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Uzak şarkta vaziyet 

Japonya,Rusyaya Nota Verdi, Hudud
ların Yeniden Tesbitini istedi. 

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

Mongol Askerleri IJe Japon Kııvvetleri Çarpıştılar. 
Japon Kabinesinde, lngiltere Ve Rusya'ya Yakla

şacak Bir Değişiklik Bekleniyor. 
Tokyo, 10 (Rıdyo) - Mlıl 

Pttııı gııeıeıluln Harbla'den 
•ld1A• bir habere göre, alııyilz 
dıt Mongol ıakerl hududu •ı• 
rık kcıfe çıkmıo olan j•pon 
&ıbh ve •ıkerl~rtoe hftcum et 
inletir. jıpon zabitleri; konel 
lerl11l derhal Qçe : takalm etmlo 
le \ 

r 'e tlddell bir çarpııma baı 
1•tnıttar. Der iki tarif tı ayol 

&eyııt •ermlı •e neıicedt Moo 
gollır geri çekllmlılerdlr . 

0 
Tokyo 10 (Rad70) - Amini 
kide kablneıinde t•dtlAt yı· 

P•lıtıAı ıôylenmltılr. 
Sôyleaen 4Gzlerlne ~öre hı 

rlte bakanı M. Blroıa'nıa ye· talin ı·e f oro~ilof yolclnşlar .. J -~ 
: .. " Rôre Londrı ıef,lrl M. edllmlı olacıktar. Ba tebedd6· gol aıkeri Mançarl'de Edlmııo 
•çubeydera',ıo glçlrecf'ğlnl IGo Ruıya'yı da ııımln edeceği mevkllne giderek birçok rohııl 

•1al1tıhnaktıdar. ıaoılmaktadar. katleımlılerdlr. Bunun Qıeline 
BQ 1ayede lagllıne ile olın Tokyo, IO (Rıdyo) - Nltl · mahılli kunetler al•Ahlı mu 

lbttı11 l1rın balll lmktna elde Nltl g11eteal, "60 So,yet Mon· L b 1 -----------======:==:==:=::=:=:=::=:----:--- -:--- •a e e mecburiyetinde kllmıe 
lngiltere kabine8iode değişiklikler olacak! tar,. demektedir. 

l 
Tokyo, 10 ( A:A ) - Niıl 

ngif tereoin Bugiinkii Si- Nltl g••eteıl Harbinden ılarık 
aetrettltl bir telgrafta, dıı Mon 

la~hlanmasının Sebeplerı·.' goll•••a aıkerlerladen alhy ... 
ktılala 9 ıuballa Belamot el· 
nnada keıfe çıkın J•poa •· 

~tlstemleke Yollarını Temin Etmek bitlerine hlcum eUlklerlnl bu. 
dlrmektedlr. 

istiyor. Sir Samuel Hoar'ın iş Tokyo, lo (A.A) _ ıı;ı ga· 
• S J • seteel, M. Blroıa'nın ıon ba-

B&Şl 08 Geçeceğı öy enıyor c1u. h•c1tıeıer1 mtln•1ebet11e 

.., IAblınma11adaa bıheederek dl· Sovyet elçlıl M. Yareaevl ça --

111
8iliz kralı sekizind Edvar 

1111,lo•drı, 10 (Radyo) - Mor· 
,~ Poıt 11reteelne gGr.., : 

bı 11•rt ıyı lçlDde IDgllfı kı · 
c,:~llııde tıdlltt .ukaa gele· 
~ '• Lord Moelen, deulı 

Otafe 
leııı l'lı1atın1n bltımıudın eonra 

1 edee L 1 ''lo e .. t r. 
' ' rd Motlen'ln yerine Loıd 
"°'çtl 
~Ce •eyı Sımael Bomr'•n ge 

•• : •G7lenmelnedlr. 
it~ 1

' 1 itleri bıklnı dı de· 
Celtur. 

''8 b'-ı 11 değtılkllklt1r, lnglltere 
.. , 11 1•nl ıtltblıamı pltolle tld· 

t lltL .. 11ild.rd1r demektedir. "''"' ... 

yor ki : ğarmığa kınr nrd~nl yas 
0 lnglltere'nln ba yeni '~·il · maktıdır. 

yeline tebep Alm1Dyı•nın ye· M. Birotı, ıabdldl hudut 

nldea ıl1Ablaam111 we Akdeniz komlıyonanan acele olarak ıeı· 
deki Tulyerla deglomeeldlr. kili tıkllllacle bolanacakur. 

ÇGakft, laglltere lalktlmetl 
Ink, Anblıtın, f Ulltln Te 
Hind yolanu dalma temin el· 
mle bulunmak mecburiyetin· 

dedir. 
luglltere hftklimell hH• koT· 

.etlerini arıırmık mecbart1e· 
tini ıtddeale hlaletmlt fe Yafa 
da dı yeni 11keri ıedhlrler 1111· 
b11 etmekte ve o .. aıharekeler 
yftcad11 getirmektedir. 

Flllıtln'I de M111r gibi emnl 
yet ılhna almak lıılyen lagll· 
ıere, entelllcenı tenlı ıeıkllt 

tını da Flllıtln'e yerlettlrmlt 
ye genç Arab'Jarın hareketlerini 
bitik ettirmektedir. 

"Inglltere'nln Flllıtln'de te· 
yahat ıerbeealılnl ııbdld eıme· 
ılnl mobıemel görenler nrdır .... 

Londr1, 10 (Rıdyo) - Deyll 
Berald g11eteıl: 

claglltere bGkalmeli, 11ked 
huırhklrrı temin için yeni 
ılltb ve dökGm fıbrlklları açı 
cakt.r. > Demekıedlr. 

Londrı, 10 (Radyo) - Mor· 
nlng poıı; yeni ılltblanmı pro 
gramının genlılemesl dolıyıılle 
kabinede eeaıh degltlkllkler ola 
cıgını, bahriye ve hnblye ba 

M. Ditler 
M. Mussolini 
ile GörOştft Mo? 

lstanbul 9 (Özel) - lıalya 
hükurr,etinin ıekzib etmesine 
rnAmen, Alman cumur ba$ka 

~' M. Hiıler'in bir tayyare 
ıle Venedik'e giııigi ve M. 
Must()lini ile ıızun u~adıya 
görüştüğü, tekrar ıay)are ile 
Münih'e clöndügü haber veril 
mektedir. 

Solda JeUiketzede N aime ı·öyii, ağda 'aime ı·ö) Ü halkı sandallarla uba~ı kö) üne çıkarılırken .• -KüçOk Menderes'iıı taşması zannedil-
diğinden=çok fazla tahribat yapmıştır. 

Köyler, Ovalar Su Altındadır. Halk, 
ITehlikeden Sandallarla Kurtarıldı. 

----------------------.. ----------------------
Suları o Yüksekliği 3-4 Metredir. Gece Yarısı Köylo-

ler, Derin (;Qrilltüler Ve Çığlıklarla Uyandılar! 
KGç6k MendHee mıntıkl· 

ıındakl ıey14p, umold11~undan 

çok ftzla Te korkunç olmuo 
Te ıaltrın arazide yıptığı tıh 

rlbatl•D ıarfınızar, bu civarda 
birkaç köy, hakiki bir trbllke 

geçtrmtttlr. 

Bir arkıdaıamı&a ıeyllp m'D 
ıaka11nı gGadererek ıellı.ikaı 

J•pllrdık. Arkıdıtımızın nr· 
dığı netice tadar: 

HAdlee, CellAd göllala ka· 
ibararak: kendi mablılne yayıl· 

ma11ndın ziyade, k6çGk Men· 
dereı'ln fasla ıadan Q)ecraıını 

drğlıtirlp mabtellf kolllardaa 
etrafa uldırmaıından ileri gel· 
mlıtlr. 

Ôdemlı'ln arka tarafındaki 
kıynıklardan kopup gelen kO · 
çlk Mendereı, Ôdemlt. Tire 
onıında etraftan topladı~• bir 
ılrl dere ye çayların ıalırlle 

ba bale gelmlttlr. ÇOakG dlıen 
yağmur fHlıdır ye o nlıbelte 

de yeni yeni çaylar dogarmuoıar· 
Soyun bııtığı ıaba, çok ge· 

nlıtlr. Ağaçlıklar, ylktek ırısl 
ıular tllt.Jnde ıdacıklırt ben · 
lflmektedlr. Soyan lrılfıı bası 

yerıie 3 4 metreye kadar ylk· 
tehoektedlr. Btzı k111mlarda 111 
kıt zer'lyatının ekin, balda 
gibi mıluullerln fld1nlarının 

yeıll açlar• görlnmektedlr. Y •· 
ol , buralarda ıa ınlyeıl alçık 

hr. Fakat bHı kGyler arıııındı 

meıelA Naime, Subııı, Tolum, 
Arabcı köylerinde, Adeıı denizde 
fmlı gibi, aerbeat ıtrbeıı •ndal 
ile gesllmekıedlr. Eııten halk, 

Tulum köyü,,<le hildliahmer çadul<ırı ve kenarda yııkarıdtJn baş· 
lıyarak halkı kurıarmalc için çok çalı$an Subaşı parti ocak reisi 

Hamdi, Naime klJyü muhtarı Süleyman oğlu Mehmet ve 

Subaşından Osman .. 

ha ıaretle kortarılmıt ve t•tın cektlr. Da aradı oana da kay· 
mııtır. detmek JAıımdır ki, au baıkı· 

Tepeköyden hlbaren blrbuçak nını muaı kalın k3y eT)erln· 
•athk bir nıbı yOrClyltGnden deki bitin 11blreler, r.tyı n•· 
10nra ilk karoılaaan Arabcı lre mahvolmatlor. Korıalan 

köy6d6r. Yaraıı aadı, yır111 kmm peUıdır. 
karada bir köy .. Ba k:urtalın Menderu, cama gQal kı· 

kı11m da arulmn yakıeklltlne barmıı n tıımaotar. 

borçla .. Diğer evlerin arHıodı Naime köym 
VeoedlkHrl, ıalar akmıkııdır. Felaketin elddellhıi harada 
Baradın itibaren ıular derin· kopmaetar. Nehir, 11bıyı mi· 
letmekte Te Tulom köyQne 11lt bolmuı derhal b11ıırmıo 
varılınca 1andall1r göıe çarp Te bılk, ıorlolda korıulmoı· 
mıktad1r. tor. Şimdi köyde kalan klmee 

Burada da köytın ıh k.11mın· yoktur. K.6yJGler, Hnclallarla 
dı nler ıaya gömOlmGıtGr. Subııı köytlne nakledllmlttlr. 
dığ k11mı kurtolmuıtor. Biuabl Solar, Naime köya etrafında 
köyler ar11audald arazi ile ha· 4 metredir. BllAllahmer, bu 
r1clakl ı•rlyatıo ırıık bahta köylGnCla bir kuımıaı Sabıtı'aa 
deler yerleri kılmımıotar. Sa· bir k11mını da çadırlara yerleı· 

lar kolay kolay çekllmlyeceglne tlrmlıtlr. Yiyeceklerini, içecek· 
göre, beptl de çlrlylp gide· - Sonu 4 ncü sahifede -

• 10 (Radyo) - Lt· 
l•leteıl, lngtllere'nln ıl · 

_ Sonu 3 ncü •otıifed• - Sub<Jfı mektebinde Naime köyü feldkeızedelerinden bir şurup ve Tulum kö) ünün ıu t(Jfkınmdan sonraki ıörüna,a., 



iye, Milletler Ce
mi yeti ve Çanakkale .. r 

Büyük Şef 

' 
G=Ualb>eırneıd 

w 
ltaJyan tayyareleri Dessie'yi gene homhardtman Ettiler 

Mançe ter Gardiyan gazete 
inin lsıanbul aytarmdan: 

Türk'lcr, enternaeyonalce dil· 
elinür oldular. Bu geliıme önemli· 
dir ve tamamile Atatürk'ün inisya· 
tifiuden ileri gelmiıtir. 

Milletler cemiyetinin buhranlı 
bir devreye girdiği sıralarda Türk· 
leri tamamile Milletler Cemiyetin· 
den Ye kollektif güvenlik sistemin· 
den gördük. 

Bunun için birkaç yıl geçmesi 
Iıizım geldi. 

Her ne kadar Milletler Gemi· 
yeti için hüyilk bir heyecan göe· 
termedilerse de onan bag1olıyacagı 

faydaları görmeğe baoladılar ve 
kendilerine yeni Türkiye'nin ~ere· 
finc uygun bir yer verilince bunu 
kabul ederek girdiler; cemiyetin 
ielerinde df'ğerJi ve önemli roller 
ııldılar. 

Fakat büıüa bu geliemeler eı· 
naeında realist olmaktan aynlma· 
dılar. Enternaayonalci olmadan, 
rejiyonaliet oldular. Onlar kapılı· 

rına dahn yakın olan bir işin daha 
uzak ve müphem feylerden daha 
kolayca organize edilebileceği pren· 
aibine göre hareket elmeği doğru 
bulmuılardı. 

Mustafa Kamal'in Yunanistanla 
Türkiye arasındaki gerginli~i niha• 
yete erdirip bu memleketle bir 
ittifak yapmuı, dıe eiyasada üstad· 
lara yakışır hamlelerden biri sayılır. 
11 abe§isıan 

Bir yandan Rus'Jarla bir yan• 
dan Yunan'lılarla dost olduktan 
ıonra, bu hareket noktasından 

ha~lıyarak yapılacak İf, bütün dün· 
ya toploloğonda ehemmiyet alahi· 
lecek rejiyonal bir birlik kurmaktı. 
Bu da Tdrkiye, Yunaoietan, Ro· 
manya ve Yugoslavya araeında bir 
Balkan antantı yapmak ıoretile 
baearılmı~ oldu. 

Bu birlik:, sözde kalmı~ bir 
hayal dej;ildir. Dıo siyasalarda ah· 

nacak kararlarda fikir danıcmalanoa 
lüzum gösterdiği için aktif birlik· 
tir. Bu vaziyet karımnda Türkiye, 

Milletler cemiyetinde bir Habeş mes· 
eleai ha~ gösterince tamamile ce• 
miyetten yana bir durum almayı 
d ha kolay bolmuetu. 

Vakıa bu yeni durum, Tilrki· 
yenin İtalya ile olan dostluğuna 
çapraıık geliyordu; bu doğru idi, 
fakat Tü.rk'Jer, bu suretle Milletler 
Cemiyetinin öteki azalanndan daha 
ileri gitmie bulonmıyorlardı. · 

Türkiye'nin durumunda hal· 
yayı ku~kulandıracak fili bir cihet 
yoktu. 

Açıkça görüJQyor ki, Milletler 
cemiyetinin sulhu baoaraeak kifa. 
yelli bir alet olabileceği hususunda 
eamimi inanıv, Türkiye'yi bugünkü 
Biyaeaeını gütmeğe ıevkctmiıtir. 

Bütün öteki Milletler Cemiyeti 
azalan gibi, bu siyasada Türkiye· 
nin de bir takım menfeatlerini gö· 
rettiAine fftpbe edilemez. Türkiye, 
Milletler Cemiyerinde iyi bir aza 
olduğunu gösterirse buna müklifat 
olarak Çanakkale boğazının tama· 
mile kendi kontrolu altına verile· 
ceğioi mihnine koymuıtur. 
Çanakhale Boğazı 

Delil basittir: Ak.denizde hal· 
yanlar tarafından İngiliz'lere bir 
hücum vukua geldiği takdirde yar• 
dıma çağnlan Türkiye, hemen 
kendi müdafaa sisteminin en zayıf 
noktasını dü9ünmüotür. Bu da Ça· 
nakkı.le boğazıdır. Burada görütü 
bugünkünden büsbütün tarkh bir 
dünya, durumu bugünkünden büs· 
bütün farklı bir l\lilletler Cemiyeti, 
Türkiye için bir takım tabdidler 
koymu§tor. Türkiye, bu tahdidle· 
rin artık günü geçmiş, lüzomeuıı 

ıeyler haline geldi~ine kanidir. 
Bundan dolayı, bu vaziyeti, eline 
fıreııt geçtikçe, Cenevre'de protesto 
etmekten geri kalmamı§tır. 

}'akat bugünkü durum acele 

etmeyi icabettiriyor. Milletler Ce
miyeti ile birlikte hareket huıu· 
sonda bu k.adar candan hareket 
eden Tarkiye, Çanakkale'de İtalyan 
hücumuna apaçık maruz buakıl· 

mamalıdır. Bu böyle iken, eoter· 
nasyonal bir takım kayıdlar, bugün 
Türkiye'ye Çanakkale iıtihkimlan· 
nı tahkim etmeğe müsaade ver· 
mektedir. 

Dün Dolmahahçcde 
l\'Ieşgul Oldular 

İıtanbol 10 (Ôzel) - Co· 
mor baıkanımız Kamil Ata 

Ulrk dan eabah eehrlmlzl ıe· 

ref lendirmtoler ve bugün Dol· 

mabıhçe 11rayında meıgol 

imparator, Italyan Tayyarelerine {\sı 
ŞJ Bizzat Topla Ateş Açtı. 

Tilrkiye, boğazlana tekrar ken• 
di kontrolu altına verilmesi bu· 
sandaki dileğinin öteki Milletler 

tarafından doğru ve haklı bulunaca· 
ğına kani olduğunu eöylemektedir. 

' olmuelardır. 

ltalyan Tayyareleri Miltem':di Faaliyettedirler. Ce111 

Cephesinde Yeni Hareketler Bekleniyor. lA 

,ıdiJ' 
Londra. 9 (A.A) - Babe· ıımları tızerlode nçue y•pmak· hah fJeHle eebrtol 

. l dit· 

Bir logiliz tlıtan'Ja ne elmal cephe.ılnde tan n foto~raf çekmekten geri bombardıman etmlı er rı 
ne cenup ctpheslnde ehemmi· kalmamaktadırlar. Roma 10 (Radyo) _.,. 

Türkiye, bundan haeka her· 
tayyare filosunun 
Japonya'yı ilk ziyareti 

yeıll hAdlee geçmiyor gibidir. Hemen hemen Habeılstan'ın ten bildiriliyor: 

ltalyan'lar legal ettikleri mev· btltdn şimalinde Adis Ababa CI· Adlı·Ababa'dan aJıo•:ıdl 
hangi bir harb tehdidininin kendiıi· 
ni bir müdafaa vaıiyeti üzerine 
koou!muı enternasyonal kayıdlan 

çiğoiyerek boğazı tahkime ıevkede· 
ceğini de si>ylemektedir. 

Slngapor 10 (A.A) - Bir 
loglllz aakeri tayyare Filosu 

ztlerde tahkimata deum edl· berlere göre Necael'of P dO 
ot 

ve Bale'deld Hıbeo ,l 

Bogilnkft günde meı'elenin du· 
romu bodur. Bunun ıonucu, ne 
olaca~ı, Milletler Cemiyetinin ile· 
ride göstereceği hareketlere bağlıdır. 

İyi silnhlaomıı, bugün gayret 
ve parasının çoğunu hava kuvvet· 
terine harcıyan, Balkan paktı ta· 
rafından korunan, Roeya'da kendisi 
için ekonomik ve kültürel yakın 
bir müttefik bulan Türkiye, Mil· 
letler Cemiyetinden yana bir ıiyaea 
güdmek için tamamile kifayetli 
bir mevkide bulunduğu 1'.anaa· 
tindedir. 

Daima bir takım oygunıuzluk· 
lara açık bulunan Çanakkale bo· 
ğazı, bu kriz içinde veya sonunda 
tekrar onun eline dü~ecek olursa 
o zaman, Türkiye bunun en doğru 
ve haklı hareket olduğunu hiı· 

sedecektir. 

Profesör 
Zeze Mes'elesi .. 

• ••• • 
Bir talebe bu sefer de 

bomba atmış! 
Parls, 10 (Radyo)- Kuknk 

fakGltesl profeıörft Gaston Ze· 

ze, bogOn derslerCne bıılamıı· 

tar. Sabahtan lAzımgelen ted· 
birler ılıomıı •e yalnız yeşil 

kut taeıyaolar geçerek 1alooa 
glrmi,lerdlr, 20 talebe gelmiş· 

ti. Bunlardan biri geçen ıefer 
oldoğo gibi bn ıefer de Lıkrl 

Mojo bombıeı atmıe ve derhal 

yakalanmıştır. 

Profeeör Zeze. bo h&dlseden 

sonra diğer talebe ile birlikte 

başka bir ıalona ghmle ve 

orada takrlrlnl ikmal eylemlıtlr. 

M. Mussolini 

f llotlll111 Tokyo'y• gitmek Qze· 
re Saravak'a doğru hareket et· 
mtetlr. 

logllfz askeri bava kuvvetle · 
rloln Japonya'ya bo ilk mlya· 
retlerldlr. 

Londra 10 (Radyo) - Ja· 
ponya'ya gidecek olan ınglltz 
tayyttre f lloeo, (Sldney Slmld}ln 
komınd11ı ıltındadır. 

yorlar. 

Habeı makama'ı, lıtlkeaf ya 

pan ltalyan oçıklarınıo tekrar 

faaliyete geçmlı olmaeındın do 

lıyı biraz eodiıededlrler. Uçak 

lar ıon gftnlerde yağmurlu, 

poslu deHm eden havalardan 

dolıyı eon derece gfiç vaziyette 

kalmakla beraber memleketin 

harp hattından çok uzak kı · 

Bu Da Başka Rivayet 
Fransa'dan 60 Milyon Liralık Kredi 

Alacağımız Söyleniyor. 
lıtaobol, 10 (Ôzel) - Fıanıa'dan 60 milyon Jlralak kredi 

ı1ıbllmemlz için Pırie'te mdzakereler cereyan eylediği n para 

mukabilinde Franıı~'larrn bizden fazla mıl alacakları, bu ıuı·etle 

ticari mftnasebatın lnkeaf edeceği blldlrllmelttedlr. 

••• 
Balkan Antantı Konseyi 
Belgr:ıd' da Toplanacak . 
Bu 'Toplantıya Dış Bakanımız Tev
fik Roştü Aras Başkanlık Edecek. 
İıtınbnl, 10 (Ôzel) :- Balkan antantı Hariciye nazırları 

konıeyl mart bidayetinde Belgrad'da bir toplınll yapacaklardır. 

Antant konseyinin bu toplıntHına Dıı bakanımız Dr. Tedlk 

Rtıettl Araı rlyıaet edecektir. Parlı g~rtJımelerlnden sonra yapı · 

lacak olan bo lctlmaa ônem verllmektedf r. 

Pırtı, 10 (Radyo) - Tdrklye'olo Parlı bftyOk elçisi Soad'ıo 

verdiği ziyafette, M. TltOleıko, Balkan antanta releltğln~ Doktor 

Teflk Raotft Ar11'a devretmlıtlr. 

••• 
Alman - Çek Hududunda 

Hadiseler Devamda. 
Paris projesini ç k'I e· z b. 1 N ~ y k 1 
kabul edecekti, fakat.. e er ır a ıt e Oç e er a 8 a-

Londrı ıo (Radyo) _ M. dılar. Almanya'nın Deniz Teslihatı 

Habeş imparatoru 
bntl tlmendQferf ne kadar DÇUe 

tar yapılmıı, haui aekeıt hiç 

bir ehemmiyeti haiz olmayan 

kaçak ka11balar bile yakından 

tedldk edllmleılr. 

De111le, 9 (A.A) - İtalyıu 
tayyareleri bo 11bıh Deıale'yl 

65 dakika mdddetle elddetll 

bir bombardımanı tntmuşlardu. 

Yedi tayyare imparatorun H· 

rayı (}zerinde oçoıırak kuvvet· 

il bombalar atmıelardır. 

imparator, bftyGk bir ıoğnk 

kanlılıkla tayyare topnnn biz · 

zat idare etmlıtlr. Tayyareler· 

den hiçbiri dGşftrQlememlştlr. 

ÔlGlerln miktarı ve hasarın 
dereceıl maltlm değildir. 

Gazeteciler ve ecnebi ateşe 

mllherlerl tayyarelerin oçoela · 

unı ve yftzlerce bomba atıoları 

nı &eyrederken imparatorun 

maiyet kıtaaı mılıteına olmak 

üzne tamamlle tahliye edllmlt 

olıJ! ıehlrde geri kalın birkaç 

kişi bn konetler tarafından 

kırlara aevbdlllyordu. 

Halk gazlardan korktnkların· 

dan ı~azlırını yae bezlerle ka· 
pamıelardı. Şehrin merkezindeki 

kUlee haHra n~ramıoaı dı için 

de klmıe ölmemlttlr. 

Mossollnl, muhafazak.Ar İngiliz o ç k Z • d• Hıbeı tıyyrre meydanında 
eaylavı Anold Polle bir görüı .-- rograml 0 eogıo tr • iki tayyare bulunuyordu. Ee 

meelnde, Parle tekliflerini tam Prag, 10 (A.A) - Alman · Çekoılovık hododnodı dQn y .. nı . nebilerden ölr.n olmamııtır. 

kabul edeceğt ııradı İngiltere den bir hAdiee olmoetor. Bir hudod mtıfrezenl Doğu Bohemya'da ltılyan tayyareleri dfteilrülme· 

nlo yanlıe hareketi yaztınden Brunov civarında badodon ötesine geçen Relcbnr.hre'e menıob mit lıe de tayyare toplarının 
bn projenin euya dGet6ğQnü, bir zıbftle ftç neferi tevkil etmfotlr. n tftfekler mermilerinin bir 

ıecrf tedbirleri tatbik eden Londra, 10 (Radyo) - Mornlng Poat; Alman denizaltı gemi· çok lııbetl gördlmftotilr. 

devletlerle It11lyanın ticari Ya· leıl lnoaat programının ilin edildiğinden çok daha genle oldn· Adls·Ababa 9 (A.A) - Hı· 

zlyetlnln eski teklini almaeı ~onu, Almaoya'nın blldlrlğinden ytıkeek tonıjlı denizaltı gemi· vaa ıjınıından: 
lmkimıız olduğunu aOylemlıtlr. leri de loıa etmeğe baeladığını yazıyor. 7 tane İtalyan uçığı bo 81· 

.............................................................. -------------·~ 
EILG=UAMRA Süfilemasofil<da ~lYl<gJÜfil 

Avrupa'nın 20 eenedenberi' yaptığı en büyük \"e en güzel filmi olan KLOD FARER'in ölmez eseri 

SİLAH BASINA 
' 

Bat rollerde: 

ANNA BELLA ve 

VJKTOR FRANCEN 

Bu film milyonlar sarfile yapılmış olduğu gibi bütün harp sahneleri, hakiki deniz muharebeleri eafobntmdan ıtlıamıftır 
Bu f llm için dnetly~ler Seanslara dikkat : 2- 4,20 - 6,40 - 9 da 

nihayet bn mesleği de baıarmak ol do 

kumandanlarını değtetlre:t~ 
1 Adlı ·Ababa'da ceooP ı 

ıtere sinde mOhlm barelıe 1 )'tO 
zar edilmektedir. ~ 

mftblm hidleeler Sld•ıtl0' ııf' ao 
ve Afoe'ta olacaktır· IJf 

P•1'' seferin Hıtbeelıtao el 
1ehdlt etmr.ıl de mobttdlll 

' . 
Bonon için Adlı·Abıb• Ilı!) 
diden mablm tedbirler 

edllmektedf r. vo~ 
DeBBI 10 (Radyo) -"" de 

bombardıman nedceılP ı 
b•bt 

ile 4 yarah oldogo b' 
bodl rUmektedlr. Patlayıcı .,,,f 
k•r la yangın bombaları çı ~I 

Roma 10 (Radyo) - ,,ıııı 
şal Badogllo telgref I• pb 
yor: Erltr" ve SomıU et bftf 
rlode kayde değer 

yoktur. . 
0

) 

Adlı Ababa 10 ( Rıd1 ~ • 
., • .J 

Aıer bolonmıyan ve bfl' 

ıeblr olan De11l'nlo b:,,,_ 
manı borada nefretle dJ 
mıotır. Halk heyecan tçlO 1'f 
İtalya aleyhine nDOJ•11

' 
maktadır. 

Ingiltere 
Modafaa 
Programı.. 8~ 

Londra, 10 (A.A) _.,.~Ilı) 
lngllhı gazeteleıl 300 pıof ı 
İngiliz liralık mftdıfıı ft f 

mındao babıetmekt~ ~~' 
bapta reımlğ bir tebliğ Cıs f 

bOıl 1 
mıe olmakla beraber 1,61' 
emrivaki ıoretlnde kırc• 
tadır. ,ıP 

Gene bu prograoı ı~e ol 
dar olmak Qıere pır 8d1ıf 
brelerinden de bıbst 

tedlr. te! ~ 
Yalnız Soodıy E~~f ~et 

zeteıl mQtalealırında Ô'> 
zetelerden ıyrılmıktad•'· ~ 
gazeteler hep AlroıP1' f' 
hinde bulonoyorlır. fJO 
e6yle diyor: ıııı~ 

.. Ef klrı omnmlyeolıJ .,~~ 
kn vaziyet kar;uııod• ıı-' ~ 
nazar mohteltfdr. f• •el) 

bit (f, 
rinde ittihat edlleD ,,.So_~ 
"!et varH o da Fr•081 

0~ iP' 
ittifakının Franıız J{OÇ o''~ 
beraberliğinin Bolgırlı''.,1~i 
pı lın teklif lerln •e bl''~ 
Belçika ve lneç'lo ıll:.o~' Jı 
taranın Almanya etrr A' '"1 
çember vacode ıetlrO'e 

0 
~ 

b-ıil / 
daf eyledlğidlr. Ve u d' , 
Milletler cemiyet\ adıO• d•'' 
Joglltere'nln karıeacttğı ~e 11 

nıenaleyh son hafta tçlO ~t~ 
davası blıısedlllr derecede 

gltml~tlr. 

SARIŞIN 
KARl\ E 

MART HA 
EGGERTII 

En Güzel Sesli 
En Güzel Yıldızın 
En Güzel 

14 ŞUBAT CUMA GÜN. AKŞAMI · 21.15 den 1TIBAREıT 

t 



- -Tabancayı 
Beline Dayadı. ŞEHiR HABERLE 1 

Yine mi koniernns? ---.. ···----
öldürınek istedi, 
Jabanca ateş almadı. --·-·-------Evvelki gnn Eerefpaen'da Pa· 

~aryP.rlnde bir vak'o olmuştur. 

Pazaryerlne giden l\f thmed 

oğlu İbrahim, Ômer oğlu Ve 

li'den alacağı olen 890 karo o 

istemiş, ve tebanceeını çekerek 

Veli'nin arkasına dayamış, t~· 
tlgl iki defa çekmiştir. Fakat 

bir hnenntesadOf eseri ola · 

rak tabanca atee almamıştır. 
lbrahlm ve kendisi ne yardım 
~den Mehmed ile HOeeyln ta · 

lolmoş, Vell'yl öldOrmeğe te 

tcbboe ıoçundan adliyeye veril· 
Dılılerdlr. 

ilcı·eıle Çalışanlar --.......... .---
Baş öğretnıeoleriıı 
idare ücretleri .. 

Ücrelle çalışanlora Ltlrahat 

~e zatı l~lerl için yılda azami 
15 Sün ve raporla rahakkuk 

eden hastalıklardan dolayı do 
1 ~ 1 ay izin verileceği maaş ko 

tıuı:ıunuo 13 üocd maddesinde 

Yıttılıdır. İdari işlerle mOkellef 
Ofııı b 

aş ôğretmenlerlo mun 

:anı idare ficretlerl hakkında 
8 

bu madde hOkmfine gl>re 

:namele yapılması kfiltftr ba 

k lblığından şehrimizdeki ali 

adarlara bildirilmiştir. Oaeta 
lık f 

ılnlerl iki aydan son raki 
tıllıan için munzam idare Oc 
tct" 1 

Verflmi yecektlr. 

llus 
1'1areşalı Tu
hacevski l'aris'te 
htı:•rle, 10 (R•dyo) - Sovyet 
k 61t.ıct1 halk milli mOdafaa 

0 1llh ki ea81 eal Mareşal Tuhacevs ı 
:rt, 17,40 dil Londra'dao Pa· 

e ~a ıl olmuştur. 
.. t•tla, 10 (Radyo) - Mare· 

" l'rıhaçef teki bogOn general 
~.lll ' 

elen tarafından kabul edil 
ınıe • ı t e oeref ine verilen z ya· 
Clte b h 

•ıır bulunmuştur. Tu a· 
~cf lakı, Amiral Doraooyyel ile 
''a k h b da Uvvetlerl trk4oı ar 1 

(8 ılyaret edecek ve yarın 
~ Ugftn) deniz, kara ve bava 

11 ''eıt c L ert nazırlarlle kono,a · 
''tar, 

~ Suriye'den 
a:ris' ·ıı· e bir heyet gı ı 
Pırı 

Jıl 1 1 O (Radyo) - Frnosız 
rıarn 

~•tıı entosu dış enoOmenl baş · 
.... Poı Basit bu11üo Suriye 
"qca' 1 " 
letı e esı hak kında Parls'e ge· 

ene hususi bir heyeti kabul 
h llllwttr. Ha beyer bllAbare 
~. tı 1 

b11 ı •ndaıı tarafından da ka 
edllnılştlr. 

S hir Meclisinde llararetli 
' Mü~akaşalar Oldu. ----.... -.-----------------.. ~-.. .... ..._.._ ____________ _ 
Yangın Yerinde Yeni Bir Stad Yaptırılacaktır. 

Enstitüye Gene Arsa Verildi. 
~~--......... ---------------! .. ---------------~~---..-....... 

Şehir m,.cllsf diio eaat 16,30 balık arsonın partly" tahetsf bak:- mfieseese olduğu için lstlm14lt 

da arbay doktor 8f'hçet Uz'un kıo iakl parti başkanlı~ı teklifi muamelesinin yapılması da mu· 

baekanlığıoda toplanmış ve moh okundu. izahat v•'1llmesl rica vafık göriildO. 

telif tekliflerle mazbatalar Qze edllloce göz doktoru Mltat Avukat Ahmed ŞOkrtı: 
rinde görüşmfietOr. Muhtelif kalkarak izahat verdi ve dedi ki: - Sl>zltrlm yanlıt anlaşıldı. 
mee'ett.ler Ozerlnde epey mfina · - Spor alanları mühim bir Enstitü için muhtelif zaman• 

keşalar olmuştur. ihtiyaca cevabv ermemektedir.Do fırda 27 bfn metre murabba· 

Evvclti eekt zıtbıt okunarak areada kapııla bir etad yophrı. tık yf:r lsteomlt, verilmiştir. 
kabul edllmtş, bllfthare Kare• · lacaktır. Borada boks, gOree, Proje falan yapılmadan l&leni 

yaka tramvay idaresinin 934. atletizm, eskrloı vesalr mOsa yor, bir müddet sonra bir 

senesi kot'i hcsab raporu tıs bakalar için yerler ve trlboo. miktar daha isteniyor. Bu da 

dik olunmuş, belediye on fab· ler olacaktır. Muazzam dene bl>yle olmasın demek isterim. 

rlka mm mfiatahdemlerl için cek bu tesisat için arsaya lbtl. Bu resmi bir mnesseee için lee 

bndcede 4000 liralık tahsisat yacımız vardır. meıı'ele yoktur. Demiş ve ec 

müoakateel yapılmaeı hakkında İzmlrpalas'tan geçince Vbıf zacı Faik tt>; 

ki şerbaylık • tekilli mOoa Çınar caddesi yanındaki area _ Proje yapılmışrır. 41i80 

ksealara sebebiyet •erdi. Şarbay Vb bir d" Kültür park clva metre murabbalık yer letenmle 

izahat verdi. Lfizumnnda fob· rında birer yer vardır. Atlı tir. Bunun artırılması mevzuu· 

rlkayı l~letmek veya mOoaslb epor lçtn dtışfinülen yerin ka hah! drğlldlr. Cevabını vermie 

bir talibe kiraya vermek için palı ııtadyam için tabelel muva tir. Bundan sonra reye kona· 

bu mOoakalen•n yapılması in fık- görOlüyor. Projelere gôte relı: bu mlk.dar arsanın partiye 

zamnou anlattı. Üye Faik; eoo borada bir de bina yapılacak, verllmeal muvafık görOlmilıtOr. 
zamonda iç vilayetlerle keza ayrıca bir de açık hava stadı Verilecek ada, 5 7 numaralı 
lııra buğday koruma kanona olacaktır. Bunun için 80 metre olarak teshil edilmiştir. 
yüziloden eevkiyat yapılama derinliğinde bir yer ltizımdır. Daha eonra belediye sıhhat 
dığını, lzmlr'dekl un fabrika Şehrin bayındırleomaeı nokta zabıtası tallmatoameslnlo mad 

Jarıoıo ihtiyaca yetecek on çı sından da mfihlm bir teıeb de madde mOzahresloe başlan · 
kardıklorını, belediye un fab bOetftr. mış ve .. Halkapınar suları ee· 

r!keııının kapatılması daha mo İzahatı mfiıeakib eöz alan bekesfne 50 metre mesafeye 

vafık olacağını eöylııdl. avukat Ahmed Şükra: kadar olan uhalarda yaptarı· 

Avukat Ahmed ŞftkrO, Saad - Yangın y1. rlndekl arsalar lacak yeni binalara ıu teeleatı 
Yortkoru ve Muzaffer muhtelif bize ( Mirası peder ) değtldlr. yapılması,, hakkındaki madde 

mütalealarda buhındoktan sonra Bunların bonolarını Odeyeceğtz. ozon mQnakaealara sebebiyet 

mOnakalenln yepılmaeı kabul Bunu da nızarı dikkate alalım. vermiş, bazı Azalar: 

edildi. Çorakkapı, Çeyırlıbahçe D~mlştlr. - Su elrketlol kazandırma 
ve havuzlar eınmnıo kadastro Mustafa Buldanlı: yalım, blllyoreoouz ki otrket 

ihtiyacına göre yeniden ana - Ba yardım pek yerinde bu teeleat için yftkeek ücret 

cadde otarak tesbitl rnuvafık olacaktır, alıyor. Demişlerdir. Su koya 

gôrüldOkteo sonra Ege mınta Suad Yordkoı u: larınıo birçok haelalıklara ee· 

kasının ihtiyacına cevab vere· - Spor felerlne verilen ehem· beblyet verdikleri ve bunlardan 

cek 500 bin liralık bOyQk bir mlyet mahlmdar. Bu kadar ar- lsttrıde ~dlllb edilmemesi me· 

bina inşa edilmesi için cvelce eayı vermekle ihtiyacın bir kıs selesi ozon uzadı münakaıa 
45 ve 46 numaralı adalardan mıoa cevap verilmiş olacaktır. edildikten sonra göz tabibi 

verilmiş olan 21 bin metre Verllmt:mesl doğra değildir. Mhad sOz alarak: 
murabbalık arsaya ltheten daha Demlelerdlr. - Buglloiin ııbhl kanunla 

6000 metre murabbaı ar~a ve· GöztaLlbl Mltat: rının teklif etmekte oldoğo 
rtlmesl şarbey ve Mustafa Bol· - Böyle yukarıdan inme sıhhi ıaroretlerl tam ve Umll 

danlı'nıo lehte verdikleri fza. bir hocama hayret ettim doğ · bir şekilde yapmak zarureti 

battuo sonra muvafık: gOrtıldtı. rueu. Yangın yerinde dol mık vardır. Bono yaparken memle· 

BOyOk ticarethanelerden bllmfyen geniş sahalar dururken ketin mali ve lktıeadi nokta· 

hafta ıatlll harcı olarak 50 bir taraftan gençliğin eecfye ve Jarı göz l>nOode tutulamaz. lı . 
lira alıomaeı kararlaştırıldı. mevcudiyetini yOkseltece.k mQ· mi •e eıhbf bakımdan yepılma· 
Kera ve deniz umumi nakil hlm bir eser vacuda getirile 81 lazım gelen eeyfer yapılma 
vasıtalarının hafta tatili kanu · ceğlol nazarı. dikkate almak lıdır. Sıhhat encOmeol bono 
nandan fetlfade eımelerl için lazımdır, derule ve Reşad Leh teklif etmiştir. Biz Bılkspıoar 
beleJlyeye 5 . 25 lira arasında lebfcl de teklif lehinde boloo· suyu• geçen yerde kuyu ıoyu 
hare vermeleri lı\zımgeldlği muştur. bulunamaz demekle hakh al>z 

hakkında nizam encfimenl maz Neılcede şarbay: eöyllyoruz. Kuyuların nzlyetl 

bataeı okunda ve mazbata reye - Evvela teklif in IOzumonu malumdor. .Muhtelif vesileler 

konarak kabul edildi. reye koyacağım. Dedi, 1rs11nın koyu anlarını telvle etmektedir. 

Yapılacak epor alam ve oyun verllmesl IOzumo kabul olondu. Bununla beraber yiiksek mec 

l 1 için 44 O metre mornb Menaf il umomiyeye hadim bir il ., memleketin vaziyetini de yer er 

l'EtEFON TAYYARE Si NEMASI TE~~:?N 
~-------__!_~~==~;----------~-=~-------

nazarı dikkate alabilir. Demiştir. 
Suad Yardkoru da ayol noktal 
nazarı mO.ilafaa etmiş, bunun 

B ogll n moelkl dahisi FHANZ SCJJUBEI< l 'in 

tlibi nagmele. ile btzenmlş eeneoio 
şaheser (ilmi 

SHUBERTin 
ASl{I .. 

' Arsıulunl şöhreti haiz tenör .. Hlcherd 

TA UUER" Schubert rolQnde 

.. .. d .. oya Jıaberlcri - l\liki karikatür konıik 
F oks TOrkçe sozlu u 

'lEANS SAATLERİ: ller giln 15, 
17, 19, 21.15. Cumarıesi 13 15 lale· 
be 11eaneı. Pazar 13 tc ilave seansı 

aksini mildafaa etmekle Eıbhi 
t11llmatnaroedr. gayn eıbhi bir 

madde kabul edllmlfŞ olacağını 

eöy leınlşt lr. 

l\1fib,.ndl11 Aılz, Mueıar11, Mu 
zaHti, Lnıf ö, Raelm, Sıhri vr. 

Fclk de bu madde fizl'Jinde 1!~7 

söyleml~lcr, nerfct"rle .. ,Şeblr su 

lau ş bt>kreloe elli mctr,. nıe 

eafeye keder olan hhıuloıda bu 
sularda tt'eieat yepılmaer,, şek

linde btr madde kabul olun 
muştur. Bu eıraita Muv.afft'r 

imzııelle veqlrn bir takrir red 

dolun muştur. 

"Zehirli gazludıa korunma 

ytrlerl yent yaptırılan her ev 

için mecburidir .. "' maddesi de 

(Belediyenin gösterrceğl tarzda 

Komünist 
Taslakları' .. 

•• 
Hadise çıkaranlar 
hakkındaki tahkikata 
don devam edildi .. 

Teşkll6tı esasiye kanununa 

değiştirmek maksadlle gizil ko· 

mfinlet cemiyeti teşkil etmek ve 

bonon prenslpledol yaymak 

için beyanname dağıtmaktoo 

yedi komOolst ıoelağınıo Ağır· 

cezada dörder sene hapse ve 

beı maznunun dil suçları sabit 

olmadığından beraetlerlno karar 

verlldlğiot yazmıştık. 

Bu mahkumlar; Ağırc~za sa 
looundao çıktıktan tıoora: 

- Yaba! yaıasın komOnlzm. 

Diye bağırarak Enteroaeyooalf 

eöyledlklerloden ve gürOhfi çı 

karıp evvelce dağıttıkları be· 

yannamelerde yaptaklara gibi 

mensnb oldukları gizil cemi· 

yetin f lklrlerlnl yaymağa ça 

lıetıklarıodan, zabıta memurla 

rına filen tecnü7. ve hakaret 

ettiklerinden haklarında ml\d

defumomtllkç~ ayrıca taklbaıa 

başlaomıı:ıtır. 

Don mOddef omumlllkçe; vnk· 

aya şahit olanlardan bir kıs 

mıoırı ifadeleri alınmıştır. Bu 

~On de diğer şohltler dinlenecek 

ve tahkikat hhlrllerek evrak 

mOddelumomfllğlo talebfle mOs· 

tantlkllğe verUecektir. 

Mahkemece haklarında be 

raet karara verilen Hftseyln 

Fevzi, Glrld'll Cazım, Mazhar, 

Girid'll Haeao. Zekeriya ve SO. 
reyya tabliye edilmiilerdlr. 

inekhane 
Açılacak .. 
Kayas çiftliği 
mDoasib görOld~ 

Ziraat vekAletl tar.tından 

Kayae çtf tliğt arazisi dahilinde 
yapllrılacak bOyilk inekhane 

için 30,000 metre murabbalık 

bir saba ayrılmıştır. Bu arazi 
nln letlmlU.t için yapıltn ttı · 

ıcbbüı llerllemleılr. Beş yıllık 

yeni sanayi ı•l4oında ziraat 

sanaytloe de bOyOk ehemmiyet 

verilmiştir. Onan için memle 

ketin muhtelif yerlerinde inek 

haneler ıçılıcakhr. Bunlardan 

birisi Kıyas çtf tllğl arazlılnde 

vQcude getirilecektir. 

Mfiteahhidlcrio 
Vergileri .. 

Mobaelpllkler tarafından mO 

teabhld bedellerinden kesilen 

kazanç ve buhran vergtlerlne 

mukabil alAkadarlara bazı yer· 

lerde makbuz verilmediği gö· 
rfilmOştfir. Merkezden gelen 

emirde mutlaka makbuz ilmO · 

haberi verilmesi batJlrllmlştlr. _______ , _________ _ 
yapılacaktır.) Kaydlle kabul edil· 
dikten eonra memba aularının 

damacanalarına bandrol •e kur· 

şun mOhi\r konmı!lı mecburi 

yeıl, kaynak eulartnıu beledi· 

yrc~ ll"t11;ll cdllnıeıl, halihazırda 

su saranların blray içinde bell'J 

diyrclen yrntdeo r..Pheatnanıe 

almaları muvafık görftlmOştOr. 

Cuma gfioO saat 16 da top· 

laoılmasına karar verilerek top · 

laotıya eoo •erilmlşıir. 

Şubat CUMA 

Jogtltere dlplomasfslnfo ma· 

ruf iki yıldızı ı L. Corç Jle 
Laneborl, {yeııl bir konferanş 

~aktfnl trklif etmlşftor. Bu kon · 

ferans, ufptldej maddelerin ta~: 
simi,. mevzuu Ue -.ığrp~JJcnkJır, 

Manası da şudur ; 

Boyok bslılı;IQr için yem hıı . 
zırlanması! 

Ve iki diplomat, bu suretla 
Lokarno mleakınden sonraki vo~ 

ztyetlere cevab nrllebllecr.Rlnet 
açıkçası, bogilo kabını ta,maU:tq 

olan emperyollzmlo tatmin edil· 
roeel lcabaulğlne kooldlrler. 

Bu kooferan , l tlemercı V6 

mfislemleke lstiyen dnletlerln, 

konete gftvt>nerek, eçık pazar 
)arı, iptidai madde kaynak VR 

lstlheal mıntak.alarıoı paylavma· 
lurı için kurulacağıns göm, 

Cemiyeti akvamın, ortadaki ta · 
ebhfidlcrlo maddi ve manevi 

kıymetlerini düşünmek, art•k 

bir hayli sof lıktan lbareulr. 

Zaman geçiyor, içtimai hıi 
dlseler oluyor, t>konomlk ~art 

lor dtğlşlyor. Battd haritaların 
boyalarında ve hudud çizgile· 

rinde yeııillklt!r oluyor. BOtOo 
bunlara roğmrn, emperyallr.m, 

sadecr. kılık, mevki vr.ya kt>n· 
dtıılne voeıta mUlet dt'ğl@tlrer•k 

bOtüo hüviyet ve aellyetlnl 
muhafaza ediyor. 

Soeynllzmlo acı çı~lıldarı, 
mOetemlekelerln homurtoea, 

yarı mfisıemlekelerln ltfrszları, 
beyhude birer gOrllltOdOr ve 

emperyalizm, baolara, aldırış 
bfl,, etmemektedir. ÇOnko o, 

kendi hfinerlol, ende köpek 
gibi yftzebllmek koblllyet ve 

kuvvetini, bdld kendinde la· 
şıyor. 

Patikadan bıva yollarına, 
karşı karşıya durmaktan deniz· 

fer ötesi görOp konuşmn°ı, 

Adeta saatte karada beş kllo 

metreden yfiz binlerce ldlomct · 

reye voran bllUln teknik lnkf · 

şefler, bugOnOo mOebet ilim 

ve terakkileri, bogftoOn hayat 

değişiklikleri, eıııdec" emperya 

llzm üzerine mQesı:ıir olama· 

mıetır. 

Bo koofeun11, hakikaten top 

lanacak mı, bu takdirde cemi· 

. yeti akvamın artık hOkmO h· 
lır mı; bunları do,onmOyoruz. 

Sadece, herşeye rağmen emper· 

yalfzmln bir yılan sertliği göı 

teren dip-diri rohonun yaeadı· 
ğıoa learet "tmck 1 tlyoruz. 

Yani, bOtiin mficadelelt.r ve 

mlllletler aretıı hak davaları 

daha ozon milddet küremlr.lo 

QetOnde mıeke takarak, riya· 

kıirlıklar içinde devam edip 

duracaktır. 

Bunan içindir ki, kuvvetli 

olmak, dik durmak, latlklAllnt, 

hayılyttlni, toprak bfttünlOğOoQ 

sevip kıskanan her mlllr.tlo, 

ana siyasası ve şartıdır. 

Orlıarı Ralımi Göl.-çc, 

Kamilive caddesi 
ol 

yaptırılacak. 
Tepecik: ile Halkapıoar'ı bir· 

birine bığlıyan Kıimiliye cad 

de~J belediyece yıptırılacaktır. 

Bu cadde 30,000 liraya çıka · 

caktar. 

Açık mulıaber•~ 
.Manl@a'oıu Hacırehmanlı !:ö 

yllndeo bize mektub gônderen 

okurumııza: 

Mevzuubahr;elllğlolz me&'eleyl 

doğrudac doğruya Manisa •114· 
yetfne tıfldlrmenfz lllzımdır. 

P ARiS ESRARI 
Tayyare sinemasında 



Tariht T efrikat NıJkleden: FAİK E&lSEDDfN l\öyler, Ovalar 
Su ~Altındadır. 
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Atesin Hakimi ----··..-.---' - Ba6tarcıfi l ci sayfada -

Napolyon Bouapart'ın Maceraları lorlol nrmektedlr. Eoya da 
dağıtılmıetır. Köyde tehlikeyi 

atlıtıblleu eadece iki evdir ve 
bo evler, yftbekçe bir. yerde 

kurulmuotor. 

İkinci Kısm NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Napolyoo; hnanın ve mev· 
~lloln a:üzelltğloe rağmeo ha 

eındakl ağrı benftz geçmediği 

için, kendisini bu suretle kar· 
ıılıyanları bıraktı ve ilerledi. 

Bhız ilerleyince, bftlhfil 
ııealol andıran gGzel ve ıevlmll 

hlr :k.hkıba ile olduğa yerde 
darda, kaldı. 

Bnrada yilkeek bir ağacı 

gOzel bir ıolıncak .kurulnı uı, 

genç, gQzel, earıeın hlr kadın 

ııallaoıyor, .kendisini ııallıyao 

genç mQIAzime de: 

- Dıba hıztı ... Dıho hızlı .. 
Diye bağrıyordu. 

Genç kadın birdenbire: 

- Yeter .. Yeter! .. 
Dedt. 

Napolyon'uo bndlsfnl tını· 

yamımıı olmBBına rağmen güzel 
Rellllot Nıpolyon'u hemen 
tamdı. 

"Yeter!,, demeetle e.lıncığın 

durması blroldo; gftzel kadın 

yere atlıda ve generale doğru, 

tam bir ouhluk ve serbesti ile 
koıto. Nıpolyon'on karoıeına 

geldiği vakit, zarif reveraneı 

Ue: 

- Generalim ·dedi muhırlb 
kadınlarınu:ı unottuğoouzu ea· 
nıyordum!. 

Nıpolyoo kareıeında güzel 

kadını gôrftnce, lhılyareız ola 
rak: 

- Bu... Bo Fanfın Belle· 
roz!. 

Dedi. 

Ve blrdeo kendisini topladı: 

- Pardon ·dedi· bayan Fare 
demek latlyordom. 

- Generalim, bana harp 
adımla hitab etmeof~den hem 

şeref, hem de zevk bulorom. 
ÇGakcı bana haşmet ve nezake. 

tlnfzl tabattOr ettirir. 

- Ben de bilmukabele el · 

zln mısharet ve ftnslyetlnlzl 

hiç unotmıdığımı söylemek 
isterim. 

- Generalim!. 

- Ve timdi, sizi böyle tam 
gftzelllğlnlz içtnde gördüğftm 

anda, sizi harp tebllketerine 

maruz bıraktığım lçlo keodlmt 

gOnıhkAr ve ml'!s'ul addedf · 
yorum. 

!\'ıpolyon'on gazel kadına 

11ttığı gözleri göateriyordo ki, 
general, bu kadrna tamamen 

sabtb olmak, hlçoJmn!!a Bablb 
lerl arHında bulanmak arzu 

ve hevesfnl şiddetle hissetmekte 
idi. 

Ve... iltifatlarını -bir nevi 

11401 hissiyat derecesine kadar
yOkeellerek: 

- Siz, aek tarafından ve .... 
aşk için yaratılmış bir gftzelsl· 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

. Sahip ve Bııyazganı 
Haydar Rftodü ÔKTEl\l 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
müdürft: Hamdi Nüzhet 

ldarehane!i: • 
lzmir İkinci Beyler ıokaAı 

C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf : fzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Po11ta kutu11u 405 

ABONE ŞERA1T1: 
Yıllıgı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ficreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. -GftnQ geçmiı nft.!halal' 25 kuroıtur, 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

nlz!. Bundan sonra, sizin ılllh 

taeımanıza IOzum yoktur. Maa· 
maf lh slzfn gözleriniz birer 

oktur, kurbanlarınız da pekçok 

olacaktır. 

Dedi. 

Napolyon kadın klreıaıoda da 

maharet aahlbl idi; bunun için 
içini ç~kerek ilhe etti: 

- Babıiyar kurbanlar! 

Güzel kadıo, Nıpolyon'un 

bu ıçık lfıdeelndeo blrız bo· 

zolmaklı beraber, .keudlıloe ve 

kocaııına karşı bu kadar Ult6f 

k4r davranmıı olan Napolyon'a 

karıı, geoe bQtftn ıobluğlle: 

- Geoerallm ·dedi · oimdlye 

kadar bir kurban v"rdlm ve 

baıka kurban vermeğe d" ol· 
yetim yoktur. 

Nıpolyon, az dıhı: 

- Bu kurban da ancak be 
nim .. 

O:yecektl. Fakat mClllzlm 

Fure ile göz g4'ze gelince dur· 
do. Genç mG14zlmlo vQcodo, 

Napolyon'a güzel Bellllot'on 

Oryan harb eeffnealne gizli 

olarak blnmeıfne ııkın uheb 

ve saik oldoğuno dfteOndO. 

Nıpolyon, keodlalnl talin, 
fakat, kendi kendlılne: 

- En ziyade hoıumı giden 
bu kadın olduğu halde .. Benim 
değildir! ÇOoka gftzel İnaltzı 
mıoı çok, hainlik etmlyecek 

kadar seviyor!" dedi. 

Napolyon boradan, elleri 
arkHında, yaza takallaa etmlı 

bir halde uzaklattı. 

Bo tol hareket1 genç karı 

ve kocada oldukça garip bir 
teılr husule g tirdi. 

ÇökmOş, harap olmuı bir 

hale geleo zavallı Fore, göile . 

rlle kar1B1na baktı; bu bakıştı 

Htırap ve ~ndlıe vardı . Fakat, 
genç ve gftzel kadın, BeHlzce 

kocısınıo yanını yaklııtı; baıını 

omuzuna dayadı, metf o fıklt 

yıvae bir sesle: 

- Merak etme, benim ıev· 

gfll Andrıcığım. her zamın ee· 

veceğlm erkek eade 11nelb! .. 
Dedl.. 

Bo Hhnede hazır bulunan 

mabat caaoe Lefnkart, bOtftn 

olan \arı dikkatle tetkik etmlotl 

ve aldı!• netice de eu idi: 
Nıpolyon gftzel Br.llllotı adım · 

akıllı tutulmuı, genç kadın dı 

kocHıoı olddetle sevmekte idi! 

- Devam edecek 

Subaşı köyü: 
Naime köyO balkının boraya 

nıkledilmlı olmaarna rağmen 

Subııı, kendini tehlikeden kur· 
tarmıt değildir. Nehir, bu kö 
ytıo de eteklerindeki evleri 

hHtıktın sonra, fakat çok tıh 

rlbıt yapmıdıo dlt;er köylere 

doğru nzaomıotar. Sobaıı parti 
ocak rel!İ Hamdi ile Naime 

köyft muhtarı Silleyman oğla 

Mehmed ve gene Suhaeındın 

Oamın, halkın tehlikeden kur 
tarİlmHı lçfu çok çalışmışlardır. 

Nılme'U bir yorddae demle 
tir ki: 

- Gece yarısı idi. Derin 

bir gOrillta, ono mftteıklb alt 
taraftan feryatlar duyuldo. Te 

lıela fırlayınca gnrdllk ki, Men 
dereı taemıe, ortalığı b11ıyor. 

Kaçan Kaçını?. 

Tulum köy ü: 
Bu köyün yarısı tepede, ya· 

rm ovadadır. Sular, aı:ığı kı· 

eımda en önd" raıırgeldfklerl 12 
evi, ilk ağızda harab dmh ve 

yıkmışlardır. Buradaki köyliller 

derhal yakeeklete tırmınuiıe 
lardır. 

GörQlftyor ki, Menderea'ln 

tahribatı ve geçirilen fe14ket, 

mühimdir. Tire jaodarmı kn· 

mandanı Halid ile Torbalı jao· 
darmı knmandınınıo, ve kazı 

kaymıkamlırınıo alAkılırı çok 

bcıycık olmoetor. Bu köyler 
Torbalı ve Tlre'ye aittir. Hal 

kın kortarılm11ı için ne milm 

kOnee yapılmıetır ve yıpılmak· 
tıdır. Hll411abmer de tertibat 

ılmııhr. Havalar yığııh devam 
ederae tehlike artıblllr. 

lngiliz Kabinesin· 
de Değişiklikler 

Olacak. 
-Başt.arafı lci sayfada -

kanlarından bııka diğer bazı 

bakanların da değlıtlrlleceğlnl 

yazıyor. 

Londrı 10 (Radyo) - İngl· 
llz kıbineelnden yalnız denlı 

bakanı Lord MoBBel'in çetlle· 

ceğl ve hava kuvvetleri baka· 
nıoın kabinede kalıp kalmıyı · 

cağının şimdilik belli olmadığı 

söylenmektedir. 

Kuşpalazı · 
Taalıçeeme mıbılleelode bir 

Kuopalazı vak'aaı gördlmüş, 

haatıhğa karfı sıhhi tedbir 
alınmuştı r. 

Jykıısuz bir gece takip eder. Her şey t cn:ı gvıiin ıır . l n~arı h uysull.ınır 
kcdcr ~enir v~ hi~ bi~. $eyden '.11em rıı~n olmaz. 1 fer nıuvallaki}rtirı ilk şart: 
ları dınlenmış hır vııcut \'C d ınle rıııı ış sinirlerd ir. f: gcr sıııırli iseniz, 

ISromural ·Knon. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Müsckkindir \ 'C uykuyu temin eder ve hiç bir zararı )'Oktu r, bütün 
dünya tanır. 

10 ve 2Q komprlmc)İ hnl ı up· 
ferde ccunclerdt re~cıc ile utılır. 

Knoll A.·G., kimyevi maddeler fabrika l a rı, Ludwigs hafen s/Rhin. 

Iskeaderiye'de ita ya'ya Karşı Ç~ 
Kuvvetli Tedh ·rıer Alınmaktadıt 

----------------------.. ~--------------------
ltalyan istilası Korkusu Kalkmıştır. Artık 

işgalinden Şikayetler De Azalmıştır 
1 

1 ae~ Londra 9 (A.A) 1akenderlye çeues P 

tftu boş mevkiler, b0160 
.. 

ıw 
kolceyş noktaları aeker ..,.f 

~(ır 
dan legal edilmiş ve 

Royter Ajansının 

lıı ken deriye' den 

haber aldığına 

göre, ıhı harta 
evvel Mıeır'da 

çok göze çarpa 
cık bir ııurette 

hAklm bolunıo 

İtalyan letlJAsı 
korkusunun ver 

diğl endlıe ve 

ainlrlllik bugfto 

tamamen zail ol· Mısır başbakanı Ali Malıir ve Nalıas Paşalar 

moıtor. Bununla beraber mft · ı ta türlü tefslratta bulunmak· 
temadlyen aaker gelmekte, halk tadır. 

Suriye'de Kanlı Hadise
ler Cereyan Ediyor! 

lngiliz konsoloshanesi muhafaza altındadır. 
Fransa'ya da aleyhtarlık var! 

Roma 10 (Radyo) - :Sariye Veygand Sorlye'ye gelmek üze· 

den alının haberler e•yan dik · redir. Bogünlerde bOtftn Sorl-
kıttlr ve vaziyet çok gerğiodlr. yede örfi idare illin edllec,.ğl 

Şımd11 İngiliz konsolos· umulmaktadır. 

hanesi aaker pollıı himayesi Parla 10 (Radyo) Potl 
ahındıdır. Arap ef kirı omu· Parlzlyeo gazetesinin Beyrut'tın 
mlyeel, İngiliz radyolarının 
verdiği haberler dolaylalle çok öğrendiğin e göre, Şam'da ye· 
gerğlndlr. nlden nOmayleler yapılmıştır. 

Ltıbnın ve Trabloe Şım'da Son n(lmaylolerde 10 kişi öl· 

da buhran ılddedl blr surette mftı, 12 zabıta memuru, 2 za 

ve Fransız aleyhtarlığı eekllnde Mt, 14 asker yaralınmııtır. 
gôr(Umektedlr. Sariye cumor Nümaylıçller, Rehlcumhurou 

refııf, Hamır ve Hanua'takl evini tael•mışlar; Şeyh 'focld 

hareketlerde kullanılın ılddeıll dln'fn letlf11ını lstemlolerdtr. 

oanllerl protesto etmiıtlr. Mı · Zabıta nümayleçllerden bl:rço 

sırda bulanmakta olıo general ğonu tevkif etmfotlr. 

Almanya l\lehafili, Ingil
tere'yi Tenkid Ediyorlar. 

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

lngiltere, gllçlDkleri izale etmek istemiyormuş 
ve dDnya yakın bir tehlike karşısında imiş! 

Berlfo, 10 (A.A) - Almanya 
elyaıııl mıhfellerl miloterek em 

niyet teokllAtınıo mfttekabll 

yardım andlı,mıları VHıtaslle 

temtntul tenkit etmektedir. Bu 
mahfeller loglltere'yl güçlükleri 

llzale etmek leıememekle itham 
etmekte, andlaemaların ııayıaıoı 

Ustaşilerin 

Muhakemesi 
Parla 10 (Radyo) - Uııta · 

ollerln muhakemesine bogOn 

de devam olunmue Ye Fransız 

zabıta memurlarının bir kıımı 

ile Yugoslavya zabıta 4mtrl 
Slmonovlç dln•enmlotlr. 

Zabıta memurları, suçluların 

ıftphe netlceılnde yakalandık· 

larıoı ve herkealo elinde Çe· 

koalovıkyı'dın verllmlı pH•· 

portlar bolundoğonu ve ceple· 

rinde binbeeer yüz frank ha· 
lnnduğunu aöylemlılerdlr. 

lngiliz Donanması 
Manevralar Yapacak 

Cebelftttarık, 1 O ( Rady'l) -

İngiliz Akdeofz f Uoao, deniz 

tayyırelerlle beraber manevra 

lar yapacaktır. .Ru manevralar, 

bo ayıo ylrml ikisine kadar 

dnım edecektir. 

M. Bitler 

çoğaltmak hususunda 1 gayret · 

lerlnl ve bu suretle dünyanın 

yakın bir tehlike karşuıında bo· 

luoduğu vehmini uyandırarak 

Avrupa'da korkuya sebebiyet 

vermesini takbih etmektedirler. 

Sı14blyeuar bir zat bu bo· 
eostı demiştir ki; 

- · Bu andlaşmalarıu hakiki 
kıymetlnlot tetkik etmek Al · 

manyı'ya dtğll, baeka devletler e 

düşer. Bu aodlaemaların uluelar 

eosyetetılne faldell olob o lamı . 

yıcağı ileride görülecektir. 

atıf· 
dikenli t elle kuşıtıhJl1v ~ 

1 eO 
Eo büyük gemiler 11 il 

bilmesi için lekendt!rlye t 

loranmıktadır. Jkl •1 
bOIO 

ufuk ta kara harp 6 
dl varken Mıaırlılar :keP 

0 
lerlnde İogtılz eftküttJll:f~ 
maeını memuonlyetleı 1~1~, lırdı. Fakat şimdi pol ~ 
İngiliz işgalini tenklde ..ııl 

ı.. b•'r 
göstermiyorlar. Ancı .. bellf 
ilkesi şayed yeniden fo 
olursa Veftçllerlo bile et' 

JJl 
aekerlnlo huzurondaP el 
niyet duyacakları eopbe d 
Ayol zamanda beriki ~ 

ftı 
arasındaki milnaeetıat ti 
llğlnlo bo derece öneıJJ .,ı 
lundoğo bir sırada • ı:ıı 
müzakeresine baehıoOJ881 

fık olacaktır. 

Papa Hakkıııd0 

ıkan Haberle' 
,,9. 

Ne Habeş, ne Rtı8 ı· 
• ,,9v 

Avusturya hepsı 6". 
Bertin, 10 (Radyo) ..... 

aytarındao : b~ 

Kardinal Fon Halde~ 1 
bftyük kilisede bir söf e 
mf ş ve demlıııtlr ki : ~~ 

- Gazeteler Papa b• 1,r 
öyle yalaolar uyduroY;: / 
bu Hçmatar karıısılJ 

Yot· 
etmek mümkiln oldJ• 11 

rb•11 
panıo ltalya· Habeş b•

1 
,ıe 

rııtığı, Pıpanın ~ovyet e ... 
dı"" bir muahede hnzalı e o 

•'' blsburgların tahtı çıkı:ll 
1
,, ,r 

mine çalı~tıj?ı boolsr ~ıı 
dır. Şimdi de PıpıoılJ ecJIU 
hadi oldoğu iddia 1e 
Bunlar tımamen yıl•0 

durma şeylerdir. ,ı 
Fon Halder kllfıedeJlt• 

•1' ken Naziler bir 040'.J dİft 
mılJ •e '·Hay Hitletı• ~• 
ğırm1şlardır. KardlP&l 

eelamlımıetır. , 

Mussolifl1 

Askeri şuraya 
başkanlık etrJJİŞ ı 

Roma 10 (Radyo)~~/ 
bııobakanı Sinyor d6,d 
bugün ıskr.ri şfırantD tı.0 

tnplaotıeıoı ba9kaolılc 01;,,~ Ştira uzun müddet 
lerde buluomuetur. 

Belçi ka'{f 9 
1 

0 k9 ıı~ Fraosa-Belçı r 

1
l 

ması al ey hine oil• ilı 
Lıtıınbol 10 (özrl) --;,,fl1 

Belçika eOel andl•@ tıl~ 
memnun olmıyon 20 011, 

çlka tebodh AlmaP. 
11 

,-/ 
protesto için nouı•Y1e 
Jardır. 

Misyonet'ler 
komünist prO" ,~ 

pagandası yapıf~ ~, ~ 
Şıogay 10 (Radyo)b;ııcı 

Çln'ln elmallndekl y• ,o~ f 
Yonerler komoolıl p .,er 

' 118" 
daııı yaptıklarından ıt1' 

bafazaeında eilrgOo ecJlltıl 



-KIZIL SUL 1'AN 

ABDCLHAMüD 
Muğla'da iki Başlı Çocuk 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

Hasan pa91nıu Feride saha 

nıo kendisine karşı olan ıev· 

daeını soltstlmal eulğlol btzzat 

Feride sultan söylemekte idi. 

rak, önftne tesadüf eden kapı· 

lardan birini açtı. 

Burası, Hasan paşanın yetak 

odaeı idi! 
Baf U fakat çok tatlı bir ses: 

- Kimdir?. 

Diye sordu. 

HOenOmlaal, helecanlır içinde: 

- Ben, HOenQmlsal cariye 

• 

' 
- 1 

Bllsnftmlea1, şo ana kadar 

hiçbir erkekle münasebet tut 

IDu~ de~lhll. Bunun tein aşk 
Dedir bilmezdi. Bunun için de 

Feride gibi bir padişah kızmın, 
Bıean pa91 gibi bfttOn mevcu· 

diyeti Hamtd'ln bir iradesine 

bıgh bir adama olan zaaf ve 

lneclublyetlne hiçbir min4 ve· 

renılyordu .. ·. 

niz. Dedi. Feride sultan Ha 

nımefendl Yıldız earayrna baş 

metmaab efendimiz tarafından 

davet edildiği için zatıalinize 

bakmalı:: Qzere beni gönderdiler! 

Emrinize hazırım!. 

Muğla, (Ôzel) - Bundan evelkl bir mektubumda Muğla has· 

tanesinde, bir kadının iki baeh, garip bir yavru doğurduğunu 
bildirmiştim. 

HnanOmleal'e nazaran, Feri 

de sohao, bu hususta müba· 

IAğa ediyordu! 

Zavallı Çerkez kızı... Başına 
Deler geleceğlodeu biç haber 

Bunları eöyllyen BüeoOmlBal, 

Basan paşanın yatak odasrnın 

eştğlnde bulunuyordu. 

l\f ubhlmlzde bile hayretle karşılanan bu bldlsenln bir fotoğ· 

rafını ~ônderlyorum. Resimde görftlenler, doktor ve ebe Hüveyde 

ile do~an çocuğun kendleldlr. Evelce de bildirdiğim gibi, çocuk 
ölü doğm~ştur. 

du değildi. 

Gfineş gurob etmek Ozere idi. 

bunun için bu IOks oda yan 

• karınlık idi. Gözleri odanın 
Muğla'da Zeytincilik 

• • 
BugOnlerde Haean paşa bas ziyaeına henOz alıemağı başlı ~~~~~~---~----~--~-

••landı, bu haber, l"erlde eul· yan HOenO MIBBl : So ıı Zamanlarda inkişaf Halindedir. 
tını bıbaoını ziyarete gitmek - Efendimiz blrşey ar~o 
Gıere olduğu bir sırada verildi. buyururlar mı? Diye sordu. Davalar Da Çok Yağmurludur. 
Dılbuld Feride sultanı, doğru· fiHan Paşa, İstınbo\'on ea -----..._------~~~ Muğl11, - Jıtmfzl bir ucun. tırılmağııı başlanmıştır. Bu da 
dan do~ruya Hamid davet et ray devrindeki yapma ve çok 
lblotl.... tncelmio nezuketlle cevııp verdi: 

dan bir ucuna kadar kaphyao halka parasız dağıhlacaktır. 

Bunun için Feride, m0şk61 - Hayır .. Kftlfet ihtiyar bu 
ormanlar arasında zeytin ağaç Zt'ytlncllik hakkında ilimizde 
lan en önemlisidir. İllaılzlo çok önemli çalışmalar vardır. 

hlr 1azlyeue kaldı: Babası sul yormayınız! Dedi. Fakat.. Bir 

tın Bamld'I nasıl bekleıebllfr· az sizinle konuşmak isterdim. 
hiçbir yeri yoktur ki bt:r«-ketll Ôyle umulur ki ilimiz yakın 
zeytin ağaçlarlle bezenmle olma. zamanda Tarklye'nln önemli 

dl?. B~b118ı, gelmesini bekli BOenO Misal, Hasan Paşaya 
Yordu. Halbuki Haeın paşenın bOyOlı: ve kara gözlerini çe 

eın. Fakat bu zeytinlerin hemen zeytin mıntıkalarından biri 

hepsi kendi kendilerine yetiştir. olıcaktır. 
geçirmekte olduğu haetalık, ınl virdi. Ne qldu? Rüy,amı görü 
01lllakla beraber oldukça mil· yordu? Uyku halinde mi gezi 

hiın idi. Kocasını da böyle bı yordu. Ve, lbtlyarsız bir halde 

rıknıak doğru olmıyacıktı... bir sandalja alarak karyolanın 
Feride, ne babBBını, ne de baıında bir yere çekti, oturdu. 

lı:oc k d Basın Paşa : aııını kırmak veya ız ır-
lnılı: istemiyordu. - Teı~kkOr ederim, kalka· 

'lbayet, uzun dlioOncelerden cağım. Dedi. -------

ıoorı, evveli babasını gltmeğl Büyük Bir 
~ovaf ık gördft. Beri taraftan 

• kocasının hatrım hoıetmek Kaplan Vuruldu. 
lçto 8ftsnftmlsal't bastı Basan 

P•t•nıo yanma göndermeğl ve • 
~'ndıeı gelinceye kadar baetaya • Vahşi mahlfik, az kal-
«ıenamıeaı'ıa bakmasını do sın tehlike yaratıyordu 

t«lodaı Urla civarında li6rekavı ter 

Feride, Hdanftmlsıl'I ancak ılb edilmiş ve bir kaplan öl 

larıyıo en aaf ve samimi kızı dOrGlmftştilr. Kaplının derisi, 

oldo~o için kocasının yanına dün f zmlr Avcılar derneğine 
gönderebiliyordu. teellm edllmlıtlr. 
d 8GenGmlsal, Feride ııultan· Vabei hayvanın kuyruk: ucun 

•o böyle bir emri ılınca, gô dan itibaren boyu 2,90 san 

gae ıııluntılarıoa uğradı. Genç, tlmetredlr. Derisi koyn sarı 
gcııeı ve çok çapkın olan efen ftzerlne siyah beneklldlr. Av 

dislnlq yatalı:: odaeını gl!mek... Janması epeyce zor olmuştur. 
Genç ve tecrGbeelz bir kız için Avcılar, Urla onntakasında eaa · 

~er halde t~hllkell bir işti! sen kaplan bulunmadığı için, 
9•ıeo, genç Çerkez kızının eadece domuz avına çıkmışlar, 

hıftılardınberl merakını tah· bu arada kaplanlı karşılaşmış 

Ôyle olduğu halde yılda mu. 
yolılarca kilo ztytio ve zeytin 

yağı vermektedir. 

imparatorluk devrinde bun 

lar zerre kadar bakım yilzft 

görmedi. Fakat Cumurlok ha 
kumetl bunları ihmal etmlye. 

rek Burada halya'da zeytincilik 

tahsil etmiş bir zeytin ozm1nı 

yollıyar11k bu zeytinlerin ima· 

rıoı çalı~malığa baılamıştır. ll 

muhtelif mıntakalara ayrılmış, 
her mıotıkeya bir memur atan· 

mışhr. Bunların ödevleri bu· 

luodakları mıntakılardakl zey 

tlnllklerl budama, temizleme Te 

ayıklamadır. Her ilçenin mın 

takalarında birer örnek zeytin 

bahçesi yapılmıştır. Buralarda 

köylftye ve eehlrllye parası:ı 
zeytin lşlt>rl gôsterl1mektedlr. 

ll ekim mıntakaeı özmenllğl 
tarafından zeytinciliğe dair öz 

eôzler ve tnelyelerl göııterlr 

dıvar afişleri baetırılmıı ve 

köylete dağıtılmağa, maaaslb 

yerlere verllmeğe baolınmııtır. 

Bundan başka (Zeytincilik: bil· 
gllerl) ıdaoda bir de kitap baa 

rı1ı: eden Hasan paşa, Basan tardır. İllı: kurşunu koltuk al 

P•tanın çok gftztl bir erkek tında o yiyen kaplan, bOyök MU g'"' la' da 
01rnıaı idi. bir hiddetle avcılara saldırmış, 

Btıenü Misal, kalblnJe bü fakat başına isabet eden ikinci Tatil yok mu? 
~Gk lıir helecan olduğu halde, bir kurşun, bu tehlikenin öoft Moğla'dan yazılıyor: 
81•nıo dairesine geçti! ne geçmlo ve hayvanı yere aer · Evvelce, unaf, ııanatkir ve 

Oısan Paşanın dalre~loe gl· mtıtlr. Kaplan, erkektir. bütfto dOkUo sahipleri bele. 

d,rkeo hdlftn kam HOsnft MI Bir tahmine göre, geç nlerde dlyeye başvurarak Cuma tatl. 
••l't D başına ve kalbine bOcum Abdullah ağa çiftliğinde vuru ltode mfteseeeelerlo kapıttılmaaı · 
etınlıtl! lan dişi keplaoın eşidir ve ar na 181emleler, belediye de ıalebl 

Oııın Pııanın dairesinin ka kedıı•na ıramak için boralara doğru bularak karara batlımıı 
Pıııında bir hizmetçi kendisine kadar geçmhtlr. ve bllAhıue Pazara da tahvil 

teıııdnf etti ve sordu. [ d 1 etmişti. Şimdi bu tatil, bir 

- Burodo DC loılyoreua!. Borsa a Azanın verdiği toblılc ortodoa 
- Yoldau çekil.. Pıeanın _ _ kaldırılmııtır. Ba Dtı demektir, 

hnıoa oldlyorum! -----1-------•ı na111I olur, meseli tOtftn ame· 
" Ü:.ilm satış arı: 

hl 
DüaoQmlsal'lo bu cevabı, Ç Alıcı K. S. K. s. leet, eskiden hlf tadı blrboçok 
ınıet ld ı · gOn dinlenmek fmkinı bolu· h ç e garlb bir tes r 

63 
Alyotl bira. ıo 75 11 75 

nauıe getirdi. BOsnümleal, bu. 59 O. Alanyalı 12 50 13 yorlardı. Şimdi bu znıllılır, 
111 hiçbir ebemmlyr.t vermeden 

4 7 
Len Reclyo t 2 12 haf tanın yedi gilnü mü tema 

lltlArnlığı geçti. 
44 

j Tarı . mıh. 9 7 5 J O 50 diyen çılııtırılıyor. Memleketin 

b SelAmlığın büyOk eofaaında 25 Jnhl. idaresi 6 25 7 50 dlğP.r yerlerinde vatındışlar ta· 

rıllycık; endam aynıları vardı. 238 Bugankll ıatıı tllden istifade ederken Muğla 
fteoa ı 491259 Donkil yekun esnafı, lşçlel ve balkı neden 

lı: ID &al, kadınları memnu 
1111hd ld b ·>91497 Umum .. fıydelanmısın? 

1 
• o uğuno unuttu, u &. 

11lılarda · herhalde ibtlyırsız Zahire satışları: Iıık bıkkallyeııl eıblbl 
•e to ı ç. Cinai K.. S. K. S. Ômer Yılmaz b nrauz olarak· keddle ne 
•ltı I 50 Buıtday 7 25 7 25 Anadolu - Mut.la •ll&yet 

•e... Kendisini kızarmış e e 
1•111kı 

1 
d 1 ıo obot 8 8 ve belediyesinin nızarı dlkkı· 

ır yle çok gOzel bol o. 
Ga 1204 ken. palı. 450 655 tlul celbederlz. 

ıelUğlnden ceearet bola· 

• • • 
Bu yıl Mntla'da havalar 

çok ılık, ıdetı bir bahar gibi 
geçmiştir. Sahillerde yerler ye· 

eillenmle, kır çiçekleri açılmış, 

bazı ağaçlar yeıillenmlş ve çl 
çekleomlştlr. Mo~la1 yaylı ol 

masını rağmen, gene badem 

ağaçlara yapraklanmıe ve çiçek 
açmıştır. Fakat şubat hiç te 

gOler yOzle gelmemiştir. VAkıı 
havaların iyiliği var, fakat çok 

yağıeh geçti. Şobıt la girdiği 
gftndenberl yağmur yığmakta 

dır. Ayın birinden yedisine 
kadar 18!l milimetre yağmur 

yağmıetır. Yokeek balkanlara 
çok kar dDomilştftr. BöyGklft 

dağlarına dftee11 keıılf kar ta 
bekaları" Muğlı'dan görftnmek· 

tedlr. 

Bozdoğan haberleri 
Boıdoğ•n, (Ôzel) - Bozdo· 

gao hayvan eı~lık loyarı İrfan 
Demlnlay, Nazilli'ye tayin 

edil mletl r. 
2 - Altıntaı köyftnden ka· 

ragellnln bacı kızı Havvayı 

cebren sDrftklemek. ve ırzına 

geçmekle suçlu Bieır mahalle· 

elnden Salih çuuı oğlu Meh 

med ve Ahmed, •dllyeye ve· 

tlldller. 

Bir Tavzih 
Dlleğlm, 

.. 

9 2 936 tarihli gazett>nlzln 
Oçancıı sahlfeslnln zabıta hı· 
berlerlode Zorbalar eerlevhasl· 

, le )aıtılan vak'a mftaebblblerln 

den Gtrlt muhacirlerinden Çeı· 

meli Hasan olduğu hılde yal 

nı.z Ç0>şmell Ha•an yaıılmıı 

olduğundan lOtfen ıaehlb bu 
yormanızı rica ve bllve&ile hftr 

metlerlml sunarım. 

lklçeşmelik caddesinde asri 

kulOh ve gazoz l111a1Athene 

el eahlbt Bııı"n fğlt 

Nişanlanma 
Khımpaoa mektebi muallim: 

lerinden Macide ile KOIU1r re· 

f ikimizin muharrirlerinden le 

met Aytekin Kftltdr'ün nlıın 

lırı, comırteıl akşamı çok .kı · 

lıbalak ve eamlmi bir aile hı 

•ası içinde yıpılmıetsr. Do ve· 

ılle ile nesih ve eğlenceli bir 

gece de geçlrllmlıtlr. 

Yeni olpalıları kotlularıı. 

Pazar Günkü Maçlar 
~--__,----.....,..----1~------....,,.......,,-~ 

lzmirspor, (;nzel Bir Oyunla i\ltay'ı 
2. O Mağlup Etti. 
~~~--~-----~~~ Pazar gOnD blrlocl devre dlrmiyorlardı tamamlyle Lıoıguk 

Uğlnin son haftasını geçirdik. oynayan lsmall Bakk.ı hücum 

HaVRnıo gOzelllğl sabada keclf lardo hiç oaf 1 ol mı yordu. V• 

bir kalabalık toplaoııttı. Şam bab tribünlerde oturan 11por 

piyona Qzerlode en fazla tesiri cular gibi oyunn Sftyredlyordu, 

olan lzmlrepor • Altay maı:ı Solaçık Hakkı topu ayı~ınd• 
hakem Eead'ın güzel idan~eı al f11zla tutuyor ve hücumlara bo · 

tındı geçti ve lzmlrepor, Va · zuyordu. Bu vaziyette oynayın 
hab takımını sıfıra karşı iki Alıay'ın eayı çıksramıyacağı 
sayı ile mHğlub etti. gayet tabii idi. Devrenin bit 

meııloe 2 dakika ııcala Ba~rl 
Oyunun tafeilltına girişme 

topla berebrr kalrye girdiği 
den evvel umumi vazlyeli gaz 

bir sırada favutl1: durduruldu 
den geçlreltm: penıhı. . Vahdb topu kale üst 

lzmlrspor takımı bugfin çı direğinin bir metre yftkıeğlndm 
karablleceğl en kuvvetli kad dıear1 attı. Oyun da birazdan 
roeo ile oyuna iştirak bulu u ~ Jzmlrepor'uo lehine bitli. 

noyor. Teknikle enerji lltı oy Bu oyundan evel yapılan maçlardı 
nıdı ve hakkı olan gallblyr.tl · K .S.K. 5 O Şırkspur'u, Altınor· 
kazandı. l\hğlUp tekım ise en du da 3 O Hurnava'yı m<'ğlôh 
iyi oyuncularından ŞükrO, Foad ettiler. Hu suretle K S K. bi 
ve Cemll'dco mahrum idi. Bu rlocl devre ~amplyonluğunu ka· 
na, takımımn idareelol d t rubte zandı . Sonra sıra ile fzmtrspor 

eden Vahab'ın idaresizliği ve ikinci, Alttty ve Ahıoordu üçOn· 
görüş noksanlığı da inzimam cll, Göztı>pe dördllnciidürler. 

edince siyah beyazlı onhlrio Halk sahasında: 
toplu oyunu bozuldu, gitti. Va· B ıakımları llklP.rlne devam 
hah, 3 eenedenberl ikinci ta edildi. K S K seremonlle Şark 
kımda sol mOdafl oynıyın tec epor'ı gallb geldl. Altay lzmlr· 

rftbeelz bir genci Hğ mftdaf t spor maçını İzmlrepor takımı 
3 2 kazandı. !J32 Seueslnden · 

mevkilne koydu. Sağ hafı solda, 
sol hafı sağdı oynattı. lamıtl beri mağlubiyet yüzft görmemh 

olan Ahay'ao B takımı bu 
llalLlu'nın yerine genç ve ener oyunda kalecisinin k.urbanı ol 

jlsl fazla olan O! uncular mev· mu~tar. Altanordu da Burna· 

cud iken herned~nse onları oy va'yı 7.Q yendi. 

natmadı.. Ru oyunlardan sonra Balk 
Birçok elemanlara malik olan evleri takımlara kareılaştı . BllAl 

bu kolOb, teknik idarenin bo · l O Turan'ı. Kurultay 2 1 E~· 
zukloğa ve bllhı1asa kaptan Va refpaşa'yı Tepecik te 2 O Kah · 

hıb'ın tamımlle yanlış olan ramanlar'ı mağlub etliler. 

hareket ve gôrGeft, Alıay'• da 

hı birçok maçları kaybettirecek 

gibi gözftkmektedlr. Pazar gOn· 

ka maçtı Altay for hattında 

oyunun hıılangıcından nlha 

yetine kadar yalnız bir Basri 

çalıııyordu . Orta muavin F.nver 

ve kftçftk Doğan 22 oyuncu 

meyanında en ileri idi. Hilmi 

gene Altay mOdafaaınndı var 

kuvvetlle çalıştı. Genç kaleci de 

deruhte ettiği vazifeyi muvaf· 

faklyetle bilirdi. 

Umumi bir bakış•• Altay 

takımında bir muhacim,· Oç 

muavin ve bir kaleci, f zmfr· 

•pordı lee tam takım hem de 
tamamen gOael ve ahenkli ola · 

rak oynadılar. Daha oyon baı 
lır başlamaz ağır hasan Jzmlr· 

sporlular sekizinci dakl kada 

mftdaf 1 Alinin yer ıutmaması 

yüzOoden eagaçık Reşad aerbeet 

vaziyette topu ortaladı . Solaçılı:: 

Keoşaf lopu durdutmıdan Altay 

ağlarına tıktı. Avantajı alan 

Jzmlrsporlular artık golün ver· 
dlğl oeş'e ile oynuyorlar ve 

Altay n181f 111hasındao ayni 

mıyorlardı. Nhe.ldm 27 inci 

dıklkad • Zlhoi yerden hlr 

tiitle lzmlrspor' a ikinci aayıyı 

kuandırdı. Devrenin bitmesine 

kadar pek seyrr k olarak lnkı,.r 
edeo Ahey bOcumları, muhacim 

hıt1ınd111 Baarl"drın bıeb çıhıan 
olmadığından Jzmlreporlalar ta· 

rafından kolayca ozaklıetırıldı. 

Devre de ha suretle O 2 Altay 

ıltıyhlne bitti. 
ikinci devrede Altay 6mld· 

ur bir oyun oyoımağa baelıdı. 

Fakat lzmiraporlolar elde et· 

tikleri nantejı elden kıçıa-mı· 

malı:: için bfttaa knnetlerlal 

earledlyor, ara eıra kendi uhı· 

larındı ellblrUk mftdafaayı ge· 

çlyor, Allaya gol vaziyeti ver· 

Burnava'da 
Köycnlnk faaliyeti ve 

yeni konferanslar. 
Burnnı'da Cumurlyet Halk 

partisince haz•rlırıa.n köy kon· 

fnaoıları pazar gftnft bıtlımııtır. 
Burnavı Hıeeratla mOcadele 

enB1hü9Q şef 1 Nihad iri boz ve 
parti lda:e heyeti azasından 
Etem. Altındağ köyftne, nahiye 

mOdürft Şef lk ile Burnava Ziraat 

mektebi ModOrO Bllml n pırıl 
nahiye baokanı Cemal Kavukçu 
oğlu }eıklar ve Pınarbaeı köy 

lerlne giderek eski ve yeni 

idarelerin kôycillfik bakımından 
farkları, cumurlyeıln köylft yo 

hında hamleleri ve ba,ardığı 
taler, ekonomik hlkınma alı· 

nıoda gösterdiği kalkınma fa · 

allyetlerl etrafında köy16lere 
konferans vermişler, zirai lhtl · 

yaçlarını eormuelar, öğlltle ver· 
mlşlerdlr. 

Hu meyanda, Kavaklıdere 

köyüoden dönmekte olın Halk· 
eti köycftlQk şubesi azaeından 

Kız muallim mektebi mildftrft 

Rahmi Balaban ile bir doktor 

arkad•ı Pınırbatı'n• oAramıılar 
ve doktor burada köylooan 

rağlık vaziyeti ile ılikedar ol 

moı, haııtılırı muayene etmlıtlr. 

Mersinli'de konferans 
Mersinli Parti ocağı ıckreterl 

Nazım Çetin tarafındın cuma· 
rlyet rejiminin onlklncl yılın· 

dakl btıyilk eseılerl hakkında 
bir konfennı vermlı ve alAka 

ile dtolenmlotlr. 

1 Nöbetçi Ec~aneler 1 
Bo akşam Kemerıltına Şlfa, 

K.arantloadı Eıref, Kemerde 

Kamer, Aleancek'ta Ahmed 

LGtl G ve Eerefpaeadı Etrefpap 

eczaneleri açıktır. 
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nının Paris Seyahati imparator, asilere Kar

Kemııf paşa icra PJ"murloğun 

dan; 
Roma bunkesı lzmfr şube 

ılnln lzmlr'de Buronn'da oto 

ran Kal!apzedo lbrelılm zlmme· 
tindeki alıoağından dolayı le 
raen mahcuz olop açık arıarma 

ile paraya çevrllmeeloe ka· 
rar verilen Kemalpata kazasının 

Ulucıtk karyesinde Bayramku 

yoıu mevkllnde k41n olup 
Te,rlnl aaoi 934 tarih ve 82 
No. h lapa aenedine bağh ve 

tapu kaydına ve vaziyet vara 

ka11ına göre taraf tarı farkın 

yol, gırben Karadağh Mine ve 

sa arığı, elmalen Karadağlı ve 
cennben dere lle mahdod ve 

vaziyet varabııoa göre tokrl 

rlben 5 hektar 5140 M. M. 
miktarında ve bir kıımı tfttftn 

zer'ioe elverişli ve içerisinde 

150 adet zeytin ağacı mevcut 

ve heyeti omumlyeal 3000 lira 
kıymeti muhammenell bir kıt'a 

zeytinliğin borçluya ı.lt yarı 

hissesi 12 ·3· 936 tarihine 

rastlayan perşembe günll eaat 
(11) de Kemalpaş lcraemca 

birinci artırmB11 yapılmak Qzere 

eçık artırmaya konmuetor. Bl· 
rlocl arhrmada latekllnln teklif 

edeceği bedel muhammen kıy · 

mete nazaran satılan yarı his· 
seye leabet eden 1Diklara göre 

yQzde 7 5 lnl bulmazsa en çok 

artıreoıo taahbftdd bakı kalmak 

şutlle artırma 15 g6n daha 

uzatılarak 28 ·3· 93B tarihine 

müeodlf cumartesi gOnCl Hat 

( 11) de )kinci artlrmnsı yapı · 

lacaktar. 84dlee 2280 No. h 
kanona tAbl olmadığından ikinci 

artırmada en çok bedel tek.lif 

eden mCltterlıtl namın kat'i 
ftste bırakılma muamelesi ifa 

edilecektir. 

·-----... ı-------
Pari8 Müzakereleri, Oı~ta Avrupa'da 

sulhu Temin Et inek için imiş. 
Parla, 10 (Radyo) - Çekos· 

lovakya baubakc1nı Milin Bodza, 
Çekoslovakya'nın Parls eef lri 
Stefao Hoaoekl tarafından şe 

refloe verilen ziyafette hazır 

bolunmoştor. Bu ziyafette, Fren· 

sız ba bakanı M. Alber Soro 

dış bakanı M. FlAodf'n ve Fren· 

ıız kabinesinin ekııerl ezası da 

haz1r bulanmuetor. 

M114n Bodza, bog6n Kedor · 

eay eareyıoa gidip Fransız dış 

bakanlığı genel dlreklör6n0 

görmOe ve akşam Ozerl Hat 18 
de d., FIAodeo'le Oç çeyrek -Yunanistan'da 
Yeni Kabine 

Anlaşma olmazsa, 
kral harekatında 
serbesti isteyecektir. 

Atloa, 10 {Radyo) - Gaze . 
telerln verdikleri haberlere 

göre, ikinci Yorgi çarşa""ba gB· 
no bOUln siyasi fJrlı:alar rQesa· 

smı saraya davet edecek ve 

ahvalin ıslahı için bir çare areo· 
tar coktar. 

Vaziyetin ıslahı etrafında 

fırkaler rOesası arasmda bir 

anlaşma ve nzlaıma elde edile · 
mezee, kral ho hoıoeta ıerbeıtl 
ile hareket lsılyecektlr. 

Hlıeedllen bazı cereyanlara 
göre, bu uzlaşma e!a!ıı elde 

edllemediğl takdirde M. Demlr
cıe~ın yeniden bir kabine teş 

ktlloe memur edilmesi fark ler 

reisleri t refındao tatenllecelı:tlr 

Bu yeni Demlrcle lı:abloe· 

sinde M. Mihalakopuloe'on ha· 
rJclye bahnhğına getlrlleceğl 

söylenmektedir. 

Atloa, 10 (Özel) Kral, 

general MelakHe'ı kabul et· 
mletlr. Gazetelerin yazdığına 

gôre, l\f etalı:Hı, krala, halkçı 

laran kabine kurmasını tavsiye 
etml~tlr. 

Yalan 
Rusya, Fransa'dan 
istikraz akdetmeyor. 

Parfs, 10 (Radyo) - Sovyet 
elçlllği; Sovyet cumorlyellerl 

birliğinin Fransn'dan istikrazda 

botnnacağı haberini yalanlı · 

msktadır. 

Parla, 10 (Radyo) - Mos· 
kova'ddn alınan haberlere göre-, 
Rus haktimetl, Rosya'nm istik· 

raz için mOzakerelerde bolun· 

doğu ha kandaki haberleri ya· 

laol makıa 'te yalmz bazı Fran· 

sız mQesseselerlnln Roeya ile 

mfinesebetlerlol yenileştirmek 

lsıedlklerlnl tevit eylemektedir. 

M. Bitler 
Hasta değil, Mfinih'te 

bulunuyormuş .. 
Berllo, 10 (Radyo) - Pro 

pıganda Bakanlığı; Garmlı ollm· 
ply dlarınm reeml kiieadını ya· 
pan Hltler'ln soğuk alarak basta 

olduğa haberlerini tekzlb et 

mektedlr. Bakanlık; Bhler'ln 

h41A Mftnlb'te bulunduğunu ve 

kendlı111le ııon defa olarak g6 
rOşenlerlo M. Bitler'! &Jhhatll 

gördClklerlol eöyledlklerlol bil· 
dlrmektedlr. Hltler'lo tedavlıl 

için Londra'dao doktor çağml 

dığı rivayetinin saçma olduğunu 

da ilave etmektedir. 

kadar konoımoetor. Mlllo Hod· 
za, cumur baekanı M. Lebron 

taralıodan da lı:abol edllmlı ve 

L"jlyoo DOoor nlııolle taltif 

edllmlutlr. 

ÇekosloHkya baebakanı, ga · 

zele muhabirlerine dlı:l bey• 

natandı, Fransız rlcallle koooı 

toğono ye f lklrlerlnln bo rica· 

lln fllı:lrlerUe tetabuk ettiğini 

görmekle ıevloo duydoğonu 

sOylemlttlr. 
Milıio Bodza, daha fazla tal· 

ıllAt verdiği mevaimelz ı:ördft. 

ğftoft ve çftnlı:O iki dnlet ara 

sıodc lft! edllı.nlyecek bazı hu· 

euslyetlerln mevcut olduğunu 

beyan elmit ve Parle'te; Ro· 

manya bah Karol, Yugoslavya 
krallık na:bı prenı Pol, Bulger 

kralı Borla, Sovyet dıe bakanı 
Lhvinof, Tarklye dış bakanı 

Tevfik Riltdd Araa ve Avue · 

turya başbakan muavini prens 
Starhemberg'le vokuholan mil 

kAlemelerla, merkezi Avrupa 
ıoJbun6n muhafazasına matuf 

bolundoğu Arşldftk Otto'non 

A vosıurya tahtına dönmeııl mes 

eleslnln, çok nazik olduğuna, 

Londra'nın bu lıte lhtlyatk4r 
hareket eltl~lal, kOçük ltll&fıo, 
bu mea'eleden çok endişe göe· 

termektc bolondoğono ve Pı· 

rls konotmalarınıo lklnc\ dere· 
cede bu itle de ıJAkadar ol· 

doğunu beyan eotmlı, Avustur · 

y11oın ıolhu lhlAl etmcıdcın ya· 

şayabllmesl lmkAnlarının dOeCl · 
oOlmeal IAz · mgeldlğlnl llbe 

ey'emletlr. 

"Deyll Telgraf" gazetesi, 
A voetorya'nın yaşayabilmesi için 

kendisine mallar1Dı earfedebl· 
Jecek yerler temin edilebilmesi 

l~zımgeldlğlnl ileri ıdrmekte, 

aksi takdirde Avuıtorya'nın, 

Almanya'nm kocığıoa ddtece· 

ğlol llhe ediyor. 

Ayni gazete, Almanya'oan 

olaslar kurumuna glrmeıl lA 

zımg~ldlğlnl n ç6nkd ancak 

o takdirde Avnka'da bir ealAb 

yolu bulabileceğini yazmaktadır. 

Menemen SüdO 
ı~tanhul'a taşınacak. 
İstanbul, 10 (Ôzel) - Me 

nemen ve havallelnden Istan · 

bul'a ıdt ıaeınmaaı için Ban· 

dırma lzmlr ekapreılnc huıoai 
vagonlar talı:ılıcaktır. 

Japoı1'lar 
Milli servetler için ye· 
ni bir kanun çıkarıyor 

Tokyo, 10 (Radyo) - MI· 

kao gazetesi, harbiye bakanlığı 
ne,rlyat bOrosonon, harb za. 
maolarmda mlllt ıervetlerln le· 
Jr.tllmeıl için bir kanon hnır· 

lamıktadır. Bu kanona göre 

milli ııer vetler hatb takdirinde 

derhal bakdmet tarafından it 
letllecek ve daimi bir kontrola 

t4bl tutulacaktır. Milli ıerma· 

yenin dıuarı çıkarılmamaeı için 
tedbirler olınıcaktır. 

Edvard 
Valera'ya taziyet 
telgrafı çekti. 

Londra 10 (Radyo) - Kral 

sekizinci Edvard; oğhınon öld· 
mO mOnaeebetlyle serbest lr· 
lınd.a bıevekill M. Dl> Valera· 

ya bir taziyet telgrafı gönder· 

ml~tlr. 

şı Şaşırmış (!) 
---·~---------~---Habeşistan'da isyan, malt milşkOlat varmış. 

Cenup cephesinden korkuluyormuş (?!) 
~~--~---,~~----

vı, ana, 10 (Radyo) - VI· eline geçm'ı demektir. Şimal, 

yana'nın Eko gazetesinin Deı ıark ve ceoubtakl t1&rruzlara 

ılye muhabiri, bfttftu Habetlı ve asilere karoı Necaıl ıaıır · 

tan'da ıtyHI lnrışıkhk hükftm mıf vaziyettedir. 
ferma olduğunu blldlrmekıedlr. Babeı dahiliye bakanı, tay· 

Gocam, Valeya ve Gala Tlll yare ile De8.!!le'den döomüı n 

yell11rlndekl isyanlar baseblle halen cenupts Sldanlo'ya git· 

mfthlm kovveller göoderllaılotlr. l(jlştlr. Dıhllfye bakanı, Neca· 

Boret mdstahkem mevkii Asiler tl'nlo emriyle ve tayyare ile 
eline geçmlıtlr. bu cepheye gltmlı ve askeri 

Dejazmaç, Tovayoko, Sato vaziyeti tetıplt ederek Necaşt'ye 

ve Govea mevkilerini terket· raporla bildirecektir. 
mlı ve aaller ilerlemektedir. Cenab cephesinin vaziyeti 

Aıller mOhlm mevkileri elde Necaol'ye bOyftk endleeler ver· 

elmtılerdlr. Ahmarllı: mınla · ı.0ektedlr. Habeoletan'da meli 

kaııı hemen, hemen aatlerln mftokülAt da baı1ımışhr. 

Ingiltere, Devletleri F el3-
kete Sürükl~yormuş!. 

Londra ve Paris Müzakerelerinden 
Küçük Devletler Endişede imiş. 
Berlln, 19 (Radyo) - Amlmtag ~.azetesl, Loodıa ve Parls'te 

son cereyan eden m6zakerelerden bahsederek: 

» BftUln banlar vaziyetin nezaketini göstermektedir. Slyaeet 

mebaf 111, ne yapacığıoı takdirden biz bir nzlyettedlr. Bir kı· 

sam, zecri tedbirlerin teşdidini, bir kııım da Almanyı'nın tazyı· 

kını t.aavvur etmektedir. 
Kftı;Qk devletler bu vaziyeti dikkatle ve biraz da endlıe ile 

taklb etmektedirler. 
MeıelA, zecri tedbirler Noneç'te mfthlm akisler yapmıohr. 

Bu memleket zecri tedblr1erln tlddetld aleyhine dftomOştQr. 

Bu da ~lhterlyor ki, loglltere kendi emperyaltzmlol tatbik ve 

tatmin için küçftlı: devletleri felAkete sQrOlı:lemelı:tedlr. 

Uemektedlr. 

Loid Corc'un Teklifinin 
Japonya'da Akisleri. 

Japonlar, yeni harp istenmiyorsa, huna ehem· 
miyet verilmeliöir, vaziyet naziktir, diyorlar. 

Tokyo 10 (Radyo) - lngl· Japon •lakadar mahaflll bu 

füı avam kamaraıında f ptldai meseleye çok boyok bir ehem 

maddelerln sureti taksimi halı: mlyet atfetmektedir. 

kında Lold Corç n Lıneborl lfırlclye bakanhğı ile all 

tanfından yapılan teklif, Ja· kadar olan propı1ganda vaeı 

pon slyııi mahalillode derin taları: 

akfıler yapmıetar. "Yeni harblere meydan ver· 
- memek arzuıu Hmlmiğ lee, bu 

Rus- Fransız Paktı lıe bOyOk bir ehemmiyet ve· 

Bugno Fransız 
parlimentosunda 
önemli mftzakereler. 

Parla, 10 ( Radyo ) - Ruı, 

Fransız paktının mOzakereılne 

yarın ( Bogftn ) parlAmentoda 

baılanacaktır. Bu münasebetle 

söz ıöy\lyecek olanların çok 

olacağı ıöyleniyor. Bugftn alı: 
ıama kadar 17 Hylav letmlerlol 

kaydettlrml,lerdlr. Bundan bae 

ka, M. Herlyot, M. FlAnden ve 
M. Pol Bnokor da Hrdır. 

Bu Oç hatip, pakt lthlne s6z 

eöyltyeceklerdlr. Bu pakt, 1934: 
eeneal mayıeanda M. Laval ve 

Raeyı'oın Parla bftyftk elçlıl 

Poıemlı:lo arasında imzalan· 

mı ıtır. Pılı:t, uluslar ıosyeteel 

paktına uygun olarak yapıl 

rllmelldlr. ÇaokCl, vaziyet çok 
naziktir. 

"1 apoiıya için bu meı' ele ha 

yati btr mahiyeti haizdir. Çftn · 

kd, japon topraklara, jıpon hal· 

kını beılemekten çoktan aciz 
kılmııtır. 

.. Sulh lstlyenler, aç kalan 

mllletlerln iktidarını da dilşdn · 

melldlcler.. demektedir. 

Afyon içen Çin 
Nazırı öldürüldü. 

Pekin, 10 (Radyo)- Pekin 
hükumeti, eıkl harbiye bekam. 

nın kurşuna dizildiğini resmen 

blldlrllmlıtlr. Bonon ıebebl, 

bakanm bir afyon kahvebıoeıl 

ltletmeeldlr. Bo lı.ahvebanede 

yakalanan dl\rt klel de korıo · 

ne dlıllmlotlr. 

1 - lıbo gayri menkule alt 
artırma oartoamesl 25 ·2· 36 
ıarihlnden itibaren satı• gOnllne 
kadar herkuln görtbllmesl kin 

açılı: bulondnrulacaktır. 

2 - satıı beddt def 'aten n 

peşinen ödenecektir. 

3 - ipotekli alacalı:hlarla 
diğer alAkadarlarao ve irtifak 
hakkı eahlplerloln işbu gayri 

menkul Ozerlodeki hakları ve 

hoeuelle faiz ve mBBrafa mftteal · 

Ulı: iddialarını evrakı mftsbhe· 

lerlle blrllkte işbu lllnın neşri 

tarihinden hlbaren 20 g6n 

içinde Kemelpaıa lcraema yazı 
ile bildirmeleri lazımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu alclllerlle 

eablt olmayanlar HhfJ bedelinin 

paylaemaaından hariç kalac~k· 

tardır. 

4 - Artarmaya lotlrek et· 
mek lıtlyenler gayri menkolftn 

beveti omumlyeılne takdir edf. 

len kıymete nazaran satıh!• 

çıkarılan hisseye muıılp 1500 
llraoıo yil:r.de yedtbuçok olebe· 

tlode nisbetlode pey akçasını 

veyıbot bu nlebette milli banka 

hlbar mektubunu lcıa vezntelne 

tediye vtı tevdle mecburdurlar. 

5 - Üıte bırakılma muame· 

lf'slnl mftteı1dp veyahut tf'bllğ 

olooıcak ihbarnamede tayin 

edilecek müddet içinde mQşterl 

ihale bedelini Vf'! dellAllyeelo.l 
tamamen ödemP.ye mecburdur. 

Aksi takdirde ondan evvelki 

arzey ledlğl bedelle teklif ve 
kabul r.tmezııe uobe'l gün miid 

detle açık artırmaya konularak 

talibe kat'i iii!te muımelesl ya 

~ 

mıotar. 

ltalyan sevkiyatı 
lzmir Defterdarlığından: 

devam ediyor 
N•poll l O (Radyo) - Kont 

RHıo vapuru 170 zabit Vf'! 

1900 nefer vt malzeme ile 

Erhrf'ye; Beoga raporu da herp 

mılzemeıi dolu olduğu halde 

Somaltye hareket etmişlerdir. 

Tramvay caddesinde 768 numarada osmıo namına lkrazatcılık · 
tan dolayı Karataş şubesinde tubolunao kazanç vergi@toe vaki 
itirazı Oznloe letlı:lkl itiraz komhyoououo :3,6,9;35 larlh ve 

3,9:15 ııayıla kararı ile mutrob ver~l taadlk f'dllmiştlr. 
Kendiılolo nerede bulunduğu bilinmemesi haııeblle komlayon 

kararile ikinci ihbarname lı:endlalne tebliğ ettlrtlm mittir. 
Kazanç nrglsi kanoouooo 86. ıncı maddesi dı,liletl ile tebliğ 

makamına talm olmalı: ftzere byf lyet ilin oloour. 369 

Bir Iıalyan 
Gazetesi 

Mandalardan 
Italya'ya arazi 
verilmesini isteyor· f 

Roma, 10 (Radyo) - ( ~ 
polo D'İtalya), yazdı~• b1'ıJ 
kalede, halya'oıo; gerek 10 

tere'nln ve gerekse Fr•
1111 dl' 

elinde bohıoan maod•1'r \t 
b• 

bir miktr.ar yer lstemeğe 61 
olduğunu ileri eOrmektedff· 

"I' gazete hülıiseten diyor ~ 
- Bir gere, bu m•0 )f 

Ulaelar korumun()udor. 
1 

daterlerln kendi aıosıeıO .t 
b•r 

teri değildir . Bundan 1 
genel savaşa glr01ek tçl~ll~ 
ya'ya birçok ıeyler vade ı' 
halde hiçblreey verllıııeıO ·, 

1 ırıe 
Halbuki ba eavae• ı; t f 
ı 

k ··' 
falya bir milyar frso tıt 

mlı ve 700 bin kişi "'1 
lemlotlr. 

Amerika' da fltı' 
lar F enalaşı yo~: 

Nevyork, 10 (Radyo) "",ı 
uın Amerlka'da baval•r

10
' 

d·c " 
detleneceğl eöyleomekttı 1 'dtf 

bit günlerde yağın karlar ~1, 
bire erimle ve bCltfto sok• ~1-
sular batmıştır. Bozlar ile 

ları tıkadığından sokık1'~ııtl 
halinde kalmıo, gece bD ~t 
mit sular donmuş, bol 

0 
mittir. Birçok yerlerde ,,e ~ 

l bit ve otomobiller moatto 
1 

de kalouutır. Tayyarefet (') 
"'e inmekte gftçltUt çeklJ'.le erf 

ler. Bazı mıntakalırd• ~aı 
kıtlı~ı ve mahrukat /ı ,.r 
kendini göstermiştir. ıs ; 
tanberl bir boz parçası OJ 1' 
de ktlan yedi kişi bir ı•Y 
ıarofıodan lı:ortarıhnıelırdıf• 

iki Habeş kabileii 
arasında arbede. ftl' 

Clbutl, 10 (Radyo) ....- t•bl 
ıız Somıllslndekl Bor•0 0~ r••' lesi ile diğer bir kabile ' dtl 
arbedeler çıkmıştır. Arbt 1~ ıce' çıkmı,hr. Arbedeler net ;ao 
birçok kimselerin ölosftO 

0 

ııöylenlyor. tııt 
Ogınden•de yerliler 

dıt• 
memurlarına tatlamıılır0"/ 
-------~~~! 

Uşak Aeltye Hukuk Ol 

meelnden: tJ;'~ 
Bazloel mallyento t1lıı' 

Hıcıhasan mahalleslodeJI rl 
ıe 

Bunala lbrablm verese bJI 
U~akta astarcı oğla oııııOe çıl 
tafa vereseleri aleyhiade • ~ 
alacak davaımın nakzeO g,l 

k (JJf 
mekte olan 11auha e ,e!I 

ere J 
astarcı oğlu Mustafa f oıll"' 
den oğlu Mehmed Jı rtfO 
oturmaktı lae de 01011ıo~ 
mahal belli olmadığrnda0 flrl 

davet olunmaama karar rrı6 
dlğlndeo karar m6clbloce ~el 
deiıleyh Mehmedln mob• 3 9~ 
nln muallak olduğu 16 vl 
pızarteıl gilnft eaat ood• 910' 
Hilye hukuk mııbkeo>;ııo''' 
hazır bulunması 1 üzurJJ" ~~ 
tebU~ olunur. ıı - ---~eıO" •'' "' pılacık ve iki artıro:ıll feci 
ıahakkuk edecek forlı:, 1 

ıJe." 
sini ifadan lmtloo e bO~I 
m6şterldcn bir gnrıa tJJ'~ 
hacet kalmaksızın ıcra 
tile tabell olunacaktır. erl 

1 Ol (f 
6 - Satılan gayr ,,ıo 

IOn vergi mükellef f yetl 
110 ,el 

ve yOzde 2,G de11All1° 
1 

• 

maı:ırerJye aittir. d ,,.~ 
Talip olanların veyabll '/..'~' 

n lllolğl bulunaolar•0 ,,f 
pıtı lcrasınm 935.~66 ,ı ıl 

ele a 
dosyasına mGracaat etlll 36v 
olunur. 
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Bayramlıli IhtiyacınızlL 
•• 

SUMER BANi( 
Yerli Mallar Pazarından Tedarik Ediniz 

Bu Fırsatla Peşin alışveriş edenlere birer kupon veril
mekte ve her ayın 16 sınıfa o aydan bir gün 

seçilerek; o gün mal alnnş bulunanlara kuponlarında yazılı paranın 
yOzde yüzü nisbetinde bedava mal verilecektir. 

Bilumum Devlet ve Hususi 
Taksitlerle 

l\IOessesat Memurlarına Uzun 
Verilir Mal 

lzınir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaoları 111111111111111111111111111111111111111 o o K TaO R 11111111111111111111111111111111111111• 

Mı. M•. ıa. al. komlıyonundan: ~ Operatör c at AlpQov ;; 
1 - Yalnız komııı ciheti aıkerlyeden nrllmek ve diğer ::: ev O 'J = 

malseme1Ue dlkllmeel mateabhlde alt olmak Gzere açık § Me k H • O = 
ekılhme ıuretlle mllaakaıada bulunan 1(55 tılum yaz· = ' r ez 88tanesı peratôrft = 
lık elbleeye tallp çıkmadığından ekılhme on gGn uza. ~ Almanya dın avdetle Bastal1rını berglln 111t 15 ve 18 E 
tılmıttar. § ıraıındı ikinci beyler eokağındı bımam klrttıındıkl -

2 - Jhıleıl 18,tobıt,936 ealr gGnll ı1at onbet buçukta lzmlr ~ 43 numanlı muayeaebıneılnde kebol eder. = 
de kıılada Mıı. M•. eatın alma komlıyoaandı yapıla •11111111 Telefon: Mua1enehıneıl 3:H5 1111111111111111 E•I 3203 Jfflllll• 
;:~t=~D edllea mecma IDtafl 1286 llradu. lzmir ve Civarı Sebze ve Meyve Satış 3 

' 5 
Teminata ma .. kkaıe ak~I 93 liradır. Kooperatifi idare Meclisinden: 
Şartaameal hergClD komlıyomdı gGrDleblUr. 

6 

7 

lıteklller ticaret oduında kayıtlı olduklarına dılr nılka 
g6ttermek mecburiyetindedirler. 

Ekltltme~e lıtlıAk edecekle-r 2j90 11yıh artuma •e ek· 
ıiltme kanonun iki n tıçGncD maddelerinde n tarta•· 
meılade yuıh •eılkaluı n teminat maHkkate makbus 
larlyle birlikte ihale 1aatındaa nul lkomlıyonda hlltr 

bulunmaları. 

Mıt. M•. S.. Al. K.o. dan: 
1 - Y alaıı kumqı ciheti aıkerlyeden •erllmek •e dlier mal· 

meelle dlkllmeel mlteahhlde ıh olmak na~re •o.ık ekıllt· 
me ıoretlle mGnıkandı bulonaa (500) takım kııhk 
elbleealn bther takımına nrilen bir lira yirmlbeı karat 
flat pabah gGrllldllğGnden ekellıme on giln ozıtılmııtır. 

2 lbaletl 18·Şabıt·936 ıah gGnCl ıaat oabeıte lzmlrde kıı· 
lada Mıı. M•. ıatın alma lkomlıyoauada 1•pılacıktır.. 

:ı T ıbmin edilen mecmu tutarı (525) liradır. 

4 - Teminatı mavakkate akçeıl (40) liradır. 
5 - Şartaameıl her gGa komisyonda gGrDleblltr. 
6 - bteklıl •r ticaret oduındı kayıth oldukl.arına dair ,eılka 

gGıtermek mecburiyetindedirler. 

7 - Ekılltmeye lotlrak edecekler 2490 1ayıh artırma •e ek
kaaonaaan iki •e GçDncll maddelerinde •e prtnamellnde 
yasılı vellkaları ve teminatı mn .. kkate makbuzları ile 
birlikte ihale uatladen evet komlıyoada hasır bulun· 
malan. 

Mıt. M•. ut. al komlıyonaadaa: 
1 - Konya•da bulunan Gedikli erbaı mektebi ınatbak ocak· 

ları Gçylla erlik olarak tadil edilecektir. 1ıbu ıadll iti 
açık ekıllımtye koaalmuıtor. 

2 - Tadil edilecek ocağa ah ıartname Koawa•da k 1 k ı or ıa. 8 • 
omlıyoauoda •e İzmir Mıt. M •· sat. al. komleyonun

dadır. Tıllpler .. rtnımeyl komlıyonda görebilirler. 
:ı - Tadil edilecek yemek oca~ıaın mubımmtn tutarı 640 

Ura olup moTakkat teminatı 48 liradır. 
Ekellıme 2 Mart 936 paaarhııl gftnft ıaat 10 da Konya. 
dı kor ıat. al. ko. nanda yı1pılacaktır. 

5 - lıteklller muayyen gGn •e nane temlaıt mektob nya 
makbuao ile komlıyon ~etmeleri. (~62) ıı. ı 6, 23, 29 

lzmir harici Askeri Kıtaah ilanları 
Buraau l'Clm Sa. Al. Komlııyonondın: 

1 Tamen erata için nGmonealae göre 2000 çlf t yemeni 
açık eksiltmeye konolmoıtor. 

2 Açık ekılltmed 13 Şubat 9~ 6 Perıembe glnl ıaat 15 
ıedlr. 

Umum tıbmln tatara 4900 Un olup ilk peyi 368 liradır. 
Şertnameıl n ntımoneet berglln komlıyoncla görDlebHlr. 
l~tekll 1f'rln muayyen vaktinde 8ornuadakl aıkerl utın 

alma kornlıyoauna gelmeleri. 30 ~ 6 l 1 248 

İdare meclisi baıkanı 
Ynnoı Nadi 

MCldGr 
Nlyaal 
Atıf 

Son çıkan 2 letrln !i 35 tarih n 2834 11111 kooperatif lerl 
kanonaaon bana mahtaı maddesi mucibince kooperatifimizin 
bu teıklliitı glrmeıl boıoıaada karar nrmek Clıere heyeti umu· 
mlyenln fnkalAde toplanmaıı lhım geldlıtlndea umum ortakla· 
rıa 27 ıobat 936 perff)mbe ~g6n4 ıaat 13 te toplantı yeri olan 
Bahrlbabı Halknlae gelmelerlnl yalHrmz. 

l 

2 

Ruzname 
Kooperatif lmlıin ıoa çıkan 1atıı kooperatif lerl kanonu 
çerçne1I içine glrmeıl h'lıaıonda karar Terllmeıl. 
Hali faaliyette bulunan kooperatifin kanuni tekli tktl11p 
ettikten aonra mndoıt, matlubaı n dGyoaatınıa yeni 
kooperatife deni. 

3 - Kooperatif la ıeokllltlaadırılm111 haıoıaadakl muamele· 
lerln idare meclisi tarafından takip n neticelendirilmesi 
için idare mecllılne eallhlyeı nrllmeel. 

4. - Taeflye edilecek kooperatif in tasfiye muameleılala yı· 
pılmııı •c ikmali için idare mecllılne ııallblyeı •e· 
rtlmeıl. (366) 

lzmir ve Civarı Sebze ve Meyva Satış 
Kooperatifi idare Meclisinden : 

1date mecllıl hıtlı:anı 
Yunus Nıdl 

MGdGr 
NlyHI 

Allf 
Kooperatifimizin adi yıllık toplaotaıı 27 ıubat 936 perff)mbe 

glnt'l ıaaı 14.,30 da Bıbrlbaba Halknlnde yıpılıcağındın ortak· 
larımııın g«'llmelerlal yılrarmı. 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

Ruzname 
idare meclisi •e morıkıp . reporlarıaın lncelen•eııl. 
Plllaçonaa incelene ·ek taıdlklle idare meclisinin ibrası. 
Zlraıat bınka11na ollD borçlerıa tedll ve yeniden lıtlkrn 
ıkıl ve bana benzer ve kooperatif in menafllnl ıllkader 
eden bllcilmle moamelAt ve ukudatı yapmağa '9e idare 
mecllılne tam ıallhlyet nrllmesl. 
936 · 937 ıeneid bftt.lceılle kadroıunoo taedlkl. 
istifa eden idare meclisi yerine 6 ısa! ve iki yedek azı· 
oın ıeçllmeıl. 

Mftddetlerl biten moraldpl~rıa yerine 2 moraklp ıeçllmeıl. 
İdare mecllıl •e maraklplerln boıor hakları.Gcreılerlaln 
teıbitl. 

Ôdeomlyea biate taabbftdahnın tamımen tahılll hoıo 
sonda karar verlhneel. 

Ôocekl yıllarda olduğa gibi kir '9fl Hrar h.:eahıaın tenli 
lçla idare mecllılae aalldyeı ndlmeti. (977) 

11111111110 ... 
lstanhul Beyoğlu Vakıflar Direk· 
törlflğOndeu: 

Beolktattı akaretlerde spor caddesinde 51 53, 55 57, 59 61, 
75 79 numaralı dört evlo ıadlllıı kapah z.rf ueOllyle ekılltmeye 
kon olmuştur. Keşif bedeli 17 287 lira olan ha hin projeıl ile 
fenni ve eksiltme şartnameler~ 87 koroo mukabilinde akaretlerde 
ikinci hımlt vakfı miıtnelll bymakamlığıadaa alınır . 

Muvakkat teminatı 1297 lira olup eksiltmesi 28 ıubıt 936 
cuma gOoO saat 15 de beyoğlaoda telgraf solı:tğında beyo~la 

nkıflar mOdOrlOğünde toplanacak komisyonda yıpılıcıktır. Et· 
elltmeğe glreceklerlo mimar ve mühendis olmılerı llıımdır. 

10.000 liralık bir yapı işini teahhftd edip iyi bir eurette bıtar· 
dıklaruu göıterlr resmi yerlerden getirecekleri vesikaları beyoğla 

vakıflar dlrektGrlOğO mimarını göstererek alıcaklırı •eılka Gıe· 
riae 25 şobaı 936 sah gOnOae kadar proje ve ıİrınıme lerl ala · 
bilirler. 

Muvakkat teminat akçılın ekalltme tarihinden iki gftn evve· 
tine kadar mOte•elll kaymakamlığı veznesine yatırılacıkhr. 

11 13 15 18 361 

~utalya llhaylığından: 
Aoıdolu gaz,.teeloln 6398, 6t06, 6413, 6421, sayılı nllıhı· 

larında evsaf ve şeraiti izah edilen Antalya vllayetl idari haıo· 
sfyt:slne ild ve yıllığı 15 bla lira mııhımmeo bedellt un fahri· 
kası Qç yılhk icarın• kapılı zarf uaollyle yapılan artırmada talih 
çıkmadığından 3·3·936 salı gOoG 1111 15 e kadar pazarlığa ko· 
aolmootur. Taliplerin kırkbe, bin llrıaıa ytızde onbeşl nlıbetln· 
de teminatla vllAyet mıkamında toplanın dılmi eacOmeae mG· 
racaatları bildirilir. l 1 16 21 26 360 

Devlet Demiryollarıudan: 
Aeağıda miktar, cine, muhammen m3 f lallerl yazılı çam ke· 

reste ıır11lyJ11 25,şubıt, 1936 sah gftnft ıaaı 15 ten itibaren ayr1 
ıyrı ihale edilmek ıuretlle Aakarı•da idare binasında klpalı 
zarf mıuln ile ıauo ıhaacaktır. 

Bo lee girmek l~tlyenlerla her cloıln hlsaııada yazılı mo .. k· 
kıt teminat ile kanonun tayin ettiği veelkalar ve tekllf lerlal 
ayni gGn IHt 14 e kadar komlıyoo reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şertnımeler beheri 145 kuruş mo~ablllnde Ankara, Haydar· 
paşa, E!!kiıehlr, lzmlr •e Adını veznelerinde aatılmıkıadır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cinai Tıkr.M3 l M3 muhammen Mankkat 

Çım tahtı 1 ~20,300 
" kılaı 1309,5HO 
" vagon tıhıuı 12!30,506 
" dilme 973,710 

" ııman 

.. tomruk 

11 

224.0,780 
3000 
12 14 17 

bede il teminat 

35 Lira 3203,29 Ura 
30 >I 2946,58 " 
30 " 2768,6l .. 
:rn " 2100,05 " 
22 " 3697,29 " 
18 " 3950 " 

(296 357) 
Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi ıınflan memur 

mllıtahdem •e IKlye ihtiyacımı• kalmamııtır. Buaaan bnyle it 
için beyhude yere mGracaaı edilmemeel illa olunur. 

ihtiyaç •okoanda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 
11 12 1( 17 (294.·856) 

lzmir Lise ve Orta okullar satın 
alma komisyonu başkanlığından: 

lımlr Erkek llseılnde fennf n hususi tartnamelerlne göre 
yaptmlacık olan 4. 99 lira l l kurut bedel ketlf il işçi yatı pn· 
yona 19 ·2· 1936 çartımbı gllnG ıaaı on beşte KilltDr direk· 
ıörlGğDnde toplanacak komisyonda pasarlıklı lhıle edllecektlr. 

Jıteklllerln ha hoıuıtıkl ketlf •e prtnımelerl görmek bere 
her gftn ıaat on ikiye kadar mezkur mektep dlrektGrlGgllae 
tısterme gGa n 111tlnde yGzde 7,5 pey ıkçaıı olan 37 lira 4.j 

kurut monkkaı teminat ykçaeı ahtlırı ve ba lılerl yapmığa mokte· 
dlr oldoklırını göıteren ve 2490 sayılı kanonda yazılı belgelerlle 
birlikte komlıyooıt mt'lraceatlırı. 1 6 l 1 16 

Hava kurumu lzmir subesinden: 
Kurban bayramında İzmir ve lzmlr'e bağlı kamun n ILGyler 

balkının kurumumuza bsğışlıyıcağı kurban derllerfle bığıreakları 
191k artırma euretlle 4 ·2· 36 d11n hlbuen ayrı ayrı 18tııa çıkı· 

rılmııtar. 
K.at'i ihaleleri 25 ·2· 36 ıalı gGoü eaat 16 da yapılacağıadıa 

isteklilerin tartları gôrmek ve f lat nroıek için her gCla brıı· 
lıkh arhrmıya girmek için de tbıle gftoo 1811 14 te 11Dbemlse 

oğramıları. 
Ve lzmlr'e bağlı ilçe Şubelerlle İzmir çureılodekl il •e llçtı 

tnbelerlnla deri •e bağıreak oarınmelerl dahi getlrtllmlt bulun· 
doğundan lıteklllerln bu tabeler ıeraldnl de ıabemlzden gGre· 

bilecekleri illa olunur 315 4 11 18 
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ÖKSÜRENLER 
.Mutlaka (OKAMENTOL) öksilrük 

şekerlerini tecrühe "dioiz •. 

ve Pürj en ~.sbııb" ıo en üetüo 
bir müshil şekeri olduğunu 

unutmar.ıoız. Kuvvetli müe• 

bil iıtiy~nler (~abnb Sıhhat 
Sürgüo Hapları)oı maruf ec· 
zanelerdeo arasıolnr. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeten yü~de 

20 daha az sarf İ)'atlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da üdeyecegirıiz ilk fatura ile kolayca anlı
JC1caksım:. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemrne fabrikaları mfimeeelll 

Peşremalcılar i7. 79 1'elefon 3.132 

~ ıı ıı ı 111111 ıı ııı ııı 11111 11 , 11 ıı ı ı , 111 , 1111 ı 11111 u 111111111111111111111111111 ııı ııı ııı 111111 111 111111 111 m ~ 

= Allsehir Banliası '= SIHHA'r 
Balık Yağı 

inhisarlar Umum MüdürlüğündcfJ: 
6 kO 

l - lzmlr'de çımalu tuzlasında y pılacak 34 797 lira ır 
ref 

rua ketlf bedelli 6 tane n bir mekteb ve bir kOll 

binaları topluca kapalı zarf osollyle eksiltmeye 
mu,ıor. • 1 ... k b•'·· 2 - Eksiltme 21 tobat 936 cama giınil eaat 11 de • 
ta fnhfsarlar binasında lrnmtsyonda yıpılacakrır. 

!l - Muvakkat ıemlnatı ~609 lira 82 kuruştur. 11 
ıot• 4 - leteklller ihaleden enaz 5 gün evvel lnhlearla~ Jdıl~ 

oubeslne gelerek dlplomah mimar veya mıibendıs 0 ki• 

5 

larını ve evvelce eoaz 20,000 liralık bina tel r•P11

11~ 
rıoı mukavele ve kabul raporu surttlerf yle ispat '

1 
11, 

ten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 173 ktlf ' 
mukabilinde eksiltme evrakını fstlyebllirler. ıô • 
Bo vesolld bul kapalı zad lar ihale güna saat taın uııı!f 
kadar komleyon relellğlotı makbuz mukablllode ver 
olmalıdır. 5 11 14 18 V 

inhisarlar Umum Mlidürlüğündc11: 
ıııc' l - lohtearlır idaresinin Çam11ltı tu~laeında yaptır• ,rl 

26215 60 llrı keoif bedelli çavam ambarı lupılı ' 
ueullyle elnlltmeye konulmuştur. ,tı:ı 

2 - Ekelltme 20 tubat 9:16 peroembe gilnO eaet 11 de ~ 
t11ota lohlsarJor btoaeıodald komtıyoodı yapılacıkt11· 
Muvakkat teminat 19:1~ Ura 17 kuruştur. ,ı 
t to•• eteklller ihaleden enaz beo gOo enci lnblıarJar ıd'ıı' 
şabeehıe gelerek dlplomıla mimar veyı mftbcndl!! 0 ~· 

. dil~ 
lırını ve evvelce demir çatılı rnoaat yıpmıo bol00 ıl~ 

' ______ ,.... ·--------- NorVCÇ)'tı · 11 m il alii' ı~lo 
rina Halık Yağıdır. Şer· 

lannı mukavele n kabnl raporu enretlerlyle tepal et ıt. 
t en ve fenni ehliyet veelkaeı aldıktıto sonra t 35 k0

' --== -- ü~müır ş lYJ b ~w~ Ü 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi hiuasmdıı 

TELEFON: !2363 ---···---
Hertflr)ü (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapıllr. 

nıok bilinde keolf evrakını fetlytbllhlt·r . 
11
, 

5 - Bo veaalki b,.vı kapalı zarf la tbale giloQ Hat tıuı ıOııe 
kodar komisyon retııltğlne makbuz mukabilinde ,er 0 
bilir. 4 7 11 15 ~ 

bet Gibi lçilebilir. iki De· 
fa Siiziilmüştür. -Biricik Sataş Yeri 

HAŞDURAK •11111111ıım1111111111111-.. Doktor ...-ıı t111111111111ıııııııııı~ 
A. ((emal Tona y 

= Vadesizlere % 4 Hamdi N nzhet 
- Mevduat Sartları: A!tı oy vad(·liy~ % 

5 . . . s ım. H HAT 
=: ' Bır sene vadch .-e % 6 fot:ı vt·rılır. = 

1 . ~ EECZANEs· -1 - Buıeriyolog rn bulnşıl.·, .mlgw lıtl.\tulıklur miitohas~ısı . 
Zahire, OzOm, incir, pamuk, yapak, afyon •eealre koml~yonculoğu yapılır . Mallar geldi· l .-ı I= Bumahane iıtuyoou karııeanda.k.i dibek ıokak baoıoda 30 eJ,.r 

~lode eabfplerlne ~n mfteald teraltle avans •erilfr. _ = lı ev n moayeoehanesinde eabab Hat 8 dan akeam eo ı 6 a "' 1 
§§llllliii'i 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111jj1ılı11Ilı11111iııj1111111ijj1iilii1j111§ § haeıalaranı kabul eder. .16, ,e ~ 
===========~~=~~~--------------~~~~-~~========~= MOn~t~o~~~n p~~aııl~m~~~r ~~ ,~ Olivier VE Şürekası = mikroekopilt muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına cevar: _I 

Limited iıiiilıi"ıılıl"mlıtıliiıİtiıııüıiıilıitti"uiıiimüiııiiıi~:~:~:~ ~:~;·111111 1 11 11~ 
Vapur Acentası Lüks Sabunları 

Cendell Han, Birinci Kordon 
Tel. 24~3 

TBE ELLERMAN J..lNES l,TO 
"LESBIAN., vapuru 8 şubat 

I.herpool ve Sweneeadan gelip 
tahliyede bolooacak ı ol za 
manda Uverpool ve Glaegow 

yok alacaktır. 

"EG YPTijN,, vapuru 1 O 
eubat Loodra, Hutl ve Anvers· 
teo gelip tahliyede bulunacak 
ayni zamandıs Bull için ytık 
alacaktJr. 

"ROUMELIAN,, vapura 14 
şubat Lherpool ve Swanıeadan 

gelip tahliyede bulanacak. 

THE GENERAL STAM NA 

\ IGATION C. T L D. 
"l.APVVING,, vapuru 14 

eulıatto gelip Londra için yük 
alcıcaktır. 

ot: Vurul tulblerl •e va· 
por isimleri Ozuloe de~lelkllk · 

terden acenta mes'uliyet kabul 
edilmez. ----------Mücellit 

i:Ali Rıza 
Yeni Kavaflar Çaro1sı o. 34 

Ji..,ratelli Sperco \'apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11GANYMEDES11 vapuru 27 · 
2·36 beklenmekte olup yOkftnO 

ıahllyeden eoora ANVERS, 
ROTTERDAM, AM,:,TERDAM 

ve BAMBURG llmanhm için 
yok alacaktır. 

"CERES., vapuru 10·2·36 da 

gelip J 5 ·2·36 tarihinde AN 
VERS, ROTTERDAM, AMS 
TEROAM ve HAMBURG il· 
manlarına hareket edecektir. 

SV:f<~NSKA ORIENT LINll!.N 
"BEMLAND,, motörft 5·2·36 

tarihinde beklenmekte olup yü 
kOntı tshllyeden sonra ANVERS, 

UOTTEROAM, BAMBURG, 
COFENHAGE, DANZlG, GOY 
ı 11 i\, OSLO ve ISK.ANDINAV 
YA Umanları için yak ala 
caktır. 

İltındakl hırt· ket ıarlhlerlle 
ıınlunlardakl de81olkllkler4kn 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafelltt için ikinci 

Kordoo'dı Tahmil ve Tabliye 
blnaeı arkaBıoda Frattlll Sperco 
vapur acenıahğıoa mftracaat 
edllmeet rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 26{)3 

--------~--~-----
Üniversitede Doçent, 

(Muavin Profeııôr) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

lJnetalara bergiln ö~leden 
eoora bakar. 

lııtik.lil caddeıi No. 99 
Ankara apartmaoa 2 inci kit 

Telgraf· ı ST AN BUL 
Telefon : 49250 

-------------------

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEOTSCHE LEV ANTE LlNtE 
0 BELGA L. M. RUSS., va · 

poru 17 şubaua bekleniyor, 

22 eobata kadar Anvera, Rot · 
terdım, Bamb.arg ve Bren::eo 
llmaolırına yOkllyecektlr. 

11ALAYA,, vapuru 2 martta 
bekleniyor· 6 marta kadar An 
ven, Rottf'rdam, Hamburg ve 
Bremeo llmanlara _a yftkllye · 

cekılr. 

ARMEMENT B. SCH ULOT· 
HAMBURG 

••'J ROYBURG.. nporu 25 
şubatta beklf'nly"r, Annra, 
Rotterdam, Hamburg lhnaol• · 
una yftkllyecektlr. 

DEN NORSE MlDDElRAVS 

LINJE (O S. AS. SPANSK.E· 
LINJE) O S L o 

"HANADEROS.. vapuru 4 
martta bekleniyor, lıkenderlye 
Hayfı, Off'ppe ve Norveç U 
maolarına yükllyecckılr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 
"ExPRESS.. vapuru 28 eo 

batta bekleniyor, Novyork ve 
Baltlmore için yok ılaraktır .. 

Ümld fıhrikaeaoıo (LÜKS SABUNLAHI) dıyaoıkl•, 
kultanı,h ve blleılzdlr. Her yerden arayınız . 

304i 

Toptan ve perakende satı~ 
yeri: ilmid fabrikası 

Kestane pazırı Ç?' 
Memleket Hastanesi Baştabibi' ' 

ğinden: 
b•ııı 

1 - Baetaoemlzln 2713 .ura 95 korooluk kıyme•I DJ'\1,~· 
meoell al!tı tıbbiye ıbtlyacı 29,1,1936 tarlblndrO ,~t 
1936 tarihine kadar 20 gan mOddetle açık eluiUıJl 
çıkarılmıotır. t} 

orlJI 2 - Alınacak Alttı tabblyenlo eveafı u eartnameeiol g tı:ııll 
lstlyeoler hergfto lzmir Memleket butaoeel bawbek 
ğlne müracaatlar•. ,ıı 

3 - Ekıiltmeğe lettrak edecekler 203 Ura 55 kurut rern~,c 
movakkate mtktobo veya makbuza ihraz etııırge 
burdur. 

4 
5 

6 

Yrrll mıh olmadığından Avrupa mıh olacaktır. 1ıoı rte 
Alınacak AIAta tıbbly~ 3 ay zarfında haetıneye 

edllmlo bulunacaktır. 1ıı 
Elulltmeğe iştirak edecekler 17,2,1936 tarihine ~:~ır 
yan pazartesi gftnQ saat ondın onlklye kadar 

vlJAydl daimi encOmenlne mftracaatları. 29 2 6 ıO 

Tnrk hava kurumu 

Büyük Piyangostl 
4, üncü Keşide l Şulıattadır 

Bilyflk ikramiye 

35Dooo Lörrado r'~ 

JOBNSTON VAR REN J 
.Q;!~!~~~~~~~~ ... 2s Dr.Operatör Arif YurC1 

eobatta beklenir, Lherpol ve M k H • O 
Ye Auveraıeo ytık çıkanp Bor er ez astanesı peratörO 10'~ 
gu, Varoa \'e Köstence liman Hastalarını her gOo 15·18 e kader lklncl Beyler sokağı tııJI 

müzayede ealoou kar•ıoda 78 N lu muay~ntbıo~ıılnde "" lırma yok alacaktır. 'W 

- ~der. Telflfon :~~l9:l ili 
1 zm i r Kızıla Y m erke· •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111

111 ~ 
zinden: = J) Zeka~. Ta ak{t,ı ~ 

Merkn;lmlzln bellt olan yat = r • J r 'S ~ 
lık kongreel 17 şubat 936 ta = ~· ~ 
rlbiue raethyan pazarlf'SI güoft = Merkez hastanesi Dahiliye f\ılütchass• J ~ 

- uopl' ~ 
eaat 17 de Balkevlode yapıla ~ lktncl Beyler sokağı TOrk mOzayede ealonu ıutıı• dl'~ 
uktır. Kızılaya yıazıh üyeleriu ~ numara 45. Haıtalarını öğleden ıoura 15 den 18 e k• 1 
koogreye teerU lerl ôoemle rica S kabul edr.r. TELEFON : 3806 lllfl' 
olu nur· 11 12 13 ( 365) iiılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111\illlllllllllllll 


