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ızmir'de bergQo sabahları çıkar, siyasal gazeıedir. 
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Telef OD! 2776 

Alman Gazeteleri 
Londrada Başlıyan Erkônıharp

ler Müzakerelerini iyi 
Görmüyorlar 

13 ler f(omitesi Bu~ün Toplanıyor 
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Bir Fransız gazetesi yazıyor: Türkiye pakt 
bozanlara dnrnstlnk dersi vermektedir .. 

Hük1imetimiı.iu hoğıızlarıo as· 
kerleetirilmesi hakkında allikadar 
deYlt!tlere vermiş olduğu nota, 
tlüo} a g87.etelerinde Türkiye'ıfon, 

1 ürkiye'oin sulh ever ' 'e sulh ko· 
rur siyasetinden babRedilmc ine 
İ) i bir ,·esile vermi. oldu. Cibao 
matbuatının neşriyatı hakkında 

ajanılano muntazaman vermektt• 
olduklara bulaııalan hepimiz mcm· 
nuniyetlr. takip ediyoruz. 

Filbakiku on iki seoedenberi 
cuomriyet hukümetinin tallip et• 
llıekte olduğa dürfiıt ve herkesle 
doat olmak, dost katmak siyaseti 
~lizönüoe getiriline bug6nkü neti· 
~ uiu bqka türlü o\muıoa da ih· 
timal verilemez. 

Atatürk UP. Mare~aL f'ı.,vzi Çakmal• .. 

Parb, 15 (RedJo) - hıan· laomıt v~ bo lçthnaa KamAI 
bul'dao blldlrlll1or: Atat6rk: rlyaPel etmlttlr. 

Bakanlar heyeti bogGo ıop - Sonu 6 ıncı ıı11ııifooti -

Habeş imparatoriçesi, Beşeriyet Na· 
mına imdat istiyorum Oi}1e Haykırdı 

~~~~--~---~~-
Londra 15 (Radyo) - llabeo imperatorlçeılolo dfto Adlı 

M. Mussoliui'nin 
Bir Dileği 

lııgiliz donanmasının 

çekilmesini istiyor 

•• 
Almanlar. Berlin-Pari8 
ın flzaker~sine baş

lanmasını istiyorlar ... 
Berlln 15 (A.A) - Uıue 

ajansı blldlrlyor: 

Alman matbuatı M. Lnal'rn 
Montleur: 011 Puy De Dome•daJ 

çıkan makaleı!lal b6yGk bıı 

laklar altında neerederek Ber · 

llo'le Parla araeında ~örfteme · 

lere bışlımıoın ~her zamandın 

Boıadar mes'eleei l>lzim için 
daima yannın bir enai~ui idi. Va· 
kıa Lo~n muahedesi imzalanırken 
dört büyük devlet Türkiye cumu· 
tiyetinin Boğazlar üzerindeki em• 
oiyeıioi zımao altını• almı§lardı. 

Bu h6kfimetlerin taahhütlerine 
İnanmamak için oıtadc. hiçbir ıe· 
hep de mevcut değildi. Bütün dün· 
Y• hükumetlerinin siltihııdanmay:ı, 
llıilletJerin karıılıklı emniyetini 
kal'fl}ıkh kefaletler altına almağa 
do~ru umumi bir meyil mevcuttu. 

Ababa'dan verdl~l oôylr:v radyolarda gOçlftkle dloleot'blloilAtlr. 

Çdokd ouıku nefredeo dalgalar üzerinde moı işaretleri verilml11 , 

Ancak: unudulmamak lazım 
gf!Hr ki kefalet ıietemi dünya Sİ• 

Yaaetiode umumi harpten sonra 
icat edilmiş ve binaenaleyh hiçbir 
ltcröbeden geçmemiı, umanrnda 
•e lüzumunda ioleme kabiliyeti de· 
nenmemiı yepyeni bir sistemdi. 
Y •rının cleğiıebilecek ıartları kar· 
t•ıında naol bir vaziyet alacakla· 
tını zamin devleıler bile kat'iyet 
•e ıarahatle tayin etmekten iiciz 
bulQnuyorlardı. Kaldı ki boğazlar 
ıneı'eleainde bize karıı o zaman 
enıniyet taahhüd etmiı olan dev· 
letlerden Japonya bilibara millet· 
ler cemiyetinden tamamile çekildi, 
ltatya ise Afrika'daki ltadireye atıl· 
dıiuan beri düoya siyasetindeki 
g.örüı zaviye.ini tam&ımile değit· 
hrnıiı, bilhaaea kendisini zecirci 
labir ettiği devletlere lı.arıı bütün 
tıahbütlerindco • timdilik de ol a • 
'•nıamile azade tellikk:i etmiı bu· 
hınQJaktadır. 

Bogadarın emniyetini tekeffül 
'hniı olan dört devletten ikisinin 
lıı.ı suretle taahhütlerinden uzak 
~alnıaııı, di~er taraftan düoya dev· 
'tlerinio bir müddettenberi tiiıd· 

'-'"lerioin bütün kabiliyeti nisbetio· 
:e Ve hattıi bazıın kabiliyetlerinden 
ı..e fa:da olarak silahlanmaya bıı· 

ltıaları Lozao ahidoameaioin im· 
ta,, d k" • • ••manan a · ı umumı vazıyet 

~':, V•rtlan tii eııaııından drği;tir· 
•t bulunuyor. 

d Va,,iyet bu tekli alınca hereey· 
tn e••el memleketin emniyet ve 

'tlinıetini diltilnmekle, temin et• 

~tltle mükellef olan cumuriyet lıü· 
) «lınetioin de boğazlarm emniyetini 
lı Cllideo gözönüoe almaıııodıın ve 
lınun icaplarına teveuill etmeıin• 
': Sonu 6 ıncı sahifede -

sulo gelmreloe maol olunmuştur. lroparatorlçeolo "Uroerlyt't 

namın• imdat istiyorum . ., Uiy11 bıykarıoları duyulmakta idf. 

lmparaıorlçe bu nutkunda, ublrlt gazların ulusuna oe kmdar 

ıstırap verdiğini anlat mıı •e abrzr.nlo başı oda luzı tle beraber 

bfiogOr bQogür ağlamıetır . 

lngiltere; Alman sulh teklif. 

leri hakkında izahat istedi 

• 

Ingiltere; Fransa Ve Al· 
manya'ya Yeni 

Tekliflerde Bulunacak. 
-----------Lokarnocu ların kat'i mfizakerelere başlıyabil· 

meleri için Eden'iıı dönmesi beklenecek 

M. flanderı Almanya·mn 

J..oodra 15 (A.A) - Deyll 
Tdgraf _gaıeteal y11ıyor: 

M Eden Almın1anıo ıulb 

l'aris elçisi ilf> konuşuyor .. 

teklif lerl hakkında yt.nl bıhıt 
ııltp etmeıl için LOkarno dev· 

- Şonu 6 ıncı sahifede -

M l,,,aval 
daha lüzumlu oldoğono ıöyle 

mektedlrler. 
Berllner Tageblıt gazeı~ılolo 

baomobarrlrl Pıul Scbaeftr bu 
mıkılenln ehemmiyetini ileri 

eürmtkte ve Alman okofOCU· 
lara ta ul~ etmektedirler. 

l11tanbul l 5 (özel) - M. 

Lnal M ootleor gHıeteıloe yaı 
dıAı bir makalede diyor ili: 

.. Parlı'le Beril o ar1ıundı bir 

ınlaşma olmHBa ~•ropa'dı 

ıulb temin edllemrz. Bitler'to 
tt kllf lerlne gelloce, ba bGkü 

met! alakadar eden bir meee 
ltdlr. Eakat bence Alman'larlı 

mfizakerah reddetmek ıffedll 

mez bir bata olur. Anopı'yı 

bu •aıiyeuen kurıarmak için 
harekete geçmek, hem de ıar'at· 

le h1rekeıe geçmek IAzımdır. 

Frao111 logtltere·Almaoyı ara 
eında bir eolh olar~•, mfttlerek 

emniyet temin edilebilir. 
Bu taktirde ltılya 'yı kareı 

.azolooın zecri tedbirler de 

kaldırılır. llabeılıtan'da Adll1ne 

bir ıalh yapılar. A uopa nl11m 

ve ıokaae kHatmılıd1r. " 

Yunanistan'ın Dileği 
-Adaları Tahkim 

Ve Buııda 

Etmek istiyor 
Haklıdır. 

Orhan :Rahmi Gökçe 

A<lalar denizine bir ba'lı·ış . . 

Boğazların aıkerleftlrllmeet 
Qzerlodekl dllt>ğlmlz; atığı, ya 

karı, bOtiln cihan matbuat10da 

mllıbet, makat bir tetir uya•· 
dırdı. Çankl maatıkıa gGeter· 

- Sonu 6 ıncı salai./ede 

Yunan Gazeteleri 
~~~---------~~--8 oğa zl ar Hakkındaki Dileğimizi" 

Çok iyi Karşıladılar .. 
Atilla 15 (A A) - TGrk notaeını mnsaobah1eden Vracll•I 

gautt'ıl diyor ki: 

"Ro~"zlar mu" deııl hakkındaki TGrk ooıaıı çok kuYYetll de· 
ltllt>r taşımaktadır. 1923 rejimi bogGn denllmlı bulaDan eeular 
Ozerloe korolmoetur. Bo itibarla TGrklye her ihtimale kartı 
topraklarının aahri bıkımdıo en zati olan m ntakalarının 
m6dataaeını dftet:ınmektedlr. Bu l~le · altk:adar olan clnlf'tlrrta 

ilçft, yani la~lltere, Romanya ve Sovyet Rueya; Tark dileAlae 

hiçbir itirazda buluomoyor, görGnmektedlrler. Şano ehemmiyet· 
lr. kaydetmek lbımdır ki, komeo •e don cumorlyeı emniyetine 
mGtt>•lllk bu çok mGblm m.,s'elcde tam bir dClr6ıtl6kle barekel 
etmletlr. 

Eden. Cenevre'ye hareket elti 

Oııüçler Komitesi Bu
gün _ Toplanıyor 

M. Madaryaga; Muharip Devletler 
Delegelerile l'emaslarını Anlatacak. 

Cenevre 15 (A.A) M. 
Mıdaryaga 13 ler komlteeinl 

peroembe gGoO ö@ledeo sonra 
toplaouyr çı~ırmıotır. 

Londra 15 (Radyo) - M. 

Eden Ceaevreye hareket et 

mlellr. Giderken Bald•ln ile 

gôrGemtıolilr. loglllz kablne11I, 
tıklb edilecek ılyaııette ıebeddal 
olmadı~ı için toplanmamıştır. 

Jnglltere'olo mftoferld bir ha 

reket deruhte etmiy~ceğl an' 
lışılmaktadır. 

Parle 15 (Rıdyo) - Slyaai 

faaliyet bilyOk bir hararetle 

devam etmekte •e bugGnlerde 

hakiki nzlyet anlaşılacaktır. 

Ogaden cephesinde de 
kanlı muharebeler 

olmaktadır 
4 üncü snhi/emi:de 

M. Madaryaga 
M. Eden Loadra'da Blıldtla 

ile Slr FUlp S.7fo'aan e.lade 
gGrClfmClt n nalyeı bakkıada 
yeniden talimat •hmfbı. 

M. ll•ftıyal(a, Ceanre' .. 
- Sonu 6 ıncı ıahi)«le -
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Alman Milletine 1 Günün TeDva~o HalbeırDeırn] 
__ F_ih_ı_e_'n_i_n_H_i_ıa_h_e_I_e_r~ lngiliz-Fransı~-Belçika Erk3nıharhi- Bir Mu~ll~m . 

Çeviren: M. Rahmi Balaban J • D •• L d 'd T } d J Talebesını Sevmış 6 
Praaya, kat•i surette, Na 

polyon'dın ayrılmağa batlay1Dca 
. Flhte tılebeelle •edalaeta n 
ordoda ftlfimft istihkar, bftrrl · 
yet 'fe mllJi hıtlklAl hakkında 

konferanslar "ermek ftzere 
orduya alıomaeını rica f'ltl. 

Teklif l kabnl edilmedi. Bunan 
Gzerlne (Zamanımızın vaeıf tarı) 

Ozerlue dereler vermeğe başladı . 

Üolverehede bfitGn profeaGrlerle 
(Vatın yolunda herfeyl feda) 
anda imzaladı . 

Bu esnada Berlto'e dört 
çevreden yaralılar gelmrğe 

bıoladı . 

Flhte'nln karası. bu yuah· 
lua hl8ta bakıcılık ederken 
tlfGae tutuldu. 

Fihle derelerine geliyor ve 
bergQn derslnt bitirince: 

- Bakalım evde arkadaeımı 
nğ bulacak mıyım? 

Diye ayrılayordu. BlrgGo 
kar11101 lylletmlt buldu. Uıon 
geceler, hastanın bıeıoda geçir · 
dlğl ıstırapla Hatlerl unuttu, 

sevindi. Lakin ertesi gtın ken· 
dlal hastalığa tutuldu. Baetahk 
durmadan ilerliyordu. Amma 

hlçolmazaa gGılerl açık gitmedi. 
Fraaaıı'ların Ren'in ötealne 
geçtlklrrlol doydo: .. tyl oldom .. 
dedi. Fakat baııtalık ilerliyordu. 
Nihayet 27 kAnuaoeaai 1814 te 
52 yaşındı Glda. 

Jan Gotltb l!'lbte, 1808 deli 
hHtaiığına kadar bed"l11en ve 

ruhen çok Hğlamdı. Kıaa boylu, 

canlı, kınlı, ofomıocı idi. Hat 
rında bir temıyftz yoUo. Nı· 

zarları eert idi, Vekarh ytlrQ 
eG; doğroloğuna ve karakteri · 

nln sertliğini gôsterlyordo. Ru 
bundaki enerjisi, kuvveti, dı · 

~ından keofedlllyorda. 

İradeıl dılma btıtftn, kanet· 
it •e karırl.rıada de~lımu 
bir halde tdl. En yftkeek f 1 

ldrlerle en aıll hlaler onda 
birlqmle idi. Hakikaten iyi n 
btıyok olan bereeye kuaı kafaeı 
ve bibi açıktı . Hakikat, htır 

rlyet. adalet .. 

Alman gençliği Qzerln~ olan 

bftyGk tesiri bOndandır. Fomg 
ne, onnn hakkında, yeni za . 

manan peygamberi, der. Çizdiği 

yoldan, biç dônmtden, yOrüdO. 
Ne bftcumlar, ne de bııb ha· 
rlci ıeyler onu yolandan ~e•I · 

remedl. Fikirden ameli asla 
ayırmadı . İyi blldlğl teyl yaptı. 

Yalnız hayak mftıefekktr 

dtığlldl. Aynı zamanda kelime 
nln genle manaal!e bOyftk bir 
Htındaıtı da.. Fllezofon ma 
cerred mef bomlar arııunda 

dolaıacağını, çevresindeki in· 
1anlar ftzerlne tesiri olması 

lbım geldiğine inandığından 

tedrlea11 1 dlnteylcllerlnl kendine 
doğra yOkeeltlrdl. 

Umum• kartı olıo derıtle 
rloda bir sr.I gibi köpGrürdQ. 
Olnleyenlcrln robunu yOkcJrl 
ılrdl . Relnbold, lo!aoları iyi 
yapma~ı dtı~Onüyordo . Flbt~, 

bfty6k. adam yıpmığı dOoOnd6. 
Mubıyyelesı çiçekli değildi . 
Fakat enerjUt ve konetlt idi. 

Hayalleri zarif deglldi. J<' akat 

bdytık •e cesurane ldt. Genle 
ve nfifozkıir bir zekAaı olmakla 
mevzaunun en derin noktala . 
rans k11dar iniyordu. Mftcerred 

ıııeyler, onun elinde, mu~ıhbH 
Jaııyorda . Forber~ 

ÜalHrılle lalebeıl ile blafka 

Ye erı un on ra a op an ı ar.. .. ..... 
1 f Uozoflefoln prenelblerlnl ıçır· Kızı vurmuş, kendi· 

dı; kib uami tecrabeye bftcom 

ile bonuo yerine daha do~ru, Bu Toplantı Berlinde Derin Akisler Yaptı. Belçika, Sa- si de ölil bulunmuş . 
ve tımamen kıt'f bir ilim İstanbul, ıs (Özel) _ Hayri 

ikame etmeye uğr•şırdı . BIZeD hillerinin Muhafazası için lngı·ııereden Asker lstiyecek adındı bir muallim. ee•ledği 
de talebeleri aaıeındı felsefe talebeel Rınl'yı, aralarında ge· 
konferanslar nrdlrerek mftna · Londra, 15 (Radyo) - Bu hiçbir 11mıo değlıtlrmlyecek · mezler. Bizim de askeri vasi· çeo bir hAdleeden dolayı taban· 
kaea ettirirdi . Onlara nutuklar gfto aaıt 10,30 da bahriye tir. Tana gGlGoe bıyrak diken yetlmlı bakkıadı lnglltere'ye 
.erdirirdi; kfiçılk eserler kale· 
me aldırırdı ve bunlarıo iyile · 
rlnl bastırırdı. Talebe için 
er. ğl; basma kıhb ıeyleıl hıfz 

ve tah14ttQr etmek yerine (dtl· 
eOndOrmek) idi. Dereleri canlı 

oleon diye hiçbir kere notları · 

na bakarak dere vermedi. Ta 

lebeelne; htlr ve eıwi dGıftn · 
meğl öğretmek isterdi. Tedrf . 
Batındı: c Bocıoro ıGıD» yerine 
öyle bir haklkf felsefe ikame 
etmek istiyordu, bu eayede 
talebe, btlttln hayatı boyunca 
lnkloıf eteln. Bo canla konet, 
onun bdUln eııertode gGrtılmek · 
tedlr. 

-2 -
AMEL 

JoıdJnk dılrealnde erkAoıbarbl · Italyanlar lee, rahıtçı askeri maltl.mat vermemfa hatadır. 

yeler içtlmıı yapılmıtttr. 
Mazakereler bava, kıra ve 

d~nlı ltlerlle alAkadar oldukça 
lçtlmılar da harbiye, bahriye 
dairelerinde yapılacaktır. 

Itılya'nıa bu lçtlm11 munh 
b11 gônderaılyeceğt filen tabık· 

kok etmletlr. MOzakerat, dnlet 
a1rlarının lftı edilmemesi için 
kontrola tibl tutolmaktıdar. 

Etrafa hiçbir haber ııızmıeın 

diye lbımgelen tertibat alın · 

mıetar. 

earlarıoı loglltere'yeı te•dl ede· Diyor. 

Liman işleri ve Iktısadi 
Vaziyet Tetkik Edilecek 
fktısat Vekaleti Müsteşarı Fonder 
r orten Ya.kında Şehrimize Geliyor. 

Ankıra 15 (Ôzel) - İktıeat VekAletl mllateearı Fonder Por 
ten yakında lımlr'e gidecektir. Mftenlr lımlr'de llmıo lılerlnl 
ve lkundf vaziyeti teıkfk. edecek.lir. 

İzmir liman leleri ea11h ıorette tanzim edilecek ve bo arada 
limanda yeni teel1at y•pılmaeına lftzum olup olmadı,ıtı kat'i 
olarak teeblt edilecektir. 

ca ile yaralamıı 'fe muallim 
öUi baloomuetor. Tabınca kor· 
ıononon dıvara çarparak mo· 

allfme IHbeı ettiği Ye yaralı· 

narak öldGğG aaohmaktadır. 

Muallim Hayri evli olup, 
bir de çocuğu •ardır. 

Metaksas 
Liderleri toplıyacaktır. 

Parlı, 15 (Radyo) - Aıina · 

d.u blldlrfldlğloe gGre, bıtba· 

kan gener1l M.,takea1, Gnftmfiz· 
deki pezarteai gaocı bGtfto par· 
ıllerln liderlerini oeıdlne dHel 

edecek n Yunaaletın'ıa bfttftD 
leleri hakkındı mftdnelel el 
klrdı balaoacıl tır. 

Flbte 'nlo ıletemloe "Sploo· 

elzm rekoorne=çevrllmlı ıploo · 
cılık,, adı nrlldl. 

Kant, felaef i mftlAbaza1ına: 

"zaman, mekAn •e hada moat· 
talırındın daha birçok ıeylerln 
bizde, bizim için oldoğo nok· 

taeından lıe baılamıetı. Flbte 
daha derinlere nG(uz tle bizi 
daha ileri gGtOrmek lıtlyo .-. 
Mabzıenadan aprlo~lyl mahvtle 
Kant'ıa ancak nflağını teablt 
edebildiği oeylere do~rn bfzi 
g6turGyor. 

Londn 15 (Radyo) - Er· 
Uoıbarpler, 6~leden ıonra dı 

toplaomıılardır. Kara erktnı· 

harpleri, loglltere harbiye ne· 
zaretlnde, ha 'fi erkAaıharpleri, 

bava merkezinde. denla ukA 
nıh1rplerl de deniz bakanlı 

ğında konoemoılard1r. 

Erkaoıbarplerlo toplcnhları, 

Berlin'de derta ıldıler yapmtf 
tar. Bua nezm ve proaya bıe 
bakanı general Görlng'Jn nı 

tiri ef kirı olan Na1yonıl Çey 
tung gazeteel, bu toplaotılar 

için bir makale yazarak. şld · 

detle bftcnm rtmektedlr. 

Frans1z Başbakanı M. Alher Saro, 
Siyasal Söylevini Verdi. 

Fransa, ltimad Telkin Etmiyen Ve Şaklabanlıktan Bae .. 
ka Birşey Olmıyao Hareketleri Dikkatle 1Takip Ediyor 

Ayni gazele, ıolbo bor.mık 

ietlyenlerln mee•oı olacaklarını 

•e Almınya'oıo bu meıollyet . 

ten osak kalmak letedlRlnl 
yızıyor: 

Parlıı, 16 (Rıd70) - Batba k.udretlerlnlo zlyadeleomesl lü ı deblleo ve bulcea ıolh lıtedl· 
kon M. Alber Sero, ıöylednl zomuodıo babeetmlo, Franaa'Dln ğlnf eöylemlttlr. 

Bunların menteylnl izah tçla 
hem alda hem hadee dayanarak 
(ena) dan çıkan bllgllerlmlzla 
bu bftr aıayıb darama cehdlle 
mOnkeelf olacığını sGylftyor. 

Onda f lk,rlerloln, yaratma 
tariklle, (yapıldığını) GGrmekle 
her insan anllyacak ki yGk.ıek 

reılhe: ne hAdleelerdlr, oe de 
eıkllerlo dediği gibi hnoların 

derinliklerindeki değişmez cev. 

berdlr. Hereeyf realiıe eden 
cınh f1allyet ve irade cehdi; 

biricik doğra u reel olan 
ıeydh'. 

081.ılm hakiki eserimiz, ha· 
rekeılerlmlzl, ke-ndlledne da· 
yanarek tanzim etllğlmlz f fklr· 

lerlmlzdf r. İradem Is Jıe harddr. 
letedlğlmlı 1Jeyl1 ne kadu bJr 
kunetle letemfo isek o nfıbet· 

te tahakkuk eder.,. 

Ôyle lıe: Mes'ut •e müke111· 
mel bir bayata olzımı için; 
dalma daha ziyade ytlkaelmeğl 

heyecanla istemek lazımdır. 

Bıklki realite: ftlkOdOr. "İD· 

eanın arzı mn'orlu tllkddtlr. 

ff Gsoil niyet sahibi her ln11n1 

ondı. f11llyetlnl hilr bir surette 
lnkleaf ettirecektir. ÜlkftnGn 
yôkıeklUderlode ltyemGt pıychl 

k1nıtlarıoı germlı oçmıktadır. 

(Sonu var) 

Parla, 15 (Radyo) - Eksel · 
ılyor gazeteelnln mevsuk bir 
membadan Gğrendlglne göre, 
erkAnı h1rplerlo konoımaıında 
Belçika nblllerlola bir Alman 
letllAıından muhaf11111 için 
ııağı 6 farkı lnglllz 11kerlaln 
Belçlka'yı gGnderllmeel leteoe· 
cektlr. 

Popoler g11eteıl, erkanı harp· 

lerln toplaotmaı IGıumsuı gôr· 
mekte ve: 

logUtere aıkeri ılıtemlnl 

Tarım 

Bakanı Muğla'da 
Mu~la 15 (Boeuıi) - Tarım 

bıklnı Mobile Erkmea bor1yı 
gelmle Marmarlıı'e gltmlotir. Bu 
ıkeım eehrlmtze dönecek olıo 
Mabllı Frkmeo yarın Barımara 
gldeçek, hayvan yetlıtlrme yer · 
letlol gezecek, pamuk ekim 
mıntakaluını teftlt ·edecektir. 

Von Papen 
Viyana'ya gidiyor 

Belgrad, 15 (Radyo) - Al · 
manya'nın Vlyıoa elçisi Von 

Papeo, Saray · B~aoa yolu ile 
buradın Vly1nı'y" hareket et· 
mlatfr 

•~rmletlr. 

Fraaeıı bııhıbnı demlıtlr ki: 

- OOoya'nıa emniyeti kol · 
lekttf meaalye bığhdır. Fnn!ız 
ulueo; bo noktada mCUtef lk.tlr. 

Frao1a, ıolb lıılyor ve bo· 
nı lettoıt ediyor. Saib. herke· 
ela yardıma ile mobıfaıa edil· 
meli ve herkes için olmılıdır. 

Bazılırıo, ltlmad telkin et· 
mlyen •e bir eaklabanlıktın 

bıeka mıbl7ette olmayan hare· 
kealc?ırf, sulh için tebtlke tetkll 

eder. Uo gibiler, yalnıı kendi 
meofeatlerlnl dOıGnGrler. 

Biz bu hareketleri, herkeı 

ten ziyade dlkkıtle takip et· 
mekteylz. 

M. Alher Sıro, ıı~dne de· 
Hmla, Fraoıııa'nıo kara, deniz 
Ye havada çok konetll oldu . 
ğoau aöylemlo n omomi vazı . 

yet tebellGr etmeden ıllAhlarıDI 
bırakmıyıca~ıoı ıGylemlotlr . 

Frenaız bıebakaoı, Fraoaanın 

f toınael, ekonomik ve 1anayl 

Vapurlar 
Düdük çalmıyacak. 
Ankara, 15 (Ôzel) - Dahi· 

Jlye Vekaletl belediyelere gGn· 
derdiği bir tamimde, otomobil· 
lerlo ve 'flpurların korna ve 

dftdGk çalmak euretile yaptık· 

ları gftrftltftye nihayet verilme· 
ılol blldlrmlotlr. 

Numan Rifat 
Moskova, Bflkreş 
ve Belgrad'a Gidiyor 

Ankara 15 (Gzel) - Bari · 
clye vekAletl genel sekreteri 
Numan Rlfıt, mayıs bidayetinde 
MoakoYa, Bahee ve' Belgrad'a 
gidecektir. 

Romen üni
verei teli 1 eri. 
Eyflb'e giderlerken 
motör ateş aldı. 

lıtaobol, 15 (Ôıel) - ş. h 
rlmizde bulunmakta olan Ro 
men Gnlnraltelllerlolo Hallç'te 
gezmek Ozere bindikleri mo· 
tordı ansızın yangın çıkmıf, 

derhal yetleeu deniz ltf11lyesl, 
bir kazaya meydan •ermeden 
ıteol 11öndtırmG11. EyObe gidecek 
ol•n ünlvereltelllerl kurtar 

mıetır. 

Fransız 
ihtiyat zabitleri. 
Romı, 15 (Radyo) - 8011 

da bolonmakıa olın Fransız 

ihtiyat zabitleri, yarın meçhul 

Hker Abldeelne giderek Fraaaı · 

dakl (Bllo) meıarhğından ge· 
tlrmlı olduklan topra~ı bıraka· 
cıklardır. 

tenoru etı BENJAMINO GIGLI ~~~,:ıı sevimli MAGDA SCHNEIDER 
ve nihayet beraber yarattıkları gOzel filmlerin. en gilzeli 

UNUTMA BENİ 
Aek, mllzik ve dftnyının eo bGyök teaoromıo okudo~u en gftzel "arkılar 

l 7. 4. 936 cuma giloü akşamı hfl yftk gala mftRameresi olarak 

ELHAMRA Sönemasonda 

Bulgar'laı· 
Gazi Osman paşanın 
altınlarını arıyorlar. 

lıtınbul, 15 (<Szel) - l\al
gar'lar PJlnne kahramanı Gaıl 

Osman pııanın bırakllğı altın· 
lerı bulmak için Varnı'da hıf .. 
rfyat yapmaktadırlar. 

Habeş'ler 
logiltere'ye resmen 
teşekkflr ettiler. 

Loodra, 15 (A.A) - Deylf 
Telgraf gazetesi, Habee bftktl' 
metinin, Babte lıtlkltllnlo ko· 
runm1&1 hosueuodakl meealslo· 
den dolayı İngiltere hGkôme· 
tine geçen hıfıa reamea teşek· 

kftrlerlnl lblAğ ettl~lol blldlt· 
mektedfr. 

M. Valde Merlın tarafınd•P 
tebliğ edilen bu teeekktıro•· 

mede fnglltere'nlo meealıfolll 
akim kalmasından dolayı me•· 
ollyetl bulunmadığı zlkredll· 
mektedlr. 

Alman istikrazı 
Londra, 15 (A.A) - ,LoO' 

dra mabfellerl, Londra'da bit 

Alman lııtlkrezı aktedlltce-1 

hakkaodakl eaylalara hiçbir ebecıı' 
mlyet atfetmemekte n bu , •. 
ylalerı siyasi ıbnl dolay111le e00 

derece gayri muhtemel görlD"~ 
tedlrlu. 

Aloizi 

uzun mtıddet koou~1" 
Cenene, 15 (Radyo) - 8'' 

o•· ron Alolzl, bogGo Ulosl•r • 
Afe' 

Yelesi aenel sekreteri M. z-" .,,. 
nol'le buıuıi ıurene ~oo 
muetur. Bu konoımalar, ge~Y' 
kadar de'flm etmlttlr. • 

Alolzl, Cenure'ye y•l0'0 
ıulb için nrı dft~nncUdOI°' 
anlımaıa geldlAlol e6yle• 
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Cihan Pamukları -.... 
Durum hakkında 
bir istatistik •. 

Clbın pımok: dorumu hık· 
kında ıebrimlzdekl alAkadırlıra 
bir rıpor gelmlotlr. Bnndı de· 
nlllyor ki: 

"Arsmloııl pauıok birliğinin 

neerettfğl bir lıtıtldfkten öğ

renildiğine göre cihan pımuk 
dorumu 1935·1936 kımpao111 
ilk yarısında müsıh surette in· 
ldeaf etmletfr. Bu htatlıılk 

pamuk lstlhl&ld ve stokları 

hıklunda tahmlolerl lbtln et· 
mekt,,dlr. 

1935 36 kampıaası tık ya· 
rmndald cihan pamuk fetlhlAkl 
12,514,000 balya tutmoetur. 1 

Ge-en kampananın ayni mdd 

delindeki letlbl&k tee 11 mil · 
yon 826,000 balya idi. Genel 
htlhlikln böylece yilkeelmealne 
kareı menee bakımındın bazı 
tUkeler pımoklarının earfiyıta 

ayni veçhlle artmış, bazılarının 

ıarflyıta lee azalmıetır. SGz 
gelimi doğu Blndlstın pamuk· 
tarının sarfiyata 10,000 balya 
nlıbetlnde 11almıetır. Buna 
mukabil Amerikan pamuğunun 
letlhl&ld 5,221,000 bRlyadao 
5,747,000 balyaya çıkmıştır. 

Amerikan pamuğa latlhlAklnlo 
bu mOııalt inkişafı Amerlkada 
ekonomik dorumun lylleemeel
nln bir netlceıl aayılmaktadır. 

Stoklara gelince; Amerikanın 

1 aobat 1936 dakl pamuk 
mevcuda 2,089,000 balya ola· 
rık blldtrllmektedlt. 1 şubat 
935 deki mevcut ise 1 milyon 
935,000 bılyı idi. Buoa mu · 
kabil doğu Hindistan pamuk· 
tarının stok me•cudu 1 şubat 
935 de 1,154,000 bılyı iken 
l IJDbıt 936 da 927 ,000 balya 
olırak ıeıbh edllmletfr. 

Fabrikalar elindeki mal mev· 
cudo lıe 1 şubat 9:15 de dört 

milyon 463,000 bılya ve 1 
ıubıt 936 dı 4,488,000 balye 
tıhmlo edllmlftlr. Almanya ve 
ltalyada dahil olmak (lzere 
tekmil memleketlerde çalaşan 

l~lerln 11ym da 1 ıabat 935 
de 153,778,000 ve 1 şubat 

936 ds 153,0,6,000 olarak 
teabh edilmiştir. 

DirmilköyQ 
Ihıila@ı 

Zimmet ve lhtlliataa suçla 
Torbalı kauaının Dlrmll koya 
muhtarı balet Baıeyln ile va · 
ıllel"rlnl ihmalden . suçlu İb 
rahim ve arkadıelarının muha· 
kemelerlne dan Ağırceza mıh· 
kemealnde devam edllmletlr. 

Torbalı mabkemeıloden gelen 
ve vak.tile balcı Baeeyln'ln 
IDGbar taklidi yllzilnden mıh 
rllm oJdo~ODD bildiren tezkere 
okoamuı, fakat ne kadarı mıh 
kum olduğu n mıhktlmlyet 
IDClddettlnl doldnrob doldur· 
IDadığı blldlrilmemlt olduğun 

dın bu cihetin yerinden sorul 
IDaeı kararlıttmlmıı, muhakeme 
baeka bir gOne bırakılmıştır. 

Kavaklıdere cinayeti 
Seferihisar kazaıının Knık· 

hdere kôyGnde Baııın'ı tabancı 
kurıanlle 6ldGren muhtar Is 
IDıll'ln ağırcezada mob.kemeaf 
eon eaf bayı gelmletl, dılnkil 

celsede mftddelumumi .t1rafın
dın iddia &l!rdedllecek.tl. Mad 
delumami o.ı.oulnl Şe•kl Soner, 
tahkikatın hızı noktalardan ge· 
bltletllmeel IGzomuna ileri aftr· 
ana, ve mahkemece bu talep 
kabul edilerek bazı ııhltlerln 
Yeniden celplerine karar veril· 
11111, muhakem" bııkı bir gtlne 
bırılulmııt1r. 

-
ŞEHiR 

.. 
HABERLERi 

Mftze .. mftdflrflnftn beyanatı Piyasa 

Seferihisar'da Asarıa
1 

tika Tahribatı 
Almanya'ya Neden Az 
Yumurta lhrac;Ediyoruz. 

Kitabeler Parkta Toplanacak Ve Re- Berlin l'icaret Odası, Bunun Sebeh· 
vak Ahır Olmaktan Kurtulacaktır.· lerini Bildirdi ve Tedbir istedi. 

Seft'rlhlHr'da Dereke köyftn · 
de aeArıatlkadan bir caDllln, 
tahrtb edUdlğl hakkında 1Jlkıt 

yelle bolonulmaeı fizerloe ma 
zeler mOdQrfi Ömer Sel4blddln 
Kantar, yerine gitmiş ve tel· 
klkler yıpmıştı . Şikayetin doğru 

olduğu anlıeılmııtır, Aslrıatl · 

kadın bir revak, şimdi ahır 

olarak knllaoılmaktadır Ömer 
SelAhlddln Kantar; teftiş neli· 
ceef bakkıodı gızeıelere IJU 
izahatı Yermletlr: 

- Seferlhlsar'ın Bereke kö 
yGndekl eser, lklocl Bayezit 
z11manındaı, hicri 89' yılında 

Evren oğlu Yueof'un oğla Kı· 
aım tarafından yaptmlmıe re · 
nklı medreeeel ve kiltfiphaneel 
ile bir camidir. Üzerinde 4 
satırlık arapçı khabeıl vardır 

ki, muleo tercOmesl oodor: 
Mfttrekllere mahıoe olan bu 

blnıyı hakkın kollarından Ev· 
ren oğlu Yuıuf'uo oğla Kı 

aım ıllah rlzaıu için yaptırmıı 

ve Bayralblnı onı tarih dile 
mOotOr. HayrOlblna ebcet he · 
sebile 89 i eder ki bo eserin 
64: l yılhk: bir Tılrk anıtı n 
ecdat yıdlgAn ol doğu anla1Jıhr . 

Fakat maalesef hu güzel 
eıer:n rev•klı medreeeslolo iki 
yanı yıkılmıştır. Mamaf 1 kalan 
kısım da yeter, ancık şu şartla 

ki, iyi muhı.tfaza edllsln. Bo· 
gün 29 metre ozonloğonda 

olıo bu revakın direkleri, kal 
deleri, baılak: ve atşltravlarl 

Blzanı nlzaaundadır. Sığacık· 

tıkl Teoe harabelerinden getl· 
rllerek leılfade edllmlt olduğu 

ınlıoıhyor. Blnan1n bütftn dl· 
ğer tarz ve 101111 tımamlle 

Oamınlı · Tftrk altlllndedlr. 
KGUlpbaneden eeer kılma · 

mıthr. Yalnız bir davar par· 
çHı görCllilyor. Tuğladan gftzel 
ı,lenmle minaresinin kftlihı 

ile eerefeıl yılulmıe ve mlna· 
reye yıldmm daıerek haetın 

aeağı yarmıehr. 

Boradan kaldırılan eserler 
revakın cenup tarafının etıtun 

ve bışhklarıdır. Şoıe tızerlnde 

Mehmetçik anıtını yapmak için 
yontularak, kesilerek knllanıl · 

mııtır. A81rııtika nizamname 
aluce bu memnudur. Diğer baş 
hk ve ıllluolar dı SeferlhlHr'a 
götOrOlerek belediye parkımn 

önüne konmoetur. 

Gazel revak şimdi ahır ola 

iki yönden antikite olan bu 
gOzel eserin muhafazası ilçe 
baylıkça temin edilecek ve ge· 
rek bu eserin gerek gene ora 
dakl eski bamamıo ahır olarak 
kullanılmaeı menolonacaktır. 

Seferlhlsar'da şehir içinde 
sokaklarda, evlerdf', dıvarlarda 

daha birçok kıymetli eserler ve 1 

kitabeler vard1r. Antikite ıe · 

ven ıubay Mt>hmed'le görOIJ 
Ulm. Bunlarao bir arada muba 
fazaaı için hepsi uray tarafın· 

dan toplanacak, ederde ve dı· 

nrıtakller mQ~adere P-dllecek 
ve ileride ilmi taeolf lerl ya 
ptlmak üztıro elmdllik parka 
muntazam ıurette dlzllecektlr. 

Katil Mehmed 
Uzeriode neler çıkmış 

Tepeclk'ıe Nizam sokağında 
18 numaralı evde •ır111 Uasl 
be'yl mavzer korıuno ve kasa· 
tora ile öldüren ve kaçan jın · 

darma Mebmed onbıoının Kan 
çeşme mevkUnde Franınz ye· 
tlmhaneel civarında ölO olarak 
bolıooduğunu dOnkQ Hyımızda 
yazmıştık. 

Y apılao araetırmıda ftzerinde 
833 ~urue para ile bir sigara 
tabakası, bir cep 111atl bolun 
UlOŞtOr, 

Kırıaı Baslbe'yl neden öl
dftrdOğftnG izah ed"n bir mek· 
tob bulunduğu eöylenmloııe de 
yıptığımıı tahkikata göre böyle 

blreey yok tor. 
Don maktul Haıılbe'nln mad 

delumomlllğe gelmlt olan kız 
kardeel, hadise tahklkatmı ya 
pan maddelumuml manini 
MamtH tarafından lstlcnb 
edilmlaılr. Bu kadın, maktnl 
B111lbe'yl evinde mleaf lr etmekte 
idi. Clnıyetln sebebini ınlıtmış 
ve Mehmed'ln, namaz kılmak 

üzere olın karm Uaılbe ile 
görfiamek iıtedt~lnt, kadnun, 
buna maıaade etmeyince öldft
rftld~ğGnO ıöylemlttlr. Kızhr· 

de~inin de aulattığını göre 
maktul Hasibe çok namoalo, 
afif ve namazanı bırakmayan 

bir kadındı . Fenıhğı görGlme· 

mletlr. 

Vilayet jan· 
darma komutanı .. 

Tire kaza11 jandarma teıkl · 

lihnı teftişe giden •lllyet jaD· 
darma komutanı blnbııı LGtf6 

Almınyı piya111larmda Tfirk 
yumortalerı 1atıeı ile diğer 

memleketler yumurtalarının va 
ılyetl hıkklDda Berlln Tftrk 
Ticaret odaaıodan eebrlmlzdekl 
allkldarlara bir rapor gelmlıtlr. 
Rapordı deniliyor ki: 

"Almıoya'da geçen aylar gö 
rQlmOt olan yomorıa noksan 
lığı artık tımamen lulkmıe gl 
bldlr. Bir mftddeueoberi plyı 
eada thılyaca yetecek oiıbette 
mal bulunmaktadır. Almanya'da 
yerli htlhealAt bu ırahk her 

Zeytinyağı flze· 
rinde bir mfltalea .. 

Bir karilmlz, zeytlnva~ı işle 
rlmlz etrafında eu mdblm nok 
ıalara lllemletlr: 

Bftkumetlmlz, bir eene mOd· 
deıle hariçten hım yağ getiri · 
lerek f lltre edildikten sonra 
bunların ihracına izin vermletlr. 
Bilkuoıetlo bu husustaki mak· 
Hdı ve haeoo niyeti ael~Ardır. 
Şüphesiz bu ithal ve ihraç key· 
f lyetl kootrol de edllecekılr. 

Şunu da dft~Onmek gerektir ki; 
gelecek olan zeytinyağı hım 

yağdır ve memleketi mlzde ek· 
ıe..rlyetle bo yağı kalı.narlar. 

Binaenaleyh hbalill yapan mfl 
eHeıe bu yağı plyaeada rahat 
rabıt 81tıblllr. Bu ıuretle kendi 
zeytlnyağlarımıza darbe vorabl · 
lir. Ye maddet bir sene olduğa 
için gelecek zeytin mevalmlnlo 
bıılaogıcıoda derhal, hem de 
çok ucuz f lıtla yığ alarak fil· 
tffl edllmlı şeklide göadereblllr. 
Yani hhıl ettiği yağa karııfık 

f lltreleamle yığ ıevketmlt ve hl· 
k6mete kartı vazlyet.l kurtarmıı 

olar. Ortada ziyan, kendi zey· 
tlolerlmlze hıbet eder. Binaen 
aleyh bu milddetl bir ıene de· 
ğll, gelecek yılın mıhıol bıı. 

langıcına kadar beaab etmek 
daha doğra olur .. 

ANADOLU - Oflıln n 
Odanın nazarı dlkkaılnl celbe· 
derlı. Eğer böyle bir mahıor 
vırsa baklalığı mıhlmıt ve 

rllsfu. 

Nafıa komiserliği 
Şehrimiz Nafıa komiser n · 

ktll İlmi, onbeş gfln izinle le· 
tınbol'a gltmlıtlr. Naf11 komi 
eerltğl nzlfeslnl vek&letln em· 
rlle ıo lılerl mOdürG A111f gör· 

Baykara ş e hrimize dönmtlştG_r_. _.;_-------= .......... === 

TAYYARE 
TELEFON 3151 

gfto biraz daha ço~ılmıkıadır. 

Bundan hıoka yakın memleket· 
Jerden oldukça mahlm miktar· 
da taze mal ithal olunmak· 
tadır. 

Torklye ile yumurta işlerine 
gelince, vaziyette maalesef bu 

hafıa dahi hemen hemen hiç
bir Jyllf k kaydedllmemloıfr. 

Almanya yomurıa dalreılnden 

öğrendiğimize gGre Almanya'ya 
TOrk yumurtaeı ithali er lAhlye· 
tini haiz olın bu daire ile 
Tılrk ihracatçılara ırasında son 
haftada hiçbir iş olmamıştır. 

iş yapılfmamaaıoan başlıca ae 
bebl gen" f iat mes'eJeıldfr. 

Yumurta dalreıf bu hafla Türk 
yumurtalarından C. sınıfının 

1440 taoellk bOyftk sandığı 

için Alman hududu teslim 46 
mark vermek lııemletlr. 

le yapılmıdığına bıkılırea ıı 
clrlerlmlz bu flat Gzerlnden 
teellmata yınıımımıelardır. Tftr· 
kiye yumortalumı tahılı edil 
mfo olan 30 bin kt>ntalllk 
kontenjandan e!mdlye ki 
dıer ıncık Gçte bir otıpetlnde 

istifade edllebtlmlı olması . n 
vaziyetin bllhasea ıon ıyl1r 

içindeki gidişi Almınya'y yu 
morla ihracatımızın yeni •e 
baeka euılua bağlınm111 ltzım 
geldiği zaretlnl dıhı ziyade 
hlHettlrmletlr. 

Mahk O.m oldular 
Menemen kızaıının Torkelll 

kôyilnde Kahra adındı bir ka· 
dını bakla tarl11ındın kaçır

mık yGıtlnden Mehmet oğla 

Hılll ile kalnbabı111 Veli oğlu 
Hftıeyln araaıuda bir kngı 

olmoo, Halli, tabanca ile kain 
bıbaeını gö~Oı n kolundan, 
BGaeyln de damadını bag bıçı · 

ğıyla boynundan ağır surette 
yaralımıelardı. 

Bu vak'a mHnanlarının ağır 
ceza mıhkemeelode deHm et· 

mekte olan muhakemeleri neti 
celenmlotlr. Suçları 11blt olan 
maznunlardan Hileeyln'ln btr 

sen e iki ay hıpılne Hallltn de 

aç ay onbeı rün hıpılne ita . 

rar verllmlıtlr. 

idare heyeti 
VUAyet ldı~ heyeti dan Gğ· 

leden sonra V ıll l.c'azh GGleçln 
bışkanlığında toplanmıı, biriken 
işleri çıkarmıetar. 

her 
şaheser film 

l{ÖNİGSM. AR K 
Elleea LANDI . Plerre FRESNAY . Jean LODGE . Jean MAx · J. YONEL • J. DEBUCOURT · Grorgea PRIEUR · Andre 

DUBOSC gibi en tanınmıo Fransız artlıtlerlnln temıll ettikleri bay6k ve ince bir •ak romım 

Sarayların lçyüzQ . Taht ve Taç Y Ozilnden Yapılan Cinayetler 

B •• son detO olarak hfltlln lzmir halkının SON UÇUŞ 
u gu n beğendikleri, alkışladıkları 

Murat ·ıa temıll ettikleri heyecan dola bir 

Buganan seans ıaaıleri 15 · 17 · 19 · 21,15 

DOşflndOklerim ••• 

Tiyatro ihtiyacı 
letanbul Ye Anken, "TelPt• 

ta" bakımından ne kıdar bıb, 

tlyardar?. letınbol'dı iki tlyat• 
ro vardır. Rıtld Rıza tle Nı · 

1Jld de Ankara dı.. Biri halke. 
vlnde çahııyor, dlgerl serbest., 

Sinema ne kadar tekemmGl 
ederse etslo, tlyıtro ölmf yecek· 

' tir. Bant kliılk bir eıer ol•· 
rak muhafaza edilecektir. Bo· 
nun en b1ırlz ml11ll Fraosada· 
dır. SloemaDln tealrlerlne rağ· 

aaen tiyatroyu devlet yardımlle 
yaıaimak clheıiue gldilmletlr. 
Kaldı ki, tiyatro ile eloema 
araııında ean'at bakımından 

muhtelif farklar nrdır. Tlyat· 
ro da bir ayrı ihtiyaçtır. 

BllhaaN bizim gibi, kendi 
ııadyolarımııda, bizim lçlm1a· 
den doğmoe eserler çenllme· 
dikçe, kendi hayat ve heyecan· 
larımızın, kendi busnslyetlerl· 
mtzlo f mm teri çektlmedlğl 

bizde daha uzun zaman lçla 
tlyaıro lhılyacı alnemadıo 6nce 
gelir .. 

Bir devlet tiyatrosu teıla edl· 
lece kmlş, miitehasmlar getiril· 
mit •e daha dı g~tlrllecekmlı .• 

Baıan bunlarden İımlr'ln 
nasibi neden ibaret kalacal; 
blllaemes. Diğer taraftın blıde 
gulcl halk tlyatMlarının bu· 
lonmımıeı da bir nok111ndır. 

Tuluatçı değil, hakikaten ti· 

yıtroco ve balkın ıevlyeelnl 

yanı ynaı yOkeelten halk ti· 
yatroları, Anıdola içinde, ~6 

zel yirmi kitap. on konferanı, 

otuz nutuk kadar teelr yapar. 

Bdkl daha fazla .. Y4nl halk 
tlyaırolırı ihdas edeblleeydİk, 
mcıkemmel bir propaganda kaY 
vetl elde etmlı olurduk .. 

İımlr, oldukça yftkeek kftl· 
tftr eahlbl ve medeni geçinen 
bir memlekettir. MGteY11l bir 
tlyarro mGeııseaealrıl, muhakkak 

geçlndlreblllr.. Hele letaabnl 
şehir emanetinin yı ptığı gtbl, 
biraz da belediyenin aJakHını 

gôr6rse, bu it mGkemmelen 
yGrilr. 

Sinema, park, kGtOpbıllfJ, 

banyo, spor naııl bir lhtlyıçu, 
tiyatro da Gyle bir ihtiyaçtır .. 
DarGlbedaylaln iki yllda bir 
yıpacığı ılyaretl, dılrna b6y6k 
bir h11retle bekliyoruz. Bu ka· 
dar yol, otel, lokanta maıraf · 
ları yaptıkları halde ~ene lı · 
mlr'dea memnun dönGyorlar .. 
Halbuki daimi eekllde İzmlr'de 
blrleılk bir mfteeeeae, bu mH· 
rafnı yarısından faıl11ıoı taear· 
ruf edebilir .. 

Netice: 

V arıkı mlhrl 
okor kim dinler! 

vefayı kim 

Amma, bir ıehlr tiyatrosuna 
olan lhtlyacımııı da, hiç klmee 
iokir edemez. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Kızı 1 hastahğt 
Çeeme kezaiUDJD Zeytlnlll 

kGyQode Kızıl hıetahğı c;ık· 

mıatır. VU&yetçe doktorlardan 
mdrekkep bir koml•yon teıkll 

edllmle ve köye göoderilmletlr. 
Lizımgtlen 11hhl tedbirler a_hn· 
mıeı.r. 

Menemen'de tahkikat 
Menemen, ( Boıual) - Me· 

nemen beledlyeılnln eıkl idare 
heyeti zamanında aıalıüz ıar· 

fiyat ve ıalreye sebebiyet veren 
eah111l1r hakkında teltlı heye· 
tinden gelen rapor Gaerlae 
Menemea karar hiklmll&tace 

tabklkaıa bıtlaa11111tır. 
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Dessie 
Siyaset Ve Aşk --................. __ _ 

Şehrinin 
Edebi, tarihi macera romanı işgalinden Sonra 

5 .. Parie, 15 (Radyo) - lıılyan 

kaynıklarıodın haber •erlldl· 

Aloe gOre, ltılyıo orduıo Des· 
ele'ye girdikten ııonrı oradı 

boluoan Fransız tebaası tekrar 
ı,ıı::rine baılımışhr. 

. - Ekzelane; dedi. Bana 
•mezonlyet vnmek lutfundı 

ıbuloomoştonoz; bo mOnHebet 

le Berlln'de bulunuyorum Si 

::zln de geldlğlotzl duyunca bir 
alefı slyarettea kendimi ala· 

madım. 

- Sld gôrmekle bahtiyarım; 

~tlnkO, hariciye bakınt.le biraz 
.eveJ yapJığım mOIAkat, izzeti 

nefsime çok ağır gt>ldi. 

- Ciddi mi ıl\yllyorımn? 

Blsmark, bana uzun uzadıya 
istediği hııberlerln IOzom ve 

ehemmiyetini anlattıktan ııoora, 

beklediği eeldlde çahemadığımı, 

kendisine hiçbir haber verme· 

dlğlml de sert bir tavnlı sOy· 
ledl. Maamaflh Blemark'1111 

Frc1neız ordoeonun taarruz ve 
mQdafaa kabiliyeti hakkında ha· 

her almak husosondakl sabırsız. 

l •ğlmı ben haklı glSrftyoronı. 

Stftber omuzlarım O.mldelzllk 
Jfade eden bir şekilde salladı; 

ıef lr sözOne devam ederek : . 

- Bana vereceğiniz cevabı 

biliyorum; dedi. Dl) ecekalnlz 

ki Franııız baelretk4rane here· 
ket ediyor, eğızlarmı dokuz 

defı dfttilnmedeo ıçmayorlır; 

bu boııosta kıJdmlması gayri 

kabil ma,kalatla kareılaeıyoroz. 
Fakat bana kahrsa, azami bir 

gayretle ne m6mkftnıe yapma· 

ğa çalıomak IAzımdır. :Gizli 
tutmak mecburiyetinde olduğum 
eabıp h111eblle, M. dö Blemark 
bu haberleri en kıaa bir H· 

manda hemen elde etmelidir. 

Nasıl elde etmeli? Bono elze 

ben ~ğreıecek değilim. Siz da 

ıOnOnOz, bolacığıoız usolG btı4 

itiraz kabul edeceğim. Bu ho· 

ııuııa aJze lııtedl ğlolz kadar kre· 

dl nrmek mezuniyetine malik 

bulonoyorom. 

İstihbarat tef ı, içini çekmek· 

mekten keodlıılot alamadı ve 

bııını ıallayarak : 

- Muvaffak olabileceğimi 

hiçbir ıey bize temin ve vade· 
demez; Ekııelloı! Dedi. 

- Bıoı bir ıarar gelfnce1 

ılzlo de zarar gôreceğlnfzl unot· 

mayınız. Pırle'e ne zaman dö· 
aecekelolz? 

- Yarın sabah! 

- Baradı boluoıcığın1z bir 
kaç saattın istifade edetek bir 

faaliyet programı hazıdamaları 
tnılye ederim. Bono avdetlm· 
de bana nrirelnlz. 

Stftber, dirseğini oturmaktı 

olduğa kohoğon kenarH a da· 
yadı, DZUD müddet dOşOnda, 

birden başını kaldırarak : 

- Aklıma blreey ~eldi! Dedi. 

Ekııel4os boraya geliyorken ...................... 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve BaDyazgaoı 
Baydar Raoda ÔKTEM 

Umumr neşriyat ve yazı i~leri 
mildürLi: Hamdi Nilzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler sok.ağı 

C. Halk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: İzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poııta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur, 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone 6creti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruştur. -inil geçmiı ofiııhal&1' 25 kuroıtur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 

~ 

l'otadametrıae'de bir kadına te· 
eadnf enim ki, bu kadın blız:lm 

kedın bizim lelmlze pekcok ya 
royablllr. Jı:ğer o arabada ot 

maea, ben de yaya olmasaydım 

kendisi ile görüıecekthu. Der· 

lln'de ile maluıdla ve ile it 
için buluooyorP Bitmiyorum. 

Ho kadını bulmak benim için 
mOokOl değildir, Bu kadını bol 

mek benim için mOıkOI de~U 
dfr. Bu kadına bulacağım, bir 

şeyler dOtOuece~lm, muvaffak 
olursam, M. dö Blımerk'a mem· 

nan etmek mClmkOn olacaktır. 

- Allah verse de ılJzlerlnfz 
tahakkuk etee! 

- Madam ki mes'ele Pru 

yanın ee•ket l'e ızımetldtr, 

EkeblAtıs allah bize yırdım 
edecektir. 

Bo sözlerden ıon derece 
memnun olan eef lr elini Std 
berte azıttı. • 

-2-
Doktorların ~öetudlklerl 10· 

zom Dzerlae, Dok Lodovlk dö 

Gramın Carderaa bir iki hafta· 
dınberl ıatoeondı bolnnmaktı 

idi. 

Dak, ozon boylu, saylfçe, 

omuzları dftttlk bir gençti. An· 

cak otuz yaılar1nda bulunuyor 
takat yatadığı macerapereatane 

hıyıt kendlılnl vaktinden evvel 
lhtlyarlatmıth. Bunonla beraber 
zımaoın1n en ıe•lmll adamı idi. 

Asil bir adamdı; frank hG· 

ktımdarı Faranond'un 38 tocl 

batında torunu olmı.kJı her 

yerde ti tlhaa edudl. Fakat 

Baraa ile blrllkto;,, baycık lhtl· 

141 zamanındı Tolon'dı dikta· 

tôrlak yıpmıı olan Freron'oo 
yeğenlerinden olduğunu dılmı 

mukut geçerdi!. 

Parlı'ln hemeo hatan zel'k 
mehaflllnde bolunordo; 11ma· 

nın hemen bauıo gözdesi gftzel 

kadıolarile ılAka ve ınnoaae· 

beti nrdı. 

Mtıkemmel bir ıhırı malik 

olmakla cok gurur .duyan bir 

ıdımdı. Atları birçok .kotalarda 
töhret kazaamıt, kendlll de 
iyi n tık bir bir binici idi. 

Jokey klftb 11111odın olma.klı 

beraber1 halk ile de temasları 

vardı. Sao'atk4cın kalem erbabı, 

gazetecllar, kibar mebaf 111 kro· 

nik efttonlarında mfthlm bir 

mevkii olın ba gencin dostu 
olmakla teref boldoklarıua emin 
idiler. 

Kont Volf'ıı1d'nln emri ile 
Londrı sefareti atışemlUterl 

tayin edllmlttlr. Biraz ııonra1 
Diik dö Morney'fo Roıya'dakl 

ılyaef vazifesinde de mevki al 

mışh. Hem Dak Gnvaoına mı 

llk, hem de Amerlka'ya girer· 

keo Arktik nporo kazası kay· 

bolan bayak kardeolnden lotl· 

kal eden dört milyona sahipti. 
Fakat ba ıenetf f dare edeme 

mekte o kadar maharet göster· 
mloıl ki, ailesinin yathları ken · 
dlsf of hıcr ahını almıga ha· 
zırlıomışlardı. 

Bısılı zımıoıo 1 Parlı'ia mı· 

ruf bir tıhelyetl demekti. Mı· 

eır'dıo avdetinde, nefes darlı· 

ğından çok ıztırab çektiği için 

en maral doktorları kendisini 

göstermek mecburiyetinde kal· 
mıth. 

- Sonu Var -

Babeo ordusundan Deııele'de 
kılan ve prens Aetıno•non or· 

dosuna menııop olın bin Ha·. 

beş aekerJ, İtalyan 'lara teslim 
olmuştur. 

O. Çemherlayn 
Hir Alman taarruzuoda 
Avusturya'nın alacağı 

vaziyeti tetkik ediyor 
Londrı, 15 (Rıdyo) - Slr 

Oaten ÇemberlAyn'm Vfyanıya 

reımi bir vazife ile gOrı:de · 

rlldlğl doğru değildir. Çember· 
llyn ,ah t dost ve eeklden kfi 
ılbt husuelel olın Slr Daltor'oo 

misafiridir. Maamaflb, Viya· 

na'dıkl tkemetludeo fsılfıde 

ederek Avoıtorya'oın ılyaat 

vaziyetini ınlıma~a çıhtmaeı 

ve bir Almın hareketi kartı· 

sındı Avoıtoryı'nın nHıl bit 
dorum ılıcıgını tetkik etmeel 
mobıemeldlr. 

Viyana, 15 (A.A) - M. 
Şutnlg dün Slr Chamherlaln'I 

'fe ref lk11ını Oğle yemeğine 

davet etmlıtlr. 

Papa Vekili 
Saro ile Habeş mes'e· 

lesini görilşmftş 
Parlı, 15 (Radyo) - Maten 

gueteılnln y11dıgına glSre, Pı· 

paoıo vekili sinyor Mıgllyano 

dftn M. Alber Saro'yo ziyaret 

ederek ltılyı Bıhet meı'elesfnl 
gôrftemftttftr. 

Ne Konuştular? 
Pol Bonkur 
Cenevre'yehareket etti 

Pırla 15 (Radyo) - Dıeltlerl 
bakanı môeıô Flıadea1 bugan 

İtılyı'nın Pırlı elçlıl Kont 

Çerotl'yl. kabul etmlt •e bir 

111t kadar konnemoetor. MClte· 
ıklben M. Flıoden i.ebıkan 
Alber Saro'yo ziyaret etmlt ve 
Pol Bonkur dı hııur olduğa 
halde aça birden lllt 17 ye 

kıdar mftıakeredt bolonmoı· 
tor. Mftıakerelerden ıonrı g•· 
zetelere hiçbir tey ıtsyleome. 

mittir. 

Pol Bookor aktım ftıerl Ce· 
Devreye hareket etmttlr i 

Feci Bir Kaza 
49 Kişi öldft 
20 kişi yaralandı .. 

Tokyo, 15 (Ôul) - Parako· 
ıl'dekl maden kuyularında ame 

leyi nakle mabsoıı aeansôr kab 
loso kopmuş ve içinde 82 .klıl 

bolunau ~tr bfes · lldbln ka· 

demlik koyuya yovarlınmıthr. 

49 Kiti ölmftt, 20 kiti ağır 
yarılaamııtar. 

Harh 
Durm~dıkça 
Zecri tedbirler 
kalkmıyacak .. 

Londra, 15 (Radyo) 

(E,ettla Nlyone) gazeteıloe göre 

Lord Eden, harp devam e!tl~l 

mftddetçe zecri tedbirlerin kal· 

dırılm111ıoı ılza gO.termlyecektlr. 

Lord Eden bu hususta lıhar 
edecektir. 

Ogaden Cephesinde Şiddetli ve Kanlı 
Muharebeler Başladı .. 

~~--~-İlll1İİllllllil~~~---

Ras Nasihu - Vehip Paşa Oı-duları Mukavemet Ediyor. 
imparatoriçe, "Kocam Mağlup Olmamıştır.,, Diyor. 
Londra, 15 (İtıdyo) ·- Adle Ogıden Cf'pbe@lode olddetll namazsa, bonon sebebi kare• · 

Abıba9dan alman bir habere muharebeler duam etmektedir. e~udı en eon ı~ıtem ve modno 

g~re, Vehlp Paoa ve RH Naelbo Habet'ler tıhar'elerliı tlddetll sil!hlarla mukabe1l~ eden bir 

kuvvetleri ile ltılyao 'orduları bombırdımaolna rağmen bir diltman boloomasıdır. 
araernda, Saeıbeoek . Dıgıbor karıı toprak vermedlklerloİ Demlıtlr • 
hattında bOyftk bir harp de· eOylftyorlar. Roma 15 (Radyo) - Uea 
vam etmektedlı. Adle Ababı 15 (Radyo) men haber nrlldfğloe göre, 

Harp hıkkındı henftz tafellAt Royter Ajıosıoa beyanatta bo İta.\yıın lut'al~rı ~~ aabah De~ · 
,roktur. lonan Habeş imparatoriçesi: ııle'ye glrmlılerdlr: 

Parla, 15 (Radyo) - Bavaı - imparator heoftz mağlub 
Ajansı, ltılyau ordularının olmadı. Sonuna kadır mOcadele 

Adlı Ababa azerloe llerlemelnl edecek\lr. 

oln c~bri yGriiyflıle devam ettiğini Demletlr. Çok metin gl\rO.ntn 

bfldlrmlttlr. imparatoriçe eOzlerlne deHm 

Dlredoı. 10 (Radyo) 
Royter ajın11ndan: 

etmiş vr; 

- Eğer kocam harbı kazı. 

lngiliz gazeteleri ne yazıyor 

Italya Mali ~lüşküliit 
içinde Bulunmaktadır .. 

Negqs zelil şartlar kabul edemez. Petrol 
ambargosundan da bahsediliyor. 

LoPdra, 15 (A.A) - M. 
Eden'lo Ceoene'ye hareketi 

arefeelude gazet•ıleı balyan Hı· 

beo lhtUAfının halli flDllHIDın 

hararetle mevzoubıhıı etmektes 
dlr. Bu nrtrlyauan aolışıldığını 
gOre, Eden Cennre'ye kat'f ta· 

llmat gOUlrememektedfr. lngll 

tere itlerin Cenene'de alacağı 

tekle göre hareket edecektir. 

Bftkumetten mftlhem neırl · 

yatta Hıbetiııtan'ın mukavemet 

kabiliyetinin heoftz tftkeomedlğl 

ve Italyı'nın çok mfttkCll eko· 

nomfk ve mali vHzlyetlnln mü 

hfm rol oynıyacığı ehemmiyetle 

kıydolonmıktadır. 

Tlmes diyor ki: 

Iuglllı hakumetlnln siyaseti 

değlımemlotlr. loglltere diğer· 

terinden ayrı olarık hareket 

etmek lıtemlyor. Milletler ce · 

mlyetloln kollektlf bir tandı 

hareket etmeel lbımgeldlğl mü· 
tıle11ındıdır. 

Htıkumet mehaf ili zecri ted 

birler teılıloln olhıi ıorette 

hal ftzeriudc:ı ihmal edllemlye· 

ceğl ve Babr.ı'lerln de kat'ı 

olarak mığhib olarak çekildik· 
!erinin n İtalyan 'ların artık 
ciddi bir mukavemete oğramı· 

yacıklarıuın iddia edllemfyeceğl 

kaoaatındıdıt. MohHamat dur
madıkça da Zt'Cri tedbirlerin 

gevıetllmeıl meuuubıbı olamaz. 

Deyll Telgraf töyle yazıyor: 

İtalyan gazeteleri Eden'ln 

ııon Cenevre toplantaeında tı· 

mamlle ıabei hareket ettiğini 

yazdılar. Bu kat'iyyen varld 

değildir. Fden bütftn İngUla 

kabinesine istinat ettlğl onu· 
tolmamılıdır. Sulh mftıakere· 

lerlola •kameti takdirinde İn 

glltere zecri tedblrlet komite· 

sloln ltalyı aleyhinde karar· 

laetıracıAı her tGrla ekonomik 

ve mali tedbirlere iştirake 
amadedir. 

hılyı çok mtltkGl bir mali 

vaziyette bnluomıktıdır. hal · 

yanın altlD ihtiyat akçesi hrr 

ay 9 milyon lnglllz lirası rad 

desinde azalmııtır. Mareşal Bı 

doğliouon kazandı~ı son mu 

zıf ferlyetler bu zayfıtı tr.laf 1 

edemez. Binaenaleyh NegihQn 

zelil oırtlır kabul edeceği hiçte 

zannedilmez. Şurası da unu · 

tulmamıladır ki, İtalya ııon 
muz.t ferlyetlulnl zehir il gazlar 
kollanmıt olm11sını borçludur. 
Ne milletler cemiyeti ne de 

İngiltere f talyıoıo diğer bir 

beynelmilel muahedeyi lhlAlloe 

ğôz yummaz. Franıı'nın da 

hOyle dOoOodGğG farzolunablllr. 

Mornlng Poııt'ta, eğer solh 

tartları akim kalırea İngiltere 
petrol ambargoaono teklif ede· 
cektlr, diyor. 

Fon Hoş'un 
Cenazesi 
Merasimde Lord Eden 

ve sefirler bulundu 
Loodra, 15 (Radyo) - Al· 

mın elçlıl Fon Hoş'un cenaze 

merıılml bOgGo yıpılmıehr. 
Tabut bir top uabasıoı kon· 

moo ve Londrı ıokaklırından 
geçirilerek Vlktorya lıtıeyonuna 

getlrllmfotlr. Fon Boo'un cena· 
zeılnl Almıoya'yı getirecek 
olan torplto hareket etmiıtlr. 
Cenaze alayında Eden ve diğer 

bakanlardan bazıları ile ıef lrler 

bulunuyordu. 

Loodra, 15 (Radyo) - Lort 
Edeo 1\1. Baldvlo'ln Hyflye· 
sinden dönftoce Slr Con Slmon 

ile birlikte Alman elçisi Von 

Böş'ün cenaze meraelmlne lıtl · 

rak etmlt ve cenaze alayını 
Vlktorya htaeyooona kadar , • . 

yı olarak takip etmlıtlr. 

Suriye'liler 
Memnun Değil 
Şam sokaklarında nft· 
mayişler yapılmıştir .• 

Şam, 15 (Özel) - Stefınl 
Ajanıı bildiriyor: 

Surfye'nlo emellerlle ılAkı· 

dar mükAlemt!ler hakkındı Pı 

ris' teo gtlen haberler, memoo· 

nlyetelzllk uyıoırmıttır. 

Slyaııi mabfellerde hoşnut· 

sor.lok vardır. MUllyetpenerler 

Şam sokıklarındı nClmaylşler 

yıpmıılardır. 

Konsey 
11 Mayısta 

.Toplanıyor. 
Cenevre1 15 (Radyo) 

Uluslar Soayet,.ıl genel eekre· 

teri M. A veool, kouıeyln 1 l 
mayJBta toplanacdğıoı ve İtalyan 

Babeı meı'eleslle (Ren) lhtllA· 

fını konoııcağını allkıdar de•· 
letlere blldlrmlşıir. 

Ram-Pura 
Vapuru hala 
yftzdilrlllemedi .. 

Londrı 15 (Rıdyo) - Ce· 
behlttarıktı karayı oturan R11oı 

Pura nporo b4lı1 kurtarıla· 

mamıehr. V apar yolcolıfl Ba · 
retel vapuruna ılınmıe ve Mar· 
sllyayı gl\tilrQlmilıtür. 

Akıntt ve fuhoıoıo eldde· 

tinden romokOrler; tıhllılye 

işini tlmdtllk dordormoılardır. 

Gemi yOzdftrftlOnce, Veneradl 

lngtllz torpldoeonon refakatin· 

de Mu-ııllyıya glJUlrOlecektlr. 

Kredi Fonsiye 

Piyangosıı 
Kıblro 15 (Radyo) - Kredi 

Fooeiye ıahvlllerl plyıogoıuod• 

1886 tıh•lllerloden 273188 

oomarı yfiıbln fırank1 1903 
tah vlllerlnden 7 24 715 nomarı 

ellibln frank ka11omı1tır. 

lsveç Kralı 
M. Lebron'uziyaret etti 

Pırfıı, 15 (Radyo) - Cumur 

bıekaoı Müeycı J...ebron, bugfta 

İneç kralı ile konuşmuttur. 

Kral, Ellze sarayında aakerİ 

tOrenle karıılanmıttır, Masyft 

Lebroo, kral GO.ıtav'a öğledeD 

eoorı ladf'll ziyaret etmfttlr. 

Müdhiş Kasırga 
ö)il ve yarlı var. 

Moakovı, 15 (Radyo) -
Ukranyının (Beletop) ~ıehrlode 

bOyftk bir kaııırga olmottot· 

42 aile eniz kılmıttır. ÔUl re 

yarılı çokıur. insan zaylıtınıo 

hakiki miktarı belll değildir. 

Maddi zararlar çoktur. 

Kardan Sonra 
Yağmut 

Parla 15 (Radyo) - Frıo· 

eadın baeka, A vropıoan oıob· 
telif yerlerine kir yağmıkt•· 

dır. Parls'te kar dordoktıO 

sonra tlddetll bir yı~mur yıR· 

mııtır. 

1 
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lzmir'in Eski Şerefli Günleri \Te Bu
günkü Perişan, Acıklı Vaziyet .. 

Alınıordu ve Aydın mulıtelili bir arada,. 
eeneslndenberl memleketin spor 
faaliyellol idareye aıemor olan · 

lar kendi kulOplerlolo pnvan· 
taj vaziyetlerini masa hışındıt 

dOzeltmekle mtşgol oldular. 

Elimizdeki gençliğin lfyaka 

hnı lnklşaf yollarına sevk.ede 

ct~fmlı yerde ıedennlye mıh 

kum ediyoruz Tam ·mınastle 

llyakıteız ve görğilsüı hakem 
lerlmlzlo ellne takımlanmı zı 

teslim ederken bir gQn gelip 

bu ftcaaıla karşılı~ıcağıauzı 

t.llmell idik. Eo ltyakath gen 

cin idaresi görğgeüz bir hake 
mtn eline tevdi edtllrııe, Pahada 

dl dl nen ve çalııan genci o hakkı 

verilmezse, onun hakkını ıı:ıs 

beden hakem ceza ğörmeZBt', 
dklbet ne olabilir. Tabit fokl 

sarı hayal, tnklearı hayale oğ 

rıyao bir gençte.o beklenen 

bayır da bu kadardır. 

Menemtn, (BoAo•i) - Kaza 
mızın Aliağa nahiyesine ba~lı 

Karakuru köytı parti ocak baş· 

kanı M. A. Ceylan ve Oyeden 
Halil Çıtagıu da şlUyetl Oze. 

rlne ~ehrlmlz mftddelomomlllğl 
bir h4dleeye vaz'ıyed etmlı ve 

bu köy m~hıarını çığırarak 
derhal ICadeslne başvurmuştur. 

Hlldlse şodor: 
.Menemen wallye tabell m(l. 

fettl~l R•gıb vergi borç:arı için 
icra .:Oemo;o ve mıÖtaka tıb
elldan ile blrlİkte köye ghİnlş, 
raetgeldlğl halka hlçblreey sily· 

lemeden pırıl ocak ve köy lh· 

tlyar heyetinin mGıterek oda-

11ına yaklı~mı,lır. Kapın_ıu ki· 
lldll olması dolıyıelle bir köylft 

anahtarı alma~a ko,mo~, fakat 
mOfeıtlş beklemeğe Hizam gör· 

mtyerek tekme ile lupıyı kır · 

mıı, içeri gfrmlı, bu arıda 

köyh1 aleyhine baıı sözler söy· 
lemletlr. Mfiıeaklb~n yanına 

ihtiyar heyete aza11ındıo birisini 

alarak hlm, isim; ev, ev mftte 

madlyrn kapı kırarak hacze 

glrlımlşttr. Batt4 bir köylil: 

- Borcumu vrreceglm, pı 
ram elimdedir, haczi yapmayınız! 

Demlo~e de, 
- Sizin bugnn paranız gtç· 

mez. 
c~vabını almıştır. Bli ·ilee köy. 

ltıyn çok mt\teeHlr eımtştlr. 

Müddtiumomf R g b, ıtUyete 

btıy(llc. btr ehemmty~t vt.rmlştlr. 

1 Borsada 1 

Ç. Alıcı K. S. 
11 

Atatürk'ün Bergama harabelerini ziyaret hatıralarından 

Bergama'da Atatürk Gü· 
nü Çok Parl:ık Geçti. 

Yeni Yapılacak Anıdın Temelleri 
De Ayni Günde Atıl<lı .• 

amdm temel 
Bergama ( Özel ) - Büyftk 

Şef lo Bergama'yı şeref lendir 

atma merasimi . 

Altınordu takımı tam kad 

roelle Aydına gitti. ve 2 3 
ı:na~l6p oldu. Bundan hır hafta 

evvel Karşıyaka Manlsa'ya gitti 
ve Manisa mıntakasının Qçilo
cQııQ olan YıldırımBpor takı 

ı:ntle oynadı 2 2 berabere 
kaldı. Beşiktao takımı bayram 
da lzmlr'e geldi . . Ve takımla 
rıınızı gözOmQz önOnde pnl 

tao ettt. Altıy fsıanbul'a tak 

•iyeli ve Adeta lzmtr muhıelltl 
ıekllle gitti. Ve tam 13 gol 

Yedi. lzmlr'in 24 senelik ıe 
tef il spor bayata ilk defa ola 

rak bo acıklı hAdleelerle karşı 

lıııyor. Gerek menboe işgal 
senelerinde ve gerekse istirdat 

tan eonrı gazel 1'e blraraf bir 
idare altındı çalıştırılmış olan 

hanlr geonçlerl İstanbul kadar 

)'Okeelmlşler ise de birçok de 

falar lstanbul'a meydan okuya 
Cak kadar mevcudiyet göster 

lblşlerdlr, Nitekim 9l7 ve 928 
•enelerh:ıde Ba!kanlarıo en kuv 

'etil takıml1rı arasında yer 
•lmıı otan Fenerbıhçe ve Ga 

lat111rıyla gerek f zmlr'de ve 

gerekse lstaobul'da yaphğımız 
lbOteaddh temaslar neticesinde 

İzmir için mucibi iftihar ola· 

cık neticeler elde edllmlıtl. 
9;Jo senesinde İstanbol'a giden 

tahtyell Altay hkımı Galata · 

•ırayla berabere kalmış, Fener· 

babçe ile yaptığı Udocl masa 

bakıya da bzanmıttı, lzmlr 
futbolouoo son senelerde bu 

Hakemler lı1y0ael imiş, hı · 

kemler lllyetegayy.,rmle, dQo· 

yanın en kuvvetli bir futbol 

takımını lalettayin en adi bir 

takıma karşı çıkanreaoız oou 

mağlup edeblllr. 

52 F. Solarl 

28 B. Alyotl 

20 Vhel 

K. S. 
9 ?5 

10 ı o rlfğl gftofto Gçftnc(l yıldönftmQ 

Bunu Tohum ptyeetnlo tem· 
elif takip etmiştir Te ram bir 
movaftakıyd görtılmftttftr. Mft
hlm rolltrl. muallimler ılmıı 
lardı . Vakit geç olduğundan 

hazırlınmış olan "Aynaroz kı· 

dıeı,, piyesi 23 . nisana hıra· 

kılmıştır. Ve bunun içinde vereceği ra · 

por IAyetegayyer olduğundan 

heyette bono aynen kabul ede· 

cektlr. Bıı zihniyetle karıılaşın 

lzmlr gençliği nııul inkişaf 
eder, naeıl mevcudiyet göstere · 

bilir. Bu eon blldlseler ılAka

dar heyetlerlmlıl harekete ge · 
tlrmell; n tedennlye doğru 

bommıh bir eftr'ıtle yuvarla 

nlo spor lolerlmlz tımımlle 

dQşmek.ten kurtırmahdu. Bil· 
hassa basene b1&lang1C1odao 

bugftne kadar bfttüa kultıpln 
tarafından ltlrazh olan maçlar ı 

tamımlle ınftle addedilerek 

Tnrklye blrinctllklerl için iz 

mirden tıkım göoderllmemell 
nQmune meydandadır. 

Ltk maclarıuın devam ettiği 

bu analarda tam formüode 

9 25 9 7 5 parlak bir şekilde koUulandı. 
Halk kalabalığı çok bGyftktO 

15 Ş Rtzı halef. ll 75 
115 Bugünkü eatıo 

503885 Utıokn ııatıe 

504000 Umum yekun 

Zalıire sutııları: 

13 

Ç. Cloıl K. S. K. S. 
3i0 Buğday 6 50 6 75 

50 M. dırı 5 25 5 25 
6000 Kilo arpı 4 25 4 25 

110 Arpa 4 25 4. 15 
29-1 B. pamuk 3 7 40 

Bogftn şube khabetlne not 

ettirilen ve henGz vlzh1tıı ya· 
p)lmamış olan pamuk eatışları. 

206 8. pamuk 35 40 
-------
olan tıkımlanmızm topunu 
bir tetkik ediniz. MtUhakatlı 

bile karoılaşıcık vaziyetimiz 

yoktur Son temaalar kAf 1 de· 

recede _uvvetlmlıl meydana 

çıkarmıştır. Memleketin şerefi. 

nl spor tarihini göz lSnftue alı· 

rak hareket etmeliyiz. 

Te o gftnfto sedncl tam bir 

heyecanla yİeanıldı. Öğleden 
evci epor alanındıkl toplantıda 
Atatftrk ve onun eserleri birer 

birer anıldı. Boodan sonra cu 
morluk alantnda geçit res~I 

yapıldı ve burada yeni ppılı· 
cak ıoıdın temel atma töreni 

yapıldı. .Abide 8 metre ytık· 
eekll~lode olacaktır. Mevklt 
İzmir eoseeloden ıehre girer · 
ken okullar ve htıklimel ara 
eıodıkl alandır. Bu gQnQo ge 

ceel hılk:evl ııalononda temsil 
ler nrllmf ottr. ilçemiz ıekre 
teri Rıza Dinç, AtatOrk için 

yezdığl iki otlrl okumuş ve 
alkıolanmıştır. Rıza Dlnç'ln 
ayucı Bugımı gençliği için 
yaaıp bestelediği diğer eseri de 

ilk defa olarak kendi iki kızı 
tarafındın mandolin ile çılın1p 

eöylenmlştlr. Ve rrarş çok a14ka 

görmüştür. 

kadar feci vaziyete dO!Jecrcğl 
ltlmıenln ıkhoı bile gelmi

yordu. İdaresizlik, ha~em da 

lıveralatı, . kolOpler araeındakl 
entrlkal1r, kuUipçOIOk zihni 

Jeti, nlıamnameolo lolmlze uy

gun olan tuıfını kabul, lef· 

lblze gelmlyenl reddetmek gibi 
hAdlselerle dolu bu senelerin 

•por faaliyetinden ancak böyle 
bir netice bekllyebllfrdlk. 932 .......................................... 
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[ CASUSLAR A~1ASINDA HARP 1 
ikinci büronun batası 

Miralay Demolen, mukabil 

Caeuı lolcrlle meşgul olan "lldn· 

r.t bQro,,nun bazı yanho izler 

ilzerlnde ve yanhe haberler al· 
dığını iddia etmekte idi. Ge· 

lleral Şov'yc yazdığı mektuhta 
bu hatalar bııkkrnda şunlan 
Yazdı: 

"Generalım, meb'oslann ree 

llllğ ceridede netreltlklerl 

f lklr n meıı'elelerln erkanı 
bırbiyel umumi yece esrarın lf. 
••ıı oekliode telakki edileceğini 
lıbol edebllecekmlalnlz? Eger 

teımlğ ceridede çıkan haber· 

ler bir aır lfşa81 değilse, ikinci 

btronun benim mecmuamdı 

çıkan ayni yazılın aakeri ve 

vatani bir cürOm, aekeri eeran 

ifşa addetmeıd blr ~af değil 

midir? Bu daireni o gafları 

böyle bir, Jkl değildir. Yalnız 

bu gaf ve batılır ytızüoden 

namus erbıbıoın ığır zanlar 
altında kalmBBına ve hOrrlye· 

tinden mahrum bırıkılmaıuna 

eebP.b olduğunu arzederlm.,. 
• • • 

Sfh'lo ootlan arısında bir 

de şu garlb etimle vardı. 
11611. 2 teşrin. 33. Ene. PH. 

3000 frank,. 

Bu esrarengiz yazının tercil · 
meal şudur: 

"611 numaralı cıııuea Pıator 

~oEtlttıetı öoftnde, 2 tcşrlolev· 

vel 19J3 te 3000 frank nr· 
dimi,. 

letlntık bAklml: 

- Bu 611 numaralı 
kimdir? 

CaSOS 

Svlt, hiç tereddild etmeden 
bu ııuale: 

- Relh'tlr! Cevabmı verdi. 
Relh, sadece bo lhbıtra isti 

nad ~dllerek 29 mart l 934 te 
tevkif edildi. Yugoslnya'dı 

Brodt'de 1903 senesi 29 kAoumı· 
eanlalnde doğmuştu. Relh teı· 

mlye edilen fakat hallki temi 

Votroslov Sbulç olan bo 31 
yıoındakl genç, yakaek. kıymetli 

bir mtlnenerdf, Cihanın en 

yokeek euatltülerlnde, bu aradı 

Berlto'ln Vllhem euaıllileftode 

de tabııll görmOo fabl Berlln'de 

tahsil esnasında ıeytan Mako

vlç'le tınıımık tallbılzllğlnde 

bulunmuştu. Makovlç bu eırada 

Berlln'de Boker ismi altında 

tahsil ile meşguldft. 

Bundan eonra, Reib, Mako 

.•lç'I Pırle'te görmilş fakat ca· 
aualoklı meşgul oldoğoudıo 

haberdar de~lldl. Fakat, ıahkl· 
hı hakimi Reth'ln "33 ler oe· 

bekeelne,, dıhll oldu~una emin 
görQnftyordo, Bonon için Relh'e: 

- 1933 aeneel teorin lene 
lloln ikinci gOnQ Paatör Eoe 

thüeO yanında bulunmadınız mı? 

Diye sordu. 

Bereket ki Relh o gtın ne 
rede kahvealtı ettiği ve Vlyolojl 

enıtltOeftne bir arkadaoı ile 

birlik gittiğini gösterdi ve iıı · 

bat eni. 

Fakat, bo nzly~uen de ma· 

nalar çıkarılmak latendl. 

htlotık hAklml: 

- PekAIA.. Dedi. Saat 9,30 

Alaçatı, Tütün 
işçisi Arıyor. 

Alaçıh, ( BuıuıiJ - Bagftn 
yeni yıl tfttlln dikimine başlan. 

dı. Fakat bfttGn arazi t11hlplerl, 

loçl sıkıntısı çekiyorlar. Glln · 
delikler yüksektir, Her gelen 

ve tftUlnden anlayan işçi, iyi 

yevmiye alıcıktar. lt:mlr'de ve 
yakın kazalarda işsiz guen n 
tındaılarımııın bundın lelltade 

etmeleri lbımdır. 

Temsil 
Yükselme geoçlrr birliği tem

eli kolu, bo ayın 25 inde C. 

B. p. Tllktllk mahfelinde "Ka· 

raolık koyu,. 

edecektir. 

plyeelol temsfl 

da pastacı dokUoındı olduğu· 

uo kabul edelim. Fakat eerl 

bir otomobil ile 9,30 dı PHtör 
EoetlUhQ öoOne kadı~ gidip 

3000 frangı almak ve dönmek 

çok muhtemeldir! 
" 2 teşrlofenel Y33 te Kredi 

Llyoone banka11nda beıabıcarl 
nfze :1000 frank yatırmadınız mı? 

- Tabii yatırdım. Vlyolojl 

rmtlttlsilode maaşımı her ayın 

birinde ılmm, iklslode bankı 
beeabıcarlyealne geçirtirim. 

- Ne şekilde para tevdi 
ettiniz. Nakden mi, yokııı nık· 
len mi? · 

_ Her zaman oldoğn gibi 

naklen. 
- htlnıak htklml bonon 

Qzerloe: 
- Yakayı ele verdlnlı! Diye 

Bağırdı, Yılan eöyledlğlnlıl 
- Şonu Var -

Dört 1-Jay.valli . 
1-:1 ırsızı 

Jandarmn knınandinır
lığıua verildiler: 

Ötedrnberi memteketln ı ıoub, 

tell f yerlerinde hayvan bırltlz• 

lığı yıptıklan duy-ol•n clogene• 
Kemal, ttz Faik, Uz l~mall 
ve Ahmed adındaki kimseler,. 

anştırmı memurları ıaratmdan 
yıkataumışlardır. Çfogene Ke· 
malin ftseı inde bir tabanca ve 

tuçak bohırımoş hayvan ltıreıdığıoıı 

jandarma hududu mrntakHıada 
yaptıkları ınhııldığındao d6r· 
dil de ıabldkstıo ~enhlettlmeel 
için jandarma komaıodaolığın• 

verllmlşlerdlr. 

Önüne geçmişler~ 
lrgııpazarında gOodfts sok•· 

~ında kabv., garsonto~o yapın 

Ömer oğla All'oln 6nftoe ge· 
çerek dövftp yıral11dıklan ~ikti · 

yet edilen Mebmed oğlu Ah· 
med, Ali ltıza o~lu Muzaf ftr, 

Mustafa oğla f'alk ., , Mehmed 

oğla Mahmud yalulınmı~lardır. 

Silah taşıyanlar: 
Zsbıtaca yapılan eU4b arao

tırma11ıoda lklçPşmellk'te ara 

hacı Adtm o~lu Hfiseyto, Mn· 
ruk o&lıı lbrahlm, Kadri o!lu o 
Sdleyman, ibiş oğlu Mevlud, 

Mueı.Ca oğlu U Oseyio, Meh. 
med oğlu Ramazan, Keçeci· 

lude Ahmed oğlu Muetafa ve 

Ömer ve Nevzıl'da b'rer bıçak, 

lktçrımdlk.'te M .. hmed oğla Ah 

dulfıh'ta bir kama, lemıll oğlu 
All'de bir ustura, Mu11tafa o~lu 

Osmıo ile N:tzll oğlu Ha•ıo'da 

birer tabanca buluomoıtur. llep~l 

hıkkıoda takibata baolınmıetır. 

Eşya hırsı:::.lıgı: 

Mer!lnU'de sabU kenannda 
gftmrftk: b11r11katı1Dda memur 

Hılll'lu rıyasını çılan 

lu Mebmed oğla Ali 

mışhr. 

Hırsızlık: 

Giresun· 

J•kalao-

Karşıyıkı'da Sıdıkbey Boka· 

ğındı mlaıf lrctt'D oturan ÜtJ· 

man kızı Nıclye'nln evinden 

lktbnçuk lira dt'ğerlode bir 

çift kundorı ve Raşid oğla 
Muıtıfı'oıo bir kiloluk dlrbe. 

mini çılan Ferhad oğlu 8 ya 

ısodı Rlfıt ile 5~ yaşmda 

Celil ıutnlmoolardır. 
~~~~~---~--~--

1 s p an ya' da 
Şotörler grev ilan etti. 

Mıdrld, 15 (Radyo) ~ lıçl· 
ler ittihadı ve ıendlkalır mil· 
meeal.llerlnln bir lçtlmaındı 

lepınya'da çıkan ıon hadlı"ler 

ve eulkaıdlar n comorlyet 

aleyhine teşebbGsler hıkkında 

mQzakereler yapılmıştır. 

Diğer bir habere göre, oto· 

btıe şofö.ılerl grev llAn etmle· 

lerdlr. 
.. 

Grevciler, Ocretlerlnln arttı· 

rılruHını, pılronların k4rından 
muayyen bir blBBe verllmeelnl, 
ve haftada cumartesi gGnd ya· 

rım ve pazar gtıuft biltftn tatil 
verllmeelol htemektedtcler. 

ltalvan'lar · 
,/ 

T ~ana'dan ebediyen 
a yrılmayacaklarmış .. 

Aamarı 15 (Rıdyo) - Roy· 

ter tjınııodın: 

Garbonı yarım ıdııınıa en yGk· 

ıek dağını ( Moeaollol dığı) adı 

verllmlotlr.·Bu mftnaaebetle bd· 
yak' tören yapılmıotır. İtalyan· 
tarın Tsanı'dı ebediyen kılı · 

cıklarını ima için yıpılmıe, 

el yasal mana ifade eden bir 

hareket ıayılmıktadır. 
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Vekiller Heyeti 

AtatDrk'Dn 
Başk9nlığı Al· 
tında Toplandı 

- Bflşı ı inci salıiftdc -
Bu içtimada ErkAOJ Uarblyel 

Umumiye Reisi Mare~al Fevel 
Çakmak ta hazır boloomo,tur. 

Bakanlar meclisi, boğazlarlD 

tıhktml m .. s'elesl etrafında 

mohtellf devletlerden gelmlı 

olın cevabları totldk: !'ttıJhtlr. 

Varıova 15 (A.A) - Paskal 
y• yortulara dolıyıslle gazeteler, 
hakkındı orşrlyatta baluomıksızm 

Tart talebini haber vermekte · 
dlr. Ba habere ıh serlevhalır· 

da gazeteler, TOrkfye'nlo moa· 
hedelerl çlğoemekslsln boğazları 
tahkim etmek letedlglol yaz 
maktadırlar. 

Korjer Varunsk:I gazetesinin 
ileri ıftrdOğO. b!r tahmfoe göre 
Ttırldye ~ayri ••kert bir bale 
lfr•g edflmlo olan mıntıkayı 

I 
logıl ederek oraya ağır toplar 
yeıleetlrecek, fakat çok bOyOk 
mHral ları f sttlzam edecek olan 
kale lueaatındı bulonmıya· 
caluır. 

Parlı. IS (A.A) Oeba 
gaseteıl1 boğazlar hakkındaki 

TOrk notasını me nuubabls ede 
rek diyor ki: 

Emri nkl yapanlar hllAfını 
TClrklye çok dQrftst yol tat 
moet~r. 

Oeo •re gazeteel 1 Tftrk tıle 
binin hakh Te delillerinin doğra 
olduğunu yazarak diyor ki: 

TOrldye pakt bozanlara ını · 
aloeal dftrOstUlk deni nrmek· 
tedlr. lngllls'lerln tınlblnl kay· 
dtden gazete, ltılyan tefsirlerini 
tenkit ediyor. 

Belgrıd ıs (Radyo) - Bo· 
~Hlar hakkındaki ootamısdao 

bahseden Vreme gazeteııl, Tftr· 
klye'yf JkJye ayıran boğazların 

trhklmlnl istemekte bakkım11. 

olduğunu, bo11l1rın halihazır 

Taziyette heran için bir tehll· 
keye m1raa boloudoğuno yaz· 
daktın ıonra: 

"Yogoılnya, müttefiki ıı(a. 

tlle •e Balkan ıntıntt menfa· 
atlerlte birlikte Tftrklye'nln bu 
hakkını mftdafaa edecek n 
mGaıld hal ıoretlne vaııl olma· 
ıını çalı tar.aktır. " Diyor. 

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
Bu reelmll kaltar gaz,.teıl· 

nlo 119 onca saym çıktı. İçin · 
de pek çok değerli yazılar nr. 
Bllh1e11 lemıll Hıkkı'mn teo · 
kllAtiıs edebiyat reılm deni 
mini naaıl yaptım? Makalele · 
rint Cami'nlo ılyıııl eı'GdGnft, 

Luclen Fabee'nln tiyatroda ne· 
ye gtlldyofoı:? Yazılarını oka· 
ynnoz. 80 11yıya llAve olarak 
Kapltıl'lo 6 ıncı formasını ılı 
cıkaıaız. 

13 ler Ko-
mitesi Bugnn 
Toplanıyor --............... __ _ 

- Baıı l inci sahifede 
muhariplerin morahbaelarından 
sulh hakkında cenb almck 
için çalışmaktı devam etmlıtlr. 

Baron Alnlzl buglln Roma· 
dan gıdmlillr. f ralyan ıolh nok· 
tat nazarını Madaryaga'ya bll· 
dlrecektlr. 

Romı, lS (Radyo) - Popolo 
Dl Roma: 

"Italyao ordularmın Adlı · 

Abıba'ya girmesinin yakın oı'. 
doğu bir sırada Iugtlıere'nlo 
ne diyeceğini ve ne demekte 
oldugoou anlamak leıl yoruı. 

lnglltere hüktimetl, Uluılar 

eosyeıeslof kendi elyailetloe oyun 
cak yapmak latemtıtlr. Bo mak 
eadana vasıl olamıyacağını gören 
in lltere mdnferld barek~t ve 
lyaeet taklb edecek, UJualar 
ıosyetealoden çekilecektir. 

Böyl11 bir gOnde, ıoııyeteyl 

himaye için Ceoevre'de Iıılya 

yer alıc;k n tek baeına kalın · 

cıyı kadar Cenevre'deo ayrıl . 
mıyacıktır.,, 

Demektedir. 

Cenevre, ıs (Radyo) - ltıl 
ya hariciye mihleştra M. Sovlç, 
aloelar aosyeteal ıekreterll~loe 

Mareıal Badoğlfo'oun eearetl 
Ilga ettiği haeoaund• neorettJğl 
beyannamenin bir ıuretlol (ÖD• 

dermlotlr. 
• 

Cenevre, 15 ( Radyo ) --
13 ler komlteıl, yarın topla· 
nacak ve itayı - Babeı meı· 

eleel etrafında konoıacıklardar. 

Komite cuma güoil ttıkrar top· 
l•nacak ve bışbakıtn Madarya 
g•'nıo mubulplerle yapmıı:ı ol· 
dogu temaslar netlceeloJe edin· 
dfğl kHa hakkındaki beyanatını 
dlnleyecekllr. 

Bazı rivayetlere göre, ltalyı, 

lnglltere ile sulh hakkında 
mutabık kalmıthr. Dfğer bir 
takım haberler de, Baron Alo· 
izl'nln yalnız komitenin f lkrlnl 
ılmığı memur oldoğana n 
Mn11olfnldeo 'emir almadın mtl· 
11kereye glrlımlyeceğlnl bil· 
dlrmektedlr. 

Bir Kadın 
Dostunu tehdid etti 

Çukorç11ıme'de Kavıklıpınar 

caddeılnde bir Hk'a olmootor. 
lılAm oğlu Ômer'io yaoınd• 
İbrahim kızı Sıdıka •dınd• bir 
kadın bolonmıktadır. Ômer'Jn, 

dokuz •ydınberl metreıl olan 
Sıdıka, elhıe bir çakı geçlrmlı 
n Ômer'Jn önGne geçerek: 

-- Ba ıkşım bir cloıyet çı· 
karacığım. 

OJye tehditte bolonmoıtor. 
Sıdıkl, zabıtıca tatulmoı Ye 

tahkikata baı,lanmıttır. 

·Y 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-4S-
Bu eıra benlıll, renksiz ıdam, 

reımf poltıe karşı kudret ve 
nlfoso daha fazla olan mukabil 
bir pollıto ıett idi. 

• • • 
Efden dOnftoftnde, tmpırıtor 

Peterhof 'dı yatığını glrece~I 
zaman kendlılnce malt\m mG 
har ıhında gftndellk jurnellerl 
ıld11 ıçta. Raporda kırmrzı ma 
rekkeple ıhıoa çizgi çeldlmle 
olın fD cftmle hemen gözGae 
çırptı: 

"Ba hay ita kızın bitin kad· 

ret ve nftfuzanu karıcığım!" 

imparator Şövalof 'u 
Nasıl takdir etti? 

Bayok n tanıanah zlyafe11 

Peterbof earayının bllyOk mer· 

mer salonunda nrllfyorda. Bu 
akeam, Petresborg'un resmi ıl · 

yıf etlerinden biri el f dl. 
Salonun sOsQ cihetinden ha· 

rlkuJAdellğlol tarif mdmkGo de· 
ğlldlr; beeyaz davetli çarın ıof· 
raaıoda yemek yl mekte idi. 

Bı1cık clnlet ıef lrlorJ, mO· 

Ingiltere 

Almanya ve 
Fransa'ya Yeni 
Teklitlerde Bulunacak 

• Baştarafı l inci sahifede • 
letlerloln Cenevrede kendleloe 
verdikleri va:dfeyl bizzat ifa 
etmek f lkrlndedlr. Binaenaleyh 
kıt'f mftzakerelere baolanmaeı 

için Ceoevre'den dGnmeılnl 

beklemek fbımdır. 
Brltaoyı hükumeti, Ren 

mee'eleılolo halli hosoıondakl 

mOzakerelerln henftz akim kıl · 

mıdığı yolundaki lnglll• nok. 
tal nazarmı Fransa ve Belçf. 
kao n bbul etmlı olmrlarından 
dolayı bf1ha11B1 memooodorlar. 

Loodra, 15 (Radyo) - Dıe 
bakanlığı, Alman t11anarları 

etrafında bazı izahat lıtenmeal 
hakkında bir muhtara kaleme 
almaktadır. Bunoolı; her iki 
sulh plıloı arısında bir teklif 
te yapılacağı 111mlıyor. 

İoglltere'nlo Bıbeo . ltalyan 
ııulh mOzakerah mes'eleıl hıl 

olmadın, hakiki vaziyeti •nlı· 
oılamıyacıktır. 

Pırtı 15 (Radyo) - Ba ık· 
e•m borayı gelecek olan Lord 
Eden M. Alber S1ro, Flanden 
ve Pol honkorla Ren meaeleal 
etrafında gOrüıecektlr. 

Parb, ıs (Radyo) - Lord 
Eden, re(akrtlnde M. Peterıon 
lle iki askeri mOonlr olduğa 

halde borayı gelmlotlr. Yırın 
( BogGn) Ccoene'de boluna· 
caktır. 

Boğazların 

Askerleştirilmesi 
- Başı 1 inci şahifede -

den daha tabii bir~ey olamazdı. 
İsmet 1nönü hükılmeti bu nolc· 

tada da en iyi, en ealim yolu bul· 
moe, muahede ile kabul ettiği kül· 
(etleri bir tararıı bir kararla boz· 
mayı aklından bile gtıçirmiıerek 

gene ayni muahedenio kendiıine 

vermie olduğa haklar dairesinde yeni 
baıtan tetkik edilmeıini ve boğazlara 
mQteallik hükümlerinin değiftiril· 
meıini ietemiıtir. 

Dünya vaziyetinin bo kanıık, 
bu tehlikeli denrlerinde Türkiye 
cumuriyetinin bütfin devletlere nü· 
muno olması ikıiza eden bu dilrü&t 
hareketi cihan ıolhu tarihinde her 
zaman için samimiyet ve dürüstiye 
bir timsal olarak kalacaktır. 

*** 
Ingiltere · Italya 
Doğrudan 

doğruya mDzakere. 
lere girişeceklermiş .. 

Parlı, ıs (Radyo) - Hali· 
hazırdaki gergloll~i karııhklı 

fedık4rlıklmrlı halletmel için 
İogtltere ile İıalya ıra11odı 
doğrudan doğruya mGzakerelere 
girftlleceğl hıber veriliyor. 

mesalllerl1 atıoelerl, b•ık Atlplerl 
çarın rlyHet ettiği bo ıly11r 

ziyafette hazır idiler. 
Sırmalı elbiseler, morae11 ve 

bir sQrQ nlıaolar... İhtlyırlır, 
romatfzmıhl1r, ihtiyarları tık· 

ilde mecbur kılan genç ılmıl1r .. 
811ıh birçok blrblrlue oymayan 
nılyet n haller, fakat herkes, 
yapma ve re1mf bir tebessüm 
altındı birbirine gıiya benze· 
mrğe çılıtıyorlardı .. 

lmparetorlçenlo h11tah~ı ha· 
eebll • 11ray erk Anının umum o· 
nan zly.tetle holanm11ıoa rağ · 
men, Hray kıdıolarındın hlçbbfr 
kimse yokta. 

Hllktimet ~rkilnı, bftyftk me· 
morlar, komıodanlar da mev 
cod idi. 

Rue'farm gözlerinde, eaklan· 
mık, gizlenmek fsıenlleo bir 
endlıc bl11edllf yordu. 

Yunanistan 'ın 
Dileği 

•• 
· Baştarafı 1 inci ıahif ede • 
dlğl yol, bundaki dlleğlo, ıa· 

dece değlıeo ıhvıl mGncehe· 
eiode tedafOt bir eodleedeo lbı 
ret olduiudur. Cihanın gardı · 

gına kadır ıll&blandığt ve afuk· 
l.rı emnlyetelıllğlo bulandırdığı 

bogftnlerde, blılm taahhftdlerl 
mtse riayet ederek ve eolhper 
-.erliği e1aa tota!ık bono lale· 
mekllğlmta, çok zaruri bir ha· 
re ketti. 

Haber alıyoruz ki, doat ve 

kooııo Yunan matbuatı da gay· 
rl 11kerl adaların tahkimini lı· 

temektedfr. Gerek Tftrklyenla 
dneaı, gerekee komea memleket 
gazetelerinin netrlyatı, Lozan 
muabedeel 11mamodakl ıhval 

\'e 'artların değlımeeloe lıtlnıd 

etmektedir. 
Bu muahede, bizi boğazlar 

ür.erlodd, Yooanlataq'ı da dOrt 
adada 11kerllkten ıecrld edl· 
yordu. Yonaoletan'a ald madde, 
ftçftocft maddedir. Bahıedllen 

adalar, (MldlllJ, Sakız, Sleam, 
Nlkaryı) ıdılarıdır. Bo madde· 
ye göre, dört adadaki eenao 
erbabı, yerlerinde talim ve ter 
biye görmekle beraber anı n· 
tından (Yooanletao'dan) 11ker 
~önderllmlyecektlr. Pollı ve 
jandarma ko netleri de Yuna 
nletın'ın blltftn rabıta konet· 
lerloln bir olebetl dahilinde 
teıblt olunecaktır. 

Komeo matbuatın dilekleri, 
0111 olH, bu adaların karanlık 
Akdeniz hnıaı içinde mQdaf11 
ve emnlyeılerlne mıtohor. 

Adaların dördü de TQrklye H• 

bitlerine yakın olmakla ber• · 
her, biz Yunınlıtao'ın ıolhper 
nrllğloden o kadar eminiz ki, 

en kftçük bir endlee hlueımf · 
yoruz. Yonınlıtın, bogftn kendi 
toprakl11ının emniyetini dGşO· 

nen ve beynelmilel aolh ve em 
niyetin teeHDsftoü ısrarlı lete· 
yen devletlerden biridir. İtti · 
f•ktın ve . diğer birçok mftlA 
hazalardın 11rlın11ar1 Yonınlı· 
tın t11rrozr mahiyette taın· 

vorlmrdın çok uzaktır. Hem 
Balkan htlfıkına, hem de mil· 

letler cemlyeılne verdiği lmzı . 

oın yflkeek ıereflnl tablatlle 
takdir eder. Ona dtıeündQren1 
ndece ha adıl111n mGdafa1&ı· 

dır. O ıdaalar ki, •n•yorcJa çok 
uzaktırlar. Bittabi, herhangi 
Hf bir hAdlıe k:arı111nd1 1 Yo· 
nınlıtan'dan boray• kadar deniz 
ve hın yola ile nakliyat yap· 
mak, ıo ve bu ıekflde tertibat 
atmık zordur, tehlikelidir, bel· 
ki de lmk&neızdır. Bir devletin 
kendi toprağını korumak için 
dıhı eneldeo tedbir ılmıH 

kıdar mantıki blrıey olamaz. 
Nerede kıldı ki : 

Mazfkanın gDrGltftıll, davet· 
lllerla hoeoıi görftemelerlnl ko· 
lıylııtırıyordu. 

• • • • 
Kont Şövalof, maruf obur· 

lardan \'e 1 çkl içenlerden blrlıl 
idi. Ayni zamanda gazel fıkra · 

lor anlıtmıkıı oetıhğı vardı! 
Bir taıaftıo ahftmrken, beri 
ıaraftan da g«lzel bir hfkAyeyl 
anlatırdı! 

f ngllls ıef iri, Şônlof 'o din· 
llyordo. Şövalof dı yftklek ıeale 
anlatıyordu. 

~hne ar111 ıarıy muılka11 

"Vlyını nlıl .. ol bltlrmlıtl. 

Bunun için Şô'falof 'on t•noao 
seııl, ealondakl diğer ıırslere 

hAklm olarak doya!mağa baı· 

tadı. 

- Mllord; bebl ıaehlk etme· 
llllnfz! Bir diplomat cEveh 

dedlll zaman ıocak ~Belki!." 

Tire'de Subaşı Köyün .. 
de Bir Vak'a 
=-....,_.,._..,...,.._,_ ___ _,_ _____ .....,._.,.._ 

Jandarma Karakol Kumandanını 
Vuran Muhtar, Ormanda Tutuldll 

--_,_,....... ____ .. __ .....,.. __ _,,,,..,.... 

Enelkf gece Tirenin Sobaıı hafif tir. Muhtar Abidin hı~· 
köyftnde bir nk'a Qlmuıtor. kında takibatı devam ediliyor• 

Köy muhtarı Abidin, bir me ihtilastan 
seleden dolayı aralırandı 9ıkao 
kavga Oıerloe tıbanca11nı .çe· mabkftm olanlar 
kerek öldftrmek kaedtle k•ln · 
biraderi Mehmede ıteı etmlı, 

fakat ayol yerde bulanın kôy 
jındarmı karakol kumandam 
Mehmed onbaıı; vak'aoıÔ öoft · 
od almak lıtemlo; ortaya ahi· 
mııtır. O 11rad• muhtar Ahi · 
dlo'ln allağı dört knrıoo Meh 
med onbaeınıo iki kolu ile 
kaeığıoa aaplanmıt ve jandarma 
oobııııı dört yerinden yara· 
lanmı,tır. 

Vak'adan sonra kaçın mob· 
tar Abldlo'i yakalamak için vl· 

l&yet jandarma komıodanı bin· 
baeı L«lıfo Baykara, bizzat bir 

müfreze batında takibe çıkmıı 
ve o ık:ıam, suçluyu köy clva. 
rıoda bir orman içinde eaklın· 
dığı yerde bolmuıtor. HAdhıede 
kollandığı tabancıuı da yanında 
bolunmu, ve •homııtır. Vak'a· 
oıa faili adliyeye verllmlıtlr. 

letlcvabıoda demlıtfr ki : 

- Benim jandarma karakol 
komandanlle hiçbir alıı verlelm 
yoktor, aram çok iyidir. Kain· 
biraderim Mehmed'e kızdım, 

tabancayı ateo enim k•çtı, 

onun vorulmaeına mAol olmak 
için ortayı ahlao jandarma ka· 
rakol kumandanı · mehmed'e 
korıonlar isabet etti \'e Meh· 
med onbaoı yarılandı, ben de 

kaçtım. 

Yarılı; fzmtr Memleket hae · 
tıoeelne kaldmlmıetır; yarıları ______ .... , ________ _ 

1 - Bo adılırıo taarrod 
kaymetlerl azdır. Yonanletın'ın 

Tilrklye'ye kartı böyle bir ha· 
reketi de taaanor edllemeı. 

2 - Yunanlatın da J.ozan 
moahedeılnl •kdeden devletlere, 
ueula dılreelode bao vurmıkt• 
eerbeıt ve haklıdır. 

Blnaen•leyh bu fikirleri ıa · 

mimi olarak ve em~lyet bakı· 

mıodın mdtıleı etmek, Lo110 
Akldlerlnln borcudur. Zıanedl· 

yoraı ki, hona kırı• itiraz et· 
mek hakkı da ancık Tdrklye· 
nlodlr. Biz lıe, doet ve kardeı 

Yonaolıtın'lı olan bOtQn top· 
rak dav•laramızın halledildiğini, 
ınlhu kunetlendlrmek için el 
ele vermek zaruretinin doğdu· 
ğono görOyor, anhyoroz. hte 
Bılkan l1tlfakı 1 itte Tark·Yo· 
nın dostluğu! 

demle addolunıbtılr; hıttA "Ha· 
yır,, dediği de tahmin edilir. 
Fakat, doğrudan doğruya "Ha· 
yır!,, diyen bir diplomat dlplo· 
mat addedllmez! Zatı11114nelerl 
çok iyi blllrlerkf bir İngiliz 
"Belki!,, dediği nkll "Evet,, 
demişti; fakat doğrudan doğruya 
"Evetal diyen bir lngllfı, logl· 
Uz değildir! 

Umumi bir kahkaha! Bir 
kişi, Şönlof yalnız ba,ıoa, çı· 
rın bftyük ziyafetinde umumi 
neı'e teılı edeblllyordol 

Yalnız İngllls dlplomıh gdl· 
medl; lGıomondıo fazla clddt 
gôrftoftyordo! 

Do Rralık, imparatorun, kı· 

lıa ve ~ftrftltGIQ eesl duyuldu: 
- Kont Ş<halof, ılzl tebrik 

ederiz! 
Dedf. 
Petıeıbarg'u11 aaametU pollı 

lbtllb ıuretlle zlmmetlıte 
I 

para geçirmekle maznun •' 
mevkof Menemen kaııeı cakl 
icra memuru lemıU Hakkı nglO 
Halid Zlya'nm Ağırcezada de· 
vam etmekte olau muhakeıııe~ 
oetlceleomlı ve ıuçu sabit gfJ· 
rOldilğGnden ilç ıeoe on •1 
yirmi ıtın hapsine ve lhtllıt 
ettiği · ısoı lira 52 kuroeoll 
kendlılnden alınarak hazloef' 
teslimine, ayrıcı 1501 lira •A1' 

para cezaelle mahkum edlllll'' 
elne karar nrllmlştlr. 

Zimmet ve lhtllAetıo m11noO 
Karııyıka'da Emniyet ıokağıO' 
ea oturan eskl maliye tab~tl· 
dan İbrahim oğlu Cemıl'lo de 
bet sene . on bir ay bet gOO 
mftddeıle ağır hapalne1 maeb· 
beten hlzematı ammeden n1ıb· 
romlyetlne karmr verllaıfotlr. 

Belediyenin garajı yo~ 
Bazı kimselerin, hoıosi ea· 

hıılara ald otomobil garajlarıOlı 
belediye garajı olarak otoJllO' 

bil ve otobGı 11hlplerioe t••· 
siye ettikleri vokobulan ılkl' 
yellerden •olaşılmıotar. Bete dl· 
yenin piyasada çıhıın otobOlı 
kamyon nsılr nakil vasıtal•f1 

için garajı ve hını yoktur. 8'' 
zı vatandaılaran lgfal edildik' 
lerl anlatılmıştır. Belediye, bO 
gibiler hakkında takibat yap•· 

cakt1r. 

Bergama ilçel)ayı 
BergNm• (Buaoıl) - Yeol 

llçebıyıauz Kamil Sıpmaz SJ· 
Uhll'deo gelerek yeni ödevıot 
ılmıatır. Birçok kazılarda bO' 

lonmuı ve birçok hlımetlet 
gôrm«lı olan tecrftbell idareci· 
mlze yeni ödevinde maVlffı· 
klyetler dileriz . ----
Makdonald'a ameli· 

yat yapıldı 
Loodra 15 (Buıoıi) - &f· 

Rımıey Makdonald'• yapıl•" 
•mellyat muvaf.fakıyetle neti· 
celenmlttlr. 

Sıhhi nzlyetl memnooıyeC 
b•hıtar. 

Kraliçe Mari 
Bfikreş'e dönüyor. 

Be'grmd, ıs (Radyo) - J:lo· 
mınya kralı Karol'on an••' 

, d ., 
kraliçe Mart, bugan bora • 
BOkree'e hareket etmletlr. ,,-

Amiri, bo ıôzler üzerine etr•· 
fını endloe ve tereddftd ııe 
baktı. İmparatora hoı gelrJJlye· 
cek bir fıkra anlıtmıı oldoğoo• 
zahlb oldu ve korktu ve: 

- Hıımetmaab, beodeterlOt 
ne bıhıı baynrmak arzu ed ' 
yorlar?. 

Diyebildi. 
İmparator, camld ve hl181' 

bir eda ile: 
- Kont, elz Loodra e.ıf trl 

oldonoz!. 
Cenbını nrdl. 
Bo... Bir terf f, bir te"'1" 

bir takdir de~ll, belki de glJI' 

den dGıme idi. Kont, 11r•1d•" 
uaaklaıtmhyor demekti! Loddr: 
sefareti .. Evet tahane bir meoh · 

Şllv•lof, 11rardı; eoorı "ıp· 
kırmızı oldu ve ıırmah elbftt'' 
ler içinde titredi ğl farkedJldl· 

- Sonu var -

s 
l 
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l' oplanacaklar. Uluslar sosyetesin· ı- • - • ~ - ! 
• · • ·.. den çekilecek mi? g ""' =--

Roma, 15 (Radyo) - Da· Sen Nlyaga, (ŞIU) 15 (Rad· $ == 
OJ SGnlerde bu11da AY01tor711 Ma· yo) _ Radlkal:putl, Şlll'nln iİ S 

cartıtan Ye ltalyan marabbQ· iE 5 
.ı ı.h arasında bir kir tonfennı Ulaılar ıoeyeteılnden çekllmeel :S E 
il hakkında bir teklif b11ırla· i§ ~ 

toplanacak Ye IOD maabedelerln - ~ 
••tblkah etnfıada kona,.caktır. mııtır. il ~ 

M 1 Çekoslovakya· ı- ı== 
usso ini oın mftracaati .. 

Senlik Yapılması Viyana 15 (A..A) - Çekoe· -ı i 
için Emir Verdi ıonkya eıçtıı dıı bakanını ıı· _ e 

y1ret ederek Fentkı ılgorıa == -
Roma, 15 (Radyo) - Delll· ıtrkeıl loln Viyana btlkdmetl ii ~ 

'' •in lıpll mClDuebeılle blllll tara6ndan taaslm edilen nl ~ iİ 
ııkl ltalya'u yana tenlik 71pılıe41k nmaamenln iki bAkdmet ıra· E ~ 
gıo "111. ıındı ektedllen maknelenıme :ili E 
~ E 
e~ Bu batoııakl emri blıut ıhkAmını mngayylr oldaAana 5 

~DllOllol nrmlttlr. blldlrmlttfr. S 
g6· ·=- 5 
,1 ~mir komutanhğı sat. al. komisyonu ilAaları = 

il" Mı. MY. 1at. ıJ. komlıyoaandan: -

ıO' 

411· 
d~ 

o• 
b· 

ıb· 

o 
•• 

t 
I· 

1 - Bir metreelne biçilen ederi betytls elll karoı olan dört 
llA bet bla metre hAkl kabırdlk kamaı kapalı zarf la 
ekdltm~ye koamoıtar. 

2 - lbaleel 2 ·Ma711· 936 cumarteel glntl ••t l l dedir. : 
3 - Şartaameıl otas eekla karoıa M. M. VekAletl ntınalma iS 

komllyonandaa ılınır. il 
4 - Ebllımeye girecekler 2062 lira em karuılak teminatı SE 

mankkıte mektuba nya makboslarlle kınanan iki Ye ı

1 6çOncG mrddelerlnde yaııh belgelerle birlikte teklif 
mektapl•naı ihale aaatlnden bir ıaat enel M. M. Ve· 
kAletl 1aıın alma komlıyonoaa Hrmelerl. 

987 16 21 25 30 = 
--------------------~--;..;.___;..;..___;.;__~ 

Devlet Demiryollarından: ~ 
-

Üç 1eaebk mabımmen kira btdell 900 lln olın lımlr A.l· § -.. Dcak'ta Şehlt'ler Y•dlglr 10kıgında otoblıler durak mıballlade § 

Dftnya, gtınftn en son haberlerini bekliyor. Herkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

1936 Modeli T E L E F U N K E N 

---------------= ~ 
! 

· ili =s == = ---= i5 = 5 = ~ = iE 
Yeni yapılan blfe n ftnClDde bir parça bahçe 80 ·4· 936 per· = 
tembe glal IUt 15 te İsmlr'de Alnacak'ta 8 lael lıletme ko i 
lblıyonaada paurbk mullle n 3 eene için klnya Yerllecektlr. 
leteklllerla 6750 karaı maHkkat teminat •ermeleri n ite gir· 
lbeye kuanl bir mulled balaamadı~ına d.lr beyannamelerle 
komllyona mlrıcaatlan llaımdır. Şartnameler Aluncak'ta komi•· 

= i Radyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pttrOzsOz i 
1 olarak alırlar. Siz de her halde bir Ra~yoya sahip olunuz ve ~ 

_Yondaa pır11ız ılınır. 984 16 21 

Bağcılık EnstitOsO DirektörlOğftn
den: 

l - 2796 Un 81 kurut ktelf bedeli Bı~cıhk enıtlUhG d.,. 
neme bıAıada yapılacak bina 16 nl11ndıa itibaren ıçık 
ekallımeye çıkınlmııtır. 

2 - Bu ite alt .. rtname n projeyi görmek lıılyenler Bor· 
nnıda be~cıhk eaıdtlıd modarıtıgene baı•ormahdar. 

3 - ihale 30 al•n peqembe glaO ıaat 16 da Baranı be~· 
CJhk enıtltChllldekl komlıyonda yapılacaktar. 

~ - Da ite alt ye.de 7 ,ö maY1kkaı temlaatıa mal ıaadılJna 
r•tııılmuı gerekllr. 

5 - I.teklllerla 2490 numaralı ekıUtme kaaannna göre ba 
iti yıpablleceklerlae dair nafıa mGdOrllglnce maıaddak 
ehUyetaımelerlle birlikte meskllr ıaatte hazır balon· 
maluı. 16 21 iS 30 989 

Milli Em•Ak MGdlrlogıaden: 
D. No. 
25 Şehitler altın ı . 33 eıkl 27 taj No. h dGkkio 

Llr1 
24 

26 Birinci kordon balıkhane dahlllnde mGuyede ealo· 160 
nanda bllt No. b buaka 

27 Kemeraltı caddealnde 302 eıkl 30 ııj No. la dGkkln 300 
2R Sinekli caddedade 18 dekar 380 metre ma11bbaı 95 

bahçe 
Yakarıda yasıh em•ılla bir ıenellk icarı OD~. gCln maddede 

arttırmayı koaulmnttar. Mtluyedeıl 27,4,936 peurteıl gilnQ 
•aaı 16 dadır. Abcıluıa o ••ile Mllll Emltk mldlrlyetlae mO· 

İ 1936 MOOeli TELEFUN f(EN İ 
~ Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına her i 1 halde hayran olacakemız. ! 
i Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı· lzmir 1 
iım111m111111mmmın11m11nHHllllHllllllUIUIUlllUINlllUIRHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

bmlr lklacl icra .M. dan: hulç tahrlır. 10·5.9!l6 tarlhla· 
den itibaren t•rlnıme herkeee 

açıktır. Talip olanların yhde 
yedlbaçuk teminat akç .. ı •eya 

mtlli bir banka itibar mektuba 
Ye 34.6374 doay• aamınılle 

2 inci icra memorlağanı mCl· 

racaatları illa olunur. 942 
H. 111 No. 576 

Çocuk hastalıkları 

mOtehassısı 

Doktor 

lıadr birinci icra M. dan: mahlm olmadekça paylaımadaa 

hariç kahrltr 11·5·936 tarihin· 
itibaren ıarıaame herkeıe ıc;ık· 

tar. Talip olenlırın yClsde yedi 
buçuk teminat akçeıl Yeyı mll· 
il bir bınka itibar mektubu Ye 

34 6833 doıya nnmaraelyle 1 
inci icra memarla~ona mClrae41, 
atları ilin olunur. 94.3 

O. fı. No. 549 

r "' ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökldı1lk 

tekerlerini teeriltw. •diniz .. 

_ t•caıtları. 959 
' 

Muııafanıa emlAk Te eytam 
bank .. ındln 6dOnıc aldığı pa· 
nyı makabil bankaya ipotek 
eylediği lımlrde Clçtlncl ıolta · 
niye mahalleılnln eırefpata ıo· 
kaiıada 169 no. tajla haneye 
kapadın gtrtllace bir koridor, 
ıolda bir matbak ıolda iki odı 
•e eırefpap caddeılnde 169 
DO. la bir dilkkh Ye dClkkiD· 
dan ileri gidilince matbahın 

altına gelen kııımda bir bod· 
ram Ye hanenin arkaeındı ofık 
bir arM Ye beli mncauar. 
7 50 Ura kıymetli iıbo maa , 
dClkkln bir bap hanenin mtUkl· 
yeti açık 1rıırma ıorettle n 
844 namanlı emlak n eytam 
bankaıı kanana maclblnce bir 
defaya .-nabıaı olmak ıarılle 

artırmQı 22 · S · 936 Cam• 
gGnG aaat 11 de icra dairemi• 
içinde yapılmak bere 30 gila 
mtlddeıle •tıh~a konuldu. Bu 
artırma neıleealnde •llt bedeli 
rahmin olanan kıymetin yazde 

Bebcet Uz 

Ratlbenln emlAk Ye eytam 
bankaıındaa ödGDç aldığı p•. 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lımlrde araetıda 291 
rakamlı 299 ııj nomarah J 2 
metre morıbbaında Ye Gıue 

bir oduı olan 4ı000 lira 
kıymetli m11 mlıtemlltt bn 
dGkkktaan mCllklyeıl açık 

artırma ıaretlle Ye 844 Do 
meralı E1n14k .., Eyıım bıD · 

kHı kıanno mucibince bir de· 
fıya malun11 olmak oarttle er· 
tumaıı 23·5 936 cam1rteıl giloft 
eHI ll·de icra dairemiz içinde 
yıpılmık tlzere 30 gao mftd· 
detle eatıhğ• konoldo. Bu ar· 
tarma netlcfllınde ıaht bedeli 
ht-r ne olurea olıan borcun ô 

denmeıl tarihi 2280 namtrıh 

kınonon mer'lyete girdiği ta 
rlbtea ıonraya mClaadlf olmııı 
baeeblle kıymetine bakılmayarak 
eaçok artaranın Gzerlae lhalesl 
yapılıcaktır. Sıııı 844 numa· 
rah Em14k •e Eytam bankası 

bnaDn hOkllmlerlae göre ya· 
pılıcıiından ikinci arhrma yok 
ınr. Satıo peoln para ile olup 
mlıterlden yahnıı yQıde iki 

lzmir Vilayeti Oefterlıgından: 
Mlkellefla 

fıml SaD'ıtı 
Da.eyin ogıa Sobacı 
SacLk 

Ticarethanenin 
Mnklt 

KömClr paz1rı 

Baııa Rlu Zahireci Zahire 1>9urı 
Salamon o~la Eeklel Şadınaa altı 
Anam 
Bekir Sıtkı Bakkal Çerçi oğla 
lımail Nuaret Zahireci Kolancılar 
Ahmet Hamdi Yeril malı Kantarcılar 
Feul Kıh•ecl ÜçClncl ılpabl 
ftatlt ogla Etki '" .. 
Baynm elblaecl 

No. 
23 

17 
18 

23 
26 
23 

6 

Kaıanç nrglıl 

Ura k. 
15 00 

32 51 
14 70 

4 ı 25 

89 37 
77 00 
10 27 
11 91 

Samoel Falkon Aoçı Şeritçiler 25 9 95 
Yakarıda lalmlerl yasıh mGkellef ler namına 932 mali yılı 

için Mahmudiye maliye ıabeelade lılmlerl bfuııada götıerllen 

llaunç Yerglıl tırhedllmlttlr. Kendilerinin terki un'at •e ticaret 
etmlt olup nerede balaadaklırının blllamemeıl bııeblle lhber· 
tıımeler kendilerine teblli edllememlellr. Kazanç nrglll kıaa · 

.. onan 86 ıncı maddeli delllttl ile hakak atol muhakemeleri 
kanaaan 141 •e 142 inci maddeJerl_moclbln~ ıebll~ makamını 

kılm olmak laere keyf lyet Ula olaaar. 988 

yeımlıbetlnl balar• ençok 
artına• lhaleel yapılacaktır. 

Abl takdirde 2280 namanlı 
bnana göre aaııı geri bıraka · 

lacaktır. Sıııı peıln para ile 
olup mGfterlden yalnıs ybde 
lktbaçak dellAllye mHrafı alı· 

nır. Iıba gayri menkul lsf'rln· 
de herhangi bir tekilde bak 
t•leblnde bulananlar ellerinde· 
ki reımi Yeıalk ile birlikte 
yirmi gGn urfıada tamir len· 
ııın• mClracaatları lbımdır. Akııl 

halde hakları tıpa ılctllnce 

m•lm olllllMlıkça peylatmm41an 

Haııalnrını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 

sokaAındaki kıliniğinde kabut 

eder. Telejon 3990 

Yolculara 
. 

Kolaylık 
Dikili, Altınna, 

Edremld, Tire Kalı, Konya, 

Sallbll, bu hatlara yolcq ytlk 

ıınklyatı, 

. Zinet 
prtjından her g6D muntuam 

•e emin bir ıareue otomobil, 

kamyon Ye ıeıaesslhlerle temin 
edlllr. 

buçuk dellilltye maearlll ahnu. 
ipotek ıablbl alacaklılarla dl· 
ğer altkad1rların Te irtifak bak· 
kı 11hlplerlntn gayri menkul Q. 

serlndekl baklannı hoıoılyle 

faiz n maerıfa dair olan lddl · 
alarını lıbo ilin ıarlblndt-n hl. 
b1ren yirmi gln lçlade enakı 
mClıbltelerlle blrllkte m~mnrl

yetlmlze blldlr1Delerl lcep eder 
aksi halde haklın lapa alclllaoe 

'• ~·r: .. . ...... 
~-- --·· --..--.. ... 

ve Pdrjen :,ısbab'ın en uıtdn 
bir mfisbil ~ek.eri olduğunu 
onı:ıtmayıoaz. Kunetli mı .. 
bil iatiyeoler (Şabab Sıhhat 
Sörgfto Haplan)oı maruf ec
zanelerden arasınlar. 

Zayi tasdikname 
Ltıenln vı 11nıfından ıldı . 

ğım 17,5,927 tarih n 302 11· 

yılı taedlkoameml kaybeuim. 
Yenlılnl çıkaracağımdan 1;1kl· 
ılnto bnkmtl kalmamıttır. 

lsmlr Erkek Llıeel VI S . 
oknlandan 536 ıayıh 

Bılll oııa EnHr Kapkın 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LINfE 
AMERiKAN ExPORT LINES 

"ExMOOR11 Yapuru 12 ol · 
eeoda bekleniyor, Nevyork için 
hamule alacaktır. 

"DELOS11 vapuru IS olsan· 
da bekleniyor, 18 olsana ka· 
dar An&ere, Rotterdam, Ham· 
borg ve Bremen limanlarına 

yak •lacaktır. 
S.A. ROYALE HONSGROISE 

DE NAVlGATION FLUVIALL 
ET MARlTlME 

11DUNA., vapuru 10 nisanda 
bekleniyor, Galatz, Belgrad, 
Bodapeşt, Bratlelavm ve Viyana 
için yftk alacaktlr. 

SPANSKELINJE OSLO 
0 BAYARD11 motörCl 11 ol· 

ııanda bekleniyor, Hayfa, le· 
kenderlye DJeppe ve Nor reç 
limanla~ına yak alacaktır. 

Vapurların lelmlerf gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir ıaahhtıde girişi · 

lemez. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞOrekası 
Umlted 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
THE ELLERMAN LtNES LTD 

•,TBURSO,. npuru nlean 

lptldaaında Lherpol ve Svao· 
seadan gellp tahliyede bolu· 

nacak. 
NOT : Varol tarihleri, va· 

pnrlarıo isimleri n onlon ftc· 
retlerlnln değlolkliklerlnden mes· 
ullyet kabul edllmn. 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

Bu lambalar emsallerine nisbeıen yüa.de 
20 daha az sar} iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
do lkleyeceğini: ilk faıuro ile kolayca anlı
yacaksrnı.:. 

M. Tevfik Baykent 

---

Ü M l o Lük fSABUNLARI) dayanıklı, kollanııh nı 
fabrlkısının Siblleıılzdlr. · Her yerden arayınız. 

1'opıan ve paalı.ende satış yeri 

ftmid fabrikası 
Telefon 304 i Keetane p11arı 

•11111111m111111111111111a.. ' Doktor ~1111111111111111111111111111 

: A. Kemal Tonay 1 
S Bateriyolog ve bul~ık, $al.vın haıtalıklar mütahassısı ~ = o- ~ 
S Bumahaae ittaeyono lcarıımıdaki dibek IO.bk bapııda 30 uyı• ~ 
5 h ey Ye muayenehaneeinde Hbab eaat 8 dan akıam ıaat 6 ı kadar ~ 
;;;;; bastalannı kabul eder. ~ 
~ Mdracaaı eden hastalara yapılman lbımgelen eair tahlil&t ve ~ 
:= mik.roekopik moayeneleri ile Yeremli haatalara yapılmuuıa cevaz gö- ~ 
S rillen Pnomotorıb muayeoehaaeainde mantaumm yapılır. ~ 

•111111111111111111 11111111111111111111111111IJI11111111111111111 Telef OD: 4 1 1 5 1111111111111 

Liseler ve Orta okullar satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Kız llaf!elnde keıll ve şartıoameelne oygtın olarak yaptmlacak 
olan 772 lira 71 koroo talJla bedeli yapı iti ~2,4,986 çarıamb• 
gGnG ııaat onaltıda kOltGr dlrektörlftğGnde toplanacak komlııyo· 

namazda fteıerme yapılmak Clzere onbet gftn mtıddetle açık ek· 
elltmeye konulmoıtor. Iete.ldllerln keelf n IJHlnameyl görmek 
için hergtıo Hat onlklye kadar Ku~ lisesinde n Geterme gGnft 

--------------------------------- ~ve eaatta t111ın bedelinin yOzde 7,5 ğu olan 57 llra' 96 kurut 

İH.S~N 
KLİŞE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 

aGrealz pey akçeel ve yıpı itlerini baearablleceğlol gôıteren belge 
ile komtıyona baovurmalart ilin olunur. 8 12 16 21 

lzmir \ı iJayeti Defterdarlığından: 
Ieaısının ver~I borcundan ôUlrG tıhell emHl yaeaeına gôre 

haczedilen Haean hoca maballeelnde oımanlye ıob~ında kAlo 1 
elyıla dtıkkln tarihi llAodao itibaren (21) gGn mGddetle eahh· 
ğa çırıldığından pey eftrmek letlyenlerln 41efterdarbk tahelliil 
kalemine gelmeleri. 866 4 8 12 16 

lzmir liman işleri umum modor· 
loğonden: 
idaremize alt olup lzmlr limana 11hlllnde Mendirek ftzerlodd kAIO 
ve 1000 lira bedeli 11bıkla 1 numaralı kftmllr depoeo n Paeı. 

•port vapor lıkeleıl Gıerlodekl 180 Ura eab~k bedt>lll bftfe birer 
eene mOddeıle icara Yerlleceğfndtn 4 ·Mayıı· 1936 tarihine te· 
ıaaaf eden puarteel ıtOntl e11t on beeıe lzmlr liman lolerl ld•· 
reelnde mOdOrleı eoctımenlnde açık artlrma eoreılle milzayeaesl 

icra ve talı:arr6r eden bedeli haddi liylk gôrtlldftğG takdirde 
lhaleıl icra edlleceğlnaen talip olanların ytıı:de yedi boçok be· 

l11blle depozito akçalarlle beraber me1lulr eacQmene mGracııl 
rylemelerl ilin olunur. 990 16 19 22 26 


