
AL 1 
21 

.ı. lean 19:\6 
ızmir'de hergfto sabahları çıkar, 8İyasal gazetedir. 

Konsey dnn iki .-else akdetti 
ve hararetli nıünukaşalar oldu 

Telef on: 2776 

Yalan 

ltaJ,Ta M urahhasının Sözlerine Habeş Yuıı~nistan'a hiçbir 
J teblığde bulunmadık. 

~lurahbası Cevap_ verdi, 
Zecri Te·dbirlerin Artırılmasını istedi 

---------------------.. ---------------------
M. Eden~ ltalyan'ların Zehirli Gaz Kullandıklarını Söy-
ledi. J~ ı ansız Murahhası Eden'irı Fikirlerine lşıiı·ak Etti 

Fakat bugihıkO buhran 
nama ı için bir 

.. 
karşısında ltalya'oın Avrupa'daki rolOnn 
an evvel sosyeteye dönmesini istedi. 
~~~--------~~~ c ,. n,.vre 20 (Hadyo) - Oa we&ahtne dP-um şeldlodr. ıop yam yf' ı;il rıııia baoına oıurmı -

Oçlrr komheılnl lstlb1tif lanmao ve M. Madarya~a bizzat mıotı . Çnnkft konsrıy aıaıuodın 
f'duek ıoplanma@ı mukarrer komitenin raporunu okuyarak dr~lldtr . 

olan oluılar ıoıyete81 kooaeyl bOtOn gıyretlertı rağmen hiçbir Rdı, celıeyl molıt ıl)zlerle 

bu eabah A rnıııoralyı morıb netice ılloamıdığını blldlrmlotl. açmıo •e Ut eôıQ Baron Aloi 

haıı M. 8rnı~ıo riy11etlnde Haron Alolrl M. Pol Don· zlye nrmlıtlr. 

toplaamııtır. korun 11ğ taralauda yn almıou . Cf'nnrr.t 20 (Rıdyo)- Ulu11 

Konıey, ooQçler komheılnlo Habeş murabh1111 Vıl d~ Mar -- Sonu 6 ancı sahijedR -
~·~·~·~·~·~· .... ·~·~·~ ........ ~·~·~·~·~·-·~·~·· ......... ·~·~···~·~· ... ·•· .. ·~·~·~·~···~·~·~·· ·~·~·· 

ltalyanlar Adis·Ababa'ya doğ· 
ı-u ilerJiyorJar. Ara7İ sarplaşll 

Habeş veliahdı, Kuvvetli Bir Müda
faa Mevziine Çekildi. 

~~-----------~~~ Cenup c:ephesinde Kanlı Çarpışm~lar Oldu. Binlerce 
Telefat Var. Nasibu Ordusu Tehlikede imiş. 

Roma, 19 (AA) - 189 DO r ' 
mania teami tebll~ : 

Mare .. l Badogllyo bildiriyor: 

Somali cepheılnde general 

Greçyıul kumıod1111ndakı lu· 
taatımıı 14 nhıanda taarruz ha 

rekedne ge~mlıtlr . Cephemizin 

ıağ ceoıhındı bir 111obınbe 

bıtlamıthr ki ı1f11Uit bundan 

sonraki tebliğde blldlrllecektlr. 

Londra, l9 (A.A) - Royter 

ıjınııodan : 

Erhre kayua~ındın blldlrll 

dlğlne göre Erhre ordoeonun 

ôn kunetlerl De111l~den Adlı 

Ababı'ya giden rol ~zerlndr. 

lfo s J\' a silm 

Adis • Ababa''nın i~gali 

harbın bitmesi de~ildir!, -
ltalyaolar Birşey 
Söylemiyorlar. ---·---

Ne Harar ve Cicikanın 
zaptı, ne de zafer'! 

Pariı, 20 (Radyo) - Son alı· 
nan haberlere göre, Habeı bükıi· 
meli Adi11-Ababa'o10 111üdafaa8Jna 

, teşebbüs eımiyerektir. Bunun da 
sebebi bu ~brin serbest ve gayri 
müıtabkem ıebir ilin editmit ol· 
ma111dır. 

Habeotilere göre Adis Ahaba· 
nm iıgaJi barbıu hitamı df!mek 
değildir. 

Roma, 20 (A.A) - ffa,·as 
ajan11 mubaltirindeo : 

Oarrar ile Cidka'oıu i§gali 
bakkandaki rivayetleri ne reımi 

ne de ) '&fi resmi m~bafil teyit 
etmemektedirler. 

1yi haber alan mebafil bu 
haberlerin beniiz ıam•mile mev• 
ıimıiz olduğunu ıöyliyorlar. Zira 
dünkü tebliğ General Naıııi kov· 
vetleriııio Rae Nasibu'oun gıyet 

iyi ıeçbiz edilmiş kuvvetlerile çe· 
tin bir muharebeden sonra ancak 
evveliai gün Adiı·Ababa yolunda 
ilerlemeye başladaklarını kaydet· 
mektedir. 

Bo ıon haberler zaferin tam 
olduğunu bildirmekte. fakat Ha· 
beş ordumnun bozulduğuna ve 
yahut ki Raıı Naeibo'nuo kuvvet· 
lerini başka yerde toplamağa 
muHffak olduğuna dair hiçbir 
kaydı ihtiva etmemektedir. 

--------------~~.) 

Habe..ş Velitıhdı 

llerll'nıellt>dlrln ltalyan uçak· 

lırı bu yol ~berinde hiçbir 
Hıbet konetl gOrmemlılerdlr. 

Ayni kayoıklaı• göre Oga 

deodr. general Greçyınl ftç gGD 
ıftren ılddetll mobırebf'lrrdt>o 

mora Bırrır'• varmıthr. 

Taanı gôlG böl~Pıinde ltal 

yıo mftfr,.zelf!rl glUün batı böl 

gf'sloi togal ettik ten ıonra doğu 

ceoobuna doğru llerlPmr~r bıe· 
laauılardır. Bu konetler pek 

yakında mavi nlllo ıol 11blll 

gibi ••A ıahlllnl' de @eçmlı nla 
caklardır . 

Oe1111lt.nln bacı olmallode Mag· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Atlna, 20 (A .A) - Aılnı 

ıjanıı bildiriyor: 

Tar kiye 'oln Aılnı elçiliği, 

Tdrk ııkerlnln Yu,oın btiku 

mr.tlne gayri Hkerl bo~azlar 

mıatak111ının TftrkiyP. tarafın · 

dan hgılhıl resmen tf'blit! et· 
fiği hakkındaki babeı lı:ri kaı 'i 

olarak lf'kr.lp t'1rmıkı ,.dlr 

Bo hah r h•ldkaca bl~hl r 

\lrçhll,. uy~un fl,.~lldtr . Türk 

rlçlst Yunan hük6m,.tlnf' tıl\y lı> 

hiçbir ıehll~d~ bnhınmaınıştır. 

Boğazlar Hak 
kıııdaki Cevablar 

Dost Rusya'nın verdiği ce · 
vabla bazı Aıina haberleri iç 
ıahifelerimi::dedir. 

Bnkreş'te Sui
kasd Şebekesi. ---· HOkftmet Ricalini 
ve krahn metresini 
öldOreceklerdi. 

Londra, 20 (Kadyo) - (Suo· 
dıy Ekıpreı) in Vlyıaa muba 
biri, Blkret'teo Romanya krah 

Kıarol'iln etki meıreıl madam 
l-0beıko'y• . bir ntkaad tertlb 

.Jdtldlğtol blldlrmclnedlr 
Birçok talebe ile yeksek 

Adııokraa ıınıfaodao •tı eskldtn 

daı, bakanhğı aellblyettar mev · 

kllerlndea birini legal edlD M. 
Alık11td0Ttıld'otn bu tıte mel 

baldar olarak tnklf edildiği; 

11utka1Clırı; Romaoya'da y111k~ 
edilen fıetet ıetkllitıoı meoıob 

olduklara 10 ırob bıllode le 

eekkGl ettlkleel, bu ~rubda 

15 klı,lnln bulundu~o •e bo 

g'ublardan her birinin boku 

met ricalinden bir klolyl öldOr· 

mut taabbftd ettikleri, haıır 

lanın listede 8ftkreı pollı mi 
dftrftoCln de balonduğo •e en 

baeta Madam Lobeıko'nuo b· 
minin ykzalı oldoğo haber •e 
rllmektedlr. 

Konya saylavı 
Konya ıayl•vt All Bısa ff'h· 

rlmlae Rr.lmletlr. 

( 

ihtiyat Za-
bitleri Kanunu 

Bu Hatta Çıkıyor 
Ankera 20 (Ôar.I) - lbti 

yıt ıabhlerlolo iki senede bir 

45 g4o orduda bhmet etıne 

lerl bıkkandıkl kanunun mil 

zakereıloe derhal batlıuıcak 

ve kıooo bu hafta zarfında \ 

Kımo11ydan çılı:acakhr. 1 

----------------~_; ~·rzw•r':•rJtJiA'~·r*J.z~~,.w,.,-.. ,-.. ·iAa~w .. ,.w .. t - ·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·:.=·=·=·=·=·=·=·=·=·=~ - -~-=-,.·-···~~9=· .. ~·?~~~~·=~:~:~ ... -::....:·=···--=~ 

Almanya'da 
Hitler'in YıldöııOmO Mürıasehe· 

tile Büyük Şenlikler Yapıldı 

Ziraat Bakanı lzmir'e 
Geldi Ve Gitti. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Ziraat Mektebinde Bir Hasbıhal Ya-
pıldı Ve Bakan Tet·kiklerini Anlattı. 

Ziraat ı·ekili, belediye rei.~ ; ile müsafalıa ederktm .. 

-· O~ıı Anadolu vllAyetlerlmlzle Orada ko~u heyeti taraftndıu 
Mnğl•. Mumarle, Köyceğiz, Na kırı,alanao vekil; Yar.ı •e ı11lıh 
zlltl, Oı:ntzll n Ayd•n'dı tet· encOmenlnln Atkoşulır1 Ue ali 
kik ıeyahatı yapan Ziraat ve kadan olmuş v~ sonra oıomo· 

kili Mubliı Erk.men, berab~ bl11e lzmlr'e gelmiştir. 
rinde lımlr eaylnı Moııtafa Dôğroca Aleaocak lıtHyonu 
Rahmi Köken •e Zfr11t umum aa giden ZlrHt Vekllf, leta11· 
m6dftrG lbıao Abidin olduğu yondı rabıteaz bolonau Vıll 

halde Paur gOnft ôğleden ıonrı Faslı Gt'Ueç namına vall moa· 
tehrlmlıe gelmlotlr. Ziraat ve •ini Cuid, C. tJ.P . İzmir bat 
klUola btnmlt olduğu huınd kanı Yozğad ıııylnı Avni Do 
motobr; öğleden eoora K.1Zıl ğan , belediye relııl doktor Beb· 

çulla alanında kotolar dnım Qed Ua, mıntıka ziraat mQfetlltl 

ederken koeu yeri lınaıyonunı Nihad, ziraat mftdftrft Zabta, 

~elmlo ve 'ekil lle, refalr.alln orruıo mt\dOrQ Sami, Bornava 

deki zetat; lııtaeyond-. motokar ziraat mektebi mOdQrO Hilmi 

dan tnnek kota yerine git Omay, ziraat mftcadele lıtH 

mlotlr. - Sonu 8 ncü sahifede -

Bir Alman Gazetesi Boğazlar Hak
kında Ne Yazıyor? 
~~~---------~~~ 

Berlln 20 (A.A) - Berllner Borıen Zeltqog yazıyor: 

Cebren kabul ettirilen muahedeler eletenıi bozulmıya yılı ıut · 

muttur. Alman mUletloden baıka bir millet te bazı tasblbıta te . 

veuıll etmlıtlr. Meıeli Çanakkale mes'eleıılndf'D c~pheler yıkıl· 

mııtır, dentleblllr. Boıan Akdenlıde oldu~o ~lbl burada dı ytnl 

bir kunet ıOmreıl tezabtır etmektedir. Ve çok oOktir Alm111ya 

~bu leten letlfıde etmek tııteaıekle veya lntrlkıl.r c;e•lrmekle 

htlbım olunamaz. 

lsıiklfıl marşı çalınırken .. 

Lisemizin Bayramı 
.:mır lisesinin atletizm bayramı hakikaten çok gü:el geçmiştir. 

Bu husustaki ya::ılar iç salıiJemizdedir •. 

Soldan saga atletler., yükıek adamalardan bir intiba, ba)·rak yarışını. ltesanan lıtlj;lllrier, pne v-akıek -:aılamalardan bir &lJrflnilı, aılttler bir ı-arııa fıkarken .. • 

· ·ı· \ Ne se 4'11 u11. .... -1 re ,. 



Fi.hte'nin Hitabeleri 
Ha~eırDeıro] 

Sirk 

'ı · G ü fil ü fil T e o v a z o 
logiltere ve Fransa arasındaki •·----------------·-.1 yakınhk doAru ve ciddi midir? 10 Çeviren: M. Rahmi Balaban------------------ Kumpanyaları 

Size mflllyetl o mahiyetini 
n özel neıf tarını reallıe elli· 
r ecek yollarım da gôsrermek 
ıaretlle, aolıtacaktır . Bu blta· 
beler , yukarıda odı geçen d e 
vlr özerlne eskiden verdl~lm 

derslerin alt yam olacaktır. 

fakt egolzmlmh:lo yıkıkları 

datftnde, yabancı bir devlet 
tarafmdan, naeıl bir ft'DI re· 

jtm kurolabllece~tnl ılze anla· 
tacaktır. 

le;, baelımıdıo önce ıtze şa 
noktaları eçmaJayım; ta ki Hl· 

mızda herşey aydın oleon ve 
alı herşeyl kanamış buloooous. 

1 - Ben Alman'Jara, Al 
mıa'lım llglleodlren şeylerden 

bahsedeceğim. Ba basasta aeır· 

lardao beri bo milletin ğôğsftn · 

de, acıkh , hvdlseler yaratın 

eınıf farklımnı biç daecınmft. 
yorum. Sizler, 11yın dlnleylcl 
lor, elıler bu ealonda booloı 

gözOrnde, eo çok se•dlğlm ula 
ııal örneğin orentok (MGmeeell) 
larasıoız. Sizler, benim hitabe· 
lerlmln alevlerini taeıyan, 

ayakta gezer birer ocak ola· 
caksıoız: Ben bnuın utanın 

bfttOn kOhftrUl çocuklatını çe· 
reme çağırıyorum. Duromoozz 
n coğref i mftnBBebetlerlmlı 

Ozerlne bir göz attıktan ıonrı 
can ve gönOldeo ıooo dlllyo· 
rom ki ba cansız yazılarda · ki 
buradı olmıyınlata ~ı,ı doyur· 
mık için bandın bıık• araç 
yoktur . bo dlrtk •o ıteıU ar· 
zadao biçolmaua btr kıvılcım 
kılsın. benim hltabelerlm an 
cak bu kıvılcım eıyeslode elzl 

totoeturabllecektlr. Gene 1Dcak 
bu uyededlr ki bu bltıbelerln 
kaldıracağı enerjik bir uyarma 
batan 0101100 harekete geçme 
çelik bir lradeıılnl nyındıra · 

caktır. 
0Almıo'lar için eôylftyorom11 

dedim. Yeri gelince ınlatıcığıı 
ki baıka hiçbir doıtluk ve 
milliyet bağı, reel blroey ın 
latmaı. 

Bu, tatdı . 

Iı'akat bono. ,ımdl bogGniln 
dorumu yok etti. Alman'hğın 

özel damgaııı: Başka oloelı 

kaynıemımı ve Almın'hğı kay 
betmemektedlr. Kendimizi ~ge · 

men bir ulus olarak · yarat· 
maluır. 

Yapılacak bu lı ile kutlu 
tanılan dtğer öde• ( Bonon 
Napolyon bükQmetloe edilen 
eadakıt yemini olması mohte· 
mel ) arasandakl dııtın karşıt 

lığın (Zeblrl tezadın) d~ğereiz 

oldo~ono :ızahı hacet yoktur. 

Ynlnız ulusol lelerden bıh · 

11edeceğlm, dedim. Şimdi öyJe 
prerıelpler açacağım kllbunlorın 

borada olıolıran btkelnl alaka 
dar etmemesi de muhtemeldir, 
flenlm eöyleyeceğfm oeyler. 
yalkız Alman•ıar içindir. Bu 
ıytalan eöyllyen ben elmdlden 
bu Ulkel olusu gôrmekteylm,kl 
onda bir vatanda~. diğer. vata o 
daeın mokadderaııoı kendlei· 
nlnkl gibi bakmaktadır. Eğu 

mahvolmak istemiyorsak bo 
ulus doğmak n (Tekamftl et· 
mek) gereğindedir ve bunu 
yıpıblllr. 

Baaımıza gelt:o felaketlerlo 
acııından Omhef:r:lf ğe dft(lme· 
yen ve tam ters olarak eocr· 
jlunl :.rthnn Almın'lera söy· 

• • liyoram. Do ac.ya dayanan, 
ıoğok kanhhkla filozofça dü 
tGntnk entrjlk lSolf"m (Ttdhlr) 

'fe kararlar almayı bilen yurd. 
dıtlara !ôyllyorum. Ben bo 
acıyı biliyorum; içinizden biç· 
biriniz, bono, benim kadar 
düofiomemlşıılolzdlr. Ba acıyı, 

yalnız yiyecek, içecek •e mad· 
di acılardan koroner.ak yer 
bulmakla hoenot olao adi uloe· 
lır doyamazlar. Öyleleri için 
öoôr, hdrrlyet, f!gc-meolik boş 

ıözlerdlr. 

Fakat eiz unutmamılınız ki 
duygularım, bizi daı6nmr~e, 
karar •ermeğe, harekete geçir· 
meğe yıramahdır. Yokea ell· 
mlzde ton kalan konetlerl 'fe 
dOşftoceyi de alır götGrGr. Boı 
btııan mahvolmımıza ıebep 

dlur. Blılm kayıtsızlı~ımııın 

ve korkaklığımııın çenlı tanığı 

(Şahidi) olan o fellketler lee, 
bizim bu acıklı aldbete yaraı · 
ll~ımızı göetermek için, dim· 
dik ayakta doru. Ben bu leli· 
ketin doğurttuğu acıyı, elze 
dışırdan bir yardım omdora 

rak •eyı (Zaman) ile olabile· 
cek herhangi bir de~ltlkUk ve 
bAdleeden delicesine ola orta 
bahsederek, unutmak ve onot· 
tormık istemiyorum. Gerekli 
olan ıey ftıertne dayanacak 
yerde, böyle belfrels ihtimaller 
alanlarında dolaemak; kortolu 
ouoo kendi eneojlelne gQvene· 
rek arayacak yerde kör teaa · 
dftf lerden beklemt'k, ılalh 

lotan lol değihllr. Bu tarla 
gpntıle en eerpme Ye gnezellk 
bugtınk6 darumamoza kurta
racak bir eey midir? Suoıı ge· 
llnce npıt .-deceğiz ki bogGn 
bizim daromomoza ne bir in · 
san, ne bir Allah, ne de 11de· 
ce muhtemel olan herhangi 
bir h4dlee yardım edemez·: blzl ... 
kortAramH: Bizi [ancak, blı 

kendimiz ~ kortıablliılz, eğer 

kortuluı yolu daha açık ite. 

- Sonu. Var 
~~~-~-------~~-

P rf. Fuad'ın 
Konferansları 

Çok Alaka Gördü 
•• 

lzmlr bıroıanun da .eti 6re· 
rlne eadece lzmlrde bir tonfe · 
raoa vermek ftıere gelen hu· 
kok fakültesi profeaörlerlnden 
Fuad, ilk konferaneıoı pazar, 
tkloctslnl de dftn akıım vermlı 
•e değerli mftneuer, lzmlr'fn 
hAklm, adliyeci. nakatlan, 
muallimleri, gençleri ı.raf1ndaa 
alAkı ile dluleamlştlr. 

Konferaoeın menuo "Ho· 
knkta ıhllk kaideleri •e bu 
kaidelerin bulı:ok ftıerlode te· 
alrlerl .. idi. 

Profesör, ilmi bir çerçeve 

içinde tam bf r .. odretle ilk 
konferınsmı •erdikten eonr1, 

İzmir hokokçuları, bu kaldele· 
rln ımt.lf n tatbiki lsahını da 
profel!örden lstemloler, o da 
dün akşımkl tklncl konfenn!!• · 
nı booa tahsis etmlotlr. 

Profeaor, dilo de bu mühim 
mevzu Ozerlode eeaslı bir eekU· 
de dormaş. ahllk kaldelerloln 
bokoktakt tatbikata ile tr.elrlerl 
ve alınan neticeleri, ve adaleti 
temi o haeuıunda kanunu tathl · 
ke memur olınların bu iş Gze· 
rlndekl rolterlnf anlatmıthr. 

ProfeıGr Fuad, baHlo mG· 
oener muhitin takdirleri ve 
aempıtlıl ile karşılınmııtır. 

Mesleki •e ilmi • kodreil her· 
kesıe takdir oya11dırmı1ı11. 

hal ya• Ha beş Meselesi Müstemleke 
Kadrosu Dahilinde Halledilecek. 

__ _. ........... __ _ 
Eşyalarından 

vergi alınmazsa 
panayıra gelecekler 

~~~~~--.......... ~ ..... ··~···-~ ..... ------~~~~ fetaobol, 20 (Ôzel)- Bazı eirk 
kumpanyaları, e~yalarıodao •e bay• 
vaolanndao vergi ahomadıgı tak• 
dirde İzmir fuvanoa gelmek iate· 
diklerini bildirmieıerdir. 

Zecri Tedbirler Artırılmıyacak - Fransa Sosyeteden Çe-
kilmiyecek · lngiltere Ren işi .ile Meegul. Olacak! 

imam Efendinin Pırle, 20 ( A. A) - Ekaelıl 

yor g11ete1lnln Cennıe'den al 
dığı bir habere göre Milletler 
cemiyeti asasından biri, ltılyıo, 

Babet lbtUAfında Franııı Ut- in 
glltere. ara11nda hleal oldogo 
bUdlrllen mokarenetlo ln~ll 
tne'nln Franea'ya karı• gôl!ler· 
dlğl bir nazaker eserinden bıı. 
ita blrıey olmağını ve vasiyetin 
kat'ıyen dt'~lomedlğlot beyın et· 

mittir. 

Ayni gazeteıılo Cenene mu. 
h11blrlne gGre, M. Eden Fran· 
11'dan on temluah almışhr: 

1 - Franıı hiçbir veçbile 
Milletler cemiyetinden çekil. 
mlyecektlr. 

2 - FranH Milletler cemi· 
yeti paktını sadık kalac• k ve 
zecri tedbirini tatbike devam 
edecektir. 

3 - luglltert.'ye Almınyı 
fl4' mftzakerede boloomık •e 

Yeni Fillans Teşkilatı 
Hakkındaki Layiha .. 

Yeni Bir 
dası 

Hazine Mosteşarhğı Ih· 
Tahakkuk Ediyor .. 

Ankara 20 (özel) - Yeni fluıns teıkflAu hakkındaki bnon 
liylbaaı, kamutay flnan eociımenlnde tetkik edilmektedir. En 
camen lAylhaya gôre lhdaaı )Azım gelen hazine mtbteşa ı hğ1nı 

tınlp etmlı •e ayni zamanda maaı mlkdar:arı arıaa memuriyet 
ferde bolooanlarıa, terfi farkını yalnız bir defaya mabenı olarak 
almaları hosoeonoda kabul eylemiştir. Do gibi memurlar, bOtçe 
moameleıl ikmal edildikten: eoora terfi m111ından istifade edebi 
lecekler, o nkte kıdar d•, eski maaol1rına alacaklardır. 

Geoe o yalao! 

Türk Askeri Çanakkale
ye Girmemiştir! 

Yunan'lılar Limni Ve Somatras
tan Da Bahsediyorlar. 

AtlDI, 19 ( A.A ) - Atlna 
Ajansı blldlrlyor: 

Yanan hnkt\metl tarafındın 

dan ıellhlyettaı bir menbadın 
alının tebligatta TOrk mafre 
zelerlnln Çanakkale gayri ıs 

kerl bolgesloe glrdlklerl bildi 
rllmektedlr. 

Dao • ••mı kadar Ankara 
dan bo haberi teyld eden biç 

bir mıl6mıt gelmemle n Ttırk 

bOktlmeıl tarafından Yunın 

haktlmetlue bn bosolla hiçbir 
trbllgat yapılmamııtı. Hona bl 
naen Ttırk bftkumetlnln kara 
rını niçin değloıfrdlgl ve eğer 

bu hoeuta emir vermiş ise ıüel 
kıt'aların, Lozao moahedestol 
imza etml olan devletlerlo mo· 
nfakıhnı ılo:.ıadau ôoce gayri 

askeri bölgeye girmesi Jçlo ne 
den dolayı emir •ermlt olduğu 
meçhul bulunmaktadır. 

Not: Anadolu •j11nıı ha ha· 
beri daha enci resmi •e h'i 
ıurette yalınlımııtır. 

Atloı, 19 (A.A) - Gazetelere 
göre, Yooanletao gayri aebri 
boğazlar bGtgeeloln tekrar lo 
gali mee'eleeJnfn 13 May11tı 
Cenene'de mftzakere edllmeel 
hakkındı Comart~ıf gan4 TOr· 
kiye tarafından yapılan tehll· 
gata heuaı ceHb nrmemlıtlr. 

Ayni gazeteler Yananlıtan'ın, 
Tarklye'uln boıazlar hakkın· 

dakl talebini tetkik edecek olan 
Lozan de•letlerl konferansına 

fıtlrak edeceğini blldlrmektedlt· 
ler. DJğer taraftan gazeteler 
Lozan moahedeelol imza eden 
de•letler bonon Tarklye'ye ald 
balouın İmroı adaalle Bozc11da 
gibi gayri aııkeri boğazlar böl· 
geelne dıbU bulunan Llmnoe 
ve Samotraz Yunan adalarına 

da ıamU olacağı mfttaleaeıodı· 

dırlar. 

Anadolu Ajaneanın nota: 
- Soo fıkra hakkındı Tark 

matbuatının tamamen ayol md· 
taleadı bolondoğa kayde dtğer 
görülmektedir. 

Alman Franeıı tek Uf lerlul tet· 

kik ve hattA lc~bandı bir in· 
gllfz plAoa hazırlamak için 
vakit bırakmak ftzere Ren 
mea'eleılofn tetkikinin tt'blrloe 
Fraoea moYafakat eylemektedir. 

Dlğn taraf tan Pol Bonkor 
da Edeo':leo ıu temloıh al · 
mı,hr: 

1 - İtalya ·ya karşı tatbik 
edilmekte olan zecri ıedblrlu 

tlddetlendlrllmlyecekdr· 
2 - lnglltere Babf' t ve 

Ren mee'eleıile ayol zamanda 
meıgol olacaktır. 

3 - İtalyan Bıbeo mee'ele 
el mGetemleke kadrosu içinde 
bal ve tenlye · edilmek üzere 

Ioglltere •e Fran11 ııkı bir 
tarzdı teşriki meaal edt.cek· 
lerdlr. 

Pol Bookor ile Eden'ln dftın 

mfteterek bir beyanat ve bu 
gOnka vaziyeti deşdrmeyen 

bazı kırar suretlul hazırmış 

oldukları ıöyl.,n.:nektedlr. 

Yidiği Nane. 
12 Yaşındaki Kızın 

Irzına geçmiş 
letanbul, 20 (Ôzd) - Bur· 

111'nın Akçadığ imamı 60 ya· 
şında Ahmed, t 2 yaıında Şe · 
rlfe adında bir kız çocoğuoun 

zorla ırsıoa ıeçmlştlr. Zabıta; 
bu ihtiyar cannarı yakalımıatır. 

Telit ve tercüme ~eser· 
lere yardım edilecek. 

Ankara, tO (Özel)- Maarif 
VekAleli, telif ve tercftme ıore· 
tlle meydanı getirilecek eterle· 
rio b11almHında buıene daha 
genlt yardımlarda bulooıcıkhr . 

Muammer Eriş 
Avrupa'ya gidecek. 

Ankara, 20 (Özel) - TGr· 
kiye it bankası omam mftdGrtl 
Muammer Erlı, tedklkat için 
yakında Avropa'ya f!ldecektlr. 

Maliye Hakanımız Keres· 
teciyan'a Cevah Verdi. 

Hakkı Kılıç Evkaf idaresinin Diya· 
net lşlerile Birleşmesini Teklif Etti 

Ankara, 20 (Özel) - Kamatayıo bu~QnkG toplaotı11nda Ma· 
Uye bakaoı Foıt Ağrılı, aay1n Kereaıeclyı'nı cenb vermlt ve 
emllk flıtlerloln lktı111di mee'elelerden daıtOğaotı, bandı borçla 
apartımıo yapmanın da lmll olduğono mıımıf lb FraHa'dı da 
vaziyetin bGyle oldağuoo eöyledl. 

E•kaf omom mtıdarlOğG bftdcesloln mGzıkereslode Hakkı Kıhç; 
liylk htıkômette E•kaf bddr.relnln yerini anlamadığını eöyllyerek 
dlyınet ltlerlle E•kaf ldareslolo blrleştlrU meslol teklif etti •e 
bu teklif 1 reddedildi. 

ltalyan'lara. Zehirli Gazı 
Almanlar Mı Veriyor? 

--------·-------
logiliz Nazileri rol oynıyor, logiltere'yi 

Fransa'dan uzaklaştırıyorlarmış. 
Loodra, 20 (Radyo) - Da yen M. Valter Alman'ların ya· 

TBB ajansının Loodra'dan aldığı badU~re yaptıldannı ileri eür· 

bir hıbue göre, loglllı naeyo· mekte ve FranH aleyhine ola· 

nal sosyalistleri arasında bir rak Almanya'yı temaytU göı · 

lhtlltf çıkmıı •e Mister Valt~r. terllmeelol do@ru bulmamak· 

Inglllz nazllerlnlo Almıoya'yı 

madafaa meelr.ğlol taklbeulk 
lerlnl U•n etmfı •e loglllz'lerlo 
nasarı dik.katanı bu daH ilıe · 

rlne çekmlttlr. loglltere ile 
Fno111 at1&ındıkl noktainazar 
lhtlllfının lnglllz nazllerlnln 
lolerlnl kolaylaatırdığını ıöyle 

tadır. 

Diğer bir hatip to ayal ıu · 

rette ldarel makat etmlotlr. Al· 
man mde111eeat .oı karıa dikkatli 
davran mık IQzomuou, ltılya'aın 
Afrlkada kollandığı mubnlk 
gazları da Almınya'Dln 
ettiğini eGytemlotlr. 

temin 

ELHAMRA Söfilemasoncdla 
23 11110 rn:ı6 perıPmbe gdnOoden hlbaren ıtk, macera, heyecan ve d,.heet dolu senenin t:n b6y6k •e f!Erareuglı f imi 

l(AN .LEl(ESİ 
Türkçe SözOü 

Bagao •e yırın soo defa plar•k 
dünvanın en hüvük t11noru Benjamino Gigli ,UNUTMA BENi 
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''~~Çim ..... d ..... ikl-~r __ I _ş E H i R H A B E R L E R i m~r:~~~~~;:.~~ıi 
Kırmızı Papuç ı Madam Sellier yonq madara lrtboı ve di!tıf 

Pazar günft, lstanbul'da Fe . V. Umumi Meclisinde Münakaşa ar birçok ıevat ı,rafıııdııı kır,,, 
nerbabçe ile Gslats&1ny takım · Malaterre. lınmııtar. 
ları klroıla,talar. Akşam, dilo " • . 

1
, • Zlnat vekili, belediye relıl· 

•e dan •kıım, bizim, •janaın Memurların Terfilerine imkan Bulunamadı. idare, ROkQmetimizio,. nln dovetl Qaerlno Ş·~·· g•ol· 
ve diğer gazetelerlo telefonlara noaunda bir mQddet latlrıb•I 
mfttemadıyen ı,ıedı Ziraat Ve Bavtar Bndceleri Kabul Edildi. misatiri olarak geldi. ederek ,ebır ı,ıerı h•kkınd• 

ZH çalıyor. Bir vatandaoın "--------------- Franea'nın cemiyeti aknm malumat almı• ve kftltOrp•:k 
CeneVre mBHkenhndon blrfOy Vl14yet nmnml mecllol dün teklll edlldlıllnl, fakat memnr Foçı kaHlarındı birer alroot nezdlndekl heyet mnrohhemı Uo oıhopor kulQbQ torofınılaı 
ıormak latlyeblleceğlol zenne· saat ood6rtte ıvilôyf't sıfononda kadrolarında pr,,nıılp itibarile memorluğo lhdaaı kabul edtlf · ezaeındao lçtfmaly•t ve terbiye yaptmlmıktı olan ıpor .. h•· 

diyor ve .... b •erlyorDB. Mu· ikinci relı Sım (Foço) nın mıaılora zam yop•lmomı11 mu yor •• iyi pomnk yotlıtlrecek muıob11111ı ıoıyol rodlkal fır· '"" gesmlı, kiilttırporkto yıpı• 
hıtabımız ıornyor: baıkanhğındı toplınmıı •e .. ıık görftldO~fi blldlrlllyor •• mftetaholllerln pımnklarını ,.. h11nı menınb Madım Selller locak Ege Qrünlerl mO•eıl •• 

- Fener·Galıtaearay maçı idare bfttçeılnl gôrftşcrek kabul maliyeden yeni vergilerin tda· tın almak için bütçeye 3 bin Malaterre dün aktam saat 19 nebatat babçeııl yerlerini tel· 

ne olda? etmletlr. resi idareye devredilen 155 Ura konuyordu. Nr.tlce itibarile da Plre'den Jfmanımıza gelen kik, ba kıymetli eıerlerin blraa 
Blraı geçiyor. Gene telefo . • Evvel& geçen 111abıt bOIAaıcıı memurun da ne ıoretle çalıoa· ziraat bOtçeel 16,6 LO lira ola · İtalyan bandrah Flllppo Gri · evvel r.aeydına gelmeıl tola 

non 21U: okunmuş ve kabnl edildikten cıkları ve ne derece muvdfa· rak kabul edllml,tlr. mınl veporlle Atfna'dın §ehrl · Ankaraya dônQoce d•hı çok 
- Tırrrmmm!.. Af buyuru· eonra Sami (Ttre) tarafından lnyet gösterecekleri belli olma· Bu ıırada avukat Kemal mfze gelmletlr. Mıdam, baku· alakadar olıcağını vadetmletlr. 

noz, Fener maçının aetlcesinl idare encQmenl mazbatası okun dı~ındao kadroların eskhl gibi (Menemen) bık l!ahtbl olan ve metlmlzln mlılf frl bulanmak· Mohllı Erkmen; AIHncak 

ôğr,,o"tbJllr mtylz? moetor. muhafazası isteniyordu. rerf le lıtlhkak keıbeden me· tadır. Kendilerine mihmandar htaayooundao doğruca Bora•• 
iki dakika g•çmlyor. Gene Bunda yeni bQıçenln 934 Köy lılerl lklıl merkezde ve morların terfi hoklırı ne ola olorok Borlclye Veklletlnden •• zlroot mekıeblne ~lderck 

zll ... ı. O lury•, belk 
1 

bir kon ıeneıl bOıçeelae ~öre bHırl•n · 14 d fi keza lordo o imek Ozere ••ğ• nı •orm Uf, N url Eeen ldaı • Boydor ~a aderllmlı •• ıehrl mektep bla 
191 

•• m Gıtemlllll, 
feroaı hokkında malllmıt letl· m•ı olmH• IAz•m ~eldlğl zlbe 16 klılp kobul edlllyor, Tire, eacftmenl mazbatıllnda prenılb mlze gelmlıtlr. boğ bobçe •• pork•aı, llbon• 
yeceklcr. Yabud neşrlyatran dllmekle berahf'r 1936 81'neıl Bergama, Ôdf'mfe kazaları kA· olarak bfttçe vaziyeti eebebile Madamı, v114yf't ve belediye toar ve tmalAthaneslnl birer bl. 

birine dokunacaklar veya bir bina ve anzl verıdlrrlnde bazı tiplerine de 20 şu ve 30 zar bouun için tahsleat konamıya namına vapurda Tftrkof lı mO· rer gezmı,, tetkik etmiotlr. Ak h"-dfııe hıber .,erecekler • Gene h hJI ı f L " Al ğ "'e Lo mamaıı Labul edll R b ı E d z 11 

• tenzflAt yapılmış olması esi' e JJra verllm"s mova ı .. guru ca ını • • n • dOr muıvlnl 11 m ran , şım yemf"ğlnl mekteple ve t• 
açıyoruz ve ayol eual: tahıkkukat ve tahııllAt Ozerlndtı düğilnü btldlrlyordu. Kadroya dl~lol Pöylemlştir. Ahmet Şükrd karşılamıştır •e ,ebrlmtzde bo raat VekAletlnln l mlr'dr.kl al· 

- Rtcı ederiz, Fl'ner·Gala· az-çok bir sarsıntı yapacağı 30 zar Qeretll ftç daktilo vtı (lzmlr) geçmiş ve kabul edilmiş lundugu mftddetçe vlllyet ve raat teşktlAtı şube mtıddrlerlle 
taearay maçı hakkında tdgraf zikrediliyor ve bu yftzd"n onbeeer lira 6cretll 22 odecı mrı'elf'ler üzerinde görfitftle belrdlye namına kendhloe re blrUkte yiyen Vekil, lzmlr vl. 

ve radyonuzdan ne hıbcrler maeraft11 azami tasarrufa riayet llAve ,...diliyor, hueu8i muhBBebe mlyecP.ğiol söylemiş, K."mal fakat edecektir. Bftkumetlmlzln IAyP.tlotn zlr1i vaziyeti hakkında 
ıldınız? edildiği blldlrlllyordu M azbatada mildilrüoOo bir derece teri il, ( Mtıneman) memurların hakla df'ğerll mi saf iri, Şf'larlmizıte eube mOdürlerlorfeo malQ.mıl 

Gecenin eaat biri... Bizim ozcilmle deniliyordu ki: kaza hueuei mubHebe memur- rınm verllmul için varlrfat rnsyal •e kftltürel mftesıeaelerl. almış ve mektebin konferana 

nöbotçl orkodaı, mOtemadlyen "936 yı ıld mo8'af bfttçele !arının moaelorıaın Ôdemlı, men•bll bulmık lcabeıtlğlal mlzl g'"erek et6dler yopocak aalonnndı Anodoln'dakl tetkik 
c .. ab •eriyor •. Ve bu ıureıle rlmlzde kftylerlmlzo •• köylü Borgom• •• Tire için 3ıl llroy• bildirmlı: •e dört gOn kolocoktır. Bo~Qa ıeyahoılaln •••dlğl oeılceleı 
anlıyoruz ki, gençlerimizin bir milzft himaye makeadınıt matuf derecelrrlnlo on bire, Torbalı, - Makinenin doğru ve iyi bdedfye tarafındın mleaf trlmlz hakkında bir hasbıhalde bu· 
k19mı, uy koda hile maçı, topu, hayırh ve yerinde bir dOeftn Hayınbır, Menemen v~ Kem11l leleroeel için bono yıpmak eeref ine Şehir gazinosunda bir 

hıkeml dOşOoOyorlar. cenlo bazı zerori fazlalıkları paşa için 25 şer liraya derece IA1tmdır. çay eölenl verllecr.kllr. Madam 

YAnl Arabın derdi lnrmızı btllzam ettiğini kaydetmek mec lertnlo 12 ye, diğer yedi kaza Demiştir. Selller Melattrre İzmlr'de tel· 
ı Reis - M emorların hakla 1 pıpoç... burlyettnde bir comurlyrt lda· memurlarının derecelerinin de klklerlol bitirdikten sonra ı 

• rını kahol etn..ekle berAber ve · realnlo kalkıomaenıı ve lnkl~dı 13 çe çıkarılması muvafık gö · tanbul'a gldecrk, oradan An • • 
Bir dostumuz anlahyor: 

lzmfr'dekl ılnemalardan hl · 

rloe, telf'patl ile oğra,an bir 

vatandae gelmiş Bittabi kendi 

braooı dıblllode bazı numaralar 

yapıyormuo. inanan da var, 
lnanauyan da.. Bittabi, hlz 

buna ehemmiyet verecek de· 

ğlllz. 

Bo zıt, bir, iki gece, seyir · 

clle::e demiş ki: 

- Bana kendi dOoOncderl· 

nlze Ald bazı oey sorun, elze 

cevaplannı vereceğim. 

Ve bunun Ozerloe ıeyf rcller 

bir tıkım tezkereler hazırla· 

mıolar, zarflara koymutlar. 

S ra ile ıçılmaga baolaomıe . 

Suıllerln yüzde eeksenl, a@a · 

ğı yulrarı tu '"kilde lmio: 

-Benim ıevdlğtm kızın adı 

nedir? • 

- O kız bent seviyor mo? 

- Oonnla evlenlreem me&'at 
olacık mıyım? 

nı en esaslı bir prenıılp olarak rftldOğıl btıdfrlllyordu. recek paramız olmazsa ne ya kara'ya gtçecek n tetkikler 

kabul eulgl k<JylOmfiziln, köy Muarıfı muhakeme 400 lira parız. yaparak Burea yolu ile latan 

biitçelerlne olan masrafların sarf ile kualardakl davalar itin Nafiz (Bergama), zeytincilik bul'a gidecek, eonn Sovyet 

eğırlıAıodan müteeıslr lllduğo çalıştırılan avukatın, hundan tabııll eden Bergama ziraat me· Rueya hilktlmetlnto mlaaf iri 

vlJAyetln nazars dikkatini cel· sonra vazlfeel merkezdeki hu morunun ltalya'da ftçilocft olarak Roıya'ya gldecelulr. Ma 
tıhelllnl ikmal için tabıılaat betmiş ve vllAyeı, l:;o sene, bo kok mfişnirl tarafından g,örO· dam; EgepalHta koouklamışhr. 
kabulftnft teklif etmiş, Nuri maeraf ları •JIAyet bfttçesloe al· leceğloden leılhdamına JOzum 

mak eoretlle köy bOtçelerlnln kalmadığı mes'eleeloe ıemBB füeo meclisin, bo gencin tab 

ve köylomaznn bo yilkilnil ha· eden Marad Çınar (Izmlr) bir ıllf lçtn iki sene taheleat ka 
bol eutıırınl ve buseno de f U letmek yolunda meokur ve hulrnk.çu olmak itibarile bu " 

d de tahslellt verllemtyeceğlnl şayanı memnonlyet bir feda avokathğın kaldmlmHı oğru 
Urhk: tekabbftl eylemfştlr. olmıyacağmı ıöylemlo, Mehmed eöylemteılr. Nafiz, Bergama 

Köy bGroıo ve kasalardaki Aldemlr (Çeşme) de ayni mQ. zeytinlerine Arız olan h111ahk· 

köy bilroeonun k4tlplerlle da· taleıda bulanmuotol'. Nuri E9en lara çare bolonamadığını aöy· 

mızlıklarm laoe veealre mae (lzmtr) bOdce encOmenl namın lemlş, Dr. KAmran Keıı ın (iz· 

rafları ve ldnderhaymlere mft tıahat vermiş, Moııtafa MOolr mir), bo arkadaeın lbtleae tah· 

teatllk maaraf lar bonon netlceıl (İr.mlr), bOdcede taheleat kabala ılllne çalıeıp c;ahomıdığını ıo 
olarak vllAyet bfttçeılne alınmı§tır. eoretlle ıakyldlo bir faydaııı rarak meclisin, ibtbu tıhefl 

Yekftnft onbln liraya varan bolunmadı~ını anlatmıo, neti· ettlrecak kad1ır paraeı bolon-

bo maeraf ların köy bndc.,le· cede bOdce encOmenh:ln tek· madığını ıöylemle ve neticede 

rlnden ahnmaeı ile köyler, ld•· lifi kabul olunmoetur. Mimar . reye konulmak ıoretlle Nafiz 

reel doğrudan doğruya kendi ht tıcretl, bOdcedeo tamamen {Bergama)nın tek.lifi reddedil 

ellerinde olmıyan bir işin mas· bldırıfmış, hademe maeraf lan mlotlr. 

rafından korlolduklars gibi, 7 4 70 Ura olarak kabul olun. Byyıar bftdceslnde, kôy büd· 
kôylilnOo aalma ıurettle de muştur. Mefruşat için 4000, celertoden bakılan eeek •ygsr-

verdlğl para tamamen kôy san- ksrıaelye için 4;)00, tenvir ve ları ve eeyJı ücretleri •llılyet 

dıklarındı kalmakta ve bu pa. teıhln 1800, mdteferrlka 2000 bayıar bodceılne alın.yor ve 

Yaş Ozüm 
ihracatı tetkikleri 
İııpıoya'dan ihraç edilen yae 

GzGmler için kollaaılao mantar 

ıozlo vırfllerden bir örnek, 

İspanya Tilrkof lı şobeelndeo 
eehrlmlz Tcırkoflılne gelmlotlr. 

Bu ıoretle mantar ıoılo nrll· 

lerle enkedllen yae ftıftmlerle 

ihraç edilen üzOmlerln osun 

zaman kat'lyyen bozolmadıkları 

gôrftlmOetilr. Tftrkoffe mtıdftr· 

lOğü, •l,kadarlırı oflee davetle 

mantar tozo bulanan varili ~Oı· 

terecek ve kendilerine buna 

dair lubat verecektir. 

lunmuş, bee yılhk yeni ılrıl 

eanayl plAnının ebrmmlvetlnl 

anlatarak memlekeılo muhtelif 

yerlerinde açılıcak devlet çlh· 

ilkleri ve loekhınelerden gôrl 

lecok faydalar hakkında izahat 

vermiştir. Bu rayede, dö•lıl 

memleketimize giren birçok al 
raat sanayii mamulatı memle 

kette 1 mal edilebilecektir. 

Bftdcede buıene at.naca 

fazla tabıleatla yapılaçak ye 
teekll4t ve leler, yeni 

eaoaylf fıbrlkalarının 

maeile pamok zlraatloe verile 

Ye nrflmeel 14zım ~elen abem 

mlyet, ziraat mekteplerini~ 

yeni vazifeleri ve koy kılkıa 

maıı için ne ıuretle çahıı 

cağı hakkında tafıtlAt •ere~ 

Vekil, Nazllll'de bir ( Zt 
enatltftsd ) açılacıAı hakkıaclll 

eaylaoıo a11lıız olduğana lly 
lemle n gece) ar11Jndın ıoa 

Baemabane htaeyonana gelere 

hazırlanmış olan huaoal kom 

partlmanda letlrahat etmlıtlr. 

Ve.kfl, dfto aabah Hat ye 
dldd Baemabaneden kalka 

ekapreele Aokara'ya gltmletlr. 
- Sevdiğim kızın ihanetin· 

den onphelenlyoram. 8u §Üp· 

hem do~ru madnr? 

- Bir genç erkekle aevlol · 

yorom. Bunun meeleki nedir, 

bllf r mlıinlz? 

1 ı memurlarso maaılarına zam raların merkezlere ve •ll4yet· lira, posta ve telgraf ve te e on 
lere getirilmesi gibi gayri tabii Ocretl 1500. arHI tahriri mas· yapılamadığı blldlrlllyor, yekun 

Of le, Ozümlerlmlzlo bu gibi 

ambalajlar içinde alrcı piyata· 
lan gönderllmeelnde fayda 

olup olmadığmı da tetkik et· Çalı sOpflr· 

- Ben evlenince kaç çocu· 

ğum olacak. 

- Aoıkıma eözümii naıııl 

geçirebilirim. 

Dikkat buyuruluyor ya, hep 

aşk, hep gônftl tel, hep evlen 

me, ihanet, hOIAaa cinsi leler .. 

Ybl, Arabıo derdi, bunda 

da kırmızı pıpoç!. 

Çimdik 

bir vaziyeti bertaraf etmiş ola · rafı 38760 lira, tadilli komla itibarile 23,700 Ura ıekltf edl· 

cağı gibi bu paralarla gôrQlmeel yonlaıı maıırafı 20,000 Ura ol· lfyordu. ~ Torbah aygır deposu 
-• mftdftrj bawıar Ekr4'm'fn maa· lılzımgelen işlerin de daha doz. mık ftzere idare bddcen maa· ' 

gfto ve daha muntazam veril· raf yekunu 307,736 lira olarak şınm 115 llnyı çıkarılmaııı 
meel mftmkftn olacaktır. ,. kabal edilmiştir. hakkında baytar müdilrO Adl· 

İdare bOtçeal mazbaııtı:ıın la Beş dakika Jeılrahauan aoarı Un müdafaaeı Ozerlne bazı md· 

idare mBl!raf bdtçeıılnln geçen ziraat ve baytar bdtçelerlalo nakaoalu olmu§, netice bJr rey 

seneki miktardan! 127,340 lira mftzakereetne baolanmıetır. Zira· ekseriyetle zammın yaptlmama· 

fazlaelle 256,060 lira olarak at bfttçeıılnde Seferihlııtr Ye masına karar vorilmledr. Ehli 
-

TAYYARE 

mektedlr. - gesi isteniyor .. 
hayvan eer•lal maeraf, 250 

.. İ!kenderlye lfl Kablre'd 
liradan 200 liraya lodlrUtyor, 300 ton çala eftpftrgeıl letea 

atkoeaları ikramiyesi için 6000 tehrimlz TGrkot laine blldlrl 
Ura kabul olunuyordu. BOdce mfotlr. 
bu suretle kabal edilerek çar· 

oamba gftnO 8Ht 10 da topla· 

nılmaeına k•rar verllmle ve 

celıe kapanmıetır. 

Bugün 
Her seansta 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi, Cama 

toplıoarak belediyenin yeni 

bOtçeıl ftzerlnde görOımeler 

baehyıcaktır. ----
SiNEMASI TELEFON :us ı ~---~~~----1~~~~---~·1;;..,;;;;;,.,;.. .... ______________________ ~ 

valimiz Rahatsız Aylerd11nberl beklenen, aylardanberi ıorolan eenenlo en mu~teşem filmi 
Beden ter· 
biyesi kursu .. 

Valimiz Fazlı Gftleç rahatsız · 

lıehğından makamına geleme 

mektedlr. Acil elfılar dflerlz. 

Ulusal egemenlik 
ve çocuk bayramı .. 

23 NJeao olaaal egemenlik 

ve çocuk bayramı yarın öğle 

bıohyıcak ve iki gilo bayram 

yapalıcaktır. Ooun için yarın 

ö8ledea sonra n öbür gOo 

reemi daireler kapahdır. 

l{ÖNİGSM.ARl{ 
Elleea LANDI . Plerre FRESNAY · ]ean LODGE · Jeın MAx · J. YONEL • J. DJ.<~BUCOURT · Grorges PRIEUR . Andre 

DUBOSC gibi en tanınmış Fraoeız artlııtlerlnln btıyOk bir kudretle çevirdikleri heyecan dolo neflı bir eıer 

,.,, ı · · · z · etler Saravların İÇ)'ÜZÜ ve saray entirikaları Derin ve ince bir ~k • heyecanlı bir mevzu · .1. aııt ve tac ıçın ·~enen emay · J 

Ayrıca Tdrkçe sözlfl F oks dfloya ~aherleri 
f 11 ı ld ır 1 1 a ne eaatlerl on eoretle teabh edilmiştir. Seans Saatleri••, DiKKAT . Könlgemark m ozon o ueo ç n ea 

Her gao 14 _ 16 -18.30- 21 Comarteıl ve pazar ıtftnlerl 12 de baehyacıktır. 

Ankara, 20 (Özel) 

enethOıftnde beden 

için bir kon ıc;alae1ktır. 

tGye devam edenlerin bu ka 

lıdraklerl mecburi olacaktır. 

Panayır komitesi 
Pınayır, komitesi, dGa 

bay doktor Behçel Uı'an 

kanlığıodı beledlrede toplan 

panayır itleri hakkındı 

t.uarlar vermlıtlr. 
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ı9onnyamızda 1 
1 N~ ler oluyor? 1 

Siyaset Ve Aşk Go vercinler abidesi 

Edebi, tadht macera romanı 
Franea'da Ltlle varında omu· 

mi sanı esnasında hayatlarını 

kaybeden 2000 ıekerf ~över. 

clnltor için hlr Abide yapılmıı 

tır, Gfherclnlerln harp esna. 
sındalı:i hlzmetlf'rl cidden zlk· 
redllmeğe değer. ÇdnkQ harp 
f'SDasında 3len ıt ve köpekler 
için de 4bfdl'ler foşa edflmle· 
tir. Halbuki bu koçak eevlmll 
kuşlar telAe ve kordu zeman 
larında bo kadar hizmetler 
yaptılıJarı halde. tehlike kalkar 
kalkmaz unotulmoşlardır. 

Fakat. . Benim, bu kıadur 

kuvvetim yok! Kocaman çanı 

ııaaıl kaldırırım! 

Pi bolflt kahkaha ile galdfi. 
- Aman yarabhl! Dedi. Çanı 

da bir çocuk vaftiz eder gibi 
nfılz etmezler! Sadece dua 
ederler eonra çam yerine takar 
lar!. 

- TrşekkOr rdnlm şu hol 
dfl,., Bu mohttırem adamların 

teklif ini memnuniyetle kabol 
edec,.ğlm. 

Saat, a~ır, ağır beşi çaldı. 

Bonon OzP-rine Oflk birdenbire 
ıyığa kalkh: 

- Eyvah.. DedJ. Şimdi bfr 
de ~atoya dônmek ver. Şimdilik 
ıılzlo paekalye yumurtalarınız 

ftzerloe bir hatıra bırakmak 

lııttıdlml. 

Genç kız, mahcub oldu, göz· 
letlol yere dikti ve: 

- Çok JQtof k4reıoız MdeyO. 
l!'akat blrşeye ihtiyacım yoktur. 

Dedi. 

- Cebimde bir paket var, 
bunun içinde yOzQk, blfezlk, 
kftpe veealre var.. Bunlardan 
bangll!lnl tercih ederelnh?. 

Bilmem ki.. Fakat sormuş 

olduğorıoza göre, ben gerdanlığı 
çok severim .. 

- Ya ... Balhokl ben elztn 
için bir çift kOpe ııeçml.,ılm. 

Simdi ikisini de almamız IAzım 
gelecek. 

Dftk, paketi cebinden çıkardı, 
içlerinden en gftzel n kıymetli 

bir çift knpe ile bir gerdanlık 
ıeçtl ve genç kızı verdi: 

Genç kız, Dak'ftn elleri elle· 
rJne değdiği zaman titremekten 
kendisini alamadı. Fa.kit Dok 

çok heyecauh olduğu için genç 
kızda boıole getirdiği ba tesiri 
farkedemedl. Genç fuıın elle 
rint elleri araıındı eıkh ve: 

- Biliyor muson.. Çok gll· 
ıelılo, biliyor muson? 

Dedi. 

Genç kızın dolgun göğaft, 
Dak'an göğsG üzerinde adeta 
titriyordu. Dnk dudaklarını geoç 
kızın dudaklarına uzattı . Pf. 
bulet: 

- Fakat.. Dedi. Parla ki· 
dınları yanında benim ne kıy· 

melim olabilir, sanki? .. 

- Plbulet, senin olduğa gibi 
onların da kendilerine mahaus 
gDzelliklerl yok değil, fakat şu 
andı diyebilirim ki sanı benzer 
Parls'te bir kadın yoktur! 
Genç kız gözlerini yere dikti; 
Dak'an ellerinin temHı, hildm 
ı6zlerl karşısında maıldb ol. 
muştu! 

Şato sahibi için bu genç kı · 
ıq ..................... _. 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydar Rü§dü ÔKTEM 

Umumi nefriyat ve yazı i~eri 
miidürü: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmir 11dnci Beyler sokağı 

C. BalJc Parti&i hinaD içinde 
Telgraf: tzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 ••Posta kutusu 405 

9 .. 

zı do elmdlye kadar a9k yolun 
dakl muvaffakıyetler( orlll!ına 

katmak çok kolaydı. Fakat Pi· 
bulet'ln saf lığı, masam ~(izellfğl 
karşıemda Dnk'te eOf lQ lhtl 
raslar yerine do ha asil hl r his 
hoeule getirmişti. Ve, ha sırada 
dışarıdan ayak eeelerl geldi. 
Dük Plbıılet'ln ellerini bıraktı• 

' 
şöminenin yanına gelerek ayak· 
larını ıeıtmağa başladı. 

Kapıya bir { lek" vuruldu ve 
Jan Lebes~ kapıda göründü 
Do"k'ön mallldloelerlnde bfrlncl 
sınıf bir çiftçi addolunan bu 
bu J?eoç, t&krlben :l6 yaeında 
fdl, heelo ve sert fakat çok 
kuvvetli olan bu dellkaolıyı, 

civarın boıoo kızları elde et· 
mek için çalışıyorlardı; çönkd 
bab88ı öldOğQ vakit birkaç yQz 
bin franklık bir mlraea gire· 
cektl. 

Kapıdan glr-.rkeo: 
- SelAm arkadaş! 

Dedi. 

Plbulet ehemmiyet vermez 
bir tavırla: 

- Bonjur! 
biye cevab verdi. 

Dellkaolı, beceriksiz bir halle 
odanın içine doğru iki adım 
ath ve elini genç kıza uzattı 

ve Dftk'cı de saygı ile selAm· 
ladı. 

Fakat, eakunetle kareılanma· 
ııından, ba aalonda fazlalığını 

Çıtbok blasettl ve bir bahane 
ile çıkarak, Dnk'fto gltmeelne 
kadar beklemek Ozere bahçede 
bir yere oturdu. 

-3-
StOber'ln Berlin'de Lelpılger· 

trane'de ktıçOn bir apartmanı 
vardı; kendisince kıymetli olan 
şeylerini borada hıfzeder ve 
Berlln'den gellb geçtikçe ha 
apartmanda otururdu. 

- Sonu var -------.-
Pehlivan gOreşi 

Akblear Galmermere yıtı 

mektebi meofeıtln11 23 olsan 
936 perşembe gOnQ bayak 
pehllHn gareel nrdır. Bıaı 

100, ortaya 50, ıyığa 20 lir., 
diğer gftreşenlere de kıymetli 

muhtelif hediyeler verilecektir. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Ba akşam Kemeraltıoda Şifa 

Kırıotlnıdı Eoref, Kemerde 
Kamer, Alsancıkta Ahmet 
Lntf 1. Eşrefpaşıda Eerefpışa 
r.czanelerl açıktır. 

GOvnclnler hakkında 1917 
seof'elnde bir c Emri yevmh 
çık mı ıştır Ondan bir l!flne t'Vrl 
df! Fort Vrneke'tan Vndon'a 
çok Önf!mll bir bab,.r getiren 
bir gilverclne de .. Harp salibi" 
nişanı vf!rllmletlr. C:,üverclolf'l 
rin, hfitfto muhullf hava do · 
romlarJOa, battA kır ve dolu 
ya~arkf!n bile ve Z!'hlrll gaz 
bombalarının faallveılne rağ· 
men ödevl~rlnl tamamen yap 
takları görftloıftetOr. 

G«hercloler harp eenHında 
Brltaoya havı f llolarına ve 
t.uk bölftklerlne elduğo gibi 
d.-nizahı gemilerine de böyftk 
hizmetler f!;Örmftşlerdlr. Şimdi 

Brltaoyı'da gtıverclnlerln çok 
dlkkatlı bir şektldo yetleıiril 

dikleri ve terbiye edildiklerini 
de unutmamalıdır. Geçen sene 
yalnız Londra tlmentfer lduesl 
iki milyon harp gtherclnl 
yetletlrmletlr. Batna bunlar 
lııtlkball~ hl rer kahramanıdır. 

Gördes haberleri 
Gördeıı, ( Hususi ) - Yeni 

kaymakam CelAI geldi ve lee 
bıolıd•. İlk gan çarş•yı dolıetı 
ve halkın eıhhıtı noktasından 

kaHpların açık olarak et Hl· 
malarını yasak etti. 
Yol işleri: 

Valimiz, yol lelerine ehljm· 
mlyet nrmektedir. Canderdlğl 

bir fen memura, Cördeıı -Ak· 
hlear yolunun lneasını nezaret 
etmektedir, bılk ba ılAkadan 

memnundur. 

§ - Gôrdeı'lller, posta ve tel· 
graf idaresinde gördükleri in· 
tlzamdan mador Necatl'yl tık· 

dlr etmektedirler. 
§ - Mdddelumumlmlı, hAIA 

Kırkeğıç'tı hlklm vekilidir. 
Kendisine burada bıekltlp Şilk· 
rft vekllet ediyor. Bo zatln çı. 
hşması yerinde olmakla beraber 
kendisi ayni zamandı hem DO· 

ter, hem de icra memorudar. 
yani dört vazifeyi ted•lr et· 
mektedir. 

§ - Belediye, eehlr parkını 
ıııllhı çalıemıktıdır. Ba park, 
elmdl Etme kaymakamı balo 
nan Vakkae'ın eııerldlr. Park, 
gtızel bir şekle ~lrmlıtlr. 

ABONE ŞERAlTl: ' 
•}ku uz, brr gece takip eder. ller Şt') lcıı~ g " ıu• ııı~aıı hu} uzl.ın ır, 

.. eder~enır v~ hı~ bır şcy~n memnun olmııı. il r mt \ aflakı> ctııı ilk şart· 
ları dınlenmış hır \'UCU! H' dinlenmiş ~İıı rlcrdır. f &C'r sinırlı iseniz: 

Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, 'Ôç 
aylığı 500 kuru~tur, 

Yabancı memleketler için eenelik 
abone ücreti 27 liradır. 

Berye.rde 5 Ku.ru§lur. ,6. 
a geçmio nft:.lar 25 kuruıtur. ~ 

B'romural .. knoıı. ltomprimeleri 
sizi kurtarır. 

,\\us'ekkindir \"e U}'kU''U temin eder v" h 'ı ,. Lııı kt b 
J , , zararı > C) ur, üf&n 

dünya tanır. 

10 '>t 20 kompn":"":yi havı tup· 
lerde ecz.ı11tlerde rrçeıe ile s.ıı ı İ r. 

ANADOLU MATJJAASINDA 
BASILMIŞTIR Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, L udwigshafc" s/Rl1in. 

Hacı mikdarı azalmış~ Mekke'ye 
g~ne sürre gönderilmesi istendi 

FilistiodeÇarp1şmal~r Oldu. Tel-Aviv 
ve Yafada örf·i idare ilan Edildi. -9 Yahudi Ve 2 Arap öldü. Mitralyözlü lngiliz Kuv

vetleri Yafa üzerine Yürüyor. 
• • 

ıllekke'den bir manzara .. 
~ Kudılıd 20 "(Radyo) - Yafa 1 hadiler ~ar11ındı - kanlı'~• çarpıe· 
ve Telnh'de Araplar ve Ya· malar olmuştur. 9 Yahudi ôl· 

Yunan Ordu ve Donan
masının Teslihi .. '41 

Hazırlanan Programa Göre 6 Mil
yar Drahmiye ihtiyaç Var! 

Atlna 20 (özel - Bugdn akşam üzeri parti relıılerl toplınmıe 
ve milli mftdafaa meıı'eleılol tetkik etmlelerdlr. M. Metekaas, 
hava. deniz ve karı konetlerlnln ııl4hı hakkındaki raporunu 
okomoıtur. 

Ba rapora g3re, Yanın ordoıo bilen 200,000 bindir. Tayya· 
re ve deniz konetlerl de buna gl\redlr. Fakat harp halinde 
Yooın hcıkumetl 600,000 ukeri ilk devrede ellAh altına ılıbl· 

lir; askeri de ikinci devrede ve bo miktar askeri de Qçftncft 
devrede sllAb ahını ılır, askeri vaziyeti ıııllh için hazırlanın program 
altı milyar drahmiye muhtaçtır. İki milyarını muhtelif memba· 
dın temin edllmlotlr. Eloaneta borç olarak tedarik mtlmkandtır. 

M. Metaksas Balkan Mü
zakeresinde Bulunacak .. 

--~------ı~~---~-

Fakat Ondan Evelde Yunan ~lec
lisinden ltimad Istiyecektir .• 

Atin• 20 (özel) - Baıvtkll General Metıkaaıı 22 nlaan çar· 
tımbı gantı pırlAmentoda kabine lleteelol ıonıcak ve programını 
okoyarık ltlmıd reyi lııtlyecektlr. M. MetakeH hlmad reyi ahrea 
2 mayısta Belgrad'a gidecek n dört mayıııta Relgrıd'da topla· 
nacak olan Balkan antantı harbiye nazırlerı kooeeylnln içtlm11Uda 
hazır bnlonıcaktır. 

M. Metakaae hlmad :eyi alamazsa letlfa edecek.tir. 
Atine 20(ôzel)-M. Metıkeas liberallerle anlışmıetır. halk par· 

tlııl eef 1 M. Çaldarle mecllee menıup bir hGk6met istemektedir. 
M. Çaldırls bo mee'ele Ozerlnde diğer partilerle mftzıkereye 

hazır olduğunu da e6ylemletlr. 

Ital yan'Jara bakılacak olursa 

Habeş'lerden Bin Nefer 
Maktul Düşmüştür. 

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

Kendi Zayiatları 10 Zahit, 100 Ne
fer, 2 Tayyare imiş! 

Roma, 20 (Radyo) - Ce· 
nub cebheelndekl eon harbı, 

fe•kılide yağmurlara rağmen 

general Nazinin kumındaeında 

Trabl•egarp taburlara dı itti· 
rak etmiştir. Ayni zamanda 

halya'Jı askerler de bu harpte 
mevki ılmıtlırdu. Hab""e yerli· 
lerfnden bir kıııım dı R11 Na 
eibo ordoııo aleyhine barba 

glrlemletlr. 
B• harpte Blıkoı l)nQnde 

10,000 klşlllk: bir Bıbee or· 
dosu 15 16 17 nisanda çok 
hnytık bir mukavemet göster· 
ınlo. fıkıt han lmnetlerlnln 

. mOtemıdl taarruzlara kırşıııında 

rlc'ate mecbur kılmıştır. 17 
ıarlbiode aaat 12 de ltalyan 
ordo&o harekete hlrlemletlr. 

Gtoeral Froçl, Fın · fan yo· 
luoda ilerlemektedir. 

İtılyan'Jınn zayiatı 10 .zabit 

100 kıdar malnal ukerdlr. 

mü~, 11 1 ağır olmak: f : ere 
kırk Yahudi yeralanmışhr. Po· 
llııln attığı tabanc:alard111 çıkan 

koreunlar iki Araba ôldOr· 
müştftr. Yafa ve T,.Jınhde örfi 
tdare fitin edilmiştir. Gece 19 
dan sabahın br.şlne kadar so 
kalıdara çıkmak yaeak edlJmhtlr. 

KudOe- Y..ta yolu kapalıdır. 
Buralarda da çarpı~malar olmak· 
la ve Arab'lar. Yahudi kam· 
yonlarıoı dordnrarak tahrip et· 
mek.tedlrler. MltralyözlCl İngiliz 
konetlerl Yafa tızerlnfl ydrG· 
mektedlrler. Polfa ve Yahudi· 
lerln tızerine sllAh atılmaktadır. 
BdtOn bu hAdlael~r, Arap'ların 
yapmak istedikleri bir namı· 

ylee mfteaade edllmemeslnd'n 
çıkmıetır. 

Bogtın protesto makamında 

büyftk bir namayfe yapılıcık, 

umumi grev ve Y ıbudi'lere 
kareı boykot llAn edilecektir. 

Kodfts, 20 (Radyo) - Te· 
Jhh'de bo 11bah Y abodi'ler ve 
Arep'Jar tekrar çarpıomıeludır. 
İki taraftan da yaralı vardır. 
Dankft çarpıemalarda ölen do· 
koz Rahudi boaabab gömGlmGe· 
uır. Bir Iogllfz seyyah ile kı· 
rıeı da yıralanmışhr. 

Kahire, 20 (Radyo) - Hl· 
caz balkı ile Mıeır hftktimetl 
arasında aktolanıcık dostluk 
moahedeıılola mGzakereelne 
baelınıcaktır. Hicaz kralı hG· 
tftn ırap devletlerini daııtlok 

muıhedelerlle birbirine bağla· 
mık elyuetlnl tıklb etmektedir. 

İbnl811uud, ayni samında mali 
•e lktıeadi mtınaıebetlerl de 
ko netlendlrmek istemektedir. 
Son zamanlardı bacı miktarı 

çok azalmıo olduğundan Hlca· 
zın mali vaziyeti çok mavkal 
bir hal almıotır. 

Hleız heyetini, Mısır'dın 

Mekke ve Medeniye eııklden 

gönderilen Stırrenln tekrar 
göoderllmeıılnl Muur'dan rica 
edecektir. 

Ba heyet Arap ittihadı· için· 
de çılışıcıktır. 

ilk Kağıd 
IıtaubuJ, 20 (Ôzel) - İzmit 

kAğıd fıbrlk11ında dftn ilk defa 
olarak k.ıiğıd imal edllmlı,ıtlr. 

Kiğıd bandlar fabrika ıme· 
leei ırasında elden ele dolaş· 

mı atar. _________ , _____ _ 
İk.l Italyao tayyaresi Hıbee'lller 
tarafından lskat edllmlı.ıtlr. 

Habeı,ı'lllerln zaylah binden 
fazlıdn. 1000 tOfek n 10 
mitralyöz Italyan'ların eline 

dftomDotOr. 
Deeele, 20 (Radyo) - Itılyıo 

ordnsu ağırlıkları boraya top· 
lanmıktadır. Yollar ıçılmıe ve 
Deıısie tayyare karargabındın 

lsttfadeye bı~lınmıştır. 

Depolarda 'Erlinyton bawa 
mddıfaa topları, mavzer mitral· 
yözlerl, pek çok mOblmmıt ha· 
lonmnetor. 

Deeale 20 (Radyo) - Mare· 
şal Badogllo erkAoı harbiye 
heyeti ile birlikte Deııııfeye 

vasıl olmuetur. Badogllo Adle
Ababa'ya doğru yQrQyecektfr. 
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Lıse bisiklcıçileri ve manialı yarışlardan bir intiba •. 

At,·arışları 
.; 

Çifte bahis 35 
lira kazandırdı. 

zmir Lisesini~Atletizm Bayramı Çok 
Temiz Ve Heyecanlı ·Geçti. 

Yarıe ve ıel4h eocftmenloln 

tlkbıbır atyarıelarıoıo Qçftoca 
haf tası, güzel btr hnada, çok 

orş'ell olmuotur. Koşuya giden· 
ler çoktu. Dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli yarımken ve bl 

llskao Arab atlarana mıbsoe 

blrlucl koşuda Ahmed'fo Ünlil· 
sQ birinci, Mebmed'ln (Sada II) 

sı ikinci ve Bakkı'oın Kader'i 

üçüncd gelmfştlr. Bo koşoda 

birinci gelen hayvan, dörtyilz 
liraya eatılı~a çıkarılmış, fakat 

kfmee almadığından gene eahf · 
binde kalmı11tır. 

Pazar ~ün() Jzmlr'e ilk defa 
~•@ip olen çok temiz ve t?flzel 

~lr .-por günü geçirdik. Erkek 
~9,.mlzln !!por bayramına iştirak 
'den eeylrcllerlo adedi baklka 

ltn büyflk bir rakam teşkil 
'diyordu. 

Tam saat 14 de önde Tflkl 
~k baodo!n Tftrk boyroğı ve 

~f kola ayrılmış olan sporcu 
1•lebenln mor ve sarı bayrak 
ltı olduğu halde izciler, bleik 

'ttler, basketbol, voleybol, fut· 

~ot takımları, atlerler geçit 

earnıne başladılar. Temiz k1s 
1tlerlle, munıazem yOrOyüele· 

~le gözleri okeıysn çocukları· 
'ııı, sabayı baştan başa dol 

Qrmo, olan eeyhcller tarafın 

il sftrekll ımrette alkışlandı. 

'-r. Geçit resminden sonra 

~ndo maatteessOf çok bozuk 
larak lstlklAI marşını çaldı ve 

~kışlar arasında bayrak çekme 
~er11elml yapıldı, Bunu resmi 

eçlde iştirak eden talebeJerln 

tııdan eôyledlklerl İzmir Er 

k lisesi marşı ıaklbettl. Me· 
•im bittikten ve koşular ba!J 
llıadan talebeden Saim sporun 
tıçllğe temin ettiği faydalar• 

il bahseden bir söylev verdi. 

ttıç talebe, eski Tftrk tarihin· 

• sporun oynadığı rolfi, bo 

'ede TOrk kahramanlarıma 
dıldarı şanlı, · şeref il netice· 

1 ve bunu mftteaklp eporon 
tde nasıl Oldüğftnft anlathk· 

ı:ı sonra yeni TOrklye'de bn· 

il canlı bir spor hamlesinin 
tlktDğünG, sO'flrllerlmlzln, 

hUHnlarımızın çok iyi neti 
•ter aldıklarmı söyledikten 

l:lra sözlerini eöyle bitirdi: 

"Bogtın uıedenlyet me!J'ale· 
tlot ellerinde tutan milletlerde 

Oğu gibi bizde de ilk lise 
0r gOoOdOr. Beplolze derlo 
'gılarımızı sunarken beran 
~I bu an da TOrk'JOğilmOzQ 
1lli euurumozdan doğarak kalp 

ı:nlzln en haseae noktaların· 

ı:ı taeıb gelen hor ve gOçlil 
Besle acuna haykıralım: 

Ne mutlu Türk'ünı diyene! 
l'ılebenln eplce alkışlanan 

\\ 
Atletler geçid resminde .. 

ha hhaheslndeo sonra atletizm 
mdeııbakalarme ba,laodı . Prog 

rama göre birinci müııatıaka 

bılyOkler eraeıoda 100 metre 

yarışı idi. Ba mOeabakaya 3 
mor ve 3 sarı olmak özere 

ahı atlet iştirak elti. Çok he· 
yı-caoh geçen ba mOeabakada 

göAfts farka ile morlardan Ce· 
mil birinci, sarılardan Vahid 
ikinci geldi. KOçOkler arasında 

yapılan 50 m~tre ııflr'at koşa· 

sona morlardan 3, sarılardan 3, 

6 atlet iştirak elti. 

Neticede morlardan Ziya bl 
rlocl sarılardan Necdet ikinci 

eldi. 

800 metre yarım mukavemet 
koşusuna morlardan 4, earı-

lardan cem'an S atlet girdi. 

Yarınan iyi bir atleti olaca~ı 

tahmin edilen morlardan Şef lk 

birinci sarılardan Fahri lldncl 
geldiler. Tam alAlı:a ile taklb 

edilen kdçOklerln 100 metre 

eftr'at mfteabakaeında morlar· 

dan Saim birinci sarılardan 

Mozaf fer ikinci geldiler. Tek 
altımda sarılatdan Nuri birinci 

morlardan Vedat ikinci, 110 
manialı kaşuda morlardan SQ

reyya birinci l!Bralardan Soal 

ikinci, ciritte morlardan Cahil 

birinci sarılardan Tahir ikinci 

geldiler. 4+50 kuçuklerln bay· 

rak koşuııu çok alAkah veı he· 

yecanlı geçti. Yarışı sarı talum 

kazandı. 4+ 100 bOyQkler bay· 
rak ko1Jusooda gene e.rılar ta· 

kımı birinci geldi. 

Gülleyi Barı takımından Ta· 
rık 10,67 metre atuak yeni 
mekteb rekora 1500 

mf"lre moknemet koeoıuoda 

morlardan N~catl birinci, earı· 

lardan İbrahim ikinci, 200 
metre koeosunda sarılardan Va· 

bld 24 2,5 ile yeni bir mekteb 

rekoru tesis elti. Ydksek atla 

mada da morlardan Sareyya 

l, 70 atlı yarak: oıektt"pler rt'kO· 

ruou kırdı. Diskte sarılardan 

Tar1k birinci morlardan Cahid 

ikinci, 400 metre eilr'at koşu

sunda aarıJardao Fabrettln ka· 
zandılar. 

Halat müeabskaeında beriki 
takım berabere kaldı. 3 Adımda 

morlardan Sareyya birinci, 88· 

rılardan Torgod ikinci geldiler. 

KüçGklerln 4X100 metre 
bayrak yarışını mor takım ka· 
zandı. 

4 X 4 00 bayrak yarı!Jında iki 

takım da favtll yeptağından 

derece verilmedi. Balkan bay· 

rak yarışını mor takım 4,6,1 4 
ile bitirerek şildi aldı. Tasfiye 

neticesinde mor takım 77 po· 

v11nla birinci, earı takım 70 
puvanla jklncl geldi. 

Mlisabakalar bittikten e onra 

blr1ncl ve ikinci gelen atletlere 

mftkifatlara dağıtıldı. MGklfat 

merasiminden sonra bandonun 

letlraktle sahada mevcad bQtün 
seylrciter comorlyet mareını 

söylediler ve bayrama nihayet 

verildi. 

lzmlr lisesini ve gençlerini 

tebrik ederiz. lzmlr'e temiz, 

heyecanlı ve gazel bir gfln 
yaeattılar. 

~CA_su_s_LA_R ~~5ASINDA HARP ıl 
dığı veslkalaran iki ton olduğu 

söylenmektedir. 

Bo caeos: 
- Bugün caeos olmak, bir 

ean'at ve fen halini almıştır. 

Bogfio için casusluk yıpacık 

bir kimsenin ya kimyager, ya· 

had makinist veya tecrtlbe gör· 

mtlş erkAnıbarb zabiti olmaeı 

lazımdır. 

1
PtteeeJA, btr vakitler lspao· 

}ı, sonra Fransa'yı, Fae'ı da, 
~' d e adamakıllı f!Jgal eden, 
lt4 korkudan Abdlilkeıim 
'tıını bu mQessese idare et· 
• bu lsyına lazım olan sllah 

ttıtıhlmmatını temlo eyle 
lnır. 

'1ersay muahedesi mucibince 

•nya'nın kullanmaktın mah· 
iti olduğa ıankları da gene 

lbüf"eeeee Almanya hftku· 
:•ltıe eatmıetır! 

~harof'un damadı 
tından ba!Jka, Franea'da bu 

ta oıaeeseeeelnln birçok f 1 

itti de nrdır. Meseli, Len• 

\7 alford müeneeeel böyle· 

dlr ve bu adam, mahud Vaell 

Zoharof 'un ikinci kızına 

tar; yani Zaharof 'un 

dıdır. 

almı!J· 

dama· 

Fransız casuslarının pekçoğu, 

Franea'nın mukabil casus feş 

kllatından, "ikinci büro,. dan 

~lkiiyet ederler; bunlardan ge 
çenlerde bahsettik; fakat ya 

hancı casuslar da Fransız ikinci 
bürosunun çok fızla ve muvaf. 

faklyetll çılıemaeından elkAyet 
ederler! 

Banlar arasında BrOksel pro 

feeörlerloden Voloı tRodlnherl 

zlkredeblJlrlz. Bo caeuı Fransız 

ikinci bftrosunon Almıoya'da 

muayyen bir zaman lçlnd., aear· 

"Bence, bugünün casuelaranı, 
Almaoya'dan kovulmuş oiate· 

fennin yahudller, akidelerine 

eo fızla bağlı. komünistler, ve .. 

Bilhassa çok güzel kadınlar teı. 

kil e mektedlr., demlttlr. 

- "Marta Rlıar'ıo ve Mata. 
harrl'nlo ealtanat devlrled ar. 

tık geçmlotlr. Fakat, bogdo bile 

~ftzel kadınların siyasi letlhba· 

rattı lel bltmle değildir; yalnız 

kAf 1 derecede genle ve mekanik 

Üç yaşındaki yerli yarımken 
Arab ve bAllııkan Arab atlarına 

maheoı ikinci koeuda iki hıy 
van koemuı vtı Feul .LütfQ'oün 

( Galib ) 1 birinci, ( Ôocil) sil 
ikinci gelmiştir. 

Tay deneme koşusu olan 
üçüncn koşu mühimdi. Emir 

Sallh'in (Ônear) ı btrloct, Mem 

duh'un (Şlem) f ikinci ve Mas 

ta fa Akle'fn ( Andır&L) ı OçQocft 
gelmlştlr. 

Dört ve daha yukarı yaeta 
ve eeoe zar~nda koşo kazan· 

mamı!J yeril yarımken loglllz 

atlarına maheue dördflnca ko
şuda Emir Sallb'Jn (Semiramis) f 

birinci, Ahmed'lo ( CeylAn ) ı 

ikinci ve Hallm'fo ( Bora ) eı 

ftçiıocil gelmlstlr. 

Beşlncl koşu b411skan Iogillz 

at ve kısraklara mahsustu. 

Akif 'in ( 8akyar ) ı birinci, 
( M arklz) f ikinci ve ( Erol ) u 

üçnnca gf'lmf etlr. 

Btrtnl ve üçftncft ko11ularda 

çlf te bahiste 35 Ura ikramiye 

kazanılmııtar. 

Ônftmüzde daha iki haf ta 

ko1Jo)ara denm edflecektlr. 

Söke Galib 
Aydın mıntakaeı ilk maçla· 

rının en heyecıulısı olın Söke 

Nadili fatbol maçı don Nazilli 

eahaııında çok kalabalık bir 

seyirci ônGode ve Söke eaha 

yabancılığ• ve rOzgAran tesirine 

rağmen çok enerjik ve teknik 

bir oyunla Nazilli takımını 

sıfıra kartı iki golle yenml,llr. 
Hakem Hftıoil oyunu çok 

dürOst idare etml11 ve iki tarafı 
da memnun etmiştir. Sökelllerl 

bu muvaf fakıyetlerlnden dolayı 

tebrik edel' n daha iyi neti· 

celer atmalarını bekleriz. 

Hakova yarın geliyor 
htanbul, 20 (Radyo) - Vl· 

yına'nın meşhur Hakova takımı 

22 Nlııanda eehrlmtze gelecek· 
tir. Vlyana'lılu ilk mıçlarını 

23 Nisanda Fenerbıbçe ile ya· 

pacaklardır. ikinci maç 26 Nl· 
eandadır. 

işlerini bilmek şarttır! 

"GOzel kadınların, diplomat· 

ların ealonlarandı boluomaluı 

mıinAsız ve faydHız olm•ktıdır. 

'"Kadın, gilzellfğl ile çok lı 

görebilir; fakat sinir hlbarlle 
bir erkek kadar kunetll de· 

ğlldlr. Ben, c11os boloadoıum 

sıralarda gGnlerce bir dakika 

uyku uyumadım. 

M. Boloe: 

- Casoıılarıo harekatı yü· 
ztloden harb çıktığı vaki midir? 

Saalloe eu cevabı vermlotfr:,. 

- 1887 de Almınyada l!"ran 

sız ceeoeo Soabel'ln totolmHı, 

' hemen hemen harbe sebebiyet 

verf!cek kHdar mGhfm bir hA· 

dlee teşkil etmleılr. 

1905 Fae had lhtlJAfı Al· ·ı 
man c&&oıların faaliyeti ie 
birdenbire meydanı çıkmıı bir 

e se anı~ v•-· 

Boğazlar mes'elesi 

Dost Rusya'nıo Notam1za 
verdiği Cevap ______ ... __ _ 

Eskiden Olduğu Gibi Şimdi De Di· 
leğinıizi Haklı Göriiyor. 

-------------Moekon, 19 (A.A) - Sov lazım olduğu ve bu hAklmlyo 

yet Soeyalfet Cumurlyetlerl tin boğazlarda barışın ve buzu 

hflkıimetl dıı lılerl komiserliği ron muhafazası için feri olduğu 
ıarafıodan Tftrklye'nln Moskova kaoaatl.adc:- buloomuttor. Bu 
büyOk elçlslne verilen cevab prenslb Tfirk-Sovyet muahede· 
suretidir: lerlle teyit edilmlş ve Sovyet 

l l Nisan 1936 tarihli nota · heyeti murahbasaeının 1922-23 
nın ahndığını bildirmekle kesbi te Lozao konferansıorla yaptığı 

,eref eylnlm. Türkiye Comu· esas teşkil etmiştir. 

rlyeıl hüktimetl bu notad• bo Sovyet hükumetinin hoğez • 

ğıızlır mukaveleelnln milzake lar rejimi hakkındaki noktal 

resfoe iştirak eımle olan dev nazeaında htçhlr değişildik vu· 
lrtlere boğazlar rPjlruiol Türk kubulmamıljtır Sovyt'l hüku 
ıopraklarının lh14ldrn mamnl· 

metl, Türkiye bOkıimetlnlo 
yeti için rlzem olan emniyet 

balen genel berı~takt emniyet 
şartları içinde ve Akdenlzle 

stzllk ve ciddi hlr herb tf'hll· 
Karadeniz ara'Jında tecim eey· 

ketıi mevcudiyeti hakkındaki 
rlııefertnln mftstı-mlr bir ımrette 

endlsf'l.-rlnl tamamen haklı ve 
inkişafı için daha liberal bir 
roh dahilinde tanzlmlorı matuf bun" binaen hail hazırdaki 
anJa,malarm en kıea bfr müd duruın dıbtllnde arazi lolo em· 

det zarfında ~kdt hakkında mft- nty .. tlol boğazlar rı-jlmf oln mil· 

zakereye glrlşllmeelnl teklif et nıtıdb veçblle tadili suretlle 

mektedlr. muhafaza bekkıodnkl emeline 

Buna binaen Sovyet soııyıllet tabi) bulmaktadır. 
comorlyetlerl lulhedı hfikumetl Yukarıda zlkredlleo mülAha· 
tcarafıodao •o•ğıdak.I hueuaları zıya binaen Sovyet Sosyalist 
naır.ım lttllanıza vazeımeye me comurlyetlerl birliği bak6metl 
mor edilmiş bulunuyorum. Tarklye comorlyetl bOkiimt1· 

Sovyetfer blrJlğl hilkıimetl, tinin teklif 1 veçhlle boğazlar 

boğazlar rejimi hakkındaki f ik· rejlmloln Trakya ve bu blH · 

rlnl !müteaddit vesilelerle ve gelere barış "e huzurun muha· 
tam bir vuzuh tle bildirmiştir. fazası menfoeılerine uygun bir 

Mezk.ur hükômtt daima bu bale kooulmosı hJkkındakl mfı 

bölgede Türklyenlo haklmlye· zakerelere iştirake amade bu 

tini tamame1.1 muhafaza etmek luomektadır. 

1\1. Hitler'in yıldönümü 
---------------

50 Bin asker geçit yaptı. Tayyareler uçtu, 
hncum arabaları da alaya girdi 

Berlln, 20 (Rıdyo) - Bit· 

ler'ln eenel devriyesi mOnıse· 

betile bugOn büyfik .-ekeri 

ndmayle ve tezahnrat yapıl 

mıı:ıtır. 

Bo münaıebetle 1\1. Bitler 

harbiye bakanı Blomberg'e Feld 
Mereşıl rütbestol verdiği gibi 

hava bakanı heneral GOdng'te 
terf 1 etmiştir. 

Berllo, 20 (Radyo) - Bit· 
ler'fn een ~ı devriyesi mOnaee· 
betile yapılan askeri bir resmi 

geçide 50,000 asker iştirak 

etmlı:ıtfr, 

Mecburi aekerlll hizmetinin 
kabulftoden eoora hu kadar 
btlyftk bir nQmayl!J ilk defa 

yapılmıetır. 

Geçit reemlne bütün maruf 

elyui rical iştirak etmfş tayya· 

relerle de manevralar yrpH-

lhılliftır. 

l 909 da, A vosturyııı Maca · 
rletın ile Sırbıetao arasındaki 

şiddetli lhtllifa gene bir CIBO· 

eon yakayı ele verme!llnden 

doğmuştur. 

Umumi barbın patlak ver . 

meelne de caııuelar ıeaeında 

amansız ve devamlı mücıdele 

eebep olmoştor dlyebll:rlm. 

MobteHf devletlere mensup 

caaoıılır, bış döndOrOcQ bir 

hal alın eilAhlanma yeni eUAh· 

lar tedakl mes'elelerlnl hüku· 

metlerine bildirmek soıetlle 

her devlette muarız devletle· 

rln haıba hazır olaukları kana 

atini h1&ıl etmletl. 

Barba tacil eden Almaoyaceb · 

besinde: 1 ·· Çarlık Ruay1Sının 
Sırblıtanı muhafaza için Al'uS· 

- Şonu Var -

oııştır. Hocam arabaları da tik 

defa :resmen kullanılmış ol · 

maktadır. 

Brrlln, 20 (Radyo) - Bit· 

lerln sene devrlyael mflnasebetlle 

yapılan askeri merasim, iki 

saat sfirmQştOr . 

Resmi tribünlerden Şarlo. 

temborgta takriben 12 kilo· 

metrelik bir alay görfilmekte 

idi. Böyle bir manzarayı, genel 
harptan beri Berlln halkı gör· 
memlŞtl. Aekerf resmi geçit 

sırasında sOvarller, Hltler'lo 
önüod n geçerken atlarını oy· 
natmışlar ve bu nzlyet (ev· 

kılade bir heyecan ve mem. 
nunlyet uyandırmıştır. 

Halk, bunlardan ve htlcum 

arabalarının geçmesinden son 

derecede memnon kalmış va 

mütemadiyen çiçek atmışlardır. 

Bitler merasimin hitamında 

btltön generallann ellerini eı k. 
mış ve elde edilen ha netice· 

den dolıyı teeekkür etmiştir. 

M. Bitter otomoblll ile git 
mek Jstemlı, fakat halkın alkı, 

Jarı arasında otomobil bir türlft 
lleıleyememlştlr. 

Denizcili .. 
ğimiziu Islahı 
Banka için de bir ka-

nun hazırlanıyor. 
Ankara, 20 (Özel) - De· 

nlzclllAlmlzln ıslaha için lktıeat 

Vekaleti, denizbank kurulwaeı 

hakkındı bir llyıba hazırla· 

maktadır. Ba sort!tle bOtQo de· 

nlz mtıeBBeeelerlmh: banka lda· 

resine bıllaoıcıkllr. 
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SOIF\l CakDka: Konsey Don iki C~else Akdetti Ve 
Hararetli Münakaşalar Oldu 

Habeşistan yaln•z kendine güvenecek! 

Adis-Ahaha Açık Şehir
dir. Zor Müdaf3a Edilir 

Yerliler Çekiliyorlar, Ecnebiler Gi
diyorlar.. Fakat Haheş'ler, Çetin 

Bir Mukavemet Hazırlıyorlar. 
Adis·Abıba 20 (A.A) - Ha 

bet bOkdmell ıehtr abalfelol 
barıı meydamodı ıoplıyarı1k 

bir hıtlp H11t11lle balla dii' 
mana kareı koymak •e en çetin 
bir mnknemette boloumak 
ftzere ittihada n ıllablaomağı 

dnet etmiştir. 
ltalyao konetlerlnlo Dl'rede 

oldoğo ht14 meçholıtftr. Yerli 
lerden blrçoğo allelealle bir 
lfkte febrl tf'rketmlşlerdlr. Y B 

bancıların bir luımı da men 
ıob bnlnndolduı elçtllklere 
11~ıoarat orada akeama 11abaha 
Adlı·Abıba'dan gitmek Ozere 
hararetle bazırlanmrktadır. 

DeHlye gltmie olan lnJillz 
Felemek 11bhl yardtm hey11tlerf 
gerlain geriye döomilşltrdfr. 

Adlı·Abaoa, 20 (Radyo) -
Babeo hllkumetl, Cenevre'dekl 
mGmealllndeo ıolb teof"bbfteft 
nDn aldm kaldığı habdrlnl al 
mıo n bu haberi eıef le kartı 

lamıotır. BOkftmet rlcalf: 
- Babeılstan artık yalnız 

kendlıloe gthenecekıtr. 

Demektedir. 
Adlı Ababı açık bir ıebir 

oldoğondın, payitaht yolunda 
Babef mokanmetl kmldığı 

takdirde mf"rkezlo mftdafıa 

edllemlyeceğl töylenmektedlr. 
Habeı konetlerlnlo Terede 
teremmCl etmt, oldoğ••n• dair 
hiçbir haber ıızmamf'ktadır. 

ltalyao'ların Ttrede balondu 
~ooa dıir de sarih maldmat 
v~rllm~mr:ktedlr. Rilkumetlo 
baeh bir yere oakll bık kında 

henilz bir karar •erilmemlıtlr. 

lngi liz Bü-l
cesi \ azi yeti ___ ........ __ _ 
Milli mfldataaya 
ne kadar ayrıldı? 

Landra, 20 (A.A) 20 Maliye 
bakaDI yarın A Hm kamaraııoa 

l 936-37 biltç~eiol te•dl ede· 
cektir. BOtçeoln yekunu 797 
milyon fJOO blo ıterllodlr. 1922 
denbtrl loglltz bfttçeıl bu kadar 
yGluelmemletlr. 

Bu paranın 573 milyonu 
mllli mGdafaa •e dıbili idareye 
tahıla oloomuıtur. Geçenlerde 
neerolooan yeot mUJi madafaa 
plADlnlD maeraf lan bu rakama 
dehtl değildir. Bu maearlfat 
ayrıca moosam bOtc;e halinde 
meclise verilecektir. 

RomaD}'a'da Parti 
Kavgaları ...... 

Hokt\met sıkı tedbir· 
ler almıştır. 

Roma, 20 (Radyo) - Bak 
reı'teo alınan ıon haberlere 
göre·, Romaoya'da mühim ve 
ıılyaıl bir buhran çıkmııhr. 

Eka•rlyet partisi reisi M. 
Dlyamandl, "Kabine, naeyooal 
11oııyallatlere karşı mfthlm ve 
ctddi tedbirler almalıdır.,, De· 
mletlr. 

Diğer taraf tan kayla putlıJ 
relıl M. MlhılAkl yeniden mu 
balefete ba,lamıı ve Tatueıko 
kabloealoe hlmad reyi nrml 
yecrAI ıözlemektedlr. 

Mlbalakl: 

"Sade harici meı'elelerdf' de 
ğll, dablli meı'elelnde hüku 
mele aleyhtarım. İdare •rndre 
tinin fırkama verllmeıl zamanı 

gelmlıtlr " Demletlr. 

Milliyetperver talebeler htl· 
luimel aleyhine Te elyaııi ricale 
karıı nftmaylıler yapmaktadırlar. 

Vaziyet ço~ karııık görfll· 
mekte •e btlkumet tarafından 

bazı tedbirler ittihaz olonmot 
tor. Kral, bo tedbirleri taadlk 
etmlıtlr. 

BGkreı 20 ( Radyo ) - iç 
tılerl bakln1, Rador ıjanıına 
ın beyanatta bulonmottor: 

c.&Yıbaocı gazete ve ajanıla 
rın iç dorum hakkında yınlıı 

yaberlnter nrdlğlnl görftyo· 
rum. Hiçbir tarafta karı,ıthk, 
gerğlollk yoktur ve olmamıı · 

ter. Aı•ylı •e emnlye1ln tama 
men muhafıza edilmekte oldu· 
ğaou ıöyllyeblrlm. Tabele kon· 

Avusturya'da Askerıı·k greel mGnreebetUe hAdleelere 
gelince bunlar ehemmiyet· 

Viyana'daki Alayların ilkbahar Tef· ;;:~ .. ihtiyat zabitleri· 

tişleri Çok Heyecanlı Oldu.. mizAtatftrkahidesinde 
Viyana 20 (az"I) - Kuarg4hları Vlyaoa'da bulanan alayla· 

rın ilkbahar teftlelerl çok heyecaoh olmuttar. Htlktlmet, mec· 
bari aıkerllğln ladeelnden ıonra yapılan ilk aıked nGmayftlD 
A'faıtaryanın mtlli ananelerine ıadık f'ldağono göıterlr bir 
tekilde lcraeını lıtemlıtfr. 

Dini meraelml mfttealdp, Şoınlog ve kumandanlarla orduyu 
teftlt etmlılerdlr. Meraılm eena11oda iki ıayyare flloıu açmue H 

iki bombardıman tayyareıl de ba filoyu takip eylemtıılr. Teftlı 
bittikten ıonra h6kumet ricalinin balnndoğa trlbGn ön6nde bir 
geçit reami yapılmıı tanklar, motarlD kunetler reımi geçide 
lotlrak eımlolerdtr. 

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

LimanlarJn Islahı 
Beş Senelik Program Hazırlana

cak. BaşmOşavir De Geliyor. 
Ankara 20 (öztl) - lzmlr •e lııanbol llmanlarıDın 11l&hı 

hakkında Ekonomi Bakanlıgınca hasırlanan kanun ltylhııı bir· 
kaç gDne kadar kamulaya nrllecekdr. 

Bu kanon l&ylbaeıoa göre liman idareleri ile gamrDk idareleri 
araeıoda çahom.a birliği teele edilecek; beo ıeneJJk bir Uman ıılAh 

programı taozlm olonıcakıır. 
~~-~~--~---~~-~~-~--

Bu Ne Cür'cttir?. 
Eski Bir Tahsildar Eşme Kaymaka
mını Sopa ile Başindan Yaraladı. 
Eıme, (Oueoei) - Burada drklo bir h4dlıe olmuı 'fe Eşme 

llçebayı Vakkas ıopa ile baıındao vurularak yaralaomııtır. Vak· 
kae; mu•aff ak olmoı, çahıkan ve kendiılnl halka ındlrmlş bir 
kaymakamdır. 

Bldleenln faili Yekta; Dç, dört sene enet uzlleefaden uzak· 
lattmlmıı eıkl btr maliye tahelldarıdır. Yekta'oın; bir tee'flk 
eeerl olarak bono yaptığı unılmakıadır. 

HAdlıe; hymıhmıo yeni parıl kurağındıkl lne1atı tetkiki 
e1ntıında olmoıtor. Yekla; meı,.deo yapılmıı kahn htr balta ııpı 
ile ıaldırmıo n bu marlfeıl tşlemlotlr. Blltbare kendi aya~lle 
gidip jandarmaya teslim olmuıtur. Yanı. kaymakam Manlea 
Memleket ha11aaeıln kaldırılmıııır. Acil tlfalar dllerla. 

lıtanbol, 20 (Ôıel) - İhtl· 
yat mektebini bitiren sobayla· 
rımıza diplomaları meraılmle 

nrllmlttlr. 
Sabaylarımıa bundan ıonra 

AıatGrk lbldeılne çelenk koy· 

muılardır. 

Fenerhahçe 
Galatasarayı, Beşiktaş 

da Goneşi yendiler 
fetaabul, 20 (Özel) - D6okil 

lik maçları çok heyecaolı oldu. 
Betiktao Atee·Gilneıi 2.0, Fener• 
bahçe de Galataearayı l·O yendiler. 

Norveç dışha· 
kanı Moskova'da .. 

Moıkon, 20 (Radyo) 
Noneç dııbakaoı M. Kahı hu· 
raya gelmlıtlr. Baltık denizinde 
balık Hcılığı n ekonomik 
mee'eleler Oıerlode konuıola· 

caktır. Bu ziyaretin ılyaei bakım· 
dan hiçbir ehemmiyeti yoktur. 

Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremld, Tire Kula, Kooya, 
Sallblt, bu hatlara yolcu yak 
ıe•ldyatı, 

Zinet 
garajından her gftn muntazam 
n emin bir ıarette oromobll, 
kamyon n tenessablerle temin 
edJllr. 

•• 
Başı 1 inci sahi fedo -

tar 110ayetf'el kooaeylude Baron 
Alolzl, İtalyan ooktal nıı;arıoı 
lsah •e mOdafaa etml~tlr. 

Ayol zamanda M. Eden'Jn 
mohotk gazlar k.ulland•Rı bak· 
kıudald laoad.tıoa da cenp 
•ermiştir. Haron Alolzt ; 

0 halya hftkumetl mflzakere. 
ye glriımeği eadece ıolba ve 
hakikate hizmet için kabol edl· 
yor, menaf lfmlzln, elde ettiği 

mlz netlcelul o mü ebet olduğa 
aııılktrdır. Hayal41a sığmaz. 

!1(.;eonre'den hariçte mftza· 
kere istemekten mabadımıı, 

sosyete rohoua muhalif ve mu 
gıylr bir hedef tetkll etmu. 

Mobaaamatın tatiline gelince 
bu hususta kaı'J ve uğlam te . 
mtnat isteriz. DOman arazhılnde 
ilerlemekte bulunan bir ordo 
dOtmaoın umumi ve mutlak 
bir ıefuberllk llio etttgl bir 
ıırada, DHıl durablllr, ıt14h· 

larını tğdlrlr; Böyle bir ır.kllfl 
kabul, ordunun intiharı demek 
ulur. 

Habeelıtın'ı elllblarıoı bize 
teslime icbar etmeliyiz. Mdza. 
kerenlo kolaylaıtırılmaeı ancak 
bo aayede olur. Mütarekeyi ka· 

bol etmemek yüzftnden doğ1Jn 

meı'ollyet bize tenccah etmez, 
ıoayete de bo hakkımızı t88tlk 
etmelidir. Habet morahhasının 

ileri ıGrdüğG f lklrler de bbd 
taıtlk eder. Biz ııolh •e mGza 
kere c;areıl ararken IBabeııı ma· 
rahbaeı on ıeklzler ';omlleılnln 
dn~tlol lıtemlı •e barba bAIA 
taraf tar olduğunu gö11terml1Jtlr. 
Bonon için, bo milzakerelerln 
baelamadao akametl me'ollyetloi 
Babe murahhaaına bırakmak 

Hrorldlr. 
Doğu Afrlka'dakl harp uıal· 

lerl etrafında lıteoUen tekilde 
tahkikat mft&Hdeıfnl biz tfm· 
diden nrmlyoruz. 

Demlıtlr. 

Baron Alolzl'den ıonra ıöz 

Babeo murabhaalDa vertlmleılr. 

Valde Maryam deml,tlr ki: 
ltalya hGkdmell mazakere· 

leıl ancak Yaklt kazanmak Te 

petrol ambarnoıunon önGne 
geçmek için kabol eder görfto · 
mGıtGr. 

ltalya'nıa Uloılar ıoıyeteel 

Akhlıar icra iDemurloğundan: 
Fa1lı o~lu Ahmed'e borçla 

Salih n Mehmedln Akhlearın 

bGlcek ıaz me•ldlode 7 40 met· 
re murabbaı b11ğ içinde 15 
ıak ıeytlotn 3-2 hlııeıl olan 
650 metre murabbaı ile 1 O eak 
zeytin medar köy mevldlnde 
3300 metre motabbaı bağın 

3·1 hlueel olan 1100 metre 
murabbaı 

Bir ay maddede açık arbr· 
mıya çıkarılmışttr. lbaleıl 21·5 
936 peruembe gtınft ıaat 15 te 
yapılacaktlf. O gtın bu iki par· 
çaya konulan kıymetin yOzde 
75 ini bulurea Jbate bulmazıa 
5 6 936 cuma gClofl eaat 15 te 
mohammen taymetlne bakıl· 

makeızın her kıça çıkarea kat'i 
thaleet yapıJıcaktır. Bu gayri 
menkuller Gıerlode bir hak 
lddlaeında bulunanların veaal
kile 20 gfto içinde icraya mil· 
racaatları aksi takdirde hakları 
tapu 11lclllne .eablt olmadıkça 

pıylaımaya giremezler. 

Barcı dellAllyeal alana ald 
eatıe peelndlr. 

Artırma l 5 936 dan lııbaren 
alıcılara açıktır. 

Fazla m11ldmıt almak lıtİ· 

yenler icrayı mOrac1atları llAo 
olaaat. (1027) 

ml•akıoa hılrmet ettiğini ld. 
dla edemeı. Y ıplığı muamele 
ler, harek~ller kendi meofea · 
tine ve ıoeyete ruhuna moga· 
ylrdlr. Buouo lçlo Baron Alo 
lzl'oin bu eözlerl doğra dtğll 

dlr. Gaz boyamaktlD lbareulr. 
ltalya'yı hakiki ıolbpener. 

ilk yoluna çekmek için 16 ancı 
madde mucibince zecri tedbir 
lerln olddetlendlrllmeel lbım 

dır ltalya morahbuı, Habeş 

murııhbasıoın bu sözlerine ce· 
Hh vermek letemlı ve: 

- Babeı morahhHının ıöy. 

ledlklerl sözler, ltalya'mo Av· 
rupıı'ya yardı111 vadlle Doğa 

Atrlkı'dı Avrupı'olD ' yar 
damını elde ettiğimizi göster· 
mektedlr. Eğer, miizakerf'yl ka 
bul etml!J laek, maksadımız aıııl 

kArdır. Bo milzakere redd~dll 

mlose mnı'ullyet Habeı bük ıi 
metlnlndlr. 

0f'mletlr. Bundan ıonra M. 
Edeo sl\z ılmıotır: 

- logllterc?olo bOtOn me 
ıatıl. ma,ı,.rek teeanod ve em 
niyet e1a11ına matuftur, •e in 
glltere bu ılyaaeue deHm ede· 
cektlr. Bo yolda her devlet 
hiBBeelne dft,an me'ollyetl ka 
bol etmelidir. 

ltalyan'lar zehirli gazları kol 
laomak mukaveleleri ayaklar 
ahına almıı olmrktadır. Bu 
mokneleJerl ltalya da imza 
etml,tlr. 

Bu harekete elli dnlet 
aleyhtardır. ltalya'oın ıoıyete 

miieaslelerlodeo olmaeına mu· 
kabil bu hareketi hiçbir Yakh 
doğra oıamaz. 

Mftzakere Te ıolb hakkında· 

ki dnet sosyetenin kırılın 

otoritesini tamir ve tak•lye 
içindir. 

Demlıtlr. M. Pol Bonkur: 
- Bir nalaoma elde etmek 

için Fraoıa hakdmetl ve M. 
Flınden'tn aarfettlğl meeal ea· 
dece ıolh •e mftıterek ve te· 
aaotld ve emniyet namına ya· 
pılmıotır. 

· 80 hoeaeta btıtün cihan 
devletleri, Yaalfe almakla mtl· 

kellehlr; M. }:den'le bu bu· 
ıoeta motabık bulunmaktayım; 
zehirli gazlar kullanılıp kolla· 
D1lmadığmı anlamak dıere ea 
llblabmerl memor edeceğiz. 

"Beoetlyet harpten kaçmalı· 

dır; bugDnk6 bohran karı,mn · 

da. iki doıtumuzon biran evvel 
ıoıyetede mnkllnl ıekrar al· 
mHını temin etmeliyiz. İlalya· 
n•o Anopayı tehdit eden teh· 
ilkeyi def için oynıyacak mGbtm 
rolleri vardır. 

"Baron Alolzlnlo eabahkl 
beyanatı beni eon derece mem· 
nnn etmlıtlr. Fraoea, lnglltere 
ile mdıterek emniyet huıuıuoda 
dalmı m6ttef lktlr. Avrupa 
afakmı ttıhdld eden kara ha· 
latlar nrdır; Anopayı muhak· 
kak btr felAkeUen kurtarmak 
mecburiyetindeyiz. loglltere 
murabhaıı M. Eden ile anlıı· 

mıı bir baldealz.,. 

Demiştir. Boodın sonra Ruı 
murahbaeı M. Potemkln, Lehte· 
tın morahba11 M. Kamarmltl 
'fe Arjantin murahhaeı ıöz al· 
mıelardır. 

Mftzakereler hends deYBm 
etmektedir. Fakat bugftn karar 
verilmlyerek mazakeratın 11 
mayıaa rıııtklne karar verflııceğl 

eolaoılmsktadır. 

ÇookO, birçok murahbaelar 
bflkumetlerindl'o talimat hte 
mitlerdir. 

Cennre, 20 (Radyo) - M. 

ltalyan 'lar 
Adis-Abaha'ya 
Doğru llerliyo 

••••• 
~ Bqşı 1 inciıahift 

dala mubaeara edllmtıtlr. 
yao knnetlerl belki de tO 

ta tebre glrmft bolonuy 
Hı bet hOkumetlnln Adi• dıt 

ba'yı terketmek için hı llber 
dağı hakkında tayfalar d3 di~~ 
tedlr. Böyle olmak.la b dik 
tehlrde elmdlltk ıükiioe& bir 
aaaylo h6kilm eftrmektedlt· kır 
kat İtalyan kıtaaınıo kıp 
makıa oldoğonu btlen ~tin 
eudlıe içindedir. Clnrdı dGk 
oao bazı Babeı kıt1atı b illa 

bo met merkeztol bayatları 

ıına mtıdafeaya azmetmlı 

larıoı blldlrmlııılerdlr. 

Haheı resmlğ mıhfellerl 
dl hiçbir dıı yardımın 

Aba logıllğlnto l)oQne 
yecf'ğlol anlamakta ve A 

ile Milletler c11mlyetl bak 
pek acı hlHlyot ifade 
tedlr. 

Roylf'r Ajanıının 

•ttı 

Qaar 

kııı r.,. 
br 

•11t 
)ıp 

detl 
tır 

ba'dakl muhabiri bıldtrlf 'nn 

K"ndl göztı Ue gareo ıe11 
loglllz'in, ıöyl~dlğloe götd lıtıe 

beı veliahdı DeHle'yl tık 

ııktao ıonra dağlarda kO lba1 
bir mftdafaa menllne lQ 

ml~I~ ~ID 
Habeı bilkiımet merkt lac. 

nakil için bir karar f •nr. 
Ozere oldoğo hakkındald 1'ııGt 

lar kabine tarafından yıl b11ç 
mıı değildir, Resmlğ bir lp01 

llğde bu huıuıta hiçbir llllk 
•erllmedlğl n meı'alento 8'bt 
şım flzerl tetkik edilmesi tl11d 
temel boluodoğu blldlrll 'e 
n her halde şehrin n bl tanı 
yabancıların emnly9tl pol• •ea 
raf1Ddan temin edileceği -. .. 
edilmektedir. )ttt 

Somali kaynağınden :kit 
haberlere göre, Graçyaol ... 'tee 

L.. ...d 
rarı mftdafaa eden Ha~ '-ti 
dueunun, ıol cenohıoa '-erk 
bir çe'flrme :hareketi y• tG&d 
tıtlyen H_abet eağ cenıhıD1 ~ 
maya muvaffak olmuetot· '-ek 
bet'lerln birkaç bin ıJIO :• 
yaralı verdikleri blldlrtllf 

Sa11bane · Daggamoda 

Ozerlnde muharebeler oldJ._ __ , 

Bir ltalJan yerli fırkaeı Jc 

ıol ceoıb1Dı tehldld edeO 
terce Habeı hGcum 

birkaç göğilı göğGıe ı• 

gO&tQren muharebeden 

bunları tardetmlı •e tab 
oğratmııtır. İtalyan zayi•'' 

hlmdlr· Zira aç gao 
muharebeler çok tlddecll 

kıulı olmuştur. Habeı 

nahına komau~ı eden 

muharebe meydanındı 6' 
tGr. Bu muoaf faklyetlD g 
y'>lonu Graçanl'ye açtı~' 
RH Naalbo orduıo baklf 

çnrllmek tehlfkeelne 
elti· buluodoğo blldlrllmekte 

Adlı·Ababı, 20 (Rad1°) 
Henflz teyit edllmlyen 111' 

bere göre, Italyan'larıD 

ıle'ntn şlmrll ,arkfatod' 

100 · 150 kllometre k11° 
uzağında kAln Ankobr• 

olmoelardır. Bu haber 
lee, timdi harekillD eO 

ıaf baııı başlamıt. 1•111' 
ÇQnk'Cl boradan ltlbıreO 
gayet earpllr. 

l fi 
Madaryag•, M. A 9eno 

Eden Ue görOemftıtGr. ıll 
Cenevre ılyaei ıneb•1 .,a 

alyaret •e mGIAkltları 

bir ehemmiyet atfetıne'1' 



11111111 Nl•n 2 l 
""' 111illi11 il il 1il1111il1 il il 1111111111111il111' 1111. illi 111ilil1111 ••••• 11. 1 •••• 1 •••••• ' 1' 1 ••• 11 

~- ... . . .... . , 
' . 

İzmir 2 lucl icra M. den: ra Mthrlban ve Ülletfn emltk 
te eytam bankaeındın ôdnnç 
•ld•ğı parayı mukabil bın"aya 
ipotek eylediği lzmlrde K.arıı · 
)akada RıharJye mıhılleıluln 

Jemlec;ı pııı ıokıgındı 15 No 
lo ne kıpıdın girilince u~dı 
lkt odı, ıoldı bir odı n ıol· 
dıkl odadan yukarı çıkılar bir 
lberdhen ve yokaradı bir odı 
di~er bir merdlnnle ıeığı inil 

b dikte bir mutbık bir oda ve 
u.nel bir hımım ve ıokık kapııının 
edlt· ~ar1111nda bahçeye çıkılar bir 

1 kıpı 6ç merdhenle bahçeye 
~kıldıkta bodrum kıtı olup 
dGkklndın odaya kıblolua · 
Qlaıtor. 1800 lira kıymetli 

b11 nln mCUklyetl açık 
tı •rtarmı ıuretlle ve 844 ao. 

Qlırılı EmlAk n Eytam bın· 

llerl ~ •• kanona mucibince bir de · 
t.ıya mıbeaı olmak .. rtlle ar· 
lırm11a 27 ·Ö 936 çar .. mba gtlntl 
ltıt ll·de icra dılremfı içinde 
)ıpılmık Gıere 30 gOD m6d· 
detle uııh~ı konuldu. Ba ar· 
hraıı aetlceıınde ıatıı bedeli 

dil 'e oluna ol@on borcun Gelen· 
lbeıl tarihi 2280 numarala ka · 

rlf 
•onan merlyete glrdlgl tarih· 

reO len ıoanya m6ıadlf olmaıı 
ör• laeıebtle kıymetine bılulmıya · · 

tık en çok artınaıa 6.erlue 
llaaıeu yıpılıcakıır. Satıı 84' 
•ll•arala emllk ve eytam bankaıı 
~ınnna h6kClmlerlne göre yıpı · 
lıcağ•ndın ikinci artırma yok· 

' t11r. Satıı peela para ile olup 
ki '-Gıterldea yalnaı yClıde iki 

b-.çak delllllye munfı ahn1r. 
ipotek •bibi alıcalı:blarla dller 
•lakadarların •e irtifak hakl.ı 
'-blplerlnla gayri menkul ise· 
tindeki halı:lerını haıaılle falı 

rll ~e murıfa dılt f olan lddtala· 
bl Ptnı ltbn illa tarihinden ltlba. 

pol• •e11 yirmi gaa ~iade euab 
ğl -.labltelerlle birlikte memarl· 

)'tlmlae blldlrmelerl lcabeder. 
41ı:d halde hakları tapa tici· 

101 ~•ce mahlm olmadılı:ç. payl•t · 

1.,,t llaıdaa barlo kalırlar. 15·5·936 
'-tsblnd11n ltlberea tHtaame 

1 ~rkeee açıklar. Talip olanların 
Y tlade yedi bçak temfaat alı:· 
ıD1 ~ nya milli bir banlı:a itibar 
ot· ~lı:taba Ye 34·6834 doayı 
l)IO '••araılle 2 inci memarlaAa . 

111 '- ID6racaatlan illa olaaar. 
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B. lı. No. 

Kalak, boğ11, baran 
h11tahkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Baytork 

beyler ıoklk No. 36 
Telefou 231 O, nl 3668 

mfltehassısı 

Doktor 

hehcet Uz 
~ lfasıalnrını her gün :ıı ,Jo 
~ &aat onüçe kadar Beyler 
~ ~ındaki kıliniginde kabul 

· TelPjon 3990 

l'ııe . Temfı • Ucnı ilAç 
llf!,. türlü tumleı çeşitleri 

~amdi Nozhet 
Sın o AT 
CZANESI 

'-•durak Dayalı: S.lepçl 
Ofln hanı kereıınnda 

Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıt. M•. 11t. al. komltyonoodın: 

1 - (.thdl ııkerlyeye ıit Yeulble'de mevcut biden, otomo· 
bil llltlAt, dikit ve foto mıkloalırı motör abamı glbt 
muhtelif 995 kalem lı:ôhoe eıyı pazarlık euretlle satalı 
caktır. 

2 

3 

5 

lbıleıl 27 ·Nl11n· 936 pızarteıl gflnfl 1111t 10 da Yeni 
kaJe'de müteoeklı:ll komlıı~ondı yıp1Jıcıktır. 

Malzemenin tahmla f'dUea mecmu tatarı 600 liradır . 

Teminata moHkkate ıkçf"ıl 45 liradır. 

Şeraiti ınlımak ve eoyıyı görmek lııtlyenler her ~fto 
ıuolıda Mıt. M 9. ııtın alma komleyonunı •e pazaı lığı 
lıtlrak edecekler heUt gftn ve 111lte Yenlkale'de komlı 

yona mftrecaıtları . 1016 18 11 2:1 25 

Mı. 

1 -
M •· 11t. al. komiıyoooodın: 
Bir metreılne biçilen ederi beıyas elli karuı olın dört 
ili beı bin metre hAkl gıberdln kamaı kıpıh zarf la 
ekılltm,.ye konmaıtor. 

2 
3 

lhaleel 2 ·Mıy11 · 936 cumarteıl gGoft 111t 11 ~edlr. 
Şertaameat:oıus eekls koroıa M. M. Veklletl 11tınalma 
komlıyoaandın alınır. 

Ekelltmeye girecekler 2062 Ura elli kuıaılok teminatı 
aıoHkkıte mektubu veya mılı:buslırlle kln~uun iki ve 
ftçlncCl mrddelerlnde y11ıb bl'l~elerle birlikte teklif 
mektoplnını lhılo uatloden bir uat enel M. M. Ve· 
klletl Htın alma komlıyoauoa nrmelerl. 

987 16 21 25 !lO 

Aydın vilayeti Dalama köytı muh
tarlığıridan: 

Aydın-K.arıbıyıt nahiye me .. keıl olın Dalım çırıııınıa ha· 
rlı111 ıhnac•ğındın tıllp olınlar1n t!'Hltl ınlımılı: ftsere köy 
ldareelne n kımonbıylı~a mlrac11tları ita olunur. D. 15 

Liseler ve Orta okullar satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Kıı llıeelnde keılf ve ıartnamealne aygCln olırak yıptınlıcak 
olan 772 lira 71 koraı taııa bedeli yıpı iti ~U,j,936 çarıımbı 
glntl ,..t onaltıda k61tar dlrektörlftğtlade toplanıcak komlıyo 

namusda aıterme yıpılmık Qıere onbeı gan maddede ıçık ek· 
ılltmeye koaalmattar. leteklllerla ketlf ve ıarınameyl görmek 
için bergln ••t oalklye kıdar Kız llıeelnde n aıterme gGnG 
ve eaıtta t11ın bedellnln y6ıde 7 ,5 ıu olan 5 7 lira 96 koruı 
ıGreılı pey akçeel ve yıpı itlerini bııareblleceğlnl gGıteren belge 
ile komteyonı bııvnrmalar1 ilin olauar. 8 12 16 21 

Devlet Demiryollarından: 
Üç eenehlı: mabımmen kira btdell 900 lira olın lımlr Al· 

ıaacık'ta Şehlt'ler Yadigar •okağındı otob6ıler durak mahalllnde 
yeni yıpılan blfe ve GnGnde hir perça bıhçe 30 ·4 · 936 per· 
ıembe gani 111t 15 te lsmlr'de Ale1Dcek'tı 8 inci lıletme ko· 
ml11onoada paurlık aıallle ve 3 ıene için klreyı verilecektir. 
lıteklllerfn 6750 karaı muvakkat temlnıt vermeleri ve lıe gir· 
meye kanaai bir manileri bulunmadığına dair beyannımelerle 

lı:omlıyona m6r1caıtları lbamdır. Şartnameler Al•ncak'I• lı:omlı · 

yondıa peruıs ahaar. · 984 16 21 

Bağcılık Enstitnso DirektörlOğftn
den: 

1 - 2796 lira 31 karnı kttlf bedeli Bığcıhk enıtltQıG d-.. 

2 

3 

4 

neme bığındı yapılıcalı: btnı 16 nlnndaa itibaren ıçılı: 

ekeUtmeye çıkaralmıehr. 

80 lee ılt oartnıme ve projeyi görmek lıtlyealer Bar· 
anada bı~eıhk enıtlUlıG mldClılGğ6ne bıo'°rmılıdır. 

ihale 30 nisan perıembe ~cıaa ıaat 16 da Barona bığ 
cılık enıtlt6ıGodekl komlıyonda yıpılacıktır. 

Bu lee aft y6zde 7 ,fi munlı:kat temloatao mal 11ndıA•nı 
yat111lm111 gerektir. 

5 - lıteklllerln 2490 namarah ekelltme kauunonı göre bo 
tel yıpablleceklerlae dılr nıfıa m6d6rhlğftuce muıaddak 
ehllyetaımelerlh birlikte mezkur eaatte b11ır bol on . 
mıları . 16 21 25 30 989 

Çamaltı Tuzlası mndnrlnğnoden: 
2000 

4450 

350 

kilo le•hı n kordon amyant, lı:ıllngrlt · fiber kAğıdı 
reçlaı, g11aflı, aılt, tusruhu, bakır çivi, amyınt tosu, 
ıteı toprağı, dloamo bobin n mukuemet telt, gonu lak, 
abonolt levbı, kofra ılftl, mika. 

metre mabtrtlf eb'auı ıftblGm. kordon, tramny teli JAıtllı: 

hortum, yağlı ölbıot •e keten ıerlt. 

adat 40 . 60 · 100 momlok IAmba 4 adet dahtll telefon 
ve 35 çeeh daha elektlrlk 5,5,936 eah gftnCl 11at 1 l 
de ihale •e mftnak111 kanununa uygun olarak pazarlıkla 
11tın ıhnıcıktır. Bu çeoltlerln ve dlterlerlnlo t'lb'at ve 
mlkıarlanoı ınlımık letlyenler Alıancak lohlearlar t6 · 
tClo fabrlkı11nda yHılı Haleyi görebilirler. 
111teklilerln o gDn ve nane Alaancıkta UlUln fabrika 
ııudı tozla ılım Hlım komi11yoaanı mftrıc11tları llAo 
olaoor. 21 22 1036 

Ankara \' aliliği Stadyum ve Hipod
rom 'direktörlüğOuden: 

Yeni yarıt alınındald ıbarlar kiraya verllecekılr. 

Talip olıolarıa .,,raltl anlamak Oz~r~ dlrl'ktörln~" mftncaat 
lan .... o1 ...... 

lımlr ikinci icra M. den: 
l:fıcı Yusuf lı:ııı lsmıll'fo 

Emltk ve eytam bıok111ındın 

ödlioç aldığı paraya mukabil 
bankeyı ipotek eylediği hmlr· 
de bacı mabmot mıballeelolo 

birinci beyler ıolı:ağınıl• 3:l 
No. 41 yeni No. la hanenin 
kapıeındın içeri glrlldlkte tah ta 
bir ıofı solda bir odı, karoıdı 

iki oda yanında merıtlven ve 
heli , merdivenle aoağı lnlldlkte 
bir oda bir mothak bılyOkce 
bir laşlık beyler sokağını çıkı · 

hr bir kapı. kOçftk bir bıh · 

çeıl ve mutbıkta halkapınar 
ıoyuou hnl. lkibln dört yoz 
lira kıymetli bo evin mftl 
ldyetl açık arhrma ıuretlle • e 
844 oomıralı emltk ve eytam 
bıakaeı kanonu mucibince bir 
defaya mıbııoı olmık ıartlle 
ırtarmı&ı 28·5 936 perıembe 

~nna Hat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak nzere 30 gDn 
mftddetle 11tabğı konnldo. Bu 
erıarmı neticesinde 11tıo bedeli 
her ne olurıa olıon borcun 
Odenmeıl tarihi 2280 numarala 
kanunun mer'lyete girdiği ta· 
rlhten ıonraya mtlladlf olmaeı 
h11ebtle krymetlne bakılmıyı. 
rak en çok aıtırenın O.zerine 
lbaleel yıpılaeıktır. Sıtaı 844: 
nomerah emlAk ve eytam ban· 
ka11 bnaoo bO.kClmlerlne göre 
yapılacağıodın ikinci 11tırmı 

yolı:tor. Satae peeln pera lle 
olop mGoterldea yalnız yftsde 
fkibaçok delltllye maerafı ılı

nar. ipotek 11hlbl alıcıklılarlı 
diğer ıllkadarlaran ve irtifak 
hakkı 11blplerlnln gayri men· 
kol Clzerlodekl baklerını hoıa 

ılle fıls ve m11rlfı dıf r olın 
lddlılerını loba Uta tarihinden 
itibaren yirmi gan içinde n · 
rakı mGıblteleıl'e birlikte me · 
marlyetlmize bildirmeleri lcı 

b~der. Akıl bılde haklara 
tıpa ılelllnce mıldm ol mı . 
dıkça pıylaomıdın hariç kı 

larlar. 16 · 5 • 19:16 tarihin · 
den ltlberen ıartnıme herkeıe 
ıçıktır. Tılfp olınlerın y6ıde 

yedlboçok teminat ıkçuı veya 
milli bir banka hlber mektobo 
ve 34.6866 doıyı aamınılle 
2 inci icra memurluğuna mG. 
racaatlın ilin olunur. 951 

B, to. No. 6ıU, 

Akhl11r lc11 memurluğundan 
Kabili lı:11aen tıkılm olmı· 

dığındaa ıatılerık bedeUnln 
hl11edar lfl!lındı tablmtne 
mahkemece lı:arar nrllen camii 
kebir mıhılleelnde lemıll Bıhrl 
bey sokağında ıekıen aamıarah 
tahtanı iki oda bir mtktar hu. 
luıu ev Nakip ·~· mnkllnde 
2760 metre monbbaı çeldr. 
dekelı bağ bir ay mGd· 
detle ıçık artarmaya . çıkı 
rılmıetır. lbıleıl 21 ·5·936 per· 
eembe ~aua lllt 15 le icrada 
yıpılacektır. 

Bo gıyrl menkule konulan 
kıymetin yftıde 75 tol bolurea 
ihale bulmız~ı mGzayede on 
beı gfta uıhlacak 5 6 ·036 
comı gftnft gene bu kıymeti 
bulmazıa aatıı tehir edilecektir. 
Bo gayri menkuller ftzerlnde 
bir hak lddl11ındı bulonınlar 

veıallı:lle 20 g6n içinde icraya 
mlir•cHtlara. Akli takdirde 
pıylıımaya giremezler. Hercı 

dellillyeıl alana ait 11110 peılo 
dtr. Artarmı I ·5·936 dan ltlbı 
ren alıcılara ıçıkt1r. FHlı mı · 

ldrnıt ılmık letlyeolerlo icraya 
mlraç11ıl.rı UAn olunur. 

\.Jnivenltede Döçent, 
(llaniD l'rofe.6r) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Haetalua bergla 6Aledea 
eonra bakar. 

letik.W aıddeli No. 99 
An.kan apartmaoı Z iaci bı 

Telgraf • ı S T A N H U L 
y,.ı,.foa : 4~250 

................................. mi ... 

62 inci ziraat nıakineleri cenubi şarki 

BRESL A V Sergisi 
7 llı1 10 Mayıe 19 6 

İHRACAT ı\f ALLARI : Her nevi ziraat makine alnt ve 
, 
1 
edcv"'' · Zilrrai v" sıriaf müf' e .. f'· 

lt>r nlAt VI" ed,.veıı · Gübrerlllk ee· 

osytl · kuvvd mprhzlnl · Ullurrıum 
makloı · t~ aletlnl Yil~ v,. ln11an 
nakil arahalııra !\foıörlil erebıılar. 

Su nakU vaeıtslerı · l:lernevl fiıhbi 

tel!isst · itfaiye · makineler! . Elckıro· 
teknik· Radyo levazımatı ve rnd· 
yo · lnoaaı malzemesl · Bfiro leva. 
zımah. 

lTBALAT: Bernevl meHdı iptidaiye· Zürrai mamulAt ve 
mıbsulAt. Almaoya'da Türk siparişleri vekili 

Bdt6o 11eyıbıt bQrolarıoda ucuz eeyehot blletleri 
Maracaat mahalli : NKtrı Milli seyahat eceotesı 

Galatasaray · letanbal 

Mu(ae11l mahl.,..ıt lçlo Breslaoer Mesee · Uo d Aosstelluogs· 
geıeU.ehaf t Breslao 16 

' Mftracaal edilmelidir. , 

lzmir Muhasehei Hususiye l\1üd ü ı·· 

loğnnden: 
ldarel huıoalye akaratından olup Izmlr'de kemeraltı caddesin· 

de ktln 3500 llrı bedell eabıklı kftçQk 11lepçloğlu hını denmekle 
maruf 20 ve 22 No. lı ban maamftotemllAt 1,6,936 tarihinden 
31,5,939 tarihine kadar Oç ıeoe mftddetle kiraya verilmek Qzere 
19,4,936 tarihinden hlbaren 15 gftn mGddeıle arh rmaga çı kanl· 

mııtar. Şeraiti tğrenmek lstlyenlerlo hergOo bosol!i hesaplar mQ· 
d4rlyetl varidat kalemine milracaatları , tıllplerlo de" ihale gfinQ 
olan 4,5, 936 tarihine milHdlf pazarteıl göoft 11bah sut 1 O dıa 
depozito veya bıok mektuba ile vllAyet encdmeo kalemine mO· 
rıc11tları llAn olunur 1022 

Akhisar Urhayf ığından: 
Bedeli k~ılt 890 lira 48 koruı olın belediye parkında 8X21 

metre çenll~lelndekl ubıda Marmıra d,.n lzl biçlmlnd• beton· 
arme bir hnoı yıptmlma11 tol 21 gun mOddetle ve kapalı zarf 
oııullle ekelltmeye konulmuıtor. ihale l l mıyııı H36 pazarıeal 

gGol ıaat 15 le Akhlear oraylığındı yıpılıcaktar. isteklilerin 
ıartnameyl almık n pey l!Clrmek Ozere urbayhğa baovormalerı 

ilin olunur. 21 25 29 3 1035 

inhisarlar lzmir Tütün Fabrikası 
Mndttrloğnndeu: 

Keılf bedeli 901 1111 12 koroıtan ibaret boluoao fabrikamız 
dıblllndekl tamlrıt ve tadllAt açık mOnakaHya konulmoetur. 

lbaleel 24 nlıao 936 tarihinde eaat 15 le fabrikada yapıla· 

cılı:tır. Talipler ıarıname • e keştfoameyl tatil gOolerl ndeo maada 
hergGn fıbrlkada göreblllrler ve ihale gOnQoe kadar yOzde 7,5 
monkkat teminat akçeılol • «>zoeye yatırablltrler. 9 12 15 21 

f 1111 içki Alıp Satanlara 1111V\ 
- -
~ N•zillt Madrao rakı fatİrlkası bir ıene enel son statem = = Gzerloe ıealeatını yeollemtıı ho eoretle lçlcllere de sıhhi ra 
= lu • ermekte buloomoııtor. Va ttle imalatın kili ~elmem" = 
- elnden mal vertlmlyen Aydın, Umurlu, Kuapaoar, Rf'şadlyf', 

;; Söke, Mll4ıı, Muğla, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· = = tir. lııkonıolar aııağıdıdı r. = - -= 96, 49 190 kuruşluk ıılııelerde yOzde 20 Iskonto verilir -
29, 21 « « c 15 c c ;; = 72, 38 c « 20 c = 

§ 22 q; c 14 < -

~ 16 c. ~ « 16 c c = 
§§ Boş etşe ler Nazilli teslimi ~5 eaotilh re 3 koroşıa alımr = 
- « « J 5 « 2,5 « c 

Si c « l o c ı ,7 5 c « 

= Nazilli'de Medran mağazasında kahve 100 kuruşa b una _ 
_ mümasil bıkhllye eşyası da çok ucuz vulllr. -
~ Aydın d~pomuz açı l mıotır. ıAydan bavallel bu yerden lh 
=: tlyıcını temin edebilir. Aydınpalae kareısaoda No. 64 _ 
;;;;;;; .M&dran mağazaBJ ve rakı imal iitbenesi sahibi = 
i 111111111 111 11 ili ili l lll l 1111111111111111111111111111111 L ü t f i 111111111111111111111 lllm 

İzmir Udocl bokuk mıbke 

meelnden: 
İzmlr'de oturan lzak Mata 

lon t111fmdan lzmlr'de keçe 
ellerde yeni ıokakta 6 No. da 
ıımmelıcı Relıel kızı R"jloe 
aleyhine ıçalau dua Clzerloe 
icra kılının mohakem., eonuo 
da: Aralarında mGoterek ıe k lz 

yaıında Eıter ve beı yaş ında 

Jndlt ıdıodıkt iki çocoklar1nın 
veltyet hakkının anaları Rtjl 
nıdın nez'Ue bıbılerı lzak 
Matılon uhdeılne verllmeılne 

n ba çocukler için enelce 
tıkdtr olıa nafakaa•n 

ve muhakeme mosrefı olan 
1092 kuroela davlicı vekllt 
için takd ir oluoan onbeş Ura 
yekilet dcrctlolo Rejloıt uhde· 
ıloe J ilkletllmesloe 16 4 l 936 
on altı nieao bin dokuz yGz 

otuz ahı ~üolemeelnde Rt!jlnu· 
oıo gıyıbıoda kablll lemylz 
o ima lı.. dzerekarar verllmckle 
e. u. M. K. noo maddel mah· 
ıoaaııoı tevf ika o ıanzlın kılı

nın lbbarnameolo Rt>jlnanın 

elyum bulooduğu m11bıllln 

meçbollyetlne mebni tebliğ ma· 
kımına kaim olmak Ozere 
mahkeme dlvınbaol'eine talik 



TRAŞ BIÇA 

1T-ork halkının malıdır 

"'Bozkurt" ve "Halk,, 
Markalarına dikkat ediniz 

SAHiP ve DEPOI. .. ARI : 
Ietınbul Marpoççular Yuam oleecl ban Ardalı Fthml ,,. 

Mehmet. lımlr Solo ban civarında 6 Ardalı Fehmı •e Mehmet 

TOPTAN SATIŞ YERLERiMiZ: 
HcnDsı bir yaşında olan Halk ıraş bıçağı Menemen'de: Ucuzluk bakkaliyesi Hhlbl Mehmet 

yurdumuzda her sınıf balkın en çok tercih Mania• : Bolud Mehmet 
Aydın : Ömer KAzım Aydlnel 

ettiği yegane öz TOrk mahdır. Denizli : Ahmet Baki n şeriki Salth 

Onu bir kerre tecrllhe ediniz. Ödemh : Eıım~n oğulları . 

Uozkurt bu;ağı •e yenlllklerl: 

J - B!r numaralı eerı, iki numarala yomooak 11kıll11 içindir. 
2 - Tr•i olıcığıoız gOnlcr bıı;ağıa dôrt bnırandı gao lılm· 

lerlle göıterllmlıtlr. 

3- lkramlyelldlr. KOçQk paketlerdt.n çakarak Roıkurt re · 
simli koponomuıla her Hhctdın btr kftçQk bıket Boz 
kort bıçağı paraıız alabllinlnlz . 

d . Ttre'de : Şen YılmH bakkaUyl'lıl Salih çnuo 
Her yer e tanesı Akhhar : Tfttünc6 •e m6sklntçı Bllml 

l 00 paradır Kırkatae'ta : Stucn o!ııllan bnvnk h11kkallYl"RI 

Bo kadar yenlllklt.re malik bir bıçağı yordnmoza ilk olarak 

bir ôz Tlrk tfcarethaut.el getlrmı-ğe mo•affak olmoıtor. 

11 ........................... ~~111111111111111 ............... ~~~~~-... . 
~ 111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNlE 
AMERiKAN ExPORT LINES 

" ExMOOR,. '8poro 12 ol 
eanda bekleniyor, Nevyork için 

~ Alisehir Banl{.ası ~ 
= ' = - -- .......... = 
;;; IZMIR ŞUBESi ~ = ikinci Kordon Boru Chırındıld Kendi Btnıaında E: - --TELEFON: !2363 

tı.mule alacaktır. • • 
s .A. ROYALE ooNSGRolsE = Hertftrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ;; 

-
HE NAV1GAT10N FLUVlALL = Vadeeizlere % 4 = 

ET MAR1TlME ~ Mevduat Şartları: A!b ay vadeliy~ % 5 ;;; 
"DUNA., vapuru 10 nteandı = . Dır ıene vadehje % 6 faiz verilir. := 

, bekleniyor, Galıtz, Belgrad, = := 
V - Zıblre, QzGm, incir, pamuk, yapak, ıfyon nealre komlıyonculogu yapılar. Mallar geldi· El§ 

Bodıpeet, Bratlalna ve lyına _ = ~inde eabfplertoe en mthald eenttle avaoı terllfr. · := 1
çt

0 s~cı: N; ~~~:; j E OS LO • fi fil l f l l l l l l l l l l l il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l il l l il l il il lll 1111111111111111111111111111111111n1111 Jl il l l l l l il lll l l l l il il llf l l 1111111111111111111111111111111• 
"BA YARO., mot~rll ll nl · 

sanda bekleniyor, Hayfa, lı · 
kenderlye Dleppe ve Norreç 
limıolarına yok ılıcaktır. 

Vapurlaun isimleri gelme 
ıarlblerl Te nnloo tıdfelert 
hakkındı bir taahhCld~ glrl~I· 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞOrekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Korcloa 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO,. Hporu nlean 
iptidasında Lherpol te s .. u. 
ıeadın gelip ııbllyede bolu 
nacak. 

NOT : Varol tarihleri, H• 

porların blmlerl •e nnloo Oc 
retlerlatn değlılkliklerindeo meı· 

ullyet kıbol edtlmu. 

Fratelli Spereo 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDA1S 
KUMPANYASI 

11 GANYMEDES11 "'puro 20 
11t11ndın 25 nlHna kadar AN· 
VERS, ROTTEROAM, AMS 
TERDAM •e BAMBURG 11 
mantara için yak alıcakhr. 

"UL Y!'\SES •aporo 1 mayıı 
aa gelip ayol gao BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE llmao· 
ları için yfik alıcaktır. 

11CER ES,. npuro ( mayısta 

~ellp 9 may11ıa ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSTERDAM n 
HAM BURG llmınlarına h1rE> · 

ket edecektir. 
SV ENSKA ORIENT LINIEN 

"VINCALANO,, moıôrD 30 
nisanda gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, ( Do~ru Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, •e JSKANOINAVYA l! 
manları için yftk •lacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"PELEŞ .. npuru 12 may11 

tı gelip 13 mayısla PiRE, 
MALTA ve BARSELONE 11 
mınlar1n11 hareket edecektir. 

... ALSA JULIA,. vapuru 7 
haziranda gellp 8 haziranda 
PiRE, MALTA, MARSILYA 
n BARSELONE llmınl1rına 
hareket t.decektlr. 

Yolcu ve 7Qk kıbul eder. 

Yeni çakan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar enuallerine nisbeıen yW.de 

20 daha az sar} iJatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da &leyeceginiz ilk fatura ile kolayca snlı· 

yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoeo •e 

Slemenı fıbrlkalırı mlme•lll 
Peştemalcılar 77-79 Telefon 3.1.!J2 

' .r.ıt,.,C:: <.. 

N~A 
, 

.... ..... 

lK lLI liU / ·o ll ıu ıı-· 

hlndakt bu.:k.ct lariblerUe 
nnlunlardıkf değlılkllklerden 

.eeata meı'ullyeı kıbul etmez 

Fazla ıafıUAt için ikinci 
Kordon'dı Tahmil •e Tahliye 

blaı•ı arkuıada FratelU Sperco 

Tıpor acentalığıoa mlncaat 
.,dllmeıl rica olunur. 

f ele. 200t · 2005 ~663 

ff ,.r ,,.,d,., ıırerla arayınız •e her v11rd" t•n,.el 5 koroeıor. 

lzmir Tranıvay ve Elektirik Sosyeıesiodeo: 
Tevziat baılarlle branomuların bağlamaeı ameliyatı için ııJ· 

diye ıellerlnd,.kl cereyaoıo aşağıda ~~ııerllcn yer •e glolerde 
keefüpileceğl ııayıo aboorlerlmlzce bilinmek üure ilin olunur. 

Saat 9 dıın ) 5 e kadar: 
l'uar gDolf'rl : Sektör V l 

Vll 
Babrlbıba 

K.arıntlna 

Gehelyah 
Etrefpata 
A11n9'}r 

.. .. 

.. 
VJJI 
ıx 
xın 

S11t 12 den H e kadar: 
Puzar gllalerl 
Pazarteıl gQalcrl : 

Sah gDnlerl 
Çarıamba cftolf"rl: 
Perıembe gftnlui: 

Cuma gOnlnl 

Sekt~r xı •e xıv Gızt bolHr• .. 
.. 
.. 

V ~rtı ve Ba1rakla 
X il Mezarhkbaıı Toran te Buc• 
X · Konak 
IV Bumahane 
il Kemer 

K.arııyıka · Barnna tark sektGrQ 
SektGr 111 Alııncak 

.. l DıraAıç 
Kareayaka ~arp sek•OrCl 

•llllllllllllllllllllllllllflllllllflll O O g T O R lllllllfllJllllllJllJllllllllllJHIJI i Operatör Arif Y urcu 
~ Merkez Hastanesi Operat6rft = H11tılarını her gCln 15·18 e kadar ikinci Beyler tobğı 
5 Ttırk mGzayede ealonu kartında '78 N.lu muayenehane· 
55 elndfl kabul eder. Telefon 83!18 

ill 111Ullllllllll111 IH l l il l l l il il lll l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111118111 '6 

llJllllllllllUllllllllllllll._ Doktor ~1111111111111111111111111 

i A. Kemal Touay 
:: Bateriyolo13 ve bulaşık, salgın hwtalıklar nıaıahaşsısı 
:: Baımahane iıtaıyonu karııeındaki dibek ıokak bqında 30 .. yı• = la e• •e muayeoebaneeinde sabah .... 8 dan akoam IHt 6 • udat I =: haıtalanoı kabul eder. = MQracaat eden haıtalara yapılmam lbımgelea eair tahlilit ye = mlkroakopik muayeneleri ile •eremli haetalara yapılmuuıa ce•u ,,,. 

-ııiiılnıııiiiıiiiıiiıi1titti111Hıiıilıittiıinııiilüuiııiii~'=::~ ~::·11111111~ 
Açık Eksiltme ilanı 

Menemen Urhaylığından: 
l - · Belediyece göılerllecek bir mıhılde keılf ve projeıl _.,. 

clblnce yeniden yapılacak fenol meıbahı latııı 8,4,936 ıarlblll ' 
den itibaren 15 gCln mftddetle açık ekıllımeye koaalmuıtur. 

1 
2 - Eksiltme tıl 24.,4,936 tırlhlne raıdıyın cuma gftoQ,.. 

15 te belediye dalreıfnde icra kılınacaktır. 
3 - Bu lntHtın muhammen bedeli 5579 lira 49 kurofl" 

ibarettir. 
4 - T•llpler muhammen kıymet Oserladeo yQzde 7 ,5 ai..., 

tinde teminatı mo'8kkate nrmekle beraber ihaleyi mClıe.-W 
on gGn zerfında ltbu teminatı yftıde onbeıe lblAğ n ekılll~ 
ear&lıra dılreılnde noıe.rUkten muıaddık mukanltnımeyl ,_.
iki gan zarfında tanzim eımeğe mecbardar. 

~· 5 - Bu ite ııllp olanlar fHtnıme keılfname .e11lr e•'1 

btt Ura mukabilinde belediye dılre1lnden alabtllrler . ,,. 
6 - MQteıhhldln bu gibi itleri yıptıııoa dair nafıa mld 

lGğGnce maeaddık fotoğraf la ehllyetnımeyl •e ticaret odaı• od,,,. 
veılkıııaı haiz olması 11: ttır. t 

7 - Tallplerlo muayyen gClıı Ye nıttı belediye datrelladl* 

komlıyoaı mlr1cut etmeletl illa olaaor. ı l 14 17 jl 
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