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Oost Sözleri Almanya Yerinden Oynadı. Yüzde 99 Fransızdışbakanınıııyenisöylevi 

Böyle Mi Olur? u· 1 ' R . d. ş ı·kı y ld Fransa Bu Şartlarla Al-BirYunaulıİttuharririn ıt er e ey Verıl ı. eo 1 er apı ı ' 
manya'ya inanamıyor! -şu saçmalarına bakınız! 

lluoJaıı 6 gün, bir hafta evel 
Yuoaniıtan·da türeyen yeni bir im· 
umu Türk· Yunan, doetluğuna aklı 
l!ıra kuodalı: sokmalı: için bazı yazı · 

Jar yazdığını ve bundaki diğer bir 
ınukııadın da Yunan vatanperveri 
kieveıioe bürünerek meııfeat temin 
eımelı: olduğunu yazmış, yani nıa• 

kalesini iktibas etmiotik .. 

---------------Muhalif Ve Hükümsüz Rey S.ayısı 600 Bini Bile Bul
madı. Alman'lar Hitler'i (Halaskar) ~felakki Ediyorlar M. Flanden, Muahedelere Riayet 

Gösterilmezse,Sulhun Muhafazası 
imkansızdır, Harp Doğabilir, Dedi. 

-~~---------~-Jstanbal'dak i Alnıan'lar gemiye binip açıkta reylerini kullandılar. 
Netice Paris'te ve Londra'da heyecan uyandırdı. 

Ayni adam. ayni gazetede (im· 
eriıior Kirilı:s ı;ızeteıindc) Oçüncü 
roakaleıini oeşretmiotir. Buna cevap 
vermegi dostluğun ruhuna ve Türk 
ınatbuaıının ınur \'e vekarırıo ya· 

luotı ram ı yor uz. 
Makale şudur: 

l 

lmerisios Kiril•s g u:et<>si J 2 

"'"'' J 936 
lzmlr'den yazılıyor: 

Gözlt.pe'de bin kadar Hum 
alleel otururdu. Mıkedonya 'h 

1urdıe•er Petro 81 yılrnıı ile 

1nıdmazel Elcnl'nln ldareelod" 

hulonın mekıeplerl, 

rahip A vorlı'Jn idare 

llıeııl clHr k~yler 

Zıntılı 

ettl~I ki· 
için bile 

nıınni bir merkez hıllnde 

idiler. 
Gözlt.pe panıyırı bGtOn tz . 

mlrlllerln penıym idi. Klllıeyi 

alyaretten ıonra yıpılao eğlen · 

celer, her suretle Yonanhlığı 

terennDm ederdi. Yıngın bu 

köylere kadar gelmemltte de 
bugDa gGael kôyD GIClm ıeı· 

ılallğl örtmektedir. Yoll.rda o 
eevtnç1 o cıuhlık lı:ılmınue n 

ıokaldarda letadGf edilen bir· 

kıç kiti de mıbzan ytlılft kim 
•elerdir. Pencerelerde o gDlf'r 

ythılO lnııaoları boouH aradım 

durdum. 
Maamaflh bir nokta beni 

IDemaun elit. TGrlı:lye cumarl · 
yeti mHrife çok ehemmiyet 

l'ermektedlr. Gôıtepe'dekl mtk· 

't.plerlmlıe iyi bıkılmakta ol 
doğu gibi, beıka mektepler de 

Yapılmıehr. Yalnız bu mekl"P 
lerlmlzln mermer Gıerlne alhD 

Y•zıh lnh•ları kaldıralmıotır. 

Buradaki kllhenln 11turozl1rı 

kaldırılmıo, tanhlerl ıabrlp . 

~dllmlpe dr, kubbe altındaki 

"Cihangir Tınrı., tasviri, hilr· 
nıetılzlerl görmtk Oatre hıra 

kılmıohr. Bo~ftn bu klibe ee 

Pet lmalAth•neeldlr. 
Etkiden tımdığım birçok e• 

ler, bugün de boe değllee de 

Pencrrcler brp hpalı idi. 81 
'•z ötede mtHrlık vardır. Mer 
inerler bf'p ghmlotlr. OıHrluı 

doruyorea da bu eıkl meHrlık 
bir tarladır. 

M . Hitler J;ürsüde .. 

BerJln 30 (A.A) - lotlba ı rlyor ki Naıllerlo bu defakl 
batla muvakkat oetlcul göne moHf!ıktyetl Teerlot .. al 1933 

Veoizelos Gömüldü. 
-~~----,.----~~~ 

Yunan Parti Liderleri Türk· Yunan 
Dostluğunu Konuşacaklar. 

l'urıan mebusmı meclisinde bir toplantı .. 

lsıanbul 30 (Özel) - Aıioa'Jan verilen habere göre, bütün Yuoao 
pı.rh liderleri bir t•>plantıya davet edilmiotir. Bu toplantıda Türk· Yunan 
doethığunuo takviyesi ınea'eleei de görü~fllmüotür. 

İstanbul 30 (Özel) - Veuizeloıı'un cesedi üç gündür llanya kilise· 
sinde teohir edildikten sonra bugün ıömülmüıtür. Adanın muhtelif ka· 
zalarındıo ve <liğer Adalardan pek çolı: Yunan'lı Haoyaya gelerek \'eni· 

•e 1934 tarlblerlode yapılan 

intihabat ıumanlarıoden daha 

bDyOktür. 

Berlln, 30 (A.A) - Gece 
yaruıadan ıonra ıaat 2,ao da 

lntlbıbatıo mu nkkatrn te11blt 

•e ı111hlb edilen netlc<!ıl reımen 
IJU ıoretle blldlrllml11tlr: 

Kaadolc.nıo 451428,641 rey 

nren 44,9:.!5,476 Bltlcr'e mu· 
hallf •eya bftkğmeftz reyler 
64 2,954. Hhler'ln lehinde olıo · 

lar 44,409,522. 
Berlla !30 (A.A)- Iotlbıbat 

düa akeam ıaat 18 30 dı hl· 
tam bulunmuetor. MGnıeblple· 
rln yil7.de yaz reylerini kullın · 

dı~luıoı tahmin edlllyor. 
Of!rlln 30 (~.A) - Bu ıa 

bab 2,20 de ıeçlm dlrekt6rld · 
ğDnden verilen mu .. kkıt ne· 
ılcelere g6re Almınya•aıo 35 
aeçlm mıntak1Bmdu lılmlerl 
kayıtla 45,431,102 mGntehlp 

tea 44,4U,9ll 1 llıte, yani 

Bitler lehlade rey nrmla 1'C 

543,826 ıı da llıteye kaıp rey 
nrmlt veya poeulaları bükftm· 

eDz ••yılmıthr. 

Netice lılbartle Alman mftn · 

tebtplerlaln yaıde dokeen do 

kuııı Bitler lehine rey yermlt 

olmaktadır. 

Berlia, ;lO (A.A) -

lerdekl ıeçhn netlceelae 

bGttlo Alman çlltçlltrl 

Köy · 

g6re, 
tekbir 

adım gtbt HltlM'e rey nrmle· 

ferdir. 
Gayri aıked mıntakadakt 

köyler yDıdt. ylz Bitler le
hinde bolunmualardır. Bu lı:lt'i 

ittifak Almanya'aıo 20,99!! kô· 
yftnde maoıhıde edilmlı•lr. 

Diğer köylerde de Blt'lu le 
hindeki reylerin vuaılıl yGıde 
99,2 dlr. 

htenbul 30 (Ozel) - Şehri · 

mlzdekl Alman'lar dün bir 

Alman gemlılne binerek Kıra 

deulze çıkmıelır •e karaıolan · 

•IDtzın Gç mtl açı~ıada reylerini 

vererek Almanyı'dıkl eeçlme 

latlrak etmlaler. 

htanbul 30 (özel) - Bitle· 
rlo dOnkft lntlhabattı kazandı· 

ğı mozaf feri yet, Londro, Parlı 

ve BrOkeel'de ıllka ve beyecaof 
oyandırmıatır. 

~ Sonu 6 wcı sahi/ed~ -Yolda eııklden tanıdığım bir 

- Sonu 5 inr.i alıifede zeloa' uu cesedini ziyaret etmiotir. l••••••••••a•-
~nadoluouu 
Amerika mek· 
luplarnu okuyunuz! 

'\ 

Neyyork'rıkl arkad•ıımız Ah 
"1td Robt.nıon'un gazetemlıe 

ltalyan'lar iki şehir daha aldılar 

Tayyareler Nihayet Hara· 
r.t Da Ateşe Verdiler! 

Y•ıdığı Amulka mektupları, --------

Çok tDlue110 Ye dikkate oayaa ltalyan 'lara Göre, T~ana, Oessie ,, e 
•eylerdlr. Bondı, yeni dnnya 
bırıtınıo •klılerıoı bolacak11 Adis-Ababa Yolu Açılmışt ı r! 
lııı ilk mekıop iç eablfelerl. -------

ll, Flandetı 
Pnlı, SO (Rıdyo) - Fran· 

ıız dıo bakanı M. Flanden, 

lntlbıp dairesinde bir eôylev 

Termfo ve FranHnın dıo siya 

eaeı bıklunda uıııo u11dıyı 

babJettlkten eonra Bitlerin ıon 

ıekllf Jerl etr•fında bir ıablll 

yıpn•k bu teklif lerln dDnya 
eulbo ile olan allkaıını izah 
cyleml~lr. 

M. Flınden, Almanyının 

lmıuıaı tıeıyaa Lokafno moa 

bedeıloio Alman'iar tardından 

ne suretle •Jıklır ıltına ıha · 

dığını beyan ettikten eonra, 

Bitler'ln yapmıo oldugo tek· 

lif lerln ıolbla ne d~receye ka· 
dar alAlı:adır olabllece~lnl izah 

etmiş H sulhun, Almanya'ıun 

tek.Uf lerUe temin olunamıya · 

cığı nctlceıloe varmıetır. 

l\f . Flandeo demieılr ki: 
- Hhler"ln yıpmış olduğu 

teklifler, Almaoya'oın lhtlya· 

cıaa göre tertip edllmlo •e 
haakalarının hakkını DHara 

ılmımııtır. Biz, Lokaroo pak· 
h He Vereay moıbedcıfode Al· 

manyı'oın yıpmıa oldu~o ha· 
reketleri boo g6remeylz. 

Almanya, Roe · F" raoııı pak· 
hoı kendi 11le1hlae ıelikkl el· 

tlğl için meı'elcyl Labey'e ha · 
vale ettik. LAhey adalet dl•a· 
nının vereceği karara kabule 

amadeyiz. Mee'elealn iki tıkkı 
vardır. BlrlnclBI, her bıngi bir 

muahede, hodbebod ayaklar 

ahına alınamaz. Simdi, Belçt. 

ka'oıo Rus · Franııı pıııkh ile 

olan ılikwna gelelim. Tabii · 

dlr ki Belçika,nın bu paktla 
mtıaaeebetJ yoktur. Bu hale 

karıı Almanyı'nın ne dGıDn· 

da.ğGnD ve allbdar olmadıiı bir 
muabtdeden dolayı Uelçlka'1• 
kareı verdiği taabbftdD neden 

dolayı boıdo~unu anlıyımı · 
yoruı . 

ikinci nokta, dıbı mfthlmdlr. 

Bogtın imzaladığı bir muahe· 

deyi yarın ıaaım11ıa Almanyaya 

nasıl tnıolyet edeblllriz. Bak 

- Sonu 6 ıncı salıiJede -

l ı 

Runım•a kale.sine gol .. 

\':,lıdedtr. Herar, ~JO (lhdyo) - Bom· ı pıolk olmuı, herkeı mallarını 

.... ~-------------'- budımın bıılayıoca ıehlrde Sonu 6 ıncı ıahifed11 - Sagda Altınordu Burnaı:a, solda lz.mirspor·Altay maçından iki gönin~. (Yaz.m sıJor sı7türıumuz.da) 
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As i, ülki Tekaüd 1 G ü ını ıüı ın T e o v a ~ o H a lb_ ~ ır O a ır ü 1 
Kanunu_TadiJiitı Bir JapOn ·Müfrezesi Mongolistan Top- Mussolini 

Kamutayın 

Değiştirilen 

Dünkü Müzakeresinde 

Maddelerin Yeni Şekli. 
~~~---------~~~ 

Aokorı, 30( A.A) - 80gun 
Nuri Côoker'ln başksolığınd 

yapılan .k mot y toplıntmnda 

Sorlye'de Tftk'lerlo ve TOrkl 

yede Snrlye'Ulerlo emlikloe 

mOteelllk mukavele mnddeıloln 

bir yıl dahı ozatılm11ı bıkkın 

dakl kanun J yf bıeına f kinci, 

askeri le mülkl tekıOd kano 
nonuo bazı mıddelerlnde yı 

pılan değlolkllklere ıld llylhı· 

nıo da birinci m611kereel ya· 

pılarak kabul edllmletlr. 

Bu sonunca lôyl hı Ue aekeri 

ve mOlkl tekeOd kınunonun 

7 1 net, 1 S QncO, 58 1 ncl mad 

deleriode yapılan değlolkllklere 

gôre, zabhlerle ııkeri ve mOlki 
memurlardan ahilik ookııeındın 

hftkmen veya nlzt.mnımeııl muc\ 
hince slclleo tekıOd edllroler dev 

let busoei idare ve belediye biz 

metlerinde ve bosod kanonlırlı 

teekll edilen veya eerınıyeılnfo 

en az yarısı de•lete ıld olan 

banka ve mGes e elerde ve me 

naf il umumlyeye hadim cemi· 

yetlerde f ıthdım edilemezler. 

Z bhletlerle as eri memur· 
lardao bakmeo veya ılcllen 

tekaO.dc sevk.,dllen lerln hizmet 

mOddetlert 15 ıeoe veya dıha 

fazla olursa bo mGddet nlıbe· 

tinde tekaat maaoıoı monahak 
olarlar. 

Bo glblleılo biımet m6ddetl 
15 seneden aoa~ı he beher 
hizmeti eeneel için bire"' aylık. 

heaabUe tıon aldıkları mHvıoa 

em ali b sıh defıtıo verilerek · 

alikalan kesilir. 

fftlkl memurlardan ıılclen 

veya memurin kınanonan 77 

~,as Komi

seri Ankara 
Sefiri Oldu .. 

Parls, 30 (Rıdyo) - Fran 

ea'mn Ankara elçiliğine tıylo 

edllmle olen Fee komiseri, fı'as 

11ultanına veda etmlo ve yeni 

memuriyetine gllmek üzere Ra 
bıt'tın hareket f'ylemlotlr. 

Muallim Afet 
Döudo 

Ietanbol, 30 (Özel) - Avro · 
pa'da yaptığı bir tetUk gezi. 
sinde Cenevre'de önemli kon 

feranelıırlle çok alAka gören 1 

muallim Afet, Bokreı'te de 
tetkikat yapma ve şehrimizden 
geçerek Ankerc'ya döomDetOr. 

maddt-al mocibloce tekaüt edl 

tenler hakkındı da kanonun bu 

hOkumleıl tıtblk olonıcaktır. 

Bllf lll 30 ıene n daha zl· 
yade hizmet edenlere tekaGt 
oldukları zaman almaktı olduk 

ları maaşlarının emeıll haeıh · 

nın bir seneliği . ikramiye ola 
rak verilir'. 

30 Sine ve dabı ziyade bll · 
fili hizmet edip le tekaGt ol· 

mad n ôlenler mGıtab11k olduk· 

lırı tkramlyede kanunen mlrH· 
çalarına verilir. 

Kamutay Çaream gona top· 
lanacaktır. 

Parlamentolar 
Konferansı 

Nis'te topla· 
nacak Murahhas
larımız da seçildi ..• 

fstanbol, 30 ( Gzel ) - Par· 
lAmentolır konferınıı bnıene 

9 Nfsan'da Franea'oıu Nle oeh 

rinde toplınacıktır. K.ooferanıtı 

TOrldye'yl taylav Fuıl Ahmed, 
Zeki mee'od n Falih Rıfkı 

temsil edeceklerdir. 

Fransız top· 
rağında uçan tayya· 
reciler cezalandırıldı .. 

Berlln, 29 (A.A) - 8nae 
Ajaneı blldlrlyor: 

HaYI vekaleti Srrasburg Oze· 

rinde iki Alman uçağının oça 

euoa dair matbuatı hiçbir leh· 

liğde boloomamıt, fakat Fran 

ıız hna ateteel M. Leon Peln· 

careye mee'eleotn balledtleceğlnl 

blldlrmlıtlr. Bu iki tayyancl 

bir kamptı iki ıene bıpııe mıh· 

k6m olmoe1ırdır. 

Pilotları mahkum olan tay· 
yareler Augueborg'dıo Vortı· 

borg•ı gitmekte olan iki kişilik 

talim tıyyarelerlydl. Pilotların 

en az 60 derecelik bir lıılka · 
met hataeı yaptıkları ınlaoıh· 

eıhyor. Donlar Luftepertnrband 
denilen askeri mahiyetteki le· 
oekkfilP- mensup bulunuyorlardı. 

Belçika 
Kralı ihtiyatların ma· 
nevrasında bulunacak 

Br6ksel1 30 (Rıdyo) - Bel · 
çlka krah, ikinci Leopold, al · 

sanın 4 Qncfl gilnO ihtiyat ku•· 
vetlerln yapacaklerı mananı 

larda hazır bolonacakttr. 

raklarına Girerek Ateş Açtı. -Rus'lar; Da Japon'ların Gönderdikleri Bir Tahkik 
Heyetine Silahla Mukabelede Bulunmuşiarmış 

Roe dıt leleri bıkınlığı, ja 
ponyı'oın MoekoH ıeflrlolo 

m6racHtını ce .. b lererek, 25 
Mart badleeslnde Rna toprak· 

larındı Oldftrillen jıpou asker 

lerlolo cesetlerini te tim etmek 

Ozere lbımgelenlere 

rlldlğlol blldlrmlıtlr. 

emir ve 

BtttOıı Gene .. 
ralları Toplamış. 

Romı, 30 (Radyo) - Mus· 
11ollnl1 bo eabıb bflUlo gı-nenl · 

ları kıbul etmft n ozon müd· 
deı konuvmootur. Bu meyanda 

dördOncil kolordu komandan. 

ltğına tayin edllmle olan Veliaht 

Omberto da vardı . Mu111ollnl, 

generallarlı mınnralara dair 

Tokyo 30 (Radyo) - Şlm 

diye kadar Mançuko hodudlı 

randa YDkoı gelen bidlıelerl 

tetkik eylemek ilıere Rus top 

raldarıoa giren Japon heyetleri 

Ruslarca tevkif edllmlolerdl. Bu 

ayın 25 inde cereyın eden 
bl<Jlselerl tetkik etmek lçtn 
Japooyıoın bir. general baokan· 

lığında gönd.,rdl~I 20 kltlllk 

bir heyet te beyaz bıyrık çe· 

kerek Ru~ topraklarına girdik· 

ten IODfl ~ene Ruı mafrezelerl 

Fransa'nın Endişesi 
'\ konoımootor. Harbiye n11m 

mftsteoarı general Bayıtrotl 

mevzu Ozerlnde mOtaleı der· 

meyan etmlıtlr. Mo11ollnl, si· 
yaeal sebeplerden dolayı bu 

mfttaleı}ı ltlr11 etmiştir. 
M. Bitler Müstemlekeleri Alır ve 

imparatorluğu Diriltirse!. Maden araştırmaları 

. ıtee açmıılardır. jıpoo heyeti, 
hiçbir oey yıpmağ• mnvaf fak 

olım•dın geri dônmfteUlr. 

Frıoııa dıo bıkanı M. Flaoden, sOylevlnln soolarıoda, bil· çok iyi gidiyor 
haesı, M. Bltler'lo yarın Dınztg •e Memel için de emri dkl letanbol 30 (özel) - Orta 
ltr h1Zırlamaıı mdmk6n oldoğono ve· Almınya'nıo eakl mOs Anıdo'loda denm etmekte 

temlekelerlnden hepalnl istemekle bulacağı lnkl,af tın sonra, olan maden arattırma leleri 
Jıpoo bıtbıkanı M. hlrota, 

Roeyı 'ya verdiği bir notıda 

bAdleeyl prote11to etmlo ve taz 
mlnat lıtedlğl gibi, heyete ateı 

ıçıa mGfrezenlu teczlyeılnt n 
bir daha hOyle bir hAdlıe VU· 

kubulmıyıcağına dair de temi · 

oıt •erllaıeelol lıtemlotlr. 

blrgftn baokı dnleılcrln zararını olarak bir imparatorluk kor· çok iyi neticeler vermekredlr. 

\,,, mıf,a kadar gidebileceğini ıöylemlotlr. .1 Alman balonları 

Y seyahatlerini bitirdiler 
Erkanıharbiyelerin a. Berlln30{Rıdyo)-17- 127 

balonu ile diğer bftyftk bılon, 

Moıko .. , 30 ( Radyo ) -
MIDçoko hodotlarıodı birbirini 
takiben •ukua gelen hldlseler, 

Ro11 ıfyıeal mebıf lllnt daıGn· 
dOrmektedlr. 

ki T 1 t K ıd Almanya dahilindeki dôrt gün· paca arı o p an ı a ı lfik Sf'yıbatlerlo bitlraıfoler n 

Senbafen meydanında yere en· 

Na. mı,1erc11r. 
~--------~------

Don Baldvin'in Başkanlığında 
zırların Bir Kısmı 1'oplandılar 

Loodra 30 (Rodyo) - Baldvlo, bugün yalnız bazı alAkadat Danka Patar gan6 Mongo 
bıkanla11n lttlrAk ettltl hoıoıi bfr toplıottya bıokanlık etaılttlr. Uetın toprıklırını 7 kamyonetle 
Bu toplaatadı •erilen kararları, batbakın Bıldvln, diğer bık.in · geçerek ( Adldolo) tlmılhıde öO 
lara dı tef hlm edecektir. kilometreye kadar azının ve 

Londra 30 (Radyo) - lnglUz, Franeız H Belçika erkAoahar· (Polodezor) a tecavllı eden Ja 
blyf!lerlnlo yarın (bogftn) için yapmaları mukarrer olan topıaotı, poo aekerlerl, Oç kamyonetle 
Almaoya'oın •ereceği cenptın •ouraya bırakılmııtır. Almınyagelen bir miktar kooetle tak· 
nın •erectğl cnıp menf 1 oloraa erkinıharblyelerln koooıı· •lytt edllmlıtlr. Vokobolın mtl 
cıkları mtltekabll yardım, Bald•ln'ln rlyaeetlnde toplanan bu 11demede beriki taraftan yara· 

lalar vardır. gGnkO mtcllıte konoıulmootar. 
~~~~----~~~~~ ~~~---··-..ıı·~~~.-

ltalyan Gemi
sindeki Haciz 
Para verildiği 
için kaldırıldı 

letınbal 30 (ftzel) - loönft 
deol11ltı gemimize çırparak 

15,500 liralık h111ar yapın ltal 
yıo nporundakl haclı kıldı· 

relmııtır. Ç6nk.a kompınyı bo 

parayı •ermlotlr. 

Prenses Meri 
Port-Sayid'den geçti 

Port Sıyld 30 (Rrdyo) -
Jtılyı vellıbdının karııı pren . 

ıee Meri Joze boraya •aaıl ol 

moıtor. İtılyı kolonlıl kendi · 

ılnl broılımıotır. Saven kanılı 

m6daro, vapura giderek Mısır 

kralı adını preo11eel ıellt.0· 

lamıetır. 

Anadolu Ajans1, Hasoğlu-
na Çifte Süt Veriyor ! 

Bu yıldırım telgraflardan bir tanesi lımir'c 
ikram edilemez mi idi? 

1 lıobol, 30 (Ôzel)- G11etemlzlo Anadolu ıjenıı hakkındaki 
aetrlyıtı dikkat n alika ile kartılanmııtır. Ajarısıo, 

Bıebıkanımııın refakatindeki heyete refakat eden motııblrl, 
general İsmet loöatı'oOn verdiği nutku Afyon'dao derhal yıldı· 
rım telgrafla lıtınbul ve Ankara'yı blldlrmlştlr, fakat fzmlc'e 

nrmemi,tlr. 

itin ~arlp noktaaı ıura11dar ki, Ankırı'dalr.l ajans merkezi bu 
telgrafı ılıncı hosuıi makine ile nutku beı dakikada tekrar ~4 · 

tınbol'ı .ermlotlr. Yani nutuk, letaobol gazetelerine iki defa 

gelmlıtlr. AIAkadarlar; 
· - Ajan&, bunun bir tanesini fzmtr mıtboat1na nrebllfrlerdl. 

Demektedirler. 

••• 

Rayihştağ 
Meclisinde saylavlar 

Berlla, 30 (Radyo) - Ra
ylhotığ ıoecllılolo, bo aefer 

çıkıracağı ıaylnların hakiki 

mlktrrı, 660·yedly0ze kıdardır. 

lngiltere - Dani-
marka Arasında. 

Londra, 30 (Radyo) 
Lord Edeo bngftn Danimarka· 

nın bara elçlalle bir protokol 

lmzalımıotıt. 

Polis mektebi · 
letıobol, 30 (Ô&el) - Yeol 

poltı mektebi basene Ankara · 
dı genle programlı 11çalıcıktır. 

Burıda yetltenler, çabuk terf l 
edebileceklerdir. 

ltalya ve 
Arnavutluk. 
Kral Zogo, ltalya aya· 
nıoa bir telgraf çekti 

Roma, 30 (Radyo) - Italya 
· ayaoının bogOokft toplaoımnda 
Arnavutluk kralı Ahmet Zogo· 

nun göndermlı olduğu bir tel· 
grafı okunmuotur. Bu telgraf 

Itılya He Arnuotlok. ar111nda 
akdolonan yeni paktı dairdi. 

ltalya ıyao relelolo, meclta 
adına cenp lermesl takarrftr , ...................................................... ~ 

ELHAMRA 
Nisan Ortaları11da 11000 
Göçmen Kardeş Geleçek. 

eylemlotlr. 
Tfun'dan gelen haberlere 

göre de Arnavutluk parlimen· 

toııı, bogOn ltılyı · Aronot· 

lok paktını müzakere etmlt SINEMASINDA TELEFON 257 ;l 

Bugün Yalnız ııhreerler vOcuda getirmekle b6Ulo dOnyıda lotlhar eden, gazeller gOself, 
beyaz perdenin eıslz mellkeııl, altın 11eıll Macar yıldııı 

Bnkreş Elçimiz Geldi. itilaf nameyi ve parlAmento baokaoı M. Frı· 
ıerl, uıuo bir ıôyln vererek 

Ankara'ya Götürüyor.. p•kh teırth euıtıen sonra 

MARTHA EGGERTH 
Amerika'yı gltmezdAn enel en eon olarak Avropa'da vGcoda getirdiği vtı geçen ay Beynğ 

lu'ndo 1ELEK elnemaeı salonlarını mOtemadt alkıo tofanlle 15 eftn lnlcterf!k senflnlo b(ltOo 
hasılat rekorlarını kırmağı munffak nlın 

l{LO -
- AŞK YOLU-

Aşk, milzik, neşe" çılgınlık ve en güzel şarkılarla sflsleomiş 
hakiki bir san'at harikası 

SEANSLAR HER GÜN 3-5 - 7 Sl,15 dedir. Cumartesi gOnO 13 de talebe seansı vardır. 

Jeıanbol, 30 (Özel ) - ROkret elç!mlz Hamdullah Subhi bo· pakt onaylınmıetır. 
giln K.öatence yollle oehrlmlze geldi. Romanya'dan aoa yurda j apon' far 
nakledilecek côçmenlere ıld ltllAfnameyl Ankara~ya gôtOrmektedlr. 

Nfaan ortalıranda, geçeo eene paıııpotl almış olduğu halde g11tl iki Rus Vapurunu 
rllmemte oo bir bin ırk.dışımız ilk olarak getirilecektir. 

-------========----- Musadeı·e Ettiler 
Çin Anarşiştleri Kökten Tokyo 30 (Radyo) - · Japoo· 

Şankayşek'i Düşen rf aş.. lır, mezuniyet ılmıdan Bursak 
lhnaoına glrmle olın iki Roı 

öldüreceklerdi Birkaç evi tahrip etti.. npuroou mo11dere etmıo1erdır. 
Şıoghıy, 30 (Radyo) - Çlo Moekova 30 (Radyo) _ Roı Ruı npurlarının kaptanları, 

zıbıtası tarafındın yakalının yanın K ımçeya kaeab11ına gök· bftytık fırtına dolıyıelle liman• 

Oç ınarolat tnldf edllmlotlr. ten dfioen bir tae, birkaç nt iltica ettiklerini söylüyorlar. 

Boolaran Şankayşek'I ôldftrmek tahrip etmiş ve otutulmıyacak Buna nğmen mıbkemflyf! •~ · 
lştedlklerl z nnolouuyor. bir hılc sokmoetar. rllmlşlerdlr. 
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Belediye· Otobüs-' -------.-----------..111!!!11!1!!11..-.... ~""""~~1!19111!!!• .. -. 
çülera~.~~::ıazlığı _ş E H 1 R H A B E R L. E R 1 

Akseki Bankası Mnl~iye miltettişi, tah· Müteferrik Moba· M •• k .d Y- • 
kıkata haşladı ve ute aı ' etım 

ifade aldı.. yaa Bedelleri D l A } k} Yıllık topı;:ıısı 
lzmlr'tn muhtelif yerl~rlne .. • • • • ve u y 1 arı. dil ld 

Nasıl kazanp n ya ı. 
ltltımekte olan otobOslerlo 88 · ~ 

-------- Akeeld bankaaınaa yıllık 
bıpıerı; beledıyenıo son bazı vergisi alınacak H K ı · y d v · · kararları Ozerlne muhtelif mı· 8\l'a UVVet ertne ar ifil ergJSJ umomt heyet toplantııı dftn 
kamlıra ve mOlldye müfettiş· Pazarlıkla yapılın mfttefer• idare mecllıl rehl Hasın Sert. 
llğlne tlk4yetlerde bulonmoı· rik mObayaa bedellerinin ka · Nasıl Alınacağı Bildirildi." er'lo bııkanhğındatoplınmııtır. 
lardı. zanç vergisi hakkında maliye • Çok eamlmt geçen mftzakere· 

Bllhaesa Vaeıf Çınar cadde· vek4letlnden vlliyete bir tamim Hava kuvvetlerine yardım vergi keallmemeel emredllmlıtlr. lerde bankanın uzlyetlnlo 
sinin ceberr6 suretlle otobOs· gelmlitlr. vergisinin mer'iyet mnldlne MOtekahlerle yetim ve dol· meıİıooolyet .erici olduğa gö· 
enler tarafından yıptırılmaaı 2490 numaralı kanonun 46 glrmeılndeo evvel teadill kano tarın ve vatan hlzmf)tlrırl ter· rftlmftı ve he111bıt tetkik edil. 
Ozerlnde doğan bu şikayetler ıncı maddesinin A fıkrasındaki nonoo 14: ancQ maddesi moci tlblnden maaş alanların ftç mittir. 15 Nisandan itibaren 
neticesinde ıehrlmlz mülkiye esae hOkOm artırma ve eksUt· bloce verllmlt olan zat maat· d temetrtı hissedarlara tevzi ola· 
mQfettl1ıtı11rı tahkikata baıılamııı, aylık maathmoın yarım lira an 

ı; v v meyo konulmaeı faydalı gördl· lan tesirlerinin bo vergiye k kdl d nacıkur. Yıllık le raporu ve 
don otobihçülerl çağırtmııı, aşığı esirleri olduğa ta r e 

~ meyen mdteferrlk ahmlar ile tAbi olmaması lizımgeldlğl Ma· blAoço taııdk edllalkten ıonra 
aralarından iki kişiyi dinle· kOçttk tımlrl.,rden ibaret ol Uye VekAletlnden vilAyete bil· bu kesirlerin bir ıenellğl ayr~ · yeni seçim yapılmıı, idare mec· 
mittir. Diğerlerini de bogüo doğundan bunların miktarı ka· dlrllmlıtlr. Bazı yerlerde 2882 ca hesap ve tıhı~kok ettirilip lleloe Haeao Serter, Çanakkale 
dlnllyecektlr. zalar için 200, vll4yetler için numarala kanonun mer'lyete ftçüncn tıç aylık maaılırlle bir· eaylnı doktor Mustafa Bendtıo, 

Belediyeden aldığımız mallı SOO lira olıuk tespit edilmlıı ilkte tediye edileceği teadOl IG'!cardm Bal!ln Fehmi, doktor 
ı 1 'd b v girmesinden önce teadlll kano· 

mata göre zm r e oto üs I~ tir. Mukavele ve mohıbereye kanonunun l 4ı dnc6 maddesi Ra•lt Nesib, Ulccardan Mehmed 
letme hakkını belediye kendisi nonon 14 Oncft ınıddesl mucl · y 

k 
mftetenld olmakeızao, lşde taah "'ince 3 Qnc• nç aylık zıt ma hOkmQnden oldoğoodan bu KAmll, Bıcı Ali zıde Abdullah 

ollınma~a karar vermlıtlr. "' u u 
Şehir mecllslnlo nisan toplan· hüd ve mfitf'Bhhhllk vaziyeti aşlarının 50 kuruştan •tığı. kesirler OçOoca aylık maaılarla ve Nıdlll'll Ali; mftraklplik· 
tısıodM otobOelertn varidatı mevcud bulunmaksızın pazar· keslrlerloden hava kuvvetlerfntı birlikte tahakkuk ettirilecektir. ilklere tdccardao Hafız Ali, ava· 
karşılık gôsterllmek eorellle lıkla yaptıkları cfiz'i ve mftte· yardım vergisi olarak vergi Bunlard110 2882 nomarah ka- kat Kemaleddin seçllmlılerdlr. 
otobüs alınması ve işletilmesi ferılk milbayaat, yukarıda ya· hesap edilmek istendiği görftf. nooon merlyetlnden sonrald Bnyoklerlmlze kongre tazlma . 
için tıheleat istenecektir. zıh miktarlardan az olduğa mü~tOr. Maae, Qcret ve yevmi · ayları alt olanları için de ka· tının telgraf la blldlrllmesl ka. 

; • takdirde be~ellerlnden tediye yel erden ancak tahakkuk ve o onan moQakkat maddesi bük· rarlıştmlmışllr · 
ANADOLU D l 81raıunda kazıoç vergisi ksno· h ı ---- Qn moıör Q tediye moımelelerl ,bo kanonun nıüne göre ava konet erine Baro toplantısı 

1 hl lığ. 1 ı hl k b nonan 8 ve 33 (incd madde· vesa t r ı mza ı r me to mer'lyetlodt:n sonra yıpılanlarm yardım verglei kesllmiyecektlr. 
daha aldık. Bu mektubda dOo· )erile 2416 onmarah boan vergiye tlbl tutolmaeı ve ta· Yalnız bosP-ne 4 iiocO dç aylık 
kil sayımızda neşrentıırtmlz be· mucibince kazanç ve bnbrın haLLoL ı d bu n •• -. muımeleıl met'iyeı ut ve yetim maftt arın ıo 
ledlyenln izahatını cevap veril vergisi kesHecektlr. tarlhlod,n evvel olanlardan vergi keııllecektlr. 
me';te ve evvelce gene bu en O ki\ d . l 
tonlarda söylenen sözler tek· Ü umet aıre e· Limoncu Veli, Sevgilisi 

Hayriye'yi Yaraladı. 
rarlaomakıadır. 

.Moıörl6 vesait birliği ile be· 
tediyenin iddialarının bundan 
evvelki eayılarımızda yazıldığı 
ve makamatı reıımlyeye başvu · 

rolarak tahkikata da ba~landığı 
için bu mee'elenln artık gazete 
afttunları nda münakaşa edilme· 
Bini faydalı bulmadığımızdan 

dQn aldığımız mektubu nep-e 
lOzom görmedik. 

Buna mani 
Olmak lazım 

ikinci Karantloa'da Mıeulı 

caddesinde bazı evlerden dışarı 
akıtılan bulaıık ve çamaşır ıu· 
larından bu caddede 217 nu· 
maralı avln önft fena kokular 
neıredeo bir çukur halindedir. 
Sivri ılnek macıdeleel yapan 
baledlyenln, bo evlerden eu 
akıhlmasıoa mtımanaat etmediği 

gibi pis eo yataklarına mazot da 
döktftrmedlğl bd evde oturan 
okurumuz Rıof 'dın aldığımız 

bir mektupta ılkAyet edUmek· 
tedlr. Belediye Reisliğinin Da· 
zarı dlkkatlol celbederlY.. 

rinde yaz mesaisi 
Dan akşam, htıtftn daire 

mOdllrlerl, Vali Fazlı Güleç'lo 
. bışkaob~ında vlliyet makamın· 
da bJr toplantı yapmışlar ve 
dairelerin yaz tadlll mee'eleel 
lçlo görfişmfiılerdlr. Verilen 
karara göre yarından itibaren 
dairelerde yaz meeal programına 
göre çılışılmağı başlanacaktır. 

Memurlar eaat 8 den 12 ye ve 
14 den 18 e kadar çalışacak · 

Fakat Kaçarken Düştü, Kendisi De 
. -

Ağır Surette Yaralandı. 
Evelkl ~On Çukorc;eome'de 

Kimllpaşa caddesinde 140 no· 
maralı nde bir vak'a olmoıtor. 

tardır. Bu suretle öğle tızerl Seyyar ınretlle limon 11tarak 
iki saat tadil yapacaklardır. geçinen Karaman'lı Baean oğlu 

Mimar Necmiddin Veli; beş aydınberl gayrlmeıro 
olarak ya~adığı aarı Ziya kızı 

Bu ayın dokozoodı Ankara . 17 yaşında Bayrlye'yl tabanca 
bılkevlnde Mimar Sinan lhd· kurıoolle eağ kdreği alt1Ddan 
fail yapılacaktır. Mimarlarımız· ağır ıurette yaralımııtır. Vak'a 
dın Necmlddlo d~, Koca Sina· ıo ıoretle olmuıtor: 

nan b11yat ve eserleri hıkkıoda Yirmi dokuz raı•nda olan 
bir konferans vermeğe davet Veli; handan beı ay evvel Bay 
edilmiş, o da kabul ettiğini rlye'yl kaçırmıı ve o vaklttenberl 
blldlrmfetlr. Üç dört gOne ka· bir arada yaoamıılardı. Hayrlyt; 
dar bu mııkeatla Ankara'ya gl· Vell'yl evlenme moameleıloln 
decektlr. yapılması için tazyik ediyor, 

fakat Veli, bunu yapmayarak 
Kavak kaymakamı uzatıh doroyordo. Bundan bir · 

S11maon vllAyetlolnl Kavak kaç gün evel Hayriye ile Veli 
kaymıkamlı~ıoa tayin edl!mlı ara1mda nlkihın 01ı1maıı yfi· 
olan vllAyet maiyet memuru zOoden bir ağız kavgası olmoı, 
Jfızıl Kaftanoğlo harcırahı gel· bo atııma sonunda Hayriye; 
dlğhı.den yarın lzmlr'den Sam· sevglllsl Velt'yl evden kovmoı· 

e•I olduğu için Veli çeklllb 
gitmiş, fakat evelkl gfto saat 
14,30 da tekrar e•e gelmiş ve 
Hayrlye'yl görmOıtfir. Veli, Bay· 
rlye'ye: 

- Gene beraber yaeıyalım, 
beni eve al! 

Demiş, Hayriye de: 
- Beni nlkAhlamak letemi· 

yorsun. Ben nlUb olmayınca 
lenin yanına gelemem, ıenl de 
eve alamam. 

Ceyabını vermiş. Bu sözler, 
Vell'yl zıvanadan çıkarmııtır. 
Hayriye'nln kendlılnl kovdu. 
ğuno görftnce belinde bulanın 
tabancayı çekmle, buna gören 
Hayriye içeri kaçmak lıtemlşee 
de muvaffak olamamıı ve Veli· 
nln attığı korıonla eağ körftğO 
altındın yaralanmış, yere dGş 
müıttır. Veli; bono gGrQoce 
Hayrlye'nio öldogauo zanne· 
derek kaçmak istemiş, doımüe, 
elindeki tabanca ateı alarak ıol 
kaeığındın yaralanmıştır.Yarılı· 

sona hareket edecektir. tor. Ev, Hayrlye'nln dayısrnın 

========------------------------' 
lır; memleket bıetaoulne kaldı· 
rılarak tedavi altını ahnmışlır· 

dır. MOddelomomi muavini Ali 
Akkaya tarafındın hAdlse ıah· 

ldkatına el konmootur. Tıhkl· 

kata devam edllmektt:dir. 

Baronun altı aylık umumi 
heyet toplantısı dfto akşam H · 

at oobeşte birinci hukuk mıh 
kemesi salonundft yapılmııtır. 

Toplantıya baro relıl avukat 
Moıtafa Monir baokanlık et· 
mlştlr. Ôlen avukat l.mall Sıt· 
.kı ile Garblye'JI Halef 'lo hail· 
ratarını taziz ve saygı için hl. 
rer dakika ıftkô.t edlldli:ten 
sonra eski zabıt okonmoı ve 
kabul edllmlotlr. PIAoço oku· 
narak tınlb olonmoı •e altı 

aylık lı raporu da tasdlk edil 

mlıtlr. 

Hava soğudu 
On beı gOnden beri devam 

e.tmekte olan yaz havaları hafif 
bir ya~moro mQteaklp blrdeD· 
bire değlımlş, aoğnmoştor. Her 
taraf ta tfttlln ekimine devam 
edilmekte olduğundan mQstah· 
alller ılddetll yağmur ve Boğuk· 
lardın korkmaktadırlar. 

Muallimler Kongresi 
Iamlr moılllmler blrllğlnln 

yıllık kongreal yarın Baat 
16,30 da toplanacaktır. 

Karşıyaka "daki 
Partililere! 

Karşıyaka parti teıldlAtına 

men~up arkadaşların ıoy adları 

ile vazlh adresltrlnln 15 gfio 
zarfında mensup oldukları oc.ak· 

tarı bildirmeleri Kareıyaka parti 
başkanlığı 11yın arkadaşların 

dan rica etmektedir 

• 

Kadıküyde 
------··----Halk, bilktimet, bela, 

diye el-ele çalışıyoı'. 
KadıkOy, (Husod) - Ço~ 

hırab bolonan çaro• carull, be.· 
ledlye fen beyeıtnln de moaye· 
neılnden ıonra, herhangi blt 
felAketo m•nl olm•k lçla yık·. 
tırılmııhr. Nahiyenin yen' 
plloı, beledtye meollılnce ta&· 
dik editmlıtlr. Kaeabaya glreaı 
yolo 'tenloletmek için gDıeı· 

gAbtalr.I bası binalar le&lml&k 
edilecek ve yol, kabrletandaa gh 
çlrHecektlr. Bu sur•il• geoit 
ve dils bir bahar ıçılmıı ala· 
caktır. 

Şimdiki belediye dairesi Ue: 
karıı dakUbların dı lıtlml&kln· 
den sonra yıktırılacak ve bil· 
rada pazar meydanı açılacaktır. 
Yeni belediye, elektlrlk fahri · 
kaeı yanında yapılacaktır. Bad. 
ce tasdik edllloce hemen lıe 

bıılanacaktır. 

İktıaadlyat; 
Nahiyenin lktıeadi vaziyeti 

iyidir. Dokumacılar köyünde 
mobtellf cinsten 40,000 metre 
lmılAt yapıyorlar. Faaliyetleri 
gittikçe !lrtmaktadır. Korduk· 
ları kooperatif kısa zamanda 
400 azayı bulmu11tur. Bogiln 
lerde koogreııl toplanacaktır. 

Aydın hını (berine tetkikata 
çıkmıı bulunan Zluat baokaıı 
umum muımelAt milddrQ Ha· 
Hn Safi denlzll ıobeel madara 
Şevki ile btrabrr boraya geldi, 
tetkikat pptı, faaliyet ve do· 
kumalarıo nefasetini, gQzelll. 
ğlnl takdirle karşıladı. Koope· 
r.tlf haricindeki ean'atklrların 

da lotlraklcrlol taveiye etti . 
KOhOr i,lerl: 
Yeni mektebin inşaatı de· 

vamdıdır. 20 bln liraya çıka· 

cığı aolaıılmıştır. 80 parayı 

tamamen hımlyetll Kadıköy· 
HUer vermektedir. Parti mtr· 
kezi, belediye altında diğer bir 
binaya ta,ınmııtır. Halkın bil· 
yak bir kısmı geceleri borada 
toplanmaktadır. Gazetelerden 
birçoğu lle beraber radyo da 
temin edllmlıtlr. Nıhiye mfl· 
dOrü Nlyızl ile parti baıkanı 
Mehmet ve ıarbay Mehuıed'ln 
çahımıları takdire eıyındır. 

Sığlık muayenesi: 
Sarayköy belediye doktoru 

Şakir boraya geldi, esnaf ve 
mektep talebealnln sağhğını 
gözden geçirdi. Balkın 11ğlığı· 
nın yerinde oldoğuno görda. 

Raylarda çökilnUl yok 
Geçen gfto tramvay cadde· 

ılode mekıupc;o yokuoo öollade 
tramvay raylarından birinin 
biraz çökmftş nılyette olda· 
ğuno yazmıııtık. Elektrik Te 
Tramvay tlrketlnden bize veri· 
len malumatı gl\re borada ray· 
tarda ve yolda çökllntıı yok, 
fakat ız bozukluk görGlmtıştür 
"" olrkeı; bunu tamir ettirmek· 

tedlr. Sümerhanli 
Yerli Mallar Pazarının HARRY BAUR 

Yeni naklettiği bilyük mağa7anın hu· 
lunduğu mahal 

Kemeraltı Hükfımet 
Caddesi No. 36 - 4 tür 

1,elefon 3308 

Saygı değer m~şterilerimiz~ 
arzederiz. 

San'atının erişilmez kudreıini ispat ediyor 

HAYAT ACILARI 
Onun yepyeni bir tarzda çevirdiği 

TAYYARE SiNEMASI Ikt 

Bu J ilme il4ve olarak 

hakiki bir saa'at eseridir 
gtınden beri bu filmi görmek için 

gelenlerle dolap boıalıyor 

Bu hafta da gösterilecektir 

Ayrıca : TDrkçe sözlil FOKS dftnya haberleri 

1 SEANSLAR Her gftn 2,30 - 5,40 - 9,15 Hayat acıları. 4,05 - 7,35 Ali baba 
Cumarteıl n pazar gtlnlerl ıaal 13 ıeını oda (Ali Baba) göıterlllr. 1-----------------
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Tari:ıt Tefrika; N•kleden: F.'11' ŞEHSEDDİN Yeni neıriyat: 
76 m a: sac "' 

Ate--sı· n Ha"' kı· mı· ~~Marmara .. 
Uloul ekonomi ve artnmı 

' korumu, ff~ırmıra gGnG., ıdın . 
~~-;:;.;;™;;;ı~~:;: 2 2 dı yeni bir eıer çıkarmııtır. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları Bu eıerln mobddemeıloden 
ikinci Kıım - NAPOLEON ve KLEOPATRA anlıyoruz ki, korum evvelce 

.411 ~aodl idi; ellodeld tıkacı 

Bellllot'on ı~ıını tıkadı. Dilleri 
de torbayı hazırlarken birden· 
bire kapıda beı Frao111 ııkerl 

görGndG. Aıkerlerln ellerlode 
tabancaları vardı. Bonlardın 

blrlıl, yollarını keameğe ınaıan 

iri yarı ırabı devirdi, ikinci bir 
ııker de Ali Kandlnln beynini 
bir kurıunlı dığıttı, GçQııca 

bir 11ker kalıncı ile Gçilncft 
ır1b111 boyoooo ayırdı. Beı 

11kerden lktııl hemen Hellllotuo 
yanına kottular: 

- Korkma artık, kurtuldun! 
Dediler. Beliti ot hayret ve 

heyecanlı. 

- Atamıylı, Ollmp! .. 
Diye haykırdı. 
Bedevilerin blrltl İlllrlm'ln 

alnına lıabeden korıonlle çok· 
tan OlmaıtG . lda'nın kıhnç 

.darbesini yiyen lklnclııl de Oltım 
derecesinde ığır yaralı idi. 
Hermını'cn darbeılle yere ya· 
nrlının da bıyıt eııeıl göster· 
mlyordo. fakat almftt değlldf; 
gelenlerin Bellllot ile metgol 
olmıııadan lıtlfade ederek ya· 
nıçı belinden tıbıncıııını çekti; 
Bellllot'ı nlıaa ıldı. Fakat 
Hermını ha hareketi farkedldce 
ılddetll bir kılıç darbeılle ara· 
ban kolonu kopardı. Set il arıb 
bu ılddetll darbenin fevkallde 
ac111 ile ıcı 1 acı bığırdı. 

Hermaoı bo ıeıl tanıdı: 

- Ydıbııı Broeeevlye ·diye 
baAırdı ılzln kolonoıo değil 

baeınısı keımellylm. Fakat ılıl 

geDerıl Bonıpart'a diri olarak 
teeliml daha iyi buluyorum. 

Cıaoa, ıgır ve çirkin bir 
katar aavurdo ve bayıldı . 

Bu bldlıeden yarım 11111 
ıonra, h•nOz ayılmımuJ olan 
CllDI baıtıneye yıtmlmıı, gGzel 
Bellllot ta ıevglll ile kartı 

karııyı bulonoyordo. 
" Bonıpırt: 

- Bermıne hına berıeyl 

anlattı. Bu lıl benim muuaam 
pollı teıkllAtamdao çok m6kem· 
mel olarak bııarmııtır. Kendi· 
llne verdiğim vazifeyi, ead., 
teni lUGmden kurtarmak ıure· 
tile deAll, bGtfto lılerlmlzl ka· 
nttıran ve kendlılne ltlmıd 

ettiğim korkunç bir caıuıo dı 
meydana ç•karmık ıoretlle fev · 
blide olarak yıpmıotı. Bo 
hain adam, l.endl cftrGmlerlnl 
•na ydkletmlıtl. 

Belllloı; 

- Siz da buna inandınız, 

deAll mi? 
Da •aale cevıb vermekten 

kaçan ıteılo bAklml: 

- Yarın ıef ili 11kerln O nün· 

ANADOLU ___ , ___ _ 
GGnl~ Siyaeal Gazete 

de korıunı dlıdlreaegf m. Siz 
timdi lıtlrabıt ediniz. Hiçbir 
ki mıeden korkmıyınıı! 
· - Fıbt hını neye 0 Sls,. 
diyor da eaklıl gibi Bellllot 
demlyoreonuı? 

Nıpolyon'an alnmdı bora· 
tokluklar peyda olmakla be· 
raber. 

- Benim Bellllot'oml 
Dedi. 
- Oh... Bir daha tekrar 

ediniz. 
- Benim zavallı kaçağGm .. 

Yarıa .. 
- Neden hemen korıunı 

dlzdlrmlyoreonoı? 

- Çünka bu ı~ık adımı 
ben blssat letlntık etmek lı · 
tlyorum. 

Margrlt Polen, fakat dıha 

ziyade maruf olduğu lılmle 

gdıel Bellllot mırıldanır gibi: 
- Artık beni ıevmlyorıon .. 
Dedi. Artık ıldıtımıyıcağını 

anlayan ateıln hAklml: 
- Size kareı meyil •e le· 

veccfthGm her zaman bıkldlr. 
Dedi. 
- Sadece... Meyil ve le · 

veccOd .. 
- Bandın ılkAyet lhım mı? 
- Fakat beni ıevmlyorıonus 

artık.. Bandın eplce zaman· 
d•oherl ıaphe ediyordum. ~U· 

rlye'den dOndOğGnGı zamandın 
beri lıe, ıGpbem kılmımııtl. 

lııe ıls de t11dlk edlyorıonus .. 
Gtızel Bellilot boğoloyormoı 

gibi ıoıto; ıonra yutkunarak, 
ailamaı• hasır halde: 

- Ben ılse ıankl ne yıptam? 
Diye ıordu? 

- SJz mJ?. Bfç... En bayak 
bir elem ve ıllırabın kılblme 

bAklm olduğu bir ııradı baya· 
tfma karııtınız, beni bu elem 
ve ııtıraptan kurtardınız. Ben 
bana hiçbir ıamın unatamıya· 
ca~ım. Fıkıt bundan ıonra 

ılzln olmak bıkkını malik de· 
ğlllm. Hıttl ılı de benim ol· 
mık bıkkını malik delllıinlz. 

Zevcenlı mi mani? 
Bayır .. Slıln ınclnlz? 

Fıkat... O gitmedi mi? 
Gitti madam.. Hem de 

daimi olarak gitti! 
Birdenbire kendini topladı Ye: 
- Andre artık mnead de· 

ğll!. 

Diye haykırdı ve 10nra ynıı 
bir ıeıle: 

- Mıdem ki ha m6thlı ha· 
klkıtl blllyoreunus ve ılade de 

derin bir teıeer gOrtıyoram, daha 
f11lı ıOz ıöylemeğ., Ulzam yok 
demektir. 

çıkardığı " Ege gftoG., nden 
ıonra, tklncl olarak ba eıerl 

vermlttlr ve bunu "Ora yaylı.,, 
.. Akdenlı,., toıK.ır1denlı,., "Yftk· 
aek yıyl1 111 , .. Fırat, Dlcle111 gol· 
lerl eserleri takip edecektir. 
Gaye; yurda tanıtmak ve sn· 
dfrmektlr. Nellı bir tıb içinde 
100 11blle totın "Marmara 
gGnft., bu gaye tlzerlnde çok 
titiz · davranmıı ve eseri moh· 
telif kııımlara ıyırmııtır. 

Tarlb, lktııadlyat, sanayi, 
mıdeaclllk, ipekçilik, hayvan· 
cılık, UltGncftlak veıalre .. 

Her parçı, çok gftul tıblo · 

larla tak vlye edllmlıtlr. Verilen 

mılô.mıt, aııa H canlıdır. Ora· 
dı, •ı•A• yukarı, hepimizin 

bilmediği bir takım yord bazl· 
neleri, yord bllgllerlle karıılı: 

ııyoruz. Bu ~eyında graf lk· 
lere de kıymet verllmlıtlr. Yani 

bu eıerl edinmekle, Marmara 
etrafındaki vlllyetler bıkkındı 

toplu bir f lklr elde edllmlt 
olacaktır. 81lb1111 mektep ta· 

lebeılnln yordu tanımaaı hakı· 

mından bu eeer çok faydalıdır. 

Mekteplllerlm•sto, moılllmlerln 
nazarı dikkatini celbederlz. 

Yeni Adam 
Tım bir matelekkfr araıhr · 

mıılle n dikkatle ha. ırlaoau 

"Yeni Adım111 ıon aylarda mftn· 
derlcıtını dehı konetlendlrmt,, 
bıttl k.rllerlne ayrı kltep for· 
maları blle vermege baılmııtır. • 

"Yeni Adam" ıo aon 111ym dı 
çıkmıetır. İçinde ( Beden kal 
ttıra, kııa tetkik ve tenlddler, 
Bımdi Sa1d1 o beni ıevermle 
meğer, gençler için en bdyak 
telıllkeler, ıstırart hareketler, 
ılyua ıconu, Trend Hklen yı· 

ıında, K.ohelmann'a mektuplar, 
lıtlkbıldekl lnıaD 01111 olacak, 
eıklye bığh edebiyat, khıplar, 
ıeytının ıOylevl) bııhkh mob· 
telif branılarda gdıel yazılar 

vardır. Okarlınmıza tavelye 
ederiz. 
~~~~~----~~~~~-

1 Ti tule s k o 
Neler imz&lamış 

BGlı:reı 30 (Rıdyo) - E9kl 
Romanya bakını V ıydnoyvod 
yazdığı bir bıemı .. ılede, M. 
Tltaleeko'nnn Romınyı'nın me. 
nd llne uygun olmıyın bir ta· 
lı:ım muahedtıler lmsılıdığın• 

bildirmekte n tenkitlerde bu· 
lundoktan ıonra, nloılar ıoıye· 
teelne tlddetle hGcom otmek· 
tedlr. 

SC>~ I-l.A _l3E~ 
TELEFON TEJ,GRAJ" ve TELSiZJ.E 

,. 

Almanya'nın Yarın Cevap 
Vermesi Bekleniy~r .. -Rihentrop, Londra'ya Gitmiyecek, 

Notayı Von Nural verecektir .. 
Berllo 30 (Radyo) - Almaoya'nıo vereceği notı, 

Berlln ıef iri (Slr Erik. Flps) e verilecektir. Muhtıraya, 
verecektir. Voıı Rlbeotrop, Loodra'ya gltmlyecektlr. 

muhtıra ıekllode olacak ve fogllterr.'nln 
Almanya dılJ bakanı Voa Nural blııat 

Son haberlere göre, yarlD (Bogiln) toplaom1111 mukarrer olan Raylıtag toplanmıyıcaktır. 
Lundra, 30 (Radyo) - Slyaeal mebaf il, Von Rlbentrop'un, yarın (Bogftn) Londra 'ya gelerek 

Almanyı'mn notasını getireceğini ıöyllyorlar. 

Habeşler Tembiende muvaf
fakıyetli bir akın yaptılar. 

Fransa 
•• 

hllparatorun Karargiihı Altına Ambargo 
• • Koymıyacak 

Da BomhardımaQ Edıldı. 
iki Italyan Tayyaresi Düşürüldü. 

Amba-Alaji! üstünde bir:lıalyan tayyaresi .. 

lıtınbol, 30 (Özel) -lıalyın l4ta göre, bir ~köy tahrip edil· 
(tayyareleri, Koram'da lmpra. mlı ve uçaklar bandın ıonra da 

torun kar1rg&bını bombardıman kaçan balkı ve bo arıda gene· 
etmtılerdlr. ral Beyennemered ordosanon 

Londra, 29 (A.A) - Royter zabitlerini mitralyöz ataılne 

ıjanıı bildiriyor: tutmo1Jlardır. Otuz tadır ôld 
İtalyan'ların Habeıtıtan'ın ve birçok yaralı oldoğo bildi· 

bıtı ılmıllndekl ileri hareket· rlllyor. 
terinde hiçbir mukuemete o~ra · Habeo balulmetl, Habe1J'ler 
madıkları anlıtılayor. Zfra ne 
Habee'let, ne de ltalyan'lar 
hiçbir muharebeye gfrmemlt· 
lerdlr. İleri hareketin devam 
edeceği zınnedllmektedlr. Çün· 
ka İtılyın'ları mukavemet ede· 
bilecek yeglne Babeı konetlerl 
lmpıratorua · lı:onetlerldlr ki 
banlar dı Sokota civarında 

yınl çok daha cenupta bulun· 
maktadırlar. 

İtılyın ıekzlblne rağmen 
Adlı Ababa'dı Gondol bombar· 
damını bıkkındı bazı taf811At 
vermektedir. Bu 'malumııa gö· 
re; bu ıeblrdekl Frınıız mlı · 

yona ııbrıp edllrulı ve ıehlr 

mahlm zararları oğramııbr. 

Babeı hAkumetl; iki ltalyın 

açığının peııembe gdna Koram 
ve Ualdlanın bormadımını 11ra· 
11nda dGıdrGldGğGnQ ve makl
nılar yere dtlımeden ateı aldığı 
için; içindekilerin yandığını 

tarafından Barar'da mdhim ıüel 
hazırlıklar yapıldığı hakkındaki 

Italyın haberlerini yalınlamıkta 
ve bu eehrln 2 12 935 tarihli 
Bıbeı notaeı ile ıçık ıehlr ve 
baetaneler merkezi ilin edllmllJ 
olduğunu ve hl çblr stlel tahıl· 

dıtı ıabne olmadığını ıeyld 

eylemtktedlr. 

Aımara 30 (Radyo) - ltıl. 
yan'lar, Maml Meryen ve Dl· 
dlbıyer'I lıgal etmlılerdlr. Ha· 
beo rıblplerl, ltalyau kuman· 
danına teıllm olmoılardır. İtıl· 
yın kovvetledoin, Sokota'dan 
15 kilometre öteye geçerek ce· 
nuba doğru ıarktıklırı bildiri· 
llyor. Dezyak Halle Blro'nun 
kovvetlrrl taklbolunuyor. 

Parla, 30 (Radyo) - Finans 
nazırı M. Mareel Reoye, Fıan · 

11a'nın altına ambargo koyacağı 

hakkında çıkın haberleri tek· 
zlp etmllJ ve bunların, Franıa· 

nın düımaoları tarafındın lıae 

edlldl~lnl ıöyledlkten ıonra 

büdçenln mGtevazln olduğunu 
ve Franııı'nın, fevkalAie ted· 
birler ılmağa ihtiyacı olmadı· 

ğını beyan eylemlı, zarar ve· 
recek ıorette yahın haberler 
oydaranların, hakumetçe tld· 
detle taklbedlleceğlnl llbe ey· 
lemlıJtlr. 

Parle, 30 (Radyo) - Franea 
f inanı bakanının beyınıtından 

sonra para boraaıındı bir salah 
görGlmGıtftr. 

Rusya-Afga-
nistan Anlaşması 

Moııkova 30 (A.A) - Dıt· 
itleri komiser muavini Krestlna· 
kl ile Afganhtan Du:ıbakanı 
Feyz Muhammed Ban 1931 
tarihli Sovyet · Afgın bitaraf lak 
ve ademi tecavGz muabedeılola 
OD ıene m6ddetle 1946 ya ka· 
dar temdidi hakkındaki proto· 
kola lmzılamıılardır. 

Alber Saro 
Bfttfln V a_lileri 
Kabul Etti 

Parle 30 (Radyo) - Bıııba· 

kan M. Alber Saro, bogGo 
bdttlu vılllerl kabul etmiş ve 

ıaylav ıeçlmi mdnaeebetlle alın· 
m1111 lbım gelen tedbirler et· 
rafında konuımnıtor. 

Romanya 
Tayyare postalari 
faaliyete geçiyor. 

Bdkreı, 30 (Radyo) - Ro· 
manya ehil tayyare poeıaları, 

nleaaın birinci gQnG seferlerine 
baehyorlar. Birinci hat, BGk· 
reı'ten Kalae'a ve ikinci hıt ta 
Bflkreı'ten P11arcık 'ı kadar 
gidecektir. Tay11reler, yolca ve 
ena glStftriip getireceklerdir. Sahip ve Bııyugam 

Baydu Raıdtı ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

mtlddrl: Hamdi Nüzhet 
•• bildiriyorlar. Koram bôlceııl 

Adlı Ababa, 30 (Radyo) -
Habe, dı~ bakanı M. (Erobl), 
oloılar sosyetesi genel ıekreter· 
ligine bir muhtıra gOudermle 
ve Harar mıntıkıııınn bombır· 
dımınını proteeto etmlııtlr. 

Spor federasyonları 
Ankara'ya kaldırılıyor. 

lııtanbul, 30 (Ôıel) Spor fe· 
dP.raıyonlarının Aokarı'yı nak· 
tedllmeıl muvafık garalmtletOr. 

ldarebanen: -
İmıir İkinci Beyler sokağı 

C. Balk Partiıi binuı içinde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YılJılı 12001 Altı ayhlJ 700. Cç 

ayhğı 500 kunıoıur. 
Y abuıcı memleketler için eenelik 

aboae dertti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtar, -lal geçmJı nQah.alar 25 kmuttar. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ıykıısuz bir gece takip eder. tler ŞC) fena s;oıünur. İıı~aıı hııysu ılanır, 
kederlenir ve hiç bir şeyden ml!nınun olnıa1. 1 lcr nıu \·:ıllaı..ı)etiıı ilk şarl· 
ları dinlenmiş bir viicut ve d inlenmiş siıı i r le rdı r. Eger sinirli iseniz, 

B'romural · ·Knoıt. komprlmelerl 
sizi kurtarır. 

Müsckkinıfü ve uykuyu temin eder ve hiç lıi r ıar.uı yoktur, bütürı 
dünya tanır. 

10 vt 29 komprlrntyl haı i ı üp. 

ltrdt ccu ndt rdt rtçttt llt utılır. 

Knoll A.-0 ., kimyevi maddeler fabr i k a l ar ı, Ludwigs hafen s/Rh in. 

içine son aç gan içinde bin· 
lerce bomba atılmııtır. 

lflbeı mıhfellerl ltılyın oçık· 
larınıo bıılıca hedef 1 lmpara· 
torun kampı olduğuna zanne 
diyorlar. Bıbeı'Jer Koram ve 
bOlı:eelne gazh bombalar atıldı · 

ğını bildirmektedir lu. 
Hıbee'ler Temblen bôlg~eloe 

movaf faklyetU bir ıkın yap· 
lrr•DI iddia ediyorlar. 

Stil vlllyetlndekl Gebba 'oın 
bombardımıuı hıkkJDdı Erltre 
kaynıgındın ılınan yeni tıfıl· 

Italyın tayyareleri, ( Emdı· 
oll) yl bombardıman eımlıler 

ve yakmıılardır. Babeıler, bom· 
bardımın eenaemda tayyare 
toplarlle ııeı ıçmıelar ve bil' 
Italyın tayyaresini dGtDrmeğe 

movaflık olmoılardır. 

Adle Ab11bı, 30 (Radyo) -
Babeo bOkumeıl, ltalyan tıy . 

yarelerloln Audamıbo clvarıoı 

bombarJıman ettiklerini ve bir 
kaç kişinin öldftğftnd bildir. 
mektedlr. Bir l&alyın avcı tay· 

----- ----
yares, Ona toplarının ateelne 
maruz kalmıı ve ltılyan hatları 
Qzerlne dfttmDıtGr. Hıbeı bG· 
kumetl, Iıalyanlar'ın ıçık ıe. 

birleri bombardıman etmıkle 
Llhey pıktının hGkftmlerlnl 
açıkca lbl&I ettlllnl uluslar ıoı. 
yeteeılne blldlrmlı ve protestoda 

bolaamuıto:. 

• 
1 
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Amerika mektupları Dost Sözlt1 ri 

Nevyork Asansörcüler 
Grevi Çok Enteresandır! 

Bövle mi O 'ur? 
" __ .......... ___ _ 

- Başı 1 inci sahifede -
Levanten kızına teeadftf etllro. 
Atlna'ya ne vakit döneceğimi 
eordu. Bu sırada yftzQ kapalı 

ihtiyar bfr TOrk kadını odun 
yOklft btr eştğl eftrOyordn: 

~"attl:· IL::I 
~---------------.. ·~---------------

Bu Grev, Asansörler Şehrinde Ha
beş Meselesini De Gölgede Bıraktı Kızcağız: 

Altay, lzmirspora Gene 
Mağlôp Oldu. 

« Nevyor k 

•ı an eôr cft le r 
grevi, cldden 
rnfthlm ve ent· 
er~ean bir şey 
lrnlo .. Ne•york 
tnqhı biri mlz, 

bize bu grev· 
ler bıkkındı 
tlç mekıp gön . 

derdi. Birinci· 
ılnl bugftn der 
cedlyoruz: 

- Atlna'ya gltml'!yl ne ka 
dır arzu ederdim! Diye inledi. 

Köyün sobklarında dalışı· 
yorum; bu gördftğQm evlerlo 
eahlplerJ Atlna'da bulunmak 

ıadırlır. 

Altınordu Takımı Da Bornova Genç· 
leri ile Berabere Kaldı .• 

Ne" yor k, 
(Ôzel) Nev. 

Yorkıa bıeımı· 

ıı birde asan· 
eôr leçllerl gre· 
•I çıkll. 

Kokaryah Jetikam,.tfnde yü· 
rftyorom. Ôoümdeld kriıtal gtbi 
parlayan deniz ve çiçek açmıe 

ağaçlar llkbıbarı andırmakta 
dır, Kokaryaladı bulunduğum 

gflo yeni Türklye'oln bir milli 
bayramına teeadilf etmişti. 

Birkaç dOzftne Tilrk; elle· 
rinde "Kına benzer,. eancakları 
ile köyiln ana c•ddealoden ge· 
çlyorlardı; "Yaşa,, sadılarıoda 

fazla aotozyım yoktu. Fakat 
bizim ecnebi olduğumuza anlar 
anlam11z, sancıklarını dıba faz. 
la sıllımıya ve kırakterlsktlk 

bir bakışla bana ve arkadaşıma 
bana ve arkadaoıma bakmıya 

baeladılar. 

Bu kftçiik bAdbe bagilnkft 
Tftrkiye'de yabancıları karşı 

bildm olan zihniyet bueoeondı 
çok eeyler eaylemektedlr. 

P11ar gftnii lklocl devre ilk 

maçlarının en heyecanlı haltı · 

larındın birini dıba geçirdik. 
Altay lzmlnpor'la karşı)ışta n 
bütün tahminlere rağmen aynen 
blrlocl devrede olduğu gibi 2 O 
mığhib olda. Bu milblm oyun 
baelayacığı sıralarda eahı trl 
bünlerl epor merakhlarandac 
tamımlle dolmuetu. Hakem Kar 
ııyaka'h füad'dı . Oyon çok gft· 
zel, çok heyecanla ve tl"mlı 

oynandı evvela ıoou kaydede· 
Um ki, lsıanbul ııeyıhıtlnden 

evel fevkalide oyunlar çıkarın 
Altay ıakımı, Fener ve Gtıotş 

mağlubiyetlerinde doğurduğu 

asab bozukluğundan hllA kur 
tolamamıştar. lzmlnpor'a değil, 
en ufak takımlara karşı btle 
güzel bir oyun gösterememek 

tedlr. 

Ajınelır bo 
haberi Çin'e 

ltıdar yetlotlr· 
diler. Siz bo 
grev hıbednl 

•ldıtınız vıklt 

lbtimıl,(l"hem· 
illiyet bile nr· 
tnedlnfz.Fıkat 

bono, geliniz, 
btr de Nevyok 
tı oturanlara 

:nu bina Nevyork 'ıa 5 inci cadde 34 üncii 
sokaktadır. Yüksekliği 382 metrcclir, 85 hat· 

lıdır ve adı Emkayr Dıeyı'ıir. 

"Ayamırlna,, kilisesine karoı 
yftrftdilm. Afyon cepbeııl boza 
lorken bo kiliaenin tamiri bit· 
memlştl. BogQn yalnız temell 
kalmış ye eerserl y.ıtağt olmaş 

tor. 0 Çiçlka,, gazlD080Ull bogfto 
bir GlrldU toletmektedlr. Bur.ı . 

da ki Y ahodiler Tllrkleı in kor 
koııuodao cumarteııl gıloft dük 
kıiolaraoı açmakıı iseler de, 

kendileri iaılrahat etmektedirler. 

Pazar gftnka Ahıy takımında 
da tamamlle denecek dererede 
haf yoktu. Birinci devrede gil 
zel bir oyun çıkaran Enver 

ıorunoz: rumak için fazla olarak movak· 

50, 60, 80 bıh blnalaran katen tottoğo 4000 memura 
ltlerdlvenlerfnl tıroıananlum t11 · 
hanlara patladı, l O, 20 kat çı· 
kanların ayakları şişti. 

Nevyork asaoeör lerloe ve bo· 
Ilı bağlı işlerin iç yOzüne göz· 
Çevirecek olursanız o zaman 
.\merlka'da Habeş harbinden 
dıb11 fazla alaka uyaodırmıe olan 

llıGblm bir vak'a karşısanda 

holondoğonozu görftrsftnftz. Bo· 
r.a Qç mektupla blldlrmeğe ça· 
lıoacığım: 

Nevyork'a "A11nıörler eebrl11 

demek yanluJ olmaz. Ba lelerle 
~ğraşao bir adım dedi .iri: 

Nevyork aeaneörlerlol lelet· 
llıek için çalışanlar yOzbln ki· 
•ldlr. Yokar1 ve aşığı mekik 

gibi loleyeın binlerce aeaneör 
!ünde 15 milyon kişi taşır ve 
l00,000 mil mesafe gider. Bu 
ltleeafe hölth üetftva ftzerlnden 
dihıyayı dört defa dolaşır. Nev· 
~Ork a11neörlerl eelirlD yeraltı 
•e huat trenleri ile tramvay 
•e otobOelerln taşıdığı tasan 
'•rdan iki misil fazlaeaoı nık· 
leder. 

Bunun için bu grev ondan 
1-tlı katı olan blnılarda a11n· 
•ôrterln eu ve ışık kadar mQ 
hım olduğunu göstermiştir.> 

!eaneör işçiler blrllğloe gôre, 
gre'te 75 bin klel iştirak etmiş · 
ltt, Bu yQzden şehrin gldlt ve 
g,lişl ıdetı durakladı. Y Oluek 

~P•rtmanlarda yaı•yan ihtiyar· 
•r eokağa ve parklara çıkamaz 

11ldular. Bo bloalara eşya ve 
)IYecek çıkarmak çöpleri dıoara 
•ttnık zorlıetı. Apartmanl.ra 
tıh almak ve mığazılardan 
~'h çıkarmak için pencereler· 
l tn earkıtalan ıepetlerln ip· 
,erı bılolardı kullan lın oerld 

h 1iıtlar [Serpantinler) gibi bir 

1
1tlbe karıoırak yoldan geçenler 

~~l'Q lthllkell oldu. Baetanelere 
•ldırılacak hastalar dert halini 

-ldı. Çocuklara eftt yetiştirmek 
gGçleştl... Fakat ~revcllM, iyi 

~lblar olacaklar ki, hutalık •e 
"' Çocak lolerlnde ve yangın· 
~da yardım eeirgemlyor ve 

ledlyenla umum~ ııhhıtı ko· 

her yerde ırka veriyorlar. 

Asansör feçlletl olçln grev 

yoptalor? DJye soracak olursa· 

oız cevabı oudar: 

Nevyork'un yllkBek binaları 

üç kıema aynlar. Bunlarda ça· 

lışan asansörcftler dört haftada, 

yani 70, 80 ve 90 dolar alır· 

lar. Şimdi ise ha(talıkların iki 
dolar arttmlmaaını, yani dört 

hafıada 78, 88 ve 98 dolara 
lblA~ını istiyorlar. Haftada bir 

gftn latlrahat kanunen hılı:lı· 

rıdır. Bundan bıeka gftndftz iş· 

çllerl için olan haftada 54: 
ıtaat n gece işçileri f çfo 

olan 
Dinin 

66 ıaat çahşmı zama· 
haftada !18 saata indi· 

EtrafımdıJ İepanyolca kanoş 
malardao giloüo cumartesi ol· 
doğunu hatarladım. Yıhudlıer 

her lisanı konuvmakta iseler de 
yalnız Türkçe ve İbranice ko· 
noşmazlar. 

Kokaryalı'da ortodokı bir 
Fraoeız all~ei oturmaktadır. Bu 
Bareller alleıl Mareilya'dan gel 
dikten eoora orıodoka olmuş, 

Rumlaomış ve yalnız tabiiyeti 
Fransızdır. Borada Tilrklerln 

Yukanda lıakem Esad, aşağıda 
içinde niçin kaldığına hayret 
ettlm. hakem Sabri maçlarda takım 

Keza Fonırler alleel de Ram· kaptanları ile 
rflm~elnt şart koıoyorlar. Üçün· ikinci devrede, ~nftnden geçen 

lıemıe he de, Yonanlllan'a ta· 
cQ eart olank amele birliğine topu bile kontrol edecek "8ZI· 

şınmıetır. Dıo kale civarında 
dahil olmayanların işe alınma· ~akızlı bir Yunanlının balık· yette değildi. Mehmed •y•ttına 
maemı "e dardftncft oart olarak hanesi Tilrk htıkumetl tarafıo· gelen topa btıcum vaziyetinde 

da aeanıar işletme mftdftrlerl· dan zorla elinden alınmıetır. olan foılara vereceği yerde ge· 
nln birliğe kayıd olunmılırını Borada İzmir limanı vGcude rlye atıyor ve mQtemadiyen 
l11ılyorlar. getlrllrolotir. kendi kalesine tehlikeler yara· 

Bina eablplerl fee ev kira· "l. K.ooıtıntlnldlı,, tıyordu. Baerl iptidai bir oyuncu 

r1 ııarındın 1929 seneelne ntebet· ı · Borsada 
1 

!!~~n:ıd~;P' ı~r:sy•;;,ı !~;;d0;:~: 
e yüz e 40 dfteftk olmaaı yll· 

zilnden fazla para vermek lk· ye'tlerde de şut çekemiyordu. 

tklarındı olmadıklarını, aean· ı-U~-z_ü_m_s_a.tış_la_r.ı:______ Şftkrtıniln ve Vahab'ın gay 

sör loletme mftdtırlerl amele ç. Alıcı K. S. K. s. retlle raklb kale önGode yara· 

blrllğloe dahil olorlarea idare 25 H. Alyott 11 75 11 7 5 tılan fır11tlar, ya ltyaa veyahud 
kabiliyetlerinin azalacağını aöy· 10 Ş. Rlza hı. 12 75 12 76 Basri tarafından öldftıftlOyordu. 
itiyor ve yalnız amele birliği 35 Bugankft ııatış Hele İlyaa'ın oyun lmtldadınca 
Jşçllerl kullanmak teklif ini 50504.8 Donkft yekdn tam dç defa boş kaleye topu 
bllAk.aydfteart reddediyorlar. 501083 Umum " ıtaoııması, hayrete şıyandı. Sığ 

İki tarafın bu aykırı f lkrt Zahire satışları: açık ta çok bozuktu. Madalaa. 

b 1 b b lkl 
Ç. Clnel K. S. K. S. da Zehir Ali canla baela çalıştı "e onon a era er grev, 

270 Buğday 6 50 6 75 Fakat asabi bir oyun oynadı· 
hafıadanberl devam ediyor, mil· 11 Susam 21 21 ğından Altayın yediği beriki 
Yonlarca halk mG11ktılıit çeki· 

v 900 p. çekirdek 3 50 3 50 gole[amlllolamadı Vahab birinci 
yor ve birçok endftıtrl şirket· 50 B. pamuk 42 50 42 50 durede asabi olmakla beraber 

leri zarar gör6yor. 40 Yulaf 4 75 4 50 ikinci devrede çok çalıştı. Fabt 

Alımed Robenson 35 Adet sın. d. 10!10 1150 "oruelarında ıamımlle şın111zdı. 
~~----------~---------

Koşu heyeti toplandı 
Yarış ve ıelAh encftmenloin 

bahar ıt yarıılarına ~nClmftzdeki 
Pazar gıloü baohyacaktar. Dftn 

toplanan vllAyet koeo heyeti; 
koşu yerinde yapılacak hazır 

laklar hakkındı bazı kar1rllf 

ılmııtar. 

122 .. tilki d. 100 145 Bo emektar oyuncu ikinci dev· 
110 " çakal d. 70 80 renin onb.ıelncl daldkaeından 

54 « por. d. 27 5 280 ııonra sarfettl~I enerjinin bir 

584:6 " tneın d. 16 18 kısmını oyun bidayetinde &ar· 
9 .. kun. d. 500 500 feteeydl belki de Altay bo 

Bugftn şube kltabetlne JlOt &klbete delemezdi. Bllhanı bu 
ettirilen ve henGı .. ızltaeı ya· devredtı top almık ' için Iaıum· 
p•lmımıı olan pamuk 11tı1ları. euz yere ea~a ıolı kaçmaeı ra· 
912 B. pımuk 42 42 26 klb madıfıuının ıerbeet çalıı· 

mHına sebeb oluyordu. Nhe 
klm bazı vasiyetlerde açıkların 
ortaladıklırı top, Vabıb'ın ye· 
rinde olmamaıındın eerbeetçe 

geri çevriliyordu. Altıyın bozuk 
bir oyununa mukabil İamir · 
spor tıkımı tım r1ndımaola 

oynuyordu. Denebilir ki, bfttftn 
oyuncuları da muvaffak oldu. 
Blriocl dnrede Altay rQzglrı 

lehine aldı. 

lzınlrapor bo devrede fena 
nziyete daetüğft halde hHmı · 
oa gol çıkarlmadı. Ayni za . 
manda oyunun 24 Qncft dakl· 
kHında mfldafl All'nln uyu· 
eukluğandan ve kalecinin be· 
cerlkelzllğlnden letifıde ederek 

. Altay'• tik golft attı, devreyi 

1 O galip olarak bhlrdl. İkinci 
devrede avantajla oynıyıo iz 
mlrepor takımı Altay'ın dnam 
devam eden oyaouklogundın 

lııtlfade etmr-ğe çıhştı. Ve oyunu 
dakikalarca Altay nıııf kalealne 
intikal ettirdi. Bu ıaretle 27 
inci dakikada ikinci eayıyı 

da kanndı. Altay lee tek tGk 
ele geçirdiği mftealt fırHtlırı 

kullanamadı ve bu eoretle oyun 
dı 2 O İzmlr'jn gallblyetlle 

bitti. 
Bo müeabakadan evel Altı 

oordo Bıırnava ile karşılattı . 

Bo mıçta Bornnı gtnçlerl 
omodon fevkinde gOıel oyna
dılar Vl' kuvvetli rakiplerine 
aıağlôp olmadılar. Daha bu 
sene ilk olarak ilklere giren 
Buınava takımının kunetll ta· 

kamları kareı aldıldara bu ne 

ticeler ati için ihmal edlleml · 

yecek bir kuvvet olduğunu 

göstermektedir. 

Ba oyuna, idare eden hakem 
Sabri, tamamlle denecek dere · 
cede karolarında hakeıs idi. 
Rlrlncl denede Bornonb 'lar 
dahı eyi oynadılar ve Altanor· 
du'nun 25 ncl dakikada atlığı 

gole devrenin bltmeeloe 3 dıkl· 
ka kılı mftdaf 1 Cemll'ln topu 
elle totmaıındın nrilen cuı 

gola ile mukabele ettiler. !kinci 
denede Ahınordu ta .. ımı ta
mamfle denecek derecede hAklm 
oynadığı hılde neticeyi değfe· 

tlraıedl ve oyunda bo ıuretle 

1 · 1 bera~erllkle bitti. 

,Bundan evvel K. S K- Şark 

epor uaeında yıpılan müaıba 

kıda Şarkıpor takımı ikinci 
devrenin 30 uncu daklkııına 

k•dar 0-1 galip nzlyetlnde 
aken birdenbire bocaladı ve 
biri penıltıdın olmak laere 
arka arkıya •aç gol yiyerek 

eabadan 3 - 1 maghlp ayrıldı. 

Balk 11ba1ıada ıyal kalap 
lerlo H takımları :k•rtılııtı 

K. S. K.-Şırkıporo 6 O Altı· 
nordu - Borno.,ııyı 4: 1 mağlup 
etti. Altay- Iımlnpor takımlara 

l 1 be11here kaldılar. 

lstanbul'da spor 
İstanbul 30 (Oıel) - Vfto 

yapılan Fenerbıbçe .111tınbulepor 
maçı l · l ber1berllkle netice · 
lenmiştir. 

Vlyana'nın meıbor Hıkb la· 

kımı, bo ıyın ortal1rında maç 

yıpmak bere tehılmlse getir· 

tllecektlr. 

Suriy<~ ~leyeti .. .. 
Paris'te 

Bugün. M. F•Andeo il~ 
konuşacaklar!. 

Parlı, 30 (Radyo) - Sqrlyş 

itleri hakkında Fransu~ ıtc,.,~ 

ille konuıroık lıere boray~ 

gelen Suriye heyeti, 21 kltlde" 
lbıreulr. Bu heyet, yarın da' 
lıler bıkanı M. Flinden tar"· 
fından Sariye fnka14de kom•· 
eerl Kont Demartcl delA\etUe. 
kabul edilecektir. 

Hey'etr, Suriye mllllyelper, 
veılerden 4 lider Adliye) ve 
Floana bakanları ile Oemanl, 
orduaonda bulopmof olan Ah· 
meddnam ile avukatlar ve mü. 
şavirler dahildir. 

~------------~--~-----
Konferanslar 

Cumartesi gGnG aktamı Kar 
tıyıkl parti mıhdlllnde nu· 

kat avukat Nahid Hilmi, pazar 
gGnil öğleden ıonra da Ôrnek 
köyde muallim m,.ktebl mftdftr 

muavini öğretmen Reımlye ta· 
rafından "lo~ılAb ve ietlklAI,, 
mevzuları Dzerinde kon(eranılar 
nrllmlştlr, Her iki konferaoı 

bftytık bir alAka gOrmOı, 11aelı 

heyecan oyıodırmıotır 

Sultanhisar' da: 
Sultanhisar (Ôzel) - (latlk· 

IAI ve lnkılAb) konferansları 

ilçemizde hararetle dnametmek· 
tedlr. Cuma gOnft de avokat 
Ômer LCUlft kamunumoıda 
konferaoeıoı vudl. Ycızlerce 

Sultanhlear'Jı ve kOyld dinle 
ylcller bu öne'mll konfuanııı 

canla hışla dinlediler, hatibi 
elkıoladılır. 

Karapı rıardu: 

Kırıpıoar - Aydıo orta 
ok.ol direktörü Refik Yıldırım 
Telli don gdodllz '"'! gece genç· 
ler birliği ealononda lukılAb 

ve istiklil mevzolu konferans· 
)arını 1000 den fazla dlrıleylcl 

buıoroodı nrmleılr. 

Istanhul'a gidenler 
bordur mebusa Balld, gftm· 

rftkler umum mGddrft Nedim, 

lımir Uman umam mCldftrCl 

Haemet dftn Iatınbol'a gltmit· 

lerdir. Haomat, bazı liman iş · 

lerl fçln Ankara'yı geçecektir. 

Gamrakler umum madftrtl de 
lzmlr'dekl tetkiklerini bitir· 
mlştlr · 

• • • 
Liman idaresi: 
Bışroet'in Ankara'dı alika· 

dar olacağı meıelelerden başlı· 

cası, Uman ldareılnln tcoklllu, 
kıdroıu ve bfttçeıldlr. ÇftnkCl 
liman idaresi mall1e YekAletln· 
den ayrılmlş ve ekonomi hı· 
kanl•8ao• geçmloılr. Şimdiye ka· 
dar mn vak kat büdce ile idare 

edilmiştir. Fakat devir, tathlkst 

eah•sına girmek üzeredir. 

Stırekavı 
C.8.P. Atcalar derneği tlye· 

lerl tarafındın Pazar gClnCl bir 
u geılntlıl yapılmııtır. Kank· 
bdere, Gellnmeaa11 "e Kara 
İbrahim derelerindeki orman· 
larda ıertlh olunan ve eftreln· 
ları kaptanı Muetafı tarafından 

idare edilen bo dôıt ıftrekavında 
kaçak, bGyftk 35 domuı alda· 
rtUmtl~tar. Avlanmadan ıonr1 
Kara İbrahim dereelnde konak 
kurnlmuş ve geç ... kte kadar 

eğlenllmlştlr. 

Pazarlarda 
Vali Fasla GClloç ile belediye 

relel doktor Behçtt Uz, pasar 
gdnCl ıebrln muhtelif yerlerin· 
de kurulan pazarları ve KCllUir 
patktı şimdiye kıdar yapılan 

lılul teftlı etmlılerdlr. Tepe· 
çlk pızıra çok kılıbılıkb. 
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· ltalyan'lar iki Ş 
Venizelos Bize Karş Bal· 
kan Harbini Nasıl Ac;tı? 

Venlıeloa'un Yonanlatan' , 
,Atlna'y gelmesi 1909 sene&f 

15 ağustosunda askeri bir par· 
tinin yaptığı hfr lhtlltHle elA 

kad11dır. BOUln Yunanlstan'cla 

Venlzeloıı'on nazarı dikkati cel· 

betmeel bllhasıa bo htldleeden 

ıonra olmutilUr. ÇOnkO, aakerf 

lhtll4l cemiyeti az zaman sonra, 

Glrld'de Asiler reisi olan Ve· 
nlzeloa'u Atlnı'ya duet etmlttl . 

Fakat Venlzelos mevkii iktidara 

geçmek için hiç acele etme· 

mitti. Fakat 8 ağustos 1910 
da Aıioa'dan namzetliğini koy· 

doğu va it Venlzeloa bftyilk bir 

ekl!lerf yet ile meb'os çıkmıştı. 

Halbuki elmdlye kodar bura· 
dan meb'oı çıkmak « Atdkya 

tef lerl,. denilen Dlmltrlyoe 
Ralli, Anton Zfgomala, Stelan 

Dragumi'nln inhhıarları altında 

blrıey ldU 
Veolzeloa, milli bir kahra· 

mın, Venlzelos Yunan rQyala· 
rını tahakkuk ettirecek bir 

adam demekti. Yunanletan hal· 
Jn, Osmanlı hOktimetl idaresi 

altında bulunan adalar, Yanya, 
Makedonya, kfiçftk Asya ve 

İstanbul Romları Venlzelos 

Elzze araaında görnyorlardı. 

Venlzeloa, re'slkAra geldiği 

zımaıı, kral hanedanını hiç 
ıevmemekle beraber, Yanan 

emperyalizm cereyanını konet· 
lendlrmek lçtn krallığı tak•iyeyl 

manaelp gördd. 
Bn, 2eklivetlnln belli başlı 

eserlerindendir; Eğer Venlzelos 

hıyatıoan lkfncl ve son saf ha· 

ıında da hissiyatını, hakikat ve 

lbtlyıçlın feda edehll!!e,ldl ~DyOk 
lGğDnft son nefesine kadar mo· 

halaza edecekti. 
Ventz,,ıoı'nn zeki, azlmper

ver, her manaelle kurnaz bir 

diplomat olduğunu kabul et· 

mekle beraber, tınsıoın çok 

kunetll oldu~uno da söylemek 

zaruridir. ÇOnkQ re'slk&ra gel· 

dlğl sıralarda: 

1 - A vueturyı; Bosna ve 
Bereek'I ilhak etmlttl. 

2 - Bolgarlsıın prensliği 

kraliyet ll&n etmlt, Şarki Rum· 
eli vilayetini de kat'i [aorette 

Osmanlı hftkumetlnden ayırmıştı, 

3 - Glrld, son lhtUAl Oze· 

rlne fatlklAl ilan etmlt. Yona· 

nlstan'ı iltihak ederek 6 klşlllk 
mnlakkat bir hillul.met tarafın · 

dan Yunan krala namını idare 
edilmekte idi. 

Bu Oç cepheli vaziyet öniln· 
ele Osmanlı hGktimetl çok Aciz 

Venizelos'a Balkan harbında şansı da 
boynk yardım etmiştir 

••• 
ve bir lı yıpımıyacık kadar kıymetini ytıkııeltecek eo mG· 

~a kın bir halde kalmııtı. hlm bir ılmll daha vardı: Yunan 

Osmınh mı'!cllal meb'uaanında bahriyesi. Bu bahriyenin Hamid 

hükumete ve hAldm millet~ deninde Hallç'te pıslandırılmıı 

kor ı büyOk sulkaatlar yıpıl· Ü•mınh donınmaaına zaten te· 

makta idi. Rom, Bulgar, olıa 
1 

fenoko •ardı; fakat 1909 da dı. 

meb'oelardan:baıkı Arabler, Ar· Averof satın alınarak bo do 
navot'lar ve Maani'ler de birer nınmıya ilhak edilince, Yunan 

cephe kurmnılardı. donınmaaının tefennku ezici 

Gizli celeelerln kararları ga· bir bal ılmııtı. 

zetelerln siltonlarını doldura· Venlzeloa, Bılkın'larda kov· 

yor, caaoalıra gizli hiçbir ıey ntl ihmal edllmlyecek bir dev· 

kalmıyordu! letln relıl sıfatlle Balkanlarda 

Bo nzlyet, B . Trlkuplee'nln mGttef lk aradığı zaman, Trl· 

mu•affık olımadı~ı 11mınlara kapla'e nlııbetlo çok baııka bir 

nlebetle yftzde ~yftz IVenlzelos mevkide idi. 
Jos için monfık bir nzlyet Bir lttlf,.k teklif ini Bolgı 

idi.. rhtan'da BıbıAU'ye bildirecek 

] 906 dın Sonra, Yunan or· bir Stambulof uhk çıkamazdı . 

dosu da çok değlttlrilmlttl. Ttı Venlzelos'on totıcı~ı bir 

fek ve toplar değletfrllmlş, ÇO · Bulgar dostluk ılyaaetl de Yo-

ğaltılmıı orduda son Osmanlı· nınlstan'dı hiçbir muhalefet 
Y onan seferine n lıbetle intikam görmezdJ. Çftnkft, Venlzeloı, yo· 
altını ahnmıftl . Üimınlı hftku karıda ııöyledlğlmlz gibi Yo· 

meti bu vaziyetten haberdar nınhlar için bir mOncl tel&kkl 

değildi; orduda da fırkacılık ha edlllyordn. Onun her kararı, 

kum ııflrftyorda Yanın hakt\· bfttDn Yunın'hlı.rca kudet bir 
metinin bir Balkan ltflfakında k11ar gibi kabul edilecekti. 

Almanya Yerinden Oyna· 
dı. Yüzde 99 Bitlere Rey 
verdi. Şenlikler Yapıldı. 

- Başıarafı lci sayfada -
BerJln, 30 (Radyo) - Alman 

mllletlnln 1 yilz~e 99 itibarile 

Hltler'e rey ve/dJğl teııbft edJl· 

mittir, son gelen haberler, Al· ~ 

man ulusunun, ilk defa ba 

derece nhdet gösterdiğini bil· 
dlrmektedlr. 

Seçim neticesi geç vık.it ın· 

lııılmıttır. Bnnon tlzerlne Al· 

mınya'nın her tırafında gôrDI· 
memlt derecede ıenllkler, fener 

alayları ve bGyflk tezahorat 
olmuıtor. Alman milleti, Bit· 
ler'I, halAekAr ve na mığl4p 

addetmektedir. 
Propıganda nazırı Göbele ve 

Dahiliye nezareti, neırettlklerl 

bir resmi tebliğde, bGUln Al· 
mınya'nın, bftgtıa Alman bay. 

raklırlle donınmaııını ve Bit. 

ler't" göaterflen rabıtanın kot. 

lolınmaaını bildirdiler. 

"Vilbelm ıtraae" meydanında 
yOzblnlerce halk toplHnmıı ve 
Hltler'I görmek lıtemiıtlr. Top 
laoan halk, evvelA (Doyçe Ubeı 

Bıleıı) martını ve mateaklben 
de Nazi'lerln mareını çalarak 

YA 
.. 

Alman milletinin hlaalyatına 
tercOman oldul1r. 

Berlln'ln bDyilk caddelerine 
konmuv olan hoparlörler, seçim 

neticelerini bildirdiği zaman, 
görCUmemlı bir sevinç tecelli 
etmiştir. Caddelerde lnaan dal
gasından baıka blrtey görftn· 
mftyordu. Kadınlar: 

- BıldskArımızı görmek lı· 
tiyoruz. 

Diye haykırmakta idiler. 

Da tezahftrat ftzerlne Bitler, 
balkona çıkmıı Ye halkı sellm· 

lamııtır. Bu an, fevkalade bir 
mahiyeti haizdi. Ak saçlı bin· 

lerce Alman kadınl1rı1 ııevlnç· 
lerlnden ığlamıktı idiler. 

Son gelen haberler, bogftn 
de Almanyı'nın her tarafındı 

bGyilk tenllklere denm olun· 
duıunu bildirmektedir. 

V. U. Meclisi 
Vlllyet umumi meclisi bu· 

gftn uat 14: de vllAyettfl top· 
)anacaktır. Dfln toplanın bazı 

encQmenler, bogOnkQ toplantı 

da mftzakere edilecek mee'ele· 

ler için mazbatalar hazırla· 

mıelardır. 

ıebep gösterir, beraberce Parlee 

gider, B. clo Rdmpar oteline 

lnoralnlı. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

"Madmazel Trepô, Qçilncü 

Napolyon nezdinde Rusya ata· 

ıemlllterl bulunan genç Kont 

Strogofıkl Katyı'nın desti izdi· 

vacını latedlAl zaman yeni dl· 

rektlflerlml alacaktır. Bu evli· 

ilk mes'eleıl hakkındı, Kıtyıya 
hiçbir şey açma. Buna bana 

birkaç gftn enet kontes Vera 
KorlloYDa açtı; mOlaylm gör· 
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meğe - mal olan bu seyahattau 

(da beklediğimiz neticeler elde 

e~llmemletlr. 

Kıterln'ln imparatordan mek· 

top oldığı nk.lt gösterdlğl neee 

ve ııtıret beni cidden sinirlen· 

diriyor. Do kızı ne yıpıcağıı, 

allıh ıılunı? Bo halden ken · 

:dlalnl nHıl kortarahm? Berıeyl 

olduğu gibi bırakarak senin 

yanına gelmek istiyorum. 

"Bana yaz, beni tenvir et. 

Seni kılblmln batak kunetlle 

seviyorum. Senin LOlzln., 

• • • 
Sen Petresburg: Mayıs 1867 
11Se•glll LGlzlm : 
0 Mektobonu aldığımın ertesi 

gilnQ madmaıel Trepö'nftn bir 

ziyaretini kabul ettim. Bu mG· 

lAkattın sonra, senin arhk Kıt· 

ya'yı mahıfazına lftzom kalmı· 

yacığını anladım. Sen mekto· 

bomu ılınca Kıtya'yı Parla'e 

götfirOrafto. Mıdmazel Trepö de 

Parla'te kendisine lhlhık ede. 

cekllr. Kıtyı'ya bu seyahat Pa· 

rle ecrglelnl görmek lltedlğlnl 

dom. Eğer siz Parls'te iken nl· 

tan mea'eleıl tıhakkuk ederse 
hen de hemen Parlı'e gelece· 

ğlm. Amirim bana ·lbım g~len 
izni verecektir. Kont Strogofekl 

çok zengiodh; annesi namdan· 

dır; Moekova'mn en zengin bir 
kftrk ıtıccarıom kızıdır. Fakat 

aalın Çerkee olup ve Meng· 

ılıdı hıaedınına mensuptur. 

Fransız dış hakanının yeni söylevi 

Fransa, Bu Şartlarla Al~ bir Da~~. Aldılıı 
' 

1 
' - Başı J inci sahi/ edo -"' manya ya nanamıyor bırakarak evinden dışarı fıı 
• lamıı, tehir haricine kaçuı• 

- Baıtarafı 1 inci sahi/ede -
ve knnet mel bomları dzerlode 

durank diyebiliriz ki, Almanya, 
bu mefhumların her ikisini 

ileri sf1rmektedlr. Halbuki, iki 

de•letln blrblrlle aolaeabllmeııl 

.e aamlml bir surette teıırlkl 

meaal etmesi için bu metod 

Hğlam bir yol drğlldlr. 

Bize gelince; Fransa sulhfto 
temini için her milzakereye 

amadedir. Bununla beraber, 

muehedelerin • ftatftne çıkarak 

iatedlğlnlkabnl ettirmek yolunu 
takip eden bir devletle değil, 

beynelmilel mftn11ebıtı rl11yet· 

k&r de•letlerle!... 
Almanya; ikide bir, bize Al· 

mın milletinin hayali lbtlyıç · 

larından bahsetmekte ve yapı· 

lan hareketlerin, Alman mille · 
tinin arzusu olduğunu ileri 

ııftrmektedlr. 

Bogftnlerde Bitleri mfttema· 

dl yen alkı,layanlır, keodlelnln 

bize ylrmlbee senelik bir mo· 

ıhede tekltf etllğlul iddia edl · 
yorlır. Ôyle bir muahede ki, 

Ren bavzaeına askerleştirecek 

ve Hltler'fo istediği bir hale 

koyacaktır. Neteklm bunu an · 

sızın yıptslır. Ve Ren bınaaı 
Almao ordusu tarafmdan legal 

edildikten sonra leıihklmat daht 
ineaat ettiler. Do hareketler de 

Alman mlllellnln hıyatt meıe· 

lelerlle alAkadar mıdır? 

Alman'ların iddiası, bundan 

sonra mllaavat dairesinde 
aramızda halledllemlyecek htç· 

bir mes'ele olmadığını •e (Ren) 

mea'eleelnden artık baheedll· 

mlyeceğl merkezindedir. Hal· 
bokl Almanya'nm mes'uliyetf 

kabul etmesi ve (Ren) hnza· 

sun lıgal etmekle hata lıledl · 

ğlnl teslim etmesi llzımdır. 

Banlar olmıyıncı bizim mftza· 
kerelere glrlımemlze lmkin 

yoktur. 

Alm•nyı, mQıtomlekeler meıı'e· 

leılnl de ortaya atmaktadır. 

Oltler, bu noktadı kfmblllr ne· 

ter dDıOoftyor. Biz, • alnız ken· 

dlmlz için değil, beynelmll em· 
niyet için de dikkatli olmak 

mecburiyetindeyiz. Herhangi bir 

devletin diğerine taarruz etme· 

elne rıza gösteremeyiz. . 

Nihayet tonu sôyllyeblllrlm 

ki, muılıedelere riayet gö11terll
me1&e, sulhun · mohıf11&11ına 
lmk&o yoktur. Bu nokta gayet 

mO.hlmdlr, akal ı.kdlrde barba 

sebebiyet verilebilir. 

Almanya'nın her tarafındı 
bugOn diğer devletler aleyhine 

her tOrlQ propaganda Adeta 

Kont 28 yıtında ve çok gftzel 

bir adımdır, babası clhctloden 

ailemize dımad olmığa tamı· 

men llyıktır. 11 
Mlııel 

Suikasd 
Üçftncü Napolyon'un ve zev· 

ceal imparatoriçe Jojefln'lo da· 

vetlol kabul eden, bftyftk Rusya· 

nıo imparatoru 1 Haziran 1897 
de bnıno A vropa zabıtasının 

bGyilk bir teltş ve endieesl arı· 

eında Parla'I ziyaret etti. ~ 

2 Haziranda imparator, Pa· 
rlı halkının fevkalAde tezıhft 

rat •e alkıtları arasında at ko 
ıularana gitti. O giloQn akşam 

yemt'ı~fol Tftyeel de yldl. İm· 
paratorlçe Ojeni ve bQtOo ııray 
kadınl1rı ikinci Aleluandr'ın 
tesiri •hında kalmıı idiler. Pa· 

rlı'te, Parls sarayında ikinci 

mObahtır. Almın'lara sorar· bııtamııta:. Bllhıua Avrop• 
lar mahalleal tamamen hı&tı 

sanız: 

Bizim menf11tlmfz buna lca· 

bettlrlyor. Diye cevap verirler. 
Almanya, letlkhaldekl emel · 

teri için mfttemadlyen sllihlı · 

nıyor. 

Fransa, mftetakbel bir har· 
bın önOoe geçmek ve devamlı 

bir solh temin etmek emelin· 
dedir. Bonon için, Almanya· 

nan ne istediğini bize •çıkça 
s~ylemesl 14zımdır. Yok11 mık· 

eatsız aôylevlerl" mftabet bir lı 
görmenin imkanı yoktur. 

Almanya, tarkta aıırhP-st kal· 
mık istiyor. Bunu bir Uirld 

ınlıyamıyoruı . Saib, birdir ve 

clhınştımol bir mahiyeti hı· 
izdir. Şarkla garp farkı ayır· 

mık ne demektir. Biz, oloelar 

aosyttealnln teeblt ettiği esaslar 
dairesinde sulhu lhl4t edecek 

h4dlaelere mani olmak latlyo · 

ruz. Yaran, yeni bir harp ha · 
zırlayacak ve meçhul makaat· 

lerm hulolGne hizmet edecek 
aolaımalardao blrıey anlamı 

yoruz ve böyle anlaşmalara 
ihtiyacımız yoktur. 

Parla, 30 (A.A) ~ Filinden 
Vt'zelerada yapılın bir seçim 

toplantısında verdiği söylnde 

demletlr ki: 
- Arsıulusal kanona hnrmet 

esl8ı tekrar teessOs ettikten 
sonra Fransa sulhu taralne el· 

verltll her tilrlQ müzakerata 

hazırdır, Ancak mftzakeratan 

esl8ı da aarlh ve ciddi olma· 

hdır. 

Hltler'ln nutkunda Ut. tek· 
lif lerlnl taıhth eder yollu ııôı · 

ler sOylemesl ftmld olonnyordu. 

Almanya, Lokaroo muahedesi· 

nlo Fransız - Sovyet pıktıyle 

kablll telif olup olmadığı me· 

selealnl Ldhey divanını sevk.et· 

mekten imtina gösterirken Bit· 

ler evini iıtedlğl gibi tanzim 

etmek hakkını iddia ediyor. 

Bitler sulhun zaruri oldoğono 

ıöylerbn bo aöztıode Hmlmi 

lae Alman mllletlnln hayatı 

hakkına ve hukuk moaavatına 

dair olan fikirlerini tnzlh 

etmelldlr. 

Londra, 30 ( Radyo ) -
Fransız dıt bakanı M. Fl4n· 
den'ln söylevi, borada iyi bir 

tesir bırakmıttır. ( Oeyll Telgraf) 

gazetesi, bo mes'ele etrafında 

yazdığı bir makalede, lnglltere 
ile Fransa'nın birbirine muhtaç 

olduğunu ileri sflrmektedlr. 

lngill" mehaf UI, ErkAnı har· 
bl1eledn mfttekabll yardımı, 

umumi olmayıp yalnız (Ren) 

mes'elesl için olecrğı kanaatin · 

dedirler. 

Alekeandr'ı ne bu kadar genç, 
ne de bu kad11r gQzel tasavvur 

etmiyorlardı. Kadınlar, hastalığı 

haeeblle hiçbir işe yaramıyan 

bir imparatoriçeye bağlı olmaııı 

dolay111le imparatora acıyorlar· 

dı; bunun için her kadın, Alek· 

Hndr'• hoı görftnmeğe çıhvı · 

yorlar, imparatorun kimi beğe · 

nece~lol merakla ırattmyorlar 
dı. Tftyerl sarayı, imparatoriçe 

Ojenloln etrafında toplamak 

merakıoda olduğu dilberlerle 
dolu idi. 

lmpa:atorlçe Ojeni, çok meş· 
bur olan omuz gftzelllğlnl ve 

kendi ~üzelllAI haeeblle hiçbir 
kadmı kıskaumaz, hepsine her 

vakit galebe çalacağına emin 

bolunur idi. GOzelllkltrl ile 

maruf olan Markiz Gali f le, 

Kontra Portalee, Dilşea Mooıe

bello, Prens Mongomeel ve ma· 

oğramııhr. 

Bombardıman bittikten d 

saat sonra tehir hdltı ıle•I 
içinde yanıyordu. Telsiz lsl 

yono de harap oldoğondı; 
havadisler ufak bir seyyar Is 
yon vasıtııılle neıredllmh' 

Hilkumet, nQfoeca ne k8d 
zayiat oldojtono blldlrmerıı 

ıe de, fazla öUl bolunduğn 
nıhyor. 

As mıra 30 (Radyo) - Jı 
yan kuvvetleri t lmalde 1 

miihlm vehlr lıg•l etmlılerd 
Bunlardan biri Sakota dlğt 

de Deboree'tlr. Dehıtreı, G 
darın 50 kilometre yıkınıO 

olup, zahire ve hayvan pı 
ları ile meşhurdur. Negfte' 

kanrgAhını Gondarda kordo 

eanılmıktıdır. ~ 
Adla Ababa 30 (Radyo) 

Harar bombardımanında o 
foaca zayiatı yoktur. Bombl 
dımın 8,45 de başlamış 

Halk, eıbıbleyln erkenden ıe 

boşaltmış bolunuyordn. 
Londre 30 (A.A) - Bar 

ran ltalyın tayyareleri tarafı 
dao bombardıman edilmesi 

layHlle Deyll Herald gazel 

İlılya aleyhinde Milletler j 
· mly"tl nlzamnım sinin 16 ı 

maddesinin tamamen tıtbl 
için bOkumetl tekrar tazyik ~ 
mektedlr. 

Adle Ababa 30 (Radyo) 
ltalyanlar'ın açık tehir oldo 

mın edildiği halde Harar'• t 

rar bombardıman etmeleri, ıJ 
beş hüktimetlnce protesto e 

lecektlr. 
Roma 30 (Radyo) - ŞI 

cephealnde16çiloca İtalyan 
lordoso, Senaroy hnallelo 
Uerllyerek Şımre şelAlelerl 

Şelohıyı lıgıl etmiştir. 

ltalyan'ların :ıgal ettlkl 

eakotaaın askeri ehemmlf 
bftyftktf1r. Bu mevklln legıll 
den sonra Teaoa, Desele 
Adls · Ababı yollarının açılcJl 
iddia olunuyor. Bu mevki 

ileride vokubolıcak hare~ 
için merkez olacağı sôylenıyııı 

Bombardımanı yıpon İtal1 
tayyarelerlnden biri dön 

mittir. 

Ingiliz gemileri 
CebelOttarık, 30 (Radyo) 

Altı harp gemisi hogOn Iof 
re'ye hareket edecektir. 

Seyyar muallimlet 
letanbul, 30 (Ôzel) - S6 

ltırdekl tedrisat için buat 
edl ıeyyar muallimler tıyln 

mesl kanrlaştarılmışhr. 

dam Koret'I 

yının birer 

söylerdi. 

Ertesi gilo, 3 Hazirandı ı 

mi program blrşe y tıyln etıı' 
mlştl. Alekaındr'ın Parlı'l 1 

yıretl tıkarrftr etmişti. Bo 

için sadece "İatlrıhat,, kelldl 

ynılmııtı fakat Parla Polis~' 
dllrft, ftçöncf1 Napolyon'a <I 

1 
dlğl raporda, imparator Al" 

sandr'ın at ile Sen jerroe11 

kadar bir tenezzfih yaptığı 
4 zılıydı. Çar'a bu tenezzOIJ 

yalnız bir yuer refakat et1Ple
1 

Krua Sen Biler de kendl,1# 

"'' bekllyen diğer etıvarllerle ~ 

tılaomıı idi: Bunlar Rus tdllt~ 
Rosyanın Parls sefarethane~ 
den Kont Strogofskl ve PreJJ 

Katerla Dolgorokl lımlnde ge 
- Şonu Var / 



Avrupa Diplomatları va Istaııbul 

ziyeti Nasıl Garüyorlar? Gazetele~·i ...... 
Noyce Vloer )ornalın Lond garantiyi konetlendirroe bor· 

ıa muhabiri, konfeunıta gö cumaıdor." 

rG~tOğtı dlplomıtluın flklrlr.rl Lltvlaof: V eziyet ılılldlr! 

of gazeteılne yazmııtır. Onda Neteıf yerinde oldo~ona ınp 
eımekre olıo havayı gölleren be bıralr.mıyın Sovyet dıt ba· 
b~ dGıOncelerl •1rı ayrı •ıağı · kanı Llttlnof " ~nnre'delr.I 
yı koyayoroı: btltCln tanıdıklar, boraya gel 

Flanden: Cebir. hakkm önü· diler. Ne kıder yasık ki, hın 
ne geçmemelidir! çok ılıll. Ttplk bir Tıymle 

Cebir, hakkın OnCloe geçme· baHıı tar. Ayal bata, konfe· 
melidir! BugClolr.G gGnde zlaf rane ıılonondı da tar. 
gôıterecek olanak. ıorbıcı bir Değil mil Her teyde lnHnı 
cebir polltlkaıına çığır açar ve kendJne bığlımıyan bir renkılı. 

Anopanın lıtlkbıllnl sağlım · ilk Hr. Yağmur mu, yokta kar. 
laıhracak yerde, onu tehdit mı yığıyor, bir t'1rltl farlr.edl. 
·etmlı oluraı.,. Fransa'nın dıı lemlyor. Gelmeyiniz. ciddi ıöy . 

ıbıkln1, lıte bu ac'Sıaerle nılye llyorum. Her ee.r gdneı gibi 
tin mıblyetlol ıalıtıyotda . ap aydın olduğu bılde nzlyet 

.. Hayır, hıyar, aolaımHlağı çok ehildir. Do ıôyledlklerlm 

harbı kadar nrdumık leteml. ılze yenimi,. . 

yoruz; blı ıolb btlyoruı. Bl
ılm lıtedlğlmlz gayet biriz bir 
tekUde çfıllmfttlr. Her mem· 
leket bu lıteklerl takdirle kar 
tılamıktıdır. Bunan için, hiç. 
bir teyl yı•nıs bııımııı yap 
mık lıtemlyoraz. Gıyemlı, 

tekmil dnletlerle birlikte te 
tebbtlee geçmektir. Avnıturyı 

mee'elell mi? Bu meı'elede de 
ceblrdee ~nce bak ~ellr. A•oı. 

toryı lıladekl t1trımıı değlı. 

mu bir haldedir. Avaıtorya'aıo 
lstlkltllae dokanulımı." 

Grandi: blslm bentb: Hktlmtı 
•ardart. 

ltılyı bftyGk elçlıl Dlno 
Grandi g~ıtlktıoce, b6tGn dik · 
ketleri Gıerlae toplamaktadır. 
Uıua boyla diplomat tıth tıth 
gdlGmıemekte, ılnl eabb ile 

oynamaktadır. Onan gtlUlmee· 
ıaell hiçbir tubhCld ifade et · 
mlyor. Ba gtlltl1111eme ae Mm· 
•ollnlnln aldığı t1trı Te ae de 
bu meeeleye ltalyı mıbflllerla · 
de nrllen ehemmiyetin dere · 
eeılnl lft1 etmektedir. 

0 Bls kıraramııı Yerdik, fakat 
benClı •ıktlmfz •ardır, dedi. 
Ôyle 11aıyoram ki, ltılyı kea· 
dl ıala1"'11lak lıl Mtlletler 
e;amlyetlnde aydınlıhncaya ka
dar ılmdlllk bir bekleme de•· 
hal geçlrmeıe kırar termlttlr. 
Bir İtalyan diplomatı bana, 
''Vaktı gelmeden, biz, ne bığ · 
lınablllrlı n ne de belli baıla 
bir rol oynımığı tılkır11. 

BogGolr.G gClode, Milletler 
Cemiyetinin gôıDllde blı de 
•uçlu ııyılıyoraz. Bize k11rıı 

•lınmıı olan tedbirlerin ne kı · 
dır llulıl keıtlrlhoeden •eıya 

hnhı ıhna111 olduğa ıtmdl 
tlıeydına çakmııtar. Jıılye, da 
ttrıyı bığb kılmadan .,, tasylk 
grrmedlAI landın ıonradar ki, 
t\ •rupr ıalb yıpıııoın yen idem 
kıırolm11anı yırdım edeeektlr. 

hılyı'nın, . Brltınyı'aın Ren 
!Jolltlkaeanı katılm111 için ilk 
t•rt, Brltıoyı denanm11ınıo 
~kdenlzden geri çekllmeıldlr. 

Titulesko: çok güç bir mes. 
eledir! 

r "8u, bir hamlede dGıdtll 
'»llyecek kadar gtlç bir m~ı'e · 
1tdlr " ' lngllıere'ye . kendi nl 
ttbı ehekıh olan Rom1Dya dıe 
b•kınA 6Öz0ne itle böyle baı 
1•dı •e yaptıgı el hareketlerlle, 
loıaycı yuttlmıe olın bir MDd 
1•ıoaaoın öyle çıbaeak tekrar 
'-P•ıtmlamıyacıgını anlatmak l . 
•llyordo. 

Danyı ıulbu için çok gOç 
0ldo~o kadar, Milletler cemi · 
hu tçtn biç te \:olıy olmıyıo 
btr rneı'ele. Vıktlle lr.lbol edil 

~lı olan mtlletlcr ausı kanon · 
, •rı11 mn'Ui~lnl garıatl ılhna 

'lcı.alı; mrcbarlyeıladeylı. Ha 

-------------1-----------
Gö m böş 

Roma Paktına 
Başka Devletler 
de Girebilir Diyor 

Bada·Peıte, 30 (Rıdyo) -
Macar bıtbakını general Göm· 
böı, bagtlo gueıecllere diye.de 
bvlonmaı te Romı'dı Ma110 
llaı ile lm11lıdıgı protokol bak· 
kındı de~litlr ki: 

- Bu paktlar, nılyetl hiç 
değlıtlrmemfıtlr. Y ıloıı, Itılyı 

lle A •aıtaryı n Mıcarletıo 

arasındaki doıtluk rabıtalarını 
kunetlendlrmlıtlr. 

GömbOı, bu paktların. diğer 
dnletlere de ımade oldoğuoo 

n herhangi bir dnlet lıtene 

ltdrak edel>Ueoeilnl flbe eyle 
mlıtlr. 

Avusturya 
Gazeteleri, şftphe· 

leni yorlarmış. 
Vtyıoı, 30 (Rıdyo) - Gı · 

zeteler, Alman ıtıçlmlnla neti· 
ceılnden ıGphe etmektedirler. 
Bir g11ete, Alm1n toprakla· 
nnda cereyan eden eeçlnı in 
oetlceılnl bildiren komitenin 
bıklkata tôyleylp ıtôyl~medlğl 

meçbuldur. Diyor. 

Dikili Halkevleri 
Dikili. (özel) - Bu ıkeam 

llçemlıe gelen İzmir nukatla 
rından Babı ; Olklll gençler 
birliği 1alonunu dolduran keılf 

blr dinleyici karımndı (leıik · 

161 n lnkıltp) mnıola konfe · 
ran11nı ~ermlıtlr. Adli, tlcıri 

ve lktıeıdi, mılf •e 11keı i •e 
kGIUlrel 11hılarda lıtlklilin 

kıymet •e ehemmiyetini la1tlr 
eden hatip çok munflak ol· 
muı ve heyecanla •lkııl•nmıfh. 

Parti blna11: 
Etelkl akıım semt ocakları 

yönkoral Gyelerlnln de lıtlr• · 

kile toplanın parti idare he· 
yeti yeni bir parti blDHIDID 
yıptmlmaeını karar altını al
mııbr. Blnı, nktlle ukl ma · 
haaebel huıaılye . memuru Nı· 

cl'ye sahltn' ve takeltlerl öden· 
mlyen mllli emlake alt bir 
arnya lnp edilecek ve Cuma· 
rlyet bayramına kadar yetlıtl · 

rllecektlr. 
TtltGo: 
Dlklll'de bir baftıdaoberl 

tiHDo dlkllm~~e bıılanmııtar. 

Şimdiye kadar bu dereee er 
ken dikim itine ba1ı..0111amıetı . 

Maamaf Jb kendi ılleel efrıdlle 

mClıterekea lı yıpan hakiki ttl 
ttlnc6 aileler dıhı ancık nl 
uoıa yırıiıoda dlkmeA~ bıı· 

byacıklard1r. 

Ne Yazıyorlar 
htınbal 30 (AA) - Tao'da 

(l•ı!ya · Avaıtarya · Mıcarlıtao) 
bıehğı altındı deniliyor ki, Ver· 
uy muabedeeloln ıhkAmıodan 

ılUyet eden bu Oç dnlet, Or. 
ta Anupı'yı hılyın n6fozonun 

teılrlode bırakan bir ıolaımayı 
yıpmıolardır. fı'ıLat halyın 'la 

rın eon Bıbeı hırbı dolıyıılle, 
Avrupa . mDyneneılndekl teel 

rlul kaybetmeıl , At0ıtarya'nıo 

Frın11z nClfuzu altında lr.Gç6k 

antantı yıklaemılarıaı intaç 
ediyor gibi idi. Almın'larn.ı 

Ren'I lıgal etmelerf Gzerlne, 
halya'yı kasınmak lıtlyen Fra~ . 

ıe, Orta Anopı'dıkl mGnaee· 
bet 1ab11ından çek.ilmeğe mr.c· 

bor kaldı. Ve A•oııturya Ma· 
car bıtteklllulnl Roma'ya da · 
vet eden Ma1101fol, eıkl ıolıı · 
mıyı tahdide imkan baldo. 

Karan. bat ıtltunaodı, Sov· 
yellerin dıt Mongollıtab'Jı im· 

ıılıdaklara paktın ebemmlye· 
tinden bıhıederek, Japon·Ruı 

mGnaeebatanın çok ciddi bir 
ıaf hayı girdiğini yazmaktadır. 

Eden'in 
Söyledikleri. 
Berlin siyasal çeven· 

lerinde iyi tesir 
yapmadı 

Bertin, 30 (Radyo) - OeyU 
Meyt gaaeteelaln bara maba 
biri (EdHrd Pılı), gıaeteılne 

gönderdiği bir telgraftı, Edenin, 
lag1Uı-Fra11111 erlı:hdaarblyele· 
rlnln daimi bir temaetı ltalan 
dakları hakkındaki beyanatın· 

dan Ye bw beyanatın, Almanya 
ılyaaal çnenlerlnde yeni bir 
vasiyet lkd11 ettlgtal, Bitlerin 
ba ıeralt altındı mClaakerelere 
glrlımek lıtemlyecelldl bildir· 
mektedlr. 

Hauptman 
Juri hey'eti 
Tekrar toplanıyor 

Trenton, 30 (Radyo) - Hı · 

vae •j•nıından: Jurl Salı gtlnG 
toplınınk, tabir.ikaı. yıp•D 

detektif ı dlnllyecektl. M11ouo 
Hauptmın. çocuğu lr.bar "dil· 
dlğl için klçırdığına ıôylemek · 

tedfr. MGddelumami, tıl ıGpbell 
gôrdğ6ntı ıöylemlıtlr. Nnojer· 
ıey mıhaf llt, emniyet dlrektö. 
r6nGo tıhkllr.ıt earıranı bildi. 
receğlnl •e fakat Hıuptmın'ıo 
kortaralamıyecağt kanaatındıd•r. 

ldım gftoG yıklıımıı oldu· 
ğoodan Treoton'dı heyecan 
bGkum ıGrmektedlr. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOI,) öbflrilk 

ıekerlerioi tecrfthfl ~ılini:ı .. 

ve Pürjen !;abab'rn en ftetön 
bir mdabil tekeri oldutonu 
unotmayınıı. Kunetli m6•· 
bil iatiyenler (Şabab Sdıhat 
Sftrgfta Haplan)nı maruf ec

zuıelerden aruıalar. 

lzmir Sicili Tica
ret Memurluğun· 
dan: 

(O. zeki dfilgf'lro~ha ve A. 
tnf tk) ticaret uoHnlle l:r:mlrde 
tekercller çarıısaoda 8 numa
rada mımt'ıl plıkOlt, çikolata 
•e erkerlemeler Gıerlne ticaret 
yapan f oba ılrketln ticaret un·· , 
Hnı ve efrkt:t mukanlenameel 
ticaret kanuna btlkGmlrrlne 
göre ılcllln 1 58~ numaraeıoı 

k•yıt n teecll edildiği illa 
olunur. 

lımlr Sicili Ticaret memur· 
luğu reemt mtlbGrG ve 

F. Tenlk imza!• 
l: Muknele 
Blndokoz ytlı otuz ıltı ıe · 

neıi Mert ayının yirmi tıçilocCl 
Pazart4'ıl gtlnt ıaat oobeı ııra · 

lırandı fzmlrde hıllmııa çarı• · 

11odı 14 no. lu dalreılnde n · 
zlfe gören ... ğıda m6hGr •e 
lmıa11101 koyan lımlr GçGncQ 
noteri Tabaln ımuran nklll 
ali ratl gGnyerln yanını gelen 
ehliyeti kınonlyeyl balı balo 
nan Hl te blhlyetlerl kanun 
nazarında ıehadete ehtl g&rCl· 
len klmıelerden lımlrde bıcı 

b1110 otelinde mankkıten n 

ıemelll aydın tehrlnde gaal bal· 
nrandı 55 no. da oturan oe· 
kercl refik ılhırl ogla Ye lı· 

mlrpıluta munkkıten ve te · 
melli lıtıuboldı taktim mey 
danında ımaıyı apartmanındı 

oturan yorgl ımaelldl nam ıa· 

hltlerln tarif n ttıhadetlerlle 

ınlaıılın ehliyeti kanunl1eyl 
balı lımlrde faik pa.. mahal · 
leılnf D çiçek 10kağındı 18 no. 
lo nde otnran mebmet oğla 

eekercl oımın seki dtllgeroğlo 

ve lımlrde ıptullıh efendi mı· 

hıllealnla kepekli 10k-tındı 

16 no. la nde oturan mehmet 
oğlu .tekerci ıbmet tetf lk ın· 

lıtıcıklırı gibi bir elrke& ma· 
ka•eleılnln yasılmıeana lıtedller. 

Adı ıanlara yakandı y11tlı e•· 
bitler yanında ınuları eorol· 
daktı heriklıl birden ıôt:e bat 
ltyuık ment •e terahl Atiye 
dalrealade akdi maknele et 
mitlerdir. Şôyle ki: 

• M l - Şirketin mak .. dı: 
Mımôl pltkGlt1 çlkoltta ve te 
kuleme Gserlne ticaret etmektir. 

M 2 - Sermaye: 6000 altı 

bin T6rk llraıı olup yarı yarıyı 
konulm111 meırouor. 

M. 3 - Şirketin merkezi: 
lımlr ,ebrl n merkeıl moı

meleel ırkercllerde 8 no. lu ti . 

c11et evidir. 
M 4 - Slrketln annaı ~o. 

zeki dOlgeroğlu n A. Ted lk• 

tlrkctldlr. 
, M 5 - Şirketin nn'I; kol· 

lektlf tir. 
M 6 - Şirketi Uzam eden 

umumi Ye hoaaıi lılerle ber 
tQrlD okut te t11bhadatı eerlk· 
lerden OımlD Zeki DGlger oğla 
m6oferldeu lmaayı mezundur. · 

Şukarikl eerlk Oeman Zeki Dalger 
oğlu Iımlr'de bulanmadığı ıı· 

mıolırdı lbım gelen mea~al

yetl bati nk6letl ıerlkl bay 
Ahmet Tnfike nrme~e mec· 
bordur. 

M 7 - Kir veya melboı 

zarar ziyan yara yarıya teni 
edilecektir. 

M 8 - Şerikler lhtlyıcatı 

Hilyeleri için temettG hlMele· 
rlne mıbıobeo haf tadı ylrmlıer ' 
Ura ılıbllecekılr. 

M 9 - Şirket, her ıhı aydı 
blta~oıano yapmı~a mecburdur 

M l O - Şirketin mo11ddık 
def terleri mbıelp 6cretle lı · 
tlhdam edilecek kldp tarafın · 
dın tatolıcıkhr. 

M 11 - Şerikler tlrketln 

Aydın Vilayet Meclisinde 

Aydan, (Özel) VUiyet il ge· 
net kuralomoz dGa llbayımıı 
Ôzdeml.r GQndı'yın Baıkanh· 
ğanda toplınıtak rmaameela· 
deki lılert konoıtu te Ziraat 
bınkaıınca ıatahğı çıkarılacak 

lpoteklf malleun kıymet takdir 
komlıyonlarının ıetl n yedek 
tlyelerlnl ıtçtl . Bu veılle ile 
VtlAyet Meclis Relıl ve balırlle 
Parti ldıre hey'etlnln ıorop hı· 

llnde foıotraf farını gônderlyoram 

lzmir Liseler ve Orta Okullar Sa
tın Alma Komisyonundan: 

Tıbıl11tının yeılılr D"lktarda olmamaeandın 6UlrG ekılk kılıa 
Erkek llaeeloln 992 lira 6 kuroe ketlf il hizmetçi yıh pnlyo· 
nanan . lnt11ta 15 nisan 936 çaroambı gQo6 saat 15 te lbıleal 
yepılmak Gztıre açık ekaUtmeıe konulmuştur. .Blnlltmeıl hGkO· 
met blnaeı içinde kGlt6r tllrektörlftğtlude toplıuacık olan ko· 
mlıyondı olacaktır. K.eıflol, eartnımelerlnl ve loıaat yerini her· 
gtln Erkek llıeılnden öğrenilir ye gôrtlleblllr. 

lateklllerln bn tıln ehli olduklarını lıbat eder olmaları veya· 
bat lıln de~tamı mGddetlnce lnıaatan meı'ullyetl fenolyeılal ka· 
bal edecek mimar teya m6hendlıla nyıbat ehllyetf bıyıadırlak 
direktôrlCllClnden taıdlk edllmlı bir fen adamını letlbdam ede· 
crğlnl ma11ddık eenetle temin etmek ıareılle te 2490 ııyıla 

kanunun tırlf eUlli nııfları haiz olmak eartlle n bo kınanca 
getlrllmetl gerekli belgeleri te 7 4 lira 45 karuıtan ibaret mıl· 
sandığını yıtmlmıı muHkkat teminat makbuıu veyahut gere~ 
veçhlle a'ınmıı bankı teminat mektaplarlle tayla edilen gtln 't'e 
11ıllnde •omfeyonı gelmeleri. 3r 4 827 

lzmir Liman işleri Umıım Modor
IOğOnden: 

ldaremlı milı'ıbdemlnl için yerli mallardın idarede mıbfaı 
kamaı n6maneelerlne gôre ıo• takım elbl1e açık ekıUtmeye ko· 
aola1aetor, Muhammen bedeli 1475 lfndtr. Ektlltme lımlr U· 
man leleri ldareelade mCldlrler enclmealnce 18,4,936 tırlhlacle 
yapılaeağıadaa leteklllerla saa'at nllkılırı H ylıde 7,5 temi· 
nat akçelerllerlle beraber o gaa sa•t JS ee kadar me11ktlr enci· 
mene H .. rtaımeyl 16rmek •e faılı mal6mat almak için yuı 
leleri ıef ll~lne murıc:aatları. ;U S 824 

lzmir Liman işleri Genel Direk
törlOğOnden: 

Idaremla mGı&ıbcUmlal tela ılım eaıım komlı7onandı mıbfuı 
n6maneye göre 10' adet kaeket puarhk ıaretlle yaptmlıcsktır .. 
hteklllerln 6 olsaa 986 pa11rteıl gtlnd ıaat 15 ıe kadar yaka· 
radı yasılı komlı1ona mtlrıcaatlırı . 823 

mık11dıaı dahil olan itlerde 
bia11t çıhtacık Te bu mak11tlı 
baekalarlle tetrlkl meeıl etml 
yecektlr. 

M 12 - Şirket mloulb 
gördtlğ6 yerlerde ıobe açm•~a 
tellhlyettardır. 

M 13 - Şirketin m6ddeıl 
yirmi Clç mart bin dokuı yGz 
otoı alh güuGaden itibaren 
bir ıene için muteberdir. Şa 
kadar ki müddet bitince moı· 
mellh şeriklerce taeflye edil 

medl~I takdirde ayol tartlarlı 
bir aene dıbı dnam etmeıl 

mecburidir. 
Akitler bııka bir diyecekleri 

olmadığını beyan n ikrar et 
melerl Ozerlne tıbu makanleyl 
y11mıklı beraber hazır balo · 
naolar yanında ıçakçı okaoub 
manuı anlıt•lırak meal ve 
mGaderecatı arıularına uygun 
oldoju tudlk lut.odıktın ıoera 
altını heplmlı lmaa ettik ve 

mGhClrledlk. 
Akitler: lm11ları 
Şahitler: f mzaları 

Noter reıml mOhrd ve • ekili 
Ali Raif GGnyer lmH•• 

Umamt No: 2695 
Haıuıi No: 2 81 
Bu mok1tele ıaretlaln dılre 

doıy11ındı sakla 2695 umumi 
No. lo aelını uygun olduğa 

tasdik kılındı . Bin dokuz y6ı 
oloı ahıeeneal mart ıyıaıa yirmi 
DçGacD puıneal gtaı. 

lzmlr 6çClocCl noteri Tahıla 
Amnr reımi mGhftr n 

R. GGoyer imıuı 

1 LAN 
Mukaddema itibarı mllll 

bankaeından ılmıı olda~am 

18545 No h hl11e mu•ıkkat 
ıenedl lbrıkte yanmııı dolayı · 

öle te itibarı milli bankuına 

alt moımelitın da lı bank111 · 
nı dnrl mtlnaıebetlle me&kt\r 

bınkıdı metcot 18545 No. la 
muvakkat blue ıenedlnla 

302004 No. lt eeae.tl ull· 
ılnl mnkdr Iı bıaka11odıo te · 
eellClm edrce~lmden diğer 18ö45 
No. lı muvakkat bl•e eenedl · 
alo mezkur le bıokuını lbra
ıındı bftkmG olmadığı Uta 
olunur. 

Gördeıla Dl HD maballeılnden 

bıcı 8Geeyla oğlo Mehmet 

Otomobil 
Sahipleri Okusun. 

(Zinet) ;!;:;~bu 
açılmııtır. 

lımetpıea •e Fevzlpeea bol· 
varları Gıerlndedlr. 

Rıbıtlık, emniyet, temlıllk. 
bol ıo mükemmel krıetbaneel. 

Mıkloelerln beoıla, ya~ te 111· 
reıl içeriden tedarik edlllı. 
Garıj geceli gQodGzll ıcıktır. 

Gnrıemek uıu edenlr r mOdtlr 
lbnlalm'e mlneaıt elllnlH. 
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DEUTSCBE LEV ANTE LfNIE ' S SABUNLARI) dayanıklı, kullanııılı ve 
fabrfkasıot0 hlle11tzdlr. Her yerden rayınız. 

"AQUILA 11 vapuru balen a ._ ..... 

O 
c;;J) m Da e:::a ş n n lb e te o· Toptan ve peralLcndı~ satış yeri 

llmanımızdıı olup Auvere, Rot · e5::1 U ~ ~ - 2) 
terdam. Uamburg ve Bremeo Omid fabrikası 
için yok almekııdır. ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuaemda Telefon 304i Kestane pazara 

.. ANGORA., npnro Bam· TELEF~N: !2363 

borg. Bremen ve Anvereten HerUirlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y 1 
yok çıkarmı~hr. apı 1 r. 

"ExMOOR., nparo 12 ol Mev uat artları· Alh ay vadtliye o/o 5 
AMERiKAN ExPORT LINES d ş Vadeeizlere % 4 

sanda bekleniyor, Nevyork tçlo • Bir &ene vadelije % 6 faiz verilir. 
bımule alacakur. 

lzmir Oef terdarlığıudan.: 
Iesısın ın Yergi borcundan ötürü tahei ll r. mval yasasına glirt 

baczedllen ha reis mahallesi ve sokağında kain 20 11yıh dok· 

k4o tarihi llilodao itibaren yirmi bir ~ün mfiddetle satılığa çıktı 
rıldığındao pey eürmek letlyenlerln Defterdarlık . tabellıit kek 

mloe gelmeleri. 2 l 24 27 :n 7 34 

S.A. ROYALE BONSGROISE 
DE NA VlGATION FLUVIALL 

Z bire, ftzDm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaJre komfsyoncoloğu yapılar . Mallar geldf-
ğlode bfplerloe CD mfieatd şeraitte Hana 'terllh. = lzmir komutanlığı Sat. al . komisyonu ilaalafl 

.!!!l!"""""""'~~~l!l!W!IJI!"""'"""'~~~--~~~--------'-'"""" .... 
ET MARITI tE 

"DUNA,, v puro 10 nisanda 
bekleniyor, Gılıtı, Bel~rad, 
Hudıpeşt, Bratlılna ve Viyana 
için yGk ılıcaktır. 

SPANSK!EL1NJE OSLO 
"DA Y ARD,. motörQ l l nl· 

eaoda bekleniyor, Hayfı, lı 
keoderlye Dleppe n Noueç 
limanlarına yGk alacaktır. 

Vıpurlauo isimleri gelme 
tarihleri ve navluo tnlfelerl 
ha kında bir tHhhtıde gtrlol 
lemez. telefon No. 2007 ~008 ...................... 

Olivier vEŞOrekôsı 
Limited 

Vapur Acentası 
odell Bau, Birinci Kordon 

Tel. 244:3 
'JHE ELLERMAN LINES LTD 

11M ARDINI AN., npuru m rt 

nihayetinde Ltverpool ve Svan 
ıeadan gelip tabiyede bolu· 
D cak. 

•,TBURSO., npuru nisan 
lptldıeındı Uverpol ve SYın· 

ıe dan gelip tahliyede bola· 
DIC k. 

••GRODNO,, vapuru mart 
uebıeetlude J,ondra, Hol ye 
Aoyerıteu. gelip tahllynde ba· 
lunacak ve ayni r.amanda Lond 
n ve Bol tçln yClk: ılıcaktır. ...................... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIB 
KUMPANYASI 

118ERCULES,, npuro 6 4 36 
dı c llp 11·4 36 da ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTERDAM, 
ve BAMBUHG limanları için 
yOk ılıcaktır. 

uGANYMEDES,. Hpora 8· 
4 36 da beklenmekte olup ya 
kOoG tah11yeden ıoora BUR 
GAS, VA RNA ve KÜSTENCE 
llmınlın için yDk alıcaktar. 

.. GANYMEDES,. nporo 20 
4 36 tarihinde gelip 25 4 ·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTEROAM Ye 

BAM BlfRG llmanJarı için yftk 
ılıcaktır. 

V.ENSKA ORİENT LtNlEN 
0 ROLAND., motörCl 29·3 36 

tarihinde beklenmekte olup 
yOkDnn tahliyeden eıonra ROT 
TERDAm, BAMBURG, CO· 
PENBAGE, DANTZIG, GUY· 
NIA, OSLO ve ISKANDINAV· 
YA limıoları için yftk alacaktır. 

"ALGERIA., Hpuro 14·4 36 
da beklenmekte olop yükünO 

11bllyed o ıoora ROTTERDA&I, 
HAMBRG, COPENBAGE DAN· 
zıs, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO ve ISKANOINAV· 
YA limanları için yftk .. ı •. 
caktsr. 

• 

Zayi 
925 ~oeılode Karaburooun 

Mordoğan nıblyeal ilk mekte 

binden aldığım tıbadetoameml 

kMybeulm. Yenlılol almak Ozere 

mGrıcaat ettiğimden eıkfıloln 

bGkmO olmadığı 114u olunur. 

Karaburun telgraf mu 
habere memuru 

Mehmd Bora 

SERViCE MARITIM ROUMAIN ---------• 
"'ARDEAI~., npuro 3 4 36 YA ve BARSELONE lçltı yak 

da KÖSTE lCE, GALAS, BRA ılıcaktır. 
iLE TORINO hareket tde · Yolcu kabul eder. 
cektlr. lıAndıkl · har«"ket ıarlblerllr. 

0 AI,8A JULlA,. nporo 16 onlunlardakl de~tollı.llklrrdro 

ıt 36 dı gell19 l 7 4 36 da p(. ıceota m~ı'oliyet kabul r.tmez. 
RE, MALTA, f ARSILYA n Fazlı tal lllt için ikinci 
BARSELONE hareket ede Kordon'da Tahmil Ye Tabliye 
cektlr. bln111 ırkaıuoda Fratelll Sperco 

.. ALBA JUUA,. npnru 7 6 Hpor ıcentahğıoı mGncaat 
~6 da beklenmekte olup 8 6· edllmeel rica olunur. 

da PiRE, MALTA, MARSIL Tele. 200~ 2005 . ~663 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
f:!u lambalar emsallerine rıisbeterı y ü:;.de 

20 daha az sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
ıfo ödeyeceğini: ilk /otura ile kolayca anlr
yacaksım.:. 

M. Tevfik Baykent 
Elcktlrlk, ıelefon malzeme deposu vr. 

Slemens fabrlkaları mtımeeelll 

Pe,temalcılar 7i . 79 Telefon 3332 

1 

" .~.;.) . . -

N«A 
o 11 ıu 'ı~ 

Ayvalık şarhaylığından: 
Ayvalığın yeni açılacak aahll caddeılnln 212 metrolıık ve 

3i96 lira 9J kuroılnk birinci kııımının beton ttmel Ozerloe 

kArRlr rıhtım yaplll kapalı zarflı ekılhmlye kooolm•Jflur. 
MoHkkıt teminat 262 lira 27 kuroo uıldt nyı tıbvlltt ve 

yıhot devletçe tınımıo banka mektobo ola~ıktar. 
ihale; 936 Nl11uıoın altıncı gOoGne raetlıyao paıarteıl gilnQ 

BHt on altıda Ayvalık belediye encdmenl dılmlılnde yapılacaktır. 
lılekll olanların proje, keolfoıoıe ve oartnamelut görmek ve 

daha fazlı mıl6mıt ılmık Dr:ue her gao belediyeye baovorma 

ları ve teklif ıarf larını ihale 11atlodeo bit saat enellne kadar 
encGmeol dılmt bıekaolığıoı yermeltrl llôo olunur. 

24 26 28 :ll 

Met. Mv. Raf. al. komlsyonoodan: 73~ 

l - Bir metresine biçilen r.der 245 kuruş olan ve yrrll 
fabdkalar mamulôtındu B 116 J 3 bin metre kışlık elbl 

selik kumaş kapat. zarf la eksi itmeye koou:moştur. 

2 - Jbal P.ef 10 nisan 936 cuma ~ünll aut 15 t edlr. 
3 

4 

Şartnaoıeıl l 60 kurooa l\J. M. v. ea. ıl. komlıyooundııll 
ahnar. 

Jlk inanç pareeı ~:388 lira 75 kuruştur. 

Ekelltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraslle kaun · 
nan iki Ye QçQncO maddelerinde yazılı bcJgelule t,fr· 

ilkte teklif mektuplarını ihale 1&atıodan bir IHt evvel 

M . .l\I . v. sa. ıl. komleyononı vermeleri. 22 27 31 6 

Met. M v. ııa . ıl. ko. re. den: 

1 - Bir metresine biçilen eder 2:l knruo olan 300 Ui 400 

2 

3 
4 
5 

bin metre çamııırlık bez kapılı zarflı ekelltmiye ko 
nolmu~tur. 

İbaleel 15 Ntaan 9:l6 çaroımba gQnQ eaat ı 5 tedlr. 
lık inanç paraeı 5650 liradır. 
Şartnameıl 4!0 .koru~a ko. dan alanır. 

Eksiltmeye gl.ecekler kaooof ilk inanç para ı ve ka· 
nunun iki ve QçfincQ maddelerinde yayılı belgelerlr. 

blrllkte teklif mektuplarıoı ihale ıaaılnde bir saat evvel 
M. M. satın al. ko. nı vermtlerl. 

801 28 31 4 10 

Mıt. M Y. 11t. al. komlayonundıo: 

l - Bir metresine biçilen eder 258 karat olan altmJO Us 
eekeen bin metre kapaılok komaş kapılı r.arf lı ebllt· 
meye konmoıtur. 

2 - Şartnameel 1032 koru~a Ko. dan alınır. 

:J - fbıleıl 14 NJ11n 936 sah gQnQ ıaat 15 tedlr. 
4 - İlk: loıDç paraeı 11070 liradır. 
5 - Ekılltmeye Rlrecekler kanuni tık inanç paraıu ve ki · 

nunon iki Ye Qç6nctı maddelerinde yazılı belgelerle 

birlikte tekHf mektaplannı ihale taatladen bir 81181 evvel 

M. M. V. 11. al. ko. oı vermeleri. 

802 28 31 4 10 

!llllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~1111111111111111111111111'1 

1 A. Kemal Tonay 1 
- B . l ~ ~ aıerıyo og ve bulaşık, $algm Jıastalıklar müıahassısı ~ 
:= Baemabane iıtaıyonu kar111ındak.i dibek tokak bııındı 30 eap• ~ 
§ b ey Ye muayenehaneaiııde aabah eaat 8 dan akpm ıaaı 6 a kadar ~ 
= baetalanoı kabul eder. ~ = ~ =: . Mflracaat eden haıtalara yapılmaaı lüzımgelen ıair tahliltı ye ~ 
:.= mıkroekopik muayeneleri ile •eremli hutalara yapılmuıoı cevu gô· ~ 
~ rO.len Poomotorake muayenehaneeinde muntazaman yıpılır. ~ 
• lll lll lll il 11111111111111111111111111111111 lll il lll l lfl il lll l lll T e 1 fl f o D : 4115 11111111 il l!I 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen kira bedeli 2400 korno olan Aleaacakta denf• 

lıkeleıl nluıa içindeki 400 metre mornbbaı ar '7 4 936 ealı . . ' 
gtloil Hıt 15 te açık artırma aıolUe Izmlrde Aleancıktı 8 ıocl 
loletme komieyononda tkl ay için kiraya verilecektir. hteklllerfo 

180 korooluk muvakkat teminat vermeleri ve loe girmf!ğe kano· 
nı bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle ayol gGıJ 
ve Hattı komlıyona mftrıcaatları lazımdır. Şartnameler Alsan· 

1 caktı 8 inci loletme komleyooondın para ız ılınır. 26 81 7 ~ 

• l 111111111111111111111111111111il11111 O O K T O R 11111111111111111111111111111111111111• --İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--İİİİİİİii9' 

1 Operatör Cevat Alpsoy! Dr.Operatöı· Arif Yurcu 
§§ Mf'rkez Hastanesi Operatörn ~ 
~ Almaoyı'dao ndetle Baetalırını bergCln IHt 15 ve 18 s Merkez Hastane8İ Operatörü 
S ıraıında ikinci beyler ıokağınd• hamam bre•ıındıkl = Baetılarını her gtlo 15·18 e kadar ikinci Beyler sokağı Tork 

)~ 43 nomarah moayenebıoeılode kabul eder. ~ mGıayede 11loou karşında 78 N.lo moayentbıoeılode tabol 

•ıflllfll Telefon: Maayenebıne 1 3316 1111111111111111 E•I 3203 lflllllll .. ed• e•r. _____ ml!ll' _____ Te•le•fo•n• ' 3iııiı3ll93 ___ • 


