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MART 1936 
lzmit'de hergoo eabahları çıkar, siyaeal gautedir. 

HitJer 
Don Ren Havzasını Ziyaı·et 
Etm~ş Ve Bir Söylev Vermiştir. 

Loliarnocular Londrada Toplandılar! 
Ingiltere, Fransız Tezine Ya ~laşmazsa Küçiik ltilif Ve , 

Balkan Antantı Sosyeteden Çekileceklermiş! 
Alman ajansının resmi dene· 
bilecek mflbim bir bildirimi 

M. 11itler Uayih.tağda öyleı• ıerir~eıı .. 
llerl~n, 1 ~ (Radyo) - Al mu•bedreln1 mf'flUb aaydı~ı 

men •J••ıı· • 1 1 1 • ' "He e er o ıoa •• g•yrl ••krrl mınıeke•ı h ki 
ıl)el bakk d ki J ı ı 

ın a nrırlyaaı, olarak t•m•mea tı~•I eUlğl 
mubırllf poleıikacıların bry• Annpa eulhu itin bir moabe' 
nah mGnaıebetlle Alman bQ de 11kdlol tııedl~i bUdlrllme&te 
lnloıellnlo reıml bf'yataaııoı •e d~oilmektedlr kt: 
nrııeımlıtlr. Bu beyıoetla Al 

uAnupa mllletlerlnden hiç Ren muıtakasına ilk miisel'dh 
ID•D h6kılmeılolu; l.olurııo - Sonu 4 ncii sahi'ed _ . 

--·-·-···-·-·-·-·-·-·-·- ı• e Altnan 11e/erı 
~uzı Alman tayynrele~i;i~·F·;~;·;.~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.:···-··--

~ududlurıuda uçtuğu yalandır ! 

Lokarnoculaı· Toplandılar. Flandeo, 
Ingiltereye itimadımız Var, Diyor! 

Y ~genel felflke~, ya k~t'I sulh yıi.;'dayız! Harp bayraklarını ltalya ve 
lmaoya çektıler. Fraıısız-lngiliz dostluğunun mukadderatı mev· 
zuuhalı hr. lngi~tere, arayı bulmak tarafdarıdır. Fransa is~., 

Alman larnı geri çekilmesinde musırdır. 

/J.,lriku lıuıbakm11 ilt> Framı:. <itı bakum 
l..oadra ı ':. (A ... ) 

T ' " ft - Df'yll 1 bir kııım kıtHt 
el8taf 'ın 

1 •lyuel mubıblrl yı çekm~k ıuretlle 
'Yor: 

Frın1a, Almınya'yı Ren bGI 
~·daden blçolma... mlblm bir 
ıt.lllallad. L' ~I n Çea lm•te aorlama .. 
h • lagtlıeıe laerl•de kunetll 
h~k 1••1Uı: Y•pmıktadır. la~lllı 
b Claaetl de Almıaya'nıa, ba 

Glged11a b l ıem o lk bir ıarene 

:•yYare piyangosunda 
•zanan numa'falar iç 

•hifelerimizdedir 

mClukerelere yol 
açılm111 lçla ilk 

adımı aımııııaı Fransı:: askerleri 1sıı.ı maıkel ·ı d • erı e manevra a 
çelııacakıır. Eden Fran11a hı. Alman'larıa Ren b61ceeladeld 
k6meılae, Franııı .kılHtının bareketlatn J 

0
L b ..1_ 

had u ı .. aır110 maa eua 
a a top anmaıınıa anıısıa ılnla 4 Clncı mıtddeılnde du· 

nkl olıcak •ahim mludeme plı edllm1ı olın bir 1,.rra• 
ler yOılnden dolurabllecrlt hareketi oldota •aaHllaWır 
l•hllkeyl hahrlıtmıthr. Franu lar BaH binaen lagUlı erkAaa 
ıım bir hafta enel loglhere'ye b1rblye1t derbıl Fr1nııa .e 

1Gnderdttl bir ıa.lde İogllte Belçika erkAaı barltlyelerlle te· 
re'aln Franea'ya yapıcaıı mua mıea glrmelt •e karııhkh bir 
•enet teklini 10rmuıtar. Bo yardım pllaı haaırlamalulır 
•ual de İnglllı kabloulnde mi Tiınea gaa~tealnln Parlt ~a· 
aakere edllmlıllr. Fr1a11ı'laı - Şonu 6 ıncı ıa'IN/ede -

Londra 12 (Radyo) - Uloı 

111 ıoıyeteal koneeyl tçılmılı 

unın d•bı fıala de .. mı muh 
ttmeldlr. ÇGnkG Lokarno pık· 
hnı lekeff6l eımlı olın dnlet 
inin m611ke11ıının 

brkl"necekılr. 

bhrnrel 

Bundıo ınora, Almanyanıo 

mOtrcufr. olup olınadı~ıoı lel 
Uk rıtrcrlulr. 

Jn~lllz'lri Lohroo mu•hr. 

dt•loln 8 imci nı•dd,.ı;f mucl 

1 incf". Rt"ıı'ı•• ıabltyrıl rırarıa 
dı mftukt-rf'ye ıardfardırlmr. 

Frın11 u11 tılbar,ı~ Ren'de 
ki aık.-rlerlo hrmen çekilme 
ılol. hiçbir ııhk1mıı yıpılmı· 
maııoı lıtem«-ktedlr. 

Donun için bu nı011kerl'lrrln 
12 15 ~On ıüımeıl çok roüm · 
kOmdtlr. 

Eğer Almıoyı konseye bir 
mOphld gönd~rlrAe, ouuıan 

nloelar toıyeıeel btr ıulb kon 
feranıı ff'ldtnılr. çaheacakhr. 

Hollanda askerini ter· 
his etmedi. 

I..tbey, 12 (Radyo) - 86 
kdmeı; terbi• edllmeıl llzımge · 
lr.n kara efrıdını ıllAb ıhındı 
tutmıi• 'e ılmdlllk ttrbta el 
memtıe ka11r Hrmlıtlr. Hu· 
nnn 1ebebl Rea gıyrl 11kerl 
mıntabıının Stgall•d,.n clotmaı 
olın gergin nalyeulr. Oollında 
baıbakaaa M Krojey beyana· 
tandı demlıllr ki: 

- Lokarno paktının Almıo 
lar t1rafınclaa Uıl&lt tımımen 

yeniz olmımaklı be11ber b11,ı 

olan gergin Hal1eıln maıllbı 

n., bir ıekllde balll daba gallp 
bir lbılmıldlr. 
~~~~~--~~~~-

1 n g iliz Kabinesi 
Toplanhsındd 
neler konuştu'!. 

Londr•, 12 (A.A) - Kablof'l 
dno akıamkf ınpl.uueıoda biç 
bir karer tulhH eımrmlflr. lo 
~lllz behnl•rı elmdlllk Fraoı11 

nıo kıa'i b•m b.rekeıl karı• 

ıında bir karar 'erememlotlr. 
M. Ed,.n ile Lord Bıllfıkı'ln 

Franııa gôrQ160Cl 1rkldıtlarıaa 
izah ettikleri vcı kablaealD Al 
maa 'te Fraaaıa noktıl anar 
larını yıklaıtarac~k bir çare 
11amak (laere ıoplınıııını bn 
glae talik enllf •••lmıktadır 

Londra, 12 ( Rıd70) - Kı 
bine mecliıl ıaıt 11 de lop 
laamıı Te M. Eden ile Lord 
Hallfakı'ıa tubatını dlnlemlıllr. 

M. Baldtla'tn lkametklhı 
olan Oonlag Sırlt'la 1 O nama 
ralı blnaeı onQacle yDalerce 
klmae H 60 den fasla foto 
lr•fçı toplanmıt idi Zıbıtı; 
balkı cJıııımakıa m6tk Dllıa .. , ...... ,. 

' Doktor Tevfik ROşdfl Aras, sulh flmidi lafı· 
dığını söyledi. Atina gazeteleri, garip ne~riyat 

yJpıyorlar. HDkOmet ıeessOr bildiriyor. 

1't•vf ilo Riiftü Araı 

Ceanre, 12 (Radyo) - Ro 
many• dııltl,.rt baklnı M. T• 
ıuleıko, kOçlk ltll•f te balba 
ltlltfı dewletlerl marabbııların· 

- Sonu 7 İlıci sahifede -

{ 

OışbtJkanımız 

T. R. Aras'nı 
MOhim Be)aoall 

• 

Dtl~~ıd 12 (Hadyo) - 1'Clr 

llly• dlı itini hak•D• dllktor 
Tnf lk Rft,rlft Ar11, Hr.l~rad 

dan geç,.rhn b .. ynelmllel •• 
zlytıJa çok nulk •• mGpbem 
oldo~uaın, fakıı buna u~mea 
ııulbun muhıfnı tdlltce~lal 

Omtd ettl~lnl •e ıklı ıellmla 

galtbe çılacı~ıoı Jôyltml,tlr. 
Dr Tnf lk Rftota Ar11, 

Balkan hllAfandaa bahıdmlt 

•e ba ıuı•tı• ıathna bel~ 
oldatuna H ıulhaa ıembtlH 

mıtuf blıla meHlfl tak•l1•1• 
bHar oldutaaa da lltH et 
mlııtr. 

~ 

Almun murahhası heoOz anlaşılmadı 

Hitler'in Ren Mıntakasın· 
da Bir Nutku Bekleniyor 

~~------~--~~-Ask eri~Geçit Resmi Yapılmıyacaktır. 
Alman intihabatı Başlıyor! 

41ma11 l<I) ywlreleri Ren mıntukaıında bir ~eltir Iİstünde uçuyorlar .. 

Berlta, 12 (Rıdyo)-M Bit 
ler'fa lnılbıbıı dolı1ıılle bir 
aaıak Iradı beklr11mektedlr. 
Ba nutkkun gıyrl aıkerl mın 
ıaka'da K1rllrabta aGyleaeeeAl 
tahmin edllmektedJr. Ba mQ 
aa1ebetle Hkerl bD7Gk bir ge 
çld retml yıpılacakhr. 

Berlln, 12 (Radyo) - Bit· 
ler'ln nutka dolayıılle Ren'de 
blyClk aA.erl bir geeld reıml 

yıpılec•8• 1alan•ır. 
Bedin, 12 (Rıdyo) - 29 Mart· 

ıa yapılacak olen Almın lnıl · 

bıblt mlcadeleal te f11lfyetl 
ılmdldea bitin kanetlle bıı· 

lımıthr. Ba mln11ebetle bGUla 
Almıa ılmımn11a1 Polatlae'd• 

n11lr mlhlm yerlerde nutuk· 
lır 161llyeceklerdtr. 

Berlla, 12 (Rıdyo) - Bu· 
lla'de Almenya nımıaa Vo• 
Rlbeatrop'an aluılar aoıyetetl 
konaeylne mlııbld ııfatUe g6a· 
dertleeeAI bekkındı heala mCll· 
bet •e meni J hiçbir kanr 
yoktur. Voa RJbeaırop, 8er· 
llnde bulcaamakıa .e Almaayı 
..alyetlala lnklflfa•• bekle• 
mektedlr. ---Yumurta Nizamnamesi 

Ankara, 12 (6ael) - Yeal 
yumurta nl1111aname1l 21 mart· 
tan lıib1ren l•&blkl bıt1uı 

cak&aı • 
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Yamanlar Dağı 
Yazan: lrf an Ha::ar 

O. R. Gökçe'ye 
Benim çok ya~lı bir dostum 

Tardır. Onunla ara·&ıra san'at ha· 
hisleri Ozeriode kono~uruz. Ge· 
çen gün de Aıkeri de beraberdik. 
"Ürijinal eaer nasıl yaratıhrY,. Mev· 
zuu üzerinde bir BBat kadar dur• 
dok. Sözü en noce o açmııu. Özlü 
eserlerin yaratılabilmesi için, ba· 
kınız, ne oartlor koştu ihtiraı 
doaıumı 

- Muvakkat bir zaman için 
kimseyle konuımamak. Sinemalara, 
mfizclere, tiyatrolara gitmemek. 
Kitap ve mecmualan bile terket• 
mek. Bir adada yahut sonsuz bir 
ovanın ııoneuzluğonu anlatan köıe· 
sinde yapa yalnız kalmak. &.imse· 
nin yüzüoil görmemek. önümüzde 
bir tablo, küçük bir kart olsun 
bulundurmamak. Kendi içinizi dinle· 
mek. içinizdeki esrarengiz ikinci 
adamın sesini duyabilmek, içiniz· 
deki o müthi§ ikinci "Ben., liği 
söyletmek. Ne ku~ sesine, ne mu• 
eikiye, ne Oİİre, ne riizgira, ne 
deniz dalgalarına, Dil paraya ne 
pula, ne eekere ne yağa boyun 
eğmemek. içinizi bir çeğiz bohçası 
açar gibi açmak. Mürakabeye dal· 
malt, derioleomeJı., itikafın en sert 
zarm:etlerine katlanmak. Günlerce, 
aylarca, yıUarça böyle yaıamak. 
Haricin tesir ve nüfuzu alı1Dda 
değil, içinizin tesir ve nüfuzu al• 
tında kalmak. Binlerce yıllık uzun 
yollardan gelen ruhi veraeetinizin 
kül altında kalan Juvılcımlarıoı 
tra.jik bir mücadele ile eoebilmek. 
Bugünkü üoüyen san'at vücudunuzu 
o kn'llcımlarla 11ıtmak, Gayri me,. 
runuza olanca kuvvetinizle tını· 

mak. Kabuğunuzun içine çekilmek. 
fütemadiyen dOoüomek. Geceli, 

gflndilzlü, aylı, yıllı düoünmek. 
Uzlet, daima uzlet içinde kalarak 
banal taklitlere, teairlere dirsek 
çe,ir .. 

Bıı acayip nutku dinlemek· 
ten hakikaten aabnm tükeniyordu. 
Elimle, hemen dostumun ağzını 
kapattım; ve: 

- Aman ülladım, dedim; ye· 
tioir artık. Biz bu söylediklerinizin 
tamamen aksini isbat ediyoruz. 
Cemiyet deniıiude yüzmesini bil· 
miyen bir aan'atUrın Akibeti er 
geç boğulmaktır. 

İhtiyar doetum yüzünü ekıitti. 
•Aır ağır: 

- Anlamadın dediklerimi •CC· 

\•ahını verdi· ben l' amanların ta 
filtüne, çıkmıo dip·diri dikiliyo · 

iiii.iihillli 11:11111. 

1 Günüını TeDya~o HabeırOeırn 
14 Devlet, Müttefikan Fran- r lngiltere 

sız Tezini l{abul Ettiler. 
~~~~~~~-----~~~~~~~-

Vaziyet Ne Olursa Oisun, Küçilk Antantla Balkan Dev-
letleri de Fransa ile Beraber Yoruyeceklerdir. 

Parla, 12 (Radyo) - Almınya'nın eon hareketi mQnaeebetlle Fransa ile Belçlka'nın battı hare· 

ketleri biç değfımemfıtlr. 

Vaziyet ne oluna olsun, kflçdk antant ile balkan antantaoı te,k.U eden dnletlerle Bulgarlıtan, 

Polonya, ineç, Norveç, lralya Ye Rusya, Fransa Ue beraber hareket edeceklerdir. 

Son gelen haberler, Danlmarka'nın da Franıız tezlnl kabul ettl~I ıôylenlyor. 

BOtCln bu deYletler, lnglltere'ohi alacığı 11rlb vaziyeti bekleyorlar. 

Fransa'ya Yardım 
Etmeğe Karar Verdi 

lıstınbul 12 (özel) - Ren 

mu'eleeloden doğan ~ergin 

'fl'zlyet mü :ıasebetlle logllte · 

renin, Franea'ya herclbetçe 

mQzaheret edeceği Londradan 

geleu haberlerden aolaıılmık· 

tadar. 

\. J 

Fransız'lar 
---··-----

Tütün 
ihracatımızı Art
tırma teşebbüsleri 

Fransız ayanı Rus. F ran- ı~eıer 
Istiveceklert 

sız Paktını Kabul Etti. Lo;dra 12 (A.A) - Roy· 

Ankara, 12 (Radyo)-TGtCln 

thracatımııın arttırtlmaeı için 

Ankara'da TOrkoflı merkezinde 

bir komlayon çalıımağa ve ted 

klkler yapmığa bıolamıştar. 

<:elal Bayar 
lstanbuldan Ankaraya 

hareket etti. 
latanbul, 12 (özel) - Bu· 

rada bolonmakta olan 1ktı11t 
vekili CelAI Ba1ar; ıaat 14 te 

Ankaraya hareket elmiş n 11 

taeyooda birçok sevat tarafı o · 

dın oğorlanmııtır. 

Yoklama imiş 
lıtanbul, 12 (Radyo)- laıan. 

bol'dakl Almınlar'ın aııkerllk 

nılfelerlnl gôrmek ftzere Al· 
man koneoloılu~o tuafıodao 

Almanya'ya ~ôoderlleceklerl 

hakkında g11eteJerde bazı hı · 

herler görftlmihıür. Alman kon· 
ııolaeloğu; bonoo aıkerllk ya· 

aında bolunaolano k,anoo dı· 

bilinde yoklamalarındın lbaret 

olduğunu •e Almaoya'yı gön· 

dcrllmelerloln menaobıbı ol· 

Pol Bonkur, Uzun Beyanatta Bu· 
lunmuş, Paktın, Kimsenin Aley

hine Olmadığını Söylemiştir 
Parlı 12 (Radyo) - Franııız Ayanı, bogao toplanmıo ve Rus 

Franıız paktmı mdzakere etmletlr. Bo toplantıda Pol Bonkor 

söz alarak pakt lehine ozon beyaoa1tta bolonmao ve bu pa~n 

klmıenln aleyhine olmadığını, hın& lsterıe, Almanya'nın dahi 

girebileceğini söylemlıtlt. Bonon GıerJne Baobakan Alber Saro, 

paktın reye konmasını tf'ldlf etmlı •e neticede 52 rey muhalife 

karoa pakt 232 reyle kabul edtlmlttlr. 

••• 
imparator Harllı idare Edecek! 

Londra 12 (RAdyo) - Deaefye'den alınan haberlere gôre Nıs · 

ca,ı veltıhtın komındaııındaJd ordunun Magada •e Kuuam hal· 

tında Deıılye'nln ılmaUoda meni ;ım111ıoı f!ILrelmlırtr. 

Kaeea ordusuna menııop 10 btn ktılllk btr kuvvet bo halla 

vaııl olmoıtor. Bo bat Gzerinrle en bOyf:ık btr barba intizar 

edilmektedir. Bu harpta Babeo imparatorunun mukadderatı mn· 

ıoobahlııtlr. Do harpta, Necaılolo bizzat harbı idare edect'ğl 
temin olunmaktadır. 

İtalyan ban f tlolau hiç faaıla nrmeden binlerce bomba ile 

Habeı karargtbı omumfılol bombardıman etmlelerdlr. Pek: çok 

yerlerde yangın çıkmıotır, zararlar bayaktGr. 

Tayyare Piyangosunuı.. 
Dünkü Keşidesi. 

ter •JHına göre milletler cemi 

yeti konııeyt toplaatıııoın tehiri 
muhtemeldir. Şlmdtllk konııe · 

ylo nzlfeııl Lokarno paktının 
lblAl edilip edllmedlğlnt teııplt 

etmektir. Bonon da timdi bir 
faydaeı yok tor. Royter; Franııız 

dele~aeyononun ou tal~plerde 
bulunacağın• zannediyor: 

1 - Ren mantakaaınm aem 
boltk tahllyeel, 

2 .:... Lokarno moabedeelnln 
ııekf zlncl maddesi esau daire 

ıılnde Cenene'de mGıakerelere 
baolanmaeı, 

3 - Ren mıntakaııının tab 

kim edilmemesi. 

Asılsız Haberler 
lııtanboJ, 12 (Ôzel) - Deniz 

yolları ldar~ılnlo A•ropa'ya 

ıemarhyacağı vapurların paraaını 

ödemek meıı'elesloden idare ile 

bazı fabrikalar araııoda lbtllAf 

çıktığı ve fabrikaların teklif Je. 

rlnl geri almıt oldukları hak 

funda baz• gazetelerde haberler 

çıkmııtır. İdare; bo baberber 

lcrln a1ıl11z olduğunu bildir 

ml,tlr. 

madı~ını bllıHrmlotlr. 

rum. Sen iae, Karşıyaka banyosu· l•-••••••••••
lıtanbul, 12 ( Buıuat ) 

Tayyare plyangoıunan keetdeel 

bogao de denm etti n to 

numaralar kazandı: 

-

Denlıyolları idareel; .. pnr 

looaıını teklif eden kumpınya 

larla mtızakereye glrlomek lçlo 

mftme11ll göodermderlot bil 

dlrll'lttlr. 

nun kumluğunda, nrtını güneşe 
nrmiı çınl·çıplak pineldiyorsuu. 

8n tlirizdeki acı manaya al· 
dını etmiyerek gtildüm. O devam 
etti: 

- Cemiyeti anlamıyan, oouıı 
zaruri ieaplannı ıilzgeçteo geçir· 
miyeo, olgun bir cemiyet ve ede· 
biyıt kfiltfirüne malik olmıyanlar 

için benim eözüm yok ki; zaten 
ben, bu şartları muvakkat bir za• 
man dahilinde kabul ediyorum. 
Orjjinal eserler " Huzur., dan, "Uz· 
let., ten, tam ve mükemmel bir 
"İnziva,. dan doğmuolardır. Zama· 
nımızdıki muharrirler ·burada kül· 
türleri geni~ ve derin muharrirler 
demek isliyorum; diğerlerine bil· 
mem ki ne dereceye kadar ''Mu· 
barrir,, adı verebiliriz· bu s11ydığım 
ıeyleri yapamıyorlar. Kendilerini 
dinlemiyorlar. Bunun için hep 
ayni sakızı çiğneyorlar. Ayni çfl· 
rük sakız ağızdan ağıza geçiyor. 
Romanlarda, şiirlerde, hikayelerde 
bildiğimiz hep ayni theme'o ya· 
''ınlaoarak tekrarlanması bundan 
ileri geliyor. Gillmclerimiz, ağlama· 
lınmız, lr.onuşmılanmız, sesimiz· 
deki ahenkler, yOzlerimiz, yüzle· 
rimizdeki çizğiler, yürüyüşlerimiz, 

bıkışlanmız aıağı yukarı birbirin· 
den farkg1zdır. h "Sfikilnet,,! 
Ruhumuzun 11Süktioeti,,! Dertsiz 
Ye gaileaiz olarak ikinci beoliğimizi 
dinlemek ihtiyacı! Buna kavuşan• 

lır, muhakkak ki bilyük eserler 
yaratabilirler. Şimdi gözümün ijuün· 
den "Her güncü muharrirler., teker 
tek.er geçiyoılar: Zaulh "Her 
guoclller!,, her gün bir roman tef· 
rikası, bir hikaye, bir fıkra, buttu 
bir fiir yazını ya ~alııaolar! 1'erliye 
ltırliye k6çük tahrir odalannı ar· 
ımhyanlar! Yeni bir dOuya keıfioe 
çıkan zavallı kaşifler, ei:zlcre ne 
kadar :ırıyorum. 

Biraz durdu: 
- Sen, Fuzuli'oin Bağdıd'daki 

münzevi hayatını bilir misin? Dedi. 
Yunus Emrc'nin beyitlerini okur• 
ten onlardaki beeeri uzletin en• 
ğinliğini kavnyıbildin mi? CelAled· 
dini Rumi Konya'da nasıl yaoardı, 

buna dair malumatın var mi? 

Se\"ğili doetuma, beı altı yüa 
yıl önceyle devrimizin mukayese 
kabul et miyeceğini , soysal, moral, 
estetik ve ekonomik kondisyonla· 
rın ıimdi büsbütün baıkalaıtığım, 

bııgilnün artietinden uzleti isteme· 
nin hiraz değil, çok garip olaca• 
ğıuı anlatwek istedim. 

ihtiyar dostum t2krar acı acı 

yüzünü ekoitui; 
- Söylediklerimi ihata ede· 

medin bir türlü; bil ki artistik 
ruh hiçbir zaman değiomez. O gene 
aynidir. hütilndilr, ebedidir, dedi. 

fekemlcnin üzerindeki eski 
vapkaeını yakaladı. Onu bıaını ge
çirirkon gene ağır ağır söyleniyordu: 

3688 5374 5769 
7591 11079 12036 

13551 13551 15514 
16880 17088 22452 
25220 2541 26419 
28197 29093 8176 25916 

.Numaralara 3 bin lira 
Yftıer lira kazananlar: 

138 1244 2893 
3702 3839 4171 
,672 471~ 4817 
6419 6728 6997 
8016 8tl3 8477 

18432 
Nom1rayı bin lira 

BenOz lira kazananlar: 

783 1774 1959 
3029 3356 3724 
4344 4877 5590 
6630 6 48 7318 
8779 9213 9537 

10036 11226 12873 
14866 16169 18806 
20041 20057 20479 
21a21 21652 21647 
22478 22521 22662 
24122 24373 24856 
26021 2856t 28606 
28938 

2127 1128~ 11742 1202ö 
4319 12548 12616 13117 
6334 13756 14088 143P6 
7436 15777 16468 1759» 
9692 19887 21284 21287 

14163 23105 23669 24267 
18995 15820 26148 27018 
2129l 27888 28166 28327 
21690 29103 29968 
2829!3 
25970 
2fl719 

Ali Akkaya 

6212 
1:34S7 
15612 
24200 
~8050 

üzüm 
için nisanda kongre 

akdoluuacak. 
Ankara, l~ (özel) - Nl11n 

ıonlarında Ankarada Oıtim 

3564 ıtaodardlzaeyonu için bir kongre 

4t2 l ıoplanıcakur. Bu kongreye lı 
5686 mir ihracat tacirleri ve mOı 
797:1 

tahıdller de çağrılacakllr. 
10251) 
121so Taymis (~azetesi 
13548 
u 786 Alman ya'oın tekliti 
!;~~~ kabul edilmeli diyor. 
23020 Londra, 12 (Radyo) - Tay· 

27756 mis g11eteıl, Ren meı'eleal 

28iJ~6 Gıerlne ya1dı~ı bir makalede, 

Almıoya tarafıudıo ileri ıarG 

leo mtızakere teklif inin kabul 

- Ben, Ynmanlann ta üstüne 
çıkmıı, dip·diri dikiliyorum. Sen 
ise Kırşıyeka banyosunun kum• YOıellloer lira kazananlar: 
luğundo... 1:158 1976 2694 3379 

Bir bd ta tılnle 1ıtınbul'a 
gltmlo olan '"brlmlz mftddel · 

omomf monlnl Ali Akkaya 
gelmlo, vazifesine devama bıo 

lamı,tır. 

edllmeılnl lftzamlo gôrmekte 

ve çftnkft, daoya ıulhunon 

başka tarla kurtolımıyacığını 

ve A vrupa'nm dftzelemly eceğlnl 

yazmaktadır. 

~ 
~ILHAMRA 
SJNEMASINDA TELEFON 2f>7 3 

Huglln 'fOrkçe sözlO muazzam film 

.Qost Iran Şehinşahı 
Hz.nln memleketimizi ziyaretleri n bO 
tQn memleket içinde ula ônderlmlı Atatürk tle birlikte yaptıkları tetkik gezisini bOtOo tcferroatlle gösteren 

4000 metre ozonloğondakl TGrkçe eôılti muazzam f llm. TGrk 

lı6t0n azımetlle göıtercn bu ,ıbeser f llmden heı keııln istifade ~debllmesl kara, deniz ve bna kuvntlerlnln manenılarıoı 
lclo saat 7 ıeaoeuıdao itibaren birinci mevki 25 koruotur. 

Gazeteleri (Rell~ 
selesile nıetr, 

htanbol, 12 (A.A) ~ 
teler; yeloız Ren'lo 

m~tgol Plmaktadırl•f~ 
Nadi Ceoene'deo (C• I 
gönderdlil bir yı•1" ...
ya 'oan haklarını ıol ~ 
mlyettoe mftracaat •~ 
etmr.k yerine emri~ 
kunete dayanarak ~· 
yolunu tutmaııını ;#, 
tehlike olarak k•1 -
bugCln değtlse böyle~ 
nklhı Almanyaoıo ~ 
zor geleceği bir 111°' / 
karoılaımaaı mub•kk• 

no ve o gftn : J. 
- Aman harp 01 ~ 

heroeyl tatlılığı b•l1'~ 
rat•D Aciz •e zayıf~ 
korktuğno ı nğrıy• ~ 
boyak barbı gölgede'* ~ 
•e tarihin ea bOY ";,,! 
olacak musibete t• 

ıöyllyor. .,..( 
Alman Franııı mO ~ 

alo tarlhçeılnl yı.,.. ~ 
zeteııl· Rtn ı,gaUle A ji 
daim; ıurette Fr•0''

1 ~ 
ve tazyiki önünde ~f 
kurtularak eıld b&k 

Uttk:alarına gfrl1a1ek
0
,. 

fakat artık ddoJI e 
1 

mlyestola bôyle b•k 
l e1l .. 

galarına glrltl 111 el 
olmadığını, elkl1'1 

bir dnlet\n bdl' ..... 1-~; 
mftoklllnl mllleıJer ı-' 
ıııtaalle halleuneıt 1 

ğlol ıöyliyor. ) 1' 
Aıım Uı, (KuroO z 

d def 
ooyu imza e en 

00
_. 'it 

feraosından 9 e b ~ 
mel netlcelertndtll b 
Rto meı'~leılode 101 

talllnl elinde 101,. 

loglltere oldoğoD0• 
0 00 

da logtltere •e 0 

olan de•letlerle 
10;f' 

zuya pyın bofood 
ki. 

llyor n diyor '
10 

tıi 

'"Cftnkft A •toP• -' P.Jı 
bafaıa etmeolo •:,,. '/'-l 
retle mftmkGo ol• 

mektedlr.,. lef ~ 
(Zaman). mille~dl tıf":..lı 

konıeyloln Loodr• ... ~ 
ıını logiltere'olD eb'~ 
myacığı rolGD 0~ ti_] 
delil telAkkl edl~~' 
bir nevi bıkelP,ıe&l' . ....I 
bulunan bo de ıdfl"'"' 
beklemek IAzıOI ge 

llyor. 10 -;/.J 
Soo Poıt•; bo 

11 ~··~"'-' 
ı ıe 

Almınyaoın yen o•,,,,-~ 

umumi ıu 
1 

ıt lh ....... ~ 
tlfade yoluna tbt 1

1 
mncod meı·e(ele~rdft" 
ledtlmek ltııdl ge~ 
halde harp tebllk 

ııkl 
parça dalı• 0 

cagıuı eoyuı1or. 

Kont Ayd•).,,. 
(J{ıdf0 .. , 

Tokyo l 'l 1~~ ~ kablneılnde dıf ,,-....:J. 
bulanan Vlt1111 ~ ,.,..;.~ 
kıoı lmzahylD Je Otctf' 
kont (Aydı) 61111 

EvleıJııt~ 
lzmlr'lo ••0111"~~~ 

rıııdan boc:ıı•de ,a ·~ 
berk'ln kızı Dir•~ 
elektlrlk ab011'

1
,.., 

kıymetli geuçlefık•~~ 
med SOre'uln 

11 tJlf~ ~ 
diye dalreıtade ,,,. 

11111•• ~ 
rının ve ,of 

bı>•IJ 
Allelertnto 

•"' mıttır. k0 slO 

G 
''" 

eDÇ Ç dilffff· 



Osmanlı Bankası Sahte
karlığı Davası. 

Dnn taharri komiseri Osman 'la Ulccar Kadı 
oğlu Ahmed ve Zihni dinlendiler. 

~~~-----~--~~~ 
TGccardıa Kıdıoğlo Ahmed H beıyOı lira lıtenmlt. Bu 

•e Zlhnt'oln imzalarını tıkllt mektubu ılı mi yazdınız, m11· 

ederek 11hte •enelle Oımanb nun Naci mi yazdı? 
bınk.11ndaa 4500 lira dolan· - Ben blSyle bir mektup 
dırmıklı ma1non Nıcl'nln mu · y11mıdım. Kimin yaadığını dı 
hıkemeılne din ağırcezada de· bllmlyorom. 
•ım edllml1tlr. Kuııda11 eıkl Mıbkeme rehl; maznun Nı· 
okat memuru Nıcl'nln bu cl'ye ıordo: 
mubıkemeılni dlnlemeAe ge· - Slı 11bıtıcı nrmlı ol· 
lenler kılıbılıktı. Dankd cel · dıığunuz ifadede bu mektubu 
•ede tıblt ııfatlle dinlenen kendiniz yazmıı oldo~onozu 
arııtırma komlıerl Oımao de· n hıllA köye kadar gidip parı 

lıtedtğfnlzl, Fakat Ahmed'ln 
ınlttlrld: nrmedlğlnl ıllylemiıılolz? 

Bir gftn bankadan bize le· - Evvelce de alSyledlğlm 
lefonla 11hteUrhk meı'eleel gibi hına zabıtaca ltkeoce 
hıber •erildi, derhal tahkikatı edildi, onların dedtklerlnf h 
glrltılk, ıabte 1enedl tetkik bul ederek bo mektubu ken· 
ettik. Nihayet bir mftddet ıah dlm yazdığımı, ııccar Kadı 
klkıt11n ıonra Hhteklrlığın oğlo Abmed'la lmHıını atlı · 

Koıad111 e•klf memuru Naci Aımı, gıyı gidip bulduğum bir 
tarafındın yapıldığı neılceılne knyla ile Seydlıeblr'll Ahmed'e 
~•rdık, lamlr'e Nacl'nln evinde gönderdiğimi ,ı6yledlm. Fakat 
•r•thrmı yapuk, nde 11bte böyle blrtey yapmadım, yılandır. 
leDet tanalm edllmlt olsn tftc .Reiı - O halde bo mek· 
cer Kıdıoğlo Abmed'e ılt ıo · tuba kim yaadı? 
tok bir damga ile ınıetll bazı - Onu bilmem. B"n yaı 

kl~ıtlar buldok. Üaeri oforıla madım. 
llltnmlı bir de mektup vardı. Kıdıo~lo Ahmed'den ıonra 

Zabıta Bu mektup Kııaba'nın Ahmetli tGccar Zihni dinlendi. 
k6yDnde Seydlıehlrll Ahmed 
ıdıadı birine yazıla tdl ve im· 
•111 K.ıdmtlo Ahmed diye aul 
mıttı. Daha haaı veılkalar •e 
deliller elde edince karıııoı 
lıtlcnp ellik, kadın polle •111 • 

tHtle 6ıerinl araıt.rdıkt pera· 
nın mlblm bir kıımını kadı · 

Dın Claerlode buldok. Naci hık 
inada yıpıı~ımn tahkikattı k......... letaabal'da nldaAa. 
Da •e orada bir e• •tin almıı 
oldntana ôlr~odJk . Adrealnl 
tetblt ettlkıeo eonra lıtınbul'e 
•l•ll memurlar tıOoderdlk Nıct 
lıtıabul'dın kaçmak üaere ha · 
•ulla Hıydarpııa l1111yonunı 
giderken tutuldu. 

Orada 11tan ılmıt olduğa 
Hin maımelealol kırı11 namını 
Y•plırmıı. Bu da teıblt edildi· 

' ıcl ıonra lımlr'e getirildi •e 
burada aoçono ltlnf etti, fakat 
Antalya'da •ak.tile Milli emlAk 
1DldlrlG~6 yapmıı olan BıHn 
adında blrlala de kendlılle be· 
rıber bu 11bte ıenedl bazır
lıınıı oldoğana n Kıdıoıtu 
Abaned'ln lmıHını kendlıl, tOc 
cırd•n Zlbnl'aln lm111ını da 
811an'ia ıttağıaı anlını. Da
lla'ı clı tanuk, fakat HHın 
ba ltde ıllkaıı bolunmıdığını 
:Jledl, IQDra adllytıye •erdik. 

ClıtıntlkUkçe Ba .. a bıkkındı 
;•n'i mıbıkeme karara •erildi. 

Z
a e ... a da Ylktlle tDccar 
ıh r ı • 11 D tbreıhHeelnde kltlp 

olarak çabtmıt. 
Mahkeme relıl Slreyya; m11 

Don N I' •c 1e De dlyecr.giol ıor· 
d,., Nıcl: 

- Bını lıkence edllmlıtl 
ine b ' 
led~ ar oldum, o ttkllde ıOy· 

' b•na De derlerae oac 
tekrar ettim. Dedi. 

Araıtırmı komlıerl O•-d ..... an· 
aaa ıonra Ulocar .KadıoAla Ab 
~;' dinlendi, kendlılne KHa 

da Abaneıll k6Jlade Seydl· 
teb blr'U Alamed'le ticari ıllka11 

alanap b ı ...... u UDIBl-eı •e bu 
ıdımı ta d n17ıp tınımadıgı ıoral · 

a. Ahmed dedi ki: 

1 
- S.t leDe enel kendlılle 

~:-a:•t itleri yapıyorduk, timdi 
0 lr ıltk .. ıa yoktur. 

Abftet. - Slaln lmaanıala ba 
•ed'e bir mektup yıaılmıı 

ıahldkallna göre maanon Naci; 
1abte ıenetle eneli Roma ban· 
kHındaa pua çekmeğl dGtftn· 
maı, fakat yaptıgı tahkikatta 
tGccu Ztbnl'nln akrabHındaa 

olan 8HaD lımlo~e hlr gencin 
bo bankada ıenedat tef l oldo· 
ğuno ô~renmlı •e nzgeçerek 
senedi Oamanh bankaunı göre 

laozlm etml~, parayı da ılmıı. 
Mahkeme relıl Sareyya; t6c 

ear Zlbnl'7e Roma bankaanda 
1enedat tefi Baean'ın akrabaaı 
olup olmadığını ıordo, ıabld de: 

- E•et akrabamdır, dedi. 
Mahkemece tabld olarak po 

Ilı komleerlnln çıgırılmaııa. 
ve evvelce 11llyeceza mahke· 
meılae •erlhnlı olan ıuç dellll 
ıoğok damga ve 11lr nralun 
getlrllmealne br1r Yerilerek 
muhakemenin dnamı bııkı 
bir gine bırakılmııtır. 

Acarlar Cinayeti 
Muhakeme 
başka gftne kaldı 

K.n .. d111 ka11ınıa Acarlar 
kôyônde tağar All'1I poını kor 
malı; ıoreılle ôldDrmek n öl 
daumekle maznun Kubur Hı 
11n ile bekçi Saleymıa ve ar· 
kadaılarının muhıkemelerlne 

don Ağırceza bıkyerlnde de· 
vam edllecektl. Kahveci bmıll 
adında bir tıbld kendlılne teb· 
ll~aı yapıldıAı halde mahkeme 
ye gelmemlıtl Zorla getirilme· 
ılne kuar •erllmlf, muh•luıme 
bııka gftne bırakılmııtır. 

Yedi Gonlok 
Bir Yavrucağız 
Annesi tarafından 

Bir eYe atılmış •.. 
Dolaplakoyu'da terlflye ıoka 

A•ndı gece bir •ık'a olmoıtur. 

Bu ıokaktı oturan İbrahim 
karııı 45 yıılaranda Sıdıka'nın 
kııı Cemile gayri meıra doğıa 
yedi gftnlClk kıa çocutu ayol 
ıokıkta .Ka11p Arif in nine 
ıtmııtır. KaHp Arif; sıbıtayı 

tlklyetle t1k'ayı haber nrmlı 
•e yapılın ıahldkat Clıerlne 

Cemile ıatalarak hakkındı tıh 
klkaıa bıtlıamıttır. 

• 

ŞEHİR HAB.ERLERI 
Kordon Otobüslerinin 

Seferleri Mes'elesi. 
Başbakanımız lzmir işle 

ri ile Alakadar Oldu. 
------~~~---1--...-........ ...---~~ ~~~-----,.,.---·------------------

Şar hayı Kabul Ederek Kendisin· Belediyenin Kat'i Hareketi Karşı-
sında Birlik Tekrar işe Başladı. den izahat Ta Aldı. 
K.ordon'da ltllyen otobihçlle 

rln; enelce teıkll etmlı olduk· 
ları blrll~I dığıtırak ayrı ıyrı 
kea~I heaaplaranı çalıımıların· 
dan otobftalerln gayet ynaı 
bereket emrlldlgl ve bundan 
hızı yolcuların Belediye relıll· 
ğlne ılklyet Ozerlne Belediyece 
tekrar birlik halinde t•lıımı 
tırı, birlikten ayrılanların oto 
haalerlnln ıeferdea meaedlle 

' ceğl kat'i ol.rık otobftıçllere 
blldlrlldlğl yaaılmışta. 

Belediyenin kendll~rine hu· 
oun için 24 aaaıllk bir mGblet 

•ermeıl ftıerlnt1 oıobftecftler· 

den birliği boımoı olanlar ıek 

rar birliğe dônmftıler n k11a 
birliği yaparak otobClı ıefule 

rlnl aerl ve muot11am bir hale 
ıokmoılardır. Belediye, oto 
bftılerln kontrolClnft ııklaıtır· 

mııhr. Beledlyedea aldı~ımıı 

malumata glSre otobDılerden 

ılUyet edlllne tlklyeıe ıf'bep 

olanlar ve tallmıta aykm. ha· 
reket edenler bakknıdı ılddetle 
hareket edilecek .e bu gibi 
otokGtcftlerla arıbılırı ıeferden 
bldmlacakhr. 

Muhtelif , .. bir itleri ve yeni 
panıyır için Aakaray• 1fltmlt 
olan belediye relıl Dr. Behçet 
Uı din Ankaradı bııbakanı 

mıı general lımet lallal tara· 
fındın kabul edilmlttlr. 

Dayduğamoaa glSre belediye 
relıl; kClltClrparkın eoa ıekllnl 
ılmıı olan plAolarıaı baıbah 
nımısa vermlı •e pltnlar bık 
kında lsahauı bolanmuıtor. 

lımet lnônG; belediye relılnl 

oıon mClddet yınıada alakoyı 

rak Izmlr hakkıada mıl6mat 

~ımıılardır. 

1 
cek 50.000 llrı lılnl glSrlımell 
Gzere lktlıad Vekili CelAI Da· 
yar'ın Ankırı'1• dönme1la• 
beklecnektedlr. 

Oıomıllk t"lefou 
hlktlmet tarafındın 11tan ah• 

aacaAını y11mııtak. Şlrke1tekl;beı 
ledlye hl11eıl yftıde 55 alıp•· 
dndedlr. Doktor Behçet Uı; ba 
mGnaıebeıle de Nafıa Veklll 
Ali Çeılakayı ile ıem11larda 
bulunmaktadır. 

MüstahsiJ, En 1 yi Pamuğu 
Y etiştirmeğe Çalışıyor. 

Doktor Behçet u.-, Belecll1~· 
mlılo dller bakanlarla olın 

muhtelif itleri loln teıebbDı 

lerde balaamıktadar. 
Behoet Uı, lkt111d V e:Uletl 

bftdçeelodea ba yıl için nrlle· 

Ba ıradı O.ı.aıbaneye elek 
trlkll tramuy ltleıllmeıl, 81 
rlnclkordon'da elektrikli ıram 
nn mGıaade edllmeıl nyıha4 
modern nakli •1111111 lıletllmeal 
için de vekllelle tem•" etmlf 
tir. Doktor Behçet Uı'ua S.b 
~ana Ankarı'daa ıeh:iml.1e lla 
reket etmeal mobıemeldlr. 

OYUIDID Mendereaten 
maıı temin olunıcakbr. 

Havacılık: 

Aydın bna kurama ba yıl 
kurban bayramıada Aydın mer
kes llçeılnde 6592 koyan, 691 
keçi, 234 koao, 39 o~lık n 
2 ıığ1r derlıl 6200 bııınak 
toplınmıotır . .Kuram koyun de· 
rllerlnl 81, keçi derilerini 4 2, 
kozu •e otlak derlleıbl 40 
karottın, bag1r11kları 2:> koro· 
ıtan Htmııtır. Geçen )'11 8866 
koyan, 576 keçi, bir 11ıır de
rili toplanmaıta. 

Altı ay ômrl olın yeni y6 
netim karulanon bilgili çılıı 
mıl1rı aa aımaacla iyi .erim 
leılal gôltermltlir. O.ık.an 
Emin Arkıyn'a • ., arkadıılarını 
iyi bıııralarJadan OUlrCl kat · 
lalarıı. 

Bozdogao - llçemlı paıll 

Şabioşabıo Do· 
ğum YıldöuQmO 

Pazar gano 
konsoloslukta 
tlSreole kutlulanacak 

S.majeıte Iran ŞıhiDfllaı Rı 
.. Pebleri'nla doA•m yıldO•I 
mG 15 Mart Pa11r ~DaClae te 
HdClf etmektedir. Oglla flllll 
mlı Iran konıolotlaRandı ••t 
l l den 13 e kadar bir kaHl 
tGreal yaP'lıcaktar. Törene ••il 
F11h Gal.,ç, mlıtahkem mewkl 
komaıını K~rameddla Koea· 
man, parıl lly6nkaral batka•a 
Yoagıd 11ylnı A •ni Del••• 
belediye relı IDDaYIDI Su4 
Yardlron duet tıdllmlılerdlr. 

TAYYARE ftevkalade progra 
Hafta içinde 5 fil 

Sl"'EMASI TELEFON sısı 

H 
~ Bey11 perdeafa ıe•lmll Gary Ceoper ile Anna Sten 

Qu aıta tara6ndaa temıll edllea btlyClk ıtk hlk•yeıl 

iLi( GECE 
Bu filmden batka bayram günı.ri göalerilea ve bayremdaa H~el ve aonrr. da d6rder ~o göı~erildili 

için pekçok kimaelerin görmedikleri •e görmek iııedikleri f timler Je IJIHten ghterilecektır. 

Program şu suretle tatbik edilecektir 
Cama ye camartaıl ilk gece . .KoadMDlal Paur n puarteal ilk gece · Beidad yola 

Sah ilk gece . Se•en kadın Çar .. mba n peqemlte İlk gece · Aık kadrili 

Bu filmlerden batka haftanın Ttlrkçe eöalG Foka dcıo1a halterleri de programa dl•e ed.llecektlr. 
Seanslar hergü.n lS de cumarıeıi ve paıaT gılnleri 1 S ds baflar 
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ltalya .. Habe~istan 

Zaferler, Eski Roma Ru
hunu Canlandırmış. 

SC>~ I-l.Al3E~ 
TELEFON TEtGRA f' - ve TELSiZl.E ,. 

Şimal cephesinde harp alevleniyor! 

Italyan'lar, Yeni Bir TaarruzaKafk.1-
yorlar. Adis-Ahaha Tehlikededir! 

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

1ta1 ya Ayan reisine göre, Italya dilnyanın en 
bilyOk zaferi.oi ka7anmış. 

Bomı. 12 (Radyo)- Sf'!nato 
fçtlm11oa b•şl•nmıftır. Sam el o 

localara Jolu idi. 

halyan milletinin bo hare · 
keti ve zaferi eski Roma roba 

nuo canlandığını göstermiştir! 

n~mletlr. 

----------------------.. -----------------------
M. Mauollnl'ofn nıeclfee gir 

meal, Ayan v~ eeylrcllerlo al 

frıtlarlle karı:ılaomı ı:ı ve ayan 
. reM M. Feder Conl eöz alarak 

Habtş cepheelndeld zaferlerden 

habeetml~, Façlıt kuvvetlerinin 

tl8anorun fevkinde çalııtıkla 

rını ve Roma için her feda · 

klrlığı yaparak l4ylk olduklara 

zaferi tarandıklarını ,eöylemlı:ı 

feı:laklrlarıo isimlerini zikret 
mfıı ve biltiln f'!Cnebl lotlrlka 

larının bftktımsüz kaldığını an. 

Jatmıetır. Hatip devamla tarihin 

bu Hhtfealoln çok mdblm hal · 

yao zaferlf'!rlol kaydettiğini bil 
dlrmlı ve dftşmanı az bir mOd· 

dette kahramanca mahvetttkle· 
rint aöylemlştlr. 

İtalyan zaferlerinin bfttfın 
cihana mftstakbel ltal yan zafer· 
lerlnl de lllo ettiğini llhe eden 

Ayan rehl, Habeı bGrrlyetl el 
banın ve tarihin en bQydk za · 

feri erymıe Frannya'da bu mQ 

naııebetle bilrmet u şftkranla 

r1nı aonmue. 

Alman Ajansı
nın Mühim 
Bir Bildirimi. 

r.- Başıarafı 1 inci sahifede -
birine mQaıınl muamele yap · 

mıyın A vropa hükumetleri, Al · 

manlar için de böyle bir mu· 

ımele yıpamıdacaklardır. Al· 
manya bonon için Franl!la ile 

mGzakereye hazırdır. Alman 

11keılerl, gayri ıakeri mınta· 

kadıld kendi topraklarının it· 

galini zaten aemboltk bir tarz· 

da yapmıolard1r. Glrltllecek her 

hangi bir mtızakerede logal 
edilen mıntıkanın tıhllyeıl 

mevzoubabı olamaz. Milzakere 

Alman notaeında blldlrllen şart· 

lara ıykırı bir tekilde yapıla · 

maz. Alman notaaındald teklif 

mantık görillmlyecek olursa 

Almanya htıkiimetf; bu tekli · 

flnl ğerl alacak ve oerel il bir 

ıecerrddft temadi ettirecektir.,, 

Sırp 
Muamelatı Nakdiye 
Modnrn Daps~dildi. 

Belgrad, 12 (Radyo)- Muı · 

meJAtı nakdiye dlrektörQ, ıahte 
para çıkaralmak meı'eleelnden 

dolayı kltlbl ile beraber tevkif 

edllmletlr. ...................... 
ANADOLU 

----- --
Gdnlak Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rdıdü ÔKTEM 
Umumt neoriyat ve yazı ioleri 

mödürii: Hamdi Nüzhet 
f darebıneei: • 

İzmir İk.iııci Beyler ıokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllıgı 1200, Alu ayhğı 700, 'Üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur, -ClnG geçmiı niiehalar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Çünkü ltalyan'lar Yeni Hava üssü Kuruyorlar. Son 
Ayı\n relal bandın ıonra, 

M. Ma!!sollol'ye yeniden feda · 

kı\rlıklara hazır olduklarını btl· 

dlrmlıtlr. 

Bombardımanda iki lngiliz Oe ölmüş! b11şlamıştır. -~ 

ltal ya--Habef" 

M. Mueeollnl handan sonra 

Ayaoı tuketmlı ve alkışlanmıetır. 

Kral Edvard 
Baldvin'Je Ede
ni Kabul Etti •. 

Londra 12 (Radyo) - ln
glllz kablneıl, bugilo baıbıkao 
Baldvln'ln başkanlığında top 
laomıe ve uıruo mOddet mtıza 

kerelerde bulondoktan sonra 

başbakan Baldvln ile dıı bakıan · 

Eden, sarayı giderek kral tı . 

raf1Ddan kabul edllmlelerdlr. 

Bu Sene 
Fransa'nıo 

Yapacağı Gemiler 
Parla, 12 (Radyo)- Franaız 

parlamentoeu'oun bogftnkft top · 

lantıeındı 1936 deniz lnş11t 

programı m6zakere ve kabul 

edllmletlr. Bu programa göre 
yeniden açık denizler için ftç 

torpido Ue buyilk bir petrol 

gemlal yapılacaktır. 

Ameleler 
Enternasyonal 
bir konfaransistiyorlar 

Londra 12 (Radyo) - logl · 
Uz amele partlal ile diğer mu· 

hallf partiler, bugfta toplanmış · 
lar ve enternaeyonıl amele 

sendikalarının lştlrakile bir 

konferans toplenarall Almaİı· 
yaom son hareketi etrafında 

mftzakerata glrlellmeıl için bir 

teklif yapılmaıııuı kararlattır · 

mıelardır. 

Konseyde 
Kimler h:ulunacak 
Londra, 12 (Radyo) - Lon· 

dra'da toplanacak olan oloalar 
eoıyeteal konaeylnde lnglltere'yl 
M. Eden ile Lord Hıllfıke, 

Franaa'yı M· Flanden, ltalya'yı 

lnglltere bftyftk elçisi M. Gran· 

dl, Belçlka'yı M. Vanzellınd 

temsil edeceklerdir. Belçika 

heyeti, &•l 16,30 da gelmletlr. 

Londra, l 2 (A.A) - Royter 

ajanıınm harp muhabirleri bil· 

diriyor : 

Şimalde yeni bir İtalyan ta· 

urozo beltrmekıedlr. Aemarıı. 

da bulunan mareşal Badoğlto 

cephedeki genel karargahına 

hareket etml,tlr. Taarruz ola 
nan arazi Aeanjl ve Koram'dır. 

Ve ihtimal ki biraz sonra Gon· 

dır olacaktır. Ztre İtalyan mQf. 

rezeltrl şimdiden Takazze nrh 

rint geçmiılMdlr. 

Tayyareler batan ılmal cep 

besinde fa1lly .. ttedlr. Ve yeni 

tııarruza letlrak edecek olan 

kıtalar ılmdlden mevzilerine 

yerleemektedlrler. 
Royterln olmaldekl ltalyan 

orduları nezdinde bolooan rou · 

hablrl bildiriyor : 

Amba · Alı1ji'olo cenubona 
İtalyan kıtaları gönderllmletlr. 

Do kıtalarao hedef 1 bu latlka· 

metteki Sokotı şehrini almak· 

tır. Bu defaki hareketin mer· 

kezlnl bo bôlıc teekll edeceği 

zannedlltyor. 
Takazze nehrinin öte tara 

fana, Şlre ve Temblen bölgesi · 

nln bıta cenobuoa da kıt1ıat 

gönderllmlıtlr. Donların hedefi 
Ambara vlllyetl lçlne bir hua 
dHft kurmak olacaktır. Hora· 

dan Adle ·Ababa'yı tebdid et· 

mek mftmkftn olacakbr. Böyle 

bir yeni han Gnft Somali cep· 

besinde Negelllye tekabftl ede· 

cektlr. Adfıı ·Ababı Gzerlnde 

oçan Italyın oçağı Negelllden 

hareket etmletlr. 

ltalyanlar Semlen dağlarını 

legale lftzom görmdyorlar. Eea· 

ııen bu bölgenin legali pek çe· 

tlndlr. ihtimal Italyan kolları 

bo dağlık: bölgeye Hıbeılııtın 

içlerin., doğru ilerlerken uza· 

nacaklardar. Bununla beraber 

Habeelerhı Semlr:n dığlarında 

çete muharebeleri yapmaları 

ihtimali vardır ki bu taktirde 

ltalyanlar Semlene seyyar kov· 

vetler göndermege mecbur kı . 

lar.aklardır. 

Royterln Adlı· Abıba'dakl 

muhabiri bildiriyor: 

Bee İtalyan dçağa ıçık Do· 

• • 

Egı:r lıt'r SC} sızı sabırsızlaııdırı)Or \I.' tilizlrııdtrı)Or s :ı , "ger ulak bır 
:ıksrlık hkı.rlerıı~ızı :ı l~·~s.ı ı:di)orsa, egC'r grrelcrı il) kıı' hıımıı) orsa , teşhis 
nck basıttır : sınırlı:rınızııı tcııepbıı hiye ı i :ırtnııştır lırıııız v•kıt \'arkt-ıı hu 
lerı:ılrğ'ı {;ıdcrme{;e acele ediniz. 

Bromural · Knoıı .. 
bııııın dıtn)aıııı~ ıaıı ıd ıj:ı bı r ıııiisekkin olup k:ı)bC lt igıııız ralı:ııı, U)km ıı 
\C :ılıvetı sıze ı:ıdc eder. - Tcsıri g:ıyet seridir. - B ronı ıı ral'ı ıı lı ıc; tıır 
z:ırarı )Oktur. 

ıo ' t 20 ~onıprınıe) i haq ıup· 
IC'rde rcuntltrdr rt iC'IC' llt ~ııl,ı 

K ııo ll A -G., kimyevi ıııad d eler fa br i kaları, Ludw i g s lıa fe n s, Rlıin 

remarkoe eehrl ile Gojjam vl lemektedlrler. Dlğu üç kolor· 

IAyetlolo diğer bazı yerlerini duda cenubu p,arblye doğru 

bombardıman etmtel,.rdlr. Be . Habeşistao'ın vahdrtl ve mu . Arasında • 
oftz teeyyilt etmlyen bit habere kayf' nı~ti noktal oazaıındao Sulh Mfizakcre8' 

/ 
göre, iki lnglllz Misyoneri ile çok nazik bir mıntıkada taz· lııtanbul 12 (öz 1) I 
bee sivil ölmüı ve dokuz ehil ylk yepmektıdırlar. geleo haberlere göre 

yaralanmıı, otozsekfz ev yan· Parls 12 (Radyo) - lralyan Oabeııhtao ar11sıod• 
mıo ve btr miktar koyun telef kaynaklarından gelen haberine anlh müzakereleri 

olmuetor. Doramorkos'da ahı göre, Italyan aekerlerl, tayya ıöylenlyor, 

lngllfz misyoneri vardır. relnln atmı~ oldukları erzn~ la J 'hıt 
Şimdi at.nın malumata göre, tegaddl ederek ileri h•reketle a po n ,,. 

eveelkl gün iki uçak taraf1Ddau rfne devam etmişler ve (Val · Muhtariyet Jl)IJI 
Sldamo vllAyetlnln merkezi olan deya) ya glrmlelerdlr. Dlğn dl 
E 1 ) 

da hazırlık ,·sr 
rgaa e-m fi zerinde yapılan bom- bil kol, ( A~edala latlkametlne J 

bardamanda be,, kadın ve üç doğru yürilmılt ve Asangl gölft Parla 12 (Kıdyo) 
1

,"" ~ 
çocuk ölınftı, 20 kadın ve 12 yolunu tutmuştur. ve Maoçorl ord01'";,, 

çocuk yaralaomıetır. Mareşal Badoglio'non cep· yet UAn edilen ın•01' ~ 
Aamara 12 (A.A) - Birinci beye hareket tttfğlne bakılırH Uyerek bazı tahold•'' 

ve ikinci kolordu muayyen bugQnlerde yemi muharebeler lardır. 

hedeflere, cenuba doğrn fler baelıyacağı kanaati mevcottor. M. Libyentrob ~ 

Al I ı ' d K Londra'ya Gid manya, ta ya yı i:l en Berlin 12 (A.A) _, 

d 
• ç 

1 
' Llbyentrop bAll pi• ille ekmek stemiQ Fakat mftşahld sıf• 

Y• Londra'ya gltıne8' 

Şubatın 24 üncü Günü Almanya'nın ;:=~:şa~~ 
Roma Sefiri Mussolini'ye Hususi Türkiye'yi ziY~":'J 

B • T ki• f B ( Geçen ıene ,ı\ttl :9'J 
Ir e 1 te U UDIDUŞtUr. yftk konuğu, Ir•8 11'J 

Parle, 12 (Radyo) - Roma'dan haber verildiğine göre, Al· Rıza Pehlevi 8•· A 
, R ~ manya nın oma elçlıl, enbat1D 2( Qncft g6oft Mosaollnl'yl ho · ziyaret etml11, ce ol,_J 

ınai aorette J:lyaret eder.,k Lokarno muahedesinin, Alcnanya'ca rlmlz mnateııo• /) 

tınınmıyacağıoı beyan etmlt ve halya'nın da bo meı'eled., mftı biltdn Tftrklye'11 g il'~ 
tereken hareket etmesini teklif eylemletlr. Büyak· tooogoo ..,. 

ltalyan baebakanı, Alman elçlalnln bo teklif ini reddetmiş ve ltrl Tftrk aao'ıt~tf 
Lokarno pakllna İtalya'nın dalma &1dık kalacağı cevabını vermletlr. dan o vakit fllllll' 

Almınyı, ltalyı'nıo red cevabına rağmen kendi başına hare · Şahlneab Bz. ol• ;_~ 
lret eımletlr. bododondı GftrcOb ~ 

AIAkaduJarın verdiği malumata nazaran, Italya, Almanyı'oın kiye topraklarıo• 1 1~ . " bo hareketini daha evvel anlamıı olduğu için ıulh te~Uf ini lırından ve para•~ 
kebol etmiştir. Yokaa 13 ler komitesinin teklif ini reddetmekte tlkballerlndeo ıtlb ~ 
imle. çekilen bu eey• '1-rl.. ebr ••• 
Bir Yugoslav Gazetesi 

Muvakkat Muahede istiyor Ve Al
manların Hareketini4Haksız Görüyor 

• 

Belgrat, 11 (A.A) - Anla Ajaoıı blldl:lyor: Yogoeluya mat · 

buah Lokarno moahedeılnln bozo•maaı mea'eleslnde ihtiyatlı 

davranmaktadır. Yalnız Zağrep'te çıkan Obzor gazetesi ıu satırları 

yaaıyor: 

Fran :.;ız - Sovyet paktının iyice tetkiki bonon Lokarno hüktım 

lerlne oygoo olduğunu göstermektedir. Almanya bir bahane te 

lılkkl ettiği bu paktın Franaa tarafından taadfklol de bekleme· 
mittir. Do Alman hareketlPe intizar edilmek llzımdır. Franaa'oın 

eerefl bir emri vaki tanımağa ve M. Bltler'ln tekliflerini birden· 

bire kabule mani olmaktadır. Franaa gelecekte Almanya'nın im· 

saııına gftvenlp gft•enemlyeceğlnl dftııGomeğe mecburdur. Bununla 

beraber bir Modoı Vlvendl bulmak lAzımdır. 
lnglltere'oln hattı hareketi mQbtmdlr. Zecri tedbirler mftmkt\n 

olacak mı? Şimdiki dorum bir hukuki haldtn ziyade duruma 

oygon bir hal lııtemektedlr. 

Bordu 
Gölüne dfişen 

Göring 
Tayyare kıtaatını tel· 

tiş etti. Fransız T&yyaresi 
Bordo, 12 (Radyo) - Bir 

Franaız harb tayyareııl Bordu 

göl6ne dtıemilı ve batm1et1r. 
• 

Tayyareciler boğolmootur. 

Ziyaret 
Şehrimiz Iran ve Alman ge 

ner•l konsolosları dOn öğleden 
ıonra -.llAyet makamına gelerek 

ull Fazla GOleç't ziyaret et 

mlelerdlr. 

Koolgaberg, 12 (A.&) -
General Görlng, yanında hı va 
mftateeırı olduğa halde buraya 
gelmiş ve tayyare kıtalarını 
teftle eylemlı,tlr. 

V. U. meclisi 
VUAyet umumi meclis\ bugiln 

saat 14 t e vali Fazlı Gtlleç'Jo 

baokaolığıoda toplanacak ve 
gt\odemtndeki mee'elelerl gö· 
rtııecektlr. 

zengin flllın t ı 
d• hamra elneınaeıo " 

baelanmıetır ye ço 'dl 

~ Maçtan çık~ ~ 
Bodruın, (fl0~ujl J' 

mın ikisinde, sa"~ 
lerl ve geoçlerl bO aJ, 
diler. Bodro111

1111,.ıır~ 
çok ıevl11dl, 1fO 
retle kareılıd•· db"I 
iki meo.lekel fO 1 tJI .a 

feO ... f"l 
karıılııtılar. ,,,,.. ~ 

eıımealn; rığdl~ b't"1./j 
labalıktı . Blrlo ,ti ~/r 
rom'on htkif~[.,ol ~~ 
gnlaaz geçti. d• 
ikinci daldk•9ıO ,ıl". 

,ırı 
bine bir peP dil''' ti• 
latlfıdc ededl" 1 ıst' , 
dakikada bit go ıct,_-
Mllıa 'lılır b

00
' t._ 

haya terketttlet· .. "',.J 
~ıetı f/' 

MllAslı geOv eıtll-'"~ J. 
def,, 1 telD

11
tl r•"'' ~~ 

labalık vardı · •"ol _.., ~ 
teaklb ortı g.e~j 'J 
rlnden Mablr 1ıı' ~~ 
tabealnde 11P0

' .,,.. ~ 1 
elle kollıod•~' 

1 
ı-'; 

h ık•0 ~~ Bodrum • 1,,.ı ~ok bir bı•• b 
rom'lular ce•• ı~fll' 

1 k•1 111 
mleler, 1 gec 11 eaaaı ile ••• ,,gı I 
ad lrler geoe 

1 

mıelardır. 



okar~o Andlaşması Ne-1 Borsada !Son Daköka: 
dir V_e_N __ a_s_ı~ imzalandı? --2~:~·:~-·~~-~~~-~a:.-"1K-2• 2-s~-1~-.s. Hitler, Ren'de Çok önemli 
manya'nnı ~ Ren'deki askerlik dışı bölgeyi 196 M. j. Taran. 12 75 1146 5205 Bı· r so·· yle v Verdı·. • ı· ) "I • 1 t • O • 193 F. SolarJ 12 25 15 

eşıt ı asker kıta arı e ışga e mesı zerıne rns B . Alaoyah 12 

fili olarak yırtılmış olduğundan bahsedilen 146 M. Ardıaı ıa 13 so • fi 1 
Lokarno andlaşması nedir? 947 Bu~ankıı eatıe y nz Binlerce Alman'ın Dinlediği Bu Söylevde it er 

496912 Donka yekun f k 
1924 ıeneslnde 

M. Herlyo ve M. 
Makdonıld, millet· 

ler Cf'mlyetl kon· 

ıeyfoe bir ıeklifte 
buluouıuelardı. liu 
tt.kllf ~u idi: 

.. 8eynt-lmlle l ta · 
•bhQılerl ifa eden 

berbıngt bir devle 

le karşı harp et 

lbern"k, bertftrlQ 
•lyıpi mee'rlderl 

llllllcıler ctımlyr.ıl · 
be havale etmek 
h ' •kem,, mürıcut 
thnlyco de•lcılul 

bHlt"cnlı eıymak· 
tı .. 

Tekıtr kabul cdll 
dlğl takdirde .. Ce 

e•re protokolu,. 
•dını alacıkh. in. Lokarno andlnşması im:alamrken 
l'her., 'de bnln1metln dllşmeel lelik ediyordu. Evvelce taraftar 

~e yeni hftktl.mdl M Bıldvlo'ln olmadığı halde hAdlıeler yftıftn 
l-.rm111 bu teklif t ıuya do. den hı kem ındlaemalarınm 

rdn ÇQnkO M. Baldtln mcc lftzumona kani olan b11obakan 
a,._ri hakem oeulGne taraftar M. Baldvln de M. Çemberlay 

~ildi. nın yınındı ve sağında yer 

Cenevre protokolu, Aunpı ılmak euretlle bOkOmeıio ıae 
de•letlerl araıında yeni bir vlhlol htıf 111 gôstermhtl. 

h•rbı meydan nrmemrk mak Hatıl M. Baldvln hakem" 

ladlle teklif edilmişti. füaeen andla.,malarana kendi de imza 

llen'de .. zlyet gQo geçtikçe koymak euretlle taraftarlığını 
fenılıeıyorda. 1925 yılındı Av teyld etti. 

t11pının en tehllkell mıntıkaın Bnyok: salonun şeref mevki 

Ren mınıakaıı olmuetu. Ren inde kral Corç'uo bOyılk kıtı 
•e•'elealnln dıba •iyede fena· d• boy uıml Hılmııh. 
laem11ı "' Alman . Fransız, İlk önce kraltn mektubu 
Bdçlkı hodutl1rının muhafaza11 okundu. Delegeler ayrı ayrı .. e 

için bir pakt yapılrnaıı artık imacı temall ettikleri memleket 

bım gelmiotl. l<'ran11s Franıız adını krahn mektubuna cevab 
dıe bakanı M. Brlyın, Alman verdiler. 

dıe b•kanı M. Sıresemın, lngl · Hokka takımları ve maborler 

Ilı dıe bıkını M. ç,.mberleyn diplomatların yanlarına koodo. 

••lçre'nln Lokarno ,ehrlnde Andlıımalar, imzalayacak dev· 

" meı',.lcnln halli için kon leılerln rt'nklerlnl yaeıyao kor· 
feranı halinde toplandılar. Kon delAlarla bezenmişti. Yalnız Al· 

feranea lıılya, Belçika, Çekoı manya · Franea • Belçika hodud· 
0•akyı, Lebletan da leılrak larının emniyetini taeıyan renan 
•tll. Solbn korumak gayeılle paktında mavi kordelA nrdı. 
lok•rnoda yedi dnlet araeında Ve.. Bôylrce, bGyllk bir me 
Jedt •nlaema yapıldı . raalm içinde .. Lohrno ,, non 

Bu anlıemılara @öre: reeml lmz111ı yapıldı. 
la - Almanya, Frao11, Belçika Herkea memnundu, berkee 
udadları kareılakh emniyet 2 ağuıtoı 1914 le ba9lamıe olan 

•hıua •lındı · h , el an harbının ancık bugan, 
- Andlıemalara lmn ko birinci ıeerlnln 1925 in ilk gO· 

11
" dnletlcr ar11ındakl her nO bltmte olduğuna inanıyordu. 

Uhta 1 8IG an •emazlıkları hakeme Delegeler eerdlne M. Çem 
• racaıı ıuretlle ballctmeğl berlayn ve karııu bir ziyafet 
•b-.ı ettiler· 

' verdi. Buklogım pılaa'ıa da bir 
- Almanya'nın milletler ce ,. ildi d ı l 811 Jeti d ,.ay ver ve e ege er ayrı 

oe ılml t za olarak gir· lnglltere kral •e lnallc;eıioe 
8lcıl k.bol olundu·. 

takdim olundu. Kral heelncl 

• - Almanyı Alıae L6rcn Co L L 
• 1 re, OAarno aodla•maaıoın 11r ndek" ı " 

leçtl, 1 ıteklerlndeo vaz dnnya eolhu için yapıcığı bft 

a,1 
8
dQ •ndlaemıların hepılne 

r en de "L k ıd 0 arno •nd'ıemaeı .. 
1 •erildi. 
Lok 

1 arno •ndlaemuı 16 ilk 
"trlııde 1 1 ' 

dlL " çre de prafe edll . 
-.ten 

1 ilk ıonra reımt lmzaeının 
"l klnuodı l..ondra'da ya r• lllaıı k 1 
11 arar rttı . Almın Rayş 

•-g lntcllıl andlatmayı 2i son 
'"'11tffad ıg 
t e ı.& reye kartı 2i)l 
eyle kabul elll. 

l tık kt ' -ı nan 192., reemi 
111h•ı glnftne lnglltere bftyOk 

• e111111ı 
.. Jet •e reımlyet •ermek 

te1111, b 
b L ' a tarihi ~Qn için d111 
•-.aalalıı; bl 

•I n•ııaın eo bGyllk 
ona Adet 

lı ' • yenilmek ıuretUe 
••ırl•l111ı,ta. 

lçthnıı M ç 
· e111berlayn re 

yük lf'&lrJen çok memnundu. 

O kadar ki, ba memnunlye· 
tini göıtermelt için aadlaema 
nın huırlınmHına Amil olıo 

M. Çemberlıyn'e fevkallde bir 

lütuf t>&erl olarak diz baRı nl· 

eanım yerdi. 

L<>klroo'yu lmzahyao ~'flet· 

ler, 1 ilk kloun 19~5 tarlhlnla 

uıık dOuya ıulhu için bir te 

mf'I oldo~ona luanıyorlardı. le· 
tlkbıle emniyetle bıkmanın 

memnuniyeti gözlulnden oku 
nuyordo. Artık, Avropa'yı ıeb 

Ukcye diltllrecek bir Ren meB· 
eleal, Ren tehdidi kılmamıell. 
Ren 'deki gayri askeri nı111talw 

Ren'deki bo mıntakanın aıı· 
kerlllue tecridi Lokarno and· 

latmHından de811, Venay aad· 

491059 Umum .. Demiştir Ki: Ben Harp istemiyorum. a at 

Ç~11:;.c:uıışlar1: K. s. Alman Milleti Esir Yaşıyamaz. K. S. 
745 T A Baydar 8 75 11 50 hallnd· Lalamazdık . Onun tein ne y.pmak lıtedlğlnl blrrftrlQ 

Bcrllu, 12 (Rudyo) - llh ., • 
Zahire saıışlrırı : b · R k komı:ıumuz olan bu devletle ler, agJn en mınta asına v 

Ç. Cto•İ K. S. K. S. girmiştir. llt>n ahalisi, şimdiye uzla~tık . 
Buğda y 6 75 7 25 kadar gö: ülmnmf" dı: r~cı·de Almanya, beyaz ırkın bAmi 
Arpa 4 4 

:w Bakld fi 5 
Ken . pala 620 690 
H. pamuk 41 r;o 4ı 

l)enizli'de 
l\1eclis toplandı. 

Dl"nlzlf, ( Huemf) ll gP. 
nel korolu 9 Mart 936 puu:. 

leei J?fiDO Hat 15 te ilbay Ek 
rem E•ıen ıorafı odım açıldı. 

Uı~kenlık divanı ve encö 
menler seçimi yapalarak: 

Asbaekanlığa Emin Akc;ı öz 

(Çıl), sekreterliklere Mebmed 
Alt Akıncı (Acıpayam); Hamdi 

Arman (Smraykôy). 

Büdce encOmenlne Abdur 
rahman Dede ( Çal ); Hamza 

Torkmen (Tnaı), Cemal Oncer 
(Boldan), Mehmed Ali Akıncı 

(Acıpayam), Sftleyman Tok (Sa· 
rayköy). 

Mftteferrlka encümenine Ke
mal Şıhıl (TavH), Tevfik Gar 

(Boldın), Fevzi Oylu (Denizli), 

Rasim Sarocıı (Denizli). 

Sığlık encftmenlne; PMlban 
Tezcan (Tnas), CelAI Gerzlle 

(Cenizll), Bamzı Eren ( Acıba 
yam). 

Ziraat encftmenlne; Emin 

Akçeô• (Çal), Neelme Baıkıya 
(Çal), Feyzi Erten (Acıpayam). 

KOhOr encftmenlne; Abdullah 
Karayazılı (Çal), Sadık Akgan 
(Çivril), Faik Aeal (Acıpayam) 
Bayındırlık encftmenlne; Bam 

dl Armı1n (Sarayköy), Talit Ta 

rakçı (Boldan), Saadet Kıymakcı 
(Denizli), Osman Çorbacı (Çlv · 

rll), Mebmed Uyeal (Tuıuı) 
aeçllmlolerdlr. 

Seçlmleden ıoara İlbayhğın 

lsahnameıl okunarak yedi ldıl · 
Jlk muhtelit enclmene havale 
edildi. 

Bftyilklerlmlze nycı telgrafı 
çekllmeıl alkı,larla onaylandı. 
Pazarteıl ve cuma gGnlerl top 

lıoılmık Gsere celıe kapandı. 

Bayram Uçurma8ı 
Pazar gfinil Bur-
na va 'da yapılacak. 

Pazar gGntl Burnuada bay· 
ram uçurmaıı yapılacaktır. Bu 
mAoaıebetle Buroua parkında 
yetim çocuklara yardım mak· 

ıadlle bir de dne gClrefl 11.' 
pılacakt.r. ................... 
laemaııının 4?., 43 •e 44 tlnca 

maddelerlndedlr. Bu andt.ıema · 

nın bu maddeltrine göre Al 

manya, Ren'ln eağ n ıol ea 

hlllerlle eark,oda n 50 kilo· 

metre meerfede çlzllmle bir 
hattın garbında tahkimat ba· 

loaduramıyacaktır. Bu ıuretle 
çlzllmle mıntaka içinde alllhlı 

kunetler bulundorulmaeı .e 
toplınmaeı, manevralar yapıl· 
maeı yaeaktır. Almanya, bunlara 

aykırı hareket ettiği takdirde 

Vereay andlaımaeını tmalamıl 
olan devletlere kareı dftemanca 

bir harekette bolonmoı •e dftn· 

ya ıulbuna tehlikeye koymaı 
. olcakıır. 

yOkııek tezahüralta hulonm1Jt !ldlr Biz harh vr. f t- oalık fite 

ve lf itler'f tarH l gayrlkohll btr mtyoruz, burbın al~ybdarıyız 
hararetle karoılauu~tır. Hlıler'I, F(atıH, hutludl11rıoı birkaç yoz 

Kelzrube lalsRyonund11 yılz· kilometre öteye göıOrmek lcln 

blol~rce halle hddcyoriu. büıun gencllğlui klybetmlştlr, 
Biz barluo renalıklarını blldl Bltle:-, bu ~f'Ctı siyasal bir 

söylev verecektir. Bu söylev, 
radyo ile bütOn dOoya'ya bil 
dirllecckllr. 

Bftl,.rin eôylevlnt dinlemek 

lçlo bütün R~n halkı tehılOkle 

bekliyor. 
Hlıle:r, yırın Ren'ln bOtOu 

Of'hlrlerlol gumeğe çıkacektır. 

Pırla 12 (Radyo) - lllıler, 

bu akşam geç vakit (Kallzroh) 

dı &Oylevlol vermlotlr. Bitler 

eôyldvlode deml~tlr ki: 
- 1932 ıeneelnde tekrar 

boraya ~elmletlm, Ozaman Al· 
manya berbad bir halde idi. 

Bir yıl ıonra, programıma H· 

dık blarık iktidar aıevkllrte 

geldim. Mıkııadım, Almaa mll· 

leline hakkı hayat lemin eyle 

mekd. Üç yıl içinde yıptıklı · 

rımısıo, Almanya için faydıh 
olduğuna lnanıyoros. 

Polonya ile llelt!bcd lbtilAf 

ğlmlz tein hub htc-mlyornz. 

Bununla bt"raber ba~kalaraoıo 

bizi t'Zmeai ne mOt!BBde ed,.nıe · 
yiz. Ben Da&) onalistlm, hiçbir 

kuvvet proğramınıı drğl~ılre 

mtz. Ztr• bu programın mö 

daf il büyOk Alman ukerldlr 

Hanı df yecekler ki harp la 

temlyonan neden ıılllblaoıyor 

ıao? Bu euale •erecf'ğlm cevap 
gayet baııittlr: 

Alm.u milleti eılr yaeaya 

mH, ben bmrp taraftmrı olamam, 

zira bluıt bwrpt• bulundum. 

LU.ln Alman mlll"tl bogGn ya 

eamak letlyor . ., 
M. Bitler, bundan ıonfl 

Ro•ya'ya bftcum etmle •e euo 

tarı elSylemletlr: 
- Ruıyanın ne yapmak il· 

tedlğloi, bftıfto cihan gibi biz 

de btllyoroz. Fa kit F raoeanın 
bolşnlkllkle benber ylrftwekle 

Lokarnocular, Dün Ak
şam Toplandılar. 

Eden'in Teklifine Alman Sefiri, 
Derhal f :evap Verdi, Fakat Bu Ce-

vap Tatminkar GörOlmedi. 
••• 

Londra, 12 (Radyo) - Lo· sakerelerden ıonr1 bae delege. 

karno miıakını imzalayan dn· ler ayrıca toplanmıelard.r. Bunu 

leıler delegaıyonları, bugtla 01· mftteaklp Inglll• dıe leleri ba· 
leden ıonra eaat 17 de Forln kanı Eden Almanyanın Londra 

kofta Eden'lo baıkaolığında eeflrl (Von Boı) u kabul eımlt 
toplanmıılar n eaat on dokuza ve Almaoya'nın bDıotl niyet 

kadar konaemaılarcbr. Bo ma· ~ôıter111eılnl H (Ren) mıntıka· 
------- ıına gôaderdlll aıkerlerln bir 

Lik Maçları kısmını geri almaaını, kılacak 
olan aAerlerln Fraoıı• budod· 

Pazar gftnll ilk maçlarına larlle temaı halinde olmama 
dn•m edilecektir. Futbol he· 1101 ııöylemletlr. 
heyeti maç tarın programıor aeı Alman ıef iri, balı olduğu 

ğıdaki eekllde h11ırlamıe n 1allhlyete binaen derhal cenp 

hakemlerini ıcçmlıtlr. nrmle n Almınya'oın kendi 
A takımları Alıancııkta ı L topnğındı ldmien n .arıema · 
Saat 11 Boca Ahınordo Sabri . ıına mCleaıde etmemege karar 

İzmlrıpor •erdiği halde, ıırf barıea biz 
13 Gôzlepe Demlr~por Eeat met için (Ren) de yalnıı ıea · 

K. S. K. bollk bir •aalyetle iktifa et 
lö fımlrepor • K .S.K.. lt'erlt 

Göıtepe meğl kabul ettltlnl Ye mlH· 

8 takımlar. halkevl alanında kerelerin dnamı mOddetlnce 
Alman aıkerlerlnin Fr1nııı •e 

lamlrepor K S.K. kaçak Ma11 
tda Bılknl Belçika budatlarlle temu et 

memeleri için emir •erecetlal 
GlSztepe Deml11po~ Beba K..o 

ıöylemlıtlr. 
nuralp Altay d ) Al 

•bm•d Ô·· Londra, 12 (Ra yo - · 
Altınordu·Boca n ... • 

mao ıeflrl (Von Bôt)un, Eden'e 
girgin Halke•İ d 

verdlM cenp, her ne ka ar 
Balktı•I kolGplerl ilki: ~· 
12,30 8aC1bfleeyinler . Bllll elnlrlerln gerglnll~lnl yatıthr· 

Kadri Baca mıe lee de taımlaklr g6rftlme· 

14 Ttpeclk . Etrefpa .. Kadri mletlr. 
Lokaroo mlnkıoı lm11layın 

Boca 
Balknl mektepler tiki cu. devletler dele111yonlıt1, y•rın 

marteıl ( bugan ) tekrar toplınıcaklar 
Liıe·Saa'atlll Hına Altay Te Almanye'ya bir notı vere · 
Karataı . Moılllm Moırafa cekler, noııya dörl detletln mu· 

Ahıaordo rabba1l•t1 lm11 t11edeceklerdlr . 

ınlıyamıyoroa 

Rul!yedı öndl\rt nıllyoo Al· 
m•n nrdır. Ounlurın, boltevlk · 

llAln tuyıkl altıoıia ya~Kma&tn1' 
mO@udn edenı f'ylz Ut•n, lıir 

daha hiçbir le~llf le hulıırımı· 

yeca~ım ,. 
fliıln, buorlen ,onu yııhu 

dllere şlddı tle hücum etmlij vtı 

Df"tlccd11 Almaoya'nın lıüyfilı:· 
IO~ü için Alman rnill,.ılnlo 
yekvficud lılr halde bulunmo&rnı 

lst~rni~tlr. 

Bitler, ynz lılnlac,. Alman 
rararmd•n alkışlaoıuı~tır . 

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

l\'I eneme n 'de 
Atatilrk'iln 
bDsUl törenle açılacak! 

Ooamozdekl Pazar gftoll 
Meoemen'de dikilen AtatClrk 

bllıtOnGn ıçılma IÖrl'lnl yapıla 
caktır. Bo törene char köy •e 
uablyelerdeo birçok halk •e 
tıporcolarla bmlr halknl ıpor· 
colarandan Turın ~cnclc-rl de 

lıtlrlk edeceklerdir. Tônoden 
aoora Barmandallı ve Hl'llvacı 

köy futbol tıkımlarlll'l Turan· 
bmlr ve Menemen C H. P, 
blmayf'@lndekl futbol ıakımları 
araeıod11 maçlar yıpılıcak.tır. 

bnıi r'll genc;ler bu Vl'l!lle ile 
Koblly Al:ıideelue bir çelenk 

koyacaklardır. 

Varolsuo köylQmOz ! 
Denizli, (Öael) - lı merke· 

sine iki uat oHlı.lıkıa bna "' 
euynooo gftaelllğlle ftnll olan 
Baokarcı kôyCl balkı bayramda 
bGyftk bir yartıenrllk göıter· 

mletlr. 
Bıyram namazından eoara 

bae ö~retmen Aeaf Duçar hıl· 
ka; coeturocu bir ıôylev .er· 
mle, hnı tchllkeılnl, uça~a 

yardım lOzomuno, kurban deri 
n bınaklırıoao her halde tay· 

y.re cemiyetine nrllmeılnl an· 

latmıetır. 

Bayramın birinci gllntı ö~ 
ledt!n önce köyGn ıenç mob· 
tarı Mebm.ed Baur, halk par· 
llıl ocak batkanı 811an K..alaı, 
bae ö~retmen Aıaf Banc;ar, köy 
korolu ayelerlnden İbrahim 
BOlbtll, Hflıeyln Çlrk.lu, BCl· 
ıeyln Hodur •e Ahmed e•lerl 

dolaearak kurban deri •e bar· 

eaklannı toplamıılardn. Halkın 
ıeTe ıeve verdlgl 215 deri n 

105 bareak Deniz il tayyare ce· 

mlyetlne tullm r.dllmlttlr. 
Da ıaretle tayyare r.emıyetl· 

ne 150 llrahk bir gelir uımln 
eden ffaekarcı kôyO halkını 

katlalıns. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Kemeraltında lulhad, Gftael· 

yalı'da GGselyalı, lrgatpazarında 

Aerl, lklçeemellk'de lkfçeeme· 
ilk, Aleanr .. k'dı Joaef julyen 

Gezici Aytarlarımız 
Gaaetcımla Ka .. ba hattı ge 

sici aytarhAına Aydıa haltl ge· 
zlcl ayları Şakrü n Aydın 
bam ıyıarhAına dı Yaıaf alan· 

mıetır. S•yın okayacu n ıbo · 
nemanlırımızın kendilerine ko 
layhk göıttermelerinl dllerla. 



u 
1 

Y·A 
Sarayda merasim yapılacağı 

Ye balo •erlleceğl ganan are· 
fesinde, Çarın hoıoıi kAtlbl 

prene DoJgorokl'nln nezdlne 
geldi. 

Ça ' M • ~ İ KAtlpte bir mektup ve biz· r Jll 8VJ yey 801 · zat Çarın mObrlle mflhtırlen· 
••••••••••••••lıiıı••••1••• mlı ve momlanmıı Ud bayakçe 

- 19 - paket vrrcb. 
r- Ve hanedanlarına IAyık fe ~ 16nde bo vaziyeti dOeOncele· Bu paketlarln birisi preneeı 
~kilde hazırlanmaları için sarı · rlnl genç zevcesine ve hemel · Mleel" ald idi. 

yın )Azım gelen yardımları ya· resine anlattı ve imparatorun ikinci paketin aıerlnde : 
pıca~ını söyledi. aile mQcnheratını mdnbaha· "Katya için 

Mleel için , yapıcık bJreey cılardan kurtaracağını da mftj · Alebandr .. 

kalmamışta. Bonon için lmpa· deledl. Kelimeleri y11ıh idi. 
ratora teşekkftr ederek çıktı. Prenseı Lülı, nelden med· Çar, Mlşelln genç zeneılne, 

Genç zabit bu bddlseyl lmpı· bini doyduğu bn çok lı:ı ymetll kocaeauın hanedaomın merhun 
ratorun yeni bir teveccllh eet:rl mQcevhenta ailenin tekrar ka· bulunan ve hazlnel hassa tara· 

[ addetti. Ayni zamanda, impa· voemaeı haberini boyok bir ıe· tından rehinden kurtaralmıı 
ratorun Kıtya'yı blrlelle ev· vinçle kareıladı. olan eıkl ve kıymetli mQcev· 
lendlrmeğe karar verdiğini de Katya'ya gelince; eaold hiç beratını hediye etmekte tdl. 
eanıyordo. bir eey dnymamıı gibi kaçak Diğer paketle, Çer AlekHndr, 

Mlşel, Baeecnoya'dan dünO· köpeğlle meıgul olup durdu. Kılya'ya inci ve flrozc&erclen 

marekkep çok luymetll mftcev· 
herler hediye ediyordu. Bo 
macevheratı, bir vakitler Çar 
lklocf Plyer zevcesi Katerf n 
Dolgorokttye nlean hediyesi ola· 
rık vermişti. 

Fakat, prenses Mleel, bo he· 
dlyelerl gördoce, Çarm kendi· 
elne verdiği hediyeler yOzQn 

den hlısettlğl neı'eyl adetA by· 
betti. Görftmceslnl adeıA kıe 

kanmuı idi. Kıt ya ise, bu f 1 

rozelerl görtlnce, köpeğine bil· 
yak bir eevlnçle : 

- Çar, beplm mavi P-lbfee· 
lerle balosuna gideceğimi bll 
dlğl için bunları bana h,.dlye 

etti. Gfll Tagor! Gel.. Seninle 
Mazroka oynayalım! 

, Dedi. 
t 

} Sarayın bnynk balosu. 
Ruıyı'da earay bılosuoon 

fevkalAdellğl, A vropa hanedan· 
ları earaylarının balolarının 
hepsinin de, hem de pek çok 

fe•ldode idi. 
Çin, Hind, lrao hododlarıoa 

kadar Aeya'da geoiolemlı olan 
Ruıya imparatorluğunda, Hray· 
larda şark adet ve usulleri faz . 
lacı hiklm bolaoordo. 

Milli kıyafetleri ve gOmile 
lşleamlt elbleelerlle Çerkeı mo· 
bafaza alayları, Kırım zaptın · 

dan eonra ikinci Kıterln tara. 
fından aaraya ithal edllmle olan 
zenci hlzmetkArlar, bey1Zlar 
giymiş maiyet siharl alayı za. 
hitan ve efradı, bunların uma· 
mi lOks vaztyellerl cidden gö 
rftlmeğe şayandı ve umumiyet 
itibarile eeref 11 blr manzara arz 
ederdi. 

Katyu, geol11, her tarafı rıl 1ıo 

yıldııh, altın veya g6m0şten, 
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ı:.m ne, err•, ıaat • e meb ~ 

yeti Lnzumu Neti- mt't narı. tbr•h•m aıbı, o•m•a ~ 
sekinin emllk •e eyt•m hın ;: 15 

~e ine Varmışlar! kl11ndan ödGnç aldığı paraya § 
mukabil bankaya ipotek eyle ~ 
dlAI lımlrde natır Hde mı ~ •• 

-Ba,ıarafi Jci ıayfada -
dıu mftrekkrp bir konferanH 
rly11et rtmlıtlr. 

Bu içtima hakkında neıro 
lunan ı.,bllğde: 

'"Kıçak lttıır te balkan iti 
l&fı, muıhedeltre brıı teca 
•Gala aleyblndedlrler; bltlo 
IDaıhedelerln kutllyrtl llın · 
IDDaa •e ayal 1amanda Lokar 
Do da d•hll oldaAu h•lde hl 
tla maahedelerla mer'lyeıl il 
•••anı tlddelle kalldlrler.11 de· 
ıall111lıllr. 

Ceanre 12 (R•dyo) - Ki 
çOk hlllf n B•lkan ltlllfı de 
legelert lçtlmaıaıa laglllere 
Gaerlae bir tazyik y•pmak Te 

l•gthere'yl frıenııı teal dahi· 
1'8da çahtmap icbar etmek 
-••na m•tuf oldaıu 16ylen 
••ktedlr. 

1 
l:la ••k1ada dabll olm•dık 

.::• takdirde kilçlk lttllf ile 
lkaa hlllfıoe d•bll dnetle 

rla l 
• 

u aılar ıoıyetelladen çe 
lf1Dp6 L il f\e •Har •erdlklerl de 
be edilmektedir T . 

111 
•YIDlı gHeteel, M Fl•nde 

11 lırgthere'dea Mrlb bir bat · 
b bıreket letlyecelfat YH 
DtıJuadır. 

::::ıı: 
hılleelnde ll.lç~ımellk caddeıln :5 
de 2.3 yeni no. n 131 m. ~ 
murabbaı 50 dım. marabba1Dda E = bulnnan eTe glrlldlkte dar bir 5 
taılık eoldı yakarı çıkılır bir § 
merdi en n bodruma lnllir § 
diğer merdl•en, karııda nrnpa § 
ıugla1Ue mefrut bir :eoıa •e bir §i 
oda, mutbak, ıığd• bir beli § 
n bir bam•m, merdl•enle ikin· § 
el kat• çıkıldıkta genltçe bir i 
hayat 11Ad• iki ıold• bir oda 5! 
Te bir camekanla girilir ı•hal ı= 
tin, Gçdacl kata çıkıldıkta bir 
eol• aıerlnde karıalıklı dart = == oda •e bir heli ıoldakl iki oda 5 
6alade caddeye DHır bir bal- § 
kon, nde hnagHı tealıatı nr § =dır. Arada bir miktar nlu te ~ 
muthkt• balk•pıaar ıayu nla 5 
bodrum katı k6mlrlak n odan 5 
lak ballade mlltameldlr. 3500 § 
lir• kıymetli ahında dlkU ili 
nı bnl maa mlııemlltı nJa ~ 
mtUklyetl •çık artırma nre §i =ıtyle n 844 nam•ralı em· § 
ilk Te ~yıam baakaıı ka ~ 
noau mucibince bir defaya S5 
m•hıaı olmak .. rtlle arhrmaeı Si 
17 • 4 · 1936 Cam• ga. ~ 
al aaat 11 Je icra dalremlı § 

4 . Allnı 12 (A.A) _ 
J•nıı blldtrtyor: 

Atlaa içinde yapılm•k tısere 30 ,ıa ~ 
mlddetle Mtılıl• konuldu. Bu 5 1 ODnya, gDnfto en son ba~erlerioi bekliyor. HerkePt makine başında uzaklardan 

gelecek haberleri bekliyor. 
Yaaaalııaa'ıa Balkan paktın 

dala D mGıuelJld meebari7eller 
...... da l 

gueıe er ır.11ada 

~palan mlnak•talar b11rtnde 
;çblr Yan•n hlk6metlaln orta 

Ynpa hakkıad. •eyahud ka 
VGk 1 18 •taary• kaıtı tHhhGd 
lere .a it _ .. 

e•' •-tıı reamea bildi 
rf haekıedlr. 

B81l6 .. , •1 ı ı • il •nfllatler 
ç D urarlı olıa b 
1 D 8Uele 

• D•katalarınıaı teeeatlf le kar 
tdamakta .,, bana a•L 
rll -Jet Ye 

metini ebe•mlyetle ''"'' e 
etmektedir. Y 

.. J8'aabul, l 2 (Ôael) - Dıı 
.& k•ıumıı Dr. Tnflk Ratc1a .. , ... c ' 
itti • eanre deki ıoplan11yı 

rık etalktea ıoara •aaete. 
lere be " 
1 

Y•D•ll• bulaaırak de· 
titr ki: 

- Vqlyet ••blmdlr M 
•flb . •a· 
••• nikbin bal••ayoraaa. 

l'la • .. l•nta, ıalb • leblne 
• t kaçırmıy•nk YHtfellnl 
P•caktır. 

· S.,ıgr•d, 12 (AA) - AHia 
ı1111 blldlrl1or: Dan L 
il 2., aaıım •L ., de TOrkl1e dıı itleri 
••111 T t .. _ 0 lk RGıda Ara1 ....... ,.. . 
ti 10P'•••c•k ol•a mil· 

t>r ee ı •k ID yeıt. koDldylnt> lııl 
•t•ek 1 ı ıere haradan ge,. 

••ed k y 

•dlaotl •r• ıa baıbakan Sıo. 
, ..... _ v. Tlrkl1e elelll Ali , ... ,, a-.. 

•11•,8 Be J• •e Yaa•aiı· 
ı,,1 .. 

11'M •lollerl n .tıı 
'''••da kaa •ekllt Marda••• 
1 • kerıdan111lttır •• , •• 8 . 
'1• ba ltdı Ane Yagoa 
nıa• tbakaaı ile ut.k bir 

ttaıdaa •t,111 e 
1 

•ara eeyıbattae 
Y •mlt•lr. 

rnavutluğa 
lyan 

bitleri gi ı mit •.• 
··••bul ı·· o 'dıa ' .sa ( ael) - Aıı . 

r Wldlrlllyor: hal7a • ... _ 
D8YQtlaa UllD 

tf ea b111 halyıa 1ablt 
geıaaa..ır. Aru•atlak'd ...... , . 

lh•a •ıker blrdea ılllb 
t•t•rıhaıtıır. 

Iran k 
al onsolosu 

r IDldd 
•lanıa hetteaberl l.teDbQl'da 

t• rlad 1 u M • raa konıo Pedl 1 , u .. .,.. •aalr ., dnnmnı, 
ı...tımıt11r 

' == artırma netlcellnde Htıı Mdell = == tahmin olanan kıymetin ylıde § 1936 == !i Modeli TELEF UN K EN 
yetmlıbeıtnl buluna ençok ~ 

artıran.. lbaleel yapılacaktır. § Radyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, eıı temiz ve en pOrQzsDz 1 
Akıl takdirde 2280 numaralı = 
bııuoa ga ... -.,.rı bırak.ı. ~ olarak alırlar. Siz de her bali'e bir Radyoya sahip olunuz ve 1 
:~::~~s.:::::.~~:·!~~~: 1 1936 Modeli TELEFUNl7 EN ! 
ltba gayri menkul Oserlnde 5 '- ği 
ber hıngl bir tekilde bık tale- § · 1 
bl -re:!~ bat1~0•1alelub ellertadekı ~ Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatana her 

•eM • lrUkte yirmi = 
gla 1art.acla amir leraaıaa § halde hayran olacaksınız. 

- == mlncaıtlerlltaımdır.Akal halde § B J B • d 1 ş G • B ı J • == hakları tapa ılclltace maldm ~ our a 1 ra er er ve el. azı u varı. zmır 1 
olm•dıkça paylaımıdau hart = E 
kalırlar· 5 • · 19 36 tarih ı a de: • 1111111111111111111111111llH111111111111111111 Hllllllllll lllll il llllllllJUllllD Ulll il il lllllHll il il lll il lllll lllllll il il il il ll lll lll lll il lll il il il il lll l lll lll l lll il lll il il lll lll llllllll l lll il lll il lll lllllll• 
!:ba;:~ıp .. :~·~e herkeee •çık· lzmir Koltor Direktörlog--ouden: inhisarlar Çamaltı Modorlog--ünden: 

' 8D HID y18cle ye-
dlbaoak temla•ı ık.. teya MaHkkaı ıemlaaı y •pılacak ı1 Tıhmla edilen bedel l - • Çam•ltı ınıl•ııada 9ü76 llr• 40 kuruı keılf bedelli Ud 

mllll bir banka ldbar mektuba Miktarı ilk okullar içi• defter , ... 1r. •del tlmpana blnal•ra ile bir adet çımaıırhane •e h•· 
H 34 Sl40 doaya namar ... le Lira k. Lira k. mım blnaıı açık ekllltmeye konalmuııur. 
:1 leci icra memarlutan• mi 56 40 751 75 2 - Proje keılf •e fenbf 11rtnımelerle makHehı ' e mDDI 

nea•tletf ilin olunur. ilk okullar için defler •eNlre yaptarılacakbr. Ba 11 13191936 kaM .. rıaımeel 50 karnı mukablllade bmlr b•ı midi· 

B lı N 471 ıarlhladea batl•mak IHre 15 •ID mlddetle •eık ekıUtmeye ko· rtyeıludea alıaablllr. · · o. 
1 

" 3 - Ekllltme 1,4,936 çarpmbı glal Mal l l de Çımaltı 
lamlr 2 inci le. M. elan: =~ ma11ur. Namuae •e 18rlaameılnl • garmek için berıGa kGltGr ıuılaaı mldlrlyeılndfl mlıetekkll komlıyoa bu.arandı 

rektGrlltlne eluılltmeye girmek lıtlyenler de yGkarıda yaııh w•pılacakbr. 
ŞOkrlyeala emllk H eytam 56 Ura 40 k ı L J b nruı D• rgretl ıemlHt Ue birlikte 30,3,936 p•1ar· 4 Mu••kkat ıemla•l 738 liradır. 

aakaıındao ödlaç aldı•ı pa ıeıl •lnG 9 d 1 e " Mat •D 12 ye kadar 1 ıGrel komlıyoaan• baı · 5 Iıteklller lbıle tarlbladea enH •ltı gla enel Çamıhı 
ray• makabli baakay• ipotek taım•ları illa olunur. IS 17 21 27 606 ıaslaıına gelerek nılyeıl mıbıllen tetkik '° bu gibi 
eyledllf lımlrde karııyakacla O 1 D • il l11ler yaphklarıaa dair ve1ika lbr11 edecekler ve ehliyet 
Olman zade retadlye caddeılade ev et emıryo arından: Teılkaeı alanlar mOnık111y• ~lreblleceklerdlr. 
22 eıkl ~O ye•I no. la ne • 6 - F f iLi il 1 k f iL b L l I :sl1ancak cer atelyellade bir aeaede birikecek tıkrlben 250 eao nıa a e ea r anan nı• al nl ••P• ı sar . 
kaptdan glrlltace bir bayat ton miktarındaki deetere talaıı :16,3,936 pertembe gına 1881 15 lar lbıle gftnG tım anı 10 aı kader Ç•maltıad• adı 
IHrt•de tolda iki karpda bir ıe llmlr O..mıhHede 7 inci ttletme mlfeulıllk blaa11ada ko geÇf!D komlıyon ıebllgloe mıkboz mubblllade terecek · 

oda, bet al11 MMmeld• Mloadaa mlıyonda açık artırma ıuretlle Mlllacalmr. lt>rdlr. 653 
merdlteale o-kıhnca dl~er bir M b L._.a ' 11 ammen uvuell ıoa baıana 300 kurattur, Biriken talıılar 
oda beı ahı MMmak: mudi· her balta pa1arıeel glalert alıcıya teılha edllecekdr. 
Tenle •'911 inilince maıbak •e hteklllerla 5625 ko LL ruı moH•a•t ıemlaaı Hrmelerl te lıe 
beli af•k bir babçe •e beh-· glrme .. e kınaal bl ı ı d 

Y"' e r mıa lerl o ma ıAına dair beyannamelerle 
de bargu ••rdır. 1000 Jln komlıyon rellUAlne mClr•caatları llaımdır. 

kıymetli Urgtr olaa bu Ba ite •it flrtHmeler Baımıhınede komlıyoadıa para111 
nln mllklyeıl açık arlar ılınır. 13 17 610 
ma ıureılle n 8'4 num• · 
ralı emllk "' eyıam bınk•11 

baa•a maclblace bir defaya 
1aıb1Vt olmak ıartlle artırmHı 
17 '·1936 cama glal ıHt ı ı 
de icra dalremlı içinde yapıl 
mak lıere 80 gla mlddtıde 
llhhla kobaldu. Bu artma• 

aetlcealade Mtıı bedell her ae 
olarN olıan borcun ödeamul 
tarihi 2280 aumaralı kanoaun 
mertyete glrdlAI ıarlbleu eoa 

rayı mn11dif nlmı•ı h•1eb11., 
kıymetine balulmıy•rak eaook 

erhrmaıa ftıerlne lbaleel yapı 
lıcakıır. a_t 8 .. ~ 11 ,,. numar•lı 

emlak 99 eytam baakua kanu 
na hlklmlerlae g6re J•pıla 
cıııadaa lkiael •rtarma yoktur. 
Sıht peıla para Ue olup ml1ı 
teriden yılaıı lldbuçuk delil 
liye maerafı ılınır. ipotek fi · 

bibi alacaklılarla dl~er allb 
darlarıa •e irtifak bıkkı 11· 

hlplerlnla gayri menkul ise 
rlnclekl baklarını hueaılyle falı 
n ma1r•fa dair olan iddiaları 
81 ltba illa tarlhladea ltlbarH 

• • 
yirmi glu içinde nralu mlı· 
bltelertle birlikte memarlyeıi 
mlıe blldlrmelerl lcabeder. Ak· 
ıl hılde bakl•ra tıpa ılclllnce 

11bh olmadıkça paylıtmadan 
beriç kalırlar. 5 4 1936 ıarl · 

bhıdea itibaren ıarta1me her 
keae açıktır. Tıllp ol•nl•rın 

ylzde yedlbaçuk teminat ak· 
çeaı veya mtlll bir banka hl 
bar mektuba te 34 3588 doıy• 
numerHlle 2 inci icra memur· 
ln~qnı ıaQracutları illa oluuur. 

ti. lı. No. 480 

Emlak ve Eytam Bankasından: · 
Gıl•la11rayda Avrupa pıaajı p11arlıkla •lıhkbr. 

BaahmıH alt cımllktan htanbulda GalıtaHrıydı Anupa p•· 
ııjı a.mlle maruf H yirmi iki dGkUaı mlıtc,mll oarıı 18,3,9::>6 
çar .. mba glal ıHI 15 ıe Aokared• idare mecllılmlz huauruada 

· • I k 'ti p111rlıkla 
peşıo veya a Si e 1111ıacıktır. 

lıteklllerla o glnl o Hallı Ankarad• idare mccllılmbde b•· 
11r bulunmaları HY• ıekllf edecekleri bedeliu ıektıde birini de· 
poalto olarak ıubelerJmlze tndl edip ıon ldkllf •e prtlarını 
ıelgref l• HJ• mektupla Aukarada idare mecliclae veya ıabele · 

rlml• mOdlrllklerlae blldlrmelerl •e t.ııala ıaf•lllt için baaka· 
mıH mllracaatları . 655 -
lzmir \ akıflaı· lJirektörlDğDnden: 

Vakfa •il Sulu mezard• Ula 1500 llrı krılf il tQıQ• depoıu 

aoa dere l•mlratının mlıoakaıı 11erınım eılnde yuılı nılfı b•lı 
t•llp ıuhur etmemeelndea dolayı lh•leıl lcr• t1dllmemlt H bir 
•y aarlında pıurhkl• yıptmlmuın• komlıyondı karar terllmlı 
oldu~andao lııeklllerla nkef ldereeiue mlracHlları ilin olunur. 

6lH 
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ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAME 'TOJ,) öksürük 

şekerlerıni tecriih~ • rfiniz .. 

ve Pilrjen ~4lınb'uı en ilsHln 
bir mfiebil şekeri oldağanu 

unutmayımz. Kuvvetli mfie· 
bil ietiyenler (Şabııb Sıhhat 

Silrgiln Ilapları)m maruf ec· 
zıınelerden 11rıı8lolnr. 

Yeni çıkan çifte ispiraUi 
MET ALLUI\1 Lambalarını her 

satıcıdau nıutlaka ara yuuz 
Bu lanıbular emsallcri11e 11isbcıc11 yıi:.de 

20 daha a: sarj iyatlıdırl<ır. lJumt rıy so1ıu11 · 

d<ı ödeyeceğini: il/..- /atımı ile kolnycll u11l-1 -

) acal.·sı rıız. 

. "'e fi Baykent 
Elektlrlk, telefon malzf"me deposu ve 

Stemene fabrikaları mOme11lll 

P"ştemalcılar 77 .79 7'elefon .1332 

Balık Yağı 
~.....-~~~----··_.... .. __ ~~~~~-

Norveçya'nın Halis Mo 
. ri1rn Bulık Yagıdır. Şer 

lıcı Gibi içilebilir . iki De· 
ş lYI b~e s fi 

ikinci Kordonda Borsa civarmdaki keneli biuoııodo 
TELEFON: !2363 ---·•··-- -

llcrtiirlü (Huukn ve Komisyon) Muanıclelcri Yapılır. 

Vodcsiılert' % ıl· 

r e ( a a • la ~J: Altı ny ' 'afft·liyc· % 5 
' Bir scue \·adcli;c % n faiz ~c·rilir. 

Zahire, ılzftm, incir, pnmuk, yapak, afyoo vesaire kooıl~yonculuğu yapılır. Mallar ~dıtl 

= (?lntl~ f.alılplt'rlne en mO ııld şnoltl~ ovnne ~e rilir. = 
~ 111111111111111111111111ıııııırııııııııııı ıı ııııı ı ı ııııııı ıııı ıııııır11111111m 111111111111111111111111111111111 1111111111111111mırılııhnııııııı§: 

----------------
Ünhereltede Oöçeot, 

(Muavin l'rofes0r) 

r. A. afittin 
Ağız ve Diş Hckinıi 

U aeıol ro hergörı o~J,.,J.,rı 

ıonra balı.ar. 

faıiklı'il cıdde i No. 99 
Ankara apartnııını 2 inci kof 

l'elgraf • ı S T A N U U 1. 
Telefon : 4!1250 

--------------------i 
Ol i vier vEŞürekası 

Llmittd 

\'apur ~ ceıta ı 
endelJ Bao, Birinci K.or,loo 

Tel. 244:ı 

'J'H E ELl..ERMAN LINES LTU 
"1'HAN1'JO,. vapuru 15 mart 

J..ondra, Hul ve Aovus'ten ge· 

llp tahliyede bulunacak ve 

ayrıl zamenda Londra ve Bul 

için alacaktır. 
11TBURSO,, vapuru 2~ msrl· 

ta Ltvupool ve ~vanaeadan ge 
llp tahliyede bolonacak. 

Noı: Vurot tarlhlerl ve va · 
pur lelmlerl Qzerlne de~lelkllk 

lerden acenta mes'uliyet kabul 
f!ldllme1 .. 

f ratelli Sperco 
\' a ur A cen ta8 ı 

HOYAt NEEULANOAlS 
KUMPANYASI 

"ÜRESTES11 vapura 9 mart 

ta gelip 14 mortla ANVERS, 
ROl'TERDAM, AMSTERDAM 
ve BAMBURG llm oları için 

yftk alacaktar. 

"" ERMFS., vaporu 23 mnrt 
te gelip 28 martta ANVERS, 
ROITEROAM, AM TEROAM 
"" HAMBURG limanları l9fo 
yftk alaeııktır. 

VF..NSKA ORlENT LINIEN 
"ERLAND11 motörO 13 mart 

t beklenmekte olup yftkftnO 

ııhllyrden sonra ROTfERDA t 
U A M BU G, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNlA, GOT· 
BURG, OSLO ve ISKANDINA V 
YA lf maoları lçlo yftk alıcıktar. 

lır 
J 

SERViCE MARITl\J ROU\1AIN 
••UUGRESTI, \·opuru 12 

mortla gdlp ayui gönde KÔS 

1ENCE, SULINA, GAL~S ve 

IJR ı\ YL \ llınanlımna hareket 

ed•Ce tir. 
"PELEŞ11 npuru ~O marttı 

gelip 21 martta MALTA, MAR 

SiY A ve DARSELONE J~lo 
yQk alacaktır. 

.. ALSA JULIA" vıpnru 16 
nisan gdlp 17 ufsan do~rn MAL 

TA, MARSILYA, n BARCE 
LON A için yük v~ yolcu ka 
bul eder. 

İlfmdakl hareket t1riblerlle 

navluolerdakl d,.ğlşlkliklerdrn 

ıcenla mt"ıs;uliyet kabul etrneP-. 

Fada tafsllil ·tçln ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tıhlly~ 
binası ırkaeında Fratelll Sperco 

vapur acent lığına mOrıcaat 
edllmet1f rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · "l6G3 

\'. N. 

W.F.H. VAND R 
ZEE & CO. 

UEUTSCHE LEVANTE LINlE 
"HERAKLA., vapotu 16 

m.arttı bekleniyor, 20 martı 

kadar Anvtr, Rotterdım, Ham· 
borg ve Bremen limanlarına 

yok alacaktır. 
11 ANGORA,. nporo :l nl· 

frı Süziilmı1ştür. -Biricik Salıt1 Yeri 
UAŞDURAK 

Uamdi Nnzhet 

SIHHAT 
~ ECZJ\NESi 

~, 

sanda bekleufyor, An"ere ve 

lbnıburıtdan yok çıknracaktır. 

AMERIK
1

AN ExrORT LlNES 
ExCBANGE,. vııpurıı 19 

rınrıto bf'klenlyor, Hıtlclıuur 

için yük ahıcoktır . 

JOONSTON VARHEN 
LINES LlVERPOL 

'·KENMORE., npuru 22 
martta bekleniyor, Lherpul n 
Ao•flraten yok çıkardıktıo 
ıoora Borgaa. Varoı n Kös· 

lence için yftk alacaktır. 

~L··ı ; UiS abuofst 
k ,,,, 

Ü M l l) f '" k SA BUNLARI) dayınıklı, u •rt 
fubrik sının ~u S btleıılzdlr. Her yerdrll 

1'opttuı t ' l! peml.e11de.~9• 
Omid tahr• ,J 

• ;p•ı•:,;1 
Teldhn 304-i K,.sıan~~ 

lzmir komutanhğı sat. al. koınisy_& 
Met. M v. eal. al. ko. rs. deo: ro' 

kil 
l - Bava kıt'ıtı için (611) Ura doksan brŞ ktl 

ke11lf lt bir adet df"Dlz motörO ltknesi ıçık ~ 
rellle m6naka88ya konmuştur. btt t' 

2 - ihalesi 20 :Mart· 936 comı günü sa•1 ı 
1zmlr'de kıılıada Alet. .M v. eatıo ahıa• k

0111 

3 
yapılııcakta .,dl 

Şartnamesi keflfnıme ve reelmf her güo k0
· 

blll~. 
~-Tem l o atı wovııkkate akçef!İ (45) lira doke•

0 d,ır 
5 - 1 ıek lfür Ticaret oda ına kayıtlı olduk larııı• 

,röstnml!k mecburiyetindedirler. 11u• 
6 Eksiltmeye lolluk edecekler 2490 sayılı k110

ll
1 Yaı•' .i QçQncü maddelerinde ve ,aunameslnde ltı ,.. 

•e temhıata muvakkatelerllc blrllkte lb• 

evvel komleyonda hazır buloDmalırı. 
19 

/ 

566 3 8~ 
Met. Mv. Sat. Al. Komleyonooden: Jell 
l - Met. M v. lo göııtntceği yerde ~ 1 O llt• tır ~ tl 

bir adet iiç kazanlı yemek ocağı lnşıııı •C' 

2 

3 

5 

surf"tllc mQnakasaya konmuştur. 
0 

d• 
[halrel 2 l mart O:l6 comarcul gnna ,,.,t 1 .~ 
kışlada Mc.t. M v. Satın olma komtsyonuod9J1or 
Teminatı muvakkut6 akçeri 15 Ura 75 ktır ' 

Şarıuame~I brrgün komte: ontia f;Örülehlllr; ,,ıı• 
Jit,.klllr-rln ılraret od11sınd11 kayJtlı oıJo1" 11 

tilka gü~ırrmek mechurlyı•ılndNitrlf'T. 11 ıı 

6 - E~Plhmt,·e loılrik eı:l,.crkler 2190 ııayılı k• , 1ıı • Y' 
ve üçOnd\ nıadılel"rhufe v,, ijlllrıamdhıde tıir1İ• 1 

lurı ve t erulnotı mu\ ak ket ı' moklıur.lııril" I rı 
ı llJll • 

e111tırtluo rvvel komlııyonda ha11r bu : dt / 
,. 4 ~ ı:~y 
Mst. Mv. sat 111 im. n. dr.rı: çı~ 
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