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Boğazların tahkimi mes'elesi konseyin 11 
O'iayısta yapacağı toplantıda görO:;Olecek. 

Ingiltcre Ve Sovyet Rusya Notamıza 
~lüshet Cevap Verdiler. 

- ----------
Bir Romen Gazetesi; Atatürk Avrupa'da Harp 'l'ehlikesi 

{;ördogo için ·Boğazların Tahkimini istedi, Diyor. 
l.ı0ndn, li (A.A) -

Ually Telgraf g11eteelato 
diplomatik mohıblrlnin 
ôğrendtgloe göre, Bo 
•utarıo tf'krar ııkerl· 
lf!ttlrllmeelne lmklo ve 

rllmek Gzere Losan 

ınoıbrdut •hkimının 
tıdlll bıkkıodıld Tark 
teklif lerloe Brhenyı 

lbtlnld btr ceup •er· 
mittir. Çanakkale'deki genel sava~tll llJ Mart muharebesini gü tereN bir tablo 

Bu baptaki logllla notıaı mıkaleılnde, Bılkıo ınııotı Ttlrklye'nlo boğHlart tıh · 

kf m kırarı; Relelcumur Atı . 

tlrk'On Awropı'dı bir harp 
lbtlmıllol gôrmeıloden llert 
~clmlttlr. 

dan Tftrklye'otn I4ondrı bayat prenıJplerJ clahllfade hareket rdeo 
elçbto~ tncli olaomottor. Bo Tarldye'olo Romıoya'dın yır 
•otadı YHlyf'llD Dômlayon bG· dım gôreceğlnl yazmıkıı •e 
kQmetletl tarafından da tedklkl ıu mGtaleırı yOraımektedlr: 

tız,m geıaığı ı,ereı edllclikaenl --,e-le---r-0-0--ş==b==k===.==G===--1 --.1---k-•or.,. logUtere bGLdmetioln il e e eWJZ eDİŞ eli ece ' 
kendi beeabıoı TClrk teklif le R Ş 
rfaf bllt ıeebbGr ye lcabedrn usya ve uriye'ye De Bt:tğlanacak 
yollırlı mtoıkıııya deger bol· 

do'n kıydolunmaktıdır. 
Moıkowa, 17 ( A.A) - Bari. 

clye koml1erlt~ Sowyet bftku 
IDedalo boa•alar b.ldundakl 
teHbıaı bogQo TGrklye bayllk 

elçlıtae tndt eımlotlr. Bo ce 

tıbl noııdı bo~aslarıu Tarklye 
hakimiyeti mutlık111 ıltaoda 

lııanbul J 7 (Özel) - Hükıimeıimiz. bütün bü,.ı1k şehirleri 
telef on ile birbirine bağlam ağa karar venniştir1 .BAŞ scnt>;.>-e 
kadar Kayaeri, Sıvas, Adana, Diyarıbekir, Er:urum. Antalya. 
Afyon, Som•un 11e Ankara <Uasında telefon lıaıları çekilecektir. 
Bu ~ehirlerden maada, .Rusya. Suri)C ve ırnlo'o dcı telejon lıat· 
la:ı ı zaııl<ıcaktır. 

ltalya miltareke akdine razı olmuş! 

Italya Adis .. Aba
baya Girebilir .. 

---··---
Fskat harp durmıya
caktır. ltalya bozuk
tur. Asayişi tutamaz. 

Roma 17 (A. A) - Mıdım 

Tabotı Oeantı gaztıtl'slnd~ dl 
yor ki: 

Dayak Brhıoya hıll hıtıarda 

ltalyıyı k1roı konet tıtlmıl 

etmek niyetinde değildir. sır 

Drummood ln«illz dıı bıkıo · 
tıgına nrdlğl rapordı Bıbetlı 

tında ilk Y•Amurlaran baolıdı· 
ğıoı fakat hılyıolar artık Dee· 
ıtedeo Adlı Ababa'y• giden ana 
yola ulıoııkları için motôıla 
kunetlerlnl birkaç gOn içinde 
bakômet merkezine girmekten 
blçlalr ıeyla meoedemlyeceğlol 

eôylemekıedlr. Slr Orommood 
ba npordı tonları 111,e ediyor: 

l - Hıbee'ler Adls -Abıbı 

ah ... ktan ıonra bUe mlcadt!· 
leye de••m edebilirler. 

2 - halyao ekonomlıl!lln 
bugbkl durnmo Itılyı'yı ıoo 
der49e9 urarı. olH ııkeri ha 
rekitı derbıl dardurmı~ı mec 

- !onu 4 üncü aahijede --oÇ Devlet 
Erkanı Harbiyesi 
Anlaşmış gibidirler. 
logiltere, Tayyarelerle 
Yardım Edecektir 

baluomHanı her zamanki ,;lbl 
tıraf tar olduAonu bildiren So., 
Yel hG .. dmetl boğazlar rl'jlm'nio 
yeni H11lar dılre1lode tıazlml 
için müıakereye ımide oldu 
İQDU tebllt etmektedir. 

Ankara, 1'7 (A.A) - Boğ.z 
lır hakkındaki TGrk notıııaa 

Müzakereler Oşi'de Geç· · 
meli, Netice Yalnız Uahe
şistan 'a Bildirilmeli imiş 

dewlealerİ Cf'lWlpları gelml'ğe 
batlımı111r. logtltere •e Sa.yet 
lt0tyı blkdmetlerl mDıbet ce· 
•ıp nrmltlerdlr. Bo aetılu 

.\nkar1'1• geldikçe mohtnlya· 
tanın neıredileceAI haber aha ...... ,. 

Loadn, 17 (Radyo) - logllla 
bGkdmed, boAaalarıa tekrar tıbld· 
-.ı halduodıkl TGrk notuıoı ce· 
••bıot dlln ıktım Londre'dıkl 

Torklye bayak elçtılne tevdi 
f'!lmfttlr. Gazeteler cewabıo mGıı· 
bet oldo~ono yasıyorlar. 

Nlyoz Kronlkl, meı'elenln 

Mtuetler cemiyeti konseyinin 
l t Ma711 ıarlbll ıoplıahıeodı 
lllDıakereıl mubtemd olduğooo 
)ıııynr. 

BGheı, l 7 ( Rıdyo) - N11 
)'On•I Moro gazetr.el, TGrklye· 
nlo bo~ezları tahkim hakkın· 

deki oot11ındın bıheeden bir 

Bu Yıl 
~absul 
lıereketlidi r 

Ankara 1 7 (Özel) - 'farım 
b.1taabgruı vilayet sirHI müdür• 
lGkJeriadeu gelen malQmata göre 
bıa yıl mahaul çok bereketlidir. 
Ceçea yıla nilbetle iki mie1i ola· 
cıaıa aalqalmaktpdır, 

Habeşistan ise buna razı değildir. M. Eden, 
galip, mağlOp tanımıyor. ltalya bunun akı· 

betine tabammfll etmelidir, diyor • 

M. Aloi:i, M. Madary<JBa 

Ceo..,ue, 17 ( Radyo ) - oız lltbeı bClkumetl haberdar 
lııl1•0 delrgHyono, ıolh aıa· edilerek, kararlar mllletler ce 
zıkeffllerlota Ceaeue yerine mly~tlae blldlrilmlyecektlr. 

Otl'de yıpılmı1101 kıt'i olarak ltılya, mubaıamatıo dordo . .. .. .. 
lııtemlıtil'. ltılya'aaq tekllf loe ıolma11 için btr mtUar.-k~ ak. 
gt\re, maıaktreler ooaçler ko dine ruıı olmiktıdır. 

mltetlDID koatrola ılllada ce· Ceneue, l 7 (Rıdyo) - Fren 
reyaa edecek n ntllcedeo yıl - sonu 4 üncü ıahifede -

lngiliz Deni:: 1.ordı! 

Loodra l 7 lRıdyo) - Ba 

ı ••• Ajıoıaoıo hıber Tf!rdlğlne 
gör", Qç dnlet erkioa harpları 

ar111adakl görftımeler, dftokü 

bedblallk hlllfını olarak t•J•· 
nı memouolyet oetlcelu nr· 

mittir. Bu eabab IODUDCU bir 
lçtJmı ile hın, kare •e drnlz 
konetlerl man11ebetlerl tanzim 
edllecektlr. 

Uu111 mobıblrlnlo ~QçlGkle 
ö~readlAloe n111nn BlyDk 
Brltıoyı'nıo bombardımıo ve 

ncı ı111erelerl ile Almanyı'yı 

•bloka etmek için yardımdı 

bolonaca~ını btldlrmlttlr. Ao · 
cık Brltınyı'oın bu yaıJam• 

tlmdtltk of•k mlkyHI• olacak 
•e yeni ılllbldnmı plloıaın 

ıaıblk mukllne glrme~loden 

ıonr1 genltllyecektlr. Fransız 

murahhaılırı ytr•D (i>ugftn) 
Pırlı'e ~lrecek we bir ttbltA 
oeıredeceklerdlr. 

/1a~ista11 ·m geçenlerdeki i>fcrberlik ilCinında münadiler .. 

imparator ve Veliahd nerede? 

Italyan Kuvvetleri Adis 
Ababa'ya Yürüyorlar. 

Cenupta 321 ltalyan öldoı·oldü. Ge
neral Graçyaui'nio Otomobili Ha

beş 'lerio Eline Düştü,. --Loadra 17 (A.A) -
•~r aj•Dııadıo: 

Roy· 1 lıılyıo piyadesi DeealetJt' 
- sonıı 4 i1ncü sahifede 

Habeş'lerin Notası 

ltalyan Sulh Sistemi Küçük Devlet· 
lerin Akıbetine Fena Bir l\lisaldir 

Caaevre l 7 (Radyo) - Rabeı hakılmeti; milletler cemiy;eaine, fral· 
y•'aıa ııulla umllerini proteeto eden şiddetli bir nota göodumiftir. Bu 
notada, ftalyau teldiflniu bütün milletlerin, bilbaeea küçük devletle.riu 
iklbeti için tehlikeli bl.r miaal olduğu söylenmekte vı,: 

- ltalya·Babeş ıneıı'elesi bir tarafa bnakıldığı ve zecri tedbirler 
bldınldığı ıakdirde Avrupa i~leriue kanşacağını vadetnıektedir. ilahe· 
biıtau milletler cemiyetine mensob dcdetler yalnız birşey istiyor, soByete 
paktroa kareı mO.temadiyen tekrar ettikleri sadakatlarmı unutmamalanoı. 

Denmekıedir. 

Ceneue 17 (Radyo) - Royter Ajansının ö~renıliğine göre Habetler 
cBiıce uoktıi oaıarımızı değiıtirecek hiçbir aebeb yoktun demektedirler. 

Iogiltere mebafili asabiyette! 

lngilizler Zecri Tedbirle
rin Artırılmasını Istivor. 

.1 
----------~ 

Vaziyet Nazik 
Da Hunu 

Ve Ağırdır,. Fı·ansa 

Görmektedir. 
Cenevre, 17 (Radyo) - Son 

haberlere gôre nzlyette yeni 

bir inkişaf yo~tor. Dılo ak,am 

vaziyet bir derece gnglu idi. 
Noktal nızarlarda bıd bir lb 
tlllf glJıe çarpmakta idi 

fo'ranıız mebaf Ulnd~. nzlye 
tin nHlk ve oldukça vahim 
olduğa gizlenmemekte, maama 

f tb henüz bir o:r.laıma lmkl 
DIDID bilıbüıQn kıy holmadığt 

kanaati biklmdlr. 
Ceour.,, 1:i (Hadyo) - M. 

Pol Boakur bu 1abıb, ltalyan 

marabbaıı Baron Alolıl'nlo 

btr ziyaretini kabul f'lmle ve 
- sona 4 üncil sahifede .:.... 

' Geuçlik ve Sao~aı 
Sabifemiz 

Münderecat fazlnlığmdan 

Gençlik sahif emizi bu hofta 
içirı bırakmak mecbııriyetindtt 

kaldık. Özür dileriz. 
Al. Fllınden 



-

Fihte'nin 
8 

Bu fllozoftyl bugGn de mOp 
hem muakaleler yanında canlı 

tutan bodur. Flbte, oezarlye 

lerlnde mftphem idi. Fakat 
tıtblkattndı tamamen aydındır. 
(Hitabe) lerlo muvaffakıyet( 

n Almanya ftzerloe derlo teel 
rf itte bundandır. 

Ill 
Ben kafamı doldurmak· 
tan ziyade karııkterimi 

JmvvetJendirmeği anyo· 
rom. 

filııe'nin bir mek· 
tubundan 

Moıınrlarıuı ınk •e idare 
eden adamlar iki tGrlGdGr: 
Milletlere ana fikirleri izhar 
"denler.. Bunları reallze etti· 
renler. Flhte, birincilerden idi. 
(Alman milletine hitabeler) in 
ıJyaaf ve terblyni rolunO an· 
lamık için, Bunların oıeıl bir 
umıoda eöylenlldlğlol bıtırla 

mık lbımd1r. 

18 inci aarıo ıonlarında Btl · 
yGk Fredrlk'lo Prosya'sı, mut· 
lak bir mlllıarlım altında olup 
bırlçten bakılınca pek konetll 
glSrtloGyordu. 

Balbold mıklnento içi ça 
ıilk idi. Çdnka askeri orgınl 

uıyon, fedıUr •e ıekbetkl 

rtne iradeli bıolır lıter. Se· 
zır'dan evvelki Roma hanı 

tahlttJr. 18 inci asrın Prueyı'ın 
hiçte lSyle değUdt. Gerek mil 
let, gerek hftkômdar, FraDH· 
nın hı.f U llğl n daldın dalacı · 
lığl kare1&1oda hayran, onu iki 
ırk ıraaıodıkl farkı gôremek 
ıtzln · tıklfde çah~ıyorlardı . 

Birinde ıocak bir bıdını gibi 
•thıadı kalın ıey, ötekinde 
hıyıtın en derin noktalarına 

kader nftfoz ediyordu. l 5 inci 
Lal 111rının oyanları •e eğlen 
celerl revulolGıyon ııçramaeını 

getirdi. 
Fredrlk:'tn bal ve hareketi 

Prusyı'yı tlllıte anketti. Biç 
bir yerde yalnız mtJnartlk 
mllh11lzm lı görm~ğe k4fl 
değildir. Almanya'dı lıe daha 
azdır . Mtrabo, bunu tyl anlı · 

mıııı . Korkmık t6yle durı!!Do, 

.. Orada olgonlokıın 6oce kan . 

~en olıcık., diyordu. İlk dır 

bede bepıl tuz boz oldo; (Fi · 
llpeon) OD t6ylece ta&Ylr elliği 

bir sosyetede bııkı tftrla ola· 
mazdı . "Orduda vetana n kra · 
la .k111ı biç f~dıklrhk htsel 
olmılmzın koyu bir egoizm ve 

cehalet, ıhll memurlarda, mft · 
nıkaıı, kıeklnçhk:, ıeU n 

hOınG niyet 11hğı; fiıt tıbıka 

dı btı dGıktınlOğti •e itten 
n kritikten korkma.. YOkeek 
bir kapaeheden mahrumiyet. 
lete ooeıoıklzlncl Hrın Proıyası . ., 

Flhte, bn bir iki ııahrhk 

eeylerl (Asrımızın v11ıf ları ) 
eeertnde uıao 011dı açtı . 

Prueyı'yı, Napolyon'aa tiye 
fi (ılmar malikane) yıpın n 

kıyllal his boradı tekrar ede 
eek d,.ğtllz. A imanlar ztnne 
diyorlardı ki ıpolyon, Alman · 
ya'yı aldıkıan eoora oolırıo 

kftçGk: kftçftk hOkumeılerlnl 

..bir bayrak ıltında toplıyı•~re · 
cek. Hakikatte Napolyoo, Al 
mıoya'yı bir hematre ıdbl 
d~~ll, bir vaıal göaale bıln 

yordu. Bono anlayınca bOtOn 
Almanya çok mftteelllllr oldu. 
n kr.ltçe :UUza'nın çevresinde 
ıoplandı Yirmi ya~ındı olen 
bu ballçe Pruıya'yı ayaklan· 
dırdı we Nepoiyon'a kartı Av 

rDfMl'J• blrleetlrcli. Geçit r"ılm-

1 1 R l • 1 l i ı Nlıın 18 111110, 

{ c;···o· .. ~· ·o n. ,.. e o v a ;iii;iilii;;iii;hii~iil!lii;lii~hi;iii;ii;h] 

Hitabeleri ispanya Gene K!lrışlt. Dün Gece " Yunan 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

lerl yıpttrıp; harplere girdi. 
Mağhlblyetten ıoora da gazel 
bir diplomat teldlode, ıolhu 

konoıma~ı geldi. Şerlotenburg· 

takt mcıarındı uyumaktı olen 
bu kadın için, tarihçiler ıoo 

zamınlardı eplce yazılar yaz 
mıetır. (Tıell) in çocukları bu· 
g6nka Cermenler, onı peygım 
ber ve Boheaaollem'lo bAml 
UAheel n111arlle bıkarlar. 

FJbre de, 1806 ıeoeelnd" 

yazdıR• (Zamanımızın •11ıfları) 

oa kadar kuvvetli bir ntan 
f lkrl yoktu. Ba f lklr ondı 

ancak 1807 ıeneılnde y11dığı 
0Vıtanpenerllk a~erfne konaı 

mılar,. ında glSrtllGr. O zımına 
kadar o dı Göte; Şelllng •e 
ooseldılncl aerın diğer f llesof 
lan gibi (Vatanım ruyf zemin) 
diyenlerdendi. 

- Sonu Var -

iflas Eden 
Sigorta Şirketi .. 

ltıtıobul, 17 (Ôzel) - Ge· 
çenlerde tf ltı eden Fenlkı. ıt . 

gorıı ılrketlae Tftrklye'de otuz 
bin °klelnln etgorııh bolonduğo 
ınl11ılm1&t1r. Ekonomi bakıa · 

lığı mlfettltlerl tlrket heaabı· 

tını tetkike bıelımıılardır. 

Bir Alman 
Tayyaresi DOştO. 

RrClkeel, l 7 (Radyo) 
Yolunu flfHID iç moUlrlCl bir 

Alman itıyyareel dGemn,, iki 
klel ölmGı iki kiti kurtarılmııtır. 

M. Flanden 
Pazar gOnD Cenevreye 

gidecek. 
Parla, 17 (Radyo) - M. FIAa· 

den pazar gani Lyon'dın (;e. 

nene'ye hareket edecek Ye pe· 
zarteıl günO koaıey lçtlmıındı 
bezır bnlunıeaktır. 

On ıeklıler komlteelnlo de 
içtimaı dHetl thıfmal dıhlHn· 
dedir. 

Madam Seller 
HokQmetimizin 

tiri olacak. 

• 
mısa· 

lıtaobut, 17 (Ôael) - Cemi· 
yeli ık vım nezdfndekl Franıuı 
heyetinden mıdım Seller, hft· 
kiimetlmlzlo mlelf iri 0Jır1k. 

memleketimize gelecektir. Ma· 
dım Seller, bu ıy•n 22 tinde 
Plre'deo lımlr'e gelecek •e 
oradan Ankarı'yı geçecektir. 

Ram-Pura 
vapuru kurtarıldı 

Loodra 17 (Rıdyo) - Ce · 
belftttarıkta karayı oturan Ram 
Purı vapuru iki foglllz romo· 
körOoao yardımı ile korttrıl · 

mıahr. 

örfi idare ilan Edildi. -Bin Kişi Tevkif Edildi. Madrid Sokaklarında Hayat 
Durmuştur. Kabine Toplantı Halinde Bulunuyor. 
Mıdrld, 17 (Rıdyo) - Mıd 

rld'de nılyet çok uhlmdlr; 
umumi grev llAn edllmlttlr. 
Ayaletlerde gr1ı• •ardu. Şlm· 

dilik ııoıyıllet ittihadı grne 
lttJrak etmemlıee de grevin 
tekli umumidir. 

--Baktlmet, bGUin fıtlıt teeek 
kOllerlnlo feshine karat nrmlt, 
11keri kumandınlıkl1rdı değl · 

tlkllkler yıpmıt, ııkerlerln oii· 

mıyltlere lttlraklnl menetmlttlr. 
Dahiliye Vekllf, harbiye •e· 

kili ile 111ytıln mubafaıasa 

Austin Chamberlain'in 
Gezisi Siyasidir .. 

Avusturya'yı ltalya'dan Uzaklaştır

mak, K. Antantla Anlaşmak istiyor. 
Londra 17 (A.A) - Austla C~ımberlıinıln Viyını aeyıhı· 

tinden bıbıeden Nnı Chroolcle g11eteıl, bu ıeyıbııı bayak bir 
ıly11i ehemmiyet vermektedir. Bu gısete diyor ki: 

11 Aaetln Cbamberlalo'ln lnglllz ılyaeetlnclekl btlytlk nO.fazu 
herkese~ mıhlmdor. Chımbeılıln Vfyını'dıo Prag'• giderek 
kaçak antant dnlf't adımlarının fikirlerini de alıcıkt1r. ,. 

• Dılly Berald gueteei de vı,ıaı'd•D ıa telgrafı netretmektedlr. 
"İyi mıl6.mıt ılıa mebaf ilde Aaıtln Cbamberl4ln'e A•oıtor· 

yıyı ltılyı lehindeki 11lyı11etlol tebdile ikna için lnglltere'ola 
göoderdl~I gayri reımi bir elçi ufıtlle bıkılmıktıd1r. 

••• 
Baladız-Burdur 

Demirvolunun . 
itibaren 

Ferşiyatına Dünden 
Başlanmıştır .. 

Burdur 17 (A.A) - Bılıdıa Burdur demlryoluoun ray farşl · 

yatını bugan bıılınmıatır. Burdor'dan blıbılık bir halk kllleıl 

Akdenfı yolanno ilk kınım nokt11ındı bıahyan bu ımeltyeyl 
görmek bere Balıdıza ghmltılr. 

Burdur llbayı, parıl batkını, ıube o.Gbendlılerl •e birçok ba. 
)anlardın mOrekkep kalıbıhk bir grup bıl11lar Gzerlne konulan 
ilk rayı kacaklarıodı ~etlrmiılerdlr. 

Demlryf'IDnon pek yakındı Akdentze olıım111 dlle~lle ınlnçll 
bir gGn yıat1mıalard1r. 

Bir Fransız Gurubu 
Boynk Şelalelerd~n Elektirik Te

mini 1Teklifinde Bulundu. 
Ierıabol, 17 (aael) - Bir Fran11z gurubu, hakumete mih'a· 

CHtlı bGyClk eelAlelerden lıtlfade ederek elektlrlk Hntralları 

~tlcodı gerlrm~~e tıllb olduğunu blldfrmlttlr. 
Bu Hntrallardın elde edilecek cereyanlı birçok bftytlk ft.hlr· 

lerimlz n k111larla köyler ten•lr edilecektir. 
Franıız grubunun bu tekHft Nafıa VekAletlace tedklk edilecek 

n cnıbı nrllecektfr. 

Mu.ssolini, Akdenizdeki lngiliz (;e. 
milerinin Çekilmesini istememiş .. 

Roma l 7 (Radyo) - iyi alın mıbfeller, M. Mosıolhıl'aln 
ıulh mu11kerelerlne bıtlamık için foglllı f lloıunuo Akdenlıdeo 
çekllmeılol lıtedlğlnlo doğra olmadığını söylemekte ve bu haberi 
tekzip elmektedlrler. Ayal mahfellere göre, llılya, do~udan 

doğruya mtlııkeraıı girmekten kat'lyyen naıeçmiyecektlr. Tını 
gôlftnGn ltgıllae gellnce, loglltere'oln menaf li korunacaktır. 
Eı11ea lnglltcre h6kumeıl bu hoıoeta hiçbir tr.ıebbftıte bulun 
mıdıgı gibi, Tın• hnsasınıo lıgalfaln eembolftk bir legıl oldu · 
ğu bildirilmektedir. 

IQln mtizakerelerde bulunarak 
mfthim tedbirler htlhız etmlttlr. 

Son bir habere göre lepao 
yadı örfi idare IJAn edllmlttlr. 
Mıdrld'de sokaklarda bar4'ket 
dor01uı, tr.mvıylar leleme111r.k· 
tedll'. Kraliyet tırafıarı A. B. 
C. gazeteel lotlear dememletlr. 

Mahlm bAdleeler çıkmıa ol 
mamıklı beraber, 1000 kiti 
te•klf edllmlatfr Kabine daimi 
ıurette içtima ballnde bolun · 
makııdtr. 

Mıdrld 17 (Rıdyo) - M. 
Azana, kablneılnlo proğramını 
mecllıte okuduktan ııonra, bu· 
gün kendlılne nrileo rey mlk· 
tarı dGnkClne nlebetle dabı 

Hdır. 

Ayni zamanda Atğ cenah 
meb'oel~rı dı haeımıne bir 
nzlyet ılmııt1r. Dan ltlmıd 

reyi Yeren mGıtıkll eağlar, 

bugGn alftyhte rey vermlaler. 
dlr. Azaaı'nın hAdlııe hakklD 
dakl lzıbıtı eosyılletleıl mem 
aun etmle bu 11yede kabine 
ıkalltyette kalmıktın kurtul. 
muftur. Maamaf lb kabinenin 
vaziyeti naziktir. Ddoka bi. 

dleelerln uslyete bOydk teıfrl 

olmaaıur . 
M. lrogı dablllye vekaletine 

tayin edllmtıtlr. Bu sat, M . 

A11nı'aın birinci •ıblnealnde 

de dıblll1e umuruna !berine 
ılmıttl. I 
Avusturya 
Başvekili. 

Avusturya mDstkil kal· 
malıdır dedi ve faşizmi 
terviç etti~ini bildirdi. 

VlyıH li (Radyo) - Avuı 

ruryı bapekllt doktor Şuealng, 
bugfta kıtollk gençlik tetklli 
hnıo bir toplıntıımdı mGblm 
bir nutuk Irat etmlt n: 

- Avusturya mGıtıkll kal 
mıhd1r. Biz, ha hedefe vusul 
için n11yonıllım n fıçlımdf'D 

ıononeu yolu kıbol bttlk. 
Graç'tı btllımlar olduğa 

hakkındaki haberlere gelince, 
bu glbi hldtsderla tekerrilrQne 
meydan •r.rmlyeuğiı . 

"Askeri mahiyetteki teaklli 
tın ıflihl11ındıo tecridi mee'elul 
artık balledllecektlr. Çtlnka 
A•uetoryı'nın mecburiyeti H· 

kerlyeyl kıbul ettiği bir ıırıdı 
bo gibi teakllılıı IGzum yoktur ... 
Demlatlr. 

Bir torpil datladı. 
Pırtı, 17 ( Rıdyo ) - Bira 

tereaneslode bir torpil pıtlımıt 
iki kiti ölmGıtGr. 

l~te dü~yanın en büyük_ ıenoruBENJAMINO GIGLI işte ~n sevimli MAGDA SCHNEIDER · /\.aruz.o dan ı•n tatlı ıeılı yıldı-

ve nihayet beraber yarattıkları gOzel filmlerin en gDzeli 
• 

UNUTMA BENi 

Adalarında dolaşan 

harp gemileri 
hangi devletindir'! 

Jetınbul, 17 (Ôael) - Ati· 
oı'dan haber veriliyor: Hangi 
devlete meoıup oldukları an· 

Jaeılamıyıo on harp gemlıt, 

Yuoın adaları ıraııodı do 
latma ktıdn. 

Spor Kongresi, 
Cezalar Umumi
yeile Affedildi . 

İıtınbul 17 (özel ) - Spor 
kongreel bugln ftç celıell bir 
içtim• yıpmıahr. Batan ıpor · 

euların cezalarının ıffedllmelerl 

tekllf I lttlfıkla kıbol edil · 

mleılr. 

letanbul, 17 · (Ôıel) - lcl· 
mıa cemiyetleri lttlfılu koD· 
gresi dCln Ankara'dı teknr 
ıoplanmııtır. Bo teplınuda Gır· 
mlt'te yıpılın kıt ollmplyıd · 

larıaı letlrıklmlz mnsua Hbt 
edllmle. tlddetll manıklfllır 

olmuetur. Murahbulardan bası · 

ları, biade heniz YflDI olan kıt 
ıporlarındı ollmplyıdları tıılrak 

edecek kadar llerlemedlğlmlsl ye 

fedl'r11yonua kıy~kçıları m4· 
Mıde etmekle batı ltledl~fnl 

ıöylemlalerdlr. 

Leh Baş-
bakanı Buda
peşte'ye Gidecek! 

VartoYI, 17 (Radyo) - Leh 
bııbaklaı M. Sıyedonkl, be· 
rabeeinde alnıı maıteprı ol· 
doğu halde pıurteıt gDnG Bo· 
dıpeıte'ye gidecek •e ıeaeral 
GlSmbaı'a reemea sfyaret ede· 

cektlr. Ba zlyıreı, GômMı'aa 
934 te VartoYl'J• yıptığl ılyı· 

rete lıdedlr. 

Muallim değil, 
terzi ustası imiş. 

Anklra, 17 (A.A) - 15 nl · 
ıın tarihli bazı gazetelerde Nl· 
t.ntıaınde mu.ilim Hayri ıdıa · 
da birinin, talebeel Rını'yı 

vurduğu yızılmıktader. 

Hıyrl'nlo bir muallim olmı · 
yıp terzi mektebinde uıtıhk 

yıptı~ı tnılb tdllmektedlr. 

Papa ve 
Siyasi Vaziyet 

Vıtlkın, 17 (Radyo) - Pı· 
pımn Romı'da bolunın Bero 
•ekill Bernardı Babeı Italyeo 
lbtllifının hılll için Cennreye 
gönderdiği hıbrırl tekslp olan· 
maktadır. MHmaf lb Bernard• 
Cenene'den Roma'yı gelmlt 
ve lhtUAI bıkkındı Papıyı lsa 
hıt nrmlıtlr. Şn muhakkaktır 

ki, Papa dı lhtllif lı yıkı ada o 
alakadar olmaktı ve nzlyetl 
dikkatle takip etmektedir. 

Japon Donan-
masının Ziyareti . 

Şanghıy, 17 (Radyo) - J•· 
pon donınmaaını menıup 70 
zuht. ıorptdodın mGrekktP 
bir J f Uo, Kurtnyo llmanıD1 

ziyaret etmlatlr. Çınk Çoag ••· 
ilet, dooanmı kumandanını bfı · 

zat kareılamıetır. Çin btlkdmeıl 
mOkelld bir lıılkbıl pro~rlldl1 



1111111111 Nlean 18 .............................. " ,, 11111RU111mı11nmıı::.ııııı:ı:ııııııı111111:1.ı~~ıw!11 •• 1 

HABERLERİ ] I.........,_: .......... Çimd-....-ikler__..,....,.I Ş E H i R 
Nihayet SlJyJedi 

I· 
rl 

I'" 

1, 
r 

r 

r 

' k 

Evden çıktım. Biraz rahatsız 

ve dalgınım. Kafam, içi dolu 

bir kuroon gCllle gibi.. Auııııın 

bir ıeı duyuldu. Ae1, çıtlık 

bir kadın çığlığı: 

- Yozun kör oleoo!. utan 

mH adım!.. Ktzlmtn da ayık 

larl totulenn, hamöraoza yetlı 
meıto! .. 

Bııımı çevirdim. Sokak te· 

pe tenha!.. Bııı elyah hotuzlo, 

tıııkl tip bir Mol!evl kıdnıc•· 

~ııı... H~m öolftğGndekl bak· 
laları ayıklıyor, hem de, tA He· 
rldekl köeeyl kıvralmık Ozere 

bulanın bir gence bakarak ha 

ğarıyor, b•,ıoı iki tarafa sallı · 

yor ... Gene; köşeye gellncb ba 

ıını geri çevirdi; elini kaldırdı, 

beş parmağını ıçh: 

- Nıh 111nı e1dı!· 

Cevabını verdi. Kıdıocığız 

kBplere bindi: 

- · Maskara aoyu mHkara!.. 
Kalıvaaa!.. Canin çlkaln de ye 

ber... Domuz oğlu domuz!... 

Galm"k lıtlyor, gtilemfyor· 
dom. Nihayet ıordum; 

- Ne oluyorsun madım, ne 

Yar?. 

Baklanın bfr tanesini soyarak 
yanıma yaklıştl: 

- O yokmu, o!. Şu yeçen 
edepsiz oAla edepsiz!.. 

Eveti. 

- Jete o!. 

- Ne ohrue?. 
- Dıba ne olsun htfyorsoo?. 

- Ne bileyim ya?. 

- E, bllmezsan ne sorarslo?. 

- Y anlıı yapmııım, sorma· 
malaydım ... 

Sor, aor ımma, bir kerem 
dinle!. .. 

- fıte ben de ôyle yapıyo 
rum • canım!. 

- Öyle yaptlo kuzum, hen 

demeyorom blreey... Amma, 

o blozlr oğlu hlozlr yok mu?. 

- Eveti .. 

- Ah ıormı!.. Sorma bire 
yavrum ıormı! ... 

- Ne yaptı, ne etti eana?. 
- Ah neler etti beoa! .. 
İçimden: 

- Sen 11ten bunı mftııtı 

hakıun gallbı!. 

Diye mmldandım n yftrtl· 

mete baıladım Peılmden adım, 
adım geliyordu. Ben artık ha 

eımı Ç6•irmlıtlm, ıormıyordom: 

- Bir yon bizin klpldaa 

yeçll. Yeçemez olaydl. 

Dayanamadım, gene ıorover 

dlm: 

Ne yıptı?. 

Ne mi yaptl? 

Evel, ne yıptı?. 

Sorma, akllma yetlrma!. 
Bay Allah! .. 

-Allah ya... Allah ya ... 

Adımlarımı sıklıetırdım. Tam 

lı:öıeye geldik. O, bili hına 

blrıey aôylememletl: 

- Yeter dedim· yeter ma 
dam.. Sen ıunu söyle hanı; bu 

genç 110• ne yıpu?. 

Bııladı gene bııını eallamağa 

ve ben de kalabalığın içine 

daldım ... Duramadı, nihayet ar· 

lı:amdan eealendl: 

- Klılmi kaçfrdl.. Yoza 
lı:ôr olıun!. 

Gayri lhtlyui gtlldam n 

IDmldandım: 

- e. ıunu bileydin, ıôy· 

llyeydln!. 
Çimdik 

( Nöbetçi Eczaneler 1 

Karşıyaka' da 
Kaskatlı Gazino ----··.,, 
Bugün belediye 
ziyafet veriyor ... 

Belediye ıehrln bOtQn gazel 

man11ralaranın glir«UdQ~(l yBk· 

ıek yerlerde balkın letlrıhıt ve 

eğlenceelnf temin makeadlle ga· 

zlaolar yıptırmağa k1rar -.er· 
dlğlof yazmııtık. Bunlardan hl 

rlıt Kıdlfekaleslcde gelecek 
sene lnıa etllrllecektlr. Dl~nl, 

Kerııyaka'dı Soğukkoyu'da De
Alrmentf'pe «berinde lnıa elli 

ıtlml"tlr. 

Burada Yamanlar kaynakl1J· 

randan fazla gelen eulann bo· 

şuna akmasına nıAol olmak lçlo 

belediyece güzel bir kBBkat 
yaptarılmıetır. Bo~ftn, kaelı:at 

halka açılacaktır. Şarbay dok 

tor Behçet Uı; gazino ve kae. 

katı o lnıaeı mftn1111ebetlle vtlA · 
ye& erk4olld umumi meclis ve 

oehlr mecllıl Azalar. ve gazete. 

ler erk4nına bir kır zlyaft'tl 

•erecektir. Ziyafet ııaat 16 
dadu. 

Her Ay Koşu 
KöylOyD teşvik için 

çare bulundu. 
Vlllyet içinde at cloelaln 

ıelahıaı temin mabadlle eene 

ntn b1Zı ayları mftatesaa olmak 
üzere ayda bir at koouları ter 
tip edllmeal •lllyetçe taeavvur 

edilmektedir. Ba ıuretle köy· 

lerde vll4yet aygar depolara 

mahaolOden ye:tıen gazide 
tayların lokltafı ve arımaeı 

temin edllmlı olıcak, bu su 

retle köyla 1raeanda iyi at ye· 

tletlrmek hevesi artacaklar. Ba 
kovolaada kazanacak hayvan· 

Jarın 11blplerlne ikramiyeler 
verilecektir. 

• • • 
Yarın öğleden ıonn Kızıl · 

çullu lı:oıo alanına yHıf ve 
ısllh eacClmeoinln ClçClıacfl hafta 

at koeol1rı yıpalacaktır. Bu 
ıene ahnan ııkı tedbirler eaye· 
ılade koıo dohullyeelnden mel· 

hlm miktarda nrldat temin 

edUmlıtlr. ilk hafta bin lira 

dın f11lı varidat olmuetur. 

Esnaf ve işçi birlikle· 
rinin yeni hfldçesi. 

Esnaf •e loçl blrllklerf hflro 

SUDUn 936 yılı 9 aylık bftd· 

çeıl nelkl gftn Tlcart odaeında 

C. 8. P. llyönkurol baıkanı 

Yozgad ııaylnı Avni Doğan'ın· 
da l~tlrakile yıpılıo toplantıda 

kabul edllmletlr. Oda idare 
hey,,ti bGdçeyl tasdik etmiştir. 

BBronon 9 aylık. 'li&riJaı Hı 

mHrd bftdçelerl mCltevazln 

olarak 75,000 lira fiıerloden 

VilAyet mecli8İ mOzakereleri 

Vil8yetiıı Varidatı 

2,316,822 Liradır 
Pamukların Islahı Ve Balçova Ilı

cası işi De Konuşuldu. 
Vilayet omomf meclisi dftn 

saat 14 de •ll&yet ealononda 

vali Fazlı Gftleç'tn baıkenlığın 

da toplanmıf, •ililyetln varidat 
billçeııl Qzerlnde garfteerek 

2,316.82.! lira olarak kabul 

eımletir. 

Enel4 geçen celıe gôrtlome 

lerlot ah Z1bıt okonmu, ve 

kabul edllmlttlr. Gelen evrak 

araeanda kiremit ve tuğlalardan 
alınan resmin tenziline dair 

olıo idare encftmenl mazbataaı 
1'izerlnde hazı eözlP.r aôvlen 

dikten sonra bn işin nrldata 

taalhiko hlbarlle bOıçe encCl 

menine göoderllmeel muvafık 

gôrDlmClştOr. 

Çeeme kazHıoa bağlı Barba· 
roı, Uzunkuyu ve Zeytiolf'r 
köylerinin Urlı kazaaana bığ 

Janm111 hıkkmdakt dllt'ğln oy· 

gon görftlmedlğl hıkkındakl 

daimi encOmenl klrarı okondo 

ve vlllyet makamından verilen 

izahat d~erlne karat kabul 
edildi. 

8ergıma'oın Kozak yayla· 
sında ziyaretçilerin htlrahallm 

temin makeadll" ldarei bueual 

yece bir bina yaptırılmaeına 

dair teklif, bOdce zaruretleri 
dotayıılle moYafık gôrftleme 

mle, ancak vlllyetçe omam 

meyıoındı ve mOHld bir za. 

manda nazarı dikkate alınmaaı 

için evrakın •llAyete takdimin" 

karar verllmf etlr. 

Menemen'ln Hayk1ran kc'iyCl 

hakkında Menemen idare he 

yetinden gelen mazbaıa okun 

muo v" uzun mftzakerelerden 
Ponra kay durumunun mahal· 

len tetkik edilmek flıere vali· 

alo baıkanlığında •llAyet ve 
kaza ldue hflyetlerlle mecllı 

lzHıodan Ekrem, doktor Oı· 

mau Yanuıı, Nuri eeeo, Murad 

Çınar •e Ref lkten mClrekkep 
bir heyetin • gltmeıl, yerinde 

tetkikat yıpmıııı monfılt gô 

rOlmOottlr. 

Celıe beı dakika tatil edil· 
dikten sonra tekrar gôrGımeye 

bı"lanmış ve eczaeıbaoı Ferid 

(İzmir) fn blnı ve araal nrgl· 

lerloln me•zoıtın emrettf~I ee· 
ktlde tahaU ve emlllt kıyme·ı
lerlnl o takdirinde itina olun 

m11101 dair uzun bir takriri 

okundu ve bunun da vilayete 

verllmesl mtlnaalp görClldtl. 

Bundan sonra Tlre'de vCleuda 

verflmesl h ... kıoda Rr.f tk (Tt 

rr-)oln takriri okondo, bDdce 

tenzftn eulrtldlğlnden mftnh•· 

sıran bunun için ayrıca bir 

para tefrikine lmkAn gôrOle 

medığtndf'n bGdcenln tıtblka 

tında muhtelif m11raf lardan 

mllmkClın olduğu kadu bonon 
da teminine çalışılacığı hak 

kında llbayın izahatı muvafık 

gôrftlrrek takririn vllAyet ma 

kamına verllmeel kabul olundu. 

Bundan aonra biUçe eoctıme· 

ol tarafındın hezırlınmıe olan 
varidat bfttçeel esbabı mucibe 

uıazbataaı okunmuş ve varidat 

bCUçellf madde madde, 111111, fa 

sıl okunarak kabul edllmlıtlr. 

Mazbıtada hin• ve arHI ver · 
gll,.rl varldıhoın da llheelle 

birinci faalıo yekılnu 1.050,000 
Ura, ikinci f19ılın yekuna 

287,290 lira, Clıçftncü f11ıl da 

J,369,290 lira gôııterllmekte idi. 

-'Coede beo, altı bin lira H · 
rldat getiren 8ılçoH ılıcalan· 

nın, frıd getlrmlyen emlAk ve 

akar HhlJ bedelinden 100 bin 

lira· Hrf ile 1 marı, modern bir 
bıle gf'tirllaır.ıl teklif ediliyor, 

at koeulnı h11ılıtı 6000 lira, 

vr.~ahl nakliye rClıeumu 15 bin 
lira, bekaya yol verglılnden 15 
bin lira, ııtal ıoyu hHılat•n · 

dın 5000 lira, pamuk mGeaba 
k111ndan 1500 Ura baeılat gôe 

terllerelt Hridat badceel yClıkd· 

no yukarıda yazdığımız gibi 

2,316,822 lira olırık tf'kllf 

edlllyordn. 

Mazakt're eanıeıoda ıöı alın 

f'CZIC•haıı Ferid (lzmlr) bina 

vergilerinde Maliye Velı:aletlnln 

bir emrine gôre nrldattın 

yClızde 25 nlıbtıtlnde ıeoslllt 

yıpılacığını eöylemiı Ye bina 

verglılnln beeabıoda ba teoal· 
IAtıa nızarı dikkate alınıp 

alıomıdığını ııormoetor. BCltçe 
encdmenl namına lzahıt veren 

Nuri eıen (İımlr) ba emrin 
ı.dll lçlo mClracaat etmlı olan· 
lan alakadar ettiğini ı3ylemle, 

Ferid, tekrar ıôı alarak Bal 
ço.&a ılaç111 euyunon eeneler 

geçtikçe ıHlmakra olduğundan 

ılkAyet edildiğine dikkat DHara 

celbederek: 

-- Böyle blrıey varea modern 
teslıat için yapılacak maıırda 

yazıktır. Bir mOddet ıoora belkl 

eu keallecektlr. 

Demlıtlr. Vali Fazla GClleç, 

cevab nrmlo ve bu nokta flze· 

Harabelerde 
Araştırmalar .• 

••••• 
MOzeler mOdOrft bu 

gflo gidiyor. 
MGıeler mCldClırü Ömer Sa 

IAhlddln Kantar, bogCln Selçuk 
Efeıı, Trlyan ve Dldlm h1rabe 

Jerfne hareket edecektir. Bu 
yerlerd«' harabeleri gGıden ge· 
çlrecek, b111 yerlerde hafrlya.t 

yaptıracak, bnlıcağı heykel ve 
relyef lerl bmlr mftıeılne getl 

rt"c.-lulr. Bu ıeyabat oobet gOn 
kadar aGrecelr.tlr. 

Memurlar kooperatifi 
lımlr memurları fetlbltk 

koop~ratlfl, 11tıt • mığ11a1ıoı 

genloletmf'ğe karar nrmlıtlr. 

Bonon için tlmdikl kooperatif 
eataı mağaaaeaoın yan ndılr.l 

mağaza da ıutolmnıtur. Borada 
omumı perakf'nde 11tııl1t ya 
pılıcaktar. Memurl1r koopera· 
ufl, bandın eonra lr.uodur1, 

~ômlek, 1Japka ve Hlr ihtiyaç 

eıyaeı da Htalacaktar. 

Karasinek mOcadelesi 
Belediyece Şf'blrd~ karaelnek 

mGcadeleeloe bııl•ndığını yH 
mııht. Kar111lot.k tntmığa mıh· 
ıue ılnek kapanlarından birçok 
uoaf edlnmlotlr. HeoOa edln
mlyenlrr de •ardır. Belediyece 
yakında bir knotrol yapılacak 
•e esnaf tan elnek kapanı teda 
rfk etmemle olanlu ceHlandı 

rılacaktır. 

Eski lzmir hafriyatında 
Vilayet umumi mrcllııl H•· 

ları ôofimBzdekl ealı gon4 eski 
lımlr bafrlyıııoı alyaret ede 
ceklerdlr. Orada mClıae mClıdClırd 

Ômer Sel•blddln tarafından 
lı:eadllerlne bolnnan eeerler 
hakkında l11bat verllecelnlr. 

rinde ıu mClbendlılerlne tetki

kat yıptmlmıltta olduğunu, za 

ten lnıaatan ve proje mGeaba· 
kaaıoın bo tetkikat ıonuoda 

kararlııtmlaca~ı ıı6ylemlıtlr. 

Ferid; pamuk meı'rleel hak· 

kında lııbıı lıtemlı n Naıllll 

pamuk leta1yononda tohumların 

11labına çaltııldıAını, birkaç 
ıene eonrm memlek,tte ı~lah 

edilmemle pamuk tobama kal· 

mıyacığını ıôyleyerek Hrldat 

bOdce1lndekl 1500 llnnın ne· 
reden grldlğlnl eôrmuıtor. 

Vali demlıtlr ki: 
- Pamuk claılerloln 11labı 

için mGetabeU 1r1Bında mtleaba 
ka tertlb etmegt dGşClndtık. 

Pımuk mıDtaltalarını Bılınr 

çıyı, Gediz ve KClçGk Mende· 

reı klzalırı olmak Gıere Clçe 

ayırdık. Bu mıutıkıtırda iyi 

elyaflı pamuk yetlıtlren mftı· 

tabıiller araııındı mClıabaka 

yapıldıktan IODU bClıtClD vlll 

yette bir mClıabatı yapılaeek 

te birinciliği kaaaoacak olan hazırlanmıştır. getirilecek maıe için bir bin• 
, ...................................... imi! .................................... ~ 

TAYYARE Bugon 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Her seansta 

Aylerdanberl beklenen, aylardanberl sorulan senenin en mohteıem f flml 

l{ÖNİGSM ARK 
Ellea LANDI . Plerre FRESNAY · Jean LODGE . Jean MA~ · J. YONEL - J. DEBUCOURT . G,.orgee PRlEUR · Andre 

DUBOSC gibi en tanınmıo Franıız artlıtlerlnln bGyilk bir kudretle oevlrdlklerl heyecan dolu nef lı bir eıer 

Derin ve ince bir aşk • lıeyecanlı. bir mevzu . Taht ve ıac için işlenen cinayeıler · Sarayların iç.yüzü ve saray entirikalau 

Ayrıca TOrkçe sözlO F oks dOnya haberleri 
Seans Saatleri: DiKKAT · Kônlgımark filmi uzun oldo~a için ıeaoı eaatlerl ıu ıoretle teebk edllmlıtlr. 

Her gan 14-16-18,30- 21 Cumarttıl Ye puH ~Galeri 12 de baehyacakıır. 

Bu alı:ıam Baıdurakta Sıh · 

bıt, Kuanllnada Eıref, Ke· 

illerde Kamer, Etr~fpa11da Eş· 

refpa.. ec11ntılerl açıktır. .. .................................................................... .. 

HikAyeler 
,_.111111~.._,.__ lrf an Ha;f31' 

Teşbii 
Kitap çant.amın içinde geliıi 

güıel yaıılmıı bir ieim lietoei l>uL 
dum, Bunl4n kime •e neye aicl 
olduğunu ilköoce batırbyamaduıı, 

Fakıt iııimler birbirini takip ellik• 
çe, ihtiyar doıtumun çiıpli yizil 
utırla11n ar11ıodeo hemen gör4ndG, 

Evet, tam iki ay önceydi, 
Y amaolardağ•'yle birliktfl Kordo1h 
da ı:eziyorduk. Yanıouıdıo fehe. 
feci Hakkı BJha ıeçti, OqatgQ& 
mmldaodıı 

- Hakkı Baba Parı. 
- E•l't; diy~ taadik ettim, 
Yüzüme bwktı; 
-Bu eöıO, t11dik etmenis içia 

eöylememiıtim ki; dedi. 
- O halde niçin aöylemiıtinis? 
Elimi tuttu; 
- Bak, dedi; eeoio, benim, 

hepimizin öz adlın bizim haberi• 
miz olmadın küçükken kenmaı 

teylerdir. Bu adlarda anamızın, 

babammn idealleri, hfllyalan hl• 
kimdir. Şimdiki aoyadı i1e 
biz, bileı-ek, aeçerek, haberimi• 
olarak ve iııtiyerek alıyoruz. Şnpbe 
yok li bunlarda da blkim olm 
ıey, kendi ideallerimiz, kendi ga• 
yelerim iz, kendi ya~lı iç alemi mis 
ve onun iııekleridir. 

Şimdi, herhangi bir arkadqın 
k"ndiıi için aeçtiği aoyadlan nn• 
la&ile, ooun manevi bihiyetioi an• 
lıyıltiliriz. Biraz dikkat ederaeoia 
bu yoldan iyi mey•eler toplama• 
nız mGmkllndür. Bilmem, makea• 
dımı aolaıabiliyor mnyom: Tahlili 
ruhiyat yoluyla.. Soyadlan aelAleo 
tile in .. oın iç varlığına girmek 
yolile meyvalar toplamak. 

Menkla Oıtadı dinliyordum. O, 
devam etmekteydi: 

- Sana bazt ilimler yaz• 
duacağım. Bu iıimlerle eabipleri 
ara&ıodaki te&1t oolan ıanıyaa• 

larca pek aoilı.irdar. MeeelA demia 
yanımızdan geçrn Hakkı Baha çok 
C.zıl, çok ilim, karıncayı bile incit• 
mekteu çekinen bir insan olmasına 
•• vücutcae çok zayıf bulonma11na 
rağmea kendiıioe (Para) ıoyadını 

almı,ıır. Gene bizim kıı muallim 
mektebi direktörü Muatafa Rahmi, 
ufak tefek, mini mini •e pek kua 

- Sonu 4 ncıl sahifede -

mClıtıbııllln l O bin klloya ka· 
der pımu~uno vilayet ııatıa 

alacak "' ıonra plyaeada ba 
pamugu plyaaa f lıtlnden aat•· 

cacakt1r. Bo 1500 llra; aatıla· 

cak pamuAon getlreceAI .eri· 
dıttır. Pımok tohomlaraaıa 

ıılahı meeele1I mtlblmdlr. 

Blraa ihmal, tohamla11n gene 

boıulmaıın• eebeblyet Yeriyor. 
Bu mftıabau ile m tlltabdl ea 
iyi llyakh (pamuk yetlttlrmel• 
ve her eeae pamuklan daha 
iyi elde eımeıe çahım•~ IH· 

ketmlı olacagız. 

Bu IHbat klfl g~rCllmeml" 
btldce enc4mrnlnln hasırladıAa 

bCldcenln 'Hrldabnın teayldl 

mtımkClo olup olmadıgını dok· 
tor Kamran Kenan'• ııormaı, 

arlırılabllecegl bildirilmiş Ye 

kamuıayda bGdce mClıHkere· 
ılnde oldu~o gibi nrldıt bGd· 
ceılolo enelt madde madde, 

eonrb faıııl faııl okunmaıa ve 

reye konolma11 moHfık g6rtll· 
mlı ve ba karara gôre bereket 

edllmlotlr. 

Varidat bGtçeıl tamamen ka· 
bal edildikten ıoora maeraf bGt· 

çetinin ml11kereelne grçlle· 
cektl. 

Yoıuf Ziya (BıyıDdır): 

- Vakit geelkmlıtlr. Batka 
gtlne bırakalım . 

Demle we azadan bir kıımı 

maırıf bCltçeılnln de mClaake· 

reelnl lıtemlı, netlude iki t•· 
nfın ooktal aaaarı reye kon· 

muı ve bir rey eklerlyeale mu· 

raf bdtçeılnln Puarteel gdntl 

uat 14 de mbakere edllmell 

kararlaıtırılmı1t1r. Cama glnCl 

meclltt, itini bltlrlb dagdacaktar. 
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Siyaset Ve Aşk 
l BÔrsada 

1 Mu.~l~ak:;;;:;~-dine razı olm,u~! Italyan Kuvvet· 
Oşi' de Geç· lerf Ad is. Aba· 

~· :5 meli, Netice Yalnız Habe- ba'ya v .. ~~~yorlar. 
Üzam ıatıfları; 

Ç. Ahcı K.. S. 

ı, ·:. 
11 25 Başı J inci $ahifede -Edebt, tarihi macera romanı 330 F. Solarl 8 75 

45 Vttel 9 
'r .• 

'ı·~ 

Bn adı, hususiyeti olanlardan 
hiçbir klmee kollanmıyordu; 

Ludovlk. ı 

- Affını rica ederim, dedi. 
Inuo bazı, harı böyle ,a,m• 

yor.. Dedi. Fokat genç kız ıö· 

ıOnft kesti ı 

- Anols bfiyOdO, etmdl Pi 
bulet oldu. Dedi. Ben de bir 
tiyatro ıktrht gibi lıml değlt· 

tirdim. 
- Bu lele mu•affak olacak 

derecede gOzeleinlz. 
- Fakat ben memleketimden 

ayrılmak fikrinde değlltm, mem· 
tek.etimi çok eev~rlm. Hele siz 
borad• bulundukça bize sık, 

ıık gelirseniz bana boraları 

cennetten de gOze\ gelir. 
Şu halde .. Parle'e döndGğOrn 

zaman elz de bana g.,lecek mi 
ılofz? Ayni bahtiyarlığı ben de 

hlBBedec,.ğim. 

c.,nç kız içini çekti ve : 

- Heyhat! Dedi, 
- Borada dört haf tadaoberl 

bolnnoyorum. O kadar iyilik 
btesedlyo,om, boralar bana o 
kadar gOzel geliyor ki, ben 
blle Parla'I unotmağa baeladım. 

Ve biraz durdu; Parls'ten 
bergGo aldığı kucak, kucak 
dnet mektuplarını dOeOnd6. 
Bu mektupların çoğa kadınlar 

dan idi. Hepılnl tnketmlo ol 
m11ına ra~men, metresleri ken· 
dlsloe bAIA merbutiyet g5ıtrr 

mekte idiler. Bunlar arasında 

Kora Pear, DOeeı dO Poreloyl 

Tardı. Sabık dahiliye nızmnın 

karm bu mftn1&ebetl bir tGrlO 

uouımıyordu. 

Boodın sonra, Hortans Şnay 

der ile müo1&ebetl vardı. Fakat 
bu gOıel kadın, parayı hereey· 
den fıılı seven bir kadındı. 

Sadakatini temin için aeıkımn 
milyonlarını ayakları altına ıer· 

meal lbım idi. 
Muurh Iemıll Pae•, bol par• 

ile bu kadını eline almııtı. 

Buna rağmen Lafh sokağındaki 
konığıua gidenler yok değildi. 

Bllhaaaa Pata seyahate çıkhğı 

zamanda Lodovlk'fo mftnaeebet· 

lerl oJdokça hararetlenlyordu. 
Bu mcınuebetlerl boradaki 
tenha ve gornltaıoz bayatta 
baıırlıyor ve Parlı'tekl Taziyeti 
merakla dfiaüoilyor battl hızı 
batı luekınçlıklar hl1Sedlyordo. 

Genç kız, L11dovlk'I dfteün· 
ceslnden uzaklıatırmak leter 

gibi : 
- Mtıeya, boıon bo eOyle· 

dlklerlulz doğru olabilir. Btı· 

rada yeolden bıyat ve neı'e 

bulduğunuza da gOrftyorom. 
Fakat bu Parle'lo eizl bizim 

........................ 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 

Baydar Rfi~dfi ÔKTEM 
Umumi neıriyat Te yazı itleri 

mfidflrll: Hamdi Nfizhet 
İdarehıneai: • 

1zmir İkinci Beyler ıokaAJ 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmu •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poata ltutuau 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 100, Oç 

ıylığı 500 kuro§tar. 
Yabancı memleketler için aeııelik 

ıbone ücreti 27 liradu. 
Beryerde 5 Kur111tur. -GClJıCl geçmiı nOshatar 25 kunıttor. 

-ANADOLU ltlATJJAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ı~ ~~ şistan'a Bildirilmeli imiş 'l .. 42 Y. J. TalAt 9 50 
4.0 H. Alyotl 9 50 

meml~kette ozun mOddet bua 
kıcağım kim temin edebilir. 

23 K.. A. Kb. 9 75 9 75 
----~--.. --~-----

Dı'ik, bıtını salladı n gOldft: 
(Sonu var) 

----------------------
Teşhis 

-Baştaraffi üçüncü sahifede -
boylu olmasını rağmen kendisine 
(Balaban) adını vermittir. 

İsimlerini ıöylemiyrceğim; fa· 
kat sen tahmin edebilirsin ! Gene 
doıtlarımızdon iki mcktt-p direk· 
törü vardır ki, bunların y.llardan 
beri evli bulunmalarına ve çocuk• 
lan olmamalarına rağoıPn birincisi 

(Gürkan) ikincisi de (Yediveren) 10° 

yadlarmı almıolardır. 

Arhk tezatları bir tatafa bıra• 
kahm. Fakat taoıdıklımmızın ruhi 
haletlerini ve ruhi ittiyaklırıoı ta• 
nımak Ozcre bir liste yapalım. Bell 
ıöyliyeyim; sen yoz! 

Hem yürümek, hem de yazl 
yazmak milokilt birıeydi. İhtiyu 
dostumdan bir tarafa oturmam1Z1 
yalvardım. Kebu\ etmedi. 

- Bco, yararken daha mü· 
vazeneli konuaurum. Benim di.hilik 
damarlarım yiirflrkeo tutar; dedi. 

Çaresiz listeyi elime aldım. 

'Üıtad emretti. 
- Yaz! Enela d·Jktor Abdi 

Muhtar; onun soyadı Bilginer'dir. 
Şimdi altına doğru devam et! Yeni 
Aeu'cı Ali Şevket: Bilgin, Behzad 
Arir: Bilgin, liee riyaııiye muallimi 

12 1. Gılemtdl O 50 
9 Şınlak a. bl. 10 50 
4. F. z lzal 10 50 

505 BogftnkO Htıt 
504151 UftnkQ eatıt 

504656 Umum yek.do 

Zeytin yat;ı satışları: 
Kilo Ahcı K. S. 

6000 Torao ya~ 41 

Zahire satışları: 

10 50 
12 50 
10 50 

K. S. 
41 

Ç. Ctoıi K.. S. K. S. 
40000 Ktlo bakla 4. 75 4. 75 
10000 ~ p. çeldr. 3 25 3 25 

189 B. pamuk 40 4.2 
BugOn ıube ldtabetlne not 

ettirilen ve henOı vlıltası yı · 

p,lmamıe olan pamuk eatıeları. 
282 8. pamuk 37 4.0 

---------
Salon sandalcıları 
Salon 'ıaodalcıları blrllğl, dı · 

şudan ıelecek ecnebi torlııtle· 

rtn Tlpardan karaya girip çık 
malari lıloln bundan böyle 
.. eudllerlne bınkılm111 için 
•llAyeıe mtıracaatta bolonmoı· 

tardır. Vıllyet makamı, bu 
mea'eJenln tetkikini ve netice· 
lendlrllmeslnl Torlog kolClbO 
omu mi kltlbl, Torkof lı md· 
dar muavini Rahmi Erand'a 

- Başı l inci salıif ede -
ııız delegaııyonunun HIAhlyeılt 

bir rOknft, ltalya Babet lbtlll· 
fımn h•lll lçlu baıtıo ftmhlerln 
henOı kaybolmadığını söylemlt 
tir. Havas Ajaoslnın Ioglllz de 
legaııyono nezdinde yaphğı tah 

ktht ise bonon bG8bfttOn ık 
ıldlr. Çaokd Iogtll'ler mOıake 
relerin Milletler cemlyf'tl kon 
trolft altında cereyan etmnl•I 
Te akil takdirde zecri tedblr
lerlo arttırılmHını latemekte 
dlrler. lo~llta'ler mftzakeratın 

akim kalıb kalmadığını buıftnkft 
toblantıdın ıoora bildirecek· 

ferdir. 
Cennre, l 7 (Radyo) - Dan 

M. Eden kahveahıya Pol Bon· 
kor'u, M Madaryıga ve A ve 
nol'u davet etmlıı, İtalya'oın 
ıon tebllgah etraf1Pda gOrüı 

mGelerdlr. ' 
Baron Alotzl, eRer cidden 

aolb akdi lstenlyor1111 hAdlee· 
Jerln doğordoğo birer hakikat 
olan aoo •azlyttlerln kabolOnftn 
llzımoldoğona aöyleml~ ve Ce· 
nezre'nln nazarlyeJerlolo bıra · 

kılmuını !atemlotlr. 
Son aho•n haberlere 

Baron Alolzl: 

göre 

Ce•det: Bilsay, muharrir Adoan: bnale et mlatlr. 
Bilget, Muallim Recep: Bilge, hu· Men'i muhakeme - ltalyan ordİısoDDD zafer · 
kukçu t'azıl: Bilay, ünivereiteden lerl nazarı dikkat ônOnde bo· 
Hamdi: Bilıan, eczacı İbrahim: Bulgurca çiftll~I mOıteclrl londurulmalıdır, çOokG bogftn 
Uiliç. Bunlar hep bilmek maada· Bllll o~lu HGııeylo'I dolandır· bi H b d r • eı evletl yoktur. 
rındaodır. Daha çok amma, Uğıd dığı lddl• olanan makarnacı 

ı "Doğrudan doğruya Habe~ 
yetiımez. Meamdih kO.IUlrcO Aıım ımatl Hakkı \'e mrkadaoı Mü 
t t t b •~ · ça-Lü murahhaslara ile mGzakereye 
sme e o -'18lD1 gırer. IU.l• f ld hıklır1nda QçOuccı mGıt•D · 

onun soyadı da (Kültür) d"r hHırız. Cenene'ye ancık elde 
u • tlkllkçe y•pılao tahkikat IODUD· 

Gelelim, tuyur isimlerile bazı edilecek neticeyi blldlrmeğl ka· 
aeci ve asil muhh1kat isimlerine: da mobakemelerlnln men'lne bol ederts.

11 
Demlotlr. 

Parti batkammız saylav Avni: Te diğer ıuçlu Bolgorca'lı Ha· M Ed B , -~ en aron Alolzl alo 
Doğan, Halkc•i direktörü Kemal l~l'ln Aıllyeceza mabkemeılne b u teklifini eayını kabul gOr· 
Ta1At: Karaca, tüccardan Biiıcyin: ıevkioe karar nrllmletlr. 
Şahin, muallim Kemal: Kartal, ------------- memektedlr. M. Eden, mağlup 
yflzbaıı Tahsin: Er Kaplan, mimar ı Zabıta 1 nya galip nazım dikkate alın· 
Necdet: Arı, mflteahhid Sadi: Giiç - madan bir mGlareke lftzumon· 
Aslan. Silah taşımak: 

Gelelim, bazı meidin eıamisine: 
Saylav doktor Hul6ıi: Alatıı, 

eczacı Kemal Kamil: Aktıı, profe. 
ıör M.uetafa Şekip: Tunç, güzel 
san'atlar akademiti direktörü Bor· 
han 'Ümit: Toprak, doktor Lütfi: 
Çelik, tüccardan Ali: Demuıy, 

mobilyacı Ruhi: Alt1nok. 
Şimdi de gelelim, mesleki iıim• 

lerden birine ve pek meıhurunı: 
- Rejici Hfleeyin Avni: Ozan, 

uylav doktor Şükrü: Şenozaıı, mu• 
harrir Halid Fahri: Ozansoy, mu• 
allim Lütfi: Ozanol. maliyeci 
Badi: Gürozan. 

Gelelim ahllki isimlere: 
- Sayln Ferid Celil: Güven, 

kültür direktör muavini Rauf: 
İnan, muallim mektebi direktörü 
Refet: Tok, defterdar NuruJUh: 
Akalın, banka direktörü Atkı 

Naili: Eren, mühendis İhıan: Tok• 
göz, doçent Mes'ut Kemal: Yetkin. 

Tanıdık muharrirlerden bazı· 

lannın eoyadları dığ, göl ve of\hir 
isimleridir. MeseJA Millt Birlik'ten 
Kumi: Ural, Auadolo'dan Orhan 
Rahmi: Gökçe (Aaerbaycan'daki 
göl) İıtanbol'dan Hami: Tana, cAir 
1''aruk Nafiz: Çamlıbel, Barsa'daıı 

Nihad: Uhıda~. scnio adın: Huar 
Oatad buraya gelmiıti ki ansı· 

zın durdu. Bana dik dik baktı: 
- A birader, dedi; nereden 

buldun bu Dazar adını Sen? Ruı· 
yadaki hu gölle deılclerinin bir 
alikat1 •ar mıydı? BaJık~ılı.k. flAn .. 

İhtiyar doetuma eski Türk· 
terden Bn11rları anlatmak -ve en• 
ıarın Türk taribinıleki ehemmiyet• 
lerine iıarct etmek ietedim. 'Osta«L 
hıçkırır gibi ıüldü. 

- Sana birıey ıöyliyeyim mi? 
Dedi. Dertlma amma! 

Bo hoıoıta kendiıini temin 
ettim. O gene tekrarladı. 

- Danlmıyacıksıo deAil mi? 
Senin ıoyadın, aeraud ve sereeri 
rubwuua klçat mik7uta ifadeıila· 

Keçecilerde İbrahim oğlu 
RamaHn n BClınCl oğlu Ra. 
ılm'de birer bıçık bulunarak 

zabıtaca ahnmııtar. 

Yankuicilik: 
Alsancak'ta Fraoıız baıtıne· 

sinde Hbakahlardan M.,hmet 
oğla Tnf lk, baataneye gelen 
Mehmet kıs' Fetbtye'nln dokuz 
aylak çocuğunun omoıondakl 

Oç Ura değerinde nazarlak al · 

tınanı çaldıdıgındın totolmot 

tor. 

Ayağı kırılmış: 
Kordon'da Dolma'da Meh. 

med oğlu Ra1lm1 idare ettiği 
484 numaralı otomoblll Ha1an 
oğlu Ali'ye çarptırmıo, ıol ay•· 
gıo10 kmlmaaıoa ıebeblyet ver, 

mittir, ooför tutolmuıtur. 

Fidan ~lJkm{4 : 
Hakdmet önGndeld parkta 

bir elmtlr f ldıoı ıOken Ahmed 
oğla Yosahabıtaca tutulmuetur. 

-------
den baıka birıey değildir. Eğer 

.Fröydcü bir ruh doktoru olsaydım, 
gayri ıuoronda yeıayan ve ihtibaae 
uğnyan temayülleri birden keeti· 
rebilirdim. Maamaf ilı oıınu ıöyli· 

yeyim ti bir tarafta durmıyan, 

civa gibi yfikııelip alçılın karalt· 
terinle sen .... -. 

Doıtumun oah11m içia ıöyl•dili 
diler .. yleri burada yaaamıyaoatım· 

daa dolayı bent affedini:a! DlioftnCl· 
nüz ki onun da ıoyadı Yamanlar 
değıd11. Bu addan dolayı bilseniz 
o ne kadar memnundur. Şu halde 
yüksek Yamanlar dagmın herkesi 
kftçült görect'ğinden, herkesle alay 
eder~ğinden en gü.zel duaları bile 
çftriıtecelt derecede mftatehzi ve 
ıaytan olduğundan hepimizin ha· 
beri Tardu aawnm. 

da ıarar etmektedir. 
Italya'nın noktıl nazarı, ıart· 

sız kayıdaız mGtarekenln, Ne· 
cıılnln eon Ulo ettiği umomi 

eeferberllk baeeblle Italya aley· 
hine olacağı merkeslndedlr. 

Bıbeı morabbaıı, dOokG hı. 
her lerde bUdlrlldlğl nçhlle, 
Baron Alolal'nln teklif lerinl 
reddetmlıtlr. t{fttecnlı ol•n 
İtalya aleyhine zecri tedbirlerin 
teedldinl lııtemletir. 

M. Eden, Itılyan'ların mu· 
baeematı ıatU etmlyeceklerlnl 

ınl•m•e ve: 
- İtalya, bo hıtelr.etlerlnln 

iklbetlerlne de tabımmCU za· 
ruretlndedlrler. Demletlr. 

Avoıturılyı murabbı11 M. 
Bron: 

- Bo ltde bu kadar acele 
lbım değildir. Nokt•I nazarlar 
arasında bir lotlrak yolo arı 
mık ve bulmak IAzımdır. Ha· 
beş morabba11oa ltalya ile dog 
rodan doğruya mft11kereye gl· 
rlımeıılnl tnılye etmelldlr. 

M. Pol Bonkor: 
- yeni lemıelara elddetle 

ihtiyaç Tardır. M. ltbdıry•ga 

bir uzlaım• yolu aramalıdır. 

Sulhun temini için Hıbeı 1110 

rahb11101 daha mülAylm aare· 
kete teıvlk etmek Jbımdır. 

Demlotlr. M. Madaryagı, Ha· 
beo morahhHı nesdlnde bazı 

teeebbGslerde boluom•&• kabul 
dmlotlr. M. Eden, bu Pou te· 
ıebbftı de akim kald•gl tak· 
dlrde onftçler koolheılnln top 

lanarak mOaakeralm tamameu 
akim kaldığı bildirilmeli •e le 

onseldıler aecri tedbirler komi· 

teılne intikal etmelldlr» de . 
mlıtfr. • 

M. Madaryaga, 13 ler komi · 
tealoln böyle bir karar verecek 
nzlyette olmadığını ve meae· 
lenin ıosyete konseyine snkl· 
ola doğru olacajtıoı ıöylemhtlr. 

Londra 17 (Radyo) - Roy · 
ter 'Jn Ceoure'deo aldtğı hı· 

berine göre, M. Pol Bookor 
M. Eden'Jn nazarı dikkatini 
İtalya Babee eulb lhllllfının 
Ren dn11lle ılAkadar addet 
mek lbımgelmedlğl noktaaını 

celbetmle ve: 
- Fıan811 1 bir môeteml,.ke 

mcııeleslne bu kadar bjyftk bir 
f'hemmlyet •ermemektedir. De· 

mletlr. 

lngiltere Me
haf ili Asabiyette 
• Baştara(ı 1 inci sahifede • 
ozon mftddet gOrftemOetOr. 

M. fol Bonkar bundan sonra 

M. Eden'l ziyaret etmle, Eden 
de bu mGIAkattan ıonra Babea 
morabhaeım it.bal etmledr. 

M. Eden bnndao ııoora 18 
ler komitesi reisi M. Vaakon· 
eelles'l de kabnl etmlotlr. 

Londra, 17 (Radyo)- Sel4· 
hlyettar mabfeller, uluslar sos· 
yetesl haricinde ıulh mftzake· 
relerine bafll&nm11ına aleyhtar 
olduklarını beyan ve ltalya 
aleyhindeki zecri tedblrlerln 

arımlmıeı için oneeklzler ko· 

mltealnln derhal tçtlmaa çığ· 

rılm11ında ısnr eylemektedirler 
' Cenevre, 17 (Radyo) - Hı· 

beo delegaayonu relel M. Mar· 
yan, Milletler cemiyeti harJclnde 
görftşmelerl H•beı hftkumetlnln 
hiçbir zemın kabul etmlyeceğlnl 
M. Madaryaga'ya blldlrmletlr. 

Italya Adis-Aha· 
ba'ya Girebilir. 

• B~ıarafı l inci sahifede • 
bor etmektedir. 

3 - Habeelıtao'dı ıeaylolo 

temini o kadar pah•hya mal 
olacak.tar ki, ltılya'yı bitire· 

cektlr. 
Yıot bOyftk BrltHnya, ltıl· 

yaDID ekonomik, mali n il· 

kerl zaafa dQçar olarak atideki 

Anop• \'e mdıtemleke mes· 
elelerlude daha oysal danan· 
m•ğ• mecbur olacağını ııöyle

mektedlr. 

Matbuat 6ergisi 
Veoeelk, 17 (Radyo) - 25 

nisanda VeoeJlk matbuat ıer· 

gld açalıcıktır. Ba ıerglde 

matbaacılığı atd kıymetli ve 
nadir resimler, Vemıdlk porslen 

•~ çinileri teohlr edilecektir. .. 
Fransa ve Lahey 

Parte, 17 (Radyo) - Mil· 
letler cemi} eli nezdinde ki Fran 
sız deleg1&yonu, fı'rauaa'nıo 

beş ıene dabı Llhey adalet 
dlHnıuda 11a olarak kalacağını 
taahhftt edtın mahbrHlnı 1101 · 

yete genel ıekreterllğlne nr, 

mlelerdlr. 

Sekiz milyon kişinin 
aç kalması muhtemel 

Melulka, 17 (Radyo) - Se 
klz bin fırın lşçlel grl':v llAu 

etmlıtlr. 8 milyon ld~I lc;lo aç 

kılmak tebllkeel vardır. 

vasıl oldoğundın, motörlft kUf• 

vetler bdyGk yolu taklbeo Adlı· 
Absba Ozerloe kat'J bir yftrü· 
yflo yapm•ğ• hazırlanmaktadır· 
lar. Bu yol boyunca ltalyan 
tayyareleri mfttemadi keıtf lerde 

bolun maktadır. 
Birkaç ~ünlGk bir ııtıkdtt•n 

ııonra imparator ile Adlı Ababa 
ırasında tekrar muhabere lı~t· 

laanetır. Fakat imparatorun 
nerede olduğu bilinmiyor. 

Öyle zaonedlliyor ki, impı· 
ntor Asangl muharebesinden 
sonra cenubi garbiye doğra 

çektlmletlr. 
Ogaden cephesine gelince: 

Orada kanlı muharebelerin ce. 
reyan ettiği o•ylaları dol•ernak· 
tadır. Maamaf lb etmdlye kadar 
yapılmakta olan mfteademelerla 
ileri mdfrezeler ırasında cere· 
yan ettiği zınnedlllyor. 

Deısle'den ltalyan'lar girme· 
den ene' çekilen •ellahdıa 

nerede bulaodoğn hakk.nda biç 
bir haber yotıor. Somali cep· 
besinde ise resmi bir Babee 

tebliğinde denlllyor ki: 
Negelll'nln olmallode mohlm 

bir İtıl yan kolona gece b11kını 
yapan bir mQfremls, ltalyinlır· 
dan beyaz aaker Te aobay ol· 
mık üzere 321 klolyl Oldnrmftı 
ve ltalyan'ları firara mecbur 
etmletlr. Müfreıemlzln eline 
mdhlmmat dola altı kamyon 
He bir generalin learetlerlnl 
taeıyau blr otomobil geçmletlr. 

İmparator bu Babeı mOfre· 
zeslnln kumandanı He bee ıu· 
bayına nloan vermlıtlr. 

İstanbal, 17 (özel) - İtal· 
yan motörld kunetlerlnln 

Adlıı Ababa Ozerlne yOrClmeğe 

bııladıkları Roma'dao bildiri· 

llyor. 

Adls-Ababa ;11 (Radyo) -
hılyanların Adlı-Ababa'y• gir· 
meJerlae rrıanl olmak için ted· 
birler ahnmakudır. Yollarclı 

teekll edilen mantılarla, İtalyan · 
ordolarınm blr haf ta oyalandı· 

rılıcığı blldlrlllyor. 
Adlı-Ababa, 17 (Radyo) -

Bu 11bıh ltalyan uçakları ıthlr 
Gzerlnde uçarak paraoGtlere 
bığh birtakım GsUhaneler at· 
mışlırdır. Hunlar pıttlamıe ve 
kırmızı, 11rı 1 yeşil ronkler, 
yani ltalyan renkleri görtıl· 
mftttGr. Bıbea hariciye nazarı 

uloelar ıosyeteııloe bir protesto 

ootaııı gOndermle, tayyarelerin 
mltralyöı ateel açtıklarını bil· 

dlrmlttlr. 

Fransa'da 
Zelzele .• 

Parlıı, 17 (Radyo) - MakoD 
mrntakaııındı elddeıll bir hare· 

ketları olmottur. 

Fran~ız'lar 
Suriye'ye asker 
gönderiyorlar. 

Parla, 17 (Radyo) - Sorl· 
ye'dekl Franıız kunetlerlnlo 
mfthlm miktarda artmlmaııı k•· 
rarlHttmlmııtır. Bir Senegalli 
t•bur ile iki mhralyOz kolo 

Bero~a glnderllml~I~ 

Tahran ve 
Hayfa'da setaretha· 
neler yaptıracağız .... 

1ıtaubul, 17 ( Ôzel) - eo· 
k.dmet; Tahran ve Hıyfa'da bl· 

re' ııefaretlaıoe yaplırmığa k•· 

rar vermlotlr. 
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Aydın Vilayet Meclisi Ça
l1şmaların1 Bitirdi. 

- --------------
Muallimlerin Mesken Bedellerinin Dörtte 

Birinin Verilmesi Kararlaştırıldı .. 

Ticaret odasının yeni idare lıPyeti 

Aydın, (Ôzel) - Aydın kı · gftoft ldt. Pazar tatlll kanunun· 
ıılıy korumu yıllık kongresi elan eonrı şarkorolu bono 

evvelki gOo halkevl salonunda salıyı çevirdi. Fakat buna ge· 

toplandı. zlci esnaf itiraz ediyor. llgenel 
Aydın kızılayı çok çalıııao kuruluna Aydın pazarının ca· 

Ve birçok yoksul ve ktmeesfz. maya çevrllmesl için bir tekllf 
lere eef kat elfnl UZBISn hayır yapıldı. Bu teklll üzerine mal 

tnfteeeesemlzdlr. kiye komisyonu Aydın urbayrnı 
Koram son bir ay içinde dinledi ve pızarların ealı olarak 

Ortaklardın Isparta ve Eglr· kalmasını genel knrula tekili 
dire bir gezi tertip etmiştir. etti. 

Geçen yıl kızılay baltasında Aydın ticaret odeeı da paza 
130 çocuk glydlrmle, bunları rıo çareambaya çevrilmesini 
&Gnnet etllrmle, hafta içinde istiyordu. Beriki teklif reye 
bir de gardenparti yapmıştır. koodu pazarın gene Salı olmaııı 

Sanatkar MOolr Norlddln ça hakkındaki komhyoooo teklifi 

~mlarık ftç konser verdlrllml~, çoklnkla kabul olundu. Salı 
yılbaoı balosu yapılmıe, 1 ki de· gftoQ yapılan Ortaklar köy il 
fa eeya piyangosu tertip olun· pazarı da Pazar gftoftne ÇCV• 

rlldl. IDOf, ayrıca ramazan ayında 

bir ay ıftren bir piyango y•· 
pılmııı ve iyi k4r elde edllmle 

tir. Kurum bJr yılda 6 3 bastı, 
yoksul ve kimsesize yardım et
IDlş, 30 mektep ı;ocoguoa de 
elbise, kitap ve ders levazımı 

Hundan sonra bOtç., lrnnue 
malarnıa devam olunarak 936 

Konteraoslar devamda 
Muğla (Hosoei) - VllAyetl· 

mlzde (IokılAb) ve (htlklal) 
konuları üzerindeki konfÇ,1aDS· 
Jar hararetle devamdadır. Mer· 

kezden de Bılkevl başkanı C. 

Aker Köcez ilçeelle Dalımın 

ve Ula nahlyelerlne gönderil 
mlş, buralarda lr.onferanlar ver · 

mlştlr. Kasaba ve köy halkı 

konferanslarla çok alAlı.alanmış · 

lardır. Kooleranslırın verilece 
ğlol önceden haber alın köy 
IQler 1111 .. rinl gftçlerlnl bırak . 

mıtlaf, konferans nrllecek yer 
lere koıımutlardır Knoleranılar 

halk ılzerfnde çok biiyılk te 

ıılrler bırakmıştır. 

11 genel kurulu: 
Martın onunda lee baıılayan 

il genel korulu bo ayın 11 in 

de toplantı ve görOıımderlne 
son vermletlr. Bo ,ıı meclis 
fiyelerl arasında bir de kadın 

Yardı . Bu kadın ftye Fethiye 
Akt-rdlr. EncOmen peçlml ayın 

onblrinde yapılmıe, daimi en· 

cftmen ftyellklerloe de Ce'Dal 
Karamoğla, Ahmed Tokec5z, 

İsmail Çellkoğlo ve Hilmi ka· 
zanmıştır. 

A ydrn ticaret odası: 
Aydın teclmer ve endüatri 

oduının yeot eeçlml blllrllml, 

tir. Yen( kurul fıbrlkacı Eyob 

Şahin, mıolfatnracı Şerif pı-b 

llven, şekerci Refik Silvarloğlo, 
mısırcı Ahmed Bosnalı, Ekrem 
çllrçl, hıkkal Hilmi Tılkel ve 

tuhafiyeci Rftotü eeçlldller. Bun. 

lardan Ekrem Çiftçi çeklldlğln · 

den yerine yedekludeo tacf r 
Karamebmed alındı . 

Koral aralarında yaptıkları 

seçimde Eyob Şıhln başkanlıAa, 

Şerif pehlivan Ref lk Siharloğla 

as baekınlıklara Ahmed Hos 
ualı hesap mQfeulııltğlne seçil 
mlıılerdlr. 

i\lüzakereler Akim Kaldı. Konsey Pa· 
zartesi Giinü 

Toplanarak Mes'eleyi Tetkik Edecek. 
---------------------.. ----------------------

0 ün Gece Neşredilen Bir Beyannamede; Onüçler Ko· 
mitesinin Vazifesinin Hitam Bulduğu Bildirilmiştir. 

Cenevre 17 (Radyo) - Bu · 
gfto cihanın nazarı .llkkatl 
Cenevre üzerine çevrllmfotl. 

Sulh için ve iki noktıl naıarıo 

tellfl huıoıuoda sarkoluoın me· 

ııai, mllıbet bir netice vermiş 

dt"ğtldlr. 

Ooftçler komireel reisi M. 

Mıdaryega, bugllo son meealıılol 

de earfetmle, Bıbeıı murabbası 

Valde Maryam ile temas ede· 

rek uı.leemı temini ne talışmıe · 
tır. Pol 8onkur dı bııron Alotal 

nezdfude birkaç f?On lak bir 
mQtareke için çalıemıııtır. 

Baron Alolzl, keyf lyıtl Ro· 

ma'dao soracağıoı eOylemltrir. 

Habeş murahhası da lsrerda 
devem etmletlr. 

M. Eden de Pol Bookor'la, 

Bebf't · ltalya lbtllllı azertnde 
çıkan Fransız . lnglllz noktal 
nazarlarının teUf ine çılı~mış 

ve neticede 13 ler komltesln 

lçtlm11na karar verllmletlr. 

Komite eaat 16 da toplanmıe 
17 ,:30 za kadar devam etmlıı 

ve solb tımldl kalmadığını ka· 

rar vermlııtlr. Bunun Gzerlne 
' 

~oftmftzdekl pazartesi ,:Onft 

Uluslar sosyeteıl konseyinin 

toplanarak mes'eleye vrzlyed 

tıtmeslne karar verllmletlr. 

-----------ve verilecek karar meraklı 

beklenmektedir. Konıeyln ve· · 

receğl karar, çok mfthlm ola · 
cık ve neticeleri de ayni de 

recede ve cihan ıulhQ ile ılt· 

kadın olacaktı\". 

Konseyin toplınmaeı kıra· 

rıodıo aoora, ooOçler komltul 

bir br.yınname neeretmletlr. 
Bu beyannamede ıarfolonın 

mesai bOUln eafabıılle blldlril· 

mit, 8ıbeı morıbbaıınıa ıulb 

tek.lif ine verdlgl cenbı, ltıl· 

ya'oın da doğrudıb doğruya 

mozak.ere lllzomundı ıerar el· 

tlğl ve Ulaılar ıosy.,ıeııinln bu 
mOzakerelere ılAkaeını kat'i 

surette kabul etmbdlğl blldlrll· 

mloılr. 

Beyannamede: lkl taraf mu· 

harfpler, noktıl nHarlarındı 

ıerer etmektedirler. 
"ltalyı uloılar ıoıyetesl DO 

fozo ahında ıolb mGzak.ereelnl 
istemekte oldoğaodan on Gçler 

komitesinin ve 1011ete 1ekre 
terliğine verllmlo olan •ek.Alet 
ve nzlfede hitam bulmoetur ., 

Denilmektedir. 

cağı ılyaei mıhd ili lıgal et, 
an ektedir. 

Zecri tedbirlerin tevdldl n. 
ya ıııkeri tatbik lmUnl.rı gô· 

rftlmemekte ve böyle kararlarla 

cihan ıulbooftn bftıhaıaa bo• 
ıolıcağını 11nmıktadırlar. 

Fraoıızlır, uloılar ıoıyeteıl · 
ola U lbını mobıkkak _gör. 

mekte •e neticenin de A vrupı 
için fellket tetkll edeceğini 

kabul etmektedirler. 

Eden 
Başvekil Mi 

Oluyor? 
latınbol 17 (özel) - logll· 

tere hariciye nazırı Lord Ede· 
nln ba,vekll olıc•ğı, M. 8ıld· 

•la'ln istifa edeceği Londra'dıa 

haber verlltyor. 

Harar 
ltalyan'ların 

Eline Geçmiş .. 
Roma, 17 (Radyo) - Salt · 

htyetll mıhfeller, 8arar'ın be· 
gtlo Itılyao'lar tarafındın ltgıl 

edfldlğfnl haber •t:rmektedlrler, 

Vermlotlr. 

f loaneel yıla blUçeel çıkarıldı. 

ilimizin 936 yıh gelir bütçesi 
566,582 lira Adi, l 2S,850 lira 
fevkalade olarak 590,4 32 Ura· 
dır . . 

______ ..... _____ _ Yarın (Hugilo) onQçler ko 
mltesl sonuncu dr.fa olArık top · 
lınerık reis M. Mıdaryaga'nıo 

konseye verecr.ğl nporu tetkik 

edecek ve komitenin vazlleslnin 

hitamını flao edecektir. 

Cenene l 7 (Radyo) - On 

Oçler komlteılnlo meealsiolo 

menfi tekilde hitama Gıerlne 

Frıoea •e lnglltere•ntn her zı· 
mandan ziyade blrblrlle ıolıt 
mıo ve mftteeınlt olmaları za · 
roretl bAsıl olmootor. Venedik'te 

İJ kurulunun bu çalışmaları 
Y•nıoda, merkez ilçesine bağlı 

7 kamun korolonda df'ğerll 
Çafıtmı ve başarıları görQlmek· 
ledtr. 

Kf)ngre rapor ve hesap blao· 

tolarını onaylamış, 936 büd· 
ceslrıl ya.pmıl ve kur'a ile çe· 

kilen Oyelerlo yerine yenile 

rlol seçerek çalışmaeını bitir· 

lblştlr. Başkan Qr. Nafiz Yez· 

~ın, asbaşkan Dr. Abdorrablm, 

Bekreter Bftmeyra Çiftçi, eağış 
illan ŞOkrQ Say, nznedar ec· 
ıacı Şevket. 

Vilc'iyet meclisi 
İlge:nel kurulumuz don ilbay 

Ôzdemlr Gftodaym başkanlı · 
ğında son toplıotısını yaparak 

tılışmılarıoı bltlrm'ettr. 

Dnnkfi toplantıda gôrOşülen 
itler "eraeında Aydın pazanoıo 

Bana kırııılık Adi maaraf 

bQtçesl şu suretle teeblt olan 

muıtor. 91401, 79 Ura idari 
masrllf lar, 235,865,70 lira mH· 

rlf, 22109,71 lira nafıa, 692ö4 
lira sıhhiye, 1148 l Ura baytar, 

~353 Ura ziraat 128,066,80 
lira da mftııterek masraf lua ıy· 

rılm1111ır. 

FevkalAde bOtçeden de; moh 
telif yol ve köprft 1 nşaatına 
4 l, '200, ilk mekteh inşaatına 

5000, mekteb tamirlerine 1000, 
köy mekteplerine yardım için 

1000, hHtane pavyon yapmna 

4000, haetıoe tamirine 500, 
köy yollarına yardım için 2000 
lira aynlmııı kalauı da muhtelif 

fevkalAde masrd lara verllmlııtlr. 
Bu yılki bütçenin Maarif 

kısmında yeniden iki köy oku· 

lu açılmış, muallimlerin mesken 

bedellerlnln dörtte biri konul 
gflnQoiln değiştirilmesi da v•r · muştur. 

~· Evvelce Aydın pazarı pazar Sıhhat bOtçeeioe 6 eenar 

[CASUSLAR A~aASINDA HARP 1 
Tım on ay sDrda ve blrgan 

lattotık b4klml, muznuoı: 
- Artık kurtoluıı yoktur! 

l>edt. ldraf tlmek daha iyidir. 

Çnnkn aleyhinize müsveddeler 
hılldum. 

- Nasıl mQsveddeler? 

- lııte ıınnlar! 

Mnstantlk, Relh'e eski, kA 

t1lla11 eararmıe üç vcelke uzattı . 
~u veelkaler eski bir zamanda 
._e Alman'ca yazılmaıı idi; ikinci 

bcıre bunları da milli emniyet 

'leyblne addeımtıı, lııln içinden 

tıltlllaett. ikinci bOro ve htln· 
1'1t hAklml, bo Alman'ca elya · 

''••111 en bllyGk bir itham ve· 
'lkaıı addetmekte idiler. 

Relh bunların birdenbire ne 

oldokltrına tayin edemedi; sa· 

rardı. ÇOnkO cftmleler aleyh· 

daraoe idi. Fakat birden elini 

ıloına gölOrdQ ve: 

- Buldum! Diye haykırdı. 

Evet, bu yazıltm ben yazdım; 

ve Alman proleeörQ Bıaber'lo 
111\f ubotk gazların menşel11 
isimli meebur ve kl4ılk eserin· 
den alınmış notlardır. Bo t'Ber, 

btıtün cihan dlllerlne tercftme 

edilmiştir . Hangi bir kO.tOpba 

neye gldercen bu kitabı bulur 

ve Oç mQsveddeyl de bu ki· 

taptın tekrar okuyablllrfz! 

MGstantlk kıbnl etmedi. 

Retb'ln eeaeeo tabii Ulmlerlb 

hekim tahsisat ve memleket 

hastanesine bir cllıilye ve lfreo· 

clye mdteh11eıeı llAve olun· 
muştur. 

Mtıeterek mftteferrlk ve mae 
raf Jardan Aydın suyu için de 

Aydıo urayına 10,000, hılkeY· 
lerl ve bayır kuramları için 

12,000, Aydın parıl korağının 

tımımlınmHı için 2000 ve 

Söke Balkevl yapısı için de 

2000 lira ayrılmıştır. 

Konsey, Jtı1yı •e Bıbee mn· 
nhhae1ırı 1 ttlrak etmeden top. 
lınacıktır. 

Konseyin bu lçtlmaıoı f~• 

kalade ehemmiyet verllm"kte 

Franııı mebıf 111, luglllı 

Fransız Iıılyın cepbeelntn ye · 

nldeu tesisi lftıumuna islemek· 

tedlr. Bu olmadılı takdirde 

cihan sulhu tehlikede kıla 

caktır. 

Parla l!, (Radyo) - Ceae•: 

redeki nıl1etln nereye nra· 

Lehistan'da Hadiseler 
80tçe konoşmalarıodı avu -----·-----

kat ômer (NaztıU) uın bazı Mosademeler Oldu. üç Kişi ölmOş, 
itirazlarını rağmen batan feeıl 

ve maddeler oy birliği kabul On Kişi Yaralanmıştır .. 
olunmootor. •-----

Yeni U sürel eeçlmlnde: VarooH 17 (Radyo) - Pıt ajansı 0 D4n 16 nieendı Leopolı 
Etem Kadri (Aydın) Ahmed (Lemberg) de lııstzlerln bir ntlmıylıl esnıındı lUen birisinin ce-

Emln Arkayıo (Çine) lsmall Daze merasiminde ıeodikalletler bokumete verdikleri program •e 
Akdeniz (Nazilli) Dr. Şakir teminatı muhalif olarak hareket etmlolerdlr. Do yftzden yeniden 

Şener (Söke) ittifak ve ittifaka hldleeler çıkmıe birçok mağazalar tahrip ve yığmı edllmlı hl· 

yakın çoklukla 11eçllmlolerdlr. dlseye zabıta mOdıbale etmlııtlr. Bo hldlselerde Qç kiti 
' Kurul 9J 7 yılı Martının 15 . ôlmaı ve 10 klol yıralaomııtar. Yarılalar araeındı polisler de 

inci gfinft toplanacaktır. vardır. Tahkikatı deHm edilmektedir . ., Demektedir • 
• .-ı ........................................................... ... 
meşgul olan .zevcesi, bu kitabı 

ve tercfimeslnl bu lop mOstan · 
tlğe verdi. Fakat mtlstilotlk 

gene kabul etmedi ve sadece: 

- Ben kim} ager df'ğlllm! 

Diyerek kltıbı da ikinci bil 
roya gönderdi. 

ikinci bftro, bu husustaki 
tetkikatını tam Qç aydı bitirdi; 

Üç mektubun Almancı kltıp 
tan kopye edllmlıı oldoğonu 

bu idare tasdik ediyordu! Fa 
kat bonlarm gazete veya mec 
mualarda neşrinin aakerl bir 

mahiyet arzedebllece~lol ilave 
ediyordu. 

Relb'ın kiğıtlarındı mevzuu 

babsolan zehlrlt madde Levlzlt 

denilen madde idi, bu madde 

gazi değil, zeytldlr. 

BenQz ortada ithamı mucip 

bir madde yoktu; fakat maz· 

ouo ooüç •ydınberl haplıbıne· 

de me•kof bulunmakta idi. 

Nihayet, ikinci baronun bft 

ronun bOHln gayretlerine nğ. 

men Relh mahkum ~edilemedi, 

beraet kesbettl! 
• • • 

Şimdi, blrblrlle boğue.u ca· 
sosların baza mes'elelerlol kendi 

ağızları odan ve edebiyatsız, bG· 

tOo çıplaklığı ile dlnleyeceglz. 

Btııün pıplıklı~ı ile diyor .. 
ÇOnkd birçok caeuıların mıce · 

raları, hayal te edebiyat içinde 
hakiki mahiyetlerini o kadar 

kaybetmlelerdl ki mecerı eahlp 
leri bile bo vaziyetten mtlııte· 

kidir in. 

Freoıı hizmetinde çok lıler 

görmaıı olan Madam Martı Rlıır 

bile bu gibi ııltlrllmle mıcerı· 

laraadao ılkAyetçldlr .. 

Hıklkıt ıranırıı, Mıdım 

Mırtı Rfıar, macerılınnı yı· 

.... 

zanların iddia ettikleri gibi 

biitQn maharet ve feı lletJ clnıi 

cazibesine lstlnad eden bir ka. 
dın dt-ğlldlr. Ayni zamandı da 

bir Vamp da değildir. BllAklı, 

çok ağır bııh bir kadıodar. 

Bazı hıklkatları Mıdım Mn· 
ta Rlear•ın ağzından dinleye· 
billrlz: 

- M11dncl baro, timdi de 

bırb zamanında olduğu gibi 

çalı~mıktadır. Çalıema eekllle· 

rlol biç değletlrmemletlr. 

••Bitler idaresinden kaçan 

Almın'lırdıa ve Bayer mGee 

ıeeeslnde çılıtmıt bir genç Al· 

mın bir tıkım ıehlrlt gH Do· 

munelerl de beraber getlrmlıtl. 

Donları F11nııı'Jıra ııtmık için 

çılıııyorken, kendltlnl ikinci 

bGroyı ınkedenler olmaıtur. 

- Sonu Var -

Bir Hadise .• 
Venedlk, 17 (Radyo) - Şld· 

dedi bir meddtıcezlr olmoe 

Venedlk meydanı '" birçok ıo· 
kaklar su altındı kalmııtır. 

Zarar oldukça çoktur. 

Iran· TOrkiye arasında 
ticaret muahedesi. 
lıtaobol, 17 (Ôael) - İran 

ile ticaret ma.bedeel akli için 

İkt· 11t Vek41etl Tahran'• bir 
he-yet gönderecektir. 

ltalya'dan sevkiyat 
Roma 17 (öıel) - lklbla 

klelllk piyade alıyı bugQu Nı · 
poJl'dea Alılkı'yı hareket et· 

mtııtr. Üç nakliye gemlıl de 

hareket için emir beklemek· 
tedlr. 
~--~~----~~~~--

Mektepliler Jiki 
BugOn halk 11b111nda 111t 

15 ten itibaren mektepliler ll· 

kine devam edilecektir. Fiks· 

lOre göre Ziraat mektebi ile 

Karııyıkı ortımektebl n Sa· 

nallar mektebi ile erk-ık maal· 

llm mektebi kareılıııcıklardıt. 

ikinci maç mablmdlr. 934 935 

seneıt lımlr mektepler ıımpl· 

yona o1an erkek moılUm mek· 

tehi tıkımı konetll oyoacalıra 

malik oldaAa halde geçen eene 
gôeterdlğl mncudlyetl boeene de 

gösterememlı n bu ıoretle .. m. 

plyoaloktıa kısmen a11klıe-

mıftı. Sın•ıtlar mektebi lıe bir 

çok elemanlar1Dı kıybetmle n 
yerlerine geçen oyuncuların 

tecrClbeslı olmılırına rağmen 

takım halinde maTaffakıyetlerl 

g4rllmtlftdr, 
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Yarın Sarı, Mor Çocuk
lar Karşılaşacaklar! 

Erkek Lisemizin Atletizm Bayramı 
Çok Parlak Olacak! 

Erkek lisesinin daha evvelki ' bayramlarda çekilmiş bir 
grup fotografı .• 

Yar1n O~leden , sonra l!ast ~ftcnk ... atletler arısındaki 

J 4 den itibaren Aleancak etad· koeotarın da heyecan n alaka 
yomunda beyrcanh n zevkli oyandıracağı eftpbeıılzdlr. 

bir ,por ~ftnft ~,.çlrf'C"ll'lz. Er· MOeabakaların en Gnemlllert 
kek lisemizin •yJardenberl ça· bfiytıkler tarafında yer alacak 
laehrd•A• atlt.tler, mor -.e earı olan Mor takımından Cemil ve 

formalarla iki ayrı kol halfnde Sftreyy•, ıarı rakımından Va 
kareılaeacaklardır. Btıtdn lise bld ve Tarık atletleri ar11ın· 
talebl'!lerl ve Jleeye mrrbut orta dakl koşulardır. Bn beyecınlt 
mekttpler earı ve mor diye mtıcadeleyl kftçftkll'r k18mından 
ikiye ayrılmıelardır. Ve sahaya mor formah, Yuıaf. Ye Ziya 
gelecek dnetlllue de ayrıca ıarı formalı, Alalddlo Ye Mn· 
ıarı Ye mor rozetler tevd edl· zaffer adındaki kftçftk atletle· 
lecektlr· Yani seyirciler de ta· rlo yarıeı takip edecektir. 
lebeler gibi iki kola ayrılacak Tanıtm edilen proır;rama g~· 
ve bo ıoretlt! mGHbaka reka· re mft11bakalar, 100 izcinin, 
beti eeylrcllere de teşmil edlle· fodbol, baeketbol, voleybol ta· 
cektlr. Bundan bir ay eni iki kımlarının aralarında mfteaba· 
kola ayrılmış olan ve talebeleri katar yapılacak 80 atletin itti· 
çalıotıran muallfmler blle reka · raldle moeıerek reemtgeçldln· 
bete leılrak ve bohı.ıa glrfemekte deo, bayrak merasiminden ve 

oldoklarlua g~re mftl!abakaların Uee marşından ıonra haelıyı· 
çok heyecanlı olecığı anlıeıl· cıkrır. 
maktadır. Atletizm mfleabıkalırı eon· 

lardır: 
Atletizm, futbol gibi dftdftkle 

idare edllmlyen, entlrlka ve 100 Metre ıClr'ıt (bClyDkler), 
dalberıle:dan uzak, hem ferdi, 50 metre aDra't (kftçftlder), 800 

metre yarım ıftr'at (bClyflkln), 
hem cem'r. fakat herhalde en 100 metre ıftr'at (kftçtıkler). 
kibar ve en temiz idmanlardan 

Tek adım, 1 J O mantılı, kCl 
biridir. Gençlerimizin bQnyeıl çükler araıında 4XSO bayrak, 
OeUlnde de 0 kıdar mfleHir ve boyokler ar11ıodı 4X.100 bay· 
faydıhdır. Ne çare ki; memle· rak gOlle; 1500 metre moka· 
ketlmlzde tımımtle denecek vemet, 200 metre ıftr'ıt, yftk· 
derectıde ihmal edllmle bir sek atlama, dlı .. , 400 metre 
manzara gOeterlyor. Bu temlı eftr'at, halat, 3 adım, kOçClk· 
ıporon ihyası için Erkek lise· ler arallnda 4X100 bayrak, 
mlzln g~eterdlğl sil Ye gayreti bliyükler arasında, 4 X {00 
takdf re değer l'Örftyoroz. bayrak, Balkan yarııı mGeabı· 
~~~~~---~~~~~-

Habeşistan istikraz 
akdediyor. 

letınbul, 17 (Özel) - Lon· 
dn'dan verilen haberlere göre, 
Ioglhere htlkômetl, Necaefoln 
dtleğl Qzerlne Habeşistan'• 500 
bin IogUlz lirası l&ılluaz ver· 
meğl kabul etmfetlr. 

kalermdan ıonra Balkan yırıf · 
larıoı kazının takımlara ve 
ferdi mOeabıkıları kazınanları 
mOkAfatlır teni edilecektir. 
Mftdftr manini Norl, Gasl 
Kemal Ye Kemal gibi bflglll 
moalUmler nezareti altındı 

muntazaman çıhımıı olın at· 
leılerlmiılo geçen ıene mek· 

Çar'ın Mavi Şeytanı 
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bılarını atarlar. Nasıl ki dftn· 
ktl gfto bir cehennem maklne11I 
inf llAk etmletl. imparatorun bu 
qer ~ftnkO geçfeterlnde Potapev 
leabeden tedbirleri ittihaz ede· 
cektlr. 

Bu tehlike, yakın veya uzak 
bir atide tahakkuk edebllfrdl. 
Ve tr.bllke, imparatorun mahut 
evde bu muayyen ve her gtıo 
tekrar eden ziyaretleri ile bir 
derece daha mftııbet Ye muhık 
kak eekll almaktı idi. 

İmbua&oıaa resmi vulf e ve 

mecburiyetlerle 111raydan çıkı · 

cağı zamanlardı, pollı emniyet 
tertibata almakta mftekiUAtı te· 
eadOf etmc:ıdl; çOnkO ba çıkıı · 

larto ne zaman hangi Hatta 
ve netelere olacağa malum ol· 
mu, polle fe htedfğl gibi em 
nfyet tertibata alablllrdl. Sol· 
kHtçı ve tedbleçller bo, vakitli, 
vakltefz gealnıllerde ıolkae hı 

zırlamak için nelden vakit 
bulamazlardı. Bunun için, yeni 
polis mQdtlrO, Çarltadao hae· 
meıll imparator b11retleılol ba 

Mili! Eml6k. MOdQrlGğOodını 
Yunanlı 

Doıya No. Lira 

Sll Meraloll ıeref ıokık 11,9 eıkl \1 taj numaralı S 500 
odı, muıbak, uloyo mOıtemll 93,61 metre mo· 
rabbaı ev. 

826 mer1folf ıeref ıokalı: 9,1 eıkl 9 tej nmar•h 2 oda 200 
aralık, koridor, mutbak n avluyu mOıtemU 62,99 
metre murabbaı ev. 

810 merelnll e1kl klllıe ıobğı yeni karı1yaka cıddeıln· 100 
de 20 eekl bllA tej oomeralı 115 metre murabbaı araa. 

8~4. merııtoll burnava caddeıl 52 eekl hllA tej numaralı 650 
900 metre murabbaı area. 

835 kareıyaka bahariye tanlr ıok:ek 24 eıld 22 t•j ada 40o 
176 parsel 6 metre murabbaı 157,80 ana. 

89 J tf'ptclk bahçe ıobğında 16 ukl l, l tajda ve mek· 5 l 5 
tep sokağından 1 l 2 taj numarada 128,76 metre 
murabbaı arH. 

839 buruna birinci yaka ııokak 4 eski 8 taj nomarah 400 
yukarıda 2 ode, koridor, ah katında dam, lı:Her, -
tıodrum ve avluda ayn Hkafta bir katla bir oda 
ve yanmda dam ile bOyük: avluyu mOetrmll 484,20 
metre morabbeı ev. 

bayraklı vleoe enkak 7 eılı:l numaralı 92,52 metre 
morabbet ana. 

100 

766 bayraklı borana caddesi 28 eski 22 tej numaralı 
113, 72 metre murabbaı dOkUu aret1ı. 

150 

814 bayraklt m~nemeo caddesi ballllye ıokak 2 taj DO· 

marah 300.80 metre murabbaı arsa. 
300 

740 bayraklı hallllye ıokak 20 eıkl numaralı 180,88 
metre murabbaı araa. 

ıoo 

750 beyraklı mf'oemen caddeıl 60 taj numaralı 230 
metre murabbaı arsa. 

150 

757 bayraklı vlın" aokak 13 eski numaralı 22 metre 50 
murebbaa area. 

760 bıyrakh vltne ıobk 9 eıkl numaralı 46, 19 metre 50 
mnrabbaı area. 

751 tunu elmeodlfer caddeıl 57 eıkl 138 tej numarala 150 
132,06 metre murabbaı area. 

755 turan ılmendlfer caddesi 33 taj nomırah 255,60 250 
metre murabbaı area. 

756 turan kilise yeni cafer tayyar ıoktğında 2101,40 250 
metre murabbaı tarla. 

758 boca yubra mahalle zafer ıobk 60,1 eekl noma 100 
ralı 43,39 metre murabbaı area. 

763 kırııyaka bostanlı ranı yeni ktrıkol ıolrık 16 na· 400 
marılı 422,37 metre murabbaı area. 

Yukarıda yazıla emvalin mGlkfyetlerl on glln müddetle açık 
arttırmaga konulmoıtur. lbıleel 27 nlean 9!16 pazarteıl gdod 

ıaat 16 tadır. Satıe manhaaıran gıyrl mGbadll bonosu iledir. 928 

Torbalı tapu tuarhğından: 
Karaot kOyftufto Ulucak mn· 

kllnde doğaıo Mehmet oğ. 

ŞftkrG Ye yol, bat111 Hamdi Ye· 
reıeel, kuzeyi Bıcı oğ. Ali, 
güneyi Karakıılarıdın kaaap o~. 
verueelnden l.1zet ile çevrlll 
tahminen 3676 metre murabbaı 
tarla n içindeki zeytin ağaçları 
Mavi Ahm«"t oğ. Hılll ve knu 
Raf lzanın babalarından lntlkı· 
len btll eenel SO yıldanberl ta· 
aarrof larında olup ıdlınnı ye· 
nldeo teaclllnl ·heyeti ihtiyariye 
Uma hıberfle talep etmekte ol· 
doklarından bo yerin tapuda 
kaydı bulunmadığı cihetle lıl 

gerçlaleetlrmek için 26 ·(· 936 
gGnftnde mahalline gidilecektir. 
Bu yerde Uglıt olan varaa 1 O 
gftn içinde belgelerlle birlikte 
torbalı tıpo dılreafne baıvor· 

maları. 101 O 

tepler 1raeında yapdan ıtle· 

tlzm mfteahakalarınuı birçok 
rekorlarını kıraC1klar1oı koY· 
vetle tahmin edebl!lrlz. 

muhakkak tehlikelerden koru• 
mık huıuıuoda yardım n dl· 
rektlf istedi. 

imparatoriçe: 
- Hay All~h lyllğlnlzt ver· 

aln, general Potopov, ben ılze 
hu bnıoetı ne yapabfllrlm ki?. 

Dedi. 
- ZatıaellAnelerlnln, dftne 

kadar en bahtiyar darbelerle 
çarpmıı olan 1ell kalblnlıl yok· 
Jamanızı rica ederim. 

- Fakat .. Ben ne yıpablll· 
rlm?. Bana ne trkllf etme.. lı 

tlyoreanoz? .. 
Şiddetli bir ôbürftk hemlrel, 

Marl Feodorlov..ıı'nm e~zftnd 

keeti! Dam dôoörlOkteo ziyade 
artık hHla bakıcılığl nzlfulol 
görmekte olan kontee Borlnıkf, 
bhlelk odadau bem~n içeri girdi. 

Çarlça, göğfte tıkanmalırından 

en tlddeıll bir nObet ,geçlrl· 

lzmir tramvay ve elek
tirik sosyetesinden 

Şebeke ameliyatı dolay111le 
cereyanın 19.4.936 gftnfl 111t 

9 dan 15 e kadar Araıta, Bal· 
cdar, Şekercllt.r, Kômftrcaler, 

Mutaflar, İklçeımellk, Kestelli, 
B11ta, Çirkin, Morhane, Tatçı 

lu, Kereıtecller, Odoop111rı, 

Yolbedeatını, Çhlcller, Sandık· 

çılır, Kemeralta, Sağır, Baeto· 
rak, Şımh, Şaphane, Solnmrzsr, 

Gamrftk, Yemleçarıı ıokıklulle 
mOcatlr ıokaklardı keılleceğl 

aaynı ıbonemınlarımızca bili•· 
mek ftzere ilin olonor. 

Hırsızlık 
Dolmadı takalde Kısım oğlu 

Fadalın uykuda bulunduğa 81· 

radı ceketi cebinden 21 Ura· 
11 Rızr oğlu Zıya tarıfıudın 

çıhnmıı -.e tahkikata bıelan· 
mıetır. 

Tordu gene, bu tıkanmalar, bir· 
çok zamanlar f mparıtoıiçeyl bir 
ıaat kadar caoıız halde hıra· 

kırdı, Fakat çuha, fevkılheeer 
bir gayretle,'general Potopov'un 
ôoOnde bu nöbeti çabuk HV· 
mağı muvaffak olda. K.onıee 
kendisine traklo edici bir UAç 
lçlrdl. Ve b•eını yumnıak yat· 
ttklarla yeniden dftzehtl. 

Bitkin bir halde kılan lmpa 
ratorlçe, polis eef loe gitmeme· 
ıfnl elUe lıaret etti. HGrmet 
n eaygı ile birkaç ıdım geri 
çekllmtı olan general, yenld;n 
çarltayı yaklaımak mecburiye 
tinde kaldı.. Çarlıa: 

- General.. GörOynnono1 
ki bitkin bir haldeyim. SIB de 
bana bir f lklr nrlnfı ... 

Dedi. 

- Stz de, diğer kraliçeler 
gibi hareket buyaıaooz.. Bir 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilaa 1 ıı 
Mıt. Mv. sat . al. komisyonundan: 

1 - (,lbf'tf askeriyeye ait Yenlkale'de mevcut biden, oıo ı0~1 
btl 14eı,~ı. dikiş ve foto maklnıaları moıôr akeamı glııı 

2 

3 
4 
5 

mobtcıllf 995 kalem kôhne eıya pazarlık ıureılle satıl• 
cakhr. 
lbalet1I 27 ·Nisan· 936 pazartrel gnotı RHt 10 da Yeıı1 

kele'de müteıekktl komls!onda yapılacaktır. 
Malzemeolo tahmlo edilen mecmu taları 600 liradır. 

Temlo•tı movakkate akçesi 45 liradır. 

Şeroltl anlamak ve eşyayı görmek lsılyenler her ıta• 
kışlada Met. M•. tahn alma komisyonuna ve pezaılır 
iştirak edecekler belll gOn ve Halle Yenlkale'de koı:011 

yona mnr•caatlsrı. 1O16 J 8 11 23 ~' 
Met. Mv. sat. al. ko. dan: 

1 - Met. Mv. in göıterecf'ğl yerde ( 1940) lira ( 15) ko 
bedel keılf it elelı:tlrlk: tesisatı açık eksiltme auretlle OJO 

2 
nakaeaya konmoetur. 
İbaleıl 20 ·Nisan· 936 pazarteıl 
lımfr'de kıelada Mıt. M v. sat. al. 
caktar. 

gftn6 saat on bet1 

ko. ounda yıpılf 

3 - Teminata muvakkate akçesi (145) lira (52) koruetor. 
4 

5 

6 

Şartname, bıtfoame ve resmi her gOn komlayoıı 
görOleblllr. 
leteklller Tfcaret odasında kayıtlı olduklarına dair f 

ılka gOetermek mecboriyetlodedlrler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 eayılı kanunun iki 
Oçftoctı maddelerinde ve ~artoameelode yazılı veelkal• 
ve teminata muvakkatelertle birlikte ihale aaatlnden e•' 
komisyonda hazır bolnnmaları. 869 4 9 14. l 

Met. Mv. eat. al. ko. dan: 
1 - Met. Mv. in gôetereceğl yerde ( 3363 ) lira (79) kur 

bedel keşif 11 elektlrlk tesisatı açık eksiltme sureti 
möuakHaya konmoetur, 

2 

3 
4 
5 

6 

lbaleel 20 ·Nisan· 936 pazartesi gOtıii eaat on beş bf 
çaktı lzmlr'de kıelada Met. Mv. eat. al. ko. nuoda y•P 

laC1ktır. 

Teminatı muvakkate akçesi (252) lira (29) kuruetur. 
Şartnamesi her gtın komisyonda gôrOleblllr. 
lıteklller Ticaret odasında kayıtla oldoklartna dair ve11f 
göstermek mecburiyeti ndedlrler. 
Ekelhmeye letlrak edecekler 2490 aayılı kanunun iki 
ftçftncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıllul' 
ve teminatı mnvakkate makbozlarlle birlikte ihale 8'1 

tinden evvel komisyonda hazırbulonmılan. 
870 4 9 14 18 

Deniz lenzım 11110 alma komisyonundan: 
Eksiltme gol 

ve ea1ta 
4,may11,936 P' 
zarteet aaat 1' 

Miktarı Ctoııl Tahmin bedeli M. teminat 
Lira K. Lira K. 

50 Ton kalın benzin 17750 00 1331 25 

75 Ton ince benzin 29250 00 2193 75 4,mayıe,936 P~ 
zart esi ıaat 14,S 

Yakında yazıh iki .it.lem benzin yazılı gQn ve saatlerde t•' 
pah zarf ıuretlle alınacaktar. Şartnamesini gOrmek lııtlyenler .btl 
gtln ve ekelltme için mftracaat edeceklerin yazıla muvakkat ';ı 
mlnat makbuz veya mektoplarlle kaounf belgeleri Ye tekil 1 

muhtevi mazruf farı bellt eaattau bir saat evvel Kaeımpaoıd•~6 
komisyon ba~konlı~ına vermeleri. ince benzinin (art namesi l 4 

kuruş mokablllode alıoahlllr. 18 23 28 3 1977 999 

polis Aı.nlrloln en bftyOk emeli 
ye endfeeal ne olabilir?. Bft· 
kftmdannı tecavnz ve ıulkaet 

lerdan muhafaza ve ııyanet 

değil mi?. Siz de bu endlee 
lçlodeslulz. Bo aılkir ve çok 
tabii! 

Bunun için, bir hareket şekli 
gôrftyorom: 14 Qncü LtU'nln 
zevcesi Mart Terez'ln Matmazel 
Vılller'Jt; 15 inci LOl'alu ıev · 

1 
bulundoğom blnouıo çatıe• •-
tındı, benim nlmde buloo•" 
bı?. Yok . Jote bu olamaz! 1 

- Fakat, zahaellloeletf~ 
muhterem zevçlerJndeo mıbt11ft 
edebilecek bertOrlO. kaz• Aı
bel41arın öoQne geçmek iv 
bundan baıkı çare yok.tor! ,r 

Çorlta'mn, balmumo 9'•d" 
earı zayıf ellerl tokalUls etal 1~ lmparaıorlçanlo vaziyeti, g•' 
bir gerginlik gösterdi. de 

- Buna, ~lme~I tercih e 

-

cesl Marl Leçlaeka'nın d6ştel 

ŞoUSro ile yapttğı gibi hareket 
edlnlı! .. 

rlm! ~ 

- Bunu aladen imparator 
mn istedi?. O kızın boraya gel· 
muini letlyen o mudor?. 

- Madam.. lmparalor nez 
dlaıll4oeoh:deld bu teuebbtıellm 
den tamamen blbaherdlr! 

- General.. iyi dOıOodiinüz 
mO?. Keterlo Mlbaelovno ea

rayda, kaıhk 11rayuıdı, benim 

Dedi. ' 
BUAklı, alıden evel IO'r,, il 

ratoron öltlmtl mohıkk•1 bo b 
Madam. Zıh aellAne olıe ~ b 
feci hakikati söylemek v••''~ } 
ve borcumdur! Yabud, l111P'ıı•' 8 
tora her çıkhğı zaman ref• 

11 
b 

edlnlı, blrgOn feci aklbtl ,~ 
hıkkuk ettiği zaman, koel0 

- Souu var "' 
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Emlak ve Baı.kası 
31 Birinci 

Eytam 
Kanun 1935 Vaziyeti 

Aktif 
HENÜZ TALEP EDlLMEMlş &iSSE SENETLERi 8 .- TERTiBi 
DERDESTi TAHSiL A. HiSSESi 
KASA 

S.akaot 150,070,00 
Gamoı 1,,95,00 
Ufak penin 208,70 

DABILl MUBABtll BANKALAR 

HAZiNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 

lıkoato aeaetlert 
lıkoato edilen mGtekaldln ,,., eytam m111 

ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI 

BorNda kote olanlar : 
% 5·1,2 falıll baılae bonol.rı 

Dil"' etbam •e tah•llAt 
Bonada kote olmıyaalar 

151,773,70 

1.623,154.59 

68,716.17 
681,754.88 

949.600,00 
1,285,590.00 

150,002,00 

8,902,450,00 
2,262, 785,38 

1,774.,928,29 

• 

SERMAYE 
İHTiYATLAR 

• 

Nluml ihtiyat akçeıi 
ihtiyat akçeıl 

TAHSiS Jt~DILMIŞ KARŞIUK.Lı\R 
MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

1,500,000,00 ibrazında cari he111plar 

Preulll heeaplar 
Vadeli meYdoat 

760,471,05 TASARRUF MEVDUATI 

Vadeılz 

Bir aydan bir ıeneye kadar vadeli 
Bir ıene n daha fnla ndell 

' EYTAM MEVDUATI 

2,385,092.00 MUHTELiF ALACAKLILAR 

Pasif 

AVANSLAR 

Eabam mubblll HUI 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 
KABULLERiMiZ 

Emtea mukabili aftaı 
Seaedat mukabili aftDI 
Teminatı mlteaenla mubblU Hanı 
Teminatı mClteaenla makablll a.aaı Bet. 

BORÇLU CARl HESAPLAR 

• Kefalet makablll krediler 

Bulae kefaled mukabili be•IH eartter 
Bulae heuba earUerl 

İPOTEK llUKABILI AVANSLAR 

Tallıll edlleeek Ubt takdtlert 
ipotekli lkraet 
İpotekU demi lletebı Clrller 
la ... t lserlae annı 

MENKULLER 
GAYRI MEN&ULLER 

Blllel lttlnk mabblU g•yıl meokaDw 
Bank• blsmetlae talaah edilenler 
Diler ,ayrl meakaller 

llUBTELIF BOÇLULAR 
lABULLERllllZDEN DOLA Ti BORÇLULAR 
NAZIM HESAPLAR 

Zimmet 

20,281,71 
1(6.155,00 
4:55.513,00 

9,690,21 
1,641,052,97 

109,461.27 
573.289,60 
565,762,05 

l •30.248.09 
7.634.407.65 

117.417.56 
103.189,13 

2.110.926. 76 
387.072.25 
687.283.27 

1,248,512,93 

9.285.262.4:3 

59.082.27 

3.135.282.28 

1.777.236.78 
14.852.282.09 
36.781.612.36 - ·----. 86.987.640.75 

NAZIM HESAPLAR 
KAR 

Emlik ve Eytam Bankası 
31 Birinci Kanun 1935 Tarihindeki 

Kar Ve Zarar Hesabı 

llASRAFLAR AUN AN F AIZ VE KOMiSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 

MatlOp 
~ 

lıluı n kretler 
idare m ... f lan 

gO' Vergi H buçlar 

297 .2~'7 . 92 

95 652.36 
6.485.05 !399.385.33 

47,.6,6.40 
124.830.00 

BANKA HiZMETi MUKABiLi ALINAN ftcrt.t n komilyonlar 
KAMBiYO KARI 
iŞTiRAKLERDEN KAR VERiLEN FAiZLER 

ltJYEM VE
0

TABVILAT COZDANI eusust PROViZYONU 
t.IUHTELIF ZARARLAR 
.\MORTlsMANLAR 
S.\FJ &AR 

Iamlr lklael icra M. daa: 
1!4ref la emltk n eytam b.n 

~•ııındu ödClaç alcbl• panya 
taukabll bankaya ipotek eyle· 
dl~ tamirde gklepe mah•lle · 
-tntn yetil lamlr 10ka1J•cla 1 l 
.. o. la hane göstepe npar lı· 
~eled kılfllanadald abdtleael 
Pata aokatınıa ortuıaa •ard 
4ıkta Hğ tarafta olap ltba 
eff'n öa tlırafıadan bir Hlaıa 
~•rdır. Bina iki ·katla olap her 
1~1 katın ayrı ayn kapılara 
"-e•cottar. Üı& katta bir aofa, 
'alda iki oda, kartıda iki oda 
'lt katta bir koridor, aolda 

''•k bir oda. ıa~dll r•e iki ''•k oda •e matbab •• belt, 
''lı:ada bir taraçayı Ye halka 
~... ıaya mncat olan n 
hıa beı yls Un kıymetll 
~~ e.tn maa mClttemllAt mftlkl 
>'ett açık artırma ıaretlle •e 

~.. numaralı emltk •e eytam 
°"'bk.,. kaaana madblace bir 
~faya .oabıaı olmak prtlle 
"1ırrn111 25 5 · 986 Pn.rteat 

Q IMt 11 de t..w. ... 

kumet konaAındakl 2 el icra ct.ı . 

realade yapılmak bere 30 g6n 
tnlddetle 1atıh~a konuldu. Bu 
artırma aeıleeılade Htıı bedeli 
1abmla olanan kıymetin ylzde 
yetmlıbetlal balana ençok 
artıraba lbaleel yapılacaklar . 
Akil takdirde 2:!80 namarah 
bnaaa göre eatıı geri buakı 
laeaktJr. S.tıı peıla para ile 
olap mOıterldea yalnıı ylıde 

lklbaçak deUAllye m11rafı ıh. 

11ır. Iıba pyrt menkul Dnrla · 
de berhaagi bir tekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerlnde
kl nımi HHik ile ltlrlllue 
yirmi g6a sarfında lzmlr icra· 
11011 mDracaatla11 lhımdır. Akel 
halde hakları tapa ılelllnce 

malum olmadıkça paylaımadan 
barfç kahrlar.13 6 .936 tarihin 
dea itibaren ıartname berkeae 
açıktır. Talip olanların yDzde 
yedlbaçak teminat akçuı •eya 
mlllf bir banka itibar mektuba 

•e :l' 6876 dOI)'• •amanelle 
2 inci icra memarlağaaa mil 
racaatları tlAn olaaar. 946 

H. No. 622 

MAHSUP EDiLEN PROVIZIYONLAR BAKiYESi 

19.326.97 
32.508.70 

197.866 94 

1.248.56j.34 

• 
Devlet demiry~llarıodan: 

Aleancak cer atelyeelnde 1 ııenede btrlbcek talulbe 250 ton 
mlktaıındakl deıtere ıalatının ıahlmaııı için 26 ·3· 936 ve 

6 ·4· 936 tarihinde açık artırmalarda lıtekll çıkmadığından 
30 Nlaan 1936 :petoem~ gftnft Hat 15 te pHarhk eoretlle H 
tılacaktır. 

P11arhk Baımabanede 7 inci lıtletme bloaıında komlayonda 
yıpılac•ktır. 

Talaelerın muhammen bedeli 7SO liradır. lıteklilerln 66 25 
llra mu .. kkat teminat vermeleri ve ite girmeye hnoni bir m• 
nllerl olmadığına dair beyannam~lerlle maeyyen •ldue komlı· 

IYona m6racHtları llıumdır. 
Bo ite all ıartuam~ler Basmahanede lromlııyoodao pıneız 

alınır. 1011 

Mtllf Emltk MlldftrlGğGodeu: 

S.tıı 
Sıra No. Lira 

197 Karııyakl oımu zadeJreeadlye 19 eıkl 15 tıj No. la 400 
3 oda 1 aandık odHı l mutbak nlu tolombıyı 
mlıtemll eY. 

198 K.arııyaka oamaa zade mıballeıl intikam sokağında 300 
17 No. tıj alan Ye reşıdlye cadduldde 33 No. taj 
alan kahnbaae. 

20~ O.yraklı kanal il ıokagındı 10 No. la dGkkAa 200 
Yukarıda yuıh emnlln mülkfyetlerl peela •eya ikinci tertip 

ıalf iye veılkaıılle ödenmf!k ftzr.re 15 gfto mGddeı•., arttırmaya 
konalmuetur. lbaleıl 4,5,936 pa11rteıt gftnG IHt 16 ıadar . Ah· 

caluıa llUU Emlak llihlltl7ellae mlrHMllua. 18 SO 1006 

1 r ı· \ .... 

Izmlr birinci icra M. dan: 
Slnelrll oğla nUnln emlak 

ve eytım bankasından 3dftaç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lımlrde .brıı 
yakada eoğokkuyo mektep ıo 
bğında 17 no. tajh haneye 
kapıdan lçtırl ghlllnce bir ıofa 
6serlade ıağı tahtanı iki oda 
arkaıı bağdadi bir mntbak Ye 
helA Ye ufak bir bahçeıt meYcot 
olan altı yilı Lira kıymetli 

ha nla mCllklyetl açık 
artırma ıaretlle n 844 au 

' marala Emltk •e Eytam ban 
kaeı kanona maclblace bir de· 
faya mabııoı olmak ıartlle ar· 
urmHı 26 5 936 Sal gllnG 
11at l l ·de icra dairemiz içinde 
yapılmak Gıere 30 gcın mGd 
detle eatıhğa konuldu. Bu ar· 
tırma netlceıııDde tallf bedeli 
tahmin olunan kıymetin yClııde 

yetmlı beolnl bolarea en çok 
artırana lhaleel yapılıcaktır. 

Akııl taktirde 2~80 namanh 
kanana g6re ıatıı geri bırakılacak 
tar. S.tıı peıla para ile olup 
mfltterldea yalaaıa ybde tkl 

HcMtlelWl••rındH.._, 

160,687,60 
65,147.(0 

840,379,25 
4:,308,282,98 

20,000,000.00 

22ö,835,00 

662.267,8• 
1,031,871,16 

396,288.49 5,544,950. 72 

1,633,466,00 
20.819,66 

711,143,8~ 2,365,429,,7 

a,soo.22~.5' 

2,124,996,66 
303,97 

14.852.282,09 
86,781 ,61~,86 

197,866,9• 

86,987,640,75 

997.,10.61 
83.208.80 
56.419.32 

284.45 
97.658.66 
13.582.50 

1.248.564.3• 

İobu gayri menkul Gzerlode 
herhangi bir eekllde bak tıle· 
binde bolonanlar ellerlndekl 
reımf veıalk ile blrllkte yirmi 
gln z.rfında lımlr lcruına 

mflracHtları ltzımdtr. Akel 
halde bıklart tapu ılclliace 
mal6m olmadtkçı paylaımaclan 

hariç kahrlar 14·5 936 tarihin· 
itibaren ıartaame b"keıe açık
ıır. Tallp olanların yftıde yedi 
buçuk teminat akçeıl Ye .. mll· 

~ 

il bir baaka itibar mektubu •r. 
3' 6393 doeya nom.raıılyle 1 
inci icra memurluğuna miraca. 
atları llAa olunur. 9!S 7 

H. le. No. 597 

lJDl•enltede Dôçent, 
(Manin Profeeör) 

Dr.·A. Safittiıı 
Ağız ve Di~ Hekilni 

HHtalara hergGn «lgleda 
.onra bakar. 

' l ıtikW eadct.ıi .No. 99 
Ankara apartmam 2 İllci kal 

Telgraf· aSTANBUL 
Telefoa : 49250 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCBE LEV ANTE LINIE 
AMERİKAN ExPORT LINES 

" ExMOOR., vaparo 12 nl · 
sanda bekleniyor, Ne•york için 
hamule ılacakt1r. 

S.A. ROY ALE BONSGROlSE 
DE NAV1GAT10N FLUVİALL 

ET MARİTIME 
11 DUNA11 Hporu 10 nl11nda 

bekleniyor, Gılatz, Bel~rad, 
Bodıpeşt, Br•tlılava vfl Vlyaaa 
lçla yok alacaktar. 

SPANSKEL1NJE OSLO 
"8AYARD,, motörG 11 ol· 

ıand• bekleniyor, Hayfa, lı 
keoderlye Dleppe ve Nontç 
limıolar1D11 yak alıcaktır. 

Vıporlaua tılmled gelme 
tarihleri •e nı.•loo tarifeleri 
hakkında bir taahhilde glrlol · 
lemez. telefon No. 2007 2008 

•1111111111111m::ııııııınnnm1111111nmcm1Unu111U1Rmıum~::::,.tc!?.::ııl• 
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~ Al h • · B ı ~ loğonden: 
~ {_ ~ e ır a ~ ~ası ~ çı~~·~::•::m:=:\:.~:ll•::0.::~::~• E~~:m~·::;:::. ~;::~ 
=: ' = 936 dan 30 nlıan 936 tarihine kadardır. ihale 30 nlean 936 
~ 1 Z M 1 R Ş U • 8 E S 1 5 tarihine mtlıadlf perıembe gGnG ıaat 16 da Izmlr Uman lılerl 
~ ikinci Kordon Borea Clnrındald Kendi Bloaıunda = ldarealnde mOdDrler encGmenlade yapılıcaktır. Ekelltmeğe gire· 
SfS TELEFON: 2383 ~ cek olanlar mu.,.kklt teımlnat olarak 1875 lirayı idare Hzae· 
= • • = ılne nakden •ermeğe •eya Mtlli bir bankadan ba miktarda te· 
§ HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri yapılır. ~ mloat mektuba gedrmeğe •eyabat detletce çıkarılmıı olan tıh•I· 
- Vadeeizlere %i 4 = IAuan bu miktar nrme~e mecburdur. Şartnameyi gGrmek •~ 
~ Mevduat Şartları: A~tı ay vadc:liy~ % 

5 ~ fazla lıahat almak lıtlyenlerln idaremiz yazı lılerl oefllAlne mi· 
~ Dır sene vadehıe ~ 6 faiz verilir. ~ racaallsu . 3 8 13 18 850 

=: Zahire, hCm, incir, pımok, yapak, afyon naalre komtayonculağo yıpıhr . Mall.r ~eıdJ. § lzmir Tramvay ve Elektirik Sotıyetesiodeo: 
5 ~inde eahlplerlne en mdaald eeraltle nanı nrllfr. 5 
iiı l l l l l l l il l l l il l l l l l l l l l il l l l l l il l l l l l l l l l l l l il lll l l l l il il il l il il l l l llll l l l lll il 111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

~ah cıdan mutlaka arayınız 
llu lambalar emsallerine nisbeıen yüı.de 

20 dalıa a:: sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da &leyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlı-

Tnzlat hatlarlle brantma.ılarıo bığlamuı amellyah ~D taA· 
df yt" tellerlnd~kt cerey1nıa •ı•ğıda gDıterllen yu Te ,0nıerde 
keılleplleceığl Hyıo abooeletlmlıce bilinmek Ga~re illa olanor. 

Saat 9 dan 15 e kadar: 
Pazar gClDlt'rl : Sektör vı Bahri baba .. vıı K.aranılaa .. Vlll Glaelyaa. .. ıx Eıre~IJ8 .. X fll Aeanıa, 

Saat 12 den 14 e kadar: 
yacaksınız. P111ar gllnlerl Sektôr Xl •e X IV Gazi bulnrı 

Fratelli Spereo M.Tevfı•k Baykenl Paurte1ı~cınıer1: .. v Car11 •e e.1nth 
S.h gDolerl .. X 11 Mtısarhkh.ıı Turan Ye 80~• 

\' apur Acentası Çar,amba ıGnlerl: .. x K.oaak 

ROYAL NEERLANDA 18 Klektlrlk, telefon malıeme dep>ıu ve Pnıembe gOnlul: .. l V Bumahaae 
Slemenı fabrlkaları mGme11Uf 

KUMPANYASI il Kemer 
PPştemalcılar 77 -79 Telefon 3332 0 GANYMEDES11 nporo 20 Karııyaka · Borana f8rk ıektGra 

alsaudın 25 nisana kadar AN Comı gOnlul SekUSr ili Al•ncak 
VERS. ROTTERDAM, AMS .. 1 Dara&•' 
TERDAM •e HAMBURG il Kırtır.aka garp ıek!Grl 

m801arı için yftk ılıcıktar. -•1111 ı k AJ s ı ~ 
"Ül~Y~SES vapuru 1 m17aı· ~ Ç İ ıp atan ara 

ta gelip ayni giln BURGAS, z::: ::::; 

VAR :r A •e KÔSTENCE Umıa !miiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiillillıiiilliiiiiilliiiii--------------------------~ ~ Nıtzllll Madran rıka fabrtkUJ bir ıene enel ıoa ıe.ıem il 
Jarı için yok aııcakrır. § lzerlae teıl11tına yenlleımfı bo ımetle ~ere de 11hhl H· 1 

uCERES,. vapura 4 mayııta e kı •ermekte balanmuıtur. Vakdte lmalttaa kili ~elmeme· 5i 
gelip 9 mayııta ANVERS, ROT- §! ılal mal nrllrulyen Aydın, Umulu, Kan .. aar, Retadlye, ~ 
TERDAM, AMSTERDAM n §! Sôke, Mlliı, Malla, Bodrum gibi yerlere de ma Hrlleoek· !E 
BAMBURG limanlarına but"· §5 tir. llkonıolar •f8~ıdadır. 1 

li 96, 49 190 karaılok tlıelerde ylade 20 llkoato nrlUr il 
ket edecektir. := 29, 21 « c < 15 « c i51 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 1§ 72. 38 c « 20 c c !§ 
== ---" V l N C A L~ND,. moıôrtl 30 i§ 22 c c « ı• c c ~ 

nlıanda gelip ROTIEROAM, Jll İi 16 c c « 16 « « iJ 
BAMBURG, ( Doğra Bremen ) - 1 r 1 .,.~~:.!!!JU!l~~~!.!!!~!!":::~ 5 Bot oftelf'r N•lllt •eııtmt 25 •adllhe S karate lil11ur 1 
COPENBAGE DA.NZIG, GDY· .. ~- -. ~ ;:: c c 10 c 2,S c. c il 
NIA, ,e ISKANDlNAVYA Jf . _. '!. ~ c « 15 « 1,75 « « § 
manlerı için yftk alıeakhr. § Nullll'de Mıdran mı~aı111ncla kahte 100 karata hona 5fi 

SERViCE MARITIM ROUMAIN ~ miimaıll bıkkallye eeya11 da çok acm verilir. il 

.... :~.~~;·3 .. :s::. .. ! 2 ;;i;: lıııııııııııııııııııııııııııııııııı;,~:ı;ıı;,~~;· ·Üı~r rw;,;;;1 
MALTA te BA.RSELONE il lflllllllllllllllflllflllllllllllllflll DO K TOR llflfllllllllllfllllllfllUllfllllllllll 
mınlarını hareket edecektir. - o " A • f y ~ 

.. ALSA JUUA,. Hpnru 7 i= perator rı urcu 1 
baalranda ~ellp 8 haziranda ~ 

PiRE, MALTA, MARSILYA § Merkez Hastanesi Operatörfl ili 
n BARSELONE Umaıılarına ~ H•ıtalarını her gln 15-18 e kadar ikinci Beyler aokıg. 1 
hareket edecektir. ..#,_. "11 =-- TGrk mluyede Hlonu kar11adı 78 N.la maayeaebaae· il 

l d f)<f1' ~- " ~ :ı;:.:;:k~· ~=~k~.· b:.d~.:~.. ~ ' - · iııİıiiÜıiuİıiıİıiRııiiliıiiıııııııııınınııınnıuıııınuıuaını'üüiıiüuılfıiımıııl 
nnlonlardakl değftlkllklerden ~. A · 
acente meı'allyet kabol etmea. ~ • ~ 

Fazla ıafılllt için tklnct ... -~ ~ " 

Kordon'!:. Tah~U ";u T;hUye ~ . • ...~~"' ~ >.r .. lK ; n"r u; / y .. ; ~ JI ıu ,;.~ 
::::~ arace~~~gı::te mft:::. ~~' / UJ ~ ~, -~ il J 

edllmeıl rica olunur. ~~ / ~ ' 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 !)_.J/ • f • ..... l 

.Z.irCJ~l _~ANl-<A~I 
OliviervEŞDrekası-. ........................ ~ ... ~ .......... ~~maııııı~~~ 

Llmlt~d I 

Vapur Acentası 
Cendelt Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24!l3 
THE ELLERMAN LINES LTO 

•,TBURSO,, npuro olMn 
lptldaıında Unrpol n s .. n . 
8fladan geıllp tahıtyede balo 

nıcak. 

NOT : Vdrot tarihleri, .,. 
purlann isimleri n aavlou Gc· 
retlerloln değlelkllklerlnden meı 
ullyr:t kabul f'dllmu. 

Kulak, boğaz, borun 
hHtahkları 

lzmir Liman işleri Umum Müdür .. 
loğnnden: 

ld.remlzce açık ekılhme ııoretlle 200 ıdet maıamba .. ıın ıh 
oıcık.llr. Elı:eiltme mGddetl 1 olun 936 dan 1 haslran 936 t1rf · 
hine kadardır. ihale 1 h11lran 936 tarihine mGudtf pızartHI 
gQofi eaıt 16 dı Iımlr Ltmın işleri ldareelnde mtıdürler encO. 
meninde yapılacaktır. Ekllltmeye girecek olanlar ma .. kkat temi · 
nıt olarak 2625 lirayı ldıre veıoeılae nıkden vermey11 veya 
mlllf bir bankadan bu miktarda temlnıt mektubu getlrmeığe 

veyahot devleıce çıkarılmıı tah•llılttan ba miktar vermf'ğe m : c 
burdur. Şartnameyi görmek 'fe fasla lr.ehıt almak lıtlyenlerln 

ldaremlı yazı eef ll~lne mDracatl.rı. 1 11 14 18 887 

1111111111m11111111111111~ Doktor ..-ı11111111111111111111m11! 

Çocuk hastalıkları 

mfltebassısı 

Doktor 

Bebcet Uz 
llasıalnrını lıer gün 11,.30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. 'l'elejon 3990 

Kiralık 

Milli Emlak Mldlrl~Gnden: 
Satıı 

Sın No. Lln 
125 Kırantlaa maballeahiin clneylt b. Ye aına 10kak· 195,60 

ları aruıada 738 •danın 2 panel 326 metre m•· 
nbh.ı ar11. 

126 ikinci karantiaı m111rh c. 451,453 eald 319 taj 138,50 
Ne. h dliklll 'fe .... •99, 12 metre ananbbaı 
meHbala 

127 reoadlye kıptaa bG1eyla ı. 16 No. b e'fl• arka ba 88,90 
dudaaa teı•U eden 1789 llda•ıa 3 panel 127 
metre murabh.ı ar111. 

128 re .. dlye mabaUHlala kaptan blleylD ı. 1789 ada. 108,60 
nın 4 1>9nellnde 155 metre munbl»aı ...... 

129 retadlye maballealnla kaplaa hiileyln ı. 5 par1el 151,60 
1789 ada 189,50 metre manW... U'la. 

130 ref8dlye m. kaptın bllaeylu ı. 1789 adama 6 par· 156,,0 
aellnde 195,50 metre 111urabbu ar•. 

131 reı•dlye mahılleıialn kaptan bGaeyla ı. 1789 ıda· 289,60 
aın 7 p1reeUade 362 metr" marabh.ı ana. 

t 32 nf8dlye maballeelala kıptaa hGleyla ı. 1789 adi 199,60 
8 1>9reellnde 199,50 metre manbbaa ar•. 

133 reııdlye mllttrıbl zede ı. 876 aduua 5 panelllMle 128.50 
t 2 eakl 24 tıj No. la 128,50 metre murabbaı ana. 

Birinci sınıf müıehas ısı 

Doktor 
1 A. Kemal Tooay 1 

134 tlçlncft karataı kayahk mnkllDde lmıD ı. 1~ etki "4> 
No. h 653 ad•aıa l paraellade 250 meıre marab· 

lımlr'de Gôıtepe tr•mHy ~ baı ana. 

caddealnde Sıdıkbey bahçeıt 146 Bucı •tal• mahalle belediye ı. 65 elkl 7u yeni 76.70 

Sami Nazif 
~ Baıeriyolog ve bıılnıık, salsın haslaLılclar müıahassm §E 
5 Bumahaae iıtaeyonu kar1111ndaki dibek aobk bapnda 30 aayı• := 
~ b n '" maayenehaneainde ıabab aaaı 8 dan akoam aut 6 • bdu :: 

B lQ k 

1 
=: baetalanm kabul eder. 5 

8 y f ~ 61Gracaat eden haatalara 7apılmHı lbımgelea Mir tahlilit ve § 
81 ı cl beyler ıo~ık No. 36 :;: mlkroıkopik muayeneleri ile Tere~li hutalara yıpılmaaam ceTU gô- § 

~:lefoo 2310
• ev• :i668 iıiÜıiiı11İİiıirnlıii"iui111rnmitirnttnıiiiiüİli11ilii;:::~ ~r~'·111111111111i 

br1ı11nda 698 namarah hanf', 
Evi ~ôrmek ar&u edenler yuın· •e timdi 63 tıjh kahnbıne ınuı l 17 .26 metre 
dıkl 691 num11rah haneye, murabbaı. 
kontorato yıpmık aıere Karı•· Yokarıda y11ıb er•larıa mGlkl1eılerl pe,ıa para ile onbet 
yaka Kemalpa.. caddeelnde gaa mGddetle artırmaya koaalmaıtar. Ibıletl 4,5,936 puarte .. 
•eleıpltçl Ahmed Nlhad•a mi· glal ıaıı 16 tadır. Ahcılarıa Milli Emlak mlllrlyedae mGr•· 
racHt. ca1darı. 18 28 1012 
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