
Ylr•llMıtlael Yıl 
No. 6472 

PAZAR 
15 

MART 1986 
lzmir'de bergftn sabahları çıkar, 8İyaul gazetedir. 

Sosyete l{onseyi 
lelef oa: 2776 

• 

Dün 

Fransa 
Tatmin Edilmezse Uluslaı· Ku

rumundan Çekilecekmiş. 

Toplandı. 
M. Eden, M. Flanden, M. Vanzeland Almanya'yı itham 
Ettiler. Fransa, Zecri Tedbirler Alınmasını istiyor. 

Dnoko konsey içtimaı hararetli Alman ~ Ren'i 
geçti, fakat benOz neticelenmedi. B l Y k oşa tmıyaca tıı· 

lngiliz, Fransız, Belçika Murahhasla- M. mtıer'iıı Yeni 

D
.. k .. M··h· o· ı . Bir utku Bekleniyor 

rının un u u ım ıyev erı. 

Yarın 
Tıl'k · Sovyet 
doıtluğunun 15 inci 
Ylld6nOmDdOr. 

Y Hı•, TOtk So•J•t doltloga 
llQD onbetfael yıldönlmOal 

ldnk edeer~ts J 6 Mart 19 21 

1111••. iki komt• •e lkt ba 
JOk •llleıta manlab••l•r•, Ok 
d..fı olar•k, MonoH'd• bir 
doıtlak maabednl tmsalıyorlar 
l1rda. O yıl, T6rt ıopreklaıı 
11•11 dlımaa ltttllR•• maraı 

kaldıAı yıll.,d•• biri tdl. eo 
U•a medeni dl•J•• blll ety .. r.· 
1•• ••hk6• eder H orta A•• 
......... Wr ·~~ek, k111r .e 
•ab4ad topr•Aındı boğmı~ı 

•••""•· s..,e1 a., .... 1ık 
ille• yeal 141an, W.. tlolllai-· 
•a uutmıttı. Ea kın g6.&er• 
battayıp Oı .. ab · Çarlık b•g• 
te lbdnılarını ela k6k6D•n 
lllea bu doıtlak, yalaıı clOa 

1•••• bu pare-11•• H yılaıı 
iki mlllett11 ıly•f mlaaeebetle 
rlae mlnbaıar kalmadı. Yn•ı 

189•1 dlaya ılyaee1iae kadar 
0 •••nk tarihin kaydedecell 
ea blylk .., ea ıeml• bir ıulb 
P.nerll&e ••J•Hk oldu .. lelik 
ltllerlae •e topr•klarıoıa gthe 
•lae karıa çok k 11kaac olan 
b .. r iki dnleı, ayal Jamaada 
bııkalaranıa ıopraklarıa• H 

baklar11aa da baımet etmeAI 
blldi '"'. Bono, ıolbperurllklr. 
' 1•ia bir ılıre olarak ıaaımlar. 
n, .. ,. ılya11I btcllıderlne karı• 
'•ı•dıgı11a11s dlıl•ee 'ffl pren 
~il.ta qml•lyet •• ı .. beatdlr 
•I, laer iki memlepal, DIOD 

11
••• J•ı•dıkları uHklıtım• 

11••haden boılnkl ful •e •• 
f lı •••kle geçlrmlı bnlunayor. 
AtaAı yakara -·cmlı gDnlerl 
Dalıdr • IDUleıçe çekılglmlı ıı 
lırıplerd, tarlbla yarette«' bir 
b•aaer1t1t te .ardır. A11I kor 
lolaıamaı yelldl-erlat l•kllwn 
~•ka hutmattar. Her iki mllleı 
'Kin ı .... ıııın k.r1111ad• 

•"•<, katttlll iti takdtb H 
r ·ı 

1~J •ile darmakıedar. MedfDi 
"•• kareı •rrabıe etllllmls 

llleı'ull7etlert •• kr•dl ylM,I· 
ille ""laruaısın icapları•• ıa 
111-;lle mldrlk bulunuyoras. 

Irk Raı doıll•la, dDnya 
•alb •e ıi7•1et 11.mlade ka• 
'''11 bir an111r olarak mnkllal 
~ittik d çe ~l•mlattarııkea, ba 
oeu•ıu11 lkta•dt, b1rıi ........ ....... ' ' it tema•ra•da ber16a 

, .. , .... birleri ile brıılat ..... , .•. 
lllMk te doet kOlllf'llDDIDD, 

- lonu ' rını •afliJftl• -

~~---------~--M. Eden, Almanya'ya Yeni Teklif. 

lerde Bulunmuş. Yaı·ın Almanya'da 
Boyok Şenlikler Yapılacaktır. 

~ 

M. Jlil,ler 
Ren "de Alman a ~·erleri.. Munlh 14 (Rıdyo) M. 

Loodrt, 14 (Rıdyo)- Uluı. SotJete bııkanı, konıeyfa Bltltt 8erllnden bureyı d11l 
laıo IOeJe•eal, ba •beh :Mat 91 inci eeleellal açhlını bil· olmuttor. M. Bltlrr ba ••pm 
11,45 te See C.11111t •rayıDde •rclkıea IODn S.n C.ymll t11ttlı•b•I clolıy11tle mObhn bir 
A•aıtr•lya delegeli M. Bn•ı'ın •rayını ke111eyln toplaal11&•• aatok tnd edecek •e ba aaıak 
batk•alı~ıad• toplaamıttır. in- amade kıla11 ltr•l 8 tael E41· redyo ile bir milyon kltfye 
glllı deleg•yoaam Makdooahl •ard•a koaeey ... 0 • tetekklr hll•b edecektir. 
ile Ne•ll Çamberl•ya dı refa etmlt n mltealdbea nnımert Rutin 14 (Rıd10) - Alman 

.. •!~-~~~-'!.~~·-·-·-·-·-·-·-·=-~!":. 6 ıncı sahifede - - Sonu 4 ncil sahifede -..................................... .., .............. .., ................ .. 

Japorı piyadeıi.. 4lmarı havo mam·t'l'al <iTi .. 

Uzak şarkta: Rusya'nıo bir notası; Avrupa· 
SipPrae ild Snı') et a l·ni .. 

da: Rusya'nın Çekoslovakya'ya asker sevki! 

Almanya 250 Bin Asker Sevketti. 
Rusya, Mongollara Yardım Edecek. 

Rusya'nm Çekoslovakya'y7 Asker Sevkettiği Soylenİ· 
yor. Fransız Ordusu 280 Bin Kişi Arttı .. 

ovyet amekMne aıeı: 
Moekowa, 14 (Rıdyo) - ja 

po• H Maaçart ukrrlerl Rot 
laadadaDcla ~tyet amelellae 

yaybm •tefi ..-ıılard.r. 
Fran111 ordUtu aruı : 

Parlı, 14 (R•dyo) - Aekerl 
blımet mlcldetlDla ıe17lcll bı 

• ıeblle Franııı ordaıo 280,000 
alıbttlnde artmıı adclolonabi 
leeelutr. 

Japonya Runa: 

l11aab11I, 1 ,& (Ôıel) - Sowyet 
Raıya'aıa Tokyo elçtıl jıpon 
dıtl>akant.ıına bir aoıa •ermlı 
tir. Ba uoııa., jıpo•1• tlat 

Moagollııanı taarruı euııı ııl · 
dlnle So•yrller'la Mongollan 
yudım edecekleri blldlrllmek 

tedlr. 

Çin komünistleri: 
Şıagbay, 14 (Bıdyo) - Çlo 

Hkerlert Kaaıaa'd kl kom1alM 

- Sonu 4 nct.ı ıahif ede -

Gıi:el lsıarıbuldmı bfr ma11::ara .. 

16 MART 
~~---------~~-\ ıno (16 Mart) uzun •e kaoh bırp yıllıraadaa AOnra dilımıa 

ayaklan ıhıaı dü~n güzel latınbul'un en kıra bir gilnllnilo yıldönO• 
müdür. TOrk milleti N~ hldıkı;a, yıai diiaya botluk i~indt. dönclfik0 

çe, bizim kanımızdan, biıim davınur.da olan hiçbir iuun, o gllnu 
unutmıyacaktır. Çüatü Hı mırı, 1'4rk varlığıoa çevrilmiı r.ıı ıeui bir 
ıuikatllır. •rnihimizi uouımıyecağız, o ıaribio ıeref leri ile g6Aeilmüa 
ne kadar kabanna, onun matem dolu )8praklar1 açıluken de i~imls 
öyle eızlıyıcak ve kara gllofi yı,atıcaklır . 

BugOn, itillif devletleri kunetleri rr.emen TOrk milleti mef bu· 
muuu ortadan kaldırdıler ve Letafet aparlımımoda, bafıaamaaın, yll• 
reğimizin, medeniyet taribioıo kat'ı))l'll uoulaUU) •c~ı nbttli ifledi· 
ler. Der teyclea baberlia, ntife baıancla bulunan Türk ıtkeduiDi 
ba11p feci tekilde 14ag61e4iler, eehit ettiler. Kara bir glade balaruu 
akıtarak ebediyeti boylayan Tiirk mehmetciklerinia temi• rulalln. 
bugGD bllr •• müttalLil TM ••taamın üst4ne kaD1tl&rıaı aÇIDll~· 
Oalan unutmıyabm, .. ile analım .. 

Yunan HokOmeti Liseleri Kapattı 
Parlı ı• (Radyo) Atlaı•.taa btlclirttlyor: 
Yunan bDkdmell, ıılebelerln glnlkçe baynyea tabrlUumll 

bareketlerl baeebllt Clnlterelıelerden batka llıelerln de tıpatıl 

-? 
Deniz Kralları! 

-~-~---------~~ Birkaç Gnn Sonra Anadolu'da 811 

Boyok Tefrikayı Bekleyiniz! 

Tarihidir. En aelahi) edi bir kalemin eıeridir. Aılr, ~alaranıarı 
lılc ve sergüse~t doludur. Hepiniai ce~bedeceltıır .. 



'fapu ve kadastro ilşleri 

T k · ı A 1 K 11 d. .1 G ü ırı ü ırı T e o v a ~ o H a b e ır o e r 
eş ı a uvve en ırı e------------------------~ 

cek, Daha iyi Çalışılacak. Uluslar Sosyetesi Konseyi Almanyayı Ede~ 
Da Loı .. dra'ya Çağırıyor.. Almanya'ys Basmant'den sonraki kısmın kadastrosu da 

yapılacak. Manisa'da da faaliyet vardır. ~--------------------.. -----------------------
Tapu ve kadaetro umum mü· 

dürü Arun tapu ve kadastro işleri 

hakkında gaze temiı.e eunları söy· 
lemiotir. 

tevfikan tapu tahriri yapılmakta· 
dır. Mıotakanın mühim köy ve 
nahiyeleri ihtiva eden k11mın tab· 
riri bitmiotir. Heyetin bir kıemı 

lgdırda ve bir lı:11mı da Artvinde 
çalıımıktadır. 

Konsey, Dün Akşam Gizli Bir Toplantı Yapmış ve 
BugOnkO Durumu 'Tedkik Eylemiştir .. 

~~~---------~~~ 
- Tasarruf hakkını medeni 

kanunun emrettiği şekilde temin 
edecek. olan kadastro faaliyeti de· 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
kadHtroıu bilen yerler sıraeile 

~uolardır: 

Loadra 14 (Radyo) - Uluslar soıyeteııi konseyi, bogfto akeam gizli bir toplantı dıha yıpmışhr. 

Kamutay encümenlerinde bu· 
lunan liyibalar kanuniyet keıbet• 
tikten sonra, tetldlatımızı daha zi. 
yade kuvvetlendireceğiz ve tapu, 
kı.daııtro ioleri fizerinde daha çok 
çalııacağız. Pazartesi güntindenberi 
tekrar Ankarı'da çalı~mıya ba~byau 
tapu ve kadastro meslek mekte· 
binden çıkacaklardrn bu husuıta 
çok istifade edeceğimiöi umuyo· 
ruz. Tapu ve kada1tro ıeekilitmda 

çalııanların bin küııuru bu mek· 
tepten yetiımiolerdir. lbtiyacamız 
gittikçe artmıkta olduğundan daha 
fazla memur yetitmeJı: için tedbir 

Bo toplıotıdı, uloalar aosyete•tl genel ıekreterl M. Aveool, 1111mble adını h11ır bolonmootur. Geç 
Hkıt alının haberlere glSre, Lokaroo mfeakıaı imza koymof olıo Almanyaoın da pazarteııi gGnkO 
toplantıyı çığrılm111 kııarlıttmlmıt n keyfiyet derhal Almanyayı blldlrllmlttlr. 

En başta eski Ankara kadast• 
rosu vardır. Bu kısmın sicilleri 
tamamlaıımıt ve Ankara tapu tee· 
kilah tamamile koldmlarak, yerine 
tapu sicil muhafızlığı kurulmuo· 
tur. Bir eubattan itibaren Ankara· 
da ikinci bir mıntaka tesis edil· 
mittir. Şimdi Ankara etrafında be§ 
kadastro postası çalı~tırılmaktadu. 

Londn 14 (Rıdyo) - Almanyayı oloalar 1109yeıeet toplıntaaına çığıran M. EdeoJo duetl ce· 
vabıııı kaldı~ıodan ıosyete genel ıekreterl M. Avenol çı~aracıktır. Almanya; Lokarno paktını 

hu11lamış bir dnlet aıfıtlle toplattya d ... eı edilecektir. 

Konya merkez tazaaı kadaat• 
rosu da bitmi:tir. Heyet eimdi Me· 
ram bağlım mrntakaeında çalı~· 
maktadır. 

Malatya merkez kasabası kıı· 
d&1troıu tamamlandı ve yeni si· 
ciller meydana getirilerek yerine 
muhafızlık ikame edildi . .Malatya· 
nın lımetpaoa nahiye.i kadaetroau· 
na baılarımış Vu fiçte biri bitiril· 
miotir. 

Barsa merkez kazaeının ka· 
da&trosu yapılacak beote iki nisbe· 
tiodt' yer kalmıotır. Mudanya ka· 
daetrosu tamamlanmıetır. 

f zmirde Kareıyaka ve m~rkez 
kazada gayri menkullerin en kesif 
bulunduğu mıatakaların kadaatroııı 
lamamlanmııtır· Yalnız B&1maha· 
neden sonraki kı11m kalmııtır ki, 
bııra11 beıte bir sayılmaktadır. 

1ııtanbuldı Eminöuü ve Bey· 
oAlu kazaları kadaetrolan baola· 
mııtır. Eminönü kaıaeı f ııtanbulun 
hukuku tasarruriye itibarile en 
karııık bir mıntaka11dır. Unkapa· 
nından Yedikuleye çekilecek mef· 
ru& bir hımın bir tarafında kalan 
bu geniı sahanın kadastrosunun 
bir buçuk seneye kadar biteceği 
umulmıktadu. 

Maniıada evelce yangın yeri· 
nin haricinde kalan Juemm kadaat· 
roeu bitmiıti. Yangın yerinde ka· 
rlaııtroya bııhyabilmek için bele· 
diyenin çap tevzia1tni beklemek: 
lbım geliyordu. Çaplarm bir Jm. 
mı alikalılara verildi~inden burada 
yeaiden çalııılmağa batlaoılmııtu. 
Manisa yangm yerinde 1 O binden 
çok gayri menkul Tardıı. 

Geçen sene haziranda baıta. 

nılan Çankın kadaetrosu, yerinde 
yaptığımız tetkiklere göre haziran· 
da bitecektir. Aydın ve Deni,tli 
kadoetrolan da yapılmıştır. 

Pek yakmda Trakyada kadast· 
ro faaliyeti baılıyoeıktu. Buraya 
;öçmenlerin yerleıtirilmeei ile yeni 
bir vaziyet haıııl olmuotur. Trakya• 
da hazneye ait mera yerlerinin 
tubiti foabetmektedir. Bu bir nevi 
tarama kadaııtrosu olacaktır. Bunun 
için beı komisyon ve l O posta ile 
iıe baelamlacaktır. 

Bunlardan başka Kare ve Aıt· 
•in ve hnalisinde hususi kanuna 

ar1yoruu. 

Fraosa 
Tatmin edil· 
mezse uluslar sosye· 
tesiodeo çekilecekmiş 

Berllo 14 (Rıdyo) - Vasi 
yet, dGne nlııbetle dıba •ahim 
dlr. Lakal Ancoyger ~azeteııl: 

"Frenaa hGktimetl tatmin 
edllmedi~l takdirde oloalar eoı 
yetealnden çekllecektlr. 

"ltılyı dı zecri tedbirler 
bıeebile Fran11'ya ve ulaıtar 

aoıyeteılne mıddi bir yardımda 
boluoım11.,. 

Demektedir. 

Türk ·Rus Paktı 
10 Sene uzattldı. 
leıaobol, 14 (özel) - T6rk, 

So•yet pıkt1Dao 1 O eeoe t"m· 
dldl bıkkındıkl • protokol pa· 
zarteel gQnfl MoıkoH'da, Sov· 
yet hariciye nazm ile Moıkova 
eeflrf mfz Zekti Apaydın ara· 
ıtnda lmzalınıcıktu. 

Kurtlar 
Bir Rus 
Kasabasına Hu
cum Etmişler .. 

Moekon, 14 (Radyo) - St 

blrya'oın Oareııo kaubaaına 

binlerce kort hocam elmlıler 

dlr. KöylG, bu ' kort hucomun· 
dın ıaonmıo ve evlerine tltlca 
etmiştir. K.urtlır, bolıblldiklerl 

hıynnlarıa bir çoğuna parça· 
lımıolard1r. 

••••• 
Bnyok Bir Geçit 
Resmi Var. 

Berlto, 14 (Radyo) - Mec· 
bari ııkerllğhı tıtblk gGnO 
olmak hlbarlle bCltftD Almın · 

ya'da 16 marttı, fnkalide n 
aakeri meraalm ve resmi ge· 
çitler npılacıktır. 

Bu meraılmln en mühimleri 
Bertin )okıklarında yapılacak 

ıkeım 6,30 dı bathyacık •e , 
gtoerıl Görlng mlhlm bit DO 

tok lrdedecek, hava kunetlerl 

•e aıotörlG ku'alac dı bu teze 
barata lıtlnk edeceklerdir. ea 
kumetlo emrlle 16 matttı rea 
mi blnıl1r ve ıef ineler bay· 
raklarlı don1ıılıcakhr. 

Enternasyonalci
lerin Toplantısı. 

Pırtı 14 (Radyo) - Fran11z 
mesai federaayono rdıl M. Le· 
on J oo ve diğer birçok ımele 

murabb11lırı n enternaayonal 
delegeleri Londrıda beklen· 

lenmektedlrler. 
ÔoftmGıdekl hafta içinde 

Loodrada enternasyonal dele · 
gı-lerl tarafındın bGyGk hlr 
içtima yıpılacıkllr. Bo içtima 

loglllı lt partlılnin daveti ftze · 
rlne voku bolmıktıdır. 

, ispanya 
Faşıstleri dağıtıldı 
Madrld, 14 (Radyo) Eski 

Diktatör ( Prlmoderhera ) nın 
oglo Andonyo Prlmoderhera 
tarafındın idare olunan İapao 
ya Fıılst tetkllth dığatalmıı,llr. 

Ne Konuşmuşlar? 
Romı, 14 (Radyo) - ltılyı 

dıe itleri bıkınlıgı mOıteıarı 

M. SoYlç, Almanya'nıu Roma 
elçisi Von Haeel'le konut 
m04tor. 

INEMASJNDA TELEFON 2673 

HugOn 2 
şaheser film. 

Slneaııcılık dOnyıaınm olmdlye kıd1t v6coda getirdiği eaheeerlerin de fevldode, töbretl dGnyıyı 
talın bftyGk edip kont (LEON TOLSTOY) on •ık, lhllr11 ve heyecan dolu clhentomol eteri 

Anna Karenin 
Bıt rollerdtı (~~eta GARBO . Frederik MARCU Ve 

Dost Iran Şahinşahı 
Hz.nlo memleketimizi zl yarf'tleıi ve bü A İ l Ü k ile birlikte yıptıklırı tetkik gezi 
IOD memleket Jçlnde olu önderimiz 8 r sini bGlftD teferraattle gôıtereo 
4000 metre uzuuluğnn•lıkt Türkçe ıözlft muazum f llm. TGrk kara, deniz ve hava kunetle· 
rlnln mıne"fralarım liOtOo azameılle göeteren bo eıheaer f llmden her· (25) k 
keıla htlfıde "debllm~eı için l!Ht 7 a~anundın itibaren birinci mevki oruıtor. 

Seans) ara Dikkat: l de Anoı Kıreoln, 3 de Seyahat fllml, 5 d" Annı 
Karenin, 7 de Seyahat filmi, 9 15 de Anna Karenin. 

General ismet lnönü 
Afyon-Karakuyu Hattnıı Açacak, 

Antalya'ya Da Gidecek .. 
Ankata 14 (öı"l) - Bıtbıkan General J9meı loöoft bu •1•0 

yirmi iklılnde, Jaıııı biten Afyon K.arakuyo bıttınan reemt kft 
eıdıadı hazır bolooıcıktar. Bıebakanın boradan Antaly .. 'ya git· 
meıf muhtemeldir. 

Fransa, Almanya ya Karşı 
Zecri Tedbir istiyor .. 

Londra Jj (A.A) - Franııız heyeti morahh11aaaıaın lokarno 

dnletlerl •e milletler cemiyeti konseyi tatıfındın zecri tedbirler 
teklif edilmesi için konetle ııır1t ettiği ô~renllmlttlr. 

Franaa Lokarno dnlellerlnlo mftetereken kar1r nrecelderl n 
konseyin tanlye ed(ceğl derecede 11.,rı gltmeığe ımıde buluo 
maktadır. 

M. Demircis~ Kralıo Em
rile Kabineyi Teşkil Etti. 
Metaksas, Yeni Kabineye Girdi. Bu

gün Harpte ölenler için ayin Var. 
Parlı, 14 (Rıdyo) - Athıa'dan bildiriliyor: Yarın (bugftn) 

genel aanetı ölenler için meçhul 111ker enıtı öoOnde bftyGk Ayin 
yapılıcaktır. Bo Ayinde kral, •ellabd, nazırlar, aaylular •e bG· 
tOn meclis azalın .hazır bolooıcıklardır. 

Puhı, 14 (Radyo) - Atloa'dan haber nrlllyor: Liberaller 
batkanı Sofullı n mfiteaklben Popoler partlıl Llderl M. Çılda 

rlı ı1raf lınndao kabine tetkll edllememeıloden dolayı kral, 
bogfto M. Demlrcle'I kabul etmlı ve parlamento dışında bir le 

kıbloeel teokll etmesini teklif eylemlttır. M. Demlrcla, kralın 
teklifini kabul etmlı ve kabineyi teokll eylemlıtlr. 

Yenl kabinede general Metakaaa, aO ve hın babnlıklın ile 
bıebakanhk monlnllğlol deruhte eylemtotlr. Kabine, geç vakit 
sarıya giderek eadıkat yemini nrmletlr. 

Fransız Parlamentosun
d!l Neler Konuşulacak? 

Saylavların Bir Kısmı Son Hadiseler 
lcin Sual Takrirleri Vermişlerdir. • 
Pırtı 14 (Radyo) - Fraoıız mecllslnde önClm6ıdekl 11lı gG· 

oO bOyGk alyııi bir münakaşa yapılacağı ıôyleıımekledlr. 
M. Flaoden Londrıdan ndetJnde vaziyeti izah edecektir. Bir

çok hatipler olmdlden hazırlıklardı bolonmotlardır. Birçok tık · 

rlrler de verllmlotlr. Bu ıakrlrlerde Fransa hDkumetloln makad 
deratlle oyaaolldığı tu n11lk zamanda ne yapıldığı,. eorolmakıadır. 

Meb'oelardan birçoğu nılyetlo bir İtalyan · Alman ınlıomı . 
sına varmııııoa meydan vermlyec"k eekllde idareılol lıtemek · 

tedlrler. 

Litvanya'da Bir Şehir 
Sular Altında Kaldı. 

Askerler ve itfaiye Efradı, Tehlikede 
Bulunan Evlerdeki Halkı Taşıyor. 

Ko,no, 14 (Ilıdyo) - Şlddetll yağmurlar yOztlnden huıole 

gelen seller, oehrl ııolar altındı bırakmıştır. 60 caddede mana 
kelAt tamamen keıllmlıtlr. Yüzlerce n 1Ular ıltındıd1r. Solar 
bazı yerlerde 7 metreye kadar ytlkaelmlttlr. 

Aıker 'e ltfalytı ı.-bllkede holonao nlrırden halkı naklrt· 
mektedJrler. 

Yeoi Teklif-
of' lerde BuluntJJ 

~' ..... > "" 
Berlln 14 ( Radyo ) ~ 

Edenin Almıoyı'o•• ~ t' 
aef irine yeni tek il:::.,. , 
ıundoğu alSyl~nlDek ,~ 
rekllf ler ataaındı Re• 'rJ 

o bl•'_..M' m.a aekerf ofn 1 yır 
rllmeat ve tıbktkıt 
m111010 taabbGdGdlf· dl' I 

Bu boauatı oe 0
' ~ 

edlldtgi benGc belli ,1 "' 
Alman aef iri, M. ,EdeO 

defı ziyaret etuılttlr· 

Vaziyet 
Az çok salah kei '11. 

Londra, U (A· A) ;.-ı 
telerln ekıertıl .aıı1;..,~ 
ııalAb keebettl~tol k•1 ~ 
loglltere'oln· Frao11• ";Jt 

' b.,.r ... ı 
hodadlarıoa mftD kef tr' 
lf daimi 11arette 1

' IS"ıt 
meal oartlle Fr••"' "
ıembollk ıarelle tıbll~ 
memeelne muvafık•1 dl~ 
logUtere; Bttler'ID \~~k ti".. 
de nazarı dikkate •181~ 
bir ıolh projesi b ... ;. cl"_ 
d1r. Fakat Almı•11• I ~ 
kabinenin eklerlf'd 

11
......:: 

nln Franaa'yı ve 111 ,pJI 
mi yetine m6sıberel dlfte'' il 
zımgelece~I f lkrlade O' 

Londra, 14 (A.A)-~ 
ler ar111nda yıpıl•• -r 

ı et&• ·""' 
ter netlceılnde vıı 1 dl ~ 
ıenkkl gôrtUmClt 1" • ~ 
eylıl milmkaa ol~r· ~ 
bir tek, ayni yol •• 

11
atJ> 

tedbirlerin hılya'fa -~ 
len telLll dfttilnClllll' ili ~ 

Franu, Aluıı•11 I• f1'.M 
klerlog mok .. elelerl• ~ 
derplt etmletlr. Al~::...- I 
lır1nıa bogDakft ~ 
yelle bu tedblrterlll ~f· 
eulr olmak lhth••11 f ~ 

ıd" r 
Royterlo dlplodJ ••"'-'~ 

birine göre, kClçOk ıofl': 1 
letlerlnln yıptıklıtl ;;ti' 16 il"'' r hiçbir karar yer 

01
,.,• I 

her lhtlmıle kart• 1~ 
lonmıları taıoCP0 

mittir. 

Rerı ı.ııi"' 
Mın taka8• tJI pt• 
edilmiyece~ ti 

) .., ~ 
Berlln, 14. (Rıd~ ..... _.:J 

ml Pollıloe korrelP° .,,t 
ecnebi mehaftUDIO ,tlJ fi 
e1a1111ıı haberleri 1'~ . Ji/ 
teeıo etmekte ve : p~.,......,. 

keti 
"Almıoyı mtlll oa•• ~ 

lıttırmık lçlu Re• IJI' 
kdf· _ııf tahkim etmlyece ~_' /: 

takı haberler uydor _..:J!• .. .. ,,,.":" 
Fransa ıekl• Şif~ ....-,,,, 

azaam bir pır•11 
... ~ 

luını tıhkluı ıçto ı•• ~ 
Almınyı'dı ıy• ctelıl ~ 

Frauıa'oın tatlkb•
1 :.% 
•'''' kuıd1r, kl Atuııo1 ~ 

hareketini tıoıllll dl f"'. ~ 
Fakat Almınya'oıJI lı~~ 
dadlarıaa ıçık bır• -• çt!'"~ ....... 
temek doğru ol• _.- ~ 
kendi emnf1et1°1 ''; "İ' 
retlodedlr, bu d• ~o .... ~ J 
olıcak ve tecı •011 

• .-/ 

.. , .... 01 " etmlyecektlr. ~ 0e 
'1• terine ne FraD.. lı IJi' 

devletlere en k006 
.......... 

bal" hıkkı ,er 

tedlr. 
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.........._Ç-imd-ikle_r _.· 1 . ş E H i R HABERLERi 
Olup bitenler 

laglherede avım kamaraundı r 80 Dkl . . . 
bir hadi 1 y erımızın 

a ıe o mue; 
so Yııında bir kadın, mtı· Kızılaya Cevabları 

~ Dil n Yağan Şiddetli Yağ- rKabilay 

V D 1 
ihtifali 22 

11kerelerln dennıı ııraeında 
•yı~a kılkmıı, elinde bulunan 
bir paketi, ıaylavların tıatftne 
fırlıtmıı, ağzını açmıı, gö:ıftn6 
Jommuş, bJr yığın kftfGr aa 

Kızılay koogreal dolıyıelle 

bayaklerlmlıe çekilen saygı ve 

bığlıhk: telgraflarını fU ce· 
vahlar gelmlıtlr: 

m~r e 0 U. Martta Yapılacak 

•oroıa1 .. 
Bay Fazlı Golıç 

Ubay \'e kongre bııkanı 
iz mir 

Bir eve yıldırım dOştD, bir bina yıkıldı, la· 
ğımlar patladı, epi zarar oldu. 

Şrbhl~rde ikinci altın soka 
ğındı Selimi Mebmed'ln evine 

111t 15,30 dı yıldırım dnımtıı 

tOr. Evin camları tamamen kı · 

lokılAb ıehldlerl için her 
sene Mentnıeo'de yapılın Ku 
bllAy lbtlfıllnln bu ayın yirmi 
ikisinde yıpılm111 enelce ka 
rarlııtırılmııtı. İhtifal için 
ılmdlden haıırlanılmakta ve 
bir program yıpılmakıadar. 

Bunun ıebebl, ~azetede bil · 
dhllmlyıır. Dorup dororken bir 
kadının bono yepma&ı, her 
halde bir ıcbebc mOıtenlt olsa 
gerektir. 

Kızılay kongreıl mtlnaıebe 

tile bana karıı gö81erllen le 

mlz duyguları teıekkDr ede· 

Dıın ~ebrlmlze dnıen sürekli 
yağmurlar; ıehrln omumf baya 
tındaki lotlıamı muvakkattn 
bozmuş 'fe bazı zararlar yıp 

mıetır. Zaten eehlr llğımları 

ıeyl4bın geılrdlgl moloılırlı 

önceden dolmoı olduğu için 
dan bir çok yerlerde IAğımlar 

patlamıı, çukur yr.rlerl sular 
lraplımıştır Bir arahk; dolu 

dnımnı, yeni ektlmle olan tn· 
tCln mahaulftne mfthlm zarar· 
lır yıpmııtır. 

ıılmıe ve yıldnmuı ılddetlnden ~""·-----------~""" 
e\' aablbl SelAml Mebmed yere Arazi Tahriri rlm. 

Benloı hatırama ıu geldi: Cumor bııhnı 
K. Atatıirk 

yılulmıetır. E•ln bir köteıloe 

dGıen yıldırımdlD yangın teh 
llk~aı bışgö3termleıe de ev be· 

20 komisyoo 
hu işte çahşacu k 

Bu kadıncağız muhakkak ki 
1• dol, yı beUrd.r ve lcl, er 
keklere kareı iyice dola nzl 
Yettedlr. Bunu boıahmak iste 
llllı, fakıl erkeksiz olduğu için 
nıovıflak olımımııtır. Nlhıyet, 
191111 kımar11ını gelmh, hu 

}ı'ulı GCUeç Kızılay kongre 
baıkanı fzmlr Ubayı ton ve tuğladan olduğu için YeLI kanuna göre vllAyr.tlo 

Yıllık kongresini yapın atef sönmOetGr. E• bılkı; he· her tar.fanda hnirından hlbı · 

IOarlfetl hlemletlr .. 

Bul&sı, kadının yaptığı ıun 
dıo doguyor: 

Deıarj ihtiyacı !. 
• • • 

VUAyet umumi mecllelode 

f zmlr Kızılay Oyelerlnlo hık 
kımdı gösterdikleri içten doy· 
gulardan ötOrn t,.ıekknrlerlmi 

sonarım. 

B. M. M. R. 
A. llcnda 

Fulı Gftleç 
Kızılıy koogre bıobnı 

İzmir 

Kongrenin hakiumd•kl duy 
gulırına teıekkftr eder bııı 

rıl•r dilerim. 
Bııbıkan 

I met lnönü 

f<'11lı Goleç 

buıur bıkkı meı'elesl, mevsim 
çlçe~ı gibi açılıyordu. Batta 
'Yuıuf Zlyı Kadı olduğu halde 
bııa •za do1tlar, gGodellk ıeklz 
lirayı ıı görGyorbrmıf.. Yu· 
•arlık he1ıp on lira lıstlyor· 
lır111ıı.. luolr llbıyı 

Ben bu hareketi bir cihet· Kızılay yıllık kongresinde 
len çok tabii •e mantıki gö gösterilen ııcık: doygoyı te 
rGyorom: ıekkOrler eder ıevgl ve saygı 

Bugan herkes lı:nınmak için ıarımı sunarım. 

Hallmığa çueıaı lle
0

0dunpa 
zarını; Karıtıe tramvay cıdde· 
sini, ~Gmrftk GnClnft, limoncu 
lar çarşısını solar hpl•mıı, 

kuruyemlıçl dOkklnlıarındın 

b111ılırını sel suları girmlı •e 
bu dükkAolardı bolunın mal 
ları zarar vermlıtlr. Tramvay 
lar az bir zaman lellyememlıtlr. 
Şiddetli yağmur Clç çeyrek ka 
dar eClrmüttGr. ş .. hltler clvarım 
eu baısmıı, melez çıyı f11la lı.a 

barmıe bir halde ıkmığı bıı 
lımıısa dı zarar yıpmaoııetJr. 

Fazla yağmurdan Bakırbe

destenlnde bir bina yıkılmıeea da 
nftfuacı zayiat olmımııtır. _, _____ _ 

Knltorparkta Çalıııyor.. Sokaktı gırtlağını C.H.P. genel sekreteri 
Y•rtarık bağıran seyyar 11tıcı R. Peker ----• •- --

men evden kıçmıtlardır. Don 
ıkeam geç nkte kadar eve gl 

rememltlerdlr. 
Şiddetli yığmor yağarken 

bnı ıçıkgl'>z bımmıllar; yol· 
luın bir tırafından lire ıarı 

fına hılkı arkalarında taııyırak 

rpl para kazınmıılardır. 
Gediz ve Meodereı mıntaka 

larına da yı~mur yığdıyH; bu 
ot birlerin tıomı-ındın •e ıey· 

llptın korkulmıkııdır. 

• • • 
Yığmor eınaaındı Gazi bol· 

nrındı tlfalyeoln yangın kule · 
elne de yıldırım dDtmGıee de 
hiçbir zarar olmımııtır. 

MOtekaid polisler 
Tekaftd" aevkedllen polle 

memurları ile bnı polla yttlm 
)erinin mHf cftzdıolırı Maliye 
Veklletlnden •llAyete gdmlettr. 

ren arazi tahrir komlayooları 

faallyeto gl!çeceklerdlr. 
Ôğreodlğlmlze göre •lllyetl· 

mlzdekl arazi tahrir komlıyon 
ları (20) tane olacaktır. VllA 
yetçe bu komlıyonlara tayla 
edilecek 111nın llıtelerl yakındı 
hazırlanarak taedik için M•llye 
VekAletlne gönderilecektir. 

Sovyet konsolosu 
Sovyet konıoloıu M. Trea· 

tlyef ceaıplırı bazı lılerl için 
enelkl gla Ankara'y• glımlıtlr. 
Birkaç gGo kılıp dönrcektlr. 

Tayin 
Şebrlmlı hukuk tılerl mft· 

dftr lftğD ikinci kltlbl Rlht 
Akbıı nftfuı omam mGdlrlft 
ğGade 5 inci tObt.de 14 llrı 
maa,lı kltlp\lğe tayin edil 

mlıılr. 
'bClıtt-rlnln kırıııındı blnblr lzmlr llbıyı •e luzılıy kongre Atış poligo· 
t;eıtt dil döken tezgAb kalfaBı, başkanı bay Fazlı GOIP.ç DUDU inhisarlar 
Odon pazarında yolcuları pal- Yıllık kongre dolayıalle ce 
toıundan, mıntoııandın yakalı mlyetlnlıln uyan iyeleri tarı · veli aleti yapbracak. 
Jın ııtıcı, hulA111, ılz, ben, o fındın hakkımda göıterllen Ankara'da bulanmakta olan 
herkeı, biraz daha fnlı par• sevgiye teeekkOrlerlml sunar ıaarbıy doktor Behçet Uz 11.fll· 

Ingiliz Bahc;esinde Olan 
· Kanlı Vak'a 

kııınmak hını ile berıeyl yı · ken hayır Ye insanlık lılerl tGrparktı yıptınlıcak atıf poll· -----•·-----
Parken, bizim mecllı azaları da nlzde muvaf fıkıyetlerlalıl dl gono için GomrDk ve lnblear Muzaffer, Elinde Bıçak Olduğu 
llfçln on Ura huzur hakkı hı- lc:rlm. Jar Bakanlı~ı nesdlnde ıe,eb 
~eıaeılnler? BıtıA, niçin OD Kızılay genel merkez baıkaoı bDıte bulunmue \'C Vekile•; Halde Besim'i Kovalıyordu. 
1eı lısterlı, demeıılnler? Yirmi Dr. Re} ik SaJdam Ankara'dakl glhl Iımlr kGltftr· -------•ı-------
erlrıek; \., ___________ _; parkında bir alıt poligonunu Geçen gCln Karatıf'ta lngillı eıbıkalıdırlar. Birbirine fena 

- Bayır, f11lıdır, istemi Menemen kendi heııbına yıptıracıktar. Bıhçeılnde bir •ık'• olmuı, gôıle bıkmakta ve daha GatDn 
Yoroa l Şarbıy doktor Behçet Uz; kunduracı Besim, kondoraca olduklarını iddia edlyorlarmıf, 

Mo desinler?. Böyle ıey olur Atatürk BDstQ Ekonomi Bakanı Celll Bayar'I• bıçağıle arkadıeı Muzafferi uk'a eın11ında Beıtm lnglllı 
nın?. Amma ılz diyeceksiniz ki: gô. 62erek panayır için verilecek gökeDnden ve kolondan a~ır bahçealnden Karatıı TrımHy 
lı - On ıene enel vergilerin BugOn a~ılacaktır olan elli bin lira meı'eleıl için ınrette yaralımıııı. · Karaııı caddeelndekl dDkUnına gelir. 

lr kıımı ıu nltbene idi. Kı BugOo öğleden sonra Mene trıebbOate bulunacaktır. Tramvay cıdde1lnde blyOk bir ken Mu11ffer yanında Oç arka· 
•a11ç "' 

1 
men'de Cumhuriyet meydanında ş b d d b ld 1 111 b b 

1 
fuy eydi, böyl ydl, bunlar ar ay; lin6mftzdekl ıalı gD gDrOltft koparın n Mo11ffer'in •e• ol u~o • e ng • 1 

· 

ıe h d loeı edilen Atatftrk bftııtftnln "' L d d B 1 
h 

"P Clttft. O nlıbette de nuov ••dar Ankara'dı kılacak yarılı oldoğo bıldf' elinde bı· çeılne doğra gl lyor o. eı m 
uı açım töreni pırlak bir ıekllde nr haklarının dGemeel IA ve alakadar VeUletlerle İzmlr'e çık.la cadde de koıarık arka· \'e mftHffer karıılııınca Mo· 

••111d y•pılacıktır. Vali Fazlı Gftleç, 
•r ! mlatıbkem me•kl komutanı ıld işler için tctebbllalerde bn dııı Besimi öldcırmek lıtemeel saffer: 

d Fıkıt bu cnıp, cenp değil general Kerameddin Kocamın, Junıcık, hmfr otomatik telefon bu eemlte oturan kadın ve ço - Ul.a! benimle gGrOımek 

1
1'· Memurların mııtı bile yıl ve maiyetleri bu törende hazır elrketlnlo 11tın ılınm111 için coklırıo kıçıımılarına ırheblyet lıtlyormu .. un, lıte ben bura· 

d~r ~eçtlkçe kıdem, terfi diye buluoıcılı:lardır. yapılın görOımelere ltllrak \'e nrmlatlr. Bıdlae ııhklkatına dayım. Ne yıpıcakıın baka· 
dl: yGkıellyor. Dem 

8 
efen- Bugftn, Meo,.men tarihi bir salı gfioft ~ebrlmlıe hareket göre nka ıöyle olmoetur: lam? diyerek e .. lmln Gıerlne 

1 
• kaıançlar, •ergfler dftıtG ~Qo yıeayacıktır. edecek\lr. Besim •e Muuffer, lklıl de hlcom etmlt ve alt·ıhı 6ıt 

~ •ıaların ıoço nedir ki? ı••••••••••••••••••••••••llİı•mm•••••••••ıı-. Oıte bir mllcıdele bıılımııtır. 
Q DrAll mi ,., drgll mi y•f... TA v v AR E • .,evkalade program Mu11f fer'ln arhdıtlırı da 

e he he!.. Bealm'I yomruklımıtlar n bl 

• 
k •• 

CllUlrparkta 41 metre yOk· 
lekll"I d e 11 c bl~ parııllt kulesi 

IY•pılacıkmıı. l11lyen ntındıı 
ır h d urı ın lecrDbe atıhıı ya 
P•cıklırmıe . 

k.Gıe Oıoıın'dan rlcı ederim: 

1 
BG1le bir tecrDbe yapıcık 

Q ,.,, 
b ~ gazetelerle bedava llioı 
•••rıı o 

11 • Don, bDtila heybeti 
e göklerden yere lnlılnl ıer· 

ret111ek bl 
1 r h11la entere11an olur. 
KQ)lr'lll eıl bu •nktena mahrum 

eı111eılo! ç· d"k -- ,un ı · 

51 \EMASI TELEFO ~ 315 l Hafta içinde 5 film rlal büyllk bir tııl• arkaııaa 
vurmuıtar. Bu tecavlı karı• 
eındı Beılm yanında balanın 

kunduracı bıoagını çekmlt .e 
Muıaf ferin gGkllne ve kolanı 
ııplıyarık ona •l•rca yarala· 
mııtır. Bıçağı gGren lıf osıffer 
ye arkadaıları; Beılml patak· 
lamakıaa vasgeçerek ~eri çe· 
kllmlıler, tam o 11rada Mouf · 
fu de Beılm'la elinden bıçıgı 
almttlır. Fakat fırnt bulan 
Beılm derhal kaçmıga batlı 
mıı, Muaaf fer de peılne tıkıl· 

Bu Hafta Beyaa perdenin ınlmll Gary" Cooper ile Annı Sten 

ı L ıi:DdOD ·c~·EQ~c blE 
Bu filmden bıoka bayram g~nlui _göst~rileo ve bayramdan ev•el \'e ıoorı da dörder g6n göıterildiği 

için pekçok kimeelerin gormedıklerı ve görmek iıtedilderi filmler de ilheten göıterilec:ekur. 

Bugün, Yarın BAGDAD YOLU 
Bu filmlerden baoka bıftıo~u Türkçe tıöz.lü 1-'oks dünya haberleri de programı illte edilecekıir. 

eanslar 1ıergun 15 de cımıart<>si ve pa:ar günleri ı 3 de başlar 

••• 
ilk gezisini 
bugOn yapıyor, 

hmlr muallimler blrll&lnl• 
tertip ettiği ilk tetkik ıutıl 
bugQo l.ıdlfekahı•lne yapılı 
oıkıır, Geslyo bQUln lamlı 
muallimleri lıtlrak edeoeklef 
ve 11at onda k11lede bulun•· 
caklardır. Kdeblyıt muılllmt 
SGleyman tarafındın lımlr'lq 
tarihi bıkkındı çok de&erll blı 
konfer.nı veıUecektlr. SG'ey· 
mın; İımlr turlhlnl çok iyi 
tetkik etmlt n çok iyi mıh\ 
mıt toplımıı bir zattır. Sıe• 
onlklde konferını bitecek Ti 

döallecektlr. 

Tire'li llakkı 
Cinayetle 
alakndar değilmiş 

Tire yolunda ıeklfet yıptı&ı 

için Ağırcer a mıbkemeıiace 
gıyaben on seneye mabk6m 
edilen ve Nlyaıaı 11bte adı ıl 
tandı dol•t•n Tlre'll Bıkkı'aın 
zabıtaca yakalandığını, adliyeye 

verlldlğlnl ynmııtık. J 3ıi0 ıe 
neılnde Tepeclk'te Ttre'll Bak 
kı adındı biri; brıeını Gidi 
rerek kaçmıotı . MOddelumoml 
Ukçe katilin; yakalanau 1'1re'll 
Hakkı olup olmadığı nokt11ın 
dan tahkikat yaptıralmıı ve 11e 
tlcede bu adım olmıd•I• Hl• 
,.ımııtır. Fakat Oıkkı; gıyab•n 
ıeknetleD on ıeneye mabkı\ra 
edllmle olduğaadın Tire'ye gGn 

derllecek Ağırceıadı mubakemed 

tekrar edlleceltlr. 

Mahkôm Oldu. 
Ktmılpaıı 'nın Yukarıkızılca 

köyllnde bıınamcı AU'yl; met 
reel ipek adıodıkl kadını kıı 
kanmak yOzllnden ipek ve ar 
kadıtı SDleymıolı birlikte eaa 
ve cefa ederek GldlreD Alı'al• 
mahıkemeıl aıırceaıdı netice 
lenmletlr. Bundan enet mıh· 
lemece Alt 12 ıene, İpek 7 
ıene ve Sftleyman 6 aeae ıtır 
hıpıe mıbkdm edllmlılerdl. 

Temylı mıbkemeıl All ve lpek'I• 
craalarını taıdlk etmlı, yalnıa 
nk'ı eenaııındı SGleyman'ıa 
yııı n11ırı dik kate alınarak 
cuaııaın ona göre tayini için 

nıkıı kararı vermlıtl. Bu ki• 
rar Gzerlne S01eyman'ın ı19r· 
cuadı yeniden doratmaıı ya· 
pılmıı. enelce 6 aene tayla 
edilen cea111 nka e1Da11a«la 
yııının klçOk old"la auarı 
dikkate ılınrak 3 1eae1e indi· 

rllmfıtlr. 

Kezalaı-da sJrfe· 
dilmiyen havaleler .• 

1935 ıeneıl tabalıatındaa 

k11ılara gönderlltn, faklt ıar· 
dllmiyen baH miktarlarının 
geri ılınmak Dıere blldlrllmeal 
-.lllyetleD bOıftn kaaa kayma· 
kamlıldırına emir edllmlıtlr. 
Mektepler için verllmlt olan, 
f•kat ıufedllmlyen ba Hlelerd• 

ıerl ılınacakt.r. 

mııtır. Beılm koı• koıa Kara· 
tHtt• ıeblt Fahreddin karıko 
lunı llılca etmlı ve arkaıındaa 
Maaaffer de yellıtlgl ııracltı 
elinde bıçık oldata bıUe 
bekçi tarafından tutulmaıtat. 

Beelm adliyece tHklf edil· 
mittir. Tahkikata mDıtantlkllk· 
çe dnım oSnnacaklır. -

ı-ayyaıre snınemaso 20 Maırt Cuma Günü 

ALI BABA Mevzulu hiobir gece masallarından alınan Tnrkçe sözlft Mesut 

Cemillio enfes bestelerile sftslenmiş bOyllk şark opereti 



Nn~1eden: FAi~ ŞEMSEDDl?1 
64 Yarın 

At . HAk• • eSJfi a }fil} TOrk-Sovyet 

' dostluğunun 15 in~i 
Napolyon B~napart'ın Maceraları yıldönOmOdQr. 

İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA ' 

Gcııel Belltlot llhe eUI; 

- Seola yanında, 

kırıı gelecek kadar 
kunetll gOrürOnı . 

Pedl. 

berşeye 

kendimi 

Bayal4ta dıhyorson. 

Şo halde, bana vo mu· 
barlb kıdıolıra gene aıker el · 
blıeıl giyerek ordoy• iltihakı. 

mıza mGeaade ver. 
elo ki .. 

Görecek· 

Napolyon, gilıel kldınıo aö· 
ıftoO birden ve kat'i tekilde 
keetl: 

- Bayır .. 
Dedi. 
Ba hay1rda öyle bir kat'iyet 

vardı ki, yeni Kleopatra'ya he 
men bOtOn Qmfd kapılarını 

k•padı ve Napolyon, ağlamak · 

lar. sitemlerle dolu bir eabne 
den kurtulmak için eerl adım· 

l1rla ozaklaıtı. 

Güzel Bellllot, hıçkırıklarla 

•Alırken: 

- Andre, zavallı kocacıgım, 
intikamın mOk:emmel surette 
alınıyor!. 

Dtmekten kendisini alamadı . 

İşte, uzun gQnlerdeaberl ilk 
defa oluak, bilmeden bayat ve 
lstlkbalfnl mabvc Uf ğl kocaeıaı 

dftşftntıyordu; gene ilk defa 
olarak plşmıohk ve ıetırab 

duyuyordu. 
Buna rağmen, 4~ıkına karı• 

mP-yuı görOomemek için karar 
nrdf; kalbinden kan eızmaaına 
rafmen, Napolyon'a Ye etrafına 

karıı gtıler yaz gôetermekte 
devam elli. 

Napolyon, hareket 

gOo, gOzeJ BelJUot'u 

arasında 11karken: 

- :tana ndettlğlml 
sun.. Bunu unutma!. 

Dedi. 

edcıceğl 

kolları 

biliyor· 

Genç kadın, ba ayrılık eah· 
neelae tıbammcılle mukabele 
etti. N•polyon ilk söylediği 

sözft klf l gormüyormuı ıtbl 
llheye mecbur kaldı; 

- Unntma .• 
Dedi. Bellllot ta: 

- Muzaffer 
dOnecekılr. 

olarak hına 

Diyecek kadar kendlılnl yeni 
raya n btUyalara kaptırdı. 

yardımcı kuvvet teıkll etmekte 
idi. Bo denlı kunetl, ığır 

toplarla mftblmmıtan oıkltne 

yardım edecekti . 
İoglllı amlrıh N eleon eılcl 

ve tam zaferi ftzerioe yeniden 
Napollye, ıevgllhl Ledl Hamil· 
too'ua yıoını dl>nmftı ve ıar · 

km denizlerini ıerbeıt bırak · 

mıetı . 

Napolyoo, kavvetlnln azhğını 
blllyorda. Lilbnan'da ııyanlar 

çıkarmak ve bo asllllrden moa 
vln kavvetler elde ederek 
mevcod kuvvetini 25-30 bine 
çıkaracağını umayordo. Mmr'• 
b4klm olduğa gibi Fırat hn· 
zasına dı kolayca bakim o'a 
cağını aamyordo. 

Bundan ıoora, artık Hind 
(lzerloe yOrftmekten başka ya 

pacak bir it kılmıyor, de· 
mekıl. 

Ent, lrın, Afganhtan ftze· 
rlnden Hlnd'e saldıracak, Hin· 
dlıtao'ı baıtan bııı t:aptedecek 
eonra da yOzbf nlerce Aıyahdın 
mftrekkep ordularlle Avropaya 
dönecek ve cihan bAklml ola· 
cıktı . 

Nıpolyon'on hayat ve eser· 
lerl etrafında iyi çahımıe ma· 
bırrlrlerden M. Gaston Paııtre 

"Mıesr'da Napolyon., eıerhıde 

diyor ki: 
"Napolyon adeti veçhlle ilç 

fırkadan mtirekkeb lmvntll 
btr pfetar kuvvetlle, Surlye'de 
kendi batına harbe glrl15eblllrdl. 
Menim, çölde ilerlemek için 
çok mtlsahtl; yağmur yağmıı, 

birçok yerlerde ıu da nrdı; 

hava serindi. Aheılfıl ve ığıcı 

olmıyrn bu diyardı, bu yora 

yoı pek mtıekll olmayacaktı. 
0 Napolyon orduıonan baıın· 

dı yürftmekte idi. ~Generalin 

zayıf n eararmıe çehreal, ordu· 
da hiçbir kimseye en kllçGk 
bir şlkAyet l'Dklnı vermiyordu. 
Eplce zamındanberl Nıpolyo 

nuo ııbhatl boıolmuıto. En 
kftçftk bir hava tıhanftlG, Nı 
polyon'a Hrsıyor, nezle yapı· 

yordu. Epeyce ıamıodınberl 

hararet ve humma içinde Ok· 
eOrft} ordu. Fakat bu b11ta n 
nahif vOcoddı çelik bir irade 
vardı. Baatı, yergan olmasına 

- Baıtarafı 1 ci sayfada -
kalkınma hareketlerimize kırı• 
gösterdiği eamlmi sr.mp:ıtt ve 
yardımlar, TOrk milletinin ta· 
ııdıAı dayguyo gftn geQtlkçc 
daha 1rtırmaktıdır. Ferdlerl 
olduğu kadar cemiyetleri de 
ba~lımakta mOtekabll btıentı ol· 
yet ve menfeatlerln oynadığı 

rolQ berkee takdir eder. Onbeş 
yıldır en kClçOk bir Arızaya n~ 
ramayan ve blllklı hergftn kov· 
vetlnl artıran bu dostluk, lkl 
milletin dahi eef lerloln don 
yaya, gene dOoya beeabına he· 
diye ettikleri -.o gftzel eeerler· 
den biridir. 

16 Mart, bizim kortuloı ve 

kalkınma 11vae1mızdı bO.ytık 

dosta karı• doydoğomoz ııaml · 

mi duyguları n en iyi bağlı 

Jıkları teyld eden bir tarihtir. 
O bağlar ve o daygolar ki, 
ğftn geçtikçe, hiçbir tesire, biç 
bir h4dleeye kapılmadan en 
kuvvetli ıekllnl almıehr ve ala· 
caktır da! 

ANADOLU 

Alman'ya Ren'i 
Boşaltmıyacaktır. 
- Baştarafı 1 inci sahifede -
gazetelc:rl cihan om o mi el kd 
rını ıesklne çalaemakta ve ayni 
zatrlaoda Londra'dın gelen ha 
berlerl ıolbpeneraoe bulmakta 
darlar. Gu:etelnln bir kaemı, 

Loodra mQzakerelerlnl bO.yGk 
harflerle "Kollıler oyunu" diye 
yaııımaktıdırlar. 

Alman gazetelerinin neırlya · 

tına gOre Londra mftsaluıratın 
dan hiçbir ıey çıkmıyacaktar. 

Bitler matbuatı, Almanların 

Ren roıntakıe1oın tıbllyeıine 

hiçbir veçhlle yanaımıyıcalda· 

ram yazmaktadır. 

Doyçal Ceytuog gazetesi: 
"AlmAnlarıo edkdn ve ıulb 

penerllğl Ren hnzaııoı dıha 

fazla ıeker göodermemeelle H 

blttlr. Gönderilen miktar, lhtl· 
yıçın çok dooundıdır. 

"Franeı, Lokarno muıhede· 

einl Sovyetlerle mleak akdet· 
mek ıuretlle kendisi bozmoıtur. 

Demektedir, 
Alman gazeteleri: 0 Solb lı . 

tiyenler bakkımııı tanımak ıa· 

retUe mOzakereye bıılıyabllir· 

ltalya-Hahee Harhı 

Italyan'lar Şimalde ilerliyorlar. Gt~ 
yani'nin De Taarruzu Bel leniyot· 

1orl 
ltalyan Tayyareleri, imparatorun Knmpını Atı) -

Yirmi Habeş'i ltalyan'lar Kurşuna Dizdiler· ı 
bit 

Roma 14 (Radyo) - Şimal yeni ltalyan taarruzu devam baelayan ~iddetll de ~ 
cephesindeki İtalyan kuvvt:tle etmektedir. bombardımanı dOll ı'ııl# 
rlnden birinci ve Oçtıoca ko Bir erltre menbamdıo alı · etml11tlr ve Graçf::ı 1'~~ 
lordolar, mukavemet gösterme· nan haberlere göre, Italyao'lar bir taarruza geçili dit· 
den Asaogl gôUl ve Sokotaya büUio bölgelerde n bllbaeea doğu zannedlhrıe~l~de~I f 
doğru llerl«'mektedlrler. Habetı Amba·Alajl bôlgeılode ilerle· Royıer'lo Oeas e 
orduları bakayaeından bazı mekte ve elmdiden Asaozi gö· biri blldlrlyor: 2, ,.,ı 
kuvvetler de mukavemet gös liloe yaklaımıf bulunmaktı· Korem eebrlne ,o 
termektedlrler. fanda iki bo[l)b•rdıOI / dırlar. 1 bO 

D n F L 1 yapılmı11tır• BlrlOC 1 "' ' un eoaroa mınıa.aeı Ş· Sağ cenah açığında bir 1 ol· " ,k •1 • 

gal edllmlıtlr. Borada bO.tftn yan kolu Habeşlerlo iaşe men· manda ltalyao oç eıerl 
k,. 1 b IA vadisi ve civar ıep l~ uy er ve mo so ut yanmıe ve bılarındın birini kesmek için 111rdıt· 
harap edllmfı bir halde bu· Mısır eodamna bir kıç kHo· bombaya tutaıPe 4te•d 
lonmuetur. metre mesafedeki ı..:ervan yolo· dın olmısk Qzere rıı oıe• 

Mlllt ıball, rQeıa ve papaz· nı doğra ilerliyor. vardır. Elli dakik• e çı~ 
l 1 l l b dl l l k 

bombıırdımrıoa (lç 
0 

er ta yan arı e ye er e ar· İtalyan kıtaah ke11 Takazze ı' 

•ılamakta ıOt vesaire vermek· nehri Ozerlnde de az çok ller· etmledr. ı rto
10 ı 

v İtalyan ııyyıre e ır" 
tedlrler. lltlcalar devam et· lemek.tedlr. İtalyan uçakları, pı01 

imparatorun kaili f ot· 
İtalyan genel lltırl hattanın randan ıtıphe edllJ.

0 
f~' 

Londra 14 (A.A) - Royter ötesinde görtUen Babeı muha· F.rhre kayooğıO od• 
mektedlr. 

ejaoıı blldfrlyor: rlp goroplar1Dı bombaya tol· telgraf 18• yol fo~ıı•'' f ~ 
Habeşletım'la ltülyı arasında mak eoretlle btıtQn cephede elll ltal;an 0111ele!~~oıl 

doğrut.lın doğraya lbzar1 bırıe ileri harekeıloi kolaylaetmnak· ve yeri aolaşılaO 1 ı• 
mOzak.er"lerloe başlandığı şa tadır. Şimdiye kadar bu bıre · Habee'll Italyao'J•f,d• f' 
ylan Adls Ababa'da ve Roma'da ket hakiki mukavemetle kare• · gbleudlklerl OJllğ~~oJffıe 
kafi olarak yılanlaomı"thr. Bft laşmamıetır. nırak korşooı dlı de •" 
tftn şimal cephesinde baılıyan Cenup cepbeelcde evvelki gftn Bunların ozerlll ıtf t 

obte 

1 l 
'd v den çaldıkları ili ta ya, Avrupa a aziye- para bulunm0~10r(;\")/ 

Mogadlıyo 14 ıW11 
1 ,.. 1 • M •• • d G •• •• T va kanetlerf P 
0 ıJ•btl 

tı usaı o ruyo r. derece artsrıl11J1e111 • ~0 
ı rf oe ' 

-------- çete muharebe e d•ıılır 
Bu itibarla 13 ler Komitesinin Lon .. tçın Itaıyan kolll•:u ti~ 

dra'da Toplanmasını istedi. 
Londr1, 14. (A.A) - Royter ıjıneıoın aldığl bir habere ıöre, 

milletler cemiyetinin 13 ler komitesi İtalyanların talebi Ozerlne 

gelecek hafta Londra'da toplanacaktır. 
İtalyanlarm Habeılstanla mobaaamatıo tatlll lçlo mflzakereye 

glrlollmeelol kabul ettikten sonra balen A vrupa'yı legal eden 
eaaelı meseledeU teorlkl me11lslolo ehemmiyetine binaen vaziyeti 
kendisi için mOBSld görmekte olduğa bildiriliyor. 

••• 
Madrid'de Yeniden Kan

lı Hadiseler Oldu .. ________ , ______ _ 

illerden çete ıeŞ ı•bııl ~ 
haelarını JtalY811 b•"' ~ 
çlrmlıtlr. Iıaıyııı ~·d'1 

lerlolo faallyetllle de 0( r 
rak Oabee'let gOO 0tt11~ 

et 11 "f" mevzi değlıtlrlll ç.111 

dllerlnl koroa:P•ğ' I 
dırlar ) .,,,., , 

Roma 14 (A·ı\ 8•~~:1.-
t1eıl; 6"1 hava kuvve 0et er 

boY&J ~· V estro ıoya doğtO ( 
olup cenuba 1ıtrl0 .Al 

k ,,e t"' 
hazırlanın ° (fı:ırdO , 
bombımanlarlle de ft' 
Okıobell b61gesto ıırotoıO 
Habeş tabıld&ll g 

Nıpolyon'un kovyetl Kleber, 
Lameı, Reymlye ve Bon h 
mlndekl generaller komanda. 
sındı dört fırka ile Mora ku· 
mandaaıoda bolooao silvarl 
ılayından ibaretti ve yekun 
ltlkarlle onbeı binden fazla 
değildi. 

rağmen gftnde 20 fer1ah aıeaafeyl 

at Qzerlade geçiriyor, hafif bir 
yemekte11, az bir uykudan sonra 

gece yarııı uyamyor; kAtlblerine 
yazı ve emirler dikte ettiriyor, 
hiçbir zaman yorgunluk eeerl 
göstermiyor, yorguolaklın ılkA · 

yet etmiyordu.,. 

Gazete idarehanelerine, Kiliselere Sevkiyat difo' 
Almanya 250 Bin Saldırıldı. ölenler de Var! Devanı f; aro) /, 

4 (R11 ~t 

Asker Sevketti. Madrld 1( (Radyo) - Dan Mıdrld'de boyıık kıuııklıklar NıpoU 1 ,s~er ~fı 

ler . ., demektedirler. 

Boodın baıka, amiral Perre 
kumandasında, Eboklr felAke· 
tinden kurtulmue dört gemiden 
ibaret bir deniz konetl de -ANADOLU 

----.---
Giinldk Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rüıdil ÔKTEM 
Umumi neeriyat ve yazı iıleri 

mildiirü: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

f:ımir tıdnci Beyler aokağı 
C. Balk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
YıllaAı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

•ylı!ı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için ıenellk 

abone ücreti 27 liradsr. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -GOnd geçmit ndahalar 25 kuruotor, 

_,ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Hareket lptldılarda iyi gitti. 

- Sonu Var -

Romanya 
Eski Başbakanı ...... 
Orta Avrupa vaziyetini 

nasıl görnyor? 
Viyana, 14 (Radyo) - Ro 

manya'oın eabık ba11•eklll M. 
Maoyo bir malikattı 1:001 dı 

vaeı Qzerloe beyıoıuı bulu· 
narak: 

- Ktıçak llllAf ile merkezi 
Tona devletleri araeındakl ma 
zakereler bize gösıermlıtlr ki, 
A vultorya ve Macırletao ltıl· 
ya'yı bı~lı olarak hareket et· 
mektedlrler. Bu eeae dahilinde 
de ılmdlltk ozla11ma lmkAoı gö· 
rO.lemez. 

Demfotlr. 

-Ba~tarafı lci sayfada -
aebrlerl cızerlne bOyök bir 
zafer kızanmıı ve 4000 kızıl 
Çfn askeri öldOralmftetftr. 
Almanya'nın sevkiyatı: 

lıtanbul, 14 (Ôzel) - y,,dı 
mrrtlın beri Almao'lar, Ren'lo 
ıekerllkten tecrld edllmlı olan 
mıntıklıına 250 bin askerle 
kOlllyetll mlkdarda top, tank 
ve mftblmmat göndermlılerdlr. 

Rusya · çeko~lovakya: 
İetaobol, 14 (Ôzel) - Al · 

mıo'lınn Ren'I işgali ve bit· 
terin İngiliz teklif terine ver· 
dlğl cevap ve bllbıesa nalknoda 
Rosya'ya k1rıı kullandığı llean 
Clzerloe Sovyetlerlo Çekoslovak· 
ya'ya asker gönderdikleri bak· 
kında bazı habdrler gelmektedir. 

Arnavutluk ta 
isyan nıı Çıktı 

letanbol, 14 (Ôzel) - Arnı 
votlukta lsyau çıktığına dılr 

haberler gelmektedir. 

olmuıtor. Müfrit ve lhtll41cl Pollar, Naeyon gazeteıl matbaa Te vapuru, bogiiO poğ0 
h 1 d E d b 

alarak buradııı:J 
ldarebaneelnl la rlp etmloler, ıyn zaman a 1 e at gazetesi 1111tr· boreket ela:P v 
muharrir ve sahiplerini de yanlamıelardır. Madrld'in merkezi • 1'9 
mevkilerinde bulanın Sen lgn11 ldllseeine de ateş koymuolardır. Ci cı ,,,.~ 

Yapılın diğer nıımaylelerde birçok dükkAolar yığma edllmlı uıt9 · 
birçok ıllAhlar ıtılmıştar, Sivillerden bir kişi ve bekçilerden bir Habeş'lct diJıJ11• 
ktıt ölaıüş ve 3 klel de yaralınmıetır. Mıdrld polis müdilrft M. tahliYe e dfo) J 
Mayon kabine releloe letlfaeım vermiştir. · ( Jlll ıt1 

Bo nO.maylılerden ıoara, bogOo e6kunet avdet etmlı ve nık· Clbotl, 
14 eıtl'I"" -pi•~·"' 

tiye vasıtaları loleme~e baılamııtır. Naslba'nuD osr•r oı• i 
t • t Ctctkı ve bl!fl' jıf 

lngiltere Yeni 'f ayyare- h·;:··~:~~~",,:':~~;.1 

fol! ı• •• 
• • ksyoakları, abeeıet ıf'" 

ler inşa Ettırecektır.. :~:ı.:~:;a~n b11~');fi· 
Yeni Milli Müdafaa Bakanı Seçildi •. Piyes Nfileesİ· 

Londra 14 (Radyo) - Slr Samuel, milli mftdafas bakanı ee· mizin GeC / 
çllmletir. Slr Samuel ma:of bir zat olduğundan avam kamaraeı 4 (Ô'el) ~,rf 
tarafındın hOsna kabul görecek\lr. Ankara, 1 ,.ıode ,,fi~ 

• gal"e I' 
Yeni bıkanıo nzlf,sf; mlllı müda~aa tılerl arasınd• ahenk ve şehrimiz ırııfı j~'Pe~ ~'/. 

lotlıam temin etmektir. Bu bakanlık baıvekıileıin sağ kolu me· yes mtıeUlf geC ,,.o~ 
b N ddlD "" ~ 

sa esinde bulunacaktır. met ure ıpıet ~~·~ 
Loodra 14 (Radyo) - Deyll Ekpreı gazetesine gôre, loglllz ve birçok b&~erl b' 

hın bakanı mtıteaddlt loglllz fabrikaları ile yeni tayyareler hayat ve eser 
inşası hakkında mukaveleler imza etmtvtlr. eôylemlşlerdlt· 
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a ancı gazetelerden Bugün -
Bir Dav_a_:---,----.,S_ö_mürgecilik. lzmirsj.~t"' 

__ ,,..__,,..,..,....~~~~..-... b 
iflas Etmiş 

Amerlka' oao taDJnmıı mohar· dnletlerloln elindeki ıOmQrge· saruretl de yoktur. ÇQakll ım K.S, (\ Takım· 
rlrlcrlnden N atan yel Peffer, tere dr&ll, l>ııka devletlere aııddelerden apcak bir iki ye· 

Bu 1ayede, dabı ıafak ıO 
kerken, f lrarllerl gOtGrmekte 
olao Franııa nporu ıçık de 
Dizlerde bulunacaktı! 

Bunun için, arab ne yapacağını 
••ıırmıı bir halde, ne ileri, ne 
de geri gldemlyerek olduAo 
yerde kaldı! 

Harper'ı Magaalae'de yazdığı tabi derli toplu yerlere gOç re mlabaeır •• dlpyı plyır )arı Kartılaşacakl 
bir makalede diyor LI•, mektedlrler, 1a11ada flıtl teablt eclllmemlı L .._ 

"' BDgDD AJnDc•k 11,.111a"" ltalya'nın genlılemek lhtlya Bundan dolıya ıômllrge im olaa pebıdır. BOl~e lllderlae dnıaı ,c11ı~oeli· 

BGtGn iılerln umulmaz de 
recede yolunda gltml' olmaaına 
r•ğmen Balfl bey, firar ltlnio 
hAdlıeıb: nlbıyete erdlreceğln 
den korkmakta idi. Bir elbet· 
ten joa TOrk'lerln lst1Dbul'a 
glr1aelerlndea korlı:.ayordu. jon 
TGrk'ler I1tanbul'u konetle 
ltgıl edince hiç ıGphesla tiril 
idare llAa edecekler ye npar· 
larda da sılu tıbarrlyat yap•· 
caklard1r. 

Ve, ani olarak ıllAh ıeılerl 

tekrar bıılayınca, arabayı da 
olduAo yerde bırakarak civarda 
tanıdığı konaklardan blrldne 
iltica etti! 

cında olduğunu duymayan ka paratorloklarında beyH adımın Bogfln lçla fetbedllebllecek tir. GClaDa ep Gaemll mite ... 
mıı mıdır? İtalyanlar, bu lhtl yerlqtl~l g6rftlmes. ıOmOrgeler halyaaıa dı Alman· lı:.aıı lllt 

15 
le 1'.S.Jt . Jımlf 

yacın kendilerini faala toprıak Son yoz ıene içinde ı6mftr yanın da pekas tılae yarayı · ıpor tıkımlıra ar .. ıadı yıp•I• 
1 • ıı a •Lı dl ı L " il y rler caktır. Jıpoayıy •elince onan e e geçırmeee ıurua. e ğlnl aOy· ge o m'"' uaere ıeç en e • " L cak olııı karıılaımıdır, 

t L Çlal feıbetmek içini fethetme .. IOyor. Ioglllzler, talyanların bu Afrlke Ye Aıyo'da geri .. almıı il" s. ~ talumıaıa blrlaol 
ı .. ıa 11rledeceRI parı, normal a dileklerinde haklı oldokluını, Glkelf!lr olmaıtur. Banlaraa Y 1 I ~--rede 3 . f gibi blylk blı 
tuılar için de oradıa ı ıca ı .., • 

fakat bunun bir harp açmak içinde Blndlıtaa n Çla gibi • •aıLlı mı•IAb eUl&I lımlr· 
• • hım maddelere barcayıcae• ,, • • " 
• 

Basın pııa, lstınbul'dıkl bu için IPhPp teıkll etmlyece•lol eeaıea ıhallıl çok yerlerden 
1 

1 L ıpor•ua karıı11adı bG-"a •• 
e paradaa çok f11 • o ıca.. n •-karııı k vazlyet1en istifade ede Heri ıGrQyorlar. Fakat kimse gayrlıl ı6mClrgeltttlrmek lçla belki de lf lln yol ıçaoaktar. netice ılıca&ı belli d"illdlr. 

re'k Çıoakkale boğazından da ~enlılemek ihtiyacının ne de· uygun olmamııtır. Dam maddeyJ 1111n ılmık Bayramdı Beflkıı .. kartı eyi 
hiçbir ıebllkeye uğramadan mek olduğunu, yahut bu keli· Şark Afrlkaıı'oıa 11hlllerlnde ıuretlle tedarik etmek, ea aeaı bir oyua gftıtermege ma.,ffak 
geçıl, gitti. mede gerçek bir mAoa bolu· kaç hılyan yaııyıblllr? Nala ıekll olman bile en emin ıe· olan bu iki takımın baglnkl 

Feride ıuhan, ıevkethi , kod· nop bolunmadığıDI eormıyor. Gf'r· ıunun fazla olduğunu sOyllyen klldlr. lurıılıemaları elbeıte ki beye· 
oıger cihetten df', dôrt ta· 

raftaa ıaran mıkuı tıler ftze 
tine Bamld'ln bfttGn hiddet 
•e tlddetlnl f lrar eden dama 
dına te•clh etmesi de mGm 
lı:Dndft. 

retlu baba11oa Hasan p•ıauın çekten herbaogl bir memlr.ket, bir Anupı milleti dDnyaoın Snmarseler fethetmek lıe yıl caa n ıltb uyıadıracaktıt, 
hıyaoeı ve flrar1nı, 11raya ye gcnfılcmek ihtiyacında mıdır? bGtQo sômGrgelerlol ele geçlr1e aıs pabahya mıl olma11 töyle it. S. K an, ballbasırda paaa 
tlıtlrmeal llthnftmhal'ln reza K•bol edelim ki bir takım gene memleketlndekl nafuı donun, hiç te emin bir it de hlbulle bir dereca farklı •• 
letln, n1okôrlOğftnO bıttA araa memleketler, kendi nufuslarını ıaaylktoden korıulmuı o!m11. glldfr. GGaOn birinde oraaın önde olın mnkllal mabalua 
bile muval fak olamadı. ÇftnkG kondl byoaklarlle beallyeml Ôte taraftan aft fos tazyiki bGtGn kazançları endOurlce edebllmeıi için, ba çetin mi 
Orıaköy'den Yıldız ıarayaoa yorlar, Böyle bir memleket ne altında bulunduklarını artır dıha GstOn bir memlebtln Hbıkayı da lı:.lıaomau IUı• 

Ham, nihayet bu 13tlmallere 
karıı ne yapmak lbımgelece 
lhıl takdirden aciz olduğunu 
lı:ıbQI etti n hAdiseleri kendi 
leJrlne baraktı. 

ne gitmek ve ne bir haber gön y•pablllr? Gf'nlalr.mek, bu sualin m•k için bir ıevlye prop•gın eline kolaycı geçebilir, geliyor. Akil takdirde pmpl· 
dermek lmkAoı yoktu, buluna· aıtk&r bir cevabıdır. da yaptıklara da gôrDIQr. Mus Sômlrge ılmak btlyen dn· yonlakıan Gm'dfof bllbltla 

mıyordu. Nasıl? Genlalemek Oç tekilde ıollnl, yılludaoberl Iıalyan ka letler, iki yakaları•• bir ırayı keeecek H lamlnpor tık•• 
Hamid de, kendi bıeının g,11le olabilir: Ya her tarafı hkla danlara nGfoı artırmalara Hlık geılrebllmek için bôyle yaptık ı•mpiyonluta en kunetll uım· 

• 
ılne dOtmOt bulunuyordu. Tıç edllmemla bit memleket ahr Vd verir durur. Şimdi lee ço~•lan lıra n111rlye1lnl yarıtayorlır. zedll&I koJmaı olaaaklır. 
ve t•hl, hatıl kıymetli hayatı fazla ırnfoaono oraya gönderir; aClfus lçln ıOmClrge almak 1A F• ... t bu teori, hakikate hiç Ba ml•bakadaa eHI G1m 

Feride solıa~: koc•ın Baıao tehlikede idi. yahut Herllememlt bir memle. aım geldljlDI ı6yllyen keadlıl le yakıa dt~lldir. tepa • Dıaalrtpor 11ıkımları ku• 
P•tanın ve çok itimat eniği jon TGrk'Jer 31 marna ya keti kendi lhrac•tına pazar ola olmaktadır. SGmlrgelerl, kaynıklerı iti· ı•lafllGllktar . Blrlacl deYntie b1f 
Baıaflml1al'fn reaaletlne çok pılıa cinayeti rl bir ıGrlO affet rak ııeçer ve yabunı lçlr.de Ege.r genltlemek .., Nldır bulle blylk Brlıaayı'dın d• · ba,ık tıkama kartı ...... 
lçlendl we hlddetlendl, fakat mek htemlyorlar ve konetlerl lelcomemtı bam maddder botu. ganlık eımek için nafm faıla hı 1atlam •• daba emin lmp•· t.rkla ... lap olu o-tnpor 
gece waktl etrafı tellıe vermrğl de tehdlrlerlnl yaptıracak kı- nan bir memleketi ele geçll"lr. lığı ıebep gÖfterlllyoraa bu, r1torlok olmHın~ onan da eko twma Jkfaol derecedeki lakı• 
lııett :nefıloe, klbJr n azame· dar fazla glirlloflyordu. EnelA fazla noluı yerlettlr aade, umlmlyeııls olmakla kal aomlk orgaaiımaıı da ae de· lara yendikten IODll e7I bir 
tine oygaa görmedi; her ted· AbdOlbımld'ln lıt•nbol'da m~k maddeelol ele alalım: maı; ••çmıdır dı • receye kadar nglımdır? ıakım lıallae glrmlt H ea eoa 
biri ııbaha baraktı! kendisine ıadık kalan kanetl Da metelede İt•lyan'Jarın Blndtsııa, 350 mllyoa al· Şimdi ltılye'aın n Alman Aluaorda ile yıpl•A• mlla .... 

Sabahleyin. gllneı lıtanbol'on de az değildi. Fakat, ikinci ve yapmı, olduklarını tecrGbe ga· loıla bir laglllz ıOmllrgeıldlr ya'nın laglltere gibi •eya dahı bya ancak bir &ek golle kaJ· 
Yedi tepeılul yaldıalamığı bat üçllocft ordoler ı~ıınbul Oze yet be llğdlr. Bugün bu pasarı elinde bolun· konetll bir imparatorluk kor bdmlıtlr. Ba itibarla Göat•pe 
ladıtı sarada, Feride ıoltan ,. rlne yllrümtı, ve arkadan da Elll yıldan beri ltılyı bir duran hangi mllletth? İngiltere do~ana kabul edelim. 80 im ile yıpacıgı mıç, oldukça ınldl 
d L L 1 1 L 'l H J d M lıy pıratorloklar ae dereceye ka L dl ı~ lal111 Sf'ltm ı~ayı hemen birçok milli •Unet er ge mea.ltı, imparatorla kurmak ve nQfos mir ayır.. ıponya ır. • geçecek gibi görOnrne .. ıe r. 
Y•ldıı ıarayını ~noderdl. vll4yeılerlo hlı.;blrlalnden ken t11ylkloden kendini kurtarmak yarım adası laglltere'ala elin dar dıbı iyi olabllecektlr? GGoln birinci mltabıhıı Al 

... - k k b d k F L b • d l Hıklkat tadur: Yirminci 11ır &..ala, ıultanın bir mektubunu dlıılne eo OçQ lr sa ı at litlyor. 18 O den beri Afılka'da dedir. a.ıt ogun ora ı mı taaordu Ue Boca takımları arı· 
81 ld' ı { ı L h · 'I J da ıömGr•elerln nrec~AI fıy · 1D e •erecekti. Bu mek le gra ı ge meme.le ve er la Babeılstan ve Trablos'ta barb 11tın J•pon ar ır. " 
tQpta Ba11a pıı• ile HGsaG raftan hlddeı, tel'in Y•i•yordo. eımlı olan bu memleket bu Elld Alman tGmDrgelerl in· dalar tahdit olanmattar. 
IDlt l' ~ "' .., Ba bayledlr, cltye mlllelle • fa ruıletl laah edllmekıe - "'onu "ar - dua pltlndedtr. Fakat 1914 glllı'lerln elindedir. Fabl dn· 
9 

' rla birbiri ıle1blade lttltaklar e •aıaydau kaçın bu iki DaD 1 Borsada 1 yılanda Afrlka'dı elde etmlı ol gaallı:.aya ithal eclllc• ınn 1 
luı d L yapmıyıeaıını, •ldırpab19 gl rGa tutularak tenılp edilecek dufo bDtGn ıOmGrgelerde ıncık fpeAln yGıde doma o .. osaaa 
teki ba L rlımlyeceklerlal u•aeımeylnlı ide cezalandmlmaaı rica 

1 
_____________ ,.

1 
8000 Italyın bulonnyordo. ı'ıpoolar ıolı:.ar. Bandın ı•a dl 

.a. ,. l Fakat bilin boalar elde e · eualmekte idi. Halbuki yalaıa Nnyork•ıa bu K.enya'ya giren bir yarda ngl 
a_ d Hace fıyd11ı• olduğa anlıııla .,.,Um •I•, 1arayıa bir arıbı · Juasn ltalyan'•arın ıayııı banan lla kamatını kırı• altı yar ı 

1 
cak kaıuçlar elde etmek lçla •Da binerek OrıakOy uddeslnrı elli mislini bolar. japon kamııı girer. 

çık.t F olacaktır. 1
• ıkat ba aırada mötblt Almanya'yı mlıal olarak ala SöaDn kı1a11 arllk ıömGrge 

•lltb ıeılnl doydu. 1 1 k Milli gealıleme du111 artık, 
y • ım: A manya, bayak bir im ııptetmek devletlere ekonomi tutar bir dnı olmaktan çık· 0

1larda emaalıla bir kala paratorlok kurmak için Jn..tltı • t• ı•Lı lııydılar dı bı 
baı L e· •• uD u• er •e ~ mııtır. BaıOn lmparatorlak ıı1; •ardı. Birinci hıHa or· IHCln bıhrlyeılue çatmak lıte· Aıılamas ohaattar. Bltlll ba 
dQıQ aıLerlerl OrtaLxy'de ıo 1 b karmık .... ,, milletleri an· • •u m e, a yOıden cihan barbı tarife eealf'rlae, kttdl kontrol lalı: kOteterlnl tatmaı bulunu Zahire satJ1ları: çıkmıeltr. Hal b~yle iken 1914 lartnı n para ıahclttledn• raı cak AIGme H bınphla gGICl 
)orlardı. Kalabalık o kadardı, ki ç cı i lr s K s ıeoeıinde Almaayı'nıa doLuzyGı m•n artıL tl .. ••e• bıyra.ıtın ır· rlr .. 
Seu . Dl a. . . . ... "' .. ..... ., e Ooua lçla kendi yıptakları · Ilı •tının hlumlı oldota ı!OO Bu~da 7 25 7 75 bin mil morabbaını bplıyın kwnı ııklbetmlyor. 
•tıba llerlemeLte b•vftL m•ı Af JL mııı keadlmlı yo&ıltıoak bir 
kcuııı Q6radı. ... u, "' u 100 Arpı 4 25 4 25 r aa ıOmOrgelerlade aacak Ticaret, lfhk milliyet farkı daram buarlamalıJ••· 

" 48 Merchnek 5 5 yirmi iki bin Alman •ardı •e glizetmekılala, dıba IJI kıllte _______ , _____ _ 
b l\rab, mnktlnl .., vaalfeılal 480 P. çekirdek 2 75 2 75 öteki eômClrgelerde de aacak den mah daha aoau mal ede· Çekoslovakya 

lldlr11aek bo ıuretle kendlılae 155 8. pamuk 40 42 iklbla Almaa bDlaauyorda. bilen masıahıUla ellae geçiyor. 
!~e •çı~rmık için zabitlere Fe· 103 k. tatla ba. lçl 54 54 Halbuki Mattahu ıd11ının eek· Hım madde elde etmek lçla Alman tecavllzihıde 

ıa tanıa padlıaha hitaben 72 e. yapak 47 52 sealncl •e dokuaıncı caddeleri genlılem•k makul gibi gGrGle Fransa'ya yardım 
Y•llQıt oldaAo mekıobu göı arasında oturan Almaa'laran bilir. Demir, k&mGr, petrol, 
terdı. Bu 1avede ... t 'akat •ene 1 Nöbetçi Eczaneler 1 tayııı bundan çoLtur. L t L edecektir 
11D " " • • • altın, bakır, kıaça-. Ye eneae 11,:~~~:.• içinde uaba titr Hu akıam Kemeraltıada Hl Nıfuı çokluAundıa ııılanın gibi eadDıtrlnln oalır111 ede· Prag, 14 (Radyo) - Çekoı 

141, Karataı'da Santo, Keçf'cl bir baıka memleket de Japon mlyeeeAI maddeler Dserlae kona ıo .. k hDk6metl Ren dnııı 
ı y aldıa clwmrıada .. aıyeı deba lerde Yeni lımlr we lrgad ya'41ır. laca~ bir monopol, en zlyıde o eö mDa11ebetlle tlmdlllk hiçbir 
b~•kallde idi. Saray, kanetll pazarında Aeri ecHnelerl açıktır Dona ıebeb olarak Jıponya· 0 ıOmDrge ıablblne fıydı •e· tedbir lttlb11ını IGıam görme 
ta.' aıker kordona altında mu - ------ 1

- ----- nıa nukatlara bu memlekeUe recektlr. meıktedlr. 
fa .. edilmekte idi. Soı ucuzladı her yıl ne1lln altlyGa bin Ue Yalaıı hiçbir millet, kıy· Alman ukerlerl Fraan'1a 
Ba kordon 11bhlerl, Selim Son gGolerde ıGt f latlerl bir milyon araıında arttığını nakları kendi elinde olıa bD fil• ıecalı H taam• edince 

•tı111a ı• il 1 l ' 
k •az ıeılae •e mektabuaa acozlımııtar. Bazı aCltçGler ki· eı ıarı1or ar. Ula bam maddeler Gaerlne, et · Çekoııo .. kym da Fr•nN aıa yır• 
d:!•k blle Hmıdılar, kordon loıunu 7 ,5 kuaoıtıo werm,.ğe Fakat 1930 da yınl Roı . rafındaki milletleri glceadlr · dımıaa kQ18GMtır. 
dllerg:çm~ılae ~aıaadc verme baılamıılardır. Fakat ekıerlyet Japon harbındın yirmi beı yıl mekllzla bir moaopol koya Iran kon8otosluğonda 
dG e e11dl11nl geldiği yere le flat 10 kuruıtar. 8uaa rtğ ıoora cennp Maoçurl'ılnde yer m11• loglltere MalaJı'dakl b BugGa uat ıı den 13 e 

'-IDeğe icbar ettiler. men buı ı6ıçGlel' ise hAIA •il leımlı olan j•pou'ların uy111 . uçak kayaak.ıına~ ellDde ba •adar ıebrlmlı lna koaeoloe· 
bı Sei111a •I•, bu htllerden hiç tiln klloıunu 12,f> 15 kuroıtan ancak ıklyQz bin klıı idi. 80 lundarar, fakat Blrletlk Ame· tutanda Jnn Şeb1Df8hl Rı11 
Yortey •nhyaauyorda. Ne olu .. ımakııcbrlır. miktar o memleketi almak için rlka ile ulatmadıkoe bunlar· P~hlnl'aln do&am y'ıla d6aflml 

rdQ? Ne •ardı? Satın ucoılama11, peynir f I Oleo jıpon'Jarın hyı11adan u dan faydalaamaaaa lmlıta yok· mOnaıebulle bir kabal töremi 
bı Se1t11a ·~•ya gGre ortada hiç ıtlerlae de tetir etmlı H bazı dır. Yalnıı ~ıllfornlya'da ota· tar. Eger elde gıyetJtgealt bir yapılıeaktar. TOreade Vail, Ko· 
A~tey yokta ÇClakl, daha dan bakkallar peynirin kllotanu ran i•ponların 1ayııı lıe banan endllırl kanmı yokaa " bir mutın, Parti Batka•ı " Sar· 

clGlbıaatd'l ıellmhk reımlnde 30·35 karnı• aatmağı baıla yar11a lıadard1r. takım puarlarda• ılpulı •I· bıy nklll ile mayetlerl erklaı 
ga'•Gtta. L ı ı Nal ı d• ı d 

8 mıılardar. 8111 bak .. al ar ıe uı tazyiki dolaylıllc b r lanmamı... bam mı • u en bulaaıeaklardır. 
1ı1 1•ı•• lçl•do ba kodu ••· bıll 40 so karat••• uımek•• lmpa•••••luk kurm•k ba1•••• •dilesek 1ıt11ad• -ıuı•t koı.r. lsviçre mOdafaa&ı 111 

tabanaUer olabUlr mi idi? dırlar. Yıkıada Edirne huall dakl bu yaygara, balkıa yord· Gealı bir eadllUI orgınl · 
ttalOrtekGy'e d&aer1e, Feride ılade yapılan •e meıhur ~lan ınerllk doygalaranı kamçıla · ı11yoauaca uhlp olıa bir mll Cennre, 14 (Rad7o) - llren 
bl 

11111 
ile diyecekti? Kendlıl Edlrae peyalrlerladen bmlr'e mak lçla yapalar. let te ham maddeyi dlledlğl fedenl mecllll toplıamıt •e 

'ley •1alım•mıı idi ld Feride mGhlm miktardı getlrlleeetl Rıkamlar pek ilael g~ıterlr memlekettın 11tan ılıblllr. ı.,ıore'ala mlUI mldıfaRI ltlal 
•• ,.... 

1 

•--L 1 d 
•11lyetl lıab edebil.ta! lliJleal1or. ki gôçmek llllJen halk, teadl B1111elu dolayı pılm nrmek aa ..... eıe eım f r. 

ııadıkl mıçur. 

Hallı 1t1laa11nda : 
Sebıb .. t 9 daa 

ancıak ~•llblerln 8 takım• 
llklae den• edlleoektlr. Bldatl 
oya• &. S. & • lamlrtpoı la 
kımlan llUl8dadlr 8• OJU• 
Göıtepe • Demlr•por •• Alı ... 
orda • Baoa kırflatmau .. kip 
edecektir. 

Ba oJanlardaa ıoan laılkt•· 
lerl ııkamları ilkine b1t ..... 

caktır. 

Ba maçluıa ea 

ıs t• ympılaeak ola• Baaalal· 
1eJlaler - BllAI ı.kı•lara lsu• 
fllaf.-dır. Baaa Tepecl•·lt
refPN8 ıakımlın .a. ..... 
ıôlp e«leaektlr. 

Dize itme 
Kala Ye Allf81alr ıa\ımlana\8 

yaptıkları maota Kala laka•· 

nıa 1- O matlftp oldaltl ,.. 
•ılmıftı. Bandı tertip hıı.a 

•ardır. Kalı; 1-5 mıtl6p ol· 

maıtar. Dbeltlrl•. 

Ankara'da 
HeyelAn mıntaka· 
sında 13 ev yıkbrddı 

,_..al, 14 (Ôael) - Aab 
ra'u, dlJ mıbılletladekl .. ,. 

ltadla eonra tehllkell bir •• 
ram alıa ıs n beledly .. 
yık\lrılmattar. 

Rugan seyyah geliyor 
laglU• Baadırala Let7a •J· 

yıb •apara blgla l.tanlMll 
H mldllll'dea 11 ........ ple. 
cek, lagilla tebeala 150 .. ,,-

ıetlıeaekdr. S.17.W.r E .. 
•• Serp• laan .. leıla• .... . 
cekler, bir kıımı da .. ......... 
ceHoeklertllı, 

Yla• .,.. ..... ....... 
~ .............. . 
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nın 

-. /Jaştaraffi birinci alıifecJe - kerlnln duhul hıkkı olmadığı metten dOtmüo bir balı zorunda Yeni B'ir Söylev Veru•· pkumo tor, bir yl're glrmeıloe ıembollk bir cektlr. 
Başkan, ondan sonra Franea 

Ue Uelçlka'd n Ren'lo Alman 

orduları tarafındın lıgal edil· 
dlğl hakkında marha ıeklzlncl 
gftoQ aldığı telgrafları okomut 
ve kon eylo, bu mea'eleyi mü 

r;akere etmek Oıere fevkal!de 

toplandığını blldlrml~ıfr. 

Başkan, bunu mOteaklp 

s6ı0 logtlfz dıo hakanı Eden'e 
vermfetlr, 

Eden, konıey bıtkenının te · 
vekkerlerlnl krala iblağ ede· 

ceğloi eöeledikten Boora ııöze 

bış'ıyarak demletlr ki: 

- Bundan 14 yıl 
ayni Biraydı clhaa itleri 

şolmak tızere bir kere 

evvel, 

kon o 
daha 

hareket nızarlle bıkmak mftm· 
kon değildir. 

Fransa haktlmetl bu hareke· 
te lcabeden ,ekllde mukabele· 
den Aciz değlldir. Fakat, Fransa 

hftkllmetl nılyetl lğlak etmek 

ve bGebQtQn bozmak lıteme · 

M. Flanden, ıör.ftne devam fi 
ederek Almanya'nın ılmdlye ----S----J---••811--h--d-.-)-. -k---A-rtı k GB 
kıd•• r•pm•ı oıd·~· ıhıtı•· Bitler Dedi Ki: ulh çin a se ı ır en, . 0 ,0~ 
tıouk1erı .. .,m., ve geçen yıl, Mag" lu"p Lakırdısı Ortadan Kalkmalıdır. Biz, r 
uloılar kooıeylnlo hona dair 

vermı, olduğu karuı hatarıat· ramımızdan Asla Rücu Edemeyi?ı. 
mıı, Almınyının lokarno mi· ,., .. ------------------- ,. meLt .. dlr. Hkını kabul ederek imzaladı""• ----------- L d d bl btıkOoJ .ı 

& "' " Beılln. 14 (Radyo) - Hh· rerek lnıd ve anar etmeme · a.ın a a r o"' 
Şldd tll bir taaroz oeolnn6 halde hu ml1akı aene kendi Lif d Jıo AIOI' ıd 

" ler, bo gece Monlb'e giderek ildir. Zira bunu hiçbir zam:ıo mev& n e o rJJ ı 
aocak taahhfttlerlne riayet et kecdlefoe bozdo""ona beyan bl b L tten tlb• ı 

fi bir mllyoo halk huzurondı bir kabul edtmeylz. Almanya gl non, u a.ovve çok 
mi" olmak için tatbik etme etnıft ve Vereay muahedesinin h ı mlı oe 

.,, söylev vermlıtlr. Halk, Bitler'fn hüyQk bir olusun ttzylklere eyan ey e 
mf•tlr FrenH h•kAmetl a•nl 43 ftncft ve lokarno mlaakının •' 

.,, · u "' ; ıöylevlnl mfttemıdlyen (Bel,bel) boyun eğmesine lmkAo yoktur. lanmıetır. o "" 
zamanda Lohrao muahedesini dı 4 anca mıddelerlne tevfl· e · 1 " ı rtne f 

(Yata demek) sadalertle ve tid· Biz sulhu tehlikede hıra · ıt er suaı e tetir: .... ( 
tekefCOl eden .levletlere ve kan lokarne mlaakına imza terle nihayet verlll ., ~ 

detli ılkıılarla kesmekte idi. kacak ve dalma lbtllU lar do ılıP'"' p-
oluelar sosyetesine itimadını nıedenl"tle konseye dahli olan S 1 h lk hl 

11 
- Ben ne yııp "•''i 

hiçbir veçblle kaybetmlt de · devletlerin tedbir: almığa mec· öy ev in ten sonra r m · ğancak muahedelere df!ğll, hepsini yaptım· J> 
0 

,ı 
d bur olduklarını ve Franaa ile y()n Alman (Doyçe obt'rbaleı) hakka mıkron paktlara riayet· vermek, ıtmdl Atıtı• 

ğll lr. martı ile bltler'ln marşını mu kıirız. Biran için, 1914 te rft· terettüp eder.,, ) ,,, Almanya'nın yaptığı hareket Belçikayı nrdım etmeğe mO· d 
1 zlka ile beraber ıöyledl. cu ettiğimizi farzedellm. Franea Berlln 14 (Ra 11:rı·, > toplanılmıştı. BogOnkQ toplan· ve tecavQzft meşru göstermek kelle( bulondoldarını ıöylem o, ... 

Hltlrr, hararetll bir ll11nla yaptığı son muahede tle Rus · men Blyaeel çı:ıveo d lt't tamızda alacağımız kartrlar, için gösterdiği ıebepler, Fran· konıseylo~ nazarı dikkatini cel· , e r
1
., 

nrdlğl bu ıôylevde ezcümle yadan yırdım letlyecektlr. Hal · yr'nın Londra Y• 
0

1011'" 
htlkbalt tayin edecektir. BogQo Bız · So•yet mleıkı birer ba· betmlvtlr. demlotlr ki : bukl bu iki devlet hem hudut dermeBl hakkıııd• 

1 0 
ı 

için, Franıız ve Belçika dele · haneden lbareulr. Çcınkü biz, M. Flındenden ıonra Belçika LobO • ..ı 
- Bugün sulh için bahse. değildir. O zıımın, Rusya, bize yeteıfndeo vo• ,

0 
bl(P' gelerlne eôzft terkedlyorum. bu boıoıtı kat'I bir kırar ve· baobıkan, M. Vanzeland söz ıçı ~ 

derken, galip ve mağlup lııkır · ktrtı çıkmak tçln Çekoelovakya verilecek cevap 
00 Kendflerf eoa bıidlseler hık rllmesl ı,lçln Ubıy hakem mec almıo, ooktal nazarım sôylemlt 

1 
BtıO ı 

dıııoı anmımahyız. Sulh mtı1 · dın geçecektir. Bu taktirde ıöylemlyor ar. lb't• bO kında fzıhat versinler. Kendi Haine de gltme"e hazır oldo· Almınyının m-"tecnl" mevldln· h • , M o " 6 
• u "' edeıl, bududlırımııı tayla et· karıJılaşıcağımız netice, holşe· Bitler in o 

noktal nazarımın izahını Atiye ~omuza Bôylemekten çekin · de oldog·aoa nazarı dikkati 
1 1 

lı: b d .. 4 
tı m şt r. Bazl zayiatımızın Oze· -.lkltğln akınından bıt a lrşey 91 ır. d6" 

terkedlyorom. Verilecek olın medlk. ılddetle r.elbetml" ve: 1 dl 
1 

BerUo'e ı..ııt 
'" r ne 11h çektik. Kaybettiğimiz değfldlr. Fransa, bundan do · Ken ıı ı el' izahat konseyce kôf i gôrQlecek Buna mukabil, Almanya ha - Bu tecavClz Franaa kadar ol•'' • 

lnaaoları, yeni doğamlarlı l.,. layı bOyOk mes'ultyetler yQk· ıonra vaziyet 1 
olursa cihan sulhu için ohna· kdmeıl kendi imzasını da la· Belçikayı da şiddetle alıikadu r ti 

14 f etmeğe çalışıyoruz. Zira lenmlo bulunuyor. R y cık tedbirler kolaylııomı• ola· ktir ederek kendi hı•ını hare· edtr Ç•nk-" hododlarımız U '2 
'" .,, .,, • u u ' blllrıılnlz ki, Alman nOfuso, Ben, çok defa Fran11'ya el v 

cık tar. ket etmfotlr. Fraoıa ile müoterek vaıiyette · her yıl 500 600 bin klolllk uzattım ve dftnya ıolhu için d • tJ.e' 
Almanya'nın son teşebbaıft, Konıeyden Vereay moahede dlr. Bu hAdlse bizim için hı · ff d 1 cJ 1.1 ı ~ 

bir faı.lalık göstermektedir. eeaelı bir uzlaşma istedim. LA · U U ı-.ı P o" ı muahedelere bir tecavOz de· sinin 43 anca maddeBl mocl· yatı bir emniyet dnaıa lhdaa v 
L 1 b • etmlııtlr. Mcıstemlekeler meselul ne ge kin bOtün hu teşebbiialerJm ve ler-i lçı· n Ja •l f hl me..t r. ince Almınya ınn bu tecavft· .,, .. Pf 

lince, bu meseleler hogftn ol · Avrupayı yeni tekilde tanzim 
Bu ıecavftz Veray moahe· zftne ktrşı icap eden kar1rl111 Bir moıhede altına konan bıi bir tekilde halledllmeJldlr. etmek buıosundakl tekliflerim teBlO 

destntn Ren hakkındıkl ahk4 lermeslnl rica ederim. bir imzanın kıymeti bnkıdır ya'yı r f0 ) 
Karşımızdakiler, hep ken ille neticesiz kıtlmıştır. Alman ola o S mıoa Lokarno moabedeBlne tı Almanya, Ruı · Fransız pık dOokGn olmamalıdır. Almanya 
1 1 

b Lt ld , (ıt•df 
r n n aa. ı o uğoou ileri BÜ su, arsıulusal el yasada b6yQk Moskova, 1 ~ I•!'' Q mımen muhıllftlr. tını lıtemlyor ldtıe blı paktın hOkılmetl, beynelmilel emniyet b d 

8 
k 

1 
BakaO Jt 

1 - bir mevki 11hl 1 fr. unu a · ya Dıtlıler b•d"t~ 
Konseyin bo h4dlae ftzerlne LAbıy mahkemesine verllmeBloe Ozeıloe ezici bir darba vur· mes'eleoln çok muğlak olth111 bol etmek IAzımdır . .ı tarda vokobulsP,

010 

t 
nazarı dlkkltl celbeder ve İn· itiraz etmezdik. Halbuki Al· muştur. Belçika hOk6metl na h11ebile mOzakerefer oldukça Bitler, söylevine devam ede· dolıyı japoııya bit f d 

gllterenln muabeaelare göre ba· manya, bunu yapacagına kendi mını k.onıeyln nazarı dikkatini uıon ıOrecektlr. rek lktld1r mevkfloe geldiğin· elçlılne şiddetli ., 
reket esası etrafındaki 12 sene· reyi bodlle Lokarno paktını bu tecnaı azerlne celbeder ve Uloılar Boayetesl koneeyl'de, denberJ neler yıptığını, Al notHı vermlotfr. 
Jfk mesefslne muhalif ol dunu . ihlal eut. Lokarao muahedeelnl Franea gibi lcab eden muıme· önftmftıdekl hafta ortalarından k iL ı ı ı ı A '9rlll ıJ 6 manyının e onom &. ter n lt5~ 

110
( 

no bildiririm. imzalayın devlatler, Fransız Ye lenin yapılm11ını beklerim. eni bir neticeye varamıyıcak· nasıl tanzim ettiğini izah etmf~ ıt<J08 .. 
/ 
t 

Bu meı'ele tlzerlode, bogu· Belçika budotlınoın mobafı· Demlttlr. tJr. Çtlnkl Lok:arno allkadar· ve letlkbal için de taklb ede· Dış bakanı l' dfo) • 
ne kadar devam ettirilen sakft zasını tekeffftl etmltlerdlr. Dondan ıoota konsey bıo· lırı ar11ında bir ltll&f elde edil ceğl hareketin kabulanQ lale· Moek.ova, ı~ ~r:.~ı' 1 

net ve ıoğok kanlılığın gôste Almanya, (Ren) mıntıbBının kanı, celsenin gelecek pazartesi meyince, konıey de bir tey mittir. gaolstın dıf le e bı1SO"- b 
rlleceğlnl ftmlt ederim. De· Almınya'ya ıld olduğunu ileri (Yarın) gftnft 1111t 15,30 ı elde edemlyecektlr. Bitler demletlr ki: Muhammed B•0~Ueı '' 
mlştlr. sftrmek ıuretlle Lokaroo pık- talik edildiğini blldlrmlttlr. BGtQn mesai, bu neticelerin _ Biz, kimseye zorla biç · gelmiştir. Bo g · ııı"'~,t " 

M. Eden'den ıonra aôz M. tım lhlll etmektedir. Bu ha· Bu huıud lçtlmaın hitamını bir ın evel elde e :ltlmesl için bir tey kabul ettirmek iıteml Afgan doet1°k881ı1ısı'' ... 
1 Flandan'e verllmlttlr. dlse ile yıla ıs Franaa değil, mateıklb murabbaıl11 Sen Cey· ıarfedllmektedlr. yornz, bışkaluının da f lklrle · yıldöntımilne ı oeV' 

M. Flanden, uktn bir halde Lokarno ml11kmı lmr.ılayın mlı earayının kraliçe An teı · M. Flandenln pızartesl sa ılnl bize zorlı kabul eıtlrmeğe Bu Da Ne ,, ,jf~' t 
•e soğuk kınlılığını mnhafazı diğer devletler de mutazarrır mlye olunan 11lona geçmltler babı P1rlse döneceği ve vazl· kalkışmamalarını tBtlyoroz. Zira 

8
. 'fe.. l 

ederek bışkana hhıp etmeğe oloyorl11. ve borada M. Eden, M. Ave· yeti Franıız kablneelnde izah bundan sonra buna lmkAn Nasıl ır f, ~) ~( 
başladı. Kareıkl m1Salırdan hl Bilmeliyiz ki, Lokarno paktı nol ve M. Tholeıko ile kıea edeceği muhakkaktır. yoktur. Loodra, 14 

1
( cioo : 

rinde oturan Romanya dış ha muhafız. edilmezse, uloel11 bir mCllAkat yapmıttır. Londra, 14 (A.A) - Lokar· Almınya serbesılelol kazan Telgraf gazete& b•sıO~ b 
pil! li' kanı M. Tltalesko mftlemıdlyen ıoByeteslnln mevcudiyeti tehll· Ayol zımandı Rosya'nın no devletleri mQmeHlllerl dan ma~a çılıtıyor. Bonon için, kardığı bir 

1
,

11
p• 

1
1 

1 
not ıJıyordo. Bı~kının bir ta · k"Y" dtişer. Londrı Bel iri de M Llt•lnof akıam Belçika başbakanı tara· elinden gelen her fedaklrlığı hükumetlolrı ~40 b•11 

rafında Roaya dış bakanı M. Franeı, kollektlf sistemine ile bararetll bir mftkAlemede fından bleme alının muhtırayı yapıcık ve fakat hiçbir uman mof1B11l bir P 
•zıyor· "' Lh•loof ve diğer rarafıoda dı lııtlnıden muahedelere riayet· bolonmnttor. tedklk etmişlerdir. AlAkedar rQco etmlyeceklir. oldoğono YL 1'•roo ~' 

Belçlb hagbakanı M. VıoJ· e k4rdır. L hl d b L M B L devletler, Mftaterek emniyet Bitler, tekrar Ruaya'ya hO· Gazete 0 1• e ıtın ıt ıa.anı . ea. .,, r•
81

oP ,~ 
[ land oturuyorlardı. Lokarno paktının mıhfozl· te M. Flandenle konsey içti . tedbirinin muhafazHında ve com etmiş ve aon zamanlarda Almanya 8 b

010
o•r ~' oı 

M. FJıinden'fn nutku: yeti, diğer pıktlarla dı alAka· maında bir mdlAkıt yapmıttır. harbın ônQne geçmek ızmındı Franea'ya 25 yıl için bir doel· kere esası eıeP ~1 tı 
- Tecavüz sarihtir, Ren dardır. Lokarno paktıaın lblAlf, · Loodra, 14 (Radyo) - Lo· mutabık kalmışlardır. Eyi ha· lok paktı teklif ettiği halde bu edilmesi JAz•~0 ~ yıP~1Jf • 

gayri askeri mıntıkasını giren hfttiln cihanda bir aulmleal ola · kuno devletleri ar11ındakl ber alan mıbfeller; Ren'ln tıb. teklif ininde cevapsız kaldığını soy nın B. eıt1er ılğil>I bl' lf! 
Alman kat11tınıu yıphğı hare. cak ve bundan eonra diğer mftzakerelerdeu tu an.- kadar. llyeslnl temin için alınacak lemlş ve her kuvvetin fevkinde lerl lhthı el IJIÇ 
ketin ıembollk bir legal olduğa devletlerin de blrblrlerlle yıp· müabet bir netice elde edil· tedbirlerin barba mftncer ol· AllAh'ın kovvelt mevcut oldu· ve fııkat ba~1'• 

l 1 k dl l b L v-rmemektedlt• söyleniyor. Oıozbln Alman &B · mıo oldokluı muahedeler kıy · memlttir. :iöylendlğloe göre, mıyıcığı dı1oftnceslndedlrler. ğunu eöy em tı en s aa.· ., 
_;;~~~.;.;;~~;;~.;.~~~;;;~~;;;.;;.;;.~~~;;;;;...;~;;;~;;..:ı;;;~.;~~~~~;.;;1mı;.;;-.-. .. ı1.1-. .. ...;1ı..1i .............. ~~~~de:df:dı· 0,eı 

K y 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-21-
Katya'yı gOrtince, lmparıto· 

ıun yOzOnde bir memnuniyet 
lebeseümQ dalgılındı. 

imparator Kıtya'ya yaklaşır· 
iten, ıalonda fevkaltıbtlye bir 

sdk6n ve aG\.6.t buıule geldi. 

imparator, orkestrayı bir lşa· 

ret nrdl. Saray orkestrHı he· 
men Mızoıka çılmığa başladı. 

Davetliler doomoe gtbl ol· 
dolar. 

İmparator, Kıtya'nın eol elini 

tuttu, başına kadar götOrda, 

iki dıneôr, clldlı parkeler Oze· 

rinde kaymağı batlıdıJar. 

Kadınlar, kılplerlol bıfıkan· 

lar h1Barak : 

- İmparıtor ne kıdar ga 
zeldlr! 

Katya'oın pıtlak gtızeltfğlnl 

seyreden erkekler de : 

- Ne kadar genç! Diyor· 
lardı. 

Balodı olanların hemen hepsi 

de bu iki yftkeek lnaanın dan· 

eını bakıyorJudı. imparator 

mf'e'ud ve ıeo, batını Kıtyaya 

eğml~, hiçbir ıeye ehemmiyet 

vermeden danaedlyordu. Pıenaeı Lftlzln, NapolUl dilhe· diğer bir Dolgorukl preueeslae, rekkeptlrl fa ~ _, 
' 1 İhmıl edflıP,,011' 1 11 Rftyftk ve geoit salonda, rln bu itte alAk111 ne kadardı? Alekcandrı Şerylevnı yı o an .- r 

Mazorka'nın icaplarına uyarak Fakat hatan bunlar Nıpollteu meyi ve muhabbetini lmpara· eltnl öperkeD ~,; ı 
dolatan Alekeaodr, yeni bir ıbl4k ve Adetlerin Petreaborga torlçeoln oaaıl öoO.ne geçtiğini dınırrk: ebe ııe ~I a 
mQrldl · takdim eden bir dana da ılrayeti demekıl! tıhettur ettiler; imparatoriçe Jöptter 8 fı~lt 't1 

b d b 1 d l L bu prenıesl bOyQk: bir acele ken ~opbeS ~ .. mıı u ona enz yor u. Kıtya, bu dınB haıebl e ço.. • 0ıı .. 
Çariçeyi dalreelne gött1rmaş memnun ldf. Dans, bfr ıtk Is· ile ihtiyar ıteneral Albedlnııldye kıakanır. b•ıo0,dı t 

olan earay mensuba kadınlar, tezvtç etmiı, trhtlkeyl bo IU· MadsOJı 011! • l 
tlğrakı içinde geçlyotdu. retle bertaraf edebilmişti. olmağa çıheı •0- ı f 

ealonuo bir kenarında ıyıkta Birbirine bakı,larındıkl mını k 0 111 rt' ıı1 }t 
durmakta n hayret ile karıtık h l Romaoof haoedıoı, fe14ket Mazor 1 ~ ar. et~~ ı. 
b dl ı t d idil Ye liade çok sari ti. mparato haykıran bu hanedınıo oğursoz ıltıo ve ıpe bit t' ı l 

lr en te ç n e er. run Kıtya'yı kar~ı moamelcıl t••'' 4t1 ' 

Dedi kodular, mırıltılar kov· tesirinden kurtulamayacak mıydı? gazel ve 1'e•O 41ı ' 
şimdiye kadar pederane ıdde· ,i\le I• 

vet alıyordu. Impıratorlçenln dilmekte ve 611e görünmekte imparatorun ıon resmi m~t· Merkeo, eeı•~et'"'~ 1 
ölmek Ozere olduğu bir aırıda idi. Fakat bu· ilk balonun ilk reel Vera Korllovna, Kont arkodıe•0• ftl 01 1 

Sov.lofa: Lız da alblr f"~ıl . JI Alekeaodrın lnhll41 edecek olan dıneındı fmperatornn genç .. 
1 

ı " , .. tr 
k D ~ - İmparator ırtJk ihtiyar cak keııdbelt rr.'t " bu yere, bu gayri IAyı ol · kıza karşı olan vaziyet ve mua r 

gorokl allealofo kızının nam· melo:el birdenbire azami bir şe lada. Kendisine artık genç kız ve güzel ~ti..,) 
zed seçtln.ıeel hooa gitmiyordu. kilde değl şmloti. lar arzetmek lhımdır. Fakat bt·le ett1· eat•1'o~:-dfl'', 

Şu hıld,., Petrhof ve Boseo· ini olan Dolı:orukl allul bu genç kızları, ao'anni dOş · Fıkot, ce .. 
.... fblO ~ıl" 

ueya olın ziyaretlerin hederi dOımaoları için bu Mezorka maoları araemdan seçmek her fatı oıuc lf ,,, 

1 1 beklf Ye~ ..,1•'1 

NıJ>ollll gOzel kıdm df'ğlldi, bitmez, tOkeomf!I gibi görüodft. halde batıdır Ruıyı'nın billün ç n tP• (' 
Demek? Bu işte actba prtna Sarayın eııkl tetrlfatçıları, tarihinde görQlmOştür ki Dol ve sefir Ol 

Mltel nasıl bir rol oyoıyordu. Çar Alekaandrın gençliğinde, yomk~'lt'r Blhhbazlardın mO· 



lstanbul 
Gazeteleri 

e Yazıyorlar. 
İıtaabal, 14 (AA) - Ba· 

gGn de bir Ceanre mektubu 
ile (Ca•urlyet) te Alma11 meı· 
eleılrıl tetkike dnam eden 

: aquı Nadi, gGrlnlııe gGre 
°KOnka bldlıenln mlukereler 

1010 ile balledlleceglnl tahmin 
•G111kı11 oldagana, fakat aaı 

b}oaaı So.7allıt Almaaya'aın, 
Gıa. 

1 Orta Anapadakl Almın · 

•tı, Al1Dın7a'yı Ubtık, So•I· 
Yellere kartı barb gibi arsala· 
;

111
•11, eger ileride banl1rdaa 

"'•gıt t d bt e llU!Ue bitin ilayayı 

r barb ıteıl içinde yıkıp b 
""ca• 1 e•nı IG7llyor. Moharrlr; 
:kbeUa bir bırp ~ .. klad~gını 
1111 

hakkak a ... rlle 
1 

bakıyor H 

111
1
let1er111 bu ybden yeni bir 

lbltglD L le 1 yarı11na glrt,ecea · 
ti~ llbe ediyor. . 

aer!..•'1111) da bahahk ıl7ui 
Al de Aıım Uı, Fraa111 .e 

....... __ , L 

dor._
111 

- elelertnla bagtlaal 
orta lltaadaa betleamlyerek 
hOz yla doklldaklerlnl kayd ile 

Q •11 4 
loiyeıe l trapa paktlarının 
•re k •rarlarının bngtlakl 

1 fi •ıılyellnde yeg .. e ta 
ltctk Yol oldaıana llyllyor. 

illan Elçisi 
eo'Je Konuştu. 

loaclra 14 (A.A) - Almu 
iti, bqoa yanm ••t Eden· 
~ IGrlferek Ren met'eleıl 
~111dakl Alman noktal na· 

"•• dair lubat nrmlıtlr. 
,._I mabfeller, Almanya· 
11 

bir takım .. rtlarla aıker · 
•I ki lembollk ıarette geri 

da ı._,le ra~ ı olamta lddtuın 
d tlar. Ba ldclta; bealı te 

'1•e•lıtlr. 

. Italya 
111 sınıfları 
~haltına tophyor. 
~ 011

a 14 (Radyo) - ltalyı ,::•il 860 bl11 klılllk yeni 
'' llllh ala.na çağır 

Z&bıta 
·~~----.;.;.;~----~

1

•1 1 kişi 
hirlendi. 
deler,· b 

88· 

~~e yıkandı. 
"•ee1t ele 2& tı Meı'adlye cıdde 

•la111,4 •oaaarah nde otana 
•b .. ,d Olha Rlt.t ile kudeıl 
'kı,,; Meaeaaea'den ılmıı 
lelat Peralrt ylmek ıare 
ite '

1
' 11•1tleNlr. fklll de 

,.:.: kal ıurılmıı •• mide . 
t1raı ~ 19retlle Gllmdea ............ , •c111,._ . 
ta "' ••k. .. kkıada tah 

...,.,.~ıra •diliyor. 

''teetı,, Qg1111ı, : 

.. ... .... 
111111n111uıiiiiiiüiiüiiiiiiiiüİİİİİIİİNiii11t1111U111mu11iN iiiıiiıi11111111iiii• 
1 .Uavagazı l7cuzladı 1 
§ Plılrme •e 11ıtmı ltlerlnlsde temlsllk te rahatlık lıtereıenlz . ~ 

~ Uavagazı Kullanınız ~ = = S Y•pacağını• yeni teıl11tıa keılflerl • e yıpılmıı teıl111tı · ~ 
51 nısdakl bozaklutan tamir •e bakımı motıb•uııları · :;: 
§ mız tarafından bedna 1ıpll1r. ~ 

§ Belediye gaz ve saat kiralarını mtlbim ~ 
~ nishette ucuzlatmıştır. ~ = == 55 Fıbrlkamııın kok kGmGrlerlle katrH, ılf t •e kreo := 
ı zotlar1 her clbetcce bGtGn emHllae faik •e uca:sılur. ~ = MiJracaaı y eri: = - -~ Belediye Havagazı idaresi ~ - -~ ~~ s 
i\i Fa brike BGro ~ 
== -= 2294 2326 = 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllli 
Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 

M. M V. MI. al. komlıyoaaadın: 
ı Bin alrıyl• metre m•tra kıhf lıgı için knmıı k•pah 

.. r1 la eblltmP.ye konmaıtur. 

3 

4 

lhafeıl 20,mart,936 cuma g6n6 ... , onbeıtedlr. 
Hepılne tahmin edilen flıt 32760 Ura •e ilk teminat 
2457 llndır. 

Ş1rtnametl 164 kara .. M. M. ' · MlJD alma ko. dan 
abnır. 

5 - Ekllllmeye girecekler kanunun lkt n Gç6ncG mıdde
lertndekl belKelerle ilk lnınç p1raıı mektup uyı mak 
haalartle teklif mektaplannı lb•le ıaatladen btr Hat 
enel M. M. •· ıatın alma komlıyoaana •ermeleri. 

3 10 15 18 

lzmlt Mıt. m•. ıat. al. komlıyoaancba: 

l - Heptlne biçilen eder yirmi altı bin 1eklz yGı ondört 
lira yirmi dlJn bin ılbylı m•tre çantahk beı kapah 
.. rtıa ekdlmeye konalma,ıar. 

2 
3 

lbaleıl 27 mart 986 cama glnl ıaaı 15 tedlr. 
ilk temlnah 2011 lira SO karaıtar. Şartnameıl 135 
kara .. M. M. ' · Mba alma komlıyonandaa alınır. 
Eblltmege gfreoekler kaoanf ilk lnınç paraıı ile kana. 
nan iki Ye lçlncl maddelerinde y11ıh belgelerle bir. 
ilkte teklif mektaplaranı lbıle .. atından bir 111t enel 
M. M. •· Mtıa ılma komlıyoaaaa nrmelerl. 

10 15 20 25 587 

Mıt. M•. eat. ıl. koaundaa: 

lzmlr l hıcl le. M. dan: 
Dt mlr •ğ• kızı seyaebla rm 

Jtk •e eyl•m bHklıındao ~dGnç 
aldıgı par1yı muhbll bınkay• 

ipotek e1ledfğl lımlrde u kl 
cedit yeni lımet pııı e1ddeııl 

ala glrd•p ıoklgıad• Uln 7 
no. la hıneye kapıdın girilince 
bir tıılık ıoldı bir oda, kare• · 
da bir odı n bunun ıolonda· 

ki arahkta helA • e bıdeha 
matbık m•h•lll ve yın tar. 
fındıki kapıdın dııarı'çıkıhnca 
mlkt1rı Uf 1 nlu n üıt kana 
bir koridor • e 1rh tarafında 
iki odı me•cut ol1D l 300 
lira kıymetli lıbo hanenin 
mOlklyeıl ıçık artırma ıare 

tiyle ve 844 nam1rah em· 
IU ve eyl•m bankHı ka 
aanu mucibince bir def•yı 

mıbıuı olmık ,.,ılle arhrm111 
20 · 4. · 1936 P•Hrteııi gG· 
nG ıaat 11 J11 icra dılremlı 

lçlnde yapılmak Qzere 30 ,au 
mGddetle ıatalıga konuldu. Ba 
1rtırma aeılceelnde eatıı bedell 
tıhmln olanın luymetln yClıde 
yetmlıbeıtnl balurea ençok 
art1r1nııı lbaleel yapılacıktır . 

Akıl takdirde 2280 11amar1h 
kanaua gGre ıatıı geri b1rıkala· 

ca~ tır. Satıt peoln para ile olup 
mctıteılden yalnıı yGıde lklbo· 
çak delltllye ınurafı ah111r. 
lıbu gıyrl menkul Ozerlnde 
her b1Dgl bir eekllde hık lale· 
binde bolaaıalar ellerladeld 
reıml tet•lk ile blrllkte yirmi 
gila ıarfıadı iımlr lcruına 

mlncaatlert ltsımdır. Akal halde 
hakl•rı t•pa ılclUnce ma14m 
olmıdıkça paylaımadan hariç 
klhrler. 8 4 1936 tırlblnden 
hlblfeD fartDame herkeee açık · 

'"· Tılip nlınların yaıde ye
dlbaçak teminat akçaıı •eyı 

milli bir banka 'itibar mektubu 
•e 34 4065 doıya numaraılle 

l lnel lcr1 memurluğuna mG 
racaıtlerl illa olaaor. 

8 . le. No. 508 

s.y1. 1 ummım 

'11ıııııııııııııııiiiiiiiıiiiiııiııııııııııı111111111111riıııııııı111iııııııııiiıııııııııııııııııııııııi - -
EE Y emiı •ğ•çlarının böceklerden •e kurtl1rdın mub•fauıı için ~ 
== == 

~Yedikule Gazhanesiniııl - -

i(Karholineum) ·0·İ 
§ K'IJLLANINIZ 1 
- -
~ Adres: Metro Han, ~ - -
~ Beyoğlu, lstanbul 1 
iiııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11 

Emlakve Eytam Bankasından: 
Depozltoıo 

füıa No. Yeri No. ıı Ne• 'I T. L. 
l - Kalorifer Cebeci'de aıkeri baıtaaeainde blorlfrr •e ııcık 

ıu ıeelıah yıpımlmak Gzere .bpıh 11rf oıullle ek91ll· 
mey• konmaıtar. 

K.etlf tatar1 16409 lira 58 karoıtar. Keılf te fartnameıl be· 
deline kartı hltaat tabeılnden Hrllecektlr. 

------------ c.18,1 Manitı Wlcek cedit m. •eli otla c. 16 
lsmlr 2 inci le. M. dan: ı b idi ı L ..ııo 4ı. 

E• 12 50 

ihaleli 1 '1 :Mart· D36 Mh glaG ... t 11 dedir. ilk ıemlaah 
1~30 Hr1 72 karattar. Ebllmeye ~lrec"kler 2490 •yıh 
kananan 2, 3 inci maddelerinde llteaea belgelerlle 
birlikte teminat te teklif mektapl1rıaı b1tl •rf lır ihale 

c.50 •mir am ye m. t re aıpı11 ı. , · • 
Necib h1r .. nın emllk .e ey· e 44 mani• o-pras ujır mıbılletl 25 

tım baakaıındıo ödGnç aldıgı 
par1yı makabli bankaya lpo· 
tekli balanın n geçe• mene 
y•pılaa ıatıe; 2280 aam1rah 

.,. 20 00 
et 20 00 

nıtlndenden en geç bir Mil enellae kadar M. M. v. 
,.ha almı komltyoaana nnlaler. 

569 3 8 11 15 

lzmir harici Askeri Kıtaata ilAnları 

klnuna göre tecil edlldlA'I hıl 
de bir ıene içinde blrlnr.l tak· 
ılt borç ödenmediğinden ıon 
te k.t'i olarak tekru mGHye· 
deye konan lımlrde kar1atlaa 
da daat.,pe ıohgıada yeni 34 

btanbalda dealı lnuım 11tıa •ima komlıyonandan: Tabmia 
edilen bedeli 22000 kllo olaa 20000 kilo yatıkhk yGn 18 mHt 906 numar1h te 4 katla betoaarme 

" binanın alt kah tamamen boci 
glnO•e ratlayan ~r .. mba glnl ... t onda kaıımpı .. komlıyoa ram blrtncl te ikinci kadın 
blna11ada puarlakla ıhnacakhr maHkkat teminatı 165 llrad1r. 

1 L ı ı l ayni tertipte Gçer oda matbak Şartnamelln gôrmea it yea er bergOn n pHarlıAra lttlrlk •de • 
'LI L-111 LL. "' "' beli •e kıımı hamım olup cea er '"' gGa n ıHtte muHaaıt temlaıt IDakbaı •era mek· 

tapl•rtle koml1Jona baı •armıları. 676 4 inci kat tarıça olan 
.e 8000 Ura luymeıll bu bl-

lıtaabalda denla lnasım ntın alma komlıyonna'dan: T•hmla nınıa mOlklyeıl açık arhrma 
edilen bed-.11 6875 llr1 olan l 2500 metre paılıka 18 ıareılyle .e 844 namarıh em· 
mart 936 glnOne raltlayaa Çlrfamba gGaa ıaat 15 de ıak ba k k 
urlık mredle ılaucaklır. llankkat teminatı 515 Ura 60 rD •e eytım n ... anana 

a mucibince bir defaya mahem 
raftu. Ş.rıaalDellal girmek lıtlyealttr hergln •e paurhAa lıtl olmak n bt'f 1rhrmHı 20 
rtk edecekler belll gla •e Matle maHkklt teminat .eya mak 
baılartle komlıyo111 baı •armalar1. • 

677 
4·936 Paurteıl ~ClnG uat 
1 l de lzmlr hGkd111eı koaığıa · 

l1tubalda deala lnua.aı 11tıa alma komlıyoaandaa: Tıb d•kl ikinci lcr• d•lreılnde 
mla edllea bedell 27225 lira olan 3300 adet bıUealye l8 y•p•lmak Gıf're 30 gGn mGdd· 
mart 936 glnGnl rutlayaa Çarfamba glnG Mat 11 de ki· etle ıatahğı ko aoldu. Bu ., . 
ea•pe .. da komllyon bla•ada pHarhk ıaretlle ahnaeaktar. Ma ı~raaa netlceılnde lltıı bedeli 
t1kkat temlaatı ~O' l Hn 87 karattar. Şutaam .. ıaı gôrmek her ne olurM alına kıym•tlne 
lıllyealer hergOa •e paurlıl• lıılrtk edecekler belU «Gn •e 11. bakdmıyank en çok Htıranın 
ette matakkat temlaıt weya mektoplulle komlıyoaa bıı vurm• 

c.44,1 
c.45 
c.109 
c.B.l 
c.110 

.. .. 
.. 

.. 

.. 25,l 
22 

11 ıaltıa m. tedlklye ı. yeni 36 
abmet ı~a m. blrlnlcl kordon depo " 2.2, 1 
mınlM attar boca m. kaya alın ı. 

UGkkln ıo 00 
eY 25 
n 40 
depo 1000 

c.43 
c.29 
e.15 
c.39 
c.40 
c.56,11 

.. ç•pr11 Mgır m. 23 et 

25 
45 

c 88,4 
c.105 
c.113 
c.13 
c 33 
c 38 
c.27 
e.96 

"' ıaray mahılleıl GıGm p11arı 

c. ılıybey hendek kab•e H 

kobry•h arla cddeml .. ıram•ay" 1025 l•j 
Gçlntl lı:arat•ı bılll rlfat pıtı c 233.235 
birinci lordon ıamaa lıkelul mimar fi 
kemalettla c. Gıt kat k6ee odalar. 
akdenlı mahılle1I 11gHI balt1rı" 4,8 
taran (menemen) caddeıl 6 E. 183 Y. 
ıydın cama m. ortı mıbılle c. 
MHIH bôlcek Cf'dlt m. 85,8 316 it. .. uny m. usaD yol 7~ 

targatla ka•hPı yenice mab•lleıl 

ukl klll1e ıokak bllret •8a 554 
lsmlr kakaryıh arla cllldeıl 985 

EıH No. 
578 Bayr•kh Mbil caddeıl 6,10 
288 b11kır bedeııealnde ba11n bocı m. 39 

ml~HI 35 
et 20 
et 60 
et 45 
odal1r 75 

dlkkta 40 

e• 40 

e• 15 
e• 25 
e• 60 
e• 84 
e• 20 
e• 60 

klh•e 20 

dakUa 17 50 

857,1 oruç relı m. çirkin ı. 28 nln alt kah 20 
370 oımanlye cadd!! ıl heeaın hoc• m. 16 dGkUa 20 
226 .. c. kara oımaaoğlu bıa 26, 15 dlkUa 20 
85 7 ,4 oruç relıı mıhalleıl kirpi 10bk 17 n J 5 

701,l.A. karatat 9 eyh\I 10bk 118 H 20 
701,2.B. .. 9 .. .. IU n 10 

L_ tedd.elade Tnf lk ............ 
a lıl Da •ı laot laalde 
.. .._'-lafa utla Maatıfe; 
'-kı, dvaa.... .. ... ,..,. 
•r. 8•dltlndea tatal· 

Gserlne lbıleel y•p•lıcakllr. S.ııt 

.ı~a~n:. ~~~~=~~::=:::-~~~~~--~-~6~7~- ptıln parı ile olup mGıtertden yal. 
Etme mahkeme batkttlpll· olmadıgındau mebkemece tatıl · aıı yl:sde Udbaçak delltliye maı 

6 d•kktn u.o 1010 kıMp bı11r tlrltçller çarı••• u u 

727 göstepe mııııh caddeıl 258,428 et 40 

" '°*'Ya11fa,.. 

:';'llkıe , M-.ta ogla 

~il "S>eelk 'te ft,tld otla 
d'de :llq All •• Ali otla 

lll'de lb lrer bu;ak, lkl~ı· 
it '•bllD o•la lımall'de 
.... b " 
lakıba alan•aı •e laıkla 

ı. ta baıl••m•ttır. 
ÇQlı,.,,.,,. 

'l•d . 
oAr---'••da Ata lokıtanda 
~ 11 l\,r .. ı Perella yedi 
..... ~tf ııade hlr ceb natl 
--,tır. 

Aindea: m•ına k1rır terUmlı olmakla nfı ahn1r hba gayri men· 
lamlr'de emniyet otell m6ı· icra te lfltı kananana tnflbn kal 6aerlnde herhangi bir te· 

teclrl lbnlalm ile hallnel ma· •ç.k 1rtarmıya çıkardmıttır. klltje h•k tıleblnde ballpaıalar 
ll7ealn mltterekea ılhıı tuarraf artırma IS ·4 936 Çarflmba ellertadekl reımf n•lk ile 
laraada balanaa Etmenin elt1nlar1 ... t IS tea 16 ya kadar •e o birlikte yirmi gla adındı Jı 

maballeatnde t1ki •8• Nly11t gan hedell mahımmflala ytlsde mir 2.acl lcr11ıa1 mlracaatl1rı 
7 5 lal balmacLıh kd lhamdır. ALıl L-f de bıklan 10la H ôal 701, a kuı paıa e· tı lrcle • ... 
ikinci arllrma 30 4. 906 per· tıpa ılclllace mahlm olmadak09 86le7man ile mahdad içinde " 
tembe g8n6 IUt 15 tflll 16 ya paylaımadao hariç kabrlar. 8·4· 

bir kayu H iki oda, iki de 
pota balaa•n •alı te elek ter 

tlbatı olmayın 3 ıatb Ye bllak 
lltoa marka Dormal 35 beygir 
kanedade gHGHn H meaotla 
mltellarrtk tamire mnhtıe 9 ! 2 
baçak lln bedeli mabammeall 
Ua dellrmeel•I• ıaktl•I kıbll 

kadar Etme mıbkeme kalemin 936 tarihinden ltlbllren ıartaame 
de yıpılaeak11r. Taliplerin bana berkeıe açıkc.r. Talip olanlafln 
•ld doeya •e tartnameyl ıs ·3· 1G•de yedlbaçak teminat ıkçeıı 
936 daa ltlbareo her gln Eıme •ey• mlllı bir baakı htb1r 
mahkeme bıtUtlplltlnde gGre· mekhJbu te3' 18676 doeya aa· 
rerek •rhrmıya lıtlnklerl n auırıılle 2 inci icra memurla· 
geninde bnlaıunaları llta ota ~Da nıarac81tları Ula olunur. 
au. ö70 8 . lı No 165 

1000 oruç relı m. çirkin tokak 11,21 nla 96,35 bfMeel 10 
34 ı yol bede1tenl eenlll h•a 54,4 mığ111 8 
355 br1•1•ka alıybey h .. ngtm ıokak 36; 11 n 30 
602 baraH• kiri nmu m. 37 dGkkta l O 
701,2 bratıı 9 eylôl ıokak l 26 e• 40 
702,l keçr.cller telltlbaıı ı . .. hııunlye m." 4 H yarım blue 30 
702,2 " " 6 et .. c. 80 

702 " .. :! ' ' .. " 30 
392 yol bedeıteDI Yr lalMr cımll lJaQ 2l dolap ) 2 50 
840 gGaet m•hılleıl berber Hde ı. Y. öl.15,47 ~' blllflll 15 
598 yolbedeetenl Ye hlMr c•mit öna 70 dolıp 10 
781 karatat dayga ıokak 4.J,47 ev 10 

Mnkll te namaralafl yuknıda yazılı g• yrl mf'n\ulle. ln bir 
aenellk klralarıaın lbaleıl 17,3, 9.16 1111 g8o0 IHl oada J•pılmık 
Gsere art rmaya konulmuotar . 

l ıtekll olanlar hl:11lar111da yahh pey ıkçelfJrlDI wn nemlse ya· 
urarak artırmayı gtreblllrler 4 16 548 



ÖKSÜRENLER 
lutlaka (OKA ıENTOL) öksürük , 

~kerlerini tecrilhP. <>t\iniz .. 

ı... 
Q) 

>b.f) 
Q.> ve Pürjeo ~4lınb ıo en üstün 
~ bir müshil şekeri olduğunu , 

- unutmayınız. Kuvvetli müs· 
~ bil istiyenler (Şahab Sıhhat 
e'O Sürgün Haplnrı)nı maruf ec· 

':..I) zanelerdeo arasınlar. 

Yeui çıkan çifte ispiralli 
METALl.,,UM Lambalarını her 

satıcıdaıı mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıen yü:.de 

20 daha a: sarf iyatlıdırlar. Bunu <I)' sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk f aıuru ile kol<ıyca arılr

yacok.mıı z. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mGmeutlf 

Peştenrnlcılar 77-79 Telef on 3332 

~ 1111111111111111111!il11111ti11111111111!!111il!1111111il11il1il11!11111111111111111111111111llIi1111il111111111111111111l111111111111111111H119 

= Alisehir Banliası ~ SIHHA'f 
Balık Yağı 

' ü~müır -·-ŞlYllb>e~ö Norveçya'nın HaU! Mo 
ri11a Balık Ya[,rıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki IJe. 
fa Siizülmüştür. ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi hiuasıoda 

TELEFON: 2383 ---·•,-+---
Hertnrlü (Banka ve Komisyon) Muauıcleleri Yapılır. 

Vadesizlete % 4 

l\levduat Şartları: A!tı ay vudt:liy~ % 
5 

~ Bır eene ,·adeh1e % 6 faiz \!erilir. 

Zahire, hdm, incir, pamok, yapak, afyon vesaire komleyouculugu yapılır. Mallar geldf. 

~inde sahiplerine en mfteald eeraltle vaoe •erilir. = ili il lll lll l lll lll lll lll il l lll lll il lll lll 111 lll lll lll il lll l l lll il il lll il lll I 111 1111111111 1111111111111111 111 il 111111 111 111111 1111111111111 1 1111 1 ._, ________ _ 
Üniversitede Döçent, 

(Muarin l'rofeaör) 

Or. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haatalarll berg<ın öAledcn 
sonra bakar. 

latiklAl cadde1i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

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

Olivicr vEŞürekası 
Umfl,.d 

Vapur t\centası 
iendell Hoo, Blrlocl Koraon 

Tel. 2443 
TH E ELLERM AN LINES LTO 

"THANTIO,. v puro 15 mart 

Londra, Hol ve Aovere'ten ge· 

tip tabtlyede bolonecak ve 

ayol zomaoda Londrı ve Bul 

için al caktır. 

"THURSO., vapura 22 m&rt· 

ta Uverpoo) ve Snneeadao ge 
llp tahliyede bolonacak. 

Noı: Vurul tıırlblert vr: va 
par telmlerl Ozerlne de~lşlkllk 

terden acente meı'ullyet kabul 

edllme7.. 

t..,ratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

110RESTES,, vapuru elyevm 

Jlm1D1mızda olup yftktıo(l tah 

llye ellikten ııonra 14 martla 

ANVERS, nOTTEROAM, ve 

BAMBURG limanları için yak 
alacaktır. 

0 BERCULES.. npura 21 
martl beklenmekte olop yft· 

kiloiı tahliyeden eoora BUH 

~AS, VARNA n KÔSTENCE 
için yok alıcaktır. 

"BERMES,, vapuru 23 mıırt· 

ton 28 mert• kadar ANVERS, 

ltOTTERDAM, ve BAMBURG 

llmaoları tçln yok alecaktar. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11NORLAN D,, motora llma 

oımııda olup ROTfERDAM, 

J 

li A M 8 U G, COPENBAGE, 
OANTZIG, GOYNIA, OSLO 
ve ISKANDINA VYA limanları 

için yOk alacaktır. 

••ROLAND,, motönl 29 mart• 

ta bekl~nn:ekte olop ROTTER 

D.\m, BAM BURG, COPENBA · 
GE, OANTZIG, GDYN1 A, OS 
LO ve ISKANOINAVYA li 
maoları için yillı: alacaktır. 

SERVICE MARITIM ROUMAIN 
11PELEŞ,. vaporo 20 murlla 

·gelip 21 martta MALTA, MAJl 
SlYA ve BARSELONE için 

yok al cakhr. 

.. Al .. BA JULIA .. vapuru 17 

n1aanda beklenmekte olup yn 
kiıoQ tahliyeden sonra 19 nl 

aaoda MALTA, MARSILYA ve 

BAHSELONE hareket edecektir. 

hAndakl hareket ıarlhlerlle 

novlunlerdakl doğltlkllklerden 

ucenta mes'uliyet kabul etmez. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
11 HERAKLA.. vapuru 16 

mertta bekleniyor, 20 marta 

kadar Aover, Rotterdam, Hım· 

borg ve Bremcn llmanlarrna 

yilk ılıcaktır. 

" ANGORA ., vapuru 26 
martla bekleniyor, Anvere · ve 

Bemburıtdan yilk çıkaracaktır. 

AMERİKAN ExPORT LINES 
ExCBANGE,, vapuru 19 

Fazla tafell4t için ikinci 

Kordou'da Tahmil -.e Tahllyt' 

bloısı arkaeıoda Fratelll Sperco 

vapur aceotıhğlD• mOracaaı 

edllmeat rica olnoor. 

Tele. 2004 2005 · 2663 

-Biricik Satıo Yeri 
tJAŞDURAK 

Haoidi Nüzhet 

S!I H HAT 
ECZANESi 

maruıı bekle ol yor, Baltlmor 

için yok alacıkttr. 

JOBNSTON VAHREN 

LINES LIVERPOL 
••KENMORE,, vapuru 22 

martta bekleniyor, Lhupul •e 

Anvueteo yok çıkardıktan 

aonra Burgat1, Varoa ve Köı 

tence için yftk alacakhr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
DUBURG vapuru 25 martla 

bekleniyor. Bımburg ve An· 

vereten yülı: çıkardıkten onra 

28 ınıırta kadar Roterdanı, An· 

vers ve ffamburg için yilk ala· 
caktır. " 

DE.N NOHSKE 

MlDDLllAVSLINJE OSLO 
8AYARD motôrft 9 nlaında 

bekleniyor. fakenderlye, nı~ppe 

•e Nonec ltma~larını yülı: alı· 
caktn. 

ııoll•,ı 
Ü M 1 O Lü k SA BUNLARI) dayanıklı, ,rt 
fıbrlkaeımn ' S blleıılzdlr. Her yerdeO s 

1'opıo11:ue pcral.erıde,~9• 
fimid tabr• ,r 

Kesıao~ 
-----~--""'.":[oKAl~ 

~ lj7 
~·~-

~~ 
-~~ ...... ~'llW§!M' "~f 

NEDKALMiNft 
- ~ 

lnlıisarlar tGtfln fabrikası Jll' 
lüğüudeu: ıo~•ııı• 

Fabrikamız içinde mevcud leçl •e loyırlıır c4 ıt 
ıenellt toletmeslne i!tekU olanlanu Merııo ·24 °:,,1 ff 

aeet 14 de yapılacak münakasada mevcod boluPlll
9 

111~ 
görmek ftaere yuklrıdakl tarihe kadar fabrtka01'ı ı~ 
müracaatları lltn olunur. 634 

•dC 
Fidan Meraklılarına l\fOJ ~"' 

r od• tf 
Tiirkfye ve A uupa'dın getlrllmft tn tor • trfldl GI 

damızhklardan •oılıomış •e gayet itina Ue yeıtfll ~tıf· 
· eatı 1 ıf tchf cloıı ve yı~ta mtyva f Jdanları ocoza d• 1 

aıııı> 
ve toplan almıık tııtyt>nler Kayae letaeyooo 1 ıetlıı 
llğe, perakende almık ve elparlt vermek lıılYeP t 

l oO • 
rakta Barak b1D1na m6racaat etmel~rl llAn ° 0 

Devlet demir,,olJaı·ındatı: ~ 
J ol•11 ,~ 

8t$ ICDt'Uk muhammen kira bedell 25 lir• ,r. eol",J 
bıaayoounda duhul makası baııoda baıtın s•~ ırıbl F~ 
rlben yedi buçok dOnOm arad 26 ·3· 986 per~: ıC'~ 

1 
ıw• 

15 to zmlr Aleaocak'ta 8 inci iıletme blo•81 fi 
ueullle kiraya verllecekıir. ,oı•" I 

1 y11•1 o' 
steklUerln 188 kuroş muvakkat teminat bt1'0 

girmeye kaooni manileri bolunmadığıoa d•1' dıt· 
muayyen nktında komlayooa mütacaallıra 141• 1 ~ıııııt· 

Şartuamelt>r Alaancık'ta komisyonda parasız 91 j 
621 1

5 rt"' , . . "tı'' 
Or. Operatör Arif • 

0 
Merkez Hastanesi Opera~~',o~~~ı 

Haeıalarını her gno 15· 18 e kadar lktocl lJtYl :,,eıt~ 
mOzayede ealonu karıındı 78 N.lu muayeor 

1 
3SY· 

rdn. . • Telefoıı . 1ml \ 

•1111111111111111111111111111111111!~1 il O K T O il lllllllllllllllllli e0 
;; Opera tor Cevat J\ ~ 
== ıö' t ~ Merkez Hastanesi Opera , ı5 ~.ı - e•• o&Y - Almııoyıı'dan avdetle Bı1talarmı bergOD ., rt''' = J fll ... dtf = araııoda kinci beyler sokağında baDl8 

1 t 2o• = 43 nomarat. moayenebaoeelnde kab~ ~,ı 3 
•ılllllll Telefon: Muayenehaneıt :i:H5 111111111111111 

' Fta:W~,~~;~ •. ~ 
_., Jı>" 

. rdiil' 
.... lzmir ~cmleket Hastanesi, ·RontkeO 

.-'.'" • ·~·:·~ı.· .. -.:>·:>; ~~' ne.vi . RONTKEN mı;ayenele'' 
' . ,._·· ~~ ;.~ " ~· _. ' . . 

ve Eİektrik tedavileri. . vıır' 

Yürüyc:miyen ve bilhassa RA.$hiK · ço·c·u~lıı'"' ıııl" . . . • ~-r . , . . ' , . ·ıorı 
· ' ~atbik ve Rontken ·· ile .KeL ted_av.ı 
. •. ,. . ·'· ' . f•'~ 

....----··- "''J' 
•• 1.lki'!ei Be;ler Sok-~k fır in _ k_ıır·Ş·,,; ·'Nö~, 2~{ 
. ' '. . \' . >~? '. :< ': .. ·~~;;,: -~ı . --------------------~ ;11111111111111111111111111~ Dok tor ~1l j 

§§ A. Kemal To oıD~f 
5 ·JOf (fJ ~- 1 • 5 lluı.eriyolog ve bulaşık, snlguı hastalık ~·" b•~,ı o 
E: Basmahane iıtaeyonu kar1111ndak:i dibek 

80~,,J11 1 
• ~ 

:= b ev Ye muayenehaoeeinde ıabah ıaat 8 daD 0 
•1 ~İ 

:= baıtalarını kabul eder. eıeıı ":ııı' 
E§ Müracaat eden hastalara yapılmaaı lazııııS ,pı10lz 
:= mikroekopik muayeneleri ile nremli haeıaJara ~oııP ,ıı6 

lııiiıliüııiilıiilıiıiilıiHiıııilıiıiiıiıiiılnlıiilüUiıııiıi;:;., •• , 


