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Ras Kassa, adiren GörülmOş Bir Muvaffakıyetle, ltal
Zecri Tedbirle
rin Şiddetlendi
rilnıesini istiyor yanların Kıskacını Boşa Kapattırmış ve Çekilmiştir. 

Ras Sf'yyum 

Roma 1 (AA) -
ıj1ın11 blldldyor: 

e.... BHa kunealerl uferi İtıllı 

ÜçlaeO kolorclaya meaaop 
CtU. n U Mut fırkal•r•, 
Ru &.... ordanna ceauptaa 
bacam etmek emrini almıtlar 
•e ..... ketl•rh• 27 t8 geoed 
betlemıtlardır. 

Ayal zamandı tlmalden ae 
yerli kolordaıa Babeı kanet. 
ı .. rıat çnlrmek Oıere Temblea 
latrlne llımeıe koyalmatlardır. 

balyan kanetlerl GeH ııeb 
rint gecılkten ıonr1 Soceta yo· 
la laetlode Uln Clbuk ~brinl 
ı,g.ı etm~lerl Gzerloe Andlea 
IDıatakaıındı mabarebe b•tl• 
1111.-ır. 

Bab•ıler dOtmaaıa kendi'4-· 
rial çnlrmek lıtedl#nl anlı 
dıklarıadaa dahı ilk temaıta 
tlddetll bir mokanmet gftıter 
llHıAe batla1D11lardır. 

Soa 'IHlyette ılm•lden yerli 
kolordaıaaan .,., e•aapıın ela 
!l Oac:ı kolorduaaa teılı.11 etti 
aı kııkacın oçlera ıraeıadakl 
llıetafe ancak ylrml kilometre 
dea ibaret baloaoyordu ki, bu 
'8f!19fe de l .. IJaD IOPfDtaDUD 
tlddet11 ateıl altnıdı idi. Bu 
topt;a ••eti Babet'lere •l•r aa 
YIM •t11dlrlyordu. 

4-tnia tok arınla n bina 
"

11•le7b Babe,'lere çok mllıalt 
olaa111aa nt•en baahr1a mu· 
lı.•••rneıı JH•t ynıt aHlroıt 
"''thr. Kat'' netice laeaQı ma 
ın ... d.Atlae de Dıbet'lerlo ba 
lbalaarebe1I kaybetllklerl mu 
hakkıkaır. 
. A .. ara l CA A) - Sırfaal 

•J•aaı bildiriyor: 
1'emblD'de 27 Şubeua b8f 

ltyıD IDObHebe kan•ılmı, te 
lalı, . 

ki edlleblllr. DGfmaa kt>n 
:••ini ihata etmek lıteyea çen. 

erden kartalmak için tlddeıle 
Çarpıı1aaıtar. 

Raa K .... ordaıa çok ~ır 
1
•Jlata utramıtllr. Mlblm mi~ · 

:•rda lllib, bı7•an •e harb 
etıaımı l&tlnım -.ıuamaıtur. 

R .. ~ .... da Reı Malegetı 
••• Aklbellaf' uıraa111ıır. 

mar etmekle metgaldlrler. 
Adle Abeba 1 (A A) - Roy· 

ter ajaa11 blldlrlyor: 
Gayri reımi mıldwata göre, 

Antılo, Ambı.Alajl yolunun 
yirmi •• prbtHa S..ra ,.1ar1 
boyaaea tlcld•lll mOaademeler 
olmaktadtr. 

IJondn, 2 (Radyo) - İtıl· 
yan kolordalan bitin Ru 
Kaua kanetlerlnl kapanı ıı· 
kıttmlakluını aandıkları anda 
umulmH bir htdlae olmuo, Raı 
K.aHa, fHla zayiat •ermeden 
keadlılae bir yol açabllmtıtlr. 
Ba ıareıle İtalyan kııkacı bot 
lak larlade kapaamıtttr. 

Raı Ke .. timdi Ru Molrgeta 
ile lrılbetıaı temine ma•effak 
ol matlar. 

Roma, 2 (Rıdyo) - Mare 
t•I BrdoAllo, 145 numırah 
Ru ıebl'Atnde blldirlJor: .. Jı.ı. 

Popolo O'lıalya 
Habeşi tan'da hesap· 
lar görDldO. Şimdi baş 
ka devletlerle hesaplar 
görDlecektir. Diyor .. 

MllAoo, 2 (ltıdyo) - Popolo 
D'ltalyı afulerdeu bıbeederek: 

"8ıbetlıtan'da eski beııplır 
tamamen tenlye edllml, de· 
melılr. Ştmdl ~6rllt>eek beaab, 
ecnebi dnletlerden nutuklarını 
yıpttld111 1ardımlarıa heıapları 

Hrdır. BHı dnletler dom du111 
kurıunlırı Erllngdon ıillhları 

•erdiler, z~yle •r. Ctbotl Uman 
lırıaı Oaheı ılllb n mfthlmmıh 

lçla açık bırakhlar. 
Fran•'aınharblye eacftmrnl 

raport6rl M. Artlmbo •11 gene· 
ral Peıea çok hıkh olarak "Ba 
bareketlerla halya'yı Almanya 
nıa kac•l•na athğını,, ı~yle· 

mitlerdir 
Bu hldlıelere raAmea helyı 

bDkl1metl Ceaene'dekl mlfrh 
ıecrl te4Wrler ce.reyaaıaın lf it 
1tnı memaaalyetle telakki el 
mektedlr., Demektedir. 

ymn kıt'aları Uaı Kan• Ye Raı 

Seyyum ordularını dı~ıtmııl•r· 
dır. l>nımao ıamımlle mftnbe 
zf m olmuıtur ,, 

Negftıı, Raa Seyyuoı'uo mığ 
lôblyeılol bıber ılar almaz 
muhıfız luı•aılle blrllkıe derhal 
tlnııle do~ro llrr:eme teıebbn 
ıftode bolunmuıtur. f.'akaı yar 
dıma fll'Ç kalmıı n bu koy 

nılu Kodanım yıldnlnde •• · 
luıımlard: rlc'•te meabur edil 
mittir. 

Adlı Abahı, 2 ( Radyo) -
BıYeı Ajaaııaıa •erdiği bir ba. 
bere göre Necati ~,.rek yiyecek 
n gnek ıo ıarflyahnda tııar. 
ruf emretmlt •e hırbıa uzun 

- Sanu .S i11ri sahifede -

Cenevre 2 (Radyo) - Ba· 
nı Ajınıı mubıblrlnlo öğ· 

r,.ndlğtne göre, M. Eden, 
hılyın 'ların Habetlıt1D'dakl 
zaferlerine rağmen, ha,yı',y11 

kartı zecri tedbirlerin ıtddet · 
leodlrllmeıloe ve milletler 
ct>mlyetl prenılblne sadakat 
g61terllmeeloe ıarahard.r. 

Joglllz murıbbaaları ile dl· 
ger dnletler delegaeyooları da 
tlddetll zecri tedbirlerin artı· 

rılm111 taraf tarı baluomakta 
ye halyan'ların, 18 ler komi 
teıl toplanttııoıa arefealode 
Afrlh'dın mftbalegıh Hfer 
baberlırl çıbrmaıını nefreıle 

kutılamaktadırlar. 

Mareşal Badoglio Sevinç içinde, Eıı
fes Birşey Oldu, Dedi: 

lıalyan umumi karargahı (Makalle r.ivarındcJ) 2 (Raılyo) 
lıal)an başkumandanı ' Mareşal BJitloglio, neı'e içinde -0ldu#,11 
lıalde büu;,, ga:ıet@cileri kabul etmiş ve şu beyanatla bulunmwıtuı: 

- Eırff>s birıey oldu. Habeşler ezildi. Hu suretle ikinci or
dularını mahı·ediyoruz.. Y ak.nda sıra üçüncüsüne gele<·ek:ir. 
Esasen ondan ıonra birıey kalmıyor ki .. 

Kızılay 500 Köylüye 
Yardım Etti. 
~~-.....,--~-----~~~ 

Pa1ar gDnll Subaşı köyOoe bir heyet gitti, 
patlak seddio hemen tamiri isleniyor. 

Kızılay yardıpı he) eti ı·e S1ıbaıı köyıimle köylii,J_e erzak 

daSıtılırken .. 

Kaıılıy kuramu; Paur glnD baloaan yokı•I k3Jll1e mi 
Subeıı kGyD•e bir heyet gtn blm miktar•• kııhk eı1• H 

dernek 1e1JAb mıatık81ıa• - Sonu 3 nca sahifede -

18 ler Komitesi 
DBn öğleden Sonra ilk Top· 

lantısını Yaptı. · 

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

Yeni A11r gazeteıl, kutuluk 
krreıte meı'ele1lnde "Anlıma· 

yorlar mı, ıolamık mı lıte · 

mtyorlar?.. bıolıkla bir yuı ile 

blıe cetab veriyor ve: 
l - Neırlyatımıza makabil , 

ANADOLUyu, buıud bir tlcuet 
mfle11eeeıl oldugu lımloden 

belit olan Tar it ltmltetln mto · 
f11tlni mGdafaı eyledlgtal, ya· 
zeblleceğlnl; 

2 - Yeni Aımn dı ANA· 
DOLU gibi, meı'eleyl mftıtıbıll 
menfaati bakımından mCUalea 
enlglal: 

S - Tırlte blyle bir lmtl 
yu urmekHSI• kanon çıbrıl· 
muına baAh baluadutanu n 
ayal aamıadı ba mleueeede 
ıecrlbe aahıındea lııenea 

uca1laAoa temin oluaamıyaca 

gını, 

4 - Sade mllıtabıll beaabuua 

hareket ediliyorsa meıell, Zın· 

gıl olrketlnln hazır kutu 110· 

kuoa mflı11de ye bana makabli 
lzmlr fıbrlktlarına taamlaat 
•erlleblle~ğlol, bloıeaaleyb 

lolo, yl mDstabıll, yabud da 
hem mfütıbell, hem karalmut 
mQe11eıeler •e döYh. nokt11ın· 

dan mftraleaıı lbım geldlllnl, 
blrlacl nokta -ytol mClııalull· 
eeaııaa Y eal A11rın muıerlı 

balunmldı&ı, ancak blm•J• 
elıtemlnde bık H mlMftl 
mef hamlarma yH terllmed 
gerekılllal, 

5 - Kaıalak kentleler .... 
13 kuruta aalllaak• .,., b••• 
ayni tartla 10 kuru .. aaıamk 
adamlar balanaraa laou .. 
Hfekat e .. lmeel lhım geldlAlnl 
yuıyor. 

Altı tlıılal taımıyaa .,, 

- Sonu 5 inci sahifede -

Alsancak civarında 

Bir Bakkalla Metresi 
öldürüldü. 

; . 
Katil Tif lis'li Bir Makinisttir, Evi De 
yakmak ozere iken Silabile Tutuldu 

E•elkl gece Aluncak'ta meı · 

adiye mıhılleılnde tkl _ kltlaln: 
nllml ile aetleeleaea bir el · 
nayet olmattar. Valı.'a ••t 2:J 
de H lklael zade eokatıadı 
olmoıtar. Bu ıokakta 8 nama 
ralt nde ılocardıa Flllbell 
Rıbml'aln fıbrlkaım.ta nıtı 
batı Ttf Uıll 4 7 yıeıadı Nlyaal 
ogla Şlkr6 otarmakııdtr. 

Oa eeaedenberl Flllbell Rıh 
mlaln f•brlkeıında çaht9a Şnk 
.. ı; ba ula •e lsmlr'de dl~er 
bir ula ublbldlr. Bundan bir 
mlddet nel nloln alt katını 
eıaeyla oAla Sıtlu adında hl· 
rldae ldralam•thr. Sıtkı bııdu 
rakta 6 aumarah aebat baklı:ı · 
llyui ıahlbl ,,e 31 yat1ırın 

dad1r. Sıtkı'aın yanında bu 
etde metreıl Sabiha T1rdı. Sa 
blba lııubol'ladar •e brntlı 
27 • ıtındadtr. 

T~bklkatı gftre Sıdkı; metreıl 
için totmaı oldugu bu ne 
haftada iki iç gOa gelerek 
kalmakta idi. E•lt olaa Sıdkı 
iç çocuk bab11Mlar. Katli ŞDk 
r6al8 de bir kar111 n dört 

çocuıa Hr•ar. 
Enelkl gece Şillı:rl ıaat 

22 de itinde• nine gelmlı, 
nde klraoa bulanan Sıdkı ile 
meıreıt Sablha'yı e•ln lıt kı · 
unda keadı od11ıada bir içki 
m .... ınıa betında ltret ederler· 
kea balmotıar. Bu 'lulyetl 
beAeamlyen Şllkrft; hiddetlen 
mi... de Sıdkı, keodlılnl de 

mı•y• Ç9A•rmıı: 

Katil Sükra . 
Yorgaaıaa, gel iç, dJnle• 

alrtla, demlıtlr. 
Da dnetl kabul eden Şlhl 

de maaaya oturarak lçmeıe 

bıtlamıftar. Fa\at blraa ıoan. 
ŞClkr6 ba hıll b!r aile kadıaa 

lçla dotr• bolmıyank ke ... 
karıııaa balarmaıı batlımıt, 

- Baal111 blr clabı blılm 

odımıada gôrmlye7lm. Bea iNi 
Sabllaa ile g8rlımemeal ..,... 
kaç defa teablh elmletl•. 
~mlı .,. Sıtkı ile ••treal 

SabllaaJ• da: 
- Sonu 4 nca sahi/ede :: 
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Al~~.. ya 1 G lUı n lUı n T e O y a ~ o H a lb> e ır O e ır ü 1 ~~1°:::kur .. 
18 ler Komitesi, Dün öğleden Sonra Zecri Tedbirler M. Eden'ıe·;;;-Ve Deniz 

Konferansı 
I..undro 2 (Radyo) - Hını 

Ajansınln öğrendiğine gôrr; 
Alman elçlıl, onbfn tonluk 

kruvaıôrll"rle 28 bin tonluk 

T 1 V ık. S ff Şiddetleodirilecek saat konuştular·· 0'1 

op anmış e 1 aat l'-Onu~mı1ştur. Olursa ltalya Uluslar Parlı 2 (Radyo); el·f "'< r~de M. FlandeD 1 e f'P~ 
kurumundan çekilecek Bonkur'uo M. Edeo'le 9 o!! 

Loodra 2 (Radyo) - Deyll tarını mGIAkat sıbab•ll oıfttU 
---------------------.. ----------------------

M. Flanden, Barış için Bir Çare Araştırılmadan Zecri 
zırhlıların tonll4tolırlDın nal· 
tılmım hakkında nrllecek: kı Ttdbirlerin Şiddetlendirilmesini istemedi. 
rarı kabul etmesi için emir 
almıştır, Cenevre, 2 (Radyo) - Bogft.n 

Fransız dış bakanı M. Flandeo 
Suı·iye Mes'elesi. ile Fransız nazırlarından M. 

Kont l\lartel Parti reis- Pol Bonknr n, lnılllı dış bı 
kanı M. Eden arasında cereyın 

lerile konuştu. 
Kudfts, 2 (Radyo) - Suriye 

AU komiseri M. Martel, Suriye 

fırka reisleri ve milliyetperver· 

lerlle sakun ve ozlaıma eaaslın 
bGlmık Ozere müzakerata baı · 
lamışhr. 

M. Dö Martel menfi bolu 

nen Arap r{lesaeıne da omomi 

bir af b bıedlleceğlnl vadet· 
mlıılr. 

Buoa rağmen vaziyette ealôb 
yoktur. Şam, Hamı, Halep, Bn 

moe' tn heyecan bakidir ve hl · 
dlıeler denm etmektedir. 

htınbol, 2 (Özel) - Şam · 

eden kooaşmılardı, çok mü 
blm meıı'eleler ted1.lk edllmlı · 

tir. Bo meyanda, Roe . Fnoııız 

paktı ve Bltler'•n son ıöylevl 
mevzuobahı olmuştur. Ayol za. 
manda, merkezi A nupa'nın 
bugtlnkQ dorumu n İtalya -

Habeılıtan lhtllAfı konuıul· 

muetur. 
İngiliz dıo bıkana M. Eden 

bo konoomalardan ıonra Itıl· 

yınıo Cenevre murabbu mua · 

vlnt Yovaskope'yı kabul et· 

mlotlr. ltılyı morahhıııı, Do· 

ğo Afrika kamandını mareıal 

Bıdoıllyo'oon ıon resmi teb · 
llğlol vermlatlr. 

~~~~----ı~~~~-

ıöylemlo ve diğer dnletlerlo 

de taııdlk ve lıtirıklle İngllte 
renin petrola ambargo konma 

sına muvafakat rttlğiol beyan 
eylemiştir. 

M. Edtn'den ıonra Fransız 

dıo bakanı M. Flanden de ıöz 

sOylemlı ve demlotlr ki: 

- Barıe için bir çare mev 

cod olup olmadığını arıetırmı 
dan zecri tedbirlerin elddetleo 

dlrllmeelol dol,ro bulmuyoruz. 
Bonon için, l 3 ler komitesi· 

nln, yarın môıyô (Madaryaka) 
nın baokınlığında ıoplıomaııını 

teklif ediyorum. Bo ııoretle 

muhariplere de bir milracaat 
yapmak lmUoı haıııl olacaktır. 

.Naıııl ki, Roma ile elmdlden 
mubıberedeylı . ,, 

İngiliz dıı lılerl bakaı:ı M. 
Eden; M. Flaoden'lo nazar ook 

taaıoı kabol "tmlı, logfltne'olo 
de uluslar korumu YHıtaılle 

bldayetteoberl bir bırıo boııole 

gelmesi için çok çahallğını be· 

yan eylemlotlr. 

Cenevre 2 (Radyo) - Ha 
nı muhabirinden: ltılyaolar 
ıon muvaffıkıyetlerlnin 18 ler 

komitesinin kararlarını değletl · 

receğl kanaatİndedlrler. halyao 
deleg1&yonu, her zaman için 

ııulbı b11ır olduklarını ıon 

zaferlerin Roma'nın gözlerini 

domaalamadı~101, geoit arzula· 
rının tatmin edllmeııloln de 

şart oldo~onu ııöylemektedlr. 

İtalya matbuat bakant.ğının 

salAblyettar blr raknü, Bavaı 
mohıblrlne ıo beyanatta bu · 
loomoıtnr: 

"- Biz Cenevre •ye merak 

ıııikadle geliyoruz. 18 ler ko · 
mhealnln ne kırarlar nrece· 
ğlut gôrmek Jııtlyornz. Çftnkd 

bu kararlar, kıt't neticeyi mey· 

dana çıkeracaktır. ,, 

dan haber verJllyor : Homoı, 

Halep ve Şam~da teıthGrat ya· 

pılmıetır. Bırfstlyan ve lellm 
milliyetperverleri ellerinde bay 

raklar olduğa belde sokakları 

dolaşmışlardır. Hf çblr h4dlae 

olmomııtır. 

Fevkaldd ö> :komiser nefyedfl· 

mlş olan liderlere de 18.mll ol 

ltılyanların eon aııkerl hare· 

kAu, Cenevre ııyaııal mehaf I 

lfnde akisler yapmıotır. 

18 Jer komfteııfnln toplan · 

tısında mevzoobahlı olacak 

mes'eleler etrafında 111bıhleyln 

voknbolan f tkir teatileri esna · 

sındı Fransız dıt bakanı M. 
Flınden, Frınaaoıo noktal na · 

zarını ııhar ederek Streza kon· 
feraoıındı İngiltere, lıalyı ve 

Fran ı araeıoda takarrdr eden 

Mısır· logiliz Müzakere· 
lerine Dün Başlandı. 

mak Qzere bir d llAo edece· 

ğlnt vadetmlotlr. Batta bu il · 

derlerdeo bızılarıorn bu i{ece 
dönmeleri beklenilmektedir. 

Südan Meselesi ile Mısır'ın Muh

N asyonallaıler, kendi arala 
rınd n seçilecek bir 19ef in rl· 
yaeetlnde dört ktetuk bir he 

yetin Parfa'e gltmeCJlnl ve Sa · 

rlytı Fı neız moah~deslal hı 

esasların boıulmamaııı llzo · 
monu llerl etlrmtlşUlr. Fransız 

Müda-temel Bir Taarruza Karşı 
faası Da Konuşulacaktır. 

zırledıklarını lııtemişlerdlr. Kont 
Mertel bir federasyon teoklllol 

llerl eOrmthtftr. Nısyonıllıtler, 

Franeız aekerlnfn Sorlyede dı· 

bili işlere karışmıyıcağını dair 

teminat lııtemektedlrler. Mtlza 

kereler iyi bir ıekllde denm 

etmektedir. 

dış bıkanı, barıeı tehlikeye dft· Kıhfre 2 (Radyo) _ Bogftn 

şOrmeme ' için zecri tedbirlerin İnglllz . Mıeır mOzıkerelerloe 
ılddetlenmeelnl iltizam etme- baelınmıotır. Mııır bakumetlnl 

mfetlr. bıovekll Mahir paoı ile Nahaıı 
Siyasal çevenlerde söylendi· paoa n sair milliyetperver de· 

ğlne göre, Franım; dıo bakanı legeler temıU etmektedir. ln 

M. Flloden ile loglllz dıı ba· glltere'yl de loglllz fevkallde 
kını M. Eden araııındakl hu· 

komlııerl, Mııır ııefıred bıekA 
ıoııi konuımalar, lbtlmılkl çar· tlbl •e Akdeniz ban ko.mıD· 
ıımba gOnGoden e-.el ıonı er· danı, İngiliz Mıııır ordoııu ko 

T kk mlyecektlr. mandanı '9e lnglllz Akdeniz 
Ür UŞUDUll Cenene, 2 (Radyo) - IS merkez kouetler kumındanı 

M ff k. ti . ler komfteel, bu~an öğleden temıll etmektedir. 
UVa 8 ıye eri sonra uıt 15,30 da Portekiz 

Bogft.nkQ meııal meraıılm ile 
Ankara, 1 (A,A) - Onbee morabh1&ı M. (Devaıı Koneel · 

gecmlotlr. Asıl miizıkereltr 9 
gün önce TOrkkoıona ald iki les) in baekanlığıoda toplanmıo 

d Martta baolayacaktır. 
tayyare ve iki romork ile fa. ve 17 yl 40 geçeye ka ar mft.· 
kleeblr'e gltmle olan Tilrkkuşo zekerelerde bolanmuotor. Kahire 2 (A.A) - Brltanya 
muallim ve talebeleri orada Komite; eneli\ mOtehassıı · yakaek komlıerl Slr Mlllos 

yelken uçuşlarını milaılt arazi lar komitesinin verdiği rapora Lampııon Lı Mıııır delegaayonu 

6zerlode tatblkattı.bulundoktan tedklk etml11 n rapora merbut ara1tnda müzakerat bogOn hat· 

sonra bogOn 11at 11 de Eski· muhtırayı okomuotor. Ondan lıyacaktır. 
t bh V ) Mıııır'ıo 1922 deki latlklal eehlr'den ıyrılarık 13 le An· sonra neç mora aııı ( camın 

1 1 dl k d ilanında moalllktı kılıtn dört kara'ya gelmlelerdlr. ıöz ııôylem e n Om ye a ar 
Bnkara • Eekler.blr arıııınrta konmoo ve bundan ıonra da nokta hılduodı nibıt bir tarzı 

1 1 1 d hal aranacaktır. Hu dört nokta bu gldto gelli ile bir kısım koomeeı b.ım ge en ıecr te · 
Tftrkkoşa mensupları ilk defa birler etrafında f tklrlerlol be· ıoolardır. 
olarak 500 kilometrelik bir yın eylemiştir. l - BrltenJa lmpıratorh:a 
romork oçooo yapmış boluna· M. "Vesmao" dan ııonra Jn. ğoouo Mıeır'dakl mnvaulele 

~omr•l•ar ....................... gml•ll•z•d•ı•ş•b•ı•k•an•ı .. M• ... E•d•e•a .. e•ö•ı .. •rl•n•ln .. e•m•n•i•y•et•I, .......... ... 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 257!l 

Yalnız bayramın birinci ve ikinci gllnil 

An.na l(arenin 
Cihan elnemacılığıoın yarattığı, yalnız gOnün haftanın ve nihayet senenin değil fadıt 

~tmdly.e kadar '90cudı getlrlleo ııheserlerln de feYklnde bir filim . 

Greta GARBO Fredric MARCH 
Bay ramrn üçimcii ,·umu giinündeu iıihuren scnenın en heyecanlı (ilmi 

TAR ZAN V AHŞILER ARASINDA 

TOrkçe Sözlfl 

2 - Mısır'ın muhtemel bir 

ecnebi taarrozooı karşı m'Gdı · 

118111, 
3 - Ecnebi •e ekalliyet 

menfaatlarının himayesi. 

i - Scıdan meıeleıl. 

Londra 2 (Radyo) - Tay· 
mlı gazeteılnlo Kıhlre mobı· 

biri, lnglllz M11ır görtlomelerhı · 
deki, Mııır delegıııyonnnoo ek· 

ııerlyetlnl teokll eden ve Vaft· 

çılıran İngiliz delegaııyonooun 
proğramıodın memnun olma· 

dıklarJnı bıber vermektedir. 

İngiliz proğramı, SGdın meııe 
leslolo SOveyı kanıhnın mO 

dıfraeı •e aekerf el blrllğl me· 

ıelelerlnden ıonra mOzakereılol 

iltizam etmektedir. 

18 ler 
Komitesiııin 

Vereceği Karar. 
ltalya için bir dönüm 
noktası olacakmış. 

Cenene, 2 (Radyo) - Ce· 

nevre mahfellerl, Italyanın 18 
ler komitesine hiçbir mOmeHll 

gôodermeoilı olmasını rağmen, 

toklantıya bOyftk ehemmiyet 

nrdfğlnl beyan eylemektedlrler. 

Sellhl1etlf bir ııbılyet Hı 

us •jınıı muhabirine beyanını 
bulunarak: 

- 18 ler toplant111 aolıı 

mazlık mee'eleıılnde ltalya için 

çok eeıelı bir dönüm noktaııı 

teıkll edecektir. Demlotlr. 

Akhisar' da 
Toton dikimi haşladı. 

Ak.bhır, 2 (Özel) - ZGrrı1" 
dan Mehmed Sıodırğı, bogfto 

ilk defa oluık yent ıene mıh· 
ııulOnO f ldelcırden çıkarmıe '" 
t11rl11Bıoa dlktlrmtıtlr. 

Meyi gazeteııf, halya aleyhine 12,10 kadar deflP> ~1,,ı 6f 
yeni zecri tedbirler korııık: Bundanaoora Oç 

1
,00 t!' 

ltaly~nın Uloelar ıoıyeteslndeo yemeğlol 1 M. A•e
00 

çekilmek bakk,ı.dald k:araını dinde yemişlerdir. ~po 
hemen tatbik edece&lnl g~re · M Flınden· Bolg' f1,f' 

Parıl. ııef irini ~e Y 0A0'1e',ı·' ~ ceğlz. Demektedir. ,. 

S A k 
" Genetre daimi deıeg 

on s erı kabol etmlotlr. 

Hareketler Celal Baya .. 
Londra 2 (Radyo) - Oeyll 

Meyi gazeteııl, "Mareıal Ba 

doğllo'non ıon zaferinin mfthlm 

tesirleri goralecektlr. Franaa, 
ıolh ve tavaB1ud tc:oebbft.ıılerln 

de daha mGeatd bir zemin bol · 

Istanbul'dıı ~ 
letanbol, 2 (ôıel) ;,1.ı ~ 

noml Bakanı Ceıtl l tlt ~ 
eabah Ankara ekıpre• 
rlmlze gelmfetlr. fiC 

moo demekıır." demektedir. Mümtaz, lç oıd~ 
Bulgaristan'da ret MndnrO ~~ 

Mecburi askerlik ) - ı1 letıobol 2 (ôıel I• ~J~ 
haberleri yalandır.~ n ticaret mflOJCl&tl~OrlOE" 

Sofyı 2 (Radyo) - Holgı · tez, iç tlceret P> 

rlstanın kıeı bir umında mec· tayin edUmlotlr. Jııfl 
bari ilkerllk aıınlGoG tatbik ,, ergi Itirsı 
edeceği bıkkındıkl haberleri • ~oO 
Sof1a sılAblyeuar mehaflll iki No.lu koJ1l18

' , 
k 1 L dl d'tece~ ..ı le z p etme.te r. tetkik e 1 l•" 

T K 1,, , 
ram vay azas 1 İstanbul, 2 côze ~. ·~'''; 

yaralılardan n letaobo\'daD 71

1 
tet~jl f' 

rHlarUe, Aobr• d 191011 

biri daha öldü.. nın iki noOJlr8h koıP 
letanbol, 2 (Özel) - Tram 

ny kazasıudı yarılınan n 
haııtaoede bir ayağı keefüın kon· 
trol lsmıll de bogfto ôlmdıtGr. 

lngiltere 
Almanya ile yaptığı 
gibi Rusya ile de 
misak mı yapacak? 

Londra 2 (Radyo) - Ueyll 

Telgraf g11eteııl: lnglltere ha 
kumetl , Almınyı Ue yaptığ• 

-.eçhlle, Sovyetlerle ayrı bir 

mleak yapmağa b11ırdır. 

lnglltere bakumetl bllh1111 

Rusya dooanmas•nın lnktoaf 
ettiği bir ıırada Almynya lle 

ozlıtt•ğı oekllde bir oz!ıema 

yapmak bıltkıoa maliktir. Ue 

mektedlr. 

Beyaz Kitap 
BugOn neşredilecek 

Loodra, 2 ( Radyo ) - Ef 

kirı umumiye, milli mildaf1a 

planı hakkında oeoredUecek 
beyaz kitabı heyecanlı bekle

mektedir. Kabine bogtın top 

lanırak yarın oeoredtlecek: olan 

bey11 kitabı ıon defa olarak 

gözden geçlrmlıtlr. larırla eôy · 

lendlğloe göre, oılli mftdaf1a 
veklletlne, ılmdl hava bakanı 

olan Lord Bertem cetlrllecekıir. 

Fransa'nın 

Ankara Sefiri .. 
Parlı. 2 (Radyo) - M. FlAn 

den'ln Cenevre'df'D avdetlnl mil 

leıklb bir kabine lçtlmaında 

Franııız sefaret erkloı araııındı 

bftyOk ıebeddıllıit yapılacaktır. 

Faı umumi vıllsl M. Pooeo 
M. Kamerer'ln yerine Ankara 

ıef lrllğloe ye Ers umumi Hll 
llğlne Tunus umumi valfıl M. 
Peyrntoo tayin edilecektir. 

Güneysu 
Vapuru yftzdOrfildfi 
lııtıobul, 2 (Özel) - Tekir· 

dığ civarında karayı oturau Gn. 
oeyeo vapuru yOzdQrOlmfişlOr. 

gol olae1ktır. 

Kayakçılar JOıı 
Oöll r1 

ı) ,, 
Ietınbol 'l (öze 111r1 ıı' 

mlw'ıeld kıe ollOJP11'\,,ı• 44 
tf rak eden kıyakçıtırı 
dftler. 

GalatasarııY 

Boks TakııJJ~ıl 
Ankarada 01aÇ yıı V'1'~ 

- rv Ankara 2 (6ıel) ,yP) 
bOt f"'11 sarıy bokı tak•OJ1 

1 de ~11 
cek n coOJa, diğer .ı,ı~t 

re P d'' geceııl olmak tıze ~ı,r 
Pac• 

iki mileabaka 11 teb 
Otuz ortaıııe1' 
daha açılacıık· tı01; 

İstanbul 2 (özel) ~rl• ".1 
k ıe ,ır. 

bakanlığı, ıele~e oıob'el ~I 
ıılnde memleketı0 ~1etı 
lerlnde otuz or"OJe 

91
,,. 

l orr:O' • ıçmığı karar ., • o• 
Mussolı er~1 

ıe~r v ~, 
Yeni bir söY &ıoıl 11 

-') __,, O,V· 
Roma, 1 (A.o!' b•'~ost ~· 

Venedlk aarryıoıP .,,ı~ ,&fi 
150 bin klolilk bit I•'' 

,oıı ıı 
lesine hitaben ıb~" 
mlştlr: ~ıııe1 1' 

- Siyah göo>lt ıt~l bo .,• 
1 ,,, dt .ı 

lloln bize teOJ 0 
6000 ~F 

tlkam ve zafer g lf ııe;bıtf'1 
raman 11kerterlıP 1ıd' ıof 

bl•rıo o ,J 
derken ıılıln ru oısJ'" 1ıor 
eden hlıı\,re ıetC ıeı ,~ 
rom. Bunu bidf8l'ce~ı1''1 b~· 
ve daha da eoyllY" 6,ıe' ~·' 

btl 9 ,ı• 
Mueeollnl'nlo ı~••'' 

tarafından ıooBll~ 9 

oılanmıotır. 

Hitleı''iıı .. 
Sulh Teklif 1,,, "',, 

fled!o) ,.dl~; 
Londra, 2 ( 10 1 ~-

ekspreo gızeteel; o 'oııl" / 
glSre, M. l''IA" t &i 

0
,,. 

Edt:o Cenevre'dr. ı1t ıı' 
eulh teklif tnl 

edeceklerdir. 

ltı 

yı 

• 
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ltalyan~far Telef . a· .................... . Dtşumlcı 'l'ıirl:ire 

ydarıoı Sakhyorlar l\tı? 

l'f. .. µbat 936 ıari/ıli Marı 
çes~r Gerdiyerı gozctesindctı: 

Pa.7.nrtcsi güoil avam kamara· 
~1nda halyau ve Babef .kayıplan· 
nıo mik.darı hakkında sorulan bir 
ıuıla &!. Eden cevap veremedi. 
fhı.imal ki Hobetılcrio kendi telef· 
lerı hakkındaki tahminlerine kıy• 
ınct vermemek llizımdır. Fakat ne 
de oha, halyan lar bunu bir sır 
halinde 11kl11alar da kayıplarının 
EBJ ıaını gayet iyi bilirler. J ıalyan• 
l~r, kendi millr a kederinin zayiat 
lııteeini resmi olarak bildiriyorlar· 
aa da yerli kııalardan ne kadan 
telef olduğuna dair hiçbir ~ey 
ftÖylcnmcmektedir. 
. ltalyan'lar umumi olarak üç 
tıp yerli aeker kullanmaktadırlar. 
Bir lmmı Eriıre'li Aııkari'ler bir 
kıaını Somalili Dubat'lar bir kumı 
da Trablus'tan getirilmiı Trablus'lu 
a kederdir. 

Şimal ccpheaiode bit kolordu 
t~ınamile, Aıkari'lerden murekkep· 
tır ve bunlar ltalyan ubitlerinin 
~uınanduı altındadular. Ôt ki ko· 
ordulıu· dıı tabur halinde yerli 

.aekcrler bulunuyor. 
•. Bunlar bfitün kuvvetin üçte 

hd~nnden fadasım teıkil etmekle· 
ırler. 

. Cenupta buularm ayısı pek 
beJJı değildir. l•'akat Somalilcrden, 
en aoağı bir ıümeo '"ardır; ıonra· 
don bir yerliler lfimeni duba teıkil 
oluonıuotur. Hunlar. kendi ımlan• 
na yBkl~tilmit olan ağır işlerden 
ve Saeea Baoeb yakınlanndaki 
Annle kuyularında, bir de , ibcli 
trmağı fizerindeki Karanle'de iki 
nıağ}Obiyete uğraıJıklarıudan ear· 
ılmı~. bir .halele bulundukları için 

Yerlenoc şımnldcn getirilen Trablue 
ve J.:ritre nıkerleri konulmuştur. 

Şimaldeki cesaretleri ve hü· 
~fımete bağlılıklnn eu götilrmiyen 
l'.rltre AeknrHcrindcn 380 8 ker • 
geçen ay Dolo'dıın yapılan ileri 
h~rcketiode İngiliz Kenya•8108 geç· 
mııler ve orada 1rıgiliz'ler tarafın. 
dan muhafaza ahına ahumıelardır. 

Her ne kadar yerli aekerleriu 
resmi telef lieteıi ue,şredılmiı e de 
ara•mada çıkanlan rcami bildiri· 
lertc f ıalyan aeker lerioin yııoı ıra 
oa •rııa verdiği olQ \C yarah ııayı· 
eını,_ gGdıterir rakamlara da rastlan· 
mn .. ıa ır. 

Öte ıarafıao Homa'da ne 
d·ı . şre• 

ı mış resmi hnbcre göre 3 ilkte§• 
?ndcn 31 i!k. kfiuuun kadar barbm 
dk Oç ay ıçınde vcrli aak ·rl rdeıı 
390 kiei öldO~ü ve 14 kişinin de 
layboldnğu bildirilmi~tfr. Eğer bu 
ıraporları. llC§rediJcn gündelik b·t. 
ıdirilertle \erılen telef aayılnrı ~a 
katılacak olıır a, yerli aekerlerin 
~imdiye kadar \'erdikleri zayiat 
O«>yle olma!l lüzıındar: 519 öto' 
46R yaralı, 35 kayıp. ' 

Bundan hatlta bir defa mfip· 
hem ıur llc "320 ki§i ölü ve yaralı 
re 'ld'ıı· k rı 16 1" abul cılilmiv, Dolo ha. 
rcketlerinde i e bOabütftn müphem 
olarak yüderco ölü ve yuah oldu· 
~u bildirilmiştir ki, buolan dıı 
YekOna katmak liıımdır. Yaralnoan 
Y0zlerce askerden birçoğu da he· 
&aba katalım: nnıan bu bulacağı· 
~1~ rakam, gene teleflerin azami· 
8101 biıe veremez. 

1 
• Reımi lıildirilerdu milli aakcr· 

erıo leler mi•cdan hakkında w•ri· 
~~11 rakamlara inanmak kabil olan 
lı: ılc, yerli aakerler hakkındaki ra• 
it ~mlara itimat etmek pek müm. 

un deAildir. Bir takm1 küçfik 
Ç~t~tmalar olmakta ve bunlar biJ. 
dır1fü1ı; 

L. en bunlara giriıeo yerli 
a 'erle • 

rın telef ııayı ı &ö)lenme· 
nıekted· k" k ır ı bu aıırcıle ortaya çı· 
1ı::" hakiki )'f"ktlou bulmak im· 

nııılaırnaktadır. 

1 d 
Dolo yakınlarındaki hareket• 

er e k' b ll t ı u barplarda 1talyan'lar 
l 

9_>~1lerin bin seker ıelef verdik· 
eruu ıuyl . 1 d 1 b'ld" , enu~ er ir. talyan zn1iatı 

,_ • ırılmemi§, Lundan ba§ka Anale 
lllU)'u d sun 1 Ve Karınle'de de ölfi 
'"e 1 )'•fi 1 eayıeı reımi bildirilerde 
l!oyl nm . . C 
1_ emı§tır. enupta ) rzli 81• 
acrler' ı ''Ya ın >illfiıı zayiaııoı, Dolo'daki 
ed :derl'c ol il \o ) oralı,. bertaraf 

d
. ~c lı:. olunak: rcerni ftalyan bil· 
ırıle · r k rıne gore yalnız 37 kiti ola· 

La kabul etmek lAzım geli)or ki 
OQ h k' 1 

lı:. 1 ıki yekunun, ohıı olsa 

d
Gçilk bir keerindııı bn~kı bir§ ; 
e~iJdir. 

Hiittlo lııberlerin ıınn örden 
g;rtigi bu harpta kolnyc11 tahmin 
0 

unabllir ki yerli &1kerlerin eeea· 
retleri k h t • ramaıılıklan, talyan'Jarn 
v~ ınedeniyeıe bığlıhkları kendile· 
rıoe pek pebalıya malolmııııur. 

-HABERLERi ŞEHİR llerliyen Türkiye ___ ,. ....... ___ _ 
23 iki11cikanu11un 1936 ıaih· 

li " La 1'ribuııc de GcnevP,. dem Maarif Cemiyeti . 
Kongresi __ ........ - __ 
Atatilrk, teşek. 
knrlcriııi bildirdi. 

TOrk maarif cemiyeti lımlr 

şQbe!f olu kongresi 29 2 36 co· 

marteat gQnü Hat 17 de Hal· 

kevlnde toplanmıştır. 

Kongre başkanlığına Kı~ il 
seai dlrekt~rQ Baydar Candan· 

lar ve sekreterliğe öğretmen 

L~ut 1 Baedıl seçilmiştir. 

Ruzname iiluclbtnce eski he 

yetin idari, mali itler Ozerlnde 

butrlamış oldoğo çalıama ra
poru okuumoe ve takdirle kar· 

eılanmııtır. Bilhassa yeni sene 

faaliyeti Ozerlndeld düştınceler 

ara111ndı her sene için bir in· 

klşaf kablliyetl gl\ateren talebe 

yurdunun deha geni~ bir faali· 
yete geçeceği ve bu arada hloa· 

nıo mftııeld doromuodıo fetl· 

tade ederek yalılar ııemtlnlo 

çok muhtaç olduğu bir aoa 

okulunun pc•lmHı dQellncelerl 

kongre heyeti omumlyeelnl 11. 
gllendlrml!J ve bu düşllnmeler 
taniple kareılanmııtır. 

Bondan eoora eski heyetin 

beeaplarını tefltı için Moetafa 

Buldanlı ve öğretmen Fıdıl'dtin 
mOrekkep bir murakab., heyetl 

ayrılarak yeni idare heyeti la· 
ılbıbatıoa geçllmtı ve idare 

heyetine öğretmen Şehime, er 

kek ~~retmen okolo dlreklôtll 
Rafet Tok, ean'ıt okulu öğret · 
meni İrfan Hazar, erkek öğ 
retmen okulu yar dlrektOrfi 

Reşid GOrel, öğretmen Şekür 
Çağatay n I~cuf l Baedal aeçll. 
ml111lerdlr. Kongre reiıılJğloce 
bOyllklerlmlze tazimat telgraf. 

1111 çekilerek kongre ııooa er· 
mlştlr 

• • • 
AıatOrk, çekilen tazimat tel· 

grafına şu cevabı vermiştir: 

Maarif cemiyeti kongresi mü 

n1eebetlle bana karşı gô!lerllen 

tem(z duygulara tf!şeldtOr ederim. 

Relıdcomur 
Atatıirk ----

Muzır hayvan· 
larla mücadele. 

Ziraat Vek41etl; Ege mınta 
kaııında ehemmiyetle deHm et· 

mekıe olan muzır hayvan mil 

cıdele@l n 6ftrek nlırı lclo 

f ımtr ziraat mftdOrlOğftne 5000 
gra tOte~I gönderildiğini vllu 

yete hlldlrmlştfr. Bu IQtekler 
' 

ll\ylfilere dığıtılıcık ve mOca 

dele işlerinde kullanılacaktır. 

Parti konteransları 
Karııyıka'dı Donanmacı ve 

Alıybeyl ocakları aııbfellnde 
cumartesi gOnQ akşamı ikinci 

noter Mehmed Emin ve pazar 

güoO lJğleden ıonra da Şlmlk 

ler ocağında HOıtıylo Atnl 

Ozan tarafındın lnlulAb mev

zuu Ozerlode birer konferans 

verilmiş ve halk bu kooferanı 

ları alAka ile dinlemiştir. 

lnkılah konferansı 
Erkek öğretmen okula mn 

ddr moavlol Ueşld evelkl akşam 

C B.P. Aaansôr ocaAı eelooundı 
(lokıllb) mevzulu çok değerli 
bir kooteraos vermiştir. Muhitin 

kalabalık halkı bu kıymetli 
kooterınlll bOyllk bir ılllı:a ile 

tık!b etmlıtlr. -

Kızılay 500 Köylüye 
Yardım Etti. 
--------~~----------------- Başturafı 1 inci sahifede dlleğf. bir raporla vll4yete 

erzak dağıUırmııtır. bildirecektir. 

Yardım heyeti; İzm r parıl SeylA'ıa uğrayın mıntıkada 
Uyöokurul ba~kaoı Yozgad eay- su altındı kslmıı olan eklll 
lavı Avni Doğan'rn refflkıları tartılarda y .. baol otlar mahsulü 
Mftolre'nln baı,ıkınlığında gide· boğmuf ndyette olduğundan 

ceklerdl, fakat lol bir mazur buralarda yetlı,ıen mahaolden 
buna mlol olmuş ve heyet; lulfade mftmkün olmıyacık gi 
Kızılay korumu idare heyeti bldlr. St:llerln getirdiği ince 

tizasıodao Sabire Yunoıı'un bıı,ı kumlar; bu mıhsollerl kullanıl 
kanlığında ghmtı,ıılr. Heyet; mıyacak ha1e getlrmlttlr. Heyet; 

dok.ıor Sada Emfo, Rukiye köylOlerln ı,ıOkrao Bt'llerl ara· 

A vnl, emrazı earlye hastanesi sındı Subaı,ıı kôytıodeo ı,ıthrl 
baı,ı hekimi Ltuta Sıhri, erkek mlıe dlinmüşttlr. 
muallim mektebi mfiddrQ Re Kızılıy korumu; İzmlr'dekl 
fet Tok ile Kızılay lzmfr mer yobollara da bayram mlloaee · 

kezi vnoedara Necib ve mu. betile yardımlarda boluomaL· 

baeebeclsl Baaan'dao mOrek. 
kepli . 

Beyeı; ııabahleylo dağıtacağı 
elhlaeltk komaştar, un, tıhın 
helvaaı, ayakkabı, QzOm veaal 

reyi bir otobilee koymoe ve 

Subaşı köyOoe ghmlı,ıtlr. Ttpe 

köy'de Torbalı Kı.ıılay kurumu 

bışkını Ekrem de heyete iltihak 
etmletlr. 

Styl4b gôrmnı,ı olan köylerde 

oıoranlara evciden haber veril 

mle olduğu lçlo hepsi Sobıı,ıı 

kôyüode toplanmış ve heyeti 

!kareılamışlardır. Yardım heyttl; 

(500) yoksul kôylOye tı,ıya ve 

ernk dağıtmıı,ıhr. Kôylaleı; bu 

yardımdan çok nıQteı,ıekklr kıl 
mıı,ılardır. 

KöylO; Subaı,ıı kôytıoe iki 

kilometre uzakta bolooan ve 

Menderes sularının yıkmıı ol 

du~u eeddlo on metre uzunlu · 

@ondaki kısmın heyet tarafın 
dan gl\rtılmeslol rica etmMer· 

" 

tadır. 

Demirspor 
Kulnbn .. 

Yeni binasının açım 
töreni yapıldı .. 

Dtmlr por knlftbftnllo Alean 
cak'ıa yeni blnaııının açım t~

reol parlak bfr tekilde yapıl 
mııtır. Açım törenine kulftb 

uaeJle Devlet DerulryoUarının 

7 ve fi locl leleıme mftfettltlerl 

de çağrılmı~tı. Kulaboo bııtıo 

aşağı glydlrmlı,ı oldu~o 20 kız 
ve erkek yoksul çocuk I• orada 

buloouyordu Bu miloaeebetle 

bir çay ztyıfetl verllmlı ve ku 

IQbftn birinci baıkauı Mebmed 

.All partiden görülen yardım · 

dan şQkranlı babeeıtJkteo sonra 

kultıbOn gıyealnl izah etmf ,, 

Hasib Ôıyurd'un, (Demlrepor 

kulabd baı,ılıklı mLozomeıl tık · 

dlrle alkışlarla karı,ıılaomııtır. 

Kurban
lıklar Ucuz • ----.. ··----Bugilu daha ucuz· 

Jıyacakhr. 
Yaran kurban bayramıdır . 

Belediyece kurbıohk ııatılacak 
yerler Baımane el rarındı yan 

gıo yeri ile E,rcfpava'dı ve 
Kemer'de temlzllk hını arka· 

srndıkl boe meydan olarak teıı 
bit edllmltdr. 

Dan bir moharrlrlmlzhı; kor· 
bıolık Batılan yerlerde yaptığı 

tedklklere ı:öre boeene kor· 
bınhk koyun flıtlerl de ol· 

dukçı ucuzdur. Kurbanlıklar 

bet lfradao oobeş liraya kadar 
satılmaktadır. Bogfto arife ol · 

duğooa göre akeama doğru 

kurbaolıklarıo daha ocuzlıyı · 

cağı ınlııılmıktadır. Çarıılarda 

bayram mOoasebetlle alıt·nrle 

hararetli devam etmektedir. 

Dok.Un ıahlplerl; bu hararet· 

teo memnun bulouuyorlır. 

Beşiktaş Geliyor, 
Altay Don (~itti. 

Şehrimizde Oç mıç yapmak 

Oıere K.S K. ve fzmlupor ku· 
lOplerlmlz tarıtındao dnd edl · 

len larıobol'un f'D konetll 
takımlarından Beı,ılktıı, bayra· 

mıu birinci gOnQ Bıodırmı 

ekeprealle f"hrlmize gelecektir. 

Bttlktıe bayramın ikinci per· 

ıembe gaoo lzmlrtıpor'Jı kare• · 
lıı,ıacık ve ylrmldôrt 11ıt lıtl· 

rabıtten ıonra bayramın dör 

dOocil cumartesi gftoft K.S K. 
tıkımı ile ikinci mftaabıkaeını 

yıpacaktır. Oeaoccı maç paur 
gnoo yapılacak ve birinci ve 

Udocl oyunlarda iyi netice ala · 

cak olan tıkım, Beılkııı ••· 
kımını karı• oyoayıcıktır: dlr. Beyeı; yıkık eedrfl gidip 

görmO~ttır. Vaktlle yılı:ılmıe Birgi' de • • 
olan bu ııeddlo çaılı~ıodıo Koıbıo beyrım• tatilinden 

• 

akan anlar Naime ve Tolum Çakırağa konağı mfize blllatllıde Jıtaabol'dı Atrt GO 

kOylerloe doğra akarak ovayı olacak. net ve Fener ta1molara ile bay· 
ı ramın birinci ve dçftncft giin· 

yayı makta ve CellAd g~lQne Ôdemlş'fo Birol nıhl•eıln· L 
•kmıktıdır. e ı terinde iki maç yapma• Ozere 

O 
de ıharıatlkadao Çakırağa ko· mutabık kalan Alıay tıkımı 

vaoıu mfihlm bir kıımı n•" o h il e Loom ı 
b 

c10'° m ze 1 0 • • 
1 dftn Seyrlaefılnln GOlcemıl poı · 

u ybzden hA14 ıo altındadır l"ln ıı• t b t bb"el r " v .ye çe aıı eıe u e t111 ile lıtıobul'ı mütencclheo 
ve bazı kOyler balkı, mQoıka· 1 KOi a b L l lr ;yıpı mıştı. t r •••D ıı;•n· bar,ket etmiotlr. Birçok ıpor 
leyt h41A kayıklarla yapmaktı· d(io vllAy"te gelen bir mek· 
d 

meraklıları da ıynl posta ile 
ırlar. Kôylftler,· patlıL ıedln tuptı ÇıkırıTra konaırrının md1t 

b • " "' hırekeı etmlolerdlr. Sporcuları· 
ilkumeıçe acele tamirini rica hıllue koomaaı munfık görQI 

etmektedirler. ÇOnkO bu tamir dOğCl blldlrllmlı ve gôoderlleo mııa httyırlı yolculuk diler ve 
edilmedikçe ovıclıkl nullerfnio bazı fişlerin doldurularak lı· gazel oyunlar bekleriz. 

eu b11kıoıadan kartulma1ı im deal emredllmlı,ıtlr. Bir yasak 
Unıızdır, Kôyldler: Kemal Turan Aokarı TGrkelfı merkeılo· 

- Tarlalarımm ıilrap ek· I~partı eaylavı Kemal Toran den ıehrlmfz Tdrkoflıı oobeelne 

Jeın G. Martin, 23 lkluci• 

Uouo ıarlhll 'La Trlb•Joe d~ 

Geneve,, gneıeatnde fttdcral 

etııhılk bOroaonuo umumiyet· 

le fayda ve ehemmlyetlerlnl 

meuoubıhı enlk11ın ııoora Dr, 
Cari Brfiacb\\ eller'•o TOrklya 

aayımı için Türklye'ye glulğlo• 

den bahsederken yok.ardaki b110· 

hk ıltmda memtekeılmladell 

oôyle babaeımekıedir: 
11Yakın Şarka ıeyıbıtloden 

dönen Or. BrOschneller'fo al · 

yaretloe gidip keodlıılodeo ba 

ıeyahat bıkkındı blıe intiba · 

larıoı ınlıtmaaını rica elllğlmia 

uman Dr. BrOacbneller bize 

ı~yle cenp •erdi: 

- Ttlrklye ekonomik ve 

ıoeyıl ğlbl bfttOo bakımlardıo 

çok ıerl tnakkl adımları at· 

mııtır. Orada hem terbiyenin, 

htm genel ıığlığın hem de 

yııııımı ttrıler n.n lyllttmeıl 

ye>londı çok ve dddl eurdte 

çalııılmakıadır. Gerek yol ge· 

rekee demlryolo gibi biUfto 

nakil naıralırı tebekeef ıınr'ıtle 
loklıaf eylemdtte ilr. J)lğu l&· 

rafı.o da Tclrklye, fabrikalar 

kurmık ve yeni endilıttrller 

yaratmak eundyle gittikçe eko 

nomlk letlklAllnl elde etmek· 

tedlr. 

- Ya idare ,,ufğlnlz eayım 

hakkındaki lotlba1Dız? 

- Ahalinin dlalplfol ve oto· 

rltelnln yardımlle bu eayım 

fevkalAde iyi tartlar içinde ce 
reyıo etmfıtlr. Hazırlıklar hf'r 

hlbnla kolaylaştmlınıftı . Aaıl 

eayım gOofi eeoaııında dı, tA ki 

kepı kıpı dolaşan uyım me· 

morlın itini bitirinceye kadar 

berkeı evinde oturdu. Trım 

Hyeııı, arab11ız, ııdece tek ıGk 
bir poİlı kolunun ayık ıeılyle 
çınlayan ve gılpe gaodaz met· 
ruk gibi görftoen ıokakların 

hali biç göıftmfto önftndea 

gitmez. 
SözOnO bitirirken Or. Brfte· 

chneller, Tı'lrk Bıebıkanı 1ı· 
met loönQ'nOn blr ıôzOnft an · 

da ki bn eöz, "lfomene .. lnlo· 

reılodt1 bızeo etathtlk aleyhln· 

de ıerdedllen tenkitlere bir ce· 

vap teıkll edebilir: 
.. Biz, memltketlmlzln lhtl· 

yıçlırını nyım doonelerlalo 

e1111 dzerloe lıtloıd ettirip on• 
göre tedbirler almak yolandı. 
yıı. Bo lıe, ancak iyi kural· 

moı,ı ıtıtlııtlkler vaeıtıılyle mOm 

kOn kılıoabtllr ... 
Jeau G. Martin mek ve yaz mahıuld elde el• Ankarı'd.u ıehrlmfze gelmlıtfr. gelen bir mektupta Romıoya 

mek için patlak Bedin derhal Kemıl Toran; Neztlll'y~ gide · hOkllmetlnln, yabancı mem1e· 1 d ı 
tamirini rica ediyoruz. rek lokılAb mevzuu etralınd• kederden bığ çıbuğu hhallol Borsa a 

Diyorlar. Beyer; bu mtıblm bir konteranıı vuecektlr. yıaak ettiği blldlrllmletlr. 
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Alsancak civarında 

Bir Bakkalle Het .. 
resi öldürüldü I" 

Japonya' da Sükô.net Tamamen Af' Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
ikinci Kı8m - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Bu işi biran evvel eona er· 
dlrmek lııtlyen Nıpolyoo, genç 
ve gOzel Bellilot'on mQIAzim 

Fure'deo ıatllkl muamelesini 

hemen yaptırdı . Melhuz ve 

gayri melhuı yeni h4dlııelerln 

6nOne geçmek için de mülAzl · 
mln elde edJltr edilmez, ilk 

vaporlı Franea'ya gönderilme· 
ıloi emreuJ. 

Bundan sekiz giln ıoora. 
Napolyon kendlafol bOııbOlıln 
alAkadır eden güzel kadını 

yılnolnde bir konağa naklet· 
tirdi. 

• • • 
rapolyon'on askeri polisinin 

nrdlğl haber htlafını olarak, 
hapishanede bir eaat kadar 

kaldıktan sonra eararenglz bir 
şekilde f bar ve tl'lgayyüb eden 
mQIAzlm Fare, Kahlre'den bir 

adım bile harice çıkmıe de· 
ğlldl. 

MQIAılmln kapatıldığı zanda 
nın tek kapısı vardı; bo kıpı 

OnOnde ıaogülü bir nefer bo. 
lunmakta ve kapı da en kov· 

vetll kilitlerle kapalı idi. flo 

kapıyı açmak, cihanın en kov· 
vetll adımı lçto de mQmküo 
değildi. 

MOl4zlm Fure bo korkunç 

zındandı yalnız bıraluldığı 

zamto, başını dıvarlıra vura 

Yora hayatına kıısdetmeğe karar 

Yerdi ve kararını tam tatbik 
edeceği sırada, haf tf bir takırt& 

doydu. Bir farenin yaptığı 
tıkırtıdan baokı blreey olmaııı 
ihtimali yoktu; fakat bu tıkırtı 

ııyını dikkat bir ıekllde devam 

etil. Nihayet, İskendertye kale· 

ılnln zıodanında oldutu gibi 

dıvarıo bir kıımı •çaldı; bir 
bednl genç, maltzlme: 

- Nıpolyon, senin bir ço· 

nla konarak Nil nehlrlnde 

boğolmakhğını emretti. Haydi 
gel, Allah henQz senin ölQmQ· 

na istemiyor! 
Dedi. 

MtUlzlm, biran tereddüd 
gôsterdl. Fakat bedevi: 

- Haydi, gel! ·dedi· seoio 
için gizlenecek bir yer buldum, 

orada sana mukadderatın yar· 
dımının sırrını anlatacağım. 

Genç mQIAzlmln, bulondogo 

nılyeıe göre bu teklife kar~ı 

mokn•emet göetermeıılne lmkAn 

yoktu, bonon için açılan de · 

ilkten, geçli, davar kendılığ'.n 

den kapaadı. 

iyice uzun eftren ve karan· 

lak bir dehlizden geçtikten 
ıonra, gQz,.J ve rahat fakat 

dııtrıdan hırab bir manzara 

gôsteren bir eve girdiler. 

Bu bir konak idJ. Fakat hı· ..................... 
ANADOLU 

rlçten tamamen metruk, bısrab 

bir konak ~tbl idi. Fakat içeri 

kısımla" iyi idi, Maamaf ih 
bnrada kılmadılar. Bedevi mft 

lazlmfn sırtına ulemaya mahsoı 
bir cübbe giydirdi. Bo yeni 

kıyefetlle ıehlrln dar ve karııık 
sokaklarından bir maddet y4 

rftdaler ve tıı bir bina öncınde 
durdular. 

Bedevi, kapı öodnde keskin 
bir ıılık çaldı, blnanı.:ı kapıııı 
açıldı: 

- Haydi, gir borayı!. 

Dedi 

M41blm içeriye glrlb te kı· 
pı kapanınct, rehberlik eden 

Arab, dlğe: bir Arab'la karı•· 

laeh. Bir göz fıaretl raptı ve 
birden ortadan kayboldu. 

Genç mftltzlm, ortalığın 

karardıfıoı ve karınlık bir 
yerlere gittiğini, birden birçok 

ellerin keodlılol ·fakat incit· 

meden tottuiuno hlHettl; kendi 
ktndlclne: 

- Ôlflm de~ll mi? Tam 
vakitte geldi. 

Dedi. 

Genç mQlblm, artık herıe· 
yln bittiğini 11ndı. 

Mftlblm Fare kendine gel· 
dlğl vakit kendini kabbell ve 

güzel bir odada, geoit ve yo· 

muıak bir yataktı baldo. 

Yanmd•, ıevlmll yaılü, lyl 
k:alpll ol dağa her halinden ıa · 
la11lan ihtiyar bir mdılftman 

vardı. ihtiyar, mGIAzlmlo göı · 
lerlol açtıgıoı görftoce, bftyGk 

bir sevinçle: 

- Allah seol iyi etti. Çan. 

kü Allah eenln vefatını arza 
etmedi. 

Dedi. 

İhtiyar, mftlAzlml bor.ya 

kadar getlrmlı olan genç Arab'ı 

Arabca, blrıeyler söyledi ve 

ghtl. 

Genç bedevi mtıllılme: 

- Seol tedavi eden hekim 
budar. 

Dedi. 

- Ben halta mı idim? 

- Haııta ... 
hastı! 

Hem de 

Ne ıamandanberl? 

- Onbeı gtlndenberl.. 

çok 

- Şimdi kendimi çok iyi 
hissediyorum. Derin ve uıuo 

bir uykudan oyanmıı gibiyim .. 

- Çanktt... 1bol Said ııana 
en kıymetli bir iksir içlrdl. 

Naul bir lk!lr? 

- Peygamberden itibaren 
gden ve ııırrı ancık baımot uı 

tıuafından malum olan btr 
llnlr .. 

- MaamaClh.. Mtıkemmel 

bir Hiç o\du~ona ıOphe yok .. 
ÇOnkQ k.endlmi oıun bir za. 

mıodınberl bu kadar kuvvetli 

hlııııetmlyordom . - ------
Günlük Siyasal Guete (Sonu var) 

- BaıtQrafı 1 ci $ayf Qda -
- Haydi ılı do ıtai•• Qda· 

nısa gidin. 

Diye bağırmıttaı. Do ytııden 
Şftlnfl ile Sıtkı ara1ında kavga 
çıkmıı, ikisi de blrlblrlne sal· 

dırmıı, alt.alta flit dete bir bo· 

gııımı bıtlımııtır. 

O sırada odada bulunan Sa· 
blhı ile Şakra'nan ~arısı birer 

lr;öıeye çekilerek Akıbeti fena 

gt'Srüoen bo kavganın oe ıekU· 
de oetfcelenect1ğlnl korka için· 

de beklemege baılamıılardır. iki 

klılnln boğaıtoğo bo 11rada 
Şakra; kendlılne ıld bir bara· 
bellom tıbancııınlD bolondoğo 

maHnın çekmeceılnl açarak 

tabancısını alm11 ve zaten do 

lu duran tAbıncayı Sıtkı'ya 

ateı etmlıtlr. Fakat atılın kur· 
ıonlardın birincisi Sabiha'nın 

ıloıoı saplanmıt ve kafaeının 

içinde kalarak derhal ölümQne 

sebebiyet vermlıtlr. 

Y ıralanan Sıblhı; yere düt 
mOe ve ölmftıtar. Bandın sonra 

kavga Ye mtıcadele batan ıld · 

dttlle devam etmio, Ştıkril ta· 
baocaeındıkl sekiz korıunnda 

Sıtkı'nın ftzerlne boşaltmııtır. 

Fakat çok yakındın atılan bo 

mermilerden yalnız lklııl Sıtkı'yı 

yaralamııtır. Yaraları burnun· 

da ve kolundadır. Aldığı yara· 
!ardan Sıtkı 'nın ölmedlğlol gö 

ren Şftkra; bir ıaat kadar earen 

bir boğuımadan sonra Sıtkı'ya 
t vln heJlsına sokarak orada 

boğazını ııkmak soretlle Aldar. 

mdıtar. 

Katli; cloıyetl ltledikten ıonrı 

hrHının yıoıo• ghml~ ve: 

- Herıey blttl. 

Demlıtlr. Fakat evden dııarı 
çıkmamııtır. SUAh seslerine ye· 

tlıen pollıler; eve girmek teıeb · 

bftıande buloomuılarııa dı Şak. 

rft; teellm olmımıı ve bir mftd· 
det sonra da evin içinden yanık 

beı kokoso gelmeğe baelamıetır. 

Bckllyen pollıler; katllln eYde 
yangın çıkarmaııı ihtimalini na· 

zarı dikkate alarak eve glrmlt· 

ler ve Şftkra'ye teııllm olmaıııoı 

ihtar etmlelerdlr. Şakra; taban· 

caıılle, birlikte eve giren polis · 
lere teallm olmoıtor. Pollııler; 

yanılt bir ılgarıdın totoımuı 

olmaııı ihtimali bulunan bir 

kilimi de ıöndftrmftılerdlr. 

A dllye tahkikatına göre hl 
dlsenlo ıebebl; Şftkrftnao zev· 

ceıılnla mftteıddld ihtarlara 

rağmen Sabiha ile görftımeel · 

dlr. Bono Şakrft bo t"kllde 
ılSylemlıtlr. Fakat hldlııede Sa· 

blha'oın k111kınılma11ndın do 

ğao bir lgblr8l' mevcod olması 

çok muhtemeldir. 

Katil ye maktulün az .. rle · 

rinde ısırmaktan matevellh dlı 

yarılan vardır. Cinayet yerio· 
deki rakı mıııası azerlnde içki 

·------------------------· ~~~-------~--------- tlıelerl ve bardaklar dolu ola· 
Bocada Kızılay balosu rak durmaktadır. Katil Şakra Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Rftgdil ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yan ~leri 

miidilrll: Hamdi NfUhet 
İdarehanesi: • 

İzmir f kinci Beyler ıokağı 
C. Balk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: fr:mir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kotosu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200. Altı aylığı 100. Oç 

ayhğı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone iicreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıto.r. -lal geçmiı nilahalar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

5 Mart perıembe gftnG ak· 
şama Kızılay kurumunun Buca 

ıabesi menfeatlne Boca beltı· 

diye nlnde bir balo verile· 

cektlr. Balonun çok nezih bir 

tekilde olması için mflhlm hı· 

&ırlıklar yapılmıetır. Birçok 

kimselere dneıf yeler gônderll 

mletlr. 

1. Hakkı Veral 
Tarlı llmltet mftdChO lımall 

Hakka Verıl Aokara'dın dön· 

maıtar. Hakkı Veral, mezuniyet 

almışhr. Çartamba gana İıtan· 
bol'• hareket edecektir. 

ye dört yıl evvel tayyare piyan· 

goııundan 1 O bin lira daımüı· 

ttl. Bo para ile iki ev 1atın 

ılmıttı. le ve Ziraat bankala· 

rındı daha Qç bin lira kldar 

paraııı da vardır. Tahkikatı 

maddelumomf manini Orhan 

tırafandan el koomottur. HA· 

dlse geceıl emniyet mGdflr 

muavini İıımall K.Ootay ve ta 

bibi adli Muhip Nurlddla geç 

vakte kadar vak'a yerinde kal
mııler, baıırlık tahkikatı ve 

ceııedlerln muayeneatle meogul 

olmaılırdır. 

det Etmiş Bulunuyor. 
iki Japon Zabiti Daha intihar Etti. Yeni °Kabioe, }.' 

cak Birkaç Gün Sonra Teşekkül Edebilecektit· 
- ..,..,------·---- - ıkl•f ~ 

Tokyo, 2 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor : 

azaııının toplınmıı buloodoğo fıkat vaziyetin çıpr•I I'' 
earaya gltmlttlr. lıyıslle bu tayinin btrt:.,ıt' 

Prens Sıfooji Tokyo'ya gel 
mlı ve boııoei kflnıeyle kabine 

UsolQ mucibince prenı Sal· den evel yapılacığ• be 
nojl baebakanı tayin edecek, mektedlr. ~ 

Loodra 2 (Radyo) ~ 
1 
f' 

haydan hıber a1ıod•l10 ,, 
Tokyo'da vaziyet sot

4• t,tıİ 
dedir. Şimdi milli tatlb~~ 
nesinin teıltklne çıhl',,. , 
dır. Bugün prens 5'0~ 
kado tanf andan dıtcl ;I'_ 
tir. Suayda Mikado fle ~ 
Dit şuraın erk4oı preOI I 

Yunan Parlamentosu 
Dün Açıldı .. 

Atinu 2 (Rndyo) - Yunan mecfoi mcb'usunı bugiln açıl · 

mıştır. Kral l"orgi iftitah nutkunda, lıarid siy asetin, Yuna11is 
tanın bugüne kadar tatbik ettiği siyasetin tamumeu ay ni olaca· 
ğını söylemiştir. 

Krnl, muhtelif misakfordan bahsetmiş ı:e bunlara riayet edi· 
lecPğirıi ve bilhassa Balkan iıilafırıa sadık kalacağım eöyf e. 
miştir. 

Altın Kölçeler, Uluslara 
Saadet Temin Edemez .. 

Almanya rropaganda Nazırı Göhels 
Söylevinde Neler Söylüyor .• 

il t· 
nln veeayaıı,nı dlnlelll 1

1 
si" 

Prens Saoocl, ae111rt1~ f 
non yerine ancık bit 'rtJl1 
içinde bir namzet g6•'' 

ceğlnl söylemlıtlr. fl1" 
Tokyo, 2 (A.A) ...-fi fi 

eden genç zabitlerin 16 .,,. 
bııı Monaka lntfber e .. ~ 
İmparatorluk aıobafıı :,... -
kumandanı da lntlb•f e ' 

. p0• 
bıraktığı mektupta, J1 ~ 
dosunun birblrlerlle btlJ,ııl' 
lerlne dayınamadığ•01 bO I' 
mlştlr. Genç zabitlerin .MI 

dıt ........ Jo 
Berllo 2 (A.A) - M. Gö de,am etmfıtlr: reketl heyecan uyıo de r 

belıı L4ylpzlg panayırının açı· Altın kölçelerloJ toplamakla Neıredlleo bir ıebllg ~I' 
heı mftnaııebetlle ııöyledlgl DO· milletlere ıaadet temin edile· tfln mGblm mevkilere 1 I 

(p.S 
tukta, Verııay muıhedeslol mQ mez. Neteldm yeni dftnyada, vatın getirileceği, ya b4k•' 
zakere edenleri Almanya'oıo mevcod altınların hemen he· doya dıyanmıyan bit ~' 
vasiyeti fenılıetığı nlsbette men yOzde ellisi balon· tin kurulaca~ı blldlrllllld fi' 
öteki milletlerin inkişaf etmesi duğo halde bogQo 9 mil İmparator, son b&di•' e~ 
ilzam geldiği prensibini koymoı yondın fazla tıslı vardır. Ve lerln 4llelerlne ve yır•1'0 

olmakla htlhım etmlı ve Veraay· Ve fıte Amerlh bogQn mea'od nleanlar vermlıtlr. t' 
da dikte; edilen muahede Al· değildir· Nasyonıl Sosyalizm U J dılıl ' 
mınyı'oın lptldıi madde mem· memlekette lıslzllğl azaltmıştır. z aşama JJ.,; 
balarını ve milletin biriktirdiği Soo'i benzin eno'i kavçok ya· Atlna, 2 (Özel) - toJlt, 
elinden almak soretUe Alımın pıyoroz . Yakında lthılatno zı. partiıl batkanı .&f. So ıe• ~ 
ekonomlılol mahvetmiştir, de· yazde ylrmibeı tenzile muvaffak Çıldarlı arasanda rrıoeıeroı-' 
mittir. olacagız. Memlekette lı açıla temerkflz kablneııl kll _,, 

M. Gôbels notkooa tôyle caktar. etrafında cereyan edeP f.r' 

A 
•• • • • kerelerde bir aolı11J1•1a 

sansor amelesının grevı modığ• blldirllm•k••d
1''1el' 

---·· TelezizyooltJ · 
30-40 Katlı binalarda oturanlar, merdivenleri ete81' 

inip çıkmağa mecbur kaldılar. fon Muha\7 ~ 
Nevyork, 2 (Radyo) - 14:2 Uf inde bulonmoı lıe de kabul Berlio 2 (Radyo) ~I•~ 

Bin 111nııör amelesi grev llAn edllmemlştlr. Amele mesai 1111. Layfpzlg televlıyoolo ı_.; 
etmlıtlr. Bo yilzden 4950 hl· tinin azaltılmas1Dı ve Ocretlerln açıht töreni bugün Y

ap• 

nadaki aeansörler dormuı, 30 artırılmasına istemektedir. 
40 katlı binaların klrıcılım, Resmi btoalarla bankalarda 

merdivenleri inip çıkmağa mf'c ı;alıısn asaoııörler de durmuştur. 

bor kalmıelardır. 

Grevcllerlo y•ptığı bir nü 
!.talva Kralı 

ol 

mıylştt. zabıta ile çarpışma ol · 4.0 yıl evelki 
mue, 4 klıl yaralaumıı. 20 klşl 
tevkif edllmi,ttr. 

Nevyork, 2 (Radyo)- AH o . 

ııör amelesinin grevi genl~le · 

mekte ve otel garsonları Ue 

hıdemelerlne de sirayet etmek· 

tedfr. Sendika liderleri i,çllerln 

çahşmılarıoı temin için faali· 

yete geçmltlerdir. Şimdi 11 bln 

binanın 150 bin lıçlıl grev lllo 

etmlı bolunmaktıdtr. 

Zabıta, 24 eaat için amele 

yerine çalıımık emrini almııtır. 
Nevyorlt belediye relııi Lıde· 

regın lıçllerle görflımek tek· 

Molegeta'nın 

nişanları Roma 
mtızesine konacak 

Rorrıı, 2 (Radyo) -IBiriocl 

Temblyen muharebesinde elde 

edilen Rae Molegetı'ya Ald el· 

biee •e nlıanlar boraya gellrll 

mfıtlr' Aıkeri müzeye kona 

caktır. 

Adua muharip· 
lerini kabul ermiş .. 

Rom11 1 2 (Raclyo) - M. Ma8 
solıol Adua hıırbı eıtğ kalınla 

rını Vtıoedlk &arayınd11 kabul 
etmiştir. Boularıo başında ma · 

reş.al Kamllya bolunoyordo. 

M. MoHolinl 40 sene evclkl 
hezimetinin acıııının çıkarıldı· 

ğıoı söylemiştir. 

Ro heyet M. Mussolinl'den 
evel Girltıl sarayında krah 

ziyaret etmiıtlr. 

Okada Nasıl 
Kıırtuldu? 

Londra 2 (Radyo) - Deyll 

Nlyoı gızesl Şıoghaydan aldığı 
bir habere hllnadeo amiral 

Okaea'oın öhlmdetı kurtulduğu 

no yazmaktadır. Asiler evini 

sardıkları zaman kendfslne ben· 

zlyeo y~ğeninl öld6rmüoler ve 

amiral da madeni bir sandığa 

aaklanerak kortolmoıtor. 

Aydıo'da 1 ·e , 
Feci Bir Cio8} 

Bir kadını dere 
içinde ö1dQrdilfet~,, 

) - ,. ~; 
Aydıo, (Uuso~i "' ~ 

ba·~ı. dalama kaoııınuOblt ; 
oğullar köyünde fc:cl _,, 

yet oldu. ,,. .. .-. 
Hu köyden 'f opÇll ~d ... ~ 

kızl bir gözQ ko~ ti~ 1";İı 
sağır, 40 yı~ıod• • o-et'-"" 
ve çökelek saıroak ~o,.... .. ,, il•' ~ saat uzakta Kulo,.,u 4'' . .ti 
gltmlı, akşam üııtO ~6~., ~ 
nerken köy yıklofO ~"'~ 
içinde 7 yerinden bıçalO ~ 
öldürlmOıtftr. Bıt1ce;11ı,..' 
laıındıo blrlııl tırD k 1 - ~ 

efJe r 
Vak'a yerine yarg &"' 

kolfJIJ ~ 
manle jandarma b~~'' ~ 
doktor giderek ıı cıl~ 
mıoiardır. Vık'ıy• ~ .... ~ 
çobanların yapmaıııP 111..-
lenerek bet kloi •18 a J_ 
mııtar. .,,, JI 

Vık'aya; Hıllceye ç~, .. 
kötft f 111 yapmak 

11ot· sebeb olduğu ıaoı 1 

kat devamdadır. 
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flahcş Ordusu 

l\J uhasaradan 
Kuı·tul<ln 

Aydn. ~lilli BankasıGe-
" Yeni Asır" Gaz lesinin Söy- nel Toplantısı. 

liyem edig'-. N o li ta S, iı dur: Bu ~lil li Eser, s(;Il y ıilarda Mesai- Huşı birit1ci sahifede. 

-IJaştarafı lci sayfada -
•ğııda bakla geveler glbl, fDD· 

dıo bundan bıhıettlkteo aonrı 
blhayet gene birkaç müeBScıe 

ilin kutuluk kereste lbtlUrıoı 

aıGdafaayı nrao tezadlarf ı dolu 

Detrlyat, geue d,, 81mlmlyetten 

U&ak kalmıktıo kortulamı 
on,tır. 

Yeni Aeırın yazdıklarının ne 
k•dır ~a,ok ee111lar1 dayında 
gını ınlıtıbilmek için lee Qzflm 

ııtıeı mevıılmlnde ortayı çıkan 

kutu buhranı umanın• dlio 

tnek ıorellle bıtlımık lazım 
geliyor. 

devam r.deceğlae g&e her fo 

----·---- .ı.;.ı·ude Muv,•ıf~ak Olmuştur. dıUrlığa bratormak ıoıowQn\\ 
kuromu, flatln takdirini reemt 1100 gQnde m•lını gôndernıelie o ı; 

" blldlrmlotlr. 
m•hmlara bıraktı ve (13 ko lmUn bulabllmlıtlr. Bu euretle 
ruş) gibi bir nkkam kıbol 0 paç•I da lzmfr'de kalmaktan Aydın (Boeoei) Aydın 934 yılındı 9(),332 llra al· Pırl11 2 (A.A) Peth )u1-
edlldl. Bılbukl o günlerde kutu korrarılmııtır. Mtlli bankası genel korulu rai uın11 ct.Aıtın hınh 935 oıl g11eıea'nlo Ceaevre muU· 

ve keceete fiztırlne muamele B ı IJA dil k evvelki gftn toplaomııhr. Ay te bunu l 16,085 lirayı çıklr blri, ltaly• hakkında p.etratı 
on ara ve e ece diğer zecri tedbiri tatbik edUmealaia 

yapan buı mtle811e11eler, mllşte · bir hadise de ıodor : dıo Milli baokaııı, comurluk mııtır. 
rlle.lne daha yftkeek f lıtle Bnı kutucular bundan ylrml çağında gell,en, Uerllyen n ldrnoto lılerl 93' yılındı peU• mubl mel buluodutua" 

111110 yıprıklar1 için bn 13 gftn evel vll4yet makamına bıı T jrk ekonomisinde değerli 44322 lirayı dOımattft. 935 de yazmıktıdır. 
kuruşun blçolmazea 13,5 koro vurmoı,, ve kendi ellerindeki mevki kazanan uloHl mileeee bu nkkam 76Y82 lirayı yOk· ÇiokO bnı memlekettf'r llııı · 
!!• çıkarılmasını bile lstemlıler kotaları ileri sftrerek, koruman eelr.rlmlzdendlr. Genel kuraldı a:lmlıtlr. ncıtı ke11ılklerl tıktlcde lıalya 
ve retle karşılaşmışlardır. depodaki kotularınıo plyaHyı okooao ve onaylaoıo yönetim 934 de 7330 7 Ltra ol•n ala ply1111ınıo 11ftr'ıtle Amerlbh· 

Bu aradı Zfngal olrketlnln çıkımldığı takdirde kendilerinin korula raporu bono açık ola calı:.lı hesaplar 935 de 95203 lıran eline geçece~lnl dDtftne .. 
mthnesslll df' , kendi hesabına ziyan edeceklerini bile bildir rak l(ade ediyor. Bankanın ve 9:H de 233ıi ı lira olan kft rek böyle bir harekete atılmak 
tacir mOtterUeılne 60000 kotu mitlerdir. Bo milnaaebetle ~ı . sermayrııl yftzblo liradır. Ban· çftk akın he111plar 935 de 27535 letememektedlrler. 
tevzi edllme11lnl ısrarla, kurum layene bir ıoplınta yapılmış •e ka 934 te 10, 128, 935 te k leıaobul, 2 (Ôzd) - Hıbet 

kurum modorcı lemeil Balı:.kı 'irayı çı mııtır. d L 
dıo rica etmiştir ve korum, 15,875 Ura kAr etmlıtlr. Vıdr.11 mevduat da S 15 11 6 ordusunu o dağıldığı bıkkın °"' 

Veral da bo toplıntaya davet 
O gOnlerde ply111dı kere81e tlrketln vaziyetini de kurtarmak edllmlıtlr. ••••••••••••- lira olmo,tur. haberler teeyyOd etmemektedir. 

buhranı elmıt wilrQmftttG. Öyle Ozere 25 bin kutu kadar ver tın ınlııılmakladıc ki ortıdı ltalya'oın mubı11ra edilen 81· 
J Ve kuram madara, boku Bankayı bu yıl Ziraat Bın · 

ll, lzmlr lhracatcıeı, harice mittir. Do ıılrket te, kurumdan, dl L lf 1 d k yaygara koparacak bir mes'ele 8 k be• ordulırıoıo muh1111r1 çem 
v metten reat ı mı ı ça 111tıı kası 65,000, Oamınlı ın Hı v 

k1111 tubbtldQoft yerine oetlre kutuların plyll!ada ucos 111tı\ olmadığı gibi zarar eden kim· l berlot yarmı6a muvaffık ol · " yapmıyacığım, eeaaeu mfieıeeıe 35,000 ve t BıoakHı 85,000 " 
tnlyecek ıırlbi bir tehlike Ue mımuını dflemfe, ıkel ııkdlrde oln hiçbir reııekL"l" zırara eo•-. ııeler ve mfte19eıeler de yoktur. mualardır. " v .. u u .. llnlık kredi vermlılerdlr. v 

kar" furtıy• kalmııtı . Zıngıl zarar gôrece~lot blldlrmlıtlr. mılı letemcdf6lol blldlrml•tlr. h böyle olunca : A mırı, 2 (Hıtdyo) - hılyıa ı k " v Bankanın yedek 11ermıyeıl 
t r eti, ihtiyacı kapaıımıyortlo. Kuram, Zlngıl elrketlne Bu toplantıyı işaret etmekteki (Yeni A111 r) niye b1ğırap çı · tayyareleri, bOıftn Gocım ve e nlaamf haddi olan 60,000 lirayı 
nalırıo mohalefetl de teslrlnl nakden 111tıı yapmıı dı değil · mıkudımız, korumun hl111oa ğırayor? ealr vllAyetlerln Qzerlnde dolı · 

oO boldoğondın bu yıl yedek ıer 
" ltermtıtl. Bandın bıeka, dlr. Onul! heaabını dığıttığı niyetini bir daha anlatmış ol- Oc:oecek. Bo 11uıllo cevabı şarık Bıbrılıtın'dıkl muhtelif 
Oz• b L 

1 
, ,

11 
b Lt maye ıyrılmımıştır. 

um ma HılG fazlı idi. Dev· .. oto arı, 11 A ere gene kota ma .. ır. ındor: lehçeler Ozerloe beyınoımeler 
lctln ı d ı ı ı k zt \d l 1 • Bıakanın 935 wıla oıyrlufl • 1 re11m ı re eri harekf'te o ara nga en ger a mı,tır. • • Kerr•te fıbrlkıcılsrı koro J " ıtmıılar ve general Graçyıol n n 
•e"tll L.al 60 bl L bt T 1 b 30 hl Ura 46358 liradır. " ~ er ve vea. eı, mıhıula n .. otuyo ızat 111rfet· ar 1 o 11ene n metrd mon borıdı bir kuta fıbrlkaııı 110n zafc:r ı .. rlol btldlrmleler ye 
•e lımlr plyH111ı.ın kurtatmık ml,tlr. 70 binini pl,,aııayı ver mlkAb ı kereııe getirtecektir. Boodın muhtelif mıarafl.r• hılLı debılet"I duet etmlılerdlr. 
ı J teııl11 ederek kendine ve lcıb .. 
çln Oıftm koromono memur mlıtlr. Geri tarafı, olmdl de Yeni Asır gazeteıtnln şimdi 't1 ı 1 L ıyralıo 30~32 llrı d6tftldftk Ayol beyıooamelerde olmal cep 

edeıse piyıHyı lbım o ıcıa d 
~ttl. Korum lcıbedf'D yerlere polardı bulunmaktadır. Yani rakımlar Gzerlnde oynıyırıt, ıeo ııonra kalın 16877 llrı 80 heılode HH Mole~etı Ye Kae111 
btı d R T 1 13 L kutulara yıpmık taııavvuroodın ... 350 JI Jt 1 L ı t•oı o. om•nya'yı Yerllr.cek kir için tek kuta 111tılmış de ( ar O 11.orotı aatıeıkea bono !A• rlll JuDel m aoru on•, ile Seyyum'un l\larr.fıl Bıdoğ 
•ip 1 1 bl b b korkoyorlır. Ve l11tlyorlar ki a LI l 1 1 a 

H 1 o r oc;uk aydan enel ğlldlr, c;Goka eeaeen korum, oo lımrofı yapı llecek lnaanlır m fi• P ere, ıyar arı •e m llo tarafındın kahkari 11orrUe 
•el mi Al 1 1 L ) d 1 L bOyle bir fabrika vacud bol· 1 l k 6525 llrı " e yecr" n ao ayınca, Yu 11.ere11te ticareti yapmamakta ve ur. emee; ço .. mevelmıılz Ye elllelle ere ayrı ara mıblup edlldlklerlnl bUd\rmi~ 
•oıl ~d b ld k d mııııo, karoılarıoı bir raklb -' 3 ~ 25 il 1 k 1 U .., 
1:1 avyı • o uga 160,000 ancak, ha lol tanzime çılışmık aııotı ıız ır. Çanka bu kereııte •••n &> r•ı• ge ece yı r terdir. 
kutuyu derhıl aogıje etti. hn ııdır. Yani, hı,kalım 15 17 ,5 nereden ve kı1çı atınıcık, kaçı çılmaeın, onlar dı l11tt.dlklerl ve zararını ve 3000 llraeı dı Bo beyıonımell'rde, dost il · 

110 yıpırL L • L ı ı L f tattt kotu eat11ınlır. hl d ı d ırr t l L y•zde r. .. f'o, a.otouuo 11111 a.uraetan ııatıf yapar, bir kı11mı, mı o acı .. , klmee blreey bil ııe ar arı al'.:ıı ı ıra• u ., fıtlle yıpılıcak iltica ve drbı · 
pıhılıya mal olahllece~lol ve. kendilerine kotu verilmesi için memektedlr ve billomf'lie de hte duanın lçyftzft v., lote olz~mi fılzdeo gıyrl yftıde 3 ki 

1 l d 1 ° y l A ) kt ırr ' ltl ııayeelnde blc;bir mıeye 
•• ny cı,tıomedl . zmh'de kuramı yalvarır, dl&er btr kııı lmkln yoktor. Şimdiden ou ( en eır ın ıçı ın açı..,a temeUG olarak dığıhlıcaktır. 
ID h ı 0 11 dlırrt k d B lb ki harb mee'ullyl'tl yiikletilmtye· 

a 110 ve Ulccır, hariçte de mı da bu ucuzluktan elkAyet kuru~ taahbOd yıpmağı kalkan ıöy yemt'! e ma 88 ı. 1 u Müddetleri biten beı yönetim 
ahcı ıaclr b Lll d bl d b • l ı; Pi cebi bUdlrllmektedlr. 

"• yor o . Mık.ad, ederek (Ftılları dtıınrmeylnlz) bu firma acebı klmdlr, temi ı e ana mrnı 0 ıcır,ız. kurala tıyeıl tekrar 11eçllml1 Ye fi: 

hereeyden enel lhrıcatı tehdld diye dileklerde bulunorlarken natı nedir •e farHı, tılebl mu 1111dı kutn lhtlUrı yıptırmı · Ye banka yönetim korolu gene Clbotf, 2 (R11d10) - Adlı· 
eden ıkeamı tehlikesini önle· korum, ıadece dc,let merkezi' vafık gôrGl6p te yarın öbOr yıcağıa, bu 11oretle mftstıhıfll şöyle korolmoıtor: Abıb•'daa borayı gelen yolca· 

melr, Tftrk ma!ııulDntı çıkara olo direktif ine ayık uydormue, gnn ptyııayı yarıda barıkm1111 ktıroyıcığız. lhtlUr takdirinde Bıtkao; Aydın ııylnı Nazmi lar, Hıbetlııın dabllladekl lı· 
bflmek •e taciri taahbftdOoü o gilnkft vaziyeti kortarmııtır. takdirinde Ttırk: mıhıolOaGo ve fabrika dı korıcığız. Artık ki ! Töpça, 11bıtkan; teclmer Eycıb yınlarıo arUı~ıoı ıöylemekıe· 
yerine geılrmlo bir vaziyete HıuA, bazı bftyftk evlr.r, kendi tıclrlnlo •eziyetini kim, ne ile mln mGıtıhılll ve orana, kimin dlrler. 
•eçlrmeLtl K t 1 d bl L A il 1 Loradolro Şıblo. Aımırı, 2 (Radyo) - e.~. 
" .. · u 0 arın yola mft~terllerloe kartı olan mua· tamir ve telAfl edecektir? e ra.ıç muellle ey • " M h 

k ld H bo izahattan tamamen ınlışılır. 'Üyeler: Aydın 1ayluı H ar aakerlerl H bllh1111 R•• l(ıM• 
çı ıra ığı duyulur, duyulmaz, 11ıelelerlol nazarı itibara alarak ılbokl kereııteler getlrllloc .. , G Kl N 1 İb blm l ., (Y 1 A ) dl ki ermen, aım or ' rı ııkerlerl 11l1Ahlırını atmıılar ye 
hrıcılcılar of he, villyele baı koru mı 13,5 koruıtan tedlyat flıtı, gene hcıkumet tayin ede· en ıır yor : Necib, Cemal Pınar, Nıil, Mıh· b 

•ord 1 th ı ı L - Karamı böyle bir lmtl· ltalyın'lıra teııllm olmıgı •t· 
u ar, t yıç leıclerl hazır· yıpmık bile lıtemlaler, kurum ceatlr. Keza, bOtQo fabrikalar, - mod-, Bıltd Kıtırcı oğla. 

lınotılia bı•laudı. ı 1 L bil yaz nrebtlmek için kanun larnıelırdır. 
e ~ yirmi parayı reddetmlttlr. Çfto· mı 11.a lyetlerl nlebetlode ( 1) Dil k 

T 
IAzımdırB AJdıo, öze - n 1 şllrı H t'' · ldöoQmO 

•111nur edilıln ki, bu 1111 ka ortıdı h«ıkdmetln Loydolio seyyanen iş alıcıldardır. Yani • hl or l nın yı • e D Bılkevl 11ftel rnlr 111ı~ını r 
lelerde RÖ8terllıen ihtiyaç 400 bir tarife •ardı. fıbrlkatorlar aleyhine bir klrar lyornz ki: Bodıpeate, 2 (Rıılyo) - Sıl · 
bl k Kanona lasom yoktur. Hl mG11ımere •erllmletlr. 

0 utuyu geçiyordu. Gelen Şanıı dı kaydetmeL llıım. veya bir ruınor, mevzaubıhı 1 llL tıoat naibi amiral Bortl'alo • kumet milli 6rGolerlmlıl kora· Mftıımereye erg o • mart• 
mal ise l 60 bin kuru idi. Ayni dır ki, kuromon kotu•arı gelir değildir. Bandın bıeka, Zlnral malt için hertftrltı kanuni 11111 ile bışlınmı,, caoh bir ııblo mevkii lklldarı geçtlAlola oa 
'•ınında l 60 bin kutudan bir gelmez ayol gtlnde tOccıraa •hketl de lamlr'e kereste ve I ' ı tkiucl yıldôoGmO ~otlolaamıt· k k blyeılere maliktir. ote bonon gô11terllml1 (Tuaak) ,plyeı ve 
ıımı, korumun kendi lhtlyıcı mağazaııına glloderilmle, o ık oto 11evkedeblllr. Bo hakkı, bir örneırr\ de lzmlr'de kuralın bir de komedi temıll edllmlıtlr. tır. G11eteler, ımlralao 12 1ene 

lc;lodl. Tacirler 14 15 kuroıı eım dola olarak y p QL ondın nez'edeo de yoktur. tı sırfındı yıptı5ı itleri tebuls k 1 ora Y ... (Tarlı limited) dlr. Halk mft111mereye çok ilgi IJÖI· e 
_ Ulu ıloııl'rı huardılar. Üzu .. m le•ı"lml11 .. tft b d d ı ıtl m'"'Ltedlrl'"'r - ., .. •"' ccır, u &aye e Ru k d ) U ıerml1, 11ılon tımımeo o ma,ıor. e r .,. "" . 
--~ .... ıııİİl•••._ .... •~İllll••ııİll~ .. ~~~~.;~;;~ .. .;~r;a~y"~~·:::ı;r.v;e:r~ll~e:n.l~z:•:h:ıt~·~ .......... ;;.~A~N~A~D~(~J~J~;;_~~~~:::;:.;;;;;;~;;;;;;;;~~--1. ............. ım-.. -• 

Şükı:ü Koçak 
(; Bergırua, (Ôıel) 26 - 27 

tcclerlnde iki konferans ver· 

lll~k Oıerc Nııld UJuıı. Berırı· 
lll•' ~ " 
1 

1• gelmiıti. Kendl11lle bir· 
ilkte tdtlı etmek ftıere eaylu 

·~•il Sabuncu dı b·uıuooyordo. 
&mail Sabuncu Bergama 

~:rtl. lıl,rlnt inceledikten 100• 

J>ıkut'ye geçmlıtlr. Dlklllye 
geçtbeaden end her iki 111y. 
'••1111 ıe 

1 
•• antikiteleri, yeni mQ. 

lı; 1 gea1Dl1ler ve Bergımı'nıo 
e11d1lert için heyecan kaynağı 

01~Aana gGrmtltlerdlr.: 

ltld Uı111 inkılap ve tıtlk· 

t .. 
Aydın'da .. 
141 konoğo tııertnde iki kon· 

feran11 vermlı:ıtir. Her iki kon 

feran11 bnyok bir llgl ile kar· 
oılınmış, hfır iki gtln de geniş 

hılknl 1111000 dolup tatmı,, 

yGzlerce lnl!an g"ri dôoGp git
miştir. Bu kalabalık, ikinci gln 
çok slyıde idi. 

Keoferanıcı dil Ye tarih ize· 

rinde de dormoı, TOrk dilinin 

ve Tark tarihinin lnııanlarlı 
beraber bıılıdığını 11ôyllycrek 

bıyığı dille görGımenio ne de· 

mek oldoAono tuibi belgeler 

olıa ıntlklıeleıln koraamwnıa 

Nllşid Ulug Bergamn'da. 
ne için iham oldu8uno \e bu· · blldtrmlıtlm. ŞGkrD Kocık'ıa 
raya •orolıcık bir kazmanın kooferınılarınan 11onol'dı Ay· 

tarih için ne kldar ı~ar bir dın parti bııkanı Etem Kıdrl 
darbe olıcığını anlatmııtır. ı.u 110ylnl veruıleıir: 

Konferan11lır Nıtld Uloğ'uo Arkıdı,lır; 
kf'ndlalne mabıo11 gtııel ve be· Erzurum 11aylnınııı aayıo mi· 

yecınlı ve d6zgtıa lfıdeılle bir 11af lrlmla ŞGkrlk Kocık iki 

1ıllr gibi ıkmıotır. gftodenherl ıramısdı y11ııyor. 

Söke - Sôke bılknlnde in· ŞaluA Kocık ordomoson 

kılap Ye lttlklAl menulo iki 

konferan11 vermek ftzere Ersu· 

rom 11ıylevı Şakra Kocık'ın 

geldiğini ve koafet1nıl1rıD bO· 
ylk bir ilgi ile karplaadagıaı 

bağrıodın yedımlt, geoç Y•OID· 

danberl cenklerde bolonmoı, 

erginlik 11vıııodı dfttmın ıteıl 
k1r1111ndı kanını ıkıtmıe yC1k · 

eek bir Tark eTlidıdar. Beye· 

Şükrü Koçak Söke'de 
canlı, ıteıll aözlerlle blslm sa· dın llyôokoroloono dnetl OH· 
ten konetll Ye ylklek olan rlne enellı:.I gftn Aydın'• gel,. 

mllli duygulıramısı ııhl11ndırdı. rek lıt111yoodı ilbay, urbıy, 
Atkadıı'1r; parti •e bılkevlller tarafındın 
Kendl11lne Söke'de yıoıyın karıılındı. 

Ttırk nrlı~ı be11bını candan Hılked ıatonuodı partUI ve 
n yOrekten teıekkftrler 11unar, bılk~vlllerle konntmılar yaptı. 
memleketin böyle yGkaek şıh · Akpm ıereflne parti bııka 
ılyetlerlle hislere katıılıomıık nı Etem Kadri ve ôRleyln 
ve onl1rdın lıalfıde etmek fır· de Ubıy Ôzdemlr Gaaday bl· 
ııtını veren AtıtGrk•e ve parti rer ıölen verdiler. 
ıeflerlmlse en btıyak otlkranı · Şakrı Koçak dGn Aydan'dlD 

mızı 1rseder ye gOıterdlğlnls ıyrılmıt lıta1yondı ilbay, Plf· 
ilgiden GtClrD teıekktlr ederim. ttll ye hılknUler tarıfıodıq 

Aydın - ŞGkrQ K091k Ay· 9agarlınmııtır. 



1 ' 

lzmlr'de Şirin oğlu Ziya lf IAe oluca it köyaode kilo tapunun 
ldareılodenı eylul 320 tarih 893 68, 69 

lımlr Ticaret mabkemeıloce nomar&11nda kayıtlı ıultao nev· 
lfl4aını ve 27 · l 2· 9~13 çar· ruı mdvkllnde ıarkP,o ç11lık 
şımba gOoft eaat oo altıdan lbrablm, garben çay şlmaleo 

hlbaren if JAsın açılm11ına ka arap mehmet cenoben koca 
rar verilen Şirin oğlu Zlya'oın beklr oğlu hılll haf idi moı 
a,ağıdı yazıla gayri menkulle· tala ile mahdut 6433 M. m . Goreşçiler üç 

...... 

Nöbetçi Eczaneler 
. d• ~· 

Bu akoam ).\.emeralUD 'fil 
fa, Güzelyııhda Gtizelyalıı iti· 
klllkte Faik, İklçeımellkl~ Jftl 
çe,mellk, Alsaucok.ta Joıe 
yen eczaneleri açıktır. 

aylık bir çalışma 
Altay 3, K.S.K 1 · Göztepe 4, Burna- ile iyi neticeler aldılar 

2 8 1 S k O İzmir mınlıkaaı gareı ama 

rlnln açık artırma ile 1atılmı · da 100 yftz lira kıymeti mu· 
ııoa karar nrllmlttlr. bammenell harap b•ğ zeytinlik. 

1 - Kemılpaıı kaztıının 8 - Kemılpaıı kazaıının 

adcı 
İzmir lohlaarler başa> 

lüğOndenı kııl• 
Kaçak hplrto nakll0d60100ı 

Jaoıldığındao mü11dere ge0el 
rık lımlr liman tıterl bolll 
dlrektörlftğil tereaoeslod: ele~ 
nan iki motör ile te :edeli 
pazarlıkla 11t1lacaktıt· ,-•ı 

Ulocık köyünde kAln ve tapu· ulocık köyünde tapunun e-ylul 
nun Şubat 932 tarih 70 nu 321 tarih ve 1631· 114, 115 va • uca ' ı.. ar spor tôrlerluln mft&1bakalar1 llODI 

Pazar gonO. ikinci devre il · navı takımı bir 11yı kuannak ermlttlr. Mıntaka gftreı heye· 
kinin ilçilncil haftasını geçir · oyunda mOeavatı bozda. Göz· tfolo tertip ettiği mftBBbakalar 

mar11ıoda kayıtlı köy içinde numarasında kayıtlı ,arkan ali 

dik. Sabo trlbftnh.rl seyirciler· tepe tıkımı Faik oynımaaını 22 ve 29 Şubat geceleri ya· 
le tamamen dolmuşta. Maç· rağmen gol çıkaramıyordu An· pılmıotır. Demlrepor, Altay, ve 

H ı Arap Mercan, ıolu doğra · garben hacılarla dlmltrl em · 
mıcı Hftseyln nreeul, ırkaaı vali metrokeııl tlmalen duman 1 111 p• 

mobammeol 155 tero P t6 3 

ların sıafahatını girişmeden ev· cak 37 inci dakikada mOıınatı Gôztepe'll gençler araaında ce · 
reyan eden gftreş1erde derece 

Külhanbey Ahmed, önO yol ile oğlu muıtafa vereıeel cenoben 
mahdut 302 ve 303 kapı Do· yapıcı maool ve tarik ile mah· 

11 ,63 liradır. lıtek.lflerl~,,110 
936 1Qoü ıaat 15 te !ti 

vel yapılın milaabakalarıo lda· temin edebildi ve d~vre de 1-1 alanlar ıonlardır: 
resi Ozerlne durmak liizomona beabere bitti. 56 kiloda birinci 

maralı heyeti umomlyesl 150 dut bayilk ılın mevkllnde 
lira kıymeti mohammenell ev. tıh•tlen 5514 M. m. da he· 

t oO' dürlO,ilmılzdekl kom sy 
2 

! ı 

hissediyoruz. Bazı hakemlerimiz lklool devrenin daha yedinci 
Gl\ztepe 

koliibftnden Moıtıfa Atak, 56 
kiloda Göztepe kolilbüoden 

~ - Kemalpıea kazaııının yeti omumlyesl yilz lira kıy· 
melerl. 553 3 10 1 

hAld ve eskisi ıtbl hareket et· daklkaeında ikinci golft atan Ulocak köyftode tapunun ')obat metl mobammenell harıp bığ. BiltOo do.oyacı 

mekte berdevamdır. İzmir @por Göztepe tıkımının oyooo bO.· Mehmed, 56 kiloda üçftocft 
Demlrapordan Fıtlh, 61 kiloda 
birinci Göztepe kolObOoden 
Nuri Atık, 61 kiloda ikinci 

932 tarih 9e 72 numarasında 9 - Kemalpaıa kazasının 

ef kArının hakemlerimizden lıı · yak farkla kazanacağını tahmin kayıtla köy civarında oarkın olacak köyClnde kAtn tapunun 
tedlğl, tam bitaraf hktır. Sporu, edenler çoktu. Fakat Boroava Maf Ul lbrablro, garben Ara· teşrlolBBnl 329 tarlb ve 49,50 
ıpor diye kabul ettiğimize gö· gılzel oymyor ve on beı,lncl blstan İbrahim, ılmalen Tevllk, nomıraıunda kayıtlı mezarlık 

re oyunların ldıteslnl de vo· dakikada mftıınatı temin etmek Uemlrepordan Kaeım, 61 kilo. ceooben berber Hflıeyln çnot, me•1dlode tehvllen 14704 l\I. 
kof la hakemlerin eline tevdii· ıoretlle tahminleri bozuyor. da ilçQncQ Altıydan Fikret, ve Milt til İbrahim ile mahdod M. da heyeti omomlyeal 300 
nl isteriz. Oyun E•ad'ın gilzel ldareel al· 66 kiloda birinci Göztepeden 6433 M. M. da heyeti umumi· ftçyaz lira kıymeti mobamml· 

Bilhassa 8 takımlar maçları · tında tam bir heyecan ve a14ka Ferid, 66 kiloda ikinci Altay· yeıl 100 yOı lira luymetl mo· neli harab bağ, 
nı idare etmek için futbol ko · uyandırmıotır. fier llı.I takım dan Orhan, 66 kiloda OçOncft hammlnelt içinde zeytin ağaçlan 10 - Kemalpaşa kazasının 
ruloaca intihap edilen hakem· mOteıddit gol fırsatları kaçı Altıydan Şevket, 72 kiloda bulunan tarla. olacak köyOnde tapunun tee · 
lerln bir kısmı, bilgisizliklerin· rıyor. Nihayet daha tecrftbelt birinci Ahıydan izzet, 72 ki · 3 - Kemalpaea kaza11oın rlnlevvtl 334: tarih ve 15 an· 
den mi nedendir, t11kımların mobaclmlere malik olan Gôz loda ikinci Demlnpordan Moı Ulucak köyiinde tapunun Şahat maraaında kayıtlı şarkao, yol, 
mokadderatlle oynamaktı bele tr:pe'liler Burnava'oın son da· tala, 76 klloda birinci Altay· 932 tarih ve 72 numarasında p,arben, çay, ve ıolak haaan 
görmemektedMer. Birinci ta· klkalarda yorolmaaından htlfa· dan lsmall rakipsiz olarak, 87 kayıtlı Ellfclk köyce bayram karıııı ay0e cenoben kasaba yo· 
kımların depo nzlfeafnl glJreo de ederek 42 ve 44 tınctl da· kiloda birinci Altaydın Cevdet, kuyu mevkllnde kAfn earkan lo şlmalen bıcı basan oğla 

87 kiloda ikinci Demlrııpordan Yanako mttrukeel, garben em ali oğlu abmet ile mahdut HABl G ve ayni zamanda blrlnd ısoıf · k.lkalarda birbiri ark11ına iki 
lardıkt •ğabeylerf kadar kabl· eayı daha yaptılar, oyunu 2 · 4 lamall, 95 kiloda birinci De· vali metruke, dyevm Hacı oğlu 8271 M. l\f. da heyeti omu· 

1 
lıf 

llyetll ve dü~ftncell oynamığı kazındılar. Bornava tıkımı "'lrepordan Ahmed rakipsiz Mehmed, ştmalen emvali met· mlyeel 300 ftçyQz lira kıymeti kBS O 

olarak ağır sıklet. metruke, elyevm Mahmud oğlu muhammlnell kızılcakır çıllı Kibarların şap ~·1 gayret eden bu kftçakler şlm kuvvetli raklbfoe karşı çok gft · 
diden bu hAdl eterle karşılaşır · zel oynadı. Üç aylak bir çah•ma netice· Cafer, cenuben Pınarbaşı ile pa•a mevkllnde kAio ba~ın L ı Ldl olo0'

0 
bll' 

" " b men .. o lere taa. r edl 
ea honan eoou nereye ve?Jr? 

F otbol korulu erklinı knlOp 
lerlnl aJ4kadar eden ve ceple· 
rinde taşıdıkları puvaotaj cet· 
vellerlnl yırtmalı ve tam bha 
raf zihniyetle çılıemalı ve her 
ik.i 1abadakl mthabakalan 

yakındın ve allika ile takip 

etmelidir. Hakemlik \'azlfe· 

sinin katıılyetlnl bllmlyen ha
kemler, bırakılmamalıdır. 

Akşl takdirde esasen her gfto 
tedenni eden sporumuza da 

diiştiiğft uçurumdan kurtara· 
mıyacığız. 

iL S. K - Altay: 
Don Halk sahasında (B) ta· 

kamların oyununu idare eden 
hakem Mustafa Şenkal her iki 
takımı fena ldarestle tamamen 
sftkoto hayale uğrattı. {A) ta 
kamları maçında of11ydler ıldı 
yOrftdO, ofeayd olmıyao ak10lar 
dordoroldo; tekme atan oyan· 
colar tekdir bile görmedi. Çok 
temiz bir arkadat olarak tanı · 

dağımız hakem Sabri maalesef 
kararlarında çok hatalı idi. 

Sıra gOnün ve ilkin en mtı· ılnde bftyOk movaffaldyetler mabdod tapuya nazaran 4595 kırk iki ıeblmden 39 aehml. metlerin &!!geri ytızd~ç!sı ft1' 
hlm mti!abakaaına gelmişti. Her gôşteren göreeçllerlmlz, ilerisi M. M. da altmıo Ura kıymeti 11 - Kemalpaeı kaz81ının çoğu nlebetlnde pey a IJJek'ob0 

iki takım en kuvvetli kadrola· lçlo ilmld vericidir. mohammenell tarla. ulocak köyftode kızılcakır çallı mllli bankı temloat 

rıoı. mohıfazı ediyorlardı. Daha ------------ 4 - Kem•lpaşa kı~asının pışa me•kllnde earkan yol gar· tevdi edllmeel IAzımdıt· bedeli 
devre bu enretle 2 O Altay'ıo 11 t ilk dakikalarda beriki takımın olacak köyOnde tapunun ,abat ben ıotak hıean karısı ayee ç - Alıcı arttrdl ... ,tf 
lehine bitiyor. ı " 

dol ve çok eed hftcornlerı gôze 932 tarih ve 73 nomıraaın:Ja ı:ılmılen hafız ahmet cenoben haricinde olarak ıhı" tol ~ lklncl dene başladığı zaman 
çarpıyordu. Altay daha hiklm . il kayıtlı tarkan koca mehmet yol ile mahdut tah•llen 11028 pullarını, delldllye resıl11 .. r..,tl~ avanta)' e ne almış olan Altay ., ..... 
oynuyor fakat mOsavah blrtftrlft takımı daha dOoaoceU ve daha garben solak oğlu mehmet şl· M. M. da bağın heyeti ·omu· tapu feraA harçlarını 
bozamıyor. Beelocl dakikada ıerl oynayor. Solac;ık Hakkı, malen tarik cenoben solak oğlu mlyeal 4.00 dôrtyOz lira kıymeti mecburdur. ,t•°'~ı 
Bıerl'oln 18 çlıglalnden kov· fena oynamaeındao iki fır1atı ali ile mahdut tapuya nazaran mohammlnell bağın mal lise D _ İpotek ııblbl gıı1' 
vetll bir eotu direğe çırpıy?r. boş kaleye atamıyarak ôldftrft· tıh•lleo 4595 M. M. da iki alt kırk iki ıehlmden 39 aehml. lılarla diğer a1Akadırlst•~ı11tı"' 
12 inci dakikada ayni oyuncu· yor. K. S. K da yaptı~• akın· yftz Ura kıymeti mohammenell A - Artırma ı,ırtnımelerl menkuller Ozerlodeld bf•ll d•lt 

p, k d r• bl' 
oun bir aol voruou kale direk· larda mdesılr olamıyor. 15 inci mu a dema bağ elye•m zey· kemalpışa icra memurluğu oda· bosoıılle faiz ve ııııs oıO' 
lerlnl yalıyarak nota çıkıyor. dakikada K. S. K. gene hft· tlnllk. sında işba UAn tarihinden iti· olan tddlalarıoı efrakı de ıct' 
K.S. K mukabil hilcumları bir camdı, Altay kaleclııl akını 5 - Kemalpaşa kazaaının haren herkesin g~rmesl için telerlle yirmi giln tçi:a,,eı1"1t 
netice vermiyor. 22 inci dakı· kesiyor. 20 inci dakikada K. olacak köyilode tapunun şubat açıkhr. dairesine veya lf IAB t\kel b'11 
kıda Vabıb kuvvetli bir TU· S. K. oyunu 2.1 •eziyetine 10 . 932 tarih ve 74 numarasında B - İhale 6 nisan 936 pa· bildirmeleri lAzımdıt· ııe flb 
ruşla topu kaleye hınle edl· koyor. Altay kendini topladı. kayıtlı ıırkan kocabao mehmet zartesl giioO saat 16 da kemal de hakları tapu aıcıllelr ıo pı1 

b del o 
yor, o da gol olmuyor. 28 inci Var kuvvetiyle çalaoıyor n 25 garben çıy elmılen besim ka· paşa kazaeında hilkümet kona · olmadıkça ııtış e " 1rl•'' ~ 
dakikada Baarl'oln kuvvetli bir inci dakikada Bıarl'nln uzak· rııı vebçe cenuben mehmet ğında icra memurlo~o odasında laşmaeından hariç bır• 1110'~ 
eotonu kaleci harlkalade bir tan çektiği bir şutla 3 Qacft ve çavue zevceıl fatma tle mahdut icra kıhnacaktır. Şu kadar ki Daha fazla malulJJ•t el fC 

8 iki O tf IJ! 
tarzdı kurtarıyor. 25 inci da· oyunun son ıayısını kaydedl- 137 5 M. m. da 300 lira kıy· tayin olunan işbu zamanda ar· lstlyenler. lzmlr f(e ti 
ki kadı Altay kalecisi Cemil yor. Bllhıııaa oyunun bltme1ine metl mohımmeoell zeytin ağaç· tırma bedelleri gayrimenkullere ve lf Jls memorloğd .11 ıc 1 ,ıp•~ 1eb 
gazel bir tutuola K.S.K.'ın bir beş dakik• kala K. S. K. Oyu· larını havi bağ. tahmin edilen kıymetlerin yoz ldar.,sfne ve Keın e0 

ss' ..ı~ 
akınını keelyor. 32 inci dakl· na Altay nmf eah11ına intikal 6 - Kemılpıea kazaııının de 7 5 fol bulmadığı takdirde me. morloğooı morac tllJ~ 

ıer1° er 
kıldı K .S.K ıleyhlne flrlklk ettlrmeğe muvaffak oluyor, fa· olacak köyOnde kAln tapunun en son artlranın taahhildft baki lirler. Arzu edeD ,ıo•ıP fi 
oldu, Vıhıb çekiyor. Top kı· kat 11yı çıkaramıyor. Oyun da şabıt 932 tarih Ye 76 oumı· kalmak tızere artırma· 15 gan olunan zamanda }J~~0o0l:::1ı 
lenin ftat direğinden not olu· bu ıuretle 3 1 Altıyın galibi· raesodı kayıtla oarkan haydar daha temdit edtlerek 21 nl11n okuyarak hazır odt'°" el 

yor. Kulunca dakikada aağlç yetiyle neticeleniyor. usta garben çay ı,lmı1en yol 936 tarihinde aalı gftnO Hat veya mftmessll gö ti'~ 
llyae yerinde bir voruola Al· Balk eahaaındı ayni kolOp cenoben zher ile mahdut tah· 16 da Kemalpaoa icra memur· ve gösterilen oırtl•f~,s,9~tf1 
tay'ın tık golftnft ve oyunun lerln 8. takımluı karşılaştı. •ilen 6433 M. m. da heyeti loğo odasında en çok artırana etmeleri llAn oloootiıA! ııf' 
mOsavatını boznyor. 4i ftnctl Boca Şarkııporu O·l C7ôztepe· umomlyeııl yoz lira kıymeti ihalesi lc\'8 kılınacaktır. Şirin oğlu ziya 

1 ıııt• 
dakikada Vahab Altay'a lklocl Burnınyı 3·1 K. S. K·Altayı muhammenell tarlı. C - Satış peşin pora iledir. tasfiye ıoeı:cJ0' rı1,,ııt· 

1 ııı• 
sayıyı kazandırıyor ve birinci 2 · l ma~lub ettiler. 7 - Kemalpaşa kazasının Artırmayı iştirak için gayri mzılar okuo• cl~o 

.......................................................................................................................................... ~~OlO -~ 
dlleceksloiz. Smolol'den bu en· da hul olan müdirenin mek· imparatorun Noel imparatoriçenin bit b•~tc•~ 1~, 

HOUln maçlarda ilk oyun 

Boca - Şnrkepor takımları 

arassoda yapıldı ve oyun, Boca 
takımı, birinci devrede attığı 

tek golle kazandı. İkinci oyun 
Boroıva - Göztepe arasında 

idi. Daha tik dak,kalarda Bor· 

.. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-13-
.-- Erteel Hbah, Katerlo, mildi · 

renin ve muavininin yanına 

davet edildi. Kabahat teekll 
eden madde, imparatorun kftrk 
parçası da maH fü:erlnde bulu 
noyorda. 

Kıterln bunu görOnce : 
- Bu kürk parçasını bana 

veriniz! Dedi. 
BOtOo halleri, Kıterln'ln bu 

tılsımlı şeyden mahrum olmak 
ile derin bir ııhrab içinde kal· 
dığını gôetermekte idi. Ve : 

- Bono iade ediniz, yoksa 

imparatora yazarım. Bu benim 
bazloemdil'. Benden ne için 
bono çaldınız! Ne hakla çal· 
dınız? Dedi. 

Bu slJzler, mftdlrenlo kodu· 
rurcaeına hiddetleomeılnl mn· 

clb oldu. 
- Sizi hapaedeceğlm. Noel 

şekerlemeelnden mahrum kılı· 
cakeın. Ağabeyinize de yaza· 
cağım. Eğer benim ıöyllyecek· 

terimi hadi hırf ine yapmazea· 
nız, imparatora dı mOraaat 
edeceğim. Mektepten de tarde· 

retle çıkarılanların earaya gir· tuba Çırı'n kıtlık earayı yo· latesını getireceği 
1

010
" 0 ıe"~o 

mek bakllını tamamen kaybe· lano tuttu. Hediyesi. dedlliyorda. Fak r 1 01° o~ 
deceklerlol de blllyoreunoz, B k ç b 1859 aeneal Noelinin arifesi. herkesin blaeeel •1°

1 
~Of 11 o me topta, arın uıoııi ld b r 561 

tabii! Banedaoıoizın şerefi na kAtlbl tarafından her gOnkü 18. Her sene o oğu gibi muhafaza Yalnız bazı bıız1 Mf'' 
1
,,1 

mıoa bir leke teokll edece kel · bölO&ft aııkerlerl tarafsodan Pe· anne, bir amca veY' t>lf 1' ~" hah poıta8l ile birlikte lmpıra· o v" 
nlzl Dedi. terkof takt imparatora ald or· lol'de akrabaaındıP d ,,. fe torun le masasının Ozerloe e• 

- Bayın mftdlre .. Sizi bana kondu. mandan getirilen bOyilk bir oldoğonu tabattilt " 0 
böyle aôzler aôylemekten kat'f çam dalı Smolol mOeBAeııeslnln şeyler gönderirdi. d"~l ~., 

d Alekaandr İnddlrenln bo mek· • " •' ıurette mene erim. meraııluı aalonnna yerle,tlrll· bOf -e 
b L Ol Lt Bu hediyeler, ,0 fe ı.I' 

Katya, hiddetle ayağını yere ta uno o .. nynnca g me .. en ml~tl Kapılar, dikkat ve itina A bl pe~ tı' 
•ordu. kendlılol alamadı n zarfın il L 1 K 1 b eoklara zahlrı r 910

11 (t,ıı 
e .. ıpatı mı~tı. ız ar, u •ermekle beraber Y tıl' t .n~ 

Mftdlre, boğulur gibi bir Ozerlne : çamın gOzel kokusunu duyu· f p 9 ~" 
hiddetle : 0Bayın mildlre! Bo kftrk l l"erldekl h dly l 1 rını hlısettlren • gı~ 811'

1 '~ 
yor ar ve " e e er n ve ııtsrap ta verlrd•· tı>' '' 

- Dolgorukl, çıkınız, dı· parçaelle fotoğrafımı Kiterlo ne olduğunu merak ediyorlardı. dil rıoe ,ı 
oarı.. Diye bağırdı. Mlhalovnı'ya kendi elinizle ver· Bu hediyelerin ne olduğa, mil· zamanlar, ken e ğsc•"'" ~tı' 

Ve, muavinine dönerek : meolzl irade ediyorum. Ve eıeeeedekl örf V"Çblle dloi me· şarkılarla Noel • ~ıer10 411~6 
- Bono hapeedlotz Yalnız bunları. Smolul mQeaaeeeal ta radmle birlikte çarlık mareının fında dönerler kOçildil' ( ~,r 

koru ekm~k ve biraz ıu vere· lebulne karıı pederane blma· çalınarak ealoouo açılmesındıo lertnd~ yaş görOl0:0eie~1' f' 
cebiniz. Daha neler yapacağımı yemlzln en bariz bir eseri ola· evvel blllomesl hiçbir kimse bonların babaları, 11 

1'1'' '' 
ıonra anlar.. Dedi. rak eaklamHını arzu edtyoram!,. için mOmkftn değildi. Maama deelerl, ya pek o•• / 

Kelimelerini yazdı •e iade f lh, her aene olduğu gibi, Noel hud da ôlm(iştil· (t1f 

etti. babanın mOeıseee talebelerine 5071" 
• • 

Kalyanın kıymetli yadlgArını 

• 
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lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAoları 

Mıt. M•. S•t. Al. komlıyonoad.a: 
l - ll•H kıtHlı için koml11oad• mncot almaneılae göre 

ikiyi• •det alth GıtUl çlf t karyol• açık ekılhme ıare · 
tile mGHbHy• koamoetor. 

2 lbıleıl 9 M•rt 936 puarteel gQnG ıaat 15 de lamlrde 
kıtlıd• Mıı. M•. :S.t. Al. komlı1oaand• yıpıl•caktır. 

:ı Tahmin edilen mecmu tatarı 3:.100 llr•dar. 
4 Temlaah maHkhte •kçeei 240 llradn. 
1) Şartname H aGmaaeıl brrgla komlı1oad• görGleblllr. 
6 lıteklller 1 lcaretoduıada ka1ııh olduklarıat dair •etik• 

gGıt~rmek mecburiyetindedirler. 
7 Ekılltmeye lttlnk edecekler 2•90 uyıh k.aaaoa iki 

Ye Gçlacl mıddelerlade •e .. rtaımeelnde yuıb •eelkı 
lart .e temla•tı mankbıe makbaaları ile birlikte ihale 
.. ııaclaa enel komlıyoacla haa11 balaamaları. 

19 25 29 3 431 

Mıt. M•. uı. al. ko. n. dea: 
l - 8uı kıı'ab için (611} lln dok11a b~t kurut bedel 

ketlfll bir adet deni• motGrl tekaeıl açık ekıtltme ıa· 
rettle mlaabuya koamottar. 

2 - lhalNI 20 :Mart· 936 cama gGaG Mat bet buçuktı 
lamlr'de kıtbıcla Mıt. Mf. aatıa ılmı komlıyonandı 
yapılacaktı 

3 Şartnımeıl ketffaame n realml her gla ko. ad• gGrGle 
bilir. 

4 Temlaıtı mu.ık.kate akçeıl (45) lira dokqa karaeıar. 
5 lııeldller Ticaret oıla11nı kayıth olduklarını dair nelka 

gGltermek mecbarlyetladedlrler. 
6 Ekdltmeye lttlrek edecekler 2490 aa1ıb kıauaan iki •e 

~lacD maddelerlade H tartaamealnde yıaılı veılbları 

n temlD1tı mankkatelertle birlikte ihale 1Htladea 
enel komlı7onda buar balaamatan. 

566 3 8 13 18 
.._..._ ________________________ _ 

-

'Mat. M•. •t. al. ko. n. den: 
1 - Bne kıt'alı lçla bir ıdet 'peale mOlörO ıçık ekılltme 

aaretlle mlaakuay• konmuıtar. 
2 - llaaletl 20 ·lllrt· 936 cama glnl 1aıt on bqte lımlr'de 

kıtlıcla Mlatabkem mnkl Htıa alma komllyoauaa yı 
pat.caktır. 

!l - Tabmla edllem tatarı (750) Hrıclır, 
4 - Temlaıb mankkate akc;eel (57) llndH. 
5 Şartemeel ber gb komiayoacla g.Srleblllr. 
6 latekUler Ticaret odlaıacla kıyıth olduklarını dair •eelka 

16'1er•ek meclMarlyetlndedlrter. 
'1 Ebll&meJ• ltdnk edecekler 2490 •yılı kıaanan iki n 

lçlacl maddelerlade Ye .. rtaımNlade yıuıh •.tkıları 
Ye teminatı maTtkkıtelerlle birlikte ihale •ıllnden 
enel koml1Jo•dı basar bulanmaları. 

sa1 s s ıs ıs 
11._ lh. aat. at koa..-.: 

l - &.alorller Cebeel'de ukerl lauta•a .. blorlf-.r Ye 11e111k 
ıa ,..._,. yaptırılmık laere kapalı art aaallle ektllt 
meye kon•llftar. 

l.etlf tat1rı 16409 lira 58 karaıtar. l.eılf •e .. rtaameıl be· 
deline kııta lntHt ıabetlndea •eritecektir. 

lbıleıl 17 :Mart· 936 ula gdaG .. ı 11 dedir. İlk temlD1t1 

l.tSO lira 72 karottar. Ebllmeye Klre~kler 2490 11yıh 
kuuaa 2, 3 lacO mıddelerbade lltenen belgelerlle 
birlikte teminat Ye teklif mektaplanaı bıTI Arf lır ihale 
.. &ladenden ea geç bir ,.., •neline kıdar M. M. V. 
ııtıa alma komllyonaaa Hnlaler. 

669 s 8 11 16 

lzmir Koltor DirektörlOğOoden: 
Jt1a dut ~etlf bedeli Etretl temlaat 

L. K. {... K. 
lamtr Gul okala l•tutı 2160 07 162 05 

.. Vali &bam pafl 
okula l•tulı. 737 70 56 35 
l•lı f e.al pa11 okala 

........ 516 '' 38 75 
Ôdemlt kanetll okala la· 
...... 97 06 73 50 
Meneınea tebll Kemal 
0
kala l•t1ıtı. 576 45 '' 00 
Yakında ilimleri yasılı okolludm lafUt 1aptıralıeıkt11. Ba 

itler 18,2,86 tırlhlHen betlamak laere 15 gb lc;la ıc;ık ekdlt· 
••ye koamattar. Eblltmeye girebilmek lcla 2490 No. it kua. 
•a• larlf etdl' belgeleri getlrmeal 11rttar. Ba l•1Utları JIP••A• 
letekll olalar ketlf feaal H buut 11rnımeterlal gGrmek laere 
bergıa l.lltlr dlrektGrlqllle ekllltmeye girmek 18dyealer de 
D,8,936 puarteel 11•1 ••t 9 elan 12 ye kadar JÜaoda glate· 
rHea 4'1r•tl temtaat ile blrllkte il ılrel komlıyoaunı betTDr· 

.,:a-ı..ı. 18 28 ~7 3 983 

Boca Şarbayhğından : 
8aea Şarbayblı.W. S. Proaeel mlukuelı 
a.. Beledly• a.a,. 5 kllomelıe meRfede bulun .. bagGl 

~•klladekl Sa meabmaclaa f8'/ta demir boralar 91111.Sle kua· 
•Jı ıetlreoektlr. Ba aa laakkıada Noflı Bakubtı bey'etl fenDI 

~il tarafıHaa Japebp gladerllmtı ola• 1a 11pol'tlll4lakl tenlt, 
k ...... de •ır IG pr,pjeal11la yapllm11tnı llaam c.SrGlmlftlr. Mes 
.,:r hpor dalretlade proje taulmlae talip olıa mlbeaclbler ba 
pdı Jıpalaa mlubaa tart•ameılnl germek Ye e1Jımı tadUlye 

•lıte•ı olmak bere iO · 2 · 936 tarlbladea 9 · 3 · 936 tı· 
rllat•e kad 
.. ., •l•ık .. ya o•laralmıtbr. Mlaaka•ya lttlrık ede· 

' nlı• tıltplerla Baea Belr.dlyHlae • .,_.tları llh olaawr. 

28 3 7 468 

Manitaa Bağcılar Bankasından: 
Maalıı baAcılar b.akaınun ı 935 beHp yılına alt bt111edarler 

genel koraluaan SO.mart.936 tarlblae raıtlıy•a pıurhııl gOnil 
alellde toplıam111 on•ylenmıt balondo~ondıa nizamnamenin 
87 inci maddeılae göre enaz oa hluell bt11ederlıraa o gDn llHt 
l 1 de Maalı•d• ozon yolda haaırlaom•t ol.o dalre1e gelmeleri 
illa olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 
2 
3 

5 

6 -

l iare hc1etl •e murakıp raporlarının okuam111. 
935 MDeal blinçoaunua tHdlld. 
ihtiyat akçeıladea lkmalea hlnel temcttu dığıtılmaaına 
mluıde nrllmeıt. 

Ödeme kabiliyetini H•ltaa eıkl ıeae borçlarının f•lzlerl 
hakkında bir karar nrllmeel. 
MClddetlerl biten Clç Hanın yerine yf'alden aeçlm yı 
pdma11 •oe yeni tene nalına• nrllecek buıur hakkının 
••ylai. 
iki murakıp atıçllmeel. 

inhisarlar 
IOğOnden: 

tQtQu fabrikası modor-

A - Fabrlkamııda hemen qtılıcakhr. 
iptal edilmlt ktğıdlar boadrol11, elektlrlkler baHg1Sı ltmbı 

tltelerl. llmba •ldalerı aıohtelll bGyGklGkte teneke kutular 1 O 
ım. bile~ tatı .., eıkl bllegl tatlın borç n harç makanalar1 
çelik damgalar ga1rl mantaıaaı kqıd kmallları. 

B - Bir eeae içinde fıbrikamııda çıktıkça teıllm edllccek: 
TGtla tosa tahtı taıı tahtı k111atıl1rı eekl tenekeler bobin 

kasıtları yınık makine yaııarı. 

Yabrdı claı •e mablyeılerl g6•terllea kull.aılmıyıa lnaaım 
..., bardı eıyadmn A fıkruındakller ihaleyi mGteaklp 8 fıkra· 
ııacla gGıterllenler ea geç Ge gGade bir kalclarılmak ıartlle •çık 
ırt1rma aareılle 23-3 936 tarihinde eaat 15 de Htılacaktar. 

lateklllerln tartnamelerl gôrmek H mah•mmen bedellerine 
DaAraa ylade 7,5 mut1kkat temlaatlarıaı yatırmak Gzere pa· 
Ardan betka hergla fabrlkımıı ıhm atam komlıyoanaa mG· 
ncatla11. 3 8 12 J 6 564 

lzınir harici Askeri Kıtaatı ilAnları 
Karkag•ç ııkerl u. al. komt11oaaaclaa: 418 

Teminatı mank· 
Miktarı Mecmu tuta11 Tıbmln edilen f. kate ıkc;eıl 

CID1l Kilo gr. Ura kr. l.r. s. Ura l.r. 
Ua 70000 9800 00 14 00 736 00 
S.cle7a1• S'OO ,860 00 90 00 S6 450 
Saban 4400 1584 00 36 00 11 880 

MGnıkaıa lhalf ıarlbl gGa n 111ta 
tekli Tarihi gtln 111tı 

Kapat. 9,S,936 piHrteıl 14 
4ç.k .. " 18 .. ... " 13 

1 - ~ukataçtakl kıtub aekertyeala ihtiyacı olan yakHıda 
JUllt dad Ye mlkt1trl•r1 yudı iç kalem erAk iç lut'a 
.. rtaame ile a7ra ıyn hlzalarıadı yHıldıiı .eçhlle biri 
kapalı url lklll de ıçık ekılltme ıuretlle mlaeb•yı 
koamattar. 

2 - Ibılelerl blnl11ındı yazıh tarih gGa n n•tlarda Kırk· 
ajıçtı kıılıdı llllD ılmı koml17oaa bln11ıadı yıpıl8· 
cakbr. 

3 Ş.rtaamed hergln komlıyoaclı gGrlleblllr . 
4 Iateklller ticaret ocluıada kıyıtlı olduklarına dair nılka 

glatermek mecbarlyetladedlrler. 
5 Eblltmeye lıtlnk ede~.kler 2490 aumanla arttırm• n 

ekalhme baanaaaa iki " GçlacG maddelerlade n 
tartaamelerlade y111h •eılkllarlle H teminatı maftk· 
kıte mıkbaatarını n mGhlrll tekUf mektupları kapalı 
Arf lmr içinde ibate ıHtladea eaıa bir uıt enel ko 
mt.yoaa •eraılt baloa•c•klarclar. Açık ekılltme için de 
kananda n .. rlnamede 1ıııb •ellkı •e temlaıtlırlle 
ihale uadade komllyoacla hHır balanmala11. 18 28 28 3 

Deata le.asım aıkerl aaııa alma komlıyoauadan: 
Mlkt1rı Claıl Tıbmla b. M. te1Dlaat piHrhk gGa 

L. k. L. k. n 11atı 

20000 Mr. yıtakbk yla 
16000 Mr. •lbleeUk kir· 

pu kamae. 

16000 00 1200 00 6,mart,986 1( 

24000 00 1800 00 6'iltrt,936 15 

Yakanda ya•ılı iki kılem ee1a hlul1rıadı yasılı gGa n 1Ut· 
lenle paarbk aaretlle ılın.aktar. Şutaımeyl gôrmek lıtlyealer 
hergln te paArbta glrlıecekler yaaılı gG• ,., ıaıtta M. teminat 
m•kbaa Hya mekıop•arile K.qımpi .. clakl komllyoDI bat•or· 
malan. 1167·554 

M. M V. 11t. al. komlıyoaaadan: 
1 Bin ılbyb metre ••iri kıhfhAı için knmaı bpah 

•rf lı ekli itmeye konmaıtor. 
2 
3 

4 

6 

lbaleal 20,mart,9:16 ca~ı gdnG uat oabettpdlr. 
Beptlae tıbmla edilen f lıt 32760 Un 'e ilk teminat 
2457 Undır. 
Şartnam.t 16' kara .. M. M. '· •ha ıtma ko. dta 
alıntı. 

Eblltmeye girecekler bnaaua tkl n ıotaol madde· 
lerladekl belgelerle ilk lnaac; panıı mektap teyı mak 
ba•larlle teklif mektaplınm tule 11ıdnden bir 11at 
enel M. M. •· NhD alaıı komlayonaa• •ermeleri. 

3 10 15 18 

lzmir Vilayet Makamından: 
Vllty,t genel mecllll •rhn onoaca ıah gQaG 111t 14 de 

'lltyet Hloauact. açalaeektır. 

tıyelerla tetrlf lerllll •lerl•. 

Devlet Oemiryollarından: 
Muhammen bedeli 1937 l lira 19 kurut olan 106 kalem mıt· 

bu evrak 16,3,986 p11arteel gDoO ıaat 15 te Baydarpıeada gar 
bloaaı dıbllladekl birinci işletme komtııyoau tarafaodan t.pah 

Hrf uıullle utın ılıa•cakttr. 
Bu lıe girmek tıtlyenlerlo 1452 L. 84 K.lok munkkaı temlaıt 
•e baaaanoa t•yln ettiği ve111lk ile tekllf lerlnl ekılltme gClal 
... , 14. de kadar komlıyoo relıllğlne teıllm etmeleri l411m•ır. 

Bu ite alt ıartnımeler komlıyondaa par11ıa olırak daAıtıl· 
maktadtr. 28 3 9 14 495 

Iamlr ı inci icra M. d•o: lzmlr l inci icra M. dan: 
Emin ..., htlıaG ile zellha Hatice ılyıl yeala emllk H 

L eytam baakHındaa ôdGnç al• •e •ılıenln emıı .. Ye eytım 
bıakallndmn ôdGnç •ldığı pa· dığı puıyı mubbll b•nbyı 
reya mukabil bankaJa ipott:k ipotek eylediği lamlr'de 111 relı 
ryledlğl lımlrde Hmao lıkeleıl mabulleılnla lklçeımellk cadde· 
clHrında giril baoı 1anıada ılade 71,73 H 75 aomırat• • 
21 22 23 •ergi numaralı bin•· jıada mH iki dGkklo h.aeelae 
larıa ı 5, 17, 19 te 21 auma mlıterek bir yolln~taa glrll. 
rah mığ•nlarl• banlırıa 6at dikte bir ıof•, breıda bir mat· 
kıımını ıetkll eden fe barice bık, ıoldakl bpıd•a dııara ÇI• 

ıJrıaa kapoıo olan 11lon, ko luldıkta bir arahk, arahktı 
rldorJan ile on oda • ., bir to· bir heli •e knmpaayı ıaya 
Hlet yeri bnlonaa .., cDmleal tekrar ıufa11 gellaerek mercii· 
17000 Un kıymetli gıyrl men· Hale Gıt bt• çıkıhnca bir 
kullert ile bunların 1aaında ıof•, c•ddeye DHır Oç odı, iç 
içinde ıhtıptıa bir yoğurtçu k111md• karıılakh birerden iki 
depoıu bulunan •e takriben od• n •rahktakf helAaıa lı. 
400 ktlıar M. murabb11nda Ulnde bir taraçaıı •ardır. 3500 
bulunan 4500 lira kıymetinde Ura kıymetli mH iki dGkkta 
olan n geçen ıenekl ıatııı bınenln ml1klyetl açık artır 

2280 nam1rıb kaaanı tedl· ma ıoretlle ve 84!& nalH· 
ha ged bırakıldılı halde bl· 11b emllk te eytam bankalı 
rlael aene t1tbltl ma1yyea n · bauaa maclblaee bir defa,. 
deelnde .sdeamedlgtadea ba malını olmık tartlle arbr .... 
blklm ortada• kelbnk lebu 11 . ' . 1936 camaarteal gl· 

•ayıl meakalla mOlkl1etle rl al .. t ı l J-. len dalnımls 
" lc;lacle yapılmak bere 30 ,O• 
•çak ırt11ma ıaretlle n 844 mGddetle 11tıhtı koaalda. 8a 
aum111h emltk H eytım bıa· art11mı aetlceebıde ntıt bedeli 

kuı kıaaaa maclblace bir t•bmln olunan kıymetin 1Gade 
defıyı mabıoı olmık .. rtlle yetmlıbeılal bulana eaçok 
arhrmuı 11 4 1936 cumarteal artınaıt lbaleıl yapılacıktır. 
gln6 111t 11 de icra dıhemlı Akel tıkdlrde 2280 aumanh 
içinde yapılmık laere 30 gDn kanona göre •l•t geri bırakıla· 
maddede 1atahl• koaoldo. Ba caktlf. S.tıt petlD para ile olap 
artırma aetlceetade ıatıı bedeli mGıterlden y•lnıa 1Gıde lklbo· 
her ne oluru olıan borcaa çok delllllye ınaınfa alaaır. 
6deame1l tarihi 2280 aamarah lebu pJrl meakal Gzerlnde 
bnaaan mer'lyete glrdljl t•· her hangi bir tekilde b•k tale· 
rlhtea ıonr11a mGHdlf olmuı binde baluaanlar etlerindeki 
be•blle kıymetine balkılmıyırak reıml •eaalk ile birlikte yirmi 
eaçok 1rbraaıa berine lhıleıi gfta anfıada lımlr lcruıaı 
yıpılıcıkt.r. Satı• 844 numaralı mDracaatlerl 1411md11.Akıl bılde 
emllk H eytam h•nkHı bnunu haklara tapu ılclllace mah\m 
hGk'imlerlae gGre yıpılac•ğıa olmıdıkça pıylaımadaa hariç 
elan ikinci artırm• yoktur. S•· kelırlar 3 l 3 1936 t•rlhlodea 

taı peıla para ile olup mGıte· itibaren eutaame berkeee açık· 
rlden yılnız yftzde lklbuçuk tir. Talip olanların ylade ye· 
delllllye mHrafı ahaır. İpotek dlboçuk teminat •kçuı •eya 

eahlbl al•cakhlarla dlger allka· milli bir .,anh itibar mektaba 
darlarıa .,, irtifak hakkı u . •e 34·1361 doıya namarulle 
blplerlnla pyrl meakal ize l inci icra memarlataa• mi· 
rlndekl baklannı boınalle fıls racaatlerl Utn olunur. 3•0 

B. it. No. 396 
98 mıerafl dair nlan lddlal111nı 
lıbu illa l•rlhlndea ltlb1ren 
yirmi ~la içinde nrakı mlı 
bltelerlle blr:llkte memurlye· 

tlmlse bildirmeleri lcaber. Ak· 

ıl halde hakları tıpa alclllace 

mıl6m olmadıkça payl•tmadao 

hariç blırlar. Sl.3.l 936 ıerl 

binden itibaren .. rıaame bu. 

keee açıkt.r. Tıllp olınl1rıa 

yGsde yedlboçak teminat ak. 

çaaı ny• milli bir bank• iti 

b1r mektubu n 3(.1239 doey• 

aamaraılle l inci lcrı memur 

ıagaaı mGracaatlerl illa olunur. 
H. 11 No. 381 

Etme icra memurlogoadın: 

180 200 lira bedeli mnbım· 
meaell raıtoa marka 5 6 beJ· 
gir konetlade •e lldhaçak 
hlaç tilrblaolu mGııımel bit 
adet motor ile beher metrell 
50 kurut kıvmttl muhammenell 
lklboçuk •inç 30 ıdet ıa bo· 
ruıu bir borçtan dolıyı ıoak 
artırma ile ı•tılacıjıadın ırtlf 
mı eeme icra dılrellnde 19 3 . 
936 perıembr gGnG uat 16 
ıe ter• olaaacıktar. lttlrak ede· 
ceklerla gôeterllen ıaatte mu 
kur mıhılde balaamıları Uta 
olunur. 556 
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Akseki Ti~aret bankası Turk 8 
ÖKSÜRENLER 

Mutlaka (OKAMENTOJ,) öksfirOk 
şeknlerini tecrülıP. ·~İDİJ\ .. 

ve Pürjen ~•hah ın en üstün 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müs• 
bil istiycnler (.:;sabah Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec· 
zanelerden arasınlar. 

Yeni ç•kan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine ni.~beten yü:.de 

20 daha az sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile ı·olayca anlı

yacak:mıız. 

M. Tevfik Baykent 
Elekıtrlk, ıeldon melztme deposu ve 

Slemene f abrlkalan mftmeeslll 

Peştemalcılar 77-79 'l'elefon 3332 
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= ~sehir Banliası = 
----~--~--.------~~~--' ö~mü1r Ş lUl lb>~SÜ 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 
TELEFON: .2383 ---·---

HertDrlü (Banka ve Komisyon) l\'luameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

l\levduat Sarıları: A!ll ay vadtliy~ % 5 
' Bır sene vadelı;e % 6 faiz verilir. 

Zahire, ilzam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komi yooculugu yapılır. Mallar geldi· 

~inde ııahlplerlne en mtısald şeraltle avene verilir. 

1111 11111111 111 1111111 1111111111111111111111111111111111111111 il 111111 il 111111111111 1111111 1111111111111111 1 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSClfE LEV ANfE LlNtE 
"ALAYA,,· vapuru 2 martta 

bekleniyor· 6 marto kadar An 
vere, Rotterdam, Bamborg ve 
Bremen llmuolarıaa yOkllye 
ekılr. 

ARMEMENT 8. SCHULDT· 

BAMBURG 
.. ·ı ROYBURG.. vapuru 25 

ıubau beklenlynr, Anvers, 

Rotterdam, Hamborg llmaola· 

rına yOkllyecektlr. 

DEN NORSE MIODEt.BAVS 
J .. INJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
"UANADEROS.. npuro 4 

Jlır 
I 

SIHHArf 
Balık Yağı 

Norveçya'mn Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süziilmilşıür. -Biricik Salto Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

S l:H HAT İ'h,~~. 
ECZA N ES il 

marna bekleniyor, lekenderlye 

Hayfa, Dleppe ve ~orveç il · 

manlarına y6kllyecektlr. 

AMERİKAN ExPOT LİNES ""' ... ........... 

-~N~A "ExPRESS.. ve puro 28 şu 
balta be lenlyor, Novyork ve 
Bahlmore için yük alacaktır .. 

JOBNSTON V ARREN 
I.INES LIVERPOL 

.. QUERNMORE,, vapuru 23 
şubatla beklenir, I .. herpol ve 

ve Auversten yok çıkarıp Bor· 
gae, Varoa ve Könence Uman· 

larına yok olacaktır. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ULYSSES.. veporo elyevm 
limanımızda olup 29·2·36 dı 
ANVER~R01TERDAM,AM~ 
TERDAM ve BAMBURG il · 
manlnrıoa harek"t edec.,ktlr. 

.. BERMES, vapuru 9 martta 
BUR AS·VARNA ve KÖS 
TENCE Uoıaolorı için yftk ılo 
caktır. 

"ÜRESTES., 'Vopuru 9 mut 
la gelip 14 marllo ANVERS, 

HOTTEROAM, AMSTEROAM 
ve HAMBURG llmaoları için 
yok alocaktJr. 

"HERMFS,, vapuru 23 mart 
ta gelip 28 martta AN V ERS, 
R01TERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları tçlo 
yok olaeıktır. 

SVENSKA OR1ENT LINIEN 

_.r 

" K~ru} ·-.o JI ıu ı~ 

11

ERLAND., motörQ ıa:mart· Olivier v ---~ilrekası 
to beklenmekle olup yflkünG Y 
tahlly~den eoora ROTTEHDAM 
l:f A M 8 U G, COPENHAGE. 
OANTZlG, GDYNIA, GOT 

Limited 

Vapur Acentası 
BURG, OSLO ve ISKANDINAV eendell Han, Birinci Kordon 
YA limanları için yük ılıcaktır. Tel. 2443 

SERVJCE MARITIM ROUMAIN THE ELLERMAN LlNES LTU 
''BUGRESTI,, vapuru 12 "f LAMJNIAN" vıpuro 8 

marttı gelip uyni gönde KÔS mart Ll•erpool vr. Svanıeadeo 
TENCE, SULINA, GALAS ve gellp tahliyede bulunacak. 
BHAYLı\ ltmeolurına hareket "TRANTIO., npuro 15 mart 
edecektir. Londra, Dul .e Anvers'ten ge· 

"PELEŞ,, vapuru 20 martta ltp tahliyede bulunacak ve 
gellp 21 mortla MALTA, MAR yol zamanda Londra ve Hol 
SiYA ve BARSELONE lçlo lçtn olaca tır. 

k 1 k 
"TBURSO,. vapuru 22 m•rt 

yO a acu tır. ' 
.. ALBA JULIA va uru 16 te Ltverpool 'le Svaaııeıdan ge 

.. P llp tahliyede bulunacak. 

niean gdlp 17 nleao do~ru MAL -----------
TA, MARSJLYA, ve BARCE Fazla tafelllt için ikinci 

LONA için yok ve yolcu ka Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
bul edu. blnaaı arkasında Fratelll Sperco 

İlA"dakl hareket tarJhlerlle vıpor acenıahğıoa mQracaat 
nulunlardakl değişikliklerden edllmeıl rfcı olunur. 

ıcentı mes'uliyet kıbul etmez. Tele. 200.J • 2005 . 2663 

' .. 

i 
3 1 .... 

DEUTSBE LEVANTJı; LiNiNE 
11ALIMNIAN,. npuro 5 mart 

Hımburg, Breıuen ve ADVf'fl 

tfn gelfp tahliyede bulo11acak. 

Not: Vurul tarihleri •~ va 

pur lslmlerl (lzerlne de~lelkllk 

lerdeo ıceota meı'ullyet kabul 

edilmez. 

---------
ÜnlYereltede DGçenı, 

(Moniııı l'rofeaör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş O ekim· 

~ 

Haııtalara bergdn ötleden 
sonra bakar. 

f•tildil cadde.i No. 99 
Ankara apartmanı 2 iııci kat 

Telgraf • , S T A N B U L 
Telefon : 49250 

---------------

nim şirketinden: 
o ıı>•rt Bankamızın 935 yılı hluedarlar omomi beyeıf 3 · ı;,toı' 

tarihine mOeadlf pazartesi g6nü Hat 15 te lzmtrde oılıJJ'~ı,aeıl'1 
lenin caddesindeki bankanın binasında toplanacagıodaD 
larımızın mcayyeo nklue içtimada bolonmalarını dllerls,ealtl 

Şirket nlzamnamreloln 25 Jncl maddesine tevf lk•P ~ d• f' 
•f'e

1 

veya veUleteo lbkıl on hlsl!eye malik hl111edarl1rıo 
26

.3-o 
ıalı roznamenln mGzıtkerealnde hazır bulunmak oıere ısıt'~ 
11ktam1na kadar hamil olduklara hleae eeoeılerlol bank• 0oıooı1 
zlne lrae cederek dohollye varakası almaları· •e beyeıl blfftıfı 
yeye vekil veya mOmeHU aıfatlle lotlrak edt.cek: zevarııı 

lardan buloumaeı meşrut oldağo llao oluoor. ...,rı 
b•P" Akseki ılr. rel 1 

11 1 rı:l• idare mec e 
H. Serıeıı 

Ruznamei müzakerat: 
k 111•8'· 1 - idare mecllel Ye murakıp raporlarınao o uo 'br•'' 

2 - BIAnçonnu tetkik .e taııdlklle idare mecllstıılo 1 

"bıır :ı - T .. m,.ttüOn sureti tevzii hakkında karar 1111 totlh'b 
4 - .M Oddctlert biten azalarıo yerine yeniden az• ııııı''\ 
5 - MOddetleri biten morakıpluln yerlıır. y .. ntd: _,/ 

lnılhabUe ücretl,.rlnln tayini. . ~ 9 

Lise ve Orta Okullar Satın j\Jf.ll 

KoıııiS)lOnundan: 
tııf•~"' 

Fi ati Tuıır• .... 111• 
ft.1>' 

J'o'°' 
Kuruş Kuruş 72~ 

Cinsi Mlktuı 
• 

Yarım ıert çelik 

Yumuşak çellk 

27f> klln :15 9625 ,..,;. , .. 
" çelik (Lımu) 

El kall"m ç~llğl 

· 355 .. 
80 .. 

95Sfı ~ıO 
2800 135 

27 
35 

Styrya han çeliği 

Armletroug bava çellğl 

Frtze konveks 3~ m. m. 

.. " 22 m. m. 
.. " :lti m. m. 
.. «: 10 m. w. 
.. zavlyell 1 O m. m. 

"' kamı oluğu için 
Tarak çakısı 

Maoyato ( •lco) 

50 .. 
25 " 

1750 ıısO 
655 16375 900 

10 " 1200 ı 2000 225 
1 A. 3000 3000 1fıO 
1 .. 
1 .. 
l .. 
2 .. 

2000 
2500 
1000 
1000 

1 takım 2100 
l a. 6500 
2 a. 6250 

2000 1 s~ 
2500 15 
tOOO 150 
2000 }4~ 
2100 4 
6500 938 

12600 ,_.;;;:;89 
---- 62 
837S6 ,ııl• ~ 

Bölge aao'at okulu ihtiyacı için yukarıda nlcelfkleıl ~1 ~O 
dörl kalem lnazım açık eksiltme soretlle 13,3,9!J6 cll od' '' 
11aat oobeote kiUtar dlrektörlftğftnde toplınacak lr;oıol•1° ,ıı~ - ~~ , 
ayrı Gıterilecektlr. lateldller yOzde yedi buçok ıeıo 

1 
l(ıf 

ile tayin edilen gftn te eaalta komisyona, oaroaıoefer 
3 

l~ 
lıtlyenler de hergQn San'at okulooa mOracaatları. 27 I~~ 

!!lllllllllltllllllllllllllla.. Doktor MllUUllllllllllllll 1 
§ A. Kemal Touay = h ssı!' ~ 
§ Bateriyolos ı·e bulaşık, salgın lıasıalıklar milto 

0 
3o "Crl = Baımahane ietaayono kar111mdaki dibek •okak bat10d6 , ~· ~ 

I
E: lı e'I fe muayeaebanetiııde ıabab saat 8 dao ak,.rrı •••' ft ~ = haatalannı kabul eder. IJ)ili1 f ~ 
= Milracaat eden hastalara yapılmaeı llzımgeleo •air "oefl' j 
~ :ı~o';:!:!o:::Z,en:e;;,~:e~::.::!a!H:~~~la';!:1:;~;tr. 11111111' 

1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telef oo: 41

16 
!il 

1 

Dr. Operatör Arif Y orc• 
Merkez Hastanesi Operatöril k•I' 1~; 

Baıtalarıoı her gGn 15·18 e kadar ikinci Beyler 80 dt ~· 
mOzayede 1aloou karıında 78 N.lu muayenebaoe!l~ ~ 
eder. Telefon :ı:W· llll~I! 

·---- ııııııııı ~ .11111111111111111111111111111111111111 D O K. T O R 111111111111111111111 }1 ~ 
iOperatörCevatAJpB0 1 
§ Merkez Ha8tanesi Operatörfl 

1
e J~ ~ 

~ Almaoya'dan ndetle Baetalarıoı hergDn uat t 5 .,d•~t .~ 
5 araaında ikinci beyler sokağında hamam kar~•81 11~ 
~ 43 numaralı moayenebaueılnde kabul ed~~03 lllP 
•ılllllll T"l,,fon: Moayenehaneıl 3315 1111111111111111 E•I 

ı~LüliS M Sabuolıı': 
11 

ıt•"'e ~ 

1 

Ü t\1 1 O L"k SABUNLAHI) dayanıklı, ktJ ,t•f'~rr' 
fabrlkaeıoıo U S blleıılzdlr. Her yerdeO tııı: ) 

j Toptan ve perakende. ~ıı~J ~ 
ı fimid tabrJ ,, ~ 
1 

Telefon 3047 Kestane P'"'ııHlll~I ~ 
; !11 111111111 111111111111il111111111 11111111111~il~iluil11111111111111111111il11 I!" "ı 1 
/~ Dr. Zekaı TarakÇ s•8' 1 
~ Merkez hastanesi Dahiliye M"oıeb91

8,,~~4~ 
- ıı• •f)' ;; ikinci Beyler sokağı TGrk mClzayede 111000 

8 
,, ~ 

S numara 45. Haetalarını öğleden ıoora 15 den 1 o6 lll~ 

iıı Uiı iıiı1111iHiıliıı11111111111111111ıııı111111111 11111111lı miiiı iiUı rrı Rıiı iı 11111 
"
1 


