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Nla.n 1936 
ızm.ir'de hergtln sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Arap'lar Yafa'yı 
~llti'ğiiii·~·Kainnıay-ın=r:ınşı 

Ve Çocuk Bayr mıdır. 
................... 

23 Nisan 
Bugün, iki bayramı birden kut· 

lutayncağız : 
1 - MilJi Oikinıiyet bayramı. 
2 - Çocuk bayramı. 

• • • 
1920 tuibi, Türk mllletinin, 

llloıoda damla damla ter, göksün· 
de karı, dudaklannda fer) ad, için· 
ıie i yan, bileklerinde parçalanmı~ 
hir zencir oldu7ru halde orta Ana· o 
ı1otu"dan baı kaldırarak; dünyanın 
iılıür ucuna kadar bağırdığı yıllar· 
•lan biri<lir. Bizimki kadar lwrkııoç 
"nıri vakiler geçiren hiçbir millet 
)oktur ki, tarihin mezarına ve Ba• 

lıirelerine gömı'.ilmüt olmuın. 
ller asrın haritaıııoı ve oradaki 

her yeni öliimQn eebeplerini n ıe• 
killerini tedkik ediniz. Bizimki ka· 
dır değil, undan canımı, ondan 
ktıvvetıiz ne "md vakiler vardır ki, 
hep birer milletin mezar taşları 
fiatrınde bayim~ gibi ıfinemişlerdir. 
•'•kat Atatürk, •Beetu nmlan 
•&dam> ın varbğıodaki cevheri bi· 
~rek onu kendi deha11mo kudreıi 
ile meydana çıkannca. «Sevr> adını 
'•ııyan o meıhur ve m~'um cEmri 
1akh Lir medeniyet sofrasmda tek· 
itle yimit pra p kadehleri gibi par• 
talandı. 

1920; göğü• göğüee boğoetu· 

A1111nıa yıUardan biridir. Fakat onun 
hta mahiyette, ikinci bir z.eodr 
•opman v~ bir inkıllip halkası var• 
dar iti, o da, 'fürk milletinin, hakkı 
otan bir hikimiyeti eline almao, 
lltonaıtinio yerioe kendi varlığını 
geçirmelidir. 

Padipbın ve padiıahlı~ıo, kötü 
bir ıiıtem, bir iç düımau, bir ga· 
•ıp, hatti düemaola el·ele verip te 
llıeıuhAa ç.evrilmit bir watan üze· 
rinde cilmbüt yapan bir kancıklık 
.. 1oAunu ilütilnmiyoruz, o fasıllar 
•yrıdır. 

Sadece yalnız baıına, Milli Ha· 
ki11ıiyetin bize mıl oloıunun, yani 
•111 aabibine vmilioiain büyük ebem· 
illiyet n manaıını dftıflnüraek, 23 
Nieaoın ıaoıdıgı kıymeti anlamıı 
01ııruz.. 

Bu, bir milletin retid olma~a 
1fb: totuıudur. 

Bu, bir milletin kul •e köle• 
ilkten kurtuluıudur. 

Bu, bir milletin kendi itini 
lt"ndiıinin görmeıinio en k11a, en 
~ıııin yolndur. 

Bu, en bahtiyar miJUetlerin en 
lbüıteana bir hakka van,ıdır. 

1920 yılının 23 Niun güniJ, 
llnynıt Şef, Milli Oikimiyeti ilin 
'derken udece, Vatao·Sıray müna• 
'thıtaoa keımiı deAil, baş tacı yıp· 
!bale iıtediği milletine, kaç Hırclır 
lbalırum kaldığı bir hakkı Termiıtir. 

Çünkü Milli 04kimiyeı, kTürk 
"'•linin ilk ~lardıki tarihinde 
bile vardı. 23 Niıao, o çağlarla en 
•oıı •e en genç çaA ar11ında, Ata· 
liirk'üo dehaınnıo kurduğu bir köp
tQdflr. Ona gene kavuıtok. Bayrı· 
lbııuz kutlu olıun yurddaılar! 

• • • 
Çocuk bayramına gelince; bıı 

b.1rııo, modern ve yükeek düıün• 
~li bir cemiyette çocuğa hak, ÇO· 

'~Aa gurur, çocuğa mevki verme· 
laıtı ifadeaidir. Bugün çocuk, cemi· 
)°ttib kucağında müıterek ve kfı· 
Çille bir Hrhk olarak. bepimide 
llaiiııaaebet teıiı edecektir. Ilu bay· 
t~lll, yalnız oıılarm değil, hepimi· 
tııı hayramıdar. Çünkü, bu kadar 
~ibrıet, bu kadar ızbrap paha11na 
"rı.r.tmıı bir vatanı, bu kadar 

~btumiyetlere, bu kadar fttdakir· 
ltlırı katlına btlanı b11ırladıgı. 

o ve COCUkLARI t • • 
' 

Atatürk ve çocukları.. 

Bayram Nasıl Kutlulanacak! 
UugGn aluul egemenlik bay· 

ramının yıldöoGmGdGr. Ayni 

zamanda çocuk bayramı oldu 
gundao, çocuklarımııın hayra 

mmın ıGıel geçmeıl fçtn her 

tOrlO b11ırlıklar yapılmıotır. 

Ştblr baıtao bıoı donanacak, 

geceleri reemi dıire •e mfleı 

eelerle mıli mGe11eııeler blnı· 

ları elektlrlkle fnkalide bir 

tek ilde aydınlıtalacaktır. 
K.uun mucibince dan clAle · 

den eonaı bOktlmet daireleri 

•e mektrpler tıtll idi. Mektep 

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

ler bogftn ve yarın da kapı. 

lıdır. Reııml~ daire n mCleue· 
ler de bngan kapılıdır. Çoeok· 
larımııın neo'e içinde .,.kit 

geçlrmelul ve e~lenmeleri için 

onlara bedava ılnemı gôıterl 

lecek, eehlrdekl bertftrlft nakli 
vaıııtalarJDdan pareııı& lııtlfade 

etmeleri temin olunacıktar. 
UloHl egemenlik bayramı 

mllaH<"bettle ıehrlmlıdekl mub 
tellf mektepler talebeleri, kf'n 
dl ııemtlerlne yıkın meydanlar 

dı toplanarak bayramı kotl~ 

lamı töreni yıpacıklardır. Bo 
mız eaerleri, bayrağımızı, tarihe nı dair maarif mGdftrlGğG ta 
geçen adımır.ı, onlara vereee~is, Sonu 6 ıncı sahifede 
onlar, bugünkü neılin kfiçftk, fakat r------------...... 
haddi :zatı oda , büyük olan miraaçı· 
ııdırlar . 

Çocuğunu yetiıtirmeıini bilmi· 
yen milletler, keodi temellerini 
bataklık kenarında kurmoı gibi· 
dirler. 

Çocuk, aadece çocuk olduğu 

için, maaum olduAu için değil, 

milli bir eter, milli bir •arlık, bir 
varlık, bir kıymet olduğu için ae· 
vitir. Dftıiinelim ki, yarın, onla• 
nndır. Der neeil, menıup olduğu 

millerin zeocirinde yer tutan bir 
halkıdır. Onu ıağlam yapmak ve 
ya~atmak gerektir. tÇocnklar, aiııiu 

de bayramınız kutlu oleuu! 
Orhan Rahmi GökçP 

Sabite 2 de 
Avam Kamarası müzakereleri: 

cRen mee'eleıtinde f'ran11'ya ya• 
naııb halya'ya cephe almalı, fn· 
giltere aoıyeteden çekilmeli, Al• 
manya fa:ıliycttedir, dikkat et· 
melh 

Son Haberlerde: 
Yafa alevler i~iodedl1. 

Son Dakikada: 
lnglhere 

ne ldmııeye 

rece ki 

ne Almanya'ya, 

mOıtemleke n· 

s" iç.re'\\· 

Tele( on: 2776 

Atese • 

r ' 
ltalyan :ıar 

General Graçyani'~iu l 1 aralan
<lığını Yalanlıyorlar. 

Verdiler .. 
ltalya'nın bazı şehirleri işgali haberleri asıl
Sizdır. Halk gene Adis-Ababa'ya dönOyor. 

imparator, Italyan'ların Yolunu Kes· 
· meğe ve ltalyan'ların 

Yürüyüşünü Durdurmağa Çalışıyor. 
-------------

Habeş Çeteleri Oessie'yi Bastılar. 17 Italyan Tayyare
sini Yaktılar. Ceoup'ta Şimal'de Harp Devamdadır. 
Adla·Ababa, 21 (AA) -

Adle Ababa'da dıurlıra büku 

mrt ıar11fıodao yapıetırılao ı .. b 

ll~lerde ltalyao'larm ·~~·I rulk 
lerl tddfaıı bllifına olıarak bü 

kumf'tlo, Slolamr.de, Ankobt-r, 
Pournllu, Hıuarb, Harrar, Af 

dt'm, Ctclh ve Suoabur şehir 
ltrlle mootezamao telılz muba 

buatında bnluodoğu blldlrll 
melLtedir. 

Şehir halkının hemen ht'meo 

lugiltere-Mısır 

Müzakereleri 
Kıbire 22 

(ltadyo) -

Veft partlaJ 

Uded 1'1•1 

pata bogOn 
reımi beyel 
hu ıoruo dı 

lnglllz ·Mııır 
konaomala · 
ra bılr.kında 

iz.bat •f'r 
mittir. 

ReBmi mah· 1\" alıas Pasa , 
f eller bo lzahıt etrafında mO· 

talea beyın etmekten •e tefsir 

lerde bulunmaktan imtina ey· 
lf!aıektedlrler. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

llabeş veliahdı. Dcssie'nin işf{alinden evvel .. 

.açte biri ıon gOnlerde eeblrdr.n siperler ve konulın tf'l örgft ~ 

-gltmlıttr. Ecaebller kamtlen el· leıle bir mQstıbkem mnkllne 

çutklerfoe iltica etmlelerdlr. in· benzemektedir. 

gfllz elçlliğl etrafında kazılan - Sonu 6 ıncı salıijede -

Yunanistan Notamıza 
Müshet Cevah Verdi 

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

Bir gazete. Balkan muahedeleriııiıı tadiline 
şiddetle mOmaneat edileceğini yazıyor. ------------

Ati na, 22 (Oıel) - Yunan 

bGkllm!!tl, boğazlıno tahkimi 
hakkındaki talebimize cenb 

teokll eden notaaını dan Atioa 

bftyOlc elçlmtz Hoeeo E~ref 'e 
vermloılr • 

Demirspor TakımJ Geldi 
--~~~~~---,~~~~~~-

Bugftn ilk Oyununu Altınordu Ta-
' kımına Karşı Oynıyacaktır 

Misaf irlDemirspor takımı 
Üç maç için ıebrlmlze dıvet 

edllmle olıo Eıklteblr Deuılr· 
ıpor takımı dan ıkıım Afyon 

trenlle ıahrlmlıe gel.:nlı •e 
•PQrcularımız tarafından bate 
retle karıılanmııtır. 

Ml~af lr tıkım kendi kadro · 

IUnD mobafaH ederek tebrf mi. 

se gelmlttlr n bugClo Al11ocık 

11b11ınaı Alt1aorda ııkımımıı· 

lı ilk mGııabıkeııını yıpıcaktır.;-

Geçen 11ene lııtınbulda yapı·~ 
lan Tftrklye blrloclllklerlode 

lzmlr ıamplyooa Altınordoya 
karıı bGyGk bir mevcodlyeı 

gôıtererek oyoao 2-2 berabtre 
bitiren H ıncık oyunun tem 
dldlode tek golle mağhlb olan 

ml•flr takım, o oyunda bir iki 

- Arkası 6cı sa)jada -

General Metalmıs 

CPubl notada, tılf'blmfı 

haklı gl'hıterilmekte ve Yunan 

hüln1mdioto koD!eydc bu meı · 
eJeoln mOıakere edillrkf'n tarı· 

famızı illlHm edecp~I bUdlrll · 
mektedlr. 

Pırla' 22 (Radyo) - BugD· 
nQn en mGblm mea'tlelerlnden 
birisi boğazların ıabldml meıı· 
eletldlr. Birçok devletler, An· 

kara ile mOaakr.rededlrlf'r, il 
Mayısta Ceanre'de bu meıı'ele · 

nln iyi btr tekilde karıılana· 

ca~ı tahmin edilmekcedir. 

Losan mnıbedeelolo bogez. 

- Arkası "cı uyfoda - . 
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Çeviren: JU. Rahmi Baltıban ve Parti Grubu "Ren Mes'elesinde Fransa'ya Yanaşıp 12 
lI - Bilahelerlme baelarken 

bizim oluıomıızu egoizmin yok 
elmlo oldağano söyledim. Şah 
ılyeılnl ve QlkflstınO, kendi 
ıeçme gftcQnQ de egoizm kay · 
bettlrdl. ABlr, göm gOk bir 
egoizm asrıdır. Egoizmin ıona 
yıkılma ve mıbvolmadır. Fakat 

bu yıkılmadan biz, yep·yeol 
bir hıyıt ile yep yeni bir mil· 
Hyet olarak çı kmılıyız. İete 
benim ha haberlerimin bıe 

lıngıç noktası bodur. Ben her · 
eeyden önce ılze, bo aon n;.= 
tııuna varan egoizmin, tl ak 
lımıza kadar bizi nasıl yıkmıe 

oldoğano anlatacağım. 

PeUz ıyra (Milıtesna) lardın 
11rfınazu, egoizm bGUlo idare 
olanıoları ve ıonrı idare eden · 
lerl 11rdığı zaman, en 4st nok 
tasına var~ıe demektir. O za 
mın artık, bonlar1n bfttGo dG· 

enocelerl (Şabeı meofeat) olar. 
Baoltrı egoizmden baeka hiçbir 

teY harekete getiremez. Bôyle 
bir devletin diğer devletlerle 
olan emniyet bağı gevoer. Bu 
dnlat, kendi r1hıtını bozma 
mık için bir parçHı balonda · 

~u (BtıtOo) f1 bırıkJr. Kendi. 
lllolrlerlnden bir baakana uğra 
madıkçı ııolhao boımlmıyacağı 

htılyaeına dtıeer. iç yöoetlml 
gevoelnlr; devlet kadınlaomıetır 

ki buna yabancı dillerde « Ho· 
manheıt, "Llber.lllk .. "Poptl· 
larlte,. diyorlar, Fakat bunların 
Almanca11 "Korkaklık ve hay 
ılyetetz gldle ve yönetim,. dlr. 

Egoizm, idare olunanlardan 

ıonrı, idare edenleri de ıordı, 

dedim. Bir ulus tamamen bo· 
zolabfllr yani egolıt olablllr 
(Egoizm, bGtOn boıuklokların 

anaııdar) ve bununla beraber 
yıtı.:ılmıyablllr halll bu halinde 

parlak Celer de goreblllr, ,o 
eartla ki tdare edenler boıal 

mımıı:ı ol1rık idare edenler, dıt 
mGnaaebetlertnde, • lnanıız kı · 
nanıuz, dıe ödnlerlade ve bG· 
nerlulnde unotbn olabtllrler, 
ama le telerde devletin dizgin 
lerlnJ 11ğlım tatmak yJğltll~lnl 

ıöıtermedller, kendilerini ıııy · 

dırmadılar,. fakat yukarıda ııOy 

lediğlmlz gibi egolrm, idare 
edenterf de earar111 o r.aman 

ilk hGcuma uğrayıet• ulusal 
blrllk (Yani Prusya) çözillilyor. 
Boalar parçHı bulunduğa ark· 

tan (Yani Almaohktao) haince 
ılne ayr1ld1Aı için o dı hanla · 
ra bakamaz. Ecnebi devlet kor · 
koıo da baetadır. Herkeı kendi 
inine ıokulur . Hepsi çözGIGr, 
da~ıhr. Şimdi bu dağınık ve 
tek baelua kalmıe insanları 

bir korkudur çöker. DGemın 

devlete; kendi bftkumellerloe 
aıık suratla ve lıtemlyerek ver · 
dikleri şey, yftzlerlnde zoraki 
bir ır;ftlme olduğu halde verme 
zorluğunda kılarlar. Halbuki 

bunlu, kendi bftkumetlerlne 
bıkmadılar ve ona her aurt,tle 

hainlik ettiler. Kendi hGkllmet · 
lerl de ecnebi devlete dehalet 
ederek mutlak bir boyaq e~me 
baba&1na biraz bayat dllenmeğe 
zorluğunda kalmıştır. Jete bun 
dan ııonra, önceden vııaoını 

angı (Mftdıf.r) yı gltmlyen 
adam, ecnebi baynğı ahında 

kendi eski vıtandaelarlle bar· 
betmlye gider. Bu auretle ego· 
lıtl, egoizm öldftrftr. v~ yalnıı 
kendi menfeatl.,rloln ardından 

btlıbGtln baekı menfeatler ve 
eı~eler lçlo koomak zorluğunda 
kelarlaı. 

Böyle bir köleJfğe dOoen uloı, 
oomıl araçlarla kılluoamaz. 

8iUtln konııtlerl elinde iken 

dayanamamıeh. Şimdi en iyi 
ka1oaklarındao mahrum kaha 
ca ne yapabilir? Bo kaynaklar 

ooa kendi ldareılnl kendi ha · 
kumetl demtrel ile tutarken 

yarayorda. Şimdi ise idare, 
ecnebi devlet elindedir. Böyle 
bir oloı, artık kendi kunet· 
lerfne gftvenemez ve kendlalnl, 
demir pençeııl alhna almıı dn· 
Jete de gGvenemez. Btklm dev· 
let, elbet ele geçlrdl~I avantaj · 
Jırı bırakacak değil, hı rıkırıa 

elbet ea ahmakça blrıey yıp · 

mıı olur. Ve onun bu ıhmak 
lığından biz de blrıey kazın · 

mıe olmayız; çtınktı bıoka bir 
galibin pençeıl alhna dt11mt11 
olur. Bls lıe o arada bu yeni 
galibin bir lokman olura1. Bu 
derece dtıemtle bir ulusan kal 
kıoabllmeıl için eekl yıkıklar 
OstJnde yep-yenl bir nizam ve 

rob yaratmak gerektir. 
- Sona Vır -

~~~~~-... ~~~~~-
Türk kuşu 
Kampı Açılacak .... -
lzmir'li ilyeler de 
kampa gidecekler .. 

İstanbul, 22 (Özel) - Tem· 
mozda lnönG meydanında bG· 
yak bir Tarkkuea k1ımpı ku· 
ralacak ve hu kampa, fzmlr, 
letanbul, Ankara Tftrkkuıu cıye· 
lerl lıtlra ".; edeceklerdir. 

Gazoz Fabrikaları 
Vergisi 

Ankara, 22 (ÔseJ) - Maliye 
VekAletl toçl eayııı ondan •ı•Aı 
ve muharrik konfltl bet bey. 

ıdrden laeığı olan gazoz fahri· 
kılarından muamele vergtıl ılıa
ma11nı defterdarhkl1ra bir la· 
mim ile blldlrmlıtlr. 

Istanhul'daki 
Italya'nlar .. 
Altın yOzllklerini ve
rip çelik y071lk aldılar 

htaobol 22 (özel) - Bora· 
dıkl balyan tebaası bogıln hal· 

yan kul6bGnde bir toplantı 

yaptılar ve altın nloın yGzfik· 
lulnl Roma'yı gönderilmek 
üzere k

0

onıoloahaoeye verdiler. 
Italyan koneolosu, buna maka· 
bil ltalya'dın gönderilen çelik 
yGztlklerl kendllerlne dıgıuı. 

Nevyork 22 (Radyo) 
Nevyork halyanları 21 nisan 
bayramı için bir toplanh yap· 

mışlar ve yılzbln dolar iane 

toplımıolardır. 

Muhtelif işleri konuş· 1 l ' C h A\ } d ' 
tu. Dış Bakanımız ta ya ya ep e Wa l Ir • ,-. 

izahat verdi. -----------------------.. --------------------~ 
Ankara, 21 (A.A) - C.B .P. 

kımıutay grubu idare heyeti 
baıbnhğındın : 

lngilterenin Sosyeteden Çekilmesini lstiyenler,.Alman-
ya Harekete Geçiyor, Dikkat Edelim Diyenler De Vaı·. 

C. H. P. Kamutay grubu bu 
gıln ö~leden ıonra Dr. Cemal 
Tunca'nın bıokanhğında top 
landı . Dıe fılerl bakanı Dr. 
Tevfik Raedil Araa genel elya· 
111 durum hakkında partiye 
izahat verdi. 

J.,ondrı, 22 (A.A) - Avam 
kımar11ında Liberal Mınder, 

ltılyın · Bıbee anlaemazhğı bak· , 
kandaki mOzakereyf açarak de · 

mletlr ki : 

- °Cenevrede konıeyln öaı1· 
mOzdekl May11 içindeki top. 
lant11ındı Almanya'nın Eran· 
n'yı veya diğer bir memlekete 

ta11rozuna kartı koymak için 
pıkt mucibince bize terettGp 
eden bfttGn taahhftdlerl Hayı 

•• 
arrızın taarruzunu akim bırak · 

mık için lcabeden harekette 
bolundoğo takdirde bu ıuretle 
hareket edeceğimizi bildirme· 
llylı. Eğer Frao11, Hıbeolsta · 

oın feda edilmesi lAzam gele· 
c .. ğl hıkkındıkt fikri mGdafaa 
ederee, o zaman loglltere'nln 
mllletler cemiyetini terkedece· 
~lal haber vermesi lcıbeder. ,, 

leçl meb'us Artar Bender· 
ıon, Roma'dakl elçilerin geri 

bnrn, Habeo mea'eleal hıklund• 
meb'oelara verdfğl cevapt• 

euolıarı dı eOylemlotlr. 
- hılya milletler cemlyed 

paktını ihlale devam etmekte· 
dlr. Milletin cemiyeti gayretla· 
den vazgeçmemelldlr. lngllf• 
bflktlmett; Cenevrede kararlı · 

tmlır.ak ekonomik ve ( lnaoeel 
bGtGo zecri tedbirleri htlhıı• 

hazırdır. 

Ankara, 21 (A.A) - icra 
Veklllerl heyeti bogGu Baeba· 
kın ismet lnônft'nfta· relıllği 
altında toplanarak muhtelif le · 
ler Ozerlnde gôrftımelerde bo· 
lonmuı •e ba lelere ald karar· 
lar vermlotlr.• 

kat'i surette h11ır olduğumuza ça~mlm11ını ve halyayı yapıla· 

Londra. 22 (Radyo) - Hı· 
rlclye mQıteoarlarıadan Lord 
Gradlon Avam kamaraıınd• 
muhtelif ıoalleıe cnab vere · 

rek: 

bildirmeliyiz. Fran11'yı mOte· cak bıltftn ihracat Gzerloe tım 
~~~~~---:========================-~~~~~-

Buhran, Muvazene Ve 
Müdafaa vergileri için 

Bir Teklif. 
Ankara, 22 (Ôsel) - E!kl lııtaobul defterdarı, Çankırı aay· 

lavı Mustafa kamotaya verdl~I bir takrirde; buhran, monıene 

ve bava mtıdafaa 'ergllerlnlo blrleetlrllmealol ve ytız liraya ka· 
dar ol•n mHılardan yirmi iki boçok lira keellmeıılnl lstemfotlr. 

• •• 
Ankara'da Bir Kaza! 

Otomobil Hendeğe Yuvarlandı, 
Dört Kişi Yaralandı .. 

Ankara 22 (Özel) - Bogftn BGyGk Millet Meclllll blaaııının 
biraz aıığısındı feci bir otomobil kaz111 olmoı, dlrekelyono tot· 
mıyan bir otomobil bendege yovarlanmıebr. 
~ Sltıyla lımlnde bir Almanın köprlcGk kemiği kmlmıı, Mft· 

kerrem adında bir ı•heında burnu kopmuetor. Ayni otomobilde 
balanın •e hendeğe ynvarlının nokat CelAl ile luz kardeel 
Şakran dı yarılanmıılardar 

Lord Eden, Kabineye 
izahat Verdi .. ---.. ··---Ingiliz Dış Bakanı Berlin'e (;itmi

yecek. Almanya'ya Sorulacak Su
alleri Hazırlamakla Meşg~l.. 

Londra 22 (Radyo) - Reımi kaynaklardan alanao malumatı 

göre, Almınya'ya ıorulıcık ıaaller için Lord Eden Berlln'e 
gttmlyecektlr. Sualler bıkkındı heoGz bir karar da yoktur. Roy· 
ter rjaaıının haber aldığına göre, bo lloıller Berlln'dekl lnglllz 
ıef iri vaııt11lle Alman hftkômetlae verllecektlr. BogGnkil kabine 
ıoplantıeında Almın)ayı ıorolıcak ıaaller hakkında gör6elloftğft 

ıandmaktadır. Lord Eden Cenene'den ndetlndenberl Almanyayı 
ıorolacak ıoallerl hazırlamakla meıgul olmoe •e Alman cevabını 
tetkik etmlıtlr. 

Londra 22 (Radyo) - Kabine bogftn haftalık toplınt111nı 

yapmıe ve Cenevre'den dönen Lord Eden arkadaolarıaa mftzake 
reler hakkında izahat vermletlr. 

ambargo 
etmletlr. 

konulmasını teklif 

Mabaf11aklr meb'oı Vlvlan 
Adım, milletler cemiyeti az111 

ltalyaya barbar taarruzunun 

miik&fıtenı elde etmek tmkloı · 
nı verdikleri takdirde banan 
tam mınaıılle dellllk olacağını 

llöylemle ve demlotlr ki: 

- Bı1tftn borada medeniyet 
için tehlike merkezi olan Al · 
manyanın Nazi bOktlmetl bek· 
llyor, takip ediyor ve harekete 

geçiyor . ., 

Londra 22 (A.A) - • Dıt 
bakanlık mGıteearı Lort Kran· 

- Habeo ma~lubtyetlnln bir 
ıosyete ve lnglltere'nln b~r 

mağlubiyeti addedilemez. 
Biz, peırol~ ambargo koy· 

darmıkta ıerar etmedik; çG11· 
kft taraflH olmayın hftktlmetler 
vardı; Sftven kanalauın kıp• · 

hlmaamı gelin~, bu çok ceıu· 
raoe bir hareket olabilir; fekll 
bugflok6 vaziyet, böyle tedbir· 
lerl lcabettlrmez. BltOo da••· 
mız mtleterek emniyet da..,ı · 

dar; hu olmadan A napadı ıolb 
ve eGktlo temin edllmlo ol•· 

maz. Demletlr. 

Eksperlerin Toplantısı 
Bir Manevra imi~ 
~~~--... ··4mııı---~~~ 

Ingiliz Gazeteleri, Habeş Milleti lJJus-
lar Sosyetesine Karşı itimadını Ta

mamen Kaybetıniştir. Diyorlar .. 
Londr•, 22 (Radyo) - İo· 

glllz gazeteleri Ceoene'dekt 
ıon vaıiyetl tetkik etmekte n 
ıulh teeebbtlsQntlo ilçGncll defe 
alarak akametlnl iyi görme· 
mektedlrler. 

Deylt Herald: 
4t uı ler komltul kooıeylo 

battı hareketi karııaındı top · 
lanmamıe ve yaloır. eldsperler 
komlteıl toplanmıotar. 801 Zf'Cri 
tedbirler kararını bir pefa dı · 

ha geri almak için çn.rllmlı 

bir manevradır.» 

f ıalyı bu mftddet zarfında 
hareketlerine devam edecek ve 

yarın ltalyao bayrağı Adlıı· 
Abıba'dı Habeş imparatorunun 
ıarayı Gzerlode dalgalanacaktır. 
Babee halkı, ulnılar sosyete· 
ılne kareı da itimadını tamı · 

men kaybetmlıtlr. ,. 

Na Kronlkl: 

Her ğeçen gGn Bıbeolıtıaıll 

ne feci vaziyete ıokulduğoDll 

d•ha m6kemmel ıarette göıter · 

mektedlr. 

Mareııl Badogllo bogdn De•· 
sle'dedlr, yarın da Adlı Ab•· 
bı'da bulunacaktır. 

foglhere lptldeda 52 devletlP 
baıında idi, fak at bugGn bep 
sini de kaybCılmek tehlike · 
ılndedlr,. 

Demektedir. 
1 

Londra, 22 .1 (Radyo) - lo· 
glllz gazetelf'd Roma'oın teıl• 

ıenel devrlyefl eenltklerlndeO 
bahsetmekte ./ıe iki '}eni kruv•· 
zörOu denize lndlrllmeelne bO· 
yak ebemmty.et nr111e• tedlrlet· 

Leh e:aşvekili 
1 

Perşembeı gQoO 
Peşte'de q.lacak 

ELHAM RA Sönemasonda 
Varooya 2~~ (Radyo) - Leb 

baenklllnln / PeeteGe yapıcı~' 
ıeyıhat proın:amı eodur: 

B og i 1> Çocuk bayramı eenıflne Hat 1 den itibaren ırnelerdenberl görmedt~lnls bir meno yıpılmıo harikalar f llml 

• 
l(AN LEl(ESI 

Türkçe SözOü 
8aotaobaoa eırarenglı eahnelerle dolu deheet ve heyecan içinde geçen ıek, macera, hortlaklar, nlrf llmenımltr, manyatlzme 

lıpfrtfzmeU birçok vekayll ılneelnde Joplıyan ve • bGyftk, ktlçGk herkeıln muhakkak görmeal lbım olan ıluemıcıhğın 
mlıllslz bir eıheaer ve ruhiyat ilminin bırlkalarla dola r.11lz bir veılk11ıdır 

Bu büyük filmden herkesin istifade edebilmesi için fiyatlarda zam yapılmadığı gibi 9.15 seansı da tenzilaılıclır 

Paramunt Juroalda Liİıdherg'in çocuğunun katili Hauptman'ın idamı 
13 ve l 5 ıeauılarıadı talebrye tenslltt 

Peeteye pt ırtembe gftnO d•11 

olacak, Peetdde eeref ine ıo,30 
da Leblstı·o ıdarethıneetade 
bir ziyafet ı verilecek, 20,30 d• 
general Ga mböe reımi bir ıl · 
yafet verec&ektlr. 

Erıeal gtİ.n Amiral Bortl ıı · 
rafından k•fbol edllect1k akı•'° 
operada hıİ:•r bulanacıkll'' 

K.auyenla ılyaiıf etloden ıoonı ve 
tıçlncG gln 'Macar harılırıo• 
slyaret edece k H mecllı retıl · 
nln zlyefrtlr ı dr. bıızır holo11•· 

caktır. 
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Nlean 2~ 

Çimdikler 1 
Gürültü 

GftrOIUl ile mQcadele eçıh· 

Yor. Arhk burnunuzun ucuna 
gelip le, bir meıaını propaganda 
eden satıcı olmıyacak.. Gazel! 

Şofôrlerlmlztn meşhur kor· 
baları, kofaklarınıza hGrmet 

edecek.. Bu da gllzel!. 

Sabaha kareı, uykunozuo eo 
tatlı yerinde, soğuktan donmuş, 

Yırı nezleli, yarı bmltıh ve 

boğuk eesler; avaz avar;, davar· 
ları çınlata çınlata bağraeıb 
Çığrı,amıyacakler! 

Mıeıl mı,ıl uyuyacaksınız . 

Rayalıranızın perdt'el, bir si· 

IDhçlnln, bir sfttçüotın, btr 
BehZl'cloln OçOncü batotadan 

bir çığlığı ile yırtılmıyacak! 
Bo da güzel!. 

le zamanınızda kafanız eflkuo 
içinde, durgun hl r deniz gl bl, 
gGrQIUleö:ıı, velvele&lz olacak!. 

Bu da mftkemmtll 

Fakat bir de başka tOrlO 
gftrGltll vardır ki, loeamn için 

dedir, lnHnın gönlOnde, kafa · 
sanda, kesestndedlr. Ve bo gü· 
rıııuı o kadar korkunçtur ki, 

hınilmanları 81raan, lnBanlnı 
gırtlaklaatıran muazzam bir 

anarşinin patırdısma benıer. 

Bu, öyle bir gQrftltOdür ·ki, 
kulaklarınızın zarını patlatmaH 

da, herhalde horuıı dlreğlolz 

Gzerlne tokmağını vurunca, 

kafınızın içi çatlamış dıvarlar 
gibi yıkılır .. 

Ben parala ve mes'ut oldu· 

~um zamanlarda, İzmlr'in bil· 
tQn hılkı ellerloe birer teneke 

•larak: evimin etrafu:ıda çılsalar, 

aldırış bile etmem. BllAkls bu · 

nu, IAtlf blrşey, yepyeni bir 

rnoelkl olarak tevile kalkışı · 

rım .. 

Fakat paraeızlığımda, işimin 

berbat gf nlğfnde, oğlumun 

"Babacığım" demesine bile 
kaşlarımı çatarak mukabele 
eder ve: 

- Sos, gftrfiltü etme! 
Derim. Dahası var: 
Blllrelnb. ki dünya tarihinin 

en meşhur, ezeli ve ebedi gO 
rQhüeü, karı-koca arasındaki 

gürGhQdGr. (Adem bıbımız, 
ceonelleo kovolub ta bllAbare 
onun eğ.., kemiğinden Bana 
•namız yaratılınca) ilk le olarak 
onunla kavga eımlıtlr. Gizli, 
ıçık, bu kavga, o gun, bugQn 

hAIA devam ediyor. Onun bite· 
Ceğlnl hiç ıaomıyorum. Bence 
11111 gOrGltG budur. Ona bir 

çue bulduğumrız gOo, belki de 

yorgun baaımızda biraz haf lf· 

ilk, biraz dinlenme bleeedece· 
ğlz. Hepimizin, hepinizin he· 
ııbına söylüyorum; 

Ah o gOnler, ah o günler!. 
Çimdi/~ 

------------ ----
Orta mektep 
tn ualli mi olacaklar 

Dört, beş ve altı ernıf lı ilk 

o:ıualllm mektepleri mezunları 

•rll!andı ortamektepleıde TOrk· 

te, ıarlh1 coğrafya, riyaziye, 

fen bllgtııl ve biyoloji moal· 

llmlJğl yapmak letlyenler için 

kOllOt bakanlığı tarafıodıo Ha· 
ıtran ayında bir imtihan açı · 

lacağı haber ılınmşştır. Bunun 

için ~ · hrlmlz maarif mfidürlO· 
ğGoe bir tamim gelmiş, imli· 

hana girecek o1aobırlD hıfz 
olmaları lbımgelen eartlar bil· 

dirilmiştir. 

(Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu atıım Keınerelu'odı Dl· 

lıU, Gnzelyalı 'da Gnzelyah, Tll· 
klllk'te Faik, Eşrefpışa'da Eş· 
l'efpa§ı eczaneleri açıktır. 

("!X N X b ti f IJ ı 

-
ŞEHiR HA e ·E R LE R İ 

Vilayet meclisi konuşmaları 

Veremliler için Bir Pavi
yon Yaptırılacaktır 

Memleket Hastanesine Daha 25 Ya
tak ilave Edilecektir. 

----------~---
VUAyet umumf meclisi dOo 

stat 10 da ikinci reis Sırrı 

(Foça) nn1 bışkaolığında top 

lanmış, Sağlık ve Nafıa Adi 

bodcelerlol kabul etmiştir. 

reler kadrolarınd• yapıldığı 

gibi ıerf le müstahak memur. 

taran m111l1rına sam yapıla · 

mıyıcağı neticesine varılmıştır. 

Hutaneler memurları m1aıatı 
maddeııl 41328 Ura olarak kı 
bul edildikten eoora Nafıa Adi 
bOdceel mazbata11 okunma, ve 

Dün Gece iki Otobüs 
ÇarpıştJ. 

Kaza, saat kulesi önllnde oldu ve hirbirle· 
rine yol vermemekten ileri geldi 

---------------
rnın akvam Hat 20,öO de Konık Ooftode bir kaza olmoı ve 

iki otobQe çarpıımııtır. 

Aleancak'tan gelen ve yolcularını 111t kuleal ônGnde boeahın 
4 70 11yılı otobüı, ııra bekleme yerine gitmek Gıere hareket 

etmla ve bu sırada Baamaneye geçecek olan 424. aayılı otobGıı 

de ayol virajı dönmek lıtemlıtlr. 811mahaneye ~ldccek olan oto· 

btıı, diğerinin lSn6ne geçememl, ve yan kıımını çarpmı,hr. Bu 
otobilsiln ön tarafı parçalanmılJ, diğerinin d" yan cımları kırıl· 

mıetır. Zabıta tahkikatı devam etmektedir. KHının dikkatıılzllk· 

ten n blrblrletlne yol vermemekten ileri geldl~I anlatılmaktadır. 

H ilk Qn1eıi., 
ınizin l\'lisaf iri 
Don Bergama'daki 
tarih! eserleri 16rdft .. 

Memleketlmla lçılmıi bayer 
tını tetkik etm11kte olın b~· 
lnlmetlmlıl., ml11f iri UloılH 

korumu Fraoııı aıeııodın M•· 
dım Selller Mılıtıtrro dan '"' 
bıh yanında aılbmand111 hnl· 
clye nUletl memorlarıodıq 

Baydu buloLdoğo baldo oto· 
mobllle Bergımı'ya gitm,ıtlr, 

Bergıma'da bolun1n bOtO.o ı\11 · 

rııtlkıyı, Bılknlol n mftıeyl 

guen Mıdam Mılaıerre, gôl'· 

d6A6 tarihi e1erlırl bayilk tık· 

dlrlerle kartılımııtır. Ake11n 

aıerl ıehrlmtıe dönen değerll 

mbdirlmlı bo2ün de tetkikle· 

rloe devam edecek ve yuıo 

bandırma treolle İıtıobol'ı gl· 

decektlr. BogOo belediye tnı· 

tından mlıaf lrlmlz tere fi ne bir 
çıy zlydetl vnllt.cektlr. 

Dünkü toplantıyı 33 Oye 

lş1lrık etmişti. Evvell geçen 

zabıt okunmuş ve aynen ke 

bul edilmiştir. Gelen enakm 

okunmasına hee1anmış, lkt baş 

Nonybs aygarıoın eatıo alınma 

pal'Beı ile nakli maıınfı o1arak 

bOdceye 4300 lira tahsls"l ko · 
nulmasma dair baytar mOdilr 

lü~On6o tezkeresi okunmuş ve 

hOdce encftmenlne hanle edil· 

mlştlr. Ôdemlş aza11 Mobar 

rem'e, mazeretine binaen iki 

gtın izin verHmlstlr. 

kadroya bir mukayyit ilhesl 
saretlle btıdce umumi yekunu 

97 498 Ura olarak kabul edil 
mlştlr. 

lzmir'de Türkkuşu ~lek
tehi Açılırken .. -------------

BGUlo kazalara seyyar etQv 

mıklnelerl alıomll!ı için tahııl 

sat kabulü hakkmda sıhhat 

mOdürlnğOnOn teklif 1 de bütçe 

encQmeoloe gönderilmiş, mıll 

yeden devrolunacak memurlar 

dolayıeıle mevcud ıahetl oobe 
terinde buı tamirat ve dt>ğl · 

şlkllkler yapılması için kabul 
edilmiş olan 1700 llralık ıah· 

stsatın sarfı mahati kalmıdığın· 

dan bu tıhsleahn 935 senesi 

biUçeslnln emlak ve akar ma· 
earlf 1 faelıoa nakil kabul edil 

mhtlr. 
934 ııenr.slnde yollarda çalıa · 

tırı lan mdkellef amelenin yol 

borçlaumn mahsubu için 934 
bOtçesine konulan tahsisat kAf 1 
gelmemiş ve 12588 lira daha 

konolmu§to, bo tahsisat mah· 

eub harici kaldığından 935 se 

neel fevkalade bfllçeılodekl ge· 

çeo sene dlyon fMehna nakl" 
dllmeel muvafık görOlmOşttir. 

Bundan sonra eağlık bfttçesl 

esbabı mucibe mazbatası okun· 
muştur. Bunda İzmir Memleket 

baataoeıılnln yalnız fzmlr'io lh 

tlyaCJna değil bOtüo mıntaka · 

oın lhtlyıcına cenb vermekle 

olduğu, baeıınedekt hHta mn· 
codonun dalma 300 den fazla 
boluodoğu göz öoQoe alınarak 

me,cud 300 yatağa daha 25 
yatık llıivesl teklif ediliyor, 

Eşrefpışa baataneslnde routken 

bulondoğa halde mOtehlll!sıs 

tıhslsah bütçeye konmamış ol 
doğondın mfitehııısıs taheleatı 

oın tliveel teıenlyordu. 

Bunlardın hııka bütün mül 

bak.tın sıhhat lşlerlle meşgul 

olacak. ııeyyar dok.tor mlkıarınm 

ikiye çıkaralmaeı, imdadı sıhhi 

otomoblll için yeni konan ııh 

elsatln mevcod bir otomohllln 

ikiye lblağı, Emr111 earlye haıı 

tanesine veremliler için bir pa 

vlyoo llhesl lçtn bOdceye bir 
tahsisat konması, bo suretle 

baetıne klpısında bekllyen ve· 

remli hastaların thtlyaçl1rının 

kartılanmaeı gibi memleketin 

sıhbıt hlerl Ozerlode çok mü 

hlm ve ihtiyaçtan doğma mft· 

talaalar ileri ıcıraloyordo. 

Umami meclisi; bildce en· 

cilmenlnlo bu mazbaıaeıoı ay· 

ııen kabııl l'tmlıtlr. bu ııuretle 

eağhk btıdcesl 235, 714 lira 

olarak kabol olunmuştur. Has· 

taneler kadrolarında diğer dal· 

Cama ~GnQ ô~leden sonra 
ıoplamlarak Murlf ve Naf11 

le vkalAde büdcelerl miızakere 

eftllecek ve meclis toplantıları 

eooa erecektir. ----
Orman yangınları 
Mevsim müoll!ebetlle orman 

ların yangınlıtrdıu korunması 

için ılmdlden her türlft tedbir. 
lerlo alınm111 ve ormanlarda 

ateş yakılmasına mOıı11de edil 
memeel hakkında bfttfio kaza. 

lara bir bildirim gönderllmletlr. . ----
Rauf inan 

Maarif Vekaletlnlo ı~lgraf la 

daveti. Oıerlne ,ebrlmlz Maarif 
mtıdilr mnavlnl Rauf İnan, 

Aokara'ya gltmfetlr. VekAlette 

toplanacak bir komisyonda ted 

rlsllt ve terbiye fşleri mOzake 
kPrc inine iştirak edecektir. 

Asansörde konser 
Bo akşam ıaat 21 de Milli 

biklmlyet bayramını kotlola 

mık için C. 8. P. asanllör 

ocağı salonunda bir toplantı 

yapılacak ve bir de koneH ve· 
rllecekılr. 

--~--~--,~------

iki Mütehassıs raroşütcü Kız, lzmir 
Semasında Paraşütle Atılacak. 

Yıkında '"hrlmfzd" TOrkku
ou mektebinin açılacağını y11 
mıştık. Gf'l'ıçlerlmtz arll!ında 

TOrkknıu mektebine tiye ya: 
zılmak için bOyilk btr ılika 

baolımı111r. 

HabPr aldığımıza göre Türk· 
koeu mektebinin açılışı, bnyok 

törenle olacak ve mektebin 

açıldığı gOn İzmir ıemaeında 
parı,ütle atılma harekeılerl 

yıpılacaktır. Bonon için Anka· 

ra Tarkkoşu mektebinden Yıl · 

dız Uçman He Zebra ff'hrlmlıe 
gelecekler ve tayyareden para· 
şGtle athyacaklardır. 

Yıldız uçman, olmdlye· ka· 

dar mütr.addld defal1r ıayya 

reden panofltle muvaffaklyetle 

ahlmışhr, Zehra da Sovyet Rus. 

ya'da TOrk: kuşu mektebi ta 

lebeelnla taklbettlğl kursları 

munffaklyf'tle bltlrmf,ılr. lz. 
mir, tarihi ıOoln ya,ıyacıktır. 

Mahktlm 
olan tahsildar 

Menemen k1Zae' mıllye ıah 

ılldarı bulnndngu ııradı idi· 

yen zimmet ve lhtllAı eoretlle 

zimmetine para geçirmekle 

maznun All oğlo Ali Rlza'nın 

AğırCf'Zlda dört sene bir ay, 

yirmi üç gfto hapsine karar 
veril mittir. 

Mahktim olan 
muhtarlar .. 

Zimmet ve lhtllAıt•n maznun 

Torbalı'nın DirmU köyG moh· 

tarı Balcı HGseyln ile mftrıbbe 
vazifelerini ihmal ederek zlm· 

met ve lhtllôea ıebeblyet ver· 

mekıeo maınon ihtiyar heyeti 

Necaşi'nin 
Serveti ecnebi ban· 

kalarında imiş! 
Londra, 22 (Radyo) - logl· 

ltz gazeteleri, cenap cepbeeln· 
deki İtalyan askeri harekAtın· 

dan bahsetmekte ve Deeıılenln 

ltalyın Gu61barekeel yıpıldığı· 

oı y11mıktadırlar. 

Deyll Ekııpree: 

cNecışl, ecnebi bankalara 

35,000 loglllz Uraaı yıtırm••· 
tır. Banlar, bıb1&ından menkul 

eervettlr. Handan bııka iki 

milyon lira da mllli ıenetl 

olarak bankılarda pnHı nr· 

dır. lmpıratorlçenln mevduatı 

da bir milyon liradır. 

«Bu kadar ıtrvetten sonu, 

Necaıl logtltere'deo yuım mil· 
yoo liralık borç para lııtemlt, 
fakat ıahei servetini kollanmak 
latememlştlr:ı> demektedir. 

Ha kova 
lstanbul'a geldi 

İııtanbol 22 (özel) - Vlra· 

na'nın en meıbor takımların · 

dın Hakova, dOo şehrimize 

gelmlıtlr. İlk mıçını yarao (bu· 

güo) Fenerbıhçe ile yıf\acıktır. 
Almanya Piyasalarında 
ihracat Mahsullerimiz 

IZHıodan Bfleeyln oğlu Bilse· 

yln, lbıahlm oğlu Mebmed, 

Baki oğlo Osman •e lbrahlm 
haklarında ığırcezıda devam 

etmekte olan mohıkeme netl· 

celeamlştlr. Muhtar HClaeyln'ln 

Adlyen zimmet eoçundan Clç ay 
onbeş gGn bapelae, diğerlerinin 

otuzu llrı a~ır para cezaeına 

mehktimlyetlerloe karar veril· 

Devlet demiryolların· 

Son Hafta Gene Durgun Geçmiştir 

da tenzilatlı tarite 
Ankara, 22 (öıel) - Bir 

b11trıodan itibaren Devlet de· 
mlryollarında tenıllAtlı tarlle 

taıblkını ve aile biletleri 1atı· 

11ına baelınıcakıar. 

Mahsullerlmfılo Almeoya pl 

yıBalarındakl dorumu hakkında 

Berllo Türk Tfcaret odası tara · 
fından hazırlanmıe olan bir ra 

por ıehrlmlzdekl alAkadarlara 

gelmlıtir. Bu raporda ııon hafta 

plyaaa dorumu hakkındı ışığı · 

dıkl malumat vardır: 

Plyaea umomt bakımdan yık· 

lıemakıa olan yortaların tesiri 
altındı bulonmıktadır. Yani, 

doğrudan doğruya yortularlı 

mOoHebetl olan nıtım, İncir 
ve öteki kora meyvalardan 

başka tekmil mallar ftıerlnden 

işler azılmııt.r. Plyaeanın yeni 

den normal duruma ıçılmaeı 

ancak yortulardrn eonra, yani 
gelecek hafta ortaaındao ltlba 

ren kabil olıbllecektir. 

Kuru ii:üm: 
Bir hafta enelkl nzlyete 

karşı, plyll!ada blldlrllmeğe de· 

ğer yeolllkler kaydedllmemlıtlr. 

Flıtlerde orta heııapla geçen 
haf ta içindeki ıeyrlnl muhafaza 

etmiştir. Y alnıı İzmlr'U baz~ 
ticarethanelerin bu f lıtlerden 
biraz daha ocuıa teklifte bu· 

lundokları blldlrlllyor. Koro 

ftzQm t latlerl yoz ktlo başına 

ılt Bımborg olmak üzere 7 

oomıradın 11 numarayı ._adar 

15 tiradın 20 lirayı kadar de 

ğl11mekıedlr. Rakip mabsaller· 
den eon haf ta yalnız Yanan 
Kandlyt: OzGmlerloden teklif ı,,r 

olmuştur. 

İncir: Piy1111da blldlrllmeğe 

değer yeni bir ıey yoktur. Ya· 

ol bu haftada durgun geçmiş 

tir. Flatler geçen haftaki sevi· 

yelerlnl muhafaza etmişlerdir. 

İzmir lhrıcıtçı1arı kilosu 68-70 
tanelik ekstrlslma Cenevln iz 

mir naıurel incirleri için 100 
kilo başını geçen haftaki gibi 

bu hafta da 11 lira htemlı · 

, mittir. 
§ Kay bOtçeııtnden zlmme 

tine para geçirmekle maznun 

Kemalpışa'aın Avlocuk köyd 

muhtarı BaHn oğlu Bahri ile 

köy kAtlbl lbrahlm oğla All'oln 

A~ırcezada mobıkemelerl bit 

mlş, Bahrl'olo Qç sene on ay 

hıpıe ve zimmetine geçirdiği 

750 koroşun kendisinden tıh· 

elline, All'nln ıoçu aablt olma· 

dığından berHtlne karar verU· 

• ferdir. 
1 

n.iştlr. ................... 
TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

·Belçika 
Milli mOdafaa 
komitesi toplandı. 

Brftksel, 22 (Rady ) - Bel· 

çlka harbiye nazırı M. Döves 

bo 11bıh toplanmış olan mllli 

mi'ldefaa komheelne izahat ver· 

mlş ve abnl dolay11lle Belçl

ka'aın aıkari ve mGdafaa hıle· 

rlae bGy6k ehemmiyet vermell 

lbımgeldlglnl ıöyleml11tlr. 

Yarından ltiba· 
ren 2 Film 

Berkesin sevdığl, herkesin alkıeladığı iki yftbek, 

4J a Hücüm 
lkt ıe•glll yıldızın tki gazel f llml 

FöDosuı 
Jack Uolt tarafından büyük bir kudretle temıil edilen havı h:hlikeıioi ve tayyarecilerin kahraman• 

lıklanoı gösteren büyük film 

2 a Bür Aşk HokAyesü 
GiUel &!icar yıldızı Magda Scbııeider'in içten gelen bir ilgi ile oynadığı pheeer 

Aynca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

R Bir haftadanberl b6t6n lzmlrlllerl Tayyare ılaem11ını çeken Elleea Landl ugün aıo çok brğenll~n. çok K ö • k 1100 def• oıarak 
alkıelınao meıbur eıerl n 1 g 8 m a r göııterlleeek.tlr. 

,, ... 

• 
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Siyaset Ve Aşk 
Denizli'de 

Vilayet meclisi ve 
Çivril· Uşak yolu ... 

Edebt, tarihi macera romanı 
Denizli, (Buıuıt) - Vlllyet 

umomt mecllal, dOa ıon top 
laot111nı yıpmıı ve dagılmı1t1r. 

Boıeoeld topl1Dtı devreıt, tam 
lurk ~Qn ıftrmfttU1r. 

~Ingiliz aleyhdarhğt da başgöstermiştir 
L 

Yalnıa oldu~u Ye aalondaki 
mOeterllerln hepsinin de gözQ 
Cherlne çevrhmlt bulondo~o 

loln Stoln'ln bu teklif ini ka 
bul etti. Fondtr Golç'u> ajanı, 
genç ve gftael kadım yerine 
oıorttu; kendlıl de tam kartı · 

ııada yer aldı . 

11 .. 

konık Hlln aldı, belki bir ıe · 

ne bu konaktlD dııarı çıkma · 

dı. Matem totmık, cihandan 
el etek çekmek, ıe•gllfslnln 

bayallle yaıamık letemlıtl. Fa· 
kat, genle arazinin ekllmeıl, 

köylülerle uğratmak, P1rls ha· 
yahnı ıatmıı, bftyftk mo .. ffa· 
kıyetler elde · etmle bir kadını 
DZDD mftddet bir konakta ka· 
pılı. clhındın el etek çekmlt 
tutamaz. Ye gOnlerden bir gGo 
Pıtrls'e dôodG, Şayot ıokağan 

dakl dalreelnde gene faaliyete 
başladı, eski mevkllol, mahlm 
faciaya kodar muhafaza etti. 
Dedik.odalara balul11sa, ılz de 
ha f11cia ile allkaeız de~llllnlz. 

Filistin l{an içinde!. Araplar 
Yeni daimi eocGmen için ya · 

pılan ıeçlm netlceılod~, Ueolzll 
Gyeıl Fevzi Eylo, ÇhrU ftyeıl 

Osman Ço!Mcı, Çal Gyeıl Ah. 
dorrabmın Ye Acıpayam Gyesl 
Faik ıeçllmtılerdlr. 

Yafa'yı Ateşe Verdiler. 
Grev Genişliyor. Arap Mağazaları Kapalıdır. Yahudi 

Yeni encGmen Oyelerl, dfto 
gece dl~er Oye arkadaelarına 

bir 16len Termlelerdlr. 

Gazeteleri Matem Nüshaları Çıkarıyorlar. 
Geoo kad1Dd1 hfeaedllecek 

bir dargonlok •ardı . Donun 
önOne geçmek biraz da kad1D1D 
çenelnlnl gnıetmek f lkrlle bir 
ılıe ıampanya 11m1rladı. 

Pırlı'ten, Parlı,ln zevkinin 
den, kadınlarından babııettller. 

Ltel Kolla ftç sene evvel Pa. 
rlı'ıe Aona Delyam, La Bari 
çl'yl, Adet Kurtoazı, Eııter GI 
man'ı, Margarh Pelloogerl la· 
nımıttıl 

Bu hıtıralardao bahsedilirken 
Laıl'nln meraretl kaybolmıga 

bıtlıdı, gGzel ve ıehvet ıaçaa 

dudaklarında bir tebeHOm pey· 
dı oldu. 

- Ah,.. DedL Bu gazel hı· 
tııalar ne kadar uzakta kaldılar. 

SıOber, elde ettiği saferi da 
ha fazlı takviye için: 

- Parls'tea Berlio'e gelir· 
ken Kora Perll'de gôrdam! 
Dedi. 

- Aman.. 4man. Bo ka· 
dıadan bana bıbıetmeylalz, rl . 
ca ederim. 

Zafer arllk tamdı; 
- Bu kadınla mQaaaebel· 

lerlalzln tekerrenk olduğunu 
biliyorum!. 

- Ya... Bunları da mı bl. 
ll)OflUn?. 

Genç tadının yaıonde eld. 
detll bir kin izi belirdi; Adeta 
dleleriol gıcırdatarak: 

- Elden gelen tekilde el· 
bet intikam alınır, dedi. 

Derin fakat mu .. kkat bir 
e0kt1o hBBıl olda. Bo eakuna 
genç bdm bozda n: 

- Şimdi prena Nıııolyoo 
ziyaretlerini h41a kabul edl 

yor mo? Diye Jklncl bir ıual 

daha sordu. 

- Dalma... Fakat bana kı· 

ltrsa, kendisi preoıln artık eski 
bir dostundan bııka birinde 
değlldJ. 

- Keodtıloe ihanet edllme
ılne razı oldo mo? 

- Daha doğruıa, bu elbete 
fazla bir ehemmiyet Yerme· 

• • • 
Çivril- Uşak: 

Ekonomik ehemmiyeti çok 
olan ve çoktlnberl bu h Gze. 
rinde duralın Çhrll - Ueak 
ye>lo için mecllıl umomlce tah· 
ıl11t ayrılmae Ye yolun bir ın 
enel vapılmaeı için lbımıelen 
teır.bbftaata ~lrlellmletlr. Vlllyet 
bGdceıl taadlk edlllr edilmez 
lneaata baelanıcaktır. 

Çhrll llç,.bayı Tnflk, yol 
lılerlnde göıterdl~I gayret ve 

movaf fakıyettea dolayı İlbay· 

hkça takdirname ile taltif edil· 
mittir. 

• • • 
Kızamık: 

Denizli'de birkaç gftndenberl 
bat g6ıteren kııamık hastalığı 

için vll•yet eıhhat itini m6· 
dClrlGğCl derhal ııhbi tertibat 
almıe ve baetalığın bir ın enel 
ıônmeel için btlUln elemanlarlle 
faaliyete geçmletlr. 

Alman Sefiri 
Hala Bulunamadı 

mektedtr. Tayyareler faaliyette 
- Benden bıili bahseder mi? Kıblre, 22 (Radyo) _ Al· 
- Dydukluıma göre sizi mın sefiri Fon Stormır henflz 

KodGı, 22 (Radyo) - Fille 
tin vaziyeti çok nblmdlr. 
Arap ve Y abadi dOemanhğı 

artm•kta, heyecanın önClne ge· 
çUemeomektedir. 

Yıfa'da birçok mGeedemeler 
olmue ve Araplar bir Y abadi 
mıballeelol daha yakmığa te 
ıebbOa eımlolerdlr. MOııademe· 

terde her iki tarafın maktul ve 

mecrublart çoktur. 
Kahire 22 (Radyo) - Fi· 

Jlatln'den alınan haberlere gô · 
re kıaa bir ıftkiı.n devreılnden 

ıonra karıeıkhklar don akıam 
yeniden bıelımıetar. Arap'lar, 
Atlkva klJyftne ıaarroza kal · 
kaomıelardır. Fakat Fllhtln za . 
bııası tarafından pOekftrıülmOş· 

lerdlr. 

lspanya'da Binlerce Kişi 
Tevkif Edildi --Grevler De Başladı. Bir Otele Oe 

Atıldı. Bomba 
Barıelon 22 (Radyo) - Ba· 

gCln ıebrin otellerinden birisine 
bir bomba atılmıo ve mftthlt 
bir lnf llAk oJmoıtor. 

Bombanın kimler tarafından 
ataldıgı malum değildir. Otelin 
mftaıahdlmlerlnden iki klel ya. 
ralanmıetır. Mıddt zarular bft 
yOktGr. 

Madrld, 22 (Radyo) - İs· 
panyol façlıtlerloln tnklfl de· 
•~m etmektedir. Şimdiye kadar 
yılnız Mıdrld'de 800 klol tev· 
klf edllmletlr. 

VU4yetlerdekl leYkllıf bin· 
lerl geçmletlr. 

Kordo'da Sendikalistler 27 
Nt11n'da grev UAnına karar 
vermlelerdlr. Bunlar hükdmel· 
ten ağtr şeyler lıtemek.tedlrler. 

Almey'de gre• 1140 edllmlt· 
ttr. Blblao tramvay işçileri 

greY halindedirler. 
Madrld 22 (Rıdyo) - Bar· 

ıeloo'da bir mığazaya konnl· 
mHı mutaeavYur olan bir bom· 

bı, yanlıtlıklı İ>lr eve konmuı 
•e bomba pıtlamıştır. - Ben her ıeyl bilen bir 

•dım değil miyim?. Dük Dö 
Mörney'ln nezdinde, bundan 
Qç ıene enel bu rakibinizle 
olan daellonoıo en ince nok· 
talarını kadar biliyorum. Zı · 

valh Delk! ÔlftmClae çok mCl· 
ıee11lrlm, çClnkCl bo adım cld· 
den centilmen ve kibar bir 
adamdı. 

henQz unatmoı değildir. Bık· bulaaamamııtar. Çölden esen T h ( D ' 
kınııda tebelltır etmlı b111 ka konetll bir ıGzgtr kamlerı ari er egw işiyor. 
naatlau var. Halli, ılıl Parlı'i k~aldtımıı olduğundan 1rımak 

terke icbar etmekle o .. auayorı ımkanı d• yoktur. Italyan 'lar Son Zaferi Ya Ay Sonun· 
Kolla, yerinden ııçnr gibi Sefarethane baek&tlbl ıahar· 

bır hareket yaptı ve: rıyat• dn•m etmektedir. da, Ya Mayısta Alacaklarmış! 
- Yılın! Diye adeta hay· lnglllz'ler de tayyareler ve 

L d p ı 't L Aımara 22 (A.A) - Alman hıber alma bClroııunun husuıi 
•lf ı. ar ıı en ne &açmıı, ne nlr nııtalarla araebrmalar yap· 
d f dll 1 d ı.ııı A muhabiri bildiriyor: e ne ye m 1 e., m. rzo maktadırlar. 
uıı.t d p ı ' ııır1 L De1ele halkı ltalyaolar girmeden biraz ôoce reımi dairelerin 

e e m •n ı ır ı e o•rme~ Kahire, 22 (Rıdyo) - Al· 
b d "'t ı ı K dl ı ı g n b ı il d dl f blrçoğanu tahrip etmlelerdlr. Bütftn yabancılar •ehrl terketmlı · en e mu eeııı r m. en sn e e en m e m e r. mınya'nın bara sefirini bol· y 

ııı ı d d ı. ı F L t S u ler, yaloıı iki Fr1nııı pıp11ı bir h11taoede kalmıelırdır. Bu pa· 

- Ent .. Evet .. ÔlClmilne 

n yor um, ol'.ıraıa. a.ı - onu "ar - mık için 11rfolonan:battln •ay. 
Lendi 1 ı b r 1 ğ d ı d 1 " p11lar, Babeı kıtalarının yılnız Aıbogaller tarafından dti•manca 
• 

1 0 11 8 1 ın an z Y1 e B d 1 retler teılralz~kılmııtır. Sef lıln " 
L dı 1 lfr Jllda A ta orsa a muamele göıdG6GnCl anlıtmıktadtrlar. 
• 1 ncı 1e 1 u rmuı r, bolan ... ğı Gmld edilmemek· " 

Fıklt, lmp1ratoron bo kir· -.::-----------'! tedlr. ltalyın mıhfellerl ileri hareketin ıorlakeaz dnım edeceğini 
deıllğl menaklblnln bondın o~am satışları: M R ı K n ıon ımıcıo nl110 ıonundı veyı mayii ba~ındı elde edlle'!e• 
fazla mobuerey., tahammala ç Al K • UZVC t anada'ya ~ini Gmlt etmektedirler. 

. ıcı . S. K. S. d ==--====-=====--~~-==~===ı==ı==ı==ı==ı==: olmadığını gören Fondergolç'un 67 F. SoJarl 9 25 11 50 avet edildi. 
aj1nı, bu defa dabı mftblm ve 19 H. Alyotl 11 50 14 , Oıtın, 22 (Radyo) - Kını· 
n11lk bir noktaya parmak b111 · 18 M. j . Tarıa. 12 ı~ 50 da hClkdmet relıl, Amerika 
mık lııtlyordu. Bono da genç 2 T. Debbaı 12 50 12 50 cumar relal M. Raznlt'i Ka· 
kadın temin etti ve Ajanı: 40 Ş. Bencoya 9 75 9 75 nıda'ya dneı etmfetlr. 

- Mıhud İngiliz ne oldu? 146 BogClokG 11111 M. Runelt, bo dnell kabul 
diye ıordo . 505558,5 OankG ııtıı etmlı ve y11 içinde gelebile· 

Vardey'in ôlQmftnden 50570j,5 Umum yekdn ceAlal bildlrmlıtlr. 

ıonra, De oldu, bllmlyornm, Zeytinyağı satışları: K utbfı U"UŞ 

Avusturya başvekilinin nutku 

Arşidük Otto Ansızın 
Tahta Mı Oturacak? 

Bayfa'da da ı blrçok karıpk· 
lıklar olmaı, birçok nler / le 
mağazalar yağma edllmlttlr. 

Muhtelif yerlerde mGteaddlC 
nümaylılerde lngllfz aleyhrarhğ• 
gôeterllmletlr. Ali komlıer, Ar•P 
mrclhl erklo1Dı davet etmle ve 
lhtllllcıl11ra atıkdnet tınlye et· 
meleıfol eöylemf etlr. 

Askeri kuvvetleri Cebeli d4· 
ruz ve Suriye ve .Mnerateerl•· 
Jın gelmle olan bedevileri bo· 
dod haricine çıkarmağ• çalıt· 

maktadır. 

Kodae, 22 {Ôzel) - Arap· 
lar' bogfto bOıfto Yahudi ef· 
lerlnl ıteıe •e rmlelerdlr. Y•· 
fıdakl Y ahodller, korkud•O 
Tel Avlv'e kaçmıtlardır. BGtOD 
Flllııln'de kOçOk kasaba ve 
klJylerde oturan Yahudiler btı· 

yok şehirlere, Y abodllerln k•· 
labalık balandhgo yerlere kaç· 
maktadtrlar. Şimdi Yafa'da bin· 
lerce ev yanmaktadır. 

İtfaiye, rOzgArın şiddetinden 
ve ateılo birkaç yerden çıkmıo 
olmaımdan hiçbir it göreme· 
mektedlr. Halk deheet içindedir 
KudOıte çıkan Yahudi gazete· 
lerl, slzah çerçe•ell materD 
nüıhaları neeret mekıe Ye "Blıl 

Arabların zolmftnden kurtarın,. 

şeklinde yHılar y11mıktı, in· 
glllz aıker ve pollslnln Y abu · 
dflere yardımda bulanmalarını 

lıtemektedlrler. 

KodQı 22 (Özel) - Anp· 
lar tarafındın llAn edilen umU· 
mi grn gittikçe genlelemekte. 
dlr. Birçok ıehlrlerde kargı · 

eahklar çıkmıetır. Bftttln Arab 
dftkkAoları kapılıdır. Kenar 
m~bıllelerlade tek.tok Yahodl 
dGkkıtoları açık bulunmaktadır. 

Arab parti liderleri, istekleri 
kabul edllmezıe greve devarD 
edeceklerini l blldlrmlelerdlr. 

Kahire, 22 (Radyo) - Ff· 
llstln'de baıgöıteren Kargata· 
hkların bidayetinden elmdfye 
kadar Arap'Jırdın 8 klıl ölmft!! 
ve 70 kiti yualanmıetır. Yıbo· 
di'lerdense 19 kiti ölmOt ve 
150 klol yaralaamıttJr. 

Amerika'da 
Reisicumhur "' 
intihabatı mücadelesi 

Vaelngtoo 22 (Radyo) -kayboldu. Enô clHrında bir Kilo Ahcı K. S. K. S. M k v 
.----··-----•• 11,800 M. ahcı 40 44 50 °11 

Ofl, 22 (Radyo) - T111 

Başvekil, ltalya ile Arada Hedef 
iştiraki Olduğunu Söyledi. ' Comar rei!I intihabatı mftcade. 

ANADOLU Zalıire &atışları: 
_ ___ ,___ Ç. Cioııi K. S. K. S. 

1 
___ G_fiııl_iik __ si_ya_...ı __ c_u_e_ıe __ 

1 
410 Buğday 5 75 7 

Sahip Ye Baıyazganı 340 Arpa 3 50 3 50 
Baydu Ril§dil ÔKTEM 16 Nohoı 8 25 8 25 

U
0

mumi neıriyat ve yazı itleri 7 4 Akdarı 5 5 
mildilrO: Hamdi Nüzhet 600 p. çekirdek 3 25 :l 25 

İdarehaoeıi: • 
İzmir tldn.c~ Derler ıokağı ~28 H. pamuk 36 40 

C. Balk Panm hınaaı içinde 30 B. pımok 36 40 
Telgraf: İzmir - ANADOLU BogGo eabe ldtıbetlne not 

Telefon: 2776 - Poeta kutuııo 405 ettl•llen .. e hen•- 1 it .. .. ua 1' 1 1111 ya . 
ABONE ŞERAİTİ: p•lmımıı olan pamuk aatıılerı. 

YılhAJ 1200, AJb aylığı 700, Cç 380 B. pamuk 36 39 50 
ıyh&ı 500 korueı.u. 

Yabancı memleketler için eenelik l21 H. » 39 39 50 
abone ilcreıi 27 liradu. V J d ) 
Beryerde 5 Kuruıtur, apur ar a ça IŞBDlar 

Gal geçmiı otıd:ıar 25 kunııtur. Ankara, 22 (Ôıel) - Vapur· 
larda çılı11nlar hıkkındakl ta· 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

llmıtnımenln tatbikine bogftn· 
den ltlbırea bqlaamııbr. 

ajınıı bildiriyor : 

Şimal kutbuna gitmekte olan 
tın tayyareci Bonııblgınof Ti .. 
ga11of Ti gıy o körf11lae inmek 
mecburiyetinde kılmıetır. Tay· 
yarecl Nakollnl de boraya gel· 
mittir. Tayyarecller Fraoson 
Jojef ar11lılnde yapmak fite· 
dikleri ıeyıbıtl bu ıaretle lk· 
mal etmlt bulonmıktıdırlar. 

Gazeteciler 
BeJgrad'a gidecekler 

lıtıobol, 22 (Ôıel) - Dört 
mıyıııta Bel8rad'da toplanacık 

ol•n Bılkan antantı dıt bakan· 
farı konıeyl lçtlmılaraaı takip 
etmek Clzere TGrk gnPteclle· 
rlnden mGrekkeop bir heyet 
Belgrad'a ıldecektlr. 

İıtanbul, 22 (Ôzel) - Lon· 
dra'dın gelen haberlere göre, 
BrGkıel'de bulanın AroldGk 
Otto, yakında bir tayyare ile 
Vlyana'ya geçecek n tahtı oto· 
racıkmış. 

Mll•oo 22 (Radyo) - AYUB· 
ıarya bıenklll M. Şaenlng 

mfteavlrl Von Elletak Ue bir · 
Jikle boraya •asıl olmaı n 

adliye bakanı tarafındın Muı . 

eollnl namını kareılınmıetır. 
M. Şaenlng dan •kıam bey· 

oelmllel ılyaııi enıtltG11Clnde bir 
konferanı vermletlr. 

Kooferanııın lıml .,.yeni A•oı 
turya'nın ideolojisi" dlr. Bu 
konferanı da: "21 Nfıan Avoı 
turya için de mClhlm bir ta· 

rlhtlr; çılnkü Ôjen dô Sanı· 
nın eenel devriyesini teıkll et· 
mekıedlr. Bunan için bagan 
AYostorya için de milli bir 
giin demektir . ., 

Demiş ve DolfGıı'teo de hıh 
eetmle Ye Dolfas'Qn elyısetlne 

denm edileceğini de söylemle· 
tir. Itılya Ue olan doııaoe mO· 
naıebetlerden de bıbeederek, 

ırada hedef letlrakl olduguno 
ileri eGrmGı ve ılddetle ılkıı · 
lanmııtır. 

Vly•na, 22 (Rıdyo) - Mob· 
telif ılyaııi Ye lçtlm"af teekUAtm 
bGktlmete mOıtereken verdik· 
lerf bir muhtırada moab~delerln 
arllk tadm zamanı geldiği bil· 
dlrllmlttlr. 

leııl elmdl en çetin safhaya gır· 

mit bulunmaktadır. Teodö Ruz. 

nlt'in oğ.la ve elmdlkl Cumor 
reisinin yeğeni albay Grooerd 

Rozvelt, mllU CamurlyetçUer 
blrlJğl blnaeında lradeyledfğl 

bir nutukta, olmdlki Relılcom' 
hora ılddetll hücumlarda bu. 
lanmuı, 

" - Şimdiki hOkdmet, bo· 
ıoai lelerimize de karıııyor ve 

kendi lelerimize dilediğini yap· 
tırmağa çıheıyor. Da da yet· 

mlyormuı gibi. kendi kanHtlal 
bizim dCleGncelerlmlaln me•· 
klJnde balnyor. 

Biz bana ııılt kabul etmeyi•· 
Blı davamızı onlarla blrleı• 

tlremeylz." demlotlr. 
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Son Dakika: Habeşistau'da Şiddetli 

' 

ltalyanların Dagahur ve Sasayana'ya 
Yaptıkları Hücumlar Püskürtüldü. _____________________ .. ____________________ _ 

Habeş'lerin Altı Ay Daha Mukavemet Edebilecekleri 
Bildiriliyor. Adis-Ahaba'da Sükun iade Edilmiştir. 

~~~~---~~~~ 

Adla-Abıba, 22 (Radyo) - Son gGnlerdckl heyecan kalıramıı gibidir. Artık paytabta da ea. 
kdn iade edllmlttir. Şimal ccbhcelndtın gelen haberlere göre, Deeele cenubunda ltalyanları kerıı 
tlddetle muknemet edilmekte ve kanlı bir muharebe cereyan eylemektedir. 

Cenahta da muharebeler devam etmektedir Itılyınların Sıeıyına ve Dıgabara yıptakları hfl. 
camlar pGıkGrtGlmGe ve ileri hareketleri akımeıe u~ratılmıetlr. Habeş'lerlo aıkeri vaziyetinin bo. 
ıuldogu doğru değildir. ltalyanlara kartı ahı ıy daha mukavemeı edebilecekleri blldlrllmekt~dlr. 

Sıefenl ıjantı, De11le civarındıkl Iıalyın kollarana tayyarelerin 17 ton erzak ıtıldı~ıoı ve bu 
itlerde 125 ııyyare kullanıldığını bıber •eriyor. 

logiltere Kimseye Müs .. 
tem leke vermiyecekii r 

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

Kabinedeki Tebeddülat Hakkında-

Romaoya'da vaziyet 
Btıkreo, 22 (Radyo) - Ro· 

maoya'dı ıılyHI nzlyeı benflı 

dGzelmlı değildir. 

Muhtelif f11kıların kabineye 
karşı aldıkları vaılyet ~lkkate 

ıayaodır. 

Broksel'de 
Zecri tedbirlerin kal· 
dırılması için imza 

toplayorlarmış. 
BrOkıel, 22 (Radyo) - Her 

tarafta secrl tedbirlerin kaldı· 
rılmHı hakkındı batan tGccar 
n fabrlkatorlat lmH toplı· 

maktıdarlar. 

Jurnal Metropol : "Anvera'ln 
le adamları ve fabrikıtorlara 

zecri tedbirler aleyhine ittifak 
etmltlerdlr. 11 demektedir. 

Tribona 
DPjyak Dantô'nfhı 
ôldOğOnfl yalanla yor 

Roma, 28 (Radyo) - (Trl 
hona) RHeletl, Dejyak Abede 
Dınton'nn, aon muharebede lJI 
dflğGnG yalaolamakıadır. 

Ayni gazete, Dınto'oun Ma 
Kooe Etıço ile blrlettlAlal hı· 
ber vnlyor. 

ki Sorguya Da, Verilecek Haber 
Yoktur, Cevabı Verildi. 

F,landen, Berlin Sefirine 
Yeni Talimat verecekmiş 

Elçi dfto Pari~'e geldi. Harbiye hakanı ile 
mOdutaa mes'eleleri görflşflldil .• 

Parls 22 (Radyo) - Bu Blhıh Franıa'aın BerUn .eflrl Parlae 
gelmiş ve M. Flaadeu tle beynelmllel ıılya•i nzlyetl mClzakere 
ve tetkik etmiştir. M. Flruden eef lre yeni talimat verecektir. 

M. Flaoden ıynl Hmında harbiye bahnı General Moreni 
kabul etmlt ve çok mGblm mtıdafaa meıı'elelerl Qzerlnde mal1i· 
mat almışllr, Bu mOIAkatta ıılyaııi ve aıkeri teerlkl mealıiyl te· 
mlu makııadı gtıdlUmGetGr 1 

••• 
Müzakerelerin Akameti 

Yağmurlar Başladı. 
Italyan Orduları; f~oçlokle ileri 
Harekete Devam Edebiliyorlar. 
Parlı 22 (Radyo) - Afrlka'da bulanmakta olın Parl• pset•• 

lerlnln Gıel aytarları, general Froılolnln fırkaılle bereber Saaa· 
hataya •1111 olduğunu n AA01tonl'nln kumandaıındakl f1rkaa•• d• 

Koranlyl lıgıl ettiğini bildiriyorlar. 
Frenııı ıytarları, bug6nlerde ılddetll yaAmorlar bıılıdılıaı •• 

ltılyan ordularının ıorlaklı ileri harekete deHm ettiklerini 
bildiriyorlar. 

üçüncü Kolordunun Ber· 
lindeki Resmi Geçidi .• 

Avusturya ve Alman Millt Marşları 
Ayni Zamanda Çalındı .• 

Berlln 22 (Radyo) - Mıreıal Von Blomberg, Berlln talim 
meydanında generallerin hasuranda QçGacQ kolordu 11kerlertnla 
reıml geçit yapmaıını emret mit ve bu meraıl m ıte A vuıturya 
atetemllterl de hHır balunmuetar. 

Bu meraılm, Ôjen de Sanı terefloe yıpılmıı, AYnıtarya ve 
Alman milli martları ıynl zamanda c;almıttar. Ba meraalmcle 
Alman orduıanaa tlmdlkl halde Udacl ıdl addolunan Voa Şeke 
Bitler terafıodın fahri generallik rGtbeııl verllmletlr. 

Habeş l\fes'elesi 11 Ma
yu!lta Görüşülmiyecek .. 

Oçflncft sulh teşebbOsfl neticeleninceye ka· 
dar, askeri harekAt bitmiş olacakmış! 

Parlı 22 (Radyo) - Parla ılyali mehaf ili, balyan· Bakı met· 
eleel Cennre'de 11 mıyıllan nel mevaaabahı olmıyacak ve 
ftçGncQ ıalh tetebbGıGaQa netlc11I bekleneeektlr. Ve ba mlddet 
Hrfında nılyetln aıkeri cepheden nihayete ermeııiae lhılm•I 

"ferllmekttdlr. 

Italyao kaynaklarına göre 

Londra 
Londra, 2~ (Radyo) - Avam 

lı:ımar11ındı bGtçealn kıbolftn· 
Eğer bir mandalar meı'eleel 

ibdaı edllmezıe, A vuetrılya 
gibi domlnyoular1D da bu ha· 

Borsada Tesir Gösterdi. G. Graçyani'nin Yaralan
Ingiliz Bndcesinde Milli Modafaaya dıg"' ı Haberi Yalanmış' 

20 l\lilyon Sterlin Verildi. • 

den ıonra mftıtemleke ve man· 
dalar (ve Almıaya'nın [bo~hu· 
ıaatıkl metıllbıtı mftaıkta edil· 
llllttlr. 

Madafaa •eklllerlnden Slr 
l'om11 lnıkl, ıaı ılmıı ve hG· 
lı:tmet namını: 

- İngiltere hGktlmetl Al· 
lllıayı'ya ma.temleke ve man· 
dalınadan yer nrmek gibi 
blrıey dGıGnmemletlr. Çftnkft: 
~lmanyı •eya baıka bir devlet 
iyi bilmelidir ki, bu huıuıııa 
herhangi bir fedıkArhAa taraftır 
dP.~illı. Bundan baıkt, mftıtem · 
leke ve mandılar halkını karşı 
da bir IHhhadamaı vardır, 
Ba eebeple bu meı'elenln ıade 
laglltere'aln reyine baAh olma· 
dı~ı ıtlkArdır. 

eoata ı6z eıhlbl olduğu onu 
tolmamıhd1r. 

Görlllftyor ki blı mGatıkileo 

hiçbir karar verecek nzlyette 
değlllz. lngtllere hGkdmetl ha · 
len böyle bir mee'4'1e ııaıma· 

maktadır. Ve tanımak niyetin· 
de değildir. , 

Diğer cihetten Fraaıa ve 

Belçika dı böyle bir meıı'ele 
kartı11ndı geyecanı daıecektlr. 

Kamara, beynelmilel ve bQ · 
yak bir mee'ele etrafında p•· 
Hrhk lmklnı olmadığını ka· 
bul etmeUdlr. Demletlr. 

Soeyaltıt meb'oı DO Marterı:: 
- M. Baldvln la sıhhi ıh· 

CASUSLAR A~7ASINDA HARP 1 
•eya bu devlet aleyhine bir 
ltttfık ıkdedildlAlnl blldlrmlıler, 
4.trupı harlclyelerlnl ve har· 
blyelerlne hiddetle lıgıl etmlı · 
lerdlr. 

1921 de, Amerika bakume· 
111ıe, Franeı Ue japoaya'Dln 
411ıerlka aleyhine bir deniz 
lttlfalu yapbkl•rını da gene 
b, memurlardan blrlıl blldlr· 
-.ı, •e bir de mQkemmel ma· 

~•tele ıuretlnl glSıtermlıtl! 
Banl11, caıuıun en mGkem· 

'-et bir numan.,ıl demekti. 
C..aı demek, en nihayet giz· 
1lden birini dlterl aleyhine 
~Qıkaland.rmık demek değil mi 
ldtp Banlar dı, yılan nalkı· 

larla bu mıkaadı temin ediyor· 
lardı. 

Bir takım caaoılar da, kendi 
yaptıkl1rıor bııkalarıDı lanad 
ederler. Franaa'yı ıenelerce Bir· 
ean DreyfQı meıı'eleıl bunlar 
dıo blrlııldlr. Halbuki bu meıı 

elede f.t'ranıız erkAnıharblyr.elne 

menıob mahud Sterhar, Al· 
LDıaya ve hılya'oın Parlı ata 
lfımlllterlerl aııl rola oynamıı 

idiler. 

Atııemlllter ve nnıUann 

çoAorıon c11uı ltlerlade rolleri 
çok mGhlmdlr. 
U~umi harbden enel lngll· 

tere'nln Parlı ıtıtenanla, uma· 
mi harb eın•ıındı Almanyı'nın 

Londra, 22 (Rıdyo) - Ma 
llye Lordu Ne•il Çemberlayn'la, 
kam1raya tevdi ettiği bGtçe 
motaddın çok f11lı meb'oıılar 
tarafından tetkik edllmletlr. 

Batc;ede eıaıb bir yenilik 
veya fazlalık yoklar. Yalnız 
~~~~~---~~~~~ı 

çeğl, Lord Monııel'ln tem mas· 
da çekllmeğe karar verdiği, 

yerine Slr Samoel Boar'ıa ge· 
çeceğl, M. Eden'ln mGıtemle· 

kit bakanlılıaı derohde ede· 
çeğl •e Mıkdonılcl'ın da kabl· 
neden çekileceği ıôylenmekte · 
dlr. Ba haberler, ne kadar 
doArudar? Sualini ıormaı •e 
kendlıılne: 

- Bu hnaoatı ıôyllyecek bir 
ıöı ve verllecek bir haber 
yoktur. 

Cnıbı verllmlttlr. 

milli mldaf11 için Yerilecek 20 
milyon loglllz liralık tıbalaatın 
muhtelif membılırdan buıene 
temin edileceği görGlmektedlr. 
Gelecek ıenelerde bu tabalNt 
lıtlkraz ile temin edilecektir. 
Muhtelif meb'uılar bu "•iyeli 
hayretle kırıılımıılırdar. 

BGtce kabul ve taldlk edil· 
mittir. 

Londra, 22 (Radyo) - Mali 
gaaetelerdea biri, hona maame· 
lelerlnla, Cenevre'dekl ıolh te· 
ıebbGalnQa ılı:ımetl yhlnden 
mGhlm ıarette mGtee11lr oldu· 
ğana yazmaktadır. . 

Bu gaaete, «Bu htdl1e lngtJ. 
tere için mftıterek emniyet da· 
•111 namına acı bir dere ol· 
muıtor. Baldvla ıiyıaetl de 
lfltı etmlttlr. Yeni bir ılyuet 
llıumu arlık ta1ııkkak etmlı 
tir.> Demektedir. 

Iıalya Menabii, Harpler Hakkında 
Hiçbir Haber Vermiyorlar 

Romı, 22 (Radyo) - Ya 
hancı gasetelerln general Grac; 
yıal'nln yaralındı~• ve profe · 
ıör Butlyıaelll'nln tedulıl için 
Romıdan h1rekeı etalAI hak· 
kında verdikleri haberler taa.ı 
men yalındır. 

General Graçyınl yarala de · 
itidir. Profe16r Budyınelll de 
Bomı'da baloamaktadar. 

Roma, 22 (Radyo) - Babeı 
menıbllnln De•le - Adla Ababa 
yola Gzerlade boyalı: bir harp 
olduğa hakkındaki haberler 
hakkında Romı'da hiçbir ha· 
ber yoktur. 

Mıretıl Bıdogllo, h&len Deı· 
ıle'de bulunmaktı ve Adlı Aba· 

Bir Alman mabablr, 
Ababı'daa gaaeteılne: 

0lcılyan'Jarau ileri hareketi 
yıımarlan raımea harbe de· 
vam eımektedlr . ., baberlal Ye~· 

mittir. 

ltalyao'lara Göre 
Uluslar sosyetesi artık 

iflas etmi,ıir. 
Roma, 22 (Rıclyo) - İtalyan 

guetelerl, Cennre mhalı:ere· 

)erinden babeeclerek: 

" BaUla •ular, IOIJelenln 
lfllaıaı ve 1tealnl görmllflerdlr. 
Batan ealb tetebbthlerl akim 
lı:ılmıı H 101yeıenla bir it göre· 
mlyecell ıalıtılmıttar. KoDNJ 
lagtU. poUdbaaı reddelalltdr.,. 
Demektedirler. 



Bayram Naeıl Kutlulanacak? 
••• 

f)<JŞtarafı l inci sahifede -
1afıodan bf r proğram hazırlın · 

ınıştır. Bu proğrıma gôre halk 

ila tôreoe l;th4k: edecektir. Tö 
ren proğramı ~odur; 

1 - TOrklye Büyilk 
ınecllalnlo ilk ıçılıtının 

ııftmQ ve çocuk baftaaı 
pudır. 

Millet 
yıtd5 

hayra· 

2 - Bayram, Uloaal bay· 
nm ve genel tatfller kanonu 

PQD 2 inci mad.ieıılolo B. böle · 
ğlne göre 22 nlaan öğleden 

bıılıyarak aetcıza~ao 14: doca 

maddeeloln 8, bôl .. ğloe gôre 

24 aktımına kadar ıftrecektlr. 

3 - 23 Nl11ndakl kotlula 
ma: Her okulda 11bıhleylo H 

UlsOğau gösterdiği yolda yapı · 

lacaktır. 

4 - Çocuk fenllklerl l~ln 
adları yazılı ilkokullar aşağıda 

gôlterlleo yMlerde saat tam 

10,30 da hazır boluoacaklardır. 

A - Karşıyaka, Ankara, 
Cumorlyet, Bostanlı okollnı 

C. 8. P. alanıodı, Tftrk.blrllğl 

ve Feufpaıa, ôrnekköy Fevzi· 
pat• okula bahçesinde. 

8 - Bayraklı ve Mersinli 
kendi yerlerinde. 

C - Gftıelyah, Mftdafaalha· 
kok, Biklmiyetl Milliye, GO 

zelyah Pezaryerlnde. 

Ç - lnöntı · ve Necatlbey, 
Gôztepe ltalyao luz okulları 

Necatlbey okula bahçesinde 

D - Ballıbey, Sarıkamıf, 
Doıtepe, Karatıe okulları Eş· 
refpıea pazar yerinde. 

E - Zafer, Tıoaztepe ve 

ıubeel Zafer okulu bahçesinde. 
F - lnkılAb, Topaltı, la· 

metpııa lokıllb okula bahçe· 
sinde. 

G - Vail Klzımpaıa, Kah 
ramanlar, Şehit Fadıl olulları 

Vali KAzımpaşa okulu bıb 

çealnde. ,, 

B - Mlaalumllli, Oltl, Yıl

dırım Kemalbey Ahıoparkta 

K - Domlopıoar, Ütka, Sa 

karyı, letlklll, Yuıof Rıza hft• 

k6.met konağı avloıooda 

L - Şehit Fethlbey, Keçe · 
eller, Gaıl, Alsancak, Kordon 
kız ve eıkek İtalyan, ~.,raoeız 

kız okollar1 Comorlyet mey· 
danında 

5 - Her ıemlle toplaoıcık 

olan okulların baıôğretmenlerl 

tsaceden kendi aralarında bir 

toplantı yıpırak bir arayı ge· 

leeek olan çocoklı.rın bir saat 

lak 11maolırıoı ıen ve ıakrak 

geçirmelerini eağlıyacık bHlt 

bir program ve her okul ve 
ıınıfıo yerlerini belll eden bir 

plan hMzırlıyacaklardır. Ba 
programda meselA şanlar yıpı · 
Jablllr. 11Maozume, monoloğ, 

.. rkı, rondlar, 010111 şukılar,, 
Okulların toplantı yerlerine 

çocuk esirgeme korulu tara· 

fındıo gönderilecek ı;:ocuk ha· 
tipleri ııöylev verecekler, çocuk· 

larıo bıyramıoı kutlolıyacak · 

lardır. 

İzmir çocuk ulrgeme koro· 
mo tarafından ıemt eemt kut · 
lolamı tclreol eao111odı nutuk 

aöyllyece bıtlplere tebll~At ya· 
pılmıtt.r. ISa nutuklar gayet 

klBa, açık, çocuk diline ve an· 

layıııoa uygun olacak, çocuk 

ibıyramıoın çocukları b6ytık 

eayan maoA~ın11 fearet edilecek 

ve bdtftn memleketin bu anda 

çocuklara dlleOodOğll söylene
cektir. Çocukları bir mllletio 

en ıevglllıl olmak bahtlyarhğı· 

da hıatırlıtnacaktır. 

Programa göre hatipler aea· 
ğıda gösterilen yerinde notok· 

lar lradedecelderdlr: 

Karfıyaka orta mektt!bl mft 
dOrll TalAt Karııyaka'da C. H . 

P. alanında, Erkek lteeıl tarih 
muıllfml Milat fzmlr Cnmarl· 
yet meydanında, Domlopınar 

baemualllml Gaf far bOlı:dmet 

avloıunda, Necaılbey mektebi 
baımua1llml Alt Rtza Necatlbey 
mektebinde, BAldmly~tl milliye 

mektebi baemualllml lh&1n Çe· 
tin GOzelyalı'da pazar yerinde, 
Bayraklı mektebi bışmualllml 

FahYftonfaa Bayraklı mekte · 

binde, Ba11dbey mektebi bıt· 

mualltml Receb Eırefpaea pa· 
zarında, Zafer mektebi bışmu· 

alllml Necıtl Zafer mektebinde, 

İemet paşa mektebi baemoalllml 
Tahsin İnkılAb mektebinde, 
Kizımp•ta mektebi bıomualllml 
Bedia Kbımpıta .mektebinde, 

Oltl mektebi bıemoılllml Abide 
Baemahıoede Altın parktı na· 
tok vereceklerdir. 
Sinemalarda: 

Yarın ılnemalarda çocukları 

paraeız f lllm gösterilecektir. Ha· 

zırJanan programa gôre Elbımn, 

Tayyare, Tın, Llle n Asri 

eloemada SHt dokuzdan 11, l 5 e 
kadar f lllm görecek olan talebe 

miktarı, her mekteb için Maarif 

mtıdftrl0ğ6nce teıblt edllmlt ve 

mektepler baemaalllmllklerlne 
tebligat yapılmıştır. 

lngiltere-Mısır 

Mozakereleri 
- Başı 1 inci sahiftde -

Royttr muhabiri, maıakere· 

lerJn ıayanı memnuniyet bir 
netice verdiğini lıtlhbaratıaa 

atfen bildirmektedir. 

Havae AjaaH, beıı mayı1a 

tthlr edllmle olan mazakereler· 

de bir lhtll4f elde edlllree 

eyhllde Loodrıda toplınıca~ıoı 

ve görfttmelere burada devam 
edileceğini bildirmektedir. 

iyi haber alan mıhfellerde 
ıôylendl~loe göre, 11kert me· 

ıeleler ve Sodan mee'eleıl par· 
lamentoda mllaakere edilecektir. 

- Ba§ı be;no 'ahifede 
Londra, 21 ( A.A) - Son 

alının haberlere gOre Babeı 

kıtaatı ltalyın'ların Adiı Ababa 

aıerloe yorayoılerlol durdur· 
mak için mevzi almıt bulun· 

maktadır. Dl~er taraftan im· 

parıtoron d,a Deaele ile ltalyan 

muyasalltaoı keımek için dağ · 

lırda mOhlm kuvvetler tıhtlt 

ettiği bildirilmektedir. 
İtalyan hava kuvvetleri Adla· 

Ababa'nın tlmıllode Selise man· 
takasını ılddetle bombardıman 

etmektedir. Ogadeo'de general 

Graziaol ileri harebtlne devam 

ederek Sı11baoeb'I işgal elliği 

blldlrlllyor. 

Adle Ababa'daki Royter mu 

hablrinlo blldlrdl~lne ~öre, 

elmalde imparator dığlık ara· 

zlde mfthlm kuvvetler teh,lt 
etmt?kte ve Iralyan kuvvetleri 

nlo D~ıale ile olan movan1a· 

larını ciddi bir surette tehdit 
etmektedir. İtalyın'ların llAu 

ettiklerinin hll&fıoa olerak fa 

ıtzmlo yıldônGmftndtı Adla Aba· 
ba'ya 'glrmeğe maval fak ola· 

mad1klarıoı gören halk kftçftk 

klf llc:ler halinde tekrar şehre 

dönmeğ" bıelımıatır. Bunlar 
yakan olmıyın bir tehlike 

öoftnde kaçmış olmaktan dolayı 

blrAz da mahcup g5ı0kllyorlar. 

Hentl.& resmen teyit ed)lme· 
mle bir habere göre bir Hıbeı 

mftfreseıl DeHle civarındaki 

Oemirspor 
Takımı Geldi. 

••••• 
- Başı 1 inci sahifede 

oyoocoeondın mahrum olarak 

eabıya çıkmıttı. Do itibarla 

bugtınkft maç revıne mahiye · 

ılol haiz olacaktır. 

Ahınordo ıakımımıza ıelloce 

baıene d6 ıamplyonlugaa en 
kaneıll namzedi olduğuna göre 

kunetll rakibini bir dıbı yen· 

meğe c;ahııcığı n Aydan'dı 

muuz kaldığı mağl6.blyetln 

ıarprlz olduğunu lepıtı çılııa · 

cı\t1r. 

Göralftyor ki, maç her iti · 

barla ılAkalı olacaklar. Eıkfşe· 
bir .. mplyonanun a11ıl bir 
kadro ile oyanı lııtlrık edece 
glal bllmlyoraı. 

Allınordo tıkımı he birkaç 

gOndenberl h11ta olan Cemilin 

yerine Gôıtepeden Bıkkı'yı 

oynaıacaktır. Şu hale göre Al· 

-tayyare meydanını geceleyin 

dığdaa inerek baskın yapm t 

ve nöbetçileri clldOrdOkten ıon 

ra orada boluoıo 17 tayyareye 

ateı vererek tamamlle yakmııtır. 
Cenoptakl halyao ordusu 

nezdinde boluoıo Royter mu
hıblrlnln gôoderdlğl bir teJgra· 
fa göre, kuvvet kftlllyeye mu 

vaıl olarak ılmale doğru Her 

leyeo Llbya'blar kolu Blrkotun 

70 kUometre öteelode bulunan 

Aeagagl legal etmle ve bu eu· 

retle Babeı'lerlo Saaaben~g'de· 

ki aı~ ceoahıoıo mukavemetini 

kat'f olarak kırmıthr. 80 ıe· 

bir halyan'ların eline daamftı 
tftr. Libya'hlar kol~ ileri ha · 
reketlne devam etmektedir. 

Babee'ler bu kolon dlmdarlı· 

rına Blrkot civarında bir mu· 

kabil taarruzda bolonmoelar 
dıl'. ~öylendfğine glıre bu mu 

kahil taarruz ığır zayiatla ptıa 

kftrtOlmoetOr. Ltbya'lılar kolu· 

na karşı duran Habe!J kuvvet · 

lerl ylrmlbln tahmin olonmık· 

tadır. 

ltılyın'lar geçen hafta cı 

ımgobo muharebeıfnde öla ve 

yaralı olarak 700 111ker ve 13 
ınbay Hylat verdlklerlof, bal· 
bokl Babea'leriu 2000 kadar 

zayiatı oldoğono 

dlrler. 
söylemekte· 

Adle Ababa 2 l ( A.A ) - · 
Dan ltalyar• tayyareleri Bali 

olu merkezi olan Magaloyo 

bombardımın etmltler ve dört 

kulftbeyl Jakmıılardır. iki ka 
dın ölmftttftr. Burayı gelen 
bir h•bere göre ltalyan'lar 

De881e yolu üzerinde ve Adle· 

Ababı'dıo 160 kilometre uzak· 

ta bulunan Solamedaya henftz 

•aramamıılardır. 

M. Flanden 
Başbakan ve 
P. Bonkur'la Konuştu 

Parla 22 (Radyo) -- Fiso· 
den Yon'dan döomOa ve dıı 

bakanlıktı baııbıken M. Saro 
ve Pol Bonkurla bir saattan 

fazla gOratmftıtar. M. Pol Bon· 

kur ıoa mOzıkere ve vasiyet 
lerden baheetmlt ve hadi aeler 
Gıerlnde azon u11dıya tetkikat 

yapılmıttır. Ve muhtemel hl 

dleeler ve yerının d1Yalarındakl 

mOtkaller 6ıerfnde gOrOtmGt· 
terdir. 

Makdonald hasta 
tınordonon konetll mftdafaa Londra, 22 (Radyo) - M. 
hıtlarlle Eekfıehlr takımlDı Mıkdonıld'ın ııhbi ahvalinde 

oldukça yoracağını ve galibiyeti hummalı bir gece geçlrmlıı "l-

kolay kolay mlııaf lr takımı makta beraber olmdlllk değltfk · 

terler ve bllbasea Yooın bn 

kdmttloln Türkiye ile ayol 
f lklrde olduğu aolaıılmaktadır. 

Yunıo cevabı çok dostanedir. 

Parlı 22 (Radyo) - Atlna· 

dan haber , eriliyor: Bfttftn ga · 
zeteler, boğazların tahkimi hak· 

kıodakl Tftrk notaeından hah· 

ıetmekte ve bu notanın, TOr· 

klye'nln eulhpenerllğlne deli. 
Jet ettiğini kaydetmekıedlrler. 

Prolya gazetesi, Tftrk mao· 

tıkının gayet kuvvetli olduğunu 

kaydettlkttın soora, Yunanla 

tan 'm, TOrk notaaına letlr4k 

etmekten haaka blreey yapma· 
yıcağım yaımakt11dır. 

Kaıfm,.rlnl ıazeteef de, Tür 

kiye· Yunaoletao araeında dost 

loktan başka hiçbir ıey mr.v· 
cud olmadığıoı ve iki d evletin 

ayol zamanda mftttef lk bulun· ı 

rnasından dolayı btrblrlulnln 

menfeatlerlle a1Akad11r oldukla 

rına yazdıktan eoura, Yunanla· 
tan'ın, boğazlara yakın Yunan 

adılar1Dı tahkim edeceği ol ha· 
her uvermektedlr. 

Ayol gazete", Yunanlıten'ın 

Balkaolardı yapılacak olan her 

hangi bir arızi tadiline taraf· 
tar of madığını ve Balkan moa· 

hedelerlnln dtğleılrllmealoe tld· 

detle muhalefet edileceğini yaz· 

maktıdır. 

Mesajadıten gazetesi de Yo· 
oaobıanla TOrklye arasında 

tek bir elyıea mevcut olduğuna 
ve birinin SP.lıimetl lcln alına ·· 

Hırsı::l11: : 

Kestelli caddesinde Uğorld 
hanında kAtlp Saleyman ofılıJ 
Adtl'ln boş sebze çoYallarıoı 

çalan sabıkalılardan Hasan < ~ııı 
İbrahim suç üetO totulmoştıJf· 

Bıçak taşımak: 

Keçeciler mP.rkezfnde Meb· 
med oğlu Zfthdft'nftn Ozerlnde 

bir bıçak bulunarak zabıtacı 
alınmıetır. 

Taarruz ve tecaviiz: 

Damlacık caddesinde oturaP 

AU kızı PıklzP-'oln evinde ki· 
racı iken evden çıkan 1beaP 

kızı Zehra · ve kardeşi Masta· 
fa'nan yeni kiraladıkları evlP 
tavanına çıkan eıı!d ev aahfpltrl 
Pakize, tahtaları kırmak ve ıd 

d~kaıek ıvretlle taarruz ve te· 
cavfiz ettiğinden totulmoatur. 

Kadın kavgası: 
• 

Çorakkapı'da Bedava eokı· 
~ında otnran Şaban kızı Seher 
ile Ba•eyfo arasında kıvg• 

çıkmı!J, HflBeyln kızı Seher, 
Şaban kızı Seher'l saçlarıodaD 

ıutarak yere fırlatmıı ve aya
ğının kırılmasına eeb,,blyet ver· 

mlştlr. Zabıtaca tahkikata bat · 
lınmıetır. 
~----~~~----~~~~-__.. • 
cık herhangi bir tedbirden. 
diğerinin de istifade f'deceğlnl 
yazmaktadır. 

vermlyece~lnl t•hmln edebiliriz. ilk yoktur. t1"' 
11!11 ..................................................................... 1 ..................................................... llm .......... ~ 
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Çar'ın Mavi Şeytanı 
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General, bu çok azlmkAr ve 

kıoaatlnden dönmez genç kız 
onOncle hftrmetle ellldl •e: 

- Arzuooa Ozerloe hareket 
edeceğim! Dedi, cenbın111 im· 
paratorlçeye gôtftreceğlm, fakat 

imparatorun dılmt bir tehlike· 

de olduğunu da tekrar ıöyle 

mekten .kendimi alamam. İm 
parator boraya gelip giderken, 
Allah eaklasın, fakat muhakkak 

bir ıulkasta ağrıyacaktır. Bu 

feel tklbet belki bogftn, belki 

yaran Raıya'yı mateme ıarke · 

decektlr. Fakat biz, biz ki lm· 
paratoro ener, imparatora hfz · 

met ederiz, bôyle bir U.:lbetl 

latemlyoruz ve hiçbir :ıaman 

letemeylz! 

Pollı madara general Poto· 

po•'un bo ıözlerlndeld tebdld. 

glılenemlyecek derecede ııılklr· 

dı, Kıterlo buna b11medemedl 

ve, hiddetini Z1pletmeğe çalı · 

tırık: ' 

- Ya? .• Diye haykırdı. Beni 

eılrllk •eyahud onu görmemek 

tıklarıodaa blrlılnl kabule icbar 

etmek llllyoreonoı .. 

Ba 11radı, Katerlo dııarıdın 
gelen bir gardltGye kalık lı:a· 

bertb, banlar, yıklaımıktı olan 

ıftvarl mdfreaeelaln nallırıodın 

çıkan gftrtUtaye bdnzemlyor 

muydu? Evet... Kendlel gell· 

yordu. 

lıemen yerloden fırlayan 

Kat ya, merdi venden koııarık 

lndf; kapıyı bizzat açtı. 

Evet. Gelen imparator idi. 

- Aleke1adr! 

- Katyıl. 
Birbirlerinin kolları ar11ını 

ıtaldılar; merdivenin batındı 

kalın 1011 toparlak genenl, bu 

11hoeyl hıyretle seyrediyordu. 
V11lyet, onun için gene na 

ılktl. Şimdi gene ne olacaktı? 

Kf'ndlal ne yapacaktı?. Alnın· 

dın iri ter dımlıları akıyordu. 

Ne yapsa, mutlaka boıoluyor, 

ıkıl netice veriyordu. 

İtte, imparator, hiç çıkmamak 
lbımgeldlği halde, gene saray· 
dan çıkmıı bulonuyordo! 

Vah ınılh, bedbaht Potopo•! 

ICaterln, imparatora yavıı 
ıeıle: 

- Bu kocaman Potopov'u 
hına een mi g5nderdln? Bir 
eaathr canımı burnuma getirdi. 

Neden yanında alıkoy muyoreuo 
bn adamı?. 

Alelumdr gftlerek: 

- Nerededir, ılmdl? 
Dıterln parmığı ile mtrdlven 

batında ne yıpıcağaoı bllmlye 

rek duran ve terlemekte olan 
polis müdftrilnO gösterdi: 

- late, bakıoıı!. Dedi, mer· 

dlvr.n bıtında ııe1e beoıedlğlol 

elz de takdir ediolı? 

SözOoft dinlemediniz mt?. 
Tabii hayu! 
Zaten ben de bonon için 

boraya geldim. Herhalde Poto 

pov'o adam akıllı haelamıt ola· 

cıkıun. 

- O kadar fena adam değil 
bu Potopov; asıl mablm elbet 

bodnr: İradesine hıiklm değil, 
ve çok kolay ağlayor! 

- Znalh Potopov! 
Katerln: 

- Potopov! 

Dedf! 
- Haydi çıkalım. Ben ona 

yerine gönderirim. Kendi lıle · 

rlml, doğrudan doğruya ben 

görilıilrftm; bu daha iyidir! 

Kol kola oldukları haldt! mer· 

dlveol çıktılar; imparator, mer 

dlvenln ftal baeında duran po· 

Ilı mGdQrOna eelAmladı; ve 

kıaaca: 

- Bu akıam, her 11roao~I 
gibi &Hl 9 da kıtlık sareyıad• 
irade alırsın .. 

Dedi. 
iri ve ıoparlak adam, lıPP1'" 

ratoro yerlere kader eğllere~ 
Rel4mladı, iki kftçük köpek ti' 

rafından taklb edildiği halde 

merdivenlerden lnlb gitti! 
• • • 

imparator, eedlrlerdeo biri· 

11lnln Ozerlne oturdo. Katyı d• 

htımen semaverin yanına g1tslı 
lmparetora çayını bazırlıOJ•I' 
hıelıdı. 

- Seni 11raydı bekllyordasO· 

Kabol edeceğini ııaomı§tıPl• rJe 

dersin bo lıe Kalya?. 
İradeyi JUllım. Bo ft'

1
° 

eenln alAkan olduğooo bilOI ' 

- Şonu var -

IJ 

( 
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M Osamereler 
ve Sergiler •... 

••••• 
Dikkat edilecek 
noktalar hakkında 
nıekteplere tehliğat •. 

Ôtedenberl mekteplerlmlıde 
gerek ıılebe •elUerl Ye gerek 
ıınıf lınn kendi arılarındı tı· 

lebeler için nrdlklerl mCleame· 
reler bıkkındı maarif mCld4r· 
lGğGnden bdtCln mekteplere bir 
tımlm ıöoderllmlıtlr. MCleame· 
reler, maılllmlerlnln kl1aTU1· 
loğa ıltındı elblrllğlle, zn.k 
ıe•k n neı'e ile beraber çılı· 

tıb kendllerlne bir le Te eıer 

ortıyı çıkarıb ona bııkılınnı 
da g6ıtereblldlklerlndeo hem 
onların (Zati f11llyet)I, hem de 
(Iı nyı hıyıt birliği) olarak 
melteb Te 11n'ıt bıkımındın 

en değerli birer erdlrlm Tllı· 

tuı Te menoa .. yılmıktıdır. 
Bandın bııkı mCl11mereler; 
ebe•eynl mekteblere çekmekle, 
mektebi ae içindeki hıyıtı OD· 

lır. tındmekte, maılllmle ebe· 
•eyin anıındı gôrGımek, tınıı · 
mık, konaımık n ıe.lımek 

lçlo lmkAnlır h111arlımıktıdır. 

ŞlmdlUk ıergUerle beraber 
mGıımere gibi iki ftlıtadın 

lıtlfıde babamda yer n TUi· 
tııııhk gibi bası yorloklar g6· 
rGlmClotClr. Ba noktıların g6s 

6nClode tutularak bir yandan 
mCleamerelerl mekteblerlmlzde 

tekrar oanlındırmık, bir yan· 
dan dı ona en iyi Te değerli 

tedrlı Ye erdlrlm menao hı · 

llne koymık için nasarı dik· 
kııe ahnıcak noktalar, m11rlf 
mCldftrlClğGııden bCltftn mekıeb 
ler~ bir bildirimle blldlrllmlıtlr 

Ban lan g6re mekteblerlmlı. 

de bitin ebneyol Çllgmp hep· 
ılne bir aradı bir amamf mCl· 
11mere •ermeAe çok defa im · 
kta balonmıyın hallerde •e 
yerlerde yalnız ııaaf mClnme· 
releri nrllecektlr. 

Bit' 11aıfıa diler 11nıf çocuk· 
larını, blrkıç 91Dıfın bir arıda 
blrkı ıınıf ebneynlne, birkaç 
ıınıfln dlAer aınıf çoeaklıranı 

•ereee~lerl mllımereler bu 
clnltendlr. 

Bildirimde mClMmerelere da· 
nt edlleceklerln ae tekilde da· 
•et olaaıcaklırı, ml11merelerln 
111tlnde bıı111m111, .. ton lıılıb 
haddine göre dHellyı y11ılm111, 
dıntlyeelı gelecek olınların 

Hlona 11hnmırn11ı hakkında 

mofıttıl l11bıt •ardır. 

Aııkeri mGtekald ublıın le· 
utla cemlyetlodea: 

lzmlr'de mncad emekli lf· 

kadıılınmızın ba ıyıa yirmi 
beılncl camarıeıl gaaa 11at on 
dörtte S.hrlbıbı'dı Balknl 
ıalonanı ,relmelerl rica olunur. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökaOrilk 

tekerlerini tecıilhfl •runia .. 

bmlr 2 inci le. M. dın: 
Fıtmının emllk Ye eytım 

bınku1Ddan ôdGnç ıldığı para 
ya mukabil ipotek eylediği iz 
mirde ıeref iye mabılleelnln 

mıbmoı ığı ıobğındı 7 2 eııkl 

tıi 76 no. lu haneye kapıdan 

girilince afak bir tııltk eağdı 
bir oda mncat bu dı ıokagı 

bir kapı Hedir. Soldan bir kıpı 
ile borçlanan 7 ~ no. la nine 
geçlllnce ufak bir t1e1hk •e 
tıhtı bir kıpı bir yer od111 
banan 11ğında bir maıbıb, 

mutbıhın Gserlnde merdhenle 
çıkdır bir odı •e 7 6 no. la 

arıhk •ardır. E•ln arıhğındıkl 
tııhkta heli Ye çeıme nrdır. 

750 L. kıymetli ba eTln mftl· 
klyetl açık art1rmı ıoretlle •e 
84' numaralı emllk Ye eytam 
bınk11ı kanunu mucibince bir 
defayı mıbıaı olmak ıartlle 

arhrm11ı 29·5 936 Camı 

gftnG 11at 1 l de icra dtlremlı 
içinde yıpılmak Gzere 30 gün 
mClddetle ııtıhgı konuldu. Bu 
artırma aetlceelode ııhı bedeli 
her ne olur11 olıun borcun 
ôdenmeel tarihi 2280 numırah 
kınanan mer'f yete: girdiği ta· 
rlhten ıonrayı mG11dlf olmııı 
h11eblle kıymetine bıkılmıyı· 

rak en çok arıırıaın Gıerlne 

lhıleıl yıpılıcakllr. Saııı 844 
numaralı emlAk n eytam ban· 
katı kanana bilkClmlerlne göre 
yapılıcağıadıa ikinci artırma 

yoktur. S.tıı peıln pıra ile 
olup mleterlden yalnıı yClıde 

lklbaçok delltllye mıırafı ılı· 

nar. ipotek ıahlbl alıcıkblırlı 
diğer ıltkadarların H irtifak 
hıkka .. hlplerlaln gayri men· 
kul Gzerladekl haklarını buıo 

elle faiz n mıerafı dair olan 
iddialarını tıba llta tırlhla~en 
itibaren yirmi gGa içinde e•· 
ralu mQıbltelerl' e birlikte me 
murlyetlmise bildirmeleri lcı 

btder. Akli hılde bıklırı 

tıpa ılclllnce mıhlm olmı 

dıkça paylıımıdın hırlç .kı 

hrlır. 18 · 5 . 1936 tarihin· 
den itibaren ıartnıme herkeıe 

açıktır. Talip olanlır.n yftzde 
yedlbuçuk teminat ıkçuı nyı 
mllH bir bıaka itibar mektubu 
•e 34.7772 doıyı aumınılle 
2 inci len memarluğonı mQ . 
racaıtları llta olunur. 996 

8, ı, . No. 703 

Çocuk hastalıkları 

mfltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
llasıalnrım her gün 11,.10 

dan saat onıiçc kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabut 
eder. Telejon 3990 

İzmir ikinci icra M. dan: 
Baılp km DHmlyeoln em 

lak 'e eytam banka11ndao ödGnç 
aldığı pnıyı mukabil bankayı 
ipotek eyledlğl lzmlrde karı•· 

yıkadı bıhrlye mıhallealnlo, 

bahariye eobğıodı 6 oo. lu 
ne bp111adan glrlllnce ıoldı 

bir oda, kareıdı bir 11lon odası 
n mutbıb n ılt tarafı bod· 
rom, merdhen bııındı bir oda 
yukarıda yan yanı lkl oda bir 
salon bir helA mncot Ye kar· 
ııdı cıddey., nazır ayrıcı birisi 
bılkoalo iki odı dıbıkl hepsi 
yedi oda bir bımım bir be· 

•e POrjen ~•bab'lo en ilatöıı IAdao lbareı n bıhçede ıulnm 
hir mftthil ıekeri olduAuna bası , n bir omumf kazanı mn· 
anatmayınu:. Kunctli mtl• cot tlldağo gibi elektrik teılıatı 
bil iatiyenler (Şahab Sıhhat da vardır. 2000 Jlra kıy 
StlrgGo Haplan)oı maruf ee> metil bo uln mCllktyeıl açık 
senelerden uuınlar. 

~İllllİll••••••••ll .rhrmı ıaretlle n 844 ••· 

mırah EmlAk Ye Eytam hın · 

k111 kanonu maclbloce bir de · 
fıyı maluoı olmak prtlle ar· 
t1rmııı 30 5·936 Camarteııl gana 
ıHt 1 l de icra dairemiz içinde 
yapılmak Gıere 30 gan mGd· 

1 deıle eattlığa konuldu. Ba ar· 
tırmı nıtlceııade ıatıı bedeli 
ne oloreı olpon borcao öden· 
meıl tarihi 2280 numaralı kı 
oonon merlyeıc girdiği tarih 
ten ıonrayı mGHdlf olmaeı 

bııeblle kıymetine bılulmıyı · 
rek en çok arhraaın tızerlae 

lbıleııi yapılıcaktır. Satıı 844 
not11arılı emlak n eytım baok11ı 

bnnau hlkClmlerlae göre yapı 
lacıgıadan ikinci arıırmı yok· 
tor. Sıhı peıla para ile olup 
mftıterlden yıln•z yGade iki 
buçuk delltllye maerafı ılınır. 

ipotek 11blbl ılıcakhlarlı diler 
alakadarların "" irtifak haklı 

11hlplerlnla gayri menkul Oıe 
rtadekl haklarını huıaılle falı 

ve m11rafı dılt olın lddlılı· 

rıoı lıbo Uta tarihinden ltlba 
ren yirmi gCln içinde enılu 
maıbltelerlle birlikte m...,orl· 
yetimize bildirmeleri lcabeder. 
Akel hılde hakları tıpa elci · 
lince mahlm olmıdıkça pıyla, 

madın hariç kıhrlar. 18 5·936 
ıırlblad"n itibaren ıarınıme 

herkeee açıktır. Tıllp olınlarlD 
yaıde yedi bçok ıemlaıt ık· 
çeel nyı mlllf bir banka itibar 
mektuba ve 34 7824 doeyı 
num1r11lle 2 inci memurluğa · 

aı mftracaıtları llAn olunur. 
991 

U. ft. No. 726 

l.Jalvenltede Döçent, 
(MaariD ı-rofee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hıttalara hergb 6gleden 
IODn bakar. 

lıtiklll caddeli No. 99 
Ankara apartmarıı Z bıei bt 

Telgraf • • S TA N B U L 
Telefon : 4~250 

lzmir Tramvay 
Elektirik Sosyetesin· 
den: 

Bundan böyle ıoıyetemiıce 

yalnız eayıç atfılyılarıoın de 
ğletlrllmeıl temin edileceği abo 
nelerlmlıce bilinmek Cbere ilan 
olunur. 

Soıyete bu iti üıerlne 11la· 
mamıkta olduğundan ıbonele· 

rln tıblolarıodıkt ısfalyaları 

ya kendllerl nyahut elektlrlk· 
çiler ıırafmdao değlıılrlleblle 

cektlr. 

Abonelerlmlzlo, tabloların· 

dakl ıtfılyılarmın teııl11ı eemı· 

larıada gö9lerlleo ımperajı gö 
re olmaııoa dikkat etmeleri 
lbımdır. Arıo ettlklerl tak· 
tirde enıtılltö rlerioılen bo 
bıptı mahlmıt lıılyeblllrler. 

Maamaf lh, alelade l!ıbar 

mıhlyetlnde olmak 6ıere •e 
eoıyetemtı için hiçbir meı'oll · 
yeti mCltezammln olmakeızın 

•t•'-ıdıkl mah\aıatl Yeriyoruz: 
Sayacın amperajı 

3 Amper 

lzmir Yün Mensııcatı 
TÜRK A. ŞlllKETlNJN 

Halkapınar l(umaş fabrikası 
Tarafındın menim dolayıelle yeni çıkardığı komıelar: 

Sağ Dam 
Zaröff 

Ve UClYIZcdlu11r 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kr.mıleddlo caddeılnde FAHRi KANDEMIR OCLU 

5 

10 

.. 

.. 
Tıblo ıdılyıları ımperaj ı 

4. Amper 
6 .. 

15 .. 
Şlrbtlmlz eayıçları ampna· 

jıaıa •Ja~lar IHrlacle perçlaU 

balanın ufak lnha G11erlndc 
gôıterllekte olduğun• abooele· 
rlmlala namıu dikkatini celb 
ederlı . 

Dıbı ziyade emin olmık 

lçla ıbouelerlml~ ıllkıdar ter · 
•hlerlmlzılen de bo bıptı mı · 

IOmet alablllıler. O S 



V. N. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~JC~L;~~~~~E i Al~şehir Banl{_ası; 
"ANGORA» taporo 28 Dl· =_ 1 Z M f R Ş TJ B E S J = 

11nda hekıenlyor 2 mayı11 ka· 
dar Anvere, Roouerdam, Ham· S ikinci Kordon Borea Civarındaki Kendi Blnaıında 
borg ve Bremen için ydk ala · :::: TELEFq~: !2363 
eakıır. HertilrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

»SAMOS'" nporu 6 mayııta - Vadesizlere % 4 

------------bekleniyor. Anver, Hamburg - M d ş 1 
n Bremenden yok çıkaracaktır. := ev Uat art arı: A!tı ay vadt:liy~ % S § 

--- Bır eene vadeliıe % 6 faiz verilir. -= "ANDROS,, upuru 12 ma· _ -------- _ 
yııta bekleniyor, 16 mayısa ;; Zahire, dztım, lnclr, pamuk, yapak, afyon vesaire komleyonculogu yapılar. MallH 'eldi· ;;;; 
kadar Anveıe. Rotterdam, Hım· = ~inde 11hlplerlne en m'il11ld oeraltle nane •erilir. ;; 

burg ve Bre men için yok ılı· •1111111111111111111il1111111111111111il111111111111111111111111111111111111lilllllil1111111 in il il lllllll llll lll lllll l l il lllll 111111111111111111111111111111• 
cıktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT· 
BAMBUHG 

· "NORBURG., vapuru 4 ma· 
yıllı bekleniyor, Anvere, Rot · 
terdım, Hamborg ve Bremeo 
için yok alacaktn. 
AMERİKAN ExPORT LINES 

.. ExBIBITOR" vapuru 20 
mayıs• doğru bekleniyor, Nn· 
york için yok alacak. 

SERViCE MARlTlME LlNES 
.. DUROSTOR,. veporu 11 

mıyıetı bekleniyor, Köatence, 
Sollna ve Galaç için yak ala 
caktır. Ayal zamanda aktarma 
ıuretlle Belgrad, Bodıpeet, Bra 
llelna •e Viyana için yak 
alacaktır. 

SPANSKELINJE OSLO 
.. BOSPBORUS" motörft 9 

mayısta bekleniyor, Yafa n 

lıkenderlye için alıcıkllr. 

lzmir Tramvay ve Elektirik Sosyetesinden: 
Tevziat hıtlarlle branemıolHıD bağlamaeı ameliyata için ti~· 

diye tellerindeki cereyanın ıeığıda gftaterllen yer ve gllalerde 
keelleplleceğl 11yın · abonelerlmlıce bilinmek Qıere ilin olunur . 

• 
Saat 9 dan 15 e kader: 

Pu1r gaalerl : Sektör Vl Bahri baba .. 
.. .. 
.. 

Saat 12 den 14 e kader: 
PıtHr gGolul Sektftr 
Paurteıl gllnlerl : .. 
Salı gGnlerl .. 

Çaroımba c6alerl: .. 
Peroembe gftnleri: .. 

vıı 

vııı 

ıx 
xııı 

xı ve 
v 
xıı 

x 
iV 

Karantina 
Gazelyah 

Eşrefpata 

A11nıôr 

xıv Gezi holHfl 
Çarıı ve Da yraklı 
Mezarlıkbatı Turan •e Baetı 
Konak 

Baımahane 

il Kemer 

Karşıyaka · Borana tark ıektöra 

Cuma gdnlerl Sektör IH Alıancak 

.. I Dara~aç 

Karoıyaka garp eek!ôrft 

(
1111 içki Alıp Satanlara 1111

'\ 
= ::::::; = N11zllll Mıdren rakı fabtlkleı bir ıene enel son ıletem ::::::; - :::::::; := 6zerloe tesisatını yenllemto bu suretle içicilere de 11bhi ra· :::::::; = ::::::; := lu nrmekte bolunmottor. Vak.tile lmalAtın kAf I gelmem"· ~ - ....... := ıloden mal nrllnılyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reoıdlye, ~ - :::::::; = Söke, MUAı. Muğl•, Bodrum gibi yerlere de mal •erilecek· ~ = tir. lekootoler aeığıdıdır. :::= - ::::::; := 96, 49 l ~O koroeluk ıtıelt-rde yOzde 20 Iskonto nrlllr ~ = 29, :ll t< « c:: 15 « « ~ = •2 •>O 20 d :::: = I ' ,)O « « « C ""' ::::; = --== 2t « « " ] 4 « « :::::::; = ~ = 16 c « « 16 « c ::::: = ~ = 800 •loder Nazilli ıeıllml 25 eaoıilltre :3 kuruta alınır :::: = :::: = c (/. 15 <t 2,5 c c :::::: = 10 7· ::::: = c c: « ı, ., « c ::::; 

5 N11U:i'de Mıdr.n mığezHında kahve 100 korno• bana ~ 
§ mümaeU bakkaliye eoyaeı da çok ocuz nrtllr. § 
=: Aydın depomuz •~ılmıotır. Aydın hnallıl bo yerden lh· ::S :z: ....... 
5 tlyacıaı temin edeblUr. Aydıapalae kar111ında No. 64 5§ 
=: Madran mığaıuı •e rakt imalithıoeıi sahibi Ee - ....... 

Vapurların lılmlerl gelme 
tarihleri ve nuloo tarifeleri 

hakkında bir ıaahhtıde glrlol · 
lemez. telefon No. 2007 2008 ., iı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ln t f i 1111111 lllHllllHmHi 

Olivier vEŞOrekô!!iı _ .N ~ A •11111111111111111111111111111111111111 o o g T o R 111111111111111111111111111111111111111!! 

umlt•d ·~ ..... '!> >-'" · · O Jl ıu ıı•: ~ Operatör Arif Y u.-cu 1 
Vapur Acentası '-.. , tK llJ liU ./ = Merkez Hastanesi Operatörtl § 

Cendell Han, Birinci Kordon ~~// ~ e .. ıalarını her gGa 15·18 e kadar ikinci Beyler tokalı ~ 
Tel. 24'8 f t ::: TOrk mtl11yede ıalonu kartında 78 N.la maayenehaae· ~ 

TBE ELLERMAN LlNES LTD l ..Z.lro.etl .DANt.<A~ E: ılode kabul eder. Telefon SS~3 E5 
•,TBURSO,. nporo nl11n , _____________________ iİllllUllllffllllllllfflfllllfllfflfflffffffllfllfllffffllllllllllllllllllllllflflfllfllfllllllnlllfli 

iptidasında U•erpol •e S•ın· 

eeadaa gelJp ııhllyede bola· 
nacak. 

NOT : Vorat ıırlhlerl, H· 

parların lılmlerl •e nulun Oc· 
retlerlnln değltlkUklerlnden mee 
allyet kabul edilmez. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL 1NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 GANYMEDES,. veparo 20· 
alıaadan 25 aJeana kadar AN· 
VERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM •e BAMBURG it· 

. manları için yak alacaktır. 

"ULY~SES nporu 1 may11· 
ıa gelip ayni gOn BURGAS, 
VARNA n KÔSTENCE llmaa · 
ları için yak alacaklar. 

"CERES,. vepura ' may11ta 
aellp 9 mayııtı ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 

BAMBURG limanlarına h1re · 
ket edecektir. 

SVENSKA OR1ENT LtNlEN , 
0 VINCAI..AND11 motörft 30 

alHnda gelip ROTTERDAM, 
BAMBURG, ( Doğru Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDıN AV YA 11. 
manlerı için yak 11lıcıktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. PELEŞ.. "'poru 12 mayıı· 

ta gelip 13 mayııta PiRE, 
MALTA ve BARSELONE 1i 
manlarıoı bereket edecektir. 

Yolcu ve yok kebol eder. 
llAndakl hare.kel ıarlblerlle 

nnloalardakl de~ltlkllklerden 

aceala mes'uliyet kabul etmez. 
Fula ıafeilAt için lklocl 

K.ordon'da Tahmil •e Tahliye 
btnaeı arkasında Fratelll Sperco 

Hpor ıcentalıgına mClracaaı 
edilmeli rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · ~663 

.K.uead111 !Sulh bokok hık· 
yerinden: 

23 ·l O· 936 tarihinde ölen 
Koeadaeı'nm Bıcı Feyzullah 
mıballeı1lnden kırl1Blyecl Sıkızlı 

Buluıl'nln ıerekeal yezılmıı ol 
doğundan ilin tarihinden hl 

haren iki ay içinde alıcak n 
borçluların Kueaıl111 Sulh hu· 
kok hıkyerlne mOracaat etme 
teri ve bo mOddelln maroruo 
dın ıoar• milracHt kabul edil· 
miyecr~I lllo olunur. 103:-J 

Her türlü ıuralet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalanoı her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar enuallerine nisbeten yW.de 

20 daha a.ı sarj iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da &leyecegini: ilk fatura ile kolayca anlı· 
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılseme depoaa n 

Slemeaı fabrikaları mClme11UI 
Peştemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

lzmir belediyesindeo: 
1 - Hnagezı fabrlkaaında 

mevcut ylrmlbeı ton font boru 
ahı ton demir parçaları, ikfyQz 
kllo tunç ve pirinç parçaları, 

Gç ılllodlrll bir motör, bir bCl 
yOk ve dôrt kaçak eekl din•· 
mo ile yedlyftı parça eıkl Avl 

ze 'e tloe bış ıekreıerllktekl 

ıarıaame nçhlle açık arhrma 
Jle lhale11I 5,5,936 1111 gGnOne 
temdld edllmlıtlr. 8epalnlo 
bedeli mobımmenl ıltıynz yfr· 
mldokoz liradır. Iotirak için 

kırkyedl liralık muvakkat le · 
mlnıt makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde ve Hat onaltıd• encO· 
mene gellnlr. 

2 - Senelik klr111 oıuı 

lira bedeli mohammenll namaz· 
gAbıa Mlıakı milli mektebin· 
de bhlıtk 42 ayılı dGkktoın 

bir ıenellk ktraeıoıo bıt aek· 

reterUkteld oertname veçblle 
açık ertarma ile fhaleel 5,5,936 
ealı gClnOne temdit edllmlıtlr. 

iştirak için lklyGz ylrmtbet 
koroolak muvakbt teminat 
makbuzu ile ıOylt nen gOade 
ve IHt onaltıda encOmeae ge · 
ltnlr. 

Foça 
Yolcularına 

• Kolaylık 
Aynhk, Dikili, Altanoıa, 

Edremiı:I, Tire, Kola, Konya, 
Salihli; bu hatlara yolcu yak 
sevklyatı . 

Zinet 
garajından her gGa mont11am 
ve emin bir ıarette oıomobll, 
kamyon ve tenesıahlerle temin 

edlllr. 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilinları 
Met. M•. ııt. al. komlıyonuadaa: 

1 - C.lbdl aekerlyeye ait Yealkale'de mncat biden, otomo· 
bil linl~I. dikit •e foto maklnaları moUSr akama gibi 
muhtelif 995 kalrm köhne eoya pazarlık ıoretlle ıabla· 

caktır. 

2 - İhaleıl 27 ·Nlıan· 936 pazarteel gOnCl ııaat ıo'da Yeni· 
kale'de mtlteeekkll komleyonda yapılacaktır. 

3 - Malzemealn tahmlo edilen mecmu tatarı 600 liradır. 

ıl - Teminatı mavakkate akçeıl 45 liradır. 

5 - Şeraiti anlımak '" e,yayı gftrmek lıtlyenler ber gCla 

kıolada Met. M•. latıa alma komlıyonana ve pazaıhğ• 

itılrak edecekler belli gln 'fe Halle Yenlkale'de komlı· 
yona mGrecaatları. 1016 18 11 23 25 

Deniz lenzım Hlın alma komlıyonundan: 

Mtkterı Cinai Tahmin bedeli M. teminat Ekalltme gCla 
Lira K. Lira K. 

50 Tıın kahn benılo 17750 00 1331 25 

75 Ton ince benzin 29250 00 2193 75 

•e eaatı 
4ı,may11,936 p•· 
zarteıl eut 14 
4,mayıı,936 pa· 

aarteel ıaaı 14,SO 
' Yukanda y11ılı iki kalem benzin y11ılı glln ıe 11atlerde ka· 

pah zarf ıorettle alınacaktır. Şartnamealal gftrmek latlyenler her 
glln ve ekllhme için mOracaat edeceklerin yazıb maHkkat te· 
mlaat makboz veya mektuplarlle kaaaot belgeleri ıe tekllf 1 
mohlnl mazruf tarı belli Hattan bir ıaat enel Kuımpa.-dıkl 
komlıyoo baıkanhlına ıermelerl. ince benslnln .. rlnımed 1•6 
kurut muklblllode ılınablllr. 18 23 28 3 1977 992 


