
Çarşamba 
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ızmir'de bergOo eababları çıkar, siyaul gazetedir. 
NIHD l9S6 

Ingiliz, Fransız, Belçika Erk3nıhar
biyelerinin Yaptıkları Temaslar! 

lngiltere taahhftde yanaşmıyor. Miizakerelerio teknik mahiyette 
kalmasını ve Alman tecavftzO esasına glire cereyanını istiyor. 

ÇilnkO Almanya, bu mOzakerelere kıznıaktadır. 

Kabinede ihtilaf Çıkmıştır! 
Londr•, S 1 (Rıdyo) - f o~I · 

llz kıbloeet yarın (bogüo) 

hıobıbo M.Bıldvtn'fn rtyuetfndr 
toplanıcak ve Almıo cevabı He 
erk.Aoı barblyderto teması mes·e 

l"ılol tetkik edt-cektlr. 

Deyll Berıld: 

'"Vasiyeti beıın, ukAoı bar 
blyelerln temasını lcıb eltlrml! 
meluedlr. Çftokl bu bAdlır, 

Almınya'da bot gôrftlmemekte 
•e Almıoya'yı dıba fazla mo· 
bılefete ve ıuara ıevketm~k· 

lt'dfr . .., 

Nlyoa Kronlkl: 
"Vulyea rerttddGd içindedir; 

intihabat neticelenmeden Fnoea 

bOlnlmelf btle kat i karer nıe· 
mlyecek btr vaıtyettedlr. M 

Almanya Cevabını Verdi 
- -

Heyli Meyi: 
Jogllfz kablnHi rr.kAOJ aH· 

ınoda lhtlllf nııar nıdar; ek
seriyet eulhuo temini için doğ 
rodeo doAruya Almeoya Ue 
maukereye terdterdlf. 

Demektedir. Tekliflere Yanaşmıyor. Yeni Bir Mi· • • . F Alman mıtboahndan Ooyçe 

sak lstedığı Söylenıyor. ransa ise - Sonu 6 ınc• •ahifed• 

Sövliyeceğini Söylemiştir! • ~ • 1 Nisan 
Pırlı, 31 (Rıdyo) - Almın. klblnelerlne teldi edilecektir. 

Jenaa •neee81 cenp ne olun• Diğer bir bıbere göre Al. 
olıon, JI foglltere'nln B~rltn mıoye'aın yeni cevabı t'8kİ Ce· 
lef iri Yalıtaılle •e yabad do~ Hptın ferkh olmıyıe11ktır; yınl 
rqdın do~rayı Von Rlbentrop cenp eeH itibarile menfi ol 
ile M. Eden'e Yerilecek Ye ce· maktan kartulmıyıcakhr. 
•ıp M. Eden tarafından tedklk Cenpte, dörtler teklif 1 kı· 
edUdlkren ıoora gene Eden ıa- bal edllmedlkıeo baeka, yeni 

Bugün doııtlarınızıo ve gaze• 
lelerin bazı yalanlan ile kerıılap• 

cakıııoız. ANADOLU, okurlınaıo 

karpuna hergilnkil gibi, en doğru 
hıberlerle çıkmaktadır. Eıkiden 
oldu~u nebile, tam bir iç emni· 
yeti ile gazetemizi okurabiliraioir, 
1 Niean yaleoımız yoktur. 

• rıfınden Parlı, Brllkeel ve Roma - Sonu 6 ırıcı sahifede -

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ........ ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· imparator kumandasında 100 Bin kişi bulunuyor. 

Harar Bombardımanında 500 ölü 
Var. Bir Kısmı Da Yaralıdır! 

T.ıefoa: 2776 

...... 
Başbakan bizzat 
törende bulunacak. 

/:; :anim!. 31 (Özel) _ ,\'j. 

sanın onl1cşirıde /::mit kliğıı 

fabrikası açılacaktır. Başba· 
ı .. au ismet lrıönü bizzat /:. 
mit'e gidereJ..· fabrikayı aça
caktır. Bıındarı evvel KayseTi 
dokuma ve Eregli l;ömiir Jab
rikalarım gt•ıerek inşaatın 

son m:İ.) etini teth·ik edecek, 1 
lstanbul yolu ile lzmit'e gP. 
çecelilir. 

J 

, ____________ ......_ ________ _ 
ltalyan'lar 

Habeşistan'da Yeni Yerler 
işgal Etmişler. 

Avam Kamaras11ıda Lord 
Halifaks Ne Dedi? • 

Haberler doğru ise 13 ler komitesinin &ğır 
davraııması gayri tabiidir. Medeniyet hu 

hareketi takbih edecektir. 

- ----·-------Loodn, :31 (Radyo) - Lord 
ıu kameusınıo dftokO toplıo · 

lıeaoda Babet lmpar1toruoun 
bir telgufıoı mevzubıbıedeo 

Lord Seıll, Bıbee aeker,erf, ka 
dın •e çocoklarıo•n yedl giln· 
d nberl helyın'lır tarafıodıo 

lngiliz Deniz Kuvvetleri. 

zehirli g1Zle bombardımau r.dlllp 
edllmedfği baklundı bftkOmetln 
malumatı olup olmıdığını ıor

moı ve buoı mani olmek için 
BOyftk Brltanya bOkOmetlala 
ne gibi tedblrier aldıgıuı veya 

ılıcağıoı bfldfrmeelnl ietemiıtlr. 
Dlger Lordlar d11 Seıtl'lo bu 
ffkrlne teıfralı: eulklerlol bil · 
dtrmlelerdlr. -----------10 Dretnot, 5 kruvazör, 1 ta} yare gemisi, 

gemisi 12 destroyer, bir yığın denizaltı 

vesaire yaptırıla<'ak. 

Loudra 31 (A A) - DeyH 
Tel~raf ~Hete1lnlo nrdJğl bir 
habere gôre, loglllı htlluimeıl 
bu bafıe ıonana kıdar ııı~ı · 

dakl harb gemilerinin IDflll 

emrini •ertcektlr: 
10 drltant 
5 krunzör 
1 tayyare gemlıl, enaz ı 2 

deetroyt'r •e adedi benlla belit 
olmıyen denlzeltı gemlıl Ye 
topçeker. Bu proğr1m lngllte 
re'nlo bayak barpteoberl tatbik 
ettl~I en genlı projtremdır. 937 
yazında Gç kraHs3rlln daha 
yıp1ırılm111 muhtemeldir. Y 0 . 

karıdeld gemilerin yekt\a tonajı 

175,000 ton '" maıraf lerı 35 
milyon lagHlı liran ıt.tıcıklır. 
Bononla benber bu elpulıler 

25 krouzOr, birçok ırltnHt, 

torplto muhribi, topçeker n 

denlselta gemlıl ln111ını derplı 
edea bf"t ıenellk plinan ancak 
tik merbalulnl teıkll etmek· 
ıedlr. 

Londra, 31 (Radyo) 
Alim kemaruıada 80 m"b'uıa 
mokıbll 140 meb'uı bası ıay · 

yare cemiyetlerine usun "•deli 
kredi Hrllmeal tekllf ini tae· 
dik etmlıtlr. 

Jandarma Mehmed On-

Lord l:fallfıkf: hOkômet Da· 
mına eöı alarak demlotlr ki: 

- Bu baberlt:rlo doğru ol 
madığını bfldJrmek vasiyetinde 
bolunmıgı çok lııerdlm. Fakal 
hakumetlıı bomb1rdımen hık· 

kında malumatı yoktur. Eger 
ıtblrll gaz bombardımınları 

dogru lef', onOçler komheılola 
bu mea'.,fe karııııada rhemml· 

fyetıılı gibi harekel etmeel gaJrl 
tıhlldlr. loglltere, cemiyet pak· 

hnın kollektlf hareketle ııtbl · 

kini lıtemekte 
dedir. 

"t'e buna ama· 

Y elaıs eu mobıkkektar ki 
- Sonu 7 inci sahiJede 

General Vey

gaod Dedi Ki: 
Fransa, 
Yeniden 

Mftdataasıuı 

Tanzim Etmelidir. 

1 

Parfı, S l (Radyo) - Bet 
eenedenberl erkloı harbiye relı· 
llğl yapea generel Veygınd be· 
yanene bulunarak: 

-------------------ltalyan'lar ilerliyorlar. Habeş'ler Fafan Nehrinde ltal· , başı, Karıstnı öldürdü 
yan Kuvvetlerini 40 Kilometre Geri PosknrttOler! M h d -----

.. Frenn, bugGnka •11lyeıe 

gOre mDdlfa11ını yeniden ıan· 

ılm etmelidir, bududlarde itli· 
baz olunan tedbirlerin eaf bene 
bir ıekli yoktur, ancık r,mnl· 
yet tedbirleridir. Fraoıa'nın 

ıark hududlırı çok emindir . .., 
Demfttfr. ,-------, 

Yarın! e me , genç karısını ınavzer ve kasatura 

Londra, 31 
Ajıoıından: 

ı e yerın en vurup kaçtı. (A.A) - Royter 1 ·ı 21 • d 

11101 gölft bölgeılaln pek 
Yakındı halyen'ların eline ge· 
ç,ceAI anlaeılmakted.r. Zira hal · 
hn'lar ileri barekederlode biç· 
bir muknemete uAramemaktı · 
dırlar. 

Royter Ajaaııoın Adh Abebe 
lliQhıbtri bildiriyor: 

IJıggıbor cenubundan gelen 
~ltlln haberlere gôre, geçen hafta 

11
• ~brln cenubunda Graçyınt 

d •rl lllGrrezelerlle Naılbo or· 
Q••nu himaye eden Oabeo ileri 

lllGfreıelerl eratında tlddelll bir 
lhobırebe olmoetur. iki terafın 
~Ylatı l\la fe yarıla olırek biat 

111111•1uad ı r. 

1 
Son iki gOn Hrfıadı halyaa 1 

•t Filen nehri Qaertaaeki 
• 1 

Negıi~. geçen Dessie bombardımarırndan so1ıra teıkilwtında .. 
Ureobıl'• bdar 40 kllomelre yapılan bombardımande balkın 
llerlemftltrıe de Babe•'lerlD eehrl botıltmalue gôeterdt~i çı 
gece blcumlırı buolerı eıkl bokluk ıayeılnde yelaıı 4 el· 
bı&lanna çekllmeıe mecbur el •tifo ôldGğB aannedlllyor. Fil· 
mittir. baklka bılkabHa 111rroıaaa 

Enelkl 1DD e11111r ııerlae - Sonu ~ inci sa#Jj,Jiede -

-----
Dfto eabab IHl 7 ,30 dı Te· mareh e•lnde enlıteel Tnf lkle 

pecll'te Nizam ıokeğıada 18 ıdıodı biri oturuyordu. 
numarala nd" bir claeyeı olmuı, 
Pıoerbııı kôyG jand•rma bra 
kol kumıadeoı KGtehya'lı Meb 
mtd onbıeı; 111nıu kartona Ye 

kautura ile kartıı Beılbe'yl 
ôldlrmlt, klçmıetır. Oneyet 

şôyle olmaetar: 

Mebmed oubae•; bandın dört 
bee ıeDe eni Klıabyı'da Ha 
ılbe ile nleamtıtl. Ahi Maıtıh 
lllaballeılnden Çıl oAallersnclaa 
Baıeyla o~lo Mebo.ted onb .. , . 
1110 çocu~u olmımıttır. Bir 

lebtdenberl Pıa1rbat• köyl jao· 
darma brıkolanclı komandın 
hk ediyordu. Baılbe'nln Tepe· 

clk'te Nl11m ıok•l•n8• 18 Da· 

Mebmed onbıtı kerıeına çok 
dGıkGndft Ye onu çok ınlyor 
da. Pınarbaeında oturdukları 

nden öteye beriye mlıaflrlfğe 

gtım•lal hiç iıtemndl. Bael 
~; eon gGolerde kocııının 

de moHfıkeılnl alarak Tr.pe· 

clk'te eolıteılnln nine mlea 
f lrllle ~ltmletl. lkt gOaden 
beri enlıteılaln nlnde buh;nın 
Hatib,.; dDa eebıh 7 ,30 dı 

koca11 Mebmed oobaoının ya 
aındı bir jındarme olduğu bıl 
de eve gclcllflal gôrmDt n ken · 
dlılle konuımeA• bıtlamıetsr. 

Bir aralık mGnakat• beela 
- Sonu 7 inci sahif t1de -

Casuslar Arasın
da Harp! 

Yarından itibaren karileri 
mize sunuyoruz. Bu eser bı>y 

nelmilel casıısluğa aiddir ve 
esaslı bir tetkike ıstinad et· 
mekıedir. Baştan baıa laeye 
can ve merak uyandırıcıdır. 

Entellicens Servis 
Gestapo 

Gepeo 
ikinci BOro 

lıjlmlerl alhnd• çahı•n Ja. 
glllı, Alman, Ruıı u Frenııa 

CHDll febekelerJoiD naııl ÇI· 

. httalde11n1 gôrecekılnla! 
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Yeni Alman ( G ·· ·· T O H b Nil • \ • lstanbul 
Zeplin Balonu U n U n 8 V 8 ~ B 8 ;

011
e r ı ·. 8 ~ O j ...... .,_ 

Amerikıı';~·d:ğro oçtu Almanya, Müzakere Kapılario'ı" AÇık .. ~rimsô ve ··-·· J ... •Gazeteleri 
Fredrtkıh.tea aı (Radyo) - k Çanakkale Boğazı Ne Yazıyor. 

Alman'ların yeni ıeplln balona Bı ra mag"' a Ça lışı~To r. lıtıabol, 3t (A.A) - Co· 
ıHt 4,30 da eenubi Amerika J Fransa tezimize murlyet g11eteılade Yanoı Nadi, 
aeyıbahna batlımıttar. z,.pllnde - laglltere, Fraaııı n Almanya 
bulanea Roytet ıj.uıı moha· Avrupa'da Ekonomik Islahattan Israrla Bahsedile- tarattar imiş. .ruındakl mftaaeebetlula IOD 

biri; lf'plloln erımJl011l Bol k v o· H p k D T kt• f Ol k fııanbul. 31 (aıel) - Fnuea eafhaııadau bah1ederek Almın· 
ı.ada ar1111ı ftaerınden geı:tığtnı ce e 1 r ava 8 tı 8 e 1 U Daca tı r · haktımetıaıa, Çanakkale boA•· y•, barb tıtemıyea tagıiıı er. 
F ' b t F p ııaın tıbklml bnıaıaadakl nok· ran• aın; •onun ranea arlı, 31 (Radyo) - Parl Solr, cAlmaa eeYabı iki luırm olıcaktar. Birinci k11ma Alman mlJli klrı umamlyeılnl baglakl te· 
araalııl lıerlndea geçmeılae bıyılyet Ye terellala dartler teklifinin ilk iki maddeılne cevap nrmeğe mtlııude etmedltlnl, tal nasarımıH taraftar oldaAo mıyClllerlae bakıb tı gellıl gft· 
mClıeade edllmeıl için y•pılın ikinci kııma da erkloıbarpler temaıını doğra balmadıııaı blldlrrcektlr. hakkında baıı haberler gel· ıel hareketlealade daha llert 
mlracaall bllmr:z1lkten geldl'I c Bhler'la cnabı, etki enıpların afnl olacaktır. MHmaf lb mtl11kere ıemlolul açık bırakacak mektedlr. glderee bata etmlt olacaktır 
•e bava gemlıl Fraoea arezlıl n Alman hareketini mıkal gaıtumeıe çahııcıktır. Ayol umanda hnı misakı da U~rl ıftrftle · "ANADOLU - Bu hıberl hGkmaoa •eriyor n akhıellmla. 
Oıerloden geçmediği için ıeya cek. bllhıeea Anapa'aıa ekoQomlk 11labatı lilıamonda ııırar edlltcektlu demektedir. l alHa gauande kaydı ihtiyati• gılebeılnt temin ediyor. 
hıtte ıeklz ıHthk bir gıeclkme tellkld etmek gerektir. Aıım Uı1, Karan guetealade 

olaeığını blldlrmlıtlr. Zepllnde Litvinof Varşo- Amerı· ka . Iran Bulgaristan'da Hltler'la IOD ıeçlmde kuandıAı 
40 mDrettebat Ye 60 yoleu bftylk mo•dlakıyetln manuı 

nrdar. 3 nlııudı Rlyodajıaey va',·a Geldi. • idam kararları. Alman milletinin Ren meı'eleıl 
ro'ya •ıraeağı ıaylenlyor. J f A .k 'd k. El iL Sofya, 81 (Radyo) _ Bftk6 bir harbı kıdar dıyaaarea tek 

Parlı, 31 (Radyo) - Bin · VerıoH, 31 (Radyo) r&D, merl a a 1 Çİ Ve .R.0080• met aleyhine bereket edenlerin bir adam gibi Bhler'la arb· 

denbarg aepllolalo Franııa 4ze Sovyet Roııya hariciye komi· lf>SluklarJDI Kaldırdı. muhakemelerinde aıkeri mab ııadaa ytlrGyec=•RI demek oldu· 
rlndea uçoe yıpmık lıtedlğl Ye ıerl M. Llt•lnof VertoHY• gel· keme, eıkl dahiliye baklnı al · ~onu, bu . nılyet kar1111ada 
mGıHde edllmedtıırt mee'eleeln mit n gıyrl ruml olarak bir b K ı f il .: lb l Fraaaı'nın ne ••p•ca"'ı da aa· 

" lıtıubal, 31 (aael) - Amulka ile lran ar11ıadıld mClnıııebat ay o e e aarmay • •Y • · ı " 
den Fraaııa hna nııbfellerl m6ddet kılmııtır. rınd•a Kolıoderofu asılmak eık Fren111 ıeçlmlodeo ıoora 

boıalmoıtor. Dona eebep, b111 Amerlkı g11etelerlolo lna tıbln · 
haberdar değnıeraır. baıond• o1• r Vapur ıar·tıı- ıdam• mıbk•m edil· anıaı•••hlleeellrlaı beyan ediyor . .. hı hakkında neaakete uymayan bir ifade kullanmalarıdır. " ., u ıı· 
iO ıaat oçoı için yetecek 56 I mı-ı·rdlr. Z11nıa •aaeteelode (Halk Ye 

iL b J d ran h4klimetl bunan 6aerloe Amerlb'dıkl etçilik Ye kooıo r" " 
ton benıln, 50 IOD poıt• mi· " ay o u • . ıarenler) adla yıınaıadı Falih 

loıloklannı IAA• etmlıtlr. K k 'd nakalltı, 1500 kllo etyı, hG· l Um 8p1 8 Rıfkı Ata•, Tftrklftk'Ga her 
ııtaabal, 31 ( Radyo ) Vaılnıtoo, 31 (Rıdyo) - Royter ıjanıını gare Amerika KHe / 

ktlmet er .. tnı ile g11eteoHer ve Ç k y •eni bina, fabrika Ye ray açı· Bong . Koaı'tan blldlrlldlgtae telerlade .. bıa .. b aleyhlade çıkan mftaa1ebetılı bir tıkım y11ı· 1 an angın I 
mnbtallf tebetlara meaaop bir I lıııada AtıtGrk'e •e hGktlmete 

grre "Teyaa .. adında bir Jepon lar dolayaılle raa hGkumetl; Vıtlngtoa tlçlllAI ile AtDerlkıdıld 
çok klmıeler nrdır. M. Ekner; V 't b d gatterdlğl gn19mea Ye ear11lmaı Hpora; kayalık 1ablllerde bat batan koaıoloıloklanaıa kepıhlm11ını emretmlıtlr. Bu ... ,ar. azı e a,ın a 
meıahld olarak ıepllnde bu beğhlığı kayd Ye Kemaliım'ln 

mııtar. lmdıd lıaretlerl bir diplomatik mbnaeebetlerla keıllmeııi mahiyetinde deAlldlr. Ame· bı'r komı'serı·mı'z Jtldfl 
lanmaktadır. u milletin Hbdet Ye tecaa8.0al 

mGddet ıoara gelmea olmuıtor. rlka'aıa Tahran ıef iri faallyetlne deHm ed~eektlr. 
Berlla, 31 (Radyo) - Bu· 

gln Fredrlkahdeo'den bir kı 
b!llınk bılon Br~~ur•'ya ma 
lHeeclben herek et etmlttlr. 
Fraaıa bGkdmetf, ıtpllnla 

Fran1a afaklarındıa geçmeel 
hakkındaki cnıbı geç verildi 
AIDden, ıtplln Felemenk 70 
a..a takip etmltılr. 

Hindistan'da 
Kaçakçılık 

Loadra 31 (Radyo) - Hin· 
•tıtaa'da K.alkGta'da kaçakçılık 

-,apaa bir çeteye meaaob 38 
kitinin mobıkemeelne baıl•D· 
mııtar. Da çetenin menıupl1rı 

&meal Te Yahadldea lbanttlr. 
Kalktlta mahıllelerladen birin· 
de bGyftk bir kôtk4 balanın 

çete relıl Duld; ortadan kay· 
bolmuoıar. Çetenin; fHllyetlnl 
çok genltlettlğl, hına teıkllA · 

tını Auopa'yı kadar aaattığı, 

Blndlııtan h11laeılae bftyClk 
sararlar yaphğı aalıtılmıetır. 

Budapeşte radyosunda 
TOrk gecesi 

Ankara, 81 (A.A) - Buda 
pette rady01aadı yerın akı•m 

Tlrklye Hıtl ile ıam ıeklıde 
ı~nç •natklrlır1mızın eı"'rle 

rladea lııtlfade edilmek ıoretlle 
bir koalf'r nrlleeektlr. Koaıe· 
re Tlrk muılklılol anlatan Ma 
car'ea bir koaoıma ile bati•· 
Bacaktır. 

Vapuru bnlaaaa 30 kitinin • • • .letınbal 31 (Baıuıl) - Bu temin için yıptığı bGylk eetr· 

aklhell meçbald6t. N • h A J M ? KCln K.amklpı'da bir yangın den bahledlyor. ) 8 yet S 1 J yor U • oldu, iki ev yandı. Bldlıe ea- Son Potta gaseteıl, Fraaıız 
Haydut 1 ar naııındı yetlteD pollı koml~rl dlplomaııtılala çok artan IOD 

b• b k d J M d• • T h S l""b• R MGalr duman yOıGnden boAu · fHUyetlnla en eeaıh hedefi 
ır an ayı soy u ar er IVt'nlll 8 tası.. e a ıyet.. 8· lerık atdCl. So•yetlerle Leblııtan'• yaklattır· 
Mellll (lepıayol F11ı) - 31 J • V N• h R f mık Ye bu ıarttle Frea1a'aın 

(Radyo) - Bu ıab•b, Bllbıo por. tıraz e 1 ayet ee.... Celal Bayar etrafında Belçika, Felemenk, 

baakua•• glreD meçllal heydal· Treatoa, 31 (Radyo) - Uodberg'la çoeaıaaaa katil; idam f b l' l' Leblıtaa, ÇekoeloHkya H A•nı· 
lal' memadan taHDC.lal'la leh• hLA e stan u a ge ıyor 
dld ederek 100,000 peçeta al 
mıılar H oıomoblllerle kıçmıı. 

lardır. 

Saat 20 de, MelllA'dan yirmi 
mil me•fede birkaç kiti n 

mı aum optman'ın idamından 33 eaet enel ıf dlnnı top· torya'aın da balaaaea~ı blylk 
laaarak ••il tarafından nrllen tecil kararının ferdaııada baehyın lıtanbal, 3l (Ôael) - İktı bir mnıume vGeade getirmek 
tahkikat 4aerlade tetklkaıa bıılımıttar. nd Vekili Celil Bayar, eoma oldaıaaa, bu tahakkuk ederee 

Kriminoloji mltaha•ııı Rober Hlkı'ln npora tetkik edllmlttlr. gdaG buraya geleeek H D)'Ut· dDaya tarihinin gene bir d3· 
B ~ .::ıı_ LI db 'I l taraca maddeler lablıarı amam a raporcu; D etg a çoeutona ça anların kullaadıkl•ra m4'r· aGm aokta111aa nraea&ıaı ya· 
dlHn tahta11aın, Hoptmın'ın evinin d3feme tahtuıaa bense· mOdftrlGIG nılyetlal tetkik ede ııyor. 

çaha•a -paranın bir kıımı elde medlğl bildirilmekte, .. bitlerin bu tabtalaran ayal oldukları rektlr. ç· K ft 
edllmitllr. baklundakl lfıdelerl reddedllmektedlr. Af dlHaınıa alom ee11. Elena Venizelos ın om -
Bir Artist öldo. ııaı mlebbed bıpee tah•ll etmeıl eellblyetl dıbllladedlr. Fakat • ti . F r •. 

bayle bir karar Vtırdtgı nadirdir, tecil kararı Yermeel de muh· Bfltlln servetini Yunan nıs erı aa ıye 1• 
Loadr•, 31 (Radyo) - Prl 

madoana Roatçlta bir ço~ok 

dDayıya getirirken 3lmGıtGr. 

ÔlftmGn aebebl, tlryıada hlııl 

olan bir dGğGmdGr. K.eadlıi 

bir baagerla kar111 idi. 

iflas Etmiş 
Cennre, 31 (Rıdyo) - Hıy. 

HD bıbçeıl idareal lf Ilı etti 
Alnden bahçedeki bıyvıolar; 

muhtelif yerlerdeki bahçelere 
ıaıalıeaktar. 

Cevad Bern 
Elçisi Oluyor 

leteabal 31 (aıel) - Bern 
elçlllAlmladen llllfa eden Ce· 
ma1 lt.lmG'atla yerlae Viyan• 
elçlıl Cend layla edlleeekılr. 

temeldir. milletine bağışlıyor Htıkt1metle 
Trentoa, 31 tRıdyo) - Af dltaaı; kaıll Hoptmaaın ee111ının ,.arpıaıyorlar. 

lklael defa teclll hakkındaki talebi reddetmlttlr. lııanbol 31 (Özel) - Ati ,... Y 

Nnyork, 51 ( Rıdyo ) - Hoptman'ıa ldaml artık bir ıaat na'dıo gelen hıberlere gOre 
me1'elHlcllr. Af mabkemetlndea lıteallea af talebi reddedllmlıtlr. M. Venlıeloe'on kara11, elli 
Vail Hofmıa, "Boptmaa'ıa ea 808 dakıkada u .. aua bolanm. ğı mllyonlok ıenetlal Yoaea hı · 
huır oldaıana bildirmek ıoretlle hayatını kortarmHı mim. yır kurumlarına n lılerlae ,.. 
kGnder, Mad•m Boptman'ın ba buıaıta mnld Yardır. ÇOnkG ılyet eımlttlr. 
bu kadın da birçok eerara nkıftır. ,. demltılr. Devlet Varİ-

Boptman'ıa uakata da beaGz amidin tamamen keımlı değildir. 
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SVeÇ r USU lııtıabol, 31 (Ôael) - Darı 
için Tezahorat Hazırlanıyor. .,1ak dev1eı .. ,ıdıt• geçen ,. •. 

ha dört ayına alıbetle 13 mil· 

Pekin, 31 (Radyo) Çin 
komGnlıtlerlala hareketi genle· 
lemlıtlr. Baal1ra k•rıı yeDI 
bftktlmet kanetlerl g6nderll· 
mlıtlr. 

Ftng-Çl Yang K.o, komGalıı· 
lerla elinde balonmaktad1r. 81· 
kdmet ko netleri; bu ıebre ya· 
kın olan Hanaya tarmıetar. Ko. 
mtlnlıtlerla, barpılı geri çeki· 
leceğl tahmin ediliyor. 

Londra, 31 (Radyo) - Bu 
glo lrak'ıaa ihraç edilen Ye 
Fraaıa tarafından Sarlye'de lı 

klalın kıbal edilen Aı6rller 

Stokbolm 31 (Radyo) - lı you bir faslılık gaıtermektecllr. 
.eç hDkdmetl; or ... aaaa mo 
dern kanetlerle takYlyeelnl 
kırarlaıtırmııhr. Ona konet· 
lerl tabıleata 11 milyon frank 
birden arttırılmııtsr. AAır Ye 
bafU bombardıman tayyareleri 
ahaıeaktır. K.era ordoıo da 

Polonya ., 
Mısır · Habeşistan ile ticaret 

namına 

mııtır. 

b111 teıaharat yıpıl 

kanetlendlrlleeektlr. 

Clbotl, 31 (Radyo) - Maıar 

ııliblahmer heyeti pertembe 
peqembe gGal tamamen Ha 
betlııaa'ı terketmlı olaeıktar. 

Bundan bıtka ineç Ye Fele· 
menk ullblahmerlerloe men· 

muahedesi yapıyoruz. 

/NEMASINDA TELEFON 2578 Y akal&D&Dl&r ıop iki doktor da Bıbeılıtaa'ı 
Bugftn Yıla11 11hraerler •ftcada getirmekle bltCla danyad• lıtlbar eden, gtlaeller geaelt, 

beyaz perdenin eıılı mellkeel, altın ıeııll Mıcar yıldııı E k
• ç· d b ıerketmek Oaeredlrler. 

s ı ın ış akanını • • 
Jtldn 1 · Berlın Gazetelerı u ren ermış. 

Ankara, 31 (Gsel) - HGktl· 
metlmlıle Polonya bGktlmetl 
er11ıada bir ticaret muabedeıl 

ıkdedlleeektlr. Ba maabedenla 
akdi için gelen Polonya heyeti 
ile lktaıat nklletlnde masa· 
kerelere h•ılaamııtır. ~Yakında 
bir Alman heyeti de geleeek .e 

.Al"'ıny• ile yıpılaetık ticaret 
lılerlmlıln genlıletllmed lçJD 
yeni eeaılar teeblı edllteektlr. 

MARTHA EGGERTH 
Amerika'yı gltmeıdt1n enet en aoa olarak Anupa'da •Gcuda getlrdlAI Ye geçen ay Beyoğ 

la'ada MELEK. elaemaıı alonl•rını mlttmıdt ılkıt . tafaalle 15 ~la inleterek eenenla bGUla 
buılıt rekorlerıaı kırmağ• maYaffık olan 

l{LO - l{J~O 
·AŞK YOLU-

Aşk, mDzik, neşe; çılgınlık ve en gOzel şarkılarla sislenmiş 
hakiki bir san'at harikası 

Naokln, 81 (Radyo) - E•· Flinden'in söylevi 
nice dıt bakan Vaa·Ça-Hea'I fçin ne yazıyorlar 
ıolkaıd aeıieeal ile eoa saman 
dı aldlrenler Çin çamur bq 
kanı ve bıt kamaadaoı Çıag 
Kıy ş .. k',. ıolkaıd yapmak lıtl · 
yrnler ayal .. b11lerdır. Comar 
rel•; mobafıılarıaın teyakkoıa 
.. yeılnde muhakkak bir alClm· 
den karlahnaıtar. Salkudçıla 
rıD bııında bir general nrdır. 

Salkuclçılardaa d6rde So91et 
aoprrklerında tatalmaıtar. Ban· 
tarı• mabakrmelerlne btme• 

Berlla, 31 (Radyo)- Alman 
gaıetelerl; P•ıar gllal radyoda 
bir aaıok lrad etmlt olan 
Fran•• dat bakanı M. FIAnden'la 
noıkuao telılr ederek aleyhde 
ae1rlyat yıpmektadırlar. Bu 
geaeteler; FIAadeo'ln Frınıııı· 

lana ıalh latedlklerlnl ~yle· 

metine mukabil ıulha temin 
edecek hiç bir hareket gatte· 
rllmedlllal, dOımanhk tobama 

orı.r. 

GOmrftk ambarında 
bir hırsızlık oldu 
G6mrtlk ambarında Ultftncl 

HGleyla ogln Nrıet'e ald iki 
nadık içinde 125 ktlo mlll••· 
nın çahndılıaı .., çalanlar•~ 

gtlmrak ambar memaılarındı• 

Mahmud oııa H•kkı .. ko· 
mlayonoa Remsi oıta Adil ile 
hamal. Ali oldukları aal ... ••• ,. 



~Çim-dik-ler __....I ş E ~H i Rd• .H .A e· E R . LE R-·i 
Kadın ve sulh 

Konseyin Londra tiçtlmaında 
f qglllı kad,olırı aulh lehine 
tezahilrat yapmışlar, taksi oto· 
mobfllerlnde "Almanya barııı 

lateyor, Bfz neden istemeyelim? .. 
Avrupa kıt11ında hfrlbfrlerfnln 
kafalarını yarıyorlarH bfıe ne?,, 
cftmlelerlnl tavıyan levbalula 
.dola,mıtlar .. 

Hayata, hattA tatlhe ve kah 
ramanlara bile bakim olan ka· 
dan, yalnız harb · sulh itinde 
mftesalr ve naf fz olamamıftır. 

Eııkldeo kadın aulh hteylnce, 
dudaklarda gayri ihtiyari bir gil 
lOmaeme threyor ve lnaan; 

- Yapma Bayanım, etme 
eyleme, harb oluraa Hnld aana 
ne?..1 

Diyordu, ÇOnkQ cephede afi· 
rftneo, bod~dlarda can veren 
veya kola, kanadı kesilmle ley· 
lek halinde memleketine dönen, 
ıadece erkekti.. 

Fakat bugnn, vaziyet değlıı · 

mletir. 
Harb ve dOııman için, artık 

hodod yoktur. Tayyare, cephe· 
lerln en gerisine kadar geliyor 
ve kadın sulh isterken; 

- Bunda benim yuvam, be · 
nim çoluk çocuğum, benlnı ko· 
cam, karde,ım, ve milletim 
baba mevzoodut! 

Diyor. Danka kadın ağzında 
sulh istemek, sahte bir göste· 
rlıtl, olmdl ise ciddi bir ifade 
oldu .. Fakat korkarım ki, ka 
dan, kalbinin dileklerini değil, 

maruf ve meşhur f endlnl bile 
kullınaa, ıulb için erkek dip· 
lomata sör. geçlrtemlyecek .. Kı · 

lıbık erkek tipi, sadece dtplo 
mathkta ve politika oyunlarında 
kazaklışıyor. Bllmtım nerede 
ok odam: 

Bir meb'oe, pnlameotoda 
kadınlar aleyhinde epice atmıe, 
eavurmoo. Akıam ne gelince, 
kaıısı adamcığızı bir ıemf z 
hıtlamış. 

Zı11;1an geçmle, ayni Hylav, 
harb lehine beyanat yıpmıo. 

Karısı ise, harbın amaneıı bir 
daı,manı imiş. Erteel gftn ko· 
caeının beyanatını okuyunca, 
adımın eve gelmesini bile bek· 
lemeyerek parlamentoya gltmlo, 
.. ocaııını çağırtmııı, elbleelerlnl, 
yakasını, cömleğlnl pırçalamıe .. 

OJplomıt, perlıın bir vazl 
yetle içeriye ılrerken, arkadao· 
ları eormoı,lar: 

- Y aha, ne oldun, nedir 
bu karının yaptığı eeyler? 

Diplomat acı acı gQlmftş: 

- Ne yapılım, demiş, birisi 
evlilik işi, diğeri ise vatan, 
millet mee'elesl.. Her lldıine de 
razıyız! 

Gôrülfiyor ki, adamcağız, ka· 
rıeından dayak yldlğl h•lde, 
politika itinde gene bzakJaeı · 

yor ve yapacağını yapıyor. Bt· 
naenıleyh, kadınların eolh le 
hine olın tezahftrleri de neti 
ceıılz kalmağı mahkt1mdu: .. 

• • • 
11Tok Dil,, e! 
Se•lyene lnmlyeceğlm . Seni, 

cehlin, blçırellğlnle baş baıa 

bırakıyorum. Y ıloız, dostum 
Ali Şe•ket'e acıyorum ki kalp 
yazılarına bir ıekll verebilmek, 
bir yaldız verebilmek için bel· 
ki de peni adam edinceye ka· 
dar ~ergftn ıha teri dökecektir. 
Muaahblh n mar"utpler de 
yezılarını dizerken .. dlılerlolo 
ıraaından ~zatı ' fazılınenfıe hl· . ' 
taben blrıerler okuyacaklardır. 

Onların bo ahnterloe mukabil, 
kendilerine hlçolmazaı ilin tı 
rlfeııl mlelllt1 bir Gcret verirsen, 

Viliyet Umumi Meclisi 
Dün De Toplandı. 

Belediye, Şehir için 
Otobüsler Getirtecektir. 

Köy muallimlerine ev yaptırılacak. Bazı köprft Kordon'tla lşliyecek Otobüsler iki 
ve yolların inşasının pr!grama alınması istendi Katlı Ve 45 Kişilik Olacaktır . 

Vilayet umumi r.aecllııl dftn alsıt koomaeı bıkkındı Edib _... ........ --~~~---~~~~~~-
ıaat 14,30 da vllıiyet salonunda (Tire) nln takriri ve Tfre - Gök Ş eh l rde otobQe lıletme itini konması için belediyece lbım 

Vail fazlı Gülec'in baıkınh· çeo, Gökçen - Eğrldere, Paıı· belediyenin imtiyaz hakkından gelen deği,tkllk yaptmlmağa 

ğında toplanmıetır. Geçen zabıt 
bazı değlıılkllklerle kabul edil· 
dlkıen soora gelen evrakın 

okunmasını bışlaomıı, hususi 
idarelerce yapılacak lneaat ve 
tamirat tahelBBtının Nafıa fasıl · 

larr arasını konolmHı icap et· 
tlğlnden bu lşleıl yapacak fen 
memurları için bftdçeye 1500 
Jfrahk harclrah konulması hak· 
kandaki Nafıa 1;ekAletl mek· 
tuba Nafıa encftmenlne, yeni 
hoca muallim nklll Ragıb'tn 

934 seneelnd n alacığı olan 38 
liranın aayuna konulması hale· 
kandaki teklif ve küllürpark 
için vJlayet tezkeresi bOdçe en· 
cQmenlne hanle edilmiştir. 

Mezuniyetle Iatınbul'da bula· 
nan Aza Sabire Salt'a daha bir 
hafta izin verilmesi kabül 
olonmuı,tor. 

Bergamı'dakl Asar11tlkayı te· 
tebbü edecek yeril ve yabancı 
ilim adamları için Kühftr bı
kanhğ1Dca lnşaema baelanan 
fakat ikmal edllemlyecağt an · 
lışılın (ilim e•I) binasının vl · 
Jayet bOdceslnden 6 . 7 bin 
lira sarf ile ikmal edilmesi hık· 
kmda Bergama azaemdan Na 
f lz'ln takriri okunmuş ve vali: 

- Biz bonon için ayrıca 

tahsisat koymaylz. Mevcud tah 
slaatımızdan buna bir miktar 
ayJrabUlrlz. Ancak bono yap· 
mak lııterken KültQr bakanlı · 

ğınca bo binanın vllAyete ter· 
ki şarttır. 

• 
Demiştir. Bundan sonra ıak· 

rfr, Nafıa ve badce encilmenle· 
rJne gönderllml,ıir. 

Üç ııenelik proğrıma dahil 
bulunan, fakat yapılmayan Kah
ret köprGaft için bftdçeye tıh--mesleğimize olan hftrmet bor· 
cono yerine getlrmlo olunun .. 
Bonon, kendince mevhum kıy· 

met ve şöhretin he1Jabına da 
faydaaı olur. Çftnkft blrgftn ge· 
ne mu.azenen bozulur da; 

1 - Develer kom eabraııı 

içinde lap lap lap lap diye ko 
ı,uyorlardı . 

2 - Zeyd lbnl Amr belin· 
deki kılıcın kıyışını sıkıştırdı! 

Diye yazarsan, onları da taıı · 

bih ederler çftnkil 
1 - Senden baeka leblebi 

Radar muhakemesi (Bilgisi değtl) 
olan her lnBBn billt ki, kum 
içinde yürüyen devenin (Lap 
lap lap) şeklinde bir ayak ersi 
yoktur. Hani; neredeyse, 11Ke 
diler kaldırımlarda dört nalı 

takıtak ıakatak diye koşuyor 

ve dftnya ayaklanıyordu .. diye · 
cekaln .. 

2 - Cahlltyet devrinde bel· 
de luhç kayışı yoktu. Kılıçları 

omuzdan aııarlardı . Bu kadar 
cık ı,eyl bilmeyen lnaan, bll· 

mem ne dilini tarihe ..,uz1tmama· ... 
hdır. GörOyorıun ki, zamanı 

gelince, 'hu mobıyyel kayıtla 

adamı dlllnden ., ve: kaleminden 
aeıyorlar. Sakın "Son eöz11 diye 
ikinci bir fıkra yazıp bllAhare 
karılamanı yalımı .. Sen hergftn 

yılası yoll~rının Oç yıllık pro 
ğrama konması hakkındaki tak 
rlJ Nafıa encümenine gönderli 
mlştlr. 

Mokellef y ıı l amelesi tahslell· 
tından 12588 llrauın mahsubu 
hakkındaki muhısebel hususiye 
mftdOrlüğQnOn teklif 1 btıdce 

encftmenlne, Bergama-lnlndl 
yolunun Abaoçeşme me•kllnla 
tışları çekilmiş ve toprak tee · 
vlyesl de kısmen yapılma olduğu 
halde ikmal edllmeml11 bulun· 
doğundan bo yolun dö~eme 

uetaııı ftcretl olarak 500 liralık 

tahsisat kabul edilmesi hakkın 
dakt Nafiz ( Bergama ) , teklifi 
Nafıa encftmenlne havale edil 
mhtlr. 

Doktor Osman Yonns (lı 

mir) in köy muallimlerine ev 
yaptırılmım ve birer ziraat tar· 
laeı ılıomaeı hakkındaki takriri . 
Ozerlne, köy moalllmlerloe 
mesken bedeli namlle bir taz . 
mlnıt esası mevcod • c kanunu 
mahsusla bir mnddet için tecil 
e:dllmfş olmaeına binaen vll!yet 
gelir ve glderlerlnde muallim 
lere ev yaphrmak için bir mev· 
zo bolonmadığına, ziraat tarla 

~ larına gelince bunların tedarik 
ve tiitblkt kôylGnftn isteğine 

bağlı vazifelerden olduğa el· 
betle kftltQr badceelul alAkadar 
etmediğine dalı· maarif encü· 
meninin maz

1

bataaı okunmuş 
ve kabul edilmekle beraber ıl · 

raatle iştigal etmek iııtlyP.n mo 
alllmler yerltrlnde kaldıkları 

mGddetçe bir miktar arazi te. 
mini için vllAyetln k~ylO nez 
dinde teşebbOııte bulunmHı ek· 
eerlyetle kararlaştırılmıştır. 

lııtlfıde ile kendisi yapaeağt0ı, baılanacaktır. 

bonon için şarbayhkça bazı te· Belediyenin ıehlrde otobGe 
ıebbOılere girişildiğini yazmıe· işletmesi için biUçedeo tahal11t 
tık. Bu teııebbftıı llerleml,tfr. ayıılmıeı meıı'eleıl eehlr mecll · 

Belediye makine mahendlall· ılnio bugftnlı:ft toplantııında, 

ğlnc., bu fş ftzerfnde çalışılmak· olamadığı takdirde ikinci top 
tadır. Muhtelif acenteler, bele· lıotısında görftşftlecektlr. Tıh .. 
diyenin fıletmek lııtedlğf oto· ııleat ayrtldıktın sonra beledi 
biller için IJHbıylığa bazı te~· yenin yapacağı siparişler ftzerlne 
Uf Jerde bolunmoelardır. nlbıyr.t iki ay aonra makineler 

Belediyeden aldığımız malu fzmlr'• geleeek üçftncft ıy bıı · 
mata göre belediyenin işleteceği lıngıcında belediye oıobGıı fıle· 
otobfisler benzinle dtğtl, ma· tecektlr. 
zotla lşllyeo clnııten ol•cak ve 
çok az bir maııraf la çalııtmla · 

caktır. Bunlar icabında So•yet 
Ruııya n J ugtltere'de olda~o 
gibi teksif edllmle havagazı ile 
de lııllyebilecekdr. 

Kordon'da hllyecek otobtıe 

arı1baları 45 klııl atabilecek de · 
recede hftyftk ve iki katlı ola. 
caktır. Diğer yerlere feletllecek 
otobftııler iııe tek katlı olacak· 
tır. Bu otobftıtlerln şaeelerl doğ· 

rodeo dôğruya otobftıı ıaeeel 

olarak getirtilecek, karoserlerl 
borada yııptırılacaktır. Beledi· 
yenin getlrtectği otobfislerln 
şimdiki oıobOıılerden daha ra· 
bat olacağı söyleniyor. 

Şarbay doktor Behçet Uz; 

don belrdlye makine mnhendlııl 
ile birlikte belediyenin işlete 

ceğl otcbılsler için gar•j lttlbH 
edilecek olan rıhtım elrketlne 
iid eski tramvay ahırlarının 

bolanduğu yerde tetkikat yap 
mışlardır. 

Buraııının bir garaj haline 

Oil inkılabı 
ve Bir Tedkik. 

Maarif Vekltetladen ıehrl· 

mlzdekl alAkadarlan gelen bir 
bildirimde dil lokılAbının mek· 
teplerdekl gidişi Ozerlne etftd· 
ler yıpılmaaına karar verildiği 
ve lllı:mekteplerln ıon aıaıf la· 
rlle orıımekteplerln birinci ve 
ikinci ıımıf farında Tftrlı:çe den 
lerlnde talebenin yazdıkları ya· 
ııların tedklkioe lftıom görCll· 
düğft bildirilmiştir. Bo sınıf· 

lardakt muallimlerin Tarkçe 

Yüksek Mektep 
Mezunları. 

Tım aııkeri ehllyetnımeel 

olop ıa ikmal imtihanına kal 
mak soretlle aekere gldemlyen 
yftkeet mektt>p mesunlarımn; 

lam veya yükeek ehllyetnımeel 
olup ta mftracaa.t ettikleri halde 
eabbt ıebeplerden ötftrG aıkere 
alınamıyarak tecil edllmlı olan 
yftkııek mektep mezunları vasi· 
yetinde bulundukları ınlaııl 

mııtır. Maliye VekAletlnden vl· 
IAyete gelen bildirimde 2 3350 
sayılı kararname hftkmGnftn 
bunlara da teşmlll icra vekllltrl 
heyetlncr kararlaştırılmıı, oldu· 
ğu blldlrilml,tlr. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi bagan ıaat 16 da 

Nisan devreel ıoplanulerına bae· 
hyacılr.tır. Rozn1111eye göre yeni 

yıl bfttçeııl ile ıarbayhğın bHı 

teklifleri gôrtıttllecektir. Do me 

yanda en mfthlmmes'ele; bele· 
diyenin eehlrde otobils lıııletmesl 
için bGtçede tıhalaat ayrılmaeı 

hakkındaki tekliftir. Ge:c;en top· 
lantı devreılnde encftmenlerde 
kalmıı olan meıı'eleler de gôrft· 
,alecelr.tlr. ----

Varidat mOdOrtl 
Defterdarlık Varidat cnadar 

IGğGne ıayln edllmlııı olan Bey· 
oğlu varidat tahakkuk mftfeuı,ı 
ilhamı gelerek yeni nslfeelne 
baelımıt ve bCUftn maliye ıube · 
Jerial ıdolışarek tefılo etmletlr. 

lklnclkordon'da ReddtUhak 
mektebi olarak legal edilen 
Yun11nh evinin kira parası ola. 
rak Mllli EmlAk m6dftrl0ğftne 

-.erilmesi IAzımgelen 2026 Ura 
için Maarif bfttçeıılnln icar fae · 
lına tahelaat konması bıkkın· 

dakl Maarff encGmenl mazbı 

IHı bGtçe encOaıenloe gönde· 
rllmiıtlr. Bazı takrlrler daha 
Ald oldukları encftmenlere ha· 
vale edilerek celseye ıon verll-

derıılerlnde talebenin yazdıkları 
mtıtlr. Mecllıı, Cuma g6nll eı· 

· yazılerdın beğendiklerinden bir 
at ondörtte toplanacaktır. 

Yaz çalışması 
Vilayetçe verilmiş olan karara 

göre bugftndeo lılbıren resmi 

dairelerde memurlar saat sekiz 
den on ikiye ve ondörtten on 
sekize kadar çılııacaklardır. 

kaç tıoeei latenmlııtlr. Bunlar 
Benal Nevzad Tork dili tedklk cemiyetine 

İzmir saylavı Benal Nevzad gönderilerek orada tedklk olu· 
Aokara'dao şehıimlze gelmtoıir. nacaktır. 

HARRY BAUR 
Sau'atının erişilmez kudretini ispat ediyor 

HAYAT ACILARI 
Onun yepyeni bir tarzda çetlrdlğl hakiki bir san 'ıt eseridir 

TAYYARE Si• NEMASI iki gtınden beri bu filmi görmek için 
gelenlerle dolup boşıhyor 

-----~~~~~~-.... ı~~------~~~-
Bu J ilme ilcive olarak ALI BABA Bu hafta da gösterilecektir 

Ayrıca : Türkçe sözlQ FOKS dOnva 
J 

haberleri 

menno nrmlş oluyorııon . . Te· SEANS LA R Cumartesi ve pazar g6nlerl saat 13 ıeınıı nda (Ali Baba) g&aterlllr. yazdıkça baoa da nef lı bir alay ı .................. 8.e•r•~•G•n•2•,•30İılll•Sııl,4iıl0••9•, 1•5•H•a•y•ı•t•a•c•al•ar•ı•. _4,•0•5•--•7• ,3•5•A•li•b•ıb•ıllm 
oekkor ederim. Ç. 

Sa11 ,&irini koğQQ 
şımarık ı~vk ! 

Menemen'den bir mektup 
aldım. Okpdok.laruP• fQ•PI: 
madım: 

iıı ellrl Veyıel, Foça'y•, 
oradan dı Menemep'e gltmt,, 
Bittabi bugGnkG modern 'far~ 
muelldıl bakımındın e11z a4lrl, 
artık dftnGn btkGI bedeıt ıeJ .. 
ıerlal değildir. 

Sas şiiri Veyıel, Menemen· 
de konser varmek için uıuleıı 
maeaade lıtemlı ve kendisine, 

- Aııklar devrinde de~Ulz! 
Şeklinde bir red cevabı ve· 

rllmlttlr. Şu kftçftcftk cilmleyl 
Tilrk lnkılAbı ve bogOnGn tek· 
nlk, yepyeni telikkllerl ile 
tetkike kalkıııreak, karıımızda 

zuallı bir zihniyetin çarpılmıt 

gölgesi ımtacaktır. 

SH ıAlrl nedir? 
Dünka cemiyet içinde, köy 

köy dolıeıp kapı dibinde, ca· 
mi köııeelode bir 111blfe kuran 
okuyan ve heybesini dolduran 
yobaz tipi mi, hı yır! 

Saz şiiri kimdir? 
Yemen illerinde Veyıel Kı 

ranl gtbl bağrı açık, derbeder, 
elinde çatlak Hzı, derme çat · 
ma, ağızdan ilhamlı aereerl bir 
Atık mı? 

Yine hayır!. 

BugGnOn aaz oAlrf, halk mu· 
ılklmlzln elimizde bhbllen 
yegloe &1natkArıdır. Blı ona, 
bir baba yadlgArı, bir ana mi· 
raııı olarak tanıtmak, dtolemek 
ve dinletmek lııterkeu, onu 
c:Aeıklar devrinde dtğlllu diye 
koğmak, bogftne hAklm olan 
milli telakkiyi ve zihniyeti an· 
lamımak demektir. 

TOrk tarihlnto, Tark dilinin 
hnloelerlnl araıttran bogftakft 
maabet Tarlı: ilmi, balkın için· 
den gelen ıarkılara, onun en· 
gln ruhundan, 11tırabındın 1 ha. 
yatından, heyecanlarındın, sev· 
daeından kop•n ııeılere de ayni 
kıymeti vermlıtlr. 8111 ı,ark 

muılklılaln mezarının yanı ba 
şandı halk moelklıtnln betiğini 
kuran bir neıılllz .. A,ıklar dn· 
rl de ne demektir. 

Bu, bir gerilik değil, bir 
medeniyettir ki, anlamak için 
ona gl\re bir kafa terblye1lne 
tbtlyaç gösteriyor. 

Tamburacı Oımın, Ankara 
radyosundan dGnyaya hitap eder· 
ken, his, glJzlerlnden mahrum 
halk ıAlrl Veyıel'I Jzmlr hal· 
kevlnde dinledik.. Ve bGyGk· 
ler, Anadolunun havaıııaı, oll· 
rint, ıeelnl, nağmelerini dinle. 
sinler diye Veyeel'I Foça'ya, 
Meneırıen'e, Mınlea'yı gônd.,r· 
diler .. 

• • • 
Meyhane mHaeındı Rumba· 

ya ve Bel'ell kıaa avuç pııla· 

t•n iptidai zevk ve ıözftm ona 
tiyatro komp:nyalır1oa lltlfaı 

buyuran slhnlyet, bizim ıaz 

tAlrlerlmlzln ve halk eetetlgi 
ofa tkare11ında boynunu kır· 

maluLr. 
Orhan Rahmi Gökçe 

~~~--~-... -----------
lobisarlarda tekaOdler 

Jahlearlrr ld•reel tekaftd me· 
morları hakkındaki kanon dan 
lnblearlar ldıreıine tebllA edil· 
mlotlr, 

Fabrika kıımındın ~abda, 
Nuri ve Bedm, altmıııı y1ııını 
tecavDs tıtmlı olduklarından 

takaGde ıevkedllmlılerdlr. Ken· 
dllerlne tazmlart verilecektir. 

idare merkezinde dftn 10-15 
memurna tekıGde ınkednaıgı 
haber ılınmıthr, 
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Napolyon Bonapart'ın Maceraları Mıol11, 30 (Boıuat) - Mı 

İkinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Andre benim lçlu mi 

~endlıılol öldftrdO? 

- 8ıy1r... ÔldO, ecellle 
lahı bir kahraman gibi.. Her 
ikimizi da lf feulkten ıonra 

lUd6! .. 
&Ozel Bellflotı 

- Andre... Aodrem!. 
Diye haykırdı. 

GOzel kadının yelı ve uıhra 

hına had yoktu. Booapart, mtı · 

lbtm Aodre Fare'olo ölftmünfi 

ölOmOoO baatan hııa anlıth ve 
sonunda: 

- Son sözO, ılze oldu; gü 
ıel Belltlot'umu çığırın .. 

Dedi. 

- Gazel Belliloı'u mu? 
- Şimdi neden dolayı bir· 

birimizin olamıyacığımızı ao 

ladınız, değU m•? Ben artık 
elzo bu lalmle bhab edeblllr 
miyim? 

Gazel kadın biran durdu, 
sonra ellerlle yQzQoQ kıpıth, 

hıçkırıklarla eğlamağa bııladı: 

- Bıkkınaz var -Dedi· bun · 
dın sonra 1rımızda hiçbir md 

nuebet mOmkOo olamaz Ebe· 

diyen olamaz! 

Blraa daha ağladıktan sonra 
tekru eordo: 

- Mezarı nerede?. 

- Yafa'da kendisine bir 

mezar yaptırdım. Üzerine de 
ıunu yazdırdım: "Namuı ve 

h1rb 111nıında kahramanca ölen 
mGlbl m Andre Fore borada 
metfundur.~ 

Gtızel Bellflot sade bir tı · 
Tarla: 

- AUabı11marladı! 

Dedi. 

- Son bir 11öz eöyllyeceğlm, 
onu dlaleylolz. 

Genç k:ıdıa, "Ne ehemmiyeti 

nr? ,. Der gibi bir hareket 
yıptı. 

Nıpolyon mGtee11lr idi ve: 
- Bentm için çok mnhte· 

remslalz ve her vakit için böyle 
kılıcakıınız!. 

Dedi. 

Yıloız kalmık için btıytlk 

bir lbllyıç hlNeden Bellllot: 

- Allabaısmarladık, Allıha · 
ıımarlıdık! 

Dedi. 

MakHdı yalnız blmak, ilk 

n en mokıdd~s ıekı için, bir 

bat döamestle ayaklar ıltına 
ıldı~ı hakiki aıkı için ığlamık: 
lbtlyıcında f dl. 

General ma~mom bir halde 
çekildi' gitti. 

Boaıpart doğrocı hHtaneye, 

caıuı Lefokıra'nın baıucona 

gitti. Hıfn kendine gelmlııtl. 

Bııocundı Napolyo'non hiddet 

n ılddet ifade eden ynzantı 

görGnce: 
... , ............ ,.1 

ANADOLU 
-------

Gfinlü: Siyaeal Guete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydu Raıda ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yuı ~leri 
mildilril: Hamdi Nüzhet 

fdarebaneei: 
İzmir İkinci Beyler eokağı 

C. Halk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: tamir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kotoeu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yılhğı 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

ayhğı 500 k:aruıtor. 
Yabancı memleketler içiıı aenelik 

abone ftcreli 27 liradır. 

Beryerde 5 Koroıtor, -GGoa geçmiı naıhalar 25 kurnıtur. 

""ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUıllŞTm 

- Eğ~r size baklkata olduğu 
gtbl sôyleraew, baoı hayatımı 
bığıılar mıııoız?. 

Diye ııormaktao otınmıdı! 
- Baklkatı ben ba~taobııı 

biliyorum. Evinizde yaptırdığım 
tahartlyattı eltme geçen veelka 

lar bana hıklkatı öğretmek için 

kAfl gelmletlr. Siz Ph'Jn cısu· 
sonuz,. Ayol 11mandı Barraıa 

dı hizmP.I ediyordunuz .. Gftzel 
ve 2avallı Bellllot'o kollarım 

ar1Bıoa, b~ol koca1ı kahraman 

fakat çok bedbaht malblm Fa 
re'yl ôldOrlmek için ettnnız. 

Fakat o adım bıklki bir Hker, 

bıklU bir vatanperver MI. Sizin 
kurbanınız oldu, karl!I da efzln 

kurbanınız o?do. 80 kadar fe · 

nılıktao sonra kldını caeoslnk 

ile hbam ettiniz, en nihayet 

öldarmeğe d" kılkıotınız.. Bo 
clnayetletlnlzlo yıloız birisi, 
sizin için ldım cezasına kif ldlr. 

"Yarı o korıuna dizile cebi 
nlz!.." 

Bonıpart bB!!tıneden çıkaocı, 

casoı Lefokar kurıuna dizilme· 

mek için, yaralarının panaımıo· 

Jerıoı açtı; yır1Juındao bol 

kin ıkmığa baeladı. Ve ... Ka 

nının son dımlHı akarken cı· 

nını dı Getadı f bilse VMdf! 

Napolyon, ençok hlmıd ettiği 
generallerden, Denek&, Mora, 

Jtıno, Lınne1 fe Marmont'o 

toplayarak, dan aldıAı haberleri 

"e en kaea bir zamında Fnn· 

111'yı avdet bıkkındald kar1rını 
tebliğ eul. 

Denekı'lo, lagllla'lerln her 
zamındın ziyade denizlere h4· 

kf m oldoklnını söylf yerek itiraz 
etmek istedi. F .. :ıt Nıpolyon: 

- Geldiğim gl hl, arılarınd1n 
görDnmeden geçere döneceğim. 

Dedi. 

18 Nieanda, lıkend.,rlye'ye 
gldtllyormuı gibi görGaerek, 
Fransız ordoso kıemı kGllld 
Kıhlre'yf terkettl. 22 Nlıan'dı, 
İakenderlye'yl v11ıl olunca ıa 
beyınuameyl neoreltl: 

"Avropı'dıkl hAdfse ve hı· 

reketlerlnl FranH'ya avdete le· 

bar etmlotlr. Ordunun kamın· 

danlığı general Klebr'e bırakı· 
yorom. Ordu, Fr1n11'dı çok 
çabuk yeni emirleri ıl•caktar; 

kendllerfoe ençok: merbut oldu· 

ğom aekerlerlmden ayrılmak 

benim için çok elimdir; fakat 

bu ıyrıhk benim için çok elim· 

dh; faklı bu munkkat bir ay· 
rılık olacıktar, yerime bıraktı· 

ğım general, henlm ençok iti· 
mıdımı haiz ve ordunun mu· 

hıbbet ve 11ygıeına IAylktlr.,, 
Erteıl gGn Bonıp1rt, ımlr1l 

Gıotone'nln ld1reılnde bulunan 

Malron ıemlılne bindi 'e Franaa 
yolunu tuttu. 

• •• 
Ayni gGn Belllloı'tı, gözleri 

yııh olduğu halde diğer mubı· 

rlb bdınlarlı birlikte Yda yo 

lunu tuttu. Gazel kadın, bir 
gGnlGk bprlslntn kefaretini, 

bedbıbt koc11ının yıbancı top · 

r1klardıkl mezaundı ı~lamık 
eoretlle yıpıcaktı. 

-5-
Jozefin? .. 

Bu akeam, Jozefln, dlreltumr 

refet ıeçllen Gohler'fn nezdinde 

Ltıkıemburg aarayındı ıkıım 

yeme~lnde idi. 

"Dehıet" devrinin bu 111bık 
adliye n11ırı esaı itibarile ıhlAk 

telAkkllerl çok 11yıf bir adımdı; 

- Sonu Var -

nlH bığcıllf bankası heyeti 

umumlyeel bugfto 111t 11 de 
toplınmııtar. 

Mecllıl ld1re ve mtırıkıp ra 

porları okuomuf, bJlnço tHdlk 

edilerek idare heyeti ibra olan· 
muetur. 

Tabak M .. bıned ve Sarıç Dil 
'eyin lpkaen, Ktıl&htıt Rıza 

yeniden anlağı ve Fevzi Lüt· 
ftı Jle çhlcl Muımmer de mQ 
rakipliğe ıeçllmlşlerdlr. 

Bankının bu toplımhsında 

g:l4 seneal ıonona kadar borçlu 

olan larrn faizlerinden 11rfı na 

zar edilınesloe ve borçl~ran da 

ta&ehlendlrllerek kolaylıkla ödet 
tlrllmeılne lulfakla karar ve 
rllmJştlr. 

Bu ıeçlm ve kararlardan 
Mınlea bağr.ı ve eanafı çok 
memnun kalmıel11dar. 

Spor işleri: 

Manha'da Comurlyet Balk 

partisinin aatıo aldığı spor sa 

basındı dıvarlarla sporcuların 

eoyuoma ve dftt yerlerinin ya· 
pılmaeına baolanmıetır. 

Manisa eporcolarıoıo en bft 

ytık eksiğini t~ekll eden epor 
alanının bu suretle yapılmısıoa 

baelınmaaı gençleri çok eevln 
dtrmletfr. 

Şehir kulübü: 
Mınlııa ıehir kolObii bf oa 

sının genlıletllmeslne Te yeni 

bir plAn ile yapılmaııını karar 

vertlmlotlr, yakındı loeaata bat 
lanacakhr. 
Temsiller: 

Mıntea Halkevi temeli kola 
tarlfındıo Balkevl 11hneslnde 
28 Mut comart~sl geceel ilçQn· 
ca defı olarak: "Akın.. ve 

"Himmetin oğlu" piyesleri tem· 
all edtlmlotir. 

Gençler; hu pi yeelerde çok: 

muvaffak oldul1r. 

Çocuk bahçesi: 
Manlea'da Kızılay t1rafındın 

belediye cımhğı içinde bir ço

cuk babçeel yıptmlmağa baıı· 

lınmııtır. 

1 Okurların Dilekleri a 
Bir köy mes'elesi 
Geçenlerde K.emılpıea ıeığı 

kıııJcılar kOytınden, Muhtar 

Muhlddln'fn çalıım11ındın ıtık· 
r1olı babıeden bir mektob al 

mıı ve neıretmlıtlk. Dtın de 

kOyftn parti bıııkaaı Hftıeyfn 
Kublly ile Oyelerloden AIJ 

Ak:eoy ve Ali Snae, lm11l1rı 

ile diğer bir mektub aldık. Bu 

mektubdı, ilk mektubu yıun

l1rın, mubt1rın akr1b111 bolun· 

dukları ve mohtar Muhlddln'e 
atfedilen ıo ltlerfnln heoOz bit· 

memlş bulunduğu, blllkle bu 

ıulıra ıld borular meı'eJeelnden 

tahkikat yıpılm1&1 istendiği, 
bazı yolların hala yapılmamı· 
sındın mGııktılAt çekildiği, ıOy· 

lendlğf gibi muvaffıkıyetlerl 

görGlmedlgl blldlrUmektedlr. 
~-~~----~~~~~-

Kon f era n si ar 
A•okıt Ahmed Moud, iki 

ıkıım enel Karaatlnı Pırıl 

Ocağıada İnkılip ve İıtlkl&l 
mevsuu Gıerlnde gftzel n he· 

yecaalı bir koofer1ne vermlıtlr. 
Hıtlp, ılAkı ile dinlenmiştir. 

Köşk - P1rtimiz tanfından 
tertip edilen konferanılardın 

lklıf, yGılerce yurddao mGvace· 

beıiode Aydın 7 EyHU ba,mo· 

ıllf mi Sıcbrl Ôocel tarafından 
nrllmfo, boyak bir ılAka gör· 

mOştOr, Halk, AtatGrka beye· 

cın ve sevgi ile anmıe, aelAm· 

lamıtllr. 

Italya·Babeş harbı F 'd 
---~~~~~--.......... ~ _ -· __ ransa a 

ltalyanların Hararda Yap E d. ç .... 
1 i! n ışe oga ıyor·· 

tıkları Tam Gaddarlıktır Rom•, 31 (Radyo) - Tr•· 
bonı gazetesi; 

Zehirli Gaz KulJandılar. Hastanele
Kiliseleri Yaktılar. Habeşistan • 

rı, 

"Üç devlet erkAnı harblyeaf · 
nfn temularını İogillz'Jer kendi 

davalaımın esrarı arasında bo· 

luodurmakta ve hattA bo brı• 

aoolu maayyen bir program bile 
vermemektedirler. Hükumeti, Bunu Protesto Etti. 

llabeşi~tan'da bir 

Adla· Ababa, 31 (Radyo) -
Bavaı •jaoın bildiriyor : ltalyan 

:ı11yy1relerf ıon lbombardıman· 
larda halki°~ehlrU ?ğaz-d~ 
mııılar ve attakları beyanname· 

lerle balkı tayana teevlk etmle· 
lerdlr. 

Adle Abıbı, 31 (Radyo) -

Saatler hakkında 
Şimdiye kadar iyi ve temi · 

nıth bir 111t almak için çok 

yüksek bir f f yat vermek 14 
zımdı. Bu bdar çok para ve· 

remlyen daha aeağı clnı bir 
a11t atmığı mecburdu. 

Y ilkeek. derece bir preslzyon 

e11ttof nlıbeten daha ucuz f f. 
ate imal edebilmek hukeel da 

eftndtıren bir mesele idi. 

80 Sf'lnedenberl levlçrede mev

cut olan •e dftoyıca tanınmış 

REVUE eaat fabrlkalar1 bo 

meseleyi halletmeğe çalıemıı ve 
muvaffak olmoetor. 

Seuelerce tecrübe yıpırak, 

kendi IAboratuvarlaranda ve 

lniçrenln en bayük. ve tının· 

mıe teknlsyenlerile, kendileri· 

of n lcıdetılklerl makinelerle, 

imal metodlarlle, kontrol el· 
bmzlarlle, baeka fabrikaların 
ıaklft edemlyeceğl lmtf yazlarlle, 
n en son fenni yenlllklerlle 

REVUE ıaatlerlnl bogilnkd 
b~kleneo mtıkemmellyetloe dı 

hı ucuz f latlerle erlotlrmeğe 
munffık olmuotur. 

Değil yalnız makineleri, zarf. 
Jarı dahi Hrlf ve eo eon mo 
dellerdfr. 

REVUE ıaatfofn çeıldl pek 
bGyGk ve f fatlerl muhtelif ol · 
doğu için, ve temfD1tlı f yl bir 

a11t almak fetlyen bir kimse 

ırzu ettiği 1111i, dabı ucuz 
f tate bulup ılıblllr. 

REVUE ıaatlerlof saatçileri· 
olzde arayınız. 

Şebrloizde bulunmadı~• tak 
dtrde, REVUE Hat fıbı ika la 

rının TOrklye eatıo şobesl bu 
ıuoao letaobol babçekapı, taı 
baP l inci kat oo. 19 a mQ 

racııt edllmeıt rica olunur. 

lıalymı lwrarglilu .. 

Babeelstao hariciye bakanı; 

Milletler cemiyeti umumi k4· 
tlbf M. A venola son Harar 

bombardımanını proıesto eden 
bir telgraf çekmiştir. Donda 
Barar'ın bir açık şehir olduğu 

halde 37 tayyare tarafından 
bombardıman edildiğini, zehirli 
gaz k~Jllanıldığını, yakılan hl. 

nalar araeanda Sen Saver ve 

katollk klllaelerl ile misyoner

lerin lkametg4bları, Mmr ve 

Habeo kızılay ve kız1lhaç hıs· 

tanelerinin de bulunduğu bildi · 

rflmektedlr. Mıeır kızılay haa
tanesfoe 15, Hahee kızılbaç 

haetanealoe birçok bomba dtıe· 

mOştftt. 

ltalya'mo eski konaoloııu 
rae İmro'non konağı da bom· 

bardımandan harap olmoetur. 
H11taneler~e kızılay ve kızıl

haç lısretlerloln mevcut oldu

ğa da foaret edllmletlr. 

Adla Ababa, 31 (Radyo) -
1935 İlk teıırlofnde Dolo'nun 
şimalinde bir ltalyan yakahyao 

Habee'ler; boou bir garajda 
çılıAtmyorlardı. Bn adam; son 

zamanda kıçmıe ve Italyan 
kovvetlerl tarafına geçmek le · 

temfese de Babeo'Jer ıarafındın 

tekrar yakalanarak Adle · Aba· 
ba'yr götQrOlmdştOr. 

Roma - Milano 
Hava hattı açılıyor 

Roma, 31 (Radyo)- Yarın 

Roma MllAno yeni han hattı 

kGşad merralml yapılacaktır. 

Bu batta amonyak ile follyen 

Ffat tayyareleri lşliyecektlr. 

Sol Elin 
Kuvveti .. 

Moskova, 31 (Radyo)- Re· 
korımen Şlılo, sol elile 86 k.f. 
lolulc bir gQlle kaldırmak ea· 

rtıtle yeni bir rekor tesis et· 

mletlr. 

M. Riket 
Kıhirtı, :n (Radyo) - Mall· 

yecf M. Rlket. Adla Abıba'dan 

Kıhlreye gelmlotlr. 

Franea'da end:şe artmakto•f .r, 

çflokO loglllz'ler mQ.temadı.veo 

vadP.lerde bulunmakta fakat biç 

blrşı·y y•pmımaktadır. 

Deyll Telgraf'ın geçen gftO 

yazdığı mııkaleeiode loglllz si· 

yaaerloln bu gibi temııslarla de· 

slşmt>dlği iddia edllmletlr. 
Bu hal, heynelmllel nzlyetl 

daha ziyaee lğlAk "tmektedir .... 
Demektedir. 

1\1. Mussolini 
Teminat veriyor 

Homa, 31 (Radyo) - Mil· 
letler arası kızılhaç reisi M. 
Haber ile beraherlndtıkf heyeti 

M. Moasolfnl kabul etmlotlr. 
Habf'şlstao'dakl bombardımanlar 

mevzuubahs olmuş ve Muaso· 

linl, sulfstlmale alet olarak kol· 

lanılruak şartlle ltalyan tayya· 
relerinin kızılbaç lıaretll yerleri 

bombardımıo etmlyeceklerlnl 
eöylemfttlr. 

M. Gömheş 
Memnun. 

M. Gömböş 

Peete, 31 (Radyo) - Başbı· 

kan Gömbee; kabinede Romı 

seyahati ve anlaşma bıkkındı J 
izahat vermiş, bo seyahatten 

hoşnod kaldığını blldlrmtotlr. 

Belçika' da 
Y ortulardan 
Evvel kabinenin 
Yapacağı işler ..• 

Brftkeel, 31 (Hadyo) - Bel· 
çlka kablneıl erkanı paskalya 
ygrtoları ve intihabat için af· 

ralmazdın evvel meclfıl meb'o· 
dandı izahat verecek ve önG· 
mtlzdekl hafta içinde yeni 111· 
tlhabat kanunu ile askeri meı'e· 
Jer hal edilecektir. 

Baevekll M. Vaozelans, bil· 
kğmetlo bir aenedenberl sarfet· 

tlğl mesaiyi de izah edecektir. 

M. Eden 
Londra, 31 (Radyo) - M. 

Eden Baıkalyı milnaeebetl 8 
nisanda onbeı gDnlQk mezunl· 

yet ılıacak, fıkat bu maddet 

zarfındı memleket hırlclne çı· 

kıcakta. 
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Amerika mektupları 1 Borsada ] Harar Bombardımaoın· KomOnistlerin 
Nevyork Asansörcüler Muhakemeleri 

Üzüm satışları: da 500 'f eJefat Var ....... 
G • Ç k E d ç. Ahcı K. s. K. s. Selabiddio yalnız 
revı o nteresan ır. 73 F. soı.rı 13 2s 14 ----~----~ 

51 H. Alyotl 11 14 - Başı 1 inci ıahifede - Ana utan kunetlerlle Erhre marşı söyledik diyor, 

Yarı çıplak bir kadın gelir, si7e sorar: Size 
hugDn yOzme öğreteyim mi? 

1 

46 M. j. Taran. 12 75 12 75 haber veren top seaUe bombar· mftfreıelerl tekrar taarruı hı· 
ı 2 ş. Rlza halef. 12 75 12 75 damının baılımHı araaınd yıl rekeıleılne bııhyarak Yama· 

ı 82 Bogftnkft ıatıı nıı yırım saat geçttği bılde yemo geçidini geomlıler n 

5050t8 Donkft yekun bombardımın bıeladığı anda Debareld ltgal etmlılerdlr. 
50126:3 Umum .. büUln halk k11lara iltica etmlt ÜçGncft kol Sokotıye yak· 

Ze.ytinyagı satışları: 
Kilo Ahcı K. S. 

25000 kilo ~ alıcı 43 

Zahire satışları: 
Ç. Claei K.. S. 
970 Buğday 6 :!5 

K. S. 
44 

K. S. 
7 75 

8 Soeem 21 21 
18 8 . pamuk 42 ~2 

1585 ki. T. bı . lef 50 75 
:rnsı « K· hı dem ı 3 25 l:l 25 

bohınoyordo. laemıo bulunmaktadır. Bu ka· 
Royter ajınanun ltalyan c_,. eabe; muhtelif yollar Gserlnde 

nop orduları neıdiadekl mu mGbim bir bnan mtrkeıldlr 
bıblrl Gorahl'den bildiriyor: Evelkl gftn 33 tayyare Hırtrı 

Jıalyaa'Jara gôr.'.!, lhrrar bom bombardımın etmlotlr. 
bırdımaDID1D ııebebl eehrln ııQel Romı, 31 (Radho) - İtal 

Oe olarak kollaoılmıo olm11ıdır. 
Bombardımım sivil ballun bı1 

yın aekerlerl, ileri har~kılhna 

lı 627 Acı h içi 43 öt 

yük bir kıemınıo Vfl bu me· 
yaoda kllfıııcnln eı1el malzemeye 
eığıoak oldoğo bıber verilen 
Fransız katollk heyetin ıehlr 

den çıktlğı bakında alınan ma 
lômıt tahkik edHdtkteo eoora 
yapılmıotır. 

devam ederek, 60 kilometre 
dıbllf ode ytnl yerler alm19lar· 
dır Ayni zamanda halyan'Jar 
Auıa ıoltanlığı d•blllode d_, 
birçok yeı ler rlmıtler ve ıohan 
Mehmed Yahya tarafından hı1ı 
na ıur"tlfl ktr@ılınmıılardır. Bu 
ıdltanlık İtalyan bayrağını her 
yerde çekerek İtalya bimayeılne 

1 _ı 156 Ceviz içi 14 50 l 4 fl(l 

Ne11york'un 
Nevyork'tıkl arkadıeımızıo 

aeaneörcOler grevi hakkmdakl 
dikkate eıyın ve merakh Oç 

P nıektobondao biri nclelnl dftn 
neşretmlıtlk. Bogftn de ikinci· 
sini •eriyoruz: 

Nevyork, (Ôr.el) - Oftnkft 
yazımla Aeansôr loc;ller grevinin 
nevyork'da ne kadar ehemmi
yetli bir df'rl oldn~onu ve grev 
yapın 75 bin amf'lenln istek· 
lerlnl n mftlk: sahihlerinin iti· 
r11l1rıD1 ve grevin dl~er me· 
rakh t..raf larını y11mıfhm. Bo· 
gGn lıe grnln bonJ11d110 daha 

az mf'lrakh olmıyın kısımlarını 
yaıuyorom: 

Grnln devamını tesiri olan 
ikinci btr "iç yftı., daha var: 

Nevyork'un lıOyilk'. binalarını 

ekeerlya eeblblerl ld11re etmez· 
ler. Btlytlk bir binayı idare 
etmek çok karıeık, hatta lbtl· 
ıas ve meelt'k: işidir. Bo yflı· 

den Amerlka'nın boyak 11ehlr· 
lerlnde "Bina İdaresi Şirketleri., 

meydana çıkmıoıır. Ba olrketJer 
ekaerlya blrklç bina idare eder· 
ler. Donların MCabendls, inşaat, 
mabıyaat, maliye, avukat, me. 
nıurln, rekllm ve aalre şnbelerl 
vardır. Memurin kısmı da çok 

merakhdır. Aoçı ve hademeden 
tutunuz beden terbiyesi ve 

yOıme moılllmlerl ve eğlen 

d•rme lmftdGrlerlne telefon .e 

telgraf kızltrını varıncaya ka· 
du çeşit çr,lt memorla11 urdır, 
AıanaörcGler, kapıcılar, orta 
blztmeıkarları, 0Jl1C1lar hep onl· 
forma giyerler. Nöbet değlıme 
lerde ı.rıya girip teftloıen ge· 
Çer ve asker gibi yilrilyerek 
)'erlerine dığıhrlar. 

B111 bliıılardı ve otellerde 
bora çılmık ıotıklhğı dahi 
gôıterillr. (Bu ldl't terkedll· 
ineğe b111lanmıot1r ) daha tuhaf 
olanlar1D dımlar1Dda memurlar 
talim ve jlmnaetlk yaparlar. 

8aftıda bir defa bt'lUln memur. 
lır yangın talimleri yıpmık 
Qıecborlyetlndedlrler. (Bu be. 
ledlye kanununda da vardır) 
lttalye mafettlolerl ıra sıra bu 
lıllmlerl teftlo ederler. 

Bftyak bir apartman blnaeı 

tıın koridorunda yflrftr veyabod 
•ılonuoda otururken mGtenaslp 
gazel vilcodonu Gçte bir dere. 
Cede örtmfto olan gOler yilıio 
bir bayanın davet edici ve 81 · 

tık bir teklif le: .. Size bogfta 
J'Gımeı öğreteyim mi?., dediğini 
1thlr ve bir loe gitmek ftıere 
1•enlı, tereddilde dOoebillrslnlz. 

görüniişıi .• 
lan aegıri 1 O hin dolardır. Bo 
miktar fşln ebem mi yet ve me 
morların adedine göre fazlalaş· 

ıml1r. Boouo için teşkil edllen 
busoei bir eli!:orta şlrk•tl çok.az 
bir Qcret mukabilinde elgorıa 

verir. 
Sadede geJ,.llm: Bir tarafta 

bloa idare şirketleri blrlfğl ve 

diğer taraftan bina leçller bir 
llğl; iki boke6r gibi iki btfıa 

danberl dôğOeOp duruyorlar. 
Hfçblr taraf aman dllemeyor. 
Balk ve kiracılar lee boks ringi 
etrafında toplaomıo olan seyir· 
eller gibi mtıc11deleyl seyrediyor, 
fakat amele birliği ta alını tltl· 
zam ediyorlar. 

Umom1 kanaate göre emlAk 
sahipleri ıırafandan i,cllerln 

isteklerini kabul etmek imkanı 
vardır. 

Sokaklar ve binaların ônlerl 
gôğilelulnde ve s11tlarındı grev 
levhalara taeıyan locllerle dolu. 
Gece ve gOndiiz nöbet ile do 

laeıyorlar. Polisler lee zorbalık 
ve vukuat çı';.mamaaı için iki 

misil f11lı çıhımağa mecbur 
kalıyorlar. 

Bo grevde pekAz vukuat ol· 
do. Grevi bozmak için kolla· 
nılan buı adamlar, borada 
~Uçucu kollar> lemi verilen 
ve bıberelı b1&kın yaparak da · 
yak atan ve ç'rçıbuk kaçın 

lıcl grop"arı tard larıodın dö 
villdft. Tevkifıı az oldu, 255 
ktol kadar tutuldu. 

Kiracılar ve bılk grevcilere 
sıcak kahve ve eandövlç veri 
yor ve bina işletme 11lrketlerl· 
ne aeansörlerl ltleımeıleree kira 
vermlyeceklerlnl ıöyllyorlır . 
Bozgnncolır tırafındıa lışl'!ıtllen 

aeansörlere binmiyorlar. 

Nevyork şehremini L• Gotr· 
dia bur iki taraf arHında sulh 
yıpmağı çıhoıyor ve işi hake 
me vermek letlyor. 

100 Bin kişiye haftada iki 
dolar daha vermek ayda 800 
bin ve senede 9,600,000 dolar 
daha yapacak ve lo aaaatlnln 
azaltılmaaı yilıGndeo olmdlkl 
locl adedine daha binlerce klol 
llhe edilecek ve ba binaların 

masraf kısmında milyonlarca 
dolarlık bir kabartı dıba mey· 
daha getirecektir. 

Bina ldareel itlerine akla 
erenlerden bilyftlı.: bir kısmı 

bu m1&rdıa yapılması kabil 
olduğunu ileriye eflrGyorlır. 

foln en kuvvetli olan GçOncG 
bir iç yaıa daha var. O da 

İki veya dıba fazla memur 
te hizmetçi kollanan hususi 
te umumi her bina 11blbl loçl 

~•aaıını karıı ılgorta çakarmak 

llaeeburt7etlndedlr. Sigorta mlk· 

banka ve sigorta olrketlerl, yani 
ktpltal mes'eleıldlr. Banka ve 
ılgorıa ılrketlerl Amerlka'da 
binalar Gıerlne bir kaç milyar 
dolır para nrmlılerdır Bana 

- Nöbetçi Eczaneler :ı 
Bo akşam Baedunkta Sıb 

hat, Karataşlı Santo, Tflklllkte 
Y eol lzmlr ve GGzelyerde Afi. 
yet eczaneleri açıktır. 

Yunanistan 'da 
Spor işleri 
Bir oyunda altı 
Kişi yaralandı 

Geçen Salı gOnil PJre'de 
Podllotodromyon Hhısında ikin 
el gOmeden Neapolle ve Amloa 
lakımla11 araeındı yıpılao mo 
eabakada kınlı badleeler olma, 
ve Pire futbol hey'eıl bu Ud 
teşldlltıo kapıtılmae•nı federas 
yondan lıtemlıtlr. Hıdlıe oyun. 
colar araıında geçmlo ve içle· 
rlnden birisi ağır yarah olmak 
Gzere alll klıl haeıaneye kaldı · 

rılmış, btt kiti de mt'lddelomo· 
mioln emri!*' tevkif edilmiştir. 
Ağır yaralının bayata tehlike· 
ildir. 

BadlAe dolayıslle Yonın ıpor 
gazeteleri olddetll neerlyat yap 
makta ve kıılftbGo ktpıtılma · 

srnda lerar göıtermekıedlrler. 

Ayni zamanda nizamnamenin de 
tadilini fstlyerek ileride dabı 

acıkh mftHdemelere me1dın 

mermemek için oyun fdarele· 

rlnln bfikumet inzibatına in· 

dllnl ileri sürmektedirler. 

Tire'ye gezinti 
Demlr1por kolGbCl tarafından 

yeşil Tfre'ye terılp edilen ge 
zloti, 5 Nhan p11ar gClnt'l yı· 
pılacıktır. 

Tire, ml11f lrlerlnl karıılamık 
için bıi1tlanmaktadır. O gGo, 
oehlr çar1111 da açık bulundu· 
rulacıkhr. TJre, olmdlden ilk· 
bahara glrmlı ve her tarafında 
bol yeşillikler görGlmeğe b.ı· 

Iamı111r. 

Sllrekavı 
Eerefpıoa avcılar birli~ pa· 

zar gftnG kaptan Nacl'nln lda· 
resinde Pane'da bir ıGrekavı 

yıpmıılardır. Parsa ucılarınm 

da l~ılr1k ettiği bu ıarekte 9 
domuz ve bir çakal 6ldGrOI· 
mG11tftr. 

llheten borçlarıDI Odeyemlyen· 

lerla mGlkle.rl hınka •e ılgor· 
talara geçml11tlr. Da iki ka•· 
vetll ttoekkaller m11rafın mil· 
yonlarca dolar dıba artmuıaı 
gellrlerlne karıı görmektedirler. 
lıte bu ftçünct'l kunet perde 
arkaeından en kunetll yumru· 
ğo 11llamıktıd1r. Buna rağmen 
gre• Nevyork'tan baoka ıehlrle. 
rl de earmığa baılamııtır. 

AsaneôrcOler grevinin me· 
raklı baıka eablfelerl Hrdır. 
Bunu grev hıklundakl ıon 

ftçOncü mektubumla bltlrece· 
ğlm. 

Ahmed Robenson 

' 

Bombardımana iotlr1k eden 
bir tayyareci bana dedi ki : 

- Babroler bit oftpbeslı bl 
ılm açık ve mGdafaa•ıı bir 

eehrl •e ehil abıltyl bombayı 

tuttuğumuzu ıöyliycceklerdlr. 

Fakat ben bunu reddederim. 
Rls ıehrln yalaıı kıtaat veya 
süel malıem" lıgıl edildiğini 

gösteren fotoğraf lır Gzerfnde 
evvelden tesblt edllmlo olan 
kııımJannı bombardıman etmek 
için aldığımız talimata tamımeo 
rlıyet enik. 

Filhakika bombalar tehir 
dıoroa dftşmftı ve masııbkem 

yerlerl6 benzin . ve mftblmmal 
depolarını ve kamyonların bu · 
londoğu yeri ııhrlb elmlotlr. 
Bombardıman milh!m bıaaratla 

birçok kfolnln ölmeslne ve ge · 
nel paniğe aebep olmoetor. 
Gerçi kadın da ôlmClttlr. Fa· 
kat bunun ıebebl Habeo aıker· 

lulnln Adetleri veçhlle kar1la 
rını birlikte bulundormalarıdır. 

Adls·Ababa'dın dt'ln ahnın 
ıelgrafı göre, bet hılyan uçağı 
DcBBle'nln 80 kilometre cenu· 
banda ve Adlı·Abıba'ya 190 
kilometre uzakltkta Uorrahallo. 
ya kadar gelmlolerdir. 

Uçıklar.n dftn aabab f8fakla 
Adle Ababa'daa hareketi mu· 
kırrer olan Ye fakat ıon da. 
klkadı ıeferlnden vaıgeçUen 

Babeo posta tayyareılnl aradık 
lırı sannedllmektedlr. 

Barrar'dan dftn Adle-Ababa· 
ya gelen bir yolcanuu lladealne 
göre, bombardıman 2f;O ili 
300 klotoln ôlmealne Ye yara 
lanmaaıoa eebtp olmuoıur. 

Roma, 31 (Rıdyo) - leıelanl 

ajanıı bildiriyor: 

Şimal cephesinde ilerlemekte 

otan Italyan konetlerl Gondar'a 

yaklaımıolardır. Goadar; Tına 

gôltıne yakın mtıhlm bir mer· 
kezdedlr. Kunetler; Kora'nın 
yakınında bulanan Sokota la 
11basını da ı,gal etmlılerdlr. 

Bu kasaba muvasala yollarına 

hAklmdlr. Dondan ıoara baraıı 
• 1 

yeni hareketler için bir mebde 
nzlfesl görecektir, 

NegGı'un ldarealndekl k .. net· 
ler 100 blo klılden fazla tah 
mla edilmektedir. Bu kunet 
ler Aeyaogl gölG erhlllerlnde 
buluomaktadu. ilerlemekte o 
lan ltalyan konetıerlle Ne· 
gae•an kunetlerl yakında br· 

odaoacıklar •e çok mfthlD\ olan 
harb baollyacaktır. Cecob cep· 

heel kumandanı Gene11l Graı· 
yınl'de cephede tedklkler yap 
mııttr. Clclga; cenup cepheeln· 
de ilk taarruıa edilecek yerdir. 

Romı 31 (Radyo) - Mare· 
181 Badogllyo'nan 168 nam•· 
ıab tebllgl: 

glrmiı bulunmaktadır. 

DJğer hatlardan Uerllyeo !tal 
yın'lar, Debarek cenubunda 
Adikua mevkllnl 11ptetmfşlerdlr. 

Auea ıoltınlıAı, Habeelıtın'ın 
en ıtngtn }eridir; borada RI 
kete imtiyazı verllmlo olan pet· 
rol membıltrı vardır. Borada 
iyi kervan yolları da meocottur. 

Auıa'Dln Iıalyın'lar eline 

geçmeei, Harar lstlkameılndt'D 

e•mendtfer hıttlnı tehdld et 
mektedlr. 

Borada bir tayyare kuargAhı 
vardı, ltılyan'ların eline daı 
müıt6r. 

Ajanı HaYaı, Aım1ra'dan ıl · 

dığı hıberle, ıon ilerleme hı. 

reketlerl ile ltılyın ordularının 

Habeş ordularını dôrt cephe· 

den tebdld etmekte oldoğonu 

bildirmektedir. 
Diğer menablden Yerilen bir 

habere g3re de Necaol de 100 
bin aıkerle Aıanld gôl6 mın· 

takaaında birinci .., ıoınca 

İıalyın kolordalarını beklemek 

tedlr. Borada nlbıl fıkat en 

bayak bir harbe intizar edil· 

mektedlr. 

İtalyan menabll, geçen h11I · 
randan mart lbıldaeına kadar, 

İtalya'nın 7 milyar 120 mil· 
yon liret 11rlettlğlnl bildir· 
mektedlr. 

Roma, 31 (A.A) - Mareıal 

Bed!ıgllyo; ltılyan kanetlerl· 
nln 350 kilometrelik ıGr'atll 

bir yftrGyftıten ıonra AuHa 
bölgeılaln kalbi demek olan 
Sordo•yn iogal ettiklerini bil · 
dlrlyorlar. 

Roma, 31 ( A. A) - Maref81 
Badoğllo; llalyan kunetlerlnln 
tekrar ıaarrasa geçerek Delce 

rekl lıgıl ettiklerini GçflncG 

kolordunun Sokota'ya ulaıtı~ını 
bildiriyor. ----

Doktor Levi 
Doktor Lnl'nln hıkaret da· 

neındaa Sulhcesa mabkemealn· 
de mahakemeal netlcclenmlı Ye 

Gç gan habılne, bir Ura •l•r 
para ccıaaına mahkum edilme· 
ılne, beı Ura da Hrarı mannl 
•erme1lae k•nr nrllmletlr. 

Tayin 
lzmlr Belediye tabibi Ibıaa 

l 75 lira Gcretle Ankara ıılm• 

mGcadele tablbllğlne tıyln edll

mlıtlr. 

Belediye encftmeoi 
Belediye daimi encftmenl dan 

belediyede toplaamıı, biriken 

leleri çıkarmııbr. 

Memurların aylıkları 
Bagla reaml daireler me· 

marlanaa Nlıaa petla matı 

dağıdılacaktar. 

Adliye koridorunda hOkAQJ•• 
tin mıne'f eabılyetlnl tabklı 

edecek oekUde bığırıp çığtraQ 

ve enteroııyonel marııoı ıöyle · 

yen komftnlıt Sılahlddln'le h· 
mıll, Yusuf, Hayri Tekin •• 
arkıdııtarının mobakemelerlnı 

dGn 111fytcesa mıbkemeılnd• 

bıtlınmıetır. Mnoonlar: böylıtt 

bir ınç lılemedlklerlnl eöyle 
mlıler, dinlenen ııbhlf"tden hı, 

ııları: ağırceza mahkeme1lnde 
b11Jka bir ıuçtan bık larıoda 

karar ıef blm edildikten sonra 
adliye koridoruna çıktıkları 

ıırada ônde bulnoao komGolıt 

Sellbiddlo'io arkadaelanna yap· 
lığı bir tıaret üzerine n elA 

- Yuhı! Diye bığırdıklannı, 
ıonra mırı ıöylediklerlol, jın · 

darmalırı tt'CI •ftzklr vaıl 1et 
aldıklar1nı ıöylemlelerdlr. 8111 

oabltler de ağırcezı mahkeme· 
ıloden çıkarıldıktın ıonra mıh 

kumlarla beraet edenlerden bir 
kuımıoın bağırıp ça~ırdıklarını, 

maro eöyledlklerloi, fakat ban· 
lın yapanlar n kimler olduk· 
larını liyıklle bilmediklerini 
ıöyleml1Jlerdlr. 

Maınanlırın bu ıuço loledlk· 
lerlni ve haktlmd •leyhlnde 
bığırdıklarını gören n aöyl"I· 
yen ıabltlere karışı gerek mas· 
noo SelAhladln ve gerek arka· 
daoları inkarda 11rar etmloler, 

- Bu oıbltlerln; hepıl ö~re
tllmlı. Ayni teyl tekrar edl· 
yorlar. 

Demlolerdlr. BllhaHa Seli. 

hlddln; gıyet yOkıek ıeıle ha· 
ğırarak: 

- Ben Türkiye Comurlydl 
elflyblnde aaaıl bagırmm. Ko · 
maolstltk, Cumorlyettlr. Heaa 
komClalıtler yohı! Diye batıt" · 
maz, mırı ı3ylerler. 

Demloılr. Gelmeyen ııhltlerf a 
Ct'lbl için muhakemenin duamı 

baoka bir gfiae bınkalmııhr. 

Ozüm Rekoltesi 
Yunanistan 'da 
havalar kurak gidiyor. 

Ticaret oda11na gelen ma16-
mata g3n; dıo alkelerde yeni 
yıl kuraaıam rekolteleri için 
oimdlllk aıığıdakl tabmlnlet ya· 
pılmıktadn: 

Yunanııın; bava pek kurak 
gitmektedir. ileride bereketli 
yağmurlar yağma11a rekoltenin 
yasde 50 11alm11ı lhtlmall var. 
dır. Glrld'de de ikinci kanun 
ayından olmdlye kadar biç 

yağmur ya~mamıttır. bı~larda 

bodamı ameliyesi ilerlemektedir. 

Kandlye'de 1, 2, 3, 4 ve 5 
nulJ}arah eultınlye ftzamlerlnden 
lklbln ton ııok Yardır. Bana 
mukabil iri taneli 6 numaradan 
ve Karab3ce'ala 21, 24 .., 25 
numaralarından mncud kalma· 
mıotır. Dınlmarb; Kandlye'den 
daha geçen haf ta 5 bin katu 
ıoltanlye aaama çekmlttlr. 

İdkandln1Vya memleketleri 
611 mnelmde de Y onan GıG· 
mGae karoı alika gGıtermek· 
tedlrler. 

A•aıturalya; mıbıal fenadır. 
Daha iki ay nvellne kadar ba 

yıl İnglltere'ye 17 bin ton 

aıam gönderlleceAl Gmld edil· 
mekte ldt. Halbuki timdi ancak 
12 bin ton ınkedUeceğl anla 
ıalmakııdır. 

1935 te 18, 1934 ıe 20 Ye 

1933 le 40 bin ton gönderil· 
mlotlr. Diğer l•rlftan 1ngllte· 
re'de ıtoklar aAlmuı f fatler 

için lmld •ertcl bir nslyet· 
tedlr. 



Rllllllllll sa,ıa 6 

Venizelos Bize Karşı Bal· 
kan Harbini Nasıl A«_;tı? 

Venl•eloı, balk•n harbine 
bıolınma,:d•n az evvel, btlUln 
llmldalıltğlne nğmen bir defa 
dıbı BabıAJlye bıı vurmıktan 

ve mea'elelerlo aolhın tenlyeslnl 
temine çıhımaktan geri dur 
mıdı; •) nı zamanda Romanya 
ıly11ıyonundın bir kıç klıt de 
(falAt ( pıeı J nezdinde hoıoei 

ıorette teıehbasauı bulundular; 
Venlzelos ile anlaımık tanıye. 
alnde lırar ettiler. 

Venfzeloa'un istediği Glrld'ln 
Yanın mecllııl meb'aeanını ıeç 

mlı olduklırı meb'ueların, Yo· 
n•n mecllılne gtrmeelntı BıbıA· 

linin mu vaffıkıtı idi. 
Glrld'tn eeaı iti barlle son 

lbtllAI Clıerlne Onmmnlı ldareal 
ile zerrece f lif ılak11ı kılmı

mııtı . Yalınız davell Mo1111· 
mı, yani loglltere, Frınea, Al· 
mınyı, A voııturyı, l\Iıcarlstan, 

İtılyı ve Rusya hakumetlerl 
Yonın hOkllmedne sulhu boz. 
mım1&1nı tlddetle ıavslye ettik· 
lerloden Glrldll meb'uıılır Yu· 
nın meclisine henftz reıımi SD · 

rette kıbol edllmemlı idiler. 
Glrld mes'elesl, ôyle had bir 

ıaf haya girmişti ld bu lıl yeni 
bir Oımanh-Yonın harbı te· 
mlzleyebllecektl. 
Oımınh hClkdmetlnl ldıue 

edenler, Bılkan'larda kıynalJ · 
mıdın haberdar değillerdi ; 
onlar: 

- Sa ile yı~ birbirine ka· 
rııır, fakat Bulgar'larla Yanan· 
lalar blrblrlle uzlıoamaz; Ara· 

larındıkf dl oi fhıll4t berşeye 
mialdir. 

Diyorlardı. 

Vealıeloıı'an muıyyen bir 
mGddet için BıbıAli'ye K.ıbrıı 

Tergblae mGoablh bir nrgf 
nrmeğl de kıbal ediyordu. 

Venlzeloa, BıbıAli'ye, hAld· 
mlyetlnl 11dece bir teneke bay· 
rak ile gôatermektenııe maddi 
bir meof eat Ye eHalı bir dost· 
lak temininin dıhı pır.tik 

olıcağını ınlıtmık lıtlyorilu. 

Fıkır, IJU da muhakkaktı ki 
Glrld'Jn lımen merbutiyet ha· 
ıını çözecek olın bir hGkumet 
n fırka, Oıımanh mllllyetper· 
•erleri tarafındın ôlGme mıh 
kt\m ediliyordu. 

4-
Venizelos Islavlığa sa-
rılmağa mecbur kaldı. 

BıbıAll Venlıeloa'un teklif ini 
doğru doğrnyı, Romınya'nın 
tanlyeılnl de ınlıtmık soretlle 
reddetti. 

Ingiliz Bokston biraderler, Halkan ittifakı 
için bOUln kuvvetlerile çalıştılar. 

• • • 
Üilmınh hGkdmetl, Yunınlı · lı, ne bahıya oluraa olana ın· 

tın'tı bıı · bııa kalıcığını Mil· lıımığa icbar ediyorlardı. Bu. 
mıklı ' çok ıldınmııtı. Fakat, na tağmen, dihell mo111ıma 

Yonanlıtın'ı karıı saferlnden dı, Oımınlı orduaunun Balkan 
emin idi. Yonın hOkumetl de kGçGk de•letlerlne maAldb ola· 
Oımınh ordaıona yalD11ca karı• cığına ibtlmıl •ermlyorlır; 
donmıyıcağıaı blldljl için me· hattl zafer k111nıcağandın kor· 
ıelenln ıllAh konetlle hılllnl, koyorlardı. 

bir Balkan ittifak.ile kıbll gôr· Oımanb hakumeılnln 1afer 
mekıe idi. 
Oıımınh hOkum•tl, bozuk 

bir saltanat ldareıılae rağmen 

Balkanlarda hahrı aayılıcak aı· 

keri bir kunete &1blptJ. Yu
nınlılara karıı 811mld tardın· 
dın kazanılan zafer, Oımınh 

ordusunun maneviyatını yGkııek 
tutioıkta idi. 

Vıkıı, cdO•eli muazHma" 
bılkınlardıkl tıynaımalardın 

haber nrdı; bandın BıbıAUyl 

haberdar ttmek hlçblrlılnln lıl · 

ne gelmiyordu, loglllz'lerln 
~ Bılkan komlteai" el altından 

bo ittifakı bGtOn konetlle 
teı•lk etmekte, Uıkııton kar· 
df'ıtler, bllh11sa Sofya'dı Bol· 
gar mOteassıplar1Dı Yonınlı'Ju. 

Sarayköy'de 
Bftyllk faaliyet var! 
SırıykOy, (Özel) - Pek ya 

kın bir zıtmındı ka11mı71 kay· 
mık:amhRını tayin edilen BAdl 
latepe memleketin imarı için 
mGııbet oekllde çıhemıktadır. 

Kültürcülük: 
ilçeye batlı onblr köyde bl · 

rer köy odası, vQa'at ve tAll 

vaziyetleri deha mftsald yedi 
köyde birer moılllm evi, mek· 
tehi olmıyan ıeklz köyde de 
mekteb lnşHı kanrlattmlmııtır. 
Mektepalı 12 köy için de ge· 
lecek ıene tahıl•t konacak Ye 

kazıda mektepılı köy kalmı· 
yacaktır. 

Yol: 
lktı11dl noktadan mGhlm 

olaa Sırayköy·Bl11r yolanan 
keıf ini yıpmık Clıere hlr fen 
memura latenmlıtlr. Da yol, 
kôy kanununa teTf lkın kOy· 
teller tarafından yıpılıcıktır. 
Yerinde bir karar: 

Kazıya bıgb bClUlD kôy 
batçelerlne ·ehemmiyetli hldl· 
ıelerde · kallınılmık Gıere bl· 
rer eczıl tıbbiye ıarıdığı tıhsl· 

aah koomoıtar. 
Mesire: 

Sarıyköy · Dalıdan yolu Gze· 
rinde Meoderea nehri kenarlD· 
da k111bıyı aç kilometre me· 
eafede K.öprGbaıı • mnkllnde 
bir meılrellk kuıulmaıtur. Bu 

k111nmaaı: 

l - Bılkln dnaaını çok 
maıkal bir ıaf hıya ıokıcıktı; 

2 - A vuatarya - Mİcarlstın 
ile değllııe bite, Çarlak Rasyaıı 
ile bftyOk bir lhtllAf n bel· 
ki de harbe ıebeb olacaktı. 

Bu iki vaziyet, cihan ıtıto · 

koaanu 11nıcakh. 
Bonon için, bılkanlardı bir 

harblo gayri kabili içtlnıp ol· 
doğa andı ılh bilyflk devlet 
ılAkldarlın: 

" Zıfer veyı mıghiblyet, 

bılkanlardı hodotların değlı · 

meılue kıt'lyen Amil olmıyı · 

cıktar " not11ını Termit idiler. 
- Sonu Var 

Kayas Çifti iği 
ve inekhane 

Vlltyetlmlıde Kıy11 çiftli 
glnde Zlr1at VekAletlnce bir 
inekhane teala edileceğini yaz. 
mıotık. Banun için tetkik.at 
yıpmak Gsere Ankan'dın ge· 
len ve K.ıyıı çiftliğini gezen 
Ziraat VekAletl zootekni ttlbesl 
mGdara N urlddln tetklkallnı 

bitirerek Karacıbey haranna 
gltmlıtlr. Kıyaı çlftllğloln her 
clhetçe inekhane lttlhızına el· 
nrltll olduğa ınlaıılmııtır. 

-------------------------
ıene Clçyftıden fazlı atıç dl· 
itildiği gibi bir de pltj yapıla· 

caktır. Ba111hklara bıılanmııtır. 
Park: 

Memleketin en gtlzel yeri 
olan P11ar yerindeki har1b bl· 
nılar beledlytce lıtlmltk etti· 
rllerek yıktmlmıı Te barua 
park haline konmaotar. 
Mezbaha: 

Belediye mecllel her nanı .. 
ılmdlye kadar yapılamamıı olan 
meıbahı için 936 ıeneıl btld· 
çealne tıhıluı konmııını ka· 
nr altına ılmııtır. 

Soysal yardım: 
Mektep himaye heyf'tl tara· 

fındın 98 çocuk ıftnnet etti · 
rllml11 62 çocağı da elblıe 

ayıkkabı geydlrllmlt ıynl 11· 
mında bu çocoklarıa kltıp, 

defter, kalem lhtlyıçları dı temin 
olonmuıtor. 

KATYA 
dılar. Benim mHI ıeytanım 

memnaa maeun? itte yanın· 
dayım. 

Kııerln: 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-32-
lımlnde:rgeaç·:bır ımuondan :Alek11ndr, elini genç kızın omu· 
lbareı idiler. Ruı mlııaflrlerin zona koyda n : 
geçeeeklrrl yolların iyi mahı · " - Kııya.. Benim küçGk, 
fauıı için ııkı emirler veril· ıevglll Kıtyıeıgım! Dedi. Beni 
mlıtl. Bira• ıonn, lmparıtor, 

Prenıee ile Merley fııtikametlne 
doğru dôrt nılı gltmloler, kont 
ile imparatorun yneri de ıtla· 

rındın inerek ndetlerlne kadar 
bekle mitlerdi. 

11ran bGyQk tehllkelere ng· 
men ha Parlı ıeyahatlnl Hnln 
için kabul eulglml ınlayor1on 
değil mi? İmpırıtorlçe, bGtCln 
grındGkler, kont ŞGnlof, nrıy 
erklnı benim Parlı ıeyahıtlme 
tımımile ıleyhtardarlar. Battl, 
krıllçe Vlktorya'ya Parlı'e ee· 
yıhat ettiğim ıakdlrde katledl· 

lecetlme dair mektup yııdır· 

- Peklll.. Vulyet böyle 
olduğuna töre henaı .. kil Hr· 
kea Roıya'ya dônGnGs, beni 
de beraber ıhnıı. Dedi. Kıya
fetimi tebdil edeceğim, nerede 
olarsa olıon bir nde, bir ka 
IGbede, Peterhof ormınında bir 
oduncu kulGbeılnde fakat meıad 
olarak yıtayacağım. Beni ın· 
dlğlnfıe kat'i ıurette eminim, 
ne lıteraenlı r11ıyım. 

- Bayır Katyı.. Bekllyf!ce· 
ğlm. Sını bir kolGbe ve 11lre 
değil, hıyıtımı vtreceğlm Ser
beıt klldı~ım anda .. 

Kıtya lmpantoron ıözQnQ 

keıtl: 

- Serbut kalmak mı! Ben 

eerbett kılmaaııı beklemlyeee· 

Almanya 
Cevabını Verdi. '----··· - Bflşı l inçi safJiftı/e -

tekllf ler bolonacığı ınpbeıf~ 

ıddedl 1 ınektedlr. 
Almınya hflkdmetl, bu ce. 

vapta Almın mlllt haysiyet ve 

ıeref inden bıhsedecek, ve İn · 
ğlllı-Fnnsız· Belçlkı erkAmhar· 
blyelerlnln tem11ını dı proıeato 
edecekrlr, 

Alman cevabı, ıolbun temini 
için yeni bir eıas Qserlnde 
ma11kere teklif inden ve yeni 
bir mlııık vücnde getlrilmeılnl 

lıtemekten ibaret olıcıktır. 
Yeni ml11k, Almıo'Jarın tek· 

lif ine göre 2:5 sene için Frao· 
ıa ve Belçika hudutlarını İn · 
glltne fe hılya'nın tekefffllG 
ahında emniyet ıhıoa ılmığı1 
bir Alman ·Fr1naız·Belçlka itti· 
fakı akdine matuftur. 

Alm1nya ayol zımında Çe· 
koıılovakya ve Utvanyı ile de 
ıynl e11111l1r altında mukavele. 
ler aktedecektlr. 

Parlı, ~l (Radyo) - l!'nnıu~ 

slyaei mehdili, M. Hhler'lo 
muhalefet gôatermeıılnde maoA 
olmıdığıoı ve M. FlAnd~n'ln 

vaziyeti ıon nutka ile tasrih 
etmlo oldoğono sôylemektedlr. 

Ltberte gazetesi: 
"ltalya'nıo Lohroo dnHın 

dı gö9terdlğl teklif dogro de· 
gildlr. ÇClnkl İtılya'nın fıtlrık 
etmlyect"ğl bir ozlaemı, nakıs 

kılır.~ 

Demektedir. 
Loodra, 31 (Radyo) - Lon· 

dra gazeteleri; yeol Alman tek· 
lifinin; eski tekliflerin biraz 
dıha genloletllmlı n değl11tlrll· 

ml!J IJekllnden ibaret olacağJDı, 

bununla ber1ber enerjik bir 
tarzdı yaaılıcı~ıuı yasıyorlar. 

Deyll Meyi, Deyll Herald ga· 
ıetelerl; kıblne 111&1 anıındı 

f lktr lhtllUı me•cud olduğunu 
ymııyorlar. 

Londra, 31 (Rıdyo) - · Al· 
manyının cenbı bo ıkıım 

için beklenmektedir. 
Alman kablneıl bogQn ak· 

ıım Clzert M. Bltler'ln rlyııetl 
altın.ta toplanacaktır. Cenbın 

ancık ıkıım geç vakit Lon· 
dnya gelmeıl Clmlt edilmek· 
tedlr. 

Pırla, 31 (Rıdyo) - BogGn 
Alm1ayının cevabı beklemek· 
tedh; Umumt dlkkıt ha ceHp 
berine temerkGı etmlıtlr. 

M. Eden, Berlln'den nat 
17 de hareket eden Alman 
bıt morahhııı Von Rtbentrop'u 
beklemektedir. Almın murah· 
huına birçok memur ve eke 
perler de lıtlrak etmektedir. 

Alman hey'etl bo defa Lond· 
rı'da birkaç gan kılıcıkıır. 

Von RlbeDtrop'un Londra'yı 
gönderllmeal kanrı, iki gOnlGk 

ğlm. Bir dlıerlnln ölftm6nfl 
beklemek beni korkutuyor. 
"Ne dlyeeeklermlı?,. diye dtl· 
1Gn111em. lıtediklerlnl ıôylealn· 
ler, bunlara bet para bile ver 
mem. ~lı lıtedlkten ıoora; beni 
Roıra'yı beraber almakta eer· 
beıtılalı. Bunda ben ne kay· 
bederlm? Mnkllmf, değil mt? 
Ne ehemmiyeti ur? Ben Lülze 
ve Mthıya niye mal olum 
olıun nlenmlyeceğlml ıöyledlm. 

- Ne? Berı,eyl onlan sôy· 
ledln mi? Sen bir meleksin .. 

- Yalnız kont Strogofskl 
için mClltylm dnraodım, çClnkil 
bunun ılıln emtlnlzle oynanın 
ve benim Parlı'e snklrol ma 
cip olan bir komedi olduğunu 
öğrenmlı bulanoyordom. Bu za 

nlh dellbnl•; bo hizmetine 
mukabil ılzla keadlelnfl Seojao 
altaaıaıa bGylk rGtbealal te· 

fngiliz, Fransız, Beiçika Erkônıbar 
lerinin Yaptıkları Temaslırrf 

• • • 8t 
.flaşı J inci ~a~ifede - mılln OoQne geçmek için Jogl· 

Algemınye Çıytong, M. Flın· Ilı delegelerinin dıııoı çıkmayı bi 
den'ln IQD outkondıo babae· cıkları bir program teabltl dl· '1~ 
dıırek; ıtıoftlmtlıtür. Bu teklif lo gepel 

Bu nutuk birçok mee'elele· tınlbe mazbır olduğu 6ğrepll· 
k 

rln Ç•kmaııoa H vaıiyetl lğlAkı mektedlr . 
aebeb olmıktıdır. Roma 3 J (Radyo)- Si yut 

Bugün için mılum ve mu· haf ile göre İtalya hGkumetl, er· 
1 

hakkık olan ıey, Almınların kAoıharblyeler temaaıoda yer 
kendi topnklırındı hak.amnn· ılmıyıcaktır. Ba ıoretle lngll 

il 

hk hıkl11ındıu hiçbir ıey feda tere hftktlmetl Belçika ve FrıJI' 
edemlyeceklerdlr!. Demektedir. ıız hodotlırının tekeffatnr.0 

Londre, 31 (A.A) - Sıbıh 1alnız b111Da 
ğaıetalerl pek yakında yapılı olacaktır, 

cık olan logUlı, Fransız, Bel· Londra, 31 (Rıdyo) - lo 1 

çlkı erktnıharblye mGzakere· glllz g11etelerl lnglllz Fnnsı•· 
lerl hakkında genle tefslratta Belçika erkAaı barblyelerlnl• 
bulonuyorlır. Bflkumet mah· temaıındın uzun uzadıya bab· 
f lllerlylr.ı lemıstı olan gazeteler, ııetmekte ve bu meıı'ele etrt• 
Gôrftımelerln loglltere için yeni fındı bıkanlar ırasında bil' 
bığlan mQncer olmıyıcığını lhtll4fı nazar olduğunu eakl•· 
iddia etmektedirler. Do gazete· mımıktıdırlar. 

lere göre, GôrGAmelerln mut · "İngiliz hakumetl bu temı8' 
lAk surette mahdot olan mıhl· taraftar olanı boooo Almıo· 

yeti dolayıslle bunların şomu· yı'dı hoıole getireceği akaal•· 
lOnfl izam etmemek IAzımdır. mell dftıftomlyor mu?., demek· 

Batan diğer gazeteler sQel tedlrler. 

mOzak.erelere teveBBOl planını Deyll Meyl'e göre: 

az çok ılddetle tenkit ediyorlar. ~M . Eden, Frınsa'nın LoJI' 
Tıymlıı gazetesi don bakan· dra ıef iri ile mtılAkatındı bO 

lar arıııındıkl görG!Jmeler eına· ıem1&lar1D erUnıharblyeler ar•· 
eıodr erkanıharblye müzakere sında teknik hlr hudod bari· 
lerlnln çok genlo bir mahiyet 
olmaııı ennloeslnln ortıyı çıktı· 
ğını bildirmektedir. Bu lhtl· -bir tereddflt devresinden ıonn 
verllmlıt lr. 

M. FIAnden'Jo pazar güokil 
nutku, Almınya'n•n cevabını 
mfteHfr olmuştur. 

Cevabın çok kl8a olduğu ve 
mOsbet bir mahiyet arzedf'ceğl 

ve mftzakereleıln açılmıııını te· 
mln edebileceği tahmin edil· 
mektedlr. 

M. Eden, cevap hıogl saat 
gelirse ıeJııln, Almın morıhha· 

aını hariciye dalreılode kıbol 

için 14zım gelen tertlhıh ıl· 

mııtır. 

Londra'dı, bu akıım ceH· 
hın neıredllece~l, olmazııa ea· 
bahıe,in g111etelere verileceği 

ınlışılmııtır. Frınııa'nın Lond· 
n ıef iri eabıhleyln M. Eden 
taııfıodao kıbul edilecektir. 
M. Grındl ile Belçika sefirine 
de ıynl 11manda ce•abın met· 
al •erll~cektlr. 

M. Eden'to Fon Rubentopı 
mOIAyemet lnılye ettiği tıhık· 
kok etmlı fıkat latlhıbatta za. 
fer k111oın M. Bltler'ln umu· 
lın uyealhğı gôııtermlyeceğl de 
ıöylenmektedlr. 

M. Eden bugftn bıovekllle 

miUAkat etmlt ve vaziyeti izah 
etml1Jtlr. 

lo~lltı kıblneal yırın top. 
lınacık ve erkADI harblar te · 
m1&ının tarihini teablt ede· 

cektlr. 

receğlulzl eaoıyor ! 
- Kıtyı, bu dellkanllyı hl · 

mıye edlyorıun? Yok11 hoıuna 
mı gitti? 

- Evet.. Hooumı gidiyor, 
allıhı 11marladık . Onun yanıaa 
gidiyorum! 

K.atya, ıtloı mabmoılıdı; im· 
pıratoron en kGçGk bir hare· 
katine bile meydın Termeden 
dOrt nala ayrıldı, kaçtı. 

Sen jermen muhiti, bu yGk· 
ıek mevkili sClHrlnln bu çılğın 

"am11onu bir dell gibi kovalı· 
dığını gôrdil. Fıkat çır, mft· 
kemmel bir ıG•arl idi, arı en 
iyi allardın idi. Bonon için 
atını ılddetle mahmuzlımık llU· 

rettle ileri atıldı; ıen Bllere 
gelmezden evvel çılgın amazo 
nun ıtınm geminden ıutto. 

Her ikisi de, iki ıt ta soluk 

eolaga idiler. Katya'aın ıaçla· 

cine çıkmım111ını teklif etmff' 
tir. Bu tem11lar, İngiltere lçlll 
bir tabhGd değil, 1ncık te:>I' 
vaz k111J1Bında ittihaz olooac•~ 
tedbirleri kararlaıtarmak lçlll 
yapllıcaktır. » Demiştir. 

Rerllo, 31 (R•dyo) - Berllll 
elyaet mehıflllnin kın11tl, Et· 
kAnı harblyeler temasını Bit· 
ler'f n hftenft euretle telakki 
etmediği merkezindedir. 

Do hareket mC111kerıtın ak•· 
metl için mOhlm bir Amil ol•· 
cıktır. Almınyı, bu tem11larıı 
keodleloe karşı bir tehdld ter 
lAkkl eılecektlr. 

Londn, 31 (Rıdyo) - Bıf' 

bakıl M. Bıldvln, Anm k•' 
maraııındı bir suale cenb yet· 

mlo1 mlllt mGdafaa b1kaD1nıO 

ve diğer bakenlardan blrlnlll 
erkAnıharblye relılerl içti mıl• 
r1Da lttlrık. etmlyeceğlnl, kablo' 
toplanmadan nel ha görGtlD"' 
lerln hiçbir tıahhada tızıOI' 

man etmlyece~lnl ıôylemlıtlr. 

iki umumi 
ev kapatıldı •• 

Fuhuş ve fohuı yOzQadell 
bolıpn hıııtıhklarla m4cadel41 

komlııyonu dan ııhhıt mCldOJ'' 
ıagande ııhhat mftdftrft dokıot 
Cevdet Sarıçoğlo'non bıokaofı• 
ğında toplaomıo ve nl11mo•· 
meye ıykm hareket edlldlA1 

için iki umumi evla muHkk1' 

ten kap•tılmasını kırar .,,,ı· 

verml1Jtir . 

rını tutın bağ dı kopmoo ıdl· 
Bonon lçlu gazel kııın, gGJ"1 

11çları darmı dığınık omaıt•· 
rın1ı1 dOkGlmaı idi. 

Çar, bu gthel dalgalı 11çltt' 
ellle toplıdı ve ôpta. Sıçlıt' 
bıraı.mıyarık : 

- lıte, dedi. Şimdi benlO' 
tot11ığım11D. K.ıtyı, makııadıO' .. ., 
sOyle bıkahm. Beni tablıll 
Strogofıkl'ye tercih ediyor 111°· 
ıon? Fıkıt beni çok h11pıl•' 
yonun, çok kıııkaoıyorom! 

Genç kıı, ceylAo gibi çıt' 
bıktı; Ye : 

- SOylemedlm mi? Fık•' 
madem ki onun ıaye1lnde •1' 
bunda bulunu1oraanuı, yıt••10 
Strogofekl! Dedi. Ve... K.ırb•· 
cını ıallıyırak kahkahal•t111 

gGldG, lmpırator da gtllGyordO· 
- Kıtya. Beni korkotuyort0111 

(Sonu var) 



Uglhı erkioıhar· 

iyelerin toplantı· 
•nı tesbit edecek 

Habeş Mes'elesi 
Gene Canlandı. 

Jandarma Panayır 

Mehmed Onbaşı, Botnn vilayet 
.. 

- Başıarafı 1 itıci sahifede K . ld d ve belediyelet"in 
arısını ö nr n. . . k. b·ıd· ·ıd· 

ıştıra ı ı ırı ı 

Londra, 31 (Radyo)-logflfz 
kıblneelnlo yarınki toplanh · 
llDda erkAoıharblye relılerJ 

toplıntııının tarihi teablt edl · 
lecetılr. M. Bhler~Jn cnabı 
lae olur11 olsun ha içtima 
'•palrcaktır. ÇQokt, laglltere; 
t'rınıa'y• · emniyet •ermek iste· 
lllektedlr. Ve bunan için de 
erk.Anı harb relılcrl ıoplıntı11nı 

''P•caktar. 

Liyon'da Grev 
Llyoa, 3 l (Rıdyn) - Hhı 

kadar otomobil fabrlkw ame. 
leıl grn llta etmlt, pollı ile 
badlıeler çıkarmıthr. Grncller, 
ite dnam eden ameleye ıaaras 
etmlolerdlr. Zıbıtı •aalyeto 
bUtmdlr. 

Afganistan 
Oış bakanı Moskova

dan hareket etti. 
Mosko .. , 31 (Radyo) -

Borada buluomakıa ol1n Afga 
Dlıt.a Dıt babnı Ff\yıa Mu
bımmed han Klbtl'o hareket 
etmtıılr. 

Londra'da 
Keresta konteransı 

akdettiler •. 
Londra 3 l (Rıdyo) - Ke · 

reete kullanma lonferaneına 

21 hakumet tıtlrAk eımlıtlr. 

Böyle bir konferanı Uk defı 
toplınmııtar. 

Amerika işsizleri 
Vaılngton, 31 ( Radyo ) -

Blrleel.. Amerika h6k6metl, 24 
lbllyon lttlıe y1rdım etmekte· 
dtr. Bunlardan 10 12 milyona 
lllıhallf h6kt\metlerden y1rdım 
gormektedtr. 

Fransız sefiri 

eğer bu haberler doğra lıe ve 
m6dıfHııı bir milletin shll n 
bati& askerlerine brıı dahi 
a:ehtrll g11 lıtlmal edlmtı lıe, 

bo mecllııe ıôyleaen nefret n 
ııkblh sözleri, btılCln medebl· 
yet Aleminde tekr1r edllecektlr. 

Toudra, 31 (Radyo) - la· 
gfllz gazeteleri, Itılyın konet· 
letlnln Sokota'dın ıonn Gon· 
dar tızerlne Uerlemeıl tızerlne 

mOhlm neırlyıt yıpmıktadnlar. 

Gondar ıehrf, Iagf llz nafos 
mınt•k11 olan Çına göla mın· 

takaıının belll batlı ıeblrlerln · 

den blrleldlr. 

Deylt Telgraf g11eteel : 

"ltalyıa'lı1'1n Sokotıdın Gon· 
dar'• doğru llerlemeııl, lcalyan· 
1111 Nil ıularına h&klm kıla· 

caktır. Itılyın'ların llerlemeel 
hiçbir mukuemet gôrmemek· 
tedlr.,. 

Deyi Meyi: 

"Nee11I, Kuramda da tutana 
mıyacak ve De111le'ye çekilmek 
mecburiyetinde kılıcıktsr. De 
mektedlr.,. 

Romı, 31 (Radyo) - Lord· 
lu kamau11ndı Lord Seıll ve 
Kınterborl bıt pıp1111, ltılyın 

tıyy1relerlnln Babeolıtan'dıkl 

bombırdımınluındın bahset 
mitler, •e Lord Bıllfıklı te bu 
buınıta 11lu tahkikat• baohyı· 

caı nı, lcabederae protelto edl 
leceglnt ı6ylemletlr. 

Curnale D'ltalya gazeteıl: 

" Lord Ballfab dalmı ltal · 

yan aleyhtarhlı göıteren bir 
İngilizdir. 1931 de Slr PIUpt 
mft11emlekeler DHHı iken ls
yınlara kartı en iyi tedbirin 
ııyyarelerle bombardımın oldu· 
ıano ıöylemlıtt. 

" M. Eden de Uloılır Soı · 

yeteelnden b6yle bir ml11ade 

- Baştarafı lci sayfada -
mıı. Mehmed onbııı; yanındaki 
eve gelip mavzulol bırakmış 

•e ıokağa çıkmış olan jındar · 
mının manerlnl kıpırak bu-~ 
ıına iki el •tef etmlt, Baılbeyl 
gögıGnden n bacağından yara· 
lımıotar. Aldığıt yaraların tu l 
rlle yere dftoen Baılbe'yl ya 
ralamıklı Jkalfa etmlyen Meb 
med; kasatorasun çekerek kee 
kla ıuaf ile karaıına wnrmığı 

bıolamıı, ondokoz yerinden 
yaralamuıtır. Kaıatura yar1lerı · 
n'n çoğu ıurtındıdır. 

Katil; bundan ıonra keadl· 
ılne ıld muzeri alarık evden 
çıkmıt •e ktçmııtır, nereye 
kaçtığı belli de~Udlr. 

Vık'• derhal sabıta we m6d 
delamumlltğe haber verllmt, 
n tahkikata baelanmıotır. 

MOddelomami munlnl MGm· 
t11; dftn gece geç •akte kıdır 
tahkikatla me,gul olmuıtar. 

Mıktal Baılbe'alo eolıteel 

Tnflk; aeyyar boyıcıhk yıpı · 

yordu. Vık'ıdan ıonra o dı 
ortadın kaybolmuııur. Ofta ak· 
ı•m geç Hkle kldar bolnna 
mamaıt1r. Cinayetin aebebl he· 
oGz tımımen anlıtılımımıthr. 

Bonon k11bnçhkt1D oldaAu 
tahmin edilmekte oldogu gibi 
bııka ıebepler boluamaıı da 
muhtemeldir. Baelbe, b,., •a 
kit nım11 kılan bir kadındı , 

çok namuıılu idi. Koc11ınm 

keodlelnl f11la ıevmeılnden 

bizar olduğunu oahltlerden ha· 

zaluı ıôylemlıterdlr . Dan l!a· 
hah ne giden Mehmed oaha 

lıtemlo n mGıtakll bir devlet 
olıa Afganlıtın 'dı da baaı ka 

lstabal, 31 (Özel) - Fr10. hilelere tıyyırelerle bombalar 
1a'nın Tftrklye tef iri M. Alber atılmıtll.,, demektedir. 

tının, mtHf lrllkte olmaııaa 

rağmen karı11oı gene ıevmek 

lıtedl ğf, Baılbe'nla buna raıı 

olmım111 Ozerlne kııgınhkl" 

bu cinayeti ltledlğl sannedll 
mektedlr. Tıhklkata bugaa de 
devam olunuyor. Katilin yıka . 

lınm111 için hlıımgelen bfttan 
tedbirler ahnmııtır. 

l.ımerer; Tokyo blylk elçi Bir vapur kurtarıldı. 
lıtınbul, 31 (Özel) - Nov· uğıne ıayıa edumı,tır. Otomobi ı 

l'oprnk Kayması. S h. 1 . Ok roslık cı .. rındı kayılakltr• 

a ıp erı usun. 
Pırtı 31 (Radyo) - Arı. 

lllon n A•lnyon araıında Sen (Z • t) otomobil 
plyer mevkllnde bir toprak ı n e ganjt 
L ıçılmııtır. 
•aym111 olmuı, nlfaıçı saylat 

otu11n Hangara npuru So• 

yet buz lur1n ıemlsl ıarafın· 

dan kurtarılmııt11. Vapur; ikiye 

bölanmftt nılyette idi. lçtn · 
dekllerden ôlf'D ve lurtulan· 

lerıo mlklal\ henftı belit de· 

~ildir. 

fsmelp•t• •e Feulpaıa bol· 
lokıur. 

Hrları aıerlndedlr. 

Avusturya siyaseti Rahatlık, emniyet, temlıllk, 
Vlyını, 31 (Radyo) - Şao · bol ıu mGkemmel kr1ethıneel. 

Bôlye Şuınlg feduıl mecllıılode 
bir natuk lrad edecek n bu 

butuktı Avustoryı'nın h1rld 
eiy11e1lndea babıolunıcaktar. 

Molla Osman 
idama bedel onbir 
8tne ceza yedi. 

C.omıovaıa nahlyeılnln Şey· 
tan daml1rı mevkflnde hizmet 

hr Moral •e All'yl öldart· 
Dıt.kle ıuçlu •tlret halkından 
Molla Oıman'ın Ağırcczadı 
Gelu:ea certıyan eden mohake· 
lbeef neticesinde ldımıaa bedr!I 
hızı ıehf'blerdeo cez.aı lndlrl 
lerek onbfr ırne agır hıpalae 
karar nrll mlıttr. 

Yeni Telefon 
Kılavuzu 

Mart 1936 zarfında b11ılın 

Yt nl telefon lulHUIU olrket 
hıneelnde 11tılmığa baolao· 
lllıvtır. 14'1yıtı pul Gcretleri dı 
bu yalnız l 5 karuıtur. 

Telefon irketi 

Makinelerin benılo, Y•I n tal · 
reaJ içeriden tedulk edlllr. 

Gınj gecelt gGndGsl6 açılmr. 

GOrGı,ımek ırza edenler mttdar 
lbrahlm'e mlracaat etılnler. 

Zayi 
Bılıkeılr llıealnden 12 3 936 

ıırlblnde 131 11yıh 9 uncu 
eınıf taıtlknameılal kaybettim. 

Y enlıloi alacaAımdan eıklslaln 

hftkma yoktur. 

Bucı Ôzdemlr ıokık No. 2?6 
Mostıfı 

fzmlr İnhlHrlar bıt mftdilr
lftğftnden : 

lzmlr Ue Bacı Altındağ, 

Nerhdere, Buınava köylerinde 

yıkalıaıp yediemin ıuretlle ıa · 
bfplerlnde bırakılan 1361 kilo 

ıfrke ile kapları mıhıllerlnde 

ıeıllm ıartlle pazarlıklı eatılı· 

cık.tir. lııeklllerln oartnıme · 
terini görmek •e pı11rhğa gir· 
mek için 10,4,936 gft ı, ft sHt 
15 te batmtldGrlyetlmlıdekl ko 
mlıyoaama11 gelmeleri. 

25 28 31 3 757 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
leaıııaın nrgl borcoodın ötara tıhılll emnl yıB111na göre 

bacıedllen bıhırlye mahıllulnde ıadık bey eobğında klln 7 
111yıh bıbçe ile l 't'e ikinci kordonda ktln ~ 69 metre terblln· 
deki area teırlhl Uloclan itibaren 21 glo mlddetle ııtalığa çıka · 
rıldı~ınclao pey ılrmek lıtlyenlerlo defterdarhk tabellit kalemine 
ttelme\erl. 19 22 26 31 711 

Bayındır Kazası Nofus Memurlu· 
ğundan: 

Bayındmo Falaka köyOodeo bıcı hfteeyln oğlu ıbmet ıllnln 
aoatı adı Eıtf Uu:n Alfme oluık daıeltlldlğf Bayındır mıhke 
ıneıl aıllyeelnln 9,10,935 n J 26 180 •ayılı tllmındın ahlıııl · 

makla keyfiyet lllo oluoar. S35 

Dahiliye VeUled; batan vl· 
!Ayetlerle belediye 'fe ticaret 
odalarınıu İzmir fo't'lnnı itti· 
rtk etmeleri için •ll•yetlere 
bir tamim g~ndermlttlr. VllA· 
yetimize de gelen bu tamtmlo 
ıureılnl ynıyoruz: 

lımlr'ln lıtlrdadından ıonra 
lımlr'de açılan four gcıoden 
gane ıreıulaeal luymetll bir 
mevki lbru etmlotlr. Arıııolo· 

Hl lımlr fuH1'•nın ekooom~al 
dorumdakl bo mnkll ehemmi 1 
yelle gOzOntıoe ılmıkla beraber 
lzmlr'ln Tark'Jftk nHarındz 

halı oldugu ılyaHl mevkii 
ylkeelam"k ve bllhaHı lımlr 
için yıpılıa bGyClk mGcadele· 
deki heyecını dalma ıekrarla 

mık için bununla bdtftn •ili· 
yetlerlmlzla yıkından alAkaluı 
milli bir lJdn mıhlyetıade te· 
ltkkl edUmelldlr. 

Serginin zenginliğini her •I· 
IAyetten i elecek mıbıllf el it · 
lerl te her tftrla dıt n iç ti· 
caretlmlzle ılAkadu olıcak mal 
lar temin edecektir. Kendileri · 
ol dıt n iç plya11ya tanıtmak 
lıteyen mftatabstllerle batan 
ıaa11 •e tlc1ret erbabının de 
ğerll mallarını ıerglye göndere· 
rek omumı teıhlr eunelerlnl, 
kendileri için f•ydah olacağı 

kadar memleket için dr. de~erli 
bir hizmettir. BtıUln hatad 
idareler. beledlytler bfttçelerlle 
ticaret odalara hfttçelerlnla ha· 
zırlındı~ı bo suada •alt arkl. 
dıılarımın bo mevzu ftzerlnde 
bizzat allkadar olarak bCltçelere 
gereken tıbelııah koydurmığı 

temin eylemelerini ve konulın 
tıbıleatıa da nkllete blldirll 
meılnl rica ederim. 

Mnsamere 
Bu akı,ıım Ergenekon kolabft 

1llkllik Parti ıalonandı bir mft· 
ıamere ...erecektir. Gençler, bu 
maumere için h11ırlanmııl1t . 

dır. 

MOıamneolo çok alaka gö 

rece~I aolıtılmaktadır. 

Salihli ilkbahar 
at koşuları 

936 ıeneıl nl11n 5 inci pa· 
11r gClnft ıHt 14 de gftmtıı 

ıuyo mnkUnde k:oıu alınında 

icra edilecek at koıoları prog 
um 't'e ıeraltl. 

1 inci koıo aç yııında yerli 
yanm n 11f kan ıup tayla · 
rını mahıoetur. Meelfeel l 100 
metre lkramlyeel ..l O llrtdır. 

Birinciye :ıo lkl~clye 7 ftçftn · 
cftye ftç Ura ·verlllr. Dobollyeel 
3 Undır ııklet 56 kilo. 

2 inci koıo dört we daha 
yukarı yaıtıkl hiç koıo kaHn· 
mımıt yeril yarım kan arap 
at n kıırallarına u ıhıaııor. 
Meıafeıl 1400 metre lkraml· 
yeıl 70 liradır. Birinciye 50 
ikinciye 15 Gç6ocClye beı lfr1 
•erilir. Dubollyeel beı llrad11. 

3 anca koşu tlç yaşındı yı 
rım kan laglllz tıylarını mıh· 
ıuetur. Meeafeıl 1200 metre 
ik11mlyeel 40 llr1dır. Birinciye 
:ıo 1 kioclye 7 6çGncOye iç lira 
•erilir. Doholly,sl 3 liradır. 

Sıklet 56 kilo. 
4 Gncd kooo d6rt n daha 

yok.an yııtıkl yerli yırım n 
ıaf kan aup at • e kııraklarına 

mıbıuuar. MeufHl 24.00 met · 
re lkramlyu l 70 llrıdır. Birin 
clye 50 iki nclye 15 6çQac6ye 
5 lira ...erllfr. Duhuliyesi beş 
llradn. 

mmımn 
• 1 ' ........ 
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!==-- Büyük Piyangosu ~== 
Şimdiye kadar binlerce ktıf yl zengin eımlşılr 

§S 6 ıocı keşide 11 Nisan 936 dadır. ~ 

-! Büyük ikramiye 200,000 liradır -=-= 
Ayrıca 100.000. 12.000, 10,000 lfr1hk lkrımfyelerle 

ES 20.000 Urahk bir mGUfıt nrdar §:§ 
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Gedikpaşada Jandarma Satın Alma 
Komi8yonundan: 

Mahfoz efıaf kağıtlarını 't'e örnelderlne uygun ıoağıda mlk· 
tarları y11ıh 12 kalem kundura malzemesi kapıla Hrf usullle 

eksiltmeye konulmootur. Ekelltmeıl 16 nlean 936 pereembe gGnft 
e1at 15 te Gedlkpıoıda jındarmı dlktm ewt blnaeındıkl komlı· 

yonumuıda yapılacaktar. 1obo malzemtnln h'pılnln bir lalekllye 
lbaleel caiz olduğu gibi bir ny• birkaç kaleminin ayrı ıyrı lı · 

tek.illere lhaleel de caladt. Her kalemin ilk gQnnme H ta11rlı · 
aın bedelini hlaalıranda yazılmııtır. Şart Uğıdı komleyondın her 

gCln 1140 kurut mukabilinde ahnablllr. Jaieklllerln elulltme gO· 
nCl lhıle ıaatlnden 16akal bir Hat enci letlyeceklerl kalemlere 
alt mal&1ndığa makbuzu veyı muteber banka kefalet mektubunu 
't'e 2490 eayıh kanonda n ıart kAğıdında yasılı belgeleri de 

bul mektuplarını komlıyonuma1a vermlt bulunmaları. 
Malıemenln claıl Miktarı TaHrlanan Bedeli ilk gann 

Lira k. Lfra k. I.,. lr:. 

Kondura köıelesl 7 8000 kilo 
• 't'aketeıl f>3ı50 .. 
" kepıolu 1775000 adet 

Suııah "' 284000 çift 

Bahk ·~· keten lpltğl 500 kilo 
Çirlt 360 .. 
Bılmoma 75 .. 

Çam takası 150 .. 
Nılça 70000 çift 
K.abır1 çt wlıl l 0000 kilo 
18 numua bıkır çhl 600 .. 
kundan kalıbı. 

117000 8775 
101175 '1588 

621 25 46 
497 37 

2750 206 
122 60 o 

60 
45 

1574 
2500 

192 

91 

13 
60 
28 
2ö 
19 

4 50 
3 88 

ll8 12 
181 50 

14 40 

.. alt kıımı demirli 600 çift 840 63 
l 4 9 14 165,·822 

Manisa Vilayeti Daimi Encümenin

den: 
1 - Manl111 •llayetl yol tılnlnde kullaoı1mak ftııere bakır· 

köy fabrlk11ının 70 l numarala besinden mamul 50 mah· 
roıl çadır ıçık eksiltme saretlle satın alınacaktır. 

2 Şarta1meıl •llAyet nd11 madartagaodeo par1sıı ahnı · 

bilir. 
:l Beher çıdma muhammen bedeli 50 liradır. 

4 MoHkbt temloat 187 Ura 50 koruıtur. 
5 ihale Nlıanın 18 inci cam1rteıl gtıaG 11at 11 de Ma· 

nl11 •lllyetl daimi eocGmenl ônGnde yapılacak.tar. 
1 5 10 15 93q 

Devlet Demiryollarından: 
30,8,986 tarihinde lbaleıl mubrer olan muhammen bedeli 

ile mlktll •e e•ufı ao•ğadı y11ıh dooyığı wGbıyaa11 lçlo yapı· 
lın açık ekıllmede istekli çtkmadığındıo ibıleef 9 ohan 936 
tarihine mftudlf p~ıtembe gOoG eaıt 15 e bıralulmu~tır. 

Ekıılltme BHmınad., 7 inci faletme mQfettltllğl binasında ya 
pılacıkttr. Ieteklllerln 105 lira munkkat temln1t vermel ,.rl ve 

kanonun ' ünca mıddeel mucibince Jee glrmeğe kanuni hlr ma · 
nllerl olmıdığıoı dair beyınnamelerlle ıyol gQo eaat l 5 e kad1r 
komlıyon reisliğine mOrıcaıtluı IAzımdır. Hu işe ıh eartoame· 
ler BHmaoede komlıyondıo parasız alınır. 8~0 

Cloıl ve ntafı Miktarı Muhammen brdell 

Donyııı 3600 kilo B.:ber klloıa 40 kuruı 
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Sabunları 
Ü M t o Lü k SABUNLAR!) dayanıklı, kullıOJola •e 

n:EUTSCBE LEVANTE LINIE •-•-• fıbrtkaeının S hlle11lzdtr: Her yerden arayınız . 
a a Toptan ı·e pernlı.ende satış yeri "AQUILı\,. vapuru balen c;;J m o B=' (§ n n ~ IB\ te OD h k 

llmanımızdı olup Aoveu, Uot· 0 CfE:I U ~ ~ lQ} ~ C2) ftmid ta rİ 881 

terdam. Uamborg n Br,.men ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmıfe Telel<ın 3(J4i Krıtane pazarı 
için yok almaktadır. TELEFON: !2383 

"ANGORA,. upuru Hım· • ·---
bor,;. Bremen ve Anveret"n Hertfirlft (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 
yak çıkarmıotır. Vadesizlere % 4 

A~:x~~~~ .. E~=~!~' ~~!~ Mevduat Şartları: A!ll ay vadf!liy? % 5 
eanda bekleniyor, Nevyork için Bır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir. 

hamule alacaktır. Zahire, GzQm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılar. Mallar geldl· 
S.A. ROY ALE BONSGROISE ~nde 11hlplerlne en mftuld fetaltle avaoe •erlllr. 

OE NAVIGATION FLUVIALL 
ET MARl1lME 

"DUNA., vapuru 10 olunda 
bekleniyor Galatı, Belgrad, 

' u Badapeıt, Bratlılava ve 'lyana 

lçla yGk alacaklar. 
SPANSK.ELlNJE OSLO 

0 HAYARD., motörft 11 ol 
ıanda bekleniyor, Hayfa, lı 
kenderlye Dleppe ve Nor rrç 
limanlarına yGk alacaktır. 

Vıporlıun lılmlerl ,;tılme 
tarihleri ve navlun tarifelul 

hakkında bir t11hhQde glrlol · 
lemes. telefon No. 2007 ~008 

Olivier vEŞDrekası 
Limited 

Vapur Aceııtası 
f!endell Dan, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

"'MARDJNIAN., nporu mert 

nlhıyetlnde Unrpool n Son 
ıeadın geUp tabiyede bolu· 

nacak. 
•,THURSO,. npora nleao 

lptld11ında Ltverpol te Sun 
uadan gelip tahltyrde bolu· 

nacak. 
••GRODNO,. npuru mart 

uebaedlnde Londra, Bul ve 
Anyereten. gelip tahliyede bu· 
laaaeak .e ayat samanda Lond· 

r1 ve Hol için yok ılıcaktır. 

Fratelli Spereo 
\' apur Acentası 

ROY AL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

••HERCULES .. tapuru 6 4 36 
et. ıellp 11 4 36 da ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTEftDAM, 

n BAMBURG limanları için 
ylk alacaktır. 

"GANYMEDES., npuro s. 
4·S6 da beklenmekte otap jı 
kQuG tahliyeden ıoura BUR 
GAS, VARNA vr. KÔSTENCE 
limanları için yık alacaktır. 

••GANYMEDES,. npuro 20 

4 36 ıarthlode gelip 25 (·36 
ıarlhlne kedar ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSl'EROAM •e 
BAM BURG limanları için yftk 
alacaktır. 

SVENSK.A ORlENT LIN1EN 
"ALGERIAu vapuru 14·4 36 

da bekleomt.kte olop ynkano 
tahliyeden ıonra ROTTEROAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN. 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO n ISK.ANDINAV· 

YA Umanları için yQk 1111 

caklır. 

SERVICE MARITIM ROUMAIN 
·•AROEAL,, npuru 3 4 36 

da KÔSTENCE, GALAS, BRA 
JLE TORINO hareket ede· 
eektlr. · 

"ALBA JULIA,. nporu 16 
.J 36 da geltl' 17 4 36 da Pi 
RE, MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE hareket ede 
eektlr. 

.. AL8A JULIA" nptuu 7 6 
ll6 da bt.kleomekıe olup 8 6 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA te BARSELONE için yak 
alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
lılndıkl bırekeı tarlhlerlle 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökıOrOk 

tekerlerini tecrah~ •ı\ioiz .. 

ve l'ürjeo ~abab'ıo en üıtüo 
bir mfiAhil tekeri olduğunu 
unutmayınu:. Ku•vetli mile· 
bil ietiyenler (Şahab Sıhhat 

S6rgün Haplan)nı maruf ec· 
zaoelerden ara11olar. 

Ontnreltede Uôçent, 
(Mul'fİD l:'rofetör) 

Dr. A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

ti utalara bergdıı öAleJ~n 
ıonra bıku. 

lıtiklil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • a S T A N 8 U L 
Telefon : 40250 

Menmen Urbaylığıodan: 
1 - Belediye akarataodao eıkl tıı hını bloaeınan toptan ıa · 

tıtlıra mıbeoe ıehıe haline lfrağı belediyece karar altaoa 
ahodığından mahuuebe kaleminde mncut oartoameet 
dıblllode iktiza eden proje krolfname Ye !#Hlnameılnln 

tanzimi iti 20,3,9:l6 tarlblodrn itibaren 15 gtıo mOd· 
detle açık ekılltmeye konulmuotor. 

2 Ekalltme lıl 4,4,936 tarihine raıthyan cumartesi gGaQ 
111t 11 do belediye dalretılode icra luhoacaktar. 

3 Bu it için yOıt lira muhammen kıymet konmuoıur. Bu 
miktar fizerlodeo yOzde 7 ,o temloıh munkkate terJl. 

mekle beraber ihaleyi mOteakıp bu lemlnalın yOzde 
15 e tbliğı ıarttır. Tallplerlo mQbeodiı •eyı mimar dip· 
lomaeıoı haiz olmaları oartllr. 

4 - Pal, tellAllye ve noter murafı talibine aittir. 
24 28 1 4 758 

OSRAM ' Ltn ~ 6iJt. 
ZAı=E~i! -

Oaram laboratuvarları nzun aramalardan ıonra nihayet yeni bir ı• 
ter kaıandılar ve çifte ıpiralli OSRAM ıD • lilmbaaını meydaoa getirdile! 
OSRAM •D• lambaları ..üdi lambalara nazaran yfiıcfe 40 dabu aı ceryıo 
11arfederek: daha çok aydıohk verirler. Elektirik earfiyatınılan tiUye1 

edenler mutlaka çifte ıpiralli OSRAM cD• lambılarmı lcollaomahdırlıt· 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörn 

Baetalarını her gGn 15·18 e kadar tklncl Beyler eohğı Tark 
mauyede 11lonu kartında 78 N.lo ınuayenebaaMlnde kabul 
eder. Telefon '38~3 

Bağcılık enstitüsü müdOrlOğOndell 
1 - 277 3 ltra 60 karuo k,..elf bedelli bağcılık. eoıtltGıQ deneıo' 

ba~ıoda yapılacak bina l nl11ndan itibaren açık. ekelll· 
me1e çıkarılmııtır. 

5 

Ba loe alt eartoame ve projeyi görmek tıtlyeolrr Bor· 
anada bağcılık enıtltGıG mQdQrlG&ftne bat.armahdır . 

lhıle 15 Nlean çarıımba gtlnll ıaat 16 da Borııav• 
bagcıhk enıtltflıQodeJ..I komltyondı yapılacakhr. 

Bu loe ald yGzde 7,5 muvakkat teminatın malnndı~ın• 
yatarılmaeı nya ban• a mektubunun komlıyona gôeterll· 
meııl gereklidir. 
lıteklllerlo 2ci90 No. lı eksiltme kanununa göre bd 

· tıl yapıblleceklerlne dıfr Nafıa madOrlagaace muaaddak 
ehliyetnımelerlle birlikte meıkllr ıaatt• hasır bnlon· 
malın . 832 1 5 9 12 •il lll lll 111111111111111111111111111111 D O K T O R il lll lll il llllll lf lf lll lllll lll lll il IİI 

~Operatör Cevat Alpsoy 1 
- ~ §§ Merkez Hastanesi Operatörft ~ 
=: Almanya'dan avdetle Baetalarını hergGn eaat 15 •e 18 ~ 

~-------~~-~----~~----~ - ::ol!.: =: aneında ikinci beyler ıokağeoda hımam karo•ıındakl ~ 

•11111111ın111111111111111~ Doktor ~11111111111111111111111111• - -

- ~ :: 43 numarah muayeoebaneılade kabul eder. ~ 

iılllllll Telefon: Muayenebıneıl 3:H5 1111111111111111 Evi 3203 llflllll 

1'üı·kiye Palamutçuları Anonim 
Şirketinden: 

Türkiye palamutçuları anonim olrketloln ıeoelik adi umu1Df 
hl11edarlar toplıntm 30 nlean 1936 perıembe gGoQ ıaat 15 te 
lzmlr tecim •e endGıtrl odaeı ealooooda yapılaca~ıadau bl11e· 
darlarıd loplaota gftnOoden enel OD gftn içinde olrkete ınGr• 
c11tlı toplantıya girme karta almaları rica olonor. 

ldare heyeti 

Müzakere Ruznamesi: 
1 idare heyeti •e murakıp raporlarıaın okunmHı. 
2 - Bltnçonun taedlklle idare heyetinin lb:a&ı. 
:l - KArın teni ıorell. 
4 - -

-----~ A. Kemal Tonay ~== ~ s 
nnloolardakl deRttlkllklerdeo _ -----------------------
ıceolı meı'ultyet kabul etmez. E Butcriyolos te bulu~ık, ı;afgıu lıustalıklcır miituhassıst s lzmir Vilayeti l)efterdarhğından: 

Nizamname mucibince mflddetlerl hitam bolan:lkl ası · 
nın yerlerine luındllerlnln •e1ıh11t baokalarıoıo )eçllm.,ıt. 
Murakıp intihabı ve tıhıhatının belit edllm~ıl . 1 5 10 

Fazlı tafılllt lçln ikinci ~ Baemabane ietaıyoou karııırndaki dibek tok.ak batında 30 11yı· 5E 
K.ordon'da Tahmll •e Tabliye ~ lı n ve muayenehaneıiode eabah aut 8 dın aktım Hat 6 a kadar := luıaının .ergi borcundan ôUlrQ tahılll em Hl , yaeaaıoa göre 

=: butalınoı kabul eder. S bıcıedlleo kahramanlar mahalleılnde koca yl~itler ıokaAıoda ki• 
bln111 arkaeında Fratelll Sperco S MGracaat eden haatalara yıpıl~181 li&ımgeleo aaiı tablilit ve S · in 23 eayıh ev tarihi lllodaa itibaren 21 gGn mDddetle ıahhA• 
•apar acentah~ıaa mGracaat =: mikroıkopik muayeneleri ile veremli baatalara yapıhnaıına ce .. ı gô· 5 . 
edilmesi rica olunur. 5!5 rlllen Pnomotoraka muayenebaneainde muntazamın yıpıbr. S çıklrıldığıodao pey ıllrmek lotlyenlerla Defterdarlık tıbıtlit ki 

Trle. 200i . 2005 . ~6ti3 ifllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllll Telefon: 4115 llllfllllllli lemlae gelmeleri. 1 ! 8 12 839 


