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Filistin'de 
Moslümanlarla Hristivanlar Ya-

J 

hudiler Aleyhine Cephe Aldılar 

Atatürl{ Istanhulu' .Sereflendiriyorlar. 
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__.Aımau;s;bi;~;;ı;ş;;~iÇin Rusya iıe !mtızakereye razıdır 

Avrupa Ve Dünya Tehlikeli 
Bir Yol üzerindedir! 

lngiltere; Ancak Haheş'lerin Mukavemeti. (;erçekten 
Kırıldığı Anlaşılırsa Zecri 

l'edbirlerin Kaldırılmasına Muvafakat Gösterecek. 
Londra, 16 ( Radyo ) - Si 

Jlli mahfillerde, Cenure'den 

dönmGo olan dıt bıkan M. 
Eden 'in !ıero~rden enel •~eri 
tedbirler mea9deıl Ozerlnde 

hletgol olacağı konelle ıöy 

leni yor. 

Allkadarlarıa klnHtlarıaı 

göre Bıbıo'lerln u.oknemell 

~erçekten kmlmıes•, J oglhere 

büktlmeıl ıecrf ıedblrlerl k•l 

dırmık tarafını iltizam ede 

cekılr. Bu takdirde zecri ted 

birlerin hiçbir raydaeı olmıyı

caktlf. Blklm olın k•naata 

göre zecrt tedbirler kaldırılacak· 

11 da ln~lltere hftkômetl, el· 

ban ef kirı umomlyeıl karoı· 

- Sonu 6 rncı sah~f ed,. 

Balkan Paktı ve Bulgaristan 
lstanlıul, 16 (Özet) - Atina"dan bildiriliyor: Bulgaristan 'ın 

Balkan palama ilhakı ihtimallerine dair bir Tiirk ga:eıesinfo 
neşriyatına ceuap olarak Yunan başbakam Metak:>as gazeteci· 
leri' şu be) analla bulunmuştur : 

- Balkan paktına dahıl devletler. Bulgaristan 'ın pakta il 
hakı için daima göriişmelere lıa:ırdırlar. Bulgaristan için pa'lıı 

1ıer zaman açıktır. 

Hareket Günü 
Mektepliler Ve Sporcular Büyük 

Spor Şenlikleri Yapacaklar. --19 Mayıı hareket g6DG, eeb· lanmıı Ye mrkıeplMe göndt'!rll· 
rlmladekl orta derecedeki mek· mlotlr. Al1a11c•k ıpor .. buıoda 

tepll"r talebelerlle ıporcolar, yapılacık olan jimnastik ~nllk· 

boy ak eenllkler yapacaklardır. lerl programı ıudor : 

Bunun için maarif mCldGrlOğO Ort• okollarımıaın 9 naca 

41. Eden Samvel" Hor'la beraber.. tarafından • bir prognm baıır jlmnHtlk oenliğl may111n 19 co 

Uzak Şarkta Japon Müf
rezelerinin Tecavüzü. 

~~~~--·~~~~-

Ate e Açarak llerilediler Ve Rus Müf-
rezeleri Mukabelede Bulunmadılar. 

Moıkon, 16 (A A)- Kıba 

toYBka gelen .haberlere göre l 3 

'1ıy11ta IHI 17 de Nookleık 
K•rbının 18 kilomdro ötesinde 

geıen ~br.t klotllk tıir So•y~t 

bodut mafreıeal budadı y•k· 

lıtın Gç jıpoo grubu görmGeUlr. 

Sowyeı mobefızları ile karoılı 
tan jeponlu iki ldlometrf'llk 

b•r meHfflden tGfeok ateel ıç 
ltlıolar •e aıeol durdorm•klızın 
ilerlemeye baelımıolardır. Japon· 
1•r budod• 50•l metre yakl•tları 
bılde alf'fl keımemlelr.rdlr. Ba 

dlı,ntn bGyGmeelne meydan 

•erm.,k le~•mlyen So•yet mu 
hafızları mukabele f'tm,.mte 
ltıtdtr. 

Nıokln, 16 (Hadyo) - Ba 
t.,, bae•,.klll Tokyo•delı.1 Habf'~ 
, .. , iri v11ııııllr. J•pon bökil· 

lll~Uoin .,ıoı•ll Çto'dl"kl bılyök 
'•beidıtıoı prote110 etml11tlr. 

Moıkou, 16 ( Radyo ) -

Mıocu - Mogııl hududlarıoda 
Yt!lll hidlı,.lrr ulmuşıur Japon 

'-•llfr,.:ı:,.lul Mog111lııın dahllind,. 

b1t So•yrt mQfre&eelot bııtllf 
"'1tlırdır. So•yet mofrueıl, 
lnıo111z hsrekrtlerf' meydan 

•er111emek için geri çekllmloılr. 
la So•yet bGk1lmetl; Mençurl 

lkOaaetJao ılddetll bir proın 

Bir Japon neferi 

ıo nrmltllr. Ayni proteıto 

Tokyo'yı ela nrllmltdr 

çarıamba gGnft s111 15 te Al 

eaocık ıpor al1111nda yapılı 
caktar. 

Orıı okullar ôğrencllerl o 

~in IHt 13. 30 da toplu olarak 

alana gelecek, kendllerlae gö• 

terilen yr.rde otnracıklardır. 

Oku~oodın t'Onraca ıyrı ge 

len ôğr~ocller alanı girmek 

lıteıleree k,.ndllulndea bilet 

arınacaktır. 

Trlbftnlerde çocuk larımıııo 

ını Te b•halan oıoraca.ınd•n 

ô~reacllerln o tarda ~eçmelerlne 

_izin Terllmlyecektlr. Kargaoılığa 

•e salunlly• yer •ermemelerlnl lJ~· 

rencllerlmlzln 1aygı Te lotlHm 

doyolarından beklemekle bera· 

hf'r bef okulun icabında kendi 

~coklanna haber •nlatabllmHI 

jçln lftaomo kadar ôA'fetmeo 

holundorolmaıı gerektir. 

Geçit ıôrf'Dlne ve jlmn11 

tiklere ~lncf!k öğrenciler aaat 

14.30 a kadar hazırlıklarını 

bldı-ecek Ye tım IHI lf) le Ye 

rlle~k learetl beklly erktir. 

Kız okullar1Da Kız EnethGeiı 

Beden «-thlm ö~retmenl Turan, 

Erkek okulların. da Erkf'k 

Uır.sl tif'lfı'o "Ahir.n Ô~rr.ım.-ol 
K~mıl Tf'klo kumandı edr.· 

cekllr. 

Ştınll~lu grnel tnılp Te yô 
ur.llm el'fl Erk,.k Uııral IJaş 

Yardlrr.klôrQ Nuri Toıkop• 

nodar. Bundan dolayı bOıüo 

ıbedeo "~html ö~retmeolerl bo 

ırkad•ıı•n komındHındıdır .,. 

jimnastik alınındı Norl'nln 

lflsom gireceği tt'dblrlerln ahu 1 
mHında okul yöaeıkelerl de 

- .Sonu 6 ıncı ıahif ede -

Atatürk 
----·· ... ·-t•---

Bugö n lstanhul'a 
Şeref Veriyorlar. 

letanbul, 16 (Ôzel) - An· 

hra'dan blldlrildl~loe göre 

Relılcomur AtaUlrk, yarın lı 

ıaobura oeref lendlreceldlr. 

Hılk, Bftyflk Kurtarıcıyı 

parlak bir oeklldf! broılamık 

için hHırlanmaktadır. 

Türk l\f üstahsilinin Bü-. 
yük Vatanseverliği 

Kongre işini Bitirdi. Yardım His
sesi Nisbeti Yüzde ikidir. Tahsil 
Şekli De Düzene Konacaktır. 

H•lkımızın toprak mabıollr. 1 
rloden vermekte oldoğo ıayyare 

yardım hleseılnln nlebetlol ve 

bonon t•hıtll •ıekllnl teeblt et 

\ J mek illere parti merkl'zlod,., , _________________ , d 

biitüo kazı munhballırıoıo a 

Kral Karol'un iştiraki u~ bir ıoplant• yapıl 
dığını yezmııhk Don lklnd it; 

Tahta geçİ~İ alma yapılmış n mf'nular, ka 

8 Haziranda Btı kreşte 

Millakatlar olacak .. 
Btıkreı, 16 (Radyo) - Kral 

Karol tıbta oturdu@o ganao 

yıl dlJnftmD mlneaebetlle Dası 

ranın 8 inde Yagoeluya kral· 

hk naibi preaı Pol ile Çeko• 

loHkya cumor relıl &har 

Beoet'ln zly1retlerlnl kabul 

edecektir. O gGn, borada mft 

blm bir çok mfllllı.atlu ttıku . 

bulacaktır. 

rara bağlan mıotır. 

Bollu miitta\lp matbuata ı:u 

ıebllg •torllmfoıfr: 

Türk mtlıtabıdlloln ıonso:ı 

Tllanıewnllk ve fedakarlık doy· 

ğul•rını l11lnadeo muhtelif yer 

lerde yOzde yanmdan bıelıyı· 

rak yftzde Oç buçuk, dörde 

kadar yer GrGnlgrindeo TGrk 

bava kurumu için alınmakta 

olan yardım bl11elerlolo her tı 1 j 
raf,., maıui bir mlkıerda I 
alınmaeı, t•hell Te clbıyetlnln 

m11hot n eallm e11ıılara raptı 

Kongreye riyaset etmiş ohın 

parti baş'kanmu: Avni Vagan 

hueuılerını mnaakere etmek 

flzere batan letlb&al mıntakal.ıı 

- Sonu 6 ıncı salıijede -
··~·····~···~·~·~·~·~·~····· ........ ~···~·~· ............. ·~·~·~·~·~·~·~··· ................. ~ ......... ~.~···~·· 
Boğazlar Mes'elesindeki Dileğimize 

Gelen Cevaplarıo Hepsi Müshettir 
Yalnız 'fribuna Adındaki ltalyan Ceridesi, Ingiltereye 

Çatarken Bu mes'eleye De Dil Uzatmağı Unutmıyor. 

('nnakkale bogazı .. · 
Cenene ,6 ( A.A ) - Huııoııi alikadar dnletlerden So\yet'ler, 

muhabirimizden: İngiltere, Japonya, Bulgaristan, 
Bogar.lar lı.:onferao11nın 22 ha· ınwbet cevap vermi~lerdir. 

Dıo bakanımız Cenevre'ye gel· 

med~o evel Pariı'teki konuımala. 
nnda konferansın toplanmaıı bu. 

suımnda mutabık kaldı~ı 1''ransa bil· 
kumetinin de bugünlerde müııbet 
cevabı hekleniyer. 

Roma 16 (Radyo) - Tribnoa 
gazeteııi, yazdığı bir wakalt'lde 
Baldvio' in ııöyle ,·ini tahlil etmelı:ıe 

ve İngiliz dış bakanına hucum 
eylemektedir. 

İral)'an l'ıibuoa diyor L:.i : 
Beldvin zecri tedbirlerden uzun 

uzadıya bahsetti. l:o'akat bu ıedbir• 
leri niçin aldığıuı izah etmedi. 

Akdeni.zde statükonun haleldar 
olduğuna gelince, buna, doğrudan 
doğruya İngiltere sebep olmuotur. 
Zira lngiliz donaomaeı, hiçbir mec
buriy~l yok iken 1 kenderiye'ye 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
ziranda yani 16 haziranda topla· --------=:============:---------
nacak kon.ey iç•im•ındao s00r• lzmir Matbuatının Dost Sovyet Ko11-
Monıroc1a teplanmHı için tarafı · 

mı:ıdan yapılan teklif bu· buııu••a solosuna Verdikleri Zi,,afet. 
r.aten bizimle mut•bık olan Bat. J 
kan antanh devletlerinden baıka 

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

K orf o Yunun 

Ada~ında .. 
ltalyan'larıo ilhak le· 
şebbnsn ) ok mu irniş? 

Roma 16 (Hedyo) -- Yunanis· 
tanın Korfo adaııındalı.i ftıtlyan ko· 
looieioiu, adanın halya bükilm~tine 
ilbakıuı iııtf'dikleri ve hunun i~in 

Roma hükumetine oıüraı·1aı ettik· 
leri hakkaodalı.i haberler, 811lahi· 
yetli makamlar urafıodan yalan· 
lanı yor. 

Korfo'daki ftalyao konıoloeu 
da bu haberin, mahalli mahfellerde 
7a7alma11 doğru olmadığı ooktai 
D&llraada bGhınmuıtuı. 

iki gece eı·uel konsolos 1'renıiyef cenapları tarafından 
verilen ziy afet inti.balarmdrm .. 

• YAZlSl 1Ç SABİFEMİZDEDİB. 
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fGlÜlnlÜln Tenva~o H8beırDeırö] 
, __ F_i_h_ıe_'_n_i_n_H_i_ı_a_h_e_ıe_.lr_i._.1"Deyli Telgraf,, lngiliz Donanmasının I~tauhul Gazetele· 

Çeviren: M. Rahmi Balaban F B. H ld B J d .,,; y rı Ne Yazıyorlar .. 28 
H11'ABE: 4 

Almao ulusu ile (Kölnl Al · 
mao uloılar) araeındakl ayırım 

(1) (Vatan ve dilini muhafaza 
eden milletin faydaları aydın 

lıe, dile lnsam teşkil ile na 
mfttenahl tekAmftl yoluna ka · 
dar böyle bir dll, vazlh ve 
canla flklrler verir.) 

Dahı Ooce dedim ki: Yeni 
ırk yaratma araçları; Alman 
elUe Almıo'lar için kullanıl · 

mıhdır. Ve gene yukarıda sör· 
ledlm: Bu araçlar, timdi, bizim 
ulusumusa pek özel bil' surette 
uygundur Bu kaziye :ızah ve 

lsbata muhtaçtlr. Bono yapa 
bilmek tçlo biz, önce dahi 
yaptığımız 1:lbl, yDkeek ve pek 
genel prensipleri azimet nok· 
tası alacağız. Alman'ın -bugün· 
ka durumundan ayrı- bizatihi 
n bizatihi ne olduğunu yani 
esas ıeclyelerlolo gerek eimdl
ye kadu gerek şimdi ne oldu 
~unu göetereceAlz Bunu gör · 
dGkten sonra aohyacağız Al· 
man ·Avrupa oloıılarınıo içinde 
yalnıı Alman· bu eğilimi al· 
mığı, erdlklt (Ehil) dlr. 

Alman, bereryden iönce, bir 
Cermen dalıd1r; yani eekl Av· 
rupıda kurolmue ııoysal nizamı, 
ihtiyar Aııya'dı çok eıkt za
mındınberl muhafıza edllmlı 

hakikati dine bağlam•k ve bu 
ıuretle batmıe olan eski mede . 
nlzetten bam bıoka yeni bir 
devir açmak mlıyoounu ftıtGne 
bir nlaııtur. Daha ıeığıdı, Al · 
man arkını, baobı bııka mil· 
letler adındı, ıubelıre ıyıraca · 

ğız. Bu ıubelerln kökt'l birdir. 
Bundan baıka Anopa'da bazı 
yeni ulaıJarda vardır kf, me· 
8elA lıılevlar gibi, dıha oöyle 
hellrğln bir eıbelntıt halini alı 
mımıelardır. Bir de hııka uloı · 

lar nr ki boolarao kölul Al· 
mın ımmı hakiki olftsıl ka 
rekterlerl yok. MeselA iskan· 

dlnnlar gibi. Bunları Alman 
nkındau ııaamık gerek. Bina· 
enaleyh bfzlm bOrhan •e iebıt· 
larımııın bftUJo • ııonoçlarını 

onlara da teomll edeıeıfz . Bu 
yolda derJnlrre girmezden önce 
ıuno da bıtırlıtmalıyım: 

Almın'ı kardee aDasırlardan 
ayırın bu vaafm kö~iloü mft 
oakıta edt-lemlyecek derecede 
ııa~lım, bir nk'ada arayarak, 
neılceıılnf, görQoOıte öoemılz 

gibi görGneo, birkaç hadisede 
göıtereeeğlm . Bunların bftyilk. 
nk'ı ile olan bağlarına gelin· 
ce buna berkeılo ayol derece 
aolklr görebileceği tarzda göı
tereblleceğlml ummıyoram. Bu
nunla beraber burada yep yeni 
prenalpler ıöyllyecek deglllm: 
Bizim rımızdı birçok adamlar 
\'lir ki, bıidleelerl bizim gibi 
anlamağa bızırlaomıılardır. Ve 
belki Gnılyet bile etmlelerdlr. 
l!'ıkıt çoğay (Ek'Jedyet) in dil 

· ıGnGmO. bizim ki gibi değildir. 
Her huııuei ooktı!ı üetGot!, be 
yeti mr.çmuıyı görmlyen dır 
görGolG loııaolar tarafındın edl · 
lebilecek blltiio hlruları red · 
detmek tetereek baoı zaman 
Ye mekAn mftııald değil. Bu 
dır görGelere bu mıkaat lçtn 
MSylenecek ıeyler thtftoe ·her 
ne kadar ha hapta elimde da . 
nmı hbıtı yerayacılr eağlaıo 

belgeler ursa dı · dDoilnmele· 
ıiml dilemekle iktifa edeceğim. 
Benim konumun uhdetl •e 

(1) Alman milliyetçiliğinin le• 

meli ba bitabededir. 

heyeti mecmuaııı hakkında her ena ır a e u un ugunu azıyor ...... 
L d f d 

1 1 
d htınbul 16 (A A) - Aıun 

ne .a H ay • ı ae e, elm· 
dtltk btıtGn bunları bir ana B . Uı, Kurun gaseteelnde Boğıı· 
b 

L A 1 d yhl ttyok Sınıf Harp Gemilerinde Tertibat Kadroları Boş- lar meıı'eleeloln arhk mazakere 
ıraır.ıyoram . ı•A'• ar a tı-

b l 1 d 
L L 

1 
•ıfkaeıoı geçtiğini kaydederek 

e er m en çı.ac ... o •o önem muş Dona a n U K ı· y y I · 
11 kıvaıı ve lıtltı&ller, timdi , Dm Dl arp ıyme 1 arı arıya Q mış.. dıt bakaoımızıo teklifi azerlae 

L d 16 (R d ) I ili d 1 1 h LL d LI ı h d bu lote ılAkıdar olan devletle · 
l11h edeceğimiz pl•nların, bıı on rı, ı yo - og z onınm11ıoın vez yet a •• ıo •• neer yat eyecao uyan ırmıo 
lıcı parçalarını teıkll ede· tır. Bu neırlyıtı göre İngiliz donanmasının ıeldz dretnnttan bıebııı lıe yarımıyıcık bir halde· rln 25 hazirandı lnlçre'nlD 
cektlr. dll'. Deyll Telgraf gazeteılolo bahri mllnıklddl : Montro ıebrlade toplınmaları 

l - Almau uluıo ile diğer "loglllz 'donanmaııı bu vaziyette hiçbir 11mıo bolonmamıotır. Bdyftk 11nıt hup gemlleriode bir emrivaki 11yılıblleceğlnl 
uloılır ara11Ddakl hlrlncl ıy · tertibat kadroları boıtur. Geçirmekte olduğumuz bobrın donanmamızı kıymetten dGeftrmektedlr. ya1ıyor: 
rım Aodor: Alman uloıu, ata· Bagfto logtllz donıomaıınıo harp kıymeti yOzde elli dGtkOndOr.,, Demektedir. Cumhuriyet gazeteelnde Yo· 
ların yort ye dinini muhafıza nos Nıdl, eıkl Bulgar dıı bı· 
etti. Ôtekller bıeka yerlere B 

1 
K ~ M M ( kanı Dlnofon Balkan paktını 

göçUUer ve Orallarıo dillerini, og'"" az ar on. ıeransı 24 . usso ini gerek Bolgariıtan Ye gerekse 
kendi ııbılyetlerlne göre, ıekll Z "' T d b • J lk ynelmllel ıulb bakımıadıo 
nrere.k kabul ettiler. Bu ilk H . d T 1 ecrı e 1 r er bGyGk bir kıymeti olmadığın• 
maıemayız vaaıı, sonradan ol•n· azı ran a op anıyor için Ne Diyor? daır 111mua cenp vereret 
lırı ·ltfesell anı yurtta eııkl Balkın pıktının Bulgarlıtın'ıD 

Cermen adetlerinin devamı gibi K ~ H k - T h • • • • • aleyhine mtltnecclh ohnıdığını, 
kt bu, bir ıeflo genel idare· ODıerans, Ü ÔmefİmİzİD eşe • lıtınbul, 16 (Ôzel) - Ro· ııadece muıhedelerlnl ıorla de· 
ılnde, pek lbtlllfa dGomeden, nıadın bildiriliyor: M. Moeso· 
bnıtıa Alman dnletlerlntn bir bDsü üzerine lsviçrede Toplanacak llnl, Fnneızca Mıten gazetesi· ğlıtlrmek yoluna kapadıAını, 
birlik temin rıtmedtkçe t11h Ietanbal, 16 (Ôzel) - Bakumetlmlıln teeebbftııfl Gzerloe Bo· nlo muhabirine bey.uıtt• bu- muahedelerle tanıtın baklana 
ve lfham edeblltr. Ecnebi mem lanarak demletlr ki: da değlotlrllmedlne ta1lluk eden 
lekdlerde, yeniler gellnce daha ğaılarda tıhklmat yapmamır. için toplauıcak Boğazlar kooferaneı, _ f,alya'ya karıı eatbtk edl· hiçbir kııımı bulanmadığını, 
e•elkl Roma Adetleri yaıımığ• 22 Baılrıudı lnlçre'de MootrG'de toplaoacakhr. Bu toplantıya, len zecri tedbirlerin erhrıl · Tftrklye'nln btlhııea Balkan 
baıladı; ve monarıl devlet teı Bo~aılır mokueleılnl imza etmlo olan dnletlerlo murabb11lın pakt1na ilk defa olarak girdi ·: 
kil k ld 1 d lıtfrak edeeeklerdlr. maeı harp için bir ıebep ola· Atı ora u. Ayn nevi en cıktır. ğlnl, Bolgar, Yanan, TGrk 
olan dlğef nk'alır dı böyle • • • anlıımaııının Bulgarların lmtl · 

izah edilebilir. Romen Denizaltısı. Doyunuumumiye Dil ftzerlne Yanan·Tftrk anlat· 
Bu değlımtılerden blrlnciııl Taksitleri için maııı ıeldlnde tecelll eulglol 

yani iklim değlemeel önemlt 1 1 'd y ( G • B } yasıyor. 
değildir. ln111n nerede oloraı ta ya a apı an emı ugon er- Paris'te müzakereler Muharrir, Bulgar'ların Ya· 

oleun, uloeal Adetlerini muha de Teslim Edilecektir. Anbra, 16 (ôıel)-Dayana· goıılnyı ile anlaımaıından TGr · 
fazı eder.· Oattt ba11n bo umumiye tıkıltl,,rlnln ôdenme klyenln hiçbir korkuıo olma· 
Adetleri, gittikleri yerlerin ın: BGkreı, 16 (Radyo) - Amiral Bılıneııko, mayısın dokuzuncu eeldl tçlo Pırlı'te Franeız'lırla dığını çGokft merd Yögoılı• 
eanlarına bile verirler, Bundan gftnft ltalyı'da denize indirilen ilk Romanya d nlzaltı gemlılnt gôrGemelere denm eden Mer· milletinden endloe edecek biç· 
bıeka, Cermenlerin lıg•l ettiği Köıtencede teslim almak ftzere buradan! hareket etmloılr. kez Comorlyet bankası mtldftrft bir nokta bulanmadığını ve 
muhtelif memleketlerdt, iklim Romınya'nın yıptırmıe olduğu hu denizaltı gemiel 70 metre SelAhlddln, bagGa Iıtaabol'ı Yugoeluyı'nın Balkan paktıaı 
ve tabiat pek farkh de~ldl. uzunlnğunda n 6 metre genlıltğlndedlr. Hacmi yedlyG~ tondur. dönmGıttlr. Franıa'aıo zoru ile değil, yap· 

Fetbolunın memleketlerde, Harp eınııındı yalnız 9 metre deniz altındı yGzeblllr. Romanya Borçlatan mGhlm bir kHmı tığını bilen bGyGk krab Alek· 
Alman ırkının, oraların eııkl bundan baıkl iki denizaltı dahı yaptuacakllr. nın para yerine mıbııul nrll· aandırıo kararUe glrdlglnl kay· 
eıbtplerllı:ı olın ittifakını dı • • • ı d dedlyor. 

S 
mee ııaretlle O enmeel tein 

~=:: c::!~ ~:;:!1 ::~:·r.:: ur ye Mi ili ye tçil eri anlaıma zemini bamlanmııtır. Spvyet . 
htıkam ıarenler, •e böyle bir M h H k d M IJ l (., Seyahat T ht•k • y k karılıp karıımıdın yeni oloı u tariyet a kın a i et er .... e- e ı esı o . 
yaraıaol1r b .. p Cermen'ler idi. ' • • M. M Ed ki Hususi İmiş.. Moıko .. , 16' (Radyo)- Ta• 

Ecnebi memleketlerde (Gol) mıyetJOe 1 Qracaat ece er? Romı, 16 ( H.R) - Italyı ıjınıı bildiriyor: lneıtlya gı· 
lularlı, (Kantıburg) lır veıalre Şam, 16 (Radyo) - Burada dönen rlHyetlere göre Sarye ve Avuııtorya mllll takımları zeteıl, Japonya •1 bakanını• 
ile olın bu ittifaklar; ınıyorua mllllyetçllerl, Surıe'nln muhtariyeti hakkındıakl teo.ebbGelerlnln ara~ında yıpılacok mClnbakıyı son beyanatından bıb11ederek 
da, tıpkı öyle, lıılulaıla yapıl · Fransızlar tarafından akamete oğrıtılm111ı Qzerlne Milletler cemi· görmek Gzere Romı'yı gelen Jıponya'yı kırı• bfr Sovyet 
dı. Ôyle ki kôkil Alman olan yetine mGracaate karat' vermlılerdlr. Mllllyetçller, bu mee'elenla A \Dtturyı eıkl bıobıkao muı tehlikesi mncat olmıdı~ıor, 
hiçbir oloı bogiln, ötekine: hallini, Franea'nın dileği gibi tecUe rası değlldlrler ve kanidir· vlnl prr.nı Ştarenberg, M. .bee ııenellk plAoıa ikmal edil · 
Irkımızın ilk v111f lırını ben, ler ki, Auopı'nıo karııık elyaııi nılyetl eebeblle dileklerini kı Mu11ollnl ile görGoecektlr. Si· mlo olmaıını rağmen So•yet 
ıeoden daha iyi mubafı.a et· bal ettirmek kolay olacaktır. yaııi mıbfellere Starenberg'ln Roıyı'nıo ademi tecuGı pak· 
mekıeylm, diyemez. bu seyahatine tamamen boauel tin• tanıdığını yazı1or ve Jı· 

- Şonu VtlT - Elize Sarayında Kars'ta Mehzu 1 mahiyet atfedilmektedtr. pon mllltarlıtlerlnln Mongall•· _______ ,______ y tan ile So-.yet Ruııya araslıl 

Jimnastik Naz1rlarm~clisi içtimaı ağmurlar.. Letonya ftzerlodekt bakeız lddlalarınıll 

Ş I 
• kJ • Parlı, 16 (Radyo) - Fran· Karı 16 ( özel ) - Oobeı Sevinç içindedir. 

en ) erı • • eız nazırlar mecllıl, bogftn ôğ· gftndenberl mıntıkanın her tı 
leden ıonra 16,30 dı Ellze il• fına mebzul ve faydıh yağ Rlgı, 16 (Radyo) - BfttQn 

Istanbulda parlak 
olacaktır 

lstınbul, 16 (özel) - 19 
Mayıııta yıpılacak 9 onca jlm 
naııtlk eenllklerl çok pırlak 

olıe1ktır. Saat 10.30 dı ıenllk · 

lere baılanıcaktırl Tılebe tara· 
fıodın cumurlyet Abidesine bir 
çelenk konacaktır. 

Rusya 
Londra deniz konf e· 
ransına iştirak edecek 

Londrı, 16 (H.R) - Roy
ter Ajansı bildiriyor : So•yet 
bftyGk elçid M. Meyıekl ; So•· 
yr.t Ruıya'oıo J,ondrı deniz 
koolerau~ını lotlrake karar ver· 
diglnl blldlrmletlr. GörGımelere 
gelecek hafta bıe1nda başlına · 

caktır. Sftr'atle bir ınlaıma 

, temini mGmkftn görftnftyor. 

Fransız parlamentosu 
toplanıyor. 

Parlı, 16 (Radyo) - . Yeni 
mecliel meb'u9an l haılran 

P11otekot yortuıa gilnft topla· 
oacakhr. 

rayında cumar baıkanı M. morlar yağmıktıdır. SGrekll Letonyı'da bugDn yeni rejimin 
Lebrun'on baıkanlığındı top- yağmurlar eebeblle bua soğu · ikinci eenel devrlyeıl teı'lt edil· 
lınmııtır. Bo toplantıda Pol doğandan Hacı Halil dığına mektedlr. 
Bookor Cenevre 1nG11kerelerl kar dGomt'lfUlr. 

etnfloda DIOD uzadıya mıhl· Kredi tonsiye keşideAİ 
mat nrmlıtlr. Kıhire, 16 (Radyo) - Kre· 

Pol Bonkur'dın sonra Oıı dl fonalye tah•llAh11ın 15 mıyıı 
bakanı M. FJanden'de umumi tarihli keeldeılnde 1903 ıenael 
Hılyetl Ye Lord Eden'le yap- tıh•lllerloden 617050 nomsrıh 
tığı mftlAkıtı lıab etmlıtlr. tıh•ll ve 1910 ıeneııl tıh•ll· 

M. Flınden, lıtlrabat etmek lerlnden 398668 numaralı tah · 
ftzere ( Kod Oıjor ) ı hareket •il elllter bin frank kazın 

etmlıtlr. mıılırdır. 

HALK OPERETi 
Son TemsüDDe1rö 

BagGn 
mı tine 

Ba aktım 
9 da 

gOndGz 
4 30 da ÇARDAŞ 

DENiZ HAVASI 
Yarın ıkıım 9 da Çubaclyının elmez eeerl 

LEBLEBiCi HOR HOR 
Sah gGnG ıkıımı 9 dı (VEDA GECESi) 

1' AR 1 .. A KUŞ {J Fra~s _ l,ohar 'ın 
buy uk esen 

Batan mektep çocoklerı bo 
rejm namını ôlmfto olanların 

meıarlarını çelenkler koymuı· 

!ardır. 

Relı Ulmınlı ve hGkılmet 

erktnı Leton aık:erllne bir reı 
mlgeçlt yrptırmıelardır. 

Heryo 
Hariciye nezaretine 
Mi Geçiyor?. 

latıobol, 16 (Ôıel) - Pı
rlı'ten bildiriliyor : M. Leon 
Blok'on teıktl edec~~ı kabinede 
Radikal ıosyıllııt partlel eakl 
lideri M. Beryo, hariciye nas1r 
lığını tayin edilecektir. 

Hernar Şov ne diyor 
Loadra, lo (Radyo) - Meş 

bor mGelllf ve mubırrlr (Ber· 
nar Şov) bir ıöyln Yererek 
( Bıldvln) ılya1111ınr tenkit et· 

mlı ve (Edeı:) la takip etmekt~ 
oldu~u elyaııanıo, tamamen oıhıl 
oldugunu ııöylemlotlr. 

cihanca malum olduğuna •e 
Yatınını ıeven mllyonlarcı in· 
eanıo, uzak ıarktakl kundakçı· . 
lık hareketine rağmen mem· 
lekele bı~lılığını göıtereceğtnl 
llhe ediyor. 

Ruzveld 
ltalya'ya silah satma 
yasağını kaldıracakmı~ 

Vaılngtoa, 16 (Radyo) - M. 
Roıveld ltılyı'ya ııll!h ihracı 
memaolyetlnl ıuretl ha11011lyede 
tedktk etmektedir. Bu mellJ· 
nnlyet yakında kaldmlıcak11r. 

Afyon 
MahsulümOz. 

['!ltıobol. 16 (öıel) - AfyoD 
maluol6m6se A nupa ply11ıl•· 

ıındı mfteterl bulmak Gzere 
oyoıturoco mıddeler lnhl11r• 
eski ve yeni mGdGrlerlndell 
mftrekkep bir heyet, A uapay• 
gltmlftlr. 

Siirt'te şiddetli yağ· 
morlar yağdı. 

Siirt, 16 (özel) - Şlddeıll 
yı~morl11dan yollar bozolaaPI 
H mlnabltı durmuıtar. 
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no,ondflklerim .•• 

Baykuş 
Edeblyıt yapmıyorum. Hıy· 

•anıttın bıhııedeoek dtğlllm. 

ihtiyar dftny•mııın ufnklırJDda 
bir baykuı Hr. Kooıcık dal 
tey• bir ııçık arıyor. Yonr· 
lık gözlerinin ılyıh pıulhlarını, 
bir projektıır gibi danyımııın 
Getande gesdlrerek, aağı, ıola 

baluyor Kanıtlarını çırparak 
bnılınıyor, keaUa çığlıldu 

ıllyor. Uaak farkı kader gidiyor. 
Sonra birdenbire dönftyor. Bd 
tin hızı ile A kdenlzlo ftııtOne 

geliyor.. Mnl ıolarıo Ostila 
deU kıraohk bulutlara dalıyor .. 
Bir dakika geçmiyor, Reo ııa· 
hlllerlae doğru kınat açıyor •. 
Alpları ıtıyor ve dormi1dın 

gidiyor. Ap~ıyı bıkıyor. 1neao 
te eıyının çelik p1rıhı11ını ıe 

'tlnçle ıeyredlyor. Gene bağıra· 

yor Ye gene ayrılıyor. Ver elini 
Alman ıark hududu •. 

AııAı doğru eftztUftyor, tay· 
Yarelerln k.aıtlarını konuyor 
te bombaların tetikte durdu 
~onu görayor.. Gene hnalanı· 
yor.. Ve enell Balkıalara, 

oradan Hıbeılıtın'ı geçiyor. 
Uzaktın oza~ı Llbyanan ku· 

rık, •Aıçııs, cehennem toprak· 
lınodı, dizilerle 11ker kıtar· 
ları görftyor. TelörgtUerlnln dl· 
binde ıaığı, yoklrı, ağır ağır 

dolatan nöbetçiler nr ... 
Ve bizim bıykuı, arhk mem· 

nonlyetlnden kahkahılar ılıyor. 
Habeılııın dıAlarının aatftn· 

den açarken ılc;ıhyor, iniyor 
'te ağaçların aralığından nhıl, 

lnean ayığı b11mımıı topreğı 

bıkıyor. 

Beyinleri parçılınmıı, kol 
te bıcıklıra uçmuı ılyıh derili 
ln11n ceaedlerlnln huıyı bu· 
lındıran kokuıuou doyuyor. 
Bono bir eııınıı gibi kokluyor, 
içini çekiyor n baykoıumuz, 

koloçka bir tuuk deliliği ile 
hazdan kabarıyor.. Galayor, 
gtlayor .• 

Ne kadar çok yer dolıımıı · 

tır bizim bıykuı? 
Kolu, kınatlrrı yorolmuı, 

inecek yer ırıyor.. Nihayet bir 
b111be görQr gibi oluyor. Fı· 
kıt derhal yaıana boroeturuyor: 

- Daha geçen gfta orıdı 

idim. Orayı koamuıtum. Şimdi 
bııka bir yer lıterlm, 

Diye mmldanıyor. O harabe, 
8ıbet htıkftmdırhğıd11. Kapı · 
ıındı "Elfıtlhı" y11ılıdar. Dl· 
Jorlar ki: 

- Orada 10 milyondan dı · 
ha kalabalık bir millet gömft· 
lQdar .. 

Ve bıykuıumas, kuyruğunu 

bıflfçe kapıyarak. ıol boa· 
dını blrH eAlp kırarak, Şimdi 
tekrar ~eriye, A•ropı n Aıı· 
Jı'yı döoQyor. Tıoıııııoız bu 

-
ŞEHiR HAB.ER 
Şehir Gazinosu 

Orkestrası bnynk tak· 
dirlere mazhar oldu. 

Şehir geılnoeuoun Macarls· 
tın'dın getlrtmlı olduğu orkea· 
ır1, dan ıkıımdan itibaren iz 
mlr'lllrırln bedii hlııelnl okıı · 

mağa ve cidden bayak bir lh 
tlya~ı tatmine bıılımııhr. 

Çoktan beri bOyle bir lhtlJıcı 
doyan muıılkl ener lzmlr'lller, 
dan ıkşım ıehlr gazlaoııonon 

leabetlol takdir etmlıler •e çok 
memnun kalmışlardar. Orkeı· 

ıre, dılo ıkıım çaldığı pare•· 
lı.rla ıehlr gazlooeuou doldu· 
raoları fnkılAde memnun et· 
mlı ve bayılk takdirlere maz· 
hır olmuıtur. 

Zeytinyağı 

ithalatı Mes'elesi. 
ithalatın 1 hazirandan 

itibaren başlaması 

· kararı isabetlidir 
Ankara TGrkof le baıkanh 

ğındıo ıehrlmlı Tfcaret Oda 
eıaa gelen bir mektupta hım 

Zeytlnyığı ve Pulpe d'Ollveıı'lo 
memleketimize muvakht kabul 
ııuretlle ldhılloln kırar allına 

ıhndığı btldlrllmlıtlr. Ancık bo 
maddelerin muvakkat eoretle 
ldball 1936 badçeıloln kaba 
lılndeo sonra, yani Haziran 
ayında mdmkno olacaktır. 

Bu mıddelP-rln muvakkat ka· 
bol ııoretlle memlekete ldha 
llnd~ gildftlen gaye, Zeytinyağ 
larımızıo m6ııtebllk plyıealarıa 

hte~lae göre ihzar .e mıhıulnn 

kıt olduğu senelerde ecnebi 
mGıterllerlmlzl kaybetmemektir. 
Bu haaustı Zeytin ve Zeytin 
yağı mftetıh@lllerlne ve iç plya 
11yı teıılr etmemek mıksadlle 

lcabeden her tOrla tedbirler 
ılınmıttar. 

Şamlı Şllkrn'nno 

eviude yangın çıktı. 
Dftn 11bıh K.arıntlnı'dı Mek

tupca yokuıu kar1111ndı Ulc· 
cardan Şımlı ŞGkrCl'ye alt e•ln 
mutfak luımından yangın çık· 

mııııa dı yetlıen itfaiye tara· 
fındın ıöndarDlmGıttır. Mut· 
fık tamamen yınmıetır. Ev 
sigortalı idi. Yangının a~bebl 
hakkındı tıhklkıta denm 
ediliyor. 

Muallim tayini 
Şehrimi• erkek llııeıl Tllrkçe 

muolllml Kemal Hekim, Ber· 
gımı ortımekteb mftdClrlftğGne 

Ye Tllrkçe muılllmllAine tayla 
edllmletlr. 

lzmir Gazetecileri, M. 
Terentiyef Şerefine Bir 

Şölen Verdiler. 
-Şölen, Geç Vakte Kadar Devam Et

miş Ve Çok Samimi Olmuştur 
Moıkon'dı haıka bir mema 

rlyete tıylo edildiğinden dolayı 
şehrimizden ıyrılmık ftzere bu· 
looao Sovyet konııoloıu M. 
Tereatlyef ıeref ine dan gece 
Şr:hlr gazlaoııunda lzmlr mat· 
buıt erUm tarafındın bir ıöleo 
verllmlıtlr. 

Şölen, tamamen hoııuei ve 

çok 11mlml geçmlıtlr. 

Konııolos cenaplırıat0, evelkl 
aktım gazetecilere verdiği ziya 
felle: Jzmlr'deo ayrılmama rağ 
meo size nd11 etmiyorum. Zira 
ılzlole dalma görGımek arzoıu. 
bende baki kalıcıktır. 

Demlıtl. 

Konsolos cenaplarının bu ııö 

zftne gazetemiz bıt muharriri, 
Denizli eaylavı Haydar Rftıtü 
Ôktem, dan akeım mokıbelede 
bulunarak demfıtlr ki: 

- Yeni memurlyetlolzde bft 
yftk movaf fıkıyetler temenni 
etmekle beraber kendimizi ııl 

zlnle Tedalaımıı :ıarıetmlyorus, 
zira siz, dalma kalblmlzde ya 

' ııyacıluıoız. Geıek ııhııaıı ve 
~ueka" temsil ettiğiniz doıt 

devlet adına İımlr'de uyındar 
dı~ıaız sempatiyi hiçbir zaman 

unntımıyıcaAız 

Koaıoloıı cenapları, mokıbe· 

lede bulunarak memnuniyetini 
izhar dmle ve lzmlr'I uaotı· 
mıyıceğıoı, Kaııarparkta kendi 
ellle diktiği bir ağacın buna 
delil olarak kalığını ıöylemlıtlr. 

Şölen. çok samimi geçmle ve 

geç vakte kadar devam eyle· 

mletlr. 
ŞOleode geçen h11blbıl eena 

eındı spor hueketlerlnden d6 
bıbıedllmlı ve konııoloı cenap· 
lım ; lzmlr ııporonun, Parti 
bııkaoımız A•nl Doğın'ın yDk· 
ıek ldarul aayeelnde bayak 
bir terakkiye ulıımağı nımıet 
olduğunu beyan etmlı ve İzmit 
tıporcolarını, Mo&kon'dı gôr 
111ek istediği ol llhe etmlıtlr. 

Bo eamlmf ılyafeıte, parti 
bııkaoımıı Avni Doğan da 
ref lkalarlle birlikte buluomuıtur. 

Hayvanlar Vergisi 
için Bir Emir. 

HnkOmet mDkerrer vergi tahakkukuna 
ni olacak tedbirler aldırıyor. 

ma· 

2897 Numaralı hıyHnlar 

ver~lııl kaauuuoun 12 inci 
mıddeıılnde yoklımı kollarının, 

hıyvanlarıo bulundukları yer 
ler ile ahır, mandıra, ağıl gibi 

yerleri, geçit •e mtr'ıları yok 
hyarık kayıt defterinde y111iı 
mlkdarlıra ve ııhlblnln elinde 
kayıt llmfthıberlerlne mutabık 

olup olmadığı tetkik edilmek· 
tedlr. Hıynnların bir kıımını 
Hklımıe olanların ellerindeki 
kayıt llmlhıberlerlne kaÇ1k 
olarak suhar eden mlkdarıa 

yazılmaıı hıllade herhangi bir 

lhtllAfıa Tefi mftkerrer •ergi 
tıhıkkokonon önftne geçllebl· 
leceğl Maliye VekAletladen Tlll· 

yete blldlrllmlıtlr. 

Yoklama netlceıl kıyd llmCl 
haberleri muhtevlyıtını göre 
fazlı çıkan veya doğrudan doğ
raya kaçık hıyTan balaaurH 

bu ıoretle teıblt olooın bıy · 

nalardın dolayı 11hlblae her 
hangi bir nılkı Hrllece~lae 

dair kanunda bir . kıyt n Hra· 
hıt yoktur. Hay•ınlarının tı· 

mımını 11klımıt olıalırdı byt 
llmdbaberl bulunmıyıcığındın 
bir mıo&akıdı kaçak olarak 
kıydolunın hapınlırın ıyol 

mıntıkanın bir diğer yoklama 
kolu nyı kontrolör ıarafıadın 
murıkabeıi takdirinde 11hlplerl 
hıkkında •erglce mftkurer moı· 
mele yapılm11ını meydan kal· 
mımık için kaÇ1k hıyHnlar· 

dıo dolayı kıauoun 13 tıacl 
mıddeıl mucibince tanzim ola· 
nacak zabıt vırakalarıoın lklıer 
tıne ıınılm edllmeıl ve bir 
tıneılnln bıyHn ııhlplerlae Ye 
boalar hazır buluamıyorluH 

çobıalarına ye adımlarını n 
rllmeııl Maliye Veklleılace mu· 
vafık gôrftlmGıtClr. 

• 

LER 1 
Maksutzade 

Etem öldo •. 
1. 1 

Birkaç eenedenberl ıramıs 

dıa uzaklııarık Bılçova'da kar 
deıl Hllml'nlo kaleelnde çok 
manınl bir hıyıt yıııyaa Mak· 
sutıade Etem, uelkl gdn öl· 
mftetar. 

Mıklotzade Etem, aııll ruhlu, 
temiz kalpli Ye ıon derece Ali 
cenıb bir yornııtı . Onu lzmlr· 
de tınımıyıu ve bayırlı itlerini 
takdir etmlyea hemen yok gl· 
bldlr. 

Etem, me.erutlyeuen ııonra 

uloeal lılerlmlıde çok hararetli 
ııurette ve cıadao g~len ·bir 
arzu ile c;ılıemıı, birçok it 
lerde emıııllae nftmooe olmoelnr. 

Makeuısade ·Etem, bugftn gö· 
ğaılerlmlsl kıbarl•n (MUU kft 
tGphaae) alo mGe11lılerlnden 
biridir. Milli kataphaaenla vft 
code gelmeel için çok mtekdr 
hizmetlerde bolunıolar eraaıada 
Mıkııat11denln hizmeti hiçbir 
ıaman uuutolmıyacıktır. 

Iımlr'ln kan ıAlıdığı karı 

gGnlerde Mıkııuı11de Etem, bir 
ntın delisi olmoıı milli teeHar 
ve 11tarabın bir tlmııall ıekllnde 
aramızda dnlıımıı dormuıtu. 

Vatının yGkııek menıf li kar 
ıııındı ııhsl menfHt, Etem'in 
hıtmnı bile gelmezdi. GöoGI 
arzu eder ki, Mıksut11de Etem 
nftmone ttıkll etsin. 

MMhumon ılleılne ve kar· 
deıl Hilmi'ye tazlyetlerlmlzl &o 
narız. 

Elektrik Tesisatı 
Yer altından olacak 
KilltGrpark'ıı kurulacak olın 

Funr'dı elektrik teeleah kıs 
men yer •lıından olıcaktır . Bu 
kHma ılt teılaat Fo•ar komite 
since mtınık111yı çıkaralmıııar. 

llkmektepler 
Yaz tatiliui ne 
Vakıt yapacaklar .. 

Şehrimizdeki ve Ôdemlı, 
Bergama, Tire Ye Menemen 
kısalara gibi merkezleri on bin 
nftfoetaa f Jılı yerlerdeki ilk 
mekteplerde derelere 7 e .. ı 
randa ıon Yerilecek n ııon 

ıınıf lır talebeleri, bu tarihten 
15 h11lrıuı kadar mezuniyet 
imtihanını glreceklerdlr. lmtl 
hanlar 15 h11lrandı bltmiı 
olacaktır. 

Nftfoıo on binden 11 kazı 
lırlı nahiyelerde 30 mıyıııı 

der1lere nihayet verilerek 7 
haziranı kadar imtihanlar biti· 
rtlecektlr. BfttQn köy mektep• 
lerl 15 mıyı!ta yaz tıtllloe 
bıelımıelardar. 

HflkOmet konağında 

bıykuıu değil mi?.. Adını da ' 
blllreinlı, elbet: TAYYARE 

Htıkô.11aet konağının kııl• 

taraf na doğru olın cepbeelnde 
sın kıbarıklın vardı. Vlll 
Jt'IÇe bunların tamirine bıtlın 
dmlmııtır. llarb! 

Orhan Rohmi Gökçe 
-------

Vali 
SIJıbat mfldflrfl ile 
.\nkara'ya gidiyor. 

Vali Fazlı Gtıleç, beraberinde 
•ıbbat mtıdftrft doktor Cevdet 
S.rıcoğlo bolunduta halde yı · 
tınkl Afyon trenlle Ankara'ya 
gidecektir. Vali Fazlı Gftleç'ln 
bu aeyıhıtl, yeni yıl btldceıılnlu 
t11dlkl H •lllyetla bazı mü 
hl111 itleri içindir. 

VaU'nln Ankarı'dı bulun 
daıa eıaıdı Hllllk nslfeıl, 
'•il manini Ca•ld Ün.er la · 
l'lfınclıa g6rftlecektlr. Bu aeyı·' 
hat, oa gtla kadar ılrecektlr. 

. 
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Bu haftadan itibaren y11 terlfeelnd bıılıdı. Ht!r gtlo ~e her ıeaaıtı f tyıtlar 

15 · 20 · 30 Kuruştur 
Bu hafta her gda 
21. l:J '"ıaılarındı 

Bugau 11Ht 15-19 
ııeınılarındı 

Tevfik 
Fiyatlar: 

•• tarafından ·Mınyıtlzm, F•klrlım, 
OZCaD Splrtlım ve Teltpıtl nomınlırı 

30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Esrarlı çöllerde geç.ın lhtlraeh 
bir ıık macer111 

r 
Bankalarda 

Yaz tatili 
Bankı Komerçlyale ltılyı · 

n•; Bınk~ dl Romı, Doyçe 
Orlyent bank (Oreıder bank 
ıobeııl); Oımınh baakı111 Se 
llnlk baokııı, TGrklye Iı 

bınbııı, Tftrklye Ziraat ban 
kaıı lzmlr eubelerl 18 mıyıı 
1936 tarihinden :H •ğoııtoı 

AYŞE - 1BRABlM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 1936 tarihine kadar glıelerlnl 
BERIAU glbl Fraoııız ve Arap artlıtlerlnln baycık f llmlerl aıığıdı yazıla saatlerde ıçık 

Saat 13 ve G Q J 1 R • • d • Amerika gazelllk krıllçelerlnla H beıyftz bulunduracaklard•r. 
17 ıeınıında .., ze er esmıgeçı 1 gftzel oyuncu kısın lıtlraklle yapıl•• fevk•· 8 30 dan 12.30 • kadar. 

ilde mohteıem •e bir hafta bDyClk bir munffakıyet kH•n•n tıheaer film dnam edecektir. CumartHI gClalerl 8.80 dan 

Ayrıca: Miki (KarikaUlr komik) 12 ye kadar. 

·-----------------------------------·# ------· ~ , 

HikAyeler 
"'-_____ irfan Hazl!r...,. 

Yamap)ardağı kimdir' 
Tahmil ve tabliye i4aıeeil1İl:t 

önünde TürkçU Necib ijıtad•ııı••• 
raııt geldim: 

- Sana biııey eorıtc•kt•IQ, ıliy~ 
arkamdan ıeıleııdi. Bu, ibtiyaJ 
doııt yahut Y r.aıanlardagı adını 

verdiğin adam kimdir a1Jabaıknıa1 

Bu zat bizim tanıdıklardan biri 
midir? Seninle konutıırken öyle 
şeyler ııöyliyc• r ki, bakibtea bof' 
gitmemesi mümkfln delil. Faka' 
ekeeri gflrü~leri pek romantik. 
Gözleri yaıla dolu. Hemen ağlaya· 
•eriyor. Ezcümle, (Yaıaaın ihtiyar• 
lık), (Ah gençtik!), (Vah güael eözJ 
Vah çirkin ıöz) gibi ifadeleri pek 
çiy kaçayor. Ağır bir ilim adamı 
için hanlar pek çocukça. Soıyolo• 
jile hiç ülfeti yok galiba doıtununl 

Üeıad Necib biraz durdu; göz• 
lerimin içine bakarak güldü: 

- Söyle rica ederim; eaklama 
ıu Yamanlardağı'nı; dedi. Eğer o 
bizden biri iee, hurda kendiıini 
teokit ederek, nabak yere bir 
doıtla bozuımuı olmıyayım. Yok 
eğer hariçten biriııi iee oou da 
eaklama! Onu da ııöyle! 

Necib üııtadı fazla üzmek İl• 
temedim; 

- Beni bu hususta af fedinia; 
dedim. Yamanlardağı'nıo kim ol• 
doğunu kat'iyyen ıöyliyemem. Bu 
bir eırdır. Fakat biliniz ki o ıizin 
pek yakın taoıdıklarıoızdandır. 
Herkesin akııine olarak kııın Kar• 
ııyakada, yazın İzmir'de olurur. 
Fikirleri de fiilleri gibidir. Bizim 
kötü telikki ettiğimiz ıeyi Yaman• 
lardağı göklere çıkanr. Ancak 6a· 
tadım, onu boı bir adam aaqma• 
yınız. Aptal ve cahil görilnerek 
bizimle öyle alaylar ediyor ki sor• 
maym! Buyurduğunuz gibi biul 
hareketleri ekıik değildir. Gözleri, 
birden boıanacak derecede yaıla 
doludur. Belki de ıoeyoloji bilmez .. 
Lakin dikkat edio! Bülün bu gô•• 
teriol«1rin bizi alılatmak için ka• 
rulmuı bir tuzak olmadığını kim 
bize temin edebilir? Anlaıılmıyan 

bir adamdır o Necip bey. 
Bu defa Getad, üç dör kiıiniD 

ismini dudaklannın araeından ku· 
lağıma f111ldadı; eonra: 

- Senin ihtiyar doıt banlar• 
dan biriııi olmaaıo? Dedi. 

Üstad Necib iııimlerde hiç İU• 
bet edememişli, Kouoıa, konu .. 
Aıkeri kıraathanenin içine kadar 
girmiıtik. A1nab köşedeki Jieeli 
üsladlara bir nazar atfettikten IOD• 

ra iki iııkemlede biz bulduk; ve 
onları rahatsız etmekten çekinerek 
baeka bir maaaya iliıtik. 
---------,-~~~~-

Taşlar: 

Bedavacılar 
Avukat Murad Çınar, fıkra 

yazmak llevdasına düştü. GlJ 
nül bu ya, böyle istemiş ar· 
kadaşımız. Fıkra da yazar, 
makale de, herşey de .. 

Fakat şu var ki, Murad Çı· 
nar. fıkrayı )'OZdıktan veya 
fıkrası gazetede çıktıktan sonra 
-bilhassa sabahları hemen as· 
keri kıra<ıthanesi11e gider, şöy· 
le bir bakar, içeride eş, dost, 
tanıdık filan varsa hemeıa 

oturur. Evvela iki kahve ıs· 

marlar, ondan sonra fıkrasını 
okur ve dinletir.. Yani fıkra• 
sını, huzur hakkını da esirge· 
meden okutmak gibi bir IWltİ· 

yını da bulmuştur. Bu da bir 
zeka işidir elbet!. 

Yalnız bazı açıkgöz imaıı· 

lar, arkadaşımızın bu tabiatini 
istiimara kalkmışlar ve subah· 
ları, Murad Çınar'ın askeri 
kıraoıhanesinin ônünden geçip 
de -bir fıkra dinlP.tmege mu . 
kabil· kendilerine birer lrahve 
ısmarlamasını bekliyorlarmış. 

Dostluk biz.den. nazarı dıkkati 
celbederia.. Böyle bedavacılara 
yüz verilmemelidir, SıfJ9D 

Oda idare heyeti 
TIC8ret Odııı idare ~heyeti 

dftn toplıamı, Odaya alt baı 
mee'tlelerl g6rl1a1l1tlr. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

Mareşal &nzcıoe devam ederek: 
- Sa Sir .. deo çıktığınız 

•ndıa hlbaren harbe l1tlr1k 
.ettlnl1.. Fr1Daız ordusunun en 
.geoç yOzbıeılaöındın biri de 
al11lnk. Şimdi Parle hıyıhnı 

hiç alıtlun olmadığınun anhy() · 

rum, mamtf lh yavıı, ya•ıı 

alıııcaksınız. Do da Jbımdır. 
Bana gelince, oğlum ben her 
aktım mer1&lm takip edemlye· 
cek kadar lhtlyırlıdım, gece 

letlrabıtı lhtlyıcım nrdır. Be· 
nim yerime siz gideceksiniz. 
Benim erkAoı harblyeme malı 

sun f ıaretler yakı Ye eıpkanızda 

oldoğo halde, Emll Oglye'nln 
son eserinin ilk temslllnde 
Fransız tlyıtroımna siz gidecek· 
siniz. Dedi. 

Genç yClzbışı, ihtiyar Mare· 
tılın verdiği dnetlyeyi iç ce· 
bine dlkatle koyda. 

Mareeal merkez komandınını 
yanına çığırdı ve merkeı ku· 
mandanını: 

- Size yeni yaverf mi tık· 

dlm ederllD, Kendisine bilhassa 
Şınıellıe veya Baharl1tda ol· 
mık aıere iyi bir daire temin 
~tmenlzl rie1 ederim. 

Dedi; Sonra yftıbıeıya dönerek: 

- Atlarınızı beraber getir· 
diniz mi? Diye sordo. 

- Mlralayımdın harpte kul· 
landığım Kısrağım ile sll4hla· 
rımı ve emirber neferlml bana 
lbrmeslnl lıtedlm. Banlardın 

ıyrılmık benim için çok gOç 
oldu. 

Mareşal yine merkez kuman 

danını: 

- Şu hılde; yOzbaşıya başka 

bir ıt ile bir de emirber veri· 
ola. Dedi. 

Mıreşıl blkb Te elini yftz 

bıeıya uzattı. Bo hareket, mo· 
haverenln hitamını bildirmek 
demekti. Son ıöz olarak: 

- Size, yerleemek ve hazır· 

l1Dmak için iki gOn mfleaade 

nrlyorum. Bu mftddetln bhı· 

manda, 11bıhleyln saat 9 da 

b1D1 mGrac11l ediniz. Size Tfl · 

rllecek emirlerim tar! 
Dedi. Hoogemon Mareeal9ıo 

ftnGnde harmetle eğildi, aıkerce 
n topuklarının ftzerlnde geri 
dôndft n harbiye bıkanının 

28 .. 

Sonra, kendisine verilen emir· 
beri aldı. Bu, iri, kuvvetli 
mnl gôzlO bir Normandyıh 

idi. Emlrberlne o gQn için ya· 

pılacık itleri bildirdi . 

. Erteal gao gayet tık bir 
kıyalet u., Franııı tlyıtrosanı 

glut. 
Harbiye bah.oına mıhıuı 

olın locaoan bltlelğlndekf locı· 

deki gOzel kadıo genç ydıba · 
ıımn nazarı dlkkltıoı celbettl. 
Bu çok gftzel ve fazl~ dekolte 
g~ylomlı kadının yanında ya· 
hancı olduğu fark olunan bir 
genç lıalooayordo. Gencio ıı~ 
mQlazemetloe olduğu aelkArdı . 

Perde ıçılmadıo genç yftı 

baeınıo ggzlerl, gftzel kadrnıo 

gözlerUe kareılııtı; Kadıo bir 
an tçln gözlerini yere endtrdl. 

Baagemoo'dı çok tahaf bir 
hal aldıt 

Dok Lodovlk'e anlattığı gibi, 

Buıgemoo kıdınla~dın korkardı. 

Bonon için kadınl11Jı fula 

mOnasebet tutmaz, Btlbana ee· 
vlemeten kaçınırtlı. 

Fıklt bu e:Ozel ve 01eçbol 
kadındın kaçmak istemedi. 
Bll4klı kim oldo~ona iiğrenmek 
arzusunu hlHelll. Kıdın, her 
hali ile genç zabiti kendisine 
cezbedlyordo! 

Emll Oglye'oln eıerlolo ilk 

perdesi normal bir ıekllde geçti. 

Perde araeında, meçhul kadın 
Buagemon'un locasına bıkarak, 
tatlı bir eeıle: 

- Eynh... Şalım! Dedi. 

Locıdın çıktığı nJdt, hem 

soğok hava ceryanlarından hem· 
de çıplak omozlarını harlı ha· 
kıtlardan mohlfaza için omoz 
larına attığı şalı, meçhul kaClın 
iki locının bc'Jlmeıl ftzerlae 
koymoı idi. Bu eal, Genç yaz. 
bıeımn locaeını dcıımaetft. 

Ba1gemon hemen yerinden 
kılkta; Şıh dftetlJğft yerden 
aldı ve genç kadını nrdl. 

Gazel kıdın, 8D1gemon'a 
tatlı bir tebe11ftm ile mukabele 
etti. Y ınında bulunıo genç 
ıdam dı lepauyol tlHılle: 

- Masycı, çok n1&lkelnlı!. 

- Arkası var -
daleeılnden çıktı . 

. ' Okurların Dilekleri ' 
MMkez komındanı, yOzbıııya 

selefinin lıgıl attfğl daireyi Belediyeden bir dilek 
tutl etti. Bu daire Matlnyon 
ıokağıodı idi. Dairenin konfora 
Te tetldl4tı çok gazeldir. 

B01gemon '. dıf reyi çok be· 
ğendl, batkı bir yerde daire 
aramığı IGzomsuz baldo. Be 
mın daireyi klrılıdı. 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyaııal Gazete 

Sahip Te Baıyazganı 

Baydar Riledü ÔKTEM 
Umumi neıriyat 'e yazı itleri 

mOdiiı'ü: Hamdi Nilzhet 
f darebaneei: • 

tamir İkinci Beyler aobğı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeıa kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllılı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuroıtur. 

Okurlarımuıdın aldığımız bir 

mektap tı deniliyor ki: 

Değlrmendığıodı İkinci Mıh· 
mudiye mıhıllesfnde BılUığı 

eokağında oturuyoruz .. 

Bu sokakta bHı nler nr· 

dır ki, Beledlye'ye yoldan borç 

lodur. Yıol sokağın istika· 

metl dftzelmek lçiP, dıoırıya 

fırlayan bazı evlerJo dıvarluı 

belediye tarafındın hedmettlrl· 

Uyor. Net~.klm, ayol ıokık.ta 

bu çeıh evlerin bir kıımı dı 

yıktmlmıştır. 

Faklt 14·16 numaralı e•lerln, 
bllhaeea 16 nomarılı eTln dınrı 

bel vermlotlr. Nerede ise, ya 

ufak bir rftzgArdın Te yıhut 

kQçOk bir tareıntıdıa yıkıla · 

cıktır, 

Hakkını arıyor. 
Bertin ollmplyatları için fot· 

bol federa~yono İsmlr futbol· 
colarının da çılııtırılmaaıoı bil 
dlrmlı bo mfln11ebeıle lııqlr 
kolOplerlndeo iyi oyoıyıa P7UP· 

culır ıeçme b11ırhklııına dı· 

Tel edllmletfr. 
İzmlrapordan 8, Ahay'dan 6, 

Gc'Jatepeden 6, Altmordu'dan 
5, K. S. K. dan 5, Demlrspor· 
dan 1, Bue1'dın 1, Egespor· 
dan 1. 

İzmlr'de 9 federe kolftp var· 
dır, Sekizinden oyuncu çağrıl· 

mıı, bir tıneıılnden, Burnnı· 

dıa çağrılmımııtır. 

Filistin Arapları. Y ahudi'lerleı' BarJŞ 
mıyacaklar. Gene Kanlı H3diseler Va 

.,.....~__,..,.,.,,..,,.,..o=-....,.....--~---- • 

Müslnman'larla Hristiyanlar Yahudiler Aleyhine Bı 
Cephe Kurdular, Yahudi Mahallesine Hücum Edildi 

Kudas, 16 (Radyo) - Fi· 
iletin hftkumetl, kırgııalıkların 
ılyıdeleımealne mlol olmak •e 
Arap'Jarı daha zlyıde gOcendlr· 
memek için vergiler !ıh11tlltını 

muvakkaten kesmlıtlr. 
Kudas, 16 (Radyo) - logtl· 

tere fevkalAde komiseri Slr Ar· 

tdr Vıeob, Arab komitesini da· 
nt eımlt •e Yıhudt'lerle ne 
ıuretle mutabık kılmak letedlk· 

lerlnl ıormuetur. 

-Londra, 16 (Radyo) - Ku· 
dfta'ten Ajana Roytere blldlrl· 
llyor: · 

Yafı'dı çıkın korkunç ve 
boh b&dlselerden baıka yeni· 
den Nabloa ve Nazaret'te de 
klDh hAdleeler çıkmıı ve polis 
tarafından elcldetll ıurette bas· 
tırılmııtır. 

KodQa 16 (Rıdyo) - Fev· 
hllde komiserin teklif ini Arap 
komitesi ozan bir mftzakere· 

Sosyalist şef terinin sözleri 

den ıonra reddetmlodr. 8° 
reddin sebebi, verilen ıc'Jılr.r• 
ltlmıt kabil olmam11ıdır. 

Kndae, 16 (Radyo) - Ar•~ 
lhtllllcller Emek mevkllnd .. '{• 
hodf'lere ıld yftzlerce ığıcı kÖ~· 
!erinden sôkmOşler ve blrço~ 
yerlerde Y ahudt evlerini yık• 
mııtardır. 

Bolfar orm.uında Yahodf'tert 
ald lklyiJz meyva ağacını, GI· 
nk'tı bir darı çlftllğl yakıl· 
mıetır. 

DOeftodcım. Bornava'nın onn· 
tulmasına ihtlmıl veremedim. 
Yoksı, Barnava'dı iyice oyoa· 
y1&btlen hiçbir genç yok mu? 
Dona ben cevap verirsem 
belki tarafgfrllk yaptığım say. 

lenlr. Fakıt Burnua'laların 

oyununa seyreden birçok arka· 
ıelarımız çocuklarımızın gftzel , 
oyool1rını pek414 ltlr.t ve tık· · 

dlr ederler. Çığrılan oyuncu- Fr. ansız Soeyalist Partisi-
Jar ıyarındı her halde Burnı· 

Yalı, 16 (Radyo)- Dftn çı· 
kin h&dl ıeler çok .kınlı ol· 
muetur. Araplar cımlden çıkıt· 

ken zabıta ile çırpıemışlH •' 
pek.çok Arap maktaı dOomaıtOt 
Yala deheet lçhıdedlr. 

u'dı dı oyunca var. • · T -- y } ' 
Böyle olduğa halde bu ll}ll U tacagı O e 

kulOpten oyuncu çığrılmımHı 

hem o gençleri, hem de o 

gençleri teovlk eden muhitin 
ııpor aenrlerloi ve neticede 
mohlt halkını da gftcendirlr. 

Evet; bir mıntıkada onbeı 

kulftp olur d• 9 kolftpten •eya 
onblr k.ulOpten seçme yıpılır, 

6 ıındıo 4 dilnden oyuncu 
ıhnm1Zs1, ne yapılım 9 k.n· 
lOpte Teya onblr k.oHlpte çok 
iyi oyunculu •ardı, Diğerlerin· 

de yoktu, denebilir. Ve o ko· 
IOplerln de milteeHlr olm•ğ• 

hakkı kalmlZ. Fakat blzlm it 
bam baoka 9 koUlbtıo ancak 

sekizinde iyi oyuncn oldağo 

kabal edllmletlr. Blıe blırH 

bunda bariz bfr hıta nrdır. 
Ve bonon dGzeltllmeel lbım· 
dır. Değerli lduecllerln saml· 

mlyetlnden emin olduğım için 
bo hareketlerini dftzeherek 
Boınava'lılırın dı hakkmın 

•erllmaelnl derin &1ygılarımlı 

n bir B~nnnı'h sıfıtlle rica 
ederim. 

B. Saka.türk 

Burnava haberleri 
Buruna, ( uosusf) - Cuma· 

rlyet Balk partisi t1rıfıodın 

tayyare ılaem11ı 11lonlarındı 

bGyak bir mG11mere huırlın· 
mıktıdır. 

BAsılatı parti bln11ının lneı 

aını 11rledilecckttr. Do mftsı · 

mereyl yQksek ecnebi aileleri 
h1Zırlımaktıdırl1r. Geçen ıene 

ayol heyet Baca parti nahiyesi 
meofeıtlne mft&1mere nrmlş 

n çok takdir edllmletl. Bueene 
için daha zengin blr program 
bazırlanmıktadır. 

Burnava dispanseri: 
Barona belediye dlepınıe· 

rlode '10zgao bir çıhem• gc'Jze 
çarpıy"r. Dlıpanıerln hekimi 
57 lnd fırka bao heklmll~lnden 
mfltekllt bymıklm Gıllp, hıa· 

tılarını hei gftn sabahtan ık· 
oıma kad11 moıyyen s11tleıde 

dlıpınıerde bir bıba ,et katile 
muayene etmektedir. Dlapanaere 
bdn gelemiyen h1&tıların dı 

nlerlne kıdar gitmek baynk.
ıo~ancı göatermektedlr. Boacne 

h11tılarıo Ulç bedelleri Burna 
Ta belediyesi tarıfındın c'Jden 

mittir. 

~~~---79 .... ~~·-.-~-----...-~~ 
Dahilde Birtakım Islahat, Tasfiyeler 

Ve Faaliyetler Gösterilecektir. 
~~~-------~~~-

Perlı, 16 (A.A) - Soayallst 
partlel dOn ıkıım seçim mo· 
uf faldyetlnl kınlımak için bd 
yak bir toplantı yapmıetar. M. 
Leon Blum Ue parti genel sek· 
releri M. For ıöz almışlardır. 

M. For refahı mahvedecek ve 
lstlhlAkl a11ltıcık olan def 148· 
yon ılyaa11ına itiraz etmiş ve 
aoıyallıt tezinin ietlhlikl ço 
ğaltmak ve olaenn servetini 

lnkleaf ettirmek oldoğono bil· 

dlrmletlr. M. For bundan eonr1 
gelecek htıkumel adını söz 

• 

sc'Jylemedl!lol tHrlh etmekle 
b~rıber ltalzllğl a11hmak. için 
alanmaaı l&zımgelcn tedbirleri 
&1ymıttır. Bo tedbirler tıcretler 

baki kalmak, izin gftnlerl te· 
diye edllmek ilzere haftıdı kırk 
saat çalışmak, le tedariki için 

feTkılAde bftyOk bir program, 
11natoryom n h11tınelerln ço· 

&ıhılmHı, aıbhi olmıyan mea· 
kenlere kareı mftcıdele, köy· 
lere elek.trlk. nrllmeal gibi 
şeylerdi:. Do pllnın genel 
menfaat n milli mftdaf11 men· 
f11tl adına mflrac11t edilecek 
olan tıaarruflı tatbiki Jizımdır. 
Bu mOr1c11t semere nrmedlğl 
takdirde umumi olarak serma· 
yeye mftracaaı edilmelldlr. 

M. Pol For mttteık.lben or· 
doda ve h4klmler arHıodı t11· 
f lyeden bıhıetmlatlr. Genel ıek · 

reter partinin dış slyaB1l1rını 

"Bizim için b1&rı~ yolu Ceoeue· 
den ğeçer.,, sözlerlle hülA11 et 

mit ve hep birlikte sll&hsızlın· 
mık ve ilk le olarak fertler 
elinde bulanın ellıih imal ve 

ticaretinin devlet eline ılınmuı 
istenecektir, demletlr. 

M. Blom nutkund•, yeni ha 
kumetln teşekk.tll tarzı hakkında 

dönen oaylal1rı reddederek de· 
mittir ki: 

Y arınld bllkô.metln nıeıl 

Urugvay 
Zecri tedbirlerin kal
dırılmasını istiyor. 

t e, k 11 edileceğini kimse bllml 
yor. ÇdokO bizzat ben de bil· 
mlyorum. · Sırf edilen gıyretler 

11yeslnde yeni bir soıyete kor· 
maya muvaffak olanacı~ı mo· 
hakkaktır. Gerçi bu hususta 

birçok zorluklarla karoılaeıcağız. 
Fak.at göze çırpan netlcfllere 
pek yakında lrlemek için azmi· 
mlı vardır. Memleket bir de · 
ğletkllk lotlyor. Do değlolkllğln 

Tukubolacağındın emin olanı· 

bilir. 

fena Tesir 
Bıraktı 

Ceoevre, 16 (Radyo)-Ame· 
rlka blrl.-ılk devletlerinden 
Guıtmalı'nın mllletler cemlye· 
tinden çekilmesi, slyaei mıh 

fillerde fenı teslrlet bır1kmı!J 

tır. Bana Ekvator ile Şlll'nln 
de tıklp etmealnden endlıe 

edilmektedir. 
Nevyork, 16 (Radyo)-Mek· 

alko Sltl'deo bildirildiğine göre 
Guatmıla hdktl.metlnln millet· 
ler cemiyetinden çekildiği res· 
men teeyy'1d etmektedir Bnnı 

sebep olarak bazı lktleadi Be· 
beplerle Amerlka'nın Avrapa 
ya nazaran hususi bir nzlyetl 
bulandağo gc'Jıtrrlllyor. Siyasi 
mıhf lller, 1111 sebebin, millet· 
ler cemiyeti tarrfındao Habeo 
mea'eleslnln halllode göeterdfgl 
acizdir. 

Habeşistan 
Kimin yDzfhıden 
hezimete uğradı? 

Lnndn 16 (Radyo) - Lord 
Eden, bıebıkao Baldvln'Je ozon 
mtlddet konuımuıtor. Do ko · 
nuımılar, hep Ceoevre'de ce· 
reyın etmlıt olan mftzakereler 
hıkkınpı olmoıtor. 

Son alınan haberlere göre, 
Oıten Çemberlıyn ile Lord 
Çurçll, Lordl1r kamuasında 
dahi temin ettikleri ı.rlfıar· 

larla Lord Eden aleyhine mil· 
cadefe ıçmağa karar nrml!J· 
terdir. 

Iatınbal, 16 (özel) - go· 
dtıe'teo gelen hıberlere gôre 
FIUıtln'de Arap'Jarla Bırtıd· 
yanlar; Yıbodiler aleyhine btr· 

leımlelerdlr. Son çıbo lğtle•tl' 
Y ıhodtlodn bolondoğo mıbıl· 
leye hftcom edllmlıtlr. 18 1•· 
ralı n bir Ola nrdır. 

Blum Uluslar 
Sosyetesine 
Yardımcı Olacak 

Londra, 16 (AA) - &f· 
Eden'Jn, M. Leon Blum •' 
M. .M. Fl4nden 'le yaptığı ırO· 
zakerelerl me uuu bahsede• 
Deyll Telgraf gaıeteıl, Blolll 
kablneslnlo, Milletler cemlye&l 
sly11ellne daha i.onetll bit 

tarzdı yardımdı bolunm111 mub· 
temel bulundoğono yazıyor. 

Ras Nasibu 
Bazı kuman· 
danlarla Beraber 
Filistin'e gidiyor .. 

Londra, 16 (Rıdyo) - Porl· 
ealt'ten gelen hıberlere gör., 

içinde Babeı ordoınaı menaob 
bHı tefler bulunan Mareı•1 

Joolı Fr1nııa gemlel, Ctbutl9de• 
Port 11ld'e gelmlotlr. Do ge· 
mide Harar cephesi kumandı01 

Raa Naalbu ile Makoonen İdi' 
pıratoronon çocukl1rı ve Se~· 
reterl nrdır. 

Bunl1r, Flllstlo'e gitmekte· 

dlrler. 
' Polonya Kabineeı 

Varıon, 16 (Radyo) - gı· 
binenin lıtlfaııDın ıebebl, bet 

sene yeni yıl bddceıı:pırl&meo· 

toya , elince yıpılmaeının ..,o· 
ııd olaeudur. Yeni kabloe11 

Sladlovakl tetkU. edecek ve d•' 
biliye bakanlığını dı üıerlo" 
ılaC1k.tır. Dıı bıklnltğını geoıı 
M. Bek deruhte edecektll' 

Vareova, 16 (Rıdyo) - Ce· 
neral Slavoık.l'alo teokll etalA1 

yeni kıblneden babıeden gase· 
ıclflr nzl1etten n kıblnedeO 
memnun görftnmek.tedlrler. 

KAz g1&etesl : 

Yabıncı memleketler için senelik 
ebone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kur.uetur. 

Çolukçocok nblblylz .. ETlAt· 
larımız hep dıearıda Te bo teh 
ilkeli davar etrafındadır .. 

j Nöbetçi Eczaneler 1 Cenen .. , 16 (Radyo) 
Urogny bCllı.1imetİ, Uluslar soı· 
yeteıtndekl daimi murahb1&101 
nrdl~I bir emirde, zecri ted · 
birlerin kaldırılmasını lııteme· 

ılnl blldirmiı&Jr. 

MııbafazıkArlar, Lord Ede 

olu, Babl'tlıtın hezimetine se· 
beblyet verdirenlerin baoındı 

bulunduğunu iddia etmekte ve 
hacomların1 bu noktada temrr 

kaz ettirmektedirler. 

"Ceoe11l Slavoakl kablaeıl· 
nln dabllf aakdn ve aaıylı1 

lemin edeceği tlpheelsdlr. s•·, 
bık kabinenin yapımıdığıaı yeO 
klblaenln yıpacı~ını emin ol· 
mık lAzımdır. Yeni kıblO' 
ayni samında mıli nzlyetl d• 
1Blah edecek.,. Demektedir. 

-GGoG geçıniı nGllhalar 25 koroıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Belediyeden rloa ederiz, ile· 

rlde göz yıeı dökmekten lae; 
ılmdlden icabını baktınıu ... 

Bu akıam Kemeraltıo·dı Hl 
IAI, Karata,'t• Sınto, Keçeci 
ler'rle Ytnl lzmir ve lrgıtpı 

aarı'udı Atıi ecuneleı1 ıçalnır. 
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Mahkemelerde duyduklarımız 

Arkasıodan Gidilen 
Borsada 

Üıüm satııları : 

Kadın Mı Erkek Mi? .~9 
' • 10! 

Alıcı K. S. 
M j. Taran. 9 75 
S. Saleymı. 9 25 

80 Alyotl bira. 8 75 

12 75 
10 25 

9 
lzmir Muhteliti 

Delikanlı Diyor Ki: Bu Kadın Bana 
Aşık, Fakat Benim Haberim Yok! 

28 H. z. Ahmet 8 50 9 50 ~ 
12 25 Salıya Çalıştırılmağa Başlanacaktır, 17 S. Emfo 11 

~--.---.-__,.__,.__,. __ .,.............,,.......__,.__,.__,._ 

DDn ıulbceaa mahkemesine Beu bu bıyıuı tanımıyor 

338 Buganko 11111 

51098! Dıloka eatıı 
511322 Umum yekun 

lstanbul Maçları Da Teshit Edildi 
çıkan YC mQddel 11ndılyeelne detlllm, fıkal ODUD dedlil gibi Olimpiyada lttlrak . edecek 

b Zahire satııları: ı f b l L d oturan genç lr hayın, dıhı ne öoDne geçtim, ne de bıçak mil f ut o tııır.ımıoa 1 maocı 
arzuhılı okunmadan ve blkl· salladım, ı~ılne olarak bu bı· Ç. Cloel K.. S. K. S. 11eçmek için futbol feder1&yoou 
lllln ıorguıana 

eôylemeğe baılıdı: 
dinlemeden 

- Bıy hAklm .. Oturduğum mı · 
hallede lıbındut gibi bir adım 
•ar, çok gOnlerdeaberl hını 

ma11llıt oluyor; nerede r11tgel· 
lfı, ônGme çıkıyor. LAf atıyor, 
ı1rluntıhk ediyor, bana biç 
rabıt yDıD gôıtermeyor. 

Hiç tınımadıAım n ılAkalı 
balanmadıAım ba adım, yıp· 
tığı kAfl gelmeyormaı gibi, ge · 
Çenlerde gene arkamdan gele 
rek elindeki bıçıkla Oıerlmdekl 
Ç1r1afı paramparça elli n al 
hayelte de kendlılne nrmıyıcık 
olar11m beni ôldDreceğlnl sôy· 
ledl... 

Maddel kadın buna mfttea· 
aldp elinde tuttuğu bir bohçayı 
açtı, içinden bir çarıaf çıkardı. 
E•lrdl, çnlrdl Çartafıo bıçakla 
keıllmlt olan yeel~rlnl gôsterdl 
Ye eôıDoe dnımla: 

- Bay Htklm ·Dedi· slıe 
iltica ediyorum. Bu adımın 
elinden bini kurtarın! 

HAklm, onu dİkkatle dfoledl. 
Suçlu gelmedlğl için bu rll 
bu;akh adımın hiç nldt kay 
betmlynak hemen mıbkemeye 
ıorlı getfrllmesl lçfa pollee 
kAğıt yasılmasını kararlaştırdı 
Ye ôyle de yıpıldı .. 

• • • 
Öğleden eoora, 

bıtlıadı. Maddel 
duruımıya 

mevkllnde 
yine o kadın, suçlu mevk.llnde 
de yasa beniz Qıtara gOrme· 
llllt, cılıı, genç bir dellkanh 
bulunoyorda. Hakim her iki 
tarafı da yukarıdan ııığıyı 

kadar ıGıdakıen ıonra ; Mftd 
del bayana tneccfth elti ; 

- Bani yı ıeo, ııhındat 
gibi bir adımın tecavcııaoe 
O~radıgını ıöyl6yordoo. lote, o 
•damı getlrnlk. Gorayoreun yı, 
lealn dediğin gibi de~U. HenG• 
Çocuk 11yılacak bir ç.ığdı .. 

yıo, arkamı tıklb eder ve her 45o Buidıy ( 75 6 50 bir program teıblt etmlttlr. 
150 Arpı 4 4 B b ı • gOrdGğft yerde: u programın ana at arı fuy· 

- Beni oiUhlı ıl. Almaz· 187 8· pamuk 39 5o 40 50 ledlr: 
aan kendimi mahvedeceğim! 4 H. ~ 39 5o 40 50 6 Bazlrıodı htınbul · Anka· 

Derdi. Ve benim ınlıdığımı 1750 Kilo .. 39 5o 40 50 ra mubtelhlerl karoılaııcaktır. 
gOre bu bayan hına ioık, fa· 1652 Keo. pılı . 480 725 Ayni gOode lımlr muhtelhl 
kat benim buolardıo haberim 4500 Kllo yıpık 64 65 75 bir ecnebi takımla oynıyıcaktır. 
yoktur. Çiloka akhm ermez.. 22 U. yapık 64 65 75 7 Haziranda lzmlr mobtelltl 

İki tarafın bu iddiaları, nzl ı z b 1 Aokera ile, litaobol mobtelld 
yeti çok ince bir ıaf hıya ge· a ıta ___________ _.. de ayol ecnebi takımlı çarpı · 

çirmiş oluyordu. Eş)'a ç<ılmış ; 
HAklm, hemen Hmllnl dışa · Al11ncık'ıı CeJAlbıyer cıd · 

rıya çıkarttı, glıll olarak bu dealnde HOeeyln oğlu Mehme• 
eotere11n lolo lçyOzQnQ araş- t'Jo harıp ve tımlr edilmekte 
l.rdı ve alenf celsede oıhhle · 

olıo blnaaıodı çslıoao amele· 
rtu celbine karar vererek mu 
hıkemeyl bııka bir gOne talik ola it tıtlll yaptıkları rı1radı 
etli. • belirsiz bir b11eız lerafındıo 

Kum tepe 
Köyil Cinayeti 

Menemen kaz11ıoın K.umlepe 
koya clnrandı Sığır mea'ele 
alnden Mebmed Emini OldGr· 
melde m11nuo Bela Mustafa 
ile kardeıi Ahmed n arkıdaı 

larının muhakemelerine dan 
ığırce11dı devam edllmhtir. 

MDdafaa ıabldl olarak göste · 
rlleo Zeynel demlotlr ki: 

- Vık'a gGnü terlımdı ça 
h~ıyordum. Buradı bulunın maz· 

noo Ahmed, tarlanın yanından 

geçti: 
- Uğorolı, nereye! dedim. 
- Sığırlar kayboldu, onları 

arımı~ı gidiyorum. Dedi, bir 
mtıddet ıoora dönda, yine tar· 
lımı ıteldl ve birlikte oturup 
birer sigara yaktak, konuşuıken 
birdenbire allAblar atıldı: 

- Bunlar ne? diye ııordom. 
- Avcılar olacak. Dedi. 
Bela Maıtafı, dahı bazı mi· 

daf11 tıbltlerl dlnleteceğlnl ıöy · 

lemle Ye mıhkem,ce bu ııhh· 

lerlo getirilerek, dlnlenmeal için 
qıahıkeme bıtka bir gaoe 
baralulmııtır. 

~--.---.-~--.----~--.---.---.-~-

eoyıları çıhnmıotır. 

l' an kesicilik : 
Muarhkbıeıada &1hıkalılar · 

dan Dnl oğlu Yusef, yınkeei · 

ellik suretlle Trtfo'nun lkl 
lirasını çalarken ıutolmuıtur. 

Terziden çalınan şeyler: 
Yeni kavaflar çero•Hnda terıl 

Muaııfa'ıııo dakUoındıa· bir 
ceket Ye oo Ura pıra ç.lın 

mıştır· Hırsızlığın sabıkelılır· 

dın latınbul'lu Babıeddlo tı 
rafından yapıldığı ınlaıılmıı, l"e 
Bıhaeddtu tutulmuştur. 

Araba kazası 

Kemer kOprOsaode arabacı 

BaseyJn oğlu Salih ldarealnde 
bulundurduğu ylk arıbısını 

Bekir kızı sekiz yıılaundı Sı 
llhı'yı çarptırmıı ve ıyıgındın 

yarılamıotır. 

llırsızlık 

Kahramanlardı Bebremen 80 

kağındı oturan İbrahim karıaı 
Zeynıb'ln mıga11dı çalıotığı 

11radı nine giren hırsız tara 
landın b111 etyısı çıhnmıetır. 

Bıraıı aranıyor. 

Cesed 
Hftviyeıi teshil 
edilmek ftzeredir .• 

o•cıkt1r. 
9 Hazirandı lsıınbul ;mah· 

telltl İzmir mahtelltl ile, An· 
karı muhtelftl ıynl ecnebi ta· 
kımlı oynıyıcaklır. 

Bu mOeabıkalar İetıobul'dı 
yıpılacıktır. 

f zmlr mohtelltl kadrosu, bu 
mftPabakalar için 16 idmancı 
• ., bir ldırrclden mlrekkep 

olacaktır. 

Federaıyoo, bu mtllıbıkılar 
için Anopı'dın kunetll bir 
takım getirmek Qzere teıebh6 · 

sıtı gCrlıoılotlr. Bu ııkımın 
~__,..__,..__,..__,.. ____ ~~--.-~__,..-
Erkek Lisesi 
Şampiyon. 

Don Balk 11b11ıoda mektep 
iller llkloe deHm edildi. Er· 
ktık llae•I, Boca orta mektebini 
yenerek 934- 35 ıımplyoolo· 

ğuno kı11odı. Birinci oyun ZI· 
raat n Erktık moılllm mek· 
teplerl araııoda idi. Maılllm 

mektebi razgAr allına dtıımGşta. 
İlk dıklkalardı geçlrdt~I ıehll · 
kelerden sonra bir gol yldl. 
Fakat derhal ılıvrındı ve biri 
penaltıdın, 2 gol çıkardı. ZJraat, 

devralolo sonuna doğru mnkabll 
aıyıyı çıkrrdı, devce 2 - 2 bitti. 

ikinci devrede her iki takım 
birer gol dıhı ıterık 3-3 be· 
rabere kaldıltr. 

Davacı, hAktmtn bu dlkkaıe Harar Emiri 
teyao ıOılerlnl dinlerken, he 

C um ı °'ısı nahlyealnde Göl 
cftkler koya cl•arıodı Trpeıırla 

Erkek Ilı"''• Baca maçında 
llselller dıhı ılllocı dakikada 
ıol bir ık.anlı ilk gollerini çı · 

kardılar. Buca canlındı, fakat 
fıcaatlardan lıtlfade edemedi. 

Yecınıadan geç nefee ıhyorda. Mfttavaat etmiş. 
Cenp nremedl. Asmarı, 16 (Rıdyo) - Ha 

fftklm; bu defa ıuçluyı rardın gelen haberlere ı.,,öre 
dGadG: eıkl Harar emlrl, mfttataat 

- Ne dlyecekaln? etmlıtlr. ltılyao ordusu kamın· 
- Efendim, bunların bepıl dıolığının neıreul~I emir ftıe · 

de lftlrad1r. Ben kim olayo· rlne muharipler, kitleler bılln · 
tQm ki, bu yııtı hiç akhmlD de gelip sllihlırını teıllm edl· 

mnkllnde bir hendek içinde 
enıesladen kurıanla OldGrGlmlt 
olın bihlyetl bellr1ls tıhaı Ol 
dGreoler hıkkındıkl ıabklkata 
mftddelumumlllkçe denm edil· 
mektddlr. Mftddelumumlllk, mık· 
ıulao hDvlyetlnl teeblt lçla buı 
deliller balmuıtor. lıler be· 
rlnden teıkikiere dnam olun•· 

;rmedlil ft!ylerl yapıyım. yorler. cıkhr. 
~~ ......................................... . AV R u p A' L ı K A o ı N 'lnyo ile dostluğunu• olduğono 
~ hiç sôylemedlnlı! Dedi. 

V E M A H R A C A 
Genç kadın koc11ına hayretle 

bıktı; doktor ıöıDoe denm 

Kozmopoliı 

- 18 -
Bundan aonra, cehennem 

•l\ızluına doıra ~ldectllı; gil 
lel Madam! Ude.agor ıultaaı 
••paran en IDkıı kısımlarını 
kendlıl için tatta. Maiyeti de 
dtter yerleri tuttular, ha ... Si · 
ll11 için en IAyık yeri buldum 
"•dım! Y ınınııda, bir birin" 
btt11lk iki kamara nr, bu ho· 

~llaaa gidecektir, herhalde: 
ııayaruaaı lise kamırala11 göı· 

'ereyim! 

Ne glsel teklif, ne kadar 
•tıaıaaa göre bir teNd6ftft 
a.ı Oaclıu, ikinci kamarot, ' 

llael dellbabaıa g61terdlll ba 

asri Roman 

J. L. Mortendea 
iki kamarayı beyeodl. Gazel, 
iyi yerde, rabıt n.. . Karyola· 
lar birer kltlllk idi! 

Hemen bu iki kamaraya yer
leıeo Oadrn, kaçak bir ha 
•aldın tunlet eeyııını, fotog 
raf mıkloeafol ve bir deete kA 
«•t çıbrdı. Galerek: 

- Benim Aletlerim! Dedi. 
Kendlılode bir anloç, eebebl 

meçhul bir bal Yardı. 
Bu ııradı Erbert geldi. Çok 

memnun idi: 

- Blıl yemeğe dnet etti· 
ler: Fakat siz hanı Mornlog 
Poıt dlrektôrlerlnden M. Frl· 

elti: 
- SuHrl ile çok ıbbıp! BI 

ılm kendi Hporunı binme 
mlzdeo çok memnun. Blıl ken· 
dlsloe mlııaf lr addediyor! Dem 
dahı kimin ile tınıııcığım, 

biliyor musunoı? Umumi veli 
alo ınceıl Lıydl Brrdmın'ıo 
hemılreııl Te loglllz bıı.kaııı 

madarGnln zeyceııl Laydl Lla 
ton ile de tanıııyorn1! Dedi. 

Erbert ınloclnden yerinde 
duramıyordu. Ondrev bunlara 
ehemmiyet nrmlyorda. Ve: 

- Slıln kamaraoıs benim 
kamaramın ıım karoıııodaclır! 

Aramızda bir bGlme nr! Dedi. 1 
Erbert'ln yGıGnG buruıtur· 

maıaa kulak umayaa OadreY: 

Llıe, 26 ıncı dıklkıda ikinci 
sayısını çıkardı. Bacı, rGzgArı 

lehine ılmııtı. Denenin ııon 

dıkikaaıodı llaeye bir gol attı. 

İkinci devrede llııeli#er 10 oyun· 
ca ile çıkhlar. Fıkat dene so· 
nana kıdar hlklm oyosyarık 

bir gfll dıhı çıkardılar •e oya· 
na 3-1 kı11ndılar. 

- Bu nılyet ıeoln doıtla 

rıolı naDoısebetlerlol kolıylıı 

tıracıktır. Sonra... Ben gece 
çok fena yatarım. Yanımdaki 

lerl rıhııııs ederim. Sonra! .. 
Denfse de ne kıdar tabım 

mal edeceğimi bllmeyorum!.. 
Yemeğe ne nklt gldeceAlzP 

n.,d1. 
- 15 dakikayı kadar. Ça· 

hak h11ırlınıoız. Laydl Ltıton 
n oğloodın batka dHette ge· 
neral Bemıtl •e ınceııl, daha 
birçok klmıeler de nrdır! 

- Şu bılde .. (ıllln itler yo· 
landa demek oluyor? 

- Rem de çok yolunda ... 
Ziyafete, ıon derece montıaam 
Ye iyi •aslyette lttlraklnlıl rica 
ederim. GOrftyoraunuı ki, yeni 
hayalımı& ilk andan itibaren mi· 
kemmel ıarette lnklıaf ediyor! 

Doktor mea'ad bir belde 

Vlyıoı'aın en ylbek bir ta• 
kımı olm111 dı çok muhte· 
meldir. 

lımlr A. n 8. mubıelltlerl 
ealı gaoaoden ltlbıren çılıth· 

rılmığı bıılaaıcakhr. 

Mülayim ve 
Dinarlı Mehmed. 
Buglln Alsaocak stad· 
yom unda gDreşecekler 

BugDa lamlr, mfthim btr 
spor gaoa yaııyor. Saat 14,30 
da Alıancak apor eıb1&ında 

bfltiln d6oya Tark'IGğilofto gök· 
sGoQn Utlbarla kabartın Dl 
narh Mebmed pehllnnlı MO· 
liylm pehllHn Aleaocak spor 
ııbaaıada gftreırceklerdlr. Ame· 
rlkada mDhlm birçok monf 
fakıyetlerdeo sonra lııtınbal'ı 
dönen OJnarlı Mebmed pehll 
n11; Mtlllylm pehllnnlı y11p 
tığı bir gQreıte yeollmlı,tl. O 
•ıklttenberl karoılıımıyıo bu 
iki garetÇl ıraııodı bagao 
yıpılıcak olın karıılaımı, ayol 
r:amıodı bir rnaoı mahiyetini 
de haizdir. 

Bu itibarla ayrıcı ehemmi
yeti vardır. 8ılk, bu ıareee 

bClyGk ehemmiyet vermektedir. 
HıuA char vllAyet ve kıza 

lardao bile gftretl görmeğe ge· 
tenler çoktur. BugDo Aleaocak 
ıtıdyumaoun çok kalabalık 

olecıAı kaneıle tahmin edil· 
mektedlr. Gareo, ıerbeat ola 
caktır. 

Gftreıla hepimizi ınlodlren 

diğer mahlm bir buaoelyetl de 
C. H. P. Al&1ocık Komunu 
menfeıtlne oluoudur. 

~~--.---.-~-ı---~--.-~--.---.--

Habeş hOkt1meti mi, 
yoksa bir heyula mı? 

Roma 16 (Radyo) - Garbi 
Habetlıtın' da Gore :: oebrlnde 
yeni bir Hıhee hlkumetl ku· 
rulduğuna buradı lnıaılmı 

maktadır. Bonon bir hGkumet 
beyalAnodıo ibaret olıbllecrgl 

ıOylenlyor. 

Roma 16 (Radyo) - Sodan 
yakınında yeni bir Habrt hD· 
kômedala lt!tekkal ettlll bık 
kandaki haberler Romı hDlul 
metince ciddi kartılanmımııtır. 

Siyaıi mahfeller, buna lmkAa 
görmemekle •e ortada emrhıkl 
bolonduğuna ileri eacmekte· 

dlrler. 

kabineden çıktı; Oodrev kı· 
msrayı çekildi, kapıyı arkadıo 
ııarmeledl; biran için kendlılol, 
husuıi Ye ııhıi nlnde addetti. 

• • • 
Yemekten ıonra, bir ıejloaga 

y11Janmıt Ye denl•lerl ıeyrel · 

mekle olan Ondrn: 
- Baıan boalar fena bir 

bayatın baılaogıcı ııayılamaı! 
Diye dfttftndd. 

Üat giherlede diğer yolcu· 
lar dı vardı. Banlar da ,ejlonk· 
tarı 011nmıılır, kcadllerlace 
blrteyler dltGnGyorlardı. Bir 
kı11m da Erbert 'e gemi dok· 
toru beraber olda~u halde 
ayaklı ve blrblrlerlle gOrloerek 
geılnmekte idiler. 

Oadrn: 
- M. Fılllng•'ya bir letek· 

kir mektabu yamalıyım, Dedi. 

- Samı var -

11 alleşietau 'da ___ ............. -.~-
Şimal ve cenub ceb• 
helerindeki harekAt 
Adlı ·Ababa, 16 (Rıdyo) -

Şimal YO cıenub cebbelerladı 

çalıımakta olıo kolordular, bet• 
11Dı logıl edllmemlt otıa bO · 
tan aabıyı mube11r• 1Jtn11 
almıt bolnnmıktadır. 

Birçok Hyyar kıt'alar, mulı 
telif tıtlhmetlerden Wikr.rt mn. 
ıllerl hırekealne bıtlımıılardıı, 

Asmarı - Goram yolu bit· 
mletlr. Goram - Oe&1le, Adlı· 

Aaba yolu yıpılmıkt"dır. 

Yeniden birçok kOprGleı 

karulmaktadsr. 
Adh·Ababı fıçlıl t~tkllllı 

façlıt fikirlerini vermek azere 
bir ınekt3p ıçmıtlır. 

Hıbeılıtao'da dı ıendlkalar 

korulıcaktır. 9 Yeni kfttftpha· 
ne ıtılmıotır. Ayol samında 

hılka mıhauı bir sinema de 
ıçılıcıkhr. 

Vail M. Botıy bu Babet n 

ecnebi ınccarını toplımıı H 

vaziyet Oıerloe mG11kerelerde 
bolunmuıtar. 

Her gan millhakattan mıh 
sulit gelmeğe bıolımıııır. Ha· 
rar'dı yeol lltlcılar olmuıtur. 

1500 ttıfenk teallm edllmiıtlr. 

Mltralyôz n mablmmıt yek6ua 
m6blmdlr. 

Marsilya 
Cinayetini yapanla· 
rın elebaşısı ser· 
hest bırakıldı. 

Todao, 16 (Radyo) - Mar· 
sllya cinayeti fılllednl idare 
etmekle hh•m oloo1rak 193' 
yıhnın blrlocl teırlninde lcıl· 

yan zabıt11ınca tevkif edllmlt 
olan doktor ( Aote PHellç} ıer· 

beat bırakılmııtır. Buoao ıebe · 

bl, ltalyao kanunlarının Ud 
ıenedıo fazlı klmaenla bllt 
hftkDm mevkuf kalma.,na mi· 
11ld olmım11ındıa ileri gel· 
mektedlr. 

Bir tavzih 
Aydıo'daa yazılıyor: 

G11etenfzln 12 mayıı 1935 
terlhli 5609 numarıh nftıba · 

sında çıkan K. S K.. AltınoH 

maçının ta'8114tıodı Ödemlıll· 
lerlo çok kun,.tll oldaklar1aı 

ıolıtmık için bundan ık( eeae 
nel ~ydıo mubtelltlne yıkın 
kanetll Aydın tıkımının Öde· 
mlılllere 6 O gibi açık bir fark · 
lı yenlldlklerlol y11mıktadır. 

Bu maçı eeyredealer, Aydın 
talı:ımının mubtelhe yakın de· 
ğll Aydın11poruo birinci takı· 

mındıo 2 3 kişile tıkYlye edil· 

mlı ikinci tıkım olduğunu bl· 
lirler. Bu takıman muhtellte 
yıkıolığıodao •11geçeltm, bl · 

rlnci tıkım bile değildi . Belki 
Ôdemlt'Hler ıak•lyell olarak 
gelml~lerdl. Ocuını bllmlyoıuı. 

Eğer Aydınspor tlmdlkl n ge• 
çen ııenekl kadrosunu lıt maı 

olıaydı; Ôdemlt'lller maıttbl· 
yet demlyellm de beraberllll 
ıor temla ederdi. Bülend 

Adi8·Ababa'da Mareşal 
Badoğliyo'yu Ziyaret. 

Londrı, 16 (A.A) - Deyti 
Telgraf gısetealnln yaıdılına 
gOre Adlı · Abıbı'dıkl logllla 

elçlıl ile baıı dlplomatlk mi· 
meHlller ç.rıamba gGnCl Ital· 
yan bııknmuadanı Mıreııl B•· 
do&llyo 'yu reımen ılyaret et· 
mlılerdlr. 

SGylendlAlae gGre ba ıl711et 
ltalya'nın Babeılıtan Claerladekl 
h&klmlyednl tuammu eder 
mabl1ette cle&llcUr. 



Avrupa Ve Türk Müs- Son Daköka: 
Dünya Tehlikeli tahsilinin Bo. 
Bir Yol üzerinde! yük vatanseverliği Doğrudan Adis-Ahaba Şuşoiog __ ......... . 

'/3aştarafı l inci sahifede -
,aınde bu hareketi hakla göste 

ıecelı: eebep ıramak.tadır. 

---···· - Başı J inci &ahifede -
Doğrı1ya .• Bir Avrupa şehri ka· Dediğini 

Müthiş 

Kaçakçılar 
murabhaelarıodao ve ihracat 
taclrlerlndtn mQrekkep olarak 
Jzmlr'de toplanan fevk.ilde 

kongre mO.ıakerelerlol bitir· 
mfştlr. 

Alınan vergiler 
birleştirilecek mi? 

dar imar edilecekmiş .. yapabilecek mi? ••• .. 
Artık tank kul. 
lanmağa başladılar. Londra, lö (A.A) - Parla 

len döneıa M. Eden orada Leon 
Blum ile yapt•ğ• mft14kat bak· 
kında hiçbir şey aOylememlştlr, 

FJioden ile yaptığı mOIAhtın 

çok memnuniyet verici bir ce· 
reyan almıı olduğa iyi mald 
mat alan mebaf Ude eôylf'P 

mektedlr. 

Parls, 16 (A.A) - M. Leon 

Blum ile loglliz dıt işleri ba 
kanı arasında vokubulan g0r6ş 

meyi mevzuubaheeden Ekselsl· 
yor gazetesi, iki halu1met ada 

mının Fransa ile loglhere ara 

l!lnda it bfrlfAlnln teslelne 
inanmakla beraber dış siyasa 

bakımından bogftnQo mObim 
mee'elelerl fizerlnde .ulııablle 

ceklerlnl eaomakla bir hataya 
dOımaı olacaklarını yazmak· 
tadır . 

SOylendlğlne göre, M. Eden 

logtllz efkarı umumlyeslnln çok 

tezatlı temayOllerlnlo tesiri al 

tında bolonmaktadır. Buna mo· 

kabtl M. Heryo'nun dışbakan 

lığa tayin edlltcek zat hakkında 

gösterdiği mubılefetl yenmek 
endlıeel içinde olan M. Leon 

Blum M. Flanden'ln selef luln 
mee'olfyflltlerlnl şimdiden tayin 

etmek istememektedir. M. Leon 

Rlum gf'nç loglllz bakanının 

M. Mueaollnl'ye karoı besle · 

mekte olduğa f lkri sabitle meş 

bu görOnm"ktedlr. 

Londra, 16 (Ra:Jyo) - lo 
glllz · Ruı deniz mtızakerelerl 

mftoaeebetlle iki taraf marah 

hıelarımn ve hOkQmet erkAoı · 

nın bulunduğu bir ziyafette 

bir nutuk tradeden Sovyet 

Rusya'nın Londra bftyük elçisi 
M. Majlakl demiştir ki: 

F111eo geçen sene lzmlr'de 

yapılan ve Ege lktısadf mınta· 

k11ını teıkll eden yedi vlllyetin 

mümeHlllerloden mClrekkep olan 

toplaotada yardım hleaeıl nlı· 

betinin yOzde Oç olarak tesbhl 

teklif edllmlt ve ~imdi de moh 
tdlf yerlerde yftzde ftç buçuk, 

dördıl bu len mohtellf nlebetler 

tatbik edildiğini nazara alan 

kongrf', yardım hiHeıl nlıbetlnl 

yOzde iki olarak teıbh etmeyi 

ittifaklı uygun bulmoetıır. 

Kongre; yardım hlsıelerioln 

tahsil ve clbayet eeaelara Qze· 

rinde ozon tetklkatta bulonmoı 

ve en emniyetli, mazbut ve 
verlınll ıeklllerl tesblt eden lea· 
betli kararlar almııtır. Bn mu· 
karraratan tatbik tarihi TGrk 

hava korumu genel merkuloln 
taevlblne bırakılmııtır. Taevlp 

edilecek tarihte tatbikine baş 

lınmak ftzere bu mOzakerat 

makama ta arz edil mittir. 

Boğazlar Mes'ele
sindeki Dileğimi

ze Gelen 4 :evaplar 
· Baş tarafı l inci sahi/ ede -
yığılmıı ve bu kAf i değilmio gibi 
Filiıtin'de hava istasyonlan teaia 
etmeğe kftlkmıştır. Halbuki İogil· 
tereoio Mıaır solarıoda hiçbir hak:· 
kı yoktur. Zira, mO.ııtak.il bir hü· 
kumeuir. FHlstio ise, uluslar eoıı· 

yeteaine aittir. İogiltere'nin yalnız 
bir manda hakkı vardır. 

Bütiio boolarla beraber lngil· 
terenin 5üveyş kanalını kapatmık 

istemesi de Akdeoizde ııtatü~oyu 

ihla.I etmiotir. Sanki Süvero kanalı, 

iogiltere'nin kendi malı imiı. Fa· 
kat en çok dikkate eayao meıı'ele 

Çanakkale boğazlarının tahkimi 
için İogiltere'nin Türkiye ile mu• 
tabık kalmasıdır. 

Hareket Günü 

- Gerek dOnya, gerek Av· 
rapa kıtaeı, tehlikeli bir yol 

Qzerindedır. Do yol, harbe doğ· 

radar. BtltOn A vropada bir 

harb havası esmekte olduğuna 

herkes söylemektedir. Beynel· 
milel havada fırtınalar vardır. 

Acil tedbirlerle tehlike izale - Başı 1 inci sahifede -
edllmlyecek olurea Avrupayı harb 

yardımlarını eelrgemlyeceklerdlr. 
letllA edecektir. 

Sovyet Roıı'yH, bir anlıoma 

için Almanya ile milzak,.relere 

hazıdır. Fakat ıunu da kabul 

etmek lazımdır ki M. Bitlerin 

sulh p1Anı, şayan kabul olamaz. 

BGtftn devletler, topla bir ıolh 

kurmalıdır. Almanya ile geoit · 
llyecek gOrCışmelarde bu ıulh 

esasına htloat etmelidir. 

Eden, dan selef 1, SJr Sımuel 

Ankara 16 (özel) - Doğra· 

dau do~roya alınmakta olan 

vergilerin tevhidi ve bir nam 
•hında alınm111 için Maliye 
Vekaleti tarafındın tetkikat 

yapılmaktadır 

Yugoslavya 
Nazırlarından Şevki, 

Böyftk şefimize arzı 
Tazimata gelecek .. 

İ&tanbol, 16 (Özel) - Yu· 

gosluya nazırlarından Şevki 

Behmen, yakında ıehrlmlze ge· 
lecek ve AtaUlrk'e aıtygılarını 

sanmak ftzere Ankara'ya gide· 
cektlr. 

Do zat, Yugoslav kablneılnde 
saodaUyesfz nazır, yani devlet 

naztrıdır. 

Ayan 
Meclisi de 
ilhakı Kabul etti 

Roma, 16 (Radyo) - .Ayan 

meclisi toplanmıştır. Bo toplan· 

manın aebebl Bıbeıfatın'ao İtal· 
ya'ya ilhakını taadlktar. 

Prene Honberto n ulr 
prensler, memleketin ytıkaek 

zevaır, bOtdn bıkanlar bu içti· 

mıdı hazır bolonmuılardır. 

Trlbnolerde yalnız zecri ted· 

birlere lıtlrak eylememlı dev· 
letlerln seflrleı 1 bulunmuotor. 

M. Federconl bir nutuk ile 
içtima sebebini izah etmlıtlr. 

Kararname reye konmuı ve 

337 rey ittifakla kabul edil· 

mlıtlr. Vlktor Emanoel'fn Ha· 

bet imparatoru unvanı da ayol 

ittifaklı kabul edllmlotlr. 

Bundan ıonra umumi bir 

alkıo baılamııtır. M. Jı'ederconl 

Mareıal Plyetr ve Badoğlto'yl 

Habeoletao hıdıvl tayin eden 

kararnameyi de okomuı ba da 

kabol edllmlttlr. 

Ba meraılmden ıonra prens 

Homberto, Sinyor Mo11ollol n 
kabine erkAnı, M. F ederconl ve 

Roma 16 (Radyo) - Lava 
ro Façlıte gazetesinin Adla 

Ababadın aldığa bir habere 
göre, lıgıl sahaıunda hayal 
gtınden gdne tabii şeklini al· 

maktadır. işgal \'e iltica h1re · 

ketleri devam etmektedir. 

Babeıhtan hldhl B11dogllo 
bir emirname neşretmlı ve iyi 

hareket eden Babeıl ı lere karıı 
çok iyi muamele edllece~lnf 

fabl aksi hareket edenlerin 
ıtddetle ce.ealıudırılıcaklarım 

blldlrmlıtlr. Sudın'dan kızıl 
denize kadar olan legal saha· 
ıanda hiçbir hAdlae olmamak· 
tadır. 

Adla Abıba'da şimdiye ka 
dar mevcud olmayan elek.lirik 

tesisatı yakında kurolacıktJr. 

Habeolatan'da sadece Barar'da 
elektlrlk vardır. 

Dcedava'da konsol Plyetro 
Farlna O.ç dispanser açmııtır. 

Adli Abıba Molkf Valisi M. 
Botoy gazetecilere Oabeulatan'da 
yıpılacak imar plAoı hakkındı 
izahat nrmtıtlr. 

Bu izahata göre Adie Ababa 
bir A vropı ıehrlnden farkla 

olmıyacaktır. YalD1z bu lmıratı 
yapacak mftbendlele-r ıebrlo Af 
rlkai şeklini bozmamak emrini 
almıılardı r . 

Kıbıt patrlkiol Badegllo '.;a · 

bol etmlıtlr. Badegllo bırp 

dolayıslle yıkılmış olan klllee · 
lerln tamir edllecf'ğlnl vadet 

ml,tlr. 

Iran Veliahdı 
Tahran, 16 (A.A) - Avro · 

pa seyahatinden danen vellahd, 

ilk defa olarak hdk6met erkA 
ntle sef frlerl ve meb'uslırı 

kabul etmlıtlr. 

Manisa'da ihtifal 
Manlea, (Boeuai) - Bogün 

Hava ıehlllerlol anma töreni 

bQyftk bir kalabalıkla yapıldı. 
Tören tam saat 10 da kale· 

den atılan topla ve meraelm 

knmandınının lıaretfle açıldı. 

Gerek merasim yerindeki ve 
gerek reımf binalar üzerindeki 

bayraklar•n yarıya indirilmesi, 
Fabrikaların ötmesi ve devam 
eden etlktltla hava oehltlerlmlzf n 

meclis reisi Koatanzo Çtyano bıtaraları anıldı. 
ve meb'uı Karlo hep blrJlkte Ordu namına asteğmen Enver, 
bu kararnameleri hAkedllmlı Hava korumu namına korum 
olan mermer levhaların kG· mohaaebeclel Rlza Ak&lp, Bele· 

oat re1mlnl yıpmıolardır. diye namına Mabendla Ömer 
bfrf!r söylev eöylemlılerdlr. 

Hapisanede tamirat Söylevlerlo bitiminde mozlka 

Şehrimiz Umumi haplsınesf· b11tn bir mart çalmış ve bir 
ntn tamiri bir bç gQoe kadar manga aeker ftç defa havaya 

bitecektir. MOddelumumlllkçe alet ettikten sonra merasim 

az bir para eadedllmlı olmaın· mahallindeki bayrağın öntlnden 

Bonr'le buluımuş •.e ozon na rağmen Umumi hapleane, geçilmek euretlle tOr.,ne nlha· 

Viyana, 16 (Radyo) - Va 
tanf cephenin kumaodınhgını. 

bizzat b19bakan M. Şoınlng de · 
ruhte etmlotlr. Baıbak:an, ya· 
kında yarı askeri kuvvetleri 
dağıtacak ve ordunun yanıba · 

ıında kuvntli bir milis tetki· 
lıltı yapacaktır. M. Şoınlng ~· · 
zetecllere beyanatta bu)onırak 
demlılf r ki: 

- Mille kuvveti, ordunun 
yınıhıtında yer alıcıktır. Bay· 
rağa beyazla yeetldtr. Bundan 
bOyle muhtelif teeekkftller ara · 
sında rekabet kalınıyacaktar. 
Bfttftn ce-pheler, vatıaoi crphe 

içine girmelidirler. 

M. Şoınlng, bu değlılklik · 
lerio ne va.kit yapılacağına ıOy· 

lt memlotlr. 

Vh11nı, 16 (Radyo) - MI· 
U. hırlclndekl gönüllü kuvvet· 

lerln dağıtalıcığı hakkında ~. 
~uşolng'ln bevanah, endişe ile 

karıılanmııtar. Siyasi mıhf il· 
!erde bu kadar seri . bir hare· 
ket beklenmeyordo. Ba haber, 
Avuıstm:ya'da derin akisler 

oyandarmıştır. Gönftllft kuvvet· 
lcrlo yakanda ellAhtan tecrld 
edfüc"ğl kanaati vardır. 

Roma, 16 (A.A) - Avue 

torya baobakao monlnllğindcn 
azledllen prens Starhenberk, ya 

rın borada Avusturya ve ltal· 
yan takımlara arasında yapıla · 

cak maçta hazır bulunmak 
üzere gelecl'!ktlr. Prenelo. Mua· 
aollnl ile de görOımesl mubte· 
meldir. 

Roma, 16 (Radyo) - Prens 
Starbenberg, bogftn ltılya Ayan 
meclisinin toplantıaanda bolon
moştur. Yarın, (HogQo) Avua· 

torya • ltalya sporcuları ara · 
eında yapılacak olın maçta hı· 
zır bulunacak ve iki gOn ıonra 

Vlyana'ya dönecektir. 

Pan Amerikan 
konteraosı. 

Nevyork, 16 (Radyo) 
Hariciye encOmenl toplanmıı · 

tır. Enctımen Pan Amerlkao 
konferansının programlarını ha· 
zırlamalda meıgoldar. 

Bazeborg, 16 (A.A) - O•· 
kiki bir ıanga benseyen, anG°' 
çıkan m4nlaları &ôki1p atın ff 

yol tızerlne gerllmlı kablolıfl 
keıf p kaldıran cihazlarla deli O 

mek ve patlımak bllmes ıaı · 

tiklerle mftcehhez 6 tonluk bit 
ctomobll, hududu geçerek Foo· 
tap kasabaeına varmıı vr o·• 
dakl bazı evleri de berbaff 
ederek son aftr'atle yoluna de· 

vam etmlıtlr. GftmrOk otooı0· 

blllerl kaçakçıları taklbetmll' 

lene de bunlar, yol Gzerf011 

çhf serpmlı oldoklarındıll 
gftmrDkçftlertn otomobtllerl, yol· 

larJDı devam edemlyecek bir 
hale gelmişlerdir. Bu gibi oto· 

moblllerl durdurmak için boo· 

dan sonra gtlmrakcCUerln tıo~· 
lara karıı hususi tftf eklerle 

tecblzl 14zımgelecelulr. 

Lord Loid 
Atatftrk'e saygılarııı• 

sunacak. 
letanbol, 16 (Özel)-lnglltef11 

bdkumetloln eski fevkalade 

mtserl, avam kamanı azasınd•0 

Lord Lold, bu ayin 27 ıocl 
gaoa ıehrlmlze gelecektir. 

Lord, AtatOrk.'e e1ygılarıo1 

sunmak Qzere bu ı~y"hıtl y•P 
maktadır. Sonra Çanakkale11 

ziyaret edecektir. 

Yunanistan 
l'emel 
Yasası Değişiyor 

Parle, 16 (Radyo) - Ada•· 
dan haber veriliyor: Yuo•O 

parlameotoın kanunu eaaai eO 

cftmenl, bogan parlamento bıf' 
kanı M. Sofulla'fn bııkaolı· 
ğında toplanmıı ve Yonınt•• 
tao'ın temel yasasında yapılıc•~ 
olan tadllitı konuemuıtur. 

NEDKALMiNA . . . 
mftddet konuşmuotur. orta okulları. yepytnl bir hıle ~etlrllmletlr. yet verflmletlr. -t' 
............................................................................ 1 .... 1 .......................................... ~ ... ~--~~~~~~ ... ~ 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-67-
-· Katya'cığım, hu akıım 

baıvekillme ıôyledlm; Patapo• 
da çağırdım . Berıey artık be 
zardır; 3 Martta ıeımf matem 

mftddetl biti yor. O giln için 

ıenl Moıkova'ya gôtO.rece~lm, 

Kremlfo'de seni imparatoriçe 
ilan edeceğim . Kızıl merdivenin 

ftstftnde halka kendini göıtere· 

cek, ıynl mevkiden •e ayol 

gftnde ben de Ro11 milletine 

hGrrlyet ve meırotlyet bıhıet 

tl~lml ıOyllyecettm!. 

Dedi. 

Kıtyı bftytlk bir eednçle 

Aleksandr'ın boynuna atıldı ve: 
- Şu halde, bGttln Raa'lır, 

benim iddia ettl~lm veçblle 

ıenln Rueya'oın en iyi bir adı· 

mı oldo~onu anlıyıcaktır! 

Oedl. 
• • • 

Birkaç sQf it etiket mea'eleıl, 

bu mOhlm Jotn bir mftddet daha 

tehirini •e mOrtectlertn perde 
ark11ında, karanlıklarda bir 

mftddet dıha çılııablloıelerlnl 

temin eni. Fakal erbabı irtica 

için ertak herıey mahvolmuş İmparator, son kabine içti söz sOyltyeblllyoıdu! İlk iş ola· sureti bt'lyede 14zımdırl 
.temekli. maında bu karımoı bildirmiş rak cep takvimini tetkik etti. PekAIA .. 13 Martta. 

Motlıklyet, ııaltanıt, ıon mut· 
lak htlk11mdarın kendi ellle Ol· 
daratayordoJ 

Birkaç ,gan ıonra, çarların 

mutlak iktidarları 11dece bir 

batıra olub kalacıktı; fakat ıon 
dakikada hiç ummadıkları ve 

beklemedikleri blr mftttef ik 

bulan mGrtecller, ne yapacak 

lerını oaıırdılı11 . Katya'nın mtı 
1 temadlyen arıao zaferleri Onan. 

de her amidi kaybeden mftrte· 

ellerin buldukları yeni •e umul· 

mayın mftttef ik, gene bizzat 
Kıtya idi . 

7 Martta.. . İmparator azami 

bir neı'e lçlode gelerek, mCia 

takbPI imparatoriçeye taç giyme 

menelmtoio 12 Martta Krem 

lln'de yapılocıııoı haber terdi. 

ve tabit imparatorun bu kararı 

olduğu gibi kabul edllmlıtl. 

- Katya.. Bet gtln eonra 
f mparıtorlçellk tıcını arta~ ha· 

oına tıkacakeın!. 

Fakat Kalya, ınlneceğl yer· 

de, dalgın ve di1'1ftncell olarak 

dordo; hiçbir cevab vermedi. 

Birçok defalar, imparatoru oya 

lımık, kandırmak ıuretlle OIOm 

den naııl kurtardığını doıündd 

hep '"Hayır! .. Demek suretlle 

sevdl~lnl ııutkaetlardın kortu· 

mıetı. Şu halde, taç giyme me· 
simi de 12 Marna olmsmılı 

idi. Bono biraz daha talik 

llıamdı. itte bu taliki temin 

edecek bir yol, bir çare ara · 

yordu? Bonon için ne ıevhıç 

eeerlerl gGıtereblllyor, ae de bir 

Ve galerek. - 13 de mi.. A'la ... 

- 12 Mart mı?. Mamktın _ PekalA .. 20 Martta olao.o! 

detti. Bogüu için ben dleçfye Bele takvime bak, bu gtıne dl 
randf'lvo verdim! randevun var mı? 

Dedi. - Hayır. Baometli çar b••· 
Alekeındr da gOldO! Kıtya· retlerlle randevum var!. 

nın gösterdiği sebeb cidden ga Son suikasd 
rlb ve gftlGnçtfa! Bir taraftan 
biltfto Rosya bu merHlm için 13 Martta, aabıhleyln, b•f 
lılol gdcftnü bırakmıt h1Zırla- baıa çay lçlyorlarken, lmpırll' 
nıyor, beri taraftan da Kııyı, tor, Adeti olduğa veçhUe 1'•

1 

1 ..ıı 1 il ı hl ya'y• gflnGn programını ıı•b dtıterlo D tevav s e meogu r 
dlıçl parçasına verdiği ııOzfl dG· etti. 
otloftyordol Seninle sabah doa81DI bit' 

- Kalya . Aluy ediyorsun, ilkte dinledikten eonra, dab11
1
' 

değil mi?. ye nazırlle biraz çalıııcag .sO• 
- Şimdiye kadar bu kadar bundan sonra gene ıenlnle bit' 

il' 
ciddi olduğumu bllmlyornml Ukte Alınagles yomortı 
.eaebOtüo ciddileşerek· bu me· kabnltı yaparız. K•hHltı"9' 
raılmla 12 Martta olmaması - Şonu Var .,,,,,,. 
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Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
1.mlr pkercller çarıııında 20 numaradaki lmalAthıneml lı 

IDlr &lı:l Bltpuan Salahan el.anndı 1 numaraya nakletti· 
llmden •yın m8tlerllerimla alpırlelerlnl yeni adreılme Ter· 
IDelerlnl •ygılanmlı bildiririm. 

Gibel lmıir biaküviı fabrika&ı sahibi lııanbullu 

Ismail Hakkı 

lılta. M•. 111. al. koml1Jonandan: 
l - Ankara pnalsonaadakl kıt'• H mle11e1e erahnın 936 

f inanı yıla zarfındaki lhdyaçlanna Hrfedllmek esere 
350000 kilo •A•r ed kapalı zarf la mtlllakuayı koaal· 
maıtur. 

2 - MOaıkua Ankara lnaıım lmlrllll 11tın alma komlıyo· 
nanda 21 •5· 956 tarihine mG11dlf peqembe gtllll Hat 
ıut on bette yapalaeaktır. 

3 Mlnıkua19 konulan 350000 kilo ••l•r etinin tatarı 
8'000 lln olup teminatı mankkıteal 5450 llncbr. 

4 Şartaamell 420 karnı makablllade komlıyonamaıdan 

lateklllere •erlleeekdr. 

S - Eullımeye ltdrak edeceklerin teminatı ma•ıkkate mak· 
bas ve~• b.ak mektaplarlle teklif mektaplannı hnl 
.. r1 ları kana af tekilde tan11lm ederek •ıt on dGrtte 
koml11onaa1ara Yererek 1Hf lan •çma Hıdnde komll· 
yoaamasdı huır balanmaler1. 

'"-- 1128 3 7 13 17 

Mıt. M •· 11t. al. komlıyonandaa: 
l - Anbra'dıkl ukerl mektepler talebelerlle Cebeci ukert 

butaaeal haata entanıa 936 mali eened lhtlyaçlan•ı 

•rfedllmek bere 185000 kilo koyan eti kap•b urf lı 
ma.t .. yı koaalmattar. 

2 - m1Dıkua11 20 ·ö· 936 tarihine mleadlf çar .. mba gOnO 
auı on bette Aakan lnuım AmlrllAI aıtın ılmı ko
mllJoaaada 19pıluaktar. 

3 - Ma.U.19 konalu 185000 kilo koyan etinin latan 
68,50 lln olap teminatı mavakkatell 4672 lin 60 
karaı mabbtllnde laaekUlere koml11onama•d• .erilir. 

' - Mtlllü .. yı lttlrık edeceklerin belli gla ve ·111tten en 
11 bir .. , enel temhaıh ma••kkıte mıkbuı .eyı ban· 
b mektaplarlle teklif mektaplanm ha•I kıpab 1Hf la· 
rını komlayoaamau vererek 111t on bette mesktr ko· 

..... 
l 

mlayoada balaaabllmelerl. 1127 3 7 13 17 

lb . ..a. al. komllyoaaada: 126:1 
K.ltab19da yaptınlacak 19pl.r kapah zarf la eblltmeye 

kommat111r. 
2 - K.eelf ltedell 497,Slj lira 15 karaıtnr.llk laaaç panıı 

28,651 Undar. 
3 

' 
6 

lbal.t 10,6,936 çaqamb. gtkal Hat 15 ıedlr. 
&etlfDame realm ile idari •e feanl tutnameılal almak 
lltlyealer 25 lln karııla~ıada komlıyoadaa ıhrlar. 

Eblltmeye gireceklerden ilgili balan•nlar için 2490 
•yıb baaaaa 2 Ye 3 tlacl maddelerinde latenllea ve 
b.yıadarhk INlkuhA••dan ıbnma11 gereken fenni ehli· 
J•tnameler lçla ihale gtllllndea 8 gtlD enel meskdr 
bakmla19 mlnm•t ederek baradu abamcak belgelerle 
idare fldDamede lıteaeD .e behemehal •erllmeal mec 
bar olm wealb ile birlikte teklif ve teminat mektup· 
lanm da ihale •atıada• blr IHI enellne kadar M. M. 

lzmirsicilli ticaret 
memuı·luğundan 

TeacU edllmlı olan (Şark Sa 
nayl kumpanya•• TGrk anonim 
tlrketl) ala 12 ·5· 936 tart 
hinde Adlyen toplanan heyeti 
umamlyeıl zabıtnameel ticaret 
kanana hGkGmlerlne gôre ıl· 

elllla 1619 numaruıaa kayt 
n teeçll edlldlAI illa olunur. 

Reemf gazete ile Dt.froluoao 
ikinci dnetnamelere te.flkan 
ve haz.r bulanacak hl11edarl•r 
adedi her ne olurH olıon be
hemehal karar nrllmek eartlle 
grael heyet 12 May11 1936 
tarihine r .. thyaa ııalı gftnil 
ıaat on betde Şehitlerde kAla 
fabrika blna11nda ikinci defa 
olarmk toplantıya dnet olun 
mutlardı : 

Toplaatada 11at on beıte gö 
rltmelere bıtlaamıttır. 

Bay Taltt , Moekara rey top· 
lamak llsere bay All AgAh ile 
bay Salp Serter'I n kltlp ol• 
rak bay Şrmıeulo'J tayin el· 
mittir. 

Bu ıuretle teteU.ül eden 
Divan lebo genel toplaotaya 
loılnk etmek için aıağıda gGı 

terlldlğl gibi 11285 adet hl11e 
ıenedlolo yatmldığıaı ve bina· 
enaleyh eıaı mukavelename 
mucibince l~ba toplaotanın uıu· 
il dalreılnde tetekktll etmlt lımlr ılelll ticaret memur. 

luga mlhClrO reımlıl •e 
F. Tenlk lmAıı 

lıbu toplantıda lktlHt nkl olup kararların muteber olaca· 
letlal temıllen lamlr vllAyetl ~•Dl kayt ve teıblt eder. 

1 · Zabıtname idare heyeti Haundan bay 

Şark eanayl kumpanyuı T. Eut Alper komleer ufatlle 
A. tlrketlnln 12 mayıı 1936 huır bulanmuılardır. 
tarihinde yapılan eenellk Adi Komlıer tarlfıadan ltba top 
genel heyet toplantıııaa alt laaııya alt lllnın nktlnde n 

zabıt nraka11dır. Reımf gaıete l,e yapılmıt ol 
Eeaı makuelenamenln 25 el da~a n tetkik olunan dlger 

mıddeılae gôre eenellk tdl ur.kın da tamam n uıullae 

genel heyet toplantıundı 21 mu.afak balanduga gôrGlmOe •e 
Nlıan 1936 tarihinde haaır eelte açılmıttır : 
balanın hluedarlar ıdedl ka. Hasır bulunan hluedarlar 
nan1 aleaba erlpmedlilnden, daa bay Jak Ned'ln tekllflle 
yine meskdr elU makınlena· bıy Talat Mutkara bııkenhğa 
meye gôre •e Ankında çıkın eeçllmlttlr. 

Bundan ıoara rusncmeye 
geçilerek her iki maddeıl de 
aynen okunmootur : 

Mad. 1 - 1935 yılı mu•· 
melealne alt bUAnço ile kArft 
Hrar be1aplarıoıo .e idare 
mecllıl ve mftraklpler rapora·. 
nan okunup onaylanmHı •e 
lbnnaaıe Hrllmeıl. 

Mad. 2 - MOddetlerlnln 
blıme1laden GtlrG çıkan iki 
idare meellıl aaulle bir mtlra· 
klbln yerlerine yenilerinin ıe· 

çllmeıl. 

Toplantıya iştirak için hisse senedi yatıranların listesi 
Oıur duRa Bteee ıeoedtnln 

Hluedarın lıml Yer No. 

Bay M. Tallı Maıklra İımlr 

Bay Alfred Mato BrClkeel 

Bıy J. Bobert " 
&.y Jık Neef de S.lnnı Ismlr 

&.y Ro .. rd 

&.y Belloj 

Bay Morlı Batar 

Bay de Coek 

Bay Moriı Verbek 

Bey Ballı Oaann 

Bay Braaeenl 

Bay A. P. B. Mathot 

Bey Ad. Petlı 

Bay Salp Serter 

Brlbel 

" 

" 

!amir 

BrObel 

" 

.. 
Ismlr 

4901 . 49(0 
5161. 5210 

Muhtelif 

" 

" 

" 
.. 

l 80, 5071 . 6090 

Muhtelif 

" 
j941. j980 
5091. 5160 

Mahtellf 

" 

" 
il 

lit11e Rey Ktmta tarafından Rey 
adedi adedi temıtl edildiği ad•di lmHı• 

100 1 Kendld balanda 21 T.Mutkarı 

1559 ıo B .... T. Matk• 
ra tar. 

1115 10 
" " " 

1665 10 Kendld balanda 33 J. Neef 

868 

767 

100 

732 

8 R. j. Neef taraf. 

7 " " " 
1 il " it 

7 il il 

1100 10 Keadlıl balanda 35 M. Verbek 

100 

1025 

1264 

(84 

1 B. 11. Verbek ta. 

10 il " " 
10 " il " 

" .. " 

4 Kendlıl balanda 4 S. Serter 

lzmir belediyesinden: 
l - Bıyıodulak 1ahuıoda 

Doktor Moetafa Enver cadde· 
ılode 1200 metre kaoallHıyon 
ile bo kanallzaeyooa ba~laaacak 
KAzım Ôaalp bulvarında 180, 
ŞGkrD Kaya buharında 225, 
CelAl Bayar bol varanda J 75, H 

KllltDrpark içinde 280 metro· 
lak fenni IAğım yapılmuı 

14450 Ura bedeli keelf le 
2 · 6 · 936 Sala gClnll ıaat on 
altıda kapalı sarf la ihale edl· .. 
lecektlr. lttlrak için bin ıekeen 
dGrt llrahk muvakkat teminat 
makbuıa nya banka t~mlnıt 

mektobu ile 2490 ıayıb kano· 
nua tarlf I dairesinde teklif o 
gCln saat on bete kadar eaca · 
men baıkanhAına •eritir. Ketlf, 
proje Ye tartnamelcrl bıe mG· 
hendlıllktea 72,25 kuruı ma· 
kablll11de temin edilir. 

2 - V esir Oıman ağa ıa 

eebekeıl için 2200 metro elll 
ili 400 mlllmetro kutrunda 
font bora, muhtelif ebadda 29 
adet maaeon, 14 adet ambuvat. 
mınh T. 29 adet dlr1ek 'e 7 
adet bueoo dekıtremlte alana · 
caktır. e~pslnla bedeli keıfl 

5837 lira 95 kuruotur. 2 ~ 936 
Sah gGnG ıHt on altıda kapah 
sarf la ihale edilecektir. lttlrak 
için dôrt yGı otuz ıeklı llralak 
muvakkat teminat makbuza 
Tef• banka teminat mektuba 
ile 2490 ıayıh kananan tarif 1 
dalreelade teklifler o gan ••I 
on bete kadar encClmea bae· 
kaalıgıoa .erilir. K.etlf n .. rt· 
nameleri on beı kurae mukı· 

bilinde bae mGbendlıllktea te· 
mla edilir. 

1269 17 20 23 27 

Çocuk hastahkları 
mOtebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saaı onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 406 

11285 

---··-------------------------• lsmir tramvay ve Enell : Relıla emri berine edllmitllr. Rasnamenla tklael nihayet verllmletlr. 

Yekt\n 

blllaço ve ktrbarar he11plan maddetlne geçilerek çakıD idare imzalar: lımlr 12 Mayıı 936 elektrik sosyetesbıden: 
•e meelld idare Te mlraklpler mecllll uuından b.1 Baron Ktttp Rey toplayan Şebeke ameliyata dolayıılle 
rapora kltlp tarıfıadan okaD· Morlt Batar ile bay Morlı Şemeettla Salp Sertflr cereyanın bu ayın l~ iade: 
mat H reye konalank ittifak· Ver~k ve mlıaklp bay SOley· Rey toplayan Heyet bıekanı Borao.a'da uat 9 dan 12 ye 

V. 11bn alma komt.,oaaaa nrmelerl. 17 28 28 

. ı. kabul edllmlttfr. Rıporda mıa Falk'la yerlerine eeçlm Dr. Ali Agah K T•lAt Maıkara kadar bCltGa eebekede 
15 Mıyıı 1936 Aılf •lbldlr. 'd 2 d 5 

3 teklif edlldlil gibi kupon ba yapalmıı n mamalleyhlnln ye· " Buca • ıaat l en 1 e 
LI il il 1 ld nlden •aall•lerlne lıtı•akla ıe· Şark l8aayl kumpanyaıı kadar bfttCla tebekede keıllece61 

lzmir harici askeri kıtaatı ilAnları "'---~----------------...;... __________________ __ 
BaraHa uierl 11. al. komlıyoaandan: 1189 
~ Mıbıllt Miktarı llaY1kkat Umam tah Mina Tırlh gla 

teminat mln taten kaH tekli Hat 
itti o Ura Ltrı 

~.. BaraHa 108,000 102 1350 Açık 25,5,936 
puarleıl JO 

.. c 11 60,000 59 760 .. ı.~ Odea1ı1 
""lalt, maden 

'•ıı Bar••• 185,000 139 la50 .. .. .. ıs 
" .. Ödemlı 97,000 73 970 " .. .. 16 
l - Tlmea birliklerinin lhtlyıcı olup mlktarlan yakarıda 

2 -

3_ ·-
111alı odan .., Haylı maden k6mOrCln8n ıçık ekeiltme· 
lerl blnlırıadı gGtterllea tarihlerde yapdacakt,r. 

Umum tabmla tatarları ile maHkkaı teml~aıları blsa· 
larında yaııbdır. 

~ 

Şwrtnımelerl her gtln komltyoada gôrGAeblllr. 
leteklllerln 2490 •yılı kananan 2, 3 neG maddelerinde 
yaaıla veılkalırlı teminatı ma•akkate makbaı nya ban· 
kı mektablarlle muayyen vaktinden enel BurnaHdakl 

'-.._ ııkert llbD alma komlıyoaana gelmeleri. 9 13 1 7 21 

-----------------------------------~ ı...ır 111111 Emlak llldlrllllndea: 
'tara No. 

sı Birinci kordon denlı INlny01a gaalnoıa 
L. 

.ısa 

k. 
50 

Bir eenellk 
33 Kıhramaalu eepetçl 10k•k 106 eekl 80 120 

taj aamanb dClkkb. Aiti abk 

~•kan.ta Jndı emnl icar• Yerilmek. O.ere 15 gen mlddetle 
... i• lroaalmattar. lbaleal 28,5,986 peıtembe gani aut 
4' llplerla llUll e.ıık mlarl7edDe •lrHMdUt. 1181 

11na la pr ranıa mec ı are " "' 11 TGrk Anonim ılrketl \ ~· 
ıarafınd•n ıayla olunacak ıı · çlldlğl gôrGlmOttGr. Meeltıl idare mi· uyıa abonelerimlıee bilinmek 

man 99 tekilde IH•ll n mee Raınamede gGrGtllecek bat· meulll Gsere llAu olunur. 
llıl idare ızalarlle mtlraklple· ka bir meeele kalmadığından 1 O kuratlak pul • 
rla ılmmetlnln ibrası kabul toplantıya 11at on altı baçakta 1261 

lzmir Fuarı Başkanlığından: 
hmlr Fuarı elektirlk te1l11tı lçla lhım olan muhtelif DIDU· 

lak n katarda dGrt kalem N.K.B.A. yeraltı kabl01a HllD alını· 
caktır. Mah•mmen bedel 2210 lira olup ekılltme 20,5,936 çar· 
f8mba gene 11at onaltıda belediye dalre1f nde toplanacak Fuar 
komltealnee yapılacıgından lıteklllerln mlracaatları Uta olunur. 

lzmir l)efterdarlığından: 
Mnkll 

Sıgıcık Ltmaaı •e 
bGt6n SeferlblHr 
ka1111 11hlllerl. 

Clnıl 

o;. 12 balak rGıumu 

Bir eeneltk •aham· 
men kıymeti 

Lira k. 
170 00 

Seferlhl11r kaHıı S•ıaeık .e ublllerlaln bir ıenellk % 12 ba· 
lak rllamo mClzayedeye çıkarılmııtır. 19,5,936 •b gClnl ôğle· 
den 10nra ihale edilecektir. Taliplerin Seferlht11r Mıl mOdOrlO 

ıane maracaaıları. 1209 

Akhisar urbaylığından: 
HHlran 936 batından itibaren arayımıs fen heyed kadroıonı 

120 Ura lcretll bir mDhendlı abnac:aktır. t.teklllerln 2799 HJıla 
kuanan 5 lael mıJded maclblnçe yapılacak inha lserlne Ba· 
yındırlak O.kuhAıaca tayini yapalmak Osere 1035 •yıh kaauada 
yuılı •ealkatırlle blrllkıe yaıı ile anyımıaa baı•urmaları ilin 
olaaar. 1151 6 10 1( 18 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bqdurak BDyGk Salepçi 

oıtla hanı kare11ında 

Kitaplarınıza Zarif 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcellithanesioe 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

t.nlvenltede Döçeat, 
(Mania l'rofee6r) 

Or. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Huı.ları bergb ~ea 
IODn bakar. 

1etiklll caddeli No. 99 
Ankara apartmam 2 inci bt 

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

Kiralık hane 
Gôıtepede lımetpaea ıohğın 

da 14 numarala hıne ktralaktır. 

Talip olanların Ga1etemlz 
idare memura Btleamettlu'e 
mlracaatlara llAa olunur. D: 1 O 

Kulak, boğaz, burun 
hastahkları 

Birinci ıınıf müıehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıokak No. 36 

Telefoa 2310, nl 3668 
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~~~~rN!~~A~!~~· - Ali.sehir Banliası ; 
KUMPANYASl = ' -

ERlVICE MARITIM ROUMAIN • - • • • -

"ORESTES., nporu 13 ma · - { Z M } R Ş U B E S 1 ~ 
yasla gelip BURGAS, V ARNA ;;;; ikinci Kordon Borea Clvuındakl Kendi. Binasında 
ve KÔSTENBE limanına htre - TELEFON: !2383 
ket edecektir. -

"ULYSSES,. vaporo 18 ma· = 
yısta ~ellp 23 mayııta ANVERS = 
UOTTERJ>AM, AMSTERDAM = 
ve BAMBURG limanları için --

Hertürlfi (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
Vadesizlere 'hı 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 
Bır sene vadehıe % 

--------

Yapılar. 
4 
5 
6 (aiz verilir. 

----
---
--yok alacıktır. 

"0RESTES,. nporo 31 ma· Zahire, tl&Om, incir, pamuk, yapık, afyon vesaire komlsyoncoloğu yapılar. Mallar geld.J -

yısta gelip 6 haziranda AN· 
VEHS, HOTTERDAM, AMS 

TERDAM n BAMBURG il 
wanları için yok alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
"G01'LAND,. motörO 12 

mayısta beklenmekte olop yü 

kıloO tahliyeden ııonu ROT· 
TERDAM, BAMBURG, BRE· 

mr.n (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, &OTENBURG, OS· 

1..0 ve ISKANDINAVYA il 
manları için yok alacaktır. 

""'VIKINGLAND" motöru 28 
mayısta beklenmekte olup ROT· 
TtRDAM, BAMBURG, BRE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 
OANTZIG, GDYNIA, OSLO 

ve ISKANDlNA. VYA llmınlırı 
için yftk •lacaktar· 

SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
"PELEŞ,. Hpuru 14 mayııı · 

ta gelip ayol glln MALTA, 
MARSILYA n BARSELONE 
llmıolarına hareket edecektir. 

Yolcu •e yak kabul eder. 
lılndakl hare.kel tariblerHe 

navlunlardıld değişikliklerden 

•Cenıa meıı'aliyet kabul etmes. 
Fazla tafılllt için ikinci 

K.ordon'dı Tıbmll n Tabliye 
blnaaı arkaaındı Fraıellt Sperco 

vapur acentalığıoa mtıracaat 

edllmeıl rica olunur. 
Tf!lf!. 2004 • 2005 . 2fifi3 

............................... 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 

- ıınde sahiplerine en mdsald eera\tle avans vf"rlllr. = 
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N~A -
. o JI ıu ıı·· 

[ .&iro~l ~.D"'"'""] 

OEUTSCDE LEVANTE LINIE ' 
G. m. b. H. İHS~N 

KLİŞE .~EM ÜH l) R 
ATOLYEsı · 

cADA.ı. TA,. nporo elyevm it · 
mınımızda olup, Anven, Rot· 

ıerdaru, Hamburg ve Breruen 
Direkt için yak alacaktır. 

"BERAKLEı\,, vapuru 25 
mıyısta bekleniyor. 30 mayıBa 

kadar Annn, Rotterdım, Hım· 
horg ve Bremen Direkt lçln 
yok alacakt1r. 

• SAMOS,. vapuru 8 baıl · 
randa bekleniyor 13 haziranı 
kadar Anvere, Rotterdam, Bam· 
borg n Bremen limanları lçln 
yGk ılacaktır. 

TBE ExPORT STEAMSBlP 

CORPORATİON NEVYORK 

.. Exl'RESS,. npnro 24 mı· 
yıa. do~ru bekleniyor, Nev· 
york için yiilr. alacaktır. 

S.A. ROYALE BONGROISE DE 
NAVlGATlON DANU81ENNE 

~~ MAUl'l'lME · BUDAPEST 
.. SZEGED,, motörtı 27 ma 

yıaa doğru bekleniyor. Belgrad 
No•leaıt, Bodapeat, BratlıılıH, 
Viyana •e Lloz tçln yak ala· 
caktır. 

SERVİCE MARITIME HOUMAIN 
BUCA REST 

"0UROSTOR.. vapuru 10 
haziranda bekleniyor. Köstence, 
Sollna, Galaız ve Galaız ak· 
tıırmBHı B,.Jgr:d, Budapeoı, Bra· 
ıhlava, Viyana için yOL kabul 
rdecekıtr. 

DEN NORSKE MIDDELRAS 

LINJE (D·S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
.. HA YARD .. motörü 19 ha-

F.lranda b~kledlyor. lekrnderlyeı, 
Hıyfa, Dleppe •e Nor•eç il 
maoları lçto yok kabnl ede· 
Ct'ktlr. 

Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve nnlnn tarifeleri 

hakkında bir taabhftde g•rlel· 
teaiez. ıelefou No, 2007 2008 

BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇAR~ISI N~2 ~~-:---

Olivieı· vEŞQrekası ~ 
umıted Izmir Yün Mensııcatı 

Vapur Acentası 
Cendelt Hın, Blrlocl Kordon 

Tel. 2443 
TJJE ELLERMAN JJNES LTD . 

"0POTO., vepuıu 20 mayıe 
Londra, Bul, ve Anversten ge 

llp yak çıkaracaktır . 

11FLAMI IAN., vapuru 22 
mıyııı Lherpol •e Svanseadan . 
.gelip yak çılr..rıcakhr. 

DEUTSCl:IE LEVANTE LINlE 
"HERAKLEA,. vapuru S 

wayıe Hawburg ve Bremen'dt.o 

gelip ydk çıkıracıktır. 

NOT : Vılıuı tarihleri, n 
purlarıo lııtmlerl ve navlun Gc 

retlerfnlo değl"lkliklerioden me@· 

ullyet kabul edilmez. 

1 ÜRK A. ŞlRKETlNIN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından menim dolayıelle yeni Ç&kardıgı kumaşlar: 

Sağ Dam 
Zatröf 

Ve Ucu~duır 
Satış yerleri 

lllrlnci kordonda t 86 numarada ŞARK HALI 1'. A. Ş. 

Mtmu K.~rnaleddln cadde81nde FABIH KANDEMiR OC.LU 

, 2 ve 20 komprımel ik ambalaılarda 

'
1111 içki Alıp Satanlara 1111

, 
= ~ := NHUll Mıdrao rak:I fabrlkaeı bir ıene enel ıoo ılıtelD ~ 
E5 Ozerlne tealıatını yenllt>mlş bo ıuretle içicilere de 11hhl ra· ~ - a = kı urmekte bulunmuştur. Vık tile lmıl&hn k&f 1 ~elmeme· :fa 
~ ılodeo mal •erllmlyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeadfye, B 
§§ Söke, MllAI, Muğla, Bodrom gibi yerlere de mal verilecek· ~ ı 
§5 tir. lskoatolar aşa~ıdadır. ~ 

:= 96, 49 190 kuruşluk tlşelude ydzde 20 lıkonto ferlllr ~ = 29, 21 c c < ıs c c ~ s 12. 38 c « c 20 c <! B 
= 22 41. < « 14 c c ~ = 16 c 4: « 16 < c. ~ t - ~ 
:5 Bot elteler NazUlt teallwl 25 11otllltre 3 koraea aha1r ~ l 

~ c « ıs c 2,s c < ~ ~ := • c c ıo c J,75 c c ~ = ~l = Aydın depomuz açılmıotır. Aydın hnallıt bo yerden lh· ~ ~ 
_ tlyacını temla edebilir. Ay,dınpalaı kareıeında No. 64 ~ ~ 
S Madran mıgaıııaııı ve rık.1 imalitbaoeıi sahibi ~ 

im mili l lll lll l lll l lll 11111111111111111111111111111111 L tı tf i 111111 »NHI Ull 111 lf d 

Devlet demiryollarından: 
Aıağıdakl ~ayrl menkuller 25 ·5 · 936 pazarteel ıaat 15 ıe 

Aleancak'ta 8 inci loletme komisyonunda açık artırmı 010111° 
ıyr1 •yra n birer sene için kiraya verilecektir. lıteklllerln aı•· 
ğıda yazılı miktarda muvakkat teminat yıtırmıları n kaouotO 

aramlan ve81kalar ve işe glrmağe kanuni bir manileri olmad•· 
ğına dair beyanoamele muayyen nkhte komlayona mGracııtlıtf 
llzımdır. Şırıoamelerle Ahıancık'tı 8 inci loletme komlıyonood-' 
para11z alınır. 

l - lzmlr - Ahıancak'ta Şehitler Yıdlg&r ıokağında 27 barlll 
"" A. 13 kapı No. lı ambarın deniz tarafındın l 76S 
mear«' mureabbaı bir k1111m yeri, muhammen ıen~ll• 
kira bedeli 2000 lira ve munkkıt temlDlll 160 llradıf· 

2 - Ayni mahalde hGyOk antrepolar içinde A. 6, A. 7, E. 6 
ve GçOncO kat mağazalar n bunlırrn içindeki kalbd1

1 makloaları ve teıleall, muhammen ıent.Uk kira bedel 
1500 lira u muYBkkat temloıt 112 buçuk liradır. 

1198 10 18 .J 

Akhisar urbayhğmdao: 1 
AklılBar tılektlrlk falulkaeı ihtiyacı için 65000 litre motoıtO• 

816 litre vakom 1088 litre Dlzelyağı, 822 tane ~20- 25 fi 

144 tane 100 vatlak elektlrlt limbHı 2490 eayılı kanon mocl· 
hince n 25 ·5· 936 pazarteıi gOnG Hat 15 te ihale edlllDe" 

Ozere •yrı ay11 ve kapala zarf osultle ekelltmeye çıkarılmıtll'' 
1ııteklller Akbl111r br.ledlyealne mQracı11t etmeleri llAo olunur. 

Jl96 10 1-1 18 22/ 

Aydın Nafıa Müdürlüğilnden: 12s9 

400,50 lira keşif bedelli Aydın llbayhk kon1gı elektlrlk ıe•1' 
Hh 8,6,936 paıarteıl gGnG ihale edilmek Gzere bir ay maddetl

0 

açık ekelltmeye konmuotor. lateklllerla o/o 7 ,5 nlıbeılnde 30 ur• 
temtoıt ıakçe1tl• dıtmt eocGmene mQr1c11tları. l'l 21 24 28 


