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Bir Ingiliz Heyeti 
Dün Çanakkale'de Mehmedçik 
·abidesine Çelenk Koymuştur .. 

Alman - Avusturya Hududu l{apan.dı 
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höyle bir hareket Avrupa'yı 
derhal lıarbe süriikliyebilirmiş 

fi 

' ı 

T 
Ha 

urya udi • 

__ idat Y pt ğı Ve 
a d ~ i 1 tı. 

. -Ayni Zamanda -~vusturya'nın da Hududlarda Ha
rekata Geçtiği Söyleniyor. Fakat Ajanslar, Bun

ları Tabii Şekilde (~österiyorlar. 

Vtyaua, 29 (Radyo)-Almaa· 

'-'oın A vasturya hudutlarına 
"'Gbtoı ukcr tahşld ettikleri 

b•ber ılınmıot.r. 
b A•uıtoryınıo'da bUmukab~le 

11dutlıra 11kcr tabold ettiği 
•11 ııaılmıetır. 
8ıv11 ajaoıu: 

b - A •oatoryanıo bu askeri 
•rcketlert ehemmiyeti haiz 

:'~ildir; Almınya'oın bir darbel 

\'Gk~ınetl de melhuz değildir. 
e eeıa itibarile Avoıturya'dakl 

'•k,aı hareket, her eene motad 
ili 
d •o kıtaatıo yer de~lotlrmeıln · 
'°il lb1rettlr. Alplardıkl aıke · 

l11a ıuk, ıık değlotlrlloıeıl icap 

~der •e bu ıebdll, her zıman 
) &lıyıırın 30 Mayaaa kadar 
'Pılar. 

d ''Bızı bataryaların enklnln 
v' tbemmlyetl yoktur. Çonka, 

l 
1hnı'da general Fever'fn yıp 

ltd .ıı. b b 1~1 ıno manevralardı, o 
S •tıryı groblarınan lnebrlg, 

tıı' 1brog, Breogeo de bir nO· 

'Ylı yapmılaranı karar verll· 
tıııtllr. 

) .. hududun 
'~•lan Mlllı 

beri tarafındı; 

takviye faallye· 
ıı, 
• e gelince, bu sadece Alman 
·•k erllcomcıloln bir neticesidir: 

''A t vaeturyı aekerloln hare· 
'tıı 
~ crt, bir Almıo aekeri dar· 

~'ile alltkıl!ar dc~lldlr. 
'\..... ~•uaıorn. hiçbir tehlikeye 

~~-
eneral Hamilton 

Diyor Ki: l\l, 
~ tlrk'ler Çanakkalede 
tlltHmence barhetti .. , 

l ~~1,
91'-obul, ~9 (Ô.ıel) - btao 

~ Q logal eden ltllAf orduları 
~ 'lıaııdaoı General llamlltoo, 

t::tlıle gneteelndtı y•zdığı bf r 
~•kalede: 

tt ......_ 'fürk'Jer Çaoakkale'de 

~;~ııllıcnce harp etmlolerdlr, 

'· 

Alman motlirla kuvvetleri..

maroz değildir ve v zlyetl de 
dik.katle takip etmektedir. De· 
veran eden oaylalıra A vuetorya 
9lyaei mebıf lll loaumımıkıadar. 

Harbiye bakaolağının hQcum 

arabalıranıo Avuıturya'da gez 
melerl de, Avuelurya balkıom 

ltlmad ve emniyetini iade 

içindir ·u 

Demektedir. 

Lnndra, 29 (R11dyo) - Ree 
ıni mehaf il, akıam gazetelerinin 

Almaaya'uıu Avonurya'ya ıecı 

vOze haz1rlandığa h11kkındakl 

baberlerlle telA,ı dnemGotllr. 

Bu telAt çok e6rmemlt, oıyla 

!arın •e yapılın aekerf hare· 

- so11u 4 ncü salıifede 

ltat,an'Jar Adis-Abaha'ya yaklaştilar 

Vehip Paşa Cephesini 
Aşamayıp Çekildiler 

Burada Hardal Gazı K ulla~mağa 
Başladılar. lmdad Alıyorlar 

Roma 29 (Radyo) - Plkolo 

gazeıeel: 

"ltalyanıa motorla lutalıra 

Oeealeden Adle Ababıya doğru 

llerlemektedl r. DJğer bir kat'ı 

da bGyGk yoldan ayrı ve deve 

katar yollartndı o ilerlemekledlr. 

MotörlG ıUAblar her vHıta· 

dıo lıtl(ade ederek yollarana 

denm etmektedirler. 

Demektedir. 

Garahınl, 29 (Radyo) 

Italyıo logalfne geçmlo olan 

Ogadeo mantıkaeıoda Garar'dı 

bir ve Kat'ta U l knprO ku· 

rolmu~ıor. 

General Fruçl kunetl"'rt• 

Raa N11lbu·nun cenahını ıeh · 

dld etmelıtıdlr. 

Dlredua, 29 (Radyo) - Roy· 

ter ıjaoın muhabirinden: 

Saeabane'de Oç gan cvel bıo 

layau mobarebe. biltiln şlddeltle 

devam etmekledlrler. Habeo'ler 

ıararla muknemeı eımekıe fC 

ltalyın ıa1rruılauoı pftıkQrt· 

mektedlrler. hılyan 'Jarı, her 

ıanfİan alelacele Y"'dımc• ko•· 

vetln gnnderilmemekıedlr. 

Dlredav, 29 (Radyo) - Uoy· 
ter ajıofıı muhabirinden: 

Burayı gelen haberlere göre, 
ltalyın plyad11lnlo müteıddld 
hftcomlan rağmen aoamıdığı 

ye mağlıib olarak gcrt çeldldtğl 
Veblp pııaaıo Hlndenburg lı· 
ılhUmaıında bulanan Habet 

lere karo1 külliyetli anlkıardı 
hardal gazı kullaoılmağı bao 
lanmaohr. 

Rama, 29 (Rıdyo) - Mareeıl 
Badoglf o resmi tebliğinde, Deı. 

elden hareket eden hılyan k'> 
luoon Makbıdl'yl logal ettiğini 
ve diğer bir kolun da Muger't 

geçliğini bildiriyor. 

Londra, 29 (Radyo) - Son 

alaoan haberlere göre, cenob 

cephesinde ltalyan aekerlertntn 

lltrl hareketi, R.. Naııtbo'nuo 

inanılmaz mukavemeti karşı 

eında akim kalmıkııdır. 

ç gftodenberl denm eden 

otddetlf yağmur da barekAta 

mani olmaktadır, 

.Mogadleyo, 29 ( Radyo ) ·

Ceoop ctpbeelode Mıkıud Lo 

g11 ve Mebmed Ömer ve daha 

birkaç relı halayan'lara lhlca 

etmlılefdlr. 

r 
lıalya mü&tesna, diğer 

cel'Oblar lelıimizdedir, 

Yugoslavya Da 
C :evahını Verdi 
Boğazların Tahkimi 
Balkan Emniyeti 
için De Lizımdır. 

İstanbul 29 (özel) - Pariste 
münteşir Tan gazetesi bir maka· 
lesinde; 

- Ben üz bilinmiyen f talyan 
nolüoi nazon müıtesna, bütün 
fikit devletler Türkiye'oin boğazlar 
hakkındaki talebini tasvib etmek· 
tedirler. 

Diyor. 
Belgrat 29 (Radyo) - Vreme 

gazetesi ynz1yor: 
, Yugoslavya hükumeti dün 

Tiirkiye elçisine verdiği bir notada 
boğazlar hakkındaki 'J'ürk tıleb· 

lerini kabul ettiğini Lildirmioıir. 
Y ugoslavyn hükilmeti bu ceva. 
hında, boğazlann eınniyeıioio 

Tiirk hük6metine verilmesioin 
(lolıa iyi olacağı kaoaetile hareket 
etnıi~tir. Boğazların tahkimi, Dal· 

' kon emniyetini zaruüo altına ala· 
1 caktır. 
\.. ..J 
Uluslar sosyetesinden o 
da ı'imidiııi kesmiştir: 

Çekoslovakya 
Nazırı Dedi ki: 

"ffarb isıemeyoruz, 
takat silahlanmağa 

mecburuz!,, 

M. Benes 
Prığ. 29 (Radyo) - Çekoa· 

lotakya barbtye bakanı mec· 

llete beyanatta bulunarak: 

- "Uluslar ıoıyeteeloln bizi 

emniyet altında tutıcığaoa hl

mad arıılı:: mdmkOo değildir. 
Bunun için ıllı\blınmık ve hu · 

dutlaramızı tahkim etmek mec 

burlyetlndeylz. Her haugl bir 

turruz ihtimalini def için bun 

dan bıo&.:a çare kıalmamııtar. 

"Harb latemeyoroz, fakat 

mildafeeız kalmak la istemeyiz 

Barba icbar edlldlğtmlz zaman, 

mığhlp olmıyacak bir halde 

bulunmalıyız. SllAhlaomakıa he· 

def aramıyoruz . ., 

Demlollr. 

Prağ, 29 (Radyo) - Çekoı 

lonkya mecll•I bugOn milli 
müdafaa mftzakerelerloe bao 

lamı otar. 

Harbiye bakanı nzlyetl lnb 

eımlı •e: • 
- Mulyl dere olarak: gö 

sQmOz önünde bulundurmalıyız . 
0 8t.ynelmllel vaziyet çok ka 

ranhkıır. Ba nzlyet kartmnda 

- şvnu 4 üncü sahi/ede -

an o\d\l, • 1 

Tevfik Rüşdü Aras, Ya
rın Atina'ya Gidecek! --Yunan Başvekili ile Beraber Cumar
tesi Günü Belgrad'a Geçecek. 

htanbul, 29 (Özel) - l..ırl · 
clye Vekilimiz Doktor Tevfik 

Roıdfi Arae, yaran ( bugQn ) 

Ankıra'dan şehrimize gelecek 

•c derhal Atloı'ya hareket ede· 

cektlr· 

Tevfik ROedQ Arae Atlna'da 

Yooao Bao\ektll General Me· 
taks111 ile gôrOştcek ve ayni 

güo birlikte Belgnd'a hareket 

edecek, Balkan antanta Batlclyc 

Nazırları kooeeyloe riyaset 

r:dect"ktlr. 

Ankara, :l" (A.A) - C H.P 

kamuıay grubu trlare bf'yetl 
başkonlığ. rıdım : 

c. a :I'. kamutay gruhu bn 

gOo öğlr.de1J eoora Dr. Cemal 

Tuocı'nau başkanlığında top· 

landa. Dıı bakanı Tnf lk Rüş 

dil Arae ; 
1 - 4 Mayısta Belgrad'da 

toplanacak otan Balkan kon· 

eeylue iştirak lçf n yarın hare 

ket edeceğini, 

2 - Boğazlar ootaeını dev· 

'l'eıfik Rü\tii 4rus 
letlerln vermllJ oldnkları cevap 
lıırtn mflsbet mablyeılol, 

3 - Düynnrı umumiye tık · 
ehlerioto yarısının mal ile öden· 

meal eeaea dahllf ode Parle'te 
cereyan etmekte olan mOzake · 

relerin eon eaf hasını partiye 

bildirmiş ve lcabeden izahata 

vermiştir. 

Dttoya Bir Darptan Nasıl Kurtulur, 
Veya Bir Barba Nasıl Atılabilir? 
f etanbul 29 (Öı:el} - Bazı İngiliz gazetelerinin halya ile İngiltere 

arasıoda \'Ukubulacak urak bir harbıo ileride dünyayı kana boyayacak 
büyük ve oumullü bir harbın öne geçece~i yoluodaki ne:riyntına cevap 
veren İtalya o gazeteleri, ıml bu harbm dil oya) a ııirayet edecegioi 
yazmakıadırlar. 

Mısır'da Oç ay matem tutulacak 
- ..... 

16 Yaşındaki Prens 
M1sır Kralı Oldu. 

--------------------------~-------
l n gi 1 iz Mehaf ili, Mısırın Buhranlı Bir 
Devre Geçireceğini Söyliyor \ 1 e ln
giltere ile Anlaşmağı 1'a,1siye Ediyor 

Y:eni Mısır kralı Faruk 
K•btre, 29 (Radyo) - Prens 

Faruk M111r ve Sadın krah 

ilin edUaılıtlr. 

Bir niyabet meclisi ıeokll 
edilecektir. Fakat bu 

henüz teeblt edllmlo 
yoktur. 

husuetı 

blrşey 

Birinci Fıruk, yırao (Bugıln) 

Londra'dın Venedlk'e gelecek 

ve Vikıoryı nporo ile 3 ma· 

yıera Ktıhlre'de bulunacaktır. 

Kahire, 20 (Radyo) - Sı· 

rayda Oç ay matem tutolmaeı 

kararlaotmlmıııtar. Bayraklar ~ı 

mıyıı akşamına kadar yarıy• 

çekilecek, reemi daireler ay ha· 

ııoa kadar kapalı bulunacak· 
lardır. 

Kahire, 29 (Radyo) - Yeol 

• Maear kralı Faruk Kıhtre'de 

pek fazla kılmıyıcık ve olyı· 

bet meclisi kurulduktan eonra 

londra'ya dönerek askeri tıh · 

sllioe devam edecektir. 

Londra, 29 (Radyo) - lud· 
llz ılyasi mebaf illoe göre Mıeır 

hOkumetl, 16 yı~ıudı genç ve 

tecrObeelz bir kraho ldareel 

altında çok bubraoh btr devir 

- sona 4 i'incü alıifcdc -
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Atatilrk 
18 

Şimdi sizinle bo meleke 
Oıerlne koouemahyım. 

Şano unutmamanızı rica 
ederim. Böylece teeekkOl eımlş 
olan bir hayal , blıe, ya sadece 
bir hayal olm1eı nya tebaryO.l 
edebilmek kudretinin loaretl 
olmak itibarile hoşomoza gider. 
Fakat bu, hiçbir soretle, her 

hangi bir realltenln prototipi 
olmıaıoı ve bunu reallze etme 
ğe bizi ıftrilkleyeceğl m6ııtelıem 
deglldlr. Ba 1100 meı'ele bam 
ba,kadır: Btz bllha111a bonon 
Gıtande doracagıs. Fakat eğl · 

timin hık.iki ve kesin ereAloe 
nlaomık lıtlyoreak birinci me· 
aeleyl tetkik etmektedir ki bize 
lbım olan oartları bulacağız. 

Bizzat kendi faaliyetimizde 
hayalleri -realiteyi aade 1nklı 

ettirecek yerde· teşkil etmek 
melekesi onı model olabilir. 

Irkı knltorleştlrmek için yeoi 

eğitim enel4 bunu teekU ede· 
cektlr. 

(Bizzat keodl faaliyeti ile 
hayalleri yaratmak) IAzımdır, 

dedim. 801 şu demektir dl, 
ıılebe, eğitimin ıondoğu baya· 
lerl, sadece (pulf) bir ıurette 

elmak •e bunu tekrar •erebll · 
melde kalmamalıdır. 

Mee'ele, herhangi bir hayale 
mıUk olmak değildir: Oooo, 
18hti faaliyet ile teeekk.Gl et· 
me81 onmr. ÇftnkO ancak 
bôyle teeekkftl etmle hayıldır 

ki, iç ee•lnclnl tc.llt eder; bu 
dı loaıol, o bıyıll reallze et 

meğe ıeovlk eder. Btrşeye karoı 

hiçbir •kealamelalz, bfr tema· 

yOl duymak (paelf) blreeydfr. 
Fakat bir hayali reıllze etmeğe 

batan konellerlmlzl tahrik 
eden yaratıcı ve 11mlmi aok ve 
iç sevinci bambaşkadır. 

Söyledlılmla his, lote bu iç 
ıınlncldlr. 

Eıkl terblyf'de itibarlı bir 
yer tutan birinci ıekllden biz 
htç bahaetmlyeceğlz . ltdoclııln· 
den bahsedecr.ğlz. 

lıln içine talebenin fa1llyeti 

girmedikçe ve taleb"y", teklif 
edilen menu eadecl" mnzu 

olm111 ftlbarUe deı?ll, fakat 
ruhomuıoo faal kunetlnln 
bir haber vericisi olması ltlba· 
rlle hoıa gittiğini tamamen 
hhııettlrmedlkçe iç ee•locl 
uyanmaz. Ancak bu suretle 
talebede iç anlncl uyıodmla 

bllfr. 

Talebede inkişaf ettlreblle· 
cegl mlı bu lahayytıl melekeıl 

ancak çocuğun bizzat faaliyette 
bulunarak keıfedeceğl prenılp 

lerle idare edilecektir. Bo 
prenılplerln ne verebllece~lol, 

çocuk, kendi tecrübelerll<ı •a· 
zıheo görl'cekttr. Bo melekeyi 

mftmareae etllrmek, talebeye ı 

bir takım kınuoları Jzhar ede 
cekıir; .e bo kaouolar, yalnız 

o çocuk için dt'ğll, herkes için 
değerlidir. 

Bu kanunlar, bir kere blll · 
nlnce, o meleke artık. a@la o 
kanonl11rı ıyk:ırı blrecy yap 
maz. Dalms o kanunları izler. 

Kazara körceılne blrıey yapmıı 
olana, o hayati tekrar elde 

etmek için, gene o kanunlara 
döner. 

Bu muhayyele melekealnin 
mamueseıt tal ebenlo bilgi rne 
lekesinin mamareeesl demek 

olar. 
Bu bir boı mftmareııe olma 

J•p iti l .. re eden kaaaalano 

Çeviren: M. Rahmi Btıfoban 

f lk bir mtımıreae olmuş olur. 
Talebe, öğrenecektir. 

Beo, eono da ilave ediyorum: 
Vaktı mftsaaae ettfğl mOddetçe 
talebt', ıınlnçle ôğrenecektlr. 

Ôğ~enmelr, onno için en hoo 

blroey olacaktır. Çtınktı eıhet 

laallyetlol mOmarese ettirme 

•ıeıtalarını hemencik bolonr· 
mt'k onun en endlğl ~eydlr. 

Gerçek eğitimin karakterlıtik 
nloaD1 ondur: 

- Sann var -
~~~~~ ...... ~~~~~ 
Istaohul Fran-

_____________________ .. ____________________ __ 

Fransa, Bir Esas Bulunmadıkça Müzakereye Murah
has Bile Göndermemek Kanaatinde imiş. 

~~~-----------~~ Londra, 29 (Radyo) - Deyll Telgraf gazetesi, logtltere taufındeo hazırlanan so•\lerln ya cu· 
mı •eya cumarıeel gGotı Alman h6ktimetlne tevdi edtleceğlnt yazmakta, bu ıoallerln bir nota 
balfnde mi yokıa muhtara ıekllnde mi •erlleceğlnln heoOz kararlaştırılmadığını haber .ermektedir. 

Londrı, 29 (Radyo) - Kabine mecllel Baldvlo'ln rlyasetiode toplanmılJ n Almanyı'ya nrl 

lecek aoal lhteılol tetkik etmletlr. 
Kabine, iletenin Almanya'ya biran enel verllmeılne taraftardır. . Notanın Alman hariciye ha· 

kanlağına cuma gftnft Berlfn sefiri tarafındın •erllmealne karar vrrllmletlr. Almanya htıktlmetl 
bu ıuıllere cevab nrmek için oo 80D maddele mıllk olacaktır. 

Franaız mehaf lllne gôre, bir eııas bnloomadıkçı •mftukereye murahhas bile göoderllmlyeceğl . ' 
kanaati o dedir. 

sız Mektepleri . . • • • A • 

Yavaş yavaş kapanıyor Vergı Tahsı- Mehmedçık velngılızabı-
11tanbol, 29 (ôzel)- Şehri latımız Artmıştır. 

mhdekl blrkııım Fraaııız mek· Fazlalık 7 mı"lyondur delerine Çelenk Kondu .. 
teplerl idareleri KGltftr direk · 
tOrlG~Gne mftracaat ederek ta Ankara 29 (ôzel) - Maliye 
lebe ulı~ından gelecek aene VekAletlnden bildirildiğine gôrt', 
tedrisatı tadil edeceklerini bil· basene, geçen ıeneden yedi milyon 
dlrmlılerdlr. lira fazla tahell&t yapılmıotır. 

Sıııai Müesseselerin 
Kontrolü için Layiha 

iki Ingiliz Zırhlısı ile 50 Kişilik 
Bir Heyet Çanakkale'ye G~ldi .. 
lıtaabul 29 (özel) - Stdney ve Avueturılya leminde iki İn· 

glliz kranıôrG ile Çanıkkale'ye 50 klelllk bir İngiliz heyeti 
gelmle ve TGrk heyeti tarafından karıılanmışttr. 

iki heyet birlikte mezarları ziyaret etmlıler, Mehmedçlk &bldeal 
ile logllflı Abidesine çelenkler koymoılar ve ııamlmf notnklır 
ıôylemlolerdlr. 

••• 
Yunan donanmasının manevrası 

lstanbul'u 
Şerefleudirecekler 

lstenbul 29 (özel) - Co· 
mor Ba~kammıı Kamil At• 
tQrk'üo bogOnlerde tf'hrlmlıl 
şeref lendtreceklul hıber TC 

rlltyor. 

~ 

ôlen Kralın 
Son Mukavelesi 
Mısır, kanaldan 
Nasıl istitade· ed~c~k! 

Kahire, 29 (Radyo) - Kr•1 

Food'ın en eon imzaladığı SO· 
•en kanalı ile Mıeır bü.lulmed 
arasında akdolonao bir ltllıftıt• 

Bo ltllAf ile M111r hftktl111ed 
kanıl ldare8lodeo 200,000 aıuo 
lira hl11e alacak ve iki Mııarlı 
MQdftr tayin etmek hakk•O' 

haiz olacaktar. 
Ayni zamanda mftıtahdemlofO 

yftzde yirmi beşi Mı111rlı ol•• 

caktır. 

Metaksas 
Meclisin beş ay 
Talilini istiyor 

Atlnn, 29 (Radyo) - Bıe•ekfl 
M. Metıb111 meclisten ıld•I' icabında Devlet, Maliyet ve Satış Fiut

lerini de Teshil Edecek .. 
ltlmad reyladf!n sonra meclll 
f11llyeıialo btt ay mftddeal• 

Fl.lo Kumandanının Ga- tehirini htemrğe karar ver111lf' 
Ankara, 29 (Ôzel) - lktıııad VekAletl, eıoai mGee1eıelerln tir. Bonon için mecllae blf 

konrola hakkında bir kanon ltylhası bızırlamıetır. Bu Jaylhıya 

L ı L d Ld d b l l 11 zetecı· ıere so·· y ledı· k lerı· . . knne
0

u
0 IA1.y1ıb1 haay8a1 gv:rrellmE

1
y
1
t
1
ü
1
rt.e ..... gllre, ba .. ın ıııo. lazam gör QğQ ta.. lr e ııınai şu e er o ma yet u • 

n aatı, f latlerlnl, mt1e11e11eolo idare ı•rtlırmı ve lkheadf 'flJıl · 

yetini kontrole 11IAblyet1ar olıcak ve buna kare• duranlar 3 ay • • dur meclla faaliyetini talik 
1~ 

dın bfr eeoe kadar hıplı cezaeına çarptırılacağı gibi, beobln liraya Yunan bahriyesi, yirmi yıldır ilk dela hu meb'oslardao mGrekkep bir k0
' 

kadar pıra cezımnı da mıhkllm edileceklerdir. kadar gemiyi harekete getirdi, dedi! mfayon teır,kkftl edecek n bO 
• kdmet ho komlıyonla blrletere~ 1 1 Aıfoa 29 (Özel aytarımtzdan) - Filo kumandanı Sa~ elaropluaa 

Ç b 1 ' G • • çalıoıcaktır. em er ay n 1 n ez) Si FaUronda demirli boluoao donanmayı teftloten e•el ecnebi gaaete 
Bu komisyon kırk azıd•11 

muhabirlerini kabul ctmlı, btıyük mınnraya tayyarelerin ve 27 ıl 

A 'd K il f d • • parça harp gemisinin lıtlrak edect'ğlol blldlrmlo ve Yunan bah mQrekkt'p olacak, fırka relele vusturya a ra ıg"' ın a esını bu aza araııında buloaıc•~ rlyeelnlo kralın ldareelnde disiplinle çalıemaklao bayak bir ze•k 
mtclla rf!lsl bir kııım azayı •'' Sempati. ile KarQılad g"' o·ıd·rı·ı· r duyduğunu efrada tercftman olarak eôyleml11tlr. Amiral bundan 

v 1 1 l 1 ıyo • çecektlr. Meclle, gôrılnftıe g61~ 
eunrı: ~ 

Londra 29 (Radyo) - Slr Oaten Cemberlıyn'ın Viyana, Prağ, _ Yooao babrlyeel, yirmi ıeoedcnberl, ilk defa olarak bu bu IAylhayı kabul ve tnııdl 
•e Peote ıeyahatl hakkındı Royter ajaoııı ıo maldmıtı vermek · kadar fetla gemiyi harekete getirdi. Denılatlr. edecektir. 

tedlr: Oeteo Çemberlayo, Avaıtarya'nın bugftnkü nzlyetlnl ea Kral pertembe gftnü (bogtın) donanmayı tertlo edecektir. Mecllı mClzıkerelerlne coıP' 
kisinden çok iyi bolmuıtur. Çemberlıyn Avosturyı'da krallı~ın •. •. • gtındne kadır edecek •e boO' 

~~~: .. ~·:~:~'.a ıemplll ile brı•••m•ıtlr. Maamaf lb ••il bir ma· ita 1 ya K ra lı Ha beşi s tan :::.:0:.~ ••• :· e:;::::· ,.: 
Deyll Berald gazeteııl, Çemberlayn'ın Lon!lra'ya avdetinde ııe cektlr. 

yahıt intibaları hakkında M. Bald•ln 949 Lord Eden'e malumat imparatoru ilan Edilecek Hırsız Tay-
verec .. ğlnl yazıyor. 

M k 'd •B• • T l Habeşistan Fethedilince Muzaffer yareci Bulundu 
OS ova a ır op anlı Kumandanlar Terfi Ettirilecekmiş Itatya'da imiş 

Ü D 1 t • E k"' h b• R • J • Roma, 29 (Radyo) - fı•0' ç ev e ID r anı ar ıye eıs erı Londra 29 (Radyo) - Royterlo Romadao öğrendiğine göre BiZ tayyueclsl ve Babeı ımp•· 
Italyı tarafandan Babeıletao'ın fethi tımamlandıkt•n sonra hubı ı 

Moskova'da Bul onuyorlar.. kazınan kumandanlar terfi edecekler 9e lrılya Babeolıtan ftze ratorunun ha .. maenfrl OrtJ . 
L 29 R ) Le h rinde blmpyeslnl llAn edecektir. ye, Villa Koble'den gizlice k•~ Moı .. o•a • adyo - tonya r.rktoı arblyel umumiye mış idi. Yolda Itılya'ya lolll" 

relıl bu aktım buraya gelmlıtlr. Yarın da Leıonya erkıloabıubl · Romıda dolaoan eayiılara göre, İtalya krah Babeelıtan lmpı · 
ı mtcborlyetlnde kalmıştır. 

yel umumiye relıl gtılecektlr. ki ~dn uel gelen Estooyı <'rkıloı ratoru llAn edilecektir. Bu haber heoftz teeyyüd etmemiş lıe de JJO 
Tayyare SeotGcelll'dedlr. 

hırblyel umumiye reisi ıenerai Rek bugGn kızılordu baokuman· loglltere krrlıoın Bfodlıtan imparatora unHnıoı taıımasının bo tıyyarecl, ltalyan afakınd• .,~ 
dam maree•I Voroşllof tarafındın bbul edilmiştir. huauata emııal reokll edeceği ıôylenmektedlr. 

1 
, . 

ELHAMRA 
1 Mayıs bahar bayramı şerefine yarın matine~erdeo itibaren sinemacılığın tedakarhk 

1 
2 

ve sftpriz haftası, yepyeni ve çok gOzel iki hnynk film birden 

- Beli.lenmiyen Şahit 
MYRNA T..OY - VILLIAM POVVEL 

- Holivud Eğleniyor 
BING CROSBI - MARJ ON DA VIES 

PROGRAMA lLAVETEN : Kediler ue Piliçler renkli komedi ve canlı resimler 
Bu eeelz programdan berke11ln lıtlfade edebilmesi için ııaat yediden itibaren birinci mnkl 25 koroıtor 

SEANSLARA DiKKAT: 1-5 - 9,15 de Beklenllmlyen eıblt. 3 - 7 de Bollvud e~lenlyor 

mık mftıa.deelne malik o Ol 

dı~ı lçlo lıalya'dan çık1P•91 
,,. 

mtbaade edllmemloılr . 

Fransız ıefarethaoeal, Fr•0" 
ıı · bülı.umeılodt:n tayyareci b• l 

kındaki tnklf mftzekkeret1" 
leteml~ıi r. 

Vezil Yanardağı••' 

da Yeni Ağız 
Vt,o 

Nıpoll, 29 (Hıdyo) - ~ 
yanarda~ı tepelerinde yıu•rd' 

1 
a~zı yaklnlnde yeni bir '~ı· 
d•ha ıçılmıe n Ihlar d6k ı 
meğe bııtamıthr. LAvlar AIOP' 

d•'' mıntakaaına doArn akmak" fi 
ff 

Lhların aluoı henQı Ole 
0 

tehlikeler göstermektedir. Sif' 
Sf'rolyo 'fC Boıfodelkaro ~3~ 
lrrl henftz tl'hllkeye ıolf 
deglldb. 
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1 Çimdikler ı· Ş E H i R ' H A · 9·: 'E""'R"'"L""E""R i 
Kıssadan hisse 

« Cumhuriyet :D gazeteef nde 
okudum: Plastik Sa11 .. atlar ILiınanın ihracat t11 Vaziye

ti Tedkik Ediliyor. 

1 Mayıs 
Cap'de yirmi yatanda bir 

luıcağıs1 nişauhsıoın ani ôlümil 

haberini doyunca baytimıe ve 
hu bıygınhk tam 26 senelik: 

bir uyku halini almı9. Nihayet 
geçenlerde uyanınca, hemao 

nlşınhsını aormoe ve ağlımı~a 
l>ıolamıo. 

• • • 
Yine aynı gazetede ( S6veyd 

8. ) imzalı ve (Eski bir vale) 
hıohklı bir hikaye vır. Sevdiği 
.kızla evlenemlyen bir erkek, 

!haekaeı ile yuva kuruyor. Bili· 
hare karıeı ölOyor ve yelim 
.kızının çaldığı bir valelı, eekl 
sevgtllıılnl hatırlıyor. Nihayet 

onun da dul kaldığını leldlyor. 

ıKadm fzmfr'de, o fstanbul'da. 
tMektoplaıııyorlır ve eski sevgili, 

ona fotoğrafını gönderiyor. 
bir de ne gôrsOn: 

Tohuma kaçmış, lôp löp et, 

çehresi buruıımuıı, ihtiyar bir 

kadıncağız •• Muhayyilede kalan 
o nazik, o incecik, o narin 

kızın yerinde bittabi yeller 
esiyor· 

Adamcağız, soğuk soğuk ter· 

lemle ve bir daha ne mektup 
yazmas, ne bir şey! . 

• • • 
26 yıl soluksuz uyuyan enç 

kızın, biç bir rubt ihanet gös· 
termeden sevgilisini hatırlaması, 
nasıl ifade edlllr, anlamadım. 

Fakat şu var ki; 

1-Ellne bir ayna verilseydi, 

nleanhııından evvel kendi ölmfle, 

harabolmtı ş gençllğluın, eapearJ, 
kansız ve oyuşmue bakiyesine 

bakarak, ağarmış tııçlarını yol· 

mağa kalkışırdı· 

2 - Yanılıp yıkılıp dOnyanın 

ne hale geldiğini de eormoe ve 
öğrenmiş olsaydı, hemen derhal 

gözlerini kapayarak dOnyının 

lkepazellğloden habersiz, mışıl 

nueıl; uyumağa çalışırdı. 

Diğer adamcağıza gelince, 

o da, aeığı yukarı, bu kızca · 

ğııın hayalı aukutonun bir baş · 

kı çeoldlne uğramıetır. 
Böyle bir tiple kareılıesım1 

onun lnkiııarını ve hiddetine 
IDokabll, kendisine eo teaelltyl 
'erlrdlm: 

- Bay amacı, neye sinirle· 

Diyorsun? Hereket venin ki, 

sen de fotoğrafını ona gönder· 
memlşııln. ÇOnkO belki de, 

fotoğrafını parça parça yapar, 
- Bunak beril, utanmadan 

bana izdivaç teklif ediyor, 

ağarmıe 111çına, kızarmış bor· 

nana, sinek kaydı o kafasını, 

kıvrım kıvrım yQzftne baksa yı! . 

•• 
Muamele 
vergisine tabidir. 

2430 numınılı muamele ver· 

glel kanununun 2 inci madde 
sinin (O) fıkraelle teele olunan 

muafiyetten hariç bırakılan ea 
nayl arasında, plAetlk: eşya ya· 

pan yerler de vardır. Kanonun 

ha fıkresında y111ılı plAııtlk eı.ı · 

yanın, ne gibi maddeler oldoğo 

bazı yerlerde aolaeılamamıı, çl · 

mento ve alçıdan imal olunan 

milzaylk, maslak taşı ve bun 

lara benzer eeyaoın da bu mo· 

afiyetten hariç tatuldoğo gö· 
rülmQetftr. 

Dün Maliye Vekı'lletlnden vl· 
14yete gelen bir tamimde kanu· 

nun istisna hülı:wOnden hariç 
bıraktığı p14etlk eşyadan mak· 

eadın {Sellololt, gellit, galalit, 

bakellt, reçine, ellofon ve sert 

kauçuk ) tan yapılan eeya ol . 

doğu, bunların da bıı.ılıcaları 

tauk, pudra kutusu, mahfaza, 
kolye, kemer, blle.ılk, toka, 

lğoe, ağızlık, slgera tabakası, 

mftrekbpU kalem, gözlül çer· 
çeveal, baston ve şemsiye sap 

ları, ıesblb ve bunlaara benzer 

maddeler olduğa blldlrtlmletlr. 

80 maddelerin imal edildikleri 

yerleri o işçi eıyıeı ve motör 
koyvetl gözetilmeksizin mua 

mele verglalııe tabi tutulmaları 

lAzımdır. 

Belediyedeki kurs 
Pazartesi ye başlanacak 

Belediye zabıta momurları 

lçlo Qç ay eiirecek olan bir 

kurs açılacağıoı yazmıııtık. Bo 
kurs için Belediye rehllği tara · 
fmdan bir proğram hazırlan · 

mastoa başlanmıttır. Kurs, be· 

ledlyenlo evlenme binası ealo· 

oundı ıçılacak ve önümQzdekl 

Pazartesi gQnQ ilk dersi Şarbay 

doktor Behçet Uz verecektir. 

Korea belediye zabıta memur· 

la11odan baekı belediye tahsil· 

dı!ları, icra memurları, temizlik 

Amir ve muakkipleri de devamı 
mecbur tutulmuşlardır. 

Mustafa B. heykeli 
pazar gnnn açılacak. 

Doktor Mustafa bey bulva· 

r1nın deniz kısmındaki metha· 

lloe dikilecek olan ve heykel· 

traş Ratlp tarafındın yapılarak 

şehrimize getirilen doktor Mu&· 

tafı beyin bftaUluftn açım tö 

reni öoQmQzdekl pazar gilnft 

yapnacaktır. Derdi. Ayna, fena bir eeydlr 

•mmı, ihmal etme, bir de~en· 

dine bak!. Harh malzemesi 
_______ ç_i_md_i_k _ ve Türkiye fabrikaları 
lstaobul ressamları Atloa'da çıkın Aoekearthoa 

gazetesi yazıyor: 

lzmir'de sergi açacak . Son gfinlerde bombardıman 
Ietınbol'da mihtıkıl ressam· tayyarelerinin kullanace~ı bom· 

lar vıa beykeltra1Jlır birliği ta· balar Oıerloe birçok tecrflbeler 

rafından 11an'at n aan'atkArları· yapıldı. Yapılın tecrObelerde 
mızı tanıtmak gıyeıılle plaetlk birçok hariç memleketlerin ma· 

Bın'atlara ıld 80 eaerl ihtiva mullta kullanıldığt gibi Türkiye 

eden bir ıe:rgl ıçılmıo ve çok lnf il Ak maddeleri çıkaran fab · 

lbovaf fakı yet kazınmıştaT. rlkalarıoın mımolltı dı yer 
Bo "an'atkArlarımıı; gördük· aldı. Yapılın tecrObeler netice· 

lerl al4ka ve teşvik neticesi sinde Türkiye bombalarının çok 

olarak ııerglyl lzmlrde açmığa iyi olduğa anlaşıldı. Bo da 

Bahar bayramıdır., 
Yarın l mayıs bahar hayra · 

mıdır. BtıtQn resmi daireler ve ---------------
, , apurların Izmir Limaiııud Kö- mileHıl"Seler tatildir. Mektrpler· an de kapalı olacaktır. 

milr Almaları Da Temin Olunacak. Istanhul'a 
Şehrimize.le bulunmakta olan 

ve Jlmının modern tesisatla ge· 

ni~letllmesl için tedkllder yapan 

fktıeaı Vekı'lletl mOtehassısı ve 

Almanya'dakl Krop fabrlkoıı 

mQdürlerlnden Fon der Porteo, 

dfto yanında İstanbul ve İzmir 
llmao leleri omum mftdürlerl 
Ra\1ft ve Haşmet Dülge oldu. 
ğo halde şehrimiz ticaret oda. 

sını zlyare-t etmlelerdlr. Vek&let 

baş mftenbl Fon der Porten, 

oda ikinci reisi Serlf Remzi ile 

ı:ı;eoel sekı·etnl Mehmed Ali 
Eten 11-, Umarıın ticaret lhtl 

yaçlarıua ne derecede yettiği 

bııkkında görütJmfiş. bo husneta 
ticaret odımn111. mütıleasıoı ö~ 

reomek Jatemlotlr. Liman işle· 

rloln ve vaııtalarının modern 

bir hıle getlrllmeııl projesi et· 
rafında da konuoulmuştur. Bı· 

her aldığımıza göre ıedklket 
yapan ht>yeı, bilhassa yaı mey· 
va ihracatının kolaylaıtırılwaııı 
ve eıığlam bir dftzene konul· 

maeı mes•f'leelne bayak ehem· 
mlyet vermektedir. 

Odacı, öteden beri bo me· 
ııele Ozerfode cıOdlP-r yapılmıe 

olduğundan bu etOdlerln neti 

celerl bej ete blldirllmlııtlr. 

Vapurlara IAzım olan yaka· 
cak kômfir İzmlr'de yoktur. 
Heyeı; bllhal!Sa bu mes'ele ile 
de mf'şgul olacak ve limana 

oğrıyan vapurlara fzmtr'den kö 

mftr verilmesi lmkAaını temine 
çalışacaktır. 

Sekiz Planör Gitti 
ikisi cuma günü 
lzmir'e gönderilecek 

lstanbol 29 (özel) - Kay· 
seri fıbrlkamııdı yapılan plıl· 

Dôrlerden ıeklz dautıl şehrimi· 

ze getirilmiştir. Boolardın iki 

taneııl coın11 gftn6 lımlr'e gön · 

derllr cektlr. Ietanbol Tılrkkoşo 
3 mayısta acılecaktır. 

Denizli'de 
Feci bir 1cinayet oldu 

Dün Gec.e Burnava'da 
Bir Hadise Oldu 

Denizli, 29 (özel) - Deniz· 

ll'oln Ôkftzyandı mabılleslnde 
oturıtn Hacı Halil kızı Fadlm. 

diln gece evlndtı uyumakta iken 
gtce yarısından eoora meçhul 
şıhııılar tarafından bıçakla mO.· 

leaddld yerlt:rloden yaralanmak 

soretlle öldQrftlmQş ve mevcod 
parası alınmıştır. 

Zabıta failleri aramaktadır. 
~~~-~~~---ı~~-~~~- lstanbul gazeteleri 

neler yazıyorJa? 
B i r hırsızı korkUıtmak için jandarmalar ha· 

vaya ateş ettiler, halk telaşa düştü. 
fstanbnl, 29 ( A.A) - y 0 . 

nne NAdl Cumhuriyette; mem· 

lekette kadastro osolüufin ıat· 

bikini bir medrnlyet llzlmeal 

addediyor ve yepılacak mıarafa 

bakılmıyarak devletçe bu işe 

eo kat'i bir eekll verilmesi ld· 
2umuno ileri sClrüyr. 

Dün akşam Bornave'd,a halkı 

heyecana dılşOrcn bir hadise 
olmuştur. Suat 6,30 da "l!okak 

aralarından mavzer eeslcrl gel 

meğe başlamış ve he.ckes bir 

yangın olması ihtimali UC') d. şarı 

fırlamış, fakat vangına benzer 
blrş*'y görmediğinden blrblrtne 
sormığa başlamıştu. Ba sırada 

Bornavı jandarma karakol ku 

mandam Doğan yaaına birkaç 

janderma alarak ellAh seslerloln 

geldiği tarafa koemuQ ve ka · 
ranlık sokaklara doğru kaçmakta 

olan bir oah&ı yakal11mı1tır, 

HAdtse bundan eonra anla· 

şılmıetır. Yakalanan ıahıs, Meh· 

med oğlu Hakkı nımındadır. 

Bir haf ta evvel Burnava'da 

Mebmed isminde birinin 200 
Ura kıymetindeki yıpığmnı çal 

mış ve lzmlr zah•lasıncı yaka 

lınarak Buroava'ya gôtOrOlmek 

6zere jandarmalara tullm edil· 

-------ı 

Taharri komiseri 
Lntfil taltif edildi .• 

mlı ve trendon inince, kendi· 

sini muhafaza eden jandarma. 

ların ellnd~n kıçmaAa muvaf· 
fak olmuş, ıokak içlerine sıp 

maş, (Our!) emrloe de haat et. 
memlştir. Hunun üzerine jın· 

darmalar korkutmak fçln ha· 
vaya birkaç el ııllih atmışlar 

dır. Hakkı çaldığı yapağıları 

lzmlr'de bir yere eatm11J ve 200 
Ura kadar bir para almış bo· 

nou bir kısmını sarletmlştlr. 

Üzerinde 105 lira para çık· 
mıetır. 

Asım Us Kurnn'da, zecri 
tedbirlerin ltalya'ya karııı hiç 
bir tesir yapmadığı yolundaki 

lddlalırı reddederel ftalyan 

lk\teadlyatını bu tedbirlerden 

bllAkla cidden mftteeselr oldu· 

Sınai m nessese· ğuou rakamıarıa gaııer1yor ve 

Jerin muamele vergisi Babee barbı allı ıy daha de· 
vam ederse, Italyan ahın mev· 

Sınat mQesııeeelerln mGoterl-
letlnden mo11mele vergisi nımlle cudunun eriyip gideceğini, lıı 
aldıkları paranın da vergi mat· dkbalde de İtalyan ticaretinin 
rahna tlheıl IAzımgeldlğl evelce bundan bOyQk zararlar görece· 

Mellye Vekaletinden şehrimiz. glnl aöyllyor. 
deki alikadarlara blldlrllmletl. Açık Saz, idare Amirlerine 

Dlln gelen yeni bir bildirimde gOntın haberleri hakkında bir 
evelce yapılan tebligatı riayet tebllg Hruri olduğuna ve bq 

edilmemekte olduğa görftldDğü işin radyo, telgraf vaaıtıdle 
ve bazı mdeescselerln mileterl behemehal yapılması lizımgel · 
den aldıklara bu paraları eııklsl 
gibi matrah dışında bırakmakta dlğlnl, en kaçak idare memur· 

lırına kadar bOtOo meıı'ol 
devam ettikleri anlaşıldığı bil· 

Tıhnrl komiseri LiltfO Bur· dl amir ve memurlarm gOntln 
rllmloılr. 

co'ya deri Ulccarı Dav! Sldi'ye hAdlııelerlnden haberdar olma· Bu tebll~ aleyhlno açılan 
lkl defa tehdld mektuba idari davaların tetkiki netice· lırı lcab ettiğini yazıyor. 
gönderen hıydud taıılak · elnde hazinenin ooktal nazarı Ankara'da kouser· 
larını meydana çıkarmak husn· devlet euraaındı kabul 'fe teyld 
sonda ~~sterdlğl vulfeelnaefık edflmfş olduğa ve müşteriler V3tUV3r açılacak., 
ve muvaffakıyetlnden emniyet den sınai mOeeseaeler ııablplerl Aukara 29 (özel) - Kftlttır 
umum miidtırHlğOnce 120 lifi tarafından muamele vergisi oı Bakınlıgı, ıehrlmlzde bir kon 

ikramiye verilmiştir. mile alınan paranın da vergi ııervatuvar açılmaeı bakk.oda 

Ltıtf fl Borcu; muvaffak olmoe matrahını llheel emtoluo hlr kanun llylbası hazırlamıe 

bir k~mlııerdlr, takdir ederiz. muetor. ve kamutayı vermiştir. 

,1---------------------------------------~' TA VV AR E Bugündan ltiha· 
SI~EMASI TELEFON 3151 ren 2 Film 

Herkesin eevdığl, berkesin alkıeladığı iki yQksek, iki sevgili yıldızın iki güzel illmi 

11 ıı::::I HlÜ<elYm FüOOSlYI 
kırar vermişler ve bunun tçln TOrklye Comurlyetlnlo son ee· J k u ı ae o t torafıodan büyük bir kudretle temsil edilen bava tehlikesini ve tayyarecilerin kahraman• 
belediye rdsl doktor Bebcet nelerde endüatrl alanında elde lıklarıoı gösteren büyük film 

Uz'a bir mektupla mOracaat ettiği terakkiyi göstermektedir. c:=:5l ıı::::I _ n 3 Da l!:=I A" ~ nA" ~ Da L, a \\8 ta\ ta Da 
etmlşlerdlr. Tecrftbelerln netlceslodeo baş· ~ _ U c:;;.' ~ ll U ~ - Y/ \S' ;;;;J) 

Belediye relei; ııan'ıtklrları· ka, Türkiye mamollta olan Güzel Macar yıldızı Magda Scbneider'io içten gelen bir ilgi ile oynadığı ~aheecr 

lbıaın mOracaatlnl ehemmiyetle bombalar, Balkanlar lçlo, bil· Ayrıca Tıirkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
karşılamıştır. PIAetlk eserler hasııa barb zamanlarında, nıkıl 
eerglelnln; panayır zazamıom neıtalarının emniyeti noktal 

1 
Bu haftanın seans saatleri: Bdcum ftloııo 15-18, 15 - 21,30. Bir aık hlkAyeat 16,45-20 

teeadlf ettirilmesi tavslyeelnde nazarından da ehemmiyeti haiz· Cumartesi ve pazar gOnlerl 13,30 da bir aşk blkAyeelle başlar. 
DİKKAT: Çocuk bfıaeı münuebetile bu hafta her gün ve her seansta çocuklara duhuliye 15 kunı§tor 

boloumuştur. dlr. ı••••••••••••••••••lli••••••llİl••••••••m•.I 

DflşOodftklerim ... 

En Asil Ve En 
Mukaddes Uçuş,. 

Milletler cemiyetinin ~oUek · 

tlf emniyeti gf bt, brtŞlm c:ıemı . 

yetlmlıf n de ba111rmak f§l~~lğt 

· kadın erkek· kollektlf bayat, 

çalışma ve eavae davasa vardır. 

BogQn h er mQnevver l'4rli 

kızı ve kadını, cemiyet içinde 

erkek gibi ve onun kadar, bip 
mevkii ve hıkkı olduğu lddl· 

asındadır. HAklm olan fnkllap 

prenelpler i de bu hak ve mev· 

kil. onlarm istemesine hacet 
kalmadan vermiştir. Şimdi ka · 

dm dtlf ode " .l\f Osuat,. gOode 
birkaç defa tazelıoen kırmııı 

boya (Ruj) kadar tabiidir. 
Gdzel, faklı ba hakka nail 

olmanın V6 böyle bir iddia 

tatımanın hayıt ve f illyat ea · 
hasında da akislerini glırm .. k, 
ve kanao i hakkı, mee'ullyet ve 
iş l~ı irakl } ollarında nümune 

lerle lsbıt etmek l e şarttır. 

Kadım, tao kırmağa davet ede· 
cek değlllm . Belediye dairesi · 
nfn yokuı nieaolı bir çöpçftsO. 

olarak görmek te istemiyorum. 
Şo var ki, bazı lo böltımlerlo · 

de tıpkı erkek gibi, erkek ka · 
dır yer almalarına lmk4u var· 
dır. MeselA; Türkkuşu; hem 

ııeref 11, btm faydalı, hem de 

zaruri bir bilgi ve savaş eu· 

b esidir!. Borada fizik konetler, 
lrode, kafa ve manevi ölçd 

erkek ve kıdıo için ayrı ayrı 

~eyler değildir. Ayni tahsilde 
ve vücutça ayni kabiliyeti taıı· 

yan her genç, milkemmelen 
çalıeabllh ! T ürk kızı, bu eahı 

da h erhangi bir mezeret göa· 
termez. N e kafa, ne vücot, ne 

tekolk nazariye, ne planör, ne 
paraşilt böyle bir mazerete ce
vaz verebflfr. Erkek arkadaşı 

kadar hak ve kuvvete uhlp 
olduğunu eöyliyeo h er kız, 

Türkkuşooun Jzmlr'de açılmıeı 
ile, milnakaea götürmez bir 

lebat vesilesi elde etmle oluyor. 

Buna yanoomadıkça ve toprak 

ilstQnde kalarak göklerde bir 

kue gibi uçaa arkadaşının ya· 
nına çıkmadıkça, lddluının bil · 

t0nlGğ6ne ve samimiyetine kim· 
ıeyl inandıramaz. 

Gönül latlyor ki, T11rkkooo· 
nan ufuklara doğru açılın iki 
kaoadın·dan biri erkek, biri 

kız otson.. Toprakta blrlblrlnl 

tımımhyan ha iki varlık, gök · 

lerde de ayni makinenin, ayol 
idarenin, eynl havının, ayni 
davanın birbirinden ayrılmaz 

iki parçası olarak görüoeüo! 

Yirminci asrın TOrk cımlaaı, 

meleklerin gökten yere inme· 

sini değll, kız ve erkeğin top· 

raktao mavi bo~luğa çıkarak 

birer kortulue meleği sembolft 
olmalarını letlyer. Toprak ana, 

memelerinin sfttüotl eağmıı ve 
tüketmek Qzeıedir. İstikbal, 
göklerin kapılarında duruyor. 

Onların yerde, ealoolarda, 

f peklilerln akan ve sOzOlen kıv. 
rımlarında değil, göklerde uç · 

tuklarını görmek letlyakındayız . 

Çüoka bizce asıl uçuş, en mo· 

kaddea ve r.n asil uçue, bodur. 

Orlıaıı Ralımi Göliçc 

Avukatlar 
Yardım sandığı 

kuracaklar, 
1etanbul, 29 (özel) - A,u. 

katlar, kendlerl için bir tekaQt 

ve yardım sandığı kanununun 

oeorlnl temin için teşebboaatta 

bulonmnşlırdır. 



Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 
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Dok LOdovlk'tn dudaklarında Hlraz evvel geçirdiği bubrac· 

hazin bir tebeaailm peyda olduı dan kurtulmuş görünOyordo. 

- Karde9lm, bu blrşey de· Yo.ztıode ven bir ıebeHftm <lal· 

ğlldlr. Sadece bfrez kalp yor galeoıyor, conltlık ve bayat gö· 

gunloğo! Geçecektir; geçer, me· rünllyordu. 
rak etme! Dedi. Genç kıza otormaeını s6yledl. 

Plbulet ı - Kfiçfik doııtom, seninle 

- Mfieyfi, dedi. Şatoya d6n· clddt bir takım şeyler konov 

melisiniz! Hava çok serinledi. mek laılyorom. Dedi. Dün ıe 

Nban bavaeı kadıır oynak ve nlnle habaoıo evinde gllrllşQ 

hain hava yoktur. yorkeo yanımıza ]an Lebeegil 

Dilk, mukadderata teeUm ol· glrmlvtl. Bu delikanlı eana kur 
muş gibi bir hareket yaptı ve : yapıyor, değil mi? 

- Beyhude! Dedi. Doktor Plbulet kızardı, gözlerlol ye 

lar ne derler ve ne yaparlarsa re indirdi. Fakat birden keo· 
yapsınlar, bence yapılacak bil dlstol toplayarak : 

Çekoslovakya 
Nazırı Dedi Ki: __ .............. __ _ 

- Er.ışı 1 inoi salıifrdo -
ellAhlanmılıyı~. Her vııkh, her 

ihtimale kartı hasır boluoma· 

lıyız. Akil tıkdfrde felAket 

muhakkaktır, Biz, eılkuo ve 

aaayt11 ve ıolh lıteyoroz; hiçbir 

u.llletl tehdld etmeyoroz. •'alret 

istikbalin korlruoçluğo bizi böy 

le hsrekete icbar etmektedir. 

Bonon için elze teklif edtlen 

askeri kanunları lttlfıkJa tae 

dik ve kabul etmellelolz ki, 

Çekoalovakya'oın mQdafauyı ha 

zır olduğunu cihan göreiln .11 

Demlttlr. 
-~--~---~--~~-

16 Yaşındaki 
Prens Mısır 
Kralı Oldu. 

yok bir iş olmasa gerektir. - Bu mea'eleden bana hah ---...... ._. __ _ 
Bakıtı ve sesinde derin bir eeımeylufz l\1QeyQ Lö Dnk! DJ. - Başı 1 irıci sahifede 

teessür bi ıl olan genç kız : geçirecektir. 
ye haykırdı. ÇOuk6 bo adam, 

- Meeelıi, dedi. Sizin yaşta sanki bir kralın muhafaza po Mancesler Gord(yeo gazet~sl 
olanlar, eğer arz.o ederlerse, llsl lınh glbl benim arkamı bı · Kavıla'lı Mebmed Ali zamanın 
yüzde seksen iyi olablllrler, rakmıyor. Beol mOtemadlyeo dan bugOne kadar Mıeır'm teri · 
bastalıklarandao kurtulurlar. teceeıOs ediyor. htnl kısıca tekrar eıtlkf PD sonra, 

- Cidden iyi kalpli btr kız Her •akit baoa "Ne yapı Mıaır'ıo lsılkb111l hakkında: 
eıo. Bana ümld ve teeelll ver· 
mek için her çareye baş vuru · yorano?11 "Bu yaptığ1n nedir?., "Mıeır'ıo httkball, lnglltere 

"Nereye gittin?,. .. Nr.redeo ge· ile aktedllecek muabedenln şek 
yorsan. Fakat heyhot! Hayat· 

llyorsun? .. Yıhut "Ne düe6oü Une beğllıdır. 
tan urı dnecede gam almış 
bulunuyorum. Birkaç gön fazla yorsun böyle?,, gibi hlnblr sual Yıpılace~ olan lntlhabatta 

veya eksik artık benim lçlo ıorar, durur. Veld partlsfoln bOyilk bir ek· 

bir kıymet ifade etmez. - Sonu Vır - eerlyet kazınacağı tahmin edil 

1 
B 

-
______ _.I mektedlr. Boagemoo, dostuna ltlmad d 

vermek lclu bu sözleri ve ka 0 rsa 3 Fakat, Ioglltere Mısır m6za 

naatl reddetti. Plbulet eaklt 

dnroyordu. Fakat acısı büyıık 

bir ıztırep çeklyormuo gibi yüzQ 

boruetu. 
Diik, gayret göstererek : 
- r.faamaf lh devam etmez. 

Merak etmeyiniz, işte geçiyor 

bfle. Dedi. 

Sonra, genç kıza döndil ve : 

- KOçök dostum, böyle 

yapmayınız, dedi. Merak etme; 

sen ve ben daha birçok gOzel 

gOoler yavayıcağız. Tavşanı ıh· 

çayı götOr ve beni yemek ea· 

looondı bekle. Babanın yanıoa 

dönmezden evvel sana aöyliye· 

cek sözlerim var. 
Dük, genç kızı dostane bir 

tarz ile eatoya gönderdi. Sonra, 

Buogemon'un kolona geçti, şa 

lonun bOylılt dış kap1!!1na doğ 

ıu yQrQdüler. 
Pibulet şatoya doğru birkaç 

adım anıktan sonra, sabrede· 

medl ve dönerek yürümekle 

olan iki delikanlıya baktı. İki 
delikanlı, parkın bir yolunun 

dönfim noktasında bulunuyor· 

lardı. Kendisini erkeklerin gör· 

mlyeceğlne emin oldu; olduğu 

yere çömeldi, başını iki eli ara· 

sına alda ve ağlamağa başladı. 

Yarım saat sonra, Dük dön· 

do ve kendisini genç kızın bek· 

lemekte bulondoğo ·yemek ea· 

loouoa girdi. -------ANADOLU 
-------

Günlnk Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~azganı 

Haydar Rütdil ÔKTEM 
Umumt neıriyat ve yazı ioleri 

mfidilrü: Hamdi Nüzhet 
İdarchane!i: • 

İzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Halk J>artisi binaaı içinde 
'l'elgraf: f zmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Öç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtor. -Gflofl geçmio nüshalar 25 koruıtur. 

B
w'OLU MATBAASINDA 
o &.. ~ILMIŞTIR . .., - -

_____ keralı bir tilrlfl ilerlememekte· 

Üzüm satışları: 
Ç. Alacı K. S. 

22 M. j . Taranto 13 
10 P. Klark 10 

4 S. Emin 12 50 
S j. Taran. mıh. il 

39 BogftnkO eatış 

507217 Dünkü satı~ 

507256 Umom yekun 

Zalıire satışları: 

Ç. Clnei K. S. 
674 Buğday 5 75 
3 l Fasolye 7 25 
35 Nohut 6 
50 Ton Bakla 4 25 

136 B. pamuk 40 
6000 Adet kozu d. 

1089 Kilo yapak 63 
678 Ken. pılı 260 

5643 Kilo mazı 25 
il 748 .. K. ceviz 12 50 

11 K. ceviz 12 50 

K. S. 
13 25 
10 
12 50 
11 

K. S. 
6 25 
7 20 
6 
4 25 

40 
82 
63 25 

750 
44 
15 50 
15 50 

Böyle Bir Hareket 
Avrupayı derhal harbe 
şilrDkleyehilirmiş ... 

· Başturafı 1 inci sahifede • 
ketlerin bir kıymeti olmadığı 

ınlaşılmı~tır. 

Royter ajansı: 

"8ıvyera'da Almınya'uın aı· 

keri faaliyeti yeni aakeri teekl· 
IAtıo icaplarıdır. 

lhıounla beraber, Avoetor· 

yı'dı ve Almınya'dı budodlerın 

iki tarafında neler oldogono 

kat'i surette tesbh mtlmk6a 

değildir. Şimdiye kadar eııdlıe 

verici bir haber gelmemlotlr. 

Hu mıntıkada çıkacak kaçak 

bir hAdlsenln bir anda Avro· 

pı'yı karıotıraca~ı muhakkaktır. 

Şlmdlllk sulhun tehlikede ol· 

m•dıAı aolaşılmıktadır." 
Demektedir. 

Doğum ve ebeler 
Doğum nk'ılarına belediye 

ebelerinin zımıoıoda ve eftr· 

atle yetlşmr.lerlnl temlo için 

şehrimiz sıhhat mftdftrlöğil ile 

belediye başhekimliği taraflndan 

bir talimat hızırlanmııtır· Bu 

tallmıt, batan ebelere ve alA· 

kadırlara 'blldlrllmlttlr. 

dlr. Çüoka Mııır'lılar Iof?lllz 

aekerlerloln bOtün Mmr'ddn 

çekllmeelode ve sadece SOveyş 

kanılında bolunmaeında ısrar 

etmektedirler. 

Italyın'ların Babeşlstan'dakl 

lled huakAtı, Mısır mfizakere· 

)erini muvakkat bir müddet 

için bir derece daha gaçleotl· 

recektlr. 

, Kral Foıd'ın idaresi Mısır 

için faydalı oJmoı ve Mısır'• 

lıtlktallnl kazaodırmııtır. Don· 

lar, Ioğlltere ile dostane ılyaeet 

takibi eayeılnde elde edllmlotlr. 

M111? bu elyaeasında d.,vım 

ettiği takdirde rabıt edecektir.,, 

Demektedir. 

Kahire, 29 (Radyo) - Mı. 

eır gençleri Kral blrlocl Fa · 

ruk 'uo tahtı çakışını sevinçle 

k:arşılımaktadırlar. lskenderl· 
yede bugün tezabDrat yapıl 

maktadır. Kıblre'de Abidin 

earayıoda cenaze mer.ıılml ha· 

zırlıklın devam etmektedir. 

Mıeır'an muhtelif yerlerinden 

heyetler gelmektedir. MOtevef fa 

Kral Fuat için bQyDk mera 

elm yapılacaktır. 

Mısır kabinesi niyabet mec· 

11111 meı'eleel ile iştigal etmek 

tedlr. Preoı Mehmet AU'nln 

muvakkat •ellıht Uaaı dOtO · 
ufllmektedlr. 

Parlı, 29 (Radyo) Uloı· 

Jar sosyeteıl sekreteri M. A•e· 

not Mısır kabinesi relal Mahir 

pıeaya kralın ölftmft dolayıılle 

bir taziye telgrafı çekmlııtlr. 

Londra, 29 (Radyo) - Tay· 
mis gazetesi, Kral Foıd'ın ölO· 

mftnQn Mııır'ın elyaııi hayatın· 

da kolay doldoruJamıyacık bir 

hoıılok bıraktığını, fakat yeni 

ealtınet devrinin de Mııır'ın 

menfeıtlerloi koruyacak olan 

lngtılz · Mmr muahedesinin 

hazırlaomaeı gibi mQealt bir 

zamanda başladığı yazıyor. 

Kahire, 29 (Uıdyo) - Kra· 

lan ölümQne rığmen iki mı· 

y111ta yapı iması mukarrer olan 

intihabat tarihi değlştlrllmlş 

de&lldlr. 

-- --- --

Italyan Kıt'aları Adis-Abaha" Kıyıla· 
rJnda Mukavemetsiz ilerliyorlar. ______________________ .. ____________________ __ 

Haheş'Jilerin Harar Civarındaki Mukavemeti De Kırı
lacak, Netice üzerinde Tesir Yapmıyacakmış! 

Loodra, 29 (Radyo) - lo 

glllz gazeteleri, herb sahasında 

bulanan mubablrlerlodeo aldık· 

ları haberleri neşreımcktedlrler. 

Bu neşriyata ı;öre ItalyHn 

kıt11ları Jıa)eo Adla Abeba kapı· 

larınde bulunmaktısdırlor. 

ı ıalyan plştarlerı el mdl ye ka 

dar hiçbir H•bee mukavemeıfne 

tesadüf etmemişlerdir. 

Deyll Meyi: 

"Mareşal Badoglto, zaferini 

tam şekle sokmuv Asangl gölil 

zaferlurlen azami şeklide istifade 

etmiştir. > 

Taymls, 
" Habee ordusunun Harar 

civarında glhterdlklerl moka· 

vemetln netice Qzealnde bir 

tesiri olınıyacaktır. Ba moka· 

vemetlu de kırılacağı şilphe · 

elzdlr. 

HitJer'in Göering'e 
diği Salahiye in Akisleri. 
Şefler Arasında ihtilaf Varsa Da Or. 
Şahı Yardımını Esirgemiyecek! 
Berlln 29 (Hadyo) - General Göerlng'io mevadı" lptMalye 

komiseri tayini borsada derlo bir aksülAınel uyandırmıştır. 

Motboıt, bllbaıısa naayonal Çııytung'a "M. Bitler General Göe· 

ringe bu hususta mutlok ealı'.ihty~t vermiştir. Borsadaki aksolA 

mel Dr. Şaht'ın vaziyetini takviye edecektir 11 lktıeadi mehaf il 
doktor Şıht'ın, Köologsberg'de buhran hakkıoda Irat tıtllğl ma 

ruf nuıku, vozlyetlol sarsmıştır. Doktor doğrudan doğruya nas 

yonal soayıllat fırkoeıno mensup olmakla beraber, Hhler ujfmlnl 

veeayHı ve ttcrübelerl ile takviye etmektedir. Bununla beraber, 

doktor Şaht'ao General Göerlog ile doetloğa çok kuvvetltdir, 

buoan için doktor Ş.ıht, mesaleiod~n vazgeçmlyecektlr. 

M. Hltler, doktor Şeht'a meealııloden dolayı resmen teıekkftr 

etmlııtlr. Hissedilen lhtlldf, partl'?ln bazı elemanları arasındadır. 

Filistin'de hadiseler devamda 

Yahudi Sairinin Otomo-
' bilini De Taşa Tuttular 

Kudüs Arap Belediye , Reisi, Mem· 
leket Bizimdir, Diyor. 

Kıulüsten bir manzara .. 
KudOe, 29 (Rıdyo)- Y aho· takip etmektedirler. 

diler aleyhine har kAt ve teca · Araplar, bo mes'ele bılledll· 

•Ozler Flllııtln'ln muhtelif yer· medlkçe grevden nzgeçmlye· 

terinde devam etm&ktedlr. ceklerdlr. Mıkeat Yahudi Jktı · 

DOu, Ar1pJır Yahudi ııAlrl sadı ve sınai hı\klmlyetlnl tesis 

Şılom Havk'ın otomobilini laf· ettirmemektir. Yahudi mali, 

lamışlardır. Otomobl! btıyDk iktisadi ve sınai ııhakktımQ 
mOşklJAtla dabı fazla tecavftz kurulmak lslentldlkçe vazlyl.t 

dec kortolmu~tor. böyle karıe• k ve kanlı kala· 

Yahudiler zabıtamn yardı· caktır. 
mını istemektedirler. İngiltere hDkumeıl bunu ka· 

KodCil Arap belediye l'elsl bol etmelidir. Araplar, Yıho 
son hadiselerden bahsederek dllerln dOşmını değildirler, Ya· 
demiştir .. ki: budllerlo Fllletln'de bir yord 

- Bu vaziyet böylece ozon bulmalarını da taraftardarlar. 

milddet devam edemez. Hilku Fakat bu hususta bir had tayin 

met bunu takdir etmelidir. edllmelldlr. 

Filistin; şimdiden tedbirler Memleket blzimdr. Memle 

ittihaz edilmezse, eOkunet yft· ketlmlze hakim değil miyiz? 

zıı görmlyecek:ttr. Araplar, Ya· Biktm olamıyacak mıyız?. ,, 

budllerln barekıitıoı endişe Uo Demiştir. 

llabeş telialıdı 

" Son haberlere göre Habet 

mOatıbkem battı her taraftıP 

sarsılmıetır. 
11 Bunan 1 çla son bir darbeyi 

daha beklemek zaruridir. 

" Adle Ababa'dan hızı bakan• 
larm Clbutlye ve Sudana kaç· 

maları nazırı dikkati callptfr. 

İnglltere'nio Adla·Ahaba sefiri 
Slr Barton'da kaçmışlar. " 

"Adla Ababa'da mukavemet 
gösterlllree, Italyaolar burasına 

da bombalıyıcıklardır. ,, 

Demektedir. 

Sardn, 19 (Radyo) - Sultan 
Mehmed Yahya sekiz aylık bir 

baplaten soora, ltalyan'Jarın hl· 
mayeal altındı Auea'ya gelmle 

idareyi yeoldea eline almıştır. 

Sultanın yamadı yol yıp· 

mak Qzere halyan mfthend!slerl 

vardır. 

Ctbotl 29 (R•dyo) - Hol· 
landa eallblahmer relşl doktor 

Vlnken, Ctbotlye nsıl olmuştur. 

Italyan tayyarelerinin Hollanda 

baatınelerlne taarruz etmedik· 

lerlnl ve bombaların ancak 

beşyüz metre uzağı dOştOkle· 

rint aöylemfştlr. 
Doktor Vtnkeo iki mayıstı 

Avrupayı dönecektir. 
Vtyını 29 (Hıdyo) - Avuı· 

turya kabioeeluln de~lşer.,.ğl 
hakkındaki ~aylalar tamameP 

asılsızdı&". Başvekil yerinde ka· 

lacaktır. 

Prrns Starb11mber~'de Irat 

ettJğl bir notu kıa: 

- Başvekil 1\1. Şuonlog ile 

noktal nazarlerımız tamameP 

birdir. Aramızda hiçbir ihtilaf 

yoktur. 

Demlotlr. 

Parle 29 (Radyo) - Itılyao 

gazetelerinin aldıkları haberlere 

gijre, Adlı·Ababa'nın anahtar· 

tarını ltalyın kumandanı Bı· 
dogllo'ya teııllm etmek Qzere 

bir heyet tetekkOl etmiştir. 
Diğer haberlere göre, Oabe!I 

veJlahdı; eulh şartlarını teshil 

e1lemek ftzere ltalyao cephe· 

elne hareket eylemiştir. 
Veliahdın, bir mOddettenberl 

Ras Gukea ile sulh hıkkıod• 
mftzokerelerde bolanduğo eöy· 
lenlyor. 

Parla, 29 (Radyo) - ltılyao 
kaynaklarından golen baberlefı 

Adlı Ababa'oın dtııımek ozere 

olduğunu bildirmektedir. 

ltalya Habeş ıolhOnOn, Adi&· 

Ababa'da imzalanacağı Ro111•· 

dın ayrıcı bıber verlllyor • 

] 
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M ~M lb~~-~!lllmlr __ H ___ A_~_B_~_R_c:l_L_E_R_ü _____ Soysal Yardım. 
Denizli Umumi Meclisi Dağıld1 -ilk Okul öğretmen Sayısı 256 ya Çıkarıldı. Yeniden 

Dokuz Mektep Daha Yaptırılacak! 

/ Dcnizli~vilayct meclisi lfazaları bir arada .. 

Denizli, (özel)J - ,; Kırk gfin .ayapılan teklif, ba~sekreterln l lerce takdirle söylenerek onay 

devam eden toplantılarının hl· çahema ve hllglei biUün üye · lanmıştır . 
tam buldo~unu önce yazdığım 

u genel korulu bo yıl yoı pa Aydın'da Verilen l\1iisamereler 
raeını altı lira kebnl ve il 936 
bndceslnl 331568 lire Adi ve 

181300 lira fevkalade olmak 

Ozere 512 68 lira teebh Pt mle 

le hundan 22579 lira Nafıa 

işlerine, 19500 lira kliltür iş 
lerlne, 14345 lire zlrant ve 

baytar işlerine 49200 lira eoğ· 
lık ve erıeyal yardım işlerine 

ayırmıştır. 

Kadro fezlaeı olan fiç sygır 

dan birinin iyi hay\oD yetle· 

tiren Çl vrll ilçesinin Karay ah 

eller ve Bozüyfik kOyOne ve 

blrlelnin de Tavoelı Nuri efeye 

aıfad işlerinde kullanılmak eer· 

ille mükfıfat olarak "erllmeel 
kararlaştırılmıştır. 

İlk okul öğretmeni adedinin 

Aydın, (l:lueuei)-~::1 Nleunda 

Balkevlmlz gOst erl kolaxıun 

Bclkle piyesini temsil ettiğini 

yazmıştım. Bu temsil çok mu· 

vof(akıyetll olmuşlar. Temelle 

iştirak edco Sablhı, Mebrure, 

Sıdıka, Turhot, Şeref, Reşad, 

Muharrem, Ilejaör Blkmet hepsi 

öğretmen, Süf lor Şükrü Sey'da 

emekli öğretmendir. 

24. 7 deo 256 ya çıkarılması ve 

Yeniden dokoz köy okula açıl· 

tnaaı onaylanmıştır. idare büflce 

lı:onuşulorken encilmen bae 

Bekreterl Gayaei Ş11Cman'ıo me· 

aşının 35 liraya çıkarılması 

beklnnda bir Oye tarofındao ..................... 
f?u var komitesi 

Gösteril k'olamnz, 19 Mayıs 
lçlo « İkizler > 1 hazırlıyor. 
Belkls Aydın'da, İlçe ve Ka 

munlarda tekrarlayacaktır. Gön· 

derdCğlm resim 23 Nisanda 

Belkls'ln temelllnden EOnra 

gösteril kollle Saylevımız Adnan 

Mendrea, Parti ve Holkevl boş. 

kanlarım bir arada gösteriyor. 

Müsam ereler: 

gazinoyu yaptıracak. 
Fuvar komlteet dilu beledi 

Ye relel doktor Bebcet Uz'un 

baekanlığında ıoplaomıe ve fıı 
\'arda yapılacak olan gazino 

llun plAnlarım tetkik: ederek 

tnuvafık bulmuştur. Gazinonun 

lnşaeı mfiteabblde vNfüceklir. 

Münakasa şertnomeel hazırlan 
tnaktadır. Gazino, çok güzel bir 

eekilde yaptırılacaktır. 

Çocuk haftası mfinasebetlle 

Gazi ilkokul talebeleri balkevl 

ealnnooda bir mfisamere vı>re· 

rck (Himmetin oğlu) Cumburl 

yet hkokulu do ( KOçük voli ) 

piyeslerini tem~ll ettiler. Ayrıca 

birçok noınarelar yaptılar. 

Mtıçlar: 

KADIN 

Kozmopolit 

- 6 -
- Blllr; fakat İnglllz'ler 

gibi biraz aksak görüeürl 

- Zararı yok, loglllzce öğ · 

tetmenl talebesine mecbur kal· 

tıladıkça :Fransızca hltab etme· 

tılelldlr! 

- SözQ sonuna erdire lim: 

.\rzo ederseniz bir tecrfibe edl 

'-iz. Ben ve Mle Grinod için 
ber vechlle tekel fili ederim. 

- Sevglll Madem, eöze bu 

'ekeffftlden başlamış olsaydınız, 
btçblr eey yoktu. Madem te· 

lelı:ef fül edlyoreonuz, hu Misi 

hrın bana gönderiniz. Saat 

lekizbuçuktı geleln. 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Mortenden 

Ak~am mı? 

Heylr. Sabahleyin .. 

• • • 
Madam Turpeo on dakika 

sonra Mis Undrev Grlnud'an 

bulunduğu otele sevinçle gir· 

mle idi. · 

Madam Torpen, genç kızın 

dairesine giden merdivenleri • 
telAşlı, telAşlı çıkarken! 

- Allah verse de bo kız 
cağızı ~ene ağlar bulmasam .. 

;Dedi. 
Madmazel Oodrev'lo kapısını 

vurdu. Genç kızın kapısı açıl · 

dıgı vakit, Madam: 

il · eıfır; Aydın olanında drı 

Çine ve Nazilli takımları kar . 
şılaşarak bu maçı da Nazilli 

a . sıfır kazanmıştır. 

Yağmur: 

İlçemize Qç gfiodnr bereketli 
yığmurlar yağmaktadır. Buodau 

ötür(l bnıou çiftçilerimiz sevinç 
içindedir. 

Akhisar'da Atatürk'ün 
hiı· heykeli dikilecek. 

Akhisar, (özel) - B~ledlye 

mecllel geçen toplaotıemda be· 

ledlyeoln 936 varidat ve mu 
raf bildceetnl mOzekere ve ka · 

bul etmiştir. lleledlyemlz bild· 

ceel mfitoveıln bir surette 

8591 O llra olarak beğlanmı~tır. 

Bonden eonra bee eenellk Jmer 

programıosn müzakeresine beş 

lanoc11ktır. Y tol yıl tç'nde Ak 

hleerımızde AtatOrk'ün bir hey · 

keli dikilecektir. 

Tüı·kiye'de 
Bir yılda 
1618 eser neşredildi 

h tamamen yolımda. Si· 

zi yarın müdüre bekliyor! 

Dedi. 

Fakat birden dacdu; hayretle 

adeta dondu, kaldı. Oda içinde 

bir dtltkanlı vardı; eli içinde 

d e .Mis Oodrev'fn eli nrdı! 

Ne ... işin daha feci noktHı, 

genç delikanlının, karyola fize 

rinde kenç kızın yanında otor· 

makta olmaeı idi! 

Yakıa, haktkah söylemek la 

zım. Karyolada hiçbir intizam· 

eızlık ve bozulduk yoktu; fakat 

elgara dipleri ile dola olan el· 

gara tabağının yaoında dı iki 

koktey kadehi vardı. Odada 

ağır bir sigara kokusu ve do· 

mam vardı. Oodrev, hiçbir te· 

Ja ve h eyecan eseri gösterme· 

den oldoğo yMden kalktı, n 

sevinçle: 

.Burnava'da Soysal Yardım. 
Bornava, (Özel) - Burna· 

•anın Oksilz ve yok~ul çocuk· 

ları C. B. Parllsl ve kızıley 

tarafından Onlöklerl, ceket, pao· 

talonları, çorap ve pabuçları 

yapılarak tepeden tırnağı kadar 

glydtrlJmlş ve sevlndfrllmf ıtlr. 

Bunlar hepel fakirdir. Anneleri 

fabrlkalmrda çaltıan dul kadın· 

tardır. Y avrolar hergQo Parti 

binası dahilinde, kendilerine 

ayrılan ayrı bir yerde sabahtan 

öğleye kader okutulmakta, öğle 

Bunıava 'du giJdirilen yavrultır, 

Purti başlaım ve nıı'irebbiy"1eri 

ile bir anıda. 

:yemeğinden sonra temiz ve 

muntazam erzlon~larda buttool· 

yelnle Ortı1lerek mışıl mışıl 

uyutulmaktadır. 

Parti ba,lunı (.emal hcrgQo 

bu yevrulurlıı ve ylyeceklerlle 

çok yakından al4kadar olmak· 

tadır. 

Belediye zabıtası : 

Geçenlerde zabıtal beledl1e 

kadrosunun azlığından bahse· 

dcrek yeni büdccde bu fasıl 

teheleatan artmlmasmı yazmış· 

tak. 1936 senesi bildceslnln bo 

kısmını taheleat konmuvtor, 

Bir zabıta memuru Uhe edl 

lecektlr. 

Park: 

Yaz geldi. Parkın gazinosu 

hereene gibi btıscue de açıldı. 

Yalnız burada çay, kahve, ga 

zozdan batka meırobat aatıl · 

mamaktıdır. Halbuki, borada 

soğuk bira ve alkollQ lçktlerlo 

de bulundoralmaeı muvafık ola· 

btltr. NHıl kl şehir gaalnoeon 

da vaziyet bOyledlr. Aaayle et. 
beti dOşi\nOlüyor11 zabıtanın 

her ıürlG terılbatını alarak aea· 

ylşl mOkemmel surette muha· 

fezaya muktedir olaca~• tabiidir. 

Denizli'de 
Dolu yağdı ve 
zarar yaptı. 

Deolzll, 27 (Hueuel) - Ayın 
2i locl pozarteel günQ eaat 

14 ıe fındık büyfiklüğüode 

dolu yağmış, beş dakika t.Oren 

bu dola yerlrrl pamuk larla~ı 

gibi yapmıştır. Dolunun arka 
eınd11n şlddetll seğnak halinde 

yağmur başlamış, yollar "" cod 
deln yagmur sularından sel 

lç!nde kalmıı;ıtır Bıı hal yarım 

eaat devam etml~tfr. Bu dolu 

ve yağmurun bağlara ve bazr 

maheulll're zarar verdiği Hnı 

lıyor 

Feci kaza 
Deolzll, ( H aeufii) - Tavaelı 

Bay Oawan'ıu Un fabrikasında 

çok acıklı bir kaza olmuştur. 

Bu fabnkadft birkaç seneden 

beri çalıımakta olan Tavae'h 

18 raelarıoda Şahat oğulların · 

dan Mehmed elektrik motoruna 

kayıı takarken keodlelnl kayııa 

kaptırmış, vocodo Oç • beı 

parçaya ayrılmık ıoretlle der· 

hal ôlm6şt0r. 

Sandıklı'da Bayram 

- Sevgili Madam! Dedi. N =' 

kadar kibar ve iyi kalplleln, 

çok iyi kalplisin ... 

V "• Madamtn iki yanığını 
öptQ. Madısmm gözleri hAIA 

• 
koktey kadehlerinde idi. Mis 

Ondref, hAIA karyolanın keoa. 

rında oturmaktı olan dellkan· 

laya takdim etti. 

l\1111 Oodrev cevab verdi: 

- Baylr, Madam. Bir doet, 

eski bir dost! Kenklelne benim 

benim için dOoOndaklerlnlzl 

ve yapmak istediğiniz şeyleri 

anlatıyordum. Fakat nedense 

pek muvaf.k bolmayor! 

Bu defa eOze Karter de ka · 

rııtı: 

__ ,_ ..... _. ___ _ 
Son hrhna epiycc tah· 

rihat yaptı. 
Çal, ( Huıu~t) - Çal markt~ 

hlmıye korula ok.olu 66 fakir 
ralebealnl 23 Nleao gOnO tepe· 

den tırneğa kadar geydlrmek 
ıoreılle ıevlndlrml~tlr ki bu 

hareket takdirle ka:-1ılan11 ıe. 
ndar. 66 ynru bu ıorctle ya · 

rına daha emin bJr ıorelle gôa· 
lerlnt çevlrer,.k tebeseOmlerlnt 

eaçmaktadsr. 

Çocoklann korunması husu · 
ıunda haasas lılr şekilde çalışan 

KühOr f~yora Tarhan Toker ı-e 
öğretmen arkadaıluı, kurum 

beıkaoı avuka• llllml Töremen, 
oray baıkaoı Halit, purti baş. 

kanı lbrahim, baeltdtlp AtA, 
çocuk eelrgenıe korumu baş 

kanı Ôıner Ôznıen ve ark11daı · 
lacanın bu busuetakl gayret ve 

ÔZVt'rt a il itlerini alkışlamadan 

geçmek hata olur. Hu meyanda 

her yerde, her zaman özvuen · 
llklcrlnl gösteren eaylavımız 

Yusuf ve kardeol Bele vl'Jl H ü 
eeyln'le ilçe ley11larlle, hami · 

yelli halka teşekkür etmek bir 
borçtur. 

Mii cınıerc; 

23 l\'loın ~QnQ gOndüz ve 

gece olmak Ozne merkez okulu 

öğrermen ve talebelnl ıarafıo 

dao koruma kurulu ve himaye 

kurulu menfuıloe çok güzel 

bir mı1 amt:re verllmletlr. 

Fınuıa: 

:t2 Nlsao gecrııl çıkan eld · 
deıll bir fırtına Yukarı Seyyid 

köyünde 20 ağaç, merkez dere 
boyandı. birkaç kavak ağacı, 

merkezde bazı evlerin pencere 
camlarını ve okul kura~.uıo 

yfiz kader klremhlnl ve cam· 

lanoı, Çıtak köyüoOo minare· 

ıloln tepesini uçurmuştur. Bun. 

d•o b•şka ne gibi ha!!arat ol· 

duğonu toplayamadım. ln•an ve 

hayvancı zayiat yoktur. 

Okul ve bayındırlık işleri : 
Çıl, (Özel) - Çal ilçesinde 

okul •e kHabaoıo bayındırlığı 

üzerinde durmadan çalııan fi. 
çebay Mustafa Aycan'ın bu 

alandaki başarılarını tıkdtrle 

karşılamak gerektir. ÇdnkQ 

birçok okul korağlırı bllhll· 

mlş ve noksanları yopılmıetıt. 

- Okurların UHekJeri -
Ayrı saatler 

Bir karllmlz yazıyor: 

İzmtr'de zeval nktl belediye 

tarafından Kadlfekalestnden top 

atılmak suretllo ilin edilmek· 

tedir. Oooo için herkes saatini 

muntazam bir oektlde ayar et· 

mek fmUaıaa maliktir. Fakat 

posta ve telgraf merkezindeki 

eaatler galiba ayar edilmiyor. 

Dan ze'81 vakti posta merkeıl 

dışındaki b6yilk ıııaat tamamdı, 

fıkıt bina içindeki eaat 1 :l, l O 
no glhterlyordu. Bo yüzden 

ekspreee yetletlrllecek posla da 

on dakika evel alanıp götO 

rülmftetG. 

Oo dakika geclkmle olanlar, 

mektoplnını eksprese yetiştire . 

medller. Posta ve telgraf be~. 

mQdftrlGğOnftn, nazar dlklutlul 

celbederlz. 

- M. Erber Karter, tayyare 

ile geldi ve hemen gidecek! 

Ôyle Hnıyorom ki, Mis Arabalar Da 

Dedi. 

Kerter Madam Torpen'i har . 

metle selAmladı. Bu adım tak

rlOen otozbeo ~yaelırında, ozon 

boylu, kemikli, knçnk komraJ 

bıyıklı bir adamdı. 

Madam Torpen biraz bozal· 

muş bir halde: 

- Bo Mileyo !ıer halde ık· 
abanızdan olıcak, değil mt? 

Diye sordu. 

Ondrev'ln benimle birlikte la· Durmamalıdır 
glltere'ye dönwesl en muvafık 

olar. Borada yapayalnız ne ya· 

pıcak? Benimle evlenmesi dıha 

iyidir! 

Madam Tarpeo'Jn yOzO kıp 

karınızı oldu ve: 

- Ya ... Dedi. SJz Mis Oo· 

drev'Jn ufşınhn mıeınır? 

- Hıylr. Fakat ha ikinci 

! defadır ki desti lıdlvacını lıte . 
yoınm. - Sonu var -

Karııyıkada Fahrlddln paıa 

caddesinde Yalı sokağında ev· 
nice otomobiller duruyordu . 

Balkan ılk4yetl ftzerlne otomo· 

bUlerln borada durmaları y111ak 

edildi, fakat elmdl uabalar 

duruyor ve bo yOzden hıyvan 

pislikleri fena bılde kokmakta 

halk rahataız olmaktadır. 

Belediye reisliğinin nazarı 

dlkkıtlnl celboderlı. 



• vus urya Hlldudu Kapandı 

Mısır Kralının ölüm Da
kikalarındaki Şikayeti 

vu turva es' eJesi rn0;I;~&syetesinde Göı·Oşülecek Enjeksiyon Ve Oksijen istemiyorum, 
Beni Rahat Bırakın, Diyordu. Parla, 29 ( Rndyo ) - Ôvr 

gazetesi, Londre ve Parle'fn iyi 

malumat alan mahfellt-rlode 

öyleodlğloe göre, Almonyu'nua 

Avueıarya'dcı ilk. tehrlkıit hare· 

keti görOlür görülmez hudod 

kapaumıştır. Ne Almenya'dan 

Avu tury 'ye, ne de Avuetur· 

yıı'don Almaoya'y biç bir kim· 

senin geçmesine mü nade edil

meme tedlr Bu suretle, bir 

bereket olore Almanya mes'ul 
tatolamıyacakrır. 

Londra ve P rla kabineleri, 
A vuetorya işine kımşırlorsa bu· 

n Almıınya'nıu itiraz edece~I 
ve hfiyük hadiseler çıkacağı 

nlaşılmektadır Bir darbel ha 
kO.nıet de dahili elyaeet oldu· 

ğondao mllletlt'r Cemiyeti pak· 

tım tatbike de lmkAn yo tor. 

Londro, 29 (Radyo) - Al 
mnoy 'oın Avustory 'do bir 

darbel hükumet yapacağına dair 

mu lrraoe şayialar dolaşın k· 
hdır: 

Mornf ng Post : Sıarhemberg 

ile Şuşnlğlo ar srnın açılması· 
nın A vaeturya'da hOyük endi 

şeler doğordoğono yazmakta 

ve şunları lllhe etmektedir : 

"Nazilerin A vasturya hQkft 

metine korşı bir darbe hazır· 

ledığı Londra ve Parls'te lu· 
bol ve derpiş olunmaktadır. 

Eğer bu tohakkuk ederse, ln 

glltere hiç şüphesiz A Yustorya 

nın latlklıillnl müdafaa ede· 

cektlr. Bo mee'elenln konseyin 

11 Mayısta yapacağı toplantıda 
ruzname harici olarak mQza· 

keresi zarurfdlr. 

Fransa, Almanya statQkoyo lh 

IAI ederse, İngiltere bo harekeli 

takip edeceğini eoracaktır. 

Bu bAtllsenln, Fraoea'nrn ha 
rlcf slyaseıinde eeaelı değlelk-

llkfore sebep olacağını ve lıal 
ya - Habeş thtilifı ile zr.cri 
tedbirler eayeelnde tealrl görü 

Jeceğl eamlmaktodır. 

Diğer bir İoglllz gazetesi de 
Almaoyo'nıo, ltalyo'oıo Afrl 

ka'dakl meşguliyetinden ve Mil· 
leıler cemiyeti ile aresıodakl 

lhllltif tan letlfrde etmek isti ye· 

ceğlnl yazıyor. 

Loodra, 29 (Radyo) - Al 

men hariciye nezaretinden hır 

mewur Roy:ter ajansına beya 

nntta bulanarak, A vustorya 

kıtaalıoın hareketlerde bolun 

an Paktı ve Küçük 
itilaf vaziyeti .. 

Her 1 
da ki 

i Toplantı, Bunlar Arasın
ittihadı Göstermektedir .. 

Belgrad 29 (Radyo) - Kfiç6k itilaf ekonomik konferansı 

hazırlıkları devam etmektedir. Konferans 4: mayısta toplanacak· 

tır. Bu konferoneı, 6 mayısta lr6ç0k hll4f hariciye bakanları 

konferansı taklbedecektlr. 

Balkan ve kftçQk hllAf konferaaslarının ayol zamanlardı Bel· 

gradda toplaomeıu, her tkl hilaf noktal nazarlarının lttlbıdını 

göstermektedir. 

Fransa'da tntihabat mflcadelesi 

Necm~iye Rey verenler ve 
Sandığa Eski Piyango Bi
letlerini Atanlar Da var! ________ , ______ _ 
Sağlar, Solların Galebesi Takdirinde 
yaziyetin Feci Olacağını Söyliyorlar 

P rls, 29 (Radyo) - İkinci 
lntlhabnt tora, faaliyeti devam 

etmektedir. Namzedler arasın· 

da birçok müzakereler yapıl· 

makta ve l\teb'oelar arasında 

onhıemoğa çalışmaktadırlar. 

Meclis kollelerlnde birçok 

müza ere ve tahminler yapıl· 

maktadır. 

lotlbabat komisyonu Parla 

belediye dalreeiode toplanmış 

ve beş komisyon bHllode lntl· 

hebat netlcelerlai tedklk et· 

meğe beulamı~tır. Vllıiyeılerde· 

de ayni surette hareket edil· 

mektedlr. 

Korelka intihabat komisyonu 

intihabat netlceleriol heoilz 
illi o etmemleılr. 

Birçok totlbop sandıklarında 

bazı garip kô~ıtler çıkmıetır· 

Necoş\'ye rey verenler çıkmış; 

bir kısmı lfizomsoz kıiğıdhır 

atmışlar, bir klBlm da eski pl· 

ynngo biletlerini sandıklara at· 
mışla?dır. 

Radi el ve radikal eosyallet 

fırkaBl saat 12 1 O da M. Dala· 

diye'oln rl11eetlode toplıomı~ 

ve 13.20 ye kadar mOzakeratta 
boloomu,ıor. 

Sağ cenah gazetelerl1 eollır. 

rey verllmemesl için ıtddetll 

neerlyat yRpmaktadırlar. Sollara 
rey verildiği takdirde, vazlye· 
tin pek: berbad olacağını yaz . 

maktadırlar. 

Franea'nın Hhık Roma ee· 

f frl M. Bernar, Radikal SoJya · 

lfet-Komfinlet blokana aleyhtar 

olduğu f çin Radikaller arasın· 

den çekilmiştir. 

Paıls 29 (Radyo) - M. 
Flanden, don Pol Bonkorla 
yaptığı mQliikattan ıoora, bu,. 
bakan M. Saroyu ziyaret etmfo 
ye Berllu sef frl Franeun Ponse 

nlo letlraklle ozon mQddet 

miizakerede bulunmoetor. 

Porhı 29 (Radyo) M. 
Herlyooun halk cephesinde 

mevki almadığı halde sosyalist 

ve komOnfstlerln de reylerini 

alacağı anlaşılmaktadır. 

Meclis reisi M, Bni88fln 

Marsllyada faaliyettedir. M. 

Marten oamzetllkten sarfınazar 

etmektedir. 

doğu haberinin bir eğlence te 

lıikki edildiğini söylemlt ve: 
- Böyle şAylalar doleııyor. 

Bizim kıt'alarsmızın Bavyera'da 

ekzeralzler yepmeeı gayet ta· 
bıtdlr. 

Parls, 29 (Radyo) - Avoe · 

torya'oıo dahili ve harici Vll· 

zlyetl A vropa kabinelerin in ne. 

zarı dikkatini celbetmektedlr. 

. Avusturya ordolorJ, Almon· 

ya'nın Bavyera hudadlarında 

toplanmakta devam etmekte 

dlrler. 

Buna sebep olarrk bu mın 

takada Avusturya Nasyonal eos· 

yallstlerlnln toplaumış olmaları 

göeteıtlmektedlr. Bunlara ruğ · 

meo vezlyet çok: müphem ve 

kerıoıktır. Maksat ve hedef ne 

olorea oltmn, Avusturya bftcum 

tonklarının nümayişleri nazarı 

dikkati calip görtUmektedlr. 

Siyasi mebafUe g~re, Avos 

turya fçln şlmdlllk bir tehlike 

mevcut değildir. 

A vostorya selAhlyettar me 

h f fil de, cı: A vuetorya istiklal 

için her lhtl male kar,ı hazır· 

dır" demektedir. 

Londra, 29 (Radyo)- Bav· 

yera hododlarındald askeri 

taheldat lngillz ılyasi mehaf 1 
llode hayret uyandırmıştır. ÇO.o 

kü bo haber ak~amdanberl 
Londra'da da malumdu. 

Avusturya siyasi mfimessllll · 

de, ba barek~tlerln mevzii ol· 

duğu harici ıııbeplerle alAkaın 
olmadığı söylenmektedir. 

Loodn, 29 (Radyo) - Avnıı· 
torya · Bnvyera hudndlnrı ha· 

dleelerlolo loglltere'nln vere · 

ceğl sual listesinde mfthlm bir 

metkl tutacağı söylenmektedir. 

İzmir 1 inci icra M. dan: 

EmlAk ve eytam bankasın· 

dan ~ddnç aldıSı paraya muka

bil bankaya ipotek: eylediği 
lzmlrde ikinci kordon caddesi 

Oıerlode belediyenin yeni ıehlr 

plAoı mucibince ô4ı nomarıh 

adadı 39 Hyıh, 350,6( metre 

morabbıında ve bodrum kıtı da 

dahil oldoğo halde Oç katlı 

ve kapı numoraları 116,3, 
116,4, 116,5 tir 116,3 nama· 

rah kıamın zemin kıtı: cephe· 

de havozlo otarma mabılll, 

dzblllnde zemini beton geniş 

sılon ve bu sılon etrafında 

kiler, iki od~ •e bpıeı cad· 

deye açılır garaj mıballl ve iç 

tarafta çamaşırlık, motbak, bela 

ve kömftrlilk; ikinci katı: cep 

bede üetft örtala geniş bir bal· 

kon, dahilde geni, bir Hlon 

etrafında Qç geniş oda ve bir 

banyo odası; tiçtlocft kal: ge

nle bir Hloo ve bo ealonoo 

etrdındı ilç oda, helıi ve ha · 

rlcen cephede balkon ve sağ 

ıaralıa ıar;çayı . ihtiva etmek· 

tedlr. ll6,4, ll6.S kapı numa· 

rah k11mın zemin katında bir 

hizmetçi od111 ve kiler, ikinci 

kıııtıo methallnrle sol tarafta 
motbık, meıbalden sonra gelt.n 

koridorda iki geniş odı, h elA 

ve banyo odHı vardır. evde 

balkapıner soyu V6 elektrik 

tesisatı vardır. 8000 lira kıy· 

metinde olan bo evin mftl· 

klyetl açık artırma eurettle ve 

844 numaralı emlak ve eytam 

bankası kanunu mociblnc8 bir 

defaya mahsus olmak şartlle 

artırması 6 · 6 · 936 Cumartesi 

gOnil aaat 11 de icra dtılremlz 

içinde yapılmak Dzere 30 goo 

Londra, 29 (Radyo) - Kral 

Fuad'm son gilolerl hakkındı 

şu malumat verilmiştir: 

Dört gfin evvel kralın boğa 

zıoın m~thıllnde ve damağında 

kangren çıbanları çıkmı,tır. 

Cama gOnft dili ve damağın· 

dakl dnmarlar dellnmlı, maa· 

maf lh Emorajlnln öoOne ge· 

çflmletlr. O ~On öğleden sonra 

doktorler yanıodan ayrılmış 

iken, kral yatağından kalkmış 

Vf'I hf.zmetçllerloln yardımlle 

banyo odasına kadar gitmiş, 

fakat borada bir baygınlık ge· 

çlrmlştlr. Derhal doktorlar ye 

tlşmfş!er ve kendisini yateğa 

yatırmıelar, baygınlığım geçir· 

mfşlerdlr. Cumartesi ve pazar 

gllnlerl kralın ııhhotı değiş · 

memlş, pazwrıeel gftoil tehlikeli 

bir baygınlık daha j?eçlrmlştlr. 

İtıtlyen profeslir İpodramlk eo

jekelyonlar)a baygınlığı izale 

etmiştir. Aotlpet~nlk ve gollkoz 

enjeksiyonlardan kral doktor· 

lara olkAyette bolonmoe ve: 

- "Beni rahat ôlmek için 

bırakmazmıemız? .. 

Demlşlfr. Ôğleden sonra ayni 
vaziyet devam etmiştir. 

Salı gftoil birçok zevatı ka 
bol etmiş, reemlğ •eelkalar im 

zalamış ve sonra hoauei mek· 

toblarıoı istemiş, bunları okar 

ken bir baygınlık daha geçir· 
mlştlr. iki gOn, hastalık bu 

şekilde geçmiştir. 

Cuma gftoft kral yataktan 
kaldırılmış ve bir koltuğa otur· 
tolmuş, ayıkları, ftzerl yastık · 

Jarla dolu bir eandalyaya uza· 

tılmıştır. Bundan sonra kralın 

sıhhati dalma vehamet kesbey· 

lemekte devam etmiş ve gec:e· 

mtıddetle satılığa konuldu. Bo 

arltıma netlceelode eatıı bedeli 

her ne oluraı olsun borcun 

ödenmesi tarihi 2280 numaralı 

kanonun mer'lyete girdiği ta· 

rlhteo ıonraya mfteadlf olmHı 

haıeblle kıymetine bakılmıya· 

rak en çok artıranın ftzerlne 

ihalesi yapılıcıkbr. Satış 844 
numaralı emlAk ve eytam ban· 

kası kanonu büktımlerloe göre 

yapılacağından ikinci artırma 

yoktur. Satış peşin para ile 

olop mOşterldeo yalnız yOzde 

lldbuçok dellAllye maarafı ılı

nır. ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alAkadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri men· 

kol Ozerlodekl haklarını boso 

elle faiz ve maarafa dair olan 

iddialarını işbu UAo tarihinden 

itibaren yirmi gOo içinde ev· 

rakı mftehltelerl'e birlikte me· 

morlyetlmize bildirmeleri lcı 

br.der. Akel halde hakları 

tapu alcllince mılô.m olma· 

dıkça paylıomadın hariç ka· 

lırlar. 22 · 5 . 1936 tarihin· 

den itibaren ıarloame berkeee 

açıktır. Talip olanların yftzde 

yedlboçuk teminat akçası veya 

milli bir banka itibar mektubu 

ve 3().7405 dosya numaraslle 

1 inci icra memorluğonı mil · 

racaatlan lldo olunur. • 

H. to. No. 845 

Bulgar ı\labkemeleri 
Sofya 29 ( özel ) - Bolgor 

hOkdmetl nı:şreylt.dlğl bir ko · 

nanla, Bulgarlstao'da ekseriya 

lhttlıilcllerl muh11keme eden 

Beri muhakemeleri kaldırmııtır. 

lerl tOkle oluljPn verilmiştir. 

Kral pazar n pazartesi gOnO 

çok fazla rebıtsız olmoıtar. 

doktorla11n oksijen vermelerine 

itiraz eden kral: 

- "Artık ölOyorom. Beni 

rahat bırakınız . Bu sondor. 11 

Demlotlr. • 

Kahire, 29 (Radyo) - Mı. 

eır'm elyaet istikbali endişe 

uyandırmaktadır. Gazeteler, mil· 

teveffa kralın yüksr.k diplomat· 

ça fdsreslle dohllf ve barlcf el· 

yaeetl gayet iyi idare ettiğini 

yazmakta ve loglllz dostu ol 

mamakla beraber İnglltere il" 
geçindiğini. işçi partisinin Mı · 

eır'ın ba,ına İngllfz'leTI getir· 

mek için earfetmlı oldukları 

mel!aloln öoOne geçtiğini ve 

birçok: zorluklarda nilfozunu 

gösterdiğini tebarOz ettirmekte· 

dlrler. 

Londra gazeteleri de oe,rl· 

yattı bulunmaktadır. Deyll Tel· 

graf; uzlaşma ılyaeted takip 

edilmesini bunda MısJr'ın isti· 

iadesi olacığıoı yazmaktadır. 

Izmlr 2 inci icra M. dan: 

Mustafa, eıdık:a ve ralk:anın 

emlAk ve eytam bankasından 

ôdanç aldığı paraya makabil 

bankayı ipotek eylediği lımlrde 

mee'odlye mahallesinde buroavı 

caddesinde 57 numaralı hane 

Oç katlı olup 57 vergi 59 tıj 

numaralıdır. birinci katı zemin 

avrupa pll4kalı bir 1alon, bir 
ar11lık aralıktan kiler ye hela 

arkada motbak ve çamaşırlık 

ve bir miktar avlu. ikinci l:at 

arkaya doğru bir koridor cad· 

deye nazır bir aofa ve bu so· 

faya mottaııl bir odı korldo 

run milotehısında.ı ula tara· 

fmda bir oda ve bir d ı ispenç, 

ftçftncft katta bir sofa Oıerlnde 

caddeye nazır iki oda ve bir 

balkon ve nlo tarafındı gene 

iki oda 'e e vln ftetOnde tavın 

arısında bir oda denize nazır 

çfngolu bir taraçası vardır. 

kArglr ve tamire muhtaç değil· 
dlr. 3500 lira değerinde olao 

bo evin mOlklyetl açık ar · 

tırma euretlle n 844 nama· 

ralı EmlAk ve Eytam ban· 

kaeı kannoo mucibince bir de· 

fıyı mahsoı olmak ıartlle ar· 

tırm88ı 6 · 6 · 1936 comarteBi 

gtıoft saat 11 de icra dairemiz 

içinde yapılmak Qzere 30 gOo 

mftddetle eatılığa konuldu. Bu 

arllrma neticesinde satış bedeli 

tahmin olunan kıymetin yOzde 

yetmlo beşini bulursa en çok 

artırana ihalesi yapılacaktır. 

Akel taktirde 2280 namaralı 

kanona göre eatış geri bırakıla· 

caktll'.Satış peşin para ile olup 

mGaterldeo yılınız yftzde iki 

buçuk dellallye maııarlf i ılınır. 

İabo gayri menkul Gzerlnde 

herhangi bir oekllde hık tale· 

binde bulunanlar ellerindeki 

resmi vesaik ile birlikte yirmi 

gftn zarfında lzmtr icrasına 

mflracaatları lAzımdır. Akel 

halde hakları tıpa efcllince 

malum olmadıkça paylaşmadan 

hariç kalırlar 23·5·936 tarihin· 

itibaren ,artoame h'!rkeee açık · 

tır. Talip olanların yilzde yedi 

buçuk teminat akçesi veya mil · 

11 bir banka hlbıır mektubu ve 

83 21·47 4 dosya oomaraslyle :ı 

inci icra memurluğuna milreca. 

atları ilan olunur. 1 105 
H. 1§. No. 279 

Açık artırma ile fe\1· 
kalade hilyük satş. 
3 Meyle Pazer güoQ sabıh· 

leyin saat onda Birinci kordon· 

da 218 nnmar•da Çekoalavaky• 
Vla Konsolosunun ve koosoloı· 

haneye alt bllctımle eıyalarıpıO 
açık: artarma aoretlle ıatılaoaktır. 

Satılacak eıyalar meyaoıod•ı 
avropa mımul4tındın gayet za• 

rlf ve nadide 9 parçalı ipekli 
kaoepa takımı perdelerlle ber•· 

her, maondan mamal bnfe., 

kontra hflfe, kare yemek mı· 
sası anıhtarh ve Clç tahtaslle, 

12 eandalyaeı, cevizden mamol 

yatak odası talumı, aynalı dolspı 

tualet, IAuman ve komedlnoııu, 

İngiliz m .. molAtand•n 2 ,. ,ı t 

bronz keıme birer boçok klştltk · 
iki direkli karyolalar ma bezli 

eomyelerl, gayet modern ve şık 
elektrik avizeleri, elektrik gece 

IAmbaları, poker maaaları, dl· 

vao, kretondan mamul 7 par· 

çalı kanepe takımı, şemelyellkı 
heykelli saat ve iki şamdanlık, 

a vropa mamulAtıodan büyilk. ve 

kllçfik fevkalAde madeni eobalır 

ma baroları, Rösler mırkıh 
Alman plyanoıu, hazeran ıao· 

. dalyalar, ş\fooyerelt kristal ay· 

nalı dolAp, madeni masalar, 

bronz mangal, maon yazıhane, 

yilkeek sehpalar, avropa mama· 

IAtındao lki kişilik masif cevl• 

karyola, iki kapılı krlıtal ıy· 

nalı dolap ve komodloosu, IAlı:e 
Oç kapılı kılıtal •ynalı dolıpı 

toalet, komldono n peoklrlik, 

avrupı buz dolabı, 1 mob· 

telif hasır takımları, eahlblnlo 

seal yarım eıtoo gramofon 

~O plAklle beraber, logllfz mı· 

mulAtından iki klştllk: keeme ni· 

kel karyold ve somyesl, maoıı 

camlı kftU1pbane, perakende 

avropa eandalyelerl, dıvar saati, 

iki adet çiçekli kolona, orta masa· 

lara, muhtelif lıike n ceviz kısı 

karyolalar, muhtelif orta maHları 

yağlı boya tablolar, şömine ay· 

nası; heylı..eller, Demirel, !apar· 

ta balı ve eeccadeler ve&1fre 

birçok eşyalar açık artırma ıo· 

retlle 11tılıcaktır. Fıreatı k•· 
çırmayınıı. Para peşindir. 

Tllrk mftzayede 111000 

madnrlyetl D. 3 
-------------------------bmlr icra hAklmllğlnden: 

lzmlr'de eekl halık pazarın· 

dı Mahmudiye caddesinde 65 
numaralı dükkAnda ve bo dftk· 

kAnın eablbl Cafer kalfa tı· 

rafına; 

lzmlr emlAk ve eytam ban· 

kas1Da olan borcunuzdan do· 
layı bankayı ipotekli gayri 

menkul malınızın bankacı pı· 

rayı çevrilmesi talebi Clzerlııe 

bu takibe tarafınızdan v~lı:I 
ltlraıEıt'nızın mQrafaa aoretlle 

tetkikine karar verilmiş ~e 

mOteaddlt adresinizden araoıl · 
dıt!ınız halde bulunamadığını•· 

dan tebllğat llAoeo ya· 

pılmHıoa karar verilmiştir. Ve 
mOrafaa için de duruşma ğftoO 
olarak 14..5.936 tarihine tesı· 

dftf eden peroembe gftntı s••' 
10 ı tayin edllmtştlr. YetıPI 
mezkurda bbzat veyı bllYek&le 

ispatı vftcnt etmedi ğlnlz tık· 
dlrde mftrafaanıo gıyabınızd• 
devam edileceği davetiye vey• 

ihbar makamına kaim oloıak 
üzere ilAn olunur. H.lş. N.37~ 

Taze · Temiz · Ucnz iliç 

ller ti'irlil ıurafot çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

Ba,dorak BOyftk Salepçi 

o~lo haDI karş1B1nıla 
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BRESLA V Sergisi 
1 ua ıo Mıyıı I9J 6 

iHRACAT MALLARI: Her onl ziraat mıklne alAt ve 

fi edenu • Zftrrai •e eıoai mQeaeeıe· 
. fer altı ve edevatı GObreclllk H · 

1 ı naytl · ku net merkt:zlerl . Hllo1num 
maklaa · İo ıletlerl · Yük ve ln11n ! nıkil erabaları · MotörlQ erabalır . 
Sa nakil 'HIHtalara · Hernevf ııhbi 

1 ıeıhıt · İtfaiye makineleri · Elektro 
1 

teknik · Radyo levazımatı ve rad· 
1 
yo · lne11t malzemesi · Bftro leva 

L ıımatı. 
iTHALAT: Bernnl mendı lptldılye · ZOrrei mamolit ve 

mıhıoltt. Almanya'da Tftrk eiparlolerl veklll 

BfiUln ııeyabat bClrolarıoda ucuz ııeyahat btletlerl 

MGracaat mıballl : Nıtta Mtlli ıeyabat acent111 

Galatasaray · latınbol 

Mofaeııal mahl'l"at için Breılaoer Meııae · Und Aontellangı· 
geııellıchah Breıılao 16 

Mlllt Emlik MftdftrlClğClnden: 

Sıııı Sırı 

No. 
174 Karantina lıkele yokooo 773 adı 22 

pırııel 70,58 No. lı 370,80 metre 
murabbaı ırea. 

190 Repdlye Gçkoyol11dı 26 eıld 2:.1 tıj 
No. lı 148,80 metre murabbaı me11· 
hah ev. 

Lira 
159 

Peoln para ile. 

50 
Petln para ve · 
yı ikinci ter · 
tip taaf iye ve · 

ılk111 ile. 

Mı. Mv. ıa. al. komisyonu rlyııetlndeo: 
Cumorlfet karı ve deniz ordusunda kullanılmak here 1455 

sayılı 11k~rl memurlar klnononı ve bnnı alt talimatı hokftmle· 

rlne oy~on olarak aoağıdıkl oartlarlı yedinci ıınıf (Aııkerl hare · 

me ıöre 30 lira maaoı ııll) askeri adil hlklm ahnıcıktır. 
ı - Hukuk mektebini en ıoığı iyi derecede bltlrmlı olmak. 

2 ıbtlyat zabiti olmak. 
3 33 yııtndın yukarı olmamak. 
!İ Bıtkıaını geçer baetaltğı ve nslfeıinl gereği gibi yap· 

mağa mani olıblle~ek vocut ve ak•lca bir arızası bolun· 

mama. 
Tım teoekkCllitlı bir ıakerl baııtınede moı,ene ettlrl · 

Ynkarıdı yazıh emvalin mCllklyetlerl 27,ı&,936 tarihinden iti· 
bıren 10 gCln mClddetle temdlden artırmayı konolmuıt~r. Alıcı· lecektlr. 
ların 7,5,936 perıembe gana 1111t 17 de Mlllf emltk mftd'ilrlye · 5 - Yabancı ile evli olmamak· 

6 - Seref ve hayıtyetl aıuhll bir eoçtın mallık ıurette bir tine mGracaatlan. t 102 , 
• 1 f cftrGmdeo dolayı Gç ay veya dıhı ziyade hapse . mıh 
;::il lf lf llllllflfllllllllfllfllllllflllllll llllllllllllflllllllllllllllfff llllflllfllllllfflnllllfB- kum veya bl\yle bir ıuçtan takip altındı bulunmamak. 

~ Türk Hava Kurum u ~ 7 - Sarhooluk kumırbızlığı adet etmiş kumar oynaroıı, ıh 
iE B •• •• k p • = ltk Ye ııalrece BAklmll~e yaramayacak bir bil ile dile 
~ uyu 1 ya n go su ~- geçmlo olma mık ve bunları polla tıbklkatlle tevsik etmek. 
f15 =: 8 Nofoa Uğdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi . 
;::: 21 el tertip biletleri satılıyor =: 9 _ DJplomanın taadlkll ıoretl muhtHH' hıl tercftmesl. 

ii 1 inci keşide 11 Mayıs 936 dadır. ~ 10 Bu eartlar dıhtllnde lsteklll~rıo nılkalarlle dörder ıdet de 

§ Boyak ikramiye 25,000 lire ve mOkilıt 20,000 liradır. S§ lotoğraf larlle birlikte bir istida ile en geç 15 Mayıs 936 
~ Ayrıca 15.000, 12.000 ve 10

1
000 liralık bftyük ikramiye· ~ ganftne kadar en yıkın aakert komotınlıklıra veya 

~ ler de vardır. Bu tertibin bllttlerlol takip etm~k l(ln bl = 11kerllk ttlbelerlne mOracaat etmeleri. 
as: == 28 30 3 5 ö 8 10 12 14 
;::::: rlncl keıtde blletlol olmdldtn ıho•z. = ____ ....;;. _ _;;_;~.:...--------------
;:::: -
~ Biletler hnkômet önftodeki direktörlOk =: 
~ -
~ gişesinde ve hihlmum bayilerde satılır· ~ 
ım 111111111111111111111ı11tt n 111111111111111111111111111111111111111111lff1ıııım11111111111111111• 
lzmir belediyesinden : 

38 numarala adanın 87 DO· 

aıaralı 2229 metre morabbıaıo· 

dakl ıraaaını n beher metre 

aıurabbıı 4 36 koruotan 9718 
lira 44 kuroe mnbammen be ~ 
del 6aerlnden 15 6 9:i6 cuma 

gClaD tut oaıllıda klpıh urf· 

la ihale edilecektir. Şartnıme · 

ıılnl görmek Ozere bıeUtlpltğe 

lotfrık içinde 729 llrahk mu 

nkkat teminat makbuzu nya 

banka teminat mektabo ile 

kanonun tarif 1 dılreılnde tek· -
litler asımi o gCln aaıt onbeee 

kadar eocOmeo relıll-lne ve· 

rtllr. 1111 30 9 

Mı. M v. 111. ıl. komtıyoaundan: 
1 - Bir metrealne biçilen ederi beoynz elli koroe olan dört 

ili bee bin metre btkl gabardin kumıo kapıla zarf la 

ekelltm,.ye konmoıtor. 
2 lhaleıl 2 ·Mıyıı· 936 cumırteıl gGnft aaat 11 dcdJr. 
3 - Şartnamesi otaı aekl• kuroea M. M. Vekaleti 11tıoılma 

komlıyonondın ah nar. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2062 lira elli koıoılok teminata 

movakkate mektubu veya mıkboilarlle kanonun iki ve 

tlçtlncft mrddelerlnde yazıla belgelerle birlikte teklif 

mektopl.rını ihale ıaatfnden bir 8111 enel M. M. Ve 

klletl aatın alma komlıyonona vermeleri. 

987 16 21 26 80 

içre'\i· 

Mıt. Mv. 11t. al. komlnonundan: 

1 - Her bir metreılne biçilen ıderl yetmlo beo koroo olan 
40000 llA 50000 metre yeril mah çadır bezi kıpıh 

2 

3 

zarf la alınacaktır. 

tartnımeılnl yft• ıekaen yedi boçok kuroo• almak ve 
örneği garmek latlyenler her gftn komlıyona gelmeleri. 
Ekelltmeılne glreceklerlo kanoooo iki ve Qçftncft mad· 
delerlnde yazıh veılkalarlle 281~ llrı 50 kuroolok te· 
mlnatlarını teklif mektoplarlle beraber ihale gilnft olan 
b ·Mıyıa· 936 ulı gOnO eaal 15 ten en az bir Nal 
en el M. M. VekAletl ııatın alma komleyonunı vermeleri. 

1024 19 25 30 2 

Met. M •. Hl. al. komisyonundan: 
l - 424 ten 73 oktanlık benıln kapah zarf la eksiltmeye 

konmoıtor. Hepsine biçilen ederi yClz otuz dokuı bin 
dokos yftz yirmi lira ve ilk teminatı 8246 liradır. 

2 - ihalesi 16 ·S· 936 cumartesi gOnCl saat 11 dedir. 

:l 1 Şartnımeıl 700 knroıa ko. dan alanar. 

4 - istekliler kanuni temlnaılarlle blrllkte kanuoun 2 v11 
ClçQncG maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektupların ihale aaatloden bir eaat enel M. M. V. 
11tın ılmı komlıyonona vermeleri. 

1106 30 5 10 15 
Mal. M •· 11t. al. komlsyooondın: 

Oıta okul ve lise bitirim lmtlhıolarına girebilmek için sael 
dere ve bmp görmek Ozere dilekçe He MGstahkem mevki ko· 

motanhğına başvuran öğrencilerin 2 Mayıs 936 cumarteııf aabıbı 
poligondaki alayda tellmlere ba~lıyacakları ilin olunur. 

1108 30 1 

Milli Emltk ModarlOğClnden : 

Sıtıe 
Sırı No. Lira 

197 Karoıyıkı oamın Z1de reşıdlye 19 eıkl 15 tıj No. lı iOO 
3 odı 1 aandtk odası l mutbak ula tulumbayı 

mOotemll ~v. 

198 Karoıyakı oamın 11de mahalles~ lotlkakam ıokağındı 300 
17 No. tıj alın ve rtoıdtye caddeılnde 33 No. tıj 
alın kahvehane. 

202 Bayraklı karanlll sokağındı 10 No. lı dok.kin 200 
Yokarıdı yazılı emvalin mOlklyetlerl peşin veya ikinci tertip 

tasfiye vealkasUe ödenmek üzere 15 gGo milddetle artırmaya 

konulmuotnr. lbaleal 4,5,936 pazarteıl gana 111at 16 tıdır. Alı· 
cıların Mllll Emlik MtldClrlyetlae mGrac11tları. 18 30 1006 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEV ANTE LINJE 
~ _Al<.şehir Banliası ~ 

"ANGORA.. nporo bıleo _ 

limanımızda olup Aovere, Rot· = 
terdım, Hımborg ve Bremen = 
Dfrekt mıl yflkllyecektlr, ;;;;;;;; 

IZMIR ŞlJBESI 
ikinci Kordon Borea Civarındaki Kendi Blo111ndı 

TELEFON: !2363 
1. 1 

--------

1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir eekucller çarşıeıoda 20 numaradaki lmallthıneml iz 

mir Eski Bitpazarı Suluban civarında 1 numaraya nakletti · 
ğlmdeo e1ym mOşterllerimln elparlolerlnl yeni adresime ter· 
melerlol ııaygılarımlı bildiririm. 

Cüze/ lzmir bisküvit fabrikası .-;a/dbi lstaııbullu 
MSAMOS .. vapuru 6 mıyıeta Hertilrlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

bekleniyor, Anver, Hamborg = Vadesizlere % 

ve Bremenden yftkçıkaracıktır. = Mevduat Şartları: A!tı ay \'Bdf:liy~ % 

Yapılır. 
4 
5 

lsmail Hakkı 
-~.!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!~ 

"ANDROS" vapuru 12 mı· = Bır sene vadelı JC % _ 

yıeta bekleniyor, 16 mayıea = Zahire, azam, incir, pımok, yap-a-k,_a_fy_o_o_v_e_H_lr-e-ko-mlsyoncologu yıpıhr. Mallar geldi · = 
kadat Aovere, Rotterdım: eı-;:- - ~inde sahiplerine en mdeald eeraltle HID8 urillr. = 

6 faiz verilir. = 

bu rg t Breme D ve l)j re k için .,, fi fi( lf"' ı rr 11111flll11fi11fllU""1 f f lf lff lff fllfllff flflflflfflfllfl Uf fi fi fi ffl ffll lfll 1fiUf1Uffiflf11 fi fflflf f fi f llf llf Uf f flf lll llllll fi fllfl mı• 
yok ılıcaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 

"ExBIBITOR" vapura 20 
mayısa doğra bekleniyor, Nev· 
york için yok alacık. 

SPANSKELINJE OSLO 

"BOSPHORUS" motörO 9 
mayıstı bekleniyor, Yafa ve 

lııkenderlye için alacaktır. 
v-.porlıun isimleri gelme 
tarihleri ve nnloo ıarlfelerl 
bakkaodı bir t11bbade gtrlşl· 

lemez. telefon No. 2007 2008 ....................... 
Fratelli Sperco 
\' apur Acentas1 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

"ULY~SES nporu 1 mıyıs · 
ta gelip ayol gno BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE llmıo · 
lar. için yük alacaktır. 

11CERES., nporo ' mayıııta 
gelip 9 may11ta ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG llmaoluıoa bere-· 
ket edecektir. 

SV ENSKA ORlENT LINIEN 
11 VINCAI~AN011 moUSrG 30 

nl11ada gelip ROTTERDAM, 
BAMBURG, ( Doğru Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, •e lSKANDaNAVYA ll· 
maoları için yok ıdacaktır. 

ERVICE MARITIM ROUMAIN 

._ 
~· . ~ 

j// 
•N~A 

' 
o 11 ıu ıı•" 

\ , 

11PELEŞ., vapuru 12 mayıı· ·---------------------------------
tı gelip 13 mayısta PiRE, 
MALTA ve BARSELONE il 
mınlannı hareket edecektir. 

Yolcu '6 yftk kabul eder . . 
llAndıkl hare.ket tarlhlerlle 

anlualardıkl değlolkllklerden 

mcenta mea'ullyet kabul etmez. 
Fazla tafılllt için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
bln111 arkuındı Frıtelll Sperco 
Yıpor ıcentılığına mftracaat 
edllmeıl rica olanor. 

Telr.. 200~ • 2005 · 2663 

Olivier vEŞQrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO,. vapuru olsan 
lptldaaındı Lherpol ve Svan· 
aeadao geltp ıabllyede bulu 
nacak. 

NOT : Varol tarihleri, va· 
purların hlmlerl ve nnlon de· 
retlerlolo değletkllklerloden mea 
allyet kabul edilmez. 

Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
AyYalık, Dikili, Aluoova, 

Edremicl, Tfrr., Kalı, Kony•, 
Salihli; bu hıtl1ra yolcu yOk 
11e'tklya11. 

Zinet 
garejındıo her gfto montaıım 
•e emin bir ıurette otomobil, 
kamyon ve teoezzOblerle temin 

edlllr. 

işyar Bayan 
Aranıyor 

üıobOı kondôktörlOğOode 

.kullanılmak Qzere kef 1111 bir 
bay.nı fhtf yıç nrdır. istek· 
lllerln her güo 111t ondan on 
bire kadar lecl eııoaf kuramları 
birliğinde motôrlft ve11hl n1tk· 
ltye lı:uromuoı bıpormaları 
lazımdır. D. 3 

Yeni ç•kan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine ni.,beıen yü2.de 

20 daha az sarf iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da iJcleyeceginiı: ilk fatura ile kolayca anl1-
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoıo •t 

Slemenıı fabrikaları mOme111lll 
Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Istanbul üniveı·sitesi artırma ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

f 1111 içki Alıp Satanlara 1111
, . 

- -:= Nıızllll Madran rakı fabrllı:aeı bir ııene enet 1100 ıılııtem ::= - -:= üzerine teıılııatıoı yrnlltmlş bu suretle lçlcllere de ıııhhl ra §'§ 
_ lı:ı •rrmekte buluomuotur. Vıkıtle lmallhn klfl ~elmeme · §§ 

sinden mal verllnılyeo Aydın, Umurla, Kaupıoar, Reoadlye-, §'§ 
:S Söke, Mille, Muğla, Bodrum gtbl yulere de mıl verilecek §'§ = tir. Iekooıolar aşağıdadır. §'§ - -= 96, 49 190 kntoşlok oloelnde yftzde 20 Iskonto verilir §'§ = 29, 21 « c « 15 « c §'§ = 72, 38 c .: « 20 c « == - == = 22 « « « ].J c c == = 16 « 4: c 16 « « § 
:= Bo" el~clrr !\'ıızllll teslimi 2fi eaoıillıre :J koruıaa ahoar --~--= (! « 15 « 2,5 c « 

c c 10 c 1 7- == - ,a ~ « ::::: 

=: Nazilli'de ~t.dran mığazaeandı kah•e 100 lı:uruoı hona ~ 
5 miimaall bakkaliye eıy1111 da çok ucuz verilir. § 
~ Aydın depomuz açılmışhr. Aydın hıHllııl bu yerden lh· ~ 
:= tlyıcını temin edeblllr. Aydınpılae karoıııındı No. 64 ::::: = Mıdran mağazası ve rakt imalAtbaneıi ııhibi ~ 

iiııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ln tf i 1111111 mmıttttuımii 
Devlet Demiryollarından: 
YH mevsiminde lımlr halkının Tire ve Aziziye gibi tene-z· 

zOb mı hallerine az m11raf la bir gftnde gidip gelebilmeleri için 
10 mayıs 1936 tarihine mOeadll pazar gOntlnden itibaren bahar 
ve yaz mevıılmlntn devamı mnddeılnce her ayın ilk p11ar gana 
Tire'ye ve mClteeklp pallH gOnlerl de Azlzlye'ye olmak aıere 

haftada bir tenezzflh treni yapılacaktır. 

TenezzOh trenlerinin kılluo ve THıo ıaetlerl ile gldlı geltı 
bilet ücretleri aoağıdı g6eterllmtotlr. 

Izmlr · Tire · lzmlr (Her ayın ilk p11ar gGnO) 

Aılmet Avdet Bilet Gcreıl 

koro\ 
AIHncak (kalkıo) 7 .00 Tire (kalkıo) 18.56 1 ncl mevki ı 75 
Kemer (kalkıo) 7.10 Kemer ( Vlrıo) 21.38 2 w 111 128 
Ttre (Hrıo) 10.15 Aleancık " 21.48 3 acil " 79 

lzmlr · Aziziye · Izmtr (Ber ayın birinci pazarından 
gayri pııar gftnlerl 

Azimet Avdet Bilet Ocretl 

KapaJı zarf uııullle 11 ·4· 936 larihlnde ihale olunacağı ll4n 
olanın Bıyındu'ın halihazır ve mftetakbel harhı ve plAolın 

mClnıkaeaeı netlceleomedlAlnden ayni şenide kapalı zarf aıollle 

20 ·4· 936 dan itibaren 12 ·5· 936 ••lı gftnCl eaet 16 ya kader 
denm etmek Ozue yeniden mOaıkaeayı cıkarılmıttır. lıteklllerln 
Bayındır beledlyeıılne bııvormıları. 981 19 2!! 30 4 


