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Fransız kabinesi ve sefirleri, Alman Cemiyetler M. Eden'in Fransa ve Belcika'ya 
cevabi notasını tetkik ediyorlar.. K 

0 
. gönderdiği mektupta neler var ? anu u .. 

Fransa Sulhperver Davranacak, Fakat Millt vahdete aykırı; lngiltere Taahhüde Gir-
il.) ,. F•k• l .. p Ed k'diuveitikadadokunau • Y I M•• k ıt er in ı ır erını rotesto ece • cemiyetler kurulamaz. mı yor, a DiZ uza ere! 

~-~~---~~~~ 

Kurmayların ve Lokarnocuların Da Derhal Toplan· 
masını lstiyecektir. Anlaşma imkanı Azdır. 

• 

ıulhanon yeniden temini için 
ıkdedilecek konferanı için ken, 
dl dGıaacelerlal de bildirecek 
ve bu huıoıtı Lokarno dnltt· 
lnlola de munfakatını alıc.k 
n b~ynelmllel nılyetl kortar -

m•A• çalıııcıktır. 

M. Fland,.n, lngtlter«>nlo 

Parfı ad iri ile yaptı~ı mOlA. 
katta erkııoıbırbf yelerln nlhı· 

yt.t öoOmOıdeld çaroımba ga 
nane kadar ıoplınmaları lftzu 
mnna nnara dikhıl celbet· 
mlştlr. 

lnglllzler, bu lçtlmaın p11 
kılyadao, yani 12 !nleaodan 
sonra olmHıaı teklif et mitler · 
dlr. Franu h&kQmetl J.,obr-

aocolarıa 8 al11ada Brakıeıl 

Ankar• 3 ( O.el ) - D•biliye • ------
Vekliletince baınrlanan yeni cemi·: Kurmayların teması siyasi değildir. lngiltere, 
yetler kanunu l&yih111 kıtmutay• b• kd" . \ 
verilmittir. Bu kanuna göre; amme Jr taarruz ta lrlll( C yardımda bulunacak. 
emniyetine, ıiy•el', milli vahdete, Jnglltere'afa ıaabbOdlerl bildi· 
muhtelif din •e itikada tem11 eden 
unnn ve mak11tlarla cemiyet teı· 
kiJi meanedilmektedir. 

l'firkiye'de kurıılucak olan ce• 
miyetlerin merkezinin Tiirkiyede 
bulonmHı ıarttır. 
~---~--~---~ 

Bir Fransız 

Grubu ~:~idi I 
Liman ve şimendifer· 

ler için teklitat yaptJcak 
lsıanbııl 3 (Özel) - Frn11· 

sız sermayedarlar grubu 11a· 
mına. liman ve şimendifer in· 
şaatı için tekliflerde bulunmak 
ıizere Bil/011 ismine e biri im 

M. Eden 

rllmlıtlr. 

Do takdirde Jaglltere bOkCı 
meti: 

1 - BeJçtka Ye Jı"rao11 bo 
kümetlerl ile mutıbık kalarak 
lcabeden tedbtrlcrl ılıcaktar. 

2 - Lokuoo moıbedeal mu· 
clbloce Franaa ve Belçlka' ya 
dôrtlerJn blrle~erek vOcude ge· 
tireceklerl uılı1fqı11 dahilinde 
yardım edecektir. 

:l - FnnH ve Belçlka'ya 
karşı rnkua gelecek btr ıaaroz . 

d• f Jli tedbfrler alacaktır. 

4 - Moıhedenhı :l llocQ 
parağrafı mucibince m011kere . 
lerl kolayl11t1racak1ır. 

Pariı'te1' bir man%cıra .. de toplaam111 lGıumondı ıuar 
etmektedir. 

sabah Avrııpa'da11 şehrimize 

seldi, Ankara'ya gidecektir. 

Parla, 3 (Rıd10) - .M. Eden 
dGrtler namılPI hılya'aıa tHh· 
hfttlerlal bildiren mektuba 
Fr1nıa'aın Londra ıef iri M. 

Uluılar 101yetnl koaeeylae, 
bık dahlllade ıulbun mahlfı · 
zası hık.lif edllecektlr. 

Parlt, 3 (Radyo) - BagGa 

"'' 10 da M. Flladea'Jn aes 
dlQde Londra sefiri M. Korbeı, 
&erlin aellrl M. Ponıe, Roma 
leftrı M. Dô,.mbron ve Brftk· 
lel ~fl,,t M. Lorot toplaamıı 

'• Alman muhııra11 berinde 
latrıcr mebd tide huıale gelen 
te.ar1er eınfıada mOdnelel ef. 
~lrcla blllaamutlardar. 

M. Korbea, M. Eden'ja mek· 
l1abıaau M. Flladen'e nımlttlr. 
F,.ansa'nın ceııabı: 

l11aabul, 3 (Oı,,1) - Pırlı· 
le1a ~lldlrlldl~oe gdre, Fıaoıa 
.\hnınya'nın ıoa teklif lerlni 
~lbQl edip eımlyeceıt hakkın· 
il.ki ceHbıaı, dlbl mıyııtı bl 

leeek olan 11ylu ıeçlmlndea 
'°an ••mıcektlr. 
JJ',.arısa !r1. Hiıler'in 
"o~ar noktasını proraıo edecek: 

Parlı 3 (R•dyo) - M Sıro 
le Flınden, Pırlı'te toplanmış 
~lıo Franııı uf lrtedle maza. 
tıeden ıonra, Frıoıız mubll. 

i;:ınıa e111larını tespit ederek 
bdra'yı gönderectklndlr. 
Franta hGktlmetl, Hhler'ln 

Clbıo ıulhunOn temini etrafın · 
ll.1ı;ı noktal nazarlarını proteıto 
'citcek •e ba mohııra 6rerlnd-
)ltchnenln tehlikeli ol•caAını 
~lldlrecelr.tlr Franıı, bu mub 

1
1'•dı anlbpeneraae ol.a emel 
'tlnt gGıterecektlr. 
._ Uıuılı · ıoayeteel d•hlllode 
Clthırek te110GJ •e emniyet 

e"•ltrınıo 11klblnl lıılyecelr.tlr. 
P•rlı 3 (R•dyo) - Frınııı 

._llbtaraıının albıti tekli Ellzede 

~tırteıt glnD toplanacak olao 
it 1Clk kabine lçtlmıında •eri· 

t Cekt1r. 
QbinP<le ı~<lkikler : 

ıl Pırtı, 3 (Radyo) - Loodra 

'" Franea barlclyeeloe 'rerllen 
41 ıın.n memorandoma bugOn 

"-parator Kumanda· 
v dasında harpler 

e bu meyanda Velıip paşa 

°"dus4hının bombardımanı 
haberleri iç ıahifemisdedir 

de M. Sıadl ye M. Saro IH•· 

fındın tedldk edllmlttlr. 
Bu tedklklere M. M11lyl1 M. 

Alekıl Leze .e 11lr maruf rical 

de lttlrak etmlftlr. 
Bu mlukereler bir çılıtma 

plluı hıaırlıamak için yapıl · 

Italy:ın Mtivaffakıyetinin 

Siyasi. Akisleri BaşlamJş. 
a.afhr; bundan ıonrı Fr.n 
111'aıo bu ce'8p Oıerlade 
noktala11arı teıblt olunacaklar. 

•• 

Teıblt olunacak eıaılar, Al 
mıayı'yı bir cnab olmayacak· 
hr; çftokl Almıo ootaıı Lon· 
dra'ya nrllmlıtlr. Fraa11 hG· 
ktlmell bir muhtıra ile bo ce· 
nb hakkındaki nolnıl nazarını 

Italya, Nil sularını lngilhr sahasından yeni 
aldığı sabaya çevireceği hakkındaki 

haberleri yalanlıyor. 

bildirecektir. 
Fraaıa balr.tlmetl, A"'rnpı 

Romı 3 ( R•dyo ) - İtalyan 
ordularının Gondar'ı almuı •e 
Tana gölüne urmıluı, harici ıi· 

yaei mehlfilinde büyük bir heye• 
can uy•ndırmıtbr. Reami Popolo 
D'İtalya gazetesi bu boı1a1t•: 

ltalya, petrol ambargosuna kar· 
şı bu haberleri uyduruyormoşl! 

Habeşistan Sulh istemedi 
-------~---

Sosyeteye Bir Nota Vererek ltalyayı 
Protesto Etti. Kuvvete Karşı Hak· 

kın Galebesini istedi. 

Cennre 3 (Rıdyo) 
bOkAmeıl, mllletler 
genel 1ekreıerl M. 

llabe, imparatoru 
- Bıbeı gGnderdlğl yeni bir notada, 
cemiyeti halya'yı kartı tatbik Cedllen 

Ateaol'e - Sonu 4 ncll ıalaifede -

0HabepatH'dı i91al edilen 
arazide ibdaı edilecek İt•lyan pa• 
muk mınt•bnnı y•ıatm•k için 
İl81yın'luın Nil membalan sol•· 
rını çerireeelderi •• Sod•n'd•ki 
İngiliz pemak ••haımı konıl8cak· 
lan ballınd•ki hıberler •ııl ve 
etut8D aridir. 

1906 n muhtelif tarihlerde 
kuvvetlendirilen oıl•ımalard• Nil 
ınlannın ne ıuretle kullaoılacığı 
dı tıırih edilmiıtir. 

1taly• bOkdmeti, birçok fır· 
sıtlarla gö~terdiği gibi f ngiltere'ye 
ait hakları tHım•kta devam ede. 
c~kıir, 11 Demektedir. 

Ronıa 3 (Radyo) - Goodar'ın 

zaptı ıen1ikleri bugün bütün hal· 
yıdıı ııabablH akıama kadu de· 
Tam edilmiı, pek çok yerlerde 
tezahürat yapılmıı, fooer alayları 
te'rtip edilmittir. 

------
Tevfik RoştO 
Aras Geliyor .. 

Jıtanbul 3 ( Ösel ) - Londr.· 
d•ki koo1ey toplaotılaraoa ittiHk 
etmit olan dıı iıleri bakanımı• 
doktor Te•fik RilttG Ar•ı,1 ni11nın 
oonna k•d•r Aobr.'1• döamGı 
bolunac•klır. 

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

Kazanç ve Mu· 
amele Vergileri .. 
Ecnebi san'atkArların 
vergisi indirildi .. 

Aakara 3 (ösel) - Kısaac 
maımele .ergllerl kanunlarında 

baaı tadilli yıpılm11tır. Bu 
ıarelle, memleketimize gelecek 
ecnebi 11a'atklrlaıdao alanıcak 

kn•nç •erglll ylade ona indi 
rllmlıtlr. 

K.orben'e termtoth. 

Bu mektupla J.,,okaroo muı· 

beded maclblnce Belçika, Fnn· 
u .e laglltere'ala nıl1etlerl 

teabla edildikten ıonra, mtlaa· 
kerıııa akim kıldıAı takdirde 

M. E.Jen, loglltere bakıl· 
metl namına M. Korben'e aı

kerl yardım hakkında mftıbet 
nine boluomoo Ye: 

- 19 mart 936 Lokarno 
dnletlerlnla yapmıt oldukları 

- Sonu 4 neli ıahifede -

Avusturya'da 40 Bin Kişi 
Silah Altına Alınıyor. 

Askerlik Moddetinin Altı Ay 
1
0laca

ğı ve Efradın Oç·dört Ay Talim 
Göreceği Söyleniyor .. 

Viyana ...: ... ~ 
Viyana, 3:(Rıdyo) - Ntı· sonra milletin mftıterek dnı 

redllt'n yarı reımi bir ıebllğdt: yolunda mGttehld bulanm11ıaı 
1914·191.'> ıınıfı ıeırlnlenel n A.uııary•nıo emalnt ve 

kor'aeıadan 40 bin kitinin ti · letlkllll için yeni 11kerlerla 
llb altını ç•Amlıc•A•ı lhıtyıt c:ıhomıları Hlıumuno bildir· 
sabit ıınıfı mfiıteana, mecburi mlıtlr. 

aakerllk maddetlnfa altı ay Vtyınadı baıan gece bftyak 
olaeaıı, Gç dört ay talim yapı · nGmıylıter yıpılmıı 're bolu\ . 

lacağı bildiriliyor. metin ıtyasetl alkııl.nmıetır. 
Viyana 3 (Rıdyo) - Sen 

Jermrn moabedeılnla Avunur 

yanın 11kerf ko•ntl bıkkın · 

dakl ıhUmıaın llğ•ı dolıyııile 

Vlyıoı'dı bGyftk teıabGrat •e 
oenllkler yıpılmıtlır, 

Aıkeri 11aıfıaıa 'net'e •e 
ınlacl çok fııladır. Ndmıylf 

çllerl blltbare M. Şuıalg lı:ıbul 
etmtı n ba mee'ad btdleedea 

Sporculara 
Nefis Bir Yazı. 

Bunu yazan, Avusturya 
nın meşhur kalecisidir 

Y 11:111 iç uhlfemiadedir 
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Bııheş'Jer imparator kumandasında • 
_PIUVaffakıyetli harpler v~riyorlar! 1 G Ü n tüı n T e o yaz o H a b e ır o e ır 1 
VebipPaşanın Karargahı M. Eden, Avam Kama

2

rasında Yeni· lngiltere 
Almanya'dan 
izahat istedi,. Da Harap Oldu. den Uzun Beyanatta Bulundu. -lngiliz menafii tehlikede · Italyan'ların temi· 

ııatı · Fransa'ya karşı asabiyet • Habeş'lerin 
zaferi · Eski şartlara itibar yok ! 

Ingillere, Lüzumu Halinde Gerek ~""ransa'ya ve Ge
rekse Belçika'ya Yardım Edecektir. 

Roma, 3 (A.A) - Tana gO 
10 mtntakaeındakl İtalyan ller· 
leylşl bekkrnda ecnebi gazele· 

ler tarafından nevredllen ıa!ı 
Uller Italyan mehaf lllnde tld· 
delil bir memooolyet81zllkfo 

kıtrtı lan mıehr. 

Haber ıhndığana göre ltalyı, 
Tana gOlft civarındaki İngiliz 
nüfuz mıntakaeı hakkında 1925 
protokolunda vermlv olduğa ta· 
ahhfldlere eskbl gibi bOrmet 
etmek niyetindedir. 

İtalyan gazeteleri, bugtın 
Fransız ef kln omomlyeslola 
takındığı vaziyete de olddetle 
hOcum etmektedir. İtalyau or· 
dalarımn son zaferlerinden 
kuvvet bulau İlRlyan mebaf 111 
eski beşler projcelul, yabud 
bava planını ihya etmek latl 
yen tahlilleri mfiatebıi bir ,e. 
kilde koreıtamaktadır. İtalya es· 
.kimlo p14oları tekrar mevzuu 
bıh8 edemlyeceğl gibi ölft tek 
liflere latload eden hal çare le· 
rlol de kabul edemez. 

Popolo dl Roma gazetul 
Fransız matbuatının endişe 

uyandırmığa matuf bozguncu 
neşriyatını menoobahfs etmek· 
tedlr· Tana roıa civarındaki 

İoglllıı: menfaatlarlnl it.ret eden 
Franıa'aıo bu hareketi Fraoıız 
hftktlmetlnJn Babrş mes'elesJoe 

karşı haf ıalardan beri gll8ler 

dlğl al4k11ızlıktan sonra bo 
mee'ele ile yeniden meogul 
olmaya baı,Jadığı tesirini ver· 
mektedlr. Fransa Akdenlzde 

çıkacrk olan yeni karışıklıklarla 
ır;ecrf tedbirlerden Hrfıoazar 

etmeksizin yeniden Hhneye 
çıkabileceğini sanmaktadır. 

Yeni mulıarebeler: 

Londn, 3 (Radyo)- Amba· 
Alagl'de ki yabancı mubobtT 
ler, AHngl gOUl muharebesinin 
elmdlye kadar yapılan harplerin 
en çetini olduğunu bildiriyor· 
lar. Babetler, ıftngG, el bomb11ı 
n top ateıi ile dftımana 111· 
dırmıılardır. 

mıktill dftştftğQ Adlı Abıbı'dan 

bildiriliyor: 

Bir taarru:ı: 

Londra 3 (Radyo) - Roy· 
ter ajanııı bfldlrlyor: Habet'ler 
dftn PaHmakao'dı bir taarruza 
geçmlıler ve İtılyın cepheılne 
kadar sokolmoılırsa da 11ylat 

vererek geri çelcllml~lerdlr. 

Vchip paşa: 

Mopadesla 3 (Radyo) - Ba· 
rar bombardımınındıo ıonra 

Vehf p paıının kararg!hı harap 
olmuştur. Vehlp paıa Guallı 

şehrine sığınmlıtır. 

imparator ordusunu toplıyor: 

Adle Ababa 3 (Rıdyo) :
Bava8 ajansı bildiriyor: lmpı · 

rator, ordoeuno AHngi gölG 
cenobonda loph.maktadır. Ne· 
gOo'ılo yeni bir taarruza geç· 

mest lhtlmall vardır. 

Adls Ababa, S (A,A) - Ha· 
beş genel • ararglhı blldlrlyor: 

31 marttan beri Amba Ala· 
glnln cenobundıld Mılslo ve 
Debar yaklolode olddetll mu· 
harebeler olmaktadır. Hıbee 

kıtaatına imparator komanda 
etmektedir. Habcı kıtaatı 7 
da,mao ıtperlnl almıohr. Mu· 
herebe 1 nlaan aabahleyln Hat 
5 to batlamıı n akeam• kadar 
deoam eımlşılr. ilk iki gon 

zarfında ltalyın 'lardao 6 Ital 

yan ır;abhl ve 7000 ltalyaa eı· 

keri ile 2000 kadar yerli aı 

ker öl il vardır. Yaralıların adedi' 

belli de~tldlr. 
Habet'ler birçok mltralyGz 

her DHİ barb malzemeıl ve 
mOhtmmat ele geçlrmltlerdlr 
31 mart ve nl11adakl Habeı 

zayiatı 887 ölCl Ye 350 y11ah· 

dır. Babet'ler çok gftzel mo· 

harebe etmlıler ve ılddetll top· 
ço ve mltraly~ı ateelne ve ze· 
birli gaz bombalarına rağmen 

ilerlemektedirler. 
Mahatebo dn•m etmektedir. 

Loodra, 3 (Radyo) - Bu 
eabab M. Eden Avam kamara· 
11uda beyanatta bulunmuı ve : 

''Alman mobııra8ı, bdyGk 
bir dlkkıtle tedklke IAyıkhr; 

Ingtltere htıkdmett Lokarno 
devletlerlle de anlaımık 11ro· 
retlndedlr. 

"İo~lltere'nla noktal nazarı 
değlemlt değildir. Alman ceva 
bı mutlak bir memnuniyet babı 
eımımekle beraber, karaıımıa 

aynidir. 
0 Maamaflh bir IHrroz n 

tecavftı vukoonda Belçika ve 

Fran8a'oın emniyetini temine 

hazırız. 

.. ErkAoı harbi yeler mftır;akere 
ve tem11ları tamımlle teknik 
ve İogtltere'yl hiçbir taabbGde 
ıevkeımlyecektlr. Bunu F ranH 
ve Belçlka'ya da bildirdim. 
Slyasl mahiyeti olmıyacaktır. 

"' Lo.,aroo devletleri yeni 
konferaneının tarihi benftz ıee 
bit edilmemiştir. ,, Demiştir. 

Lold Corc'da: 

"' Müzakerelerin akim kal· 
maın thtimall neticesinde bir 
taarruz badl8e81 çıkarsa harb 

Yunan Parti 
Liderleri __ ............... ___ _ 
Dnn Atina'da 
toplanmışlardır. . 

İstanbul, 3 (Radyo) - Ati· 
nı'dnn haber nrlllyor: 

Parti liderleri, bogan toplan· 
mıılar ve Yonanlstıa'ın Balkan 
mlaakındıkl taabhGdlerlnl tet· 
kik eylemltlerdlr. Ba toplan· 
tadı, Balkan mlsıkını imzala· 
mıt olan M. Makdmos lıabat 

nrmlt ve Yanauletın'ın, gizli 

bir taahhtıde glrmemlt oldu· 
ğuno ıGylemlttlr. Eakl hariciye 

nezırı M. Mlhılıkoknloı ise, 
banun ıkelal iddia eylemlıtlr. 

Liderlerin tetkikatı, birkaç 
gGn sftrecekllr. 

Halkevi 
Mnsamere veriyor 
Balkevlmfzde geçenlerde ve· Rum Malları 

rllen iki temıll çok ılAka gOr· 

cepheılnde yer alacak mıyız,,. 

Diye bir sual eormut ve Eden 
mftebet cevap vermlttlr. 

Amele fırkaeındın Etli: 
"Y alnıı Lokaroocuların de· 

ğll, batan oluılar ıosyetesl er· 

kAnınm taarruz karoısındı bir
lik hareketi lbımdır.,, Demle 

ve Eden: 

- Bo f lklr bana da çok 
mGlaylm gelmekteCUr. Demiştir. 

Ledi Astor domf oyonların 

vaziyetini ıormut "bunlar Lo· 

karno muahedeılne glrmlt de· 

ğlllerdlr. > Demltllr. 
Eden - Vakıa Lokarno dev· 

letlerl ar11ında değlllerdlr, fa · 
kat hAdteattan muntazaman ha· 
berdar edilmeleri )Azımdır ce· 

vabıoı vermlıtlr. 

Etli - Uluslar so8yetetl bir 
karar verine domlnyonlar da 
lıtlrak etmelidir. Ve hereeyden 
evvel umomt oılııma elde el· 
meğe çalıımalıyız . 

Demfttlr. 

Amerika'da K~sırgalar 
Bir Sürü Ev Yıkıldı. ölenler ve 

Yaralananlar Çok Fazladır. 
Vaşlogton 3 (Radyo) - Don gece Corclbı, Alblyama ve ce 

oubi Karollo ayaletlerinde şiddetli bir kaeırga eıımlş, miiblm ha· 
sar yapmıştır. Birçok evler yıkılmıo, 40 kiti Olmftştftr. 

Nevyork 3 (Radyo) - Gortp b1aba .1, t!ddetll bir ka&ırga 

netlceıılode barab olmuetor. 50 ev yıkılmıt, 10 ölQ ve 60 yarah 
eaklz altından çıklrılmıttır. Ölenlerin çok fallı olduğu haber 

verlllyor. 

••• 
N urulJah Esad Geldi 

Fabrikaları üzerindeki TetDemir 
kiklerini Celal Bayar'a Bildirdi .• 

Ietanbul 3 (ôzel) - Memleketimizde kurulacak olan demir 
fabrikaları için, Almanya ve loglltere'dekl fabrikalarda tetkikat 
yapan sftmerbank umum mtıdürd NorullAh Esad, bogGn Avrupa· 
dan ıehrlmlze geldi. Ekonomi bakanı CelAl Bayar'a tetkikata 
Qtrafındı lzahıt ferdi. 

••••• 
Bir Delinin Marifeti 

Karısı ile Kızını Makasla öldüre
cekti, Ağır Surette Yaraladı. 

lıtanbul 3 (Ôıel) - ÜıkGdar'da oturan Halli 18mlnde bir 
dell, kızı ile karııını makasla keımek lııemlt ve her ikisini de 
ağır surette yaralamıotır. Kadınların feryatlarına yetlıen halk, 
bonları dellnln elinden ıorlokla kurtarmııtır. Yaralılar ba&lıne· 
ye yatmlmıe deli Halil .vakalanmııtır. 

Lehistan'da Endişeler 
Gece acı acı fnllyen davullar, 

bir çok harp rfteHsının ölft · 
mGnO blldlrlyordu. İmpıretor, 
M11lrer'de ordusunu tenzlm ile 
meıguldar. 

Vehip paşanın karargdhında: 

mae ve bunların tekr1rı lıtea- Bedelleri ne kadar za· 
mııttr. Temsil kola da bono manda ödenecek? Almanya Şimdi De Danzig üzerinde 
kabul etmlftlr. MGaamere hu R f Q k J • ? 

İatınbul 3 (özel) - İtılyın 
tayyareleri, cenup orduları ko· 
mandını RH N11lbu'nun aıker 
mGoavlrl n Ogıden cepheııl 

kumandanı Veblp paşanın kı· 

rargAhını bombardıman etmlı· 

lerdfr. Habee poııta nazırının 

L lıtınbol, 3 (ôzel) - ~Urayı o ynama ta mıs. 
aaıam eaat yirmi buçukta ve· v .. 
rllecektlr. Bir perdelik lttlkltl dnlet, Ntılın Rum malları Vareova 8 (Radyo) - Le· 
plyeal ile Ahmed Vefik pa .. aın bedellerlala takılt meı'elealnl hlatın ayan 111ecllıl, 1936·1937 
MGlyerden çeTlrdJjl 3 perdelik: tetkll etmlı ve bedelletln 8 bGdceılol meclise araetmeden 

.. Zonkl tabip » eseri oynana· tıkıltte ôdeameeioe lmklo ol· kabul n t11dlk etmlttlr. 

caktır. Davetiye yoktur, vatın· madığı kanaatine vırmıı n Almınya'nın Ren ve Dınılg· 
dıtlat ıerbeıtçe girebileceklerdir. bu ı,ekll~e kar.ar nrmlttlr. te muahedeler hllAfına yap· 

~ı•••••••••••••••••••Iİl••••••••Iİll•llİlllİllİİI .. ••~ maktı olduğa hareketler, Le· 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 

Hu akşam 21,15 seansından itibaren 
Görmediğiniz, bilmediğiniz bir diyarda; beyecınlı, merakla, baotaabıoa aık fe kııkançlıklı do· 
lo ve ~imdiye kadar doymadığınız yepyeni bir mevzuda T6cuda getlrllmlt senenin ea gftıel itimi 

Sengapur Postası 
Fran8ııca ıOılG, Metro . Goldvln . Mayer eaper filmi. Ba f llmla harlkoltdell~tnt temin için 

hiçbir fedaUrhktan kaçınılmamıo ve ıöhretlerl dGnyıcı tanınmıo dört bOyftk yıldız olın 

CJarc Gahle · Jean Harlov · Vallace Beery · Levis Ston 
Bir araya getirilerek tam bir fedalrtrlık rekoru tealı edllmlıtlr 

blıtın ıenatoıuada ılddetll 

mlnakataları mucip olmuıtor. 

Danzlg ıerbeıl tebrladen Al· 
mınya'ya gidip gOuftlltı asker· 
ler çok olmakla beraber, ayaa 

mecllılode tabii görtılmGotGr. 

ÇGnka Alman uneurondao 
olan eıh111 anı vatanı his· 
metten menetmek mGmkdn 
df'glldlr. Leh on•uruodan olın 
aaozlng'lller de Lehistan ordo· 
ıuoa gôoftllG gelebilmektedirler. 

Vart'>t113(Radyo) - Danzlg'de 
bulunan DHller, yeni intihabat 
için veılleler lbd11ına çahımak· 
tadırlar. 

Baadaa makıat, Duzlg eena· 

to8unda nazllere Qçte iki ekse· 
rlyet temin edertk Dıozlg ka· 
noao esHlılnl tadil etmektir. 

ltalya'da 
Asabiyet Başladı .. 

.leıanbul, 3 (ôıel) - İngll· 
tere'nla Habet meı'eleılade ta· 

kip eniği siyasa, İtalya'da aeı· 
blyet uyaadırmııtır. BugGn Ro· 
ma'dı lnglltere aleyhine yeni. 
den nGmayleler yapılmıttır. 

Ekonomi Bakanı-
mız lstanbul'da. 

latanbol, 3 (Ôzel) - Ek.o 
noml Bakanımız CelAl Bayar, 
bu eahahkt ekepreele Ankara· 
radan ıehrlmfze gelmlotlr. Ce-
141 Bayar borada Afyen ı,ıe. 

rlal tedktk edecektir. 

••••• 
Londra 3 (Radyo) - la 

tere hııkumetl, Alman cevabı' 
da aşağıdaki noktaların 1 
edilmesini 18temltılr: 

1 - Kıtaat kellmeılnlo 

nası nedir? Askeri kone 
hava kuvvetleri dahil midir? 

2 - Almanya mGetemlt~ 
kellme8lnl ortayı atmıkla 

demek istiyor; tayla edil• cc 
makul m addet ne kadar o 
bilir? Alll ay mı, bir ıene Ol 

bQttıa mtıetel'l"lekelerl mi 1 
yor, yokH bir kıımını mı? 

3 - A vostorya ve Çekoel 
vakyanın vaziyeti ne olıcaktıf 
bunlarla ademi tecavGz mi 

ları yapılacak mı? 

4 - Beynelmilel bıkem 
vanından maksat nedir? 
adalet divanından bıeka 

teşekkOl mtı latenlyoı? 
Hltler'lo bu suallara teb~ 

ren cevap vermlyeceğl 11nıbyol 

Kayseri 
Fabrikasında yapıla 

planörler 
lııaobul 3 (özel) - Kayıt 

fabrlka8ında yapılmakta ol 
20 pl4oi\rdea Qçfl ikmal edf 
mlı ve tecrObelerl yıpıldıkt 

ııocra Bureaya gönderllmlıJI 

Bu planörler numuneye ıo' 
vafık görilldOğftnden diğeri 
de ikmal edllloce lımlre g6 
derllecek ve orada Tftrkkd 
Rçılacıkhr. 

A. Emin Arkayn 
Aydan, (Ôzel) - Aydın b• 

korulu bııkaoı Ahmed E 
Arkaya, korum ı,ıerlndekl 

rlmll çalıemalarındıa ötO 
hava kurul merkez heyeti b 
kanlığınca takdirname ile tıl 
olonmoıtor. 

Dileriz, dnzelsin! 
Ietaobul, 3 (Özel) - lst 

bol radyo8unda modern teel 
yapmak Gzere teklif lcrde bol 

nacak olan Ftllps tlrketl 
mOhendlal Londra'dan ıehrl 
ze gelmlttlr. 

' Katil inek ve beyg' 
Ôdemlı'ln Birgi nahlyeal" 

bağlı Bozdığ kOyılnde bir c' 
cuğon ölilmtı ile netlceleO 

bir kaza olmuotor. Kocı 

Gğullurıadın Sallb'la 9 yı,,_ 
rmdakl oğla Mehmet EIO 
bir inek tarafıadin dı ur• 1 

kıttırılmık ve sll8mek ıare 

öldflrGlmOttGr. ineğin 11bl 
hakkındı tahkikat yıpıhll.ı 
tadır. 

• •• J 
Ôdemlo'ln Beyda~ nahif ıJ 

nln Yenltthlr köyünde f I 
bir vak'a olmuttur. Do kat 
oturan Mahmut o~ollarıad•' 
Muıtafa oğla lıı'nın 12 yııtl 
dıkl kııı Ayıe; kırd• otlıl;_, 
beyğlrl kaçırmamak için be~ 
bığlamıı,tı. Bir ırahk bıY 
örkmilt •e alabildiğine kof 

rak A11e'yl ıaraklemlf ve ~ 
denyere çarpmıttır. Kııell'". 

sGrtlklenme netlcealade •'"" 
olduğu yaralardan ölmftıtOt• 

Nöbetçi Eczanetet 
Uo aktam Baedarakta SıbJ' 

Karantinada Eıref, Ke~~ 
Kımer, Eırefpaııda EtrelP"' , 
ecaanelerl açıktır. 
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Düoyaı..ın En Meşhur 
Kalecisi Anlatıyor _ŞEHİR HABERLERİ 

V iliiyet Umumi Meclisi SipabiPazarındaki Vak'a Meşhur Macar Muhaciminin Karşı

şıoda Geçirdiği Heyecanlı Dakikalar Çeşme Ilıca Ve p Jiijları Da Konu-

-
1 ~ şuldu. Teklifin Tetkiki Gelecek 

Yıla Bırakıldı. -VUAyet omoml mecllll dem mukim n mal ıahlbl balauup 
••I ondGrlte 'lltyeı Hlononda balanmıdıklaııaıa kıu idare 
Hll F11h Galecln bııkanhğıa . heyeti mubataılle n mlıalea 
da ıoplınmıııır. Eekl zabıt ile Gğrentlmeel lıtealyorda. 
okan•ıak aynen kıbal edllmlt . Vıll: 
•e gelen nrekın okaam• .. na - Bın• kılaru bu meeele 
bıılaomııtar. teıklltlt mOlklye meaeleıl ol· 

Berg•m• Somı yola•an bo makıın slyade barHıaın imarı 

sak k11mının ııl•bı tçla bltço. meael11ıldlr. Ba meaelede •it 
ye bf'tbla lir• ıılulHt koanl· k•daılar ılrket teıkll ederler• 
meıı bükaodıkl Berpmı kıy. bana bls de, belediye de yar· 
mık•mhtını• mektuba ••fıa dım olmık 6sere lttlrlk ede 
eaclmealne, Ka .. duaaıu Şirince bUlrls. 

. 
Bir kadın Yozondeo Veli, Akraba-

sındaıı Rostem'i Yaraladı. -tehlikededir. Veli; Salbceza hA· 
kimi tırafından lıtlcHp edil· 
dlktea eonr• tnklf edllmlıtlr. 
Tıbklbt• 111Gddei amaml ma· 
ıTtal MGmtu Yılma1 t•HfıD· 

dma el koamot •e tahlller dla · 
leamlıtit. 

IstihlAk vergisi 
lellblAk nr ld ıııblk•h luk· 

kıadı Maliye Veklleılnden Ti· 
IAyete ıp&ıd•kl bildirim gel· 
mlıtlr: 

- - ~ -------
L R . .Aidden, me,hur Macar muhacimi Saruıi'nin (Beyaz 

lı::Gytl ebed•I• muıın•I k•l'flhk F•k•I boraaanıa lamlre baA· 
olm•k lsere bltçedı 624 lln laamUI bltt•bl belediye b•kı . 

y.Nam y•pılma11 bakluadakt mıudın olmak ltaımgeUr. Bn-
11bbıt mıderllğG ıeskerell aaa da faydalı ol•cağıaı un· 
•Ahk eaclmealae, mltterek netmem. Ç6nkl belediye, ba· 
tekalt •ndlAt için 985 aeaed radıkl medeni •u•l•la11 derhal 
bltçeılnden .erilmeli ... ımge· oraya gGı6rClp te•len411recek 
len 10662 lir•••• 101 pana Hnnedllmemelldlr. Blnae••le1• 
Hrlcla& fua..•da lelDIDI n ben de ek•lllyetln reyine itti· 
blıçede mabteUf fMallardaa rtk ederek Hpledllme clbedala 

DDn 11beb ... ı dakaıct. at 
pebl pısar1adı bir ••k'a olmaf, 
Tire'de oturan Koçaaa'lı Rı· 

maua oğlu RG1ıem'l1 uıık ık· 

rmbaıındıa Hortld oAla Veli 
göğılnden bıçakla •aır ıarelle 

yıralıyırak bçmııtir. Zıbıtı, 

Vell'yl taldbederek yakal•mııhr. 

Tıbklkata gGr11 Rlılem; Tlre'de 
-i EylGI m•hıllellnde oturmalı:; 
tadır. Akr•bı11ndan hHta bir 
k1111 lsmlr memleket haııaneelne 
getirip yetHmıo Ye Tfre' ye git· 
mek b ere kamyon beklemek 
için Fenl• p•.. balTmnadıkl 

gır1j• ghmlt, kımyou balan· 
... d•AıDı gGrGace ılpıhl p11•· 
raua giderek eıklden ıınıdıgı 

hemıebrllerlle gGrOımeıe bıı· 

lımııtı . 

2731 nam•ıah, bası m•dde· 
Jerdea lıılhltk Terglel •lanm•11 
b.kkınd•kl kıuunan birinci 
mıddeelnde baagl eıyaua ne 
mlkdar Yergi abaacm&a l•yla 
edlladttlr: .......... formalı) bir şutunu karıılıyor .. 

Dnd Bldclen dlDJ•, fal ol 
llemlDde en b07lk mHkll it · 
ııl eımlı bir llDl8cbr. Bali •• 
lllUİll pek ..-ılık olu ba ka· 
lect A•utarya mllll l•kı1DJnın 
ea ' MrefU 7aldı .. dar. Ba kerre 
OJ11Dlle t•nıamıı olm ba fud. 
bal yaldıS1, Vlyu•'da çık .. 
Vbaer Bellacler ••mındakl ipOr 
mecmaundı 'PO' bıyıtı.aa atıl· 
dı1& geadea bagClae kadar maç· 
lırd• ıe•dlf ellljl eqelled •• 
oalul• J8111P •le-leleri 
albedea bir y•• netrelmlıılr. 

Ba klymetU kalecinin mabteltl 
detletlere meanp olan fudbol 
1ilcbalua, Seraı, •uçr, S•o 
banda, Koaea, Din, Celme, 
l>tbut ye Zindeler ile kuplmı· 
la~ 11nlırda geçlrdlll beyecmaı 
-..na.. dlalemeklllla •Hkll 
olwaım dltllldlk •e lkdbua 
kuu •edk .. 

814Wea diyor •ı : 
- Kaneall ıltlulle m&ları · 

IDı delea m..._,.mlere kHtı 

~b ...... k ....... edlli• gibi 
latr oy-- afadle, oalua brp 
latrmedm ele ook flsladtr. Bil 
..._ topa btklm olmıtı ta 
.. nur etllllm 11nlarda y~k 
oyaalulle beni IAfal eclea 
Qlabaclmlerl çok takdir etdm. 

Basen ba kı7metll oyaaoa· 
ltna •y•kluıada ya•ulak me· 
tlaln dtredlA'al 16rdl1Gm • · 
llaaalar olmattar. Fetkalide 
llJak•t H n•Aya ...Uk oı.. 
.... oyaacalarl• mlceclele eım.k 
ta baytlk se•klmdlr. 

Yaı ... ltdnk elll~m op•· 
letda 6a6mde oyaamıt b.u 
lllldafller için ınlmU olm11a· 
-t•md•n mlteeıdrlm. Çlllktl 
01alan oyan &Afetmek lçla •r 
1•tt1A'tm meealye rmpeD a.klp 
'itikleri oyan ıanlulaı ul•· 
llaacla19m gibi mldafaa aıalle · 
rı.ı de hiçbir 16rl6 kafal•nn• 
terletdremedlm. 

Ba oyancaluıa kaf•l•11ad•n 
'lea mtldafu ıllıemlerl uaf 1 
'1••daAı zaman dalm• tebll· 
~eler ••rmtmıııır. Bllb ... to· 
P..a •tlua l•kdmuı lçla ge · 
tek buım -.ııbıclmlne, gerekte 
~ auıl y•rdam etllklerlal 
lı tGrll uby•madaQJ •• bCl 

'ta p7reılme raımea ullede. 
llllaedı.... ller ae ite ıl•dl yd 
"'•ıw-.sıa leıwfl edelim: 

~raet: Bu 07ucaya hiç 

"'' .. Jor,...a. Feaal ı.ı.o1rva 
~ ODQD kı~ ~Jmedl 
._ ••OD bil' oy-.ea lalaHar 
"-•yora.-. ,._..,., , ..... 

nrmeAe 1 et• yeminli lr. Dl· 
yeblllrlm ki tal ile ıopı Hrll· 
meel ım•taı ol•• ea kaYTetlt 
falaoyu •erir. Eberl tall•naa 
tol •yatanın cbıındu çeker n 
topa 67le bir bıs •erir ki, blı 

tlmtek H yılm ılt'•dle top, 
ek1erly•, kıleala lıt snlyele· 
rlndea birini slyueı eder. 

Tecrlbe ile ıeıblt ettlllm ba 
•niyetleri belki de Saraıl aa· 
Jam11 deilkllr. Boh,uaede y•p 
tıtamıı A ftHtary• - llıcmrlıt• 
mlllt tımelH mOnhmkuıacla 

kalemin eağıadan ıkıa bir 
ıkınıada zawJyeyl t•mam ka·I 
..-tmııkea tol u•lyeye do&ra 
tekıi&t bir ıııı mldded 11.,.. 
tamdı Dlllll•mıy8Cmp. Topan 
aeyrlal laide leıblı eıdm, ll:a 
lenin aq dlrelfadea aol ~be· 

~ine dopa 11çra7ank gelen 
topa ellerimle koraere atmık 
lııedlm. Fak•t topa nrllmlt 
ol•a falw o kadar ka••elll 
idi ki, ellerimin tlddelll dar· 
buı lopu eeyrlal :bOUDU111 •e 
l'f> nuı olıceıı yerde kelke· 
dme çupaıak •Alan ıakda11fhr. 

V •Wld• ... nm çnlkll~ml •I · 
kıtlarken bea ;dudaklarımı ••· 
nyonham. Sua11 lee ye.~me 

hak•nk mlllehsly•ne glllm· 
1edl. Ey btltOll deay• k•lecl· 
leri ıa tnılyeml dlkk•tle din· 
leylnlı. Saraıı'ulu ıy•A•nden 

çıkan lopları eller ıçık olar•k 
kuıılam•yıDI•. 

- Sona Var -

Dört Ayda Kaç 
Domuz öldoroldo 

1a1arr11f edilen 26Si Uranıa reddlae n yalnıa lmaraaa tel· 
mlnek•leel b .. kıadakl mabı . kik •e gelecek aeae meell1e 
1ebel ha1111lye mlld6rh6a 111kemmll 11ıml1 olmnk teTdl 
ae.keretl bOtçe eaelmealae edilmek here ba dlle&la •114 
g611derllmlıtlr. yete •erllmealal rica edeceıım, 
Kemalpqı belecllye dltp9n· Dedi. Teklif, reye konut.rak 

1erl her ay allaylm bder b11ta mlttef lkaa kıbal edildi. Tlrtt• 
bakmakta •• blrooklar1aıa llAt;lı· de• eyrllar•k Aydıa •lltyetlae 
ıı.nı •ermekte oldDlbnalaa ya· bmll ... • blrk•ç k6y •rauadıkl 
pıl•a 660 Unbk ymrcbmaa 1000 BoskGy llQealaln de .alklyed· 
Urmy• vakuılm• bakkınd• ula AydJa9a geçen k67ler gibi 
Kem...... ...ı .. aıa ııermlt temlik! Aydan ••lllltl tua6a· 
oWaka.n takrir 111ahaı • ..,. dan lttenmlıll. Bana dair ld•ıe 
melllae, &emaı,... ka-.aan elldlllealaoe hı•rlu•ı el•D 
Öre• n Ula•k •Gylerlade mabm .... ılauaıa mllklyetlnfa 
ıa .. ııaa bafluıp yuada kıl••t •erllemlyecetl blldlrHlyorda. 
olu iki mekıe• bmuınıa in· Vali Gllee; Helemmle ıhcm · 
...... , ıam .. ı.mü l9fa 800 aıa nkaf taa mı, yok• btttka 
llnltk ymrcbaada Mlaaalma11 Mı chlndea mi dHrah11mıt 

bakkıadmkl aekUI aafıa elld· oldata••• tetkik edllmetl lbım 

meahae baole edllml" 936 ···~ meı.1n11ada balunmat 
yıb haıaai iare badcelerlae " bltal edilmlfdr. e ... 
ıekald audığı ltdnk ......,. Serter (Ödemtı) e oa glD lsla 
olarak •I hllaedea batb Jll Te~llml1t S.,.Dclar llfelerlnde11 
de ( ekleme 1ab.a.1a koaal· geçen Te blylk Manleree h••· 
muı icn •ekllleıl beyellaee ._.. Gedls ha .... aı b.Abya · 
kmru1Jtt111l1DJf oldaAaadaa Da· cak olan nelllr berine bir 
biliye V ekaletlaclea gelen telgraf k6prl lapUI için geçen 1ene 
berine bu nlıbed artırmak len blteedea 1600 lln bbal edU. 
nklllerl heyetinin 1elalılyed dl~l balde la.. edllmedllladea 
düillS1d• oldaıana •e ltleall· kı1111 ~ı •ermlyea bll .. bir 
dlil eQllde muamele yapalma· eserine klprlllln ••-••• • · 
11a• dair ltlue eaclmeal mu· leyea B•yındar buıı IJelerl· 
bat•11 mlat•oellyetle bddoe ea nla takrhl a•fı• eucGmenlae 
cGmenlne göaderllmlıtlr. gôaderllmlıtlr. Kııaa Çıplak ft 

K.em.ıpaee ka1111aın Zqmel, ' lt'etrek çayluımn geçit Hrme· 
Tepeköy, Gerdem, Bamub• meıladen kuu11n lktleadlya 
•e BaUlbeyll kGyledala ban· tında mle•lr olacak ylra.albeı 

dan alıauak Maalla •llAJedlle kllomeırelll bir tOM IDIUll 
~Qm•l111 ukk•a4a ba Uy· bakkınd•kl Rayıacbr Gyelfrlnla 
ler ibılymr be1e&led tanfaadla teklif 1 n•f•• .. eımealae batale 
ııpılao mGracu&an yerlnd. ol· edllmlıılr. 

madığı •e gene eaklıl gibi K.e· . Bmulaa ıoura nafıa 'e m•arlf 
m•lpıp kıuııaa b-&la kaim•· enclmeolerlact.a gelmlı olın 

Veli ile RGıtem •rmıında etki 
bir meı'ele Yardir. Veli; ban· 
un dokas leDe enel Rllteml• 
b•IUI Aılye'ala klsı Demir 
Bani• tanıımıı n asan mlddet 
gıyrl meıra olu.k bir ınd• 

ya .. mııl•rdı. VeU; çehıtı~ı bir 
f•brlkaU hımabk y•pmıf Te 
baad•a GtOrO bet tene lupee 
m•bkt\m edllmlıtl. Demir Bu; 
iki aeae Vell'yl bekleml11e de 
onan baplıbıneden çıkmıdtğını 
gGrmGı ve aralarındı et. nlktb 
olmıdı~ı için Adem lama.de 
blrlle nlenmlıtl. 

O •ıklt VeU; metr811 Demir 
S.aaa, Adem'le etleamed •• 
keadldadea •n geçmeli ip 
Klbıem '111 kasa ıelklade balan· 
duta•• ııreaaalt hll. e .... 
)unda• eok ....... , n baplaba· 
aedea Tlre'de baaı klm1elere 
g6oderdlll mektupı.rcı. bmplı· 

lwaeden ç.kıaca Rlıtem'l 61· 
cllreeeilal blldlrmlfd. V eU, bir 
baçak •J enel b•pltbeaedea 
Ç1kmat n ge•• Tlre'de Hsı 
ldmHlere teknr aaektap gh· 
dererek Rl•em'I 6ldlreoellal 
bUdlnDlt. 

Veli; dlll ROetem'la ı .. ır'e J 
gelcllllnl H hMta Mr klsa luı 

la•ye ,...rdalim gaımlf. ODU 

takip ederek llpalal p•un•da 
laemteltrllerlle llıatlrbn bir· 
deablre mrlae .aılmıt •e .. 
C-llDI g~ ... Ol'IMID• 

eaplnaıfl•r. Bı~~ kemlp •p· 
ludtgı ip Veli a.rafınd•n 

sorl•nmuını rmgmea 1erladen 
çıkarılımımıo n nk'aaıa faili 
totalmattar. R611em'ln hayata 

bHı mHIMlt•lu okanmaı n 
bGtçe ile •llk•ları oldap için 
b6tçe enclmenlae g6aderllme· 
lerl kaba) olaa•r•k ıala gtlaG 
toplıaılm•k bere cel .. ye aon 
yerli mittir. 

5 inci madde de lee kana• 
mucibince nrglye l•bl ıutalma 
e111 mahtellf Tergf nlıbetlerlae 
t•bl olan ny• Yergiye l•bl ol· 
may•n maddelerle kırııık ba· 
lauda&a takdirde y•pılmcak ma• 
•meleyl gGıtermletlr. 

K.arııık mıddelert lbdH eden 
aeeaelerden ıham••• lbım gelea 
lıılbltk .erglllnla tıyla •e bk· 
dlrlade teıeddOde dltlldqı 

gllrllaİGııar. Ba ıereddltlerl 
ortadan k•ldırmık bere lltlb· 
vergtıl kıaunaaan 5 lacı mad· 
deal lukkanda tD IAhat• iham 
gGrllmlttlr: 

Kaaaaua 5 luol madclell blly· 
le mabıellf •ergi alabededae 
ı.bl ol•a •ey• yergiye tabi ba· 
laamıy•a maddeleri lbllTm eclea 
nesnelerden tarife kuaaaaua 
9 aa..,a mıddeatnd" malaldt eı· 
ya için k•bal edllıa mailere 
gare he•p olanıbıgı y•aıbcbr . 

Tarife kanunanaa 9 11Det11 

m•ddeılnde m•blt\t eı7•cl•n •h· 
a•cmk realm mlkaıaaıa tayl 
ala de ite ıu euılaı lı:;oamatl•r: 

A)-Ayn •rr• redmlere tabi 
ol•n ny• reıme tabi olanla 
olmayan m•ddelerl mahıeTI et· 
yad•a reame tabi oluluıa •tar· 
hk ltlbulle mahlt\tan ylade 
J 6 ini ge~ne t•m•ml, en ylk· 
tek redmll madde7e g6ıe reame 
ııbl taıalar. 

8)- Mıblduakl m.ddelerla 
her biri •llrlık lllbulle Jlıcle 
16 ıea .... olun. baaı.-
ea y6bek reemt •eren bagltl 
I• reımln tamımı oaaa tln· 

rlDdea yaıde ı O ı....uaıla 

alıaaı. 

Konferans 
Cam.rted gauo •ktama ,.., 

20.30 et., Dr. Kemılcddln Ak 
gODder llll'aftndaa C. 8. P. 
oem~ ..ıoaaada ( B•tabk ve 
•Ahk ) konaıa eıraflnd• btr 
konferana Terlteeektlr. 

Ziraat m.lcadeld m6f ettltlijl 
TIJlyet Te. mlJbabtıada J ... D 

domaıo mGcadeleal b•kkı ... 
dOrt •7ltk bir latatllllk luıtı · 

l•m•otar. Bu lıt•tlıtlAe göre 
dGrı •yd• umlı mınt•kaııada 
7, Karabaıund• 40, Urladı 

178, SeferlhlNrd• 10, Bergı ları h•kkıadıkl iare ~•etme· -'••••••••••••••••••••••••••••••• •••--
nt mHb•IU okaamoı •e k•· 

mıct. 1052, Foçoda 126, Me bal edllmlttlr. 
Demende ~18, K.em•lpapdı 
147, Torbalaü 243, S.yındard• Çtıme kHuının ıhcm mn· 
253, Tirede 271, Ôdemlııe kllala lımlr Tlllyet merkeslae 
315, K.a .. d•ıı'nda 86, BnrD•· bailaamuı lçla TllAyete •eril· 
n nahtyeelade 52, Seydllı::Gyde mit ol•• ittim, idare enclme· 
56 •e Dtğl:mendere'de 129 nine hH•le edUmlılL idare en. 
bat olmak lıere 3183 domos clmeal ıar•fıadaa boN dair 
GldGrllmOıtDr. BGUln ,ut7et· h11ırl•nauı olu m•sbaaa okaa· 
teki mtlkellef leıla mlkdar1 matlar. Bana mir enlemtrde 
63170 dr. ÔldtlrOlmeal lıtf'nl bu yerin koy mO. yoka bele· 
lea clo•u. mlka.n 1051() dlr. diye badada cbıbllbade mi olclla 

• k 'd ıaaaa tetkiki, kl7 l1e plrblllt 
Feoerbahçe ~o ara a ,ıo•••• re1 •bibi ol•alaıUa 

l.ıa•ltal, S (Ösel) - F eaer· y•ıı11aıa ba ite tarafıılar olap 
balaçe -.., iki ID8C lda AD· olmadılt•••• UddMa •-iv• 

AVVARE Bugon Der Seansta 
l~EMASI TELEFON 8151 

&Gala ı ... 1r balkıDID ubtn•hkl• bekledl~I tenenln en göıel , en k•hkab.h, en urlf filmi 

FERNAND GRAVEY'ln ıematı ettlAI bta f llm, aeylrollerlnl bhk•b•n• k.nk geçlneek, e....... yılluCll aaotal•y•caklır. 

Dikkat• (Atk Bandoea) çok aıaa bir film oldataadıa eeuı ••tlerlnde dtgltlkllk yıp· 
• mak urareıl bı11l olm•ıtaı. Seaaılmr 111 ••tler .. dlr. · 

Bergin: ı•,30 16,25 18,45 21,ö. Cama.aeal 12,10 da hmflar. 12,10 H l&,30 
aeıaıl•raada tılebeye trnslltıb blleı nrlUr. Paur glalerl 12,JO ela batbJ1eakaar. 



Tarı.•! Tefrika: Nakleden: FAİK ŞE~SEODI~ 1 ·ı 
- 80 _ ugı tere 

Atesin Hakimi 
' Napolyon Bonapart'ı~ Maceraları 

lklncl Kıl!m - NAPOLEON ve K.LEOPATRA 

Nlhıyeı Parls'e vardı. Doğ

ruca Lukaembor~ sarayına gitti. 
PJrektörler kendlalul oradı 

beklemekte idiler. Yftzlerlnden 

endişe ve heyecan belli olu 

. ! ordu. Reisi oldo~o halde Go 

bler Uk olarak söz söylemek 

ceearetlol kendf&fnde bulamadı. 

~apolyoo, eli kılıcının kabza 

sıoda olduğu halde: 

- Bu kılıcı ancak comorl

yetf n mQdafaası ve muhafazası 

için çekerim! dedi· 

Napolyon herıeye hiklm, 

sözleri kat'! ve Amlran,,dlr. 

Hiçbir kimseden fikir almak 

istememekte ve emirler ver· 

mektedlr. Emf rlerlnl reddetmek 

hiç kimsenin haddi değtıl Bal 

bukl, Mısır seferinde muvaffak 

olımadığı için kendisini itham 

kolay ve kabildi. Bsttli emir 

ve mfüıaade almadığı halde or· 

dosunun kumandasını lerkede

rek Franea'ya d~ndOğft için 

kanon mucibince Napolyon'o 
tevkif, dlrektuvarın hakkı idi. 

Fakat böyle hlr hareketi 

akıllarına getlremlyecek dere· 

cede korku içinde idiler. Bir 

taraftan da earey avJaeondan 

v11 çok czaklardan halkın alkış 

avazelerlnl doymakta idiler. 
N•polyon Mısır'ı kat'i surette 

fethederek döomftş olsaydı, an· 

cak bu kadar alkıolanablllrdl!. 

DlrektOrler, gelen ve kendile· 

rlne emirler veren bu adamın 
halk tarafından «Yeni meıılb:ııı 

tellkkl edlldlgln\ derin bir as 

ıırapla aııJamış hoJonoyorJardı! 

Ateeln hakimi için bu " insan 
ıozlarunı berhava etmek için 

yıldırımlar yıağdırmaeını hiç 

IOzom yoktu. Hepsinin de hl · 

rer « Bızır> o1maeı için Dona· 

part'ın keskin bir bakışı kılfl 

ldt! Çfzme11lnln mahmuzlarını 

şıkırdatarak, btJşı yukarıda do· 

laeıyor ve kendisini her zaman· 

dan çok kunetlf buloyordo, 

Oynamak Ozere olduğu oyun, 

evvelden kazanılmış demekti 

n ... artık bizzat S·~zar'dı! 

80 defa, evine yayan dlin· 

mlyecektl! ve korolduğo kol· 

toktan maiyetine kendisini Vlk· 

loVlr sokeğıoda lkametgAhma 

gÔUlrmelerf nf emretti ! 

Evet, şimdi e.lne gidecek, 

kalp ve hta lolerlnf görecek, 

Joıef ln'le heHplışıcıktı .. Fakat 

adaların tavuakuşo oçob git · 

mlştl; şimdi nerede bolonordo? 

KendlılDe izahat veriliyor ... 

.}'atat Napolyon ihmal n IA · 

kıydı ile omoıl11ını silkmekle 
iktifa etti. Bonon ftzerlne kar· 

deelerl Jozef ve Lilelyen'ln ça· 

ğıulmaıunı emretti ve onlar ....................... 
ANADOLU ___ , ___ _ 

Günldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyuganı 

Haydar Rdodil ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı ioleri 

mfidürfi: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İmıir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partiai bioaaı içinde 
Telgraf: 1zmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •· Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllıgı 1200, Altı aylığı 700. Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenellk 

abone ficreü 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -Gana geçmiı nOshalar 25 k:uruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BAS TIB 

gelinceye kadar alt kattaki lı 

odaaına kapındı, Sakin, ıoo 

derece saidndr, faket en korkanı; 

zamanları, en 1akln oldu~o 

zamaolarda. Tenefftıı ettiği hı 

va, ılmdl unutmak ve kurtul· 

mık için çalııtığı ıık hav111 

idi. Bu hava ıcıbı onu tekrar 

yumuııtacak mı ldl? Kardeşleri 
Jozef ve Lilııyeo bu hoaoeta 

kendfelpl te~cl ve takviye ede· 

cekler mi ydı? 

Fakat... general Böbırnez'ln 

dol karıelle evlenmeılnl hiçbir 

vakit boı görmlyen, gayboblyetl 

eımasında Jozef fn'ln yaptıkl1rı · 

Dl nefret ve hiddetle gören 

Jozef ve LOayen bu defa caeoa 

Lefukardıo Nıpolyoa'a verdiği 

mahod veslkanı• aahtellğlal 

iddia ettiler. 

Napolyon kardeılerlnfn daha 

fazla s07. sôylemeıılne meydan 

Vf"Jrmedf; çftnkft onların da it 

hamalı ıı11fb idi. Ve onlara 

merhamet ktbol etmez bir şe 

kilde: 

- Jozefln arhk mahkumdur. 

Dedi. İki kardeo esasen bo 

kararı istiyorlardı. Bo kararı 

bir maval fa kıy et addfle ve 

sevinerek Nıpolyoodao ayrıl 

dılar. 

Pekaz bir zaman sonra Ta· 

ı~yran, direktuarm harlcS lıler 

memuru, kendine has bir ze· 

kAvetle Napolyon'oo Fransa 

tahtını kuudooo tahmin ederek 
Napolyon'on kapı11ına geldi. 

Taleyran'ın slyaretl Napol· 

yoa'a haber verllfoce, Napol· 

yon keodlalnl hemen kubol 

etti. • 
(Sonu var) 

-----------~ı-----------
A y d ı n belediyesi . 

Aydm, ( Ôzel ) - Daa ıar 
lı::orulooda Nfııan dnreal top· 

laotllarinı baılaomışbr. Dankft 
toplantıda 936 f lnaneel yılı 

bOdçeılnl konoıarak mali mft· 

vazene encilmenlne vermlıtfr. 

Yeni bOdçe belediye ııarel ko. 

misyonundan 149,500 Ura ola 

rak teklif edllmlıttr. Gelfr bOd· 

çealnden 10,000 lira Bayındırlık 
Vek Aletinden Ye 20 bin Ura da 
11 genel korala için yarcJım 

Hrdır. Mae11f badçealnden de 

55,000 lira ıa için 4,000·llralık 

da yedek bir moUJr getirmek 

ftzere konulmoııor. 

Karacasu haberleri 
Karac1901 ( Ôzel) - Aydın 

Uyönkorolo ayealnden Rılf 

Aydoğdu; dftn ilçemiz aray 

parkında ( lnkılib ) mevıııola, 
aktım da parti 11lonaoda ( ı.. 

tlklıll) konulu k.onfe11nalarıoı 

verdi. 

Ballnmız kooferıoalıra çok 

ilgi gOaterd~ ve hatibi birçok 

defalar alkıeladı. 
• • • 

Karacaau, ( ôael ) - Aydın 

Hılkevl ad•na A JdlD tarihini 

yazan koral; dan ilçemize ge· 

lerek, boradaki tarlhııel eserler 

Ozerlnde tetkfkatta bolondolar. 

T el'aviv sergisi 
TOrkof la merkezinden lzmlr 

~oh~elne gelen bir habere göre, 

Tel'avlv sergisine gidecekler için 

Romanya vaporlarıodı yilzde 

40, Polonya vapurlarında yftzde 

5, U>td Tdyeatlno ile deniz 

yollarımızda yozde 50, Filistin 

demlryollarında yftıde 10 ten· 

zllit yapılmııtır. Suriye demir· 

70Uanada &eulllt 7oktar. 

de Girmeyor Yal
nız Mozakere .. ....... 

- Başı l inçi sal,iftde -
lçtlmaa göre Franıa ve Belçika 

bftkılmetlerlne Jogllterenln bu 

eııu dahilinde ve m1111ker1tın 

akametl takdirinde 3 anc6 

madde moolblnce erkAnı har· 

biye relıllğlne teknik ıartları 

Fransız ve Belçlga erkıloı har· 

biye ile birlikte tetkiki lGıo· 

mono bildirdik. 

Y ılnız bo erkAnıharbl yeler 

temaıııaın ılyıd bir mahiyeti 

olmıyacaktar. 

Bo husual111D hakümetlmıe 

blldlrllmeılnl rica eder ve dl· 

ğer imza sahibi dn·letlerln de 

ayol suretle hareketini dilerim. 

Demletlr. 

Ll"ndrı, 3 ( A.A) - .Royter 

ıjıaıını ıtanndığına göre M. 

Eden'ln Erkı1oıharblyelerfn gö· 

rOşmelerl hakkında Fransız ve 

Belçika hftktlmcıtlerlne yölla· 

dığı mektup bu görilımelerln 

sırf teknik mahf yette kalması 

ve loglllz alyael taabhndlertnl 

hl çbfr ıekllde artıracak bir 

yola 11pmamaııt IAıımgeldlği 

kaydını ihtiva etmektedf r. Bu 

gibi temaalar alAkadar memle· 

ketler arasında slyaei bir itti· 
fakla nctfcelenemfyeceğl gibi 

mftdafaa teoktlı1h hakkında Mc: 
bir taahhftd mecburiyeti de 

doğurmamalıdır. 

Royter •janııının ôğrendlğlne 

gôre; Franıız bftyftk elçlııl; ha 

kumetlnln bu noktaları kabul 

ettiğine dair M. Edeu'e teminat 

vermfıtlr. 

Habeşistan 

Sulh istemedi 

- Baştarafı 1 inci sahi/ ede -
ıecri tedbirlerin elddetlendirll

mufnl ve Habeşfaıın'a mali 

yardımdı bolonufmııııiu lete· 

mektedlr. Bundan baoka, ııolh 

teklif f nl prenılb itibarile kabul 

eden Italyanın Habeşlaıın'da 

mftabet bir netice elde edeme· 

dl~I blldlrllmek.te ve harb kı· 
valdlne oymıyan Italyanların 

bo h1r11ketlerl protesto edilerek 

nlo11lar aoıyeıeelnln Acil y1rdım· 

dı bolonolmaaı taleb olunmakta 

Te DOia ŞO cGmJe ile bitmek· 

tedlr: 

.. Milletler cemiyetinin ve 

tekmil 1Z1larının nzlfeıl. hiç 

şapheılıdlr ki, kuvvete kırıı 

bıklu galebe çalmaktır.,, 

Habeı hOk6metl petrole de 

ımbargo konulmasını resmen 

lııtemektedlr. 

Habeı notıaı, İtalya ftıerlne 
ıerl ve ıtddetll bir tazyik ya· 

pılmık ııoretlle harp kaideleri· 

nln kodılyetlnia öğreıllmealnl 

fıtemektedlr. 

Bynl notada b111 devletlerin 

Habeo ordu ve ıllAhlarının nık· 
llyatına göstermekte oldukları 

mOekGIAtm ref 'I de fıteollmek· 

tedlr. 

Londra, 3 (Rıdyd) - Hıbeo 
elçiliği, İtalyan hakdmetlnlo, 

Habeı-İtılyın ınlaımazhğının 

halll için teması gelmeğl kabul 

ettiği hıberloi ıftphe ile karıı· 

lamıktadır. 

Elçlllk erkln1ndan biri, havae 

ıjınıının Londra aytauna oo 

beyanattı bulonmoıtur: 

- « Bu haber bize hen az 

reımen teyld edllmemfotlr. hal. 

yı'oan bu suretle ketrol ambar · 

goıo kararın1 geri bıraktırmak 

niyetinde bulondoğo lltlklrdır. 

E~er ltılyınlar bu aözltrlode 

•mimi l1eler, mGarkenı neti· 

Gondar işgali ve Tsana gölO 
yakinindeki harp nasıl oldu? 

imparator Harbe Kumanda Etti. Ra 
Kassa Ve Seyyu m Ansızın Gelmişler! 

- > 

Babeş'ler bunu mağltibiyet saymıyorlar. Italyan tayyareı~ilerinden 
yaralananlar, Habeş rOesaswdan ölenler var. 

Londrı 3 ( A.A) - Royter 

•j•nsı bildiriyor: Gondar'm 

zaptına ve lıazı Italyao ön 

mftfrezelerlnln Tana gölilne 

doğra ilerlemekte olmalarına 

rağmen Gondarı lıgal eden 

İtalyan kollarının bir müddet 

tevakkuf devresi geçirecekleri 

anlaeılmaktadır. Zlrı bo kol· 

lardan biri bCltQn maklnalı le· 

vazımını Goodar'ın 15 .kilo· 

metre ılmallnde bir müfreze 

hlmay~alne bırakmığa :mecbur 

kalmıohr. Çünk.ft dağlık bir 

geçitten Gonda11 inen yoloo 

gece yapılması mQmkün görill· 

memletlr. 

Roytrrln lralyın elmal ordu· 

tarı nezdlndekt muhabiri bil· 
diriyor: 

General Stareçio Setlt neh 

rlnl geçen kıraati iki siyah 

gömlekli alayıodın m6rekkr.p 

holuouyordu. Bu alayların her 

biri motosikletli mitralyözler, 

haf lf maldn~ll topçu, zırhlı 

---~----... ·-----.-------
Gizlice batı ılmıllnden gelen 

Rae Kaes11 ile Raıı Seyyom'on 

tepe üzerlndf\ imparatorun ya · 

nındı bulundukları haber veri · 

llyor. 

Babeo'ler modern Fransız 

siper topları ve 7,5 lok toplar 
kullanmışlardır. ltalyan uçak· 

ları muharebe eanaeında 13 ron 

lnf lak maddesi atmu~lardır. 
BOtüo Italyan uçakları üslerine 

dOnmOşlerse de yedi tayyareci 

korıonla yarılaomıştır. Tayyı· 

relerden dördQ mühim hasara 

uğramıotır, ilç pilot ta yaralı 

olark dônmftılerdlr. 

Royter ajansının Adle. Aba· 

ba7dald muhabiri bildiriyor: 

İmparatorun Amerlka'lı mü· 
eavlrf M. Koleoo haetalığı se· 

heblle izin almııtır. Bogtln 
Mıeır'a gidecektir. 

Aemara 3 (A.A) - Alman 

Ajansının huaoııl muhabiri radyo 
ile btldlrlyor: 

Genel k~rrrgılbtao dftn akıam 

otomobil ve bmyonlarla mü· 1 B d 1 
cebbezdl. fııtlbklm kılaatı dar ._ ___ o_r_s_a __ a _ _. 
kenen yollarını genl@letmek _ _ 

ve dOzeltmekle meogol olmuştor. 

T•yyareler ve radyo genel 

karargılbla irtibat te11la etmlo· 

terdir. Yolda hiçbir mnkave· 

mete maraz kahnmımıetır. 

Yalnız bMzı zamanlrr Rae İmru 
ve Ayeluburnun kıtaatı ideal 

birer mftdıfaa mevzii teıkll 

eden Senaer ve Mılemo geçh· 

lerlnl legal etmişlerse de ltıl· 

yanların ha geçitlere yetişme . 

sinden evvtl çekilmişlerdir. 

General Stıuce'nln kola ve 
Semlen ka1alır1 boyunca De· 

barea'ten gelen yeril taburlar 

Gondıra ayol zamanda glrmf ı 

lerdlr. Bılbokt evvelce Starece 

kolonun Gondarı alması ve 

yeril taborlar1n da bo kolun 

cenahını himaye etmesi karar· 

laebrılmııtı. Amba Alagl ve 

Aeangl gölll araamdakl bölgeye 

yağmur yağmağa başlamıştır. 

Fakat alının malAmılla göre, 

ılmdlye kadar hırekılta çok 

zuar vermemiştir. 
Royter'ln Adle Ababa'dakl 

muhabiri bildiriyor: 

~phedeo gelen bir telgrafta 

imparatorluk muhafız kıtaatının 

mı~ldb oldo~o haberinin doğru 

olmadığı bildirilmektedir . 

Royter'ln ltılyan ılmal or· 

doları yanmdıkl mobablrl telg· 

raflı bildiriyor: 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

240 Üzilm koro. 11 25 

33 Şınlık z. hl. 11 75 

25 M. b. koope. 11 75 

2 S. Saleymı. 15 

300 BogOnkil satış 

502252 Dnnkft yekun 

50~552 Umum " 
Zahire satışları: 

Ç. Cinsi K.. S. 
100 Arpı 4 75 

50 Kıhn kf'pek 3 
62 8. pamuk !! 1 50 

Bera et 

K. S. 
12 25 
11 75 
11 75 

15 

K. S. 
4 75 

3 
42 

İhtllia suretlle zimmetine 
para geçirmekle maznun ltha· 

lat gftmrüğü katibi Faik oğlu 
Ahmed'ln ağırceıadı mohake· 

meal netlceleomfş ve soço ea · 

bit olmıdığından beraetlne ka 
rar verllmlotlr. 

GOztepede bakkal Bakkı'nın 

sllahh ve maskeli olarak önft 

ne geçmek· parasını almağa te · 

şebbftet etmeğe ve Fehmi adın · 

da bir çoco~o yaralamakla suç· 

la Selı1nlkli Esad oğlu Yaşarın 

da suça Hblı olmadığından 

beraetlne karar verilmiş ve 

lklel de ııerbeat bırakılmışlardır. 

Liman faaliyetimiz 
Ticaret odaın latatlııtlk ser· 

vlııl tar1fındın ıobat ayında 

f zmlr limanının ihracat ve it· 
halat vaziyeti hakkındı bir 

istatistik h11ırlınmıştır. Bo Is· 

tatlstf ğe göre bir ay içinde li 
mınımızdan muhtelif ecnebi 

memleketlere 2.104,039 lha 

değerinde 8,65:>,401 ktlo ibra· 

Impar1tor harp haıladığından 
beri ilk defa olarak. muhare

bede hazır bolonmoı ve Mıkem 

vadisine hAkim olan bir tepe 

den Aaaogl gölQ moharebeelnl 

idare etmiştir. Muhafız kıt'ıeı 

komandıoa yarılınmııtu. 
••••••••••••Iİı' cat yapılmıştır. Gene bo ay 

içinde 586,563 liralık 4 mil· 
celenlnceye kadar muhaeematı 

dnrdormatıd11lar. > 

Yalamış: 

Londra, 3 (Radyo) - Ha. 

beo •efaretbane11I, Habeılııtan 'ın 
sulh için ltalya ile pazarlığı 
glrlotlğl hakkındaki haberleri 

bG .. tl.metl namına resmen tekzip 
etmlıttr. 

yon 346,87 4 kilo lthı14t ol· 

mu~tur. Aradaki fark; fhracıt 

lehine vn mQhfmdlr. 

Turlaoda salatalık 
Yeol senenin ilk ealatılıkları 

Balçova ııebze bahçelerinde ye· 

tlşmlştlr. Yakındı sıtııı çıka· 

rdıc11ktır. 

bildirildiğine göre Aeangt l!öl~ 

bölgealndekl biiyQk muharebede 

İtalyao zaylah 1200 öhl ve 

yaralı olarak tahmin edilmek· 

ıedlr. Habeılerdeo birçok yok· 

sek zevat ôlmOetOr. Bonlır 

ar11ında po1ta bakanı Marko• 

ile teırlfat bakanı olup mohafıl 

kıtaahna komanda eden Ra• 

Llgeba T11fe, Aıdo Gallalır 

a,fratl re lef A veratela da vardır. 

Bu aşiret kısmen İtalyanlar• 

tarafına geçmiş ve Rae Mnlo· 

geta lrıtaatının kaçak kııımlı· 

rmın takibine totlra~ etmlıtl· 

Muhafız kıtaatı kumandanların· 

dan Mangaaa ile 20 it.dar yiik· 

sek rtltbell zabitin öldOğCl 

ltalyanlara iltica edenler tara· 

fından haber verilmektedir. 

NegOe ile kıtaahmn hAIA 

Aaaogl gölO bOlgeelnde olduğO 

bildiriliyor. Abbl·Addlyl Aduı· 

ya bığlıyan yeni yol dftn açıl· 

mııtır. 

Müzayede ile 
fevkalade bü

yük satış 
5 oban 936 pazar gilntı öğ· 

leden evel saat 10 da tramvay 

caddesi Sadık bey mevklinde 
687 No. lu Muammer beylo 

evinde maruf iki atleye aU 

fevkalAde ltıka mobllyalaı mO· 
zayede ııoretlle aatılacıktır. 

FevkalAde lQke earay mımo· 
IAll 9 parçadan milrekktp od• 

takımı, 3 aynalı modern bftfr: 
yeni bir halde lzmlrde emeall 
bolunmıyan A. Gvand markalı 

ılaman piyanosu ve tabtıreal, 
tablıh 9 parça A vrııpa mama· 

18tındın hezeran 11lon tıkımı, 
bronz birer buçuk klelllk Avro· 

pa mımol4tındın iki adet iki 
direkli karyola mı somya tek· 

rar bir adet iki klolllk ol· 
kel karyola ma somya şaıll 

işi ıemelyeltk, !l adet ikişer 
kapdı aynalı dolap ceviz kabi · 

ne 3 aynalı, 2 beyaz karyôlıı 

birçok Avrupa yemek iskemle 
lerl, kare anahtarlı yemek mı · 

eaları, 12 adet d.erl iskemle, 
servant, davar saatleri, emealııl• 

lftlu graodarla marka salon gr• · 

mafooo ve bf rçok plılklarlle, ce•I' 
şemşlyellk, birçok yağlı boy• 
levhalar, maun ıemlne aynasıı 

9 parça ipekli kanape takuo•ı 

yazı mıkloeel, bir kfolllk af· 
rupı maoolAta nikel karyol•ı 

fevkalAde zarif ve nadide ele~· 
tlrfk avizeleri, jardlnyera, g 
parça kadife oda tıkımı, cetlf 

uybor, 7 parça baııır kanape 

takımı, perdeler, kaplan derlel, 

bahçe kanıpeal, ipekli ıezlou9'1 

poker maaaları, komodlnolıt• 
vazolar, kuşla ayna. marftkeO 
bir kaoape iki koltuk, etrjet· 

ler, 11rı lılemell gayet ıı~ 
mangal, 11lgara sehpaları 1e 

birçok taban hahları, klllm ,e 
seccadeler veııılre. 

Ayol zamında ev icara ""rl· 
lecektlr. Fırsatı kıçarmıyıoıı 

Fırsat art11ma 111000 

Aziz Şınık 

D. 4 Telefon: 2066 
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fllkasoz gençl~r 
Yazan: A. Turgııı Gökkurd 

Bir Franaıı darbı meseli: (La 
verile ne peut jımıla etre as 
ıeı repetee · Bıklkat ne kı 

dar tekrar edilse, azdır) der. 
Hlrlblrlmlıl neye ıldıtılım; bu 
dı bir haldk.nlr. Ve ne ka· 
dar baıı vurulsa, bir hakikat 
için tekrar edilmeye değer 11n· 
Dederlm. O da ıa: 

Boganaa bir kııım gençleri 
nr ki: Yııamanın manasını 

takdir edememlıtlr. Hırsını 

anatmaı, dnaaını kıybetmlı 

Glkaaaz klmıelerden, (dejenere) 
olmuı tiplerden ibarettir. Bo· 
gOnGn bu lu11m gençleri xVDI 
inci yGıyıhn aonl1rını doArn 

Cermen dftnyısında görftlmaı 
(Vıymar) gOnlerlnl yaeı)orlar. 
·Kıdın, aek her doygunun as 
tGnde, hlklm bir vaziyettedir. 
Bu k111m gençlik ki: Şuursuz 
bir gldlıe oymoı, bellralı bir 
hedefe yol alıyor. Bu k1&ım 
gençlik ki: İdeıl bir genç ol· 
ınıktın çıktoıı, ıevkpereet bir 
hAI ılmııt•r. Ondı, mukaddes 
heyecanlar blle dOmura ağrı· 
mıı, iradesiz, idaresi baıka el· 
lerde, canlı bir robota olmoı· 
lor. Bılbo ki, bence bir ln&1· 
DJD heyecanaıılığı doygularlle 
ıllkasızlığını ifade eder. Duy· 

• golarlle ılıU.aaıılık lıe, ıoor· 
Buzluk içinde hunılmıktın lbı· 
reulr. lıte, bn kabil gençlik 
batan . bftyftk heyecanları· bir 
Çıplak etin nhıl gOzelllğlnde, 
veya ıık Aleminin etrafında 

pernne keıflmekte lıoloyor. 

Bu ~ençllk unutuyor ki: ya· 
rın batan dGnya gençllğlnden 

daha mea'allyetll bir yftk'il sır 

tında tıııyacık .. Bo kısım genç 

ilk unutuyor ki, bltmiı dl'ğll, 
llenOz bıılıyın çetin bir ~dev 
larııaındıdır. Ve nl.hayel yı· 
tının önOndedlr. 

Biz, ııke, et, sinir lhtlraaını 
kılblmlıde, kafamızda yer nr· 
IDlyoroz; içimiz insıncımızıo 
danyısıdır. Orada zevklerin po· 

. ta kmlmıı, yılnıı, bir (ıevgl), 
bir de (inan) nr. Sevgi, bO· 
•an bir vatana Ald, lnıu, btıtftn 
btr TGrk mllletloln her yön

den Gııfto olm111 için çılıemak, 
ltıımgeflre,., dclğGımek, ıonrı 
dı ölmekılr. 

Ne acı ... Onlar bono anlı 
''IDıyorlır. Erkekliğini kaybet· 
tallı tam mınaatle kıdınlaımıe, 
'•lnıı dadığında (ruj) u, ya . 
•ı~ında ıllı~ı •e podrısı eksik .. 
Dır luıım gençlik ki: Okomı
'or, dGıGnmftyor, bir met lui 
l'eye hizmet etmiyor. Şu ur: 

fto ln11n dökftntftlerl, lnaanlı 
tın, okuyanların, dGıGneolerln 
bıılır.odı göttardGlderl ldeıl · 
lertnl bir bıklkat yıpmıyı lı· 
Uyeolerln yolunda, engel olu 
torlar. 

ince belli, genle tıkma omoz· 
ı._, top ııçlı, tım manHlle 

· •eppe · kılıklı ınalhlar? Sizi 
"aıa önftmftıdı görecek mlylı?! 

Y ı ılz... Dudıklarındı yet 

~le iki buçuk milletin dilini 

d 0nuıau, anı diline ·yani Tark 
~llne- kıymet vermlyen, onun 

d koooımıyı bir gGçlClk adde· 
en •özde Tark luıı! -Koımo 

~ltt. mCleueıelerden aldığınız 
lltır gıda11 Te terbiye ılse za. . , .. 

ıramııda yııamak hakkı 

~'11Dlyor. Gidin... Beynelmilel 

~•lırın kaynaetığı, yıııyıı ıırt 
d •nı beğendiğiniz terbiye kıl· 

Onlara Acınır ...... 
Onları acınır, doğrudur, 44on· 

ları ıcınıyor dı onun için acınır .. 
dedim. Onlar, kendUerhıl, eln· 
lerfnlo kemıl bulup geçmealne 
ve bir ·Goethe nln bir -Dlck· 
oeı in meıhur olmayı bııla · 
dığı yaılır1nı kadar nonob 
duracaklardır. 

Belki de dıbı ileri giderek, 
"her bGyQk dtbl ayol ılnde 

meıhor olmaz ya, ben belki orta 

çağlarımda, yahut lbılyarh&tmda 
lımfmi dOnyaya taaıtıbtllrf m,. 
diye dOıOneceklerdlr ve dCleCl· 
narler de .. 1ıte ben böyle mu· 
hık11me edenlerin acındığını 

ıöylOyorum. 

Onlar ki bugan gueteolo 
saman kAğlllerı Dıerlnde, çini 
mllrekkeplerle yazılın ıllrlerlnln, 
bllh11sı imzalarının .ıeelrf ahın · 

dadırlar; bandın bndllerloe 
bftyftk bir haz payı aymrlar ve 
oral111 gec;ebllmek için de ıllr· 

lerlol yuarlar (!) Onlarm ken · 
dllerlnl yart0ll mOtefekklrler 
ıraamdı görmek tıbayyQIAlı da 
bogDnkGnOn aynıdır. 

-Namık Kemal-, -Dlcknee· 
ilk çı~larındı şöyle çalııırler· 

mıı, v11yı ıo tekilde latldıtları 

gözGkGrmQş. Onlar gibi çalıı 

nıak veya kendllertnln her 
hareketlerlnl onların kabiliyet 
lerlle bir tutmak. 

Şo eekllde IBftrMbları Hrmıf. 
laurab olunca onunkllerlne ben· 
zetmek. 

Onlar gibi tıık olmık. 

O dAhtlerln bezılırı ilk çığ 

larında elraf larında alaka oyan · 
dıramızlarmıı.. Kendi becerik· 
alz eıbslyetlerlne olan ıltlı:Hıı· 
lı~ı o buı dıbllerlnklyle bir 
ıutmığı çıh1ır11k avunanlara 

acımamak elden gelmez. 

Baetı da denildiği gibi, mu 

vaf fık•yeı gtlnG ıon deoemlere 
kadar bl'Jklenlr ve dalma ayni 

ihtiyaç doğrulup asar gider. 

Şıy0>t içlerinden biri bu 

Koca Sinan'a 
Diloya 11n'at ıaheserlerioden olan, Sinan'ın ıaheeeri 

1 

• Eainıacleki Selimi ye camiioin mihrabı önünde diz çö• 
kerek •e elleriı:ci, qnun nurlu kubbesine kaldırarak oöyle 
eöylemr-k iıterim: 

• .ıei- Ey Ulu Tanrım? Tükenmez hazinelerinden bir zerre 
t olan ou Sinana •erdiğin ean'at kudreti ne kadar uludur,. 
Sanı ermlı dediler, ve hakikaten erdin; 
Saa'ıt göklerinin en ihıOne kınıd gerdin; 
O eıılı kudretinle zaten bir 11beserdln, 
Ve nice ııheıerler çıktı ıen ıabeeerden .. 

Sinan!. Sinan!. GönOIJer tflrlyor derin derin, 
Kareııında durunca bu ölmez eeerlerln .• 
Sinan!. Sfoın!. daracık: bir mesar mıdtr yerin? 

Hayır. . Sesin geliyor .. Ar" ıo doğduğu yerden., 

Sen "Ar,, an ıteşlyle kaynıyırık yıııdın; 

Bognn lncellk aeven gônOllerdedlr yAdın; 
Tlnel bir varhk gibi yftkeelir her dem ıdıo, 
Göklere oıaltlğın yüce minarelerden . 

Sami N. Özerdim 
1 •• 

Herşeyden önce 
Değerli öğretmenim • Reıad Yılancı · ya 

Gerçek ben arzolarJD her va8'ındın ôkaftıftm 
Fakat şuoo bilin ki bugno gibi yarın da 
Ne o: Tonu nm ,ehvetle 11rhoe akşamlarında 
Ne de « Parl1» in sefil hayaıındıdır gc'Szüm .. 

Gerçek yılnız ıstırab saremı1ktı benliğimi 

Lakin bir Omld b1Da geleceğe bık diyor 
loanın ki doa1larım yine en taıh demi 
Bir eevgill h11retl değil "Yord., om veriyor. 

1. Şeyda Sevin 

Küçük öykü 

Yurdun Sesi 
Gençliğinin bfltfto kuvveti 

ile hayatını kazaomığa baıla 

dığı gQndenberl geçirdiği eo.:ı· 

ıoz m6cadelelerden, uıuo uza 

dıya hırpalıomıı bir halde, ve 
mazinin keadlılne yaııttığı ıcı 

hıtıraları onoımık ic;ln en nl 
hıyeı doğduğu ıehrl terketmfııl. 

Anadolunun ıeaaiı bir köoeainl 
aradı ve boldu. Orayı geldiği · 

nla baftaaındı elindeki bir 
miktar paraıı ile bir bıhçe 11 

tın almıı ve kendi çı!ıımııı 

ile ufık bir çiftlik 11hlbl ol · 
mueto . 

Geldfğlr.io dördllncft 8f'ne· 
ıılnde borada ıınııtığı Zthra'yı 

(lt09f'yln ığanın lerarı lle)ılmıı 

ıeslerl ile ıarnıların çıtlık 

foildlerl yfikeeldf. .. O h•IA ıöy · 

leulyordu: 

- Lırb, barb!.. 

Barb denm ediyor... Yedi 
aydan beri ıteı hanını · dört 
kerre girenler ar11ında korlu · 
lınlar pek11 . ., Necmi bClyClk: 

yırırlıklır göıtermfı, hayati 
her def111nda ıteı yağmurun
dan moelze ile lnrtalmaeta. 

Son •tee hattını girdiği g~ce 
ılıten lıtlfıde ederek dGımanı 

yıptıkları bir b11kıadı bııın· 
dan ald ğı yaradın kalıklınoı, 

mallhGlyalığının arbıındın hı· 

klhtı görtblldlyae, bıyıttı tol· 
ıuğo yolun kendlıl için boş 

oldoğuno anlır, bu boışloğuo 

pek tabiidir kt, ııtıreplar kaplar, 
tekrar harlı duygolarlı kaleme 

rarılıb, gayret, artlk olmılıyım, 
hayatımın ıonuoa yıklııtım, oh 
ıtmdl arlık tanJDabllmellylm. 
Maltlmdor kl yıllardın sonra 
hakikat, gGn gihl ıydınlanacık, 
kıymetin anlııılıcık, fıkat b~n; 

ben ise, bundan mahrum kılı· 
cığım. Kılem, kAğ t .. ,, 

hıyıllna drğlştlrmlı:ve nlenoılı•I. 

biraz dı movazeneılnl ~aybet · 
mloıl. Dokıor•ırın L baıan gıy 

retlerlne ra~mf'n ıa~ır kalın 
Necmi, ka11bıyı döodGğG gftn 
onu tınımımıılardı. 

Sıyın N. Ktırıad, ·Metaf lzlk· 
göraı ve dGıGncelbrl · ·Kübizm· 
diye tavsif eden arkadıııoı 

yaıdığın cevaptı o tflrlQ ede· 

bi (!) ·cereyınlırlD · o 11yfayı 

geçmeılol ırza etmemekten 
evvel, o ıayfınm boğulmamaaı 

için yukarıda bıhıolonın baa 

aaları göz öaGae getirmeni lı · 

terim .. 
A. O. 

kızlar, dınmı11 yıbıncı kılmıı, 

içimize ayrıhk getirmiş o k111m 
gençlik; size inecek... Ve ılıl 

ezecek!. 

O gtln lf yok, iı leteo geç· 
mlş olacak, acımık111ın bir TU · 
roıma bııhyıcık.. TA ki, lc;I. 
mlıde elıln kırattıkller can 

Genç, ~Q el karısı Emin .. kocı· 

ııoı delice anlyordu. Üç yat· 
lırındakl oğulları Fikret, iri el 
yah gôzlerl ve yıııodın brk 
lenmlyen ıekAsı ile onların 811· 
detlne çclıftlmez hlr bığ olmueta. 

(N"!cml) haftada bir kaaıbıya 
inerek işlerini görmeğl Te bu 
aradı dı doııtları ile görGımeyl 
ltlyıd hıllne geıirmlttl. KGy· 
deki 11e11lz bıyıta onnn ea 
mea'nd ınlarını lhtlH ediyordu. 

Son ka11bıyı indi ğl çarıambı 
gftnn, pek yıkın olan bir doı · 

tonu gl\rmeğe gittiği samın 

onu dakkAnındı bolımımıttı. 

Relkl gelir, amidi ile biraz bek· 

ledl fakat bııkı itlerini gör· 
mek için dak.klndın ıyrıhrkea 

Oğlunun clljmft, yırım kalın 
hıyatanı blhbOıOn zehlrlemlı 

•e onu ıamımen herıeye l11ao 
kir yıpmıııı . GOnden gQue 
çöken b11 vftcud biray geçmedi; 
bir eab.h, bir bahu hayata t• · 
blatın ıonıuz 'yeellllklerlne h· 
vuıan kuşlar etrafın ıe11lzllllni 

bourken o hayatı gclzlerlnl 
kıpamıı ve yuruıunun yanını 

göçetmlıtl... 

Emlae çokorlaean gözlerinde 
eıld eaıdıtin ınlnclnl gözyıı 
lırını bırakmııtı. Blrkıç hıfta 

onu Hinde ırayınlar balımı· 
mıılarw ... 

Bir aktım Gzerl, onu hlkl 
elblıelerlle cepheye hareket 

eden ef11d aruındı görenler, 
pırlıyın göılerloln derlnklkle· 
rinde ntıoın ıeılne cnıb Hr· 
mlye çıhıan göıyıılarıaı ıller 

ken görmüılerdl. 

doıtunon beyecın ve tellt içinde, 
ıerl adımlar ile toılu yolan 
kenarından kendine doğru gel · 
dlğlnl görda. Heyecan n teli 

ıloln neden ileri geldiğini ıor· 
mığı ceaaret edemeden hayretle r 
ona baktı . 

Muza/ fer Ali 

TOrk genci! 
HClaeyln ağa heyecanlı ıealal, 

biraz dGseltmek lıter gibi al· 
çıhır1k aöylendl: 

- Harb, harbe girdik diye· 
rek ıözdne devam etti: 

Slnı cephealnde Y abadi cı 
ıoalın. 

.. sası llbermın. > 

etertal, nihayet dlllal benim 
'edJı.ı . -
lı 15 nlı diyarı gidin.. Biliniz 
d ' •lain lçtn ırhk merhamet 
it 'YIDayoroı. Ve bir gOn ge· 

~tek, iyi bilin, içimizde yanan 

bolm111n! Bununla, letlyoruz)I 
bugao arımııcJa göremedl~tmlı 
·bGtClnlak, birlik· yarın, bir 

- Kaymakamdan gellyoram; H· 

kere ça~rılacık birçok ıınıf 

efradının, b11ırlınm111 için emir 

almıf. Blrudın ilin edecek 

Ve bu e6sGnl bltlrmemlttl ki, 

"Oflaya na11rınd• Y abadi 
ilk ve maaonluk. _. 

Adh kitapları okamığ• 
UDDhnı! Onlardı birçok ha
kikatler öğrenecebln. Oka 

Te okuı. Bu ıenln uluıal 
Gdntııdlr. 

Turan 
- A15ui>eyim'e -

Bir bıyrak ahında toplana 
cağız çocuklar; bir bayrak ıl· 

tındı toplaaıcık, onun gölge· 
ılode göklerin ııoneuzloğuna hı 
kıp, mıaraları alevden ıarkılır 

ıöyllyt!ce~lz. ÔnGmGıden bGkOl· 
mu bilekleri, k:orkoıoı yGrf!k· 
lerl ile yGzlerl gGneıten yaomıı 
gençler gidecek. 

Gideceğiz: Milyonlarla... Ve 

bu gldlı bir dôoGı olacık. Ve 
belki de bir 11bıh taayerlndeo 

batıya bıkan imanlı gözleri ile 
ufukları kolhyın bir kırğıı kızı 
haykıracak: : (Geliyorlar!. Gell· 
yorlar!.} deyecek. 

Milyonlar, milyonları karşı · 

layıcık! Gözler, gözleri balacık 
kalpler, kalplerin olacak.. Ve 
sonra kocımıı ihtiyarlar bu 
geç dön61Qa nurlu yblulne 
verdiği sitemle bıhdan gelen 
torunlarını 11arhyacık, onlara: 
(Oğul, oğol bu kadar gec; mi 
olıcıktt?) diyecekler. 

Blı, geç yerine getlrllmle bl r 
ödevin utancıyla önftmftze bı 
karken onlar gene m11om, mı 
ıom gGlecekler, gene bfıl ıffe 

deceklt'r. gene bizi ıevecekler .. 
Kollar, kolları Hracık; bıı 

lar, baıları verecek ve bn mat· 
lo blrleılılo bayramı kutlolı 
nac•k. içlerindeki neı'enln ııık 
tamu döken milyonlarca gCl 
neıll gôsler bir ebediyeti görGr 
gibi. Albıyra~ıo baycık ·Gök· 
bıyr•gı ıelAmlıyıeını ıeyrede · 
cekler .. 

• • • 
Bir bayrak. altındı toplana 

cığız çocuklar.. Bir bıyrak al 
tandı toplanacak, onun gölg-,. 
elnde göklerin ıonıuıluğunı bı 
kıp mıerıları alevden ıarkılar 
eöyllyeceğlı. 

ÔnGmGıdeo bQkGlmez bilek· 
lerl, korkuıuz yDreklerl ile yGı· 

lerl ~ftneıten yanmıı gHçl~r, 

Gene yazan arka· 
duşlara bir sorn: 

Niçin Yazıyor ve 
Neşrcdiyorsunuz? 

-""!'!'111· ... ·-·-··----Snran: S. . Ö. 
Soru - Y aıı y14zmak ve 

oeıretmekteo gayenta nedir1 
(Nfçlo yazıyor ve neıredlyor· 

ıunuz? Yani; yaıı yasmıt~ 

ve neeretmek ıuretlle ulaımat 

lıtedlAlnla makı11d veya ülkQ
nftı nedir?) 

Kartılıklar (Devam) 

Şef lk Uogun - Bu ıuılln 
cevabı f çln bir ın dOıftodamı 

ıtmdlye kadar y111n ve neıre· 

deoler bu lıl niçin yaptılar? 

Her halde aırf karınlarını do· 
yormak veya, edt:btyata yeni 
bir eser kazandırmak mıkaadfle 
değil.. O halde, her yazılın, 

bllhae@a yazılan vıı netredllen 

yazılarrn bf r maksadı, bir gıyeal 
var:!ır. Herkes muayyen bir 

f lkrl yı baok11ına ııılamık, 

veya herkesin göremediği tabii 

güzelllklerdtn duyduğo, bl11I· 
yatını tatla bir ifade ile gene 
karıısındıkllere duyurmak, an· 
latmık için yazılarını neşreder. 

l1te ben de kendi dOtGnce 
ve doyoılınmı bıekalırını an· 
latabllmek, daha doğrusu bo 
ıçılaa çığtrdı brrabeıı' çılıtıcı· 

ğımıı arkadı,ları bir örnek 
olmak, bu edebiyat ker .. nını 
katılabilmek Omldlle yazar ve 
neırederlm. 

Tavzih 
G,.çen haftaki Hyfamızda, 

(Yazıyorlar) bıı,lıklı yazının 

lmzHı unorulmuııor. (~u11f

fer Alt) olacak.tar. _, _____ _ 
geçf'cek. Ve biz onlarla : Mil 
yonlırlı, yarının evrensel Ta· 
ran ıoı kuracaaAız. 

Lamia Gökkurd. 

Alaşehir Halke\1İ Faaliyeti 

Alaşehir halkevi erkanı Kinlik kö) lüleri bir arnda 
Alaşehir (özel) 1047 oüfuıu Bııklo llçebey köyla ile hu 

ve 6ç ynztı mfttecavlz hanesi blbıl yapmıı ve köylalerlo dl· 
olan Kinlik, 11yılı bayak köy leklerlol, ayrı ayr• dlnlemlıtlr. 
lerlmlıdeodlr. Üç deraanell bir Sığlak lıyar• kayde bazı h11ta · 
mektabl ve J 20 mGdnlm ta · ları pır111ız moıyene etmlı ve 
lebeel nrdtr. Üç der1ıneyl lliçları köycOIGk K .K. tıarı-

fından bedeu Vdrlfmlştfr. Dil idare eden yılnıı bir muallim 
doktoru M uhllı 120 tılebenla 

dlr. İklucl bir öğretmene çok dlılae bıkmıı, f11la ıaı dlıle 
ihtiyaç vardtr. Bunu hlueden rinl çekmlı ve çClrGklerlne lliç 
köylG bir ıenedenberl mGteıd· yıpmııtır. 

dil yerlere mGrıcaıtlır yıpmıı Zlr11t fen memuru zlrHt 
ve bir maılllm llheeı; ile kad· hakkındı baytar da Hayvan 
ronon ikiye lbltğı lıteomletlr. h11tılıkları bıkkındı derıı •er· 

Balknlmlıia kAycCllGk kolu mittir. KöyctılOk kolu kafile · 
K.lnllk'e bir ıeyıhıt yıpmıı ve ılne lttlrak eden apor kolu 

11ğhk leyarı Salim Nebel, dlı bir ekseralı yıpmıo, aıuılld 
doktoru. Myhllı Ulurı,, ılrzat kolu mllli hnılıt çalmış •e 

fen memura Şahıp Batur ve köyltl ile ıeblrll karııık olmık 
Baytar HClıeyln beraber ~h· Gzere mlllf oyuol1r oyoınmıı 

mlıler. Köyc61Gk kola K. bıı ve mektep tılebelerlne bir 
kını Klnllk'IUere hltıbeo bir marı öğretllmlıılr. Akıam tem· 
ıöyln vermlı ve komltı aek· ıll kolu zengin progr1mlı bir 
reterl Ballı Unıldı bir natuk mftaamere vermlıtlr. K.öylG çok 
ıöylemlıtlr. Bllh1111 Gğretmen memnun kılmıı . ve haddinden 

kin taaçtın bir yumruk 

lise pmt, koamopollt 

bıklkıt göıteraln .. Ve biz hıy 

• mlıgımız 11mın ıkılaecbmıs 

-heplmls ollaa. . da•ullann .., ... ııgt yırau tok 
Sadi cotkan bir hitabe ile kôy · faıla koauk teYerllk gGater· 
11 ...... ••übele ....,..:- ...... 
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Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAaları 

Venizelos Bize Karşı Bal
kan Harbini Nasıl Açtı? 

~ki Ayda 
Limanımı7a 
Girib Çıkan Vapurlar 

İkinci ktnaa ve ıobıt arlı 

nadı llmı~ gtrlb çıkın 

~ veıılrenln mllit.' •e 
••ıonllAtolara hakkında bir 
latallıtlk buı jl\D•ttır. 

8 -

Taymis'in Balkan· 
lar muhabiri 

Bılkan bırlıtlyan dnletle 
rlat Oım1Dh Jmp111ıorluğa 

aleyhine bir htlfak ıddedlle· 

oeAlae ID1aaulır, yukarıda ge 
c;ea bablılerl okuyanlara dı 

mıhlm oldoAo Dzere pekAıdır. 

Banan lçla bu ittifak, bir 
mllddet A nopa ılyal!l mehaf ili 
lcla mGaabıı ve ıabmlnler 

me•ıoo o1moıtur. Do lttlfıktı 

bir tnglllılu da rolft bftyftk 
olmattar. 

Tıymlı gazeteılalnl Balkın · 

lar mahıblrl olıa •e meeal 
merkeal Sofya bulanın Bauc;er, 
Vealseloı'an eıkl doıtl11ındın 

idi. Eplce 11mın tınıımııl1r 

Ye birblrlerlne k1rıı ltlmıt •e 
mahıbbet beıllyorlırdı. 

lııe ba adam, 1912 1eneel 
ilkbaharında Yanınlıtanı gel · 
mltd. l" enlıeloı'Ja ıık ıık te· 
maılarda bolonmnı, Venlıe 

loı'la beraber b111 mlD1la ıeyı · 

laatler yıpmııtı. Bu fnglllı mu· 
habfr, Balkan barlallyaal1rının 

m11lam n Tdrk'lertn de ııllm 
olduğuna lnanmıt n clha 

Menmen Urb 

Taymis'in Balkan muhabiri, Balkan ittifakını 
hazırlı yanların başındadır. 

••• 
buaı lnıodırmıaı çalıııyorda. yardımı kıbol ettlglne göre, 
Muhakkak olın cihet f1I idi: b6yle bir t11rraı Yoaaalet .. nı 
Baoçer mtlthlı bir TClrk dit· kartı yapılana Bulg1rlıtan'cla 
mana idi, belkl de Yunanlılar· Yonınlıtının yardımıaa kop· 

Da lllatlatlke ır;ôM ikinci 
klaaa ayında 115,866 rtlaom 
ıoallttolok l 77 npor, motôr 
ve relkeall Hmıaımısa gtrlb 
çıkmııbr. 

Şubat ayında lıe bo miktar 

9 
_ 108,306 rClıom taallitolok 176 

nıkll •a1ıı11ıdır. Bunlardan 

daa ziyade Balgar'l1rı mClhlb cak mıdır?,, 
idi. 

Ba eeyahat eanuıada lagtllı "Ceşof ,, lklacl kiaandı ltmınımıu TClrk 
muhabir Venlıelot: Ba teklif, Yonınlıtın'ın Sofya bındınh 81 Hpar, 50 motôr 

- Siz ne için Babıtltye ıeflrl M. Panaı'ın da meealılnl n 51 yelkenli, Fnnııı bandıra· 
karı• Bılbn harlıtlyan dnlet · çok kolıylııtırmııtı; PanH; Bal· h 3 Hpor, balyan bındırah 
leıl ile .nlıımık tecrGbeılade kan ltılfakınıa en h1rıretll ta 8 vapur, lnglllı bandır1lı 9 
bolunmıyorııonoı? Diye bir ın · rahırlırındıa idi, Ba teklifi Tapar; 5 AlmlD •apara, 2 
al ıorda: 1 h Amerika, 1 Romanyı, 2 Roı, 

ı ınca emen Bulgar kıblaeıi 
Vealı,loı tı mobıblre ıo relıleM. Geıof'o ılyıret etti. 1 Noneç, 2 l1Yeç. 4 Felemenk 

cnıbı nrmlııl: Getof; lıııabal'dı Oamaulı 2 Mıcar, 4 Yanan Hparo 
_ Ben bana ,.nLtıa bııınm, L 1 1 d t R ile 2 Yanın motôrd glrmlıtlr. Y"'• me.tep er n en •e mıra o 

fakıt neden olauyor diye kral her Kolej'de tıbtll etmlı bir Şubat ayında TClrk bandıralı 
31 •ıpar, 58 motôr, 49 yel· 

Ferdlaıld ile dlplomıt Geıofa Bolıar ılyaııiel idi. Keadhl, kenti, Frandı baaclınh 1 Hpor 
ıoroanı! Bulgar kralhl• Uta ediUaceye 7 ltalyaa, 5 Almıa, 7 Inıutı, 

itte, Taymlı'la Balkanlar kadar Oamıah doıtu geçlamlıtl. 2 Romanya, 3 Amerika, 1 
mobıblrl bo Yanan 1eyahatln· Maamaflh Rom'lardıa n · Ya· Raı, 5 Felemenk, ı 11Yeç, 3 

den Sofya'ya dGnDtClnde her iti nan'lılardaa da phıl doıto Yanın Hparu ile 3 Yanın 
bırak1rık Bulgar dlplomıb Getofa - Sonu v GT - molôrCl ıtrlb oıkmııhr. 
ılyarel etmlt Balgırlıtıa'ıa da -·ı·ı·m-tr_l_c_I ·1c·.-M·.·d•ı•u·:---·k•e•le•ıl_m_e;.Y.ca•t_.ff __ h_e_ye•t•l •a·m-a-· 

Venlıeloı gibi Balbn bırlıti · Bıyriye, ıyte n 1enlhanıa mlyeel oneekb bla Ura kıy · 
yan deYletlerl ittifakını rııı emllk ve eytam bıakllladan metJI depo mCllklyetl ıçık arlar· 
etmlttl. Baaaa Clzerlne Venlae· ôdllnç alclıAı ~ya makabil ma ıuretlle ye 8(4 namı· 
loı Balgulatıa'ı ta ıoaU ıor· bankaya lpolek eyledlgl ıhmed rah emltk n eytam bınk .. ı 
mattu. aıı mahalled ppbane 99 dada kanana mucibince bir defaya 

00ımanlı bı~..ımed Balprlı· ıobiıadı 211 ada •e 2 parmel mıhıuı olmak ıırtlle ırtırmuı 
tanı bir taarrm yaptığı takdir· de Ye 2, 2, 2 .., ayni mahalde 5·5 936 Salı gClnD •at 11 
de Yaaınlatın'ın Bnlgar,an 211 adı 2 ptıreelde 2, 2•38 de icra dairemi• içinde yapıl 

,., mık Gztre 30 g6n mClddetle 
namında Ye 44~ metre ma· 

11blığa konolda. Bu artırma 
rabbııqdı Şıbhıne ıokıgıadan neılcellnde •tat beclell her ne 

l - Belediye akarabndaa etki tat hanı bln11ıaıa toptan ••· 
belan maluuı 1ebae baUoe lfnl• belediyece karar altını 
.ı.adl&mdaa .. 1aıee1ebe kalem .. de meftat tut•ameel 
dahilinde lkll11 eden proje keflfnıme n şartnameelnla 

bir katlı n uğır eokığındaa olaru olıan borcu Gdeameal 
iki katlı olup .. bhane aokatın· tarihi 2280 numaralı bnunDD 
dan 2 namarıtaj la kapın ve merlyete gtıdlil tarlhtea ıoo 
'91ır eobiıadaa 33 aamara· raya milaıdlf olm"' baaeblle 

ıaaıfml iti 20.3,936 ıarlhladra itibaren 15 gGa mOd· 
detle açak ebllımeye koaalmoıtar. 

2 - Ekdltme iti 4,4,936 tarihine ra11tı1ın camırteal g6aCl 
ıaat 11 do belediye dahealnde icra kılınacaklar. 

s Da lı için ydl Ura muhammen kıymet konmattar. Ba 
miktar eserinden yGzde 7 ,6 temlnıta mnTakbte nrll· 
mekle ber1ber lhıleyl mClteıkıp ba temlnaha Jdlde 
16 e lbltl• fırttır. Tıllpleıla m6hendiı nya mimar dip· 
lomıeıaı haiz olmaları tarctır. 

4 - Pal, tell&llye ve noter matrafı tallblDe aittir. 

24 28 1 ' 758 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eeaı No. 

578 

Yeri 

Bnruua bayraklı 11bll 
caddeli 

1053 Kaup bızır ikinci n 

No. ıu E•I 
y. E. 

l O &ıla•ehaae 

Depolltoea 
T. L. 
100 

beılacl ılpıhl 'pas1rı . 25,5. ~5,5 06kkAaın ~ôrı 40 
' b ... eden Clç hlNeıt. 

1089 Ghelyort 1&fıler 32.80,8.30,4 E•. dlkkta ve 400 
ııokık. 38.40 ula. 

Me•kll ve aamarıları yakarıda y1&1h emlikla bedelleri petl• 
&denmek dlere ealıtlırı 9,4,936 perıembe gla6 eaıt 10 da lbıle 
edilmek ilıere açık arttırmayı konalmaıtor. 

leıekll olanların hlıalarancla yıııb depoıltoları nzaemlse yıb 
nnk artlırmıyı girmeleri •t yanlarıadı ıoeı fOlopaf 'edrq,e· 
lerl Ula olunur. 26 29 4 729 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şt'ytanı 

-85-
ellerin kendlliol yarına kadar 
u~ bınkıcakları ne ile mah\m 
idi? 

- K•lerln, beni ae•lyor mu 
ıao? Benim olmak, tamamen, 
ebediyen benim olmak lıtlyor 

muaan? 
Bayat rengi; yuıı yanı im 

i»U"toraa dehtet içinde bılmn 
mu kadar 11nrmıt olaa çehre· 
tine gellyorda. GGzlerl, Kııyı· 

••• il.sel gGslerlnla tçbae bak· ....... 

tekrarbyordo : 
- Katya lıtl1or maına? 
Kıterln, bltkla n kunetels 

bir aeele : 
- EHt.. Babam, ıe~glllm .. 

CClnktl çoktu ben kendimden 
ziyade ılıln oldum. Diye adeta 
inledi.. 

ııjlı dahilen çekme kepenkli kıymetine bakılmayarak taçok 
iki klpııı mncat n ikinci utıraaıa Daerlne lbaleal yapı 
kab ıbf8p semin beton " 1 lıc.ktır. Sabı 844 numaralı 
~ıdel demir direk Daerlae lıtl· emllk •e eytam bankaeı kına · 
nal etmekte olap iki mığ111 na hllklmlerlae göre yapalı · 
iken balen depo olank kolla· c.A1ndan ikinci utarma yoklar. 
nılmakta n 9000 lln kıymeıll S.ııt petln pan ile olap mit 
•e babrlbabı mnkllnde ktln teriden yalaıı ybde lklbaçak del 
527 a~ 13 pueelde n 132 ltliye murafı alınır. ipotek•· 
namuatajb tam klrglr semlal hlbl alacaklılarla dlAer ıltka 
beton te 26 beton direk ize· dadana n lrdfak hakkı •· 
rlne yapılmıı •e ikinci katı da blplertnla gayri menkul he· 
betoa olap banan lllttble ıh· dndekl haklarını baamlrle falı 
pp bir tabaka lltYe edllmlı n mauafa dair olan iddiaları . 
zeminde eonndua yapılauı ah. aı ltba ilin tarihinden itibaren 
,.p bir ikinci paner kalı ve yirmi gthl içinde nrakı mClı· 
denlı ıarıfıada Clç belt Ye bal bltelerlle birlikte memuriyeti . 
kap1aar ıaya r.arl maılakları mise bildirmeleri le.heder. Ak-
ve cadde tarafıQda ilet kıtın ıl hılde hakları tıpa ılclUace 
merdiveni n merdlHn ıllıada eablt olmadıkça paylıtmıdan 

hariç kıbrlır. 24 4•1936 tarl· 
elblte nealre muhafUUJ için binden ldMrea tarlname her· 
bir depo 99 lllt katın cadde keme açıkbr. Talip olanların 
den ayrıca bir kıpııı ve bara· ylsde yedl'"-çak teminat Ü· 

du beıoa bir merdhenle ılı ~11 Teyı milli bir banka iti 
kıımı lnlUr deni• tarafmda el· bu: mektaba n 3' 7888 doeya 
rafl Urglr davula çenlll r•b· a~lle l lacl icra memur· 
t••• n nhtımdaa eonra demir laıanı mClracaıtları illa olanar. 
kasıklarlı karalmoı tabıı I•. H. lı. No. 766 

Raı ittifakı hayal olmoı, teb 
ilke b6yClmCltUl. Blımırk'tı Pı · 

rlı'te boloanyordo. Raı'larlı 

dolambaçlı mlaakereler, ıemıı 
lar yapmaktı idi. ÜoQncCl Nı 
polyon hClkdmetl, Camnrlyetçl 
lerla tehdidi alt•nda1 temelle· 
rladen ıarıılıyorda. Mekllkı 

harbinden beri ba hal, •nh•I· 
le gGrtllmekte idi. 

imparatoriçe. Fr1D11'aıa ma 
nr gGrGlmeaial •e aff~dllme 

tini çardan talep etmek •ul· 
fealnl Claerlne ıldı. Baklkalen 
Franea hOkdmeıl, mlRflrpener· 
ilk eU1l111 hllilanı olarak çan 
ıalkudlerden muhafaza bota· 
ıundı tok zayii hareket etmlt 
ti. Ola Ş.rl Floke çann ya 
stble kaqı tahkir imiz keli· 
•eler .aytemlt, bag6D de, bu 
1611erelell ceant .au mOlrlı 

hayet •erecek tetebb6ı için 
kendldade ce11ret balmatta. 

imparatoriçe, Ellae'aln mer· 
dtHnlerlnden, danla doııa ve 

belki de yarının dGtmanı olaa 
imparatorun tee•Dr H l~blra· 

rını isale için en mClllylm ke· 
llmelerl alhnlade taurhyarak 
çıktı. 

lmparatorlçenla öaClne çık•n 
bir JHer: 

- Bqmetaaeap imparator 
BuretJeri 1U1yda detlllerdlrı" 
Dedi. 

imparatoriçe : 
- Sefıre&hınede mtdlrleı, yok· 
•? Diye IOrcla. 

Eler orada lee badlllal on· 
ya gGtl.rmelednl lıdyecek&t. 

Fıkıt yHer, Raa eefueıhane. 
t1ade1t timdi pl41&1ai, lmpara· 
ıoro• or~ dı o ... clı~aı 167· 

Mıı. MY. 11t. ıl.Uko. dan: 

1 

3 
..ı 

5 
6 
7 

8 

Havı kıı'atının (65000) kilo ekmek ihtiyacı kapıla zeri 
oıullle ekılltmeye konmo,ıur. 

lbıleal 21 ·Nl11n· 936 11h gftn6 eaıt on beı buçukta 

bmlr'de kıtlada Mııt. MY. ıat. ıl. ko. nanda yapılacaktır. 
Tahmin edll~n mecmu tatarı (8125) liradır. 
Beher kilo ekmek için on iki koroı elll untlm f tat 

tahmin edllmlttlr. 
Temluıtı mankkate ıkçeıl (609) ltr1 (38) karaıtar. 
Şartnameıl her g6n komlıyonda g&rClleblllr. 
lıteklller Ticaret oda11ada kayıtla oldoklarena dair .eılka 
~Gltermek mecbarlyetlndedlrler. 
Ekılltmeye lıtlrık edecekler 2490 eayılı kınanan iki 
Clc;Gad maddelerinde ve ıartnamealnde yaııh nıtkalı· 
rlle ıemlaıtı maHkkate mıkbuılıranı •e mabGrltl teklif 
mektaplır1nı ihale aaıtlnden en u 
mleyonı nrmlt balunacakl1rdar. 

871 

bir eHl enel ko. 

9 14 19 

Mııt. M '· aaı. ıl . ko. dan: 
ı - Mat. M•. in gôılereceğl yerde ( 3363 ) lira (79) kuraı 

bedel keılf il elektlrlk teıl11tı ıçık ekılltme ıaretlle 
m6aakuaya kooaaaıtar. 

2 lbıleıl 20 ·Nlıan· 936 pasırteel gihaO •ıt on bet ba· 
çaktı lsmlr'de kıtlıdı Met. M '· ut. al. ko. aauda yapı· 

lıcaktır . 

3 - Teminatı muıakkaıe ıkçeıl (252) Ura ~29 kuroıtar. 
4 - Şartnaıneal her gClo komlıyoada g6r6le r. 
G laıeklller Ttcaret od11ındı kayıtlı olduk anı dair ntlkı 

gnttermek mecbarlyetlndedlrler. 
6- - Ekethmeye lıtlrak edecekler 2490 ıayıb kaanaon iki H 

ıoı~cü maddelerinde •e 11rtnımeelade yısılı Hılklları 
n temlaab m1nakkıte makboslırlle birlikte ihale Hl· 

tinden e nel komlıyondı buırbalanmaları. 
870 4 9 l' 18 

Mıt. MY. 11t. al. ko. elan: 
ı - Mıt. M•. in g61ter~ğl yerde { 194.0) lira ( 15 ) karoı 

bedel ketlf H elektldk teılııtı açık ekelltme ıareılle mi· 

nakıeaya konmattnr. 
2 - lbıleıl 20 ·Ntean· 936 puarteal g6aft IUt on beıte 

lımlr'de katladı Mıt. "h. eat. al. ko. nandı yıpıla· 

3 
4 

c.ktır . 
Teminatı mankkate akçeel ( 145) lira (52) karaıtar. 
Şartname, k"'tlfmme .e reeml her gtla komllyonda 

görCUeJ.IUr. 
leteklller Ttearet odaaında kaJ1tb olduklarını dair H · 
ılb g61termek mecbariyetl•dedlrler. 
Ekdltmeye lttlrak edecekler 2490 ıayıh kınanan iki n 
OçGDCCl maddelerinde n 1ar1Dıme1lade yuılı •ellkalar1 
u teminatı ma•akkatelerlle birlikte ihale uatlndea HHI 

komlıyoncla hasır baluamılan. 869 4 9 14 18 

Mıt. M•. u. al. ko. 11. den: 

1 - Bir metreılne biçilen eder 2i karnı olan 300 lll 400 
bla metre çamatırbk bez kapab aarf la ekılltmiye ko 
aalmaıtar. .. • 

2 lbaleıl ıs Nlean 936 çar .. mba g6n6 1a1t 15 tedlr. 
3 ilk inanç ptırMı 5650 liradır. 

4 - Şuıaamoel 4'0 kara .. ko, dan ahaar. 
Ekılltmeye gl&ecekler kanuni ilk lauç paruı H ka· 
aaoan iki •e Clç6ncCl maddelerinde yıyıh belgeleri• 

5 

birlikte teklif mektuplıraaı ihale ...a~de bir IUt enel 
M. M. eatıa al. ko. oı Hrmelerl. 

801 28 31 ıo 

Mııt. M y. 18t. al. komlıyoaondu: 
1 - Bir metrealne biçilen eder 258 karuı olan ıltm•t Ut 

ıekeea bin metre kıpotlok komıt kapalı nrllı ekıllı-
meye konmattor. 

4 
5 

Ş11tnameıl 1032 knraıa Ko. dıa abaır. 
lbaleal 14 Nlua 936 ıah g6DD ıa1t 15 tedlr. 
İlk ı-ç paruı llö70 llradar. 
Ekılltmeye girecekler kaaani ilk laaaç paraaı n u· 
nana• iki u lçGacG mad4elerlade yuılı belgeleri• 
birlikte teklif mektaplarmı ibate 1Utlnd.ea bir eaıt enel 
M. M. V. u . .ı. ko. nı •ermeleri. 

802 28 31 10 
< 

-.rede bolGDdaAo m•IGm deltldl. 
imparatoriçe merak .e en· 

dlte ile : 
- Aceba nerededirler? Ne· 

reye gtıdler? MCby6, bent Mara 
· uloaana kadar ICltfen g~ıGrG 
adi. Haımetme1bı orada bekli· 
yecef m. Dedi. 

• • • 
Bmadan bir nal kadar aonra, 

preatet LCllı Hdet enııı umıo 
otelin kıpıııaıa tlatlnde bir 
anbıaıa dmdagono hayretle 
g~rdtl. 

Kapıda K.aterln uımet •e 
gararla glJr6ndl; imparator da 
keadlltne kolaaa takdim edl· 
yorda. 

Der lkltl de kaldaıamdaa 
g~&er. Ru UIDUIDı bayi 
a~MJa dogra ylıldller. 

Hıyreı " de.... ..... b · 

aeltmlaclılar. Ar1beya binecek· 
lerl eırada Kaıerla LCllı'e doo· 
dl H eadece: 
-Allaha rımarlıclık, ben gidi 
yoram. Sanı ba akpm bir mek• 
tabam gelecek H iham gele• 
luhltl •erecektir! dedi. 

Geaç ytıaıe hayret n .. ,. 

kıahl••• laleye •ıklt balım•· 
dan, Geaç kıyaanı ile lmper•· 
tor lklacl Aleklandrı hamil ..... 

••••• ana.ada aıaklıtta •e gaıs 
dea b1bolda! 

• • • 
Katerl• ~,. •db bit 

ifade ile: 
- NGlyyl de F 411 Sea 041 

mb 10kı&aaıl Adredal w.,.t· 
Banda mııewaal lalı e-*' 

artık tekaacUogaao al•t oJff' 
Mad•~I Trep6 lk,amet etalfk; 
le idi 

Llla, iliiii . .. (iiliillli\iıllıt .. lliıliiiW~~ 
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bmir icili Ticaret Memurluğundan : 
Tescil etlllml ÔJan Iımlr ve civarı Telefon TOrk ıooolm tlrketloln !{0 3 936 tarihinde ıdlyen 

toplanın heyeti umamlyesl Hbıtoaıqesl tlcıare& kanonu bOk(Jıqledo~ gOre slcllln 1589 numarasına 
JE11yt ve teecfl edildiği 11-ıı olunur. 

1 Zabıtname 
g - QJuedarlar cedvell. 

lzmir ılclll ticaret memorloAu reımt 
mGbQrfl vtı F. Tenlk lmzaaı 

30 Mart 1936 P111rtesl günft senelik toplantıı1D1 yıprnık ftıere alel4de ıorette içtima eden lzmfr 
Ye civarı Telefon Tftrk Anonloı ılrluıtl heyeti omumlyeslnde bızır balanın hl11edarlar cetveli. 

Sıra Diuedarlann 
Temıil ettildtri 

Hisaedır vekillerinin 
No. Adları ikameıgahlan - HiHe Rey 

sayısı eayııı Adlan ikametgAhları İmıalan 
1 lzmlr orayı Izmlr 
2 L. M. Ertkton otrketl 

21.498 10 Dr. Behçet Uz Izmlr 
Stokholm 

3 Iemıll Hakkı ·1zmır 
4 Alt Bıllm Bayer .. 
6 Yngve Rıpp ,, 
6 C. Gaetaf Londmın 

" 

Avukat Nuri Esen 
idare mecUıl bııkını 

,, ., dyeıl 

" " " ,, ,. " 

" 17.498 10 .. ~50 10 

" 250 10 

" 
250 10 

" 
250 10 

HiSie yekdou 39.996 -Oazır bulunan rey yektino 60 . 

Izmfr ve civarı Telefon Ttlrk 
anonim ılrketl 

Aelına uygundur. 

31 Mart 1936 
Sekreter 

N. Esen 
Heyeti umumiye bııkanı 

1 Bıkkı 
Telefon komlsorl 

A. Euvert 

Taedlk oluomoıtur. 
Bftktimet komiseri 

H. Tlmur 

Zabıtname 
400.000 Tark lirası eerma· 

yeli İzmir ve Clvırı Telefon 
Tark Anonim Şirketinin ilişik 
cetvelde adları, JkametgAhları 

ve sair hosnBBtı yuıh hlesedar· 
ları, 30 .Mart 1936 tarihine 
mChıdlf Pazartesi gQnG saat 
oodı, lzmlr'de (sosyetenin Dr. 
Boh'.bl caddesinde . kAln merke· 
zinde, idare M ecllelnln daveti 
Ozerlne, sendik alelAde bey'etl 
nmomlyeslnl yıpmık ve rozna· 
medekl maddeleri mOzakere 
edip karar vermek ftzere, Ko 
mleer llolti!I Ttmor ve Koanl 
ser Eoveri de hnır olduğu hıl· 
de toplandılar. 

iktisat V •kı'lleıl Teftlo ve 

morıhba h ey'etl reisliğinin 
28 2 I 9;J6 lırlhll ve 8442 . 248 
ııyıh yazılar1Da atfen, mezktir 
Vekllctl temeli eden bo içti· 
mada komleer aıfatlle hazır bo· 
loaao mQ(eUlş manini Buldel 
limur bu toplaohya çağıhlmı 
itinin ve ruzoımenlo TJcaret 
kıouoo ve şirket esH makave· 
leoımeıl hOkGmlerlue uygun 
olup olmadığım araştırdı. Bey'etl 
umumiye baıkaoı lsmaU Hakkı 
taraf1Ddan göllerllen dosya ve 
evrak Gzerlnde ·yapılan tetkik 

betlceslnde, ba leteo İktisat 

Veklletlotn, lzmlr V114yetloln 
'te Telefon Şirketi Komiserli· 

~inin usul ve nizamı dılreılnde 
bıberdar edildikleri Te hlHe· 
dırların kanuni miadı 11d1Dda 
bo toplantıya çı~mldıkları, ve 
raıname ile hey'etl umumiye 
itlerine mGtealllk bllloço, repor 
'te ealr evrakın ılikad.rlara 

muayyen vakitleri zarfında göo· 
derlldlğl ve bu Jçtl maa davet 
keyf iyeli ile rozuamealnln ay· 
hcı lzmlr'de mGnteolr geodellk 
IDadolo g11ete&IDID 12 2·936 
lırtbll ve 64.47 sayılı, n 28 2 
936 tarihli ve 6461 eayılı noı· 
hıt1rlle de IJAo edildiği anla· 
eıldı. 

BIHedar İzmir urayını ıar· 
bay Dr. Behçet Uz blızat, ve 
hlııedarlardan Stockbolm'da L. 
'1. Erlhon şirketin ueulftne 
oıollfak ve mueaddak vekalet· 
bıme ile avobı Nuri Esen 

lemell etmekle idi. Ltıtede ya· 
•ıh diğer hleeedarlar ile mara· 
kıp Aptollıh Atla bu cebede · 

lımlr orayı namını: 

Şar~ıy Dr. Behçet Uz 

Bl11eder ve idare 
mecltıl Gyesl: 

Dr. Ali Halim Bayer 

bizzat haz1r bulunuyorlardı. 

Baz1r bulanan hlHedarların 

temsil ettikleri hlese ve rey 
adedi lllılt cetvel mucibince 
40,000 Qzeılnden 89,996 hisse 
ve 60 reye çıktığından ve bo 
miktar kınonf ve nizami ol· 
eap ekseriyeti lemin euf~f o den, 
celse eBIB moknelename hO. 
kftmlerlne glire, idare mecllel 
ve heyeti umumiye başkanı 

lamall Hakkı tarafındın açıldı. 
Rey toplamağa Dr. Ali Ha 

llm Bayer ve heyeti umumiye 
sekreterliğine avoklt Nuri Esen 
lnılhab edildi. Ve muayyen 
ruzname flzerlnde görOoOfml'ğe 

ba~landı. 

Madde 1 - idare mecllel 
ve mQra~ıh raporlara sıra Ue 
olmndo. 

Erlksoo mGme111U Nuri Eeeo, 
sosyetenin ilk defa olarak bu 
eeue lıletme moımelelerf nden 
bir kAr temin etmiş oldoğoou 

ve şlrlretlo bidayeti teşekkillftn· 
deoberl görGlmlyen bu netice-

nin tGkran ve menınoolyeıle 
telAkktye ıayın bolunduğooo 

ve ha neticenin temin ve Js. 
tlheallode L. M. Erlksoo şirke · 

tile aktedtlen borçlar hllAfoı. 
meelnln eıı11lı tesiri bolundoğn 
cihetle, bo hlll(ı aktederek 
ıtrket için bu neılcenlo letlh · 
ııatloi temin edenleri eaygı ile 
ınmığı nzlfe bildiğini ve ha· 
noola beraber ılrketln ldıte · 

sinde göeterllen intizam ve mo· 
vaffaklyetten dolayı idare mec 
llıloe ve mOdürlere eOkran· 
tarını blldlrmek lıtedlglnl be· 
yın ve okunan idare mecl!sl ve 
mOrıklp raporlarının tanJblof 
teklif etti. 

HIHedar belediye milmeBBlll 
Şarbıy Dr· Behçet Uz; belediye 
namını Nuri Eaen'fn beyaoı· 

hna lttlrak ettiğini ve tlrketlo 
gerek ldart' ve gerek mali va· 
zlyct itibarile geçirdiği çok buh· 
raoh ve ııkınlılı devrelerden 
sonra bugünkG muntazam ve 
verimli vaziyetin temini idare 
meclleloln ve mGdftrlerlo ken· 
dllerlne mevdu meealde göeter· 
dikleri ,f11llyet ve ehliyetin ne· 
tlceel olduğunu, ve bundan do 
layı idare mecllılle ılrket mG· 

J ... M. Erfkson ıfrketf 
namına vekaleten: 

Avukat Narl Ese\ 

Bluedar ve idare J 
mecllel ilyeıl: 

Yngve Rıpp 

aarlerlne mGtetekldr bolundu . 
ğono beyan etti. 

idare mer.llsl ve mOrakfp 
raporlarının tHvf hl hl He darla· 
rın reyine arzedlldf. Hazır ha· 
looao hlHedarların lltUakı ara· 
elle idare meclisi' ve müraldp 
raporları taedlk edildi. 

Madde 2 Şirketin 1935 tte 
oeıine ıtd blldoçoau ve kAro 
zarar hl'eapları ve envanteri 
mobaBebecl ıarafındın okuddo 
ve tetkik edildi. Sonunda: 

a) Bll4oço ve Ura sarar he. 
eaplartle tlrketln envanter kı 

yıtlarrnrn tHdlkloe ve idare 
meclisinin ibrasına, 

b) Haculatı Hflyenln yüzde 
5 şl olan 5~9,58 UraDln nizam· 
name bOkümlerloe g6re ihtiyat 
akçesine tdrlk.lne, 

c) Gine haBılata saflyenlo 
yQzde 3 O olan 817, 7 5 llraoın 
eaaa mukavelename mucibince 
müessis fzmlr orayıo11 vtrllme · 
sine, ve baBılıt baklyeel bak 
kında da idare meclisi ve mG 
rakip raporlarnıdııd teklif veç 
bile hareket edllmeelne lulfakla 
karar verildi. 

Madde 3 - Mftrakfp latl 
babına geçildi. Eski mGrakf p 
Dr. Etem Tııhoğlo ile Abdal· 
lah Atlı bir yıl mQddeıle ve 

senede ikloer yaı lira Gcretle 
tekrar mftrakfp eeçlldller. 

Madde 4 - Şirk.et eerma 
yeelolo arttmlmaaı bunun için 
hleaedarlardın taahhat sflnedl 
ahnmHı ve şirket esas moka· 
veleelnln bana tt'mU eden 
maddelerinin de~lotlrllmeıl ha· 
eoslar1Dın mOzakereelnln ılmdl· 

llk ıosyete tesl11tının haku· 
meıçe eatın alınm11ı bıkkın · 

dakl mftzakerelerlu neticesine 
kadar tehirine ittifakla kırer· 

verildi. • 

Madde G - Direktörlerle 
merourların hıyıt afgortalarını 

ılrkeıçe yardım edllmeıl key. 
f lyetlnln • de ılmdlllk tehirine 
htlf akla karar verildi. 

Roznımede gôrftşGlecek bir 
ıey kalmıdıAından, ıaat 10,35 
de celıeye nihayet verildi. 

Ashoa uygundur. 
Heyeti umumiye baıbnı: 

lemall Hakkı 

Hlaeedar ve idare 
meclisi llyeel: 

C. Gnıtaf Lundmın 

Hazır bolundoğom celae zaptını tHdlk ederim. 
Telefon komiseri: 

A. Enver! 

lktıeat nkAletl namın• komlıer 
Mftfettlı muulnl: Buluıl Tlmor 

bmlr 30 mırtl936 

ha ir 2 icci fcrıt 

Bamwalbaıı Salih•i• ltıI~kesi 
tasfiye beyeılnln emllk ve ey· 
tam bınk111Qd1n adnoç aldığı 

paraya mukabil bankayı ipotek 
eyledlil Te tıpa kaydına naza. 
ran lımlrde Aman lekeleelnde 
ikinci kordon ôoftnde yirmi 
metrelik cadde 11ğındı 23 oq. 
maralı ar11 arkaaı ftç numaralı 

ar11, ıolondı 30 metrelik cıd· 
de ile mahdut 477 metre 57 
aanılmetre murabbııodı ve va· 

zlyet raporun.a göre lzmlrln 
akdeolz maballeıl dahilinde, 

mimar kemallddln cıddealoln 

11 ve 13 nomıraıajında kAlo 
971 ıda ve 2 parecl numarah 
gayrlmeokolGna vaılyet ve tık 

dl~I kıymet muameleıl yapılmak 

Ctzere gidildi. Elyevm emlak 
ve eytam bankası lımlr eObe· 
sinin tahtı isticar ve legallode 
bulanın 11 oomıratajlı kıpı· 

dıu glrlltoce zemini avrnpa 
pllAkah methal ve bo methalln 
arka kapısından gene zemini 
avropa pUAkah genle Hlona 
gtrlldlkte sağda ftç kepıh md· 
dilr odası, memurları ayulmıe 

g~nle bir çalııma mahalli, solda 
iki kapıh kaçak bir yaııhıoe 

ve bu yazıhaneye bitişik gene 
memurlara ayrılmış ikinci bir 
çalıımı mahalli ve kap181 bu 
mahalle açılır kasa dalreıl, kar · 
tıda Udocl kılı çıkılan methı· 

lln solunda kapıeı bu genle H· 

lona açılır dosya mahzeni, met· 
halin sağındı bel4, ikinci kata 
çıkıldıkta sağlı ve eollo koridor 
sağdaki koridora girlldlkte solda 
genle müzayede ealono1 .. ğdlJ 

memur odHı,. bo fl'o~~rır.: j• 
ktbeo soldaki ikinci koridora 
gtrlldtkte sağıla bu koridoru 
bıştau nihayete kadar lbaıa 

eden iki kapıla geniş bir ma· 
hasebe odası, QçQncil korldon 
dönerken 11ğda köşede diğer 

bir yazıhane, ftçOocü korldo 
run BBğında fen heyeti eenlel, 
hukuk isleri eervlel ve bu ıer 
vlelo nihayetinde kııpm bu ııenl. 
se açılır bfr euak od1111, bu korl· 
dorun soluodı letatlıılk odası ve 

levazım odaaı, dôrdftocd korl · 
dor dahilinde l!lğdakl kapıdan 

glrlldlktc el yıkamak mıballl 

ve hıı mahalde iki helA ve ha · 
rayı bilişik kGçük bir bilfe ve 
bir arşiv mevcut olan ve mi
mar K.emılettln caddeelndekl 
13 No. ııjlı bp•dlD girilerek 
helezoni eeklldekf merdiven· 
lerden üçüoca kata çıkıhrken 

katroıda bir kahvehane, bo mer· 
dheolerlu booloğonda a11usör, 
ftçGncO katta aağlı ve ıollu ko 
rldor, sağdaki koridora giril· 
dikte solda hell ve musluk, bu 

koridoru takiben ikinci kori
dor dıhlllode ıolda t, 2, 3, 4, 
ve 5 No.lo yszıhıneler, üçGn· 

cQ koridora dönOlllrken ıolda 

köoede 6 No.lu yazıhane, 6çftn 
cQ koridor dabtllnde sağda 7, 
8, 9 ve 10 numaralı yazıba · 

neler, diirdilncO koridor dahi · 
llnde solda 11, 12, 22 ve J ( 
No.lo yazıhaneler ve bu ko · 
rldorların iç taraf JaJında yedi 

oda dıbı meTcot olduğa ve 

bu odaların arkaunda hava ve 

ziya boılu~a vardır. 

Bo ftçftncft kit ölçüler mO· 

fettfıllğloln ve maden idaresi · 

nln tahta isticar -.e işgalinde 

olup ölç4'er mftfettltllğl ıenede 
650 ve maden f daresl 300 lira 
be ılell icar vermektedir. 4 7 8 
ınetre murabbaı bir zemin Qz~· 

rlne ldıı edilen lıbn gayri 
menkul tamamen beton olup 
tıınlre muhtaç bir hıll yoktur. 

Der Oç katta elektlrlkll Te kı· 
lorlfer tesleata balanın ve he· 

yeti umumlyeal 36850 lira de· 

terinde olın maa mCUamllAt 

s. .. ı. 1 111111ımn 
························?· 

Sıtıt 

S. No. 
135 Bacı ııığ ı mahalle belediye sokak numara 6 eıı· 

ki dOkkln. 

Ltrıı 

40 

136 Buca aeağı mıhılle 9 çeıme sokak 27 eekl 19 
ıaj v~ ıJmdl 27 tıj nomarıt. dOkkao. 

5Q 

137 Boca ıeağı mahalle çay ıokak 4 eakj 2 taj Vf' 

ıfmdl 4 taj numarala dOkUo. 
JOQ 

138 Bacı yakarı mahalle intikam aokalç 31 eski nu· 
mırah dGkk4o. 

2Q 

139 Bucı yukarı duatepe eokak 12 eekl 10 tej ve ıoo 
timdi 12 numara t•j dükkııo. 

140 Boca yakarı Ziller sokak 7 eıkl 7 taj nomarah 100 
kArglr dftkk4n. 

141 Buca yukarı lloaıtepc 21,23 eski 17,l tıj ve 25 
şf mdl 23 nomaratıj alan dakkdo. 

142 Bacı yukarı tınaztepe 6 eıkf nomırah dükkıio. 20 
143 Boca avığı mahalle üç kuyulardaki mecidiye cıd 100 

deılnde 1 · 2 ve ılmdl l oauıararıj alan kah· 
ve hane. 

14.4 Boca aşağı nalbant mehmel sokuk 46 aekl 30 250 
numaratıjh fmn. 

145 Buca eııığı nalbant mehmet eokak 48 «l&kl 32 50 
tıj numaralı dtıkUn . 

146 Bucı •tığı belediye 65 eıkl iS laj ve timdi 63 76,70 
taj numara ılao kahvehane. 

14 7 Boca aoağı belediye 62 eıkl 50 laj ve ti mdl 64 60 
numara taj alem dGkklo. 

148 Baca yukarı zafer 62 eski 48 t11j ve şimdi 50 taj 400 
numara alan kahvehane. 

149 Boca yukarı mahalle bıyram ağa sokak 1 elikl 65 
numara l ııj numaralı halen e• halinde kalla · 
oılao dükUn. 

150 Giizelyurt havra mahallesi şen eokık 27,27.l eekl 1500 
numaralı 93,80 metre murabbaı yağhane ve dftk· 
kAo. 

Yukarıda yazılı emvalin mGlklyetlerJ peelo veya ikinci ter&Jp 
ıaeflye veslkHlld tesviye edilmek şırallrı onbeı gün mOddetle 
ırllırmayı kooolmuıtor. lbıleel 16,4,936 pereembe gfioO sut 
16 tadır. Alıcılarm Milli Emlak mOdOriyetloe müracaatları. 787 

lzmir \ 7ilayeti Defterdarlığından: 
IamlDm vergi borcundan litftril ııhell emval yaeaınna glire 

haczedilen Hasın boca mahallesi o de· oemanlye sokaAında kilo 1 
eayıı. dftkkAn tarihi llAodao hlbareo: (21) gan mtıddetle sahh· 
ğ• çıkarıldığından pey sftrmek lstlyenlerln defıerdarlık ıahslllt 

kalemine ıelmelerl. - 866 4 8 12 16 

Devlet DemiryJ1llarıudan: 
5 12 19 26 olsıu ve 3 mayıs 936 pazar gOnlerl Buca. ala· 

nında yapılacak at koıolırı mOnaeebetlle eaat 12,00 de başlamak 
ve ıon tren Aleıncıktao saat 14,00 de kalkmak ftzere yolcu 
mlk:tarmı göre Alsıncıktın k.0110 yulne mftteaddlt tenezzüh 
trenleri yapılacaktır. Biletlerde fevhlAd" tenzilat vardır. 4 5 

. lzmir Vilayeti Oefterdarlığından: 
l!ıeııınıo vergi borcundan ötQrQ tahslll emval , yasaeıoa göre 

haczedilen kahramanlar mahalleelode koca ylgiıler sokağında ka 

in 23 eayıh ev tarihi llAodın hlbareo 2 L giin mOddeıle saııhğ• 
çıkarıldığıodan pey sftrm~k tcıtlyeolerln Defterdarlık tahslllt kı· 
lemine gelmeleri. l 4 8 12 839 

baokı bloaeınıo tamamının 

mülkiyeli ıçık artırma so 
retfyle ve 844 numaralı em· 
14k ve eytam bankaeı k:a· 
nono mucibince bf r defayı 

mahıos olmak eırılle artırması 

5 · 5 · 1936 sah ga . 
nft ıaat 11 Je icra dairemiz 
içinde yapılmak ftzere 30 ,rGn 
mftddeıle 11tılığa konuldu. 

Bu 1rtırma nellceelnde eatı" 

her ne olorea olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 namı · 

rah kanunun merlyete girdiği 

tarihten sonraya mOHdlf ol· 
maeı haeablle kıymetine bakıl· 
mıyarık ençok 1rı1ranın ftz rlne 
lhıleel yapılacaktır. Sıtıı 844 
numaralı emllk ve eytam ban. 

kaeı kanonu hakGmlerloe göre 
yıpılacı~ındın ikinci artırma 

yolu ur. Satıt peıla para ile olap 

müşteılden yalnız yüzde jklbu· 
çak delllllye ı.naerafı al.oır. 

ipotek eahlbl alacaklılarla diğer 
alAkadarlımn ve lrtUak hakkı 

aahlplerlolu gayri menkul üze· 
rlndekl haklarına hususile falı 
ye m11rda dair olan iddialarını 
işba 114n tarlbtoden hlbaren 

yirmi g!lo içinde evrakı mO!· 
bltelerlle birlikte memuriyeti· 
mlze blldirmeleıl lcabeder. 

Akel ba\de haklarJ ııpu el · 
clllnce malum· olmadıkçı pay· 
laşmadaa hariç k11hrlar 24 4. · 
1936 tarihinden itibaren şart · 

oıme herkeee ıçıkhr. 
TaUp olanların ydıde ye• 

dlboçok teminat akçası veya 

milli bir banka itibar mektubu 
ve 935·1426 doıya nomaraalle 
2 inci icra memurluğuna mG· 

racaıtled ilin olanor. 832 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEVANTE LlNIE 
AMERiKAN ExPORT LlNES 

"ExMOOR,, vapuru 12 nl · 
11oda beklenlyor1 Ne9york tçlo 
hamule alacaktır. 

S.A. ROYALE BONSGROISE 
DE NAVlGATlON FLUVIALL 

ET MARlTIME 
0 DUN A., nporu 10 nisandı 

bekleniyor, Galatz, Belgrad, 
Bodıpeet, Bratlslua ve Vtyıaa 
lçla yak alacaklır. 

SPANSKELINJE OSLO 
1•BA YARD., motörfl 11 ol · 

ıanda bekleniyor, Hayfa, le 

kenderlye Dleppe 'e Norreç 
limanlarını yok alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
ıarlhlerl ve nnlun tarlfelerl 
bıkkındı bir t11bhtlde glrltl · 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞQrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
9endell Han, Birinci K.ordoo 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

"MARDINIAN,1 npuru mart 

nihayetinde Lherpool 'e Stan· 
ıeadıo gelfp tabiyede bolu· 

nacak. 
•,TBURSO.. Hporo olun 

lptld11ında Lherpol ve Svan· 
aeadan gelip tahliyede bulu 
nıcak. 

•'GRODNO,. npuru mart 
aehaeetlnde Londra, Bol ve 

Anyenten. gelip tıhllynde bu· 
lonacak n •yal aamandı Load· 
ra n Bul için ytlk alacaktır. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAfS 
KUMPANYASJ 

0 BERCULES,. vapuru 6 ' 36 
da ıeltp 11 4 96 da ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTERDAM, 
H HAMBURG Umanları için 
ylk alae11ktır. 

0 GANYMEDES11 npuru 8· 
4·86 da beklenmekte olup ya 
kini tabllyeden ıonra BUR 
GAS, V ARNA ve KÔSTENCE 
&hunları için yak alacıkhr. 

0 GANYMEDES,. npura 20 
4 36 tarlhJnde gelip 25 ' ·36 
ıarlhlae kadar ANVERS1 ROT· 
TERDAM, AMSl'ERDAM Ye 

BAM BURG Umanları için yak 
alacak1ır. 

SVENSKA ORIENT LINIE.N 
11ALGERIA .. nporu 1!1·4·36 

da beklenmekte olup yOkQnO 
tahliyeden ıoora ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN 
ZIG, GDYNIA1 GOTE BURG 

OSLO 'e ISKANDİNAV-
YA llmanlar1 için yok .. 1 • . 
caktar. 

Alişehir Banl~ası 
~-~------...._ ........ __ ~~~--

ö Z mü tr ŞlYllb>esn 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2383 ---·· . HertilrlO (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!h ay vadeliy~ % 5 
Dır sene vadehıe % 6 faiz verilir. --------

Zahire. 4.IGm1 incir. pımnk, yapak, afyon vesaire komlayoncoluğo yapılır . Mallar geldi· 

ıtnde 1ahlplerlne en mfteald teraltle nanı •erlllr. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ll111111 

Yeni. çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nübeıen yü2.de 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
rla &leyeceginiı ilk fatura ile kolayca anlr· 
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykeııt 
Elt"ktlrlk, telefon malzeme deposu •f! 

Slemenı fabrlkıları mftmeHUI 
Pt>ştemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

SE~~i~E~~~·~~~0,!0~~~~ ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllttllllll\I •ı-------ı 
da K.ôSTENCE. GALAS. BRA ;;:; Türk Hava Kurumu § Onlventtede Döçent, 

İLE TORlNO hareket ede· § B •• •• k p • § (Manin 1'rofee6r) 

cektlr. s uyu ıyangosu s Dr. A. Safittin 
"ALBA JUUA11 nporo 16 § ~ 

' 36 dı geu1• ı 1 ' 36 da p,. 5 ŞtmdJye kadar btnıerce kı,ıyı sengin etmı1ttr § Ağız ve Diş Hekimi 
RE. MALTA. MARSILYA 'e §§ 6 ıncı keşide 11 Nisan 936 dadlr. § HHtalara hergGn ögleden 

BARSEI..ONE hareket ede· == B k • k . 200 OOO J • d = eonrı bakar. 
cektlr. ~ Qyft 1 r&mtye ' Jr8 Jr ~ lıtlkl&l c.ddeei No. 99 

"'ALBA JULIA., npuro 7 6 § AyrıCll 100.000. J~.000, 10,000 liralık ikramiyelerle S Ankara apartmanı 2 lncl kat 
:J6 da beklenmekte olup 8 6 · § 20.000 Uralık bir mQUfat vardır S Telgr~eİef~: ~ ~:2~~ 
~·A p~~~A:S~t~~E ~~~R~la\ ii1111111111ııııınıııt111111HlllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllUlllllllUllllllllllllllllli 
alacaktır. •ııllllllllllllllllllllllll~ Doktor _.1111111111111111111111111111 

Yolcu kabul eder. § A ~ 
ıı"ndaki bereket •arlhlerlle ~ • Kem a 1 Ton ay ~ 

nnluolardakl değtelklildtrdeu § ~ 
aceota mea'uliyet kabul etmet s BaMriyolog ve bulnşık, salgın lıasıalıMar müıahassısı =: 

Fazla taftıHAt için ikinci =: Baamahane iıtaayona karf1tında.ki dibek 10kak baııada 30 .. yı• ~ 
Kordon'da TıhmU Ye Tabliye § h ev 'e muayenehaneeiade Hbab 11at 8 dan akıam Hal 6 a kadar ;: = haıtalannı kabul eder. = 
btnaaı arkasında FHtellt Sperco § Mtlracaat eden hutalara yapıtma11 lbımgelea uir tahliltt To 1 
Hpur acentalıAına mGracaat § mikroıkopik muayeneleri ile •eremli haıtalara 7apılma11na cenı p 
edllmut rica oloour. ii rtllen Paomotorab muayenehanesinde montuaman yapılır. 

Tele. 2004 · 2005 · 2669 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 lllllllllHI 

Zayi 
1331 •e l:J3~ •~neatnde iz 

mir eult.nlal betlncl 11oıfındın 
aJmıt oldu~om taıdlknameyl 
11yl eutm. Yeolılol alacağım 

dan eıklılnln hGkma olmadığı · 
01 Ula ederim. 

lımlr Karı•yıka Alaybey 
cihan ıokaA11ıda 1 No. lu ha· 

oede Ali iffet oğlu Yusuf 

Bağcılara ilan 
Ege bağ mıntakalarıodakt 11111 ıcentelerfmlzln isimleri n ıcen· 

teltrln bağcılardıo taltp edehlleceklerl en yftkıek perakende f 1· 
atler tonlardır : 

Satış 

Urla 

Çeıme 
Seferihiaar 
Kemalpıı• 
Soma 
Kırkağaç 

Balıkeıir 

Acente 
Esnar ve Ahali bankası 
Memurler kooperatifi 
Kadıoğhı Ahmet 
Esnaf ve Ahali bııokuı 

> > > , > 

Perakende saui fiyatJed 

İzmir 
> 

> 

> 

beher t•nba için 
330 kuru~ 
330 ll 

341 ) 
350 > 

342 , 

347 > 

Cezayirli Hilıeyin ~vni ve .Fııat Urla 345 , 

> > > 345 > 

" " ,, " 355 il 

Avni .Meaerretci lzmir 348 > 

" " " 349 " 
,, " " 349 il 

" " " 358 " 
Hilmi ve Namık biraderler Bergama 360 > 

Salih Nuri İzmir 336 > 

M. Fahreuin !Hımcı Akhiaar 348 > 

Kftktırtlerlmlz kurıon mGhürlil (50) ellfoer kiloluk torbılardı 

eaı.hga çıkarılmııtır. BeyneJmllel tôhreıl hıfz Londra•da (Uınlel 
Grıfftb) Jabuntuvarındı yaptmlaa tablllde9 kGkGrtlerlmlzln, 

% 99,51 eaf lyette 

olduRu aolatılmııt.r. 
KOkGrtlerlmlı bığcılık için ıon derece faldell bauaları haiz 

muzır maddelerden tımamlle Ari te en yGkee ecnebi ktıkGrtleılne 
muadlldlr. Keçiborlu kGkGtlerl Tork 

anonim ılrketl 

GedikpaşadaJandarma Satın Alma 
Komi8yonundan: 

Mahfuz ef&1f UAıtlarıoa n örneklerine uygun aıagıdı mlk· 
tarları yazılı 12 kalem kondura malıemeıl kapıla Hrf oıollle 
ekalhmeye konulmuııur. Ekalltmtıl 16 nlun 936 perıembe gGnG 
IHt 15 te Gedlkpıtada jandarma dikim eıl blnasındıld komlı· 

yonomuzda yapılacaktır. hbu mılzem~nln hepsinin bir latekllyo 
lhılell caiz oldugo gibi bir 'eyı blrkıç kılemlnln ayrı •Jrı lı · 

teklllere lhalesl de cılzdf. ller kalemin ilk gChenme n tasarla· 
nan bedelltrl hlzalaıında y11ılmıthr. Şart ••ğıdı .komllyondao her 

gtıo 1140 kurue mukablllode ahoabllir. lıteklllerln ekelltme gG· 
nG ihale sHtloden ihlal bir eaat enel lıtlyecekleıl kalemlere 
ah maleaoslı~ı mıkbuzo nyı muteber bınka kefılet mektubunu 
Te 2490 eayıb kanonda n tart klğtdıuda yazalı belgeleri de 

• bul mektuplarını komlıyooumo11 'ermlı bulanmaları. 

Mıl111menln elnıl Miktarı Tuarlaa•D Bedeli ilk gChea 
Lira k. Lira k. L. k. 

Kundura kôıeleıl 78000 kilo 117000 8775 
• Hketeıl 53250 " 101175 7588 l!l 

60 
28 

" kapıolu 1775000 adet 621 25 46 
Soıtıh .. 284000 çlh 497 87 
Balık ığı keten lplfAI 500 kllo 2750 206 
Çlrlt 350 " 122 50 9 
Bılmumo '75 • 60 
Çam ııkııı 150 .. 45 
Nalça 70000 tlft 1574 
Kabara çl•lıl 10000 kllo 2600 
18 numara bakır çltl 600 " 192 
kundura kalıbı . 

" alt kıımı demtrll 600 çlft 840 
1 ~ 9 14 

25 
19 

" 50 
3 88 

91 118 12 
187 50 

14 40 

63 
16Sj 822 

Sabunları 
o M l o L""k fabrtk11ıoın u 8 

Telefon 304 7 

SABUNLARI) dayanıklı, kollaaıılı n 
blleıılzdlr. Her yerden arayınız. 

Toptan ve J'6alı.ende satış yeri 

flmid fabrikası 
Keetane pazarı 

lzmir Liseler ve Orta Okullar Sa
tın Alma Komisyonundan: 

Tabıleatıoıo yetltlr llllktarda olmama11ndan GtlrCl ekılk kılan 
Erkek Usealoln 992 Ura 68 kurut keelf ll hizmetçi yatı pHlyo· , 
nunun ln-aatı 15 nfsıo 936 çarıamba gGaG ıaat 15 te lbaleel 
ytpılmık ıız~re açık ekılhme&e konolmoıtar. Ekalltmeel htıkti· 
met binası içinde ktlhGr dlrektôrlGğftnde toplanacak olan ko· 
misyonda olıcaktır. Keıflol, ıutnamelerlal n lntıat yerini her· 
gftn Erkek lleeılndeo agrenlllr ye gGrllleblllr. 

lıteldllerln bn feln ehli olduklarını lıbat eder olmalara •eya. 
but itin denmı mlddetlnce lnpatın mee'allyetl fenalyeılnl ka· 
bol edecek mimar 'eya mtlhendlıln nyıbat ehliyeti bayındırlık 
direktôrlftgOnden taedlk edllmlt bir fen adımını lıtlhd•m ede· 
ceğlnl moıaddak ıenetle temin etmek ıureılle Ye 2490 ıayıh 

kanonun tarif eUIAI •111f ları balı olmak ıartlle Te ba kanunca 
getirilmesi gerekli belgeleri ve 74 lir• 45 karattın ibaret mal· 
ıındığın• yahrılmıt monkkat teminat makbuzu nyahnt geregl 
veçhlle ı'ınmıı banka teminat mektoplarlle tayin edilen gtln n 
eaallnde komisyona gelmeleri. 31 4 827 

111111111111111111111111 D O g T O R 1111111111111U11111111111111111111111 I 
~ Operatör Arif Y urcu 1 = ~ ~ Merkez Hastanesi Operatfirfl . 1 
:: 81&talarını her gtla 16·18 e kaur ikinci Beyler tokalı ii!ii - ~ E5 Tllrk mGzayede 11lonu karıındı 78 N.la maayenehaae· İi 

luilüüü11üiıiılmıi""""1111111111u11wmnu111m1111111ooülilllliinnillımn11111I 


