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Japon 
Kara Ve Deniz Kuvvetleri Er· 

• 

kanı, imparatorun Kumandan 
Olmasını istiyorlar. 

Muhasamatın Derhal Tatili istendi. 

On ü.;Ier Komitesi Her iki 
Tarafı Sulha Çağırdı! 

---------------== 
Sulhun Esası 19 Kanunuevvel 1935 Kararıdır. Italya 

Ve Habeşistan Bir Haftada Cevaplarını Verecekler! 
Jııanbul :l (Ôa .. ı muhabiri 

IDlıden) - H•bet reltoi rubı
a.lıl, Haıı Ka1 .. w~ Raıı .. eyyuoı 
ordularmıu dGıman mubHua 
••bdın idr.t• kı"ramrt k•hlllo 
deo lı.urıulmu11 uhoaluı baııe 

blle batan lıılkı, bir baft• yal 
bıı ekmek ylylp ıu lçmrğe da 
•rı etmlolerdlr. 

Cennre 3 (lhdyo) - Bu 
gGo IHt oobette, M. M•darya 
ganın rtyaıetl •hınd• ooDçler 
koınlteel toplanmı,tır. 

lto lçtlm•d•, tnlfıkl• Franuz 
l agtlla dlrrktlf 1 dahilinde har 
be bir alh•yet nrmek G&P.re 
Roma •e Adlı Ab•ba'yı aaı., 
m~a dHete karar nrUmlıtlr. 

Onlçler komheel, ınlh eMıı 
olarak 1935 eeneıl 19 klnunu· 
enet kırarıaı kabul edecektir. 
Ve mnbarlblerl en kııa bir 
umanda ulular eoıyete1I 1»9kt1 
mudblace ıalba dınt ede· 
eekdr. 

Oaltler komltell 1 O ... rH• 
toplanacaktır. Mabarlblerdea 
ha samını kıdar cnablarını 

nrmelerlnl lıtemlıtlr, 

J..oadra, 3 (Radyo) _ Tay· llabeıisıan 'da~ salibiahmer oıohüsreri ramurlar · · d ı. . • ~· •rur en ımrlaTılıyor 
miı gaaeteıl, M. Fltaden'tn M L 
teklifi n M. Edea'ın de 1111 • ansburi, Yeni Bir Konferansın 
•lbl ile 18 ler komltellnl ı 3 T ) il ıerı ıçtım .. dante •etketme•• op anmrsın!. eri Soroyor 
Dla •ecri tedbir taraharlınnı Londra, ,3 (Radyo'- lıçi partlıl eekl lideri M. lor' ı.nıburl 
hayret içinde bıraktıgını y11 Habeı mee eleetle alikıdır bCltCln de•letlerln mara~hHlarının 
ID•ktıdır. tıtlnktle bir konferanı akdedllmeıl lhımgeldlAinl MJylemlıtlr. 

":."r';r":.•r";;,r':.·r~ıı."rj;-;p-;"~r·"·-·r-~;-.;'r-•r •r':°:'i:=·~·=:.·-··-·· .;-"::::?;.·-··-·:~ .... ~~~~~~~~_..~ 
r- "'\ Deyli Meyl'e inanılacak olursa 

Atatürk 
Yalova'yı 

Şereflendirdi 
/sıanbul :1 (Ö::cl Aytarı 

mı:dan) - Aıaıürk Yalova'yı 

ıe~rij buyurmuş ve bira: kal· 
dıktan smıru şelırimize ılön 
müıtıir. 

/~ıa11lml 3 (Ö:efJ - Raş 
balwn General ismet lnönii 

ile Finan lml.-anı Fıuıd Ağ 

ralı 936 biitresi lwkk11ı<la 
Aıatiirk'e i:ahnı nr:etmel.· 
ii:ere lmyramd" ~elırimi:'' 
geln·eklcrdir. 

\...----·~~~~~~-~ 

Hepsi Petrol 
Ambargosuna 
Taraftardır. 

Ceuene 3 (A.A) - 8GyDk 
Brtıaaya deleg•ıyono; petrol 
mlltabllll memleketler dele~eı· 
yoalarele ıemıll enikleri mem· 
leketlerln petrola •mbargo kon· 
doğa takdirde J oglltere ile 

benber h•reket edlb etmlye· 
eeklerlnl ıormaı, hepıl de mth· 

bet cnab •ermlılerdlr. Y •loız 
VeDezoella clelegeal; mea'eleyl 
blk6metlae blldlrece~lnt n 

alıca~• cnab 6zerlae hareket 
edeetıilal blldlrmlttlr. 

Bayram 
Bu8Ün bayramdır. Okur 

larımuın bayramlarını kııılu · 
lan.:. Gueıemi:, diAer arka 
daşları gibi Üf gii11 ıoıil ya 
pacak ve pazar s~inü, gene 

Necaşi,Anlaşma Müzake· 
relerine Hazır Olduğunu 
lngiltere'ye Bildirmiş! 

-------
Londra'daki Habeş Elçisi, Bu Haber

leri Şiddetle 1.,ekzi p Etti. 
I..onrı, :l (Radyo) - Dryll 

Mryl gazetesinin askeri mubn 
rlrlolo yazdığına göre llabr.ij 

hrpar•loru; bu~Oo lıalyan or· 

dusuoun ltıcıll ahında bulunan 
topuklar kendilerinde kalmak 
ıuılle ıulb mfizakerelerloe bao· 
l•mağa hazır olduAuou Loodr• 
ya blldlrllmh •~ keyf lyet be 
men Cennre'de bulunan M. 

Edeo'e haber •erilmlotlr. Ha· 
beı lmpar•toru; lnglltMe im· 

p•rıtoruaa d• mDracHt edf'rt.k 
eolb mGHkereıl lçhı tn•HD 

tunu dllemlı, h•kf'mliğlnl de 
kabul eylemlıtlr. 

Londra Habet elçlıl; bu h• 
berlerl ,ıddetle tekzlb etmek 

ıt:dlr. 

A11laşma miizakerderine lıaıır 

olduğunu bildiren Habeş inı 

paraıorn Haile SeUJsi)e 

Alman Krup Fabrikası 
Bize On Milyon Liralık Fabrika Mal

zemesi Kredisi Açtı. 

olturları ile buluşacaktır. 
\.._ mir fabrikaları malzemeelnl göreceklerdir. 
.............. ~ ..................................... ~ ............................................................................ 4 

Yunan kralı diyor ki: 
Ceanre, 3 (Radyo) - M. Etki lider; Bıbeı laılyıa aa•aıının hemen dardaralmuı llaama 

Fltadea Ye M. Pot Bolleoar bu DO da ileri ılrmlıtlr. Beyınıtıadı· lagtltere ' F ' illi • ııA M .. d ~ K t 1 n d . rı· ı mesı· 
1611 6gle samını M. Eden H ltılya'nın Hıbetlıtaa'da yıyılmaga b~kkı balandag: .... '~::::1:~ '.f.11 1 u aıaanın u vve e 1 • 
ekaperlerlltı blrleımlıler n din derece hakkı baluadagunaa tayini de lbımgeldttlal ıftylemlıtlr. • • • • • 

, - Sonu 
6 '"c' salıifed• - , Beşiktaş Takımı Bugün ni Ve Uükômetın ~eçılmesını lsterım! 

Sulh Şehrimize Geliyo t Kral Bu Meyanda HnkOmetin Halka~ Paktına Atfet-

1' - --· . r • tini Hususi Ehemmiyeti Bilhassa Kaydetmiş Ve 
eklif inin Met- ilk M y ~ açını arın lzmırspor Takımı Paktın ı~abetini Anlatmıştır. 

ni Hazırlandı. llelYapacaktır. 
d Ceaore, 3 (A.A) - Filo· 
•a •e Edea, muharip iki il· 

,.,. t bl b • lg edilecek metal teı · 
it et1alılerdlr. 

18 ler komltetlne nrllecek 
olaa b a metla, buıı mGsake 
releri Jıpılmak laere mah•· 
ıe11ıaıuı derhal tatilini tcıkllf 
etıneluedlr. Zecri tedbirlerin 
~•llkl •e halyan llerlemeetle 
.... olan f Uf Halyella ta· 

111••aııa1 lıtlbdd eden Fr•n 
111 teklif lerlaln bir tar•f• bı 
'•kıldı~ı bildirilmektedir. 

Dil.,r tuıftaD E Jea bo 
tebu 
1 

g•ıa cnap •erllme'9 
'açtD bir mClhlet teıbtal h•k· 
•Ddıkt leldlf inden nageç. 

:-''· •11eak ba cnıblarıa mim· 
la oldata kıdar çabuk •e 

:1•~ •ra•aaa bildirmekle 
tlfı •t•ltıir. 

lzmirspor 

lsmlrepor Ye K. S K. takım l•aacaklardır 
laremıala iç maç yapmak Cl&er• Beılktaı ııkımı kanetll bir 
geleertlal JHdı~ımıs Beıtkıaı ~adro ile gelmektedir. HıHA 
t•kımı ba ık .. mkl Bandırma ııltttglmhıe gGre Milli tıkım 
treulle tehrlmlade btıklenmek· mldıfll emld K..S.K.. b Ultfl 
tedlr. Ml11flrlerlmls lıtuyoada de takımda oynamak lsere be 
ıporcalaramıı ~rafıadıa br11· - Sonu 5 inci ıahif ede -

lıtaabal, 3 (Ôzel) - Y aaa 
nlıtandan gelen hıberlere ıGre, 
Y an.a ordoıond•kl kraliyet t•· 
raftarı 11bltlflr krılı m6r.cHt 
ederek, ordunun, komGnlıt ve 
cumuriyetçller t•rafındlD ıeıkll 

edilecek her hangi bir kabineye 
hlmad edemlyecrğlol bildirdiler. 

Atlna 2 ( °" A) - Kral mec 
llıe gelmeden "nel ıayla ~ıarıa 
yemin merHlml yıpılmıtbr. 

Tam ıHt 11 de mecllıe gelen 
inal, Hyla•larıa •e umlla trl 
i>Gol .. rlnln •lluıl•ra ylllndea 
rlaklkatarc• ılJzQae betlıyım• 

mı111r. Krahn ı~ylediAI natkaD 
metal eador: 

- Elea ulaıaaan mla1ellll 
lerlae aamlml aellmımı bildir· 
•ek fınatıaı aall oldotamdaa 
dolayı fnklllde bir ınlaç da· 
yayorom. 

Rejimi• lılemeılal aemımea 
teılı ırsaıa ile aluı mOme11U· 
lerlat tetm•le n mecllel de 

~ it }'mıan 

•nlfellne b•ılıaı.ak lıere ba 
81D topl1Dmaga çegırdım . Baı 
laca nılfelerlml• ar11ını kıına 

na e1ulaln temel olmayın bG· 
klmlerlnla tadlllal koymakh 
Aımıı la1ımdır. Ba tıdll mem 
leket r.ıjlmlDID mlmkCla olda· 

k:cılı Gorc 

~u kadar çabuk, kat'i tekllal 
•l•bllmeel için k11a bir Hmaa 
dı yapılmıhdır. 

Kua bııhca nılfelerlmlıdea 
biri de memlr.ket madafHıınıa 
t•r1ln te 11lah•n• mıbıuı •• 

- Sanu 2 imi sahifede -



Yunan Kralı 
Diyor • 

ı: 

••••• 
- ijaştqrajı 1 ci sa)f ada -

~ıtalıır bulmak olecektır. 

Yooanlıtan'ıo ecoebl devlet· 
lerle m6oaıebah mftkemmeldlr. 
Bftkumetlo bu huıueta bCllfiu 
faall1etlnl ıarf ve memleketi 
doııt devletlere bağhyen her 
IOrlO enla,maları sadık bir BD· 

rette tatbik etmiştir. 

Hokumetln balk n pakt1Da 
tfettlğl bu usi ehemmiyeti bil. 

bagsa kaydetmek ieterlm. Yu· 
nanlatan, bu pakttan bolkaolar 

bırıvımn takviyesini ve balkan 
ulu lar1D1 bağlıyao ııkı dostlu 
mfloaeebetlerloln bundan son· 
rnkl lokfıafaoı itimatla bek.le· 
mektedlr. Bu ulusların terak· 
klel ve refahı bu miinasebetler 
eı1yasiode temin edllecektlr. 

HftkOmetlo memlekette nor· 
mal siyan hayatının tem men 

iadesine matuf olan orzomo 

başarmak için hiltün gayretle· 

rlnf earfetmektedlr. Fakat par· 
lamento rejiminin engelsiz ileri 
gitmesine imkan verecek olan 

bu elzem havanın ihdas edtldl · 
ğlnl görmek için yapılacak: he· 

naz çok ıey vardır. Bo mak· 

satla bilhassa uzun bir ayrılık 
devresinin earstığı devleti kuv· 

vetle eline alabilecek muhkem 
bir hükumet seçmekllğlnlz lıi· 

zımgelmektedlr. Ulasan bu mOb· 

rem ihtiyacına cevab Yermek 

için elinizden geleni yapacağı · 

nızo şüphe etmiyorum. Bonon 
ifası slyaeal enkuno ve emniyeti 
ıemlo edecekılr ki, bunlar ol · 
madıkça memleketin elyalal 
ıoııyal ve ekonomik hayatı için 
başlanan eserin mes'ut netice· 
ılnl r.lde etmek mümkün ol 
mez. Buna binaen tecrQbe edil· 
mlı olan v tooıeverllğlnlze mQra 

caat edfyorom. Bu vatan işini 

ba~armak için ıon yirmi yıl 

içindeki derin parıl ayrılığımo 
neti ceel olan zorlukları yenece· 
ğlnlzden emin bulunoyorom. 

Yunan nloeunon ayrılınız 

bir suretle blrle1ml11 ve tını bir 
maııalemet dalreıılnde tarihi mu· 
kadderahnın tahakkukuna doğ· 
ra yQrQmesl için geçmişte vQ· 

cnt bulmn11 olan dahlll ayrıhk 

ve nlfaklımn unotolacıt!ı ilmi· 
dile Oçilnca tadil mtcllslof n 
birinci toplantı devresini açı· 

yorum. 

Parls, 3 (Radyo) - Atloa· 
dan haber verlllyor: fla,bakan 
M. Demlrcle, bugGn kral tara· 
fıodan kabul edilerek ozon 
mftddet konu11toktan sonra Çal· 
darls'I kabul etmlıı ve bir' müd· 
det g~ıüşmOştilr. 

Ordu erkAnınıo, partilerin 
işlerine karıetığı hakkındaki 

ıaylalar tekzip olunuyor. 
Sofolle'ln komQnlltlerle te· 

masta bulunduğu hakkındaki 

haberler de asılsılsızdır. 

.. . '""' , , ... : ... ,. A·1~;~ Kııb• ... 1 G lÜl fil lUı fil T e o v a ~ o H ©l lb ~ i" o ~ lf' D 1 önemli Bit 
.< 1 - • • ' ' 

Mussolini, Nazırlar Meclisinin Dünkü- Japonya Topıan.1~~ 
• t Berlln 3 ( tlll'}I! 

oplantısında yeni Bir Söylev verdi. Kara ve Deniz yerada tstlrab•l&f~ gııl 
camor baek•01 ıoılı 

~ • A • • • • , • Erkanı Ne istiyor sızın Berltn'" ge t ııe" 
1 al ya Başbakanı: Ekonomı lstıklalımız, Bızı En Zengın Tokyo, 3 (Kadyo) - Japon Göbele, M. NoY:,.~ 

ve komandıol•'' ~ıııf 

Devletlerin Küstahlıklarından Vikaye Edecektir, Diyor ::~::d~~:11:~:a;0~;:~a:r1t::~: him hır top••0~:0: ~, 
bir yerden 1 d• ' 

Romo, 3 (Radyo) Vfni:ınale bizim durumumuzdan hayrete tlklAllmlzl muhafaza edeceğiz. raya imparatorun eline veril · ı1otı ~'~ 
göre bu top I• P" 

sarayında ltalya kablneel M. dilememelldlrler. Hareketimiz, bizi en zengin meılol istemişlerdir. k c)eO ile akdedllece 1 ..,0,ıoı l\tussolln\'nln riyaseti altında 'Muesollnf, eöylevlnln ıononda devletlerin k.Gıtahhklarından vl Resmi çevenler, J
0

aponya'oın cı .... mes'elesl görOe 0del 
toplanmıı ve muhtelif projele~ demletfr ki: kaye edecektir. Faşist rejiminin yayılma elyaeeti noktasında erke , 
Ozerlnde mGzakerelerde bulun· - Ekonomi bakımından 111· rayeıl budar. mOtteflk bulunuyorlar. Sabahleyin sıı•' )2ı 

yan toplantı, .e••' 
muştur. 

Bupddo başka Napoll'de mOı· 
tekli bir pollıı alaya teekll edil· 
meslne karar verllmlotJr. Bu 
yeni alay 1talya zabıta ıeeklla· 
tım takviye edecell.tlr. 

Ayol zamanda, doğa Afrika· 
da şimal ve cenup ceph~lerl 

komaodanlorınm harbte liyakat 

löeteren nefer ve zabitleri taltif 
P.tmek hakkını tanıyan bir ka· 
rorname d01 imza edilmiştir. 

Korporasyonların kredi leinl, 
mllli mftdafaa icaplarına gOre 
tanzim için teşkil edilecek ili 
tef ılo teekllAtının İtalya ban· 
kasına verllmeılne de karar VI• 

rllmlotfr. 
Roma 3 (Radyo) - Bugftn 

toplanan nazırlar mecllılode 

baobııkan M. Mossollnl, son 

uekerl horf}ketler hakkında 

uzan uzadıya izahat verdikten 

sonra eözfi dıo eıyasaya çevire· 
rek demiştir ki: 

- ltalya, zecri tedbirlerin 
kuvvetlendlrHmeııl için Jrnou,. 
malar devam ederken blçblr 

pakta imza koyamız. 
Amerika'oın, petrol ambar· 

goaona l~tlrak etmemek hoıu· 

sonda verdiği karaı·, dikkati· 
mtzl celbt>trnlştlt.; Yeni dnnya, 

böyle bir karar Jermekle cf. 
han solhona bllyOk bir hizmet 

ifa etmle oldo. 
Tuna havzasında vQcoda tte· 

tlrllmek istenilen birlik mee'ele· 
sine gelince, bu havzada İtal· 
yasız hiçbir şey olamaz. 

Roma'da Jmzaladığımız pakh 
teyld için bu ayın 19 uncu 
gft.nd Avoııtorya baıhakanı Şoe· 
nlog ile Macar başbakanı Ge· 
neral Gömbôıt'ün Roma'y• ge· 
leceklerlol ve , İtalya hOkume· 
tinin resmi misafiri olarak ha· 
rada birkaç gftn kalac1tklarınt 

tebelr ederim. 
Deniz konferanııındald duro· 

momoz earlhtlr, konferansın 

açıhı beyanatını hatırhyanlar, 

Tiyatromu?ıda 

Tetkikler. 
İstanbul, 8 (Hueasi mnhabl· 

rlmlzden) -- Devlet tiyatrosu 
için Almımy'dan celbedltmlı 

olen Alman mütehassısı borada 

şehir tlyatroıonu teıklka b•t· 

lom1etır. 

Altay ve Çankaya Takım· 
ları Istanhu 'a Vardılar .. 

---------------
Beşiktaş ve Altay maçları lzmir-Istanbul fut· 

holüne bir mukayese vesilesi olacakmış .. 
İstanbul 3 (Buıoei muhabirimizden) - lzmlr'deu Altıy ve 

Ankara'dan Çankaya takımları, borada bayram maçları vermek: 
üzere şehrimize geldiler ve sporcolaıımız tarafmdan karşılandılar. 

Altay'ıo borada Fenerbahçe ve Ateş Güneş trkımları ile Be· 

elkta~ıo da lzmlr'de diğer İzmir takımları He yapacakları maç 
lar1n İstanbul ve İzmir futbola arasında bir mukayese veslleef 

olacağı ıöylenlyor. 

Amha-Alaji, Habeş Kıtaa· 
tının Elinde ulunuyor. 
Italyan'lar, iaşe Zorluğu Yüzünden 

Negelli'yi Tahliye Etmişlerdir .. 
Roma, 3 (Radyo) - Iıalyan . 

kaynakları, Raa Seyyom'on, 
(Temblyeu) de eakh oldoğonn 

iddia ediyorlar. 
Ayni kaynaklar, RH Slnejo 

ordularının da muhasara edil

diğini bildiriyorlar. 
Londra, 3 (fütdyo) - Erit re 

kaynaklarından gelen haberlere 
ğôre Mare11al Badoğllo'oun seri 

mnnffrklyetlerl Babet ordu· 
ıonon harb kudretini hiç ı in· 
dlrml,tfr. Raıı Molugetr, Rae 

Seyyum ve Kassa artık moha· 
rebe adecek vaziyetten çok 
uzaktır. Babeıı kuvvetleri 11lmdl 
Dessl' de v" ılmale doğra giden 
yolda tahaHtıd etmekte, bu 

araziyi muhafaza için çahı· 

maktadır. 

Habeı imparatoru; Kassa 
ordoıu ile mtımtaz kunetlerle 
Aaangl gôlG istikametinde ller· 
lemektedlr. Imparctor; vaziyeti 
tehlikeli görftree kendisi aake· 
rln başına geçerek çarpışacak 

battA nefıılnl ve imparatorla· 
ğunu da bu suretle tehlikeye 

dfteürecektlr. 

Tembien cepbealndekl Habee 
kuvvetleri, dığhk araziye çe· 

kllmektedlrler. İtalyan kuvvet· 
lerl; bu cephede de yan hatları 
teıktl etmektedir. Bo havali· 
deki mağaralarda ıaklanan kol" 

1111 

Teller mahlm miktardadır. Tem· 
blen cephesinin merkezi olan 
Abbl·Addl'den atılınca Rae 
Seyynm'on nert1ye gittiği ha· 
her ahnomamıotır. 

ltalyan uçakları, Goodar yo
luna şiddetle bombardıman et· 

mfelerdlr. Bu bombardıman 

ileri hareketini hazırlamak lçln 
yapılmıştır. 

Bu haberler; Babeo kaynak· 
!arınca ne tekzlb, ne de teyld 

edilmektedir. 
Dell!I lle Adle·Ababa arasında 

muhabere keıllmlGtlr. Saray er· 
kAoı endlıededlr. Adlıı Ababa 
halkı; koro ekmek ve eo ile 
geçlnmeğe karar vermlıtlr. Bo 

ıoretle a&kerlerlo gıdalanmıları 

temin edilecektir. 
Roma, 3 (Radyo) - İtalyan 

oadoları, Tembleo cenubunda 

tathlrat amellyeell" meıgoldor· 

Harp sahasında binlerce ceeed 

görünmektedir. 
İtalyan ölOlerl meyamnda 30 

zabit, 450 nefer ve 110 aekari 
vardır. iki bombardıman tay· 

yareııl yerlerine dônmemlılerdfr. 
Üçanca kolordu, geçtiği yer· 
lerde yerlerde yol da yapmış· 

tu. Ordu arkasında milyonlarca 
malzeme ııevkolonoyordu. Bu 
ıevklyal için ıs bin katır kol· 

lamhyordo. 
Adf11·Ababa, 3 (A.A) - Adlı· 

Tokyo, 3 (Radyo) - Gene· dar ıOrmOe "'" ~ 
ral Aba11, ile diğer birçok er· 1ur· ı1 

tekrar başlalJJ' ıebııc 
kAoı askeriye ve 11keri şilrra ı bit hakkında b ç 
azaları, son hareketlerden do· 

dllmemlotlr. dyo) / 
layı kendi keodllerlnl meıı'ul (R• ' 

Londra, 3 d• l' 
&aydıklarından feltfalat1nı ver· dldıUP ol all3hları tah .l'. 
mfalerdfr. dflelr .ı 

v için kabul e d~ ~· 

lngiltere 
Beyaz kitabı çıkardı 

Londra, 3 (Radyo) - logll· 
tere'oln ulusal mCldafaanın ııe· 

hepleri için hazırlıdığı beyaz 
kitap intişar etml~tlr. 

On Taraflı 

Sovyet Rosya tçl~0.yt1 
mevzoobablstfr. ~~' 
için de bo tabdfd lo~tı 
medlğl tekdirde ol•~ 
manya için bir 

1 oıO'' 
bePtıı ,lf 

meyecekdr, k•' 
karar yoktor; ta ~·d•1 

Sovyetl.,r ştaıdlye ıo'J 
deniz koof er•DSJ f et~ 

Muahede rtnı takıp ne tk'';o.Yl 
Royter •jaoııı; ııe ,f 
mes'elede Londt• botl Loodra 3 (Radyo) - Ingtl· 

tere, Fransa ve Arıierlka ara· 
eında oo taraf h bir muahede 
f mzaeı için mbzakerelere baı· 

laomast mevzonbahtııtlr. 

Isparta 'lılar 
Trakya göç· 
menlerine gnl 
fidanları göndermişler 

Edirne 3 (AA) - lepaıta· 

lalar Trakyadakl göçmen kar· 
deolerlmlze bir armağan olmak 
iizere gol f ldadhm gönderml11· 
terdir. Ve fahri hemşehrileri 

bulanan Trakya omomi mü 
fettlıl General Kazım Dlrlk'e 
yazdıkları bir mektupta bu 
armaganlarının kabolflnü rica 
eımlelerdlr. 

Galler dftn gelmlı ve umumi 
milfeulıllğln meyilanı getirdiği 

~rnek bahçesine gönderllmlı· 

terdir. 
Bu güller Bolgırlıtan'ıo kı· 

1:anlık ve köylerinden gelen 
göçmenlere ektlrllecek ve ekim 

lel yavaı yavaı genleletllerek 
Trakya gOlcftlüğe de önemli bir 
yer verilecektir. 

Tonaj ihtilafı 
Amerika delegas
yonu ısrar ediyor .• 

J..oodra, 3 (Radyo) - Fran· 
aa·Amerlka arasınıJa deniz kon· 
feranıında çıkan tonaj lhtlldfa 

henOz halledilmemiştir. Amerl· 
ka delegasyonu, 35 bin tonluk 

inşaatta ısrar etmektedir. 

aıaol 
eında hf çbf r 

ğını blldlt~ 1 
Istıuıb0 

(9 . ııe ı 
Gazeteler• ) ,,,, 

lıtanbol 3 (A·'\r-et1f 
kft gazeteler, dı~1:1,r. 4 
meoogul olmıklll ıetde 

ııeoe ~ 
zeteel; son ftlıı' J/ 
polltlkaatod• µeb . ~·,(' · 

1 fıo• 
loğonon lnk ea fr' 
buna son So9yel 1ı f 
tının saik oıdoğO 1010 ~ 
tlka değlşlklf ~ler r ı• 

ıe~r• ~ 
lnglltere'nlo oo4t' (f 

politikaya 1dônfte 1 ~it d ,.. 1 
da Cenevre e egtıı· J 

edtıC lfl' 
almağa lcbır ı o 

t1ceı '",' ve bonon otı v 1 1tr•r ıl~ 
manyanın te btlece~ 
dönmesi beklene 

D~ 
ediyor. 00 j•P 

(Son Po11t• )ı 1 
0111 

eıfct il 
mn aldığı 0 b11ııet19; 
mevcut da••11 o1~ ~ 

ıeto el 
dığını ve bo bleo1 

ıxıo 
ıekll alması 6 doğunu yazıyor· ,0,o ( 

(Zaman), 1tı1~1J blf6' 
tan ıef irini oyg ı.ııeel' ~I 
netlcelendlrdleğtı dıı' b

4 ~· 
b k• 1 J ğono, zir• 0 

''' ~, 
ordunun gıyrl .,cife" 
kendi kendine 

~· zıyor. 00) '1 
(g,ot 1ıe 

Aıımı Ue, ıııt ~ 
latlklAll meıı'ele:11e1ıı111 ~ 
naıyooallst rıır bl' e; 
de bealedlğl bf ç e ,o ~ 
dağını ve bo fşl eıtlııl~f f' 
hudutlarırnız•0 b"~ıo 

1'11 ,61 ıGnmekteD b•ş,ı;ıO' ~~ ~ 

~LHAMRA 
Ababa'nin noktai nazarına gôre 
olmell ıarki c~pheelodekl vazı. 

yet hınftz membaındao haber 
verildiğine göre Ambalajl, Ha· 
be, kuvvetlerinin .,Jlndedlr. 

halyft'nın bu da~ın şimal el· 
betinin a,a~ı kmmlarana çok 
şiddetli n denmlı htıcomlar 

Loodra, 3 (Radyo) - Deyll 
Meyil gazetesine göre İngiltere 
31 destroyeri yakında denize 

indirecektir. Hükumatln alllh· 

mız bulondl11d c (CO ~ 
aı· • Nonuı rJ• ' ı93 of' 

ıe Avropa'o•0 ,,dd f 
SiNEMASINDA TELEFON 257!l 

Yalnız bayramın birinci ve ikinci gilnft 

An.na l(arenin 
Cihan elnemacılığımo yarattığı, yalnız gQoiln haftanın ve nihayet eooenin değil fadat 

ılmdlye kadar vücuda getirilen ııheeerlerln de fevkinde bir f lllm. 

Greta GARBO Fredric MARCH 
Bayramın ı'lçüncü cuma gıiniinden itibaren senenin en lıe.yera11lı filmi 

TAR ZAN VAHŞiLER ARASINDA 

Tftrkçe Sözlü 

yapmakta ve a~ır zayiata uğra· 
maktadırlar. 

Ras KBBH ordoaonon, hal· 
yanlar tarafından • çevrildiği 

bakkmdaki haberi borada ya 
lan maktadır. 

Dolaoan bazı haberlere göre, 
ltalyan'lar cenup cephesinde 
la~e hosn11onda karşılaştıkları 

zorluklardan dolayı (Egelll) yl 
tabliye etmlolerdJr. General 

lanma programında ya1ılı des· 
troyeılerden baıka yenileri de 
yaptarılae1khr. 

Nank!n ılstemindekl 4 kro· 
vazörO; İngiltere imha etmek· 
ten vazgeçmlıı ve bu kararım 
hfik.timetlere bildirmiştir. 

Blsot'nn bazı mOhlm kuvvetleri 
ılmdl l\f evl Şlboll vadisinde 
toplanmıı bulunmaktadır. ŞI· 

maiden gelen bu kuvvetler, Do· 

loya doğru yGrüm"kt1'dlr. Blsot 
kuvvetleri, Ganale Dorya'da 
toplanan kuvvetleri için bft. · 
yok bir tehlike teıkll edebile· 

cektlr. 

t Y•1J o~ 
benzer ~ r e tıll' ~o 
oınrdoğuno f 1,,,o ,6~1 
lerlnn, cere1•;1.,ı / 
şeyi ıeylt etti bO I~ f' 
azim ve ldr•1"' e41 

eife 
lonmasıoı t•"' d 

' ti ispanya 'o' ı/ 
ikinci seç• o}/(; 

(ıt•df ',.J F 
M1ıdrtd, S tıtJ f 

ya'da ikinci ,,,ç ,tı-'1 (1 
1 

b ,.ı r. f 
ıol cena 1,r• ' ~ 
cenah ıar•fııı ıı9ı1J 
bOlgeel oasyoo• 

zaomıelardır· 
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-HAB.ERLERI ....__Ç-imd-ikle_r _ı ş E H i R 
Bayram! 

DDşflndDklerim .•. 

Zavallı Hahe· 
şistao ve Cenevre. BogOn Kurbın bıyramıoa 

girdik. Katla olıon bayramınız! 
Karhan bayramı, adı Gıttlnde 
et bıyramıdtı. Zınlh koyanları, 
çakarların kenarını yıltrarak, 

hıblre boi11lıdıktaa 10arı, 161 
lenlb glylnlb nde, kıb•ebıuede, 
meyhanede, ıokakta "fe meydan· 
lırda etlenmeğe çıkacqıa . 

Bagea karbaa keellea Hler· 
de, (&elleıl tanya), (Oerlll Tay· 
Jıre eeİlllyedae), ( ~ ....... 
tiyle, .. ymıhlt beyle), (Omaı 
taqfı blalm bla•alldeye). (Ke· 
ndk lanfl fabnyı), (Bal•naıı 
k ..... ) diye dlfe bll•ll bir 
tıalf •e .ı.ııtma ımellyNI ele 
hıktm ılneekdr. 

Oa .. a eoan, lsalıyh tencere, 
kap ••mk, kuan HMlrelerde 
•olar kay•yaeak, etler kına· 
lıcak, Jalla kı•rll .. aak, blreok 
olerta 19' m ..... m birer ke· 
baPll dlkklaı pbl, knralmaı 
eller, b6bnk kok•a Ye kHar· 
111• clalpeı lolade blacıakf!. 
lt.oea kınlar. hlımetofler ba· 
l•11k kıpl1ra batındı tan · 
rıaıa bitin glaG, n bılkını 

teaalı kıp yetlttlrmeıe çahtı · 
caklu! 

Vıy, et ylaft gGrmlyen fu
kara balkı •17! .. 

V ıy, bagGnln teref ine bıçık 
•hı11clan g~ecek mıhhlklar1 
•ıyJ. 

Bıal bir g11et tardır n töyle 
btıılar: 

N ... rımclı gene afak ılyeb· 

fım oluyor! 

Halkımızın 

Kızılaya Karşı 
Minnettarlığı .. 

••••• 
KGçClk Menderee nehrinin 

taımuı ile bClyGk bir fellket 
gevfrmlt olan Tire llçeılne 

bıAlı Sabaıı, Naime• Tolum 
•e Kubaı kGylerlaln eeylip 
sede halkına, e.elce yapılmıı 
olan g.ıalı mlkyııtı mıddt 

yardımlara samlmeten komi· 
tetl mırlfetlle mıballlnde on, 
helta, kura GıClm, kapat beıl 
dokamı bes Ye kandar1 ınıl 
edilmek ıaretlle elemleri teh 
tin Ye bayram lialnde 1tTia 
dirilen bedbabtlaraa meeerret 
Ye tlkna dayplarının •yın 
gueteala dellletl He lımlr 
kmılayı ylkaek idare heyetine 
lletllmNlnl dilerim. 

C.B.P. Sabatı kamGn ta 
roma baıkanı OımdJ 

'-----~----------' 
Cumaovasında 
Belediye teşkilitı 
Camıotaıı aablyealnde bele· 

diye letklllh Tlcade Vdrll· 
meli Dıblllye Toklletlace mu· 
Hfık gGrCllmGtUlr. Nafaea lkl · 
bladea laalı olclata için bele· 
diye bnaauaun -2 inci madde· 
llae gGre CımıoHıı nablyeeln 
de belediye ıeıkllltı yapıl• 
caktır. 

Bir Vak'a S.nınm prbet ilinde gene 

bıyr•m oluyer! 
ş. •111, .... ı ,.kan, Kuba Silih~ı Mustafa· bir 

~==:..-:•":~: arkada,ını yar~ladı. 
yııılmıttır. Zambcaklar, il Din 1Ut 9 da Anp fınaı 
mıbada•ı kurban olıaa diye caddednde bir nk'ı olmaı, 
•ebre atılın e.kl Mııır kııl•n Slllbçı MOiialı ile glrltll kolca 
gibi, dCla tellenlb pallıDdı · Maıtafı arı11ndı bir mOnıkııı 
rtlcLlar, boyaadılar, bir kGteye çıkmıı Ye SllAbçı Maıtıfı ta· 
bati.andılar. AAııl1rıaa ıoa birer bıncuanı iki el ıtet ederek 
latım ot ıanalda. Ve onlar, kolca Maetıfı'yı kab11ıadın 
bııl•naı gelecegl aeıerek: belki gayet hafif ıurette yaralımııtır. 
de içi• lota; Tahkikata g6re Sllihça Ma1tıfı· • 
Nuarımd• gene afak ılyeb blrgla enel glrltll Maetıfı'aın 

fam oluyor, bası arkıdaılarile lklçeımellkte 
Staınm garbet tUade gene keneli kahteılae gelerek mit 

bayram oluyor! terllerlal dagıtm11ındaa IO•ra 
Dediler. Ôyle delil mi? Bık· ona raıılımıı Ye mGnıkaıı bı . 

1
•h yok ma? Andı tek fark yilmltllr. Slllbçı Ma111fı'nın 
ftldar ki, afaklar ılyab degll, Gserlade bir pollı beyllgl ta 
t;okarl., kırauıı giyecek, lı:anlı bancuı ile beyıs •pla bir toplu 
clolıeek! Ve •Y•• okurlarım; tıhınea bolanmaıtar. 
hey,.aalarıa11 kutlu ulına!? .. 

Çimdik 
.........___-----------~~~~~ 

Burnava otobaıleri 
8 

Ceoealerde bir •yımısd• 

b 
Qr .. ,• oıoblı lcretlerlaln ,,, 

d 011 iki baoak k•raı olmaıı 
01•JııUe ileri ıltllmlı bir 

ıtktyeı ••rdı. Alüıclarlardaa 
:O'd111k •e anl•dık ki, Bara• H 
~led' 1J'etl; ba mee'ele berinde 
ettelee 
kıt I •Harlı durmattar. Fa 

Bağlara ilaç 
Zlrtıt Teklletl; lamlr bHı· 

llılndeld hailar için lı:allıaıl· 
mık Gıere 11900 libre meco· 
DUO hballne mllaade edJlmlı 
oldaAana •lllyete bUdlrmlttlr. 

Dört k6y 
Mınl11 tlllyetlnln Turgutlu 

kuabı11nı baAlı iken Ôdemlı 
kıHıına ilhak •dilen g_erplçll, 
Bonom' Veliler Ye Stlleymınla 
lı:Gylerlaln Adli itlerinin de Öde· 
mlı kaH11nı bı~lındıAı Adliye 
V eklletladea •lllyete bildlrll 

Alsancak'taki Feci Cina
yetin Sebebi Nedir? 

Tramvayın 

Fren Zenciri ___ .. __ _ 
Dün bir tramvayın 

Kıskançlık Ve N;mus Mes'elesi Ol- ze~~!r~A~e:::~e:.~~~!~ 
doğu Söylendig"' i Gibi "Şuursuzluk GGıelyıll'y• bereket eden ıs 

" nam1rah elektrikli trımHy 
Da Deniliyor. Katil Tevkif Edildi. 1rabaıınıD fren seaclrl birden· 

bire yerinden çıkmıı ve arabı; 
AIHncak'ta Mea'udlye cad. 

deılnde f kfnclHde ıokağında 

nlnla alt kahnda kiracı bak 
kal Sıdkı ile metreıl Sabihayı 
tabanca korıono ile •e bo~. 

mak euretlle aldClren Ttf liıll 
mıklalıt ŞClkrtl hıkk•nda tnftcl. 

delamomlllkçe AlHncık pollı 

merkealnde yapılmakta olan 
tıbklbt aetlcelenmlı n 11uçla 
dOn enıkı ile birlikte adliyeye 
ınkedllmlttlr. Birinci mGıtın · 
tiklf kçe lfıdeai ıhndıktın •onta 
Şaluo te vldf edil mit n ceaa 
nine glJnderUmfotfr. ŞClkro 

dtln de yasdıAımıa gibi kartıa 
ile Sıdlu'nın metresi Sıblbanın 
glSrGemelerladen blı•r oldoioııa 
"fe kendlll nımoıla bir ıdım 

oldoıu için bu gGrlımelere 
ııhımmGl edemecllAlnl, eneli 
S.blhı'yı •arduAaau ye 11onra 
da Sıdkıya yaraladıtını Ye ha 
lldı boida~una ftlraf etmlıtfr. 

Sıblha'nıa etli oldago dı 
teıblt edllmlııir. Vık'ıdao Jld 

gGa enel ona mıllye memura 
olan kocaıı ile kolkola görenler 
T1rdır. 

Söylendl~lae göre, katil Şük · 
rCl Tlktlle tıyy1re plyıngoıun 
dan onbln Urı l•betlle zengin 
olmat, nler 11tıa ılmıı; bir 
defa dı bin lira kı .. nmıttar. 
Fakat taarunı halel geldiğin 
den butaneye dlımlttlr. Ba 
cinayeti de bir bahnn e1nı · 

11ındr yıptıgı ıGylenmekte lıe 

de adliyece benGı bu nokta; 
bt'l olarak teıblt edllmemletlr. 
Tahkikatı mGıtınılkllkçe de 
nm olanıcaktar. 

Donko Satışlar 
Çarşı çok 
kalabalıktı, kur
banlıklar da ucuzdu 

Dan Kurban bayramının arl · 
feel idi. Çuıılarda aha Terle 
çok hararetli olmuııor. Bllbaın 
welı:.ercl dClklı:laları çok it gar 
mClıtDr. Belediyece korb1Dhk: · 
tarın 11tı11 tçta tayla edilen 
muhtelif alınlar dı k•labahktı. 
DGn ak .. mı do~ kar ... nhk· 
ıar tımımen 11t1lmıtlJr. Bir 
bç 8Cln enelkl darpnlo19 
makabil din her tır1f•a fn. 
kalide bir hareket gGse çnpı· 

yordu. Korbınhklar 5 15 Ura 
anııadı 11tılmıtttr. Alr. .. ma 
doıra 4 •e S lirayı ııtıllD 

torbınhklar da çokta. 

vatmanın teeblrlcrlne raAmen 
dardorulımıyırık nlbıyet git· 
tikçe yıvaılımıı, Karıııı npur 
lıkeleıl lJnClnde darabllmlıtlr. 
Vatman n kontrolör inerek 
yerinden çıkan fren ıenclrlnl 

y11rlne takmıılar "fe ondan aonra 
tramny yoluna dnım etmlıdr. 
lzmlr elektrikli lramHy yollı· 

rınd• yoko9 olmıdığıadın ali· 
hdarlır; fren Tenlre bozakloğa 
yGstladen lıtınbal'dıkl gibi 
k111lar olımıyıcı~ını ıaylClyor· 
lar. Zıtea ılrket; ıık ıık tram· 
nyları muayene ettirmektedir. 

Lik Maçları 
Tehir Edildi.. 

Bıyramct. futbol maçlın yıp · 

mak Clzcre tehrlmt.e gelen Be· 
tllr.ııı tılumı Ue 8 Maıı Paur 
gGnCl de mG11bıka yıpılıcığın· 
dan, bu haftaki ilk maçları 

tehir edllmlttlr. 

Fenni Ehliyet 
vesikası alacaklar. 

Karısını ve kardeşini Ekllltmeal yıpalacak herhangi 

öldftren y ör Dk Osman bir yol. demlryola, köprG ve 
sa ye yıpa itinin .. rtaımeelne 

D•l'rmendere aıhlyetlnde Ah· gGre ehliyet Hılkua ılmık lı· 
medbeyll kiyi clHnncla bir dyenlerln eberlyı ekllltmedea 
dagdıkl yGrClk çaclınncla kan11 bir iki g6D enel mlncut et· 
Ellf'le kırdetl Beklr'J gayri tt•lerl glJrllmGıtGr. N•fıı Ve 
meıra bir nslyette ya•ıhyan 

klletlndea nlUlte gelen bir 
Ye bıçaklı 6ldlrea K.11ıkeçlU 

emirde bu glbllerln en 11 bir 
•ılretlndea O.mın bakkıadı 
tıçClacCl mlltıntlkllkçe yapıl· bal ta enel mClr1caaı etmele· 

Kambiyo mılı:.tı olıa tahkikat aetlcelea rlnln ıart olduğu blldlrllmlıtlr. 
kararnamesinde mit n ıaolaaan Ağırcezı mıh· Komftnist maznunlar 
yapılan değifiklikler.. kemeılne ae•klne karar •eril Adliye blnı11ad• ı~ır cezı 

mlıtlr. Kınraımede iki kltlyl mıhlı:emeılnden çıktıkları eır1 · 
Kendllerlle tediye mClYUeneel 

Gldftrclıga için O.mın bakkıncla da htikt\metln mannt ııhılye · 
eaaıını dayın•a ldlrlag ınlıı Tırk ceu kınauuuua 450 inci tini tahkir edecek ıekllde hı· 
malarlle bıgh balandapmuı maddHI maclblace idamını be· 
memleketlerle kendi llkeılnde ğırıp çı1ır1n komtlnlıt mH 

del 462 inci maddeye gGre iki noalardıa Sallblddln ile arka· 
tahakkuk edecek gayri ticari 11eneden beş ıeneye hdar cesa· d D 
mahiyetteki lhtl-•larımıa için daoları bıkkın ı tlçtlaca m ı· 

,,._ lındmlm111 lıtenmektedlr. Oı ı L ı La ı tab 
bloke bir kllrlng heeabı •••n tın tııLÇI yıpı mı• ı o ın · 

Diyorlar ki : 
- Cennre, elli bir, ellj iki 

tıaınmıı milletin, bOtDa dlnyı 
lılerlnde en ileri bir hClınG 
niyetle, aolıemıt olarak, tHb· 
bGdleıe kıymet nrererek top· 
tındığı bir çıtıdtı. 

Bıklkat de diyor ki : 
- Bu bir komedyıdtr. Al· 

danmık, zeHblrl mGmkCln ol
duğa kadar koramık için, bat· 
aanosa ımoklnlerlalzla, ktlrk· 
lerlnlalo yaka11nı:ıokayor1onaz. 

Bu ıındı bir t:eı duyuluyor: 
Medenilik, ıömtlrgeclllk, Hı· 

beı topraklarını bir meıbahay• 

çnlrmlı! 
Ve dCltftnebllen bCUCla ln11n 

khl.,lerl, acı ıcı gGIGıGyorlar! 
Ambargo!. 
O dı bir m11ıl! 
Ltmınlaran kapıtalmuı! 
Boı meydandı kt.ndlll~laden 

JDHrlınao, dingilinden her n•· 
1tlH kopmoı bir araba tebrlr.gl! 

Akdenlzde anlıım•l 
Yalın! Olmıyacak ıeyl 
Ve ileriden mCldhlı bir kah· 

kahı doyuluyor. Do, harp kor· 
koıunon, her tHbhldCln, her 
dGıGncenla, her tedbirin fn· 
kfne çıkan korkunç bbkaııdtr. 

• • • 
Diyorlar ki : 
- Ooaeklıler komlleıl top· 

f1nmıı. 

Diyorlar ki ~ 

- Konıey toplıoacık! 

e.~ıkat da diyor ki : 
- T"plannu ne olacak; 

Hiç! Bakınıı ki, halyı ordaın, 
Bıbetlatan'dı toplomıı. Manf· 
fıkıyeı, ademi maTaffıkıyeı; O 
toplıaıeın bir tek kere Takaa, 
ılıln ytla bin kere toplaa1tı· 

nısdıa, her halde, dıhı mı· 

nah, daha mtlıbet bir lı? 
Ve emperyıllım, tıkla at• ılı, 

dClnyınıa bir k&teılndtn 6b0r 
taeeılne lr.ıdır ollD bCUCln met•· 

fede tepinip duruyor .. 
Milletler cemiyeti. 

Paktlar. 
Zecıl tedbirler. 

Oobeılncl madde, onlflklıler 

komlteıl n; 

Yirminci 111r! Lif de~ll, ylr· 
mlncl aıır ye oaanlı el ele 
yerea bir dClayı ınırtlıl. d Y- mın'ıa mabıkemeılae yakındı klkatı blımlı .e eaH mOtılea 

nletler Claerlae yıpalaeak ekla 
Ağırceuclı bıılaaıcıkt1r. eerdedllmek Gaere e.rık mGd· • • 

trı lı:ommerllyal h .. ııe Ye te· b ..t bl 
• 

d • ' delamumllll" •erllmlttlr. Ba hakikate her ani!§. r 
dlyelerdetı mıtlub bılı:.lyelerı ö emış te mDsamere 

1 
kalp takabilmek için, hiçbir 

mlz mGlıtd bir daram gGıter· Ôdemıı. (Ôllel) - DCla e •. 1 Borsada mınbğın, hiçbir mueretla, hiç 
dikçe 20.1.935 tarih Te 3569·2 demlye gençler blrltlf .. Sanca· bir tlcdlDI, ıkU, ıly11I, içti· 
namanlı kınrn•me ile tadl· ~ın ıerefl" ıtri ıbçı" plyeı •e , 1._ -----------•ı mal, ıo YllJI bu aeınenln ki· 
llodeO eYel 11 I l L bl il ftl dl o~Üm $(Jfıcları: ıyı 1 ••m yo kömedlılal temı etm er r. -v fıyet etmeıl lm•tnı yoktat. 
karırnımealnla nelki b•LAm G dlLI ı L... Ç Alaca K S K. S. 

u•u ençlerla gGıter •er ...,arı · · · Bidlıenla beton 1rme olaı Ye 
lerlnln tatbik edlleoeAI hakkın· ylkıek olmoıtar. Temıllde ka 46 M. j. Tırao. 11 26 11 25 lnklıafı br1111ndı, heptl llfG 
dıkl V ekliler heyeti kararı Ti · d L 350 ı LI Lt ı 1 O O. Albertl 1 O 7 6 1 O 7 5 ıa erke.. Y geç• n • 1 gClaafı bl nlbayedir. 
llyete gelmlttlr. balunmuttur. 8a mGaıaebııle 56 BaıClnkG ııtta Orhan Rahmi Gökçe 

Sıhhi, ticari, tıblll •e tetebbCl Ôdemlt ortı okul 6ğretmenle· 496045 DDnkCl yek6u -----· _, ____ _ 
mıklıtllfı dııındı kalın •e rladeo E. Hamdi AklTln "T6rk •96101 Umam .. G. KAzım nzalp 
metro, çok Arurf blr ıebeple kGylGIGnln klllunm• yollan Zahire 3at11ları: lstaobul'da 
yıpıldıAı tetkikle anlııılan •e Gzerlnde, Hmıa Hman ılrekll Ç. Claıl it.. S. K.. S. 

d 7 n5 7 75 l111abal, !l (Ôsel) - Milli mGatıcellyet gGderea dlrter ıe •lluıl1rlı ılkııl•nın çok deıaı.rıt 50 Ton bu~ •Y ~ 
" e- L 5 n5 5 ns MGdafH Bakanı General Kl· yıhatler için k•mblyo m'tluıdeıl bir koafer1nı Hrmlılerdlr. 42 Burçaı• il il 

..ııı L •I 41 11m 011lp .,ebrlmlze •eldi "te 

•Gllr beledlyeelaln bıtl1rı 
'Y•r-.. •e ba ba\lın aaeek 
111

0.J)'ea arıbalarıa lfleme1lae 

:~de •erme.S41r ki, otoblı 
L eıe B111rau• bıttıadı 12 5 

Hn ecektlr. Ancak bunun lçla Hılknlnln baadoea Nfllle 18 B. pımaa " 
· ı L ı ı 13 Kil " 41 41 mutıd merulmle kartılıadı. 
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' letemek ceeuetlnl Yer· 
~~ltlr · BuraHı beledlyeelaln 
1 

lyett Gıerlae ltlı laeyet te• 
tekktu 
, atmlt, ar ... ın•mıı, '° 
k~ttlllrulaaa,, fakat temlllt im· 

01 tıbıkkut e1tlrileme111lttlr 

1 c1':'8•dua haıka, Baraawı be~ 
; Je erktaıa111, bllebls gelip 
lı::elerl ıar.ıttle her hangi bir 
lekı•~erl de yokıar. Şlklyet 
a eıaateala beyte bir aaı • ,_ .... _c O 

....... .......... .... ...... ,. 811 
' • .,ft,eat ....... ., .. 

Bayram Günleri TAYYARE Sinemasında 
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Atesin Hakimi ' Neıeroıuyo1 
' Olur şey değil!J · ... 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kuım - NAPOLEON v" KLEOPATRA 

Fukal bir dalgı gibi 
· alJralarıo hilcomonı 

ıkaldığıoa blesetll. İJ;loi 
ek: 

elemlt 
maruz 
çeke · 

- Ruh ve kelb hastalıkları 

.da viicud hastahklorı gibi ne· 
.den iyi olmoyorP. 

Diye inledi. 
MOlıizlm, kendleioi kurtar· 

m•i olanı baktı ve: 
- Sana çok ıe-şekkOr ede· 

Tim, fakat ölt1mden kurtarmış, 

hastalıktan iyi etmfş olmakla, 

bana bir hlzınet cimi~ olmadın. 
Beni ölmeğe bıraksaydın, her 

halde daha fazla iyilik etml1J 
olıcakııo!. 

Dedi. Genç Anb 
salladı: 

- Bir kadın için 
doğru değildir. ~Bonon 

ölmek 

kadar 

maoesız bir fe olamaz. Namu11 

ve haysiyeti ayaklar allına 

alınmış olan bir erkek yaşa· 

malıdır ki, zanlyenln cezı11nı 

vermek fınahnı elde ede 

blleln!. 
Dedi. Bu sözler ne dereceye 

kadar haklı idi. Güzel Be1ll· 

lot'on koceeı, bir miiddet dil · 

şQndil, kaldı!. Birden hiddetli 

bir bal aldı ve eor:Ju: 
Ben onbeş gftndenberl 

haeta mıyım? 
Evet .. 

Bu zımın içinde neler 
oldu, haberin var mı? 

- Zevcen Bonıpart'a senin 

kendisini öldOrmcğe kasdeul 
glnl söylemiştir. Napolyon da 
senin bir çuvala bağlanarak 

Nil'lo en derin bfr yerine 

tılmaklığını emretti. Seni ka· 
çırdığımızı da haber alınca bir 

deli gibi hiddetlendi ve başına 

getirene para l'adedlyor. 

,,Karın ,imdi onunla beraber 

oturuyor; aranızda talıik 1140 

etli. Şimdi kendi karuuodan 

ayrılacak ve senin karJDla ev· 
leneccktlr. 

- Sue ... Buna lmklo yok· 
tar. Bu söylediğin olaııyacaktır. 

Fakat... Bana hakikati mi eôy· 

IOyorson? Yemin et bakalım .. 
- Kur'an üzerine yemin 

ederim ki, eöyledlklcrlm haki· 

katin tıi kendisidir. 

MOlAzlmlo yilzüoden, vlcıtı. 

nında geçen mOcıdelenio izleri 

a,lkAr 11orette görülüyordu. 

Biraz sonra, mülAzlm kcn· 

dlelnl sedire attı, bltab bir 

halde: 
- Fakat .. Ben o adamı kat· 

letmek istemiyorum .• 

Dedi. 

Bu sözler Ozerlne .bedevinin 

dudaklarında mOetehzl bir te· 

beseOm peyda oldu. Hiçbir 
........................ 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Ril§dü ÔKTEM 
Umumi neôriyat ve yazı ivleri 

mfidfirü: Hamdi Nüzhet 
ldarehruıesi: • 

İzmir JJcinci Beyler eokaAı 
C. Halk Partisi binaill içinde 
Telgraf: lzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 ··Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tor. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. -Gfinft geçmio nflehalar 25 kuruDtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

şey olmamış gibi hareket etti; 
zarif, ince yapılı kQçOk bir 

destidı:n kokulu bir şerbet 

aldı ve miilblme •erdi: 

- Bono iç... Tabibin emri 

böyledir. Tablb ne yaparsa iyi 

yapar. 
Dedi. 
MOldzlm Fure, mlhaolkl bir 

hareketle verbetl içti; şerbetin 

teelcl hemen görüldü v" mü· 

lıizlm Fure derin bir uykuya 

daldı . 

Bede\-I, dıvarda gizli bir 

kapıyı açh ve kapının önünden 

yeni bir Arab uyumakta olan 

' mOIAzlme doğra yürOdQ. 
Bu Arab. bizim mahod casus 

Lefokur idi. 
Birinci Ar11b1 yüksek eeele: 

- Ha1Jhaş şerh :tini keodill · 

ne lçlrdlm. Şimdi beklemek 

lhımdar. 

Dedi. 
Hain ve caeos adam, bir 

katil olarak hazırlamak letedl~I 
ve şimdi uyumakla olan gen· 
clo karoı11ında bir mftddet ayık · 

ta durdu. MülAzlmlo gftzel bir 

rftya LördOğO yftzftnden belli 

idi. Fore aradı sırada: 

- Benim güzel Bellllo· 

tom!. 
Diyordu. Fakat birdenbire 

yOzO değloll, ağzı ıakalloş etti; 

yomruklaranı ıılnı. Belli idi ki 
zevceelnln hıyanetlqe ı\id bir 

saf ha görmekle idi. 
VOcudu, çelikten mamulmuo 

glbl gerllfyor, kıvrılıyordu. 

Şimdi, keelk kesik. fakat 

bOyOk bir hiddet ve kinle: 

- Çabuk bir ellıih.. Bir 
hançer, zehirli bir hançer, bir 

kama .. Heriklslnl de gebcrl~ek 

letlyornm.. Berlklelnl de .. 

Diyordu. 

Nihayet sustu; bitkin bir 
halde idi, ve; 

- İşte... İklel de yere se· 
rllmlo yatayor.. Ne kadar çok 

kan.. . Kan deryHı içinden 

geçiyorum.. Ayaklarım, topuk· 

larıma kadar kan içinde.. Her 

lklel de geberdi!. 

Diyerek yerinden fırladı: 

- Onlar öldOler, beo he 

yaşamak istiyorum!. 
Diye ve bir deli gibi hı· 

ğırdı. 

Arab, Plt'lo caeueuna: 
- Nerede lee uyan1&caktır. 

Dedi. 
Casus Lef ukard, şaşmaz fakat 

çok seri bir hareketle, mülA· 

zlmln eli yetecek ve gözftne 

kolayca ilişecek bir yere dola 

iki ateşli bir tabanca koydu. 
Bedevinin kulığına blrşeyler 

fıııldayarak geri geri çekildi. 
Bedevi: 

- Allah bilyüktür ve Mu 
hammed onun reeulildilr. 

Dedi. 

- Sonu Var -

Kaymakamlar 
arasında. 

Bergama kaymakamı Fi krl 
Sallhtl'ye, Salihli kaymakamı 

Kamil Bergama'ya tayin ve he· 

caylş edilmişlerdir. Torbalı kay 

makamı Nazım da başka bir 

yere nakledilecektir. 

' N öhetçi Eczaneler 1 
1 

Bu akoam Ba~dorak'ıa Sıh· 

hıt, Karataş'ta Santo; TUklllk· 
te Y eol İzmir, lrgatpazarıuda 
AerJ, Güzelyer'de Af lyet ecza· 
neleri eçıktır. 

Franea'da eon gönlerde cine 
yetlf'r, bP.m de yakası yırtılmamış 

emsali görOlmemiş cinayetler 

birbirini t11kfp elmf!ktedlr. 

Fıansa'dı Madam Mareel 

Pfnt leminde genç bir kadın, 

bir Hmandanberl kocasının ea· 
dakatlnden oüpbe etmektedir. 

Geçen gtın, kocaeını Adi bir 

kad1nla blrllkıe görmdş ve cilr· 
mft meşhut yapmağa kalkışmış 

fakat muvaffak olamamıştır. 

Bu maval faklyetılzllk üze· 

rloe aeAbı fena halde bozulan 
Madam Pfnt eve dönmilş ve 

11 yaşındaki oğlunu av tftfeğlle 

katletmiş ve kendisi de şld· 

detti bir kalp bohrao1 ile öl· 

müotnr. Zavalh çocuğun resmini 

dercedlyoroı&. ----
Dans v~ kumar .ueticesi 

Franea'd•, Ntkolinl leminde 

dana ve komar mOptelisı bir 
genç adam, genç karısına ve 

kftçOk oğlono katletmiştir. 

Maktul kadının anneef, Nl. 

kollnl'nln içki. dıns ve kumar 

ile adeta bir deli gibi olduğu 
ve karıaı ile çocuğunu birkaç 

defa daha katle teşebbüs etti· 
ğlnl söylemlotlr. 

Resmimlzde kitli ile kurban· 

lar1 olan karıeı ve çocuğu gö· 
rftlmektedlr. 

Annesini 
öldftren bir evlad! 

Fransa'da, eekeenlik madam 

Drul~ar i11mlnde bir kadın, 

yatak odasında maktulen bu· 

luomootor. 
Kadın çok vah1lyaoe . bir şe 

kllde ölddrülmft!) kanla cesedi 

bir halaya sar1lm11ı1tır. 

Z11bıtH, uzun tahkikat ııetl 

cesinde bu cinayetin ~adının 

hayırsız oğlu tarafından yapıl· 

dığaoa meydana çıkarmıştır. 

' 
Sovyet-Fransız ~lisakı, Ayan Harı· 
ciye Encümen "nde onuşuluyor· 

Londra F'nansel Mehafili, Sovyetlerin Londra'dıtll 
istikraz Kararını Çok iyi Karşıladılar. / 

b 
le 

ô 

Londra 3 (Radyo) - FJoau· 
eel mab(eller; Sovyetlerln Lond· 
radao leJlkraz Jrnranuı mem 

nunlyetle kııreılamaşmı~lardır. 

Buna Sovyeıler tınafıudan mem 

leketlerlode aakh elsıemloio 

düzeltilmesi makudlle tt' şebbfi13 

edildiği kuvvetl e ~öyl1ınlyor. 

Beynelmllel plyasBda rnb!eyl 

istikrarda totnıok için Sovyet 
Husye, loglltne Ilı~ elblrli;!I 

yapmıak. arzusundadır. logllkre 

devlet bankasının lılr müıoes 

allloln sekiz gündenbnl Mos 
kov.tda bulunması da bunu 
teyit dmekıedlr. Da aolaoma· 

nıo İngiltere ve Sovyet devi t 

bankaları ara!nnda yapılacağı 

anlaşılmaktadır. 

ParJs. 3 (Radyo) Ayan 
dışlşlerl encümeni M. Beranje · 

nln rlyaeetlnde ıoplanm1ş ve 
Roma . Fraoeız misakı 6zerlne 

bazı mQzak.rrelerde bulonmoştor 
Encilmen M. Saro•nun fza. 

batini dlnlemeğe karar vermiş 

ve bundan eonra da mlBak 

hakkındı nihai kararını vere· 

cektir : 
M188kın eenato heyeti umo

mlyeelnde ancak 12 mart per11em· 
he gtınO aıOıakere edileceği sa· 

nalmaktıdır. 

Londra 3 (A.A) - Floansel 

mahfeller, Sovyet Rusya'nao, 

rubleyi frank e88&ı Qzerlnden 

Alman Gazete
lerinin Fikirleri. 

Son Italyan zaferle· 
riııi nasıl 'göriiyorlar. 

Berllo, 3 (Radyo) - Bü· 
tün Alman grzetelerl, Doğu 

Afrika harp eahaeından aldık. . 

lıra resimleri blrlocl sahlfele· 

rinde neorelmektedlr. 
Ayol grzetelerin verdikleri 

haberlere göre Oeeele'deki Ha · 

beş karargAhı umumisi dığıl· 

mış, ordu inhilal etmlo, Ne· 

caol de Deeele'den ayrılmıotır. 

Parla, 3 (Hadyo) - Jurnal 
gazeıeei general Veygao'ın, 

Doğu Afrlkada Mulogeta ve 

rae Seyyum ile rae Kaeea'DJn 

hezimetini eden bir makale 

neşretmiştir. Booda: 

" Bu zaferler, Doğu Afrl· 

kadakl vaziyetleri baştan başı 

değlotlrecektlr ... 
Demektedir. 

Panama Kana-
lının Müdafaası 
Panama cumu· 
riyetine bırakılmıştır. 

Vaşington, 3 (Radyo) -
Amerika Blrleolk devletleri hO· 

kumetl; Pınıma kanalı ile el· 

varının mildafaaeı hakkını Pa· 
namı cumurlyetlne bırakmış ve 

bo haktan vazgeçmiştir. Bu 
suretle Vaşington ve Patıama 

araııoda Panama şehri ile el· 
varında asayişin muhafozaea 

hakkıodak.t muahede ll~a edil 
mlştlr. Buntlan sonra Amerika 

hükumeti; kanaldan geçen va 
purları için Panama hOkumetloe 

senede ('l50) milyon altın do 

lar ktrs verecektir. 

M. Sıalin işcilere mi1kufat dağıtıyor.. 1wııJI 

o 

fo 
rn 
g 

istikrar ettirmek kararao1 mem· 

nunlyetle karşılamı,tır. Bu 
mahfellerde İngiliz bankalarının 

Sovyet ihraç baokaslle e ~f 
yapmığa hazar oıdoğO 
}eniyor. ..----/ mı 

Lehistan Dış işleri Ba1'9' ı. 
nı Brükselde Bulu uy0

' 
- ~111 

Belçika Başvekili Ziyafetteki ı•' 
kunda Neler Söylemiştir? ,,, 

IJt'~ ' il 
ftrflke,.t 3 (Radyo) - M. Vanzelane tarafından .M. d eılll 

k ırı:ı ,. 
f ine verilen ziyafette, Belçika başbakanı bir nota d08t!Oc 

ve bu nutukta Lehl11tan ile Belçika arasındaki b(lyOk 1 ılr· işaret ederek bu dostluğun glttik.çe bOyüdQ~ünü soyJe01 ~etçi~' 
Belçika başbakanı umumi harpte Lehistan alaylarıoaD ı1ı;reıııı11 t;eı 

topraklarını mftdafaada gOeterdlğl .kabramınhğına da "eıo:>t~ıt tQ1 
•ve; "Bu dostluk çözülmez bir kan kardeşllğlne ietlnad lıe • v d 
dlr . ., Demiştir. 1ı; 11oı 1 

Nutkun elyaei ve aek,.ri kısmında da. Belçika baeb~d• •1o 
hiatan'ıo şarki Avropa'dı, Belçlkanın da garbi AvrtJP

0c, . 
1 lr ,e, (lı }'o 

vaz\yet ve ehemmiyette mevki aldıldarını zlkretm Ol ' şett hl 
" Beriki devlet içinde tek bir ferd yoktur ki, lnsanhğ~:oıe~ıt~ tı 

.kf!ndl letlklAI ve htırrlyetlerl için yeniden kanlarını d 

geri kaleın . 11 Demiştir. 

••• 
lngiltere -M1sır 

releri iyi Saf hada· 
~o' 

Nabas Paşa ve Iniiliz Fevkallide 
miseri Birer Söylev Verdil~';01; 

Kahire 3 (Radyo) - lngl bu anla~ma lçlo l\1•9
' 6ııerE 11 

tiz Mısır oolaşmaeı mOzakere· metinin ltllıifca ıe01°Y 1 ıtJU1 
vtl t 

lerloe bftyük bir samimiyet tereceğloden emlol01ı ~eıtf 
oı• el 

havaııı içinde başlanmıştır. Mtı· Ytıce komiser, 01 
0 ıslf 

zıkerelerlo gizli cereyan etme· 

sine rağmen bazı siyasal şah· 
elyetlerle gazeteciler içtimada 
hazat' bulunmuşlardır. Başbakan 
Ali Mahir ve Vefl partisi lideri 

Nabas pa~alarla İngiltere fev· 

kalAde komiseri Slr Lampeon 
da bulunuyordu. iki memleket 

arasındaki ozlaf)ma m6zakere· 
terinin başlaması roilnasebetlle 

Nahas pafa; bir söylev ver· 

mlş ve: 
- 1930 yılandaki mftzakere 

lotlbaını hatırlutarak Mısır'da 
eulhün letlkrarı için bu anlaş· 
ma elyasal bit zororettlr. De· 

moknelnlo ve Arab medeniye · 

tinin be~lğl bir memleket olan 

lnglllere erkdmnın her türlü 

kolaylakler göeteceklerlul tah · 

mln ediyoruz, demiştir. 

Slr I.ımpeon; verdiği cevaptı: 

- Karı;ıılakh bOyQk ferahhk 

ve mOeelemet amlll olacak olan 

bil80 ıtO fi 
memur olanların 11,fe 1 c' 
terinden bahsederek 0 J~ Yel 

ıııJ ' I• n 
loglltere lmparatot

0 te•''' 1 

tarafın serbestçe 01°'' ıfeçıııl:1 jle ı:ı ti 
affedeceğlol anlaş019 tıer'' 
teki anlaşmazlı l; ısrı lıoı00 
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ABDCILHAMOD cek Konferanslar. Pusudan Atılan Kurşun· S~gon Ş~hri· 
= ·"""=~-"niJ:;:-:,c:~;=;::s:=::ayı ~;r;az::;g!fY::~.. dan Uyananlar. mı:::"~'::::rada-

raber gelmektedir. 
Ba arılık hayrım dı gelmlttl. Selim •ğ• lsıfskalden aolıyacılt Ankara, 3 (Ôzel) - lzmlr'd., - Beefkt•t ıakımınaa lımlr'de 

Hımfd d 1 1 h 111 b 1 iio kadar etikete vakıf idi. Bunun ı L 1 b 1 ki 1 Id . ı kt in k k 1 ve oğul evr n D e ae 1 g . D•ı a ve eti A mevzulu iki 8fill JS enen ma U 0 arl8J, 17 • yıpıcığı maçlar alaka ile bek• 

~~~nden birisi de bıyramlıema lçtn daha fnlı durmadı ve konferaaı .erecek olıo Balk. )arı Ag"' ırcezada tekrar dinlendi. leumektedlr. lıtınbol'lular d• 
uıyede,, teekll ederdi. Orıaköy'e donda. Fıkat Feride ev1erl relıl Naf 1 Atuf Kansu, Altıy ve Brelkıaı'ıo ıem11lırıu• 

Bayram dolayıılle earıylaların sultanın tııuıyana glr~rken, Se· 7 ıubat cumartesi gOnO ıehrl .Narlıdere ~öyQ civarında Dau ıllkdk, yorulduk, uy· menoabıbıederelı: bu hıtılıt· 
hepılnla en laka •e oık ton Um ağanın ·~zını bıçıklar •Ç· mlzden hareket edecek Ye pa· kaaap Moaıafayı ôldGrmtkle kaya yanık. Bir ıralık anne· malıra Jatınbul · lzmlr futboi 
letlerllf! Bımld'ln öoande 11çak mıyordo, demek doArudur! zarteal, aala ıkoımlırt lzmir suçlu Katırcı oglo İbrıhlm'in mln feryadlle uyandım. Bıba. dınıı rengini nrmltlerdlr. 

ôpınelerl Adetti. Selim ·~•, bundıo böyle Balkevlnde konferanelarını •e· moh•kemeılne dftn Ağırceza mın •oroldnğonu bıber veri· •'tıbıklka bıyrım gOnlerlnde 
B Yner •ğ•dın hiçbir munenet .,. 1 

onun için Feride 11ultın dı, recektlr. mıhkemeelnde devam edllmlttlr. yordu. Yataktan k11lktım. Al famlr'ln ileri ıakımlarınıD ıtın· 
Y•oında gene HOao6mlaıl ol· :ee~:~.memek IAıamgeldlğlne bOk· Jbrahlm'jn bıbaeı Bıaan da bu tlller puanda bulunuyorlardı. bol ve Jımlrde TOrklyenln en 

doğu hı ide, b•yram it.briki L ı tal ya clnayetta ortak olmakla mu Babam da yere dGemOo, kan kuvvetli tıkıml.rı olarık lı:ıbu• 
ı 1 Artılı: .. endi batına hareket, 1 t n Yıldız'• gltıl! kendi baoını kendisi kurlarmık Almanya ve Avus- nundo. Fakat veremden bae içinde yahyordo. edilen Fenr.r, Beeiktaf tıkım an 

Uırnid, mutıd mer19lmle tıh lüzumunı kant olmuttu tanede ôldOğOodeo hıklı:ındakl Mıkıuliln oğulları Oaasn •e kareıaındı elacaklara netice cid 
'• oturruuş y.nınd• milolr rilt· Ne yııpmalı idi?. lurya ile uzlaşıyormuş dava &okut r.tmlotlr. Mahkeme Ahmed dt. : dt.D meraka değer. 
fıeııloıfe birisi •ardı. Tıhıın s• Viyana, 3 (Radyo) - Seli h L ı ' Uört &eM evc•lkl ılyarrılnde 01 a, olsa nzl , etl Ful~e h,.yeıf; geçen mo a.«-me ce 88 · _ Babamla anamız AbbH ın l 
t•~•nıo lılr ucu bu mil .. lı iu 1 b" A 1 ki il btyettar meblf Uler; ltalya · Al k M f , L d Br.etktıe'ı mığhib eden zmlr· 

.. eu ıaoa ulun çıp a ığı c ıç sinde mı tul ueıı a om ••· çardı~ını Pİtmlelerdl. Biz ev e d 
tllnde idi. maııya ve A vusıury• arasında r:ı " spor takımı yarınki çıtıımı a 

mak lcab ediyordu. rm Zthra ile kızı !'ttnyem n yalnız boluodoğumuz eırada 
Teerlfıt l!ıraallc, ulondı hazır bir muahede akdi h•bertol ne nellce, alabilir? 

.. ut Arab, ilk fıreattı hu aureıle tekzip .. tme'-tııdlrlt• r. iki oAtonu lıı!krar çıAırıp dnı · lbroblm çadırı geldl : 
u un ı ht bl b ı b k '" a Bttl ktıo takımı Din ıon lt'De· 

•11 er rer rer te r ı ete karar verdi . Fakat bir Ô yet hakkındı lcendllerlndeo k 
katı •e &1çak ö"m,"ğe bıtl .. dılar. Parle, 3 (A.A) - vr geze - 6ahın nerede? Ulye ııor terde Tılrklytı hlrlnclllğlne •· 

B " tOrlQ fır~ıt bulamıyordu. ılnln dlplomn1ik muhabiri, ltıl bıaıı noktılann sotulmaeını h do, gitti. Biz nk'ının naaıl dar yüktel .. n kadroeuı Fenu· 
unlar HHında Hasan pa~ı Bir 11ftu, Fedde ıuhın, Selim ' ı t [)O b hl 1 d ~ ya ile Almanya mn, A vustaryı ıar .erm fi · n u fi 1 er oldoliuoo bilmiyoruz. bahçe ile de İıtınbul ıımpl· 1 bulunuyordu; BHın p•ı• •ğıya: 1 1 M k ı k l'J b '-S1atükosunon birkaç ıene de rllolenm ot r . a tu On ızı Dediler. yooluğu için final milH •••· 0 

gOo en yOlı:ıek merasim ftoi - Don gece selAmlık tara· vam ettlrllmeal esasuıa mftate. Meryem demltrlr ki: 1 
forrn ı tında ayak seıleri nrdı. Pı~ı Maktolfto kerııı Zebra da aıodı çetl o kartılaemı ar Y'P" 1111 0 •nk bışıan bıeı l!lr· nlt Ye Almınyı . Lehlatıo oz - Biz önce darı ılllı:erkeo mıı ve g"çen yaz Yunıolıtın 
ltıılı e)blıelrr glyml~tl . Herif, halla mıydı? lıem11ını benzer bir uzlıomıya anoem Zebrı ve babam Muı dedi U : doıt memleketlo 11b11ıoda ve 
~aı idi Dty dl ı ı d - Abba&'Jn nlnden dôaer· e ; bu ıaray oıulftnce ha e r uı eor 0 • nrdıklarıuı bildiriyor. bb ' 1 L bıl'-ı •nQnde en kunetll ta· 
ı 1 8 1 A b' tda A ae ın evin" g tme .. Oze k b h d d 6 çok yık .. u 
•r •nroıı ftnlformı içinde bir 0 ıua ' ra 10 canını 1~ Ayni onete, bu uzla•mıdı d L b f'!D 

1 çe e çar 1
"

1 Lımlırlle tam mıuaılle TOrk 
d i dl F ld l B " "' re bahçe en ıyrılar .. en IAm ıyı I b I • 
erece dıba gaael görandft. Ve zını geı r . .er e ıu tan, a İngiliz . Fran•ız . Sovyet ıılyı lıemıı bir Hı yeate o un.ı· fotbolGnl temıll eımlttlr. Ba 

bun ean pa~ı B011ntıml11l rezaletlol 1 1 • 1 A ld bAk"' çardığı asmamızı tenblb etti. yorduk, L 
on için, BasoGmlsıl, nerede ıet çıa gayr muea 1.1 ura - itibarlı aoa aenelerde eıkl aDT· 

bulunduğunu unoımuı, merael· biliyor mo idi?.. ler bolondu~onu dı haber ıl· OikiJi lbr1hlm; ınıuun poıodan çil Yelini mahafıu edemlyerek 
0Jf11 dnımı mOddetloce gözle· - Somı Var maktadır. te ile ıtf!t etti, kocam Munı bıyll zmyıflamıı olan lsmlrtpor 

rlnl d•mıat 8111n paııdan ayır - Nankin'de askerlik Suiistimali. fı'yı YUrdu, hemen Çlfdığı ko· takımının yınakl hrıdaımada 
lbarnıott! Bir Jtalyan Nınklo, 3 IRıdyo) _ Nan· ıarık kızım Meryem'e: galip gelebllecetlal ileri ılr· 

Bo hıl, Bımld'ld kin biikumetl mecburi asker· .... -Kalk, babını •ardalar. mek batılı bir barek"t olar. 
L gozana .. a Sefı·rı'nı·o Nutku MaznunSnleyman Naci L ı ı ı • &açınadı.. ilk uıolftnO hbul etmlt •e bO Dedim. LAmbı o ıırıda çar· Mubıkkl• o •• mnı m n e 

• ....... • uıa çtnlllerın ıs 1•e10d•n 43 Möhim vesikalar ih· dıktı uılı yanıyordu. heyecanlı karoııı,malarand•n bl · 
B 'd • •d Çok fena karşılrndı.. yatını kadar iki ıene 11lı:eri k Meryem'tn kocaıı Moıııfı da rlılnl ıeyredecegimlıdlr. 
•mı • moıye e meraelmln b b ld L( raz edece mİli1.. 1 1 

de, tıhaaodı ell ııbınc•unda Londra, S (Radyo) - Avam lzmet lfa•ına mec ur 0 0 • 1 "' ıllAb peel doymadığını, yılnıs Betlktıı lk ne maçını Ca· 
old 11 h ld h k•maraıında azıdan birisi, Üt· rını blldlrmhtlr. Dikili muhaaebel hoıuılye (K d 1 ) martesl gtlatl K.. S. K. takımı 
L uP.ıo ı e Hır bulunurdu. En kıynın1&ınan ocamı fUr u ar d 
"a ı 'd ki ı ı k aollıalmallnden m11nan mohı ile yıpıcak fe Pulf ~GnD e ı. çQk bir ıapbe Ozerlne, llçık na • tı yao onsolo@u M. Btıtao dnnyaca tınınmıı diye leryıd etmesi Ozerlne Mer· 
"Peni öldftrmekte lcreddad et· Petroçl'nlo r.ecri tedbirler aley· basebel hoıuelye memuru Sil· 1em'le beraber dıtarı çardıktın lzmlrspor ile rennlı mıblyetlnl 
nıeadi hinde lrad eatfbl ılddeali btr leymın Naci ile nzifeledol tıeıyacık ıoa kartı aom11ıaı J•· 

l'J çıkhğıaı, ktlmpederlnln benaı 
Z•ten B ld h • •m er r.•m•n 

t•bancııu elinde, bir ıallı:ı.ıh 
kueılım•~• hezır bulunurdu. 

Bir gftn Yıldız hıbçeılnde 
gcalniyorken, yınındı bir bab 

Çcvanın blrdr.n çık.r gibi gö 

tOndOğana hlHedlnce, znalh 

herif 1 oucıktı tabıncaııile öl 
dOrrııae; 

b e.ıbokl, babçevın eğllmlı 
lr b•lde ıoprmklı meıgul olu· 

Yor e .. • unld'in geldiğini bile 
ullnıı d il Jor o. Doğruluncı, B•mld 
t" ·Dıbı doğroıu 11rat11e. bo· 
Qn boranı gelmlıtll 

• 
Sır L • • 1 &adınl111 gelinct.; 8ıml ı 

:Jı•lne birer, birer el •e etek 
.-tllrnıa ı L 
1, ı 1ı&1t ıırı BGınOml· 

, ~ geline«-; Hımld birden 
f&t L 

"" •orkuaç bir bıl al· 1tta. 

BQ b l 
lı bt • I, BaınOmlııl çok ha 

, a. r •orette f1rkeul. Bununla 
•uer O 

iç hı •nıld, HaınGml111'e 

b rdıey ıôyllyemedl, menılm 
IQ •ta fı 

llo •ılı blrıey yıpmıdı. 
Opnı::anııı.ı, bir fırlloının 

F erld flıere olduğunu hluenl. 

•giU : •oltan, Bımld'ln çok 

enı"~I 11
' olduğu için ıkıam 

leaı dne de ılakondu. Baınft · 
''•ka e, Selim ağı ref•htlnde 

1 ••rayını dônda. 

s - 11 -
"'im (Jll-

Sııu oa sabırsızlanıyor! 
de 

111 •tı, BtıenGmleall, Fe· 
IQltı 

il aın ıarıyın• bırmluık · •011,, y 
rqı•k ••tır •Aanın h•tarını 
ıır.,1ı;: •e bıyr.mını tebrik 
\' için BGyftkadı'yı gitti. 

.... ,, ı& 
teı 1 b•yı yıııktı n hı 

eq :in balda. BaınGmlııl· 
•dı1a •hıeul~J halde, Yaver 

•I ile bir iltifat ne de bir 
•oaıd e te111.,d. ı. u hale bir mana 

J, 

l',,e 
le?. r •A•1ı ne olmaıta 
4kı. •• 01-kla beraber, 

nutuk heıeblle reddedllmetlnln lbmıl ederek slmmeı n lbtl· pıcaktır. 
K. d Glmemlı oldutanı, kimin YDr· 0_11 Ll•t'lı -a,.lere bot gel· 
•nı a hGILA,..etlnden tıleb IA11 ıebebiyet nrmektea ıoçlo d oe • •- Y 

edllmeelnl hıemııtlr. d du~anG bllmedl~lnl ı3yle 1. dlalı. Deri•. 
Hilmi, Ahmed, Ahmed Hım 1 Enelkl cel1elerdea birinde 

Ottavı'dın ılınan h•berlere Te SGle•m•'ın All-ırcezadı mu· Liyon'da 
Heyelinlar. 

" l'J mGddelamomf lddlauaı aerde 
g6re Kanıda ba~veklll M. Ma hıkemelerlne dDn deHm edil· 

derek m11nonon idam ceıulle 
kenıl, Itılyın koneoloıunun not· mlıtlr. Geçen celeae mGddel· K 

teczlyeılnl lıtemlttl. ırarın 
kunon alyaei usullere muhalif ol. umumi lddlaeını ıerdederek 17 

tef himl için mahıkeme 
,!D•dığıoı kabul etmekle beraber maznun SGleyman Nıcl'nln lb· marttı Balı gGnOne bırakıl· 
bu eekllde nutukların lrıdındın tllAeaan mıhlı:6m edllmealnl, 

Pırlı, 3 (R•dyo) - Llyon 
mıntıkuında birçok heyelanlar 

kaydedilmlttlr. 
11rfrnaıar edUmeılnl konıoloı-

tın latemlotlr. 

Hakem komis· 
yonu azaları .• 

Ankara 2 (A.A) - Tarklye 
Dınhnarka arıınndı akdedilen 

oılıımı, ıdli tesviye Ye hakem 

mokavelenımeal mucibince tef 
kil edllen daimi uzlaıma -.e 
hakem komlıyono relıliğlne 
Franaa bnlclye ne11retl 11bık: 

hukuk müınlrlerlnden M. 
Benrl Framıgoeı, fahri aza 

hklara Lahıy dlnnı adalet 
azaıındın M. Hemmerakjold 
ve Urugonyın eabık BrClkıel 

elçlıl M. Eorlgoe Ebuerc, Da· 
nlmarkllı azalığa eıkl aaylav 

lardan n Tark Yuaın mQbı 

dele komlıyono 11bık reıl M. 
Bolgır Andereoo n Tark aza 

lığ nı da Erıoruın ıaylnı Foıt 
Slrmen tayin edllmlt ve uzı. 

felerf in 1 uıart ıarlbloden hl· 
haren baolıdığı kendilerine 

tebllg ed ı lmlotlr. 

Avusturya, Çekos-
lovak Başvekilleri 
Roma'ya 
gideceklermiş .. 

Roma :J (Radyo) - AYUI· 
ıurya bıtYeklli M. Saznlk bu· 
gllnlerde Roma'yı gelecek n 
M. Mo11ollni ile Slcllyı'dı bir 
gezinti yapıcık b1&1 ıly11t me· 
ıeleler etrafında gôrlıecektlr. 

Martın 9 unda da Çek01lo· 
nkyı bıtnklll M. Boca Ro· 
ma'7• geleoektlr 

HABIG 
Kibarların şapkasıdır 

Devlet Demiryol
larından: 

Mobımmen (lç ıenellk kira 

bedeli 15 lira olan Kôık çifte 
kahve l11t11yonları ar11ındı k.ır 

L•h•ede hının 152X400 kilo 
metrosoodıkt takribi bet dônQm 

tarla için mDoterl çıkmadığın 

dan açık artırmuı 9.3.936 pı · 
zarteel eaıt 15 e oaatılmııtır. 
ıbaleıl Aleancak 8 inci lıletme 
komlııyononda yıpılıcaktır. Şart· 
nımeler komlıyondan Te Kôtk 

letııyonnndın pır1eız•lınır. 581 

İzmir Aolb hukuk mıbke· 
meılnden: 

İzmlrde Karantlnıdı uam . 
••y cıddeıinde 587 No. ıu ve 
ıhı odalı n ıhındı 583 ve 

585 aayılı dGkklaı ve bahçeyi 
hni hane laalel taya ıuretlle 
eatılığı çıkarılmıo •e hl1ted1r· 
l1rd•n Kumenıtı karm Hım . 
diyenin ikımetglbı meçhul kal 

mıı ve Battı gOnQ olHrak 27 
mart 936 comı gana Hıt lıi de 
tıyla •e gazete ile ayrıca llAn 
edllmlo olduğundan ve mıhke· 
me di vanhıneılne de talik kı· 
lındıjtından keyf lyet tebliğ mı· 
kamına kaim olmak tlzere illa 
olaam. 

diğerlerinin beraetlerlne 

nrllmeılnl lıtemlotl. 

Bu celeede mah11ebel 

karar 

huıo· 

ılye ldareal ı ukatı Şeref KA· 
ıım; lbtlllı ve Adf ılmmet 

ıuçlarındın 17077 liranın mH· 
nan SGleyman Naci zimmetin· 

de oldoğu gerek ikrarı, gerekle 
ehll•ukaf raporlarımn tetkiki 
netlceılndı meydanı çıktığını 

eöyliyerek ba m11nooun cesıe 

landırılmııını ve idarenin zarı· 
rının dı t11min eltlrilmaılnl 

lıteml11tlr. 
Diğer maznun Dlklll mıl· 

madara Ahmen, nınedarı Ah 
mcd Hamdi, diğer veınedar 

Ahmed, lsmlr mobaaebel bu· 
ılye 1&erkes mf!muro SGleymın 
•e bııUtlp HUml'nln, lddlı 

mıkımınca beraetlerl lıtenmlı· 
ıe de bu memurların Nıcl'yl 

kontrol etmemek ıoretlle v11I· 
felerinl lbmıl ve ıullıllmıl el· 

tiklerinden Ye bu mlblm miktar· 
dıld paranın Nacl'nln ılmll!e 

tine ~eçlrllmeılne ıebeblyet nr· 
dl~lerl hakkında moh11,bel ha· 
ıoeiye ldarealnce kanaat mncut 
oldağundın tecziyelerini .e lh· 
tlllı edilen parının bepal tarı· 

fındın ôdenmealnl lıtemlıtlr. 
MılmQdClrQ Ahmed Ye iki 

veznedarın nklllc:rl henOs mi· 
dlfaı için h11ırlınmadıkl1rını 

MSylemlıler Ye SGleymın Nıcl· 

de duayı ıydınlıtacık mfthlm 
b11ı feılkalar lbr11 etmek mec 

bariyetlnde oldağnndaa mftdı· 
faa için mehil verllmeılnl lıte· 
mitlerdir. Mıbkmece ba dilek 

bbol edllmlt Ye muhakemenin 

de'818a 20 muta blmalbr. 

mıotır. 

"Karınca Nedir, Kaplum· 
bağanın Sür'ati Nedir?,, 

~~~~~~~~---

Doktor Bu Suaileri Maznuna Sorun· 
ca Garip Bir Cevapla Karşılaşmış .• 

Meaemen maliye ıabılldnı 
Ali Rı11 Aktuaı'nıa slmmet 
•e lhtllAıtan m11nan olarak 
mohıkeuıeetne dGa ığırcesıda 

deHm edllmiotlr. Ali Rı11 Ak· 
tona; bundan enelkl mobıke 

ane celıeelode ouurundı halel 

bolundoAunu iddia ederek mD· 

ııhede altını ılınm11ını lıte· 

mit ve madaf11yı tall6ka iti· 
berile bo dlleti kıballolnnmof, 
keodlıl lımlr memleket h11ta· 
neal ıkıl hııtılıklerı ıubeılnde 
mlıadede ılt1nı alınmıftı. Dan· 
ka celaede mGııbedeye dair 
gelen npor okanmat1or. Boa· 
ela memleket h11tıneılnde bir 
mGcldet mGııbede altındı ka · 
lın m11nunun Gserlnde ıerlrf 

bir inha gôrOlemedlAI bildiri· 

llyordu. Rıpordı; doktorun, 

maznuna ıormuı oldaAa iki 
1U1le •erdiği cenplar bıkkın· 
da dı oo ııtırlar okuamoıtar : 

Doktor: 

- Karınca n11ıl bir hıy· 

Hndır. 

Munoa - Karınca dneden 

bGyOktlr. 

Doktor - Kaplambal••ıD 

IOr'ıd .. k....,! 

M11nan - K.ıplambıta al· 

lan çok kOfll. 
Raporda okunan ha utırlar; 

d nl11ylcllerla glllGımelerlne H• 

beblyet nrmlotlr. 
Bandın ıonra maınoa, ke•· 

dlıılnln lıtıabal tabı •dil mi· 

eueı··slne gGaderfterek orada 
da ma .. bede altına aldmlma· 

ııaı lıtemlı H mahkemece b• 
dilek te bbal edllmlftlr. lla· 
bıkeme1e bqka bir gOa de 

.am olaucaktır. 

Mısır-Ingiliz mtl· 
zakereleri geri kaldı .• 

Londra 2 (A. A) - Baray• 
~elen haberlere gGn; bugiln 

reımen baıhyıa Mıttr • laglli• 
mQ11kerelerl, ltarbn .. ynmı 

dolıylılle 9 marta talik edil· 

mittir. 

Bir ôltlm 
Berlla, S ( Radyo ) - Vlk · 

torya Teodorot'Da adını .... yın 
lnglllı faaaedaaıaa mennp 

prenaeılerdea Mabık Grandltet 
Kiri Ba.7era'da bl~I_. kısın•• 

yanında lkea llmlftlr. Romaa· 

ya knUflll llul'ala kil bıW 
idi. 
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Habeşistan'da 

Bir 
Haftalık ihrdet .. 
- Başıarafı 1 inci ahi/ede -
1 ler komitesindeki mftzake 

relere hoııoef eorette devam et 
mlşlerdlr. 

Bo mftzakere neılceılode 

Fransız ve fnglllz delegt lerl 

l 3 ler komitesinin fçtlm11 da· 

vet edilmesinde ittifak eımft 

lerdJr. 

13 ler komlteal ilk fırHttan 
tan istifade ederek İtılyan e •. 
beş harbine nihayet vermek 
için çaheacaktır. 

Cenevre, 3 (Radyo) - 18 ltr 
komltealofn dftnkü toplantıeıo 

dan sonra hHıl olan vaılyet, 

İtalya Babeı lhtllifının halllol 

kol ylaştırmıetır. Moharlplere 
verilen mohtıt11 ültimatom 
şeklinde değildir. 

18 ler komheal, bu ayın 

onunda tekrar toplanacak ve o 

vakte kadar gelmesi mohtemel 

olan cevaba gôre hareket ede· 
eektlr. 

luharJplerlo cevap vermekte 

geclkmlyeceklerl zannoluooyor. 

Bu aeferkf ıolb teklif 1 ftçGD· 

cftdQr. Birincisi beşler komite · 

el, lklncfel Lual ve Boar ta· 
rafından yıpılmıetı . 

Ioglllz dışbakanı M. Eden, 
.Fr neız dıtbakanı M. Flioden 

ve diğer dnletlerln murahhas 
Jarı, ayın onuna kadar bekle· 

mlyerak memleketlerine döne· 

cekler ve o gftn tekrar Cenev· 

re'ye geleceklerdir. 

Uloelar kurumu, mahartple 

rln hleslyatına dokunmadın yap 
lığı teklif le eulhe hizmet enıgt 

kanaatindedir. 

ltalya çevenlerf, Fraoea'nın 

gösterdi ğl tıulhaeverllkten mem· 

nondorl11r. 

Mobarebenlo daha uzun 
mtıddet devamlle ltalya'osn daha 

fazla bir menfeat temin ede· 

ceğl Onaidlnde olmadığı gibi, 

Bahetfıtan'ın da nzlyelln de· 
ğleeceğl f lkrf nde bulunmama· 
11ından, ıolh teklif inin tered· 

dOtıOz kabul edileceği zınno · 

lonuyor. 
Uluslar kurumu, Museoltnl· 

den müeatd bir cevap bekle· 
mektc ve son eöztlo, mobarlp 

lere ald olduğu kanaatinde bu

lunmaktadır. 

M. Flanden'fn, mnharfplere 

ulb teklif inde bolonolmaeı 

hakkındaki sözleri, Torktye 

dış bakanı Tevf lk ROştü Arae 

ile Sovyetler murahhası môsyö 
Potemkln tarafından tanlb edil· 

mlş ve bu hoıuıta mutabakat 

f lklr hasıl olmottor. 
Sulh mOzakerelerlne bo ge 

ceden itibaren baelanmıı addo 

lonablUr. E aeen Roma ile Ce · 

nevre araeında 

batlanmıetı. 

mohaberelere 

Mazakereler, ulaılar koro · 
munon kadrosu dahilinde ve 

pak.tin mef homuoa uygun ola 
rak devam edecektir. 

Loodra, S (A, A) - Cene-v· 
reden Dıyll Telgraf gazeteelne 

göre, M. Eden'ln noktal nazarı 
zecri tedbirler komi teelnln cel 

eeslnde bulunan Frannz dele 

gasyonono hayrete dOeOrmGt 

tftr. M. Flınden İnglllı kabl 
nesinin ambargo mee'elesl hak· 

kındakl kararından her halde 

haberdar bulunmakta idi. 
Franıız delegasyona petrol 

imal ve nakleden memleket 

lerln noktal nazarım kabul ede· 

cektlr. Petrol tlzerlne konacak 

ambarıo ancak Temmuz veya 

Ağustosta tatbik edilebilecek· 

ee de o zamana kadar ltal· 

ya'nın flnansel vaziyeti lfllsa 
yakın bir halde bulunacağından 
en elddetlt tedbirlere muadil 

olacaktır. 

ltalyın bftyilk elçisinin md· 

teaddlt defalar Fransız dıt ba· 

kanına eôyledlğlne göre, petrol 

ambargoeo ltalya'yı mllletler 
cemiyetini terketmeğe, Lokarno 

paktından çakmağa ve moka· 
belet bJlmlıll tedbirleri almığa 

ıevbdecektlr. 

İtalyan elçlalnlo bu beyanatı 
herkeıçe mahlmdor. 

Dally Mail gezeteııloln ôzel 
muhabiri Vard Prlenln Cenev

reden blldlrdtğlne göre, Babet 
imparatorundan çok mflhlm bir 

telgraf pazarteııl gtınn Loodraya 

gelmfı ve M. Eden'tt tevdi 

edllmlttlr. 

Bo telgraf ta Habeı lmpara· 
toru, ltalya'aın ılmdlye kadar 
lıgel ettiği topraklarda kalmaıı 
esası Ozerlne konuoaıalıra gir· 
meye bezır bolondoğano bil· 
dlrmektedlr. 

Maamaf lh imparator lagllte· 

re kralının bo konoımatarda 

tnaesod rolQnG yapması tar· 
tıoı ileri ıOrmiiıUi. 

M. Flanden bogOn onOçler 

komitesine tevdi edece~l tek· 

Uf ler eo eııaaa letlnad ede· 
cektlr: 

- Italya •e Haheeletan bir 

Statoko esuı 6ıerlne muslihane 

bir ozlaıma yapmaya hazır 

olob olmadıklarını 48 ıaat 

zarfında mtlletler cemiyetine 
bildireceklerdir. 

Maamaf lh Dally Mall'ln bu 
haberini hiçbir memba teyld 

etmlo değildir. 

Cenevre 3 (Radyo) - M. 

Flaoden; Ren gayri Hkerl mın· 

takaaı hakkında İngiliz noktal 

nazarını M. Eden'den ıormaı 

•e Londra'nın mtltaleHIDı reı 

men blldlrmeelnl letemlıtlr. 

Cenene 3 (Radyo) - 18 
ler komlteel celıeııl açılanca M. 
Flanden, mOzakeıeye baelama· 

dan bir teklifte bulunmak lı · 

tedlğlnl eOylemle -ve İtılya Ha· 

beıfstan araa1ndı bir ozlııma 

semini bulmak için 13 ler ko· 

mlteıinln hemen lçtlmaa ıa~ı· 

rılmHını, harb halinde bola · 

nan iki htıkılmett uılatma tek· 

lif Jnde bulunularak barba ol· 
bayet •ermek mtlmkQn olup 
olmadığınlD ıorolmHını, alana· 
cık ce'V8ba ·gôre hareket edJI· 
meıılnl teklif etmletlr. 

M. Eden; petrol ambargosu 
kararı verilmeden bf r uzlaema 

mftmktın olup olmadığ1Dı tet · 
kik için 13 ler komlteıloio 

hemen toplantıya çağırılml!!ını 

mo'V8fılt görmüı, Londra "nın 
dalma sulh çerçheııl içinde ha 
reket etliğini ve petrol ambar· 

goıondan baıka yapılacak leler 

buluodoğono, komitenin alacığı 
kararları lnglltere'nln derhal 

tatbike hazır bolondoğono ıöy· 

ltyerek: 

- Petrol nren veya nak· 
ledeo devletler petrole ambargo 

konmasına kabul ederlerııe ln

gtlttre de bono tatbike hazır· 

dır. Demltılr. 

Cenevre 3 (A..A) - 18 ler 
komltealndeo: 

M. Flanden, Roma n Adlı· 

Ababa'da yeni bir ınlh teıeb· 

bClıG yapmak 8zrtt onüçler ko · 
mlteeinln toplanmaeını teklif 
etmit n kabul olonmottur. M. 
Eden. ıolb meealıl dnım eder· 
ken oneeklaler komitesinin zec · 
rt tedblrlerlo tatblldol telldke 

deV1m etme•lnl madafaa etmfe· 
tir. M. Eden; onQçlerlıı meııalsl 

aldm kahrea İnglhere'nln pet· 
rol ambargosunu tatbike hazır 

oldağono ıOylemletlr. Diğer 

mlll,,.tlerlo de İnglltere'yl lrnek 
alacakları Qmld edlllyor: 

A@ansörcO· 
terin Grevi ... 

Nevyork, 3 (Radyo) - Aııan· 
ıOr mGııtahdlmlnlnln. grevi de. 

nm ediyor. Bokumet, gOçballe 
nzlyetl etmekte dnam ediyor. 

Macaristan· Alman ya 
Doda Peıte, 3 (Radyo) -

Macarlııtan'la Almanya araııında 
iki memleket tecl m mftzakere· 

lerlolo genleletllmeel için ma 

zakerelere ba~lanmıetır. 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mevkii 

Keçeciler 
No. 

123 129 
Cloıl 

DnkkAn 
Seneliği 

100 
Yukarda yazalı eenelf ğl yftz lira bedeli muhammenll Keçecilerde 

Ula akçala rumkoı nkfındao 129-123 N. dftkkio açık artırmaya 

çıkarılmıttır. ihalesi 12.3.936 perıembe gGnd eaat 13 dedir. 
.. etekli olanların evkaf dlrektörlftğQne mGracaatları blldlrflir. 
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KATYA 
Buııene henn~ böyle bir he· 

diye gelmemişti. Katya "KCl· 
çak kadıo,, ın kendlılnl unut· 
ıoğona ·hakmedlyor ve bonon 
tçlo çok: milteeHlr idi. 

Çar'ın Mavi Şeytanı· 
-15-

KOçQk Dolgoruld'lerln Smo· 

lnl'dekl ilk noellerl, bu noel 

bayramı idi. 
Katerlo ve kOçök kızkardeıl 

Marl bnynk merdhenden iner· 
ken birbirlerinin ellerini tut 

tolar n çıkt1lar.. .ttlrvey ııöy· 
lemedllt·r, fakat kalplerindekini 

btrbfrlerlne tamamen hissettir· 

diler. 
Mleel, Ntklto, Alek 1, Kol 

etı anda nerede idiler? Onlar 

da askeri mekteple, yabancılar 

Midilli atı, eıtolarındakl noel· 
ler gözlerinin önünden geçti; 

madmazel Trepö'nan malum ve 
gQzel stmaeı hayallerinde can· 

landı. Bu gilzel ve eamlmi ka· 

dıaın Franaa'ya ald noel ma· 
salları da çok gOzeldl. 

Baba ve aonelerluln ölftmOn· 

den beri, madmazel Trepö, her 

sene taııarrof paraaıadan ayır· 

dığı paralarla bir kitap gön· 
dnmekıe idi. "Hay rilzgir ile 
bayan ya~mor11 ve 11Mavl kue11 

l 

Aeağıda kızlar toplaomıe ve 

Halin yediyi çalmaııını, bu eo 
retle bQyOlt ealonun kapıeının 

ıçılmaıını bekliyorlardı. 

Kftşad lıaretl, diğer bir H· 

londa bulunan bir aııkeri mu 

zfkHının marelle verildi. 

Çarhk mareının ilk nağme· 

leri doyulur duyulmH ealonon 
kapıluı açıldı. Genç kıılarau 

ftzerlne konetll bir ziya aktı. 

Bu odan ıonra, kızlar, lklıer 

lktıer n el ele noel ağacınıa 
etrafını devrettiler, kftçftk •e 
bir re•eranela mftdlrenln ver· 
dlği çlkol6ta kotoeano aldılar. 

Nihayet sıra Katya'ya geldi. 

14,akat Katyı, birdenbire '"'' 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

E111 No. 

c. 18,1 
c. 50 
c. 44 
c. 
c. 

44,l 
45 

c. 109 
c. B.l 

c. 110 
43 
29 
ıs 

39 
40 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 56,11 

Yeri 
Manin bôlcek cedit m. veli oğlu c. 
Izmlr bamldlye m. tire kapıeı ı. 

manlıa çapras sağır mahallesi .. .. ... .. 
.. ıultan m. tnf ikiye ı . 

abmet a~a m. blrlnlcl kordon depo 

mınlea attar hoca m. koyu al•n ı. 

.. çapraz eagır m. 

"' ıaray mahallesi ftztım pazarı 

c alaybey hendek kahve n 

kokaryılı urla caıldeal 11tramny .. 

tlçftnctl karatae halll rlfat paea c. 

birinci kordon eaman lııkeleel mimar 

komalettln c. Clst kat köoe odalar. 

No. 111 

316 
40·42 

25 
25,l 

22 
yeni 36 
" 2.2,1 

23 

1025 taj 

233.~35 

5 

c. 88,4 
c. 105 
c. 113 

akdenlz mahalleel .. gazi bulvarı,, 

turan (menemen) caddeel 

4,8 
6 E. 183 Y. 

c. 
c. 
c. 

c. 
c. 

13 
33 
38 

27 
96 

aydın cuma m. orta mahalle c. 

Manin bOlcek cedit m. 
.. 1aray m. ozon yol 

turgotlu kaııabau yenle~ mahalleıl 

ukl kilise ıokak. 

manlıa alaybey m. hdarn ığa 
Ismlr kakaryalı urla caddesi 

Eıa1 No. 

578 
288 

Bayraklı 11hll caddeal 

baakır bedeııtenlnde huan hoca m. 

85 7,1 oruç relı m. çirkin ı. 

370 oımanlye caddeııl huaın hoca m. 
226 w c. tara oımanoglo ban 

857 ,4 oruç ret11 mıhalleal kirpi aokak 

701,1.A. karatae 9 eyldl ıokak 
701,2.B. ... 9 N .. 

1010 kaeap bızır 'llrhçller çarııııı 

727 göıtepe mııuh caddeıl 

1000 ornç relı m. çirkin sokak 

34 l yol bedeıtenl ıenlll hın 

85,8 316 it.. 

72 

554 
985 

5,10 
39 
28 
16 

355 karııyaka alaybey hıng•m ıokak ~ 

26,15 
17 

ll8 
1~4 

6 
258,428 

11,21 
55,4. 

36;11 
37 602 bornua ktlrt c'Smer m. 

701,2 karatae 9 eylıll ıokak 

702,l keçf!cller tellAlbaeı 11 ... hatonlye m. " 

702,2 "' ... 
702 "' " 
392 yol bedeetenl v~ bt1ar camii -'ntl 

840 gGncı mahılleel berber 1ade ı. Yeni 
15,(7 

126 
4. 
6 
2 

22 
61 

l>GkkAn 

e• 
eT 

depo 

e• 
e• 
mıgaza 

e• 
e• 
eT 

odıln 

dGkk•n 

kahve 

dftkUn 
nln alt katı 

dakkto 

dClkkia 

e• .,, 
ev 

dlkkin 

•• 

Uepoıııot' 
r. µ. 

12 50 
20 oo 
:,ıo oo 
ıo oo 
26 
40 

1000 
26 
46 
35 
20 
60 
45 
75 

20 
11 so 
20 
20 
20 
ıo 
20 
ıo 
60 
,o 
ıo 
8 

e.ln 96,35 btııed 
mığaıa 

ev 

dlkk6n 

dolap 

ev bl111ell 

30 
ıo 
40 
30 

30 

so so 
l~ 
15 

ıo 
yolbedestenl ve hlear camit Ontl 70 dolıp JO 

9 
karatae doygu ııokak 43,47 ev 1191 

598 
781 

lbateııl ' 
Mevkii •e numaraları yukarıda yazıla gayri menkulle.in bir ıenellk kiralarının l 

pazarteal güoft ııaat onda yapılmak üzere artırmaya konolmoetor. 1 r 
4 

bilir e . _h 
!etekli olanlar hizalarında y•lıh pey ıkçeltrlnl veznemize yatırarak artırmaya gire fi ,.. 

•• rt ıl 
İzmir 2 inci icra M. dan: açık artırma ıortıtlle ve 844 1 lklbuçok delltUye :ı,c:•~I•.,; 
Moıtafa hohlsl, zebra ve fıt numaralı emlik •e eytam ban· nır. ipotek ııablbl fe ''/ 

manın emllk ve evtam banka kası kaoono mucibince bir de diğer alikadarlarıo rrf ; 
ııından OdGnç aldığı paraya mu faya ıuıhıae olmak e11attle ar· hakkı ıablplerlolo ~oı b 1 
kabil bankaya ipotek eylediği t1rm111 6 4 1936 pHarteel gftotı kol 4serlndekl b•~1'rct•I' I'' 
tamirde göztepede vali kona~ı ıaat 11 de icra dairemiz içinde elle falı ve mıel'9fı 

1
,,ttslf l 

karımnda yeni 769 numaralı yapılmak il.zere 30 ıan m6d· iddialarını lıbo uıo ıt!ıoıf' J(f 
eve kapıdan glrlllnce bir salon ao y ,,. 

On •e arkada 2 baycık od• dl'tle ııatılığa konuldu. Bu ar itibaren yirmi g t>Jrlf~ıe ıi 
heli, mutbak, çamıttrbaoe •e tırmı neticesinde Htıe bedeli rakt mtlsbltelerlle .. ıe;t 11~ 
100 metre morabbaında bahçe her ne oluraa olean borcon murlyetlmlıe blldl:,ı•'' ~f 
ve bodrom katı beton olop ôdenmeel ıartbt 2280 numaralı t'der. Akel halde el•~"'' 
ast katta bir Hloa :J oda bir kanunun merlyete ~lrdlğl ta· ılclllnce maldtD 

01'°:,r. 3S ,1 
koridor n balkon ve euya ve rlbteo sonraya mftııadlf olmaeı laemadan hariç kah' fff.d (', 

,o .. ı• 
elektrik tesisatını havi 6000 haeablle kıymetine bakılmıya· tarihinden Ufbır ol• ,• 

lira kıymetli olan •e geçen ae· rak ençok artıranın Oaerlne herkeıe açıktar. T•11~ıo•1 ~l 
k ıe"' ~· n,,lıl ıatıeı 2280 numaralı ka ihalesi yapılacaktır. Satıı 8ıi4 yOzde yedfboça .,,ıı '4&1 

nona tevfikan geri bıraluldıaa numaralı emllk ve eytam ban· çaıu veya mUlf bit ııtOA f 
" 33·" " halde birinci seno takeltl mu· kasa kanun11 hftkOmlerlne göre bar mektubu ye ı ıc ıt'' 

ayyen vadesinde ödenmedlğln· 

den bu hftktlm ortadan kalka· 

rak evin yeniden mftlklyetl 

2 ıoc 
yapılacağından ikinci artırma ya numaraalfo ,ıt•'1 

yoktur. Htıe peıfn para ile murluğona mfirıc• 
olup mfteterlden yalaıs yasde olunur. 250 j~ 

le ,e rl'~ 
kalAde bir bal hlHettl, yüıft Ne gftıel bir Doel? Değil mi Kırmızı mob0' , .. ,, '-' 

Katyacığam? Dedi. torluk mtıbrlle ~ ~I kızardı ve ıonra.. Bir meserret 

ıayhulle ileri atıldı, mtldlrenln 

zırlamığı hazır çehreııl arka 
B1odan, madmazel Trepô'ntıa 

gazel n enlmlf yazana gör· 
mGttü. 

Kıtya: 

- Siz, ılz borada ba? Ne 
babtiynhk? AdeıA lnanamıya· 

ca~ım .. Dedi. 

Katya, ayni zamanda, lmpı· 
ratorlçeııln hediyesini • uzıtmıt 
olıa mftdlrenln eline bile bık· 

mıdan eıki mGrebblyeelnin 
kolları araeına ataldı. 

• • • 
.Madmızel Trepö, Kıtyan•D 

karyolası kenarına oturmoetn. 
Genç kızın dizinde bulanan 

batının gftael 11çlarıaı okea 
yııak: 

Ne gOael bir ıQrprlz ... 

Her lklıl de merasimi terk Ozerlnde Çarlık •' , ~o ı~ 
edl'rek boraya gelmlılerdl. zarf Odeea Fr•

11111 
•• ~ı•·,,.., 

Herkeelo gdldftğfl, oynadığı bir nun nine geldlA~erfo" ı''(; 
Birada yatakhane cidden tenha hiçbir klmee göı ıo•"'~j 
idi. mıyordu. BeD ::aıı 11 tl"P 

- Benim kOçOk kadınım.. dam. Bana bu oll-, • 

Se•glli knçilk kıdınım.. Bu le pan kimdi? ~;1'c:1r ~~· 
naıııl oldu, böyle? B&IA inan· Sonra bonuo 11ıot·1 f0'".ıfl' 

mamak letlyoruaı. Bugoo ılzl ak olduğunun bd~oıe,ı ''~.lil 
lıma getlrmlttfoı. Çok mahzua Katya'nın bir (ıtll b' ~ 
ve meyue idim. BiltQa ındlk · beadeo loıpar•'0';1lr•f' ~ f 
lerlm benden auk idiler. Ti· nlse htık.mettlOI r•10r0:0 ~ 
eple•ka, Golo •c «Ü».. Fakat çıı, ılzln hopa ~oıııı" 4,t 

himayesinde old0 ıso ~ 
ılıl «Ü> gönd rdJ, dcAll mi? bir de reıdJtol 8 tlJ 

- Ent, KQçftk Katyam, hıber ıldauı . idi tıl',t"'ı1 
bent o gOnderdt. imparator De" ;,-::' Jt - E•et.. tçbl' , 
Alekeandr'ın lradeıl olmaH, ler bıkkındı b • t ı• 
beDlm gibi bikes, yabıncı,[aone beslememlt olOJ1: tıO' 
ve babanı• 6ldtlkten ıonra hi parator bao• ço ~,,i' 
misis kalmıt bir kut Smololye 

ayalt baeabtltr miydi? 

,rrıt: ti 
tMeocOb ~nıtr. (SD" 



llllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllHlllllll! lzmi~· k~~ ~ ~;ı;;~ -~~ L al. k omiıı ~onu ilAaları 
e Tnrk Hava Kurumu = -=~:::--=------....!;~~=-==-......:...:....:.:J~-~-= §§ Mıt. MY. S.t. Al. KomlıyonundlD: 

§§ Büyük Piyangosu = 1 - Mıt. Mv. ıa gôateteceğı yerde ~10 ura bedeli keıHH e c:: bir adet aç lı:azıalı yemek oc•A• ın1111 açık ekllltme 
- = ıuretlle mOnak k t e Şimdiye kadar binlerce klılyl zengin etmlıılr = a11aya oamot ur. 
:::::: 5 • • k •d 11 M 936 d d = 2 lbaleıl 21 mart 936 comarteıl gloG ıaat 10 dı lzmlrde 
=: ıncı eşı e art a ır. = kıılıdı Mıt M s 1 k 1 d ı '-t ::: = · v. aha ama om ıyonoa a yapı acıa. ır. 

~ Boyok ikramive: 35,000 liradır = 3 Teminatı mnvakkate akçeıi ıs Ura 75 kuruıtur. 
5§ .. §§ 4 Şartnamesi hergGa komlı}onda gôrCUeblllr. 
:::::: Ayrıca 15.000. 12.000, 10,000 liralık ikramiyelerle = 5 hteklllerln ti d d '- ı ld Ll d ı :z:: 20 000 ıı ı L bl L f d = caret o asın a a.ayıt ı o D• arına ı r ve• 
:::::::! • ra ıa. r mı.A ıt var ır 5§ ılka gOatcrmek mecburlyedndedlrler. 

•HHllllllllllllllHlllllHUlllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllUllllllmllltllllllllHlll• 6 Ekelltmeye lıtlrlk edecekler 2\l 90 sayılı kanonun iki 

lllllllllllllllllllllllllll... Doktor ~11111111111111111111111111• ve OçGocft mıddelcrlode ve ıarıoameılode yazılı veılka · 
~ A = lara n teminata muvakbte mıkbualarlle birlikte ihale 1 . Kemal Tonay i ... ı .. dan .... ı k•m••1•a.ı. ! .. ; b;~·n~;··"· ssa 

§ Bateriyolog ve bulcı~ık, salgın hastalıklar mütahassısı = Mat. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
§ Bumahme Utaıyono kaquuıdaki dibek ıokak baıında 30 eayı· ~ 1 - Konya nakliye taburu hayvan hııtıneılnln ocaklıraaın 
==:: b ev ve muayenehaneeinde sabah ıaal 8 dan akıam 1111 6 a kadar ~ dili =:: ballalamu kabul eder. 5 tı llçık eksiltmeye konulmoıtur. 
5i§ Mdracaal eden baılalara yapalmHı lbımgelen sair ıahlillı •e E: 2 - Naktlye taburunun oca~ı 300 erlik topçu taburunun 
§§ mikroıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuma cevaz gö· E ocağı 300 erlik havnn haıtaoeeloln ocaırrı 100 erlik 
;::= rillen Pnomotorake muayenehaneıinde muntazaman yapılır. = J " 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111• olarak ayrı ayrı tadil edilecektir. Ba blrllklerln mut· 
bablarıoda ayrı ayrı kendi ikamet ettlklnl mahıllerdedlr. 

Dr. Operatör Arif Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörll 

Baıtalaraaı her gln 15·18 e kad.r ikinci Beyl~r ıokağı Tarlı: 
mlaayede 1alonu kartında 78 N.lu muayenehıoeılode kabul 
eder. Telefon 33Y3 

3 - hbo birliklerin tıdU edilecek yemek ocıklaranı alt ayrı 
•yr\ eartnıme:erl yıpılmııtar. J,ba ıar~nameler kooya 
kor Hlln alma kombyonunda ve lımlrde Mıt. MY. Sat. 
Al. K.omlıyonlaundıdır. Talipler farlnımelerl koJJlıyon· 
da okuyabilirler. 

4 - Do ocaklardan 300 ere mahsu11 olanlardan beherinin 
tutarı 640 lira olup her birinin ayrı ayrı monkkat 

111111111111111111111111111111111111111 D O K. TOR 11111111111111111111111111111111111111• teminatı 48 liradır. 100 ere ma~aua olanın muhammen 
~ o c tutarı R20 lira olup monklı:at teminatı 24 liradır. 1 peratör evat Alpso,, =-= 5 Ektıiltme 24·3·936 ıala gana lllt 10 da konyı kor ••. 
~ J tin alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ Merkez Hastanesi Operatörll ~ 6 htektllerln muayyen goa •e ıaatte her birine ıh ayra 
~ Almanya'dan avdetle Baıtalaraoı berg6n 11aat 15 ve 18 = ayrı teminat mektup veya makbuzu ile konyıdı 
i!E arasında ikinci beyler ıokağında hamım brı•eındakl = -===~m~ı~la~r~ı·~----...!4-.!.12:,_~1~7~.!2~1----..!!!!!-
;::: - . 
;;:::: 43 numaralı muayenehaoeılnde kabul eder. = 
.11111111 Telefon: Moayenehaneal 3315 1111111111111111 Evi 3203 lllllllli 

Denizli vilayeti Sarayköy mal mn
dorlOğftnden: 

Keılf bedeli 10343 lira 77 koruı olan SıraykOy htıkumetfnlo 
bodrum blrlacl kat kirglr ve betonarme ln1111 kıpalı zırf lı ek· 
ılltmeye koaalmurtur. 

Görmek ve alm•k istenilen keılf evrakı ıırloame ve&1lreılne 
•1rldat memurluğunda mevcuttur. 

Ekılltme 18 3 9:16 b Bkalltm e ' • , çarıam ı gOnft llaat 15 td yapılacaktır. 
k da., girmek için lttenllen 2490 uyıb arttırma ve ekllltme 

anan yaaıh veıalkle yhde 7 5 tan 770- il 78 L 
L L • ra aaruılak 

mDH•••t teminat malı.bozu ile veya b lı: k b ın • me lu ile teklif 
mektubunu hnl 1.1rfların yukarıda yazıh gOnde eaaı l' de ka 
dar mılmQdQrlQğlnde]mlteıekkll ekılltme komlıyonu baıbn. 
lığını makbuz mukabili nrllmeıi. 1 4 8 12 550 

Lüks Sabunları 
Ü M 1 D L'"' ks SABUNLARI) dayınıkh, kallanıth n 
fıbrlkaıınıa U hlletladlr. Her yerden arayınıa. 

Toptan ve perakende saıı, yeri 

tlmid fabrikası 
- Telefon 3047 Keıtane pasan -

lzmir Liman işleri Umum Müdür- -D-oM:e;:'.~,i~e~ ... ~.1~k-.. ~,~dı~r~ıflA_1a_d~ea~:....:=======~ 
ltığonden: 94 Birinci kordonda kAln fnbnl 3 oda ııbtınl iki oda bir 

~atbıh Te bir mlkdar nloyu bul 426 eelı:t numaralı 
6.99 metre murabbaı ey ile banyo termozllon n mn· 

cod kıllrufer teıleab 28,500 
:ucada eıkl karaça yolu paradl110 altanay baca caddeıln· 

e tabtaal Ye fnkanl 5 oda mutbab Ye dam Ye ıofa bal· 

k Yeniden yapılacak ylrmlblr bin beıyaz yirmi lira keılf bedelli 
0111k: vapur lıkeleıl ekelltmeğe konulmoıtur. 

111 
Ekılltme 25 maat 936 çarpmba gDaCl ıaat 16 da lzmlr Lf. 
ıa lılerl bJnaıındakl mftdlrler encam_,nlade yapılacaktar. 
"D•ak.keı teminat yhde 7,5 tor. 
lıtekUler ihaleden en H bet gla enel Liman itleri umum 

•td1ı11ııaden diplomıb mimar veya mDbendlı olduklarına 
"e1ıb b k at a teraltl hala bir mlhendlı •eya mimarın it ıonuaa 
.,:der dnamh olarak tı baıında bulundoralacığına dılr retımi 
llkl:ateb11r Yeılka göıterlp ~n aı ylrmlbln Urahk bina ı,ı yap 
G rıaı lıpat ettikten ve fennt ehliyet •eelk111 aldıktan ıonra 

ÇYTGa karat makablllode pllo ve eblhme enılunı lııtyrbllbler. 
teruekllf ler kapah •adla yapılacak Ye dördlncl maddede gOı· 
•lb dlll gibi ldaremlsdea aldıklara nıtkalarla birlikte ihale gdnCl 
cQ •Jel IUt 15 te madarler encftmenlne terllmlt olacaktır. Jı:U. 
ter~~ll teklif olaau f latları kabulde Ye ihaleyi yapmakta moh· 

...., '· 28 1 4 518 

lzlllir Vakıflar DirektörlüğOoden: 
19 

~•teı b .. a 01111 hleeylnln matuarnf olduAa TClrkpazannda 
ed. ı9,ı. 19.2 •raçlarda 20 No. b mııaaalar için ıabakkak 

en be la lı: t:Q fY H men lira 32 karat learel mlecceleden olın bor· 
... :.

11
• Gdenmut btlkk.anda Yakabalan mlteıddlt ıebllpta Hl· 

\1 bagtıae kadar Gdememlttlr. 

19 
akaf •lacaıının temini için TClrkpuarındakl 100 lira Iradı 

Jrl .. f IU 19 2 N b old • 0 • mıAaaanıa ıablm11ana karar verllmlı 
, .. 

11l••daa talip olanların ihale •GnCl olu 13 3 936 camı glnCl 
t IS te V• r ' • oe.tı f lar dlrektlrlllbde •tat koml11oaaaa mdn· 

" 111• ol•ar. 28 4. 9 519 

koa ve kıpı n bahçeyi uılıtemll 56 eıkl 5f yeni Ye 20 
t • l aı Do. a 1059 50 metre murabbaı n. 4000 

Yakarıda yazılı gayri menkuller 10 gln maddede ve kapıla 
•:: uıollle artarm•ya konnlmuıtar. lbıleel 12·3 986 perıembe 
g Q •••l 14 tedlr. Saht mftoba111ran gayri mabıdll bono11u 
iledir. 563 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
TCltGa depoıuncla yapılıeak 1500 lira tamir için talibi •obur 

etmemle olduğundan 2490 ı•yıh yaunıa 43 aacCl maddeıl mocl· 
hince 10 gDn mflddetle temdit edUmlıtlr. lhıleıl 12.3.936 por· 
;mbe g6n6 vakıflar dJrektGrlağandekl komlıyonda yapılacaktır. 

•tipleri o glnde komlıyona mlracaatlara. 4 10 •88 

Akhisar Urbaylığındao: 
9,3,936 tarihinde lhıleıl yapılacak elektlrlk teılntı ıartna· 

mede taadem ıl1teml yasılı lokomobllla baıb ılıtemde de ka • 
balD dolıy1111le 27,3,936 ~lalne bırakıldıaı Ula olunur. 

Selçuk muhtarlığından: 
Selçuk kGyD okulaaon ke1lfn•111ellne göre 9'4ı Lira bedeli 

keılfll alt kıt oda Ye koridor beton dGıemeıl ile çene dıYarla· 
rının yapılmaıı 15 gln mıddetle sçık ekllltmeye konmuf n 
ihaleyi katlyeal ele 936 M11&1nıa 9 anca Puarteel yıpıl•caıındıa 
lıteklllerla o g6a Selçuk bey'ett lhtlyarlyeılnde balanmıları 
illa olaaur. 25 29 ' 

ilan 
Şark halı Türk 
şirketinden: 

• 
anonım 

İzmir Şark hılı Tark anonim ılrketloln hluedaua ~eJe'' 
umumlyeıl aıığıdı gOlterllen raıaımel mD11ker•t bakkıadı k•· 
rar lttlhH eylemek aıere 30 mart 1936 p11arteel gQnQ ııbah 
onblrde ıtrketla birinci kordondaki 186 numarıh mtrh•1ad• 
ldlyen içtima edecektir. Meakdr içtim•• lıtlrak araqıondı olap 
JAakal bet hlıeeye 11blp bulanan hl11ederaaın malik oldoklar.t 
aenedıtı nyahuı hukuku taurruflyelerlnl mlıblt nııtkl ynm• 
fçtlmıdın enel tlrket Udbl umumisine te,dl eddek makabllla· 
de lçtlmaa tıtlrak bıkkını bahıeden duhuliye nraka•• ılmılıfl 
Jllım gelir. . 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mecllı idare H murakıp raporlarının okunmua1ı. 
2 Şirketin icrayı muameleye bıtlıdığı l.te1rlnl11nl.193r. 

ıarfhlnden 31. kAaunuenel. 1935 tarihine kadar olıa 
dnrel faaliyete ah tınalm e itlen bllnço ile Ur n 
sarar beıabatınıo tetkiki. 

3 Mecllıl idare azalığını latlhap edllmlı olan Şarl Mali· 
narinin intihabının ta1dlkl. 
Mftddetlerl nlhıyeı balın morakıplerln latlbıbı Ye lo· 

5 
6 

retlerlnlo tıylat. 

Mecllıl idare asalarını verilecek hakkı boaurun tetbltl. 
Şlrir:etln ilk teeu6ı meaarlf inin tetkiki ile taıcllkl Ye 

maeulılerln lbraıı. 
Kltlbl umumi 
w. o e.u 

ilan 
lzmir yün mensucatı 

Türk A. şirketiı..deıı: 
lsmlr YCln menıocall 1'. A. Şirketinin hl11edaraa heyeti ama 

mlyeıl aıalıda g&ıterllen roınamel maukerat hıkkınde karer 
htlhH edilmek Gsue 30,3,986 pazartesi gllnl aabıh 11111 onda 
ılrketln birinci kordondaki merkeılode Adlyen içtima edecektir. 
Mezkdr lçtlmaa leılrak arıoaunda olup liakal bet ht,seye eah•I' 
buluoın hlHedıranan malik oldukları ıenedıtı vayahot holmka 
taııırruf lyelerlnl mChbh ve11lkl ynml lçılmadın enel ıtrket 
kAtlbl umumlıloe tevdi ederek mukabilinde lçılmn ltılrık hık· 
lunı bahıeden dıJhullye veıikaıı almalara lbımdır. 

Ruzonmei mOzakerat: 
1 - idare meclltl ve murakıp raporlarının okanmaıı. 
2 - Blaaço •e kAr H ıanr heaaptarını tetkik H tudlklle 

idare mecllılnln lbr .... 

3 TemettClla ıuretl ınall bıkkındı karar lttlhuı. 
Mecllıl idare HıhAını intihap edllmlt olan bay O. .&. 

Beap'ln lntlhıbınıa ıaıdlkl. 
5 - Mnddetlerl biten mor11kıplerln yerlDfl yeniden murakıp 

intihabı Ue Dcretlerlnln tayini. 
6 - Mecllıl idare azalarına 1986 ıenrel 11rfındı nrllecek 

olan hakkı hazoran teablti. 

l•mlr 2 inci icra M. daa: 
Hıncı hılll aA• ıacle bGıe· 

yln mahdamları ted lk, Alim, 
halli, A•mı H nlt mahdumları 
holt\ıl, muıtafa, Ruım'ıa em· 
ilk H eytam bankaııadaa &dlaç 
aldıgı panya makabil b•nkaya 
ipotek eyledlll l•mh de ye al 
maalfatoracılar Ç8rtııındı 4 na· 
marah ıokakta 12 aumarah ada 
dıhlllnde yemini ıaath mııısa 
1ahlbl bıfıı mehmeı mıAaaHı, 
yeearl camb1111de ıll mıbdom 

lım mıg11111, arka11 ihtiyar 
zade mebmet arnıı, cepheel 
yol olın n iç kattın ibaret 
olup ıçaaca katın arka ıara · 

fında tanleı ealoaa Tardır. 
8000 lira kıymetli ba matua 
ile lsmlrde abdallah efendi 
maballeelaln abdollah efendi 
ıoka&ındı 15 namaralı He ka· 
padın glrtUace mermerli bir 
ıofa ıolda ıoka~a aHır bir 
oda ltdnllnde ikinci kaba 
merdlnnl bıdeha aralıkta bir 
kClçlk oda, a•laya dogra giden 
koridorun ıon bir oda .e ça. 
maıırhıne ve mutbak, arabkta 
bahçe, bahçede heli, bna• 
•ardır. iki merdlHD ıruında 
bir unclık odalı, ikinci kıtta 
bir ıofa ye eephede balkfla •e 
10kal• nuır bir odı nlu la· 
n6ada karıılakb iki oda Ye 

banl•ran arka11nda n Git kıt· 
ta bahc;41 tarafaada genlt bir ta· 

Kltlbl umumi 
B. Feı•I Beler 

raça mncat olıa 4AS50 lln 
kıymetli baaealn mllklyetlerl l\k 
artırma ıaredle n 8'' na• 
nlı emltk ve eytam baabn 
tınanu mucibince bir defaya 
mıhıaı olmak l'rtlle arhrma11 
6 · 4 • 1936 paıarteıl gll· 
al eaıt 11 Je icra dılremlı 

&çlnde yapılmak ftaere 30 ,ıa 
mClddetle ıatılağa konuldu. Ba 
artırma netlcealnde ntaı bedeli 
tıhmln olanan kıymetin yG•de 
yetmlıbeılol bularu enook 
arcıran• lhaleel yapılıcakbr. 
Akli takdirde 2280 aumarah 
kanana gGre ntıı geri bınkala· 
caktır. Saııı peıln para ile olap 
mlıteılclea yalnı• yl•de lktba· 
oak dellAllye murafı alıaır. 

ltbu gayri menkul Gıerlade 
her hangi bir tekilde bık ıale· 
binde bulananlar ellertndekl 
reıml Ye1alk ile birlikte yirmi 
gCla sarfında lamlr lcr ..... 

mlneaıtlerl lhımdır.Abl balde 
hakları tapu llclllace malda 
olmadık99 pay ...... dan barit 
kılarlar. 25 3 l9S6 tarlblaclell 
ltlberen f8rlllame herlı:eme ao-k· 
br. Talip olınlann ybcle 1•· 
dlbaçak teminat ıkçaıı veya 
milli bir banka ıtta..r mektuba 
n S4·'126 doeya aamarulle 
2 inci len memarıaıaaa mft· 
racuılerl itan olaaur. 

B. it· No. 525 



.Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 
vekerlerini terriihr. .. ,uoiz .. --= --~ = ..Q 
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Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine rıisbeten yü:.de 

20 daha az sar} i)•atfıdırlar. Bunu U)' sonun
da ödeyecc6riniz ilk fatura ifo kolayca anlr
yacaksımz. 

M. Tevfik Baykent 
r ..Q 

Elektlrlk, telefon malzeme deposu n 
Stemenı f abdkaları mGmeHlll 

Peştemalcılar 77-79 Telef on 3332 n 

i 
1 

1 

1 
( 

ve Pürjen ~Alıab' ıo en iistün 
bir mfishil şekeri olduğunu 

unutmayıoız. Kuvvetli mlle· 
bil istiycnler (Şııhııb Sıhhat 

Sürgün Hnplon)nı maruf ec· 
znuelerdeo arasınlar. 

ııı mı ııı 11ııı11 ı ıı mm 111111111111111111111111111111111 111111111111111 •9' 
Alisehir Banl~asııl= 

' -------·--·-.491-------
ü~müır şubesö 
ikinci Kordonda Horsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: !2363 ---·•·---
Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

tevduat Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzQm, incir, pnmuk:, yapak, afyon vesaire komlayonculuğu yapıhr. Mallar geldl

~lnd,. Bnhlplerfne en mfisatd şeraltle nane 9erfllr. 

~111111111111111111 il il l il llllll lllll l I 11111111111111111111111111ili11111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111 11 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEOTSCHE LEV ANTE LlNIE 
"ALAYA,. vapuru 2 martta 

b klenlyor· 6 marta kadar An 

vere, Rotterdam, Bambnrg ve 
Bremen llmaolarıoa yOkllye· 
tektir. 

ARMEMENT 8. SCHULDT· 
BAMBURG 

"TROYBURG.. vapuru 25 
vubaua beklenly"r, Anvere, 

Rouerdam, Bamburg limanla · 

raoa yflkllyecektlr. 

DEN NORSE MIDDELHAVS· 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
'"BANADEROS.. npuru 4 

maru bekleniyor, lıkenderlye 
Hayfa, Dieppe ve Norveç lt · 

manlarma yOkllyecektlr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 
ExPRESS .. vapuru 28 şu · 

batla bekleniyor, Novyork ve 
Baltlmore için yftk alacaktsr .. 

... 
J 

SIHHA.T 
Balık Yağı 

Norveçya'nrn Halis /tfo. 
ri11n Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki /Je. 
[" Sü:::ülmı!ştür. -Biricik Saue Yeri 

UAŞDURAK 

1-lamdi Nflzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

~ 
i 

~~~A 
. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOL 

n QUERNMORE,, vapuru 23 
eubatta beklenir, Ltverpol ve 

ve Aoversteo yok çıkarıp Bor· 
gas, Verna ve Kö lence llmao· 

lımna yok olacaktır. 

tK ijj liU / o fi ıu ıı• 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"ULYSSES.. vapuru elyevm 
Jlmanımızda olup 29·2·36 da 

ANVERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve BAMBURG lf . 
maolımoa hareket edecektir. 

"BERMES, vapura 9 martta 
BUR•AS·VARNA ve KÖS 

TENCE lloıaoları içi o yok ala 
caktır. 

"ÜRESTES., vapuru 9 mart 
ta gelip 14 martta ANVERS, 

UOTTEROAM, AMSTERDAM 
ve BAM BURG liman lan Jçlo 
yok alacaktır. 

0 BERl\1FS .. vapura 23 mart · 
ta gelip 28 martta ANVERS, 

ROTTEROAM, AMSTEROAM 
ve BAMBURG Hmaoları lçlo 
yok eloı ktır. 

VENSKA ORIENT LINIEN 

"ERLAND .. motörO 13 mart· 

ta beklenmekte olup yftkOnQ 
tahlly"den sonra ROTTERDAM 
HAM BU G, COPENHAGE. 

DANTZlG, GDYNIA, GOT· 

BURG, OSLO ve ISKANOINA V 
YA limanları için yok alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

"BUGRESTI11 nporu 12 
martta gelip ayni güode KÔS 

TENCE, SULIN A, GALAS ve 
BRAYL~ llmanlanna hart-ket 
edr.cektlr. 

"PELEŞ,. vapuru 20 martta 
gellp 21 martta MALTA, MAR 

SiYA ve BARSELONE için 
yok alıcakt11. 

.. ALBA JULIA" vapuru 16 
nhıo ıı;dip 1 i nl an do~ru MAL 
TA, MARSILYA, ve BARCE 

LON A için yok ve yolcu ka 
bol eder. 

htmdakt hareket tarfblerlle 
oıvlunlardakl değltlkllk.lerdeo 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

da aakerl me tepte, yabancııar 

\ 

Olivier vEŞDrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
•odeU Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
1'8E ELLERMAN LlNES LTD 

°FLAMINIAN,. veparo S 
mart LherP.,ool 9fl Svaoseadıo 
gelip tahliyede bulunacak. 

0 TRANTlO., vapuru 15 mart 
Londra, Hul ve Anvf'rs'tf'n ge· 
llp tahliyede bulunacak ve 
ayol zamanda Londra ve liul 
için alacaktır. 

0 T8 URS011 vapuru 22 mut 

ta Ltvupool ve Svaoseadan ge· 
llp tahliyede bulunacak. -.................... , 

Fazla tafsll4t için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
bloıaı arkHıoda Fratelll Sperco 

vapur acentahğıoa mQracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

1 

DEUTSBE LEV ANTE LiNiNE 

"ALIMNIAN11 vapura 5 mart 

fhmborg, Bremeo n Anvtıra · 

ten gelip tıhltyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri n va · 

pur lılmlerl ftzerloe de~lolkltk . 

lerdeo acenta meı'ullyet kabul 
~dllmer.. 

--------------------
Üniversitede Döçent, 

(:\tonin l'rofeaôr) 

Dı-. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaılıtlara hergfln öğleden • 
eonra bakar. 

fBtiklil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci ut 

1'elgr f • ı S T A N B U L 
Telefon 49250 

----------------i11 

···············'···························· .............. . 

• lıİ' 
Uerıım Jaboratuvıırları uzun aramıılıırdan sonra oibııyet yen• . 

fer kazandılar ve çifte ııpiralli OSRAM cD~ Jlimbuını meydana getl 

OSRAl\I cD.t l ilmbnları adi lambalara nazaran yüzde 40 dahu ııı .V 
sarfet.lcrek dahıı c;ok aydınlık: verirler. Elektirik sarfiyatından ' 
edenler mutlaka c;iftc spiralli OSHAl\l cÜ• lambalarını kull:ıouıslı 

--------------------------~ Akseki 'I'icaret bankası 'l'Urk n11 

nim şirketinden: 
Bankamızın 9:35 yılı hlss~dıuler umuoıi bı>yetl 30·rfJ•~',_, 

tarihine rutlsadlf pazartesi günG ıaat 15 te hmlrde mlıuır ~ dt 
lettln caddesindeki bankanın binasında toplanıcığındao bl~t 
larımızın muayyen vakitte içtimada bulunmalarını dtlt-rlı 11 de 

Şirket nlzıımnameeloln 25 inci maddesine levf ikan •-
ıt d• veya vekAleteo lbkel on lılsaeye mıllk blll8edarlar10 ıe•e 1 q 

zılı ro:r.namenln mtızıtkereılnde hazar bulunmak flzt're 26 3 r• 
akeamıoa kadar hamil oldukları bil!lse ıenetlerJnl bank• aı'of 
zloe lrıe ederek dohully~ varakası almaları ve heyeti oıJ' ıl' 

f l8't yeytı vekil veya rnOmtıs il ııfatlle iştirak edecek zt.vatın 1 

lardın buluooıası me~rut olduğu lluo olunar. 
Akseki ticaret bıP~'11 

idare mecllll reisi 

H. Serter 

Ruznamei müzakerat: 
l - idare mecllıl ve murakıp raporlarının okuuroısı. ıl' 

2 - Blinçonno tetkik •e tasdlklle idare mecllelnln ibr 
:i - Tt-menOGo ıoretl tenli hakkında kırar htibız• ~ı 

ıtb' f 4 - Moddetlert biten azaların yerine yeniden azı ıo t1•' 
5 - Maddetleri biten morakıplerlo yerine yeniden:• / 

lntlhablle ficretl11rlnlo tıylnl. ~O' 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası ~ 
kurul başkanlığından: ııdt 

,ıe ı 
1zmlr Eeoaf ve Ahali bankası ortaklarının eeoellk 0 ; 

genel ıoplant111 20 ·Mart· 936 tarlbloe diloen cuma gil" ~ıı'' 
on bette İzmir Tecim ve eodQıtrl odaaı ealonnndı yapıl•c' ,t~' 

Banka ıtıtüaOnGn 61 inci maddeılne göre Halelen •t-1• ,..,,ıı 
leten 50 hisseyi temıll eden ortaların ıtağıdakl gftndedJc)er" ıoP 
maddeler hakkında görüomek ve karar ittihaz etmek aze or•c"' 
Janta gOnüoden bir baha enel merkez ve tnbelerlmlıe o:ı 
ederek girme kartı almalın rica nlonur. 

01
.,,,1•'1 

Toplantıyı vekAleten let:rak edeceklerin de ortak 
tarttır. 

1 
2 

3 

5 

6 

7 

Müzakere Ruznamesi 
1 

Yöokurol ve mOraklp raporlaranm okunması. 0~oı0 
1935 yala bl4nçoıunun incelenerek onanması •e 1~ 
ftyelerloln lbruı. 111 ft 

Yönkorul raporıında gösterilen kazancın dığ•111'° 
dağıtma günonan ·tayini 1t,ıot 
5 •10• 935 tarihinde ölen Gye Nuri Meeerreıçl'o10gı11•0°' 
yönk:urol tarlifır:ıdao seçilen Mehmed Ragıp Nebi 

0 

tıyellğlnln onanması . ol tt'1-
.Kur'a ile çıkmıı olan ftç yöokurul Gyesl lçlP 1e 
yapılmaeı · .. ııo f' 

eh 
Moddetlerl biten iki mOrakfp . için yeoldeP 

0 
pılmHı· ft. fJI 
Y 111fJ önkorol dyelerlne •erilecek bu.~or 1 hRkl•f1 

rakip ftcretlerlnlo tayini. 28 l 4 


