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ŞUBAT 1936 lzmir'dc hergfto sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Bulgaristan 
Balkan raktına Girmeğe 

MütemayiJdiı·. 

Hahes lmp ratoruna Suiliasd! 
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Habeş Telefatı: 31 ölo, 75 Yaralı r ' Batan Inebolu Vapuru ff b '} lngiliz ·Mısır 
a eş er, Büyük Bir Hezimete Uğra- Mnzaker:ıi;~iba~lıyor Nihayet Dün Bulundu. 

dıklarını Kat'i Olarak Yalanlıyorlar .... ~·t.~~;.10~::.t! ...... ~~: 
~--------------------.. ~--------------------lı al yan' l ar, Ancak (5) Kilometre Ileı:liyehilmişler. 

Kaı·şı Karşıya Muharebeye Yanaşmamışlar. 
. l.ondra 19 (A.A) - Royter 

BJao •nıo hueu i mulııbtrlod"o: 
ller Dl" kadar Hab"ş'ler Mo 

k 11~ civarında ya'nrz kOçQk 
mOsadcnıeler vukubuldu~unu 
blldlrmektc lsl'lc.-r de Has Mu 

lugrto ordu unun kanlı bir 

hrılnıf'le ıı~radığı VI" lıalyuolur 
tıaurruzlarına dl"rhol devam t't 

ilkleri takdirde 110 bakanının 
Anıola'do zorlukla hılunabtlc 
r."Af şOplıe getlrnırz hlr fıukl 
lutılr. 

c,nub Cf'ph, lnd ... Habt'ı:·ıt-r 
500 kloldl'b mor .. kkeb hlr nıüf 
ff'telerlniu IJorana vllAyeıl fçlo 

de Adoı nehri yakınlodeld Le 

hern doğıoıo eteğini işgal et 

nıekte olan lılr mOfr•zeyl tar· 
dettlğfnl iddia ediyorlar. 

Hu muhır~bede 80 laalyın 
'e 20 Uıb"o OlmO~tQr. 

Diğer taraftan Aotaloo letl
hmeılnde yOkselen duman sQ. 

tunları diğer kftmelerlo de 

mevcut olduğunu göstermekte 

Balkanlarda Sulh 
Bel Yı·ad'da R • K omanya ralı ile Prens 

Pol Arasıuda Bir Mül3kat .. 
Bel rıd 19 (Hadyo) _ R • 

ııoilı lıaıuımeti Prenı p l' I o~ımya kralı Karol, hugao Yugoalnya 
l\talııkatta y ""oıluvya ıo .. a k~I~ nkat et mi§ VP. uzun müddet görüemü~tür. 

" us.ve ı ı 1\1 Stoy:ıdi . d b 
Bu ziyıretiıı \'e kr 1 . ,. • novıç e ızır buluomu~ıur. 

İ) i Lir tıı.ıllı hn 
8 Bonıı 10 Belgrııcl 'da } nptı~ı mOllikat Hal.kanlarda 

1 aeıoın esmekte olduııunu h lı. 
ınvuııun lı.ral he • . ,.. • tJ gostermc tedir. Bıı doellok 

1 . ' 'ıııcı ,_.orç un cenaze m · · d k' ,.!' dıAi nıuhakkaktır. era ımın e l tema lardao busulr 

' 

.. • • 

marun ikinci gftnQ bıelıyıcı 

~· ve htr iki devlet delegH· 
yonlarınıo bnrıdı ıoplınıcık 
ları blldlrllmektcdlr. 
Kıhlre, 19 (Radyo) - logl 

Uz · Mısır muıhedeelnln akdi 
için mOzakuelf'r~ 2 marttı 

bı~laoıcaklır . Deleg11yonlar 
Kablre'de z,.gafroo nloounda 
toplaD1caklardır. 

~ ..) 

Malatya'da 
-----···----

Dördüncü 

Panıukln Fab
rikası Bitiyor 

Ankara, J 9 (özel) - Melet 

ya'da dördllacG pamuklu fıb· 

rlkaeı lntHll tacil edllt>cekılr. 

Ekonomi bakanı Celal Bayar, 
bu itle bizzat metgol olmak· 
ııdır. 

Biı· fi.,ilikanıo içinde Yüzlerce Tah

lisiye Gömleği Bulunmuştur .. 
1zmir körfezi içinde batarak 

bijtüo memleketle hilyilk hir he· 
yecaıı uyandıran İnebolu vapuru, 
uzun zaman araştırıldıktan sonra 
11ilıayet dün buulnıbihniştir . 

Bu ie için 1ataobul'dan Mu· 
harrem kaptan denizaltı iki motörü 
ile bir ay evel Jzmir'e geJmişti. 
:Fakat J>olo vapuru tıralıudan la· 
yiıı edilınİ§ olan me\·ki yanlış 
olduğu için tahıırri)•I uzun &iir· 
müştür. Muharrem kaptan, nihayet 
diiıı ' 'apuru lıulmaga mm•af fak 
olınu§tur. 

f uebolu 26 kulaç su da lıal· 
nııtıır. Hulııoduğu me,ki ııahiJe 
birlıuçuk nıildir. Kilizmao'Ja limeıı 
rriıı ara&ıodı ve pelikan feneri 
karııundıdır. Kıç üetii otıırmu§tıır, 

fakat eancığa doğru yatmaktadır. 
Dünkü fualiycttr: ancak gemi· 

nio parakeıeıi ile bazı balatlar, 
carı kurların simitleri. bir tıhliııiye 
f ilikuı ıudın çıkarılmııtır. Filika 
düo aktım limınımıza S"lirilmi~· 
tir. fıiıı garibi ıudur ki, filikanın 
içindt: yüzlerce tahlisi ye gnmleği 

Habeş imparatoru Sui
kasd Tehlikesi Geçirdi 
Yabancı Bir Devl~t Ada;.ları, Tay

yare ini Tahrip'Etmişler 

Sovyet Ordusu, 
Hazırlanmış 

Ancak Sulh için 
Bir Kuvvettir! 

--,:......,.~~~. 

Adl:/~/Jc\ imparatoru 
R bıbı, 19 (Radyo) 

oyter ajeoıııodıo: 

Uıbeı lmpıuıtoru Bılle Se. 

IAelye'ye kareı bir eolkaed ıe 
eebbQııQ keefedllmfştlr. lmpırı· 
torun bf!r umıo bindiği bu. 
eoet ııyyıre, baıı meçhul eller 
tarafından hnıda dOıecek ee 
kilde tahrip edilmiştir. Sulkaed 
tahkikata rtrafıodı çok ketum 
davranılmaktadır. Borada 18 
nıldığına göre, eolkaed bir ec 
ı:ebl devlet tarafından tnılb 
ve bu ecnebi devletln Deııelye 
deki caeoııları tarafındın tatbik 
edilmiştir. Duelye eerafıodın 
birkaç şab11 tevkU •dil mittir. 

-------
Almanya Ren'i 
işgal Ederse? 
lııgiltere ne yapacak? 

Loudra 19 (Hadyo} - Ueami 
meh.afil; Almaoyıı'nın Hen'in as· 
kerhkteo tecrid eılilmiv mıntaluısı· 
nıo Alınan'Jar larafındau i~gııli 
takdirinde, lngilterc'nin uluslar 
eoeyeleıi nezdinde te~eblıflutta hu· 
luoııcıAıoı dair l•'rııoea'nın J4ond· 
radao teminat iıtiyccegini tahmin 
etmemektedir. 

To~yo, 19 (Radyo) - Mın· 

çorlde çıbn lıyın tamamen 
bıııtırılmııtır. Mınçuko bDkô. 
metl, So•yet topraklarını llılc• 

edeu 120 Aılolo tıdeılnl h · 
•emektedir. 

Harbin, 18 (AA) - Man· 
çuko dıt bıkaaı SoYyet ton· 
•oloııu sı .. oııkl'ye tlddeıll b(r 
nota •ermlttlr. Ha notada So" 
'etler, Mınçako'dıkl tekuet 

· hıreketlerlae mDııhmreı göı 
termekle lttlbım olunmıktıdır. 

Parlı 19 (Radyo) - Mıre· 
fal Tubıcefıkl Parlı'ıen ayrı 
hrken Franıız g11etelertne be 
y1nıu1 bulanmaı •e So•yet 
aıkerf •11lyetl bıkkındı malft · 
mat Termltılr. 

~o•yet Ruıyı'aın aıkeri fen 
teıkllAtındın bıbıeden Mareııl 

bu mDeıte1eler 117cılnde Roı· 

yı'dı en modern bir ordu hı· 
zırlındıtını ıGylemlıttr. 

Ruı ordaıaaaa tayyare n 

ftf. Sıalin 

tank buıuıundı raDmt11 bir 
mnkll oldoAuno, Roı tayyare 
cllerlnla Jlyıkıtlnlo çok yak· 
ıek boluadoğuou, Ruı ordoıu 

nan mıkloeleıtlrllmeeladen ha 
7Dk maylffıklyetler elde edil 

1 

1 

dfğiol de blldlrmlıtlr. 

Topçu kuvveti de ııon ılı· 

tem tekle irca edllmlıtlr. Ruı 

toplarının vaılyetl A nupı 
toplarını faiktir. 

MltralyGzlerdekl tekAmOl çok 
t•y.aı hayrettir n radronan 
orduya htblkl de çok mnblm 
n jyl neticeler vermektedir. 

Marrııl ıöılerlnl bitirirken: 
uso•yet ordusu, ıacık ıulb 

için hazırlınmıı bir ordudur." 
demlıtlr. 

Vekiller 
Heyeti Toplandı. 

Ankırt, 19 (ôzel) - Veklller 
heyeti bogna bıobıkao lımet 
lnôoQ'ano bııkanlığında top· 
lınmıı •e bııı lıler etrafında 

gGrDımelerde bulanmut, ba tı· 

le re ıld kararlar .ermlıtlr. 



• 1 

lspan a'da .. a~iy.~t Çok i Gün lY n T e Oy c§l ;ag o -·--~ 
Ber ad Gorunuyor., Bulgaristan Da Balkan Paktına Giri· Yun:.~~·~lı, 

Sendikalistler, Askerler, Çiftçiler B k s· o· . Temel yasasıodall ~ 
Ayakto! Tam ir Anarşi Vur! yor. Dış a anımızın ır ıyevı. rılmamağa kara!':~ •• 

-----·----- • Parlı, 19 (Radyo) -
Medrld 19 (Radyo) - Ve· Godoz, sabahleyin nılfelerlnde Bu'gar Kralı, Birkaç Gon Daha Belgrad'da Kalacaktır. dan haber .eriliyor: ki"' 

zlyette bftyQlt bir tıhanQI yok bulnoduklırındın komplo te · ParlAmento baekaoıoıP , ı 
ti ( 

tur. Mabtm zabıta kunetlerl eyy6d etmemletlr. Kral, Bugon Prens Pol ve Başbakanla Da Konuştu. olacağı da aynca bir aı,eol 
askerin yardımı ile lçtlmaları Madrld 19 (A.A) - Seçim -----·----- teşkil etmektedir. Antlbf fd 
değıtm ktedır. netfceel daha resmen blldlrll· 1etınbol 19 (özel) Dıı Bulgar g11eıecllerfne beyanattı dıkçı hiç klm9enln ona karıı zelletler, eski baebık•P rlt'' 

Sendlhlfıalerln yaptıkları bir 111emlş ite de parlAmeotodı par· lelerl bakanımız doktor Tevf lk bulunmuş: fena bir olyeıl yoktur. Balkan zlklsl ve ıtberallerle coıtı0 rJJ',d 
içtimada elrerl bir kıyam teh· tllerln ta vaziyeti alacakları RfttdG, Araıı Sof yadın geçerken _ M8ulgarlııtın dOrftet kel· pakti Bulgarl·tın'ı bekliyor." eller de Lokarofoyo ıı• 

111
,r 

llkeslne işaret edllml,ılr. Yeni kuvvetle ıanılmıktadır: n,.mlettr. göetarlyorler. 8u meıı'ele, t 

tezahllrat hazırlanm kındır. Balk Sığ canah: 144., merkez: 25, Fransa . Sovyet Rusya 'ya Sofya, 19 (Radyo) - Hana tm 2 ılnd" belli oıııc•ktııe-' 
knvvetll ve demokrat bir ha eol cenah: 233. muhabirinden: Bulgar kralı Kral, Yuoıuletao'ın k•rf 
kumetln tesisini istemektedir. Bazı vllAyetlerde Se"lm tf'k· Borlıı'fn Yogoelavyı'dı bir mad d k _,ao. ,, ... K d • A k M ? yıaaııın an çı DJı .... tı k•~I 

Madrfd, 19 (Radyo) - Bu rar edilecektir. re ı çaca } • det daha kılma~ı kırar vermesi vermiş bulanduğoodıo, I ~· 
sabah saat l 0,10 da kabine Parla, 19 (Rıdyo) - lepınya Sofya'dı menıooofyetle kar11ı· tetklllni evvela ekseriyet ,rı~ 
toplanmış ve Jçtlmaa cnmur 

relel M. Zamora riyaset etmfetlr. 
Ba tçtlmad• lotlbebıtla basıl 

olan vaziyet tetkf edllmtetfr. 

Cebelftttarılr, l J (Radyo) -
EndGlfte'fto her tarafındın g.,. 
len haberlere göre, zenginler 
Yr. çiftlik s bipleri bir fhtllAI· 
den korkmılttıdırlar. 

EndOlfteten Marki Lovaıı Te 

zevcesi, Romen dok ve dOeeel 
Antooyo boraya gelmlelerdlr. 
Daha birçok lepanyol aellzııde· 
lerlnln ilticasına intizar edil· 
mektedfr. 

Cebelftu rık'ta misal lr kabul 
edecek otel ve ev kalmcaııetır. 

Sair eyaletletden de gelenler 
çoktur. Fran11ız tebeası dı Tan· 

ca'ya kaçmaktadırlar. Portekiz 
hududlerına iltica edenler de 
pek çoktur. 86tQn lepınya'da 
vaziyet çok nozlktlr· 

Madrlt, 19 (Radyo) - Va· 
hlm hAdleelere meydan ver· 
memek için kabinenin Peroembe 
gftntinden evvel letlfe edeceği 
anılmaktadır. 

Madrld, 19 (Radyo) - le 
paoya ablnesl, bugftn öğleden 
sonra cumor başkanı M. Zı· 

mora'nın bı,kanlığı altındı 
ıoplaomıe ve saat 14 de bae· 
bak n (PortelA Vıladıres) kabl · 
nenin letlfaeıoı vermfetlr. Bu 
istifa, cumur bıekınıoı mOok6l 
vaziyete sokmuetur. 

Saylav seçimi netlbesl anla · 

eıldı. Buna göre, Jfl Rubley 
grubu 242 ve Ajana grubu dı 
240 sandalye kazanmışlardır. 

Comar başkam, mösyö Zı· 

mora, ne vaziyet alacağını ta · 
yln edememektedir 

Zamoro, k bloı teşkili husu 
eonda netice oe olurae olsun, 
lstlkbılln ispanya için hayırlı 
olmıyacığı kan etindedir. 

GenP-ral Fr oko ve General 

b4dlııelerlndee bahseden boırftn· • - • - • lınmııtır. Sofya'de samldığına b ilet P v 
" Pırlıı, 19 (Radyo) - Frmnııa meclisi meb'uunı mGzakeratı b d b k zınmıe olan il era uf eır 

ka gazetelerin hemen hemen gört>; "Bal an antaoMh ·~ a Bını· bıobnı M. Sofolfe'e ıtk .. ofl 
devam ederek, M. FUtp llaoriot ııöz almıı, Frınııız · Sovyet fırı oneeylntn art ta e . 1 I•• hepeı şa ııuıll eormıktıdırlır: c k v Sofoltıı mo~a ~ 

Lt l hl d b 1 grat'ta yıpacııı.ı toplantıda, BQl· e e reC ufspıo•a nereye •ldl•or,,. P•• 1 •ey 0 e u oomuı ve: ı; M ,, ldarlıı'e ft. .at 
1 

" 
1 B ı L R ft • " il 1 garlıtınıo da antanta alıomııı mezea · ..,ı ..,e,. - u m sı.ın uııyı veya Çuncu enternaııyonı e yapı maııı dr,.. 

E o Dö Parl'den: S 'd meıı'ele"I tetkfL edlleceLtlr. o dı kabine teşkil e bl' ~ı ar1111Dda bir fark yoktur. ÇftokO her lklıılnln de relıl talin lr. " • • 1 • 
.. Merkeı, Adeta •ok olmaı d k ı keodle 1 Dlmltrof ta son beyınıtındı bu hıldkatı gizlememiştir. Bulgar ıel4blyettarlarsn aa ra ' 0 zaman 

tor. Her iki cepheninde ha L Ltfr ı 
0 Bo mleaktın Fran@a'nın hiçbir faldeel yoktur. Demiştir. birinin Ultro gazeteelne vt.ı rar verece.. · J 

rekeıının ne o••c•ğ• bem de· I · ı · K b · 0 es Df5er bir meb'oı ta : beyanatı, Bulgarlııtan'ın Balkan ngı iZ a 1 I 
ğlldlr. Solların s feri bizi 0 

- Bu mukavele lllmad telkin etmez. Kom6nlzm mak1Utzma palr.tanı gireceği haberini kov· 
hayrete dftonrmftştOr,.. · T J d 

ıııoın harp kıymeti yoktur. Oemletlr. MGzahratın pereembe gftnG vetleodlrmlştlr. op an ı. ,, 
Ffgero•dan: B 9 (R d ) H 

devamına karar nrllmlş ve bul edilen bir takrir mucibince elgred, l 1 yo - a· Londrı, l9 (Radyo) t,,,,..dtf• "Artak eu muhakkaktır ki, • 
1 Rusya'yı kredi verlllp verllmemeelnl tedklk etmek Gzere bir ko vas ajınııındıo : Bulgar kralı glllz kıblneııl, bog"D B• 

1 epanyı'd sosyal siyası btklm u 
misyon teokll edilmiştir. Borl!, Yogoıılıvyı ealtınat naibi kr•' 

olıcaktlr. Fakat yeni idarenin bıtkanlığı ıltmdı te 01oı• bengi istikamete gideceği belli Komleyon fıe bıılımazdın evvel Finans Bakanının izahatını prens Pol ve baebıkan M. s:o· Janmıı ve iki eaat koO 
1 

1 
dlolfyecektlr. yıdfnovl ç ile BulgırJelın ın d• f 

değildir. Bo memleket, harici muetor. Bu toplantı 'ıo 
Pırlıı, 19 (Rıdyo) - Parllmeutodı, harbl•e encftmenlnde Balkan antantına muhtemel il· Ede1J ~ 

tehlikelerden endloeal olmadı ' komltealnde Lord ttl 
Ruıı Franeır: paktı bak.kında mOzakereler cereyan etmiştir. Bu tlhakı meıı'eleıılul m6zakere et esi 

ğından kendisine iyi bir dahili ml•lerdlr. gtltere'yJ temıll etlJJ ~dt' 
mCiztkerelerde General Moren, ozon izahat vermiştir. ._ 1e ..ı 

ılzaset plAnı çizebilir.,. menuubıba olmn~ ııoılr 

Pött Parlzyo'nln Mıdrlt özel p d Ih . 1 A ı Sosyalistler bu husuııt asılAhlyet ,er 

ayt•raod•n: a raguay a t 1 a . Şefi Ne Halde? Londra 
111

, 
"Vulyet sarihtir. Hepimiz P 

gôrftyotoz ki ııol cenıh inkar ReiAicumhur ihtilalcilerin eline dOşUl. Hadise Parls 19 (Radyo) - M. Le Hava Manevr8 ,, 
edilmez bftyOk bir zafer kı K fl • 1 l"k d d ğ•td• on Blum geceyi ııaldn geçit· 1-t-om oızm e a a a ar e ı ır. . h Londra, 19 (A.A) - . 
zaamııtır. Fakat bu zaferin, mletlr. Umumf zaaftyet endz d•O• ~ 

Parla, 19 (Radyo) - Aeompelyon'dın blldlrllııyor : dl 1 d d L ı dl haber alma bftrosoD eollıran mecliste ekseriyet ka· geçme ğ n en o.tor ar en ıe dtı 
zaoıcağına bir delil olar ık Sabık Paraguay cumar reisi lhtllelcllerln elin" dOşmtııHlr· etmektedirler. Tıymlıı nehri azer1° o• 11J 

Paraguıy'd kt bu ııon lbtllAltn komftnlzm ile alAkıeı yoktur. lın hın mınefrıtar• O(I 
gl5eterllmesl doğru değildir. Parls, 19 (Rıdyo) - Leon tıılr· ut 

Goozalea Jıımlode bir zabit terafındıo idare edilmektedir. 1 ı ti k eUD ,,,.., Soııyıllııtlerio mecliste 10 rey Blum hAdlııeıl mflnaeebetlle ayyıre 1 rı bD"" .J 
bile alacakları eftpbelldlr... Comar relııllğlne davet edilen miralay Frınko tayyare ile ııuçla diye yakalanın aç kitinin lar muvaffakıyetli ali• JJOf' 

Aeompıılyon'a hareket etml•tlr. M. Gonzıleı lııyının ancak lktı · 1 hl b 1 dıman yıpmıılırdır. ,,,.0•1 
Maten gaztteııloln MıdrJt v etlcva arı ugOo yıpı mıtlır . "" 

eadi mtı•kllAt haııeblle wıpıldııtını eöylemletlr. İbtllAlf n bllhHea t ı ı "dafıeo•1J it~' özel aytırındın: v ' " Bunlardan Aragon, kavgı es ayyare er mu ıe 
cumor reiıı munlol ıleyblne oldu&ono dı Hhe etmiştir. Yeni d b d bil ı b•cum tıY1' j "Sosyallııtlerlo kabinede VI · " naemila ora a olun oğuoo ve ser " 1w 

1.lfe almayıcıkları muhakkak lotlbıbıt _3_•Y_9_on_r_•_Y_•P_1_1•_c_ak_tı~-------- fakat mftdahale etmediğini ııöy- rağmen Borngorc t::~ f 
ııayılmrktadır. E!ıııen halk ctp· G • s k • s • lemlttlr. Diğeri ise, Blum'on mını lle DazeuhaOl rP•Y' 
hesinin nlzamnımeııl de bunu öerın g, an 1 ıyasi ılebten oldoğooo •e 14 . lo f11brlkalartoı boı:nb•:~otl•~ 
bertuaf etmektedir. Kuvvetle keodlsloe el kıldırmıdıtını he· tahribe muvaffak 

0 rP•'' 
söylendiğine göre, M. Azını h• A ç kt yın etmfetlr. Gazetelere göre ~~1010 1~ 
b•evek1ıeıı deruhte edecek ve Ir va l 1.. Ankara'da Po~ta lar tugmz p•111• oıd0' 
aO. bakanlığı Ue dahiliye bı1 · keye pekAIA mıro• 

kaoı.r;ı nzıfesını de görecektir. ReisicilmhurTarafından Kabul Edil- Sarayı Yapılacak. 
0

111b•t etmekte~kır. 

A ·k 0 lomatı merı a di. Dış Bakanla Konuştu . Ankara, 19 ( zel)- Borada ' 911 
Ayan meclisi bitaraf hk 

kanununu onayladı 
Vaşlnhton, 19 (Radyo) -

Ayau, bitaraflık kanunu bak 
kındakt projeyi kabul eımlştlr. 

------- bir posta 11arayı toeae• kararlıo Telefon TesıB > 
Varıova 19 (A.A) - Prueya Alman bOyOk elçlel, elçlltk tmlmışhr. lııtınbul, 

19 
(ôsel) ~rl 

batbakaoı ve Madam ıeoera\ erUoı Mme Bek ve d't bı · Kurdoğlu karı . lııtınbol • tıo:ı1' 1e~~ 
Göerlng bu ııabıb Berllo ekıı kınlığı erkloı tarafından kar f tı01 ,. 

preslle borayı gelmltler ve mal · lınmıelırdır. Yakında yurd içinde dakl telefon tes ~:rs'f' ~' 
eyllyen heyet An ... 1ıct . .1 

yetlerlle birlikte lstaııyonda General ve maiyeti doli-roca seyahate rıkacak .,... v 
tı ~ " rrıOş ve tetkikatı t • fJ' L.ı 

''.ıııııı .. ••---------------------------------• elçiliğe gitmişlerdir. General A L 19 (Ô l) EL 'N• 
1 

" 

A o.ara ze - .ooo bazuladı~l raporu 1 

1 b''' ren fLJI ~ M RAn bu bıebıkanı ziyaret edecek, mi mfll!teşırı Faik Kurdoğhı hgıoı vermlttlr. yeo ıı10' 
U::::S 6 lf'll öğle vakti cumor bııkam tarı k d d 1 d hl Ltk l e•"' ~ yı ın a yar iç n e r tet. lar tlhe edlleceğ "'O!! 

fındın kabul edilecek ve son t'~ SiNEMASINDA TELEFON 2573 

-----------------------
Yalnız 25 Kuruşla 

Senenin en büyCik ve gazel iki eıbeserlnt gôrecekıılnlz 

SİLAH BASINA • 
Dil yük f 'rnnm filmi ile bu harta göııtermekte oldıığumoı MART HA EGGERTH'in bu 

eencoin cn on ve eo güzel filmi olan: 

Sarısın l(armen 
' Operetini birlikte olarak gösteriyoruz. 

AYRICA : GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI RESiMLER.. 
PARAMUNT JURN ALDA: lnglltere kralı beşlocl JORJ'un ceo1Ze töreni bfttftn tıfallAttle 

Bu eşeiz programı tenzilfıtla görebilmek için ııaat yediden itibaren birinci mevki 25 kurıı~tnr. 

SEANSLARA DiKKAT : Saat 3 de Slh'lb bı~ıoa, 5 de Sırıtın Karmen, 7 de SllAb baeına, 
9 do Sarı an Karmen .. 

ııeyahıtt yapacaktır. Petrol 0n1bıı f' !1-'' tada M. Bek'( ziyaret ede· P- r 

cektlr. Amerika Elçisi Loodra 19 (A.ı\~;oi / 

M. Bek oeref ine bir o~ıe lstanhuJ'a Geldı·. • haber atma büroıı0_11,,,ıf'. ziyafeti verecektir. General re· ., ' 
Otyll Telgrafın ıol" ~ 

fıkıtuıdıkl erkeklerle birlikte lııtanbul 19 (Ô.zel) _ Ame bıbld loglllz kabfetıl! ..,etli ..ı, 
öğleden ııoorı Brolovlce gide ıı ... Y 

cektlr. rlkanın yeni Ankara elçlııl da petrol ımbırgo~ac•!''' 

Vorşova, 19 {Radyo) 
Prueya bat•eklll General Gô 
rlog, bugOn Blılovlç'e vAsıl 

olmuıtur. 

M. Görhıg bir avı letlrek 
edecektir. Keodlııloln bu ııeya· 
hattın istifade ederek bazı mft. 
hlm mOzakereler ve temaıılardı 
bulunacağı da ııôylenmektedlr. 

Vareova 19 (Radyo) -, Prus 
ya baebakanı ve Alman bava 
oazı geoeral Göerlng. berabe · 
rinde karıııı olduğu halde bu 
gao ekspreele Vareova'yı gel 
mle ve le111yonda Alman b07nk 
elçlııl ile Lehlıtan dıe bakanı 

M. R,.k tarafındın karıılın· 
mı~tır. 

ıehrlmtze geldi. Yarın ( Buglln) yeniden mtegul o 

Ankarı'yı hareket edr.r.ektlr. dlrmektedlr. fll''ııı' f 

Y Um Urla ihracatı Zecri tedbirler k
0 '° 1'~ 

Ankara, 19 (Radyo) -Mem 
leketlmlzdeo harice ihraç edi 
lecek yomurtalırıo kootrolQ 
hakkında hazırlanan nizamname 

vekiller heyetince kabul edil 
mletlr. 
--~-~---~~---

General Göring, otelde bir 
mnddet lııtlrıhat etmlı ve 111 G 
teıklbeo cumur bıtkanı tara 
fındın kabul edllmlıtlr. Daha 
ııonrı dış bakanlığında M. 
Bek'le uzun bir görOşme yap 

mıehr. Geneııl Pralav'ı Hlıo · 

moga gidecektir. 

velce kararlaıtırıJdığ~~I t 
kuı martta değil 

1 
e~ıı 

top'ınmaemı tekli 

zannedllmektedf r. , ıef 
. sıı 

Fransa'dıı 1~.li,.o'' 
sao'at öX-ret• ftf 

e ) ...... '' Parla, 19 (Radf0

1 
ıert 

mesıl bakanlığı, fş3 ııvııı•_,,ı 
mln etmle olı:n•k ,eo .l 

ôBle I' 
ameleye ihtiyaç S ııo ,J 
lırı teeblt etmle f:rettfıı' ,. 
ların leehılere ôe ~ıtt 

t1Ç 11' 
kararlıştırarek 

mıetır. 



Topraga bol, makama cehen. 
Dem oleun: Muğla'da bir kadın 
aealmaı. Dftn Anadolu ıGtunla. 
randa luydetlnl glSrdGm. Rae 
takları çekmlt, baıana hotoz 
biçimi Hrmlt, af ili afili bakı· 
yor. Kadınların a1alablleceğln
den haberdar olmayan bir ar· 
kadaıım, göalerlol açarak : 

- Aman yahu ·dedi bak 
bak, bir kadın aaılmıı! 

1 

Arkadaıını bunu 0 kadar H · 

f lyane ılSyledi ki, onun, haki· 
katen tlmdlye kadar bundan 
haberdar olmadıgını farkettlm 
ve eu cnabı verdim : 

- Tabii Hıhr, bunun ne 
fnkalAdell~i vardır ki? Kocaya 
hıyanet et, Atılda eli birlik ya. 
parak zavallı adamcağı eık bo 

ğaa edip kdurdat ve eonra da 
aıılmal Cezayı çeken, ne ka 

dındır, ne erkf!k; cani olanın 
kendlııldlr. Değoıe azılınm göz 

yıımmadan yapamayacağı bu işi 
bir kadın, hayvanlık oğrond~ 
iıledlğlne göre, o kadın, delil 
kadınhğım, lnaanlığını da kayb 
etmlıtlr. Dua etıln ki, kazığa 
geçirilmek devri tarihe karış 
mııtır · Y okea onun cuaaı idam 
değil, bııldanmakı.. Hem ne· 
den böyle eöyllyorsun: 

Aramı.1da arhk hiçbir far\: 
kalmadı. Bir taraf tan mQaaut· 
tan d~m vururken diğer taraf. 
tan ceza veya mGUJatta kadana 

;;rı llluamele yapmak, elbette 
akıızhk olurdu. Anca da bir 

kanca da bir! ' 

• 
ı •• 
eıanbul ff'hr~maneti, geçen 

lerde jlblleei kotlulaniln t Ga 
J'b ~ ile maruf gfireeçlmtz çoban 

ehmed'e birer ev bcdije edl· 
yormaı .. 

Dnnyanı1a her yerinde Adettir: 
Taaınmıt ilim adamhırına 

ediplere, moharrlrlere, fen ada'IJJ: 
larana, kAıll lere bul.., 
ı • •!• m"m tıkt!tln kCllUbGne mııı· ı • ı vır ı 

ğının tanınmaııoa •e yayılma 
eına c;alaıan adamlara ara aıra 
blSyle ct mileler yaparlar. Ko Jı: . 
ler verirler:, ihtiyarlayınca m!aı 
batlarlH, onun do•umunu tee'ld 
ederler ve ealre' D•n b 

• u , lllat nat 
hayahnda epeyce çile çeki 
marelı:kep yılamıt, töy'e bôyl~ 
beı on eıer •errnt• bl L k d " r .. aç ar· • •ı toplandık la bono ko 
nDfllll~a bıtladılı:, 

Blrlaıiı dedi lı:l : 

g 1- :u lı:adlrılnaelıgı, birgtln 
e ece bir. de görecek mlylı? 
Dl~er biri atıldı : 

- Köhne teeellllerle •akit 
~eçlrlyoraı arkadaılar! Bizde 
mubarrtrlerJn 
içini • çoğa kafalarının 
rl d yıye yiye lll•th:ıa klSşele 

o e eın verıntılerdtr 
Bir tlçftnca arkada,: 

- Yolı: canun dt•'e at ld 
art k I I I• 
"ı zaman dtğlıınlıtlr. Bizi de 

gun gelir t kdl 
' • r ederler. Mib 

netle geça bu yılları elbette 
nnaturaa. 

f brahlm bir k hL b 
Y a "'' a allı : 

- ani ·dedi b • . · epımlze bl 
rer e•cık verirl.ır mi 
ıaaoı?. Hnıyor· 

- Öyle Y• ·dedi hl L da r ar .. a. 
' . olaıaa mı ıankl? 
- Çocukluk edlyoreu 

Daralacezeıle ölen m• nalı. 
uDtıYver er 

•ardır. Beledly.. bir gft b 
dly ti b ' n e e 

e oyladı~ınıa vakit 1 ~d ıu 
a•a me11r •erlrıe öpCln de 

baıınııa koyun!. 

b Arkadıtların hepıl, botalnııt 
lrer lalam gibi kopçaları ıaı. 

~erdiler. Aramııdı, mtldhlı bir 
•yal nlı:ato olm1111a. 

Bedtye ey yerine bedava 
meaart 

Zavalh blı 
nlb blıler!. 

mabarrlıler, ıa . 

Çimdik 

Sınai Müesse
seler Dakkında ...... 
Muharrik kuvvet nasıl 

tesbit edilecek? . 
Fluanı Bakanlığı; s1nai mft 

e11eıelerln işletici kuvvet dere· 

celerlnln ne suretle tayin olu 
nacağı hakkında vlllyete bir 

tamim göndermfıtlr. Bu tamime 

göre; muamele vergisi kanonu 

mucibince muharrik kuvveti 

bet beygirden yukarı olmıyan 
n ondan aıağı miktarda amele 
kollanan sınat mftesseııeler ma· 

mulAh muamele vergisinden 
mü11tesna bulunduğuna naza· 
ran, herhangi bir müeeııeee 

tarafından kuvvet mobarrlkenln 

bee beygirden aşığı olduğu fd . 
dla edlllrae keyf 1 yet eo suretle 
tedklk •e tahkik olunacaktır. 

Moıörla maeeeeeelerln moıôr 
rubaatnamelerlnde ve hem de 
bell'ldlyeJerce verilen motör tı 

letme rubeatnameelude bunların 
kaydı vardır. Lftznmu halinde 

bu veelkalımn tedklkl maksadı 
temin edecektir. 

Yel ve ıu kovveılerl ile le 

llyen sınai mfteeeeseler beygir 
konetlcln bceıen a,ağı oldu

~onn lebat için, eahlblnln veya 
mfteteclrfnln lktıaad, nafıa ve 
belediye mfthendlalerlnden ve 

bunlar bulonmıyan yerlerde 
reemi sıfall haiz fen memurla 

rındın alacakları veelkayı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Konak 

Vapur iskelesi 
Biraz kflçllk olacak 

Ltman işleri genel direktör· 
lilğil; betonarme olarak lneas' 
mukarrer Konak vapur lekele. 
sinin projeleri hmzırlannııetar. 
Proje encOmence tetlı:lk edlJ. 

mektedlr. Yakında şartnıme 
hazırlanıcak ve mnnıkaaaya 
lı:onacıktır. 

Projeye göre, Konak lelı:eleal, 
Karı,ıyaka'daki lıkeleden ktlçftk 
olacak ve Gıerlnde gaalno bu 
lunmayacaktır. lekele lnıa edJ. 

llrken, vapurlar yolcul1rını, 
Dolmaya yanaıtmlıcak ıatlar. 
dan çılı:aracaklardar. 

Otobüs Meselesi 
--=------------,~~~~~---

Kolaylık Gösterilirse Kordon Se. 
feri 4 Kuruş Olacak! 

Şebrlmtzcle, muhtelif ıemtln arasında ıefer yapan otobftıı 111· 

hlplerJnden kalabahk bir grup, dan earbaylığa mtlracaat ederak, 

Konak.Stadyum arasında otobae iıletme hakkının bir iki kfılye 

inhisar ettlrllmeelnden ılklyet eylemleler ve bunlardan baıuları, 

bu hatlara kendllerl otobfts lelettlklerl takdirde halkı Konaktan 
Alaancığa kadar dört koroıa taşıyacaklaranı aöylemlılerdlr. Şar· 

bayhk bu teklifi tetkik eyllyecektlr. 
~ -- -- -

6 Çocuklu bir baba 

Ebeyi Getirdi, Dışarı 
Çıktı, Dönmedi. 

--~·---------, .. ~~---------
0 n beş Gnndenberi Aranan Zavallı 

Şükrü'nün Dün Cesedi Bulundu. 
Dan Hbah eaat 8,ao da 

Blrlnclkordonda Tayyare elne · 

maıu karşıaında denizden bir 

ceeet çıkarılmıı ve yapılan tah 

itikat netfceıılnde, cesedin on 

htş gftndf'nberl gaip bulunan 

ve Aleancak Mea'udlye C•dde 
elnde 52 numaralı evde oturan 
Moğlala Salih oğlu Ştıkraye alt 
odnğo teıblt edllmlttlr. 

Şakra, bundan on be11 gan 
evvf!I ıhıncı tocoğonn doğuran 

9'ar111 R11lyenln korıolmaaı 

için eve bir ebe getlrmle ve 
bir aralık sokağa çıkarak bir 

daha evine dôomemletlr. En 

büyüğü on iki yaşında altı 

çocuğu llP. ortada kalan lohusa 

kadın, zabı:aya mtlrac111t etmlt 

ve o zamandanberl ŞakrG aran· 
mata b•ılanmııtır. llbaylak; dol 
kal•n bo ahı çocuklu anaya 

Zavallı Deli 
intihar Etti. 
Göztepe taşocak
larında asılı bulundu. 

yardım edllmePI için teıebba 

ı-atta bulunmuttur. 

Ekseri earboı gezen ŞakrG· 
oiln bir kıiza netlceıl olarak 

deolztt dft,tGğft eanılmaktadır. 
T•hklkata Mlddelomomi mu 

ı nlnlerlnden 
etmektedir. 

Mtlmtaz devam 

,--::.-· .. -.--··,--.. 
ölüm 

Gnfltemlı ıahrlr heyetin· 

den Şabab'm aoaaı ozon sa· 

mandanberl çektiği hastalık· 
fardan kortolımıvarak evelkl 

gece göılerlol fani bayata 

yummuş ve aramııdan ayrıl 
mııtır. Rahmetli, tem\z, h._. 

llm, sellm, evlAd, loean eev 

glelnl çok iyi bilen bir Tftrk 
kadını idi. Dan onu, birçok 

doetlaramızla beraber kaldır· 
dık, topraklıra vudlk. Ar· 

kadıeımızın ve aile efradı · 

nın acılarına lıtlrak eder, 

haoe•ll•Jı dllerlı. 

Zer'iyat 
Ne kadar ziyan gördO. 

Baha Kız, 
Tehlike Atlattılar .... ' . 
Hir direk, elektrik 
ceryantnı kaçırıyordu 

Dftn ~ece, Mlrall mahalleıl · 
nln Topanboca eokağıuda bir 

kaz• olmoı, Ali kısı 12 yııla· 
rında Fahire ole ~trlk dlrf'ğİlre 
tutununca ceryan c;arpmaeından 
yere yuvarlanmıı, imdada ko 
ıan babası da ayni Aklbete oğ· 

ramııtar. Her iki kuazede oto· 

mobllle memleket haaııoeılne 

kaldmlmııtır. 

Elektrik ılrketl, kaaadın ha · 

berdar edllmlı ve bu gibi cer 
yın lı:açırao direklerin derhal 
tamir ettlrllmeel blldlrlhnlıtlr. 

Azılı herif 
Bir mOddeı evel ftç koyu· 

tarda hırsızlık yapan ve Kare•· 
yıka'ıa kaçtığı anlatılan Meh· 

med otlu M uıtafı, kendisini 

yakalamağa giden polle Moetı · 

fa'yı kolondau ve polle Cemlll 
de parma~ından, bo eırada me· 

morlara yardıma grlen mChezzl 
Fehml'yl de bileğinden bıçakla 

yaralamıı, fakat kaçmağa mo· 
valfa\ olamaaue yalı:alanmıtbr. 

Denizli'de 
KtıltOr işleri 

Denlsl, (özel)- Kahar direk· 

tôril blJlge gezlılnden almıı 

olduğu f lklr ve kanaat Gıerlne 

öğretmenlerin bir tek kalp ha· 

llnde çalıemaları için 5.8 Eyhll 
1935 tarihine kadar eGreu dört 

gOnlfik bir toplantı yıparık 
bu luH uman içinde ilin ktll· 

taret c;ahım• plAoını teeblt et· 

tlrmlıtlr. 

Ba toplantının ıonaçları 

nihayet kftlttlr dlrekt6rG Zly•· 
nıa gayretile dört balam al· 

tında 118 ıayfahk meıleld bir 

dergi halinde baatmlmıı ve 
lSğreımenlere dağıtalmaktıdır. 

Bu derginin içinde 10 taoe 

nef le birer batıra olabilecek 
Bundan aç gan evvel tegay. Son yağmurların ve ıoguğon 

yftp eden Gftıelyalı'da bakkal maheolAt 6ıerlndekl ıeelrlerl, olan toplantıya ah poslar var· 

Ahmed oglo Sabri, dnn Göz· ılraat mGdarlng6nce tasalar d11. Kh•ı• uıun inceleme ve 
tepe tatocalı:larında bir ağaca ziraat memurlarından eorul· denem~lerla eonuçları ve öA· 

aeıh olarak bolunmoııur. Ya· mnıtur. Boradan gel.,cek ce · retmenllk hayatının ihtiyaçları 
pılan tahkikat neticf!slnde Sabri v,.plara göre bir r.por hastrla· etr•fında bezırlaumıt ve 2'.l 7 

l k 1 narak Tarım Bekaahğına g~n · d LI 
F 1 n n a ı haetah~ından moetarlp ôliretmenln erlik hay•tın •• 
ırın arda teftiş Jd derileccktlr. fı 0 agu ve bo sebeple kendini bo~Gne kadar görgl, bllgl, 

Şarbay doktor Behçet Uz, aıaralı:: intihar ettlgt anlatıl· Beraet elnema •e mtlfredat progr•· 

don beraberinde belediye za mı~tır. Menemenin Kakhç kôyftn · mının tatbikinde yerıeJ saru 

bıtı181 bış amiri oldo~u halde Kızılay ve fakirler den Anbra'h HGeeyln karii• retlere göre yapılmaıı gerekli 
birçok fmnları gumlş ve ŞHt· Ümmehanın 1olunu keıerek olan noktalar ıebarlla ettiril · 
lara riayet etml b f Kızılıy, fakir halkın temi•· parasını almaktan ve arıına 

yen azı mn· mittir ki bu euretle gerek lSğ 
cıları cezalandırmıatar. lenebllmeel için muhtelif eemt· tr,cavftze tetebbilıten masnun 

v ı d ki b ı b retmcnlerln ve gerekle ylSnet· F ) d er e amam arı lrer gtla ayni köyden Mustafa oğlu Şerif 
ırıncı arın yar ımı 1 j iLi oelerln elinde 885lam Ve veçhe 

t n .. ralamıttır. Bu hamam· Alinin Ağırcesada dnam et· " fı 
Şehrimiz fırıncıları, eeylAbze. lardı bcdna yıkanmak letlyen· mekte olan duruşmaııı bhmlı veren bir eeer bulunmuı olu· 

de yurddaı,lara tevzi edilmek lerln, Klzılay mrrkeılne mG· •e mununun suçu eablt ol yor. Bllhasea kitabın eon bô· 

öıere dan de kıaılay kurumuna racaat ederek bir veılka alma, madıgından beraetlne karar lftmOna teıkll eden manaka· 
bir miktar ekmek nrmlılerdlr ları lbımdır. talar cidden birçok l•I doruk· •...................... .i..ıııiıl.lliillii~~ .............. ~v~e;r;ll;m;l~tt;tr;.11111111111111111111 .. 1111111111

._ ı , ' ları tebarftı ettlrmlııir Eter 

YAR 1 N ''(~ Q l G ) B 1 muallim meeİeki, terbiye ve ., ze On er,, aş ıyor. tedriı ıeıerı ne ıatbıkatı nok· 

"Siyah Gôıler.. filminde Barry Baur'a oyun nkadaelı~ı eden ~lmonne Slmon'un bGtQn bir tHındaa çok kıymetlidir. 
gençlik, •ık ve ıaılı b!r mevzuu lbtha eden Defle filmi Denlall klltDr dlrektlJr6 

•• •• Ziya batta olmak Daere lıpek· 

GUZEL Gu NLER ıer ve lJAretmenlerln ha c;alıt 

Genci, ihtiyarı, kaçftğa, bayGğft, kadını, r.rkegl elddetle alakadar edecektir 

TAYYARE SDNEMASO 
Jzmir·lilere, Talebe hıy11ım, sinemama içyüzünü, gençlerin eAlencelerini ve bu meyanda 

nezih bir •ık hikiyeıini bu filimde ıunmuo olacakıar. 

Bugün P1A iti"s·····E· SAit:tR·i 
l ................ d•e•'•am .. •e•d•ec•e•k•tl•r•.•Sellliamnmelmamrdma~v~e~flma~tlme~rd;e~d·e·gl·ı·tkml~lk~y~o;k;ta;r~.1111111111111111111111111 .. 11111
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malara cidden anllacak bir 
hAdlee oldo~u gibi ba eeaılaran 

bir kitap halinde topl•nmaeına 
çok çalıean kahır dlrek.tGr6· 

nGde ayrıca tebrik etmeyi bir 

borç blllrlm. 

in hisarlarda 
lımlr loblurlar bıtmGdGr 

moavlnllllDe atanan lnhlaar 
mlfettiılerlnden Şevket leıan· 
baldan eebrlmlıe gelmlt H 

ytnl T1slfedae baelamııtır. 

.,. . 
- ....... ... .. 

oo,nndftklerim .•. 

· Gine yol \'ergisi 
DOnkD Yeni Aeır'da, blf 

bat yası nrdı. Teead(lf Yl'YI 
ıevariid; o da benim gibi, yql 
verglılnl mevaoobabı edlyQr: 
t\rkadatımıı, TOrklyo'de kıdpq · 
erkek araeındaki bık QJQ&l\'lt' 

tını kabul etmekltt ber1tbttr, 

k11ınç vergisi ile mQkellef ~·· 
dınlar arasında, meaelA UUOq 
lmalAthınelerlnde 4 O 50 koru' 
yevmiye ile çalıean kadıolarıq 

yol verglılne tAbl totolmılırıın 
doğra gôrmlyor, ıor buluyor. 

Arhdııımızın mfttılealanQ· 

da barla bir teaad vardn: 
Kadınla erketin, ceınlyetıe 

ıynl bokuh tabip olduklıre 

ve hayauakl iş kGlfetlerl Ue 
ayal nimeti kazar.ıdıkları mGd· 
detçe, de•lete kartı olan ma· 
kellef lyetlerl de ayol derrc~de 
olur. Filhakika, pon yıllann 

doğordoğo buhran, lııılzlik •e 
umumi sefalet, erkekeiı, fakir 
1 ark ailelerinin yaeama hacim· 

Jerlol daraltmış, geçinme kod· 

retlrrlnl çftrfttmftıtilr. h bula· 
bilen, Adeta bahtiyarlığa ermle 

gibi oluyor. Gtinde elll knrue 
kazanabilmek, bu gibi aile kıı· 

ları ve kadınlan için, adeta 11a 

dettir. MığH• kapılarında bek· 

Jeılp bergOn bot dönen kadın· 
lar lee, klmblltr ne kadar 

çoktur? 
Fakat, bu kadar H ynmlye 

ile çahımak ııtırarana daımGı 
olanlar, yalnıı bn kad,nlar 
mıdır? Mığazalardan earfın.aar, 

muhtelif lı bölamlrrlnde, ame 
le, çırak naalrr. olarak ayol 

parayı kazanan on binlerce 

erkek vatendaı vardır. Bunlar 

da, hayatin sıkı ve dar şartları 
altı~da bu kad•r az yevmlyeTe 

boyun eğmek mecburiyetine 

dOşmfltlerdi r. Bunların da pe· 
tinde, fİyecek, içecek, giyecek 
bekllyen aile yığınları duruyor. 
Batta, elli kuroı yevmiye k•· 
ıaoaa hemılreJere mukabil, 
bana da bolamıyaa bir çok 
erkekler, daire daire, mile11eae 

mGe11eee dolaşıyorlar .. 
Netice eudor ki, bunlard•a 

yol vergisi alınarea, çahıan ka· 
danlardan da almak Uulsa eder. 

Bu, mantıkıo, adaletin ve ileri 

sardOğGmOı prenelplerln tabii 

bir netlceeldlr. Binaenaleyh, 

blı, yılnıı bu gibi kadıaJar 
hakkında ledınal muamele lele· 

mekle tesad gGrayoroı. Ole• 
olM, bet ikimizin de Heri ıOr· 
dağa (Kasanç dereceelnde vergi) 
formalftnla bu vaılyete göre 
kayıt altına alınmaeı lıtenebillr 
ki, bu da do~ra olabilir.. Me· 

eelA denebilir ki (Yol verglel 
yevmiye"' .... ,, aylık ........... ku· 

rot kazao•n veya ıu ıeldlde 
mOeeeeııe •e sermaye eablbl 

vaıandaşlardan baelıyarak "' .... ,, 

nlıbetler dahilinde alınır .. ) Bit· 

tabi bandı kadın, erkek te 

mevsuubahle olamH. Çapraıık 
olan dl~er bir nokta, bu tıçl· 
lerla her saman c;ahpblldlk· 

lerl hakkında ellmlıde teminat 
balanımamaeıdar. MeeelA lıçl 

var ki, yılda ancak Gç ay çalı· 

ııyor. Gene lıçl nr ki, yıl on 
iki ay, it lı:apııın• maliktir. 

Bunlarda vergi nHıl tenin 

edlloıcektlr?. Bunun için ele ayrı 

bir formal balunmaaı gerek· 

mez mi?. 

GörGlGyor ki, ıemu ettlt' · 
mlz mevso, prenılp, adaleı, 

tatbikat ve itin tcabları gibi 
çok çetin nokt•lar araeında 
girift bir ıekll göeterlyor. Ba 
eebebledlr ki, yol verglel kano· 
nl tadtlltı, ba11H ve ıorlo bir 

lı olacaktır. 
Oı han Rahmi G81ıçe 
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Atesin Hakimi u;ah~a~'Ja · -
' Kaplan. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları JB ---
lnd maıallarındanJ 

ikinci Kıım - NAPOLEON ve KLEOPATRA Evvel samanda bir Brahman, 

Şılpbeler birkaç gııo ıonra 

daha • fazlalııtı' çQnkft Elf l 
beyin 11rıyı cnarında yeni bir 
evin Napolyon tarafından acele 
ile ve makemmel ıınretlo dö· 
eenlrlldlğl göründil. Genç fatih 
bergOn ve hiçbir tedbir lttlha· 
••na lOzam görmeden bu yeni 
konığa gidiyor ve vaziyeti 
teitlo ediyordu. 

Zavallı Andre Fare, zavallı 

çok çabuk nnutolmnı zevç, 

ıu anda Akdenlzln dalgaları 

ıraaındı, 1talya aahlllerlnl tut· 

mağa çaltıan gemide ve genç 
ıevceslndea ayrıldığı için çok 
mOkedder idi. 

Zavalh genç mG14zlm ... Yal· 
nıı blrıeyden teselll buluyor· 
du; Mısır~• avdette karıeının 

-bo kaçak ayrılık haaeblle· 
kendisini daha bOyük bir mu· 
hıbbet ve aoklı karıılıyıcağınl 

sanıyordu. 

Feci ıorette aldatıldığını, 

atlatılmış oldoğuou ıldana blle 
getlrmlyen genç zabit, Nıpol 

yon'on iyice göz6ne glrml§ ol· 
mık itibarile kendi kendine 
ıednlyordu.. Bu suretle zevce· 
ılnln birçok maddi lhtlyıçlrını 
da tatmin edebileceğini omu 
yordu. General herha'de ken · 
dlılnl -hem de seri sorette
terf 1 ettirecekti. 

O zamanki camorlyet ordu 
ıundı teri ller çok seri oluyor· 
do. Genç Fure de, bir hancının 
oğlu olan Mora, baalt bir gö 
nCUIOden baıka blrıey ohr,yan 
JGno, baba111 ahır hlzmetkirı 

olan Lameı, bir dıvarcıdan 

doğmuş olan Kleber ve daha 
hunlara henzlyenler gibi bir 

R~neral olmasaoa bir mani gö 
remlyordo. 

Birkaç gftn hldlııeelz geçtiği 

halde, nihayet genç zabitin 
hatan balyalarını kökilnden 
yıkacak bir h4dlse oldu. 

Sıbıhleyln ufak ta İngiliz 
bayrağını taşıyın bir harp ge· 
mlıl görOndcı. Ftanıız ticaret 

gemlılne kAf 1 derede yaklaıtık· 
tan ıonra, kuru ıılu Clç top 
attı; bunun azerlne Franıız 

dcaret gemisi, yelken indirdi 
Te lnglliz haı b sef lneılnln 
"Dur!.. emrlnr haata mecbur 
kıldı. 

Firar veya mukavemet çok 
tehllkeıt idi. İngtllz gemisinden 
lndtrllen bir 11ndılla gelen bir 
lagUlz zabiti, dört ıangftlll as · 
kerle birlikte Fransız gemiılne 
çıktı . 

İnglllz zabiti, geminin sata· 
rlılnl 11ellmladıktan sonra: 

- Kaptın! Sizin gemide 
Bonıpırt tarafındın gönderil· 

·---·~ı ............. .. 
ANADOLU -Gfinlflk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Haydar Rftodfl ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ioleri 
mildüıA: Hamdi Nüzhet 

fdarehaoeıi: • 
Jzmir İkinci Beyler ıo.kağı 

C. Halk Partiıi binıaı içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta k.utuıu "OS 

ABONE ŞERAiT!: 
YılhAı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 k.uruıtur. 
Yabancı memleketler içia eenelik 

abone ÜCJ'eti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

C6nft geçmio nfl:ı:tar 25 kuruıtur. 
- ANADOLU MATBAASINDA -

BASILMIŞTIR 

mi~ bir memura maheua vardır, bir kliy kıymndau geçlyormuı. 
Dedi. Brahman kime derler btllyor· 

muıaooz? Banlar Bindletan'da· 
- Y anh9ınız var. Gemide 

b 
dırlar; batan hayvanları btle 

öyle bir memuru mahıua 
kardeı tanırlar; onlara hlo eza, 

yoktur. Eea1en gemide mDrel· 
tebauan baıka tek yolcu var· cefA etmezler. Bo adam, köy 

dır. Bu da Mançinl isminde luymnda bftyftk bir d'mlr ke· 
bir İtalyandır. feı içine kapatılmıı bir ktplan 

_ Nerede bu adam? gôrar. Kaplan o çenedeki köy· 

MOlblm Fare kendini takdim Jerln koyunlarım ylmh, çoban· 
lan korkutmuıtu. En aon ÇO· 

9derek: 
- Buradayım! 

Dedi. 

Fure, İtalya'da harbettl~I 
halyanca'yı iyi olarak öğren· 
miıtl. İngiliz zabiti: 

- Evrakınız var mı? 
- Evet, Sinyor! 
- GOreylm .. 
- 8'.'yorun! 
MalAzim Fure, Lulçl Mançinl 

namına olan pasaport veealr 
evrakını cebinden çıkardı, İn. 
gtlf z zıblttne verdi. 

Bu kAğıdların 11hhat ve doğ· 
ruluğona hiç oOphe edilemezdi. 
lnglllz zabiti de bunlar için 
hiçbir l"Y ıöyllyemedl. Fakat 
amlrılındın aldığı ' emirde, 

Di&Dyat'tan Cenova',.. hareket 
eden Franıız ticaret gemlılnde 
Nıpolyon'un hosoei bir m,.k. 
tabunu dlrektörlerde.n Barr•ı'a 
götftren Aodre Fore femiodekl 
fnneız'ıo bulundogu blldlrll · 
mlı ve ho zabitin ~sır edilerek 
mektubun zıpıedllmesl de em· 
rolanmuıtu. 

lngUtere'nln Mmr konsoloeu 
Slr Edvard Mortlmer'Jn loglllz 
donanmaıu ile eerareoglz bir 
rabıtaeı olduğa earahaten an· 

Ja~ılıyordo. Konsolos, caauı 

Lefakard'dın aldJğı haberi, 
akallara hayret verecek bir 
ıftr'ıtle İngiliz amlrallığını 
bildlrmlotl. 

lnglllı ıabltt: 
- Kaptan ·dedi· bo nı:lyet 

gemide bir adam glalemlı ol· 
manıza bir mani teıkll eımeı. 

Dedi. 

- Fakat... Sizi temin ede· 
rlm ki... 

İngiliz zabiti, kaptanın daha 
fazla ıöı ıöylemeılne meydan 
bırakmadı ve: 

- Eğer 22 inci sftnrl ala · 
yıodan mftl4zlm Andre Fareyi 
bana teıllm etmezıenlz, harb 
ıef lneılne döneceğim ve gemi· 
nlzl batırmaları için topçuları· 
ma emir verereğlm! 

D"dl. 
- Fakat... İngiltere Franıa 

ile hali harpta değlldJr. 
- Beni al&kadar etmez ... 

Ben emir aldım, aldığım emri 
mutlak ıarette yapacağım. 

- PekllA... Bizi batırabilir· 
ılnlz.. Bu hareket memleketlnfz 
için bir leke olacaktır. 

İngtllz Hbltl Franıız kapta· 

nın bu tahkiri kar1•11nda kıp· 

kırmızı oldu, ellnl tıbanc111nın 
kahzaaına attı. Niyeti tabıncaya 
çekmek ve Franıız kaptanı 

vurmaktı. Fakat, kaptaurn ar· 

kasmda yer tutmuı olan tay· 
faların vaziyeti çok tehlikeli 
f dl. Eo kftçük bir harekeUe 
bonların logUfz zabiti ile dört 
11kerlnl denize ıtacıklarını 

o6phe caiz değildt. 

- Sonu Var -

1 N öhetçi Eczaneler 1 
Bu akıam K.emeralhnda Hl· 

JAI, G6zelyalıda Gaıelyıh, Tll· 
klllkte Faik, Eırefpıoıda Eı· 

refpıoa ecuaelerl açıktır. 

banlar, ona tuzakla yakala· 
mıılır. a11k yerlere götOrQp 
kaplan çambazlırına &atacak· 
larmıı. 

Kapll'iı, Brahman'• demlı ki: 
- Aman Brahman kardeı, 

ıu kafeıl açıver, ,pek ıusadım 

- iyi amma kaplan kardeı, 
kafeıten çıkınca hına blrıey 

yıpare.n. 

- Allah 
yap1rmıyım? 

göstermeıln, hiç 

Brahman kıfeıln kapmnı 
açmıo. Kaplan, çıkar çıkmaz 

Brıhman'ın tlıtOne atılmış, 

parçalamak için ... Brahman, 
yalvırmağa baılamuı: 

- Aman kaplan kardee, 
ıana lylllk ettim. Kıyma hanı ... 
Yaptığın doğra değil. 

- Doğru, eğri; bence hepsi 
bir ... 

Brahman o \adar çok yıl 
vardı ki, en ıon, kaplan, beı 
kişiye ıordoktan eonra, ylmrğe 
razı oldu, birlikte yQrftmeğe 

baıladılır. Biraz gidince yol 
kenarında bir incir ağacı gör· 
diller; Brahman: 

- İncir kardeı! Ben kaplanı 
kafeıten kurtardım; ılmdl beni 
ylmek lıtlyor ... Bo doğru mu? 
Dedi. 

İncir: 
- Temmuz gftneol, heryerl 

çayır çayır yakarken, lneanlar 

benim gölgeme otarmağa gelir· 
ler; meyvalarımdan. yfrler. Fa· 
kat giderken '.dallarımı kırarlar, 

yapraklarımı koparırlar. İnean. 
na.nkör bir mahldktor; varıın, 

kaplan ylıln ıent... Dedi. 
Kaplan, Bnhmın'ın aıtftne 

ıtaldı; Brahman: 

- Bir klılye ıorduk. Dıhı 

dört klılye ıoracığııl. 

Dedi. Biraz gidince ıaya 

yatmıı bir cımos gArdGlrr. 
Brahman: 

- Gımaz . kardeı. hen kap 
lanı kafeıten kurtardım; ılmdl 

beni ylmek istiyor, bu doğ · 

ru mu? Dedi. 

- Ben gaçla. kunetll iken 
eahlblm, beni köle gibi çalı . 
tmyordo. Ağır arabalar çeki· 
yor, .tarlalarda çift ıarayordom. 
Şimdi kocaldım. Beni kovdu. 
Yiyecek vermeyor. Adem oğlu, 
nankör bir mahluktur. Vareın 

kaplan yeıln ıenl... Dedi. 

Kaplan. Brahman'ın Gıtftne 
atıldı. Brahman: 

- Daha Gç klıiye ıorıcağıı, 
dedi. 

Biraz ıoara, baolarının Gı· 

tande uçan bir kartal gördft· 
ler. Brahman: 

- Kartal kardeı, ben kıp· 
lanı kafeıten kurtardım. Şimdi 

beni ylmek istiyor. Da doğru 
mu? Dedi, 

- Ben yalçın kayalar aıtftn· 
de yaıarım. İneanlara hiç zarı· 
ram yoktur. Böyle iken insan· 
lar, kıyaların arasındaki yon 
mı bôlorlar, yavı oları mı çalar· 
lar. Bana ok atarlar. .Adem 

oğlu, kıyan (zalim) bir mıh· 

h1ktur. Varsın kaplan ylıtn ıe 

nl. .. Dedi. 

ltalya, Yeni Bir Siyasi Veçhe~Ve ~ 
ziyet Mi Hazırl,yormuş? 

________ -"""! ________ _... ____ .. ______ .._ ____________ __ 

BugOnlerde Elçilerin Faaliyeti Büyüktür. 
Deniz inşaatı Peşinde ! 
--~~~~~~------~~~~~~- ı 

Roma 19 (Radyo) M. Roma, l!) (Radyo) - ltılya da görOşmeler yıp•• .ı(' 
Sorlç'ln Almınya'nın Roma se· dıı baklnlığı müeteıırı hogOo ya dıı bakanaoıo So f1' 
f iri ile yapbğı mül4kattan ıon · Florenaa civarında Ani Marlya· m6fıikatını ebellllO t.ı. 
ra, bugtln Avusturya hariciye ya gelmlı ve Avuetnrya dış ba· mektedlr. Ayni çeteO 
bakanı ile de bir mülakat ya· kanı M. Berger Valdeneğ ile deneg'Jn Roma'yı gel 
pacaktır. bnluımuştar. Roma sel4hlyet· ve MuBBollol ile giJ 

Birbirini ıaklbeden bu iki tar mehaf 111, Londra ve Fransa ğlnl eöylemektedlrlet· 

mQIAkıt, İtalya'nm yeni siyasi d 
bir vaziyet n veçhe hazırla · y ah udilere Kar~ı Şid 
dağını göstermektedir. ~ 

Vıılngton, 19 (Radyo) - B D 1 k v ,~ 
Franea'oın Vaşington sefiri M. ir üşman J 8 
Labule, bogftn hariciye maı . 

teprı Mieter Flllpa ile mOIA 
kat etmiş ve Londra deniz 
konferanıında baıule gelen son 
vaziyetler Qzerlne gôrOımOıtGr. 
Bo muhaverenin Amerika'Jı . 

luın 35,000 tonluk !ıarb ıe · 

f lneıl ine ası Clzerlnde ıerarına 
makabil Fransa'nao 27000 
tondan fazla harb ıef inesi 
yıpılmaması kararı ile alAka· 
rlar oldo~u ıöylenmektedlr. 

Floranıs. 19 ( Rıdyo ) -
Avoıturya hariciye bakanı, bu 
gftn 11bıhleyln A vt11torya'nın 
Roma ıef lrtle ozon bir mfthl· 

kıt yapm•ıtır. Hır ikisi de 
bugıln M. Suvlç He mülakat 
edecekl~rdlr. 

Kaplan, 8rahman'm Qetftoe 
atıldı. Brahman: 

- Daha iki klılye ıoraca · 

ğ•a, dedi. 
Biraz dahı glttlkttn sonra, 

ıranığın içine yatmıı bir tim· 
aah gördaler. Brahman: 

- Tlmeah kardeş! Ben kap· 
lanı kafeıten kurtardım. ~imdi 

beni ylmek lıtlyor. Bu doğ· 
ra mo?. 

- B"D böyle ıular içinde 
yatarım. İneanlara hiç zararım 
yoktur. Böyle iken bir ln110, 
beni görftree, ya taş atar; ya 

uca ılvrl bir değaek ile tftr· 
ter. Adem oğlu, yaramaz bir 

ıey... V ıreın kaplan ylsln ıenl... 
Dedi. 

Kaplan, Brahmın'ın OstGne 
ıttldı. Brahmın: 

- Bir klelye daha ıor•ca· 
ğız, dedi. 

Biraz ileride bir çakal gör. 
diler. 

- Çakal kardeı! Ben kıp 
lanı kafeıten kurtardım. Şimdi 

beni yfmek lıtfyor. Bu doğ· 

ra mu?. 

- Affederelnlz, ben kafeı 

nedir btlmeyorom. BJlmedlğlm 

ee) hakkında bir ıey diyemem. 
Önce hına kafeıl gösterin. 

ÜçQ birlikte kıfedln olduğu 
yere geldiler. Brahman: 

- Kaplan, lıte bu kafesin 
içinde idi. Ben çıkardım. Şimdi 
beni ylmek lıtlyor. 

- Bu kaleee, bu kaplan 
ıığmaz. Yalnıoınız var. 

Kaplan kızdı; ıunların ikisi· 

nl bir yiyeyim diyordu. Çaka· 
lan ıözGnfl lıltlnce: 

- Naaıl ıığmaz lıte bak. 
Dedi. Kafeıln içine girdi. 

Çakal; çabucak kafesin ıOrgG· 

ıftoQ ıOrdO. Kıplını: • 
- Arhk seni başkası kur· 

tarı,o. Brahman'• da: 

- Bıydt eaoı dı 

olsun .. 
o~dt. 

uğurlar 

R. B. 

• 
Mazago'nun Evindeki Tabart• 

Mazago ölü Olarak Buluıad°' 
Varıova, 19 (Radyo) - Son Yahudi aleyhtarh~1 k• 

rında tevkif edilen ve bll4bara ıerbeet btrakılıo ti 
evine tabarrlyat yapmak Ozere giren memurlar, 111° 

öla olarak bir odada kapıh bolondoğonu görmOılerdl~ 
tahkikat sonunda Mazago'non tabanca ile öldftrtld 

edllmlıtlr. 

Ôkanzaoa mıntaka11nda Yahudilere karıı açılın 
etmektedir. 600 Yahudi alleel fena vaziyete doe111ilt 
tıdır. Diğer m1Dtakalarda da Y ahodl aleyhtarhğı bit 

1
,.t 

mıotır. Varıovada'kl Yahodller, Blrleılk Amerika Yabodl 
yetinden pıra yardımı lstemeğe karar vermişlerdir. 

Italyao kaynaklarına göre: 

Habeş lmparatorluğtl 
kılıyor, Mağlôhiyeı[{ıı 
Ras Kassa ile Ras Seyyum'ııll 

tulmaları Müşkül OJacak! 
~~~--~-·----~~~ Roma, 19 (Radyo) - Dör· dosunun ılmal 

danca kolordu kıt'aları ileri mağhl.blyetl çok 
hareketlerine devam etmekte· baylık oldoğond•O 
dirler. Caela mevkflne kArvan keri ve ılyaaf vıılf:,, 
yollarından nran bu noktalar mtıteesılr olacaktır· 

bOyftk bir mukavemet görme· ve Ras Seyyum'oD k 
mlılerdlr. pek güç olacaktır. 

İtılyan'lar yerli halk tara· Habeı hakcımed bd 

fından hdınOıoretle karıılın· Ozerlne mabtoı ıed_ .-~ .-, 
maktadırlar. kırarlar ittihazına 111 

Roma 19 (Radyo) - Makal· lacakı.r. Bu b&diııe 
leden bildiriliyor: Birinci ve nihayet bulacağı ,e1• 
dördOnctl kolordolar ileri ha · iddia edllemtız, fak•' 
reketlerlne devam ederek. An· yeni ve mfthloı bit 

dolonun eağından ve solundan girmletlr. .,, 
geçmlıler ye Sellko'dın 30 ki · Berlln 19 (Rıdyo) 
lometre llerlemlılerdir. Bunla· Alman gazeteleri b•~ 
rın lıtlkamctl Sokota ıehrlne dao aldıkları haberle 
giden yoldur. harf terle neıret111ekl 

Klyelll, Karyala ve Deli Bu gazetelere ıı""'at 
mevldlerl de ltalyan'ların elle· DeHle'de iken Molel' 
rioe dClşmılştftr. Kıt'alar hilen ları mağhib 01111011~~ 
Gabat'm 20 kilometre cenu hezimet haberini 

11 

bundadır. Rl!!I Seyyum ve Raa hlddetlecmtıtir. 
Kasea aekerl tecrld edllmlı va· Lokal Anayker: ~ 

"Fedıklrhk bleBI 1 '-
zlyettedlrler. ıCJ'' 

Peıte 19 (Uadyo) - Macar yan neallode artrll~ de 1 
glZetelerl, son İtalyan zaferin· zlyet İtılyan tarih o e ped' 
den hararetle bahsetmekte ve: devir açacıkttr. ,, ~ 

.. Habeı'lllerln ogradıkları bu 

tevali mıAhiblyetler, Habeş 

imparatorluğunun lnhldamı de· 
mektlr.,, Demektedir. 

Ameterdam, 19 (Radyo) 
Gazeteler 'fBıbcşlstan'dıkl son 
hldlıelerden sonra harbm İtal · 
ya lehine nlhıyetleneceğlne 

hükmetmek zaruridir. Üç ıyhk 
zecri tedbirlerin de netice ver· 
memeal göstermektedir ki Ha 

beılıtan bu harpten mağlup 

çıkacak tar,, demektedirler. 
Roma 19 (Radyo) - Aema· 

radıD bildiriliyor: Habeı or· 

Fakütle kayıt· 
ut 

ları kapanoııŞ f 
Ankara 18 (A.A)"" ••L 

' lbt, 
malumata göre, 11r 1' 
raf yı fakülteılalD :• .. i 
~abat 1936 tarlblll e 

d•" kapanmıı oldoğDD ... 
ıonra vukubulıD 

1 
.,,. 

nazarıdlkkate ı ıO d 
4 çoban d00 

(')sel) 
K.arakôıe 19 { 'fi'. 

valar çok ıoğoklOt· fi 
ılne tutulan 4ı çob•• 
koyun donmoıtof· 



- Aklımı zavallı annem gel· 

dl, uykum kaçtı, bunun için 
' uyuyamadım. 

- Böyle ıeylerl aklına koy 

mak ile iyi hareket etmiyor· 

ııun. Kalbini rahat tut. Haydi 

yavrum, rahıtıua bak, uyu. Ben 

de Bellmlıga kadar gideceğim, 
blrıey unuttum, alıp döneceğim. 

- Kılfacığım. Sen basta ol 

ma da. Zararı yok.. BunlarJD 
ehemmiyeti yok! 

- Benimle cidden fula ala 
kadar oluyorsun .. 

- All11h, allah! Sına karşı 
muhabbetimden emin olmak 

iniyor muııun? Buyur: hlr mild· 

det daha uyoyamıyacığım, ııenl 
ııoren oloraa, içeride odanda 

uyumakta olduğunu flöyllyece 
glm .. Na11l? 

HOıınGmlsal, bu Zeynehln 

korkulacak bir kız olduğunu 
artık anladı. Bunun için hiç 
br.111 c-roıiyerek: : 

- T't"kkür ederim! Fakat 
böyle hir zahmet ihtiyarı na tıir 
sebl'p yoktur. Sen git rahatına 
huk, uyıı! Ben de ~,.ç kljlacak 

halı.Ilı.aten dD .. ı?lllm, hemen döneceğim! 
llUttın... çıldır eril. 

Sonra, Zeyıırb'Jn kalbini hoo Zeyneb, hllrm,.tle bir temen 
etmek için; na yaptı ve gQya hiçbir şey 

- Beni çok andlğlnl bili. aolımamış gibi odaııına çekildi. 
yorum F k Hosnilmlsal de sellmlık yolunu 

d 
.. • at timdi bu ııöılerl 

inleyecek nktlm k' tuttu. 1 
z yo • · Dedi Haanümhal, btıyilk bir lhtl· 

eyoeb, bu bırckeıl ile d~ 
blrıey Oğrenemcdl İddl yılla ve ayaklarının udle ha 

kaybetmek Gzere idi· I k aeını reket ediyordu. 

lıbın ıtınlerl Bonon~ e ı ~t :•· BGınGmlıaltn dar ıofada kay. 
Alldl, ya ... Eyubi bir r~a'b .~· bolmaıını mGteaklp, Zeyneb 
teeeMGııen •aageçmedl. r e oda11ının kapıaını açta. Ayni 

A vrupr. eoğoklar içindedir 

Çolı: kar yığın memlelı:etlerd; 
kar sporlan batan hararetile 

devam etmektedir. Bilhassa Alp 

dı~ları, şimdi muhtelif meıole . 
ketlerdeo gelen eporcularla do 

ludur. Bizim alıoık olmadığımız 
şiddetli bir eoğuk içinde, Ski 
yarışları yapmak, yfikııek oço 

romlardan atlayarak kaymak 

onlarca eğlencen bir spordur. 

Rt>ıılmde gördOğünaz genç kız 
bir Almın'dır. Böyle, yarı çıp 
lak olarak kendi memleket:nio 

karlı mıntakaa1Dda ııpor yap 
maktadır. 

Bisiklet iptilası 

N lhtlyıt •e ıeHlaUk He Selim 
lbayeı, bir ırr Bolovut'ıa, ·yıldızlar araıında ltnd gece, geceyarı •e•nın odaııaıa yolunu tuttu. 

da aa az enel, kapa arkHın· - Sonu var - blslldet moda11 almıo yara· 
ayaldarken Zeyneb bl L 

1 

mtııtar. Yıldızlar, böyle kıya · 
1eıl da d v r •ya.. B ] ı 1 Y 11• e karıı11acLa Bn d et erle &ık sık bisiklet gezin· 
Dflml1al'I gGrdı. Gı • orsa a tlıl yapmaktıdırlar. Bu moda, 
maı .tbı 1• kork. 

e• Ylatı. Bııaımı ı !'-~----------- nihayet filmlere kadar akset 
N ? ••' Ü mı? Ole o .• BllA uyumıdın züm satışları: mlotlr ve , bazı filmlerde, bl· 

·· ye ıorda. Ç. Alıcı K. S. K. s. siklete fazla mevki nrilmele 

Blraı danı ıa • 32 Ş. •· Galip 12 başlınmışhr. 
Vaktin e • urGyordum ---
mlılm ıeçtl~nl hiç fara.;etme. 4 M. j. Taranto 10 50 Gnzclleşmek için 
d · ııırıda bir ayak ııesl 36 BoJı:tlnka 11atıı 

uydum. Merakla b k 492122 Dcınka yekun 
ğn ıenmlteln!. Blre:y:ıml.h. MI e 492158 Umum " 
cın • t 1•· araa emret! Ze) ıi11yagı satışları: 

- lllçblr Of\ye Kilo Ahcı K. S. 
yok. Rıbatııı 1 ihtiyacım 309-

0 <:> Mohte. alıcı 34 
biraz ıın ma. Midemde 

cı ••r 
1..-ladın blrk 

Dom ı aç rlımla lovda 
llttıme~e gidiyorum. 

- Ya· Pek41A 
geceniz b " ' u halde 
k lf •yer ve geçmtı olııun 

1 acığım. 

Btııntımlıal b 
hıkl l 0 •aılyetten 

ı o arak eOpheye nOotO· ta 
rıı11ut ve trce11Q 1 ' 
d 1 •huda ol 
r o~unu anladı. Bu ıebcple ha 
eketlrırlnde daha dikkatli l 
mık lo o· 
1 

7.omonu blıı11ettl •e böy 
e ••khılı ayakta olmııını ma 
naıız bırak L 
lnd" mama11; için aıta~ıya 

1 •e lala S il d e lD •~adan ıo • . 
ınum lıtedl. 

Da hldl d 
dab ıe en sonra iki gtın 

1 geçti. Zeyneb hllA t 
ıClate 11 eceı · 
y1rıııaarar ediyordu. Gene gece 

yakın bir zamanda • 

Zalıire satışları: 

Ç. Ctoıi 

l 00 Ton buğday 
135 Buğday 
12 Bakla 

K. S. 
6 25 
6 25 
5 

50 Su111m 16 25 
50 Ton p. çeklr. ~ 60 

800 p. çekirdek 2 öO 
19 .8. pamuk 40 50 

Kambiyo 

Alim Mark 
Iııterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belgı 
ltalyan lireti 
lnlçre frangı 
Florin 
K. Çekoılonk 
A •uıtur. Şilini 

Alaı 

oU,10 
618 

8,28 
80,70 
21,12 

9,96 
40,87 
85,15 

5,24 
23,87 

K. S. 
37 

K. S. 

16 25 
2 75 
2 75 

40 50 

Satıı 

50,f>U 
621 

8,30 
80,40 
21,37 

9,98 
41,12 
85,37 

5,27 
23,87 

Şa resimde gördtlğlnQz, öyle 

bir maııkedlr ki elektrik r.er· 

yanını gıyet hafif oekllde çeh· 

reye nakletmektedir. Kadınla· 

rın g6zelllk lptllAıından lıtllade 

eden Pol Don namındaki bir 

Franıız doktoru.· böyle bir mas· 

ke lcadetmlıtlr. Ve doktorun 

Llndberg'Jn ço· 

cuğunon katili 

olmak la itham 

edilen Bauptmau 

davası, bfitGn 

Birleşik Amerl · 

lı:a'yı lıgal edib 

durmaktadır. 

Mıtiim olduğu 

dzere eoo zı· , 

mantarda Birle· 

şlk Amerlka'da 

zengin Alleler ço 

cuklı.rıoJD mı· 

ruz kaldığı teh · 

ilke He bOyOk 

bir ıstırab ve 

endlıe içinde

dirler. 

Çocuk kaçır· Amerika'da zenginlerin kiiçük çocukları 
mı, Amerlka'da karapcnçcnfo ıclıdidi rılıuıdndır 

takriben 19!0 denberl moda paketini hodud fllmaııı yıkı · 

olmuorur. Amerika gazeteleri nında vagonun penceresinden 

1920 ııenealoln çocuk kaçırma ıtacaluınıı! 

bidiııeal hakkında ıto malômah Emrini vermlıtlr. 

vermektedir. Fabrikatör, bunun Oıerloe 

1920 sene11I mıymnda Corc Pao111lvanyı'nm en meıhur 

Kıugllo l11mlnde zengin bir tıh11rl memurlırındın Mlııer 

fabrikatör, bir 11yflyeye ~it· Adam11'• baı •urmuıtor. 

mlıtl. Fabrlkaıorflo znceslnden Mlııter Adımı'ın hat boyuna 

bıtka blrl11I 8 yaıında Luld, birer kilometre aralıkla yerleı· 

diğeri 5 yaıında Mak, biri de tfrdlğl 93 pollı aayeelnde ve 

benftz l 3 aylık Blakleo adında onOcGncQ kilometrede hıydodo 

aç çocuğu vardır. y•kalamığı muvaffak olmoıtor. 

1920 senesi ha:ıfranıoıo bt Yapılan tahkikatta, k&çırılın 

rloci ~r.ceı.i, karı irnca komeu · 

larındın birlııloe ghmlelcr ve 

bir hrlç pdrtlelnden eoııra ıı111t 

onlkiye doğru evlerine dön · 

oıfişlerdlr. 

Haha ve anne çocuklarınrn 

odalarında rahat rahat oyu· 

doklarına emin olduktan ıonra 

kendi yatak odalarına çckilmiı:ı 

ler ve uyumuşlardırd11. Fakat 

iki uat sonra, k.dın birdenbire 

uyınmıt n: 
·- Rayamda lıa beni çığ11dı, 

sandım! 

Demiştir. 

Ba r6yaaıa lf'ılrlle uykoıo· 

ıonu kaybeden kadın biraz 

sonra bo~ak bir çocuk ıeıl 

doyar ~lbi olmaı, kocaııaı 

oyandırmııtır. 

Karı ve koca heyecan ve 

endlı" ile çocuklarının odHına 

girince, pençerenln açık oldu· 

ğunu, cocoklardaa birisinin de 

yerinde olmadığını görmGıtler· 

dlr. Pencereye dayanmıı bir 

aıma merdiven, çocuğun kaçı· 

rıldığıoı sarahatle gôaterlyor· 

muş .. 
Çocuğunun kacırıldığınt an· 

lıyan fabrikatör, hadiseyi zabı· 

tayı haber vermlı, fakat zabıta 

blrşeye muvaffak olamamıştır. 

BAdlaeden dört gfin sonra 

fabrlkıtörden 2 00 dolar para 

lsteullmlı, bu par• verildiği 

halde çocuk iade edilmemiştir. 

Aradın bir mOddet geçml~.hıydud 
veya baydudlır ikinci defa 

pıra lııtemlalerdlr. Bu ikinci 

para da verildiği hrlde çocuk 

gene iade edllmemlıtlr. 

Nihayet QçftocO dtfa 5000 
dolar lsllyen baydod: 

- Paoıllvınya hududunu 

şlm.,ndlferle geçerken dolar 

lddlHına gör~, elektrikle bir 

nevi m11ıj yapın ba ma11b 

sayesinde çehrelerin buraoak· 

ları zail olacak, clld yamuıta· 

yacak ve gGıelleıecektlr. Bltta· 

bl ba ameliye tekrarlanıp do · 

racak ve maeke her defaımda 

çehrede dört ıaat kalacak.tir. 

çocuğun t'f&ııen başına aanlıo 

kalın hrz 11~ beotız yolda iken 

bunaldığı ve cesedinin de bir 

kör kuyoya atıldığı anlıoıl 

mıştır. 

Baydud, çocuğun ôlme11lnl 

~fzllyerek para çek111ekte deHm 

etmek latemfı, fakat yakıyı 

adllyenio eline nrmlıtlr. 

Bu J 920 hAdlıe11lnden ıoa· 

radır ki, Amerlka'da çocuk 

aşırma korkunç bir lfet hallae 

gelmlttlr. · 

Gozel Bir Sergi 
Açılmak Qzere ...... 
Bu sergi memleke· 
timizio eser ve gOzel· 
)iğini gösterecektir 

Ankara, 18 (A.A) - Ba11ın 

genel dlrektörlGğG tarafından 
hazırlanmakta olan TGrklye, 
tatlh, gOzelllk ve lo memleketi 
adlı fotoğrlf ıerglıl ba ayın 

yirmi beşinde 11çılacıktır. 
B111ın genel dlrektör1Gğfıof1n 

bam madde, endDııtrl, tarih •e 

tabiat bakımmdan yurdumuzu 
tan1tt1rmak mıkl!adlle kurul 

muo olduğu foıo areivlne ıh 

fotoğraf lırdın 600 kadarının 
teşhir edileceği bu sergiye diğer 

fotoğrafçıların da lşllraklerlol 

temin için açtığı mOıabaka 
allka ile kartılınmııtır. 

Aldığımı• malı.imala glJre, 

ılmdlye kadar onu amatör ol 

mık Ozere 24 foto~rıfçı aer· 

giye lıttlrak için 200 den faala 

rcelm göndermişlerdir• 

G. Veygand 
Kahire, l 9 (Radyo) - Ge· 

neral Veygand Franıaya hare· 

ket etmlotlr. 

M. Mussolini 
Miralaylarla konuştu 1 

Roma, 19 (Radyo) - M. 

MoB11ollnl bagGn bOtOn mira· 

layları klbul etmlıtlr. Miralay· 
tar daçeye general Balıtrokl 

takdim etmlıtlr. 

kar n ela fırtın11• hakom ıOr · 

mektedlr. Bir tahlhlyc gemlılı 

5400 tonluk Yunıo ıllebloi 

aramaktadır. 8u g~ml, Uorrr 

dam'• mtıtevecclben yul alroıı 

iken Korların 700 kllomrlrft 

açığında 

ıclslzlı.ı 

latemloılr 

biltmakta 

blldlrmlt 

olduaunq 

ve yırduq 

M. Mussolioi 
logiliz sef iri 
ile ııcler konuştu'! 

Rom•, 19 (Radyo) - Jn, 
gllt re'nln noma ar.f iri, bogftn 

M. Mo1Sollnl ile mOllkat yap· 

mı,tır. Fakat mOllkatan hal· 

yı'oıo İngiliz f lloııu hakkınd• 

verdiği nota ile alikadar ol · 

mıdığı aiıy1enmelı.tf'dtr. 

Bu m1lllkatıo, lralyao mat. 

buatının loglltere'olo Adlı· 

Ababa ateıemlllterl hakkındaki 

neşriyatını protestoya 

olduğu anlaoılmıktadır. 

matuf 

lsviçre'de 
Nasyonal Sosyalist 
teşkilatı dağıldı 

Berlla 19 (Radyo) - lulçre 

hGkômetlnln fnlçre'dekl mn· 

cod ~aayooal Soıyallst ıeıek· 

kOHerlnln liğvı hakkındaki ka 

nrı Almınya'da sul tesir hu 

sultı gt•tlrmtoılr. 

Alman gn'"ı"ll'rl, Almanya 

mn bu harPkt'tC": muluıbı-le zı 

ruretlnde kal acogını yazmakt11 · 

dırlar. 

iki logiliz Harb 
Tayyaresi Ooştn. 

Parlı, 19 (Radyo) - Dll~n 
loglliz tıyyareıl pilotlarından 
olup Franııs'Jırca kurıaralan 

( Pero), benzin depoeanon il 

kandığından tayyarenin dGıttl 

ğilnfl ve ukadaşlırının karta· 
rılmııuna lmlı:&n olmadığını söy· 

lemlıttlr. Tayyarenin çıkarılmuı 
için çahııhyor. 

Parla, l 9 (Uıdyo) - lnRI · 

Ilı bombardıman tayyarelerin· 
dea biri daha (Suıeb) te dllf· 

mGı .., plotlarındao iç klıl 
GlmlıUlr. 

BHar, 19 (Radyo) - Bir 
bombardıman ıayyareıl BHa· 

ran 2 kilometre açı~ında de· 
nlze dlımoı, lçladeldlerdea 

iki hişi bulanmuıtar. Üç klıl 
aranmaktadır. 

Pırla, 19 (Radyo) Bir 

logillı tıyyıreıl Baver açıkla· 
randa dü~mftatilr. Yardımına 

iki Fransız tayyareal gltmlıtlr. 

Pilotlardan birisi kortarılmıotar. 

lkt pllol ve rasltlar bo~ul· 
moşl11rdır. Ceıetlerl de beoilı 

bulunımımııtar. 

Kudos'te Vaziyet 
Kudaı 19 (A.A) - Alman 

haber alma barosundan: 

Dan bazı mığazalar a11keri 
kıtaatın blmayulnde ıçılmıpa 

da halk bunlara boykotaj yap· 
mııtır. Milli ulalcrden evvelce 

tevkif edllmlı olan Mardam •e 

Bakrl meçhul bir Y"'e nakle· 
dllmlılerdlr. 

Hıleb'ıe bir kaç defı poUı 
tezahtıraıçıların Qıerlne ateı 

etmlttlr. Bir kaç yarah Hrd1r. 

Atina'da Grev 
Atina 19 (A.A) - Atin•· 

da mllnakalAt gre•I ılmdl bG· 

tin nakil ••ııtalaraaa teımll 
edllmlı n Baallyo ile mGna· 

kallı tamamen keıtlmlıtlr. 



Anadolu'nun Anketi Habeş Telefatı 31 Londra Paris Temasları 
ölü, 75 Yaralı! A ' 'd k" C 1936 · 37 lzmir 

Hangi 1

Takım 

Şampiyonluğunu 

Kazanacaktır? 
- Baştaraf~~·i:;rsa/ıifed<J ve vrupa a } ereyan .. Y tiki köy sıııdı~: 

yağ ve un f11brfkall 

mOddetle kirayı ;:::, '11. 
den 21 gfto mild ı.J 
yedeye çıkarılmııtır· 

____ ......, 
2 -

bablrl telgraf la bildiriyor: 

İtılyan'lar bir taraftan yeni Prag'ta Bir 
mevıllerlnl faaliyetle ıabklm 

etmekte, diğer taraf ıan da bft. 
ton Endarta muharebe aabne 
ılnde ıuraya horaya dağılmıı 

olan Babeo ölülerini yakmak· 

Konferans Toplanıyor 
Anketle alAkadar sporcu ar· 

kadaıımıı don de futbol he· 
retl eski refıl veAhınordo idare· 
ellerinden Moatafa ile Izmlrln 

tınınmıı hakemlerinden lzmlr 
spor'Ja Sabri ile konoımuıtur. 

iki sporcumuz, 90 cevapları 

•ermlılerdlr. 

Moıtafa Altınordo eöyllyor: 
Bir martta yapılacak Karşı · 

yaka · Ahay maçını beklemek 
14zımdır. Ra oyunu Altay ka · 
Hnırea şampiyonluğu (SftrprJz. 
ler hariç) yaıde yetmlt tabak· 
kuk eder. 

Bonon aksine olarak Altay 
kaybederse ıamplyon olması 
mucize kabilinden blrşey sayı· 

lır. K. S. K. takımına gelince 
son senelere göre, (926 mila 
teena) bu takımın halt hazır 
lzmlr llldnde almıı olduğa 
mevki çok boyakUlr. 

Altay, maçında mağhib olsa 
hile gene bir po van ileride 
olacağından ilmldl baki kala· 
caktar. Bu mağlubiyet olea olea 
K.S.K . takımının şampiyonlu· 

ğono tehlikeye sokacaktır. 

Kazındığı tı\dlrde de en 
yakın ~amplyon namzedldfr. 
Çllnlı:cı diğer takımların da 
birbirlerine karıı milsavl kav· 
vene olduklarını düş6nmelı: ge· 

rektlr. Holıtsa K. S. K. fın 

Altı ya karıı galibiyeti, her 

halde ıamplyonluk itin en ba 
yak hamle demektir. 

lzmlrspor takımına gelince, 
geçen pazar gftnQ Altınordoya 

kartı olan mağlubiyeti, bo ta 
kımın şampiyona vaziyetini 
nlebeten earemıştar. Altınordo 

laı, kadroaonon altı mnhlm 
oyuncaaoau kaybederek yeni 
gençlerle takımını takviye et· 
mittir. Binaenaleyh ılmdlllk 

blrıey beklenemez. Ancık şam· 
plyonıya doğru giden takımlara 
.karşı yaptığı eOprizlerlol ooot· 
mamalıdır. 

BugcınkD. 

1936 . 1937 
en kunetll 

K. S. K. ile 

kuvvetlere göre 

ıamplyooloğnoun 

namzedi bence 
Altay' dır. 

• 
• • 

lzmirspor'lu Sabri söyliıyor: 
Balen Memleketin en im•· 

-.etli takımı Ahay'dır. Hu ta 
kım İzmir ilkinin batlıogıcm· 
dan sonuna kadar diğer bOtQo 
takımları hakklle yenmlı, son 
İzmlrspor maçına iL.dar şampl 
yonloğa muhakkak nazarlle 
bıktırmıştır. Yalnız son maçta 
(Yani lzmlrspor mağlubiyetinde) 
takımın kadrosunun bazı mOc· 
bir aebeplerdeo dolayı noksan 

kalmasına Altay'ın pek tabii 
acı bir ma~hiblyete oğramaıına 
sebep teıldl etrulıtlr. Bu mağ· 
lıiblyet Altay takımına iyi bir 
dert olıcaktır kanaatindeyim. 
BogOn bazı gayri tabii netice· 
lerle karıılaımamıo olsaydı Al· 
tay gene punntajın baıında 
bulunuyordu. Ahay'ın K. S. K . 
4 sıfır gibi btıyOk bir farkla 

ma~h1p etmesine rağmen sonra 
sıfır pavau alması, iki oyuncu· 
ııanun cezalandırılması cll;?er 
bir oyoncuıunun ııakatlanmaııı, 

en mühim elemanlarından hl· 
rlelol kaybetmesi gibi beklen· 
mlyen h4dlselerle karoılıtıtığını 

unutmamalıyız. Bu böyle ol· 
maeaydı bütün Jzmlr spor ef • 
lutrı umumiyesl bu takımrn 

şampiyonloğonda mftuef lktl. 
Netice itibarile yukarıda 

babeettlğlm sebepleri kHmen 
dahi olsun telafi ettf~I takdir · 
de de edeceğine kanllm· Altay 
t•kımı 1936·1937 İzmir oampl · 
yonu çıkacaktır. 

Bu takımın ciddi rakiplerin · 
den birisi de Jzmlrspor'dor. 
İzmir eamplyonasının kuvvetli 
n•mzellerdeo blrlal olan takım, 
son Ahınordo maçını kaybet 
oıemla oleaydı oamplyonlok 
Qmtdi Altay kadar kuvvetli idi. 
Altınorda'ya gelince bu takım 
da oldukça milhlm elemanla· 
rını kaybetmiştir. Genç ve 

enerjik oyuncularla takımının 

botlukların• doldurmaktadır. 

Bu eene için netice beklene· 
mu. K. S. K. fıo lae elinde 
bolondordoğa 3 puvan avan· 
ııjı muhafaza edeceğinden emin 
de~Ulm. 

1 Okurların Dilekleri 9 
Bu Ne Hal? 

Don bir yurddaı bize tele· 
fon etti ve Karantina tram· 
vay durağının karıısındıkl yo· 
koton ağzında, evlerine -dl\n· 
mekte olan halka marul satan 
seyyar sebzecilerin belediye 
z1Jbıta memurları tarafından 
ç6k fen• bir muamele gördOk· 
lerlnl, batt4 bu Hhcıları ite
kaka aftrGkledlkleılol, bazı 

ntaodaoların bile bu vaziyet 
karşısında teessftr doyarak bA· 
dlseye mftdabale mecburiyetine 
dftttftğftnft eöyledf. 

Şlkıiyet doğru lee, hayrete 
eıyanılı:-. Belediye zabıta me· 
moru ntandaşları itlb kakm•k 
sal4hlyetlnl nereden almıttır? 

Eğer bu aatıcı, belediye niza· 
matına muhalif harekette bo· 
lonuyorııa onu menetmek, bık· 
kında takibat yapmanın da bfr 
yolu, bir şartı vardır. Baokan 
Behçet Uz'oq bu lıle yakından 

allkaeını dileriz. 

KATYA 

tadarlar. 

İmparator yolu denilen yol 
boyunca Bula vadlılnl geıerken 
kllometrolarca uzaktı görO.le· 
bilen b6yilk bir ceset yığını 

gardam. 

Keza bu albayın bana s'ly· 
ledfğlne göre, Babeıler, ltal· 
yan askeri için kolay bir he 

def olabilecek bir yere bir Ba· 
beşliyi zincirle bağlamışlmrdır. 

Bunola beraber Itılyanlara mı· 

lumat veren ve Raa Molege· 
ta'nın emrlle tevkif edilerek 

ltalyanlar tarafından öldGrOl· 
mek Qzere bu suretle bağlan · 

mıo olan bir Habeşli olduğu 

teeblt ediltn bu hedefe hiçbir 
leabet vaki olmamıştır. 

Royter Ajansının Adle Aba· 
ba'da ki muhabiri bildiriyor: 

Habeı hGkumetl tarafından 

dftn netredllen bir tebliğde, 

Mıblle etrafındaki mobare· 
bede Habet'lerfn yalnız 31 öhl 
ve 75 yaralı verdikleri bildi· 
rllmektedlr. 

Raa Molegeta, geçen Çar· 
eamba, Pereembe ve Cuma 
gdnlerl İtalyan mtUrezelulnln 
Makalle yakıolnde Habeo'Jere 

bftcom ettiklerini telgraf la bil· 
dlrmektedlr. 

İtalyan'lu bOyük zayiat ver· 
mlşlerdlr. 

Keza Babeı bftkllmeıl, Uol · 
loda dcııen İtalyan nç•ğ• md· 
rettebatından aağ kalmıo olan 
bir tek klılnln de yaraları ycı 

zftnden öldftğftnO bildirmekte· 
dlr. Dan Deaııle Clzerlne 30 
bomba atılmııtır. 

Habet mahfellerlnde verilen 

malumata göre, lt~lyanlar, Mı· 
kalle'nln cenubunda yalnız beı 
kilometre llerleyebllmloler ve 
150 beyaz olmak Gıere 350 
öltı vermlılerdlr. 

Keza bu mahfellerde İtalyan 
k11mı kftlllııl, geçen bdta Mı· 

kaile etrafındaki dağlara tar· 
manmak lstemleleree de Raıı 

Mulegeta ordusunun çok ıld· 

dfltll mukavemetine uğradığı ve 
bununla beraber bu ordunun 
karı• karııya muharebeyi kabul 
etmediği bildirilmektedir. 

Adla · Ababa 19 (Radyo) -
Alman istihbarat bftroeondan; 
reımi Ha be o mahfellerl, Ma · 
kaile muharebeal hakkında 

nesredllen İtalyan tebll~lnl çok 
mftbalegalı bulmaktadır. Şimal 

ve cenopta Avrupa'lı moha· 

çara ald olduğunu ha~metmaa· 

bım•za aulatmağ• çalıoıyor! 

Çar Alekaandr etrafına ıde· 

mi memnuniyetle bakındı. Bn 
tarf ht fltO kapHında, şato H · 

Çar'ınHMavi : ~eytanı - thıp1ertoden hıçbırısının bulun· 
U Y lmamaıundan ve yalnız kalma· 

••••ıııiıl•••••••••lııil••••1••• aından dol~yı dı hayret içinde 

Çar ikinci Alekaandr, Tlelov· 
.. a'ya ayık bastı. 38 Yaoınıl•, 

iri, sağl•m ve çok gftzel bir 
adamdı . Atının yularını, maiyet 
alayının komınılanına vererek 
mermer merdivenlerden çıktı 

kapıdan içeri girerken yalnız 
olduğoao ·Biraz da. hayretle 

görda. 
Bu hayrrtle geri döndD; ya · 

nrl az uzaktan ve hcırmetle 

kendisini ııklb ediyordu. 
İri · yarı lclg, çarın ynerl· 

nln yanında, hayret ve tellı 

6 - •ıdl. 
içinde idi. Çar: 

·- Ntldta, şato ııahlbl nerede? 
Ne oluyor böyle?. Yokaa bizi 
beklemlyorlarmı idi?. Bu maa· 
kara da ne diyor?.. Dedi. 

Yaver Trobeçkol, eelAm 'fi· 

zlyeti aldı ve, 
- Baometmaap, dedi. Bo 

Lehli Y abadinin ıözlerlnden 

anladığıma göre prens Dolgorold 
haatadır. Zevcesi Vera Gavrl· 

lovna d1ı enf loenzadan haata· 
dar. Bu adam dı, Tleplovko 
ıatoıonon da btıtftn Roııyı gibi 

. 
Kasketi ile eldhenlerlnl bir 

ihtiyar hlımetçlye verdi; korku 
içinde ne yapac•ğını b41A tak· 
dlr edemlyen ıato nklllbarcı 

İçlge bakmadan, aert bir ııeele 
sordu: 

- Bize ald daire nerededir? 
Dedt. 

İçlg, yerlere kaJar t.ğlldl n: 
- Haımetli imparator.. Bu 

aciz kölenize mfteaade buyur .. 
Derken 'Alekııandr söziioü 

kesti ve yaverine: 

- Bu maııkara herif in ar· 

Pırlı. 1-9-(R_a_d_y_o_)..,... ----.-n-g-1~-ü-k_a_n_t_a_n_t _k_o_n_f-er-a-nıında İt al· gftnOoe teaadOf edeD ~ 
tere kralı beılncl Corc'on ve· ya, Macaristan, Avoıtorya ve günü lhalei kadye~~ 
I b il J L B 1 1 d 1 d 

canından talip olaO ... :; 
atı mGoaeo et ., evve 1 on u gar atan e egelerloln e e r• iP":: 

dra'da ve sonra da Pırle'te lıtlrakl, eon derece dikkate nameyi görmek ose ~ 
den Kıtılbıbçe k•111_ı .J " muhtelif devletler rical ve bae eayandır. ıoıoa"' 
ğına mftracaat " 996 

kanlen arasında volı:obalın te· Polonya dıt Meri b•kaoı ı l 3 .. 
v ihale gOoft o ıo ıabl1' r 

maalar, btııD.n Avrupa'yı ilgi · M. Bek te Brftksel ve Londra· nftode Kızılbabçe 11 

lendiren ciddi ve eaaıb bir yo· da ve nlbıyet Avusturya nığında hazır bol 
ğorm• husule getirmiştir. başbakan muavini prens Stah f l4n oloour. 

Bogftn Varıovaya vieıl olan ı ~ 
remberg'ln l\fossollol ile ko · lzmlr Ilı.inci fer• dar . ....ı 

Almanya han kuvvetleri ba dil,_, 
nuımak tlzere Roma'da yapa· b 1 L· 1 meal 

kanı general Göerlng'ln seya· ap aaı şar na ~ 
bıtl, her ne kadar hoeuef dl · cakları seyahat, merkezi Avro· yapılacaktır. Bu artır 
ye bildiriliyorsa da, bonon, pa'da bogDn • hükftm eürtın si· hammen kıymetine ;,f 
önemli bir mahiyeti haiz olduğu yaHl havanın ne derece önem · eatış geriye bırakıld1A1 :56 
lnk4r edilemez. Ji oldoğono ispat etmektedir. fldocl artırması JO.S· .,,at 

Zira Göerlng Varşo · -,•••••••••••• gilnil ayol saattı ve 1 ~ 
il 1 l.a Al İznılr ikinci icra memarlu. ııterl• ~. vaya ge r ge mez, ene 11 • pılacağından istek ,_.1 

man elçiliğine gltmft ve müte· ğondan: ı lk...-
rllen gOnlerde ftIP r -

aklhen cumur başkanı cKolsf· Bir adet mısır tahvfJi 88tıoı. 111or11 
dairesinde satış uıe 

yalkofskh yl ziyaret ettikten Bankodl Roma lzmlr şube· iP 
racaat eylemeleri ve 

ıonra dı11 bakanı (Jozef Bek) ılne mcrhun 1911 tertipli ve 7 5 O 

le de konuomu~tor. % 3 faizli ve ayrıca ikramiyeli kıymetin yilzde ı bdl il' 
Göreog, Bek'le yemek yedik· pey akçesini ve yı 

1
L.t 

bir adet 19609 eayılı ve 80 ı. U,,.. 
ten ve Polonya rlcaUle avdan bette milli ban•• 

lira muhammen kıymetli mısır b eelOI döndükten eoura ikinci defa tu onu icra veın 
tahvlltnln a"ık artırma ile aa· ı J lh leyi dJ olarak ılyasal bazı konoımalar ... etme er ve a • 
tılmasıoa karar verilmiştir. BI· t b d 11 ld petloe daha yapacaktır. sa ıt e e o e 

11
,. 

Romanya kralı Karolun Bel· rincl artırmaaı 2.3.936 pazarteal melerl 14zımgeldlğl ı6S5 

gr adı zl ya ret 1 een aaın da p reo e ' -~i"aiioiiüiiisiiaiiaiit İİlİİOİİİİdİİaİİnİİİİIİİİ~~y~•İİİİkİİİaİİdİİaİİr iiiiiniiioiiirii. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİjij~ 
Pol ve Yugoslavya baekaoı Stfl .a11 

yadloovlç'le yaptığı temll!lar, 

çok önemlidir. Kralın Belgradı 
ziyaretinde Bulgar kralı Borl 
slo'de orada bolonmaııı, bu 

ehemmiyeti bir kıt daha ar· 
tarmaktadır. 

Son gelen haberlere göre, 
Bulgar krala, Bolgarlstan'm 
Balkan pak.tana letlraklne mu-

arız değildir. Hilen Ualk"o ken· 
ııeyl baıkanı olan Tftrldye Dıo 
leleri Bakını Tevfik ROeda 
Arae'ın, konseyin ilk toplan. 
tıııında Bolgarfetın meı'eleelofn 

konuıolacağı hakkındaki beya· 
natı, ay?Jc• ehemmiyeti haizdir. 

A vostorya hariciye nazırı 

Berdernlden 'Jn .Florenııa' da 
MoHollnl'nln vekili Sovlç'le 

yaptlğı siyasal konuşmalar, Çe· 
koelovakyı baıbakanı Mll4n 
Hodza'nıo bugünlerde Belgrada 
yıpıcağı ziyaret, Pazartesi gDnft 

Prağ'da vokobolacak ve Tuna 
meııeleslnl konoeacak olan kO . 
-~----~~~~~~-

rf pi erin kollınıldığı haberi ise 
gCllGnçtftr. Çftnkü bu ecoebller 
Babet generallerinin yanında 

mneavlr olarak bulunmakta· 
darlar. 

Diğer taraftan cenup Cf'phe· 
sinde Raıı Naslbu ordusu Ga· 
n•l~dorya istikametinde ilerle · 
mektedlr. Bir kol Dolo'ya yak· 
laomıtbr. Bu civarda raetlaoan 
bOtDn ltalyan milfrezelerl birer 
birer imha etmektedir. 

ka11ndan git, dairemi öğren ve 

sonra gel, beni de orayı göUlr! 
Dedi. 

• • • 
Hayalı: Kaıırlna'nın, Aoıkı 

Polen Kin ile bir gece geçire· 
rek gittiği andan itibaren ka· 
palı duran, ıatonon kısmı mah· 
ııosonon kapıları açıldı . 

Şatonun bo kısmı Ver111y 
ııarayı taklldl idi. 

Sllngllltı ve allAhh kazaklar 
Verıay oııolft genlı merdivenli 
kapının iki tarafında vaziyet 
aldılar. 

imparator, genle odadan iler· 
ledt, balkona vararak bahçeye 
bir gôzatmak istedi. Bu sırada, 
hiç te beklenmlyen bit ıoao· 

zara nazarı dikkati celbettt! 
Mavi tOlden elblee geymlo, kil· 
çtık bir Mldlllıtye binmiş kO· 
çQk bir kır:, atını şatoya doğru 

lzmir Yün Meosucııll 
Türk Anonim Şirketi 

lzmlr Yfin Menencatı Tark A. Ş. nln Halkapınar'~ 
mae fabrikası mamulAtından olan mevelmltk ve kıelı ' 
kıımaelarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu terı: 

. arıJllll"' açılan Birinci kordonda Camhorlyet meydanı cıv I) 
numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞIRK.E'f 
zaeıoda satılmaktadır. Mezlur fabrlkanao metanet '" 
itibarile herkesçe malum olan mımol4ttoı muhterelP " 
lerimlze bir defa daha tavsiyeyi hlr vazife biliriz. 

Toptan eatıo yeri : Birinci kordon No. 186 Şark 9,JJ 
Anonim Şirketi ı 

Perakende satı~ yeri : Yeni nıanifaturacılarda miınar 
Cad. Sağır zade biraderler 

Kuzu oğlu çarşısı A111m Rıza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin 

pa1arı F. Kandemiroğlu 

doludizgin koıturoyordu. On· 
dokuzooco asır loglllz osnltınce 
vücuda getlrllmlş soo'i bir dere; 
oldukça genle olduğu için kızın 
ve atının yoluna kesmekte idi! 

İmparator, kızın ne suretle 
hareket edeceğlnt merak edl· 
yordu. Kızın gem lnaarak atı 
çemenllğe doğra çevireceğini 

ve llerldrkl köprü yolunu to· 
tıcağını eanıyordo . 

Fakat... İmparator, genç kı · 
zan atını euya sOrdDğilnd gör. 
da. Su, atın göSeüne kadar 
geliyor, fakat at cesaretle yQ· 
zftyord11ı! 

lmpuator biran için endişe 
içinde kaldı. Fakat, at ceııaretle 
ve kız da gemleri maharetle 
idare .-derek: derenin berlyaka· 
sına verdılıır! Bunun üzerine 
imparator, dayanamıyarak bal· 
kon dan: 

- 8ravo! Diye b•~1 1 . ., . 
c;iik suvar), burayı " 

ııenln gibi cesur!.. of 
Küçük kız bıl9'0 , 

Bu meçhul zab!t ~e 
ne feteyordo?.. ı 

G k ı ır•'° enç ız, oıp ıo'• 
Alekeandr'ın lt•rel 11, 
indirdiği bir kırb•ç 
verdi; Midilli geoıı 
kalktı, imparator, ali 

kayboloncıya kıd•f 
taklbettl. ,1 

.Blrdto, genle dJe 
rafından mtıthla bit 
aksetti. Birçok eeııeı 
yordu. Genç kıı: ~ 

A L l ff•OI - s .. er er.. 1'" 
nlz... Prensin k~JI (;ol! 
Haydi... Hop. Bir, 
daha... Bir dabı. ·· ~ 
korkmayınız, at b•0

' ~ 
- 5011" 



ikramiyeyi Kazanan Gün 
23 ikinci l{dnun Perşembedir 

O günün kuponlarını ihraz edecek müşterilerimize AL~~s:~~~~Rt 

Yüzde yüz Bed!lva mal verilecektir 

ikramiyeli Satışların 
Son ayodotr 

Bayramlık ihtiyacınızı temin ederken 
bu fırsattan da istifade e<li-niz 

SÜMER BANi{ 
Yerli Mallar Pazarı 

Mlhlabkem mevki aallo ılmı komlıyoaandıo: 
1 - 81H lut11t1DID ıçık ekılltme ıuretlle mG01k111d1 bu· 

lanın 500 ıılum luolık elblıe lmıUyeelnla beher tıkı· 
mını verilen bir lira yirmi dört kurut flıt pıbah gö 

rQldGğftnden pHırlıkla patın alırıacıktır. ~ 
2 - lbaleel 22 · Şabıt· 936 eumarteıl gaoft saat 10,o ta 

İımlr'de kıetıdı Mıt . M '. Hl. at. komlayooundı yapı· 
lacaktar. 

3 - Şartname ve oilmooeel her gfto komisyonda görOlcblllr. 

4 - Tıhmto edilen mrcmu tutara 525 liradır. 
6 - Temloıh muvakkate ıkçeıl 40 llradn. 
6 - lıteklller Tlcıret od11ıodı kayıtlı olduklarını dair veılka 

öatermek mecborlycdodedlrler. 
7 - ~lulltmeye lotlrak edecekler 2490 ııyıh kanonun iki ve 

dd l inde ve •artaımealade y.zılı veelkıları ftçftDcD mı e er · ,. 
1 1 muHkkate makbu&larllc birlikte lbılc ea 

1,., tem na ı 

6 ıtlndea enci komlıyondı hazır bulunmaları . 44 

Izmir vakıflar direktörlüğünden: 
Sulu meıardı kain bftyfik liUGo depoııundı yıpılıcık 1600 

llrı keşif il tamirat 15·2 936 tarlbtadeo itibaren 15 gftn mftddetle 
açık tkllltmeye konmaotor. İbıleıl 2.S.936 p111~teıl gftn(l aaat 
l5 ıe l&mlr nkıf lu dlrektörlOğlladc toplınıcsk ıcowlıyon bozu· 
roodı yapılıcığındın lııekll oluoların o gllu saat 15 te ihale 
k.omleyonuoı mllrıcaatlırı ve şeraiti Oğrenmek Qzere hergOo va 
luflır dlrektörlft~ftoe mOracaatlars illb olunur. 20 25 29 407 

Izmir Vakıflar Oirektöı·lüğünden: 
Tımıoılıktı kntocu çıkmazında vakfa ıh 86 No lı evin ınbzı 

mıbılllode npılıcık artırmı. eonnodı peıılo para ile ıatılacıktır. 
lıtddtlerl~ 24,2,93{) pnart~eı gilnO eut 15 •~ kutucu ııoh~ı 

çıkınnındıkl evin lıoOndc bulonmıtırı UAn olunur. 4 U 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürak 

şekerlerini tccrühf! Pdioiz .. 

ve Pürjen ~.ılıab' m en üettin 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müe· 
hil iııtiyenler (Şabııb Sıhhat 

Sürgün Hapları)m maruf ec· 
zanclerden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambulcır emsallerine nisbet€11 )"Ü:.de 

20 dalıa az :;arj iyatlıdırlar. Bunu ay ~onun· 
da ödeyeceğini: ilk fatura ile lmlayca mıh
) ncaksımz. 

M. Tevfik Bay kent 
Elektlrlk, telefon malume deposu ve 
~... Slemens fabrikaları mümee&tll 

f>eştemulcılnr i7- i9 Teleforı 3.332 

•mıı1111m11111111111111._ Dok tor ~11u11ııılll 

A. Kemal Tonay 
Bateriyolog tıe bulaşık, salgın hastalı/dar miitoh0

: = Basmahane iı.taayonu karıısındaki dibek ıokak bı110"6 • = lı ev ve muayenehanesinde eabab saat 8 dan ak~am eıal = baetalarını kabul ecler. . dlll 
- • 11Jl.P"'". = .Müracaat eden hHtalara yapılması lizımgelen &aır ~.-
- mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılınaıu~t,. 

iııii1
1

ıitt11~ıittmlı
1

ıliıiiti111iiiiıilıi"i""iılimfıi11iiıı~:~::: ~r 15 1 

Dr. Operatör Arif Y ot 
Merkez Hastanesi Operatöril ke~' 

Hastalarını her gftn 15·18 e kader tklocl B~yler eo de 
mOzayede salonu kar1Jında 78 N.lu muayenebıoesf~ 
f'd~r. Telefon :l~lY· 

•ııırıııııııııııııımııııııııııııııııııııııııı111rıııııırııııı111111111rıııırınıım11ııı 
= Dr. Zekai Tarakçı 

~ 1111 1 11111111 1 1111 1 11111111111111111 1111111 111111111111111111111111111111111111111 ~ = ~lerkez hastanesi Dahiliye ~1iıteht18~1 ~,= .-
~ Alisehir Banliası = 

' ---------------------Ü z m ö tr . ş lUl lb ~ s fi 
ikinci Kordooda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 ---· HertDrlD (B~nka ve Komisyon) Muaıneleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevdtıat Sartları: A!tı ay vndcliy~ % 5 
' Dır sene ,·udeh1e % 6 faiz \'erilir. 

= tıtlP' 
~ıu H A'r = İkinci Beyler sokağı TOrk mtlzayedr. aalooU e 
u numara 45. Hastalarını öğleden •mora 15 den 18 

6 

Balık Yağı lııUiılıiı\ııiıİlliiıııı ıııııı ıııııııııı ıı ııı ıııııııııııı ı ıııfıÜıtiılıHlfıııl 1İır:r:::: 
Norı·eçya 'nm Halis ılfo •llllllllJllllllllJllllllllllllllllllll D O K T O R llllllllJllllllllllll 

rina Balıh· Yagıdır . Şer = o l •• c İ AJ pSO 
bet Gibi lçilebilir. iki De· ~ peı•a 01' eva 
fa Siizülmüştür. - n 

... !;;_ 1\'lerkez Hastanesi Oper:ıtörı .,., 1 Biricik Sateş Yeri ı 5 • 
lJ AŞ DURAK I= Almaoya'd11n avdetlf' Hastalarını hergOn saat d~I 

,§:§ anmoda lklocl beyler sokağında hamam kar~ııııD 
Hamdi NOzbet = k b 1 det· =: 43 numaralı muayeoeh11nesfnd~ e u e o3 

S 1 H H A T iılllllll Trlefon: Muayf'nebanr.al :i:~ lfl 1111111111111111 Efl 3
2 

Zahire, azam, incir, psmulc, yapak, afyon veBBlre koml.syonculnğu yapılır. Mallar geldi- = 1 = t?lnde eablplerlne en mfiııald 1Jeraltle avans •erilir. = ı· 
= l 111111111111111111111111111111il1111111ill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111ıi11111111111111§ ~ 

ECZANESİ '"L .. ı .. ===-' U iS Sabun~~~ 
Olivier vEŞürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Ceodell Hao1 Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

"LESBIAN" npuru 8 ~ubıt 
Ltverpool ve Swenseadan gelip 

ııhllyede bulunacak aınl za 

manda Lherpool ve Glas~ow 
yak ılacaktar. 

-"EGYPTIAN" vapuru 10 
tuhat Londra, Hull •e Ao•ers· 
ten gelip tabltyede bulunacak 

aynt umanda 8011 için yok 
ılıcaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 14 

tnbıt Llnrpool ve Swaneeadao 

gelip ııhllyede bulunacak. 

THE GENERAL STAM NA 
VIGATION C. T L D. 

11LAPVVIN&., vapuru 14 
eubalta gelip Londra için yılk 
alacaktır. 

Not: Vurut tarlhlerl ve va· 
par lelmlerl Qzerloe değişiklik 

ferden acenla mes'uliyet kabul 

edllm~z . ...................... 
Mücellit Ali Rıza 

Yeni Kavaflar Çarım No. 34 

Eratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 22 ıo 
bıttı beklenmekte olup ynka. 

nQ tabliye ettikten ıoora BUR 

GAS · VARNA ve KÔSTENCE 
lhnaoları için yllk alacaktır. 

"UL YSSES,. :H şubatta ge· 
llp 29 şubatta ANVERS, ROT· 
TERDAM, AM~TEROAM ve 

OAMBURG llmaolım lçlo yak 
alıcakhr. 

SV ENSKA ORIENT LINllN 
"VlNGALAND.,. motörü 20 

~uhaua ROTTERDAM, COPEN 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOi EBURG, OSLOve ISKAN 
DINAVYA lluıanları için yak 
alacaktır. 

"ERLAND,. motora 28 ıo· 

hatta gelip ROTTEROAM, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY 
NIA, GOTBURG, OSLO ve 

ISK.ANDINAVYA limanları tçlo 
y6k alıcaktar. 

SERViCE MARITIME 
ROU~tAIN 

.. ALBA JULIA,. vaptuo 23 
şubatla ~r.llp 24. oubatta MAL 
TA, MARSILYA, v., BARCE 
LON A için yok alacaktır. 

"PELEŞ .. vapuru 20 martla 
g~llp 21 martta MALTA, MAR 
SILYA ve BARCELON,E için 
yftk ılıcaktır. 

Yolcu ve yük kıbul eder. 

lıtmdakl hareket tariblerlle 

oavlunlardakt değl~lkllklt'rden 
acenta mes'uliyet kabul ermez. 

Fazla tafsUAt içlo ikinci 
Kordon'dı Tahmil ve Tabliye 

blnHı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğına mtıracaaı 

edilmesi rica olunur. 

Tele. 200-i · 2005 · 2663 -

_, 
1 

Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Tdrklye ve Anupa'dao getlrilmlı en turfanda ve nadide 

damızlıklardan aşılanmıo ve gayet itina He yetl1tlrllml1J moh 
t~ıu cioıı ve yaııtı m~yva f tdanları ucoıa eatılıktar. Gôrnıek 
ve loptan almak fstlyenler Kayaa letaeyonu yanında yeni çift . 
llğe, perakende almak ve slpırlo vermek 'tııtlyenlerln Başdu 
rakıa Batak hanına mOracaat f'tmelerl tlln olunur. 

V. N. . 
W.F.H. VANDER 

ZEE & CO. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

118ELGA L. M. JlUSS., va · 
puru 17 şobaua bekleniyor, 
22 ,abalı kadar Anven, Rot 

terdam, Bamburg ve Brea:en 

llmanl1rına yilkllyecektlr. 

"ALAYA,. vapuru 2 marltı 
bekleniyor· 6 marta kadar An· 

•en, Rotterdam, Bımborg ve 
Bremeo llmıul1ru11 yOldlyo· 

cektlr. 

ARMEMENT B. SCHOLDT· 
BAMBURG 

"1 ROYBURG.. vapnru 25 
1Jubıtta bekltniy<'r, Anvere, 

Rotterdam, Bamborg limanla 

rına yükllyecektlr. 

DEN NORSE MIOOEtRAVS 
LINJE (D s. As. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
., HAN AD EROS~ vapuru 4. 

martta bekltnlyor, lskenderlye 

Hayfa, Dleppe ve Norveç ll · 

manlarıoa yakltyecekılr. 

AM!RIKAN Eı:POT LlNES 

Ü M 1 U Lük SAUU~LARI) dayanıklı, ku ,,,11 
fabrikasının S hlleelzrUr. Her yerdt'O . tıi 

Toptan ı·e peralı.e11de 5" 1 
Omid tabrik98 

Kestantı p••
1

'
1 

IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Tork Anonim Şirketi ~ 

o•' ·• Şirketin merkez ve fabıikaaı: lzmlrde Hılk•P' gir,,,.-, 
Yerli pamuğundan At, 'l'")J"<ıre, Köpch·baş. De 

01 
tJ 

Geyik ı-e Lejluk markalarını havi her nnl &ıb 0,ıl 1 o>ll imal eylemekte olup malları Avrupamo ayni t P 
6
1 

tına tatktır. Telefon No. 2211 ve 30 ·r 
Telgraf adresi: Bayrak JzrJJI 

Denizli Iktısat Baolt9 
' 

Türk Anonim Şirketi 
den: , 

1101" ~ 
Bankamızın Hl35 yılı alelade hlsıedırao umumi ıoP .,ı~ 

mırt 936 Hlı güoft saat 14 te Denlzll ticaret odası h'f"'' 
içtima edecektir. Btsseıl olanlardan 40 hlHeyl 11111•11' ~-" 
btese senetlerini toplantıdan 1 O gQn evvel baolamık 

1 
'"" 

lantı giloaoe kadar baukamızıo merkezine veyı N••111 ,0,ı~ 
yatarıp karoılığaoda alacakları duhuliye Hrakaeı Ue dl' 
gelmeleri ve bu toplantıda gOrOoalecek mnat 5 e•f' _J 
olup aoağıda 1140 olunur. • ıeP,. 

Toplantıda Müzakere ,Ed• 
Mevat: t1P"I 

l - Meclisi idare ve mnraklp tarafından verlleO ·""" 

okuomaeı. ,e ~~ 
2 - Blloçonon taedtk ve mecllel idarenin tbr••• 1., ı" 

lek(lflO 
cıo dağalmaııı hakkındaki meclııi idare .J 
veya tadili. 

8
eQl.,-

3 - Miiddeılerl biten iki ftye yerine yloe iki d.Y" 101. J 

ı•1 1 ' 4 - Meclisi idare azalarının hakkı huıurlıno•D ylO 
5 - 936 s"eoeel munklbloln seçllmeet ve Gcredoi0 11 

d' 

dıt"' 
lzmi~· Vilayeti Defterdarhğıfl 

0
, f .... ,, 

hsı@ınıo v~rgl borcundan ötürll tabell eoıval y• cıda f 
haciz edllmfo birinci Mirllll maballf'elode kara kapı oddeıl~"' 
lı.Ato 37 sayılı ev tarihi llAndın hibarrn 2 l gün (fi 

1 
" fi 

( d•' ı ıO lığa çıkarıldığından pey aürmek ieuy~nlerlo d .. ıer 
6 kalemine gelmeleri. 350 8 t 2 1 ol .. 

-----=-------------~. •'" 1 
"f.xPRESS .. vapuru 28 IJU .. QUERNMORg,, J.,lferf ,, 

batta bekleolyor, Novyork ve oubaua beklenfr, "'r•P ";' 
Baltlmore için yftk. alacaktır.. ve Auvereten yok çı 11~ ~ 

JOHNSTON VARREN gas, Varna •e göııe 
LlNES LIVERPOL inanı yOk atıcıktıt· 


