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MuJegeta diyor ki: Italyan zayiatı, r "'\ 
Habeş zayiatından çok fazladır! Fransa 
1500 Yerli ltalyan Askeri Habeş'lere 
Geçti. Cepheye 150 Bin Kişilik Taze 

Habeş Kuvveti Gidiyor. 
ş:mal Cephesinde Şiddetli"M.ubarebeler Başladı. Çete 
Darbı, ha1yau Zayiatmı Arhrıyor. ltalyan Bombaları
nın Yarısı Paıla~ıyor. Habeş'lerin Maneviyatı iyidir. 

l>e11le 21 (A A) - Royter 
ıjıaıu muhabiri bildiriyor: 

-------
lngiltere'den 40 
Milyon Sterlin 
istikraz ~~tti 

Parlı, 21 (R•dyo) - Franıız 

flnına bakanı Marael Renyt. 
parlamento finını encftmenl· 
nln boglnk6 ıoplaalı11ndı, 

Fran11'nın lngUtere'dea yıp 
ıı~ı lıtlkrH bıkkında lzıbaı 
vermlotlr. Bu izahata göre, 
Fraoea, 1nglltere'den yftzde ftç 
faizle 40 milyon aıerlla islik· 
raz eylemlotlr. Bu tetlkru, 
dokua ıy zarfında itfa edil· 

AI. Hitler t>P. M. Mussolini 

Roma sefiri Berlin'de: Raı Molugeta ıu beyanatta 
huluamoıtor: 

- ~onlkl Şnbatla ondört 
Subat uaıı dtltmının kn•rtll 
hlr taarroı hazırladı~ını ınh 
yarak bir ıe•kDlce11 rlc'ata ha 
r.ırlıdım. fı'ıkaı balyan ileri 

hrakollare bu ric'at barektıtl. 
nia farkına •ararak derhal ta· 
ırruu geçtllflr. Ve muharebe 
batladı. Menll çarpıtmalar eı 
D ... adı oalkl Şub.tlı onyedl 
Şubat ıra11adı Bıbet zayiatı 
14 7 IJIG, 268 yarabdan lba 
rettir. Dltmının zeylıtı ban· 
darı çok faslıdır. 

:·~:~~~ .. ~:./· ... h•• ne Italya Alma aya Arasında 
\._- . -- .,) ' 
Yugoslavya'nın Gizli Müzakereler! 
Endişe~itNerede? 

Habe~ cengaı:erleri 
Erltreli ılltbları Ye cepb11nele· Ye ıGreklt yığmurlar yığmak· 
rlle benim tarafıma geçtiler.,. tadır. 

O.alta Şubat ıeceel 1500 
Barr1r 21 (A.A) - Barrar latanbul, 21 (6ıel) Babeılı· 

•e Opdea mıatıblarıada bol tında ılmıl cepbealnde çok 
M:-:---:E-d---,...:1=============~----- tldcletU H kınlı muharebeler 

. en e ltalya Sefiri Arasında b.tlamıflır· Babetler, cephedeki 

Geçen DOnkO MOzakereler kaneııerını takYtye ıçtn , •• ı. 
den 150000 klılllk baycık bir 
kancı ıe.k etmektedirler. 

l.ondra 21 (A.AJ - Sıefani Ajansı mulıabiri bildiriyor: Londn, 21 (Radyo) _ Roy· 
l.,ondra diplomasi malıjelleri dün M. Edt!n'le lıalyan elçisi ter Ajan11aıa Adlı Ababa'dıkl 

M. Grandi arasuıda seçen uzun görüşmeye büyük bir ehemmi- aytarı bildiriyor: 

eı utfetmekıooir. llu göriişmenin milletler cemiyeti konseyirıin Burayı gelen bıberlere gôre, 
öna;iJcdt,ki taplanıuında Cenevre'de naünakaşa edileceA· olan Babeı'ler Temblen'de çete bar· 
fnPS ıtleltt~ Q "d {d 1h - d '/ k ed • 

··-····· ' o "o·' -anne 'me ı ır. - Sanu 6ıncı sahifede -

··-·-·-·-·-·-·-·-·r-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ltalyan'lara ve Almao'lara inanılacak olursa 

Mareşal Badoglio, Habeş Hükümda
rının Harp Planını Bozmuş. 

Bu Suretle Adis-Ababa Yolu ltalyao'lara Açılmış, Ha· 
beş Rüesası Ecnebilere Düşmanlık Besliyorlarmış! 

0.r&ln, 21 (Rıdyo) - Al 
~;.n 8••ctelerl mırepl Badog 

Dan kı11ndıA1 munf fakı yet· 
lf'a halı baheetmekte, bu 
hareketin dnam eıttglnl ma 

- r 

Çek Başbakanı, 
Helgrad'a hareket etti 

Prağ 21 (Radyo) - Batve· 
kil M. Hoca bugaa kabine 
beyedne Pırtı n Loadra mG· 
zekere Te temularının netice· 

ıioi blldlrmlıtlr. 

Dagln ikindi nktl Brlgrad'a 
barekeı eımlttlr. 

Ba alyaretln •iki, Tana lk· 
tıeadi "ılyeıl etraflndı gGrlt· 
mektlr. Yugoılnya'oın ba hu· 
ıaıta hmmi bir noktıl oaurı 

yokı11r. Fakat Macarlltaa'dakl 
muahedelerla tadili cereyanı Ye 

Avuturya'dakl kraliyet tarıf· 

tarlarının hareketleri Yugoıln· 
yı'yı endloeye dGıClrmektedlr. 

YugoılHya, Vlyanı'da krıll· 

yetçllerln hareketini hiçbir ıe 
kilde dogru balmımakıad1r. 

Prag 21 (Rıdyo) - Bıtbı· 
kan Mllan Bodsa, Belgrad'a 
h.reket odecegl_ eıaada gaaete· 
etlere dlynde bulunmue ve 
demlıtlr ki: 

- Blı, Hiçbir uman Ba· 
blıbarg baoedaaıaın ıahıı dôn· 
meıloe rlza g6ateremeylı. Zira 

o takdirde ÇekoıloHkya'nıa 

pırçalanma11 tehllkeıl bıqGı· 

terecektlr. Bu ciheti, gerek 
Lonclra'dı Ye gerekte Parlı'ıe 

araettlk. 
ÇekoıloHkyı'nın Merkezi 

r.-.. ı Badogllo'nan Necaıttnln 
plAnını boadotaau yumakta 
d1rl1r. Ro ~aıetelere g6re, Mo-
1 .. grıı •e Raı Seyyum'on Ma· 

AYrupa'dakl mnkll, çok mft· 
I ' hlmdlr. His, Almaoyı'nın Bal· 

kalle'yl ne babaıına olurııa 
olıun almaları bılı:kıadakl em 
rln t11blkf lrukAnı kllmamıftır. 

Habrı orduııu, bu crpbede 
hoıuı 
hl cnu, 'Wf! Mologeta'nm 20 

n ••kul lı1rb harici edil 
rnfttlr. 

A Bu barr,ketla akıl teılrlerl 
dlı·Abıba'da bl11edllmektedlr. 

1 Bu llfr,rdea dlAer cepbele 
1 0 

de lllftteeulr olaca~ı tGphe· 
•lıdtr. 

M1rl'!ıal 8ıdoglio'nnn ılmıl 
c"pboılndr.ld •aalyfltl tak•lye 
f!ltl6l mubıkkakt1r. Çftnkl bu 
ıduret1e Adlı Abıba yola açılmıt 

emektir, 

At!;.":•· 21 (Radyo) - Adiı 
dıa aha1n baberlere 

lıalyan 
göre, Babcı ılyaıl ve 11keri 
mehaf ilinde cephelerdeki feci 
nzlyetlcr dikkatle tetkik ve 
takip edilmektedir. 

ihtiyar rGen, blrblrlerlle uAr•t 
makta Ye bllhaua ecnebi dGı 
manlığı gGater111ektedlrler. Ban· 
lır, bOtCln Anupa'lılar1 halyaa· 
1.ra caıuılukla ilham etmekte 
Ye bllhı11a memlekete yeni 
aıol ııkcrllk ithal enikleri 
için ecnebilere llaeı okamık· 
ladırlar. 

topları 

Roma 21 (Radyo) - Iıal7an 
tayyareleri, cenab cephe.iade 
a111uml bir faaliyet içindedirler. 
Bıbeı müstahkem mnkllrrl, 
tecemma noktaları mCUhlt • ıu 
rette bombarcLman edllm~kle· 
dlr. Din, Elloı daRı bom bardı 
m1n edllmlttlr. Ya&mur Ye ıll 
Habeı mnldlerlnl gcltterme 
mekle beraber birçok l11betler 
kıydedllml.ılr. Dlato mevkii 
bet Mat hın taarrusuaa maroı 
kalmıttır. 

kan'lara ı•rkmaıına her saman 
mani olabillrla. Çakoılovakya, 

bo haıoıta bir ıed teıkll el· 
mekıedlr. 

Halkevlerimizin 
YıldönQmü 1 

Receb Peker yarın 
bir söylev verecektir. 

Ankara, 21 (Ôıel) - 23 
tobat paıar pGnl ıaıı 15 te 
Ankara Bılknindf!, Balknle· 
rlnln açılm• yıldöollruG kutlu 
laaıcak •e C. B. P. genel ._ek 
releri Receb Peker'le Balkev 
lerl relıl Ersoram nylnı .Nafi 
Atuf K._an taraf ıadaa birer 
1G7le, Hrllecekılr. 

----·---Sefir M. Hiller'le konuştu. Almanya, Lokarno 
hakkında ltalya'nın fikrini anlamak istiyor! 

Berllo, 21 (Radyo) - hal· 
ya'aın Romı eef iri Fon Boı· 

ael'ln Berllo'de bulanmaaı, ıl 

y11i mebafllln nazır. dikkatini 
celbetmektedlr. ÇGuk.O, bundan 

birkaç gfto enel Roma aef iri 
Garmlı ıe luı ıporlarındı bu· 
londuktaa ıoara Romı'ya gll 
mitti. Sefir, Romı'da M. Muı· 

eollal ile bir mlllkıttan eonra 
tekrar Berllo'e d6amltllr. Se· 
flr, din hariciye bakanı ile 
baglln de M. Diller ile mG 

IAkaı yapmıttır. 

Bu pyanı dikkat hldlıeler, 

diplomatik bir faaliyetin eıerl 

11ddtdtlmektedlr. 
Berlla'dekl ecnebi alyaea me 

haf ili, bir ltılya . Almanya 
maaakereelnln detamına kanidir. 

tem11 n al&ka11 baynk olın 

bir ıiyaaet ıdımı: 
- Almanya btlkumet1, Lo· 

karno paktının zecri tedbirler 

dolıyııtle hılyı'mn g6ıftodeld 
luymetlnl öğrenmek lıtemek· 
tedlr... demlıtlr. 

Roma, 2l (A.A) - Bası ya 
hancı muhabirler, Roma'dıkl 

Alman elçlelnln Berlla'e hare· 
ketlnl huıuei bir mani •te ılyatf 

bir ehemmiyet at feımlılerdlr. 
iyi bıber ılın Roma mıhfel· 

lerlnde bu ıeyıhıtıa 117111 
ıebepleıdea ilerl ~elmedlAI e6y· 
leomektedlr. 

ltoma 21 (Radyo) - Birkaç 
gGndenberl Berlln'de bulanan 
Almanyı'orn Romı elçlıl (Voa 
Baael) bu~Gn boraya dön· 

Almın hariciye mebaflllle mGtUlr. 

işçiler de seçimde kazanıyorlar 

Japonya'da Kahine Bub
raııı Geçmiyecek Gibi! 

-----· Çin generah; "Japon hnr ve mOstakil bir dev· 
Jet olduğunu tanımalıdır,, dedi. 

GENERAL ÇAN·KAY0 ÇE1' 

Tokyo, 21 (Radyo) - Mtne· 
ıotı fırk111oın ıon lnılbıbıttı 

z.ter k11aaıc1Aı tahmin edil· 
mektedlr. Bu fırke 43 mnkl 
kazınmı111r. Diğer bir fırka 26, 
Secukayl partlıl 9, mOetıkll· 

ferde 4 mukl b11nmı1lardır. 

loılbıbıtıa bık.iki eekll ya· 
rjn dıha tyl anlaoıl ıcaktar. 

Maamlf th Mlnozoıa'Carıo H• 

feri mohıkkak görQlmek'tcdlr. 
Bu nzlyeıe gôre kabine boh 
raoı da nıuhıkkaktır. 

Tokyo, 21 (A.A) - Umumi 
saçlm heye"aDl!IZ v,cçmlıtlr. Fa· 
kat blrçok latlnUf edenler ol· 
muı ve b!lhHBI Oa.ka •e Kyn· 
to'dı lst!oUf lar y6zde kırk 
nlıbctlne çıkmıotır . Bu bAdhıe 
zıbıtaoın kaçağın öoGnr geç· 
me~e çılıemaeıoa ve ~iddf'tll 

davraam1&1 oı adedi! mektedlr. 
Oıuzbeo oımzed •e tıkrlben 

bin ıeçlct teYkif edllmlıtlr. 

- Sonu 7 inci şahijede -:: 



Şubıl ~ 

Trakya Mektupları : 

Kar· ve ırtınanın 

Trakya'daki Tah ihatı 
1 G lY lri1 lY lri1 T e o v a ~"';"'"";;"'; .... ~ ... ; .. ·;···~ .... ; r ~ 

• • 

Trakya, Panayırımızda Temsil Edi
lecek. lzmir'e Gezi Hazırlanıyor. 

Yol Vergisinin Yeni Şeklile Senede ~:!:~ıerirııiı 
11 Milyon Lira Temin Ediyoruz. Bu sene ... ~ 

~--------------------.. ---------------------15 Sene Zarfında Bütün Yurdda 166 Milyon Lira Sar- yeoileştiriliyor _ J9 

İstanbul 21 (özel) dd• o 

l 
ı file 17 Bin Kilometre Yol Yapacağız. mali seneııl lçiod'- ~ur•P'''clt 

letaobul, 2 l (Özel) - Yol verglıl kanununun yrnl erkli ile senede 11 milyon lira temin .:dil · mi bir nftfoı yıııPl 1ıb ,of 
d B 5 

tır. Bo yazımı DJille•k 1tol 
mcktr.dlr. Elülnimet, yol looası için boyak bir program baz.rlamıktı ır. u programa ~öre 1 lı; 1c 
eenf'de J 66 mllyoo Jlra earf ile 17 bin ktlomeıre yol tnı,a edllccektlr. Yeni yapılacak yollar, mun· kOUllderl dr.ğlıccc b•ıııl• 
tıızım ve dayanıklı olacaktır. 

necektlr. Ba basuıt• 1,1ıb1 

makta olın kaouP ..... ,,t -----------•-•• .. *••---------- ll•'u kamutay toplınırıc• 

Edirnc"nin ve Selimiyerıiu karşıdan göriinüşü .. 
Edirne, 17 (Hoeusi) Yurdoo önemli hazırlıkları baolanmıo 

her tarafında lih sel kih kar, tır. Tra~ya'mızan elLonomlk, 
kAb fırtın şeklinde dola~ar k kaltor, terım n diğer cihetler· 
bir çok tahribat yıpan eon afat, den tirin ftrftn n durumlarlle 
trakyamızda dehşetli kar f1rtı · bu panayırda canlı olarak ya 
nası eekltode b şlomış ve bir ıadılma81na önemle çılıeıhyor. 

gftn ve glce devam etmletlr. Bu Edirne n Tcldrdağ boreaları 

kar fırlınlSIDIDdan bfoaca O timdfden faaliyete batlamıtlar 
kadar 1aylat olmamııı fee de dır. Edlrne'nln de tırlhi de~e 
trakyada nOfue ve hay91nca afat rlnl ırtırao ve l'drklak tarl· 
denecek derecede tahribat yıp hinde ean'ıt bakımındın gö 
mışhr. fnsao zayiata 100 il, hay· gOelerlmtzl gururla k•bartın 

mimar kocı Sinan ile Bayred· 
van zayiatı ekeerlel koyunlarda 

dln'in Abidelerinin bu pınıytr 
olmak Ozrere on bini geçmiştir. dı teobfrl Te Ege hılkını g~s 
Edlroe şehrinde yalınız Selimlye terllmeel için btlytlk kıtıda 
camllnln mfnerelerloden lklef· ağrındlemanlır dı yapılmıkta 
nln koreun kaplımılaranı iÇ· dar. Edlrne'de benzerleri pek 
mıştır. Kar şehirde bazı y<'rlerde çok olan bu gibi kfttOphıne', 

bir metrodan fazla yftkeelmlştlr. medrese, cami (bllbaeeı eellm 
İki gündenberl ha98 d.,gfemlş .,,. oyma ıerefell) camilerin fo . 
ve lodosa çevrlf mlşılr. K1rlar togral ları da vardır. Trakya'nın 

erlmeğe başlamııtar. Bn erime eetetlk ve ekonomik letıtletlk 
keyfiyetinden Meriç n Tonca ve grafikleri de bu p•nayırda 
nehirlerinin taemHından kor· göeterllecektlr. 
kuluyor. 

Konferanslar: 
Şehrimizde İnldlab ve mlllf 

mile dele hakkınd iki koofe· 
ranı -.ermek flzere enllsl gön 
gelen Seyhan SeyJavı ve f ıtao· 

bol C. B. Partisi haekanı Bay 
Htlml iataıyondı V114yet n 
mtlfenle1lk •e C. H. P. erk4na 
tarlfmdao karıılınmı~hr. Dün 
ve buğtln Balkevlotulo bftyQk 
salonunda konfer1nslırıoı ver 
mlştfr. EdJroe ahallel bili letlsoı 

h•elerfnf, dakUnlarını kapı 
yarı konfer nsa koşmoelardır. 
Koc s loo halkı ılmadığından 

ço~u dıııarıdan dlolemlelerdlr. 
Bu vesile ile tıer iare ve m6 
nasip yerlere hop1rlôr tertibatı 
yapılmamaıu bılkın çoğunun bu 
kıymetli dlyevl lold<'memeelne 
eebeb olmuştur. 
Kay kalkınmnsı : 

• • • 
Trakya bölgeelnln letatletlk· 

lerlnl bir anda ve bir yıllık 
teldfnde bıetırdmaeı nmum 
mftfettlellkçe karar altına · alan · 
mıehr. Bonon için letatlıılk 

bftroeuoda Trakyı'mn ekono· 
mi, tarım, floane, malki tak· 
elmnt n•alreelol gösterir gra· 
f lkll gayet gtlzel ve tafell4tlı 

bir yılhk hezırlaomıAa bıılan 

mıthr. 

• • • 
Edirne turlng kolObO tara· 

fından ilk baharda lzmlr'e htl· 
yOk bir ıeyahat tertip edllecck· 
tir. Ç1nakkıle, Trova, Bahke· 
ıılr yollle İzmir'~ gidilecek •e 
Bergama, Efee, Bozdağ gibi lz 

mlr'tn göriUecek yerleri gezlle . 
cektlr. Şimdiden hazırhklır1 

bıalanmıttır. . B. 

Trahlus'a 
Asker gönderiyorlar 

letaobol, 21 (özel) - ltalya 
yeniden aeker göodermeğe b11ı, 
lımıştır. 

Yüksek Başbakanımızın Fransız Akdeniz 
Komitesi Toplanıyor 

Bunda Yalnız Suriye ·Fevkalade Ko
miseri Hazır Bulunamıyacaktır. 

Parla 21 (Radyo) - Akdeniz All komitesi M. Saro'cun riya 
ıetlnde toplanacak •e bfttftn Cezalr, Fas ve Tonoe'dakl Franıız 
vali n fevkalAde \omleerlerl bo lçllmada hazır bulunacaktlf. 

Bo içtimada Suriye fe•kıltde komiseri M. 
ıh .. llnln nezaketi hHeblle bulunamıyacaktır. 

••• 
Dil Martel, Sariye 

Ziyaretleri 
İetaobul, 21 (özel) - Şehri 

mlzde bulunmaktı olanJ bışba · 

kan İemet loöoü bugOo ıtpabl 
ocağını ziyaret etliler. 

Haziranda 
Güneş tutulacak 

letanbal, 21 (özel) - Bazl. 
randa gftoeo totalacıkhr. KOeof 
hıdleeıl, fzmlrden loeboluyı 
kadır olın 11hıdı görftleblle. 
cektfı, . 

Balkan Konferan· 
Oanimarka'da Köyler Kar Aitında- sı Tali Komitesi .. 

Kar Fırtınası Var! 

dır. Asker Halkı Kurtarıyor 
Kopeohıg, 21 (Radyo) - Şfddetlf bir kar fırtanaıı Danlmar· 

ka'yı alt tlet etmektedir. ManıkalAt durmuı ~lbldlr. Askeri kov· 
vetJer, karlar ahında blao bılkı kurtarmığa çıbımaktadır. 

Almanya ile irtibat kesilmiştir. Trenler hemen hemen lıllyeme· 
mektedlr. Kopenbag'ın tüt ihtiyacının yarısı blle tedarik 

edllemlyecektlr. 

Japonya'da Zelzeleler 
insan Telefatı çoktur. 32 Yangın 

oldu. Çıktı, 3 lnf ilak 
Ojaka, 21 (jıpooyıda Radyo) 

Ojaka, Gobe ve Mıyoro'dı tld· 
dedi zelzeleler olmuı,tor. Ozı· 

ka'da dç kiti ölmftı,tftr. 

011ka, 21 (Rıdye) - Zel· 
zeleyl mOteıklben bir mıhıl· 

lede toprak kıymıı, 11 kiti 
yaralanmıetır. Şiddetli bir aar· 
eıotı, 9 eaolye ıOrmftşttlr. 

Tokyo, 21 (Rıdyo)-Mftdhlo 
bir hareketi arzda Ozmka, Kob, 
Aeokl eehlrlerinl harab etmiştir. 

Sareınb yflzftnden tümendü 
ferler mftoıkalAh vo telgraf 

muhabereleri tamamen kcellmle 
tir. Birçok blnal1r, mıballeler 

yıkılmıetır. 

Şu ıne kadar Ozaka'da 14 
l\ltl ve 11 yarah kaydedilmletlr. 
insanca zayiatın çok olduğu 
eanılmaktadlf. 

Hareketi arz yOzftndeo Qç 

çıtlamıetır. 

Kobe ve Tagayada zıylat 
daha çoktur. 

Tokyo, 21 (Rıdyo) - Şld· 

detll bir ıgıı,Jzele olmuı, bee kiti 
ölmaı 12 et tamamen, 15 e-. de 
kısmen yıkılmıotır. 

Sahillerde 
Rasad istasyonları 
kuracağız 

letaobol, 21 (özel) - Sahille. 
rlmlzde Raead letaeyoolıra teelıl 
kararlaotırılmıthr. Bu tel tedklk 
ve leıaeyon mıhıllerlnl teıblt 

icln Ankarada bir heyet top. 
lanac•ktır. 

Süel Teftişler 
Parlı 21 (Radyo) - Fransız 

harbiye nazm general Mojeo 
aekeri teftlelerlne deV1m etmek 
ftzere Tlyoovll'den hareket f'ly· 
lemtı,tfr. 

htınbol 21 (özel) - Nisa 
010 yirmi lklılode letanbul'da 
Belhu konferansı tali komlteıl 
toPlanacalı: ve dôrt memleket 
aneındakl mOotcrek poııta ve 
ealr lı,lerl görü,ecektlr. 

ölçn Genel 
Direktörü 

Ietınbol, 20 (Ô1.el) - Iktlsad 
veUletl 4'1çı'l ve Ayar umum 
maaarft Beklr'ln yerine vekalet 

mftşnlrlerlndcn Mahmud tıyln 
edilmletlr. 

htınbul 61çG Ye ayar mOdftrG 
Orhıoa'da itten al çektlrll 
mittir. 

Moskova'da 
Zelzele Oldu 

letaol;ul, 21 (Özel) - Moe 
kova'da çok olddetU bir zel· 

zele olmoetur. Bılk gece korku 
ile yataklarından fırlımıt ve 
ı,tddetll ıoğoğı r1ğmen geceyi 

dıearıda geçlrmletlr. 

Almanya'nın ls-
viçreyi Protestosu 
lsviçre'deki Alman 
teşkilatı dirilecek mi? 

Berlln 21 ( Radyo ) - Al· 
mınyamo Bero elçisi, lnlçre· 
deki n11yonıl eoeyallet teekl· 
JAtlar1D1D me•codlyetlerlne nl 
hayet veren federal mecllelo 
kararına resmen protesto etmiş 

Trakya umumi mnfettlellk 
bôlgeslndekl köylerin kalkın· 

mseı için her tarafta hummalı 
bir f11llyetle çahşılmaktadır. 

Umum mOfettlııllk kny bürosun· 
da Trakya köy10e0n0o kalkın 

maeı için beş yıllık bOyOk bir 
proğram n plan hazırlanmakta 

olup bogtlolerde bitecektir. 

~--••••••••••••••••••••••••••••••••••... tir. Notada İnlçre bftkiimetlnlo 

ıe-n ILJI A" M RA" nrd•g• kuar ftzerlne y•pıl•n 

ğız deposunda lnftlAk huıole 

gelmlı, 32 yerde yang1n çık · 

mış ve bazı yulcrde topraklar: 

:K.öylftnftn ekonomi, ıurım, 

knhnr, sosyal halumıodın ller· 
lemeelnde çok önemli bir !mil 
olacak kalkınma programmın 

an hatları lzmlr'de tatbik edf 
len progromdoo alınnue n 
Trekya muhit ve iklimine göre 
birçok Onemll eklemeler yapıl · 

mıo. progr1mlsr ilbe edilmletlr. 
ÔnOmOzdekl m rtt n itibaren 
hemen t tblk sahasına konula· 
cak11r. 

• •• 
Trakyı bölgesinin önümfiz 

deki yaz menlmlnde lzmlr'de 
açılae k ar ıuloeal panayıra iş 

ıhak için eluıdlden hf'r ' r ft 

~ lb ~ ılyasrl tezabftrde proteıto edil 

SiNEMASINDA TELEFON 2573 

Bugftn 9,15 seansından itibaren 
Dünya edebiyatınıd şıheecrlerinden birini •e Franeu; f ilnılerinin en gillelini ı;örccekeiniı.. 

Faliir Bir Delil{an-
.ının Hil{avesi . 

Baş Rollerde: MARIE BELL · PIERRE FRESNAY 
En zengin aabnelerde çevrilmie hissi, heyecanlı ve çok meraklı bir mevzu 

Herkesin seveceği film 
ımme llhe: P1rımont dOnya haberleri 

mlştlr. 

Berllo'de eanıldığına göre, 
bu notı Ozı:ırlne -.erilen karar 
geri hnıcık ve N1&yonıl soe· 
yallıt teşkll4tına m011ade edl · 
lrcektlr. 

Tonaj Mes'elesi 
Va,ington, 21 (Radyo) -

Amerika bahriye murabh1ea 
M. Flllpe, z1rhlı tooıjların1n 

ızılhlmaıı için Frıoeız'lar ta · 
rlfındao vikl teklife Amerlkl 

om ceV1bıoı bogGn Franıız 

elçlıloe nrmlttlr. Bu cevaptı; 

tam ealAblyetl hıfz olın Lon· 
dra'dakl Amerikan muubhae· 
luıoın bu trkllf l tedklk et· 

tikleri blldlrllmekıcdir. 

edllecektlr. 

(~. H. p. 
Genyön kurultı 
mDzakereleri ~ 9 

Ankara, 20 ( A-A) ;eıı: 
P. genel eekreterllğlP kOtf 

C. H. P. geoY
60 •P" 

haftalık toplantıııoı 1 ek ' 
ae•ğıdakl leleri görıuer 
rar verdi. b , 1rl•' 

1 Bo kıt lçlrı 1 ı.~ıl 
~ b•· 

parti konferanetır• oılf 
l ,,ıeo ..A 

gelen baberlJr oe t '" 
be ~ 

bu lkonferansların 1'r 
genle, fa..,dnh tcstrlı1t 
gnrolmOotOr. l)rg61 ıl 

2 - Btlttlo parıl ııv 
1 rfolO • nlo, teftlıı netice e f6' 

kine denm edlldl. (;eO tıJI 1 

Y,pı ı 
rul, bfttilo illerde dO'e 1 
tiş neticelerine göre k t~ 
cek itleri, tamııol•18ea tPe J 

lllderl bCr bir Ugfll '.,11' kO 
yasmık n ardın• 

kareır1Ddadır. l ~ lİ' 
3 - Artvin ilin :~it r r 

teeklJAttndan aldığı 1 ıl~ 
parti durumunda y•P 11,, J 
ğlvlkllk kararla,tırılOS' 

0 
el; 

4 - Yeni dördi1°' fi' 
1 o • 

töılOk ıınmna g re ,r~ -~ 
n Klğl llçelerlnlD P 1 ~ .,oe 
romları doğruca g dı 

ktıt· V" terliğe bığh olaca ~ ; 
5 - Elazls'deD b•f il,{. 

,çı 

pot'ta dı balke•I •'' (1 
Böylece 23 ıubıt P' b'ı~' ~ 
yurdda yeni açılıctk ~tıet'' / 
rlnlo 11yııı 33 ve eı tıssifl' 
Ukte bCltfto bılke'leJ ol•~ 
yıaı da 136 ya ,.r"''1 •ıeBI 
18 ler Ko1Jl1 

9 Martta ~ 
mı Toplanıyor'· ) / ~· 

Cenevre, 21 (ıt•d!0 f 
ns Ajınıı blldlrl1°1

' 9 ~.'J 
18 ler Komltesl 010 tıı'; 

toklıotıya çığrılOJ881 b'I~ I_ 
kuvvetlidir. Şlaıd1-"1

0ı0tıe 1/ .ıari görftemelerl k cıtaı'~ 1 • 
VH Konçellos td•1" ır ~ ~ 
Söylendiğine gött : fe lı' ~ 
mite teekll oluoıc• *0,.,ııt~ 
retle hem 18 let ~ıı / 
iti kolaylaoae1k, h"'°a.ıı I' 

,; il ,,,. 

•e kat'i karar kıl!• c•~ 
ol• 

zarfmda •ertlml§ "d9 
Ameri"9 i•l 

~·ı"hl 1'0ıı' :' uı a anma . ·.J• . . . . b••· /. nu ışını dfo) ,-

Vaafngıon, 21 (lt:0ııı''~'* 
lAhlanma t hklk•1 (lııt111 d 
•lrml ıylık bir ~q''' 
I 1 tfC• ' 
ıonra lı,\nl bf tlroJ e ,00.ı 
yon hmzırladığı r•P' 
na verecektfr. ıJ' 

Su Bas1'1 / t~ 
Madrld, 21 (lt•:f~~g•'° 

dftlOı, Zımor• 'de ,o t1 

Badall>k -.U4yeılerftı"'e41t ı 
kınları devam etı:or. ı6l O ~ 
dftlds ılla7et1odtı ,,cb01

1/ 
meskenlerini terke ~ '';; 
mıtlardır. Basar pt ııl 

01t1P Nüfu!çı zaylnl 

belll dr.glldlr. 



-
Dikili Muhasebei Husu

siye Suiistimali. 
.ŞEHİR HABERLERi 

Yazlık 

Mahsul Zararı. 
Parasız Vazife Gören 

Kültürcülerimiz. 

Yeni Vali 
Muavinimiz 

-----------~~--
Mllddei umumi; maznun Naci'nio mahktimi· __ _.. ......... __ _ ----........ __ _ 

Cavid don gelerek Vft• 
yelini, diğerlerinin heraetlerini istedi. Yalnız iki köyde 67 

hin liralık zarar var. KOltDr bakanlığınca t:kdirname ile taltit edil· 
diler ve teşekküre layık görOldnler. 

zifeye başladı, 
lbtlllı ve zimmetten ıuçlo 

Dikili muhaeebel hususiye me 

muro SCUeyman Naci ile vazı. 

felerlnl ihmalden maznun lzmlr 

muhaeebel boıoılye eski baş 

kAtlbl Hilmi, merkez memur 

muulnl SClleyman, Dikili mal· 

mDdarn Ahmed, veznedar Ah 

med TC varidat katibi Ahmed 
Hımdl'nln ığırce11 mıbkeme· 
•inde cereyan etmekte olın mu 

bıkemelerl ıon ıaf hıya gelmiş 
lir. DankG muhakeme celıe 
ılnde tddlı mıkımana ltgıl eden 
mtıddelumumi munlnl Şevki 
Sumer; iddla1ına serdetmle, maı 
nan Saleymın Nıcl'oln 931 
eeneslnden 93!1 ıentıel sonuna 

kadar def ter ve kıyıdlar iize· 

rinde tahrifler, bile, bud'a ve 

sanlılarla 16 bin kOeor lirayı 
lhtlllı ıureıile ılmmetlne geçir 

dlğl ve yol par11ından tabıll 
ettiği otuı IJnyı lbtllls uretlle 

zimmetine geçirdiği eh\l vukuf 

nporları, kendi lkroım ve vezne 

byıdlarlle eıbh olduğundan 

beı sene h•pıe mt.bkum edil· 

mcsinl htemlıtlr. Mftddelumu· Son şiddetli yığmorlarlı fır 
mi; uzun ıftren iddiasında ez t1Dadan Bılçova ve N1rlıdere 

camle demlotlr ki : köylerindeki ıebze ve meyva 

- M11000 Sateymen Nıcl bahçelerinde husule gelen zarar 

gerek çekler, gerek evrakı mOs 67 ,3000 llra olarak teeblt edil 

bire Qzrrlnde 0 kadar mahl· mlotlr. Bazı yerlerde mıbsol 
rane bir eekllde telemlştlr ki 

1 sular altında tamımen çQrQ 
bu sanla, hile ve hataların 

mü,; mcyH ığac;lım devrilmiş 
bışkaııı tarafındın uzun umao 

ve sel suları tarafından sarnk 
ıezllmeıılne lmkln olmıamıe, 

lenmlettr. 
birkaç sene zarfındaki tef tlş 
lerde de bu hile bir UlrUl 16300 lira de~erinde 15200 
meydana çıkarılımamıştır. Ne portakal ı~acı, 500 llr• dt>ğe 
rede .kıldı.ki mt>rkeı:de bolu rinde 1500 badem ağacr, 40500 
nan memorlarm:meydana çıka lira değerinde 22000 dôoOm 

mılarma lmkAn oleuo Onun bığ solar tarafından gGtOrül· 

için nz\felerlol ihmal ıuçon mtııttır. Y azhlı: mıheoller çok 

dın mahkemeye nrllmlo olıo aarar ~ôrrııGotOr. Tomateı, pat. 
diğer m11nuıılaran brp•ialn be ilcan, enginar, biber, bezelye 

netlerine kır1r verilme: lal tarlalarmdı fideler sular ılhnda 

illerim. çOrQmftttftr. Yazlık mahsoltın 

az olacağı tahmin ediliyor. 

Fuvar Komitesi 

934,935 yıhndı ulus okul •Fehmi, MDdafHlhukuk mek· 

lırında parasız çılııın öğret tehi öğretmenlerinden Bahri, 

meolue kiUıür bakanlığınca Şehit Fadıl mektebi ö~retmenl 
bir takdirname nrllmlı.ıtlr. Ba Cemli, Kıhrımınlar öğreımenl 
kınhkıın vllAyete gelen bir Memduh •e Nurhtln, Tmaztepe 

emlrdf', para1ız çalışın öğret· öğretmeni Eaıln Sı~IQrk ve 

men, eepek.ttr (mftfettlı) ve Kazım Silgi, Seferlbl•arın Sığı 
maarif 1lltmurlarıo• ıyrıcı te cıkköyil öğreımenl Ômer YGk· 

eekkftr edllmeel blldlrllmletlr. ıel, Oo~ınbey öğreımenl Ah 
Bu çalışken kQhQrciilerlmlzlo med, Urh•nell öğr,,tmenl Meclt 

tslmlerlnl takdirle yazıyoruz: Özeoy, ÜrkmeıköyQ ,öğretmeni 
İlk tedrisat eııpekterlerlndt:n Ômer, TorgoıköyO öğretmeni 

Aılm Knltnr, N. Şaylan, E. Oıkkı Kaa, Berek:e öğretmeni 
Nazmi, Tirenin BOyOkkale mek 

Atıç, V•hlt ÔzgChen, Ferit 
tehi öğretmeni İıımıll Hakkı 

Bıy1r, B. Yılmaz, Ş . Erden, Armıgın, KOçfikkılc öğrl'!lmenl . 
M. Argun, F•dıl, R İoın, Ka· Kemallllln, Sobıtı l\ğr tmeni 
nboron maarif memura R. Bekir, Karatekkell ö~retmenl 
Atuk, Torbılı maarif memuru Abdull•h Ôzeıblo, fükloba ôğ 
M. Atıbek, Tire O. Bozkurt, retmenl Onseyln Turgut, Bono 

Ôdemlı Halil Dural, Çtı.ıme Yoğun öğr"tmeol Etem Arlan, 
lemall, Kemılpaoı l. Ural, Urla Kı:ıılcan'ı ö~retmeol Şef Ilı: 

Mubaaebel hoıuelye veklll 
Şeref Kbım, ıuçlu Süleyman 

Naci ve diğer maznunların 

mtıdaf11lırı dinlenmek için mu 

hakeme 2 Martı bırakılmışt r 

Hilmi, Sefnlhliar B. Dlnçoy, Mete, Arpacılar öğreımenl le 
Fuvar Kooılteıl diıo tf'plan Kooıda&ı A. Ulvi, Dikili H. mail Rıtkı Ôzclen, Turgollu 

Şebrlmlı Hll munlnltjln• 

tayin edllen Oıblllye Vek Aleti 

bok.ok mGıavlrl muavini Cavlcl 

dClo Anhra'dau ıehrlmlıo gel 

mlı ve vall F11lı GOleç'I ziya· 

rd edip bir mGddct gôrOotOk· 

ten ıonr• y~nl nılf eıtn11 b•t· 

lamıııır. Yeni vıll muavini ıs 

Jeo Bılıkeılrll ve muktedir bir 

ntlır. Şimdiye kadar bulun 

duğu lılerl munffıklyr.tle ba· 

ıumıştır. Y··nl vazlfcılnde de 

muvaffaklyetler dllerlz. 

inekhane için 
Kayas çiftliği istimlak 

edilecek 
Bre yıllık 11n•yi progr"'mı· 

mızdı ılr•l eanıylln lok.leafım 
ıemln için mOhlm bir çok med· 
dder vardır. Bu madde-lr.r ıra· 
aıudı meml~kr.tlo muhttllf yrr 

-----------------
mış, bazırlıanıu Fuvar planının z L B d E Alto6 Me A d eyre•, ayın ar · e• · öğretmeni lsmıll Bıkka y ın, 
bastmlmııına ve her tarafı da nemtn K. Ôndrr, Foçı· C. Yenİobı öğretmeni Ahmed Yıl 

(erinde luek banelu teılı ilk 
teıebbOeler ıraeıodıdır. ZlrHl 

VeUletlnln emri 011t:rlne baytar 

mGdürlOğil, VU&yet içinde ır•ı· 
tumı yıpmıı ve Torbıhda Kı· 
Y" ~iflll~l aradılndr.n 30 bin 
dönftm nulnln lnekbıne itti· 

bezıoı elvnl~ll bulunduğunu 
teeblt etmlıtl. Zlraıt VeUletl de 

bu arulyl ıne.khıoe lçln mu. 

alfık görrnOe\ür. Dftn Zlrıı&t 

VrUlellodr o VilAyeıe ~f'l~n bir 

mektubrla inekhane ittihaz edl· 

lecelc arazinin lstlmlAkl için 

yakında Vek\ll"r heyetinden 

kanr let\baal edllı:c,.ğl blldlrll. 

mlştlr. 

Yüzbaşı Hasan Ağa So
kağı Cinayeti. -Şahitlerin ifadeleri Katilin Kim Ol-

duğunu Meydana Çıkaracak Mı'! 
Eırefpııa'dı YOzb•ıı Oasan

ı~a ıobğında Alllyc•ıı berber 
Baaeytn'I öldaren mırangoa 
Glrld'll Sallh'ln mubıkemeelne 
AAırceaa mıhkeme81Dde dnam 
edllmektedlr. Tahkikat enakına 

~lıre Sıllh; E'frefpaeı 'dı Ud 

oygunııoz kadını evinde tutan 

Htheyln adındı biriyle kavga 

etmlı n gece kngı ettiği Htı· 
ıeylo zannlyle berber 8Geeyln'I 

kıma ile yıralıyıp ôldtırmaetar. 
Salih; lfıdealnde bôyle bir 

••k'a ile allkaıı bolonmıdığını 
•alı.' 1 geceıl nde yemek yedik· 
ten ıoorı kahveye gittiğini ve 

Biat on bire kadar orada kaldı. f ıoı ıöylemlıtlr. S•hld pollı 
•mıll; gördClklerlnl ıöyle an 
lıtmııtır: 

- Bekçi Ali ile denlyrı ge 
ılyordum. Yaıbaıı Baaaq ığı 
•okaAındı bir yu•lı bulundu· 

~unu haber verdiler. Bekçi ile 

birlikte glttlt. Yerde bir ıd•m 
yatıyordu. Yanana Y•kl•şarak : 

- Seni kim •ordu? 

Diye ıordom . Cenp vermedı. 
Orada bulunan kalabalık arı 
ıındekl kıdın •e çocuklardan 

ıordulll. Muangoı Sıllh'ln \'Ur 

du~una ıöyledller. Sıllh'jn nl 

ne gittim, Kapıya biri çıkta, 
clAercl Mu1tlfa'nıo kahveılnde 
olduğunu eôyledl. Sallh'I; kah 

•ede buldum. Blrkıç 11kada 

tile kahvenin dirseğinde oto 

ruyordo. Beni gGrDnce beti 
henıl 1111 : 

- Kallı:, yara! 

Dedim. Birlikte blnz yQrQ. 
dGk Birden döodıı: 

- S•pkıruı alıyım. 
Diyerek kahvr.y11 doğru ghtl. 

~.. de 1rkaaındın gittim. Mıea 
Gıerlnden foter eıpkaıını aldı 
tapkının ıhınden ıl nl ucl~ 
bir ka1111 çıktı. Kendlılnl kı· 
llkola götClrdtım. Karakol önGn· 

de toplanan hallı: ır11ındı Ce· 
mile •daoda bir kadın: 

- 1ete, katil budur 

Dedi. Sonra tahkikat yapıldı 
Birkaç 16n ıonra dı Bftıeyln 
hııt•nede ölda. 

Mahkeme relıt; maznuna ka 
manın niçin t•plı:ının altına 

bıralulmıı olduğunu ıordo 
Maznun: 

- Karpuı 

için t•pkaD1n 

tum. Kimse 

Dedi. 

ylmlıtlm onun 

altına koymoı 

gGrmeıln diye .. 

Sabit marangoz 
dedi lı:I: 

Muııafadı 

- Sut 11,5 raddelerinde 
idi. Tenekelerle çeımeden ın 
alm•ğ• gidiyordum. iki kiti 

koıınk geliyorlardı. Kuvılıyan 
tıheın boyu ve kolu kııa idi 

Öndeki yere daetft, yarılan 
mııtı. Sonradan bonon berber 

Htıeeyln olduğunu anlıdık 
Vuranın kim olduğunu tınıya 
madım 

Ş11hlt lbrahlm kızı Nıclyede 
ıo mQblm lfıdeyl Terdi: 

- M11non Sıllh'ln ıblaaı 
nın nine gltmlttlm. Pencere 
dibinde çocutl.r oynayorlardı. 

Vak'a geceıl berber HCbeyln'le 

knga eden •e çengeli., onu 

koğılayan bımmıl Tatar BGıe 
yln'ln kızı Hıyrlyt.; oynayın 
çocuklara dedi ki: 

- Berber BGıeyln, kendi 
e•lnden bizim ne ılğ11• ana. 
Yanık slğara annemin dlılne 

değdi, bıbım kızdı, bıçaklı 

HGı"yln'j öldürdn. Sonra bu 

lıl marangoz HGıeyln'ln ftzerl 

oe attık. Hayriye adındı biri 
bu ıôzQ itini. 

Nnıehlr ağır Cl"ll mıhke· 
mıhkemeılnce lıtlnıbe ıuretlle 

llıdeıl alınen Ahmed kııı Se· 
itmenin çok mQhlm olan ifa 

desi oııtundu, Salibi cinayet it 

ledlğl gece IUÇ GııtCl gördOğil 
hıber veriliyordu. Maznunun 
vekili: 

- Bu eabld yılın aöyllyor. 

ğıtılmıeına karar vermletlr. Fa. Girkan, Bergama Ş. Arıkan, maı, Peıref ll öğretmeni B. 
vardaki pnyon flaılara geçen İukılAp mektebi ·bıo öğretmeni Aıtlla1un, Klrellköyll öğretmeni 
aeneye nlıbetl • yOzde (50) nlı Muharrem Gnnd6s, Değirmen Hasan Oğur, Pr.ı.ıref il öğretmeni 
betinde endlrilmiş ve resmen dere okulu öğretmen •ekili Moetafı Gftnda11, Kıhrıt öğret· 
iştirak edecek devldlerden hiç Akif, Alorcı ôğretmen veklll meni Şevket, KıtmıköyCl llğ 
para ılınmımaeı, resmt ve bu Raelaı, Gôrece öğretmeni Arif, retmenl Tıh91n, Çtolyerl öğret · 
euei mfteBBeselerden pavyon ala Seydlköy öğretmeni Şnlf, Bıcı meni lrakat, o~mıncıkköyG 
cıkları her tOrlO kolaylık gôs bGeeyinler bıt öğrl'tmenl z,.kl, öğretmeni Konurozan, Emir 

terHmeel muvdık görülmüşlilr. Meralnll bae öğreımenl Elmaı alem öğretmeni Moımmer Ay· 

_K_ı_z_l_a_r--=ı~m=ı z~ı~n~T=e=r=b=--i-y_e_s_i_n_- ~:br~enemen Allığı öğretmeni 
Yeni ôğretmenler 

de Ana ve Banın vazifesi. Bu yıl öğretmen okullırtD• 
d•n c;ıkan •e lımlr öğretmen 

--------------0 rta kız öğretim okulları direktörleri talebe 
velilerine birer mektup gönderdiler. 

Şehrimiz Kız EnıthftsCl MG· 
dörlüğO btııOn talebe velilerine 
mühim bir bildirim gôodercnlo 

tir. Bunda deulllyorkl: 

" V atıen ve Mllletlmlıla, ö•· 
ledlğlmlı parlak yarını, bogftnU 

çıhım•larına b•ğh olan çocuk· 
larımızın ıağlam ıeclyell yetlı 
melerl için alınacak tedbirleri 

kararlıetırmak ft11ere lzmlr orts 
ô~retlm Okulları Mtldllrlerl, 
K.QhQr Dlrclı:törftniln baıkın 

lığı altında toplantılar yıp1rak 
bir tıkım maddeler Saptımıı.ı ye 
onlın her Okul kendi talebe· 
sine blldlrmlotlr. Terbiye itinde 

ana, babının kuvvetli yardım 
lan her zımın en kuvvetli 
dıyıncımızdır. Bu lıte bntan 
allkıdarla11n yardımlarını blı· 

den eelrgemlyeceklerlne inanı· 
yoruz. Bu inan dolıyulledlr ki 

toplanlllar y•pın heyet; nrdlğl 
kararlar arasında ılxd~o •ı•ğ•· 
dıkl ıeylerl dllemeğl dtııftn~ 
mGtUlr: 

Çocuğunuz: 

bııkılarındı uyındnacağı kut 

kuyu akıll111ndın çılı:arm11ın. 

3 - Okula gidip gelirken 
bıtında belgeli kaıketl ta111ın. 

Pollı arayınca bııındı belgeıls 
lı:aıket tıeıdığı için karakola 

dCltmealn. 

4 - Gtııellltl; TGrk kadın· 
lağı seclyeılnln en aç'k allmetl 

olan temizlikte, 11dtıllkte, •e· 
karda ar111n. Hele uzaklardan 

görftlen çığırtkan renklerle 

yOkeek ökçe, bilezik, kilpe, 
gerdanhlı: ııeımak, tırnaklara 

Oje veıalre sOrmek ~lbl tema 
ytillere biç lhlfat etmesin. 

Bu maddelerin l!l~lenm11ında 
okul ile el ele çıhı.ımıoı11dın 
çocuklarımız beıabına bftyClk 

iyilikler umdugumuıo e1yı:ıla 
rımla blldlrlrlaa.,, 

Bu mektublar; Kıı llseel n 
kıs öğretmen okulu mftdClrlDk· 

lerl tarafındın da talebe veli 

lerlne g6nderllmlotlr. 

llğine tıyf n edilen .e ııyla 
emrini lsmir'de tebellftğ etmlyea 

öğretmenlerin barcırablırt ta· 

hıkkok ettirilerek 936 yıh 
bGdceslnde ııbellıt ıyrılmık 
için beyıonımelerlol hazırla 
mıları ktılttır dlrektörlGAGnden 

botan okullar bıe ôgretmenllk· 

lerlne bildlrllmletlr · 

Balo 
Verem Macadele cemiyetinin 

baloıo bu ak .. m lzmlrpılaıta 
verilecektir. Balonun gftael ve 

eğlenceli olmalı için lcıbeden 
basırhklar yıpılmııtar. 

Belediye 
Oaimt Encflmeııi 

Br.ledlye daimi encGmenl dGn 

Şarbaylıkıa toplınmıı, biriken 

hlerl çıkarmıfar. 

Ali Akkaya 
Mftddel umumt munlnl Ali 

Akkayı:o ; Adliye Vekilettnce 

verilen bir bıftı lıln (laerlne 

dan letanbula ~lımlıtir. 

1

TAV VARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Oda meclisi 
Oda umumi meclisi dCln öl · 

leden eonra Bıkkı Bılcıoğlonun 
rlyıeettade toplınmıo, muhtelif 

itleri •onoemoıtur. 
Bu aradı Aunpa'ya '"'Yahaı 

için odayı mQra~aat eden dört 

teclmerden lklılnln Anopa'ya 

ıeyıhıılerl fıydıh görQlmGı, 
lklılnln mftr1c11tı reddedllmlıllr. 

Hukuk işleri 
Haber ıldığımıaa göre, hukuk 

leleri mDdClrD Dllher, Adanı 
kaym•bmlaklarınden birine ta· 

yln edllmlttir. 

Marrif inzibat meclisi 
Mıerlf tnılbat mecllıt dCln 

Maarif mCldQrlDgClode toplenmıı, 
bHı muallimler bakkınde loıl· 

bati cezalar vermlttlr. 

Açık muhabere 
Kıraotioı'dın Nariye lmaa 

ılyle bize mektup gönderen 

karitmlze! 
8ıhıe mevıo eltlğlnlz me 

ıeleyi, gHetrmlzde iki glla 

evvel yasmııtı '; ve ılllı:adadarca 

göze ıhnmııtar. 

1 - Sinemayı gldecekıe yal· 

nız değil, yı olı:nl ile veya 
•eliıl ile glteln. Yolda 1611 ıtı 

rak kendlelol k.Gçtik dOtftrmelı: 
lıteyen erkekler olureı, ıize ve 

okul dlrektörtıne h~ber •erm~k 
ıuretlyle korunmığı le edloıln . 

G ı ·L L eıtleoce t•lebe ve ıioemaıcıhk bay•tıoı göıteren büyilk film eoç ı .. , aı .. , e ' 

2 - Kardeıten baeh en 
yıkın akrab111 bile olıa genç 

erkeklerle ıokıkta konuımının 

Dedi 'te maznunun reamloln 

NnAehlre gönderilerek ııhlde 
göllerllmek ıoretlle Uadeunln 

al1Dmaıını latedl. Mahkemece 
bu dilek kıbol edildi n Bay· 

rlyeuln eıhtd ııfıtlle elnlenme 
ıloe kırar verilerek muhakeme 

bıeb bir gftne bırakıldı. 

GÖZEL GÜNLER 
k d l 6 d ~lm•mne Slmon'un bClUln bir Gözler.. filminde Barry Baur'a oyun ar ı aı ıeı e en 

"Siyah gençlik, aık ve tatlı bir meuua ihtiva eden nef lı filmi 

Ayrıca F oks . Tnrkçe sôzlO dOnya haberleri 
b K k r vardır. NAKiL VASITALARI : Her ıeanı ıonundı her ıemte oto ftı, areıyı ıya Hpu 

- SEANS SAATLERi: Bergiln 15, 17, 19, 21.15 Cumar· 
teıi 13 ve 15 talebe ıean11, Pazar 13 te illve 1t.nıı 



Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Bonı hiçbir vakit mtı 

1111de edemem ve fmk4oeı<' bir 
eydlr Siz bir aekerelnlz.. Htr 

Peker I irıır edemez. Binaen 
ııleyh intihar da edemez. Bo 
holler bir asker için eb : dl bir 
lekedir. 

Znalh Andre, apt oa: 
- Bir asker için en büy6k. 

bota, en hüyilk ayıb iizerln~ 

aldığı vazifeyi yapamamaktır. 
Dedi. 
- Hayır .. Ea boynk ayıb 

fl:-ar etmektir. Babanız olebl· 
lecek blr ya~a melikim. Beni 
babanız farzedlolz. Şimdi ho· 
meo Dlmyat'a döneceğiz. Sil: 
Nepolyon'a hlidleeyl büUln 
ıafellfi.ta ile aolatacaluınız ki, 
general de lcıbeden tedbirleri 

lnlhaz edebilsin. 
- Bono kendlıloe alı ııOy · 

il yecekeiolz. 

- Fakat general heni tanı· 

maz. Bonon için sözlerime 
inanmaması da muhtemeldir. 
Belki de, beni loglllzlere elzl 
teııllm etmiş olmakla itham 
edecektir. r 

lhılyar kaplanın bu çok 
maotıki ııöderl, genç mülazlmde 
lftzlm gelen tcelrlerl çabuk 
gösterdi ve ayol zamanda kendi 
kerı dlelne; 

- Benim gdıcl Bellllot'um 
ne olacak? 

Diye düşünd6 . 

Sevdiği kadının eodt,eel, 
genç müllzlml hayatı rücu 
ettlrmeğe kal l geldi. Gene 
kendi kendisine: 

- Napolyon nt derse, desin . 
İsterse heni kurşuna dizsin. 

Fakat gazel karımı görmeden, 
ona 11 Allaha ısmarladık,, deme· 
den ölmek istemem. 

"Sonra.. Bo ffkıllı kaptanın 

da hakkı var. Napolyon haki· 
kıatı öğrenmelldlt. Uuno da 
kendisine bildirecek ancak be· 
ntm. Bu benim vazifemdir de. 

Hem, masum hızı insanların 

cezılandırılmaeanın OnQne geç· 
mek te lhımdır. 

"Ne olurııa olııuo, vazifemi 
sonuna kadar yapacağım! 

Dedi. 
Bu dOtOnce Qzerioe, ihtiyar 

kaptanın elini• tuttu ve: 
- Hakkınız var; kaptan! 

·dedi· Siz Cenova'ya kadar yo· 
lunuza devam ediniz Ben ora· 
dan Mısır'a gidecek bir gemi 
ile dönerim. 

- Hayır, mtUblm! Beraber 
yola çıktık, gene beraber d~n· 
mtıllyJz! 

- Teşekkür ederim. 
- Yalnız sizden hayatınıza 

zerrece zarar vermlyeceğlolz -ANADOLU 
-------

Gü.nlük: SiyaBAl Gazete 

Sallip ve Ba~yazganı 

Haydar Rüodü ÖKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı iıleri 

müdüıQ: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Hıılk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İEmir .. AriADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuro~tur. 
Y &hancı memleketler için seneli.it 

abone tıcreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruştur. - . 
GOnQ geçmiş nOshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

için eöz isterim. 
- Söz veriyorum .. Bayatım11 

hiçbir suretle k:nsdctmlyece· 
ğlm. 

Zavıllı wil'ddm, ayol za. 

manda içinden: 
- Güzel Bellilot, beni ıen 

t:urtardın. 

Uedl. 
• • • 

Bundan fit dört gO'l onra 

Fnmız ticaret gemisi, Ebuklre 
demir altı. ' Genç mOIAzim, 

buradan lek.enderlyc'ye gldert k 
Napolyon'oo mevki kumandanı 
olarait bırakmış olduğu general 

Maroın'ı buldu. 

Bu general kıymetli bir 

adam olmakla beraber, damar· 
larında aııılet kanı olduğunu 

unutmamıştı. Bonon için halk· 
tan yetlıen zabitleri beğenmez, 
kablltyetslz addederdi. 

Benzi sapsarı ve sıkıntıdan 

gözleri çukura kaçmıı olan 
malazlm Fure: 

- General ·dedi· kartıDJzda· 
ki oeref ini kaybet mit bir 
adamdır. 

İçinden 11Zaten başka türlü 
olmak lmkioı var mıydı?,, di 
yen general, genç mülazlme; 

- ~ere! ini kay betmlo bir 
adam mı? Fakat buna lmk&a 

var mı? 
Dedi. 

- Ueyhat .. . Gr.nerallm .. Ge · 
neral Bonapart baoı bir vazife 
vermiş ve mühim bir raporu 
direktör Barraıı'a götQrmeğe 

memur etmişti. 

· - Bundan haberim var. 

Sfz hangi nam paııaportla gf · 
diyordunuz? 

- Lulcl Maoclnl! 
- Evet deYam ediniz. 
Genç mGIAzlm hAdlseyt bO· 

tiln tafsilAtı ile anlattı. General 
bunları dinledikten ıonra, haıı · 

nı, başını ııallıyarak; 

- Çok btıytık bir bata lrtl· 
kAb ettiniz .. 

Dedi. 

- Ben de yaptığım hatanın 
bdyftklüğiloG btllyorum. BattA 
kendimi denize atmak istedi· 
ğlm halde kaptan mani oldu? 

- Neden mani oldu? 
- ÇdnkO, mevcudiyetimi 

meydana varmak ıuretlle bG· 

1 

tfto geminin adamlarının haya· 
tını kurtarmış olan bir adamın 
ölümılne meydan vermek iste· 
memfıtlr. 

- Fakat, elz dilımana teı · 
ltru olmaktanııa ölmeğt yemin 
ile kabul etmfo degll misiniz? 

- General.. Vakıa benden 
böyle bir yemin alınmamıt ol· 
makta beraber, kendimi, tah · 
rlratı muhafaza ve mlldafaa 
edemediğim için mOcrlm gOr· 
mekteylm ve kanımın son dam· 
laaını kadar da vazifemi ifa 
edeeektlm. 

- Sizi böyle bir hareketten 
kim menetti? 

- Meneden yok. Vazifemi 
yapmağa hazırdım. Fakat lngl· 
llz zabit, en kOçük bir hareke· 
time mukabil, kendisi de dahtl 
olmak Ozere ticaret gemisini 
topa tutturacağını söyledi. Söy 
ledlğlnl yapacağı da muhakkak· 
tı. Gemideki lnııanların baya· 
tını kurtarmağl mecburi addet· 
tim. Mektubu iyi aaklamıştım. 

Elde edeceklerini hiç aanmı· 

yördum. 

- Sonu var -

Garmlo Partenk.lr~'te yapılan 
artisti._ patinaj krallçeltğlal, 

Norveç'U gdzel Sonya Henlye 
kuanmıotır. 

Bu genç v" gftzel kadının 
paten Aleminde yarattığı fev· 
kalAdellk n euhluk cihan apor 
gazetelerini ılddetli logıl et 
mekıedlr. 

i~ Karn~val Başladı! 

Avropa'da, senenin birkaç 
haft11ını maskara kıyafetled 

altında geçirmek Adettir. Bft· 
tftn bir &enenin ağırlığı birkaç 
haftalık haf il ilk içinde geçir· 
mek, belki de yorgun dimağ· 

ların bir teselli yoludur. Fakat 
karoanl mevsimi, herıeyden 

ziyade, Fransa'oın Akdeniz ııa · 

hlllerlnde, ılr~n Nls şehrinde 

çılgın zevkler n neı'e fıraatı 

demektir. 
Reamlmlzde haımetll karnı · 

valıo Nls sokaklarıudı 1936 
mevsimini llAn eden arabaıılle 

geçtiği gOrlllmektedlr. 

Afrika hayvanları 
Paris yolunda! 

iç Afrika'dan Parlıı hayvanat 
bahçeelne mahsuıı muhtelif ııı· 

cık memleketler hayvanların· 

dan mürekkep bir hayvan ka · 
f leııl ııevkedllmiştlr. 

Bu hayvanlar balen Cezayir 
dedir. Fakat hemen Parlıı yo· 
hınu tutmayacaklar ve ııoğuk 

memleketler iklimlerine vftcot 

alıttırabllmelerl tçln Cezaylr'de 
önCimOzdekl yaza kadar kala 

cıklar ve ondan ııonra Franeıt · 

ya geçirileceklerdir. 
Rcamtmlzde hu kafile den 

genç bir zQrefe gOrOnmektedfr. 

Fransız Parlamentosunda Dayak Faslı! / 
- d'se' Birçok Saylavlar, Leon Blum Ha 1 

sindeo Hükômete Hücum Ettiler· 
Parlt1, 21 (Radyo) - Frao. 

11 ı1 parlamentosu bugün top 
lanmış ve Leoo Blum hıidi e 

aile geç"n pn•r. ı?•1nü aosya 

llsıler tara'ın<ları yapılan miting 

etrafında miinakeşal11r olmu~, 

hükumelt,.n rnoller sorulnrnştur . 

Saylnlardrtn ( Marael Ero) 
aöz almış ve hükumetin, mhlog 

lçlo wsyalistlere niçin fzlo ver 

dlğlnl wrmo~tıır. Bu aaylav 
demlotlr ki: 

- Birçok hAdleelu oldu ve 
müessif neticeler verdi. lilr 

doktora vlld tecavüz, bu ada 
mı bir ~özünden mahrum etti. 
(Aksiyon Franaez) blnaaına te· 
cavüz edildi ve daha bir tıkım 
tııkınlıklar oldu. Buolırın hep· 
sinden bftkftmet meıı'uldür. 

Bizzat baıbakao mes'uldür ,. 
(Marsel Ero) dan sonra daha 

bazı saylavlar ayni mevzu et· 
rafında eOz eöylemloler ve hü· 
k ftmetl tenkld eylf'mfşlerdlr 

Bunu mütaalr.ib, Başbakan 

mösyö Alber Saro kürkiye ge· 
lerek cenb vermiş ve Şubatın 
l ;3 ünden beri cereyan eden 
bAdlııelerl birer birer ııaydı lr.tao 

sonra demiştir ki: 

- Hatipler bana bir çok 
mee'ullyetler yüklettller. Bun 
lerın hepsini kabul ediyorum. 
Yalnız şunu söylemek leterlm 
ki, l!"ranea'da bOrrlyd vardır. 

Herkes, düşüncelerini zaman 
zaman bir takım tezahcıretla 

ortaya atar. Bunlara m4n1 ola 
mıyız, M. Lcon Blum h4dlseal, 

hana 1914: de vukua gelen 
(Jorell) hAdlııeıılol hatırlattı. Se· 
vinçle haber nrlyorum ki hü 

k1lmet aldığı tedbirler 111yeııiode 
bir fenalığın ônilne geçmlo 
oldu. 

Soayallstlerln nftmaylşloe ge· 
lince, bu, hAdlseıılz ve lodzamla 

geçmlotlr. Ba cihet, hQrrly~tln 
Franea'da hAIA ve bGtOn teal· 
rlle yııadığını lsbat eni. Boouo 
için yapılan nilmaylte karşı 

hiçbir diyeceğimiz kalmaz. 
Başbakan, bu aözlerlle şfd. 

detle alkıolaodı. 

Bono müteaklb, ( Franklen 
Boyon ) aöz almıı v,, hüku· 
metin verdiği izahatı kAfl gOr· 
medlğlol bayan etmiştir. (Frank. 
len Boyoo ) un ' fikrine daha 
bazı saylular iştirak etmişlerdir. 
.MOnakaealar uzun eOrdd, bo ..................... 
Otomobilli haydutlar 

Parle'te Alaamerlkan bay· 
dutluk moda oldu; hafta geç 
mlyor ki bu tekilde bir hay· 
dutluk olmasın. 

Geçen günde Sen AntuYao 
ııokağında gece yar111odan son· 
ra, ııaıt 1,30 da oıomoblllt 

haydutlar bir garajı haamıılar, 

gece bekçisini bağlıyarak bir 
miktar benzin, yağ ve bekçinin 
paralarını aşırarak kaçmıılardır. 

Ayol adamlar, yarım saat 
sonra Lennao Ruvlye ııobğıo
da 15 numaralı garajı baııarak 

btr mlkdu benzin, yığ ve 
bekçinin paraeını ış;rmışlar, 
1 1 eaat sonra da javal rıhtı· 

mındı bir garaj baaılmıo ve 

ayni suretle eoyolmuıtor. 

Rcsmlmlzde Sen Antovan 

ıokağındakl garaj görtıomek· 

tedlr. 

·~oh 
d 1· 

Leon Blıım hadisesi münasebetile diin parlamento 0 

veren başbakan CAlber Şaro çalışma~:odasındO 
esnada :celııe [on dakika için karar verildi. 

0 
btd 

6 ele 
tatil edildi. :Fakat mOoakaoalar Koridorda vokoı " •fi 

• ,.. 1 

koridorlarda da devam etmiş eaylav Rımel ile e•Y ft 

ve mOeHlf bir hadise olmuştur. Enrtyo ar11ında ola:ıoş, 1110' 

1 tolı:• Bunun Ozerlne celse tekrar met, lklnclaloe b r Jlf'o 
toplandı. tır. Mes'ele, haysiyet 

Par14mento başkanı (Fernan havale edilmiştir. ,ı f 
zır• BOşon) un teklif 1 Ozerlne mil· Öğleden aonra diloılt -

zakerenln kifayeti reye koodo gramı mOzakere e Jtfl 
ve neticede 15 l reye karşı, celse, geç vakte kadar 

380 reyle müzakerenin kifayetine eyJemlştlr. ___/ 

Baş ve iç bakanların beyanntı J 

lspanyol'lara; Kanuod~ı 
Korkunuz, D"yorlııt· 

intihabat Goroılü~;.i OevaJJJd~ıt 
örfi idare Yakında KaldırılaC9 

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

M ad rl d, 21 (Radyo) - Baş Hylav çıkarmışlardıt·) .,,,, 
vekil M. Azana radyo ile btı· Madrld, 21 (RadY0 

t ~O 
uın lıpanya halkına lrad ettiği dirildiğine göre, cıı:.c•'"' 
bir nutuk dı: comur reisine bit 11,ıı 

"BdUln lspanyol'lara bltab verilecektir. BoncJ•• eo ~el 
ediyorum, bfttGn vadfe ve adi milcrfmlerle b9'0eııec'~ 
mecburiyetimiz memleket dahi· yeııl azalarının aifı fel 00 
llnde eGkun n aaaylşln mutlak Bakanltr kurula bOg ~,rttf 
surette idame ve mubafazasın· yarın toplanarak bO 

dan ibarettir. meyi hazırlıyacaktıt· ) / 

Bcıuın nıfllet için hOrrlyet ve Madrld 21 ( R•d1:0 t0 

ııulh lıtzımdır; yeni bakumetln panya kabloeııl, bll8 ,0,o ı 
programı, mewleketln bfttQn başkanı Alkala z,111or:tı ,ı~ 
dertlerine çare bulmak, memle· kaolığıoda taplao1JJ•I 1 ~-~ 
ketin düçar olduğu fel4ketlerl. mahkumların tabllYee 1~~ 

1 ıe 
def ve izale etmektir. Hilku· dakl kararnemeY r 
mcliu hiçbir fırka, hiçbir zümre kabul eylemiştir. 010~' 
aleyhine hareketine lmkıin yok· Eıkl kabine ı•IJJ'01o• ~ kll Jl 
tor. Hiçbir klmet1 hükumetten dlk için cumur bıe .,,tı1' 

korkmamalıdır; btltün korkular derllmlş olan k•'11~11blll 
ancak bnuodao olmalıdır. Hü· tetkik edilerek yeol 
kumet, kanun dahilinde mem· kabul olunmuetot· 

1
,0 ıl~ 

leketlo aııayle ve menaf Hol mO· Tahltye edilecek 
0 ,1oı bt• o 

dafaa v" muhafaza edecektir. mahkumlar bto 0ıı<1 

,, IJO (' 
.. Kanun ve cumhuriyet aley· tahmin ediliyor. ,de ti 

. ılı: ~ bine hiçbir harekete meydan kısmı, bazı vıHiye d• ~ 
. uııı , 

vermeyect.ğlz. :ıı Demiştir. rfo meıı'ullyetı 11 ~,.d• ~ 

Madrld 21 (Radyo) - M. namenin inıi~arıo• dtıııııtltf 
Azana, bugfln fırka rOeeaeaodan vakkaten tabliye ti 

M. Martlyez Baryo ile, Sauşe 
Romano ve Larga Kabebro'yu 
kabul etmlıtlr. 

Ba mtllAkıttan sonra, bıeve · 

kil gazetecllere beyanatla bu· 
luomaktan imtina etmiştir. 

Madrid, 21 (Radyo)-lçlılerl 
bakanı Salvador, sükun iade 
edlldlğlnden urfi idarenin hu. 
gOnlerde kaldırılacağını söyle
miştir. Malum olduğa üzere 
ldarel örfJye 17 Şubatta ilan 

edilmletl. 
Bareelon, 2 L (Radyo) -

Katalonyadokl eeçtml:ı resmi 
neticesi şudur : Sol cenahın 40 
namzedi de kazanmıştır. Mer· 

kez 12, mubafazakllrlar bir 

Alman 
Borçları. ,,,,~1 

Berlln, 2 l (Rıdf~ııl•1 b' 
borçları için a1

11011 b•ı'' ıı'' 
meeelllerl ile 1 O ~:,ıl'ı C

0 

yan mftzakereter 1 ad~ 
sona ermiştir. e ,,ıO 

bl 8erı .ır· Borçların r ıaıU 
tehirine karar feri f ti 

Kraliçe 1\ ~ ,,,, ~ 
Bllkre• 21 (ıtadfo b0!: 

'O tll ı" 
ilçe Meri; ağır b9~111o 1,·ı 
kardeel eski RoB j\l°''~ıt 
Sılrkl ziyaret fçlP fll,,ır 
Granhorg şebrfOC g 



. . 

l 
Cerkeı kızı: p~ıı~ın. dılre~I 

n 11 b 
pıııaı lbılyıılı ıçtı et· 

rd b L 1 1 •••adı. Hiçbir klmıe gô 
retnedl; fıbı aıerdhcaden t 
tin k t a 

eıeı al ılmık: Qıere odı· 
ıını gld S l , 1 en e im •8aoıo gölge· 

• 1 al ıGrda G L_ 
keneli 

1 
· enç Aıl, kendi 

• ae: 

Baro seç.imi : 
Yeni yıl için b110 lnılbıı 

mecllıl ıeçiml yıpılmıotır. Bı· 

roda kayıdlı ıeklz a•akat nr· 
dır. Y ıpılaa ıeçlmde bıokanhğı 
nukat Kemıl, Gyellklerl HD· 

kat Haldk, aıuktt Galib ka· 
11amıolardır. 

Bozdoğan haberleri 
Bozdoğan 20 (öıelJ - Diln 

gece &Hl dokuzu oobı:o geçe 
burada çok hdlf bir ıclaete 
duyuldu. Zarar zlyın yoktur. 

Y ığmorlar hAll devamdıdır. 
8111 yerletde ıa ıaokını Yardır. 

Kımııltr köydDdea İbrahim 
oğlu AIAlye'll Mebmed Ye oğ· 

lonun yolono keeerek dögmek· 
le ıuçlo ayni köyden Ahmed 
oğla HGıeyln ile oğallHı Meh 
med, Ahmed ve Aptullıb ad 
llyeye verlldller. 

Boıdoğn mıhkemeıl bııU 

llbl Bıllm Takan'ın Tark hı· 

ucıhğını y1rdım ye ılAka11 

boradı takdir doygul11ı uy1n· 
dırmıktıdır. 

Vilayet mektupçuluğu 
Vlllyeılaalz mektopçalotuaı 

tıyla edilen Çanak.kahı 111ek· 
ıupçuıu Al&lddin dan aktım 

fehrlmlıe gelmlıtlr. 

Yugoslavya 
Bndceoio ynzde 230ntl 

mildataaya ayırdı. 
'Belgrad, 21 (Rıdyo)- Skop 

çlnaaun f laıoı enctlmenl, harb 
ye bahriye bGdceılnl 230 mil 

yon dinar olarık bbol etmlı 
tir ki bu mlkter Yugoslav bGd· 
ceılnln yaıde 23 a demektir. 

Verdun belediyesi eski 
gllnleri hatırladı. 
Perlı, 21 (R•dyo) - Ver· 

don beledlyeıl, Mareoal Petr.ne 
Verdun harbinin 20 inci ıenel 
devrlyeei mOnaıebetlle bir teb· 
rik telgrafı çekmlo ve arzı ta 
zlmat eylemltllr. 

Bu telgraf ta Almın letlll~ı 

acı bir oekUde l911et edilmek· 

tedlr. 

Bir vapur kazası 
Nnyork, 21 (Rıdyo)- Flo 

rlde ıwbillerlnden beı mil ıç,k 
da pernn ıl kopan Do•oı Kaıtl 
laglllı uporu bir Amerikan 
ıNeplala yedeğine alınmıştır. 
Y erloı ldal111D1 getirilmektedir. 

lngiliz Elçileri 
Loadra, 21 (Rıdyo)- Kral; 

eıkl Tıbran_elçlıl Slr Moagen 
rl'nln dıı ı,ıert babnlağı mtlı· 

teoarlıgıaı; Slr Klark Bul Bok· 
tersln'd~ Çin elçlllğlae tıylnlal 
t11dlk etmlotlr. 

Havada kaza 
Londu, ~l (Rıdyo) - Bü· 

yak tıyyare meydıaına bir aı · 

kert tınıre dGomaı n parça· 
lıamııt•r. Tıyyartalo lçlade 
bulanan iki 11blt ôlmGtlGr. 
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A ado u'nun Anketi 
1936 · 37 lzmir 

Hangi 'Takım 

Şampiyonluğunu 

Kazanacaktır? 
-----

lzmirspor'lu Melımed 
Ali slJ_rlıiyor: 

Bazı gazetelerde spor yazı 

larmı okndoğomoz lzm!reporlu 
Mehmed All Oral anketimize 

şu cevapları vermtetlr: 

- İzmlrapor'un mağlılbl ye 

tinden eoura · takımlarm bu· 
gOnkü vaziyetine nazaran ben · 
ce dört takım, yani Altay, 

Ahınordu, K. S. K . ve İzmir · 

spor, eamplyonluğa ayni dere 

cede namzeddlrler. Bunlardan 
bfrhılnl tercih etmeğe kalk· 

mık, kAhlnllk gibi blreey olur. 
Çnnkü takımların zam ola 

kadrolarmda değişiklik olebiltr. 

füUQn bunlara rağmen ş mpl · 
yonloğun lzmtrepor veya Al 

ı ydao birisi Ozerlnde kalohl · 

Jeceğlnl tohmlo ediyorum. Bel · 

ki de İzmlrspor'da! 
• • • 

Cemil i sen söylüy or: 
Bo genç arka 

dee İstanbul ve 
Ankara'da spor 

idareciliği yap· 
mıştır. Tekniğe 

de vukufu var 
dır. Jzmlr'e gelişi 

h enftz yeni oldu· 
ğo için bazı mil· 
lihıızalarla f lklr· 

ferini eöylememek:~tetemlş, fa 
kat sonradan kısaca on f lklr · 
lerf ileri stlrmfiştQr: 

- Baeto, puv otajıo en ile · 
rleinde olen Karşıyaka da dahil 

olmak Ozere Altay takımı, 

oyun sistemi noktasından diğer 

batün takımlara faiktir kano · 

etindeyim. Altay, bugün pu · 
vanlajda ikinci derecededir, 

fakat dClştOğü b tayı tekrarla· 
mazea, şampiyonluğu kozana 

4 -
caktır. Altay'ın maddt ve ma· 

nevi varlığı ve mazisi itibarile 

şamplyonloğo dalma muhafaza 

etmesi lcebeden bir kulOb ve 
mevcudiyet oldoğono g~rG· 

yorom. 
• • • 

Falıri Yal'Uz söy lüyor: 
Altay idarecilerinden hava 

urumu mohaeebeclBI Fahri 

Yavuz söyloyor: 
- Bir Altay'h olmak ltlba · 

barlle, hereeyden evel, Altayın 
şampiyon çıkmasını isterim. 

Altay, eon İzmlrı.ııpor mağlubl · 
yetine kadar senenlo en gftzel 

oyonlarıoı vererek şampiyon· 

loğa elyak V•' kunetll bir t&· 

kam olduğunu filen göstermiş 

tir. K .S.K. ma· 
çın dan alınan 

ga y rf m ll D lı ki 
netice ile lzmir 

spor mıeçmın le · 

bir ettlrllmlt ol 

maeı, Altay'• faz 

la povan kahet· 

tirdi. Maamaflh 

Atlay yoktan yere kaybettiği ba 

iki maçtaki 5 puvanı ikinci dev· 
rede fazlaelle çıkarmak için 

canla başla çalı1mak azmindedir. 

Fodbolda en hayran oldu· 

ğum eeyler; 
l - · Seri oyun slateml, 
2 - Tablyeyl tatbikte mo· 

vaf fakı yet, 

Çok kuvvetli olmamakla be· 

raber eon maçlardan size iki 
misal arzedeytm: 

Birisi Altay 'ın lzmlrspor'la 
yaptığı ve mecburi sebeblerle 

Altay'm yenilmesi u., netice· 

lenen maçta bizim takımımızın 

seri olmamaeı, lzmlrepor'un da 

tıblyeyl tatbikte muvaffak ol· 
maıı. 

Diğeri de Altınorda'oon ~·· 
llblyetl ile neticelenen gene 

Jzmlnpor maçıdır. 

Altınordu'loların ahenktar 

oyunlarını ôtedenberl severim. 

Bu takı mm haJen haf lf olma· 
sana rağmen o gOnkft ıerl 

oyun . sisteminde canla baela 

lsbıt etmesidir ki lzmlrporo 
mu vat fakıyetalzllğe d'lleftrmtışti\r. 

Atalar sözüdftr: 
11Zori oyunu bozar11 

SOr'at ve enerjisi çok kere 

toblyeyl de tatbikte gftçlOk ve· 
rlr. Tablyeyl masa baeında 

Altay 
Istanbul'a gidecek 
Altay takımı, bayramda Fe 

nerbahçe ve Gilneı takımlara 

ile iki maQ yapmak ftzere İe · 
ıanbol'a davet edilmiştir. İs· 
tanbul'lu iki kolftb kombina · 

zonu namına Altay kulftbiloe 
bir mektob gelmlıtlr. Maçların 

bayramın birinci v11 'llçdnca 
gftnü olacağı da bfldlrllmlıtlr. 

Altay, telgraf la muvafakat ce· 

vahı vt rmlgtlr. Haber aldıgı· 

mıza göre, Altay takımı Göz· 
tepe'den Foad ve Hakkı'yı , Al· 

tınordo'dan da Sayld'I alarak 

ıakviyell bir eekllde gidecektir. 

Li k l\'laçları 
Y ımnkl ilk maçları progra· 

mı şöyle teshlt edUmletlr: 

A takımları · Aleaocak sa 
hHıoda: 

Saat 11 de Demlrepor · Altı · 

nordu. Hakem Ferit. 

Saat 13 de Göztepe Şarkepor 

Hakom Sabri. 

Saat 16 de İzmlnpor · Boca 

Hakem Eeat. 

B. Takımları Halk sahasında: 

Göztepe · Şarkepor Baha. 
lzmlrspor · Bacı, Mustafa 

Şenkal. 

Altıcorda · Uemlrepor Ah· 
med Ôzglrgln. 

Ilalkevi likleri: 
Bilal Park Ahmed (Hal"-:evl) 

Turan 9 Eylül Kadri (Boca) 

Kahramanlar E,refpışa Mus· 

lafa Şenkal. 

Mektepliler liki 
Dugilo ö~leden sonra halk 

evleri Bahaeında mektepliler lf. 
kine devam edllecekıir. Birinci 

oyun aaat 14,aO da ve erkek 

lisesi ile ticaret lisesi arasında · 

dır. Bu mOeabaka, mektepliler 

llktniu en mfthlm karıılaema 

sıdır. Oyunu tanınmıe hakem· 

lerden Fehmi (Altay) idare ede· 

cektlr. Mektepliler ar"aeında en 

kuvvetli olan bu iki takımın 

karşılaşması epeyce ılAkah •e 
heyecanlı geçecektir. Galip ge · 

lecek olan takım mektep ilk · 

lerl eamplyonloğuna en kov· 
vetll namzed yerini tutacaktır. 

Bo oyundan sonra Boca or· 
tamektebl ile Karşıyaka orta · 

mektebi takımları karoılııacak· 

!ardır. Bu oyunu da Mustafa 

(Altınordn) idare edecektir. 

yapmaktan ziyade ono tatbik 

edebilmek en mtıhlm eeydlr. 
Eneli ıOr'at ve sonra teknik 

olacığıoa göre, stır'ata malik 

olmtyan veya malik olup ta 

enerjı earfetmeyen tekolkçllerl 
bocıhğa çıkarıp yerlerini genç 

ve atılgan ozovlarlle doldur· 
mak lbımdır. Fazlı söyledik, 

kıH keıt:llm . Netice: 

Altay eamplyon olacalı..ttr! 

Elhamra Sineması 
rumtında Bir Kişi öldü. 

Germencik'li Ali, sinema sahnesinin altında
ki bodrumda elektirik ceryanına kapıldı. 

Gecll l aheş'lere . • 
--·--.-·~,, - Baftarafı 1 ci sa)}' u-' 

GOııdlJ" 41 
hına baelamıelardır. r•llıı 
Raralarda n kayıhkl•f • tplt~ 

ub•r .• ı 
eaklaoın Hebee ırı o• ~ 

ı baıl•r1 ft geceleri talyan 60g4 
Evelkl gece kaymakam Nf. mftı oldoğono meydana çıkar · baskınlar yapmakt• 'd• -~~ 

had bey caddeelnd"' Elbamra mııur. Tahkikata göre kaza kıhç ile mOhlm mfkt•r 

ldareelnde~I milli k'lltılphane şöyle olmoıtor: verdirmektedirler. btfloA' 
bıte t 

stnema ve tiyatro binasında Germenclk'll Ali; geceleri Amba·Aradam o:JO b•"'o 
sahne altındaki bodrum katın · ılnemıda yatayordo. Çerııdan Habeı Kızılhaç ıe~~:. dokıo' 
da elektlrlk cereyanı çarpması bir yorganla bir keçe satan al· sinde çalaşan irfan :e b•~~o 
ytlzQnden bir kişi ölmıletür . mııtır. Keçe parçası ple olduğu Bruf Un, bu mubare 
ÔJen; ıfoema · büfeelnde çahıan bir rapor vermltrfr. [ııl " 

için gece yaruundan ıoora sa od•ı 
ve sinemada çukulata ve fıehk Doktor hu raporıı tıe• d 

at birde bir lı.azan su kaynatap 0 w .ıll 
eatan Germenclk'll Halil oğlu oçaklaranın her g P tıılr. 

bu keçeyi yıkamak istemiştir. ırıao 
All'dlr. Henılz yirmi ya~anda Ht:.beşlerl bombardo nıdt 

Bonno için &11hnenln alt kıs · l o Y ,~ olan bo zavallı aabahleyln eah ve atılan bomba ar• Jıı11 
mandakl bodruma mOoaslb ı• JJ 

nenin altındaki bodrum kıs · llslnln patlamadığ•0 'bet r 
mında l>l6 olarak bulonmuetor. glirmiış! suyu haz1rlamıı ve keçe 1abra toplaranıo da 8• 

Neden öld6ğu eneli birden parçasını da içine koymuştur. saat 18 den 20 ye kad•rğdırr' 
bire anlatılamayan AU'nln öhlm Kızan altındaki ateei yakmak siperlerine ubuGB y• ti 
sebebi haklunda yapılan tel ftzere iken tavanda holuueo bildirmektedir. Dokt0~;.ıod 
klkler ve doktor muayenesi, elektrllc lambaeının yanıp ıön larana göre, köyliiler ft ~ 
onun elektrik ceryamndan öl· mekte oldo~onu görmüı ve Makalleye ı;elmekltı 1-4 

tı•r \ 
- lambanm düy'onu tutarak lam mahsur bulunan saıııı• 
ficretle yapılan mamu- hayı çevirmek htemlştlr. Bal· tHok, yağ, yomorıa b ~pi' 
J "'tt 1 k • bukl dıly'da elektrik cereyanı dırlar. İtalyan ve O• ~:1•1ıı' 
8 ün 8 ınaca Vergı. ları harb baılırıPI a .fi; 

Ü varmıe. Alinin elleri ıelakh ve vfl"' 
cretle yapılın mamol4tın aşmakdadırlar. Doktor oef!ft" 

muamele vergilerinin taylnfode sinema sftpOrıllftrken toz kalk Habeolerio kuvvel .[il• o tff 
l• t k tt l ti t mamaeı için atalan kepeklerin ld ~oıı emsa ı ea ıe ıyme n o, care rtnln çok eyi o u,, 

odası bolun mı yan ) erlerde be depo edilmiş olduğa yerde bn· runa llhe etmek cedit)· ,..f. 
ledlyelerce tayin ettirilmesi hak· lonın Allnlo ayakları altın· Londra, 21 (Rıdyo t,ııof 
hında dıln Maliye Vekaletinden dakl k>:ıpekler de ıslaktı . Birden· ter ajanıınıu barb 11Y~dll/.j 
valiliğe bir bildirim ge lmiştir. bire 1 kl parmıı~ından elddetle C b h f deD eno cep ee n elıJ'.lt ~ 
Bunda ticaret odaları bulun · elektrik cereyanının geçmesi ba'ya resmi haber g ·ıtO" 
mı yan şehir vtı kasabalarla köy yüziloden Ali bir müddet doyu Gayri resmi olırak ve~e ~ 
lerde emsalin tayininde bazı bırakamamış, cereyan kalbine lumata göre, Nekeıter ııe l'! 

hatalar yapıldığı g~rüldılğü ve ll'nln dfa-er kııımJat•b 
1 
.. ı~ 

tesir ederek derhal lUmtıo ve n r" 
ticaret odası olmıyan yerlerde den de, Saeayaoı pe .. ,,~ıO: 

d b yere d6şmüşt0r Alinin par· d " 
o a olunan yerden gönft gd· aubonda mftteaddl 
nQne malumat alınması imkloı maklarının yanmış olduğu g~· ~ 

rülmüetOr. olmuştur. ) "" 
bulunmadığı için bu gibi yer· Londra, 21 (Hı'11°d.11 : 
ı d b ı dl ı ti 1 kdt Ladlse tahkikatını yapan 1o " er e e e ye rce emea a r terin Berbere aytar ,,.,10 

ttl il 1 f k "' tıldAğA Mtıddelomumi :muavini Orhan 1o " e r mes muva ı gur u u • Babee'ler, GraÇY d 
0 bildirilmiştir. Könl; İzmlrdeld Elektrik Mft· bera yolono kapaOJ• 'abı/ 

Şehir haricinde veya köy· hendlılerlnl de çağırtarak tet· harp malzemesi ve IJllı;IJ' 
lerde bulunan sanal mfteeeese · klkat yaptarmııtır. Kazada kim· nakliyatını temine ç• t1',J 
ltırlo bu kabil mamol4tının ıeoln alAkaeı olmadığı anlaşıl· dırlar. Bandıraeız b~t rd• 
fabrikadaki eatış f latl de o mil· mıştır. gelen kOlllyetll ıol" :.,~.~ 
eseesealn k4ln bulondoğo yerin 1 1 hlmmat ve tanklar• ~JF' 

b•l)lı oldoğo ı•hlr ••1• koH· Borsada - ••nıl•eak toplar k••;;;,, ; 
badıkl ticaret od111 bulunma· _ mı 11 ve Hedeklne ,1, 

yan mahallerde belediyeler ta· '--Ü-:u-··m_s_a-tı-şl_a_rı_: _____ _. rllml'ltlr. Bo mtıblıP: f•~~ 
rafından tayin edilmesi de mo· zeme ve roplar Al[Jl•,,~ı' 

f 
L Ç. Alıcı K. S. K. S. 

va ı .. görCUmtııtOr. tarının markalar•D1 

Ücretle imalAtta bulunan mft· 509 Ferdlnald Ja. 9 50 13 ôO dırlar. (a,dfo)
1 132 B. Almaojıl 10 50 11 50 1 ı• ~ 

eSBeselet oda veya belediyeler Adle-Ababa 2 i 
105 J. Tranto Mı. 9 9 odl ıc tarafındın tahmin edilip varl· Habeş orduları uOJ 1 ..,ıec 74: M. J. Ttraoto 9 25 9 25 dl"" ı ı 

dat idaresine bildirilecek emsal gahından tebliğ e ..,,,, ,ı 
34 lnhlear idaresi 7 50 7 50 d ..,.. ... 

kıymetleri ftzerlnd~n mtıkellef 15-16 şubalts 0 ~··· 
1 ki 

L 845 Bogankll satış R 0 t ,,,,11 ı 
toto aca arına göre aanunun uçağa ae es a tırlt' 

492499 Dilnkft yekun l ee ~ 12 inci maddesinin bunlar kurduğu Mogal o 
1
1-l 

493353 Umum " 
hakkında tatbikine lmk4n yok· bardıman etmiştir· eesltı ~ 
tor. Bu sebeple cıcretle yapılan Zahire satışları: batta da Borai·O uıl' f 
lma14ta ald beyannamelerde Ç. Ctosi K. S. K. S. bombardıman edil'°

10
pçd 

Yalmz mamolQn cins ve mlk· 240 Bo~day 7 75 7 75 Moleoeta· kovve&lf t'' 
" ' fll I ~cf 

tarı gôıterllecektir. Emeall ıak. 10 Sneam 16 16 faaliyetine rağoıe0 ,,o ~ 
diri hakkındaki kararlara göre 408 Ken. pala. 350 640 mfthlm sevkOJce.<e 

1 
fe ~ 

beyannamelerdeki cine ve mlk· 480 H. pamuk 40 75 41 ele geçlremedlkletlO ... ,ıı 
11ı0t" 

tarlar üzerinden vergi tırholu· 3498 K. yapak 45 75 4.5 75 ların muhafaza ed 

nacaktır. 3113067 K . K. ce. 13 30 13 30 ğuou blldlrmledt· ~11 
................ mm ..................................................... ..... ı .. 1111 ..................................................... K3~~eletı ~ 

olan atımın sartıoa koymalarını ikinci Katerlnden ıonra çar· kızları arasında çok büYük bir ten idi. Bu elblS ~f ,ı 

KATYA~. 
·- · -- - --
Çar'ın Mavi Şeytanı 

görmezsem ~Koçük kadını,, ko· 

vacağını söyledi de ... 

- Bu "KftçQk: k dmw da 

kimdir?. 

Matmazel Trepô'diir! 

Bu Matmazel Trepö de 
ldrn?. 

Benim F rao&Jz mürebbi· 
yemdir. Kendisini cihandan fazlı 

se\·erim. ÇOnkQ hakşinas, tyl 

ve gOzeldlr! 

- Pek iti... Beni neden kar· 
eıl mak: istemiyordun, K aterln? 

Bfitün: cihandan fazla beni eev· 

8 -
mekllğln 14zımdır ... Ben, ktıçtık 

baba, Çıır'ım! 

- Maamaflh ... Muhakkak 

olan eey, siz benim tahmin ve 

taeanur ettiğim gibi değilsiniz .. . 

- Beni nasıl tahmin Te ta· 
eavvor ediyordunuz, bahçedeki 

hayvau heykeli gibi mi?. 

- Sizi kötil sanıyordum. 

- PekAlA.. . İyi olduğuma 
naaıl ve oeden hftkmedlyorso 

naz?. 
- Çoakft, ıkerlerlnlz~, at· 

larındao birisinin ôıtüıtıoa terli 

J s•J~ g• 
emrettiniz. lık makamını lıgal eden bOttın zevk ve neş'eye sebep oldu. cukları, lcabıodll 8"~ıı <J 

- Fakat... Hayvanlar için hftktımdarlır, dftemOı aell aile· Çilnktı kız talebenin hepel de, ve merasimine ve ,- ıt 
çok iyi olanların lnHnlar için ler kızlarını bir melce teşkil yakıoıkh Aleksandr'a Aeık idi· tarmak için bllb"8ı&I· ~-
biç te iyi olmamaları kabtldlr. eden bu mOeHeseyl himayeden ler. Ayol zamanda, çarın her bir osole mtısıcolt ç ~;,r 

BOtün haf ta geO ,ı~' Bunun Jçlo benden hiç kork geri durmamışlardır. Bonon ztyaretl talebeye bon bon ve 
1 

rıoı ıat• 
madın o:u, katerlo?. için imparator ve imparatoriçe· ealre dağıtılmasını mucip olurdu. tltrlyen omuza ~· c' 

- Hiç korkmadım, fakat sizi ler bu m'lleHeseyl ziyaret eder· Bu yıl, kar çok boldu. O pelerinler örttOA
4 

,tll
1 ,,ı 

sevmiyordum! ler, bo zlyaretlerd~ de etikete kadar ki, Napolyoo'un Moskova sogok gtınde tld ıı11P'~ı 
- Şimdi beni seviyor mo· fe•kalAde riayet edilirdi. seferinden beri bl>yle karlı bir omuz ve gnğ69 116 uıtf',fl 

ı görmek zevk 'fe '' ~ son, Katerln? mparator ikinci Aleksandr sene olmamıştı. cıı:ı•rı 
- Bana Katya diye bltab ile, aslen bir Heı dOşeel olan Çar'ıo, lkt eaata kadar kı· ~6y!!!u k::l~~ıf.~.~· 

0
,1,rd' 

edeblllrelolz!. zevcesi imparatoriçe Mart Feo zakla tcleceğl haberi tızerlne ortJf ,,o 
Asil kızlara mahsus dorona da bu mtıesseseyl sık knçcık Prenaee Katerln ile kü · Blr:!:,e~~:a:et ~~e~ ç1'' 

ıık ziyaret etmlelerdlr. Fakat çOk hemşiresi Marl'ye o gftnka k bll'' ~ 
Smolui enstitllsfi... imparatoriçe h11talandıktan SOD · derslerin yarına talik edildiği DO, sen kOçO ' 

' gördftn md? 5eıı1• 
Smolol aell kızlara mahsus 

enstltOeft, ikinci Katedn tara· 

fındao, Neva nehri kenarında, 

Rus klAalk mimari Qshl.bu ile, 
Sen Slr mQuelsl Madam dö 

Mtnt~oan'ı geride bırakmak 

cmellle kurulmuotu. 

ra, imparator Smolul'yl yalnız ve yatakhaneye geçerek mera· y 0 ıh - Hayır.. •·· O' ıA' ziyarete başlamıı ve bu ziya· sim e lselerlol giymeleri lüzo - d00 " ~ 1 Mlhallovna gor dJe" _, 
r etler git gide seyrekleşmiş idi. mo blldlrlldl. _ ftayır. . G6~1Jl· fi tıt' 

işte, bonon için, 1859 se· EoetltünOn lrnparatoro ar· harsızlıktan l)leceğ ııot1 
rl• nesi Noel haf tasında ikinci fJılamak için hususi bir elbise ytık hemelreOJ Ç;pJuılt· ,ıJf 

Alekeandr'ın müesseseyi ziyaret tipi vardı; bu elbiseler, kıea ıkoam yemeği 1 501111 ' 

edeceği haberi, enstltftnftn genç kollu, çok dekolte mavi ipek· -
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Yardım Meselesi Ne Diyor? direktörlüğünden: 

Londra 21 (Reilyo) - Ua 
kuıueılo, 8abeılııan'• meli 
) 11r dım meıeleılol ntztrl olarak 
rt-ıktk ettl~I rtemen blldlrll 
nı.: kıedlr. 

J>aris'te 
ıı ir i uf i liik .. 

Parlı, 21 (Rıdyo) - Parlı'te 
lıır ini ilik olmue n bir nln 

fıd hh oldota gibi açmaıtar. 
I·. •de olurenl1rdın biç klmıe 
ı urtulımımııtar. ÔIGlerla kaç 
klılden ibaret oldatu bentıı 
anlaıılamımııtır. 

Kral Hava Baka-
nını Kabul Etmiş 

Londre, 21 (Rıdyo) _ Kral 
Ecl•ard, bugan bne n111rı 
Lord Sthon'u kabul eımlı •e 
kendltl ile bir m6ddet konaı 
muıtur. 

f landen Se
firlerle Konuştu. 

Pa~tı, 21 (Rıdyo) - Fraa· 
llZ dıt bakanı M. Fllnden, ba· 
gan aııeıt~n •onre, lklçlka, 
Paaamı, lBreıllya •e Kolom· 
bla elçllerlol kabal ederek ko 
naımoıtar. 

Sırp-Bulgar 
Dostluğu .. 

lıtınbol 21 (özel) _ Bolgır 
krala Botb Belgrad'daa ~fyı· 
Y• dônmGıtlr. Bulgar paetelerl 
Sup Bulgar d0tt1uıaadaa be 
hlale nınn makaleler yaımık 
••dırlar. 

Bir lngiliz Lordu 
Alman hazırlıkları 

içio ne diyor 
l.ondn, 2 l (Rıdyo)- J~ord 

(London Deri) Berllndea dôn· 
mittir. Lord, Berllnde iken 

Bitlerle •e bCltfln Almın rica. 
ille koaaımaıto. Londra gHe. 
teetlerlne •erdlAI dlynde, Al. 

~•ayada berkeı logthere lehin. 
e baldatana 'Ye Almenyarun 

alllht a1aaıı baa1rhklarana ge. 
lloee, banan, bir m6dıf11 için 
Y•pıldı~ını ıôylemlıalr. 

Amerika 
Modern Gemiler 

Yaptıracak 
V •ılo~ton, 2 l (Radyo) _ De 

nla bıkanhtı beıbln tonluk 
nıoder1a l"mller ln111ı için 50 
1Dllyoa dolarlık fnlı:alide t•b . 
ılıet lıtemı1,ır. 

rre adifden 
ibaretmiş! 

Perlı, ~l (Rıdyo) - Mıten 
gazeıeıl1ala Roma mabablrl, 
l~bl1taaı1a Roma elçlıl, Llokaı 
ki ola M0110llnl tarafın :len lı:a. 
bol edlldfLt .. en IODra Varıonye 

ghll.lnl bildirmektedir. Roma 

'1Y•tıl mabfellerl ba ıeyabetın 
Göerlag'I• Varıo•ıda Ye Al. 

;•n~a elçlılnln Berllnde balan. 
okları ••mını raıt gelmeılnta 

bir teıadlfden ibaret oldoRanu 
•ôylemelınedller. 

Altın ithalAtı 
1'•rtı 21 (Rıdyo) - Frenıız 

dnlet benknının neırettlği 
2 12 986 tarihli pllnçoıana 
gôrr, Amerlkı'dın yenld~n 11~ 
rnllyonlak •hıa hbıl edllmtı 
tir. ltl\yltllUe 111ucod •hın 
ntlluarı flO rnllyer, 85 mllyonı 
yGkırhnlttlr. 

25 Kilometre Uzaktadır ___ .. ...___ Aydın nerkez kazıııının kamun ve köylerUe beraber kurban 
Pırlı. 21 (A.A) - M. Beryo derlıl ve b•ğıreakltrı 27 ·l · 36 tarihinden bıelıyenk bir 11 

Ras Seyyum ile Bas Kassa'nın Ne 
Yapacakları Merakla Bekleniyor 
IJondre 21 (Radyo) - Roy· 

ter Ajeaıının cephe ıytarıadın; 
Şimalde hılyan'lar ağır ığır 

fakat slııem deblllnde Herle· 
mektedlr. Şimdiki bıldc bf'def 

lerl olan Ambı Alegld"n yirmi 
beı kitometre menfede buton 
maktadır. 

RH Molegeten10 moharlb 
grobları dağınık bir halde 
Itılyın Ut.rl hatları ile temıa 

belindedir. Ufık·tefek çerpıı · 

mılar olmaktadır. Raı Mulege
t11un dıgılmıı ordoıaoo lop 
lamın ıor olacak ıeoılayor. 

Son muharebeyi mllteeldb 
R11 Seyyam ve RH Ku11'aın 
n•lyetlerl de fenaleımııtır. 

Usun mllddet Temblyen'de ka 
lamıyıceklara MDılmalı:tı •e ne 

yapıcıkları merak edilmektedir. 
RH Seyyom'un kıımı kGl1lıl 
ile dıbı cenuba çekileceği •e 
Ambelagl· Deaele yolnnu ma 
hafnıye çahıaceğı; ileri bıtlara 
göndereceği m6frueJerle çete 
harbi vrrmek ıoretlle Italyen· 
lar• hırpılıyıcı~ı rahmin tıb 

mln edilmektedir. 
Ambı-Aradem zaf,.rlnden 

ıonrı ele gr.çen yerlerde helyen 
emelrsl çelıımekıı ve topların 

geçebllmeel için yol b11ırle 

mık tadarlar. 

Roma !l l (Radyo) - hal. 
yen kaynık.lır•, birinci Italyan 
kolordoıonun Boya "'dlılnln 

cenubondekl Aderıt keıebaeını 
lıgıl ettiğini bildirmektedir. 

ltalyın tayyareleri bombar 
dımana denm edlyorlarmı, . 

Gizli Vesika,Italyan'ların 

mecllıte nutkuna de,,ım ede mftddetle artırmayı konmoııor. lıteklllerlo ~artları ıolemık 
rek; AlmMDye'nın Sovycl·Fnn Ozere Aydın !ıue kurumuoe baş vurmalara. 275 2 12 22 

ııı paktan•n teedlktne karı• lzmir Vila,1eti Defterdarlığından: 
yaptığı ltlr11l1t hakkında de · J 
mlıdr ki : Birinci kordonda 86 numarada gGmr6k komteyoncuıu iken 

t"'rLI ticaret eden Bebçeı'ln 932 takvim yılı moımelatını mil· 
Fr1011 ile Almınyı arıııoda "' " k 

derin H Hmlml bir uzlıımanın beyyin beyannımeslnln m65tenldatı olan defterlerinin teıkl 1 
için ıraomıuı de bulooımamıı olduğundan tarihi ilinden ltlbı· 

'ayını temtnnl oldu5 una hiç r il b ı lb z "'tme e ,,.0 15 gnn fçlnde defıerlerlnt yeni m• ye ıu eı ne rı "' · 
bir klmııe benim kadar kani d Lf ı ı t t 

dlğl takdirde dl'ftcr göıtermlyenler bıkkın h moıme f'ID n a · 
deAlldlr. Almanya'yı Ceoeneye blk olun.ca~ı tehll~ mabmıadı lltn oluaor. 466 
kabul ettirmek için çehııık. · ~:=...==~::..:.:::.:.:!...::;::::.:::;:~.;_----:--:----;;-;7-:d1::--
Bu b6yftk milletin Ccnevreden lzmir ithalat Gonıroğn ~]Q Or-
çıktaktan sonra mOeıerek bGyllk 
eıere tcorlkl meHI ttmcmeıln loğonden: 
dolayı endlıeltnebllfrlz. Muayene mf'lmuro U40 JlyH Tonçaalan'a 

Almıayı'aıo Clinnre'den çe Tarihi lliodın itibaren 6ç g6n zarfında nıtfeni& heıına gel· 
kllmek için gôılerdlğl sebep meniz ebl tekdirde mft.ııtef I addedileceğlnlz tebliğ yerine kaim 
alllbeız olm111 idi. Şimdi tr.k olmak Gzere ilin olunur. 450 

rar el IAblıomıı olduğu belde fzmlr ı inci le. M. dr n: 
de ndetten lmılne etmektedir. 

Hatip, Frann'ıun kollektlf 

emniyet slyıeıınnı her seman· 
dan z:yede takip etmeıl IOzu 
muno kaydetmlı Te barıı mı· 

bedinin temel sGtunu olan 
Fran11z Sovyet pıktanı11ı hu em· 
niyeti mGoakeıe göUlrmca bir 
unıoru olıcığını bildlrmledr. 

Eline Nasıl Geçti? Rus· Fransız 
Anlaşması 

Bocada tıçkuyolar ve mezar· 
lıkbııı mnkllnde 41 numaralı 

evde mukim earıgöllll bııtanın 

emllk ve eytım bankeeından 

öd6nç aldığı parayı mukabil 
mezkur bankaya ipoıek eylediği 
bocada ftçkuyular mevkllnde 
mukaddema ılyotl babçeıl hı · 

ı~n Hrtıı;öllft hannağa bıbçeıl 

namlyle maruf mı mftoıemllA' 

babçeıl il" ebmeı ığı mahalle· 
ılnde bıcı imamlar ıobğındı 

1:1 no. lu tarın Ye ıbmet ağa 

mebılleılnde kemerıltı c•ddc· 
ılnde gOobını lulııllode 46 10 
ve ~6 12 numaralı 2 dtpo tak 
diri kıymet raporuna gôrf'I bıh 
çenfn hail hatırı 22000 lire 
değerinde olup mOıtemllltı 

ııığıde göıterlldlğl Gzeredlr. 

bayvanlarıııı mebeuı ontıç tane 
mollHıl dem •e c;lçtık yetlo 
tlrmek için camekanlı blôrl· 
lr.r ıeılıetı mevcut oldoAo gibi 
bahçe dahilinde muntazam aç 
ıose Te beı dönllmlftk rezıH 
bağı ve onlkl beygir konetln· 
de mazotla mfttebarrlk, arteal· 
yen maklnrıılyle mtıcebbez bG· 
yıllk bir ve 6 beygir kuvvetinde 
de 3 pompala k.OçOk bir motO· 
rıll vardır. Bahçe derunoodı 
çeımelerio adedi 110 dur. Bu 
çeımeler 2000 kOeur metreden 
f11le demir boru ile ıo h11ae· 
lerlnden ııkelm edilir. 

M. Eden Avam Kamarasının Yarınki Parııı, 21 (Radyo) - G11e· 

T 1 d 1 teler Frenıız - Sovyet anlat 
op antısın a zahat Verecektir. m••ı. h•kkınd•k• mnakereıerın 

Londra, 21 (A.A) - Cor· 
nale D'Jtıllada Bıbeılıtın bak· 
kındakl bir lagllla raporunun 
lntltuı balkın ıltbııoı mucip 
olmakta berdnımdır. 

Eden 'in ba aabıb Atam ka· 
maraııadı ha bnıuıtı yıpecıgı 
beyanat meraklı beklenmek· 
tedJr. 

De7U Telgraf diyor ki. 
M. Ga1dayı ·~k hareketin· 

den dolayı tebrik etmelidir. 
8omba İaglltere'yl degU bluat 
ltalya'yı mGteeMlr etmlttlr. 

Japonya' da 
Kabine Buhranı 
Geçmiyecek Gibi. 

- Bşıarafaı 1 inci sahifede -
AMhl gaaeteal proleter parıltı 
aamaetlerlndtın blrçoAonan ta 
aanrce~ını yasmıktıder. 

Tokyo, 21 (Radyo) - Anki 
gHeteal, Mereıel Çan K.ay·Cek'le 
yıpbğı bir mGllbtı ne~ıret 

mlıtlr. 

Çin Mareeı1lı: 

- Japon bulclye bakanı 
M. Blroto'nan bir notı Ue b 
bolllnll lıtedlgi Gç enı bık 
tunda biz blrıey tôyllyecek •• 
zlyette deilllı; çClnkCl notanın 
•e demek lıtedtgtai enlemek 
mlmkla olmım•thr. Bllb ... 
Çla'la Ulular ı0tyeteılnden çe 
kllmednl lıtemek, ae mak•dı 
mebnidir?. Bu gibi m6bbem 
tekllfler tlı:i dnlet aruında 
aslıt111•yı glçltttlren eeylerdlr. 
Japonya, bir u mGıta~ll bir 
devlet oldnğona tenımıhclar. 

Demektedir. 

Fransız osyalist-
lerinin Bir Kararı 

Parbı, 21 (Rıdyo) - Soı 
yallıt tanılm komheıl bogGnk6 
toplantııınde btr kırar toretl 
kabul etmlttlr. Banda, balkın 
btlnlyetlnln mabafe111ı için 
•haaa lilımgelen tedbirlerin 
hGkGmetçe ıhnmadıgı n ık 
•iyon Fran11z gibi feud ka 
ra111l•raaın blrllklerln 11l'an 
hldırılrnıdı~ı t111blı edilmek 
tedlr. 

halyan oloıune lngthcre'nln 
Milletler cemiyeti paktını bo 
un dnlete karıı Cenene'de 
karıı dururken hodbin pllnlır 
taklbetmedlAI baklundı parlak 
bir delll •erllmlo olmıktıdır. 

Enelkl lntlaaran hlllfına 
olarak bftkumettn raporu tıma 

men neıredeceAI bildiriliyor. 
Şanaı da hıtırlablmaktadır ki 
raporu geçen 1ene ortalarında 

haaırlayın kombyonda, dıt, ıG, 
denla, hna •e dominyon bı· 
kanlıklara mllmeldllert bulu• 

mık.ta Ye bııkanhk mlıtt:mle · 
keler bakanbAı mllllef8rı Slr 
Mıf fey tarafındın ifa edU 

mekte ldl. Slr Con Mafey bı 
len Londra'dı değlldk 

Lon:lra 21 (Radyo) - Lord 
Eden, Roma'da çıkan (Jurnal 
D'ltalyı) g11etealnln neıreulgl 
•eaikanın hılya'aın eline auıl 
geçtlgl bakkıada iaabıt Hf· 

memektedlr. 

MabılU Jerden Maaor (Baılll) 
pıaarteıl glnll nam kamıneı 
bıtkaahgına bir tekrir •erecek 
Ye loglltere'nln Babeılıtaadakl 
menaf llni göıteren ba doeya 
nan ne naretle ltalyaa'lan geç· 
tlğlol ağrenmek letlyeetıkdr. 

Loadra, 21 (Radyo)- A'Vlm 
kemaruınıD bu 6nk6 toptanı. 
ııadı, Lord Eden biç bir 161 

aöylememlıtlr. Bet 11ylH panr. 
teli gClnll btlsıb takrirleri Tere. 
ceklerlnl blldlrmlılerelr. M. 
Eden o gtl• ba aaallfre ıyrı 
ıyra cevap nrecek 'Ye nf'ıredt. 

len glsll nılka etrafınd:ı in. 
battı bulanacaktlr. 

Mısır-Ingiliz 

Hüzakereleri .. 
Kıblre 21 (A.A) - 1aglll• 

M ıaır mllıakeratının ac;tlıt tö 
reni 2 marttı yapılacak •e uıl 
mllaakerat 9 martta baılıye 
cıktır. 

Çin'de Japon 

Garnizonları 
Pekin 21 (Radyo) - Habrr 

ıerlldlğlne gare ŞlmıU Çlndekt 
Japon ~aralıon mncadu iki 
binden d6r&blae çıkarılacakttr. 

pntımtızdeld hafta ortaıından 

nnl eoaa ereçetlnl zanaelmek· 

tedlrler. Bllulmetln mG11kereyl 
genle tulm11ınıa eebebl, ef klrı 

amamlyeyl emrhıkl kar11ıundı 
bırakmak lıtememektedlr. 

Popoler, Berlyo'non dOnlı:G 

natkanuo batan ltlr11ları ber· 

t.raf ettiğini yazıyor. 

Uluslar Kurumu 
Mesai btlrosu bir 
konteraos tophyacak 

Ceoure, 21 (Rıdya) - Uloı· 
lır kuruma meni bllroıu, ha· 
glln tekrar toplanmı11Jr. BClro, 
.. atı meHI Ye yumlyeltr bık 
kında bir karaı Hrmek Gztre 
1937 yılında bir konferanı ak· 
tedllmealne karar Hrmlıllr. 

Fransız 

Donanması. 
Tolon, 21 (Rıdyo) - Frao 

ııa donanmaaının birinci flloau 
(K.od Dıjor) ıahtllerlne hareket 
etmletlr. 

Berlinde tevkitat 
&erlin, 21 (Radyo) - Bu· 

gln 72 kiti tnktf edllmlıtlr. 

Danlardan 7 klel komlalıt, 1 O 
papaz ye 45 ıe propagandacı 

ve teıkllAtçıdır. 
~~~~~----~~~~~-

Gaip aranıyor 
Etkiden polla memurluğunda 

bulunuıı bllibare vaalfeden ay 
rılınk kocam Bahk·:ııir'ln bacı 

l~mıll mıbıllellnden Çapari• 
Mobarrem o~lu Ahmed'ln ıeklı 
•ydenberl bayat ve memıtındın 

haber alamıyorum. Nerede ol· 
du~anu bllenler ia11nlyet nı 

mını •ı•ğıdıkl edreıe melu • 
met •ermelerini rica ederim. 

İzmlr'de bDyOk Srlepçlo~lo 

henında makim lımct -lzmir tramvay ve elek· 
tirik sosyetesinden : 

Kırııyıka tı~dlye tebelu•ıla · 
de yepılacak bıkım ımellyatı 

dolay111le cereyanın ba ayın 

23 GncCl pazar glall 111t 9,30 
dao 15 e kadar Bıyrakh, Ta· 
ran n Kerııyekade keıllece~t 

•yın aboDfll.,rlmlıce blllnmek 

Gıere ilin olunur. 

ı - Bahçe ıabmlnen 100 
döoftrnden lb1reı olup kadim 

ılyotl Alleelnlo uıun ıenelet · 

denberl metrftk n baluoııız 

kelmııı boıuef bıbçe Te metce· 
reel olup mtlemlr H gayri mllı· 
mir birçok ı~eçlırla dola, ehlf 
n yabani bıyHnatın harap 
dam 'Ye klmeılert n miteler 
rlk bekçi •e bahçıvan odaları 

•e klçllk Ailelere mıbaaı iki· 
ıer ve tıçer odıh ve bir bn· 
hıı kıymeti laıelyelerlnl kay · 

betmlt ye tamir görmemle n· 
ler ve bftytık ıa bnaıları ve 

baslneıl ve demir borularla 

ıekelmıtlı Ye çeımelerl ke11 
ayra ayrı 2 11kaf altında bG 

yagı metruk eekl model 2 ıa 
motarn •e yınmıı ktrglr bil· 
y6k ebnlye enkaaı nrdır. Don 
lırdın maada 9 oda bir mut 
bık 2 eofe bir beli •e bir 
hamamdan ibaret bir ..e bet 
oda 2 matb~k, 2 heli ye bir 
ıofıdan ibaret ..e ba eve mat· 
ııııl bet oda bir mntbık, bf r 
bımım, bir brll bir kOmlr 
IGktrn ibaret bir iki oda bir 
mutbak •e bir belAdan ibaret 

bir, bet oda bir mutbık ve bir 
bellden ibaret bir, Clç oda bir 
motbık bir beladan ibaret bir. 
Oç odı bir mutbık bir belAdao 
f b1reı btr, Gç oda bir beli bir 
hamım. Bu evin tertibinde ve 
htleıltade ayrıca iki n iki oda 
bir mutbek bir bf'lltdın ibaret 
ayraca bir ev Gç oda ve bir 
mutbıktıo ibaret bir, yine 3 
oda bir matbek bir hamım ve 
bel6dan ibaret bir ve ba nln 
tertibinde ve yanı bııındı ay· 
raca bir n, bunlardan baıka 

iki oda bir matbık bir bellıı 
bulunan bir ev n bet 
oda bir motbek bir helAııı 
bulunan bir n, iki oda bir 
mutbık bir helllı bulanan bir 
ev ve ayni tertiple bu ne 
muueeıl ayrıcı iki n •e dört 
oda bir mutbık bir beli bir 
banyo od111 bir gınjı bulunan 
bir nki cem'an 22 parçedeo 
n n bir bllylk ganj ile koıo 

86yllk ıu bavosu Gç bllyllk 
brçadlO ibaret olup ıo depo· 

aunun eltıade ayrıcı 4 oda bir 
mahzeni nrılır. Do bıbçe TC 

mlhtemllAtının beyrıl nmoml· 
yrıt bir tapuda mermnt olup 

artarmı ve lbıleıf de kili hı · 

tinde yapılacaktır . 

2 - Ahmed ı~ı mabılleıl 

gan hını ıohğı içindeki 52 
aomarıtıjh ..., iki katb bina· 
nın 4500 lira kıymetinde olup 
depo olarak kullaaılmektader. 

3 - Bıcı l'llamlar aoka&ın· 
deki fmn 13 anmıratıjlı olup 
3 katladır. birinci kat fma ikin· 
et tat y11ıbeoe, Gçtlncl kat 
mtletehdemln için tefrik edil · 

mlı aerl ve fenni eeldlde ya 
pılmııtır. bunun da kıymrtl 

4.500 liradır. gerek depo, ge· 
rek fırın ayrı ayrı tapalıra 
merba oldo~u cihetle bunla· 

rın da mlllklyetlerl ıyrı ıyrı 

nhlıcektar. 

ftbo gayri menkolleıla mll· 
klyetl açık artarmı ıarettle •e 
844 numaralı emltk ..e eytam 
bınka11 kanonu mucibince bir 
defayı mabıuı olmak eartlle 
ırhrm111 6 ·4 1936 pasarleel 
gıllnıll eeat l 1 J11 dalremlıde 

yapılmak tııere 30 ,na .. 
mGddeıle Hhlığa konuldu. Da 
artarm• netlceılode ııtıo b~dell 
tahmin olunan kıymetin yOıde 
yetmlı beelnl bulurae ençok 
aruranfl lheleıl yepılıcaktar. 

Akel takdirde 2280 numaralı 
kanuna göre 11tı1 gr.rl bırakıla· 

cıktır. Setıı:ı petlD para ile olop 
mtıttcrlden yalnız ytlıde lklba· 
çok dellAllye ınıırafı ılınar. 

tıbu gayri menkul nzerlnde 
her b.ngl blr ıekllde bek tale· 
binde bulunınler ellerindeki 
reeml veealk ile birlikte yirmi 
gfto zarfında iımlr llocllcr11ına 
mtırıcaatlerl lbuodır.Akıl halde 
hakları tııpu ı:ıldllnce maldm 
olmadıkça p•ylaı:ımıdau hariç 
kalırlar. 25 3 1936 tarihinden 
itibaren ı:ıarınıme berk.etle açık · 

tır. Talip olınlaran yGzdtl Y"· 

dlbuçuk teminat 11kçası ver• 
milli bir haok• lıib.r mektubu 
ve 34 245 7 doay• numıraslle 
ı locl icra m"murluğonı mtı · 

racHllerl ilin olunur. 408 
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Yeni çakan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

sallcıdau mutlaka arayınız 
Bu lambular ••msallerine ni.,bete11 )'ii.:.cle 

20 <lalıa az sarf i) ·atlıdırlar . Bunu uy ~onun · 

da ödeyeceğini: ilk fatura ile kola yca a11l1-
yacak·t;ımz. 

M. Tevfik Bayke11t 
Elektlclk, telefon malzemf' deposu ve 
· Slemens fabrikaları mümesstll 
le 

Pf'ştcmalcılm 77-79 Teleforı 3332 
~y,; ......... 

~ . .. .. 
~ - .... 

.. 
,,... • ııııııııl 

........ ·······' lf~" 

•111111111m11111111111111-.. Dok tor ... ıımıııııııııııııııı. ~ 

A. Kemal Tona Y 1 
h ~(ısı ~ 

Bateriy ofog ve buluşık, salgın ha~talıkfor müto a 
0 

,.r· ~ 
= Basmahane istasyonu karııamdaki dibek sokak bı~ıod~ ~ ~·d•' ~ = lı ev ve muayenehaneainde Hbab saat 8 dan akoam eaat ~ 

haetalannı kabul eder. t'\jl ft ~ 
- • tabl .fı.Z = Müracaat eden hastalara yapılmll!ı liizımgelen "aır e1'' ~- ~ = mikroskopi.k muayeneleri ile veremli hastalara yapılınasıP~ c j 
11, iıilıi" ı ilıiıınııt,ıııiti ı ı ı nıiıilıi"i~"iıiimfıiı ınıi~:~:~: ~r~ ~· 11

11111111 , 
Dr.Operatör Arif Yaretı 

Merkez Hastanesi Operatöril 1 M~ k•b• 1 Hastalarını her gılo 15·18 e kadar lktncf Bryler so ,{ ~·~ı 
~müzayr.df" ealonu kerşıodo 78 N.lu muayeoebaoeı<fn e 
t>der. Telflfon :l:W:{ \ ~ 

ve Pürjen !idıııb ıo• en üstiin 
bir müshil şekeri olduğunu 

unutmayınız. Kunetli mıis· 

bil istiyenler (Şahalı Sıbhot 

Sürgün Haplıırı)nı maruf ec· 
zıınelerden araeınlor. 

_llllllf lflfllllllllttİımrıımımıı D o K T () R 11111111111111111111ıııı111ıııı111~ ~ 
~~~~~~~~~~~~§OperatörCevat pso). 

= 1\lerkez l astaııesi ()perntörO 1 

--··· 
SIHHA'f 

Balık Yağı 
Norveçya'nın Hafü Alo· 

rina Balık Yağıdır. Şer şulb>~~ö 
ikinci Kordonda Borsa civarandaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2383 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
f'u Süzülmüştür. -----··- -- Biricik Sataş Yeri 

8AŞDURAK Hertürlfi (Banka ve Komisyon) lUuameleleri Yapılır. 
Hamdi N flzbet Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!tı ay vaddiy~ % 5 
' Bır sene \'adeh1e % 6 foiz verilir. S ı:H HAT 

~ ECZANESi Zahire, flzflm, incir, pamuk, yap k, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

ğlnde sahiplerine ~o müeatd !Jeraltle avans nrlllr. 

§El lll il il il lll lll l lll 1111111111111111 il 111 11111 111 11111 ili 11111111111 11111111111 1111111 111 111111111111111111111 11111111 111 111111111111 il 
Olivier vEŞüreka~ı 

f;1lmhed 

Vapur Acentası 
tlendell H n, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

"LESBIAN,, vspuro 8 ~ubat 

Llverpool ve Sweneeadou gelip 

tahliyede bulooacak a1 nl za 
manda Llverpool ve Glosgow 
yftk alacakllr. 

"EGYPTIAN,, nporu 10 
ı:ıubat Londro, Hull Ye Anvers · 

ten gelip ıohlf yede boluoacak 

ayol umand11 Boll tçtn yok 

ılauktır. 

"ROUMEUAN,. nporo U 
şubat Uverpool Ye Swaneeadın 

gelip tahliyede bulunacak. 

TBE GENERAL STAM NA 
VIGATJON C. T L D. 

11LAPVVING,, vapuru 14 
eubatto gelip ~ondra için yok 

alıcoktır. 

Noı: Vuroı ıadblerl ve va · 

par telmlerl Ozerloe de~lşlkllk 

lerdım aceota mee'ollyet kabul 

~dilmez. ......................... 
Mücellit Ali Rıza 
~eni Kavaflar Çare•&• No. 34 

•..,ratelJi Sperco 
Vapur Acentası 

UOY AL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

,,ORESTES,, vapuru 22 oo 
batta beklenmekle olup yükft 

nfl tabliye ettikten ıoora BUR 

GAS . VARNA Ye KÖSTENCE 
llmeolora tçto yük alacaklar. 

"llLYSSES.. 24 eubaua ~e· 

llp 29 oobaua ANVERS, ROT· 
TERDAM, AM~TEROAM ve 
HAM BURG llmaolım için yiik 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINlhN 
.. VINGALAND.. moti\rft 20 

şubotto ROTTEROAM, COPEN 
HAGE. DANTZIG, GDYNIA, 

GOTEBURG, OSLOn iSKAN 
DINAVYA llınanlara için ycık 

olacoktır. 
0 ERLAND,, motora 28 90· 

Jlır 
) 

bana gelip ROITERDAM, CO 
PENHAGE. OANTZIG, G OY 
NI .\, GOT8URG, OSLO ve 

ISKANOINAVYA Umaoları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULlA" vapuru 23 
şubatta gelip 24 şubatla MAL 
TA, MARSILYA, ve BAHCE 
LONA için yük alacaktır. 

"PELEŞ.. vopuru 20 marna 
gelip 21 martta MALTA, IAR 

SILYA ve BARCELONE için 
yük alacaktır. 

Yolcu ve yok kabul eder. 
İlandakl hareket tariblerlle 

onlonlardald deglşlkliklerdeo 

acenta ınee'oliyet kabul etmez. 
Fazlı tafııll4t tçlo lklncJ 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 

bloaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğıoa mOracaat 

edllmeıt rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111 • 

~ Dr. Zekai Tarakçı ~ 
- -= Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ~ 
~ İkinci Beyler sokağı Tılrk mOzayede ealono ittisalinde = 
~ numara 45. Hastalar1Dı ö~leden •onra 15 den 18 e kadar = 
= kabul t:der. TELEFON : 3806 = 
• ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllIUI1111111111111111111 • 

V N cekılr. • • 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCl:IE LEVANTE LlNIE 
"BELGA L. M. RUSS,, va 

poru J 7 ~ubatta bekleniyor, 
22 şubata kadar Aovere, Rot· 

terdam, Uamburg ve Brea.eo 

llmaularına yOkllyecektlr. 

"ALAYA,, vepuru 2 martta 
bekleniyor· 6 marta kadar An 

ven, Rouudam, Bamborg ve 
Bremeo ltmıolarıoa ycıkllye · 

ARME:\!ENT H. SCllULDT

BAMBURG 
... 1 ROYBURG.. vaporu 25 

"uhatta beklenlyM, Aovuıı, 

Rotterdam, Hamborg llmanl• 

raoa yOkllyecektlr. 

DEN NORSE MIDOELBAVS 

L1 JE (D S. AS. SPANSKE· 
LINJE) O S L O 

"HANAOEROS.. vapuru 4 
martta bekleniyor, Jıkeoderlye 

Hayfa, Dirppe ve Noneç il · 
manlarıoa yftkllyecektlr. 

AMERİKAN ExPOT LlNES 

Almuoya'dao avdetle Uasıalannı hergQn saaı 15 ~eki 
arHında lklocl beyler sokağında hamam kerşısınd• .. 1 

_ 48 numarala muayenehanesinde .kabul edet·
03 

Ulfll!J 
•11111111 Telefon: Muayenehanesi 3315 1111111111111111 E•l 32 ... 
Lülis Sabu0Iıır1 

ft ·· n nıalı 
M 1 D Lü k SABUNLARI) dayanıkla, ku • 1,11ıJ 

fabrikasının S blleıııfzdlr. Her yrrdeo ar• ,tfl 
Toptorı ı:e perakende sııtıŞ ' 

ftmid tabri~~r:• ~ 
304i Keıtane p•~ 

Sıhhat ve içtimai ınuavenet vc.:kuıeıi 
iskan umum mildüı-lüğilnde~,,f 

l - lık4o umum müdürlügftoce clnı ve miktarı "~ı f' 
oeraltl ayrı ayrı teeblt edilen tiplerde trakyıd• 1 ct~ıl' 
menler lçlo 10,000 pullnk pazarhkla imal eıdr! (ıe ı• 

2 - Pazarlık bo oubaıın 28 inci cuma gOnil saat 1 ~ol 
bat veUleılnde mQsteoarlık dairesinde toplıoac•~ 
yooda yıpılacakhr. o~•-

3 leteklller buna ald ıartnamelerl ankara'da tsk.6:,0 _, 

mQdQrlftğftndeo ve leıaobul, lzmlr, çanakkale 18 

dftrlQğüklerlle kocaeli vallliğlodeo alabıllrler. o•1~ 
4 - lıteklller şartnamedeki eeralt dairesinde ve rıın 41 

34~ 
gQn ve eaalle komi yona müracaat etmeleri.~ 28 / 

18 20 22 24 2y.tl~ 
-----------------.·ıaol' lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu J 

Met. Mv. T. aat. al. komisyonundan: 1., 
1 - Mil. M v. in göeterect'ğl yerde beheri 505 ııı·• ~,l 

keolf U tkl adet bina açık eksiltme ıurettle pıoıı• 
konmu .. tor. ırl 

" Jı'° 
2 ihalesi 29 şubat 936 comarteel gftotl Baat 10 d\,,1• 

kıelada Mıı . l\h. eat. al. komtıyoonnda yapıleel 
3 - Teminata muHkkaıe akçe~t 75 Ura 75 koruiıot· 
4 - Şarıoamesl her(OD komiıyonda gclrülebllir. "J' 
- d•'' \> - !etekliler ticaret odaeında kayıtla olduklıraD• fi' 

göstermek mecburlyetlndedlrler. fıl 
o• 

6 - Talipler ihale tarihinden 8 gftn evvel Izmlr ~ 
heyetinden nslka almak mecborlyetlndedtrlet• ,ef 

~ ,~· 7 - l!.kelltmeye iştirak edec~kler 2490 eayıh artı 1r, ~ 

slltme kanununun iki ve OçClncü maddelerı11dtı ıe -· 
k~· ~ oam~slnde yazılı vHlkaları ve teminatı muvll ,,cı-

buzlarlle birlikte ihale ıaatlnden enet kooıltı1° 355 
zır bulunmaları. 13 18 2~ 26 0,1~ 

~ uo bl~ı·' 
Tahmin edilen bedeli 19:>00 lira olan 50 ton benz0 ,cı ~ 

24·,,obat 936 pazartesi giinQ saat U . de pazarlıkla ılı.0 ~6r-e 
MoYakkat teminat 1462 lira 50 koruetor. Şartnameılı>•g;aı•~ 
tetlyenler hergiln ye pazarlığa glrloecekler yazılı goode 90•1 

fadaki deniz leHzım satan alma komisyonuna başv!lrlDlltfl 

ıır" --------------------, ""r ı 
.. lxPRESS.. vapuru 28 şu "QUERNMORE,, 

1
,erP0 t 

batta beklflnlyor, Novyork ve şubatta beklenir, r~ıar•P ~,ıı 
Balılmore için yük alacaktır. . ve Auveraıen yOk Ç'.,ct1 ti 

JOBNSTON VARREN ga1, Varna ve g,09ıe 
LlNES LIVERPOL larına yak al•cıktıt· 


