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Siyasalları Aralarında Biı Kon· 
ferans AktediyorJar. 

Ve 
lmanya e ahını er 

Fransa ise Kat'i Olara 
!!._giliz finanse) mehafili, Almanya'ya 

~şı 7ecri tedbir tatbikini istemiy;; 

Alınan'ların Cevah1 ümid Verici De
ğildir. Konsey Dün Toplan. 

dı. Fransa Şiddetle itiraz Ediyor. 
~atipler Arasında Dış Bakanımız Oa Söz Aldı. Bazı 
ngiliz Gazeteleri ihtiyat Tavsiye Ediyorlar. Milletler 

(-'emiyeti, Vaziyeti Çok Ciddi Telakki Ediyor! 
h OIJıe J •-""!'--- -

y e hu/ i içtima: bir herlclode gcçlrmlıler, yıhod kt1men harlclf e Yektletl blnı
ıındı kalm•e •e Almanyı'aın 
Milletler cemlJell koaıeylnlo 
duetlne •erece~I cnıbı bekle 
mloılr. 

l.oad ı ra, 16 (Rıdyo) - Ulaı oıellertnde kalınk kendi mOıı-
ır IOı b yeteıl koaeeyl bu 11bab •lrlerlle çalıımıılard1r. 
•tt bir lçtlmı lçıllllaı yapmıtlır. Hu YegAoe ehemmiyetli mü16 

idi yılnıı deleg .. yool1r 
ıt l eri ile konıe1ln zabıt U 
1)~ ~~I lıtlrak ~ylemlıtir. 

) 1 telf(rafm bir ) n.:m : 
LouJrı, 16 (A.A) - Sabah 

~ •• ,. 1 1 b ,. er ne gör11, pek yakınd• 
"Jfldrnllel durum bıkL d ... Q aın a 

tıkerfllr.re hıılınacak hr. 

L l)"Yll 'J elgraf •Hf'teıl A nm 
~·- ~ . •rı1ındı ~Grtlımeler eanı 
11tıd 1 aı çok ihılyaılı de.,.en· 
lbık il , ıım Relecf'~I kıDHll 

e •rdır. O gOoe kadar milletler 
'lbly '" kooır.yl mOblm b ,., .. 

c r 'VerebUlre41 mQtıkere 
llllbı • gOnQ yapılabllccekllr. 

~••111 k 
1
,
1 

ı1111rı11 dıı lıled ko 
Q •yoou nılyr.ıl ıedklk f'lmek 
•ere 1 ıı ıa 1 ~ftnO ıoplıınıc.ktır. 
Q:tır l;Ütıü: 
l.oad 16 '••it rı, (A.A) - Slyaai 

._
1 

Yet dan ton derece 1111· 
fhr ÇQ L ı,,1 • oaQ deleg11yon ıef 
lld .. o ~Aa bıftı tıılllnl ıe· 

------
ita beşi tan 

taıy ' 8 nın hima· 
~ine · · · ? ını gırı yor. 

ilah,,. . 1 ,. •nıparatoru 

t •la1abuı ı · O 11ıp., • b ( ael) - Habeı 
•torun 1 

•lrıı kıboı DD ıılyan himaye· 
••11'111 ede,.,.~I •e Babeılı 

eı\i R 
lı11 b b 0 1111 ıeflri Atey1r 
lllb•t :ld uıaıtı N11ıth•ten tı· 
h •lı ·~•. bunun lçla Roma 

" lllelu ._tıllıedl e olduAu blldlrll 
dlpt0 r. Baaı ktmıeler, bu 

• ... .... c. 
l1aı it hnH•ye •ldf'Ce· 

• ona • " 
7le1111k a Y• DAr•u•ıyacatını 

1edlrler. 

M. Eden 
kat &I. Pol Bonkur ile M. Bek 
uaıındakl mOIAkatllr. 

M. Edea din GAleden toora 

Ga:etl'ler 1Jl'/Pr yn:ıyorlar? 
Londra, Hi (AA) - Bu H 

hbkl gazetelerin çoğu fflllerlo 

koos,.yln dnetlne nrdl~I flfla 
mualJık ceubın kabuhl mGm 
küo olmıdığını yar.makta Ye 

hllbasaa lldocl ~a:-h ıeokld et 
mıo.klrdlrl~r. 

MHmdlb Dnyll Huıld, Al 
men cnabı metninin tım ter 

cOme PdUmıo.dl~I mlıaleaıuna 
llui ılrmekte Ye bu lf'rclma 
nıo derbıl mftaakeraıı bııla 
mak yerine lmUa huıl olur 
olmaa mGaakerata bıtlımak 
eekUnde olma11 IAıımgeldlilnf, 
bunun da ikinci ıartı dıba 11 

kat'llettlrdl~lnl eöylemleılr. 
- Sonu 6 mcı suhifede _ 

F ransız-Sovyet pak ti l..a
bey'e mi sevkedillecek? 

Fra11sa'nın Buna itiraz 
Edeceği Söyleniyor! 

-------
icabında Lokarno Paktının Hukuki 
Müdafaasını M. Ueryo Yapacaktır. 

f>arlı, lll (Rıdyo) - FllD 
den 'ta J.,ondrı} • bereketinden 
enel. Alber Suo 'fe Heryo 
ıraııoda •iki mOIA'kıı, kabl 

Dt'llln genltll"lllecl"gl eaylaııoı 

do~urmuııur. 

Rumt çnenlerln •erdl~l 

mahimaıa göre, bu habH dol 
ru deilldlr. Beryo, Saro u 

Flaaden mGaakerelerlnde M. 
Beryonun, Lokarno paktının 

lhlAU mee'ele1lnln hukuki oeb 
betini tablll •e mGddae için 

Ltbey adıl'ft dl'flD•DI mGmee 
ıll olarak gônderllmul klrar· 

lııtmlmııtar. Flanden de tôy 
lnlnae Londradakl ıôylnlode 

bu meı•eıeye ltaret u böyle 
bir hıl çareıl teklaf etmlıtlr. 

Loadra 15 (A.A) - Alman · 
ya Ldndra koauımılmrına du.-ı 
edllmlıllr. 

SaaılcJıAına göre Alman1ı'ya 
yıpılaa ba daHI AlmaD71'aıD 

M. lleriyo 

.LOkaran ınuabedeılnl · ı ımıa ımıı 

bir dnlet olmaııd d ır 'fe ıvet 

Milletler cemiyeti paktıoıa l 7 el 
mıddeılne lııl d nı en yapılmıettr. 

Şimdiye kıdar biç bir A iman 
- Sonu 6 ıncı ıahifede _ 

Tehlil ede! 
yi Karşılanmadı. 

ereye Yanatmıyor! 
~~--------------------~ M. Ueryo ve 'f ardiyö'nDıı nutukları 
Almanya Ne 
c:evap Verdi? 

Paril, 16 (Rıdyo) - la~I 
Uz hariciye baklnı M. Edenlu, 

maııknelere ltt11'8kl haıuıoa 
da nrdlgl fıraatları nAmeo 
Almanya hGlulmetl Jnglllı hO 

kOmetloe 'fC oluılar ıoıyeteel 

rekreterliğlne muHfık ce.ıp 
nrmemlıtlr. 

Fon Nôrat'ın cnabı ıu nç 
hiledir : 

"Almanya hlktlmeıl nılye 
tin ma11kereıl için murabba 
lırını gôndermeıe bHırdır. 

Yalaıı dljer dnletlerle ayni 
bakoka malik olmaAı e .. ı 
tare olarak llerl ılrer. Bu bu· 
ıuıta mlıb~t Hya menfi ce 

Hp beklemekteylı. 

Akıl takdirde Almınyı, 

Fran11 'fe Belçtka'nın Ren 

gayri 11kerl mınıakaıı hoıu· 

ıunclald noktal na11rl1rıo• 

DIHrJ dlkbıl ctlbeder, fllı:at 

kendi memleketine blklmlyeıl 

nl hiçbir 'ftçbile fedı edemrr.. 
Almanya hGlulmeıl, mOH· 

Hllau kendiılnl hariç gl'ırm k 
lıtemea. Vft da .. nın halli tçla 
herhalde Almaayı'aın da din 
lenmeel lhımd1r. Bonaa fçlo, 
Almanya lnglllı baktlmetlala 
hu mantıLt bık n tılebl na • 

Hrı ltlbare ılıcığ•aa emindir ... 

f raosa ' 

MOzakereye yaoaşmı· 
yor, derhal çekilece· 

ğini bildiriyor .. 
•'ranıız dıe bakanı, M Fltn 

den, Alm1nya•aıa bu cetablna 

mukabele ederek : 

"Alm1nyı'oın teklif ıttlğl 

bu ıarılara dlAer dnleller 
rııı ol11lar bile, bea Fran1ayı 

••deıl •e Fraoıı'yı uluıln 

ıoıyeteelnde ıemllldea Nrf . 
nasın tercih ederim Çflnka 
blı bur1yı, Almıaya'nın mua 
hedelrre tecuaı edip etmedi· 
ğlnl ııyln için ~eldik. Fakat 
Almanya ile m011kere için 

gelmedik.,. 

Oemloılr. ________________ J 

Parti başkanı
mızın Kırkağaç ve 
Sonıa konferansları 

P1rıl baıkanımıı Yoıgad 
11Jlnı A •nl DoAaa, dtln Ker 
kı~ıca gltmlı .., ıkt1ab (lakıltp, 
lttlldAI) mennlu koafennıını 
•ermlıtlr. 

Bugftn de Somı'yı ~eçect-k 
Ye •Jnl meHa eırlfı•d• Soma· 
lı'l1r1 hhabedecektlr ------

Atyon-KarakU}'U 
Hattı Açılıyor .. 

lııaobul 16 (ÔSel) - Bu ayıo 
23 8ode A fyon·Kar•ku1u ballının 

Areıaıt kaıadını yap1cık ollD beyeı 
ydın yola üıeriadeu Douo öoQ· 

aa it.dar gldtcekıir. 

Fransa'da Büyük 
Bir Heyecan Var! 

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

Dip 1 oma t la r; Halkın Birleşcuesiııi,Sa 
kin Olmasını Ve Zamanında Müda
faaya Geçmesini 1,avsiye Ediyorlar. 

Parlı 16 (Hadyo) - 1'"'r1n · 
ıız ricali memlektıtln her tuı · 

fıodı hılbıt 'fe llllf11k lehlne 
propag1ndal1r yapmaktadırlar. 

Bahriye baha• M. l'fdrl, 
muh•rİp babrlyelller cr.mlyrtl 
lçtlm11nda mOblm bir uuıok 
11'81 ederek lttlhıuan, fedıUr 
laktan •11 •atanı hllfa~th:n 
bıbeeımlıılr. 

Zlr1at bakanı M. Pol T(l)Uye 

de •e müıtıbslller nftmıylılnde 

g~oe ayni menn dıbtllnde bir 

nutuk hıl eımlo ntın namına 

hıibıt 'Ve fedılr:Arlık ıavely11 

etmlıılr. 

AyAa reJıl M jantne de Ve. 
zul do diğer bir mlı•ıhılller 
lçılmaında, •Hlyerln ıoa hare 
Uta nauraa naalk oldo~oaa 

H pek çnk melhua bulundu· 
gunu blldJrmlı n oellcede ıO 
k6n, llldal Ye htlfık lıtemlıtlr. 

Sıbık bak1nlardan M. Berar 

da n Suo kablaeet erkaoıodıa 

M. Katalı da Bayon de S1r 
mee'eleılndeo ıoar1 •e Mırelly• 
111lkaıtından, halya · Bebe~ 

Framı.: başbukaııı ll. All>flr 
Sa:o lıoparlör başında 

ihıiltfındın ıonn, franıa'aın 

ııOklo Ye hldaldea ayrılmadı· 
dı~ıoı ve hu Hyede hukukuna 
elde elliğini fakat her ihtimale 

karoı ıofokbnlıJıkla her raar· 
ruza dde b1ıır olmak lbım· 

geldlğlol eöylemlılerdlr, 

Llyon'dı da M. Heryo, .,.. 

- 801111 6 wr.ı sahifede -

, ----------------------------------------------
Fransa, ihtiyat Efrattan lkihio 

Kişiyi Hududa Sevketmiş 
~~~--~----~~~ 

Paris 16 (Rad)o) - lJir Paris gazetesi. "//ribi1ı ılıtiyat 
nejer hudud garni=onlarına seı•1'edilmiştir,. halıeritıi rermiştir. 

Resmi mehafil bu haberi tek=ib etmekte ıe bu ask«>.rll'rİn 

ye11i kur'a ~Jradı oldugu11u ııöylemekıedirler . 

- -
Deniz Kralları 

Yarından itibaren Bu Çok Güzel 
'I'arihi Tefrikaya Başhyornz 

Ötedeoberl ka· 
rllerlne en ku• 
'frtlt, eo 11lthl· 
yetil blemlrrln 
ıefrlk.,l.rını nrea 
ANADOLU, bu 
defı da 11rlbf 
yral bir tefrika 
•ermektedir. 80 
rada, ıık. bey11cıo 
lb ti raı, ka b ra 

mınlık 'Vfl denla 

lere karıımıı bO 
Jlk bir mıcera 

bulacak, çok hı! 

yıcaoh dıklk~lar 

g"çlrrc.-kelolz 
Yarınki 

Anadoluyu 
bek lr.yloJı 

\7e 



BugOnkO Kar1şık Vaziyet: 

Güdülen 1 G ü ifil ü ifil T e O y a ~ o H a lb e ır ltalya'ya Karşı 
Siyasanın Neticesidir! Alman Ordusu Dün Gece Berlin'de YunııJJ 

~ 
Büyük Bir Geçid Resmi Yaptı. Diplomatlar• 

Bir ltalyan gazetesi lngiliz · ltalyan askeri iş J18 
birliğinde Italya'nın vaziyetini nasıl görOyor? u· 1 o d u·. h u· -B N t • v Bir Konfer

9 

______ ıt er, r uya ı a en ır eyanname eşre mış e Akt d e•~ıer· 
Roma, 15 (A.A) - Trlbuna tır, loglltere ile Fransa arasın e eC 1'" ~ 

gazetesi Londra'da yıpılmaktı deki asker i le birliği tae, ki · Almanya'nın Eskisi Gibi Bugon De Mükemmel Bir Parlı, 16 (Rıd1°) .... 

olan mOzakerelerl şiddetle ten · nonoevelden beri, yani İngiliz O d M I Ü d B Jd • dan haber nr1111°r: 0 t 

kld ederek diyor ki: bahriye kunetlerlnfn Akdentzd,, r uya 8 İk J DğUDU İ JrWİŞIİr. Yanan parlA111eo 1°'~001 
Mllletler cemiyeti koneeyloln toplaamaeındau beri mevıoobahs Berlln, 16 (Radyo)- Almıu'ların mecburi 1&kerlfğl ihya ettikleri gGaQo yıldOnümü mi>oa1ebe mıdan enel bir ~00~ 

lçtlmaında birbirine zıt mohte· olmakııdır. Ayol le birliği bir· tile bGyOk bir geçld reıml yapılmıı•u. Binlerce Alman ordusu, Hftf,.r, GOrlog, Gobele ve diğer ıktedllecek ve btı l b'~,ı 
lif teklifler yapılacaktır. Fakat kaç gQn evvel hılyı'yı petrol Alman ricalinin öoGnden geçmtıtlr. Bitler, askere hhıben Mr beyınaame neşretmtotlr. btıtftn eekl dıı ıeıerl t1ı•k 
bu ıekllf lerfo hiçbirisi hakiki ambargosu konması mftn1eebe· Bu beyınnamede 1918 de Almınya'nın ordu bolondormıktan menedildJğl H tle parti baık•Pıır• t 

vaziyete uygun gelmtyecP.ktlr. tile ileri eO.rillmO.e, fakat mo f k t b h l ti Al 111 tl 1 ük k 1 1 d k O dl6l Al ceLlerdlr. l a.ıııJ 
Ç k 

voflak olamamııtır. ı ı o mı rom ye o, man m e o o y ee azm eayeı n e ço ı rme ., ve man"Y•· • • l" 

On ·a hugOn Anupı'dı hıeıJ oın, eskisi gibi bogOn de mnkemmel bir orduya malik olduğa zlkredllmlttlr. Sil bakanı geoet ,,.ı 
olın karışıklık ve iotlzameızlık Transit Almanya etı bıkıolığı, eıkt 119kerlcre verilmek Ozere yrni bir mıdılya b11tırmı ş ı ı1tır. Yanan zıbttlerlolD 81;wı'' 
llabeşleıao'la olan anlaşmezhk kınımal•nnıo rJJd:ır. 
yüzOnden ltalya'ya karşı ıat · Müsaadesi I İ V I Bere Tüı·k 1 •illere yokleırnck 1e 

1
J9 bık edilen sıyasetın doğurduğu ••• ta yan apuru na stan· K uıyt• 

bir neticedir. Bu karışıklığı en Sevki yat için ay- •• a uı u . (ıe 
ziyade meydaoı çıkaran nokıe bulda Hacı·z Kondu,. Kamulaya bir Kültür bndçc8•~.·ıJ 
bugao yeni bir Lokarno moa· rıca mfisaade al- , Teklit takriri verdi b Jle0 

hedeetndeo beheoıonmasıdır. mağa lüzOın yok.. Bazı işler 8 
' 

Öyle muahede ki, buna Al V •-• Ankara, 16 (Özel) - Afyon Auhro, J6 (6"
1
) ;ı.~ 

manya glrmtyecek, fakat ·~eri tra!:.~::~::::eı es~~::~0~:,~.e Bu apur, Dumlupınar Tahtelhah- eaylavı Bere Tllrk, Kamulaya tayın bugankO ıobO~· 
l bir takrir vererek iki teklifte KCUtar bıbnhğ• fe ~ 

ttcdbklrledre çkarlptlrBılmı,e btalya ı, llndde olrll• A'Rrupa ttı~dlılelrlhole rimize Çarpıp Ziyau Verdirmişti . bolonmoıtur. flonlardın biri, mftoıkale yapılıJJ•81ı' ... e1ı 
ı re e eı!e t r. Oy e lr moa gOo er ea •e omın1a • o · ..... 
hede eırf Iogtltere ile Fraoea ur altındı bulanın U1tGn, ıl lslanbul 16 (özel) - Geçenlerde Karadenlze çıkarken Dom ızılırı kızılıy nrldıtmın artlı lAde taheiıat ver 1758 ~~ 
oraınndıkl askeri '" blrllhlnln a

0
ara luVıdı mevıddı mOetelle lup1nar tabtelbıbrlmfze çarparak huarı o~ratın ltalyan vapura · rıhoıııı için damgı polona tıbl kındakl kaoıo00 000 

v n " . k ooo ·ı 
devamı için bolonmu" bir fcıt gibi maddeler lçlo ayrıca tran· na ba defa llmınuıııza geldiği zaman 15,500 lira tıleblle haciz enaka, harice giden mektup- ralı memurin •

0 ııı0ıı" 
" d ~ıedt ı 

eh mfteaadeıl at.nmııına lOzam konulmuotar. lara, mdıklrat ılıeleriue 20 maddesinin e,., ~·bO 

Şarbay Geldi 
Bnynklerimiz 
lzmir'e büyfik 
alaka gösterdiler 

Şehri o birçok işleri lçf o alô 

kadar vekAletlerle Ankara'da 

temaslarda bolonan tarbay dok· 
tor Behçet Uı; dan ı .. şam Af. 

yon ırenlle Izmtr•e gelmle, Kar · 
eıyaka ve 8aımıbaoe lstıtıyou · 

lannda birçok zevat, doıtlau 

ve daire mftd6rlerl tarafmdan 

karvılanmıştır. Şarbay; Ankara· 

da hmlr için hayaklerlmlzln 

gôsterdlğl yftksek alAkadan mem 

nuo ve seyahatinden iyi f ntl 
halarla döomOştftr. 

r 
Şarbayın 

Kızı Oldu 
Şarboy Dr. Behçet Uı'un 

pazar g6n0 bir kız çocuğa 

doğduğuna sevinçle haber al· 
dık. Ana ve babaeım kutlular 

yevronon ozon ömOrla olma 
eını dileriz. \.. __________________ .~ 

Tavzih 
Gôrdes'den yazılıyor: 

Gazetenizin 10. 3 . 936 ıı . 

rlhll nOebaeında ilçQocO 11hffe· 

inin birinci ailtünondı yazıh 

Ziraat Bankııeı muavin\ Ali 
ile Mehter oğla Mehmet arı · 

eındıkl bıçakla yaralama hadJ. 
sesi vaki değildir. , 

B lık 1 L e ,e Lıl 
kılm mıotır. a glbl maddeler pıra po ve bayram ~ftole- kanun mOza..,er çtrf'' 
için transit ruftıaadeal eeTklyıt Istanbu l'd a To·· re o rinde de büU1n mektuplara birer mletlr. Kamota1 
aolıomak es•elırı dahilinde, korooluk pul yıpıttmlmıeıd1r. nft ıoplanacıkttf· 
yaol Romen seyrlııefıln acenteıl Saylav, ikinci teklif inde de, G re'' / 
deıileıue yapılmadığı ve mat• Bnyok Şehitler için Hararetli taouoıarıo kamut•1ca kabul, (lSıeı),,., 
vaesıt aıkllyecller mırlfetlle yı · T hO y 1 Camur bııkanı tarafındın tH lıtanbol 16 •'•'°"'I 
Pıldıbı hallerde müsaade alın· eza rat apı mıştır .. dik 'le cerldel rumlyede lotl aydınberl m••• 1 ,, 

" 0 aocl ft 
maeı lizım geleceği Ankara lıtınbol 16 (özel) - BugClo lıtaubol'on logall gftnft mftoaıe · ear gibi Gç tarihi bulunduğunu reyya paeı ille 1ı0U 
Tftrkof tı merkezinden ıehrlmlz betile, Şehzadebaıında öldtlrGlen 11kerlerlmfzln EyOp'tekl Abide· ıoylemekte H bunların bir· amelesi gre• UAD e 
Ttırkof lııloe blldlrllmlotlr. lerl önftnde bayak lbtlfıl yıpılmıotır. Birçok hatipler eOı ıöy · lrıtlrllmeelnl lıtemekttdlr. . terketmlelerdlr. 

lemleler, bu acı gftnft ve ızlz eehltlerlmlıl ınmıelardır. rı1 
Kaymakamlar ••• Dün Sevim Vapll 
Bugun Izmir'de. Fransız Komiseri 
KazaJarıu ihtiya"ları O T Ek 1 Köprüye_ Çarp __ 11.·'

0
,., ~ On oros ispresi 1 e Memleke- ~ 

tesbit edilecek. 1 
Kua kaym•kam)•r• vau timizden Gelip Geçti. öğleye Kadar Köprüde Ge JJ~dJ'' 

Fazlı Gftleç ıırıfından ,uayete Ankara, 16 (Ôzel) - Suriye fnkallde koml:erl Kont DO y t fi -.It' 
çığrılmııtır. Btittın kaymakam · Martel bugan Toroı ekıpreai ile ıehrimlzden geçmlo ve tıtaı Durdu ve Nihayet ap 1 ı~' 

d d bıtde ı• . .ı 
lar; bugftn ,uayet mıkımındı yon a ıı itleri bakanlığı birlacl daire ıefl Vaıfl tarafından leıaobol 16 (Ozel) - Kereate yOk.Ul olduğu G•I' ~f 
Vail Fazı. Gtıleç'in bııkanlı · ıelAmlınmııtar· Kont Martel, Adına'dan dı geçerken ilbay n den gelen Snlm Hporo, Hallçe geçmek lıterkeP 80gO~t •I 
gında toplanacak ve kazaların ~arbıy ıarıfıodau kırtılanmııtır. ıane çırpmıt ve kOprOyü fena halde zedele1DledrİoôllO 1 11,~ 
her UlrlO lbtlyıçlarıoı gOrftee· İıtınbol yolfle Pırlı'e ğeçecek olın Kont Dö Martel, Sariye· kıdır veeahl nakliye k.Oprftden geçmemlı ve Eı:JJ derb•' ,1-1 
ret teeblt edeceklerdir. Vil6 · deki karıoıklıklır hakkında bftkdmetlne izahat nrecektlr. Sari · köy ar11ında lrllbat keıllmloılr. Birçok oııatar ~ ~·P'1 

ytt umomt m"cllelolo toplıo · ye delegaıyoao, fnkılide komisere Pırlete mölikl olacaktır. geçlıllmfo ve köprO Oğleden eonra tımlr edlhır 
hları devam ederken yepılacak letanbnl, 16 (Ôıel) - M. Martel bugcın eehrlıiılıe grlmlı 'le A.rgan Harı·cı·ye Na~•t• t, 
kaymakamlar tuplınh11 lhtlyıç · derbıl Parle'e geçmlotlr. ı: l.J J 

~:~0~.:;:::•·;:~.k.:~k•oe•ad.u Orta Avrupa Diplomatla- Moskova 'da Buluıı0Y0,,~' 
Tire'ye Gezinti ıJ 

rı Mekik Dokuyorlar.. M. Kalenin ve Molotof'la J(J~ Vali KA:ıım Patı mektebi 

himaye derneği, öaGrndzdekl 

Pazar gtıntl için Y eoll Ttre'ye 

gftzel btr gezlotl hazırlım111tır. 

BaeılAt faktr mektep yavrula 

rıoın ihtiyaçlarına 11rfolonı · 

caktır. Biletler muhtelif kite 

lerde satılmaktadır. 

·tul•' I • Şerefine Ziyafet Verı , ~01 
A vuslurya, .l\ılacar Bakanları Şimdi Moekova 16 (Radyo) - So•yet Roıya aıerke•b!~ctf' ~ 

Roma'ya Gidecekler.. relel Kalenin Yoldıo, Moıkova'da bolonaD Afga"ıak•'''', ~ 
Feyiz Mohımmed Hını kabul rtmlıtlr. 80 ın~jrl IJ,f'111 ~ 

Badıpeete 16 ( Radyo ) - bOt, bogftn İtılya'nan Pe,te ıe · dıo bakanı •ekili ile Afganlstao'ın Moekova ee 1 b••~' I 
Mecar bıo,ekill general Göm flrlul kıbol etmlo n keodlslle nıuetor. Feyiz Muhammed Han, halk kotr.fBerier 1 t' 

bir eaat kadar konotmoetor. tof terıf1ndın dı kıbol edllmlotlr. b•'ıcf ~· 

EILHAMRA Huglln 2 
şaheser film • 

Bıber verildiğine gl>re, Göm Aktım ıeref loe verilen dyafete Motoıof ,e uof tlt 
bOş ve har!clye nazırı Baron birer eOyle• vermlelerdlr. Şölende Mıreeıl VoroC ~ f 

De Kaoya pereembe gano Vi · Tubaçefıld huır bolnnmuelard1t. e SiNEMASINDA TELEFON 267:3 

Sioemacıhk dOoyasmm olmdlye kadır •Ocudı getirdiği oıheaerlerlo de fevldodtı, eObrett dlloyıyı 

tutan bftyt\k edip kont (:CEON TOI .. STOY) oo aışk, ihtiraı '" beyecaD dolu clhanıumul eıerl 

Anna Karenin 
Ba~ rollerde G re ta G .t\ R 80 ~""rederik M ARCH Ve 

Dost Iran Şahinşahı 
Hz.oln memleketimizi ziyaretleri ve bü Atatürk He blrllkte yaptıkları tetkik gezi 
tfto memleket içinde ulu önderimiz ılnl bOtGa teferruattle gösteren 
4000 mel re uzonluğondakl Türkçe eözlfı muaızam f Hm. TOrk kara, deniz ve hı va kunetle· 
rlolo manevralarını l·fitQo ezomeılle gOsteren bo ıeheıer f Umden her· (25) k 
kesin istifade edehUmesl için saat 7 ıeaoemdın itibaren birinci mevki oroıtar. 

Seanslara Dikkat: l de Annı Karenin, 3 de Seyahat f llml, 5 de Anna 
Karenin, 7 rle Seyahat f Uml, 9 15 de Aona Karenin . 

yanayı gidecekler ve orada 1 G H b Q 1 
bir gan kaldıktan ıonra, A•us ita yaya öre a e~•Jı'fı 
toryı bıobıkanı M. Şuonlng. J 
dıı bek.anı M. V ıldeoek ile ı • D B • • ı J 
birlikte Romı'ya geçeceklerdir. e esJ e İtJrJ nıe rl~,,-

Vlyana 16 (Radyo) - Ba~ • )i.tıftl 
bakan M. Suonlog ve Hariciye Iıalya'da komitenin vereceği dit·· fıı' 
Nazırı M. Vıldeneg Peşte'den tamamile ,!?ilveoilmekte Je '6

1
.l 

borayı dOomOelerdlr. ......, pler0 ~" 
Uudıpeıte l6 (Radyo) _ Londra 16 (Radyo) - İyi bıber ılın çe•e 100• -'' I 

Neoredllen bir reımi tebliğde, ğlae göre 13 ler komitesi halya'nın eolb ır~ ıer ~~,rl' ( 
A 9 ueturya ·Macar bakanlarının hafla içinde ıoplınıcıktır. ltalyıo mehaflll, 

1 ıedbl' 1 ti 
beyoehnllel elyaei ' dorumu in · kararlarının şıyıaı memnuniyet olıcığını, zeırf 810 tı• 
celedlklerl, iki memleket ara tılmaeı hoeoıona gidlleceğlnl, artık Habeş davae• ~ 11 
1101 elyıei ve ekonomik tam muHfakıt edtleceğlol Omlt ediyorlar. r,1,ıııııeed~ 
bo noktıl nazar mutabakatı A!nl mehaf 11, Almanya'ya karşı b.rekete gtç•eçrl 

1 ~f~ 
aP " f' 1 

oldo&o Te milzakerelertn 1936 kuvvetli bir unsur olın hılya ıleyhtoe ko0 ,oo .. ,~o 
ı 'olıı ~ 

Romı protokolo çerçevesi dı klldırılmaaının saruri oldoğooo ve ngUıere 1,~I' 
btllnd~ llr.rledt~I blldlrllm~k · lıylelle hılyo'ya dıba miısait bıl ~eklini kol•Y 
tedlr. ce@lul eôyllyorlar. 
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sullerimize Karşı ----· .. ---
YoJsuz hareket eden· 
ler cezalandırılıyor ... 

Pamuk mabıultamtızüo nefa 
ıetlnl muhafaza, ambalajların 
lemfz Ye munlHJlm yapılmalı 
için ıebrlmlz Ticaret odaaı u

•elee bHı mfibim ttdblrler itti 
hız etmlı, umumi kararlar ıl 
IQıttır, 

Bu alının kararlara muhalif 
bırekeı edenler, odalar kanu 

llonun bcelocl maddeeloe ve 

TGrk cua kanununun mıddel 
lllıbsuaMını letlnıden cezalan 
dırJlacıkta. 

Haber aldığımıza göre, iz 
llılr'de Çelebi Tmranto tJcaretha 
llealoln Şnt Sanayi kompao 

Y•••oı laltığı pamuklarda kas 
de9 fazla ıslaklık ayni zaman 
d 1 1 tağılo edllmlo olduğu J!Örill 
lbGı •e bu pamukların Mene 
llıen'de ~lehi Tıranıo'oun müş 
terek, b 1 k u unduğu Sebat fahri 
t ltındı prea ılendl(;l boraaca 
eı~t edllmlotlr. 

~o toplıoırn oda idare he · 
Yeli bu f lrmauın odalu kaou 
n11oon b 
0 

eelncl maddealoe göre 
yd ı llrı nıkh cnaalle cezalan· 
•rılQJı 

••na karar vermlotlr. , 
Odı bununla iktifa etmlye 

relı; •G a 
1 

z Recı n tOccara, pamuk· 
ırı llğılı elliği için de 1705 
rıunıarala tı~olı, kanununa htl· 
Oıden 

•1racı mnddelumomllfğe 
•erllllıtlr. 

d Keyf iyelten lkta11t VekAleıl 
e hıberdar edilmlı, pımuklı· 

rıoı • b ıı.ıtın ve ııg,ıo edenler 
•kkında elddttll takibıt icra. 

11111 bıılındığı blldlrllmlotlr. 

Gôrde 'de 
l\onf er aslar ... 

Gôrdee C e. P. Genyönku 
'olunca Gördea'de Yerllmeol ka 

~'' 1•thralan lıılklAl •e lokllA 
'llııza ald konfuan,lardan h 

llkıau..,ı.e ıld olanı 9 3 • 936 
P•ıırteıl gnon Etem Büke ta· 
flfıod L 
ltt l IQ &llıbalık bir hıalk 

t eıl huzurunda 'lerilmlıtlr. 
lfıtıp unla Oamaolı hükô 

lbtlloln leeBBOaGodf'n lmparı 
lorlu& ..,un ıon gOnlulnl kadar 
geçen zamanın tarihçesine yap 
'•kt c •n •e lmpuatorluk deni ile 

1
11111Drlulı: dnrloln mukayese 
erini çok ıçılı: olarak bılka 
•lllıttt k 
ı 1 lan sonra AtıtOrk lnkl· 
lbın T ba 111 ilrk Mtlletl için ne 

YOk fıldeler getirdiğini 'le 
011011 
•G De em111als olduğunu 

1 Yleaaı,, çok gOsel bir ıekllde 
tıb 

8 etoılttlr. 

cırıdO&Qn halk bir ağıadaa ve 

'' 

111 
.. yaıaeın AtıtGrk, ya 

•ııı 
~lll cumburl1et, yııa1ıa Türk 
lı •ti " diye bığırarık top 
llhyı •on Yerllmlıtlr. 

halyan T. odası 
Q Şebrhnıı lıılyanJtlc1ret odası 
llıQllDf L_ 

ti •Je\I enelkl gDo bl· 
llcl k d 

topı or ondaki odı blnaaında 

1 
ın1a1ııtır. Toplıntıya lıaly1n , .. ,,.. . 

etnıı 0nıoloıa bıokaolık 
ol t •e bCUuımet mClme11lll 

''•k TClrk f •lrıı R o lı mGdClr moa 
lbl 

1 
•hoıı Erand lıtlrak eyle· 

aı il r. Toplıatadı lr.mir ticaret 
'=Qalade b l 

llı(l u anın 30 ltılyıa 
"lleıeıl ı boı D D mtıdfirlul hazn 

Por t11a1Qoıtırdır. Senelik lı il· 
0 oku 

'-k noıue •e bldce mCl· 
ereılad 

heyeti en ıonra yeni idare 
'7 ••çll111tıt1r. 

ŞEHiR HABERLERi 
l~tenenıen'de heyecanlı bir gOıı 
.. 

At:ıtürk Büstü Büyük Tezahüratla Açıldı. Mene· 
men, Bu Vesile ile lnkı13p~Severliğini Tekrarladı. 

Evvelki gOu, Menemen'de, kare• derin minnet Ye oGkranınıD 

KubfJAy ve arkadaşlarının şehld bir ffadeıl olmık Gzere dikil· 

dGıtftklerl tarihi yerin yanıba dlğlrıl, bugOnkft neelln iki dev 
eıoda, Gazi basıanon açıJma rJn intiha •e Jptldaaı ile bonon 

töreni yapıldı ve .Menemen, araıundakl 111mınıa bfttfto inli 

içten gelen derin bir cockuolok balarını yıeıdığını. bu iki dn 

ve hararetle Atalürk'ü andı, redf'n blrlolo aefalet ve esaret, 

lnkılab için andlçtl. dlğuioln eaalet ve lıtlkl&l ol 

Hava, herııeoeki Kubilay ıö doğ~. bugftokıl 111detln yGkeek 

r"nlerlode olduğu gibi, gene kararlar, yGkaek lnkll&blar, yOk· 

yıığmorlu , e Menemen sokak ! eek yurd ıeverllk ve hımlııler 

lan baetanbaşa çıımurlu idi. den doğduğu, Anının iki mana 

Cumurlyet meydıtoında, mer ıaııdığı nı, bunlardan blrloln 

mer bir kaide Ozeriue konul uloea bu kadarcık, hayal 'le 

muı olan bü t, Tllrk bayrakla tııaadet veren bilyük ee(e karı,ı 

rma sarılınıotı . Bu bayrak la şükran, diğerinin de Ml'oem"nln 
lılr kurdelA ile bağlanmıştı . mflstakbt'l Bayıodırlığıaı Uade 

K,.za, anıdın antrrsfodl'I de ettiğini eöyledl ve ( Yııaaıo 

gene bir kurd .. ta vardı. Şehir, AtatQrk ) ciımleelle ıözüoe ıoo 

baştan aşığı Türk bayrakları verdi. 

içinde idi. Pıırtl baokauı avuklt Kemal, 

Meot'mro, kıdını erkeği, asıl saadetin umumi 1111det ol 

çoluk çocuğu ile bu aoıdıo doğunu, bunların en kıymr.tlleinl 

etrafaoa toplanmıştı . Hava, ha de milli btlkltllo ttekll elti · 

f lf bir yağmur yapıyordu. ğfol, bugilokG TGrk ulnıunuo 

Vall Fazlı GOleç'J,, kumun bOyilk bir gıpte oyaadırdıAını, 

dan generaller de g"ldller. Vf fıkat bugiiolerln eayaaıa mcıek· 
IAyet parti merlu zl ile helke Yukarda valimiz Fazlı Güleç kurdclfıyı ke crke11, kat •e mlbnetlerle doğduğuna, 

vlnl muallim Mustafa Rahmi, lşağıda: Mencmcrı "Jiler amt etrafında bono ınlayablfmrk için DHH· 

Menemen kay 
makamı Rcbi1 

doktor Cemal, Tfirk milleti ve lcnemen'le zlb da letlklAI martı ile her· lerın onyedl yıl 
idare ~yeti ilye payidar olmasını ve evlAtlım . kesi selAma davet eni. l:Junu, enele çnrll· 

ef o den Ta hl r mızın yaııyacağı ~fizel gönlerde Menemen Belediye Relel ldrls'fn, meal lbımgel · 
temeli ediyor onlarla Ozerlode aziz bir hatıra Parıl Jlcfsl Avukat Kemal, Me· dl{!lııl 1öyladl. 

lardı. olarak kalm88ını diledi. ntmcn gençllğl namına Clftrl fükl idarenin 

Mloaf lrler Me 

nemen H~ e '>ayı 

He beledi} erefel 
ldrlı tarafın 
dan kartı 1andı 

lar. Biraz lsılra 

bat n baabıbİI· 

Vall bunu mQteakip evvela 

aotredekf, !!C=~• büstteki kor 

deliları ktatl. Atalflrkiln bG •tü 
gözOkGnce elddetll bir aline 
koptu n; 

- Varol, -:ok yaşı! 
Avıızeltrl yOkaeldt. Sncl mu 

Mıı~!:!d:u ve Maarif memuru 

K emal'ln nutukları, kiJçilklcrJn 

manzum parçalarıoıo okuama1ı 

takip eni. 

Belediye Reiıl nutkunda mi· 
aaf lrlerl eelAmladıktıP ıonrı, 

Aoıdıo, Menemen'lo AtaUlrke 

memleket ve 

millet bayatın• 

da yaraltığı fe · 
nıhkları, ban• 
makabil yeni 

Kar at ekin den sonra, 3,5 

rrjlmln mOıbet Menemen bele· 
Hhıdıkl çahı · di)e re•si ldriı 
malarını loaret etli, bn@_üokO tar 

ta meraelm bıoladı . Süel ban· • 

donun çaldıR• lıtlklAI maroı 
derin Lir enluit lçlude dioleo 

{lığımıaı bOyOk öodrrla y6keck 

dıhılarıDM medyun olduğumuzu, 

parıtmtıln mlllet bayatındı oy 

nıdı~ı roUln biltftn dGnyıca 

hayretle sr.yrtdlldlğlnl anlattı 
v~ nutkunu, At•tftrk'ftn htlk· 

lal ve cumhuriyeti Tilrk gec · 
clae .edlı f'larak bıraktıAı hık 

kındıkl bnynk n ıarlbt aut 

kan bir parçaıı il~ dıba ıonra, 

(Yaoaaın AtıtGrk, ya111111 bCl 

ytak T6rk uluıo, yaıaıın cum 

r - - -

Bflyftklerimizdeo 
Gelen Cevablar 

VllAyet umumf mecllılnln 

toplınhıı mGaaıebetlle bGyGk· 
lerlmlse çekilen taalmıt tel· 

graf larına •ı•&ıdıkl cnıbler 
gelmtıtlrı 

Fazlı Gaıeo 
lamlr vallıl 

Vlllyet umumi mecllılnla 

ıoplıotıeı mOnaeebetlle banı 

kartı göıterllea temlı doygu 

lara tetekktır ederim. 
Rdelcumbur 

K. Atalüriı' 

• • • 
VflAyet umumi mrcllııioln 

yıllık toplıotıeıoı blldlrr.n tel 

yazınızı aldım. Munflıkıyet· 

lH dllf'r 1 aaygılınmı ıuoarım. 

8. M. M Ih. 
1. Ut1m1cı 
• • • 

VJIAyet umumi mecllelolo 

eaygılarıoı teef'!kkilr edtr, ha 

eanlar dlleılm . 
Baıııbakao 

ismet l11ö11ıi 

• • • 
Uıoumi mecllııln hakkımdı 

göaır.rdl~I lncdl4c teockkOr 

r.der 'le baoart dilerim. 
Uııblllye vekUI 

Ş. Kcı)a 
• • • 

Vlllyet genel mecliılnlo 

toplıntııı dolıyıalle g68terlle.n 

duygulara teoekkOr eder ve 
mavaf fıkeyetlcr dilerim. 

Milli MOdafaa Vekili 

K. Özalp 
• • • 

VllAyet genel mecllslolo top 

lentııı dolayıelle hı\kımdekl 

duyg~lauoııa te,ekkOr l'der 

•e mu raf fıl"yeıler dllnlm. 

Sıhbıt Vekili 

Dr. Ue/ ;k Sa) dam 
• 
•• 

Vlllyeı gen•I mecllılolo ilk 
toplıntııı dolıyıılle bıklımda 
göıterllen yDkeek duygulara 
teoekkdr eder, bu Yeılle ile 

de ıaygılaramı ıaoaram. 

Adliye V r.klll 

~- Saraçnglıı 
• • • 

ilk toplantılara dolayıılle 
hakkımda lıbar olunıo blHt 

yata ıeıek.kOrlerlmlo •c mu 
Hf fakıyetlrr temf'nlyatamıD 

•lllyel gead mccllılne arıını 

rica eder, nygılaramı ıunarım. 
Mally11 Vekili 

F. AAralı 

dikten eoofa valimiz, aoıdın 

medlııllod J luea bir aayle• •rr· 
di. Mllletl~rfn dl', loııaolar gibi. 
bızen mQebct Ye yaoahCI hH 
letlcrl olduğunu, bugünQn yı 

şatıcı n11f lardao olıo kadlr,I· 

"Daslığın bir teıahOrllnil it.do 

etılğlol, Meoemen'ln, gerek yur· 

dun tegallade, gerekse lokıllb 
içinde acıklı hatıralar tıııdı 

ğıoı tl'barfta ettirdi,. bu esuln Menl'nıen "de gençlik namına söylev veriliyor. 

,. 
burlyet halk parllıl, yı111ın \.~--------·----
ordu) comlelrrlle bltlrtl. J. loônOofln cevabı 

TAYYARE 
J'lEMASI TELEFON !H 51 

Sayın Jımlr halkından görda~a rağbet 'le teveccQhe kOçfik bir mukabele olmak Oıere 
bagQodeo hibareo dç gQo için tcozll4tlı bir tarife ıotbik edilecektir. 

Birinci Mevki 15, Balkön 20, Hususi 25 Kuruştur. 
Bu kıdar ucuı 

1 -
Bu Hafta 

2 • Bugün 

Beyaz perdentn euvlmll Gary Cooper ile Aona Sten 
t1rafından lemall edilen bOyük. ıok hlUyesl 

- SEVEN KADIN 
ANN HARDING · )OIJN BOLFS'ln teman eulklcrll çok derin ve çok kuneıll bir ıok romanı 

Yarın: iLK GECE ile herabf r AŞK KAllRILI 
J Uiı'eten : 

aal J 5 'e 1 9 da 
( Fo/i ) c 611ya lıaberlcri 

Saat l 7 ve 21,15 de iLK GECJ-; 

Çiftçi Muhiddin de, bo gG 
nDo, Menemen gençllAlnla ru 
banda beyecınlar bıliode fıt· 
kıraa bir bayram oldogono, 

bu bDelGn Menemen gençllğlae 

hediye edilmesi eayeslnde btı 

t6a Menemeo'ln her gCla taze 

bir heyecan duyıcağıoı, genç· 

llğlo AtalGrl'ln etrafında• top 

lınıp maanf kudretini onan 
kaynıgıadaa alıcagını ıöyledtk· 

teP aonr1; 
- Kıbramaa l'lrk neallaln 

beolglndea clbaa tarlblala 11 

hilelerine dol•• Atatlrk'G biç 

bir 11n'aıküaa sek••• tam bir 
arnek balbade blae nremem. 
ÇClnkl o, bGtCla bir TDrk'IOk, 

çQnkG o hQUla bir Alem, çtın 

kil o bir 11fer .. blkatıdır. 
Dedi. Bo aoıdıa Menemen 

gençliğine bir mihrak olacağını 
- Sanu 6 ınCl s<,ıhifede -

Bıobıhn gtneral lamel laft· 

ol, maarif cemiyeti kon~reelnln 
çektiği tel~rafı ıa cnabı fer· 

mlflr: 

Kongrenin duygularını teoek· 

kGrlcr ederim. 
Baonkll 

ismet l11ö11ü 

Konferans 
Maıllimler BlrllAlolD "lzmlr 

tarihi n clHrı " için ~ertlp 
ettlAI koaferaaılardaa blrlnclıl 
PHar glDD Kıdlfekılealade 

"rtlmlıtlr. Ogretmea okulq mu. 
alllmlerloden Snleymın'•n nr· 

dlğl ba gazel koafe11n11 hılkla 

birlikte yClılerce muılllm itli· 

rgk etmlıtlr. Kooferaaı iki 11 

ıt ınrmGı, kaleler geıllmlı, 
faydalı •e aeweU bir gCln geçiril· 

dikten 10011 avdet edllmiıtlr. 

ı-ayyaıre snınıema~o 

ALI BABA 
20 Maırt Cuma Günü 

Mevzulu hiubir gece masallarından alınan Türkçe sözlft Me ut 

Cenıillin eof es bestelerile sDslenmiş bOyOk şark opereti 
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Tüccarlarımız 

(~evap Versin ..• 
Aa•l•lllzı Ateşin Hakimi 

Tnrkofis bu mes'ele 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları ile Alakadar Oldu , .. 

İkinci Kıım - NAPOLEON ve KLEOPATRA Tftrkoflılu daı kollar1adan 

Napol;:o ı:ra ile Elarlei, tel fat
1 

v:rdlkten sonra Akk& ıehrlmlı ıob"ılne gelen malfı· 
f afayı, miidaf ilerin ılddetll moliaııarHına kaldarmığa mec· mata gôre lo kollardan veya 

d 
ticaret odalarından ta'8lye edl· 

r 

UJuslar Kur mu Konseyi ugUJl 
Kat'i Kararını Verecektir. 

md afaalarına ra~men hücum bor oldu ve ric'at emrini vıerdl. len Taik ihracat flrroılarındın 
ile ıı:aptettl, buralarda mfthlm BOtQo ar1bılar ve hayvanlar 

miktarda top, barut, mermi ve haıta ve mecrobların nakline 

yiyecek boldu. haeredlldlğl için, ordu yaya 

mdbim bir k11m•oın ıl4kadır 
f lrmalar tarafından yapılan 

mOracHllara cevap vermedikleri 
ve bo halin yıbıncı f lrmalar 

[{ O' ı 
Fransız Gazetele i Ingilizl-;;e Hücum Ediyorlar ... ~ f· k 

seyin Yaptağı Gizli Toplautaya Büyük önem Verılı},:~ 
1erd 

fıoda kooıeye izahat ı lı' 
Bundan sonra, AkkA'ya muha· olar k ric'at ediyordu. 

Loodra, 16 (Radyo) - He· 

ndz teeyytıd ctmlyen bir habere 

gôre, M. FlAoden, kahine er· 

kdoına izahat vermek Ozere 
bu ıkşım tayyare ile Parls'e 

hareket edecektir. 

öğleden sonra saat 15,45 te 

Sen Ceymls sarayında toptan· 
maş ve biri gizli olmak üzeıe 

iki celııe 11kdeylemlştlr. 

ıeter 
ıonra, Polonya dıe 10pl• 

sara mecburlyetlude kaldı. Na· - Sonu Var - Qzerlnde yaptı~• fena teılrler 

bll~lrllmektedlr. 
kanı M. Hek, gizli bir tıtlt· 
yapılmasını teklif ellJll \eti 
teklif, Uomıoya dıf 1 (ıııJJ' 

polyon bu kale için: -
- Birkaç gon, bellı..l de bir f zmir Hapisa Tdfkof lı İzmir ıubeıl bu 

meı'eleye bClyftk ehemmiyet kaç saat mukavemet edecek 
mav.ıı. hır kaıe .. . nesinden Sevkiyat vermlı ve ılAlı:adar tftccarlırla 

ticaret odalarına hu çlr\io va· 

ziyetln önO.oe geçilmeli için 
kat'i ıanlyelerde bulunmuştur. 

Londrı, 16 (Radyo) - Ulus 
lar sosyeteel konseyi, bogiln 

Aleni toplıDtı, Avustralya 

delegesi M. Bravs'ın başkanlı · 

ğında ıoplaomıetır. Bıebakan, 

kanı M. TtuUeıko r•::ıı ı 
da kabol edilince, g ~~16 

k b• 1 
lanhlare letlralı: etme 1er~1 

Diyordu. Fakat, bu tahminin 

çok yaolıt olduğunu çok büyftk 

bir hayretle ıoladı. 

Akki kalesine kadar glrlb 
çıkmağa movaf tak olan bir 

casus, Nıpolyon'a kalenin mil· 
dafaasanın mükemmel ve mfi 

kemmel ve mddafllerlnlo kuv 
veJ meoevlyclerloln yerinde ve 
komındaaının da lyl ellerde 

oldoğoou el\yledl. 

Nıpolyoo: 

- Şu halde ·dedi· saltın 

daha ilk adımda bana karşı 

koyuyor. 
Mecliste hazır bulunan ma 

had CBBOB Lefokard: 
- Benim dr. solayışıma gôro 

muhltlolzde bir balo vardır. 

DedJ, Bo sözler, Nıpolyon'o 

dOşQome~e mecbur etti. Fakat 

fazla d6tüome .. l. Caaoa L-efu · 
kud bu , kalede paşanın bezi 

nesi ve 300,0CO aekerl sllab 
Jındıracak kadar sUAh ve mü · 

hlmmat olduğunu söyleml,tl. 

Esasen arkada cBlr kartal yo· 
vaemı bırakmak> ta leteml 

yordu . 

Banan fçfn de hemen hücum 

niyetinde idi. 
Fakat, tali bu def Napol· 

yoo'la omozdaehk etmiyordu· 
Askerler arasındaki hoınuteoz · 

lok artmakta, hıttA zabitlere 

bile sirayet etmekte idi. Hain 
veya dOşmaolar tarafından ter· 

&ip edHeo tıylalar, bftyQk bir· 

maharetle asker araıund net · 
redlllyor, hattın ordunun ma· 

nevlyıtıoı karıyordu. Sultanın 

logllfzlerlo top ve mOhlmmat 

yardımı ile viicoda getirdiği 

200,000 klelllk bir ordosonnn 
gelmekte ve tek bir Franıız 

askeri bırakmama&: için yemin 

etmlt oldukları ıöyleomekte 

idi. 
DJğer bir taraf tın, Yafa'da 

mOhlt bir vebı çıktağı, Napol · 
yon'on orada bırakmılJ olduğu 

askerlerin hepıloln de öldOğft 

bn haetalığ11 kartı doktorların 

hiçbir şey yapamadıkları eôy· 

leolyordo. 

Maamaflh, Veba haberi ya · 

lan değildi. Napolyon eon ve 

faydasız bir hücumdan ve 300 
....................... 

ANADOLU ...,.._ ___ , __ _ 
Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rnodü ÔKTEM 
Umumi ueıriyat ve yazı iıleri 

mQ.düril: Hamdi Ntizhet 
İdarehanesi: • 

f zmir İkinci Beyler eoknğı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: lzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 ••Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yılh8ı 1200, Altı aylığı 700, O'ç 

aylığı 500 k.uruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ficreti 27 liradır. 

Beryerdo 5 Kuruıtur. -Gnnn geçmiı nüshalar 25 lmruıtur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bu mıntakadan 
300 kişi Edir· 
ne'ye gönderilecek 

Ü ç gtındenberl şehrimiz 
pleaooslode tetkikat yapan 
llye bakanlığı hapleaneler 
tah1&sııı M otıhhar Şerif, 

klklerlnl bitirmiştir. 

ha· 
ad ' 

mu· 
tel· 

Nlaanda Edlrne'do resmi kft· 

eıdı yapılacak olan Edirne zl· 
ni hıplsanealoe Izmlr haplea· 

nesinden 27 ziraatçı mabkıi· 

mon nakil kararlaştırılmış v~ 

bu mahkumlar teıpft edflmletfr. 

Bergama bıplsaneslodeld mab 

kumlardan 15, ÔdemllJ hıplaa 
oeılndeo 13 mahkum da ıev· 

Adını yazmak lıtemedlğlmlz 
bir f lrmanın dış dl kelere yap 

tığı ıatışlarında dOrftıt hareket 

etmediği bo ftlkeler tdccarlırı 
tarafındın ıehrlmlz Türkol le 

MudarUl~ftne şikayet edilmiştir. 

Dış ülkelerdeki tfcırt eeref 
ve itibarımızla alakadar olan 

bo hareketin tekrar etmemesini 

T<lrkof ta fzmlr tubeal kat'i bir 

dllle bOtdn alakadarlara bildir· 
mlştlr. 

lrau Konso
losluğunda tören 

lno Şt'blntıhı Rıza Pehlni 

Uz. nln doğum yıl döo0m6 

geçen Pazar gtıofl idi. Bo mft· 

oaaebetle İran kooaolosluğunda 
bir kabul töreni yapılmılJ, tö· 

rende Vali Fazlı GOleç, Müs· 
tahkem meTkl komutanı (;ene· 

A\maoyıom cevabi oolHı etra· haiz olaııyaolır 88JoPLl ~o•' 

mlelerdlr. Bu topl•~u:ı~ b,ıf 
şular hakkındı kıt i fff' Leh Kurmay Başkanı 

Lehistan'ıo Sark Hudutlarını Dü
şünmesi Lazım Geldiğini Yazıyor . 

Vartova 16 (R!ldyo) - Lehistan erklnı hublyel umumiye 

reisi General Slkorskl, Gazeta Polekl gıszetealode bir makale 

ne1Jrfltmlt ve: 
"Londra müzakMatmın neticelerini beldemeğe ltızom görme· 

den biz 11rih ve milıbet kararlar vermelf ylz. Çftokil Fransa'ya 

karşl ! 908 zaferlodenberl bir taahbftdft.mdz vardır. Bu defa 

garp hododu değil, fakat Almanya'ya komen olduğumuz için 

şark hudutları da mevzuobahlıııir. Bunları~ nazarı hlbare almıyan 

bir Lehistan polltlkıeı yaoht polltlkadır. 11 Demektedir. 

lzrrıir Otobüsleri 
Ankara' da Sermayedar oBir Grup 

Şarhaya 'Teklifte Bulundu .. 

b ,betı . 
sızmamae olmakla eFf•11dtll g 
eız dae bakanı M. ıJloll 
kat'i bir lleaola b•Z'~yıeolJ 1 

batta boluoduğu so " 
M. Fladeo demle ki: 0y•''~ 

- Bfz boraya AllJl• ~el~ 
mahkumiyetini lsteoıeğe -
Bono bekliyoruz. 0~ 6D 

Gizli toplantıya bilY 

vcrUJyor. del>) a, 
Kooaey'de M. (FJ~~l 8'~'~ 

baeka TOrktye Dıvh e ı.ıooı'~ 
Tevf lk Raeın Ar•81 

111oltf ~ 
Dışlşlerl 8akauı M· ~·o• , 
Polonya Dıehletl 8~.ıetl 8' ı 
(Bek) ve ispanya D•@l!~ '61 d 
kanı M. { Pırtya ) s '# ~ 
mlşlerdlr. tıJJ•of' ~ 8 

Biit6o bu zevat, A ıııeY'" d 
çok ağır eartlar der 

tlğl kaoaatındıdarl•f· se1 . .s 
d :g.oo ft•Y 

kedllecektlr. Ege bölgesinden 

Edirne hapfeaoesfne gönderile· 

cek mahkumların eaym üçyfızfı 

bulacaktır. Mutahhar Şerif bu· 

gOn U1Jığa gidecek ve ora ha· 
pf aaneılodeo gônderllecek mıh· 

kümları da tespit edecektir. 
ral Kerameddin, Parıl başkam, Ankara 16 (özel) - Aokara'da bulunan sermayedar bir grop 

Saat 16,50 e 1 'fe 11 resmi tebliğ ne~reUP e 
1011

,,r tı 
oklll •'O S 

Yozgad 11ylavı avnl Doğan bu· lzmlr'de otobtıı işletme işini belediye ile mOeterek olarak yap 
lonmuelardır. mık için şarbay doktor Behçet Uz borada iken teklifte bulan· 

ile Belçlka'nıo n ~ıaı•o1 ı' 
dinlendikten sonra rP 1 Hirota kabinesi 

Askeri ricali 
memnun edemiyor 1 Borsada 

1 

moştoı. Bu grup; hmlr heledlyeeinln istediği tekil ve şartlarla 

eehrln her tarafını muntazam otobtıs seferleri yapmak için ha· 
._ ___________ _. zır boloomakladır. Şarbıty tekliflerini yazı ile yapmalarını ken· 

dllerlne bildirmiştir. 

oıO 1 

verdiği cevabi not~lıJJııı>Y' c 
kere edtldlğlnl ve tlt· "" tı 
teklif lerlol blldtrıııle ) ıt•' d 

Konsey yarın ( sog:~c•~ 1, l 
aleni bir toplantı Y d•" 11• b Tokyo 16 (Radyo) - Hfrota 

kablneıf, jıpooya askeri ,grubu· 
na sempati uyandıramamıştar. 

Bu sebeple Hlrotı'onı yakında 
lıttfa edeceği söyleniyor, 

Nlsl Nlsl gazeleıl, Hlrota'oın, 

ekseriyete lıtload ~don bir tah· 
el yet olmadığıoa ve japonyı'nıo. 

Rusya, lnglltere To Amerika 

ile olan moallAk itleri için seri 

tedbirler alacak derecede ko•· 

vetll olmadığını yazmaktadır. 

Ayol gazete, japonyı'nın oloaal 

mftdafa11ı için / cezri tedbirler 

alınmaııoı lıtemlyor. 

Noter . 
Don tevkif edildi 
İstanbul, 16 (Ôzel) - Be· 

yoğlo birinci noteri Sel4hlddl· 
ola Qçbln Ura açığı çıktığından 

•dllye mQfettlşllğloce teTklf et· 

tlrllmlotlr. 

Üzüm $atışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

65 M. j . Taran. 12 25 
49 S. Sdleyma. 12 

114 Bogdokft eatıt 

'98S6ff Dankft yekun 

498480 Umum " 

lncir $atışları: 

K. S. 
l~ 25 
17 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

35 N. A. Haydar 8 Elleme 
Zahire satışları: 

Ç. Cinai K. S. K. S. 

460 Bogday 7 75 7 50 
30 Aldarı 5 25 5 25 

5 Araka 8 8 
249 Soııam 17 76 18 75 
1 O Komdarı 4 50 4 50 

140 M. darı 5 50 5 50 
30 Ton M. darı 5 50 5 50 
22 B. pamuk 42 42 25 

2:\0 K. ceviz 11 50 14 25 

22 T. bı. içi 53 50 63 
2 Acı " M 60 · 60 50 

talihe komanda elmek ve insanın kendi gemisini istcdifi lıtdtfe yiiriitebıl· 
meldir. SaC:lanı sinirler müthiş hayat mücadelesinde mu\'affakiyetin "ı İ)İ 
teminatıdır. Binaenaleyh sinirltrinizı 

- Bromural -Knoıı .. 
ile l.uv\ ctlendıriniz, bıııııın müsckkiıı ve mu kani tesiri her işte gorl"ıhir 
1 fiç bır za rar ı yoktur ve alışıklık vermez. 

10 " 20 komprimeyi ha,·i tüp• 
ltrdt tczanelerdt rtçtlt ıle satılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshaf en S/Rhin. 

Italya-Habeş harbı 

R. Mulegeta Ecelile Değil, 
Yaralanarak mı ölmüş? 

k 1 aoo ol~ 
netice verece t r , e dôO " )) h 
ra tekrar Cenevre 1 I•' of'" ııı 

ıaot• 
ve mdtebıkl top ftf' 
vukobolacıktır. ) ,,,.,. f. t 

Parls, 16 (RıdY,0 ıestııd0 0 • d 
e:ı'nın (Re o) 111es e ,_,ııı ..ıt~ 

l uıere eır ~ 
terdlğl ısrar, og ~ eııJI 
tal nazarına tevıf 11 ı~ • 

--------------- 411 Romı, 16 (Radyo) - Ae· Roma 16 (Radyo) - Ae· tedlr. 1 bO• ı•~ 11 

maradın alınan haberlere göre maradıo verilen haberlere göre Londra gazeteler ' 1
11
fl ~ • 

harf lerle yızdıklat• b•1'' ~il 
bir Italyan tayyaresi cebheden Italyan orduları bdtfin cephe· ... "Bitler evet. Fr•o'\oyıJ1' tl 

dönerken dOtmOş ve harap ol· lerde faaltyel halinde bolun· ı yor
11 

bışlıklarııı ~ 
maştor. Tıyyar~e holonao maktıadırlar. Taayyareler de 0 -

b 
Lf 1 d f H b dırlu. c)e b ıe' Ilı 

ef ır. ş e ôlmOşUlr. muhtell a tf mevzilerini Pırla gazeteleri tı;ıedlf 11 t 

Ietaobul 16 (ôzel) - Adla· bombardıman etmekte devam rlyata hdcolll eUJle l ıo~:9, b 
Ababa'dan bildiriliyor: Habeş ettikleri bildirilmektedir. İogUlz muhalif ıer ~,,,, t~ 
imparatorunun 1Jlmal cephesine ltolyao ameleleri, keodllerl ml&1kını lrozılıo:J'~ ttP~ıd t 
geçmeıl, ordunun kuvvel maoe· bir klllse lnaa etmişler ve dıln kabinesini 1tddetle 1 d 

vlyeelol yftkleltmle; ltafyan pro· ıçıima törenini yapmışlardır. _yorlar. __..... 
0 

.-11' ıtı 
pıgındası yapılın bora halkı ~ ~ IJJ' 
azerlode •y• bir teslry•pmıştır. ispanyada Mecliste ı ~ 
Habeş genel karargAhını bom· 
bardıman eden bir IttJyıo uça· ) J ıJ l 

ğı doşoraımaştcır. deo Hadiseler O o .... dte 
Geçenlerde ôlen R11 Molo l" 

f l111• Sollar Tezahürat Yaptılar, 19,·. getı'nıo, lmporatoroo emri hl· 

IAfıoa taarruza geçtiği ve !tal 
yan'larıo Ambaalıgl'yl bu se· 

beple ele geçlrdlkl~rl blldlrll 

moktedlr. Adoa Adls·Abab" v.ı 

Tlgre yollarında Habeş çeteleri 

Italyan'ları zayiat •erdirmekte· 
dir. Oobeş gao zarfında Şimali 

Şır kide çok kınlı ııavatlar ola · 

cağı söylenmektedir. 
Cibull, lô (Radyo) - Çok 

mevenk: 811bee mehaf ilinden 

ılının haberlere göre Raa Mu· 

logeta ve oğlu ilk m~Oeademe 

lerde yaralıomaşlardır. Ve Rıs 

Mulogeta bo yaraların neticesi 

olarak ölmtııuır. 
Parla, 16 (Rıdyo) - Tiabl'IJ 

hökumelloio Dt'ı,reyledlgl res · 
mi bir tebliğde, 7 Iıalyao tay 

yırt.eiolo Kuarftm kaeabaıııoı 
bombardıman enikleri blldirll 

mektedlr. 

Reiee Tarizlerde Buluodıı , ,,,,ılı' 
tıarol• ı 

Madrld, 16 ( Radyo ) -

Meclis bugfio muaıad mera!!lmle 
açılmış ve aoeyallstlerdeo M. 

Luge Kabılero mecll!!e muvak· 
kat reislik yapmıştır. 

Sıaalto ve gazeteciler loca· 
tarı ıçılmamıotı. Yalnız huaoet 
roheatnımelerle birkaç gazeteci 
ve fotoğrafçı ayrı bir yerde 
bolundorulmu tur. 

Muvakkat reis kütal nutku· 
ou ıöyledfkteo .sonra mecllılo 

en yatlı azısıoı relellğe ve en 
genç mrb'osu da ktltlpllge da· 

vet etml~tlr. 

En yı~lı meb'us koot amiral 
Karınça idi ve kraliyet taraf 
tandır. 

Bandın eoora roznamrl mü· 

zakc.rata geçilerek daimi reis 

ve muavinleri, ~ t 
hah başlamıştır· l"eıçl t 

rıJtıf I 

Sol cenah cO lef O : 1 o'' 
boalar lbtlfır rer0urW1

' ,,~' ~ 
y ışaeın cu ıetet• ol t 

bağırmasını lıte:fl ~:! -1 
Karanca bo tek oıet• ~ ı 
memlş ve hoooo arOllO ıoıll , 
liste mOdblş bit g btıfııe tJI ıt ' 
mılJ, komnotııtet ~f•''e1 ~ 
Camurlyetçtler d~8rdıt· oı•~ t 

gannlye bışlılJJ•O ıı1e ~ t 
Bu gtırOltG oıet ~ la 

ie tatil edUı:olatlt~~··"d' .ı' 
Mecllıln bo içi ııt· 1,aır 

ka hadise oı111ıır0•e gO'o '/ 
bLl d• 

M. Azana, "tı;ııı il 
sebep olanlar b:8,e.,ılf1 
kat yepalmae101 
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IGnler lll1rt fıcla11D1 tıldbeden 
ta ' h1reket ordoıonun le 
• ıı. nııluaııhır. Hamid muka· 
•eoıet G • 
IDUttu g B:er111eden teallm ol 
aıı hGıotınlyetlnden de 
fi • ••dece 
~l'ıll d cınını kurtarmak 

n en do~rnoıto. 
Jon Ta Lı • 

fA er, Hamid'e hiçbir 
enılık 

Y•poıadılar; fıkat onun 
~ınıolı tıhtıoda kelm11ını teh· 

cU huldol11; uaol dılreıfnde 
lleıuıer. 
8•nıld'lo ne kOttı ruhlu bir 
•rn olduğunu da blldlklerl 
lrı 111aobul'da da btrakmı · 
•r, Sellnlk.'ıe Alaılni köı· 

•rıa ııtıo cldılar, Bımld'I 

ÇtJıt en eadık adım ve ka 
'1lırı ile hlrllktn orada ika· 
ttc nıenıor ettiler. 
8•oıld, 1909 senesi şobah· 

ın 25 inci gOnft öğledrn ıonra 
llnlk yolunu tuttu. Berkea, 

•rnld'ln bo ıftkuta ıahımmDl 
crnıyerek intihar edeceğini 

1110Y0 rdu. Ne kadar yınlış 
eGoce! ~'ıkat Bamld'ln ha 

kt •hlAkını, ruhi Y1alyetlnl 
llıe11, hemen bilen yoktu. 

tlrnld de ancık hu bilgi· 
Ukten doğmuıtu. 
Oaoıtd, bayahnı emin gOrlln · 

' 'fe lızetlnef lı dftıtındft, ne 
bııka blrıey ... En mftıtebld 
1110llık bir bnkamdar mev· 

•de kalmak için blnblr r.I· 
Jet •e köttılak lellyen bu 

111
• hiç ınmedltl bir ıınıfın 

;"".;;::~.bbuıo ohnagı hemen kabul 
ı . 

:•llıld, BOınGmlaal'lo da 
1 Daıan pııa ile olan re 

et •e ltrarını SelAnlk'te hı· 
t ·••bildi \' . 
11 

•rıındı bolunıoların rha· 
o-. göre, Hamid, bu haber· 

D •on derecede mOteeHlr ol· 
1 •e: 

- Ah o B011nQml11l . Ya 
91 bir kızdı. Ba11n paeıyı 

itan ç k . 
1 

1 •rmaıı bir l'f değildir. 
kabahat Yuerağadadır. 

llııı bir tGrlG aaray uıulle 
e •lııtıramımıtta Demlttlr. 

• lf •• 
•ınld'lq haremi de da~ı · 

rnı,1ı Ya • •e yakın kıa 'Hl ka· 
•erb~11 bırakılmıı •ğalıra 

••nıbarb tarafından muha ;e •hını alıomıııı. 
•raydın dağılan kadınlar 

--·--llb bıyıuı latloıd edecek ..,.._.,'IW"li, lr k 
0 net ka\mımııta Be 

el M h . 
k t: med namı lle l•hta 
... ıt.. d 

ra ta • kendi bıllnde, 
n ~efluç bir adamdı. Hu 

tlo cariye '" earay ka· lar, 
taradı borada h\mıı 

•ettce hlb 
1 •rlle bunlar ıarı. 
ç Ytııeaa 

l d canla hatıralar 
e ,erek l1tınbul bılkıaa bil· 
1 erdi. 

• • • 
HaHD pıe• lımlnde Bamld'ln 

bir damadı olmadığı mılılmdur. 
Bu ismi bla ıeçtlk, aeıl lemini 

sliylemedlkı çfinkO bu Haaın 
pıt•• Parlı'te bir maddet kal· 
dıktın ıonra leıanbul'a dOn· 

mDo, Hamld'ln 111rayındın Av· 
rupı'ya lı:açmıe harrlyetperver 
bir ıdım olarak birçok tOp 
beli lelere burnono sokmuı bir 
nkhler En•er (Pıe•) ile de 

beraber çılıımııtır. 

so 
Arsenal ve Urug
vay Takımları __ ....... 

Istanbul'a geliyorlar 
Jsıınbul, lô (Radyo) - Fe 

aerbahçe kult\bO, logllttre'oln 
meebur Arıtnıl profesyonel ta 
lumını birkaç mıç için şehri 

mlze geıirttcektlr. 

21 martta Belgrad'a gelerek 

Yugoslavya takımlara ile kare• · 
lıeacık olın Uruguay ıakımrnın 
da lıııanbol'a gelmesi için mQ 

zakerelere bıılanmııtır. 

1 ıaııhal'da likler 
leııubul, 16 (Ôzel) - Ltk 

mıçlarında Fener Snleymanl 

ye'yl 3 O; Gı1neş Aoadolu'yo 

2 O; Gala aray 81141'1 3 O yen · 
mlş l erdlr. 

Menemen'de maçlar 
Paur gQoQ Menemene giden 

hılkni ıporcolarından Turan 
takımı ogGno Menemen'de ya 
pılao törene lotlrik ettikten 
sonra Meae111en C. H. P. fut· 
bol takımı ile bir maç yapmıe 
ıır. Oyun baetan nihayete kı 

dar heyecanh ve eamlmi geçmlı, 
nihayette lkl taraf lkiıer gol 
yıpmık ıuretlle berabere gel 
mlılerdlr. 

Bo maçtan evvel Baı mandalı 

Helvacı kôytl takımlara araıın · 

dakl revanı maçı 3 O Harman 

dalı gençlerinin gıaUblyetl ile 
neticelen mittir. 

Pehlivan gOreşi 
Gôrdee - Karıkaı damadı 

Bıyrl'oln diiğOnG mftnaaebetfle 

kurban bayramının beılncl p•· 
zar gnna bıeı elli, ortaya oıuz, 
ayığı yirmi lira olmak Ozere 
bir gareı mOubıbıı yapılmıı 
tır. ~aıı Torklye baepebllnn
larındao Teklrdağh 8Gıeylo, 

ortayı Gördeı'll Şerif, ayığı da 
Borlu nablyeılnden lbrahtm 
kaunmıılardır. 

Atletizın bayramı 
Aylardıoberl jlmnHtlk mu 

alllmlerlnln gıyn:tlle çalııın ve 

en eon yıpılan tecr6be milaa
bıka1ınoda iyi dereceler elde 
etmeğe muvaffak olan lımir 

Erkek llıeel gençleri önDmOz 
deki Nl11nıo dördüneG gOnGn· 

de yapılmak Gıere bir atletizm 
bayramı tertip etmlılerdlr. Bu 
bıyrımda hep talebeden mllte 

ıckldl 1200 atlet lıdrak edecek 
•e bnnlardao nıalı mor •e 
diğer oufı da tarı forma ile 
karıılıklı olırak mOıabab\ara 
l~trak edecektir. Şehrimizde 

ilk defa olarak haaırlının bD· 
yok atletlam bayramınaa çok 

ıllkah olacaıı ıDpbeıladlr. 

K.S.K. Takımı Şampi· 
yonluk Yolunda ilerliyor 

Bir Kişi Boğuldu, Genç Bir Ka<lın 
yeıişilerek Kurtarıldı. -Dan denlıde iki kaza olmPt 

' e bir kiti lUmDttilr. 1',asanıD 

biri Çankaya Hporoada ve 

_,,,,,,--- - - -• Mendcrek ile ~onat Hpur lı 

lzmirsporu 2.0 yendi. Hakem işle- keleıl ar11ında olmuıtur. Va 
pur K.arııyıka'daD ıellyordu. Alt 

ri n i Y o 1 a Koymalı y ı ?ı. kan• buluaın 1oıcaıard•n btrı; 
korkuluk aenclrl yanında do 

rurken birdenbire ayal• kaymıı 

•e denize dı1tmGııtır. Bir kiti· 
ola denlıe dDttGAil gôrDlı1nce 

npordakl yolcular bıAarm•I• 

baılamıılır •e klptıı10, can kor· 
taran kayığını lndlrtmlt1e de 

dGıenl kurtarmak mGmkDn ola 
mamıı, npur bldlıe yerinden 

bir miktar ayraldığıodao mı· 

nura y11pıp tekrar yanını ge· 

llnceye ka:lar iki dakika geç 
mtı ve bu maddet zarfında da 
dftşen yolcu suların içine bat 

mıı, bulonımamıetar. Kasanın 

•ukuboldoAa eırada yakında 
bulanan iki balıkçı; eandallarlle 

.......... .._.___, __________ ........ ~ 
Pazar gOnQ ıamplyona mıç· çllcrln madalyalarını teni etti. 

larıoın en heyee1nlı hafıaların Oyoaun i kinci devresi İamlr· 
dan birini dıha geçirdik. Bua apor'un gnıek bir akını ile 

ilk defa göaıerdlğl manzaraya baılıdı. Fakat top K S. K. 
nğmen açmııtı. Fakat her ne kaleılnl ılyaret etmeden lımlr· 
deose, senenin en mQhlm mQ spor kaleıl ônOnde ay•ktın 
sabıkaıını ıeekll eden K S. K.. ayığı dolıımıga bııladı . Daha 

lzmlrspor maçını görmek için ikinci dakikada Asım İzmir 
pekaz kalabılık grlmletl. BI 
rirtcl oyun Ahıoordu . Boca 
takımları arasında yapıldı . Al
hnordu takımı daha oyunun 
bidayetinden bariz bir b41dml 
yet t,.ala etti. Oyunu 8 O ka 
zandı. 

Bunu Demi por • Gözı,.pe 
mıçı takip etti. İkinci devrenin 

lo inci d11klk11ına kad.r kale 
lerlol Gözlepenln tehlikeli akın 

larındın korumığı muvaf(ak 

olıo Orml porlul1r birdenbire 

geveedller •e Göztrpl'ye ile 
golluk fıraatıoı verdiler. De 
wlrsporlularıa mukabil akınları 

bir ıemere vermedi. Gör.tepe 

30 3 l ve 43 Onca dıklkılırda 
dıha aç gol attı ve oyunu da 

4 • O gibi bOyOk bir farklı ka 
zandı . Sıra gOnOn ve llkln en 
milhlm mOHba\a'!ıaa gelmletl. 
Bunun sonunda lzmlrspor taln 

mı K. S. K. a O · 2 yenilerek 

şampf yonluktan tamamen uzak 

lletı. Ber iki tılum en koneıll 
kadrolnla oyuna lotlrak ettiler· 
Takımlar mOaavl konette gö 
rilndiiler ve öyle oynadılar. 
Neticede fırsattan letllade et 
meelnl bilen taraf kazandı. Buna 
rağmen rğf'r oyunda ccreyao 
ıarzı oı lncelneek manevi ve 
ru bi kuvveıio t:o oGyQk rolO 

oynadı~ını anlar ve hllbasıa 

fudbul oyununun bir çok e•ı•· 
lacak ıaraf ları olduğunu kolay 
ca bulablllrla. MeııelA birinci 

denenin l O uncu daklkaaındın 
eonunı kadar tamamlle hakim 
f ıkıt gotaaz bir oyun oynıyao 
Jzmteporlular ikinci devrede 

11nltl bışka hkımmıı gibi gö 
rOndOltr. Ve birinci devrenin 
oyununu görenlerin tahmini 
ikinci de•relerde alt aıt oldo. 

Oyun K.S K. ın akınlle bıı · 
ladı . K.S.K. lılar devrenin onan· 

cu daklka11oa kadar lımlrıpor 
kalesi ôoOnde dolıotılar. Fakat 
bir netice elde edemediler. Do 

dakikadan sonra lıodreporlula · 
rıo daha canlı ve daha atak 
oynadıklarını g~rftyoroz . K .S. 
K. ın ekseriya merkesden ha 
zırlamak lıtedlğt akınlar, İzmir· 
sporluların mftdafaaıı ônQnde 
kolayca keaillyordo. Oyun dn 

renin nihayetine kadar K .S.K.. 

ıahaaı dahilinde oynandığı halde 
tım mıoaalle fena oynayın 

orta muhaclmler tOt çekeme· 
dller ve bu ıoreıle batan fır· 
aatlar ıemereslz kaldı. Bagüa 

eski gazel oyunlarından birini 

oyn•yan Sıbrl'oln ıolaçık mn· 

tıpor'un iki mOdıf llnl adam 
ve laabetll bir varoşla K.. S. K. fa 
ilk goUl kauod.rdı. Top 6rla· 
da.. lzmlrspor'u ıtaran uyuıQk· 
lok bir 16rli1 geçmiyor. lamlr · 

apor'un bu gevşrkllğlnd~, K. 
S. K. oyunundı tesiri olmakla 

bcrabr.r avanıajıo nrdlğl iti · 
madı da brııba katmak lcabe 
der. lzrulrtıpor'un biran için 

geçlrdlgl heyecandan istifade 
eımedlol bilen K, S. K. lalar 
bir dakika ıonra ikinci golD de 
lbrablmln ayığından buodılar. 

lımlnpor kalesine arkı ar· 

kaya giren bo gollerden ıoora 

gerek birinci dnrede gerekıe 
hu dakikalardı kaçırdığı gol· 

lok fıra•tlara bıkarak İamlr · 
sporun mığhlp olmağı mabkilm 

olduğa kanaati doğmaıto. NI 
tekim oyunun ıonuoa kadar · 

acele yetleıelerdl facianın ônD 
ne belki geçebilirlerdi. 

HAdlıe tahkikatına mOddel 

umomlllkçe el konaıuııur. Bo 
Aulanıo kim olduğa beoQa belli 
değlldlr. Tahkikata devam edl· 
il yor. 

Bayrakla koyunda olan dlAer 
kaza; onıekis yıııodı Emine 

adında bir kadının baıındaa 
gl'çmlotlr. Ltmıo lılerl amnm 

350 Seyyah 
zaman saman nlııbl bir blkl DOn şehrimize geldi, 
mi yel teılıloe muHf fak olan 
İzmlrepor l!arfettiğl bfttOo gıy Bergama'ya gitti. 
retlere rağmea değlıtlremedl. Dlln ıabah Umaaımııa gelen 
Ve 2.0 mığlup olarak ıabıdan lngilla bandırah Le tlta npura 

ayrıldı. ile tehrlmlae 350 ıeyy•h gel· 
Balk eahaıında ayol tulDp mittir. ÇoAa laglll• tebaalı olan 

lerln B ıatımları brıılaıta. bu ıeyyahlar; Akdenlaln tarihi 
Birinci oyun K.S K. lamlnpor ve gilzel ıehlrlerlode geame&e 
ıakımlan araaında idi. Birinci çıkmıılardı. Enelden 11haaa 

takımluın maaabakaeı glbl çok tertibat ıayealade eeyyabların 
heyecanlı gl'çeD maçta, K.S K. pa11port muameleleri gayet Ç•· 

2 1 k.11ndı. Göatepe Demlrspor bak yıpılmıı ve ködeı Tapar· 
maçını Göztepelller 3·2 kazan larından biri mendereiln dı· 
dılar. Altıoordo on kiti oyna· tında demlrllyen vapurdan ıey · 

1011ına raımen Baca'yı S· 1 yablara lıkeleye çıkarmak için 
yendl. tahılı edllmlıtlr. Seyyahlardan 

Bu oyonlar oldu glnl. An· kalabalık bir kafile otoblı ve 
cık hakem nzlyetl de htrkeıl otomobillerle Bergım•'ya git· 

hayrette bıraktı. AILl oyan için mitler n orıdalı:I aıkııtlkayı 
tayin edilen hıkemlerden ·Baba ziyaret etmlıler~lr. Seyyahlar 
Konur Alp mGıteıoa olmak dan bir luımı mlaeyl, eıkl 
Gaere. blçblrlıl gelmedi. Bil· lamlr'I 98 ıebrla 16rGlmeje 
baHa K.S K . · lımlrapor B ta· değer diğer yerlerini gHerek 
lı:ımlarının maııbık11ını e111 tetkiklerde balaomaılardır. Bu 
hakem gelmediği için biç ba· gtlo ayal vapurla Kıbnı'a gide · 
kemlik yıpmamıt bir oyuncu ceklerdlr. Seyyahların ar11ında 
nan ldareelne kıldı ye Jhml Styam'b bir prenı n birçok 

iki oyuncu birbirlerine attık· b6yftk ıevat vardır. 
tarı tekmelerden sakat olarak 

oyundan ayrıldalar. 

MDkerrer halde fodbol ku· 

romonuo hakem lelerine ve 
maçlara karı• gösterdiği ılAka 

ııılık cidden hıyrete ıayaodar. 

ikinci talnmlarda oyoıtılan ço 
caklarl• meıgul olmamak ka· 
dar bat• olımaa. 

Açık muhabere 
Gördeı'ln DIHn maiaalleala 

den Mehmed oğla e ... a Fe· 
bim lmHılle bize mektup yı 

san okarumuaa: 

Kadifekalesi'nde 
150 muallim 
tetkikte bulundu. 

Blıe verdiğini• mah\mat, 
kllndeo K .S.K. kaleel ôoQoe bund•n enelkl aGıbalarımıacla 
mahirane •uruılarla dOıGrdDğil tntlıar etmlıtlr. Alikanıaa le 

Şebrlmiı muallimler blrlltl 

paaar gGDCl. mnılmla .asiye 
tini de gGaönClnde tatank • ita· 
dlfGkaleal'ne bir tetkik gealıl 
tertip etmlftlr. IStDlr mnlllm· 
Jerladen ( t 50 ) kitinin lıtlrtk 
ettlll ba geıl ~ok faydah ol· 
moı ye aaat onda Erkek ma 
ılllm mektebi edebiyat moıl· 
ilmi Saleymao tarafından ( la 
mlr'la tarihi) hakkındı çok de· 
ıerll bir konferaDll baılaamıı, 
eekl Ismlr ve Iamlr'a geçlrdlil 
mubtellf dnJrler anlatılmıtlır. 

Koaferaaı bir ıaattea f11lı 
ıOrmDı ve muallhnler ıaat on 

ikide döamı1ılerdtr. Bandao 
ıonra Bergama, Sırt ve Sel· 

çak'ı m011ld ıımıalarda teya· 

ballar tetrtlp edilecektir. 

ıopo orta mubaclmlerln biç tekkar ederla. 
kullı.namamalart hakikaten hay· 1 11.-~~---.... --~~-•ıl 
reıe e•yandr. • ôhetçi Eczaneler 1 

Devre bu ıurelle golıoa ola . 
rık geçti. Devre lıılrahatlnde 
blıllıdet kurnmo 935 ve 936 

4enelerl blılklet mDubakalarıoda 

iyi d,.rece almıt olaa bldklel· 

Ba •kıam Kemerılbada ŞI · 
fa, Karantinada Eırel, Ke· 
merde Kamer, Alaaatakta Ah· 

meı LGtfl, Etrefpı11da Etref· 

,... ecaaaelerl •çaktır. 

mGdtırla~tıpDp k~rfeJ v•pPrlı 
rını Ald lıkelıt a,ıerlpıle ge'-1 · 
ııea bu kadıD Pııılea deıılaa 
dı11m01 ıe etraf tın yetlıenl~• 
tarafından ••mıaıada mubı~· 
kak bir ölı1mden kortanlmıoıır, 

Konferans 
Murad Çınar 
çok alkıilandı 

Enelkl aktım C. O. 8 ., Do 
laplıkuyo nahtyeıl konferaoı 

11lonunda (htlklAI •e lnkılAp) 
mnıulu bir konfcranı verll 

mittir. A Hkat Murad Çınar 

tarafından nrllen bu konferansı 

diolemeğe gelenler çok kalıba · 

laktı, Murad Çınar; heyecanla 
bir ifade ile verdiği koofenn· 

ııoda ıftrekll bir şekilde alkıı 
lanmıı ve ezctımle demlttlr LI: 

"lltlklAI, lnkıllp "' bunların 
ôz •e genç evlldı olan combo· 

rlyet öyle nç ayaklı bir temel · 
dlr ki Qzcrlnde Tark mllleti 
yapr. BJı bu temeli kalblmlade 
ıaklar, kanımıala beılerla. Ona 
ıllrilnmek Jeıene.o eller kanımı · 

110 kaynagıada erir. Tlrk lı · 

dklAll, batan bir Tart mllle· 
tinin kalplerinin eklenmealndeo 
yapılmıt kalenin içindedir. 

Onun yıkılmaaı için oaıekll 

milyon Ttırk.'Gn kalbinin dur· 

maıı lhımdır. 

Eeerlerlle Uioata cnap ve· 

ren, feyfzlerl dllnyayı lotan 

cumhuriyeti atamızın bize emı· 

net ederken eöylcdlğ l gibi en 

karanltk gOolerde en mltkDl 
samanlarda gene kaoımıaı akı · 

tarak, gene c.nımıaı •ererek 
mubafHa etmeğe and ittik. 
Biz, yıkın mHlde çok ar.ı gör· 
mftı bir milleti&. K.imıeye em· 
niyet ve itimadımı& yoktur. 
Eo bDyOk gDnnlmfa kendi 

ku•Htlmladlr.11 

Murad Çınar; heyecanlı Ilı · 
dealle koaferao11ndı muvaffak 

olmottor. '----
Orak ipleri 

Artık memleke· 
timizde yapılacak. 

Her yıl AHape'daa memle· 
ketlmfze moY1kkat kabul ıa· 
retlle gClmrlk reılmıla mlblm 
miktarda orak ipi getirilmekte 
idi Bunların yerli kendlrlerl· 

mlıden latanbol'da imali ka· 

rarlıttmlmıı ve tıe baılan· 
mııtır. Bundıa ıonra dıı mcm· 

leketlerden TOrklye'ye orak 

ipi lıball ya11k edlltcektlr. 

Linit kömOrleri 
ihraratı arllracağız 

lkt111d Vekaleti; Llnlt kô· 
mlrlerlmlaln dıt memleketlere 
lhncaaı art1rmak tela tetkiklere 

glrlımlıtlr. Tlrkqf lee gelen bir 
mekıapta ıon beı yıldı Iamlr 
mıatak11ındıa banal memleket· 
)ere, ne miktar llnlt kömGrCl 

göaderllmlı oldo~o ıoroluyor. 

Kiliring paraları 
TGrk.lye'dea Yaaıalıta'ı lh· 

rac edilen cıuh baynnlar•D 
klllrlag hnalelerl orada an· 

cık bir ayda ikmal edlleblll· 

yordu. Altkadarlarıa lktıaat 
nklletln" vukabalaa mOraca• 

atlarında bunan hiç olmall8 
on gine lndlrllmeıl lıtenmlıtl. 
lk.t111t nlı:Aletl; bu meı'elealn 
tetkik edllmealal .. larlmls TClrk 

oflalae blldlr•lfdr· 
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yıl özleyerek varhlını do~oyı Demektedir. laoıcak olan celseye hiçbir Al· yı geldfğl haberinin yalan ol· ne verdiği cevabt nota, vazlye · bir karar verıneel iç :1eıl ~ 
çevirdiğini eöyledl: /ng iliz kabinesi toplandı: mao deltgtel iıtlrak etmiye· doğunu eôylemletlr. tin çok nazik oldoğoon lııpat selenin Milletler ceıJJ 

1 
r 

· Ô L d 16 (R d ) M cektlr. etmfıtlr. Zira Almanya,· Ren'den · Lah• - Yüce oder! 00 ra, • yo - · Jngilis Jinansel seyl tarafından ot~ 
Dedi. Daldvln kabinesi bugün aabah· Milletler cemiJetinde telakkiler: mehafili ne diyor tek bir nefer çekmek niyetinde divanına havale edll:ıe~ 
_ Sen çıkıncı tarihteki bQ leyin toplaomıı,d 11 den 13 e L

11
oo

1
dra, 16 (A.A)- Vızlyet Londra 16 (Radyo) _ in. olmadığı g~i, Q~e Lo

1
Jan dhev~:t · kında bazı fikirler b•" 

tan kabramanler, dahiler sağır kadar mOzıkere e bolonmo~tor. mi el er cemiyeti mıbaf ilince ' terin mallııo. ol1ı1u• ara •••• mek.tedlr. Franstı'ıııO 
V 1 b l b b·1 çoo cfddl teJAkkl edilmektedir. giltere bankuı ve floansel me J"L 1 k 1 dibi ve dllelı oldular. Dünya, senin azlyet n va amet He ı e mı •~ oma ve eleme Eı eey· raz edeıırl eaoılıyor. 

L hl 1 d h L 1 1 Son Alma" cevabının lılerl dü haf il, Almaoya'ya karıı eko ı i L b l k tll ı 0 1 Yarattınıo camorlyet ve devrim .a nen o a ı eı• çt mama .,. er •• u etmeme ear e o DB · d Jetler 
e 1 dl l h l lL .. t dbl l L l Lokarno ev ı.I oflne11l in t f d d• ü D karar verllmletfr. ze tme ğ lıeo onuyor. Bo noaı .. zecrı e r er .. ooo lar karomu konseyine ftJtlrAk k•ıo>" 

" .. o e n ın a un yor. ev· 1 b haelarmın dftn ı ~a-ıçık• 
rlm gan l Tü k t ki .. Al '[ .1. • vaz yet ftl arlyle M. Eden'ln ma11ua tlddetle muhalefet et· edebllectğlol blldfrm!ştır. d .. · e, r opra arı us man arın J ıtirı : b n. "' 1 d L 'd L dl B b f 1 anda . M. FJao eP d"'O 
O d Lf 1 f dl d ogun uğ e en eonrı a.oneey e me.te r. u me ı 1 , Alman· Almanya'oın cevabı notasın· ue 

t D e ve .. ten o mağıo a Berllo, 16 (Radyo) - Der· 1 geslnin ileriye eOr,., ... 11 
ne büyük gürlakler yaratll. lradedeceğl notok fevkılAde bir ya'oın, oglltere'ye kartı olın da dermlyıo olooaa ,artlar ıra ., .,, 

Un 'de elyaBi mebaf Ulo vaziyet h 1 1 h 1 1 1.. b 1 f 1 1 1 d lan mQnakıea 
Genç muallim devamla, dev· e emm yet a z o aca~tır. orç ar1D1n • z n te iye OZ · eında, Hitler'ln son söylevinde 

hakkındaki kanaatleri aelkiirdır, 1 1 'd L d açıkra blldlrmietlr· 10pl 
rlml devrim içinde yafıyaoların ta yı a okaroo dhasın a laomasını tanımamasından en· zlkelllği gibi yeni bir pakt ya · "' 

Berllner Caytong: M. FJaodio bı>•ffeı• 
tam maoaslle anlıyamıyacakla · pılması teklif 1 de vardır. Bo ., 

0 Almany•, verdiği muhtarı F 'd B .. •• ı yaptığı beyanatı• 1ıol' rıoı, fakat yaoıyan, nefes alan . ran sa a uyu { paktın akdi lçlo Almanya, der· k o!tı 1 
bl 1 1.. b il d b Ozerlode m~zakereye glrmtğe Jetler cemiyeti 

0 ıblJ 
r 'Hr ı.. a n e o yeni ha· bal müzakerata glrlollmeılol ı ııı ı 

Yatın, havanın ve hazzın do· hazırdır. loglllz'lerfn de bıkem karno mu11bedeB 
0
ebl• t1 teklif ediyor. • 

Yolduğooo söyledi,· ve kefil ııfatlle m6zakereye B • H ' f F mit oldoğuno '"bııtb•rt BQtQn bu tekil ler, rao- ı e ı' 
- Dağlar olbl yOkeelen bir letlraki 14ıımdır. Bu ısrtlar ıl · ır eyecan var e e ' lAzım geldfğ v 1 IOI 

" t d 1 L ü L 1 ea nıo noktal nazarrna oygoo eeyfn bo moıbedtY ı.tl 
nefes ırayretl ile TürkOz, diye ın a açı acı.. m zı.ere er, b•rt"'J " gelmediği için vazf yet hileb6ı6n d b tll er 
b ğ Hl ki d k 

L &Jılh6 ve beıerlyetl mobafeza _ devletler en 1 ·etOI 
ı myoroz. Ç mse eo orııo.· o ezaeet kesbetml,ılr. ve teklifler tılep • 

D 1 1 ! edecektir.,, demektedir. - Baştarafı lci Sa)fada - yetin felaket verici olacağa ka ır "' 
mayoroı. o, comor yett r Almanya'nın notasında (Al deceğlnl blldiro>lel ·

10
, ,. 

M ili K 1 b "' Alnıan 'ların ıelı.·lı'fıı' •, taui bir lctlma da: " Btr za• oaatlodedfr. kl"r rı~ oa m ema una mutea zebad) kellmeeloln manası ıo· il " 
llL M Fi d d Almanya e •• 

kip, bir oloeoo tarih i)nllode Iılaobol 16 (özel) - Alman man ntanpener .. ve ceearet· . an eo e; J d d Al ' d ıısır"' .J 
1 1 l h 1 d 1 M 

, •• ama ığm an, manya nıo malarmın kal ır• ~ıl"' 
ergin delet kurmak, onu her )arın Ren mıntakaeına 35 bfo· er n cep e er e glhtermlf o 11n - es ele yalnız Almanların bır• 

l 1 I
• 

1 1 1 
ld h d 1 , Londra elçiliğinden izahat h · teLJlf bir keoa~• 

ırQo yakeeltmek devleti evrim d f ı 18L to ı ~ ıı z er, vaz ıe er nlz yen eo mua e o ere tecavQzli mes eleel • " ' en az • a.er P arııama.,ı teomletlr. Do kelimenin ma· 
yolunda tutabil ecek captı neıll ve bu m·ntakaya tayyare gön· yıpmağı hazır bolunmal111nız.. değlldlr, asıl mee'ele Alman· naııı, (MOmkilo olduğu kadar D J ~ tJ 
yetletlrmek gibi ilç borca ol· dermemeAlı letlhkAm yapmamı· Slı, Franea'nın her tarafını ya'oın bu gibi hareketleri tek· çıbok) demek oldu~o anıa,ı ost ugu nrD· 
dunoon hatnlattı . Atntftrk.'öo ğı kabul ettııırı bıber •eritme'- temeli etmekte oldolroouz lıcio, rarlamaması için tecziyesi me o· T ab ı:ı o .. ... ı:ı lınca, lokarno misakını imza· 1 r ez 
evvelA "DDımını vatanın hırl· tedlr bir çok defalar tecavflıe maroı eeleeldJr. Ve loglltere bu hu· 

· l•yan devletlerin Londra mu· k ıJl 
mi ismetinde boğacağız. " şek· lngiliz kabinesi neler konuştu: kalan Frınea'yı mftdaf11 hak· eoetakl taabhOdatıoa harfiyen rabhaslara aralarında koooemoe· içişleri Ba 8 ~eli• 
llodekl eözana yerine getirdi· Loodra, 16 (Redyo) - Sı kında SÖZ slJylemek hakkını yapmalıdır. lardır. Fakat F raoeız dıe işleri bir ziyafet \fC"ı) / 
ğlol, sonra da "Yordamoıı.u bableylo lçthna etmlı olan lo· hatzılolz. Şlmdlden itidal ve Demlıtlr. 

6 
( «-•t 1 ' 

bakanı M. FIAoden, notanın ı u" ı~ 
daoyının en mamur ve medeni gllfz kıbfoesl, Baron Norat'ıo ceearetlolzl gôetermellelolz. " Avropa'yı ikiye ayrılmaktan Ankara, 11110 ~ 

1 L f 1 • L M D 1 dl ' 1 d L l h ı L mobtevlyıbnı ~ gayri kabili ka· Sovyet moabedeS b .. ıııe 1 
mem eaet eev yesıoe çıaaraca· cevabını tetkik: etmletlr. Ayni . a ı ye n n rı laa eoı· mo aıaza etmea tAzımdır, ÇOo· bo\ telAkkl etmektedir. e " 
ğıı. " mOjdeelol verdiğini llAve içtimada M. Eden'ln Koneey'lo yıllıt kongresinde lrıd ettiği kü Avropı'dı ikilik husule ge yıldöndmd 11116~:;1.rıoa~~ 
etti. Nutkunu eöyle bitirdi. nutuk çok ıtddetlldlr. lince, be•erlyet ve medeniyet de Londrı, l6 (Radyo) -Fran· şam Balk.ev SP • tıJ 

ğlzll lçılmırnda taklbedec~ğl 'i d 1 1 1 b L M Fi 1'•1 
Arkada•lar L d 'd "· '- tt b t hJIL dft Ltl ı sız ıo ' er a.ıoa · •n· Bakanı Şftkril 1 •• ır· ~ hattıhareket teeblt edflmlıtlr. " on ra 8 mlQı .. era 1 0 e a.eye ,ece. r. b d f ~· 
Biz bo anıtları kendimizden lnoıo hOkumet, bir farka hG· R den; bogfto mleaf lr olun oğa bir ziyafet veri ısı. -ldO 

Zecri tedbirlere alevlıtarlık: oma ot ld Raıy d 1 1 • bak n M ... p 
ziyade maddi gQneoln ııığımn ,/ kumetl değil, biiUln Franaa'nın e e • iŞ o er a ı . y onaıl ~ of 
eôofiıGoe kadar hmoı, eıcık Londra, 16 (A.A) - Mil· hakumetldlr. Bonon için itidal Liı.inoflı Romanya dış bakanı }' t , 
lığını, aydınlığını kaybetmlye · letler cemlyell mehallll bu ve ıokuoetlmlzl muhafaza ede· Konuşmaları 1• kı• M. Tltoleeko ve Yogoslavya'oın Balkan• kotJSe i~1' 

haft• zarfındaki maza;erele· Parla elçisi Borlç'I kabul etmiş d.ı J.le , 
cek olın AlıtOrk'll yoz yılları rek herşeye hazır bnlunmam,z tısı hakkın P ı)"" > 
tanıtm k için dikiyoruz. Ne rinde Ala:.aoyaya kartı tatbiki IAzlmdır. Sly11i ihtiraslar tı· Gün Geri Kaldı ve ozon mftddet kooo,mu,tor. 16 (Ôıe ~ıı 

muhtemel zecri tedbirler meı · s ı h b ı st latıobol, dl~ı 
mutlu bizlere, varol•un Atı · mamen durmalıdır. ÇQnka Y•· OD ge en • tr ere gure, ftr ll eel~'.J 
tftrkGmftı. eleslnlo movzu teokll edeceğini pılmakta olın mftnıkaşalar, Roma, 16 (Radyo) - Sinyor bogOn ı Da vnletrlt ) satayıoda gazetelerinin d• ,r .. 

ıôylOyorlar. Mueeollol'oln tekltf l Gzerfne başbakan Baldvln'ln bııkaolr· bere göre, y•"'0.uııl~'"~, 
Hatlbler, defalarca ve berı · clhımn görmediği en bGyftk A t M 1 t d 1 toplanacak o\so

0 
... ırel',, 

retle alkıılandılar. Banu mülea · Milletin cemiyeti azeeından harbın rrlfesl addedilebilir ve vnı orya ve ıcer 8 an e e- ğında toplıoıo loglllz kabine · ı e ..... , , 
birçoğu gerçekten mOe11lr olı Avrupı'oın mokıdderallna hl. gelerlnln Roma'da yapacakları ıloln ne konoetu.5u tamamen konseyine r, '1 ı~t ıı :~ıı' 

ldb bir geçld nemi yıpıldı. üJ•L l9 M 6 L d btJ-eB "' ı ... 
bilecek zecri tedbirlerin tıtbl· m •••t, aruın 22 Marta ı il ı L d ra. e e .... fç1 

Hılk, bOyOk teıohOratle iç kim olacaktlf."• g z toto mada ır. ktimetl kooıeY (1 
kine aleyhtar bnlunoyorlar. D ı ı talik olonmoıtor. L d 16 ( R d ) Si ı.. lt •ı 1 

nrlığını gôsterdl ve merasim em Ol r. 00 ra, a yo - birini lıdyece .. ı ' •• d 
bitil. Cevap müsaid te$iT yapmadı: Pırla 16 (Radyo) - Parle'te Romen sigara tiatleri yaei m611ahltler, Alman ceva· · ıeJY 

Daha sonra Kubilay Abidesi· 
nln dibindeki Menemen saba 

sında muhtelif maçlar yapıldı. 

Loodra, 16 (A.A) - Mil· siyasi vaziyet çok asabi ve boh Dakre, Tcırkoflslnden ıehrl · bını verilen yeni manaya reğ· OniverSl te 
letler cemiyeti kooeeyJolo da· rantıdır. Fransa hakdmetl, hık mlz şftbeslne gelen lblr mek· men, konseyin bn cevabının Dl• Yeni enstiloıcr,,·o' 
vetlne kar,ı D. Hltler'ln ver· ve haysiyeti mOdaf11 ve mo· topta, Romaoyı'da ılgara f lat· zarı :ıtlbara almayacağını elSy· ııÇJ / 
dlğl cevab Fransa tarafındın halaza edilmedikçe hiçbir teklif terinin artmldığı ve bu artır. Jiyorlar. Çüoka bo ccvep Btıl· haslanef er (Ô'el) ol'' 
kabul edilemez, İngiltere la•a· dlolemlyecektlr. Fransa hnku maya Romınya'dı ılgara ima· çlka'dın ba,ka Avusturya ve IEitanbol, 

16 r.ıı•1 11 ı 
Vlllyet umumi meclisi bu fıodan dı Qmld kmcı telAkkl meti mft:r.akerelerden de Qml· llnde kullıoılıo maddeler f la- Çekoalovakyı'yı da alAkadar et· vereltede yeol ,ç1ııı:t' ıl 

Jet ıır' 

Vilayet umumi meclisi 

gOn saat 14 te toplanarak ruz · ediliyor. dini keemlı vaziyettedir. tindeki yftkeelme sebep oldoğo mektedlr. Bo devletlerin de fi · yeni hastı ne 
ııyoıı 

namedeki muhtelif mee'eJeler Almıoyı'oın eartlar kabol Fransa mıbaf ili, kaçak bir blldlrllmfıtlr. Flatl~r ynzde 10 kirleri rlınmasıoı lcıp ettir· lldbuçok ıJJ 
:Qzerfode gôr6oecektfr. edildiği takdirde Almanya'yı dlkkıtelzllğlo, doğuracağa vazl· nlsbetlnde artmıotır. mektedlr. edllmlttfr. ıı ~' 

-----------------------------•-••-••-------------------------':"lbıdde',,ı ·:1 

KATYA 
Saray, kibar salonları, bütQn Prensin yaveri, korku içinde tafellAtını kadar sebebini bil· Alekeandr 0811,aeı ;',,; 

şehir dedi kodu içinde! Herke!: Katyı'nıo fam dô ,ımbrı ile mek isterim. ile girmek ıJJ 81 b1',ııt 
bUBll ol 

- Prenses Mlıel Dolgorokl bl; llkte dı,arı çıktığını söyledi. "Akoam raporunda, doğru · NedlOJ, ıor• •,I'~ 
ne y•pıcık? Diye dOeDnOyordo. Fakat, köpekler orada idi. yalan bo hueuet11 beni tatmin zarfrnı IOJP

9
'
1

, or0 ~1ıer1 
Ş h ld K d d d eee Mfı:ıel Ooig"ebtP 

' Çar'ın Mavi Şeytanı 

-22-
Kolunu rakı arkadaııoa:verdl 

ve onu emeılelz kamelyaların 

boloodoğu, eeathi yeellllkler 

E•ek ve ıek hlrafı mabedlerl 
gibi kubbecikler teşkil ettiği 

kıelık bahçeye gOtürdO. 
Katyaoıo beyaz ipek kombi· 

nezon Clzerioe mavi ipekten 
yıpılmıe gllzel elbisesi, karlı 

dlyerlar hllkümdırınıo kaprisi 
ile yapılmıv olan bo sıcak lk· 
ltmler babçealnde dalgnlandı. 

Ve bir andı mukadderatın bfl· 

tOn hızfle yol elmaeıoı kifayet 

etti. 
Alek11odr, Katyı'yı gökeQo 

de sıkı, eıkı sıkarak : 

- Kalya.. Dedi. Benim sev· 
glll Kıtyam.. Cihanda be-nim 
için en 1Zlz ktmıe oldun, bili · 
yor muson? 

Kıtyı, heyecan ile sayıklar 

gibi mmldandı : 
- Benimle Mezorkı oyna· 

yauğıoı kuvvetli olarMk tahmin 
ediyordum. ÇOnka hen de ııenl 
enlyorom. Uedl. 

Katya. Ne oldu? 

Petresborg'on en kuvvetli u a e atya ı ev e e · t:decek malumatın mevcod ol " ı..tk p .tıl 
• ketinin h•.. bO·' Jfl"' 

erkAoı en Jı.ovvetll elJAhlarını mekll. Bu hal ne mıoı ifade masanı emrediyorum!,, eden bir 111ekt0 be~1, • 
keodlel~e çevlrmlelerdl. Banla· ediyordu. Şu halde? Dedi. , Preneeı ı..ıı1 ::;ı ~~:-~.ti 
ra göre, lmperatoroo bo kızı Çar Alek&1ndr, alnında derin Şovalof 'un alnmdın iri ter felAketzede ftıC~n~ ).ı 
karoı ıehvet ve hırelD• o tahrik eodlee çizgileri olduğu hılde da;nlıları dü,meğe baolıdı . La lımı!J ol•ll te ~.,,.~ı~.,ı 
etmletl; kiıçük bir kızı, dkeClz merdivenleri indi. Kızağını baron Vera Korllovna'nın teh· k _kor ,ıer İ 

bl d 
, etme ten 

1 1
re t 

bir çocuğu, görGmceelol lmpa· n l Kont Şuvalof on nezdlne dilleri semere veriyor demekti. e'91De ol•P ~ ' ırb•oJ ~~ 
ratoıa peıkee çekmlttl. gitti. Petreıburg''un henüz yabaocıeı sini Çard•D •t~-~ ~ ~·~ 

Bok tariz ve tenkld hacom· P~le mftdQrilne kı l'lağına hl· olan Prenses Lülz korkmoeto . Mektop l> :eııı•''co f'# 
ları arııear.da yıbıncı kadın nerea. kıehk 11rayında ve be· Vaziyet aşikardı. Donu hemen Genç 1t1dıD1 ıO' l-ır 
haklı olarak korkmooto. men kendisine lltlhakıoı irade söylemek vardı . Fakat Şövalof, ile lınpar•tor00 J'•', ~•' 

Balo ertesi gGn, imparator etti ık~ama kader tahkikatı bitirdi. blmayelerlndeO•d•" fi ~ 
B11e.,noya gittiği nklt, mutad lmparıtoruo hueoıi kabine- Raporunu blzzet takdim ede· cuklok yııpll!~ b•1:~t~1 

dzere bir çay içmek için pren· elnt, Aleksandr ve Kont Şnva · ctğlnl bildirdi. MOeaadl." olarak bab11edlyor 1 fe d'' 
11e1 Lülz Dolgorukl'ye uğradığı lof yalmz olarak kapan "ıkları gitti. do una nlbllYtı ıe•IJJ ~1 

~ il etl ısı f' 
nklt : anda Çar: Polis mQdQr6, glttlktrn pek da meoaf ordıJ• ıa~ 

- Preoeee Hazretleri baeıo - Lulz Dolgoroko bana H eonrı, nedlmlerden birisi ırronu ıolıtıf oıı b 
" bOI (~ dır! Haberini hayretle ıldı. evlnlo kapısını kapattı; bo bir imparatorun kapısına iki fiske rator, bOS 

Katya'yı istedi. tahkirdir, bunun en kfiçftk varda ve bekledi. 



Gezici Aytarlanmız 
Guetemlı lta•M batll ge 

ılcl aytarhl•Da Aydıa halli ge· 
zlcl ayları Şltra H Aydıa 

bıttı ayıarlıl••• da Ya•f •ta• 
mııtır. Sayıa okayaea H aba. 
nemaalarımıaıa keıMlllertae •o· 
lıyt.k gltıermelerlal dllerlı. 

lımlr 1 lacl le. M. daa: 

THW•'•la Emlü •e Eytam 
baa~•• &dlaç aldılı pan 
makabil INlakaya ipotek eyle 
dlgl llmlr'de Betadlye Mahtar 
O.maa efendi ıok811ada 9 N. il 
baaeye iç ayak ıaı merdlHnle 
kapıdan glrtllace bir bayat 
toldı bir, karııda bir oda itti· 
11llade maıbak Ye bflA •e gu 
eolb1ao arkada Hla •e btılA, 
bodram, beıoa maıbak Oııaa 
de bir klçlk odaıı mncud 
800 lira kıymet il bu 

nla mllldyetl ıçık arhr 
ma ıaretlle n 8!4 namı 
rah emlak ,. eytam bınkatı 

kaaoa maclblace bir defaya 
••beaı ol1aak .. rtlle arıarm111 
~l ·•· 1936 Nlı glal Nil 11 
.. ı.. ..lnmb içinde yapıl 
mat ben 80 gla •lddeıle 
ıatıhaa ıu,.•lda n_ -· · ... a .... rma 

.. 
aedcalade 1atıı beclrll her ae 
olana olıaa borcaa ~deameel 
tarihi 2280 aamarala kaauaaa 
•erlyete glrdlll tarlbtea ıon 

,.,. ma .. dlf olma11 haıeblle 

kıymetlae bakılmıyarak en90k 
artanaıa lserlne lbaleel yapı 

lacaktır. Satıı 8•4 aamarala 
emlak Ye eytam baakaea kana 

na blklmlerlne gGre yapıla 

caııadan ikinci artırma yoktur. 
Sataı peıla para ile olup mit 
terldea yalaıı lklbaçak dellA 
liye m•ra6 ahaır. ipotek • · 

bibi alacaklılarla dlln ılAka 
dulana n lrtlfık hıkkı ıa
blplerlala gıyrl menkul Oıe 
rladekl hıklarını baıaılyle falı 
Ta •11rafa dair olaa iddiaları 
aı ltba llta larlhladea hibırea 
yirmi gla lçlade nrakı mlı 
bltelerlle birlikte meaıarlyeıi 
mise blldlrmelul lcabeder. Ak
ıl hılde hıklare tıpa ılclllnce 
Hblt olmıdıkçı p•ylıımıdan 
beriç kalırlar. 9·4· t 936 tarl 
hlndeD itibaren ıartaeme her 
ke1e ıçıkhr. Tıllp olıalaren 
ylzcle yedlbaçak temlnıt ık 
çaa •eya milli bir banka hl 
bar mektaba ,. 35 2087 doeya 
aamanllle 1 lacl len mea1ar· 
laAaaa mlracaıtlara illa olaaar. 

8. lı. No. 848 

lzmir Knltor Direktörlftğftnden: 
Mankkat lemlaat Yapalacak it Tahmla edllea bedel 

Miktarı JIL -L ıı .. .,..a ar lçla defter .... ıre 
Ura k. 
56 40 Ura •· 

751 75 
ilk okallar lçla defter •eealre yıptmlacaluır. Ba lı 13,S,936 

tarlbladea betlamak here 15 gla mlddetle açak ebllımeye ko· 
•almattar. Nlmaae n tvlaameılnl gGfmek lçla hersa. klltlr 
dlrektGrllfbe ekıdltmeye girmek lttlyealer de yakanda yuıh 
56 lira •o karaılak e~ed temlaaı Ue birlikte 30,8,936 pasu. 
leli 11•1 Mal 9 daa l 2 ye kadar il ılrel komlıyoaana bat· 
Yarmaları illa olaaar. 13 17 21 27 606 

inhisarlar lfttOo fabrikası mOdQr
IOğftnden: 

A - Fabrlb•ı• hemen •tılaeaktar. 
iptal edilmlı kllttlJar IM>adrolar, elektlrtkler baYapu llmbe 

tltelerf. IAmbe .W.lan •üıellf blylkllkte ıeaeke •atalar ı O 
ım. blletf 18fl n eekl blleAI taıları harç •e harç makanılar1 
tellk damplar pyrl •••tuam kAtıd kmntalar1. · 

B - Bir MDe lçlacle fabrikamızda çıktık~ tetllm edilecek: 
k Tıııa toaa tahta tata tahta kınataları etki ıeaekeler bobla 
aıtlan Y•••k maklae J•lları. 

YakaNa alu Ye •hl7etlerl ga.terlle• kallaaalmı71a lnuı1a 
'• barda • .,.... A fakr•adakller ihaleyi mlteaklp a t.ba. 
•••ela ı111er11e.a. • Pt le lh•• Mr bldanlmak ,.rtlle •çak 
•rtarma 1Uedle 18·8·986 tartlalade ... ıs de •bla•br. 

leteklllerla lutlllmelerl girmek •e ........... INıdellertae 
...... JWe 7,5 .. ,akbt ta_..atlarıaa yatırmak laere ,.. 
..,.._ Mtk• •erıla fabrtkamıı •hm Alim komlıyoaaaa mi 
... ilan. s 8 12 16 56, 

lzmir lıhal8t Gomroğo Modorıo. 
~Ondeu: 
Sıra 

Sayı K. G Acleı Kıymet CtDll etY• Teeblt No. 1 ~1 28 11 .... mel boyah bot ~8 

2 nrll. 
88 68 • .. • -126 

{j 200 00 24 ........ bot •• , •• 
J Hptd ·2 .... 

açık ...... 79ulı ..,. 27.S.936 ıaea ,...,.... glal Mat ı• le 
berttar• IVedle •11t1e •ta ........ taktirde •J•I lbcle de 

~~-:..: •••lekete ... lrmek ... re •bl11Galt ... • iti•• plealerla 
• 1••

1
811 •llf •o•llJoaaaa mlneutlan lltn ol•••· 8Sl 

· hbat ve lctimai muavenet vekAleti 
1 kin mu ndorlOğftnden: 
1 

- ~·1 •••• •Mlrllllaoe oall •e mt•ıuı •e feaal 
te 

1 
•yn 9Jrl teıblt ... lea Uplerdea Tnk1adakt g6ç· 

~ _ •ealer lçla •bl• patlak ,._lakla imal etdrllffekdr. 

3 

4 

Pa1arlık IDUba 20 inci e•ma 11•1 .. t 15 te Sıhhat 
•eıııetlade •a..,.ıtak dalreetade toplı..,.k komltyo• . 
da yıpalaeaktar. 

lıt•klller Haa alt ,.rta•••lerl Aakanda bkla amam 
•ldlrlıpa4ea •e 11•••hal Ismtr, Çaaıkkale lıkln mi· 
dlr16klerl ile ~oeaell Ylllllllladea alablllrler. 
..... iller tulH•edekl teralt da•--•d 

1n1 e H maayyea 
~· ,., ııaaaaa komhyona •la,_.1 et1Dtılttllr. 

17 19 ~O 566 68S 

Radyonuzu Yenileyiniz 
Radyolar için PiK · U P Motor· 

farımız Vardır 
Blıl ılyaret edlnlı. Rıdyodakl aobınlartaı ıemla edeceğiı. 

Blttıbl arsa bayaralar•, ılıe, IOD gelen RADYO · FONO 
modellerimlıl ıeerlbe etdreceğlz. 

Akhl•r icra memarlagoada: 
8a•D nllıl aeflteye borçha 

mattafaaıa brayer mnkllDde 
ö665 m. R tarla11aıa H ayal 
mnklde 1260 M, R. baA••• H 

Ha•D kOylaOn gereallk mn· 
kllnde 1 hektar 5688 M. R. 
ye k111 ayni me•klde 50Z9 
M. R. ıarlalarıadakl l 4 blı· 
1eel bir ay mlddetle açık lf• 

tarmıya çıkarılmııbr. P H ILI P S' e LGkı dola ıtelyelerlade bı 
1 n sırlanan yeni modellerle hf't 

ıorlO lıtuyonlın ahr. 
lbaleıl 20 4 936 paurtell 

•at ı 5 ıe icra dalreelade J•· 
pılıeaktır. O gla malaımme• 
kıymetin ylsde 75 tlal balUM 
ihale balmaA• mOHyedeye 15 
gla detımla 5 6 936 Hh IUI 

15 le her kaça çıkaru kat'I 
lhıleıl yppılacakur. 

12 Takıltle 1at1ılar yapıyoroı. Eıkl H her Dö marka olana olıaa, 
her tlrlft ndyolar ılınır 

Eminiz ki tecrftbeden ıonra makinalarımı· 
zın tevkalAd~liğioden siz de tasdik edecek8ioiz 

PHILIPS RADYO Da em•al Oaerlnde bir hık· 
lddlaıında balaaanlarıa nel· 

11bları ile birlikte ~O gda lçla · 
•de lcnyı mOracHtlcrl akli 
bıldr. tapa elcUlace bıkla11 • 

uun Umum Acentesi 

p 22 

rENNETTI ve 
PARIENTE 

ikinci Kordon 64 

IZMIR 
Telefon 2307 

lbh olmadıkça pıylaımıya gir•· 
muler. Artırma 5 4 936 tul 
hiudeo hlberea alıcılara açıklar. 
Harcı dellallyeel ıllD• ah atıf 

petladtr.1 
M Gıayedeye lttl11k lçla ylad• 

7 .5 pey akçeıi yatırmak .. rltlr. 
' Fasla mal6mat iıdyealerlD le· • raya mOraeaatları Ula olaaar. 

Lise ve orta okullar satın alma ko
misyonundan: 

Devlet demiry,>llarından: 
Mahammea bedeli 1000 llrı olaa AINacak Ye lamlr ~e= 

lııuyoalanadaa l.elr tebrlae Ye mltekabllea taıın1Cak İ m 
MaYıkkat a... Ylkı... Fi•IJ Tatarı temlD•h 

Yanm Hrt ~ilk 275 35 9625 727 
Yama .. k çelik 355 27 9585 725 
Yama .. k çelik lama 80 35 2800 ZIO 
El kalem çellll 50 36 17 50 135 
Sıyen. bna çelltl 25 655 1637f; 1280 
Armlllroh haYa çelltl 10 1200 12000 900 
Frese koaYeb 3' m.111. 1 A 3000 3000 .225 
Frese koa•ekı 22 m.m. 1 2000 2000 150 

" " 26 m.m. ı i600 2500 188 
11 11 

10 m.m. 1 1000 1000 75 
" •Hlyell 10 • m. 2 1000 2000 150 
" b .. oluk lçla ltakım2100 2100 148 

Tarak Ç11ka• 1 6500 6500 488 
Mıayıo •lco 2 6250 12500 938 

B61ge •n'aı okala llıdyaca tçla yakanda nlçelkltrl yaaab 14 
kalem lnaıım 16 ·S· 9J6 ıartblade yapılan açık ekelltmede 
lıtekll ç.kmadaAuMln 10 ııa a1atalmıt H aç.k ekdltmeel 
26 ·8· 986 peqembe glDI .. ı 15 te ltlltlr dlrekt6rlll0ade 
toplanacak koml17oada ayrı ayn g~erlleçektlr. llleklller ya.ele 
7 ,5 teminat abtlarlle komltyoaa .. rtaamelerl germek lltlyealer de 
ber gla S.n'ıt okalaaa mlracutlan. 

lzmir ithalat gomrOğO modorlO· 
ğOoden: 

lımlr ithalat gl•rQIDla çata oadele eaçlan••• detlttlrtlmeelae 
Ye foaı 1aımar bonltnaı• ekme kollanaıa earyea boyaeile 
•lm•bn yapalaaaktır. 

Ba iti 5292 lira '18 •araılak bedeli ketlf 11 tamir iti 2490 
•yllı baaa hlkOmlerlae ted ikan açık ebUtmeye koaal...,aar. 
ihaleli 27 ·3· 986 P••rtetl ııaaade •e Mat 15 ae llbaltı 
llmreil mldlrllpacle yapılaaaktaı. Ba iti almcak llleklller 
936 yabada nearet llclllade kayıtlı balanmua •e ba ltled ,.,. 
tıklarıaa dalı Nafıa mtldarıqıadea muNDdak ehliyet H Ttearet 
oclua nılkalanaıa ihaleli maayyea olan gladt komlıyoa mah 
ı11111aa lbra1lan ltsımclaı. 

Ba lf8 ald ketlfaame •e feaal .. rtaaa.eel Nıfıa mltllrlqtace 
taedlkll olup doeyuıadadır. llteklller her umaa teraltl Ye yapı· 
laeak iti anlamak here ltballt glmraga mlcllrllll IHaaım H 

•JDIJ•t eerYlet tef Ulfae mlraeaat ederek m,ı16mat edlamelerl 
lçl11 ketlf •e .. rtaameyt glrebllkler. Ba ite lıtlnk edeoek erbebl 
... •ataa y6ade 7 ,6 he1ablle 896 lln 98 karat maYakkat ptıy 
•k9Mhlla Ismlr ltbaltt glmrltl YeanealDe J•brdaklarıaa dair 
aldıklan matbaslanaı lhaleal yabrıcla tayla edile• mlddetl 
maı17eneıl Artında komltyoaa lbraı etmeleri mecbarl olclata 
erMIH 1aa'ataa mıldmu olmak here keyfiyet illa ola•ar. 682 

Çamaltı Tuzlası Modorloğolıden: 
3000 kllo yalak 1500 kilo kıthk makine y•I• 600 kilo greı 

Jajı 30 teneke mı10t. 

Mabteltf eb'aUa 285 metre bakır •e demir bora 4 7 adet Yal 
plrtaç maalQk 339 ••eı mab&ellf dne boyaa cllnek · Te · re 
kor redlblyoa 5000 •110 oaak kireci 39i ıorbe çlme•to. 

Muhtelif eb'atta 8188 adet ceralt Ç1rU1a tahta kalat dll•e ka· 
ııklık tirit llrgea badak yonma ıtıoa. 

Yakantla çeflıleri JUlh malıemeler lbıle H mbakua kaaa· 
naaan teraltlne gGre pa1arhkla 3,4,936 cama pi .. t 10 da 
•lıa ıhaıcıkıır. 

lıteklllerla o gla n 1aatta Allancakıe labl•rlar tllla l•brl 
U.aa tasla •h• ko•llJo•••• plmelert ua. olugr. 17 18 686 

Ye f!fya aaldlye iti ZO ·3· 936 camı glal ıaıt 15 tı ımlr: 
AIMamk'ıa 8 lacl ltletme komllyoaa•da puubk ıaretlle mit · 
ıbblde Hrllecektlr. 

lıteklllerla 75 Unhk mankbt temlaat •ermeleri H ba ite 
girmek için anaıl1D nılkalar n kaaaal maaHerl olmadıl•• 
dair beyıaaamelerle maa17ea nkltte komlıyo•• mlracHtlan 
'Alımdır. 

Şarıaımeler Al1aacak'ta 8 lact ltletme mOfettlıllk bla11ında 

paraııı nrlllr. 661 17 23 

Kert1te nıkllptandın hıcml lıtlablıl dıerlndea Gcrete tabi 
LI Ll l r 20 ·3· 936 ta• tolalmıktı olıa 12 tonluk parmı .. •• ı ugoa a 

rlhladea itlbırea 11gui ıekla ton herlaclen Gcrete tabi ola· 
cakbr. 684 17 19 21 

22 IDart 936 ,..... .O•I Meaeme•de J•pı'-k f8hh gablllJ 
llaalfaU IGID hmlr " Maa'-da• Heaemeae gidip pi.. Mıew 
h .... t katar tmbn'-ktar. 

&mir blkıt eutı 18.16 
Meaemea •anı • 14.01 

• ...... ... )7.8' 
lımlr Hnt " 18.U 

Mania 12.50 kılku Meaemeae urlr 13 47 
Meaemea 17.19 • Mıalu .. 18 .2~ 

lıba katarlarda yılaıı Gçlacl mnkl ınbelart balanacak H 

lcreı gicllp gelme lımlrcleD ?H Ye Mınlıadaa 3 7 karat ola. 
17 21 675 caktır. 

0 Al•acak cer a&elyHl•de bir 1eaede birikecek takılbea z:
5 to• mt•ıaraadald clelleıe ta.... 26,3,936 peqembe gOal .. ı 

te &mir Bumahıaede 7 lacl ltletme mlfettlıllk blauaada ko
mhyoacla açık artarma nıedle •talaeaktar. 

llahammea bedeU toa ba11•a SOO karattaı. Birike• ......... 
ber hafta puarted gblerf alaoaya ıedlm edlleoektlr. 

llleklllerla 6616 karat mGn•bı temlaat •eımeleıl H ı .. 
ginMI• ...... ı bir maileri olm•dal'•• dalı beJa1111111Dtılerle 
komlqo• ı.Wttl•e mlnHatlan llıımder. 

Ba ite alt f8rlDameler Baımıhıaede komlıyoadaa para•• 
l 13 17 610 a anar. 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAaları 
Mıt. M•. S.ı. Al. Komlıyoaundın: 

ı - &ony• nakliye tabar.a hayHn h•taaeelala oaaklanmn 
tadili açık eblltmeye koaalmaıtar. 

2 _ NıkHye ıabaraaaa ocagı 300 erlik topçu tabaraaaa 
oaat• SOO erlik haJn• butaaeel•la oeatı 100 •ilk 
olarak •Jr• •Jn tadil edlleeekdr. a. blrllklerfa mal• 
belaluı•• •Jn •Jf• keadl ikamet ettlklert mıhallerdedlr. 

3 _ .lflta blrUklerla tHll edUeeek ,.. .. k ooaklanaı alt ayn 
ayr1 ..,utamelerl Japılmıflar. Iıba flllDameler koa1• 
tor •ta• alma komlıyoaaacl• H lımlrde Mıı. M•. S.t. 
Al. &oml17oalaraa•adır. Tatfpler f8rlnımrlerl kowllJOD• 
.t. ohJ•blllrler. 

4 - Ba oaakluda• 300 ere mahlaı olaalardaa be•erl•la 
tatara 640 llıa olap her blrtala ayn ıyra mankk .. 
temlaatı 48 llnclar. 100 ere ma!anı olanı• maham ... 

5 

6 

tatan 820 lln olup ma•akkıt ıemlnah 24 llradır. 

Eblltme i4·8·9S6 •h glDI •at 10 dı konya kor • 
bD alma komllJoaanda yapllaeaktar. 
llteklllerta maayyea gla •• •atte her birine ılı ıyn 

ayrı temlaat mektup •eya makbaıa ile knnyıda bala• 
malara. 4 12 l 7 21 568 

1111. MY. •· al. ko. re. dea: 
Hna kat'atı lçla puarhk ıaretlle iki rel• kota• bargfrl ııııa 

abaaeaktır. Sattcalarıa her gla kıtlada Mil. Rıh. •tıa aJmı ko· 
.ı.,.... •lnG18tlaıı. 



ÖKSÜRENLER 
l\lutlako (OKAMENTOL) öksürük 

~ekerlcrini tecrüh11 •rtiniz .. 

ve Pilrjea :;ıahab' ıo en O.stilo 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mils· 
bil istiycnler (Şnhab Sıhhat 
Sürgün Haplan)m moruf ec• 
znaelerden arn81nlnr. 

i.sehir 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
1\1 ETAI. .. LUl\1 Lambalarını her 

satıcıdan nıutlaka arayınız 
Bu · lambalar emsallerine nisbetcn yihde 

20 daha az sarj iyatlıdırlar. Hunu ay somw· 
da ödeyeceği-niz ilk fatura ile lwlnyca a11b
)'acaksını:. 

M. Tevfik ay kent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mGmesalH 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

SIHHA1"' 
Balık Yağı 

Lü 
Ü M 1 D Lük 
febrf keeımn S 

ıı•o•f 
SABUNLARI) dayanıklı, ko tt'" 

d JJ • hlleı!lzdlr. Her yer e ~011s 
Topta'n : ve perakende. ktıSI ~ 

ümid tabr• rı ~ 
Telefon 304i 

A np••••••rıy 
Keeıao~ 

;;;;;;;;;;;p;;;;;;;;;;;;;;.., __ ----____ ...;;;::::=:::=:::==:;.------
ı z m l r Milli Emltik .MüdürlüğQndco: 

No. 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Liro 
Blluldo muhabere bôlüğOode 3 kn· 7 
lem horda eşya. 

Tepeclk'te muhabere al yıud 150 
çift kahoe ıyıkbp1 rı ve 37 
kelem hurda eşya. 86 

Kışlada istihkam bölüğlinde 150 
çift köhne ayakkıplar1. 11 
Maliye binasında 57 ncl fırkıdoo 
~eloıe köhne 24 adet hamutlar. (i 

Narlıderede 2 hurda kamyou 24 

Buroavada 5 7 ncl fırkada köh· 
ne bir adet piyano, 1 O 
Uornavnda ziraat mektebinde 62 
kalem horda eşya. 225 

Mııh'I~ 
ıeet 

,,,ıı 

k. 36. 
70 aG,3,9 J 

pıı•" 

.. 
64 " 

.. 
70 " 

.. 

' ~------~---.--.----~~--~ Norveçya'nın Halis Mo 
rina Balık }' a{,11dır. Şer 

111 Şehitler sepetçi eokağıodıı 125 124 
a D 

ŞlYlb><®~Ö o~moır 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biııasmda 

TELEFON: 2363 

Hertürlii (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 

· Vadesizlere % 4 

1\levduat Şartları: A!ta ay vad,:liy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz \'erilir. __________ __... __ _ 

Zahire, azam, tncJr, pamuk, yapak, ufyoo vesaire komisyonculuğu yepılır. Mallar geldf. 

~inde sahiplerine en mdsald şeraltle avans •erUlr. 

~ 1111111111111111111 il 111111111111111111111111 111111111 11111 ili 111 111111111111 111 111 111111111111111111 1111111 11 

--------
Üniversitede Döçent, 

(Muavin Profeaôr) 

Dr. A: Safittiıı 
Ağız ve iliş Hekimi 

Haeıalara hergfio öğleden 
•oora bakar. 

l.stikJal caddesi No. 99 
Aokara apartmanı 2 inci kııı 

Telgraf • • S 1' A N lJ U L 
Telefon : 49250 

--------------------.. -
0 li v i er vEŞürekası 

Limited 

Vapuı· Acen ası 
f'Dd il Han, Birinci Kordon 

Tel. 24,ıa 

THE ELLEHMAN LlNES LTO 
"l'RA rno,. vapuru 15 mart 

Londro, Bul ve Anvera'ıeo ge· 

llp tahliyede bolunacnk ve 
oynl zam oda Londre ve Hol . 

için alacaktır. 

Jlır 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzı'llmüştür. -Biricik Satıt Yeri 

SAŞDURAK 

Hamdi NUzhet 

S~ l ~H HAT 
ECZANESi 

*Nc -
r 

No. pamokyağı fabrikasının Mllli 
emltlk dnlreslnde 10!) adet bur· 101:1 70 
da dökme borular. 

l 1 ~ Karıtao tramvay caddesi 24 l l " 
eski 239 taj numaralı helva su· 947 10 7 

1 sı 1· ~ 
sam yağı fabrfk881DID 20 kalem iltlt. QJJlt ; 

Yukarıda yuıh menkuller hlzalarandı gösterfltO g k4' 
hallinde Bflhrma &uretlle Hhlacaktır. Alıcıların illet t 
mabılllode hazır buluomıları. 

lım!r MllJi Emltlk MftdQrlyetfodeo: ıJ,. 
Sıra No. r. 

102 Beyraklı menemen caddesi 67 ,69 eekl gg,Su 
taj No. 3 oda motbıh nlnyu ve tabtıal fırıJJ ıoO 
mOotemtl (35:1,Sıi) metre mor~bbaı cf'. 

101 Tepecik dar eokaA-ıoda 14,12 taj No. 11.s:.J 
ınetre murabbaı ovalı ırea. sO 

100 Bıkar bedesteni 47 nomaratajh dOkkllo 
ıd 99 Karşı yeka bahariye hı tem sokegındıı J 3 "8 d 

13 tahrir 1 l taj No. borum ihtilndr, btr 0 11 ı5 
ve avluyu mOşteqıll ev. 
" ~I 98 Uı.;GncQ k.arataş taşçı pınayot şimdi r.eu 

aokeğıods 10,2 tıekl 18 tdj numaralı"" pr. 1 
vln pare iledir. ıı~ıorl 1 

Yukarıda yozıls emvıllo mülklyeılcrl peşin veya 016 
6 g0" O mübadil toaf tye veslkaslle ödeomek enrtlle ve 1 

1
,#t ~O' 6 

arllırmağa konulmuştur. Alıcıların :l0,3,930 pazar ~I 
~4 ıe Mııı; emlAk mOdürlyeılao nıürocaaılorı. -~v 

Dr. Operatör Arif f ot 
.. ril l 

.l\lerkez Hastanesi OpertılO eo~·-· ~ı 
Ua1talarını her gilo 15-18 e kadar tklocl Beyler r.sıode 
mQzoyede ealonu kıuoında 78 N.lu moayeorb•;s~:J 
f'der. Telefon 1111111 

•11111111111111111111İı11111111111~~1 ıı o K T o R ııııııııuuııııınııını 0' 
'.'.'.'.'. Operator Cevat AJpB 
= .. rfl r = Merkez Hastanesi Operato 5 .. ıı = l 1 

11TBURSO,. nporo 22 mert· 

ta J..lverpool ve Svonseadon ge 
llp tahliyede bulunacak. 

Not: Vorut tarihleri ve va · 

pur isimleri Qzerloe değlolkllk · 

ltrden acento mes'uliyet kabtıl 

edilmez. 

o il ıu ıı•~ 
- Almaoya'dao avdetle Hastalarını berg6n saat ,,dl~~ 
- ı k~ - araeında kinci beyler sokağında hemaın 8 ıJtıf· = 43 numarala muayenehanesinde kabol ~ 3205 
iiılllllll Telefon: Muayenehanesi 3:H5 1111111111111111 Et 

FrateJli Sperco 
'1apur Acentası 

UOYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"0RESTES,, vapuru elyevm 
limanımızda olup yilkftoü tah 
llye ellikten eonra 14 martta 

A ,.VERS, ROTTERDAM, ve 
BAM BURG llmanları için yok 
alacaktır. 

11 HERCULES., vapuru 21 
marna beklenmekte olup yü · 

kiluO tahliyeden sonra 8UU 
CAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yok olacaktır. 

"BERMES,, vapuru 23 mart· 

tan 28 marta kadar ANVERS, 
HOTTERDAM, ve HAMBURG 
Umanları için yak alacakhr. 

SV ENSKA ORIENT LINl.E.N 
" ,.ORLAND,, motörft llma 

uımııda olup ROTIERDAM, 

li A M BU G, COPENRAGE, 
DANTZJG, GDYNIA, OSLO 

Vt' ISKANOINAVYA lfmonlurı 
itin yük alncaktır. 

"ROLAND,, motörO 29 mart· 

la beklenmekte olup ROTTER 

DAm,BAMBURG,COPENBA 
GE, DANTZIG, Gt>YNIA, OS 
LO ve JSKANDINAVYA li 

maoları lçio yük. alacakttr. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
0PELEŞ,, vaporn 20 martta 

gelip 21 marıte MALTA, l\IAR 

SiYA ve BARSELONE için 
yok alacakttr. 

~ALSA JULIA" vapuru 17 

nlıaoda beklenmekte olap yfi 
kOoCi tahliyeden sonra l9 nl 
eenda MALTA, MARSILYA ve 

BARSELONE hareket edecekılr. 

lıtmdakt hareket ıarihlerllt. 
nnloolardak.l değişikliklerden 

aceota meı'uliyet kabul etmez. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCUE LEVANTE LINJE 
11 HERAKLA,, vapuru 1G 

marn~ bekleniyor, 20 marta 

kedar Aover, Rotterdam. Ham· 

burg ve Bremen llmınlarsna 

ynk ılacakbr. 

" ANGORA ,, npnro 26 
martta bekleniyor, Anvere ve 

Bambor~dan yok çıkaracaktır. 

AMERİKAN ExPORT LİNES 
ExCBANGE,, vapuru 19 ----------Fazlı tafıllAt için ikinci 

Kordon'da Tehmll ve Tahlly~ 

blnHı arkasında Fratelll Sperco 

vapur acentahğıoı mdracaet 
edilmesi rica olunur. 

Tele . 200-1 2005 · 'lti63 

1 

martta Lekleıılyor, Haltlroor 

lçlu yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

"KENMORE,, vapuru 22 
martta beldenlyor, Lherpul ve 
Anverslen yftk çıkardıktan 

sonra Burgae, Varoa ve Kös 
lence için yftk alacaktır. 

BAMBURG ~ 
ARMEMENT H. SCHULDT ~ 

DUBURG vapuru 25 martta ,#!111111~,., 

~:~e1.:~1;~·k ~.~:::.~~.nve so~:a !lllll11tm111111111111111~ Doktor _A111111
1111 

28 marta kadar Roterdam, An· = A·. Kemal ToJJ9~,', .. ıcı .• 
vere ve Ramburg lçto yok ıla - ,, ,. 
cektar. ~ - 111 ;it11 30 ;I 
DEN NOHSKE - lfoteriyolog ve bulaşı~·. salguı lıastalıkl~r k b•f'0d~, ~ 
MiDDLBAVSLlNJE OSLO = Baıımahane il!taayono karıuıındaki dibek eo a eıı•' 1 ~ := 1ı e• ve muayenehanesinde sabah eaaa 8 dan ako•J:ll ~ ( 

BA YARD motörd 9 nisanda - haetalarını kabul eder. ,,ır ı• eefl' 
bekltolyor. lıkenderlye. Dl,.ppe =: Mflrncaaı eden hastalara yapılması 1Azımgele01oııP"tr• il = mikroekopik muayeneleri ile •eremli haıtalara yapı 1•P1 r; 111 
ve Norvec limanlarını yük alı· =: rillen Poomotoraks muayenehanesinde muntazaıı.ıaO 4 ııv 
c(lklır · iillllllll lllll il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefoo: 


