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ukiletten t.-blt~ edilmı,iır : 
Auıolosal vaziyette hosole 

gelen hukuki, ııtyui ve o keri 

eıa11lı değltm ·Jer kar~ıl!!ında bo· 
ğazlor mukavelestcin bugOokft 
hallnln Türklye'rılo emniyet ve 

H üdafaa,ı için eaaııından drğl~. 

111.-tol lazım ·İ~'-"lıiiğtnt mfış•h"d" 
,.fl .. o cumorly..ı LOkôm f' ıl vak 

ılle bo~1ttl11r ınuka Vf'lt"eiu \ kt o 

dilt!rlle ıuüzakn~ etml~ oldoğu 

devl,..tlere mftracaata karar vr.r· 

mi.tir. 
Tnrkiye Hariciye Vekaleti 

buna dair olan notayı alikadar 
devletlere ve makamlare ıebUğ: 

Çmıuklwle boll-a'l.ı 
edilmek üznc icap edenler" o 
btldlrml~tlr. zekere edilmesini letlyeo bir notayı menmubabtı ederek: 

Cenevtf', 10 (Radyo)- Tür· notayı ıoeyf!te lf'kretullğlne - Zaten Tftrk.lf'r b!rkaç saat 

- • kiye hGkümetl koner.yfn 11 v,rmlotlr. içinde boğaıl1rı krpatmak lk· 

Lo:an;:kahramanı mayısta yıpılacak toplant111oda ~ lııtaobul l l (özel) - logtliz tldarındıdırlar. 
Genernl ismet lnönü boğazların ve Marmara flahllle · 1 ~azt.t,.lnl, hftkumf'timl!zto bo· ş~kliode mOtalnlar yürDt 

Ankarı, 10 (A.A) - Bae•f! rloln tahkimi meı'eleıloln mft· ~azlar Qzerlnde vr.rmlo oldu~u mektedlrler. 
~ ....... ~·~· .... ~ ....... ~ .............. ~.~·--·~· ......... ~ ........................ ~ .. ~ ........................ ~ ......... ~.~·~·---·~·~· ... ·•· .. ·~· ............ ~·~· ... ·~·~·~·~·~·· 

lngiltere ile Almanya temashı bulunacak! Koçnk Antant 
Harekete Geçecek 

Fran~a Planı, Almanyanın Harp Ar
zulaı·ını Ortaya:Çıkaran 1 Vesikadıı· 

~~--------~~~ Moskova 11 (Hadyo) - Fransı z ımlb pl&nıodan bahseden h,,e tiyıı 
gazeteşi bir makalesinde di) or ki: 

Bn pliiıı, bir bnrp yapmak iı:in t>a müsait ~eraiti 'ucude lgetirmek 
isıiyeıı Alman plfinmın gayesini ortaya \'urmaktııdır. Fransız plfinı tamu• 
mrn ııulh içia olup, A vrupo 'yada ~amildir. Bu plfiıı cemiyet ııra ında 

mil nvat hu ule getirecek ve lıarLı tıımam en ortadan kaldıracaktır. Sov. 
yet ef klirı umumiyesi , Fransız pliiomı ittifakla kabul :, l'C ta l'İp 
C) lemekteılir. 

M. Flanden, Almanya ile Uzlaşılma
dığt Takdirde 

çtlokO Sen Jermen mu· Dö '· .. . . 11 ... 1 d """ ıstı ; a mm1ın a seUim v~ lıazır bulunanlardan bir gump 

abede8İ yırtılamaz .. Atıcılık Sporunun 
Zecri Tedbirlerin 'f atbikini istedi. -M. Eden bunu reddetti. Baron Aloizi de, gene Habeş işini ileri sOr· 

do. Fransız'lar lngiliz'lere aıe~ pnskllrllyorlar ve diyorlar ki: 
~~~---------~~ 

Fransa Cenevre'den Ayrdmalı ! 
, 

M. Flandcn 

Cenevre 11 (Radyo) - Lo· 
karno de•letlerl morabbadarı · 

bıo dlloktl içtlma10da, mOza· 

kereler çok hnareıll olmoştnr. 

Mazakerrlerin çok ~izli olma· 

••na ra~men M. Flanden'ln 
btUulmetl namına, Almanya ile 

t:ızlıemadı~ı ve Rerı'de ıahkl· 

nıat baelıdığı takdirde Almınya 

•leyblne hemen ztcri t~dbtrler 

Hanında ittifak edllmeıl isle 

rntetlr. 
M. Eden bn teklif t reddet · 

tnlşılr. Asıl makHd, nzla~m• 

elde etmektir. V azlyetl bGsbft 
tan karışurmık drğlldlr De 

llılşttr. 

Bundun sonra Baron Alul:ıe 

liiı almıe v,.: 

- Bir karar vermeıden ev 
•el nazarı dikkatlerini celbf' 

loıum görür ilm ki hal ya, L<f· 

kıı no kd m l!tfatlle koyduğu 
imzayı lnkAr nlyeıiode değil · 
dlr. Almıoya'oın bo hareketini 

tıııeo lıntb rdenlerdeu dtğl 

llz.. Fakat logUtue bük üme 
ıloln bo mPtıele etrafındaki 

mcealelode Almanya'yı ihmal 
etmekte olduğunu bildirmek 

zaror,.tlndeylm. 

Lokaruo leloin ballt ıeevl· 

ytel için nmuwi lotlrik ve tt'I· 

eanfidün laıım oldu~o muhak· 

kaktır, Yalnız, aleyblwlıc alın 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

ltalyan'lara göre Dessie yolunda . 
Kobba ltalyan'ların eline geçti. 

Hedef Dessie'dir. Vehip 
Paşa ile ÇarpışJyorlar. 
Paşanın Vaziyeti Tehlikeli imiş. 
Necaşi Adis-Abaha'ya Dönmftş. lca· 
hında Hartum'a Da Geçeceklermiş 

Vehip paşa 

Parla 11 (Radyo) - Fran 

ıız gazetelerinin J tıl1ın mu· 

nffaklyetlerl hakkında aldık · 

ları haberlere göre, Babt"f ve· 
llabdının 11kerlerlofo Valdlyı· 

da mığh\bf yetinden ıonra Erit 

re konetlerlne Mı~dala yolu 
acılmıştar. 

Birinci halyan kolordoao 

OeHle yolondı llcrlemektt- ve 

70 kilometre yaklıomıo bulun
maktadır. 

A ve• 11oltani kunetlerl dt 

oarktan Bayık Jôltı lıtlkame · 

tlnf. Uerlemektedlr. Bu kuvvet 

ler de'\ De11ltı Ozerlne yOrü 
mektedlr. 

ÜçllocQ kolordu, vadel Soko 
ıaoı'dan Magdala üıı-rlne ilnl 

lemelı.te Vf! Hrp ve daAlık 

kııımları geçmlotlr. Şimdi T• 
kaze 'ntn ceoob k11mındadır v~ 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

• 1 

M. Stuyadinoviç 
Belgrad, 11 (Radyo)- Avue 

turya'oın Seo Jermen moahe· 
deelnl y.rtarak ıllAhlaom111 Oze· 

rloe kGcftk antantın nkl pro· 
teıtoso etrafında Yugoslavya 
baebakanı M. Stoyadlnovlç şo 
beyanatta boluomootor : 

"- Kftçilk ltllAf, arııoloıal 
muıhrdeoln Avostorya tarıfın· 

dan ihlAllnl ıOkô.tlı lgcçlotlre· 
' mez Proıeetodan ıonrı ônii 

mOzdekl haf ta içinde Bel~rad· 
da toplanacak Ye bu hoeuetı 

kıt'i bir karar Yeteceğlz ... 

Hakimlerin terfileri 
Ankara, 10 (özel) - Adliye 

bakin lığı, terfi edecek yeni 

h&klmlerlo lleteılnl ı baz1rla · 

mıotır. 

Tenıeli Dün Atıldı~ 
Nutuklar Söylendi, ilk Dersi General 
Kerameddin Kocam~n Verdi. Genç 
Kızlarımız Da Kursa Geliyorlar·. .. 

~~~~---~~~~-
tzmlr' de atıcılık ııporooun 

kuroloeu ve atıcılık kunu acıl 
maBı mftoHebettle don Hat 

15 de Kışlanın iç avloeonda 

töreo yapılmıetır. Töreodejlıbay 
Fazlı Güleç, Mtlstahkem Mevki 
komutanı General Kerameddin 

Kocaman, General Zihni ve 

plyıde Tnğ komu~anı Tuğbay 

Zeki, belediye reis muavini 
Suad, mıntaka ıpor heyeti ikinci 
reisi göz tabibi Mltat Orel, 
Dalkevl mtldtlrO Kemal TalAt, 
epor koltlbtı nyele:I, genç kız . 

larımızdan bir grub Ye birçok 

halk bolunmoıtor.I 

Kıela meydanında atıo tatbl. 

katı yirmiden fazla atıt ıehpıeı 

Qzerlnde mavzerler Ye bonlartn 

karoalarmda hedef ltr htzırlan· 

mıotı. Karıı taraftı da muhte· 

lif boyalı hedefler bulunuyordu. 

. Haf U ve ağır makineli Uifek· 
lerle cebel Ye eahra topların 

dan birer numune, mrrml ve 

eJbomboları, top tarassut dftr. 
bnulerl de meydanda duruyor· 

du. Balk, bunların başlarında 

duran neferlerden izahat alı. 

yordu. 

Törene ıftel bandonun çal 

dağı lstlklll mareı ile başlan· 
mıotır. Bundan eoora meydan· 
dakl kQrsQye çıkan belediye 

rel11 muavini Suad Y urkkoru 
bir e6ylev vermiş, atacılık epo· 
ronnn ,kuruloşunun ehemmi ye· 
tlol gençliği kuvvetli, dfirOtıt, 

ahlftklı yetişmesi bakımandın 

faydalarını tebaroz ettlrmle in. 

kalAbıo gerek iç, gerekse dıota 
kunetll bir oekllde mubafazısı 

iç genç khleoio fizik ve mo · 
ral bakımındın yetlştlrllmeıl 

en mQbtm bir me•zu olduğu· 

no sôylemietlr ve denm lle: 

- Bir genç, askere gltme· 
den nel şimdi açıcağımız atı· 

cılık ıubeelnde ıllAb atmayı 

- $orıu 6 ıncı sahi/ ede -

General Kerameddin ilk dersi veriyor .. 
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Fihte'nin Alman Istihharalt., Siyasi Anlaşmanın Bütçemiz 
--Ç•ev•ir•e•n:-J•T.•R•a•h•m•i•B,.a•la•b•alnll . • h B • • . .,,,,,· • K • d d •. Ço_k. Parlaktır! 
Hitabeleri 

3 • 
Bu methlerJaden oolayı onun 

bir Jakoben ~l~aeından eftp· 
helendi. Buna kare• da kendini 

·bllAhare dinsizlik ile itham 
olununca yaptığı gibi- mQdafH 
etti. Fakat Franeaya elan eem· 
patfefoi gizlemiyordu. Esasen 
yaptığı şey; Alman mllletlnla 

umumi hleslyıtrnı ifadeden 

dı. y~:. Koaıhıarô; .Fibİe'yl, . Har_ 1 . ıtırecegı anaatın e ır. Anbro, 11 (Hoınıi)- 936· 

revulftıyoau kOrftklemek ve -----------•------------ 937 OeYlet bfttçeıılnde 21 mil· 
hırlatfranhk yerine (Aklaıapmı) 13 ler Komitesi.nin 3 Suali Habeş'leri Hayrete On- yon soo bto liralık bir faslah~ 
çıkarmakla itham etti. Kursu · gOrfilmektedlr. Yeni bi1tçede 

bırakmak IAzım geldi. şOrmttştOr. işin içinde Milli Müd•fa11 için 26 ~açalı: 
Bir mtlddet ıonra da talebe Jd S J milyon lira tabıleat konolmak· 

ile arası açıldı; Fthte, talebeye Italya Lehine Bir Fırıldak Çevri iği öy eniyor. tad.r. Bütçe yekunu 216860 

gizli teeekkfUlerlnl dağıtmasını Aemarı 11 (Rıdyo) _ Aı eekll atan nzlyete yakında bir na erdirecektir. Maamaf th h .. ı . bin liradır. 
ıôylemlıtl n konuemak ozere maradan Alman ıjao11 bildiri · bal çareıl bolıcıktır. Aımara· 

ibaretti. 

Gök f lldrlerlol Kant'tan al · 
mış olduğu felsefesini tekamal 
ettlrJyordu. Zarth'te, aı kadışlırı 
kendlıloden Kınt'ın feleefeıl 

bıkkındı bir konferans nrme· 
ıdnl lstemlwlerdl. Verdikten son. 
n, kı-ndlelnln fletıttıa nerele · 
de a1rıldığını anlattı. Kant'ı, 

çoktan geçmişti. Donunla be 
raber f lklrlerlntn heyeti mec· 
mueeı henilz btr nizama ko· 
nulmuş değildi. N~şrlyatından 

bzandığı movaf fıluyet neıiceııl 

luıadlelne Yenı ftni•erelteılnde 

bir kftretl teklif edilince ilk 
enel pek tıtemedl l@e de sonra 
kabul elli •e orada kendi fel· 
ıef~ılnl ·talebeıloe anlatmak 
mecburiyeti karşmnda bir da 

idiler. İdare haber aldı; işi yor. Muhtelif cephelerdeld ltal dakl kanaat• göre elyaıi bir 
eline atmık iıtedl. Bu bir hıta yan ileri harekeıf mtıhlm bir anlıama devam eden harbı so· 

zen nrdl. 

O Zlmao Yena üolverıltesl 
talebesi en çok Alman ftnlnr 
ıltelerloden idi. Fihte için en 
mftsı.ft bir zemindi. Fihte; Sil· 
ulmaz kanaatlerini talebeıloe 

nrmeğe karar vermiotl. 
Metıflzikln herlftrlft incelik· 

lerlne talebesini nQfuz ettirme· 
il ve metaffzUdn; ameli ahlA· 
kın ftte yOıft olduğunu g~ıter 

idi. Talebe fııe Flbte kendileri · 

ol bcıkumete teıllm ediyor 
ıandılar ve öyle ılezhlnde ha· 
reket ettiler ki, 1795 yaz ıO 

meıtrlnde ders verememek mec· 
botlyeıiode kaldı. Flhte, ban· 
dan istifade ile Vaymır'a çeki· 
lerek, (Fehefe ılıteml) alo ikin· 

el kaemını n (Hukuk felı~fesl) 
nin birinci kıemını kaleme al· 
mağa bıtladı. 

Fikirleri terakkide devam 
edlyordn. Şetllng, Raya Hold, 
Şllegel gibi mfttefekklrler onun 
f tktrlerlnl ki bol ediyorlardı. 

Tam bu moHff11kıyetU eırHID 
dı, ldıreıt altında çıkmakta 

olan mecmuada profeeôr For· 
berg'ln neşrettiği makale ytl· 
zftaden Fibte dlnı izllkle ltbım 

edildi. Halbuki Flhte bu 1azıya 
red ve tashih etmekten çekine· 
rek Oylece geçlrmfa ve yalnız 

"ll&hl kudrete mı ilk olan ima· 
nımnun eeaıı .. baahkh bir mo· 
kaddeme koymooto. Handa şu 
fbar~ nrdı: 

ıey 

bir 
meğl ve tedrleatlle talebeılnl nizam Ale.m Hrdır. Ve her Akıl 
fedak6rhk faziletlerine karar 

"En kat'i ve mutlak 
audor ki dtlnymda ahlaki 

insanı bu nlum içerisinde 
nrdlrmeğl istiyordu. 

1o&1nau bftttln ihtiyaçlarını muayyen bir yer glhterllmlotlr. 

ancık kendi feleefealnlo cevab Hakikatte her iyi f ill moyıffıt 
verebileceğine klnidl. Talebe· olur. iter fena f lklr lee mo· 
ılne kafalarlle kalblerlnl blr · vaffaluyetelzllğe uğrar. Kimler 
leştlrmeğl tavsiye ediyordu. ki, yalnıı iyiyi ınerler, bertey · 

Ffhte'de, bu lıte gençliği ıft · onların hayrına hAdlmdlr. lıte 
rftkltyecek neıf lar ve karakter bfttftn iman bundan lbuettlr. 

de vardı. Üoherslte ıalebeelnln O canlı •e ahlaki nizam bl:ııızat 
de ooa ıonaoz fllmadı nr'dı. Allahtır. Başka Allaha lbtlya. 

Flhte'nln arkadaelırından biri: cımız yoktur; ve zihnimiz bıı · 
.. Talebeler onun eôzlerlnl her ka Allah fbıta edemez " 

zaman anlamıyorlar amma, Mukaddeme, makaleden daha 
ona imanları daha ziyade Hğ · dinsiz gOrtlldft. Herkeı Flbte'ye 

lım ... " diyordu. hocam etti. Mahkemeler takl· 
Flhte, çok çabuk On aldı. hata ko'fuldo. Flhte, kendini 

Sly•ıi f lklrlerl, mıtboattaki ti ddetle mtldafaa ediyor; gftrfll· 

muvaffakıyetl hayatım kazan· tO kıyamet .. . Nihayet Flhte bir 
maaını temin etti. Almaoy•nın mClddaıeanrlı: Siz bu bOcom · 

Ceza Kanununda Yapı
lacak Değişiklikler .. 

Devletin Emniyetine Karşı Olan 
Maddeler de Değiştirilecektir .. 

Ankara l l (Özel) - Adliye •ekAletl, ceza kanonunun buı 
maddelerini değlotlreo ıunoa lAylbaıını bhlrmk ftzeredlr. Son za. 
manlarda mGzakereel başlamıo olan n cezayı mucip olacak bazı 
btdlıelerl kaoonn mfleyyedelerle ceza lk•nonunm tatbik edecek 
olın bu ltylhı, yeni bir şekilde hazırlanmııtır. Devletin emnl· 
yetine kartı cftrftmler baahğı altındaki faeıl da tımamlle 

değlomlıtlr. 

Bunlar da ltalyan haberleri 

Ua~eş'lere Karşı isyan, 
ltalyan'lara itaat Var! 

Ve bunlardan başka, imparatorun yeni 
seferberliği hoşnutsuzluk uyandırmış. 

Negell 11 (Radyo) - Cima· Otamda geçiren Impırator, bu. 
dı bir lıyao çıkmıştır. 

6 

ıUer radan Koran şehrine gltmlo ve 
Habeş rtımi konetlerloe Be· oradan da kıtır sırtmda Om· 
naau dı~ında hClcum etmişlerdir. berta sırtlırınd• iki gece yol 

Gondar'dakl bılk ftalyan almıı, daha erteel gfta bo ıırt· 
)darealnl memnuniyeti«' kıbol lardan yanında 100 kadar il· 

kerle çıkıp gltrulştlr. 
eımekte Ye: 

General StaHçl'uln yolların 

bozukluğu baeeblle yolda bı 

raktiğı 450 otokar şimdi açı · 

lan yold•n Gondar'a vaeıl ol· 
muı , e halk tarafındln bay· 

retle karıılaomııtır. 
Roma, 10 (Radyo) - La 

Yora Façlıta gazetesi Azmara· 

dan •ldığı haberleri n'11ret· 
mektedlr. 

Do haberlere gôre, Oabeoh· 
tan aelen yolcu Ye elde edilen 
t1lrler, Babeşletan'dı mtldhlı 

bir anarel hakftm ıftrdftğtln6 

blldlrmektedlrler. 

Roma 11 (Radyo) - Mare· 
şal Badegllo 182 numaralı 

harp tebll~lnde, bir taraftın 
Edtre'll kıt'aların buba de· 
Hm ettiklerini, dl~er tardtan 
sl1•h gOmlekUlerln, Adegılla 

cenubunda Habeo dlmdnlarıoı 
yetloerek Yerdikleri bir harpta 
iğtinam edilen malzemeden 
baeka btlt6n •ğırhklHlle tım 

bir kolu eılr aldıklarını ve 
harp m"ydanında Habeelerden 
400 öla kaldığına haber veri
yor. 

i1Gtftn meohor ıdımlarlle mü ı fi .. d il ti fL larımz ı lezoı• eğ po t &a Nec•olaln yeni seferberlik 
naeebaıa girişti. Bo ıırılarda 

Soveyş Kanalı 

Kapanacak Mı? 
adamın• hClcum edlyor1unuz; lradeıl umumi boınodıuzlok 

Goıe o.n• yızıyordo. f ı ı ı y b ı mO teren•· a eo m maea· husule getlrmletlr. Son maghi· 
"Eğer sizin nazari ı ı ı ı ı f dl ı b m yet m t u e n ı yı ot blyetlerdeo kortol•n Habeo aıı-

yenlı; tıblıtm hiç lereddfttııftı letllamı kabul edin, dedi. h d l ı L kerlerl ep ağı mıt ar ve aÖf· 
taldb ettiği ve fakat bize bıber İetUaeını kabol ettiler.. lerlae kaçmışlardır. 
nrmedlğl kanunları ilmi bir 

Artıf hiçbir eey kurtarama· Aıımara ıt (A.A) - Hane 
ıareue iepat edebilirse, hiçbir d O 1 b f muLablrloden·. 

ı. çyftz ta e e, pro eaôrOn :ı 
nkıt tendllerlnden vazgeçme-

çekllmemeılnl letedlleree de ltal11n La•v tlerl Deıal dl~lm •e fakat hiçbir vak:ıt ta • .. e e 
olmadı. Sakeoa hftkdmetlerlnlo l • 1 d K bb ''/ t kendtlerllt uygun dftemedJğlm yo o uzer D e o • a g r · 
bepel ooo memleketlerinden ml•lerdlr f lleıof tarla siz beni barıştırmış -w • 

olacakıınız" koYduJar. Aımara 11 (Radyo} - Ha· 

Flbte, zirveye vardı; Doktrin· Kendini dalma doıtlokla kar· HS Ajanııodan: Aeyangt göld 
lerlalo bııkaııını ikna ettiğine ıılıyan prenı Scbvarıbourg • harbındın ıonra Hıbeo Impa· 
kani olarak karakter letlkliUnt Radoletadt ta onu kabule ce· ratoruaon nereye gittiği bak· 
her fırsatta gösterdi; "Birçok earet edemedi. kında şn hıberler alanmıştır: 

Londra 11 ( Radyo) - M. 
Fdeo Ye Lord Halffake Cenev. 
reden dônmilşlerdlr. Her lklıl 
de paekalkayı geçirmek ftzere 
Londra'daa ayrılmışl1rdır. Ma· 
amaf lh kabine reisi Baldvln 
ile Cenene mtlzakeratını tele· 
fonla görOoecelderdlr. 

Salı veya çarı•mba gtln'fl 
kıblae toplanacak •e Alman 
me11'eleelnde Eden'fn hattı ha· 
reketlnl 18 ler komlteılnln 

davetini, zecri tedbirlerin teo 
dldlnl Ye Saveye kanalının ka · 
patıhp kap•tılmamaeını mftza· 
kere edecektir. 

'ama kazanclı~ı bo zaferi de· 
vem ettirmek için ıolh aartla· 
rını çok ağır bir eekllde teklif 
edece~I ıolışılıyor Slıtemıtlk 

Ye seri bir Uerleyt,ıe İtalyanlar 
Adlıı . Abıba yola ftıerlndekf 

yerleri birer birer lagıl et· 

mektedfrler. 
Havas Ajınaın ·n blldlrdlğioe 

göre Habeolıtan'ın elinde mun 
taHm bir ordu kılmamıştJr. 

Yalnız Hırar'da bir ordu var· 
dır. Bu ordunun da ltalyao'ları 
durdurmalarına ve mağlup et. 
m~lerlne ~Clç n111rlle . bakılıyor. 

Roytor Ajınıı mohıblrlnln 

aolatuğına gOre 13 ler komi· 
teıl tarafından Habet'lere ıo 
rolan 30 ıoal Adlı · Ababa ıl· 

yaei mıhfellerl tarafından bay· 
retle karıılaomııtır. Do ıuretle 

13 ler komlteelnlo baıtan eu 
ma çarelere hıo,ordoğu ve tel 
uzetarak me1'ullyetl Clzerlnden 

aımak istediği anlıeıh1or, 

Bu ıoretle komite, Habl'şle· 

rlo ltalyınlarlr doğrudan doğ. 
ro1a sulh mtızakerelerloe gir 
melerlnl iıtedf ğl kanHtl belir· 
mlaılr. 30 ıoale Oabet kabinesi 
ne cnab nrecettlııl benftz lea 
bit etmemlotlr. işin içinde 
İtalyanlar lehine bir oyun ol 

doğu zannı dı vardır. 

Areıuluaal harp kaidelerine 
riayet edllmeıl ~e bo kaideler· 
den dışarı çıkılmam111 bıkkın· 

kında ıoıyete tarafından Babe 
alıtana yapılan tebligat ta Adle 
Ababa'd• büyftk bir hayrd 
hoııule getlrmleılr. 

Tarihçi Afet'in 
Bir Konferansı .. 

--
Konferans Ankara 
•!İvarında hulunao 
eserlere aittir .. 

Ankara 11 ( özel ) - TGrk 
tarihi teaklk cemiyeti ikinci 
relıl Afet, Ankara civarındaki 

y•pılan hafriyatta son buluuan 
m6htm Tflrk eıerlerl hakkmda 
mftblm bir konran11 vermletlr. 

Konferınıta baıta cumur 
bıokanı Atatftrk olduğu halde 

B•ebakan lamel Joônft, bakan· 
lar, birçok eaylaylır n Türk 
tarihi tetkik cemiyeti ftyelerl 
h11ır bolunmuılardır. Bolonın 

~serleri o fotoğraf ileri de gOı · 
terllmlttlr. 

Gazete kiğıdı 
letınbol 11 (Boıuef) Bir 

defaya mahıoı olmak üzere 
Flnlındlya'dan gasete kAğıdı 

ithaline hftkumetçe mGeaade 
edll"ce~l haber altnmışhr. lnıınlar, birçok için beni kol· - Sotıu var - 3 • { nisan geceılnl Addi · 

laumık fsılyorlar: Soylilyorlar, 1 1~•-••••••••••İlll••••••m••••••••••••••••••••••••••••••llll.• 
ııöylftyorlar; umuyorlar. Ben lıe Amerika'da 15(10 sirıemada birden gösterilmekte oları, üç hafıadanberi lstunbul'u koşturan mevsimin en göz kamaştırıcı zaferi 

blldlğlmden ayrılmıyorum.,, 

Fakat bu lsılklal, lfraıa n 
rıyordo; kftçük bir dokunma, 
onu ateş pQakQrtOyordu. Hunun 
çok ceçmedl, cezaemı çekıl. 

Talebe itzerlnde daha ziyade 

ıeılrl olm•k için haftada bir 
pazar ib•detloden sonra, Jbtl 
yari bir kına açmLştı ki mey. 

saa: Mütefekkirin sosyetede 
rolG idi. Birçok talebe toplan· 

Brodvay Melodi ·1936 
En son moda danslar · en yeni şarkılar · en meşhur orkestralar · en eğlenceli bir 
mevzu . Holivudun en gflzel kadınları . gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet. 

BUGÜN MATINELERDEN iTiBAREN 

EL.HAMRA Sönemasonda 

C. H. r. 
Kamutay gurubu 

toplan tun 
Ankara, 10 (A.A) - C.H p. 

kamutay grubu idare heyeti 

bıekanlığıodao : 
C. H. Partfıl kamutay "grubo 

bogOn öğleden sonra Hasıo 

Saka'mn bışbalılaodı toplao · 
dı. Baebakaa lamel fnönft ge· 
nel ılyaeal durum hakkmd• 
partiye izahat verdi. Bıtbak•· 

nın t11blara grupça mtllleflkao 
kabul Ye taevlp oluudo. 

Almanya 
Bizden tfttOn alacak. 

Ankara, 11 (özel) - Şehri· 

mlıe geleo Alman heyeti Ut 
Ttlrk Alm•n yeni ticaret mo•· 
bedeal eıHlarınıo mftıakereıl 
devamdadır. Mukuele es•ııla· 

11na bıkılacak olnrea, AlmaP· 
lar, bo ıuretle, Tarldye'deo 
mtlblm miktarda Ultflo mtlbı 

yea edileceklerdir. 

Kasayı 

Soydular 
letınbol 1 l (özel) - Meçhul 

b111 hırsızlar ıftngerclllk şirketi 

blnaıııaa girerek kaea1ı açmııl•r 
n mncud 1500 llra11 çalmıt · 

lardır. 

Saro 
Valilerle olan nıftza· 
kerelerini bitirmiştir 

1
Parls 11 (Padyo) - Kabtoe 

relıl M. Saro, duet eımte ol · 

doğu Hlllerle yıpmakıı olduğO 
mtldnelel efklrı bitirmiştir. 

latlhabıt faall1etl pıskaly•· 
lar mftnHebetlle şiddetini kay
betmletlr. Bu durgunluk Salı 

gftntloe kadar denm edecektir· 
Parla halkı mGlhakata gôre 

devam etmektedir. 

Sovvet _, 

Hududunda 
Yeni Hadise .. 
TecavDz edenler, JapoıJ 

•f ve ı'lançuko askerler•· 
Moıkova, 11 (Radyo) - Tı• 

Ajaoeı bildiriyor: 

9 Nisan Pereembe gftotl 11•• 
14,30 da Saoenuayıpak hado· 
donda bet klılltk bir Soyytl 
budud mubaf11a mftfrezeııl, Rıı· 

bat Taeuya'dı takriben bin metr" 
kadar lçerde kılabahk bir grub• 
re ıtgelmlı ve dor işareti nrlnce. 
kendilerine ateı açılmııtır Çır• 

pıema 20 dakika ııilrmtlş, mO· 
tt.c .. lzler Mançuko toprrklarıo• 

\ oprıklarma ıığınmı şiardır. 

Sov1et hakumetl hılk ko 
mlser munlnl Japon btly6~ 
elçlelnl k•bol ederek protuıod• 
bolunmoştor. 

Jıpon'lar da ayol hldlseyl 

Sovyet hftkumetf nezdinde pro 

teetoda bulunmuotur. 
Elçiye gôre, Sovyetler Mıo· 

çud hododuno asmıelar ve Jı· 

pon~lın ateo ıçmıılardır. 
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HABERLERi 
Moskova 
Radvosunda 

" Türk Gecesi. 
oır bayan okurum, bana yaz· 

oığı mektupta soroyoa: 

1 - Aık, hayatta lAzım mı· 
dır, değil midir? 

2 - Atkın devamı için ne 
lizımdar? 

S - Aık, zamana göre de· 
ğlılr mi? 

4 - Sahte ışk naaıl an· 
lııılır? 

Ve bu dört soalln altındı 
ljôyle birkaç cfimle de nr: 

Ben, zengince bir alle kızı· 

yım. Y Oksek: tahslllni henOz 
bltlrmemlı bir genele sevlşlyo· 

rom. Bu genç fıklrdlr, ıynl 

Hmandıe hodgtmdır, serttir. 
Ebevevnlm onunla evlenmemi 
istemiyorlar. Şoou da ltlnf 
edeyim ki, onu karşı olan ae· 
kım ve za'fım çok samimidir, 
De dersiniz? 

Bu mektubu alanca biraz 
dftşGodOm, bazı gazeteler mu· 
habbet delliilla~ı yapıyorlar ım · 

mı, ben bonon hocalığını yap· 
ma~ı biç eevmem. Maamaflb, 
sualleri bir ıska telAkki ederek 
okuruma ayol ııekllde cevap 
'9.ıreceğlm: 

Benim mechul okurum; 
A. Aıık. hayatta bir mide 

ihtiyacı kadar aılkAr olan bir 
ııeydlr. Bir loean, nasıl ki 
muayyen zamanda acıkırsa, 

kaynıyan kan, çarpan kalp de 
genelik çağında ayol ı.ıeyl arar 
Te ister. Aek, insanın yaradı· 

hıında vardır. Ve ekseriya cin· 
ıi tezıhdrat halinde görOlOr. 
Gldlğl, yaşadığı kalaba göre 
değişir. 

8 - Aık devam etmez. 
Eğer eamlmi he, sonradan bir 
muhabbet veya tath, fneaoın 

içini çektiren bir hatıra hallol 

alır. Atle hayali, bunun en 
bariz ifadesidir. Bir kadım 

sevmlı.ı, fakat onunla blrle~e· 

memlıı bir erkek lhtlyarlaym· 
caya kadar onun hayalini mu· 
ba(aza edebilir. Fakat bu ıık 
değildir, lo111nın kalbine h4· 
kim olan bir hıhradır· 

C - Şnpheılz ki zaman ve 
bıyallo, lnean kafaıunm n rn· 
hunun değfıımeıl d" eski aşk 
tellkldlerlol yıkmııtır.. Dini 
ve lçtlmıi bakamler bile, ayol 
bayat cereyını karıı111ndı kendi 
felıefelerlnden u1akla1mıılardır. 

Bugft• bir Kerem, bir Ash, 
bir Tahir, bir ZGhre, bir Pol, 
bir Vlrzlrlnl yoktur. ÇftnkG 
zaman, böyle platonik aeTdala · 
rın f lllz açmasına mani olmak· 
tıdır. Bogdnkft aşk bugftnkft 
bıyalln maohkını, ahengine 
ve hattA menfcatlerJne uydu
rulmoıtur. 

D - Sahte aıkı anlamak 
için, ioeamn birH görtıı ve 

dGıGnGı kuvveti olması IAzım · 

dır. Mt.selA, bir yalanmyı, bir 
rlyak4rı, bir dGşGk ruhluyo, 

bir ıözGm yabana ealrl, bir 
cıbU mQnnverl oaııl anhyabl· 
llyorc'!ak, ıynl ölçillerle eahte 
bir aıkı da anhyablllrlz. 

Sevdiğiniz gençle olan hu· 
•nıi vazlyetlnlze gclloce, ev· 
illiği, zenginlik, fakirlik ölçft. 
lerlnden, daha doğrusu eski 
8urjun'oın ıervetl dağıtma · 
inak huauıundakl kauunlarrn· 
dan tamımlle ozaklaıtırmak 
gerektir. O genç, maddeten 
fakir olabilir, fakat yırın ôbGr 
garı bir me11lek, bir diploma 
llblbl olacaktır. Dikkat edl· 
lllı, cemiyet içinde senetli 

olanlar belki dıha lyl bir ha· 
ht geçiriyorlar.. Fakat onla· 
l'ta fnklnde duran, onları 11evk 

Bioa iratlarında Yapıla- Pamuk Mahsulümüzün •• a•. ~· 

Geçen eene TOrklye'ye gelen 
Sovyet lloaya akademik tlyatı 

roıonun yüksek ean'atkirları cak Olan Tenzilat. Nefaseti Mes'elesi. Moskovıı radyo911nda bir (Tftr· 
kiye gecesi) tertlbloc kaıaf 

~-----------.. -----------......-
Vozde 25 ten Başka, Ayrıca 

15 Daha indirilecek. 
y ftzde Oda Meclisinin Aldığı Karar Mahsu· 

lümQz için Çok Yerindedir. 

nrmlelerdlr. 
Bu akı.ıam Tilrklye ııgatl il~ 

20 de, bo yOksek artistleri, 
radyonuzda zevkle diollyeoek· 
etnlz. Tulumevç 1724 metredir, 2870 Sayıh kanonun neşrin· 

den evel verlllb bu kınonun 

neşri tarihine kadar son karara 
bağlınmamııı olan tadllAt dilek· 
lerl hakkında Maliye Vek4le· 
tinden TiJAyete bir bildirim gel· 
mlştlr. 

Bina sahlplerlni alakadar eden 
bu emrin bir suretini ııağıya 

yazıyoruz: 

Bina iratlarından yOzde 25 
teozilıil yapılmaeı bakk1Ddakl 
2870 numaralı kanunun neş 

rlndeo evel verlllp bu kanonun 
neerl tarihine kadar tadllAt ko · 
mlıyonunca kararı bağlanmamış 

olan veyaholı vukubolan itiraz 
üzerine lıtlnaf komisyonunca 

bir karar verllrııtı01lt bulunan 
tıdtlAt dilekleri hakkında ne 
eeldlde hareket edileceğinde 

tereddOde dOeOldGğG anlaşıl · 

mıı.ıtır. 

Kanunun birinci maddesi 
hükmOJe dahil bulunan bina· 
ların iradından yftzde yfrmlh•· 
şlolo tenzlllle karar verilmesi 
IAzımdır. Eğer yOzde ylrmlbee 
teozllAt yapıldıktan sonra geri 
kalın miktar ile mükelllf in 
iddia ettiği miktar arasında 

baekaca yüzde onbre veya daha 
fazla lentızill var lee bu elbet 

aynca tetkik olunarak bir ka· 
rara bığlanaeak ve mftkelll fe 
tebliğ edilecektir. 

Bl!farz 1340 1932 yılları 

içinde tahriri yapılmıı.ı ve o 
seneler rayicine göre 1000 Ura 

lrad tahrir edllmle olan bir 

binanın Iradı 500 liraya düş 

t6~ftnden bahılle bu kanunun 
Tt'ırluden evvel mllracaat edil· 
mle olob da tadilat komlsyo· 
Dona sevkedllmle veya bu ko· 
mlııyonca verilen kHar aley· 
hine itiraz edllmie ise binanın 
mukayyed lrad1Ddan evveli 
y6zde ylrmibeı nlııpetlnde ten· 
zlllt lcra11Da karar verilecektir. 

Geri kalın 750 liraya Daza· 
ran binama hali hazır ldraeı 

yOzde 15 veya daha fazla dfie· 
mae ise, o takdirde tenzil ay· 
rıcı tebaraz ettirilerek hakiki 
kirası tayin ve karara raptedl · 
lecektir. 

Fakat bin lira Iradı olan 
bir binanın yüzde 25 1 yani 
260 lirası lodlrlldlkten sonra ___________ , ____________ _ 
ve idare edenler, çoğu fakir 
olan mGnevverlerdlr Aileniz 

veya siz, lel bu cihetten mü· 
ıalea etmeyiniz Aranızda ruh, 

f lklr, fizik ahenk ve mataha 

kati arayınız, Sevginiz karşı 

hkll ise. bunları earlh ve Si· 

mimi olarak, lıaatll bir evJad 

halinde babanıza, ananıza açar· 
sımz. Bayatı lekeafz, meslek 
sahibi, mClnevver, se•en ve ee· 
vllen bir genç, şüphesiz ki, 
baba mlraaının Ostcınde bağdıı.ı 

kuran kılığı kıyafeti yerinde, 

fakat kafası boı.ı, içi ıOphell 

gençten çok iyidir. "BodgAm 
hk n eertllk,, ayrı ııeydlr. 

OeJkl de lzıetl nefisli, kendi· 
ne gfivenen bir gençtir de 1111 
yanılıyoreonoz .. Sertlikten kork· 
mayınız. Bayat, ıaadet ve iyi 

bir kıdlD, oıtı bir demirci gl· 
bl çelikleri bile yumoııtır. 

Çimdik 

geri kalan 7 50 lira bogOnka 
rayice muvafık ise yazılacak 
kararda 2870 eayıh kanun mu . 

clbtnce yüzde 25 tenzilAt yapıl. 
ması ltzım ğeldlğt beyan edi. 
lerel bıııkaca ıeozilAta lüzum 
olmadığı zikredilecektir. M ez 

kllr eeneler rayicine göre tak. 
dlr edllmle olan lratlardan 
yOzde 25 nlsbetlnde teozllAt 
icrası kanunen kahul edllmle 
oldo~undan bn miktardan f1Zla 
tenzllAt yapılmasını lüzum ~ö 
rnlmemlş olea bile mükellef 
ferden 27 inci madde mocl 
hince komhyon masrafı namlle 
blreey leteomlyec~ktfr. 

Pamuk mahııulGmGzGn nefa· 
ıetlol muhafaza etmek ve am· 
balAjlarını temlı ve muntazam 
yapmak için ticaret odaaı mec· 
llsl, bazı kararlar almıfh. Maı 
tıhslllerlmlr.le tficcırlaramızı 

al4kadar eden bu kararı yazı· 

yornz : 
1 - Pamuk balyaları ~arı· 

şık ve ıılak olarak preselen&0I· 
yecektlr. 

2 - Balyelerln içine çeklr· 
dek kırığı ve eo atmık kat'f y· 
yen memnudur. 

3 - Bılyelerde eıkl çuval 
kat'lyyeo kullınılmıyacaktır. 

lnebolu Vapuru Faciası
nın l\füsehbipleri. 

işletme MDdOrD Zekeriya Da Diğer Dört Maz. 
nunla Beraber Ağırcezaya Verildi. 

İnebolu vapurunun bıtm1&ı ve Rami kaptınlarla c;arkc;ı 
na ve birçok yolcuların boğa Balld ve Salfmlo ceza kanona· 
lırak ôlmelerlo11 9ebebf yet ver· nun 383 ftocQ maddesinin 80n 
mekle maznun vapur kaptaD1 fıkrHına lıletme madara Ze· 
Mebmed Ali, üı;üncO kaptan kerlyamo 240 ıncı maddeılue 
Rami çarhcı Halid ve Salim gôre ağır ceza mthkemeıılne 

ıevklerln" karar verllmhtir. ile teJslzle verdiği emir Ozerlne 
Mebmed Ali klplan mevkuf 

vapurun lııtlab haddinden faz. 
ve dlğerlr1rl de gayri mevkuf 

la mal almaeıoa ve bo sebeple olarak mahkemeye aevkedll· 
blloetlce batmasına Amil ve mlııılerdlr. 

ıebeb olan deniz yolları idaresi ANA DOLU: TOrk ceza ka· 
leletme eef 1 Zekeriya halLların· nunonbn 3-. 3 madd1!8lnln eoo 
dı birinci müstantlkllkçe ya · fıkra&ı 6 aydın 5 seneye kadar 
pılmıkta olan tahkikat ıona ağır haplı, 2:10 ıncı maddesi 
ermletlr. 3 aydın Qç seneye kadar haplı 

Maznnolardao Mehmed Ali cezası göstermektedir. 
·-

Yelkenli Nasıl Batmış? 
Boğulan Hasan Kaptan ve Veli'nin 

Cesetleri Hala Bulunamadı. 
Geçen glln Kumkale cnevkl· 

inden kom yükleyen bir yel· 

kenllnln gece Çılhborno açık· 
larında battığını ve içinde bu· 
lunın dört klolden ikisinin 
kortoldoğuno ve Çamaltı tPll· 
laeaoa çıkhğını yazmıştık. 

Diğer iki klelnln ne olduğu 
ınlaşdamımıetı. Menemen kay· 
makamlığı ve ıdllyeıılnce ya· 
palan tahkikat eonunda kıyık 

mftrett,,bahndın olan, akıbetleri · 
meçhul kalan iki kitinin bo· 
ğolduğo anlaeılmıetar. 

BunlardaG birinin İzmlr'de 
Damlacık mahallesinde Haseyln 

kenllsfnde bolunanlar tarafın· 

dan ~örGlerek koı·tırıldıkları 

ınl19ılmıet11. 

Boğuldukları ınlııılao Ha· 
ean kaptan ile Veli'nin ceset· 
lerl henüz bolunamamıotır. 

Aranıyor. 

Vilayetin 
V ~ridat Büdçesi. 

Sah günl toplanacak olan 

vllAyet umumi meclisi; 1936 
sene8l varidat badçeelnl müza· 

kere edece~tlr. BOdçe encOme· 
nlnln hazırlımıı.ı olduğu urldat 
bQdçeal fiç k111mdın mftrek-· 

keptlr ve varidat yekdnr. 
2, 163,438 Jlıadır. VllAyet daimi 
enctım11nl; varidat 1 bOdçeslnl 
bo miktardan 72,018 Ura daha 
fazla tesblt etmlıttr. 

Balyeler temiz ve 111ğlım kına · 

•içe ve yeni çenberle ba~lana · 

cıkhr. 

4 - Balyelerln ağırhğı allv· 

re 11tı9lara eea~ teıkll etmek 
için 200 kilodur. Bu ağırlık 
azami yOzde 5 niıbetlnde aş•ğı 
veya yukarı olabilir. 

5 - Preıe parası taldıral· 

mıe olduğondın preaell balye· 
lerden dara tenz\\ olonmıya· 

caktar. Balye darası, pamuk 

yerine •erllecektlr. 

6 - Bir balye pamuğun 

kaoınlçe 1e çemberl için eıas 

olarak 4 5 ktlo dara kabul edl· 
lecrktlr. Dör\baçok kilodan 
fazla gelen daralar, nihayet 
250 grama kadar toz, toprak, 
rutobtıt gibi ballr.r dolayısile 

ıayanı kabul olup bundan fazla 
~obur eden dara farkı, lkl misli 
tenzil edilmekle beraber mal 
eablplerl de ayrıca meı'ul tu· 
tulacaktır. 

7 - Her pamuk bılyeıloln 
Ozerlne of ki bir çizgi çlallerek 
Ozerlne pamuğun çıkhğı mm· 
taka, preeelendlğl fal;rlkaaın 

lıml veya markaeı, preae nu · 
marası ' yazılacaktır. Do yazı, 
balyentn bir köeeslne mftmküo 

olduğu kadar kOçftk şekilde · 

yazılacaklır. 

8 - Yedinci maddede izah 
edlldJğl eektlde marka ve oo· 
maıalanmamııı balyelerln lhtha 
ettiği pamuklır1n borsada sah· 
şına mf18aade ofonmıyacaktır. 

9 - Markaeız bılyelerln ıa· 

tıı:ıı voknonda ıhcı keyfiyeti 

bor11ya ve borea olmıyan yer· 
lerd,. ticaret odae1Da derhal 

maltımat 

tlndedlr. 

vermek mecburiye· 

10 - Pamuk balyıları pre · 
Bfl olunduğu fabrikalarda yahut 
ahcı Ye eahcının mıgazasında 

oda ve borsa tarafından me 
morları Yllltaılle kontrol et· 
tlrlleblllr. 

11 - Yukarıda yazılı mad· 
delere muhalif hareket eden· 

ler odalar kanununuD beetncl 
mıddeıloe fıtlnaden cezalandı 

rılacıktır. Tark ceza kanunu· 
oon maddet mahsueaslDa tev · 

f ikan oda tarafından da ayrıca 

takibat yıpılıcaktır. 

Burnava suyu 
Burnava belediye reisi •'ehml 

Yeğin dan vllAyette nll Fazlı 
Güleç9 I ziyaret ederek Buroava 

nahiyesine getirilecek içme en· 
yo projeıl ve 8urnava'yı alA· 
kadar eden diğer leler hakkın· 
dı ıröraımGıtGr. 

Kısa tollerae 50 dede dini" · 
mek milmktındOr. 

Sahil Sıhhive 
"' 

Yanan 

Müdürlüğü 
binadan 

mesul kimdir? 
Birkaç gün evvel sahil ııh · 

biye mtıdGrlGğft binası; banyo 
dairesinde yakılan ateeıen ııç· 

rıyan kıvılcımların bir yang1Da 
sebebiyet verdikler( •e binanın 
fiel katının yandığı malumdur. 
Bu yaogrna dlkkatelzllk neti· 
ceıl eebeblyet vermek ııoçon· 

dan 1!11.hll sıhhiye mOdüttl dok · 
tor Edip hakkında müııtantlk:· 

llkçe ilk tahkikat açılmıetır. 

Talebe 
Döv-ölmüş .. 
Çocuğun babası za· 
bıtaya mfiracaat t!llİ •• 

KOltOr mektebinde 3 anca 
ıınıf talebeılndeo Demir',., bir 
meı9eleden kızao moalllml, cet· 
velle vurmak ıureılle çocuğu 

yaralımııtır. Dr.mlr'lu babaeı, 

zabıtaya şlkiyet etmlı ve ıah 

klkata ba,laumıe, Adliye d kto· 
ruoa muayene ettirilen çocuğuv 
g~zöndekl yara yth:Onden on 
gfto lstlrabııta mObtaç olduğa 

hakkında rapor veırllmlştlr. 

Altay 
Sahaya Çıkarsa 
Hakem kim Olacak? 

Alsancak spor 11haıu, 19.ı:i. 

936 gfintı Altay ve Izmlrııpor 

kolGplerloe, 26 4 936 gGoft 
Izmlr Erkek J...tse2loe verildi· 
ğloden ogilnc teıadGf eden bl· 
rlnci takımlar ilk maçları geri 
bnıkılmıetır. 

80 haftı saat 15 de y•pıla· 
cık Altay Göztepe maçını, ha· 
kem Eıad, hmir'de boluna· 
mıyacağıodan ve Ahınordu'dan 
Moetafa, yabod da Boca'dın 

Kadri idare edecektir. 

Yar10 gidecek 
Şehrimizde bulunmaktı olan 

gayri mübadlller ıakdlrl kıymet 

komisyona relel Faik Nozheı 
Terem, yarm Oenlzyolhnnın 

Ege vapuru ile letınbol'ı gide· 

cektlr. 

TüUln eksperleri 
lstaobal, 11 ( Bososi) - TG· 

tCln lnblearında ve kompaoyı· 
larda çahean taıan eksperlerlnln 
vokof ve ealAblyetlerl hakkındı 
bir nizamname hazırlınmış ve 
mer'lyete ~lrmfetlr. 

oğlu Haıan kaptan, diğerinin· 

de Ayane1k kazaeının BUAI 

köyftnden Veli oldğu anlaıııl· 

mıııtar. Tahkikata göre kom 
yftklil olan bee tonluk kayık; 

hnaom muhalefetinden ve dıl· 

galaran bOyOklOğdoden bat· 
mıthr. Kayıktaki kumlar sa 

almı' ve bundan ötilrli :sabile 
çıkıp kurtulmak mGmkGn ola· 
mamııtır. 

~ ............................................. mmll' .... ,. 

, 
Kayığan battığı gece, Çamaltı 

tuzlasını çıkarak kurtulmoo 
olan kayık tayfasından Recep 
ile Mehmed'in, denizde nasılea 
ellerine geçen bir kılae parça· 
8•D• earılarak bir mtıddeı eu 
OstQnde kaldıktan ve dalgalar. 

la mflcadele ettikten ıonra Ce 
mal kaptın ad1Dda birinin ldı· 

re ettl~I Allahkerlm ıdlı yel· 

TAYYARE Bugün 
SiNEMASI TELEFON :nsı Ht1r seansda 

ANNA BELLA • Jean MURAT · Jun Pierre AllMONT Chatles V ANEL 
Gibi en ytıkeek FranBJz artistlerinin kuılrtıtle temeli ettikleri eaheıer film 

SONU UŞ 
BClytlk bir •ık hlkAyesl • Heyecanla hın muharebeleri 

Ayrıca : TOrkçe sözlO • FOKS donya haberleri 
SEANS SAATLERi: 15-17-19-21,15 Cumarteet ve pa11r gClnlerl saat 13 de bıelar 
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Q'" ..... _ .. Edebi, tarihi macera romanı 

'· \.;. 
'ı:" 

( Hulusa : 1866 senesinde Bis· 
mark Berlin 'de hariciye dairesinde 
bir dosya tedkiki ile meşgul iken 
perdedar : 

- Parla sefiri Fc;>n der Golç 
geldi! Haberini veriyor. 

Dismork sefiri soğuk bir ve· 
kilde kar~ılayor, kendisinden iste• 
diği mnhimatı vermediğini ve gllzel 
ımparatoriçe Ojeni ile oşk oyunla· 
nndon io yapmağa vakit bulama· 
dığını yfizüue vuruyor.) 

Kont dô Bfsmnrk ayağa 

kalktı, elleri pıataloounon cep· 
lerinde, elgoranıo dumanını 

savura, savora dolaemeğa bae· 

tadı. Biraz sonra, mnhatabınan 
lam karşısında, çelik bakıeh 

gOzlerlnl gözlerine dikti. Fon 
der Golç : 

- İma dtlğlntz dedl·kodo· 
ların TtUyyerl sarayında da 
ağızlarda dolaştığım blllyorom. 
Dedi. ı Belki de, bunlar bftshll· 

Uln boe, eeaeeız şeyler değildir. 

- İtiraf mı edl yorııoooz? 
- EkselAoe, mfleaade boyu· 

roouz, izah edP.ylm. Benden 

istemiş olduğoooz maltlmıt, 

elde edilmesi pek gftç malumat· 
tır. Harbi ye bakanı mareşal 

Randon'on verdiği sıkı emirler 
ftzerlne, 1mparatoroa etrafında 

kl zabitler bflyük bir ketoml· 
yet mubafHa etmektedirler. 

Bunun için hanlardan istifade 

lmklnı kalmamıştır. Bonon iize· 

rJoe doğrudan doğruya lmpara. 
torlçeyl elde etmeğl dfişftodüm. 
Bir kadın gfizelllğlne karşı g6e 
terllen takdir ve iaclzaba dal· 
ma mdğlup olur. Ben de im· 

pıratorlçeye arzı obodiyet eder· 

ken, arada earfedllecek sözler· 

den ani bAdlse ve hareketlerden 

6n0mde yapılacak ztyart.tlerden 

herhalde istediğim malumatı 

elde edeceğlme htıkmettlm. Ki· 
naye soretlle ılk.reulğlalz aek 

·n ihtira! maceraları, eadece 

siyasi bir entrika eserinden baş 

kı bfrşey de~fldlr. 

Blımark gOldO; ağır adımlar· 

la tJômlneye kadar yaklaştı; bir 
dfraeğlal şômlnenfn mermerine 

dayadı, sigarasını blrkıç defa 

daha çektikten sonra : 

- Evet, ben ha vasıtayı ık· 

lıma getirmemiştim. Fakat iste· 

dlğlm malumatı elde etmek lçtn 

bir nBllayı daha tbtlyaç nr· 

dır. Bqno da elde ettiniz mi? 

Diye ıordu. 

- Bayır. Heo(iz elde etme· 

dlm. Fak.et Parla'e visıl olda· 

ğom gOnden itibaren bir an 
bile gayri faal kalmadım. Ev· 

veli, bana meçhul olan mohh· 
)erle içli, dııh olmak için çı· 

hştım. imparatorun seciye ve 

Adellerlnl tedklk ettim; lmpa· -ANADOLU 
-------

Gfinlo.k Siyasal Gazete 

Sılhip ve Baoyazganı 
Haydar Rüşdü ÔK'l'EM 

Umumi ne~riyat ve yazı ioleri 
mfidürD: Hamdi Nüzhet 

. -İdarebancsı: 

İzm~ İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Parti.ei binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutoıo 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aybğı 500 kuruştur. 
Yalıancı memleketler için senelik 

abone dcreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruotur. -Gtlııtl geçmio nfisbalar 25 knruotor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
.. BASILMIŞTIR 

2 .. 

ratoro ldere aeu10ne şimdi ta· 

memen vakıfım. TecrObe ve 
mfivahede ile, imparatorun ken· 

dine mı hene bir f lklr ve ka· 

noatl, bir idare sistemi ve ıl 

yasetl yoktur. ÖçtıocO Napol· 

yona, imparator birinci Napol 
yonun piç oğlu, Kont Valeıkl, 

general F:osard, mareıal Veyan 

bllhasea rele Ruber idare et· 
me~tedlr. 

Prusya bOkumeti baıvek.11 ve 

hariciye bakam, yumruğa ile 

ş6mlnenfn mermerine bir yam· 

ruk vurdu : 

- Fakat, bunlar bana bfç 

blrşey ifade etmemektedir; eğer 

sefaret vozlfenlzl yapmakta, he· 

nim dlrelulflerlml yerine ge· 

tlrmekte aciz blssedlyorııaaız, 

11lzl de, hem de selef lolzdeo 
daha hoeln btr tarzda ~eri çe· 
keceğlm. Ben kadınlara erkek 

hazırlamıyorum . Faal, muktedir 

ve dlkkatll ıl.flsf memurlara 

ihtiyacım vardır. Dedi. 

Bfsmark'm ha ıözlerlle mftn· 

fell olan Fon der Golç : 

- Zatı astlaoelerloe çok de· 

rlo bir eayga ile arıederlm ki 
ben •azlfeml ancak bo tekilde 
te14kkt ederim. Dedi. 

Blemark gOzlerlni muhatabı· 
na, ateş etmeğe hnır mitral· 

yöz glbl dikti ee sonra : 

- Maamaf lh, tecrübe Jçln 
hentız vakit ve fırsat vardır! 

Dedi. 
- Emrim altındaki memur 

ve vasıtaları birçok izler tize. 

rf ne saldırmış bol onoyorom. 

Hepsine de eo 11kı emirleri 

verdim. Bunlar heuGz blreey 

elde etmemle iseler, soç benim 

midir? Bu kadar nazik mee'e· 

leler hak.kanda neticeye ur· 
mak için bir mftddet tavln 

edebilir mlılnlz? Ben, Parlı'te 

hıımetli kralımızın menı.f 11 
dablllade çalıştığımı iddia ede· 

rlm. Bunu yakında ılı. de gö 

recelcelnlz. 

Setir, lradeafae hakim, eert 

ve earlh olarak s6ylemekte idi. 
Sefirin bo canlı -.azlyetl Bla 
muk'ın da hoeuna gitti n 
daha mOIAylm bir tnır takındı. 

- PekAIA! Size biraz daha 

mGhlet vermeğl 14zım gôrft · 
yorum. 

Dedi ve lı mıaasmı doğru 

ytır'1dü1 slğaret kotnsano aldı, 

açtı ve bir tane ıigaret alarak 

Jfon der Golç'e nrdl. 

- İçiniz! Dedi. Dimağı sft· 
kuta kavuetarmık ve daha iyi 
düşftnmek için bundan iyi çare 
Ye vasıta yoktur. 

Blsmark, koltuğuna yaılındı, 

Parla eef iri ne : 

- Benim f lkfr ve mfttaleı 
mı biliyorsunuz? EvvelA, Avus· 

toryanın ılmılf Almanya k.üçftk 
devletleri üzerindeki nftfoz ve 

hı'iliimlyetlal kırmak istiyorum. 

Bo hakkm Babsburg'lar elin
den Prosyı'nao ılmHı lazımdır. 

Fon der Golç bışını taedlk 

eder gibi 11lladı. 

Blemark devam etti : 
- Bu hedefe varmak için, 

Fransa imparatorunun bl ı araf. 

hğını elde etmek lazımdır. 

Halbuki Fransız bOkGmdarnun 

bu husustaki kanaatini bllml· 
yorum, sizi Parıı'e gOoderlrken 

de bilhassa OçOacO Napolyonun 

ha kan11ılal Oğrenmek istedi· 

ğlnl sôylt.dlm. 

- Sonu Vır -

, ' ~ 
Askere Davet 

Edilenler 
İzmir a!!kerllk ıubealndenı 
İzmlr'de halanın yabaoca 

şubelere meneub 316 llA 328 
aakerltk etmemlt piyadeler 

316 114 329 moılkı. 
316 114 330 denl11 gftmrftk 

ve jandarma erata ile ıınaf ları 
heoOz ayrılmamıı olan bu 

doğomlo eratın 20 nlean 936 
pu1rte1I gOaO ıubeye gelme 
lerl Hin olunur. 

Almaoya'nın Cevabı '; Ve Lokarno· 
~~ 

cuların Verdikleri Karar. -önümüzdeki Haftanln Siyasal Faaliyeti, ltalya-Habeş 
Mes'elesine inhisar Edecektir 

--......... .--.-------~----~-
Cenevre, 11 (Radyo) - Lo \,., _____________ J .karno devletlerlnlu nrdllderl 

1 Borsada 1 

komheıloln ihdas ettiği vaziyet 

ilıerlne görOşmOşUlr. Ônftmftz. 

deki hafta siyasi faaliyetler bu 

mes'ele ftzerlne denm edecektir. 

kıyıtlara koymoılardır. Bu ka· 

bll değltlkllkler Tokuooda lo· 
karna devletleri derhal topla• 

Üzüm satışları: 
Ç. Ahcı K. S. 
71 Vltel 10 25 
28 Şınlak z. bl. 10 
29 M. j. Taraato 12 
20 H. Blyotl 10 öO 
12 Albay. tlca. 1 l 75 
5 Ş Rıza hat.,f. H, 50 

165 Bu~ftnkft eıtış 

503535 DnokO yekun 

503700 Umum " 
lncir satışları: 

Ç. Alacı K. S. 
3 l ~- A. Baydar 8 
Zeytinyağı satışları: 

Kilo Alıcı K. S. 
554. 2 A. La font 31 

(Eıkl 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

150 Ton buğday 6 75 
130 c arpa 4 
150 Arpa 4 
172 B. pamuk 35 

K. S. 
10 25 
11 25 
12 25 
10 50 
11 75 
14 50 

K. S. 

8 

K. S. 
32 

Htıe) 

K. S. 

7 
4 75 
4 75 

42 

Hal Santral 
Belediyede bir 
toplantı yapıldı. 

Van belediye mübendlelerl 
ile belediye daire 4mlrled; eır· 

bay doktor Behçet Uz'un bae· 
kanlığıada bir toplantı yaparak 

lJaetorak"ta belediyece yıptm· 
lacak olan bal Hntrahn esas· 

laranı tespit etmlılerdlr. 

Izmlr hal -.aotrah; şimdiye 

kadar TOrklye'nln muhtelif te· 
birlerinde inşa edilen hallerin, 
en pratik olaoı, gerek mtlıtah· 

ıll "fb gerek mflstehllk için en 
eherlıllııl olıcıkıır. 

Aydın V. U. meclisin· 
de bir seçim. 

Aydın (Buıuli) - İl genel 
kurulumuz dftnkd toplantısın· 

da bina Te arazi yazmı komla· 
yonlarının Gyelerlnl seçmiştir. 

Aydın'dın; Maıtafa Diri, 

Durmoe Hamdi, Germenclldl 
Sılt ve Koçarlı'lı Ali Rıza. 

Soke'den; lamıll fiıkkı Ôz · 
eoy, Haan6 Gar. 

Nazilli'den; Esaı Tarkoğlu, 

Mehmet, Ahmet Ege. 

Karacaaodan; İomıll Aksoy. 
Bozdoğan'dın; İsmail Tar· 

han, Hilmi Kıra -menderes. 

Çlne'den; Çiftçi Nihat, bık· 

kıl Norl seçildiler. 

Almaoya'nın teessOrO 
Londrı 11 (R~dyo) - ltal· 

yı'nın Londra ıef iri M. Grandi, 

Alman sefiri Von Hoe'on öl· 

dtığünft haber alıncı, hemen 

-.e ilk olırak Almıa sefaret· 

hıneelne gltmlo •e ıeferelhıne 

erkanının ıee11Gr n elemlerine 

lttlrAk etmlotlr. 

F. Rihentrop 
Londra sefirliğine 
mi tayin edilecek? 

Berlln, 11 (Radyo) - Son 

haberlere göre, Fon Ribentrop 

fevkal4de muvaffakıyet ve me· 

ealsinden dolayı tJlmdlllk Lon· 

dra ıeftretlne tıyia edilecektir. 

kırar, neşredilen beyannameye 
göre Lokarno devletlerinden 

tıçQ Frauea'yı haklı ~örmekte 

ve müzakereye girişmezden ev· 

vel meı•ete hakkında bazı lza 

hat Terllmektedlr. 

Almanya'nıo cenbmın htıs· 

nllnlyet gôıtermedlğlae hDk· 
meıdllmfştlr. 

M. Flanden Vezley'de lradet· 

tlğl nntok.ta ve verdiği mohta 

rada gOeterdlğl veçhlle bu eeas 

lara latlnıd edilmesini Jstemiotlr. 
M. Eden bu esaslar ftzerlnde 

Almanya ile mftzakereye glrl · 

oecek, Almanya'01n noktal na· 

zar v" temayOlüoll tespit ede· 
cektlr. 

Almın projesi tbtlyaca ny· 
gun görOlmemlştlr. 

M. Eden mftzakentta prcn · 
alp ve solb meselelerlnl ileri 

ıOrecektlr. 

B. Bitler ıolb taraftarı bu· 
lonuyorıa, bu esaelar Qzerlnde 

earlh bueket etmelidir! Çt1okO 

Franea'oın teklif terinde Alman

yı'nıu şeref ve haysiyetine ta · 

arroz yoktur. Yalnız cihanın 

beklediği ıolh eHslarını lemin 
edecektir. 

M. Eden 19 Mayısa kadar 

mOhlet iıııtemlştlr. Ve bo mGh 

let klbol edilmiş, bundan sonra 

lokarnocular yeniden toplana· 
caklardır. Ve bu mtlddet zar· 

fındı Fransa lotlhabatmın ne· 
tlcesl de belli olacaktır. 

Sah gftoil M. Madaryıga ile 

M. A nool eolh mtızakerelerlne 
dnet eıaıı için toplanacaktır. 

16 Mıyıı Pereembe gftnft de 

komite toplanarak elde edlleu 

neticeleri ıeıklk edecektir. 

Cenevre 11 (Radyo) - Ce· 
nene lçtlmaları talik edildiği 

için Flandeu ve Pol Boukur 

Perlı'e dônmil,ler ve Flanden 

hemen lntlhab dalreeloe ğlt· 

mlştlr. 

Pol Bookur ba9vekll M. Sa· 

ro tırafıodan saat 18 de ka · 
bul edilmiştir. 

Ônftmflzdekl Sah gilnü mG 

zakereler tekrar baelHyacağlDdan 

Flanden ve Bonkor Ceoevre'ye 

dönecekler ve ooOçler komitesi 

mGzakerelerlne lttlrlk edecek· 
)erdir. 

Cenevre 11 (A.A) - Lokar· 
ao devletleri murahhasları, diln 

saat 2t,1 O dr ikinci defa ola 

rl!k loglllz delegasyonunun 

oturmakta olduğu otelde top 

laomaelardır. 23,25 de eonı 

eren bu toplantıyı mOteakfp 

ıu tebliğ oeoredll.oletlr. 
"Lokarno devletleri, Alman 

hükumetinin yeni anlaşmalar 

akdi için elzem olan itimadın 

iadesi hususunda umumi ma· 

blyette derhal mftzakerata gl · 
rlemek ve lokuuo aola9maemın 
7 inci maddesini tatbik etme~ 

lmkAnıaı vererek hiçbir yar· 

dımda bulanmadığını gOrmilş· 

terdir. 

Bono ola beraber Lokarno 

devletleri uzlaşma lmkı'ialarıaın 

henüz bibbfttüo bercaraf edil· 

mediğl fikrindedirler. Ba dev· 
Jetler, Alman muhtırasıDın bazı 
noktaları hakkındı l1ahat lıte · 

mege karar vermişlerdir. 

İngiltere bftkumetl, Almanya 
bOkllmetlle ba hososta noktal 

Cuma gftnQ df' 18 ler ko· nazır teati edecektir. Franaaz 

mltetl toplanacaktır. delegeleri, mOzakerat eınasında 

Baron Alolzl, Cenevre'den Reo bOlgeslnla bagaakG nal· 

ıyr•lmazdın euel M. Flanden yetinde mfthlm değlelkllkler 

ve M. Madaryıga ile dan 13 ler "okoo lhttmallne karşı iştirak 

Habeşistan'ın cevabi notası 

Italya'nın Zehirli Gaz 
Kullandığını Bildirdi 

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

M. Madaryaga Roma'ya gitmiyor. Salı veya 
perşembe mOzakeresiode Italya hükme ya· 

naşmazsa 18 ler komitesi toplanacak. 
~~~~~~---~~~~~~-

Cenevre, 11 (Radyo) - Da 

beşletan'ıo milletler cemiyeti 

mtlmeeallt, onQçler komitesine 

nrdlğl cnıbl notada, İtalyan· 
ların ze~irll gaz kullındıUarı 

bak.kında şimdiden sonra da 

lıahat vermeğe amade olduk· 
larını bildirmiş ' n haksız bir .. 
taarruza knrban giden lııbe · 
elstan'ıu, mGtearrıı olduğn mil· 

letler cemiyetince tesblt edilen 
ltalya ile ayni maamele ~ör· 

meslnden haber glılemlyece~lnl 
llhe etmletlr. 

Cenavre, 11 (Radyo) - Ha· 
vaı Ajansı muhabiri bildiriyor: 

1 :J ler Komlteal, mualıılol 

Perıembe gftnüne teblr etmieılr. 

Sulh teoebbtlelerlne bu içtimada 

başlanacak, mOzekeratı girişi · 

lecektlr. ltalyı namını toplan· 

tıya Baron Alolzl'nln iştiraki 

muhtemeldir. 13 ler Komitesi 

reisi İspanya murahaeı M. Ma· 
deryagı'ıııo, M. Muasollnl ile 

gOrtlşmek Ozere Romı'yı gön· 

derllmealaden vaz~eçllmletlr. 

Perşembe gftnft olmazsa top · 

lantın1n Cuma gftnft yapılmaeı 

muhtemeldir. 

İstanbul 11 (özel) - halyı 
Babee murahhasları, 13 ler 
komheel milzakerelerlnln hh 

neticesi olarak önllmtlzdekl 

Hh gftnO sosyete murahh1111om 

da lotlraklle mftzakerelere bao· 

lıyacaklardırdır. 

ltılya sulha yanaemadı~ı tak· 

tirde yeni zecd tedbirler ıçln, 

18 ter komitesi lçtlmaa da vct 

edilecektir. 

nacaklardır. 

Parls, 11 (Radyo) - P.-clı 
gazeteleri; Cenevre'de ıon Lo· 

karoo devletleri mftzakerelerln· 
den bahsederek mabteUf m(ltı· 
lealarea bnlunuyorlır. Parl Sa· 

var gazeteıl, AlmRnya'nın ftze. 
rloe dileen vazifeleri yapmıdı· 

ğıoı, Pötl Parlzlyen gazetesi; 
yakında Cenevre'de tekrar gö. 
rfteftlece~lnl1 Flgaro ~azeteel, 
dlv adımlarlle •bir ozlaemayı 

doğru gidildiğini yazıyor. 

Loodra, 11 ( Radyo ) - İe· 
tlsna11z bfttftn loglllz gazeteleri, 
Ceoevr4' mftzakerelerlnden mem• 

nundorlar. Deyll Telgraf gaze· 
teel İngiliz noktal nazuınm; 
diğer nok.tal nazarlardan ftetüo 
olduğunu, Fransız teklif lolo 
elddetle tenkidi mümkftn bu· 
loodoğunu, Taymlı gazetf'8j 

FraoH'aıo Almaoya'ya zecri 
tedbir tatbik edilmesi hakkın· 
dakl uoktal nazarına İngiltere. 
nin cevap vermediğini, netice· 
de ln~lllz noktal nazarının ka· 

bol edildiğini, Almanya, Avrupa 
le blrllğlne razı olursa ea'ao 
muallakta olan ms'elelerfn hallf 
için görOetıleceğl ol yazı yar. 

C•oevre, 11 (Radyo) - Lo· 
karno devletleri arasında Al· 

manya ile bir uzlaşma zemini 
boluoamıyacağı bıklundaki dil· 
şOncelere yer kalmamıetır. Uz· 
la9maoıo lmk.Au dahilinde bn· 

laoduğo anlaşılıyor. Ren mm· 
takasının tahkim edllmemeel 

mea'eleıl bılledllfree Almanya 

ile Lokarao devletleri arııında 

mOzakerelere başlanacaktır. 
Bavu ajaneanın Cenevredekl 

hueoli mohablrl•e göre İtalyan 

delega11youunon Fransa noktal 

nazarını yıklaomaeı mftblmdlr. 

Ren tıbkf m edilecek ol o re• 

İngiltere zaten Fraosı'yı yır· 
dım edeceğini vadetmlttlr. 

Jurnale D'ltalya 
13 ler komitesi için 

ne yazıyor? 
Roma, 11 (Radyo)- Jurnale 

D'İtılya gazetesi: 

" M. Eden bngtln yeniden 

yeniye mee'eleler lbd11 etmek· 
etmektedir. 13 ler komitesinde 

bık mı ıra01yor, m;sollyet mi? 

M. Eden, çlyan başa koparmak 

istiyor 'e muvaffak olamıyor. 

" M. Eden, ileri eOrdOğft 

meı'elelerdeo bir netice elde 

edememekte yalnız mak.eat ve 

hislerini göstermektedir. lngll· 
tere'nln tazyiki ıltıuda zecri 

tr.dblrler lhd11 edllmltJtlr. Ce· 

nevre'de ayal zamanda hakeoı· 

ilk mevzaobahs mıdır? S6ı4 
ile bitecek 111 olsaydı, bo le 

baeka tJekll alırdı . 
Bizce lnglltere ltılyı'dıo 

eGphe etmekte ve bonon lçlo 
iftiralarda bulunarak clhanıo 

İtılyı aleyhine dOomeılol temi. 

ne çahomaktadır. Habeşlıtan'• 
dam, dam kurıanlırını Ioglll• 

fabrikaları -.ermiştir. Banuo 

için Italya1 bo ciheti o tahkiki· 

ol isteyecektir. Bu haklk.atı ı•· 

llblahmer heyeti ıOylftyecek ve 

gOsterecektlr. 

Demektedir. 
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Habeş ve Alman işi, Se}'• A' d r n 'da Serb~~ı __ Sfl~~-n_I~~ 
la~ Karşısında Hiçe indi. 

Esrarengiz bir cinayet 

450 KiQi,ri Bog~ an 1 Milyaı~ Dolar Za- nihayet ayd1nıatı1d •• 
Bir Gazetenin Piyasa Tet· 

kiklerinin Mahiyeti. "'( J ' Ayd1D (özel) - Dıl•ma ka 

b' 
manana h•ih Kmldar köyün· 

rar Yapan KorkunP Seyla . de kör ve ··~ır Hatice adtDda 
~ bir kadının öldtırllerek dere 

ceğı llAo edildi, battA neticeler kenarında bırakıldığı, katilinin 
bildirildi. Mesel! f llAn tehire bnlonımadığıoı yasmıttım. 

ı.ın 11ıtlerde au b11ıcıkt1r, tu 
zamanda ~n yilbek irtifaı bu. 
lıcak ve filin gaoden itibaren 
çekllmeğe baelıyıcaktır denildi. 
Mahalli memurlar ise hangi 
evlerin, dftkUn, fabrika VeH· 
lre yerlerin boeıhılmaaı IAzım 
geldiğini ilan ettiler. 

işte bu yazdeo lnean zayiatı 
azdır. Baaıahkların önfine ge 
çHdl. Fakat mığazaların ve ev. 
lerln blnblr tftrl4 eıyaıını iZ 

bir zamanda çıkarmağı veıait 

bulunamadı; çöken evler ise 
eolar içinde parçalındı. 

Ortada hiçbir emmare ve iz 
bırakılm•d•o lelenen bo cloa· 
yetin faillerini cnmurlyet ad · 
Uye ve 11bıtaıı meyd.n çıkar· 

mıt kendilerini adliyeye tel · 
llm etmletlr. 

Jandarma kankol kuman· 
danı eftphelendlğl birçok kim· 
aelerl sorguya çekerken bun· 
larıo içhıden o köyden kaa11p 

Moıtaf•'ıno yınaem111 gll Meh· 
met kac;mıı, tekrar ele geçlrl· 
lince ıuçunu itiraf elmlttlr. 

Bir aile kurtarılırken 
Sel baımıı evler içinde dünyaya 
yeni gelen çocuklar da vardır. 

Ev hayvanlarını kort.ımak bir 
derd olmue fakat hayvanlara 

karı• eev iyi göetermletlr. Ter· 
biye edllmle bir at yftzftrek 

Ôldilrftlen Hatice k1Bap Moı· 
tıfa'nın yeğeni lmfe. B•tlce'oln 
köy dellkanlaları ile konaımaıu 
Maıtafa'ya dokunmuı ve ya
n•emaaı gal Mehme'de Had· 
ce'yi öldftrftrae 100 llra ver 
meğl vadetmlı, 1 O llra11nı d• 
pe,lo vermle, gftl Mehmet te 
paraya t•m110 Batlce'yl öldGr· 
ma,. 

Nevyork (Bueosf) - Sel, 
ael, sel ... AmerJka'nrn geçen iki 
haftalak en biiyfik haberi hep 
bnndın ibaret denlleblllr .. HA· 
lA devam ediyor. Blrleetk hü
kumetlerin ıırk tarafı su al 
tında kaldı. Mftthlş yağmurlar, 

çözalen bozlar, eriyen karlar, 
çöken bentler buna sebep oldu. 
Nevyork'on elmal ve cenobuna 
dflıen vasi yerler ve birçok 
eeblrler bOytık zararlar gördft. 
425 klel boğuldu, 450,000 kl§I 
evsiz kıldı ve bir milyar dolar 
zarar ve ziyan var. 

Bu bilyilk: felAket Alman, 
\'e Habeıı bıberlerlnl gazetele· 
rJn birinci aahlfelerlnd .. o geri 
yapnklara aiti . Jepon ve Cin 
vekaytf hltllmez oldu. 

Selln bastığı 17 hükümenen 
ençok zanr gören Peoellvaola 
dar. Maaaaçmıete, Connektlküt, 

Meyn ve Vlrclına da az zarar 
görmediler. Solar 38 ve bazı 

yerlere 58 kademe kadar yük 
Beldi. Şehirlerin aokaklarıbda 

ıındallar ve motôrler kullanıl· 

dı. Polis kuvvetlerine osker 
llAve edildi. Y Hılı n gönftllil 

50 bin kırmızı salib leçlıl im· 
dada koaıu ve hastalığın önftne 
geçti. Selin basmadığı yerlerden 
tnUyoolarca dolar toplandı ve 

kırmızı ıallbe •erildi. Baku· 
lbet para ve 10,000 den fazlı 
leçl gftnderdl. 

Zırarın inaan tıraf larına 
gelelim: 

Sellerden 4 25 ld1Jlnln bo 
~otmaaı 125,000,000 ahıllel 

olan birletlk Amerika hiikô· 
tneıl dıblllode çok mlhlm bir 
-.ık'adır. ÇOokft buroda ziraat 
teekllatı, bna boroluı ve su 
leleri idareleri pekçok. 8ereey 
~onırol ahında. Telgraf. tele · 
fon, radyolar memleketi ağ gibi ... 

kıplamııtır. Evlerde milyonlar· 
ca radyo makineleri var. 

Mes'ul idareler, memurlar ' 
ve şlrkeılerln biç ihmali yok. 
Ölenler, mallarım canlarından 
QetOn tutan ve evlerinden ve 
dftkkAnlarından bir tftrlO. •Y· 
rılmak letemlyenlerden ibarettir. 

Buna birkaç fedakAr polis, 
hfılye memurları, doktor, izci 
ve bışkHınıo camnı dfteilneo 
ferdlerl llhe etmek lizımd1r. 

• 

1 

otuz klel knrtarmıetır. 

Gazete hıbercllerl kendi lo · 
lerlnl görftrkf'n bOyftk hizmet· 
ler yapmıelardır. Sellerin b19. 
mıt olduğu yerde "Verici rad. 
yo maklnelerl,. ile gltmle ol..n 
muhıbfrler vak'aları olurken 
her yerde oeeretmfeler, fell· 

• 

Bozdağanda konferans 
Bozdağan (özel) - Aydın 

urbayı dan llc;e11loe gelerek 
parti Hlonunda İnkılAp ve 11 
ttklal mevzulu kooferanılarnu 

\erdi. Kooferanaları Hlona 
dolduran 400 den faslı ynrd· 
dıt dinledi. Hatip birçok defa. 
lar alluelaodı . 

1 Nöherçi Eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltındı BI · 

lal, Kı.raıaşta Saoıo, Keç~cf · 
lerde Yeni lzmtr, lrgadpaza 
rıııdı A•ri eczanf'lerJ açıktır. 

maıar,nda •h•llye gôeterHmlş · 

ılr J Amerlka'da poltaler bem 
fen• ve hem iyi adamlardır. 

Hırıızlar pollılerl fena tanırlmr, 

ahalisi ise polisi dalma yar· 
dıoıcı bilir. Adam boğuluyor 

ise poll• kurtarır ve ilk yar 
dımı yapar. YHgın varea ilk 
yetişen polistir. Otomobil ka· 
z411 olursa Uk hizmeti garen 
polletlr. Yollerda ihdyarlara ve 

SeyUibzede bir şehirde sokakların gorunuşu çocnklara yardım ederler ve 

Hava ve muhtelif borolar kerzedelerden, 111,,ıerlnl balı· dafmı glfter ylz göıterirlmr. 
selden bir, iki ve bıt•l 6ç gftn mıyaolara haber vermleler felA· Sa baıkınlar•oda itfaiye dahi 
evvel ah•llyl haberdar ettiler. ket yerlerine kurtarıcıların ye· çıheır. Garip olao bir elbet 
BaaklD eetllnde yağmurların tlomelerlol tahakkuk ettirmle· aella baetığı üç dört bayak 
gelmekte ve birdenbire gelen ler ve ao içinde kalan otel •e ıehlrde ıu kıtlığıdır. Su depo· 
sıcakların her yerde bozları bina aaklnlerlne olup bitenden ları ıel ile dolunca içecek ıo 
çok çıbok çözmekte ve karları malômaı vermlıle" ve tayyare· kalmamııtır. Baeka bir ıehlrde 
ııClr'etle eritmekte olduğu ve lerle uçan muhabirler de ıula ise ıu içinde bayak bir yangın 
eogoklardın donan veyıhnd rın nerelerden gelmekte oldu· olmoe ve bir çelik fabrtka11 
Ani bfr surette c;ok su almış ğuno ve n"relerde fazla kaba· yaomıeı-r. 

olan topraklarJD fazla ao fcmek rıklık gösterdiklerini ve hangi Bir milyar Dolar zarar; ne 
kabiliyetini kaybettiği ve bunun mahallerde kazazedelerin lmdıt blyak ziyan. Fakat bu bir 
için bir arayı toplanacak ol.u beklemekte olduklarını bildir· mi 1yar Dolar zarar bir mllyar 
anların topr•k yftzflnden aka · mleler, ılnema ve fotoğraf tar , Dolarlık le meydana getirmek· 
c•ğ• ve dere ve nehlrlerJn su almıelardır. (Bu resimler ayni ıedlr. 

farı yatakları içinde taeıyamıya ~tınftn akeamı Nevyork sine· Meseli en büyfik ıanr gö· 

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

Aşağı-Yukarı Her Mahsul Hakkınıla 
ki Haber Ve Fikirler Yanlışmış? 
Bir grızeıenin haftalık piya 

sa durumu yazıcısına, 
Bir ,;Helede her hafta iz 

mlr'Ja haftalık plyaıa durama 
nu lncellyen yHılarınııı görü 

yor, btıytık bir ltlmallıılılda 
okoyoruı. 

Bu gazetenin İzmlr'ln ve 
Ege'nln 0.rilnlerl için doğra 

olmıy•n rakamlar .e mGtale· 
alır neeretmeıl blılm RGnlG· 
mazı ftzcJaıa glhl mftıtabıfl 

n tftccarı da tereddtlde ın · 

keımekıedlr. 

Borsanın btlhenlerlnden ala· 
rak neerettlğlnlıl blldlrdtğlolı 

rakamlara bir dlyeceğlmlı yok. 
LAldn bo aatıılara ald yarat· 

lftğOnüz mGlalealar, plyaaa tan 
d.usları ve bıttA f latler ve 
stoklar biç le y11dığınıı gibi 
değll. (Piyasa durumlara bak· 
kında tahkikata mlstenlt ma· 
h1matım1zı ayrı ayrı •tağıya 

learetllyonz) dlyorHnız da ma· 
hlmıtınızıo tahkikata mlıtenlt 
olmadığını, yalnıı rakamların 

bayakllk veya klçlkl6ğloe 

gôre bakam nrdlğlnlıl lıbat 

edeceğim. Son haflald yazını•· 

da arpı, pamuk, palamut, zey· 
tioyığı, azam, buğday gibi 
Ege'oln belli baelı ahı 6r6oftn· 
den babıedlyorıuouz. Bu altı 

Qrün hakkında da ıerdettlğlnlz 

mfttaleılara birer birer tllte · 

ce~lm. 

ren eeblrlerdra Piuborg'ıa ba· 
aılıo gazetenin f la•oı mubar 
rlrl bir tetkf k yapıyor •e amu· 
mf harpt•n sonra artan itler· 

· den daha faal ticari, ııaal ve 
mali bir faallyetlo yaz göııer· 

dlğlnl yazıyor ve r~fabın erbre 

giller yilz göıtereceğlnl bildi· 

rlyor. İnsan ko'netl tılebl o 

kadar artmıttır ki çahtacak 
kAfl miktarda adam bulana· 

mı yor. Herkee ltde H para 
kazanı,ror. Amerika çelik ıaaa · 

yllnl a açta bJrlal ılaeslae ılmıf 
olan Pltaborg te'brlndeld fab· 
rlkalaıın hemen bepel lıtlh11· 

lAıa baılamıılardır. Bayık 1a 

naylln kasaomak için 11rfet· 
meğe baıladığı panlar ılstl. 

lerek toptancılırı Ye pe11ken · 
deciler., alaımıktadır. Baadaa 
baeka hftkumet te milyonlarca 
Dolar yardım paraıı 1arfetmeğa 
baılamııtır. 

Sel, felAlet, ziyan, kazanç 

ve refıb hep bir arada, itle 

garip Amerika ... 

Ahmed Ro'benson 

YHınısda 1·7.4.36 bafıaaıaı 

ele alıyor ve millalealartnııı 

bu haftanın 1atı1hmoa gftre 
yilrfttClyonuoaz. Ben de ayal 
haftanın durumuna fjatet oda1 

ceğlm. 

l - Arpa 
Size göre 1 ki bafıadanberl 

fail bir bale gelen .rp• plya· 
s11ında ıon hafta lolnde yasal· 
mağa de~er yenilikler görll· 
memlı. Bunu göremlyen ılsıl· 

nlz. Halbuki ben bafıa içinde 
birçok yeolllkler gördlm. Ba 
clmledeo olarak hafta içinde 
hasır mal f l•tlerlode blru 
daha yClkeelme kaydedllmlı de· 
meni ze kerıı, maalesef hafla 
içinde mrpa f latlerl hayli geri· 
lemlıtlr. AlAkadarlara eorarH· 
oız bugfialı::O flatlerlo, 4,25 
kuruı olduğunu size söylerler. 
Bir de, talepler geçen b.ftı · 

kinden daha nazlı karplan· 
mııtır diyorsunuz. BIJAklı haf· 
ta içinde arzlar talipler tara· 
fından nıala karıılaomıııır ve 

ha aebebteadlr ki f latler dit· 
mittir. 

2 - Pamuk: 
"AIAkadarlarıo tahminlerine 

göre ıa Biralarda pamuk plya· 
Hlarıoda ~örOlmekıe olıa do 
romun bir drrt>ceye lı.•dar 

mevelm icabı olarak kabul edil· 

meal IAzım" mıı Rica ederim, 
aöyleylols, bn ıudan mütalta 
bjz •IAkadarları ve mlbtabılll 

temin eder mi? Ifadeolale de 
teyid eutglolze göre pek çok 
derecelere ayrılan ıebeplerdea 

yaloıa bir dereceılol learet edl
yorıunoz Bo da bari yerinde 

olıa? Ne gner. O p•muğua 

elmdl lam lı mevalmldlr. 

3 - Palamuı : 

.. Börea b11lcl yepılmıt maa· 
mele f latlerladc eekl haf lalan 
ald f latlere nllbetle kClçtlk bir 

gerlleme g~rllmaı,. mit. Alt· 
kadar palamutçutar bu yazıyı 
okuyunca kıı kıa değil, kahta· 
ba ile gtUdt\ler. Sis uyuyor· 
musunuz All•h •ıkına? Pıla. 

mntun me91lm baıındanberl 

mdtemadlyen - hiç gerllememek 
lsere · her hafta Ye hatt4 her 
gla dn adıml1rlle ylrldGğlDG 
ve f latlerln gerilediğini bildir· 
dlğlnlz haha içinde de yeni 

bir hız aldığını en kGçftk bir -pNlamot tlçcar •eya ılm1arın· 

- ................................ ._ .......... 
dan kolayhkla öğreneblllnlnk 
Ye bono daha enel clğr~nerek 
yazınııı hakikate uygun bir 
ıekilde yuablllrdlalz de .. 

- Kendim yeni bir iş, yeni 
•e barOkOIAde, biraz d• tehll· 
~eli bir macera hıeyoram .. 

- PekAIA.. Elimde bir fareat 
••r, sJı& caaoslok teklif ederim. 
lleaı de ıılz ••Seyahat bavulu,, 
()lıcakıınıı! 

Ve bo kıH muhavere ile lkl 
•dıaı çok kolay ve çabuk an · 
1-ttılar, Svlç de A vrop• dev· 
1eUertnden birisinin nam ve 
beıabıoa, " Pekçok vesikaları 
te IDohabere evrakını hımllen 
l>ırtı'e hareket eımletl. 

81zsat S•lç'lo a~yledlğl veç 
bile, Berllo'de Sovyet Rusya 

~... tetkllAtı oef inden aldığı 
''-lr laerlne fHllyet merkezini 

Parlı'te kormu,ıor. 

Gene Sovyet casus teıkllitı · 

nın rt!hherllğl ile blnbıeı Do· 
molen ile tanıemıo idi. 

• • • 
Parls'ln Semen·Ver ıokağın · 

da, oldukça lbCUevazl bir evde, 
orta yıelı bir karı n koca. 
sakin ve müsterih y•ıamıkta 

1 dl. 80 ailenin reisi blobaeı 

Demolen •• Aeker n mUlet,. 
meemoasımn mGdflrG idi. Ne 
kendisinin ne de ailesinin bO· 
yık mHraf lmrı ve ıeraf ları 

yoktu. Gayri tabii hiçbir lptllA 
•e lhliraaı da yoktu; kadın, 

içki n kumarla alakadar de· 

tlldl. Şaphell temaıl1rı da tee· 

bit edllmle değildir. 

Miralay Domolen'ln letlntak 
evrakından bir sahifeyi nakil 
faydalı görüyoruz: 

- 1933 seneıl haziranının 

altısında, akeam lzerl saat ikide 

Monaorf parkından ne için geç 
tiniz? 

Demoleo cnab vermeden 
evvel ozon mtıddet dtıılndG: 

- Oradao geçmle bolablll· 
rlm; çOnkl mecmu.mın basıl· 
dağı matbaaya oradan da ~ldllir .. 

Dedi.: 
- Çenkl 

ıaaırmııınız? 

- Haylı! 

isminde blrlelnl 

1933 aeneııl 6 haziranında 
ö~lenen ıonra saat IU de ~la 
Monaar~ parkından gtçtlnlz, 
sizi orada elinde bir pıket ol· 

doğu halde bir Adam bekliyor· 

do. Oradı onoalı asan bir 

milddet görftoıanaz. 
- Hatırhyamıyorum. 

- Bu dam parka sizden 
bir çeyrek Hat evvel girmiş 
ve eUnde hloblrıey yoktu. 

- Bono ben oaaıl bllebl· 
lirim? 

Fakat alzl görenler var. 
Ktm? 
Mukabtl c11011 

ajanı Pentlru! 
Morla Çenkl 

teeldlAtı 

A voaıurya ıebeaaından. Fran· 
aız mukabil casoı teıldlAtı ta· 
rafından sıkı ıurette taklbedll· 
mekte bolooaa ılphell bir 
adamdı. Fakat ba adam, mahir 
caıoelardao idi; Bonon için 
kendlılnl her tirli tıklbattan 
korumak yollarını biliyordu! 
Ba adam blrgln Monıarl par· 
kına glrmlf, ığıçhkl1r ar111nda 

klybolma11a. Kendlılnl takibe. 

den . makabil caıaı t~ıkllAll 

zabılaBJ, izini bolamamıılar, fa · 
kat o ıırada oradan geçen mi· 
ralay Domolen'I nlolo kapııına 
kadar taklbetmlılerdl. Zabıta 
kanaatı, Çeakl ile Domolea 

,parkta görlımlılercllr. 
Zabıta memurları, kapıcıdan: 
- Şimdi içeri giren adam 

kimdir? Diye 10rma1l•r n: 
- Mlr.lay Domolen! Ce•ı· 

b•nı almıelardı. 

- Kimlerin alyaretlal ka· 
bul eder? Slyaıi itlerle alaka· 
dar mıdır? Halli hareked aa 
sıldn? Hangi gazeteleri daha 
fazla nya deY1mlı okar7 

Gizli zabıt• bu ıaallerla ce· 
1 

vahanı teıblt için oabımığa 

baılamıı ve 6 haslnndaa ki· 
oonenele kadar mlnlayı takl· 
betmlıdr. 

- Şonu ~ar -

Hele "Palamut lhraeaıçıla · 

rınca ecnebi plyualardan 9'ld 
teklif terin kabul edllmemeal 
ylslndea tlmdlllk ahı •erlıler· 
de blru bir durgunluk: gôrll
mekte,. olduğu hakkındaki gö· 
rilt Ye mltaleanıs daha kaçak, 

daha l1abetılz. Zira abcı pl71· 
uların .teklif lerl memaonlyetle 
kabul edUdlğl n ba plyaıalarla 
çok glzel lı.ıler yapıldığı gibi 
dahildeki ıbı Yerlılerde de gftr· 
biz bir canblak Hrdır. Kı11ca 
lıler yolundadır. 

4 - Zeyıinyt:ıgı: 
11Zftytlayığıaın IOD haftayı 

alt plyaıı Taziyeti aııA• yukarı 
geçea haftanın ayal., lmlı. Hı· 

fi.. Bayardağaaos hlftı içinde 
seytlayaıı f latlerl bir hllta 
Gncealae karp klloda IO kuat 

- Sou ., inci ~- -
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Atıcıl k Sporunun Temeli Dün Atıldı. Ingiltere ile. 
• Almanya Te -

- Başı J i11ci sahifede - yetil olen hHealardır. Bo ıaretle memleketinize, yor· 
öğreolre, B!kerliğl çok kolay General l\.eromiddlo, mohte· donun en bilyftk yardımı da masta Bulunacak. 
geçer. lif uloal11da ıtacılılr: t11tblkıtın,. yıpmıı olursonoz. • • • • • 

Dedikten sonra hOkumeıiml dan bahsettikten sonra mftstık· Alkıılanın bu hitabeden - Ba~tarafı 1 inci sahifede -
;..lo her spoc şubeslode olduğu bel barbde yeloız asker kuvve. sonra General Kerameuln Ko· mıı olan tedblrleı: bıaeblle ft. 
gibi atıcılık ıubeslnde de yaptığı tinin harb için klf ı gelmlye. camın; atıcaht hıkkıoda ilk tlbaz edilecek tedbirlere, hll· 
yardımdın tıOkrenla behset· ceğlol, milletlerin bfitfto fertle. derel vermlı, mavzerden baıla · bHH Almıoya'ya dı tatbik 
mlu ve: rlnln harbetmeıl IAzımgeleceğlnl yarak hıf lf ve ağır makineli edilen husole karıa kuyod lh· 

- Derslerine başllyacaeımız hangi mlllet, ordusundan başka tafeklerle toplardın, bombılar· tlrezına dermeyanını mecburuz. 

11tacık lştnde bize kıymetli dere b6tft.n ferdlerlnl aekerllk ve dan, bunların muhtelif harp· Demlttlr. 
!erini estrgemlyen komutam· sanayi bakımından iyi yetlttlr· lerde kollınıhııodın bahsetml9, M. :Fıaoden n Vanzeland 
nııza teşekkftrlerlmlzt ıooarız. mlvse o minetln, diğerine ga· çok değerli malamat vermletlr. Alofıl'den ıoora: 

Demiş, ulkı~lanmıştır. lehe çalacağını söylemle ve: Dersi, bftytık bir ehemmiyet· - İtalya'nın mesaimize fttl· 
Bundan sonra mOatabkem - Avrupı mllletlerl; onun le takip eden genç icaz ve ka· rald kat'i ııurette lhımdır. 

mevki komota01 general Ke · için askerlik (a~ından evvel dıolarımızan bn bareketlerlnl Demletlr. 
ramettf n Kocama o; çok veciz J?ençlerfnl askerlik osolQne ııkdlrle karşılı yan d~ğerll ko· M. Eden bu hosoatıkl nok· 
bir hitabede bulunmuştur. Hl· göre yetlşiiriyorlar. Askerliğini mutan; Avrupı devletlerinde tal nazarını mahlm ıekllde fHh 
ıabeyl yazıyoruz: yaptakton eooro da gene oyot kadının aııkerlfğe verilen etmlıtlr. 

- Arkodaıler; sizinle ko· teşktlôtta onların askeri bilgi- ehemmiyetini de anlıtmııı •e : Parlı, 11 (Radyo) - .Fransız 
nnımak fırsatını elde ettl~im lerlnt muhafaza edecek şeklide - Biz Tftrk'lerde kadamn gazeteleri lnglllz siyaseti aley· 
için bOyük bir sevinç duyu· çahetmyorlar. eekerllğl, cengAverllğl yeni de· hine neırlyıua devam etmek· 
yorum. Memleketin mfidafaası· izciliğin de bir nevi askerlik ğlldlr. Milli mftcıdelede pek tedlrler. Ani zamandı sosyeteyi 
na taalluk eden herfşte blllrııl· oldoğooo e~yleyen komutan; çok: kadınlarımız cephelerde de lhtlzar hallode tasavvur 
nlz ki biz sekerler, çok baseıeız. ı k ı b f çalışmışhr. etmektedirler. 

B 
mem e -eı n mn teli yerlerinde 93 Barbıoda Erzurom'da 

o vadldo memlelrP.t geoçllRI poligonlar bulunduğnoo, Kon· bir Gazeteler: "Emntyet n ra 
tapynmıza giren ve yer· h 

ne klzmet edebileceğimizden ya'da uktlle bir poltgon y1tp· atını elde etmek için Uloıılar 
le~en carhk Roııy191 kuvvetle · 

dolayı efmdlden bir gurur tmp gençleri atıcılık: için "alıa. sosyetesi kıoallarmdan bıeka 
" v etol, baha, kılaç ve bıçıklerla 

hissediyorum. tardığını, mekteblerde askerlik ellahlanao kıdınlaramızın kese· yollardın çare aramahdır. 
Ackadıılar; blllrslolz ki, dOnya tedrlsahmn mecburi oldoğnoo rek tepyayı zaptettlklerlol ve "Fransa 'nın men af il tcıbıtı, 
m6sell4h bir kuvvet haline gel · izah etmiş ve: bunun tarihe geçmlı bir hAdhe Itılyan aleyhtarlıgı yapan M. 
mletlr. Yani silahı elinde uloe· - Atıcılığı iyi l)ğrenlreenlz, oldu~unu anlatmıştır. Eden'lo sly1&etlne uymamık 
lardan ıeoekkOl erllyor. Bu ça· asker olunca lılnlz kolayleeır, Derslere kıılaDJn iç avloeun· Jiizımdır ... 
lıemada geri kalan mllletlerln askerlik lcepları çabuk kav· da bogfinden itibaren başlana Demektedirler. 

hayıt haklara } oktur. Bfitfto ranır. Şfikranla söylemek mec· ca tır. Şimdiye kadar atıcılık Tan gazetesi: 
hak kuvvete dayanıyor. Ve gO· borlyetlndeylm ki bu buıuıra korsana 345 klet yazılmıştır. ..Fraoııa'oıo to bftydk men· 
rüyorsunoz kl önfimiizde bir ilk adımı atan n muvaffak Çumartesl gftnü aaat 13 den feıtl Cenevre'den ayrılmık ve 
lıalyan·Babeş davası vardır. olan Cumhuriyet bftkumetldlr. 19 za pazar günleri eaat 7 den eski doııtları yeniden kom 

General; burada ltalyı ve Arkadaelar; ıunu da llAve 10 a kadar den yıpılacaktır. maktır· Fransa, zecri tedbirleri 
Habeo kuvvetleri ve vaziyeti edeceğim ki Türk mllletl ile l'firk Derııldrln kııla avloıooda İtılya'y• artık: tatbik edilmesini 

hakkında bir mukayese yap · olusu arasında bir fark yoktur. verilmesi, merkezi n bf'rkese lııtemektedlr ... 
mışlar ve sonra atıcılık mev· Türk ordaııo; Türk mllletlnfo yakın olduğu içindir. Boradı Demektedir. 
zuuna geçerek demlılerdlr ki: özlldilr. TOrk aııkerlerl uluııla derıııler Uerledlkten sonra ıtaolar Cenene 11 (A.A) - Lokar· 

- Atıcıhk; diğer sporlar gi· dalma beraber çalışmıetar. Bae· için Poligona ~tdllecekılr. no devletleri murahhasları dftn 

bl bir spordur. Blllyoreunoz ki ka milletlerde olduğa gibi ordu, Zecri Tedbirler eaaı 21,ıO dı ikinci defa ola · 
her spor ahlAkı tasfiye eder, kral ve podlşıhle beraber olup rak loglllz delegasyonanon 
vQcudo kuvvetlendirir, meml~ · millete sUiib çekmemlıtlr. Or· ltalya'yı Sulhe oturmakta olduğu otelde top· 
ket mndafaaeı için mOhlm bir domuz; milletin yfikeelmesl, lıomıelardır. 
mevcudiyet yaratır. fnkıl4bıo muhafaz1Bı için cın icbar için Konulmuş S1&l 23,25 ıe ııona eren ba 

Bir yorddııın, memleket roü· vermiştir. Bu neticeyi doğuran Ceneure 11 (Rıdyo) - Ek· ıoplaotayı mdteaktp ıvağıdıld 
dafaasınd• vazifesi, attığı vur· karşılıklı ııevgldlr. lstlklAI za· ·vator cumorlyetlnln morahhısı tebliğ neıredllmleılr: 
mığa dayanır. En büyftk ko · ferlmlz de hiç ıtııpheıılz bogftnkd zecri tedbirlerin ııulhe icbar Lokarao devletleri Alman 
mındanlar, en mıhlr manev· kovvetln mohassaluıdır. Ordu· için konoldoğo ve hılbokl bu hOkdmetlnln yeni anlııma akdi 
racalar, mıbaretlnlnl, zaferle· sunu sevmlyen, TOrk olamaz. tedbirlerin ltalyayı sulha yanaı· için elzem olan ltlmadıo iadesi 
rlol ıtıcıhk sayeıılade gôııter · Çünk.Cl ordunun en bftyCUı.: t1rmadı~ını ııôylemlı •e hn haııosooda omuml mahiyette 
mlo ve kızanmıalardır. amacı, milletine, vatanına biz eebeble hftkftmetlnln bu ted· derbıl L v mtızı.eraıa girişmek 

Demek oluyor ki bQt(ln mu met etmektlz. birleri tatbikten nzgeçtlğlnl •e 1okaroo aodlaşmaunın 7 
barebelerln nctlcealnl anığını Arkadaşlarım; blldlrmletlr. Ve: inci mıddeıılnl tatbik etmek 
•ormak teık:H eder. Esasen Gelecek harpler, geçen harp· - Hftkıimeılm mınıeız bir lmk&nını verecek hiçbir yar· 
T• L l t 1 k k ı d L b tedbirle solho dahı fazla teh· ur• o oeo yara 1 ır en 11 er er en ÇO• ııka olıcaktır. dımda bnlanmadığını gôrmftı· 

t t ı 1 T ıhı 1 Ç k h dide maru"S bırakmakta devam ve a ıcı yara 1 mıı ır. ar m · ftn d arh sllAh vasıtalarının lerdlr. Booonla beraber Lo· 
zla çok eski olduğunu, tarihe çeşitli olmıııı ve geyel çabuk edemlyeoektlr. karno devletleri uzlaema im· 

ıan veren IGtohıtımızı biliyor· tekemmftl etmeııl, bngan 11ker· n,.mfetlr. kAnlarınıo benftz btısbfttCln 
sonoz. Binlerce seneden beri llğl ıamıml\e bir aan'at ha'lne Kar fırtınası bertaraf edllmedlgl fikrinde· 
yaııyoreık: bono bızumozun getirmiştir. BogftnkO aakerllk, Londra 11 (Radyo) - İn· dlrler. Bu devletler Almın 

kuvvetine, gOvenclmize medya· kora koraya bir cesaretlen glllz aabtllerlnde mQthJı kar mohtar11nıo bazı noktaları hak· 
noz. Biz konetll bir mllletlz, ibaret değildir. Asbrllk, bogftn fırtıaaeı hftkftm sQrmekıedlr. kında lzahıt letemeğe karar 
tOredl bir millet değiliz. tekniğe ve 111n'ıta dayanmık· M. Eden'I Londra'ya getirmekte vermielerdlr. 

Atıcılık, lnB&olarda nefsine tadır. olan tayyare bu fntıoa ve tipi Inglltere hQkumetl, Almanya 
güven, başarıcıhk gibi haeealara Borada ilk dersi ben açıca- yGzftndeo çok büyilk mfiıkO· hakumetl lle bu hosoeta nok· 
yaratır, ~bftyOk bir enerji ve· ğım, llerlelnln, ıılzln için çok IAta teeadftf etmlıtlr. tal nazır teati edecektir. 
rlr, yılmamak hassH•Dı artmr. hayırlı olmaııoı dilerken Ôğrtı· § Madrld 11 (Radyo) Franııız delegeel mftzakerat 
Bu bassalar; muvaffak olmak neceklerlnlzfn, istikbalde elze Madrld'de boyftk fırtını olmoo eıınaeıoda Ren bOlgeıılnln bu· 
için birinci derecede ehemmi· çok yardım tıdeceğloe kentim. ve dola yağmııtır. Zarar çoktur. gankü vaziyetinde milhfm değl· 
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başa çar Aleksandr'a dargın ve 
hattA dftşmao vaziyette idi. Mı · 

:rıltılar ağızlarda dolaııyordu. 

Sevdiğini earoy klolt!rlnden, de· 
dlkodol ruıdan muhafaza lçlo 
çarın bütiln hükO.mdarhk nü· 
fuz ve kuvvetlerini kullanması 
!Azı mgell yordu. 

lve GrandOkler de karışmıe 
idiler; Çar, f mparatorluk aile· 

sinin I!~ ~nde taarruza 
uğrıya~~ f ah~lo eclf yordu. 
Maamaf lb lmparutor, Katya'yı 
geldiği g7a delllıe bile, o ğece 

glirecek tedbirler ılmıeıı. 
Katye ile Matmazel Trepö 

Petreeburg'a ancak akıımın 

9 unda gelmlelerdl. 
Katerio IOks çiçek demetleri 

arasında çarın bir mektobuao 
kendisine montazır baldo! 

Mektupta: 
"G~ldlğlo anda yat, uyu, 

istirahat et. Gece yuıııına doğru, 
uyan! Bent bekle. ÇOokQ gele· 
ceğlm. Alekııandr" 

Matmazel Trepö ayni g6n 
Parls'e döadO. lstayooda Kıtya 

ile vedılııma çok acıklı oldo. 

Tren, son dodağtı çalırak Pet· 
resburg garından ayrılıyorken, 

Katya Matmazel Trepô'ye: 
- Allah naelb etıe de, ben 

ve Aleksaodr elzl Parls'te bir 
daha ziyaret edebilsek .. 

Dedi. 
Tren uzaklara gittiği halde 

Kıtya, garın rıhtımından uzun 
mOddet, dalgan n mftteesslr 
kaldı. E•et bu bftyak gdrftl· 
tftlerle ozıklıra doğra koıın 

nakıl vasıtası, Kıtyı'Jı en bft· 
yftk ve biricik dostundan ayı· 

rıyordo! 

Kaıya, bentız oodokoz ya · 
eında olduğu hılde, hayattı, 

Rusya'oın biiyfik paytabtJnda 
aelı.ı ile baş.başa, yalnız kaldı. 

KOçftk kız dozlu Mart, Smol· 
nl de blrşey daha kalacaktı. MI· 
nan, boyak kardeelaln talebi 

ile Katya'ya dargın olan Kolo, 

Nlklta ve Alekııls muhabereyi 
de kesmlılerdU 

imparator Alekııandr, bu hu· 
susta De kadar mes'ul olduğunu 
anlıyordu. hu genç kızı bu 
suretle ailesi efradından ayırmuı 
olmak, kalbini sızlatıyordu. Bo· 
nun lç•n Kıtya'oın bu yalnız· 
lığının merarealnl elinden gel· 
dlgl kadar azaltmağa çare ara· 
yordu. K.atya'ya atlar temin 
edil mi o, f mparıtorluk tlyıtro · 
ıuoda hoenııi loce nrllmhtl.~ 

F11kat; kalbini ııevda ııırmıe bir 
geoo kıza hatan bunlar serrece 
zevk ve nee'e temin cdcblllr 
mi tdl? 

Katya'nın •akından sonra, 
gene aekı ile elddctle alAkıdar 
bir endltesl, bir korkul'u nrdı: 
Parls'ıe akim kalan suikastın 

Petrcsburg'ta Alekııandr'a yeni 

Hedef Dessie'dir. Vehip 
Paşa ile Çarpışıyorlar .• 
- Başı l inci sahifedo -

bazı tedbirler ahnmıatır. 

Necaıl, Adlı Ahaba'oın had· 
cinde harb yapılmasına teklif 
etmlıtlr. 

Clhutl, 11 (Rıdyo) - VI· 
radava'da bulunan 300 Avro. 
pı'b, vaziyetten korkmakta ve 
ne yapacaklarını takdir edep 
memektedlr. 

Babeı hftkumetl namına A•· 
rupıhlaran tazyik gôrdOklerl de 
söylenmektedir. 
dôrdaobO kolordu kuvvetleri 
de ayol lıtlkamettedlr. 

Batan bu kuvvetler, rayo ile 
blrblrlle muhabMeyl temin 
etmekte ve Dessle Ozerlne ller· 
lemljktedlr. 

lkiocl kolordu, SD.dan ve 
Sana 1014 araııındı Debrada· 
dabora yaklıemaktadır. 

İtalyan kanetlerl btıyak bir 
mukavemet görmeden hareket 
ermektedir. Cenup cephesinde, 
Italyan tayyareleri Raı Naelbu· 
noo Harar mQddaa hıuanda 

Nabeı kanetlerlol bombardı· 

mao etmlılerdir. 

Vadll Şebelf ile Fın·fan ara 
sında general Vehlb a~kerlerlle 
Italyan aabrlerl araeıoda ıld · 

delil bir harp denm etmek· 
tedlr. 

helyıo menabll Vehib paea· 
nıo ve maiyetinin tehlikede 
oldağuno söylemektedir. 

Clbutl 11 (Radyo) - Deh· 
redavadan ılıoın hıberlerc 

gare Necıel vellıbt ile birlikte 
Adlı Ababa'ya dönmaştur. 

Borada tehlike gôrürleree, 
lmparalorlça, prene"s ve prens 
lerle birlikte Hartum'• hare · 
kete hazır bulunmaktadırlar. 

Adls· Abıba'dı lngiliz ıeflrl 
Sldoey Barla diğer ıef lrlerl 
bir lçtlm111 duet etmlı ve bu 
lçtimıda Habeı hakumetlnln 
morabhısları da hazar bolun· 
mootor. 

Bu içtimada, barb vaziyeti 
ile dahili vaziyet azerfnde mO· 
zakerelerde bulunolmuı ve cc· 
nebilerin .,mnlyetl bıkkında 

Adlıı·Ababı, .11 (A.A) 
Habeı kablneel, Milletler ı::e· 

mlyetl tarafından sorolın bir 
tıkım ehemmiyetli noktılara 

taallfik eden otuz kadar 1Dalln 
cevablarını karırlaştlrmak Gıere 

bu aabah toplanmıotır. 
Royter muhabirinin haber 

aldığına gôre, bu eoaller ma· 
hlyet itibarile çok fena teııirler 

-------
elkllkler vukuu ihtimaline karşı 
ihtiraz kayıtları koymoılard11. 

Bo kabil değlolkllkler vuku· 
onda Lokarno deületlerl derhal 

toplanacaklardır. 

den •e dıba fazla bir ef ddetle 
yapılmaıı cndiıesl Katya'yı yal· 
nız kıldığı zamanlar, yedi baılı 
bir ifrit gibi hoğoyor, bonaltı· 

yordu. lmpırator, 111raydıld 
mutıd lşierlol yaptıktan sonra, 
Kıtya'nın uezdlne ancak gef.e
lerı, gece yarısı gelmekte idi. 
gerek ev, gerek yollar gece n 
gftndftz Kont Şövalol'uo zabı· 

lısı tarafından sıkı bir kontrol 
ve muhıfazı ıdtında idi. Fakat 
eolkastçılar için zabıta konıro· 

lonun ne kıymeti vardı?. Ôl· 
dtlrmelı.: için ölmekten korkma· 
yan adamlardan her vıklt kork· 
mak IAzımdır. 

Katerln'ln bu korku ve en· 
dloeıılol bir kadın daha ayni 
oekllde hissetmekte ve ıııtJrapl11r 
içinde knranmalua idi; bn ka· 
dıo da imparatoriçe idi! fmpa· 
ratorlçe, tednlsl gayri kabll bir 

yapmıe ve Baheı'lerl bonlardıo 
baıılarıaa verllec~k en mQnı· 

ılh cevab hakkında ttıreddftdıı 

düşfirm6 tpr. 

Ef kıırı umumiye 13 ler ko· 
mlteılnin baetan ıavms çarelere 
teveısftl ettiği ve kendi azerlD· 
den mee'ullyetl ıtmık lıtedlğl 
kanaatindedir. Habeı'lerln flk· 
rloce, komite makul ve muhik 
bir çarelhıl bulmaktan ise, na· 
her'Jerl mutlaka doğrudan doğ· 
ruya İtalya ile mtbakerey" ı:ı e•· 
ketmek arzoııuncladır. Hu l ıwı• 
at Bıbeo'lerl meyus kılmıotar. 

Aıımara, 11 (A.A) - D.N.B· 
Ajıtosı bueo!!l mobıblrlaln yol· 
ladığı radyogramdır: 

Muhtelif harp cephelerlndeld 
vaziyet yakında mahasamaya 
bir hal çaresi boluoıcağı tıb· 

mlolne m6salllr. Borada söy· 
lendlğlne göre, slyıaal bir bal 
çaresi askeri barekltın soa BBf • 
balarını teyld edecek mahiyette 
olabilecektir. Maamafib böyle 
bir bal çareııinln ancak lmpa· 
raıoron ehemmiyetli fedakAt• 
hklarlle vft.cod bulacağı sôy• 

lenmektedlr. 

Diğer taraftın İtalya'nın aı· 

kerı muzafferlyetlerlne devalP 
etmek niyetinde oldoğa da 
ileri etırftlmektedlr. 

Şimal cephesladen gelen soo 
hıberlere bakıhr111 ltalyan'lat 
ıılstematlk bir şekilde llerleyle· 
lerlne devam etmektedirler. Bo 
itibarla Adls·Ababa'ya gtdeO 
yolan bQUln mftblm noktılı· 

rının yakında lagıl edllmeıl 
beklenmektedir. 

Borada tahmin edlldiğf Pe 

göre arhk Habeılstın barb• 
kabul edebllece\ tek bir ordoy• 
maliktir. Bu ordu elmdl Harıt 
clvarındı bulunmaktadır. 

Söylendiğine gôre, ltalyan'lıt 
ılmıl cephesinde Habeo ordo· 
tarı tarafındın el'Ao meegol 
bolunan ııon mevkileri de tab· 
rlp etmeAe hazırlanm•ktıdırlıt· 

Adls·Ababa 11 (Radyo) -
· Babe~ kuvvetleri, son hırb• 
vermek için eon mevzileri ıab· 
kim ile meıgoldorlar. 

Habeş kuvvetleri; laarros· 
dana ziyade çete barbıoa bil' 
yok ehemmiyet vermekte ft. 

yağmur mevsimine kadar bO 
suretle oyalıma slyalietl takibi· 
ne gayret etmektedirler. 

Parlamentolar 
kongresi. 

Nle, 11 (Radyo) - Beynel• 
milel parllmentolar kougre•1 

35 mllletlo morabbaıılarıPJsJ 
lıtlraldle •Çalmıştır. 

haetıhk ile maluldu; zavıil1 

kadan veremin pençesi altınd•• 
her zevkten, hayat aeo'e f~ 
zevklerinden mahrum idi. 5•1' 

det, bu en büyük devletin IOJ' 
paratorh;eslnlo zerre kadar ııl' 
madı~ı blrşeydl. 

Bo haetı, bu za vatlı lmpırl' 

torlçe, Çariçe Mart Fesdoro•JJ•1 

Katya·Çu moıaakasından bl' 
berdar idi. Genç ve mea'o~ 
rakibesinin imparator ile, eır 
kendisine mahsus olmasa IAıaOJ' 
gelen · kocaeile olıa macerıl•' 
rını "o kftçflk tafsllAtıoa kad•' 

blllyordo. 
Çariçe blllyordu ki, lmpıtl' 

tor Aleluandr, herhangi aaıtl• 
olore11 olsoo, imparatorluk ••· 
zffclerlnden koparabildiği oıo" 
veya kıea bir zamanı, gnocl' 
hiç olmazsa yarım saat oltıO., 

- Sonu Var -
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Son Dakika: Ataıork Piyasadaki Son Durum. 

lngiltere'IJin Adis-Ababa Ataşemilite
ri Acele Londr~ 'ya Hareket Etti _____________________ ,. ____________________ _ 

Italya, Habeş'l~riu, lugiltere'den Yeni Silahlar Almala
rına Fırsat Vermiyecekmiş. Şimal Oenizinde Fırtına .• 

Clbaıl 11 (Rıdyo) - Iogll· 
tere'nln Adlı·Ababa ıt.19mlll· 
teri K.llfor, Slakıpur'dın gelen 
baıaıi bir tıyy1re1e binerek 
ıcele Londre'yı hareket 
etmletlr. Ba 1eyıhııe Adlı · 

Abıbı ecnebi mıblf 111 baydk 
ehemmiyet nrlyorlmr. 

Pırtı, 11 (Radyo) - Şlmıl 

denizinde tlmdlye kadar gôrCU· 
memlı derecede ılddeıll fırl•na· 

lar hClkO.m ıClrClyor. Son ha· 
berlere gôre btlytlk kflçClk 25 
.. kur baımıı, 12 npar kay· 
bolmut Ye 5 bahkçı kayığl par· 
Çalınmıttır. 

30 Kayıkçı boğalmaı ve 45 
klıtatn de ce1etlerl bulanımı· 
mı ıtır. 

Danzing 
Yakında 

Almanya'ya 
Kavuşacaktır 

0.nalg, 11 (Radyo) - Yeni 
pollı mldClrG, guet-dlere be. 
yınallı balaamaı •e Daaalgta 
yakında ınHıtaa Almaayı'yı 

kavo11caAını ıftylemlttlr. 

lstanbul 
Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar? 

l1taabal, 11 (A.A) - Yanua 
Nadi Camarlyet guetedade (lıla 
CID ılıak aoktıu) baıhğl ıl· 

inadı Bıbeı Itılyın ıalh teteb· 
bOılerladea bıblederek diyor ki: 

Babetlltan'ı l•mımen bir 
mCl1temleke hıllnde • yatmık 
l1teyen la.lyı'aın lhdruı 1rlık 

•Oli• nralmattar. Rabeı top· 
rıklarınıa en sengin kııımlınnı 
tımımea llbık etmek llleyen 
ltalyan'Jar geride kalan )erler· 
de de kendi hAklmlyeılerlnl 
tımımen karmık •e krallar 
krala NegClı'Cl, bir klblle reiel 
bıllne getirmek emellndedlrler. 
Fllhıklkı llhık edilen yerleri• 
•elametlal dılmi bir ıeferber· 
ilkle koramakıın kartalmak 
için bııkı 01re yoklar. Fabt 
ltılyan 'Jarın ba f lklrlerlae bit . 
ttn dthlya itina edecekdr n 
tıhmln etme tabiidir ki İtalya, 
llıbet h1rbıaın ea tehllkeU la· 
tıfı yeniden •Çtl•cakıır. 

Zaman gızeteılnde ltalyaa 
llıbet lbtlllfının Milletler ce· 
Qllyetlnln e .. ılırı dahilinde 
"•iline lmkAn nrecek bir for· 
QIQI aı•nmakıa oldoğana, fı· 
k1t banan bulanmaıı pek lhtl 
lbıl clıblllnde gôrCllmedlginl 
)laıyor. 

Aum Uı Karan gızeıeılnde 
hı.. tekni&laln göa alam terak 
kletaden bıhııetmektedlr. 
leaçakçılıkla 
"ıtlcadelemiz 

Ankıra, 11 (Ôael) - Son 
llı~a içinde gClmrGk mah•fıza 
"•kllAtr ıarafından 1 GIO, 5 yı 
'alı, 430 kilo glmrak kaçığı 
"11, 5 kilo eerar, 1436 defler 
111arı ktaıdl, 30 lllAb, 300 al· 
-._, 156 top pemakla, 4$4 top 
~kH menıacaı, n 42 bat kı· 
"kça he7qm elde ... lmlfdr. 

•• 
Roma, 11 (Rad10) - (Gı· 

sete Delpopolo), yazdıA• bir mı 
kaledf', İtalyı'aın,~ Ceaene'ala 
ıa11Aını dGeerek mohaeemıtı 

tıtll etml1eceğlal ve Bıb~ele· 

rla, lnglltere'dea yeni ıllAhlar 
ılmalarıaı mleaade etmlyece. 
~ini yazıyor. 

Tayyare Piyangosundan 
Zengin Olanlar. 

(200,000) Lirayı 10483 Numaralı 
Bilet Sahibi Kazandı. 

lııanbol 11 (Gzel) - Tay· 
yare plyangoıanan altıncı ke· 
ıldeelae bagaa bıılaamııtır. 

Kazanan numaraları blldlrlyo 
ram. 

15000 Lira 
15888 Numaraya 

2000 Lira 
1425 Numaraya 

1500 Lira 
26455 4572 25811 5907 

Namar1lar kazanmııtır. 

1000 Lira Kazananlar 
10997 2837ö 8014 

200 Lira Kazananlar 
12742 
13790 
10977 
5647 

22097 
23415 

8691 

9675 
13514 

866 
ı,ı;73 

29388 
10477 

9603 
7604 

26978 
i8223 
2078 
1009 

28291 
3261 
1018 

ll766 
5677 
5680 

70 Lira Kazananlar 
22323 12442 27110 2050 

Alman jeplin 
Balonu Döndtı. 

Berlln 11 (A.A) - Din ... 
•t 18,40 ta Frledrlcbebafen'e 
gelen Bladeabarg bılona 11 
gDnlClk bir ıeyahıı yapmııt1r. 

Boloa ıialle •a•ıl 100 kilo 
.metre benblle 216 .. aue 21260 
kilometre meeafe k.tetmt,, 
muhtelif 10 memleket, 3 kıt'• 
'e atllatlk denfzl üıerlnden 

• 
uçmuştur. 

Berlla il (A.A) - DCln 
Hat 18,40 da Frledrlcluhden'e 
gelen BlndeDborg balona on· 
bir glalak bir 1eyahat yap· 
mıttır. 

DöaGete Fraaıa toprakl1rı 

tbedaden ~eçmlt olan bılonan 
geçmesine F~ann bakdmetlace 
mGeaade edlldlgladen Almany• 
bGkdmed; Pırlı'ıekl elçelnl 
bu mlnadeden dolayı bClkd . 
metl Fraa11 hakdmetlne teıek· 
kir etme~e memur etml~tlr. 

Şeker getireceğiz 
Aak1ra 11 (Huui) - 81· 

kt\met g6r•qo lln• laerlae 
hariçten onbla ıoa fftkerla it· 
llallal bnr ..... rmtllJr. 

Venizelos'un 
ölOmO 

inanmayın, dedi· 
kodular yalandır .•. 

Aakan, 10 ( A.A) - Sabık 

Yanan bıtveklll M. Vealseloı'aa 
nfaıı dolayıılle bir ecnebi ga 
setede lntl .. r eden Ye l~ae 

doıt Ye mtlttefik Romıaya'aın 
kıymetti hariciye nuın M. Ti· 
ıale1ko'nan lımlal de karııtann 
bir y11ının lıtanbal mıtbaı 

tında lktlb11 ıaretlle neıredll· 

dlğl g6rCllmG1Ulr. 
Aaıdola Ajınıı, Ankara re1 

mi mebaf 111 aesdlnde yaptığı 
ıahldklta lıtlaadea hertGrla 
Hıl Ye eeaıtın Ari olın bo ya 
ztaın teka•be bile deger bir 
yeri olmadıgıaı beyan eder. 

Leon Blum 
Bir söylev vermiştir. 

PHlı, 11 (Radyo) - Tu1oı · 

dan tıtldlrildl~iae göre M. 
Leon Blum bir natuk lnd 
etmlı: 

- MaıtGI nr.lyelle balon. 
maktayıa. Matterek teıaaClde, 

amami lttlbatla, lktlndf mG· 
nuebetlerln ıılAbın•, lılerln 

yeniden dogmUJnı tarafdarıı. 

Milletten intihabına mGuehlt 
olırak rey nrmelerlnl lıterlz. 

kAf 1 ek1erl1eı elde ettiğimiz 
takdirde idare me1allyetl ese. 
rlmlse ılm•ktı tereddClt etml· 
ye~glı." deml,tlr. 

Almanya 
Teşekkflr etti 

P1rlı, 11 (Radyo) - ,Alman 
kablll ınk lbelonnnon Ren 
bnsuından geçme1lne mGeaıde 
ettiği için Almanya hGlnlmetl 
Fnn .. 'yı letekkClr etmlıtlr. 

Habeşistan karşısında· 

ki lngiliz gemileri. 
Clbatl, 11 (A.A) - Aden 

öntlnde demirli bulanan lngt 
Uz harp gemllerl Anopa'ya 
dotra 7011 ç.kmıflırdar. 

ve Yugoslavya 
HnkOmet Naibi 

Anbr1 10 (A.A) - Reisi 
comor AtatOrk'le Yugoılavya 

naibi prenı Pol araeındı tel 
grd tar teati oloomoı,tur: 

Altes Ruayal Prens Pol 
Kara ]orjeviç 

Belgrat 
Aite• Roayallnln mHhar 

olduğa bftyGk bıhtlyarhğı de· 
rlo bir ıe,laçle hıber ahyo . 
ram. Bu mee'at fıreat ylkıek 
mahıbbeı n 11mlml doıtlak 
hlılerlml tekrarlamak ve gerek 
Alteı Roıyıllnlıe gerek Alteı 
Roayıl Preaaeı ~lgıya en hı· 
'raretll tebriklerimin 1rsına 

lmkln vermektedir. 
ATATÜRK 

Ekselans Cumur Reisi 

Ankara . 
Gt-aç Prenıeeln do~oma 

mla11ebetlle •Akl tebrik ve 

dileklerinden dolıyı ehelan 
ıınıze gerek ben n gerek 
preaeeı bfttftn kalbimizle te 
ıekklı ederlı. 

POL 

0Satıı mlkdarı geçen haftaki 
yek6adan fazla olmakla bera· 
ber hafta lçlode f iaderde hiç· 
blf deAltme olmımıf, f laller 
bir daıaye gltmlı .. mit. Biç 
olmıua Ege'aln bo eu ftnde 
gelen arClnG için blras tıhkl 
kıt yaparak doğra bir rakam 
Ye fikir •ereeydlatz? Y1&ınız 

hllAfıaa olarak hafta içinde, 
muleeef, f lıtler bir dGalye 
gldememlı, kiloda 20 pan bat 
ııağı gelmlttlr. 

!'atıcı •e rençber elinde bu· 
londoğano tahmin ettiğiniz 

20 bin çanldın •tığı ıtoko 
bir mlıll daha bftylttlreenls 
mtlbalegı eımemlt olareaaa1. 
Bafıı içinde labl .. r ldare1lala 
aldığı 18 l çanl çekirdekti• 
•e 102 çanl ılyab asama ., • . 
ret edeceğlalıe plyaıada hıklkl 
bir a11ımhk rolG yıpan aıam 
karamaadaD 'e bllb ... 1947 

' eonlhk hafta ıatıtının l ll4ı 
çavahaın karam tarafındın m4· 
bıyea edildiğini yıuaydınıı ıll. 
kad1rlara genle bir tlmld Te 
memıiaalyet bu111 teaef fGı 
etthmlt olardonoı . 

6 - Bugday 
"Geçen H ıoa haftılar ( lıt. 

lert ınıında göse çarpın bir 
fe•kılAdellk olmayıp •Hlyelle 
lıtlkrar görtllmfte,. mflt Randa 
da yanıhyoreoaoz. Bu~day f I· 
atlerl geçen bafıı 10 para aa,. 
tl~d gibi ba hıftı içinde de 
yeniden 10 para dOımGttGr. 

KUoıa 6-7 koroı olan bir GrG 
niln lkt hafta içinde 20 p1ta 
geri •lteıl yıpm111 nalyetla 
maııakar olmadığını gôıterlr. 

Sonra.. Ullan ae Alemde, 
incir nuıl gidiyor, bıldı. .. ha· 
yır, bıy.r, iyi ki banlar1 da 
karıtıırmadınıs. 

Netice •e ıon: Bandın ıoara 
hlftahk plyua dnramlınnırı 
hıklkS tetkik ve tıbklklerden 
eonra yumanıı daha iyi olur. 

Tlceardaa 
A . Tolsılalil 

flzOm ve pamuk pi yasasında salah bekleniyor. 
incir azdır. Zeytinyağı biraz dOştil. 

Şehrimizdeki alikadırlar lz 
mlr'Jn son ekonomik durumu· 
nu ,u ıoretl,) tespit etmlelerdlr. 

Üzam, lndr: 
lımlr 6ı0m ply11111 nzlyetl 

ıon haftalar içinde blru gn· 
oemletlr. Maımıf lb lıler ta· 
mımen darmot Taziyette de 
ğtldlr. Mı16m olduğu Gzere 
her ıeae bu nkltıerde, yani 
paskılya yortolar1ndı pty11a 
blr11 gneer •e dolıy1&lle f I· 
yıtlar da hlrH dilter. Nlean 
soalırana doğra bu hılln 11· 
IAh keebedeceğlne altbdarlar 
mohıkbk nazarlle bıkıyorlar. 

ea,ıe olmıklı beraber Ozdme 
nhpetle incir f lyatl1rıada hiç 
dfttGklak yoktur. AIAkadmr 
tftccarlar lımlr plyHııunda ha 
len ıltı bin çanl kadar incir 
'e bardı mncod oldogaau 
söylemektedlrler, 

AIAkldar mıkımlardan yıp· 

tığımız tahkikatta ise, lıml:'de 
tacir n harda yekftnonon 

4500 çonh ceçmlyeceğt ve 

hıuA mikt•rın, bandın dı az 
oldo~o lddiı edilmektedir. 

Zeytinyağı: Zeytlnyığı f lıt· 
terinde geçen hıf tı içinde O<: 

karnı kıdar bir dtıeaklttk teı. 

bit edllmlıılr. 
Son Vekiller heyeti karara 

dolayuılle ply111 geçen bahaya 
gare bu bd tı dabı f.zla gn· 
oemlotir. Bu ltlbula flıtlerde 

yeni ıokutlar beklenmektedir. 
Pamuk: Flatlerde ıoa haf ta 

içinde bir kuraı kadar bir ıa· 

kut görGlmftıt6r. Rlrkıç gün 
ıonra teref fala yeniden batla· 
yıe1ğını alAkadarlar konetle 
tıhmfn etmektedirler. Boa• 
ıebcp te Almınya'nın eoa gOn. 
terde bizden pımok istemekte 
olm11ıdır. Plya11aın en pyan• 
ıOkran olan nılyetl pılımat 

itidir. Flatler çok maeah git· 
mekte Te mCltemadlyen ylk· 
ıeJmektedlr. 

KASE 

NE_DKALMiNA 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
h111ıaın Hrgl borcundın öttlrO ııbıll emHI yaıaııaa gire 

bıczedllea Bıean boe1 mıhalleelnde oımaalye ıob~ında kAln 1 
ıılyıh dGkk:An tarihi llAad11' itibaren (21) gla mGddetle eatılı· 

ğa çmldığıadıo pey ıarmek lıtlyenlerln tleftcrd1rbk ıahıllAt 

kalemine gelmeleri. 866 4 8 12 16 

lihisarlar umı1m modorloğnnden: 
1 -

2 -

3 
4 

lnblıarlar ldıreılnln lzmlr'de Çımaltı tazlı111ndı yıptı· 
rae1ğı 26215 lira 60 kurut keeif bedelli ambar; kapalı 
11rf oıollle ekılltmeye konolmoıtar. 
Ekıtltme 20 Nl11n 936 puarteel ~tlnO ıaat 11 dcs lı· 
ıaubal'dı K.ıbatıı'ta le,Hım bln11ındıkl komlıyoada 

y•pı lıcaktır. 

Ma•ıkkıı teminat 19'8 lira 17 karottor. 
lateklller ihaleden enaz 3 gtln enel lahlnrlar lntut 
ıabeılne gelerek dlplomdı mimar nya mfthendlı olduk· 
larını n enelce demir çatalı lnt11t y•pmıt bulunduk· 

tarını mok .. de H kıbal uporu ıaretlerlle lıbat ettikten ,., 
fenni ehliyet •eılkaıı ıldıktaa ıonra (135) kuroı mokablllade 
ketlf evrmkını lıteyeblllrler. 

Ba •e11lkl hnl kapıb Hrf Jar ihale gGnO tam 11ıt ona kad1r 
komisyon relallğlne makbuz moklblllado verllmelldlr. 

886 5 8 12 15 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
leeıımın 'ergi borcundan OUlrtı tahılll emval yaeaııaa gôre 

bıczeclllea kahrımaal1r mahılleelnde koca yiğitler eobğında ki 
in 23 11yıh n tarihi lliodan itibaren 2 L gln mGddetle ıatıhğa 
çıkarıldığından pey ıClrmek \etlycnlerln Defterdarhk tahıllAt kı· 
lemine gelmeleri. 1 4 8 12 839 

Çamaltı Tuzlası ModorJOğOnden: 
1 - Çımaltı Tızla11nda açık ekıllıme-~e konolarık lhıleet 

yapılmıt olın iki ıdeı tlmpıua blaılarlle bir ıdet hı· 
mam·, çamıtırbıneye lll•eten bir adet tlmpına blaaıı 

dıh• 8455 Ura 46 kurut kf'tlf bedelUe n lıpılı zarf 

2 

3 

' 5 

uıollle ekılltmeye konalmaıtor. 

Proje keelf ve maknele mthıakaaa eartnımeal Çam•h• 
tozl111 mtldlrltlğiinden meccanen ıhaıblllr. 

};kılltme 18,4,936 cnmarteıl aaıt l l de Çımaltı toılıeı 

mldGrlyetlnde mfttetekkll komlıyoa husurondı yapı · 

lıe1ktırr. 

MoHkkaı teminat akçeıl 2t30 lktyoz altmıı llrad11. 
Ieteklller ihale ıarlhladr.n enel Tuzlaya gelerek nzlyetl 
mabıllea tetkik •e ha gibi itler yıptıklarıua dair nsilr1 
lbr11 edecekler ve ehliyet •eılkaet ılınlu mfta.kaeaya 
glrebtleccklerdlr. 

6 - Feaaf naalk ile 11tr keaani 'eealkl bul kıpıh Hrf Jar 
ihale glnCl a.m uat l O na kadar Çamalbndı adı geçea 
ko ... 7oa nllllll- .. kbu ..... m.- ftneekler6. 
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w.F.H. vANoER ~ Ali.sehir Banliası = 
ZEE & CO. =-==- , ----~~------nEuTsceE LEV ANTE LINIE ••• -

AMERiKAN ExPORT LINES := 1 Z M 1 R Ş U 8 E S 1 
ikinci Kordon Bor1a Charıodakl Kendi Bloaııoda 

TELEFON: 2383 

... 111111::11111:1111::::.1::: ................... .. 

L üliS .. Sabunları 
ü" ı o Lok fabrtkuıaıo S 

Telef()n 304 7 

SABUNLARI) dayanıkla, kollanıılı ve 
hlle11lzdlr. Her yerden arayınız. 

Toptan ve perakende satış yeri 

Omid fabrikası 
Keetane pasarı 

" ExMOOR,. vapuru 12 nl · ;;;;;; 
sanda bekleniyor, Nevyork için ~ 

hımule alıcakt1r . ~ 
0 DELOS,. vapuru 13 olsan· S§ 

da bekleniyor, 18 olsan• ka· = 
dar Ana.ere, Rotterdam, Ham· -= 

Hertnrlft (Banka ve_ K_ o_m_i ... ·~-yo_o_)-Muameleleri Yapahr. § Çtımaltı. Tuzlası MildürlüğOnden: 

M d Ş ı 
Vadesizlere °-il 4 S 7500 boru lrnr~uou, 6060 kilo t'ırne&e gllrn lıpanko yelkeu 

burg •e Bremen limanlarına _ 
ev uat art arı: A!b ay vadeliy~ % 5 ;;;;;; keten ipliği organ, 65 kllo yelken bezi 21 roda muhtelif çeUk 

Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. := ve 111 balat 160 metre Iskota balat ve kayık organı, 23500 adet -yftk alacaktır. 

S.A. ROY ALE BONSGROlSE 
DE NAVlGATlON FLUVlALL 

--------= Zahire, 4z6m, incir, pamuk, yapak, afyon •eealre k:omlsyoucoloğo yapılır. Mallar geleli = muhtelif •lda bıkar ray raptlye11f, 11 adet muhtelif kuturda ık· 
- ~inde 88hlplertne en mGeald şeraitte avane •erilir. = son demir, 28 ton muhtelif ebıdda eaç le•ha, koeebeot, perçlo 

ET MARITIME 
•1111111111111111111111111111111il1111111il1111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• çl 9 1111, lama, rondel, çelik lama •e çubok demir. 

0 DUNA .. vapuru 10 nisanda 
bekleniyor, Galaız, Belgrad. 

" Yukarıda malztme çeeltlerl thıle •e mtıoakaea kınunon terald· 
ne göre 2~·4 · 936 cuma gano aaıt 11 de pazarlıklı eatın alını· 

caktır. hteklllerlo o gün 'fe 11aatte al11ncak lnhit1arlar tOUln fab· 
rlk111nda tuzla alim 811ım koml11yonuoı mftracHtları Ulu olunur. 

Yeni çıkan çitte ispirall.i 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 

Budapeet, Bratlalava n Viyana 
için y6k ılacaktlr. 

SPANSKELlNJE OSLO 
0 8A YARD.. motôrO 1 l nl · 

sanda bekleniyor, Hayfa, 111 
kenderlye Dleppe ve Noueç 
limaolarıoa yOk alacaklar; 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve onluo tarifeleri 
hakkında bir ıaabbade glrlel· 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

Bu lambalar emsallerine nisbeıen yıi:.de 

20 daha a.: sarj iyaılıdırlar. Bunu uy sonun· 
da ödeyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlı· 

yacaksını z . 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu Vf' 

Slemens fabrikaları mftmeasllt 
Pf'ştemalcılar 77 -79 1'elef on .13.12 

11 12 930 

'91111 içki Alıp Satanlara """t 
:= Nıtzllll Madrao rakı fabrlkuı bir sene enel ıon stuem ~ 
:= üzerine te11leatıoı yenllewle bu 11uretle lçlcllne de ııhhi ra ~ 
-L ~ = •I •ermekte bolonmu~tur. ValuUe lmelltan kUI oelmem11· ::::::; - "" ::::::; _ 11101 mal •erllnılyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeadly,., ~ 
;; Söke. Mlli;ı, Mo~le, Bodrum gtbl ı yerlere de mal verilecek· ~ 
=: tir. lıkontolar aeığıdadır. ~ - :::::; = 96, 49 190 korotlok tlıelrrde ylizde 20 lıkonto •erilir ~ = 29, 21 .. « c: ıs c: c: ~ == -2 •)8 ::::; \SE • • ,, c:: c: 20 c ~ = 22 4: 4. 14 c c ~ = 16 c « c 16 , ,. ~ := - . ~ 

5 Bot eleeler Nazilli teslimi ~5 saotilllre 3 kuru~• alınır ~ = c: 10 « 2,5 « c ~ = 15 .:::; = c « « 1,75 « « .:::; = N ::::; 
"GANYMEDES,. nporo 20· 

4 36 tarihinde gelip 25·(·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSl'EROAM •e 

=: aıll!i'de Mıdran mağazHındı kıh•e 100 kornea buna s:; ----------------------------------·= mbmasll bakkalfye eeyası da çok ucuz •ullfr. ~ ~ .\ladran mığazaeı fe rak\ imalitbaneai ıahibi ~ 
HAM BURG limanlara için yok 

alacaktır. 

SV .ENSKA ORIENT LlNlEN 
"ALGERIA., nporo 14·4·36 

da beklenmekte olup yflktına 

tebllyeden ıonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN· 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO •e ISK.ANDINA v. 
YA limanları için y6k ıtla · 

cakhr. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 16· 
4 36 da gellp 17 4 36 da P1· 
RE, MALTA, MARSILYA n 
BARSELONE bueket ede· 

cekttr • 
.. ALBA JUIJA" Hpuro 7 6 · 

:36 da beklenmekte olup 8 6 · 
da PiRE, MALTA, MARSIL· 
YA n BARSELONE için yak 
alacaktır. 

Yolca kabul eder. 
llindakt hareket tarthlerlle 

unlunlardakl değlelkllklerden 

acenta meı'ullyet kabul etmeı . 
Fasla tafslllt için lklnct 

K.ordon'da Tahmil n Tahliye 
bln11ı arkuıodı Fratelll Sperco 
.apur acentahğını mQrac .. ı 
edilmesi rica olunur. 

Tel,,. 2004 . 2005 · 26R3 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

',TBURSO,. vapuru nlaan 
lptldaeında Lherpol ve Snn· 
eeadan gellp tahliyede bola· 

nacak. 
NOT : Vorut tarihleri, •• 

. ...,._ 

..,.6" 

"~~>4 ~ 

•N~A 
7,r, ' ~ ....... ~ 

.. IK u r·ü / f l 6 ll ıu· ı~ 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

1 <4 -- ~ 

inhisarlar lzmir Tütün Fabrikası 
MndorlüğOndeu: 

KeeU bedeli 901 Ura 12 lrnruıtan ibaret bulanan fabrikamız 
dahlllodekl tamirat •e tadUit açık mtlnakaeaya konolmoetor. 

Ihaleııl 24 ohan 936 tarihinde SIBl 15 te fabrikada yapıla· 
caktar. Talipler ttrtnıme •e keelfoameyl tatil gtlnlerlnden maada 
hergftn fabrikada .ıöreblllrler n ihale gGnftoe kadar yftzde 7 ,5 
muvakkat tf'mluat akçelllol nzueye yatırabilirler. 9 12 15 21 

Bağcılık enstitüsü. mndnrloğnnden 

iim 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 L n ıf i 111111111111111111 mmii 
l!lllllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~il 11111111111111111111111111 

! A. Kemal Tonay 1 = Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hasıalıklar müıahassısı ~ 
= BHmahaue i11aıyon11 kll'pnnda.td dibek aok.ak batında SO ıap.• ~ 
5 h e• fe muayenehaııeainde ubah •aat 8 dan akpm 11at 6 • kadar ~ 
~ butalarun kabul eder. · ~ 
:= Mdracaat eden haıtalara yapılman lhımgelen uir tahlil1t •e 5"1 
=: mikroakopik muayeneleri ile •eremli hattalara yapılmuma ce•u g6e ili 
;;; ralen Pnomotorab muaye11ehaneabıde montuamaza yapahr. ~ 

! •f lll il lll 111111111111111111111111111111 IJl lll il lll il lll l lll il 111 T e 1 e fon: 4115 11111111111 ıl 
•11111111111111111111111111111111111111 o O K T O R llllllllll lllU 11111111111111111111111 

~ Operatör Ari(Y urcu 1 
= . ~ 

~ Merkez Hastanesi OperatörO ~ - ~ ;;;;;; B11talarıaı ber g6a 15·18 e kadtr ikinci Beyler eoka~ı ~ 
-Tk ~ ~ ar mGıayede ıaloou karıında 78 N.lo muayenehaae· ~ 
=: tinde kabul eder. Telefon 3S~S :::!i 

.•1111u1111111111111m1111111111111111ıııım1111m1111111111111111m111111111mııııı11ınnııı11il 
lzmir Liman işleri Umum Müdür-
lüğünden: 

Idaremlsce açık ekelltme ıoretlle 1000 bin metre mlk'abl 
çırah çam azmını 11tın ahnacaktır. Ekellıme mGddetl l nlıao 

936 dan 30 nleao 936 tarihine kadardır. ihale 30 ~lsan 956 
tarihine mftHdlf pereembe gGnQ ıaat 16 da l.lmlr Liman itleri 
idaresinde mftdGrler encOmenlnde yapılacaktır. Ekılltmeğe gire · 
cek olanlar muıakkat teminat olarak 1875 lirayı idare vezne
ıloe nakden Hrmeğe veya Milli bir bankadan bu miktarda te· 
mloıt mektuba getlrmeğe nyıbot de•Jetce çıkarılmıf olan tabtl· 
llttao bu miktar vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek '" 
fazla izahat almak lıtlyenlerln hlaremlz yazı leleri oefilglne mO· 
racaatlsrı. 3 8 13 18 850 

lzmir Yün Mensucatı 
TÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tırafındao menim dolayaalle yenl çıkardığı kamıılar: 

purların isimleri n navlun Oc· 
retlerlnln değl~lkllklerinden mea 
utlyet kabol r.dllmez. 

Baedorak BüyOk Salepçi 
o~lo hanı hreıınode - l - 27 7 3 lira 60 kurue k,.elf bedelll bağcı lak eoıtltQ11d deneme Sağ Dam 

Liseler ve Orta okullar satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Kız lleealode keşif •e ıartoameslo~ oygQn olerak yaptaralacak 
olın 772 ltra 71 korno teıııo bedeli yıpı ı,ı :lı,4,936 tarıambe 
~QnQ ıtHl onaltıda kGltftr dlrektôrl0ğl1nde toplanacak komlayo. 
nomuzda ftsterme yıpılmık OzMe onbf'e gOn mOddetle açık ~k· 

ılltmeyc konulmoıtor. hteklllerio keolf ve tartnameyt görmek 
için hergGn saat ontklye bdar Kız llıeııfnde •e Gıtnme gftnQ 
ve eeatta taeın bedellolo yoıde 7 ,5 ğu olen 5 7 Ura 96 kurue 

ıDreslz pey akçeıl ve yapı iılerlol baıarabUeceAlnl gösteren belgıo 

ile komtıyonı baıtarmılerı lltn olunur. 8 12 16 21 

2 

3 

bıgında yıpılacak bina 1 nisandan itibaren ıçık ekellt· 
mere çıkaralmıttır. 
Bu loe alt ıartname vr. projeyi görmek lıtlyenler Bor 
navada bağcılık enıtltftail mO.dGrlllğftne bae•ormahdır. 
ihale 15 Ntıaa çareımba gQoO SHt 16 da Barpafl 
bağcılat eoatltQ11ftodeU komlıJyooda yapılacaktır. 
Bu loe ald yftzde 7 ,5 moHkkat teminatın malt1andığını 
yatırılması •eya banla mektubunun komisyona gôeterll · 
meal gereldldlr. 

5 - · lıteklllerfo 24.90 No. lı ekılltme kanonuna göre bu 
iti yapabileceklerine dair Nafıa m6d6rlQ~Goce moeaddak 
ehliyetnamelerlle blrllkte meıkdr ıaatta hasır bnlun· 

mıları. 832 1 5 9 12 

Zarôff 
Ve Ucuzdur 

Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK. HAU T. A. Ş: 
Mimar K,,maleddln caddeılode FAHRi KANDEMiR O~LlJ 

: 

l 


