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Aloizi Cenevre'ye yarın geleceği için sulh 
llı07akerelerine bugOn başlaoamıyacaktır 

r 
logiltere 

' Boğazlar mes'elesinde hare
ketimiz takdirle kaı:şılandı 

Sulh Müzakeratı Akim Kalırsa, lngil· 
tere Askeri Tedbirler Istiyecek 

~~~---------~~~ 
Bu Haber Fransa'da Heyecan Uyandırdı. Eden Cenev-
reye Gidiyor. Fransız Gazeteleri ltalya Galiptir, Diyorlar 

Muallimlerin 
Hakları .. 

llkmektep muallimlne, gerek 
ne.tin terbiyeıi, gerek halkın oku· 
tulmHı 'Ve g"rekee kazalarda, köy· 
lerde rejimin yayılmıın, soyaal hı.· 

tekellere rehber olmoe.ı bakımından 
birçok vazifeler verdik .. 

Pnfs, 14 ( Radyo ) - Tan 

~11etesl IÖgillere'nlo 
hıhbında: 

nı.iyetl 

_,...._.._ 

J 
t 

.. İngihere secri tedbirlerde 

ınar r.tmekle bata dmektf'dlr. 

BogQo l alya'aıa Babee ordusuna 

galeheıl çok aelklrdır ... 

Prğre Oolyoo: 

"Hltln'fo teklif ettiği 25 ee 

otlik mnıarektnlo elde edil. 

ml'&I lçf o tam 25 &ene mOza 
kf'rt llzımdır. 

Almanya'ya 
Yirmi Mil yon 
lngiliz Lirası Verecek 

Londra 14 (Radyo) - Bütün 
tekzilılere rağmen f inana meha· 
filinde Almanya'ya 20,000,000 
lngiliz lirası ikraz edileceği söy· 
lı-nmekıedir. 

Londra 14 (Radyo) - Birçok 
tekziblere rağmen Deyli Telgraf, 
Jngiltere hükumetinin 10.20 mil· 
yooluk bir ikraz yapacağını ve bu 
ikrazın Avropa'nın muıtakl.el kal· 
kıoma programına haııredilece~ioi 

iddia etmektedir. 

\. ,,J 

Alber Saro 
---···---

Rugüıı Biı· 

Söylev Verecek 
Mualllm, hemen hemen ı,emi• 

Jetin birinci plioında yer ılan ak· 
lif bir unsurdur. l\leııleğinio mabi· 
Y<"ti de ) aksek 'e asildir. Çocukla· 
rımızın tcrhiye ve yetiınıesini oo· 
l1ra \ermiıir.dir. Bu itibarlıdır ki, 
diğer bütGn vatanda~lar \°e memur· 
lar Jçin kanııo namına, bak ve ada· 
lct namına gösterdiğimiz hassasiyeti 
onlara da toımile me~buruz. Bunda 
hepimizin ittifakı vardır. Hilluime· 
tin de, balkın da .. Şu halde fy,mir 
•illiyeti ilkmektep muallimlerine 
•it •• 45 bin lira tutan bir hak 
Gterinde eamimiyetlc konuııbilirh:. 
J.A.een Valimiz de, Parti Baıkanı· 
ınız da, vilayet meclisimiz de. bu 
ID~le ile y•kından alakadar ol· 
nuıı'llrdır. 

.. Tôrklyt 'alo bo~azlar bak 

kındalı.i taltbl emolyeıinl trm'o 

içindir, Bu mr.!''de eııı hiba 

yf'o df'ğlldlr. loglltnr.'oln bu 

teklifi kabul r.drceğl kunttle Cenevre'ye gidecek 

Ortada formalite noksanlığı, f" 
veya bu gibi ahval yüzünden çiğ· 
nenmiı bir bak vardır. Kuaca izah 
edelim: 

22 mart 926 tarihli ve i79 
numarala bir kanunun onyedinci 
ınadde.i ile muallimlere ayda 5·10 
Hra mesken bedeli verilmesi karar· 
lııtınlmııu. Bu para bir müddet 
Verildi. Fakat bası viliyetlerin mali 
vaziyetlerinin darlığı karıuında, bu 
llladdc, iki yıl tecil edildi. Bu ikin• 
c.i yıl dı bitti Te tekrar iki yıllık 

bir tecil için Kamutay'• bir liyiba 
verildi. Tam o 11rada Kamutay dı 
latil yapmııtı, bittabi kanun liyiha· 
11 çıkamadı, Bu ıuretle müecceliyet 
kalktı ve 11 ioci madde muallim• 
ler lehine yürümeğe bııladı. Bu 
ıtıretle muallimler, 779 numaralı 

kanundan arada bir yıl daha iatifa. 
de ediyorlardı. Nitekim, bunu gö· 
ıe alHD Kamutay, 2297 sayıla bir 
kanun çıkardı. Buuda, hem yeni 
bir tecili kararlaıımyor, hem de 
o aeoenin meıken bedellerinin Ye· 
rilmeei iııeniyordu. Bu kanon ay· 
ben oüyledir: 

l - c792 numaralı maarif 
teıldlitına dair kanunun l l inci 
llladdeıi hükmü iki aene müddetle 
tecil edilmiıtir. 

l 707 oumaralı kanunun bittiği 
tarihten bu kanunun mu'iyeti ta• 
l'ibioe kadar ilk okul öğretmt-nle· 
rinin tahakkuk eden metken bf'del· 
l~ri buııuıi idar~ler tarafından öde· 
ııecektir. Defaten vermeğe mokte• 
dir olmayan vilAyetler ilç taklit ve 
flç Aenede ödeyebilirler. 

Bu kanun l haziran l 933 ta• 
tibinden muteberdir.• 

tabmın ,.dumetrdtr olan Pol Bonkur'a 
Türldyr.'ofn ntıolO dahmo. talimat verecektir. 

dtki taleb kabul edflm,.zse, 

Baron Aloizi 

yeni bir f'mrl vAkı mf'lhoıdor. 

Bonon için ba tep lif Ye lalt p 
f'bemmlyf'tle ouarı hlbıu ahn 

malıdır ... 

Otmektr.dtr. 

letaobol, 14 (Özel) - Deylt 
- Sonu 6 ıncı sahiJede -

ltalyan Ulusu, Habeş Harbından 
Usanmış Göri\nüyor .. 

/ tanbul 14 (Özel) - lngiliz ga:ett?lerinin Roma nıulıabirle 
rimleıı aldıkları haberlrre göre. lt.ılya du llabe~ütan'da girişi 
len Jıarba karşı bezği11/ik gü11 Aeçtikre artmaktadır. 

RDUln Habeşistan'da Anarşı Varmış 

Italyan'1ar, Dessie'yi Al· 
dıkliirını iddia Ediyorlar 

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

Adis · Ahaba üzerinde Uçan Italyan 
'f ayyareleri Beyanname Attılar. 

Habeş sılıhiye tqkiMtı faaliyette .. 

M. Alber Saro 
Perlı, 14 (Bıdyo) ...... M. Al 

her Saro. bogQn halya'oın Ro 

ma eef irini bhol etmlı ve 

Cenene içtimaı bekkındı gô 

rOtmOeUlr. 

Bondın ıonra, M. Saro Yon 

dı bulanın · M. Flanden'le le 

lefonla gGrQemnıUlr. 

M. Saro. bundan ıonra EU 

ıeye gtderek, comor relıl ile 

ılyuf Hılyel etrafında mOda 

velel ef klrda bulanmueıur. 

M. Saro y1rıo mıbılll mal· 

buat yankeelnde bir natuk lra· 

dedecek, bo aotok biitfto Frao 

ııız radyolarmda. dinlenecektir. 

Parle, 14 (Radyo) - M. Sa 

ro yaran ikindi •ıktl M. Flın 

den Y~ Pot Bonkur'la vaziyet 

Ozerlade tetkikat •e mOzakere 

lerde bulunacaktır. 

Do içtimada Pot Bonkur'ı 

Ceneue eeyahatl bakk~nda yeni 

direktif •erc:celnlr. M. Flaade· 

nln Cennre'ye ae Hldt gide 

ce~I hıkk•ndı benOı bir karar 

yoktur. 

Tevfik Rüştü Aras, Nota .. 
mızın Akisleri Ftrafilıda 

izahat V eı'mİştir 
lngiliz Gazeteleri, Dünya Sulhuna 
Candan Bağlı Olanlara, Torkiye'nin 
Hareketi Oers Olmalıdır, Diyorlar 

' Lozan mualıedesi11i im:a eden det•letler muralılıaslarmdau bazı . 
ltın: Soldan itibaren Griv (Amerika) . Diyama11di (Romanya). 
ltlontan Y" ( ltalymı). Garro11i ( ltalyarı }, Rumboltl ( lngilrere). 
ls"T1ıet pa~n ('I'iirkiJe), Ge11er<ıl />elle (Fransa), Venizelos (Yuna· 

nisıun), Oçi (JaponJa), Fcrerya (Purtckiz) 
Ankara, 14 (Özel) - Com nola&ının verllmealolo anıolo1tl 

horlyeı bılk partl&I kamutay eıhadı bo&ole getirdiği teılrler 

grubu bngftn ıoplanmıe Te Dr. hakkında laabaı nrmlıtlr. 

Tevfik Rftedfl Areı; Bo~aılar - Sonu 5 inci salıifede -

Demircisio Cenazesi 
Törenle Kaldırıldı .. 

Mihalakopulos'un Dışba-
• 

kanı Olması ~luhtemel .. --Başbakan ,General Metaksas, Parlamentodan 
ltimad Reyi Alacağını Omid Ediyor. 

Ankara, 13 (A.A) - Yuoao mecll& huzuruna çıkacak .,. 

bıob•kana Oemtrcle'ln v.,fatı kabinenin ll&ttslnl okuyacaktır. 

dolay11Ue TQrklye cumurlyetl Atine, 14 (Özel) - Kral; 

bGkômetl taıly~ telgtafları Demlrcla'e öldOktr.o eoara bl· 

gôndermleılr. rlncl Jorj nl~anıaın en bfty ak 
Jıtanbol, 14 (öıel) - Aıl· rOtbeelol taeıyın nteıoı ver. 

oa'dıa gelen haberlere göre, mlotlr. Demlrcle'lo ccnaze&I bft· 

kral tardtarl1rı, gt-neral Me· yftk ktlleeye oakledllmlştlr. 

ıaluaıı'ın bışbıkan olmaeını iyi Atlna, 14 (Özel) - HeoOz 

klreılamımıılardır. teeyyOd etmlyen bir habere göre. 

. Atioa, 14 (Özel) - Yeni general MetaksH, Mthalıkopo· 
bı~bakan a}ID yirmi ikisinde loe'o hariciye nezaretine g~tlr· 

mek niyetindedir. 

Atlnı, 14 ( Özel ) - Yuna· 

oletan'ıo Parla sefiri M. Polttle, 

mezuueo Atloa'da bulonm11ıo· 

dan istifade ederek M. M etak· 

aas ile uauo bir mGIAkat yıp 
mıetır. 

Bo mOIAkatta, Bariclye bQro 

ıeff .Mnrodlı w~ harici işler 

direktörü M. Melih da hazır 
buloamn~tor. 

Görülüyor ki, muallimlerimiziu 
l,ir yıllık alacaldan l haziran 933 
le bıılamak Ozere 933, 934 ve 935 
)'lllarında ya ta~ıitle, yahucl defa· 
ten Yerilecekti. Çüokü bu bir hak· 
tır, çünkü hir borçtur, çüokü ka· 
rıııoun emri sarihtir. Halbuki •e• 
rihrıedi, verilemedi. Neden, niçin, 
lıuou araıtırmıyacagıı. 

Roma 14 
•jınılndın: 

(Radyo) - BaHı dım• t .. yyareıt Dlredua aze· 

rinde uçmoe, fabt bombı at ~-~~~----~~~~~- M. Metık&aıı, bu mOIAhhn 

mezuniyet fırutındın teılfade 

ederek Pari& ıeflrlle nzlyet 

Ozerlne bir mOdnelel ef U.rdan 

ibaret olduğunu &llylemletlr. 

Çok iyi hatırlıyoru1.: 

Geçeo yıl umumt mtcliı, bu 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

HenQz teeyrQd etmeyen baıı 

eaylıları göre, ltılyan konel 

lerl dan DeHle'yl ltgıl eımfe· 
lerdlr. 

Ctıpbeden ~elen &on haberler 

Hıbeelerla bu oebrl dıbı bir 

kıç gan Hel boeıltmıı olduk 
larıoı bildirmekte idi. 

Adlı Ababı, 14 ( Bıclyo) -

Da aabıb bGyGk bir bombar 

mamıetar. 

A&mara; l,i (Redyo) - So 
kuta'dan gelen haberlere ~öre 

mahalli relıler n rObban ller 

lemekte olan ltalyan kıt'alarını 
k1reılamakta •e tltlca etmekte· 

dlrltr. 

Y Ozlerce ılllh •e birçok mQ· 

blaımıt lcılyın'lıra teslim edil 

- Sonu 6 mrı sahifede -

1 tal va n Gemileri 
• 

Maltadan kDmtlr ah· 
yorlarmış. 

Lualet, (Malla) ı.t (Radyo) 

Havai ıjıo&ınd1n: Zecrt ted 

birlere nAmea ltılyau gemi 

lert baad.n mantıHmao kG 

mir ılmıktıdırltr. General Metaksas 

Atloa, 14 (Rıdyo) - Yeni 

kabin" relıl M. &letakaaı, yıp . 
tağı beyana tındı mOtevef fa De· 

mlrcl'nf o ıılyaeellnl tık ip ede· 

ceğlal ıır1hatle &lSylcmtıtlr. 

- Sonu 6 mcı sahijede 



Günıünı TeOyazo 
Istanhul 

o-ıı a -~·e ır o er o] 
_·F_ı_· h_ı_e'_n_in_H_ı_· ı_ah_e_ı_e_rı_· -• Ital yan Orduları Adis-

Çeviren: Af. Rahmi Balaban Ah b •• • y •• •• Zırhlıları 
Alman 

5 
Vaiz olarak ordoyı girmek 

istedi. Ona muvaffak olamıya 

rak hlculmar.81 afak ttfek harp 
maerafıaa iştirak etmek istedi. 
Herkes gibi o da zaferi kat'i 
omuyordtı, 17 tearlolenel 
1806 dı herkes kadehler elde 
zafer haberini beklerken boz 
gonluk haberi geldi. MOdıf11 
ıız kalan Berlln hpıları, ller· 
lemekte olan Napolyoo'ı açıktı. 

Hiçbir mtllct, hiçbir samın 
böyle bir uçtan öte ocı ini 

geçloe maruz kalmamıotır. Flhte 
Ailesini Berllo'de b1rıkarak, 

hftkılmet erkiolyle kaçta. 

Erteel eene ona Kônlgebug· 

te muvakkat mtldı:rris gôrft 
yoroz. Prusya monarolslnlo bı· 

~ını ~eltcek olanları iştirake 

kat'I surette karar nrmlo ola 
rak Frlodlandın a!efoıılnde 

Dınlmarka'ya iltica etti. Boz 
gunluktan sonra lıe Berllo'e 
gitmek için ~·raoeız'Jarın gitme· 
ılnl beklemk lıtlyordo. Alle~i 

efradını gOrmek arsada şiddet · 

lendi. Berlfn'de tenha bir bıh 
çenln bir köşeılnde, galiplerle 
biç teması gelmeden, bir pa· 
tfyonda yerleetl. 

Nıpolyon, Prosya'yı yalnız 
eald ayalatleri içine ıoktoktan 

ııonra şimdi artık heroeyl ye· 
nlden yapmık l&zım geliyordu. 
Bftkumet, Flhte'ye, bir ftnlver. 
ehe programı yıpma~ı memur 
etti. Tatbik edUemlyen progra 
mı, ameli mektepler teıls edil 
ıneelnl Ye burada talebenin 
a.rnı zam•nda hem devlet için 
le adamı, hem ilimleri okutı · 

cık derecede atim olarık ye· 
dştfrllmeelnl istiyordu. Bu, 

dııma, onun eekl nazarlyeıl 
idi. ' azarlyat ile ameliyatı, 

dBeOnalmOe fazileti blrleeıir 
mek ki, nıeı'od n mOkemmel 

bıyıta ancak bôylellkle ola · 
eıhr. • 

Bo erege ulıemak lçlo Flbte 
ôyle hlr pren11lb arıyordu kt, 

bu hem bfttOn mOtekaddlm 
felsefeıinhı bir tacı olsun hem 

de blrleomle ve konetlenmle 
bf r halde yepyeni bir Prusya 
meydanı getirsin. Bonon için 

ôyle bir terbtye IAzımdı ki, 
Alman brakterlnl kökünden 
değletlraln. LAzım geJlyordo ki 
yeni neelller, ıhlAkan kalkına 

rak, lrıde kuvveti 11~ zalime 
kare• ayıklansın . 

Böyle fikirleri öyle zamanda 
hılka vermek tehlikeli idi. 
Flhte, bıam f'Jlode, uzun 
mOddet bono eo ciddi Jel oek· 
llnde dOşOodO ve nihayet bu 
mllli lee, en ıon ıekA ve in· 
deılnl vermeğe kıru verdi . 

1807-1808 kışında idi. Ber 
Ha ftolverıf teelofn bir salonun 

da, blf iyelerin dolaetığı yerde, 
Flhte; Alman milletine hitabe · 
ler ıdı ılaındı ondôrt konfenoıı 
•erdi. Dıoarıda Fransız mQfre 
zelerl geçiyor ve trampetlerinin 
ecılerl , ekserJya bıtlblo eözle 

rlnl l~lttlrmlyordo. Tevkif edil 
mla diye çok kere hnadlelcr 
çıkıyordu. Hakikatte polle mu. 
saade ediyordu SaoeOr de yal· 
aız pek atddeı!I olan onOçOncü 

hitabeyi kaybetmle gibi gOran 
mekle iktifa etti. Fnoııa im 

paratorluğuuoo, Berllo monl · 
t0r6 tıe bunu: (Terbiye Uerlet 
me nsıtaları Ozerlne nıeebur 

bir Almın fllezofunoo umumi 
dr,ralerl) teklinde görOyordo 

Halbuki b~r bltab~ lnd 

edildikten sonra derhal tıbe· a a n ze rı o e ur ll yor .. 1 .•. ' spanya ve 
dlllb her ıarafa dığılll•yordo . - . 
Biri dağıtıhrken f llezof öteki Pırtı U (Radyo) - Doğo Afrlka'dao en eon alrnın haber · Portekiz limanla-
hltıbeslai, Armen,ftı'an eekl lere göre, halyan kunetlerl Adlı Ababa Gzerlne y6rümf'ğe • d k 

rıoı zıya .. et e ece . 
Cermenlere hitabelerinden Tı bıolımıolardır. 
eft'ıen ilham alarak hazırlı · Adle Ababı 14 (Radyo) - Adle Abıba'dı balkın heyecan ve 
yordu. korkoıo bili dnım etmektedir. Şehirden tıyyarel~rl gôrerek 

Bu çahomalar, Flhte'nln ııh kaçmıt olan Babeelller bili udet etmemlelrrdlr. 
batini bozdu; 1808 bıharındı Pırla, 14 ( Radyo ) - Son gelen hoberlere g6re, ( S111m· 

hastı daetft. Aylarca parılfzlden 
ıcı çekti. Taplltz ıoları tımı 

bıaek ) de R11 N11lbn ile ltılyıolar araıındı tlddeıll bir mu· 
harebe bıolımııtır. 

Şimal cebheılnde Magdalı ve Deaelye lıtlkımetlnde Italyın 'lar 
yeni mnkller almıılardır. 

••• 
Türk-Alman Ticaret Gö-

Klel, 14 (Radyo) - NOrem 
berg, Klel •e Kanrohe zarblı 

Jarı bug6o Atl11 denizinde bir 
aylık bir seyahate çıkm1olardır. 

Bu f Uo İıpauya, Portekiz •e 
Amerika sabUlerlnl ziyaret ede· 

cektlr. 
Kil 14 (Radyo) - Alman 

torpidoları, Atlantlk denizinde 

yıpacıkl111 gul lçtn bo~fto 

hareket etmltlerdlr. 

men iyi edemedi, Nekaheti eı · 

nHında ltılyancı ôğrendl n 
Dante'nlo eanlırını n Loıla· 

deı'tu en gftzel eplzodlarındın 

birini ·pek te parlak olmayan 
bir nazım ile · tercftme eni. 

Devlet adamlarına bir politika 
şekli vermek ilzere; Makyne· 
lln karakterini de yazdı. Fakat 
artek ne foe eıkl harareti nrdı; 
ne de eıkl f lklrlerlne itimadı. 

rüşmeleri ilerliyor. M
0

a
1
car . 

, . . e egasyonu. 
Alman lar Fazla Konten1an Hakkı Iktısadi mes'eleleri gö· 

rOşmek ftzere Roma· 
ya hareket etti. 

Verilmesini Isıe·mektedirler .. 
Ankara 14 {Özel) - Alman Tdrk ticaret moıhede11lol yenile· 

mek için, Berlln'd-.n gelen delf'gaıyon ile baılıyaa mft11kereler 
ilerlemektedir. Alman lar f1Zla kontenjan hakkı lıtemektedlrler 

••• 
Ualiç'te Yeniden Büyük 
Bir Havuz Y apıliıcak .. 

Peete lıi (Radyo) - Meb'uı 

Andre Emecerıd rly11etlndekl 
Mac1r ekonomik heretl bogıın 
Roma'ya gltmlotlr. Avoıtoryı 

ticaret heyeti lle birlikte 1100 

Romı hUAf ı e111ları dablllnde 
ltılya ile lktıııdi 

mftzakere edecektir. 

meı'elelerl 

Gazetelerinin 
Başmakaleleri .. 

lıtanbol, U (A.A) - Yono• 
Nadt, Comorlyd g11eteılnde 

l>oğazlar hakkındaki ootamısdao 

bahsederek ıonları yazıyor: 

Notıda izah edilen 'flzlyetlet 
boğazlar ve cl•ırındakl gaytl 
aıkerlll~e nktlle ıelrlk edllmit 
olan 11gari emniyeti hemen 
hemen eıfıra lndlrmle oluncı 

'flılyetln TOrk ef Ur1Dca bayat 
endloe ve heyecanlarla gözöniln· 
de tutolm111 blttıbi z11oıi ol· 
moe •e meı'ollyettol mftdrtk 
bir htıkumet ıe memlekeıio 

ıelAml'tlne ald bokadar milbloı 
bir meı'ele de elbet vaziyetin 
lcab ettiği tedblrlerl almaktan 
geri kalamudı. İete Tftrk notaeı, 
onod lıtedlğl oey ite ha k•dır 
ıçık yeni vaziyetler karııeında 

muahedeyi bo yeni ıbfll H 

oeraltlo zaruri kıldığı oekll •e 
ıuretle tadil edecek mGzakere· 

lere glrlımekten ibarettir. 
Bandın daha maeumıne bir 

taleb olur mu? 

Habeş 

Berlln 6olverelleılnln yt>ol 
den teoklllnde Flhte, rektör 
oldu ve kendlılne tılebe ara. 
eında gizli teeekkftller yıpılacık 

yerde doğduğu yer nereıl olar 
ea olıon hepsinden mOrekkeb 

ve mftoterek ntını kaqı fe· 
dakArt.k hhlerlnl beıllyecek 

bir cemlıet kordorolm111 hı· 

nle edildi. Bu, bltıbeler'nden 

bf rloln pi Anı idi. Fakat tıe 

baolayınca anladı ki bu le için 
}Azım olan yumuoakhk kendinde 
yok. Her tıte güçlakle karı• · 

lıııyordo. Eıkl enerjlıl lee kal 
mımıotı. ~Karıkterlml •e ta· 
mımlyetlml bozmadan ahval 
ve lcabat Gn6nde lğllemlyorom. 
Namoılu bir adam ol1rık kıl · 

mık lçlo değişmez prenıfblml 

ıımeıkı ııklb gerek ,, Nihayet 

bu lo adımı, fğllemedlğlnden, 

r11ktôrlOkteo tıtlfaıını verdi. 

istediği gibi hareket ed"mlyor· 
do, Bıok.alauoıa hıreket tar· 
zında dı hıta gör6yordu. 

Alman l'ersane Mtttahassısı Kruz 
Tetkikata Başladı .. 

lıtanbol 14 (Özel) - Onuı n ter11oelerl0ılılo ıelAbı için 
ekonomi bakanlığı ile bir mnkuele 1ıpan ter11ne m6tab111m 
Almıo Kros tetkikata bıılımı,hr. Bıllç'teld huusların ıılAh 

edllme1I •e yeniden btlytlk bir bnuz yaptmlmaıı kar1t· 
laoıırılmıotır. 

imparatoriçesi 
Fransızca ve logilizce 

Dostluğu hakkında nutuk söyleyecek 
konferanslar verilecek Adlı·Ahaba, 14 (Radyo) -

Ietanbnl 14 (özel) - Tark Bae ajanııadın: lmparatorlçe 
japon doıtlok cemiyeti relıl, Maman, bu akoım 111t 20,30 
TGrk·jıpon mftnHebatı bıkkın da Frao11zca 'fe laglllzce iki 

• •• da konferanslu -.ermek Dzer,. nutuk ıGyleyecektlr. Bu na· 

Almanlar, Fran@ız1'eklifleri ölO 
Sayılması Lazımdır. Diyorlar. 

ıehrlmtze gelmlotlr. toklar Adlı Abıba telılz btıı · 

Böyle fılerden çekllloce, fel· 
eefealnl Berllndeld taHnoru 
vechlle U mıl ~tmeğl dOıGndft. 

Felıefeıtnd~ beoftz herktıla 

hareket etmede göreblleceğt 

koley ve ay.lıa prenılb yokla. 

Bazı yerleri muıllm idi •e 
batıl bergünkü hayata tatbf. 
kinde yınlıe yerleri bile gôrl· 
lftyorda. Nazariyeden tatbikata 

geçletekl batan ibbımları ıG · 

pllrftp ıtmak için öyle omumt 

hl r terklb yapmak lılıım g6ll· 

yordu ki bu, bir çocuğun g6· 
zande bile gftneo gibi aelkAr 
olıuo. Bu formftlil yapmağı 

otom 111011ade etmedi. 

l812 ıeo,.ılnln ıonooda Nı 

polyoa llerllyordu, mayıstı 

Berllo'de olacaklı. Bunu her· 
be biliyordu. Şiddetli muhalif 
ol.u Fibttı'ye, Berlln 'j terk lltS 

Ruaya'yı ~eçme1I ıôylendl. O, 
kat'i olacağını dGtftndG~ft mO · 
cadtlenlo eonuoa bdar nta· 
nıoda kalaca.ğıoı ıöyledl. 

- Sonu var 

Londra, 14 (A.A) - e .... Ajıoııoın haber nrdlğlne gOre, 
Brltanya bilkumed, Almanya ile mOzakerata diplomatik yollrr · 
dan denma karar vermle ve bu ıebeple M. Eden'la M. Bltler'le 
göraımek ftzere Berlln'e hhmtel pekb muhtemel bolonmoıtor. 

Ioglltere'ala •aalyetl Sfr Pblllppıln yakında teYdl edect"ğl ıoal 
Y1rak11ına Almanya tarafındın •erilecek ce'flba bığhdır. 

Parla, l' (Radyo) - Slyaeal mabfeller, Almanya ile sıyaeal 
gOrftımelere nlHn ortal111nda bıolıaıca~ını temin ediyorlar. Bit· 
ler ·ıl!, aetlceal boloamıyıcak bir oıol tottoAondın ılkiyet edll · 

mektedlr. 
Berfin ııy11al mıbfellerl lıe, Franea'nın teklif lerlnlo elmdlden 

ata 11yılm11ı lbımgeldlğlal, Franea'nın, Almınya'yı çok bftyftk 
btr den. nrmek istediğini bildiriyorlar. 

Şiddetli Fırtınalar! 
Onnyanın En Kıymetli Eşyasını Ha

mil Bir Vapur Karaya Otuı·du .. 
CebeUlttarık 14 (Radyo) - içinde ıoo Londra eerglılnde tee 

bir edilen ve babı btçllmlyecf'k derecede kıymetli Çin ıın'ıt 

e~rlerl bulanın Ram Porı npuro, CtbelGttarık'ın olmıllnde, 

fırlloa yDzOnden kiraya otormootur. 

Cebelftttarık 14 (Radyo) - Ram Para nporuaun trhllkeye 
maruz bolonmıdığı haber 'eriliyor. Amfrıl gemfnln kortarılmaeı 
için iki romorkl\r göndfllrmfıtir: Fırııaı bfttOn olddetlle "devam 
etmekte olduğundan F11'a gidecek upurlar hareket ede 

memektedlrler. 
CebelOttırık 14 (Radyo) - Birçok değerli eeyıyı hamil olup 

burada karaya oturan Rım Pura vapurunun k ortırılmaeı için 
Hrfolonın me11t akim kalmıotır. Bonon ıebebl elddedl fır · 

imalardır. 

Spor Kongresi 
Ankara'da Toplandı 

Ankara, 14 (özel) - Tftr · 
kiye ıeklılocl tıpor kongresi 
bugün Hılkednde General Ali 
Hlkmet'ln b11kanlığrndı ikinci 
toplınt11ını yapmıe ve bir ıe · 

nelik le nporo okuomoetor. 
Bunda futbolun ytlkıtılmeıl için 

ıotrenôr •e hıkem yetletlrll· 

meal, lleaneların kıt'i ıureUe 

muteber olm111 ve li11nıı eUnde 
bulanan ıporçul1r hakkında 

hl~blr ltlrazıtta bulooulımam• · 

eın1n kabolft lıtenlyor, harici 
temaılerda elde edilen netice 
lerden bıhıedillyordu, Bllhaeea 
bn noktı Ozerlode f11la dorul . 
makta n ıhnan neticeler kar 
oıııoda ıporcolarımızın çok Ç• 

lıomılara IAıımgeldlğl işaret edi· 
llyordu. 

Kongre yarın meeaiıılne de 
vem edecektir. 

Sevkiyat devam ediyor 
Nıpoll U (Rıd10) - fıal 

yan vellahtı 45 tocl topçu ala 
yını tarki Afrlka'ya gitmezden 
enet teftlt etmlotlr. 

Bug6n Samlardlya nparu 
ile 123 zabit, ~ 44 lhtffat H• 

biti, 14000 aıker Ye 1053 
amele Bıbetletına gltmlıtlr . 

işte dünyanın en 
bıiyük tenoru BEJAMINO GIGLI ;:~~.=n sevimli MAGDA SCHNEIDER 

ve nihayet beraber yarattıkları filmlerin en gOzeli 

• 

UNUTMA BENi 
Aek, mOzik ve dftnyınıa en bGyftk tenoron•ın okuda~a ea gftzel 011kılar 

17. 4·. 936 cuma gOoft akşamı bllyOk gala mOsameresi olarak 

EL.HAMRA Sönıemasoncdla 
Sayrn lzmir halkrnu takdim edilecektir 

yono '11at111le neeredllecektlr. 

Müzakerat Durdu 
Almanya mftbayaat be· 

delini makine ile 
ödemek istiyor. 

Kon•, 14 (Radyo) - Al· 
mıoya tle Lltv"nya ıraıındıkt 

ekonomik müzakeıat talik edil · 
mittir. Miızakeratı hazlt1ndı 

tekrar bıol1Dacığı tahmin edil · 
mektedlr. Almıoya mftbıyH · 

tının bedelini makine Ye m11· 
nuıt ile ödemek lıtemtktedlr. 

Fransa'da 
Maden amelesi umumi 
grev ilan edecektir .. 

Pırlıı, 14 (R•dyo) - Şlmıl 

maden hnzaaa Kale ameleleri, 

loçller ar11ındı yıpılıcak bazı 

tadllAt h11ebllJ 1 Mayııta amomf 
grev llAoına karar •]rmltlerdlr. 

Norveç 
Hariciye nazırı Mos· 

kova'ya gidiyor .. 
Moıkova, 14. (Radyo) 

Norveç hariciye nazm 20 nl· 
sındı Moıko.a'yı reemen al1•· 

ret edecektir. 

Atletizm bayramı 
İzmir Erkek llae11l 19 Nl11n 

pazar gOnO için bir at1etlzm bı1· 
ramı bazulamıohr. Bo bayram• 
llıenln blit6n adttlrrl n izci· 
led lettrak edecekler, geçltreı

mlnden ıoora koıular ve atla· 
mılar y•pılacaktır· Bayramın 

Nisana tehir edileceği doğru 

değildir. 

Hanri Şeron öldO 
Parla 14 (Radyo) - Sıbık 

bakanlardao Ye 11enıt6r M · 
Bınri Şeroo bugBn bir apaP· 
diılt am~llyıtrnı mOtnklp IU· 
mGtıDr. 
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~porumuz lçıu 

3 Defa Çok Çok 
Şa!.. Sa! .. Şa !.. ----....... 

Altıy, İstanbul'• gitti ve bl 
:Ze, İstanbul eporcolarıoan he . 

df yeaJ ol1rık bir dOzllne gol 

.getirdi. Hediyenin bu çeşidi, 

.katımıza yamrnk gibi indi. 

Arkasından K. S. K. da M a. 

nleaya ghtl. Yıldırım spor na 

mındakl tıkımı tle karşılattı 

ve zora zoruoı 2·2 berabere 
kılabildi. 

Ahınorda kalkh, Aydın'ı 

gitti ve o da 2 ye karı• 3 gol 
yiyerek n ikinci defa mığltlp 

olarak, ba~ı öoOnde dlSndtı. 

Beelktaı hmlr Hhaeındıda 

blll ezdi gitti! 

Meşhur deli Peıro; 

- Yenile yenile, elbette yen · 
meıılnl öğrenirim. 

Demlı ve bu el\z, sebatın, 

mQcadelenln bir v.ıclusl oları · 

tarihe kılmıştır. Bizimkiler lee 

yenile yenile, nihayet bir lkl 
yıl lçiode mtltemadlyen yenil 

meğe ahemıılardır. Mağlubiyete 

olan idmanımız o kadar çok 

ki, bilmem ne köyOoan tıkımı 

lzmlr'e gelse, korkarım, karşı
sına muhtelit çıkarmağa kal 
kıı11cığız. 

Bu, ııpordald manevi boz 

ğonumuzuo şaheseridir. 

Altay, K. S. K. ve Altınor· 

du.. Bu takımlar, lzmlr'ln bl · 
rlncl sınıf takımları olmaktan 

11rfıo1Z1r, 936 şımpfyoouının ' 

dQoe kıdll' namzetleri ıatıer 

•e ikisi, halA eamplyona ipinin 
QetOnde müvbzenell yilrftyftp, 

dOememek için çalışıyorlar. 

Yınl namzetllkierl bakidir .. 

Ne oloyoroı, nedir bu pı 
nlk; bu epor bozgunu, bu ııpcır 

anar11'81 nedir? Dilerim beni 

Tanrı yalancı çıkarsın, fakat 

öyte :zannediyorum ki, Tcırkt· 

ye eımplyonaeındı dördnncQ 

IOğa bile ahreak bahtiyarız .. 

Mınleadao karnımız gollerle 

gebe olmoı döneceğiz. 

Şu hılde: 

1 - lımlr takımlarının ha· 

rlçle ıemıııl1rını kontrol etmeli 

'te böyle rast gele maç kıbul· 

lerlne mınt olmalıdır. 

2 - Türkiye eımplyona"ına 

girmemeli ve eımpiyon kendi 
aramızda kalmalıdır. 

Her ne oluna, oleunmademld 

nzlyetlmlz böyledir; hep bera· 

her, lzmlr sporunun bu ıklbetl 
eeref ine, Oç defa: 

Çok, çok, çok! Şa! Şa! Şı! 
Gökçe 

--~-~-----ı-~~-~-

GOmrDk hamalları 
tarifesi 

GftmrOk hamalları tarifesi 

nln lktısat vekAletlnden gei 

aıl~ olan bir formQle göre ye 
nlden teıbh edlleceAlnl yaz 

nıı,tık. Tarife komisyonu, dan 
Tarkofl@ madarlOğünde, mD· 

dOr muavini Rahmi Erand'ın 

bışkanlı~ınlığında loplaomı11 ve 
formOle göre tarifeyi hazırla· 
oıak için görOımelere hışla . 

ınıetır· 

Komisyonda hhal&t ~QmrO· 

~ft mcıdarlOğO Şeıtf, Ticaret 

odaaandın Cevahirci zade Şllk · 

tQ, belediyeden Sopbl, eza 

olarak buluomoelardır. Bun · 

dın ıonra gtımriiklerde for · 

lbtUe göre tek tarife tıtblkl 

eeae olarak kararlaetarılmııhr. 

Parıembe g6ntı TOrkof Is 

lnt\dara Ztya'nın aı fet!raklle 

loplınılıcak n kat'S karar ve · 
rllecektlr. 

HABERLERİ 
on,nndnklcrim .•. 

ŞEHİR 
Kan Damarları 

Mühim Bir 
Konferans~. ...... 
Profesör Ali 
Fuad gelecek .. 

lıtınbul ftnhersltesl hukuk 

fakültesi ve elyasal bilginler 

okula :profesörlerinden Ali Fu· 

adın İzmir handrosunon dave· 
tini kabul ederek bir konferans 

•ermek ilzere Onftmtlzdekl 19 
nisan pazın glinQ İzmlr't> ge 

lece(;I haber alınmıetır. 

Konferansın me•zuu "Hu 
kulta ahl4k: kaideleri ve abl4k 
kaidelerinin hukuk Qzerlne te 

elrlerl,. dlr. 

Konferınaın, mevzu itibarile 
çok ekemmiyetll olmıaı itibarile 

derlo bir alAka ile karıılanıcağı 

ıOpheslzdlr. 

Katil Mehme'1 
ölü olarak bulundu 

Tepeclk'te Ntzam eokeğında 

18 numaralı evde eniştesi Tev· 

f lğln yanıodı mleıf lrllkte bu 
lunan karısı K.tıtahya'lı Baelbe 

yl mavzer korıunu Ye kuatura 

ile ondokoz yerinden yaralıya 

rak öld6ren ve manerile be 

raber kaçın Pınarbaıı köyD 
jındıımı karakola Kdtabya'la 

jandarma 1\fehmed, aranmakla 
idi. Don Kançeşme mevkllnde 

Fransız eyıam mektebi arka· 
sanda davarlar ırasında oyun 

oynayan çocuklar, kokmuı bir 

cesed bulunduğunu g~rmaeler. 

dlr. Bundan zabıtayı bıherdar 

etmlşter 'Ve derhal mı.halline 

giden poltsler KOtabyı 'h Meh 
aaed'I tanımıelardır. Fakat Meh· 

med'ln ceııedl tefeaeüb etmiş 

bir halde bulonmuetar. Yanını 

yaklaemak bile g6ç olmu11tur. 

Cinayet esnasında kollandığı 

mavzer bacakları ataaında bu· 

lnnmuotor. KHıturası da be· 

llnde idi 

Mtıddelumumt manini Mftm· 

taz tarafındın hAdlse yerinde 

JAzımgelen tıhklkat yapılmıı· 

lir. Mebmed'ln; naııl ôldOğtı 

araıtırılayor . 

Mehmedtlo kaçtıktan bir 

mOddet dağlarda kaldığı •e 
buınamıyıcığını anlıyarak Kın· 

çeıme civarına indiği tahmin 

ediliyor. 

Kaskadlı gazino 
Belediyece Kareıyıka'da So 

ğukkuyu'da De~lrmentepe'de 

halkın letlrahau için bir gaılno 

yaptırılmakta olduğa ve bura 

da bir de eon'i bskad yaptı· 
rılacağını yazmııtık. ln111at bit· 

mlştlr. Gazino lSnQmOzdekl cu· 

marteel güoti törenle ıçıla · 

caktır. Bu istirahat ve eğlence 

yerinin ıçılwaeı mftnaeebetlle 

şarbay Dr. Behçet Uz umumi 

mecllı ve ıehlr meclhl azala· 

rtle jazete erkanına kaekad hı · 

şında bir ziyafet verecektir. 

Maliye şubesi olacak 
Hazirandan itibaren Hoeosi 

muhasebe mtıdGrl0ğ6oe devre · 

dilecek olan bhra ve arazi •er· 

gllerl için çalıııcak: maliye 
memurlımoı çıh11mık Ozere 

şube ittihaz edilecek olan zira · 

at bankasının Elhamra elne · 

m88J yanındaki eakl binasının 

tahehl kırarlaştmlmııtır. Bu· 
raeı, bar halinde kullanılmak 

istenilmekte he de Hususi mn · 

h88ebe mftdftrlftğftnftn teklif l 
kabul edllmlıtlr. 

Otomobil Kazası V. U. Meclisi Toplandı .. • •••• 
Yazıqlar: Rü~oettia F 

ve Lebit feb 
Baean: Asri baauııevi·feC•ıı --------------- Meoemen'de bir 

kişi ağır yaralandı .• Toplantı mOddeti bir hafta uzatıldı, varidat Fiatı; 10 Kurut 
füerl hanı gönderen, bl 

Leblt Fehml'dlr. Onunlı • 
mııda, benim tlmdlye kadar bl 
ıldırmadıtım, tek tırıf h k 
maıa mabkılm bir tırlı 

taarruı hAdleulnden do&mut 
mDnasebel vardır. Dıhı ıeçea 

!erde 41KHıkedi., lmsah maa 

som bir parçaaınd• da bend 
bıhsedlyorda. Donlara eebe 
nedir, b1Dgl mantık, hangi dn 
ve ideal, onu bo berekete MY 

ketmlıtlr, dDşQnmedlm, dOtlD 

mem blle .. 

ve masraf bfttçeleri birlikte görnşnlecek .. Menemen ka11slnda futbol 

eahas. ile KoblAy abldeıl ıra 

sında bir otomobil k11111 ol· 
moıtor. Menemen beledlyealnde 

ya11h 6 aomarıh otomobil 

-----· 
VllAyet umumi mecllal dfin 

eaet 14 le Vıll Fazh GtUeç'lo 

baıkınlığındı toplanmıetar. Top 

lantıdı 36 ftye bulunuyordu. 
Celıe açıldıktan eonra geçen 
mOıakere zaptı okunmuş, bazı 

tHhible kabul edllmlıtlr. Tire· 

nln SalAtlo kOyanftn Gumen 

cllL nıblyeelne bığlanmaea bak· 

kmda mahılll kaymııkarulığıoın 

mQlalbaı sorÔlm88ı, Dikili'de 

yaptırılıcık hOkumet pavlyonu 

için biltçede 6000 lira tahıhıt 
ayrılmHı hakkındaki teklif in 
Maarif ve bfttçe encQmenlerlne 

havaltel kabul edilmiştir. 

Urla'da ilk okuma çağında 

bulunan 1200 çocuğun meklt'p 

ihtiyacı temin edilmediğinden 

çok harap vazlyette bulunan 

bir binanın mekttp~ haline so 

kolm11ı için tamiri hakkında 

mateıddh imzalarla •erllmfı 

olan takrir Murlf enc\lmenlne 

göoderilmtetlr. 

DlkUI kazasında nüfus azlıj!ı 

dolıyıslle kapınm• ttbltkesl gös· 
teren tczacıeye 300 lira yar· 
dımda bulonnlmaaı hakkındaki 

sıhhat encOmenl .mezbatası oka· 

narak bütçe encQmenlne havale 

tdllmiş, hastane memurları ıra 
sındı bostne birçok değlettllk 

yıpılmaıından geçen Bene dü

yununa 200 llro llı\vesl hak· 

kındakl sıhhat mftd6rlilğtı tez · 

kereıl tetkik edilmiş ve bn 
paranın 936 blltçeslne konul· 
maaı mu•afık görülerek teklif 

hiltÇd encümenine gönderil· 

mletlr. 
İlbay - Şimdi sırı nrldat 

biltçeılne g«"lmlotlr. Bununla 

berab«"r Ziraat, baytar ve idare 

biUçelerl hazırdır. Gelen bftt· 

çelerl yavı11 yıvae mOzakereye 

hıılarız. Bazı arkadaelar: 

- Şimdi bunlara tevzi ede. 

Um, iyice hazırlaoılım da sonra 

birden konuşalım. 
Müıall"as oda bulunuyorlar. 

N11ıl arza ederseniz. isterseniz 

varidat btıtçeelnl 1rkadışlar1 

tevzi edelim. (Tevzi edildi ses· 

lerl) 
ilbay devamla: 
- Benim kanaatime göre 

hepsini birden mftzakere etmek 
doğrudur. B6tçeler okonduktan 

sonra mllzakereye baıhyalım, 

yalnız vaktimiz nasıldır? Uma· 

mi içtimalara eıklııtarmak 'tca· 

bedecek ğıllba .. 

Ekrem Oran (ôdemh) -
Bir defa varidat bütçesi ara. 

dan çıkmalı, elimizdeki paranın, 

ne oldoğona anlamıbyıı. Bo, 

ııenelerce mQnaka11ıları mucip 

olmuı bir mes'eledlr. Noktal 

nazaramın esbabı muclbesl d~ 
ondur: Biz, nihayet yeni vari

dat membaları bolabllecek teerll 

ealAblyetl haiz değUlz. J,llmlade 

k1Duoi hudutlar vardır. Bunun 

için varidat bfttçesl çıkmalıdır. 

İlbay - Doğrudur. Fakat 

nrldıt btıtçıslnl ayrıcı bngDn 

çıkarmak tıkları nrdır. (Hepsi 
hazırlıueın aa ondın sonra 

mOzıkere edelim seslnl) IJO 

halde tamamlanmıe bOtçderl 

almayanlara tevzi edelim: 

Bu teklif kabul edildi, vali 
sôzftne deYBmla dedi ki: 

- Şa halde Camı gftnftne 

kadar noluın olanları da çı· 

klrmak lizım. Zaten yılaıı 

maarif, nafıa, sıhhat ve moh· 

telif batçeleri kalmııtır. Onlar 

da derdesttir. Oolar da bitsin 
de Cuma glloQ mftzakereye 
baılarız. Meclisi bir mOddet 

temdld zarureti muhakkaktır. 

isterseniz lçtlmMarımızı sıklaı 
'tırılım, isterseniz bee gQn tem . 

dld edelim. Camı gftnft nrl 
dat bOtçeılnl sureti kat'lyede 

mOzıkere ederiz. 

Nuri Esen (İzmir) - Tem· 

dld etmek dıhı doğrodor. Bir 
hafta temdidi muvafık olor, 

İlbay - Biz bir haltı de· 
rlz de haftadan enel işlerimiz 

biterse zarar etmeyiz. Şo halde 
mecllel o bir hafta temdld edll 

meelol kabul edenler liltfen 
elini keld1111ın, (Eller kalktı) 

kabul edllmlıtlr. O bıldtı Cu 

ma gtlnQ saat 14 de toptanı · 

cağız. Cehe kapınmıetır. 

Aydın'da 
iki tekerlekli 
kağni arabaları yasak .. 

Aydın (Hususi) - A•cılar 

cemiyetinden altı avcı dün Ay 

dın ovaeında bir sürek avı yap 

tıl~r. Aıbatlno Sallh'lo idare 

ettiği bu eilrekte 6 domuz Ol· 
dürdOler. 

Aytlm'a 5eyahat: 

İzmir parti Ttlkillk ocağının 
Aydın 'a tertf p ettiği gezi treni 
Pazar gQnQ saat l 2 de Aydın'a 

geldi. MJeaf lrlerl fstHyonno 
içini ve dııını dolduran bin. 

lerce Aydın'h karıılıdı. Bu 

gezi çok alaka gôtmaı, bfttQn 

yerler dolduğu gibi birçok kim 

seler de ayakta gelip gltmlı· 

lerdlr. 
Mleaf lrlerlmlz Aydıo'ın, lh· 

cı, Tellldede, Pınarbaşı, Men· 

derr.e kenarı mesirelerine gide · 

rtık eğlenmlılerdlr. 

ViUıyet meclisinde: 
llgenel kurula evvelki ~ftu 

Oç defa toplanarak gelir bilt· 

çeslle husuıi mobısebe masraf 

bfttçesfol çık1rmı1tır. Kural 

bogftn ve yarın da toplın1rık 

mıHaf bOtçeslnl çıkırattk top 
lantmnı bitirecektir. 

Kurul dDokft toplantaeında, 

iki tekerlekli kığni arabalarını 

yasak etmletlr. Bundan sonra 

ll çevreıılnde dört tekerlekli 

muhacir arabası kollınılıcaktır. 

' 
Menemenin mermerli mıbılle· 

sinden kahveci Emrolllh'ın 11 
yaşl1rındı oğla Balll'e çarp· 

mıı ve muhtelif yerlerinden 
ağır ıurette yaralımııtır. Şoför 

Raıld ıdında biridir. Yıkal1D1 

rak hakkındı tahkikata bıılın 

mıetır. Yaralı fzmlr memleket 

hastanesine j?f'tlrllmleılr. 

Eski lzmir 
Hafri yatanda tetkikler 

Vali Fazlı Güleç ile vllAyet 

umumi meclisi Azaları, aearaıtl 

ka muhipleri cemiyeti ve bıl· 

kevl idare heyeti baları dan 

öğleden sonra NamazgAh'ta Eikl 

lzmlr hafriyatını teıklk eımlı 

lerdlr. Borada bulunan çok 

değerli eserler hakkındı mfi· 
zeler müdlirft Ömer S•dettln 
Kantar, df'ğ,.rll fzah•t vermletlr. 

Hakimler arasında 
Menemen sorgu hlklmllğlne 

hukuk mezoolınndlD Ankua 

bilim namzedi Yıkob Şekib, 

Bayındır sorgu hAklmllğlne hu· 

kok mt'zonlarından Hilmi, Ôde 

mlo mahkemesi eza muavlnU 

ğlne earay sorgu bAklmi lhean, 

Kemalpaşa ıorgo hAklmlfğloe 

bakim namzedi bnkok mrzuno 
Rıulm, İzmir mabkemeıl Hala· 
ğına Aydın sulh hlklml Muııafı 

izzet tayin edllmltlerdlr. 

-~~~----ı-~----

Kamutayda 
ltalya ile olan anlaş· 

ma da onaylandı. 
Ankara 13 (A.A) - BogGo 

Nuri Conkerln b•tk1Dhğındı 

yapılan kamutay toplıntıeında 

EYkaf genel dlrektôrlOğantın 

19Jl ve tabllelye genel dlrel· 

tôrloganGo 193~ yılları he&•· 

batını alt mutabaklt beyannı 

melerlle, mart, mıyıı 1935 
aylarına ah aç aylık raporlara 

ıh mHbata okonmne, hudut 
ve sahlller eıhbal ıeoel dlrr.k· 
törlGgtınOn 1936 yıh bGdçeel 
kabul edllmfellr. 

Yeni bOdçe ile mezkur ldı · 

renin 1936 yıh masraf lan 

için 466,791 lira ıahelsat ve 

rllmekte ve bo masraflar br· 
şalağı olan geliri de 682,300 
lira tahmin edilmektedir. 

• • • 
Eeerl, Üolverslteyl 

(bere •eya bltlrmlı olıa 1 
gencimizin ne dOıDndaklerlal. 

nasıl bir ideoloji peılode kot 
tokların• anlamak için açllm. 

Bııtın ışığı okudum: 
1 - Henüz milsbeı ve lıabla 

fikirler bılloe gelmemle olmak• 

la beraber ıuurlo bir hlı, tHe· 
leomlş eski bir cereyan kırp 

sıoda kaldım. 

2 - llıdeler gftıel ve temlı •• 

Bazı yerlerinde.. Bllba111 Le· 
blt'e ald kmmlarda ıert •• 
hırçın bir hava eelyor. Gençler 
oldukça açık yazmıolar .. 

3 - Her parçaya bir de 
ean'ıt ıekll •erilmiş ki, fen 
değil. itiraf ederim; b11ılarıaı 
çok sevdim. Hunu eöylerkea, 

1'enl milskftlpesend, bodg&m, 

hatta oka14 bir müoekkld ola· 

nk ı;östertolere bile cevıtb ver· 
dlğlml unıyorum. 

" - e~r1u genç, mafrlt 
mllllyetçldlr. Memleketçi, köy· 
cadGr. Onların f tkrlnce n pek 

hıkh olarak, hereey köy yoll•· 

rındı baıhyıcak, oradı bile· 

cektlr.. Benim gibi bir Anadolu 

çocuğunun •e bllhaHa cemly.,te, 

rullteye kıymet nrmfı bir 
insanın, bundan mtltebaeılı ı I 
mam11ına lmkln yoktur. 

5 - .. Kan dım1rlan n H 

dl~er b111 y11ılar, lnıana bir 
ne•i Hlllerlıml hatırlatıyor a'll· 

mı, bo iddia, Hltler'den çok 

eni TGrklye'de de •arda. Ba 
itibarlı gençlere .. Mukıllld ,. 

demeıe klmeenln dttl Hrma· 
mıhdır. Bakaıılık olar. 

- Beriki gene, mllli kı7· 
metler, ıarlh ve TOrk bakl1rı 

tlzerlnde azımı titiz .e k11kanç 
tırlar.. Keıkl, hep bôyle olu· 

lardı .. 

7 - Gene bonon içindir ki, 
züppe, dr.jen,.re ve s~zde lakı· 

llpÇl Ttırk kııları, Leblt Feh· 

ml'yl epeyce elnlrlendlrmf •· 
• • • 

İki tekerlekli kağol araba 
ları hem hayvan neslini bozu· 

yor ve hem de yoHarı mah•e 

diyordu. Iıalya ile mQo 'akit ticaret Bir iki noktaya llltect>ğlm: 

Şehir meclisi 
mukavelesi ve klJrlng anlıemı · Hu y111 parçalarından baıı· 
larının mer'Jyet mGddellerlnlo ları, bugftnkft kadromuzun h•· 

Şsbfr mecllıl y~rın saat 16,30 azatılmılarına ah anlıımıların :lclnde kalın menul1rdır. Gerçi 
da toplanacaktır. DDn toplanın taııdlkl hakkındaki kınun lA· kın dımır11rının bir uco, fizik 
muhtelif encOmenler; eeblr meo· ylhası da bogOn kamutayın kı · olduğu kadH tarih bakımındn 
llslnde glSrOoOlecek mes'elelere bul elliği kanonlar arHındı Orhun Rahmi G6kçe 
ıld mazbataları hezırlımıılardır. bulunmaktadır. S 6 - onu ıncı sahi/ ede 

~~~~~~~----------------;..;..;~;:.;;:.;... 
TAYYARE Bugün 
SiNEMASI TELEFON 3151 Her seansda 

ANNA BELLA · Jean MURAT · Jun Plerre AUMONT . Cb1tlea VANEL 
Gibi en ytıkeek Fransız artistlerinin kuılrr.tle tem1U enikleri ııbeeer f llm 

SON lT 
Dayak bir aek hlkiyeel · Oeyecınh hna muharebeleri 

Ayrıca : TOrkçe sözlft FOKS dGnya haberleri 
SEANS SAATLERi: 15-17-19 - 21,16 Cumerted H ..-r 11Dled .. , lS de.,.._, 
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iyaset Ve Aşk 
Edebt, tarihi macera romanı 

Dikili'de 
Atatnrk Gnno. 

••••• 
Sulardaki tetkikat 
iyi netice verdi, 

4 ı.. Dikili, 13 (Özel) - 13 NI 

Moılok bir emniyet d hl· 

Unde hareketinizi temin için 

bfitün va ıtoları bfitOn kuvve 

timi ollanacaAım. Buna emin 
olabilirsiniz. Slyad faaliyet bu 

makasta vueftl lçlu kifayet et· 

mezee şiddete de baş vuraca· 

ğım. Botta fcabederee zalim de 

olacağım! .• 

- l\f öeyfi, bir ine n, vata
mna hizmet lçfn bav vurduğu 

çareler dolıyıelle salim odedtl 

mesl vatana hizmet ederken 

her vaeıtoy beş vurmak lAzım 

dır; Tillyyerl sarayının mobte· 

rem zevatı sır saklama ta rarar 
ederlerse, islediğiniz karlar para 

earflle vicdanlarının killdlol 
zorlayıblllrslnlz. Elinizde bir 
rehber vardır, bepelne de bat 

vurursunuz; lizım ol n mliebet 

neticedir! imparator dçftncil 

Neppolyon mu?. Ne kendisin· 

den ne de mohltlndeldlerden 

hiç birinden elde edemlyecek· 

siniz. Ba adem biç bir hedef 

ve mıktıat takip etmemektedir; 

ze9klne ve kevflne göre hare· 

ket eder! sabit bir fikir ve 

meslek doğadan her esen rilz· 
gAra göre yelken tatar! 

Gftlmekten kendlelnl alamı · 
yan Sefir. Fooder Golç: 

- Yalınız Fransa Harlclya 
Bakanının baolırın hepsinden 

farklı, zeki ve kabiliyetli bir 
adam ve ancak kendisinden 
sakınmak ){izım oldugunu eöy 

lemek vazifemdir. Dedi. 

Bunları söyledikten eonn, 

artık ayrılmak zamanının gel· 
dlğlne hftkmettl. Ve sefire: 

- Vaziyeti size adam akıllı 

IZ1b etmiş bulnnuyorom. Dedi. 

Sizden hiç bir eeyl saklamadım. 

Size tekrar ederim ki direktif· 
lerlmln her zaman netice ver

mesini letlyenlerdenfm Size, 
Pıekalyalar manesebetUe birkaç 
~(ln hılrıhat ınezunlyetl veri· 

yorum. Kane1tımı göre Şarki 

Prusya'dakl eatonuza gidecek· 

elolz... Değllml? 

Sefir, batını ııedlk mınaeı 

ifade eden Mr tekilde sallarken, 

Bfamark aözfine devam etti: 

- Şıtonuıda eftkôo ve hu· 

zor etmlf, vaziyeti daha 111 
tedkf k edebUlrslnlz. Mamafih, 
Perlse avdetlnlzden eonrı arzu 

ettiğim neticeleri elde edemez 

sem, ıefaret uzifeıfol bir b.ıt · 

kasını vermekten tereddOt ede· 
cek değilim!. 

D~dı ve geni~, kocaman ve 
kuvvetli elini sefire uzattı; Sefir 
bu eli tuttu; karşılıklı el tııkıe 

talar. Kralın hiç bir aöz eöz 

eöylemedlğlne, f11kıt hııllerJl6, 

ANADOLU 
-------

Gfinlük. Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyozganı 
Haydar Rüodü ÔA.'"TEM 

Umumt neşriyat ve yazı ioleri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

f darehaneei: 
İzmir İkinci Beyler eokığı 

C. llalk Partici binaaı içinde 
Telgraf: fzmir ··ANADOLU 

· Telefon: 2776 .. Posta kutaeu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruştur. 
Y abaocı memle eller için senelik 

abone ficreıi 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

Gdnil geçmio ndshalar 25 kuruşlar. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bakıvlarlle •e duruılırlle her 

lkfehıln de ayni emel ve ftmld de 
oldoklorı ıelkAr idi. 

Bundan eonra, eeflr, Bls 

mark'ın On6nde bilrmetle eğil · 
dl 9e salondan çıktı. 

Sefir Fonder Golç, Bulln'de 

kafacığı kı81l mftddet lçf n 

Öoıer der Ltoder oteline eomlı 
idi · Rfsmerk'ın yanından ayrı · 

lınca, beman otele döodft . Da· 

rlclye bakam ile yaptığı hu 

mftldkııt, Fooder Golç'un vlc· 

danında thtltAl ve fırtınaJor 

koparmasından, zlhnlae bir az 
huzur ve ıQkun verebilmek için 

Metrodotele yarım olşe Moeel· 
9eln ıemarlıdı, vv bir ılgaret 

yakarak dairesinin ealonuodı 

bir koltuğa yaslandı. 

Birden lupıyR bir flıke VU· 

roldu; Sefir, 

Giriniz! emrini verdi. 

Oda hizmetçisi, elinde bir 

gftmQş tepsi ve tepsi Jçlode de 

bir kartelılt oldu~o halde içeri 
girdi. Fon der Golç kartı aldı 

ve şunları okudu: 

" Kari Sroher, FJor Loren 

ıokağı, numara: 3 • Parla " 

Kartı okudo~u vakit, ıeftrln 

dudak larmda bir tebeHüm dal· 
galandı. K.eodl leılbbırat senlı 

şefini böylece Berllo'de gör· 

mek çok boeuoa gitti. Ayni 
zamanda inlbbarıt ,eflnlo bn 
aol ziyaretinin de mOhlm bir 

sebebi olacağını rahmin etti. Ve 

hizmetçiye, 

- içeri getiriniz! Dedi. 

Blz"'etçl, mesleğine hae bir 

tıbltlfk ile ıeftrl harmetkArane 

eelıimladı ve çıktı. Birkaç dakl· 

ita sonra, Kari Stober Amirinin 
huzuruna girdi. 

Bu adım, ondan boyla n 
kavi bnoyell bir adamdı. Uzun 
bıyıkları dudaklarının ftzerfoe 

datmG~, hal ve nzlyetl biraz 

perleaodı. Bu adımı ilk gören 

kabı bir köy adamı eauırdı. 

Fon der Golç, Karl'e elini 
uzattı ve 
gösterdi. 

oturm111 için yer 

(Sonu vur) 

ANTlMANYETIK BiR CEP 

VE KOL SAAT SAHiBi 

OLMANIN MENFAATi 

Antf mınyetlk olmayın en iyi 

bir saatin bile kuvvel mlkna· 

tlslyeden mdteesslr olup ayarı· 
nıo bozulduğunu blltr mi dl· 

nlz? "REVUE" saat fabrika· 
ları, kendi icatları olup en 1100 

terekktyıtı fennlyeye ted ikan 

ittihaz edilen emaalefz metod· 

lar ııayeslnde imal ettiği ıntl · 

manyetik ııaatlerl en buydk 

mlkoatls kuvvetinden blle mft

teeselr olamaz, ne ayırt ne de 

telemesl bozulmaz. Birçok fıh· 
rlkalır Hatlerloln kuvvel mlk

natlelyede!ln asi olduğunu iddia 

ederler. Fakat, lnlçre'd"• NO· 

eıtel saatçilik resmi IAburatu· 
erları taııtlk etmişlerdir ki: 

YALNIZ "REVUE" SAATLE· 
Rl HAKİKATEN ANTIMAN 

YETIKTIR. 

REVUE aaatlerlnl eaatçllerl · 

nlzden arayınız. Şehrimizde bu· 

Jaomıdığı takdirde, REÜVE 

eaol fabrikalarının Tftrklye H· 

tıe şubesi bulanan Iatınbul 

Bahçekapı Taş han 1 inci kat 

No. 19 a mOracaat edilmesi 

rica olunur. 

Hn UJklll'oln Aıat6rk gQnft 
di\r, İki yıl önce AtatGrk'amft· 

zftn Ulklll'yl ~erel lendlrdlğl 

gtlndOr. Dlktlf; bugaoa geçen 

sene olduğu gibi bu yıl da 

derin bir ıevlnç ve öıençle 

kar91lamı,tır. Gençler birliğinde 

kooft-ranıılar verllmlı, memleket 

bayrıklarlı sOslenmlt, halk 18· 

baha kıd:r bayram yaparak 
eğlenmlıtlr. 

Gençler birligi: 

4 Nl11n Gençler birliğinin 

yıld6oftmftdilr. O gOn birlfğln 

bouın azası eaat 20 de toplan 

mıııır. Fnel! mftrakabe hey · 

etinin, sonra idare heyetinin 

raporları okuumoe ve yeni idare 
heyeti seçimine gt'çllmlıtlr. 

Jdare heyeti azalıklarına öğ 
retmen bedi Erim, baı öğret 

men Halli Zeyrek, ec1acı Zllb 
tft Atet; ııhıt memuru Sırrı 

Baysal, İohlearlardın Bıblb All 

Giray, bakkal Adem K~ıkln, 
belediye tahsildarı Remzi Ôzen. 

Mftrakabe heyet ayellklerloe; 

11hll ııhhıt lnarı lhean, hu· 
ıosf heaaplar hyarı Mahmud 

Başaran. posta dlretôrü Hayri. 

Bıyılyet dhanını; hOkômet 

hekimi Bekir Yaman, jandarma 

K. Hilmi Gftrel, ,limrQk me· 

moru Mazhar eeçllmlt•erdlr. 

Gençler birliği DJklU'de iyi 

çılıııo bir teıekkaldftr. Masa· 
mere, idman 1'e kltıphane kol· 
larıoa bo yıl tôycdlCUt kolu da 
llhe edilmiştir. Munf fakı yet· 
Jer dllerlz. 

Dikili'de idman sahası: 

Gençler blrllğlnln tdmıo 11 

bHı tabiatın şiddetine Ve de · 

nlzln tesirine kartıdır. Bora· 
&lDın ıalıbına lmklo yoktur. 

Donu takdir eden gençler bir. 
fiği idare heyeti memleket için· 

de balanın ve İstanbol'dı oto· 

rau mabıdil Sabri Evrenoz'a 

ald tarlayı !atın alacak 'eya 

latlm!Ak ederek gftzel bir ıtad· 

yom ve çocuk epor ve oyun 

yer yapacaktır. Aall bir ailenin 
çocuğu bulunan Sabri E9renoz 

ve kardf'ıl Kerim Evrenoz'un 
bu tarlayı Dlklll geçlerlnden 
eılrgemlyeceklerlnl umarıı. 

Dikili'de su işleri: 

Dikil belediye relıl Avni; 

ıu lılerloden ınlıyıo beı klolllk 
bir heyetle Dlldll'ye akan 9e 

akabilecek vaziyette olan bQ. 

tan suların yollarını 9e kay· 

nıklarıoı tetkik etmlıtlr. N .. -
tlcede Dlklli'nln btUQo nlerloe 

bile ıu verilecek derrcede bol 

eu kaynakları gOralmilı ve hey· 

et memnuniyetle avdet etmlıtlr. 

Basene belediye hiidçesln bu 

le lçld klf i miktardı tahıl sat 

konacaktır. Projeierfn yapılmaeı 

için teıebbftsata başlanmıttır. 

vaf lıkıyetler dllerlz. 

SOrek Avları 
Germencik (özel) Avcılar ku· 

IObO, biri başkan Ahmet Germen, 

diğeri kaptan Ali Soboca'lımn 

başkan hğında, birincisi Koçarlı 

mıotıkasınt, ikincisi Turanlar 

köyane olmak Oztre, iki eftre 
kavı terllp etmiştir. Neticede, 

20 domuz, bir kurt, bir çakıl 

öldOriUmOştür. İki kurt yaralı 

olarak kaçmıştır. Parti ve be· 

tediye relelerl de iştirak etmiı· 

terdir. Koçarlı halkı misafir· 

fere çay ziyafeti vermlıtlr. 

1 Nlsac 15 lftllllllllf 
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Fransız· lngiliz .. Belçika Erk3nı Har· 
hiyeled Toplanıyorlar. -Italya Resmi M~rahhas Yerine Müzakeratı Takip 

için Müşahit Gönderecektir. 
----.~~----·--...... ...--~~ 

Parlı, 14 (Radyo) Erk oı harblyeler ar111Ddakl temaelar yarın Loodra'da baıhyıcakhr. 

Bu tem11larda ltalya'nın resmi murahbıra göodermlyeceğl fakat, mftşahh gônderece~I ınlaeıl· 

maktadır. Fransız morabba1ları erkznı harbiyeyi umumiye muavini ve amiral Aryan ve hava için 

general Moıar'dır. 

Bulg.aristan'dan 15 Bin 
Göçmen Gelecek .. 

lsraobol, 14 (Özel) - Basene içinde Bulgarlstan'dan 15 b!o 

göçmen kardet An,_yordı gelecektir. Bunların bfr kıemı Trakr'ya 

bir kısmı da Şark vllAyetlerlne yerlettlrllecektlr. 

lspanya'da Karışıklıklar 
Reisi cumurun trihünil yanında ta
bancalar pat tadı, 1 muhafız yaralandı 

Madrld l:l (Rıdyo) - Cumurfyetln yıfdônama kotlnlanırken 

bazı hıldlıeler olmottor. Muukkat reisi comur Martlnez Baryo 

ile vektllerln bulooduğo trlbftnlerden ıllAh sesleri ltllllmlt ve 

halk birbirine glrmlıtlr. Bu sırada geçit resmi yapmakta olan 

muhafız alıyı; refıl cumora snlkaet yapıldı~ını eaudığındın der· 

hal trlbilocın etrafını koııtmıştır. Halk • tellelı yan ıokaklıra 

kaçıımıştır. Bf raz ıonra doyulan seslerin sil Ah de Ali, keııııne 

f tştğl gilrftltilıQ olduğa ınlışılmıt ve geçit resmine devım edil· 

mhtlr. Fakat bu sırada hakiki t11banca seılerl ortalığı çJDlıtmıt 

ve bir muhal z yaralanmııtır. Balk fııltlerl tahrikat yapmakla 

ltbam etmektedir. 
Madrid 14 (Radyo) - Z•bıta lklııl komftnlet olmak nzere 

dôrt genci tevkif etmiştir. Bunlar, fırka reislerine tecavilz ve 

taarruz eoça ile tevkif edllmlılerdlr. 

Ruzvelt 
ilk Propaganda 
Nutkunu Verdi 

Baltlmor 14 (Radyo) 

Rouelt'ln yen\ Cumur reisi 

futlhıbatı dolayıslle lradettfğl 

birinci nutok, Mırlan Cam· 

hurlyeıperver gençlerine- bita· 

bedllmlotlr. Ruzveh bn notok· 

ıa, lı ılonf nfn 18 den 65 ya· 
11ına kadar olduğu, it i.lcretle· 

rlnln daha aıığı dilımemeal 

için daha fazla ça!tşmık lca· 

bettlğl ve leçllerln ytızde eek· 
seninin lı bulmakta mGşkalAt 

çekmekte boluodoğo söylemiştir. 

Comar. reisi: - Bu eebeple 
it slonlnln bir derece daha 

femdldl IAzırdır. Demlttlr. 

Üsten 
Çemberlayn 
Şerefine verilen 
ziyatette bulundu 

-------===--==========------ - Viyana 14 (Radyo) - Bu· 

Jurnale Ditalya Alman Sefiri rada bulunan Slr Oaten Çem. 
h ( berlayo, hariciye bakanı Berger 

Gazetesi vaziyet ak· çin hugOn ce· Valdeneg'ln bir ziyafetine işti · 
kında ne yazıyor? naze töreni yapılacak rAk etmlşltrdlr. 
Roma, 14 (Radyo) - Jor· Lendra, 14 (Radyo) - Al· Londra 14 (Radyo) - Star 

oale DJtılya vaziyet hakkında: manya dıtbıkanhğı erUoındın gHeteılae göre, Inglltere'nln 

.. Uluslar ıoeyeteslnde bnlotlu (Vlfof ), matevelfa Alman eeflrl Viyana ıef iri Sfr Mavld'fn 

ve fırtJoah vaziyet, zecri ted· Böt'fto cenazesini Almaoya'ya nezdinde mleaf fr bulunan Oı· 
birler cepheshtln lhlAllnl gös · gôtOrmek Qzere bugan buraya ten Çemberlıyo, bugün Avoıı · 
termektedlr. Ekvator comurl gelmlotlr. Mftteveffa eeflrln ce· turya slyaellerlnden birçok kim· 

yetinden sonra, Nlkaraguva ve oızesl bilyilk tlSreole kaldırıla aelerl kahul ettiği gibi, ba,ba· 

ealr devletler de zecri ttıdblr · cık ve Ioglllz torpfdoslle (Vll · kın Şoşnlng ile muavini prenı 
Jere aleyhtar olduklarını bil· heJm Shafeo) ve nıklolona Starenb,.rg ile de konoımuetur. 
dlrmlılerdlr. caktır. Oaten Çemberlayn, Avuetur· 

"Bu lhtllAf ltılyı ile Hıbeo 8 · ı yı ldareelode demokratik bir 
bGktimetl araeında çıkmıı bir rezl ya şekil husule geldiği takdirde 

lhtllAf değildir. Fakat ltılya Ordusunun ısyan loglltere'nln Avoaturya'ya yar· 
Ue loglltere araııında bir lbtl, dım edeceğini vadeylemlıtlr. 

Çıkaracağı yalanını~ liif tır. Daha do~rosu, bfttan "' Japonya'nın Hahe· 
Ioglltere ile değil, bazı lngllfz Rtyodtjanero, 14 (Radyo) -
mehaflll iledir. Edeo'ln tesir Brezilya harbiye Nazır•, ordu· ~İstan'daki menfaatleri 
ve nftfoıu, Italyı'ya karıı yeni non bir 11yan hazırladığı bık· Tokyo 14: (Radyo) - Sali· 
tebdldlerl, boştur. M. Eden'tn !tındaki haberleri kıtlyetle tek· blyettar jıpon ılyaei mıbaf 111, 
nfifuı ve aözlerlne aklı bııında zlp eylemiştir. japonyı'oın Babeşlıtan'dakl alA· 

olanlar anık ınanmazıar. Afrika 'v 8 ka ve menat u hakkıudakı 
u Petrol ambargoıunu ileri "' suale: 

sarda; ltalya' ~·n muıbl!delere M nhim kuvvet- "jıponya dükümetl Babeels· 

rlıyetelzltğlnl iddia etti; fakat ler gönderilecekmiş.. tın'dıkl menaf llol, ltalya'nıo 
bu son hareket uluslar soıye· teıle edeceği idare şekline göre 
ıeıdnde bile haldı gôrillmemlş• Roma, l4: (Rad1o) - Geze· muhafaza ve mftdafae edecek 

telerlo haber verdiğine göre, 1 
tir. Bonı rağmen Eden ltalyan ltalyı hükumeti, Doğu Afrika· fakat diğer de91etlerln lhtlll 
aleyhtarlığını devam etmlotlr. şekfllerlne ehemmiyet vermlye· 

eına yeniden mftbf m kuvvetler 
Fakat bazı hGkıimetler nftfozo · gönderecek, ağır toplar tıh~ld cektlr.,, cevabını vermiştir. 
nu reddetmlı bulunmaktadırlar. edecektir. 

••M. Eden ltalyadan ne lıtl· F kf d b 
yor? İtalya hiçbir klmeeye le·. ran or şar tıyı 
cnaz niyetinde değUdlr. Ayol Milano'da 
ıuretle lnglllz meoafllne de MllAoo, H (Rıdyo)-Frank· 
tr.cuOı etmlyecektlr. Yalnız ford earbıyı Doktor Von Kleber 

kendi meoaftlol temine ve• Mll&oo'yı gelmle n Alman 
Avrupa'dı ılyaei v11lyetl tenvl· konsolosu tarafından kareılın · 
re çıhımaktadır . ., demektedir. mıt ve Mll&no panayırını gez · 

Roma, 14 ( Radyo ) - Ro mittir. 

ma'da çıkan ıazeteler; lfıabee, K J S h 
Itılya arasında .rtık sulh ak· ra eya atte 
tedllmelldlr, diyorlar. Currıale Brjkeel 14 (Radyo) - Bel· 

Dltalya gazetesi, Akdenlz'de bir çlk.a kralı Leopold, bugün bel 

horp çıkarea bunun mes'ulil trf!olle BrOkıelılen mülhak• için 

Ioglltere olacağın ı kaydediyor. geziye çıkmıotar. 

Malta teşkilat 
kanunu neşredildi .. 

Londra 14 ( Radyo ) - lıı· 
glltere h6kumetl, 1921 tarihli 
Mıha teıklllUı eeaelye kanonu· 

ou tıdU eden yeni kanuoo 

neşretmlıtlr. Bo kanon• gôrl', 
922 denberl vali tarafındıo 

emirnameler merlyette kıl•" 

cıktır. 

Macar seyyahlar 
Romı, 14 (Radyo) - Yedi 

yüz Macar seyyahı AHle şehrtol 
ve abidelerini ziyaret etmletfr. 
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M ..\ UKE~1ELEllDE: 

Maznun., lspazmoz=ı Tu
tulmuş Gibi Titredi. 

''Ben Deliyim, Beni Muayene Edin, 
ifade Veremiyeceğim. " Dedi. 

Menemen'de Balıke lr'U Be· 
•an ile karaeı Adlle'nln imtizaç 

Bıtlıktan öUlrd mahlemeye dOş 

lllelerl Dzerlne aralarmı bulmak 

için yapttğı tavHeotonun red 

dedtlmeslnden kızan ve Adlle'yl 

Yarılayan Kulo'lı All'nln mu· 

ha kemesi oe dil o ağırcezadı baş 
lınacakta. Şahitler de gelmişti. 
Prfokof bulanan maznun AU, 

lllabkemeye getirilince ıepaz· 

ll:ıoza totolmoı gibi tltremeğe 

başlamış ve mahkemece kendi· 

Bine sual sorolamamışlır. Mah 

keme relel Stıreyya'nın emrlle 

Ali, jandarmalar tarafındao ılı · 
l>ıb nezarethaneye gôtOrOlm69 

le onda bir mOddet durduktan, 

titremesi geçer gibi olduktan 

sonra tekrar ma1non mevkllne 

getirilmiş ve lstlcvab edilmek 

istenmiştir. All; gene elddetle 

tltremeğe baılamış Ye reisin 

eordoğa suallere cevab olarak: 

-Bende muvakkat clcnet nr· 

dır. 1tıde veremlyeceğlm. Beni 

müşahede ahına aldırın. 

Demiştir. 

Mahkemece bo dilek kabul 

edilmiş ve eıhhıt heyetine mo· 

ayeneye eevkedilmeelne karar 

verilmiştir. Bu yüzden molıa· 

kemeye başlanamımıe ve şahit· 

ler de dlnlenememfıtlr. Moha 

keme, rapor neticesine kadar 
geri bırakıJmıetır. 

Cide'Ji Hüseyin 
Gene Mahkemede .. 
----------------

P o J is le re Doğru Ilerliyerek: " Ben-
den Korkmayın. " Diyor. 

Mısırlı caddeıdnde TaJ4t 

•dında birinin evinden bir 

ktırk manto ile bir pardesO 

Çalınakla maznun sabıkalı Cl· 

deıt Bfteeyln ile erap Masta · 
1a'oın muhakemelerine don 

•aliye cezada başlaumıştıa. Arap 

'1ostafa, suçta al4kaeı bulan· 

rtladığıuı sôylemtş, Cideli Ha 
Beyfn de demiştir ki: 

- Ben evelce ığır cezada 

'lluhakeme edllml tim. Hırsız 
lılt yapmam. Arap Mustafa 

bırııızlak ederken benim gOzctı 
1Gk ettiğimi sôylayorlar. Ya 
1•odır. Ben, ~ôzcOlftk falan 

ttll:ıedlm. Arap Mustafe; bir 

~i.irlt manıo ile pardesftaO bu· 
1tıoduğonu, satmak ls'edlğiol 
•öyltdi1 ben mQşterl buldum, 

'•h•erdlm. Ba eeyanıo, hırsız 
11k mıh olduğunu bilseydim 
hiç ıatar mıydım. 

Dinlenen ,ahit polJelar; CI· 
d1ı'U Hilseyln'ln gözciUQk etli· 

~lrıı, Arap Mnetafa'nın da eve 

:lrlp manto n pardOeOyO çal· 

1
1~1 01 naeıl itiraf etmiş olduk· 

~4'1 01 anlatmışlardır. Mahkeme 

e bulanan ve içtimai mevki 

lahtbl TalAt ta demiştir ki: 

geçti Arrp Mustafa; manto Ye 

pard6s6y6 nasıl çaldığını ve 

Clde'JI Baseyln'ln dıearıda nasıl 

gOzcOlük ettiğini tateil4tlle an· 
lanı, batt4 kahve plolrterek 

verdim, sonra çahdan f'Şyıyı 

da getirip hanı tesllm elliler. 

Cldell Hüseyin, Yaktlle ağır 

cezada mohRkeme edilirken, 
aleyhinde şahitlik eden bir 
memura kondoraelle bıeındao 

yaralamıştı. Dan bazı polisler 

şahit olarak dtolenlrkea Cideli 

HOeeyln, bunların yanını doğ 

ru yOrftyerek: 

- Benden korkmayın ı'ze 

blrşey yıpmam. Fakat ben 

hırsız mıyım? SOyleyln! 

Demletlr. Bir aralık yeleği · 

nlo cebinden bir kA~ıt parçası 

çıkarmıı ve mahkeme reisine 

uzatarak: 

- Bandı benim eahhlerl· 

mln adlrrı yazılıdır. Bunlar 

bapleınededtr. Çoğırın, dJnle· 

yln ne diyecekler bık.alım. 

Demiştir. 

Gelmlyen şahhlerln mabke· 

meye çağırılmalarına karar 

nrlldlği sırada Clddell Büse,ın: 

Bava çok sıcak! At - Evim çok mazbottur. 
•oto ve pardQsOoOn çalındı Dlyert>k cakeıinl çıkarmış Ye 

~1111 hayretle k.arşılamışllm. Po· ayda kalkarak: 

&ler Arap Muetafa'yı yakala - Benim halimden de anlı 
~lar, evime gttlrdller. Vakit yoraoouz tnbtl.. Bent moıye· 

t li'raosa'nın slyıei ve Hkeri 

~~lllyetloe taalluk elliği, bir 

bıı ıoı sırlara faşeyledlğlnl Bide 

l tnakılenlo, muhorrlrJnln, 

t;t~lf fol lcabetllreceğlol bildi 
Yordu. 

t "1aıoun miralay Domolen 
·~ı ~I Yetin çok feci ve kendisi 

ııı: boyak bir tehlikeye maraz 

g~IU~onu unutmuş götftnerek 
'lleltten kendisini ılamadı: 

hı,' Bu makaleyi ben, diğer 
~I~ IDıkıleye istinaden yazdım; 
~ er bir makale de .. Tan11 

~(l~Cteelnde çıkmış ve meb'ue 

•t, Perrak'ıodır. Bo zat ıa 
b ttıı~ ceridenin mQdQrtıdQr! 
tdı. 

1 
Demoleo yalan sOylemlyordo. 

Hakikat ancak böyle idi. Hal· 

baki bu makaledeki eeaelar 

dahilinde bazı haberlerin De· 

molon tarafından Svlte veril 

dlğl ve bu gibi haberler için 

Svlt'ln Sovyet hükumeti na· 

mına miralay Demoleo'e ayda 

4000 fıraok maae verdiği de 

tahakkuk etmiş bulonoyordu. 

Bunuolı beraber, mtistaotlk, 

miralayı itiraf ettirmek ve mah· 

ktim edebilmek için eorgoyo 

başka bir cepheye nakletmek 

mecborJyetlode kaldı. Ve tek.· 

rar Svlt ilzerlne donda. DJkkate 

şayandır ki, Svlt'f n Qzerlnde 

dıha btıyilk şOpheler vardı; bu 

ı ıııırrwı .. . . . .......... , ........ . ........ 1tihiiilhiilililll1111111111111111111111 

Tevfik Rüştü Aras, Notamızııı Akis .. 
leri Etrafinda izahat Vermiştir. 

Başturafı 1 inci salıif ede -
Tahran 13 (A.A) - fran 

gazdelerl Boğazlar hakkındaki 

TOrk notuını çok mtıeah bir 

tarzde karşılamaktadırlar, lrao 

gazetesi ezctımle diyor ki: 

- Azf z kom,omozun gaye 

lerlnln tahakkukunu letlyıklı 

temenni ederiz. Cihanın bngftn . 
kd karı,ık vaziyetinde her mem 

Jeketln kendisini tehdit eden 

tehlikeden elyanel için mftdafaa 

vetıldoe milracaeıt etmesine 

blrşey denemez Tarklye nota 

sanda m6nderfç mftoslfane ve 

kat'i delAllln Lozın muahede. 

nameelolo akitlerini ikna edece. 

ğlnl ve sulhperver bir devletin 

hayati menfoatlerfnl temin et 

meefoe yardım edileceğini ftmlt 

P.derh. 

Goses gazetesi diyor ki: 

- Bayat ve menfeatlf"rlnl 

gözeten hiçbir memleket clha 

nın bu karaşık vazlyetlndt mn 

faa esbabıodan hali kalamaz. 

Matal4amıza göre, Ttırklye no. 

taeında serdolunan delall çok 

esaelıdır. Dt>oyada harp tehll 

kesi dolaştığı bir devirde Tar. 

klye'otn boğazlarda ell bağlı 

k.ılmaeına lmkAn mutasavver 

değildir. Tılrk metali binin ta. 

bakkokona yardım, sulhun mu. 

hafazaeına yarılım demektir. 

Ümit ederiz ki boğazlar muka

veleslol f mzı edenlf'r mes'elenln 

ebemmlyetlof tahdlr edecekler 

ve bu euretle dostumuz hftku 
met te attığı adımda muvaffak 
olacaktır. 

l3tanbul 14 (Özel) - Faşist 
ıarıfıarı Deyll Meyl gaz~ tesl 

de, boğazların llhldml bak 

k ndakl notamızı tetkik eder· 

ken, haklı olduğomuıo tebarüz 

ettirmektedir 

Parla, 14 ( A. A) - Anadolu 

A j ıneının hueuei mu ha biri bil· 

dtrlyer: 

ErnoYol gazetesi, verdiği btr 

mıkalode, Tdrklye'oln kurtuloe 

Ye yükselme eserini vücude 

getiren Büytık Şef in, boğazlar 

6zerlndekl lpotegl kaldarmak 

ıınretlle muazzam eııerlnl tamam · 

ladığına learetle tarafımızdan 

ılınan tedbirin tedai fi mahiye· 

tinden ve boğazlar mukavele · 

namesi ahk:Amının .tadili key· 

f lyetlnde boy ok. m3ekftlata te 

sadilf edllmlyeceğlnden baheet 

mekte ve beynelmilel teırlkl 

mesai eseri ne Badakatını filen 

lepıt' etmfı olan Ttlrklye'nln, 
-------

neye sev kedin. Sinirlerim bozuk. 

Demlettr. Mahkemece, Bilse 

yln'Jo mft~ahede altına alınma· 

ea da kabul edllmle, muhakeme 

başka bir ~floe bırak.ılmııtır. 

• 
adamın mee'ullyetl daha bft · 

yOk.tO; fakat müstantik. bu ada· 

ma karçı dalma oeıaketle mua· 

mele etml,tfr. 

Svh'e tıbıkaeıoı uzatan mile 

taotlk: 

- Sigara buyurunuz! Dedi. 

Ve nüne on fotograf koydu. 

Bunlardan hangisinin miralay 

Demolen olduğunu teebh etme 

etol istedi. 

Hakimin makııadı, Amerlka'h 
casusu gene Fransız zabitinin 

hakikaten tanıeıp tanışmadık· 
larını aolamaktı. 

Aalbukl fotograf lardan dör· 
da kadın fotografı idi. Bunla· 

rın Demolen addedllmeetne im· 

kıio yoktu; dörda de Svh'la 

tı.oıdığı kimselerin fotograf ları 

idi. Ortada Demolen olarak 
seçilecek iki fotograf kalıyordu. 

Bonltrdan blrlel genç bir Sil· 

lS'll ıÇT u l • • 

Avrupa ve Asya badodunda 

medeniyetin muhafızı olduğono 

kaydeylemekıedfr. 

Londra, 14 (A.A) - Deyll 

tc·Jgraf gazetesi; Boğazlar meee 
,,.. 

lesi hakkında ıunları yazıyor: 

Milletler cemiyetine mftracı 

at etmekle Tftrklye hClkftmetl 

kanuoi yollar içinde harebt 

etmiştir. Bo, ona kredi verecek 

olan bir harekettir. Boğazlar 

roeseleeinln Hmlmi n dostane 

bir eekfJde görOştllmesl be)tle· 

neblllr. Dünya sulhuna cındın 

bağlı olanlar lçfo TOrk htlkO. 

metinin tarzı hareketi hakiki 

bir derstir. 

Şimdiki Ioglllz - Tilrk mft· 

naeebetlerlntn samimiyetini kıyt 

eden Deyll Telgraf gazetesi, 

makalesini eu ııuretle bitirmek· 

tedlr: 

" Tı'lrk noktal nazarını tım 

anlayış zlbnlyetlle gôrOşmeğe 

hazır bulunmalıyız. ,, 

Moskova, l!& (A.A) - Tark 
hllkümetlnln notaeıoın çok mO· 

blm siyasi bir hareket olduğunu 

kaydeden İzvestlya gazetesi şan· 
farı yazmaktadır: 

"Türkiye comurlyetl, teeHO 

eilnden beri sulha kaseı olan 

aşkınıoı mOteaddld defalar fa 

bat etmiştir. \ T6rklye, sulhftn 

kuvvetlenmesine matuf bOtOn 

tek.lif ve tedbirleri korumuş ve 

muhtelif ademi tecnGz paktla 

rına letlrak etmletlr. Törklyt; 

mütearrızın tariz mukaveleelne 

iştirak etmiş ve gerek. Ceoev. 

re'de, gerekse dışındı sulh ve 

milletlerin emniyeti için tçılı. 

şan milletlerle beraber çılışmıe· 

mıştır. BöyJe bir Tftrklye, bo. 

ğazlar emntyttl için en emin 

bir tekef il teşkil etmektedir. 

HütOn boalar nazarı ılındığı 

taktirde Türk. hOkiimetlnlo 

ootı ile mtıracaat ettl2;1 dev· 

!etlerin görOemeleri esnasında 

Tftrk teklif fne IAylk olduğu 

ehemmiyeti verecekleri bık

kındı ümitler vermektedir. 

Parls 14 (Radyo) - Tan 

gazetesi; boğazlar notasının 

te•lld ettiği vazlpuen bıhee· 

derken diyor ki: 

•·Bu nota, Reo'fn yeniden 

ıekerlleştlrllen Ren ile mecburi 

ukerllk ueulQnftn kıbulaode 

Almanya ve A vostoryı tarafın 

d11n tıklbedflen hareketlerden 

baıka bir ıekllde ve meşru 

yollardan hareket edilerek ve· 

rllmlşdr. BogOo TGrklye nota 

eıoda zikredfldlğl gibi Avrupa 

vaziyeti değlemlştir. Italya ve 

' Sovyet Rasyanın vaziyetleri 

çok değtemletlr. Dooya, bam 

başka şartlar içindedir ve Tar 

vın resmi idi; 55 yaşında bir 

Fransız zabiti addedilmesine 

lmkAn yoktu. Sonuncu fo!ogrd 

he, elli yaelarında ve Demo 
len'e çok benziyordu. 1 

Müstantik Beroan casus Svh'e 

- Sizi hıplshınedb hücre· 

o ize gôtftreünler, orada derin 

derin dOeftoar ve sOylOyecek· 

lerlolzl baoa yazarsınız. Ümld 

ederim ki faydalı haber ve ka· 
rarlar Yerecekelnlz! Dedi. 

Svlt't 10 BByılı hftcreye koy · 

muelaıdı. 8u hAcre, arkadaıla· 

(ını ele veren caeuelara mıh· 

soe Ye h-r hacreden daha ra· 

hat ve muntuım idi. 

Svlt mektubunu yazmakta 

uzun bir tereddad geçirmedi; 

Demolen'ln kendisine para mu · 

kablltnde bir tıkım esrar, vesi · 

kiler vulldiğlnl itiraf etti. Bun· 

kiye; eski şartların dtğlt'l~lol 

hpıt etmiştir.,, 

Parls 14 (Radyo) - EutraD · 

sljan gazetesinin Londra mob• 
birinin blldlrdlllne göre bol•• 

Jarın tahkfml hakkındıkl Tftrk. 

nokıal nazarı, Loadrı'da ıolt · 

kCUlerle karıılaamıyacaktır. 

ÇaokG Avrupa dlplomaelıl, 

Tarklye'ntn bo tarzı hareketini 

takdirle krreılamıetır. 

Londra 14 (Radyo) - Man 

çester Gardiyan gazttesl, bo· 

~azların llhklml meıı'eleelndekl 

Tark hattı hareketini takdirle 

kar1Jılıdıktan eoara diyor iri: 

Tilrklyenfn ileri eftrdftğft 

areıolueıl sıyHadakl drğlşlklf k. 

vAktdlr. Gazele bundaki muh 

telif Amilleri eayarak: 

Törklye'nln muahedelere rla· 

yetkAr hareketlae bir moka· 

belci şilluan olmak Clzere dl 

Jeğl kabul edilmek lazımdır. 

Çanktı, Tftrkly; Boğazlar mee' · 

eJeelnde Almanya ve Avastorya 

dan daha mfhılt vaziyette ol 

mBBına rağmen muahedelere 

ne derece rlayetklr olduğunu 

ğOelermletlr. Zaten Mllletltr 

cemiyeti paktında moıhedele· 

rln lftzumunda değlıtlrlhaeel 

de kahal edllmletlr. 

Gazetede, TGrk. teldlf lnln 

Avrupa'de snlaçle kareıla· 

nacağı aşikAr olmakla beraber 

ar11ulusal deniz yolunun ıerbeet 

seferlere ve traneh yoluna açık 

bulunmasının emniyetine çala· 

şılmaeı ve pakt dahilinde bu· 

nun leteomeel mGtıleısıoda hu. 

loomaktadır. 

Londra, 14 (Radyo) - Tay 
ml8 gazeteBf; boğazlar mee'ele· 
sinden bahsederek diyor ki: 

"Garantiler el'aa muteber 

midir? Donu teıbit lh1mdır. Bir 

defa Japonya hGkumetl, Uluılar 

ııosytteslnden ayrılmııtır. ltalyı 

ise, bugfto milletler cemiyetine 

meydan okumaktadır. Boğaslar· 

da ne gibi garantiler Yerilecek· 

tir, Tftrkfye ne gibi tahkimat 

yıpmak lsttyor. Bu, bir lmtl· 

hın demektir. Anupı'da glSrl 

len eon hAdlıelerln netlceıl; 

boğazlar mes eleıl aı~rlade de 

teslrlol gôstermlıtlr. Fakat ıa 

muhakkaktır ki, Tftrlklye'nln bu 

huek.ell ıeylmll ve eamlmldlr." 

lngiliz Mi~yoneri 
Kom flnistlerin 
Elinden kaçlı 

Pek.in, 14, (Radyo)- loglllz 

Mlsyooerl Boeor, 1934 ten beri 

ellerinde bnlundo~u kommGnlst· 

lerl8 yauındao firar etmlt ve 

Yunoo Fu'yı l'elmlştlr. 

lar arasında telsi• mobabere1lne 

ıld ve harb ldareslle :elik.adar 

mOhlm notlar mevcud olduğu · 

no bildirdi. Fak.at ba mektob, 
BBde sözden ibaretti; lıtlnada 

eayan bir vesika o!ama•dı. MI· 
raJay Demolen bu mektubun 

muhteviyatını haber alınca, ge· 

neral Şore'ye bir mek.tub yaz 

dı, ve: 

., Ağır bir itham ıltıadıyım; 

fakat beni itham için lenad 

edilen vesikalar çok gftlftnçtftr. 

BllhasH Svlt denilen adamın 

hakkımdaki meluabanu gOrCln· 

ce vaziyeti eotıyacakeını• geae 

ralım, tıte böyle . K.ıym,tıl• Is 
nad veslkalarlle hen altı aydan 

beri mevkuf balanoyornm ve 

ığır itham altında eslllyorum! 

Dedi. 

- Sonu Var -

K ı·al Karol 
Meclisi fesheden be .. 
yannamesioi n.eşrettL 

Bakree, 14 (Radyo). - Kra~ 
~trol, meclisin de tea'-8 D~. 

hayet veren beyaaaarae11I aeı· 

retmlıtlr. Bu beyannamede yen' 

ce11 kanununa, bası hadiselere 

dahı ığır ce11lar llıhe edile' 
ceğl de ılkredllmlştlr. 

Fransız Zabitleri 
Roma'da abideye 
Toprak koyacaklar 

Roma, 14 (Radyo) - Bogln 

400 Franııı lhıly•t 11bhl Ro· 

ma'ya vuıl olmu,tur. Budanan 

almıı oldukları toprakları meo· 

bol asker abidesine koyıcak· 

tardır. 

Bunları Garlbaldlyealer .,. 

f•çlstler ve ltalyan sabitleri 

k.ar,ılımıılardır. 

Londra'da 
KomDnistler numa· 

yiş yaptılar 

Londra, 14 (Radyo) - K.ol· 
g inde komClnlstler aleyhine 

yıpılao bir olmaylettı pollıler, 

k.omtınletlerl mtldafaa mecba· 

rlyetlnde kalmııtır. Yarrlanan· 

l1r vardır. 

Stanşef 
Viyana'da ne arıyor 

Viyana, 14 (Radyo) - Bol· 

garletan'ıa ıabık. Viyana eef frl 

go,podla (Stanıef) borada ba· 

lunoyor. Seyahatinin hosoıl 

oldu~o söyleniyor. 

lrlanda komft· 
nistleri çarpıştı .• 

• 
Doblla 14 ( Radyo) - 81 

ytık bir komClolıt ntımayltl 

yapılmııtır. Mllllyetpenerlerle 

k.omlolıtler arasında m6eade· 

meler olmuı ve sabıta Yaaiyete 

blldm olmakta m6ıktUAtı uı· 

ranııttır. 

Sabık ispanya 
Kralı Viyana'da 

Viyana 14 (Radyo) - ~bık 
İspanya kralı onlçlacl Alfoaı 
bqraya ıelmlıtlr. Sabık kral, 

areidlett Zlta ile o~lanaa n· 
lenme meraelmlade hasır bala· 

nacaktır. 

Şibinkarahisar'da dolu 
Şlblnkarablear, l' (Öael) -

iki gGn enel doludan meyn 

çiçekleri hHara oğr.mıtlır. K.ı · 

sılay glSsterlt kola Orta Okal 

ıalılnonda bir mGeamere f <' rmlf, 

alAka ile k.arşılaamışhr. 

Nihad 
Denizli mıntakası 
mDlkiye mfttettişli· 
ğine tayin edildi .. 

Denlsll - lzmlr mllldye 

mlfettlılerlnden Nihad, Dealall 

mıntakaeı mllklye mlfettlşllğl· 

ne tayin edllmlt ye bagla tef· 

ılılerde bulunmak 6aere lep1r· 

taya hareket etmlttlr. 

Çocuk hastalıkları 

mtltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hcuıalnrını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
soka~ındaki lcılini~inde kabul 
eder. Telejon 3990 



Bütün 

O abeşistan 'da 
Auarşı Varmış .. ---.... -··----- Başı l inci !ahi/ ede -
mııktedlr. Cephenin her clhe 
ıfnden sıhhi ıeekllAt Habeş bal 

~ıoı sarf hHtılıklara kartı aşı 
lamığra bıelamıetır. 

Parts 14 (Radyo) - Tlgre· 

den gelen boberlere gllre, ltal· 
yan kıtetımnın cenuba doğru 

ileri herek h htç durmıul&n 
denm etmektedir. Yığmar ve 

tabii gölcftkler bo ileri hare· 
keıioe mani olemamaktıdır. 

En eon haberler, motörlft 
ltalyıo kuvvetleri Mağdalıı'yı 

aldıktan sonra Danlı..ope feılka · 

metinde ilerlemektedirler. Des 

11lye oehrl Habt eler tarafından 

tahliye edllmlı:ı İtOılyanlor tarıı· 
fmdau legal olunmustor. Bo 
haber, henOz rf'emi olarak ve· 
rllmemlı olmakla beraber mev· 
eoktor. 

Roma 14 (Radyo) - HahPe 
mahaf ilinden alınan bazı ha· 
berlere ~öre, Rıbeeletın'da va . 
zlyet anarel içindedir. Son ha 
herler, Necışl'nlo bıl'edllmek 

ftzere oldoğoon bildirmektedir. 

Aımara, 14 (Rodyo)-Hanı 
ıjıneından: Don birçok İtalyan 
tayyareleri Adts Abıba ftz,riode 

oçmoelor ve Negil11 ordosnon 
mabvoldoğono görmGolerdlr. 
Tayyareler, İtalyan ordo11unon 
Bıbttletan'a medenenlyet getir· 

mekte olduğuna dair beyaooa 

meler ıtmıelardır. 

Makalleden hareket eden on 
tane bombardıman uçağı Oe11 

ıl'ye yoluna takiben ve bu eeb 
rln cenobonda diğer dokuz tane 
ketti oc•ğ• Ue birleşerek Adle· 
Ababa Qzerlode birkaç devir 
yaptıktan sonra ıehrl bombar· 
dıman etmeksizin geılye dön 

milşlerdlr. 

Uçaklar, Adfe·Ababa Gzerlnde 

akrobatlk: hareketler yapmıı~lır 

ve beyannameler atmışlerdır 

7 saathk bir uçuetan ıoura tıı 

lerlne döomOolerdlr. 

Londre, 14 (Radyo) - Sa· 

dın'dan gelen haberlere göre; 

ltalyan kuvvetleri, Tana göld 

mıntaka111nı işgal etmltler ve 
Sudan hodudona Jıyanmışlardır. 
Şimdi loglllz Sodını bododo 

civarı lıgal e:Ulmek.tedlr. Lon 
dra gazeteleri: loglllz menal 1 
tolu bulondoğo bu yerlerin le 

gal bab~rlol, baycık hırt Jerle 

ve mfthlm bir hidlse olarak ya 

zıyorlar. ltılyan'lar, Gallabat'•n 

tark kısmını işgal etmlolerdlr, 

garp kısmı, Inglllz logıU ıhlD· 
dıdır. 

1 Nöbetçi Eczaneler ~ 
Bo akıam Baıdurakta Sıh· 

~ h•t, Karıtıeta Santo, TUld 
ilkte Yeni İzmir, Irgadpaza. 

rında Aerf ve Gozelyerde Af ı. 
yet eczaneleri sçıktar . 

Muallimlerin 
Hakları, 

- Başı ı inci salıi fede -
borç için, yani 45 bin liraya mah· 
soben 15 Lin lira kabul ıetmi~, 

fakat büdceniu Vekaletler büdce 
komisyonuna gönderilmesinde (Bu 
para, f illin tarih, f illin numaralı 

konunla muaJlimlere tediyeye borç• 
1u olduğumuz pnrtıchr, muallimlerin 
ılacaAıdır) kaydını koymadığı için, 
komisyon da bu pırnp büdce mil· 
vazeoeei namına silib geçmiotir. 
Ytioi muallimlerin hakkı gene ııyaa 
uğram19tır. Ve İzmir vilayeti, bu 
hak üzerinde urnrla durmımıobr. 

Borç sene olduğu gibi ve kat'i 
bir kanunun hükümleri de bir ke· 
narda durmaktadır. İşitiyoruz ki, 
bu para, yilai 45 bin lira büdceye 
konmnv, faknt hususi muhasebenin 
Jlialettnyin borçlan arasına alınmış· 
tır. Halbuki bunun tediyesi, rut· 
gele bir muamele ve kararla ihmale 
uğratılamaz. Buna kimsenin hakkı 
yoktur. Çünkü ortada, meclisin ka· 

ranndan daha yfiksek, daha evvel 
çıkını~ bir kanun vardır. Valimizin 
Parti başkanımızıo, meclisin, maa· 
rif İ§lcri ve muallimler fizeriodeki 
baesaeiyet ve eamimi emeUerini 
yakından biliyoruz. Keza, kanuni 
bir emri yerine getirmenin nasıl 

bir vazife •>ldu~u da meydandadır. 
Artık bu borç, ne yopılıb yapılıh 

verilmelidir. Mali vaziyetleri bizden 
çok fena olan birçok vilAyetler, bu 
parayı yıllarca evvel ya •lefaten 
veya taklitle ödemi~lerdir. Biıim, 

bıtı v,, ihmallerle bandı geri kal· 
mııklığımız, oo fzmir'in haysiyeti, 
ne kanun ve bak bakımından uy· 
gundur. 

Ayni zamanda dil~ftnmdidir ki 
bin muallime dağıtılacak olan bu 
bak, esasen geçinme darlığı çeken 
münevver bir yığının manevi kud· 
retinin artmaeıba da yarıyacaktır. 

İsteriz ki, çocuklarımm ellerine 
\"erdiğimiz mualıimler biraz daha 
müref feb, biraz daha varlıklı ve 
kudretli olsunlar. 

** 
Kan Damarları. 

- Baştaraffi iiçüncil sahifede -
da ti orta A11ya'ya kadar gider 

amma, bugaokil Kemalist Tür · 

klye'oln mllli misakını ve umo· 

mi ıartların bıyat &ahaııındıkl 

mıntıka ve zarud neticelerini 
unutmamalıdır. GOntU ve kafa· 
nın ermek istediği nice murat 

lar Hrdar ki, karıı11ını lmk4a

eızlığın korkunç dınrlerı dikil 

mfıtfr. 

Sonra Leblt'ln1 Ttırk kızını 

en y61ı:eek ölç6de 11dece (Anı) 
olar .. : kebul eden bir tezi nr· 
dır. Doktor olarak, lçllmalyatçı 
olarak, lhtllAlcl olarak, cemi· 

yetçl, hukukçu ol1rak dOtftnftr 

ııek varıcığımız neticeler tama· 

men bıokı batkı çıkacaktır. 

Kaldı ki, bogftukO T6rkly&'de, 

le n hayat kadını eHaı, yınf 

tam bir mftaavat ~prensibi bA 

kimdir. 

Yukarıda bir c6mleye tekrar 
dokunacağım: 

Gençler, bir davaya inanmıe 

Çar'ın Mavi Şeytanı 
-44-

ve Avklrçef memleketinin bılkı 

gibi ba efsanelere 1Jlddetle lna· 
nan bir adamdı. Banan için 

çarhk payhıhtmıu lklocl poll11 
amiri ikinci Alf'lkeondır'ın kö· 

rft körüne kapıldı~ı ba Kate· 
rfn'ln, bOyOk halası magdur ve 

mazfom Katerln'fu intikam fçln 

tcnaeiih eımlo robu oldoğona 

ln•myordo. 

ehemmiyet vermudl. Fıkıl ça· 

rın hergfto bu çıpkao n teh 
llkell kııı her güo vakitli vn 
kltalz ziyaretinin artık ônftne 

geçmek JAzımolduğona tlddetle 

kanHt getirmişti. 

E•et, 0 Menaf il allyel hftkd· 

met,, (??) Çarla K•tya arasan· 
dıkl mfina!!ebetlnln keıtlmealol 

amir bolonuyorda. 
Kont Şövalof muavini kadar Ş6valof, imparatoriçe ile bu 

boımllla mftlAkat için mftsald 

fırsat bulmak için DEooca bir 

,.,.......--=-.._ .!4~~11-~~~~-L.!um~aa~!b~eklemlttl. Şimdi, Çar 

Sulh ~lüzakeralt Aldın Kalırsa, lngil- Demircis'in 
(~enazesi Tö· 

tere Askeri Tedbirler lstiyecek. renle Kaldırıldı. ____ ,.... ___________ _.. _____ .. ._. ____ ._."""""-~- _..----.._.--

1" Baştarafı J inci sahifedo - Volkfıer Bob•hter, re'de takip edeceği ılyaaet bak· 

telgraf gazete11fnln yazdığına u ltalyıanlar Some göltıode,, kında ılmdlden tahminlerde 

gOre, ıulb mOz .. ;eratı akim kel· ıerlevbaslle bir ınakalealndeo boloomak mOmkOn değildir. 

dığı takdirde İngtltere, aakert ıhnmııtır. Yalmz, 13 ler komlteıl bir ne · 

tedbirler alınmBBıoı letlytcekılr. Londra 14 (Radyo) - M. tice elde edemediği takdirde 

Cenevre 14 (lhdyo) - M. Eden bogQn M. Baldvln ile çok yakın bir zım.uda 18 ler 

Baron Alolzl M. Mıdaryaga'ya uzun mftddet gOrOomGıtGr. Ya· komitesi davet edilecektir. 

Çuıamba akoamıodao evvel rıu Cenevre'ye Aldecektlr. Parls, 14 (Rıdyo) - Maten 

Cenevre'de bulooamıyacağı hak. Londra, 14 (Radyo)-Kablne gazeteal, İtalyan - Habeı har· 
kındıkl telgrafı, mOzakeratıo bftgftn (dftn) toplanmıştır Bu binden bahsederek barııın akim 

bir gfto talikini temin için toplantıda Cenevre mGzakero kalmağa aıabKAm olduğunu ya· 
çektiği tahmin edilmektedir. lerJ hakkında mGhlm kararlar zıyor ve diyor ki: 

Bu tekliften makaad, M. Mı· verildiği kuvvetle tahmin edili "Bogftn petrol ımbırgosu 
daryıga ile f lklr mftdavelesl yor. ÔuOmftzdekl hafta içinde bile kabul edUıe bot ve tesir· 

lmkADım elde etmektir. Bu Cenevre'de yapılacak toplanll· sizdir. İtalya'yı istenilen ıartlan 
müddet zarfında M. Madaryaga larda ileri ıflrQlecek noktal na kabul ettirmek için bambaşka 
Habeı murahhaeı ile görtıeme· zarlar tesblt edllmlt Hoıhyor. ve •Aır hilkdmler llzımdır. TA 

ğe b•elamıetır. M. Suvlç ulos · Io~lltere'olo, zecri tedbirlerin ki, loglllz'lerln izzeti koron· 

lar so11yeteel erkAnına halya'nlD şlddetlendlrllm .. elol ve arttml· moı olsun. 

doğu Afrlka'dakl davaeıDJ ba~a masını lstlyeceğl hakkında çakan Ioglltere, kefidl baeına b3yle 

çıkardığını blldlrml~tlr. haberler, Franeo'd• telııla kar· bir harekette bolunmağa mnk· 
Roma, 14 (Radyo) _ Petl ı:ı•lsnmıetır. tedlr midir? Bo korkunç lhtl· 

Parlzyen ~ızeteel, M. Modarya!!'a ltalyı; sulh teklifinde lhtlltf 14fa diğer deletler ne diyecek· 

ile Boron Alolzt'nlo mftzakere çıkarırH, zecri tedbirlerin şld· lerdlr? 
lerlnlo iyi neticeler vereceğine detlendlrllme11I leteoecektlr. Loodra'mo; ltalya aleyhinde 
emin görftnmektr.dlr. Loodre 14 (A.A) - Slyaııt bir hHeketlne Franaa, göı 

mıbfflller, Inatltue bttkumetl· yummayacaktar. .. Italya hülı:clmeıi, Uluslar ., __ _ 
sosyett.elnln ve In~Htere'oln si nln elmdlllk ltalya hakkındaki 
yaaetfof taavlb etmemekte ısrar zecri tedblrJerl tılddetlr.ndlrmek 
edecr.ktlr. taaavvoronda bnloomıdığı mft· 

t•leasıodıdırtar. Biz, Franaıı'lıra gelince, bu 
gibi vaziyetlerden siyasetimizi Ooıeklzler komitesi toplan· 
kortarmağa çahımalıyıı. tısında hl çblr karar verllml· 

yecek, yalnız zecri tedbirlerin 
Fransız matbuıtı, zecrt ted · 

nasıl fşledl~I tetkik olunacak· 
birler aleyhine lulfak etmlo 
bolonm•ktadırlar. M. FIAnde- tır. Ioglltere hOkumetl eolb 

müzakeratının muvaffaklyetle 
nln de bu cereyaoa uyacığı mu· 

netlcelenml!slnl erzu etmekttdlr. 
hakkaktır. 

Roma 14 (A.A) - M. Alo · 
Ccaevre'deU elyaei barbın lzl'nlu lıalya hGlulmetl tara· 

şekil ve netlceelol elmdlden fınclan M. De Madaryaga ile 

t•hmln etmek m6mk6o değil- gôrftşme~e ve Habeş teinin 
dlr." Demektedir. diplomatik ioklşaf )arını mOza· 

Pırl Suar, kereye memur edllectğl teyld 
" Madaryıga ile Alolnl ara olunmaktadır. 

11ındakl mOzakerelerln loldtıı Slylll mabfeller, anlaı:ımaz · 
ihtimali olmıkla beraber, Londra IJ~ıu milletler cemiyeti ile ltıl· 
ile Roma araıında bo gibi bir ya arasında değlJ, Ioglltere ile 

muhabere kapısının eçıldıAı gö· ltalya araeında olduğu mOıalea· 
rGlmektedlr. ,, eıodadırlar. 

Pan Amerikan 
Konferansı. 

Birleşik Amerika neler 
teklit edecek? 

Vaı:ılogtoo, 14 ( Rtdyo ) -
Pın Amerikan konfraııında 

mevki alacık olan Blrleelk 

Amerika h0kt1metl bir 14ylhı 

teklU edecektir. 

Bu llylhaya göre: 

1 - GtımrGk tarifesi harbı 
açmak, 

2 - Amerlka'ya tecnftz 

edecek devlet ıleyhlne bfttOn 
Amerlkı'nın zecri tedbirler 

almaaı, 

3 - Yeni bir eeas dıblllude 
eolho temin etmek, 

4ı - Avrupa'ya karoı mOt 

terek bir faellyet ve bitaraflık 
takip etmek ltzımgelecektlr. 

Gftmrftk tarlfeel harbı beı 

-
- Başı 1 inci salıiftt/6 ,,,,,. 

Belgrad'a gidip gltmtyect~ 
ve Balkan ittifakı lçtlmaına ftd• 
rak edip etmlyeceP,l hakluod• 

gazetecilerin ıualJtt,lgeı 

- Şimdilik fıepftı bir kı1r• 

vermlı dejlllms bn kararı fol' 

mek için mecUeten itimat ııl· 
mık lbımdır. Fırka relslerlO' 

den bazıladle lbtlıif vardır 
fakat Demlrcls kıbfne11lne v~rıl· 
mit olan itimadın bana dı fO 

rlleceğloe eminim. Demlıtlr. 

Atlna, 14 (Radyo) - Cc:ııcı· 

ral Metakeaa proğramını nıeO 
liste ayın 22 ılnde okuyıc•* 
ve hlmıd lııteyecektlr. 

Ademi hlmad halinde geoe 

ral Mct11bae lellfa edecektir· 
Fırkaların vaziyetine geıroce 

M. Çaldarie, btıkftmetlo bcyıO 
nameıılne göre karar verectğlO 
söylemlştlr. Ltberal partisi, Dil 
mlrcls kablneal politikasını ı• 
klbettfğl takdirde yeni kabıoefe 
ltlmad reyi verecektir. Kdco* 

partiler, ıeneral Metak11•'10 

bir fırka relıl olm11ıoı endlf . 
ile telAkkl etmektedirler. 

Atlnı, 14 (Radyo) - &fOlt! 
vef fa başveldl M. Demlrclıı'IO 
ceneze alayı fevkılAde nıetf 
elmle ve hillLiimrt marifeti il 
yapılmııtır. Metrepolit baoed•

0 

kara, deniz ~e ban a11kerlerf• 

kral ve hanedan flrkioı ve bO 
kum et erk Anı, 11ef lrler ve pe~ 
çok kimselerin lotlraldle .. ,b 
rlıtaua gôtGrftlmOotftr. 

ltalyan akadeıniB 
21 Nisanda kralın 

~ Riyasetinde toplanactı 
Roma, 14(Radyo)-Romı'oıtl 

d• koroloı gftoil olın 21 Ntııo 
o· 

ltalyan ıkademl11l kralın bo• 
b0' rooda toplanacak ve dört 

yak mOkAfata lAyık olanl•'' 

dağıtacaktır. 

M. Politis tardır. Fakat bu davalıer, k11a, 

yarı edebi, yarı f lkri p:ırçılaran 

dar çerçevelerine 11ığıcak ıeyler 

değildir. içtimai, milli, hattA 

ıly111i bir tez, bir meıheb, bir 

meslek n bir otoktrln yıllıra 

mal olacık, kOtGpbeneleı dol· 
durabilecek ığar bir mevzudnr. 

Zenoedlyorum ki, gençler de 

bono ldrlk etmlıler, hl!Bi, fa· 

kıt ıuurlu parçalar halinde 

ideallerinden bir kutmını ake.,,t· 

tlrmeğe çılıımıılar.. Keşkl btl· 
tGn gençlerin kafaları da böyle 

lılese ve nihayet bo cemiyette 
mGebet birer kıymet olarak 

yDzlerlnl gösterseler .. 

Parls, 14 (Radyo) - Fransız 

aly111t mehaf Ul haftanın Cenev· 

re'de arzedeceğl yeni vasiyetler 

dolayıslle loglltere'nln bath hı· 

reketlnl endloe ile erıştırmık 
tadırlar. 

sene için olacaktır. p • , d 
Blrletlk Amerika hilkdmetl. arıs e Önftyor 

Eeerf gençler okuoıalıdırlar. 

RGknettln ile Lebh'l tebrik 
ederim. 

Alekeandr'ın evde olmaeıodao 

istifade ediyor ve Çarın gece· 

den enel döomlyeceglne emin 
bolonoyoıdo. 

•.-• • 
Zıta 1111llnelerl, artık kat'f 

bir darbe vurmak zamanının 

geldiğini ınetmekllğlme mOBI· 

ade boyormılıdarlar. Hiçbir 
kimse imparatorun bu genç kız 

yftzOnden mdtemadlyen tehll· 

keler içinde dolıomaeını artık 

tnhammal etmlyecektlr. Bu teh· 

llkrlerln önftne heçecek le Ça· 
rnlç'ln yardıma ile ancak zatı 

asllAoelcrldfr. Bence, madmazel 

Trepo Kıty•'oın Çar fiıerlodekl 

nCifozonu I' eri flklrltr telkini 

fçlo kullanmaktadır. 

•·Hosoe'i muhnerelerfnde, kı· 

aa etekli elbiseleri daha dQo 

çıkarmıı olan ha kıaıu, l111pı· 

Fran1111 mehaflll, Habeo ltal· 

yın me11'eleılnl alika&ıı göate· 
receklerlol, fıkat Ren me11'ele · 

ıılne az;lbl ehemmiyet verecek· 

lerlnl lyma etmektedir. 

IngUtere'nln Babeı devasını 

daha fasla bir dikkatle taklb 

ettiği aolaıılmaktadır. M. Eden 

bu akşam t'lllp Salfo'oon ma 
llkAoesloe gidecek ve burada 

mfsaf lr balanın Bald•ln ile 

Cenevre eeyahatı etrafında gô· 
rDı:ıecektlr. 

lnglltere'oln bö hal ta Cenev· 

raton akıl öğrettiğine, Raeyı'da 

kanunu ea111I ueorlne teovlk 
ettlğlne eminim... Halbuki ba 
çlrkt.a idare oıulOnfto netice· 

lerlnl Ioglltere'de görmekteyiz. 

!aglltere'de krahn hiçbir kıy· 
met ve ntıfozu yok, faket na· 

zırlırın kudret ve otıfuzo nlba· 

yetslzdlr. Bo nazırlar da bfr 

P"rlamentonun emrine bığlı. 

Y ınl, k111a bir tabirle ınarol 

YeııselAm! 

lmpHatorlçe tee111tır n elemle:r 

Allıh Çarı ve Roıya'yı 

böyle bir aklbetten koruııunt 
Dedi. . 

Kont Şö91Jof, imparatoriçe 

nln c111 damarına bastığına 

emin! Aelen Almaoya'h bir pro 

testan olduğu halde, ortodok11 

mezhebine geçmJo bulbnın im 

pıratorlçe Meri l!~eodoravaı 

Avrupa lolerlne karıomak husu· 

ııooa tamamen aleyhtardır. 

Anupa'da ıohuro muhtemel 
bir harp hosaeuoda bo konfe· 
rao11ta noktal n11ar teltl edl· 

lecektlr. 

Amerlka'nıo Anupı muharip 

devletlerine karşı münasebetleri 

bıkkındı da m011kerat yıpı· 

lacıktar. 

15000 göçmen gelecek 
Bo11ene Romauya'dın mem· 

lekettmlze 15,000 gôcmen ge· 

lecektlr. 15 Nlııaod• 6000 mu 

hacir birden gelecek ve bfttOn 

göçmenler Trakyıa'nın muhtelif 

yerlerine lekln edileceklerdir. 

Rus mdrtecllerlnln demekti. 

Bftyük oğlu, yani mtlııtakbel 

Çar, genç ve gQzel kocaeı tara· 

fındın ihmal edildiği andanberl 
imparatoriçe için herı:ıey öl· 

mOtUl. 
Anı ve oğul, motlaklyet ta· 

rafterı idiler. Ha&ıahk haeablle 

vaktinden çok evvel ihtiyarla· 
mıı bulunan imparatoriçe; hl· 
çolmezBI oğlu ııayesfode aalta· 
oatı 11tırmek istemekte idi. 

Fakat o~lu Ue ittifakı, Alek· 

eandr'lı Katya'nın ittifakına 

mukebele için klfl bir kunet 

olabilecek mi idi? Bu endl1e1lnl 

lhh11eden Şövalof: 
Zıh aallAoelerlnfn vellahd 

GrıodOk ile birlikte hareketi 

bize zaferi temin edecektir. 

Kıterln Mlhoelovna bondao 

eonrı eahıoatı tr-hlikeye eOrftk· 

leyemlyecektlr. Dedi. 

, .. 
Atlna 14 (Radyo) - 0 

Polltl11 önftmOzdekl Cumı g0° 
Parls'e vazifesine dönecektir· 

O' 
M. Polltlı'ln Belgrad'ı Ol 

b'' rehhae olarak gönderllecegl 

beri tekzlb edllmlotlr. 

Königsberg 
LioısıJ' 

Ehemmiyet kesbe•:: 
Varoon, ı.ı (Radyo)- Ş•\ı 

Prusya ile Almanya eraııod• 0 
mOnakalAt, Danzlg korld::e, 
üzerinde çıkan lhtJlif bıeıb ,. 

Almıoya'nın Köolgıberg UIS' 
nına intikal etmlı,tlr. ~ 

fl~' 
- Kont, ne yapmak 

rlndeslolz fO halde? OIOJ' 
- Bu haylaz kızın b ~! 

kueret ve nOfozuno kırıe•g• 
DOıftodO~Om budur! dt!' 

Artak celse akdedlla:Pll 1, 
mektl. Kont ŞöHlof dol:.~" 
açtı, bOtOn vesikaları, b 010 
çıplaklığı ile lmpırıtorlÇ" 
ônOne yaydı. ~· 

Şönlof 'od muavini Ao::ıdlr 
dosya 1 mparatorlçe arıe ,31 
m6ddetçe ayık.la· blçblrıeY fil•'' 
lemeden durdu, bekledi 

1 
.,e, 

ayol 11manda, her eô1 " 1011 İ 
11özO, imparatoriçe ye !,~:ıcıtl 
her hareketini, lıhır e 

0
cJI' 

bl11lerl lmparıtor Alek•• 4er' 
'ereceği rapora a1nl, bab11;1,,.,ı 
için bOtGn dikkat ve 1" 

kollanıyordu. , 

- Sonu Jfat 

s 

•• 
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L ___ za_h_ıı_a __ , İzmir 1 lncl icra M. dan: 111111111111111111111111111111111111111 Do K T o R 111111111111111111111111111111111111111 lzmir Sicili Ticaret l\lemurlugw un-
- . Oımanın Emlak n Eytım ı== o l •• A • f y = 

bankı11ndaa ~dinç aldığı pa ~ pera or rı urcu ~ dan: Parasını olmak istemiş: 

Kırııyıka'da Kortolot IO 

kağanda otar1n lımıtl oğlu 
S.alu 11rhoı olduğa halde Ab· 
dollah oğla B11ın'a r11tlımıı 

n tızerlnde bulanın puuını 

ılmıga teıebbGı etmlt ~e ken· 
dlllnl d~hmlıtftr. Zabıtaca tıh · 

lı:llı:ıta batlanmııtır. 

Hadçer t41ıyorm111: 
lemetpata bolnrlada S.Uh 

oğla Receb de bir hançer bo· 
luaarak ubıtaca ılınmııtır. 

GiJmlek çalm11: 
Kırı•yaka'da Nobbey 10ka· 

ğında oturan İımıll oğla Maa· 
talanın ıçık bolonaa e•lnln 
pençereıladea içeri giren ka· 
yıkçı Bo1eyla otla Sami bir 
gômlek çaldığından totalmaıtar. 

Dövmek: 
Faik pııa yokaıunda oturan 

Kaeım oğla Faik, Gtedenberl 
anlan açık bulanın kar111 
Bayrlye'yl dô•mek ıuredle Y•· 
rıladığıad•a tatolmoıtor. 

Susıal, çakı ile yaralamı,: 
Selvlllmeacld mıhılleılnde 

Sebili ıokağında Şaban oglo 
Zarif, getlrdl~I clAerln kabul 
edllmemelladea Arif oglo Eml. 
ne kuımıı, kapıda bığırmığa 
bıılamıı, Emin, ıaıtalı çakı ile 
Zarif 'I bir kao yerinden yara. 
lamıttır. 

'4lıın yerine bakır; 
Aleancak'tı Meıadlye cadde· 

ılnde Rbıe'll Memlı oglu Ke· 
rlm •e arkadqr Blleyln oğla 
Mecid, mobilyacı Ce•ad'a bir 
ptırçe bakarı, alba gôkçe yerlae 
lltarkea totalmaılardar. 

Para lurıı:ılıtı: 

İilçeımellk caddealade kepekçi 
Silleyman oğla Yaıof 'an dik· 
ktaınıa uma kilidi kakılmak 
ıaredle içeri giren bellnla bir 
bır11z tarafından 200 karaıo 
ı;alanmıfbr. 

Otomobil 
Sahipleri Okusun. 

(Zinet) :-:.j~bu 
açılmıfbr. 

İımetpap Te Fenlpata bal· 
•arlara eserindedir. 

Rahatlık, emniyet, temizlik, 
boı sa mtlkemmel kraethanut. 
&tıklnelerln bensin, yağ Te eal· 
teeı içeriden tedarik edUll'. 
Cıraj geceli glndClzlO açıktar. 
~Greımek arza edenler mCldlr 
1brıhtm'e mlracaaı etllnler. 

Etme hakimliğinden : 

Eımentn Takmak k. den hı 
tı M oıtafa oAlo GIG ıtçı O.ma 
~11a ıahıına alt terekeel taıftye 
e41lecetlnden ıltkadarlarıaın 
''lb hıklmllglae mfttacaatları 
l 
e cnamalleyhe alt kaf8r pey 

'it allı ede.at n kızanlara ile 
et)ıyı beyytneıl 18 n 19 al 
'-11 936 commrteel • e paur 
~lerl takmaktakl nlnde •e 
PoiandHataı edllecegtnden ta 

. ~Uerta ıoık artırmayı lıtlrık 
'-..Uta olannr. 

raya makabil bankayı ipotek = = 
eeledlğl bmlr'de !llr.iacl SGley· E§ Merkez Hastanesi OperatörO § 
maniye mıhılleslnfn Yaı bıtı E§ Haatalarını hu gln 15·18 e kad.r ikinci Beyler ıokağı 2 
Ha11n ığa ıobğında kain 73 ·~ Tark mClzayede ıalouu kartında 78 N.lu moayenehaoe· ~ 

~:;a~!~ ; .. ~d.:::~:.~~; .~~. 1 lııilı'iÜüııİıiıİıllnıiÔiıliıııııııııııınıııııınıııııııııııııııııııUôliılüiıııÔÔÜÔın11111 İ 
Hade bir nlo mQatehuındı MUlf eml•k mGdOrllğGnden: 
bir motbak n iki heli mev· D. No. Lira 

Tepecik klğıthıne cıddeelode 91 eıkl meydan to· 58,(0 
kaA1Dd1 4 6 ıaj No. la 29,20 metre murabbaı ar11 

cot olap mH dGkkta 3000 il · 171 
ra kıymetinde olan •e geçen ıe 
nekl 111111 2280 No.lu kanuna 
tnfikan geri bırakıldığı halde 
birinci lıene tıkehl muayyen 
Hdeelnde ôdenmedlglnden bu 
bGklm ortan kalkarak mıa 

dGkkta e.Jn yeniden mGlklyetl 
açık artarma ıoretlle Ye 844 
numaralı Emltk n Eytam ban· 
kaaı kaanno mucibince bir de· 
f11a mıhauı olmalı: ıartlle ır · 
tırmaaı 22 ö 936 camı gOaG 
111t 11 de icra dairemiz içinde 
yapılmak Gıere 30 gGn mtıd · 

detle 11tıhğa konuldu. Bu ar· 
tırmı netlce11nde Nbf bedeli 
her ne olorea olıan borcun G 
denme.1 tarihi 2280 numaralı 

kanoaon mer'lyete girdiği ta 
rlbtea ıonrayı mOAdlf olm11ı 
haıeblle kıımetlne bakılmayarak 
eaçok artıranın Gserlne lhale1I 
yapılıcıktır. Satıı 844 nama· 
rah Emlak Ye Eytam baakaeı 

kanonu hlkOaılerlne gôre ya· 
pılıcagındın ikinci artırma yok 
tor. S.taı petl11 para ile olup 
mlıterldea yalınıı yOzde iki 
buçuk dellallye muarlf I alınır. 

ipotek eahlbl alacaklılarla clt 
ğer allkadarlana n irtifak bak· 
lı:ı •blplerlnln gayri menlı:al Q 

sertndeld haklarını hoıoılyle 

falı Ye manda dair olan lddJ. 

ılarını lobu llAn tırlhlndtn iti. 
haren yirmi gtın içinde e.ralu 
m6ıbltelerlle birlikte : memarl· 
yetlmlae bildirmeleri icap eder 
ıbl halde hakları tapu ılclliace 
mıhlm olmadıkça paylaımıdıa 

hariç kılırlH 10·5·S36 tarihin 
itibaren ıırtaame h~rlı:eee açık 
tu. Talip olHların yGıde yedi 
buçuk teminat akçeıt nya mil 
il bir bankı itibar mektubu n 
Sı& 404i doeya aam1raılyle l 
inci icra memorlugona mlr1ca. 

atları llAn olunur. 9' l 
H. it N. 526 

Ö 
• '\ 

KSURENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökdlrOk 

tekerlerini tecröM •rumı .. 

•e Pdrjea ::•bab ut en 6ıltba 

hir mGabil tekeri oldupna 
uoutmıyınıı. Kunelli mlı· 
hil Utiyenl•r (Şahab Sıhhat 
S6rgtln Hıplın)nı maruf ec· 
unelerden aruınlar. 

KASE 

172 Tepeci... k•ğııhıne c. 91 eakl meydan S. 8-10 62,80 
tıj No. lo 31,40 metre murabbaı ar11 

173 OçGocCl ıoltanlye m'halleılolo komiser Mehmed 4.7,55 
ef. ıoka~ında l l No. lo 158,50 metre mo· 
rabbaı erıı 

174 Karaallnı lıkele yokoıonda 70 85 No. lo ıdı 
773 par1el 22 metre murabbaı 374 ıreı 

150,00 

Yukarıda yazıla ır11ların mllklyetlerl peıla pıra ile ödenmek 
Gıere onbeı ~tın moddetle artırmayı konolmaıtor. lhaleıl 27 
nlaan 936 pazartesi gana ı11t 16 dadır. Alıcılıua milli emlak 
mGdtlrlyetlne mftracaıtlara. 960 

lzmir Yün Mensııcatı 
TORK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından menim dolay•ıtle yeni çıkarclıgı komıtlar: 

SaQDam 
Zarüf 

Ve UcuzdlUlr 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 nomır1da ŞARK HALI T. A. Ş . 
' 

Mimar K.-maleddln caddeelode FABRI KANDEMiR OCLU 

Izmlr ikinci icra M. dan: 

BOseylnln emllk •e eytam 
bank11ından ôd6aç aldığı p• . 
raya makabil bankayı lpetelı: 

eylediği tamirde bornuadı hı 
mım 10kağındı 59 eekl no. Ye 

ııhmla olanan kıymetin yDzde 
yetmlıbetlnl bolorl'a ençolı: 

ırlıranı lhıleal yapılacaktır . 

Akel takdirde 2280 numaralı 
kın~na göre aatıı geri bıralu 
lacaktır. Sallı peıln para ile 
olup mGıterlden yalD11 yClade 
lklboçok dellAllye mHrafı ıh· 

Dil. hbo gayri menkul lıHID · 
de herhangi bf r tekilde hak 

NEDKALMiNA 

51 no. tajlı hanenin kapııından 
gtrlldlkte ıofa, eolda iki oda 
sağda harap bir kiler bodrnm 
katta mutbak •e dam arkada 
ulu ve aheap bir taraça Te 

bir ıo koyoeo •e belAyı •e 
çay ıokağıoıt açılar 23 no. lo 
ikinci bir kapıyı mGetemll 450 
lira kıymetli bu nln mGlkl 
yeti açık artırma eoretlle .., 
844. nomırah emlAk ve eytam 
bıokaıı kanona mucibince bir 
defayı ..nahını olmak tartUe 
arıarmaeı 21 5 936 pereembe 
g6nl saat 11 de icra dalremlı 
içinde yapılmak Gzt'!re 80 gGn 
maddetle eaaaltp koaalda. Bu .... , ............. ~....,.. 

talebinde bulunanlar ellerinde .. 
ki resmi •eealk ile birlikte 
yirmi gGa 11rfında hımlr icra· 
11011 mtırıcHtları lbımdır. Akel 
halde haklara tapu ıfcfllnce 

mıhim olmadıkçı paylatmıdan 

hariç kıllflar. 9·5.9:J6 tarihin · 
den itibaren ıartoıme herkese 
açıktır. Tallp olanlaran yazde 
yedlboçok teminat akçuı nya 
milli bir bıakı itibar mektobu 
we :.U. 22 doıya aomar111le 
2 inci icra memurluğuna mi 
racaıtlara. ilin olan ar. 940 

- A .., 

Tecil edllmlı olan (TOrk sanayi Ye ticaret anonim tlrketl) ula 
30.3,936 tarihinde ldlyen toplanan heyeti omamlyeıl ubıt· 
nımeel ticaret kanunu hakimlerine göre ılctlln 1603 namın· 
ııaa kıyı ve teıcll edildiği illa olunur. 

l - Zıbıtoıme 

Izmlr ılclll ticaret memorlo~o 
reımf mfthGrd .., B. Tenlk 

lm11ıl 
Tlrk ıanıyl H ticaret anonim tlrketloln 30,3, 1936 

pa11rteıl gtınCl eaat 10,30 dı bmlrde Ttırklye 

pılamotçolara anonim tlrketl idarehane· 
ılnde yapılıa Adi umumi hheedarlar 

toplınt111 sıbıtaımealdlr. 

Hissedarlar cetveli 
Biaeedınn adı •e eanı Ot~dağu yer Hi11e miktan Rey adedi imzalar 
Tdrklye palımotçolara 
anonim elrketl namına 

bay Faal lylmen. 
Bay Fuat Jylmen 
Bay M oıtafı M 6nlr 
Bay Aydınlı lsset 
Bıy Hırrl Jlro Jr 
Bey J. R. Jlro 
Bay Çarltoa Vltel 
Bay Ziya Ôaker 
Bay Ali Na1ml 
Bay Ragıp Dor11n 
Bay Hakkı Adli 

fımlr 
c 

.. .. .. 

.. 

c 

idare heyeti mabmıDdı: 

13750 
500 
200 
825 

5000 
6000 

500 
600 
500 
600 

1000 

28275 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

110 

Foaı 

F. lylmen 
M. Mlalr 
1.azet 
e. Jlro 
J. R. Jlro 

Çarhoa Vltel 
Ziya 
A. Nami 
R. Donan 
Hakkı 

idare lıeyed batkın•; Bey Faıt İylmen 
Bay Maıtafı Mftnlr 
Bay laet Ayaydın 
Bıy Rarold Jlro 

.- c ubaıkını; 

.. • Gyedeo; .. 
MOnkıp 

1 - BGkdmetl comorlyeyl 
temellen Ekonomi bıkıohgı 

namına komleer ııfıtlle bıy 
Hulusi Tlmor buır bulan· 

maıtor. 

2 - Heyeti umumiye, idare 
heyeti batkın• bay Fa•t'ın 
batkanhğında ıHt 10,30 da 
açıldı. lıannamelerde yasılı ol· 
dugo bere, bildirilen 11mın 

lclnde, ılrket merkeılne baı 
vararak girme kAğıdı alın Ye 

lılmlerl toplıDtı yerinde aııla 
bulunan bl1&edarlar cetnll ile 

toplantıya gelenlerin girme kl · 

ğıtları ıraıtaraldı. Girme kağıdı 
alanlardan 1 1 klmıfl geldlAI 

gôrlldl. 
3 - (28275) adet hlıae ıe · 

nedi 11blplnl1 toplıatıdı huır 
boloadoklan baıkaa tarafın · 
bildirildi. 

Toplıntıd• b111t bulunan 
hleeedarlaran ıahlp oldukları 

hlHe senetleri 1ermıyenln ya· 
rıııadan çok oldağoadın, al 
aamnımentn 26 ıncı •e ticaret 
kaDDDDDUD 366 IDCI madde 
ılade yazılı ol11bı lçtlmaın 

hıeıl olduğu H çığırma Ula 
luı ile toplantının nıolftne 

oy nan olduğa bıy komlıer 

tarıfıadın dı btldlrlldl. 
4. - Rey toplımığ• ea çok 

hleee ıahlplerl bıy Cim Jlro, 
bay Bırrl Jlro n yazıcıhğa 

bay Hftaeytn Ahu ıeçlldller. 

5 - İdare heyeti Te m6· 
rakip raporları •e 31·l2 935 
gftalemeclnde biten yılhk blAn· 
ço ile me•cadat cetnll ve kar 
n zarar hesapları okunup ııı· 

gıdakl boıoAt m6tteflkan ka 
rar altıaa alandı. 

Birinci karar: • 
ldare heyeti raporu ile mG 

rakip raporları oaıylaodı. (Bu 
kararda idare heyeti reye itti 
rak etmedllder.) 

ikinci karar: 

Bllnço ile kir n ıınr he · 
eabı taadlk edilerek idare he 
yeti aa•lartnıa slmmetlerl ibra 
olanda. (Bo kararda idare he 
yeti reye lttlrak etmediler) 

Üç6nc6 karar: 
1 dare heyeti raporunda 

llf edUclfll ......... 

Bay Fuat Loıtar 
nl11ml ihtiyat akçeel ayrıldık· 

taa 10ara geriye kılın 19020· 
46 ll11ya geçen ıenedea dn· 

rolonan 40301,14 lira Nil kAr 
llA Ye edilerek elde mncat 

59321,60 liradan hl111e baeıaa · 
otos beı karnı tem.,ttl olarak 
dılıblmaıına n artan 43921 · 
60 liranın da kir .., sarar he· 
eabıaı bırakılarak gelecek le. 

neye denlne hep birlikte karar 
'f'erllclt. 

idare heyeti raporunda yuıb 
olduğu nçbUe, yenllenmeıl 

11rorl olan fıbrlbı lıtlm ma· 
klaeıl ile bir kıunın yenilen· 
meıl Te ekonomi bakımından, 

fıbrlka da yakılma11 tuılye 
edilen tadlllt Te yeniliklerin 
tedricen iç eenede yıpılmaıı 

muvafık gGrllerek tanlp olanda. 
DôrdlncQ karar: 
idare heyeti aza11ndaa. 1ene 

içinde lıtlfa eden bıy Cim jl · 
ronon yerine tayin ecltlen bay 
Harold jlronon Halılı tudlk 
H nlsamname moctblnce mlcl · 
detl biten Bar B•rl F. jlro 
yeniden 11ahla •eçlldller. 

Beelncl kırar: 

1936 yıh için mftraklp ola· 
rık 300 lira 0.cretle bay Fuad 
Loıtar ıeçildl. 

Altıncı karar: 
Ao•ğıdıkl hoıo11t tçtn ldıre 

heyetine meıonlyet n ulthl 
yd verildi. 

(A) MGdlrler tayini ile 6c· 
reı n aylıktarıaın b1Alınm111 

Te Terllmeıf. 

)8) idare heyeti anlarından 

blrlle her t6rlft moamellu il · 
cariye •e akitlerde bulonma11. 

Yedinci karar: 
1936 yıhnda idare heyetinin 

toplanma hakkı olarak her top· 
lıntıdı beher asa için 10 Un 
kabul edildi. 

Seklslncl karar: 
Toplantıyı eaat 

IOn Yerildi. 
ll.30 da 

Batkın Fo•t lylmen, rey topla 
mığı memur J. R. jlro 8 . jlro, 
yazıcı 861eyla Ahooğla, ma 
rakip Faad Loıtar. komlıer H. 
TJmor, aah gibidir. 

14 atua 1936 tarih H 10 
kantlak pal Tlrk .... ,. we 



W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
AMERiKAN ExPORT LlNES 

"ExMOOR,, vapuru l 2 nl· 
sındı bekleniyor, Nevyork için 
bımule alıcıkt1r . 

11DELOS., npuro 13 nlııan · 
dı bekleniyor, 18 nisana ka· 
dır An.&.ere, Rotterdım, Bam· 
borg ve Bremen limanlarına 

yftk ılacaktlr. 

S.A. ROYALE BONSGROISE 
DE NAVIGATlON FLUVlALL 

ET MARlTfME 
11DUNA,, vapuru 10 nisanda 

bekleniyor, Galıl•, Belgrad, 
Bodapeot, Bratlelın ve Viyana 
için ytı; ılacıktır. 

SPANSKELlNJE OSLO 
118AYARD,. motörG 11 nl · 

ıaoda bekleniyor, Hayfı, la· 
kenderlye Dleppe ve Nor 'eç 
limanlarını yftk ılıcaktır. 

Vıporlıun lalmlerl gelme 
ıulblerl ve navlno tarifeleri 
bıkkındı bir taahbGde glrlıl· 

lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Spereo 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

uGANYMEDES,, vıpuro 20 
4 36 tarihinde gelip 25 4 ·36 
ıarlbioe kad1r ANVERS, ROT· 
TEROAM, AL\lSl'EROAM ve 
HA l\t BlJRG Umınları için yiik 
alacaktır. 

SV E:NSKA ORlENT LİNllN 

. . .. . ......... . 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllllIt1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111~ 

~ Al~sehir Banl~ası ; 
= ' = - -- -= •••• = = IZMIR ŞUBESi ~ 
:= ikinci Kordon Borea Cf varındıkl Kendi Bloaaında = -= TELEF~~:2363 ~ 
5;E HerUlrlfi (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ~ = Vadesizlere % 4 := 
:: Mevduat Şartları: ~t· ay vadeliy~ % s § 
§ Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. ;;;; 
-:: Zahire, tlzılm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlıyonculoğo yapılır. Mıll1r geldi = 
;;;; ~inde eahlplerlne en mGaald şeraltle nana •tırlllr. = 
•ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111 • 

• 
IHS~N 
KLİSE.~E MÜHÇJR 

ATOLYESI . 
BELEDİYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N<?2 

.................. m ....................... ı .............................. ~::~ .... ~~ •••• Hlt!Hllfl! 

-. """ .. 

\'e çifıe ıpiralli O~RAM cD, 
ıaıpalleriDi dfgerleriae ~ 

tercih ediab. 

liu limbılınu çifte ıpiralli H 

cereyaala çok aydınlık Terme· 
terini temia eder. Iıık D•f' 

retme kabiliyetleri elektirik ur· 
fiyatları ile mukayese etliJemi· 
yecek dc-recededir. 

) 

l. 

inhisarlar lzmir Tütün Fabrikası 
MüdürlüğOndeu: 

K.etU bedeli 901 lira 12 kuruıtın ibaret bulonın fabrlkımııı 
dıblllndekl tamirat ve tıdlfit ıçak mtlnıkaaıyı konolmottor. 

lbıleıl 24 nlaao 936 tarihinde 11at 15 te fıbrlkadı yapıla· 
cıktar. Talipler ıartnıme ve keolfoımeyl tılfl gGnlerlnden maada 
beıgftn fabrlkıdı görebilirler ve ihale gftnGne kadar yGzde 7,5 
moHkkat temloıt akçesini nzoeye yatırabilirler. 9 12 15 21 

----------------:f1111 

içki Alıp Satanlara 
1111

, 

11ALGERIA,, Hpuro 14 4·36 
dı beklenmekte olup yilkilnll 
tahliyeden ıonıa ROTTERDAM, ' 
BAMBRG, COPENBAGE DAN· 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO •e ISK.ANDINAV· 
YA Umanları için yftk 1tlı· 
caktar. 

~ N11zlUI Mıdrın rakı fabrlkaeı bir eene enel aon ılatem s; 
5§ Ozerfoe ıealııtını yenllemlo ha ıorelle lçlcllere de ııhht ra §§ - ::::::; :S kı nrmekte bolonmottur. Vıktlle lmılltıo kUI ~etmeme· s:; 

, § atol mal Yerllmlyen Aydan, Umarla, K.111pınar, Retıdlye, ~ 
:= Söke, Mlllı, MoAlı, Bodrum gibi yerlere de mıl Yerilecek· s:; 
3e tir. bkonıolu ııığıdıdır. 5S - :::::::; 5 96, ~9 l 90 koruıluk oto~lerde ylzde 20 lıkooto Yerilir ~ 
= 29, 21 ... « « 15 c c ::::::; 

5 7 2. 38 c: « c 20 ~ (; ~ - ~ 
~ 22 « « Gi. 14 « c ~ SERViCE MARITIM ROUMAIN 

11ALBA JULIA,. vapura 16· 
4·36 dı gelip 17 4 36 dı Pı 
BE, MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE hareket tde· 

cektlr. 
.. ALBA JULIA,. V1puro 7 6· 

86 da beklenmekte olup 8 6· 
ela PiRE, MALTA, MARSIL 
YA n BARSELONE için yDk 
ılıcaktır. 

Yolcu kıbul eder. 
İllndıkt hareket tırlblerlle 

anlonlırdakl değlelklfklerden 
ıcentı mea'ollyet kabul etmes. 

Fazlı taf ellAt için ikinci 
Kordon'dı Tıbmtl ve Tahliye 
bln111 arkuındı Fratelll Sperco 
•ıpur ıcentılıgını mftracaat 
edllmeaJ r1ca olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 .................... 
Olivier vEŞOrekası 

Umlted 

Vapur Acentası 
Cendelt Bın1 Blrlocl Kordoo 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTD 

•,TBURSO., nporu nisan 
lptld111ndı Lherpol ve SHD· 

ır.adın gelip tabllytde bolu 
oıcak. 

NOT : Vftrot tırlhlerl, ,.. 
parların lalmlerl •e nHluo ftc· 
retlerloln değlelkllklerlnden meı 
ullyet kabul edilmez. 

Tıze · Temiz · Ucoz ilaç 
ller türW tuı·cılet ç<'şıtleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bııdurık Bnyok Salepçi 

oıın hanı hre181Ddı 

-...... ..;,. . ,k 

,.. ~~· · 
s. ... 

~// 

l.ınheraltede Dôçenı, 
(MuaYİJı l'rofeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaatalua hergda 611eden 
aonra baka.r. 

lıti.klil caddeli No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kal 

Telgraf • ı S T AN H U L 
• Tfllefon : 49250 

Kiralık 
Jzmlr'de Göztr.pe tr1mvay 

cıddulode Sadıkbey bahçtal 
keroıımda 69:3 nomarah bant>, 
Eti görmek uzu edenler yınao· 
dakl 691 numııırah hıneye, 
kontorato yıpmık Qıere Kartı 
yıka Kemalpıoı caddHlnde 
•eleıplrçl Ahmed Nihıd'a mft· 

j 
1 

_N~A 

oll ıu ı~ 
~ - . l 

[ .Z.ircıetl .?A"ol,<A~I 1 

lzmir vilayeti Baytar mildOrlüğOn
den: 

lzmlr Ubıylığı aygır depoıonuo Torbala llçeıi Şehitler ve 
Aarıpçı köylerinde bulanın 400 dôailm çayırının blçllmeıt 
8,4.936 ganonden hıılamak ilzere 20 gan mGddetle ekelltmeye 
konmootor. 

- ::::::; = 16 c " c. 16 « « :::::::; - ::::::; 

~ Bot tloeler Nılllll teıllmf 2ô uotllltre 3 koro~ı ahnır ~ = 10 :.:::; = c « « 2,5 c c: ::::;:;; 
= « ıs ::::; = « « 1,75 « c :.:::; - :::::; := Nazllll'de Mıdran mağızaıında kahve 100 korop buna ~ = mömıell bakkaliye efyHı da çok ucuz •nlllr. ~ - ~ § l\tıdran mağazan ve rakt imalAthıneıi sahibi ~ 

iı 1111111nııı1111111111111111111111111111111111111111111 Ln ır i 111111111111 mm mml 

L üliS ... Sabunları 
Ü M J O L Q k ESABUNLARI) dayınıkh, kollınıeh ve 
fıbrlkıııoın S1blleelıdlr. Her yerden arayınız. 

Toptan ı·e peralı.ende satış yeri 

Omid fabrikası 

leteklllertn ıartlarıoı öğrenmek lçln hergGo Izmlr bıytmr direk· 
törlftğft ile Tepeköyde bulunan ıygrr depoeu baytarhğını eklllt· -------.---~---~-----...;.-....-~ 
meye ltılrmk etmek için de 28.4,936 ealı gGo(l Iımlr llbıyhğı Manısa v~layeti Daimi 
encllmenlue bıevormıl1rı llAo olunur. 8 15 22 898 ' • d 

nın en: 
~llllllllllllllllllllllllll.. Doktor ... 1111111111111111111111111, l 1 - Manl11 •llAyetl yol ltlerlnde kollınılmak ftıere Bakır~:{; 
~ A K 1 T E5 fabrlka11nın 701 numaralı beılnden m•mQl 50 mıbr 
~ e ema onay ~ - çadır açık ekelhme ıoretlle llllD ıfıDacakllr. 

01
, 

~ Baıeriyolos ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahassısı ~ 2 - Şarınameel YllAyet Nafıa mtldGrltlğGnden parııız ıh 
:= Bıımıbane iıtaayonu kar1ıa1ndaki dibek ıokak batında 30 H)'l• ~ bilir· 
:= lı et •e moayenehaneııinJe eabıb eaat 8 dan akpm 11at 6 a kadar =: :J - Beher çıdmn mu ha men bedeli 50 liradır. 
:= haıtelanııı bbol eder. 5 4ı - MaHkkat teminat ] 87 lira 50 koroıtor. 
ES MClracaaı eden baıtalara yapılması lbımgeleıı talı tahlilit ve S d 1'1 1111

' ES mik.roakopik muayeneleri ile veremli haııtalara yıpılm11uıa cevaa gô- § 6 - lbıle NlNaıa 18 inci cumarıeal g6a6 11at 11 e 
:= rftlen Pnomotoraka muayeaebaueelnde maDtuımaa yapılar. := niıa •llAyed daimi encGmeal Onlnde yıpılıe1kur. 

iİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4116 111111111111• 1 o 10 15 8
38 


