
r 
r 

Ylrmlbeelncl Yıl 
No. 6432 

Cumartesi 
25 

İkinci kftnun 19$6 lzmir'de hergno sabahları çıkar, ıiyasal ga7.etedir. Telef on: 2776 

Alher Saro 
Yeni Fransız Kabinesini 

Teşkil Etmiştir. 
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lngiltere Avam Kamarası Dno Toplandı Parts'te Bir Konferans: M. Alber Saro Kabinesi 
Teşekkül Etti. 

M. Ba1dvin Kral Sekizinci Edvard'u1 Fransız Hatib, 
•• • ~ • • • Atauırk'ten Hay· 

Gonderdıgı Beyannamesını Okudu. ranlıkla Bahsetti ------------·-ı~----~----
K a bine de M. Laval ile M. Heriyo Yoktur. 

Kral; lngiltere'nin Meşruti An'anelerine Riayet Erle- Bir Fransız Muharibi 
d Ulusumuzun Asil 

ceğim, Babamın Tuttuğu Yolda Yürüyeceğim, Diyor. K~rakter ve Emsalsiz 

Sağ Ceoalı MOşkOlat Gösterecektir. 
mlı ve Eltze earıyına gllmltıir. 

Cumor rPlsl M Lebror.1 Saro 

Halk, Kralnı Cesedini Ziyaret Edi;or. Londrada Biiyfik Bir izdiham BOyOklOğnno Anlattı 
ıÖrOlmektediı·. Bir Sovyet Heyeti, Cenaze l\terasimiude Bulunacaktır Paris, 2.J (A,A)- A11adol11 

ka ':ı lne&lnl muv fık görmOetOr. 

Kabine şu şekilde ıeeekktıl 
elml~tlr : 

d Londı., 24:(Rıdyo) - Lon 
rı le chırı halkı kralın uı 

nııeel dolıyaslle ıyıltadır. Sın · 
dr11ı1n'd " •n lıtaıyona karlar ohn 
bce kllo11.ıetre mredede glhQI 

~llllt derecede kalıbalık vardı . 

Halkeviodeki 
Dnnktı Konferans 
Çok Alakalı Oldu 

Ünhenhe hukok fıkOlteel 
~ckııu ordi oaryQ~ profesör 
b•ddak Sıtml; lzmlr barosun un 
•ıırlaılı41 kon foraoılardan bl . 

tini J •crmr~l kabul ederek 
ııntr'e gelrnlttl 

l>ı-ğerli p~ofeıör, don bılkcı! 
•inde btıyök blr kalabalık 
buıoronda bu konfennıını 
•er01lıtlr. Mevıu, çok mGhlmdl 

•e to eıaıları 11rılmıotı: 
"Devleti o mahiyeti .. , "Devlet 

ve otorite nedir? .. , "Ofa lelik· 

lı:llerlnlo blklm oldoAu devirler, 
llletıflıik tartlar, Matlık oto 
rltenlo tın•dığı dnlrler .. , •Al 

ttıınyı Ye F'nn11'da devletin 
lneı'ullyetl ve l11bıu, "Devletin 
1111llle hukukunda ncheıl .. 
~a . 

oıuıf menfaatlerde Amme 
holı:okonoo izahı", Boııoıf 
b " akuk nazarlyelerl, ferd men 

'••ti kar1111oda dnlet" Oı 
t u 

Dlınlı hnpıratorluğoodı hukuk, 
'•lı:lden tftrayı devlet, tarihi Ye 

•kıılı:lık.l1rı, TOrkly" cumurl 
Yetinde eCirayı devlet" Ferd . " •e devlet menfaatlulnln kar · 
t•lılı:h lııbları.,. 

ProfeıGrQn konfer1011 ılAlll 
ile di .. l . . .. encnıo n çok iıtıfıdrU 
olllluıtar. 

tomlra 'dan hir görünüş .. 

Kral SP.kizinci Edvard 
Bir milyona yıkın hılkın top 
lanmıı olm11ını raAmen cenaze 
ılayı derin bir ılkt\o içinde 
idi. Bıuın halk ılyıb elblııelcr 
glyml~ bulunuyordu. 

Geçen ıene kralın 25 inci 
ıenel d"nlyel cahilO dolıy11lle 

«Yaşı!:.• diye kıyametler ko 
paran bıllı..ın bu dtırln ıOlu1nu 

eli01 bir tenıkuı boıole getl · 
rlyordo. Cenaze arıb11ının at 
larının nıll1rından çıkan IH· 

ten batkı çıt olmıyordo. 

Maiyet Grenat alayını men· 
ııob ıeklz 11ker tıbuto omuz 
larıudı letıl!yondan çıkarmııhr. 

Cf'!naze arab111 ıhı ıt tara· 
fendın çe kllmlıtir. 

Yeni kral ıeklılncl Eıhard 

cen11euin arkaıından yGrQmOı· 

Ub. Sı& n ıoland• klrcleılerl 

Ajansı lıususl mulıabirinden: 

M. Henry 1.nborte dı1n akşam 
(}peni 'l'ıirkıye) meı:zuu iizerirw 

ı çoJ..· mülıim bir lw:ıferuıı.'> 1·erdi. 
Bu ko11Jera11ı;ta inkilabımızı 

tulılil e<le11 lwtip, clPlwsını Va· 
şi11gto11la re $arlnımı 'la ölr.tiiğii 

Atcıtıirl.- 'teu lıaynmlıl.-la llrılıs 
etti . 

'l'iırl.-i y e cumuri)·e.tiıd il ~iya 
sada, f irıansdn ve eJ..·onomideJd 
bo:.arıl<ınm takdirle mıluttı. • 

Hatipten sonra ~öı alan ve 

konJeransa bnıkarılık eden bii M. Alber Saro 

Yül.· pfçi Suad Savoş'da bu Pnlıı, 24 (Rıdyo) M. 
tetkiklerin dPlferini anlattı ııe 0 Saro, enbıhı kıdır rOftkaelle 
söylevinde 1'ark Fransız doıt mGzakerede bolonmot Ye kabl · 
lugunu tebariiz cıtirdi. 

Fsk; bir Fransız mulıaribi neyi teotll için mutıd zevatla 
Gelibolu'da tanıdıtı milletimi mdllkıtlır yıpmıotır. 
ı.in asU karckterini, emsalsiz Sıbıbın ftçGnde M. Sar o lkı · 
büyüklügıinü heybcanla anlattı. metgAbından çıkmııtır. Eırafıoı 

Konferans salonunu doldu . ıaran g11ete muhabirlerine: 
ran dinleyiciler lıaıipleri hara - Wru mGu•de, else lhım 

Alber Saro Keblne reisi ve 

dıbillye bakam, Pol Bonkur 
bOkümet bakını, l van Otlto, 
adliye bakanı, PJyer Etycn 

Fit ı den hariciye bakanı, gene· 
ral Moren harbiye bakanı, M. 
Pi~trl bıhrlyt'\ bakanı, Marael 
Dea hava hakanı, Sapadelr.o 
ticareti bahriye bakanı, M. 

Beet mueat bı1kıoı, Pellye ııl 

raat bıkaoı, Jak Ksterm mOs· 

temlelı.At bakanı, )orj Mıudd 
poeta ve Joreo bakanı, M. NJ . 
kol ıııhbat bakanı. Jorj Bone 

ticaret bıkRnı, Gamll Şoıao 

naf11 bakanı, Mareel Remye 
ma11ye bakını, Fraear meeıt 
bakanı, Pöllyfl zlraat bakanı, 

Germl k.Oltür bakını. 

Parlıı, 24 (A. A) - Rıdlkal 
ıoıyallet organı L• Raptıblik 

gazeıeıl, M. Saro'oun proğramı 

aolcenab tarafındlD mOekGllta 

uğratalmıy.cağını, cDnkG ana 
- Sonu 4 ncü şahifede -r<>ıle alkışladılar. gelen tafllllıı Yereceılml De· 

J;p;;;y;·11~--A~~;Ik-~-A~~-~-~;J;ki.iiii: 
Ye • arhıında dı Aile erkloı 
bulanoyordo. 

nasehetler Vahim Bir Şekil Aldı. 
Y t'lrft yft' bf r ıaat ıftrmfte n 

cer aıe Ve tmloletre nıı l ol 

muş ve tabut ırabıdın ~ene 8 
Grenat ılayı aekerl tınfındın 

-----· Japonya Amerika'nın Uzak Şark \7e Diğer Devletle· 
rin Oe Japonya işlerine Karışmasına Muarızdır. 

ılınm•ehr. 

Rotada cenue Dok Dö Nor 
folk. ve Lordlar tarafınd11a kar 

tılınmıt ve mı-vcot 11kcr bir 

kurra nda tle selim nslyetlne 
g,.çmlıtlr. 

Cenaze Grenıd aekerlerlnlo 
- So11u 4ii11rü ıah~fede -

Roma 24 (Rıdyo) -
yo'dan blldlrlllyor: 

Tôk 

J.ponyı hariciye bakanı M. 

Bfrota bir mGIAkattı ; 
- Baııı bak6met rlcall, Jı · 

pon 11ly11ctlne kendi noklıl 

nazaranı kabul ttllrm: k lıte · 

mektedlrler. Ve bunan için de 

Mısırda Vaziyet Naziktir. 
Asker, Emre Amadedir. 

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

Talebe, istiklal içi~ Tezahürat Ya-
pıyor. Bir Polis Zabiti Vuruldu. 

Mısır Kralı Fuad 
Pırtı, 24 (Radyo) - BaHı 

Ajıaıı M111r'dıa ıa bıberlerl 

almıttır: Mııırda nılyet alılktlr, 

nh•me-t keabeımektedlr. Banan 

"ebebl Nahıı paıının yeni k•· 
blneyl tttklllndeo imtina etmlt 
olmaeıdır. 

Vızlyetln onaketl baaeblle 
Mııar aıkerl~rlne berblDRI bir 
emre mlntazır olmaları emre 

dllmlttlrr. 
Kahire 24 (Radyo) - Ta 

lebt', tahriklerine deHm etmek· 
le, derelerine girmemektedir. 
M11ur'ın lıtlkltlloi lıtlyen marı 

l•r n ıırkılar ın,llyerek, ba 
ğtrı çı~ın, ıokakları dolaımık· 
tıdır. 

Abidin mahılleılnde 11bıta 
ile talebe anıınd• bir çupıtm• 

olmuı n neticede bir pollı H· 

biti yıralaamıflır. 

l.ıblre, 2' (Rıclyo) - Kral 

• 

Amerikan dorıanması 

Japonya'yı ıulb aleyhine çalıe 

maldı itham etmektedirler. • 
"BogGo Japonya kendi ar• 

zulırını kabul ettirecek bir 

kunet yoktur; Japonya kendi 
ılyuetlnl tıylo ve tespit et 

mittir" 
Demlıllr. M. Blrota ayni 

nutkunda M. Edeo'ln ıly11te · 

tini de tenkld etmlıtlr. Keza 
ıynl nutuk Amerika Cumor 
-------

Fuad, bog6n de ruohtellf ılya · 
•llatla temıılarına devam et 
mlttir. K.ablnenln, lr.lmln tarıt · 

fındaa ıeıkU edllece~I benft• 

maldm deAlld .r. 
Nıbıı paıının kabine tetklll 

için gôJterdlğl ıartların kabul 
edllmedlglnl haber allD M111r 
talebeıl, yeniden nGmıylılere 

bıolamııtar. Heyecan bdyGktGr. 

Son haberler, tııl~benlo mıga 

11larıa camlarını kırdıklarını 

" Hbıt•y• tHrrDI ettlklerlnl 

blldlrmekııcllr. 

bıokını M. Ronet'tn kongre de 

lrıdetmlo olduğa nutka bir lma 
mablyetinıJedlr. ÇGok.G Japonya, 

Amerlka'oın UıJk eark ltlerlae 
mGdabaleılne kıt'f ıurette ma· 
arıı bulunmaktadır. Bu hlbarla 
Amerlb, Japonya ara:ındıkl 

folerln Hhlmleımlı oldogo an · 

laeılmaktıdır. 

Nevyork, 2:i (Rıdyo) -ne. 
nlz konferan1101 letlrak etmlt 
olan Amerika mıırabbaeı dön· 

mflt ve mumaileyh, Japonya'· 
oın konferaoıtan çek.Umeılnden 

mGtnellit teeeelhlerlnl bildir· 
dlkttn ıonra dJğer dnletlerla 

bir anlaım• yaparak Japonya 
nan tekrar denlı konfeunıana 

litlraklnl temine çılıııcıklarıaı 
eôylemlıtlr. ----

Bulgaristao'da 
lıtenbul, 24 (Ôsel) - Bol· 

g1rlıtan 'dı Kı11nhk charındı 

ıengtn knmar -madenleri bu· 
laamaıtar. 



Gökmen Oba Sohbetleri 

O hal arımız. 
Gôkmenobı, TOrklU'olo en 

gilzel obalarıadın biridir, çamlı 
bir tepenin ıırtındadır. Gôz, 
gazel bir onyı ıotakıan eonr., 
denizi gôrftr. Borada ( Ata 
ocağı) ıada. dôrt bco yıldır yer 

lcemlo, (Obaman) adındı olgun 
bir adım 91rdır. Bu ıohbetler, 

(Obamao) oın evinde oluyor: 
ilk önce, bu ıohbetlerln ya 

paldığı nl anlatmalıyım: 

E91d Tilrk ıhllJ, ôna ke· 
merll, lklıd ahında, Udıl 61· 
uınde dôrt odalı bir kôy nl . 
Bo nlerln en gOzel ôıneklerlnl, 
ben Denizli ile Moğla'dı gör 
dam. ıübamın'ın evi de o gôr 
dGklerlme yakan blreey .. 

Avlı kapıdan girince bOJGk 
bir bahçe 'far. Ev, bahçenin ti 
dlblnde.. Eve kadar yolan iki 
tuafı yarım metre kadar kıl 

dırılmıe ıet thtGode Karanf U. 
Itır. Mı'lrcınkô~k, K.Ope ve daha 
birçok çiçek ıakaaları Vl1'. Bu 
aakınların at"daoda BasgOI, Zın 
haklar, LeylAklar . .. Daha arka · 
da ıebzeler ... 

Atağı kattaki bir odı, kltıp 

N"ayı, bonon temiz bir köy 
ıOmloeel n eekl le rafları, 

mu11ndırası, TOrk thltibo renkli 
pencereleri var. En ışığı llçbln 

clld kltıp dlzllmlo, çoğu eğitim. 
edebiyat, felsefe drerlne.. . En 
eııld Grek f llozof lımnı:hıo tutun 
da danan n bogtıniln Türk, 
Frıneız, Alman, İoglUz mOte 
fekklrlerlne kadu bGtiln ölmez 
eıerleı boradı ... 

Sahibi olın Obımao; nzon 
milddct Maarif Te mtUklye it 
lerlle ulusumuza bl1ımetteo ton· 

n timdi atası ocağ1Da1 alasın· 

dan kllın tırlılar batını çc· 

ldlmle .. Görmtıe, geçlrmlo, dGn· 
yayı tım anlımıo, ileriyi gören 
pek değerli bir adam. Obıyı 

çok endt~I için, soyadı olarak 
(Obaman) ı almıetır. 

Obıman'ın bu gGzel obıdakl 

gClıel e'lode, (Gökmeooba) yi· 
rtnı) toplanıp sohbetler ediyor· 
Jar. Sohbetleri hep mtaaleket 
işleri. devrim, edehlyıt, felseft, 
tarih Gıcrlae . ... Boıa değil ... 
Ben bu eohbetlerfo aotlırını 

bydetmeğl fıydıh buldum; bu 
11t1rlar meydanı geldi. 

Gökçen oba yaraaının bugGn· 
kO konuııu: obalarımız idi. 
Şimdi birde bu yArAoı takdim 
etmeliyim: 

Obımını gördtlk. Bu, bJI. 
h11M, lçtlmılyatcıdır. 

M. AltanCI: Tırlhcl. 

C. Yurdakul: Tarım ekono· 
mlciııl. 

A. laı~ıkul: Ea_ltmen. 
J. •. Otman: Doktor. 

B. toprak: Tarım uzmanı. 
GaogôrmGt: Akııakallı bir 

köylG koca. 

Genç 'e koca dıhı birkaç 
köylGler. 

ilk söaG tarihçi Alııacık 
aldı: 

Oımaa o~olları devrinde köy · 
Jerln: hurafeler, eokıyı, tilrla 
tftrlft hHtalıklar, ıoyoco jan· 
darma ve tabelldarlar, zalim 

mOtegalllbcler, kôyl"rln bir 
kcrreclk olsun halini ııormıyan 
mndnr ve bymıbmlar elle 

rinde naeıl lnledlglnl candan 
ınlattıktan ıonrı: 

- "Ben ne dlye1Jm1 Ata· 
Ulrk'f\o köylcrhnfzln hallol 
·ŞGpheslz h~pfmlzden daha de· 
rln doyan o acıyın kalbi f!e 

doyup· ınlaltı" dedi: 
"Yedi Hırdan beri clbınıo 

dörı kö~ef!loe ecvbdllerck kin· 

Ya.san: R. B. 

larıoı akılbğımıs, kemlklerlol 
yıbıncı topraklarda buaktığı 

mız n yedi aıırdaoberl emtk· 
lerinl ell~rladeo alıp taraf d · 

tlğlmlz n bana mukabil dalma 
tahkir, terzil ile mukabele et· 
tlğlmlz n banca fedaı.&rhlda· 

rıaa n Jh111nlarını kartı nan 
körlat, kdetahlı\, cahbarlık ile 
oeık m~DEelealnts indirmek tı 

tedlğlmlı bu Hll ıahlbln huıo 
rondı bogOo ihtiramla nzlye· 

tlmlıl alalım." 

Tarihçi ıöıand şöyle bilirdi: 

- Camnrlak, baııan batı 

maddeten te mınen hırab kuk 
bıa oba aldı. 

Obalarımııı maddeten n ma· 
aea dGzeltmeğe koyuldu: Şimdi 
eoklyanın ıdı kalmamııtır. ha· 
rafelerln kôkftne kibrit ıuyo 

dökta. Amma bo kırkbln oba· 
nıo, devrimin Jetedlğl gtbl olı · 

bllıneıf için, dormadan 0110· 
madaa ytllarca çalııacağıı. İte 
nereden bıelamah? Onu ılıler 

söyleyin .• 
Tarım uzmanı toprak n 

tar1m ekonomlclıl yurdakol; 
· obaya muaıı1r tarım zihniyet 
ve teknlkl ııokotak ile ite hıt 
lımık I lkrlnl öne ıardftler. 

Ve bo ıeslerlnl oıun osun 
ıçblu. 

Doktor Oımın: . Sı~hk teinin 
auuıulmamaeın) llerl ılrda. 

Akeakalh kocaya .. acı, ıeo 

ne dereln? Obaları nllıl yftk· 
ıehehlllrla?., Diye ıordular. 

Şöyle dedi: 

- Sizin gibi bayların ear· 
dan gellb obalar için dftıGn 
mealne elbet çok eevlnlyoroz. 
Ammı ılzden şunu rica ederim: 

K.öyll n kôylaya iyi anlıma 
dan her akhnı11 geleni yıp· 
mığa kalkmayın. Slıln kitap· 
lırda ıkgôrdftğftoftıil obalarta 
hayatı ba11n kara gösteriyor. 

Hanlya kozum, çok rlcı ede· 
rlm, ılıln olıun bizleri tec 

rObe tıhtuı yıpmıyın. Umu· 
domuz yeni de,lrde, yeni dev· 
rln obaluı dGtOncn baylarıodı. 
Ne olurea bizim fçfo yıpıca· 

ğıoız ıeyl bir de blıden eor. 
mığı unotmıyın. Bakın, ben 

elıe eöz gelimi, blreey anlatı· 

cağım ki ıılz ıarlıların bizim 
bıyıtımızı bllmedfğlntzl ılze de 
gôııtencekllr! Geçen yaı blılm 
obayı bir doktor geldi. Oba 
ovasında koouıoyordok: "Şu tı 

hını toprak e•ln.den vazgeçin. 
Blço•mazsa kırevet kuruo,, dedi. 
Ren onı dedim ki: 

- Sözlerin bal gibi doktor 
bayım; itkin beo tarlaya do· 
muz beklemeğe ~deceglm ve 

bfttOn yaz domuz bekllyece 
Alm: K11net tahtalarını eır · 

tamdı nasıl götDrftrtım Bize 
zaten gece uykolan, ou domuz 
belbıodın. haram... Ah o do· 
muz olmaea, eo domuzları yo 
ketsek bir. .. Beo kıra bir tıoı 

yaettk yıpıp kuı 11baoın ıç 

tığı dizi içinde yatmıAa çok· 
tın ruıyım . 

Ofzlrn mlsaf lr dGşOnda, dil 
ı:tıodft: 

- BlçolmlZH beklemlyf'n · 
ler kırnette yat111!. Dedi. 

Sonra ev 1ahfbl obaman ıöı 
aldı: 

"Arhdaelar! Bir memleke· 
ıln yGkeelmeel için yaloıı mad
df lıtlbaalio •rlmııu yetmeı. 

loeaoların blrbtrlne olan bığ 
kıpaııfttalnj, zekA ve ıeclye 

kudretini; rntllet n vatın yo 
lundıkl fedak:Arhk hleılnl en 

yOkeek bir ıoly~ye çıkarmak 

l_G_u_· _Dıl_lÜ_Dıl_T_e_D v._a_z_o_H_aı_lb> __ a_e_ır_o _e_r,,.,,J 
Sivas Saylav y """ y • F b •k } } ·~ 
Namzedi General apacagtmlz CDJ 3 rI 8 ar ÇI 
Akif öztekin'dir.. 37 Milyon Lira Ayırdık. 

Ankara 24 (AA) - Sıvae 
gylnı Bftarn Gerede'nln lı· 

tlfHı ftaerloc booalan Sı•11 

eaylnhğına emekli general Akif 
Ôzteldn parti genbaekoroluoca 
parti namzedi olarak onaylınmıt 
cır. Sayan ıeçlcllere btldlrlr ve 

belltirlm. 
C. H. Partisi genel 

başkanı vekili 
lsmeı lnl>nü 

Mısır Or
dusu Hazır! 

Kahire, 24 (Radyo) El 
Ehram gazeteel, Muır kıt'ıları· 
nın ılyall T11lyette haaıl olan 

ıon dl"ğltlkllk dolay11lle her 
ihtimale kartı hHır bulunmak 

emrini ılmıt olduklarına 

maktadır. 

yaz· 

Yunanistanda 
Saylav Seçimi 

Parlıı 24 (Radyo) - Atlna· 
nıdan bildiriliyor: 

BogGn çıkan bir emirnamede 

11yln ıeçlmt için timdi ye ka · 
dar yapılın propagandaların 

kifayet ettlgl 'e ııeçlm gftnGne 
(8 1111 kaldığı için toplantıların 
yaNk olduğu bildirilmektedir. 

•e orada tutabilmek gerektir. 

Bence bu le, heroeyden önce, 
lnıının tafı ve kalbini değle 

tlrmek itidir. lneanın kafı •e 
kalbi değlımtıdlkce, dilnyade 
öteki eeylerln hepalnl deglotlr· 
ıeulı faydaıı aadır. Ekonomi 
ile beraber kalı n kalbi de· 
ğfttlrmeğlde temel preaılp al · 
malulır. Itığakolu dJallyeltm. 

E~ltmen ıeıgakol: 

- Obalara dbeltme itine; 
tarım okull11ıadı, booalırıoıu 

yarııı tarımcılardıa yarııı eğit· 

menlerden olıcık öğretmen 

okulları açıp borılarda yettı 

tlrect&lmla (öğrdmen dlmeye 
ylm. ÇOnkG ıonra onun iti öğ· 

rellcUlk olacak değil. Tarımcı 

dlmeyeylm. Çanka yalnıı ta· 
rım ile ograeacak değil.) Oba· 
manlırla baılamıhyız: 

1 (Kôytln lbtlyaçlarıaı mer· 
bez edinen bir okul programı. 

2 (Bu pro~nmı yalnız den 
hanede değil; tarladı, bağda 

lele tatblt etmeğl blleo bir 
obaman. 

İtte bogilaka obalarlı, dev· 
rlmln illkGıGodekl obalar ara· 
ıtndık.t uçurumu bu iki varlık 

doldoracakhr. Bogftnka oba ile 
yarınki oba ar11ındakl köprG 
bodur. Biz bu köpriloGn mtı · 

bendlılerlae mobtıcıı. Do köp· 
raya kuranlardır ki devrime 

en bGyGk hizmeti ermlt ola 
caklardır. 

KôylOlilğOo; her gftçlftğe mu 
kavemet, ıoğağı . ııcığa dayın 
mık Te11lre gibi yGkeek v111f 
lımnın, duletlo nrlığnu tutma, 
ve ordu lılerlode ne bııvak . 
birer kıymet olduğunu unut 
mıyahm . Köprilyd bu vHı(la 
rımızdıo blrocy kaybetm.-.den 
g .. çellm Yokaı köpr6n6o öte 
yakaııı, berlyeluııoı aratır. 

• • • 
Sohbet borara gelince ho · 

rozlar ötlft. 

" - Ülker K.ocı çamı ağmıo 
dağılahm ... 

Dediler, dağıldık. Gökmen· 
oba 'ya btr dıha o~raraam gene 
yaıareoı. 

Eski Fabrikalardan üçü Genişletilecektir. Yeni f,lr 
rikaların Yerleri Henüz Tespit Edilmedi 

Ankara, (Özel) - ikinci bet ıenelik endGıtrl proğrımamıza göre yıpılacak olao yeni fil 
kalır için 37 mll1on Ura 11ıılmı1tır. Bu pıra ile hem yeni fabrikalar yapılacak ve hem de ,1 
lerden Gçft genlıletllecektlr. Yeol fabrikaların yerleri heaftz teıblt edllmemlttlr. ______________________ .. ____________________ __ 

lngiliz'ler, Habeş Ordusuaun Tak· 
viyesine Yardım Ediyorlar .. 

~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-
r aris'ten Bildirildiğıne Göre Son Zamanlarda HalJe 

Ordusuna Yetmiş lngiliz Zabiti Gönderilmiştir .. 
lıtaabol 24 (Ôzel) - loglltere'oln ;eabteletaa ordosonon takvlyeıl için yardımda balo•"' 

ve son 11maolardı 70 zabit ayırarak Babeetetan ordusuna gönderdiği Parlı'ten haber verU11ol· 

Suikasdçıların Muhake· lsveç HükO.me· 
· tinin Protestosll• 

mesi Son S!lf bade .. 
~~~---------~~~ 

Moddeiumumt, Bu Ayın Otuzunda 
Yapılacak Olan Duruşmada iddia

namesini Okuyacaktır 
Ankara 24 (öıel) - SolkaedçılarlD mohakemeel, eon 

ıandı bolanmıkıadır. MClddelumomt, bu ayın otozonco 
yapılacak olan doroomada lddlınımeıılnl okoyıcaktır. 

••• 

11fhı · 

gftoCl 

- ...... ; 

Stokbolm 24 ( Radyo ) 
Dagıburdakl ineç kı;JI' 
haatıneetoln bombardımıD•; 
naıebetlle ineç kralhğı .J
fındaa ltalya hilkt\metlae ~ 
len proteıto notHIDID _.., 

neıredUaılotlr. Bunda, ltıl~ 
ların ıeyy1r haetaneyl k~ 
bombardıman ettikleri, ~ 
Gracyanl'olo mukabelelbll 111 
kelimesinin ea11hıtıa göıt,,., 
bildirilmektedir. 

Ereğli 

dan Sonra Neler yapacak Kômllr Şirketinin • 
------ Mnbayeası Mes'ele8"' 

Denizyolları Ay Başın-

lzmir P oslasını yapan Vapurlar tsıanbuı 24 < ôzeı ) - ; 
' mania bankaıt Parla JJJll·-JJ 

Bundan S<>nra C11martesi Günü dlrektöra bugon baray• ~ 
ve Ereğli kömilr tlrk" 

Harekei Edecekler. mahayea 1,101 konuım•~ t1 
lıtanbul 2!1 (öıel) - Deniıyolları; Şobatın iptidasında vıpor · 

colak ılrketlalo t1purlarıaı teellm ılıcak ve derhal tırifelerl 

değlttlrecekdr. 

Tarifeler değlttlkten ıonra yeni bir ııeyrfteefer programı tın 

zlm olunıcık, ıalı gftnlerl boradan hareket eden fımlr poıta 
vapurları, bondın eonra htaobuldan CumartNI gtlnlerl kal· 
kacaklırdır. 

•• 
Japonya, Mogolistana Bir 

Nota Daha Vermiştir 
Şukin'deki Mongol Ordularının Ge

ri Alınması Taleb Edilmektedir 
Tokyo 24 (Rıdyo) - Mougolietao abvall gittikçe fenalaomakta 

dır. Mınçokodın mtltf'madlyen Moogollstana a1ker gôoderllmek· 
tedlr. Japonya, Moogolletan'• verdiği bir notada Şokln'dekl 

Mongol ordularının geri çekllmeılol lstemtotlr. Bu notada, 
Mongol kunetlerf alo, ftçOocft defa olar ık Mınçukı:J topraklarına 
girdikleri ve bu hal devım ederse bftyük tehllktılere ııebeblyet 

terece Al bildir il mtotlr. 

ELHAMRA 
Telefon 2573 SİNEMASINDA Telefon 2573 

En bOyük f llmlerlo tanıttığı t:o ıatlı ııte 

Jea1n KöepY1raı 
(Sevginin er.ıi) t'C (Çardaş Fürııtin) filmlerinin iki büyftk komigi 

Paul Kemp, Paul Börhiger ve Jenny Jugo 
değil yoz defa gOrrot1kle zevklor., gOzr.lllğtne 

ve neo'esloe asla doyulımıy11n 

NİNON 
MOzlk, aok, zevk, eınlC1 · Çılgınltk •e kahkahalar filmi o de 

Aokara'ya hareket eut. 

Amerika'da 
Korkunç 
Kar Fırtınaları.. ; 

Nevyork, 24 (Rıdyo) -
maide ılddeıll fırtınalar ol~ 
tadır. Dank.il korkunç k•' 
tın11ındın ıonra yollar k'~ 
mıt, binlerce otomobil ,e J 
yol ortaıında kalmıo, ue :!,. 
ne geri gtdememlttlr. Dl ~r 
klmıelerin doomuo olduğd 

ber Vf'rllmektedlr. 

Yobazlar 
Ankara'da Muha· 
keme Edileceklerdi'' ,, ..,,. 

An kan, 2:1 (Ôzrl) - fll'' 
telif yerlerde yıkılınao do'l 1 
tarikatçının mobakemeel boıt 
yapılıcıkt•r. 

Polonya 
Talebesi Nftıuayiş· 
lerine Devam EdiY"' 

r~ 
Varoovı, 24 (Radyo) - ,a 

looya iintvcrıılte taltbesl. ,_ 
ylşltrinc devam etınl~t r. 

0
1 

oümaylolerde hi~blr LAdlst' 
mamıotır. 

Çanakkale 
Halkevinde. 

/ 

Çanakkale", 2J ( Radyo ) _.,. , .... 
Balknlnta haf ta toplıO ~ 

baolımıetır. GoılıJe tUetet 
11

, 
arıda toplaomakıadır. bo0 ti 
böyle h,.r hı(tı tedau"' 

olacaktır. 



Bir ihtiyacın 
Karşılı"' ı. 

Camorlyet devrimi 11fıhatı 

hıyatınaa ulo al talim ve ter· 
biye dahi m6ebet hamlelerle 

mdtekAmll hedef ine doğru yol 

ılmıktadır. Maarif tetkllltı 

hGoyeelode bagGoe kadar icra 

edtle1a a1ıklım•, mlletakbcl ilim 
ve f lklr mlleeeeıelerlmfıln k o· 

rolmısıoda lb11rl bir mahl7et 
1rzetmektedlr. 

1 Ommlliğ6 Uı\oıharb, 
2 lbtlus mes'eleal, 

S Materyal ve elemaa, 

4 Okolltrın aloaıl ter· 
biye mtbYerl etrafında tık:.l · 
yeel mevzuları Oıerf nde yıllar· 
dan beri yıpılan neırlyal mıt· 
baıhmızdı mühim bir yer lı 
gıl etmektedir. 

UluHI kalkınma ödevini 
Koııar Bıkenhğı omuzlarında 
taoımakt•dır, bizde bugOn bo 

da.a içtimai bir hAdlae olmak 
baıltllAloden çıkarak bir dev· 

let mee'eleal ıekllnl almııtır. 
Bu bakımdan matbuat bu 

kabil ntırfy•tla mektebluln 

ınlllt m•keıtlara en uygun ee 
kilde org.olzeıl için Kollar 

Bakıolı~ına ve brıneaıaolımna 
f lklrlerlnl doyarmau itibarile 
faydıla olabilir, BattA ilim ve 

fikir hayıtımııda eerbeat kaDa· 

atlue uygı dıbl gO.terllmell· 
dlr, Ancık bu neırlyıt 1raaında 
lllGtılea yQrfltme.kte, hflkOm 

veraıekte ealAblyetl olmıyanla · 
rın dı eôze kataldı a. ları görGl 

nıelı:tcdfr. İlkokullarda çılıean 
ôğretmeoleıln ortı okul öaret 
nı l ~ 
~n olımıyıcakları Jeoadı da 

bo ne.t yeniz ve yftrClyeo bı 
ktltata zıt bir Had dlr. 

Ôğretmenllk bir ean'ıt öıP. 
r t • ı, 
e 111"0 de bo eao'atın motıbas 

8181 olmalı: IAzım~"ldlğloe göre 
illı:oknl Oğrrtmenlerloln lı:aooni 
~ollardıa ortı okolı gcçmelrrJ, 
ogonlı:n doromonı gôre ortı 

tedıi!ıt için bir kaıançtıt. Çno 

lı:Q, •on Gızl enstltQsO, yak.ek 

ınnallim me.ktebl meıonları Ilı 
dlAer nıualllm mektebi mezon 
laruıdın 1 gıyı ort• tedılıatı· 
mııda ö• l'Jretmen thtlyıcı, ogret 
men olmı11n her hangi bir 

mentell lalr mcelelı: eablplerlle 
kapıtıhnılı:tıdır. 

Geçen yılki Galıt.aarıy ser 
glelnde hllmftoaaebe bakanlık 

nıtıfeuıot nmumllerlndtn Tnf Ilı:: 
- İllı:mekteb muılllmlerlnlo 

orıı tedrlaattı farlı:h mevkileri 

gqrftlmOı em .. lle.rlndeu bu ••· 
bıdı lıtlfıde lmlı:Anları da,a. 
llCUmelı:tedir. 

Demletl. Fllhbaklka memle

ketin bugGokd ihtiyacı lı:.re• · 
ııodı, orta tedr!uta en em 

nlyetU Oğr.etmen mahreci, ilk 
okul Oğrelmenlerlnhı bizzat 

ktadt~crıaır. Mua r mfttemf)t· 
tin Glkelerdt:, öğretmenlik bir 
bnıaoıcık eayılmalı:tı ve m9elelı:i 
kGltftrQ olan her f,ıı en yQk. 

eek k{lrsGde yer ılmılı:tıdır. 
K.GltQr bakanı Saffet Arı · 

k11ı'ıo, Clnlvenltedeki aaletınlıra 
Y•rınıo profeeôrlerl gOrmeıl 
çok tabii n hıbeıll bir da 
ttlınce mıheul6 iken, keza "ta 
llaı.terblye .. ye getirilecek zevıt 
hıklı:ıadakl çok tıarlb beyanı· 
hdı meydanda iken; bftZı eathl 
gOrtışlerln ilk okulda çalıeın 
Ogretmenleri tahdide kallı:ıımı 
tarı, ciddi ve ıamlmi oh .. aktan 

uzak, inhisarcı bir zihniyeti 
gOaterlyor. 

Memlekette ilk n orta ted 
rlıat öğretmenleri diye farkla 

iki ıtımre tayinine kılk1emağa 
IDıhal yoktur. ÇGnkft; bo iki 
unsur eeaeta yelı:diğerlnln ayni 

~$EHİR 
-

HABERLERi. 
Bors~da 

Zahire satışları: 
ç. Ctod 1(. s. K.. s. 

Kral Mahkemelerde Karşıyaka-lzmir 

Telefonu 

80 Ton BoğBay 6 75 

601 IBağClay 6 75 
'1 75 
'1 75 

Beşinci Jorj için ........ 
Ruhani ayin 

·Sıh gGnCl tehrlmfz lagtlls 

generıl koneoloelo~ bin.şandı· 

kl kllte~dı ölen logllfı kralı 

heelncl Joıj'on ietlrabıt ırobta 
için rabant bir Ayin yapılacak · 

br. Bu Ayine Fazlı Gtleç ile 

m•marlar relalerl duet edil· 
mlşlerdlr. 

Bina ve Arazi 
, , ergilerinde 

Çalışan 120 Memur 
Devredilecek .. 

Bina ve arazi vergilerinin 
Mohaaebel busoelyeye deni mtl 

naeebetlle bu vergilerde çılıeın 
memorların dı devredllec~ğlot 

yumıetık. Devredilecek metnur· 
ları teıbit için teektl edilen bir 
komisyon çılıemaaını eon ver· 
mit ve bir liste hazırlımıı,tar. 

Bu liete vllAyete verilerek Ma 
llye Veklletine gOnderllmlıllr. 
Bazırlıoan llıtede Mobaaebel 
boımslyeye devredilecek memur-

ların aayHU lzmlr ve miUhaka· 

tındı (120) kadardır. Maliye 
VellAletlolp tudlkJnden sonra 

devredilecek olan memurl1tı 
tebligat yapılacaktır. 

E F. ., 
l ıat.ı. 

Vekalet Ne Gibi Ted
bir Alındığını Sordu 

VilAyetln muhtelif kaza ve 

oahlyele'llJ?de eti ylnen hıyHn · 
)arın ne gibi ııhht oartlara göre 

keEilmelue oldukları, et f latl· 

nln zamınlı oeazlımıe olup 
olmadtğı n bonon seb,.plc:rl 
Dıblllye vekiletlnce vlltyetten 
sorolmootur. Ayni zamandı et 

flıtlerlnln ocuzlam111 için ne · 

ler dGeftnCUdOğil n ne gibi 

tedbirler alındığı hıkkanda da 

malumat lstenmletlr. 

Baytar Direktörtı 
Baytar dlrektörO Adil Yer 

gOk bir aydanberl rabat111dı. 
lylleeerek diinden ltlberen va· 
ztfeelne devama bıelım•tllr. 

Yeni neşriyat: 

Okul ve Ulus 
lzmir, bu nım altındı yeni 

bir terbiye n felıefe mecmoaeı 

kHınmıetır. Çıkuanlmr, muıl 

Um Hakkı Babı ile kızı mo· 

allim Vedldtı Kemal ve moıl· 

Um Ali Kemal gibi, bir Ailenin 

flç değerli eahllyetidir .. Eserde, 

feleeff · ve terblyed varlık, yeni 
ve mfttekAmll ilim cereyanla· 
rını uygun ve •yal nmanda 
olgun bir mahiyet göstermek· 
tedir. 

Cıkarınları kutlular, yeni 
eıulo ozon ömGrla ve moyaf. 
fak olm11ını dllerls. _, _____ _ 
ve mGtemmlmldlr. Orta olı:ol 

da ilk okul gibi bOtfto mt>H 
lelnde tnblyt'l ilmini mlh ver 

ittihaz etmtğe mecbor, daha 
faz:ı bir terbiye ocağıdır. 

Mes'el"; orta tedrisatın ôğ 

ret menlik 111n 'atı evsafını haiz 

~surlarla takvlyeelnd,.o, dola· 

yıetle orta tedrisatın bu evsaf. 

tıkl elemanların meıılılne olan 
ihtiyacından ibarettir. Binaen 
aleyh: öğretmenlik eabıeındakl 

pedagojik n psikolojik vuku. 

file ilk okullardı çalıeın öğ· 
retmenln bu ihtiyacı dahı çok 

. mfhmlr ve olgun ~ bir nrlıklı 

baeıracıkhr. C. R. 

Davud'lar Nahiyesindeki 
Esrarengiz Cinayet. 

-···· iki GnndDr Bozuk! 
iki gGndenberl Kıreıyakı ile 

İzmir araeıodı telefon irtibatı 

yoktur. Ve bir tftrlO de dGzel · 

tllememelı:tedlr. Soruyoras, mı · 

kol ve tatmin tdlcl bir cenb 

ılımıyoraz: 

50 Arp• ' 50 4 50 

10 F11ulya 9 '15 9 7!) 

137 M. dın 5 50 5 625 
1300 P. 'Çeklrdeık ı 65 ~ 65 

50 looe ktpck 2 25 2 25 

1 Piyasa Vaziyeti 1 -·-14 Ya•ındaki Kıza Tasallut YüzQn .. 
d~o Jki Kişi ijldnrtttmoşto .. 

üzam Gzerlne muamele ol · 

mtmıfır. 

1Boğaıy dftn de bir derecq 

çok ol 
Kuşad11ının Davutlar nıhl · 

yeelode yanında çoban ol1rak 

bulunan Konya'lı Mebmed'I 

ve ieml blllomlyen bir arka 

dııını mavzer kortunu ile öl 
d6rmekle ıuçlo Glrh'll Meh 

med Ali ile kalnbfraderl .Ah· 
met ve hlzmetkln lsmall'ln 

mubakemelerlne dftn AAırce . 
zada denm edllmlotlr. 

Dan enakıoı nazarın ço 

ban K.ooya'lı Mehmet; Girh'U 
Mt>hmed All'oln yınm<ıa çala. 

eıyordo. Bir gece Mehmed Ali 

nln l! yıeındaJd kızı Fatma'ya 
ıaaıllat teeebbftaftnde bolun. 

m6ş, kızın feryat '!e elktyetl 
ftzerlne evden koYolmooto. Ço 

ban Mehmed; evden kovul 

doktan sonra Mehm. d All'oln 
evi etrafında dolıemıkta de . 

vam etmle ve bazı klmeelere: 

- Bu kızı hına veıelnler. 
Sevl1orom. Vermezlerse lıçı 
racağım ıöılerlnl ıOylemiotir. 

Bono haber ılın MehlOed 

AH; kayanhlra.derl Ahmed'le 
birlikte çoban Mehmed'I yok 

etmeğe karar vermioler ve Ah 

med'in bizmetkArı limıll'ln 
odaaındı yıtup kalktığını öğ · 
renmfolrrdlr. Fakat İe&01ll; ak

raba olan bu iki klelnhı; Ço 

ban Mehmed'I odı,mdı alıkoy. 
doğandan kendisinin leten çı 
karılacağı düeflnceelle yanından 
kovmaetu. Mehmed Ali n Ah· 
med; lemıll'e: 

- Mehmed senin yanında 
kılsın. Biz mfleaade ediyoruz, 
demlelerdlr. 

Bunları mahkemede anlatan 

suçlulardan İımall cinayetin 

nasıl lılendlAlnl oo ıotetle Ilı· 
de etmletlr: 

Bir gece Mebmed'le 
odamda uykuda bulunuyorduk. 
Birdenbire kapo açıldı, Meli· 

med Ali Te Ahmed içeri gir· 
diler. Mehmed Ali de bir 

mnzer nrdı. Mehmed'le beni 

ıım; sıkı b1Aladıl1r n bığır· 
mımak için ığınmı11 be• tıkı· 
dalar. Rdadan dıoarı çıkardılar. 
Çoban Konyalı Mehmed'ln ıdı· 
nı bilmediğim bir arkıdaeı 
vardı . O da kızı kaçırmık için 

lı:endlelne yardım edecekmlı. 
Mebmed Ali ve Ahmed onu • 
da bağla olarak getlrmlelerdl. 
Gece bir mtııddet bizi gOtflr 
.lftler. Ben: 

- Neden beni bığladınıı. 

Diye eordomsa da cevap ver· 
medller. Epe~ yol aldıktan ıonn 
bir ığacın altında Mebmed Ali 
manulol ıteo t•derek çoban 

Meqmedl öldGrdfl ve Mehmedlo 

ıdı beltıelz arkadıolle beni dı 
hı ileri cötftrdGler. Bir kire 

mhh•ne vardı. Orada Mehmed'in 
arlı:ıdıoıtn da gene Mehmed Ali 

mavz~le öldtırdQ. Tım beni 
ôld6recPğl ıırada kala blr~i 
Ahmed: 

- Ne yıpıyoreun? 'Üç lı:lelyl 
öldflrmek ne demek olduğunu 
biliyor muson? Sonra bizi ıaar 
lar. Iımıll zaaea eır aaldem11ım 
bilir, klmeeye ıöylemez. Biz de 
onu &Mbeet bırakırız. 

Dedi. Fakat Mebmed Ali 

çok kııg1Dd1, gözft kararmııtı. 

Beni de bııımdın n ayığım· 

dın yaraladı Sonra kınlı mav· 

.:eri Ahmed bir 9alalık içine 

aaklıdı . 

Geçen muhakeme celeeelnde 

mahkemede balonın kınlı mn· 

zerin kime ıld oldoğo ıorolmoı, 

Mehmed All ve Ahmed bunan 

sahibini bllmedllı:lerlnl, lımall e 

ıld olm111 muhtemel bulundu· 

ğona söylemlılerdl. Fakat lı
mıll; Dınotlar jındarmı kara· 

kolonda muzerln kime ıld ol 

doğo hakkında kayıd bulunda· 

ğoouJ söylemlotl. 

Vak'ıoın eahtdl olarık din 

leoen Kueadaea jandarma ko· 

mandana yftzbaeı Necib lfede 

eiocle çalılıktı bolonmao olan 

kanla mnzerlq kime •ld oldo~u 
hakkındı jındarmıdı bir kıyıd 

metcud olmadı~ını tahmin ey· 

ledlğlnl eöy'emlttl. Mab~,.mece 

bir kıyıd bulonob bolon1Padığı 

mOddelomumlllk nell111le Kuı 

adaaı jandıuma komındaohtın· 

dan eorolmuıto. Gelen cetab 

dGnlı:G ce.lsede okonmuetaı. 

Bandı Sabri çnaı,an deıtere 

kaydettiğine gGre Mtıbmed AU 

-.e Ahmed tutoldokluı vakit 

- Ne yıpahm, hoıoktur, 

dOzelteee,ğls. 

Dlyorlu. Koı koca bir oeblr 

kıımının bıttın ·~•g• lrtlbatı · 

nan keıllmeıl, her halde ölmftt 
bir 11çıo ve kırgının makine 
ve tel ıraluıodı aılı:ıım11ından 

doğamu. yaol arızalardaki ıe 

btblerl bulup biran evel lcııı 

bına bakmılı:, erbab elinde ve 

ııyret oldoktao ıonra, zor •e 

samını bığh bir tı olm111 

gerektir. 
Şirket ne yapıyor, tesisat ne 

vakit dOzelecck, mubıbtre ne 
11mın ıçılacık, aulımak lıtl 

yoroı. 

500 Liralık Saat 
Kemeraltı Caddesinde 
Mnllim Hir Hırsızlık 

Kemenltı ceddetlode gramı· 

mafon ve ıaat aatın Mebmed 

AU'nln dOkkAoına klremhllk
tekl ıydıahk peocereeinden gl · 
ren bellnJr: bir hırıus tarafın 

dan b~eylı lira değerinde ve 

114 ııoe aaat ile bir tabancı 

bir dolma kalem çalınmıttır. Bu 
b.reızhğın Rlıa ban1odı oturan 

Bekir oğlu Rlza, Moetafı oğlu 

Rlza, Şevket oğlo Y osaf ve 

Hınn oğla Oımın taraf tarın 

bu mıueıln gendllerlne ·•d dın yıpıldıgtodın elpbe edll · 
oldftğono ltlrd etmlelerdfr. mektedfr. TııblUkltı deHm 

Suçlular; böyle bir ı«Jı ıöyle · ediliyor. 

mediklerlol tekrar eylemloler- Elektrik Tesisatı 
dlr. fıımıll ae Mebmed Ali ve 
Ahmed'e a!d oldogona tekrar ve Kilovat ücreti 
eımletlr. Hanl:lın ıonra ıuçlu · K111ıarad1 elektrik tealaatı 

larıo avukatı; Kooıdııı mGd , 0 tentlratı liaU'.ındı Dahiliye 

dehımamtllğlnde ha sllAbın ı. . vekaletince vllAyetten malumat 

mall'e ald ol8oğa hakkındı letenmletlr. Elelrtılk teıiaatının 
bir kaylcl mevcua olduğunu nerelerde belediyeler veyı md 

eôyleınlo ve eorolmaeıoı lete · teahhltler. tı.afuulln idare edil 
~tir. Matikemcce KbtıdıH dlğl ve kllont Ocreti hakkında 
nıGddelomomtitnln n jınd•rmı malôma& topltauak •elı:llete 

ça.aoa Slbrl'nln bu . me11le bildirilecektir. 
hakkınclı letlnıbe ıoretlyle ifa· 
cteıerınta ahamıııın• n kar•· Kız EnstitOsilnde 
kolda tatulmoı bit .. bat v" · Ktı EnıtlUlltı POD ııoıf tale· 
rabıı me\'eod olab olmıdığı beılnla ıtaj görmeıf için hı· 
nın eoralmanaa, bennı lfı'de· zulıoan ıpırlt ıtölyeelnln ıçım 
lertntn ılınm111 hak'.kınd• iki töreni bag~ IHl 15,30 da 
tıhtd için yazılın tıltmıt• ee· yıp'1ıcıkhr. Atölyt; yeni ma 
vıb gelmediğinden tionların da olfaturacıl1r çar11111ndıdır. Açım 
teylil edllmukle karar terlhnli, tGrenloe VaH, Parti btttbnı, 
muhakeme bıekı gftne hırı ~rbay ve dıfre mOdflrleıl ile 

dfttmOı fakat muamele 

muıtor. 

Buğdıyın dıh• dnıece&I tah · 

mtn ediliyor. 

Kambiyo 
Ah• Sau, 

Allm Muk ou,J o 50,t;t 
faterlln 621,50 623.50 
Fr. Frangı 8,~8 8,:Ju 
Dolar 80,50 80 
8elgı 21, 15 21,35 
ltılyın lireti 10,0~ 10,05 
lnlçre frangı 40,75 41 
Florlo 85,20 85,50 
K.. Çekoelouk 5,24 5,27 
Avostor. Şilini 23.a7 2:t 7 

1 Nöbetçi Eczaneler ' 
Sıodorak'ta Sıbbıt, Karan · 

tluı'dı Eşref, •Kemcr'de Kamer 

ve Eırefpaea'dı E1refpıeı f'CH · 

neleri ıçılnır. 

Seyyar Gevrekçiler. 
lzmlr'de gevrek çıklTıp sey· 

y1r eatıeılara 11t1ıran fınocılar 

dGn vtllyete bir latldı ile mtl 
racaat etmlel"rdlr. Fırınc1lır; 

gevn~ln dılma eeyyar olırek 

eattırıldığıoı, fıkıt son zamanda 

ıeyyar aatıcıları beledlyrce men 

edilmeleri üzerine ~e vreklerlni 

aatımadıklarını ve Allece geçi· 

nemlyecek bir vaziyete düetftk· 

)erini blldlrmlılerdlr. VllAyeı; 

fırıncıların bo latldHı Ozt-rlne 
tetkikatı baılamıetır. 

Sftrekavları Neticeleri 
8GU1n vlliyette ıOrelı:nlırıoı 

ehemmiyetle dnım t'dllmekte· 
dlr. Geçen ıy 200 yaban do · 
muzu telef edllmletlr. Ba ay 

mtlcadele dıtiı mfthlm bir ee· 

kil almıe oldogondın hlAf edf • 

len domuz ıayıaının bini ba· 
lacığı tahmin olnaayor. 

Borsanın Yeni Bfitçesi 
Boraı idare heyeti dftn top · 

lınmıe •e boraanlD 1936 bftl· 
çeılnl 41,600 llrı flztrlnden 
mflıenıln olırılı: ıasdlk et· 

mletlr. 

istifa Etti 
lıtaobal emniyet mftdGrlfttG 

dö:dlnca eabe dlrek.Uhd iken 

Kueıdıeı ilçebıyhğını atının 

lemail Rıdh; bu ödevden h\tfı 
t:tmlo ve letlfıaı Jatınbol'dın 

lzmlr tlbaylı~ına ~dm1ştlr. kılmıetır. g.setecller dave! edllmlol~rdir. ....... ________ .... ________________________, 
TAYYARE SiNEMASI. 

TELEFON 3151 

Bugün ttnenin en zarift en fınt•ri Frrnııız<!a ıözlft ve 
ıarluh bilyilk. komcdiııi 

Ge~e 
Bülbülü 

HENRY GARAT tardındın temell edilen gençlik, zevk, nee'r:ı , aşk, musiki ve bhkabı filmi 
~~~~~~----~~~--~~..;__ 

Aynca: Musiki i1ıtıtlan ıerieinden Jobannı Bnbmt'ın La·Böhem operasından bazı parçalın ile meohor Ninnisi 

FOKS cTılr.k.çe tözlü dilııya hıberlerit BEŞiKTAŞ takımının Atinada yaptığı futbol maçı 

SEANS SAATLERİ: Ber gün 15, 
17, 19, 21.15. Comarteıi 13 15 tıle• 
be eeanııı. Pazar 13 te ilive aeıneı 
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Atesin Hak.imi 
' 

lugiltere 
Avam Kama-

r 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
ra~ı Onu Toplandı ....... 

- BQ1taraj ıl inci sahil ede -
omuzunda olarak ı:ıııballl mıh· 

ıoıoaa kadar gôttlrQlmdııilr. 

Bas Seyyum, bŞimal Cephesinde Ital· 
İkinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

l -
Ehramların Dibinde 

Tabammfild kabil olmıyan 
bir sıcak altmda Fransız ordu· 
su çöllerde ilerliyordu, 

Askerlerin boğazları korkunç 
bir eaeualuk ile yanıyor, göz 

lerlne kumlar diken gibi bati · 
yordu. 

Şo ana kadar Napolyon Bo 
napart'ın tıdli cidden yaver 
girmişti. Yolda amiral Nelııo 

nun donanmasından kurtulduğu 
glbJ, 1sk~nderlye'ye asker lh· 
racı eıraemdı hiçbir mukne· 
metle karşılaşmamıı ve ıehrl de 

harpsız olarak zapt~tmlıtl. 
Napolyon, donanmayı fıken· 

deriye limanına harp nizamı 
Ozerlne soktuktan sonra, ııa 
hllde bazı tahkimat vftcnda 
getirdi ve toplar yerleıtlrdl. Bu 
suretle Mısır askerleri tızerlode 

kıUI bir tesir husule getirince· 
ye kadar ve elııon donamma 
sıoın .lskenderlye'ye gelmeııl 
ihtimali karıısında ilk harhı 

yaptıracak ve kendlel dahilde 
harekete geçecekti. 

Ro karar mucibince hemen 
Kahire ilzerlne yftrfimek teıeb 
bOsüne geçti. 

Eeaeen acele etmek te IA 
zımdı. ÇOnkil biraz sonra Nil 
taşmaya b&şlıyacak ve bilUln 
yolları kesecektt Bonon fçtn 
Nepolyon İskenderl'yedl'! pekaz 
bir lkemetreo ııonra temmuzao 
beşinci güoQ öğleden sonra 
eaat beşte general Deııeke kn· 
mandasında pl~tar kollarını 

hareket ettirdi, kendisi de 
kovayı asliye ile hareket etti. 

Napolyon askeri bir tenezıOh 
yapacağıoı kuvvetle tahmin 
edl yor ve Mısır' da bir moka· 

ve metle kar-eı laıacığını 11nmı. 
yordu. 

Napolyon en kestirme yol 
olarak Demanhur çölftnden 

gltmeğl muvafık buldu. ilk 
merhale nazarı dikkati celbe 
decek bir hldfs., çıkmadan ge· 

çildf; yaloı~ bazı ofak·tefek 
mırıltılar olmaeto. 

Fakat askeri kıt'alar bo ha 
kiki cehennem havası içinde 

ilerlerken ve yorgunluklarının, 
hiddet ve asabiyeti artırdığı 
bir sırada yüzbaıı Leonar Bre· 
sollle tarafından yollarda bir· 
çok kArvınlerın ve kıt'ıların 
eamyell ve kum fırtınaları ile 
tamamen mahvoldukları bak· 
kında lıae olunan haberler 

ordu ef kain umomlyeslnl ıld 
detle earemağa baıladı. Bo 
edam eOzlerlne çOllt~rln bu 
fırtına ve hallerinden Arabların 
bile korktuklarını llAve edl· 
yordu. 

-------.ı ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rüşdü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mfidürO: Hamdi Nüzhet 

f darehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binıôl içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon· 2776 .. Posta kutuau 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylıgı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtlll'. 
yabancı memleketler için senelik 

•bone ficreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. 

~4oQ geçmiı oad:ıar 25 kurOflur. 

ANAl>OI,U MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

ÇOIQa k<?rkonç ııcağı, uoınz 
bucıkeız vahtl mınzara1Jı, gftn 
lerce yola ra~mea ıonooon 

gelmemeal, maddi mahrumiyet· 
lerln yorgunloklara katılmatı 

orduda hattın bııı endlıe 
fırtınaları yaratmakta idi. He 

men herkeı, Frınııa'dan bora· 
iare, kemiklerini kızgın kumlar 

araeında bırakmak için mi gel· 
diklerini ıoroıtorma~a bııla · 
mıılardı. 

Aııker araııında topal olanlar 
gittikçe çoğahyor, h11ta adetleri 
fazlılaııyordu, Firarlar, intihar· 
lar oluyor; Adeta isyan bellrl · 
yordu. O kadar ki en cesur ge· 
nerallerden olan Lame, Mora 

bile ltlmad ve ceııaretlerlnl 
kaybetmek derecesine gelmlı· 
terdi. 

Napolyon'ı gelloce: O, bu 
hallere kn"ı gayri mOteeeelr 
bir vaal1et mohafar.a ediyordu. 

Gaeton Paetre "Mısır' da Bo· 
n•part,, eserinde diyor lı:I: 

""' Napolyon aakerlerl ara 
ııındı yaya olarak ylrlyor, ha· 
ıılt bir asker gibi eıyı ıorbqıoı 

arkaııındı tışıyor, aakerlerlnl 
tefçi ediyor, aııkerlerln sorduk· 

ları ııoallere aamlml surette 
cevap veriyordu. 

- General, ne zaman har 
bedeceğlz? 

- Y•kında dostlarımı 
- Bizi Blndfııtan'a gGtftr· 

dttğllnftz doğra modor, gene· 
rıtllm? 

- Hay.r.. Sizi arzın GteU 
neona lı:ader gOtftrece~m. 

Nihayet blr~Cln f ı çığırından 
çıkar gibi oldu. Bu defa bir 

fırka Uerlemekten lııtiakAf etti. 
Napolyon bu fırka efradını 
etrafına halka 111ldlnde topladı 
ve ortalarından şo nutku ıôy · 
ledl: 

- Askerler... Harp ıııha•ın· 
dakl cesaret iyi bir aabr ol· 
mığa kAfJ gelmeı. İyi bir uker 
olmağa kAf 1 gelmez. İyi bir 
aııker olmak için enelA yor· 
gunluğa, . mahrumiyete karoı 
ceııur olmak lbımdar. M1111r'ın 

zıptındaa ıonra slıl Asya'yı 
sftreceğlmden babeedlllyor.

11 

D.!dl. 

Nıpolyon, Jıyın haUnde olan 
aıılı:rırl, namoı ve nzlfeye dı· 
vet eden bu kıııı ve bult 

nutuk: ile çok çabuk itaat dal· 
reıılne ııokto. 

Bundan ııonra, Franauı ordu. 
eu artık homurdanmadan ller· 
lemeğe bıılıdı. Hını orduda 
şaka ve alay htıkftm sftrftyorda. 
Mescit, bir ayığı tahtadan olan 
general GPf fareli 1 için arkı· 
dııları: 

- Ne bahtiyar adam.. Bir 
ayağı dıalma Fran11'dı .. 
Dlyorlard•. 

Napolyoa da gftlftyordu; 
memnundu. ÇOnkft ordusuna 
artık tamamen emindi; yapıca· 
ğı harp için bo 11kere lııtlnad 
edeblllrdl. 

Nihayet kftçftlı: bir keılf •ola 
m1bademeııinden ııonra, Nıpol· 
yon Nllta ılmalf nde kararglb 
korda. 

Frınııı ordoııu Adeta açtı; 

ancak et ve sa kabıklırlle 

taayyfto etmfılerdl. Asker bu. 
rada bol 110 bolmoılar, soda 
yıkan&yorlır, bol meyn yiyor· 
lardı. 

20 temmuzda Fnnıız orduııo 

ehramların ônftae varmıı bula · 
noyordu. 

- Sonu Var -

Kral ıeklzlncl Edvud, preoı 
ve prenıeıler ve banedın er· 

ktnı ve 11ray mensobları evel· 
dt>a hazırlanın yerlerini almıı· 
lardır. Kıntenborl baıpapazı 

Kralın iıtlrabıtı raht için dua· 
ya baelamıetır. 

Dua bittikten ıonra Kra', 
eağdı valf desi olduğu halde 
Veııtminııterden çıkmıt ve ha· 
nedan erUnı tırafmdın taklb 
edil mittir. 

Kralın udetladen sonra lort 
ların veııair zadeginın, •vam 

lkamaraııı erkioının ziyaretleri 
baılamıthr. 

Londrı, 24 ( Radyo ) -
Avam kımaraeı azaaı, Kra' ın 
ceııedlnl ziyaretten ıonra ka · 

maraya dGnmtııler ve yerlerini 
almıılardır. Bo ııradı M. Bald· 
vln ve kabine erkAaı mecllııe 

gelmlt ve yeni K.rahn beyan· 
namesi okonmoıtor. 

Kral ıeklzlncl Edvard bu 
beyaanımede: 

"Bıbımıa OIGmGnden dolayı 

derin bir matem içinde oldu· 

ğunozo blllyorom. Ben krall· 
1et mevkltae gelmlı bolonoyo 
rom. lnglltere'nln meırotl an 
anelerlne riayet edeceğim ve 

babamın totmoı olduğu yolda 
yGrftyeceğfm, vatanımın tealisi 
için çahı•cağım,, dıı!Dllmektedlr. 

Bunun Gzerlne M. Baldvln 
kral• bir mGteıekklr ve ıazl 

yename gônderllmeıılnl n ayal 
samında kraUçe Mariye bir fa· 
zlyename verllmealnl teklif el· 
mJe ve bo telı:Uf kabul edJI 
mittir. 

Muhalefet ıef 1 Mojor Etli 
sôz ılmıı ve: 

- Fırlt:am, hG.kl\metln bCl. 
tfto makıdderıtını lrabol ve 

tanlp etmektedir. ÇftnkCl kra· 
lın ôlGmGoden doğan matem, 
mecllıııe.kl ılyaııt kanaatlerimizi 

kıldırmıı demektir. Kral Cor· 

can vefatı dolaylılle doyduğu· 

muı derin kederleri yeni kralı 
ıonarız. 

"MGtnef fa kral, en gftç bir 
devirde tahta çıkmıı, hClanCl· 
nlyetlle bftttln mQfkGllere gı· 
lehe çılmııtır. 

" Yeni kral eeklzlncl Ed 
vard'ın da bıbıııının batan iyi· 
ilklerine tnırCla ettiği muhık 

kaktır. Dondan bııkı en oıık 
memleketlerlml•de ıempıtl kı· 

zanmııtır. SeklzlacJ Edvard'ın 
Nltınıtınıu oıuu ve mes'ud 
olmııını dilerim.,, Demlıtlr. 

Londra, 24 ( Radyo) - Bo 
eabah 11at sekizde V eat Mlnls 

ter'de Sen Etyen kllleeıinln 
kıpıları halka ıçılmıttır. Bir 
taal içinde kralın cenazesini 
6000 den fazlı İngiliz ılyaret 
etmlıtlr. 

Hallı: ziyaret ve sırı bulmak 
için erkenden toplınmıı idi. 
Birçok klmeeler lolerlnl bırmka· 
rak slyırete koımaılırdır. 

9,30 da İadlbım ıulmığı 
bıılımıttar. 

Moüova, 24 (Rtıdyo) - Kral 
Corc'an cenaze menalmlne itti· 

---""" yan Ordularını Perişan Etti. ______________________ .. ____________________ __ 

ltalyan'lar, Ras l(assa'nın Taarruzunu Kırdıklarıll'' 
Habeş'ler Muvaffakıyetlerini ilan Ediyorlar. 

----~~~---~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 
Iııtanbol, 24 (Özel) - ltal teri yeni karargAblara yerleımlı arraındı bo ayın 21 inde ~ 

yan'iar, RH Kaase'nln ılmal mlı ve lı~al edilen :yerler ara· byın ılddetll bir muhare~ 1 

cepheelnde yaptığı taarruzu kır ııındı irtibat lılerfle lstlkıaf gftn ıOrmftt ve ltalyau'larıO ~, 
d•klarını ilin edlyorlarea da, hareketlerinde devam etmek· lebeslle netlcelenmlı lmlt· s~r 

~I' 
Adla Abıba'dan e:eleo son ha· tedlrler. lendlğlne, göre, ltalyan'far ,,r 
herler Ue Habeı'ledn reıımt Genya'dakl İngiliz milııtem· gell k11ab11ını 1ıgal eyle b' 
tebllğt, bo muharebede İtalyan lekeıl ile Habeı irtibatı tama· terdir. General Graçyaol, 

lırm bGydk zayiata uğradıkları men ketllmlştir. kaeabıyı lıgal ettikten •--: 
ve binlerce maktul verdikleri lıalyan motôrln kuvvetleri İtalyan ordusuna bir 14'1" 
ve Rat Seyyum'on, ltalyan'ları ve ltılyan sftvarllerl gôller el • yermlı ve artık ıuaozlok ~ 
perfıao ettf~I blldlrlllyor. betine doğra tazyıldı devam mlyeceklerlnl blldfrmlı 111111· 

Roma, 21 (Radyo) - Ma etmektedir. ltalyan'Jar, bu muharebe 
11 

gadlıyo'dao blldlrHIJor: Ayni zamanda ııomalf yerli naıında Habeı konetlerl a:: 
General Graçyınl'alo karar· kovyetlerl de faaliyetlerine de . fından açılan atet ıonocO 

gtbı olan Megell'den verilen vam etmektedirler. bir ltılyan bombardıman ~ 
haberlere göre tayyare kuvvet· Parlıı, 24: (Radyo) - Adle· yareıılnln dfttftriUdOğlnft bil 

rak edecek Sovyet murahhH 
heyeti, M. Lltvlnof He mllli 
mCldafHdan Mart>ıal Tubaçefskl, 
Londra ıeflrl M. LeskPden mQ 
rekkep oJacaktır. 

Sovyt>t hakumetl namına bir 
hakumdar cenaze merasimine 
Hac defa olarak heyeti murab 
haaa gitmektedir. 

M. Kallnln kraliçe Marl'ye 
bir taziye telgrafı çekmlıtlr. 

M. Molotof da M. Baldvln'e 
bir tazlyename göndermlıtlr. 

Eski Alman hanedanı 
Londra 24 (Radyo) - Der · 

lln'den blldlrlJdiğfoe göre, eski 
Alman vellıbdının kOçftk oğlu 
Hohonzolern hanedanını temıll 
için cenaze merasiminde hazır 

bulunıcaktır. 

Belçlka'da bulunan eski Al · 

man imparatoru Kayzer Vllhdaı 
ile ref Jkası dı cenazeye kon· 

malı: Ozere bir çelenk gGnder· 
mlt~erdlr. 

Lonprı, 24 (Radyo) - İn
giltere krala beşinci Corcoa 

cenaze merıelml gftotl, Lon· 

drı'da bGtOn mağazalar kapa· 
nacaktır. Fabrikalar ve diğer 

bGyftk lmalAthaneler meealle· 
rint lıtll edeceklerdir. 

Cenaze meraıılmlne lotlrık 

etmek tlzere Londra 'ya gelecek 
olan Yogoıluya kral naibi 
prenı Pol, htlkftmet ricali ile 
beraber bo akıam Belgrıı'tın 

hareket eylemlıtlr. 

Avoııtorya beyetlde Viyan•'· 
dan hareket etmlıtlr. Bu heyet, 
prenı Şarenberg'ln bııltanlı· 

ğındıdır. 

Cenaze mer11lmlnde Brezilya 
hGkl\metlol Londra elçisi tem 
ııll edecektir. 

Yeni kral 8 inci Edvard, 
Senceymis earayındın Bolı:lo· 

gam aarayını nakllmekAo etmlı 
ve meeal odısınıdı burada 
teıls eyl~mlıtlr. Kral, bugftn 
birçok iradeleri ve kararnı'l"e· 

lerl lmzalamııtır. 

Londra, 24 (Radyo) - Ma. 
ıeveffı kral Corc'un cenaze 
meraıılmlnde bulanacak olan 
Norveç kral ve kraliçeei bu· 
raya gelmlelerdlr. 

Ababa'darı gelen son haberlere rlyorlar. 
gôre, Raı Deııta'yı takviye için Roma 24 (Radyo) - td.,, 
hareket eden Ras Dezyık, ceh· Bıdeğllo'nun bildirdiğine gftl't 
heye 50 bin kişilik bir ordu ltılyaen kuvvetlerinin lıgıl ,t 
sevkeylemektedlr. tlği Tembten bOlgeıılndeld •' 

BdUlın cebhelerde tekrar derlnga k11abae1Dd1 yıpıJt' 
yağmur yağmağı bıtlamııtır. arathrmalar ııonocond•, .,... 

Parlı, 24 (Radyo) - İtalyan Inglllz konıolosonua Habel~ 
kaynaklarından gelen haberlere giyecek, içecek ve m6hh11 
göre, olmıl cephesinde Raıı mfthJmmıt verdiğine dair t"1 
K.aııııe ile İtalyan konetlerl veelkalu elde edllmlttlr. __./ 

Alher Saro Kabinesi 
Teşekkül Etti. . 

~~~~--~~~~-

- Başıarafı 1 ci sayfada - Londra'yı hareket edecektltJ 
hatlerı hlbarlJe radlkll ıosyallet Gidecek olan heyette 1 
partJııluln son kongresinde gOıı · dıı leleri bakanı M. FJıodef 

de vardır. terilen arzulara nygon olduğunu fi 
yazarak diyor kt: Fransıı Comar baıkaaı 

y k I& maiyetindeki heyet. gel~ 
- eglne mftı 6 t HğCe· Çarıımba gftnft Parlıı'e dlf•' 

nahla merkezden gelebll11c"ktlr. " 
cektlr. Comar bıekanı, beOI 

Papftler gazeteılode BBvaı diye k b L. lı" ı lneyi toplayacak •e 119f J 
haykırmak için ııon zamanlarda kan M. Aler Sare'nln, erir 

her fırsattan istifade eden ııos · gtın parllmentoda okuy.-1 
yallst lideri Leon Alom'no M. beyanname etrafında incele..,,. 
Saro'non bıobakan ıeçilmesl lerde bulonacaı..tır. 
bıkkındı hiçbir ıey söyleme· Yeni kabine Azasının tal' 
mekte olduğu lrıyde değer bir lerl, yarın (bngln) reımf ~1 
hAdlııedlr. zetede llAn olonacaktır. !~: 

Son gtınlerde ıosyılfıtlerln kıbloe, eskisinden biraz CJP" 

ıı~çlmden enel her hangi bir ııola meyyaldir. M. Alber ~ 
hGk'llmet~ mG1aheret etmesi nln. parlimentodı ttllll 
lmkAnları fevkalAde azaldıktın kazınacağı kunetlf'l Clmld 01: 
ıoora bu aftkuto muvafık ola noyor. Sağ cenah ve S•~. 

Repopllken parttııl, y6nl k• , 
rık &efsfr etmek mOmkiindGr. neye mGzaheret g~ıtermlyeel~ 

On gazeteııl, demokrat bir· lerdlr. Soıyıllet ittihadı ~ 
Uğl kararlarının guroble radl· Alber Saro'yı rey vereceİ' 
kal soııyallııtler arasında bir blldlrmlttlr. 6 
teırlkl mee1iyl pek zor Yeni kabine, 3 ayan ve l 
hale getireceği kıoaatlndodlrler. &1ylndan mftrekkeptlr. 

Demokrat htrııgı, M Laval'ın Hazer Denizinde 
siyasasına mftzabaret ediyordu. t1 
Bununla beraber M. Flandenla Buz Parçaları Kopl 
bir mftdabaleslnden ııonra bu Moııkova, 24 (Radyo) / 
mOıaheretlnl tadil etmlıtl. Huer denizi Hhlllnde Gorl~ 

Umlanlte gazetesi, M. Lava ten blldlrlldlğlae göce, ftzertod' 
186S balık"ı ile 1 :180 bab~CI 

lan artık iktidar mevklloe dön· 'W 

ailesi bolonao buz 11hılarıo1' 
memesine phemmfyet veriyor. bir kııımı koparak en~lne doır-
Çankn bôyle bir avdeti tahrik .,ıı 

açılmııtır. Buraya yıkın ..a 
olarak telAkkl ediyor. yerde de birçok yıaklıler P 

Bo komftnlst orğanı M. Sı bılakçıy• allp gôtdrmdıtftr. ~~ 
royo mtıealt bir surette karıı · rfncl grubun kırk gGnlilk 111 
lanmaktadır. Zira M. Saro bir ceğl vardır. İkinci grubtı il' 
gfto hılı:lki dftımaoın lr.omftalzm hiçbir ıey yoktur. 

oldoğonu söylemlotlr. Bn eebeble ııeyyar boı ıdl: 

Aydın Beledi,esiuden: Parlıı 24 ( Radyo ) - Yeni larımn yerlerini meyd•n• f1 
kabineyi teıkU eden M. Alber karmak ve yardımda bolonOI-* 

pt• 
Şehrimiz elektlrlk teıleataada ıebeke memura olarak çalııacık 

bir memur arınmaktadır lsteklllerln veelkalarımo aul veya ıın · 
retlerini Ul~tireceklerl bir mektupla U raya mftracaatları. 14 8 

Balya Kazası Şarhaylığıodan: 
Kazamızda 30, 1,936 tarihinden itibaren her hafta perşembe 

gftnleri hapan pazarı ıçılacıkt1r. lbtle1p ruml yftzde 20 pan· 
dır. Keyfiyet ilin olunur. 21 25 174 

Saro, nğleden ııonra comur Ozere iki tayyare hnılınrB•f 

• baekaoı M. Lebrun tarafından Kızılay Kurumu 
.kabul edllmlt ve nazırların Karşıyaka Şubesi. 
11 .teelnl takdim etmlotlr. Yeni Kızılay korumu Kırı•1~ 
kabine, ilk toplantısını pazar ıubeslnln yıllık kongresi 60 

gftnft (Y ar1D) yıpıcıktır. mOzdekl pazar gftna 111at oobetl; 
Comar bııkanı, maiyetindeki Kartıyaka parti evinde toP1 

heyetle beraber pazarteııl gda6 nacaktır. 
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Muallirrı lrf an ftazar 
Bugµn de anketimiz için fz. 

mirin güzide münevverlerinden 
İrf•n Ilazar'Ja 1'onuıtuk. Birçpl!; 
yazılar yazmıo, G•rp eclehiyııt ve 
kültiltji ile ugraımıı olan frfao 
Hazar, ıoellerimize alnkalı cevaplıır 
•erdi: 

. - San'at mecmuaları bizde ni· 
çın yııaamaz? 

- Çüo~p yığmın zevkine, yı• 
ğınıo iete@.nı: cevap veremez, Eğer 
ıl>yled ·a; • ' ı".nız aan at mecmualanndan 
makaad, y4loız yükack bir edebiyat 
Te Yftkıelt bir ean'at teorisini kıır· 
mağa •avaıan mecmualar iıe, el· 
bette ki güzidesi pek kıt olan 
nıemleketimizde bunların deıtekaiz 
•e yardımın: yaıaması tam bir 
hayaldir. Nerede kaldı ki böyle 
mecaıuıt~r, gtlıideei çok olan diğer 
lbomlcketlerde bile, bilhaB8a timdi 
lltnduğumnz derecede satıı yapa· 
mıyorlar. 

- Gençlik neler okumalıdır? 
- Bu suale kısaca cevap ver· 

nıek mOmktın değildir, Gerek ha· 
tının gereL b' . kl . 1 . • . 

' ıL ızım isık erımızı 

;komak bu itte en ön plinda ge· 
~:·. ~ennıızda "Arliet,, aıfatı çok 
k' Aııtı. Şair, romancı muhakkak 

d~ he11eydeo önce bir miltefek'ür· 
ar. Ba,.~ ü 

h• ı:ıUh n lanınm19 batı §dirlcri 
ırer fil ( ' k 

1 ozo ı urmağa namzcd 
nıalnlardır. Zaten bütün kllsik 

eser eri yaratan adamlar bu müm· 
t~ı •••ıfla hezendilderi içindir ki 
~b~ 1ıllardanberi biilli diriymie 
..: ~ aramızda ya~ıyorlar, tazelikle· 
&•Ilı bit' k b . l . . ,.- ay etmayor ar. Dünya 
~~n, insanlık için, iç nrlığımız 
çın ıöz ö 1 lJı 8 Y emek kolay değildir. 

lbau eserlerle piemcmiz· olgunlae· 
rub7ız lbım, Kendimizi büyült 
ın •a•aelarla tanımamız, arama· 

Ç 
~~ liııoı. Bu belki çok iizücü, 

Oa. Bık b d 
1 

ıcı, attA kanlı bir müca· 

Y
: e 1°1«na~a namzeddir. Lıık.in ne 
pa ıın k' 

yolu 1 en özlü yaratmalnra bu 
n •onnnda v•nlabilmietir. 

- Nasıl okumalı? 

d . - Bu aualioius ıalahiyetine 
•una · d a •nan ığımıı terbiyeci lımail 
•kkı'nın en ıatırlan ile cevap 

•ereceAim: 
" R • · • · oman, bıle bir oku· 

1111

1
flt, yahut şöyle bir okoyuıla 

an •aılıun K ld · h' . •ı. a ı kı ağır baelı 
ır kıtap h' l . . ıç an aaılamaz. Onun 

ıçın ldtıb •-8 1 Çoa. ağır okumalı, Benri 
ergıon'un L' 1 . E .1 evo uhon creatrice ve 
mı Dork.e' ,. Le 

ınetbode ı~ 1n . • reglee de la 
gib' L · ıocıologıque adlı eserleri 

1 a.ıtapıırı ıo.ı s defa okuma· 
~tıındor. Bu kitaplar her defa81nda 
a.onolan · 1 1 ıaaret er ve çizilen çizgı". 
er &eb b'l h . e 1 e eaki simalarını kay· 
~hnıolerdir. Ağır eaerler ancak 

yle oak'd'L ı. ı ıa.ten aonradır 1ci Blra· 
rını teılim ederler.,, 

11
• • - Tilrlt devrimioio ideoloii. 
Ilı or"'· l b J 

., IJına ir oekilde çizen eaer 
azıJınıı mıdır. 

tel' - Bunu tek bir eserde göı· 
"• 

01

1
ck mQıkO.ldQr. Devrim içinde 

ı :ı:ı an b 
hir azı eserler ehemmiyetli 
ol •urette devrimden müteeııair 
·· ?1t1olar, dolayiıile denim ideolo
J&eıni 
la yaymağa çılıomıolardır. Ban· 

rın ne d old L ereceye kadar muvaf fak 
w .. lla.ları bir kalemde keatirileme• 
oa ~ -
iat'd ıoa diloünQnüz lci, muhtelif 

1 att.ı nı h ı · r · ı fındao ' u te ı mımar ar tara· 
bu nı· yapılmaktadır. Şu veyahut 
gerçek ını_arıo O binanın Qı}iip Te 
k d bınanın değeri üzerinde ne 
ı ar m" . ld k ue111r o uğunu bilmek 

: kuvvetli tahlillerle mümkiln· 
k r. Mubıldı:alc: ki bir ideoloji 

nruluyor D d' . . 
kat't . e ıgım gıbi, bunnn 
fırıd olarak fu veya bonon tara· 

•n kuruluyor denemeıi ve lih· 
zada t kid b •alı:· _en ıça~ından geçirilmesi 

ı ıtııı birıeydir. Bilyilk denim 
er fi l b • ır ınayı enıerlcr, herkesi ıa· 
eırtırlar. Ancak: aOkGnet ve müva. 
ıene . . d ı· . 
fı • • ıçın eı ır kı münckkid vazi· 
e ını gö b' l ' B 

1 re ı ır. u zaman, bazı· 
d:1?'~ aandığı gibi hiçte uzak 

ğıldır. İnkılib eserlerini hakkile 
~Öater'ecek objektifler gün geçtikçe 
•zırlanıyor. 

,. 
1 

- Bugünkü gençlik. edebi bir 
ar ık yaratabilir mi? 

- Kültürleomck, bıkmadan 
uaannııdan kültürleomelı:, daima 
al'aınak 

• t araotırınak ve okumak 
rtıle g J'L cnç ıa.ten beklediğimiz ıey 

Celil Sabir'e 
GönOlde, h er enlachı deleri 11nkl nedir?. 

DOnyada, bir saadet bulanm11 bayat gibi. 

O, çözQmft "Uçurum,, Qlan bir bUmecedlJ. 

Ôldm, bayat ku,anı ipekten kanıt glbt ... 

8H, ınll, gol, neı'elen ıonunda bulduğun nef .• 

Bloblr elem tıht kurar her anlnoln ftıtftne 

Ak dnomeden, 11çların o solgun tellerine, 

Istırap yoldıı olor kalplere... Ferhat gibi .. 

İçimizde her gonca, çiçeklenir ınlnçten 
Sngl. tatlı bir beıte gibi ıflztllftr içten. 

Uoymadın bir uykunon mahmurluğuna birden, 

Ruhlar doyar derinden neo'eyl feryat gibi. .. 

Emel, ııevgl, 111tırap blnblr hftlya lçlndfl. 

Gençlik, bir bahar gibi geçer rtlya içinde, 

Her zerremlz kftl olur blrgiln dQnya içinde, 

Bazen yoz yıl yııarız, bfrgftn, bir 111t gibi ... 

Boca 
Hikmeı Kt1mran 

Gurbet 
Gurbet her an göolılmQ ıızlatın bir acıdır, 

Gurbet mahzun kalplerde kıeder bıtlıngıcıdır; 
Bir teselli görQnmcz eıen rGzg&rda bile, 

Gurbetteki her ollr içime yabancıdır .. 

DalgalHın rohodor, enginde çağlar gurbet. 

İçli bir ök:aoz gibi ıktımla ağlar gurbet, 

Ruhun aeTdlklerlnln baarellle yanarken, 

Beni benden ayırır hiçliğe bağlar gurbet .. 

Ne timdi dizlerinde lollyecck ninem var. 

Bilmem dertli geceden sevecek batka nem nr, 

Bir gOlGt, bir kahkaha bolnomıyan bn yerde, 
Yalnız içli bir gurbet, yalııız aonaos elem nr .. 

Yeşi l. R. Karayazıcı 

Knçok fahişe 
Onu aolamık lçto gezdtgl yere in de, 

Açsın 11na gönlGnQ1 dinle onu bir dinle 

Bltmlyen bir ağrının "•zıa1 var kalbinde; 

Yanar kara bir gftneo, gftneo gibi anlandı, 
Slllnmes bir damgadır tatıyor onu kinle, 
Bir Ee•ldn evrenini ıığdırdığı kan1nda .. 

ur Bilseniz ah.. Ne içli ne de pık doyguao 

O, kayıteız görftnen yftreğlnde ığlıyın 
Mahzun bakıılarının isteksiz uykuıu ur .. 

Kemik elle kmlmaz ıatarabın taoıdır, 
Ytlreğlol oyub da yaralarını dığhyın 
O karanlığı dftımdt kıra bir gôz yıoıdır. 

hmlr· Mer1lnll: 

A. Turgut 

Köyde Sabah 
Bıılamıdın f lgıne aO~Ollerde bOlbtUler 

İollyen seher rftıg&rından aerlo nefesler 

Çiçek bıhçelerlnden baygın kokular df fer. 

Geceye veda eder 1Jebnemll pembe gCUler 
Beliriyor beryerde fecrin ilk akisleri 

Mftjdellyor sabahı koyan horoz ıealerl 

Mavlleoen ıemada kayboluyor aon yıldız 
"Cerdeme" sırtlarında ılıle: dağeldı bdUln 

Ufukta yftkaellyor tabiatı giUen gilo. 

Kuyoyı soya çıktı k~yden sarıeın bir kıs, 
Sftzftlen gözlerinde 11bab mahmurluğu nr. 

Şimdi knlJ ıeılerlle çalkanıyor ovalar . . 

pek çoktur. Fikir fe aan'at baya• 
una giren her geoç mutlı1ka bir 
yabancı dil bilmelidir. Batta dev· 
lelin yabancı bir dili "Yardımcı 

dil,, olarak ltabal etmeai, zaruri 
gibi birıeydir. En uluaal kitapla· 

nmııın dünyada tanınma11 ve arsı· 
uluaal bir deıer almaması, batı 

Aleminde dilimizin çok muAlak •e 

öğreoilmeıi çok gtıç telikki edilme· 
•inden doğmuıtur. Niçin "Yardım· 

cı dil,, ıavaıı açmıyoruz?. Zaten 
hogfinkü dilimizin yabancı dillere 
analık ettiğini tamamen öğrendik· 
ten ııonta herhangi bir "Yardımcı 
dil., kollanmakta tereddilt otme• 
meliyiz. uy ardımcı dil,, bogünk<l 
"&nebi lisanı,, tedriıatı Te prog• 
ramı ile hiç baoanlamaz. Bonon 
için baıka bir plin ve aecd bir 
yol lAzımdır. Ancak o zamandır ki, 
gençliğe geniı lapılar açmıa ola· 
c~ğız, Ancak o tamandır ki genç· 
lik, bu kapılardan geniı kültüre, 

Gôoft kllytl: Temmuı 1983 
Nazif Akduman 

geniı san'ata, köklü görilf ve Tar• 
lıltlara kavuıabileee.ktir. , 

\. 

itizar 
Bu sahifeye gelen yazılar 

0 kadar çogalmışıır ki, bıl 
mecburiye sıraya ko)uyoruz. 
Bu itibarla, sahifemi:le ald · 
kadar olanların bizi mazur 
görmelerini rica ederi:. 

Gelecek hafta! 
lstanbul'da çıkan bir aer, 

Namık Kemal aleyhine ga· 
yeı atır fikir ı>e ithamlarla 
doludur. Gazetemizin san• at 

ve edebiyat sahifesinde çalı · 
şan gençler, iJnQmıhdeki haf· 
tanın sahije~ini, bu iıham 

lara verecekleri cevaba ıahsis 
etmişlerdir. 

-i~Vefa Çiçekleri,, 
Teukidi Müoasel>etile .. 

B. Hikrn.et KtımrmJ.a: 
Blsdekl mtlnekkhlerln krl 

tik ıl111lndı ne olduklarını ve 
n11ıl yOrCldOldeılnl bilenler bu 
ytlıdeu boyunı: .. - Bizde 

mftnekldd yoktur!" Diye bı· 

ımp dururlar. Ba elSze lSnce· 

den hık verip geçmek doğru 

olım11 . folu ea11ını anlamak 

için basın hayatına ıöyle bir 

glSı geıdlrmemlı gerektir. O 
rakit gôreaeııı ki fU veya ba 

g11et• ve dergide ba janra ald 
bltmeı Ulkenmes yazılar vır. 

Bu b3yle oloncı ıoroyoruzr 

Btıde mDnekkld yoktur! Diye 

niye inkar edlllyor acaba? Bo 
yazılar n imzalar görtllmft· 

yor mu? 

Evet! GörClyoruı ve okuyo· 

ros.. Bir ıftrCl yazı ve iki tftr· 

14 lmıı .. 
Biri: Eıkllerln .. Yani · aaym 

çok oldoAo için Hyamıyıcağım 

ıu veya bo gtbl ığıbcylerlnln 

arkasında, onlara yetf,ebJlınek 

lıtlyen genç heveılllerln imza 

l.rı .. 

Soronun kıvrımını çazmeğe 

oğraoalım. Bizdeki bu gibi mtl · 

nekkltlerl, krhtk Hnalını dtl· 

oGoGyor ve dalıyoruz. Ne ya 

zık ki o vakit göınmGıGn ana 

ne elinde bu ııınabn kara ny· 

falarını toıın iki ıf p mdnekkld 

geliyor. 
BfrJ: Hubangl bir khıbı ve 

y111yı ·çok okuyucu çok ıhcı 

bulmak için methtl sena eden 

mtlaekkld,. 

Diğeri, birincinin aykmaı 

olarak o khaba ve yazıya dı· 

hı r.tyıde 1ahlblnl yerlere dtı 

oGrmek · eaerla okuamamaıını 

temin için· elinden geldiği kadar 

saldırma yıpın mOnekldd!.. 

İıte, bizdeki mtlnekldd fa· 

mUyaıının iki tipi.. 

Bo böyle lıe ıoroyoruı: O 

halde baaların tenkitte gaye · 

leıl nedir? Olo odpheılz ki 
bunların birincisi, eser sahihini 

ıırtına alarak ytlkaeltmek ve 

lklaclıl, e11er 11blblnlo sırtını 
ba11rak ylkaelmek lıterler! 

Bunların yasaları plut, ıab 
jektlf ve polemiktir .. Hele eaer 

ııhlbl ile azıcık olsun tanıt• · 

yorlaraa iti ifratı vardırmamak 

ellerinden gelmez. Blrlıl ytlk· 

aelteylm derken dllflrlr Te 

diğeri kılemlnl kılıç, baluolı · 
rını zehir yaparak eıer 11hl· 

hlylo boğ11laoır durur! 

Bu kadarcık bir inceleme 

•onunda an~aııldı ki artık biz 

do "Blıde mdnekkld yoktur!,, 

Diyenlere l1JtlrAk edebileceğiz .. 
Fakat, mGoekklnen ônco kritik 

11natının ·tam anlamıyla bo· 

lônmıdığın1 lıaret ederek .. 

Diyelim ki içimizden, içle· 

rlnden aııl mftnekkld olan 

tlçGnca bir tip çıksın n bize 

bu ••nalı getirsin .. 
• • • 

Gelelim ılze Hikmet KAm· 
rın!. 

1 
Evet! «Vela Çiçekleri> ol 

tenkide (l) moveffak oldunoı, 

teeek.ktır ederim. Faklı, bir 

mftnekklde yakıımayacak ker· 

tede hıtılarınıı Tar ve 11 da 

değil • Bir defa, dar görGAtlnft 

•tln çerçneel içinden çıkmı · 

mıkla beraber hlaalyatınısın 

kurbanı olarak ta "Akbabalık!" 
yıpmıııın11 .. 

Evet! Kitabı dıttın glSrmGe, 

beyenmio ve kıımıf8ıD1z! İçe 
gelince -dııı ı:tız,,ı kltaplırın 

içi koıa olar kanaatına 1ap 

lınarak· dudağınııdıkl lıılhfaf 

Hülyama Doğru 
)tQouyorQQJ btılyama açılmıe kaaıılarlı, 
GlSılerlmde blr aley p~ağı ya"" yıka; 
Uçnyornm içimde flmlt denep ~atlarlft 
Btııg4r•n saçlar101 gônlf)mtl takt Jıt~lf • 

( (midim hoı, hDlyım hoı, kalbim çırpıp-o bir ~o~ 
Bıeıllyorom bunlar• gayeme ermek lçlo; 

İmanım ııfaklırlı k111llıım•tı ıutuımoe 
Snlnclme reDk ver1Qek, bOlyımı dermek için . 

8 . 1 . 936 
Alaşehir .. ~, Behf!Jl 

Gençliğe 
K.ôytln lı;lne girip köyltıye ineceğiz, 
Toılokları çekerek k~ya yGluelteuğlı. 
Diye ba1kıraolara benim de sözlerim varı 

Deyloler, d01Gnft1ler, bu yaldızla e1aalar 

Cek, cık dOzmelulyle bitecek li değildir . 

Cek, cakları bu kôylll çok doymoı, görmemlıtlr, 
Dlm .. Ynrum'lo esaslar htlyor arl'k bogOn; 

Her ıeylne kartılık hiçbir ıey almımıı dftn, 

Gene o kafaıını bllglyle örmemlttlr! 

Gençlik! Sen lılerlnle bn itikadı elidir .. 

Palnra yeter artık kaye lorcekaen in, 

DeTrlm işiniz olauo, devrlmclyfı dem ylo, 

Hiçbir ıey ummaksızın ve vakit geçirmeden! 

Yurdun isteklerine tunçtan gö~sGnO gert:ı, 

Sanı odur dilini, eğemenll~lnl veren. 

Var olao gençllilof kOyde gaster arkadıe, 
Yokaelmek aenlo lçlo, artık ıınırlırı ııl 

H. Çetintürk 

Sarı Y apıncuk 
GOnltlm 81Dll bir yuva 

Kucağım da aahncık; 

Sen yatarsın uykuya 

Benim gOnlOmde ancık. 

İçine katma keder 

Gel. gönlftoft hanı ver; 

O göntll bana yeter 

Yeter 1arı yıpıocık. 
M. Bingöl Kızı/su 

Titreyiş 
GOzlerlm lncllenmllJ, ayrılığın y111ndıo 
Kılbe heyecan nren bir ıoış sar'aııındıo 

Titredim... Gaz yığmoru, ıltıoda bir yıpr1~ıo 

Çırpındığı gibi... Sen ômriıode yığın yığın 
Dolu hatıralarla böyle aarsılmaklaaıo .• 

Bir gaa ıona erse de gönlftndekl bu yaaıo 

Seni takip edecek titretecek eeyler nr. 

O acı hatıralar; o acı hatıralar .. 
N ihad Kürşad 

Tayyare 
cTalit'a• 

Göklerde bir aldı ytıkıeldl bir ın 

K,yalar ba ıeaten karıldı sandım 
Bolotlar, yırtıldı parçalandı da 

Bir ılmlJe~ arıdan ııyrıldı sandım. 

Bir vakit, bir zamıo için 0111 da 
Devrlola hızıdır bu ateoten ıca 

Göğıftnde yurdunun ıekını taeır 
Bu çelik kanatlar, bu çılgın nefes. 

1rtmı1J. . Dediğiniz gibi okuya· 

nrmle ve bltlrhermleslolz! 

Fakat enoı eaııyornm: O 
kader anlam bozuklukları ve 

doraklımılar var ki.. DJyorau· 
nnı ve hiç birlılne tıkılmadan 

geçlyorıanuz.. Sonra yalnız bir 
"bayıldı,, ayağı için "kaba 

ıyaklu,, tıbtrlol kullınıyor ve 

bono diğer yuılara dı eftmol· 

lendlrlyoraunos. Ba doğra mu? 
Kitabın adına gelince, keli· 

menin anlımına ben de~ll alı 

kapılmıeıınız! 

Dlyoraonuı ki: ''E~er 1Jatrln 

aeTglde vefası bir çiçekse me· 

zarda aacak bir bıhır ıç1C1k, 

yıııyacık! Ne uıon ömftrlO 

vefa .. ,. BunlarJan da "Vefa 

Çiçekleri,. kelimelerinin yalnız 

bir anlamını bulabUmlt ve ou· 

dı da yanılma~ olduğunuz an · 

111Jılıyor. Ba ad aılındı, yazılır 

benim oldoğu için bu kitaba 

verUmllJ ve me&arda açacak 

Er. 'l'a. 

olan dı çiçekler değil bu ya· 

zılar, seTgl dt>~ll bo kltıptır 

aziz doat ... 
"Biz blıl bilerek,, bıohklı 

ellrlme gelince, orada blraa dn· 

rop dfteOnmellydlolı. Yok za · 
rar, aourıdao olıuo orada bl· 
razcık durunuz. 

"Korba~alar,, tllrl için de: 
"Demek her dertli bOyle nk 

vak Ottlyor ha oalrlm? V11h aı · 

na, dertlilere .. ., Dlyoraonoz. 

Evet! Ôttlyor. Hele elzlo gibi 

dert1Uerln ôtmeal de kurbağa 

larınklnden daha hazin g~llyor 
bana!.. 

Ne lae., Eı.ıerl brğendlniz, 

beğenmediniz.. Slıe aöyllyecek 

baoka bir aöztlm yok.. Fakat, 

yalnız şono iyi biliniz ki bu 

khıb, kitabın lçlodekt o yazı · 

lar, yıloıı bir kitinin , ılzla 

znklnlz için yazılmımılJlır 

Kimrancığım ... 

4hmed 1' efa Aray 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

tekerlerini tecrii™'ı ediniz .. 

ve Pürjeo ~•lıab'ın en üstün 
bir müshil şekeri olduğunu 
uoutmoyımz. Kuvvetli mfüı· 
bil istiyeoJer (Şabab Sıhhat 
Sürgün Hoplan)nı maruf ec· 
zaoeJerden arasınlar. 

şubesu · 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biua•mda . 

- TELEFON: !2363 - ~-----•-•+----

Yeni ç•kan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeten yıl:.de 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceginiz ilk fatura ile kolayca anlı
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykenı 
Elektlrlk, telefon mılıeme deposu ve 

Stemeos fabrikaları mtımeeelll 

Peıtemalcılar 77-79 Telefon 3332 

SJHHA'f 
Balık Yağ 

Norveçya'nın Halis .Mo 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıl) Yeri 

BAŞDURAK HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muamel~leri Yapıhr. -- Vadeeizlere % 4 

- Mevduat Sarıları: A~b ay vad~liy~ % 5 . . . = ' B~ sene vadelııe % 6 faız verıhr. 

~ Zahire, tızftm, locJr, pıtmok, yaP.ak, afyon neatre komisyonculuğu yapılır. 
§1 ııode eahlplerlne eo mfteald şerahle nane urlllr. 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Aydın Uı·ayından: 

M. Havai tel 6 M.M 
Tane Porselen f locan lzolatörd 8 S. M 

" " demiri galnnezli 
ı. 1 O amp. battaı havi eigorta 
Y 30 M W M 

Üoheraal kalemeoe 6 MM 
Poreelm pfp l 6 M.M 

" 

M. Saplon tdl 2X2·5 M.M 
'd. w w 2X4 M.M 

Sljlon için kroşe 3, 1 
20 Kutu holebaot kotoea lOM. 
10 Tane Sayıcı teko eo ile 2;W 

Volt, 10. amp. kadar aheroetif 
Prşel boroeu 

F.t· 
10 
ıo 

6 
U. 
20 
7,5 
5,5 

23 
27 .. 

ıs 

30 

1000 
9 

Tat"' 
Lfrtı 

50 
20 
12 
ıı 

20 
ı5 
ıı 

ı10 
ısS 

30 
6 

ıoO 
54 ... 

r,79 ,-
Yukarıda yeııh elektlrlk malzemesi açık eksiltmeye k• 

mol)tor. lbaleel 3,2,36 pazartesi gftnü saat 10,30 da Uray ~ 
komlsyor;ooda yapılacağı oarto11meelol okumak lstlyeolerfo 
direkıörlOğOne mOraceatlın ilin olunur. 21 25 169 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111 

= Dr. Zekai Tarakçı 
~ Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
;;; İkinci Beyler sokağı Tftrk mftzayede salonu l1tl&1IIO~ 
- oomara 45. Haetalarmı öğleden ıonra 15 den 18 e k•~ 
- kabnl edn. TELEFON : 3806 
•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııınuıı 

1

ım111111mııııııı1111111._ Dok tor ... 11111111111111111Q 

~ A. Kemal Tonay 
= Baıeriyolog ve bulaşık, salgın h<Utalıklar mütahwsuı 
= Basmahane ietaeyonu kaqınndaki dibek eobk batında 30 -:J; 
=: h ev ve muayenehaneainde sabah eaat 8 dan ıkıam , .. , 6 a ki = haetalannı kabul eder. • 

V. N. 

_ Mılracaat eden hastalara yapılmam Jiz1mgelen uir tahliU.l ! = mikroııkopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapılmaııına cevaı 1!1< 
;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;-~ '= rOlen Pnomotorake muayenehaneııinde muntazaman yıpıbr. 

i 111 111 il 111 1111111 111 111111il11111111111111111111111111111111111 T e J e I on : 4 115 11111111 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:f.E LEV ANTE LlNJE 
"ANGORA,, vapura 20 son 

kAnunda bekleniyor, 24 eoo 
kAnuna kadar Anvere, Roller. 
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

.. ANDROS" vapuru 3 ıobat· 
ta bekleniyor, 7 şubata kadar 
Aovers, Rotterdaw. Hamburg 
ve Bremen Umanlırıoa yftk 
alacakttr. 
AMFRıKAN ExPOT LINES 

"ExMOUTH.. vapuru 2 ıu· 

batta teklenlyor, Nevyork lçto 
yftk alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LlVERPOL 

"DRO~ORE., vapuru 18 
eon kıiouoda br.klenlyor, Lher 
puldan yak çıkarıp Burgae, 
Varna ve Köetence için yak 

alacaktır. 

--- i:;.:::"'1-·· im Do 
N~A 

1 

~ lJ ru ~ , · o 11 ıu ~ 
iç haetalıklara mfttehaseıeı 

Muall ktor 

A. Hulusi Alataş 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 21fl0 

• r 

lzmir Lise ve Orta Okullar Satın. ~ima Komisyoıı11 
Başkanlığından: 
Cinai 

Kok kömfirö 

Zeytinyağı 

Patates 

flaogl okul lçto 
alınacağı 

Kıı, erkek llıeleri 
erkek öğretmen ve 
Hn'at okuluna. 

c: " " .. .. .. 
Koro ftzftm N. 12 ..a w . .. 

Yumurta 
Sabon 
Toz şeker 

" .. w .. .. .. 
Kız erkek liseleri ve 
erkek Oğretmeo okula 

Miktarı 

Çoğa 

Kilo 
160000 

Muhammen 
kilo bedeli 

Kr. S. 
3 10 

Aıı 

Kilo 
140000 

2100 
M.00 
2933 

filOOO 
2750 
2400 

2650 36 50 
8100 6 50 
3183 20 00 

79000 2 20 
3400 28 00 
3100 26 ıs 

Tutarı 

Lira K. 
4960' 00 

967 20 
526 50 
636 60 

1738 00 
95~ 00 
810 65 

Mankht 
teminatı 

Lira K. 
372 00 

72 55 
39 4.8 
47 75 

130 35 
71 40 
60 80 

Kok komürCl Karşıyaka kız ô~retmen 50000 00000 3 10 1550 00 116 25 
" " Buca orta okuluna 20000 00000 3 10 620 00 46 50 
İzmir Kız Erkek llaelerile bölge San'at Te ukek öğretmen okullarınlD her kalemdeki mft,terek ihtl 

yaçları bir arada ve Kertıyaka Kız öğretmen okulu ile Baca orta oknlu ihtiyaçları ayr1 ayrı ihale 
lerl yapılmak ftzere açık eksiltmeye konolmuıtur. 

Şartnamelerini görmek letlyenler pazardan mada hergftn 

1·1936 çaroamba gftoft eaat 14 te yftıde 7 ,50 ~1 akçelerlle 

komlııyonumuıa m6racaatları. 8 l' 
Kız lisesine ve ihale gGnft olan 29· 
KGltClr ditektörlGğftnlie toplanacak 

19 25 

Olivier. vEŞOrekôsı 
Limited 

Vapur Aceptası 
ceodell Han, Birinci Kordon 

T-1. ~ 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

0 THURSO,. npnrn 7 ikinci 
ktnunda Lt V ERPOOL 

I 

SVANSEADAN gelip tahliyede 
bulunacak . 

"ADJUTANT,, 
ikinci .kAounda bekleniyor, 
LONDRA için yak al11C11ktır. 

• 
0 1'HURSO,, npara 15 ikin

ci kAnanda bekleniyor LIVER· 
POOL GLASGOV. y6k, ala 

Dr.Operatör Arif Y.urc 
Merkez Hastanesi OperatörD 

BHtalarını her gftn 15·18 e kadar ikinci Beyler eokağı f~ 
mGzayede ealoou karıında 7 8 N.la moayenebaaeeinde k• 
rder. Telefon :ı:W:3 

lzmir Ilhaflığından: 
lff 

Milli EmlAk idaresinde tapuya tescil edilmemesinden ~ 
birçok m•haclr, harlkzede veya mftltecilerin kendilerine ı ti 
edilen emlAk kayıtları açık \almıştır. Binaenaleyh muhaclrı . .t' 
rlkzede nya mdltecllerden tahsis ve teff iz suretile Milli e~~ 
ait ev, tarla, arsa veya arazi legal edenlerin bu ıuretle ın~ 
eablarak motazarrlr ve mtUeeHlr olmamları için tapa dalJ 
mftracaatla tapularını almaları lftsnmu llAn edlllr. 

23 24 2s 26 28 29 30 aı 1 2 as 
lzmir Defterdarlığından: 

Hazineye alt arHlar ft•erlne evvelce bina yapmıı oı.-JI. 
binalarının yıktmlmas1Da teve89dl edildiği malumdur. Val•~ 
Jaıın meıkeoelı kalmamaları için Maliye vekAletl bllmostr, 
arta deAerlol delaten hazineye yatıranların lnp eyledlkleıl 1 

lerln lpkaeıoa mCleaade etmll)tlr. ~ 

HHIDe aruıı ftzerlnde elyevm binası mevcut olanlarıD J 
htlda ile Defterdarlığa mftracaatlarl ve bu arsaları bilmft••r
ftç ay zarfında 1atao alarak tapaya bağlamaları iktiza eder. 

23 24 25 ~6 28 ~9 30 31 1 2 ~ 

- " Aydın Şarbaylığından: _A 
5~0 lira keılf bedelli 600 kilo gram bakır tel ekdltDal1~1 

nulmu11tor. lbaleıl 3 Şubat 936 paurteel gClDft Mat ıs,r ~ 
Uray slrel komisyonunda yapılacağı ve l)artnameyl oku111•~ ' 
fen dlrektôrUiğGne mftrıcaat oloomaıı UAn olnonr. (168) ,ı I 

ftJJ ••AQILA,, vapuru 5 ikinci Not: Vurul tarihleri ~ 

ktounda Hamborg Breme ve par isimleri Qzerlne deP•~ 
Anvers'ten gelip tahliyede bu terden acenıa meı'ullyel 

lunacak. edllmez. 
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~um~~~M;;nı~;~~~;~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~~~ .. ~;~~~.~-.. -.~~ ... ~~~.;~·~··~·~··~·~··~·~···~·m.~.~ •. ~ •• ~.~ .. ~ •. ~ . . ~.~.~.~~~~~~~l~d~e~a~l~Kmnöft)~1~~~=~D~~emv~l~e~t~~D~e~ıu~ift~~.~y~o~l~lfta~r~ı~n~~~awn~:~:~'~~~~ 
Esas No. 

28 
331 
417 
702 

Yeri 

Hasen boca m. bakır bedesteni 
burnna bayraklı balbal ııokak 
birinci karıntln11 yıldız lepe 
hatunlye m. dell41 başı ı. 

No. eı 

39 
Nev'i 

Ma~azı 

E• 

Depozltoen 

T. L. 
160 

KlJycülük Davası 

Telefonun çıngırağı çaldı, 

alo .. Neresi Sakarya köyO. Ben 

Muhtar Bozkurt. Ôğrelmeolm 
bo hafla bizim kôy merkez 

olmak Ozerc Om1Jtı köylerin 

de Jştlraklle bir spor mO.eeba· 

kası yapmak istiyoruz. Pazar 

azatıodan istifade ederek gellr 

sen kıvanç duy11cağız. Kôyltilerl 
de beraberinde getirmeyi unut· 

" " 
" " 

c: .. 

14 
26,26,2 

2 

4 
6 

702,1 
702,2 
770 ikinci Qleymoolye .n. b b yuz aşı Han Ye deoteban 55,57 

"" hıfzı sokak. 
789 birinci karalaş leşvlklye ııokak. 
921 k k aroıya a oaman zade nazla 8 92~ . 0 rşıdlye tramvay ve iskele çıkmazı 

9 
40 

Ana 
evin 640,320 sehmi 

« 640,820 hllftesl 

" 640,320 .. 
ev bahçe n arsanın 371640 
ıeblmde 64080 h. 
evin 64 hissede 35 p. 

248.50 M. M. arsa 

292 .. " ' 
' 

75 
106 
550 
550 
550 
230 

350 
100 
350 951,952 Akdeniz m. llhlltye ı. 600 ve 5 

38 hamam ve mağazanın 24 1000 
984 

1032 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

1073 

kôprO tramny caddesi 

6çOocQ karaıao duygu sokak 

illncl gaziler yeni kemer c. 

" " " .. " 
kasap bızır M. basın boca s. 

kasap bızır hay retrfn pata s. 

ikinci karatae şehit nO~ret bey ıı. 

600 
27 

par. N 15 

" 16 
12 
9 

71 

ikinci eQleymanlye kftmll paşa s. 219 a.:i'a 
4 

Q 132, 134 
pereel. 

1074 iki 

hissede 6 payı. 

219 .M. M. area 

nln S te bir hissesi 

127.17 M. M. area 

116.79 " .. " 
dakkftn 

" 
211 

278 

M. M. areanın 24 
payda 6 blestef. 

M. M ırııa 

.. " .. 1075 n~I sftley~aolye k4mll paea B. 219 ada 1 p. 110 72 

1076 .. .. : : : 168 ıda 3 p. 1,10 242.5 " " 

1077 " 10 153 
" 

" " 
1078 .. : birinci kiremitçi s. 160 ada 9 p. 4212 342 
1079 " " .. " 167 .. 15 P· 73 1037 
ıoao .. .. .. " 164 .. ıı P· 19,ı · ıo78 

: ıosı .. .. " .. 160 ' 2 P· 18,2 3466 
108;! .. QçQncll > 160 " 10 p. 42, l 279 

" çorak ıokak 150 " ı ..1 1688 1083 " " ... p. 20,l " .. .. 

" 

" .. ... " 

300 
20 
70 
60 
40 
70 
30 

20 

5 
15 
10 
15 
45 
!15 

120 
15 
70 

108l murat reis ı. 1,22 774 .. " .. 
l O 6 c c mısırlı c. 125 142 " " " ~~ 

bornava ealhıne kum .kıbve mevkii 28 30 60~ 
1 

" " 
MnkU ve uumaraları yukarıda y 1 lU.l ' o c 260 

P•ıarh.klı eatıoları 3 2 936 pezart 1 ~zı ~ em o bedelleri peşin veya tokeftle ödenmek Gzere 
ınııetur letekll l ı' ' b l ea g n saat onda ihale edUmek Osere açık arttırmaya konul. 
, • o ıu arın lza arındı yazılı depozllol ı 
~ Y•alannda Oçer de foto.ıtraf •etlrmelerf 114 1 arı nınem ~eayatırarak artırmaya ııtrmeleıl 

f " e n o anar. 19 25 2 93 
J •mir l lnct icra M. den: J . . • 

4 ;oıtr'de Girit hanı kırtıeında zmır Lıse ve Orta Okulları Satın 
o.lo dflkkAndı Veli torafına Al K . B 

nıt~oıltk ve Eytam bankası iz ma OIDlSYOIJ U BŞkan)ığından: 
2905 eabeefne borcunuz olan Cinsi Miktarı Muhammen Tatarı Munkkıt 
ellt 1:0 lklblo do'kuzy6ı beş, f latl teminatı 
k rk lirasından dolayı hın· Ayakk.abı (Dablll) 205 çift 500 1025 OO 
ıyı ipotekli İzmlr'de Karan· Pamukla kuma•tın 76 SB 

thııda .,, 
k cerrah Mehmeteleodl ıo· haki elbise (dahiU) 205 tıkım 410 
k:f~odı 20 No.lu gayri men· Pazen gömlek dıı 205 adet 175 
bllk nuzı 2280 numarala konan HHa bezinden dl · 
ebU Ooılerloe göre yeminli Oç kllmle iç gömleği 410 .. 
bl vukuf tarafandan (5000 Beş Dasa bezinden dl· 
ıc:) lltı Juymrt takdir edildiği kllmto iç don 

ı •e lf IAe lınununon 103 On· iplik çorap . 

~:b mıddedoe tevfikan llAnen Bımam hulusu 
--. •r •e tebliğ olunur. Kı11 palto yerli 

Akbleu ı şıyıktıo 
Bf cra ınemorlo~undan: 

410 
205 çift 

205 ıdet 

50 

35 

86 
25 

200 

600 
Akbtr ~orçtın dolayı ipotekli Talebe kaeketl ilci · 
S 

1 
Bir ıa Yıldız caddeılode vert knmıetın 170 -. l25 

e hn oğlu Nıklttlo'An Poyraz Beyaz IAetlk ayakkabl HıO çift 200 
~~~~ b•nı Ye htlııallndeki ahı Spor faotles! iplikten 150 adet 
it Arııb 8166 Ura muhammen Yelken bezinden 

50 

840 
358 

143 

143 
51 

410 

300 

212 
300 
75 

50 
75 

50 

50 
25 
00 

00 

öO 
00 
00 

63 
26 

10 

10 
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tırrna;r •} Lmaddt:tle açık or. Bölge ean'at okuln yotı talebesi itin ,::., d 

1 1 2 a Çh~ar,lmıetır. İhalesi Jiklerl yazıla onllç kalem giyecek veealr c"ya o~oald c ns ve n c: 
6 ·2· 36 b ... a a mevcut nu· 

ıs pereem e gOnQ saat munelerlne gôre •e hepsi hazır oluak ahnacakt·r. Her birinin 
te icra dairesinde yapıl . b • 

caktar O O mu ammen f latlerl ile tutarlıırı ve tt>nılnat nılktarları kar .. ıla 
llletfn. yO. gd o 7nı5obammeu kıy rınd gôsterllml~tlr. Açık eksiltme ile ılınacak bu .. O 
lb ı e ~ini bulursa t 1 eıyanıo e 
lSale ve bulmazsa mOzayedeye ermee ayrı ayrı 12 şubut l 936 çıreanıba gtloü Hat 14 le kfll · 

gQn devam edflcırck 10 '5• 36 lOr dlrr.ktörlOğOnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. İatekll · 
conıa gOoQ enat 15 te mu bam. ler 2490 eayıh kanu oan 2 ve 3 üocQ madde ve fıkralarındc 
lllen k 1 b L yazılı bclg~lerlle yllzde yedi boçuk teminat cıl ti l k 

mamanızı da yalvarırım . Allaha 
Hmarladık. 

O gQn gelmletl. Köyftn genç 
ve mOnener muhtarı, enerjik 

tbdyor korula, genç köy yatı 

mezunları ve köylfilerden mO· 

rekkep 50 kJ~llfk bir kOıle 

halinde Sakarya koyan~ git· 

meğe karor verdik. KôyOo kUo· 

metre toşıoa baktım. Sekarya 

köyOne 25 kilometrede nsıl 
olunacaktı. Bizim kôyiln köy 

posla otomobillerinden ve yolcu 

köy otobOelerlnden de isli fa de 
ederek yola dOzOldak. 8 metre 

genltlfğlnde olan köy ooseel 
Qzerlnde tıeeşlz ve gıcırheız yol 

elan Tilrklel markalı otomobil 
ler her adımda blrlı:z deha 
gftzel alanlara çıkarıyordu. Yol 

boyunca dikilerek yetl1Jtirllmte 
olan akasya ağaçlarının kokulu 

ecrlo gölgesi bu tozsuz ıoıeyl 
gölgeel altını tımımeo ılı · 

yordu. 

Kilometre ıaoları ve yol bo 

yonca taklbeden işaretler, tf" 

lefon direkleri nihayet traktör 
lerlnfn ıesl, genç ağızlardab 

yOkerlen lnkılAb kôylfleO marş· 

ları bu yolcoluğan çok ılkıt 
lauan canla toblolırı idi. 

Biraz sonra otomobiller kö 
yon cumorlyet ılamoda durdu· 

• 
lu. Kr,y çiftçiler kooperatifi, 

Gençler birliği kurolo, ihtiyar 

korula, ıporcular, yatı okula 

öğretmen ve talebelcrfnden bir 
bir kal He bizi kar~ıladılar. 

Çok içten el eıkmalırdın ıonra 
köy evine gittik. Bu ev bOydk 

•e modern bir Balondan baeka 
blroey değildir. Bir taraf ta 

AtıtOrk.'Gn muhtelif pozda lo 
toğrafları, hl r tarafta pırll 

bayrağı, diğer bir köşede. kô 
ynn baudoeu y · r almıştı. 

Kayısı şerbetlerlol içtikten 

8oora Gençler blrllıl •e leçlfer 

ve halk pardsl haekanlarJle 
Oğt'etmen birer ıöylevde bulun· 

dolar. Genle meydanlıkta ku· 

rolan trlbüolerl de halk yığın· 

lara doldoroyordo. Köyan 
ulaoındı parti, ihtiyar korulu, 
kooperatif, okol, gtınçler ve 
ı;lf tçller blrlfğl blnaları gôrft 
nOyordu. AtatOrkOn bO.yOk 
mermer heykelleri de ba alanı 
başka bir mehabet n denim 

sel bir çehre veriyordu .. 
Sporcu gençler brp bfr agız 

dan v~ halkıu ds l~tlraklyle 
cumnrlyet ve devrim marşını 

b 
•ym~l ne a..ılmaksıııo 1 dil ı erını a ara ta · 

er k Y n e en glln •e aoatta komisyona gelmelı.-rl nQ 
f 

açı çıkarsa kat'i ibaled 1 1 mune ve ~art · 
er k J name er al görmek letlyenler de pazardan mads h ü ö 1 

k 1 1 ınıcak1ır. Bu gayri men· h d S , erg o ğ eye 
ol OzerJodc bir bak iddiasında a ar an at okulana müracaatları. 25 30 4 9 

holunıolar ••n a lcray mora lardır. Harcı, telliliycel alaua 1 ·2· j6 tarihinden hlburen 

caatları, ılı:ııl takdirde haki rı ah satış peelodlr. MOzayedeye olıcılara açıktır. Daha fazla 
lap 1 il iştirak için yftzde 75 pey ık 1• 

o e c ince sabit olmadıkça çesl veya teminat mektubu lb ma umat ietly nlerln icraya 
paytaşmıdua b ı b 935-219 No. lı dosyaya mü 

ar Ç ırakılecak - raz elmeletl ıısrttır. ş 
-ı..--111B-"----ı1-rı_n_a_m_e~~r __ e _c _a_.atları l 14n olaour. :l 18 

' ıôyUyerek maça başladır. De . 

llkınhlardakt mertlik, ku net 

ve gençlik al!aletfnl borada gör· 
nıelf idi. Bo köylil mftnener 
gençlik kütlesi devrim işlerinin 

ruhiyatı kadar spor rublyatıuı 

do biliyorlardı . İçim teeen ee 
vhıçle kabardıkça kabarıyor, 

22, I ,36 ı rlblode açık arınma ile üç senelik kirayı nrllmeel 
mukarrer olan aşağıdaki gayri menkuller için mQşterl çıkmedı· 

ğındao arlırma 3,2,36 pazertesl gftoft eaat l 5 oe uzıtılmıetır. 

İhale fzmlrde Alsancıktı 8 inci Jşleıme kımisyonunda ayrı 
eyrı yopılecaktır. 

fsteklflerln aşağıda ha yerler hizasında g6sterilen mi kıırdı 
muvakkat temioat vermeleri •e işe glrmeğe kanuni manileri ol· 

madıgına dair beyıooamelerle muayyen nkltte bizzat veya tah· 
rlren komisyona müraculları lhımdır. 

Şarıoameler Alsaocaktı komleyoodım ve Ortaklar istasyon ya· 

zıbıneelnden parasız alınır. 

Mevkii 

lzmlr · Alsancak 
eehltler yadlg4r 
eokoğı. 

Ortaklar istasyonu 
yanıoda 99 + 1.2 

Üç &~nelik mu· 

Cf nııl hammeo kira bede il 
Lira 

ll No. 1 ı dtpo 432 

Bir döonm incir 12 
bahçesi. 

Muvakkat 
teminat 
L. k. 
32 40 

o 90 

llomeırede. 21 Q 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Mst. mv. ıat . al. k f' mleyonundsn: 

] - Harp okolıı için hepsine biçilen eder kırkbce hin beş 
yoz otuz dôrt Ura olen 5 kalem mefruşat kopelı zarf la 

ekelllmeye konalmoştur. 

2 Şartname keşif ve re!lmler 228 kurooa met. mv. es. al. 
komisyonundan alınır. 

3 Eksiltmeye girecekler kooanon 2 ve 3 cft maddelerin · 
deki belgelt'rle 3415 liralık llk inanç paraeı mektup 
veyı makbuzlara Ue birlikte teklif mektuplarını ihale 
gQo(l olım 31 ikinci kAnun 936 cuma gOnil saat 11 den 
bir Hat evvel met. mv. sa. al. komldyonuna vermeleri. 

16 21 25 28 132 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
57 Tam sat. ıl. .komisyonundan: 
1 - Tiimen bfrllklerlolo 14,300 kilo sabununun ihale tarihi 

olan 20,1,86 dı yepıla.:ı ıçık eksiltmesine tılfp çıkma· 

dığındar. 10 gilo temdldlle yeniden açık t>kelhmeye ko· 
nulmuştor. 

2 Açık ekelltmeıl 30,1,36 peroembe gaoft saat 11 dedir. 
3 Umum tahmin tutarı 4423 lira olup ilk peyi 832 

liradır. 

4 Şartnamesi hergOn komisyonda görftlebHlr. 

5 isteklilerin muayyen vakitte Bornnadakl aekerl Htın 
alma komisyonuna gelmeleri. 195 

M. M. V. eat. ıl. ko. ouodan: 
l - Hepsine blçllrn eder otozbln lira olan yedi UA onbln 

tane klllm kapalı zarf la eksi it mi ye konmuştur. 
2 lbıdesl 27,1,936 pazartesi gOnO caat 15 tedlr. 
!3 llk lnınç parHı 2250 Ura ve outnameel yftzelll kuroo• 

Al. M. vekAletl ıa. al. komisyonundan alıoıbllfr. 

4 Eksiltmeye glrtcekler kanuni ilk inanç paraeı melr.tobu 
veya makbosları ile 2490 sayılı kaaooon 2 ve S Oocft 
maddelerinde yazılı belgelerlle blrllkte teklif mektup· 
larını ihale saatinden bir eaat evvel M. M. velr.41ed eat. 

al. komisyonuna vermeleri. 10 16 21 25 56 

Alalflrk'Oo rejimi ve gençliği :bolanların cenazeleri görOlilr· 

gözftmfto adeıeslnde bir çıban dft.... Bogfto bu alında Como· 

Abidesi gibi boy at.yor, de•ılm ılyet ve lnkılAbın gfto yOzlft 
lr.öylfteO ruhumda Sakarya ut· mftbarek lzerlerl birer oahlka 

koeunun çelenkleri arasında ballode dlldllyor. işte AtıtGrk 
noroın bir llftb gibi yftkeeli · dtınyuı budar... . ideal kôyde 
yordu. bu .. .. 

Mıç bitmlıtl. Genç lr.öy ôğ · Geceyi köy alanında bol 
reımenl Ankara'da kooperatif elektlrlk ıeıklırı atlında geçir· 
çtllk ~izerlne bogftn dtğerll bir dik ve köy gençleri taraf1Ddan 

söylev •ardı. İelereenlz meydan· oyna1110 Sakarya plyeefnt l!eY· 
lıkta hep beraber dinleyelim rettik. K~yQn temiz ve modern 
dedi.. Biraz sonra Ankara ud otelinde gecellyerek sabahleyin 
yosu Ankara'oıo keJhlnden ta ayni mıozara ve sevloç içinde 
e11n bu sesi devrim köylOlerlnln köye döndftk ... 
kulağından akıtıyordu . Ne UAbl Genç kôylft sen böyle ola-
vırlık dedim. Bir zamanlar csksın. Banun içinde cumnrl 
bu meydanhklardı eşref ve zap · yetin nimetlerini etek etek 

tiye, eşkf ya dı1yağından •c kur topla.. Biz hep sana doRru ge· 

şunondao haksız inler öldGıü llyoroz Batımızda alımız Mas· 
lürdii. Bir vakitler bu alan· tofı KamAI var, ülkftmftz köyü 

lardıı ôlen hayveu IAşelerlnln ideal bir köy yapmaktır .. 

ı~ır kokusu duyulurdu. Bu eferbeıl ğe iştirak etml· 
Bir zamanlar f?ene bu alandı yenlere bu rPjlm çevreılnde 

oekere gelmemek: üzere giden görmek lbtemlyoroz. ÇtıokQ 

lerlo namazı, ve ealgrnlsrın köyde ve köylildl" ke~fcdllme· 

pençeslud" eriyen, toprağa kal mle, açılmomıt dl"ğerl,.r nrdır. 
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Nümayişlere Başladılar. 
kinci kanon l 9.l6 ................................................................................................................... ~ 

Şimal Cephesinde Italyan Taarruzu Püskürtiildü, Habeş-
ler Ağır Zayiat Vererek Italyan Cephesini Yarıp ilerlediler_ .......... 
Habeş Harbiye Nazırının Eceli ile öldüğü Söyleniyor. Uabeş'Jer Şimaldeki Zaferden Sevinçtedirler. lmpars· 

tor Cenup Cephesine Gidecektir. Ras Nasibu Da Sür'atle General Graçyani Cephesine Saldırdı. 
Londra 24 (A.A) \ ve halk tarafındın fayın ç,ka .., Oç gOo evvel Dıgah Mıdı el•• 1 

Hoyter Ajaneı bildi· rıldığıoı haber vermfolerdlr. randa mecburi surette ioOlll 

rlyor: 

Şimal Cl'phesfode 

~erek ltalyaolnr ve 
gerekse Habeşler kto 

dl heeablnrına büyük 

bir zofer kazandık · 

larıbı ve düşmandan 

hfolercP. kişi öldar 

düklerlol iddia edl 

yorler. 

Cenub Cf'pheıılod~ 

l:labetı kaynaklarından 

aluıan haberlere göre 

Hlii! Naefbu general 

Grar.fıotye karşı tı 

arruza geçmfoılr. 

Royıerio Adfe·Ababadakl mu· 

habirlolo bf r telgrafını göre, 
geçen pazar gOnQ şimal c~phe· 

ılode ltalyao taarruıo ile baı 
l.ıyao bnyok muharebe bAIA 

deHm etmektedir. Habeşler 

hılyanlano taarıuıuna kırdık· 

tın sonra makabil taarıııza 

geçerek mOhlm birkaç ııezkül· 
ceye noktasını ele geçlrmlıler · 

dlr. Muharebe Makalle civarında 
baıao 'flddetlle devam etmek· 

tedlr. Habeo'ler ltalyac hatla 
rıPI yararak oldukça llerlemlt 

lerdlr. Habeş'lerlo ne kadar 

zayiat verdikleri bildirilmiyorsa 

da ağır olduğa söyleniyor. 

Gayri resmi Babeı menıbl · 

f nden ogrenlldiğlne gôre, ol mal 

cepheil muharebelerine Ras 

Seyyuw, R11 lmro ve kısmen 
de Oedjaz Mac'ın kuvvetleri 

fttlnk etmektedir. Demek olo 

yor ki, gecrll gftndüzltı devam 

çok olddetll muharebeler 110 
kilometrelik (bir cephede, yani 

Mıkallenln cenobu garblefodeo 

Aluunı'un ct nubl garblılne ka· 

dır uzanın bir aabada cereyı.o 
etmektedir. 

Teyld etmiyen bazı haberle · 

re göre, yelmlollk harbiye na· 

llabeş gönüllüleri ceplıe)·e gidcrkerr 
ım Ras l\lulugetaoın kuvvel · Adıs Ababa'dao gelen bir 

lerl Makallenln cenobuodık.l telgrafta, Raa N11ibu'nun e(lr-
maharebeJere iştirak: etmfıler •tle Uerlenu•ge baıladığı ve be· 

dlr. Uas Molugeta muharebe definin de ltılyao merke& ve 

sırasında ecellle ôlmGtUlr. 11ğ cenahını tehdit etmek ol 
Babeışlerln muzaffer olduk doğa bUdlrHmektedlr. Bu mm· 

Jırı haberi ilk öne~ Makalltn1n takada generel Grazlanl blrlbl· 
cenubu garbhlnde bulunan Ru rloden çok uzak kollarla 700 

Kaııea'dan gelmtotlr. kllometrellk bir cebhe tutmak · 
Cenab cepbeel mığllblyellofn tadar. 

tndloeye dooarmth oldo~o ru· Raa N11lbu, geueral Gnzla 
mi mehaf llfo ho endlt"ılnl ol nlyl R11 Dee1a ordusunun ta 

mal cepheel zafırt gtdermtıtlr. kipten alakomak lıtemektedlr. 
Zannedlldl~loe gôrr; ıaray Roma, 2:1 (Radyo) - Clbu 

mebaf llf, lmpırıtordın Deaele tl'deo bildlrlliyor: 

den ıyrJlacak ceoob cepheılnl Adle Ababa'dın ıelen bası 

de ıiyaret keyflyeflol derple ldmseler Goceam'dıa bııka CI 

etmeılol lcıbetmlotlr. mo ve Kafa eyalellerlnde 11ker 

İtalyan menabllndeo gelen -

haberlerde ise ,ı mdlye kadar 1 ta ı ya ve 
ıtmıl cebbeslode yapılmıı olan 

mobuebelerln en otddetlliıl ol Akdeııiz işleri 
maktadır. Tembleo'de Habeş 

terden binlerce kiti ölmüo ,,. 

birçok ealr ıhnmııtır. 

hılyan tayyareleri harek&ta 

itti rak ederek eayıeız bombalar 
almıılar vn sooratlan alçaktın 

uçarak Habeı kouetlerlol mit 

ralyOz aleşl ahına ılmıolırdır. 

Bo atttlerden çok mfteeelr ne 
tlceler elde edilmiştir. 

ltalya Dcı Nazar Nok .. 
tnsınt Bildirdi. 

Orta Avrupa Ile Rusya 
Ve Almanya. 

Cenevre, 24 (Radyo) 

lratya bakdmeıl, 1 
Uluslar 110J 

yeteılne bir nota göodermfı 

ve bo noııda, Ioglltereoln Ak 

deniz leHotıdft için Akdeniz 
devletlerine verdiği nota bak· 

kandaki lalyao ooktal oaurıoı 
hlldlrmfetlr. 

Rusya 
U roğvay llıtilafı 

Komisyona Verlldi. 
Çekoslovak Dış Baknnı, Siyasal Ve 
Ekonomik Anlaşma Tavsiye Ediyor. 

Cenevre 24. (Radyo) - Uhı& · 
lar sosyetesi konseyi Sovyet 

Rueya Urogvay meseleslyle Jeti 

gal etmlo ve her 1 ki taraf ye· 
nlden dl nleomlotlr. 

Konsey meselenin tetkikini 
ve bir rapor hazarlaomaeını M. 
Tltoleako, M. Mı&oç ve M. Mı· 

daryaga'dıo mQrekkeb bir ko · 
mlıyooa havale elmfetlr. 

Doğu Afrika'ya 

Pra~, 24 (Hadyo) - Dı~ iş 
lerl bakanı, Çekoslovak ılyasası 

ve A •oııtorya bışbakaoımo Pra 
ğı ziyareti etrafında beyanatta 

bulutıarak, yrnl A nopa dev 
Jetleri m~nfaaılerile, Tuna bav 

zıuı, Rusya Yf'! Almanya'oıo 

rocofaatlerloln, yekdlğf"rloe mat· 
lak yakla@mak mecborlyetlnde 

olduğunu s6ylemlo, ekonomik 

n ılyaul llrrh:meolo muvazi 

olması lbımgeldf~lnt, Baltık, 

Bılkav; kGçftk antantı lmıa 

rdenlerio Roma aotınhoı lmıa 
eden devletlule birlikte bu ne 

ticeye varmak için bir ınlıoma 
yapmağa hazır olmalarını, orta 
Avrupa devlrtlerlolo yapıcı bir 

ıf yasa taklb ettiklerini anlat 

1ıktıu ıonn, .ıe Çekoslovakya 

DıD, ue de Koçak hllalın Ber· 

· Sevkiyat. 

.M. Ben"-· 
llo aleyhine bir hareket dfiıQn 

medlğlnl, bllAklı uzlıtmıyı ta· 
raftar olduğunu ve Berllo'e 

giden yolun orta Anopa'dıo 

geçtlğlotu unutulmımaeı IAzım· 

geldlAlul Uhe ctodıtlr. 

Napolf, 24 (Badya) ~I· 
cllya vapuru, Kıragômleklller· 

den yeni bir kunetl Doğu Af 

rlka'yı gôUb:mtıotOr. Sevkedl· 
leoler 68 subay ile 1936 ne. 
ferdir. 

Yulan! 
Vaışlngton, 24 (Radyo)- M. 

Ronelt'in kltlbl M. Morgen· 

tnın hızlne bakanlığını terke· 

decegi haberleri yalındır. 

Napoll, 2-1 (A.A) - lralyao olan bir ItaJyıo uçağını ır1dık· 
Sallblıhmer kadıoları kongresi larını bildiriyor, ltalyan uçık 
Napoll'de Vf'lishdın sarayında ları dün S1&abaoa'yı bombardı 
önümüzdtpl Salı ~Onil toplana· man dml9lerdlr. 
caktır. Mogadlsyo, 2-t, ( Radyo ) .,,. 

İçtfmH, nllıhdın zevcesi Stefanl ajansı, rcnebJ ıjaoeh•' 

preneea Dopyemonte ile Dük rın Hı.bet imparatorunun it•' 
D' Aost'nn nltdP.sl rlyaııet ede Deeta'oın yerine Raıı Mak11ıle 
cektlr. olu tayinini'! karar vermh ol 

Adlıt Ababa, 24 (Radyo) - duğunu bildirdiklerini yezıy0'· 
Memlekflln bfrçok yeılnlude Hın l>t"!!ta'oıo Rı'I ,\fakulle'0111 

ı.ıtddetll rığmurlar yaAmııktadır. komındaeı altına glrmrktı'ıt 
Yağmur sularnıdan haıııl olan fmtloa etmlo ve Nrra,t'yr. y• 
ıellerln yollan tahrip eııi~l ILıoda yıpıcı~ı btr mobarebe 

habn verllmekt"'dtr. tlt! ltiberını inde t'dt"Ct'AI ' 11 

Uee,_le, 24 (Radyo) _ N .. ca dinde bulunmu11 uldu~unu efı1 
şlnlo aekeri ıeoklllh servhle )lyor. 

rinde kullanılın ecnebi zabit Adlı Abıbı, 2t (Radyo) ....-

lerlnl Adla Abahı'ya çağırdığını lmpnatoroo 13 yııındakl oğlO 
ve Irılyan ileri hareketini dar· Dılk Dô Barar, Rabeı geoçırrl 

Ras Nasibu t 
durmak lçlo kabul edilecek . arasında toplanacak olın onb ' 

tıbly" hakkındı bir barb mec· Aarar, 24 (Rodyo) - Roy· :ıdolllk bir fırkayı komınd' 
ilet tıphyıcı~ı .. öylenlyor. ter Ajın11, B•het'lerlo bundan edecektir. 

~~~~~~~----.... ~-~+--~ı.ııı----~~~~~~~~ 
Uluslar Kurumu Konseyi DoksanJncı 

• Toplantısını Dün Bitirdi. 
Oanzig ihtilafı Halledildi., Italya'nın Verdiği Muhtıl'ıl 
Okundu. Mısır, Zecri Tedbirlere iştirak Etmiyormuş· 

----------------------.. ----------------------R omı, 2:i (Rıdyo) - Ce· olan Lord_.Eden, Dıodg ıena· kıydedllmtkte ve paktan tti 
nene'den baher verlllyor: tosu lle bitaraf oehlr ırasanda ınca mıddeıfnfn 3 ilocı1 fıkr•· 

•• Ulu&lar Koroma konseyinde bir itilaf imzalandığını ve Be· sloı göre böyle blrıey yapını•1 
18 ler komfteıloe açılBcak olan natonun memnunlyetsldlgl mu· cıgını ileri earerek. llalya'oıO 
kredi meı'elesl konoıulmoı n clb olan iki kanonu mer'iyet bu meR'ele etrafında uluılır kurd' 

fakaı itiraz edenler çok oldogu mevklfnden kıldırmı~ı kabul muoon ikinci defa olarak P•· 
için bo mee'ele 11sambleye hı· ettiğini blldlrmloıfr. zarı dlkkatını celbf'yledlğl zl"' 

nkılmıoıır. Bunun ftzerloe Polonya dıo redllmektedlr. 

Konseyde Mıeır dıo itleri ba bıkana Baron Bek söz almış halya'nın verdlAl bo roub· 

hnımn bir mektuba okonmuo· ve bu ltllAftın dolayı ııevlcç tradı, lnglltne'oio yapmış ol· 
tur. Bu mektupta, Mıım'n zr>crl doydoğuou ıôylemlotlr. du~o harekello, tamamen ınOO' 
tedbirlere lttfrak edemfyectğl Bundan eonra Romanya dış ferlt olduğııou bildirmekte •" 
blldlrfllyordu. bakanı M. Tltulesko, kilçılk fezla matıııoat elde eulgi 11* 

dlrde ikinci bir mohtra tl" 
Kooıeyde rapotôr olan Ar· an•antan bu ıefer Bükre'te top · 

konsı:yl haberdar etmek bı9'· 
nnudluk delt-geel; mektepler laoıca~ıoı blldlrllllttlr. 

kını muhafaza eylediğini ııa1° 
için vatlgaolır yapm ş olduğu Bundan sonra Boaya ile etmf!ktedlr. 
nnlıomıoan bah&etmfştlr. Baron Urugvay araemdıkt lhtUdf mü d 

Muhtran10 Pon lusımlarıo '' 
Alolıl, Amaudluk dtlegeııloi zalıere edllmlı ve bu mes'ele· böyle bir harekeıin, yarıo tçtoıJe 
tebrik eyltmlotlr. oto raportôrO olan M. Titules tebllkell olduğu ve Iogtıır.ro· 

Konsey, Sovyetlerle Urogvay ko her iki devlet delegelerine nlo, 16 ıncı maddeye dayaoırıaİ 
arasındaki lhtll4fı da mftzakere hltıbeo kasa bir söylev sôylemlt, Akdeniz de.lcılerloe yaptıgı 
etmiş ve Urogny delegeelnl bu tol fenalığa gôtQrmlyecekle· mOracaatln, bir takım faul yıa 
dlnlemlotlr. Deleğe, Urogvayın rlodeo emin olduğunu ve mtı tı l&llnıt ettl~inl ve balbok1, 

kendi memleketinde istediği naeebatın tekrar iadesi için bir mOıtemleke mea'elesl ol•O 

gibi harekete muhtar oldoguou ltlllfperveraoe hareket edecek ltalyı . Hahı>elstao ihtllAfıoıPı 
ve bu mOnaaebetle Sovyetlerln lerlodea ftmltvar bolunduğuno ~vropı solhonft hiçbir zııP•" 
propagand11ını önlemek için ıöylemlotlr. tehdit edemlyeceğl tıaret oloO' 
her tQrlft tedablrl ittihaz et M. Lttvloof, M. Thuleeko'ya maktadır. 
mekte ıerbest bnloodoğoou teıekkdr elmlo ve boo Urug _______ ___..,,. 

sôylemlotlr, ny delgesl (Goalo) da tıtlrak Btıdapeşte 'de 
Urogvay delegeelolo beyıoı· etmlotl. l\I. Tltnlesko'nun ra 

tına Şilt dele~eıl de lotlrak poru kabul edllmfttlr. Bir Artistik 
·eylemfottr. Bunan ftzerlne hıl· Bundan sonra, ltalyı'nın olue Sergi Açılıyor 
yan baı dele~tsl Baron Alolzl 181' korumana göndermlı oldn· Bndapcote 24 (Radyo) .....-
göaterdlklerl itimattan dolaya ğn muhtıra okunmu11tur. Bu İtalya matbuat bakanlığı 1114'· 
cenvhl Amerika delegelerlol mobhrıdı, loglltere'oln uluılar teşarı Kont Alfyerl, açıl•CI" 
tebrik etmfotlr. kurumundan hariç teıebbGslerc olad arılıtlk. sergide bolonlll•" 

Parls 24 (Radyo) - Ceoev· glrlıştlğl ve İtalya tarafından Ozere buraya gelmlıştlr. Ko01 

reden blldlrutyor: keodleloe tecavOz edildiği tık · Alfyerl, tnaayoodı f tılya elçlıtl 
Uloılar kurumu konseyi, dlrde ne gibi bir tedbir ala· ve bir çok Macar rfcıll 11r•; 

bugQo dokean1ncı ıoplıntıeına cıkları halLkında Akdeniz dev fıodan karoılaumı11 ve MeçbO 

nihayet vermlttlr. Bu toplantı letlerfne nota vererek il Asker Abidesine giderek çeleo1' 

nın en önemli maıakerelerl, kir eorduğo ve böyle bir ha· koymuetur. 

Ru•yı lle Uroguvay arasındaki rekttln Uluslar kurumu nudln Sergi, kral ualbl amiral eorıl 
lhtlllf la Dıoılg mee'eleei idi. de yıpılmHı iktiza ederken tarafındın T'arıo (bogftn) açıl•· 
Dınılg mt1'eleelnlo raportOrG lnglltere'oln bunu yıpmıdı~ı cık1ır. 

( 


