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Bilyük bir üyaai buhran var. 
Meofeatler, alabildiglne çarpıımak· 
tadır. Milletler cemiyetinin beyoel· 
milel ıalh Te adalet mflTazeneıi 
kanunlan, gene ayni cemiyetin kad· 
roıuada yer almıı Te almakta bu· 
lunan milletler tarafından çi~eo• 
mektedir. Der yeni gfln, bir hidi· 
•ye gebe olarak inunlığın karı•· 
11aa çıkmaktadır. Her yana, ba· 
günden daha tehlikeli, daha kor· 
konç bir çehre göıteriyor. Kollek·: 
tif emniyetin bağlan yavsı yavaı 

eınemekte ve çDrflmektedir. fnUD· 
hAı ve medeniyeti kurtarmak için 
yapılan bG.Uln .terli milcadelelerin 
aonunda, yorgun ve adeti boı bir 
meydan ve tetellideo baıka bir,ey 
alınamamaktadır. Bunlar, bugüakil 
dilnyamııa aid birkaç çizgiden iba· 
rettir. Gene bugan bilyilk dostu• 
muı So•yet Ruıya, muvaffak ol· 
muı bir ihtilllin en btlyilk bayram 
gilnlerinden birini yaııyor : l Ma· 
yu bayramı. 

!o•yat Ruıya, büyflk bir ihti· 
IAI yaparak, yanu Aıya'da, yanu 
Atrupa'da ltannao kalabalık bir 
kitlenin hayat hakkını geri almış· 

tar. Demlen tarihi bir monarıinin 
yerinde mGteklmil bir demokraai 
kurmuw. 11nıt taadını kaldırarak 
balkı, muayyen bir preneibin it 
bölümlerinde yap-yeni bir teknik, 
modern bir kafa Te ilim eean ile 
çahıhrmata ba1lamı1t1r. 

lhtiW eomauada Rueya'daki 
endtlltri teklmllDadaa alınan ne
tieeler, atağl yakın hiçbir meml& 
ketin mwnaffık olamadığı bir par• 
lakhk göiteriyor. Delayı mtlaue
betlerinden mahrum kaldığı ydbr 
zarfında.. kendi eaarjbi ile blyilk 
bir uaayi medeniyeti yıratmıı ve 
topratuu. Çul.pi yara açık peur 
•uiyetinduı tamamlle kurtarmııtır. 

Ziraat •bumda, fenai •e b· 
nkı.ıİlllk itil' ildUal lielemi ya-
ratarak. hem Çllidi. hem kaliteyi, 
hem ele kontiteyi artınmt Te dGDya 
piyauana ayak atmııtır. Ruı çif I• 
çi~ d6nkfl k6leli8in btltfla tasyik· 
leriaden uade, timdi rejimle mü· 
Tasi JilrGyen bir kunet olmuıtur. 

Gene ayni Buya, mfttbet ilim· 
leı, ylkeek ean'aalar, f ikrf va bani 
medeaiyeı cepbeıinde ıarılacak de· 
recede bir gayretle en modern bir 
cemiyetin Tarabileeeği un'at, ilim, 
klltDr, tefekkftr Te idrak eeTiyelİ· 
ne yDkaalmittir. Yani itle beraber 
fikir Te kafa kaJkınmHına da 
ehemmiyet Terilmiı Ta yeoi reji· 
IDln emairditi bir neni yaratıl• 
mııhr. 

Blytlk doetnmu~ kendi hu• 
dudları dabiliade bu r.udımanı 

ahrken, imanlığı aid dOıtlnce ve 
enditeleriaia ıHki ile beynelmilel 
llyaeete tanımakta da gecikmemiı 
•e onan tapda&ı ıulh ae•duı, çar· 
çabuk bftUln dGnyaoıa takdirlerini 
toplamııtır. Ondan aonra da, Rnsya. 
bu ıulh mClYaseneeinde bir Amil, 
bir möeair, bir kunet ve adalet 
anıaru olarak rol oynam•ğ• baıla• 
IDıflar. Rua1a'nın bGtCln dıı ıiya• 
IUI, ea kOcDk teferruatına kadar, 
beynelmilel bldiaelerde, inunlık 
emniyeti Tc ıalh endite!eri . iıt~ka· 
illetinden en kflçGk bar ınbuaf 

göıtermemittir. Kendi içi ile dıp 
•ra1U1da iıliyen bu eiıtemli ve 
ıuurla çabtmaaın ahengidir ki, 
Ruaya'ya buAflakfl kudretli, nafiz 
'Ve emniyetli varlığı •erebilmiştir. 

Ruıya ile en yakın bir doıt 
bulanmalı: ve aramızda iktıudi, n• 
Jaıf, bani mloaeebetler ve baglar 
karulmuı olmak noktHından, bfl· 
JClk komıumusun blıyramı bizi de 
Çok yakından allkalandarmlflır. 

TClrk • Ruı dottJuta, tarihimi· 
tin en çetin bir deneainde Te hı. 

J•aete uğradıgamıs yıllat içinde 
leeuBı etmiıtir. Der iki taraf ona 
0.manlılık • Çarlık milnaeebatına 

bakim olan bir aihniyet değil, yep 
Jeoi bir kıymet Ye f8kil vermiftir. 
\'allar geçtikçe kökG derinle,en H 

llleraları bollepn bu doetlojua, 
lllOıterek hareket halinde, beynel· 
lllilel eabadaki tecellilerini de bil· 
baeea &ikretmek llnmdır. Sulh için 
Çalıpyonıa. ıulhu, inualıiJ ve me
deaiyflli k11kaoıyora1. Bftyük do .. 
taaıaaun heyram gllailnde, bunu 
tekrar ipte& etmek itteris. 

Orhan Rahmi GIJlrf'! 

Habeş'ler 
Son Bir Hattı Modafaa Tesis 

Etmeğe Çalışıyorlar. 

Almanya, Harp Arefesindedir .. 
Dış bakanımız don Yunanistan'a gitti. Yu
nanistan'la boğazlar işinde de beraberiz. 

Türkiye ile Romanya Arasındaki ih
tilaf Samimiyetle Halledilecektir. 

-----
Belgrad Toplantısında Balkan Antantı Azasının Birliği 

1'ekrur Anlaşılacaktır. N. Rifat Moskova'ya Vardı. 

Yunan baı"elcili general 
.Metaluas 

lıtanbal, 30 ( Özel) - Dıı 
itleri S.kanımıı Tnl lk R6ft6 

Araı bugiln ıehrtmlse geldi Te 
11aat on yedide Provldence •dın 
dakl Fraoeız nparlle Pireye 
mlUevecclheo hareket elti. B• 
kanımız vıpurd• o~arlandı. 

lıtanbol, 30 ( Ôıel ) - · P~ 
rle'tea bUdlrlldlllne göre Bel 
grad'da, Balbo hariciye nasır· 

ları ara1tnda yapılacak olan 
ıoplanta, B•lbn antanta aıHı 
arasındaki naaar nokıaeı blrlltlal 
tekrar tebmraı eltlrecektlr. 

BftyOk elçl Numan Rltat 
Meaemencloğlu'aon Blkret ıl· 
yaretlode, harici ılya1et1e iki 
hlkiimet araıında gnrlt birli~ 

olda~u tekrar aalaşılmıttır. Bo 
ıaılaraa tahkimi notamızda• 

dojea .. lhıtJ•fıa Belgrad toplan· 
taııad•• ıly•de iki dnlet ıra· 

eın~a engl te 11mlmlyetle ne· 
tlceleodlrllmeıl çok mubte• 
temeldJr. 

MoekoH, 30 (A.A) - Tir· 

Romenya dış bakanı 

JI. Tiıulealro 

kiye dıt itleri bikuahA• genel 
ıekreterl bDyGk elçi Numan 

MeaemeacloAJo Negoroloe ha· 
- sonu 4 nal sahifede -........ ~ ............ ~ .................... ~.~· ........................................................... ~ .... ~ ...... ~ .. 

Şarhay bir diyevde bulundu 

Şehir Meclisi ,Dün Nisan Toplantı 
Devresine Nihayet \!erdi. -Fuvar 1 Eylolde Açılacaktır. Şarbay Diyevinde Bodce 

Vaziyetini Ve Şehir ihtiyaçlarını Anlattı Ve Alkışlandı 
Şehir mecllıl dan nl•n dn- 1 Ôuıtır. Dlakl toplantıda mec· 

reılnln ıon toplantıııaı yap llıla bGtln iyeleri bulanmaı 

Tekzip Ediliyor! 

Mısır Kr!tlı Fuad'ın Ce
nazesi Kaldır1ldı ! 

Yeni kral, bir logiliz zırhlısı ile ı\lısır'a gide
cektir. Cenaze merasimi parlak oldu. 

Kahire, SO (Radyo) - Kr1l 
Faad'ın cenase merHlml bog6n 
yapılmıttır. Pekçok klmeeler 
ceaaae mnaıhnlne lttlrak f!lmlt. 
Te Abldla urayıad•a Kahire 
merkea camtlne kadar yolları 

tntmuılardır. 

Cenazenin geçece~l yollarda 
balkonlar, tar•çalar halk tıra

fıadıa tutulmuıtor. 

Kadınlar: 

- Blıl yetim bıraktın! 

Halk ta: 
- Y•tHın Sodan •e Mııır 

krala Faruki 
Diye batırıııyorda. 
latlHmın mnh•fauıı pollı 

n uker tardıadan deruhte 
edllmlttll'. Bertarafta matem 
allmetlerl kenmaı, bQıGn ten· 
•IHI •uııaları yaamıı fakat 
ılyab bralerle &rtCllmCltlerdlr. 

Hlkılmet erkAnı, bayak me 
marlar basar balaa.aaıtur. 

T•bat ıeraydaa bahriye ef 
ndı tınfındaa bir top araba 
11aa konmuı ~e tabut Qserlade 

hllCl• •ltaDl•rı baluaayorda. 
Tabllhla uk-adu knl al· 

1911 efna., baa._ 10nra bir 
llnrt •lfnaeel Hrdı. 

Banlarıa arkannda da Mııı 

ran tdetl •eçblle aılayıcılar, 

feryat n figanları ile gelmek 

te idiler. 

MGtneffa kralın yepnl 
prenı Mebmed AH n Ali Jlll. 
bir paea kral birinci Faruk ta· 
rafından cenue meraılmlade 

keadlllal tetldle memur edil· 
mitlerdir. 

Mııır kıblneıl 

metl kral Faruk nımına idare 
elmekl..tfr. 8a hıl, aty•ı 

meolWDla taylalae k.aar ... 
••• edecekdr. 

Lolldn'dan gelen bir laalMre 
g~re Kral Faruk Marlllya tal
kı ile •e bir lagtllı a1rhl111 ile 
Mııır'a gidecektir. 

- Arkası 5ci sayfada -

Mareşal Peten, Seçimde Sol Par· 
tiler Aleyhinde Bulundu .. 

•• 
Londradaki Habeş Devlet Bankası Mndoro, Italyanla 

M. hiıler ve arlcadaıları .. 
Bertin, 30 ( Radyo ) ~- tabtld etllAI hakkında Ecnebi 

Reımf Alman Ajınu, Alman1a gaıetelerlnde çıkan bGıGn ha· 
btk4metlala ATaıtaryayı tıpll berlerl tehtp ehDekıedlr. 
iti• Buyera badadlarıaa aıker - ıonu 4 Qncil ıahijede -

Adis-Ababa'ya Girseler Bile, Bir Avuç Toprak Kalın· 
caya Kadar Modafaada Devam 

Goadar 30 (Radyo) - Goe 
cama dova gltm.,kıe olaa la.1 
J•D kıtalara, Debreabar mn · 
kllal legal etmlılerdlr. Buru 
Ru Ka .. 'nın merkeal idi. 

T•n•reler lçla T... gnıı 
etrafında karargtblar yıpılmıı 

tır. Deni& ıayyuelert, g6l he· 
rinde keıH ler yepmelEt•dırlar. 

Clbutl 30 (Radyo) - Babet 
lmpaNtoru laa11a alaylara ken 
dlllğladea dı&ılmıf11r. Boalar 
ıç 1efll ol1rak Adlı·Ababa'ya 

dGnmltlerdlr. 

Adttababı, 30 ( Rıd10 ) -

R07ter ıjaD81 muhabiri bildi· 
rfyor ; 

Jtaa,.a tayyareleri ini ubab 
Acltaalaabm tayyare mey•nıaclald 
tayyare banprl•rıaı •ltraly611e 
rıeee tatmQılardır. 

Fakat ba hanlar botta. lagt 
il• 1eyyar hutanflll erkAaı bu 

gl• bara7a g~ldller. •aların 
.erdikleri t.berlere g6re, ltal· 
yan mOfreaelerl mllllm bir 

1e•kalcen noktuı olan Pama 
dora deA••• fula makuemeıala 
oluak upıetmlfllr. 10,000 
kltlUk Mı 1111,- ka•nd 

Edeceğiz, Dedi. 
O.yrlldllııa l1ertae ylrlmek· 
tedlr. Burayı da npta mnftffet 
olar .. , Denlye ile Adı .. ..... 
aruındakl meıafenln Gçte ... . 
ılal katetmlı olacaldardar. 

Ctbatl, SO (R•dyo) - Adla· 
Ab•ba'dan buraya gelen baber. 
lere g6re ecnebi 1efareıbanelerl 
tebalarlle dolmuıtar. 

lnglllı tebaıı, paytabtan 8 
kilometre au•t• bulanan la. 
glllı aelarethaneılnde gecele· 
mektedlrler. 

B•bet hı•6meıl erklaı Adle 
- Sonu 5 inci aahifWle -
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1
. N d" ? Harıce Olan Borçlarımızı Malla ode- Dost Kral 

en ogan e ıce e ır. . . L, d' 1 mek lçın l\f üzakeredeyız!. rua ın ö ümil. 
Çekoslovakya-Rusya Anlaşmasından 
~~ndişe Edilemez. Orta Avrupa Karı
şıklığını Zaman ve Sabır Halledebilir 

-t~ıanbol, 30 (Öz"J) - Hakumetlmfzln barice kareı olan ve taksitlere bağla bolooın borçları 
nao, memleketimizden mal verilmek ııuretlle ödenmeıl bakk1Dda Parlıı'te merkez bankaeı mtıdilrQ 

Sellhlddln ile allkıdarlar ar11aodı devam etmekte olan mOzakereler neticelenmek ftzeredlr. Rıh
tım, İzmir Kıaabı ve Aydın tlmendlferlerl ile lııtınbol telefon ılrketl takııltlerl de böyle ödenecektir. --Londrı, 29 ( A.A ) - Slr 

Aueren Cbamberlıln dün Lood 
raya dönmek tızere Vlyınadın 

hareket etmlotlr. Bu milnaae 
betle Ti mea gazetesinin Viyana 
muhabiri yazıyor : 

Slr Chamberlaln 'in merkezi 
Anupıyı ziyareti malumat top 
lamak ftzere ya~ulan bir turne 
mahiyetini allmış ve bu turne 
ean1eıoda mumaileyh bllhıaa 

A YDBloryada dahili nzlyetln 
usaktan görQldftğftnden çok 
daha ziyade letikrara malik 
olduğocu miloabede etmiştir. 

Sfr Cbamberlalo merkezi 
A nnpıya taalhlku olan meee 
lelerin halli çok mftekal olda 

~unu ve nmumi bir felaket 
rubur etmediği takdirde bu 
meaelelerl ancak zemanın ve 
aabun halledebileceğini anla 
mıehr. 

Deylt Telğraf gazeteelnln 
muhabiri diyor ki 

Sir Chımberlafn Vlyanada 
her ne kad11 bf rçok kral taraf 
tarlarına mftltkl olmuı lııe de 
bunlar~ao hiçbiri kendlıılne 

kralhğın yeniden tealal meae 

lealnln Amelt efyHet ııabııuna 

dahil bulunduğunu söyleme 
mittir. 

Slr Chamberlaln 'in bu bap 
takt mütale88ının Almanların 

AYuaturyıhları kendilerini dile· 
dikleri veçhlle idare etm6lerlne 
mtlnıde etmekte oldoklan ve 
AYDalorya ile Almanya arasında ..................... 

ltalyan Nazırının 
Bir Nutku 

MOstemlekelerin 
yeniden taksi mi o
den de bahsetmiştir. 

Berllo, :rn (Radyo) - "Kay. 
zer Vtlbem Alman . Iıalyao 

doatlok11 cemiyetinin tertlb et· 
llğl bir kooferanııta halya zl· 
raat bakanı M. Rueonl bir nu 
ıuk lradetmlıtlr. Bu nutukta, 

Alman'ların zecri tedblrleıd · 
yer almımHı "Bir temdlo ha 
reketlnl durdurmamak gibi asıl 

bir mıkııada matuf" olarak tH 
"Tir edilmfetlr. 

Bu nutuktıe mdetemlekelerln 
yeniden taksimi dna9ına da 
ıeaıaıı edllmletlr. 

Berllo, 30 (Radyo) - halya 
ziraat hakem G~oeral Görfng 
tarafından kebul edilmiştir. 

Bu r,anada doktor Şahı ve 

doktor Rozenberg'te bapeklllo 
yanında idiler. 

Roeont meçhul aııker abide 
ı.ıloe bir çelenk koymuo akıam 
Bitler tarafından kabul edil · 
mletlr. 

Makedonya 
Ve Trakya ameleleri 
Umumi grev 
ilan ettiler .. 

lıtanbol, 30 (özel) - Maktt · 

dooya'dı •e bütOo Trakya'da 
yunan ameleleri umumi grev 

Uin etmleılr. Hükumet ıııayleln 
bozalmım11ını temin için genlo 

pek ziyade doııtane milnaeebet· 
ler vOcuda getirilmesinin mOm 
kan bulondugu merkezinde 
olduğu zannedilmektedir. 

Slr Chımberlafn'fo Çekoslo· 
nkyı · Sovyet Rusya doıtluğu 
hakkında bası mıhafU tarafın 

dan izhar olanın eodltelerlo 
yerinde oldo~ouı kail değildir. 

Petrol 
Araştırmalarımız 

Devam Ediyor. 
lııınbnl. 30 (Özel) - lkta11t 

VekAletl; memlekette petrol 

kaynakları ara1tırm1&ını devam 

etmektedir. Milref te'de yekıodı 

petro ıondajını tektar batlı· 

nıcıktırr. 

lstanbul 
Gazeteleri 
ne yazıyorlar? 

İııtanbbuJ, 30 (A.A) - Ya· 
nuı Nadi Cumuriyet g11etealnde 
(Boğ11lı meı'eleıl karıııında 
dan ya matbuata) baılığı altındı 
diyor ki: 

.. Boiaalar hakkındald taah· 
bfttlerfu llgıaı için yıptığıauz 

tekili; beynelmll.,J Alemde bO· 
yftk bir ııempıtlle breılınmıı · 

tır. Fakat Avrupa mıtboıhnıa 
neırlyatındın anhyoruı ki mn· 
zoubıhsedllen ookıa; mes'eleyl 
tetkik için mftracaat ettiğimiz 

usulün daraıtlftğftdftr. Tark 
milleti, eözftoftn eri olduğu için 
imzamızı taoıyorua. Fakat a~ıl 

meı'ele danyanın aldığı aou 
•azlyet karıısında ıaleblmlzde 
hakla oldoğumozdor. 

Şekilden ziyade Hıldı hakla 
olduğumuzu danyanın tanıma· 

eını lııtlyoruz. 

iş Kanunu 
Mesai saati 
haftada 48 saattir. 

Ankara, 30 (özel) - fo ka· 
uununn tedklk eden lktfHcJ 
encdmenl, lo mGddetlnlo baltada 
48 Hat olarak teablt edilme· 
atol kabul etmlotlr. 

Bayındır'ın planı. 
Bayındır ka:ıaeıoın halihazır 

ve mthtakbet haritasının yap· 
tırılml!n, kaza beledlyeılnce 

kararlaot1ulmı1tı r. 

Filistin'de Vaziyet Fenalaşmaktadır! -Karışıklık Şimale Doğru Genişliyor. Otomobillere 
Taarruzlar \'ar. Dımışk Kapısında, Araplar Zabıta 

ile Çarpıştı, On Kişi Yaralandı. 
Kndftı, 30 (Radyo) - Yeni 

htdlııeler bıelamııtır. Kerııık 

hklar ıtmate doğru geatılemek· 

tedlr. Birçok yerlerden feoa 
haberler gelmektedir. t Arablar, 
grub halinde Dımıık'ta zabıtaya 
taarruz etmlıler ve zıbıtı da 
ılllh lııtlmalloe mecbur kal 
mııhr. Bu bldJıede her iki ta· 
raftın y1rıh v1rdır. 

Londra, 30 (Radyo) - 150 
den fazlı Arab Dımıtk bpıla 
rında toplaomıelardır. Zabıtanın 

dağıl_mak huaoaundıkl emrini 
dlnlememlıler ve zabıtaya tao 
atmığı bıılamıılardır. 

Bu hAdl~de ıeklz zabııı 

memura ve iki Arab mecruh 
dOşmDottlr. 

Kahire, ;30 ( Radyo ) -

ltalya hariciyesinin bir raporu 

ltalya, Mütecaviz Sayıl
masın• Hiç Unutmıyacak 
Habeşistan'daki Temdin Faaliyetine 
Karşı Nankörce Hareket Edilmiş! 
Roma, 30 ( Radyo ) - Hı· 

rlclye Bakanhğı 1936 bGtçeıl 

r 
Habeş devlet bankası 
müdOrftnlin beyanatı. 

Londra, 30 (Radyo) - Ha· 
beılsıın devlet baok111 mft 
dara Londra'dı bulunmak· 
tadar. 

MDdO.r Koller'ln bo ziyareti 
Babeılstao'ın akdede~~l 600 
bin llralak istikraz ile ılAka · 

dardır. 

Madar, gazetecll..,re verdiği 
beyanatında : 

- ltılyın'lırın Adla· Aba 
bı'ya girmeleri takdirinde Ha 
beılstan'ın mukavemetten yaz 
geçeceği hiçbir zaman tıhay · 

yDI edilemez. Şapheılz ki ha 
ktlmet, memleketin her hangi 
bir noktaıuoa çekilerek mClda· 
faaya dnam edecektir. Eskisi 
gibi kolaylaklı ıılllh ve mft· 
hlmmat tedarik etmlyecekııe de 

Sudan hududundan lıtffıde 

ile bo ihtiyaçlarını elde ede· 
cek ve bir avuç toprağı kalan 
caya kadar MYlftıo vaz geç 
mlyecektlr. 

Demlıtlr. 

mecllııe nrllmhtlr. Hariciye 
encGmeol bu buııoıta mofasgl 
bir rapor hH1rlamııtır. 

Raporda ltalyın • Habeş 
dav11ının 1883 ıenealndenberl 

geçtın bftti\n lıtdlıelerl göate 
rllmehe •e ha davanın bir 
ıarla Italyın meoıf Une uygun 
tekil almadığı Ye Uluı'lar ııoa 
yeteıf ofu de ltalyanıa haklırın1 
anlamamakta Hrar ettiği ztkre 
dllmektedlr. 

Bundan ııonra raporda hal· 
ya'nın m6teculz addedllmeal 
protesto tdllmlı ve ltalya'nıu 

Habeşlııtın'dalr.i temdln faallye · 
tine uaakörlftk gösterildiği ld 
dla edllmtıtlr. 

Ve "Bu haksız laoad kıldı · 

rılmıdığı takdirde ltılya buuu 
111rlar da geçııe onotmıyacık· 

tar " denll"'eatedlr. 
RapQrda logUlz ıly111etloden 

de bahsedilmekte Ye 1935 ııe-

neııl 7 KAnonoeanlıılnde Franııa 
ile uılıtıldıktan eourı Iogllt.,. 
re'nln ıılyıeetloln birdenbire 
değlıtiğl iddia edilmektedir. 

Rapor: "HAit trhllke devrin · 
deyls; ltalya hiçbir klmııeyl 

tebdld etmektedir. Yalnız me· 
nal li lçlo çahemıktad11. Ddvelf 
muazzamı araııına girdikten 
ıoora, kendi kunetlerlne de 
bftyük bir ltlmad beslemekte 
dlr . ., Demektedir. 

Kudtısten ılanan haberlere göre 
vasi yet yeniden vebımet peyda 
et mittir. 

Şehirler haricinde aııaylı 'Ye 

emniyet yoktur. Areplır ıehlr 

haricinde iki gazeıe muhabirini 
yıralımıolardır. Zabıta bAdleeye 
yetiımlış ve mfttecavlzlerl dağıt· 

mıtlardır. 

Londrı 30 (Radyo) - Roy 
ter ıjanııoın Kudftı'ten aldığı 

habere ~ört Araplar tarafındın 
bombalarda ıtılmıı fakat nft 
foııca zayiat olmımııtır. 

Flllıtlo btıkdmetl, npnrların 

Bade Hayfa limanına girebile 
rlnl blldlrmfıtir. 

Nazaret'te Anplarlı zıbıta 

ıraelDdft mQııademe olmuı 4 
polis ve 20 Arap yaralıomaş· 
tar. Yahodfler, mıhıllelerlndeo 

ayrılmı~ı 

tedlrler. 
ceeare& edememek· 

Kahire, 30 ( A.A ) - Fi 
llatlo'den gelen haberler, batftn 
memleketle nılyttln oaylk 
olmıkta deTBm ettiğini ve iğli · 

oatın şimdi elmale doğru yapıl · 

makta olduğunu bildiriyor, bir 
çok yerlerde otomobillere tecı · 

vQzler •okubulmuetur. iki 
Ecnebi gazeteci de tecavQze 

oğramıetar. 

Kudftı'ID Araplar, Şam ka· 

p18ı yanında bir nftmaylo hazar · 
tamıktadırlar. Son nk'alarda 
polfı ııllAh kollınmağe mecbur 
kalm•ı ve birçok klmııeler yara 

alnmııtar. 

Kral Edvard 
Ne zaman tac giyecek? 

Londra, 30 (Radyo) Kral 
ıeklzlncf Edvard, bugftn 11ray 
meclfılnl toplamı ı ve gizli bir 
çok me111tl hakkında görftş 

mftetftr. 

Söylendiğine göre, bu top 

1antadı, kralın tac giyme me· 
raıılmlnln ıırlhf için de konu 

ıulmvo lııe de bir karar Yeri 
lememfotlr. Bo mee'ele, gelecek 
toplantıda halledilecektir. 

IE:LHAMRA Sünemcason<dla 
1 Mayıs bahar bayramı şerefine bugün matinelerden itibaren sinemacılığın tedakarhk 

ve sftpriz haftası, yepyeni ve çok glizel iki bftylik tilm birden 

1 - Bel~lenmiye11 Şahit 
MYRNA LOY VILLIAM POVVEL 

2 - Holivud Eğleİıiyor 
BING CROSBI - MARION DAVIES 

PROGRAMA I LAV ETEN : Kediler ve Piliçler renkli komedi ve canlı reJimler 
Bu f'Ş&fz prognmdao berkesin tıtlfıde edebllmeal için eaat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruıtor 

SEANSLARA DiKKAT: 1-5 - 9,15 de Beklenllmlyeo eıhlt. 3 - 7 de Bollvod e~lenlyor 

Bnynklerimiz yeni 
krala tazi yetlerioi 

bildirdiler 
Ankara, 29 ( A. A) - S. M. 

Maııır kralının vefah dolayııılle 
Comurrelel Atatftrk tarafından 

yeni kral S M Faruk'ı ıulye 

telgrafa çekmiş ve Baıvekll 

lıımet loönü tarafnıdan Mııır 

baıbakanı Mahir pııaya •e hı· 
rlclye •eldll Dr. Tnftk RDetft 
Araıı tarafından da MIB1r ha 
rlclye nazırına taziye telgraf lan 
göuderllmletlr. 

Ankara, ~9 (A.A) - S. 
M. M181r krıhoın vefatı dola· 
yııtle hariciye vekili Dr. Tnffk 
Rftştil Ana Maııar elçtllğlne 

giderek m11labatgftrara TOrkl· 
ye bftkumetlnln taziyetlerini 
bildir mittir. 

Buna müteakip ba,yaHr 
Celil Atatftrk namına M1111r 
elçiliğine gltmlt ve t11lytde 

bulunmnıtnr. 

Daha eonrı protokol umum 
mftdftrQ Şevket Fuad Kene 
Mıeır elçillğioe giderek taılyet 

etmlttfr. 

~---------------Ista n hu l 'da 
Törkkuşu Şu

besi Açılı yor .. 
letaobul, :10 (Özel) - Ônft· 

maıdeld pazar gClntl bor1da 
TG:kkoıo eobeel açılıcaktar. 

Avukatlar 
Kanunu .. 

lıt•nbul 30 (özel) - Yeni 
bazırl•nmakıı olan Hukatlar . 
kanunu IAylbaeınd•, adliye mft· 
fettlelerlne aaokat ldarehanele· 
rlnlo tefılı ıel4blyetl nrfl · 
mektedlr. 

Dönmek yok! 
lııtınbol, 30 ( özel ) - M. 

MoMollnl Habeıistand• harbe· 
den İtalyan aekerlerfne barb· 
ten ııonra sınai . llcaı i imtiyaz 
lar verdiği neşrettiği bf r emirle 
Ulu ctmletfr. Bo aııkerl-r, Hı· 

bttlıtan'da harb bittikten eonn 
orada yerleıecekler n bir d•ha 
İtalya'ya döomlyecekltrdlr. 

Yalanmış 
lııtanbul, 30 (Özt:l)- Tiran· 

dan blldfrlllyor: 30,000 Jtılyın 
mabaclrlo Arnavutlukta iBUo 
edilecekleri haklundald haber· 
ler, ıelAhlyettar Italyın kay 
nakları tarafındın tekzip edil· 

mektedlr. 

Fen iks 
Sigorta şirketi tas· 

tiye istedi .. 
letıobul, 30 (Özel) - f 'e· 

nlka ılgortı elrketl Jatıobul 
merkezi; bugan adliyeye mCha· 
racaatla taef iye talebinde bu· 

lando. 

Fenerhahçe 
Haziranda · 
Paris'e gidecek 

hıanbul, 30 (öz .. l) - Gala · 
tııaaray 'akımı, Ankarı'ya git· 
mittir. Or1dı birkaç 111Daabıkı 
yapacıkur. Fenerbahçe tıkımı 

da hazirandı Parla'e gtdlJcek 
ve F raoaanm mfthlm futbol 

tıkıwları ile klrıalıtacıkhr. 
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Bahar Bayramı. 

Ş E H İ R H A B E R L E R İ Dllşflndflkleripı ... 
Bir kayıp önünde 

Ne gOzel bir isim deau mi? 

Gerçi "Bab"r" başh başına lirik 
bir heyecan vermek için k4 

f ldlr amma, babarıo bayram 

J•pmaınndı da ha heyecam 

gaıelleıtlren, renkleıtlren 1 mi· 
Oılaıtırao bir hal var. 

Baharda çiçekler, goncalar 
ıçıbr. 

Bah1rdı, f ldınların 
lerl bollıtar. 

oeare 

Baharda kadın, kıtıo htıuın 

ı~arlıkl1rmdao silkinir ve açılır. 

Baharda, genç damarlarda 
kan, sıcakla1Jır ve kalb, fazlı 
Çarpmağa başlar. 

Dıharda, ihtiyar gôoOllerde 
bile taze rOzgArlar, hatıralar 
eeer. 

Baharda, klremhltklerde, 

ığaç dallaranda kuşlar, bayatı 

ve aşkı tereonOm ederler .. 

BolAea, bahar, genÇUkten, 
sıcaklıktan, aşktan, hayattan 
haber verir .. 

Bahardı insan yftreğt daha 

asli, vicdan daha temiz olur .• 

KılJ aylarının pis hnaeı, AH· 

bımızı n11ıl bozuyor, vocodu· 

tnozo nasıl hastılandırıyorH, 

baharda da, bonon aksine olı· 
rak, içimizin, elolrlerJmlzlo en 

hastı, en kôtü, ea f enı nokta· 

larını rengin, ıllrln, gftzelllğln, 
iyiliğin ıııkluı dökOlllr. içimiz, 

tnokaddee bir çeşmenin mermer 

tııları arısmdı yıkanır ... 

Bahar, tablıtın gençlik çı· 

ğıdır .. 

Bah11, orlganı. bir kadın 

göğsünden esen eabah rOzgan 

gibidir. Ne ter kokusu, ne to· 

ıo, toprağı var .. · 

Beo baharı niçin 

bilir misiniz: 

Çok iZ yaşadığı ve 

gelip geçtiği için!.. 

severim 

çabuk 

Zaten her gftzel şey, her iyi 
şey Vö hatta g~oçllk te öyle 
değil midir? .. 

Bahar, hayatımızıo sahne· 

ılnde bir kufüten çırıl çıplak 

çık.r. GöğsQnil giill .. rle, feylak· 

larla, mtnekeelerle, zambak· 

lırla örter. Ağır ağır ydrilr, 

gGler, teganni eder, blroeyler 
IDırıldıoır, bizi gözlerinin ay· 

daolığına çeker ve eoura, kar· 

oıld kulis aralığında kaybolur, 
geçer .. 

İçlmlıde gdzel bir rüyanın 
tadı, 

içimizde bir dıbı erJşllml· 
)'en ıeylerln adı, 

İçimizde, o baluolann, o çl· 

ceklerln, o çıplukhğın •e luce· 
lfğln yAdı; 

Yangın yerinde 
Bulunan cesed,. 

••••• 
Sabıkalı Bursa 'Jı 
Servet'e aiddir., 

Evelkl ~ece lsmetpaıa bul 

varında boe bir arn içindeki 

tıı yığınları arkBSında eski baeır 

parçaları üsttınde eski bir yor· 
ganlı örıQIQ bir cesed bolun· 

muıtor. Adliyece yapılan tıhkl · 

kn Ua, cesedin 11hıkalılardan 

ve mekAosız takımından Bor· 

sa'b Mehmed oğlu Servet 

adındı lurk yaelırındı bir 

adamı ıld olduğu anlaşılmıştır. 

Doktor tarafındın muayenesinde 

Servet'ln kalp durmaeandın öl · 

dft~6 anlaşılmıetır. S,.rvet, "n 

beş gün evel ölmllş, fakat 

kimse tarafından görftlmedlğl 

için cesedi kokmuş ve simsiyah 

olmuştur. ÜzerJ eski bir yor· 
ganla örtülü idi. Yüzünftn bazı 

kıamı, sıçanlar tarafından yen· 

mlştl. Ceeed ftzerlnde hiçbir 

cebir ve ılddet eseri gôrftlme· 
mlş, l\f 6ddelumumlllkçe defnine 
ruhsat verllmletlr. 

Urla 
Hakimi Davası. 
Maznunlar mOdafaa

larını yaptılar. 
Urla hAklml Ihsan Zfya'yı 

öldürmekle maznun dava •ekili 

Fehmi, Sabri, Ahmed, Sadık, 

Aptorrahman ve Mehmed'in 

muhakemelerine dQo ağır ceza 

mahkemesinde devam edilmiştir. 

Geçenkl celsede mftddelomomi 
tarafındın serdedilen iddiada, 

suçları sabit olmıyan maznun· 

ların beraetlerl lsteomlşll. Dfto· 

kil celsede ise, maznunların 

mftdafaalannı yıpmıolardır. Bu 

avukatlar, maznunların hadise 

ile hiçbir alAkaları bulunmadı· 

ğını n namuskArane yaşamış 

kimseler olduğu f lkrlnl aö,ıe . 

mlşler ve beraetlerine kırar 

verllmeelnl istemişlerdir. 

Bira Fahri· 
kası C :inayeti 
Dava yakında bitecek 

Halkapıoar'da Aydın bira 

fabrikası eski mGdllrft M. Fay 

fer'I öldilrmek kBBdlle yaralı· 

yan ve makinist Zellnkı'yı öl 

dftren knvae LOtfil'nOn mnha· 

kemeelne dilo ağırcezadı de· 

Gençler, hazırlanınız 

Türkkuşu Şubesi Pazar 
Günü Açılıyor. 

Parlak Merasim Yapılacak Ve Tay· 
yarelerimiz De Uçacaklar. 

TOrkkuşu lzmlr şubesi, 3 
Mayie 936 pazar güoü saat 

onda yangln yerinde Külttır 

par.kdı törenle açılacaktır. O 

gOn, lzmlrlller'e güzel bir hı· 
vıcılık günü yışıtalması ve 

törenin, Tdrkkoou davaaındıkl 
yOkeek mak&atlı milteoaelp ol 

uıaeı için her tOrUl hazırlıklar 

yapılmıştır. 

O gOn halkımız, merasimde 

boluomağa davetlidir. Eneli 

hav• kuromooon Fahri başkanı 

Vali Fazh GOleç, boou mtıte · 
ekip Parti ve gençlik namını 

parti başkanımız Avni Doğan 

birer söylev vererek "Tftrklmşu,. 
ıekllnln maksadım ve gençle

rimizden beklediği vazifeyi 

anlı taca k lardır. 

Merasimde, Askeri, l\IQlki 
ErkAo ile birçok müesseederio 

mftme88Ulerl, mektepliler ve 
sporcular da davet edilmiştir. 

Bava filolarımız da merasime 

lıtlrık ile İzmir afaktnda gös · 

terllerde bulunacaldıırdır. An· 
kara merkezinden beklenmelto 

olan pl4nôrler de gelmlo ve 
Kftltar parktılı:l alını yerleş · 

tlrtlmlştlr. Söylevler bitince 
Tilrkkoşu muallimleri de bazı 

g~sterller yapacaklar ve mera· 
elm Cumhuriyet mareı ile bhf; 

rllecektlr. 
Diğer tuaftan, Ttırlı:ko,anı 

ôzA kaydı muamelesi hararetle 

devam etmektedir. Şimdiye 
kadar yazılanlar, elliyi geç· 

mlştlr. Aralarındı Emine hatun 
mektebi muallimlerinden Emine 

de vardır. 
• • • 

Ondan sonra merasimde bu· 
lunın zevat, doktor Moetafa 

bey bulvarının deniz tarafında· 
ki methaltne dl.kilen doktor 
.Mustafa bey heykelinin bulun· 

doğu yere @ldeceklerdlr. Orada 
heykel meraelmle ıçılacalı:hr. 

Burada da şırbay doktor Beh· 

çet Uz tarafından bir söylev 

verilecektir. 

Yılmaz Vapurunun 
Çıkardığı ({aza. 

iki Bacağı Kırılan 
nede Tedavi 

Rifat, Hasta· 
Ediliyor. 

Birkaç gt\o evvel gece limı · 

nımızdan lstanbul'a hareket 

eden Yılmaz vapuru, ansızın 

tile feci bir Aklbetten lı:urıul· 

muıto. 8Qaeylo; vapurun per· 

vaoest suları kırıştırdığı için 

denlzfn derinliklerine silrOk· 

Ikiçeşmelik'teki 

Lağım~ 
• 1 

içine dllşen 
çocuk yaralandı. 

Geçeokl yağmurlardan iki· 
çe9mellk cıddeıl Gıerlnde 

diJrt yol ığzmda anılAğım pat· 

lam•ı n belediyece tamirine 

bıılaumlmııtı. Bee gfln deT1m 

eden faaliyet esnasında kapı· 

talan bu llğımm etrafında teh· 

llkeyl önleyecek hiçbir tedbir 

ahnmadığındın posta ve telgraf 

kontrolöril Haeeylo Arif 'in 

yedi yaelarındakl oğlu Vedad, 
açıklığı dört metre geol1Jllğlnde 
ve 15 metre uzunloğundald bn 

lAğıma dOşmQe, köprOcOk ke· 
mlğl kırılarak haatanede tedavi 
altına alınmıştır. Bunu haber 

ılın earbay doktor Behçet Uz, 
derhal vak'a yerine giderek 

IAğımın etraf1Dda koronıı ter· 

Obatı ahnmadığını göriinc6 usta 
ve mühendise bonon sebebini 

eormuı, uzayıp giden lağım in· 
entının fazlı amele kollaoıla· 

rak derhal bltlrlmesloi ve bu 

gibi loeaatta Hğımların tahta 
perdel,.rle çevrilerek kaztların 

önü alınmHıoı emretmlotlr. 
Şarbayın bu hare.keti; bo mu· 

bit halkı ftzerlode çok iyi bir 
tesir bıratmıehr. 

Lik Maçlarına 
Pazar gOnil 
devam edilecek. 

İki haftadır devam edilen 

ilk maçlerına bu hafta tekrar 
başlanacaktır. Dün toplanan 
futbol heyeti, bu hafta yapıla· 
cık ilk maçlarını ~o suretle 
tesblt etmiştir. 

Birinci takımlar arasJDda 
Aleıncak stadyumunda e11t 11 
de Boca · Bornava takımlara 

hakem Ahmed Ôıglrglo idare· 

sinde, Hat 13 le K. ~. K. 

Dt:mlrapor takımları hakem 

Sabri (lzmlrapor) idarcalode, 

saat 15 te lzmlrtıpor · Göztepe 

takımları hakem EHd (K.S.K.) 

idaresinde karoılaşıcaldardır. 
ikinci takımlar da halk eahı· 

ıında saat 9 da lzmlrepor, 

Göztepe hakem Kadri (Buca), 

saat 10,15 de Demlrepor · K. 
S. K. araeında hakem Mustafa 

(Altaoordu), saat 11,30 da 
Bacı • Bornava hakem Bıha 
(Altay) ldareılode kırşılıeacık· 

Jırdır. 

Taşla başını ezmiş 

Daotıodr ve mmldıomz: um edilmiştir. lstınbul'dı bu· 

çıkan şiddetli poyraz y6zftnden 

bir kazaya sebebiyet verml~ ve 
r1htıma yanaşan vapurla rıhtım 

araemda bulunan klavuz sao 
dala içindeki sandalcı Mehmed 

oğlu Rlfat, iki bacığı:parçalan· 

mak suretlle ağ ır yaralanmııtı. 

Ayni sandalda bulunau Büee· 

yln adında bir kayıkçı, tehlike 

karşısında denize atılmak sure 

lenmiş ise de iyi yOzme bildiği 

için eu Qsttıoe çıkarak kurtul· 

mağa muvaffak blmuetu. 

Menemen kazısının Tilrkelll 

köyftode bir cinayet olmuştur. 

Y anbBBtı Hasan adında biri, 

ayni koyden Emln'I taşlı bıoı· 

nı ezmek ıuretlle öldftrmflıtftr. 

BaHn zabıtaca tutulcnoş, adli· 
yeye verllmlştlr. Cinayetin ee · 

bebl hakkındı tahkikata devam 

f\dllmektedlr. 

Bıbar geldl, geçiyor, diye!. lunan M. Fayfer'lo llıdesialo, 
Çimdik İstanbul ıığırceza mahkemeeloce r-----------, alınması hakkında yazılan tıll 

mata cevab gelmediğinden mo· 

İki bacağı parçalanan: Rlfatan 

hayali tehlikededir. Resmlmlzde 

ağır yaralı kıyıkçı memleket 

hastanesindeki tedavi döıtğlnde 

~ôrftnt\yor. 

Askere Davet 
AekerUk oobeal riyasetinden: 

Şimdiye kldar askere çağrıl 

lllımış veyahut çağrıldığı halde 

gelmlyerek bakaya kalmış ve 

Y•hut hHtalığından ve btşka 

sebrplerle geri kalmış, aekerllk 

etmemiş 3 l 6 doğumnndın 327 

dıbll doğumnnı kadar gıyrl 
İaltm erat kamllen mftreuep 

oldoldarı mftesseeelere sevk 

edileceklerdir. 

Boolardın aekerllk hizmet· 

lerlue karşı bedel •erecek olın· 

ların nihayet Mayısın beolncl 

gana akıamına kadar lstldalı 

rUe ıobeye gelmeleri bugQne 

kadar gelmlyenlerln bedelleri 

kabul edllmlyeceğl ilAu olunur. 

hakeme, başka btr giın" hırı · 

kılmıştır. Dava yakındı bite· 

cektlr. 

Buglln 1 Mayıs bahar bayramı milnasehetile 

l{ADIN NE YAPSIN? 
Bir kaza neticesinde urkekltğlnl kaybeden bir adamın genç ve gQzel karısı hem kocasını eniyor, hem de ııblıtın mille· 

hıkklm kaoonlırlle mftcadele ediyor. Fntınıı. bir denizin mftthfo dalgaları kadar kunetll sarııınhlar geçiren kadın ruhunu 
göz öodne getiriniz ve hükmdoılzd veriniz: 

KAODN NE VAPSDN? 
BiltQo bu eoıllerlo TAYYARE 
cevaplarını bogdo SINEMASI nda Bulacaksını 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
saatleri: Her gfto 15-17 - 19-21,15. Cuma, cumartesi ve pAzar ~ftnlerl 13 de ilave seansı 

Bir Yunan ga~eteelnln kari: 
kıtQrlerlne bakıyQrum. 

Bir meıar kitabesi.. Sır• ile 

(~ondflle, Venlıelos, Uemlrcle) 
hlmlerl okunuyor. Bet ismin 

ftat(lode birer çtıgl Hr ki (t": 
mam) l~•retlnl veriyor. !it l•ı 
raftı iki isim dab• gô~ü~Q1'lfj 
fıkat çlıglslı: 

Çaldarlı, Sofolla .. 

Beyaz ehramlara bllrüoma,, 
hkelet kafalı bir 11rall, ellnd-. 

bftyOk bir tırpanlı saldırmak 

Dzere .. 

Ilerlde, Çaldarls bir eteğe 

blnmle, yflzft dehşet içinde, 

ılıblldfğlne kaçıyor. 

Sofollı, bir ağaca tırmaom•o, 

yoza korku ve heyecanların 

karmıkarıoık yaplığı bir por· 
treyl andmyor .. 

Y ıoi her 1 kisi de, yaklaşın 

korkunç Akıbetlo tırpanmdıo 

kaçmak lıtlyorlır .. 

Gülilyorom, Yunan mizahın· 

dakl fşareıfn bo fnSBfsızlığını 

dü~üoüyorum. Tam o sırada 

Sami paşa zade Sezal'nln ölı1· 

münft hatırlıyorum. 

Son yılların ne acı kayıpları, 

ne derin boşlukları vardır. isim· 
terini anmığa dilim varmıyor. 

ÇQokQ Yunan gazetesinde ol· 
doğa gibi, strası gelen ve nö· 
bete dormuo olanlara da yumak 
JAzımtgelrcek. Onlar, devJrlerlnl 
lkm•J etmiş, kendi çağl•randı 
çiçek açmıo ve meyvalarını ver· 

mlw ean'atkôrlardı.. Şimdi ku· 
romuo dallınuıo allandı gftr, 

koyu gölgeler bulunmasa hlle, 
bir vakltltr çok korak olan 

ltfan ve sao'at toprağımızda 

yem yeşil dorduklınnı takdir 

etmek gerektir. O göl~e, hu· 

gilok6 tutuemoe, ılevl baıka· 

laşmıe insan ruhuna belki kAfl 

gelmlyeblllr, fakttt, yıoıdığı çığ· 
da, toprakta aidığı gıdı, gftnee 
ten aldığı zıya, rüzgArdao içine 

çektlğl hava, ona ancak o kı· 

darmı verdirmişti . lokıirla tak· 
dlr arasıodakl derin liÇOruoıu, 

fnsaf ve idrakle kapamak gibi 
bir fazilet, böyle, ölümler baha· 

neııUe bile olsa, zomao zaman 
bize fırsatlar veriyor. 

Onları çiğnemekten, oIJlara 
( Yoktular ) demekten alınan 

zevk, mG11kfrlerln kendi 
varlıklarını ve kıy melleri nl 

tahakkuk: ettlreblleeydt, içimiz, 

yaşayanla ölen araıuoda mobay· 
yer kalır ve yaıııyan tercihe 

kalkardı. Fakat bogtın öyle 

midir? .. 
Otlne 

harmet, 
karlJı göstereceğimiz 

hiç olmezea kendi 
payımıza, yarının ltıbındın, 

yarının lnk4r ve gayzından 

koroomak için bir akıl ole•· 

nesidir Ne onlar, ne biz, eah 

eserler ve lAyemutlar doğurmuo 

feya doğurabilecek nesilleriz. 
Sami Paşazadenin acı ôlümCl, 

bıoa kendi mevzuu, kendi 

dairesi haricinde bunları söyle· 

tirken, eski ftstadıo robu 

öoOnde hGrmetle rğllmeğl de 

unutmıyorum. 

O. R. G. 

Dr. Ekrem llayri 
Kıymetli doktorumuz Ekrem 

Hayri Ülltliodığ'dın bir mektub 

aldık. Bu mektupta, lıtanbul· 
da'kl tedavlil esnasında, gerek 
lzmlr'll haetılırınıa, gerekee 

btıtOn meelektaı ve doetlarının 

gösterdl81 alAkayı karşı minnet 
ve oftkra.Dlarına bildir mektedlr. 

Doktoromoz, eekldon olduğa 

gibi, baatalınnı gene İkinci 
beyler sokağındaki moıyenehı· 

nesinde kabul ve muayene et· 

mektedlr. 



Siyaset Ve Aşk 
Almanya A vus· 
turya Sınırına As· 
ker Göndermedi., 

Edebi, tarihi macera rom.anı ••• 
· Baıtarafı J inci sahift1de -

DOlç, genç kızın en btıyOk 

saflık ve en bGyftk ciddiyetle 
ılSyledlğf bu eôzlerden c;ok zevk 
buluyordu ve genç kıza: 

- Canım, daha ne istiyor· 
ıonP Y ılınıı adamcık aenl 
ıevlyorP dedi. 

Genç kıı, gftzel gôzlerlnl gô· 
Ye dikti ve: 

-- Allah beni bôyle sevdı
dın koroıan! dedi. Ben böyle 
maclı ıdımlarlardın hiç hoı · 

lınmam1 ıonra .. Ortada bir hak, 
bir sebep yok lkeo mftdhle bir 
kıakançhk dı gôeterlyor. Ben 
böyle hallere hiç tahımmftl 

edemem. HGrdyetlml severim, 
hiç bir teye feda etmem. 

- Naaıl hGrrlyet istiyorsan? 

- Ne bileyim ben, fakat 
herkesin zevkine karıemadığım 
için benim zevkime de karıııl · 

m11ını istemem. Hele, bu adım· 
cığı eevmlı olsam bile, yaptık· 

)arımın nya diltilndftklerlmln 
/ 

boıonı gldftp gltmlyeceğlol dil· 
tftnmem! Halbuk,, bu herife 
karıı kılb:mde zerrece meyil 
yok! 

- Yokea?. Feoa bir deli· 
kınlı mıdır? 

Genç kız. Dak'on yOsftne 
hayretle bıktı. Dftk eôzftne 
dev11m etti: 
Mımaf lh, benim yaptığım 

tahkikatı göre bu d"llkanlı 

aklı batında, işini bJJlr ve ol· 
dokça nrlıkla bir dellkanladu. 

- Fakat ben enn eevml· 
yornm ki ... 

- Adım sen de, BJrleıtlk· 

ten ıonra bu hlBSln değlılr! 

Ben böyle ııksız, ihtirassız 

evlenmiı ne kadar insanlar bl 
lirim ki birblrlerlle iyice an· 
Jıımıılır, ve ıevlıerek ıenelerc~ 

yııamıılardır. Benim kftçük 
do4ttnm; emniyet ve saygı Gze. 
rlne kurulmuş bir bayat bence, 

aık n lbtlraeı lstlnad eden 
hayatı muraccahdır ve dıbı 

•ilamdır. 
Plbulet, DDk'e dJkkıtlı bıktı, 

ıonra tınnın kıhkahılırlle gft· 
terek: 

- Hı .. 8 .. Dok hazretleri 
tıpkı bizim pap11 gibi ıôs ıöy· 
llyor!. Dedi. 

- iftihar ederim çftnkl eöz· 
!erimin hani ve boş olmadı 

~ını kabul edlyorann demektir! 
Genç kızın f lkrlnden dön· 

mek niyetinde olmadığı aılkir· 

dı; ve, 
- Siz de papae gibi nktl· 

nlıl boeunı kaybediyorsonnı! 

Sizi gölgeniz gibi aadıkatlı 

takibe, elze hoı görllnmeğe 

karar nrdlm. Bundan ba11ka 
...................... 

ANADOLU 
-------

Gfinlflk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydar RO§dii ÔKTEM 

Umumt acıriyat ve yazı ioleri 
müdürll: Hamdi Nüzhet 

f darehaneai: 
İzmir İkinci Beyler 11obğı 

C. Halk Partiıi bina;n içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutUJu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Ytlhğı 1200, Altı aylığı 700, Cç 

aybğı 500 k.uruatur. 
Yabancı memleketler için eeaelik 

abone Ocreti 27 liradır. 

Beryerdo 5 Kuraotur. -dııd geçmiı ntlahalar 25 kuruıtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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em.,llm yoııı:. Fakat jao Sebeı · 

gft'ye gelince, bo delikanlıdan 

nefret ediyorum. Bu adamı 

zevce olmaktansa, 1'lmeyl tercih 
edeıim! dedi. 

Bu sözler Dak'On kalbinde 

derin bir elem uyandırdı; lıl 

tıkaya · dôkmek lnedl; 
- Aman, dedi. Bono yap· 

mayınız, rica ederim, mamafih 
Jan'ı istemediğinize gôre, taze 
kalbinizde baeka bhlalnln göl· 
geel olsa gerek!. Bôyle değil miP 

Plbulet gözlerini indirdi ve 
kızardı: 

- Ba halin de Pibolet bir 
ltlfratır!. Değil mi? 

Genç kızın gözleri yaela dol· 
du, içini çekti ve titrek bir 
sesle: 

- Fakat kaç para eder? Çok 
iyi btllyonon ki, o bent ICV· 

mlyecek, eevemlyecektlr. Dedi. 
Lodovlk genç kızın teessd 

rftnQ dlkkaıle seyretti. Belki 
de, genç kızın kalbl~de yer 
tuıın ıek heykelini anladı, fı· 
kıt daha ileri giderek daha 
fazla bir itiraf elde etmek lı· 
tedl. Y aloız: 

- Mftater:h ol Plbolet de· 
dl. Sıra111 geldiği vakit 1101 

bu boeoetı yardım ederim. 
Genç kızın tee111ftrftnGn hAIA 

baki kıldığını gôrGnce: 
- Maamıflh kalbinin itle· 

rinde ısrar etmem. Yalnız, ev· 
lenmek kararını 'erdlğln H· 

man, senin cihazını ben nre· 
ceğlml Dedi. 

- Sann var 

Haziran'da 
Güneş Tutulacak! 

Aynı sarnında Almanya'yı 

iltica etmlt bulunan Avustor. 
yılı Nasyooıl Sosyalistlerin 
Bavyera hududlarında toplan· 
dıkları, bunların Almanya'oın 

yardımı ile Avuılnrya'ya tecı· 

vftz edecekleri haberleri de 
şiddetle tekzip edilmektedir. 

Bu şayialar, ılyısf bir takını 
manevraların neticesidir. Bu 
da gôıtermektedlr ki, Avropadı 
ıolbun bozolmae101, hiç olmaz· 
ıı hoıuron lhlAI edilmesini le· 
tlyenler vardır. 

Vfyını, 29 (A.A) - Royter 
ajanııodın : 

Avusturya, Vlyıoı'da ve ıark 
mıntıkalıraodı bulunan kıtaatı 

Salzborg n Tyrole ıHketmek· 
tedir. Ve bu ınklyatın ıebebl 

A vuatoryınıo Almanların A vuı 
turyı bodduood• aakeri faali· 
yetlerde boluoduğoodan haber· 
dar olması olıloğo beyan edil· 
mektedlr. 

Tor kiye 
ile Romanya .. 

Arasındaki ihtilaf sa· 
mimiyetle halledilecek 

Baştarafı 1 inci sahifede -
dut letasyonnndı dıe itleri halk 
komlıerllğlnln beyas Ro11ya hd· 
ktimetl nesdludekl mftmel8lll 
M. Kallna tarafındın kıreılan· 

mıı ve Moskova'yı hareket et· 
mlıtlr. 

Moıkovı, 30 (A.A) - Tür· 
kiye dıt lılerl hı~ınlığı genel 
ıekreterl Namın Menemenci· 
oğlu bugDn Moıkon'ya gel· 
mittir. 

Atlna, 29 (A.A) - Atlnı 

ıjın11 blldlrlllyor: 
Yanın matbuatı TGrklye dıı 

Bir lngiliz heyeti ' bakını Tevfik RaıdG Arıa'ın 
Leningrad'a gitti... Belgrıd'dıtı Balkın antantı 

Lenlngrıd, 29 (A.A) _ Ha· konıeylnln toplınt111nı gider· 
zlrında vuknlıcık olan gftneıln ken Atlnı'dao geçerek ılyaeal 

tutuluıu hakkında tetklkıtta mıhfellerle gördıece~lnl mem· 
bulunmak ftzere profesör Gı· nunlyetle kaydetmektedlr .• K.ral 
rol'un ldareıl altındaki İngllJz Jorj kendlelnl cumarteal gGnCl 
heyeti burayı gelmlıtlr. kabul edecektir. 

Profeıôr Garll, Polkovo ra· T. KGtdCl Arae ve Metak111 
eathınealoln dcınyının en md· cnmarteıl gtlnft ı1nl ll'enle hı· 
kemmel raeıthınelerlnden biri reket edeceklerdir. 
oldotunu sôylemletlr. Prolı gazeteal ba mGlAkatın 

Nişan verildi ehemmıyet1nı tebarcız ettirerek 

Prağ, 30 (Radyo) _ Fran· Balkın paktının temeli çok 
aa'nm Pral sefiri M. dô Lak· 111kı TGrk·Ynnan teırlkl me11I· 

Ç k ı k b kili M ıl olduğnnu yazmaktı \'e iki 
ruı, • 08 ova J• •ıve · memleket ar11ındakl mGnııe· 
Hodza'yı, lejyon dönôr baycık 

bellerin ıamlmlllğlnl n boğaz· 
salip fermanını vermlıtlr. 

1 l 
laz meıeleal hakkındaki görtıı 

Borsada birliğini kaydetmektedir. 
letınbnl, 30 (A.A.) - Dıılı· 

___________ _., lerl bakanı Doktor Tevfik 

o~am saıı,Ları: 
Ç. Alıcı 

48 Y. 1. Tallı 
35 j . Taranto 
35 T. Debbae 

K.. s. 
10 

8 
12 

30 M. B. koope· 8 
27 H. Alyotl 9 75 
26 M. j. Tıranto 13 
25 K. A. K4zım 9 50 
8 S. Emin 12 50 

234 Bugankü eatıı 
507256 Uftnkü aatıe 

507490 Umum yekun 

Zeytinyağı satışları: 

gjlo Alıcı K. S. 
19600 Muh. ahcı 39 

Zahire &atışları: 

Ç. ClnBl K. S. 
819 Bağdıy 4 75 

15 Akdarı 4 
299 B. pamuk 38 

30 8. yapık 55 

632! Kilo " 
486 c m111 

55 
21 

K.. s. 
12 50 
8 50 

13 75 
9 

10 
13 
9 75 

12 50 

~. s. 
41 

Rftıdcı Arae, bu aabıb Anka· 
radın oehrlmlıe gelmlı ve ıaat 
18 de Aveatlao vaporlle Ad· 
nı'ya hareket etmlıtlr. Belg· 
rıd'dı Balkan ıntıntl konseyine 
riyaset edecektir. 

Doktor T. Rft~dcı Arae, ıeh· 
rlmlze gellı n gldlılnde resmi 
ve hoı11i pek çok zevat tara· 
fından kartılınmıı ve uğurlan· 
mııtar. 

İıtınbol, 30 (Ôzel) - Dıı · 
baka.oımıı Tevf Jk Rcııuı Arae, 
Atlna'yı hareket etmeden eTel 
İngiliz eeflrlle uıan mftddet 
konuımoıtu. Sof lr, Dıe hı· 

kanımızı vapura kıdar ağar 

K. S. lamııtır. 
6 76 
4 Bağcılık enslitOsünde 

40 Bornova, bııcıhk enethd· 
63 50 tftetlnd•, en11thft ihtiyacını kar· 
63 50 ıılayacık bir bina yaptmlm111 

28 karırlııtınlmııtır. 

Habeş'ler Son Bir Hattı Müdafaa 
.. Tesis Etmeğe Çahşıyorlar 

--------------....... ------.. ----------~----..-....---
1 tal yan' la r ı n ileri Hareketini Durdurmak için Dab· 
rabrabam Dağında Boyo.k Müdafaa Harhı Olacaktır. 

Adls·Ababa, 30 (Radyo) - Royter Ajansı bildiriyor: Paytahtın, aııılarına kadar yıralılırl• 

dolu olan b11taoolerln ldarealol İnglllı aeyyar hastanesi doktorları idare etmeğe baılımıılardır. 
Hftkumet merkeılnde eli ıllAh tutan ve lıe yarıyıo erkekler ıon bir gayretle paytıhh mcıdafaı 

için Adle Abıba ile Bergan araaıodıkl dağlardı İtalyau ileri hareketini Jardormık için yerl·· ı· 
mektedlr. Burayı mOhlm miktardı kuvvet gönderllmlıtlr. Ba mftdafaa Dabrabrabım dağı üze· 

rinde yapılıcıkhr. 

Adis-Abaha'ya Gi· 
decekmiş, Fakat __ ............... __ _ 
Benzin deposu 

"Harar Tamamen Askeridir ve Tay· Bozulmuş, inmiş~?. 
' Romı, 30 (Radyo)- Fransız 

Italya Dış Hakanlığının 
Sosyeteye Bir Telgrafı .. 

yarelerce Bamhardımanı Caizdir.,, Tayyareci ve Necaeloln hav• 
mftınlrl Eruye Roma'dan çık· 

Roma 30 (Radyo) - 27 Nleandı M. Suvlç, otuelar ıosyetesl 
ıekreterllğfne bir telgraf göndermiş ve Harır'ıo ıçık eehlr oldu· 
ğu halde bombardıman edildi ğl hakkındaki Hı beş haberlerini 
yılanlımıthr. 

Bu telgrafa gôre: Harar tamamen askeri bir mevkidir. Bunan 
için bombardımaaı caizdir. Tayyarelerin 29 marttı Harar'ı bom· 
bardımanı gayri kaoooi değildir. Çtınka Babeılerln açık ıehir 

dedikleri bu ıehlrden tayyarelere ıteı ıçılmııtır. 
Tayyareler, buna rağmen halk arasına bomba ıtmaıktan 11akın

mışlar, eade ılllb ve mfthlmmat depolarını, aekeri yerleri ıra · 

mıııardır. Fr:!oeız klll11esloe, Fransız haatınelerlne hfçblr ıey 

olmımııtır. 

••• 
Yeni Mısır Kralı 

lngiltere Kralı Tarafından Kabul 
Edildi ve Marsilya'ya Geçti •. 

Kahire 30 (Radyo) - Kral Foıd'ın cenaze merasimi esnaeın · 
da Kahire afakında dç tayyare f lloeu mfttemıdlyen uçmuştur. 

Londrı 30 (Radyo) - Sekizinci Edvard, Boklogam sarayında 
yeni Mıaır kralı birinci Faruk'o kabul etmiştir. Kral Faruk 
aaat 13,50 de MarıUyı'ya hareket etmlıtlr. ...... 
lngiltere Bu Sene 38 
Darp Gemisi inşa Edecek 
BütOn Bunlar için 10 Milyon 230 

Bin lngiliz Lirası Ayrılmıştır. 
Londra 30 (Radyo) - İnglltere'nln deniz programı mucibince 

bu eene 38 parc;ı harp gemlal yapılacaktır. Bunlar, 2 dlrltnavt, 
mCUeıddlt torpido, tıhtelbıhlr vesaireden mtlrehkeptlr. 

Bu ln111t lçlo 10 milyon 230 bin İogllfz Ur111 sarfolonacaktAr. 

••• 
Bir ltalyan Haberi Daha: 

Habeş veliahtı da teslim 
olacakmış amma! .. 

Desale 30 (Radyo) - iltica eden Ras Bora Amede Galelerln 
omnmt relıl idi. Verdiği malumata göre, De111le'den Adle Ababı· 
yı kadar olın aahıdıkl Raelır ve Dezyı1klar ihlcıya h11ır 

bnlunmıktıdırlar. 

Habeı vellıhdıa1n da Mareııl Badoglloya lltlcıya hazarlaodığı · 
nı hıtber •ermlıtlr. Fakat Gale kıblleeloin isyanı Ozerlne uzak· 
fara kaçmıı ve iltica kararını tatbik edememlıtlr. 

••• 
ikinci Bir Man-
çuko Projesi! 

Bu da Çin 'in şima· 
tinde kurulacak! 

Şanghıy 30 (Radyo) - Çin 
elyıtl mıbfellerl, Japooyr, Do· 
pey 'e Şahar ar11ında lmzslın · 
mıe olın pakt hakkında çok 
bedbin dnrıuıyorlar. Ve bo 
pılı:ıın altında, Çto 'in ılmalin 
de lkiocl bir Mıqçoko projesi 
gizli olduğunu tahmin edl · 

yorlır. 

ispanya' da ki 
Komünistler ---·---F ahrikalara Kızıl 
Bayraf\ çekiyorlar 

Madrld, 30 (Radyo)- lapın· 
ya'dı 'eziyet bir derce daha 
vehamet kesbetmlş ve fabrika · 
lırın amele tarafındın lıgall 

baelamışttr. Mıdrld blrı fJbrl 
kası amele tarafından işgal 

edllmlı ve azerloe kızıl bayrak 
çekllmlıtfr. • 

mamak şartlle serbeıt bıralul• 
mııtır. Tayynecl ılmdlye kı. 

dar Fransız sefıretbanealne mft· 
racaat etmemlıtlr. Halen zabıta 
nezaretinde n hırp eeirl adde• 
dllmektedlr. 

Gazetecilere: 
Benzin depoluında husule 

gelen bir bozukluk haeablle 
lnmeğe mocbur kıldım. Niye· 
tim doğrudan doğruya Adls· 
Ababa'yı gitmek idi. 

Demlıtlr. 

Roma, 30 (Radyo) - Tayya· 
reel Droye gaz11tecllere beya· 
nıuı bulunmut ve: 

- Hıbeı imparatorunun har· 
bı kaybettiği gibi ben de oyna· 
mak letedlğlm oyuna kaybettim! 

Demlıtlr. 

Rusya 
Denizler anlaşmasına 

da girecektir. 
Londra, 30 (Radyo) - So,. 

yet Rusya atııe navıll, bugün 
Moekova'ya hareket etmlı:ıtlr. 

Bu seyahat, İnglltere'nln Sov· 
yet hGkumetlne teklif ettiği 

deniz uzlaem11lle de alakadır· 
dır. Rusya ba teklifi kabul 
etmlıtfr. 

Alman ya - Rusya 
Arasında. 

500 milyon marklık 
bir mukavele. 

Bertin, 30 (Radyo) - Al· 
mıo lktaHd bıkana doktor 
Şaht ile Sovyet Rosyı mdmee· 
ılll Kındlllkl Y oldaı:ı arasında 
500 milyon marklık bir ticari 
mabadele lmk.Auını veren bir 
moknele ıkdedllmlıtlr. 

Bu miktar do~rudın doğru· 

ya bir kredi olmayıp, peıln 

cızerlne mQtekabilen moıme· 

ledlr. 

Rusya'da aile hukuku 
hakkında layiha 

Moskova, 30 (Radyo)- ,Sov· 
yet icra komlteal, alle hukuku 
ftzerlnde yeni bir takım eaae. 
lar koymue ve bu huıoetekl 

kanon lAylhasını hazırlımııtır. 

· Sadık Onat · 
Manisa, (Hoeaat) - Manisa 

ticaret ve zahire borsaları ko· 
mlıerl Kenan lıtlfa etmlıtlr. 

Ekonomi bıkanhğındın gelen 
bir emirde Ticaret odası bae· 
kAtlbl Sadık Onat vekaleten 
boraa komiserliğine ataı:mı11tır. 

Sadık Onat kendisini sevdlrmlı 
bir gençtir. Movıffıkıyetlnl dl· 
lerlz. 

• 
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Şehir Meclisi Dün Nisan Toplantı Devresine son Verdi. Iıalyao'l;ır 

Adi~-Ababa 'ya 
Yaklaşıyor •• 

- lJaşı 1 inci safıiftd~ -
935 eeneel btıdçeelndeo bir 

mtkdar para f amanlar euya 
için mfltedavll St'rmaye olarak 

•1rılmıetı, bu paradan 1100 
Uraaının fthrln ağaçlandırma 
Jolne sarfı hakkındakı büdçe 

ııncOmenl mazbat111 okunmue 

ve muvafık görülmOetOr. 

Temizlik: vo faiz borçları 
için 2000 liralık daha müna· 
kılo yapıldıktan ıonra çocuk 

Jot111 daimi maarafına 400 lira 
' 114vesl kabul edllmfıtlr 

935 büdçealnden 350 Ura. 

bın yeni sene büdçeslnln gayri 

lllclhuz masraflar faehna nakli 

lbovaf•k gôrftlmOe, Nizam en· 
encftmenlnden gelen Kareıya. 

ka'da Osmanbey gazinosu sahi· 

bloin belediye aleyhine ıçtı~ı 
dava mOnıaebetfle mes'elenln 

ıolban halli hakkında Osman 

Şen tarafından verilen tstldanın 
dava devam etmekte olduğu 
cihetle belediyenin, bu mes'ele· 

)l solhan halletmekte bir men· 

faah görfilmedlğlnden, kaoall· 
ıaayon lnoaatının feshinden do 

~•n davaD1n da solhao halll 
hakkındaki teklif le birlikte 

devredilmesine karar verilmiştir. 
Karoıy11ka Belediye tramvay 

lırı 936 ııenesl mülhak btltçe 

sinin mftıakereslne beşlanmıo, 
bo eırııda avukat Ahmed Şilkril 
935 senesinde 23 bin lira olın 
batçenln 22 bin liraya indiril· 

inesi hakkında noktal nazar 
ftıerfnde durmoe ve : 

- Karşıyaka'da oturanlar 
traınvayı az mı blnlyorlar, ne 
0 loyor, varldıt neden aZ1lıyor ? 
l>emıetlr. 

Muzaffer - Yaz mfinaeebe 

tile bmlr'den Kareıyaka'ya 
gidenler çoğalmaktadır. Tram· 

"•y vaddıtının artacağı gôrDl· 
laıftettır. 

Şarbay - Değlrmentepe'de 
'-Phrılan gulno yOzftnden iki 
bıftı Pazar gftnlerl tramvaylar 

'•tldatının arttığı gtrfilmOştOr. 
Ollon için varidat fazlalaıı· 
Cllttsr, 

t Neticede Karşıyaka Belediye . 
ta111vayları varidat ve masrafı 
ltılltevazln olarak 22,160 lira 
llterlndeu kabul edilmiştir. 

1 
P.toatıfı Moolr, tramvay yol· 

•tındı tamirata ihtiyaç, olduğa· 
~Q aôylemle, oarbay doktor 

1 
ehçet Uz, 11ten trneralerln 

e laıdt taml r edilmekte .. oldoğo· 
ı:ı, blldtrmiştlr. 
~ l\.ırarnımeye göre tramvay 
't •rnelerlnln f lıtl 3,5 korno 

~ lılebe biletleri iki hattı ta 
llteber olacaktır. 

1,bş•rbıy, Ttırkkueo lzmfr mek 
t_ inin pazar gOnil saat 10 da 

ta llltbparkta yapılacak açılma 
teırılnde eeblr meclisi arka· 

daolarının hazır holonmalarını 

ııOylemle ve: 

-· Orada kOçOk bir de oçue 
yapılacaktır. 

Saat 11,80 da da Dr. Mustafa 

Bey caddealnde Dr. Mustafa Bey 

heykelini açaceğız, Bulunmanızı 

rica ederim. Demletlr. 
Aıadan Reşat Lebleblcl'nln, 

memleket çocuklarının yetl,tl · 

rllmesl için parti tarafından 

yaptmlacok 1ahayı yangın ye· 

rlnden verilen arsa hıkkındakl 

takriri okundu, H.eoad Leblebici 
takriri hakkında izahat verdi ve: 

- Menaf il umomlyeye ha· 
dlm mdesseae aıfatlle saha ya · 

ııılmak Ozeae parti verilen bir 

mlkdar ınaDln parası 1510 
liraya baliğ olunuyor. 

Vaktlle bono yardım oek· 

Unde vermeğl zaten kabul et· 

mletlk. Varidat ve maeraf bild· 

celerlnde tenzon temini için 

faeıllar iki fasıl açılarak içti .. 
mai yardım şeklinde bo fasıl · 

ların kapatılmaeı muvafık ola 
caktır, dedi. 

Takrir ltttfakla kabul edlldl. 

Reis - Rozoamede görüoü 

leeek başka blrşey yoktur, de 

dl ve meclleln nlean devresi 

toplanımna son verirken eo 

mühim söylevi verdi: 

Arkadıolarım, celeeye 1100 ve· 

rlrken sayın heyetinize umumi 
şekilde bazı izahat vermtğl 

faldeli bolnyorum. Bo devrenin 

en mGhlm tel şüphe yok ki 
bütçe iti idi. Çalışmamızın ana 
bıtlarını teşkil eden hatc;eyl 
gayet dlkbtlJ ve teıbetU bir 
çalışma ile muvazeneli bir IJC• 

kilde hazırlayan blltçe encflme 

ol arkadaşlarımıza hepimizin 

namını huzurunuzda teoekkür 
ederim. 

Arkadaşlar, 

BOtçemfzlo bôyle muvazenell 

bir şek.ilde temin edllehllmesl 

lstlknz borcumuzun geçen yıl 

lıra kadar 150 hin liraya in· 

dlrllmeılte kabil olmuştur. Bize 

bu bOyftk kolayhğı özel bir 

kanon çıkartmak aorelile temin 

buyuran eayın Baobakaoımız 

İsmet lnönü'ne lzmlr'lller na· 
mına ho vesile Ue de tekrar 

yilkıek bozoronozda teeekkGrd 
borç bilirim. 

rurken nevmld ohıcak derecede 

teeeear" kapı lırıı. ihtiyaçları· 
mııın bn kadar çokluğa biç 

şüphe yok ki bogilnkd neslin 

batısı değlldtr. Bu ihmaller 

kota ve halk.tan ayrı ve uzak 

yaıamıe eski bir devrin biz CD· 

murlyd cocoklarına terkettlğl 

yOklerdir. 
Bununla beraber eski Ye fena 

şeyleri yıkın, onların yerine 

yeni yl, iyiyi ve doğruya getl 

ren Kamallıım ve camorlyet 
kanonlarının bizlere aşıladığı 

heyecan ve enerji ıehrlmlz için 
de duyo•aa ekelkllklerl, ıztı. 

rapları karşılamamısa yegAne 

kuvvet teıkll etmektedir. 
Bizler bu imanla elimizde 

ki lmUnlar ne kadar az da 
olsa fazla çılı ıma ile bunları 

yeneceğiz. 

Şarbay borada bOdce hık · 

kında tllfsll4ta glrlıerek dokuz 
yOzelll flc;bln beeyüz onblr Ura 

dan ibaret olan şehir bftdcealn · 

deo 150 bin llraeınm istikraz 

borcuna k:apatıldı~ıDI ve şlm · 

diye kadar istikraz borcudın 

24!88915 llraaının ödendiğini 

ve hiçbir yeni borç yapılma

dığaoı söyllyerek geriye kalan 
800 bin llradın 4 7 bin lira 

sının belediyeler bankası his 

aealne, 9536 llramn cumurlyet 

bankası hlaeealne ayrıldığını 

ve belediyeler bankasında 226 
hin lira ihtiyat p1traeı birikti 
Alnl izah etti. 

Ve aôzüne devamla 
tir ki: 

demle· 

- Y oJumozon doğrolnk ve 
lyllf ğlnl biliyoruz. Bizi intibah 
eden halkımı1.a hizmet için 

her suretle çılıeıyoroz. Dar 

bOdcemlzln 76660 llnsanı. sıh 
hat itlerine, 22 bin llraaını 

içtimai yardım işlerine ayırmakla 

halkın eıhhatf ile n içti mıi 

yardım mtıesaeselerile ne de· 

receye kadar alAkadar olduğu · 

muzu göstermlı bolonoyoroz. 
Bueene yollar için 32 bin 

ve lağımlar için 24500 lira 

ayr,lmıştır. lzmlr'imlzln çok 

gftzelleştlrmekte bolonın park 

Jarımızın ve ağaçlarımızın va 

zlyetl de takviye edllmfotlr. 
Borada büyftk ıükran hisle· 

rlmlıle ifade etmemiz llzımdır 
Arkadaşlarım, hıltan lbti· 

yaçlarlle çok yakından llglll 

olan hepimizin de bildiği gibi 

çok genlı ve bakıma muhtaç 

eehrlmlzln ve halkımızın her 

gfto artmakta olan çok ebem· 

mlyetll ihtiyaçlarını 950 bin 

lira gibi dar bir blldce ile 

karşılamak ve borç vermek cld· 

den mftekftldftr. Halkımızla •e 

Parti ocıklarlle dalma temasta 

balanın bizler bunu yakinen 
biliyoruz. Şehrin birçok lhıl 

yaçları ftıerlnde ayrı ayrı da 

1 

ki eayın llbayımız ve vlliyetl· 

mlzlu değerli mdmeaalllerl mec· 

ilet umumi arkadaşluımız hu· 

auai muhasebenin de belediye· 

mlz gibi mOhlm birçok lhtl· 

yıçlar karşıııında bulunmaeına 

rağmen yalmz lı:mlr'fn değll, 
Tftrklye'mlzfn, Comorlyetlmlzln 

mali olan Arsıulusal İzmir fa· 

varına ve Kftlttlrparka 10 bin 
lira ayırmışlardır. 

llbayımızın ve meclisi oma· 
mlnln bu gazel alAkaeı hiç 

oftphe yok: ki meHlmlzdekl ku v· 

~RU PA' LI KADIN j 
VE MAHRACA 

oıpka&1nı aldı ve çıkıp gitti. 

Mis Ondrev bir mcıddet 

ayakta ve gözlerini kapıya dik· 
mit bir halde kaldı; ııonra 

penr.ereyl açtı ve: 
Kozmopolit 

....... 7 -

11, - Fakat, bu gftzel Mla, ba· 
b kılbtnln bo sarrından hiç 
•baetınedl. 

ttı - !!'akıt, benimle evlen· 
t•ıe St"' 1 Ondrev ne yapacaktır. 

)(, dl ylrmldöı·t yışındadır! 
tter F 

~Q ransızcayı ~Qçlilkle 
Qtlto d htdd Yor u. Halinde oldukça 
()et •e ııkıntı hl&1edlllyordo. 

llG Qdrev ba muhavereye he· 

~lı:ı~ biç kaaıomamıo aadece 
Ptt6Yordu. 

....._•daın Troeen: 
~tQ 

1 
Bent dinleyiniz, dedi. 

in : 1~ln ne demek olduğunu 
lltrtm; Bunun için ılzl hı· 

asri Roman 

J. L. Mortendea 

rakarak gideceğim. 

Ondrev söze atıldı: 

- Haylr, haylr! Erbeı'ln 

gitmesi lAzımdır. Yalnız kal· 

mağa lbtlyacamız yoktur; çfin · 

kcı görOoeceğlmlzl görilotok. 
Dedi ve Karter'ln yanını 

giderek: 
- Bana darılma azizim, ha· 

raya kadar geldiğin için de 

sana minnettarım, çok teoek· 

kilr ederim. Haydi Allaha ıs · 
mırladık. 

Karter, genç kıza dalgın, 
dalgın bıktı, ve gtUOmeeme~e 

çahotı. Sonra, ıul bir hareketle 

- Ne kadar çok tGtQn do · 

manı! Dedi ve Madam Tilrpenln 

yanına dönda. 

Madam Tftrpen: 

- Bu delikanlıyı ae•lyor· 
muson? Diye sordu. 

- Haylı! 

- Fakat o eeol çok ıevl· 

yor ve iyi bir d eltk.anhya ben· 

zlyor! 

- Benim kanaatım, evle· 
olrack mes'od olamıyacağız! 

Madam Tilrpen, ciddi bir 

tav arla: 

- Kızım, dedi. Yııım ol· 
dokça llerlemletlr; ınnen ma· 

kımına geçeblleceğlw için ıôı· 

vet ve heyec11D1 artıracıktar. 

1',eodllerlne muhterem heyetiniz 

hozorundı teoekkGr etmekle 
drıln bir hu: duyoyoroaı. 

Başta Fovarımıran Onureal 

Ba~kanı Sayın Bışbakanımız 

oldoğo halde l!""avar Aebıekını 

Ekonomi BakaDlmız Cel4l Ba 
yar'ın ve diğer Bakan'larımn.:ın 

Favarımıza gOaterdlklerl hoaoei 

alAka ve nihayet btıtftn mem· 

leketten aldığımız yardımlar ile 

Beynelmilel Fovar gelecekte 

kıymet ve ehemmlyetlle milte · 

naelp daha kuvvetli varlığını 

alacaktır. 

Favar, lzaılr'ln lkllB1di kal 

kınmHını bOyOk hfzmerler 

ettiği gibi ıehrln ortaeında 

omomi ıııbbntı tehdld ve iozl· 

bat ltlertle uğraşanları fazla 

meıgul eden 360 bin metre 
murabbalık yangınlık ve batak· 
Jık sahasını KohOr Park: ve 

Fovar yollle ortadan k:aldırmıo 

bolonnyor. Başlangıç aenele· 

rinde getireceği faldeler ~ilçllk 

görOlen bu Fovar mevzoona 

birkaç ıene lçiode gôaterdlğl 

sftratll inkişaf neticesinde f'Bkl 
saba artık ihtiyacı cevap vere · 
memtğe başlamışlar. Bunun için 

Beynelmilel Fuvarı 360 bin 

metre murabbalık Killtilr Park 
sabası içine kaldırdık . Şo 

suretle gelecekte Fuvarın g6a 
tereceğl yeni inkişaf nlebetlnde 

ona bu sahanın ıamımını tahıla 

etmek lmkAnı verllmletlr kl bo 

mazhufyet Beynelmllel Fnvar· 

ların pek azına nasip olmuştur. 

Arkadaolar, bouıo bilyDk iş 

terin temeli atıldı~ı sırada hı 

ıan tenkit sesleri doyulur. Ten · 

kit, bizim lçf n dalma bir ikaz 

vasıtası ve daha lyl çahoıbll· 

,:meaılze bir yardımdır. Bandan 

elmdlye kadar istifade ettiğimiz 
gibi bundan sonra da istifade 
edeceğiz . 

Leplmlz biliyoruz ki, fover 

ve kdltnr park lel İzmir için 

bCbbiltOn baska bir mnzodor. 

Hakikaten çok gftç bııarılabl

lecek olan bu lı, mesat saatleri 

haricinde de çalaomağı ve çok 

çılıımığı lcabettlrlyor. Bizim 

için meeai 111tl mevzoobahla 

değildir. le mevzuubıhletlr. 
Yalnız lzmlr'lllere ve Tilr · 

kiye halkına değil bdtün dGn· 

yaya verilmiş aözilmOz vardır. 

Fuvar, ktUtOrpark içindeki yeni 

yerinde ve en gdsel oekllnde 

l eyldlde mutlaka mavaf fakl · 
yetle açılıcaktır. 

YI ne biliyoruz ki Fonr • ve 
k oıuırpark işine lzmlr'fo kal· 
dmmlarına, 14ğımlarına ve dl· 

ğer lelerine ayrılan paradan bir 
santim bile urfedllmemlotlr. 

Sizlerin buldağuouz çok pratik 

bir ynlda ydrflnerek ve bir 

mlkdar arBB vermek sorettle 

terime başka bir roaoa verml· 

yeceğlnl Omld ediyorum. İyi, 
çok iyi dOeOnmellsln. Daha, 
senin hogQoden itibaren tuta 

cağın le fena bir it değildir. 

Fabt fazla para kazandıran, 

ebedi bir 111adet ve hukuk te · 

mln edecek bir it olmak.tan 

çok uzaktır. Bir kadın için en 

iyi ve en k4rlı, en ebedi !ş, 

evlenmektir. Yoksa, bu deli · 

kanlı bir mevki aablbl de~ll · 
midir? 

- Bllikls, ııevglll Madamım, 

orduda doktordur! 

- E... Şo halde.. Şu halde .. 

Yaptığın bir delili ktlr!.. Dev· 

rlmlzde, doktorlok, bilhassa 

bir orduda doktorluk, iyi, çok 

iyi bir it 111yılmaktıdır. Dem 
içtimai mevkii yakeektir, hem 

de geliri bir aile için kAfldtr. 

genle bir yangınhk ve batak· 
hğı ortadan kaldırdık. Bonon 

yerine, içine Fovarı da alan 

K.Oltfirpark gibi bir mamure 

ikame ediyoruz. Neteklm, eakl 

Fuvar yerlol de ayni ııuretle 

imar etmlotlk. Orası bugün 

gilıel bir park içinde hepimi· 

ıln hoıona giden asri bir ev· 

lenme dairesi de kazanmıı ha· 
lonoyor. Yırın, hilkumetlmlıln 

de141etlle bulunacak yeni gelir 
k.aynaklarlle artıcığı muhakkak 

bulunan bftdçe lmkAolarımııın 

mOsaadvel ile eradı İzmlr'ln 
weref lle mfttenaalp bir Belediye 

bln11ının yftkaeldlğlul görmekle 

ır.ıvl o eceğlz. 

Pasar gftntı davetli bulan· 

doğunoz Killtilrpark'takl TOrk· 

koıo mektebloio açılma töreni 
mftnasebetlle • ılmdlye ltadar 

• 
yangın yerlerinde yaptığımız ve 

hunlarınca hayal telakki edilen 

çetin çalıemanın vOcuda getir· 

dtğl eserleri göreceksiniz. Ba 

sahanın etrafını duvarlarla çe· 

vlrdlk.. On gOn içinde bitecek 

olan bu le fovar komitesi ta· 

rafmdan temin edtlmfotlr. Yer 
yer dlktlğlmh ağaçlar da nor 

mal aaylmlzle Ye teoldlitımızla 

yapılmaktadır. 

Şano da arzetmek isterim ki 

bhmeal dokuz seneye pllolaoın 

KOltOrpark'ın ağac;lanmaeı iti 
ha hızla ve çok yerinde olan 

yardımlarıD1zla belki de fiç 

sene gibi kı111 bir zamanda ta· 
mamlanmıe olacaktır· 

DJ~er taraftan boku 'Detlml 
zln bu parkta yapmağı ndet· 

tlğl devrim mtızeıl, .Ege ürftn· 

lerl mGzeel, 111ğlık mOzeal gibi 

kiUUlr mfteaseselerl de gene az 

zamanda vOcoda gelecek eser· 
lerdlr. Bunlarla yalnız İzmir 

oehrJ değU bftttla Ege bölgeıl, 

Cumorlyet neslini baı:ırhyacık 

kıymetli kftltür kaynakları ka· 
zınacaktır . 

Tılrk Hava koromonon kıy· 

metil bııkanı Fuad Bulca'dın 

aldığım son bir mektupta, genç· 

lerlmlıl havacılığa alıştıracak 

paraeilt kulesinin Haziranda in· 

oaatına baılanılmak üzere mal· 
zemenln ılparle edildiği tebşir 

tıdllmektedlr. 

Park içinde vOcoda getirile· 

cek nebatat, hayvanat bahçeleri 

de çocuklarımızın hllgllerlnl 

artırmakta ayrıca birer nıııtı 
olacaktır. 

Sazlerlml bitirirken beplnlıl 
saygı ile eellmlu, şehir folerfol 
görmekte gOeterdlğlnlı bnyok 
h11a11lyrtl oOkranla anarım. 

Şarbayın söylevi meclis azaeı 

tarafından sürekle alkıılanmıı 

n kendisine movaf fıklyetler 

temenni edllmlştir. 

İstikbali de vardır. Nt. alA ola· 

cak. Mee'od ve mOretfeb bir 

hayat. Sonra bir, iki yaver vc .. 

Şen bir yuvadır kızım iyi dOşOn! 

Genç kız, Madamın elini ıa· 
mlmlyetle sıktı ve: 

- Sevgili Madam TGrpen, 
dedi. 1ıte asıl bonon içindir ki 
bu delikanlı ile evlenmek lı 

teme yorum! 

Madam Tilrpen bGabGtfta 

hayret içinde kaldı. Mle Ond· 
rn aöıilne devam etti : 

., .... 
- Başı :ı i71ci sa/Jif cdtı -

A.baba'yı terk eımhtlr. !)evlet 
bınkeaı, bQtilo pıralarıpı VA 

nrakını Cibatl'ye gönd~rQ:Jfttlr. 

Cibotl'de BabeilıtıQ 'dıQ geleq 

birçok halk v•rdır. 

Bu balkın mtıbhn bir kt11mı 

geoe barınıcak yer holısınıına~· 
tadır; Yunan ve ermeni tOccar, 

fıgalden eonra Adle Ababa'y' 

dönmek için hazır boloomık:· 

tadarlar. 

Roma 30 (Radyo) - Reamf 

haberlere göre, S11abanek, Ba · 
lalı mOetahkem madlfaa battı 

yani V t:hlp Pat• ile Belçlkıh 

ubftler tenfıodan •ılcade ge· 
tlrllmtı olao Blodenburg mn. 

dafaa hattı, İtalyan kuvvetleri 
tarafından hftcum ile lıgal edil· 

mfıtlr. Bo ıoretle bu mOdafaa 

battı da ıukot etmle ve gene· 

ral Graçyanf ordusu eline gec; · 
mletlr. 

Bacam eden kıtalar merkez 

Somali ve Karablnerl, ılyah 

göoftllOlerden ibaretti. Darbın 

büyilklftğftoe ve arazi mü,kil· 

lAtına rağmen motôrlil kıt"ala · 

rımıı daımanı takip etmek· 
tedlr. 

DeHle, 30 (Radyo) - 10,000 
Gala'la Babee yerllal Raa Bora 
Amedey ldareelode bugdn ltıl · 

yan'lara dehalet etmiştir. 
Bu R11, kılıcJDı general Brl 

yoll'ye kendi ellle vermiştir. 

Bo iltica, çok mtıhlmdlr; ve 

Iıal yın ordoeanun ilerlemealne 

karşı koyan ıon mania da kalk· 

mıe demektir. 

Tayyareler Adlıı·Abıba cha· 

rında keşifler yapmışlar, ve 

Habeı muharlplerlnln cenuba 
doğro gittiklerini tesblt etmle· 
terdir. 

Italyan siyasi letlbbarat bil . 

roeonon ıldığı hıberlere göre 

Babee hakdmetl .ve kabinesi 

şarki cenoblye doğru ghmlı 

ve hokumet merkezini Genya 

civarında kurmak istemekte

dirler. 

Roma 30 (Rıdyo) - Brlya· 

linin kıtaları A dtıı-Abıba Oze· 

rlne yftrtımekte devam etmek· 

tedlrler. Mofer elli geçen bu 

kone&ler clvudakl köyleri lo· 
gal etmlı bıı kuvvetler Adle

Ababanın 50 kilometre yakı · 

nındadır. 

Diğer kollar da Deaale ce· 
nuboadan Dankobere varmıolar 
ve mokuemet g~atermek isti· 
yen Habeş koneılerlnl pOe· 

kürtmOolerdlr. 

Mısır Kralı 

Fuad'ın Cena
zesi Kaldırıldı .. 

---.... ··----- Başı J üıci salıifedc -

Parla 30 (Radyo) - Bahriye 

bakanı M. Plyetrl bagfta Fran· 
eız donanmasının kral Foad'ın 

öhlmO hHeblle yarıya kadar 
bayrak çekmesini emretual~tlr. 

Kahire, 30 ( Badyo ) 

Kral Foıd'ın ölüm haberi şayi 

olduğu tada lnglllı askerleri 

K•hlrenln muhtelif yerlerini 
toımoılardır. Bu şlddetll ted· 

birlere rağmen bazı btdlııeler 

olmuştur. 

- G6rftyoreunuz ? Tıblatle· 
rlmla araeında ne kadar mathlı 

fark var, Erlyer, benim iste· 

dlğlm, benim ıeveceğlm blr 
tip değildir. 

1 Nöbetçi E~zaneler 1 
Madam 'forpt-n itiraz etmek, 

vaziyeti tecrftbe görmOe, çok 

geçirmiş bir kadın ıııfıta ile 

izah etmek istedi. Fakat Oadrn 

- Sona Var -

Do ak.ıam Kemeraltı'nda İtil · 
had, Gftıelyalı'da Güıelyah, lr· 
gatpaaarı'ndı Aeri, lklçeşme· 
llk'te İldçeımellk ve Aleaacak'ıa 

Joaıf J6l7ea eeHDelorl ıçaktu. 



Almanya'nın Harp Arefesin· 
de Bulunduğu Söyleniyor. 

~------~,.----.,...,,..__,,-...... ------------~----
G. Göring'in, Bu Sebepten Dolayı iptidai Maddeleri 

Kontrole Memur Edildiği Bildiriliyor. 
İetınbul 30 (Ôzel) - Almanya'nın, harp arefeetnde bulondo~onu ima edecek ıekllde aekert 

Kamutay toplantıs1. 
Ankara, 29 (AA) - BogQn 

Nuri GGnker'lo baekaohğında 

yapılın X.amotay toplantıeında 

bir kmm dalreledo 1935 yılı 

btıdcelerlnln mobtellf f111llırı 
araıında 63,600, Jnhl11rlar 
umum mQdftrlGğG bGdceılnde 

10 bin ve lıtanboJ liman telerl 
umum mildQrlOğtl bCldceılnde· 

de 1 ,500 liralık mftnakale ya· 
pılmaeı hakkındaki kanon it. 

ylhaları müzakere ve kabul 
edllmfetlr. 

hazırlıklarla meıgul oldo~u ve General Gaerlog'fn bu ıebepten dolayı iptidai maddelerin kontro· Burna va 'daki hırsızlık 
ltıne memur edildiği Pırls'ten gelen ıon haberlerden aolaeılmıetar. 

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

l n g i lt ere Sual Listesinde Metaksas Belg· 

N l
' S d ? rad'a Gidiyor e er or U e Parle,30(Rıdyo)-Atlnı'dın --M. Eden, Fransız sefiri ile konuştu. Rusya, 

şarki Avrupa işinde: Almanya'nin iskandil 
edilmesini istedi. 

Londra. 30 (Radyo)-Bavae 
ıjaueı muhabiri bildiriyor: Ve 
M. Eden, Fransız sefiri lle 
Avusturya vaziyeti ve Alman 
ya'ya verlleceı eoal lleteıl et · 
rafında konaemoştor. 

Roeyı, e11kt avropa mes'eleel 

bık.kında da Ahnanya'nın iskan· 
dil edUoıesl hueoeoodı farardı 

bolonmoıtur. lnglltere'nln, ıoıl 
llıteelnde bono ortayı atmıya· 

cığını tahmin edlltyor. 

Londra, 30 (Radyo) - İn· 
glllz kabinesi, bogan de mtıtad 
fevkinde bir içtima yapmıetır. 

Bu içtimada Almanya'ya ve· 

rllecek on ıoal llıteelnln tasdik 
edildiği ıöylenmektedlr. 

Sual lleteal yarın veyıhad en 
nihayet Cumartesi gftoü, Iogll· 
tere'nln Bertin sefiri vaaıtaeile 
Baron Fon Norat'a verilecektir. 

M. Eden :Almanyı'dın mfte

temlekeler meı'eleel hakkında 

da fikir eormıktadır, 

Londra, 30 (Radyo) - Bo· 
gftnkCl kabine lçtlmaındı ıoıl 

lleteılne Avoetorya meı'eleel de 
llh11 edUmletlr: 

M. Eden 10 mayuıta Ctnn· 

re'ye gitmezden evvel yeni bir 
kabine içtimai yıpılıcık ve 

keadlelne yeni direktif verile· 
cektlr. 

Amele pntlal, Hım kamı · 

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

Mobadillerin 
Borçları .• 

lttanbuJ, 30 ( Ôzel ) 
Mabadlllerln leleri hakkında 

htıktimetçe yeni bir kanon IAyl· 
h111 hazırlanmaktadır. Ha llylhı 

ya göre ledhkaklarından faz!a 
mal almıı olan mtıbıdlllerln 

hakilmete olan borçları onbee 

ıenede 'ffl onbee tıkeltle öde· 
aecektlr. 

raaındı Bıbee mee'eleel Qze· 
rlne bir m6%akere bezırla · 

maktadır. 

Bu mftzakere esnaeında Avoı· 
toryı mee'eleal de ileri ıftrftle· 

cektlr. 

lrlanda'daki 
Tevkifat. 

Gizli teşkilita men· 
sub imişler. 

Dobl101 30 (Radyo) - lr· 
landı zabıtıeı, aeayle kanunu 
muclbloce 20 klılyl tevklf et· 
mletlr. 

Bu tevklfat Kork ve Vuad · 
Derfor da ölmftatar Mevkuf. 
lar arasında, Kork belediye 
reisi olup baplate açlık grevi 
ile ölmae olan zatın kardeıl 
de vardır. 

Camborlyet gizli teekllttı 
mensup kimseler hakkındı tld· 
detll takibat yapılmaktadır. 

Mısır'a Toton 
Sevkiyatımız .•. 
GOmrDk indirilecek. 

Kahire, 29 (A.A) - Anıdolq 
Ajaneıoın hosoei mobıhlrl bll· 
diriyor: 

Tftrkof le bıekanı Mecdet 
Alkln ile M11ır ticaret nazın 

araeında konoemılar netlcealnde 
Mmr'a hbal edilecek Tark Ul· 
Ulnlerlnden alınmakta olan 
gilmrftk realmlerlnln tenıllt ve 
k111plık hıyvan gftmrOğGnden 

elklet Gzeılnden alınmıeı hık· 

kında mutabık kıhnmııtır. 

Belediyeler bankası 
Ankara, 29 (A.A) - Bele· 

diyeler bankası umumi merkeı 
binasının lneaatı 323 bin lira· 
ya Abdurrahman 'ffl Ennr la· 
e11t mGeHeıeıine ihale edil· 
mletlr. 

KATYA· 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-55-
T11lbeel oıto tııe yanmımıetı. 

Bngftn blrar delikanlı olan o 
gftnfto küçftk mojlklerl mavi 
elbleell kGçGk bir kızın beyaz 
mldllllıl fhertnde dört nalı 

glulğlnl bayıl meyıl hatırlı · 

yorlırdı. Tıpkı bir rOyaoın es· 
rarlı ttıllerlnl birer birer açmığa 
çaheıyorlar gibi o geçeo gQolerl 
gOıônflne getiriyorlardı . 

Fakat içlerinden hiç biri yaı 
mıklı şıpk111lle imparatorun 

kolanı yaılınmıe olın Katerl· 

•'p, bu eafea kılıglle olgaa 

bir kadın b.-linde olarak gör
memlolerdl . Oou tanımıyorlardı 
artık ... Şatonun arhk Dolgornkl 

armaeını tııımıyın demir pır 
maldıkları açıldı. imparatorun 
arabadan inmek için elini osat 
tıAı meçbtil kadın eski eıtonun 
kararan enkazına çabuk bir 

göz attı. iki ziyaretçi bu bek· 
Jenmlyen ziyaretten ııeıran bek· 
çllcıre yol verdiler. Ağoetoıon 

bu gazel gana gruba yıklıe· 

mıetı. Yıllardaaberl ldmeeoln 

ayak bumadıAı bu yollarda genç 

haber Vflrlllyor: 
Yunan parlamentosu, yarın 

(bogfto) toplanacak ve mfttea· 
klben b11ebakan General Me· 
taklae'ın Belgrad seyabah mfl· 

naeebetlle bir kaç gftn tatil 
yapacak.tar. 

General Metakeaa, Belgrad da 
üç gftoden fula kalmıyacaktır. 

Metaksas'ın gaybubeti esna· 
sındı •çlelerl bek.anı M. ( Lo· 
ı?oDetle ), Bıebakanlık omuru· 
runu vek4leten idare edecektir. 

Metakeaa yarın Helgrad'a hı· 

reket ediyor. 

Macaristan'da 
Gizli bir cemiyet 
Meydana çıkarıldı 

Budıpeete, 30 ( Radyo ) -
Macar zabıtısı, Peete 6zeılne 

yGrQmek ftzere hazırlanmıe bir 
cemlyell meydana çıkarmıe ve 
bir hadlee çık.armımıeı için 
elddetll tedbirler ılmıetır. 

Berlin'de 
1 Mayıs bayramı 

Bertin 30 (Radyo) - 1 Ma· 
yıe bıyramı bGytık meraelmle 
bftttıo Almınya'dı tee'lt edile· 
cek, Beılln'de Bregen meydı· 
DIDda Bitler teıkll4tı toplana · 
cak ve 125 eobe mClmeNlllerl 
hasır bulunacaktır. 

M. Bitler bu mQnaaebetle 
bir nutuk hat edecek n bu 

nutuk radyo ile neeredlle· 
cektlr. 

Berlln 30 (Rıdyo) - Yarın· 

ki 1 mıyıı yortularında ıabah · 

leyin M. Bitler btıttın nasl ve 

amele teekllltı delegelerini ka· 
bul edecektir. 

Öğleyin, bQyGk amele geçit 
resmini yapıcık, 12,30 d11 Bit· 
ler notkono Irat edecektir. 

HugDn Bahar 
ha yramıdır .• 

Bugttn 1 Mayıa Bahar hayra· 
mıdır. Reeml daireler, mGeıae· 

ıeler ve mektepler kapılıdır. 

Halk, kırlara gldlb eğlenecek· 
lerdlr. 

kadın koeoyor ve yoldıeını dı 
ıdetı antrene etmek later gibi 

ko,turoyordo. BGyGk çayırhgın 
IODDDa geldiklerinde: 

- Bık, dedi. Genle çayırlı· 
ğıo kenarındak·ı yahant yaeemln· 

lerl gOrGyor mrıeun?. Bir demet 
yapmak için bıaı yardım et ..• 
Bunların kokoıu, bana ıenl ilk 

g6rdGğftm gGnQ hatırlatır. Ha· 
tırlayor muıon? Sen balkonda 
idin. Ben de kaça~ atımı dört 
nala ıftrmGetOm. Y aeemlnlerln 
yanından geçmletlm. Geçerken 

de gözlerimi kaldırmıe, ıenl 

gOrmftetOm .. 

Alekeandr da: 

- Ben de, dedi. Bu çiçek· 
lerln kokuetle Nölyyl'ye vardı· 

ğımız akeamı hatırlarım. Beolm 

olduğun gftoft ... 
- Şu taıı göıftyor muıun?. 

Buranı, (Ôzel) - Ooıeldz 
seneden beri öğretmenlik ya· 
pan ve on ıeneden beri Bor· 
navı HllAl okulunun baı öğ · 

retmenllglnde bulunan Halil 

ÔzkökGn bir derece terf 1 etti· 

ğlnl ve maaeının 22 liradan 
25 llraya arttı~ını lelttlk. 

Dankft nQehamızda Burna· 
va'da bir htdlıe olduğunu. bir 
hırsızın jandarmalar tarafmdat1 
karakola gôtftrülOrken kaçtağı· 

nı, f11kat neticede yakalandı· 

ğını yazmıet•k. Hınız Bıkkı 

Huroava jandarma kumandanı 

tarafından ıorgueu yapıldıktan 

ıonra adliyeye teslim edllmletlr. 
Hakkı Buroava'da Govala 

Hfteeylo'e ald 397 kilo yapa · 
ğıy1 1 arabacıyı aldatmak sure· 
tile çalmıe. Rlr tftccua 58 kn· 

ruea aatmıe, eline 230 lira ge 
çlrdlkteo ıonra o tıdan savoe: 
moetu. Üzerinde yalnız 105 
lira bıılonmoetor. MOtebakl 125 
lirayı eğlenceye aarfettlğl anla· 
eılmaktadır. 

Tabanca Kurcalarken 
bir çocuk yaralandı. 

Ôdemle k1111ının Adaglde 
nabf yeelne bağlı Balabanlı kô· 
yGnden Nizam oğullarından 

Hfleeylo'ln Oğlu altı yıolarında 

Ba110, eline geçirdiği bir ta · 
bıncayı kurcalarken ateı aldır· 

mıe ve kaeığından ağır eorette 
yaralanmıet1r. Yaralı çocuk, 
Ôdemte memleket haetınealne 
kaldmlmıetır. Adliyece tıhkt 
kata devam edlllyor. 

Makdonald 
iyileşti 

Londra, 30 (Radyo) - Mak· 
donald bog6o yatmaktı oldoğo 
haetanedeo çıkmıe ve Baram 
aayf lyeılne gltmletlr. Mık.do 

aald, lylleelnceye kadar burada 
kalacıkttr. 

Kayıb 
Söke maliye dalreelnden 24. 

4. 1936 tarihili Ye 62064, 62063 
ve 62076 numaralı makbuzla 
350 koyun için almıe olduğum 
üç kıt'a lfrazlyeyl kaybettim. 
Yenlelol aldığımdan eskisinin 
htıkmQ olmadığını ilan ederim. 

Bozkırlı K.ocakafa oğlo 
Moetıfı 

Bir gtın attan dfteftb de bayıl 

dığım ıamao, "Kaçok kadın .. 
beni bu taıın Qıerlne yatır· 
mıetı. ı 

Alek11ndr, bQyGk bir minnet 
ve eftkraD hlHIJe: 

- Aziz Mı.tmazel Trepö! 
Dedi. Kendlelnden hiç haber 
alıyor musun?. 

8Al4 Nölyyl'de bulu· 
nuyor. 

"Ah.. Parla nauhıearaeı esna· 
aında Pruıya'lılır zavallı Mıt· 

mazelln kftçdk ve baelt evini 
de legal etmloler, ya11emluleılnln 
köklerini eobalarıoda yakmıe· 

Jır!. Bereket verelokl dlplf'flo · 
deo yeniden filiz ıGrma, .. 
Yoksa... Nr.ı fel4ket olacaktı?. 

O gftzel çiçekleri ben çok ee· 
verim. Bir eene içinde · gene 
btıyGmGıler .. 

Müzayede ile 
Fevkalade 
Büyük satış .. 

Acele yolculuk dolayıalle 

·may11 9:16 Paıar gftnd sabah· 
leyin saat 10 da gaztepe vali 

konığmı geçince Hhll tarafında 
868 No, in hanede marof iki 
aileye alt fev kılade ldkl mo 
belyaları mflıayede ıuretlle 

sahlacıktır. 

12 parça kDbJk kadife oda 
takımı, çevbıden mımol bftfe, 

iki adet dört köıe yemek ma· 
1111, ve birçok avrupı lekem· 
lelerl1 yeni bir halde Lepılg 

markalı 3 Petallı elman plya· 
noao ve taboreıl, Deri bir kı· 
nepe iki koltuk, KOtftpbane 
yeni bir halde ideal markalı 
tOrkçe yazı maklnası1 Bronz 
birer buçuk kişilik 2 ıdet 
karyola ma eomya, Şifilnyeralı 

aynalı dolap ve tuvaleti ve 
Komodlnoıu, ceviz eemelyell';, 
sigarı aehplları, Emaye banı,o 

ve termoıtfon, tek kapolo ay· 
nah dolap, Slnger dikte el ma· 
kloaeı, gayet lflks ve nadide 
Sıblblnlo ıeıl Salon gramofo. 
nu 48 pl4kile, 9 parça kıhflırlle 
beraber koltuk takımı, hasır 

kaoape takımları, duvar ıaatı, 
kadife eezlong, nikel iki kişi· 

ilk kesme karyola ma somya, 
tekrar 105 ve 135 11ntlmltk 
iki direkli karyolalar, yağh 

boya levhalar, eam tel eedef 
telemeli hllydk etejer masa11 
kitaplığı, ork, komodlnolar, 
et~jer, aynalı bayQ ve aynaıu, 

ıemaver, mermerli orta masa· 
eı, bahçe kanıpeel, poker mı· 
1111, avizeler, birçok poreelen 
çay ve yemek tıbakları ve ha· 
kırlar, balı 1 kilim ve seccade· 
ler ve11&lre birçok mobilyalar 
aıftzayede soretlle eatılıcaktır. 

Fırsatı kar.ırmıyınız. 

Fırsat artırma 11lona 

Aziz ~iınık 

Telefon 2056 

Bozdoğan tapu memorlo· 
ğondan: 

Bozdoğanın yeni kahve namı 
diğer nazilli caddesinde kAlo 

tarafları earken yol elmılru 

basan efendi gQIJGğll ve hay· 
rullab vereeeel bırlml garben 
ekmekçi ahmet bahçeıl yolu 
ceouhen nazilli caddeel ile rıt· 

nırlı 52ö0 metre murabbanı· 

dıkl maa avlu hane bozdoğa 

nın h dırbıba mahalleelodan 
mufttl oğlu muetafı kızı ayee· 

nln gene o mıhalledeo boenalı 

hayruallhtın haricen aldığa ma· 
hıllen yapılın tahkikat ve tet· 
klkatten ıolaşılırak ayeenln bu 
suretle hakkı taearrofu sabit 
olub kaza tapu komlıyonuncı 

kırarlışmıştır. 

Alakadarın lkametgAbı maç· 

hol bulunduğundan bu karara 

Bak.. BOyftk çınar dı doru· 
yor.. Bu a~ıcın tekcıslne kadar 
tırmanmak en baycık ıevklm 

idi. İete... Beni uıalyyet edvarı 
alıyını tayin ettiğin giln atımla 
içinden geçtiğim dere.. Hata 
eskisi gibi akıyor! 

Ah.. Seol görmeıden evvel 
uefret ettiğim, bu nefret haae· 
bile seni kareılımaktan kaçtı· 

ğım umanları dOetıncıyorum 

da, .. 

Zavallı mujiklerin karanfil· 
terle çiçek tuhları arasına "Ya 
oasın çar,, cftmleelnl y11mala· 
rına ne kadar kızmıotım. Bu 
hiddetimi, atımı çiçekler orta· 

111011 sdrerek aoe1k yenebllmlo· 

tim.. No deli kızdım ben ... 
Durdu: eemelyenln ucu ile 

kumlar Qzerlne blroeyler yazdı. 

İmparator eğilerek bu yazı· 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Baedurak BüyQk Salepçi 

o~lu han1 kartıaında 

Açık artırma ile fev. 
kalade hflyfik satş. 
3 Maylı Pısar gftnil eabıb· 

leyin aaat onda Blrlocl kordon· 
da 218 numarada Çeko&lHak ~ a 
Vle Konıoloaonon ve koneol ıı 3 · 

haneye ait bllcOmle enaların . o 

açık artırma ıuretlle eatılıcaktır. 

Satılacak e,yalar meyanında, 

avrupa mamulltından gayet za· 
rlf ve nadide 9 parçalı ipekli 
kanepa takımı perdelerile berı· 
her, maondan mamul bflfe, 
kontra bftfe, kare yemek mı· 
eaeı anahtarlı ve Oç tahtaalle, 
12 eandaly1B11 cevizden mamul 
yatak odası takımı, aynalı dolıpı 
toalet1 lAoman ve komedlnoso, 
İngiliz m•mulAtınd•n 2 adet 
hronr.: keıme birer buçuk klelllk 
iki direkli karyolalar ma bezli 
eomyelerl, gayet modern ve eık 
elektrik avizeleri, elektrik gece 
14mbalırı, poker maaıları, dl· 
van, kretondan mamul 7 par· 
çalı kantpe takımı, eemalyellk, 
heykelll eaıt ve iki oamdanlık, 

nropı mamulltandan bOyftk ve 
kftçftk fevkalAde mıdenf sobalar 
m• baroları, Raeler markalı 

Alman piyanosu, hazerın 110· 

dalyalar, elfonyerell kristal ıy· 

nalı dolap, madeni maealar, 
bronz mangal, maon yazıhane, 

yakaek sehpalar, avropa mama· 
lltından lkl kleillk masif cevl• 
karyola, iki kapılı kristal ay· 
nalı dolap ve komodhıoeo, ilke 
ftç kapılı krletal aynalı dolap. 
tualet, komldono ve peekirlik, 
avrupı boz dolabı, , mub· 
telif haaır takımları, sıhlblnlo 

ıesl yanm salon gramofoo 
~O plıiklle beraber, lnglllz mı· 
mulAtından iki k.lşlllk keeme nl· 
kel karyolı1 ve ıomyeei, maolJ 
camh kOtOphanto, perakende 
avrupa eaodalyelerl, dıvar saati, 
iki adet çiçekli kolona, orta maıı· 

lar•, mohtellfl&ke ve ceviz ln9' 
karyolalar, muhtelif orta m111alıt• 
yağlı boya tablolar, eömlne •Y' 
nası; beylLeller, Demirci, J9par· 
tı balı ve seccadeler Fada mır· 

kalı AmerikH 1 O lambalı bit 
radyo ve11ire birçok eeyalat 
açık arllrma ıoredle satılacak· 
tır. Fırsatı kaçırmayın1~ . Pırf 
peılndlr. 

Tftrk mftzayede ealooO 

- mtıdllrlyetl D. :;, 

itiraz edenlerin tırlhl ll4ndı0 
itibaren bir ay içinde bozdogao 
tapu memurluğuna mQracı•' 
etmeleri Iazomu ilin olonor~ 

ları okudu: 
"Yaeaaın çar!,, 
- Zararı yok, K1atya, ıoo

radan oldu amma, tamı111eO 
benim oldun! .. 

- Oh .. Alekeandr. Bana ço· 
1 

cukluğumo yeniden baheetdO· 

Kıtya, çarın boynuna sarıldı• 
biltGo hararet ve eamlmlyetl" 

eıktı! 

AlekaanJr bQtQn ufuk.tat' 
' 

göstererek: 
' ı· - Bfttfta bunlar, K.atyı c 

~ım.. Tekrar ıenln olmoetof' 
Sade Benin! Şimdi, eıtoyu dıJ 
esklel gibi yeniden yaptıracıl''i 

Katya, ellerini çocok gl" 

birbirine vurdo; 
- Şato benim, eade beolO' 

mi olacak? 
Bayır ... Katya ... 

- ~·onu Var 

t 
be 
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anm kabul eder. . . := := - ..Q 
. Mdracaat eden hutalara yapılman lhımgelea uır tahlillt Te := = ikinci Kordon Borsa Charıadıkl Kendi Bloasıada = a.'l 

'-ihoakopilt muayeneleri ile vere~li haıtalara yapılma11na cevaı gö- § = TELEFON: !2363 - ....._ 
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"-eıemlıe mGracaıtları ve 11 may11 936 pıızarteıl ıiinil eaat • 

ve Piirjerı. ~anab'ıo eo dstt;n 
bir müshil şekeri olduğunu 
uoutmayımz. Kuvvetli mile· 
hil ietiyenler (Şahab Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec

Eaoelerden arasınlar. 

l5 le meaktlr mtle1aeeemlzdekl komisyon marlfetlle lhıleıl icra ~ 
'IQ11ıcakbr. ~9 1 3 5 1096 = 
lorkiye Ziraat bankası lzmir Şu-
besinden: 
~ C.tme Ziraat bank11ının ılıcadaki dört oda bir ealon bir mut· 
~ bir çamııırhıne, 160 metre murabbaında ulaya mftıtemll 

Yola nln 1,6,936 tarihinden l, 10,936 tarihine kadar dört 
'J~k icarı 28,4,936 ıalı gaaaaden itibaren 21 gan mGddetle 
'çak ulumaya çıkarılmıthr. SGrftlen pey hıildı liylk gôrGldaga 

~tirde 18,5,936 pazarteıl gana aaat 16 da lhaleıl yapılacağın· 
Q taHplerln Çeeme ılraat bank11ıuı ruftracaatları. 1112 

lzmir liman işleri umum modnr
Gğonden: 

idaremiz tersanesi için IGıomu görGlen kaHo totyaıı, muhtelif 
tb• d ı da eğeler, contalık lbtlkler, beyaz amyant, contalık moh· 
ı.ıuf cloı ve eb'adda ıalmutralar, pirinç le•ha ve çubold1rı, 
111'-htellf yuvarlak lngut Ye çubuk ve mıhltk IAma demirleri, 
'-ııbteUf botalar, bakır borular, deatere ığızlnu, oluklu yedek 

~111, 22 milimetre kutrunda eomon, demir pul kalay, muh 
~Ur tomar, gftnrte fırçaları, kıyıe ve kayıe vidalın, kırçela, 
~•ı, karpit, elvan ftıUlpG, nloadır ıe tozruhu, aı,ı, 11r1, çinko N~A 

I 

~ 

Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremiıl, Tire, Kalı, Kony•, 

Salihli; bo hatlara yolca yftk 

eevklyatt. 

Zinet 
garajından her gtın montızam 

,e emin bir saretle otomobll, 
kimyon ve tenezsOhlerle temin 

edilir. • Çocuk hastalıkları 

mfttehassısı 

Doktor Yılar, beyaz ve renkli ılkatlf, neft beyaz Ye renkli bezir yağı, 
'e~I HDtlm genltllk ve OD iki iplikli, bez bottum, ıahn alına 
~~tır. Talip olnlarıa 15 ·May11· 936 cuma gaoo ••at 15 ıe 

dtr lzmlr llmın ltlrl dılreılne ,., fazla IHhıt almak ve et· 
1"•1a mlktannı ötrenmek letlyenlerln yazı itleri ıef Uğlne mft· 

,.. , o 11 ıu u~fl 
\ 

Behcet Uz 
Hasıalnnnı her gün 11,30 

dan saat onüçc kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabul 
eder. Telejon 3990 

~tları. 1119 

Gomrok muhafaza satın alma ko
llıisyonundan: 
ı. la111ır gftmrak muhafıza alayına alt salhane me•kl barakaslle lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
~ "1lr palaı htlsallnde kereetele mnkl barakaıı ve karantinada Met. Mv. aat. al. komlayonundın: 
._GPttı lekeleıl karıuunda köprft muhafaza barakHı artarma nıullle l - Bir metresine biçilen ederi yirmi iki kuroo olan 450 
llo lılıcaktar. ~rtarma gGnCl IS,5,936 cuma gGnft aaat 14 te paea bin ili 550 bin metre çamaoırlık bez ile bir metreılne 

l'tta satın alma komlıyooonda yapılacaktır. blellen ederi 245 koro~ olan on eeklz tla yirmi bin 
b 8•tabların tahmin edilen flatl 3 7 liradır. Şeraiti komlıyondı metre kıtlık elbhf'llk komaı kapalı zad la eksiltmeye 
"'~tln gôrClleblllr. konmaotor. 

~ ltteklller 2490 saYtlı kanun bGkümlerlne göre letenllea veıl· 2 Çamaeırh~ın ıartnımeıl ala.yaz bet. elblıellğla oartn•· 
tG 1•tla yClıde 7 ,5 teminata muHkkaıelerlnl lzmlr hhıltı gGm· meıl lklyftz kırk beı karuotor. 
'ta ~G Yeznealae tediye edip alacakları makbuzu komlıyona artır · 3 - Çamıtırlığın ilk temlaıta 7500 ve elbiselik komaoın ilk 
~ana termit boloaacaklardır. 1 5 9 13 1115 teminata 3575 liradır. 

1 - Çamaoırlık bezin lbaleıl 4 · Mayıı· 936 pazartul gftaa 
1 

Hat 11 de elblıellk kamıoın lh .. leal ayni gOn 11ıt 
15 tedlr. 

Kınık belediyesinden: 
11 Itıeabamııın fenni elektlrlt teeie1tı projeıl tanzimi lçtn 250 
G 'tt kıymeti mohımmeuell projeıl 28 ·4· 936 eah güotl tıllbl 
._•etine ihale edileceği tararglr iken tıltp çıkmadığındıu 10 gt'ln 

~1llddet1e ozahlm11ına Ye lhılealn 7 ·5· 936 peroembe t. ftnüne 
~ldığı 1140 olonor. 1122 

Muğla vilayetinden: 
~ Vtıayet telefonları için haeoıi mob11eb.,dea ayda 50 lira acret 
ttlloıek ftıere bir telefon fen memaru letlhdım edilecektir. 

l 11ıteldl olanların ehliyetlerine ve olmdlye kadar bulunduğu 
'tfı ~O on hizmetlerine alt ıeeafk eoretlerlal de g~adermek ıoretlle 

5 - Etıılltmye girecekler kanuni teminatlarlle kanonun iki 
ve OçGocft maddelerinde yazıla belgelerlle birlikte teklif 
mektup,arını ihale saatinden bir aaat enet M. M. Ve· 
kaletl eatm alma komteyonuoı vermeleri. 

1005 17 22 26 1 

Mıt. M,. aat. al. komlıyoouodao: 
1 - Mıt. Mv. la göıtereceğl yerde 1770 lira 43 kulUO bedel 

keolf U looaat açık eksiltme ıoretlle mGnakaeaya kon· 
maotor. 

2 - lhılesl 16 ·Mayıs · 936 cumırteıl güntı eaat 10 da Jz . 

mlr'de kıolada Mıt. Mt. 111. al. komlıyoauoda yapıl• · 

4 

5 

• nln 1665 liradır. 

Kıhf hk be,ın lhıleel 18,5,936 pazartesi gftnG saat 1 l 
de ve boyanın lbaleel ayal gQu saat 14 tedlr . 

Ekelltmelere glr~ceklerlo kanonun 2 ve GçllncG madde· 
leılade yazıh veılka ve yukarıda yasıla tamlnatlırlle:J 

blrllktf' tam ihale 111tlerlude M. M. v. ea. ıl. komla · 
yonuoda bulunmalara. l 5 10 14 1107 

Mıt. M v. eat. al. komisyonundan: 
Ortı okul ve lise bilirim lmtlhanlarma girebilmek için eüel 

dere ve kamp görmek Ozere dilekçe ile MGatıhkem mevki ko· 
motaahğına baı,uran öğreocllerlo 2 Mıyıe 936 camarte~l eababı 

poligondaki alayda tıllmlere bıehyacakları llAo olunur. 
1108 30 1 

1 ·Afıyıı· 936 tarihine kadar Muırrtı vlllyetlae mftrac11t etme· 
• 'ti " '-..!,ita olouar. 1116 

caktır. 

llrnir vilayeti muhasebei hususiye 
ttındorloğonden: 

h l 
ı~ f) ·5· 936 tarihinden itibaren Teorini ~nel 936 gayeıloe bdar 

So •y lllQddetle kiraya verilmek Gzere artırmıya çıkarılın ve 
, 05 lira bedel ile pey altındı buloaao Ağamemnon ılıcıların o 
ttı, 

,_ ltlıeı 18 ·5· 936 tarihine kldar oa beo gftn mftddetle ve 

it &atlık ıaretlle 01atılmıet1r. Artırmı ıartlar1Dı görmek lnlyen· 
ı._~ ber gGn mabııebel baıoılye varidat dılreelne ve pey eOrmek 
... )enlerin de 18 ·5· 936 tarihinde •llAyet daimi encamenlne ... a,, 

f· ~ctıtları llln olunur. 1129 

"' ~ttıir Belediyesinden: rihl 6 5.936 Çaroımba gOnO 
laııa L d L 111t L 6 da Belediye dılreılnde 

rparA için eAI Fovar 
tJJ "ııb11 yapılacaktır. Fenni ve mılf 01rt 

1 
1Dda yapılıcak gezlaonuo 

Qh 
.._ 

11 kıpala zarf oeollle tkıllt 

beth konıcakttr. Muhammen 

~l otaablo llHdır. ihale ta· 

nau;ıelerle projeleri ılmık lıtl· 

yenler · Belediye dalreıiodekl 

Fovar bt'lroıana mClracaatları 

tltn olunur. 

:l - Teminatı mavakkate akçeıl 1~13 liradır. 

5 

6 -

Şırtnam" ve keotfoamesl her gftn komisyonda görftle· 
• 

bHlr. 
lıteklller TJcaret odHında kayıtlı olduklarına dair veel· 
kalarlle lhıleden en az ıeklz glla enel Izmlr Nafıa fen 
heyetinden alacakları ehliyet veslkalır1oı komisyona 

ğöıtermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye lotlrak edecekler 2490 eayıla kanunun 2 ve 
ftçGacG maddelerinde ve eartnımeelnde yazılı vesikaları 

temlnah moHkkatelerlle birlikte ihale eaadnd~o evvel 

~omlıyonda bızır buloomaları. 1126 1 5 9 13 

Mıt. Mv. ıat. ıl. komlıyonuodın: 

1 - Bir metresine biçilen ederi 33,93 koruı olan 100 bin 
metre kıhflık bez ile bir kllosana biçilen ederi 74 to 

rot olın 30 bin kilo kondura boy11ı oıGteabhlt nım 

2 

ve heHbına açık eksiltme ile ahnacakhr. 
Ôrneklerlol görmek ve ~ıhf hk beı oartaameılal 170 
knrooı ve boya tartnameılnl paraııı ılmık letlyealerla 
hergGn öğleden ııonr. komisyona gelmeleri. 

:J - Blrlnelolo Uk temlnat1 264' lira 75 koroı ve ikincisi · 

f zmir Defterdarlığından: 
. ~ 1 [Mftkellef ta Ttcarethaneolo Kazanç Buhran 

İsmi San'ah Mevkii No. L. K. J... K. 
Mustafa ve ee· içkili Bacı lıtae· 87 25 20 7 
rlkl rlfıt. kahve. yon caddesi. 

% 15 zım 
L. K. 
13 9 

Abdullah oğla Aşçı Boca çay eo· l 96 l 45 00 29 
kak. 12·5 recep . 

İsmail oğla Fmocı Boca d81'a · ıs oo 3 45 2 25 
eflleyman. dlııo. 8 

Yakarıda lolmlerl y11ılı Oç mftkellef terki ticaret ve eao'at 
etmlo olmaları baeeblle k. aanl 935 lptldaeındao terk mGddeıhıe 
kadar olan mGddet için fılmlerl blZ11ınd• gösterilen kazanç ver· 
gllert tarhedllmlotlr. Kendilerinin nerede balunduklan boluna· 
mımaıı haaeblle lhbırnımf!lerl tebliğ edllememlı:ıtlr. Hukuku ueol 
mahkemeleri kanununoo 14ı l locl mıddeel mucibince tf:bllğ mı· 

kam1aı kaim olmak ... Qaere keyf lyea )ita . olunur. 1123 
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Etiiı ucuz na Uya'tı ternin eden Şevrole 
bu ker·r-e e·n sağlan, ve e::n idareli 

1936 Şevrole kamyon ları: 
Şevrole tarihinin rn km.Tt1tli ve t>Jı 
idareli kamyonudur 

1936 Şevrole kamyonlarında 3 büyük 
tekemmülat göreceksiniz: ( 1) fazla 
kuvvet ( 2) kullanma masraflarında 
büyük tasarruf ( 3) kamyonun her 
tarafı modern bir şekilde yapilmıştır. 

~ 

.. 

c 

.. 
\ , .. 

!aşmış oluyor. Bu kuvvetl i yeni Şev· 
rolede, yeni teJ.:ı•mmiil t>lmı~ Jıidro/ık 
fn•11/a dahi. vardır. 

Yüzde 35 daha sağlam arka aks ko
vanı - yeni ve daha dayanıklı debre
yaj - daha kuvvetli şarıjeman -tekem
mül etmiş soğutma tertibatı - balanse 
edilmiş üstten havalı karbüratör ve 
daha sağlam şasi . 

Yalnı1 Şevro ludo bulun;:ın "'"· 

sural ı llpındu rulwmanlarlcı 

SERBEST ARKA AKSI AR 

Yuksek koınpresyonıu. gupap 
ı tıı ı tepeden motoru. Daha hu
yuk kuvvet Vfl aynı zamanda 
bc n zın vo yağ ı1arfıyntındn bu-1 

Tekummuı etrnıı;ı yenı Hııırol ık 

frunları . 

Arka akslar mc:ı.suralı rulemanlar üze
rine çalışır; kuvvet ve mukavemetleri 
çok fazladır. Motoru fJ '>İliwlirli, supa/J
lan tepeden olup bu sayede kuvvet ve 
ekonomi görülmemiş bir surette bu-

1936 kamyonları ğörünüz ve tecrübe 
ediniz. Şevrole kamyonları almakla 
nakliyat işlerinizi dalw m111ıla-:um ve 
daha ekımumrylt• yapabileceksiniz. 

Fratelli Sper~o 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11UL Y~SES Hporu 1 mayıı· 

ıı gelip ayni gQn BURGAS, 
VARNA n KÔSTENCE llmao· 
lıra için yfik alacaktır. 

11CERES., nporo ' mıyııtı 
gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
BAl'rlBURG Umınlarını hart 
ket edecektir. 

) \.ok tasarruf .. 

Şevrole Bcentası OSMAN KUTAY Birinci Kordon No. 132 

O J ivi er vEŞQ re kiisı !ııııııııııııııııııııı~~~~ıı~ı~~ı:ıı:ı~ı~~ı:ı~ıııııııııııınııııın~ Emlak ve Eytam Bankasından: 
Limited =: = Eeaı No. Yeri No. ıı Nn'I 

Vapur Acentası 1 Büyük Piyangosu ~ c. 

Cendell Ban, Birinci Kordon 5 := c. = ' 21 el tertip biletleri eallltyor = 
Tel. 2443 = c 

THE ELLERMAN LINES LTD 2 1 inci keşide 11 Mayıs 936 dadır. = c. 98 

23 AydJD hlear mıbılleıl 

97 Aydın merkeı kurtoloı 
22 inci ıobk. 

tıj 2 Et 
.. 236 " 

•,TBURSO,. nporu nlHn ii5 Bflyftlr: ikramiye 25,000 llrı ve mftk4fat 20,000 liradır.~ = 
lpıldıeandı Llnrpol ye SHn· ~ Ayrıca 15.000, 12.000 ve 10,000 liralık bO.yfik ikramiye· := 
11radan gelip tıblfyede bulu ~ ler de Hrdır. Bu tertibin biletlerini takip etmek itin bl = c. 99 
oıcnk. ;;;; rlncl ke1Jlde blletlPI olmdlden alınız. = 

NOT : Vtırut tarihleri, va = Biletler hnkOmet önündeki direktörlok ;;;; c 100 
purlum isimini ve nulun Qc. = = 

Aydın basın ef. m. b111ao .. 
el. 11okağı gazi bolnn 
U. No. tokık. 
Merkez zamısan pıtı m. " 
mlm1r ılnao ıobk. 
Merkez meıodlye m. g11I .. 
bulnrı 22 inci 11okak. .. 

89 .. 

71 DGkktn 

6 Et 

20 c 

Deposltoıo 

T. L. 
300 
125 

160 

175 

160 

180 ret1ertoto df!ğtıtkıtklerlnden mes :: gişesinde ve bilOmum bayilerde satılır· ::: c. 113 
"VIN C AL ı\N D., motGrQ 

30 
° ltyet kabu 1 edil mf!z. •flllll lllllllll lllllllll llllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll UllflllfUllllllflllflllll I• 

nisandı gelip ROTTERDAM, - •11111111111111111111111111111111111111 DO K T O R 11111111111111111111111111111111111111• c . 116 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
Merkea camı mıh. orta 
m. 11okak. 
Merkez kurtolut m. g11I .. 
bulvarı 19 No. h bulvar. 
Merku ramHın pıoı m. " 
QçQnciı 11okak. 

6 300 

~ff~~:!s~~~~J!~:;~~n~ı W.F.H~V;NDER ~ Operatör Arif Y urcu ~ c. rn 

mantarı için yDk 1tlacaktar. ZEE & CO. = Merkez Hastanesi OperatörD = c. ııs Veyel p•ı• m. 2 inci eokak .. 

8 DGkkto 100 

1 Kıbte •e DO· 500 

ERVICE MARITIM ROUMAIN DEUTSCBE LEVANTE LlNIE - 811tılıranı hec gan 15·18 e kadar ikinci Beyler soklğı = 
11PELEŞ,, npuro 12 mayıı · _ Tftrk mftzayede ealoou karımdı 78 N.lo muayenehane· = c. 120 

I .. ANGORA.. vapuru halen - ı d k b ı d T ı f 3393 -

: Ali~P !: e':ii~~~O~ER~, Umaoımııdı olup An vere, Rot · IİllİIÜlltttlllİlllİflllİllUIİUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlİllliİillllİlllİllOllllli c. 163 

lhm11an pap m. mimar " 
ılnın ıokak. 

ter dılre1f. 
19 Mığ11a 400 

m•;:.~:· ..... ;~=··k:::~·~~~;. ~:!~:· m.~·;::.~~.::kı~:.·m•D __ f 11
11 1 ç ki Alıp Sa tan la ra 11111

\ 
İllndakl bereket tarlhlerlle .. SAMOS .. vapuru 6 mayısla 

oavlunlerdakl değlolldlklerden bekleniyor, Aover, llımborg ~ Nıazllll Madren nlu fabrlkeeı bir sene evvel ıon ıi11tem ~ 
aceotı mea'ullyet kabul etmez. •e Brem~nden yiık çıkaracaktır. 5 Ozerlne te11l11tı~ı yenUemlt bu ıuretle içicilere de 11bbi ra ~ 

Kllprtılft mıh. çınkaya ıo . .. 200 

Mevkii ve numaraları yokırıdı yazalı emlAkln bedelleri peıla 

ödenmek ftzere 11tı1Jı 15,5.936 camı glntl ıaat 10 da ihale edil· 
mek Gzere açık: ertırmıyı konolmuıtor. ihale lzmlrde Emltk n 
eytım baokaıındı yıpılıcıkllr. Fezla mahimıt almak lıtlyenler 

Aydın nokatamız bay Saleyman Eraydın'a bafYonblllrler. Fazlı tefsUAt için ikinci .. ANDROS" npuru 12 mı· := kı vermekte bulunmuotur. VıktUe lmılllln kAfl ~etmeme · ~ 
K.ordon'da Tahmil ye Tahliye yı11ta bekleniyor, 16 mayı111 := ılnden mıl verllmlyeo Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeıdlye, = Ieteldl olanların blzalerıodı yezılı deposltoyo nınemlze yatı· 
binası arkıeındı Fra•eW Sperco kıdat AoYerı, Rot•erdaoı. Hım· ~ SGke, MllAe, Muğlı, Bodrum gibi yerlere de mıl •erilecek· - k w1 ı ı ı d ı f t , , .. rerı arhrmıyı 6 .rme er n yan arın ı Gçer otoğn getirmeler 
npur ıcentılığına m6racaat burg, Bremen ve Direk için §5 tir. Iıkontolar aeığıdadır. = ilan olooor. 29 10 1087 
edilme~ rica olono~ yftk ılıcaktı~ ~ 96, 49 190 kuro~ulr: ~f~f'rde yftzde 20 ~konto •~rlllr ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AMERİKAN ExPORT LlNES :: 29, 21 c < c 15 < < =11 
T~•~. 2004 · 2005 · t 663 5 ;2. 38 • c c 20 « • = 'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının · 

"ExBIBIIOR" vapuru 20 ~ 22 c c c 14 c c _ 
Kolak, boğaz, burun 

bıetahkları 

Birinci smıf mütelıasınsı 

Doktor 

Sami Nazif ! 
Baytürk 

Blrlocl beyler ıokak No. 36 
Telefon 2310, evi ~668 

mıyıH doğru bekleniyor, Nev· 16 N De kk e = 16 c c « « « - t 
york lçio ynk: alacak. ~ Bot oloelu N11Ull teslimi 25 ıaotilhre 3 kuruşa ılınır = azarı 1 a ıne 

SPANSKELlNJE OSLO :: c c. 15 c 2,5 c « 

"BOSPBORUS" motôrft 9 :: c « 10 c 1,75 c c = 
mayııtı bekleniyor, Yda ve 
1ekenderlye için ılacıktır. 

Vıpurlııao lılmlerl gelme 
tarihleri ve navlun tarlfelrrl 

bakkandı bir t11bbOde glrlel· 
lemea. telefoa No. 2007 2008 

= N111lll'de Medrao mağazasında kahve 100 kuruıa buna = = mtlm111ll bıkkallye eıyıeı da çok ucuz verilir. = 
~ Aydın depomuz ıçılmııtır. Aydın hnıllsl bu yerdf'o lh 
=: tlyıcını temin edebilir. Aydınpalı11 kıro1111oda No. 6~ ;;;; 
=: .Madran mağazası ve rakt imalıithıncfi eabibi S 

mlll lll l lll lll lll lll 1111111111111111111111111111111111111 Ln tf i HHMllHllNllHtnul 

lzmlr tekercller ÇHf181Ddı 20 numaradaki lmaltthaneml il 
mir Eıkl Bltpezarı Sulohan civarında 1 numarayı nakletti· 
~imden 11yın mtleterllerimln 11lp1rtılerlnl yeni ıdreılme nr• 
melerlnl saygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküı·it fabrikası sahibi lstanbrıUu 

Ismail Hakkı 


