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ŞU BAT l9S6 lzmir'de hergOn eababları çıkar, eiyaeal gazetedir. 

isyan., Ozalia'va 
Telef on: 2776 

Da 

ltalyan'lar 
Amba-Alagi'yi Jşgal Ettiklerini 

Bildiriyorlar. 

Etti. 
Asiler Teslim Olmadılar, Hükô.met Kuvvetlerile 

Çarpıştılar. Mevduat Bankalardan Çekiliyor., Habeş imparatoru 
-K-u-tn-lu-k°Ke- Geneı·al ~raki'ni_n Süel Oiktat~rl~ Ka~ines~ Knmıası yaralı mı,_ hasta mı? 
rt> t e M es' ele si Bek 1 e Ol yor. Ası 1 eı·, işgal E ttı k 1 erı Oaı rel erı Boşalt· Jurnale d'ltalya, lngiltere'ni 0 , Habeş . ı tal ya 

işin lçyüzOnti maddar. Vaziyet Hala Karmakarışıktır. harbnıa çare aradığını yazıyor. 
Biz De öyliyelinı. 

l:mıir'de bir kulıılıık kereste 
rneı'eleıi l'ardır. s.babçı bir gazete, 
<ıı; gün e\ vel, sureti haktan görfi· 
nerck iki·bç mile ae enin B\'ukat· 
lığını )ıpmuga kalktı. Ai1:, bu 
rıeıriyatı cerlıettik. l>Dıı bir dr
tıakıık ki, bu gazel!', (Hak· kamın· 
ticaret ar.rLe ti i) klioelerioin arka· 
aına ığıııuıış ve lıizi 1'ari~ 1imitf'· 
tin nıUdaluamıı derubtt· ctmi: ola · 
rrık go teriyor. Ayoi uıoanda hi· 
zim ynılarımıı.m ıuıhııı drğietirerek 

GOyo, 1'ariı limitede klir \Crılmesi 
kabeuigiııi ilui ııurdDgümlı:ıfü 
ka)·dediyor. Uir. ki, biıyle Lir~ry 
ııoylcmedik. adece .. ~ermaye ile 
ıı güren bir milc11c1e olduğu ve 
kllr iıtc:meğe hakkı bulunduğu 
halde Tariı limitedin bunu bile 
) apmadıganı• yaadtk. Şimdi mevzuu 
aramızda, butGıı 11mimiyeıimizle 
rnGtıllı;:aıı r.tmf'k ~e açıkça lrnnut· 
ıuık zamanı gelmit bulunuyor. 

Bir., f illıaldkl, kurumu da alli· 
kadar f'den lılr kcreelt' davaıınıo 
baldkt uziyetini ortaya atmağa \'e 
ınGdafaa eımcğe karar vermiıizdir. 
< .. GokG hu iıte, milıtahlilimiıio 
bald.rı, mrofHtleri vardar. Bılbaki 
bu 11bıhcı g11ete, bıkikaıe göıı:le· 
rıoi ) um1ralr.: ve bile bile, ancak 
iki, Ü\ trşekk:Qlün d 11 llıgını yük· 
leıımioıir. 

:g, 'el fllllll tebaruz ettirelim: 
Kutuluk kcreıte, Gıfimlerimizin 
1 ı tioe teıılr ediyor mu, etmiyor mu? 

t:diyor. u lıaldr. mc 'ele yok· 
tur, iki, üç mües e e yerine uıfimO 
,.,. fttiltncti) a düıunıuck serektir. 
l •rit lhnitet ıe. ıyoi yoluu yolcuau 
•• dnletin letebbflıü ile kurulmuı 
L~. ~~ueee olduAuna göre, kea· 
dıl~ımıaden bu mfieıaeee ile yan• 
)'a11a gelmiı butunuyoruı. Balbaki 
hr11m·-..1-•~ · ._., gıııete, mOnbaııraa 

·la._ de kaaua •• bık kelimeleri 
ilt m .. ıuıle1erek· .. bıf meafaatlui 
nıCldafHya kaUuımııtır. Biı dan· 
••aı bil,. bile 'H eebebl~rini eöyliye 
911li1e ortıya çıkıak. Biai tahrik 
Pdea b• 
l . • " Ankara telefon Yeyı 
( •rt-ktif i d ·· ı b d. . ıid' "e' • i lffnm kendi· 

''· 
rılı. ~ıua A11ıkara'dan direktif ala· 

1111 mtı'el • iddi eyı ortaya attığımız 
i l ·~ doAru bile olN bu bizim 
ç b '"' - h e .. nı •e kabahat ı-kil 
eı .. ..,. Zirı b · -· 
tif ı İk ır.e ot .. olM bu direk. 
0 

,, .. , Vekaleti Yf'rebilir ki 
.... U dı Jlad LI_ • 

UJ•L- ıa .. nmıa btr dc•lcı 
._Qlının irıd · · 

111Ulet1 e1tnı Ye binaenaleyh 
n lheofaatine b" •tardial ı L en U)gun ır 

f'fall eder. 
Fakaı 0 • 

naa1111•-L P1ete11 ·bô1Je bir 
~acı•• mıb 1 

rı~ •tke IQ itinde· ııdece 
'«! ........... ita 1 -at• .. vL d t •Aını yap· ae en •beb . 

tıercden d· L nedır, 0 
ır•atif al 

la•ak i"eıaı1t Şu mııtır bunu an· 
İ•lerit ki, hia;m aa da i .. reı etmek 
ııub boluada• ~teee Ye mea-

l. e••ua ılı;ı d" . rne müttabıil dQ ... 1 11atemce 
batkı müeı1e1el tGafllGr, eoora 

er .. 
Gelelim timdi , 
l G mee eley": 

eçea mc•li•d 
kereııe buhranı k e kDluluk 
Zıagıl tirkeıi lbıi 1ıg, .gfiolerde 
lı. • Jat° Dlibet• d ereııe 1etı1tirenıedl. lhti • ın e 
7ılı:1 ka'lı1tad b' y cın tat. 
hlfltı • a, lltıbi bu •illi 
llaed~nıo 1~rli malları beldao • 

•e Tarıı l . e 
lı:ar~'" l ımneı, hariçten 

gel rttl. o il 1 pi1aııda ibtlk g n erde İte 
lr baılamııtı . (Hu 

orııı 2 incı ı•lıifede -
ANADOLU 

Solda Tol.xo'nım giiıiiııiışıi . ... agda yukrırula üle11 maliye nazırı 1'akalwşi ile aşağuln. olda 
onıirul Osunu, sn{!ıda generol Araki .. 

} ""; kabine: 

Tokyo, 28 ( Rıdyo } Ja· 
ponya'dı yeni bir mtlli lcmer 
kQr. kalılnrsl korulıra\.llr. Fa 
kat kabineyi kimin l'-tkll r.dc 
ce~I benOr. mC".çbuldftr· 
flonkalarcla vaziyet: 

Tokyo, 28 (Radyo) ~ f)Qo 
Japon milli bHkHtndın hallr. 
ter•t.nct.a bir milyon yeodf!D 
fazle 111ndD11t çekllmlıtir. 

Tokyo 2 (Radyo) - lulfa 
elliği hılde yf'ni kablaento te · 
şekkGlaoe kadar imparator ıa 
nfandıa l~lerl tıınlfe memur 

edilen lı:abloe bu aabah ıoplın · 
mıı ve A 1 kunetler aleyhine 

clddf tedbtrlet ittihaz etmlotlr. 

Harbiye baktaı geaeral Knı 
ılal Hraya gfclerek be tedbir 
ler etnfıada Mikado ile mi 
zakqe etmlttlr. 

Ba •bü Tokyo lokaklara 

bomboştu. Bunı ntmen cıd. 

delerde 4sU~rdeo btç blrlıinc 

de ıeeadQf edilmemekte idi. 
llir teııkij: 

Tokyo, ~8 (ll.dyo) - Heo 
ıenedeoberl Tokyo'd• uıoun 

general Sımp\001 bnlando~u 

otelde örf 1 idare ıleylıloe pro 
pıganda yıpıığı lçtn tevkif 
edllmlıtlr. 

!loşa çılwn iUtimatom : 

Tokyo, 2 (Radyo) - Aıl · 
lere öğleye kad1r le.alim olma 
ları, ıkıl takdirde 11tddete mO 

rac11t edllcce~I hakkındı bir 
Oltlmıtom verllmlıtlr. • 

Şıughıy, 28 (Radyo) - Ja· 
pon Ajansı bildiriyor: 

Aliler, ellerinde baluaıa ret 
mf blnılırı tabliye etmemekte 

dlrler. Buralarda eeyrtbefer tatil 
edllmlıtlr. 

Tokyo, 28 (Radyo) - l>eufz 

hal yan haberlerine göre: 

Amba-Alagi Dün Nihayet 
ltalyan'ların Eline Geçti. 

tııhoı Oıanf; lıyancıl111t kar· 

0, ıakfp edUecek b11tıh11ekeıl 

tayin için yOkeek deniz zabı · 
11naaı bir konferaoea dınt 

etmlatlr. 
Tokyo körfeıloe glrmlı bu 

lunın birinci f tlo bırbe hazır 

nılyettedlr. Sut yarımdı yınl 

AIUerla teetlm olma mftddeılol 
yar1m ıaat gtçe teblrde ıükO 
neı •ardı. 

Sıiel <lihtatörlük: 

J,,oadra, 28 (Hıd10) - Bu 
rayı gelen ve benftz teeyyftd ··y 

lcmeyen bir hıb~rc görr., gene 
rıl Arakl, ı6el bir dlktalörUik 
kablaeel tetkll etmleılr. 

Bakanların topltıntısı : 

Tokyo, 28 (Rıdyo) - Asi· 
lerle yapılan görltmeler ık.im 
k.amııtır. S..kaalar, ıh nacak 
teAlrlert g6rlfmek 6zere ıGel 

li4krlerln de iıtlr.klle bir top 

IM1t1 yapmıthr. 

Bandın ıonra klblne tekrar 

toplaamıttır. 

Yeni kabine ııe isıilti: 

Şaagh•y, 28 ( Radyo ) -
Reemlğ cephe mebaflll, Japoa 
yı'da bldlıelerla ıtmall Çta'de 
•ahim aklıler yıpacağıaı, yeni 
Japon ktl»laeelaln de eeldıladea 
daha faala arHİ lıılltıı ılyanıı 

- Sanu 5 inci sahifede -

Romı 28 (Rıdyo) - Jurnal 

Dltalya gızeteıılnlo Loodra'dan 

öğrenerek yazdığına göre, in 
giltere, Habeş laalyın harbrnı 
son vcrebllmek için her fıreat · 

ıan istifade eımcğe çal ı şmakta · 

dar. Diğer devlt!tler hakanlarlle 
tema ı gelmesl vtı bir anlaşma 
lç\n mnukerelude bulunma~ı 

bak.kında J..,ord Edıııı'c talimat 

verllmlotlr. 

Londra, 2~ {lbdyo) - EJen 

Grandi mfi14katındın 11onra 
Jtalyıoın ~lındlkl Şt"nh içinde 
deniz anlaşmuıoı lmzadıo istin 

Uf elliği resmen blldlrllmekledlr. 

Roma, 2 (ltadyo) - Ba· 
nı ajıaıındao: 

Bir halyan g11eıcelolo Clbutl 

muhabiri; Adls·Abıbada balo· 

nan egO"'On hususi doktoru· 

IJabeş imparatoru ı.:c M. /Men 
nun ıayyart'I lln De1ıleye Ç•· 

~ıraldıAını, egüe'Qn yarala Ve· 

yalını la a~ır bsst• olduğnduoı 
dair ıaylalar dolaştıgıoı blldlr· 

mckıedlr. 

Adla ·Abıba 28 (Radyo) 
Babeı bOkQrnell, imparatorun 

b11ıa Ye yarıh olduğuna dılr 

olan bıberlerln tımım~n uy· 
durma ol:lo~unu beyan etmek· 

tedlr. 

Suriye'de Nümayişlerde 
Polis Dairesi Taşlandı 

A8ker Ateş Açtı. Yirmi Kişi Yara
landı, Tevkifat Yapıidı. 

~~~---------~~-Şıw 28 (A.A) - Söylendi ntlerlnln yardımına baı •u· 
Aloe gOre fnkllide komlıer rolm11ma mecburiyet bleıl ol· 

moıı ve asker ıllAb lathnal M. Uö Martel Ptrlı'ııen grevin w 
ı l ederek halk. Qze.-lne ıteı el· 

bet gGn içinde bltlrllmeı A mittir. 20 ~iti yaralı vardır. 
zım geldlAlnl Ula eımek için Birçok nGmıylıçller tnldf edil· 
emir almıttar. mlıtlr. 

Bu emre riayet edllm~dJAl Şım, 28 (Rıdyo)- f nherel· 

takdirde Hdedlhıa omamf ıf ıe talebeıl, blyDk a6maylıleı 
ile Fnn•ı Sariye maabedeıl yapmıttır. Nlmıylo eıaa11oda 
yapılmıyacektar. ubıta t .. laamıflar. Tılebe. ca 

Bar•da dGa yealdea olma mllere ıokalmaılerdır. Zıbııa 
ytı olmaı ye pollı dalreıl l•t kendilerini ıeklp eımemlttlr. 
laamııtır. N•bayeı aıker kaY Umami efkar beyecaadıdır. 

Erkek Muallim Mekte-
• 

binde Talebe Toplantısı. 
--~~~~~----~~~~~-

Aksum mıotakasıuda Habeş'ler 5000 balyan 
öldOrdOler ve Şebeli boyunda jaaliyete gt·ç· 

tiler. Graçyani'nin taaruzu bekleniyor! 
lıtaabal, 28 (Ôıel) - Ak - ileri htreketlel kolaylaıtıraca&ı 

Sovvet-Fransız paktı· MftdOr muavinini ve hademeyi yarahyan KA· 
nın ·uyaodıadığı akisler zım'ın hareketi tel'in edildi, tahkikat devamda • 

ınm m11İııka11ada Habeı•ter bet gibi muhtemel bir Babeı 1111• 

bin Italyaa Gldlrdllcr. ru1aaun da önGne ıeçeblle· 
l..oodre, 28 (A A) - Royler cektlr. 

btldlrlyor: Ayal aamaadı halyın'lar 
ffabeı'ler Allıam mıntıka· Amba Alagl kt:nan yollarını 

ıaada yeni bir cno•atfakıyeı tatmakta, R11 Senom Ye Raı 
kauodıkluıoı iddia etmekte Ka11a ordularını ancak c,.nubl 
dlrler. garbldeld gaç n fena yollu 

Bu huıoııı •erilee haberlere Hsııaılle keadllerloe IAzımge· 
gare, Habet luıaları Akıom len lnaaımı ledarlk ctmege 
mınıakuıacla birkaç bin klttlik 111ecbar kahaıtlardır. 

bir lıalyaa kolaou blrk•ç gDa Diğer t1raf ııa Temblea mıa 
enci hemen ıımamea yok et· tah11aıa flmıllade •nkl alım 
mitlerdir. bir halyaa fırkHı Raı Seyyom 

Erhre membalarıadan bildi •e R 'il'---- ' H a--. aın ıoa samın· 
rlldltlne gftre, haly.a'lar Bala larda M•ltılle'dea cenubı dog· 
onıındaa geçmekte olta mtl ru llerlemlı olın halyan kıtı· 
Dable yollaflaı mGkemmellet laraaıa yollarına keemrge mıtof 
tlrmlıler •e oralarda m•ıtabLem b a ı u 5 er t r D muhtemel harekede· 
me.ktler karmatlardır. Ba lı· rlnl koaırol altında baluadur· 
tlbUm•t, ltılyıa'laraa yeni bir - Sonu 5 inC"a ıalıiJede -

Fransız başbakanı M. Alber Sara 

Bu baıuılıkl yatılar iç 11bl 

felerlmlıdeıllr 

Otla Erkek ma•llim mektebi 

konfenoı ealonuadı mektebin 
bDtfta tılebeel bir toptanla ya 
parak mekteb mGdQr munlol 
Rl ıld'I öldörmek kaıdUe hı çak la 
yarehy1t11 mekteb kaçe~ı n. 
mıarad ıelebe Gtrld'll Klaım'rn 
haralıetlat tel'la eımlılerdlr. Bu 
toplaaıı mQ011ebrotlle mekıeb 
maalUmlerl •e ıalebelerlod~o 

baaılara kaniye çıkarak ıöy 

inler Termitler, Kuım'ıo ba 

rekeılaln yapılımıyacak bir hı 
rekeı olduğunu, ı~ırlıgıoı ve 
çlrklnllglal tebarDs ettlrmlol~r 

dlr. Bu toplantı rıoaıında taar 
rusa uAramıt ve ıalebulrıla ba 

c•A• ile y1ralaomıı olan müdQr 
munhd Reıld Ye dlgror yanlı 

bademe Abdurrıbmıo da bu 

laamaılırdır. 

- Sonu 3 ncü Jalıif ede -
M11allimini )'aralı)an 18 )fJ· 

ımda Giritli l(aıım . 
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kutuluk Ke- ı' G .. .. a ) Istaobt1I 
reste Mcs'elesi lUl n un T e ova z o Ha be ır o er o - :··-

----~~~ ...................................................... ~ ................. _Gazetelerı 

işin lçy;;~~o icra Vekil- 936 Büdcemiz Dün Ka- Ingiltere-Mısır 
Biz De Söyliyelim. leri Heyetinde V '·ı' . . Müzakereleri .. 

-Başıarafi lci sayfada- •••• molaya erJ filJŞtJr - . ._. ..... •--
gazete koleksiyonunu açarea onları Ankara, 27 (A,A) - Jcu ' • Londra 28 ( Radyo ) - İki 
da gôrür.) Gizli gizli, 15·18 kuru§ · vekilleri heyeti bugftn Baınkll • martta b•ılıyacak olma laglllz 

d 1 t t 1 l lıtanbol, 28 ( Ôzel ) - 936 wılı b6dceıf tımameD bazırl8D· 
'lıerin en, hattA daha fazlaya ııatıo smet u~oO aftn re ı 1~1 altındı J M111r mGzakerelerl ıraıında 
yapılıyordu. Hkktlmet tedbir almak toplı .. araL muhtelif lıler .. 1.. mııtır. Maliye Vekili Fuad A&nh dGa Bııbakmn Iemet loônftne 

.. • u " Sad•a ••keri mea'elelerl me•· 
mecburiyetini dftoilndü Te Türkofis, rinde gôrOomelerde bolunmaı yeni yıl bildceıl hıkkıod• oıun lsahat vermlıtlr. Kanun lAylhaıı 
bir fiat koydu (13,5 karuo).. fote bogOn Kımot•ya verllmiıtlr. zoubah edllmlyecektlr. Taymla 

ve bo lelere ald kararlar 'fer · ı M haL.'\ ı L tam o günlerde idi ki, Tariı limi· gaaetea ; ,, ısır u•umet •a 
telin keresteleri de gelmioti. Fakat mlotlr. v ı • ı A d y 1 pltGIAıyonlarıa llgHı için her 
vaziyr.:tin darlığı karıısında Te Parti Genyön Ku- a 1 er rasın a apı an ıeyden evet lo~lllzlere emniyet 
masuflann kabanklığından bu bahıedecek lmtly11lar . vermeli· 

kereste aoağı yakan 13 kııru~a mal .. ulu Mo,.,akerelerı· y . D .,,,, . . ki. ki dfr, 1930 ltllAfıaa gelince, la 
olmuotu. Türk ofisin tarife11ine rağ· .. rı e D ı egı şı 1 er .. 

13 
.L glltere hOkt\metl bu haıuıtı 

men .uruotnn satıı yaptı. Ylni Ankara, 27 (A.A) - Bugiln 
b k-' el ı d k k f • A L 28 ( M111r lehine allk•dar devletler aı uan a tın an yil se ıat• baftılık toplıntmnt yıp•D C. D•ar• ôıel) - Bingöl nllllAlne mlllklye m6feuiolerlo· 
Jerle ihıiklir yoluna sapar, hüklimet d ş f iL 8 LLA 1 llllıtl V il 1 1 MI 1 oeıdlnde doatane bir tf'ıebbaı 
tarife ko)·ma~a mecbur kalırken H.P. genyöo korolu, parti iç en e •· ••• r •• e ne ıa n mon n tat tıy n 

b 1 l il l l edllmlılerdlr. y•pac•ktır.,, n .. mektedlr. 
Tari§ limitet te bu tarifeden aoağı D er e meşgo o muı ve ayrıca 
fiatle satıe yıpu. 1ote. bir vaziyet •e•ğıdakl kuarları vermlıtlr: Tokat Hllıl Recal'ola Moğlı'yı, Dlyarıbeklr •alisi Fılı'lo Yunan K rafı 
ki, karoıki gazetenin iddialannı l - Tark iakılAbının he· Tokat'a, Niğde nllıl Nlyazl

0

nlo Çorom'a Karklarell •ıllıl Falk'ln 
NI d ' L Otomobilini bir kam· çurüımek için yeter, artar. yecaoını y•o•t•cak bir değerde I ey,. na.illeri ve adliye mar~ulılerlnden •'erld'ln de Dlya· 

2 - Fabrikaların çalıema bık.· kurulacak olan Ankara'da açı· rabeklr 'f8llllglne tayini karmrlaıtmlmııtar. 
lan inklr edilmio, çiğnenmiş de· 

Jacık devrim mtlıeal için ön 
ğildir. Gelen keresteyi bu milease· 
.eler ioliyecektir. Olsa olsa, Tarie ceden yapılman lcab eden let" 
limited kllr almayacağı için kutular Gıerlode çalıım ıtır. 
daha ucuza mal olacaktır ve bu 2 - Parti eioeıma ltlerlaln 
ucuzluk, mahıulümüzün rencının genişliği n elnemıd•n ye pro 

Dün Avam Kamaras11Jda 
Kürültülü BirCelseOldu 

artmaeına yarıyacaktır. Bu da takib j"kalyonlo konferaaılardan halk 
edilen maksadın bir aaf hasıdır. M b I' f 
(Herke in serbestçe ve mi>aavaı evlerinin fıydalınmal•11 n k.61· U ft J Saylavlar, Zecri Tedbir

lerden Zarar Gören logiliz'lere 
Tazminat Verilmesini istediler 

daireıinde itbalit yapması) diye Ulr f llimlf'rlnlo temini tıl .. rl 
ortaya ıilrülen keyfiyetin de içyüzü programa ıokolmoıtnr. 
baobdır: Kerestenin fnzlaaını alan, 3 - Soyadı kaaananan za 

iki, üç büyük sermayeli mnesaese· manı kı1aldı~ındın parti ôrgGt 
dir. Geriye kalan ıo.ıs müessese.ye, lerf ile halkevl yarddaıların 
ancak yüzde 20 niıbetinde kereste 
diltmekıedir. Çünkü sermayeleri soyadı •imaları lılerlnl kol•y 
azdır Ye hunlar, dıt memleketlere laetaracak •e bu yolda gldlıe 
kadar uzanıb, sermaye dökülı baolı hız nrecek tarzda çahııeık· 
baolarına kereste getirteroezJer. ft. lmrdır. 
hatal müsaadeıi TarJı Jimitetten 
alınıb d'a serbest bırakılsa, ancak Toton 
bu iki, üç mile1Beae mal alıb kapa· R k l 
tabilecekler, piyasaya diledikleri e o le 
gibi bikim olacak, muayyen •e 35 milyon kilodur 
gayri muayyen bir klrla eatıı ya· 
pacaklardır.. Görülüyor ki, bütün letanbal 28 (Özel) - Bu 
yaygara buradan kopuyor. Yoku ıenekl tilt6n rekoltemiz, altı 
diğer fabrikatörlerin itleri gene milyon kilosu fzmlr 'fe buıll 
garantidedir. elnde olmık ftıere 35 milyon 

Tasavvur buyurunuz: kllodar. 
Tariı limited kir almadan kc· 

reıte getirtib eatacalı:, bunu gene Hususi Mu· 
mevcud fabrikalarda kutu haline h b 
çevirteoek, bu suretle üzümün ma· ase eye geçen 
liytıti daha ucuıhyacak, buna karıı mali ye memurları .. 
kim, hangi manuk ·gizli bir mak· htanbol, 28 (Ôıel) _ Bina 
Hd tacımıyoraa· ne diyebilir?. 

Bftkümetio hedefi bu kadar 'fe arazi nrgllerlnln Mob11cıbel 
aıikar, bu kadar samimidir. Böyle· boıuılyeye devri Gzerlne, ıeb· 
u, ihtikara kartı da konacaktır. rlmlzde 700 memur huıael tdı· 
Amma, bu ~azete, kanunun icabında 
faaliyete geçebileeeğini, binaenaleyh 
i~tiUr endi§esilo buna ba~vurul· 

reler bdroıona geçmektedir. 

Londra'da Don 
mamaa• ıazımgeldiğioi de söylüyor: Kesı· f sı· Q. Vardı ~ 
Yalnız bilmiyor ki, kanun ve hü· ~ • 
kumet yalnız hadiseleri •ukuundan 
aonra ele almaz, ayni zamanda 
onlano vukubulmama&ını da temin 
eder. Bir it ki, memlekete daha 
genif faydalar getirebilir ve o arada 
ibtikir endi1e&i de vardır. Devlet, 
onu dii:ıene koymağa mecburdur. 
Bu, Tazifesiclir, hakkıdır. Ticaret 
terbeıtisinin böyle bir manevra ite 
igUk edilebilecegi zaman geçmietir. 
Ba kadar urahatten ıonra, muba· 
tabımız olan gazetenin ne cevab 
'ferebileceğini hakikaten merakla 
bekliyoruz. 

4NADOLU 

Loodrı, 28 (R•dyo) - Bo 
gClo, çok keıll bir ıla Tardı. 

l .. oudra'oın bGyClk caddelerinde 

milnaka1lt gClçl6kle idare edil· 
dl. lkt otobfta çarpııt1. Yolca· 
lardın 10 kiıt yaralaomıı Ye 

hHtaoeye gönderllmlıtlr. 

lngiliz Kralı 
Londra 28 (Redyo) - Kral 

ıeklzlnci Eıl'f•r, bogdn ılrut 
bakını Valter Elyon'la, Ç•ntuaı 
naza Slrpere'l kabul t.tmlıttr. 
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Londra 28 (Radyo) - Atam k•m.raeınan bo~Onktl toplanta· 
ıt0dı, garaltaltı mfi11breler olmoıtor. 

Muhalif eaylnlar, zecri tedbirlerden zarar gören lnelllz f lr· 
m•larına taımlHt 'ferllmealnl htemlıler u, bundan en,.lkl top· 

lanhd•, yalnız Yagoalavy•'yı tazminat nrllece~lol beyan eden 
dıt bakını Ed~n'e btıcam etmltlerdlr. 

lstanbul'daki Kazalar 
Sekiz Senede 51 Kişi öldü, 2469 

Kiei De Yaralandı. 
lııt•nbol, 28 (Ôıel) - Bir lat•tlıtlğe göre, tebrlm!lde ee\lz • 

eeae içinde tramHy kazHındın 51 klıl ölmtıı •e 2.J 69 kiti de 
muhtelif yerlerinden yaralaomıı, bıca~a ~eıllmlıtlr. 

lııanbal, 28 (Ôıel) - Feci tramvey bsaııoda ayıkları kuilen 
tramHy kontrol6 Niyazi de bu B1bab ôlmGtlfir. 

Ingiltere · Almanya ve ltalya 

Beşer Dakika Fasılalı 
iki Ziyaret. 

lngiliz · ltalyan Konferansı Delege
leri Müzakereleri De Kesildi. 

Londra, 28 (Radyo) - Al · 
mınya'nıo Loodrı ıeflrl, dCln 
M. Eden tarafından it.bol edil· 
mlştlr. Alman ıef irinin bari· 
clye d•lrealndeo çıkmıBlndın 

birkaç dıktka ıonr. ltılyanın 

Londra ıef iri M. Eden'I ziya · 

ret etmlıtlr. 
Pötl P•rlılen gueleılne 

göre, denlı konferanıındı in 
gllfz •e ltılyao del.,gelerl ara 

ıında mOaakereler lnlut11 ut 
ramııtır. Bu lukıt• ne alyııııi, 
ne de teknik bir ıebebten Heri 
gelmlı deAlldlr. Y aloız bıltba 

zır 'faılyet değltmeden ltılya 
nın hiçbir uıoabede ıkdetmek 

tıtemealnden ileri gelmlıdr. 

Londra 28 (Radyo) - De· 
nlz konferansı Çtı'feolerlnde 
hılyı'oıo anlaımıyı tmud•n 
lıtlnktf etmekle İtalyan dele· 
g11yoannuu konferansı terkey· 
ı~mtı aayılamıyıcı#'ı aôylenmek· 
te ve lt•lya'nın k•rereoı 18 ler 
komltHlnln toplınmı terlbl 

28 $ubat 936 cuma akşamı 7 den itibaren yepyeni ikı büyük film birden 

olan 2 Marttan ıonraya tehir 
ettiği bildirilmektedir, 

Londrı, 28 (R•dyo) - hıl 
y•'nın denlı ınlaımHını im· Bir Aşk Böyle Bitti 

ı>AUI .. A VESEELY, VILLY FORST •e 

BUH·RAN BiTTi 
aad•n lıdnktf kararı kat'f de· 
ğlldlr. 2 m.rua toplanacak olın 
18 ler komlteııloln tnılyelerl 

alryhlne olmmzH bu kararından 
dônecektlr. 

yona çarptırdı. 
Parla, 28 (Radyo) - Atloa 

dın haber veriliyor: 
Yooan kralının otomobili, 

bir kamyonla çarpıımıotar. Oto 
mobil, blısat k.rıl tarafındın 

idare· ediliyordu. 

Alman ftniversite· 
sinde Tören 

Berlla 28 (Radyo) - Belde· 
berk ilnl •eralteılnde bir tören 
yapılacak ve Almın rlca1ioln 
blrçoğo b81ır bolunıcıktır. Bo 
tören için muhtelif memleket· 
ter ilnl'ferıltelerl heyetler gön · 
dermlılerdlr. Yılnıı Okeford n 
Gembrlç Gnhereltelrrl banı 

lazam ~örmemlılerdlr. 

Bitler 
Afgan dış bakaoını 

kabul etti. 
Brrlln, 28 (R•dyo) - Relel 

comor M. Bitler; Berllo'de 

holdnmaktı olan Algın dıı lıt · 

lerl bakanı Feyal Mobımmed 
Hını kabul etmlı ve kendtılle 

uınn mGddet görtıomClotftr. 

Muğla'da 
Hava Kurumuna 
yardım hazırlıkları 

Mugla 28 (ôıel) - B•lke· 
•inde dtln bir topl.utı yıpıl 

mıı, Kurban bıyram1Dda uçak 
cemiyetine ne eekllde yardım 

~dileceği görftot!ılaıtletOr. Top 
lantıda bulooanlard•o birçok · 
ları, korbıu paralarını cemiyete 

nrml,lerdlr. 

Fransa'da Saylav 
Seçimi Yakındır .. 

Parle, 28 (Rıdyo) - Yakanda 
baılınıcık olan ııyll'f ıeçlml 

milnHebetlle Parlı baş plııko 

poao btr beyaoname neıretmlı 

'fe eeçlm mGoaeebetlle yapıl•c•k 
toplıntaları blçblr pıpaaıo lıtl · 

rak etmemesini blldlrmlıtlr. 

Papa ve lngiltere 
V•tlkao, 28 (Radyo) - Pıpa 

bftyük menalm ealonunda dan 
lngtltere'olo yeni Vatlba H· 

f irini kabul etmlıtlr. lngtllz 
1cıf iri ltlmatnamealnl Pıpaya 

nrmle •e Frınıııca bir nntuk 
lracl etmlıtlr. P•pe da yeni 
kr•I için arzı tazimat 'fe tık· 

ALBERT PREJEAN, DANİELLE DARRlEUKS lskenderiye.'de 
Boyok Yangın . 

1
• dlHt eylemlttlr. 

Bu şaheser programdan herkesin istitade edebilmesi için saat 
yediden itibaren birinci mevki 25 Kuruştur. 

SEA 'SL.1R.4 DIKKA1 : saat 3 te BiR ASK BÖYtE BiTTi 5 de BUHRAN BiTTi 
., i ,, ,. ,, ,. 9 ,, " 

Paramont j urualda : En son dOnya haberleri, gayet 
gOlilnçlil canlı resimler .. 

hkenderlye, 28 ' (Radyo) -
Do ıabab, gGmrak ıntrepola· 

rıoda bOyGk bir yanı•• olmuı 
tor. lllrçok m•llar kurtarılım• 
nk yanmııbr. Zar•rıo, 12 mil 
yon frangı nrdı~ı eôylenlyor. 

18 ler komitesinde 
Cenene, 28 (Radyo) - Oa· 

ıeklıl"r komlteıl Portekiz dele· 
geıl rlya1cıtlnde 2 marttı top 
lanacaktır. Şimdiden azalard•n 

bfr çoğunun içtim• için hHtı· 
ket edecekleri hakkındı bıher· 

ler getmlt•lr. 

ne yazıyorlar ., 
letanbol, 28 (A.A) - ~ 

gftokft Tın gaseteıl ge~ 
hldlaelerl ile meıgol ~ 
de'flm ederek, japoD .ı~ 
gftttClğCl geniıleme b 111". ' 
ıoa ıenelerde mfttelll• -~ 
klbedlldlğlnl, fık•I ~ 
de'flet ad•mlarıoın bo ~ 
dıbl ltldıle tar•fl•r ,,; 
oldojtono kıydettlkte• """1 
imparatorun nafoıoDll !:;.
rak mtlfrltlerl llldale ., ~ 
beklenebllece~lol UA':.,..;;t 

Son Roıla da ayol k1' tıJ 
menaob•hıederek, 1° Is rl 
dteelerlnlo, yalm• bOr' •"" 
y•noa kıyalarında del'

1
• "1 

plyHellnde ee bftyOk 

doğuracağını kaydedl~ 
Yonoe Nadi, Co ~ 

petrolOo modern h•1-:,. ~ 
deki baycık ebemmtyel ~ 
ileri adrerek, memle~ ... I 
petrol endGııırleloto '
nl korolmaıını ıırar ;.-: 

Asım Uı Korood•· "':.~ 
' bJll ,,,,,__. 

deki ıoa hldhelerl ıı .. ~ 
bu m~mlekettekl rtb,. 
Fr11oaız'ların zorlu ,..,~ 
n a11yooall •tlerlo 11 ~ 
den lbdret olmıd•-181111 , 
nın Surlye'yl mobt~ eri I' 
parçalarına ayırm••• 11" ~ 
llye emniyet edemlyere "· 
tf'n getitdiğl uaı11rl•'1 ' ~ 
ermenllerl yerli bıl9'•• ~ 
ıerm11ının, TergUerlD 1 
nın bu rabıtaızlıktı •1

' 

olduğunu eöyllyor. 

Amerika IJe"' 
letleri Arasırı 
Paraguvay'ıo ~f 

Vaılogton 28 (~I 
Dıo lelert mOateıırl tl'.J 
TomH Vol, Cenobf • ~ 
letlerlnden di:JrdftoO;.. '1J 
ılllerlnl ayni zı..,. ,.,,.;] 
etmietlr. Bo ırıd• ~J 
yeni kablneılnfD 11'' ti" 
r•fıada maıakerede ~ 
maıtor. ~:J 

Neticede, yeni :... 'J, 
ıulbon6 kabal e -_,,,~ 
tudlkl IG. oman• k ... J . 1 , 
mittir. Ee11cın ye• 4' t' J 
relıl miralay Ntk0~ tJI') 
eMıını kabul etdl1 ,,,.. j 
tir. Mekıfka bOlıOcl" ~ 
ParogaHy htkt\111e 
den taıc:Hk etınltlfr. , 

Çin KonıOJJ111 

Faaliyette·~,_, "il 
Şangbay, 28 (it ıdl ..,,. 

de komOalıtlerlo e .,ı.._,J 
monffıkıyetler 1118 ~ 
m6nlıt kav•e""' ,_f.'I.. 

, 1 ııo 
ıarkmık •e yen ı.te J 
kezlerlle tem•B " 

temektedlr. ~ •• Çin bakua1etl 
111

.., 
badodlannd• ..,o Of 
lttlb11 eımlılerdlf· ) "'..t 

Parla, 28 (ıt•dJ;.,}l 
Çinli komGnlıt ( 1ıof)~ 
rlnl geçerek (T•P" çı~Z 
ytır6mektedlrler· ~ 

_..2 .... 
doları, lcab eu0 

"' 

lırlle blrleoerelı 'A 
ıııı . 

imhaya ç1Jıoae9 ~ 

Yeni Çek d•_r: 2 
Prm~, 28 (R•~1:4 

lonkya dıı ıııer ;iJ 
d·f 

Kımll KrofleD ~ 
olmaıtor. .... 

Ho bebolıA1 9' 
"'' Bocca lf• etdl0 , 

ten Dulla • 0 J{ ,_.,, 

rinde bulua1110f• 

d•Alldlr. 



Çimdık 

HABERLERİ 
Dllşllndftklerim ••. 

Muallimle-

-----·--·----
Direktörlnli; öğ· 

"Konferanslar j -.•. 
Bu akşam Asans6r'de 

koof erans var 

Sebze Ve Meyva Satış 
Kooperatifi Kongresi. 

C. H. P. Uyönkurulu b<Uiln 

meclisi de seçildi ve parti ocaklarında lnkıllba dair 

karar verildi. lrnnferanelar verilmesini karar 

içti mat Yardımda 
Topluluğa Doğru .. 

ltkmekteb himaye beyetlert, 

Htmıyel Etfıl cemiyeti. 
ÔkeOz çocukhırıt yar4ıQJ Qo 

mlyetl, 
Balkevlcrl soy111l yardım ko 

lu ve belki, bir lkl tanJ dıth9' 
ııağı yukarı •yol yolda, ıtynl 
dan lc;ln kurulmuı birkaç tn· 

_ ....... ~~--.....-------
retmenlere bir bil
dirim göndermiştir •. 

K oo per at iti ıı yeni idare 

Muılllmlerlo çalışma birlik· 

)erindeki •~ birlik ve beraber 
llğlnfn tıbli bir neticesi olarak 
maallfmlerdeo bazılarının ken 

dlllklerlnden veyahnd yapılan 
tavsiyelerle hlrlblrlerloln sıoıf· 

larına gldlb yarım g6n, bir gfto 

birbf rfoln tatbikatını gördiikleri 
ve bo beraberlikten kendi 81• 

nıf larına da çok defd değertl 

tecr6belerdeo alınmıe mfiblm 
g6rgGler getirdikleri, talebeni 0 

bunlardan istifade ettik teri mem 

nonlyelle görtilmüttür. 
Kcıltor dlrektörlOğOoden bd 

liin mektepler baemualllmllkte 
rloe gönderilen bir bildirimde 
denlllyor ki: 

"Ayni sınıf muallimi arka· 
da~lana kendi öğretim 'fe ter· 
b.ye işlerini daha iyi 'fe daha 
tlerl muvaffaluyetlerle yftrOtme 

lerl için bu işleri başba~a be· 

raber dOşOnftb taearlamak ve 

bonon yanında bu elblrllğl ese 
rlnl iş sahasında da görmek için 
kullandıkları bu kuvvet n 
zamanın değerine olan foanım 
dolayıelle arkadaşların kP.ndl 
içlerinden gelen bu glrlşmele 

rlne kartı sevincim bOyftk n 
içtendir. 

Ber zaman vaılfelerlnf daha 
iyi yapmak için arkadaelık duy· 
gusuna dayanmasına bilen bir· 
birlerine yardll, birbirlerine 

muallimlik ve öğrencilik yap · 
m•k gibi ytıkaek. it ederini 
ciddiyetle ve tourla içinde Y• · 
şatın bu arkadaşları ve gittik· 
lerl sınıf tarı bana da bildirme 
lerlol dilerim ... 

16 Yaşında 
Bir Çoban. 

Tabanca kurşunile 
ölmnş bulundu. 

Ôdemle'ln Burga:ı knynnde 
bir vak'11 olmuştur. Abdullah 

oğlu Mebmtd'lo c;:obaoı Kabar 

oğullarından topal oğlu 16 Y•· 

şıodı Salih; tıbıncı koreoolle 
yaralanarak ölmOştOr. Vak'anın 

ııebebl hakkında mahalli adli· 
yeeloce tahkikat yapılmaktadır. 

Bıidlsenln bir kaza eaerl ol· 
doğu tahmin edlllyor. 

Osmanlı bankası 

sahtekarlığı 
Oıımanh baokuından sahte 

senetle 4500 IJra para almakla 

maznun Kutadası e ki e\•k.af 
memuru N el' l 11 o o ağırcezada 

muhakeme 1 neticelenmiştir. 
8akkındakl karar bugQn tef· 
him edllecektlr. 

Halkevinde akın 

arzu Oıerlue 1 mart 936 pazar 
gooa akşamı aut 20 de ikinci 
defa olarak temeli edlltcektlr. 

{Akın) dan başka monoloğlar 

dı yıpılacaktır. Davetiye yok· 
tur. latlyen hftlfin yurddaşlar 
gelebilirler. Haber ıldığımıza 

göre {Akın) plyeıl gelecek hafta 
ilk mektr.pler ıon ıınıf talebe'l 
için de temeli edilecektir. 

teşkilatlanmasına 

Dno Balkevlnde lzmlr ve • rarı veıllrnlıtlr. İdare mec 

elvan eebze ve meyve eatıt ko Jlıl seçiminde Oye olarak Boca 

operallf inin yıllık toplantısı belediye reisi Nazım, Narlıde · 

yapılmıvtır. Toplantıda Ziraat re'den Remzi, Balc;ova'dan Bu 

bankası mOdfirfl Aşkı Erco hisl ve Oamao, Ôroek kôyden 
Tnrkof le mndnrn ZfJa Orgun: Basın Celil ve Comaovası'odıo 
Ticaret odası umumi Utlbl lbrahlm Receb kaz11nmışlırdır. 
Mehmed Ali de bulunmuşlar MOrakfpllkler seçiminde de 

dır. BOkümet komiseri sıfa,lle Ziraat bank11ı kredi şef 1 Beh 

vllAyet tdare heyeti Azasından çel •e istihbarat oef t Celil ka 
Rami balunmuttnr. zıomıtlırdır. Satış kooperattf t 

Kooperatif evvelıi yıllık top teşkllAtlaoma kararrnm İzmir 
lantısına 41d merasim yapılmı~, lklısadi hayatıodı mfihlm bir 
faaliyet raporu okunarak tasdik değlelkllk yaparak koopratlfln 

d 
çok g~oı, le görmeelnl temin 

e ilmiş ve l'ğleden sonra fev k 
1 

d edeceği, bu sayede yae meyva 
a 4 e bir toplantı yapıl ve aebzelerlmtzlo ihracında da 

mıştır. Bu toplantıda ko fi muu akıyet elde edlleceğl 

operatlf in teşkll4tlınma ka kunetle tahmin ediliyor. 

Mahkenıelcrde: 

Karpuz Yüklü Arabaları 
Geçen Otobüs. 

Bir kişinin ölilmilne7 iki kişirıin de yara· 
)anmasına sebebiyet vermişti. 

Yedl ay evvel Çlc;:ekll köyft • kamyon şoförQ lbnblmln de 

civarında bir kamyonla bir oto baoa durmam için t~aret ver 

bOı kartılaşmıo ve otobChfto dlğl sırada kolu kırılmıt oldu 

so\ tarafında camurlok 'Üzerin 
d 

guou öğrendim Kabahat kam· 
e ayakta duran 1" ıındarma ıh yon şofôrftodedlr. Benim ıu 

mcd ezllerek ôlmft~, ş6fôr İb 
hl 

, çam yoktur. Virajdı ansızın 
ra m fn tolu kmlmı" ve oto 
b 

v kartımıza çıktı. 
Dete bulunup bir kolunu dı oar k Kamyon eoför6 İbrahim lıe 

1 çı armış olın arkeoloji ta 
lebee!ndcn Ekrem'ln de kolu dcmltılr ki: 
zedelenmişti. Bu mOhlm 

010 
- OtobOs, kerpuz yftklü 

mobil kazasına sebebiyet ver arabaları takiben yOrOyormoo 

mek suçundan maznun ol .. rak olH idi. Blçblr kaza olmazdı, 
otobih t6'ör6 Alman Mehmed fakat Alman Mehmed, acele 

le kamyon ~Mora lbrshlm'jn öne geçmek htedl. Oradı ne 

mtıbakemelerlne ığırcezada dGa •lraj ne de ba,ka blroey vır. 
bıtlanmıttır. Maznun Alman Fıkat onun acelesi n tedbir· 
Mebmed deml&tlr ki : slzlf~I, bu nk'aya sebebiyet 

- 62 numaralı otobcıs yolcu vermfotlr. Benim hiçbir kaba · 

ile dolu idi, lzmlr'e geliyorduk. hatim yoklar. 

Yol Oztrlnde bir jandarma Bu lfıdelcrden ıonre nk'ı 
mavzerini Hlhyarık durmamızı mahallinde yapılın keefe ıld 

işaret etti, durduk· otobilı için 

laştırmı&tar. 

Bu karar netloeıt olarak ye( 

yer kooferaoelara batlanmııhr. 

So akıım saat 20,30 dı Erkek 
muallim mektebi mOdftr moa 

'flnl Reolt ıarafıodıo C. B. P. 
Asansör ocağında ( lnkılAb ) 
mevzulu bir kooferaoı •erile· 

cekttr. 

Çocuk balosu 
Bugftn öğleden sonra İzmir · 

palH ealonlarında OçOnçft kos 

uımtG çocuk balosu nrlle · 

cektlr. 

Yunanlı emlaki 
Milli eml4k mftdftrlOğftnce, ya 
kında mOblm mlkterda Yuoan'lı 
emlAld eatı~a çıkarılacaktır. 

Bunların llıtesl h11ırlanuaıotır. 

Bu mallar gayri mObıdll bo· 
noıa tle satılacaktır. Ltstede 

Yunao'Jılıra ald bağ, bahçe 

ve tarlaler da nrdır. 

Erkek Mual-
lim Mektebinde 
Talebe Toplantısı 

---· .. -··--- Ba~tarafı 1 ci say/ atla -

Adliyece Erkek M udllm mek· 
trblndeld yaralama bldleeel tab 

klkatıoa deHm edilmektedir 

Üçtıncü Mtlstautlkllkçe tecavOze 

uğrayıb yaralanın mOdOr mua 

vlol Reşid ile bademe Abdur· 
rahman'• 'fe b4dleenln e•bhle 
rlne davetiyeler gôoderllmlıtlr. 

İfadeleri alınıcakhr. 

Kbım; bezı 1rkada~ları tıf\· 

dağı için kendlel de ell&b tat•· 
dağını le bunu bir görenek 

olarak yaptığını aöyllyerek ha 

rekellnln ağırlığını ıullmak 
lstemletl. Fakat hAdlae için çır· 

tıdan bıçak eatın aldığı leıbtt 
edllmlotlr. .Mektepte Ozerlode 

eerar da boloomuoto. Avukat 

lardan yaptığımız tahkikata göre 
Kbım'ın hareketi, keodlelol 10 
eene ağır bapıe mabkt1m etti 

recek derecede ağırdır. 

tek kal.. 
Bu roOnferld tefekkl\ller, 

cemiyet lçlode, içtimai yardım• 
olan liginin tııkınlığına değll, 
11doce dağınıklığını delAlet 

eder. Bugftn(lo hayatında, bil· 
haH• içtimai teıt'!k.koller ha· 
kımındın, toplu çalıema ıleteml 
hlklmdlr. Organize edilmemle 

ve binaenaleyh mürtkabtııl de 
o nlebette gOç olan dığınık 
nrlaklar, ne kadar eamlmi, ne 
kadar faal olurlarsa olsunlar, 

genle ölçOlerle p14olaetınlmıı 
kuvvetli teeekkOllerln varacak· 
lmrı rıeılceyl elde edemezler .• 

Ferdlerln bamfyetlerlol de 

bir merkez kanahndı tekllf 

etmek gerektir. Dün, lçtlmlf 
yardım, dilenciye Hdaka veril 
meal, zrkAt ve fıırenlo r11tgele 

dağıtılmaeı, mahalle kôeeılnde 
bir zenginin Oç yetim çocuğu 
etınnet ettirmesi eeklfnde te· 

J4kkl edilirdi. BugOoOo telAk· 

kll!l onu yıkmıetır. 

Dilenciye eadaka vermeğl 
artık latemlyoroz Hunu, cemi 
yellerin kanalından ve tam bir 
ıaabetle yapmak f tlyoruz. Zıs· 
kit ve fıtramır.da da ayol en 

dl~e hlkimdlr. Yani dağınık · 
lıktan topluluğa gidiyor, ferdi 

b11ulyctlerl mOsbet kıymetlere 

çnirmek letlyoruz 
Binaenaleyh bir eeblr lçfndr. 

ayol maksadın yolcu~o olan 
teşekknlltrl va onun nrldatıoı 
tek merkezde toplıyarak, daha 
yOksek rakamlarlı d•ha çok te 
yapmınıo e111larını araJtırmak 
gerektir. 80, 0111 olH, tik ve 
ortamekteblerle mekto:bıfz yav· 
rulara, bunların ebeveyolerlne 
yardım olarak şubeler ıyrıla· 
bilir, fıkat dlrelı:ılyon gene ıek 
merkezde olur. 

Btıe öyle geliyor ki, meaell 

bir terbiye, bir havacılık, bir 

epor iti oaBıl organize edlllre~. 
lçılmaf yardım dı ayol ıektlde 
dftsene konm•lıdır. 

Or1ıan Ralınıi Gökçe 
d ' e r~r yokta. Çımurloğon aze 
rlne blnd" 1 ve eağ kolonu eo 

rapor okuomuotur. Banda, ka 

zanın olduğa yerde Tlnj bu· 

lunmadığı ve kazaya töför Al 
mao Mebmed'ln acele ile kar· 

~----~~----,--~~~--

Tor kiye-Almanya Fransız'ların Bı-
raktıklnrı Mallar. förOn oturduğu yerdeki came 

kAna soktu; bu suretle Çiğli'ye 
kadmr gelmek istiyordu. Ben 
itiraz ettim, bir kaza olıblllr 
diye dOeılndftm; içeri girmesini 

söyle~Um, hatt4 fçerdekl yolcu · 
lardan biri koçak çocuğuna 

oturduğu yerden kaldırarak jan 
darm•ya yer açtı, buna rağmen 

jandarma Ahmed; çamurluk 
üzerinde gldec~ğlnl eöyledl. 
Mtcburen otobo3(l hareket et 

tirdim, bir mOddet yol •Idık 
tan sonra bir 'lrıjda bo@tan 
yillı.IQ ile; arabaya rastladım 

Bir mllddet bu arabaların 

arkı ındao yol aldım, nihayet, 
fıreat bularak öoe ı;~crn~~e ça. 

~aştım, birinci araL11yı geçtim, 
ıklncl arabanın htzaınndı tkco 

birdenbire kar~ıdan kamyon 
görOndO, kamyon aoförOne dur 

maınnı loaret eıtlmıe de aldırma 
dı; yol dardı, otobüs ve kam 
yon birlblrlne sQrQnerek g~ç 

tiler. Çamurluk (lzerlndekf jın· 

darma Ahmed; lkl otobOı ar•· 
aında ezildi, Ekrem tsmlode 
birinin kolu otoblhteo dıtarıdı 

imle, o dı ezllml@ Sonradan 

poz arabalarının ônOne gemek 
latemeelntn sebebiyet verdiği 

yazılı idi. l\hbkemcce o nklt 

karpuz yOklO olırak yollarına 

devam etmlt olan araba eehlp 

lerlle ııöför Mebmed Tedlk'ln 
eahid olarak dlulentlmesloe karar 

letaobul, :.28 (Özel) - Al· 
man 'larla akded,ct:ğlmlı tlc.rd 
muahedeıl için görOomeler bao Paris'te mOzakerc var 
lamak ilzeredlr. Inaobul 28 (Özel) - Cu · 

1 
N-b • E l 1 murt yet merkez bankuı moda 
~ elÇI czane er rO SılAhlddto, Perlı'ıe F11nııı 

vr.rllmfş ve muhakeme başka ' 

bir gOne bmıkılmıetır. 

Bu ıktam Baedorak'ta Sıh· 

hat, Karanılna'dı E~ref, Ke· 
mtr'de Kamer, Eerefpaşs'da 
Eşref paşa ecunelarl açıktır. 

ların memleketimizde bıl'lkmıo 
oldukları eeklz mllyon llr•l k 

dövizin ıur~tl ıedlye!lnl gö 

rüemektedlr. 

~ 
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Ate~İn Hiikimİ . ' Neleroıuyor?I 
";' Bir milyon 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları dolarlık bacaklar 
İkinci Kısm - NAPOLEON •e KLEOPATRA 

Tam bu ısrada kapıD1n ge· 
nf i perde al birden kalktı, içe· 

rly6 bfrc;ok ııUAheodazlar Adeıa 
hftcom etliler. Baılarındakl 

ı ıblt, Arab kıyafeılodeld adımı 

hard ederek: 

- Şa haydudu totunoz, 
zindana arınız! 

Uedl ve genç kadına iği 

lere.k: 

- Teaadtfen yoldan geçtr 

ken hizmetçilerinizden blrlslolo 
lmdad istediğini gördük, lçerld., 

bir hırsız oldo~ooo anladık. 

Hu eayede tam Hktl ode gel· 

dik. Bu balo haydudun yftzüoü 
bir daha görmek elze naalb 

olmıyacaktar. Çftnkil yano ka 

fıeı koparılacaktır, 

Oedl. Gazel Bellllot: 

- Bay zabit... Ba bir hır· 

tuz ... 

Demek istedi, fakat 
fak olamadı; boğazına 

tıkandı, olduğa yere 

kaldı. 

monf· 
blrşey 

daeta, 

Hizmetçi kadın ve askerler· 

den birkaçı gaoabkAr zevcenin 
yanına koetolar; ayıltmak lc;f n 

tedbirler alırlarken Fare, aldı· 
talmı~ kocı, bir dlJslz gibi 

aakerler tarafından itilerek gô· 

tOrftlmtğe baılındı, 

Kendlel için meş'um ve 

menfur olan bo odanın eılğln· 
den dışuı geçerken genç mil 

lbimln gözlerinden iki iri yış 

dımlaeı -Hiçbir klmeenln na 

zarı dlkkıtlui cclbetmeden-
da,ta. 

Nıpolyoo btUiin işini hıra 

karık ıe•gllt Kleopatra'eının 

yanına kottu. 
Oda hfzmetçlııf oto tedbirleri 

ııayeelode gOıel kadın biraz 
daha f ylleomlıtl. 

- Sonu Var -

M. Riket 
Habeşistan 'a 
gidiyor, Mussolini 
ile de konuşacak .. 

Loodrı 28 (Radyo) - Deyll 
Ekapre~; sermayedar Rlket'lo 

tayyare ile Adle · Ababa'ya ha 
reket elliğini haber oermekte · 

dlr. Bu g1Zete, Rlket'ln Roma· 

yada oğrıyacığını ve M. Moe· 

ıollnl ile görftşeceğlnl yazıyor. 

Londra 28 (Radyo) - M. 
Rtket Adle Abıba'y• hareket 
etmfotfr. 

Fransı7 akademisinde 
Parla, 28 (Radyo ) - Dan 

on yedi akademlıyen akade· 
minin haf tahk lçtlmaıocla bo· 
luoarak yeoldeo aeçllecek aza 

lar hakkında mftzakere etmiı 

terdir. 

26 Martta M. Andra Renfor, 
M. Şome tarafındın, 23 nfean 

d11 Klod Farer, Plyer Beova 

tarafından kabul ve takdim 
edilecektir. 

Diğer iki namzed Lol Mllleı 

ve Loayen Berar'ıo ne zaman 
kabul edileceği henüz malum 

deslldlr. 
Ve, ttrk.la bir 

kendi lr.endlelof": 

- Mukadderat 

Dedi. 

Arab 

gibi l __ B_o_rs_a_da __ ] böyle f mlş!. 

-8-
lntikam hissi v~ vazi/eperverlik 

Gazel HelJflot kendisine 

geldiği uklt, mOtblı bir bum· 

ma ve hezeyan içinde idi. 
Bonon lçio, Kablre'de bir 

Fransız Atleal nl'zdtode uzun 

bir zaman buloomue Normao· 
diya'h bir Fransız kadını olan 

oda hlzmetçlıl hemen generali 
haberdar etmek mecburiyetinde 

kaldı. 

Üıiim satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
"'201 

~ 

M. j . Tartn. 13 
107 Portakal z. 12 25 
77 Alyotl bira. 12 50 
52 Y. 1. T111At 14 25 
37 T. Debbas 11 
20 Bealkçl z. 13 50 
17 P. Klark: 13 50 
15 Vhel 14 
9 S. Emin 14 
7 Ş. Bencoyo 12 50 

458 Bo~ftoka aatıa 
494933 Dtınkft yekun 
495481 Umum .. 

Zeytinyağı satışları: 

Kilo Alıcı K. S. 

K. S. 

16 
13 50 
14 
15 
11 50 
13 60 
14 50 
14 50 
14 50 
12 50 

K. S. 
87 50 

Bo fotoğraf, Amerikan arllat· 

terinden matmazel Fay Marbl· 

yl göstermektedir. Ba aktrlalo 
bacakları bir milyon dolan 

ılgorta edilmiştir. Londra eah· 

neılode çok yakında bit rnü 

de görftoecektlr. 

En güzel patinajcı! 

Garmfı'<e patinaj kralfçelf ğl · 
ol kazının leveç'll Sonya He-

nle olmdl Parls'tedlr. Ve yirmi 

kadar en dilber patinajcı kız 

ve kadın ırasında, cihan pati· 

nıj kraliçeliğini elde etwek 

için çalıemaktadır. 

Parlı gazeteleri, dilber lı · 
veçll'nlo Parls'te d~ blrlnclllk 

ktzanacağını tahmin etmekte. 
diri er. 

Sonya'nıo en korktuğu ra· 

klbl resmini dercettlğlmlz dil· 

ber ve haoarı G. Bilf ler'dlr. 

Napolyon ise, Elli beyin 

earayını dôodilğd vakit mfthlm 

miktardı tahriratlı karıılıemıo 

hanları tetkike bıılamıştı. Ay· 

nl zamanda erkioı harbiye 

relııl general Bertf ye, Burrenfo 

n mıhod caeuı Lefukard ya 
nında idi. 

178950 Mo. alıcı 31 
40000 eıkl aatıo 24 24 Karnera ve... Çocuk! 

Sevdiği ktdıoan dıirealnde 

yerli ve Arab bir hırsız total · 

doğa haberini btıyftk bir bld· 
detle karoılailı. Tabii bu Ara · 
hın kim oldıığunu heoQz bllf'o 

yoktu. 
. . .. - ........ li:Z:'ıi2Zii19191;;;!!E~ 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip •e Baıyazganı 

Haydar Rüodü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

mildö.rü: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

lzmir İkinci Beyler so.ka~ı 
C. Balk Partisi hinaııı içinde 
Telgraf: tzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ: 
YıllıAt 1200, Alb aylıp 700, Oç 

aylığı 500 .kuruıtu.r. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone Gcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtor. -Gdııd geçmiı n6ıhalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

(Pirina yağı) 

Zahire satı~ları: 

Ç. Ctoei K. S. K. S. 
410 Boğdey 6 75 6 75 

30 B. pamuk 41 41 25 
318 ken . palıı. ~80 675 

l)iizt ltıne 
1 Uiloko ~ıızl'l .. mlzln yedinci 

'I ~ablftııloln ür;OocO ve dördüncQ 
sütunl11rıudcl İzmir ve civarı 

Telefon Turk Anonim etrk.-tl 
oio umumi toplıoll ruzname 
sloe tlAve llAoıoıo lmıasıoda 

idare müdürü l. Rapp yazılııcık 
iken l. Ragıp olarak yaolıı 
yızılmııtır. Dilzchlrlz. 

Davet 
İzmir Ticaret mektebi me· 

zanlar derneğinden: 

29 · 2 . 936 Pınr gaaa eaıt 

10 da mektep blnaaanda yapa· 
cağımız senelik genel toplan· 

tıya bfttilo mezoolarm gelme· 

atol llı\n ederim. 
Genel ıekreter 

Y. A,,Ah 

Sabık cihan boka ıamlılyonu 

Kamera 4 yaşında Treotar 

Prlçe'ye rlogte boka talimi 

yaptırmaktadır. 

Bo miat mini bokaör, Ame 

rlka'da Mlyaml'de yapılacak 

çocuk bolı.e ıamplyonluğuna 

hazırlanmaktadır. 

Reamlmlzde, eab1k cihan ıam 

plyoonouo mlol mlot bokeörQo 

yomruklarıoa yazan il gOlerek: 

arzettlğl görOlmektedlr. 

Rus-Fransız Paktı, Almanya 'nı,n ~e: 
her {Pine Alıoması Demek ~fidıt· 

~ ·o 
Leh'liler, Paktın Kendile~ini Alakadar Etoıed~,r 
Deyli Meyi Bunu~ .T~hlikeli Olduğunu, ~ı~aııııı•Y' 
teleri, :ayan Mechsmın Paktı Reddedecegını \' w 

Parla, 2fl (Radyo) - Fransız · 

Sovyet paktaoın taadlkloden 
eoora matbuat, parlameotoda~I 

miloakaşalardao bah~eylemck 

tedlr 

Bir gazetf", 
- Sovyeıler vakıa parlAmen· 

toda muvıaffakıyet knandılar, 

fakat Franııa'mn içinden gelen 

haldkt n dMln muvafakatı ala 
mad lar, 

Dl yor. 

Ümaolte Sovyet Franaız pak· 
tının fıydalarındeo babıedlyor. 

Romanya'dı: 

Bilkreı;t 28 (Radyo) - Ras 

Fransaz paktıoın taedlkl burada 

çok iyi kartılaomışhr. Slyaeal 
mahal il, bunu, Franaa'oıo salh 

arzusuna yeni bir dellJ olarak 

görmektedir. 

Pötl Jurnal : 

- Pa~tın ıaedUd hükumet 
huabına bir muvarlakıyettlr, 

çünkü muhalif ter serbest ha· 
re ket etmlalerdlr. 

Demektedir. 

Ôn; M. FJ4oden'in Ali mec · 

Hala do tasdik kuarını eilr'atle 
almağı çelışıcığını •e bir ra 

porll\r tayin edllmestıı i lstlye · 

ceğlof yazıyor. 

Malen lsı•, par14meotoda bü· 

yilk bir ekeerlyetle tasdik olu· 

nan paktın, blçbtr zaman 41i 

mecliste reddedllmlyeceğlnl ha· 
her veriyor. 

Varıova, 28 (A.A) - letls· 
nasız biltOn elyaei groblar ta· 

rafından tenkit edilmekte olan 

Fransız · Sovyet paktıom tH · 

diki haberf ol veren yara reımt 

ğazete Polıka diyor ki: 

- Bartu ve Lnal'ın bo 

pakt hakkındaki beyanatı hı · 

tırlırdadır. Bo beyanata göre 

paktıo Fransa · Polonya ittifakı 
ile hiçbir ı1Akl8ı yok.tor. Bu 
eeb,.pten dolayı bo pakt Po· 

Milyonlar 
değen yanlışlık! 

Bir telgraf yanlışı yftzüoden 

Vfyaoa'da bir tAbllo llç küsur 

milyon kron kazandığını a~y 

lerııek hayret etmeyiniz! 

Bir Amerikan film ıfrketl, 

tibiden hakkı kendlıloe veril· 

mit bir eseri o sahneye alı oma· 

eı için ne kadar pan latt!dlğlot 

ııormoetur. 

Tabi, ~000 rlolar f~ı,.mlt', 

(ekat tal?blne 311,000 dı11orlık 

bir çekle mnlubele rt.lllmfı;tllr. 

811 habt r, A vueıuryıt 'da şuyu 

bulunca eserin birkaç defe da· 

ha talebi gr.lmfe bu suretle la 
bllo bu kitap ytizOndeo kazancı 

Qç küsur milyonu hulmoe, bal· 
bukl t4blio telgrafına telgraf. 

hanede fızla bir ııı(ır yanlıe 

lıkla llAve edilmesi bu neticeyi 

doğurmoıtar. 

Kauçuk ffenler 
İoglltere'de lıOyOk bir eıınayl 

efrketl kauçuktan tren ve tram 

vay yapmığa çalıomıktıdır. 

Bu tecrübeler muvaffaklyetle 

netlceleodl~I takdirde raylı nak· 

llye vasıtalarında yeni bir devir 

baılayıcak lmlı. 

----- dt•toe blf .al 
looya'ya hiçbir taabhftt nrme mit, yalnız ken ıeıo'r 
mektedlr. açmamızı teklif e1 ıfll~ 

zı 0 

Parh 28 (A.AJ - Sıylavl.r zaman biz r• k 1091";1 
kurulunda 350 rey ile tasdik mes'ele böylece ~ak• 
olunan Jı'ransız . Sovyet pakta dan sonra gelen dıf· ..J 
aleyhinde rey veren 164 Hyln alakadar olmamıel•~eıetlf" 
afığıdakl gruplara mensup bu lı" eski borçlar oıee JI 

luomıktıdır. belledllebllir.,, k•''' "!J 
1 fşbJrllğl grubu, 1 radikal Parlamento bıt lb ' ... ~ 

eosyıfüt, 19 sol cenah ~omu r · verdiği lzah11tıD keO~ 
coııu, 5 alsae eaylavı, 18 sol oo eöylemlş ve IJO ....-., 
cenah radikal, 8 katollk Em. şekkar etmiştir. ~ 
demokrat, 9 çlftçl mo8laldl baıka bir celsede ıe ~ 
grubu, 12 radikal comorcu, ıulmak ilzere talik e) ,, 
29 Tırdlö merkez comurco Londrı, 28 (ıt•d1: ~ 
grubu, 37 cumurca birlik gra · zeteler, Roı · Fr•0'~~ 
bo, 15 moatıkll eaylav, 22 tısdık h4berlnl k•1 _. tll 

ıete•••~ 
saylav mezon bulunmaktı idi. Deyi Meyi) g• 

11 
r.ı 

47 aaylav da mftsteoklf kal· tın merkezi Avrop• ı. ,. 

maotır. 

Lımdra, 28 (A.A) - Alman 
haber alma bQroso bildiriyor: 

Sabah gazeteleri, Fraoııız Sov· 
yet paktının taetlkloe dair ha· 

beri tebarilz ettirmeden ve bo 

bueostı herhangi bf r tefsirde 

bulanmadan kaydetmektedir. 
Bu gazele diyor ki: 

Bu pakt, A vropı'da yeni bir 
buhranın çıkmaaını kolaylaı

hracakllr. 

Almanya; bu pakh kendi· 

elnt Çf'mber içine alan bir un· 
eur olarak tel4kki etmektedir. 

Diğe r taraf tan birçok Fransız 

mebaf m bu pakt haberini çok 

derin bir oıokınlıkla •e ademi 
memnenlyetle öğrenmişlerdir. 

Bedin 28 (Radyo) - Fran · 

sa Sovyct muısbedestnln tasdi · 

klnt Berlio matbuatı büyük 

mınaetlerle ll4o etmlı fakat 

hiçbir mOtalea dermeyan etme· 
mlştlr. Alman gazeteleri bo 

haberi esaeen akşamdıo ılmıa 

bolunuyordo. Bona ra~men 

blllttlzam neı;trlyıt yapmımıa · 

tardır. 

Alman elyaei mabaf lif, bo 

moı bedenin .lf raneız Ayanı ta · 

rafındyo kabul edllmlyerek 
reddedileceğlnl ummaktadır. 

Pırla 28 (Radyo) - Boglln 
Rua Fraosuı mukavelesinin mu 

eaddak eoretl Sanıtoya nrll· 

mlotlr. 

Berllo 28 (Radyo) - Havae 

ıjaoıııodan: Nazi mahaf ili, Sov· 

yet · Franıız paktıoıo tasdikine 

oaşmemaşlardır. Nazi parıial 

ıılyual kıeım şef 1 Kurenhurg; 
- PaL;ıın ta diki, vahim 

bııdl ı:t>ler doğurac kıır. 

u~mietir. 

Paıi@, 2S (Radyo) - l'sr 

lamenıonuo bugünkü ıopl :rntı 

eıoda Fıan!!a i 1e Ruııya araeındı 

başlıyacak olan tlcıui müoeee 
bat etrafın da mÜ7.l\kcn:ler ol 

mue ve ekonomi b11kaoı Jorj 

Bone uıuo beyaoalla bulun 
muştur. 

Saylavlardan (OolAeterl), Rus 

ya'oın Franea'ya olao eaki borç 
lara hakkındı ııôz ııôylemle ve 

bu borçların, hiç olmazH ted 

rlcl aorette tahelllol latemlatfr. 

Bundan sonra saylav Demonjt 

eöz zlarak demlıtlr ki: 

1926 yılındı ilk temaaımızdı, 

Roeyı, eakl borçl11 için ko· 

ouımılara glrtome81 kıbol et· 

ıtfO"" 
lelere sevkedecerı 1" 
mekte ve Frıoeıı ' 1 I 
nlo nazarı dlkk•tlJJ 

tedlr. / 

lspaoya'da , 
Kabin.e işle~ 

-:~1" Bir Sosyalıst 

kili ~· 
ispanya Başve d o) / 

Mıtdrld 28 (8• ft,,;_'f 
he bat sonlarıod• '1' ~ 
rar ederek lsp•0~,aJ' 
matt olan •011

1 ~ 
Yıo• Prlyeto bir be 10.,~ 

- Şimdiki k::ı ti~ 
emekçilerin k• .,.,ıı 
etmesi için, tıblllre",ıl~ 

b• ·~ larımıza göre c;ı 
ıf· • 

eylemesi J&zınıd 
1 

1>lt l 
b ç 1 'J bine ~leybfoe ,.~ ~ 

bulunmayacağıı. cılı 
gelince Mış dur• .1 

Oeml~tlr. Jlıa~r"~ 
Modrld 28 ( 181 

~-~ } .. p:ınyol ıırllı (t'rl· 
.. . ıh 

merkı·z \'t' ., ).: r' 
tl lrt'klörlOğ Oncr. .J ıJ J 

FlaıJue,, 
f .. jl<' ~ / 

lugiliz se 1 'ıt•dr'~ 
Pnrlııı, 28 \ fi' 

M· ı 
lı;tlerl bakao• ~·"ıJ ı'J. 
glltere elçlelol eır•f•' V{j 
Cenevre leleri dl• 

eeo•~ muştur. Bil ~"" 
den Frane•'1

1 
ot /ı 

oO ' me•'eıe.ı de "' eıet' I 
Kazazed ) / 

cJ1D 
Parla 28 (ili 

dan blldlrUIY0'~1rt' 
VU BoeP011.. tP 

tçlO 
kazazedeleri 

ut· 
hani yapıl1JJ1I 



Hata 
Tunı, sıra eııçluının alımda 

eeytınc11ını yanın gözlerlol 

ıtbdO, eOzdil. Sonra parmakla 

rını bf rdenbfre ıoılara çarptı. 

Çıkan acıtp ıeıler eankf ona 

blrteyl bıtırlıtmıetı: 

- Ôf, çatlayacağım, diyordu. 

Şimdi nerdeyııe çıtlıyacığım. 

Genç kızın bırçınlatmaaında 

hıklı:ı dı vardı. Bir senedir 

ı\detı tkl aıeı 1rasıoda kılmııtı: 
Semlh'le Turgut. 

lklılnden de vazgeçmek itine 

gelmiyordu· 

Turgut eportmendl, grnle 
omuzlu, genç, zengin yalnız 

lıbıllsfı!.: KOçOkten beri tını 
tıyordu. Ve üç senedenbcrl de 

bu arkadıelıkları gOzel bir sev· 

giye cJOnmOetO. Fakat babası 
hhıllılz bir klm!e•e kı "Uıı ve· • 
remeıdl. Hem sonra Semlb'Jn 

kemanı; Tuaı onu dinlerken 

ne kadar zevk doyardı? Semih 

tıbbiyeyi yeni bhlrmlotl. Çok 
iyi olm111 bil., bayatını kazan 

mıı demekti, ve Tooa'yı çok 

fazlı bir meyil de vardı. Tuoı 
çok defalar Semlh'e içini açı 

cakta bile... Fakat Torgotl Tor· 

got'un genle omuzları, açık 
epor otomobili!.. Sonra, Turgut 

çok gftzel yftzerdl. Bir gün 
ona hunları açmışh. Turgut 

yGzOnde tuhaf bir ıebeeeftmle: 
- DfteOndOğOn şeye bık 

• Demletl. 

Ne çıkar şekerim, ne çıkar, 
sen Semlb'le gene evlen· Bizim 
ınlımemlıe ktm karıeablllr. 

Donları dOıOnen Tuna oda 
nıo içinde bir aşığı bir yukarı 
gidip gdlrkcn, LlrJcnblrc gö 
zftne ımcıııının Koıehya'dan 
gönder dlğl nıo ilişti. Bunu da 
kim böyl L" ı · ' , e, ıç m ız koymuştu? 
Elini hemen uuıtı F k · a at vazo 
t'llrrfndrn kaydı y d • c-re ftofip 
parçalandı. DGıbaıon elnlrl T rr.cn 

una krndlol divanın ftelQnc 

atta •e ağlımıP,a ha~l11dı . Yozn 

koyun yatmıetı En esi o kadar 

hoş gözQküyorda ki o sırada 
içeri giren Semih dayanamadı 
hıberelzce rğlldl ve dudakla11nı 
Tuoı'mn cnaeılnde gezdirdi. 

e yoptııı.ını ıoladıaı 
1'.ı b uman 

hemeo geriledi. Fakat Tno 
hiçbir t L a G ıare-.et göstermemletl. 

ene yftzOlı:oyun şunlara söy 
lftyordu: 

- Sen de Turgut bugtınler· 
:e hına eplce IAlı:ıytaın! Hem, 

Söyle lhtlyatıız leler yıpmı! 
emlh duyanı sonra ne oluruz! 

Yaz Afi şaınları 
- Muıııafa Ôoey'e _ 

YSne karardı eulır, geldi kara akıımlar. 

Yine yanık bağrımda açh yara akıımlar .• 

Alı:eamlara; ruhumda bir elem, bir tbtfzn 
o.ıgalanar ezelden: derinden gizil bir bn. 

lnerkt!n her köşeye karanlık perde perde. 

Mor dağların ardında, gfiniln battığı yerde 

Tuıuıın alevleri kendi göulOmde sandım, 

Garip bir his, bir hasret duyguau ile y11ndım, 
Arzuml11 gençliğime mezar yaptığım yerler 

Lıhzada hayalimden geçtiler birer birer .. 

Bııka 41emde sanki o rOyalar Olkeal 

Bir serap glbl kaldı gözlerimde gölgeal. 

O tozla bağ yolları, o sarmaşıklı bahçe: 

Ki gizler bir hatıra onda kuytu her klS~e. 
Nerde gönOI eırdaeım baygın kokulu çamlar?. 

~erde o gönlfim gibi sessiz, durgun akşamlar? 
SöodO esmerliğinde akıımlarıo gençliğlm 

Gençliğimde gömüldil hep emellerim benim .. 

Ey, h111ta gönlOm gibi mahzun yaz akıımları! 
Göolftmüo uf, lelı:ealı1 durgun yaz akıımları ... 

lzmlr: Nafi: Al•dummı 
~~~--.... +~~~~ 

"Meçhôl A8ker,, 
Yolcu, yolun belki olur, uğrayın 

Zafer bahçesinden geçene eğer .. 
Karşına o sabra çıkarsa yarın 

Taşına güneşle çelenglul der. 

Sftlı.utun sindiği mihrap yerinde 

Orada diz çôkilp ığlıyau var rnı? 
O yOce varlığın tonç mabedinde: 

Bir dal matemlyle esen rilzgir mı?. 

Başka bular akan suyun tadım 
Zemzemi ındırır ordan lçerae; 

Saygıyla eelAmla adsız yıtıoı 

Yolca, yolan eğer ordan geçerse .. 

Anlımı toprağa eürdOğOm yerde 
hkımın f'vrensel ftnQ yatıyor, 
Sana kıble olsan, bir gönül ,,.r de 

Seyret gOoeş orda nasıl batıyor .. 

Mereloll: A. 1'argud Cökkurd 

Coşubta Akın .. 
· Meı'ud 

Ge!di bir koe gibi şakrak cevabıo 
Ooa karşı bilsen gl\nlilm ne yıkı~ 
Kalbin rikkati titrer o ruht11 .. 

Sevgi kanadını frıcltme ealrıa:. 

O klnadlar bu~On dılgalanıyor, 
Kalbimde eelnll renkl .r yanıyor .. 
İııtlkbal gillerken mızl k anıyor, 
Karanlık: ruhumun bahar d ı ay ın .. 

Senin kllblnde renkler tut 
E 

oşeun, 

'meller koeturup a•ldır d 1 " uro~suo. 
Bugftn ıen gönlftmde öten tek L 

B 
.. uısun, 

aılı:a bir mevıılmdc şakıma 11L AID., 

Ôıeo'e . 

Tuna bunu ıöyledlkten aonr~ 
arkııına döndüğft nklt iki 

adım öteılode oıelunlıktın t 
gibi d S •o Eogln denizleri mart lar a•ar, 

oran emlb'I g~rdft ve v 
gene ft lı: BtılbOller abeHe aheet" coşar, 

a Y ıo oyun kapındı, han. .M h 
g .. r büngnr a~lıma!ı bı~ladı. u ıbbet kanları bağrımdan taıı.r 

l' Ey seven gönilller cooubtı akm.. ' 

Maniler 
Hayaıımın gOIOaOo, 

Aıkımın btılbQIOıtın, 

Senden biç ıyrılımam; 

Kalbimde gömtılOıiln. 

GönOllere akıvıo, 
Ateı glbl bakışın, 
Beni dell ediyor. 

O edalı bakıoın. 

Kalpler hl ç bhlımez mlP 

Atıklar sevlemeı mi? 
Neden 011 ediyorsun? 

Üzdilğiln yetlemez mi? 

Bak! glSzlerln bp kara 

İçerelode aık ara, 
Uzun klrplklerlnle 

Kalbime açtın yara. 

Gel gönlGme ılfıt vorı 

Aılı:ımın sırrını er; 
Ben reni ee,lyorum, 

Sen de beni ıevher. 

Şefih Unguıı ----
Ayrılık 

'f ıllar günleri 
Günler yılları 

Sürllldedi 
Ne bir eeı 

Nede bir nefee 
Demedi ilmidini keı 

Uğuldayan kulıklanmdı. 

Çınlı yan 
Uzun dakika1an uyan 
Acı düdflk aealeri 

Ve dumanlanım gözlerimde: 
Uzayan 

Uzadıkça yaktaean 
Yakhıtıkça uzaklaean 

Tren izleri .. 
Y ıltar günleri 

Günler yıllara 
Sürükledi 

Ne bir ees 
Nede bir nefes 

Demedi ümidini kes .. 
Dudağımda ulak 

Kalbimde lnçkmk 
Her ao 

Bitmiyen bir hicran ••. 
Raif Gültekin ----

fllkfime Doğru 
- Or1uın Cem' e -

Paslı kaldı kılıç kında 
Bize durmalı: yaraoır mı? 

GörülmOoıGr her akında 
Bize durmık yıraoır mı? 

Tark'ten, yağı dayak yerdi 
Nice yıllar dit bllerdl. 

Dlleğtne timdi ertll. 
Bite durmak yarııır mı? 

İçim yandı tçlo Jçlo 
11Turao., benim değil niçin 

Elindedir o bir biçin 
Bize durmak yıraeır mı? 

Yer bulmasın ıfz de ıızı 

Atauızdan aha hızı 

El ediyor "Toran,, kızı 
Bize durmık yarııır mı? 

Köy Düğünü 
Köy bu 11b11h, n: 1coşkö'O: n~ ııvlı:ın, P.~ pef'.,lt 
İhtiyarların bile dQğrulmuı bOkılk beli 

K.öy gençleri tuttormut bir t()rkQ velveU 

Her yerde oğoldıyor bu tıokıo ıuıt'" aell 
Davulun yaokulırı ko~tokçı dığdın dığ11 

Zurnamn keskin aesl çarptıkça her kuhtA• 

Köy gençleri oynarken 11tdırıp ıola ıığ11 
Dlloerken iU yına dağ vuroyQr toprıg~ 

Kızların gönencini ıeyredlyorken bula 
En b!11fı kalpler bite eıuıhyor ptk faJ111 

Oynarken, yarıııyor 11nkl hırçın poyraıl11 
O döndOkçe 11nolnr ozon 11çlıra nazla 

Gençlerin taıkın ıeıl göklerde yOkaelfrken 

Bugnn fazlı ıevlaen buı;ao pek futa gOleq 

KöylGnftn ~Goeoolol ılmdi oranladım beq 

DOğ0110 oluyormuı Gül Fıtmanan Allylen. 
/Jcllds A kbuluı 

..-----+•+--,_....-

Ez i ıı c 
· N. Suna · yı 

H•IA durm11 göolftmOn dtnlılnde dalgalar, 

Rill kalbimin ıôLmek iııter klyaların1 • 

Ôyle hızla ruhumun eteklerini yılar, 

Ki.. 811' andı anlıt11 göatermeden ya11nı. 

Hıyaıı arar gibi o kadını ararım, 

Zevkimi ne kumralda ne earııında 
Btdnl ıevmedeo ben ah •aktın da 

Nedir beni bığlıy.u konet? N11dlr 

buldum. 

yoruldum, 

ıorarım? 

Bugftn ıetır.b ve gam göoUlme yelpazedir. 

Eearet dlılerlnln pençeılnc geçtim ben 

ÇOrfttecek tenimi bıngl me11r Jdmblllr 
Kendi kanımı kendim ıusam•dıo içtim hea. 

/. Şeyda Sevin 

Karşıyaka' da Bir Otomo 
bil Kazası Old ıı. 

·-·-· Oıvara Çarpan Bir Oton1obilin için 
deki iki Kişi Yaralandı. 

Dftn ıaat 11 de Karşıyaka'dı 

Soğokkuyu'da bir otomobil ka 
zaeı olmut •e iki k:tıl yar•lın 
mıııır. Tıhklll:aıımıza göre bza; 

otomobil ıoförft Kemal'ta dik· 
kıtelzlfğlnden olmuıtur. Mene. 

"Gönltlmle Başbaşa,, 
- Celül Sıbir Ero:ıao'ın ruhuna -

Göoill, bu aşkın yolunda 

Gene yalnız yayı kaldın 
Bin sevginin razgArlle 

Çırpınan birine daldın 

Bahtın, çiçek mi ıçmıdı, 

Suyu mu yok ıopnğının? 
Gftı mft erletl bağına 
Sevmek, ıevllmek çığının? 

Hayatına renk vermedi 
Hiçbir ıevgloln ıııgı! .. 
Her birinden ne kazandın: 
Bir tek ılın kmtığı! . 

men beledlyeılnde makayyed 

4ıi numar•lı oıomobll; ıofOW 

Kemıl'fn ldareılode lar.nlr'e 
yolcu g11ılrmekte idi. S ıukka 

yo'dıkl •lrajda ıoför otomoblU 
iyi idare edemeyerek San Ba 

san'ın bıbçeıloe 11ptırmıı " 
otomobil bir dı Hra çarpank 

kıımen parçılanmıetar. Otom• 

bllde bulunan yolculardan Ser· 

dar oğlu Şılılr ile kardrıt Or· 

hın haf lf surette yaralanmıt 

lardır. Şoför iln de elleri bere· 

leamlıtlr. Kısa ıahklkatıaı la• 

bıtac11 devam edilmektedir. Şa 

fl\r ıotolmoıtor. 

Belediye 
daimi encfimeni 

Belediye daimi enclmeal 

dan ,arbıy doktor Beboe& 

Uz'un bışholı~ında toplaamıt. 

biriken lolerl çık11mıştır. •
... ~~ ... ~'•t·ü~n~ıcn;;ı.'~1';a~rc:a~n~':".~ .. :":~ ...... ~~ ... ~~ ... ~ ... ~ ......... .;!~~:::::.~~~ A. 'azmi Kıroımlı 

Ha 1 k evlerin de Gef_;en Bay;.·a-m-1n __ f_I a_r_a ... r-et-lı-. -1 n_t_i_b_a_la_r_ı ___ ..._ 
Adnan Önl'/çin Nilwd Kiirşacl 

Muğla, (Öz 1 Solda Sandıklı'da ulusal O)ıtnlar -d k lk llılk 
1 

, e ıyıar11111ıdan) 
1 

K ımıM an a an O)'nanırlı·en, ortada Sandıklı halkevinde. sağda ltfugla 
dı e: rnııla yıldönChnfl bura. aumııhr.d utlulama ;gftndftz (klSy) plyeılle (eoyalao btrıız) Sandıklı (Baıuel) - · Sın· 

pe.. parl L ve gece nam etmletlr 1 d d LI k ' uluıal •• geçrnlotlr 
8 

·• • ın a. omedl temıll edil. liıkh balknlnln Oçftnca yıldO· 
hılk gftnft kuılularnalı:. ı · a h Hılkevl başkanı tarafından mlş, şiirler okanmae, •ençllk ntlmtl binince balkın toplan· 

eti çok •Cl ı çıa ılkeYlerlnfn önemi •e bir y ı d e binlere b " ıe çılıeaııı n lık l b 1 
• a ına sOylnler nrllmlttir. Bal· maelle •e dlnleylcllerde çok 

e alk tarafından kutla ı ça 1111111• akkındaJblr kon· kevl ~ bıtlı:a mftıımereler: için heyecan •e ıevgl nyandıraa 
eranı nrllmlıtlr iki dnlrd d ha · e c ıırlanmıktadır. - ıOylnler n ulu11l giyimli zey. 

halkevinde temsiller ueren gc:nçlcr .. 
bek· •e kalkan oyonlar!le çok Bayram gece yarmndın ıoan• 
Cf)şkun ıe•lnç içinde katlatan· ya kadar ınk içinde deH• 

mııtır. Evlmb. kôyc61Gk ıubeet etti.. 
de ıçılmıttır. Akıımı yıptlaa Gencltr, halknlerlmlıl11 re 

;mııuaerede ealoaumuı bini jlme olan blylk blsmet •• 
geçkin aeylrcl ile dolmaıtu. fıldelerlnl tıkdlrlerle ınmıııır. 



flMftii;iilml""'mm"""""'"'"'""'"""mm""'"'"'""'""""""""'""""""""""""""'"""""'"""rwrrr""'"""""'.,p..-...,.lftlillİltllllftTl'llMIWlll"""""'"""""""""''~.....,.l'IPlll""'""""""..-""""""""""""ll'll'll"""""""""""",... 

Asiler Türkiye .. lngiltere 
Teslim Olmadılar _ için heykel dikilecek .. 

lvan ravlof 

--.......... __ _ 
- Baıı birinci ahifetla -

PJ•ktıdırlar . 

Antalo mıntakHrnda kısmen 
yağan yağmurlar sebebtlt1 k11 

men de her iki tarafın ıon çır 

pıımalar sonunda yorgnn bu 
lunmalarındao dolayı elmdlllk 

bir sükun hilkümferma bulun 
maktadır. 

Adlı Ababa'da sanıldığına 

göre, cenubi ııarkfde Iıalyan 

tayyarelerinin faallyetl general 

Graçyaololn yeni bir t11rruzuna 

bıılaogıç tetktl etmektedir. 

Gayri reaml surette bildirildi 

ğlne göre, ltalyao tayyareleri 

Erga · Alem Ozerlnde nçutlar 

yapmış leeler de hiçbir bomba 
aımamıılardır. Bunların bu 

mevkide bulunuşu, ltalyan ku · 

mandınlığının Sldımo ayale · 
tinde Atlata lstltameılnr. dcğru 

yeni bir taarruzda bulunmayı 

dOoilnmekte oldağooa bir delil 
olarak gösterilmektedir. Allata 
Adle Ababa'dan kuı bakııı ile 

250 kilometre mesafede ve 

bftyOk göller mıntakaaındao 

Adla Ababa'ya gidrn şimal yo 
in ilzerlnde mOhlm bir ihisak 

noktasında bulunmaktadır. 

Allata'nın takriben 200 kil" 
metre tlmall earkialode kilo 

Glrmlr mevkii şiddetli bir BU· 
rene bombardıman edllmlttlr. 

Bo bombardımandan çıkarı 

lan manaya göre, Sebelll nehri 

boyunca barektt etmekte olan 
Iıalyıo kolu yakında R11a Des 

tHın mığHlblyetlndeo sonra 

lml'olo cenubunda tah,lt edil · 

mle olan Deccaz Beyne Meret 

kıtalırını dağıtmığa tf!~ebbQa 
edecektir. 

Birkaç gOndenberl Beyne 
Meret nıOfrezelert ile balyan 

kıtaları ıır1111nda Dolhat dağları 

eteklerinde tlddetll bir çete 

harbı devam etmektedir. Habeo 

moharlplerl Sebell nehri ndl 

Binde bftyQk bir faaliyet göa 
termektedlrler. 

DeBSle, 20 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Şimal aepheal ile Valdla ara· 

ıındakl bOyilk yolun ltalyan'Jır 

tarafındın bombardımanı eana· 
ıındo Gobbo Caya mıntıkaeınılı 

kol111rı arasında lblrgOn evvel 

doğan çocuğu Ue bir anne ge· 
r~k kendfelolo gerek çocoğunuo 

hıyıt1nı çalılar arasına sıkla · 

narak kurtarmak leterken bir 

ıarapnel parçası ile ölmftotilr. 

Londra 28 (Radyo) - Hı· 
beş cephesinden alınan ıon 

haberlere gön Badogllo ordueo 

Tembleo cenubunda RH K•s· 

Banın bani rlc'atlol keemeğe 
çalaımaktadır. 

Mogadlıyo 28 ( Radyo ) -
Sldımo cıpbealndekl askeri ha · 
rekıtt inkişaf etmektedb·. Yeni 

t•yyarelerln karargAbları yapıl· 

mıe ve tayyareler her ıerıfı 

ıebdh altıoda boluodormıkta · 

dır. Voıdora civarında mo· 

tlSrUl İtalyan noktaları bOyOk 

bir Habeı buğday depoBonu 

zaptetmlılerdlr. Ru n,,ata'ya 

alt bir bayrak.ta İtılyan'lırın 
eline dftşmfloUlr. Voadora ce· 

nobunda bir Habeş kıtaeı rlc· 

ata mecbur edllmletlr. 

Roma, 28 (Radyo) - Asma· 
ra'dan gelen reamlğ bir habere 

glSre1 birinci ltalyan kolordusu, 

ÖÇ koJa ayrılmıt oldo~D halde 
Ambalıgl istikametine harekete 

geçmlt ve evveli ( Maymls) ile 

(Ah Alacı) boğazını işgal ettik· 

tea ıonre dGa aktım (Gora) yı 
glrmlttlr. 

Sabıhı kadar devam eden 

ileri barekAt neticesinde Hat 

Avam Kamarası Konuşmalarında M. 
Burgin istizaha Ne Cevap Verdi? 
Londra, 28 (A.A) - Avam kımaraaaoda eorolan bir ıoıle ya· 

zılı olarak verdlgl bir cevaptı M. Borgln demletlr ki: 

- Tarklye ile loglhere ıraeındıld ticaret ınlıemaeı tarafeynden 

biri feebedloceye kadar devam edecektir. Bu anlaımanan tatbik&· 
tında görillen baılsca mGek611er hakkında Tarkfye'dekl loglllz 

Ticaret odası nazarı dlkkattmlıl celbetmlttlr. 
Bir mftddettenberl tatbik edilmekte olan bu mftıkGllerf orta 

dan kaldırmak için lOzumlu g~rtılen teklifler Tork hOkumetloe 
arıedllmlştlr. 

Ticuet odaeınıo llerl aürdGğG yeni f fklrler bir anlaşma için 
ytnldeo mOzıkere oloraa o nklt nazarı dikkate alınacaktır. 

Amha-Alagi Dün Nihayet 
Italyan'ların Eline Geçti 
- Başta rafı 1 inci sahifede 
takip edec,.ğl mfttalAasıoda bu 

lunmıaktadır. Buradaki logiliz 

sly11allar1 da ayol f lklrdedlrier. 
Rusya'mn taziy eti: 

Moskova, 28 (c\ . A) - Düo 
dıı leleri halk komiserliği pro 

tokol eef l M. Sar kof japon 
bQyük elçlal M. Ohta'yı ziyaret 

ederek Sovyet hftk6metl adına 

M. Okada Ue diğer jıpon hft 
kumetl üyelerinlo katil dolayı 

elle taziyetlerini blldlrmlştlr. 

Tokyo, 28 (! A) - Japon 

Domel Ajaoaı bildiriyor: 
Dıeloleri bakanlığının eelAhl · 

yettar bir rftcolft, yabımcı ga 

zetecllerl kabul ederek; Japon 

dıv alyaaetlnln hiçbir değhlk· 
llğe uğramıyacağıoı blldlrmlt, 

eon h4dlseler dolayıslle Çin'e 

ve Sovyet Ruaya~ya kareı olan 

Japon alyaaetlolo değleeceğl 

hakkında bazı ecnebi gHetele · 
:rin verd:ğl haberleri yalanla 
mıe ve bunların Japonya'nın 

dış alyaeeılne hiçbir tealrl bo· 
loomadığını Uive eylemlotlr. 

Tökyo 28 ( Radyo ) - Asi· 

lere verilen mftblet ~itmle, 

fakat teıllı.n olmımıılardır. İm· 
paratoron sarayında iki kar· 

deşl de dahil olduğu halde ee· 
klz prena toplanarık ıazlye(I 

görGemGtlerdlr. 

Tokyo, 28 (Radyo) - Dıt 

Bıkaolıgı adına BÖZ ıöylemeğe 

ealAblyetU zat, aon Japon hl· 
dlaelerlnln bdkumetln dıı alya· 

Parla, 28 (Radyo) - japon 
elçlllğlne Tokyo'dan gelen rea 

mi bir habere göre, Tokyo'dakl 

ecnebi tebaas1Dın hayat ve mal 
lerı tehlikede dtğlldlr. Bazı 

gazetelerde çıkan atılaız haber· 
ler tekzlb edilmektedir. Bir 

loglllz gazeteciısl, yalan haber 

•erdiğinden tevkif edllmlıtlr. 

Tokyo'da ticaret normal şek· 
Undedfr. 

Loodrı 28 (Radyo) - Tok· 

yodau bildiriliyor: Asiler e ile· 
rinde bulanın binaları elao 

tabliye etmemlolerdlr. Kovvet 
istimal edileceği 11oılmakradır. 

Loodra 28 (Radyo) - Tok 
yo'da bulunan lnglllz gazete 

muhabiri (jeralt Senton) , ja 

ponlarcı tevkif edllmlotlr. in 

gthere'oln Tokyo elçid, keyf t· 
yeti Londra dıı bakanlığına 

blldlrmlttlr. 

Parls 28 (Radyo) - Tok· 
yodın alın110 aon haberlere 

göre vaziyet çok naziktir. Şld 
dedi eanaör denm ediyor. Aal 

ler, teslim olmak latemlyorlır. 
Muvakkat baebakan Gato, ge · 

neral Araki'yl kabul etmlıtlr. 

Henilı tahakkuk etmlyen 

bir habere göre, Uzaka'dakl 

ordu tayan etmlıtlr. 

Son gelen haberlere naaıran 

Tokyo me•kl komındıoı, ıel· 

Jer mıntıkaaı dııındı aakerl 

tedbirler ılmıotır. 

Leh Dış Bakanı 
aaaıodı hiçbir değişiklik yap· BrOksel'e ne· 
mıyacağına ve bu hldfaelerln 

bazı yabancı gazetelerin yaz den gidecek?. 
dıkları gibi hakumetlo dıı Vueova, 28 (Radyo) _ M. 
Mongollstan'da So•yetlore ve Bek'ln BrGkeele yıpıcığı zlyı · 
Çin'e karşı takip ettiği polltl· tele btıyftk bir ehemmiyet ve 

kaeıoıo doğardoğu memounl· rllmektedlr. 1\1, Bek Brükeelde 

yetılıltkten çıkmadığını, ley•· dört gan kalacak, 3 martla 

nan yalnız dıblli sebeplerle Kral Leopold tarafından kabul 
vukoa ~eldlğlnl ıöylemlotlr. edilecek ve bundan Bonra he· 

Tokyo, 28 (Radyo) - Rlr men bııvekll ile mftlAkat ede· 
Amiral, BBkeri makamlar nez · cP.k ve Belçika başvekili de 

dlode teoebbGste bulanarak, en kaaı bir zamanda Varşo•ı· 
bahriye efradının Asilerle ça· yı ziyaret edecektir. 
bok uzlaıılmaıuoı ırza ettiğini p } 
blldlrmfotlr. apas ara 
11 de ltalyan ordueu Am::' Verilen vergi .. 
lagl kaaıb11ını almııtar. 

Bo haber Gzerlne Muaaollnf 

BadoğUo'ya bir telgraf çekerek 
tebrik etmlı .. 

Roma, 28 (Radyo) - Aaked 
mahfeller, yeni ltıtyan ileri 

hareketinin dan eabıh batlı· 

dı~ını bildiriyorlar. Uçaklar, 
biltftn geçen hafta lçlnde Am· 

balıgl bölgealnl bombardıman 

etmlelerdlr. 

Londra, 28 (Radyo) - İn· 
glltı çiftçisinin, Ioglllz pıpaeları 

nımını nrmekte oldukları Aşı· 
rın tedrici ıurette kaldırılma 

eını karar nrllmlştlr. Bo ıtıara 

altmıı senedenberl müstahsil 

itiraz etmekte idi. Aıar miktarı 
boaeoeden itibaren azeltılacak 
ve beş on ıene içinde tamamen 

lağ vedllecektl r. 

Mosk:ova 28 (Radyo) - Halk 
komiserleri meclisi ve akademi 

azaaıudan han Pavlofun Le· 

niograd meydanlarından birine 
heykeli dlkllmeal kararlaıtınl· 

mııtır. Leolograd birinci enı 

tlUhüne Pavlov lıml verilecek 
Alimin bGtQn eeerlerl logU12, 

Franaız ve Almanca olarak 

neşredlleçektlr. 

lvan Pavlofoo dimağı Moa · 

kova enetlUllılode muhafaza 
olunacak ve kırmna ayda bin 

ruble maaı tıhala olooıcaktır. 

Mfttevelfa için mliazzam bir 

cenaze meraalml hazırlanacak 

tır. Hlr komite eeçtlmft ve ite 

baelamıetar. 

Moıkova 28 (Radyo) - Met 
bur Alim lvan Pavlofuo ölOmQ 

memlekette derin bir teeeeür 

uyandırmıştır. Stalld, Molotof 
ve bOtün ilim teeekkOllerl mtı 
teve ffıoın karmna taziyet tel · 

graf ları ~öndermlelerdlr. 
Moskon ve diğer bOtfto şe · 

hirlerdekf Alimler, cenaze me 
raaiwlnde hazır bulunmak Oze · 

re Lenlngrao'a hareket etmlo 

ı~rdfr. 

Otomobil Sergisi 
Berlln 28 (Radyo) - Oto 

mobll eerglstnl bugfto 45,000 
kiti ~ezml~tlr. Sngl açıldığı 

gOodenberl gelenlerin aayıın 630 
bindir. 

Elçi tayinleri 
Berllo, 28 (Radyo) - M. 

Hhler, Parla ıef lrllğlne Madrld 

Almanya ıef frl M. Jak Von dö 

Velsek'I tayin etmlotlr. 

Yeni eef lr, Sllezya'nın en 

eıkl allelerioden blrlelne men· 

soptu. 

Belçika mftdafaası 
Brftkael, 28 (R•dyo) Dfto 

aktım harbiye bakıoı M. Do· 
vej eereflne bir ziyafet veril· 

mlo •e birçok Blyaei n aekerf 

rical bu ziyafette hazır bulun· 

moıtur. 

M. Dovej milli mGdafaa pro· 

jeBlnden baheetmlş ve meclis bu 

projeyi taıdlk etmeae bile l&tl· 

fa eımlyerek aoouoa kadar mü · 

cıdete edeceğini aöyleml,tlr. 

Ingiltere · lrlanda 
Doblln, 28 (Radyo) - lr. 

landa m'cllsl 4.9 reye karşı 52 

reyle İngiliz · Irlanda ticaret 
mukavelesini tıadlk etmlotlr. 

Amasya 
peçeyi .kaldırıyor 

Amaeya 28 (özel) - Şehir 

meclisi, çareafın kaldırılmasını 

kararlaştırmıştır. 
~~~~~----~~~~~-

HABIG 
Roma, 28 ( Radyo ) - Reı· 

men blldlrlldlğlae göre, ltılyan 

kıt'alırı Ambalıgl'yl zıptetmlı· 

Selçuk muhtarlığından: 

lerdlr. 

Cenovı, 28 (Radyo) - Bu

gfto (Gabyıto) vaparlle M11n· 
uya mOtevecclhen 850 amele 

boradan hareket etml~lerdlr. 

Selçuk köyft okulonon keolfnımealoe göre 94. 4 Lira bedeli 

kettfll alt kat oJa ve koridor beton döşemesi ile çene davarlı 

rıoın yapılması 15 gfto mtıddetle zçık ekelltmeye konmoı ve 

ihaleyi katly,.al de 936 Martının 9 oocu Pazartesi yapılacağından 

lateklllerfn o gün Selçuk hey'etl fhtlyarlyeslode bulonmılırı 

ilin olunur. 23 29 4 

lzmir ithalat gümrüğünden: ~ 
ltbalAt gümrüğll mudQrlOğil ~vrak mabıenloln tamiri bık fl'1' 

1231 lir• 14 kuruolu bedeli ketti 11 tamir iti açık e~ıtll 
konulmuştur. ~ 

lbaleıl 9 ·3 · 936 pızarteal gGııil aaat l! de tıllklo• 
verllmlttlr. d ki,.. 

Bu lol ılacak lııteklller 936 ytlmda Ticaret ılcilln e ~ 
buloomaaı ve bu lt1erl yaptıklarına dair Nafıa mfldOılıll J1' 
ıhomıı taatlkU ehliyet vesikalarının beraberlerinde cetltlll 

ve komlayona lbraslım IAzımdır. ~ 

Bu fıe alt proje ve ıartnıme ve tastlkll keılfname dol ;...,ı 
olup lıteklller her zaman görebilmeleri ve malumat edlO ..,. 

için Levazım ve ayniyat aenlaloe milracaat etmeleri tızılll~ 
MOnakaaaya lttlrak edecek erbabı aan'at yOıde 7,5 b~ 

92 llra 40 kurut pey ıkçealnl İzmir hhallt gGmrftğft fe .,,11 
yatırdıklarıoa dair aldıkları makbuzları lhıloıl yokarıd~I ~ 
edilen milddetl muayyeneal zarfmda komisyona ibra• e 001 
erbabı aao'atın malumu olmak üzere keyf lyet llAn olanot· 

ilan 
Emlak ve Eytam 

meclisinden: 

ı·d•re bankası 

bfılC~ Esae nlzJmoamemlzln 79 uncu maddesine gôre 600 ~ 
umumi heyeti alelade olarak :lO ·Mart · 19:16 pazartesi g ~ 
on birde Ankara'da bankamız merkezinde toplanacığılld~Ort•· 
darlarımızın mezkur tarihte toplantıda bnlunmalarını dl e ftf' 

Gene nlzamoamemlz htıkOmlerlne göre kendi namları~ 
bot baokalarıoı vekAleten en az yirmi blasesl olan b k Jll 
rımızın bu toplantıya iştirakleri ve vekAleteo bolonaıc• 
laran kendilerinin de hissedar bulunmaları gerektir. 

11 
~ 

Buna hakkı olanların toplantı gQoündeo en az bee gOıl~ 
blaae ıenetlerlol merkez veya tobelerlmlze makbuz k•'1111,~ ' 
vererek "trio kartı almalara ve başkalarına vekAlet ,,,rd • , 

o ··p~ ılyen hlsaedarlarımızıo da birer örneklerini baokım•1 ~ cıkları nkAletnameyl doldurarak gene beo gGn önce gir f 
birlikte merkezimize vermlt bulunmaları gerektir. 

1 
2 

3 

Müzakere olunacak işler 
İdare meclisi raporu. 

Miiraklpler raporu. 

BlAnço ve kAr ve zarar 

llatnln ibrası. 

d re; 
heaabımn taatlkl ve 1 1 

4 MOrakfpltrln intihabı. 
52

7 
a M ürıklplerlo ftcretlerlofn tayini. -

lzmir Tramvay ve Elektirik '(Ot 

Anonim Şirketinden: ,., 
~lrketlmlz blsaedaran heyeti umomlyealoln 31 oıart ~ 

rlhlue mGeadtf sah gGnft aaıt 11 de tlrketln ızmlr'de ı•' 
badakl idare merkezinde aleJAde olırak fçtlmaa dıfel 0 f 
llAo olonor. b,,.ı,J 

En az yirmi blaee seoedatına malik olop lçtlmadı ~lal' ~ 
lunmak arzoaoı:dı olan hfaeedarların hamil bolandd 

00 
~ 

aenetlerf nl lebu U6n tırlblndtn itibaren en geç 00 b~ı-'I 
elrketln merkez idaresine veya bir bankaya tevdi etmlt d' ,ıtJl'.J 
ve hlsıe Benetlerlol mtıddetl kaouolyeal zarfında tef b~ıoo,. 
daklarını mftbeyyln bir kıtı llmOhıberl hamil 
lAzımdır. 

Ruzoamei Müzakerat ,.1 
ot -1 - idare mecliıloln ve hesapları tetkike mem J 

raporlarının okunmHı. b, 
2 - 1935 Hesap eeoeel bllaoçoeu ile Ur ve zırır J/ 

tanlp ve kabula ve idare meclisinin lbraaı. ~ 
l rd•0 

3 - idare meclisi azaları adedinin teabltl, aza • b-
nın yeniden intihabı ve idare mecllal azaları boıor ~ 
teabhl. bir - .. 

4 - 1936 ıeoeal lçlo hesapları tetkike meı:ndt sır 
tayini ve murakabe tlcretlnfn tesbltl. ıJ 

Tork Sanayi ve Ticaret :Aıı0 

Şirketinden: acP ~ 
eli~ ~ J:I TCirk eaoa1I ve ticaret anonim olrketlnln BeD ""'" 

toplantısı, bu sene martın 30 uoco pazarteal g0°611rı ~ 
da lzmlrde ali paaa meydanında Tilrklye palamotcO ~- .-. 

, 110'1 " ~ elrketl idarehanesinde yapılacağından ortakların top tJef 
bir hafta enellne kadar palamut ılrketinde, tdı~~.~ 
kını bay foat lylmeoe mQrıc11tla verecekleri ort• 
kareılığında girme klğıdı almaları illa olunur. 

Konuşulacak işler: 
ott~'' 

1935 aeneei lelerloe ılt idare heyeti ve dl 1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 -

lınnın okunmaoı. . bl~ 
31.12.935 tarihinde biten 935 eeaeBln10 ıd.ı' 
kAr zarar beaabın1D okunması ile kaboUl ,e 

tinin ibrası . 

Kazancın dağıhlacak kısmının tayini. ıd"' 
Sene içinde istifa eden bir azanın yerıoeıb••~' 
tlnce tıylo edilen bir azının tasdiki ,ey• e ~ 
Beçllmeal ve mOddetl biten bir azanın yerlO ıd 
veya bir başkasının aeçllmeel. ·o .,,.... 
1936 aeoeal için murakıp tayini ve ücred

01 

meııl. b,uı .,., 
Müdilrler tayini ile ücret ve ıyhklı:ınıober ı..,. 
ve verilmesi ve kendi azasiodan blrll0 JJef' 
melıtt ve okodatta bulonmıBı için tdıre ~ 
hlyet verilmesi. feri 
1936 senesi lçlod idare heyeti ızalırın• 
lanmı Ocretlnln belli edilmesi, 



- Bu ..,atı harbiye okutana •e aı. bakim H mu.ilim 110,. 
fana mlllt mlclafaı nktleılala gôeıerecell alıbeı içinde 
TGrk ıılebe kıyıt H kıbal olanıcakıır. K111t n kabal 
11rtlın 1f91ıdadar: 

A ) L11elerdea olganlak lmtlbıaı nrerek muaa olaal11 bu· 
biye okalaaa glreblUrler. BaalHda• bir eeae eoan mCl 
raeaat edealer lmtlbanıız, iki •eyı dıba sl71de eene 
IODH mlnoaal edenler u. Ueeludea blrlae olgaalak 
(bıkıloryı) lmdbuıaı tabi taıalmlar. Ute menalana· 
dıa p7rl, •nıf •e lbll.. olkalları Ye lleelere muadil 
oldakluı klltlr bakaalıiJaea ı...ttk edllmtı olan ekıl· 

H1e1 •e eeaeW okallarıadla mean olaa Terk ıılebe 
11. Heelerla blrlacle olpnlak lmatbaaı l"çlra1edlkçe •e 
Tlrk dlllll• tam qktf olmadıkça bırblye okalanı kıbal 
edtlmesler. 

B ) Au ftllD da11adaa okalı girmek latl7ea T Jrk lılebe
alacle a1. Ueelerdea blrlade beb'or7a lmtlbam Hrmelerl 
Tlrk cltlla• nkıf H Tlrk tabllyetlade olmıluı lbam 
'dır. Olmıyıalar bir tene sarfında T6rk ııbllyetlae ge 
~cellae dalı bir teDel •erirler. (Bir tene urfaada l• 
bllrıial dellt1lrmt7ealer olana okal mur1fı keadUe 
rlaclell ılaunk okaldıa çıkarılırlar) 

c ) ı lleklller ( 16) Ylf'D• bltlrmtı we (j3) yıııaı heal• 
ıtrmemlt olmak. 

() ) o.ı.erllıedr. okarkee ••. .... .. maaUlm olmak 
hllyea ıalebedea blrlad ııaıfa girmek latly•alerta ea 
J•k•ra (Z2) lktaet •Dıfa (~8) lçlad ııaıfı (~4) yıı 

larıa• Mdrmlt olmaları ltıımdır. 
E ) Vlcadaaaa teeekkllitı n ıthhıtı (ıım teeekktUICl heyeti 

1alalalyeoe Jıpalaa maa7eaecle) ordadı n ber lkllmde 
ful hlameae mllall balanmü. 

F ) :• ,•• laelyeel •• allellala hiçbir fenı ball Ye feaı 
.... 

et er ..Wbl 01 .. dal'aa dair •e1alk g61termek. (ıca 
okal & ı.a. b l f talaklb& . .,.aca ma le 1 kaaallarla yıpıl1eak 

k•l ot. •etbel m6ebet t1kblı takdrde okalı klylt n 
••r. Meafl •lannaada ite k b ı ı Mene.ı etle 

1 
• a o anmaı. 

••--lar.) •er ba ba!altı hiçbir bık tıleblade bala 

Blrlacıl .... deki la b l tut rı hlla olaalardaa l.wab ld 
D ••anlar laer teae M1rı ..... 

0 1 k..._ dotrMaa do ndaa Temmaı nlhlyetlae 
l11aabal bulcl de lrayı barhlye okula K.. lalını .,. 
bClylk IÜ:eri ~ balaaıalar balandaklıra yerlerin ea 

•• Pt T .... · ::,:~:.. ukerllk ıabeet biıkuhpnı 
- ...Wle .......... .,_...,. ........ -..1 ••. 
l•dl , ... ı. ktaıt .. •ellL •-- ~rr. l•W.lanaı .... 

) 
N aı111naı -ııarln 

• lfae ıeekerMI ~-• m ......... -L · h ) -ı ..... a nretl. 
Mlıelll•11 tim bir b ııbla.ı eyetl 11blal7e llfafıadın ma .. ddlk 

•e lfl nılkıl1rı ( eetL 1 beki l ıtı " aı arı olmıy1al111 11kerl 
m erce •11 yıptmhr.) 

e ) Meaan balo•da~a olı:alaa L_..a 
rece•ı 1 L 18...uelaımeıl 'fe okalaa 'fe· 

g reem ulan6bıl ktAıda. 

d ) Okalı kainat olaada&a ııkdlrde 
111 •• ıaU .. •lan llkert ~ınaal1r, nlum· 

•ellelala •• "••..:.~• •e •JH• kabal ettllfal aııık 
D ret tulalald .. Dedi t 

ayka hllla41e geaer, lldlkll be ı ' •r alt, 
b11tıh&ı ' J• -k 98 t;erpaamalı: 
rt • 

nı •lplelı olmachklarına dair ıallplerla ••111 
D D tealahlbaam•lerl. 8• 

h glltl ._.abklırda• bl ·Ue okalı gir _ ... 
•161 oW ,,_ bll L-- meauea e••el 

V 
•e- t....-e aalı11lıa tılebe okaldu .... l 

• o lalehe ·~· •rfedllea bClıCln ,,. lrı "· ı11mta etdrtllr murat lu •ellllae 
1 . l8 21 26 29 417 

,.!~ir kooiutanlığı llllL al. komiıyonu ilAnlan 

-

l ~ lh. Sat. Al. komllyoaaedın: 
Batı kıtaab ivin ko la 
lklyla ıdet altb lltl m yonda mncaı nClmaaellae göre 
itle •l•k-11 k 1 ~h klryola ıçık •kllltme ıare · 

2 _ llMaı..a 
9 

M oamattm. 

3 
katlada 11 •• -:.:s:.~1 •-~ .... ıo c1e ı..tn1e 

- Tıb... . ,. . -T--- .. lacak • edllea mecmu tatan !9 .. "" ı pt tır. -r... ~.vv liradır. 
I'> - ~ maqklaıe ıkceti 140 Uradar. 
6 L ,. •lmueel Mrgta k-•- ... _ 

- -••iller llcıar --TODUll g6rlleblllr. 
lle&ermek etod•ada bJ&tb oldaklarıaa dair .... kı 

7 - IL_.
11 

-.cıbaıl7edadedlrter. 
... ..,. lfllnk ed 

.. ltbOI •tide ecekler 2490 1ayalı kaaaaa Ud 
lan leıl•de •e ..,... ....... .,_b ftllk -..=.:•-ta mn•akbte makltaalan ile blrUkte ı..:: 

•••el komİIJ011da ha1r balaamılın. 

... li. .. 19 25 i9 3 ,31 
• t al .. _.::: l - La. • . ......., ....... ,._....... . 

lı" ao, .. 8'11k • GedlkU erbet mektebi madNık oeak· 
~ IÇllı; ·~ olarak ladll .Uleeekılr. lıba t.tll iti 

- T ... ı e4tleeek • koaalm .. tm. 

komlıyo•ada ~ tadil •me 1.oaya'da kor •· .ı. 

3 
•c1ar. Tallpler •lr llit. M9 • •I. al. komllyoaaa-

. - T•dll •dlltcek ;:::•eyi komllyoacla g6nb1Urler. 

4 
Hrı olap ••'8kb Gea&ıaın mubammea tatarı 6f O 

-- Ekıllaaae z 11 9
1 

te•laa11 •s llradar. 
.. an 36 

5 
kor 11t. ıl. k paartell gbl _, 10 dı &oaya· 

- ı ... klll o. ••••• J•paleeakbr. 
er m•JJ•• il• "" ••kb•a ile ko .. ,.. ıemluı .. ktab ••Y• 

-.,09 ı•lmelerl. (S6~) ıı, us, j:t, 29 
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DOoya, gtıoOn en son haberlerini bekliyor. Herkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

1936 Modeli T E LE F U N K E N 
Radyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pflrOzsflz 
olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya sahip olunuz ve 1 

TELEFUNl{EN 1 1936 Modeli -il a i Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına her 
i§ halde hayran olacaksınız. 

1 Bourta Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı· lzmir 
•11ımnmıntR11HIU1nnuımnnnnmt11llHlllHlllUlllltttllllllllllllltllllllllllllllllll llllllllll llll MUUUllllllllllllHlllllUllllllllllllUlllUllUOlllllUlllllllHllllllllllllllUlllllm 

78 g&zlepe alHmlye .e emel ıo. dan cephe ılın 
lamlr Mllll Emlik Mldlrlqlndea: 

D. No. 
65 G&sıepe •ımı dlier k6prft mıballetlala mar1dlye 

ıokıAında 812 adama 2 panel aamıruaadı 141,50 
metre manbbaa aru. 

66 g&ıepe nımı diter k&prO mılalllellae damlDpıaH 
IO. 812 ıdınıa 7 pneel namua11ada 109 meue 

mar1bbaı ına. 

67 gôUepe eımı clller klprl mıhılleelala •am· 
lapanar u al•ımlye ıokakluaadıa cepbe alın 
819 ıdaaıa 1 pirtel aum1r11ıadı 117,5 metre 

mar1bbaa ına. 

68 b6*pe Damı dlAer UprCl maballetlala damla· 
puan •• alumlye eokıklınadaa cephe alın 

1735 ıdıaın S p111el aamar•ında 114 metre 
manbbaı .... 

69 ptepe namı dlier k6prCl maballealnla damla· 
pt•ır H maradlye eo. claa cephe alan 812 ad•· 

aın 1 panel ao. da 109,80 me. ma. ıne. 
70 ghtepe aama diler klprl mahılleılnla damla· 

peur Ye mandl7e eo., dan cephe ılın 819 ıdı 
••• 7 panel aam1r111ada 130,2ö metre mur1b 

L. K. 

127 30 

98 10 

105 75 

106 60 

98 ıo 

baı lrll 117 ~5 
71 ga.tepe aama cllt~r k6pr0 m1halleelala damla· 

pınar n kin o&la eo. dua cephe 17S5 adi· 
• 1• 6 panel aamın111ada 180 meıre manb· 

baa ana. 198 00 
7j g6stepe .. mı dlAer lllpıl mabılleelnln damla· 

paur •• laalepll enkaklanadın cephe .ııa IJ 12 
•••• 6 panel aa....,...adı 108,80 metre ma· 

I nbbaa ...... 105 00 
78 glatepe uma diler tlrk otla •e emel eo. dan 

ceplaı alıa 1735 ıda••• 8 pinel ao. dl 78, 75 
metre manbblı ana 86 63 

14 ghıepe damlapınH ıo. • 17 35 ıdu•• 5 panel 
ao. d. 123,50 metre manbbaı ar11. 111 15 

7 S -~lepe tlrk o&la eo. dl 1 '1 !45 ıclaaıa 7 panel 
ao. dl 94, 15 metre monbbaı u•. 105 00 

16 ı&ııepe al1amlye eo. dl 1 :'SS ıdlaıa 2 par1el 
ao. de 156,25 metre murabbaı 11•. 98 57 

77 gösı,.pe alumlye ao. ela 819 adaaıD 2 panel 
ao. ela 88,50 IDelle mar1bbaı ıl'll . 79 65 

819 ıdlD•D 3 pırael aamır11ıada 147,25 metre 
mar1bbıı HH. 132 00 

79 Glıtepe emel n Ma11dlye ıo. dan cephe ılın 812 
ıdanıa 3 pıreel ao da 296,öO metre marabblı 

ırH 267 00 

80 G4aıepe emel eo. 819 adanın ( panel no. da 
68,50 metre mu11bb11 ıraı 7 5 3o 

81 G&t~pe damlopın1r eo. 17 35 adının 5 pareel 
no. dı 126 metre marabbıı arH ll3 40 

82 .Göıtepe bılepll eo. da 812 ıdanm 5 ı-nel no. da 
135,50 m11tre manbMı ana 149 50 

88 Glstepe maradlye ıo. da 819 ıdaaıa 6 pueel 
ao, do 109,50 metre manbbıı arn 93 10 

85 Reıadlye ıeklp bey aımı dl~er ferhı eo. 91' ıdı· 
nn• 25 panel no. da 142,80 metre mur1bbıı lfll 73 88 

84 Re11dlye mıd-acl ıDkrtı ao. da 27 eıkl numarala 906 
adının 8 par•el mo. dı 73,88 meıre mur1bb11 1111 142 80 

Yakanda y11ılı anaların mtılklyellerl P'-'tla p1rı Ue &denmek 
tıaere oabet gDn mlddeıle 1rtarm•A• konalmaıtar. Alae1luaa 
9 3 936 paHrteıl gftntı 1111 14 de mllli emlak mCldGri7edae 
mOncaalları. 487 

Izmir ithalat gomrOğO mOdDrlO· 

ğonden: 
Tıbmlal 

K. G. 

6.000 
10.000 

Teıbtı No. 

Ubne uhta p.rçal111le çerçne n pıncur 

MOıtamel direk 

16.000 
Yabndı y11ıh eıy• 9,S,936 inci pu1rıeıl gbl ••t 14 ele 

açık ıruırmı ıarellle dahile utılıcağıadaa lolne geltıalerln ldaa· 
llt ~Clmrftll Ml•t komlıyoaaaa mtıracaatları ilin olnnar. 438 

lzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
Salo meurdı ktl• blylk tltiia depoıancla yıpılıcak 1500 

lira keıll 11 tamirat 15 2 936 ıartblndea hlbuea 15 gftn mlddetle 
ıçık ekdltmeye toamaı&ar. lbıl .. ıl 2 3 936 pazarteel gla6 IUl 

15 ıe lsmir ••k•fl•r dlrektlr1Gğ6nde toplaHcak komlıyou baaa· 
randa yepılıeqındıa lııekll olaol1rın o glin N•t 15 te lbıle 
koml11oaana mlrıcutları •e oenlll ô~reamek bere hergtlD ft · 

kıfllf dtrektlr1'86•e mDncutl1rı illa olaaur. 20 25 29 407 



ÖKSÜAENLEA 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

~ek erleri oi te<"riihP. .. rlioiz .. 

;.... 
~ --~ = .Q 
QJ 
.... 
cı = ~ = ,.Q 
;.. 
QJ 

>bi) 
Q) ve Pürjen ~auab ıo en ustün 

-O bir müshil şekeri oldu~uou 
unutmayınız. Kuvvetli müs· 
hil istiyeoler (Şabab Sıhhat 
Silrgiln Uapları)oı meruf ec• 
zanelerden arasınlar. 

Yeni çakan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Hu lambalar emsallerine 11isbeten yü:.de 

20 daha az sar} İ)atlıdırlar. Bunu ny sonun· 
da ödeyeceğini: ilk faıuro ile kolayca anlr
yacaksınız . 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, ıelefon malztme dtpoeu v~ 

Stemene fabrikaları mOmH11UI 

Peştemalcılar 77 • 79 Telef on 3332 

Al~sehir Banliası SIHHA'f 
Balık Yağı 

' -------·---·-------D D 

o~mnır şu lb e~ö 
ikinci Kordonda Borsa ch'armdaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 ---··---
llertilrlü (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

l\tevduat Şaı~tları: A~tı ay vaddiy~ o/o 5 
Hır 8ene vadehJc % 6 faiz •·erilir. 

--------
Zahire, dzQm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire koml:ıyonculuğu yıpılır. Mallar geldi· 

:?inde sahiplerine en mileafd şeraltle nane nrtUr. 

- 111111111111111 lll il lll l lll lll l lll lll il lll lll 111 11111111111111111 111 ili il 111 11111111111111111111111111111111 1 

\'. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 
"ALAYA,, nporo 2 marna 

bekleniyor· 6 marıa kadar An 
vere, Roth:rd•m, Bamburg •e 
Hremeo llmanluına yakllye 
eektlr. 

ARMEMENT B. SCHULOT· 

BAMBURG 
"1ROY8URG.. vapuru 25 

ıobatta bekleolynr, Auvera, 

Ronerdam, Bımborg limanl• 

rıaa yakllyecektlr. 

DEN NORSE MlDDELBAVS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 

I 

Norveçya'nın Hali~ /,fo. 
rina Balık Yağıdır. ş,,, 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süziilmi1ştür. -Btrlclk Satıı Yeri 

IJAŞDURAK. 

Hamdi Nnihet 

s:ı:H HAT 
E;C ZAN E~S i 

"IJANADEROS.. npuru 4 
muua bekleniyor, lskenderlye 

Hayfa, Dleppe ve Noneç il · 
manlarını yOkllyecekılr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 

J 
~~--~ .J 

"' -~..-. .. -c 
nExPRESS.. vapuru 28 OD 

balla bekleniyor, Novyork ve 
Baltlmore için yak alacaktır .. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES.LlVERPOL 

"QUERNMORE,. vapuru 23 
ıobatta beklenir, Lherpol ve 
ve Auvrraten yak çıkarıp Bor· 
ga1, V1roı ve KOsteoce liman· 

larma yOk alacaktır. 

FrateJJi Sperco 
\'apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. llLYSSES.. nporu elyevm 
limanımızda olop 29·2·36 da 
ANVERS,ROTTERDAM,AM~ 

TERDAM ve BAMBURG il 
maolarını hareket edecektir. 

"DERMES, vapura 9 martta 
BURgAS - VARNA ve KÖS 
TENCE lloıaoları için yak ala 
caktır. 

.. ORESTES .. vapuru 9 mart 
ta gelip 14 martla A ' VERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG llmınlerı için 
yok ılacık11r. 

11 BERMFS,. npuru 23 mart 
ta gelip 28 marllı ANV EUS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG llmıolırı için 
yak alıcıkhr. 

SVENSK.A ORIENT LİNİEN 

"'EHLAND,, moıoro 13 mart· 

ta beklenmekte olup yftkGoQ 
tahllytıden eoora ROTfEHDAM 
H A M BU G, COPENBAGE. 
DANTZIG, GDYNIA, GOT 
BURG, OSLO ve ISK.ANDINAV 
YA llmıoları için yiik alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"BUGRESTI., npuru l2 

martta geltp ayni gOode KÔS 
TENCE, SULINA, GALAS ve 
BUAYL .\ llmaolarsoa hareket 
ed~cektlr. 

"PELEŞ11 vapuru 20 martta 
gellp 2l marua MALTA, MAR 

SiYA ve BARSELONE için 
yok alacakhr. 

.. ALBA JULJA .. upuru 16 
ntsan goıllp 17 nlHD do~ru MAL 
TA. MARSILYA, •e BARCE 

LON A için yok ve yolcu ka 
bul eder. 

lıllndaki hareket tarlhlerlle 
onluoludıkl deAlılkllklerden 

ıcenta mea'uliyet kabul etmeı. 

-:.v~· 
ofl ıU.~ 

OJivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lendelf Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

°F LAMINIAN., npuro 8 
mart Llurpool v" SHneeadBD 
gelip tahliyede bulunacak. 

0 TRANTIO,. nporo 15 mart 
Londra, Hol •e Aovere'ten ge· 
llp tahliyede holooacak ve 
ayol zamanda Londra ve Bul 
lçlo alacaktır. 

"THURSO,. npuru 2ı m.rt 
la Llverpool ve Snoaeadan ge 
tip ıabllyede bulunacak. 

Fazla ıafelltt lçto ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bloaaı arkasında Fratelll Sperco 

npur ıceoıahğına mGracaat 
edtlmeııl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · ~663 

DEUTSHE LEVANTE LlNlNE 

"ALIMNIAN,, vapuru 5 mart 

Hamborg, Bremen ve Aov,.rs· 

trn gelip tahliyede hulu11acak. 

1 
Not: Vurut tarihleri n n· 

pur lslmlerl ar.erine de~lşlkltk 

lerden acentı mee'ulfyrt kabul 
edilme&. 

---------
Üolnreltede Oöçent, 

(Munin l'ro(eeclr) 

Dr. A.'Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

H11tılua bergdn 6gledeo 
IODU baku. 

lıtikl&l cıddea No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 ... , __________ _ 

11111111111m1111111111111a... Doktor 
---- A. Kemal Tona)' 

ütcıhO~ 
lluıerİJolog ve bulaşı/;, $afgrn lıasıalıklar m d• sO 

= Buuıabane İ&t8llyomı karıl8lodaki dibek sokak b•l1~ 6 ı = lı e• ve moayenebaoeeiude sabah saat 8 dan akıanı 1191 = bastalannı kabul eder. . .. 18 - . ı.....-:-.. 
- Müracaat eden haetalara yapılması lizımgeleu ııaır 

1 
,,etti = mik.roskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapıloı•••;..,. 

lnliı'ıi"niiiıimliıliıiuimnıııiiıiltiiliıülit""iunıi~~:~: ~116 1 

• 1111111illlf11111111111111111111111111 O O K T O H l fll 11111111111111111 uını 
=: Operatör Cevat AJps0 

E§ ~lerkez Hastanesi Operıı ıörO t ı = s~ =: Almanyı'dan avdetle Hastalarını hergiln eııt 1 ..... ~I 
- J eıOP' = arısında kinci beyl~r eoku~ında bımanı kart' 

dtf· _ 4;J numarala moayenrhantelodt1 l&.abul • r. 203 
•ılllllll T,.lefou: Muayenebaoeat ~:H 5 1111111111111111 f,vl 

3 

·de Fidan Meraklılarına MOJ 
Türkiye Vf' Avrupa'dan geılrilml~ t'O torfıod• ~f 

dımızlık:lardıu aeılaomış ve gıyet hloa ile yettııtrfllP 
telif cini' ve yaşta oıt.yva f ldanları ucuza eauhkll'·,.,ı 
ve toptan almak letlyeoler Kayaa leııeyono yaDıod~o 
Uğe, perakende almak ve elparlı vermek taılyeolef 
rakta Batak banma mGracHt tılmelerl ilin oıua_ur .... ....-:.; 

L üliS • Sabunls 
ÜMlL> L k fıbrikaeının Ü S 

Telefon 304i 

lzmir Lise ve Ortaokulları 
Alma Komisyonundan: 

3tl 
l:ımlr kıı llıealode fenni ve özel şartnamelerloe !-j 

lacak olan 4:35 lire bedel k~eıf li dış badaoa •" k0 ~ 
~.319:J6 pazarteel gGoii eaat 15 ıe ktUtGr dtrekıôrl~ fi 
lıoıcak komisyonda pazarlıkla aaterllecektlr. Şarı•• ,.,. 
görmek lııtlyenler hergGa Kız lisesine •e DıterdJ" 
7 buçuk teminat ahtlartle komleyo11• mGracaadarı. 

!!! 111 111111111 111111111111111111111111111 111111~ il !1111111111111111111111111111111 ı 
~ Dr. Zekaı TarakÇ 
-
~ Merkez hastanesi Dahiliye MOte .. = t § ikinci Beyler aokığı Tork mGuyede ealo11° 8 , 
~ numara 45. Baatalarıoı öğleden tonra 15 deD 1

38
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i11iıiıiiilııüitiıli11111111111111111111111111111111111111111fılliliiliıllıfıınıın1 

Dr. Operatör Arif t' ti 
Merkez Hastanesi Operat6t!~.r 

Haetalınaı her gGn 15·18 e kadar ikinci Beyler~ 
mGsayede ıaloou kartında 78 N.lu muıyeotb9;s~ 
~~ ~~~ ........................ ~ 


