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Fransa'da seçimin birinci devresi bitti 4 ltalyan Tay- Boğa7lar mes'elesi 

Fakat Fransanın Asıl Çehresi, üç 
l\layısta Gözükecektir! 

yaresi doşorol<lo. Büyük Elçimizin Bükreş· 
Cenup cephesin· ..,; 
deki Taarruzları te İYapttgı Temaslar. 
POskOrtOldO . • • ·---

Başbakan Ve M. f .. landen De Kazandılar. Komünist 
Mebuslar~ Artıyor. Gazeteler Neşriyat Yapıyorlar.! 

Londra, 27 (Radyo) - Bir 
Babeı ıeami tebliğinde, ltal· 
y•nlar tırafından ıyın 25 laden· 
beri S.eabane'ye yapılao taar· 
rusların akim kaldılı n bin. 
lerte telefat nrdlklerl blldlrll· 

Parlı, 27 (A.A) - Seçim lel 
dan akıım 111t tım 18 de 
bhmlo ve geç kalanleran rey 
poılaıı vermelerine mCl@aade 
edllmemlıtlr. Pollı mQdürlü~Cl 

daokO gan lçlodr. en ufak bir 
hldlıe Tokoı ~elmtdlğlnl bil 
dlrmekıedir. 

Parlı, 27 (A.A) Sut 
5, 15 te 611 eeçlm dalteılodeo 
gelen neticeye göre ıeçlleo 
namıed ıaym 618 dlr. Yalnız 

l 79 meb'oı mıtlop ekıerlyeti 
almıı ye laılhıp edllmlııtr. 

Maıahltler bıııılıca komOobtlerln 
kızanıcağını ıôylemektedlrler. 

E9kl mecllıte 10 komClalll 
meb'oı •ırdı. Yeni mecllıte 30 
klıl kadar olacakları ıGylen · 
mektedlr. Diğer muhtelif parti· 
terin tarzı teıekklllnde bl11e· 
dilecek deAlıtlkllkler olmıyacığı 

tahmin ediliyor. 
Parhı, 27 (Radyo) - DaokG. 

lnllbabattan aonra her fırka bu 
bu 1eçlmde b11ncLklarJaı ve 
keybettlklerlat ırafl11maktı ye 

bu ıaretle 3 May11ta J•pılıcak 
ikinci deneye b1&ırlınmakta· 

dırlar. 

S.bık bakulardan Fernın 

J.,oflD kuıomıı ve ılmdiden 

mecllı için bir takrir hasır la· 
mıthr. Sabık n yeni Meb'uılar 
ar111ıoda b111 lçtlmal1r yapıl· 

mııtır. lntlhıbatıo bu ilk ne 
tlceıl plyu~ ye bor11~a menfi 

te1lrler y•pmııhr. 
Elde edilen neticeleri henftı 

Yermek do~ra değlldlr. ÇGnkG 
birçok eynl derecede lr.ıunılmıı 
n nlbıl •aslyetl kur'a ile ııyln 
edilecek nılyetler nrdn. Ba· 
aan lçla klt'i neticeler ancak 
balta ıononda ınlatılacaktar. 

Sağırlar, dilsizler 
ve körler ens· 
titOsDnde konser. 

Puzar günü Karııyaka'cla 

.<cağırlar. dilsiz t •e körler ens· 
ıitiisünün imtihan tıe konserin· 

1 

de bulunanlardan bir gurup, 
un/imiz Fazlı Galeç ve nıek· 

tep müdürii ile emıitü mer· 

divenlerinde .. 
(Yuııı iç 11hlfelnlmlıdedlr) 

mektedlr. Bıbe11 me,.llerlnl 
bombardıman eden llılyaa tay 
yarelerlndea dördCl dClşClrCll 

mOıtOr. 

Aımara, 27 (Rıdyo)-Almın 
Almıa hıber alaiı baroıunun 
mahahlrl telılıle bildiriyor : 

Paris'ıen bfr görünüı .. 

Den 3 bin kimyondan mClrek· 
kep bir kol, Deeıle'deu cenabı 

doıro yola çıkmııtır. Bu kol, 
bir kıç gla enel yola çıkmıı 

olın yerli 11kerlert ııklp ede· 
cektlr. Ba kamyon kolunda en 
modern tecblzath taolr.larda 
Tardır. 

Saat 17 de elde edilen ned· bıııluk, namıedler ara11oda rey · 
celer todur : terin mlıHatı teklinde •e ma· 

618 meb'uıluktaa 6 J 6 mt· allakta kllmııter. M. Saro ka· 
boıluk netlceıl tımımen elde sananlar araıındadır. Baı•ekll Roma, i7 (Radyo) - Aıkeri 

mıbaf il, De•l'de tahaffld eden 
kıt'aların baıan cenllbe dogru 
hareket edeceklertDI tôyllyorlar. 

edllmlıtlr. bu neticeyi abr alm11 Ellıe 
183 meb'uı ekeerlyetle ka· aaraııaa gllmlı n cumar relıl 

ıanmıı bulunuyorlar. 423 aı.e· - Sonu 6 ıncı sahifede -
··~·~·~·~ ......................... ~ .................. .., ........................ ~ .................................... ~.~·-·4 
Lehistan, Yogoslavya ile Macaristao'ı 
anlaştırıp kOçDk itilafı bozmak istiyor 
--------~--------..-ı!-----------------------0 rt a Avrupa'da Yeni Vaziyet Var. 

Almanya Da Rol Oynamaktadır. -Çekoslovakya ile Avusturya'uın Mukadderatı Tehlike
dedir. Leh Siyaseti, Almanya'ya Çok Yarayacaktır. 

M. Cömböı 

p. tte 27 ( A.A. ) - BaHı 

Aj•nıı muhabirinin bildirdiğine 
göre Lebluıo bııveadll M. Koı 
clalkon'ua zlyuetl fe mlralay 
Dekin yılundı Bdgrad'a yapa 
cağı @eyabat uhlıtın'ıo Macı 

rlı1tao'la Yugoılavya ar111Dda 
bir yakıolışma VGkuo için la 
Hllatla bulonıcığına dair olan 
rhıyetlerl kanetlendlrmlıtlr. 

MarıUyı ıolkaıdından ıonra 

Macar'lu, 811nılıtan (lzerlo· 
deki lddlalarandan •azgeçmlıler 
ve Yogoılyvya'yı doğru bir te· 
mıyCU gôıtermlılerdlr. 

Deyll Meyi gaıetulnde y111 
tın bir mıkıltde, maebidelerla 

Mıcar'lar lehlae tıdlll lıteD · 

meal n A vaıtaryı ile Çekoı· 

loHkya'ya bClcum ettlAI halde 
Y ogoılnya•dan baluedllmemeıl 
çok calibi dikkattir. 

Macar · Yagoılu yakıalıt 

maıı ıahıkkak eutgl takdirde, 
kClçlk ıataaıın d1Aılm11a bile 
gnıeyeceıı muhakkıktaı. Ma 
carlıtaa dı ba ıaretle muahe· 
delerin tıdll edllmeılol lıteml 

yen dClımanlanoın cepbeılni 

boımuı olıcaktır. 

Leb'lller, Çek hududunda bir 
t1Zylk yıpmalda beraber, Çe 
koılovakyı'nın zayıf dClomealalo 
tehlikeli olıcağını unutmımık· 

tıdırlu. 8oaon içindir ki, Leh 
kablneıtodeld lbtll&f hılledlle 

memlt ve beoClı kıt'i bıer 

alanamamııtır. Ve Leh mehaflli 
baıbıkanın ılyaretlaln ıadece 

bir oe11ket alyaretl oldugunu 
IÖylemekle lktlfe etmektedirler. 

Mamafih Almınya 'nın yap. 
tılı gıyretlarl de beNba kat 
mak n Anechla11'aa _ tahakku 

kana temine elverlıll Nydıgı 

Çekoıloyakya'aıa infiradı ile 
Macar, Yugoıln yakınla1m111· 

nın ıyni samanda •akaana 
temenni eulglol de aaatmamak 
lAıımcLr. 

Almanya 
Bir kliy yandı 

Ber•tn, 27 (Rıdyo) - Ka11 
ormıo haYallılode {Toto) köyü 
yanmıotır. ~Hlf, mllyoola11 
bıUg olmektıdır. 

Iogiliz'lerin Dilekleri 
~~~~~~,--~~~~~~ 

1 Petrola Ambargo, 2 Limanların,3 
Olmazsa Soveyşin Kapatılması .. 

~~~-----.... --~__..;..~ 
LoodH 27 (Radyo) - Ôntlmüsdekl haftadan nel M. Eden 

logllıuedekl uloılu ıoıyeteel icra komlteıl idare 11aıını kabul 
edrcektlr. Hu mtU&katta ıecrl tedbirin Qserlae mldnelel ef. 
klrda bolanu'acakhr. 

Komite 11aıı. 11 mayıı lçdmaındı lulhe11 IAum olın karar 
bakkındekl lnılllı ef kArı amamlyeıloln dlleklerlnl bildirecek· 
lerdlr. Bunlara gıre, loglllı ef klrı umamiyeel. 

1 - Petrola ambargo konma111 

2 - Zecrt tedbirlere lttlrak etmlı bilin devletlerin umum 
llmaala11nı laalyanlara kıpanmaııoı. 

3 - Ba iki eNı kabul edllmedlgl takdirde Siten kaoıhnıo 
kıpıtalmuıoı letemektedlr. 

Başvekil Tataresko Tarafından Ka
bul Edildi. Şeref ine Zivafetler Verildi 

ti 

' 

Baluea 27 (A.A) :
M. ThClleıko, Noman 
Meneaıencl oğlu ıerefl 

ne dan bir l5Ale zlyafe. 
ti vermlıtlr. Zlyrfette 
iç ve tOze bı:.aolım ile 
dıı baklnhk mCletepra 
M. Knnl Rıdoreııko 

İngiltere, Sovyct, Yuoın 
ltılyı, Leblstıo ve Yu· 
goılnya orl• elçil~ri; 

cLı bakanhk :yüksek, 
memurl1rı, Romanyının 

Ankara ortı elçlıl ve 
TClrk eçlJIAI me.nurları 

baz1r bulanmuıludır. 
M. TltClleıkö AıatClr· 

kin n Numan Ment:· 
menci o~la dı Romen 
bah Karol'on ıereflae 

kadehlerini kaldırmıı· 

tardır. 

İıtıabal 27 (ôıel) - Kral Karol bayrak veriyor 

Nomıu Rlfat Meoemencl oğla Bu ziyarette Boğazlar mee'eled 
Romuya b8fbıkanı M. Te1ıaree· etnflndı .gôrCltUUderl ıaylea· 

ko tarafladaa kabul edlmlıtlr. mektedlr. 

Busene Temmuzda 312, 313 Do
ğumlu ihtiyat Subayların Davet 

Edilmeleri Muhtemeldir 
~~~~-,-~~~~-

An kara 27 (özel) - ihtiyat zabitlerinin heriki senede IJir 
lcırkbeı giin orduda hizmet etmeleri IMıkkuıdaki kanun yakmda 

Kamutaydan çıkacaktır. 

Basene ıemmıızda 312 ve 313 dogunılu ilıtiyaı subaylardan 
muayyen sınıf tarın hizmete çağrılmaları ihtimali fazladır. 

Altay, Eskişehir Takımı
nı 2-1 M:ığlôp Etti. 

Altay tukımı ilk defa böyle ( J Said, 2 llakkı ) ile çıkacaktı, 
bilahara vazgeçip :kendisini fi kinci ıakımla takviye etıi .. 

P11ar gftnO, mlıaflr Demir· 
ıpor ile A llay hr1ılae11 ve mi 
eaflr tıkım~ lm111leııef, hiç de 
dotro olmıyın basa h1reket 
terde bolundu, ikinci devrenin 
ıon daklktlarauda Hh•yı ıerk 

etti .. 
Ahıy takımı, Şftluii, Fuad 

Ye Mebmed'den mahrum t>lduğu 
için, Alhnordu'dıo Sıld •e 
GGıtrpe'deo Bakkı'yı almak 
mecburiyetine dOımOrtG. Mlılflr 
enelA bunı ldrH ile 11haya 
çıkmı1ddar ıe yeralı bir tekllfte 

Sonu 6 ıncı ıahifede -

Macar başı.ekili M. Gömböş 
Mmtal\a fudbol lıeJeıinden dok · 
ıor Miıat'la belediye reis muavini 

ihtilfıfı kon11~uyorlar .. 
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Alman Milletine 'ı 1 Güınüın Tenva~o Halb>eırDeırü _ 
__ F_ih_ı_e_'0_1_·n_H_iı_a_h_e_Ie_r_i_11Arah Çeteleri Çiftlikleri Ateşe Veriyo;-Habeşl! .. Preoses 

16 
llitabe il 

Yeni eğitimin temel Ye genel 
prensibi eri 

(Temel prenslblM; ablAkta, 
ıözde kalmayıb tatbik etmek· 
koru Alim değll, llerlemeğe 

hamle veren adamlar yetletlr· 
mek) 

Bu hitabelerde, yeni bir eğe · 

tim H!ıtaeı ile milliyetin yeni 
den nasıl yapılıbtlece~lnl bura 

, da olan sizlere doğrudan doğ 

ruya Ye bfttGo ulusa da slzlar 
neıraeı ile anlatacağım . Bu pe· 
dıgojl hem asrımızın, hem de 
ulusumuzun nsıf larına uygun 
olıcaktar. 

Bu yeni eğitim plAoı, önce · 
den bo aaeıfları ve mOnaııebet · 
lerl IHh edilmedikçe anlaoıla · 
maz. Fakat ilk önce ben elze 
bu eğitim plA01nın, zaman ve 
mektn ile ilgisi olmayan, kı 

ıımlanaı anlatıyım: Bu hltı• 

benin ve bundan sonra birkaç 
hitabenin (4 5 6 7) koaolın 
bu olacaktır. 

l - Öne sl1rftlen plin, ta· 
mamen yenidir. Bo ulueal eğl · 

tim, hiçbir ulus tarafından 
kallamlmıı değildir. Boııdan 
evvelki bit.bede ba zamanı 

k•dar baevurulmue olan eğitim · 
den bahsettim. Onda talebenin 
nizam Ye ıhlAta, iyiden iyi 
teııvlk edildiğini ıöyJedlm. Am· 
ma bo teıvlkler, tamımen bat· 
lı:ı bir terbiye hlyı.lı teefrl 
ılundı blmıt lnsanl1rı hiçbir 
fayda vermez. Yeni pedagoji, 
emin ve aldanmaz prenılblere 

dıyınırık, talebelerin nııal 
bayar yışamıları gı:ırelU oldu· 
Annu ınlıtıcıktır. 

Bnrnn eakl eğitim taraftar· 
ları hına oöyle itiraz edebi 
lirler: 

"Bir terbiye,, çocuğa doğru 
yolu gôııtermekten ve buna 
knnetle teıvlk etmekten haeka 
ne yapıbllfr? Eğer bu n111°lhıt 
ve teıvlklerl dinlerse ne AIA .. 
Dlnleaoezee ne yapılım; keodl 
bıtaeı... Çocuk hftrrlyP.t ve 
irade lyeeldlr. Hiçbir eğitim 

onu zorhyamız ,. 
Benim naeıl bir eğitim iste 

diğlml iyi anlatabilmek için 
bu ltlra11 breılığım şudur ki: 
Çocukta hftr irade nr demek 
ve ona gftvenmek, eski eğitimin 
en btlyftk hı tısı ve kendi za . 
fanın ve hiçliğinin ıpıçık bir 
itirafıdır. 

O bdmr uğraemıdan sonrı 
iradenin htlA hılr, ylnl iyilik 
ile fenalık arasında karareız 

kllacağını klbul etmek nasıl 

olıblllr? Eger böyle lıe bu 
eğitim iradeyi teekll etmeğl 

lıtemlyor veya terkli edemiyor 
demektir. Dıha fenaeı, bonon 
imklnsızlığını dı llAn edJyor. 
Bılbııkl irade demek, insanın 

il kendisi demektir. iradeyi 
teekll edemiyor demek, ln11nı 

lt!tldl edrmlyor, demektir. 

Yeni f'ğhlm lae böyle irade 
htlrrlyeticl kökftndeo ıöküp 

atacak, ve yerine karar verlb 
tıylo etmeğl, zıd olan iki eey 
ıraıından birini etmenin im· 
kAneızlığıDI ikame edecektir. 
itte aacık böyle bir iradeye 
giheulleblllr. 

Her ktUtür, muayyen ve 

mDstekar bir tip teşkilini erek 
edinir ve terbiye ettl~I çocu· 
ğon, bundaa başka ıfirlO ola 
mımaıını ister. 

YokN o bir eğitim delil, 

Çeviren: .ltf. Rahmi Balaban 

gayeel olmayan bir oyun olur. 
Eğer erek edindiği tipi teoldl 
edemlyoraa o eğitim, herhalde 
nakıs blreeydlr. lylyl istemek 
ve iyi yoldıu gitmek için daha 
naıılhıt ve letvlke muhtaç olan 
kimsede, benftı Hğlam ve 

mfletakar bir irade teoldl ede· 
mit olup bu yolda mftmareeeler 
yapıyor, demektir. BllAkle lra · 
desi teıekktU etmle ve mibtakar 
bir bale gelmlı lnean he, ebe 
diyen, tıtedlğlnl leter ve her 
zaman ve ahvalde, timdi iste· 
dlğlnden baeka tflrlflıünft llte· 
mez. Bu lnHnda irade bOrrl 
yeti eriyerek, öyle lıtemek il· 

ruretl halini almıetır. 

- Sonu Var 

Normaudi 
Vapurunda 
yapılan tadilit 

Pırla, 27 (Rıdyo) - Nor· 
mandl npurona b6ytlk tadllAt 
yıpılmııtır. Vapnron ortHındl! 
hftyDk bir Hlon Uive edllmle 
Ye birinci mevki kamaralarunn 
hepsinde telsiz telefon nzedll· 
mittir. Her yolcu, ıeyahat eı· 

naeıuda bCUOo dOoyı ile konoı 
mık lmkAaını bolıcaktır. 

Bavre, 27 (A.A)- Norman· 
dle yolcu npnro bogGn tamir· 
den çıkacaktır. 

Bu tamir, geminin fazlı sa 
ratle hareketinde vukua gelen 
ıareıntaları isale içindir. Nor
mındl npuro 11h gana atlan· 
tik denizinde tecrtlbe seferleri 

yapacaktır. 

Kararhugfln 
Dolıplıkuyu'da 80eeyln'f bı· 

çakla Oldftren kotaco Fehml'nln 
mnhakemealne dftn ağırcezada 

devam edllmletlr. Maznunan 
•ekUI mtıdafaaeını yapmıı Ye 
dava, kararın tef hlml için bu· 
gftne bırakılmııhr. 

lzmir'deki Alman 'lar 
Şebrlmhıde bulunan Alman 

kolonlslnln 1 Mayılta umumi 
bir tenezsfth tertlb edecekleri 
•e ııabahtaa Hat 15 e kadar 
Bucıa'oın Kozağaç mevkllnde 
eğlenecekleri haber ıhnmııtar. 

Fuvar komitesi 
Funr komitesi, don earbıy 

doktor Behcel Uz'un baekan· 
hğında toplanmıt ve funra ıh 
bazı kararlar almıetır. 

idare heyeti 
Vlliyet idare heyeti dan ak· 

ıam Vali Fızh GOleç'lo baı 

kanhğıoda toplaamıı, biriken 

leleri çıkarmıetar. 

Belediye ve otohilsler. 
Belediyenin kordonda lolete · 

ceğl otobflsler için belediye re· 
ielf ğlne birçok mQracaatlar YU. 

kabolmuıtar. Belediyece; 11tın 

ılınacak otobOelerln mftnakasa 
eartnameıılnlo bazırlanmaııına 

bıolanmıetır. Beledly"; kıaa bir 
.amanda otobtıelerl eatın ılarak 
feletmek kararındadır. 

Dr. Ekrem Hayri 
Epeyce zaman nel tedni 

için .Lıtanbul'a ghmlt olan Dr. 

Ekrem Hayri, evelkl giln ~eh· 

rlmlze gelmtı ve eıklel gibi hae· 

talaı'ını kabul n muıyeneye 

b11şlamıetar. Aziz doktoramn11 

cBoegeldln, geçmlı olıan > deriz. 

Bntnn Yakın Şarkta Yahudi Mallarına Boykot Var .. 
Dilnya kadınlığına 
hitaben bir beyan
name neşretti. Kodtle, 27 (Radyo) - Oanıı ajıne muhıblrl Telavh'e ıığınmak Gzere gelen Yıhodl'lerln on· 

bini buldukltrını haber vermektedir. Yahudi maLamatı bunların teılrahıtlerlnl remin için llzım · 

gelen tedbirleri ılmıetır. Son yangının zararları lU bin lnglllz llra1ıdır. 
Adle Abıba, 27 (Radyo) 

Necaelnln 17 yaerndakl kısı 

Preneee Tayl, dtınya kad1Dlığına 
hitaben bir beyannıme Dt.fret· 
mlotlr. Prenses bu beyıonıtnc· 

ılode diyor ki: 

Aarab çetelerinin Nıera ve Deletan11 kQcum ederek birçok çiftlikleri ateoe verdiklerini ıöyle · 

nlyor. Arab'lar, grnl genleletmeğe ve yalnız Etlletln'de değil, bfltGd yakın ,1rkta Yahudi mılla· 

rına kartı boykota karar nrmltlerdlr. 
KodDe, 27 (Radyo) - Fllledn ınkal&de komiser Slr Artor Vaıop, bugftn Arab liderlerini 

nezdlne dnet etmlt ve cebri hareketlerle lnglltere'ye hiçbir ıey bbul eulremlyeceklerlnl ve hl· 
dleelere nlbıyet •ermezleree kendilerini meı'ol addedeceğlnl ıOyl~mletlr. 

" Eğer lneaolyet ltalyao or· 
dolarının memleketimizi laılll 

ve zehirli gaz kollan mıfarını 
mOıaade edertte, medenlyf'l 
mıh•olacak!ır. Ben ılze yalva· 
rıyorom, btıttln nofuzlu şabılara 
yazınız n hem de buuda acele 
ediniz; miıdabalelerlnl leteylnlz. 
Bunlar lof lallerlnf blldlrecek 
olurlarsa vaziyet değişir, Millet· 
ler cemiyeti gaz 11oklırını tıh· 

dit edebilir. Ve haksız yere 
ezilmeyiz 18 ler komheıl der· 
hal topl111mağı dınt edilerek 
lfllya'yı ılllh ihraç edenlere 
mani olıblllr. Bfıe yardım 

ediniz. ,, 

Eskiler mi Tazeleniyor? 
. 

Yusuflzzettinöldü mü, 
intihar mı etti? 

Bir Çantanın içinden Çıkan Çakı ve 
Evrak Mes'eleyi Tazeledi .. 

1ıtanbol 27 (öael) - Geçen eene yanan adliye ıarıyının ema· 
net dalreelnden kortarılın eıyalar arasında, Sultıa Aslz'ln oğlu 
eıkl nllaht Yusuf İ11ettln'la ~IOmO bAdleeelle alAkadar bir 
çınlı bolanmuetar. Bu çıntanın içinden bir çakı çıkmıe ve bir 
tıkım evrak tı bulunmoetur. Ra ıuretle öldmtın bir cinayet 
oldu~n manaeı çıbrılmıktadır. Maamaflh hadlıeyl bllenler, Ya· 
euf fszettln'ia intihar ettiğini sOylemektedlrler. 

Cumuriyet Bankamız 
Son Sene içinde PJançosunu2097000 

Lira Karla Kapadı .. 
Ankara, 27 (Ôıel) - Camurlyet Merkeı Baokaet umumi he 

yeti ıoplanmıt Ye bınkaaın vaziyetini tetkik etmletlr. Baoka 
buııene iki milyon dokeanyedl bin lira kir temin etmleılr. 

Oluedarlara yftsde ahı temetto verllmeıl karaJlaıtmlmıetar. 

Bala tetkik ediliyor 

Eski Bir Edibi
mizi Kaybettik .. ___ ....... , __ _ 
Sami pş. zade 
Sezai öldD. 

Ankara, 27 (Özel) - Namık 
Kemal zamancnın edibi •e tı · 

nınmıt elmılarındın olan Sami 
pııa zıde Sezal bogftn vefat 
etmletlr. Edibin cenazesi yarın 
( BugGn) kaldtr1lacak •e bOytık 
tl5ren yapılacıktır. Gazeteler, 
merhum e•irlu bayatını yaz· 
maktadırlar. 

Yakın Şarktaki 

Hadiseler •. 

O. Çemberlayn 
Macar devlet 
ricali ile konuştu. 

Hicazda bir komitece Budapeete, 27 (Radyo) 

mi idare ediliyor? Sir Oaten Çemberlayn bugan 
bıtbakan general G6mb0t ile 

Londra, 27 (Radyo) - fn. 
glllr. gazeteleri, yakın 11rktakl 
ytol hAdleeler Ozc!rlııe bdk1i· 
metin nazım dikkatini celbet· 
mektedlrler. 

Bu ~azeteler, Arap hareket 
Ye heyecanının Hlcas kraU.~ı 

dahlllndekl merkezi bir komite 

tarafından idare edildi ğl kınaa· 
tlndedfrler. 

Yeni vali 

bir 111t kadar görftemGt Ye 
mftteıklben saltınat naibi aml · 
ral Hortl tarafıud11n bbul 

edllmletlr, 

Beynelmilel 
Salibiahmer .. 
Zehirli gazlar sua· 
tine cevab veriyor .. lngiltere, Almanya'ya 

Sual Listesini Veremedi. m:::!:.u;•~:.:.ı _ ıı.b •. 
Roma, 27 (Radyo) - Ce· 

nevre'den alınan haberlere göre, 
ooftçler komitesinin Sallblah· 
merden zehlrll gazlar hakkın· 

dakl ıuallne beynelmilel Sıll· 

blıhmer heyeti reisi profefeeör 
Uber noktal nazarı .blldlrmlttlr. 

~-~~~----·~-~~~~-

Bir General, Artık Almanya'ya iti· 
mad Etmemek Lazım, Diyor. 

Londra, 27 (Radyo) - Al 
manyı'ya Londra plyıeaıındı 

bir lıtlkr11 akdi mftıaadeıl Ye 
rfldlğl h•kkındakl ı•ylılar tek· 
zlp edllmletlr. 

General Bıldey : "İnglllzle· 
rln bir k1&mı, henftz Almanya 
ile ınlıımık lmkAnı olduğa 

kanaatini, yarım asır enelkl 
zihniyetini takip etmektedirler. 
Almınyı hakkı.odakl te14kklle· 
rlmlz değlemlotlr. Çün .. ft Al· 
manya'nın ılyHellne ltlmıd 

kat'lyyen cılz değtlıllr. 

Ahar bir dnlete, Almın nok· 
tal nazarlmrıaıo hlklmlyednl 
tınlp etmek artsk mOmkftn 
değildir. Hftktl.met bu Lhueaeu 
naz1rı hlb1re almıhdır.,. De· 
mektedlr. 

Pula 27 (Rıdyo) 
Ed"'n, Vlncent'ten 
dclnmtııUir. 

- Lord 
Londrayı 

M. Eden Almınyı'ya verile 
cek eual lfeteılnln tetkiki lle 
lttlgal etmektedir. 

FranHnın Londra ıefhl M. 
Kurben evvelki gftn Bariye 
bakanlığına giderek Fr10&1nın 

noktal n11arını bildlrmlt ve 

Bu ıuıl Jl1teılnln, ancık bı 
bit almak için verileceği llDll 
maktadır. 

Londra, 27 (Radyo) - Deyll 
Meyi, Alman teklif lerl etra· 
fında ~loglllz ınallerlnln kıH 

"olıcağını ve mtı11kerelere biran 
enel bıelanarak bir uslaımaya 
varılmaeı isteneceği anlatılmak· 

tadır. lnglltere'nln amacı, Al· 
manya'nın da letlraklle bir lo · 
karoo konferansı toplamak n 
Milletler cemiyeti eııe olmık 

Gıere mG11lerelerde bulunmak. 
tır. Müstemleke talebi de mev · 
zoubahle olacaktır. 

Avukatlık 
MOtekait adliyeciler 
çalışamıyacaklar. 
Ankara, 27 (Ôıel) - Adliye 

bıklnlığının h11ırladığı yeni 

avukatlar kanunu JAylbaeı bu· 
gftnlerde Kımntıy'a nrllecektlr. 
Yeni kanunı, mftlekait adliye · 
ellerin badema nukathk yapı 
mamaları hakkında bir kayıt 
konacağı ıöyleulyor. 

Sir Samuel Hoar 
bu 'On de Belçika ıef iri Lord 1 
Eden'e bftkumetlnln noktıl gene nazır O uyor .. 
nızarını blldlrmlıtlr. 

Bertin, 27 (Radyo) Jn. 
glltere hokumetlnln Almanya'ya 
vermek Gzere hasıdamıklı ol · 
dn~o 1U1l llıteılnln bu hlftı 

ıonundın nnl •erllmlyeceğl 

ınlıtılmııhr. 

Londra, 27 (Radyo) - Mor· 
nlng Poll g11el~slne g~re Slr 
Sımuel Hoar'ao tekaCltlGğDnD 

ietlyen amiral Lord Monıel'ln 
yerine geçeceği ınlıeılmıthr. 

Slr Samuel Hoar bu tflkllf 1 

ılmdlden kabul elmlıılr. 

llye VekAletlnln bir liylha ha . 
z11lıyarak 19 •lliyette vali mu· 
nlnllğl ibda! edllmeelnf lale· 
yece~l btldlrllfyor. 

Ufuklar 
Karabulutlarla örUllQ. 

Vlyını, 27 (Radyo)- Avuı 

turya bıebakanı M. Şueolng, 

(Baden) de önemli bir ıôyleY 

vermle ve elya11i ufukların, kara 
bulutlarla örtOlft oldoğono eöy· 
ledlkten sonra, Avusturya'nıo 

temellerlol eareacat mftblm bir 
h11ekde hazarlanmakt11 olduğa 
no Ye bu mttuasebetle A vuı 
toryalalarao dikkatli olmılırı 

llzım geldlğlnl sôylemlotlr. 

Bu ceupta: 
"Beynelmilel Sallblıbmer he· 

yeti beynelmilel ve içtimai bir 
teıekkftldftr; yalnız bastı ve 

mecruhlara ve esirlere yardıma 
bakar ve buna t11lluk eden 
işleri yapır. Slyııi eurelte ça· 
lıemaz, nizamnamesi mucibince 
ılyaei kadrolar dahilinde çahı 
maaına da lmkAu yoktur. Bu 
eeb,.ple muhtelif elyHf ve ıs · 

kerf mee'eleler hıtkk1Dda l tklr 
beyan edemeyiz ... 

Demlı,tlr. 

EILHAMRA 
SiNEMASI 

Bugün 
Doyduk duymadık demeyiniz 

Yalnız 25 Kuruşla Şaheserler 0ıheıerl iki bn 
yok fllm birden 

1 - Dünyan10 en büyük tenoru ve Karuzo'dan eanra en tatlı aeıi 

Benjamino Gigli ve Magda Schneider 

UNUTMABENi 
2-KAN LEKESi 

Türkce eözlü muazzam :lebşet ve heyecan filmi 

PARAMUNT JURNAL, CANU RESİMLER ve BERLlN 
ORKESTASI TARAFINDAM SENFONİK KON:;ERLER 

Bu eıelz programdıo herkesin istifade edebllm~ıl için ıaet 

yediden itibaren birinci me•kl 25 karoıtur 
SEANSLARA DİKKAT: 

3 de ve 7 de Kın Lekesi, 5 de ve 9, 15 de Urıotma Beni 



s 

Si 

• 
t· 

e· 

r· 

• 
t 

•· 
• 

llfff flRlll Nisan 2' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 .............. 11111 •••••••••••• 1111111 •• 1 ••••• , ••••••••••••••• 1 ••••• . .......... . ..................... 11 • 

Hikayeler 1 - - Dftşflndflklerim ... 
..._..-ı ____ lrf an llazer _, ŞEHiR HAS.ERLE RI 

ihtiyarlık 
Yamanlar Dı.ğının nihayet ya· 

laktan kalkabildigini evel.ki gfin 
geç vakit haber aldım. Benüz fz. 
mire inmemiıti. Gene Karpyaka'yı 
boylamak üzere iken, pasaport is· 
kelesi önOnde ansızın kendisile 
karıılaetım. 

Sevincim sonsuzdu. İlk önce 
birbirimize birvey söyliyemedik. Yal· 
nız, üatıı:dın t:llerini ellerimin içınde 
buldum. Bu eller, onbe9 gün içinde 
ne çabık değiemioti? San ve gev· 
ıek derinin kapladığım uzun ve 
ensiz patmaklara korku ile bakı· 
yordum. Dostum bu bakı~ımı fark 
etmiıti: 

- Ne çabuk degifiyornz, de· 
gil mi? lDiye söze başladı; evet 
ne çabuk .• Dün Hbah aynada, eni· 
.konu kendime baktım. Porrnyao 
ve gittikçe limon renğini alan yfi· 
zümden ite ba~ladım: Bu yüz, 
tam yirmi yıl önce biçto böyle 
degildi. Derisi gergindi. Uenği pem· 
peydi. Yanaklar, oJ::zın içine doğru 
kendilerini koy~ermemişlerdi. Bil· 
hassa, vimdi çıplak: olna başım 

evelce gar ve siyah saçlarla kaplıy 
dı; gözlerim yıldızları arar, yıl· 

dızlara bakardı. Bugün ise, toprağa 
bakıyor ve toprağı arayor. 

Aynanıo öoOodc biraz göğsfi· 

mü de açhm. Nerede o eski göğ· 
edm! Dip·diri adalelerim Ye belimi, 
bacaklarımı kaplıyao sert etlerim! 
İğrendim kendi kendimden doğ· 
rusu. Hastalık çok berbad şey. 

Bunun üzerine yaşlılığı da korean 
manzara pek çirkinleşiyor. Ah 
gençlik! Ah kadrü kıymetini bil· 
ınediğim dinç ve sık adalelerim! 
Porsumamı§ ve solmamı: vücudum! 
Kalkık başım! Bir ceylan sür'atile 
caddeleri ve sokakları nroınlıyan 

çelik bacaklanm! 

Üıtad, burac.la durdu. Yanımız· 
dan geçen genç ve güzel bir baya• 
na büyük bir hayranlıkla baktı. 

Elile bana iearet etti: 

- Yirmi yıl sonra o da be
nim gibi olacak; dedi. Onun da 
ou bnrikullide cildi ve vücudunu 
saran eu harikultide kıvrımlı eti 
porauyacak, limon renğiııi alacak, 
o da geç.ecek bu dünyadan ... 

Tekrar sustu. Tahmil tahliye· 
nin önündeki kahveden bir adres 
sordu. Sonra, gene baoladı: 

- Biliyor muııuo? En çok 
iızüldüğüm şey zihin hayahmızın 

da vücudumuzla birlikte eskimesi 
keyfiyetidir. Muhakkak; D§klanmız, 
ihtiraslarımız, heyecanlanmız, mu• 
hakemelerimiz huluııa bütün ruhi 
hayatımız, uzviyeıiı;ııizin cek.imesile 
mütenasiben bir eskime devresi 
geçiriyorlar. Eskiden İzmir'in gorn· 
buna bayılırdım. Bugün iııe bak· 
mağa tahammül edemiyorum. Es· 
kiden gllzel bir polkayı duyar 
duymaz, yerimde duramaz hemen 
zıplamıya baelardım. Bugün ise, 
polka havası beni esnetiyor. Heye· 
camianın naııırlaeıyor. Gençlerle 
konuomaktan bıkıyorum. Onlan 
daima küçük t;örüyorum. Eski 
muhayyele kuvvetimden şimdi caer 
yok. Eskiden ~aheser telakki etti· 
ğim kitaplar, bügün bana pek 
•ptalca görünüyorlar. Ey yıpranmı· 
yan zihin hayatı! Ey genç mnhay· 
yile! Ey genç heyecanlanmız! Ey 
en güzel, en ihtiraslı zevklerimiz!. 
Bayatı yapan ve yaratan elbette 
ai:alerainiz .• 

Sevgili dostum gfiç nefes alı· 

yordu. Yazıhaneye varıncaya kadar 
durmadan söyledi. Oou nasıl tes· 
kin edebilirdim? JJaatalık zavallıyı 

öyle bir hale .koymuştu ki, ben 
bile önünde aarsılmı~tım. Binaen· 
aleyh her ha11ta gibi o da bugfin 
dünyayı kara görüyor; ihtiyarlığı 
ve geçirdiği hastalığı, kendisini kara 
bir ruh buhranına sürfikliyordo. 

Kıymetli çiçek 
" tohumları 

Belediyenin Almanys'ya ıs 

nıarladığı mfttenevvi H kıy

metli çiçek tohumları gelmlı · 

tir. Bunlardan yetlıtlrllecek çl· 

çeklerle parklar ıftslenecektlr. 

Favar zamanına kadar yetletl· 

rllerek favarın stıslenmeslade 

de luıllaoılacaktır. 

lzmir Limanını 
Tedkik için. ---···---lstanbul'dan şebriınize 

bir heyet geldi. 
Limanımızda yapılaca~ mo 

dern tesisat için İktıeat vekı11e· 
tlnr.e tedklkata memur edilen 

vek~let bae mOşavlrl Fon Der· 

porteo ile İstanbul liman leleri 

umum mfidürfi Raufi, Ege va 

purlle pazar günü eehrlmlze 

gelmf~ler 'e dün liman l~lerl 

umum mfidürlOğünde t,.dkfk · 

Jerl~ mrşgul olmuşlardır. Mo 
tehı aıe ile lstanbul Umarı lı;ı 

leri umum müdOrO; limanın 

bOHln tes! aatını, ihracat vazlye 
tini, gOmrOk: dcpolımnı ve yt'ol 

projeye gfüe Hman inşa edil 

m~el IAzım gelen Oalkapınar 

ve Şehitler tara( farını, Alsan 

Cak feta yonoodaki 8Dtrt'p0 Ve 

depolarını gezecek, tedldkler 

yapacaklardır. 

Lf manda yapılacak yeni te 

sleat, bu tedklkattan ııonra ka 

ratlıeıırılacaktı r. 

Bergama'ya 
Gezinti., 

Turlng ve oıomobll kulübü 

nnn, haftalık seyahatleri başla 

mıştır. Bu hafla, ilk seyahat 

Bergama harabelerine yapıla· 

caktır. Turlnı kulOb azaları, 

bir veya lkl otobQıle Pazar 

sabahı Bergama'ya gidecek, ftl!a 

rıatlkayı, mılzeyl gezecekler, 

akşama döneceklerdlr. Turlog 

.kulüb, yalunda Dcğlrmendere 

nahiyesinde Ağa çiftliği ile Tf. 
re'nln Kaplandcre'elne birer ee· 

yahat terılb edecektir. 

( 

Hava Şehitleri 
ihtifali Gono. 

Der yıl, ikinci k4nuoun 

27 sinde yapılan bava şehit· 

lerl ihtifali, kııın en şiddetli 

zamanına teeadftf ettiğinden 

15 mayaa taribtoe bırakılmış· 

tır. ihtifal her yıl bu tarlhtc:ı 

yapılacak ve şehitlerimize şe 

ref ltrlle mütenasip daha par· 

lak ve bOytık tören yapmak 

imkAoı elde edllmlı olacaktar. 

Hıber aldığımıza göre, şlm · 

diden bava kurumu ve bir· 

çok mtıesaeseler, ihtifal için 

bazırlıomaktadırlar. 

Karşıyaka'da bir konser 

Kör Talebenin Başarısı 
Çok Büyüktür. 
--------~~-----~~----~-

Sağır, dilsiz ve körl~r eııstitilsOnde yapılan İm· 
tihan ve verilen konser hiiyük tesir uyandırdı 

1 - Davetliler konseri dinliyorlar 
2 - Konseri veren çocuklar. 

Pazar günü, Karşıyaka'da 

111ğır, dilsiz ve klirler ınOesse

ıealode kör talebe tarafından 

bir konser verilmiş, davetlilerin 

dı,rln tahaseO.slerl ve bftytllr. 

takdirleri ile kıuşılanmıştır. 

Konserden evel müessesenln 

teknik mesaisi hakkında talebe 
Ozerlode tatbikat yıpılmıotır. 

Davetliler bu tatbikatı ile alAka 
takip etmlelerdlr. Sağır ve dil· 

sizler Ozerlodvkl ees temrinleri 
ile gramer ve umorui bilgi 

lm:cağızlar, bir kabartma DO· 

tay• sfir'atle okuyo~o hararetle 

alkışlandı · imtihan bittikten 

sonra, allı keman, iki flüt, bir 

viyolonsel ve Oç piyano talebe· 

eloden mdrekkt.p konser takımı, 

latikl4l marşını çalmağa başladı. 

Bunların hepsi de gözlerinden 

m11hrnm blçarelerdf. Marı ayak · 

ta dinlendi ve programa geçildi. 

Rosalol'ııin bir opuaaıodan 

ozon bir paça dinlendi ve bu· 

nu, piyano talebesinden birinin 

çok alkışlanan ealoeo tıklbettl. 

Bunu Belllnl'oln La Somnam· 

bol operası taklbettf. 

Davetliler büyilk bir heye· 

can lçtodeydller. Gôzlerlni meç· 

hullere ve kendi lelerine dike · 

rek yaylarını çeken, tuolara 

dokunan talebenin manzarası 

özüm Kurumu 
Harp sonu·hOrriyet 
ve insan midesi .• 

____ ...... Glnlkçe m611petle§en, gittikçe 

(lzftmlere riyazi kaouolarıo, hendesi öl· 
çülerln lut'lyetine doğru bir 

müşleri buldu.. kafa ıhenğl kuran ve zaman 

Avropı'ya tetkik aeyahatlne geçtikçe maddtleocn elmdlkl 
çıkan ibftm korumu mddftrft ioeao tipi, aeağı yokau oto· 

Iemall Hakkı Veral; Romaoyı, matUı: bir makloe olmağa yfiı 
Avusturya, Macaristan ve Al· totuyor. Yaloız insan değll 1 

manya'yı gezmiş, bu yerlerde cemiyetler bile bu~an, korol-
büm kurumunun elindeki üzüm· . muı bl · makinenin beodeei in· 

tizama lçloP. alınmakta ve fert· 
terden blr kısmına mtıı:terl bal 

~ · ler, bo bfiyOk cihazın herhangi 
mo11tor. Berlln'dtıo Lnodra'ya 

v bir noktaBında dalma ayni ee· 
ll;"Çecek ve eeyahıta daha bir kilde lşllyen ayni hareketleri 

ay uzayacaktır. muhafaza ve idame eden, lra 

Halkevi avcılarımızın 
bir sürek avı. 

8Hlkevf avcıları pazar güntı 

parti baekaoı Yozgad eaylavı 

A vol Da~an 'm da lştlrakfle De· 

ğirmcodere nahiyesi civarında 

bir s(irekavı yapmışlardır. sn. 
rek çok zevkli ve e:nterl!Sao ol 

muştur. 14 domuz telef edil. 

mfştlr. Boolardan lklaloi bizzat 

Avni Doğan Turmoştor. 

Kamyonlarda 
sıra usulü 

Yakın vll4yetlcrle lr.azalara 

işleyen .lı..amyoo sablblerl, dılo 

belediye rtıhllğlne mO.racaatla, 

evvelce hanlarda tatbllı: edilen 

aıra Ue barl!ltet osolftnüo yeni . 

deo lhdaaıoı letemlşlerdlr. Bu 

yilzden kamyonculu arasında 

bazı hidiııeler olduğunu de ha· 

her nrmlo oldoklarmdıo be· 

ledlyo, yapaca~ı tetkikat neti· 

ceelod6 sıra ueulQnü tekrar ih· 
das edecektir. 

Kesilen deriler 
Kasaplık hayvanların kesil· 

dlğl aıradı acemi bazı yazücd 

ler tarafından derilerin delin· 

mek toretlle sakatlandıkları gö 
rOlmektedlr. Ziraat Vek4letin· 

den dtıo baytar mOdtlrlOğftae 

gelen bir emirde; iyi yOzme 

bllmlyenlerln hayvanları yftz . 

mekten menedllmclerl, devam 

etmekte olan bu halin önftne 

geçilmemek euretlle dıo piyasa· 

larda derilerlaalıin revacına ma· 

nl olondoğo bildirilmiştir. 

Şoförler 
imtihandan geçirilecek 

dt"alz, hauA euonuz olarak 

orada yer al.p lo gören birer 
alet, birer "asıla, birer parça 

olmaktadırlıu. Bu maltlo"' me 
deolyetln, müspet tekniğinin 

ve realitenin lı at 'i, eert bir 

hlel olmakla beraber, ayol Z!l· 

manda harp sonu cemiyet nl· 
zamlarının bir zaruret, bir th· 
tiyaç olarak icat ettikleri va· 
zlyettlr. 

Bo topla ve dl'~lelk ol11mı 

hareketin öte tarafında, ylr· 

mlocl a9rın bir ambalaj kol 

lcblyono hallnd4' l!Bkladığı ve 
örltOğtl bazı hakikatler de 

vardır: 

MeselA ferdi hürriyet, meae· 

14 ferdi kalıt hareketleri, me · 

selA ean'at, mesela edebiyat, 

ve llb .. V111ıf farından .. 

8QtGn bunlar, eöyle blr ifa· 

de de ıoplanıyor: 

Harp sonu olzamı, ar~ık ka· 

faya, ruba, şuura, yftksek kül· 

türe, bısttA edebiyat VHfaoa 

dayanın bütQo varlıkları ve 

kuvvetleri, kayıtsız, şartsız, hftr 

varlıklarıodao, dlzgln ve kon· 

trol kabul etmez, }ADI bOtOn 

kuvvet ve allAhlımudıo tecrld 

ederek, onları, mftıterek bir 

cemiyet dalreel içinde, kendi 

ana dlslpllolerloe bağlamakta· 

dır. Daha doğrusu, oolan or· 

gaolze etmekte, muayyen fel· 

aefe ve ölçülerle kafaların asıl 

hftrrlyetl, muvakkat bir mtld· 

det için mevkilnl bu abeoge, 

bo disipline bırakırken, bizde 

ou caoh ve eeaelı nokta göze 

çarpar: 

Bugfto ekmek hakkı htirrl

yct hakkından daha yftksek 

ıyard11 bir cevher olmuştur 'fe 

geniş halk kOtlelcrlnlo telakki· 

ııl de bilhassa bu yolda inkişaf 

etmektedir. Arada bir mtıbadele 

yapıl111, ekmeğini hOrrlyetle de· 

ğlşecek tek ferd bulonmıya· 

caktır. 

mefhumları Ozerlnde geçen bo 

tatbikat, 6 dllelz çocuğun muh 

telli denlerdeo lmtlhaolarllc 

bitti. Bu ırada bir dtlelz çocuk 

bir eablfelik bir kıraat parça· 

aını, normale yakm değil adet4 

normal denecek derer.ede oku· 

m11ğa muvaffak oldu. Ve şld· 

detle alkışlandı. Bu eeoe me· 

zuo olan 6 sağır, dilsiz talebe· 

olu mnbtellf aan'at şolıelerlnde 

yaptı ~ları eşya tf'ehlr edildi. 

Bunlardan tiç6 marangozdu. 

Kalfa derecesinde diploma al· 

mışlardı. Birisi çok zarif bir 

gardorop, diğeri kftbllı: bir ko 

'------------...) ınldlo, üçüncftaü yuvarlak bir 

ve ytıkselen muntazam, güzel 

sesler, davetlllerl anlatılmaz bir 

takım hisler içinde eürilkllyor· 

do. Konser tam bir ahenk için· 

de geçiyordu. Boou küçOk f 10. 

detin çaldığı bir sobo ile kil· 
çOk bazı pu~alar ve en sonra, 

çok sansasyonel olıo birinci 

kemanın yalnız çaldığı Mozart'ıo 

dokuzuncu sanatı takip etti. 

Salon eOrekli alkışlar içindeydi. 

Bondao sonra kör talebeden 

Şemalddlo'hı bestelediği Ro· 
maoce dinlendi n davetliler, 

bunu göa yaşlarlle karşıladılar. 

Belediyece blltün ooförlerlo 

yeniden taııf iye lmtlhınıoa tAbi 

tutulmaları kararlaştmlmııtır. 

imtihanlara bir haf t• sonra 
başlanacak ve bu imtihanda 

kazanamıyanlaıla eabıkalalır le· 

teo mcnedlleceklerdlr. 

Mide ile kafa araoındıkl bu 

korlı:onç mOnasebt.tıılzll~i de, 

harb sonu hidleelerinlo blr illeti 

olarak kabul etmek lAzımgellyor. 
Belediye orta masası yapmıştı. Bunlar, 

zabıta memurları herhangi bir mobllye mığaza· 

imtihandan geçirilecek 
Belediye zabıta memurlarını, 

halka daha faydalı olabilecek 

şekilde yetlotlrmek için üç ay 
devam etmek tızere bir kora 

açılmasına belediye refsllğlnce 
karar verilmiştir. Kurstan eonra 

belediye 11bıt11 memurları, im· 

tlhanı tabi tutulacaklardır. İm 
tlhıoda kaZ1namıyanlar tasf l· 

yeye tabi tutulıcaklardıt. Bu 
kursta ilk iki dersi belediye 

relııl doktor Behçet Uz vere· 
cektlr. (Balk ile belediye mc· 

murlarınıo ' temasları nasıl ol 
malıdır?) dersin mevzundur. 

Diğer dereler, belediyenin 

diğer şef l~rl tarafından sıra 

ile verilecektir. 

"Tan,, 
lstaobul'da çıkan °Tan., ga· 

zeleşl iki yaıma basmııtır. Re· 

f ikimizi kutlular ve ç11lışma· 

eında muvaf fıklyetlııl dllerlz. 

eıoda teşhir edilecek nefaeette 

eeya idi. 

Diğer bir çocuk ta tenidir. 

BI r kostllmiin muhtelif çarp•· 

larrndıo hazırladıklau ve ter· 

zillğln muhtelif ellşlerlnl gös· 

teren kumaşları siyah tahtada 

lğnelenth teşhir ediliyordu. Bu 

çocuk ta ölçü, biçki ve diki 

şlnde muvaffak olub diploma 

almı,br. Diğerleri oakıt ve dl· 

klş eübee!nden mezon edilir. 

Teşhir ettikleri muhtelif eşya, 

alakayı oyaodmyordu. 
Bundan sonra mozlk şube· 

sinden mezon bir kör kız ta 

lebenlo imtihanı yapıldı ve 

hayretle karşılandı. Bu kızcağız, 

blr normal lise mezunu dere· 

ceelode şeyler öğrenmişti. Oku· 

mak, yazmak, umumi malumat, 

Fnneızca ve Almanca gramerle 

ben.her tercüme ve koneena· 

tuvar programı He hazırlanmıt 

mnzlk nazariyatı vesaire., 

1. 

\çre ı· 

Konser saat 18 de bltti. Va· 

Jlmlzle, şehrimizde bulanan baıı 

aaylavlar, defterdar, sıhhat md· 

~--~---------~--
d O r ü, birçok doktorlar. avu· 

kat ve muallimlerle güzide bir 

kalabalık ta hazır bulooda. 

Müessesenin yükeek bir tek· 

nlğe ve ihtisasa iııtlnad edfn 

muvaf fakıyetl direktör doktor 

Necati Kemal Klp1 lo çalııma· 

tarından doğan eserler, takdir 

ve tebriklerle karoılandı. 

Orlıan Rahmi Göhçe 

Yeni durak yerleri 
Kordon ve GOzclyah hatla· 

rında lşllyeo otobOsler için gl· 
dlı n geliılerdo lazam ve lh· 

tlyıca göre yeniden bazı durak 

yerleri · teeblt edllmlı,tlr. , .. -.................................................................... ~ 

TAYYARE 
SI~EMASI TELEFON 3151 

Bugnndan itiba
ren 2 Film 

llerkcııln sevdıgl, herkesin alkıeladığı iki yObek, iki sevglll yıldızın iki gOıel filmi 

Jack 

41 Hü<elYlm FöDCSlUI 
llolt tarafından büyük bir kudretle temsil eılilcn hava tehlike11ioi ve tayyarecilerin kahraman• 

hklarrnı gösteren büyük film 

2 ~Bor Aşlk O==DülkAyesü 
Güzel Macar yıldızı Magda Schne;der'in içten gelen bir ilgi ile oynadı~ı oaheııcr 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

80 haftanın seans saatleri: Hocam fllosa 15-18,15-21,30. Bir aık hiUyeel 16,45-20 

1 Cumartesi ve pazar gGolerl 13,30 da bir aşk hlklyeslle hatlar. 
DİKKAT: Çocuk bftası münaeebetile bu hafta her gün ve her eeanııta çocuklara duhuliye 15 kuruıtur 

aTt'l1t uı•u ... ,...,.1111!••••1 

' 
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. ... -.. . ~ . ' . . (-locasını Ya

rahyan Talebe .. ..=iyaset Ve Aşk ---·····---iddia makamı don 
talebini serdetti .. . Edebi, tarihi mac<~ra romanı Yunan Parlamentosu Toplandı. Me· 

taksas ltimad Reyi Alacak. 
. . · . .,, ;ı"' ;. . • . 15 .. .Erk.-k oınalltm mekt~blodt:n 

Dok, bir ıQz~ür glhf eawya 

lrnetu: içeri girdi v" kollanoı 

açarok: 

- Dostum Hanrl. Boş gel· 

din! dedi. 

llı:t delllı:anh, hfrblrlerfnl gör· 

mekten do~an d,.rf n ve btlyftk 

bir memnuniyet fçlnde idiler. 

Çocukluk yaeıodan beri bir· 

birlerini tanımakta idiler. Baa· 

gemın eatosu, Oranjdan birkaç 

kilometre Sertnyon yaldnlnde 

idi. HHrlnln bahBBı Cezalrde 

bir harpte ôlmGetft. Bo sebeple 

dertn bir matem içinde kalmış 

olan annesi, Hıorl'yl ~iinlerce 

Ltıdovlk'lerln eato!!Ooda hıra 

kırdı . Bu ıuretle iki gımç ara 

ııında çôzfilmez bir dostluk ra

bııaeı korulrnnşto. 

IJOdovlk Parls'ıe kalmak mec 

borlyetlnde bulandı.ığu sırada 

Banri'yl dol annesi Avlnyon 

llıeshıe vermle lrll Heorl, 19 
yaşında Sen Slr (Harbiye) mt-k· 
tebloe girmletl. Mektr:pteo iyi 

bir notla çıkmış, ilk olarak 

mftliılm rtltbeslle c .. zalre Kona 

lıntlne etlvari zabiti tıylo edil 

mleıl. Ayunetlebo Bekir har· 

binde şecaat gOstermle bu sa· 

yede eOr'aıle yüıbısşı rüıbeslol 

kazanmışh. 

Yozbıoı olduğu ııırada takri· 

ben 30 yae!arında, iri, eıımrr, 

eert elmalı ve zeki bir adamdı. 

Dok GardrOıı : 

- Afrlka'dau ayrıldın mı? 

Diye eordu. 

Şimdilik, evet! Bundan 

eeklz gftn evvel aldığım bir 

ordu emrinde harbiye nazırı 

Mereıal Randon'un emirber za. 

bhllğlne tıyin edlldlğlm bildi· 

rlllyordu. 

- Tebdk ederim. Mesleğin· 

de çok ıebat ediyorsun. Yakın 

nkltte alay komandaoı, mira· 

lıy olıcağın11 eftpbe yolı:. 

- Maamaf lb, bo gilzel meıı 

lektekl eeri terakkilerlmln mft· 

teveffa babımın Mare~al ile 

olan eekl doıtloğa bağlı oldu

ğunu Hnıyorom. Emin bir ya· 

•ere ihtiyacı olan Mareşal, bı 

bam miıteveffa miralay Boage· 

mon'on oğlunu aklına getir 

mletlr. 

- Y anhı ta barelı:et etme 

mlı. Senden emin ve mftııteld 

bir yaver bulamaz. Senden her 

halde memnundur, değil mi? 

- İtiraf ederim ki doetom 

bnndın ıourakl hayatamdan ben 

fazlı memnun kalamıyacığım. 

Çcıulı:tı Parla'te, hiçbir do_tom 

yok, tamamen yıhıncı bir h•I· 

deyim 

- Doet bulmak ve tutmak 

...... ! ............... . 

ANADOLU ___ , ___ _ 
Günlük Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rftodıl ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mfidürO: Hamdi Nüzhet 

f darebanesi: • 

fzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partili binaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllıgı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelilı: 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruetur. -GııQ geçmiı nftabalar 25 lto.nııtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
: BASILMIŞTIR 

tae:Ukoım" v~rllın .. k eureı ile 

Fr.nto için gilç blrır.y değildir, c;rlcuıldığıodao ve üzr.rlnde bu 

kardeelm. lunıo bıçağın alıcm1eıudan kıza -----------------------111------------------------
- Fakat bı"nfm bfr asker rak m"krep müdür muavini RreldJ 

olduğumu ııoutuyorsom. Şimdi bademe ve Abdorrahmao'ı bı 
K r a I ikinci Yorgi, öoümnzdeki Perşenıbe (;ünii, Ma-

ye kadar sadece askerlerimi, çakla öldOrmf'k malı:eadlle ya 

zabitleri ııeveblldlm. Shillere ralımalı:la mızooo, ayni mek 
nevraya Çıkacak Olan Oonanmayı Teftiş Edecektir. 

hno görün mt'kte ne dereceye trbln eekl talr.>beııloden Giritli 

kadar muvaffak olacagımı bil. Ki:ı:ım'ın, •ğırcezada mobeke· 

mlyorom. mt:eloe diin devam edllmlıtlr. 

Parb, ~7 (Ihdyo) - Atlna'dan bildiriliyor: \'uoao parlameoto,u, bugOo öğleden eoora top· 

lanmış ve Merakııae k.abloeıloln programını tetkik: eylemlştlr. Parlamento, geç vakit tekrar topı,.. 

nacak ve ltlmad reyi m .. e'elr.alol mOzakere ed,cektlr. 

- Haydi canım. Üç aya kal· Mahkeme Hlono, ha duayı 
maz, ıeo de taoınmıyacak de· dlnlemeğe gelenlerle dolu idi. 

Genrral Metakl!B'eın, ltimad reyi almın kove,tle mobtP.meldlr. Zira liberallerden baoka, Popn· 

ler partlııl başkanı M. Çaldarls te MetaksH kabiaeeloe rey verece~lnl eôylemlştlr. 

recede df'ğlemie bolooureon. Mabakeme eon eaf haya gel role 

Pnls bu.. Nelere muktedir de olduğondıın dClnkil celsede iddia 

ğildlr. Sen, Parie salonlarında makamını iegıl eden müddei· 

Parlıı. 27 (Radyo) - Atlnadan bildiriliyor: Kral ikinci Yorgl, ôoftmilzdekl pereembe ~üud 

Fallroo körfezinde dooaom~yı teftl~ edecektir. Oooaomı, teftişten sonra açık deolzlerfl !ıareht 

edecek ve yaz maoevralarma baelıyacaktır. 

d11 eni terakkller elde edecek umumi muavini Şevki Suner, ----------------~----~ .. ~----------~~~~--~ 
bir delikanlısın. iddiasını eerdetmle, K4zım'ıo 

- Teşekkür ederim azizim katil kaııdlle yaralamak ıuçon· 
ltalyan Tayyareleri Adis~Ababa'ya 

Lndovlk! Fakat üzarlmdeld va dan değll, adi yaralamaktan 

zife de bu hususta bına mıiol mabkilm edilmesini fstemlşılr. 
olacaktır. ÇOokd Mareııl Ran· Maznun KAıım, müdafu11 için 

Badoglio'nun Beyannamesini Attılar. 
-------------don bf'nl intihap f'tmezden ev· kf'ndhloe eOz Ycrllincıo: .... 

vel Plclllml t,.dkik. etmiştir. - Bir dlyec .. ~lm yoktur. 

Beni Hkh falı:at çılıekan bir Drmleılr. Muhakeme blımlş ve 

zabit olar1tlt tanıyor. E~er P1ı1 kararın tef blml bogOne kal· 

ltalyan'lar, \'elıip Paşanın Ogaden Cephesinrle Yaptığı 
Tahkimatın Çok Kuvvetli Olduğunu Bildiriyorlar. 

rls Hlonlarına, Hray salonla mıetar. Adle Abııba, 'l.7 (Ruiyo) -

rıoa göre bir yanr leternfe ol Dikili davasl Royın Ajoıa•ın hn: 
eaydı, hlı; eOpheslz başka biri Bu •arlah bir lıalyan teyya 
elnf Bl"Ç,.rdl. Dikili muhaeebel hoıııoııl) ~ rf"Bi , .. brln O:urfnılt! oçmue ve 

iki ki L d L lı: mf"moro soı,.ymao Naci'olrJ 8 d il 1 f"8 ar•• •e, ••r!Jı ar a oğ o,nnn mzıısını taşıyan 

eıya {?;enle birer koltoğa oıor l8 bfo lirayı lbtllli eur .. ıtle bir tıkım tıeyırnnameler atmış. 
muş ldllr:r. zlmmatloe g .. çlrmekle mızooo tır. Tayyar,. g11yl"t alçaktan uça 

l,Qdovllc gftlerek : olarak •gırcezada mııhakeml"• rak akropatlk barf'k~tler yapmış, 
- Hanrl hail l"l!ld.Banrlılo ılne dan denm edilmiştir. Va- kanatları evlerin 11çaklarına 

l L b L bl d zlft'elnl ihmal etmek eoretl1e lı: d Çil ıema .. tao ., ... a rıey a . çarpaca erecede alçalmıetır. 

ıilom~yorııun. MOlı:ewmel bir bu zimmete sebebiyet vermekle Ahlan beyannamelerd .. ; halka 

arkadaı, tam bir lneaneın. Fa maznun dl~er memurlar da karıeıklık çıkarmamaları, yol 

lı.11t ııana bir kueor bolmık IA mahkemede idiler. Maznun Sil ları bozmamamaları, ilerlemekte 

zam gelıe, zeTk hayatını ıHme· leyman Nacl'oln eski mıbku olan ltılyan orduıooa mOşkftlAt 
dlğlol tek kuenr olarak gôıter· mlyet kararı ıorolmoıtn, ceHb çıkarmamaları tavılye edilmekte 

mekte ter1ıddtıd etmem. gelmedlli •olaııldığıoılan moha· n ahali itaat eulgt takdirde 

Zabit, arkadaıının bu cemi kemeolo dnamı 18 mayııa hı· mallarına ve canlarına doku 

1 LJt x ı ı · ralulmııtlr. ea.rane !uz er ne cevap nr· nulmıyacığını, abl takdirde 

medl. Zevkten adeti korkardı. 1 B d 1 hın konetlerlnln kendilerini 
Neden korktuğunu bllmeıdl. 0 rsa 8 mahvedeceği bildirilmekte, hal· 
Falı:at çalışmak, onun için ta· ._ ___________ _ ,_

1 
yan ordusunun f Adle. Ababa'ya 

bli bir ihtiyaçtı. tJzüm şatışları: yaklaıtığı ve Harar'• glhmek 

- Sonu var - Ç. Alıcı K. S. K. s. Clzere bulunduğu; ltılyan'ların 
~~~-~----~~~---

Yeni n~rixat: 89 H. z. Ahmet 9 9 25 bu bôlgeye refah getirmekte 

Yeni Adam 
23 Vliel 14 25 14 25 olduğu kaydedilmektedir. 

15 Koope. lttiba. 10 25 11 25 Roma, 27 (Radyo) - Popolo 
Yeni Adam'ın 121 inci sa· 

yııı çıktı. lçladeld yazılar ara· 

sanda bllbaeeı Iemıll Bıkkı 

Baltac oğlu'nun °8Jze f lkJr it 
zım değil ml?11 Nurullah Ata · 

nın "Terakkiye dair,, doktor 

fzaed'ln ŞadaD'ın "Atak (Eroı) 
ile mftcadele,, Klan• Kuse'nln 
0N111yooıl ıoeyallzm nedir?,, 

Yahya Sılm'ln ',Klasikler,, Dr. 

Sadettin Ve~ıt'ın "Kendimizi 

tanımık zarureti,, makaleleri 

ve diğer ehemmiyetli yazılar 

vardır. Tavelye ederiz. Flıtl 

10 kuruetor. 

15 F. ı. Abdul. 10 10 D'ltalya gazeteıılne göre, Erlt-

20 M. Ali M. 11 12 50 re'lllerden baıkll diğer bir kıt'a 

10 H. z. Sftley. 10 50 10 50 De11le'nln cenubona ilerlemek· 

4 S. Emin 12 50 
176 Buganka 1atı1 

506870,5 VftokQ ıatıı 

507046,5 Umum yekt\n 

Zahire şatışları: 

12 50 tedlrler. Bazı rahlb •e raslar 

teelim olmoelardır. Necaıl tara 

fından zencire •orulın bir raıı 

da iltica etmlı, Goccam laya· 

nının .inam ettiğini yızmak· 

Ç. Claıi K. S. 

85 l Buğdıy 5 50 
460 Kendir tohu 5 50 
135 8. pımulı. 37 

1566 Kilo yapık 62 25 
2719 " K eniz 12 
3546 » IDHOn 14 

• 

K. S. 
6 
5 50 

40 
63 50 
12 
14ı 

• • 

f JıCr her Şt') s111 sabırsı1l.ındırı)Or \t ıııızlrrııtırı\or .. ;ı, "!:" ufak b 
:ıksılık fıkırlerıııııı alı·iisı edı)orc:ı. rgeı 1;erdt"rı m İcıı 111111111) .,~ .. l"şlı!' 
Jırl; b ti f • • • ""• ' I~ 

ası ır sııı~r erınııın trnrp bıılıı)rli artmıştır. lırnıız vakıı \ arkrıı ı, 11 
leııalıi:ı gıdcrnırge a{'('lr ediniz. 

Bromural ·Knoll 0 

iı.ııtın dıın) .ını~ ıa-rııdı~ı hir nııi sekkin olup kn) beııiğır111 rah:ııı, il\ kıı) 
11 

ıc alı)clı sııe ı:ıdc rder. - Trsiri g:ıyeı srridir. - Bronıur:ıl'ın ,;,ç bir 
l:ttarı yokıur. 

10 •t '20 ~ompnmt)i ha\I ıup · 
lcrdt tcuntltrdt rtçtıt ılt saıılır 

Kn eli A ·G., kımye\'İ maddeler fabrikaları, L ud w igs haf en sı~h j n 

tadır. 

Mogıdlıyo, 27 (Radyo) -

Cenub cepheılode ltalyan'lar 

şimdiye kadar 700 kilometre 

yol yapmıılardır. 

Roma, 27 (Radyo) - Doğu 

Afrlka'ya eevk için Napoll'ye 
700 ımele ıevkedllmlşllr. 

Roma, 27 (Radyo) - Ma 

reeal Badogllo'non bir telgra 

fına göre, metr'llk Bıbee mO 

blmmatı ara11nda 2000 dom dom 

karıunu çıkmııtır. Bunlar Jn. 
gllfl mamolAhdır. Somali vali 
vekili de b1rpta yaralananların 

yaıde yfrmlbeolaln bu ıekllde 

mermilerle yaralandağınl bildir· 
mlıtlr. 

Parle, 27 (Radyo) - ltal 

yan aekerlerl iıgalleıfoe aldık · 
ları yolları 3000 amele ile ta. 

mit ettlrmlelerdir. Adlıı-Ababa, 

DeNlfe yolunun da dôrtte biri 

tımlr edllmletlr. Saııabaneb'te 

harb denmdadır. General Froçl 

Uerlemektedlr. 

Roma, 27 (Radyo) - Saea 

baaeb'de devamda olan boyok 

harbde Harar yolunu kapayan 

mGılahkem mevkfür ltalyao 

ların eline grçmlştlr. 

MeHjero gaeeteslae göre, 

Graçyaal orduıa, lntizımla ça. 

lışruekıadır Graçyanl'nln erka 

oıb,.rbly,. relıtl Abart Gurabal· 

den barekılıı idare etmektedir. 

llnl .. yi~ adımadımdır . 

06adeo'ln olmallnrld.1 barb 

eabaeı Vchlb paea tarafından 

fnkallı:fe bir surette tahkim 

edlhnletlr. 

General Veroenln koneılerl 

Oakomedo şlmallndf'I ilerlemek 

trdlr. Yerli Hkerler bo cephe 

de birçok m evzileri almışlardır. 

General Fruçlnln askerleri. 

nln önftnde Babee ordoeu bn 

yük bir mhlı:nemet göstermiş 

tir. Bu mukavemet Babeı, or· 

dosuna yO:derc maktul ve mec 

ruha mııl olmuştur. Habee 

mukavemeılnto yarısı kmlmıe 

dt'mektlr. 
Faelst gönOllülul, kooeolos 

Plyetro"ouo lctııresln le eolrJa 
birkaç m(htahke:n mP-vkl nb· 
tetml~lerdlr. 

İtalyan tayyareleri Dıgabur 
Bula!" ve Sa~abatek müdafaa 

hattına yeoleen 18 too bomba 
atmıelardır. 

halyaolar llerledlklerl 200 
ldlometrellk sahada birçok köp· 

rO yol y r.pmıelardır. 

Dakabor0 8alala müdafaa battı 
kırıldığı takdirde Harar yolu 

açılmıe olacaktır. Yağmurlar 

vaziyeti işkil etmektedir. 

lngiliz Gemileri Cebelüt· 
tarıktan Ayrılıyorlar .. 
Ct'belftttarık 2'/ (Radyo) - iki loglllz mohribl dahı bugiln 

hareket etmlı ftç tıne de yarıo hareket edecektir.• 

Neleon hattı h1rp gemisi, Anayurt donanması, amiral gemhl 

eıfatlle Afrika'oıo şimal 11blllerlnl ziyaret edecektir. Hud drit 

navto, İspanyol adalımnda bol anmaktadır. Diğer iki zırhlı da 

CebelOUank'ı tetketmek bazırlıklarıodadır. 

••• 
Bir Ingiliz, Bir Norveç 

Gemisi Tehlikede 
-

Telsizle imdat istiyorlar. Bazı Va
purlar Yardıma Koştular. 

Londra, 27 (Radyo) - Senlı:alten lamlodekl Ingilfz gemiııi, 

48,8 derece tul dairesinde bir kazaya maruz kaldığını ve eo ıl· 

makta olduğunu telsizle blldlrmle, imdat tatemlştltlr. 
" Alman Bremen gemlaln.:fen gelen bir telıılzde de, Semkaltan 

vaporonuu imdadına koşulduğu ve öğleden eonra orada boluna· 

lablleceğlol ftmit ettikleri haber verllmlıtlr. Bir ellep te yardıma 

koşmaktadır. 

Nevyork, 27 (Radyo) 

misi, etlantlk şlmsllnde 

mittir. 

- lvankae ismindeki Norveç yak ge· 

kazaya uğramış ve telıılzle • imdat iste· 

Loudra 27 (Radyo) - Batmakta olan lugillz gemlıloln im· 

dadına Bremen nporo yetlımlıtlr. Gemi 3500 tonluktbr. Yirmi 

beı tayfası nrdır. 
1 •• 

Şuşning ile Starhemher
gin Arası kçılmış. 

' Londra, 27 (Ôzel) - Avusturya bışvekll manini prenı Star· 

hembug'in nutku, Şu~nlog'e karşı açıkça bir meydın o.._omak 

tel4kkl edilmektedir. Şueolog, Haymverh'Jerln ıllAhtın tecrld 

edllmeelnt istemekte ve bunda ısrar eylemektedir. Starbemberg 

ise buna muhalefet etmekıedlr. FOnika rezalettnd~ Haymverh· 

ledn de alikldar olduğa blldlrllmektedlr. Bu yakınlardı Avua· 

turya kabtneslode bftyflk dı"ğişlkllkler beklenmektedir. İki gurup 

da birbirlerini tnkblh için kırar vermişlerdir. 
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Nlean 27 

Bergama'da Bayram Güzel Geçti. 

Bergarnada bayram irıtibalarından .. 

Bergama, 27 (Özel aytarı· 1 heftrısı kazımızda neıe lleikut ·• da söylevler verilmiş, atletizm 
nuzdan) - 2~ Nisan çocıık lolanmaktadır. O gQn okullar· ruüeabakelırı yıpıl_mış ve gece 

LDenizli'de Yeni Bir Mektep jPar
lak l~örenle Açıldı. 

Merasimden bir intiba: 1· Parti başkanı Ilamdi Berkmao, 2 De 
'ti.izli mylavı Yusuf, 3 · Vali muavini 1'altiı, 4- Maarif müdürü .. 

Denizli, (Bnsuei) -Vilayeti- çok zevat hazır bolunmuolardır. 
nılz, her sene yeni yeni moal· Maaıif müdQrümüzün mek· 
llmler kazanmaktadır. Balkı · tepçillk sahasındaki husoei gay· 
nıızıo, mektep inşaatı etrafın ret ve alakalarını da takdirle 

dakl maddi ve manevi mOzahe· anmak ldıımdır. 

de bir mOsamere verllmletlr. 

Kımk nahiyesinde Atıtilrk ını. 
tanın açım töreni de yapılmış . 

tır. Dikili'de verllc:n ve sabahı 
kadar devam eden baloya bal· 
kevlmlztn mftzlsyenlerl gönde . 

rllmlştlr. 

Faydalı yağmurlar - Bütün 
ürüulerlmlz için faydalı olan 

nisan yagınuro bol bol ya~ 

maktadır. Bo yağmur çtftçlle

rtmlzln yüıönü g0ldôrmtlş1ür. 

Çalda belediyecilik 
Çel, ( Bosuei) - Kazımızın 

genç ve çalışkan belediye reisi 

Halid, bilhassa eon zamanlarda 
çok horab, toz ve çamur içinde 

l>olunın çarşı ve bftkumet cad· 

delerinin vazl) elini görerek 
bunları yeniden döeetmektedir. 

Bazı yerinde kanallzHyon ter· 
tlbalı alınmaktadır. Hazirandan 

itibaren pazarın bir kıamı çarşı 

içine kaldırılacaktır. 

retl, çok büyOktür. Perıt, mal 
zeme hususunda hiç bir esir· Manisa'da Sp9r 

Gaziantep'te 
Eti'lere aid eserler .. 

Gaziantep, ( Busuei mobıblrl· 

mlz bildiriyor) - Aotebe 45 
kilometre meeafedeld Cabıhil · 

yıllı., 12 kilometre meaafedekl 
Dülük ve 80 kilometre mePafe. 

deki Zeoclrll'de Etl'lere atd 
birçok: ıiear buluomuştor. 

8u1Jlar şimdiye kadar elde 
edilen Eri t"Berlntn en mftkem· 

melidirler. Ankera'ya gönderil· 
mlel~rdlr. Yukarıda Zenclrll'de 

bulanan asudan bir kısmının 
fotoğrıflel görGnmektedlr. 

Zencirli lıi'iyiik'te bulunan Eti 
e.~erlerindcn bazıları 

Alaçatı"da 
Bir Vak'a Oldu. 

Çeşme kazHıoın Alıçatı oa 
hlyeslnde bir vak'ı olmoştur. 

Apo Mustafa adındı birisi; na· 
blyeoln kahveıılnde otorın Bık · 

kı adındı birine öldOrmek kH 
dile sllAh atmıesı da bir hOsnü 
teaadOf eseri olarak attığı kur· 
şun bota gitmiştir. Apo Moa 

tafa ıotolmuotor. Tahkikata 
göre vak'ıoın sebebi, Apo Meh 

med'fo, lbrahlm adında biri 
tırıfıadan öldftrtUmOo olan kar· 
deşl Apo Muıtıfa'nın ölftmilo· gemesl görülmemiştir ve görfll· 

ınlyecektir. 

Davas kazasının Kızılca Bö· 
lak nahiyesinde de tem devreli 

- den doğan dava mes'elesldlı. 

Eğer Gençlere Yardım Artırılırsa Tahkikatı. devam ediliyor. 

bir mekteb açılmıştır. Merasim 
ço.. parlık olmuştur. Parti 

Baekaoı Denizli eaylavı Hamdi 
Beıkman ile yine Denizli say· 

lavı Yoımf, Vali muavini Blk· 
met Bay111l1 Denizli Belediye 

Reisi Naili, Maarif mOdtırQ 
Ziya Boyacıoğlu, Helkevl reisi, 

Encümen azaları ve diğer bir 

Muvaffakiyet O Nisbetıe Artacaktır. -:'masıardao anladığıma (Öre, 
.. vali ilbay Morad Germen'fn bu 

çalıema ve movaffıluyetlnden 
fftlhar hissesi de bOyüktilr. 

ÇiJnkil Manisa ullel gençlikle 
herzamın alAkıdar olmoı. onları 

dalma lklZ ve lread etmletlr. 

Neteklm bosenekl vllAyet mec· 
llslne 2 bin lira tah&leat konu· 
lob muntazam bir 111ha yapıl· 
masına ve ırlhünler inşasına 

da Amil olmuıtor. Şimdiden 
lneaaı levazımı da hazırlan-

Atkoşuları 

Heyecanlı ve 
Alakalı geçti 

Y arıt •e ısldb encQmenloln 

Ilkbabar at yırıılarının sonun· 
coso Pazar gftnft K.ızılçullo 

alıinıada güzel bir havada ya· 
pılmıotır. Koooları görmek için 

~elealer çokta. Vali Fazlı 
GtUeç, VllAyet ve Belediye er· 

kAnındın bir çoğa, bunlar ara· 

slDda idi. ÔodmOzdekl hafta 
Mohaaebel Hususiye at yarıtl•· 

rJOdan sonra, menimin koşu· 

ları sona ermlt olacaktır. 
Pazar gilnktl koşulara saat 

15 te bıolandı. Üç yaşındaki yerli 

yırım kan loglllz atlarına 
mıhene 645 lira ikramiyeli 
birinci koşuda koşan altı hıy· 

vao arısında şiddetli bfr mftca· 
deledeo sonra Emir Salib'tn 

( GülOzır ) ı birinci, Prens 

Hal!m'ln ( Tihu ) BU lldncl ve 

KAzım Koroyan~an (Kontes ) 1 
ÜçüocQ geldi. 

Dört ve daha yukarı yaotıkl 

yerli yarım kan Anp ve Halis 
kan Arap atlarına mab&os tldncl 
koşuda bir etlrprlz o ·du, yatlı 

olmıeına rağmen Tevflk'ln 
(Sada) sı birinciliği ıldı. Ah 

med'tn ( Üolil ) eQ ikinci, 

Kemıl'ın ( Aldenie ) 1 Gçftocü 
geldi. Handikap olan bu koıoyu 
dört ve daha yukarı yaıtakl 

loglllz at ve kısraklarına mah 

sus gftzel hmlr koıoau takip 

eut, ikramlyeııl 114.8 lira idi. 

Akif 'in ( Tomru ) eo birinci, 

(Markiz) 1 ikinci ve (Bekyar) ı 

OçünciJ geldi. 

Dört ve daha yukarı yaıtakl 

yerli yarım kao IoglUz atlarını 
mahıos dördOncQ koıuya 6 
hayvan girdi, Abmed'lo ( Cey· 
lın ) ı birinci, Emir Sııth'fo 

( Alemdar ) ı ikinci ve ( Semi· 
remle QçOocü geldi. 

Beşinci koşu, ilç yaaındakl 

yerli yarım kan Arap ve halle 
kın Arap at ve kıaraklarını 

mıheoatu. Koşın üç hayvan 

uııunda Fevzi LOtf l'nlo (Galib )1 
birinci, ( ÔocQ ) eO ikinci ve 

Ahmed'in ( Atef ) 1 OçOncQ 
geldi. 

Beşiktaş 
Bartın'da lr
tnaklar Taştı, Bir 
Kişi de Boğuldu. Manisa Yıldırım, spor takımı .. 

mışhr. Ankaragücn ile 
Fikrimce, MınlH'da gençliğe 3.3 berabere kaldı .. 

yardım nlebetl ne kadar artı· Bartın, 27 ( Radyo ) - 24 
Hat bllA faııala yagan yağmurlar 

neticesinde ırmaklar'ın suları 
altı metre yilluelmlştlr. Bir san· 

dıl devrllmf 11, bir kişi boğul· 
n:ıoetor. Yağmur şimdilik dur· 

doğundan aşağı mahalleleri 

tehdit eden sular çekllmeğe 

ba~lamıştır. 

MınlH (Busuei) - Boeene, muvaffaluyetJI neticeler almak· 
spor sahasında hO.yOk bir lnkl· tın başka, Manlsa'nın bilyftk 
şa( beklenmektedir. En ileri bir k11ım gençliğini de 11lne-

adımı atacık olan teşekkiU de sinde toplamııtır. lzmlr'le yap· 

Yaldmmepor kulübiidür. hğı temaaların bazdarındı ve 

Bu kolilbfl, lzmlr ve İzmir dl~er komşu vilayetlerde ken-

takımları da tanırlar. 16.8.934: dini göstermtı, fotboldın başka 
de kurulmuş ve kısa bir m11zlye atletizm, temsil işlerinde de 

malik olmasına rağmen çok kendini tonıtmıetır. Yaptığım 

AVRUPA'LI KADIN ftzerlnde bir Udengor sultanhğı 

ve bir Rahayak şehri ırama· 

eınlar .. 

Kozmopolit 

-3-
Bo esrarlı vaziyetin lz&batım 

bana blrgQo Pekinde Grand 

otelde, tracadan gOneşln moh· 

tcşem batışı seyrederken ar · 
kadaşım Cengiz vermişti. 

Bu Cengiz de esrarengiz, 

fakat berşeyl biten bir adamdı. 

Uzak şarkın her yerini gezmiş, 
@Örmilş ve milddet le Rahayak· 

tı bir banka dtrektörlOğüode 
bulunmuştu. 

Udengor'den bahsederken, 

lnahud Japon kauçuk müesse· 

•ini tahattOr etti. Mahud kü· 

çQk adamcığı, Jıpon'u da hl· 
llyordo. 

VE MAHRACA 
asri Roman 

). L. Mortenden 

- Evet, evet ·dedi· ofık, 

tefek, gırib bir Japon .. 

- Kauçuk fabrikasını .. 

- Hayır .. Fakat karıyı hl· 
llyorom .. 

Kendisine hayretle bıktım. 

- Hayrete lfizom yok.. Bu 
fabrikama hlkdyed es1Ben bir 

kadın (meceresındın, bir aok 

torlhlndeo ibarettir. Evet.. bir 
aşk tarihi.. 

Doatom bu macerayı anlat· 

mağa boşladı. Ben de not 

euım' .. 
Yalmz sevgili karllerlmden 

~imdiden rica ederim; harltıı 

Sultanlık gibi bu şehri de 

haritada ve kltablarda bulmak 

milmk.On değildir. 

Ba iki lsnıl hen verdim, 

çftnkd hakiki isimleri 111klamak 

mecburiyetindeyim. 

Fakat... Bu iki noktadan 
başka maceranın baştıobışı 

hakikat olduğunu temin ede· 

rlm. Ben hu aşk macerasına 

ne bir hayal, ne de fazla bir 

hakikat katmadım. 

-2-
BİR MUALLiME 

Tramın kız llseslnio İngiliz· 
ce öğretmenı Ondren Grlmond 

btiyilk saılı bıktı, saat 4 .. 15 1 

gösteriyordu. Şa hılde, ders 

başhyalı on daklkı olmuştu; 

rılırsa, muvaffakıyet te o nls· 
bette fazla olacaktır. 

Ve bu suretle Mani Ba&poro, 
bilhassa Y ıldmmspor, garbi 

Anadolo'da bftyQk bir varlık 

teşkil edecek tir. 

Seyyar muhabir 

Sükrü 

ne fena.. Ne fel4ket .. 

Genç kadın, hayatının bu 

kadar boş bir gOnftnft hls11etml1 
değildi; iki bılyük ve ozon 

11ene oluyor ki, genç kıdın, 

Ondrev Grhud her Hbah eaat 
sekizde, Hrftkeel sokağının mel· 

tevazl evlerinin ikinci kaı.nda 

olan basit odaeını terkeder, 

tramvaya binerek Tramın lise· 
sinin büyftk bpıeı önOode 

iner ve ancık saat altıda hu 

somurtkan binayı terkedehl· 

lirdi. Dersleri çok ve yorucu 

idi. 

Akşamları evine yaya olarak 

döner; haf lf ve Hde yemeği ol 

kendisi hazırlardı. Akıım ye· 

meğl de yumurta, biraz ııoğuk 

et ve bir meyvadıo ibaretti. 

Yemeğini yedikten eoora iyi 

yaomıa bir eobı, bir grımafon, 

K 01011 v ..... -. 

Ankara, 27 (Ôzel) - Boraya 
gelen Beılktao takımı dil" ikinci 
maçını AnkaragdcQ ile yapll. 

StadyOm seyircilerle dolmootu. 

Bıkanlar ve tıaylavlar dı seyir 

eller arasında bulunuyordu. Maç 

çok heyecanlı oldu ve 3 3 be 

raberltkle neticelendi. 

birkaç kltab bulanın odıeını 

kapanır, geceltklerlnl giyer, 

nef Is bir Havana 11lgarasın1 

rakrr, dlHnlardan blrltılne uza· 
nır, yı romıo okur, ya da gra· 
mafonda gazel bir vıltı dla· 

' lerdl. 

Genç öğretmen kltablarını 

Mıdam TOrben'den alırdı . Llae 

öğretmenlerinden olan kocası· 

nın 3lümilnden 11onra Madım 

Tarben Gambeta bolvarımn 

Plerre ıokağı köıeslnde ·bir 

kitapçı dükkanı açmıa bu 110· 

retle geçiniyordu. 

Mle Ondrev Madam Tilrbenl 

Bolou'da "Deniz otelinde,, 929 
senesinde, bıbaeının malen ve 

sıhhat hlbarlle berbaı bir hale 

geldikten sonra bulundnkları 

ııırıda tınımıştr. 

- Sonu Var -

Viyana ve Güneş 
2 · 2 Berabere 

Oyun çok gllzel geçti .. 
htınbul 27 (özel) - Viya• 

nanın en konetll taltımların · 

dao 8ıkova, don ikinci maçına 

Güneı taktmı ile yaptı. Maoı 

Şıtzl idare ediyordu. Birinci 

devrenin dokoaunco dıklkHın · 

da Bakovı eağ içi tıkımının 

ilk golüod yapta. Yirmi bet 

dakika blklm oynıyın Vly•• 

oılılar, bundan ıonra gevıedl· 

ler. Oyunun miltebıki k~amı 

Viyana nıaıf eıh1&ındı oynandı. 

33 Oncft dakikada Melih, Re· 
bllnlo pasını hoınQ istimal 

ederek şıhei bir inle yıptı ve 
mOdaf ileri atlatarak topla be· 

raber Viyana kalesloe girdi. 
Birinci devre 1 1 berabere 

blui. 

lkfncl devrenin üçftocü da· 

klkHındı Vlyaoa 'hlar, Gnneo · 
Jtlerln bir akıoıoı durdurmak 
hterlerken p!!nıltı oldu. Gilnee 

handan istifade ederek bir gol 
dabı yaptı . Fakat altıncı da· 

klkada Viyana sağ fçl gene 
şahsi bir akınla takımın ikinci 

golOnil attı ve beraberliği le· 
mln etti. Bundan sonra her 

iki taraftı gol çık~ramıdılar. 

Maç 2·2 beraherliklo neti· 
celendl. 

Bornovalı 'Jar 
Akhisar' da 

Bornava, (Hususi) - Bornava 
Gençler birliği Spor kuloba 

Pazar gün il bıeları oda reisi eri 
parti ldrre hey'etlnden Edhem 
Peklo, eczacı BOsnü ve Bedii 
olduğa halde Akhlear'ı bir gul 
yıpmıı ve bilveelle Akhlaar'Jı 

fudbolcularla da bir maç yıp· 

mııtır. 
, 

Akhiear'a hususi oıobıl&le 

gldllmlştlr. Akhl111r'hlar bOyQk 

mlHflrpenerllk gö~termlşlerdlr. 

Maç çok Hmlmi ve heyecanlı 

geçmtılir. 

BAkem oyunu eyi idare etmlt 
yalımz ikinci dnreyl biraz faz . 

lacı uzatmıştır. Bu maçı Bor· 

novah'Jar bire karıı ftç eayı ile 

kazınmıılardır. 

Akhltıar'da bir gençlik faali· 
yeti olduğu göaakftyor. Bllhaeea 
AkhlHr halkı eporo çok sevi· 

yor. Akeım Gıerl Bornovah'lar 
Akhisar gençleri tarafındın 

oğorlanmıılır ve gece saat 22 de 
Bornova'ya dönm'ftolerdlr. 

Aydın'da esnaf 
birlikleri kurulacak .. 

Aydın vllAyetl her yıl oldu· 

ğu gibi bu yıldı İzmir pını· 
ymna ietlrak edecektir. Bunan 
için tecim ve eodü&trl başıek· 

reterl Mazhar Nafiz kardeolmlz 

lzmlr'e gelmiş, ıarbaylıklı le· 
masta bulanarak Aydın pavl· 

\ 
yonlarıoı ayırtmııtır. 

Aydın'dı henilz esnaf birlik· 

lerl teekllAta yoktur. Bu birlik· 

lerla koroloı durumlırıa' in· 

celemek l&tlyeıı: Mazhar Nafiz, 
dün parti batkıo'mızı ziyaret 
ederek birlikler bıkkındı lzı · 

hat almıttır. İzmir tlccret odaeı 
ile de ayni mevza etrafında 

tem111lar yapıcıktır. 

Polis motörft 
İzmir emniyet mGdO.rlOğd 

motörft, Ege vapuru ile Ietın· 
boldan gelmlıtlr. Zabıtı; bun· 

dan sonra hu motôrdo limanda 

asıylelo temini veaalre ltlerlode 

çıhaacıktır. 



Altay, EskişehirTakımı
nı 2-1 Mağlôp Etti. 

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

Fransa'da 
Seçimin Birinci 
Devresi Bitti . Avam Kamarasında Müs- Mısır Kralı 

Noksan kadrolu Altınordu'ya karşı aldığs ne· --·-····---- Başı 1 inci salıif ede temlekeler Mes'elesi 
Tekrar Konuşuldu. 

Can çekişiyor tice sadece bir sfirprizden ibarettir. 
- Başı 1 inci sahifede -

bulunarak (Ahay'ın Izmfr moh. 
ıeUtlne yakın bir şeklide tak· 
vlye edildiğinin kabulftn11 ve 

hmlr muhtelltl formasUe çık · 
masmı ) istediler. Mıntaka he· 
yetinden Doktor Mldhat'la fud 
bol heyetinden Belediye Reis 
muavini Suad ve daba bazı 

zevat araya gfrdller, fhtlltlfı 

halle çalıttılar. Bvnun üzerine 
Altay JklocJ takımından Cemil 

ile Şaklr'I ııağ açığa da yine 
ikinci takımdan Saim'I alarak 
kendi kadroelle ve 3 iki ncl 
takım oyuncusu ile sahaya çıktı. 

Demlrepor, en kuvvetli kadro 
ıono çıkarmıştır. 

Hakem K S.K. la Esat.. 

İlk beo dakika mleaf lrlerln 
akınlarfle geçti ve beşinci da· 
klkada Altay, topu kornere 
atarak bir tehUke atlattı. Da 
klkı 7 .. Top Eover'den solaçık 
Hakka 'ya, Hakkı 'dan Basri'ye, 
nihayet Vahap'a geçti, Vahıp 

da. biç beklemeden ağlara tak · 
lı. Altay derhal açıldı. Mlsaf lr 

mtldaf ileri fedakAraoe çal•ıı 

yorlar. Altay devamla htlcum· 
larda . Dakika 16.. Baerl'nln 
bir eoıuno, kaleci kornere ali· 

yor. Dakika 18. İlyas1JD bir 
fnlıl ve gene korner. Saim çe· 
klyor, solıçık: Hakkı bir kafa 
Ynruşu ile Ahıy'ın IJdncl go· 
IDna Demlrepor kalesine bedi· 
ye ediyor.. Alt•y bugftn çok 
gOıel.. ROzglr ve gOneıln aley· 
hinde olmaeına rağmen nlııbi 
bir hakimiyet teels etmfı .. 

Dakika 28 ve 30 da Vahıp'la 
1Jy11, muhakkak 2 gol fırsatı 
kaçırıyor.. Onlar da bir iki fır
sattan istifade edemiyorlar. Dev· 
re 2-0 İzmir lehine bitiyor. 

İkinci devre ml11flr1erln akını 
ile bıılıdı .. Artık sert bir oyun 
veriyorlardı.. Altıy, gene hA· 
kimdi. Dakika 1 O, misal trler 
Hğıçıkları eıld K.S.K. la İs· 
mıll'ln şıhei bir ıkıoındıo ilk 
gollerlnl kaıındılırl Kaleci Cc· 

mit, havadan gelen topu plon· 
joulı karıılamık gibi bir yan· 
hılıkla bunı sebebiyet ver· 
mlıtl. 

Dakika 3.. İlyas. iki mftda 
flln araeından sıyrıldı, fakat 
mlaaf lr kılecl, lzmfr'U oyun· 
coaon ayaklarına ahlarak ka 
leılnl bir golden kurtardı. Ban· 
dan ıonra, oyunun sert, asabi 

havası btısbfttftn fenılııtı. EH· 
ıen favolltl bir oyun ılstemlne 
malik olan mlsaf iri er çelme 
tıkmak, tekme atmak, elle tut· 
mık, kale arkalarından mGdı· 

halede bulunmak gibi hareket· 
lere bışladılar. 

Bir haf ları mOtemıdl yen 
ayol şeyltrl yaptığıudan hakem 
tarafından dışarı çıkarılmak le· 
isteniyor. Mfsaf lrlerin ihtiyat 

[Jakem, Altay ve Demirspor 
haptanlan bir arada .. 

oynocu ve idarecileri sahada 
toplanıyorlar. İtiraz, itiraz Qe. 

tOoe.. Oyan beş dakika duru 
yor. Nihayet oyuncu çıkıyor, 

fakat ıol açığın da ayni haıa 

lırı dOemesl, onun hakkmda 

da ayni kararı verdirtiyor. lıı 
bir aralık zabıta madahaleslnl 

icap ettirecek bir vaziyet gös 
terlyor. Oyunun sonlarandı çı· 

kan ba vRzlyet, balkı aeıblleo· 
tlrlyor. Mlsllfrler, hakemin ka 

rarını dinlemiyorlar. Hakem de 
biraz bekledikten sonra mfsa · 

f frlere mığlö.blyet kararını ve· 
rerek dftdOğQnQ çalıyor. Bu 

hıidleelerl esef le lıaret edlyo 
ruz. Altınordu'nun mağhiblyetl 
bir ıOrprf ı halinde olmuştur. 

Kadroıa nokeandır. Uemlrapor 
tııe esaeen zayii bir takımdır. 

Mlsaf lrler, f~mlr'de ancık sert 

bir oyanı ve bazı mftsteld ele· 

mınlıra malik olduklarını göa· 
termekten başka hiçbir movaf· 
fakıyet elde edememişlerdir. İz· 

mlr'ln dört heı tıkımının tek· 
.nlğl ıDpbeılz ki mlııaflr De· 
mlnpor'a faiktir. 

lrlanda 

Cumuriyetçileri. 
Doblln ( Radyo ) ·- Pollı, 

Bellaeta comurlyet orduıu ku· 
lübiine zorla glrmlı ve bir ea· 
londı gıyrl kanuni olarak harp 
divanı ıoplıntıBl' yapın 12 ki· 
şlyl la&ldf etmlı, mahlm nı!l· 

kafar ele geçlrmfıtlr. 

Milano sergisi kapandı 
MllAno, 27 (Radyo) - Bey

nelmllel MllAno ııerglsl kapın· 

mıştır. Matbuat ve propaganda 
nazm Dlno Alffyerl, kapımo 

mftnaııebetlle bir söylev vtr· 
mlıtlr. 

He ozon bir m014kat yıpmııtır. 
Teeavll Ar4 olanlu arasında 

M. Heryo, M. Mıreel Dea, M. 
Gerdii, Demonjl, Jın Estero, 
M. Delboı, Marıando, Marke, 
Lıtmoro, Ftllp Anrlyo, Erneet 
Lsfon, Jan Re, Vhye ve saire 
vardır. 

Parla, 27 (Radyo) - Bft 
Uln Frenea, M. Flonden'lo tek· 
rar meb'us intibah edilmesini 
memnuniyeıle telakki etml~tlr. 

Bu b4dfs,., M. Flanden'Jo siya 
setloe milletin taraftarlığrnı 

göstermiştir. 

M. hu Şlyap ta kazanmıştır. 
M. Flonden hogila Yon'dıa 

Parls'e döomüeıor. 

Parl9, 27 (Radyo) - lotl· 
habıt neticeleri hakkında ak 
şam gazeteleri mahtellf şeklldt.. 

neırlyatı başlamışlardır. 

Antransljanda Gallue: 
KomOnlsllerlo zaferi, mote · 

dll comurlyetcUere ;3 mayısta 
milteyıkklz dnranmalarım lh· 
tar eder. Cumnrlyet bayrağı 
etrafında mlJJi bir cebh' tf'Ş· 

kil edilmelidir. Akel taktirde 
çok mfthlm vaziyetler ve hAdl· 
sete: çıkacaktır. 

Jurnal Deha: 

" Ioılhıbat iki eaf hı arz 
etmektedir: Birlnclıl milliyet· 
pervcrlerln ıaferJdlr. İkincisi 

ise, Radlkalların tutıcaldarı 
battı berekete bağlıdır. ,, 

Parl Savar: 

< Hen'ilz kazanılmıı bir no· 
tice yokıur. Ôo'ilmOzdekl pazar 
mecllelo yeol ıekllnl gôıtere· 

Habeşistan'a Paraca Yardım Edilip 
Edilmiyeceği Sualine Eden Ne Diyor 

Londra 27 (Radyo) - Av•m kamaraeının bagünkO toplantı· 

sında, daylnJardan biri Babeşletan'a paracı yardım edilip ellJl. 
mlyeceğfnl sormaş ve bu aorguya dış bakan Lord Eden cevap 
vererek, hu clhetlo uluslar koramonda konnoolacağını sôylemfıtlr. 

Londra 27 (Radyo) - Avam kamarasının bogllokft toplantı· 
eında tekru mihtemlrkeler mes'eleı!I mQzakere edilmtı ve say· 
lavlardıtn Mander, verdiği bir takrirde, mandalardan hiçbirinin 

diğer blr htıkumele ver1lmlyect ğl hakkındı hOkumetten teminat 
leteml~tlr. 

Bu Da 
Italvan Taraf tarı 

Belçika Baş
vekili Varşova'da 

haheş'ler, teslim Dışhakanın resmi 
olmalı imiş, logiltere •.. ! Misafiri bulunuyor 

' Vaılngtoo 27 (Radyo) Varıovı, 27 (Radyo) - Bel· 
Asoeyeıe de Prese gazetesine çlka baoveklU M. V•nze14n 
göre "Doğu Afrtkada bütan Hariciye bakanı M. Bek'ln 
riieHnın ve halkın grub halin resmt ml&aflrl olmaıtor. 

de iltica etti ğl bir sırada Adle· Bu sabah, motıd ziyaret ve 

Abıbaoın h414 harp ln•dıoda meraalru yapılmııtır. Ôğle nkıi, 
devamı gllltlnçtftr.,., baıvekll ile gôrtlımtıı ve ıaat 

"Avam kamuaeında muha· 17 de slcaret odHındı ziyafetle 
lefet Lord S•lıburlr.ln İtalya hazır bulnnmootur. Atııam da 
aleyhlndekl prop•gandaeı ş•yapı şerefine reımf bir ziyafet veril· 
dikkattir. Inglllzlerla Amerlkaya mlıtlr. 

karıı olan harp borçlan Varıovı, 27 (Radyo):- Bel· 
dururken teellhat için fevkılAde çlka başkanı M. Vanzeland Ue 
mBBraf ları kalkıımaaı da ~'il· Polonya Dıılşler bakanı Kolo· 
IOnçtftr.,. nel 8,,k: ar111nda bıılıyaa siya· 

goeterece1tt1r. ,., Ziraat nazırı 
Enformasyonal: 

ltalyan sal müzakerelere Gnem veril· 
mekıedlr. 

Belçika Baıbıkauı M. Van 

zelınd, borada ilç gilo kala· 
cıktır. 

c Siyasi bozukluk, ekonomi Berlin'e gitti ... 
hayatta da bozukluk doğnr· Berllo, 27 aRıdyo) - İtal-
maktıdır. Bu vaziyetin lelAhı yan ziraat nazırı M. Roeanl Lehistan' da 

Kahire, 27 (Radyo) - Kr.t 
Faad kendini k.y betmlıtlt• 
Kangren boğazına da slrayel 
etmlıtlr. 

Kahire, 27 (Radyo) - Krıl 
Foad'ın karısı kocaaının yanıo· 

dan ayralmımaktıdır. Kralı 
Kıhlre'den birkaç kllomeıre 

uzaktaki Kubbe Hrayıoda bu• 
lunmaktadır. Kralın ıah91 doPt d 

ve doktoru olan profeeôr Ş ı· 
aylb te bir haııtanede yatma-'' 
tadır. Bu eebtple neşredlleP 

bllltenlerde temi bulunmuyor. 
Kahire, 27 (Kadyo) - Krıl 

Fuad eon dakikalarını yaşamak· 
tıtır, nabızlar haf lf lemlotlr. 

Kahire 27 (Radyo) - Ital· 
yan, Fransz, Ineç ve İsviçreli 
beı doktornn fedaUrane gay· 
retlerloe rağmen krıhn kof· 
vetl stır'ıtle zaafa doAro git· 
m~ktedlr. Bu Hbıh Kıhlre'de 

çok mfteealf 11hoeler cereyıo 

etmiştir. Şa sırad~ iki bin t1· 

lebedea mOrekkep bir alıy 

doılar ederek 11arayı dogro 
gltmeatedlr. Bunlırdıu bazıları 

earaya kabal edllmiı n defteri 
imzalamışlardır. 

Neşredilen bDltende denlll' 
yor kf; krıhn vaziyeti don ak' 
ıam kın deveranının birden' 
bire yavı~lamosı yazGnden ve· 
hamet ke1betmletlr. 

HBBtılağın uzamBBı gıda al· 
mak huıusundakl zorluklar ya· 
zGnden umu mt vazlye daha 
az muclcl memnuniyettir . ., 

Baıvekll Krabn vaziyetinin 
daha aAırlaotığını sGylemlıtlr. 

Kahire, 27 (Radyo) - K.rıl 

Faıt'ın ailesi erkioı yanın• 
çığrılmııtar. 

Yunan Ka-
IAzımdır. » Berlfn'e gelmek Gzere Roma'dan 
' Demektedirler. ayrılmıştır. ltalyao bakanı; da. Döviz işleri.. hinesinin Fikri. 

Tan gazetesi "Komftnlıtlerln hlldeld lıktn ltlerlle tlmaldekl Varşova, 27 (Radyo) _ Bu· 
~af eri bir tehlike demektir. Bu araziyi müdafaa için vtlcoda gftn neıredll~n bir kararname Bilhassa ordusunun 

ere de radlkeller fçln bir gay. getirilen bıraJ'ları tedklk ede· b techı·zı·oı· ı·steyor. ile, ya ıncı memleketlerle dôvlz 
ret teıkll edecek ve sollarla cek ve parti adımlarlle temH· t Ô 
an:ıımının manasını göstere· muamelitt mftrıkabeye &Abl tu· stınbol, 27 ( zel) - Pır· 

lırda bulunacaktır. tolmoştur. Hertftrla döviz mG· lamentodı kıbfneılntn progrı· 
cektlr. 3 Mayıstı bu dersin ne· uı·ndı·sıan'dakı· y b L il tice vereceği muhakkaktır.,, De bıyaası salAhlyetl vermeğe yıl· mını okuyan onan ııve~ı 
mektedlr. nız dtıvlet bınkaeı mezundur. general Metakııaıı, bllba11ıa or· 

Kanii Ha""dı• geler donun kovntlendlrllmeelndeo 
Ecaebl matbuat, hllhaesa ta. c • Yalanmıfiil 

'l' ve modern sllthlırla teçblı 
glllz matbuatı Fransa intihabatı 0 .. lenler 250 kı·şı·dı·r b h l ı 
bıkkındı hentlı bir fikir der· .u Loadrı, 27 (Radyo) - Roy· edilmesinden • sey em ıtlr. 
meyan edllemlyeceğl kanaatin· Londra, 27 (Radyo) - Bin· ter ajansından: Y U naDİStan 'd 8 
dedir. dlıtın'da Pınav ıehrfnden ge· Casoılaklı mahkum olan Her· 

Yalnız Deyll Meyi: len haberlere göre, sakun te· mın Çorçll'ln, Almınya'da h•p· Şiddetli ve sftrekJi yağ· 
c3 Mayıs ikinci devrini b"lk· mln edilmiş ve İngiliz asker- sedllen bir lnglllz mahkuma murlar yağdı. 

lemeden evet Fraoııı el kir. lerl geri döamGılerdfr. Burada ile m'ilbadele edlleceğl hıkkıpda 
Parlı, 27 (Radyo) - Atlna· 

umamlyeslnfn zecd tedbirler vokoa gelen çarpıımalarda 250 çıkardan şayialar doğra değildir. dan haber verlllyor: Yunanlı· 
elyısetl aleyhine olduğano eöy· kişi ôlmılı ve birçok kimseler Atina şarbayı ıan'ın her tarafında tlddetll 
temek mümktlndftr.> yıralınmııtar. VUkıra ıehrfoin ve s(irekll yağmurlar ya~mııı 

Demektedir. Jomarbor kHıbasındı da çar· Berline gitti.. tır. Tealya'da 13 köy solar al· 
İtalyan gazeteleri mftfrh par· pııma olmoı, bir Hindli ölmGı Atloı, 27 (Özel) - Atlnı tındı kılmııtır. BoAolınlır nr· 

tllerden hiçbirisinin zaferi gö· ve birçok Hindli de yaralan· ıarbıyı Koçyas Berlla'e git· dır. Mahsulat büyGk zararlar• 
rQlmedl~lol yazmaktadırlar. mışhr. mlştlr. oğramıııtır. .............................................................................................................. -

KATYA· 
I 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-54-
Dolgorukl prenslle müaase· 

batınm haddinden fazla ııürdtl· 

ğftnft bildirmek için borayı ça· 
~ardık. Zannedersem sen de hl· 
sim f lkrlmlzdesln ... 

Esmer mıymonon göz kapak· 
ları sinirli elnlrll oynadı: 

- İmparatorun menfaat& mev· 
zoo babı oldaktın sonra bııka 
ıftrla dO~ftnmem ya ... 

- Şu halde ne yıp1D1mızı 
teklif ederein?. 

- Beu buraya grandftklerln 
emlrleılal telakki etmek, lcıp 

eders" onları tatbike çalışmak 

için geldim. V aılfem sizleri 
dinlemekten ibarettir prensler .. 

A~klrzef bu ııözluJ söylerken 
diişOk omuzunu biraz daha 
kaldırdı. 

Gr•ndOkler birbirine brııkış· 

tılar. Mecliste derin 11eaıdzllk 

vardı. 

- GrandOk Serj biraz dft· 
şOndGkten sonra cevap verdi: 

- Bayır Aıklrzef bizi ten· 
vlr etmek, söylemek sıraııı se· 
nladlr. Seni buraya çığarmııHk 

lmparaıoru bu kaçak kızdın 

nasıl ayırmak kabil olacağını 
ô~renmek içindir. iki s'!neden· 

beri kıtlık ııarayda yeıleıen bu 
kızla yaıımıktaa yanılmıyor. 
sam imparator da . nBBnmıştır. 
Filhakika biz oradaki hayat 
tarzına yabancıyız . ÇOukft oraya 

adımımızı bile atmaktan mene· 
dllmlı bulunuyoruz. İşte g~rtl· 
yorsun ki Aşklrzef bu kadarı 
yetl~lr. Bu vaziyete hıyırlıslle 

bir son vermek zarureıl vardır. 
Simdi daeündDklerlnl söyle ha· 
kalım: 

- Dedlklerlntz doğru efen· 
dlm. Fakat mecllelolzde ileri 
sür6lecek olan bir f lkrl lmpa. 

ratora ne suretle kabul eottlre · 
bileceksiniz?. 

- Fakut ha vasıtayı dOıOn· 

mek eana ıh tir A1klr1ef ... 

G rın d G k Aoklrzef 'in mcıte· 
reddlt Hzlyetle eöyledlğl söz· 
Jerden adeta hiddetlenmişti. 

Devam etti: 

- Hepimizin karıları olmuı· 
tor. Biz de ııevdlk... Sen de 
sevmlosladlr elbette ... Fakat iki 

yıllık bir mftnasebettea sonra 

sevginin ayni harareti muhafaza 
eulgl gôrtllmftı madar?. 

Grandftk Serj'ln dudaklarını 
yaynolaşhrarık söylediği eözlerl 
bir stıkO.t takip etti. Bo koca 

salonu dolduran ııılzadeler göz· 
lerlndtıkl mQetehzi tebeeeilmler· 
le Aııklrzef 'I rıüzftyor, onun ne 
cevap vereceğini ıabırsızlıkJı 

bekliyorlardı. Glzll polis teşkl· 

!Atının ıef l dcıeak omuzunu 
biraz daha dfto'ilrdü. Gözlerini 

bOsbtıtOn yere dikerek cenp 
nrdf: 

1 
- Elendiler. ben Sonyı An· 

drelovlç Aşldrzef 'le on dört 
yıldanberl evliyim ... Ve ona 111. 
dıkım ... 

- Haydi oradan ... Her hal· 
de senin hu 11dakatın beni im· 
rendlrecek değildir. Nihayet 
borada bulunanların hepsi Ro· 
menol banedınındandır .. Bizler 
yakinen biliyoruz ki imparator, 
imparatoriçe Feodorovdının bu· 
talığa ıotoldogu altı yıldıoberl 

hiçbir metrealnl iki aydın fHla 
muhafaza etmemlıtlr. Şimdi 

'imparatoru bu çapkın kıza bağ· 
hyan ıebepler hakkında ne da 
1Qndllğtına öğrenmek isteriz. 

Aıklrzef dişleri araıındın şo 

kelimeyi eavurdo: 

- Belki de çapkınlığı ... 

Atklrzrıf dudaklarını sırdı: 

- Bu kadar nazlk ve mıh· 

rem bir tel nasıl bilebilirim. 
Bu mes'ele hakkında o kadar 
çok eeyler söyleniyor ki.. 

- Ne gibi ıeyler... Neler 

ıôylenlyormoı... Mecll~ln öğ· 

renmek lıtedlgt de ba ... 

Grand11k Serj bu ıoılle Aı 
klrzef 'l iyice ııkııtırmııı oldugo 
zehabına dOeerek yeğeni olaD 
Vellıhta ve diğer dtlklere hakta. 
Ba bakıolardı 11nkl esrarengiz 
Katerlna bıkkındı daha neler 

Gğreneceiiz gibi bir mioa vardı. 
Batna Rasya'laların çarını hanğl 
ıok slhlrl, hangi bilyGcGIGkle 
tatablldlğlnl nihayet agrenebl· 
lecekler miydi?. 

Aıklrzef grandaklerln fikir. 
terine ve rohlarıoa nQfaz etmlı 
gibi neler öğrenmek lııtedlkle· 

rint blllyorda. 

- Sona Var -
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Akbl11r icra memnrloğnndan 
TauıncGler bınkaııaa borçlu 

llıcı Mehmed oğla Maııtafanın 
~kblıarın kadıdığ köydade iğ · 
deli meYkllade S hekt1r 6800 
ltletre marabbııaıa 2 hektar 
6680 meıre monbbaı tırla n 
7360 metre murabbaı zeytinlik 
•e ~760 metre morabbıı bığ 

heyeti umumlyeel bir tapu da 
bilinde bolunıa 590 Jlrı kıy· 
llıetlade ltbn gayri menkul bir 
•y mtlddetle ıçık arıırmıyı 
Ç1k1rılmıttır. İhıleıl 1 6 936 
Ptı1rteıl ıaat 15 de icra dıl · 
reıfade yapılıcaktır o gnn ltbu 
gıyrl menkule konulın kayme· 
Un yhde 75 ol bulorea lbıle, 
bQlm11ıa mtlzayede 15 gtln 
ll .. tıl1rak 15 6 936 puuteıf 
ltıt 15 de gene ythde 75 nl 
bQlm1111 2280 nomuılı kı· 
tauna tedlkan heı ıene mtld 
detıe tecile tıbf totolıcıklır. 

lıbo gayri menkul dıerlnde 
btr bık lddl111ndı balonınlır 
•ırıa reeml Ye1afkle birlikte 
20 gan lclnde icraya mGraca· 
•Uert akel takdirde hakları la· 
PQ ılclllnce ıablt olmıclıkça 
PıyJaımıdın hariç bınkıla· 
Ctktır. B1rcı dell&llyeal a11na 
•ltlfr 11tıı petlndlr mtlzayedeye 
lıllra.k için ahceların yflzde 7 tS 
Pey akça11 Hya teminat mek· 
111b11 getirmeleri eartt1r artırma 
10 5·936 tarihinden itibaren 
•hcıları açaktlr. F11lı mahlmıt 
•lmak lıtlyenlerln icraya mil· 
tıcaatlerl uaa olanar. 
~ 

AkbJear tcra memarlağaadan: 
Eema •ekili Ruıa'ya 45 Ura 

•e maeraf lara borçla Boncukla 
lımamn ftba borcundan dolayı 
Çınarla kaya meykflode 11ğı 

tamu ıolo Ahme.ı Zeki karm 
ôaa yol n arkaıa Ahmed Zeki 
kar111 ile mahdad 4950 M. M. 
•e 960 lira kıymetindeki 
•ebae bahçeılala ıçık art11ma 
ile ıatıııaa k1rar Terflmlıtlr. 

lbaleel 1.6.936 tarihine mtl· 
ltdlf cama glnG AkhlNr icra 
dılreılnde yapılacaktır. O gCln 
1'1ohammen kıymetinin ybde 
75 ini bulmana ihale onbeı 
gın ozablırak 16.6.936 co· 
l'11rteal gllaG ıHt 10 da kat'ı 
lbaleel yıpılacaktır. Iıbo gayri 
._.ental ftıerlnde bir hıt ld· 
dl11ında bo.lunanların yirmi gdn 
içinde Tetafkl ile birlikte dal· 
temize mGtacaatl1rı akel halde 
~kları tapa ılcllllnce kayıtları 

11bh olmadıkça pıylaımadın 

hariç bırakılıcakl1rdır. Harcı 

dellallyeal alına ald, 11tıı pe 
tlndlr. Fazla mah1mıt lıtlyen· 

lerln dairemizin 932 ô7 l No. 
ile mtlracaatlara llAn olunur. -Biçare Köylü 
ineklerini kaybetmiş 
Kartıyaka'da Soğukkuyu bh 

ramanlar mabelleıılade 68 na· 
marah bıaedellımall oğla HG· 
ıeyln'ln Gç ineği otlıktan kay· 
bolmactur. Her nerede )utnlur 
n görGIGree ylrmt Ura müj 
desi nrclır. İneklerin ikisi yeni 
Bosalıyıcıdır. Blrlııl iki yııın· 

da dGYe inekler clnıtlr, M11ır 

dır. Taylerlnlo rengi blrlılofn 

portakalt diğer ikisinin ke,tane 
rengindedir. Her nerede gôrG 
lftrııe yakında bulunan zabıtaya 
teıllm ederek beni acele çığır· 

malarına çok rica ederim, ben 
rencber bir g1rlp adımım. Bun 
ların ıtldft ile geçiniyordum. 
Çok rica eder blmmetlniıl 
beklerim. inekler nlıanın dc;ftn· 
de kıybolmoıtur. 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 

TBE ELLERMAN LlNE.5 LTD 
',THURSO,, npura nlıaa~ 

lptldaıında Unrpol n S•an· 
ıeadaa gelip ııbllyede bolu. 
nacak. 

NOT : Varol tarihleri, ... 
parlınn lılmlerl Ye DHlan "ac. 
retlerlnln değltlkUklerfnden meı· 
ullyet kıbal edllmeı. 

lzmir belediyesinden: 
Senelik klraıı yetmlıbeı Ura 

bedeli mobammeall kartıyakıda 

Soğu kuyu me,kllode Değir · 

meadığındekl gazino yerinin 

baııekreterllktekf ıartaıme vec· 

bile •e iki ıene mad detle ki· 

r111 12,5, 936 eala gaaa ıaaı 

16 da açık artırmı ile ihale edl· 

lecflktlr . 

fttfrak için onlkl liralık mu· 

nkkat teminat mıkbozulle ıôy· 

lenengtln Ye ıaatte eacO.mene 

gdlnlr. 28 5 107tS 

Menemen Şarbaylığından: 
Urayımıs tarafından yaptmlacık 5579 lira 49 knroe keoif il 

'-ri mezbaha lnıaıa ekılllmeel 10 ıan mllddetle 011talarak 5 5 
9 ' ' 
36 ıah gaoa eaıt 15 te fhaleıl yapılacığından lııteklllerln mo· 

..!!!en gGo ve &11tte belediye komlıyonona gelmelerl llAn olouar. 

Devlet Demiryollarından: 
Yas menlmfade lzmlr halkının Tire ve Aziziye gibi teaez. 

~Gb mahallerine H m11raf lı bir gGnde gidip gelebilmeleri için 
O mıyıı 1936 tarihine mGeadff pazar gtlnQnden itibaren bıbar 

;~ Y,H meYılmlnln denma mdddetlace her ayın ilk pHar gllnG 
ıre ye n mGteıklp p11ar günleri de Aılzlye'ye olmık (bere 

h•ftıda bir tenezzGh treni yıpılıcllı:tır. 
b Teneullh trenlerinin kalkıı ve varıı 111tlerf ile gldlı gelft 
ilet Gcretlerl •tağıda göıterllmlttlr. 

hmlr · Tire . lzmlr (Her ayın ilk pı11r gftnft) 
Aılmet Avdet Bilet Qcretl 

~ltıncak (kalkıı) 7.00 Tire (kalkıe) 18.56 
~emer (kalkıı) 7.1 O Kemer ( v1rıt) 21 38 
lre (Ylrıo) 10.15 Al11ncak .. 21.48 

Izmlr · Aziziye • lzmlr (Ber ayın birinci 
gayri pazar gftnlerl 

Azimet A 'del 

karnı 

l ncl meYkl 175 
2 .. .. 128 
3 neft .. 79 

pızarındın 

Bilet Grretl 

torot 
~ltancak (kalkıt) 7.00 Aziziye (kalkıı) 19.00 l ncl mnkl 158 
~ 9bıer (kalkıe) 7.10 Kemtr (t1rı1) 21.38 2.. 06 116 
tlılye (varıt) 10.10 Al11ocık .. 21.48 3 ncü .. 72 

1 Pe11r gGnlerl glıelerde lzdlbıma meydan bırakmamak için 

1'en biletleri Alıancak ve Kemer lıt11yonlannda com1rte11I gGn· 
erı öğleden ıoara ıatılmağa baılanacıkllr. . 

(10 mayıı 1936 pazar gGud yıpılıcak ilk tren 
Alaancak · Aziziye . Aluncakhr.) 

28 30 1088 

Deniz levazım eatın ılmı komfsyonundın: 

Mtktarı Clnıl Tahmin bedeli M. teminat Eksiltme gftn 
Lira K. Ltra K. 

50 Tı>n kaha benzin 17750 00 1331 25 

75 Ton ince beoıln 29250 00 2193 75 

ve 11111 
4,mayıı,936 pa 
Zlfteıl IHI 14 
4,mıyıı,936 pa 

zartesl ıaat 14,30 
Yukarıda yazılı iki kalem benzin yazıla gGn Ye ıaaılerde ka· 

pıh zarf ıureılle ıhoacıklır. Şartnamesini görmek latlyenler her 
gGn n ekılltme için mGracaat edeceklerin yHalı muvakkat te · 
mlnat makbuz Teya mektoplarlle kanuni belgeleri ve teklif 1 
mobte•I m11rof lın belli Hattın bir 1111t evvel Kaıımpaşıdakl 

komlııyon bıtkanhğıoa nrmelerl. ince benzinin tartoameıl 146 
karne mukabilinde ahnablllr. 18 23 28 3 1977 992 

•fll 111111111111111111111111111111 il lll O O K T O R lll lfl il il lll lll lllfll 11111 lllllllf lll• 

~ Operatör Arif Y urcu ~ 
=: Merkez Hastanesi Operatörfl = 
:::: Butalarını beı gGn 15·18 e kadar ikinci Beyler aobğı = = Tark mftzayede ealonu kartında 78 N.lo moayenehioe· ~ = ılnde kabul eder. Telefon 33~3 :E 
•1111u1111111111111m11111111111111111111rnıııııı1111111111111111111111111111111111111111111n11111i 
lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları 

Istanbul Jandarma satın alma ko
yon undan: 

16,4.,936 gtlnlemeclnde çıkan kapılı zarf ekeUtmeıfndf' nrl· 
len flıtlerl jandarma genel komotıalığınca babıJı gôrGlen yet · 
mi' tekiz bin kilo kundura kôselesf, em Clç bin lklyftı elli kilo 
kondura Hketaeaaın ve tıhmlne oygon lfıt •erllmlyen yetmlı 
bin adet nalçanın n lıtekllal çıkmıyan yetmlı beı kilo balmumu 
Ye yGzeJU kllo çam ıak11:a Ye onbln kilo kabara çlvfıl n altayb 
kilo 18 numara bakır çhl kapılı zarf ekıılltmeıl pazarlığa çev. 
rllmlı Ye 30 nfean 936 glnlemeclne .r.ıtlıyan perıembe gana 
eaıt 10 dan l~ ye kad1r paZlrlığıa yapılmaıı mukarrer boloa· 
maıtar. Bunların bepıılnlo bir istekliye lbıleıl cılı oldo~o gibi 
bir Teya birkaçının ayr1 ıyrı l!!teklllere lhaleıl de caizdir. Şart 
kağıdı 1130 kurut mukıblllndcs Gedlkpıt•dı jandar dikim eYI 
blnaııındıkf komfayonomuzdao alanabfllr. ve nGmanelerl gOrtlle· 
btllr. Ba malzemenin tııarlanan bedelleri ile ilk gGvenmelerl aıa · 
ğıda yazıla olmakla !eteklilerin lıtlyeceklerl kalemlere aft ilk gft 
venme mal 11ndığı makbaıo veya muteber banka kefılet mek· 
taba n ş11t kAgıdaodı y11ıh 11lr belgelerlle beraber belli gGo 
ve Halle komlıyonamuza gelmeleri. 

Tıhmln bedeli İlk gthenmeıl Beher ad(t •eya Clnıl 
Lira karne Lira karat klloıona .erilen 

Flat 
117000 00 8775 00 150 00 Kundura k6te· 

leıl. 
101175 00 75~8 13 190 00 .. Ylketaeı 

60 00 4 50 80 00 Balmnmo 
45 00 3 38 30 00 Çım ıakızı 

1574. 91 ll8 12 2 20 ılçı 
2500 00 187 50 25 00 Kab1ra çlTlel 
192 00 14: 40 32 00 Bakır çf YI No. 18 

2217. 1066 

Mı. MY. ıa. al. komlıyooa rlynetlnden: 
Camurl1et kara n deniz ordoıonda kullanılmak Gzere 1455 

ıayalı aekerf memurlar kanoaona Ye bnna alt tallmıtı bokGmle· 
rlne uygun olarak ıtığıdıkl ıartlarlı yedinci ıınıf ( Aııkerl b1re· 
me ıöre 30 lira mHeı aıfl) 11kerl adil hakim alınacaktır. 

l - Hukuk mektebini en aıağı iyi derecede bltlrmlı olmak. 
2 - ıbtf yat zabiti olmak. 
3 - 33 yaıından yakarı olmemak. 
4 - Baıkıııına geçer haetalığı ve nılfeılnl gereği gibi yap· 

mığa mani olıblleı":ek 'ocot ve akelcı bir 11111111 bolun· 
mamı. 

Tam teıekkftlAth bir aıılı:erl haetınede muayene ettlrl · 
lt'cektlr. 

5 - Yabıncı ile evli olmımık· 
6 - Şeref Ye haysiyeti mobil bir ıaçran matlık ıurettt' bir 

cftrlmdeo dolayı Gç ay nya dıba ziyade bıpae : mıh · 

ktlm Yeya bı'\yle bir ıoçıın takip ıltaada bulonmamık. 
7 - Snbotlok kumarb11lığı ıdet etmle kumar oyn11uıe ıh· 

ilk Te 11lrece Hlkhnllğe yaramıyacık bir bAl ile dile 
geçmtı olmamak Te bunlırı pollı tabklbtlle tenlk etmek. 

8 - Nofoı kAğdı ıuretl ihtiyat zabit terblı tezkereıl. 
9 - Dlplomının taıdlldl ıuretl mohtaıar bal tercftmeıl. 

10 - Bu IJlfllar dıhfllnde leteklllf!rla veılkalarlle dôrder adet de 
fotoğraflarlle birlikte bir letlda Ue en geç 16 Mayıe 936 
ganOne kadar en yakın Hkeri komotanhkl1ra veya 
aekerllk ıObelerln~ mOracaat etmeleri. 

28 30 3 5 6 8 10 12 l~ 

Manisa Vilayeti Da.imi Enenme-., 

ninden: 
1 - VtlAyet yolları için açık ekelltme ıuretlle 11tın ahaacak 

50 adet mıbrll.tl çadır ekııfltmeelae ltllrak eden bulan· 
madığındın mGddetl mayısın f kinci camarteıl gdntl ıaat 
10 boçoğı kadar mO.ddetle nzatılmıtlır. 

2 - Şartaımeıl paraıız olarak •llAyet Nafıa mGdGrltlğGaden 
alınabilir. 

3 - Beher çadmn muhammtn bedeli 60 liradır. 

4 - Mankkat teminat 187 Ura 50 karuıtor. 
5 - Jbıle mayıııa ikinci comarteıl gftnft YllAyet daimi f'DCfl· 

meal 6aQade yıpılHıktır. 1081 

İzmir 2 inci icra M. dao: 
Fatma filhedı'nan emlak ve 

eytam baakeeındın ödftnç al 
dığı paraya mnkabll bankaya 
ipotek eylcdlğl lzmlrde esnaf 
1Jeyhl mahıtlleslolo htaoköy ıo 
kağında 41 nnmarılı ne ka 
pıdaa glrtlloce bir koridor, yao 
yana iki oda bir merdiven bir 
koridor • ., Gıt kıı•mda da iki 
oda kartıda bir taohk, solda 
helA ve motbık, Qzerl taraça 
dır. ! 200 lira kıynıetlnde olan 
bu e,f n mOlklyetl açık ar 
tırma soretlle •e 844 DO · 

marıh EDJIAk ve Eytam ban 
kası klnnno mucibince bir de · 
faya mahııua olmak tartlle ar· 
tırmaıı 4 · 6 · 1936 per~embe 
gtınQ saat 11 de icra dairemiz 
lçf Pde yapılmak Ozere 30 gilo 
mOddetle eatahğa konuldu. l:Ju 
1rtırma netlceılnde eatıı bedeli 
ne olursa ol@on borcun öden 
meıl tarihi 2280 nomarıh ka 
ounun merlyete girdiği tarih· 
ten ıonraya mtl11dlf olml8ı 

haeeblle kıymetine bıkılmıya . 
rak ,en çok artıranın Qzerloe 
fhaleıi yapılacakllr. Sıtıı 844 
numaralı emlAk ve eytam bankHı 
kınnnu bClkGmlerlne göre yapı· 
lacığındın ikinci ırt1rma yok· 
tor. Sıtış petln para ile olup 
mftşterfden yalnaz yGzde iti 
buçuk dell&Uye mıerafı alınır. 

ipotek 11blbf alacaklılarla diğer 
alAbdarlarıa ve lrtlfık bıkla 

11hlplerlnln gayri menkul Gze. 
rJndekf haklarına hoıuıılle falı 

ve murafı dalı olan lddlala· 
rını lebn llAo tarihinden ltlbı· 

ren yirmi gan içinde enakı 
maıbltelerfle birlikte memurl· 
yetimize bfldlrmelerl lcabeder. 
Akıl halde hakları tapa ılcl· 

Uuce malum olmadıkçı paylaı · 
madan hariç kalırlar. 21·6·936 
tarlblndrın itibaren ıartname 

herkeıe açıktır. Tıllp olanlarm 
yazde yedi bçuk teminat ak· 
çeıl •eyı mllli bir banka itibar 
mektubu •e 34 8258 doıya 
namaraılle 2 inci memurluğu · 

nı mGracaatları llAa olunur. 
1062 

B. le. No. 769 

lzmlr l inci icra M. dın: 
Muradtın emlak ve eytam 

bıak11ındın ödGnç aldığa pa· 
raya mukabil bınbya lpoıek 

eylediği lzmlrde ıbmet ağa ma· 
hallealnln meyYeter gtlmrftğft 

ıoka~ındı 86 yeni 32 tıj no· 
mıralı dftkkia meyveler gftm· 
rGğtl ve llmoncaların çartııının 
blrleıtlğt nokııda dlreekte k&ln 
olup ilıtftnde bir od111 n bu 
odanın bir bılkoaa vardır. 1000 
llra kıymetli bu dGkkAnan mQl · 
klyetl ıçık artırma ıuretlle ve 
84' numaralı emlak n eyıam 

bank111 kanonu mucibince bir 
defıya mabıoı olmak ıarılle 

arhrma11 4·6 936 perıembe 

gQaG ıHt 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak Gzere 30 gün 
mtlddetle 11tıhğa konuldu. Bu 
artırma neılceılude 11t11 bedeli 
her ne olor11 olana borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kaaanua mer'lyeıe girdiği la· 
rlbten 10n11ya mtlaadlf olmııı 
beeeblle kıymetine bakılmayı· 

rak en çok artıraoıo Clıerlae 

lhaleel yıpılacıktır. Sallt 84:1 
numaralı eml&k ve eytam hın · 

kaeı kanonu biikGmlerlne göre 
yıpılacağından ikinci artırma 

yoktur. Saııt peolo para ile 
olup mlltterlden yalnız yftzde 
lklbuçak dell&llye m11rafı alı· 

aır. İpotek 11blbl alıcıklılarla 
diğer al4kıdırların ve irtifak 
hakkı eablplerlaln gıyrl men· 
kol Gzerlndekl bıklaranı boeo 
ılle faiz ve maerafı dair olan 
lddlıl1rına işbu llto tırihlodeo 
lllb1ren yirmi gla içinde ev· 
rakı mOıbftelerl'e birlikte me· 
morf yetimize blldlrmelerl lca 
b.-der. Akel halde bakl1rı 

tapu ılellf oce malum olma· 
dıkça pa7la1maclan barfç ka· 

içre'\i· 
'Nan Oı~,.. ............ 

ııunmm 

hrlu. 21 · 5 . 1936 tarihin• 
den itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanl1rın yOzde 
yedlboçok teminat akçası veya 
mllli bir banka itibar mektubu 
•e 35 4357 dosya numaraelle 
l inci icra memurluğuna mtl · 
racaatlıra ilan olunur. 1063 

H, le. No. 971 

Akhisar icra memorloğondao: 
Akhisar tfttO.ncQfer bankasına 

borçlu dt.re köyQnden hafız 
naaohan dere köytın kabrlıı· 

tın meYklfode şarkı kara ah· 
met tarlaeı garbı muhıclr hü· 
seyfa ılmall t1rlk cenubu oabln 
larl1&1 ile mahdut 3 hektu 
8870 metre murabbaı 388 lira 
70 kuruş kıymetinde bir perça 
tarlı ile dere kôylla kanla koyu 
med:Unde ıarkı garbı bıcı be· 
kir olmılen koca ahmet oAlo 
hHan cenubu hılll lbrahlm ile 
mahdut 12,5 döoflm 15500 
metre maraİ>haı 115 ltrı kıy· 

metinde tarla ve keza dere 
köyan kale mevkllnde fçfod& 
60 11k zeytini bulunan 207 
Ura kıymeılnde zeytinli t1rla 
bir ıy mtlddetle açık ırttırmaya 
çıklrılmıotar. 

İhıleıl 1.6.936 Pırarıeıl ıaal 
15 te icra dalreılnde yapılacak · 

lır. O gtln lıbo gayri menkul· 
lere konulan kıymetin yGzde 
75 ini balrJrıa lhı.le bulm11sı 
mftzayede 15 gO.n uzatılarak 

15.6 936 pazartesi ıaat ıs d ı 
gene yftıde 75 ol bolm1111 
2280 numaralı kınana ted I· 
kan beı ıene mllddetle tecile 
tabi tutulacaktır. 

ltbo gayri menkuller Qze· 
rlode bir bık lddl11ında ha· 
lonanlar v1r11 reıml veıelkfle 

birlikte 20 gGa içinde icraya 
mdracaatlırı akıl halde hakları 
tıpu ılçlllnce 11blt olmıdıkça 

paylaşmadan hariç bırHkılacak· 

lard1r. Barcı dellAlfyeel alana 
alt ııatıı petlndlr mtlzayedeye 
lttlrak için alıcıl1ran yGzde 
7 ,5 pey akçııı nya temln1t 
mektubu getirmeleri ıarttır art· 
tırma 10.5.986 tarihinden hl· 
haren alıcılara açıktır. Fazla 
mılO.mıt almık için icrayı md· 
racaatları U&n olunur. -lzmir Tramvay ve 
Elektirik Sosyetesin· 
den: 

Bundan böyle ıosyetemizce 

yalnız 11yıç 11falyılaranın de· 
ğlıtlrllmesl temin edileceği ıbo· 
nelerlmlıce bilinmek Gzere ilin 
olunur. 

Sosyete bu iti üzerine aalı • 
mımakta oldoğondao abonelt.· 
rln rıblolarındakl aefalyıları 
ya kendileri veyıhot elektlrlk· 
çiler tarafından değlıtlrlleblle· 
cek.tfr. 

Abonclerlmlıln, tabloların· 

dakl asfılyalırının İeelaat şema· 
l1rınd• gösterilen amperaja gö· 
re olm11ına dikkat etmeleri 
lizımdır. Arzu ettikleri tak· 
tirde enetal&törlerloden bu 
bıptı malumat fatlyeblUrler. 

MHmlflb, alelAde ihbar 
mahiyetinde olmık O.zere ve 
soıyetemtı için hiçbir mes'oll· 
yeti miltezımmln olmıkeıııo 

aşağıdaki mıh1aııll •etlyoruz: 
SayıclD amperajı 

3 Amper 
5 ... 

10 " 
Tıblo aııf el yaları ımpenjı 

4 Amper 
6 .. 

15 .. 
Şirketimiz sayaçlara ımpera· 

jınıa aayaçlar therfnde perçinli 
balooan afık leYha tlr.erlnde 
gösterllekte olduğuoe ıbooele· 

rlmlılo nazarı dlkkıtJnl celb· 
ederiz. 

Daha ziyade .-mln olmık 

için abouelerlmu allkldar ser· 
vlılerlmlzden de bu bıpta ma· 
16mıa •lablllrlrr. D S 



il .......... .. 

'Türk· halkının malıdır 
HenOz bir yaşında olan Halk ıraş bıçağı 

yurdumuzda her sınıf halkın en çok tercih 
ettiği yegane öz Tnrk malıdır. 

Onu bir kerre tecrübe ediniz. 
Her yerde tanesi 

Fratelli Sper(lo 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

11 ULY~SES vapuru J mayıs· 

ıı gelip ıynl gon BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE llmıo · 
ları için yak aıacıkıır. 

°CERES,, vapuru 4 mayıstı 
gelip 9 mayıstı ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM .,, 
BAMBURG llmanl11ına hare· 
ket edecektir. 

SV ENSKA ORlENT Ll.Nl.EN 
0 VINCALAND,, motörft 30 

nl&1ndı gelip ROTTEROAM, 
BAMBURG, ( Doğru Bremen ) 
COPENDAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDaNAVYA 11 
mıoluı lçlo yQk: 11lıcıktır. 

100 paradır 

ERVICE MARITIM ROUMAIN 
"PELEŞ,, vapura 12 mayıı · 

ta gelip 13 mıyıata PiRE, 
MALTA ve BARSELONE U 
mantarına hareket edecektir. 

r olcu 'fe 1cık kabul eder. 

İIAndıkl hareket tart hl erile 
oavlonlardakl değlolkllklerdeo 

aceata mea'ull7et kıbul etmez. 

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

SAHiP ve DEPOLARI: 
htınbul Marpoççolar Ytrım olıecl ban Ardalı Fehmi ve 

Mehmeı. Jzmlr Solo han clvınoda 6 Ardah Fehmı Ye Mehmet 

TOPTAN SATIŞ YERLERİMiZ: 
Menemen'de: Ucuzluk bakkallyeıl aablbl Mehmet 
Mani&• : Hohlel Mehmet 
Aydın : Ömer Kılzım Aydlnel 
Dealzll : Ahmet Baki ve şeriki Salih 
Ôdemlı : Etmen ogolları , 
Tlre'de : Şen Yılmaz bakkaliyr.ısl Salih çnao 
Akhisar : TOtüncft ve müıklratçı BHml 
K.arka~aç't• : Sütçft o~olları bftvtık bıkkallveıl 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrtk, telefon malzeme depoııo •e 

Slemenıı fabrikaları mame11tll 
/>eşıemalcılar 77 • 79 Telefon 3.1132 

Fazlı ııfııllAt için ikinci 
Kordon'dı Tahmil •~ Tahliye 
bln111 arkaeıuda Fntelll Sperco 

Hpor ıcentahgıaa mdracaat 
edllmeel rica olunur. 

Tele. 2004 2005 · 2663 

A 1 il il il 11111 ili il 11 il ili 1 

Uozkurt bıçağı ve yenilikleri: 

1 - Bfr aumarah ıerı, iki numaralı yumuşak eakallar içindir. 
2 - 'fraı olacağınız gClnler bıçağıa dlJrt kenarında gfln lıloı· 

lerlle göııterllmlşılr. 

3- lkramlyelldlr. Kaçak paketlerden çıkacak Boakurt re· 

ıılmll koponomuıla her sıtıc•d•n btr kftçak baket Boz· 
kort bıçığı paraıız alablllrelnlı. 

Bo kadar yeniliklere malik bir bıçağı yurdumuza ilk olarak 
bir c'5ı TOrk tlcareıbaneııl getlrmeğe muvaffak olmuıtor. 

Her yerdi'! ıuarlı ırıvımz •e her yerde l•nesl 5 ~aruıtur. 

1
1

aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
1ımir tekercller çartıaında 20 numaradaki lmılAthıoeml 1• 

mir Eıkl Bltp11arı Solubaa clHrında 1 numaraya nakletti· 
~imden sayın mGeterllerimln ılpırlılerlnl yeni ıdreılme nr· 
melMlnl ıaygılarımla bildiririm. 

• Giizel lzmir bisküviı fabrikası salıibi lsıanbullll 

Ismail Hakkı 

1 •ıımııımııııııııııııııııa. Doktor •ıı ııııııııııııııııııııiir 
fi A. Kemal Tonay 
5 Baıcriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar müıahassuı 
5 Basmahane iataeyona bquuıdak.i dibek aok.ak bquıda 30 .. yı· 
:S b e. ve muayeaelwıeıinde Nbab uat 8 dan akpm ıaat 6 a kadar 
5 baatalannı kabnl eder. 
~ Mtlncaat eden hatalara yapılmaaı lbımgelen uir tahlilAt ve 
:S mibotk:opik muayeneleri ile •eremli hatalara yapılmınna CH'U gl). 
:S r6leıı Pnomoıorakı muayenehanemade mauı11amaa yıpıbr. 
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