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M. Hitler Berlio'de 
Perltn 20(Rıdyo) - M. Dhler 

Klng.ber~'dea 81'rlla'e dladö 
ıa gibi 11lr hllclmet f'rUaı dı 
d6nmftt1Gr. Ha ~beble Bree
ln'da yıptlıcak rf'tml gecflle• 
1arfınıur f'tlllmlttfr. 

Italya 
Sulh işinde Habeşistan'la Karşı 

Karşıya Gelmek istiyor 

M. Karaban'1n Nutkun
dan Asabileştiler! 

Bir Gazeteye Göre, Ankara'daki Al
nıan Sefiri, Bunu Tecavüz Ve Tahkir 

Sayarak Protesto Edecekmiş. 
Berlla, 20 (Radyo) - Alm111 

gu:etelrrl, So•yet Ra1yı'aan 

Ankan ıeflrl M. Ktraban'•D 
Tlrk ~cnyet doulo~u ıenel de• 

rlyeal mlH~beılle ••rllea al 
yafelle trıd r.lllğl natuk bık 

kınalı tlddetll nrtrlyıı yıpmık 
ıadırln. 

Ayni ~Hetf'ler. RtJı Fr101ız 

ml11lu b11ıblle M. J.lı•lnofun 
had rlllAI natuk bı•kıada dı 

olddttll bir lfıde kullıumık· 

ııdır. 

Ilerllnrr TıgblAt gue ıul : 

Hu btr tecnrar. ve ıahkhdlr. 

Alm.uyı'mn Anknı eef lrt bo 

bAdlıeyl proteııo edecektir . ., 
o ~mektedlr. 

M. Karalıan 

Fransız Kabinesinde 
~~~~--~~~~ 

M. FJôoden .. le M. Bonkur'un Muvaf-
Fransı: mkerleri hud1111a ;1 ba~ındu. . Ribentrop'un Ziyareti 

Ozerlcde kararlar nucekllr. tanfındın ,,.rllea kararları •e Londr1 20 (Rıdyo) - Al· 
fakıyeti Teşekkürle Karşı'andı 

1 - Dhler'in teklU lerlnln ıltnmı •llftzumlu gGıterllrn t,.d a.aaya'aıa btt manbbııı i''oa 
ıeıklU •e bir ker1r1 bı~lın birlere uydurulm11ı . Rlbeaırop bereberfndekl iki 

o Hı. 5 - Dnletler araıındaki ekeperle blrUkıe logtllı beri · 
2 - Orıa A"upa mee'elelrrl tkari mOn11rb.tı iyi hlr ıekle clye babalığını glderd~ T,ord 

•e bura 'aafyeılnln 11lıbı . - ouu 3 ncı; ıahif ede - Edea'J ıly1reı etmlttlr. 
:ı - Sillbların ııbdldl bak ------==========~=-__:_ ___ _ 

lmıdı hı'i bir hr1r. E ı• v Ah ı • B k 
4 Mılf "'ekonomik meı'e sna e a ) 80 88) 

lelrrfn mDııkereel Ye dnletle. 
1 ., . 
"tr1 ı.ı dıı b<J/ranı J/. E:den 

ııaluııl ekonomik ko•f,,nnıı 
rla ekonomik ... ı,eılerlnln ır u mumAı Toplantısı 

talya Milli Müdafaa Büt
cesi Artırılıyor. 

tal o · ya rdu u, Bugoo Karşısına Çı· 
kaeak Olanları Ezebilirmiş! 

' Ro-., IO Roma'dan hir gijrünüş .. 
D (Rıtl~o) - Meb 1 e.nllbl tir .......... b •• 

•llOllal'"I• b •ı•• M Bu bldce, b1rblye Duaretlal 
do.el ltlklk lllartle h1rblye M Ma•ollal'ala denabte eUI 

'' • ... kere - Sonu 2 inci ıalıi/ed• -

Banka Bir Senede 59549 Lira Kar 
Temin Etti, lzmir lktisadiyatmda 
Bankanın Gördoğo işler Boyokıor. 

Eenlf n Abıll h1nbııaıa 
yıllık amaml ıoplıDlııı din 
yıpılmıı •e ~ok atthh ol 
muııur. 8l11edarlarıa bayık 

bir ekıerlyeıl ba ıoplanhda bo 
laaaJuflar. BlkGmeı aımını ' 
koallıer 11fatUe lkt111d Vektleıl 
mlfeulılerleden ~brlmlıde ba 
lunmakta olın lımlr etki ılcı 
ftl madara zı,. loplanhda bı
• ., bnlanoynrda Ekeerlyet al 
•ahi bolnada~a anlıııldıkıın 
ıoora omamf toplıntıyı idare 
m•cllıl refıl H•mdl Akylrek 
rly•e.ı r.tmiı Ye idare bey,.ılnla 
yılhk it repora okanmaııur. 

Bandı hmnlın ı n bir lf'Dellk 
me•ılıl, mıatık1ının Uıtlndl .. 
aly .. ıl J .. b edfll1orda. Toplıa 
ııdı holunın mobıeebr.I bota 
ılye mldftrl .\dil, bir enclmtal 
1•tkll edilerek bınkaaıa 985 
Maeıl plAnçotaaaa ıeıklklal 
lııemlı, bn teklif etHfınd• bl 
na mlnıh.. ol•aıtur. Neti· 
cedı tekllf r•J• koaalarık 

Ban1'·anın meclili idare reisi 
Hamdi ıflryarek 

18 reye kartı 700 dea f11lı 
reyle reddedllmftılr. 

Blttedarlarıa idare beyeılle 
mlhklpltre itimadı balaadola 
beJ•Dlle Myle bir tnclmeıD 
t•ılklllae llaam olmıdılı f lbl 
galebe çalmı111r. 

it rıporaada baabaıa bu 
1t•e yıpt•I• muamelelerdea 

- Sonu 2 inci ıalaif ede -

P1rlı 20 (Radyo) - Gece 1111 21 den 23 e bd1r kabine 
Ellıe ~•raftDda camur relılnln rlyıeeıl ıhıadı fnblAcle ol1rık 
bir lçtlmı yıpmt~tır. M. Flınden Loodr1 mra11kerelerlal lub 

1 il M Fl•nden'le M Pol Boakur'ı gGııerdlkltrl etm t Ye mec ı . • · 
gıynt H elde elllkltrl ma•lf fakı yet b11eblle teıekklr et mittir· 
M. Saro'aaa meb'u11a mecllalade bu mt1'elrye dılr beyaaıtı 

bekleamektedlr. 

Habeşistan 'da şiddelli 
muharebeler oluyor •. 

Haheş'Jer Mukavemette, 
Negüs Kumanda Başında! 

-------
Italyan Tayyareleri Iogiliz Ve Hol-
landa'fı Doktorları Yaraladılar. iki 

Tarafın Zayiatı Ağırdır. 
Londra 20 (A.A) - Hıbet 

menbııadaa gelen hıberlr.n 

gGrr, AıblD~I gOIG ile Ambı 
Al•gl araııadı çok çr.ıla çar 
pıımıler Hkubalmıktıdır. Ay 
al beberler lmpltatoran •a 
...... , elll•MI kanetlerla 
b'ç olmH11 m1. Hkhten ltıt 
yın llerleylılne mlol oldaıunu 
tbt1ı eımekto tir 

Babet mıblf ilinde 167lradl 
tine göre, Ogıdea cepbe•lade 
yıpılıceA• bıber nrUea lıal 
yıa 111rra1a healı hHırlık 

de"eılade baluamıktıdır. 

Royter ıiıa1tnıa Adlı Abıba 
mabablrl çekıltl bir telgrdtı 

Amba Alıgl ceaubuadı eetla 
" bnh çarpıtmıllf Takubal· 
da1ua11 bıber nr•ekııdlr. Bu 

llabeı imparatoru 
bıber Adlı Ababı'dı de tflyld 
edilmektedir. ltıı,ın'lar bllOa 

- Sonu 1 inci ıalti/ede -



Sosyal sağlıkta, işçi, 

e naf ve uray 
ödevleri 

Doktur IJı~au 
Sosyal eağlak l1Jlıerlode ·çok 

de~erll yer alan hlr kısmı da 
fırın l1Jcllerldlr, paetacılardır. 

Veremi~ banlar arasında çok 

yıkıntı yapmakta oldoAu sola· 

eılmıetır. Franea'da çahean 400 
bin ekmek leclelodeo 28 bini· 
nlo veremli olduğa 1005 ve 
rem kongresinde ortaya kon 
muetor. Fmncılarde veremden 

6Ulm yazde 40 derecesindedir. 

Fırao lşcllerl gaoao bcyak bir 

kısmını fmndıı, eağh~• aykm 

yerlerde, ıozlar içinde geçirir· 

ler. lı saatleri vOcudon uyku 

lbıiyacmı çok Hnacak kerte
dedir. 

U 1ku saatleri alttıauar. Fı 

rınlar, bamurcuların loledlk 
lerl yerler Eığlık ve yatıma 

için oygun değildir. Karanlık 

tır, havaiızdır, rutubetlidir. 

Bamor lşltımtel çok yorucudur. 

(Az l~çl, çok iş) dftoünceel h4 
kimdir, Gerek olduğu kadar 
dinlenmek yoktur. Bonon için 

de fmn tıcllerl arasında verem 
kr.ndlne çok yoldaş buluyor. 
Bo vatandaşlırm üzerinden 

gôzQmOz eksik olmamalı; onlar 

da en kOçOk bir şeyden ıçlD· 

maden muayeneye · koşmalı. 

Ôyle fmncılara nıtladık kl 
oOphemlz muayene ile do~ru 

landı. Tedavi altını alındılar, 

iyi oldular. 

Veremin en kolay geçliği 

yol yiyecek yola olduğuna gl\ 

re ekmek, peeta... gibi l~lerde 
çaheınların ıeğhkları her va· 

kh önemle göz ôoftnde tutul· 
malıdır. 

Farınlarda maklne oıultl le 

elleri vuemto pence inden hayli 

knırarmışt1r. İzmir ha fşfle 
ihOneblflr, fzmfr urayının bu 
alanda yaptığı gerekli, hayırlı 

bir le de lşcloln fırında saat 

Oçte işe baelamaeıdır. LAkln bu 

ııaaııo btraı daha öteye, mese· 

1A beşe atılmaeı çok dilenir. 
Batıda birçok yerlerde olduğu 

gibi, lırınlara yapı ve iş bı· 

lumlarından ne emek •erllee 

yerindedir. Yapılar eon terek· 

kilere göre ea~hğa tam uygun 
olarak yapılsa, lşclnln ekmekle 

tenıa ım en za indirecek yol . 

lar meydanı getf rllse hem lecl, 

hem halk eoğlığı çok dehe 
kurtarılmış olar. 

Fmn •e fmu lecllerl meae· 
lesi batı.ta parlamentolar• ka · 

dar gltmiı,tlr. Fransa hftkt'lmeti 

ekmekçilerin gece lolemelerfof 
ya&1k ermloılr. 

Sosyal korunmalar için ya 

ııalar ynpılmaeı zaruri olmootor. 

Bu arada garsonları, kahve, 
otel, han mftstabdemlerinl do 

unutmamalı. .Runlar bir taraf· 
tan toz, hem kirli, mikroplu 

gözler içindedirler. Hem gece 

t?::!!.. aa aa T o H ~ o D 'ı Italya'olll 
~ lY n lY n e v a (ğ o a ıQJ-e ır e r o _ Milli Mndaf11: 

Hahes isi ikinci safhada! 300 Bin onıçe~.~~ 
' ' Kişi Açıkta Kaldı _ Başıarafı ı incı 11 

------------ kllf t 

ltalya istifade Ettti. Doğrudan Doğruya Adis· Amerika'da seylabın ~~~:: ::~:e;;r. ceot; 
, •• ıı~ 

Ahaha ile Konuşmak istemektedir. zararları çok bnynktftr trokl, mOsttear,;~ılıı lef~ 
Nevyork, 20 (Radyo) - ŞI - BugGnkO ,~ı 10 Jı•lf' Parte, 20 (Radyo) - On fiçler komitesinin toplanacağı haberi, ıerek ltaly111 ve gerek ealr alA 1 1 k rıO d 

maH Amerlka'da Blrle,ık Ame ta yen ae t cıl 
kadarlar ttr11ında bir tflelr husole getlrmlotlr. Bundan H enci Babeı-ltatyan ıulha cihanın en 1 ıotkte 

rlka'oın 14 bdkOmetinde vu larını geniş et b• 
btıyOk davası idi . Şimdi Alman konet darbeal bo davayı i._lncl safa dGşGrmftıtftr. odıt•• 

koı gelen toıtyanlar çok hftyOk eırıdı mllll ıP .Mf 
İtalya bu bddlsedeo azımi ıorette istifade etmlı ve mukavemet görmeden bir ileri hıteketi ile e l 1c• E:Jtf 

ve 11rarh olmo,tur. ıllr'ıtle ve lbt Y ~fl"' 
Bıbeeletın'da yeni yerler lvgal etmletlr. Ulplomaei eabada bo mea'ele etrafında bir faaliyet ğlJ 
yoktur. İtalyı, Roma ve Adlı · Ababa arasında doğrudan doğraya mtızakerede ıerar etmektedir. Tugyan dolayııile 200 klel etmeHdlr. Do s ~r~' 

( ) 
nlo öldftıtft tahmin edilmekte muharip aekerıoıtı 0• 

On Qçler komlteıl bugGo Dftn toplanacağı balJe lçtlmaını bogftno tıllk etml,tlr. Bogfto öğ e 1 • 
leden sonra hasoıi bir içtima yapılıcık Ye buudan ıonr1 M. Eden Avam kamarasında bir nutuk dlr. Redimytoo'da içilecek 80 ta11m aeker ,e ııı• 
lrad edecektir. kalmamı,, eu hazineleri çamur· yerli ve }talya'1ıd•0 de 

1 d l OleJe 

Kral 
Alman Baş 
Muruhhasını 
Kabul Etti. 

Londra, 20 (Rıdyo) - Kral 
8 inci Edt1rd, bugftn Alman · 

ya bat delegesi Von Rtbentrop 
ile oloelar ıotyeteel konıeyl 

baıkaoı Brnıı ve Fransız nı · 
zırlarından Pol Bonkuru ıyrı 
ayrı kabul etmiş ve yarımşar 

ıaat kouuemuetur. 

Londra 20 (Radyo) - Uloı 
lar sosyeteef genel sekreteri 

M. A •enol'o, lugilt,.re krıh 
sekizinci Edvard Buklngım ıa · 

rayında kabul etmlt ve bir 

mGddet konuemootur. 

Başbakanımız 
Afyon-Karakuyu hatlı· 
nı bizzat açacaklar. 
İstanbul, 20 (Ôzel) - Af 

yon K..ankuyo hathnın açılma 

t6renl Baobakın ıarafındıo yı · 

pılacıktar. Nsfıa Bakanı All 
Çetlnkıya; lktuıad Vekili Celil 

Bayar. Maliye Vekili Fuad Ağ· 

nh dı reaml kOoatta bulun•-
caklırdır. 

uykuları yettcl değildir, do.zen 
efzdlr. 

Yorgunluk, uykoıozluk, ha· 
vaeızhk, gclorşelıllk., yettiği 

kadar ko•yetlt yiyecek yiye· 

memek nrem olmak için, ya· 

had gizil, saklı olan nremi 

meydanı koymak için yeter 
sebtplerdendlr. 

Bu saydığımız lşcl vataodı!J · 

far da l~lerlnden ötChO bu ıo· 

beplerln ço~u ile karıı kartı· 

ya dırlar. 

Iıte belediye hekimliğinin 
özlG önemi, değerli ödevi bu. 

radadır. Ylylp içtiğimiz ıeyler· 

le, oturup gezdiğimiz yederle, 

onları yıpaolırın, oralarda ça· 

laşanların eağlığlle llgUI olmalr. 

Hem o ntaodıoların eağhğ' 

ıdına, hem do öteki atındae· 

laran eelAmeıi adını. Ancak 

eooo da unutmamak gerektir 

Fraı.sa'da intihabat 
~------'---------

Ayan Meclisinde Henüz Karara 
Bağlanmamış işler Vardır .. 

Parlı. 20 (Radyo) - Mecllei meb'uaan azaları ııaımda mftn · 
tebfplerle temae hosoeunda henQz bir hareket yoktur. 

Meclisin bu devreıl 193t denberl devam etmektedir. Meb'oean 
mecllel kendlelne nrllen lAylhaları tetkik etmlı olmakla beraber, 

Ayın mecll'I henQz lelerloln mGhlm bir kıemmı bltlrmlt değildir. 

Bunların bu devrede bltlrllmeel elzem addedilmektedir. 
Diln 19 Mart tırlhll re!mi gazetede, mOetemlekede intihap 

meealılnlo b111lıması hakkındaki karar neeredllmlttlr. 
~----------~----~~--

Afgan Harbiye Muğla 
Nazırı Marsilyada Gölftndeki 

Parla 20 (Radyo) - Afg•· balıklara ne oldu? 
ulııan harbiye nazırı Moham · Muğlt, 20 (Ôael) - Moğla 
oıed Ban, bugftn Bombay'dın civarındaki gölde bulooın ba . 

Mırıllyı'y• neıl &lmnttur. l\lu hklar, mahiyeti ınlaıılmıyao 

hımmod Hın, muhtelif reımf bir eebepten dolayı kondllerlol 

kfmıeler tarafından klrıılan karaya atmaktadırlar. Bu hal 

mı~tır. geçen ayın ylrmlGçGude ve bir 

Konsey 
Husu si urette 

toplandı .. 
Looara, 20 (Radyo) - Ulus 

lac ıoıyetest konıeyl, bngQn 

aaıa l 7 de hoıuıi bir toplantı 

yıpmııtır. 

kl bu eavatı yaparken el ele 
vermf, olmalıyız. Yokea yalnız 

hekimlerin çılıem111 gertlme&Dlt 
bir duula tokmak Tormaktın 

boşuna yorulmaktan lle.I gl · 
demez. 

fe n sın'at eahlplerl eağlık 
moayeueıılnden kaçmamah. Be 
ledlyenln onları kovalamaeını 

beklememeli. 

1,cl bGroeo ve uray el ele 
verenlere ne kadar verimli eağ 

hk hareketleri yapırlar. loclnln 

ı, aaatlerlndeld dorumu kadar 
nlndold durumu da bu aziz 

yardlı, onun ırarhğlle bilyGk 

ve ııkı ilgisi olan lılerdendlr. 

Balkın, bele yoksul ve bil 

glalz halkın eağlığı fert n eoı 

yete itibarile oe kadar koro 

norea, onlar ne kadar diri ve 
canlı olurlarea yurd da o kadar 

kon11tll ve nurlu olacaktır. 

hareketi arzı mfltukf p baıla

m•ştır. Batakların ylnm<!ıl ya · 
eak edllmletlr. Yapılın tetkl. 

kana balıkların h11tı olmadığı 

görOlmGtlGr. 

Türk Kuşu 
Dört vilayette şube

ler açacak. 
lıtanbul 20 (özel) latan · 

bul, lzmt, Borsa •e Adana'da 

TOrk koıu eubelerl açılmaeı 

kll'arlıştıralmııtar. 

Abdullah 
Merakından çarşaf gi· 
yerek sokağa çıkmış 

letanbul, 20 (Ôıel) - Bir 
çareıf giyMelr sokaklarda do. 

lııan Abdullah adında 17 yıe. 

larandı bir genç zabıtaca ya. 
kılanmıettr. 

Abdullıbıo veıdlğl ifadede, 
çarşafı merak.andan geydlğlol 

eöylemlıtlr. Orll oldu~u sanıl · 

maktadır. 

Almanya 
Birkaç gDn sonra 
cevap verebilecek .. 

a o muştur. tir. 50 bin 1 kl•dıt 
Pen111'oolye bilyOk bir göl btrllkte çalıtlll1 ılı 1 

hılinl ılmııtır. Maddi zayiat altına çağırdığılO btdt 
p~kçok ve rekoltelerin zararı 

91
A d erP .ııı. '* ıınıCı • ı. eti'" 

umumidir. ı ıtr•• " mıldafaa ·ın• e bodtlr 
Vlrjlnlya'da vaziyet fecidir. Dedikten 800rı oıOol' 

300 Bin kişinin mr.lceelr. kal bı o d 
dığı zannedilmektedir. 

ltalya
HaheşHarhı __ ............. __ _ 

- Başı birinci sahifede 

kunetlerfnl sarfederek Aungl 

gôlftne doğru llerlemtğe çalıt · 

maktıdarlar. Fakat Babee'ler 

çok şiddetli makabli taarruz 

)arla bu llerleylee mnvaffakl· 

yetle mlnl olmaktadırlar. Ha· 
beşler mevkilerinde tutunmaktı 
olduklarına eöylemekte, fıkat 

h rUd tarafın ağar zayi ıta oğ 

rıdıklarıoı dı flhe elmekte· 

drler. 

Babe, kunetlerlnln ıevkOl· 

ceyel bizzat imparator tarafın· 
dan idare edilmektedir. Söy· 

lendlğlne göre Bıbeı tmpara 

tora gOnde 20 ıaat çıhemaktı 

ve İtalyan topçu ve hava] _kuv· 

•etlerinin gGnden gftne şiddet 

lenen bombardım•nları karıııın 

da kat'lyyen aareılmımaktıdır. 

Ddn cenuptan gelen aç İıal · 
yan tayyarealnln Adle Abıba 

lıtikametlndo uçtukları görft 

IOnce ıOr'atll tedbirler ahnmıe 

ve eehlr tıbllye edilmiştir. Fa· 

kat bu arada tayyarelerin ge· 

rlye döndtıklerl telefonla haber 

verildiğinden ,ehlr yeniden ııl · 

küu balmoetur. 

Yedi halyın tayyareıl dftn 

Dıggabur Qzerlnde 'fe eonra 

bftt~n Somali, Ogaden'de uzun 

bir keılf nçoıo yapmıtlatdJr. 

Royter ıjıoıu muhabirinin 

Adle-Abıba'ya gönderdiği bir 

telgrafa göre, laglltz kızılha · 

çına mensup olan Dr. Melly 

ile yOzbıeı Stnenı ve Tovoe· 

hend Gourım•ın halyan tıyya 
releri tarafın:Jan bombardıman 

edilirken yaralanmıelerdır. 

etmiştir. Ve hır bO • 
l 'oflı " tererok ita ,. od•f••ı 

ve meoıf Uol Ol 1000 dJ 
ve muktedir oldOe 

etmletlr. b•'tıı 
Bono mftteıklP dt 

il rdeo 
eden genera e ı>tbtl 
ile bıbeetml' ,e oıoıı0 

'- ıo•0 emin olm•• 

mletlr. oıO''ııJb' 
.. halya bıoı•o ~ 

bderı 
bı hazır, bar aır· , 
bir millet b•110de bit 

ba0S1 8 
çıkacak her dit• ~ 
uecek ko•'eıtt ııl~'; 

edik ,,.. 
söılerlmf zl tı dik e 
lıtlkbalde de 1

'
8 ı ~il 

ıerlO lı" 
Diyerek ııô•btero~I ~I 
General B• ıed' ... 

d dtılXI ~ır 
nın ıooUP • ftrd1 

OJlr t - Krıl e 1 ıcr• 
b eoır o 

M uBJollnl 0 boıO 
ıonra her ıaOJ•o bt ıı" 

b b•' f zatıle beti er ı0t11o 

mek ozere bl~ / 
temin edebilir.........,/ -------

,------------------------------------------.. , ~LHAMRA 

Loodra 20 (Radyo) - İngl · 
llz dıe leleri bakanı Eden, bu 

gOo Almaaya bao delegesi RI 
bentrop•u kabul ettlğlode, lo 

karno mfıakını lmzalamıe olan 

delegaelıırının nrdlklerl kara 
rın bir euretlnt vermtotlr-. Don 

Rlbeolrop; Almanyı'nın ancak 

birkaç gün sonra eenp •erebl 
ltceğlol ve çQoka bo lrararı 

mllzakere edeceğini ıöylemlştlr. 

Hollandalı Dr. Van Sebe 

lende yaralaumıttır. Söylendi· 

ğloo göre, loglllz kızılbaçı men 

ıupları zehirli gazlardan mtıte · 

eHlr olan birçok Habeı aaker . 

terini tednl etmfılerdlr. SiNEMASINDA TELEFON 257:l 

BUGÜN MATJNELFRDEN 

Yepyeni iki hakiki şaheser 

1IIBAREN 

takdim ediyoruz 

1-Slioya l{aplanl(ız 
Şaşuak ve şaşırarak oeyredeceğlntz alnemıcılığm hakiki bir moclzeıl 

2. HAVA KAHRAMANLARI 
Aek, vazife, zefk, neee, heyecan ve kahramanlık filmi 

!l - 6,15 - 9,15 de Hın kahramanları 
5 - 8 de Skoya · Kıplın kaz SeanJara Dikkat: 

Saat yediden itibaren birinci mevki ( 25 ) kuruştur. 

'Amiraller değişti 
~ 

Kahire 20 (R4dyo) - Ak 
deobdekl loglllz donınmıeı 

kumındıoı amiral Ffoer bogfto 

KOlo Ellzabet zırblııı ile Jı 
kenderlyeden Malta yola lle 
logllte,eye hareket edecektir. 

BogOn yeni amlrıl Slr Punt 
, .• zlfcııtne bışlıyucıktır. 

Mnzoobaheolan flç logtllz 
bombalarla tahrip edilen Da· 

btt kızılhıçı tıyyareılnde bu 

Junanların yardımına ko,ınk· 

lara nkıt mltrılyöz ateetnln 

teılriodeo kurtolmak fçlo bfr-

ktç defalar )'ere yatmak mec 

burlyetlnde lı.almıelardır. 

Benelmllel ku:ılbıçlD m6 

meBSllf M. juno'nun Royter 

muhabirine söylediğine göre, 

tahrip edilen Bıbet tıyyartııl 

yarala baluuto Dr. Van Sehe· 

len'I Adls Abıbı'ya götftrmr.kte 
idi. 



., 
-Acıpayam'da 

Bir Köy Balkı ŞEHİR HABERLERi 
••••• 

Ansızın mektepsiz kal- Af K 
dığıudan şikayet ediyor yon- arak uyu 

Acıpıyım kaz11ını baAlı Apı 

kOyG lbtlyu heyetinden çok 
ıcıkh bir mektup aldık. Bu 
mektup Denizli umumi •llAyet 
mecllılnden bir lıtlrham ,ek· 
llndedlr. Mabtnlyatı, hulAıaten 

Hattı Töreni 
--······ .. ·---lzmir'den de bir heyet 

Vilayet Umumi Meclisinin :Dünkü 
Toplantısında Neler Konuşuldu? 

gidecektir .. 

______________________ .. ____________________ __ 

ıoyledlrı 

.. Apı 100 nli, 600 uilfuılu 
bir knydGr. 100 kad1r çocuğu 

Afyon · Karakuyo. leparıa de· 
mlryolonun açım törenine İz 

mlr'den gidecek olan TllAyeı, 
parti, belediye erUoından mQ 

rekkeb heyet Salı gGnG 11at 

oodörlte ıebrlmlzden hareket 
edecektir. Aydın ve DenlzU'den 
gidecek heyeller de hu trene 

alınarak llpartı'ya gldllecektlr. 

Esnaf ve ahali bankasına aza olarak Tulat Muşkara seçildi, Balçova· 
dan başka Çeşme ılıcalarında ve Urla içmesinde de tesisat yaptırıl· 

ması, kazaların otomatik teletonla birbirine bağlanması istendi. 

nrdır T11ırraf yapmak gaye 
ılle n tedrlıaıın lam ortaıında 
mualllml kaldırtlmıı, mektebi 
nln kapuıı karılarak eşyası ta· 
1ınmı11ır. ÇOnkft burada Oç 

köy orıaııında bir mıntaka oku· 
lo lhdaıı edilmek fııenmektedlr. 
Balbu ki bunun için TİIAyet 
mecllılnden hiçbir kar1r ahu· 

mımı tar. KOylOnftn f lkrl ııo · 
rulmamııtır. Hundan başka, 

Apa koya çocuklır1 için bu 
mıoıaka okuluna denm, im 
ktuıııdır. ÇGokG, kııın bu ova 
ıularla, çamurlarla örliUGr. Ve 
çocukların ıabıb, akıım bora 

dan mektebe gidip gelmel•rl 
hnkAoıızdır. Tehlikelidir. Bina 
eaaleyb, dere ve tatil zamanla 

rını drAiıtlrmek ve tatili kı,ın 

yapmak lbımdır. Böyle dere 
kneıl orta11nda mektep ve mu 

•lllm kaldırmak da hatadır." 
KOylQufta ıOyledlRI bundan 

lbareul.ı. Denlıll nllıl ile vl. 

IAyet umumi mecllılnln bn dl 
le~I tetkik edip köylGye hık · 
kını nrmeelnl rica edrrlı. 

A ri Sinema
daki f ~inayet. 
Katil gencin 10 
yıl hapsi istendi. 

Tepecik'te 
Yarın törenle 
pazar açılacaktır .. 

Belediyece 1 epeclk balkının 
ihtiyacı oazarı dikkate alıoarıık 
Kemer'de temlzllk hını karşı
ıında bir pazaryerl yapımı. 

mıkla olduğunu yazmııtık. Pa 
zaryerlnln lna111ı ve dilzenl 
tamamlaomıatar. Y arıu l!lbıh 

8Ht 8,30 da borada ilk pazar 
kurolacık vrı bdedlye reM Dr. 
Behçet lJz bir nutnk irad ede 
rek pızan açacaktır. 

lznıir'deki Meyhaneler 
Y ız mevılml geldl~I için 15 

nl11odın itibaren fzmlr'dekl 

kolluk meyhanelerinin eHt 
22 ye kader açılı: bulundorol 

mıeına mfieaade cdllmeel için 

belediye relıllğlne mft ·acart 
edllmlşılr. 

Emniyet mOdGrhlğftııQn ya 
pılın mftracaat Qıerlne mey· 
hanelerin 111t 22 yr kadar açık 

bolundorulma11 kabul edilmişse 

d", bunun tatbiki için beledi · 

VllAyet umumi mecllıl bu 
giln Hat 14 de vllAyet ıalonon 

da nll Faah GGleç'ln baekan 
lığında toptınmıatır . 

Vali, celeeyl açtıktan eonra 
Kemalpaşa umumi mec1tıs Aza 

lığma seçilmiş olan Şe•ket'ln 

mazbataeı okunmuatur. lttlfakla 
kabul edilen bu mazbatıdın 

sonra eııkl zabıt okunmuş ve 
Muııtafı MOolr ıôz alarak 

' 
- Gaaetelerde yanlı' çıkan 

bnı ı~zlerlm mftnaeebetlle ga
zetelere nrllrcek mftzakue 
tafılllıının konıroldan geçme 

ı!nl eöyledl~lm zıbına yazılmış 

Halbuki öyle değtldlr. Kontrol 
tıbbi ağırdır Ben bono eOy 
lemedlm. Gazct,.cl arkada,lar, 
zabıt bP.yeılnden alııolır, de 

mlttlm. Zıbıtın bu ıuretle dft · 
zehllmeeloi rica ederim. 

Demiş ve dt-ğ ' •lkllk yapıla 

nk, gec;ca m011kere zapta ka 
bul edllmlıtlr. 
Toprak baymmı: 

A11i ılnemı bıbçeelnde arka 
dıtı lekender K.aya'yı çalınmıı 
bir tılnka yG&Claden bıçakla 
Jarılayarık OldGren İzzet ığlo 
Sallb'lo AAırcezada mubıkrme 
•ine dtln devam edllmlı ve 

Oıbı ııonra Edib (Tlrtı) kaza 

oın bazı köylerlod' mektebler 

İnşa edllmeıl hakkındaki tek· 
llfl okuoarık maarif encftme 

nine gönderilmiş; bugQo eaat 

onbeşte Boruna ziraat mekte· 
binde yapılacak . toprak bıyra 

mına l'll4yet umumi mecllıl 

azı111rıdan beş zatın iştirak el 
meıi bıkkındı mekteb mGdftr· 

---=-=-----===========~~==--===-
yenin kararı beklenecektfr. 

--------
IDıbkeme ıon nfhaya gelmlı Maktulün Bazı Ahlaki Kötnlnklere 
olduıu le.in iddia makamını ı1 
gal eden mGddelumoml mua· Kurban Gittiği Anlaşılıyor 
•ini Şnkl Suner iddlaeını ııer· -----•-----
detuılttlr. MGddelomnml, Sa· Alıancakta yangın yerinde 
llb'ln bir talebe olmak itibarile lbrahlm o~la Zarif lımlnde 
kendlılatn bıyılyetlnl ktlçGl· birinin önftne çıkan ftç klıl 
len çahnmıı tabakayı geri nr tarafından bıçakla kafa11ndan 
meal için arkıdaıına mtlteaddlt yaralandıaıaı n faz'• kan kay 
defalar ihtarda bulanduAa halde bederek Memleket hallaaeelnde 
l'ermemekte mar etmeelnden öldDAftaG yazmııtık. Euarenglz 

do~an infial netlceal onu öldar gôrtUen bu cinayet hakkındaki 
dGIClnQ eöyllyerek ba hareke. ııhklkata mftddelumumt monlnl 
tinin ceaayı hatif letea bir •e· Ali Akkaya tarafından yapılmııtar 
brp ••yılmak ıoı\tlle TGrk Zarif adındaki maktul, genç 

ceza kanunuoua 59 ve 44 9 ncu n ahllksız kimseleri taklb et· 

rinde ~eçeo abllkııılardaa teh 

dit ıuretlle lıttfadeye çal•ıır· 

mıı. Bliyle birkaç vak'a olda· 

ğu da tahkikatta ınlaıılmııtar. 

Vak'ı ıkıımı dı ıyol ıoretle 
hareketi Gzerlne bıçakla yara· 

lındığı l'e klmıe tarafından 

görGlmedlgl için yangın ye· 

rinde uzun mftddet kaldıAı n 
f11la kau kaybederek öldGğQ 

tahakkuk etıulı gibidir. Bur· 
ealı Kadir. lııtlcvap edilmekte maddelerine Rôrc on beı ıene mekle metgol olıa biridir. 

•Aır bapJlne karar •erllmeılnl Vak'a akeımı kendlılnl Cu ve nezaret altında bulaaclarul· 
tL t 1 d k •&at ha ceaının altıda birinin mor yet mey ınındı bazı genç· ma tadır. Fakat Kıdlr vak'a 

~ndlrllme1lnl latemlıtlr. Moha· lerl taranut ederke11 görenler ile hiçbir alAkaaı olmıdığıqı 
eme mGdafaa için baıka bir vardır. BattA bir aralık Bnr iddia etmektedir. 

Kine bırakılmııtar. 11la Kadir ıdında biri, orada 
Beled • " ıanııtagı bir genci alarak •an. 

ıye encumeni J 

8 
gıa yerine doıra gltmlı, Za 

d 
eledlye daimi eacOmenl dan rlf le boalın ıaklb etml .. lr. 

oktor 8 h U , .,. 
t' Çd ı un baıkaah Ondan ıoara ne olduğu bilin· 

1
1 
•ndı loplan1D11 n biriken lı · mnmektedlr 
eri 1ı; • 

~A'~ v A ~akıul Z.rlf, y••••• yerle· 

ISl~EMASI E 
TELEFON 3151 

, ___ _ 
Fuhşa teevik 

Nımuılu iki kadını hile ve 

deılın kollanarak fahıı i'eevlk 

ettikleri anlatılan Sami Ye Ztb. 

al adında iki kiti sabıtıcı ıa 
tulmuı, adliyeye nrllml,ılr. 

Meıuı Cemll'ln enfeı beıtrlerlle ıtlılenmlı eaheıerler ıaheıerl 

S 
Ayrıca : TOrkçe sözltıFOKS dOnya haberleri 

EANSLAR Her gGn 15-17-19-21.15 Cumarteıl 13 -15 talebe eeınıı 
Oikk t Pasar gGo6 13 de llhe aeanıı ur.dır. 

8 
: Bu tilm için meccaut karneler muteber değildir ... 

------------------10ğCln Gn daveılyeıl okunmuı. 

nll l'e umumi mecllıln lklnd 
rnM ile ziraat t.ncftmenl asa 

larının latlraklerl muvafık gO 

rCUmOıtGr. 

Afydn Isparta lıattı: 

25 Martla Afyon Karıkuyu 

hparl1ı1 demlryoluouo açılma 

törenin ı vllAyeurn ltılrak rdl 
lecrğlnd1ın umumi meclllten btr 
azının 11eçllerrk vUAyet erUna 
ile berabr.r ghmeıl için ıeçfm 
yapılma11 vali tarafındın mcc 

Uee teklif edllmla ve bazı aza· 
lar, valinin mOoaelb göreceği 

arkadaşı gOlDrmeıılnl latemlşler&e 

tle, netlccdr. ı,aret reyi lltı Ra 

ıllD (Bcrgam•) nın glımeııl ka 
rarıa,1ırıhn111ır. 

!ıtulıtclif ttıkrirlcr: • 
leıanbul Clolver1lteılnd- okuyan 
Ntglr tar.tından keodlılae yar 
dım rdtlmeıl hakkında gOnder· 
mlı oldu~o lıtlda okanmaı •e 
Ma1rlf encGmrnlur; memleket 
ba1tane1loln 935 bGtçeılnde mCl· 
nalı ale yıpılmaıı hıktıodald 

teklif ııbhıt Ye bGtçe eocllmen· 
ltrlne, bina ve arazi vergileri 

MuhHebel hoıuılyeye denedi· 
lecrğlndeo ıaılllAt komlıyonları 

için tahıleat ayralmaııa bıkkın· 

dıkl teklif bfttçe eadmenlot; 

yol lnıaatı için 935 nafıa bftt· 

çeelnde l 2,5~8 liralık mflnakale 
yapılm111 bıkkındakl teklif bat 
çe eocGmenlae göaderllmeıl H 

Esnaf ve Ahali Bank111aı amamf 
mecllı namına aaı aeçilmeal için 

aaftzakereye ba1laaıe1t• 11r1da 
nll Faah c.;ateç: 

- Arkadıılar, celıeyl beı 

dakika tatil edeceğim, buıaei 

olarak baaı ıeyler kona11c•A••· 
Demlı ve celıe tatil edilmletlr. 
Talôı Mu~kara seçildi: 

Salonda bulanan dinleyiciler 
ile g11ete muharrirleri bu ee 
nıda 11loadan çıkmıtlmrdır. 

Celıe ıçıhnCI Etnaf ve Ahall 
bankaeını umamt mecllı na 

mına lı&lrak edecek Alıma ıe · 

çimi gizil reyle yapılmıı; S 1 
reyle Tallı Muıkara aeçllmlı 

tir. 8alcıoglu Hakkı dört rey 
ılmı11ır. Seçimden ıonra ıOı 

alan avukat Ahmed ŞGkrG 

(lımlr): 
- Bu arkadaı amomf vıec · 

lı tzaaı ııfallltı ve ıalthlyttle 
banka idare mccllılnde bola· 

nacaktır. Kendlıl•den rica ede· 

rbı, ıene ıonunda blıe bir 

muhtara ile bankanıu gldlılnl, 

iyi veyı fena taraflarını blldlr 

ılo. 8ıakanın •aalyetlal blı 

de bllellm. Demlıtlr. 

Arazi tahrir komisyonları: 

Vali, geçen ıene eeçllea aza 
mGhendlı Aılı'la •llAyete bOyle 
bir npor nrmlı oldu&aPa 
ve umumf mecllı namına ban· 
ka idare mecllılne lıılrak eden 

aıkadaıın b6yle bir rapor nr· 
meıl eıaaen nılf~ıi bulundu 

Aanu ıöylemlı, K.ırabarao HH• 

Emln'Jo dlleAI Gaerlne bir 
haftı mesun uyıhaıu kıbul 

edllmlı, ,utyette HHI ıahrlrl 

için çalaemık Gzere eeçllecek 
19 komlıyoDI umumi mecllı 
ten birer Ha H lklıer yedek 
olmık Gaere elllyedl klılnla 

ıeçllme.I hakkındaki teklif Gıe· 

rinde daralmuı, bası göıG,me 
lerden ıonra gelecek lçtlmıda 
karar verllmelı: Gıere a1al1rın 

komlıyonlara umumi mecllı 
n•mıoa ıeçllmeelnl munfık 
görecekleri lı.imıelerlo adlarının 

treblt ttllrllmeıl kar1rla1ıaral 

mıııır. 

Komisyonlar J 9 tanedir: 
Jımlr, Bergama, Tire, Öde· 

mlı kaaalarında lkleer, diğer 

kazılarda birer komlıyon olmak 

'lbere 19 arazi tahrir komlıyonn 
1 haalrandan itibaren faaliyete 

geçecektir. Ba komlııyoolıran 

rdılertni vlltyeı; belediyeden 

ıeçllecek n ,ehlr mecllıl 111 
ıındın olacak diğer azılarını da 

belediye ıeçece .. tir. 
Ba11ka tahmin komisyonları: 

Orman mftdorlDglolo, Kar 
ııyab orman f ldanlıgına br, 
ytlz Ura yardımdı balanmaıı 

hakkındaki teklifi ba\dce encCl 
menine gllnderllmlı, Ztraat 
banka11 tahmin komlıyonlarına 
umumi mecllıçe ıeçllmlı olaa 
aa.aın lılmlerl okunarak kabul 
edilmlı, K.emalpıt• kaaaıındı 
biri birine çok yakın olan 
Zaamet ve Tepe kOylerluln 

blrleıılrllerek Z11met köyO 

nlmı altında kOy kanonu 

ile idare edllmell movafak gO 

rGlmGı, Tire'al" 93 nGfoıla 
Rabma+r k6ylnln Iııklar 
kGyClae b•Alanma .. , Torbab'nıa 
Belenbta11 ve Kırıklar kaylerl· 
aln Torbalı kuuıadaa aba1rak 
Boca nıhlyt'llne baAlanm111 
onandıktan ıonra, lamlr mem 

lekeı h•ıtaneılnde vaktlle le 
claal edUIDll olıa l'e timdi te 
dHI Ocutlerloln tıbılllne im 

kin bulonamıdıtından 1416 
llr1hlı: ılıcaAıa tahılllnden vaz 
geçilerek terlunl bıU.ındıkl 
teklif ba11 mGnakatalıra ıebe · 
blyet nrmlt, Yaıof Zıyı ( 81 
yındar), terkın için borçlnnan 
hıcal kabil emvall balaama 

m111 lbım geldltlnl, nelemlrde 
bu cihetin araıtmlm111nı tekUf 
etmlı, bfttçe encGmenl nımına 
N url F enah ( lamlr) I•~ bat ve 

rerek demlıtlr ki: 

Terkin edilen para: 
- Ba p1ranın ıahılll için 

bfttCln ldarf makamlar harekete 

getlrilmlı, zabıta, belediye ve 

idare tahkikat yapmı' bir kıe 
mının çok fakir olduklara 11\ 

ralmlı, bir k11mının Bagdıd'ı, 
ıoraya horaya gittikleri battl 

OldGklerl ınlaıılmıı ve bu p•· 
ıınıa tahalll lcaklnııa oldata 
netlceelae vanlmıııır. Bir k11mı 
da biç bulonımamıttır. Şimdi 

memur bulaaan ve P9"1' ve 
rııbllecek vHlyıtte olan altı 

klıl vardır ki, banların borca 
olan 1 16 llraaın ıaballlae de 
vam ed~Alı. Fıkat tabatll im 
ktnııı olan U 76 liranın ter· 

kini IAıımdır. Ba huımta ita 
rar verllmeılnl rica ederim. 

Bu izahattan eoara encGme 
a.in maabatuında terkini lıte 

nen p1raaı• ıerklnlne karar 
verllmlt •• Bayındır lıalarının 
•lllyeı IHhnımealnde göıterll 

memlı ol•D Bayındır dlıpıaıer 
fıallyetlne lld lıtatlıtlAln okan· 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

ln~ilt~rc \'eni Bir 
Anlaşma Proje i 

T(lklif Ediyor ...... 
- Boıı J inci $Q/ıifede -

ıokmak ve bu ıur,.tle mllhıtlerl 
fenba ka.uıturmak,. 

Berlln, 20 (Radyo) - Almıa 
gaaetelerl Londra'da verllea 

karar• bGyGk bir ebammlye• 
l':rmemektedlrlu. Belki Re• 

ltgall meaeleılnln böyle karar• 
larla dftıelecek 111eı'elelerdea 

olmıdı~ını y11maktadırlar. 

Algemanye Çıytan@; 

.. Loaıo'dı bir konferanı lop. 
lanmuı hılı.kındıkl loglllı tek 
Uf 1 fena hlr ırklif drğUdlr. 

M. Hhler'ln tarlfeıladekl Al 

mın meıallbıhnın mftaalı.ereıl, 

istikbal ııulbu lçfo lbımdır. 

Uluılar ıoıyetul kooır.ylnln 

Almauya'ya itham eden kararı, 
Alman'Jarı allkadar eımeı; çQa 

k6 Reo legall bir mrcburtyel 
ti!.. dem,.kıedlr. 

Berlln, 20 (R11dyo) - Re•· 
n.i nıtlrl d klrda Df'ırolunıa 

bir ıebllğdf', Londra kooıryl 
nln verdl~I kararın doAru ol· 
madıA• ve mu'rlenin hukuki 

drall, ılya ·t olduğu bildirilmek 
te •e konıe.rln böyle bir meı'e· 
le ile tıtlgıle ıaltblyetl olma· 

dı~ı lddl• edllmektr.dlr. 

Puiı, 20 (Rıdyo) - UI• 
lar ıoıyeteıl kon1eylnln Loa· 
dra'da nrdltl k1rarı Lokarao 
devietlerl de t11dlk l'" kabal 
eımlıılr. Bitler ldareılnln yap· 

tıgı kunet darbrılle ı· yaaetea 

mablıt\mlyrtl k11bul edllmlı bu 
ıureıte Frınea'nın ııoktalnaaarı 

~alehe çalmıtlır. Bundan bıeka 

Lokarno l'e ~ rınH · So,yet 

mukav~lelerl drı Llh~y hakem 

mıhkl"mrııloe verllertk bunların 

hakiki m•hlyelloio ıeıbltl bek· 
leaecektlr. 

OedacCl olarak ıebllkell b• 
dad mlaademe ve btdlaelerba• 
meydaa Terllmemek lçla Al 

manya•daa Belclka ve ,,.... 

hududundaki kanetlulal ~O 
kllomtlre ıerl cekme1lala 111• 
Dllmeılne n ba mıntakaya m•· 
vakkaıen laglllı ve halyı U· 

kerlnlnla lkame1lnln teklifin• 

karar verllmlıtlr. 

Da va1lyet, mQııkerelerl bir 

aıla1mı7a varhgı aamıa kal 

duıcakllr. 

MGHkerelerla dnamı mlcl· 

dort Lokarno devleti ar811D .. 

dlplomaılk bir lıttrak ldım• 
edlleaektlr. Ba aaretle de boaa· 

laa mlV1aenenln temtalne ça· 
lııılaeaktır. Almanya bu tekili· 
lerl kabul etmedlgl tıkdlrdı 
hakkında zecrf tedbirler tesek· 

kar edllrcekıir. 

Almaoyı ile bir ltll&f elclı 
edlldlgl takdirde Lozan'dı bl· 

ıaa muallak meı'elelerla balU 
için btlyGk bir konferanı top 

laaacaktar. 

M. Eden dnrı Lokarno dH· 
Jealaia maV1febtlınnı topla• 

mııtır. Bagla Jnılll• h•ılalJ• 
bıkanhlı bir beyaa lı:ltab Def 
rrderek Rea mu'elulnln bltle 

uf balarını laab edecektir. 

Ayol ıımanda bagGa Bald•ID 
veya F.clea'Jn AHm lı:ımar-• 
dı beyanatı beklenmektedir. 

BugQo Toprak 

Bayramı Var! 
BugGn toprak bıyr1mıdır. 

BurnaH Zlr11ı mektebinde .. , 

oabeıte ıoprek tOreol 71pıl•cıak 
Vıll Fuh GGleç'le birçok ... 

.etliler törende hasır balaaı· 

e1kl1rdır. 
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Burnııva'da 

iskambil ya ağı · soysal 
yardım ve gençlik 
BurQavı, (Özel) - B~rnova 

BllAl okulonon eıklltğl yftıGn · 

den bııkı bir yerin bulonmaıı 

karırlıttırılmıt ve Topçu koyu 
m•bılleelnde mektebe elverltll 
bir bina totolmaıtor. Okul ya
kındı bu binaya tııınıcaktır. 

Ateşin Hakimi 
Napolyon B-onapart'ın Maceraları 

. 
İkinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

a 
.,..... Fakat bir kadın .. 

- · Y4ol bayın Fore,. 
- Herhalde bq kadın 

mae gere . 
- Heyhat generalim. 

ol· 

- Ne diyorsunuz yGzbıoı .. 
Gazel Bellllot bir casus mudur? 
Bir hain midir? Fakat bu 

mflmkfto deAlldlr. 
- Ben de evvela\ böyle da 

ıündtım, fakat ıonundı loın · 
mağa mecbur kaldım. 

Napolyon bnyftk bir hld · 
detle: 

- Çabuk ilah ediniz. Çfln· 
k:Q çok iyi blllralnb ki ben 
mtıtereddld vaılyett~n hiç hoı · 

laomam. 
- Biliyorum . Fakat güzel 

Bellllot'un ismini birden söy· 
temek istemedim. 

Napolyon sert bir ifade ile: 
- Fok t ben ha kadını 

enmlyorum ve hiçbir zaman 
da ıevmlı değfllm. Bu kadını 

kollarım arasına sen attın. 

Dedi. 
- Generalim.. Ben göster· 

mlş olduğunuz arzu ve hıttA 

biraz dı emirleriniz Ozerlne bo 

hareketi yapmıştım. 

- Bu maceraları bir tarafı 
bırakılım. Siz, bu kadının bana 
hlyıne~ eıtlglnl, caeu9Juk yap· 
tığ1Dı sôylt'lyoraunuz, çabuk h· 
patını bekJf yorom. 

- lıpıtlar elimdedir; gene 
nllm, buyornnoı. Bo mektub 
lır, ha kadının koc11ını lıtao· 
bul'd• iken yHdığı mektublar · 
dır. Bunları. eultınıo bir caeo· 
eo vaaıtaelle göndermlı:ıtlr. 

Tıpolyon mektabları aldı ve 

Lefokard mamolAtındın olın, 

fıkat beklkllerloden hl ç farkı 

olmıyao bu vesikaları okumığı 
baolodı. Ve bunlar gazel Bellllotun 
mGcrlmlfğlol 11rlh ıurette gôs· 
termekte idiler. 

- PekalA ... Bunları siz nasıl 
elde ettiniz? 

- Sizin pollslnlsln kanaati 
hlltfına olarak ben millblm 
Fore'olo Nll'de boğaldo~ona 

inanmış değildim. Bonon için 
kendi hesabımı tahkikattan 
geri dorm dım. Malumya, sizin 
adamınız olduğum için en fazlı 

hizmete kendimi mecbur gôr· 
mekteylm. 

- Devam ediniz!. 

- Nihayet mGlblm Fure'nln 
Y•fa'dn hastanede vebadan ôl · 
mek Ozere bulunduğunu ve sizi 
görmek istediğini haber aldığım 
vakit tahminlerimde aldanma· 
dığımı anladım. 

- Fakat bunları hına ev· 
velden neden beher nrme· 

diniz? 
......... ı ........... ... 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlllk Siyasal Gazele 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Rüodd ÔKTF..M 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

müdürft: Hamdi Nüzhet 
ldarehaneai: -

f mıir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Cç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için 1enelik 

abone iicreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuro~tur. -Gdnft geçmiı n'llehalu 25 kurnıtor. 

__ "- t ZZ Z _. __ 

- Veılka elde etmedikçe 
blney iddia etmeğj ıevpıem, 

genen Um!. 
- PekAIA.. Devam edlnls. 
- Siz, h11tıyı ılyırat ettlniı, 

mGlllzlm gözftatıı öntıode öldtı 

ve ılz gittikten ıonn, ben 
ayol koğova girdim itte size 
verdiğim mektupltrJi ölen mtl· 
l4zlmln bıtucunda buldum, 
aldım, tetkik ettim, ıtmdl de 
size takdim etmlı bolonuyo 
rom. 

- Fıkot arıdan epeyce za. 
mın geçmiştir. Şlmdlfe kadar 
niçin beklediniz? 

- Çok meıgal idiniz!. 
- PeklllA.. K•hlre'ye dön· 

daktrn sonra? 
- Biraz da istirahate lhtl· 

yacıoız olduğuna ,kınldlm. Ro 
kadar meeai ıraeında, f llı:lr 
hozoronuıu bozmak doğru de· 
ğlldl. Mü~kGlltıo dört taraf lın 
hOcom ettiği bir ıırıdı bir de 
bu endl,eyl zlhnlolze ıokmık 

istemedim. Fakat timdi vaziyet 
değlomlştlr. 

- Pık414.. Bayan Fore'olo 
bir casaa olduğunu blldlğlnls 

halde kendisini yanımda nıeıl 

bırakıyordunuz? 

- Artık yanınızda değildi; 

kendi evine döomOş ve ıf~ de 
sarayınızda oturmııını artık 

teklif etmiyordunuz. 
- Fakat.. . Fure bir cııus 

idi dlyonunuz.. Ba adım hını 
yeniçerilerin Eboklr'd11 taarruz 
edeceklerini evvelden ntden 
haber verdi? ÔldGğ6 bir ıırada 
bôyle b1' komedyayı bu kadar 
mDkemmellyetle nasıl oynıyı 

bildi. 
Hllektr casuı, ba haklı te· 

reddad ktreısındı '!• ıışır· 

madı: 

- Ba adım, itiraf etmek 

lbımdır ki, iyi bir askerdi. 
ÔIOrbn yaptıklarını plımın 
olmoıtor. lntlkım flk.rll• elze 
fen•lık ederken nt•nına da 
fenalık ettiğini ınlamıetır. 

- Sonu Var -

Mektepliler 
BugQn yapılacak lik 
maçları önemlidir 
Bugilo Oğleden ıonra saat 

l 4ı,30dan ltlbıreo Halk eahaeında 

mekteplller llltine devam edl· 
lecektlr. Geçen hafta yağan 

yağmurlar dolay11lle bogdoe 
kalan bu m011bıkılar mektep· 
iller ilkinin en önemli karo•· 
tıımılarıdır. Puıntıjm baıındı 

bulunan erkek llseıl, muallim, 
Kırataı orta mektep, eanıtlar, 

kare• karşıyı gelecek ve oyan· 
ları kaaanıcak takımltr ıım· 

plyoolo~ı do~ru en aaAlım 

adımlarını ıtmıo olacaklardır. 

GGnOn en mGhim mOeabıkaeı 

muallim mekteblle Kırıtaı ort• 
mektebi t•kamlıunın 16 da 
yapacaklara maçtır. 

8qllhızırda Izmlr ıımplyono 
olan muallim mektebi tıkımı 

mevkllol muhafıza edebilmek 
için bu maçı da kazınmak 

mecburiyetindedir. Akel halde 
ıımplyonlaktao oukl•eacık ve 
KıratılJ orta mektrp tıkımı 

birinciliğin en kunetll oımsedl 
olacaktır. Bo maçtın evvel 
karo• karoıya ğelecek olın er· 
kek Use81·eaoıtlır mektebi tı · 

il 
-ANADOLU MATBAASINDA 

kımlarının mdeabıkaeı dı ayni 
ehemmiyeti hılzdJr. Erkek 11· 
sesi, muallim n Karatıı orta BASILMIŞTIR 

Tütünlerde ıarar : 

Yağın dolulardıo dolayı Bor· 
nua UitGnlerl ıa: çok zarar 
görmaouır. 

iskambil yasak : 

Bornova komoobıyı Şef lk 
Erol'on teıebbft8ü ile Bornova 
köylerinde ve Burnon'dı le· 
kımbll k4ğıtları tamamen kal· 
dmlmııtır. Bnuın Bornova ve 
köylerluln kahvelerinde dama, 
tavlı gibi oyunlar oynanmıktı 
ve bığcılığa, zlraate, dt'loyı lı· 

terine •ld mevzular Ozerlnde 
faldell mübab11e ve mGnakaşı· 
lar yapılarak vakit geçirilmek· 
tedlr. 

Köy kahvelerine kamonbay· 
hkçı gazete, mecııaua ve kltab· 

lar gönderilecektir. Şefik Ero 
loo hu önemli monf fekıyetl 

tıkdlre değer. 

Kızılay 

Kızılay senelik toplıntııını 

geçen haf ta yıpımıdığındın 

toplantıyı ıy ıonunı bırakmıı. 

tır. Kııılay kurumu Bornavıda 
takdir edilecek derecede çalıı· 

maktadır. Geçenlerde verdiği 

mfteamerenln hlıseılne döien 
hasılatı ile Buranı fakir ço 
coklarını glydlrmeğe brır ver· 
mlotlr. K9'ılıy bııkanı Şükrd 

Toroı çahıkan bir zattır. 

A.ubilay mera.simi: 

Menemen'de yapılacak Kubl· 
lly meraslmluln yıldöoQmd 

mGnaaebetlle Barnavı C.H.P. 

kamun Uyön karala ile gençlik 
ve aray lıtlrık için hazırlan· 
maktadırlar. O gGo çelenkler 
yıpılıcalı: ve lıtlralı: edecek he· 
yeder lzmllre gelerek husoıi 
trende btıytık kıf Ueye katıla· 

caklardır. 

Sporculuk: 

Gençler Birliği korulunun 
ıenellk toplıntuıı nlaanda yıpı· 

lıcıktır. NIHndı Ankarı'dı 

toplınıcık umumi ıpor kon· 
grealoe Hornnı'dın lı:ultıbtınden 

omuml kltlbl Bedlt Elermaaın 
iştiraki kırırlıştırılmıotır. 

Tire'ye gezintiler 
V ıll Klzım pıeı m~ktebl 

himaye heyeti tarafındın Yeoll 
Tlre'ye tertip edilen ve haeılAtı, 

mektebin fakir yavrularına tah· 
ılı olooacık Tire gezintisi yı· 

rın yıpılacıktır. Himaye heyeti, 
her tGrlG hazırlıklarını bitir· 

mlotlr. Hın da mGeırde ederse 
gezinti gtlıel geçecektir. 

Haber aldığımıza cöre, De· 
mlrıpor klGbtı de gelecek hafta 

için gene Tlre'ye bir ıeyıııl 

tertip etmlotlr. Biletler lıtaıyon 
glıelerlnde eatılmıktıdar. . 
mekteplllerle dereceıl bir arada 

oldoğonı nazaran bu takımın 

dı bugüokO maça kazınm11ı 

lbımgeJlr. Akıi halde Poıntıj · 

dıkl iyi dereceler kırılacak ve 
ozaman ıamplyonlok Karatıı 

orta muallim mektebi takımlı · 

rınıo g•llbloe inhisar edecek· 
lir. Şu hale gôre llıenlo bogftn 
ihmal edllecek bir kuvvet ol· 
mıyıo sanatlar mektebi takı · 

mile yapacağı mQHbaka mual
lim Karıtıo orta mektebi ta 
kımlann maç' kadar alAkalı ve 
beyer.ınh geçecek demektir. 

• • •• • • • 1 
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Parle, 20 (Radyo) - Frao· 
ıız parltmeoto8o, dçOocü Iı'rın · 

eıı comorloğundanberl baoladığı 

toplantı devrelerinin 15 locl8lnl 
ikmal ediyor. Parllmento, bu 
akeım tatil edlleced ve 16 ıncı 
devre için Hylı' aeçlmlne baş 

lınıcıkhr. 

Parlamento, dğleden sonra 
ıHt 15 de açıldı. Bütfto na· 
zırlar ve saylavlar gelmişlerdi. 

Tribünlerde oturacak yer yok· 
ta. Dıe leler bakanı M. Flın· 
den kftrııftye gelmlı ve beya· 
nalını baelamıtdın flvvel her 
taraftan şiddetle alkışlanmıştır. 
M. Flaoden, ıöze bışlıyırak 

demiştir ki: 
Ren gayri askeri mınta· 

eının Alman'lar tarafından 

işgali Ozerfne tahıddlle eden 
nazik vaziyet, bir dereceye ka· 
dar silktloet bnlmuştur. 

Fransa, Almaoya'nın hareke· 

tine harı' çok mutedil hareket 
etmlotlr. Zira Lokarno mleakı, 

Al~aoya'nın Ren'I işgali aka 
binde, bize tlAnı harbetmek ve 
dmlnlerdeo de 250 şer bin 
klşlllk muavenet lıJtemek hık· 

kını verdiği halde bu haktan 
istifade etmak istemedik ve 
oluılır ıoıyetesloe mGracaatla 
muıllhane bir ıureue hakkımı· 
zın t.,sllmlnl istedik. Ba hAdl· 
sede, yılmz Fransı'oın değil, 

ayni zamandı ulaılar sosyetesi· 
nln de mukadderatı mevzun 

bıblıtl. 

Bilirsiniz ki, 1 O marna top· 
lındığımızdı, lngllterenln tek· 
llflle mGzakereler Londnyı 

oakledlldl. Itlraz etmeden bo· 
ao kabul ettik ve oraya kadar 
giderek haklı sesimizi yt\keelt· 
tik. Htıkumetlnlz, Almınyıoın 
ansızın lhd11 ettiği vaziyeti 
ehemmiyeti derecesinde karşı 

tadı. Londrada, martın 12 eln· 
den 19 onca gdntıne kadar 
geceli gaodilzla mtızekerelerl · 

mlze devam ettik. Neticede 
Uf aslar ıosyeteıl konseyi , 
Veraay'ın ( 43 ) tıocd m•d· 
deslol btıyftk bir ekseriyetle 
nazırı dikkate alarak, Alman· 
yanın bu mlaakı lhlıll ettiği 
keyfiyetini kabul etti. 

Konsey, Alman delegaeyo· 
ounu dı dinledi n fakat ken· 
dlsloe hak vermedi. 

Şimdi, Almınyı'nın ne cevab 

•ereceğini bekli) eceğlz. 
Red cevabı verlree onı göre 

tedbirler alacığız." 
M. Fltoden, mftteıklben, Lo· 

brnocul.rın verdikleri \arar· 
d1111 dı ozon uzadıya babsetmle 
n (Ren) mıntakaeında Franeıı 

bodutlırındın 20 kilometre ge· 
rlye çekilecek olan Alman or· 
dolarının boo bırakacakları ea· 
hada be,!nelmllel polis kuvvet· 
teri ikame edileceğini söylemiş 

Almın'laran Ren'de ne hava 
tstaayonları •e ne de letlhklmat 
yıpımıyacıklarıoı llhe eyle 
mlotlr. 

M. Flınden, lokaroocuların 
batdoklırı bu projenin, mu· 
vıkkat olduğunu ve Roe Frao 
ıız pakta hakkında Lthl adalet 
dl yanının karara çıktıktan 9on· 

ra Fraoıo ile Almanya araaıo · 

da tekrar konotulıcığını beyan 
elmlştlr. 

M. Flandeo sözGoe devam 
ederek ıunları söylemletlr: 

- Almıoyı'dan red cevabı 
~eldlğl ve bize bir tecavtız -voko 
bulduğu takdirde Belçika ile 
beraber lnglltere'oln mO.zaha· 
re ti ol latedik. 

İngiltere, bu talebimizi der · 
hal kabol etti. loglltere'den 
bıoka, İtalya da ayol miizıhe · 

reli vıdetmlı ve bize 14zımge· 

fen temlnıu vermiştir. 

Bir htlif baeule gelmek l~lo 
ıradan belki de birkaç ay ge· 
çecektlr. Fakat ıuno ıöyllyehl· 
llılm ki, 1914 de olduğu gl· 
bl bir tehlike kalmımıııtır. 

Yapıco~ımız tem11larla Stre 
za'da koouıtoklırımızıo tabak· 
kolı:uoı dohı kolay lmkAn bu· 
lıbllec~ğlz. Ba mftzakereler, 
İtalya . Habeılelın harbını da 
nihayet verebilir. 

HülAH olarak diyebilirim kl, 
yeni milzakereler, iyi bir istik· 
bat hazırlıyacıktır. 

Fransız delegasyonu, Alman· 
ya aleyhine zecri tedbirlerin 
tatbikini tekllf edebilirdi, lakin 
hGkumetlmlz, hiçbir zaman iti· 
daldeu ayrılmak 18temedl ve 

~Aımınyı ile koro• kareıya gel· 
meğl IDaelıhıtı dıhı uygun 
telAkkl etti. Umarız ki, Almanya 
vaziyeti tehlikeli bir hale koy· 
mak letemlyecek ve onı göre 
b .ıreket edecektir. 

Hltler'ln !mG.zıkere teklif et· 
tlğl bir zamanda bizim red ce 
vahı vermemiz olımız, fakat 
saylav ıeçtml bittikten ve Fran· 
sa'da daha kunetll bir hakli· 
met iktidar mevkllne geldikten 
ıonra tesblt edilecek eeaılar, 

dıbı emniyetli olacaktır. 

Hhler'in teklif lerlnl, baytık 
bir dikkatle karoılayaceğız. LA 
kin vaziyet o dereceye gelmle· 
tir ki, bunaolı, yalnız merkezi 
Avrupa dt.ğll; ıarld Avrupa da 

alakadardır. 

Lokarno misakını lmzalam'IJ 
olan devletler, bfiyftk bir kon· 
feraosın akdini muvafık bul
dok. Bu konferansta, allAblan· 
mı yarışına son verme ey· 
f lyetl mevzoobable olacaktır. 

Zfra bu yarış, btitdn devlet· 
terin ekonomik vaziyetini tesir 
altındı bulundurmaktadır ... 

M. Flıoden, bu lzabattın 
eonra müzakerelerin bir bul& 
119ın1 yıpmıı ve logiltere ile 
Itılyadao askeri yardım hık· 

kında ılmıı olduğu teminat 
mektaplarrnı okomoıtur. 

M. Flınden, Franea'nın doet· 
lınaı anladığını ve (akıt Fran· 
11'010 yalnız doıtlara dayın · 

mıyarnk kendlıloln de kuvvetli 
olmaeı lhım geldl~lnl ıöylemlv 

ve eaylav ıeçlmlnden eonrı 

iktidar mevkllne gelecek olan 
hı lef ine dıhı iyi çalıııbllecek 

bir zemin hHırladığıoı Ulve 
etmiş ve 8ôziioe nihayet ver 

mlotlr. 
M. Flandeo, hararetli ve 

ıOrekll sarette alkıtlıomışhr . 
Londra, ~O (ftıdyo)- Avam 
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Şehitlikte 
• Yazan: Gök bayrak maelllfl Leoo Kaban 

Vala! Kendisine Geçmiş, Dal Ve 
Gelecekten Hiçbir Şeyin Mechul 

Olmadığı Bir Sihirbazdır! 
-4 

- Büyük adsı;a 
Deli gibi 
Bir kudret heykeli gibi 

Rüıgirlırla dola·dola 
Rüzgar kanatlı 

Bir adı gibi dalıyor yola .. 
Ôyle bir akıam ki 

Şimdi g6klerde detti, göolClmDıde gesenln, 
YOkNktea daha yftklek erlerden daba erela, 
Adın ahın h1rflerle yHılaeak Hkenlq, 

Meaan gGae9lerdı kaııltcak "k~nln,. 

Ey bu hHln yollardan gelip geven Htandaı, 
Bir mana nrmeııe 11aa bu JHıh taı, 

Bat grin bu 9öılerlm üzerine 
hiddetinden lup . kırmııı oldu, 
kGllhını yere attı \'e bir adım 
gut ~ekilerek balt11ını havaya 
kaldırdı. Oturmakta olduğum 
koltntu bir tekme He geri fır 
latar.k ıyağa kalktım, geri fır· 
lıdun \'o kılıcımı elime ıldım 
ikimiz ara9ında aç adım yer 
•ırdı, B11teyn, Ayı derlıl ftze 
rlne u11nmı,, ba,ını alnına da 
Y•mı, blae bakıyordu. Yeni ge 
len Vlklng'ler de bize bık ma~ı 
bı,lıdılar. Hıfgrln iki adım 
ileri llarak ilk darbayı indirdi. 
F~er lulıcım iyi bir mal olm111 
idi, bu darba önilade p1rçı, 
karçı olıcıktı! Fıkat mukabil 
hareketimin aol omuıunda gök 
•Gnın ortıl1rına kadar lurmııl 
bir çizik huıule getirdiğini 
gGrdam. 

kıza baktı. Bafgrlm hiçbir ,ey 
ellylemedr.n çıktı, ghtl. Vlklog 
(K.oreaa) lerln hepıl de ayakta 
gllılerJ inik •e kGIAhl1rı elle · 
rJnde, genç kısın tekrar aöı 

eöyleme81nl bekledllerı bu kıı 
baycık bir 9lhlrb11dı, iktidara 
çok bOyGktO, keadlılnc geçmlt, 
hal ve gelecekten hiçbir ıey 
meçhul de~lldl. 

Gökten inen bir kamçıyı ındırıyor 
yağmur 

Çılgın bir muıiki çalıyor rüzgir· 

Bak, boralar, •olkanlar llllme bat et'yor, 
Bık bir lqıa uır1nıe t>lr bıı yere deAlyor. 

' Ercütnen(, 1'arca" 

B11teyn: 

- iyi l11bet ettirdin, fakat 
kit 1 derecede ka netli olmadı. 

Dedi. 

Ba1teyn ılatına bitirirken 
Blfgrln dlılerlme bir darba 
dıha ll•ardo, çnik bir hare 
ketle bu d1rbadan da kendimi 
kartudım. Yokla, ballaıı baca· 
~ıau tıra, edip gidecekti. Ken
dlıt de bir 11ğdan geri ile bir 
Dıınnn yıpmık, bana aag ta 
rafını Yermek lıtedl, fıht geç 
~ıldı, bir kalığı ile yın1ğının 
bir kıemını alıp gOıQren kıhç 
dırbamdın kendlılnl korlara 
lbıdı, 

Ba ikinci yaraJanmı, h11mımı 
•oa derecede blddetlendlrdf; 
ku, retlle we baltuıaı huaya 
~•ldır•rak GıerJme 11ldardı; ben 
de ıon •Y•A•m Gaerlnde döne
rek •yal hiddetle 11ldırdım, 
•Jatımı •Y•i• oya~ıma dolandı, 
•e Balgrla yaaakayun dGttG, 
bılta11 da ıopnta ıaplandı. Çok 
•trl bir hareketle •Jatımla ıır· 
lana bı1tım, kılıca hnaya kal 
dırdı.a, 

Baıttyn: 

- Bdgrlm matluptur. Tor· 
•ıld Slgmaadeon kılaacın ile 
kııındıtın yerine otarablllnln. 

Dedi. 

Ayıtımı arkHınclua çekince 
•e kılıncımı da indirince, Haf 
grl111 hemen ) erinden fırladı 
~e gene bana 11ldırmak lııedl; 

ldclettaden atııadın kôpClkler 
geliyor, kendlılnl iki arkadıoı 
ile 

tatma~• ıaımaı• çalıııa 
a .. teyn'e de muknemete çah· 
•
1
1or, dl&er bir mlıaftr de 

bılt .. ıaı ellndea almık için 
Çal

1
•

11orda. Danı gelince, kol· 
10

A0 m• ı•~b karaldam. 
Balgrlm baaa: 

- Toryald beni ancak bile 
ile Dl•Ahlb ettin. Seaiale tam 
bir ••••• laterlm. Vlk (Kôr 
feıJ in Dıetballnde klçlk bir 
•da •ar; Sındbolm 411erler ( l) 
1•rıa teni gln doAu,undan •k· 
•••• kadar orada bekllyece. 
Al11a. 

- Seni orada fHla bekleı 
Qıedea ıelece~lm. 

- leteree teni kıyamete b 
dır bekletin, ghmlytcek8ln. 
8ıyır, Tonald ,ıtmlyeceıln •e 
••a, Da1atmarka'la Bafgrlm çık 
b111radan1, 

Herk-. ba ı4aQ 14yllyen n 
lçerJ yeni ı•r•rek Bafgrlm ile 
benim •ra•a glrea genç bir 

Vala mHa etrafında yerleri· 
mlee otormımııı ftaret etti; 
tereddftd elllğlmlıl gllrftnce: 

- Vlklngler, yeyip içiniz .• 
(l J Kum adacığı SkandinlV 

dillerinde Holuı küçük ada de· 
mektir. Skandinnlar ölümle neti· 
celeneo düellolarını böyle adacık· 
)arda yapıırlardı. 

- Sonu Var -

O gidon 
Öyle bir adam ki: 

.Mavi göderiode 

la!ın orku; 

No aan bir korku 
Y aloız düıliııcelerioio yilre4inde 

toplaumıı bir ateıi var; 
Ve onunla beraber giden 
Görülmemio güneılerdeo, 

Batında taşıdığı 

Bir güneıi var .. 
Allnın alev yeleeine uzaomıı 

l)olu dizgin gidenin 
Amacıdır dileği .. 

Belki onun 
Dönmek için geriye 
Çekmiyccek ateı dizginleri bileği .. 

O dönmiyecek .. 

Senden Uzakta 
Seni Nadııım Hmıa içimde ıtef yanar, 
Kendime aorarım bu ınglnln ıoau yok 1110? 

Ad•nı anarken neden içerim kan.r 
Uğronı ıolıa gllnGI, •Alı11m ııanı... Çok muP 

Ôkenı derim, kendim"·· Senılı ~eoe~I buganler 
Ba~larda dolıtırım hHıo bGlhllD gl 

k d gamlar haıanler, O anl1rda çektiğim e er, k kili ~bl 
Ah.. RenAlml eoldurdo lılr ocı .. 

Nusret Gençer 

Mazi 

, ___________ , _____________ _ 
Yayından fırlıyan 

O dônmiyecek. 

N. Suna - 1• 
Döna,ı yok mHlde talın ıöılerlnla ah; 
Gönllm ki ona la&lo bir lı1aa balladedlr. 
Ne çıkar lıtemeden 1,ıemlttem beıa gGnlh, 
Geçml, gftnlerln zed.I yalnıı bıyallndedlr .. 

Yurdun köşelerinden: 

Burna va 
lzmlr npura Marmara'nın 

mul 8olarını y.rarak ilerliyor, 
l11ıanbol bir 1111 bulutu içeri 
ılnde yına y•nt kayboluyor· 
do. Yaolı gllılerlm ona ıon 

bir ıabıuflrle tekrar, tekrar 
bıktı.. Beu orada pekçok 8eY· 
dflim şeyleri bırakmııtım . İı · 

taobul'dın bu ilk ayrılışıaı· 

Bana o kadar ıcı geliyordu ki, 
ondan uzak yıtımığı tmk&o9ız 
zannediyordum. 

- Ey 1uınbol'da yıııyan 
TOrk kadını! .. Ey benim aziz 
arkadaşlerım, cı\'et, 1ıraoba1 bir 
cennet kadar glıeldJr. Ondan 
uuk ya .. mak, muhakkak ki, 
blraa detll, çok ıordar. Fakat 
Aoadola'aun herhangi bir kll· 
•etine gitmek ıiıia göılerlnlıl 
11la yıldırma8ıa yardan öyle 
cana yakın, ~yle gazel parça · 
ları nrdar ki, lçlnlzl ıızlaıan 
ha h11retln •Cı8ını çarçabuk 
awatar ... 

• •• 
Ege denlalade glıel bir kör· 

fesin iç kıyılarını çerçnellyra 
1amlr'la çiçek •e meyve bal 
çelerlle •'ıleamlt tirin Burnna. 
ııaı gllrdflk•en ıonH, ben de 
artık eakl I lkrlml deilttlrdlm. 

Barnawa to•eıl yetil bahçe· 
lerla arııında bir tlrJd gibi 
kınılarak usanıp gidiyor. Ba 

yolun iki tarafında maziden bfo. 
bir bıtaral1r nakleden ihtiyar 
çınar •taçları kalın dıllırını 

dinlendirir gibi duruyorlar. 
Bag kuleleri mor dıtlarıa ye· 
eli etekleri ftaerlnde birer be 
yH benek gibi gôae çarpıyor. 
Y apraklarıaıa Y"tllllklerl boa. 
lınmıı aeytln •lıçlırı, baıka 
bir gaıelllk daygaıo •eriyor. 
Birbirine a .. k olmayan clnr 
köyleri, ba klıylere gtden we 
eoau ya bir bıl• •tya bir ala · 
Da açılan ağaçlıklı yolları, mey· 
nlarlle t•nınmıt Pınarbatııı, 
Dar bahçelerile Gn •eren do . 
ğanları, blrlblrl ftzerlne dlıll· 
mit beyaz çakıl tı,lıranı andı. 
HD Naldllkea'I n daha boalar 
gibi l•blıtın glıelllklcrlnl 8a· 
naa baıaa bu ınlmll k~yle 
rlle gurbete çıkanları hiç çll 
ıQlmeyecek bir bıil• kendine 
ba~lıyor. 

Bayak bir mabedin ylleek 
dnarl1rına benılyea baıları 
damHh dıtları bana o kaur 
lllbl gGrlnda ki lıtanbal h11· 
reılala yerinde içimde ba ye· 

Bir alevli ok gibi 
Gid·gide 

O ıönmiyecek, 

Bir iıtif ham 
O eöomiyecek ... 

çemberinin ilk he. 

Bu çamur geceaiode 
ceıiade 

Göıleri amacına kakıla 

Yfiıüode kan .. 
Heyyyy, kim bu giden 

Belki adın: bir kahraman .. 

Sende ı«lr bayatını gölgemin arka11ndsn, 
Her,eylm haaranımın yıpr1nmı, yapr1~ıdır. 
e.,ka •ey bilmiyorum baeretladen, ya11ndın 
Bir ıetarap .. rkııı oloal!ll ıh her •lır .. 

1. Şeyda 

Şikayet 
Çımlaraa g61ge•lnde dolatırken el, ele 

d bl Oldu eanı beni ıerkeulnP Bir ea re De ' 

Sevin 

A. Turgud Gökkurd 1---------,11 yurd kll~ecl~lne kartı derin 

GöıOmde çıAlımakıa olan ha tı,kıa ıele, 
Neden cereyan ferdin, eonra kaybolup gtnlnP 

bir 8evgl oyaadı. 

Buroua'yı raaımadın ônce, 
onun 11911 kocı~ında yaoımık, 
iılnf ederim ki bana ne kadar 
tıhımmGI edllmes bir ftztlntl 
wermlttl. Fakat timdi ondan 
ayrılmak enelkladen daha acı 
gelecek .. 

Burana, tıpkı 1ehbar bir 
kadın gibi gönftllerl kendine 
çekiyor. Onun her yerinde la· 
ce, temiz, elrln bir kadın hali 
••r ... 

B11en ııellerle çağlayan yağ· 
morları, yOılerce yokıalun ca· 
nıaa 11a11mıt gibi kGplrerek 
uğulday1D hırçın çayı, bir ölGm 
melodlılnl andır1n korkunç 
ıılıklar ballndekl nbıl rftıgAr· 
ları bUe bana gene onun ur· 
hğı için, ayrı ayrı ıeyler anla· 
il yor. 

Raa~Ar11s gecelerde onan bu 
eııts gftsellltlnl bauıa gararUe 
yakıekten aeyreden ayın ba 
gôl~etere bGraamlt ••lk dtya· 
rına bol bol nardan ıtıklarıaı 
ıerptl~I kıç mehtapla gecelerlae 
oahld oldum. Eamer omaılarını 
bulutlardan birer tQI almıt ~bl 
uzanan dağl1rında kıurmıı 

penbe ıefıkları, İımlr kôrfeıl· 
alo yetil ıaları Gaerlae kam 
ral Açlarını J•J•• IUI... ak· 
.. mlan ne kadar ho,tar. 

Baraan, bir cenaet kadar 
gtlaeldlr. Onan bu çok lçll 
olıa tlrlnliğlnl blıe ne bir 
reNamıa fırç191, ne de yakeek 
bir t•lrln kalemi anlıtıblllr. 
Ondaki ba gGaelllAI, gGalllere · 
•ektan, titrden daha ytlkeek, 
•kıt•n dıha yakıcı olan muılkl 
alutablllr. GônQl lıterdl ki bft· 
ylk bir maılkl üıtadıaıa be1 
tellyece~ yGkıek bir parça, 
lımlr'la ha mini mini ya•uıaı, 
ba culb Barnn•nı Grpermlf, 
tltrlyen, •kan, ıGıGlen eeıler, 
nağmeler hallade çalıın, teren· 
alm eııla we kalplerlmlal IOD· 

ıaı Y•t•llın .. 

Bıunava: MilnttNer Erol 

Benim ı11dedml boımak ~erekti neden? 
N 1 d doydun •llalGrntl incitmeden? e 10 a ın, ne " 
Ey •ef11ız 8ngutm, nı,ıa hiç dltlnmeden? 
Kalbime eanılmıyın ıelırabı yereuln ... 

Nuri Censis 

Veda 
y aımarlu bir glaetla akp · 

mını, bilmem, bir kere oı..n, 

uzaklardan; dığların lserlerlae 
daoea ılıtea anlamak H eey· 
retmek letedlnlı mi? Y •~maron 
ılddetleamek Gaere aldığı •ala 
rıa karaala~ına, bir de akta 
mınklal llbe edta... Ba yağ 

morla ak .. mlaran çamurla, ka· 
ranlak yollarının ıeeelz klfele 
rinde aııh bir feaerta 16Dlk 
göalerd beaseyea ılyaııD•D kıy 
metini ölçmtk lmkt11ıaı bala 
bilmek ıe ne kadar gGç? .. 

Gene etrafı klphyan balaı 

dalgalarının koyul•tlli• sine· 
lerde bir ılı; hafif hatif eten 

rlzglrın çok geçmeden yajmar 
da,eceglnl götterlyor... Altak 
lepelerla eteklerladea ..talle 
aaanaa karaahk dar yollarda 
it.çıtın köpekl"rla acı ıcı hu 
layıtları yakın bir feliketl h•· 
ber Yeriyor. 

Ak .. mdaa beri köyD derin 
bir ılk6t kaplamı,, J•lnıı dal· 
galaraa rbalrdaa aldıkları ce· 
nretle ublllerle be&nımadadır · 
K.Gpeklerlo ta karanlık loba· 
deki •ıhtetl andıran Halyetlerl 
ne bdar da korkaaçP. 

Yıgmur, yaHt YH•t, blnı 
aonra tlddetletlyor, gök gGrAI 
Ullerl ıra11ada 'Gpet lellert 
derhal keelldl .. · Ve ıamaa, 18 

blatan bu aa'arındı •ı•r •lar 
geçiyor ... 

• • • 
y •~mor blraı bıaıaı kaybeı· 

mit gtbl. Ltkla bu JH•tla1ıt 
tekrar yıp•C8ll temlsltte bir 
baaırlaaıttan baıb nedir ki! 

• • • 
Kar1ahk yollarda, bir ı&l~e, 

Clmarlarıa içinde 1Ukl boıoa 
ba olan tcıyler bir hlo l•lı 
gibi ltkaydl ile yarıyor. lılan· 

mıı H una pantolonaa paça· 
lan yarıt1H kadn oemar 
lçlade... Kendldal •ecbarl bir 
ylrGylte IHkeıdtl anlatılan 

allı olmayan ayıkkaplanaı eline 
almıı, yOrDyor. ileride blrlD 
durdaktın eonra onları da bir 
keaın fırlıtlı 98 fakat daha 
bDyak bir kanet kaybetmlt 
gibi Y•Htladı ... Ant bir gıralta 
bot ınklerln lçlade yaHrlaadı, 
geçti, bir ılmtek yaaep 13adl. 
Saçları darmadıtın, yırtık ca· 
ketinin ahında peri .. • •niyeti 
ile ona gllrdOm. Ayaklaraaı ıl 
rGklH gtbl ylrlyea ba yolca 
klmdJP .. 

Ona tanıyacak -lblylm! Dl· 
tflaeeml; f lkrlml kurcaladım, 

yant yn•t bl.tcıyler hatırlar 
gibi oldam: 

O da gençli, hayat ona U· 

manındaa enel çökUlrmDttl. 
Klmaeılıllğln •e içkinin teılri 
ile o, Qmld81& bir cuyaoa ka· 
pılmıttı. Istırabın urdlğl snk 
ile berteydea uzak Ye 1e1tlı 
bir bayata dılmı,tı. Onan bak· 
kında aaladıtım n blldlll• 
terler •de n ba•larda. Fakıı 
kimdi, aeredea gelmlt1IP Oaa 
ıoaradaa &akalın dellllk aanaı 
oaa belki de haktbıea dell 
yapmıth ... Ba geee geae 1e•lsce 
tçmlr, H llm bilir ne hdar ıtır 
dltGacelerle, yapayalaıı yola 
koyalmatla. Nereye gldlyord11, 
ı,ı ne idi? Bu gldlı ıe•I• de 
glldl. Soa bir yetin kacaııaa 

ıtılmıtlı. Artık ba ık .. m ber 
~ydea •• bayatta• ••pçer 
gtbl bir hali Hidı. &aranhk· 
lartla kaybolda gtul. y 11mar 
tlddedal artırlll8CI• keadlal 
alamıyaa bir b11la bili• pce 
y91dı, Y•Adı ... 

• • • 
Bhkso geaıa yıtmaraaUa 

ııma.,, 

y,..,, Ak .. m, ~la ç6kenea, 
ha trpeye ylktelir, ha çamlı· 

raa ~ôlgeledlAI kayaya gelir 
otururduk. 

GftnGn kanlı tıaıı nf kan 
kucağına gömtllGrken, onun 

ııetgtle rıoın baeı göhame 
dü,erdl.. 

Htn dodamkları ıarı 11çla 
rındı geslnlrkea bu bareketl· 
ala "beblal eorwrdem. 

Çırpınan kalbl•la be1ea11alle 
dadaklan dile gelir derdi •t: 

_ Ha1atımda ea ltlTdlll• 
teydlr: Beni HHD bir kalbi• 
alnımda tltreme1I .. 

_ "C•l osanım çıl!.. &o· 

busun "~· tlrkllerlal oa· 
11111nl,. 

Bir akeam.. Geae.. Ab!.. 
Onunla bıala,mık lc;ln ba 1ta,.,.. gt.lml,kea, bıkbm yok· 

ta.. Aradım yok ... 
Kay•aın a .. rlnde mlae, sam· 

bak deflle dallarlle lrllmlt 
bir demet •ardı. Aldım IMa 
.temeli koklayuak ona beki•· 
.u... 11()ta1e11 .. aln 11Nlkoleı., 1 
bekledlgl gtbl.. 

Soaıaı bir ayrılı,ıa armalı· 

nı olan, ba cloek demetini, 
g&kllme ballrk11n; gôkt•t par· 
lıyan aya Ye yıldıılara bakıp, 

ben de "0bıen,, sf b1 inle ... 
ıe batladım: 

"Ey ayın kendine doıra 

çakılAt kaçak yıldıı.. Ben eenl 
g&rlyoram. Saçla klçlll• H· 

alale beraberdir.. Öyle HDH• 

tllyonam kt, Allıb oaa g4k 
yldae almak lıtedl: Tt ki 
gecenin •7dıal•I• daha glael 
olaaa.,, 

- ••Ket OHnım keı!.. Ko 
J>maa ıngl detll elem tini· 
lerlal çaAJrıyor arcık . ., 

2 lları 36 
Nihad Kürşad 

IODH; haH gene bpala .. Fıkaı 
topraııa dald•AJ yel• Ye aeMla 
uıe hlrmeı eder gtbl 14kler 
artık boıanmıyor " JHlf ya· 
••t. bulaılar, o nıetbal yoksa· 
aaa lafll• meunn• bir~ 
damla Y•t eerperek aHklatıp 

sldlyorlar. 
Musa/fer Ali 
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Ve Macaristan Gazeteleri 

Ar as ,1 
Ed 'l ((oJJtJ,, en e ,, 

' (Rıdyo) 
Londra 20 ~1oı 

~illere dıv iijleri b• dıl 
_... Ba~taraffi iiçiincü sahifede -

maBl hakkındaki dilekleri ka· 
bal edilmiştir. 

8ayındrr'da dispmısm faaliyeti: 
Bayındır dhpanserlne 935 

yılındı 838 kfşl tedavJ f çln 

müracaat etmlı ve ll4çları ve 

rJlmlş, 25 kiti yatırılmak sure· 
tile bıkılmış, boolordan tedavi 

esnasında iki kişi ôlmnv, yedi 
kıdın dispanserde doğormuı 

ve bu faaliyet için 1485 lira 

sarledllmle olduğu enlı~ılmııtar. 

Gediz nehri ve köprüsü : 
Menemen azılarınıu okunan 

bir takrlrlnde, yağan elddetll 

yağmurlardan Gediz Qzerlnde 
bfly(ik kôprl yanınd1t Pegendl 
adında'.;l ıeddln bozularak şo 

eenlo su altında kaldığını ve 

eski mecra Qzerlndekl f k<>prü 

deliğinin eel sularını alamıya. 

etle vazlyetıe bolunduğn, bu 

• Faydalı Tavsiyeler: 

Sebzeciler, bostan· 
cılar, gftl ve çiçek 
yetiştirenler okusunlar 

•• 
Çiçek, sebze ve bostan
lara ttbelleş olan bitlere 

(Basra)ya karşı ilaç .. 
Güllere, sr.bze r idelerinc, çi· 

çeklcria körpe olıın filiz ve yap· 
raklarıoa, bakla, faeolya, hiy:.ıır, 
karpuz ve kavunun yeni ıürgün 
ve yapraklnrıon üşüşen ve daha 
birçok ürünlere tebelleş olup zarar · 
•eren ve bazı yerlerde lıaera veya 
ballık denilen yeoil \'e ıiyah renkli 
bitlerio (Püacrun) çık1p üreme 
zam1ını gelmiştir. Bunları öldüre• 
cek ilaçlar ara11ında balkın kolayca 
ve ucuzca yapabilcce~i illiç şudur: 

Yüz kilo suda iki kilo bildi· 
ğimiz ve evlerde kullandığımız 
beyaz sabun eritilir. Bu Hbunlo 
so bir eüpürgeçle bulaşık yerlere 
ıerpilince bitler hemen ölürler. 
İki aaat içinde ölmüş bitler büzü· 
lüp kurar. Körpe filizlurle yaprak· 
lara yeni bir ferahlık gelir. Arada 
ilfiç deymemiş yer olur veya kom· 
ondan gelip yeniden bulaımıı bit 
görftlürsc ilacı üç beş güo sonra 
ikilemek ve her göri\nüştc tekrar. 
lamak lazımdır. Bakla3 fasolya, 
bostanlar ve geniş çiçek bahçeleri, 

parklar içio bağ tulumbalarile aa· 
bunlu suyu püskürtmek şartlar, 
Fakat kilçük ev babçeııiode, fıçıda, 
saksıda olanlarla ince delikli bir 
teneke ile de serpmek milmkündllr. 

Bu ilaç meraklılara ba~ka ilfiç 
aramaktan kurtaracaktır. Yağmur 
ıuyu ile yapılmış yüzde bir niıbe· 
tindeki sabunlu ıu bitleri gene 
öldürür. Kireçli yani sabunu kö· 
pOrtmeyen ıu ile yapılmıı ilacın 
feri azdır. Çünkü aabunu kestirir, 
kireçli su kullanmak mecburiyeti 
karşıeıoda sabuooo nisbeti yüzde 
üçe çıkarılır. Bu ilAç eerpildikteo 
eoora ayrıca bo~ eu ile iliiçlı dal 
ve yaprakları yıkamak iıtcmez. 

Kokasu ve zararı olmıyao ve ucuza 
çıkan bu iliiç baeralara bir'l bir 
gelir. Pirina ıabunu iluç için daha 
iyidir. 

Karıncalar basraların bedenle· 
riodeo ıızan tatlı ıuyo emerek ge· 
çindiklerioden bunların üremeıioi 
isterler. Bazan da buloıık olnııyao 
dallara bu bitleri karıncalar götü· 
rüp üretirler. Bitlerin yanlıırında 
dola~an mercimek büyüklüğünde 
yuvarlık, .kırmızı kanatlarında yedi 
siyah nokta bulunan hanım veya 
gelin böceği denilen böcekler bu 
bitleri yediklerinden görülclüğündc 
bu böcekleri yakalayıp öldürme· 
melidir. Bazı kimıeler bitleri ya· 
pan bu kırmm böcekler sanılar ki 
değildir. Adı üstünde haoım veya 
gelin böceği dcoileu bunlar biıim 
y11dımcımızdırlar. Sabunlu su ka· 
rınca ve bitleri öldürürse de gelin 
böceğinin kanatlanmış olıınlarına 
zarar vermez. 

Zirnat Mücadele .Müjctıişliği 

gidişle Gediz ~ehrloln bir mdd· rak .fıabat vermtı, lçmedtkl Başbakanları Ne Yazıyorlar? Edeo, bogno T4r~:;1a ~ 
bıkanı Tevllk 

0 
tP 

det sonra baycık kapril etre. bıtıkhğıo bu ılfıll ıoyun iç Roma' da letanbul 20 (A.A) - Cuma 
fandıkl topraklara glUftreceğl meye gidenlere lalde yerine H rlyette milletler cemiyetinin 

0 so 
kabul etmlı ve 

ve köpranan muallakta kala· rar nrdfglnl burada pek Jptl· dank'ii top1antasını yazıııına konoşmo~tur. 
Romı, 20 (Radyo) - Bugün r u dı 

cağı blldl:llerek, eıkl mecra dal teıl11t bulunduğunu, Çeıme mevzu yıpan Yunus Nadi, İn · • e·r pli 
boraya gelen Mıcarlstın baı· ~ f • efı l 

Qzerlndekl kôprnnan 111Abı ve ılrcılarının bllhHsa çamur hın· glltere'oln teeebbQs hakkı ısrarı .:Jer iÇ 
k bakanı Gömböı ile A vo8lorya • • ı\r'' 

yeni ôprG ıoıeılnln yerinin yosu k1&mının tamamen mfth ile Almaoya'oın konseyde hazır Ebeveynını G1 
baıbıkanı Şütolg, bftyftk mera · ' 

değlıtlrllmesl, kôprftye bazı llıl · mel vaziyette olduğunu anlıt · bulunmasını iyi olırak tavsif il 01•0 
veler yapılması için hiikômet mıf, Balçova ıhcalarıoa )Azım ılmle k1rtılanmıılardır. ( Ter· enik ten eonra konsey kararıoan Aoa9ıl Sert lç;11~11rıod• 
merkezi aezdlod" teıebbtııte gelen modern teslHtın vftcude mine) letasyonuoda ordu ve Almanya aleyhinde olmakla namında 22 d 

0 
beri~·~ 

bolunulmHa isteniyordu. getlrllmeslnl anlatmıı, Çeıme fatlet teıkllAtı ile bir bando beraber, Almanya'nın ylrmlbet kadın, seneler be 
9101 

ıt• 
Avukat Mustafa Mtınlr, bo· belediyesinin çamur bınyoeun · mllıllı.:ı iki baıbakanı bekliyor · ıenellk eoJh teklif lolo tesiri ğl ana ve ba 

11 
b•clr 

non umumi mıblyette bir te · da yaptırmıt olduğa bir bara· do, bu ıırada Mossollnl ile altında zecri tedbirlerden uzak dır. Bu Aile '°0 
ft ~ 

menni olduğuna sôylemltee de kıdan on ıenede ylrmlbeı lira muavini Sovlç te geldiler ve keldığaoı kaydedf yor ve bu Ôdemlo'e geıııate ı.ıııtr'~ 
valf, alarak borasını llmemeo lhmıl iki devlet bıtbıkanlarını kartı · sulhun tıhakkokuno Qmld çok kOçtık y•ıt• ıııttg" 1 

- Keıf ini yaptıralım, mllm· etmlı bulandotonu bu baraka· ladalar. İıtaıyondı bulunan ediyor. tüo tlcare~ •:;,
11
k rtr1

1 
lf' 

kllnse bfz kendi btldcemlzden nan hiçbir ihtiyacı cenp Vl'll· halk, bıtbıkanları tlddetle al· Zımıo, Avrupa'nın bugflnkd zata evlatla 
0 

Gfill''r 
yaptarmz; çQnka mQbtm ve medlırrtnl bılbokl bu çamur kıılımıştar. buhranla bir dôoftm noktHına O tarihten beri betıııU'' 

fi k111 •' büyilk bir köprO mevzaubahla· banyosuna giren b11ı kötü General Gömböş ile Şuşotg, geldiğini ve BerUnle Parlııln eıDJ, onasın• ı 11•• 
HemşebrllerlO o }lıJ tir. Muvafık gôrdyor musunuz? romların dip diri ve gQlerek btaayonda bulanın kıt'atı tef. tottoklara yolan bfttao akHk· b d~rlll· ~ 

Demlı ve nllnln teklifi mo· çıktıkhmnı ıöylemlttlr. tlı ettikten sonra lstHyon bl· hklarıoı rağmen barış yolu ol· katlol cel ~oı(ell bl'e 
vafık görOlerek Menemen aza· Vali - Do ııene programı· nHıoda krıla mahsus salona doğunu ve bo yolun k.onsey tanıyS-drlaras 
Jarınlo bu tıkrlrl nafıa eocll- mızda Ağamemnoo ılıcası var gitmişlerdir. Orada bir reamİ vBBıtHlle bulunduğunu söyhlyor: versinler. jl 
menine göoderllmletlr, dır. Birdenbire hepsini yıpa · kabul oJmue ve müteakiben Asım Ua; Korun'da hülui· \-,_ 1Jetet 
Kazalar ve otomatik ıeleron: mayız. Arkadıtımız doktor Os L G metç" hazırlanın ikinci endilst· Japonya · (1111dyo) 

J' Macırlstın bııbaa.aoı 'ömböş, J.' ti' 
Menemen azası Kemal'in, bC· mın Yoous'on bizi ikazına le · rO plAoından bahsederek bu Tokyo, 20

1 1 te 
Mıcrr eefarethınesioe, Şuçnlg te dlç o , 

tiln kazılır 1zmlr'e otomatik ıekkar ederiz. Programla yftrQ plandı maden işletmesine de pooya, Bio ıeıefo 
A vustoryı stfarethaoeslne git 11 ,,.1 l b b d ki telsft fJIJı 

telefonla bığlınmHı lçio 78600 yerek bunları da yıpmık mflm · yer ver ece"' u ve onun a · arasın a ktıf· 
lira Hrfı ve bu ıoretle lzmlr kGndür. Urla lçmelerlndeld ha · mlıtlr. _ zılıunın sandığı glhf memleket yarın bathyac• ~811 ft 
kazalarının bu medeniyet va!lt· tıklık meı'eleel mOhlmdlr. Hu· ederseniz takriri nafıı, bildce ekonomisine zuar değH pek ya ve Frıosıı .ı!o bir 
tHıodao istifade ettlrllmcal hak• Do bu ıene kurtaralım. Çetme ve sıhhat encOmtnlerioe gön· çok kAr getireceğini eôylftyor. aralarında Y'f ~tir· / 
k d Lf L J ı R · ile temin edl _-/rı"'rı' 

lD a.. ta..r r okuomuı, vıll çamur bıoyoso mee'eleel için derelim, dedi. oma --ı ~· ' 
bunun bayak bir fı olduğaoo de kızı beledlyuloe ıavalyrde GôıOtfllect-k başka mrs'ele dra'dı verdikler at· ~tf 
h L K ı· • ld ıo:a•O' el Ü•Umet merkezi nezdinde te· bolonalım; bunların kftl halinde kalmadığından crlae tatil edildi. arar 8UrC illi 8 1 tini bogftP a l)JıJllll 
mennlyaıta bulunolm111 mova· tetkiki çok mahlm ve pon Umumi meclis salı gOoü s11at Romu, 20 (Radyo) - ltı1ya tekdirde tasdik bıJıo0'~ 
fık olıcığıoa ;söylemle; Kemıl hine mlltevekklftlr. Mihaade 14 de toplanacaktır. hilkömetl, Lokaroocoların Loo evvel ftlrazatl• !11111111~ 

t ~; D .::~:~ I ::; I :: :· :! I z ~::a~!! sf" 111111il11111111111111111111ilililil111ilil111il111ilililil111ililil111il111ililil111111 il il il il 111 111111111111rmn11111111 il 111 111il1111111il1111111111111111 u 111111111 Hl il il il 111
1111 

yirmlblr bin Ura harcandığanı §§ 
ve muhtelif seneler bOdcelertn· :E 
den ayrılacak tıhsl111tlı kazalı 

rın otomatik telefonla lzmlr'e 

bağlanmaları [pekali mGmkGn 
olacağını eöylemlı, Muııtıfı MA· 
nfr de, htkrJrlo lehinde bolun· 

muş ve netfcede nıfıı eocame· 

nine g<>nderllmeıl kabul edH· 
mletlr. 

Menemen şoseı;i; 

Menemen kazaeı içinden ge· 

çen toıeoln parke nya aafalt 

olarak yıpılmaıı, bu ıureıle 

Meoemen'lllerln sıhhıtlerlnln 
korunmaeı hakkında geçen aene 

umumi mccllsce verllmlı olan 

karar Qzerlnde atsı ıöyllyen 

avukat Kemıl; bo itin hilA y•p· 
tırılmıdığından tlkAyette bulun· 

moı, Yali, parke yapıldığı tak

dirde bunun bayak bir maerafı 
letllzam cdeceAlnl, fakat tabıl11t 
bolonurea; geçen ıene nrllmlt -olan kararı lnlnaden Hazlrını § 
kadar en muvafık tekilde yap· 5§ 
tmlacağıoı blldlrmlı, neticede E!: 

f -= na ıa encumeolnln bu mee'ele = 
Ozerlnde meşgul olmaaı kabul 
edllmfoılr. 

Vilayet ga:eıesi meselesi: 

İbtfyıcı tatmin edecek bir 

vllı\yet gazetesi neırl için 12 
imza ile nrllmlı olan takrir 
idare ve bQtçe encOmenlerlne, 

Bergıma'dıa üç derııhanell bir 

mektep yaptırmış olın Kıra· 

vell'lu köyOne bir muıUlm 

verilmesi teklif l maarif •e bGt· 
çe eocdmenlerlnr; Bergamı'nın 
Kınık nahiyesini Somı'ya bığ · 

layın yol lleı hılkıo sıbhıtUe 

a14kadar olan Kundak mınta· 

kaaıoı bir yol yaptırılm11a bık· 
kandaki BHaD (Bergıma) oın 

takrirleri nafıa ve bütçe encü 

menlerine gônderllmtştlr. 

içme, plaj ve çamur banJosu; 

-------= ---= -= ~ 
!i 
~ ~~ 
~ Dünya, günDn en son haberlerini bekliyor. Herke~ makine başında uzıı1'19 

1 1936 Mod:ii hTrEriLEiFr.U N K E ~ .0~ = ,,, 

i
li Radyosuna sahip olanlar en yeııi haberleri, en temiz ve eJJ f' 11ı ' 

olarak alırlar. Siz de her hal' e bir Radyoya sahip oJıııl 

1 1936 Modeli TELEFUN l{E ~et 
= J~ 

t 

e 
k BılçoYa ılıcalarının ihyaeı ve 

borada modern teelsat yıptırı · 

lırkeo, birer ,ifa kaynağı olan 

Urla lçmelerlle Çetme plljının 

göz OnOode tctulması hakkın · 

dakl takriri okon•n doktor 

Oamao Yunus (lzmlr) s~z ala· 

§ Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyııtı• f 

~ halde hayran olacaksınız. ıııJ' • 

1 Bourla Biraderler ve Şsı. G< zi lvarı ~11111111111 
•n 1111111111111111111ıı1111111111111111111111111111n111H1111"1ı11m 111111n11111111n1111111111111111111111111111111u1111111111111m11111111111111111111H11ıııı11n1111111 ı ı ı ı 
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lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan: Izmir Sicili 1,icaret Memurlnğundan: 
Tecil edllmlı bulanan. (lı 

mir pemok menıuaata TOrk 
anonim ıtr•eıl) ala 16.3.936 
l•rlhlade fevblltle oluek top 
lıaaa heyeti umamlyeıl sabıt · 

aamHI ticaret bnuna bakam 
larlae göre ılcllla 15i2 nama· 
rHına byt Te teıcll edildiği 

illa olonar. 

1: Zıbıtname 
lzmlr ılr.lll ılcereı me. 
murlaAu reaml mGbGrG 

•e B. Tenlk lmzHı 

fımlr pamuk rnenıocıll TOrk anonim ılrketlnhı 16 Mart 1936 p11arteıl gana agleden enel 
, .. t on bir e efrket merkezi ldneılnde mOo'akh olup zabıtnameıl •t•ğıda y11ıh bulanan fevk. 
ilde heyeti umumiye lçtlmaında hHır bulanan hl111edular ile bl11elerlnl «ôııerlr cedveldlr. 

lılm 
Bine Ara 

Veldl adedi adedi lbmetglh imza 

Bııeyla Fenl Beler 6011 10 lımlr F. Beler 

Ç. J, Jlro •e ılreklıı 

Vllll• Glraad 

Goclfrey Glraad 

Eclmand B. Gtnad 

Ş.mıı ef lı f>OOO 10 
" Ş Nalhı 

C. Mollaart 4000 10 ... C. Mollnarl 

Berberı Joly 8780 ıo 8. Joly 

Faıt Lotttr 1209 10 
" F. Loeıar 

Yalata elU be, bin hlNe eeaedlcllr. St>OOO Rey ıopl•m•A• memur : 
Ş. Naf lı H. Cole 

Umamf kitlp : 8. F. Beler Relı : M. Mtlnlr 

9 Yakarıkl cedtelde mncaı lmıalana Nlllplerlala bluat •aedllen hıklkt lmuları boloado~ona 
.: llblplerlala ga.terllea rey mlktarlle içtimaı amamlde ama metkl etmege •llhlyetter balan· 
da klarıaı, m8'cad " hauı balaaaa blMe eenedatınıa cem'•a (55000) elli bet bla~ bıllt balaa-

ta " "'ket b"8e eeaedatıaıa mecmua da baadıa ibaret oldn~a için hlıeedarenın tamamen 
~~I~ edlldlAt Te bla1eaaleyb fnkallde lttlmıl amamlala alsam Ye kaaaaa manfık ıoreue ln'I 

• ip kat fel •üvren ... ıa ....... maleber .. laadDpaa beyaa " tudlk eylerim. 
lımlr 16 man 1936 ... •--

ao•-r 

l - MeclW lure Haııa 
dan bey Berben Joly, bay 
Ed•and Glraad, bay Ma1tafa 
Mleh·, bay Şımla Nıf lı te 

Uıeeyln , .... ileler bUlr ba· 
1•••atlaıdır. 
llt 

2 
- TlrktJe eOmbarlyetl 

h•t ffklledel le•ıllen ko· 
;ııer ıdatlle mlfeltlt bay Ztya 
•:•cı b111r balanmattar. 

il - THclt edlUp makabl· 
•de daballye •ellbea ita edil 
~11 (S6000) kıt'a W... •••dl 
••lllerlala basın btlmeclle 

....... el 1 
a a blnetklk aalıııl . ••ita. b 1 •el • m ktar eıaı maka· 

L ••ımealnla lktlH enlrdlll 
•111erıy 1 
bt et leCHla eyledlll te 
.. ~•enaleJb ltba fetkallde 
aı.:1111 lçllmııa kaaaaea ,., 

' 
.... la'ıkat etti.,. koml1er 

•tıL da 8 ' 
fteta • • lefbl• edllmltllr. 
buıaatt.y Lbml AralUJa baar 
b ......... bluea rlya1ete 

'1•11 • .. ••mlye tanlıadaa bay 
.... ,. Ilı 1 •• •8-k • r latlbap edllmlı 

rly ... d erata mamalleybln 
' altaada batlaamııtır. 

herı :-. Ş.llllı Nallı Te Her· 
Jo y rey loplam•I• me· 

naur ol k 
5 lhı intihap edildi. 

Aıu) - (bıdola) •• (Yeni 

19 llaet•lerlala 26 ıubıt 
ı ~16 larlbll •llllalann• •I• 
tt ' lttlma ... ...._.., oka 
•ırak laered ••••lyeee ma 
••fak lltlldl. 

1 ti - .. ,...,ı. ...... he 
r •; leh.re laeyed rapor• oka11da 
d - Meeaw idare npon.a 
._ 

1

1 
tekUf •dtldlll nçblle fn 

.... llatt 
•dlle• Jat •koeeialn teaylt 
•il eclll ler••yedea beaoı tıh 
k l L ••••• b11laMD luımına 
• Htı 111 

•••alm111 •e huaanle 
·:-

111
••11• 11 ....... dı blı 

.. .,.... •••••• ••ut ıuı 

T. C. lktı•ı nklletl mlfettltll~I Ziy. Yuıcı 
retml mlhlrl •• Ziya YHıca 
lmı• te 30 karutlak pal 

fıkla kararla1t111lar1k celeeye T. C. Ikt111t tekld mlfet· 
nihayet terllcll. tltlljl reaml mlbara H 

Faıt Loetar M. MGalr Ziya Yuım lmuıa 
Bileyin 8. F. Beler n otuı karaılak pal. 

lzmir komutanlığı saL al. komisyonu ilAoları 
Mit. MT. S.ı. Al. Komlıyoaandan: 
1 &oaya aakllye tabara hayHD h11taneılala ocakla11aın 

tadlll •c;.k ekılltmeye konalmaıtar. 
2 Nakliye tabaraaaa oeatı 300 erlik topçu taburunun 

ocaıı 300 erlik hıJTın bııtanellala oc911 100 erlik 
olarak eyrı ıyrı tadil edilecektir. Ba blrllklerta mat· 
bablarıacla ayrı ayrı kendi ikamet ettikleri mıbellerdedlr. 

3 - lıba blrllklerla tadil edllecek yemek ocaklar1ae alt ayn 
ayrı .. rtaamelerl yapalmııtar. Iıba ıartnameler koay• 

kor Nlıa alma komlıyoaoada Ye lsmlrde Mıt. MT. S.t. 
Al. K.omleyonl111ndıd11. Talipler fHlnımelerl ko .r lıyoa 
da okayablllrler. 

4ı - Ba ocaklardan 300 ere mabtnı olanlardan beherinin 
l•l•fl 640 llra olap her birinin ayrı ayrı mankkat 
ıemlaab 48 liradır. 100 ere ma!uuı olanın mahammea 
tutan 820 llra olap 111ankkaı lemlaata 24 llradar. 

5 Eblltme 24·3·936 •h gOnD ıaaı 10 ela konye kor 18 
ha almı komlıyoaaacla yepalacaktar. ' 

6 lıteklllerln maayyea gGD te .. ue her birine •it ayrı 
ayn temlaıt mekıap •eyı makbuaa ile konyadı bulun 
mılara. ' 12 17 21 568 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilAnları 
Deala leHıım 11tıa alma komlıyoaaaıla•: Tıbmla edllea be· 

deli ~2000 lira olan 20.000 kilo yatakhk yln 24 mart 936 · 

1111 glaO .. ı 15 te paubkla ahnıcaktar. MGTakket teminatı 

1650 llndır. Nlmaae •• f8rlnameılal gGrmek htlyeoler ber 

gla puarbk lçla YHalı glade K.,.m,...dakl ko111lıyoaamau 
mlracıuı olaam•. 7 26 

S.llbll •lb bakak bllllm 
Hjtadea: 

Salihli mllaıpa .. maballeatade 

aa tloearlanadaa ılley••• 

ntla bllmlnla •llbll koca çef 

me maluıllell•de iken tamir 
lllklllkte flırunda çala,.. anp 

0 Ala mıbmat ılmmeılade 4 2 
lfn dHaıının bunca tebllp•• 
njmen balanımamıı n lb 
metglbının meçhul kalm111aa 
mebni bokulı: uıul muhakeme 
lerl ••DUDDDQD 14 l inci ..-d 
dut 111aclblace tebllA mabmaa• 
kaim ol•k her. illa olaD•· 

Mlleccel (lımlr pamuk mea tlcerel kaaaaa hGkGmlerlae 1 - ZebılHm• 
ıuceta TGrk anonim elrketl)nln göre ılcllln 1571 aamaraııaa lımlr ılclll alcaret 
16 ·3· 936 ıarlhlnde ıoplaHo byt n teecll edtldlgl illa marlaAa mObOr reı.W 
heyeti umamlyeal sabıtaameıl olunur. H B. Tealk lmUll. 

Ismlr Pamuk meaıacata Tark anonim elrketlnla 16 mart 1986 p11arte1l gOal Ojleclea enel 
ıaat onda ıfrket merkezi ldareıılnde mtln'eklt olup Hbıtaemetl ı .. jıdı YH•h balaaan1 :ıdl heyed 
umumiye lotlmeınde hezır balan1a hluedarler ile hlıııelerlnl gAıterlr cet.eldir. 

lmu lılm Vekil 
Bl11e Art ltımetglh 
adedi adecll 

Godfrey G!raad 4000 10 Jımlr G. Glnad 

4000 10 .. M. Maalr 

.000 10 " 
F. Beler 

.000 ıo " 
B. Joly 

4000 10 " 
Ş. Naf I' 

Edmuad 8.1 Glraad 6000 10 " 
E. Glnad 

C. Mollnarl 4000 10 " 
C. Mollaarl 

Yala11 01111 bin hleee 1enedldlr. 30000 
Rey ıoplım•I• memar : 
ş. Nallı 8. Cole 

Umaml kltlp: 8. F. Reler Relı : il. lllalr 

Yakarakl oelHlde me•eaı lmularıa llllılplerl•I• bl ... t n .. dllea bakl•I l11118lan balaada ... • 

98 18blplerlala gOıtarllea rey mlkıarlle lçtlml umumide ab11 mHkl etm~ı• .ttla:!~:ıar -~··:-· 
daklerıaı 1nncat n basar balon•• bl... eeaeclabaıa cem'an (80000) otaa blae 1 aa • · 
tana n 'mtktue meık6roa ılrket eHı makHeleaameelala (54) bcO maddeel maclblaoe itti ... 
amamlal• kaaaaea la'lkadı lcla ikll• edea eberlyed alumlyeala fnkladı balandotaaa H 

blaaeaıleyb içtimaı amumlaln nlı•m .. kaana• man6k ıarette la'lkat edip ktffel makarreıa· 
tanın alHmea mattber balaadotuna befıa Te taıdlk eylflrlm. 

lamlı 16 mart 1986 ~omleer 

T. C. lllta•t Hktleıl mlfettltlld Ziya Y11ıeı 

1 - ldere heyeti mıkamıa· 
de: audaa Bey Mutafa lll•lr 
Bey 811eyla Fnsl Beler (Uma 
mi llltlp), bay Şam'la llDll•fa 
Nafia, bıy Berberi Jaly H bey 
Admaad 8 . Glnad ile ilan· 
kıp bay Fuad Loaıar abaı •••ki 
etmltlerdlr. 

2 - Tlrklya eamharlyetl 
lkı111t Vekiletlal temıtlea ko· 
mleer ıafatlle mlfelllt bay Ztya 
YHıca bHH balaamaıtu. 

3 - Tndl ecllllp makabl· 
llade dahallye tedka.. ita 
edllmlt (30000) kıt'a b ... H · 

aedl hamillerinin hasın bil· 
mecllı balaada~a blttetldk aa· 
laıılmakla ba miktarın eRI ma· 
kneleaımeal• lktlu eulrdljl 
ek1erlyetl teca•Ga eyledlAI H 

blnaeaaleyb ltba amaml l~tl · 

maıa kanunen u al•men I• 
ikaı ettlAI komt1er ter1laadea 
lef hlm eclllmlttlr. 

Relı bay Rebml Aralaa'ıa 
hHır balanmamaıına binaen 
rty11ete heyeti amaml1e tan· 
fandıa bay Maılaf• Manlr in 
tlbap edllmlı H mllHkertl• 
ma111elleyhla rlyııaeıl altında 

baılanmııtır. 
4 - Bay Şam'la Nıfls H 

bay Hrrbert Joly rey topla· 
ID'I• raemar olank latlbıp 

edlldl. 
5 - (ANADOLU) •e (Yeni 

Aı1t) guetelerlala 26 Ş.bet 
1936 ıarlhll aOıb•fan•ü •I•· 
tetir içtima clatetaameıl •••mi 
kttfp ıarafıadaa kınat edilerek 
heyeti amomlpce mu•afık al 
um balanda. 

6 - Rtyaaet mabmıaıa I• 
lebl berine idare laeyeıl H· 

porlle bltaco H mHcadat cet 
~ell ile klr .. •nr h ... bı 
ile marakıbıa rapora amaml 
katıp ıarelıadaa okaada. 

7 - j .................. itti 
falu iri ile kararglr olda. Ş67 · 
lekt: 

lı:nelıa: 1936 .. u ......... 

retml mahiri te Zlyı Y 11ıca 
lm1111 H 30 karnılak pul 
idareli hakkındaki idare hey· 
etlala npora b .. I edlldl. 

S.nl7aar :1ı1ea•tr ...U •••7a 
alı blhto •• •eftlldat eelTell 
ile kjr " ..,., ..... " ba 
beptıkl mankıbtn npen k• 
ullk •abal ,. IMdlk nlaada 
•• t•n beyedala llm .. d lbn 
edildi. 

••I oa baçakta hitam tertldl. 
&omleer Bele 11..-.p 

7.lya YUJm il. lllnlr '•d Low 
Um••• ktdp 
e. r. Beler 

T. C. lktmı Vetllıll •I 
fealtllll ""91 mllalrl " 
Zira Ya81oa ı .... •• ot• 
karatlak pal. 

Borsada Salbea: Şirket llllM 1eaecla 1 
tıaıa ( 5 ) namınla kapoalan 
makablllade 1 Nllaa 1936 ta· L. _________ .... 

rlhladea ltlbereD beher blMe Ü•iJm '°"ilan: 
MDedlae (4.20) Tlrk Unu te· Ç. Al.a ~. S. 
dl7eel takarnr etti. lz9 S. SOleyma. 12 

Bablaa: E .. makateleaame· 35 Çolak Nuri 11 50 
ala (27) laci madcle.t blkmOae 1 1 Y. 1. Talil 12 15 
tedlkaa ceklleD km'• aedee· 10 ... j . Tenato J 1 50 
ll•de mOdcletlerl bltam bal•• 6 Ş.•lak •· hl, 1 S 
bmy Berberi Jol1, bay Bdmaad 191 e. ... kl •bı 
Glraad Ye be7 llaatafa llOalr 499164 Daakl yekta 

•99355 Uma• .. 

~. s .. 
16 
ıs 
ıs ıı 
11 51 
ıa 

ye•ldea idare meollll Hılıkl•· Zeyıinyagı 8aıııları: 
na• latlbep edllmlıl,.rcllr. r S 

Kilo Ahcı 1.. S. • · . 
Bıml1ea: idare heyetine ,.. 25000 Ç. Lnl t8 4S 

tıdakl bua•t için meaaal7et IHD teell• 

" •llblyet •erildi. 1653 ö. Mabar. :16 2o 37 
1 - idare heyeti ıu111ndıa Şahat Hllfl 

bir •ey• bir kaçıaıa nulll Zahire ıau,ları: 
mıhın• Ue memar etmek n Ç. Claıi ~. S. ~. S. 
ba bmpt• tıkcltr edilecek lcretl 6'1 l 'oa b•ldaY 7 1 60 
teulye etmek. sıo 8alcl•y 7 7 50 

2 - U•ar " maamellll 89 Sa•• 19 19 
ılrkeıla tednlıl 11maıada midir 10 Nobaı 8 75 6 75 
tayla etmek HJabDI •••arl 960 P. teklrdek S 3 50 

87'/ B. ,_mak 40 4i 50 
yetinde ipka el1D1k. 41 it. .. 40 42 50 

S.dteea: llan••p olank Baıl• pbe kitabeti•• •ol 

J 936 mali 11aell ivin (S60 · · ) ettlrllea " heaGı Ylılta• y•· 
Un lcrtde bay raad LOllar palmamıt olu pamak Ntıtları. 
tp•ae11 aup H lf1ID olaada. 270 8 . pamuk 42 50 '~ GO 

S.blaa: 1936 mıll ıeaHI 
ıçta ldareJ beyell aularaaıa ba 1 8betçi Eczaneler 1 
ıar hakları beher celle •• be Ba ıkıam Bıtdankta Sah· 
ller ua içi• (iS · ) lln olmak hat, l.ırantlaada Etref, ~ .. 
aıere tayla ecllldl. merde l.am ~r, Etr.,,.,., .... Et 

Ma•amı rly ... ttea oelleye rafpa .. eeauaelerl •01ktar. 

Izmir Defterdarhğıudan: 
l•••D•D .. ,g1 boroa•d•• GıDrl tıbıUI emHI Y•HllH •• 

b1e1edllea I• reli mıbılletl " eokaAıada •ata 20 •J•h dik· 
kta ıulbl lllaclaa ltlb11en yirmi bir ııa mlcldetle Mtıht• ~ka· 
rıldıl11HÜD p.y ılrmek lltl7ealerla Dellerdubk lallllltı kale 
mlaı plmeleıl. il M 17 i l 734 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKA~IENTOL) öksürük 

~ekcrlerioi tecrı1lıf'I •.\iniz .. -p -~ 
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s. 
Q.) 

ıe.t.) 
Q.) ve Pürjen ~,.ıuıb'lo eu üstün , 

'"'C bir miiabil §ekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
bil iatiyeoler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplnrı)nı maruf ec
zıınelerdeo orasınlu r. 

Yeni çıkan çHte ispiralli 
1 ET Al.JLUM Lambalarnn her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

[Ju ltımbular cmsalleri11c 11isbete11 yi'hde 
20 daha az sar} iyaılıdırlar. Runu ay sonun· 
ll<ı ödeyeceğiniz ilh fnt11ro ile 1'olnyctı anlı~ 

yaca/,·sımz. 

. Tevfik aykent 
b. - Etektlrlk, telefon malzeme deposu ve 
~ ... Slemene fabrikaları mQmeeslll 

- : f>f•şıemalcılar 77 • 79 1'elef<ın 3332 

~ l l ll 111111111111111111111111111111111111111111111rııı11111. 

s Alisehir Bani ası 
------~- ·---------.-' ö~müır şu lb e~ö 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 
TELEFON: 2363 __ __.,. ... __ _ 

HertQrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri YapıJır. 

· Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A~ll ay vadt:liy~ % 5 
' Bır sene vadehje % 6 faiz verilir. 

Zahire, Qzlim, incir, pamuk, yapık, afyon veealrö komisyonculuğu yapılır. Mallar geldl

ı!lnde ablplerlne en mtisald şer ltle vane urlllr. 

l lll l il il l l l l l lll l il lllll il l lllllllll llllll l l l il l l il l llllllll l il llll l l l l I 1111111111111 rıı 111111111111111111111 1111111111111111111111 

:f'ratelJi Sperco 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11BERCULES,, npuro ,71 
maıtt bekleomt-kte olop yO 
kftnQ tabllJedf!o sonra BUR 

• AS, VAH 'A ve K.051 ENC~ 

J fn yok olacaktır. 

11BERMES,, vapuru 23 mert 

tın 28 marta kader ANVERS, 
ROTTEROAM, •e HAMBURG 
Jlmıoları lçlo yftk alacaktır. 

SVENSKA ORlENT Ll~IEN 
"ROLAND., motörft 29 oıart 

ta bek.ltonu·kte olup ROTTEH. 
DAm,BAMliURG,COPENUA 
GE, DANTZIG, GUYNIA, OS 
1..0 ve lSKANDlı 'AVYA li· 
manları lçio yak alacaktır. 

5EH\'1CE MARITIM ROUMAIN 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

l\'onıeçya '11ın Halis fıfo. 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sii::ülmiI.ştiir. -Biricik Satıe Yeri 

IJAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 
~ 

0PELEŞ,, vapuru 20 martta 

gelip 21 marna MALTA, MAR 
~IYA ve BARSELONE için 

yak ılacaktır. 

., ALSA JULIA,, npı..ru 17 
nfeaoda beklebmekte olup yd · 

kano tıhllyeden sonra 1 D nt 

unda MALTA, MARSILYA -.e 
BARSELONE hareket edecektir. 

o 11 ıu 11•
1 

~ ~'1'ııt~ { 

f IAndıkl hareket tarlblerlle 

navlunlardakl değlşlkllklerden 

aeenla mee'oliyet kabul etmrz. ~llllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~11111111111111111111111111~ Olivicr VEŞürekası 
Fazla tafsllat için ikinci 

Kordon'da Tahmtl ve Tabliye - A Kenıal Tonay ~ 
binası arkasında Fratelll Sperco = • . = 
vapur ıccnıalığıoı mftracaat = /Jatcriyolog ve buloşık, sulgrn lıustulıklar miitulıassısı ;; 
edllmesl rica olunur. =: Baamahane ietaeyonu karoısmdaki rlibek ıokak baoında 30 ıayı· S 

T 1 20().t 200~ . "fı •'.) = lı ev ve muayenehanesinde eabab eaat 8 dan akıam 11at 6 ı kadar = 
,. f! . " ._ lh.~ = butalıırını kabul eder. = 

- - Milracaat eden hastalara yopılnıaaı lliz.ımgeleo eair tahlilat ve ;; = mikroekopik muayeneleri ile veremli lıastnlara yapılma1110a cevaz gö· = = rOlco Pnomotornkıı muayenehaneaindo muntazaman yapılır. = m 111111111111111111 111 11111111 lf 111 111111111111111111il1111111 lif TP. I 11 fon : 4 1 15 111111111111 W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:IE LEVANlE LINJE 
0 HERAKLA., vapuru ılı 

marlla bekleniyor, 20 martı 

kadar An"r, Rotterdım, Bam · 

horg ve Bremen 

yok alacaktır. 

" ANGORA ,, 

llmarı lırıoa 

vapuru 26 

martla bekleniyor, Anvere ve 

Hıu11bor(!dan yak çıkaracaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 

ExCBANGE., " vapuru 19 DUUUR(; vapuru t5 martta 

· marttı beklenlyor, Baltlmor bekleniyor. Bamburg •e An 
lçlo yük alacaktır. vereten yok c;ıkardıktun sonra 

JOllNSTON \'AH REN 28 marta kadar Roterdam, Ao 
LINES Ll V EHPOL vere Ye Hamburg için ynk ala 

11KENMORE., npuru 22 , cıktar. 
martlı bekleolyor, Lherpul ve DEN NORSKE 
Anvereten yok çıkardıktan MIDDLDAVSLINJE OSLO 
ıonra Burgae, Varoa ve Kös BAYARD motl)ril 9 nleenda 

t~nce fçlo yok ılıcaktır. b~kt~olyor. lııkenderlye, oı,.ppe 

ARMEMENT H. SCHULDT ve Nonec llmıolımoı yük alı· 

BAMBURG caktır. 

Limited 

\
7 apur Accııtası 

6euddl Han, Btrlucl Kordon 

Tel. 24t:l 

TUE ELLERMAN LINES LTD 
"FLAMINI AN,, vapuru 2:l 

martla gdlp Lherpool ve Glas 

gov için yQk alacaktır. 

•·MARDINlAN., vepuru mart 
nihayetinde Lhuponl ve SHo 
e~udan gelip toblyt•de bulu 
nacak. 

•,TBURSO,, v.puru nisan 

tlpaldasıodı Lherpol ve Sven 

eeadao gelip tahliyede bolu 
nacak. 

••GRODNO,, vapuru mırı 
aehaef"tlnde Loudrı, H11l ve 

Aoyereıenl gelip tıbllynde bu· 

lunacak ve uyni zımıodı Lond· 

re ve Bol lçlo yak ılıcaktı r. 

Devlet demiryollarıııdan: sor•~ 
ton 111 

Btş eenellk muhammen kira bedeli 25 lira 0 
1011d• · e ıo 

letasyonooda duhul makaeı ba~ınde haltın ssğ " .oıı4 • bt ~ 
rlben yedi buçuk dönüm arazi 26 ·3· 9:l6 perşern " ,rıır 

..1 ,çı• 
l 5 te İzmir Aleaocak'tı 8 inci i~lctme blnaeıııua 
uenllle kiraya veıllecekıir. 

. ,, 
l•r• yatı raJ• 

111
el leteklllertn 18 kuruş muvakkat teminat 

o ııo• 
girmeye kanuni manileri bulunmııdı~ana dıılr bey 

muayyen vaktmda komisyona müncaaıları IAzıoıdır. 
~arta ı melcr Alsancak'ıa komlsyoodc1 parasız aı:ır.~I / 

627 ıs~~J 
k oebll b 

22 mart 936 pazor günü Menemende y1tpıloca lıııe 
ibtlfııll için Izmlr ve Menleadan Menemene gidip ge 

bueoei kaıar çıkımlncaktır. 

Izmtr kalkış antı 13. l 5 

Menemen Yerae " 14.01 
" kalkıo " J 7.34 

Izmlr varış " ] 8 44 
Manisa 12 50 kalkar Menemene verir 

ı:t 4 7 
8 ~~ 

Men emen 1 i .19 .. M anlea ., J bullJll'c'~ 
lşbn katarlarda yalnız ilı';Gncll mevki erabslsrı ~urııf 

Ocrf't gidip gelme lzmlrden 3t ve Manleadao 37 615 
caktır. 17 21 ıı 

ocıett 
Kereste nıkllyAtından hacmi letlablBI OzerlodeD !I• 93 o •;, 

totolmıktı olan 12 tonluk parmaklıklı YBgonlar 2 1, bl 
rlhloden itibaren asgari eekl-ı ton ftzerlndeo ocre~l 
cıktır. 684 17 19 , 

lzmir Kültür OirektörJöğOıtdeıl~ 
dfltO 

Muvakkat teminat Yapılacak iş Tabaıln e 

Miktarı ilk okuUar için dPfter veeııfrc ~ 
Lfrıı 

5
· 

Ura k. 751 1 
56 40 ~' ff j ilı 'l 

ilk okullar için defter veHlre yaptıralıcaktır. Bil ıııoıeft 
tırf blodeo baılımık Qzere 15 gOn mftddetle ıçık r.kS 00 ~O 

l N , f beri( fi' 
no moştur. ftmuo" ve şarlnımeelnl görmek iç o ,d• 1 

li~•r Jf 
dlrektörlOğDoe ebllrmeye glrm~k lıtlycnler de Y 

3 9
96 P' ~ 

f>6 llra 40 kuruolok f'ğreıl temlnıt ile birlikte 30, ' 00,.ı 
tet1I goon soot H dan 12 ye kadar 1ı eQrel konıt91° 6 
wrmaları ilan olunur. 1 :l 17 21 27 

.. L fil{S ..-Sabunh1''
1 

h ff 
ıı•oı• f 

Ü M 1 D Lü k SABUNLA Hl) dayanıklı, kU ıır•f'o~ 
fabrikasının S blleııtzdfr. Ur.r yerdr.ll ,cııı: 1 

'l'opıou ı·e perake11de· j{tıSl 
ilruid Jabr• ,r• 

Pııı 1 

Trlefon 304 i Kestane ııO • 

lzmir Vilayeti Def tcrdarhğ10d,, 
ae•9' o 

heıeının nrgl borcundan ötüril tıb9lll emval Y d• •• tıl 
haczedilen bahariye maballeelodr. 11dık bey sok•ğ•fJ ıtf, 

. 111eırt ~· 
t11yılı bıh~e ile l ve ikinci kordonda kAlo 9b9 l•I' _ı e•'' ~ d,.kf ıreı tarihi llAodıo ltlbart-n 2 l gılo ruOddetle ~·it 

beilı\I "1 I rıldığındın p~y eOrmek ietfyenlertn defterdarlık re 1 

ırlmtleıi 1~ 2•! ~il 31 11111111 

1
•1111111111111111111111111111111111!1!1 U O ~ T O it ((111 il( ((ti ((((((((illi( o 1' 

1~ Opera tor Cevat AJpS · 
:: Merkez Hastanesi ()peraıör~ 1e r 
:: Almaoya'don ndeıle Baatılarını berırOn saat 1 d•~I 
- .., c ısıP 
=: ousında ikinci beyler sokağındı bemant kare de' · 

S 43 numaralı muayenehanesinde kabul e !12031 
•ıfllllll Telefon: MuayPoPhaneııt 3:~ 15 lllllllllllllllf E11 " 

, tC~ 
Dr. Operatör Arif f tl 

. il fi'. 
Merkez Hastanesi Operatör'°~·~' 'ı'~' 

Haııtılarıoı her gdo 15·18 e kadar ikinci Beyler pod" 
mGzayede Hlonu karıındı 78 N.lo moayeneb•~;yJ 
eder. Telefoııl • 

Buca Şarhaylığındaıı: . ,,,,:'ı 
Buca kaeıbaıııos getirilecek içme euyooa ılt P~~~e~ ~,dl ~1(~ 

talip olacak olan mOhendlelerln 9 mart 936 rarl 
1 ~·d•9' '6 

ıbe ı .n oıkaeayı iştirak etmeleri Ulo edllmlı idi o rar 
9 

oı•' 1"' 
tıllbia zuhur etmemealoe binaen bu mtıddetlo 2 

oQoe kadar uıuualdığı ilin olunur. 
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