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Bazı Tahkikata Lüzum Görüldü. Ve istiklali rarlar Yaptı. 

~~~~~~~---~~~~~~~ Konferanslar başladı. 
Rasih Kaplan'ın Tire· 
deki konferansı çok 

Yüz Çadır Geliyor. Bnyok Gediz 
Köprüsü Az Hasar Gördü, Ada üze· 
rinde .Kalan Kırk Kişi Kurtarıldı. 

istintak Hakimi Hikmet Ve Sulhceza Hakimi Fethi 
Dinlendiler. Yarın, iç işleri Bakanı, Müsteşar, Ankara 
Valisi ve Genel Emniyet "Direktörü Dinleneceklerdir. alaka gördo. 

Partimizin TOrk lokıllbıoı 

n kurtuloıunu muhtelif bı· 

kımlerdın izah ederek Y1tın· 

dlflerı ıydınlıtmak için terılb 

ettlAl konferanılar bıılımııur. 

Memleketin muhtelif yerlerine 

yıyılan •ylavlar, hatip ye mD 
oenerler, bOyftk bir allh 
ile dlnlenmektedlrltr. Mnsoun 

ehemmlyf'tl atllôrdır. Bunun 
aıerlnde mntbet •e tam mılu· 

mıtı flahlp olmıyın vatandaolar 
pek çoktur. Bu ıebrpledir ki, 
yıoedığımıı hAdlı,.lerln, boıarıb 

benlmıedlğlml& dnaleran baklkf 
bir ıekllde hlllameıl ltlramek· 

teıllr. 

~~~~~~·--~~~~~~ 

istintak bakimi; Mes'ele mftbim olmasaydı men'i muhakeme J 
kaı·arı verirdim, dedi. , ______ _ Tekrar yağmurdan korkuluyor. Menemen • 

Foça sınırındaki köyler halkı da kurtarıldı. 
bazı kimseler e\•leriode kalmakta ısrar ettiler, rerek lilsama mubıkeme kara . 

11 nrdlm. 

Hikmetten ıoora eolb cru 
hlklml Fethi çrğmldı. Mabke· 
me relıl, Fethi'ye ıorguyo nl 
çln mıbkemr.de değil de emnt. 

yrt dlrektörll~ftnde yıptı~ını 
ıordu . Fethi, h"r ztmın böyle 
yapıldı~ını, ııtll 111ılne nıt. 
lar11 mıbkeme dııında dı ıorgo 
yıpıla geldl~lnl anlattı . 

RA"lm: 

- Dengi 1a•ll• ıorguyu 

Subaşı, eylabzedelerin iskan yeridir. 

AWddeium11ml Baha Arıkan yıptınıı. 

Aokıra, 15 ( Gıel) - Ata Mahkeme relıt, ıuçlolar1n Dtye &ordu. 

Fethi : 
Pertl batkaoımız A•nl Doğan, 

bagDn Aydın'• giderek konfe 

- Sonu 3 ncii suhif e<le -
tllrk'e ıulkaıt yapmık teıebbl · ilk tahklkatlerında ve ıorgu 

- O~leden evvel. 
Gediz köprüsü .. 

ıftade balaamaklı munon olan ları eın11ında ifadeleri alınır · Gediz nebılola tııkına hık mlkyaııa bıaar Hrmlıtlr. 
lerın mabakemeılne bugCln de ken haaır baluoınl11ın ve lı- Cnahını Yerdi. Bu coab 

ftıerlu11 ıoçlalar'n nakatı Ha. 
mld Şe•k,.t ince: 

kında gelen hıberler; eeyllb KöprllnGn keof l nafıı=madGr· , 
dnam edildi. Mahkeme 11Bl tlntık hlldm'erlnln edindikleri felAketlnln bu mıntıkada çok ıa~ance yaptmlacaktır. 
J :l le •çıldı. BaglnkG celeede kan11ı .,., intibaların ö~renll · 

- Sorgu mahkemede yapı . 
lıcıktı. 

bilyGk olduAunu göetermektedlr. SeylAb eın11ında ; ıtdar bG· 
kınr nrllecektl. Likln bazı meılne IGzam gôrdftğdoa bll Gediz nehri, o kadı• J genle yak Gediz köprGııQ Ozerlnden 
bu~uluı Amme tıbltlerlaln ye· di rdl Bonon Gzerlne lııluıak 

Dedt. 
mlkyııta taımııtar ki; görenler aımııhr. Gediz on11 ıular al · 

Diden dlnleDmeılae ilzam gG baldml Hikmet, çağrıld1. 
rlldClgDadea ye•ltlea karar Hikmet, verdllt ifade de tı Bundan eonr., ıoçlnlann 10r· 

pları eınannda haaır balanmuı 

olan iç itler bakanı ŞGbtl Kı· 
ya, iç ı,ıer bıbnlıgı mtlıteıarı 
Vehbi, Aakera Hllıl Nenad 

ılmdlye kadir bayle genlt H tındadar. YClkeek tepeler; ot11• 

h.tk• gGae bınluldı. tlntıkıa ,aUll yapdclı&nu, ve 
- ıuçlalarıa ıuça duma inkar 

bGtGk bir ı .. kını biç görme~ clolmaı olın ıulerın ın11adlı 
diklerini, hıt16 duymadıklarını ktıçlk adaları aadırmıktadır. 

Karar Komite) e Kalaca1'· ı eti klerlnl uzan uudıya an-
eöylemektedlrler. Teklikede olan kih ler: 
Bı'lyük Gedi: köpr:GtıO: Menemen Foça ııamndı lnısı 

Ingiltere ve 
Petrol ambargosu 
M. Eden Cenevre'de 
nasıl vaziyet alacak?. 

M. f~len 
Londre, 14 (A.A)- 80 aabıh 

çıkın gaaeteler; laglllı bClkd 
ıneıloln petrol ambargo11u bık 
lundakl hını hareketini mahı· 
fııı etmekte •e kiran ıecrf 
lr.dhlrter komheılne nakmıkta 
oldu~oou y11ıyorl1r . 

M. Eden; Cennre'ye bu mtı· 
ele haklunda leb •e aleyte teı· 
bit edllmtı kıt'i bir tıllmat 
ile ıltmlyeeektlr. 

Taymlı guetıllne gire, in· 
gtllı hDkftmetl Milletler ceml

'"'1 U•ll •r111ndakl rey lttlfı. 
kını muhafaaa etmek baıaıanı 
fe•hllde ehemmiyet ıtfetmek · 
tedtr. Banan tç:n hDlulmet 

M Eden •e dlAer kle~eler ile .... ,. 
'" etmeden önce fikrini 

blldlrmedlAI takdirde baD1 gıy· 
ret •dllmemelldlr. 

lattı . Sonunda ıu mealde beya 
nıttı balanda: n emniyet genel dlrelnörG ŞGk· 

ı6nln de lalibalaunıa ögreall· 
meıl n banlerıa, hakaku amme 
şıhldl ııfıtlle mahkemeye celp 

teri ktrarlaıtırılmıtllr. 

Mohıkeme, paurteel gilnG 
(Yarın) 11at 10 dı toplıaacık· 
ur. 

lçlılerl Baklnı ŞGkrl Kıyı, 

Menemen . Bergama ar11ıada kayler balkı bGyGk tehllkrye 

geçen aeae lnt1•h bltmlt olan, maruı kalmııtar. Bllh ... (Kam· 
150,000 llradın dabı fazlı bir tepe) köyG hılkı tımımea ıa 
parı makablllode lota edilen içinde blmıotar. ÇGnkl kayan 

(BClyGk Gediz köprQıG) ol ıel e•lerlne ıolmr dolmuıtor. Zı· 
ıoları bazı yerlerinden •kftçGk - Sorıu !l rıcü .•alıifede -

Uzak şarkta harp 

Ana .. 'dı oldo~a lç'n bu cel· M k T 
-~:f)~~~~:j~~~;~i~~~~~:~A-~ii~·:·~~;~~;y;·· M ::~:1 '~ar ;'~:=:~::ıer 

- Saçlal11 hakkında bir 
fikir ve kaa11tlm tebellDr 
etmekle beraber kendllf'rlol 

mahkemeye ınketmeAe ilzam 
gördGm. Meı'ele bu derf'ce 
mOhtm olm11aydı, belkl meni 
mabıkeme urarı Hrlrdha, fa 
kat halıı.tkılln mahkemede te · 

Döndü, Oradan ,Cenuba Gitti. Mongolistan, ManÇuko Hokômetlue 

Ya~muı: Mevı;imi~ıe Rağm;'n Der iki Taraf Tahkimat· Nota \'erdi, Hôdiseyi Protesto Etti. 
MoıkoH, 15 

larıuı Artırmağa Çalışıyorlar.. (R•d10) - Tu· 

Adlı Atnha, lü (Rıdyo) _ leobero'dın bil · 

Ent'lce Ü•le'd. RH Urııa'oın dlrlldtğlne göre, 

kumınde eımekıe olduğu bazı ıeblre yirmi ki 
kıt'alırıa kamındt1ın•, ılmdl lometre l\tede bu· 

dlAer bir R11 almııtır. Bu RH lun1n Mon~ol bu 

çete harbinde bGyGk mo .. ffı dod bukolunı 
kıyetlulle tanınmııtır. Babeıll Mançu kanetlerl 
lf'rlo, bu çete mub.rebelerlle tır.Cından bir tı 
f'n ıııgı 20 ıtalyan yaralayıp ırru• vaki ol 
öldGrmedlklerl •in yoktur. muıtar. Mançuko 

Şimal crpbeılnden gelen bir kanetlerlnde snb 
Bıbeı tebliğine göre, ~alyın lı kamyonetler, :J 
tıyyueleri birkaç köyG yeniden top, 2 açık nr · 
bombardımın etmlılerdlr. Ek· dı. Kunet me• · 
ıerlıl kadın H çocuk olmık cadu 500 klılllk 
Gzere 10 ıhil ölmlttGr. Tay· ti. Karakol efra · 

,.. 
yareler hıy .. n ıDrftlerlal de ndı, ılddetll bir 

mOdaf11dan ıon· Mançuko 
bombardıman etmlı, blrklç·yuı 

hıy .. n öldftrmDılerdlr. Dlger 
iki tayyare de Me11aye10yo 
bombılımıı, lklıl çocuk olmak 

lıere 5 ıhll öldarmDttGr. 
Ayrıcı Denle · Kaar1n yolu 

- Sonu 7 inci sahi/ede - Kararflbtı itıirıbıt edtQ Babet muhırlbleri 

11 bir haf il ıop bırıkarık geri 

: çekllme~e mf'cbar kalmıılerd.r. 

;
·~ 10-12 kllometreltk. bir rlc'al 

ten ıonra yetlft!D tık•lyfl kuv 

•etleri ile hGcama geçmlı ve 
mDletrrıı kanetl Maaçari ıop 

raklarını ıtanılardır. 

hükumdarı Japon e1çisile 
MongollH cihetlDdeld teleflıt 

l ôlil, 7 yarahdır. DGımanın 
eoaz 10 ölO Ye 20 yarah •er· 
dtgl anlaıılmııhr. 

Mongollıtın bDkGmed, Man· 
çuko bllkdme&lne bir nota H· 

- Lütfen Çeı:iriniı: -

• 

• 



• 
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z_o .11=.il 8-b e r o e ır 1 Avam 
detli 

ama asında Şid- [_G-.lY JELlÜ J'j\ T4-ll ~
akaşalar Oldu AdaJ:!a'da ·Seyhan Taş'tı, 

{ I .... , .............. .,,,,.......-

Yun 8' n is tan' da \ KralKarol 
' 

Siyasal Buhran 
•• 

Bir Amiral, ta yyarelerc karşı ne deniz ve ne 
de kara kuvvetleri para eder, diyor 

~~~~~~--·~~~~~~ 

Londra 15 (Radyo) - Anm 
kamaraemdıs dOn lnglltere'nln 
yeni ellfthlanma meı'ele 1 (lzo· 

rinde mQzıkerelerde bulunul· 

mottur. Bu meı'ele yOzüoden 
~lddetll mflnakaeıl1r ve tenldd 
ler yapılmaktadır. 

görmek ihtiyacındayız. Mecllıte 

yapılın bu tenkitlerin hunıle 

getirdiği ıuheılrleri ancak bu 
sayede izale mGmkOndGr. 

~ Felaket -Başladı. 
Bir· temerkftz 

Sedler Yıkıldı o;;. Ve Köylerle lrti- kabinesinin teşkili 
' imkanzız görQnftyor .. 

Elan Fran .. 
sa'da Bulunuyor· 

.-- ----•Hl•H•-- Jt oı•ll 
Parlı, 15 (Rıdyo)- 0

1eıerl 
ya krala Karol ve dıe fr•" 
bakanı M. Tltoleıko, eltO bat Bozuldu. Telefat Meçhuldur. Aııu., 15 (Radyo) - M. 
ıo'da bulunuyorlar. ı110 

• 

Amiral Seter: 
cHava ku vetlerlotn ırtml · 

masa kat'i ıurette lAzımdar. Ha· 
rlçleo gelecek bir bava taarru· 
zoo hazır olmalıyız. ÇankG 
ne f Uo, ne de kara ordoıu 

c~nobt lngtlt.,re limanlarını 
hava taarruzundan mubafHa 
edem iyece tir. 

.. Baya ltalyan tayyarelerin. 

den dolayı baktlmet filoyu 
Maltadan lekenderlyeye almak 
mooborlyetlnde kılmıttır. 

Demletlr. Amf ralın noktai 
nazarı hava lelerine f«-•kallde 
ehemmiyet verilmesi merke· 
zlodedlr. 

SJr Oaten 
M. Baldvln't 

Çemberlayn da 
~lddetle tenkld 

etmiştir. Çambetl yn bu proje 
yi hakdmetln kusurlarmı bir 
itiraf mahiyetinde tellkld et· 
mle: 

11Aldıomıotar; çflnk6 Alman· 
yaoao hav kuvvetlerinin artı· 

rılm ıo meydan vermlotlr, 

lktncl defa da val-Hoar pro 
jeslnde ldaomıe ve neticede 
Bonr'ı feda etmletlr. 

1140 senelik parl4mento ba 
yatımda böyle bayo• ve m6· 
kerrer batı lrtlkAb edildiğini 
garmedlm. Bu yOzden mecliste 
bayte ml\zakereler olm ını htç 
re ho~ görmftyorom. 

Demlotlr. 

Roma 15 (R dyo) Slr 
Oaten Çembcrlıyın'tn A nm 

kamaraaıod yaptığı teakldler 
M. Baldvln'fn eıhet otorltutnl 
kırmıet1r. 

Deyll Berald; 

"Milli mDdafaa komlteılnln 
vereceği kararlarc biran nvel 

glirmellylz. Beyaz kitabın lntl· 
earJle de vaziyeti daha earlb 

rerek brı hudud htidl elerlolo 
derhal men'inf lsıemletlr. 

l tanbnl, 15 (Özel) - Japoa, 
Mauçurl kov.etleri, Sovyetlerlo 
himaye ettikleri Mongollar 
karşı harb fi o etmekalzlo mu · 
harehelere glrlemlelerdlr. 

Son gelen haberlere göre, 
Japon Mançurl orduları, Mon. 
golletan hududlarıoı gecmluler 
ve kHomeırelerce içeriye glr
mlelerdlr. Vukubulan çarpıemı· 

larda birçok kimseler ölmOe 

ve yıralınmı~hr. Muha111mata 
başlandığı hakkandıkl haberler, 
b6Uln Anopada heyecan ayan 
dırmıetır. 

Deyll Kronlkll; ~~~-----49ıı--~~~ 
Adana, 15 (Ôıel) - Mıntıkamutda da S:yhan nehrinin taı 

ul\f. Bıldvln'ln ııhıana ya· 
pılın tealdtlerlo bir kabine 
buhranı buıole getlrmeıl mam 
kiinddr.,, 

Demektedir. 

Loodrı, 15 (A. A) - Bir 
milli mGdofaa bakanlığı tetklll 
hıkkandaJ amiral Seter tarafın· 

dan yapılın teklif ftıerlne ıöz 

sOyllyen Sfr Oeteo Çamberlayn; 

Bıldvln'la imparatorluk müda· 
faa komitesi bıtkanlığı ile met· 
gol olmığa nktı olmadığını n 
bu komitenin hıtını bir ha · 
kanhkıız bakau getlrllmeılne 

lOznm olduğunu beyan el · 
mletlr 

mHlle korkulu bir ıeylAp tebllkeıl bıtğô11terwl1tlr. Nehir kena · 
randa olın ıokaklaran n e•lerln blrço~unu ıu baemııtar. Sula 
rın kabarmaeı deHmdadır. Şehir balkı eularm gtlrOltftsftnden 

eabıha kadar uyuyımamıetır. Sokaklar kmk ıgaç dıllarlle dolu · 
dur. Nehrin kabarmaeı ôğle Hkti er:amı derect1yl bolmoetor. 
Ova ve kl\ylerle olan irtibat ve muhabere tamamen kaybolmue· 
tur, hiçbir haber altoamımaktıdır. Fakat ıedlerlo yıkıldığı ve 
ovayı ıu baetığı anlaeılmıktadır. Yabelle devam ettiği takdirde 
iç mahallelere de ıo girmesinden korkuluyor. loıao zayiatı hık· 
kında hiçbir haber ılınamamıetır. ...... 
Kar Fırtınasında 1Trakya'da ölen 

Zavallılar 56 Kişiyi Buldu. 

Layihanın mGzakereııl bakan 
tardın lord Perelnl'oln mGda · 
hıleslle bltmle ve amiral Super 
teklif ini geri almıehr. 

lstanbul, 15 (Özel) - Fırtına ve sogukların memleket dalıi 
linde vatandaşlar üzerinde yaptığı tesirler lıenüz !amamile ıes· 

biı edilememişıir. Fakat Trakya'dnki kar fırtınannda ölenlerin 
40 değil, 56 kişiyi bulduğu anlaşılmıştır. 

Bolu, 15 (A.A.) - Kar dindi, postalar iolemeye başladı. Fn · 
kaı f a::.la !.iOğuklar vardır. 

Londra l 5 ( Radyo ) - Dıt 

itler bakaDI Lord Eden, bugtın 

bııbıkan M. Bald •ini ılyaret 

etmlt ve yarım eaat kadar ko 
nuımoftor. Bald,ln, Eden'den 
ıonra donanma lordunu kıbol 

etmiştir. 

P aris Komünistleri Bu
güo Miting Yapacaklar 

~~~~~~~---

L. Blum Hadisesi Hakkındaki Tah-
A Hm kamarııının bugGnka 

t~plantııında Oıten Çembctlayn 
tarafından Hkubulan hGcomlar 
bGtQo çneolerde derin ıklıler 

yıpmıetır. 

ki kata Devam Olunuyor. Yeni· 
den Oç Kişi 

Pırls 16 (Radyo} - Blum 
hi .aleeıl hakkındaki 11bıtı tıb 

K Qrt Mustafa klkata deHm ealyor. Filimde 
teeblt edilen ıoçlulardan üç 

ölm ÜŞ kiti yakılaomıo n lıtlcHpları · 
lstaobol, 15 (özel) _ Damıd na bavlaomıetar. Her Gç ıo~lo, 

nk'a eıoısında orada bulan· Ferld'ln dl'fBnıharb relslf~lnt 
doklıraoı ltlnf etmekle berı yıpmıu olan mılftm Kart Mas· 

lafa (Pıeı) nın Bağdat'tı öl· ber, (Leoo Blum) a kartı hiçbir 
tecntızde bolonmıdıklartnı be· dGğtı h•ber •hnmııtar. 
yan ediyorlar. Zabıta, ıoçlula 

lzmir, Istanhul rın nıertude ara,ıırm••ar 1•p· 

L• J mıetır. 
1 man arı Zıbıtan .D tahkikatı de Hm 

Ankara, 15 (Ôzel) - lstın tderken, adliye de ayraca takl · 
bol n İzmir liman direktörle bata batlımıt bulunuyor. MG! 
rlnln vezllelerl hakkındaki ol taotlk, bugOa (Akılyon Franeeıı) 
zamnamenln 18 inci maddesi gazeteıl mGdftrft (Jojef Doleat) 
değletlrllecektlr. ile (Şeri Morre) ı davet etmle 

ve kendilerini letlcbıp eylemle 
Çin · Japon tir. Her iki gazeteci, halkı fe · 

radyo servisi ualığa ıevketmek ıuçundao it· 

Şanghıy, 15 (Radyo) - Çin hım ediliyorlar, gız~tecller, dç 
Jıpon radyo servi inin ıçılıe avukat totmuelardır. 
töreni yapılmışhr. Zıbıtı, pırçalanmıı bir halde 

ltalyan milli bulonın Blum'un otomoblll 
ol de bogao ğörmDt ve vazı . 

müdafaa kurulu. yeti teeplt eylemletlr. 

Roma, 15 (Radyo) - Italyın Leon Blum, bogfln iyi idi. 
milli mOdafaa kurulu, bagOo Bununla beraber yarala çok 
beelncl •e eononco toplantasını zılf dftemftş bulunuyor. 
yıpmışlır. Bu toklıntıya Muı · KomGnlıtlerln yarın (bogQn) 

Yakalandı. 
eıaııh tertibat ılaom111tar. Mttlog 
komlteıl, mitinge l1tlrAk edecek 
olan halkın, Hk'anın cereyın 

ettiği caddeden geçerek parla 
mentonun öoGnde kırar kılı · 

cığını hGkdmete blldlrmlotlr. 
Bııbakan M. Alber Saro, polis 
mdd6rftn6 dant ederek yarın 
1&1ylelo fhlAl edllmemeıl için 
ıldığı tertibatı ıormoetor. 

Parla, 15 (A.A) - Adliyece 
Akılyoo Fraoet'Z ve Kam lô 

döruH eef lerloln evlerinde 
arıotırmılar yapdmıetır. Dtıo 

Parlı sokıklarıodı bir tıkım 

krallyetçllerlo ıebeblyet verdik· 
teri ufak tefek oGmıyleler ol 
muştur. 

Londra, 14 (A.A) - Fran· 
ea'da krallık taraftarı cemiyet· 
lerln dıAıttlmHıodıo bahıeden 
Deyll Telgraf g11eteıl diyor ki: 

HOkdmet ımme huzura ile 
bir tehlike olan ta~kınlığa ol· 

hayet nrmlıtlr. Bonunlı bera· 
ber Akslon l! .. rıneeıln cemiyet· 
lerlo dağıtılmaeını muhalefet 
edip etmiyeceğl ınıle değer. 

GHeteler mlihlm brıııkhk· 

ları intizar etmektedir. 

eollnl ba~kınhk yapmıetır. yapacakları miting için zabıtaca 
~--------........................................... ... 

Tazminat 
istiyen lngi-

~LHAMRA 
SJNEltf ASlNDA TELEFON 2578 

Altan Sesti 
1ACAR YILOIZI MARTHA 

Bugün 
EGGE RTH 

Bogftne kadar yarattığı en gftr:el f timi olan 

SARISIN 
' Aek • Gilzelllk • Nef la I( 

muılld vn d uslar · 
çok eğlenceli bir mevzu ARMEN 

• 
AYRICA: GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI RESİMLER .. 

PA RAMUNT JURN Al.DA: lnglhere kralı beetncl JORJ'on cenııe tôrenl bfttGn tafellatlle 

Her giln: 3-5- 7- 9,15 Cumarteııl ve pazar 1.30 da baılır 

liz Müesseseleri 
Loodra, 15 (Radyo) - 128 

mdeeıese, zecri tedbirlerden do 
layı uğradıkları maddi zararlıu 
teıbll etmleler ve kendilerine 
tazminat verllmeıl için bir mab 

zarla bOkümete mftrıcaat eyle· 

mitlerdir. 

Doğu Afrikasına 
• 

Sevki yat 
Nıpoll, 15 (Radyo) - Bir 

vapur 225 zabit, 1500 aıker 
ve bir mGfreze ılyah gômlek· 

lllerle doğu Afrlkaeına hareket 
etmiştir. Ayni npurdı mfitı 

baeeıı 500 loçl d gttrultiı'. 

Sofolls, Ajıoa a .. aa'ı: 
"Buhranın lzıleıl bıkkındı 

amltlerlm henaz yakın değlldfr. 

Yalnız halk partisin~ mensub 
meb'oııların llberall11r hakkao 
dıkt ıôı ve muameleleri bu lelo 
kolay olmayacağını ~Bıtermek 

tedlr.,. 
Demletlr. 
Sofollı'ln arkadaelara lıe bir 

temerkaz kablneelnln halkçı · 

larla birlikte garftl meılnl im 
k4neız gôrmek.te ve eade llbnal 
Te cumohuriyetçl gruplardan 
mtırekkeb bir kabine teekll 
edllmeefnl lıtemekte Te bu SU· 

retle 20. rey bir ekseriyet elde 
edlleceğlal ıBylemektedlrler. 

lıtanbul, 15 (Özel) - Yunan 
ktah Jorj1on btıttın taleplerine, 

yapılın lçtlmalıta rağmen b&IA 
İunınlıtın'da kıblne buhranı 
halledtlememletlr. Venlzellıtcl· 

le Çaldarlı balkcıları araeında 

ınlııma imkanı bulunamamak· 
tadır. M. Çaldırlı, baenkAletl 
istemekte ve olmadığı takdirde 
kabinede Venlzellıçtlerle bera 
ber çıheamıyacağını eôylemek· 
tedlr. 

Paris, 15 (Rıdyo) - Atlnı 

dan haber 'eıllly~r: 

Siyıeal liderler, bugOn baı 
bakan M. Demlrclı ile konup· 
cıklardı. Fakat Çaldartı•ın ra· 
batııshğı bıeabtle konoımalar 

tehir edllmlıtir. 

Kafası Kesildi 

Sovyet erkAnıbarbtyel ;ııb• · 
mlye bıekaoı mıreo•1 ,ııtrb 
cefekl'ye gellnct; 111oıııl dı! 

1 e 
bugan mareoıl Peteo eı· 

bakanı Flanden'I ılyırtt o•) 
(bOg 

mittir. Tohıcefıkl yırıD ktlf· 
Moıkova'ya hareket edect' 

Avusturya 
iç Bakanı Da 
(;idecekmiş .. 

M"' 
Rom• 15 (R•dyo) - fJt. t gtC 

ıorya le felerl bskan1 ııt 

Vadeoer, Moısollnl ile "
0
\• 

m•k Qzne yıkandı ıtoıJJ• 
gidecektir. kfl 
Rus· ~..,ransız pıı 

l'•' Parlı, 15 ( ltıdyo) -
1 

ft 

limento, GGmOzdekl •• 
1

, , 1 
f'r• perıembe gGnlerl Roı - 1,cıı 
de 

pelr.tıoın mQzıkereıloe 

edecektir. ,dl 
eo•11 

Bu mOzıkereler e ) •' 
Fnnklen Oyyon, ( Valıt ~~ 
M. Heryo da IÔZ eaytfft t1ııt 
lerdlr. M. (ı'llnden keodflt 

cevap verecektir. , 

Marsiiya Gre":, 
Mırıilya 15 (Radyo) - 1010 

lele' mtır ve liman ame 
00

11 

grnl denm ediyor. s0:ı1'' 
beraber, Mırellya'y• 0:111t~ 
.apurların tahmil ve t• 

temin edflmlı:ıtlr. s-ıo 
Bıtbıkan M. Alber oıO 

Parls 15 (Radyo) - BogQo paıarteel gGnii ımelelerlO ~o 
haydud Nlkoll adında birinin menlllertnl kabul ederek 

_k_a_f_a•_•_k_l~y-ot_ın_ı_e-=k=eı=il=m=l=ıı=tr=.======n=u=şı=c=ak=t=ır=.===-:-~---~ 

Bundan Sonra Valif et 

Nasıl Tayin Edilecek?.~ 
Adliye Vekaleti, Münhal Yerler tçı 

Namzedlerini Gösterdi. 1 ı t• 
Ankara 15 (Ôsel) - Bundan ıonra tnbll&l edecek olıaO ~· 

1 ~ 
llld .. re, her bakanhktın ayra ayrı namzadler gôeterllecek 

bıkan, bunlardan birini eeçecektlr. 1eıı' 
Şimdi boı bolonıo bazı nllllk.ler için, adliye vekAletlı ft~-

yls mabkemeelnden iki zatla dahiliyeden bir m6fettlol ,., 
tetir· let ıefeıberllk eubeıl mGdftrOnfl namzet olarak gaeterm --········---yol Vergisi Biraz Dab9 

Artırılacak! ., 09 
Kazanç Vergisi Veren Kadınlar 

Yol Vergisi Verecekleı-. b'' 
r••' " Ankara 15 (Ôıel) - Gördlen lftzum Oıertne yol P1 ı•" 

ı l rCô 
mtkdar dahı artırılacaktır. Bu paranın yar111, ,uıyet e 
eli edildikten ıoora nafıa vek&letlne blldlrller.ektlr. "'t.,pO 

Knndllerloden kazanç nrglel keıllen, yani meılek vtı 

rlyetl bulunan kadınlardan da yol verglıl ahnıcaktır. 

••• 
Maraş'ın Kurtuluştl ~e· 

Büytık Tezahüratla Kutlulandı 

bir Elektiriğe De Kavuştll · 
1 

~·~· 
ııo. r 

Marae, lô (Özel) - Bugün kuıtoloı bıyram1mızı kaJ r•' 1'~ 
Ooblnlerce halk, öblerlode mudka olduğu halde tt>zabii "e,ol 
mıet1r. Maı.e'an kurtoloşundı ıehlt dOeeo kıhr.mıolarıl1 IJ'ı4' 
lerlnl bnl iki eaoduka, bayraklarla donıtalmış oldukl•'~otlot 
belediyenin hHuladığı çok e:arlf anıda götflrOlmaı, gamft1 tJO_O_ 

d• ,, 
Belediyenin ıehre temin ettiği yeni elektlrlk teılsattoıa b•'" 
açllmaıı, ee,lnçlerl arhrmıttır. Ortamektep ealonlımoclıı 
verlhnletlr. 



' 

Gediz Taşkını Çok 
ZararJar Yaptı. __ ,. ............ __ _ 

- lJaştarafı J inci salıifede -
ten bu köy Gediz nehrinin 

menbaaoa c;ok yakın bir yer· 
dedir. 

J\urtarnıa ameliyesi: 

Izmlr'den gönderllrn romôr· 

kör ve kayıklarla bu k öyde 

sular içinde kalan halkın kar . 
t rılmaeına başlanmıştır. Köy· 

lüden e vleri eu lçind.. almak la 
berah r hayvanları de evlerinde 

kaldığı lçlo evlerinden ayrıl 

mak lslemlyenler olmuştur. Ka 
dıo ve çocuklıırın tehlike lçtn 

de kslmolorı muvafık görOlme 
dlğlnden iki e v için birer er 

kek hır kılmıe, bunlar lcabıodcı 
başlarını kurtarmak Ozere birer 

de kayık Vf'rı lmlştlr. 
Vali Gediz mırıt<ıl.-asıncla: 

Vail Fazlı GOleç; acele eey· 
IAb mıntakaema gf der ek kur· 

tarma ameliyesine nezaret etmfe, 
•IAkadarlara direktif verml~tlr, 
Sularla çe vrilen bir t ep e Oıe· 
rinde mQblm miktarda koyunla 
kalı:nıe olen (40) klef; hayvan 

lerloln baeıod n ayrılmak lete· 
nıemlşlerse de zorla alınıırak 

Menemen'e götQrQlmfiş ve ca 
mllere yerleştlrllmf lerdlr. Ado 

Ozerlndc kalım hoyvanların bıı 
şında iki kişi ve ic hında kol 

lı1nrneları için iki kayık hı · 
takılmıştır. Gediz ova ı· yeJ'yer 

Ok k ' Y ee bir u tabaka ı •hın · 
dadır. Gediz Dt'hd; birçok yer· 

lerde fazla tahribat yopmıe, tar• 
laları bozmuetor. 

Mczruaı zararı: 
Umumiyetle eeylı'ib rnıotalra 

larında mrzruat zerorı çoktur. 

KcıJbolwı adanı: 
Menemen ovaeında kalan bir 

klel kayıptır. Aranmoktcdır. Hlr 

köylft olan tıu odamın sel su 
lırı tarorrndao göt6r61mfie o l· 

llıoRı rnohtemeldlr. Adacıklar 
Ozertode kalını~ olan köylüler 
kurtarılmıelardır. 
Uevi:- oçlldı: 

Torbalı'da Subaşı köyOnde 

Kızılay terafıodan eeyldbzedeltr 

için bir revir ıçılmıetır. Subaşı 
köyO; Kftçük Menderes mınta 
kasında eeylıib felAketzedelerinin 
1 ktin merkeıt olarak tesblt edil 

rnlt1tlr. BfttOn Reylıibzedeler bu 

köyde toplanecak ve Kızılay 1 . 

rumunun yardımı bu köyde 
tek lf edilecektir. 

Kızılayın yardımı: 
fzmfr Kızılay'ı; Celıiketzede · 

lere dağıtılmak Qzere 600 lira 
gôndermletlr. 

Kızılay merkezinde.o t ten· 

ınlo olım 100 çadır İzmlr'e 
elı:nek Ozeredlr. Çadırlar; Es· 

klt1ehlr'dekl Kızıla kurumu 

merkezinden gelecektir. Trene 
)'Qklennılştl . 

Bu çadırlardon 25 inin Me· 

hemende bırakılma ı ve oradaki 

felıiketzedclerin 1 kı'inlarına tah 

sf olunma ı muvafık ~örülmOş 
tOr. 75 çadır do Subaşı kayüne 

g6uderllerck oradaki felftkeıze 
d 1 . e erın lskfinlarıua ıah le olu 

nacaktır. Menıferes e~ldb mın 
l k , 1 asında vnlyrt nlsbeteo do 
; imiştir. Sulur ı:ekilm rktedlr. 
akııt hıııvulor mul6ylm giderse 

dığlara ya~mı ı;ı olan karlarm 

t<rlyerek Mend .. rce'ln k r sulu 

ti) le fozlo yok f'lme •nrl,.rı ve 

Yt!rıi eı ylöpton korkuluyor. Vu 
:ılyel ~imdilik iyidir. 

Üemlryollarındakl '°)l6b ıoh 
rltıaıı orıarılmış ve trenlc:r · mun 

tızern seferlnlne devama baş 
lanııelardır. BllhH a tekrar yağ 
nıur yağması çok tehlikeli ola. 

~lir. İtmlr Bt~ylAbzedelerlne de 

ızılay yardım etmekte devam 
edıy 1 or. zmlr ekmekçiler blrllgı 
felAketz delere lklyOz ekmek 
dı~ıtıı. 

, , , 11 i ili i il il il il iM 

- -
ŞEHiR HABERLERi 

Yaş Meyvalarımızın ibra- Hayvan Vergisini 
cındaki Muvaffakıyet. indiren Kanun 

Almanya Piyasasında üzüm ve incir 
Satış arı Biraz Durgun Gidiyor. 

-----------~-l brocat mahsullerimizin Al 

manya piye a andaki son haf ıe 

vaziyeti hakkında Berlln Türk 

ticaret oda ınca hazırl nmış 

olan bir rapor şehrimizdeki 

ıılakaderlaro gelmiştir. Raporda 

eon haf ıe vaziyeti şu suretle 

izah edilmekt edir : 

Almanya demlryolları ldereel 

bir mOddet önce sırf ticari ma· 

hiyene olan bazı maddelerin 

nakliye torlfelerlnl yClzde 5 

nleb,,ılnde artırmak mecburiye 

tini duymuştur. Gıda maddele· 

rlnla tarifeleri bu yOkeellşten 

istisna edllmlştlr. Bundan mak 

Bd halkın ger,;inmesl için ıa 

zumlu olan maddelerin bahalı· 

taşmasına meydan vermemek•ir. 

Almon ht\kumeıl :W f kfocl kti 
nıın 936 arJhllr çıkardığı bir 

kararnamede demlryolları tart 

felerlnde yapılan yftıde 5 ar· 

tırmayo dayanarak en zaruri 

maddelerin f latlerlode kar!Jı · 

lıklı herhangi bir artırma ya· 

pılmasıoı yasak etmletlr. 

Bu kararnameye göre eski 

deıılıerl mutad olan teslim ve 

tediye şartlarında alıcı aleyhinde 

herhangi bir değl~lkllk: yopı! 

ması dahi, flatlerin Çlkarıldığıoı 

Hade eder sayılarak menf'dil 

mletlr. Al01anyada bir müd 

deneoberl yapıldığı üzere ya 
hClktlmet veya herheogl bir bir· 
ltk veya teşekkftl tarafından 
leeblt edilen f fcıtler, teslim •e 

tediye ~artları dehi bundan 

sonrası için gene f iatlerde mils 

tehllk aleyhine herbangl bir 

yOl::sellee sebebiyet ve meydan 

vermlyecek tarzda tanzim oluna
caktır. 

Yalnız ulusal ekonomiyi ko· 

ramak bakımından alakadar ne· 

zareıin mfi aadesUe bazı mad· 

delerin f latlerlnln yftkse.ltllme· 
lerlne cevaz verilir. Mukavele 

hOkfimlerlne mugayir harekette 

bulunanlar; miktarı soçon ma· 

hlyetlne göre deği~en bir para 

cezaslle cezalandırılacaklardır. 

Kuru iizılnı: 

Uepor haf taeı içinde Oztım 
piyasası durgun geçmiştir. Ham 

burg'takl etoklerıo miktarı bu 

oralık yeni bazı partilerin gtıl 
meslylft çoğalmı tır. Pfya adakl 

gevşeklik dolayıelyle Türk lh 

racat<;ıları bir haf ta evvellclne 

naıeran fiztlm f laılerlcl orta 

heı:ıaplo yüz kilo başıno elf 

Bamburg yapılan tekliflerde 

l ürk parası b"eablyle yüz ku 

ruştur. Uu fark bütün numa 
ralarda \'urdır. 

l ucir: 

Bu baha içinde de incir 

plyascsı canlanmamı~tı ·. Bunun 

be~lıca eebebl Almonya'da ha 

va ların mülayim ger;ınekte de 

vam etmesid ir. Almanya'nın 

bazı Y" rlerlnde hatta + ı O 
derf'ce kadar eıcaklık kaydf'· 
dllınlşıfr. Bıılbu ki Noel yor 
t ulnrındon eonro havaların 60 
ğumo dereceefne göre incir 88 

tıeları dalma hararetıeomekte 
de vam ederdi. Fakat mQlnylm 

havalarda lstlbllik azalmaktadır. 
Bundan başka Nisanın ortasın · 

do gelecek olen paskalya yor 
tulıırı münasebetiyle de hayli 
lstibldk olmekradır. 

Fiatlere gelince lhracatçıla 

rımız eketrlı<ma ceoevin lzmlr 
naturel incirleri ut 100 kilo ha 

eına sif Hamburg geeP.n haf ta 
I~.SO Uroya koreı rapor haf. 

ta ı içinde 12 liraya teklif et· 
mlşlerdlr. 

Ta::.c mcyva ilıracotı : 

Tilrklyemfzln mohtdff yer 
ler inde Alfbanya'ya taze meyva 

lhrııcı için heves uyandığını 
Berlln Tork ticaret odasına ya 

pılan mOracaatlerdan anlnyoruz. 
Memleketimizle Almanya ara 

eınrioki tlcoretıe yeni bir mevzu 

olan taze mt:yva işinin (!İttikçe 
daha bClyük bir yer tutacağını 
ve ehemmiyet k 11zenaca~ını 
ümfd etmekt~ylz. Trabzon'da 

bir ticarethanenin Almanya'ya 

taze meyva ihracı fçlo cidden 

tak.dire layık bir surette ve fe 

dakArlıkla çalışlağı göfolmOştnr. 
Bu teşebhu lerln iyi netice 

ler vereceği şimdiden anlaşıl· 
maktadır. Bo ev tarafındıın 
Berllo"e göoderllmlo olmn bazı 
elma ve hana Rize portakal 

ntımunelerl bu haf ta içinde 

Berlln'e gelmiş ve umumiyetle 

memnuniyete değer şekilde çık · 

mışrır. Yalnız e'rnalardan ha· 

zılarıoıo udelendlğl görülmfiş 

tür. Bu zedelenme ambalAjın 

lyl <ılmamasından ileri gelmlo· 

Ur. Ambalaj işine gösterilecek 

itina sayesinde Almaoyo'ya taze 

meyvelerimizin genio mikyasta 

ihracına nıuvaffak olacağımız 
kaı'i olarak anlaşılmıştır. 

Tuoçeli Vilayeti 
üfuslular. 

Y eoiden kurulan ve şimdilik 
merkezi Ellizlz kasaba8J olan 

l'uoçell vllıiyetlnl ihtiva eden 

(Pınmmlo, Nazlmlye, Hozat, 

Mazgirt, Ovacık, Petrek ve Çe· 

miekczek) kazaları halkından 
olup ta vllliyetlmlz çevreslQde 
oturaııların nüfoe ve aekerllk 

işlerinin 2 c 87 sayılı kanun lıfl 

kOmlcrlne göre görftleceğl Da 

hliiye Vekdl eıfoden 1'i1Ayete 
bildirllmletlr. 

Seylab ve Hastalık Olan Yerlerdeki 
Hayvanlardan Vel'gi Alınmıyacak .. 

-------------
Yeni hayvanlar vergidi ka 

nonu vildyeıe gelmletlr. Kano· 

nun ne suretle ' tatbik edllece~I 

bokkında Mallye Vekdletloden 

bir de lzahname gelmiştir. lzoh 

namenin mühim kısımlarını 

yazıyoruz: 

1 Hozlran 1936 tarihinden 

eve! 936 meli yılına maheubeo 

alınocbk teminat ve paralar da 

yeni kanunda yuılı nlsbetler 

Ozerlnden hesap: olunacaktır. 

1935 ve daha en,.Jkl sene· 

ler" ald muameleler J 839 88· 

yılı kanun bOkümlerlne göre 

tedklk ve intaç edilecektir. 

Kar.nD; muaftyP.t, kayıt, yor· 

lama, "er~f miktarı, itiraz, tah· 

sil ve cezalar hakkında birçok 

ıadlldt ve yeni hCikftmlerl fh 

tlva eylemektedir. Bunların cın 

mOhlmlerl eunlardır : 

miktarlar dalreelnde ve kano 

nen terettilb eden ceza zamları 

da llhe edilmek suretiyle ta· 

hakkuk ettlrfllr va köy ve 

mahallderde asılacak tek411f 

cetvelleriyle ll&n olunur. 

Y okloma veya mOruruzamao 

müddeti içinde kayıt harici 

hayvanları çıkan mQkf'llef lere 

bu bayvanlarlD nev'f •e mlk· 

tarlyle vergilerini n ceza ze 

manlarını göuermek Qr.ere ay 

rıc ihbarname de tebliğ ohınur 

Bu kanuna rlayetslzllktl'!n do 

layı tarhedllecek bCltfin ctzalı 

rın ihbarname ile ayrıca tebliği 

lbımdır. 

Kanunun 22 inci maddesi 

mucibince mfikellef ldr kendi 

beyaolarıno oymıyacak şekilde 

tahakkuk ettirilen vergilerden 

gerek hayvanın nev'i ve adedi 

gnek 18 inci maddede yazılı 

vergi miktarları noktasmdao 

maddf hata yapıldığım gördük. 

lerl takdirde bir letlda füı vlll 

yeılerde varidat mQdOrluJne ve 

kazalarda mahnftd6rftne müra 

caatla yanlışlığın dOzeltllmeslnl 

isterler. 

Esrarengiz 
Kemikler Genç 
Bir Kadınındır. 

l) Kanon; devlete ald bay 

vanlarla kanunen binek hakkı 

olan zabitlerin ve efradın hl · 

nek hayvanlarına umumi, möl 

bak ve bosuei badceJerdf-D hay 

van yem bedeli alan memur 

ve mOsrehdemlerfn binek bay· 

vanlarını vergiden mfiııtesna tat 

:noetur. Bundan başka bulaeıt 

hastalık yüzüod~n sürüsClnde 

telefat baş gösteren hayvan ea 

bipleri kayıt mfiddetl içinde 

keyfiyet haber verilmek ve bfi 

kılmet bayları rarafından bola 
eıcı hastalık belli ohırak o mOd· Geçenlerde Alaancak.'ta Ak· 

det içlde kordon konulmak su deniz eokağında mıleklrat Amtll 

retlle bu baltalık.tan ö:dOğO bay· Zlya'nın ~arap drıposonda bir 

tar rarafından raporla belll edi vartll yerleıtirmek için yer ka · 
len hayvan sablpl,.rl dahi Ter· zılırkeo bir laean ce-edlne ald 

giden istisna edllmlelerdlr. kemikler çıkmıştı, Maddelumu 

2) Yoklamalar bundan sonra milikçe btr matabal8ı88 tetkik 

mee'ul bir kolbaşının idaresi ettirilen bu 'kemlllerln genç 

altında en 11z Qç kltlllk kollar bir kadına ald olduğu anlatıl· 
marlfettle y11pılacaktır. mıştır. Btr cesedin mezarlık 

3) Yoklama llmfthaberf ve· olmıyan bir yere gizlice gömQ\. 

rlluıesl ueuHi kaldırılmıştır. mftıJ olması bonon bir cinayet 

Yoklama memurları hayvanların eseri olduğunu göstermekte ise 

bulundukları yerlerde kayıt il de cinayet işlerinde klnunda 
mühabeılerlnl kayıt defteriyle mOroru zaman yirmi sene olarak 

tatbik eder. Muvafık zobor gösterilmektedir. 

ederse kayıt Umilhaberlne lşa· Gene mlltahaeeısın tetkik 
ret ve imza ile tasdik eylerler. etml@ olduğa bu kemikler hak 

4) Kanun vergi ntebetlerlni kında verJiğl rapora göre genç 

azaltmıehr. Binaenaleyh ı 9 8 • bir kadın• ait olan bu kemik 
ziran 936 tarihinden itibaren Jer; oraya yirmi eene evvel gö 

şo miktarlar üzerinden vergi wülmOştilr. Bu bale göre mQ 
ahnacaktır. ruru zamanı kabul etrxıek ve 

Koyun ve kıl keçiden 40 hftdlee hakkında tahkikat yap 

kuruş, merinos koyunundan 20 mımak 14zımgelmektedlr. 
karue, tlf tikten :30 kuruş, ıı· MOddelumumlllk; bu hAdlse 

(;ır, et (kısrak, IAdiş, aygır) hakkrnda mOtebas ıs tarafından 

katırdan 60, eşekten 25, man· •erilmiş olen raporun bir eo 

dadan 75, deve ve domuzdan retlnl ve kemlklcırl latanbul'da 

100 kuruştur. Tıhbıadll mQeeeeııeslne gönder· 

5) Vergi, kayıt dcıfterlntle mlştir. Oradan gelecek rapor 

yazılı bayvonların nev'i \•e ade Ozerlue Y" takibata başlanacak 

dl ve yoklama nellcelerlnf' görcıı veya mfiruro zaman kabul edl 

konunda ve yukorıda ltıZılı lerek takibat ytıpılmıyacaktır. 

------------------~~~~~~~-------.----, Senenin t'n h~yecanlı ve en büyük. filmi Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
Peri;'fn 64 sioamaeındo birden haftolarca g/5 terlleo bir şaheser 

PARİS ESRARI 
Oynıyanlar: ~netant Uemlz, llenry Rolland, PJere Remalr, Luclen Baranı, l\tadelelne Azeray ve diğer bOyük Fransız yıldııhm 
Ayrıca F oks Türkçe sözln dünya haberleri • lngiliz kralı Corc'uıı cenaze merasimi 

}t~fatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber değildir. 
'5EANS SAATLERi: Her gfin 15, 17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tılcbe seansı. :Pn:ı:ar 13 tc ilave Mınsı 

TürkCinkılahı 
Ve istiklali .. ___ .............. --
- Baştarofı ı inci $01ıifedc "'T 

raoslarını verecektir. A vol f)q 

ı•n 'ın da konferarısltırı iki tıtı 

nedir. Hu itibarin baokan, Ay 
dın'da iki gfto kalacaktır. 

'J'ire'de: 
'Jlre, 15 (AA) - lnkılt\h 

..,,. istiklal konulsrtnıı dair lk.t 
kooferane vermek üzere gtçea 
lerdo kasabamıza gelen, bOıün 

partililer ve gençlı-r tarafından 
hararetli bir surette karşılanar1 

Antıılya ıoylavı Rasih KoploQ 

konferaoılırıoı vermletlr. Bln ı 

lı>rce partili ve memlrket ı;o 

cukları buıurandıı derin hiıı 

ligi Ue dinlenen ve alkı~lanan 

bu konreranslor dinleyicilerin\ 

vatanseverlik duygulan içinde 

bırııkmıv ve ııoneuz hep·t•anlor 

yaratmıotır. R11slh Keplon hu · 

reden doğruca lımlr'e geçmlvılr, 

llolu'da: 
Bolu, 14 (A.A) - Urfa eay 

lavı Muhiddin Baba Pan, per 

eembe günü düzce ilçesine ge · 

lerek birisi g()odQz, bhiet gf'ce 

olmak Qzı:re helke "I alonun ela 

lnkı ' Ab ve 1 tlkllil mevzolu iki 

konferans vermlşılr. 

Konferansı şrhlrll ve kôylft 

iklbln kişi dlolemlıtlr. 

Merzifon, 14 (Ôzel) - Dfin 

ak~aaı hılkevlmlzde fnkıl4b ve 

istikl41 mevzuu Ozerlnde ilk 

konferans verJlmlotlr. Kon fe · 

ronata 1500 den fazla vatandaş 

bulunmof ve hatip bılytlk bir 

alAka ile dinlenmiş, alkıelan 

mıştır. Konferans tekrar edl 

lecektlr. 

Bilecik 15 (Radyo) - Buna 

eaylavı Sudi Konuk; lnkılAb ve 

tetik.iti\ mevzulu konferansını 

vermek ilzere buraya gelmiştir. 

Konferans; halkın bt1yük ilgisi 

içinde heyecanla dinlenmiştir. 

Merdivenler Ozerlnde ayakta 

konferansı dlollyenler blle 

çokta. Umumi arzu üzerine 

Sadi Konuk; ortamektepte b0 1 

tlln gençliği hedefe ulaftıran 

ikinci bir kooferane daha ver· 

m!ştJr. 

İstanbul 15 (özel) - C B.P. 

genel sekreterliği tarafından 

lnkılAb ve iatiklAl mevzuları 

Qzeriode konferanelar vermek 

Ozere Mudıoya'ya giden Emin· 

önft Parti baekam Ahmed 

Hakkının Mudaoyade mfUare· 

kenln imzalandığı tarihi bina 

eolonuoda verdiği konferans 

btlyOk bir alıika gOrmOetOr. 

Birçok kimseler; salonda yer 

kalmadığından eerl dönmeğe 

mecbur olmuştur. 

Uzunköpril, 14 (A.A) it· 
çemlzde Al4eddln Tekmen I•" 

rafından lnkıldp ve 16tlkl41 ko 

nuları Ozerloe konftranelar 

verml~tlr. Konferanelar büyfllc 

bir kalabalık derin bir alAka 

ile tlloleomlodr. 

Alnıı · satını işleri 
Alını ·satım lolerl için 2490 

numaralı artırma, elı:elltme ve 

fhale kanunu mucibince teşkil 

edilecek komisyon hakkında 

Vakıflar umum mtıdilrlüğfindrn 

vilayete bir emir gelmiştir. Bun 

da bazı yerlerde mal memurla · 
rının bu komlsyoua aza olarak 

iştirak etmedikleri fınla~ıldıAı, 

bu komhıyona Evkaf müd6r 

veya meınurlarmın reisliği si· 

tında belcdlvr. mecllalnd~n bir 

azı ile idare heyetinin mal me· 

mrırundan maada azaaındarı ol 

mak üzere vali n kaymakam· 

lar tarafından seçilecek lıtr 

kimseden ve fenne taalluk eden 

işlerde bir de fen memurundan 

toplu olmak Ozere teşklll IA 

zımgeldlğl blldlrllmletlr. 



ltalyan'lara göre vaziyet ı 

n'lar ir Habeşl\lüf · Üzüm •alıJları: 
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Roma, 14 (A.A) - 123 na· Somali cephesinde Uebbl B 1 k ı k H b ç k ya~· 

marala reemlğ tebliğ· Gestro ftzerludrkl Ballel yakı· 4:B Bagftnkil aatıı a an !) rı ezece • ar 8 .AO f 
• 491630 Dllokd yektin - }10 

Mareşal Baboğllo telgraf la nlode mflfrezelerlmlzden biri ( B J J) tJ 
bildiriyor: Lametlllndl'den çekilmekte olan 

491678 
Umum " B z· B. Ih - ş G 1 d ç k aşmış u u pıt 

______ ,_____ bir Baheı mftfrrzeelnl baımıt · Zahire ıaıışları: U ıyaret.' l asa U Ün e•r e O Va~lngton 15 (Radyo):ı sol 

Tevfik Rüşdü ve imha etmlltlr. Mftfreıemfı, ç. Ciosi K.. S. K.. S. M d Gö 1 kt d ı 1 · il Si Koru ı 50 Ton Buğday 6 25 7 25 aDJ ar ·rÜ me e Ir. 1 en m Blcoarı r bit ııo 
hemen kdmllen logtllz mamu· radyo ile nf!tredileD 

Aras Geliyor. 
la· Istonbul, 15 {Özel) -

glltere kr lı be inci Jorjon ce· 
naze meraelmlode bulanmak 
üzer~ Avropa'ya gitmiş bolu· 
nan Dı~lşlerl Bakommız Tevf lk 
Rüşdd Aras yarın (Bogftn) eeh 
rlmlze gelecektir. 

Lord Eden 
18 Jer Komitesinin 
Toplantısında 

Bulunacak mı? 
Londra, 15 (Radyo) - Zec· 

ri tedbirler ioelcam komitesi 
başkanı; ekfıperlerln vermlı 

oldukları neticelerin blldtrfl· 
meelnl henaz Inglltere'den late· 
mlştlr. M. Eden lktlmalkl on· 
ee izler omltesfnln lçtlmaıoda 
hazır bulunacak ve verilecek 
yeni kororlardo Amil olıtca tır. 

Korkunç 
Deniz ~~ırtınaları 

Parla, 15 (Radyo) - Yunan 

denizlerinde çok korkunç bir 
fırtına devam ettfğl bildirilmek· 
tedlr. 

Mussolini'den Ta-
limat Alaca mış .. 

Londre, 15 (Radyo) - Deniz 
konferaneındakl İtalya delegesi 
amiral "Premlyerl Bleyou Ro· 
ma'yo h reket etmlıtlr. Momal· 
leyh, konferaoa hakkında Mas· 
eollnl'yt" izahat verdikten ıonra 
yeni tollmıt alarak tekrar bo· 
raya gelecektir. 

Yeni Sistem Top 
Stokholm, 15 (Radyo) -

efliih fabrikalarından biri, da · 
kik ada l 00 mermi atabilecek 
yeni sistem toplar lcad eylemlı · 

leıdlr. Bo topların alacakları 

mermi, 25 mlllmetre kotran· 
dadır. 

Fransa 
Zarar Görmüş 

Parls 15 (Radyo) - Mıten 

gezeıesl zecri tedbirler yftzflo· 
den Lfyon ve muhitinde husole 
gelen zararlardan b hl bir 
makale neşretmiş ve 24 milyon 
franklık zarar otduğono yaz. 
mıotn. 

BOUio FranHDJD zararı Mı· 

ten gazeı~alne göre 50 milyon 
franktır. ................. 

ANADOLU 
-------

Giinlük Siyasal Gazele 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Riişdil ÔKTEM 
Umumi negriyat ve yazı ioleri 

miidilrii: Hamdi Nüzhet 
1darehanesi: • 

İzmir .. İkinci Beyler eokağı 
C. Bnlk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruoıur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Hery·erde 5 Kuru§tur. -Gdnn geçmi§ nft8halar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞl'JR 

IAtmdan olan ıllAhlırı ele ge· 500 Buğday 6 25 7 25 İstanbul, 15 (özel) - Alman bava nazırı ve Prusya başbak oı: kunda: ~ 
1
,t 

çlrml~tlr. 150 B. pamuk 40 75 41 general Göerlng'ln Balkan memleketlerini ziyaret edeceği haberi "Ycnl bir harh• ço 
8011

,, 

Dadoda Parma dı maklnılı 1 Nöbetçi Eczaneler 1 abnmııtır. Malum olduğa nçbile ha ziyaret, bazı niyet ve mak· laemıe bulonoyoroZ· i 111 

kolumuz Negelll'nlo 80 kilo· aatlırla evvelce mevznbahs olduğa ve Franea'oın Pnrls'te bazı önftoe treçmek için ıtc11r11 0 
Bu akıam Kemeraltında 81· d h d Q ı d ı Gö ı 'I b " ' metre hah cenobandıkl DolboJ teıebbasler e olun uğo t 0 son g 0 er e, genera er og 0 0 nasebetlerin arttrrıltIJıl81 ~ e• 

141, Kırataıtı Santo, Keçeci. ıeyıhate çıkmaaı çok manidar olarak telAkkl edilmektedir . d H b - fi 11eçece '~ 
ve Dlbbll koyuları yakınınde terde Yeni İzmir ve Irgatpaza· • • • ır. ar ın ou ue " ıWlı>-

dflımana hftcum etmlı 'fe zayiat birinci çare; ticari fea 
verdirerek dağıtmııhr. _r_•n_d_a_A_ar_i_e_czane,_le_rl_a_çı_kt_•r_._ Mısır. lngiliz Müzakeresi artmasıdır. ,. Demiştir. • et 

Habeş'ler 10 ıubıttı Oga· Fransa'da Suriye'de vaz•Y 1 

den'de Garlohobı ba1ı ılmallnde lngiltere Hükômeti, Şim. di De Acele H .. 1) ı~1 edı 
kurau de 60 neferden müte· Hava kulüblerine oze ıv 
şekkn bir koıomoz• hacum et· E -- B l d , en uz so~ ehemmiyet veriliyor. tmemege aş a l. Tanna IS (Radyo) - !""'' 
mlştlr. Neferlerimiz tlddetll bir dfl'e"' 
mukavemetten ıonra ç~kllmlıtlr. Parla. 15 (Radyo) - iBava Londrı, 15 (Radyo) - Kahlre'den alının haberlere göre Na· yede vaziyet henüz ~M' 

Erhre cephesinde kayda de· teıekkftllerfoe mrnaup blr be · has p•t•ı MIBlr marahhH heyetinin reisi olarak loglllz'lerle mü· değildir. BfttGo yol '" oıa: 
ğer bir hAdfse olm .. mııt1r. yeti kabul eden hava bakanı zakereyl açıcakllr. baolarına mltraly6zler k0°bıo• 

Bitler 
Otomobil se~gisini açtı 

Berlfn, 15 (Radyo) - Bitler, 
bogtın binek otomobilleri ser· 
glslol bl~zat açmıotar. Alman'lır, 
yeni sistem otomoblller teıbtr 

etmişlerdir. Bu ıerglye İtalya 
da lttlrak etmiştir. 

Amerika Ordusu için 
Yeni Tahsisat. 

Vaşington, 15 (A.A) - Say· , 
lavlar korulu 390 milyonu 
ıtıel ihtiyaçlara earff'dllecek olan 
558 mllyoolok orda tahsleatını 
kabul etmltllr. Bo miktar, 
ıolh zamanında ılmdiye kadar 
orduya verilen en mftbim tıb· 
sieatur. 

Troçki Hasta 
Varşon 15 (Radyo) - Eekl 

Sovyet harbiye komiseri Leon 
Troçkl ağır hastadır. ~ 

Pol Bonkur 
ve Vas Konsella 

Parla 15 (Radyo) - Devlet 
nazm Pol Bonlı:or, bogtın 18 
ler komlteıi baokını Vaa Kon· 
sella ile ozon mClddet konuı· 

moıtur. 

Vaozeland Beyanatta 
Bulunmak istemedi. 

Brükrel, 15 (Radyo) - Bel· 
çlk.a başbakanı M. V anzelAod 
Parlı'ten döndft. Gazetecilere 
diyevde bnlonmık istemedi. 

Felaketzedeler. 
için çadır 

Ankara. 14 (A.A) - CellAd 
gölüÔfln tışmHı dolayıslle Tire 
ve Torbalı havallılnde köyleri 
su baekıaına ağrıyan yorddıı· 

l11ra barınak olmak ftzere Kızı· 
lıy genel merkezince 100 çadır 
gönderilmiştir. 
~~~~~---~~-~~-

Torbalı tapa lorırlığıodan: 

Demirel köyft içinde aağı 

Hftseyln oğla ıftkrO eoln lsmall 
oğlu mehmet arlı:aBJ mebmet 
oğlu emin yöneyi yol ile çev· 
rill arsa yıllardaoberl Hafız 

ali kııı nazmlyenln habaııından 

lntlkalen bili eeoeı taearrofoo· 
da iken bir yıl öoce bir bap 
ev yaptırıldığından adına yeni· 
den tescilini istemektedir. Bu 
ırsaoıo tapu kaydı dahi bola· 
namadığından tılo tahkiki için 
22 2 936 günftode mıballlne 

gidilecektir. Bu arsada ilgili 
olan nrıa belgesiyle birlikte 
10 gfln içinde torbala tapu dal· 
resine bıovormılırı. 405 

M. Marsel Dea, btıyınatta bo· Deyll Telgraf: tor. Bazı yerlerde b6Yok erltl 
lonarık: "Mısır- İngiliz mftzakerelerlnio netice vermesi için, heroeyden tara asker ve mltrıly6• 1 

- Gençliği tıyyarecllll;e teı evvel bftyftk askeri mtıdıfaa mee'eleslnln lnglllz'lerln arzusuna tlrllmlıtlr. J.,Obıı'' 
vlk etmeliyiz, hıoa kolüblerlnln gört.ı tesblt ve kabala lbtmdır. Son gGnlerde Berot, ~1114' 
Jnkltafına yardım IAzımdır. ulnglltere hakumetl bo husoıta istical tanftarı değildir. Do ve Şam'da da yiyecek so~~ 
Esaslı tetrlki mesıi ile bava mea'ele etrafında çok loce tetkikat yıpacaktar. hlaeedllmeğe baılamıou'· l Jr'~ 
kovvetlerlnb esaeh surette tak· "Mtızakerelerln çok gflç olacağı muhakkaktır. mtlllyetpenerlerl refeter ıet· 
f 1 l k dit 

v yes n tavaı,e etmeliyiz. u İngiliz . Mmr askeri eklsperlerl, ılmdldeo Mısır'ın mtıdafaaeı tan yardım bekleme tt rr•ııfl 
11Havacılık aanayllni de ip· eeaslarıDI tetkike bıtlamıtlardır. Bo aradı Süveyş kanalının da Şam 15 ( A.A ) - ,j•~ 

tfdai oekll tayyare lnıaeındao emlnlyetl mevzoobahlstlr. ' yace komlseal; 8•'88 d 
f a-sar ınazar ederek yeni ve daha Ioglltere htıkumetl bo eeaelara fevkalade ehemmiyet vermek· muhabirine beyaoıt•0 

ucuz şeldllere ehemmiyet ver · tedlr.,, Demektedir. mittir ki: fıt' 
meliyiz. Loodra, 15 (A.A) - Taymls gazetesine göre, Mıetr hükume· - 1933 tarihli Sortye· ,111' 

"Bava k.onetlerlnln de ar· ı ı l L L d Sl Mll L ' bl L L f L dl p11•1°
0 ·~ t 1 e yapı ace-.. müza-..ere e r es ampııon a r-..aç te-..n ... sız an aımaeıoı sorl1e 

tırılmaaı IAzımdır. Htılulmet mfttavlr refakat .,decektlr. şef )er, Fraoea'nıo 1~• 
gerek inşaata ve gerek teoeh· Orda leleri için müıavlr loglltere'nln Mıeır'd ki kuvvetlerinin hfiklmlyetl altına alDJ•ğ• 1ıJlt1 
bOelerl her halde kontrol al· tlmdlkl kumandanı olın general Slr Çorc Velr, han lolerl için büeO eoretlnde telıtkld e• ır 
tında halondormah ve bu ıu hava kuvvetleri genel mftfeuloi Slr Robert Brik Poaham. deniz ve bono pıogagaodılsrı;,~ıf 
retle neticede teaanQd elde edll· itleri için de Akdeniz f iloea kumandanı Amiral Slr Villam Fi· mln yaptılar. Fransa, OJ 1ııdi' 
melfdlr. ıer'dlr. davranacak. kadar koffe 119ef 

P 1 d re 
" etro , benzin lıtne gelince; • • • Normal ıeralt avdet e " 1,0t•1 

hu da yapılacak bir proje ile Zırhlıların Tonı· la"' tosu elebaıılarla bonlıra k•P~e~~ 
önftmftGzdekl temmuzda tedklk arHında bir fark gözeı 
edilecek ve mlla~mlekelerlmlz · bileceğiz. 
den hunların temını cihet1oe M. Eden Fransız sefiri ile, bahriye hakanı 
gidilecektir. Italyanj azalarla konuştu. Yugoslavya 

"Bv it için General Bftjoyu Londn, 15 (Radyo) - Deniz konferansında zuhlıların tonl· K b • • {lİ 
"Hava erklDI harblyel oma· d L d L L 1 a ınes 1 .. Jı lato mlkdarınıo tesbltl itini gir iği Çl&maz an &Urlarmı-.. çln f){J 
mlye reisi tayinini dftoftnOyo yeni bazı teıebbdaler olmoı ve F ıansız elçisi ha mea'ele etrafın· mad Reyi Kaı9 ı,nn 
ruz.,, demlotlr. da dıobakao M. Eden'le konuştuktan sonra hem kabine fı .. ·' 

Al~ ' O w 1 Btlırrad ıs (A.A) - oof ıons un g u ile temaa ermek, hem de yf'ğeolnln izdivaç mera!lmlnde bolun· " 111' 
çlna meclisi,· ziraat k•" ıJl~l 

mık üzere Parla'e gltrnlştlr. Bogllo bahriye bıkım, refakatinde ~o1 
Hastalık tehlikeli deniz lordo ve diğer bir müteba88ıll oldoğo halde iki ltılyan tayini eııaml ile reye ~·et 
Olmakta berdevam 

Hnını, 15 (Radyo) - lı 
panya kralının oğlunun sıhhi 

vaziyeti henOz aalAh eaerl gös· 
termemlıtlr. 

Butalık dahili nezftlr. Te· 
davl eden doktorlar, eon veri · 
len 500 gram kanan dı matlup 
neticeyi vermediği eöylemloler · 
dir. Dftküo 24: saat evvel çok 
fena olan sıhbatı bu sabah da · 

delegesi ile ayni l~i koooımoıtur. ve hftkii.met 110 re1e0ı01e11' 
153 reyle ltlmad k•~8 J•f b1 

Rey toplanırken 50 s•1 
zır bulunmuıtor. Amerika, Müstemlekele-

. T k • • K ' ,. Fransa'nın , 
rın a sımıne at ıyyen Hava Kuvvetfet1 

ll'ff 
Taraftar Deg...,ildir.. rarıe, 15 (A.A) ...,"aı,~1 

bakanı Mareşal De• deOJ~ .~P' 
- Hava ordumuz; b'ff ·~~~~----~-~--

Almanya'ya mftstemleke vermek, onu deniz 
hr iyi idi. kuvvetlerini ihyaya icbar etmek demektir •. 
Alman · Amerika 

nın herhangi bir A \'t0P~ıeet~ 
ordusundan konetlfdlt• O''~f 

,ıı ,. 
Temmuzda bava Jef 'O" 

Hava Seferleri 
Vaıington, 15 (A.A) - Ame 

rlkan ve Alman hClkumetlerl, 
iki memleket araeında bir hı· 
98 senlsi kurmak için tecrdbe 
uçoıları yapılması hakkında 

bir ozlaımı yapmıılardır. De 
nemelere baılımak (lzere bir 
Alman oçığı Aıor adıların11 

varmıotır. 

Rue inkilapçılarından 

Gutsof öldn 
Parls 15 (Radyo)- 1917 de 

Sovyet Rnıya'da muvakkat 
hftkii.met erkAoından Gotsof 

ölmütt6r- Do zat; lhtllll esna· 
unda taçtan feragat etmPel için 
çar Udncl Nlkola'ya tanlye'de 

bulunmoıto. 

Nevyork, 15 (Radyo) - Pek 
çok gazetelerde baımakale ve 
lhtieae makaleleri neereden Val · 
ter Utman ıon neırettf ği bir 
makalede: 

İngiliz meclisinde cihan mü&· 
temlekelerl al alAkadar eden ıon 
teıebbfta bOtftn cihanı ve ayol 
zamanda Blrletlk Amerikayı da . 
alakadar eder! Bazı mftsteml6· 
kelerin baza dnltıtlere verllmeıl 
mea'elesi çok mahlmdlr. . 

İngiltere hllkOmetl Almanya· 
ya müstemleke verdiği takdirde 
Almınya'ya hahri kuvvetler tee· 
kiline icbar edecrğlnl elbet 
takdir etmiştir. ~ 

"Biz Amerlke'lılar Mon Rue 
esıımı koyduğumuz için Ame· 
rlka'dao bir karış yerin brr 
hangi bir de•lete vermeğe ol· 
yetimiz yoktur; bonon için, 
arzın ealr clhetlerfnde toprak 

taksim ve hediyesinden korka· 

muz yoktur. 
Yalnız Almanya bahri lı:ov· 

vetlerlni artırdığı zaman, Aroe· 
rlkada ayot surette yeni kov· 
vetler tealelne meebor kalacak· 
tır ve bu clhetteh İngiltere hd· 
kumetl gibi biz de mftstem· 
lelı:elerlıı yeniden taksimine ta· 
raflar değUlz . ., Demiştir. 

Londra 15 (A.A) işçi 
partisinin eski baekanı Lana 
Borl bir ootkonda milstemla· 
kelerin yeniden tak~lmlne aela 
taraf tar olmadı~ını söylemlotlr. 

~..,raıısa 

Londra piyasasından 
istikraz yapacakmış. 

Londra J 5 (Radyo) - Fran· 

l ıa'nao Londra piyasasından 70 
milyon frank btr istikraz ak
tedeceğl söylenmektedir. 

,, o>' 
yenilenmiş n tımaDJ180 / 

caktu. ~ ... ı 
- ıııt• Nftfus meoıtJt ,..ıe 

~ıı r o 
VUAyetler nftluı b•' ,104' 

rl• ~'' rlyle kaza nflfoe meDJIJ o~lt 
bir çoğu nClfuı uıodil'1 ~,,41; 
terf 1 talebinde buloP~: 1e~1 
lar. Bo memurlarıP b ~d ~; 
melerl vilayetlerde old:tO'~~ 
terfle mftatabalı: oluP V", 
1 1 1 '"t dır· "'Jt arı an atı amıma• a ııı ~ .• b 

llye nkAletlnden ~uıı1:., ~ 
bir bildirimde, kıoıJJJ 

1
,,10 lt' 

oettiğl hukuktan baJP tılİ 
1 ,. lı"' 

istifade eıtlrllmeler oıo• , 
lunduğondan halen Jl oto• f( 

k4tlpllğinde ve kıza P 
1 

,10 , 

murloklarında buluo•0 ;,cO~ 
elkaları mftstenld b•1 g6~ 
leri tasdikli euretlerl01" 
rllmeel blldlrllmt~tfr. 
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Beklenen Işık. 
Gölgelerken yGzlerl kara gftnlerln JH• 
Bir ııık bekliyorduk ruhlardan ıllıln pa11 

Naıırlaıan kalplerde bir varlak uyandar110 
Aelanın erliğini dört bucakla andırııo 

Aydınlatınn yeniden Aıyanın yıldızını 

Gene luvançlandarıın Anadolu kızını 

Sıyırıp karanlıktan nurlara ulaetırıın 

Ulu TGrk'Go dnilnfl aconda dolaetıraın 

Aıırlarca totıaklık acıılle yandık 

Allaha tapar gibi yalanlarına loandık 

Blal çevirmek için baea geçen bhraman 

Neden ıonra anladık damarlardaki kanı 

Baetaklık ateılyle kabarap tattığını 

Blae dirim nrecek gGnGn yaklaetığını. 

Yıllarca lJnftmftzd" ıaltanın p11h tuğu 

Karardıkça kalkmazdı yağıların yumro~u 

Baıımızı ezerdi, belimizi bGkerdl 
Tekmesinin acııı can evimize dökerdi. 

Tepemfıden akarken bu yağl seli 

Ana yort bekliyordu kurtarıcı bir t:ll; 

Bo el ki aluıunon ıaracak yaraemı 

Silecekti kalblndr.n kara hatar11ını 

Dertli ruhlara sızan yışları kurutacak 

Bir uyuıuk bir Tathk yaeaıacık 

Bir •tık nrdı o da baıtakh~ın gGneıl 
Tor• '16ğ6n il ezelden bugflne kadar eıl; 

Aııh doğudan kopmoe dört bucakta Cla almıt 

Ula l ahramaohğı 14 atalardan kalmıı 

bir kere eğllmf!mlt uluıunon dik batı 
Altayların öı oğla kartalların yohıdı 

Oktan çık.o yay gibi fırlıdı blrd.,.. bire 

Arlık yan bakmaz oldu ne zırha ne demire 

O timdi yalnız hakka GlkGye tapıyorken 
OauTloğon en do~o bine 11pıyorken 

Bir ıeı duyda öz yurdun kıronanda dolaean 

Dogoclaa batıya tek Anadola'yo aıan 

Ba ıeı ki aloıunun can evinden dayda~u 
Y Clce alo ôaderln ıar11lmıyan bayrağa. 

Belkıs Akbuluı 

Bir Gemi Ardından. 
Korkut Bayyölken'a 

Uçuyor bak 

Çok ozık 

Bir yero 

- Bey•• kanathJa gemi -
GöıClrftyor benden uaak ellere 

Canımdan çok ındi~lml... 

Kaybolurken nsaklarda gemi 

lnl1ordu gOneı uf kon çlsglılnden 
Pembe tue bir göğGeten 

Sısan 

Bir damla kan 

Batan akeamla 
Gibi ... 

Rohoma damla, damla 

Bir kısılhk yayılıyor .. 
Mor 

Uığlar, kızıl timdi 

Giden eelmdl 

Batan gOneılmdl 

inim, inim 

lnllyoram, arkaeından gidenin 
Demin 

Yanımda iken, timdi uzaklara 

Yabanca topraklara 
Yabancı kucaklara 

Gidenin 
Sndfğlmlu 

Yanıyorum ınglılnden .... 

Benim .•. 

25.10.35 
Nihad Kcır .. d 

Ankara Yolunda 
D~lan, ırmaklan, kulan apyoruz, 

CG Sana yaklaııyoruz, una yaklapyoruz .. 
neı heni• gecenin içinden ııyrıhrken 

G ' J Clneıla bulandağa yere yol alıyorum .. 
çhude bir eeer yok ayrıhk özleminden 

CônlGml ~ldecrğlm Cllkeye 1alıyorum . ' 

Denlıden usaklaımak bana keder nrmlyor 
Yıllardır öıledltlm bozkırları •6rm k ' 
Cö IG 1 d " e nr .. 
Ak: ; 1 m 1 baıka bir duyguya yer Yermiyor, 

ım a ne aaa Tar, ne baba, lkardeı, ne yar .. 

Ankara, geliyorum, KAbeye gelir gibi· 
e.,ıan b... 1 b ' 
Y 

' 18reı mas lr heyecan h il d erl b L a n e .. 
Ge ere Oalm eden gôge ydkeellr gibi, 

Uyoru1q, Anken, ben rub Ye can helinde .. 
23·12.935 - Ankar ekıpreıl 

S. N. Özerdim 

Vatan Uğrunda 
- Adnan Örıelçin 'c _ 

Köyden çılı:ah iki aaat olmuoto. 
Kab tozlu bir patikadan, hak düz 
ıoaelerdeo ve kih da bir derenin 
kıyıaıodao gidiyordu. Güoeı doğ· 
muı iki adam boyu kadar hile 
yükırelmioti. Büyükçe bir kayanın 
yaoına eriıtiıti zaman Ali biraz 
dinlenmek lflzumono duymuıtu. 
Kayanm gölgesine yerle§ti, Dağar• 
cığım yere koyarak iri lekeli kır· 
mm yağbğı ile alamda irileıen 

büyük yuvarlak ter danelerioi ıildi. 
Ne kadar yorulmuotu hı>!!. Halbuki 
Ali hiç yorulmalı: bilmezdi. Dağar· 
cığı da çok ağırdı ha!! Fakat da. 
l•reığın ağırlığı Ali'ye hiç koy. 
mıyordo. Anasına götiirdt1gü iki 
yazma yaımak, ağasına hediye at. 
dığı kuma çifte hiç ona ağırlık 
Terirmiydi?!. Ali yorgunluğunu UDU• 

tul' gibi olarak anaeıoın yazmalara 
kavuıunca edineceği sevinci, ve 
ağaaıom çifteyi muayeneden ıoora 
Ali'ye iyi bir laf edece~ini umud. 
laoarak bu ilkbahar aabahmın ilk 
aerioliklerine betgi olan kayanın 
dibinde uyuya kaldı. 

Ne kadar uyudu bilmiyordu. 
Nal ~•!eri ile oyaadığı vakit gii· 
neı ıyıce ıammıı, öğle yakınlaıı· 

yo~d.u. .Ali .kayaom üıtllne çıktı. 
Elını alama götürerek uzaklara 
görmiye çalıota ve görda. Yağız bir 
at dolu dizgin kaldndığı toz bulu. 
tunun içinde uçar gibi koeuyordu. 
Yanandan geçeceğini bellediği için 
'?senin kenarınıt indi. Ve bir taeı 
ııper ederek bakmığa baıladı. 
Baktıkça şaokıobğı artıyordu. Çün. 
k~ •.tın Gıtüode biç kimae yoktu. 
Dızgınleri ayaklanoa takılarak ko
ıuyordu. Herhalde kuçmıı bir at 
olacaktı. Fakat beıli bir at idi h 1 •• 
Köylerinde böyle bir at yoktu hiç .• 
H~y anaııoa be!! Kimin ata idi bu?? 
Ah atı durdurmak için ne yapıla. 
cağını bilmiyordu. Yolun iiıtftoe 

Çıkıverdi. At bil'denbire önüne 
çıkan bu k~raltıdao ürkerek hen• 
~~ğe saptı •. ,.e geçecek yer olmadığı 
ıçın dar dikenli çablarm ara11nda 
ııkııtı kaldı. 

. Ali wkltmemek için ynaı çe· 
kıagea adımlarla ata yaklaıtı, ur· 
hm ok1Bmı•a baıladı At L! • . e · ıuınıyor, 

ve tepınerek acaip 11eeler çıkan• 
yordu. Ali: 

- Soı ulen ıuı he! Ne kay· 
naıyon!? 

Diye au okıamalı:ta devam 
ediyordu. Birden parmaklanoın 

ara1ında yumuıak birıey farkeder gibi 
oldu, baktı. Atıo yeleıine bağlan• 
mıı iiıtiinde karmızı yazılar hulu· 
nan bir mendil parçaaı riizgirda 

ullanıyordu. Ali gerçe okuma bilmezdi 
amma bu ne ile yaııldığı belirsiz 
çizgileri okumak azıcık zor ola· 
caktı. Heceleye heceleye cüıııleyi 
tamamladı. c'Üçüncü farka cr.nup• 
tan hücuma geçecek.> 

Ali'aia gözleri biiy6.lii. Böyle 
birşcy duymamııtı. Ulea bu ne 
d~mekti he! Alla eğerini kanıtırdı. 
Barçok zarflar Qzeriode "Yanık 
.kava.it aa.kerl ıubeai rmai biabqı 
Samı beye,. yazılı idi: Sonra koca• 
man harflerle "Acele" yazıldıktan 
aonra .mllhürleomiıti. Kllçük Ali 
yaflnıo ufakhg1Da rağmen vazifeyi 
anlar gibi oldu. Çoktandır ka1a3toa 
gelen "Harp, düomın, Muıtafa 
Kamil,. kelimelerinin mıaalanm 
timdi anlıyordu. İhtimal ab yolda 
'öldiirilp klğulan Teyabat at yola.' 
a.u ~ıırarak diiımaa eline dlfGTeo 
nrdı: Olmaz olen!! Olmazdı be!! •• 
Ali bunlan kendin götflrecek Saim 
beye kendiıi teılim edecekti: Belki 
bu yapacağı bfiyiik bir hismet 
olurdu. Sonra anaıını, ağa1101, da· 
ıarcııı ve hediyelerini düıündü. 
Zat~n. köyleri Yanık ka•ağa ur_,\ 
değıldi. Kınalıtepeden iniverircrı. 
Atı zorlukla çahlııtlardan çıkarch 
da~are1ğu11 alarak bindi. "Acele
dir,. eözfl kafaıında çengelli iıtih· 
famlar çisdiği için atı ıürdii. At 
kanatlı gibi gidiyor ... 

. ~ir uat kadu mı ne gitmiftL 
Penb ormanbğıo içinden üç ıÜAblı 
adam çıluTudi. Ali hayretle onl•ra 
bakarken biri yolun orta11nı kop· 
rak bağırdı: 

- Bey dar Tire! 
Ali tammııb, cnur aıkerleri 

di1e mınldandı. Atı adama dogra 
ıdrerek bir hamlede geçti. Bende-

Mutlu .Bize 
Eveı .. .Nemuılu bize ki: Böyle 

aletli varlık gnıteren ve gôı · 

terlklerl varlaklarıuı lebat eden 

m6abet gençlerin yaıadığı bir 

devirde yaeıyoros. Nemutlo il· 
ııemlze ki: Gzerlerl bftyftklok 

olan büyGklGklerl de öz olan 

gençlerin auaeıdır .. Ve nihayet 

nemutlu bu vatana ki; koy· 

nanda, gıyelerl varlık olan ve 

varhldarı bir gaye olan gençler 

yaptmaktadır ... 
Bu gôğGe kabarltcı nııf la· 

rın hepelne birden malik olan 

bu Goheraheli genç mClnevver· 

lerln çok koçok bir zamanda 

baeardıkları lelerlo ne kadar 
bOyOk, ne hdar takdir celbe· 

dlcl ve ue kadar muvaffıkıyetll 

olduğunu, .mClaamerelerlnl bir 

ee vretmek, anlamıt• -re inan· 

mağa lı.ııf ldlr. Uzun bir çalıema 

ve ozuo bir zamın ile ıncak 

göııterllebllecek olan bu varlığı, 

çok kGçftk bir za.aauda naııl 

göstermeğe peUIA muvaffık 

olduklarını ise anlamak h•kl· 

bten .. Bu kOçOk akla gflrek· 
mrz, zira bn terazi bu kadar 

ııkletl c~km~z '" 
Bu göııterlte, arzu ve azmin 

nelı>r yıpablltcf'ğlne çok gGztl 

bir mle•ldlr .. Nitekim htedller, 

ezmetlller ve batardılar.· 

Kaçak bir çahemanın baycık 

olıu bu mu•affaluyetlnl gören 

veyı hfden berkeıln Jı:af11ında 

ve dlllnln ucunda hayret ve 

iftihar tullerlne borGumtış olı 

rak oynaşın ftç kelimeyi, Oç 

takd r keltmf'elnl, ooların na· 

mıoa glığeftm kabararak eôy 

llyorom: 

- Tebrlke ço*: eayaneınız .. 

M. Delen 

ge yuurlaoaa adam bağınyordo: 
- Bey dur vire!! Duraana •irel 
Ali biitüo konetioi eeliade 

topbyarak bagmyordo: 
- Durmecan olen durmecan 

itte!! 
Keekio bir mavzer ııesi ılın 

çıkardıiJ nal ıeılerine tanıtı. Ali 
birdeo irkildi, omuz boılugundıt 
ıancılı bir aızı duymuıtu. At dur• 
mıyor gittikçe yükııelen toz bolnto 
araamda uçarca11na koouyordu. Ar· 
kada geTeze mavzer ardı ara111 
keeilmiyen gflrllltiileri meydana 
getiriyordu. 

Ağzından köpükler uçarak 
kooturan bir atın köye girdiği ha· 
ber verilince binbaeı Sami bey 
yüzbaıılarla beraber avluya indi. 
Askerler baygın bir halde attan 
indirdikleri Ali'yi eıki bir kaputun 
iiaerine yallrmıtlardı. Saim beyin 
yaldaıtığ1Dı biuedioce gözlerini açtı 

ve mırıltı halinde: 
- Ben de<\i.. Bu atı.. Çukur• 

ovada ... Durdurdum eğerin ... İçinde 
kiğıtlar var hayvanın boynuna bir 
mendil... Bığh... Onu aba... Ben 
beni... Cavur aıkerleri vurdu .. On· 
lara kendimi yıkalatmadım... Ben 
bende ... 

Daha birçok aöyliyecekti, eğer 
ağzını kın pıhtılan doldurmauydı. 

Ali'nin gittikçe ufalan gözlerinde 
fer kalmamıotı.. f ri usun kirpikle· 
riai kapattı. Şimdi g6zlerinia öntln• 
de beyaz pınltılar uçuıuyordu. Bu 
beyaı pmltdar içinde anaaını gördr 
gibi oldu: 

- Ana gııl! Ana gız!!.. Diye 
m~ldandı .. 

Sonra bunlann i.epai ıilindi. 
Binbaıı Saim bey bu t~mia ölü· 
müo leke dflomemiı almna eğildi. 
Ve usunca ıiireo bir baba buaeıi 
Ali'nin ıoğumıya baclıyan alnı fl• 
tinde gezindi. Saim bey ayağa 

kalkarak: 
- Türk çocu&u!! 
Dedi. Yerde klnlar küçük 

daireler halinde toplanıyor. Ali 
•aaaının ve ağa111nıa hediyelerini 
taııyan dagarcııım ufalan avuçlar". 
içinde ıım·aakı tutuyordu. 

- SON-
Cem 

Bahar Çiçeğine 
Bir çloekle geçerml bir bahar? Derdi ıftolQIQ. 

Bir gônGlde totonmH, durmaz, Herdi 1GnlQ1g, 

Eo mutlu gana oldu ıana raıgeldlği gQnı 

Seni her bir çiçekten dabı çok •nıU ıonlftm , 

Nt> çıkar ıolduraa da h11redn1 bıbaruıu, 
Alıb gltıe de yıllar gençliğimi, varamı, 

Ben na11I öldClrGrOm tatla hftlyal•ramı?. 

Seni her bir çiçek.ten daha çok endi gOolQqa • 

Neler çekse katlınır gôoftl sevdiği l~la, 

Bığrımda ıenln .,kın y•nıyor için için; 

Yarala bir kuı gibi çırpınıyorum niçin? 

Seni her bir çiçeklen daha çok ıevdl göolftoı .. 

Hicranla ağarH da 11çlarımın telleri, 

Sevgimi öldGrmez hayatın eogellerl, 

Muradına ermektir kalbimin emelleri; 

Seni her bir çiçekten daha çok sevdi gönlGm .. 

1~ . 2.936 - Kerııyaka 
Hamdi Tüzüntürk 

iç Yüzüm 

Dadaklarımdı bir tebeHftm vana, 

Blllnıln ki o tey yalancı izdir; 

YftzClmG e~er bir sevinç kaplarea 

YGreğlm o kadar teselllılzdlr .. 

Beni urmıyor ne ıevk ne eğlence 

Bir ıısı kaplıyor dörtblr yerimi, 

Ben dltClnlyorum, bergOn, bergece 

Acap nlamftylm, yokla diri mi?!. 

Gam hPr an ıevlnclo altında 11kh, 

Gö•y•t•, hıçkmk bende gGIGetflr; 

Bo sahte, yalancı gftlOe te bıkh 

Söylediğim ~eyler belki bir d013t(lr. 

"Cahid Koparnol'a,, 

Besim Hikmeı 

Sakarya 
Ba eahlfemlae konulmak Gzere 9 yaıında bir llkmektep yu· 

ruıa bize kGçClclk bir yazı gönderdi. Yazının kıymetine drltl, 
Tlrk ynroıanun doygolarana ba sahifede yer Yermek l11ecllk, 

yazı11nı koyduk: 
Ey şanlı Sakarya 
Ben şenin sayende yaşıyorum 
Ey Türk gençliAine haykıran sakarya 
Ben Türk'Lügümü severim 

Ey şanlı eakaya 
Şükran Şemseddin 

Son Yalvarış. 
·N. Son· ya 

Heryerde akıcı bir bahar tasellğl nr; 

Gözlerim g3z'erlnln hayal denizlerinde: 

SönOyor arsam gibi en çalgın lbıtr11lar 
Son yok bir riyaya dalarken dizlerinde ... 

Gölgeler ıeklalayor kuytu hıyabanlarda. 
Gel, biz de atkımızı yadedellm mehtaba 
Gel, atll Jı:ollır1ma el •erir yeter bo nas. 

Artak ninniyi mazi ıöyleııln 11taraba ... 
t. Şeyda Snln 

Yıldızlar Ağlarken 
Bu gece yıldızlar ağlarken denlıe 

GGmOıten ıııklar titretip dlı dize 
Kınanarken ıeHlzdl.. 

Nemli dodaklan rClzglr ıaretı biran 

Yıldıslar gftldller, ıoya dambyan kan 
Alnden halka clsdl.. 

Kahkahalar dnyuld11, derladea derine 

Pliıonlk atkın eılrl geline 
Matem alayı dizdi... 

Erol Tekin 

••• 
Sana Son 1'1ısrilar 

Baktım da yGsGudekl alayla tebeuQme, 

Gös yaılaram ılzGldl damla damla glSnlGme; 

Izunb den~n yılan g6nlftmQn neı'elidlr ... 

Hrn 1ana yaklaıtıkça, ıen ozaklaıtın kızım; 

Artık ıimdl ökllılm, artık timdi yaln1sım, 

Bu yarah gftnlGmln ~D acıklı ıe1ldlr .•• 

Taanmıu bGylkUlğG ıahlalmıe ıankl 1eade, 

Dadak bGklb: Haydi git ıenmlydla, deHD d~, 
Saıtmdan duydukların aıkumn bedt1ldlr .• 

Adna~ Ônelçin 
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,,e:....,, - , 1 ~ guktan Neler Oldu? 
Her Türlü Spor için 
Bir Saha Yaptırılacak 

I)ün Mıntaka Spor Heyeti Fevkala
e Bir Toplantı Yaptı. 

MıntokA epor merkez heyeti 

dün parti ve mıntake epor 
heyeti başkanı Y ozğad eaylavl 
Avni Doğan'ın baekaolığ1Dda 

fevkalade bir toplantı yapmış 

tır. Toplantıda, bir mnddetteD· 
beri eehrlmlzde botonmakta 
olan parti mfifettlel Glreeon 
meb'oeu İsmail Hakkı ve be· 
lt>dlye reisi doktor Behçet Uz 
da bulunmuşlardır. 

Toplantıda merkez heydlnln 
yangm yerinde belediyeden 
alınmış olan 4480 metre mn · 
rabbaı area Ozerinde yaptıracağı 
açık ve kapalı ıpor sahaları 

ve oyun yerleri (lzerlnde mft · 
hf m konuşmalar olmuştur. Bu 
rada gfireş, boka, lekrlm, le· 
nis oyun y .. rlerl ile kapıla bir .................... , .. 
Bugün Altın
ordu-lzmirspor 
Ne Netice Alacak? 

Bogthi Aleıncak ııhasındı 

ikinci devre ilk maçları beşi•· 

yrcıkıır. Başa gelen kolftplerln 
puantaj vaziyetleri birbirine 
yakın olduğuna nazaran ikinci 
devre mOeabakalarının baştan 

nihayete kadar alıikalı ve he· 
ye<:anlı olacağı muhakkaktır. 

Gonon en mflblm mileabı· 

k1Bı Altınordo ile 1zmlrspor 

ar1Bındı saat 14 de yapılacak 

maçtır. Birinci devrede Altan· 

ordunun çıkardığı za1if tıkımı 
karşı Omhvır bir oyun oyD1yan 

İımlrspor'loların bogankft mil· 
B1bakada alacakları netice, bft. 
tan spor meraklılarını ılAkadar 

etmektedir. 
Bu oyundan evvel Altay· 

Bor.ı takımlar. kareılışıcaktır. 

Günan birinci müsabakası K. 
S. K. · Bornova takımlara ara· 
smdadır. 

Halk salıasında : 
Ayni kolilplerln B. talDmlır1 

karşılışacıktu. Birinci oyun İz 

mlrspor · Altınordn arasındadır. 
Bu oyunu sıra ile K .S.K .·Bnr· 
nova, Altay Baca oyunları ta· 

kip edecektir. 
Bu oyunlardan sonra Halk 

evleri talDmlarımnı[mfteabıkala · 

rına devam edilecektir. Bu 
maçların en milhlml Parkıpor 

ile Bıcahfteeylnler araeındadır. 

idman sıl•mu ve futbol 11hası 
yaphrılacaktır. Milblm kararlar 
alınmıetır. Bundan başka mer· 
kez h eyeti kultıblerlo dileği 

Ozerlnfl Aleancak spor sahası 
duhuliye Ocretlerlnl lodlrmletlr. 
Dohollye Ocretlerl ılvtllt"rıs trl· 
bilo 40 kuruş, ıporcolara 25 
korof, mekteblllMe l 2,5 kuruş 
olarak teebtt edilmiştir. 

Gerek: ldmencılır, gerek mek· 
teblilerln hftvlyet Yarakılarını 

klşe memurluğuna göstermeleri 
muvafık görftlmilşUlr. 

Mektepliler 
Lik Maçları .• 

Dan Halk aah.aındı Balkev· 
teri ıpor komitesinin tertlb et 

tlğl Mekteplller lildne devam 
edildi. Ziraat mektebi ile Mual· 
Um mektebi takımları ar1Sın· 

dıkl maç Ziraat mektebi oyun 
colırının izinli olması dolayı· 

ılle geriye bırakıldı n yalnız 

San'ıtlır · Karataş Ortımekteb 

tıkımlau kareılaştı. San'atlar 
takımı daha hıabetll bir kadro 

ile oyuna iştirak etti. Ve nlı· 

beten kuvvetli olan Karat•IJ orta 
mekteb takımlle adeta mftsavl 
bir kuvvet manzarasını gôeterdl. 
Neteklm maıavi akınl.rla bat· 
lıyın oyunda birinci devre 
1 1 beraberlikle bitti. 

İkinci devrede San'•tlar mek· 
tehi tıkımı tımamlle hak.im bir 
oyun oynadı Te d uenln 15 ,inci 
dakikasında attığı ikinci golle 
oyunu 2· l olarak kazandı . 

Gnreş Mflsabakaları 

Dan aktım yıpılmaeı mu· 
karrer olan gareo tetvlk masa 
bıkalırı haftaya tehir edllmlotlr. 

Haydutluğa teşebhfiş 

eden Arif tutuldu 
Gece yarıeındın sonra Tor· 

kova• barından çıkan ve fll· 
rlnclkordono taldbederek evine 
gitmekte olan Haleb'U Blho 

oğlu Aptullıh'ın parmağındak\ 

yfizelll liralık yGıOğG zorla al· 
mak için Gzerlne atılarak, fa· 
kat letlmdad edilmesi azerlne 
kaçın eabıkah Ali oğlu Arif 'in 
:ıabıtaca aranmakta olduğuna 

vaımııtık. Arif taklb neticesi 
totu1moştor. 

KATYA· 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

mtlteesslr etmedi; ooa en ağır 

gelen, terblyeal altını verllmle 
olan kilç\iklerln en hilyftğft 

Kıterln'den ayrılmak mecburi · 
yeti idi. 

• • • 
Kıtya, mini mini karyola· 

sındı, demir kafee içinde bu· 
lonın bir dlel kaplan gibi bek· 
llyordu; mfirebblyeeloln gelme· 
ılnl gözetliyordu. İrt ve 1Jeyta· 
net dola gözlerinde, eıto nldl 

Charcı lçlğe oynadığı oyundan 
mGtevellid bir silror dalgaıı 

3-
vardı! Ket ya, bu herif ten şld· 
dt!tle nefret ediyordu! Doğrusu. 
Bu çiçekler cidden gill6nç idi; 
f mpar•tora bir gnnceğlz bot 
görftnmek için hazırlanan bu 

çiçekleri karma· karı1Jık rtmlı, 

saksıları kırmıetı! Bu aradı çok 

sevdlil Bengale gtlllerl de kök· 
terinden ıökalmGttft. 

Bir 1Daneye göre, bunları 

bayak haluı, Çar ikinci Piye· 
rio gazel ve bedbaht zefceıl 

birinci Katerla Dolgorokl dik· 

mlo olacaktı! 

Bir Tren Kaza Atlattı - iskambil 
Oyunu Yasak Edildi. 

Aydın'm genel manzarası .. 
Aydın, (Ôzel) - Şehir mec· m1tlard1r. Kozpınaıla Selçuk 

Jiel toplandı, kahvehanelerde arasındaki sellerin tahribatı 

iskambil oyununu yaeak ettik· fazlacadır. Bat Qzerlnde temiz· 
ten, ıehfrde epeyce inşaat oldok· ilk n tamirat devamdadır. 
tao eonra verilmiş olan ve cad· Ralkcvi: 
delerde yapılacak ev katlarının Spor şubesi genel heyeti top· 
tahdidine taalluk eden kararın landı · Yıllık raporu· gözden 
tıdlll bıkkmdakl HOenil Ta· geçirdi. Spor hlerlnl konuştu. 

kakçı n arkadaşlarının takrl· Futbol, atlt"lfzm, blnlcllllc ve 

rint bir komleyona verdi. avcılık üzerinde inkişaf tar te · 
Fidanlık: mini için bazı kararlar verildi. 

ltbıyhk; f ldınlığlD, arazi dır· Yeni komiteye defterdar Nafız 
lığı yOzftnden beklenen faydayı Tunçer. muallim Neelmi, tarih 
urmedl~lnl daşftnerek 150 dö mftcadele baıkanı N ıdar Bfrvar, 
nftmlGk yeni bir f ldanhlc açıl moalltm Rıfat, maarif memuru 
maeını teklif etmiş fe ılAkıdar Sadık Hınçe ıeçlldHer. 

komisyonca kabul edilmiştir, Gilzel eanatlar şubesi toplan · 

yer aranı!or. 
Yağmur: 

Yağmurlar dindi, hava açıldı, 
ılddetll bir soğuk başladı. Son 
y•ğmnrl•rdın Menderes nehrlle 
Çine çayı ve diğer çaylar ka· 

bırdılar. ÜH tamamen su al· 

tındadır. Ovadaki çiftçi n 
kahve dımlarını su b11mıştır. 
Koyun ıaralerlnln bir lı:ıemı 

kurtarılmıı, bir kıımından ha· 

her yoktur. Bu yağmurun yaz· 
tık zer'lyıta faydası olabilir. 
Fakat pamuk zer'lyatanı gftçleş· 

tlrecektlr. ÇOoka iyi mahsul 
alabilmek için tarlaların dört 
defa ıGrftlmesl lcab edecektir. 

Bılba ki bu tarlaların hl · 
rlnci çlf ti e&ralmftştG. Trenle· 
rlo, otoraylann vaziyetini tek· 
rıra lGzom görmlyorom. Yıl· 

nız ıono 114ve edeyim kl, Na 
ıllll Söke pHarcı treni Aydın 

civarında bunların molozla dol· 
moı olmııından yoldan çıkmıe, 
bir tekerleği toprağa daşmaş. 

tar. Makinist dltkatll davran· 
mıı, treni durdurmuş, tekerlek 
gene hatta çıkarılmış ve Aydı· 

na Hrılmııtır. Yolcular ve tı · 

lebeler bir gGnlerlnl borada 
geçirmek mecburiyetinde kal· 

tısında da bir sen~Uk meealnln 
tetkikinden ıonra komiteye mu· 

alllm Naciye, GiUıflm, Halid 
Ziya, Hürrem Fahri ve moıl· 

llm Emin seçildiler. 

Bozdoğan'da kar 
Bozdoğan, (Özel) - Bir haf. 

tadanberl ya!mnr, iki gftnden· 
beri de Mıdran dağına ve el· 
var dağlan kar yığmaktadır. 

Pazar olmak hıeablle dftn şeb· 
rlmlze gelen pazarcı köylftler, 

yerlerine dönemediler. Çankü 
Ziyaretli kôprGailniln yıJuldığı 
ve derenin taşhğı haber ahn· 
mıştır. Maamaf lh köylftler, bu 
sabah dönmek imkAnını bol· 
mutlardır. 

Bir kaza: 
Comurlyet mahallesinden nal· 

band Mehmed kızı Naile, ev· 
terinde merdivenin korkulu
ğuna dayanarak oynarken başı 
üstG dilşmilş, ağır surette ya 
rah olduğu halde Aydın has · 
tanesine kaldırılmıştır. 
Bir tecavüz: 

Kaklın köyftnden Arıb Ay-
ıeye yolda tecavftzden euçlu ayni 

kôyden Kizım, Mehmed, Moı· 
lafa nam1Dda Gç ııhıe tevkif 
edll ıUler. 

Kı7çilk llidilli atına binmiş genç kız ... 

Kapıya vurulan iki hafCf 
derbeden sonra, mOrebblye 
madmazel Trepö, eevglll tale· 
besinin odae1Da, adet veçhlle 
aktım duasından sonra bu fe . 

yınkar ve anı r muhabbetinden 

mahrum olduğu lçlo, gilnün son 
busesini eabıreızlıkla ~bekllyen 

Kıtya'nın odııuna girdi. 

Fakat, m6rebblyen1D genç n 

sarraf Mes'elesi. 
Vekil muallimlerdeo bir kısmı parasız ç~ 

rılacakmış. Kıdem zamları mes'cleSI· 

""' Maarif mfidfirlftğü; yeni yıl ayı doldurur doldorlPll dl~ 
bOtçesln<1e maarif işleri l~h: ne son verilmek fcıp 0 

b..,__ 
ihtiyaca göre nmumi mf'cll ten 
lstrnecek olan yeni mek•ebler 
ln~aaııı ve fazla mualllm tahsisi 
hakkındaki dilt>klerlol teıbtt 

etmiştir. 

da bu bıl çocukları ~ 

hukeızlığa u~ratacıığıPdıO .A 
1ıo•,...1 

ler öğretimin· arkası • ,.MI • ıı: ı~ r:. 
kıdar pu.sız oları 'd 
cekler ve bono ıeabbO 

Maarif idare inin yf'nl yıl ceklerdlr. --
V •krlode böyle bir 11

1
., bOtceıl yakında l"ilayt>te veri 

lecektlr. 
Gü:zelyalt, Karataı, Eşref pa~a, 

Basmahane, Tepecik ve Alsan 
cak semtlerinde ihtiyaca ~öre 

yeniden mektebler lnşaaBJ veya 
kiralanacak yrnl mekteb bina· 
Jırı için biltçede tahsleat ay· 
rılmıktadır. Muallimlerin kıdem 
zamlarından alacakları olan 
para için de bfttçede tahsisat 

vardır. 

Bu yıl muallim kıdroeuna 

açıktın katılan 75 kişinin ay· 
hğını td&arrof lardan tıdemek 

zoru vardır. Bundan başka ay· 
hk zamlar yGzünden kadro 
C!!dvellnl değiştirmek te l&zım 

gelecektir. Tasarruf tan birike· 
cek patanın kapayacağı gedik 
büyük iken hastalık yOzGnden 
izinli sayılan muallimlerin ye· 
rlne tayin edilen vekiller için 
de gene ve ancak tasarruf tan 
para verilmesi btıdce vaziyetini 
g6çleştlrmlo, bundan sonra açık 
yerlerde vekil çalaştırmamığa 

ve bazı veklllerlo itlerine son 
vermeğe mecburiyet hAeıl ol· 
mo!flur, 

Tek moallfmll mekteplerde 
muallim bir baft•dın fazla 
izinli bulunursa yerine uygun 

gör6lecek biri gönderilecektir. 
8Gebütftn veya ozon eOren 

bir zaman muallimalz kalacak 

sınıf Jar için Qç sınıfın iki ~tual· 
lime v.:ırllmeel muvafık görftl· 
mdttftr. Yırım gQn oeulQ yal· 

nız ilk devrede y6rilt6lecektlr. 
Yarım gan dereleri birinci devre 
moalllmlerlnden en bıearıkb 

olanlar tarafından verilecektir. 
26 Saat yerine 18 saat ders 

verilmesinin zararı ve aıkın · 

ması kırtıeında bıfmoal1lmle · 

rln öz verisine gGvenUmlştır. 

l~ Saat ders veren bışmuaUlm· 

lerln yazı v" idare işleri yoz 
OetO kalmamak Ozere kendile· 
rlne arkadaşları tarafından yar· 
dım edilecektir. 

Muallim veklllerl, şimdilik 

vazifelerine devem edecektir. 

145~ Sıyıh kanona göre 
a&lll linlonmıyan yerlerde ve · 
klllnln altı aydan fazla çalıştl· 

rılmaeı y11ak oldo~ondan işle · 

rlne devam eden veklllerln altı 

~ciddi Çt'.hreılnde gayri mutad .. 
bir hüzün dalgası gördJ. MO· 
rebblyt>, Katya'oın karyolasının 

önünde diz çöktü, çocuğu, de· 
mir kafese hıpeedllmlş hale eo 
kan karyolama ön pırmıkh· 

ğını ittirdi; kızın gilzel kumral 
saçlarını pırmaklarlle okşadı ve 

tatlı bir sesle : 
- Katya.. Dedi. Bunları 

neden yaptınız? 
Geoç kız, anneıl tarafından 

pek soğuk ve azımetk4rane 

'tavırla söylenen "Madmazel,, 
yerine kendi lcad ve ikame et· 
tlğl tabirle : 

- Fakat. .. "KfiçQk Hanım,, 
dedi. Bu çiçeklerin tarzı tertibi 
çok çirkindi. 

- Ba ığoetoe eıcığında, aç 
•e eoeoz, ııababtan akşama ka· 
dar çahşan zavafü mGjlklerl 

olsun dOoftnmedlnlz mi? Zevk 

~ıı .... 
name imzalamıyaıı fr. ~ 

lecek sene Ç!lhştırılrn•Y' ~ 
rJır. Mektepte eu çok ",J 
için moalllmsfz kalac•k ti 

-ç .. 
yalnız bir tane ise u td• 
iki muallim tarafıod•0 ıtJI 

oıOll 
ne gidilmeyerek bat ol• 
18 saat dere okutaı•ll1 1 ',!_ 
tolacak, bo vazlyettokl 1~ 
iki ve daha ziyıtde otnr••eıf , 
devre sınıfındaki bot 1 ~ 
moıllfm, öbOrlerlnl ııırt °" 
llmlerl gene 18 aaıt 

dolduracaklardır. 

Üç moalllmll ve bel.,ul 
mekteblerde moılllOJIO ..... 
haftadan fazla bir 11 ~ 
leinden ayrıhrn geriye ilJ. 
mualllmlerden bJrJıf; .,cJ 
devrenin, birisi de tld 'ili, 
renin derelerini ~ 

- 'd' Makedonya 
Fırtınadan öleotet 

ve yaralananlar·· 1 
Atlna 15 (Radyo) :;, fJ! 

nletan ve Makedooy• sf 
son fırsınalar yiizGodo:,.ı. 
ve gaip vardar; ıoo 1 k 
dedllmlş ve 20 bıh l 

}lokO harap olmuştur. .,,.,.. 
de hüyQ~ zararlar 1 

mletlr. 

Roma 15 (A.A) - j, rl 
Pazarteel n Salı goolo ~,ad jj 
sQren fırtına ehe1Dıol131"' ı 
Hrlara ve 35 klşlolo 
ıebeb olmuştur. So'-~ 

Sofyo 15 (A.A) - -,;! 
fırtınaları ytızandeO 

ptı· 
sayıeı 100 za geçlD 1 ,,. 

Mahkumlar kar ıat, 
temyiz etmiyorl 

Parle, 15( Radyo)...,.,,,_ 

cinayetini feleoıeklO oe.,,., 
hastan mahkemece IO tG 
reğe mahkum edt1°0 

11 
•inin ba karau teaP1 t 
'il , •• 

cek:lerl haber alaoOJ•I ,,., 

MemurlarıJJl1 

Namzedlilıİ·· 
~ et)"' 

Ankara, 15 (B0 •
0 ot 

bir kanonla lllelO OC 
namzedllk maddesi 

çıkarılacaktır. 

boıO' 
fçln, h11şarılık ile .ı"' 
Hiyl, bOttın yapaıkl ,. 

o'' genç kız için so 

cekler?. ~ 
.. Haklı olarak f~ ı'I 

~çok iyi oldoğuou ~61 

bltldlğlm kalblolılP ıtı• ... 
hükmetmlyeceklet ~ 

Yüzil gillen çoeo,, 
l blf bire dGşftncel Ot 

kollarını genç JJJ 
~ . .. .ı 

boynuna dolıyar• ;,r:. 
- Oh .. KftçOk d 

Bunu akhm• ge 1~ 
Ben sade bu kö&O 

mazlpllk yıp1JJ•g•ıd1~ 
tftm. Beni utıodı 1 
kaçak kadın beo 
misiniz? 141tf 

Kızın iri g6I 
Mıdmazel Trepö, 

şadı ve : 
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Habeş imparatoru, Adis - Ab;ı:;~·;y; Fratelli Sperco .. 

D•• d•• O d C b G Vapur Acentası on u, ra an enu a itti. noYAL NEERLANoAıs 
------------------------.. ~----..... --------------- Bu\ tarafı I inci sahifede - kdıa geçmf~lermle . ltılyıo ree lstfbkAml•r ııllııl ! eıılndedlr. Bir 

"
0 Deeele Oıeriude iki tayyare mf tebliği, yalmz Heri karakol kıç kilometre geriye konmuv 

uçmuş, fakn bomba atmamış larda çarpıemalara devem edil agır topçu da bunları himaye 
lırdır. dlğlol bildiriyor. etmektedir. 

Donların imparatorun kaur· Pırls, 15 (Radyo) - Babee Habeşler erasıra bo lstlh 

glbıoı H•dıkları anlaeılmakta imparatora Halle Sc14slye, tay kamlar araeıodan ıaorruzlorda 
dır. T•yyare topları derhal yare ile Uessle'den Adla Aba bulunmakta iseler de ha taar. 

tıyyırelere at,.~e baolamışlardır. ba'ya dOnmftoUir. İmparator, ruzlor gh·glde ezalmaktıdtr. 
Mermilerden isabet olduğa an birkaç saat ııontı, tayyare ile Royter ajaoeıoın Adlı . Aba 
1•eılmaktıdır. Çftnktl tayyare· doğruca ceoub cepheıılne hare ba+dakl muhabiri de şu malQ 
lerdeo htrl ileride bfttOn mer· kel etti. 

NEDKALMiNA 

KUMPANYASI 
11GANYMEDES11 vapuru 27· 

2·36 beklenmekte olup yOkOoft 

ıahllyedeo eonra ANVERS, 

ROTTERDAM, AMtiTERDAM 

ve BAMBURG llmaolım için 

yftk alacaktır. 
11CERES,, vapucu 10·2·36 da 

gelip 15·2·36 tarihinde AN· 

VERS, ROTTEROAM, AMS· 

TEROAM ve BAMBURG il· 
m•nlarına bereket edecektir. 

mllerlnl boş tarlılua alarak Roma 15 (Radyo) - Somali 

kaçma~ mecburiyetinde kal cephesinde ineç hestmoeal kam· 

matı verlyot : 

- Bali mıntıkasında Ras lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaoları 
Deııta'nın evvelce kumanda 

ettiği kıtaat şimdi Dec11s Mac 

Beyena Meret tarafından idare 

olonaııktadır. Bu komandan 

Babeş'fer arasında çete harpçı 
lığınd bOyftk bir tabiye Oetadı 
olat'ak teornmıetır. 

SV~NSKA ORlENT LIN1F.N 
11BEMLAN011 motOrll 5 ·2·36 

tarihinde beklenmekte olup yd · mıe11r. yonlarmdan birinde bulunan 

L<ındra, 15 (Radyo) - Roy· 20500 korşonuo İsveç boku 
ter ıjınıının elmal cephesindeki metince yapllın bir tebliğe gô. 
tuobıblrl bildiriyor: re Raa Desta tuafıodıo h1&tane 

Makalle'dekt Italyan mevzileri kamyonlarından birine yOkle· 
tııııf kutru 15 kilometre tutan tildlğl anlaeıl!metar. 
bit yarım ay vaziyetindedir. Loodra, 16 (A.A) - Royter 

~bolu mhralyözler, değ top ajansından : 

•rlle rnllchhezdlr ve telefonla Somali cepbeılnde ufak tefek 
btrlblrlne bığlıdır. Çok kaYVetll mOHdemeler kaydedllmektedlr. 

birer IRtlhklm halindedir, bir · Bunda Habeşler 'Çete harpleri 

kaç ktlometre geriden de, ken yapmakta, ltılyınlar ise mev· 
dllPrlnl ağır topçu himaye et zllerlot tahkim etmekt4!dfr. 

tnektedlr. Babeş'ler ara sıra Ogııiden'de henQı bOyOk ha · 

boutarın HHına girerek taar· reUt bıılamımıetar. 
ruıtar yıpmaktadarlar. Fıkat hılyao'lar Kuratldekl 60 ki· 
belice ı s • ınamamaktıdır. alllk garolıonlarJnın Habteler 

OIDa)I cepbeılnde tek Ulk tarafından imha olundoğonu 
Çtrpıtmılar vardır. Babea'ler itiraf etmektedir. 
••ker ,, 1 1 
••bkı 

Y1eaıalı.ta, talyan'lar he Şimal cepbeelnde, lalyanlar 

d mat yıpmaktadnl1r. Og• Habeş kuvvetleıloln Makalle 
en Cepbeılode Bıbee'ler 600 mantakHında tahaeşQd6nG tş. 

klelllk bir halyao kanednf Ut tein kendi mevzileri ile 

hnba ettlklerlol blldlrlyorlar. Deıısle araıındakl mıntıkayı 
Mıkalle'de, halyao tayyare bergGn tlddetll bir bnı bom· 

lert, Hıbeı'lerlu tah~ldıtını le bardımanına tutmakt•dır. 
~ll etme@e çabııyorlar. İtalyan lı.tyanlar da yeni bir Habeş 
•rın mukabll bir t•1rruıa geç taarrnzuou kırmak ve muka 

'neler( de bekl,.nlyor. bil taarruzda bulunmak için 

S Adla Ababa 15 (AA) - hazırlık }apıyorlır. 
ataı muhabirinden: 8QUln 

Cephelerde yeniden faaliyete 

glrlotloıtı olduğu hakk anda loa 
hılmı 

ı t•ylaler dolıtıyor. Y•ğ · 

~ur menimlnın baılaogıcında 
1 tar.r da mevzilerini ıabkl. 

nıe veya telenuklarım artır 
mağa çalıeı}orlar. 
k Şimal cepbeılnde Rae Kıe1a 

0 ''etlerl; Adua yolunu kes 
hltlı: L 

Royter Ajınaı, otmal cebbeal 
Iıalyın orduları nezdlndeki 
muhabiri diyor ki: 

- Makalle msnlakaaındakl 
Italyan menll~rı 0111f kutru 

15 kilometre kadar otan · bir 

yarım ıy şeklindedir. Bo mev· 
tiler mitralyöz n dağ toplarlle 

mOcebhez ve birbirine telefon 

hatlar ile bağlı; çok kn netlt 

Hıbeı keşif koltarıoıo en aeağı 
yirmi ltalyan 'ı ôldftrmedlklrfl 

veya yaratamadıkları tek btr 
glln yoktur. 

Şimal cephesindeki Oıbee 
karargAhından eu tebliğ neıre. 
dtlmlotlr: 

- halyan tayyareleri birkaç 

köyft şlddetle bombardıman 
etmlt •e eberlal kadm ve ço. 

cok ol&11ak Oıere 10 ıhll öl 
mftotar. 

İtalyan tayyarecileri koylerde 

hayvan sfirCilerlnl de bombar 

dımın etmfaler ve birkaç yGz 
hayanı OldGrmft~lr rdir. 

İki İtalyan tayyareıl Mert• 

yesu mıotakaaını bombndıman 

etmtı ve ikisi çocuk olmak 

Ozere bet Bl•ll ôldürdftkten 

ıonn Des!le Kor~n yola Qze. 

tinde uçuşlar yapmıolar •e 

ho11Jbalar atmıelardır. 

f ki tayyare bomba atmak11 . 
zın uzun mllddd De 181e Oıte· 

rinde uçmuttur. Buolarıo im· 
parıtoruo kırarg4hını aradıkları 
aolaeılmaktıdır. 

Tayyare topları hemen alete 
bıılamıılar ve tayyarelerden 

birine laabet olduğu zanoedlll · 

yor. ÇOokft bo tayyare alelacele 

oıaklaşmıı ve bombalarını tar 
laları boealtmıetır. 

1 
oıaıuıdlyle kara gOmlck 

ilerle ö 1 neın l kavgalara tutoa· 
tnuıla:dır. İki tarafın da zayiatı 

Izmir harici Askeri Kıtaatı ilanları 

btnGbloıdlr. Ogaden'de de mu 
•rebel d b er et1m etmekte olup 
llbaeta İtaly"n 'farın tehdld ~t 

tnckıe olduklım Sasabaneh ce 

n1:1bunda kanlı bir tekilde sDr· 
llltktedtr. Hıbeo'lerln bir ce 
•lrnıe h 
sı •rekeılyle lrelyao'ları 
11:·010 cephesinde bir değlolk 

Y•pmığa mecbur etmeleri 
tnubt 
k cnıeldlr. Ru Makoonen 

1:1.,,etl 1 l d er o o; Ovıdara yakınln 
' 

9•rııldıkları doyolmoıea da 
taf il.at 1 

• • ınımamıet'r. 
" Hom,, 15~(Radyo) - hal 
Jft(l 1 l 
11 •)'7arelerl oglllıı tiomıllal 

e Cicik 
)'olu • ara11ndakt kenın 
tı k ndakl mftbimmat •e ıtlAb 

1 11J•t kollarını bombardıman 
eıuııuır. 

b ~lbuu, 15 (Hadyo) - Ha 
"eell,r, Alaıa'da mQblm kuv· 
•f"I er 
l toplamakıadular. Ayol 
d •manda cenahta Dna Perma 

l • Meko rnevkllne de kuvvet 
er .. 
ın k guodermlılerdl:. Bundan 

11 
1 

lad Gnçyıoo ordusunun 

1 ert hırekeıleıloi durdurmaktır 
tel · Y•n'ların g6llere varmımHı 

lı:ln 1 ça ııılmaktadır. 
Pırlıı 15 (R ) d • ıdyo - Homa-

•n gelen haberlere gOre hal 
Yatı k • 

anetlerl, Mık aile 'olu 
Ctnubund h 
nıı 1 

1 Oyalı: taarruza geç 
lll ~;rdfr, Taarruz bıkkındı 

1 maı •erllmemektedlr. t.8 1. 
Y•nlır il , 

' aoeolerfu '"Anbıllgl 
celıh .. ılnd .. kt ' ., 

t11rruzlermı kır 
blık için dabı eut-1 ileri hare 

Bornavı SA. AL. komlıyooondao: 
1 - TClmeu blrUklerlolo ihtiyacı olop J O 2 986 ı 

2 

3 
4 
5 

· · pazartee 
gOnQ saat 11 de mOoakaeaaı yapılıcık olıo J 4,300 kilo 
eabona lallp çıkmadığından pazarlık euretlle satın alına 
caktır, 

ikinci pazarlıt\ı 20.2.936 per•embe " il 
b " ıcuu eaat l l de 

yıpılıcakıır. 

Umum tahmin tutarı 4423 lira olup ilk pey 323 liradır. 
Şarınımeal hergQo komisyonda gOrOleblllr 

hıekHlerln muayyen nktlnde buroavadıld aekui Sa. 
Al. komleyonorıa ~elmelerl: 40 l 

Mııı. l\h. sat. al komisyonundan: 
J - Konya'da bulanan Gedikli erbaş mektebi motbak ocak· 

ları ftçyftz erlik ol1tak tedll edllecektlr. hbo radU lol 
açık ekııthmeye konulmuştur. 

2 - Tadil edilecek ocağa ah oarıname Konyı'da kor ııa. al. 

3 

4 

5 

komleyononda ve lzmtr Met. M•. eat. al. komisyonun· 
dadır. Talipler şartnımeyl komisyonda görebilirler. 

Tadil edilecek yemek oeığınm muhammen tutara 640 
lira olup muvakkat teminatı 48 liradır. 
Ekıılltme 2 Mart 936 pazartesi gllnG saat 1 O da Konya 

da kor sat. al. ko. nunda yapılacaktır. 

fateklller muayyen g6n •e saatte cemlnıt mektub veya 
makbuzu ile komisyon gelmeleri. (362) 11, 16, 23, 29 

Menemen Urbayhğından: 
l - Menemen kaııaba1ıoda hali hazır vaziyet ile moetakbel 

imar pl4oıDl oızarı dikkate alınarak yeniden yapılmaeı mukarrer 

elektlrlk ıealaitıoa ılt projenin hazırlanması lel ıçık ekıılhmeye 
konuJmootur. 

~ - Bo lotn keıU bedeli 400 liradır. 

3 - Yıpılacak lolor ıunlardır. 
A - Proje 

B Keolfnıme 
C Fenni şartaame 
D Moknelename ıuretl 
E fü,slmler 

4 - lııtekllleıln nafaa vekAletlnden moHddak ehltretnameyl 
balı olmıluı •e bu gibi tesbat projelerini yapmağa ehil olduk· 

larını gösterir İzmir nafıa komlserll~tnden vesika istihsal n 
lbru '"lmelerl ve muvakkat teminat beddlnt vezneye tentye 
eylemeleri earmr. 

5 - Elulhme 21 2 936 cama gOnü saat 15 de beledly6de 

komisyon huzurunda yıpılacaktır. lateldllerln bo gtın ve saatta 
belediyeye mOracaat etmeterl ilin olooor. 344 8 12 16 20 

lzmir vakıf far direktör.lüğOnden: 
Solu mezardı klln tGtQo depoıuoda yapılacak 1500 lira ke· 

eli JI tamirat 15 2 936 tarihinden itibaren 15 gan mftddetle •Çık 

t'kıılltme~e koomoetar. lbaı,eaı 2 . 3 .9:ı6 paıarteal gClnft ıaat 15 te 
yapılacağından istekli olanların o giln saat 15 te ihale . .komtsyo 

nuna mOracaaıları •e oerahl öğrenmek Qzere her gQn vakıflar dl 

relttOrlllğOne mdracaatları illn olonor. 16 20 25 29 407 

lzmir ithalat Gümrüğü Modnrlil· 
ğünden: 
Sıra K. G. 

1 11774 
2 443 
3 1690 
4 (ı 500 

6 2 50 
7 l 630 

Kıymeti 

L. .K. 

1766 10 
132 90 
676 

2 

o (>0 
o 50 

363 

Cloel eu• Tesblt ro. 

Sargılık kAğıt ııcrgl kağıdı 15 
Demir cı'8ta 

... kamyon yayı 
Resimli u yuıh moknva Saat 

reklAm. 
Kanulçe boe çuval adet 2 
Hormı elyafından yapıl · 

mı~ ıenbll ad~t. 5 

1 l den 
bıolar. 

kOoO ıabllyeden sonra ANVERS, 

ROTTERDAM, HAMBUltG, 

COFENBAGE, OANZlG, GDY· 

NIA, OSLO ve ISK.ANOINAV· 
YA llmıoları için yok alı· 
taktır. 

hı"'dakt hareket tarlblerlle 
navlanlardakl değlştklfklerden 
accnla meıı'oliyet kabul etmeı:. 

Fazla tafalJAt için ikinci 
Kordoo'da Tıhmll ve Tahliye 

blnaeı arkaaıodııı Fraıelll Sperco 
vapur acentalığıoa m6raeaaı 
edil mest rica olunur. 

Tr.le. 200~ · 2005 · 2663 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCHE LEVANTE LINJE 
"BELGA L. M. RUSS,, va· 

poro 17 şabana bekleniyor, 
22 tobaıa kıdar Aoverı, Rot· 
terdam, Bamburg ve Bremen 
limanlarını yOkllyecektlr. 

u AL ı\ YA,. vap oro 2 marttı 
bekleniyor· 6 marta kadar An· 
vere, Rotterdam, Bamburg ve 
Bremen llmaolarana y6ldlye· 
cektlr. 

ARMEMENT B. SCAULDT· 
HAMBURG 

"TROYBURG.. V1paro 25 
oobaua bekleniyor, Anvenı, 

Rotlerd•m, llamborg llaıınl• · 
t'ına yftkllyecektlr. 
DEN NORSE MlDDElBAVS 
LI TJE (D s. As. SPANSKE· 

LINJE) O S L O 

"UANADEROS.. Hpuru ıt 

martta bekleniyor, İekenderlye 
Hayfı, Dleppc ve Toneç lf . 

manlırına yakllyecektlr. 

AMERİKAN ExPOT LlNES 
"ExPRESS.. vapura 28 tn · 

bıuı bekleniyor, Novyork •e 
Bıltlmore için yllk: alacaktır .. 

JOHNSTON V ARREN 
LINES L1VERPOI • 

"QUERNMORE,. vapuru 2:J 
eobaua beklenir, Ltverpol ve 

•e Auversten yCik çıkarıp Bur · 
gae, Vnnı ve KOstence llmın 

larrna yok al11caktır. 
..... llİlll ............ ... 

--------------- Olivier vEŞOreka ·ı 139l'i 180 Yektin 

1 1557 
2 99 253 
a 54 

J710 253 

00 

00 

Toz O"ker 
Kesme şeker .. .. 
Yekun 

299 
Saat 14 

ıe ba~lar. 

Yukarıda yualı ~oya 26,2,9~16 mcı çoreamba gOnQ &itil 14 te 
ıçık arttırma euretlle dllhlle eaıılımadı(;ı taktirde ayol gOode de 

~CDP-hl memlekete göUlrlılmek Cizer~ sarılacağmd11n işine gelenle · 
rln IıbalAt ı?Ümril~G ıııtı, komisyonuna mftracaatlırı llAn olunur. 

İzmir Milli Emlık MftdftrlQğftoden: 
Lira 

39 Salhane ıalabaoe sokağında 103 kapı 83 taj No. lı e• 40 
3t Reşadiye yeni çay (Teceddftt) eobğında 16 eıkl 12 

ıaj No. lı iki oda bir bodrum ve bir muıhabı 

mOote~il n. .225 
S 7 Boruna Arapglrll sokağındı 29 eııkt 31 tıj No. lı 

fevkani tahtanı 6 oda ıofı koridor mutbıh tulumba 
c;amaoırlılr ve bahçeyi mllotemfl ev. 2550 

36 Hocada belediye caddesinde 33 85 eski 25 -27 taj 
No. h dllkkia •e fmo. 400 

35 Şr.bltler azim sokağında bir qda ve bir avluyu mOı· 

ıemll 3 eski 7 tıj No. lı ev. lS 1,25 

34 Karşıyaka bıharlye batım sokağındı bir oda ve 
nlu ve ıolombayı mOotemU 8 eakl 10 taj No. lı ev 265 

Yukarıda yazılı emvallo m.iilklyetlerl peolo p1ra •eya ikinci 
ttırtlp mObadll boooıa Ue Odenmek ftzere arlhtmıyt konulmuı 
hır. Ahcılarıo :l7,'l,936 peroembe gnnn SHI 14 te mllU emllk 

mOdnrlyetlae mCb•caalları. 896 

Ltmltt.d 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN I..INES LTO 

..LESBJAN,. nporo oubıı 
Lherpool ve S'\ eueeadan gelip 
tıhllyede bulunacak •jDI ZB· 

mauda Llverpool ve Gla9go\\ 
yftk ılıcaktır. 

.. EGYPTIAN., vapuru 10 
tubat Londra, Hull ve Anverıı · 

ten gelip tahliyede bulunacak 
ayni zamınd• Bnll için y61r. 
alacaktar. 

"ROUMEUAN,, vapuru 14 
OObat Lf verpoot \.' t! 5,\ llUl!eadan 
gr.ltp tabl!yt:de Lal ocacıık. 

TBE GENERAi .. STAM NA· 
VIGATIO:N C. T 1 .. D. 

"LAPVVIN&.. vapuru 14 
tiDbatta gelip J..ondra için yülr. 
alacaktır. 

Noı: Vurul ıaılblert ve va· 

pur tslmlerl ftzerlne dt.~letkllk 
lerden acrntı mee'ullyrt kabul 
edJlmea. 



Yeni çtkan çifte ispiralli 
METALLUlU Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 

• 
ır 

Bu lambalar emsallerine nisbeıeu yü;..de 
20 dcılıa uz sarf iyatlıdırlar. /Junu ay onun · 

da ödeyecegiııiz ilk fatura i/P. lwfayca nnlı

yacaksınız. 

---------·---------

. Tevf'· ayken 

Ş lYl lb es ö 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuasmda 

.TELEFON: 2363 __ ____., ..... ··---
Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Y apıllr· 

Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 
Slemens fabrikaları müme ili 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Vadesizlere % 4 

evduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 5 ·Hr· 
Dır sene vadelı ıe % 6 f ai7. , . .,rı 

-------- et dl• 
Zahire, Qzftm, incir, pftmuk, yapak, afyon venlre komlsyoncoluğu yapılır. Matıır g 

tı:lnde eabfplerlne en müsald eeraltle nanı werUJr. 

= il 1111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 

Mücellit"" Ali Rıza Autalya Ilhaylığından: on 
Yeni Kavaf ter Çoreısa No. 34 Anadolu gez,.teelolo 6398, MOö, 6413, 6 ·~21, ıayılı 

1 
bO 

~~=========-==:=======================.:.__ ____________ larında U8 f ve eeraltl izah edilen Aatılya vlltiyetl ıd•f rı 

ılyt:tılae 41d Ye yıllığı 15 bin lira mnhımmen bedelli 0~, ı• 
keeı Oç yıllık lcarıoa kapah zarf ueollyle yapılan arurııJ\,. • 
çıkmadığand110 3 3 9:36 sah gQnG ıaat 15 e kadar pıı•r tılı! 

• 

Oolversltede Dôçent, 
(Muavin l'rofeeôr} 

Dr. A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

B aetalara hergftn ö~l~tlen 
BOnro bakar. , 

f eıiklil caddesi 1'40. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N lJ U L 
Telefon : 49250 

-------i • 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yafsıdır. Ser 
bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa üzülmüştür. -Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

~ 

J 

' Dr.Operatör Arif Yu.-cuı 
Merkez Hastanesi OperatörO 

Basıalannı her gQo 15·18 e kader ikinci Beyler eohgı Türk 
mftzayede salonu kerşıoda 78 N.la moayenebaoeılnde kabul 
r.der. TelPfoo! !l!\9:l 

Liman işleri 
de11: 

mum l\1Uılüı .. 1Uğlln-

ikinci Kordonun Alsancakla Gftmrilk ora ıod11 bulunanSyol Hı 
yayakaldırım döşemelerllr. bo. dOrlr.riolo tamiri şubatın 2G ancı 

çarşambo gOnü eaat lSe kadar ekelltmeye kooulmoştur. fsıeklllt> · 

rln umum müdürlôk bOrosuna ruQracaatla şortoamelert gfüoıt> · 

lerl ve ihale güoO 470 li ra teminat akçeslle idaremizde bulun 

m lsrı fl4u olunur. 12 l 6 :l77 

•ıı 111111mııı111111111111 a.. IJ o k t o r ....-ıu 1111111111111111111!111 
-- A. [(emal Tonay 
:= Baıcriyolog 11c buluşık, salgm lwstulıklar mıitahasslSl 

----= Beemabane istasyonu k:ar111110Jaki dibek &okak booıoda JO ııayı• =: = 1ı ev ve muayenehane inde eabab saaı 8 dan ak:~am eaaı 6 a kadar = = butalannı kabul eder. -

eN~ 
f 

o ll ıu ıı•~ 

ÜMlD L k fabrlkaeının (l S 

[ .Z.i'rac.l 

SA B UNLı\ RI) dayanıklı, kollaoıelı Ye 

blleıılıdlr. BPr yndeo arayınız . 
Toptan uc pera/...ende · satı~ )""Ti 

ftmid tahrikası 

= . Mnra~at eden has~l~ra yapıl'?aeı Iİzımgeleo sair tahlilili ve =• --llll_lll_lfll_lll_llll-llll_lll_llll_lll_llll_ll _D_O_K_T_O_R_l_llll-1111_111_1111_111_1111-1111_111_1111_111_1• = mıkroskopık muayeoelen ıle veremh baetalara yapılmaıııoa cevaı gö· = = o . c = 
İiııiİıılüıılıiılüiiıillıiüiıııiiiiıiiılülılüiıiilüHi111iıl~:ı:~:: ~·r~;· 111111111111§ ~ pe r at ör ev at A 1 pso y : 

lzmir Lise ve Orta okullar satın =: Merkez Hastanesi Operatörü ~ 
_ Almaoya'dan avdetle Baeıolanoı hergcın saat 15 ve l ;;;;; 

alma komisyonu başkanlığındaıı: == araeJDda ikinci beyler sokağında hamam karı•eındakl = 
43 numaralı moayenehaoeelndtı kabol eder. _ 

Jımlr Erkek lise inde fenof ve hueuııi earloomelerloe göre •11111111 Telefon: Muayenehanesi 3315 1111111111111111 Evi 3203 llllllllİi 
yoptmlacak ola~ 499 

llro 11 kuruş bedel keılf ti işçi yatl pn •lllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllll• 
yooıı ı 9 ·2· ı 9~6 çarşamba giinQ eaııt on beete Kftllilr direk· = D z k A • T k - = 
tôrlOğOode toplanacak komisyonda pazarlıkla ihale edilecektir. ~ r • e aı ara çı = 

leteklllerln ha hueustıkl keşif •e oartııamelerl görwek üzere . = = 
lıer gün saat on ikiye kadar me.ıkur mektep dlrektörlOğOoe := 1Herkez hastanesi Dahiliye •Mntehassısı ~ 
O terme gOn ve saatinde yOıde 7,5 pey akçası olan 37 ltra 44 :: İkinci Beyler eokağı Tdrk mOzoyede salonu tuleellnde ES 
kuroo muvakkat teminat ykçı ı ıhtları ve bu tolerl yıpmağa mokte § nomarı 45. Ilaetalarıoı öğleden eoora 15 den 18 e kadar § 
dlr oldokl rıoı gösteren ve 2490 eayılı kanunda yozıh bclgelerile =: kabul eder. TELEFON : 3806 S 

birlikte komlıyooa mor cııaılsrı . 1 6 ı 1 16 iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\illlllllllllllllllllli 

nulmoetur. T11llplerln kırkbre bin liranın yüzde onbtöf 
11 ot ~ 

dtı teminatla vllliyet makamında toplanan daimi tnC:t 3~ 
racaatları btldlrlltr. 11 l 6 21 :!6 ~ 

IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
• 

'f nrk Anonim Şirketi dr 
d• 1 

Şirkf"tln mtırkf.z n febrikı111: lzmlrde Halkapıı>•r t 
}.,. 1 · • I ,._ 'J' ı~,~ '·b JJe."ir111 er ı pcwı11gı111c mı •• ı. a) yure, nupcn uş. " btf 
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