
s 
• ,. 
6 

I· 
~ 

t• 

I• ,, 
• 

SALI 
19 

Mayıs 1936 
Jzmir'de hergnn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

r 

Bitler 
Mussolini'nin ilhak Hakkında

ki Sualine f :evap Veı·medi 

T·ürli Oğlu, Bugün Hareliet Günüdür 
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r Bugün Şenlik 'DinarlJ ile Mülilyim 
Yapılacak. Berabere Kaldılar. 

Sanısun'da salıil gazinosunda Atatiirk'iin heykeli .. 

lhıgilo, harekeı günii olmak 
miloasebetile şehrimizdeki kız, er· 
kek Lüıün orıa ve ınli mektep· 
JerJe sporcular tarııfrndıın Aleıın· 

cak salıııeıoda saat 15 te büyük 
bir spor şenliği ynpıJııcaklır. Hun· 
dan e\'vel saat 13 te sporcular 
kı~lnda toplanacak, eüel bando ile 1 
Aıaıürk heykeliııe giderek çı·lenk 
koyacaklardır. fzıııir A ve B muh· 
telııleri -:le bu şenlikten eonrıı ek· 
zersize Ln~lıyacııktır. Daire, mağa· 
zalar açıktır. Çünk(i •Harrkeı gü· 
nih l!iyılııısı meclisten çıkmamıeıır. 

\. ,,J 
Hareket Günü 

.. ~ ........... ~ ............ ~ ............ ~.~· ................................................... ~.~ .............................. ~.~·~·~·~·~·~·~·-
lngiliz kabinesi takviye edilecek ve lngiliz lord n, 

Altı ay ailren mütarekeden 
loııra anayurdun her bucağı; harpta 
biae Oıtfin geleu düemanlar tara· 
r,,dan işgal edilmişti. 1zmir'e Yu· 
'-ıı'Jılar, Adana'ya Franuz'Jar, An· 
1llya ve Konya'ya 1talyao'lar, Trab· 
~on'a, Etki,ehir'e ve Ankara'ya ka· 
dır lngiliz'Jer çekilmi§Jerdi. Yani 
l'llrkiye bölünillmüı, Türk'lerio hü· 
1Gn ıilubları, ve cephaneleri, ıyak· 
'- durabilecek. bütün kuvvetleri 

Rerlin'e gitmeden M. Mussolini ile konueacaknuş! 

lngiliz Kabinesi Dün Toplan
dı, Harici Vaziyeti l\.onııştu. 

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

~()kedilmi~ıi. 
Cenubi Afrika'da yeni bir deniz hareket üssfi kurulacaktır. M. Eden 

b Bu uziyct kareısında, ~urada 
."'•da teşekkül eden (Kuvayı Mil· 

li1e) den baılı::a güvenilecek bir 

izahat verdi. Başbakan da yarından sonra beyanatta bulunacak. 

ktıdret ve kuvvet kalmamııtı. J<"ıkat 
bıı kuvvetlerin de bu koı·koca da· 
~•rı baea çıkarabileceklerioe inı· 
'-ııalar ~ok aadı. 

Loodra, l 8 (Radyo) - I~ord 

BalJfake'ıo, Almınya'oıo ceV1p 

vermeılndı o enel Berllo'l zl 

-------------yerel edecegl kunetle ılnyet 

edilmektedir. 

Londu, 18 (Radyo) - Deyll 

M. Çaldaris öldü 
---------------

Şundan ötürü ki: Aydın'da ve 
~hiaar'da kurulan bu (Milli cep· 

> ler, yurdun iatilııı üzerine çar· Eski Başvekilin ölümü, Yunan Par-
ç.bıık yaraulmıo derme ·çatma le· 

=~~!er:;iz:~ ';!~~!.a11Ç~!:en:~ lamen tosu uda Yeni Cephe Yaratacak 
'•.tın topraklarının, elden giden evvelki gece saat bir otuz dı 
~ hlk.imiyetin ve ietiklAlin bu nezf l Dhoığlden ôlmGoUlr. M. 
1 t ve ai&amaız tctekkülle.r tara· ç ld 1 bha l 
'lldao kurtarılabilmeei milokOldü. 1 ar s, 0 gece gayet sı t • 

1 
Bir aralık, (Aydın) uı Yuoan• gôrGoüy0ordG. A ktam parlamento 

11-rdao geri alınması ve Yunan toplantmoa lotlrak etmlo ve geç 

lts.liııia Maniu'dan ileriye geçiril· Hk.it evine dönerek yılmııhr. 
llte11ıeıi, Adana'yı iatili eden 1.t'ran· M. Çıldarls saat birde oyanmıo 
:~ kunetlcrinin (Toroı) larda teV• H olddetll bir ôklGrGğe tutul· 
:' edilmeai gibi muYaffakıyeıler mootur. Buodao sonra gasyın 

'ele edilmedi değil. ı.~ıkat bu mu· 
~IFfakıyetleria hep mevzii ve mu· etmle ve baygın bir halde ya· 
••kL tığa dGemOı, eaıt tam bir 

ııı;at olduıu aradan çok zaman 
~IQcden anlatıldı. Bu anlayıe bü· otuz da luruıınıo kolları an· 
'tıt.' Türk cfkilrı umumiyeainde sında son uefeelol vermlıtlr. 
lik)'tlk bir yeia, derin bir ümidais· Doktorlar geldikleri zaman 

Yarattı. ancak ölilmG tesblt etmlılerdlr. 
~ Yurdun •e milletin kurtulmaaı Binlerce klol gece yarmndan 

il
e kt.ırtanlmaaı için: yapıcı, yara· 
eı ııoora evlo ônGode toplanmıı, 

'ltı i milleti~ cevherini bilici \ 'C ..a 
rı ıı ie1etici bir baoın bağrımızdan ~~ Krat yaverini göndererek atle · 
.. •kırması lüzumu o meyua anları· sine taziyetlerini blldlrml,, bir 
... ııd A nsızm ölet1 eski Yıma11 ba~ L d ti d ı ı f ı ~ a gönüllerimizde yer tuttu. ' ço~ oe arı . a ev ne ge m tt r . 

1 tt 'fürk•an kalbinde ıu hia kök· ı ıc/·;ili M. Çaldaris DOokO gazeteler matem nOsbaeı 
thı· . 1' 1 .. 11li : ürk esir olmıyaeak, ıııaobul, IS (Uzel) - fükl neer~tmlşlerdlr. Çaldarle'tn ce 

•.:-- Sonu 8 11cü salıijede - Yunan Baevt:ldll M. Çddarh, - somı 4 ıincıi scılıife<fo -
, ............................................................................................... ~ .................................................. 4 

Vehip Paşa Kahire'de 
liaheş"lerin Zehirli Gazdan Ric'at Ettiklerini Söy

ledi. Necaşi lstanhul'<lan Geçecektii .. 
lf.~•tenbul, 18 (Özel) - Babethtıo imparatoru • 

b ile SelAile ma7ııın 27 ılode Flllıtlodeo lstao 

talı gelecek ve deniz yolile Köıtence'ye gide· 
eıt 8 il Gkrtf yolaau takiben Cf'DP.vre'ye geçecek 

b r NegGı uluelar ıosyeteııl aeeamblesfolo 16 
1•1r "- •n toplanhsıoda hazır bulunacaktır. Bir 

lı;rrıuru, Necael'olo pHaport moameleılnl yap· 
rrıaıa batlam111tar. 
p 

" 
0 rt Sıtd, 18 (Radyo)- Vebfp (Pat") Bıhe 

.,. 'd 
'tı il ao buraya Kantreıe upurlle vasıl ol 

4 llttur. Vehtp (Paıs) fııkeltye çıktığı oklt yerli 

~:~Plır tarafından alkı1Jlanmıştır. Vehfp p•ta 

Veblp paş11 ~azetecllerlo suallerine: 

- Vücuda getirdiğim müdafaa haltı gayri ki · 
bili zapt ldt. Fakat ıeblrll gazlar Gıerlne mu· 

knemet kabil olmamılJlır. 

Cevabını vermletlr. 

Londra, 18 ( A. A ) - Gazetecllerln ıormue ol 

dukları suallere cevaben Vehlp paşa ışunl11rı 
eöylemlıtlr. 

Ekıprea gneteel Joglllz kabine 

ılolo, yortulerdan ıonra, l•k vly,, 

edileceğini yazmakıadır. Kabi 

nede mfthtm ıebeddGIAt ola· 

~ ıt. 9ftmftı edft:dlğtne g~rı; 

-Arkosı 5 ri <ı)f(}(lo -
-~--~------~~--

Vali Fazh Goieç 
Dnıı Ankara'ya gitti 

Vali Fazla Gilleç, beraberlode 
Sıhhat m6dGrG doktor Cevdet 

Saraçoğlu bolonduğo halde dOn· 
kG Afyon ıreolle Ankan'yı 

hareket etmlttlr. 
Sabahleyin Baamah11ne letaıyo· 

nonda birçok daire mtıdOrlerl 
tarafındın uğurlanan Vall'ye 

Parti baıkaoı Yozgıd eaylavı 
A vol Dogan ve Belediye Relıl 

doktor Behçet Uz, Karııyııka'ya 
kadar trende refıkat etmlolerdlr. 

Vali, oo giln kad.r Ankara'da 
kalacak ve YllAydln muhtelif 

leleri, yeni bldçe için alakadar 
VekAletleıle temaslarda balona· 

caktır. Vall, Aakara'da bulan· 
doJ.u mGddetçe vallllk vaılfealol 
vektileteo vali monlal Cavid 

Ünver lf• edecr.ktlr . 

M. Hitle .. 'e Sui
kasd Teşehbüsil. 

200 kişi tutul<lu .. 
J.~ıa11lml, IH (cizı•l) - Al 

manya reistcumuru M. IJiıler'ıı 

kmşı bir s11ik·asd tertip edil 
diği lıal)(ır <Jlınmış ı:t? suika~dı 

hu:.ır lıyanlardmı ( 200) mal'İ 
gömlı•/..·li tevkif edilmiştir. 

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

(;uı·eş Çok Sert Oldu. Maııisa'lı 

Rifat l'a ömer'e Galip! 

L -

Dinarlı ile MıiMyim ·;,, çarpışmalarından 3 göriirıüş .. 
P•zar giloG AIHocık eah1eı 1 zevk lktlzaeı gftrt:ol çok: seven 

eol az bulunur bir eaadete er· halkımız, ayni zamanda Dioar'la 

mlı ve yapılacak gflree mOsa · Mehmed'ln MülAylm p~bllnnla 

bakılarını gl>rmek için, be~blo yıpıca~ı Amerikan usulü ser· 
den fazla seyirciyi etneelnde beet gdrtıe kareı çok meraklı 

ıoplamııtı. davraoıyordo. OJnar'Jı, genç, 

Kepıda ve trlbGnlerln (htlio ceolllmeo bir pehlhao olmık, 
de parti bayrakları dalgalaoı lzmlr'le hususi m(loaeebetlerl 

yordu. Gdreıler, pertlelaln Al boloomık fe ecnebi memle· 
eancak oablyeal menftatloe ter· ketlerde lyl oetlceltr elde et· 
ılb edllmletl. Bılk, bGyGk ka mek gibi sebeplerle, bu mu· 

fileler halinde, 1ımlr mobilin bitte bıeka bir eempatlye mı · 
deo bışlıyarak eabıya akıyordu . ilk boluouyordo. 

Ganıler baoladığı hılde seyir lık gilrtol İzmlr'H yamalı 
ellerin gelmeel devam ediyordu. Haeeyln'le Maolea'lı SOleymao 

Bu meyanda Parti ba,kanı · yapıılar. 

mı:ı da kendisine ayrılan locad• Bftıeyln, millenulb vncutlu, ~ 

yeralmııtı. Milli bit terbiye ve Sonıı 6 wt~ı sahifedP. -

Dinarlı, MıilU) im giireşi11dnı ilı"i imiba dalıa .. 

v' lleaaretl ıltında bolondurulmıktıdır . 
G ebtp pııı, dlger BabelJ rneea!!lle blrlromr.k 
''re ır , 

••bire ye gltmlıtlr. 

- Habr.olstın'ın mildafaaıoı troelk için tatbik 

etmlı olduğum pl4n Wf'IJhur Hlndenburg batlı 

ile mukayeıe edllı-btllr. Bu plio eay,.ıtudP. 1111· 

beşleıao, :ıaptedllml'~I gayri kabil bir bale gttl· 

rlleblllrdl. Fakat lıalyan'Jırıu ı.eblrll gazlar kul 

lanmalar. kahraman Babew ordusunu rlc'ıte 
mecbur etmiıtlr. 

Sagda Manirn'lı Uilat 'la Mmıisu'lı Ömer güreşiyorlar.. Sulda Dinarlı ile Miilu) im, 

&'''"~medcrı er.·ı•el hakem heyeti ile bir arada.~ 
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lkloclıl olıo dil değltlkllğl 
çok dıhı ôoemlldlr. Ba, Al 
mıo ulaıu ile kö!-;Cı Alaıan 

olan olu~Jara blrblrltrbıdeo ta 
mamcn aynmaktadır. Ba, falan 
nya f 1140 dilin falın veya 
f llAn meoşee malik olma~ bu 
lonmaaıodıuı değildir Anayurda 
ırka özel olın bir mal iyi ma. 

halaza edllmlt olmısıodaodar. 

Ôt~lerde ise baoun yerine ya · 

hancı bir oey ikame edildi . Bu, 
bir aoa dil ıöylemekte devam 
edenlerin, ilk meoşelerdeo ge 
len teılr ile olmaemdau drğll

dlr. Oıhı ziyade, bo dilin 
feaılasız kullıoılmaktı olmı''° 

dın neş'et etmiştir. imanlar 
dili teokll etmekten zfyıde, dil 
lna1nlar1 teokll etmektedir. 
Böyle bir hıtkalığao, milliyet· 
lerlo teoekktıla Ozerlne oıul 

bir teelr yaptıg101, mOmkGn 
olduğa kadar, vaılb göi!terebll 
mek için dilin eaaa 'faeıf larıDJn 
neler olduğa üzerine bereber 
bir göz ıt11lım : 

Alelômom Ueao, ve bllbıa!!ı, 
enıoın falan veya f llao ıavtlar 
ile ifade edilmesi, indi bir 
(Konvanılyoo) olmıyıp temel 
bir lı:anunı tabidir, ki todor : 
Lf11oı beoer, her mef bomu, 
muayyen 11avt Ue ifade eder. 
Bıolı:aelle drğll. Naeıl ki bir 
ferdin duyum (Bnaa) ozovları; 

oekll, renk n11lre arıclle eo 
yıyı tefrik edlyorea ; medeni 
insanın li11oı dı her ıeyt mo 
ıyyen bazı savtlarla lfıde eder. 
Söyllyen, 1 o sa o dt"ğlldfr. Söyll 
yen ve beozerlerlle karşılıklı 

ınlışao · 101110 nut11lle · Ta· 
biat beterdir. Bo hılde, tek 
n zaruri bir dil vardır, baeka 
yoklar demek ~erektir. 

Ll110, hu birliği biç bir 

Zlmao biç bir ye\'de, terk 
edememeıloe rığmen ; ikiz bir 
teılr altında kalmımaaıoa da 
lmUn yoktur. Bonl1rdın biri 
iklim, diğeri söztıo ız veyı 

çok kullınılmaeıdır· Lleıo ftze · 
rlne banlar teeh eder. Müoa 
hede oluoıo ve ıdları ıöyleoeo 
eoyıoın tenlhl, bf ızat learetler 
(011) (izerloe de teelr lcre 
e:ler. ~'akit bo, .kaprfe ile ve 
lndf olarak olmaı. Sıbh bir 
kınune tıbldlr. Y ukarıkl ,art· 
lerı taht bir llBaodı, ıözOn, 

hfttün insanlar lçio bir ve 11blt 
kılm11ına keılrı olarıt imkan 
yoktur. Lf11nı idare eden kal· 
delere göre dl"ğlolr. 

Eğer ayol harici oartlar ıl· 
tında yaoayın, ve dlllerl QstQne 
teelr yıpmığı mOetelt ofop bu 
dil Ozerlode hiç arHız çahoa· 
ret onı bir oeldl nrmeğe oğ· 

raoan camiaya (Ulus) denlllyoreı; 
hu uluıoo dflf elbet ; zaruri 
olarak işte öyle olduğa gibidir. 
Bllgllerlol aöyllyen o ulus de· 
~Udlr . Fıkat bilgileridir ki, 
harici ıözlerle, eöyleolllyor de 
mektlr. 

Bu ıhHl ve lcabıt teılrt 

ıltJDda •okoa gelen bOUlo de 
~ltlklikler luroıaında bu bnun, 
llyetegayyer kalır, Hem ntall
den neıle aatızdıo ağıza giden 
kellmelr.rl, hem her bhloin 

yarıttı~ı (Elupresyoo) ları ldıre 
eden bu kanundur. O mllletlo 
dilinin harici tezahftr terinde, 
binlerce yıl aoun, vokua getl 
rllen dr.ğltlkllklerl mClteeldp 
bir orijinal olan ıoı dilin 
tabii kudreti, uklsf yıoamak· 

tadır. Her iki dorum karıtsında 

ba k•dreı, sarDrl ol•r•k 6 • 

Şiddetli Tedbirler Aldı. Çeviren: ılf. Rahmi Balaban 

lece ol'DDftur. Ve Aıırlarcı -ıoora lee yine zaruri oluak 
ne olmHı lbım lee öyle olı 

· cakhr. Bir oluaun olmdlkl dlll, 
nev'i beşerlo anı dilidir. Ba 
ına dil ; bJr kerre o uluıuo 
ilk ıutları tel&f fuz oekll tesiri 

Rados, Kalimnos, Leros ve Diğer Adal~rda Oturan 
Rumlar, Son Derece Tazyik Ediliyor. -

ahınd•, \e eoon da bu ilk 
&utlara tadil eden bidlıelerln 

teılrl ıhıoda kalmıı.ıtır. Ammı 

yine kök ne lee öyledir. Şüp 

b~etz ki aaırlarcı ııonra gele 
cek neıflJer, ealddeo Atalarının 

koouotoğu dili ıolayımıyıcak 
tır. Zira ellerinde geçit baeları 

yok. Fıkal bu bıl, o dilin 
yavao yavaş Uerlleyeo bir ileri 
leme çlzglıl dnım etmesine 
engel olamaz. Şu var ki bo 
ilerleme (Sıçrama) teklinde ol 

latıobol; 18 (özel) - Son gelen haberlere göre, ltalyı, gerek Radoı'ta n gerekee Kallmnoı, 
Leros, lıtıoköy ve diğer adalırda oturan Rumlara karoı tlddetll tedbirler ılmığı baılam•otır. 

Itılyan adaları ıballsloden olopta tlceret mıkHdlle Yonıoiıtao'a _gelmlt olanların tfadeıloe göre 

ltalya'nıa takip etmeğe baolıdığı tazyik polltlkası, tahımmftl cdllmlyecek. dereceye gelmlıtlr. 

Alman Deniz inşaatı 
---------------------------------------------1 n gi l tere Hayrette .. Çünkü Yeni Alman Gemilerinden 

Birisinin Eşinin Kendisi 6 Yıl Sonra Yaptırabilecek 
Loadra, 18 (Radyo) - Al· gazeteılnde neoredflmlıtlr. Bu program, kabulQ mecburi bir 

ıGrprlzdlr. Bo kruHzôr 10,000 
tonluk olıcık ve 8 poıluk top · 
ları bulunacaktır. Balbokl lo. 
glllı fUosuna böyle bir sefine 
ancık 6 ıeoe ıonra llive edl · 
lecektlr. 

maz. mınya'oın yeni bıhrlye loe11t llıte Londrı'dı hayret uyıa· 

- Arkası var - Uıteıl, Almıoya'nıo b•hrlye 

Erzurum-Sıvas Demiryo· 
lu inşaatına Başlandı .. 

Yapılan büyük törende halk: Yaşa Atatnrk, 
yaşa ismet lnönD diye bağırdı .. 

Ankara 18 (Ôsel) - Erzurum · Sın& demlryolunoo lot11101 
bugtın b•olıomıthr, 12,30 da Drzorom'dıa gelen binlerce halk 
Aekalede toplınmıe ve Tıbsln Ôıer bir ıöylev •ermfttlr. Dôr 
dOncCI genel mafetlltl söylevinde eakl idare ile comnrlyet ldareıl 
uaııındıld farkları cınlı mlrallerle aolıtmıe, halk yıta Atatftrk, 
yıeı lnôoll diye bığırmıo'ır. Bandın eonra Erzurum taıbıyı bir 

hitabe okumuotur. 
MGtrıktbeo Tıhıılo Ôzer: 
- Doğu, illerimize 111detler getlrmeılnl dilerim. 
Diyerek ilk kazm•yı 'tormoı n oradı hazır buluoanlır da 

birer kazma Tormoolardır. Binlerce bılk yıo11ın cumurlyet, yı 

easın Atıtiırk, yatasın Joı'\oG diye ortıhğı çıolıtmıştar. Tören 
den aoora mGteahblt ve m6keadlıler bir kır ziyafeti vermltlerdfr. 

••• 
Ya Sulh, Ya Harp! 

lugiltere, Vaziyetini Kat'i Olarak 
Tayin Etmeli imiş! 

Loodra 18 (Rıdyo) - Obaener g11etealnde c;ıkln bir mıka· 

lede ounlar yazılmıktadır: 

Faolıt kooıeyloln ıon ittihaz etmlt olduğu karar n bu kara· 
rın ltılyan ıeoatoııu tuıfındıto t11dlld gôaterlyor ki, artık alnı 

lar ,osyeıeal hıkluoda ciddi kararlar .ermek lıiıımdır. 
16 baztrrnda yıpılıcık iki lbtlmıl vardır. Inglllz kıblneainln 

parllmento ve halke nztyetl 11rlb olarak blldlrmeıl lılıımdır. 

Ya ıulb, yı da harp ılyıeetl ııklbedlleceğl tıarlb edllmelldlr. Ya 
zecrf tedbirleri tık.yiye yıbut tı ıoıyeteden çekilmek mecburidir. 

••• 
Korfo'da Şenlik 

Atlnı 18 (Radyo) - Yedi Yooın ıd11ının logllfzler tarafın· 
dan Yuoaolıtaa'ı verllmeıl ıenel denlyeal dolaylıHe Yanın kralı 
ve nllıhdı Korfo'yı giderek yıpılıcak tealtklere iştirak ede· 
cektlr. Kral bo miloasebetle diğer adaları dı ziyaret edecek.tir. 

Atlnı 18 (Rıdyo) - Matbuatta çıkan bir habrre göre, Yunan 
dooınmHı, ımlral Sokelarlı'ln komıadasıodı Sı11m charında 

yapmakta old.,~u manevralara devam etmektedir. 

va~ 
Bueuııi 35, Balkon 25, Sılon 20 

Senenin en muhteşem iki büyük f i!mi birden 

41 CI KILEOPA RA 
2 CI KAS A DDVA 

MARTBA EGGERTB 
Yarın matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seansları dlkk.t: 4 de Kastı Dlvı, 2,45 de Kleopıtra 

7,:rn da KHta nı .. , 9.15 de Kleopıtra 

Bu ıkoım Oılk operetinin vedı geceıl 

1' A R L A K U Ş U Frans Lolaar'ın 
büyük eseri 

A VEDA GALASI oereflne varyete numaraları ve Y .fJCa ılmdlye kadar oynıoaa operetlerden parçalar 

dırmıetır. 

Mornlg Po11t: 

Do programdı 8 tıbtelbahlr 
Ye bir krunzör lotası mev· 
zoobahtıtir. 

Geçen bulranda deniz oz· 

laooı11ı yapıldığı saman, Al· 
mıoyı bftkumetl bir program 
göıtermletl. Fakat timdi yeni bir 
progrım ileri ı6rmektedlr. Bu 

Varolsun Feda
kar Yurddaşlar. 

Tabtelbıhlr ıçık denlılere 
mıhını olıcık ve bu kadar 
modern tabtelbıhlrlerlo loglllz 
donanmHt ar11ıoda mevcod 

olmadığını ıöylemek mecburi 
yerindeyiz. nemektedlr. 

Zecri Tedbir
ler Aleyhtarlığı 

•• 
Hir harb olursa Is· 

GGmOthane, 18 (A.A) -
BGtftn ilimiz balkının mQmea· viçre bitaraf kalacak .. 
ılllerl, köy mohıarları, ftye· Bera, 18 (Radyo} - lnlçre 
lerl, tldncf ıeçmenlerl, parti bftkumetl de zecri tedbirler 
ocık bıtkanları bogftn llbıyın ıleyhtne bir cephe ılmı~tır. 

baokanlığı altında ve hın ku· Dııbıkını M. Motı bir nutukta 
romu, belediye ve parti ku zecri tedbirlerin artık mınııız 

rullarıodan mGrekkep bir he· ve IOzumeuz bir tedbir oldu 
yet öoGode toplıomıolar •e ğnnn ıöylemlo ve ıekeri zecri 
il bılkıaın vergilerinin yOzde tedblrleiln barbı intaç edeceğini 
onunu bava tehUkeıl için ver· lddlı etmlotlr. 
meyi t11hhGt etmloler ve mlk· h.vlçre'nln . bir barb ibtlmı· 
tarlarına teablt ederek yurda ltnde bitaraf kalacağı da zikre· 
bığlıbklarıoı bu yftkaek ıllka dllmlotlr. 

ile gôı~ermtolerdlr. Montevldeo, 18 (Radyo) -
Şimdiye kadar teıblt edilen Urogovay bO.kô.metl harfciye 

mlkt1r her yıl muntazam öd..!n· bskanı bugtıo Uluılar eoeyete· 
mele ıureıile 22,~ll) lira ol· eladekl Uroguny mameaalllne 
mottur. Bu toplantıyı gelml zecri tedbirlerin kaldarıldığnu 

yen uzak köylerlu taahhütleri reameo bfldlrmletlr. Da here 
alındığı takdirde bu miktarın kete ıebeb olarak Hıbeolıtan 

dıha çok artıcığı tahmin edU. harbıoan oetlceal gö~terllmek· 

mektedlr. tedlr. 

~Ço-n_c_(l _____ _; Bomba ve Mek-

Dil Kurult~yı tubu Kim Koydu? 
latıobul, 18 (özel) - Galıtı 

16 temmuzda lstanbul· Ermeni ktllaeelnln maıevelll .he· 

da toplanacak .. 
Ankara, 18 (öırl)- Oçüncft 

dil korolaayı 26 Ağuıtoa 1936 
da Relılcnmur Kemal Atıtftrk6o 
himayelerinde Oolmıbıhçe 111 

rayında toplınecaktır. Birinci 
dil kurultayınd• bulunanlar, bu 
eefer de lotlrak edebilecekler, 
yeniden lottrak etmek isti yenler 
lae 16 temmuz 936 ya kadar 
Tftrk dlll tedklk cemiyeti ge 
nel ıekreterllğlne mGraceat ede 
ceklerdlr. 

Kurultay koo~şmalan radyo 
ile yurdun her tarafındı din· 
leocbllecektlr. 

Kamutay 
Toplandı. 

Ankara, 18 (Ôzel)- Kımo 
tıy bagtıo Fikret Sılay'ın bıt 

kanhğındı toplınmıo, maliye 
tetkllAtı kanununun ikinci ma. 
ııkereılol yaparak kabul et. 

•lfllr. 

yetine aleyhtar olanlar klllıeye 

bir bomba ve bir de tehdld 
mektubu bırakmı,lardır. Zıbıtı 

tahkikat yapmaktadır. 

Liman idareleri 
Ekonomi Bakan· 
lığına bağlanıyor .• 

Iatıobul. 18 (Ôzel) - Liman 
ldırelerloln Ekonomi bılı:anh· 

ğına bığlınm111 bıkkıodıkl ki· 
nuo yıkandı kımutaydın çıka · 

caktır. Bo ıebeple letıobul 11 
mın mftdüra bo akoam Anka 
ra'yı gltmlttlr. 

lkihin Kiloluk 
Bir köpek bahğı 

yakalandı 
lıt•obul, 18 (ösel) - lıtıo 

bul balıkçıları bGyGkada chı 

rındı lklbln kilo ağırlığında 

bir k~pek balığı yalı:alımıolardır, 
Bo bıhk, tayyare cemly~tl 

mea'aıdae tetblr edilmektedir. 

Atatürk 
Istanhul'u 
Şereflendirdi. 

fstanbul, 18 (Özel) - Reisi 
cumur, Kemal Atatıirk pa%Of 

günü. saat 15 te özel trenle 
şehrimizi şeref lendirmi~ler ve 
büyük tezahüratla karşılan· 

mışlardır. Aıaıürk'e. dahiliye 
vekili Şükrü Kaya da refakat 
etmektedir. _______ ) 
Romanya'dan 

1600 Muhacir 
Istanbul'a geldi. 

lıtaobul, 18 (özel)- BogGO 
Romaoya'dıa ıebrlmlze 1600 
muhacir geldi. Yarın lıkAO 

mıntakelırına gönderilecek · 
lerdlr. 

Şükrü Kaya 
Ankara'ya hareket etti 

latınbul, J 8 (Ôıel) - DGO 
oehrlml1e gelmlt olan Dıblllye 
Teklli ŞftkrG Kıya bu akıımld 
eklıpreale Ankarı'yı dönmilotOr· 

Fransa 
Bize 125 milyon trao~ 

mı verecek? 
lıtınbol, 18 (ôzel) - T.-f 

mlı gazetesi, Fraa11'oıo bJıe 

125 milyon franklık bir latl9'· 
razdı bulunıcığını yazıyor. 

Asab limanını 
Tahkim ediyorlar. 
btınbol, 18 (Üıel) - halyao· 

lar, Erhre'dekl Aaab llmıuıo• 

tahkim etmeğe bıolımıolardır. 

Yunanlılar 
Dört torpito ısmarladı 

latınbul, 18 (Ôsel) - Y11· 
111n bakumetl, İngiltere ıeı · 

gahlarını e11ttı 39 mil me81fe 
katedecek dört torplto ııipırlf 
edeceklerdir. 

Tasarruf 
Maksadile çekil mie .. 

htanbut, 18 (örel) - Coıt· 

marı hOkumetl, tasarruf mık· 
tadile Milletler cemlyetlodeO 

çeklldlğiul blldlrmlttlr. 

Baltık devletleri 
Alman'yaıun · 
ikilik siyasasını 
Kabul emiyorlar .. 

Ringa, 18 (Radyo) - latoO' 
ya mıtbuıtı, Bıhık de•letlerl· 
nln (Sıll) de ıktettlklerl koO ' 
feraoa etrafında ozon uzad•Y' 
bahıetmekte devam ediyor· 
Baltık devletlerlnln, bu topl•O' 
t.da Italya aleyhine tıtblk olO' 
nan zecri tedbirler meeeleıtltı 
Almanya'aın Lokarno muabtı' 
deılnl lblll etmeıl itini m0•1' 

kere etmloler ve uetlce mGottı 
rek oıO.ıımıbayı duam etlPd" 
karar vermlolredlr. 

Bıllık devletleri ; Almao'11 

aın• tark n garp ılyaaaaı dl1
11 

cihan aolbuno lblil edecek bir 
ikilik polttlk111 takip etmeılO" 
muarız bulonmıkta Te Fr•o•11 

nazar nokt11ını tasvip eyle111ek· 

tedlrler. 

Bu Bulgar Kimdir? 
Ietanbol, 18 (özel) - P•'"' 

olmıdıAı içla memleketloe 1•1' 
olarak gltmr.k lıtedlğlnl ıöyll· 
yr.o ihtiyar bh Bulgar sabııte' 
ınklf eclllmlfllr. 
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~eçtikçe' Azal~aktadır. ~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~ 
C ı " :- . . . Sovyet Konsolosu Dün Gece Kahraman So- Çocuk (~eserli 

e lad Gölftndekı Bır Mılyon Kılo · • = 

B " . Ege vapuru ile k ..,; d o· c· Old Kağıda sarılmış o)arok 
alıga Müşt~rı Aranıyor. Istanbul'a gitti. . agın a ır ınayet U bulundu 

Mart ve nlaan aylarından 
ıonra açık denizlerden lzmlr 

körfeıloe balık akını baelar. 

Baıtrao iptidasında da yumar 
talı bahklar, kOrfez dışına gl 

derek yumurtalarını döker ve 

•~uatos baolaogıcıoda tekrar 
körfeze akın eder. 

Bu mevsimlerde kOrfe.ıde 

balagın bollanmaeı lizımdır. 
Fakat son senelerde körfezde 

pektz balık tutulabilmektedir. 
8er eeoe biraz daha azalan 

balıkların bu eenekt azalışının 
eeldeloe nlebııtle yOzde 30 40 
derrcede olduğu eOylenmekıedlr. 

KOrlezde balık azalıeıoın ee 
bebl, son senelerde balıkları 
)'iyen canavarların artmış ol 

tn1111dır. lzmiyı adı verilen bu 

caoavarlar; o kadar harhtlr ki 

laklbehlklerl Lir balığı yola· 

lbayınca hırsından koyroğuo 

da)d ıehlrll loeyl baeıoa batar· 

lbak eureıi le kendirini öldür· 

nıekıe imiş. Bunlıarla mftcadele 
edllmedlğl için &ödezlo vapur 

giren derin yerlerinde posu 

koran bo cananrJar, balıkları 
ıylamıkta, kıçırtmakta, bu eo· 

retle körfezdeki balıklar da 
ızalmıktadır. 

İzmir balakçılar cemiyetinden 
aldığımız malumata göre bu 

canavarların tutulması f cin Jz. 

oıtr bahkçılarınan sermayesi 

kAf 1 değildir, dört beş blo il· 
rahk sermaye ile işe başlamak. 

lAıamgelmektedlr ki, bu da an. 
cak Jıunat VekAlttlnlo yardımı 
ile mOmkQo olur. Boouo lçlo 

Cemiyet, canavarlaran lmhHı için 

Vekaletten yardım istemiştir, 
Ehil balıkçıların eöyledikle· 

tine göre Daeao kaplan adındı 
l<'oçı havıllelode Anamotn ile 

ıvlıa.n balıkçı olmasa olmdl 

her gOn İzmlr'e ~elen 3 yflz, 

4: yftı kilo balık ta gelmlyecek 

Ve İzmlr'Uler, sahilde bulun 

malarına ra~men balık eti yl· 
yemlyeceklerdlr. 

Dalyanlarda balık avı Ağutı 

toeıa baelamakta fae de eon 
senelerde Dalyanlarda da balık 

lıtlbıalAtı çok azılruıohr. 

Hareket Günü 
· Baş taraf!: 1 inci salıif ede 
'!'ürk yurdu ve Türk milleti behe· 
nıebal kurtulacak. Ve onu kurla· 
racak bir Türk: oğlu, bo milletin 
•arlığından mutlaka doğacak! 

Türk milletinin bo ümidi, bu 
arzusu hakikat oldu. Namık Ke· 
nıal'in : 

'' V otanın bağrma düşman 
da)·adı hançerini 

Yok mudur lmrtaracak bahtı 
siyah maderini,, 

Beytine : 
"Vatanın bağrına düoman daya· 

eıo hançerini 
Vardır kurtaracak bahtı siyah 

maderini,, 
Sözü ile mukabele eden Mus

tafa Kemal, omuzundaki apoletleri· 
ni, göğsfindeki ni~anlarını eökup 
bir tarafa fırlatarak: onsekiz sene 
e•velki bu günde, meyus, zebun, 
ümidsiz Türk milletinin bapoa 
geçti ve hareket o giln ba~lndı, 
bili da devam ediyor ve edecek te. 

MayıBJn 19 unda Samıun'a 
ayak basan Büyük: Ilareketçi, çok 
iyi tanıdığı milletini derhal hare· 
kete geçirdi. Ona dfinyaoın en hü· 
yük zaferlerini kaz.andırdı, onu 
düoyaya centilmen dedirtti, onu 
düotüğü mezellet topraklanodan 
kaldırarak en medeni milletler ae· 
l'iyesine yilkeeltti. Daha da yük· 
eeltecek, daha da eereflendirecek. 

11. Rüştü Öktem 

Balıkçılardan bazıları, Umu 

mi harpte gemi yollarının ka 
patslcnHı lçlo batırılan Olltpfn, 

canavarlar için bir yuva teşkil 

ettiğini ve bu leel, bombalarla 

tahrip edtllrse canavarlarsn kör 

lezden kaçacaklarını, körfezde 

bılıklarso bollanacağı lddl1Bın · 
dadırlar. 

Şehrimiz Sovyet geonal kon 

eolosu Trenıfyr.f yoldae, yrof 

vaztf eıılne baışlamek O zere 

don Ege vaporu llfl fstaobul'a 

ghmlotl:. Genral koosolosn va 
purda parti batkanı Y ozgıd 

eaylavı A vnl Doğan ile ıarbay 

Behcet Uz, belediye reh mu 

avlol Soıd Yurdkoru, vllAyet 

namını hukuk leleri direktör(}, 

şehrimiz lnglltz, Yunan ve İran 
koosoloslarlle gazeteciler tara· 

fıoadan oğurlaomıetır. 

Saatçı Reşat Adında Birisi, Ali Adın
da Birisini Tabanca ile öldürdü. 

Karwıyaka'da Ü3maQ aıd11 

mevkllnde Emel ıokaAında Sa. 
dık oğla Mftmfn'fo bahçealolq 

etrafıodıld tellerin dibine ve 

gazete parçalarını sarılmış yeni 

doğmoı ölG bir erkek çooolt 

bırakıldı~ı görülmftttGr. Mftd· 
detomonılltkçe çocuk cesedinin 
kim tarafındın bnakıldığı bak· 

kında tahkikata devam edil· 
mektedfr. 

• • • 
lkt11at Vekaleti tarafından 

Dost Sovyet RaRya'nın dört 

senedenberl İzmir konsolosa 

iken teri lan Moskon'da yeni 

bir vazifeye tayin edilen kon · 
solos cenapları, dilo Ege va 

poru He Istaobul'a mOteveccl

hen hareket etmlo ve vapurda 
hararetle teşyi edil mlotlr. 

DOo gece Hat 17 ,30 da 

Kahraman eoka~ında bir clnı 
yet olmuı ve Ahmet oğlu Ali 
adında bir gtnç, Reşat adında 

diğer bir genç tarafından lil· 

dOrOlmftetOr. 
Hadise şu ııuretle olmuıtur : 

Katil saatçi Mehmet oğlu 

Reoet, don gece Kabramın so 

kağıodakl Tevf lk'f n kahvehane 
elnde kaeap Mustafa ve kaeap 

Oüsoil ile beraber oıororkeo, 

mıbu Ahmet oğlu Ali geçi· 
yordn. Keeap Muıtafa, AU'yl 

göriloce yerinden kılkmıe ve 

All'yl kolondan çekmek ıore· 

tile eftrdklemek lıtemlotlr. 

All, derhal cebinden bir oıİ· 
tura çıkarmıı ve MoBtafa'yı 

enıeılnden yaralamıetır. Bono 

gören 11atçı Mehtned oğlu Re· 

ıad, tabıncuını çekmiş ve Ally'e 

ateı etme~e baılamıştır. Ali, 
sol memesi altındın aldığı bir 

korşonla hemen yere eerllmlı 

ve derhal OlmOotdr. Katil Re 
oad, nk'ayı mQteakfp zabıtaca 

yakalanmıotır. ~Tahkikata mftd 
deiomomlltk elkoymn,tor. 

Cinayetin, bir kadın meı'ele 

sinden vokua geldiği aolaoıl 

mıştır. 

mOtahamalara yaptırılan tet· 

khlere göre birinci teorlnde 
korotolacak olan CellAd gölün 

de sazan, kefal, yılan ve yayın 

balığı clnelerlodeo bir mllyco 

yüz bin kilo balık vardır. 

Bunların eberlsl sazan ve yı · 

lan balığıdır, C~llAd gölO ko 
rotulacajtı eırada bu bıkların 

mabvolmam88ı ve toplanarak 

eatılmıeı için lktıeat Vek4letl 

ı . tedbirler almak üzere tetkikler 

yaptırmaktadır. Yılan balıklı 

rına Almanya plyaHsıoca mah 
reç bıılonmootor. Maeraf hariç 
olmak Qzere yılan balığının 

klloao Almanyı'ya elli koruoa 
satılabilecektir. Diğerlerinin de 

ealamora veealre soretlle ietlh 

lakl _dfttOnOlüyor. 

Trentlyef cenııplrr• lzmlr'de 
bulundnğu mtıddetçe, belediye 

nlo Rosya'ya taal uk edectk 

bütOo işlerinde azami yardım 

tarda bulun mor. bauA belediye 
reisimizin Moakova'dakl kftltQr • 

park tetkiklerinde bizıaa arl..a 

daolık ederek çalıomıotır. Yani 
İzmir şehri ile de yakından 

alAkıdar olmoştor. Bo itibarlı 

keodlelnlo ayrılmaeını şehir 

namına da leessDrle gören oar · 

Ahtak Nol{tasından 
Tekaüd Edilenler. 

Bu (~ibi Memurların \'aziyetini Bil
diren Bir Tamim Geldi. 

-·------
Yulaflara Zarar 

~lustafa Kahya, 
bir kişiyi yaraladı .• 

SOlüklQ gölde 23 eayılı evde 

bir vak'a olmuştur. Alt oğlu 

Mosta(a K4hya'nan evi liofln 
deki arpa ve yulaf mıheolftoe 

Eorefpaşa'da oturan Aziz oğlo 

80seyln'Jn koyunları glrlb zarar 

yapmıştır. Muetafa KAbya, bu 

koyunları evine kapatmış ve 

Hüseyin ile komeueo Şaklr'lo 

ellerinde ıopalar btrloodoğu 

halde kendisini dövme~e ve 
koyunları zorla almağı geldik 

lerlnl görmftetftr. Bonoo Oıerloe 
Mustafa KAhya; evine kapanarak 

tabancHını dört el havaya atmıe 
ve eoorı da kırma çifte Ulleğlnl 

mütearrızluıo Gzerloe booalt· 

mıştır. Çıkan SbÇmalardan Şakir 

eağ kolu ile Hğ kasığından ya· 

ralınmıe ve h1Btaneye kaldırıl 

mıetır . Tahkikata devam edl· 
llyor. 

Alman ticaret 
Hey'ı~ti bekleniyor 

Alman ticaret bey'etlnln bu 

~ünlerde şehrimize gelmetıl bek 

lenlyor Oey'o11 İzmfr'de muh· 

telif lkti :ıdi leler ftzerlnde 
tedklkler yapacaktır. 

bay, pazar gGoü akoamı ıehlr 

gazlnoaooda Trentlyef crnap · 
lan şerefine bir ziyafet ver 

mlştlr. Ziyafette bazı tanınmı!J 

zevatta bızır bulunmuştur. 

Konaolos cenıpları, ziyafette 

bir söylev vererek lzmlr'deo 
ayrılmaktan mOtevellh tee19Qr 
lerlnl, TOrk fı:ıkıl4bıoa ve Ata· 

türke karoı doydoğo hayranlıgı 

ve takdirleri aolatmıo, bundan 
sonra da her zaman İzmlr'I Vf'J 

Türklye'yl uoutmıyıca~ını ııöy 
lemle; 

- Yaoaesn btıydk Türkiye 
cumortyetl ve onun bOyDk Şef l 

AtıUlrk; 

- Y aeHm iki memleket 
IJef lerl tarafından kurolmoı 

olan Sovyet Türk ııaraılmaz dost 

loğaouo kunelll temelleri! 

Diyerek kadeh kaldırmıı ve 
ıiluşlanmışhr. 

ölOm 
E"kl em14kl milliye mDdftrD 

Ztya'oın oğla OzGm simsarı 

Kemal, mOptelA olduğu basta · 
lıktao kortulamıyarak dftn vefat 

eımletlr. Ceoaıeel dtıo Hbab 
dostları ve bQyQk bir kalabalık 

tarafından kaldmlmıe, asri kab 
rlstaoı defoedllmlotlr. Keder. 

dide ılleılne başınız &1ğolauo, 

deriz. 

TAYYAR~ 
SiNEMASI TELEFON 315 l 

1683 sayıla Hkeri ve mcılki 

tekaÜd kanununun 7 inci mad 

desine eklenen lıkrada ahlAk 

noktHındın hakmen veya nl· 
umnameel mucibince elcllen te· 

kaüd edilenlerin devlet, hueuei 

idare ve belediye hizmetlerinde 

ve hususi kanonlarl11 teokll edl · 

len veya ıermayeslolo eo az 

yarısı devlete ald olan banka 
ve mdeeaeselerlo meoaf il omu· 
mlyeye badim r.emlyetlerde le 

tlbdam edlluılyeceklerl yazı h · 
4'.Jır. 2936 numarala kanon 10. 
4. 936 dan itibaren mer'iyete 

girdiği cihetle bu fıkra bOk· 
mQnftn de ancak bo tarihten 

itibaren tatbik edllmeıl !Azım 

geldiği halde vaktlle ıhlAk ook· 

taeından tekacıd edllmle, fakat 

kanonun mer'iyetl tarihinden 

evvel bir nılfeye tayin edil· 
mlı olanlar hakkında da bu 

hDkmdo tatbik edilerek boola· 

rsn vazifelerine nihayet veril 

mek letendlğl gOrQlmiletftr. 

Maliye vekaletinden dün ıeh · 

rlmlzdekl alAkadarları gelen 

bir tamimde kanonun bu gibi 
mfttekaldlerdeo mftıtahdem bu 
lonanlırın vazlfeıloe nihayet 

verilmesini emreden bir hOk· 
mQ lhıha etmedl~l ve mOkte· 

eep hakların mahfoz totolmHı 

tabii bulunduğu blldlrllmletlr. 

Kanonun ikinci mıddesl bok 

Bu haftadan itibaren yaz terlfesloe bıoladı. e~r gün n bet seaaıtı f lyıtlar 

15-20-30 Kuruştur 
Bu hafta her gün 
21. l i> etınslarındı 

Bugftu ııoıt 15-19 
seanıılarıoda 

Tevfik 
Fiyatlar: 

özcan tarafından Maoyıtlzm, Fakirizm, 
Splrtlzm ve Telepati numaralan 

30 - 40 - 50 kuruşrur 

ITTO Esrarla çöllerde geçen ihtiraslı 
bir ıık maceraeı 

AYŞE - IBRAHİM MOLLA - MEBMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 

BERIAU gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyQk f timleri 

Saat 13 ve Güzeller ResmigePidi Amerika güzellik krallc;elt-rlnln Ye beı,yOz 
17 seansında ~ gftzel oyuncu kızın lştlraklle yapılan fevka. 

IAde muhteşem ve bir hafta bftyük bir munflıkıyet kazıman oabeser ilim devam edecektir. 

Ayrıca: ı\tiki (Karikatilr komik) 

mO, ancak 10.4.936 tarihinden 
4oora hizmete alının veya ah· 

oıcak olan mütekaldler bak 
kında tatbik edllmeel mOmkOn 
olacaktır. 

81oaenaleyh memurlardan ıh 
JAk noktaeından hükmtn veya 

nfzımuımeel mucibince elctllen 
tekaıld edllmJo olanlardan bo 

tarihten enci bir vazlf eye ta 
yin edllmlo olanlar hakkında 

2936 eayıh kanon bftkftmlerl 
tatbik edilmez. Bo glbllerfo 
hizmette kalmalarına kanuni 
bir mani yoktur. 

Fakat bu tarihten ıoora 

hizmete ıhnaoların nzlfealoe 

nihayet nrUmek ltzım gelir. 

Şimdiye kadar hizmete alın · 

mıyıolarıo yeniden bir vazlf"! 

ye tayinleri caiz değildir. 
Kanonun mer'iyet mevkline 

glrdfAI tarihten ıoora ahlak 
noktaeından tekaüd edilmiş ve 

edilecek olanların ise btr hangi 

bir eoretle ikinci maddede gOs 

terilen hizmetlere tayinlerine 

kanunen lmktn yoktur. 

Sabiha 
Sevgilisini yaraladı 
Aleaocak'ıa Bahçeler ıoka 

ğıodı oturan Mehmed kızı 19 
yaaında Sabiha ile lhmlz oğlu 

Galib araeındıkl se •İşme yft 

zftod~n kavğı çıkmıf, Sabiha 

ekmek bıçağı ile Gallb't boy· 

nuoun ıol tarafındın yaralı · 

mıebr. 

Yunanlı 

emlakinin satışı 
Boca ve Bornova'dı bulunan 

Y ooanh emlAklnden bazı evle· 

rln vasiyetleri mllli emlak mü 

rlftrlOğOoce teeblt edilmektedir. 

Yakında bunların muameleıl 

bitecek ve bu emlak, gayri 

mDbıdU bonoelle eatıea çıkarı· 

lacaktır. Şimdiki halde satışa 

çıkarılac Y uoıolı malları, arsa 

lardao ibarettir. 

M. inzibat meclisi 
Maarif inzibat mecllıl düo 

Oı'tleden sonra maarif mftdftr-

lüğüode toplınmıe, bazı moal· 

llmler hakkındı kararlar ıl 

mıetır. 

Namus mes'elesinden 
iki kişi yaralandı 
Dolaplıkoyu'da Meırotly"t ID· 

kağıoda 12 rıumaralı evde oto· 
ran Baean oğlu ismeti, ötede 
beride yen1tesl aleyhinde eöz· 
ler söyleyen Cafer oğlu Baltl'e 
mo~ber olmuş ve rnrhoo olarak 
aralarında kavga çıkmıotsr. Ha· 
lll'jo damadı İbrahim oğla Na· 
zlf te kavgaya kauşmıo, Halil 

tokatla lıımall'I döğmüş ve h· 
mail de bıçağını çekerek Ha· 
lll'I eağ kolu ile karnıodın ha· 
f lf surette yaralıaııştır. Buoo 

gören Nazif, bıçağı hmall'fn 

elinden alarak gene Iııınall'I 

brn.ndau eğır surette yarala· 

mıştır. Vak'a lalllf!rl tutolmoı· 
tor. B4dlıe tahldkatsoa mOd· 

ddomomt muavini Orhan Koni 

tarafından devam edilmektedir. 

Kızını Vermedi 
Diye Emine'ye ateş etti 

Kayaeri'•I kuocu Ahmed adın· 

da bir ~abıs Çukur çeşmede 

dördftncQ o~mao bty eokıığın· 

da kızımı vermediğinden dolayı 
dfta gece Ahmed Emloe'ye bir 
el ıilıib atmıo lae de leabel 

ettlrememlo ve kaçmııtır. Zı· 

bıta Abmed'I takip etmektedir. 

Türk Dili 
Bal ı ketf r'de çıkmakta olan 

Türk Dllf arkadaeımıı 11 ya· 

IJına girmletlr. Tebrik eder, 

daha çok: yıllar memlekete fay· 

dalı neırlyatımn devamını dl· 
lerlz. 

Muallim tayini 
İzmir Kıı Lt&eıl Tarih · Coğ· 

rafya Moalllmllğloe f atma Zebra 

tayin edllmlotlr. 

Bir cevap 
İldçtımellkte kızılıya alt 

bakımevl bıkkındı dilekte ha· 
looan mektepli okurlarımıza: 

Arzoooz yerine getlrllecekıir. 
Mftaterlh olaouz! 

l_Bo_r_sa_d_a _.I 
Üzüm satışları: 

Ç. Alacı K. S. K. S. 
121 M. j. Taran. 9 75 
91 Alyotl bira. 8 

3;-J S. SOleymı. 9 25 

20 Vllel 11 
17 S. Emin 9 75 

ıo 

9 25 
15 
11 
9 75 

1 1 Kaptan Ômer 10 25 10 25 

293 Bogankd ııatıe 

511322 Ullnkü Htış 
5ll615 Umum yekun 

Zahire satışları: 

Ç. Ctnıi K. S. K. S. 
150 H. pamuk 40 50 40 50 
34! 8. .. 41 41 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo akşam Kemerahı'nda Şl· 

fa, Karıotlnı'da Eşref, Ke 

mer'de Kamer, Aleancık'ta Ah 

met LDtf 1 ve Eırefpaeı'da Et· 
refpııa eczanelorl ıçıktır. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tııribt macera romanı 

Buagtımon, ıeorlfat oeolle 
rlnce yaptığı lıln pek tabii 

bir lıJ oldul!onu ve teşelı.kQre 

değmlyeceğlnl söylerken, ya 

hancı edam mOnıoebd tutmak 
istediğini gösteren bir balleı 

- GörOyorom ki harbiye 

bıkanınm locaBJoı lvgal ediyor 
ınnuı. Hiç şOpheslz bakının 

yaveri olacaksınız. Dedf. 

- Evet, Mareşalın yaveri 
olmakla mftıerref im! 

- Şo halde, kendimi else 

tıkdf m etmekllğlme mfteaade 
buyoronoz. Loranzo d' Aldomo! 

Hınrl de Boıgemon kareı· 

ıındakl adamın o zamanlar Pı 

rlı'fn en meehur lskrlmclıl 

Kabala ıdam oldoğm:ıo anladı 
Bu adam bir dGellod" Hanrl 

Rosfnn'o ağır surette yara· 
lamıe olmıkla ö•ftnQr dorordo! 

Mamaf lb kıyafeti, ıekll ve 

menon endamı ile Aldomo, iyi 

bir ıoeyete adamına benziyordu. 

- E•et, eizden bahsedildiği 

ol çoi: doydum. Afrlka'da bu· 
londoAom sırada gazetelerde 

ılze alt birçok makaleler oka· 

dom. 

Bo, Llıı Kollo idi! 
Genç ve gftzel kadın, elf nl 

Genç ytızbıtıya ozattı, l\ptOr· 
dn. Ve: 

Mıreoıl haeta değildir: değil · 

ml? dedi. 

- Baylr. Ben bogGo onan 
yerine geldim. Çnnka halkın 

alkıolarlle ograomak ona artık 

gftç geliyor. Artık lbtlyarlamağa 

baolamıohr. 

- Size bennz teHdftf etmek 

ıereflnl bulmadım; Mareoıl sizi 

yınrna çok 11mandan beri ml 

Aldı? 

- Yarın nılfeme baohyı. 

cağım, Şimdiye kırlar Afrlkl'da 

harpte idim. 

- Sizi tebrik ederim.. Bir 

azda acırım, demekllğlme mft · 

eaade buyurunuz. Ben erkek 

oleaydım, ııker olmazdım. Çftn· 
ki ben h6r olmığı çok 11eve· 

rlm. Emir ıltındıır çahımak hına 
çok gGç gelir! 

- Fakat, ben meıleğlml ıe· 

nrlm, 111kerllğlml 11evdığlm için 

kendime mealek edindim. 

- Ben pek çok zabitlerle 

ııoııtım. Hemıo hepsinde de 

bu me11l"k aokını gôrdGm. Ayni 
samında hepBl de serbest dG· 

ıGncell. nazik n kibar idiler. 

Ve ılzde, olmdlye kadar gör· 
dGklerlmfn hiç blrlılnlo do· 

nuodı değilsiniz! 

Buogemon bu iltifata teıek· 

kar etti. 

Genç kadın - Oyana naaıl 
buldunuz?. Diye 11ordu. ---·-ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Bııyazganı 

Haydar Rütdü ÔKTEM 
Umumi oeıriyat ve yazı i~leri 

mildilrü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: 

tamir İkinci Beyler ıokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 

Telgref: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAJ 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruııur. 
Y abaucı memleketler Jçio aeoelik 

abone 6.creti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -dnft geçmiı ndsbalar 25 kDrUflur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

29 .. 

Madım, Hhne ve edebi· 

yat cereyanlarına kAft derecede 
vukufum yok! Mnmaflb pırlak 

bir temeli de bolundoğomo 

sıaıyorom. 

Aldımur: 

- Mamaf tb, halk alkıılıyor. 

Bo da kafi! Dedi. 
Gerıç _kadın: 

- Ben, Emil Oglye'nln tem· 
sil edilen bu eserini biraz can 
ınkıcı buldum. Bo eıer de 

AlekHndr Dftmo Ogol'un eıer· 

lerlnlo kokoeu var! 

Bu da Dama Ogol'oo eeerlerl 

gibi, kötft ıhlikh bir kadmlD, 
keodlelnl sevmek gaf letlode 

bulananları felakete aftrGkllyor! 
Ben. daha görftlmemle ve na· 

dide bir mevzu l11tlyorom. Bel· 

ki de btraz daha kabı.. Ve 
hatla bir mevzu! 

Genç zabit: 

- Fakat.. Böyle mnzolırı 

bulmak birazda gtıçıar, eanı· 

yorum! Dedi. 

- Muvaffakıyet, pazarlarda 

ucuz, U'!OZ Htılan bir şey de· 

ğlldlr ki... Halka, bilmediği 

hayat te muhitler' göııtermek 

ve y•hod, kendilerini en fazlı 

mfttehaHls etmek lazımdır. 

Böyle, görOoilyorlaıken çın 

çaldı ve perde aras1Dın bitti· 

ğloi llAo ~ttl. 

İkinci perdenin de ıooonda, 
Aldomo Kolo'd•o bu oyunun 

baılıca 11natkarlarından olan 
Celin Mongalanı tebrik için 

artlatlerlo yanına gltmek ml1aa· 
ıdeelnl istedi ve: 

Ümld ediyorum ki, M. De 

Bogemon btnlm bulunmıdı~ım 

fU kıs. zaman içinde ılıe refı· 

kat 16ıfunda bulunacaktn!JDedl. 

Göstermemeğe çalıomaklı .be· 

raber, Baorl bo ani vasiyetten· 

de korkmuoıu, fakat bu fır111ı 

kabula de l1tl1ordu1 n hemın 
kabul etti. 

- Şonu var -
-------
Aydın Z. Bankasında 

Aydın, (özel) - Aydın ıl· 

raat bank dlrektörft Muhterem 

Kaya ile muımelAt amiri Bu· 
ldıi bankı merkezine atandılar. 
Yerlerine Denlıll ziraat bank 

dJrektörO Ue bankı merkezin· 

den diğer hl r zat tayin edildi. 

Bankanın Bıyıklar çlf tllğl 

mGdGril Ref fk.'le, K4tlp Alinin 

mtUettlı tarafmdan lılerf ne son 
verildi. 

Aydın'da Yağmur 
Aydın'dı beş gılodQr yağmur 

yığıyordo. May1111n ondördftncG 

gftnft dnoen yağmor gece Ye 

gilndGı çok olddetll 11Grda. Dan 
bava açıldı •e yağmur keııldl. 

Y ağmoran bGUln ftrGolere 

çok faydaaı dokondo. Çıkma· 

yan pamuklarm tobomlarını 

çQrCUmedlğl ve bir tırmık . çe· 

kllmekle banlarıo kortarılıca~ı 
11nılıyor. 

"Ekmek bıçakları da 
işe yarar,, diyormuş! 

Parlı ın (Radyo) - Akılyon 

Franıez gazeteıf mtldtırQ M. 

Moral hakkındı kanona takl · 

bat yapılmaktadır. Bu zat so11 

yılht lideri ıleybloe yazdığı 

bir makalede: 

• 1Eğer ell4blar yısak edfllree, 

evlerdeki ekmek bıçıklıra da 

loe yarar,,, 

Cftmleılnl kollanmıı Te bıl: 

kı kıtale ıetketmlıılr. 

....................... 
M. Çaldaris öldn 

•.•. •ı 
naıt.-ıi yarm (bogCo) bGytık 

tDrenle kaldırılacaktır. 

Atlna, 18 (A.A) - Bası 
mııbaf il M. Çıldarlı'lo nttımG· 

nftn M. Metftkaaı tarafındın 

VenlıeJoı partleln• ıleyhıar bit 
parlAmento cepb,.al tetkil edil· 
meılne medar olıcağını tahmin 

etmektedirler. 

Çalclaris kimdir ? 
Pazar geceıl f Dece ten vef•t 

eden M. Çaldarlı, 1868 sene 
sinde Atlna'dı doğmnt ve lise 

ıahıllloi bitirdikten sonra Atlnı 

Üoherılteslne denm et mit, 
buradan rliploma aldıktan 11onra 

Berlln'e giderek ora Üohersl· 

tealode doktor imtihanı vererek 

hukuk doktoru olmuotur. M. 
Çıldıri11 Atloı'yı döndfl~O za. 

mao nukatlık yıpmağa başla 

mıt ve kısa bir umanda ken· 
dlılnl tanıtarak: Yunın'fıtanın 

en mevhur uokatlarındın ol· 
maetur. 

1910 Senesinde ıiy11ete ka 
rııın M. Çıldarlı, enelA Atfna 

meb'aeo olarak meclisi meb'a· 

aana lttlrak: etmfo, sonra adliye 

nazırı olmao, 1915 de de dahi· 
llye nazırlığını klbul etmlotlr. 

Ahali partl11I olu bınlıl alın 

eald Yanan baıbakanlırındın 

Gunarls'fn 922 eeneslnde kar· 

ouoa dizilmesi azerlne bo pn· 
tinin rlyaeetloe geçen M. Çal· 

darle mecliste daha bftyGk bir 

kuvvet kazanmıo Te 932 11ene· 

sinde yapılan lntlhabatta 82 
meb'us çıkararak diğer fırka· 

ların yardımlle Venlıeloa kabl· 

ne11int dnlrmlt ve kendlal bir 
bf ne teıkfl etmlotlr. M. Çaldarl11 

934. eeneıl bir Mart isyanında 

Ve'11ıeloı'la tekrar çarpıımııı ve 

o zaman harbiye nazırı olıo 

Kondill11'le blrlfkte tayanı bH· 

ıumağa muvaffak olmuıtor. 

O zamanlar Venlzeloı'uo 

" Krala getirecek " 1 ttlhımla· 
rını kartılık, Cumorlyetl mQ. 

dafaa edeceğine dılr Yunan 

milletine namusa üzerine 1161 

nrmlt 'fe 935 ıenealnde, Kon 

dlllı'fn kralı getirme teıebbGıil 

Gıerlne, kendlel kral taraftarı 

olduğa halde milletine verdiği 

ıôzd totmoı n mnkllol feda 

ederek bıtTekllllkten çekllmlı· 

tir. Son ıeçlmde de baycık bir 

ekıerlyeı kazınmıı olan M. Çıl· 

darlı kralın kabine tetkllf hak· 

kıodıkl teklif ini kabul etmemle 

n Metaksaa kablneal nde de 
me•kl ılmıyarık Sayln olarak 

parlAmentoyı lıtlrak etmlıtlr. 

M. Çıldarla Tftrk doatlağunı 

eadılr kılmıı ve Venlzeloa'on 

Balkan paktını baltalamak te· 

şebbft11lerloi akim bırakmıt kDY· 

vetll bir diplomattı. 

Parla, 18 (Radyo) - Atlnı· 

dan haber nrlllyor: Venlzeloa, 

Koadlll11 n Demirci'den ıonrı 

Çaldırlı'ln ani ôlClmO, Yunanlı· 

tao'da derin ıkhler yapmıı ve 

umomt bir teeHar uyandırmıtbr. 

Cumartesi gGnG akıımı, btlUln 

fırk11lar Liderleri toplınmıılar 

ve temtl ya111ı bıkkındı ko· 

nuomoılardı. MGteveffa Çaldırle, 

bo toplantı da buluomu11 ve biç 

bir rahıı11ızlık hlueımemlııl. 

Ôlftm haberi, derhal Aılna'da 
ouyo hnlmuı ve umumt bir 

teeuflr hıaıl olmuıtur, Kral, 
blszat Çaldarlı'lu evine gltmlo 

ve alleslue taziyet le bulonmuo 

tor. Kuldan sonra Bıtvekll • 
Metak11aa ve biltGn naızırlar, 

mfttnelfınıo nine giderek le· 

eısdrlerlol beyan etmleler n 

madam Çıldarfs'e 111lyette bu· 

loomnşlardJr. 

Baobakıo M. MetakHs, ga· 

zetecllere vaki beyanııındı de· 

mittir ki: 

Kudüs'te Vaziyet Fenadır. Bir ltalys 
Parmağından Bahsedilmektedir. -Musevi'Jerdeu Yeni Kurbaıılar Var. lngiltere Vaziy 
Teıkiktedir. Yeniden 4 Bin Muhacir Gidiyor. 

K.udfts, 18 (A.A) - Evelkl 

aktım Tel4•h'd" ve B•yfa'da 
karıııklıldar devam etmletlr. 

İki Yahudi öldGrülmGı ve iki · 

ıl de yaralaomııtır. 

Londra, 18 {A.A) - Alman 

beher almı bilroso bildiriyor : 

Flllıtln'deki dorum borada 

fevkalade vahim olarak telAkkl 

edlllyor. Cumırte11I gftnft kanlı 

h&dlseler kaydedllmfotlr. Ko· 

dftıı'te fevkalade dorum llAn 

edllmlotlr. Ddo 11okıklarda bir 

l11koçya mdfrezesl asaylıi temin 

etmletfr. 

Fevkllade komiser dün yftk· 
11ek memurları tophyarak da· 

romu tetkik etmlotlr. 

Deyll Telgraf gazeteıloln bir 

Loodra kaynağından aldığı mı· 

lumata göre JfJlfstln'dekl İogl· 
lfz mıkamları Arap'Jarın lale· 

dikleri gibi Yahudi muhacirle· 

rlnlo adetlorlnl azaltmak niye· 

tinde değillerdir. Fevkalade ko· 

miller gelecek haf ta gelecek Ya· 

hadi muhacirlerinin llaıeeini 

bugGn t111dlk edecektir. Ban· 
larlD adedi dört bindir. 

Roma, 18 (Radyo) - Fill11· 
ılo'de c;ıkan Yabodl gazeteleri, 

Deyll Herald gazetesinde çıkan 
haberleri nakletmektedlrler. 

Deyll Berald, Arapları Ya· 

hadiler aleyhine ltalya'nlD ayak· 

)andırdıklarını iddia 11tmlştlr. 

ltalya'oın Maverayı ıerla kon· 

11oloıu reemi bir beyanname ile 

bu lanadaıı red ve tekzip et· 

mfotfr. 

Italya hGkunietlf böyle bir 

teoTlk ve tahrikte bulunma· 
mııtır. 

Kudaı, 18 (Radyo) - Fille· 

tln9de Yahodl Te Arıplır ıra· 
ıında mftoaıebıt çok gergindir. 

İdarel örflyeye yakın bir 

ldHe ıek 11 hilktlm 110rmekıe ve 

gece hayatı memnu bir hal· 
dedir. 

için teillf edilen hal çaresi de 

kabul edllmemlttlr. Araplar, 

Yahudi muhacirlerinin kat'i 

surette menedflmedfğl takdirde 

ıakuo dalreıloe dönmlyecekler ve 
"Sfl4haız mukavemet,. kararı 

vereceklerdir. 

KudG111 18 (Radyo) - Ya 

hndl bir polis mıktolen bulan· 
moıtor. 

Zabıta konetlerl haf il tank· 
lırla eokaklarda nOmayiı:ler 

yapmaktadırlar. 

KodOs, 18 (Rıdyo) ....: Daft 

akıeaı Tel Avl• ve Oayfa'dı 

kargaoıhklar olmuş, iki klol 

ôlmno, iki klıl yarılanmıotır. 

Hayfa limanında bOy'ftk bir 

yınğuı çıkarılmıotır. Baear mO 
blmdlr. 

Kodftı, 18 tRadyo)- Yaba· 
dllerle Araplar aıaeıodaki ger· 

glnllk gittikçe artmaktıdır. 

Bakumeı, halkı evlerine çekil· 
melme.ğl tavsiye etmletlr. 

Araplar, Londra'yı bir heyet 

gönderilmesi hakkmdaki loglllz 

lomlserloln tekJlf ini reddet· 

mlolerdlr. Bir komisyon vucGde 

getirilmesine de moınıdırl' 
Yahudi ak101Dın önCloe g'ç 
meden mOzıkerelere glrlıD'I 
ceklerlnl kati olarak bflJ 
mlşlerdlr. 

Kod011, 18 (Rıdyo) - I 
lloder alıyı, tehtrde dola1t0-' 

tadır. Bo alay1D b1Zı kıtı~ 
piyade, bir kısmı oto mit 

ynzlerle mGallhtlr 

Polis ve bCltGn 

teller herzaman 
ve fa1llyete hazır 

dırlar. 

aııkeri kOf 

için harek 

bulooaııklf 

Hayfı llmınıoda çıkın bay~ 
bir yangın çok zarar vermted' 
Yafı'da bir lof 114k olmoıtot· 

Arab lideri Baaan Sıtkı O•' 
yan: 

- Do hadiseler ancak bl; 

alt ve mabılU ıeylerdlr. Dille 

cek ki, mea'elenlu Ulo11lar ıol 
yeteslne arzı IAzımdı. Fık•1 

ıosyetenln earsıldığı ou sırıdl 
bize ne fayd11ı olabilecektir? 

Biz Araplar, hedefe ur111• 

dın hareketten vazgeçmlyece 

ğlz. Kararımız kat'ldlr. De 

mlıtlr. 

lngiltere Artık idealist 
Olmamalı imiş! 

Çonkil Fransa Bir Harp Vukuundl 
Ancak ltaly~'ya Dayanabilirmiş .. 
Londrı 18 {Radyo) - Deyll 

lmzaslle çıkan bir yazıda: 
Telgraf ıazeteılnde M. Sptr0 

loglltere 11ly11etl, Cenevre'dekl 11on vaziyetlerden eoora dab• 
fazlı idealist olmamalıdır. Ioglltere, kendi menaf tini mobafa" 

n himaye için eski ılya11etlne avdet eımell; Fransız nokıal Dl' 

zarını dalma göz OnGnde tutmalıdır. Franıa bir Alman taarroıO 

karş1111nda Itılyaya meyil zaruretindedir. Çtıaktı auıumi b1rpt• 
ltılyının temin ettiği hizmeti unutamaz. 

Blılm için hlHlyıta kapılmak doğru detlldlr· Biz bugGn Frao· 
saya İ!tedlğl yardımdı bulunamayız. Bonon için Habeo mea'ele· 

sinde de yeni bir politika teklifi mecburiyetindeyiz. Fran11a bO' 

nun için zecri tedbirlerin kıldmlm11ıoa taraftardır.,. Demektedir· 

Arap komitesi, AU koml11erln Italy a uu·· ku"' meıı· 
Londra'ya morabhae gönderil· 
meıl teklJf Jnl reddetmlıılr. Mu· 

_h_•c_ere_•_m_e11_e1::.ı_o_m_az_ak_er_eı_ı lngiltere Aleyhine Vermiş Olduğt1 
- Müteveffa M. Çaldarle, 

Yonan'lstının eon zamanlardı 

yetlılfrdlğl en bGyfik diplomat· 
tarından biriydi. Bu bayok 

oahılyeı, vatının 1 yfllğl 1 çlo 

metkdr hlımeılerde buluomue· 
ıur. 

Mateveffı Çıldırls'ln cenı· 

ze11I, Mt.tropol kllaeılne nakle· 

dllmlı ve omomı teıblr edil· 

mittir. Cenaze, yarın öğleden 

eonra Hat 14 de kllıeden bG· 
ytlk ınrenle kıldırılacıkıır. 

LGkdmet Gç gftn devam et· 
mek Gzere milli matem U&n 

eylemlıtlr. 

Başbakanımız 
Ve RDştQ Aras 
Madam Çaldaris'e 
taziyet telgrf ı çektiler. 

Ankara, 18 (Ozel) - E!kl 

Yunan bııveklll Çaldarlı'ln 

ôlılmft tızedoe Bıobakan Ge· 
neral lımet lnöoG ile ref lkaları 
Mevhibe lnOnO; Hariciye Ve

kili Tevfik Rftotcı Araa ve re· 
f lkaıı Madam Çıldarls'e 1111· 

yet telgef ları 1Gader111l1lerclfr. 

Notayı Sosyeteden Geri Aldı. 
Cenevre 18 (A.A) - balya hGkdmetl lngllttere tırafınd•fl 

Babeılatan'a dum·dom kurşunları verllmlt oldoğona dair olad 
ve Ioglllz olduğa meydanı çıkın bir takım ithamları lhıha edeO 

notasını geri almııtır. , 
Milletler cemiyetine verllmlt olan bo nota mezkur cemlyetlO 

umumi eekuıerllğl tarafından neoredllmlyecekti· ltılyın mdmeı· 
alileri kendllerJoe bu notanın birer kopyaeı verllmlt olan dele· 

gısyonlardan bu notayı biç ılmımıt ıddetmelerlnl rica etmlolerdlt· 

Do 
0

oota Babeolllerlo dom·dom korounlırı kullınmıı oldokl•· 

rıoa tlalr olan diğer bir notadan ayrıdır. 

Mançuri ve Japooya 
Bir General, Rus Hudutlarına Karşı 

Kuvvet Getirilmesini istiyor •. 
Pırla, 18 (Radyo) - Şlng· Klyao'daa bildiriliyor: 

Kaın-Tong Jap.,n ordaıa erkAüı harbiye relıl general İtnıkl 
Tokyo"ya verdiği bir raporda: 

ı _ Mınçurl'dekl (Japon kunetlerloln mGblm ıarette tık· 

•lyeıl. 

2 - Mıoçorl'dekl tayyare konetlerlnln artırılmuı. 

3 _ Mançorl·Slblrya ve Mogollııao hududunda dılmf japoO 

bodud garnfzooları tetkll edllme11I. 
4 - Blrkkç eene içinde Mıoçurl'ye ııgad bir milyon mub•· 

cir gönderllmeıl. el 
5 - Sovyet Mançorl hudotlarıaın kat'ı bir ıekllde tıbcll 

edllmeıl lbamaaa blldlrmlıtlr. 
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ödemiş Cezaevinde 
~~~~~~--~~~~~~-

126 Kişilik Bnynk Bir Kafileye Tö-
renle Şahadetnameleri Dağıtıl~ı 

Ödemiı cezaf'vinde şalıadetname l/-anlar ve misafirler 
evin ba1ıçesinde .. 

Ödemle, (3zel) - Ödemle ce klef bulonmoıtor. Ödemle hal · 
laHlnde ııhıdetname dağıtma kevl, cezae'tlode A. B. ıubeıl 

l&renf yıpılmııtır. adiyle kura ıçmııh. K urea ce· 
T3rende bıetı llçebıy H. zaevlndeo 20 klıt denm et· 

Seçkin oldo~u halde birçok mittir. 03rt ay on gftn etlren 
kura sonunda yıpılan &1Davda 

Bergama'da 126 ıı:ı,ı kazanmııtır. Bu 126 

Havalar ve mahsul. 
Bergıma, (Buıu•f) - Birkaç 

gftn 6oce hanlar o kadar ao 
~amuıtu ki paltolar tekrar gl 
Jlldl, adeti kıoıo geri geldiği 

•anıldı. 

4.0 yıl önce de Bızırllyae'ıa 

tarlılardıkl arpalar demet hı 

llne geldlğ! bir s1rıdı bu de· 
IDeılerln tlıtOne kar yığmıştır,. 

İhtlyarlar: 
- Acıbı gene kar mı ya· 

«•cık?. 
Diye beklediler. 

Domuzlar: 
Ürtlnlere zarar veren hay· 

tınlarla mGcadele devam et 

llıektedlr, ılmdlye kadar 1400 
den fasla kuyruk toplaomıollr. 
Üranler: 

Geçen aylardaki donlardan 
larara giren baklalar ye ekinler 

kendllerlnl kurtarmıılardır. Ha· 
laların mlealt gllmeılnden GrOn· 
ler çok lltlfade etmlılerdlr. 

Arpa oraklarına bugtınlerde 

bııtınmııtır. 
Cekirge: 
Berpma'nın bazı kôylerlocle 

birer miltar çekirge görQlmGo 

te mGcadeleelne bıılınmıotır, 
hır haftaya kadar tamamen 
llbba olonmaıına çalaoı'mıktadır. 
hrınıızlık ha) vanlar: 

Eeklden Bergama ııam dara 
ltnda dokuz eıek aygm bola· 
lloyordo. Bir maddet enel 
l1ag1Us kanı bir aı, bu defa da 
l>ıklU'de bulunan bir Arap ala 

.::tlrll111l1tlr. 

$a1ıadetnameler dağıtılırken .. 
klıtye tıbadeıname değıll mı ıö 

reni yapılmtıtar. 

Kuretı onorıal olırak Co· 
murlyet okula öğretmenlerin 

den Kimli ödev ılmıetar. Tö 
ren çok Hmlmi geçmlıtlr. Bal· 
k:evlnio baadoıo konuklara 
tath dakikalar y•'f•tmıotır. Hal 
kevl ıınavda k11anaalar11 ılgare 
paketleri arma~an etmlıtlr. 

Bu Ye.ille ile, halke•lnln kora 
kolu baokanı E. H. Okman bir 
ı3yln nrmlo, AlatGrk'Gn yo 
lunda yGr6yeceğlmfzl, ancak 
onun yolunda yOkeeleceglmlzl 
16ylemlo, AtaUlrk eGrekll alkıı 
larla •'kıılanmıotır. 

Ôdemlo cezaevi, her bakım· 
dan son derece dOıgGo, temiz, 
karııhkll ıngl ve eaygıya da· 
yanan uılu bir Y"t•m• g6reyl 
kalpleri okıamaktad11. 

Borada her ılaada 1 ftlkö 
ödevlerini örnek özv2rlllklerle 
yapmakta olın halkevlmlz bıı 
kanı M. Bıraola cezaevi dl· 
rekıörO Ziya Doğulu, kara öğ 
retmenl Ktmlll, içsel de~ln· 

lerle "..aydeımeğl borç biliriz. 

A,V R U PA' LI KADIN 
VE MAHRACA 

Kozmopolit asri Roman 

- 19 -
t,nl .. manda Madam Tarpe· 
lal de unutmamak iham. Ne 

) ... k... Madam TGrpen borada 
'11a, beni gizci ıöılerl ve dft 
9'Qeelerlle ne kadar ıeeelll 
'deeektl. 

t Oadrev oldukça dur~on idi. 
b eyfJ yerinde değildi. Yanında 
lr Madam vardı; bir takım 
"*•a.ıı el hueketlerl Ue gö· ,, 
() ttlyor n idi Hılyetlerl ile 

ladrn't adeta iğrendiriyordu. 
Gtberımleld yolculardan bir 

~ kamualanna nya •loaa 
le b8flaautlaıdı. 

J. L . Mortendea 
- Çayınızı burada mı ala· 

cakıınıı? Diye ıordu. 

- Ooo... Çaymı? .. Dedi. Fa 
kat bir çay hatırı için bma· 
raya veya ealona inecek kov 
vetl kendimde bulamıyorum. 
Burayı getlrlraenlı, iyi olacak .. 

Biraz sonra yolcul1r :tekrar 
~tı verteye çı kmığa baıladılar; 

gençlerin kendilerinden enel 

oen kahkahaları gtlverteye ka· 
dar geliyordu. 

Llydl Ltneton'an oğlu, Ro 
•bert . Ondrev'ln yanında bir 
yere oturdu ve genç kadın de· 

rla .anth bir gGaHd 

Geçitresminden bir görünüş. 

Aydın'da Şehitler ihtifali 
Aydın, 16 - Tıyyarc ,ebltlerl ihtifali dan her yıldın dıha 

allkala ve parlık oldu. 
Saat 10,30 da llbıy, memurlar, komuıın ve ıubaylar, parıl 

ôrgGtn, Hılkevl, oray ve kuramlar; halk ,ehiller anıtı GnGade 
yerlerini aldı, törene ıftcl moılka ile asker, okolal8l tıtlrak etti. 

Kıt'ı komutanıuın davetllc ihtiram V1ılyellH geçildi. Bu ıı · 

radı ıhlaa bir topla bıyraklar yarıya lndlrildl ve herkes olduğu 
yerde lhılram dorumu aldı. Bir dakika ıonra ikinci topla bıy· 
raklar çekildi ve harekete geçildi. 

Tören yerinde lıtlklll marıı saygı ile dloleodl. llbıyhk, ko· 
matınlık, parti, belediye Halkevl, btıtOo kurumlar ye okullar 
anıtı çelenk koydular. 

Halk kQreQıtloden Hılkevl ve ocık kurumu adına ö~retmen 

Nev11d şa ı3ylefl verdi, mOteıklben bir geçltreeml yıpıldı ve 
menetm bitti. 

Sıtma ve Bataklık 
Aydın Mncadele Teşkilatı Çok iyi 

Neticeler Aldı. 

Sağda Osman Bükü kanalında ma· 

kine çalışıyor. Solda Aydın tabak· 

lıane çayına sed yapılıyor. 

Aydın, (Özel) - Comurlyetla 
lllnından iki yıl ıonra ko· tuğa bataklık, yalnız Mendeıee 

ralao Aydın ııtma mtlcadeleıl 11h111 değildir. 

bugftn teokllthnı Denlsll ili, Aydın ıııma mlcadele mın· 

Moğla'oın Köyceğiz llçeıl, iz takaeının projelednl yaptardıAı 
mlr'lo Torbalı llçeelne kıdır bataklakl1rdan ba yıl da Deni• 
gtnlolettl. Sıtma mtlcadeleııl, ll'nln Gonc.ıh ve Bôcell batak: 
yılnız ııtmılıyı muayene ve taklarının kurutulmaeı bitiril· 
kinin dığıtmaklı kalmıyor. Sıt · mlotlr. Şimdi Denlsll'nln Kra · 
maya aıılıyao ılvrlılneğln lre· kova batakbğıaıu koraıma ame· 
ytp yayıldığı bataklığın k6ktıne llyeılne bıolaamııtır. Bandın 
kibrit ıuyu döklyor. bıık:a Aydın'da da Kocak6r 

Cumurlyetlo ilk yıllannd•, bıtıkhlını yıpan Umk6y dere· 
o zamanki Nafıa bakanı yalnıı ılnln 10 metre genfıllğlnde 
Menderee havza11nda 22,115 300 metrelik mecrHı dGzeltl · 
hektar bıtaklık ıeebh ettlrmtııtl. lerek bataklık yok .-dllmletlr. 
Bugan bu bıtakbk yar111ndın Aydın içinden geçen tabak· 
çok aıağı dGıdtı. O da kuru hane çayını 900 metrelik bir 
tolmaktadır. Teıkllltın karat · kısım Oıerloe ıed yıpılarat 

O :ıdrn dellkanhya bakmadı; 
dellkaolaya doıtluk lalmak far• 

satı vermeyordu. Fakat... DeU· 
kanla ahndırmadı ve... Bir te· 
oiı oynamak teklifinde balondu. 

Oodrev dellkaohnıa bu tek 
lif ini nazlkloe reddetti. 

Kendi kendine de: 
- lıtedlğlm tek ıey beni 

kendi halime bırakmalaruhr! 
Ben kendi halimde aylarca ıı · 
kılmadın yıııyıblllrlm! Dedi. 

Btlynk •ıparlarla yıpılao 
usun ıeyahıtlır, yolcal1r için 

belki de karadaki hayattın 

fazlı zevk ve egleace temin 
edebilir. En bGytlk aık mıce· 
raları da ekıerlya böyle uzun 
vapur yolculuklarında Ye her 
muhitten fısla kolaybkla doğar! 

Bu kolaylıkların 11n ba~b 

ıebebl, npar yolealapaun, 

çabak geçici bir ba7aa ol•· 

ıındao doğar. Bo hayatta, de· 
dl· todu lmklnı azdar, olıa bile 
devamıızdır! Ve ekseriyetle ta· 
talın aıGnaıtbeılerla, muayyen 
bir mlddete makıar kalm111, 
oıal, ao'ınelere riayet hl11lnl 
aıgari bıdde indirdi. 

• • • 
Erbert mee'ud ve bahtiyardı. 

Artık » lnglltere'nla en 3lzel 
kadınını aldım" demiyor, fakat 
"Vıpuran en gesel kadını be· 
nim •Hcemcllr ft diyordu. 

Gaade iki defa omuslaraaın 
kabardığını hlsıedlyordu. Ôğle 
ve akeam yemrklerlol ılHrl· 

ahı maıaıında yemek ylrlerken! 

Erberl Adi ruhla, görmemle 
bir adamdı; Ondrev huıaaf p•· 
ra ihtiyaçlarının ba adam tar•· 
fından temin edllmeelnl mim· 
klla gGrmeyoıdu. Da takdirde 

aile a11l11lua beme• bath7a· 

Mahkemelerde: 

Dikili Suiistimali 
·-·-· Yeni Suç Evrakının, Eski Bir Mese· 

leye Aid Olduğu iddia Edildi 
~~~-----~-----_....~....--lblllai ve zimmet Hreıtle h• bo şıbldlo tfıılealoln ııUmatlı 

&inenin 18000 ktlıor lira 11rar aldınlmHını karar nrUl'!re~ 

etmeeloe ıebeblyet .ermekle muhakeme bıth bir gQoe hıf 

mezaan Dikili muhaeebel buıu kıldı. 

ılye memura Snleyman Necl'le lkiçeşmelik cinayeti 
bu ıulletlmelde vazlfelerlnl lh 

lklçeımellk.te berber Htııeylo'\ 
m•I etmekle mazoua Hilmi ve 

bıçakla öld6rmekle mısnoQ 
arkıdaelarınıo muhakemelerine 

Maraogoı Sıllb'lo mubakem~al· 
dan ığırcezada dnam t'dllmie· 

ne dOo ağırct'za'da devım edil· 
tir. Geçen celsede mnbıııebel 

mittir. Bltltı •Am~nı mıhke
hoeuelye kazı memorlarıoıo mu· 

meelnce lıtlnıbe ıaretlle ifadeıl 
temed olamıyıcaklar1 hakkında 

ılınmıt olan bo vık.'anın ıahld· 
Mohaaebel hususiye mtıdarlo lerlnden lımlr'U Flkrl'nln, dtıa· 
ğOoden bftttlo k1Zalara bir ta · 

kn celeede lfade1I okuomaıtur. 
mim g6nderlldlğl iddia edil· 

Şıhld diyor ki: 
mf ıtl. OUdll mahaıebel buıuılye 
memarlatundao buna dair ge· - Bft•eylo'la bıçakla yara· 
len cenb okundu, bunda, bGyle landı~mı hıber aldım, hemen 
bir tamim keydlne te11dtlf edl· haetıneye gittim, çClokl arka· 
lemedlğl blldlrlltyordo. dııımdı, kim tarafından .ural· 

doğunu sordum, birkaç def•: 
Masnunlardan S61eymao Nı· 

cl'nla 930 seneılode nzlfeelol - Beni mar.aogoz Sallb vur· 
ihmal ıuçondın tayla edilen da. Diye ıekrarlıdı. Orada ba· 

ceı11111a rağmen bu mee'elealo looınlarla birlikte bir zabıt 
yenl~ea ve tbtlliı ıekllnde ta nrıbıı tuttuk ve imzaladık. 
zelendlğl hakkında mahkemeye Tahklbt yapılırken Mftnlr lı· 

~elen evrak Gıerlne mee'ele mlode bfr çocuk, Kııll Sıllh'ln 

Dikili kas11ı idare heyf!tladen bıçakla Htlıeylo'l •orduktaa 
sorulmuetu. Gelen cevapta Sa sonra bıçağını kahndekl maı· 

lıyman Naci alo; iki ay hail•· lakta yıkadıtıoı ye ıapkaıı al· 
laoan R11lm ıdında bir ıahıll tına koyduğuna görmGo. Buna 
darın lılae devam edemediği yınımısda ıöyledl. Katli Salih 
halde bu haııalığı daire Amirine lıılnab edillrken bftylk bir 
hıber vermlyerek aınl bllAfında hPyecıo içinde idi, el ve ayık· 
hareketinden bir ay hıpae mıh· ları titriyordu. Kanaatime göre 
kllm olduğu bildirilmekte idi. cinayeti marangoz Salih lıle· 

Mahkemede bulunan moba mittir. 

ıebel hususiye avukatı; tahsil Dinlenecek. bıtkl eabid kal· 
dar Raelm ve Nazmi meı'ele· mıılıgıodan lddlaoıo serdi tçln 
lt'rlnla •yra ayrı itler olduğuna mohıkeme bııka gllae kal 
iddia etti, SCUeymaa Naci lıe: mıthr. 

- lklıl de ayal ıeydlr n 

birdir, dedi we lrHllyelerln o 
11mıo Dlklll Muhaeebel Huıo 

siye memuru iken olmdl Genç 
kasaeında Jandarma kumandanı 
olan bir sabit ıarafından y11ıl 
dağını lddl• etti. Mahkemece 

Gtızelblaar maballeıl •e ova· 
' ııadakl bahoeler ıa balkının · 

ilan karıarılmıııır. 
Aydan ovuıada binlerce bek 

ıarlık •bayı kurutacak olan 
Oımanblkl kanabnda lıe Eki 
klHatar maklnealle hafriyat 
dnam etmektedir. 

Mınaaka ıabelerlade bahar 
yoklamalan ı8rGyor. Bııaruı 

ve Kftyoell• oabelerlnln moa 
yenelerl bltrllmlı, alının netice 
çok iyi balanmaıtor. Bllbaua 
iki yallık 6mrD olan K.öyceğl• 
ıubeel çok iyi g6r6lmtlettlr. Dl· 
ğer ıobelerln muayeneleri de 

bu ay ıoouna kadar bltlrllmtı 

olacaktar. 

cakta, fakat fotograf Ye maka· 
lelerlolo ıemln edeceği Irat, 
kendi huıuıl maeraf larına te · 
kabtll edebilecekti! 

Bayat ba tekilde geçene, 
Ondrev'ln belll·baıb bir tiki. 
yeti olmıyıcakll. Erbert de f4yle, 
b6yle vHlyetten memaanda. 

Erbert, her alkpm kamana· 
una geldiği nklt: 

- BogGn Laydl Lonıton ve 
general Henıtlk ile beraberdim. 
Diyerek iftihar ediyordu. 

Halbuki Ondrev ba iki yol· 
eoya hiç eevmeyorda. Bunlar, 
her halde ıonıadan görmt111 

ıoğak ve kibirli klmaeler idiler. 
Erbert blrg6n: 

- Sen de L•ydl Loaııon'ua 

ıneectlhftnll kazanmaA• çalaı. 

Dedi. Rohoyak'ın en yllkeek 
kaduu bu kadaaclır. U maml 

- SCllln IJG1' .. 

lngiliz Kabinesi 
Don 'Toplandı .. 

••••• 
- Başı 1 inci sahifede 

Slr Samuel Hoar yeni kabinede 
mevki ılıcaktır. 

Loadra, 18 (AA) - Mor· 
nlng Poıt g11eteelne J ohanneı. 
barg',an blldlrUlyor : 

Cenup Afrfk111 1111111 mlda· 
faa bakanı yakında Londra'ya 
yıpaeığı slyaretl eeauanda Kap 
harp limanında bayak lnout 
lolerlne alı projeler verecektir. 
Bu projelere gGre, Kap Brltaa· 
ya lmparatorıaıanan o balgede 
en .. unetU depl• lllllbarekell 
olacakrır. 

Londra, 18 ( A. A) - Kabl· 
ne bu 11bah fnkallde koaaey 
halinde toplanarak dıı meeele· 
lerl tetkik edecektir. B. Edea 
Cennre'dekl görtlımelerl ve 8. 
Lton Blum ile olan mllllkaıı 

hakkında izahat verecektir. 

Loadra, 18 (A.A) - Mor· 
nlng poll gazeteelne göre, il. 
Baldvln mahafuakir meb'mlu 
t.rafından 6nlmlsdekl perıem· 
be glnG terdb edilecek akpm 
yeme~nde ıGs ılank zecri 
tedbirler me1'eleal hakkında 

lsahat verecektir. Çaakll bir 
kııım f mahıfıukAr meb'aalar 
hlkGmetln ba mea'eledekl hat· 
tıhareketlnl 6Arenmek lıteyorlar. 

Londra, 18 (Radyo) - in· 
glltı kablae1lnla bagtlnktı iç· 
tlmaı nHandlkkatl celbetmlıtlr. 
Bu loılmada harlct ılya1et Gn· 
rlne mlsakeraı yapılmıııar. 

M. Eden de Cenevre mba· 
kerelerl hakkındaki raporaaa 
okamaı, P1rlı'tekl mlukere 

H almayltler laakk• ... dl 111. .... ~. 



Dinarlı ile Mülayim Berabere K:ıldılar 

Tribünlerde seyirciler ı·e Rif atla Ömerin güreşlerinden bir intiba .. 

- Başı 1 inci sahifede - kuvvetli bir Tftrk pehlivanı . rane bir eeldl aldı. MOIAylm 

ozon boylu, zeki ve kabiliyetli Dinarlı da zeklsı, teknik kabl· pehlivan darılmHın amma, Dl· 

genç .• Silleymao ise, mokave· lf yeti ve inceliği hakikaten narlı çok centilmence davran· 

metli, itidaline eahlb bir peb· hayrete eayan bir genç pehll· dığı halde, 0 1 fena, taıkın ha· 

livan. Boyu, hasm1Da g~rt1 blrez vao. R11klbl 105 , ken· re kedere baelamıell. Halbuki, 

kısa.. Fakat herlklel de serbest Dloarh, hiçbir dakika ltldıll 

gfireete vukofao?. .. jeetlel·I, omuz, 
kol totoşlara seyircilere bir yağlı 

gOree hissini •erlyorda. Yirml 
beelncl dakikada, gOreeln he 
kemi Yusuf pehlivan Dlnarlı 

ıuu baba!lı· dıldOğtinü çaldı: 

lzmlr'll Büaeyln, toela gotlb! 

Bundan sonra hangi çiftin 

kareılaşacağı meçhuldü. Kora 

Ali ile Romanya'dan yeni gelen 

Ha~lm'io adı geçiyordu. Fakat 

Baeim gelmemişti. Manlsa'lı 

Rlfat'lı Maotea'lı Ömer'io kor 
oılışllrılmaın ~kooueuldo. Ömer, 

Kara Ali ile gOreşmeği htedl, 
kabol edilmedi ve nihayet, 

Rlfıl'• sahada gl>rl10k. Yağlı 
gGreıln İ>o marof, bcıoerll peh· 

llnnı, 40 yaoını bolmuş ol· 
makla beraber, gene eıklıl gibi 

neı'ell ve ceıurdo, Öm,r'Je 
karoılaş°ıcaktı. Öm~r, kendi ta 

lebeıl ve çırağı.. Fakat, sağlam 
yapılı, geniş kuvvetli bir be 
dene malik, ayol zamanda sik· 

Jette nstasındın ağır .. 

GOreı başladı . Ömer, Rlfat'ı 
ıık ıık tazyik ediyor. Fakat 

Rlfat, yağlı gftreşte gördilğft · 
mOz sQr'atl ve kaçak slstemlle 

çırpıoıyor, kurtuluyor ve taır· 

roza başlıyor.. Ömer'tn ustasına 
nlıbetle daha kuvvetlt, daha 

ağır olduğa muhakkak.. Fakat 

RUıt'ın tekniği •e tecrübesi 

boou telAll etmekle kalmıyor, 
elllncl dakikada batem, seyir· 
cJlt>re bitap ediyor : 

- Ömer Pehlivan, minderi 
terk~ul. Rlfat pehlhao galip ı 

Ömer, ~lkıı arasında ueta 
unıo elJnl öpftyor ve Hhadan 
mağlup ayrılıyor .. 

Buna mfiteaktp, sahada, yıl 

larca evvel şeref U ve ıorlu bir 

peblinn ola~ak adını her yerde 
lthtlreo Yoıuf pehlhanla Kara 

all'yl ~örftyoroz. Halka, yeni 

Ye eekl iki me~bor pehlivanın 
bir gösteriş yıpıcaldırı bildi 
rlllyor 

Yuıuf pehlhın, lbtlyırlamııı. 
VGcoduoun eııkl teıekkillitı, 
ıertUğl kıybolmuı, fakat bGtftn 

oyun lnteUğf, kablllyetl n Dı · 

tadhğı aıtOnde.. Halk, her iki · 

ılnl alkııla karıılıyor, gö3terlı 
baohyor: 

Hakikaten çok gftzel .. Mes· 

leğlnln emektarı Yuııuf pehli 

van, omolmıyan bir sDr'ıt n 

uıebar~t gôaterlror.. Sahadaki 
ecnebiler ve Yunan gazetelerinin 

ııpor muhabirleri blle hayrette .. 

On dıklka ıonra, asıl gOşeş, 
Dinarlı · MftJAylm revaoşı kar· 
şılaımaeı başlıyor. Serbeııt gQ· 
reul, halka daha e11slı tarif 
etmek IAzımdı. Bono, hakem 

Kara Alt yıptı. Ali, serbest 
gftreote mağhlblyetln naeıl ola· 

cığıoı, ne gibi hareketlere seli 

biyel bulunduğunu sôyledl ve 

gGreı bıoladı: 

Maıa,ım pehlhın, belinden 

7akarı11 çok aert, kolları çok 

Dinarlı, ıl1 ü M) im ve lıakern 
Kara Ali 

dtsl 98 kllod11. Ayni zamandı 

bacağı sakat .. Bu 11katlık hl 
dll!eel, rakibe lıhtlrilmek isten· 
memlş, fakat çar çabuk mey· 
dana çıktı. Mt-ğer Dinarlı, on 

beş gDn kadar evvel Altay ku· 

lObaode babası Ue antrenman 

yaparken, bıbBBının bir lbıa 

rına lılrNz etmiş ve babası da 
söylediği manenayı yapınca 

Kara Ali ve Yusuf pehlivan 

ayığı sakotlaomıo. Banu mdte · 

akıp Memleket haetaneıılne getl· 
rllmlı, rontgende yapılın mua· 
yenede sığ bacakta dlzkapağın 

dibinde bazı damarların blnlolp 

koptuğu görOlmilş. Fakat, her· 

şey olmuş, bitmiş, fl4nat yapıl · 
mış, pehlf vaolar gelmlı bolon

dağu için emrhAld kabul edll· 
mlş. 

GOreş başladı. İlk yirmi da· 

klkada, beriki pehlivanımızın 
mehııretle ve kuvvetle gtlreotlk· 

feri gorayoroz. Bu arada evvela 

M014ylm, sonra Dinarlı, kar,ı· 

lıkh olarak, bacak Qzerlnde hl· 

rer leızyJk yıptılar. . Oloarlı bu 

devrenin ilk tenefffts dakika

sında ayığındaki sakatlığım açı · 

ğa vurdu. Basamıyordu, aksa· 

yordu. Tt1krar gftreşe baoladık· 

ları vakit, MOIAylm pehlivan, 

artık haamıoıo bu en r.ayıf nok· 

taeıodan taarruza başlamışh, 

GOreı, sertleıtl, sntleştl, ueolftn 

mlıaadeel hariç, fakaı lduda· 

bırakmıyor ve ona, ayol moı 

meleyl yapmıyordu. MftJAylm 
bu arada nara da attı . Nara bir 

meydan okumaktır. Şu halde 
Dlnarlı'yı yenmesi 14zımdı. Hal· 

baki muayyen hlr saat içinde, 
bacağı eekat bulunan Dlnarlı'yı 
ycmemedl ve Dloarlı, onun çok 

•ğ•r vrı ,ıddetll hamlelerine, 

ıeknlğl, yiiksek ııogokkaolılığı 

"e çevlkl!ğlle çok gOzel karşı 

koydu. Dfuarlı bacaklarında 

istediği bAklml yeti teılı edebil· 

ıeydl, MOIAylm muhakkak m•ğ· 
hib olarak çıkardı. 

Aradaki fark aolkArdır : Mft· 
IAylm'in kolları daha kuvvetli. 

Fakat Dinarlı kafası ile gftre· 
şen, çok zeki, bıcakları çok 

kuvvetli, soğuk ksnh, centll· 

men bir pehlivan .. 

Bu arada bazı seyircilerin, 
M614ylm aleyhine tezaharıtı ve 

onun da mukabelesi görülda. 
Biz MtUAylm'den bono bekle· 
mezdlk. ÇOnkQ birkaç klııloln 

narasına mukabeleıl hiç doğru 
değildi. 

Neticede her iki pehlivan 

berabere kaldılar. · 
• • • 

Yeni gDreşler : 
Kızılay İzmir n.erkeıl relııl 

doktor Cevdet Fuat, oehrlmlzdo 

bolunmı .. ta olan değerli pehll · 

vanlanmıztn 9 EylGlde Fuar 

sahasında Qç dört gGn stırecek 

bir gürce yapmaları için teeeb· 
bilete balonmuıtur. Haber al· 

dığımııa göre pehllHnlarımız, 

bu gilreel kabul t'lmektedirler. 
BıuA bu mOblm (gftreote TGr· 
kiye ıamptyonu Kara1ll de 

gilreoect>ğl gibi Anopa'oın mft · 

biılı bazı gQreeçllerl de davet 

edilecektir. Fuar için Tftrkl· 

yenin her tarafındın gelecek 

ziyaretçiler, bu mtahlm gOreo· 

Jerl seyredeceklerdir. 
• • • 

GOreoler hakkında Dlnar'lının 

bıbaııı Yusuf pehlhıen diyor ki: 
- Careıl gördilnGz. Benim 

için eöylnyecek oey pekazdır. 

MOIAylm 35 yaıını geçmlo veya 
geçmek Qzeredlr. Halbuki be· 

nim oğlum otuzuna yeni glrl· 
yor. Bacağı benimle. ekzerelz 

yaparken kendi hatası yftzGn· 

den takat oldu. Bu güreşi te· 

bir etmeğl doıtındftk. Fakat 

söz nrmlotl. Oğluma ayağını 

vermemesini kol ile çıhımaııını 

söyledim. Halbuki çocuktur. 

Ayağının eakatlığını gösterdi. 

Yanhıı bir le yaptı. Haııma hiç 

böyle ııkatlık gôeıerillr mi. 

Ben vaktlle bir gdreete tek 

kolla gQreetlm ve hasma bunu 
anlatmadım. 

• • • 
Dloar'hnıo menejerl eöylfyor: 
Puvın hesabı oleaydı, bizimki 

gallp çıkacaktı. Dlnar'hoın ha 
kadar centllmonce davrandığını 

n oyua yaptığını ıordaoa.. 

Sonı Dalkolka: 

Bitler, Mussolini'nin ilhak Jlakkıo
daki Su.aline Cevap Vermedi. 

Lord Eden, lngiltere Sef iri'nin Hitler'le Yaptığı Mü
lakat Hakkında Nazırlar Meclisine izahat Verdi. 

Loodra, 18 (Radyo) - lo· 
glllz kabinesi, 16 hadrıodın 
evvel bir kere daha fevka1Ade 

bir toplantı yaparak Habeıla · 

tan'ın Jtılya'yı ilhakı meı'ele· 

etol konoıımağı vo zecri ted· 

birler etrrfında lnglltere'nln 

noktal nazarını Hrlh bir su

rette teıblt elmeğe karar nr· 

mlotlr. 

Londra, 18 (Rıdyo) - Bu· 

gftn toplanmıt olan kabine, 
Italya'nın oluılar soıyeteılndeo 

ozaldaemaıt meı'eletıinl de tet
kik etmlıtlr. 

M. Eden, Berlln'deki İngiliz 
~ef lrlndeo, Hhler'le yaptığı son 

ltalyan'lar 
Adis-Ahaba'da gazete 
çıkarmağa başladılar 

Gondar, 18 (Radyo) - Drj· 
yak Hallo Bııro bogilo maiyeti 

. ile blrllkte teıllm olmuetor. 

Adlı Ababa, 18 (Radyo) -

Bu hafta Adlı Ababa'dı ltıl· 

yan'ca htr gazete intişar ede· 

cektlr. Bu gazete, Adls·Abıba 

Fıçlıt teıldlitı tarafından nee· 

redllecektlr. 

mOlAkat hakkında aldığı rıpo 

ru da kabineye arzetmlıtlr. 

Bu rapor da " Bitler, Uloı · 

lar ıoıyete11f ıı14haunı bfttftn 

ıafııll4t ve teferrftıtlle öğrenmek 
arzoıundadır. Bitler M. Flan· 

den'ia plAnlle de yıkandın alı\· 

kadır gôrilnmektedlr. Ve Sov· 
yetler'le ıolh taraftarı görOn· 

mektedlr." 
" İtalya hftkumetl Habeıls 

tan'ın ilhakı lılnde Almaoya'oın 

f lkrlnl ıormoetur. ve Bitler 

cnap •ermezden enel İogll· 
tere'olo bu husustaki noktal 

nazarını öğrenmek arzusundadır,, 

Deotlmektedlr. 
Bu içtimada, A•oııturya ka 

blneılnln son tekli de görGtOI· 

mftştGr. Yeni L~hlstın kab1JJ 11 

el hakkında da bazı mazakere 

ler yapılmıour. 

M. Eden ltılyı ile olan oı4· 
naeebataoı izah elmlıtlr. 

Bu içtimada, Necaa.loln ın°' 
kıdderıh da milzakere oloO 
muttor. Hıbeşlsıan'ın yenide' 

mftııtaktl bir hfttumet olm•"' 
nın ıncftk bfr h•rple mQmkOf 

olacağı anlaşılmıehr. Çerobet 

liy'oıo zecri tedbirlerin ter~1 

hakkındaki nutku tedldk edil 

mittir. 
Uloelar ıoıyeteıılnden çekil· 

mek mnzua bıhlı olmıaOıf 
fakat takviyesi dOoOnOlmaır61· 

Macar Gazeteleri. Avusturya Ve 
Kont (Betlen) in seya· ltalya Takımları 
hati için ne yazıyorlar. Berabere KaldılB 

Parla, 18 (Rıdyo) - Kont 
Betlen'lo Vlyana'ya yaptığı ıe· 

yahata, Macar gasetelerl bGyftk 

ehemmiyet vermf'ktedlrler. 

Bu ıeyahıt, kraliyet taraf tarı 
liderlerin bir müzakereelnden 

ıoora yapılmıştır. 

Kont Bellem ile .M. Ekarın 
ıeyahıtlne henQz kat'i bir mlnl 

verilememektedir. Yalnız bu 

iki Macar ılyaelıl Roma seya· 
hatlnden vazgeçerek Vlyanadan 
Peıte'ye döomftşlerdlr. 

Japonya 
Sn bakanları Gene· 

Roma, 18 (Radyo) - DO°' 
Lhoryo ıladyumuodı A•oaıo1 

ya'hlarla ltılyan ıporcol•" 
kartılııtılar. Stadyum, ydzblO' 
terce ıeylrcl ile dolmuoto. Mol 
ıollnl, prens Stırhenberg fi' 

beraber hOkumet Joc11ıodı 111 

almıştı. Maç devam ederkeSlı 
Massollnl'nln oğulları Vitor1° 

ve Bromo ile matbuat n••111 

Kont Galyano ÇlyHo doı
Afrlkı'eından dönmütler ve dol 
ru stıdyomı gelmlıılerdlr. St' 
ylrcller Mu11ollni'alo oğullar•"' 
alkıolıdılar. 
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Adle Abıba, 18 ( Radyo) -
Havas Ajanıının Adlı Ababa'dın 

aldığı bir habere göre ltalya· 
nın motörUl kıt'alara legal edil· 

memlı olan yerlerde ilerlemek. 

tedlrler· Bu kıt'ıln Cima ve 

Adi Sıltm mevkilerini almış· 

lardır, ilticalar devam etmek· 

tedlr. Yerli ve yabaocı papaz· 

lar da ltalyan'ları kıroılama~· 

tadırlar. Slltb teslimi devam 
etmektedir. 

rallardan seçilecektir Maç 16,30 da bıoladı, he1e ~ 

Adls·Ahıba'da birinci mek· 

tep açılm11tır. Bu mektebe 6 
50 yıoına kadar mdrıcaat eden· 
ler kabul. edilmektedir. 

Batan Haheo gençleri fıçlst 
teekilAtına girmektedirler. 

Mareoal Badegllo iki emir 
neoretmlıtlr. 

Birinci emirde yaomıı olan 
ve menftl umomiyeye ıh bu· 

lunao binaların hemen lnoaeı, 

ikinci emlrdo de eakat olan 

binaların homen yılulmaaı ve 
yerlerine yenilerinin yapılmıııı 

emredilmiştir. 

Adle·Ababa'oın eıkl f lıek 

fıbrlkaııı bugan makine tamir· 

hanesi ıekllode yeniden f1&· 
llyete geçmiştir. Hldlvln açanc6 

bir emrlle hna zabıtası teıkll 

edllmlıtlr. 

Ceaub cebheelode ayni ıu · 
rette hareket edilmektedir. 

Dlnar'lının ıOzlerl şunlardır: 

- Tekrar gGreşeceğlz. Aya
ğım eakatllr, kollaD1mıdım. 

Yenllmlyece~lmden emindim 

Izmlr halkının bana karıı ıll· 

kaıındıa çok mDtehaııııillm. 

Rica ederim bono böyle teıblt 
ediniz. 

• • • 
Ma14ylm pehlivan da, eakat· 

lığına rrğmen DJnar'h~ı gôr

dftğOl meharet ve tekniği umdo· 
ğondın] çok fazla balmootur. 

Bu meyanda MtılAylm'le Karı 

Ali araeıoda b111 mOnıkaoılar 

çıkmııı •e MalAylm bir ztya 

fette Kara Aliye meydan oku 

yarak unu ğOreı kabul etme· 

melde ilham etmlıUr. 

Tokyo, 18 (Radyo) - Ordu 
kumandanları n Genarallar 

mecllııl toplanmış ve sa bakan· 

tarının dalma Generaller ara· 

ıından intihap edllmeııloe karar 

vermiştir. 

Azakl gazetesi: 

Bu karar hOkftmete karıı 

ordunun bir teminatıdır. Bu 
eayede kabine ile ordu araeında 

eal tefehhamler zail olacakhr. 
Demektedir. 

Arşidflk Otto 
Viyana'ya dönflyor 

Viyana, 18 (Radya) - · Arel 
dak Ono'nun kı~ kardeııl Arıt 

DGıeı Adlayd bunya gelmlııtir. 

Kral alleıl erk4nandan 1918 
ıeneıılodenberl memlekete ilk 
defa olarak gelen Arıt Dnıeıtlr. 

Parlıı'ten gelen haberler, Ot· 
to'nanda yakında Vlyaoa'y• 

gideceğini vo tıhtını oturacığıoı 

bildiriyor. 

Fransız zabitleri 
Parlı, 17 (Radyo) - Habeo 

ıabıt11ının tenılklne memur 

edilerek evvelce Dlredan il• 

Hırar'a gôoderllmlı olan Fraan· 

ııız jandarma zabitleri, ( Dorl· 

yo ) nuo k.umaoda11 altında 

Clbutl'ye Jlönmftılerdlr. Bunlar, 

oradan Fraoea'ya hareket ede· 
ceklerdlr. 

K ul~k, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Blrlocl beyler so .. ık No. 36 

Telefon 231 O, evi 3668 

can fevkalAde btıynkuı. . 
Her iki taraf baycık eoeıJ 

~ôeterdl ve nihayette iki Udf' 
berabere kıldılar. Maçtın eO
ra her iki takım kaptaalfl' 

MuHollnl ve prenıı Stuheruberf 
tarafındın tebrik edllmlılerdll 
Mozlka, bu ırıJı A•uıtory• fi 
İtalya marşlarlDı çalıyordu. 

Mo11ollnl'oln oğulları f•b' 
yözbaoı rGtbeslnl almıolardır· 

• K. S. K. Kougre~• 
Kareıyaka Spor kalaba koot 

resi P11ar gQoQ eabahle1 

Kar~ıyaka'dakl Samer ıloe~ 
ıaoda toplanmıı,tır. Kongre re 

llğlne Hftıeyln A voi OzaD ~ 
çllmte ve kongrenin toplaJJ~ 
davet edllmeılndekl ııebep 1 1~ olunarak, eakl nl11mname 6' 
mdeBBıl11n heyetinin vazife 1 
medlğl ve kolOp lelerllc ılA~ 
dar olmadı~• ileri snralaO J 
bu nizamnamenin lbtıU ile 1 , 
bir ldre heyeti eeçllmeıl l•'', 

d'' mlıtlr. intihabat oetlceılo ,j 
Heyeti idareye KomlıyoıJb' 

Suad, Geri Tobıko'dan Si -' 
Samer Bank memarlarıJJ~ 
Cevder, Pallmot Şirketi mod r 
Fuad, Emltk bankall roe..,~ 
farından Sadri, Esnaf b•D~~I 
memurlarından Ahmed "/ 
mlolerdlr. Kongr~, bftyftkltı~ 
ze tazimat telgrafları çekil ~ 
hakkındaki teklif 1 kabul el 1 
ve da~ılmıotır. Yeni heyete -
vaffakıyetler dileriz. 

Zayi O' 
935-936 ıenelerlnde ; 

ral'lrlıo mektebinden ald1~, 
vahadetoameyl kaybettllP·""" 

nlılnl almak dzer" mit i 
edeceğimden eskisinin bO~tf 

iklmıdığıoı llAn ederim. 1~ I 
Değlrmeodılı Sellm11' 

kak No. 10 Ali 



~-at:J(·JJ;J 
Beşiktaş -:Fener bahçe 

Beşiktaş Sahayı Terkettiğinden Fe
nere Hükmen Mağlôp Sayıldı. 

lıtaubol 18 (Özel) - Dan hakemin bu} kararına itiraz •e 
llaıplyonının en mtıhlm · kar· 11hayı lerkettller. 
l•lı1m111, ılmdlye bd1r bfttftn Oq ıuretle Fener hftkmeo 
lllıçl1rı kazanma~, fakat birin· galtp eayılmıı •e 3 puan daha 
de ber1bere kalmıı olan Fener· alıuk beı puvın farklı haıa 
bıbçe ile, 2 puvan farkla F~· geçmletlr. Beılkıaı Jee 11hayı 
laerl takip eden Beılktaı ara · terketdtl için O puan aldı. 

ll11da yapıldı. Fener bo mıçı Kordon Ozerinde hi· 
~•ıanır11 lıtanbul ıımplyonu 
01ıcak; Beılktaı lı:ızanmıa be· siklet koşuları yapıldı. 

llbere kılıcıklar n tekrar kar· Comorlyet meydaoı ile De· 
tllrımak lcabedecektl. Mıçı, nb: ıporları yordu araıundıkl 
h,kem Galat111aray'lı Balld'ln mesafeyi 10 defada gldlp·gel· 
1d1reılnde bıelandı . Fener~lller ' me ıoretlle yapılan blılklet 
ilk anlardı birçok fıraatlar ka· mukavemet koıoıona ıehrimlz 

ıl tlrdılar. 20 inci dakikada lıe kuldblerlmı menıob birçok 
ı· btr11 teTaıGn Tardı. Do arada gençler lıtlrak etmlıtlr. Koıo 

8eıtktaı'hlar da bir iki fıreat çok heyeranlı olmuı Ye gelen 
ete geçirdiler, fakat ıayı yapa· geçen hallun ılAbeıoı celbe· 

lllıdılar. derek ıeylrcllerde neticeyi öğ 
J ikinci denenin ilk dakika· renmek arıoıo uyandırmıı ve 

••ida Beılktaı kıleıılne kadar bu ıuretle kordonun her iki 
l11en Feoerlller topu dıearı tarafına kalabahk bir bılk kit 

'ttalar. Birkaç dakika ıonra lesi topl.umııtı . 

°' 8eılktaı makabil bir akın yaptı 30 kilometreden f1ıla olan 
te gtısel bir eatle Uk goUlntl meeafeyl bir 111tte K.. S. K. 

~•&andı. Fenerli Esat'ıo otoı ıın Rlrl, ik.lnclllğl 1 SHt 2 
llletreden çektiği bir ıtıta Be· dakikada lzmlrapor'dın Yo!of, 
tlktıı kaleclıl mahirane bir iiçanc616k baebaea giden iki 
9'aretı., yakaladı. Nlyaal iki de. koıaca ara11nda çıkan bir lh· 

et , 
•• kaleci ile karıı karııya kıl· tlltf yfiıGnden lklılne takelm 

°' dı~ı halde atamadı. Otuıblrlnci edllmlı ve ikisi de ftçGnctı 
10 

~klkada Beılktaılılar bir fa ilin edllmletlr. ,,1 
tQl yaptılar. Hakem f lrlklk Federe olmıyanlar 
Ctaaıı •.ırdl. Halk sahasında: 

Flrlklk hen6z çeldlmlıtl ki, Gayri federe kalClpler araıın· 
; 8eılktıı kaleıl GnGnde btr ka· dıkl çahımaler dnam etmek· 

tıeıklık oldu. Do aarada Fikret, tedlr. Panr gancı yıpılan hu-

~11111 ve Şaban topla blrllkıe ıuet mftaıbakaların en ônemll yt L 

"•leye girdiler. Beelktıı kale· lerl Yakıelme ile Devrlmepor 
tlıt topa yakalamığa Ye dı11rı tıkımları araeındakl maçtı. AIA 
'•tlatmagı monffak oldu. Fa- ka ile taklb edilen bu md11 

~•t, kale yanında bulunan ha· bakayı yGkııelme ta~ımı muha. 
~"Ilı• topun içeri girdiğini n cim hattının ve bilhaHa ıol 

eri 1terlden çevrildiğini ıöyllyerek açık Moıtafa'nın çok gftıel oy· 

~na gol aaydı. Beılktaılalar nım111ı sayesinde 6 2 bZ1ndı. 

bl 
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Üevlet Uemiryollarından: 
~ Mobammen bedellerlle u11f tarı ııa~ıda yazıla btıvet ve barı · 
•lır dç ıene mGddetle 4,6,936 tarihine mtııadlf perıembe gOna 

~lıalarında yasılı aaatlerde 7 inci lıletme komlayononca p11ar · 
1~la kirayı ndlecektlr. 

t ltteklllerln blzalarındı y11ıh teminata vermelerf ve klnonuo 
'tin ettiği nılkalarla kanunun 4 anca mıddeel mucibince lıe 
gı,Qleğe manll kanuni bulunmadığına dair beyanname ile ayni 
Hıı •e aaattf Basmabınede komlıyon relıltğlne mtıracaatları il 
''llıdır. 

80 lıe ılt ıartaıme alakadır lst111yonlarda ve lıletme kale 
'-ıl11de par1111 dağıtılmıkt•dır. 
Clnıl Me•kll Senelik moham Monkkka Ibale 

Itır aka 
a,,et 
llarıka ıekll · 
tae konmuı 
~1r1111zı bir 
••gon. 

•• 

Akblaar 
Bın11 

Alaıehir 

Alaıehlr 

men bedeli 
1000 
1500 
500 

500 

teminat 

22ö 
338 
113 

113 

15 
15,30 
16 

!6 
' '-..... 19 23 27 31 (1285) 

~~ l>emirkapı'da: Istanhul jandarma 
·~ ~onak komutanhğmdao: 
, '-' l>etnlrbpı'da aııkerl ln11ım ambarı yanında lneaatı yarı kıl· 
_, ltı '• olıu ve jandarma konak ve aobar heyttlnln otormılarını 

~,~• olanan binanın ikmali laıaata 19,5,936 dan itibaren kı 
~a 1 ıarf usullle ekelltmeye kooolmuıtur. Blnının keılf bedeli 
~~ 925 lira 20 koraıtor. llk gGnnmeıl 2170 llrad1r. Mukavele, 
lla~lltaıe fılerlne ılt fenni 11rtnıme plAn ve buna alt bllcamle 
t~ teferrl ktğıtları paraeı mukabilinde komlıyooda verilecektir. 
"- •lltaıe 3,6,936 çareamba giioG 111t 15 de Demlrkapı'daki jın· 
'-~111, konak lı:omutınhğı bln111ındıkl komlıyonumusda yıpılı 
~l ••r. J.ııeklllerln ha iol bıearab:tecf'ğlne dair Nafıa dılreılntn 
ııtı ... 
~ ,,et 'eılkalarını, ilk gft•eome bedeli için Maliye sandık mık· 
~" •eyı muteber banka mektubunu ve 2490 11yıh kaoooda 
"-t lı bll'umom belgeleri hamil olarak ekılltm" 11a1tndan bir 

8'9tıllne kadar komlıyona •ermlt bulunmaları ilin olu· 

19 iS 28 2 2588·1287 

Çocuk 
Istanbul Liseler Satın Alma Komisyonundan: 

mü tebassısı 
Erzakın Miktarı Mubımmtn Tf'mloıt Eksiltme Ekelhme gOn Şartn1111e 

Cinsi bedeli ıekll ve aaat bede il 

Doktor Dağlıç eti 101000 46460 
Karamın " 28000 12040 Kapılı zarf 5,6,036 s. 15 379 

Behcet Uz Kozu .. 19100 8786 
Sığır il 21300 8520 

lla~ıalnnnr her gün 11 ,30 
dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabul 
eder. Telejorı 3990 

75806 5685 45 
Ekmek 470000 51700 3872 50 Kapah zarf 5,6,936 ~. 15,:30 259 
Sadeyağı 48500 41225 3091 88 Kapah zarf 5,6,936 s. 15.45 206 
Toz ıeker 94000 24910 2288 60 Kapalı zarf 5,6•936 s. 16 153 
Kesme şeker 19000 5605 " " .. c 

30515 

Hamdi Nüzhet 

1 - Komlıyonumoza bağla yatılı Llııe ve Moalllm mekteplcrlolo yaklrıda maktarı muhammen 
bedellerlle ilk teminatları ve ekıiltme gftn ve aaatluı şartnamelerlnlo ttdarik bedelleri 
hizalarında yazıh erzaklu kapah zarf oıollle elutltmeye koomoıtor. 

SIHHAT 
ECZANESi 

2 - Elulhme lstaobnl Ltıeler muh111ebeclllğlode toplanan komleyondı yapılıcaktar. lateklllerlo 
eartnameler de yazıla kanuni nılkalardan haıka ticaret odasının yeni yıl veelkaeı ve temi · 
nal makbozladle beraber teklif mektuplarını lh•le için tayin edtlen aaatlerden bir aaat 
evvel makbuz mukabllfnde komisyon rlyaeetlne vermeleri. Ilk teminatlarını belll gfin ve 
ııaattan evvel komlıyon rlyaeetloden alacakları lreallye ile Lieeler muhasebeciliği vezne· 

ılne yattrmaları. 

Şartnameler komlıyonda bedelleri mokablllode ahoablltr 19 22 'i5 28 2687 ·1277 

1 - 8·6 936 gOnG aaat 16 da Bodrum belediyeılnde daimi 
encOmeoce ihale edilmek. tızere 6010 Ura 36 koroe ke · 
ıtf ll Bodro~ belediye bloaaı loıaatt kapalı ekelltmeye 

konolmoıtor. 

2 - Şartname proje keılf ve buna alt diğer enak Bodrum 
beledlyeılnde görtıleblllr. 

3 Muvakkat teminat 450 Ura 38 kuroıtor. 
4 - Ekalhmlye ~lrecekler ticaret odaeında kaytth balanda 

ğuna dair ve1Jlka bo işleri evelce ve f yl ıekllde bltlrmlı 

olduklarını göıterlr vesika vertceklerdlr. 
5 - lateklllerln pazarteıl gana aa1t 15 de Bodrom belediye· 

ılnde bolonmalatı lbımdır. 1235 14 19 24 

Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lımlr şekerciler çarf181ada 20 numaradaki lmallthaoeml iz 

mir Eski BhpHarı Suluhan clvarrnda 1 numaraya nakletti· 
~imden 1ayın mtıeterllerimln alparlılerlnl yeni ıdreelme •er· 
melerlnl 1aygılaramlı blldlrlrf m. 

Gilzel iz mir bislcütıiı f abrikusı sahibi f stanbullu 

Ismail Hakkı 

Sıvas Elektirik Birliği Başkanlığın
dan: 

Slfaı elektlrlk birliği thılyacı için köşebent U. demiri perçin 
mohtellf cıvata; gal•enlılt 11ç veaafre 11 mıyıı 936 tarihinden 
ht~ıren hıılamık ve l haziran 936 tarihine te11dOf eden pı 
urıeııl gOntı 1111t 14 de lhıle edUmek azere 20 gtın mllddetle 
ıçık ekslltmlye konulmuetur. 

2 lbıleıl Sanı elektlrik birliğinde te birlik encftmeal 
h1Jzorooda lcırı kılıaacakhr. 

3 Muhammen bf!dell 5598,50 llradır. Muvakkat teminat 
% 7,5 heııablle 41!) lira 89 koruetur. Bo teminat ihaleyi 

m6teaklp o/o 15 ıe lblı~ edilecektir. 
~ Teıllm mdddetl ihale 6oaaa takip eden salt gOnClndea 

başlamak Clzere 2,5 aydır. 

5 İhale edilmiş olan malzeme ınaa lıtaıyonundı bllvuln 
teııell6m edilecektir. Uedell mıltn teaellilmüode bir de · 
fıda Yerilmek üıere peelodlr. lhıleyl mftteılllk bilumum 
maııraf mftşterlye ah'lr. Fnlı mahlmat almak tıtly"nlu 
p1aardao m1adı her gOn elektlrlk blrlliloe milracaat 

e&melerl ihama il&• olaaar. 1287 19 

Izmir Kadastro Müdürlüğünden: 
GOzelyalı maballealnla mGstecabl sokağındı kapı namaraeı ol · 

mıyan ve kayde:: 161 mtt .. e murabbaı miktarındaki araa mıet 
303 tarih ve 50 sıra nnmaulı tapu kaydlle Erol oğlu Molz VI · 
talinin olduğu aolışılmıı lıe de bonon nerede bulondoğo Gğrc· 
nllememieılr. Bo arııa ile llglel bulunan klmeelerln Saçmıcı ha 
mam ıokağındı 20 No. lı binada bulon1n Jzmlr bdıstro komlı· 
yonoyonoaa bu llAo tarihinden 30 gOn içinde ellerindeki taaar· 
ruf veıikal1rlle maracaat edip te ayol haklarını teeblt ettirmeleri 
aksi hılde 2613 eayıh yaeanıo 22 maddealnlo B. fıkraıııaa göre 
bu areaoın devlet adına kayıt olunacağı ilin olonol'. 121( 

Milli Emlilr.: m6darlOğünden: 
Satıı S. No. Lira 

254 Ka11phızır maballeılofn paapınt el mdlkl eııkl Bat· 80 
pHarı ç1reııınds 23-2 25 taj No. h di1kklaın 64 
blsıede 14 hlHeıl. 

258 Reşadiye mıhall~ıioln Goueı S. 18 eski 14 ııj 210 
No. lı ev. 

259 3 Qncii Karatıe Daygo S. 4 7 taj No. it n 65 
Yukarıda yazılı emvalin mOlklyetlerl peıla para veya ikinci 

tertip taaf iye veılkaelle ödenmek ilıere on beı gftn mOddetle 

amrmaya konolmootor. 1hıleal 1 ·6· 936 pazarteal goocı 111t 
17 dedir. Alscıların Milli Eml4k m6dilrlyetlne mtıracaatları . 1217 

Sıvas Elektirik Birliği Başkanlığın· 
dan: 

SıHı elektfrlk ıaotralı için bir mıklnfst altnacakttr. Maklnlııtf.! 
60 liradan 120 liraya kadar tıcret verilecektir. Ve 1antral ya· 
omdaki evde oturmaııı klr1sııd1r. lıteklller askerlikle lllolklerl 
olmadığıoa ve elmdlye kadar nerelerde çıltştıklarıoı dair olan 
veılkalarıaı veya t11dlkll ıoretlerlnl Sıvaa glektlrlk blrlfğl bae · 
kanhğıoa göodermdlerl. lıteklllerlo all tevettür kıımı bulunan 
elektlrlk ıaoırallarında çahımıı olmaları ıarttı . Su ile lıter Hnt· 

rall1rda çalıı•nlar. Sanat mektebi elekllrlk k111111 mezunları. 
Nafıa vek4letlnlo ehliyetini haiz olanlar tercih edilirler. 

1286 19 26 

lzmir Vakıflar Direktörlüğilnden: 
Kira mdddetlnln bitiminden bir ay evel ye~l sene için tutup 

tOtmıyacaklarını ve tutacakları takdirde yeniden akitlerini yap· 
mığa mecbur olıo "e•kaf akarat~nın kiracılarına bu mecbarlyete 
rağmen ayuca birer de ihbarname gönderilmekte idi. Do ihbar · 
nımelerlnln mevcuda kalmadığından bazı kiracılara yollaoılama 

mııhr. Binaenaleyh lhb1rnıme mahiyetinde olan bo llAn dzerloe 
yeni ııene için akdini tecdit edecek olan kiracılar kanuni hıkla · 
rını kullanmak Gsere en nihayet ayan 2~~cl camı gününe kadar 
daireye mOrac11tla muamelelerini ikmal eylemele ri aksi takdirde 
blreey talebine hıkları olamıyacağı llAo olunur. 1284 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Birinci belediye caddesi 7 -1 numarada boya bayi l. Civanı 

Aonej l namını 932 mıli yıla için tarholunan 78 Ura 10 koroı 
kazanç vergisi temyiz komlsyonoauo 22 ·2 · 936 tarih ve 278 l 
ııayıh kararı ile taııdlk edllmlıtlr. Mi1kellef la lzmfr'deı olmayıp 

memallkl ecneblyede boluamaeı hHebtle hukuk oeol mubake· 
melerl kanununun 141 - 14:2 inci maddeleri mucibince tebliğ 

makamına kaim olmık Ozere keyf lyet ilan olunur. 12S2 

Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıt. Mv. Sat. Al. komfııyoauodıo: 

l - Mıt. Mv. kilo ıçık elulhme ııoretlle milnak11adı bolu· 
nan 1770 lira 43 kuruı bedel keşif il yıpı loş11tıoa 

talip çıkmadığından eruthme 10 gOn onhlmıetır. 

2 İbaleal 27 ·Mayıs· 936 ç1rşımba g6oG 1111t 15 te iz. 
mlr'de kııtıda Met. Mv. 11t. al. koll'layonunda yapı
lacaktır. 

3 Teminatı movakkate akçeıl 133 liradır. 

4: Şartname, keılfoıme ve reeml her gııu komisyonda gö· 
raleblllr. 

5 lıteklller Ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesi· 
kalarlle ihaleden en az 8 gGo encı l Iımlr Nafıa fen 

heyetinden alıcaklara ehliyet veıılkellfını komlıyooı gôs· 
termek mecburiyetindedirler . 

6 - Eksiltmeye lıtlrak edecekler 2490 ıayıh kanonun iki ve 
ilçftocil maddelerinde •e ıarınımeılodcı ya1ılı veelkaları 
ve teminatı muvakhtelerlle birlikte ihale ataılnden enet 

lkomllyoada balll IMala•..auı. 1281 
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~~!~rN!~~A~!~~· Al<.sehır Banliası = 
KUMPANYA fil = ' ~ 

ERIVICE MARITIM ROUMAIN • - • • • -

"ORESTES,, vapuru 13 mı = 1 Z M f R Ş U B E S J = 
yasta gelip BURGAS, VARNA - ikinci Kordon Boraa Civarındaki Kendi BinHında = 
ve KÔSTENBE limanına hare - TELEFON: 2363 
k et edecektir. - .. 

"ULYSSES., vapuru 18 ma · 

yısta ıt~llp 23 mayısla ANVERS -
ROTTEROAM, AMSTEROAM -

Ye BAMBUUG Umanları için = 
llertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 
Bır sene vadeh ıe % --------

\ ' üpılır. 
4 
5 
6 faiz verilir. 

yok alacıktar. 
- Zahire, dzı1m, foclr, pamuk, yapak, afyon vesaire komlayoncoluğu yapılar. Mallar geldl 

--
0 0RESTES,, vapuru 31 ma 

yasta gelip 6 hazlnnda AN 

VEHS, ROTTERDAM, AMS 

TEROAM n HAMBURG il 
mınları için yftk ılıcaktır. 

= ~inde sahiplerine en milsald şeraitte anne verilir. = ------------------------
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• f 1111 1 ç k i A ı 1 P Sa t a n ı a r a 111 ı, 

SVE :rsKA ORIENT LIEIN 
11GOTLAN D,. motöra 12 

mayıstı beklenmekte olup yü 
kOofi tahliyeden sonra ROT· 
TEROAM, HAMBURG, BRE· 
men (Doğru) COPENDAGE. 
DANTZJG, &OTENBURG, OS 
LO ve ISKANDINAVYA U 
manları lçlo yilk alacaktır. 

.. VIKINGLAND" motöru 28 
mayısla beklenmekte olup ROT 
TlRDAM, BAMBURG, BRE· 

MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZlG, GDYNIA, OSLO 

Ye ISKANOINAVYA limanları 
için yftlt alacaktır · 

SERVICE MARLTIMEROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 14 may11· 
ta gellp ayol gQn MALTA, 

MARSII.YA ve BARSELONE 
limaolarıoa hareket ed,.cektlr. 

Yolcu ve yfik kabul eder . 
lla\ndakl bırekeı rariblerHe 

nnlunlardakl değişikliklerden 
acenla meı'ollyeı kabul etmez. 

Fazlı tafsilli için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
binası ar.k1B1Dda FrıtelU Sperco 

npur acentalığına mGracaat 
edllmeal rica olunur. 

Tr.I~. 2004 2005 · 26fl3 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
DEUTSCBE LEVANTE LlNlE 

G. m. b. H. 
c AOANA" vapuru elyeYm il · 

manımızda olup, AnYera, Rot · 

terd11m, Hımburg ve Bremeo 
Direkt lçlo yok alacaktır. 

"BERAKLEA,. nporo 25 
mayısta bekleniyor. 30 mayıııa 

kadar AnYera, Rouerdam, Hım · 
borg ve 8remen Direkt için 
yok alacakhr. 

'SAMOS., vapuru 8 hazl 
randa bekleniyor 13 haziranı 
kıdar AnYcrı, Rotterdam, Bam· 
burg ve Bremen llmanl111 için 
yok ılacakllr. 

'fBE ExPORT STEAMSHIP 

CORPORATION NEVYORK 

"ExPRESS,, nporo 24 ma· 
yısa doğru bekleniyor, Net· 
york için ynk ılacattar. 

S.A. ROYALE BONGROISE DE 
NAVIGAT10N DANUBIENNE 

& MAHITIME · BUDAPEST 
"SZEGED,. motörO 27 mı 

yı111 doğru bekleniyor. Belgrıd 
Novlaaıt, Bodapest, BratlslaH, 
Viyana ve Ltnz tçlo yok ala· 
caktır. 

SERViCE MARlTlME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR., vapuru 10 
haziranda bekleniyor. Köa!eoce, 

Sullna, Galatz ve Galatı ak · 
turnası o,.ıgr:!d, Budapeot, Bra· 
thlava, Vlyaoa için yalt. kabul 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDOELBAS 

LlNJE (O S. AS. SPANSKE 

LlNJEN) OSLO 
.. BAYARO .. motörü 19 ha

ziranda bekledlyor. lskenderlye, 
Hayfa, Dltppe Ye Noneç il 
mıoları lçlo yilk kabul ede 
cektlr. 

Vapurların isimleri gelme 
ıarlblerl Vd navlun tnifelerl 

hakkında bir taahbftde glrlol· 
iemez telefon No. 2007 2008 

1 
1 

•N~A 
~r- ,/ 

o ll ıu ıı~ 

İHS~N 
KLİŞE.~E MüH0R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞl51 N~2 

Olivier vEŞilrekası 
Limited 

Vapuı· Acentası 
Ceodell H.u, BlrJncl Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN L1NES LTD 

110POTO,. vapuıu 20 mayııı 

Londra, Bul, Ye An•enten ge 

llp yak çıkaracaktır. 

11 FLAMINIAN11 nporo 22 
mayii Uverpol n SHn&eadao 

gellp yük çıkaracaktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LINlE 

"HEJlAKLEA,, vapuru 8 
mayıs Hamborg ve Bremrn'd~n 

gelip yük çıkuacaktır. 

NOT : Vürut tarlblerl, va 

purlıran lslmlı!rl Ye navlun ile 

retlertolo drğl,lkliklerloden mea 

ollyet kabul edilmez. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökeOrilk 

oekerlerini tecrühf\ •runiz .. 

ve Pilrjerı ~Abab'ıo en üetüo 
lıir wüehil eekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mÜB· 

bil iatiyenler (Şahab Sıhhat 

Sürgün Haplan)nı maruf ec· 
zanelerden araeınlar. 

~ 

Kirahk hane 
Göztepede lıımetpıea sokağın . 

dı 14 oumınla hane kiralıktır. 

Tallp olınların Gazetemiz 

idare memurn BOeamettlo'e 

mOracaatları 114n olunur. D: 10 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Milcellitbanesioe 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

= ~ = N11zllll Madran rakı fabrlkaeı bir eeııe enel ııon ıtıııeuı ~ = Ozerlne te&IBatıoı Yt'Dllt'mlt bu ıuretle lçlcilere de ıııbbi ra· ~ - . ~ 
_ kı vermekte bulunmuştur. Vaktlle lmıllhn Uf t gelmem~ · ~ 
- ıılndeo mal verllnılyeo Aydın, Umurlu, Karapınar, Reşadiye, ~ - ~ - Sökr., Milde, Muğl•, Bodrum glbt yerlere de mal verilecek ~ 
- ttr. Iakooıolar aşağıdadır. ~ 

= 96, 49 190 kuruşluk eleelude yilzde 20 Iskonto nrlllr ~ 
- 29, 21 c c c 15 c c ~ 
- ; 2. ;rn c c c 20 c c ~ 

2~ c c c J 4 c c ~ 
- 16 c c c 16 c c ~ - ~ = Bot ~loelrr Nazllll teslimi 25 1aotillcre 3 kuruşa alınır ~ = c c 15 c 2,5 c c ~ 
- c c. 1 o c 1,7 5 c « ~ 
- Aydın d ı- pı>ruuz açılmıştır. Aydın hı .. ıtıl bu yerden lh· ~ - ~ = tlyacıoı l«"mlo edebllir. Aydanpalae karş1111oda No. 64 ~ = Madrao mağazaııı ve raln imalithaoeııi sahibi ~ 
::z:: ~ 

immmıımımınmmmmmmmnmmmm Lo ır i 111111111mmm11111!1 

• ııı1111 ıııu11111111111111~ Doktor _.11111111111111111111111111-
= ~ 

~ A. Kemal Tonay 1 
_ Baıeriyolog ı:e bultışık, salgın lıasıalıklar miltahassm ~ = Baıımahane iataııyonu karııııındaki dibek tokak baıında 30 1ayı• ~ = b ev ve muayenehaueııinde ııabab ıaat 8 dan akpm ıaat 6 a kadar ~ = h11talarıw kabul eder. ~ = Mdracaat eden haııtalara yapılmaeı liıımgelen 1air tahlilit ve ~ = mikroekopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmanna ceYH gö• ~ 

iıılmittııiiiıimlıilttmiıııiiilıiltiüiıinıiiilüüiııiiii;::~: ~r;~r.111111111111 
fzmlr Milli EmlAk MiidtlrlOğGnden: 

Salıt S. No. Ltra K . 

280 00 210 Reı .. dlye faik hey çıkmazı 2 taj No. lı ada 

584 parsel 6 metre murabbaı 29i araa. 

2~2 Kareıyaka ıoğukkoyu menemen caddeılnde 

adı 185 parael 4 numara 5 metre marabbıı 

1715 araı. 

171 50 

223 

225 

226 

229 

234 

250 

251 

252 

Boca yukarı mahalle eıkl klllıe yeni cami 10· 

kağanda bıdem ıokağında l No. lıjlı 213,41 
metre mllrabbıı area. 

Karşıyıkı turan elmeodlfer caddeıiode 39 taj 

numaralı 119, 7 5 metre murabbaı araa. 

Bncı aeığı mahalle öıdemlr eokak 4. 7 No. h 

242,49 metre murabbaı ır11. 

Boca ııağı mıbılle pınar sokak 2 Ye 4. ou· 
marı tıjlı 237 ,28 metre murabbaı arıa. 

Bucı yukarı mıbılle beylik çeome ıokık .6 taj 

oomıralı 397 ,70 metre murabba• arH. 

DauAıç ulm soklk 10, 10 A tıj No. lı 178 
metre murabbaı araı. 

Göıtepe şahin ıokak 19 tapı 27 taj namı· 

rab 86, 25 metre murabbaı area. 
Kahramanlar ~epetçl eokağında 53 tıj No. la 
() 1,5 metre murabbaı arsa. 

32 ıo 

30 

60 6~ 

59 ıi2 

79 (j.j. 
;ı 

89 50 

60 38 

18 32 

Yukarıda yazılı araalaran miUklyetlerl peeln pıra Ue ödenme~ 
fiztre 15 gao mQddetle artarmağı kooolmoııur. Ibıleai 25,5,936 
pazartesi gilnO saat 17 dlr. Alıcılarao Milli Emlik mOdGrlGğil011 

milracaatları. 10 19 1179 
~ 

Burnan Tümt'D ııahJ alma komlıyoou relııllgloden: 

Ctnel Mahalli Miktara Mınakkat Umum Maoaka. Tarih giiO 

temloıt tıhmln !I ıekll •e 111•1 

Kilo tutarı 

Un Burnıva 48000 450 6000 Kıpah 21,5,36 per· tO 
.. ıeuıbe 

Un GHlemlr 120000 11~5 15000 Kıpılı « .. ... ıı 

Un Ôdemlo 24000 225 3000 Açık " .. .. 15 
Un Söke 36000 338 4500 Açık 2~,5,36 co· ıO 

ma. 

Un Tire 100000 938 12500 K.ıpılı " " .. ı• 
" ıs Un 

1 

2 

Aydın 120000 1125 15000 Kapılı .. " 
- Tameo birliklerinin dörder aylık on ihtiyaçları hlııl•· 

:-anda gölterilen eekillerde müaak11aları yıpılacakıar· 
Umum tahmin tutarlarlle mutakkıt teminat oı1ktar1•11 

hlıalarıodı yazılıdır. 

Şartnameleri hergtlo lrnmlıyondı gOrilleblllr. 
fateklllerln 2190 sayıla kanaouo 2 ve 3 cG mıddeılerlodt 
yazılı vesikalarla teminatı mutakkıte mık.boz nya bıO' 
ka mektuplarlle moayyeo nkllnde ve kapalı ıarf lı 1'~ 
pılacıklar için tayin olunan nkllndep bir ıa1t eT•' 
teklif mektuplarını Burouıdıkt Aıkerl ıaııa ılmı ~o· 
misyonuna vermeleri. 7 12 16 20 U60 


