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• 
Dış bakanımızla Fransız dış bakanı neler konuştular? M. Titülesko'nun ltalyan haberlerine bakılacak olursa: 

Par~s'te Siyasi Faaliyet Arttı. Fransa Bir Tekl~.fi. G. Graçyani Yeni Taar· 
V K•• •• k { •t"f A d M b k Sosyetenin gelecek cel· ) H } ıw d d C UÇU ll 3 r3Slll a Ula 8 at,, sesini Bilkreş'te yap· ruz ar azır ıgJD 8 Ir 

Çekoslovak başvekili de Paris'e gidiyor. Romanya kralı ile 
bakanı, Fransa dış bakanı ile vaziyeti tetkik ettiler. 

Hom• 3 (Radyo) - Parleten 
alınan bir habere göre. M. 
Jt,l11odt10, h1rlclye dılre&lnde 

Torklye cumurlyetl dıe işleri 
bakanı Tevf lk no~do Arae'ı 
kabul etmlıtlr. 

Gazetelerin verdiği haberlere 

gOre doktor Tevfik ROedQ 

ArH Irak, Afgan ve lraa ile 
l 'Orklye araııındıkt mleık bık· 
kında da m•lumıt vermlotlr. 

Pırlı 3 (Hıdyo) - Roman· 
ya kralı Karol, hariciye bakanı 

M. Tltftleıko Fraoııa bırlcly" 
h•kını M. Fllnden ile oıuo 
bir mGllkat J•pmaelardar. 

Bu nokııl nuar mftbadeleıl 
' 

bOyftk bir doetlok bn111 içinde 
dnım etmlı Ye bOtftn mesall 
Ozerlade Franea ve kllçllk ltllAf Faris 'ıen bir gürüniiş 

rıklyle kabil olıcığı 

v1rılmı1tar. 

dış 

esaıını 

maRıııı istedi. 
lLondra, 3 (A.A) - Deyll 

Meyi gazeteelne gGrt', B. Ti· 
tOleeko Parls'tekl görOemelerl 

eıraeında milletler cemiyeti 
kooeeylnln gelecek celsesini 
Bakno'te yapmHına teklif et· 
mittir. 

Bu euretle bir Tuna paktı 
me&'eleslnde allkıdar olan bü 

tiln devlet •damlarının bGyük 
devletler delegelerlle görQı,mesl 
tmk4na temin edilmtı olacaktır. 

Bononla beraber konseyin bıı· 
ka bir mabılle nakli teknik 

mftokOIAt göıterdl~lnden bu 
teklifin kabul edilip edllml· 

yeceğl belli değildir. 
~~~~~--------------! 

rapa'ııın 

Diplomatik 
Teşebbüsü .. 

R<1s Sey) um ve /ıarbiye balamı 

Rm Mulegaıo 
Uoma, 3 ( Hadyo) - Moga 

dlsyo'dan alın•n haberlere göre 
Italyan kuvvetleri, cenup cep

hesinde 12 tayyare 1 lloeu ile 
Habeş kuvvetlerini bombardı· 

mın etmektedirler. 

rlo idaresini tanzim IJe lıtlgal 

ederken yeni ileri hareketlerine 

başlamak Ozere kuvvet ıopla · 

makt1tdır. 

Vadara mrntakBBmdı ynzlerce 

hücum tankları toplanmııtır. 

Tayyareler karargahı FUtu mev· 

klloe nakledtlmlştlr. 

İtalyan kuvvetleri Adle Aba· 

ba'dao 275 mil 

uzakta bulun 

maktadırlar. 

P1trle S (Uıd 
yo) - Havasın 

verdiği habere 

göre, ltalyın ke· 

.. 

Ha11nda tam bir nokt•I nazar 
ittihadı mevcnd olduğu mem· 
nuDlyet'e gGrCllmftı,tllr. 

Merkezi Auopı nılyetl Qze 

rinde yııpılın tetklkalla Tnna 
paktının anuk ltalya'nın lotl · 

Eksperler komite i toplandı 

Parle 3 (Radyo) - Çelrns· Harbın bitirilnıe· 
ıo .. kya baı,veklll ve dıı bakanı sini istemektedir .• 
M. Mllan Hocı bir klç gQne 

Adle. Abıba'dan verilen hı· 
berlere göre Habeş takviye 

kunetlerl Uıle ayaletlne var

mıştır. Bu kuvvetler, Italyao 

laran ileri hareketine karşı do· 

~lf koneılert ta· 

rafından Benldo 
mevklloe IHUDZ 

lar yapmaı ve 
hiçbir mukave· 

met gOrftlmemtı 

ve birçok yeni 

eelrler alanmış· 

Petrola Ambargo Kararı 
15 Şubatta Çıkacak! 

----------------------------
1 tal ya Bunu Askeri Taarruz Şeklin-

kadar Parlı'e gelecektir. 

Bu ziyarete büynk ve ılyui 

bir ehemmiyet verUmektedlr. 

Parte, 3 (Radyo) - Bulgar 
kralı Borla bn eabab boraya 
gelmlotlr. Kralın Partı'ıe bir 

kaç gOa kalıca~ı ıöylenmektedlr. 
P1rle, 3 (Radyo) - A voe. 

turya beıbakan montal Prenı de 'Telakki Ederek Karşılayacak 
•----- St1renberg boglln IHt 20,20 de 

Cenevre 3 (Radyo) - fı'enni kik edecektir. Ayni ıamaodı olmıl letııyonona gelmlı ve 

ektıperler komhul bogGn top · hılya'nın earf lyıt miktara teı · Vlaçer oteline lnmlttlr. 
lınmaıtır. plt oluoacaktar. Parle :ı (Radyo) - M. FIAn· 

Komite bu lçtlm•ında pet · hılya'ya petrol temin eden den l'holeıko aruaadıkl gö 
rola ımb1rgo konmıeı ile ali dnletlerln Hzlyetlerl de tetkik rtlıme eaat 16 da bııl•maıtır. 
kadar muhtelif meseleleri tel· r.dllecektlr. Her iki bıba beraberce dıı 

halya'nan etokları d• mam bıkanhğandan çakmıtllf •e Ro· 
G. Kondilis kaa olduğu kadar tetkik edile- manyı kr1h K.arol'on ikamet 

Onn Göm
..n.ldO cek: ve petrolan yerine baoka bir enlAI otele gltmlolerdlr. ÇankCl 
u mıdde ikamesi lmkinı araotm· kralın M. Fllndea'I 17 ,SO da 

lacaktar. kabul etmeel mokarrerdl. M. 
BDyllk merasim yapıl· Cenevre, 3 (Radyo) - Yeni Fl&aden ile M. Tltoleeko, bir 

dı, kral da bulundu.. fcnaf till komlteel bogftnktı gunl beyanatta bolonmam•o· 
lctlmaıoda ıncak petrol ambar- lardar. 

Atinı 3 ( Üzel ) - General 
Kondiliı'iıı cenaze merasimi fev. go•o iılolo fenni cihetini ıet· Parle 3 (Radyo) - TGrklye 
kalide ihtifalle yapılmıotır. kik etmlotlr. Petrolon fizerlne dıo leleri bıkana doktor Tevfik 

Cenaz.e merasimi Atioa mer· Ambargo koymık tedbirinin kı· RGotG Arae, refakatinde Parle 
kf'E kiliaeaiode yapılmıı, binlerce blllyett tıtblklyeai olup olmadı· elçisi Saad oldoğa halde boglln 
halk huır bulunmu~, Kral Yorgi Aını bu komlle araıtaracık n FranH dıı ieleıl bıkana M. 
ve bfilüo bakanlarda meraaime bildi 'L rece .. tlr. Fl&oden'le ozon mGddet ko· 
iotirak eımittir. 

Londra, 3 ( A.A ) - Deyll racaklardır. 
Telgnfıo Vıtlkan•dan aldığı ma· Romı, 3 ( Radyo ) - Son tar. Borana'dın 
lilmıtı gOre Papa, ltılyıa·Bıbee haberlere gôre cenup cepbeeln· birçok lhlcılar 
harbine bir IHHIOtta bolun· de general Graçyaol logal ~ttlğl olmuetor. 
maeı için dlplomael yolu ile yerlerin ldareelnl tınzlm ile Makanon Dejae Mareşal 
teıebbOelerlne denm ed~cektlr. lotlgal etmektedir. aekerlerl ile Si· Badoglio 

Papa, Cenevre•de temeli edl· Berlln 3 (Radyo) - Nege· damo'ya doğru ilerlemektedir. 
len bGkumetlerln bir haraı f<>r· U'den Hrllen bir habere gnre: Bu konetler General Graçya· 

mftld bulmHına çalıı,maktıdır. G. Graçyaoi, lıgıl edilen yerle· -Sonu 6 cı sahifede -....... ~ ..... ~ ......... ~ .................. ~ ............................... ~ ..... ~.~· ... ·~·~· .................... ~ .... ~ .......... ... 
Iogiltere yeni tayyare ve gemiler yaptıracak 

Milli Müdafaa I~in 360 Milyon Sterlin 
Masraf Yapılacak, Plan Hazırlanacak! 

. -Tahsisatın üçte ikisi deniz kuvvetlcrininclir. 
36 kruvazör, her yıl 18 destroyer, 2000 

11 Sattıharp gemisi, 
tayyare yapılacak. 

I~ondra, 3~(A.A):- Sundıy 
Cbronlcle gazeteelnln yHdıgına 

göre, kabinenin mOdafaa ko· 
mlteel 360,000,00o leterllo u. 
raeıoa malolacık ve yakında 

kabinenin kararını arzedilecek 

yeni bir mftdafaa plina h11ır· 

lamıştır. 

Bu plAn alta eenede 

kuk ettirilecektir. 

Tahsieatm Oçte ikisi deniz 
Atioa'daki ecnebi eefarethane· 80 komitenin vereceği nihai konnomoıtor. Bu eenada Akde· 

ler crUoı da hazır bulunmuştur. kararan 15 Şab•Uan enel an· nlz mes'elelerl bıkkında da kuvvetlerine earfolon•cıktır. Bu 
Ceonze Kruau meı.arlığında anne· l•tılm11a mOmkftn olmıy•c•ktır konuıulmaıtot'. suretle 11 tane saffı barb zırh· 
ııioin mer.an yamnda dcfoedilmi~tir. - Sonu 4 ncii salıifede - - Sonu 4 ftncft e1blfede _ /ngiliz donwıma ı - Sonu 6 ıncı eablfede -____________ ..................... .._ __________ ......... ~ __ I __________ .... ._ ______________________________ __ 

Hilôliahmerimizio yıllık balosu intibalarından: 
SaSda ve •olda baloda bulunan iki grup. Ortada valimı=le mevki kumandanı, parti ıaşkanımız ve Jıger ba:ı1 .:mat .• 



' Iran Bayanları 
Ytıksek mekteplere 

girebilecekler ~ 
Tahran 3 (A.A) - yakıt 

kClltftr konııeyl muallim h•r•:. 
lırın yCUuek mekteplere gtrJll 

b••' lerlnl kolaylaıtarmık ftıete 
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Fransa'da 
Adliye Sara
yında Arbede .. 

Parlıı, 3 (Radyo) - Adliye 
11 rayında bugftn yeni bAdlııeler 
olmuştur. Metr (Jenno), arka· 
daıılerlle beraber zorla ticaret 
mahkemesine girmek iııtemlıtir. 
Bu esnrd mahkeme ıalononda 
bulun n avukatlar, bGcom eden 
meslektaşlarına mukabelede bo· 
lonmuşlardır. Baro r"lel gelin· 
clye kadar beriki taraf tokat 
tokat gelmfslerdlr. 

Metr (Jenno), eski dahiliye 
naz1rlarındandır. Baro reisi gel· 
dikten sonra arbede dnrmoı u 
hakaret feslı baelımı111r! Zabıta, 
tedbirler almııtır. 

Korkunç 

-1 GlYnltlın ıreova~o Halb>eıro ır Ü 1 
Askeri 
Tekaod Kanunu 

••••• 

Türk · Iran · Irak - Afgan Anlaşma
sına Doğru Bir Haive Dah'a!. 

Yetimler için yeni bir 

Iran Hariciye Nazırı lstanhul'dan Geçiyor, Dört Devlet madde kabul edildi. 
, Ankara, 3 (Ôzel) - Aııkeri 

Nazırı Cenevre'de Toplanacaktır. tekaad kanununda yapılacak 
tadlllt ile, zabitlerle aııkerl me· 

1erınbul, 3 (Ôzel) - Irak Harlcl'e Gazarı Nuri, yarın (Bogftn) Toroıı eldıpreııl ile Ankara'dın 
geçerek e~hrlmlze gelecektir. Norl, borada kalmıyank Semplon tıklıpreıl ile Cenevre'ye gidecektir. 

Verilen haberlere gOre, TGrk, lrın, Irak H Afgan Hariciye n11ırları Cenevre'de bir toplantı 
yapacaklar, beynelmilel vezlyetf gOzden geçirdikten sonra dOrt devlet ara11ndakl ademi tecnaz 

mllakı (berinde konotacaklardır. 

morlardın tekaftd olanların aç 
ıene mtıddetle aldıkları zam· 
lardan nfaunda dol kalın af· 
leleri ile yetim çocukları da 
lııtlfade edebileceklerdir. 

D 1 · 2 l\"•l 100 o· G. Fahreddin onanmamız çın ·ıı yon ın 8 1. , G . er ın e eçtı. 

Lira Tahsisat Kabul Edildi · Parlı, 2 (A.A) - Anadolu 
ıjanıının özel eytarı btldlrlyor: -Kasırga ve Zelzele Tnrkiye-Finlandiya Anlaşmasının Tasdiki ve Türkiye, 

Dellngton, (Nevzeland) 3 (Rad· • • • • • 

lnglllı krala Corç'an cenn;e 
meraılmlnd., bulunan Tcırk he· 
yeti; Dıılolerl Bakanı Tedlk 
Raıdtı Araı, General Fahreddin 
Altay ve General Salih ve RI· 
yaeetl cumor bıeyaverl CelAI, 
dan Paris'e geldi. 

yo) - Pankereton'da mnthlt ltalya Muahedesının Bır Ay Daha Temdıdı Hakkın-
bir kasırga bışgöetermtı ve d k • L"" • h ( M k V K b 1 Ed • ld • 
birçok evlerin klremltlerlnl a ı avı a ar O.za ere e a u 1 ı. 
uçurduğu gibi, bfr treni de 
nylardan dışarı atmııtır. Tele· 
fon ve telgraf hatları bozol· 
muıı ve k sırga eımaeında kor· 
konç bir de zelzele olmoıtur. 

Her tar f yardım postaları 

g6nderllmlııtlr. 

Bursa muallimleri 
Bursa, 2 ( A.A ) - Buru, 

Gemlik, İnegöl öğretmenler 
birlikleri bugQne kadar )alnız 
yardım esaSJna dayanan kurum· 
tarının durumunu lneellyerek 
ve llalkevl llğ6tlerlnde it aldık· 
larını öne eClrerek kendilerini 
feshe karar vermişlerdir. 

Bu blrllkler bfittın toplolok 
VQ varhklarlle Halke ine katıl· 
mıelardır. 

(Zeze)yi 
istemiyorlar 

Parll, 3 (Radyo) - Bokok 
fakftlteııl talebeıl, ProfeııOr 

(Zeze) nln l11tlf11ını lııtemelUe· 

dlr. Ak 1 takdirde aıbedelere 

nihayet vermlyeceklerlol beyan 
etmişlerdir. Ünlverıılte fdareııl 
ve zabıta, bu huaoata tedbir 
almıelardır. 

Faşist Partisi 
Sekreteri 

1,ayyare karargahları· 
nı teftiş etti 

MUAno, 3 (Radyo) - Fııtst 

partisi sekreteri San Chanl'ye 
gitmiş ve tayyare kararglhlarını 
gOıden geçirmlotfr. 

Bandın bıoka Bredo cin· 
rındald demir döktımhanelerlnl 
de gezmlo ve htıktlmet heııabı· 

na yapılan çelikleri tetkik et· 
mlotlr. 

Buradu top n şimendifer 

levazımı imal edilmektedir. Ay· 
nl zamanda Mllino Roma yeni 
elektrikli ılmendlferler batıl le· 
nzımı hazırlanmaktadır. Do 
hat, kômOr 1arf lyatandın btl· 
y.llk taearrof lar temin edecektir. 

Sekreter buradan .MllAoo •ya 
dönmtıo ve Popolo d'İtalya 
ga:ıeteel ldarebıneıılnl ziyaret 
etmlotlr. 

lngiliz Kabi-
ııeei Toplanıyor. 

Londra, 3 (Radyo) - Avam 
kımarası, yartn (Boglln) topla· 
nıcak ve ilk iş olmak ftzere 
milli ..mfldafaa bosuııatını maza. 
kere fdecektlr. 

Ayni gilnde roplanacak olen 
Lordlar kamara ı, bo me 'eleyl 
tetkik edecektir. 

el 

Ankara, 3 (ôzel) - Kamo· 
tay bugtın Rlfet Canıtez'ln 

baokanlığında toplanmıı ve gftn· 
demeıılnclekl maddeler (lzerinde 
m6ı:akerede bolunmuıtur. Ddn· 
kil celııede Maliye n Adllye 
encdmenlerlnln ııaylavlıktan ay· 
uldıktın sonra memuriyet alan 
ve tekıtıtlCl~ClnO. lıtlyenlerln 

eaylnlak tahıılealından nokııan 

Clıerlnde manıkaplar olmuf, 
birçok 1aylnlar lehte n ıleyhte 

ıöz ııOylemltlerdlr. 

Receb Peker, ktıralye gele· 
rek mftnıkaıalırı dikkatle ta· 
klbettlğlnl ve beriki tarafın 

da noktal aazarlannın tetkiki 
lçf n IAyihının batçe encftme· 
nine ha .. te edllmeıılnl teklif 
etmlı ve bu teklif kabul olan· 

olan maaılarının ııaylavlık mı · mu1Jtur. 
atları Ozerlnden beaap edllfp Bundan ıonr1 gas yılı dıı 

llralık mfinakıle yapılm11ı ve 
deniz bCUçealne 2,100,1000 ll· 
r1lık fevkallde tıhıılııat konul· 
m1111 Tdrklye·FenlAndiyı tlca· 
ret andlaemaııınıo mnkll mer'i· 
yete glrmeııl için andlaımanın 

tudlklne dair olan kanun 11· 
ylhalırı Ue Tflrkly• ltalya ti· 
caret 'fe klerlng ındlaımıııınııı 

bir ay daha temdld edllmealne 
dair olan kanon llylhaııı m6· 
sakere ve kabul edllmlttlr. 

lıtaayondı Ttırklye b6yClt 
elçisi Suad, elçlllk erklnı ta· 
rafından karıılandı Heyet bir 
kaç gCln Parls'te kılacıktar. 

Heyet azaıından general 
Fıbreddln Berltn'e gltmlttlr. 

idam 
Cezalarını Bulmuşlar 

edilmemesi haklnndald IAylha bıkanlığı bCltçeılnde 13 bin G } K 
~~~~===============--~~~ 7enera on-

Borea, 3 (A.A) - Bar111-
0rhanelt ıoygnnanun failleri 
olup Ol6m cezalarına çarptm· 
lan terlrlerden Rlıell Muıtafa 

•e arkadaoları HClıeyJn Bekir 
ve Hakkı baklarındıkl h6kftm 
11bıha kartı dört yol ıgıında 

infaz edllmlttlr. 

Sara y Sinemasında Asri dilis ölmeseydi 

H d 1 k
T Bu akşam ihtilil çı· 

ay ut u . karıb başa geçecekti! 
Iııtınbol, 3 (Ôzel) - Atlna· 

dan verilen haberlere gGre, ge· 
neral Kondlllı ölmemlı olııa 
lmlı, mftteveffı, bogece Atlna'da 

Havada kaza 
Kişedeki Kızın Gırtlağına Sarıldı

lar, Fakat Yakayı Ele Verdiler. 
lııtanbol, 3 (Ôzel) - Dftn gece lltaobul'da Amerikanvari bir 

haydodlok nk'aııı olmoo, Saray 11lnema11nının gloeııl aoyulmak 
lııtenmlttlr. Glıede oturan Loıl ismindeki Rum kııını aneızın 

iki tıhıı hocam etmlotlr. Bunlar, kızm gırtlağını ııkmıtlar ve 

ağzını tıkamıılardır. iki genç k.aaadıld paralara alıp ta kaçacak. 
ları sırada kız bir fıreat bularak baykırmıtt•r. Veınedarın im· 
dadını kooulmuo ve hıydudlardan Koço isminde biri derhal ya · 
kalanmıştır. Vak'ayı mtıteakip kaçmağa muvaffak olan Koço'nun 
arkadaıı Şecaetdn de blllhare zabıtanın eline geçmlıtlr. • 

••• 
Orta Avrupa ve ltalya. 

Herşt-ydeıı evvel barbın bitmesi lizımdır. 
Parle, 3 (Radyo) - Bavaıı Ajınıının diplomatik muhabiri 

bildiriyor: Romanya Kralı Karol, M. TitClleııko ve M. FlAnden 
ırasında yapılın görOımelerde, akdı motaııaner Orta Anopa 
paktında Itılya'nın mOblm bir rol oynıyacağı, btn1enaleyh harb 
bitmeden evvel bu yoldı bir adım ıtılımıyıca~ı anlaıılmııtır. 

Gôrtlşmelerde, Franıa · Romanya tlcıri mftnaaebatı da mnzou 
bıheolmuştor. 

SİNEMASINDA Telefon 2573 

Bugnn sinemacılık dOnyasının en 
iki filmi birden 

NİNON 
Jean Kiepura · Jenny Jugo 

Marietta 
Janette Makdonald -Nelson Eddy 

Seauslara dikkat; Saat 3 de Nlnon, 5 de 
Marlette, 7 de Nlnon, 9. 15 de Nlnon 

bcıyak bir kıyam yapacak ve 
htılu\metln ldareılal eline ala· 
cakmıı. 

Almanya 
Dört Zırhlı Yaptırıyor 

lıtanbol 3 (Ôıel) - Alman· 
ya, 26 bin tonluk 4 boyak 
zırhlı yaptırmağa karar vermlı · 

tir. Bonlann lnpaıını derhal 
bıtlanıcaktır. 

Belediyelere 
Yeni Varidat .• 

An kıra 3 ( Ozel) - Beledi· 
yelere yeni varidat membaları 

bulmak tlsere Gelibolu ıaylHı 
Şakh'ln rlyaııetlnde bir heyet 
teıekkCll etmlı ve derhal faa· 
il yete geçmletlr. 

Mısır Kızılayı 
Roma 3 (Radyo) - Harar· 

dan bildiriliyor: 

Bftkreı 3 (Radyo) - Bo:tün 
mdeııeif bir keza olmaı. bir 
yırıt nçığ• kapıklanmıt ve 
içindeki bulunan aç kiti Ol· 
mGıtftr. 

Kaza kurbanı 
Parlı, 8 (Radyo) - Maruf 

akademi azeııından Parlı me· 
buıo M. Goyon, geçen hafta 
maruz kaldığı otomobil kazası 

ydzClnden 85 yatında olduğu 

bılde OlmOtUlr. 

Italya'da sergi 
Roma, 3 (Radyo) - İtalya 

krala bugftn Loıyon eaoıyl ııer · 

glılnl açmıttır. 

Bo meraıılmde reıımi n gıyrl 
reıımt pekçok klmaeler hazar 
bulonmoı ve kral ıtddetle al· 
luıtanmıttır. 

A. Alpdoğan 
Elhiz, 3 (A.A)- Dördancft 

umuml mClfettlı ve Tunceli il· 
bayı korgeneral Abdullah Alp· 
doğan ıehrlmlıe gelmll, bftyftk 
bir halk khleııl tar.tından kar· 

Mıııır hll&llıhmer reisi prenıı ıılanmııtır. 

İıımall, yeni bir Mmr h11tancıl Doludan 1 7 Kişi öldü 
teşklll için çalıımıktadır. Mı· 

Yohınııborg ( Trannıl ), 3 
ıır'dan ftç yeni doktor daha 
gelmfıtir. (Radyo) - Borada m6thlı bir 

dolu yığmııtır. Dolu danelerl 
Bandırma yıımorta cesametinde olmaı ve 

vapuru Ereğli'de bonıarıa 11 ktıı ölmtııttır. 
Setluk'ta da mClthtı bir yağ· 

kara ya oturdu. mor yığmıı ve yedi kitinin 

İstıobal, 3 (Ôzel) - Deniz boğoldogo teeblt edllmletlr. 
yolları loletmeılnln Bandırma Blrkıç dakika içinde kırk 
vapuru, omumi b1rbde batmıı 11ntlmetre yağmur yağmııtar. 

oıın btr vapurun leııne çırpa· Almanya 
rık Ereğll'de karaya oturmoı· • 
tuf. Gemi kurtarma ııoıyeteel Eski mftstem· 
kazazede npuran imdadına bir lekelerini istiyecek 
tahllıılye gemlııl gOndermtıtlr. I R d ) (D 

Par '• 3 ( a yo - epeı 
Dok ağır hasla dG pres) gazetesi, Almınyı'nın, 

Hannı 3 (Radyo) - hpın· eııkl mCletemlekelerlnl istemek 
ya kralının otla Dik Gotan· için ıonunı geldl&lot ve yıkın· 
doke ağır h111tıdır. Maamaflb da IAzımgelen ttoebbClııatı glri· 
lylleomeıl Omltlerl benftz tardır oeceğtal haber nrmektedlr. 

tedbirler almııtır. 

Tehriz Pazarı 
M elit Tıhr1n, 3 (A.A) - e ~ 

dtın Tebrlz pazarının bltlrtlOJ:lt 
için dlJrt mllyoo llrıhk 
bedi kabul etmlttk. 

k•ll' Diğer taraftan kftltClr b• bl 
mecllıı~ biri mmllı:l IDekte 

eallle 
biri de Tahran 6nherılt dl 
alt olmık tlzere iki proje te' 

eylemletlr. d• 
mecllıı ayni zamında ord0 

tekGtl6k bıkkında dı bir k• 
nnn projeel •ertlmııtır. 

Belçika 
Başbakanı bir , 
gazeteciyi mahkOıJJ etil 

8••· Brtlkııel 3 (Radyo) - l 
bakan (Vınze14nd) kendf9fo 

11 

devlet aleyhine çahttığıaı td: 
ederek netrlyattı bulonıo 1 
mecmuaya dın ikame eııO ~ 
ve mecmua dfrekt3rtın0 ıo 
frank nakdi cezaya mabkıl:. 
etmlıtlr. Mecmua direktör ' 

k rıt' hakkındaki mıhkumlyet 1 dl 
naı sıra ile kendi mıcmu8'111 ~ 
6 defa ve yabıncı ıueıelet 
de 100 defa neorettlrecekdt· 

isyan Kimin 
Tahrikile Olmuş 

Moskon, 3 (Radyo) - 'f; 
ıı' anııından : Uzak tarktakl 

..I\•' 
inci mınçoko alayında bte fi. 

teren lı•anın Ruı ıj1J1•10'11 
ı k o· 

tahriki aellceııl oldnAo hlk '~· 
dakl haberler kat'! olarık tt 

zlb edilmektedir. 

Kollektif Em· 
niyet Siyasası .• 

•• Parlıı, 3 (Radyo) - ô.ı g, 
ztteılnde, beynelmilel •••'1;

11 
etrafında çıkan bir baı ,.,. 

denlli•or ki: 1 ,,. 

c Hallb111rdı ıulhtı tart ,. 
malt için tek bir •lyaeet ..,, , 
cattur. Bo da kollektlf e111ıı11~1 
ıly1111ına n Milletler cedllf

0 

O)' 
paktına riayettir. Kolletdf e tıı 
niyetten beklenen neticeler ır 
ıhnıbllmeııl için liberal :ı,. 
zibnl•et ile hareket edilmeli 

J ~·· İlk yapılacak lı, bflttln ali 0 
darlan ıoııyete mlıakına oft' ~ 
oektlde ittifaka dnd et~;0, 
lddiahdır. ikinci va1lyet tıı 
merkezi Avropa meı'eleılP 
bıllldlr.» 

Yıldırım 
ftç çocuk baba·,,. 
larile beraber öldO·· 

9lt 
Madrfd, 3 (Radyo} - dt1 

eve dtııen yıldırım nedceılo ,e 
3 çocuk ile babaları Ol1PCU

1 0
. 

anneleri ağır ııorette yır• 'çı· 
mıotır. Yıldırım yangın d• 10., 
karmııaa da etrafa slrı1e'c1e· 
meydan verilmeden atee ı60 
rdlmClıtOr. 

Beyaz 
Kadın Ticareti· 

166 
Ne•york, 3 (Radyo) - •d• 

poU. memuru Mey K•f0
1

p· 
kırk kadar evde araıtırm• Y ~ 

,~e 
mıo ve 70 kadınla 19 e ,ı: 
te•ktf etmlıtlr. Bunların t.e11,. 
kadın ticareti yıptakları •

0 

ıılmııtır. 

Papa iyileştir•· 
Vıtlkan 3 (Radyo) - ~eıı· 

pa'nın ııbbl dorumu ıallb ~O 
beylemlotir. Pıpı bogOO 
meclise baekınhk eımletlr. 



Cemiyet Haya
t1nda Türk Kadını 

----~ ....... , .. _. __ 
TOrk basınından gelen ha 

herlere bakılırsa cemiyetin dış 

hayatında TOrk kadınının nQ 

fuz ve ehemmiyeti gOnden gft 
De artmaktadır. 

Yok:eek: devlet !:U.raeındı dört 
kadın Aza bulanmaktad.r Yal · 
nız Ankara şehrinde c.ndokuz 
kadın kadar muhtelif sınıflarda· 
hiklmllk: vazifesini görmekte · 
dlrler. Ayol şehirde onlk:t de 

kadın avukat çalıımaktadu. 
Yirmi kadar kadın memleketin 
yllkeek mektf'plerlode ·profe· 
eörlOk: ediyorlar. Bundan ba~ka 
bir çok kadın, tablb ve diş 
hekiminin bulunduğuna öğre· 
nlyoroz. Devletin resmi daire· 
terinde ve mQ t11kll mahalli 
idarelerde takriben eeklzbln 
kadar kadıu memur ve stoeo 

daktilo istihdam olunmaktadır. 
Ayrıca hususi teşebbllalerde de 

bin beşyOz kadar kadrn çalış 
tırılmaktadır. Şimdi de Türk 

kadınları, işçi ve emele olarak 

memleketin fabrlkalarını istila 

etmektedirler. Rogftn 1stanbul· 
da ve Ankara'da fabrikalarda 
ylrmlblnden fazla amele v~rdır. 

Suriyc'de bey 
paşa kalnıadı. 

Suriye halkının ileri gelen . 
(erinin ve parti liderlerinin 
yaptıkları eon toplantıda mQ. 
hlm kararlar alınmışhr. Bu 
kararlar araeında, efendi, bey, 
paşa, s1thlbOldevlet, sahlbillf lha 
me, sablbOlsaade ve saire gibi 
llnvanlar lftğvedllmfştlr. Suriye 
ulusu bu tarihten itibaren yal 
nız Seyyid Onvamm kullaııa 
cıktır. 

Bnuın Snrlye ahalLi bo ye 
nl tedbiri eevfnç e karşıla-
mışlar. Suriye matbuatı diyor 
ki: Surlye ve Lllbnın ahalhl 
conıburlyeıçldfr. Paea, bey ve 

ıelre gibi Onunlar cumhuriyet 
prensiplerine uygun değildir. 

liloaenaleyh Suriye kongreslode 

bn hususta alınan soo tedbir 
çok yerindedir. 

Varolsun yavrular! 
Kllllk'ten yazılıyor: 

KöyQmOz okula çocukları 
bfiyllklerden özenerek kendi 
aralarından seçtikleri bava yar· 
dım kolu arb.daşlarmdan 124 
Oye )'nmış ve eağladıklırı 30 
lirayı Alaşehir hava kurumuna 
vermişlerdir. 

Kurum cocukların fotografı · 
Dl aldırarak: Ankara genel ku · 
rumuoa gönder.-nlş; Genel baş · 
kanlık ta; yavrularımııa bir be· 
ğenme kAğıdı .. Takdirname .. 
ile bava ve spor dergisine 

ıbone yazdırmıştır. Çocukları · 
mız her fırsatta uçığın değeri · 

uf anlatarak ıskat vasiyet 
paralarmı bile kuruma @ağla · 

maktadır. ÔoOmOzdel\I hayra 
ıoa diri kurban verme(;i oda· 
yanlar çoğalmıştır. Çocukların 

bu özverlıılne sevinen örnt-k 
işin köyOmQzfin biricik gaze · 

lesinde yazmanızı diler, eaygı· 
larımı sunarım. 

Ktlllk okurlarınızdan 

M. Uyar 

• 

- -
ŞEHiR HABERLERi 

Dflşftodftklcrim··· 

Emperyalizm 
ölçü ve Tartı

ların M uayeııeleri __ ................... _.., 
ikinci kanunda 1849 
heyanııaıne Verildi. 

BfitOn Olkede olduğa gibi 
bir aydanberl eehrlmlzde de 

ellerinde ölçii v tartı holunan· 

lar İzmir uray gorr.ıb merkezi 

ayar lıyarlığına miiracaat ede· 
rek birer beyanname vermiş 

lerdlr. Ôlçftl6r kanon ve ol 

zamnameslne göre bir yıla alt 

muayeneler için miiddet 3l·1 · 
936 gfinilniln akıımında bit 
mlştlr. Maracaat edenlere ve· 
sike verllmlıtlr. 

Ôlçlllerln -vesikalarda yazıla 
gOolerde sıra ile devam etmek 

Ozere bogöodeo itibaren muaye7 
nelerine baelanacakhr. Geçen ayın 

sonuna göre müracaat ederek 

ôlçlllerlui gösterir beyanname 
vermlyenler ve vesl~a almıyan · 

lar CP Ztlaodmlacaktır. 

Nizami mOddet içinde mfi · 
r c.caat edenlerin sayısı 1849 
kadardar Beyanname kabulQ 

lutne başlanmadan evel yaloız 

lzmlr il merkezinde 3000 4000 
arasında ölçii sahibi bulunduğu 

tahmin edilmekte idi. 8u do · 

ruma göre ceza göreceklerin 

miktarı fazla olacağı anlaeıl 

maktadır. Ege bölgesi lHçilleri 

baş espekterllğt bölgenin 125 
uraymda ölçOlerln muayene 

işinin dOzglince ve verlmll ha · 
şarılması fçln gereken tedbir· 
lerl almıthr . 

Bahkesir ilbay ve Şar· 
hayı Takdir Edildi. 

ÔlçQ işlerinde bftyük: llgl ve 
kıon glleterdlğlodf'n ve bu 
önemli işin Balıkesir lllnde ve 
rlmll sonuçlara frfştlrllmestne 

önayak olduğaodan Balıkesir 

ilbay ve şarbsy Salim Gcıodo 

ğan'ın Ekonomi Bakanlığından 

değerli bir takdirname aldığı 

haber ahnmışlır. Kutlularız. 

Istanbul · lzmir 
vapur seferleri değişti. 

htanbul • lzmlr vapur sefer· 
lerl değlşmi~tlr. Bundan sonra 
haftalık: seferler çar,amba ve 

perşembe gfinlerl değll; pazar 
ve pazartesi gfinlerldlr. Üf'nlz 
yolları lşletmeıılnlo haftalık: ee . 

ferlerlode vapurlar pazar gftnQ 
lzmtr'e gelecek ve pazartesi 
gOnQ lstanbal'ı hareket ede 
cektfr. 

Filistin'dc panayır 
Bu eene FHistln'de korula· 

cık olan mllletlerarası Talhh 
panayırına hOkumetlmlz resmen 
letlrAk edecektir. Ekonomi ha· 
kanlığı; hu panayırda ıe~hlr 

edilecek Türk mamolAt ve mah 
eulıitımn ne eekllde hazırlımıt 

ca~ını şehrimiz Tür kof b mil· 
J)Orlüğilne blldlrml~tir. Türko 

f is Ege bôlgeslntn mahsul nO· 
munelerlnl hazırlıtyıp göndere 
cektlr. 

., 

Şehir Meclisi Dün Top· 
lantılarına Başladı. 

Ondüla yon ınakineleri, hafta tatHi lıarcları 
görüşOldn, seyyar · gıda satanlar ve tiat 

etiketi mes'cleleri mflnakaşa edildi. 

Şehir meclisi diio Şobat dev 

resi toplsntılarma havlamıştır. 

Saat 16,30 da şarbny doktor 
Behçet Uz; toplantıyı ıçmıt ve 

eski zabıt okunarak aynen ka· 
bol edllmlıtlr. 

Şarbaylıkta muhtelif daire 
)erden gelmiş olan bazı teklif 

ler okunarak ald oldukları CD · 

cilmenlere havale edUmfştlr . 

Bunların arasında ondülisyoo 
makinelerinin kontrolft için bf r 

ilcret alınması ve tlltü.n imalat 
hanelerinin hafta tatili harçları 

hakkındaki teklifler dt: vardı . 

Bunların encilmenlere havale, in 

den sonra "Bıfzısıbha kano· 
nana tevfikan yapılması iktiza 

eden zabıtal sıhhiye tallm11tna· 

meelne ald ek talimatname,, nin 
mOzakereslne geçilmiştir. 

Verilen karara göre talimat 
name madde madde okuneruk 

mllzakereye konmuştur. Bunda 
ylyeceE ve içilecek: maddelerin 
Qzerlerlne f lat posu lası kou 

ması hakkında lılr madde var . 

dı. Bu maddenin müzakereal 
esnasında bazı fiyeler; meselA, 

karpuz ve hıyar gibi şeylere 

de ayrı ayrı flat pusulası koo · 
maeına lmklo bulunmaiıığını 

ileri efirdftler. Ba gibi maddt:· 

lerln eınıf lara ayrılmak eure 

tile boy boy I lat etlketlne tabi 
tutulmHı kararlaştırıldı. 

Tallmatnımenlo diğer mıd· 

deleri mflzakere edilirken Qye· 

neltr açılmHına sebebiyet ver 

mto olacağız. Nazarı dikkati 
celbederlm, 

Mutaleesıoı yOrfitm09tfir, Re 

şad L .. bleh\cl oRlo: 

- 80 gibi satışlarda hiçbir 

mahzur yok tor. Bo bir ihtiyaçtır. 

Der vakıt olan ieydlr, demiştir. 

Basnft Tonak: 

- Fakir balkı mutazarrır 

etmlyeltm. Onların yemek lh 
tlyaçlarına naeıl temin ederiz, 

Demletlr. 
Şarbay muavloi Sedad da: 

- Zaten bu gibi ıeyyar ae· 
cılar tabaklarını yıkayacak eu 

bulamamaktadırlar, plsllğl ka 
bul edemeyiz. Bu gibi eeyyar 
•şcılara mQeaade edersek bQtfin 

caddeleıde lectlerln sıralanıp 

yemek yediklerine şıbh olaca 

ğız. Bu manzarayı göz önftoe 
getiriniz. 

MOhendle Aziz aö~ alarak 

demiştir ki: • 
- Suad arkadaeımız gallba 

işçinin vutyetlni bilmiyor. Bu 
gibi seyyar yemek BBtıcılar 

zıten sulu yemek satmazlar. 

Jeçlnln vaziyeti eeğari bir üc 
retlP. gıdalaoma şeklindedir. 

Onon için seyyar satıcılar, le · 

çiler için yaptıkları bazı gıda 

maddelerini ekmek içine koya· 

rak &atarlar, tabağa koymazlar. 

Mes'ele sıhhi vaziyetinin kont· 
rolü mes'elealdlr. 

8ulunan 
Kemikler Kimin? ---....... -_..,..... 
Bir Kadın 
Gizlice Gömülmüş 

Bundan evvel Aleaocak'la 

Akdeniz sokağında Zfya'.oan 
ı,arap d,.poeunda şarap nrUl 
konmak Qzere hafriyat yapılır · 

ken bir cesede ıif d kemikler 

meydana çıkmıştı . Bir cinayet 

olması ihtimali nazarı dikkate 

alınarak mllddef omumlll~çe tah 
kikat ve tetkikata ba,lanmıvtır. 

Bir uzmana tetUk: ettirilen 

bu kemikler hakkındaki rapor 

dan mllddelumomlllğe veril 

mlştlr. 

Rapora göre cesed kemikleri 

yirmi sene enel gömülmOe ve 
genç bir kadına ilddlr. Müddei· 

umomtllk rapor ilzerlnde tel· 

klkat yapmaktadır. 

HükO.met tabipleri 
Alaşehir hnkumet tabibi Ap 

ıullı.h Faik Ödemiş hOkumet 

tablpll~lne, Ödemle hftkdmet 

tabibi Muhiddin Alaeehlre, Öde· 
mlo belediye tabibi HO eyin 

BOsnO Uşak belediye tablpll· 
ğine tayin edilmişlerdir. 

hılkm ihtiyacını sıhhi bir şe 
kilde temin etmek olmalıdıl". 

TaribiQ mezarlığıQda, kimbilif 
kaç milletin k~mikleri çijrijmek· 
tedir. Emperyafüm, bQ me~şrl,kta 1 
cloymak bilmiyeJı iotapaeı iJe, eağq 
sola epeyce ealdırdılr;tıın BP.nrq 
şimdi bir haydut gibi kfı~e bııoım 

ıutmuf, kollannı sıv!Jmı~, ~eçeı:~k 
y ole ular bekliyor: 

Oabeşistan, Çio, Mongolistqn! 
Kurdlar, sisti bııvalarda buruq 

deliklerini ııçarak etrafı koklqrlar. 
I~mperyalizm do öyledir. Avmı 

uzaktan, aylaroa, )'ıllarca dU~ijne· 
rek, araştırarıık seçer .. Ooa s?lilm, 
ser, ona iltifat 'eder. Ona tarıbtcın, 

medeniyetten, kalkınmadan, saıı· 
denen bahseder. 

••Karganın ağzındaki peyniri 
kapan ~urnnz: tilki gibi,, 

Ve hııkarsrnız ki emperyalizm, 
kilrsüye çıkını~, silubını, dinamitini, 
zehirioi aaklıyaralc, şaklabanlık ya• 
pıyor. Bu, öyle Lir dakikadır ki, 
teblıke çanının çalındıAıoı gösterir, 
Çüokü, emperyalizm, hu vaklalıan· 
lıgı yaparken, karşısındakini do 
manyetize ctmeğe çah,ır .. 

Ve bir saoiye gelir ki, hokka· 
baz marifeti gibi, ooun c;ıket yen• 
lerioden tabancalarla lıomlıalar fır· 
latır, koltuk ahlarındao tayyareler 
havalaoır, baeaklannııı arasından 
şeytan eürüeü halinde bir ordu 
geçit resmine başlar... , . 

Artık emperyalizm faalıyettcılır. 
• • • 

Tarihin zavallı mezarh~ı! .. Neb· 
başlar (Ôlil eoyucular) la dolu olan 
göksündeki açık çukurlara, vuradan 
buradan gözilken kuru millet ka· 
falanna, çfirlimü~ taç ve taht par• 
ç.alarına, ortalarıodao ikiye bülüo• 
müıı kıhç parçalarına baka baka 
keodioden seçmiş ve uıaumıo lıir 
vaziyettedir. 

Horlak, bu çukurlarla köoe 
ba~ı arHında mekik dokumakta ve 
fırsat aramaktadır. İol!lanlığıo Ce· 
nevre istasyonundıın uıattığı pro· 
jektör, bu kö~e ba~ıın ıor aydm· 
]atacak gibidir. Ve bir gün, zabıta 
vukuatı gibi, milletlerin sicil del· 
terinde de yeni bir kayıt görü· 
lecektir: 

' den mühendis Aziz~ bunun 
mec"leco mllzakereslnden evvel 

Saad buna cevab 'fermle ve 
ellerini yıkıyacak yeri bile 
olmıyan seyyar aşçıların faali · 

yetine meydan verllmeel do~ro 
bir hareket olmıyacağında ısrar 

Demiştir. Daha bazı üyeler 
eliz söylemişler ve neticede bu 
madde sıhhat encftmenfnln 
teklif ettiği şekilde kabul olııo· 

maştor. Kadastro relellğiola 

btr mektubu Ozerlne kadHtro 

da tesciline baelanacak olan 

Kokaryah semtinin (GOzelyalı) 

adı ile amlması mecllece kabul 

edilmiş ve yeni lnea edtlecek 
kız enııtltO•fl bln1&1 için ayrıl· 
mıı olan 6ç blo metre morab 
balak eabanın ada numaraları · 

nıo yaolış gö8terllmlş olduğun 

dan dOzeltllmetl 'fe 45 noma· 
ralı adadaki dahı 6 bin metre 

murabbalık yerin de enetltılye 

tahsisi hakkındaki KOltftr Ba· 

kanlığı mektubu okonmo' ve 
bu teklifin nizam eocOmenlne 

gönderilmesi kabul edilmiştir. 
Pazartesi ve cuma gOnleri eaat 

16 da montezaman toplanılma · 

sına karar •erllmle, toplantı 

sona ermiştir. 

"Bu mtllet şu kadar sene ya· 

şamış •e yirminci aaırda ..... ta· 
rafından emperyalizm denilen 
ıllAhla öldftrQlmftttftr. Katil 
meydanda ise de kavvetll ol · 
doğu n dostları bolonduğo 
tçfn tarihin divanından beraet bir dAfa da nizam eocilmenine 

gitmesi lı1zımgeldlğlnl ileri sOr· 
mile ve kabul edilecek bazı 

maddelerin omnmi hıfzısıbha 

kanuna maddeleriyle belki ta 

aruz teşkil edeblleceğlnl söyle 

mlş, diğer bazı üyeler booun 
meclhıce madde madde mOza· 
keresine evvelce karar alınmış 

oldu~nnu ve zaten tallmatna· 
menin mecllece kabolftoden 
eoora muhtelif vek4letlere gön 

derileıek: oralarda da tetkik 
edileceğini söylemle ve ıallmat· 
name maddelerinin mGzakere· 
eloe devam olunmuştur. 

Bir madde ile yatılan yer· 
lerde bll'nmum gıda maddeleri 

imal ve İ9tlbeallnln yasak ol· 

duAu uzun milnakaşalerdan 
sonra kabul edilmiştir. 

Umumi caddelerde duman ve 
koko çıkarmıyacak: şekilde gıda 
mııddeler pleleomlyecek le· 
kilde ki kapalı yerlerde satıla · 
cakhr şeklindeki madde oıun 

münakaşalara yol açmış\ır. Mu· 
zaf fer: 

- Bu maddeyi kabul et 
2 m,.kle seyyar lokıınta Vf' aşba . 

etmiştir. Doktor Mltat eliz 
alarak: 

- Vazifemiz halkın umumi 

lbtlyaçlarma cevap vermektir. 
Miiı,kfilAt ihdas etmemeliyiz. 

1zmtr; bir ioçi eehrldir. • Bin 
kletnlo çalıştığı bir yerde ora· 
deki işçilerin yemek ihtiyacını 

temin edecek seyyar bir gıda 
sahcısı bulanablllr. Makııad 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

kararı alarak çıkmıetır,, 
Orhn11 Ualımi Gökçe 

Beraama mOzesi 
~ 

Bergama yeni mOzeelnlo bit· 
mek üzere olan yerleştlroıe le· 
lerlol incelemek 'fe yeni yapa· 
lacak pıra kollekelyonunu hı· 
zırlamak Qaere lzmlr antikite 
mOzelerl direktörü SelAhlddlu 
Kantar 8f'!rgama'ya tı;ldecektlr. 

Bugün ,Charles BOYtR ile Gaby l\tOllLA Y'nı temsil ettikleri 

• 

senenin sayılı filınlerindcn 

~1 SAADET 
Heyecanlı bir a~k macerası . YOkeek bir ruh tahlili · Eofes bir mevzu 

Ayrıca: F oks Türkçe sözlfl dünya haberleri 

SEANS SAATLERİ: Uer giio 15, 
ı 7, 19, ..21.15. Cumartesi 13 15 tıle· 
be seansı. !'azar 13 te ilave seansı 

Hilaliahmcrimizin çok eğlenceli geçen yıllık hulosn intiha1arındaıı: 
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nd:leden: 

Atesin Hakimi 
sper er O· 

mitesi Toplandı. ----.......... __ _ 
' - Baştarafı l inci sahifede -

C r 

lngiİtere, Mıeır'la Anlaşmak için As· Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

______ ...,.""""' ____________________ _ 

Ne dediniz? 
Plt'fn Parla' teki vaaıtHı 

4mlrfnd o aldığı emirlerden 
barice blree ıöyllyemez. Size 
••Jogllfzler dovmaolarıoı ezer· 

0Çocokluğumdan beri Fran· 
eız'larıo Aileme yıphkları fe · 
n•iıkları dinler, dororom. Şlm · 

dl de ben mukabilini y•pı· 

yorum. 

ve fakat kararın verilmesi için 
18 Jer komitesinin lçtlmaa dı · 

vet edilip edilmemesi kararını· 
da verecektir. 

Şu hale göre, petrol üzerine 
ambargo koaması berşeyden 

enel ba komitenin kararına 

bağlıdır. lkfnclel eiyıef nzlyet~, 

Qçftncaen Oabeılstıodakl aakui 
harek4tıo ıoretl lnkiıafına, 

dördO.ncOıO petrol ambargoıu 

ve bitaraflık bılduada Amerika 
kongresindeki milzakeratın ıo 

retl cereyanına ba~lı elacıktır, 

keri Anlaşmayı Esas Kuruyor. 
zamanda mllıakere ~o~ 
ekeedyetloln de Vef d fır~ ...ı 

ler mi., dedi? 
- Evet.. E-ıerler f•ht kat · 

letmezler dedi· bnndı mulabı 
ız. Fakat Napolyon mOIAzlm 

Fure'nln hançeri veya kurşunu 
ile ölQne, hiçbir kimse bo 
cinayet dolayıalle ne lnglltere 
hilkt1metlnl, ne de lAnlettayln 
bir fnglllz'j mficrim göremez. 

Böyle bir dOşmemo bu ıoretle 
manevi ve maddi hiçbir mea'o· 
Uyet husule gelmeden ortadan 
kaldırılması, çok mfthim bir 
fırsat demektir. 

Bo sOz.lere, İngiliz konsolosa 
itiraz etmedi. 

Casus, koosolo3un bu etıktl 

tondan isti iade ederek eözflne 
devam etti: 

- Bonıpart bir defa ~Hince 
°Kleber mQstesoa olmak ilzere· 
yerine geçecek, yerini tutacak 
diğer bir kumandan yoktur. 

Emriniz altında glzlJ lteekllAt· 
tan dı istifade ederek bizzat 

ben Fransız e,fer heyeti ara · 
eında lsy.u ve korku hlsltırl 

hnaole getireceğim. O zaman 
amiral Neleon için de Ebuklr · 

de buloaao Fransız douıoma· 
eını tahrlb etmek, Fransız or· 
duen bekayeelol Fransayı dön· 
mekteo menetmek kolay ola 
caktır. Borada kalacak olan 
kırık, dökOk Franıız ordusu 
da hem oçlık ve sefaletten, 
hem de Kölemenlerln taarruz· 
larındao mıhvolob gidecektir. 

İngiliz konsolosu: 

- Cidden yımao bir adım· 
eınız, hemşerl Lefnkard! 

Demekten kendleinl alıma 

mıetı. 

İngiliz koneolosu .. ıa.oını 
çok fazla ee•en bir adım oldu· 
ğu için, bir )franeız'm böyle 
aoğukkenlılıkla vatan1oa hlya· 
net etmesine hayretler içinde 
kalarak llhe etti: 

- Böyle hareket etmeniz 
için Fransa size ne yaptı? 

Sel il c11oe, bir köpek gibi 
ve gene ıoğokkaolıhkle: 

- ~'rınea bana hiçbir ı,ey 

yapmamıştır. Yalnız altın hını 

bana bu hıreketlerl yıptırmık · 

tadır. 

rn,ecekti. Fakat nHılsa bir· 
az utandı; çok ciddi bir ta· 
vırla: 

Bn izahat, esasla blrıey ifade 
etmemekle hMaher konsolos 

tarafınd•n kabul edildi. loglllz 
koneoloeu: 

- Şo halde ben ılze ne 
yapabllirlm. 

Diye sordu. 

- lbrabim beyin muvakka· 
ten vek•let etmeel hoeoeuoda 
ılrin nOfozonuzdın istifade et· 
mek isterim. 

- 80, Napolyon'o memle· 
kette tamamen yerleştirmek ol· 
mıyacak mıdır. 

- Fakat böyle olması l& · 
zımdır. Çtınkft pl4nımı tabak· 
kok ettirmek için bir aya lh· 
clyacım vardır. Akıl takdirde 
harp yeniden bıılıyacak ve bu 
harplerde de ceıor bir genç 
olan mOlblm Fore'nln makUU 
dOşmeel ihtimalleri yftzde yü1 
artacaktır. PIAoımın ruhu, Jlo· 
re'nln 111ğ kılmasıdır. 

Koneoloa c11uea bık nrdl: 
~ Haklısınız! 

Demete mecbor kaldı TC 

sonra ilhe ederek: 

BiltOn bu vaziyet ve ihtimal 
ler 15 ıobıta kadar tl'tklk ve 
teeblt olacaktır. 

Roma'dan gelen malftmata 
göre ltalyıo siy.al mehdili, 
ltalyanm onseklzler .komitesi 
tarafından petrol ambargosu 
hakkındı verilecek kararı ka 

bol etmlyeceğl kan11tlol btslen 
mektedlr. 

ltılyın mehd m, böyle bir 
kararı, oluıl.r ıoıyetesl ahkAm 
Ye otoritesi haricinde görmekte 
ve böyle bir kararın ııhıi le· 
,ebbilı ve kanaatler eeerl ola· 
cığın1 kabul etmektedir. 

Bo karara l1tl11k eden dev· 
letlerl ıulho ihlal, aıkeri ha· 
reketlerl intaç meı'oUyedne 

uğratacağı dı mobıkkak adde· 
dtlmektedlr. 

Zağlal Paşanın karısı yaralı bir talebeyi ziyaret ediyor 
Roma 3 (Radyo) - Kıhlre· mucibi memnuniyet, bunun 

den atanan haberlere göre, kral için de lnglltere ile mftzake· 
Fuad lle loglllz fevkıl&de ko ratıo baılamasıoa lmkdu gOrftl· 
mlserl aruıodı nelce yapılan mektedir. 
bir mOIAkıtta, Mıeır'da bir İngiltere hükumeti, bereev 
temerkilz kabinesi vücode gtlli den evvel Mıeır'ıo mOdaf•eı TC 

rllmedlkçe, loglltere'nlo Mısır'a loglllz meoaf linin himayesi için 
kare• olan slyaeetlnl değiştir· bir askeri mukavele ve ittifak 
mek mecburiyetinde kalacağını aktlnl lstemekt,dir. 
söyledlgl aolıeılmaktadır. Kahire, 3 (Radyo) - Elbel4ğ 

Ayol mehalll, böyle bir ka 
ran İtalya'nın hiçbir vakit ka · 
bul etmlyecegl TC 11kert bir 

casus bu vaadı anıneuna uygon ta1rroz addedeceği ve mukabe· 

- Yarın İbrahim beyi gö· 
rClrdm! 

V aadıoda bolondo. Fıkat, 

Bu mfllAkat hasebU~dlr ki, gızeteıfoe göre: 
kral Foıd, Ali Mahir pıeıyı Nıhu paşa, logillere ile Mı · 

bir temerkflz kabinesi teeklllne sar araeında baelıyacık mftzı· 

memur etmlıtlr. keratta Mısır heyetinin başında 

Vefd fJ?k11ınıo halta hareketi bulanmak letemektedlr. Ayni 
bulmadı; leden geri kılmıyıcağı kınaa· 

Ameı·ika'nın Teklifi Ka
bul Edilmiyecek Mi? 

- Yarın mı?. Hayır.. Be· tinde mfttteflktiıler. 
men bu akı,ım İbrahim beyi Pırtı, 3 (Radyo) - Jcır gı· 
görmellslolı .. Yarın eabıbleyio selesi, petrol ımbargoeu etra· 
erkenden Napolyon'a neticeyi fıoda yasdığı bit makalede, 
bildirmek mecburlyf'ılodeylm. beynelmilel ılyaeanıo buna mub 

"Eğer İbrahim beyi razı temel olmadığına ve bizzat lord 

Deniz Konferansına ümitle 
Nelerle Karşılaştı? 

Fransa, 
Gitti, 

eımek için bir bıh,tı,e lQıum Eden'Jn bile petrol ımbargosu-
varea.. Kemerimdeki lklbln suna o derece tarlftar bolun· 
altın lira da emreofse tabidir. madığını kaydeylemektedlr. 

Dedi. ~ l __ !l_~-~~-~-~-~-__.I Pırla, 3 (Radyo) - Amerlkı'oıo harp gemileri tonajını 25 
lngllls kooıoloeu ciddi bir binden 35 bine çıkarmak için yaptığı teklif ten bahseden Parie 

adımdı; casa11: Solr gazeteıl, deniz konferansının neticesinden dıhı bedbin ol· 

- Para ıeode kılsın. İbra· Üzüm satışları: doğunu yazmaktadır. Bu gazete diyor ki : 
hlm bey bir asker veya memur 
değil, bir idare amiridir. Mu· 

rad beyin mığh1blyetl, Kahire· 

de hftkftm eflren kar~ııılık Ye 

lngthere hO.kftmetloln yardım 
vaadı, teklif lml&I kıbol etme1i 
içtn k&fl ıelecektlr. 

Dedi. 

- Şu halde, kooıoloı efendi, 
bitey sonra bu Nıpolyoo bel&· 
ııodıo knrtulmuı olıcaklınız. 

- Doğra tahmin edebllml, 
laeniz ne 41& .. Çanka bu ad11m 
11hnedeo def edilmezse A nupı 
için bftyftk bir Afet olacaktır. 

- Clbıo için bel& olacaktır, 
diyebllinlol~. 

- Sonu nr -

Ç. Alıcı K. s. K. s. "Fran11'nın bu teklifi kabulde mQeteoklf kalması hayret 

139 loblearlar tdı. 6 7 60 uyıodırmamıhdır. ÇOokQ Frao11, Londra'yı, silahları azaltmağa 
102 S. Saleymı. 14 ' 15 yarayıcık bir konferansa iştirak için gitmiştir. Yokla diğer dev· 
49 T. Debbae 11 11 50 !etlerin eodleeslol mucip olacak n netice itibarile yeni bir ııl· 

6 A. ve ke. lzsl 12 50 13 l&blanmı yınıını doğuracak olıo konferans değildir. 
3 Suphl Emin 13 50 13 60 Parl Soar, İtalya Franea'oın bu teklif 1 kat'iyyen kabul edil· 
299 BngClnkft Htıı, mlyeceğl kanaatinde oldu~uou bildirmektedir. 

••• 490200 Daoka yektl.o • 

'9~~~,.u::~a,.: Romanya Kralı 
Ç. Cinai K.. s. K. s. Ziyafet verdi ve bunu mftteakip Fransız dış 
200 Ton Bo~day 7 25 7 25 k 

hakanı ve Çekoslovakva setiri ile onuetu .. 7 ngon " 7 25 4 25 1 

90 Arpı 4 25 4 25 Pırtı 3 (Radyo) - Romanya kralı Karol, bugftn hoeuei dost· 
1200 P. çeklrkek 2 25 4 25 larına bir ziyafet vermiştir. Bo ziyafette hariciye bakanı Titulee· 

200 Ken. palı. 640 (J!lO ko ile mıdımı, M. Dôkro,, Yugoılavyanın Parla sefiri M. Sto 
30 B. pamuk 41 41 yanovlç, M. Antaoeeko da hazır boloomuıtur. 

- Hen Fransız değilim ·dedi· 
ben, ondördancQ Lut zıınaoın· 

da Nant fermanının y•rlılm111 

Ozerlne Almınya'ya iltica etmle 
bir Ailenin evl4dıyım. Adana 1 1 

Ztyafetten sonra, Kral Karol, Marı!llya'da Sırp kralı Alek110 
------- ____ P __ i_y_a_s_a ___ V_a_z..,.iy._e_ı_i___ darın yamnda yaralanın General Corcu, ve daha sonra M. Fl11n· 

Üztım Clserlne fealiyet az deni kabul etmielir . ....................... 
ANADOLU Ovasında 

--------
Gfinl6k Siyasal Gazete 

Sahip Ye Ba,yazgıını 

Haydar Rfişdü ÔKTEM 
Umum[ nefriyat ve yazı ioleri 

müdara: Hamdi Nür.bet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Parıisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutueu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Öç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruatur. -dnO geçmio nilabalu 25 kuruttUl'. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR -----·· 

Pam·ukçuluk 
Adını 2 (A.A) - Bu yıl 

Adını ovıeıoıo hayak bir kn· 
mıoda ldebnaod pamo~o eki· 
lecektlr. Bonon için ı,lmdiden 

tedbirler ılınmıetır. Ekim sahaen 
Adanı'nın elmallndeo geçen 
demlryolondıo itibaren cenuba 
denize kadar uzanın 50 kilo· 
metrelik bir k11Jmdır. 

DO.o OVIDID bu k11maodı 

huluoıo 119 köyan mGmenll· 
terinin ledrıklle bir toplantı 

yapıldı. Bu toplantıda bllhaııea 

tohom tevzii jılerl TC tohomoo 
karııarak dejenere olmım111 

alınacak tedbirler koouıaldu, 

klrarlııtırıldı. 

fakat buğday tızerlne muamele Ayol zamandı Çekoelovakyaoıo Pc1ris eef irlle de bir milllkat 
hararetlidir. Bftlfln depolar, yapmıı,tır. Fransa hariciye bakHnı tarafınd!ln kral şerefine bir 

yeni bııtıo boreaya akmaktıdJr. öğle ziyafeti vermlr. 

1 Kral, Romanya eefarethaneslnde mftkellef bir akeam ziyafeti 
Nöbetçi Eczaneler 1 de nrecektlr. 

Ba ıtıam Kemeralhndı Şifa, 
Kıraotlna'da Eı,ref, Kemer'de 
Kamer, Al11ncak'ta Ahmed 

LfttfO. ve E,relpaea'dı Eşrefpıea 
eczaneleri açıktır. 

R. Makdonald 
Kazandı 

Loodra, 3 (Radyo) Slr 
Rımıey .Makd"nıld, Skoçya 
Clnherelteei tarafından 16,396 
reyle aV1m kamara11oa aza ee· 
çil mittir. 

Amele partisi namzedi 3,397 
rey alıbllmletlr. 

••• 
Yahudi Kongresinde Al
mao 'lara Boykot l{ararı! 
15 Milyönluk bir sermaye ile muhacir Yahu· 

diler'e yardım edilecek. 
Vışlogtoo, 3 (Radyo) - •Fllletln'deo haber veriliyor: Yahudi 

mllli kongresi; dün Slr Herbert Samoelln başkanlığında, ve 1390 
Yahudi mftmeeellloln fı,ıirıktle aktedllmle, Alman mallarına karşı 

boykotaja devam edilmesine karar verilmiştir. 
Koogre, dört yılda 15 milyon dolarlık bir eerm11ye toplamı· 

ğ• ve bu para He Almanya'dao htcret edecek Yahudllere yar· 
dım edilmesini de kararlıetırmıı,tır. 

el.,.
menıob olmasında ısrar 

tedir. 

Eski 
ispanya Kraliçe· 
Kocası ile barış· t 
mayor, şayia ya)aod; 

Roma 3 (Radyo) - ~ 
lepınya kraliçesi VlktorYJ 

gön boraya gelmiştir. 1' ,~ 
ile kocuınıo barıııcığı bll .~ 
dakl haberler •yılıol•0oı 

1 de t ve Iepanya'da krallık • J 
medeo barııma ı:neael bll 
menoobabe olmıyacağı ~ 

bO 
rllmektedlr. KrıllçenlP ~ 
yahatl, hamile bulona0 ,J. 
prenses Talıniya'oın doğOf rP'I 
eırada yanında bolundJa~ 
111dına mebnidir. 

Amerika'da grc~ 
St' 

Ne•york 3 (Radyo) -"' ~ 
dlkaya dıhll 20 bin teo1 ı ... ,., 
114n etml,tlr. Nevyor )S 

kibar bir semtinde çahe•0 ~ 
asaoeôr, kalorifer ve diğer ~ 
metlerde çılıı•n l§çi11IO ıJ 
greve lıtlrak edeceı?I •

0 

maktadır. ~~ 

Londra, 3 (Radyo) -"' 5 
mor madenlerinde çah§•0 

amele gre' ll4a eyleınletlf·~ 
Parlıı. 3 (Radyo) - ;~ 

Ajer bahriye destekAblıtı0 ,1 
amele g ev ilAo eyteınlele 11 
Bu ııebeble (Jorj Leg) ro~ 
euoun mukarrer olduğu ~ 
bu ay içinde denize 10 

meelne lmkAu yoktur. 1,; 
( Brcat) drıstektblaruıd• 

1
,. 

edilmekte olan (Dtlngerk)d~ıtol 
lıeının ve (Haver) de t• .,o' 
çıheılıo (Ormındl) v•P"'° ~ 
lneaatı da bu yilzdeo geri 
mııtır. 511 

Loodra, 3 (Radyo) ..- ft~ 
hane mdstıhdlmlerlolP g •' 

zıJO 
devam ediyor. Grev o ~ı 

reree Loodra etsle kal•c;,e1• 

Salhane ve kısab Ol iğ ol 
dlmlerl 8 hin klılye b•1 

maktadır. 

Işık söndilrJJJe 00-
Zafranbolo, 2 (A.A),.. ~-t 

keeabamızda bava tebll~~l,t' 
kare• ııık eöndftrme ıecr 

11
{11 

-o""' yap-lmıetır. Tecrftbe, ..... 

klyetle ııonoçl=~ 

Paris'te Siyaslll 
lt""aaliyet A!tt•·: / 

- Baştarafı 1 ci sa)f ad 
0

ae' 
Parla 3 (Radyo) - f1~0t'O 

yarın (bagO.o) Tevfik of' 
Ar11 ve kral Borla ile k

00
1 W 

J'O 1 
cık, mftteakib~n preD8 .,ıııl' 
A vveturya baıbıkan ıo0• 
kabul edecektir. ,of' 

Parlı 3 (Radyo) - Jto~,11° 
ticaret bakanı M. A01e 01ıoıı 
burayı gelmiştir. Kral ,ıır80o'' 
Bnkree'e hareketlodeP bor• 
M. Tholeako ile birlikte 

1
p'f' 

da kalacak Ye Franııı·ll0111 ıı1"' 
ticaret andlıemaeıoı JOJı' 
caktır. f' 10tJ1 

r a.o· Parla 3 (Radyo) -
0 

J1 

ba§bakanı M. Alber 5,r 
0 

~,. 
gOo Kral Borlı tarıfıod• 
bul edllmlıtlr. soıt' 

Pbrle 3 (Radyo) - J6 ıJI 
1 ı 

kralı Borlıı bug6o e•: ,11rrt
1 

relelcnmur M. LebroP 0 . 
etmletlr. 

• 



-KIZIL SUL1'AN 

A~DCLHAMüD ~~!9.lt·)I :ı 
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

Pazar Lik Maçları D.ımat hazreti ıehrlyırl Bı· 

11n paşa, Beyoğlu, Samatya ve 

bıttA Üekndar zevUerloden vız 
geçeml yecek kadar dejenere bir 
ailam idi. Bu adam, snf ll zevk· 

lerl bereeye tercih edecek kadar 
ıef il ruhlu idi. 

Bu sıralarda İetanbul'da her· 
kesin oğ:r:ıoda gezen bir Rom 
dilberi vardı. 

Bu kadana "Beyoğlu bebeRI" 
derler ve İstanbul'un klba,, 

zengin allelerl lçtu pek koku · 
lan bir kedandı. 

Uu kadın, letaobul'tıo hemen 
l>iluın paş1Zadelerlnl elde etmiş, 
hunları ııoymakta, bunları bir 
birine katmakta ve bir kulda 
glbl oynatmakta idi. 

-1-
llasan Paşa · Beyoğlu bebeği 

macerası .. 
Basan paşanın asıl derdi, 

alıştığı eOf il boyat değil, fakat 

bu "Beyoğlu bebegl.. den\len 

Rum dllberJ idi. Daha ilk gö 
rQ~Qnde bu kadına btr deli 

gibi tutulmuş, ayrılmıtk lmkA 

nını hiçbir vakit bulamamıştı. 
Bu kızan adı Aglayla tdl! 

Hasan paşanın kendisini ta· 
nıdığı sıralarda Aglaylı, Taksim· 

de gfizel ve bOyilk bir evde 

gene Rom olan d~ıkı ile bir· 
ilkte oturmakta idi! 

Hı an pa~a, yukarıda da eöy
ledlğlmtz gibi Beyoğlu bebeğine 
ilk görOşte yınmıe, totuamuştu. 
Para sayesinde bu kadının vue 
Jetini elde tıtmek gQç olma. 

mışh, Esaeeo, lişıkı Rum deli 

k n1ı, Aglayla'nın gOzelllğl ka
dar bir frad vasıtoaı olmasına 
ehemmiyet veren bir palikarya 
idi .. 

Jt'aket Hasen paşada bOebO 

Uln başka bir his \'e tabiat 
vardı: İnhisarcılık! Hu gOzel 

kadıom, keodlelne oldu~u gl bl, 

pıra sayesinde esir paşazndelere, 

damatlara da teslim olacağını 
tabii gören Bıııao paşa, genç 

kıdıoı bQsbQtOo kendisine hH 

reımek arzusuna kapıldı! 

Bonon için de, Aglayla sade 

kendisine mahsus bir konakta 

oıurmaeıoı teklif etti. 

Konak, o zamınm modaeına 
göre eo JQks bir şekilde dö~ell 
dayalı olacak ve Aglayla'ya da 
bol bir aylak verilecekti. 

Aglıylı, bu cazlb teklifi ka· 

hol etmekte biran bile tereddüd 

g6aterm,.dl. ÇQokO kadındı; çOn· 
ko fettandı! 

Röyılırında yaııttıAı hOlya· 
lır bu ıur.:tle tahakkuk edecek 

'•hıne bir hayat sQrecekıl. Ve ... 
Se•glllet Rum drllkanh ile de 

huluımalı::, Aglayla ayarında bir 

ltum dilberi için hiçbir zımao 
goç olmıyıcıkta. 

O, Bmaan paıa gibi kaç bu 
dılıyı torbaeana tıkmış i>ulooo 
)'ordu? .. 

Bu suretle, Hasın paşa gü 
tel, bOyOk, mermer merdivenli 

bir konak kiraladı; letanbul'un 

en nıırot koltukçular1 bu ko 

nığı dOşedller, dayadılar. BıHn 
P•ıa bu busuna avuçlar dolusu 
•hın •adetti! 

Kouak o kadar fevkalide bir 
ıekfl aldı ki, kerime! hazreti 
ı.ıehrıyarl, Hasan paşama ref İ· 
k•I iffet veelmrsl (1?) Feride 
•uhanın sarayı bile bonon ya· 
llında ıônQk vtı modaya dıhı 
•ı uygarı kaldı! 
b llaaıo, ırtak bir çılgıodan 
•ekı bır,cy değlldl. Aglıyla· 

nın •rıularını yerine getirmek 

için delice fedak!rlıklerı, maa 

raf Jarı koyuldu. En birinci ne· 

video bir pi yan o aldı; 1arayan 

alı franga mazi ki tefi F ratelll 

pa,anın kııu Moımazel Fratelll· 

yl. Agloyla'ya musiki dersi ver 
meğe memur c•ttl. 

-------------~ ....... --~--...,..., ........ -----
K. S. K. Demirspor'u Yendi. Gözle· 
pe-lzmirspor'la Berabere Kaldılar .. 

Pazar günfi, birinci devre - eahei oynamaları yOzGnden gol 
Basnn pa~anın bu vaziyetin 

den Aglayl ozami derecede le 
tlfade etmekte kusur etmedi. 

O kadar ki tik fırsatta: 

ilk maçlarıma en heyecanlı çıkaramadı. Oyunun bo kıs 

h f tulerandon birini daha ge· mandan sonra K. S. K. takımı 
çlrdlk. Bava çok gOzeldl. Saha arka erkeya iki gol atarak oyu· 

- Hnsan'cığım.. Güzel pa 

eam... Benim için gösterdiğin 

bu fedakdrlıklara çok ıeşekkflr 
ederim. Fakat korkuyorum ... 

seyircilerle dolu idi. ilk oyun nu 3 l kazandı. 
Boca Bornova takımlorı aıa·ın Sıra gfinOn ve llldn en mObtm 

de yapıldı. MOeavl kuvvete müsabakaaıon gelmt,tl. Gerek iz 
malik olan iki takım, oyunu ınlnpor ve gerekse Gôztepe 

Dedi ve ımsto. 
da 2 2 berabere bitirdiler. takımlara çılr.arabileceklerl en 

- Neden korkuyorsun? .. 
Oyun no\tal nazarından Bor· kuvvetli bdrolarlle oyuna i,ıi· 

- Neden korkmıyayım?. Sen 
nıva takımı daha h4klm ve rak ediyorlardı. Oyun lzmlr· 

padişahın damadısın; Feride 

sahanın zevclsln! Y ı bo yap· 

takların duyulorea? .. 

daha güzel oynadı. Bu oyunu spor'un akını ile ba~ladı. Bu 

K.S. K· Derulrepor maçı taklhet akın o kadar lot ve seri oldıı 

ti. Oyun baştan nihayete kadar ki, top G~ztepeltlerln ayaklı· 

Beyoğlu bebeğinin doğru s{;y· 
ledlğl aşlkıirdı. 

·hakem Sabrl'olo bogOokQ lda· rıoa değmeden 11ğ açık Reead'a 

resinden· çok eert •e favnllil geldi. Reşad mOBtlt vaziyette 

Evet, ya bu vaziyet saraya 

ık ederze?.. Vaziyet herhalde 
iyi bir e~kll almazdı. 

cereyan etti. Daha birinci dev. topo GOztepe kalesi l\oftne atlı. 

renin beşinci dakikasında bir Sol açık Kee!Jaf yetlıtl, topu 

gol kazanan K. S. K. takıoıı dordormadan Gözttpe a4lırını 

Beyoğlu bebeği, deH aşıkıuao 
bu silkutle ne dneftndQğiluft 

10 uncu dakikada Demlnpor takta. Ba gol her iki takımda 
laların bir g•Hlne mani olama. Ani bir heyecan ayandırdı. Top 

hemen takdir eni.. Ve; dı •e dene de 1·1 beraberlikle artık eOr'atle ayaktan ayağa 
- Buna btr çare lhım!.. 
Dedi. 

bitti. Başlangıçtan ikinci dev. dolıeıyor, mukabil ve seri ha 

renin 30 uncu dakikasına ka. camlar oluyordu GOıtepe ba 
Nasıl bir çare bolabl dar tamamtylc hAklm bir oyun ini golOn teTllt ettiği acı ile 

liriz?. oynayın Demtrspor tıkımı mu. oymyor ve mukabil eayıyı c;ı· 

- Sonu t•ar - hacimlerinin ıecrftbesizllğl ve karmığı oğraeıyorda. Nltekf m 
---------........:=====~========--------- 13 ftncü dakikada sol açık 

Aydıa Elektirik Tesisatı 
Hala Bitirilemedi. 

Köycülük Programa Bağlandı. IIai
kevi, Cezaevinde Kurslar Açtı. 

• Aydın, (Özel) - Aydın ııar FaHr .köyQ sırtlarında bir 110 
korulu Şubat devresi toplınll· rek yapmışlardır. Afcılerımız 
sına dııa baıladı. Naf tz Kara· bu sftrekteo birçok keklik ve 
bodak'ın başkanlığında topla· ıavııın getirmişlerdir. 
nan enr korolu önce bftdce ve Köycülük: 

nıOvazenel maliye komieyonnno Aydın'da ve ilçemize bağlı 
seçti. Bo komisyona Bftenft ilçelerde köy hfiroları knrolmuo 
Konakçı, avukat Tayyib, mft. •e faaliyete geçllmiıtlr 
tekaid kaymakam Satd, Ekrem İlbay 936 yıla kOy bQdcele· 
Çiftçi ve Ragıb Ege eeçlldller. rloe çok öoem vermekte ve 

Bundan sonra elektlrlk mü· yıkıodao llgllcnmektedlr. Bir 
teahhldlnln dilekçeli okundu. defa btıdcelerln gelir bOlOm· 

Bandı gOmrftk lı,ılnln uzama· Jerl kOylerln hak.iki gellrlerl 
eından ve huaların yağmurlu dtkk1tte alınarak yapılacaktır. 
geçmesinden 8 son kAoon 936 Bu ıoretle köyltilerlmtze zımıo 
da bitirilecek olan elekılrlk zaman yeni yeni salgınlar 81· 

ıeeleatınan 'bitirilemediği, mfid· lınmıyacaktar, Her köy ilçer 
detin 31 l!OD kAoun 936 ya yıllık birer imar prognma ya 
kadar uzahlm111 isteniyordu. pacaktır. 
Bu. dilekçe ilzerlnde epey mO· Cumorlok hOkumetlmfıln 
oakaşalar oldu. Sonunda mD (Den bOdce, dftzgen ôdeme) 
tealibldlo isteği çoklukla ka· etajı ve siyasi köylerimizde de 
bul olundu. aksamadan yOrOUUecektlr. 

Bu lıt Qzerlnde hen de bil· Aydın C;ezncvindP. kurs: 
dlklerlml yazmak isterim : Aydın Halkevl karılar şftbe· 

Bir defa, mflteıhlıid loe bao· besile soysal yardım otıbeel el 
lamadan, mftddetl iki ay uzattı. ve iş blrltğl yaparak Aydın ce· 
Bu emri vaki kabul olun u. zaevlode dOnden itibaren iki 
Gtımrfik leinlo uzao::aeında ora· halk dereaneal açmııtır. Bun· 
yın bir ilgisi yoktu. & 18en lardan birisi hiç okuma ve 
elckılrlk işine diğer milesseı:e · yazma btlmlyenler içindir. Bu, 
ler mOddetln ılZ olmaeındın iş Qç sınıfa ayrılmıştar. İkincisi H 

okuma n yazma btlenler için· 
llrak etmemiolerdl. Eğer bu dlr ki bu da iki ıınıfa ayrll· 
lete müddet 9 ay olarak kabul mıebr. Son kanlarda hcsıb ve 

oluneaydı diğer UJfiesıeıeler de yartbllglal de okntulıcaktır. 
iştirak edeceklerdi. Her ne . bal Bu odan baıka kurslar ıub,.el 
ise, bunlar geçli. Şar kurulunun neorlyat oobeeile lo birliği ya 

brarı ilbaylıkçı onaylanırsa parak hapislerin vatani, kfthD· 
mfiteahhld 23 güolQk tazml· rel n içtimai yeniliklerini ge· 

oettın korıulmoo olacakta. Fa· nleletmek, ruhlarında iyi tesir· 
kat bugOo Şubatm lklıl olduğu ler yaratmak için rfealeler ha 
halde, benOz müteahhtd leiol zırlamıktadır. 

bitirip oraya teıllm etmiyor. 

lılttlğlmlze göre Şubatın onon· 

dan evvd de teslim edllemlye· 

·cekmlo. Bakalım mftteahhid bu 

on gtın için ne bahane bola· 

cak, oar kurulu da bu emri 

vakfe ue diyecek?. 
Avcılı/•: 

Aydın avcılar kolnhcı bo ıece 

25 avcının lorlraklle Çtne'nlo 

Kurslar eubesl; cezaevlnde 

mOnferh şıbıelır tarafından 
idare edilen çorap ve fanila· 

cılık, marangozluk, JcrzllJk ve 
kunduracılığı birer kora haline 

sokarak bunlardan lııtldatlı ha 
pislerin htlfadcslnl temin etmek 
üzere tedbir almaktadır. 

Bu buıoata genel eavaman 
ŞOkrO, eobeye bOyQk yardım 
ve il~i gOatermlıtlr. 

LOtU mftsalt vazl:eue bulunan 

Muzarfer'e bir paıı verdi. Mu· 

zaf fer bunu iyi kullandı, gole 

tahvil etti. Gôztepe l . İzmir: 
spor 1. 

Göztepe'olo bu golO İzmir· 
spor'lulara gene harekete getir· 

ınlıtl. lkl dakika geçmeden 

Zıhol takımına bir eayı daha 

kazandırdı. Göztepel · Jzmlr· 

spor 2. 
Bu aayı ile neı'elerl artan 

lzmlrepor'lohrao muhakkak gı· 
llp gelme ızmlle ıtıldıkluını 

görüyoruz. Nitekim lımlrııpor'la· 
lar 30 ooco dakikada bir ıay1 

daha kazandılar: 

Goztepe 1 lzmlrep<>r 3 
.. Devrenin bu kısmandan ııonra 
Gôztepe'IUer faik oyoadılarl!B da 

ellerine geçeo fıraatlardan letl· 

fade edemedlklerlndeo devreyi 

1-3 mığhlp bitirdiler. 

ikinci devre GOztepe'lllerln 

voruılle bıoladı. Sabıdao mığ· 

lüp olınk ayrılmak lıteml1en 

Göıtepe tıkımı, nlhıyet lopu 

havadan yete lodlr,rek aıaata· 

zam luaı paılarla ilerliyor ve 

oyuna İzmlrspor'lolara kabul 

ettiriyorlar. 
lzmlrepor; elladcld avantajı 

kaybetmek: latemedlğlnden mQ 

dıfaaya çekllmloti. Oyun arhk 

lzmlrepor'oo nıBJf eab11ında oy· 

nanıyordo. 24: fiocft dakikada 

soldan gelen topu Muzaffer Hğ· 

' iç me•ldlnden bir :kıfı vuroılle 

gole tahvil etti. 

GOztepe 2 Jzmlrıpor 3 

Top ortada.. İımlrııpor'lolar 
hGcnma geçtiler. Hakkı hftco· 

mu keatl ve ıolaçığa derin bir 

pas 'erdi. LütfG topu Munf· 
ferin ayağını geçirdi. O da ti> 

le bir •aruola ağlara ıakll. 
Göztepe 3 - İzmlrepor 3 
Göztepe deneola 26 ıncı 

daklhıında berabcrllğl temin 

etmloıl. Bu kııımdao sonra her 

iki takım galibiyet golQnO at· 

mık için çalııtıklarıoı gOrft· 

yornz. Oyun çok seri ve heye· 

canla bir cereyın aldı. Eatat 

netice de~lımedl, oyun 3 3 
berabcrllkle bini. 

lzmlrapor tıkımı ancak bir 

devre oynayabildi ve ikinci 

devre tımamile GOıtepe'nin hA· 

mı z; :::::=+ s -,..,.,,,......,._.,,.,...,m=-"...,,,.,.,,=,.,.. 

iki l(işi Ağır Surette Yaralandı, 
Tahkikat Devamdadır. 

Evelkl •gOn aaıt 15,60·•-d'"',-"""tW'!'ie'l!ln•den atlamak için vıgoıaların 
Haltapın~rla Dilli tıtaayoan hpılıunı açık bırakmıktadırlıtr, 
araıında iki katarın telaki etti· Bo tren knasıoın da bq 
ğl yerde bir tren kazaaı olmuı, ytısdeo oldoiu tahmin edtl· 
tkl khl ağır ıorette yaralan · mektcdfr. Yaralılardau biri BH 
mıvtar. Kazı ıöyle olmuıtar: mıbıne chırıoda ve Bornııv' 

treninde nane ıekerl 11tma~ lı Barnava'dan İzmlr'e gelmek· 
te olan havali treninde pençe· geçinen 45 yoşlarında Mustafa 

adı oda biridir, ha9tanede kan reden iki klıi daıarıya bık· 
.k:opmıkııdır. Ümltelı bir baldo makta idi. Bıemebıne ht11yo· 

nondao kalkmıe olan •e Ala bulonoyor. Bı~ından nlmıı olduaq 
yara çok tehllkelldir· Dlterl de 

eeblre gitmekte bulunan 23425 aan'atlar mektebi tılebeelndon 
numaralı kıtır, Halkapınar le· 

18 yaoında 14'eyrldlr, Bu çocuk 
ı11yonooda durmak tızere 811411 Oallted mtıdftrft Kemal TalAt 
ııOr'atle geçerken lokomotif lo 

Karaca'nın yeğenidir. l>lğer arkaııındakl yolcu vagonların· 

Yaralıyı naıarın nztyeıi daha dan beılnclelntn kapısı birden 
haf lftlr. Tahkikatı adlly<·ce bire açılmıe ve bo kapı; pen-
dnım edilmektedir. çt reden dıearı bakmakta olan 

•e Barona treninde bulunan 

iki yolcunun baelırına şiddetle 

çarpmııtır. Kıza çok aof <'ima, 

ve iki yolcu ytr•lanarak yere 

dQşmftşlerdlr. Barona katarı; 

Bıtemıhıne istasyonuna geldik· 

ten eanra ayni vagonda bolu · 

nan diğer yoleolır iki klefnln 

yarılaomıt olduğunu polise hı· 
brr vermlelerdlr. Derhal getiri· 

14'n 11bhi imdat otomoblllle 
yaralılar memleket haıtıneıfoe 

kaldırılmıe ve vak'adan mld· 

delomomlllk haberdar edllmlı:ı· 

tlr. Moddclomumt muavini All 
Akkaya, tahkikatı el .k:oymat 

ve kazı yerine giderek alAka · 

dırlerdao malumat almııtar. 

Tıhklkata gOre Alııehlr ka · 

ıarındı Hıtlkapmar'a kadar 

kontrol memurları yolcuların 

biletlerini kontrol etmemektedir. 

Banu bilen bızı klmıeler para· 

aız ıe~ahıt etmek makeıdlle 

trene binerek BllAI feya Hal 
.kapınar'a kadar gitmekte ve 
belki kontrol memura gelir 

diye dftıtınerek bo takdirde 
--------.-
Kayakta 
Yüksek Atlama 
Birincilik lsveç'lerde .• 

Garmlç {Almınyı'da) 3 (Rad· 

yo) - Beynelmilel kıyak ytık· 

ack atlama mGıabakaları dtıo 

yapılmıttır. Alının ,neticeler 

ıanlardm 

1 - İneç'll Stıen, irtifa 

81,22; povan 229,3. 
2 ~ None,'11 BrGger" lrtlta 

77 ,86, pavan 226,6. 

3 - Amerl.k:a'h Yuhan, fr· 

tlta 76,78, puan 216,75. 
4 - Norveç'll Mınlcn, irtifa 

71,76, puan 216,5. 
5 - Noneç'U Rlknled irtifa 

71,76 puan 215. 
Altıncı Norveç'll, yedinci Jı· 

ponya'h, eeklılocl Amcrlka'Jı, 

dokuzuncu Kanıda'Jı, onuncu 

Amerlka'Jı kıyıkçılardır. 

Buzlar Muhasa· 
rasında Bir Ada .. 
1500 kişi bekliyor. 
Bir tayyare inebildi .. 

Nevyor~, 3 (Radyo) - Buz· 

Jır n soğuklar her tarafla 

muvaealatı kestlmlı bulunan 

Ambler adaeına erzık yOklft 

bir kabili sevk balon tomc-ğe 

mufHak olmoetur. Bin beoyOz 

kletnio açlığa mablnim bulun· 

doğa ba adaya iki uçaktı in· 

mek letemleee de kabil olama· 

mıotar. BJr buz kıran gemlel 

gôndcrllmektcdlr. 

lspanya'da 
Tevkif at yapıldı 

Madrld 3 (Rıdyo) - Halkçı 

ve Faoletlerdeo bir çok ldmıe· 

fer tevkif edllDJlttlr. Batbakan 
Velledera1; mcfkof Jarı ne ha 
pis ne de tabliye edebllecetlnl, 
bunun mahkemeye Ald bir it 
oldoğooo; yalnıs dıvarlıra ya· 

pııtmlmıt olın hakaret Amls 

yaftaların eOkftlmeıl için zahı· 

tayı emir yerdiğini ıOylemledr. 

Italya'dan kaçak gelen 
kumaşlar yakalandı. 

Kahire, 3 (Radyo) - Zecri 

tedbirler komlleelnln emrlle 

Tlryeate'den A•oıtorya malı 

olmak Gıere gelen 17 balye 

ipekli komaı, gftmrtıkte tevkif 

edllmtıtlr. 

Bu malların mı:.nıe pbadet· 

namesi ıftphell gOrQlmektedlr. 

Komıolar İtalyan labrikalırı 
mamulaitıodıodır. 

Ayan intihabatı 
Pariı, 3 (Radyo) - Arden'de 

yapılan ayın intihabatında Ün· 

yon Repopllkeo namına M. Uye 

460 rey ile kazanmıthr. Rıdl· 

kal eoayıllet namzedi 86~ rey 

alıbllmlıtlr. 

ldmlyetl altına geçti. Fuad bo K. Demlrapor'o 3 O lzmlrepor 

sok idi. Abba1 eağ haf mevki· Göztepeyi 2·0, Buca·Bornavayı 

inde movaf fak oldu. Muzaffer yendiler. 

durgun oyoamaeına rağmen Bu oyunlardan sonra Kahra· 

eline geçen fırsatları hftıınG mınlar-Korohay takımlar1 kar· 
latlmal ederek takımını mağhl 1ılaema1ında her iki tıkım dôr· 

blyetten korlardı. Hakkı yirmi der 11yı ile berabere kaldı:.r. 

IU oyoncnnoo en lylıl idi. Altay'lıların Şarksporlutarla yap· 

Halk salıasında: tıklırı ekzenlz 11!ıra ııfır be· 

B takımlar. karoılaftı. K. S. rabere bltmlctlr. 
Bu oyunlardan IODra tıkımlarımı1:1n povaotıj vaziyeti eu m~r~ez~edir. 
Takımlar Oyun Galib Berabere Mn~ltlp Gol attı Yıdı l uvao 

K. S. K. 7 6 O 1 19 13 19 
Altay 
lzmirepor 
A. O. 
Göztepc 
Demirepor 
Buca 
Bamava 
Şark.l!por 

7 6 O Bükmen 36 8 18 
7 5 1 1 21 lJ l8 
7 4 1 
8 4 2 
,. 
J 3 o 
8 1 1 
7 l l 
7 o o 

2 22 
2 26 
5 15 
6 9 
5 17 
7 3 

n 
22 
24 
31 
26 
25 

16 
17 
H 
11 
10 
6 
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lugiltere Yeni Italyan Mısır 

Tqyypre ve Ge. Uah~rlerine No.mayişçileri 

miler Yaptıracak, Bakılacak Olursa Mahkôm Oldu. ___ ...._. ....... ____ _ 
- fJaştarnfı 1 ci sayfada -

Jm, 36 kruvazör ve her sene 
pyrıca 18 a.,atroyer yapılacaktır. 
/\yni zamııoda gene her eene 
2000 uçak imal edilecektir. 

Bu tabeleatı temin için yirmi 
yıl vade ve yftzde 2,2,5 faizli 

bir istikraz akdolunacığı gibi 
tcabına göre ftçer ay vadeli 
bızlno bonoları da çıkarılacaktır. 

Londra S (Rıdyo) - Mec· 
Heler mftzakeratına baelandı!ı 

uman, en ziyade ehemmiyet 
verilecek mesele, mllli mQdafaa 
hazırlıkları olacaktır. .,, 

Henfiz rakam blldlrllmeml, 
olmakla beraber, milli müdafaa 
ihtiyaçların. aarledllmek Qzere 
200 milyon sterllnltk hlr tetik . 
raz daha te1avvıır edilmektedir. 

Deyll Telgraf: 
11Hnkftmetln hu hattı hare· 

keti, yeni bir askeri teşkil4t 

TOcude getlrmeğe matuf ola· 
caktır. 

Bu teşkllAt, senelere tıkelm 

edilmek ıuretlle vQcode getiri· 
lecektlr. Bunun için donlyon· 
larıft ıekeri kuvvetlerin tıkvl· 

yesl lelerini ted vlr etmek Qzere 

bir komisyon teşklll lôzımdır. 

demektedir. 

İngiliz gazetelerinin bepel de 
bu ellôblanma keyf iyeli ile lıı· 

tlgal etmekte ve ozon yazılar 

yazmaktadırlar. 

Bo ellAblanma programı, bir 

•Beyaz kltab" da izah edlltcek 
hava ve deniz kuvvetlerine ve 

rllen kıymet ve ehemmiyet izah 
olunacaktır. 

Yeni loşa edilecek harb ıe · 

f lnelerlolo hepsinde tayyare 

bombardıman topları bolundu 
rolacaktır. 

Londra, 3 (Radyo) - Son 
tesllhat programı mucibince Lon· 
dre tayyare karargAbları yeni 

tayyare f Hoları Ue tak,lye edl· 
lecektlr. 

Ayni zamanda Londra'da tah· 
telarz melceler vOcude getirile 
cektir. 

Londra, 3 (Radyo) - Deyll 
Ekspres gazetesinin istihbara 

tana gör~, Ingtltere'nln yeni 
milli mOdalaa plAoı Oç esasa 
lstlnad edecektir. 

1- İmparatorluğun mftdafaa 
lolerf bir kftl •~IAkkl edilecek 
ve imparatorluk: mnhıellf hGkO.· 
metleri bunların mubtJllf kı
eımlarlle meşgul olacaktır. 

2 - İmparator!uğun mQda· 
faaeı lşlerlle meşgul olmak: Qzere 

bir kömhe vilcade getirilecek 
bu komiteye büttln dominyon· 
lır mtlmeeelllerl iştirak: ede· 
cektlr. 

3 - Bir mftddet için İngiltere 
nnl sllıih eanayll lnhlser 1Jekllnde 
idare edilecektir. Bundan mok· 
ead ezami randımanı temin ede 
cek tek bir esasa istinaden bu 
eanayll yeniden tespit etmektir. 

Bi · Tüccarın 
Dikkatsizliği .. 

Deatmold, 3 (A.A) - Bir 
tOccar don otomobili ile so 
kak.tan geçmekte olan bir H· 

ker müfrueelnln ortasına dal· 
mıştır. Dördü çok ağır olmak 

ilzere dokuz 18ker yaralanmış 

llr. Otomobili kullanmakta olan 
tftccar tevkif edtlmletlr. 

Fransız sporcular 
Bedin 3 (Rıdyo) - 1936 

Berlin ollmplyed oyanlaunda 
bulunmak Qzere Garmş Pater· 

klnne hareket eden Frınsır. 

heyeti Berlln'e vasıl olmuştur. 

••• 
-Baştarafı lci sayfada_. 

pin bir cenabıqı tehdit et 
mektedlr. 

Roma 3 (Redyo) - General 
Dlyamındl, Temblyende harbe· 
den siyah gömlekliler kaman· 
danı ıııfıtlle, İtalya'dakl mUlı 
kuvvetler baıkaalığına bir tel· 
graf gôndermlı ve Teıoblyen 

saf erlerinden sonra, bGtftn ıl · 
yıh gömleklilerin yeni harp n 
fedak4rhklara, yeni zaferlere 
bızır olduğunu blldlrml,tlr. 

Ve u Hepimiz zafere ıuaamıı 

'le Duçenln bize göatermtı ol· 
dnğo yolda koşmağa ha1ırız ,, 

Demlotlr. 
Adis Abıba, 3 (Radyo) -

Babe1J'ler, (Megell)aln ıtmallnde, 
ansızın bir hacum yıpmı,lar 

ve İtalyan 'lıra zayiat verdlr· 

mlelerdlr. Bu hacomda İtalyan· 
lardao 30 aıo ve 50 yarıla 

kaydedllml,tlr. 
ltalya'dan gelen haberlerde 

de, İtalyan'ların tıgal ettikleri 

yerlerde ell4bh olarak buldok· 
ları Habe,'lerl yıkahyarak eelr 
ettikleri bildirilmektedir. 

Ayol haberler, İtalyan t•y· 
yarelednln, Ambalagi'de faali· 
yette bulunduklarına bildiriyor. 

Kahire 3 (Radyo) - Yaka 
laoarak mahkemeye verilen 

nilmıylıollerden 22 kitinin mu· 
hıkemeıl bltmlıtlr. Bunlardan 
bir kıımı hapla yatacak, bir 
k11mı 10·15 ıopa yiyecek 
ve bir kıımı da nakdi ceza 
nrecektir. Kabahatleri olmadı· 
ıı ınlaıılao onaltı kt,ı beraet 
etmlıtlr. 

Prens Pavlo 
Atina'yaDönOyor. 

Roma, 3 (Radyo) - Yanan 
Veltıhtı Prenı Pnlo, bugO.n 
Atlnı'ya mQtevecclhen hareket 

etmlıtlr. 

Bir lngiliz filosu seya· 
hate çıkmak ilzeredir. 

Londra, 3 (Radyo) - Rod 
ney drltnavtl, Kahire zırhl111. 

tayyare ıırbheı Filrlyllı ve 42 
muhrip f lloıu ve daba bazı 

aeflnelerln tetlraklle ,hnalt Af· 
rlka eablllerlnde ve lepanyol 
Kanarya adaları, garbi Faa ea· 
hlllerlnde bir seyahat yapıcık· 
tar. Bu seyahat, hereene bu 
zaman yapılan ıeyahattır. bae· 
ka bir mahiyeti hıfz değildir. ...................................... 

Tekzih 
2 Şubat 1936 gftnlemeçll 

gazetenizde çıkan bir zabıta 

haberinde adım kırıetırılmıetır. 
Karantlna~da 'otu bulan bu 

hldlse ile hiçbir ligim olmadı· 

ğım vv bir yanlı,hktın ibaret 
olan i,bu havadf el n gazetenizin 
ayni aQtanonda tekılblnl dl· 
lerlm. 

M. Cemal 

iftira imiş 
Gazetenizin 31·2 K. 1936 tı· 

rlh n 6437 numaralı na.ha· 
eında, evine t1arroz ettiğimiz 

korkusu ile havaya ıllth attı· 

ğını eöylOyen İklçe1Jmellk'te 
H11ta ıokağında oturan Nuh 
oğlu Arnavut Abdoll ubıtaya 

•erdiği malt1.mıtlı bıkkımızıJı 

iftira ettiğini n nk'ının geçtiği 

29 l 986 geceel gerek ben n 
gerekse enletem Hidayet Cftvel 
eababa kadar •azlfede bolnndo· 
ğumuıon muhterem gazetenlıle 
tavzlhan yazılmaaını dilerim. 
Saygılarımla. 

Jzmtr'de banka Komerçlyale 
ltalyana'da 
Yoıof Çini 

Rahmanlar köyftnde 
Manlıa'dan yazılıyor: 

Hacı Rahmanlarda moıllhn 
İemaU Bakkı'ıun bı1Jkanhğan· 
dokl yardım kolu, mektebin 
fakir yavrularanı glydlrmflJ, 
dere lenzımını almılJ, diğer 
lhtf yaçları için de bir mGııame· 

, rfl vermletlr. Masam,erede ço
cukların yaptıkları bir g4l mft· 
zayedeye konmuş, yirmi boçok 
lirayı çıkmışttr. 

Köyde halkla, ihtiyar beye· 
tile, muallimi ve komite azası 

ile mOıterek •e gQzel bir ça· 
Jı,ma vardır. Bir park hazır· 

lanmaeına bıılanmııtar. 

Fener Beşiktaş'a 
galip 

İatanbul, 3 (Ôzel) - Dftn ya 
pılan Fener·Be,lktaı maçı çok 
heyecanlı olmuı, Fener'lller 
ikinci hıftayımda penaltıdan 

yaptakları bir golle maçı 1 • O 
galip bltlrmlelerdtr. Bıfııyı Gı· 
lataaaray·Fenerbabçe maçı Hr· 
dır. Fenerbıhçe birinci dene 

şampiyonu olmoıtor. 

Evi taşlıyan yakalandı 
İkinci Sftleymanlye mahalle· 

ılnde Hakkıbey ıokağaoda h· 
ıet kıgı Ntmet'fn 6 numaralı• 
e•I bazı geceler tıılanm._kta 

idi. Zabıtaca y•pılan eaaslı tı. 

kip ve tara11ot netlceeiode 
nln Ali oğlu marangoz SGley· 
mao taraf1Dd1n ta1Jlandığı gô· 
rOlmftı ve kendisi tatalmu1JtUr. 
Tahkikata devem ediliyor. 

Fırınlarda gflndelikler 
Fmularda ~hean ameleler· 

den bazıları ekmek oarbı eeaı 
olarak beeap edilen gftodellk· 
lerl mlkdarını bilmemektedir· 
ler. Bundan eonra gündelikle· 
rlnln nark değletlkçe birer lla· 
test hazırlanacak n farınluda 

belediye tarafından tasdikli ola· 

rak atılacaktır. İıçller blSyl~ce 
gftndellklerlnl lSğreumle olacak· 
lardır. 

Vilayet meclisleri 
Mersin'de: 

Merala 2 (A.A) - Vlltyet 
omumt mecllıl dan llbıyın 
bir ıöylevl ile açılmıştır. Mec· 
llae nrllen yeni yıl büdcealne 
göre, gelir n gider altay4z 
dörtbtn kftsar lira olarak denk· 

le1Jtlrllml1Jtlr. 
GlSıe çarpın rakamlar ara 

11ndı Merıln'de yapılacak halk 
nl binasına , yardım olmak 
ftzere 12,000 lira, haatane pa 
vlyouo ile yeni mekJep bio11ı· 

nın ikmali için de 40,000 kü· 
ınr llrahk tahalaıt nrdır. 

Adanada: 
Adına, 2 (A.A) - Vlllyet 

mecllılnln dOoka toplıntmndı 
Adanı köylerinden otuzouon 
adı dnğhtlrilerek bunları Tark· 
çe adlar ve.dlmlşllr. 
Samsun' dfJ : 

Samsun, 2 (A.A) - Umumi 
meclis don Ubayıo bıekanhğın· 
da açılmıı n encQmenler ıeçl 
inek çahomığa ba,lamıştır. 

Bir yıl içinde kOltllr lolerlne 
197 bin, nafıaya 79 bin, eağ 
hk lelerine 57 bin, tarıma 

7500, muhtelif •e mftşterek 

itlere 76 bin lira eadedllmlıtlr. 
Yeni teklif edilen bOtçede 

kGltOr, bayandırlık •e Hğhk 

ı,ıerlue daha fazla tabıleıt ay· 

rılıcaktır. 

..... 

Lahi'de 
Bir Konferans 

Labl, S (A.Aj - Romanya 
eski bııbıkanlarıodan profesör 
Yorga Felemenk'te Osmanlı 

imparatorluğu araaında Harlarca 
sftren mOuaıebıt hakkında bir 
konferans vermfedr. 

Konferans, Romanya elçili 
ğlnln himayesinde tertip edil 
mlıtlr. 

Hatip konferansında kendi 
ılnlo bu mQnaeebata tetkik et 

meılne 11lk olan ba,lıca sebep 
lerl 11ydıktan sonra birle,mı, 

Hollanda Glkelerl tarafından 

Babıtlt nezdlne gönderilen ilk 
diplomat Kornellı Hagaoın 30 
sena eOren vazifesi eahaeında 

a6ynıdığa mtıhlm rola bllhaeH 
kaydetml,tlr. 

Konfereneta, Ttlrklye lşgO.· 

deri B. A. Aksin ile Fraoaa, 
ltılyı, Lehistan •e Avusturya 
orta elçileri ve diğer bazı dl p 

lomatlar, Holanda ynksek mfı· 

morları ve Felemenk, Tarklye 
cumurlyetloe mensup birçok 
aza hazır bulunmuşlardır. 

Yunanistan'da 
I 

Bir ınrlü kabioe 
teşkil edemiyorlar. 

Parla 3 ( Rıdyo ) - Atlnı 

dıo haber veriliyor: Kral ikin· 

el Yorgl, bugfto btltftn pertl 
bışkanlarıoı kabul etmiştir. 

Liberaller partisi başkanı MOs · 

ya Sofulls, parlamentonun 12 

marttan evel toplıomHmı tek· 
lif etmlı ve kabine te,kll ede· 

cek olan partinin, parlAmento 

ca tensip edllmeılnl lltlzem 
eyleml1Jtlr. 

Yeni ahali fırkaeı baıkanı 

Teotokiı de yeni lndbahat tek· 
lif eylemiştir. Abrar partisi 

ba,kanı Geooral Metakeae lee, 
hiçbir parti füı teşriki meeal 

etmek niyetinde olmadığını be· 
yan etml,tlr. 

Sabık başbakan M. Çalderlı, 

Antl Venizellat partilerin bir 
arıya geldikleri takdirde Veni· 
zellatlerden daha fazla bir ek· 

aerlyet teıkll ettiklerini ııôy · 

lemletlr. 

Parla 3 ( Radyo ) - Atloa · 
dan haber veriliyor: Harbiye 
nazırı General Papagos, zabltı . 

nın, alyaeallarla konuımalarıoı 

yasak etmlıtlr. Zıbltan, verdik· 
lrrl bir mubtarada isyana işti. 

rak eden zabitlerin, tekrar or· 
dayı kabul edilmemelerini 
lıtemlolerdir. 

Paris'te 
Ruhani Ayin 

Parle, 3 (Radyo) - Yarıo 

(BugOn) 7 IJUbatta maktaı da 

,enler için bftyOk bir Ayin ru 

bani yapılacaktır. 

Arazi ÇÖküyor 
Parh, 3 (Radyo) - (Ango· 

len) havılialnde arazi çlSkmeğe 

bıılamılJlır. Bir mektep tahliye 
edllml, ve birçok evler de teh· 
ilkeye dOşmOıtOr. 

Mersinli'de 
konteranslar 

C. H. P. Mersinli ocağında 

1 Şubat 9:~6 comarteı-l günü 
akşamı "Spor terblyesl 0 bık 

kanda gençlerden Nazım ~1er:tl· 
fonlu tı~afından. 

2 Şubat 936 pa:r.ar günft 
akşamı "Zehlrll gazlardan ko 
runma,, hakkında uzman M. 
Ôztarban tarafından konferans· 

lar verllmlı bılk bilyOk bir 

ilgi glSatermlıtlr. 

• 

Gümrük 
Hammalları 

Gdmrük ve salon bemmellara 
tarifeel tespitine memur olan 
komisyon dfto ticaret odesand 
son toplanbeıoı yaparak tarifeye 
son eekllol vermiştir. Yeni tee 
pit edilen tarife ,ımdl mer'i· 
yene bulunan tarifeden daha 
ucuzdur. hba14t gftmrüğft mad· 
delerlnde ihracat ve dahili ti· 
caret gllmrdklerlne gelecek mad· 
delere nazaran biraz farklı ta· 
rlfe 6zertnden bımmaliye oh 

nacaktır. Salon gftmrOğfi bam· 
malları baodaa eonra nakil va· 
ııtalarandao alacakları eşyayı 

vapur gftverte va kamaralarına 

kadar nakledeceklerdlr. 
Hazırlanan tarife t1Bdlk için 

tıkonoml bakanlığına gönderi 
lecektir. 

Panayır (:inayeti 
Maktuliln zevcesi 

neler söyledi. 
Eczacı Mehmed'I panayır ye· 

rinde öldllren Talib oğln Ari· 
f in mohakemealne ağırcezada 
devam edilmiş -ve muhakeme 
son saf haya girmiş olduğundan 
iddia makamını legal eden mftd · 
delumumi muavini Şevki Su· 
ner dftn iddiasını eerdetml,tlr. 
İddiada suçlunun · TOrk ceza 
kanununun 448 inci mıddeel 

moctblnr.e cezalandmlmaaı h· 
tenmlıtlr. · MaktulQn zevcesi 
MQnevver; baokan tarafından 

söz verilince demiştir ki : 

- İki çoco~omla çok mde· 
kdl şerait içinde yaşıyorum. 

Bonon sebebi de suçun işlen· 
mlı olmaaıdır. 5000 lira taz· • 
mlnıt istemi, ve istidamı nr· 
mlştlm. Tazminat dileğimin na· 
zarı dikkate ahnmaeını rica 
ederim. 

Başken; suçluya elSz vermiş 

ve mftdafaasını yapmasını ııöy· 

lemlştlr. Suçlu madafaaeını yap· 
mış ve kararın tef hlml için 

muhakeme bogflne kalmıetır. 

japon Ma
nevraları .. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Jmpa· 
rator, tarihte bir mleel te,kll 
etmek üzere ônftmflzdekl Teş· 
rinlevvel ayında Hakatda'da ya· 
pılacak olan bftyük manevraları 
bizzat idare r.decektlf. Bu zl· 

yaret yarım aıırdanberl Japon 
imparatorlarının Hakalda'ya ilk 
ziyaretleri olacaktır. 

ilniversiteliler 
SlSmestr tatili milnaeehetlle 

ıebrlmlze gelmlo olan ilnlversf
tell yüz kadar genç, dan deniz· 
yolları loletme idaresinin İzmir 
veporlle lsıanbul'a cltmlelndlr. 

Pirinç EkiJ))1 

Gözde tutulacak csıı•1 

Pirinç ekimi fşlP.riode 
önftode buluodurulıcak e; 

hakkanda Sahhat ve 1 flbl 
muavenet Bakınlığındııo ııı; 
lığa bir cmfr gelmtştf r . .P 
ekimi zamem yeklaşoıakl• 

t 
doğandan çeltik tarlalır• 
fındakl kasabıı ve köylerde 

ran ynrddaşların sığhk~ 
korumak için pirinç ekici 
ekime ba,lamazdııo evfelı 
~n senelerde oldoğo gtblıd 
rım odalarınca sıtma ıııfte' 1 
reisi veya doktorleranıo bO 

madıkları yerlerde bOkO.ıııe; 
torlımnın dtişilocelerfolll ıoı 
mebal sorularak izin verit 
ve kamotayd mQzakere 

1 
mekte bulunan yeo1 ~ 
kanonu tatbik eab11sınll r· 
clye kadar pirinç eklıll1!loı' 
rinde aıtme kanun ve 19 

6 
namtsl hdkfimlerinio göz60

10 
boluudorulmaeı, banoo fç 
meekua yerlerden üç kfl0111 

mesafeler ~ıblllnde ptrflJÇ 
minin kat'i surette yasık 1 ııııı. 
meel IAzım geldiği blldlr:;;.ıl 

- J lzmir mıntakıt~ 
Kadastro MildO 
lüğünden: 

ade~ 
Göztepe Mısırlı ca .1 

4 72 kapı ve 286 No. ~i 
1 

ev 24.9.31 gftn ve 
0 

C 

eayıla tapu slctlll ile :l 4 V 
rlyenln 1·4 6 Ahmet eğ• f 
F ethl yenlndlr. Bonlır~•~, 
hlye'nln OldOğO aols~ıl .ı ot,. 

ise de hangi tarihte ve ~1'9 
öldftğfi ve kimleri "arfs oo• 
tığı anlaeılmamı,tır. el 
payı de ilgisi bulanan "

1 

lzmlrde Saçmacı baPl':ol~ 
ğında 20 eayılı binada ıtlı' 
komisyona bu llıindao 1"1 (. 
30 gtın içinde elleriode b'' 
kalerh mdracat edip 16 2 
rını tesblt ettlrmezter~dJ 
sayıl yasanın 22 inci oı• 

ııılJ 
B. fıkrasına göre p•Y1 

140 
let adına yazılacağı 1 l O 
nur. __%, 

.oıo 
lzmlr inhisarlar b•• 

lOğftnden: 1 ~ 

94 tanesi beyaz, l S •,1; 
olmak tızere Burnaflı 1:3 ıı~' 
Darağaç maetdrııt deP

0 ~ 
bulunan 112 tane tıo' 1, •'' açık artırma eurctfle 8 e~ 
tır. Beyazların mubaııııJJ. r 

1 ıırp 
deli 2,5 siyahların lk jd~ 
teminatı 40,65 Uradıt· f 
larln 12,2,936 çarşııııb:ıııı 
eaat 15 de başmQdftrlO~ gel 
toplanacak komteyoo• 6 
lerl. (245) 30 l 
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lzmir ikinci Daire Stı işleri Modnr
lnğnnden;: 

l - 3826 lira :H karaş bedeli keeif ll marmıtı gölft tağdlye 
kanılı ıeml. leamee( ve gedlıden kanala ıo al mık için munkkat 
bı~lıntı yıpılm11a. 

:l - 972 lira 48 karaı bedeli keotf il betonarme köpr6 lneaıı. 
Yok.rıdı yazılı loler 30.1.936 tarihinden itibaren puarlıkla 

ekıUtmeye koaalmoıtar. Ibıle 14.2.936 tırlblne rutlayıa cama 
gftaft aaat 15 de lzmlr sa lılerl m6dGdyetlade yapılacakt1r. Şart· 
nıme •e projelerini görmek latlyenlerfn ıa itleri mftdGrlGIGne 
111Grac111tlırı. 

Her iki le bir mtlteahhlde •erllec~lndea mankkat temlaıt 
miktarı 360 llrıdın ibarettir. 

lııeklllerln yakarıda yazılı itlere benıer lııler yaptaldannı dair 
n alkle Ticaret odalarını mukayyet olduklarını dılr veılkılannı 
beraber getirmelidirler. 30 4ı 8 12 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eeıı No. Yeri 

Depozltoıo 
No. 111 H'f T.L. 207,3.4.5 Kokaryah tramYay caddeat 831 ahır 50 377 oamanlye cadddeal 

406 karatıı bllAI ııokak 
39 dftkkAn 35 
14 eY 6 715,2 lklçeımellk caddeat 168,182 dakUn 20 873,l darığaç paralıköprG mukaddeı ıo• depo 50 

meur caddeııl. 
629,3 karıtaı orbaalye ııokak 3 •• 12 509 born111 yıkık minare 26,28 30 e• 354 al .. ncık mesadlye cıdde.I 128,1 dGklı:Aa 16 338 bayrakı. menemen caddeıl Y. 75, tıj 93 18 669 

eY 
g1ıller, bedna ıokak 2~ eY 16 728,1 ılaaacak ikinci kordon 273 dtllrlı:An 18 

a. 60,2 mıolaadı deweclyan m. nraçbıne 6 41ftkk&n 20 
ıoktk. 

c. 71,l mınlaa uray m. 

c. 10 
c. 78 
c. 70 
c. 71 
401 
403 
(04 
409 
654 
681 
7(7 
782 
227 
228 
236 
303 

baycık tuballyecller çarıın 
mınlMda hdtrn 'ığı m. 

blnıdıa ıyrı 8 
bahçede iki odı 

82 mığua 25 

707 

sıo 
298 
299 
aoo 
301 
601 
766 
975 
976 
229 
283 
23!{ 
235 

mınl11 alaybey hendek kıh•e ı. 
manin uray mıballetl 

ftçftncft kaıataı bılU rlfıt pıoa 
2 karatıf mıhmat hayati ıoktk .. Y. 2,3 n 

" 4 ey 
karıtıı duygu ıokık Y. 6 n 

" 11anear e. E . 23 n 
lmarlye ikinci borç eokık Y. 7 eY 
ikinci ıGleymulye kamil pa.. 120 tıj .,. 
fiçllncG karıtaı yeni doygu ı. 43 .. n 
baun hoca m. <>1mınJye eo. Y. 33.26 oda 

" " m. kıra otmanoğla b. 26,82 odı 
" .. mlrlkellm bınıada 12,32 oda 

" " yol bedeıtenl tel· Y. 55. 1 O " 
•ili hın ftst kıt. 
bı11n boca yol bede1tenl oımı 
niye karı oamıno&la lwundı. 

" 
hac. belediye eadcletl 

c. .. 
c .. .. 

" 
bornHı kGrt amer 10kılı: 

ıbmeı ·~· m. llmonealır 
kıHp bııır m. krayamcalar 

26.41 .. 

52 taj dGkUa 
54 • .. 
56 • .. 
58 .. ... 

Y. 35 -
11 tıj 
41 "' " .. .. 43 .. .. 

buan bocı m. oemıalye ı . Y. 49,( 1 taj 43 mığııa 
" y 45 tıj 4 l .. 
" Y. 6ı& tıj 64 

.. " yol bedeııeal Y. 55, 12 .. 
ıel•IU hanında. 

40 
12 
•2 
6 
9 

18 

12 
Hl 
s 
3 

' 10 
10 
10 

5 

6 

6 
5 
6 
s 
s 
5 
5 
5 
5 

18 
10 
26 
18 

393 k uzo oğla 11lnrlı bıaıadı Y. 63,7·8 " 5 
&le.ki Ye Dlmarılara yakandı ynıh gıyrl menkullerin bir 

~"11"llk kiralarının lbaleal 18,2,936 11h gftncı ıııı11t ondı yıpılmık 
•ere ırt1rmıyı konulmuıtar. 

lıtekU olanlarla blzalarıncla yazılı pey ıkçelerlnl nıaemiıe yatı· 
tırık ırtım111aı glreblllrler. ( 9 305 

~illi emllk mtldtlrlG~Gadea : 
•rı N o. 
2t 

2ö 

~ôıtepe trımny eıddeılade 717 kapa 829 tıj 
No. h 185 metre murabbaı ına 
ÜçGncG Karıtıı Salbıne En•eılye tokak No. 
1'9·1 kapa 144.25 metre murabbaı ırtı 

27 il" 
~•rantına Gnnftl eobk 7:i9 ıdı 1 Parıel No.la 

Lira K.. 

36.25 

y 238.SO meıre munbbaı ar11 119.25 
• Qkarıdı yazılı ar11ların mCUklyetlerl petln pıra ile Htılmık 
... ıete 
1 •nır1nıy1 konalmaıtar. Tallpl"I' 13·2 936 pertembe gtnG 
111 

14 de Milli emlak mGdGrlG~Gae mllncaatlın. 258 

lınıir Viliiyeti Oefterdarhğından: 
lıını d k Fırt .' e lllmcllerde 11 13 namarılırda tuhafiyeci Sftleymın 

ıaıa:nın 93' yılı kuanç nrgiılnln maaddel 150 lira berlnden 
,e ~ laaldrıadakl tetkiki ltlr11 komlıyoaanon 10 11 93-' tırlh 
56ı9 88 aayıh kararı temyiz komlıyononan 9 7 35 tarih Ye 

llnıı '~~h kırartle boıalarak tadil keyfiyetinin bangl tırlbte 
•t 1 •ltyona tanrına iktiran etdAf teeblt edilerek yeniden 

ar lllbı bu 
1 

••1aa IDsom g6tterllmlı olmıklı iki geçen kın11a 
l lçla •rıaılmııu dı k~nJlıl balunamamıt olda'8adın ıeb 
Qlıkıaııaı kll111 olmık 4aere il•• olaaar. sı 1 

• • • 
lzmir komutanhğı saL al. komisyonu ilAaları ; inhisarlar Umum ModorlOğOnden: 

Mıt. M•. Sı. Al. Ko. nnndan: 
1 - Yılnız kamışı cihetl ııkerlyeden nrllmek Ye diğer 

mılzemeelle dlkllmeel mGteıbblde ılt olmak ftzere ko · 
mlıyonda meYcat nGmuaeıloe göre 1455 takım yazlık 
elblıe ıçık ekelltme soretlle mClnıkHıya konmueıur. 

2 lhıleıl 7 tabıt 936 cama gGnft 111t onbette lımirde 
kııladı Mıt. Mt. Htın ılmı komlıyononda yıpılacakt1r. 

3 Tıhmln edilen mecmu tatarı (1236) lira yetmlı beı 
karuetor. 

4 - Temlaıt mnHkkate ıkçeıl (93) liradır. 
5 Şutnımea! Ye nClmnneıl herg4D komlıyoadı g6rtıleblllr. 
6 lateldller ticaret odıaında kayllh olduklarını dılr veılka 

ptermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekıılltmeye latlrak edecekler 2490 11yılı kınanan iki n 

Gçdncft maddelerinde n ı1rtnıme11lnde yızıh nalkalan 
n teminatı moYakkate mıkbozlarlle hlrllkte lhıle 
111tından evet komisyonda hazır balonmıları. 

22 26 30 4 191 

Mıt. MY. Sı. Al. Ko. nundın: 

l - Yelaız komıtı ciheti 11kerlyedea Yerilmek n diğer mıl · 
mcaiyle dlkllmeel mftteabblde ıld olmık 6ıere komlı· 
yondı mncod nftmoaelerl de (500 takım kıtlık elblae 
açık eksiltme ıaretlyle mClnıkuıyı konmuştur. 

2 - lhıle 7 Şubat 936 camı gGaG ••t onbee buçukta la· 
mlrde kıılıda Mıt. M • . ııatın ılmı komisyon onda yıpı· 
laoaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı (525) liradır. 
4 Teminat monkkate ıkçeıl (40) liradır. 
5 - Şartname n nGmoaeıt hergtıo komlıyoada görGleblllr. 
o - lıteklller ticaret odaıındı kayıtlı olduklanaı dair •ealka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekılltme1e lıtlrAk edecekler 2490 11yıh kanonun iki n 

ftçGncG maddelerinde •e tartaımeılnde yuıh Yeelkalırı 
Ye temlnıt monkkıte mıkbuılırlyle birlikte lbıle 111 • 

tinden enel komlıyondı baz1r bulunmaları. 192 

22 26 30 ( 

Mıt. Ah. at. ıl. komlsyonaadın: 
1 Beher klloıoaı biçilen eder bir kuraı 95 .. atim olın 

1200 ton bugdıy ôğCltGlecektlr. 
2 Bağdıy korama vergtıl nkllete ılt olup diğer bfttfla 

nrgtler mClteıhhlde aittir. 
3 lbıleıl 15,eubıt,936 comarıeıl gftnG ııaat 11 de M. M. 

Y. atan ılmı komlıyonnocı kapıla zarf la yıpalacıktır. 
4 - Şarınımeıl pırasız olırak bergftn komlıyoadın ıhnıblllr. 
5 ilk inanç par111 1755 liradır. 
6 Kıpah sari ekılltmeslne girecekler kınanan ilk lnınç 

par111 mektup Yeyı makbuzları ile kanonun iki Ye 

GçlncG maddelerindeki belgelerlle blrllkte teklif mek· 
tuplarını ihale eaıtladen bir ıut enel M. M. •· utın 
alma komtsyonunı nrmelerl. 30 ( 9 13 254: 

M11. MY. 111. al. komlıyonuodan: 
1 - Bepa1ne biçilen eder on dokaı bin kırk lira olan 140 

tane yemek m11a11 ile 280 tıne yemek ııraeı. 

2 - Biçilen eder on dokuz bin beıytlı dört lira olan 368 tıne 
Ukar gerdlrobu. 

3 - Bep1lne biçilen eder altı bin dokH yür. dok110 lira 
olıa 20 tane teneflGabıne muaıı ile 125 taae ten.,ffdt· 
hane ııraaı ıyra ıyr1 ıırtnımeler içinde olmak •e 24 
M11ıı 986 tarlhlDe kıdır teellm edilmek 11rtlle kapata 
sarflı yaptırılacıktar . 

4. Blrhaclala ilk lnınç par111 2428, lklactnln ilk lnıaç 
paran 1(63 Ye tlç6ncClnGo ilk lnınç pınıı 525 liradır. 

5 Şartnameleri pıruıı kartıhğıada komiıyondıa nrlllr. 
6 ihaleleri 20 Şobıt 936 pertembe gGn4 aat 15 ıedlr. 
1 lıepelae birden yapılıcık teklif in bbol olonıcığı gibi 

ıyn ayn teklifler de kıbal edilecektir . 
8 Ebihmelere gireceklerin kanaat ilk inançları ile belge· 

lerl n teklif mektuplarını lbıle 1111tladen enci en 11 

bir 11at enel M. M. 8. Hlln •lmı komisyonuna •er· 
melerl. 299 ' 4. 9 14 18 

Hava kurumu lzmir subesinden: 
Korhan bıynmındı lımlr ye lzmlr'e bığlı kamun n köyler 

balkının kuromumo11 ba&ıthyı~a korbın derllerlle bıgır11kları 
açık artırma ıoretlle 4 ·2· S6 dan illbaren ıyrı ıyrı aatııa çıkı · 
rdmıttır. 

Kıt'i lhılelerl 25 ·2· 36 uh g6n'd sııt 16 dı yıpılacağındın 
lueklllerla ıartlırı görmek •e f lıt •er111ek için her gaa karıı· 
laklı artırmayı girmek için de ihale ~ilou aaıt 14. le ıabemlze 
ağramılıra. 

Ve İsmlr'e bığlı ilçe Şabelerlle İzmir çnreıladekl il n ilçe 
tabelerlnla deri Ye bı~ıreak eartnmelerl dahi getlrtllmlt bulan· 
duıun41ın lıtekUlerln bu tobeler eeraltlnl de ııbemizdea göre· 
bilecekleri ilin olunur. 315 4 11 IR 

Çamaltı Tuzlası MüdOrlOğOnden: 
8000 Kilo uç lnhı 
5000 .. U demiri 
4000 u 

600 u 

200 
1000 

25 
100 

,, 
Adet 
Kilo .. 

köoebent demiri 
perçin çl•ltl 
lımı demiri 
Ylda 
greı yağı 

bllık boya 
15 " kreoıot 

Yakarıda lılrnlerl y11ılt dokos çeşit malzemeden demir ıkaamı 
eb'at •e &rneklerlne göre puırhkla 111tın ılınacakt1r.Tıllplerln 
7 ,2,936 camı gClntl aat 15 ıe Çamaltı toıl11ındı mGbıyeat ko 
mlıyoaoaı mftracaıtlırı 2 4: 297 

(Yakardakl mılzemenln pasarlıklı ıhnm111 tuıla mGbıy11t ko 
..... 1 

1 - loblearlır ldareelniD Çamıltı tuzlasında yaptırılacağı 

26215·60 lira keşif bedelli çovam ambarı kapalı zarf 
oıollyle ekılhmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme 20 tnbıt 936 pereembe gflaG saat l 1 de kaba· 
t•etı tabl11rlar bloaaıadıkl komlıyoada yıpılıcıktır. 

:l Monkkıt teminat 1948 lira 17 korottur. 
4 lıteklller lbıledea en11 bet g(la enel lnhl11rlar fnıaat 

ıobeılne gelerek dfplomıh mimar veyı mcıhendla olduk· 
larını ve enelc.s demir çatılı inıaat yıpmıı bulunduk· 
larını mukavele ve kabul rapora suretleriyle l pıt ettik· 
ten ve fenof ehliyet veelk111 aldıktan sonra 135 kuruı 
mukabilinde keelf nrakını lııtlyeblllrler. 

5 - Bu venlkl bul kapılı zarflı ihale gftnG aaat tam 10 na 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde nrlle · 
blllr. 4 7 11 ıs 540 

Maliye Vekaletinden: 2 ' 5 

Eski gOmfiş mecidiye ve aksamının beş 
şubat bin dokuz yfiz otuz altı tarihinden iti· 
haren her hangi bir kıymetle mO.badele va· 
sılası olarak kullanılamıyacağı ve kullan· 
mak istiyenler 2257 No. lı kanun ile tayin 
edilen şekilde cezalandırılacağı ilan olunur. 

lzmir Vakıflar direktörlüğDnden: 
SeneUğf Vakfı MeYkll No. Nev'i 

15 Bı11nhoca Eski İzmir Bili 8 döocım tarla 

15 B. Muhteremeyo Kızılçullu " 5 " " 
Yukarıda göıterllen tarlalara ıçık artırma mGddetl içinde iB· 

ttıkll çıkmadığmdan 5 gflo mcıddetle ozatılmııtır. İhalesi 8 ·2· 36 
cumartesi gilnG ııaat 11 dedir. İetekUel olıolırıo Vakıflar direk· 
tôrUl~Gne mOracaıtları. 814 

İzmir 1 inci icra M. dan: 
Veli'nin emllk Ye eytam ban· 

kaıındın ôdftoç ıldığl parayı 

mukabil bankaya ipotek eyle· 
dlğl lzmlrde karantinada cer· 
rah mehmed sokağında 20 DU· 

marıtıjh e•la kapueondın gl· 
rlllace uzun bir ııılon 11ğda 

aır111le bir oda heli diğer bir 
odı Ye taraça kapıııı Ye taraça 
Ye soldı geaıe ııraılle tıç oda, 
ıh kata f nlllr merdhen ft.ze· 
nnde kftçDk ıJfı ve bılkon ve 
bir oda ılt kau~ cephe tıra 
fında bir oda Ye bir kiler Ye 

beli n hımım n ula tıra· 

fındı ııığdı n ııoldı birerden 
iki oda birinin zemini plllkakl 

döşeli avbyı çıkılırken 11ğda 
motbık n ırkıdı ııenlt mer 
dl•en nrl 11tıhlardı bir bıhçe 
bıhçenjn ııolundı n arka11nda 
iki ıokık kıpı11 bahçede de· 
mir çardak ye 11mı Ye mub· 
telif eecar Ye nde elektrik le· 
sl11tı Ye kampanya ıuyu cari 
ğtıc;Gk n blyGk dokuz çetmeıl 
mevcut •e 5000 llrı kıymetli 

ba nln mcılklyetl •tık artırma 
ıaredle ve 84i nomaralı emlAk 
Ye eytım bank1111 kanonu mu· 
clblnce bir dt"fayı mıhsuı ol· 
malt prtlle artırmaıu 20 3·936 
camı gftnG aaıt 11 de icra 
dılremlı içinde yıpılmık Qzere 
30 gan maddede ııallhğa ko· 
noldu. Bo artnma oetlceıılade 

sıtı, be~ell tahmin olanın luy· 
meıla yGzde yeımitbeolnl ho· 
lureı ençok artıranı lhıleııl yı 

pılıcaktır. Akel t•kdlrde 2280 
noanıralı kanuna göre .. ııe geri 
b1rıkılıcaktır. Sıı111 peoln para 
Ue olup mOoterlden 1ala11 yaz 
de lklboçuk dellillye mıııralı 

alınat. lobu gayri menkul Dze· 
rinde her bıngt bir eekllde hık 
talebinde baluaınlar ellerindeki 
resmi Ye111tk ile birlikte yirmi 
gcın 11rf1ada lzmlr lcraaıaı mQ 
rac11tlerl lizımdır. Akıl hılde 

hakları tapu ıılclllnce mılum 

olmadıkça pıylıemıdın hariç 
kalırlar. 8 3 ·1936 tarlbtndeo 
hlbıren eırtaıme herkese ıçık· 
ur. Tıllp olanların yar.de yedf • 
huçak teminat ıkçım nya mtlli 
bir bınka ltlbı.r mektuba ve 

33·21285 doıyı numar11lle iz. 

mir 1 inci icra memorluRonı 

mGracaatlerl ilin olaaor. 

2 inci lcr11 M. dan: 
Ali oğla Mehmed efendinin 

em•tk Ye eytım bankaııındaa 

OdGnç aldığı patıyı makabil 
bankaya İpotek eylediği lzmlrde 
ıhmed ığı mahatleılnln çerçi 
oğla çıqmnda fnkanl kısım· 

lırı da mevcut 15 nomıratıj la 
n 2600 llrı kıymetli 3 mığı· 

zanın maa m(lftemilAt mGlkl· 
yeti açık artırma ıuretlle ve 

84( nomırıh emltk •e eytam 
baobeı kanona mucibince bir 
defayı mıhını olmak ıarılle 

arbrmaıı 20 3 1936 cumı gft· 
aft. 11at 11 Je icra dılremhı 

içinde yapılmak 6zere 30 f?GD 
mcıddetle 11hhğa konuldu. Bu 
artırma neticesinde Htıe bedeli 
tahmin olanın kıymetin yftzde 
yetmlı be,lnl bolurea ençok 
aruranfl lbaleııl yıpılacaktır. 

Akil takdirde 2280 numaralı 
kanonr göre utı' geri bırakalı· 

cıktır. Satıt petln parı ile olup 
mGeterlden yalnız yftzde lktbo· 
çok dellAllye ıo11rafı ılınır. 

lobo gayri menkul 'lzerlnde 
her haagl bir eekllde bık tıle · 

binde bulunanlar ellerindeki 
reıml veııalk. ile birlikte yirmi 
gfta Hrfındı izmlr lcraııına mft· 
rac11tlerl lbımdır. Akel baide 
hakları tıpa slctllnce mıhlm 

olmadıkça paylıtmıdaa hırlç 

kalırlar. 8 3 1936 tarihinden 
itibaren şartname herkeıe açık· 
tır. Talip olanların yOıde ye
dlbuçuk temlaıt ıkçası •eyı 

mllli bir bınka itibar mektubu 
n 34-4.064 doayı aomaraıılle 

2 inci icra memurluğuna mG· 
racaatlerl llta olunur. 

B. iş. No. 516 282 

Dördftocft mantaka tıpo ıılcll 
muhafızlığmdıa: 

MO.tegıyylp eıh11tın bızlneye 

intikal edip hnzlnece pazarlık 
ıuretlle tıllbl arife 151 llrayıa 

aatılıa İzmir Şehitlerde Dıorığıç 
me•kllade pıpığıo Bokağıada 

11 7 taj n 3i,G4 metre mu
rabbaı aatb: meaabılı dOkktoın 
tapu kaydı balonmıdığındın 

ı~ileteiz t1Bnrrufroo muımeleıl 

yıpılıcıktır. Bu gtayrl menkulde 
bir hak lddlaeıadı bolooanlar 
nraı 14 glla 11rfrnda dördllacft 
mıntıka tıpo alctl mubıfızh· 

ğıaı veyahut li.2 36 Pazartesi 
gClnft ıaat 10 dı mıbı~ltnde 

bulunacak tapu memoranı bft· 
tDD n11lkle blrllLt mllncaat· 
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r öKsüRENLER lzmir Lise ve Orta Okulları SııV 

Mutlaka (OKAMENTOL) öksürak Yeni çıkan çifte ispiralli Al K • · B k 1 w JtıO 
eekerlerini tecrüh~ Pdiuiz.. MET ALLUM Lambalarını her ma . omısyon u aş an ıgııı ~~ 

Ctnel Miktarı Muhammen Tatarı f oft ı' 
satıcıdan mutlaka arayınız ııatı ıeııı 

Bu lambalar cmsalleriııe ni.-;beten yii:.de Ayakk.abı (Dahlll) 205 çlf t 500 1025 00 76 
20 daha az sarf iyaılulırlar. Bıınlf a)' sonun- Pamuklu kumaştan 
da ödeyeceğini: ilk fatura ile lwlayca anlr- haki elbise (dahili) 205 takım 840 50 6°'1 410 9 
yacaksınız. Pazen gömlek dıe 

Baea bezinden dl· 
kllmlı.ı lç gömlr-ği 
Hasa buloden dl· 

kllmlı iç don 

İplik çorap 
Hamam havluıu 
Kısa palto yerli 

205 adet 17S ;j58 75 2fı 

M. Tevfik Bay kent 
Elektlrlk, ıelef oo m•lzeme depoıu ve 

Slemenı fabrikaları mQmeBBlll 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

ve Pürjen :;,ııluıb"rn en üstün 
bir müshil şekeri olduguuu 

unutmayınız. Kuvvetli mÜI!• 
bil istiyenler (;iahab Sıhhat 
Sfirgüo Ilapları)m uıarof ec· 
zaoelerden arasınlar. ~ . . .,, . . . ' ~, . ' . . .. 

jllllllll!l!llllllllll![ll!!lllll!Ulll!lll!lll!!llll!t!!l!!!!!!ll!ll!!!l!llll!ll!!!ll!lllllllllllllllllll!llll!l!l!ll!ll!llllllllllllllllllllllllllll!ll~ 

~ Ali_sehir Banliası -
- ' .... --~------

ö~ m ö 1r şuılb>e~ö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: !2363 ---•-+---
Hertürlil (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 5 
Dır sene vadeh1e % 6 faiz verilir. 

-------
Zahire, Qztlm, incir, pamuk, yapak, ıfyoo veHlre komiayonculu~u yapıhr. Mallar geldi· 

t?lnde sahiplerine en mfteald şeraltle avanı Hrillr. 

§§111il1111111il11111111111111111111111111111 il 111111111111111111111111 il 11111111 111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"ANGORA,. vapuru 20 ıon 

kAounda bekleniyor, 24 son 

kAnuoa kadar Anvere, Rotter. 

dam, Hamhorg ve Bremen için 

alacaktır. 

nA 1 DROS" vaporo 3 eobat· 

t bekleniyor, 7 !JUbata k dar 

Anvers, Rotterdıw, Hamburg 

ve Bremeo limanlarına yQk 

alacaktır. 

AMfı'RıKAN ExPOT LİNES 
.. E:ıMOUTH.. npuru 2 ~o 

batta bekleniyor, Nevyork tçto 

yok. ılaeaktar. 

JOBNSTON V ARRE.N 

LINES LlVERPOL 
0 0ROMORE,. vapuru 18 

son kanunda bekleniyor, Lhr-r· 

puldan yok çakarıp Borgae, 
Varna ve Köstınce için yok 

lacaktar. ..................... 
Hademe Aranıyor 
Okuyup yazma bilen bir 

gence lbtlraç vardır. Tallple · 

rln Bayak Kardıçalı hanında 

53 · 55 numarayı mOncaat 
lerl UAn olunur. 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

0 GANYMEDES,. vapuru 27· 
2·36 beklenmekte olup yakOntl 
tablly,den ıonra ANVERS, 

I gr.llp 3l·1 ·36 tarihinde M 4.L TA, 
MARSILYA ve BARSELONE 

ROTTERDAM, AM~TERDAM 

ve BAMBURG llmaolım için 

yilk alacaktır. 
11CERES,. vapuru 10·2·36 da 

gelip 15·2·36 tarihinde AN 
VERS, HOTTEROAM, AMS 
TER DAM ve HAM BURG U 
manlarıoa hurı·kct r.dl'cektlr. 

SV ENSKA ORIENT LINll!.N 
•'HEMLAND,, motörn 5·2 !16 

t rlhlnde beklenmrktr. olnp yil 
L On O ııbUyeden sonra ANV.ERS, 

.HOTTEUOAM, AAMBURG, 

<..OFENDAGE, l>ANZlG, GBY 

NIA, OSLO ve ISKANOINAV
y A limanları lçln yük ala 
caktır. 

~EHVICE MARlTIM ROUMAİNI 
~· PELES., npuro 80· l ·36 dı 

fçio ytık alacaktır. 

lltmdıkt hare ket tart hlerlle 
oavlunlardalı.t değlşlk li klerdtn 

acenta meı'oliyet kabul dmcz. 
Fazla tafellit tçlo ikinci 

Kurdoo'da Tahmil v~ Tabiiyi! 
blooeı urkasıoda Frntdlt Sperco 

vapur ncenıalığıoa müracaat 
edilmesi rica olunur. 

,. •. , ... 200' . :wos . 'lfifl:{ 

ücellit 
Ali Rıza 

Yeııi Kavaflar 
Çarşısı No. 34 

Olivier vEŞOrekası 
Llmltıd 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN L1NES LTO 
"THURSQ., vapnro 7 lkiod 

klnuoda LIVERPOOL ve 

SVANSEAOAN gdlp tabllyedc 

bulunacak. 
.. AOJUTANT,, vapuru 8 

ikinci Ununda bt"k.leolyor, 

LONOHA için yok alacaktır. 

.. TflURSO., vapuru 15 ikin

ci Ununda bekleniyor LIVER 

POOL GLASGOV yok ala· 
cııktıı. 

"POLO" vapuru ) O ikinci 
kAounda l.ondra, Anven ve 

Hol brklcolp ayni zaO"anda 

.hondra ve Hul lçhı yftk ala 

caktır, 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'mn ifa/is Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Siizülmi!ştür. -Biricik Satıe Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

_, ______ _ 
Ônlnreltede Oôçent, 

(Manin Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· · 

Haetalera bergdn Oğledn 
ıonra bakar. 

lııtiklil caddeai No. 99 
Ankara apHtmaoı 2 inci ket 

Telgraf • , S T A N H U L 
Telefon : 49250 .--

DEUTSCHE LEVA ~TE LINIE 
"A(.llLA,, vıpuru 5 ikinci 

k4nunda Elamburg Brem" ve 
Aoverıı'ten gelip tahliyede bu 

luoacak. 
Noı: Vurul tarihleri ve va· 

pur lılmlf'rl ftztrloe df'~lşlklik· 

lerdeo acenta mce'ullyet kabul 

edilmez. 

410 .. 
410 " 
205 tlf t 
205 adet 

e yaktao 60 .. 
Talebe kaeketl lôcl· 
vert knmaştan 170 .. 

35 

:lG 
'l5 

200 

600 

125 
200 

GO 

14 !~ 50 ıo 

14:1 50 ıo 
& 

51 25 :1 ~ 

30 
1 

410 00 

22 s 
300 00 

15 9 
212 50 s 
300 00 22 
75 00 5 

Beyoz lıistik ayakkabl 160 çift 

Spor fanllee! iplikten 150 adet 
Yelken brozlnden 

11 
ı 

beyaz pantolon 150 " 100 150 00 j 
Bel kemeri (kaylş) 150 " 20 :rn 00 2 

e ~ 
Bölge san'at okuln yata taleLeel itin yukarıda cins- ~ 1 

ilkleri yazıh onftç kalem giyecek ve alr eey• okulda roetcO 
bil 

rouneJ,rfne göre Ye hepsi hazır olarak lmncoktır. Ber *t. 
muhammf'n f laıleri ile tuıarlara ve teminat miktarları 

ııı" 
rında gösterllınlotlr. Açık ekelltme ile hnocak bu eeY8 

' 

termeel ayrı ayrı 12 eobut 1936 çar amba ~Onü saat 14 ıe 
(•I 

tor dlrt<ktörlu~aode toplanacak komisyonda yapılacaktır- f 

ler 2490 sayılı kanuauo 2 ve :J QocQ madde ve fıkr•1\ 
yazıh belgelerlle yftzdt'I yedi buçuk teminat ahtl•rıoı at•r' 
yln edilen glln ve eaatta komleyonıı gelmeleri ncımune 1~1 
ı:ıamelerlol görmek lıtlyenJer de pazardau mada bergOO 

ladar San'at okuluna müracaatları. 25 ~O 4 9 

111111111111 fll il lll l lll il lll lll l lfl lll D O. K T O R 1111111111111111111111ilili1 il ili 

~Operatör Cevat Alpso) 
;;;; Merkez Hastanesi Operatörü - ı~ = Almaoyıı'd o avdetle Baeıalarını hergGn saat 15 -;e 

1 = ar•eanda ikinci beyler sokağında hamam karş,111ıd11 ~ 
_ 43 numarala muayenehanesinde kabol eder. ~ 

ilfll!lll Telefon: Muayenehanesi 3S 15 llllllllHllllll Evi 3203 I 
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uıııııııııı 
~ Dr. Zekai Tarakçı = Merkez hastanesi Dahiliy~ ~lnıebass18~ 
- ı 1111 = kinci Beyler eokığı Ttlrk mftzayede salonu ıul&J ~ = numara 45. Ha talarmı öğlroden ıoora 15 den 18 e ~11 

i ıı İıiı iı iı l ıı iô ur i 11111111111111ııı1111111111111111111111 ııfıttıii U il~ iıı ılı iıH lı iı uıııı:: 
~lllllllltnlllllllllllllll._ ;Doktor _.llllllll!lllllllllll 

~ A. Kemal Tonay = Baıeriyolog t'e bııfoşık, salgın lıasıalıklar nıüıahoss1·'',,r. 
S Baemahane iıtaeyono karıınudeki dibek ıokak baıınd• 30 "i = h ev ve moayenehaneıinde sabah uat 8 aan ueam eaat 6 • = haıtalannı kabul eder. .1 ~ = ·ı· S MGracaat eden butalara yapılması lbımgelen enir · ıabl1 

f ( 
;: mikroakopik muayeneleri ile veremli haıtaJara yapdmuına cıf" 

iıı~ıi"''rıı,ınıı,t,11,iuiıııiiiııi1tiüiı~iıiıiil""i'''"i~:~:~:~ ~:t;· ,,,11
11 

Dr.Operatör Arif YatC1 

Merkez Hastanesi OperatörO 1DJ' 

Hastalarını her gOn 15·18 e kadar ikinci Beyler sok•ğı "i 
mOzıyede ealoou karşında 78 N la moayenebaoestode 
eder. Telefon :l:W:l 

kurumu 

Büyük Piyangosıl 
4. üncü Keşide 11 ŞuhatıaJıt 

Büyük ikramiye 

359©00 lbüır©\dDır'1 

-----~--~---~---~~~I~~ 


