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Almanya 
Loudra"ya Murahhas Göndere· 

ceğini Bildirdi. 

,..Ingiltere, Uzla, tırma Siya etinde Devam Edecek, Olmaz. 
a, Fra sa Ve Belf;ikaya Yardım Borcunu ödeyecek! 

-~-------------------------~=------------------------------::-:----:--:-----~ 
ltalya-Habeş harbı 

/,om/ta 'dan bir göriinüş .. 

Franıız d1t bakanı hugftn Paris'e, Belçika başbakanı 
Brik el'e daoerek kabinelerine izahat vereceklerdir 

Almanya Davete Henüz Cevap Ver
medi. Berlinde Büyük Faaliyet Var! 
Frau ız Dış Bakanı lngilİz Kralı Tarafmdan Kabul 

Edildi. Konsey, Almauya'yı Bekliyor! 
l.oa11, 17 (Radyo) - Deyll Kanetli bl; ı•ylaya gare Seklıtncl Echard t1rıfladıa 

Telpaf gtseı~ıı, Alm1Dya ile Almıaya bakameılal IAndra'da kabul edllmletlr. 
• ... kerelere glrl1111ek içle laer Baroa Foa N Drat ıemıll, Lon· 
.. ,... ı ' ı 1 r... M. Flanden Paris'e dıJnecek: 
• ene •et• •• a -..bey dradı'kl Almıa 1ef iri de ma 
dtleı dlw.aaade gGrOıllmeılal 11ketı1a lıtlrtk edeaekılr. ParJı 17 ( Redyo ) - M. 

•• dhaaea So•yeı paktıaıa M &l.n loluır Flındenla Parle'e udetl y1ıına 
l..elı.•o ma .. eıieelae aykm ·Loadra ";

8 
( n_dnocu)lar: Ba (Bogla) mabakkak addedll· 

olap ı d bl aa yo - mektedlr. 
o •• •Al••• ıee ıl maıa •bab 11 30 da lıl Ecl 

lıa11aı orta11 aımakıadar. Ba rlclye dal;ut .... -
1 
~ ea41bı· M. P'lrndea kabine lçtlmaıa 

• .,.,... uw O&arno H da Loadra mGıakerelerl etra· 
rial 8 , .. "•n Almanya; aıke . letlerl marabbaılarıaı kabul et fınde laabaı nrecek .,. ıalb. 

•• • tekmeli •e ail mlıdr . 
... ., ........... ııchr. Gne1,.. M balkkındakl me11lıi yeniden 
ı -L ..._ .. ..__..... ' • •,ıaadea baa11 mtltemktp ıeeblt edll••-Ltlr . 
........ o ... 1R'WC91al lmaa eı ~~~~~~....::===================~~ ...... ~a:::~~~~~ 
•it •1

• •.a..ı•rta· h• h D 8 S U L•at ı lb ... _ ' are r. . . z'un izahatı a •81 ıu..eeklerlni llhe 
•tmıktedlr. 

Mornlng Po. t gaaeteıl d•· 
laglllere'ala baglaka (dlakı) 
koaeey lçtlmaıD .. Rea mee'ele 
....... •ota• ..... ,., ....... 
b..tlle ilk delı olarak aokaal 
Daıan ltlldlrllrcetlal yqıyor. 
lngıllere'ntn yeni teıebbüaa: 

l.oadrı, l 7 (Radyo) - la· 
llkere bGkllıaetf; Alm.ayı'oı• 
..... ., IOıyeteıl mDNkerelı r ae 
l9'traklal trnlia l~I• Almınyı 
••ıdlade bir kere daha trıeb 
h"9e baluıaıktır. 
"-lf•lca lıaıhalranı . 
• l.oadn, 17 (Rıdyo) Belçl 
ı bııbakaaı il Venaelaad· 

;•ııe Br6k1el'e dlaeeekılr. ' 
'''•nde fıarıytıı: 

lhrll•, 17 (RMJo) Ö&leye 
ka•r Almıayı llllltmetl lıl 
A••ol'aa telırafı•a bl(blr ce. 
'tap ••r .. mı.ıır. 

111•1 mıbıf 11, Berlfa'cle ha 
:... ba ••ı'ele •trafıada ıed 
A 

1 Japıl .. lı k•Mttadedlr. ,r: ........ e.rıı.'.tekı ı ... 
1 

.. , iri de to.4r• Ue mi ....... , . 
,. ••lpal teau ••mittir. 

Fakat bOyüklerimiz yardım vadettiler. Tele
fon tirketi de devlete geçiyor. 

Ankva'daa dllama1 olıa Be • 
lecllye relıl Doktor Bebçeı Salih, 
gHrtecllere ta malamıtı nr 
mittir: 

- Aahra'da beledlyemlıl 
llRllendlrea bir \"Ok itler bık· 
kıadı ytlkeek makı•ıa •••haı 
urllle. Bayaklerla bir çok 
•lhha clnlet itleri araııadı 
'••lr ~brl 'te bılkınıa ltlerlae 
gltterdlklerl ııcak alth mla. 
Detlerlmlst Tıalf edeeek d•lrr 
dedtr. 

lfraıulıuaı alımcı ı~miı Fuvan: 

Her eeaa lttlrak edea mtleı 
lfllC.lerla •e gelea ılyaretçilerla 
artmaıı dolayıtlle eekl fanr 
Jerl•lı artılı; baglala n ge 
leeeııa •aılyetlle mltenıllp 
del'lcll, 

~•ymeıll Batbıbaı••••• yal: 
Mk emlrlerlle fa•ıra klhlr pırk 
içinde dabı mGıald olıa bu. 
glnkG yulne nakledlyora•. Al 
tıacı areıala11I lımlr fu•11ıaıa 

•• klltGr par•ıa baaarladı~ımıa 
pllalarıaı b4yDklerlmiH takdim 
enim. . 

lımlr'hı Ultılldl ••ılyellalle 
•e bayındsrlık batıumıadıa la 
kl11faadı bG1Gk blımetlal gir· 
dG~amaı ba fa .. ~arı, Akdeabla 
en tirin llmenıadı H .. ,k ile 
ıarp ar111at11 ee htlfadell bir 
•ht·Yerlı_ yeri yapmak lçla bD 
ylk bir beyeoaala çehımalare· 
••Pıa de.,.,.. edecetlı. 

Ba baıaıta bire Camarlfel 
blk6m .. ılmlıla yapt•I• ook 

- Sonu 6 uıa ıahi/eM -

Konsey Almau
yaya Cevap Verdi 

MDrakereye iştira· 
kini bekli yor! 

l'ariı, l 7 (Radyo) - J,ondra· 
da uluslar 901yeıeıı i kou1eyinio 
bir .. aı 20 d .. ;ika ıOrerı içtim•· 
mdan ıonra, gidi bir içtima dıba 
yapılmıt ve del•gelerin reisleri 
bu içtimada buluomuııur. Hu ic;ti· 
mada lokarno devletleri murth· 
h11.l1rı M. Anool'un Berlin'e gön · 
derecr~i ı elgrafı \ 'C Alman) a ' nrn 

cevabım bu gizli içtimıda tedkik 
eımiolerdir. 

45 dakikadan ıonrJ telgraf 
metniniu tHdiki için umum aza· 
tar gi&li ıuretıe içtima etmitlerdir. 

j 
.M. Aveool'un telgrafında : 
' 15 Mart tı.ribli t•eubıoızı 

almakla teref buldum; hu müoa· 
eebetle 7eni cevabı nazarı dikh· 
tiuir.e anrderim : 

1 - Alm.aya mOukerekrd• 
di&er devletlerle ayni hukuk ve 
mtuwat ile me•ki alabilir. 1-'raaN, 
Belçika ve İngiltere dnletleri bu 
buuıta ittifak etmifle.rdir. 

2 - Yeni müukeral buıu· 

ıuadı nokw aaıaruusa iıtiraki 
•kat'i aarette temin edemem.,. 
~ - .. . . 

Bunduı IODra, .koneey rem 
M. Bravo, il. FIAndea'e ıöı 'er· 
mittir. 

Koa1ey, möıaksreıiae bat
lumqbr. 

Fransa'oın fikri 
M. FllDden demiflir ki : 
- 8 Mar& 936 banketi ile 

Almanya bClUmeti Vena1 mua· 
bed..U.ia 45 ftac6 madd..ml ve 
7 mart 1936 da da ukeri kuY· 
••tl~i Rea mıatak.Hına aabr 
ıHketmıldı, VerNJ muahedeeiaio 
42 inci maddeeiai •• do&rudaa 
do&rıqa lokarao muabedmini ayak· 
lar albaa almıflD'. 

8ekretarli19 •fJl'dilim DOia 

'te malatıra macibioce bu tecnQs 
harekedııin teebit ve a.yiaiai 
illerim . ., 

Koaaey rıaiai, bu mvelelıria 
konuıulmuı içla mflaıkerllla l•· 
llkfni mlnıeip görmilflftr. 

idam 
Ibrahim ölom 
Cezası Yidi. 

Narltdere'de Kııırcı o~lu 

Maetafa'yı ıece bıbçeılae dö 
aerken yolda paıa kurup çlf le 
tGfrllle Gldlrea lbrablmlo Alır · 
ceu mıbkemeelndekl malllakt>· 
meıl nealc~lenmlı, din ak"m 
!eç •ıldr, karar r.ef blm edil 
mittir. Claıyetla ıaa111m6den 

ika ecllldl~i aalıttlttıtıadaa ıaç 
luaoa Tlrk cesı .kanauanaa 
4.>0 lael mıddedme ııre lllm 
eeuııaa çarp11nı..... kararl•ı · 
tıralmı111r. 

&arar ıet blm edlllaee telam 
ma•kama f bnblm; Mrarnf H 

oıct.ıa yerde 11llınmııttr. 

Jaadarmalar mabb\m• alarak 
mallbme 11loaaaclan nr11reı 

laa•eye .. ondan da bapl11 
neye gllllrmltlerdlr. 

•rablm'tn baba11 da b, el 
..,..,., otla ile ortıkıı, fakat 
nramclea baflaaede GlmGt n 
laaklsıadakl clHı •kat eımlıdr. 

llıUAmaa nkOlıerl burı tem 
Jlt ıdeeekler .. r. 

Negüs ~Asker Topluyor, 
!I Uaheş'Jer Taarruzda! 

-------
ltalyan'Jaı· Yeui Harekata Başlıyo 
lar. imparator Oessie \'~olunu Kap 
yacaktır. Habeşler Neticeden Emin 

lıalyan 

Loadr1, 17 (A.A) - Ro1ıer 

ajauı bildiriyor : 
Şlmıldekl hılyao 11~ cenı 

hının Guram ladbmetlade gl-
rltllAI ıaırraı dnam t.lmekte 
tedlr. Gunm'ın dtla 7 hılyıo 
llJYattll taralıa4a• tldcle&le 
bombu4ı ... edllmea.I ba teb 
rl• yak.lada bir f talyıa kol• 
aaa taarraaaaa atrıy1101gıaa 

bir dehi ıeltkkl edllmekt.edir. 
Adla Abab.'daa ılmıl H ce 

aap cepheleri bıkkıacla çok •• 

askerle: i 
baY1dJ1 geJmektedJr. 
bıf llde eaoıldığına gGre, b• 
8ebeş ~UAyetlerlnde dıbU a 
rıııklıklar bıı göııermlttfr. 

DIAer taraf tan lmpırıtoraa 
ve Rıı N11lba'non ordalarıDa 

a.k•lye etmek iti• , .. , ... 
ker toplumıktadır. 

Jral1••'~ar ıvaftadaa maılltıı 
edilen ordulara meaaap 
Bıbeı mab1rlplerlDID ••I 
dGodlklerl bıber nrllmekte 

Deniz Kralları 
Leon Kıboa'on bo tulbi, beyecaah 'te bGy6k eterlnl ba~•· 

d•n ltlltıren beılad 11blft!mlıde tefrikaya baılıyoras. "GÖ 
BAYBA&,. mlelllfl .. DENiZ KRALLARI,, eıtrlDde de apl 
ma •af fakıyetl gllltermlıılr. 
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lngiliz ahi nesi, .. Uzlaştırma Siyasa-,# !?:!!:!! aa aa T o H ~ o ır 1 
sıııda Devam Kararı Verdi.. ~ lb!J ifil l\JI ifil & V 8 ~ O 8 lQJ e lr C® 

lngiltcre, Fransız Ve Belçika hudud- Daniınar~9 

larınJn Emniyetini Tekeffül Ediyor:. Fr~n.s~~~~ 
9 

-------• Nazar NoktasıJJ 
M. Eden, Bu Mes'ele Hakkında M. Flanden IJe M. r 

iştirak EtnıiY0ı>•:' 
Vanzeland'a Birer Muhtıra Verdi. Loodra, 17 (Radyo)~ f61) 

Loudra, 17 (Radyo) - Son dakikada alınan bir habere göre, İngiliz dıe bakana M. Eden; marka delegeııl J)oktor .,,.,,et 
Fraoıız dıe bakana M. Flaoden ile Vaozeland'a bir mohtara vermlt ve İoglltere'oln, Fransız ve bugQo Pol Bookur'ıı g fr•O 
&clçlka hodudlarmıo emniyetini tekeffQI etmf'~e hazır bolondolooo blldlrmletlr. ve Daolmarka'oıo otçlo ış1ırt' 

- 18'oıo nazar ookl8f!I09 IJO' 

M. Ederı hoparlör başında 
Dışhakanımız, Konseyde Hükômeti- etmedlğtollzahey~erJJ"~~~.111\ 

tor ( Föş}, konsey jo d ıttlrf 

• • F • k • • 1 h E d k • aleyhine verectğl karır• 
1 

Londro 17 (Radyo) - Kı 1 - Almanya kooıey içti· lll J Z} fi } rJ fi) , za ece t) r • etmlyeceğlol bUdlrrJJlttlt· bine toplootmnda M. Edeo'ln maıodı lokaroo muahedeılol 

Uroguvıı~. 
27 Martta f st9 

bı1la geliyot·u 

ozlaştırmo elyaeecine devam imza etmle olan diğer devlf't· 

Türkiye, Rusya, Romanya, Italya (Ren) Mes'elesi 
Hakkında Ayni Kanaattadırlar. 

etmesi ksrarleştmlmıetır. Avro· terle tım mosavat Qzert, yani 
pa eulhuoun muhafazası için rey hakkı iştiraki olmaluıılD 

lokarno muahedeelol lmnlamıe hazır boluoıblblr. 

olan devletlerin fedekirhk yep 2 - Alman tekllflerloe ge· lıtanbol. 17 (Radyo) - Uluslar ıoıyetesl kooeeylodf'; Tar kiye Dıe Bakanı Teııf lk ROıdft I ra11, 
Romanya dıı bakanı M. Tiloleeko, lıalya'oıo Loodra t'lçtei Grandi ve Ruıya dıe bakanı M. Ltt · 
vloof, birer söylev verecekler n Almaoya'oıo, Lokaroo mlHluoı lhl4l elliği keyf lyetlol kabul 

ettllderlol bildireceklerdir. 

malen lüzumlu garalüyor. Bo lince, bunları tetkik etmek 
1etınbol 17 (Özel) - 1rttl nun için bftyOk Brltaoya bO kimseye değil, paktı imza edeo- • 2" o> 

govay fudbol takırnı 1 ıll bl' kumetfnln mfttalt:ası iki nokta lere aittir. 
letaobul'a gelrrek k0'';,,1ı1~' ftzerlode tebarOz etmektedir. 

1 - Almanya, Ren'dekl ae 
kerlerlndeo bir kısmını geri 
çekmeli veya Ren •de tahkimat 
yapmamalıdır. 

2 - Bo mcs'ctede Frsoea 
ve l:Jelçlka dıha az temcrrftt 
göstermelidir. Bu takdirde btı 

ynk Brltan ya lhtllafı halle mu . 
vaffok olacak ve bu teklif 1 
kabul edilmezde Fransa n 

Belçika tecavOze uğrarsa onlara 
yardım edecektir. 

Londra 17 (Radyo) - Deylt 
Hereld ıezeteef; loglltere'nfn 
y11pacağı sulh teklif lolo meta 
netle miltaleaeı llizam geldiğini 

yazarak diyor ki: 
- M Otecaclze karşı her t6r· 

ili tedbfrlerfn llom1111 lbım 

du. Mfttec vfz haddini bilmeli 
ve ona herşeyl kabul ettiril· 
melidir. 

Londra 16 (A.A} - Royter 
ajau111 bildiriyor: 

Milletler cemiyeti ~ooıtiyl eu 
kararları vermletlr: 

Mısır'da Scçinı 
K.ablre 17 (Radyo) - lotl 

habatıo, vokua gelen biz uz. 
lışma netlceelnde :Z mayıllta 

yapılmasına karar verlJmetlr. 
Bn uzlsemo mucibince Vef d 

fırkası, okalllyet fırkılar1Da bazı 
meb'ueluklar bırakmak suretlle 
vaziyeti taef iyeye hizmet ede 
cektir. 

Bir tayyare kazası 
Vlyooa, 17 (Radyo) - Klan 

ge Fora ile Vor zberg aras1Dda 
bir tayyare dağlık mıotakada 

okut etmiştir. Diğer bir tay· 
yare aramak fizere çıkaulmıştır. 

A 1 h h 
muhtelit takımla bir oı o""' 

ltal'yan'lara manya, Mora aslarını perşembe y•p•caktır. Do fudbol '°, ,,,ı 
ka111Da hayak ehedlrnlY~,kııll' 

Konseyin umumi içtimaı H· 

at 18 olarak tayin edllmletlr. 

Göre Habeş Güoü Londra'ya Gönderecektir. ~~::.~:b~~.~:~!~:;; ..... ~ 
Kuvveti Ne Kadar ------------- kuv~e•• 11e me~bardur. 

Aksıım 17 (Radyo) - Ste· 
fani Ajansa bildiriyor: 

Lokarno Misakını imzalamış Olan Devletler Delege- ismet lnönO- . 
leri, Dün De Gizli Bir Toplantı Yapmışlar. Ingiltere nün Takdiı-Jet~, 

Iıalyan kuvvetleri Togaro 
hıdkametlode ileri hareketine 
devam etmektedlder. Buradaki 

Kralı M. •..,landen'le M. Vanzeland'ı Kabul Etti. Ankara. 
16 (A~A~n~,.,~~ 

genel direktörlOğPP ~ıeb'~ 

arazi çahhk n haH ag.rdır. 

Aımara 17 (Rıdyo) - Ste· 
fani Ajıoııodan: 

Yeni menllerln tanzimi bh· 
ml~tlr. ltalyaolar; iki gaye ta· 
klb etmektedirler: 

l - Babeşler'le temH n 

harbetmek 
2 - Siyasal, ekonomik ve 

ıftel araziyi legal etmek. ' 
Şimal cephe11lndekl Babeı 

ordusu ıekseoblo ktetllk mon· 
tazım bir ordudur. RH Mola· 
geta ile Rae İmrooııo döküota 
halinde kalan aıkerlert bu he· 
saptan ayndır. 

Ceoub cepbeılode RH Naslbo 
ordusu 35 bin kişiliktir. Harar 
civarında 40 bin klellik ayrı 

bir ordo vardır. 

Rae Kaesa'oıo da ooblo ki· 
etlik bir ordoıu vardır. Bu 
muotanm kuvvetlere çeteleri 
de lltlve eımek lıizımd1r. 

Bu vazife nedir? 
Clbutl, 17 (Radyo) - Babe· 

eletao'ıo eabık Roma ıef hl M. 
Haveıkop Yazu Adle·Ababa'dan 
buraya gelmle ve mühim bir 
vazife ile Avrupı'ya hareket 
etml~tlr. 

Londra, 17 (Rıdyo) - Uluı· 

lar 11oeyelt:ıl konseyi, öğleden 

ıonra 11aat 15 te Mlıter Bra· 
voe'on baekaolağı alt1oda top 
laomı,, kııa ve aleni btr celse· 
den ıonra gizli bir celıe akdey· 

lemfetlr. 
Eden, bo celııede Almanyanm 

Loodra elçlıl ile yapmıe olduğu 
konoemalaa etrafında izahat 
vermletlr. 

Edeo'lo verdiği bu izahata 
göre, Almanya, oloılar aoıyetul 
kooıeylne delege ,göndermeğl 

kabul etmletlr. Tam bu eıradı 
Almınya'nın Loodra ;Jçiıl 
(Voo Höe) , Sen Ceymı 1ar11yı· 

na geloılı ve Almanya'nın oloe 
lar ıoeyeteel konseyine gönde 

recegt deleg111yonun) ( Von RI· 
bentrop) on baekaohğı altındı 

bolonacağmı n delegHyoooo 
pereembe gftoft Loodra'ya va 
ııl ol;o, olacağını reımeo 
bildtamletlr. 

Londra 17 (Radyo) - Her 
keı, uloılar ıoıyeteıl konseyi 
nln mftzakerelerlol ehemmi· 
yet le taklbedlyor. Bo 11abah, 
Lokaroo ml1akıoı imıalamıe 

olan devletler delegeleri toplan· 
mıelardır. Bu toplanmada Lord 

' 
S·ümer hani{ 
Yerli Mall!lr Pazarının 

Yeni naklettiği hilyük mağa7anııı bu· 
lunduğu mahal 

emeraltı Hükômet 
Caddesi No. 36 

Telefon 3308 

aygı değer müşterilerimize 

arzederiz. 

Nevll Çemberlayn ve Lord Da 
ltfake da hazır buloomoılardır. 

Müzakere, bir ıaat kadar 
ıftrmft1Ulr. Lokarnocolar, ln;;ll 
tere ile İtalya'om Fraoea ve 
Belçlka'ya ne gibi yardımda 

bolııoacaklerlol tedklk etmiş 

terdir. Mftteaklben gece aut 
22 de (Dan gece) clall bir top 
laoll yapılm1111 muvafık görül 
milıtar. Bu toplantıda İngiliz 
dıe bakanı (Eden), Almaoyaom 
cevabi not1111 hakkında izahat 
verecek ve vaziyetin yeol bir 
Hf haya girdiğini bildi rece ktlr. 

Sabahki toplantı dağıldıktan ıonrı 
M. Flloden, Pol Bonkor'la be 
raber oteline dôomfte ve her 

iki nazır. aralarmda koooııı 

muetur. 
Yemekten ıoora (Eden), otele 

gltmle ve M. (FIAoden) te ko 
ooşduktın ıoora oradan Bel· 

çlka Bıebakaoı Vaozeliod'ıo mi 
eaf lr kaldığı otele giderek onun 

lıda görftemaıtür. 

Franıız Dıe bakanı M. (Flıln · 

den) Lord Ed.,o'le yaphğı md 
14kattao sonra Boklogam ııara 

yana gltmle ve .k:al 8 inci 
Ed urd tarafından kabol edil-

Van Sltar) le bir mftddet ko· dığı foto ıerglılni rt' el 
Fi d d ıt1• dl~ nnemoetor. an en 11ray an lımet lnöoft boglln oııdtı 

ayr•ldıktan ıonra kral, Belçika mittir. Her reımto ön 8•~, 
baıbekanı Van Zelaod ile Po kat ve alAka ile dnr•0 ~ l\' 

,o:ıe 
looya dı, bakanı Bınoo (Bek.I 
ayrı ayrı kabul eylemletlr. 

Loodra 17 (A.A) - Royter 
ajao111, Alman delegaayonoooo 
Loodra'ya hareketinin Almeo-
lano, M. Edeo'lo Londra'da 
(vakti zamanında) mftzakera 
bıelamak huıuıundald teklif ine, 
loglltere'olo verecf'ğl cevaba 
bağlı oldoğonu bildiriyor. 

M. Edeo; ha teklife derhal 
cevap verecek vaziyette değil. 
dlr ve ancık Lokaroo devlet· 
lerlolo toplantıııodıo ıonra 

ceHp verebilecek vaziyette ola 
cıktır. 

Berllo 17 ( Radyo ) - in. 
glltereolo Almaoya'ya yıptığı 

teklif, maııalt karı:ı•laomıetır. 

Londra 17 (A. A) - Havas 
muhabirine göre İngiliz noktat 
nızarı M. Hltler'ln sulh tdkllf. 

kan bütftn .ıerglyl ge 
bir ı .. t kalmıelardır. ı1,ı 

ı ı gtdt0 ~ 
ımet oöod ıer dftt~ı t~ 

lırken baeın genel 96fl 
Vedad Nedim TDre eo 
- it ıoylemlştlr: ,&1ell' 

- Eeerl beğeodidl· ,,,il' 
folOe fi 

keti her balumd•D 1,1dı11 
1 

teebh etmek gibi •f' 
lüzumlu bir tteebboıe1oıell 01 t 
maval fakıyetle def• 

Rusyıı J ... r 
Japonya ile 1ıud~ ıt 

1 'çJıl ~ 
selelerini ha 1 f tJıl~~· 
şebhüste mi bU ~ef 

d o),.. fi 
MoıkoH, 17 (R• 1 bit. ,o 1' 

ıok haber ala o ~ rneo• 1 *oll' 
Sovyet Roeya dıe tele' .&f· sı", 
mlıer monlolerf odeO, 5otftl 

'd•k• ,ıo 
lerlle lokarno meı'eleıtnlo ayol mıoyakof, Tokyo •eıelt ş 

d 01e• ı 1~ 
zamanda mftoakaeHı merkezin· ıef irine hodu ~oıJJ 9 

1 
dedir ve diğer devletler de oi bal için muhtelit bit ~ııt t 

hıyet bono kıbul edeceklerdir. teeklllol Japooyı'y• ıe 
Hapisane müdürft meeını blldlrmıet1r. ı .. ıııı 

'bıJVP 1 
Şehrimiz hıplaaoe mildOrO Fransız inli ,1te•" 

) - ,,, 
Fevzi Adliye Vek41etince "1 Parle, 17 (RadY0 tfb•~' 

Kral, Flandeo gelmeden evel yarıbeklr bapi1aneıl mQdürlü gazete, 26 nieaoıia 10

19,ır· 
dıe leleri bakanlığı (Slr Rober ~iloe tayin edllmlettr. baelayacağıoı lfl\o etrO 

mittir. 

,------------------------------------~ ~ILHAMRA Hugiln 2 
şaheser film. 

1 d,,,,1•1' 
Sior.mıcılık dOoyaaıoın şimdiye kadar vftcuda getirdiği ,aheaerl~rfo de fevkinde, eobre' I °'eri 

tutan bOyftk edip kont (LEON TOLSTOY) un •ek, lhtlrae ve heyecan dolu clhaoaoOJ
0 

SiNEMASINDA TELEFON 257:l 

Anna l{arenin 
Bıe rollerde (~t9eta GARBO Frederik M ARCfl 

Dost Iran Şahinşahı t•t g•~ 
Hz.oln memleketlmlzl ziyaretleri ve bü· AtalÜ k He birlikte yaptıkla11 tel ~8ıe'e" 
tftD memleket içinde ulu önderimiz r ılnl biltüo teferruatlk g fftll 

O ~~ 
400 metre ozonloğoodakl Tdrkçe ıözld muaızam f llm. Tftrk kara, deniz ve bı•• ,0,. 

rloln roaoenalarıoı bfttün azametUe gösteren bu eahe11er filmden her· (25) kUrıJe 
keelo lıtlfade 'debllmeıl için 1aat :ı eeaoemdan itibaren birinci mnkl tı•' 

Stf1 

Seanslara Dikkat : Bogftoe Mahıae !l - 5 - 7 eeaoslarıPd 1\,ır· 
filmi, 9 l 5 de Aonı Karenin gösterUece 



~"~"~"~"~'~~n8n'mt~tn8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c .. ~ıımıımıı~ıınınnı~ııı~~nnıı;ıwwnnnımımnmınwıınııınnıpıa~ttı~ıı~ 
Sırplar - Ankara'da· 

Almany~dan _Ş EH i R HABERLER 1 ki Ziyafet., 
Dört Yoz Milyon v. u. Meclisi Dün öğleden Sonra Toplandı Şllkrll Şa~~~~lu ve 
M~rk Alacaklıdır . . . , -- . M. Karahan Bamimi 

Zagrep, 11 (Radyo) - Yu Gölcük Otelıuın Satılma~ı Mes elesi flararetlı Münakaşalara Sebep Oldu. ~1t ı ter v d"l 
goılavyaı'oın Alm1nya'dın ılı · v ı · F ~ vuy ev e:r ' er ••• 
cıklı bulunduğu dörıyoı milyon a 1 azh (,üleç; Varidat Ve Masraf Bodceleri üzerinde Söz Söyledi. Aohra, 16.~~.A)-Moıko•• 
Mark hakkındı Almanya ile VHA 
Yugoelnyı murahıHıluı ara· a yet umumi meclld d~n ıenellk kiraya •erllmeılnl ka- lllyorum. Takip edilen vaziyete bir lnklııf adımı olarak kal•· moıbedeılnla 15 ncl yıl dGaQ 
•ındı borada bıelıyan nıQzı ~aıt l4 ~e vall Fulı Goleç Jn bul edf'llm. göre mabatebt:I haıaıılye blUDn cıkısr. Menfeat cihetinden bir mft mlla11ebeılyle dıı bıkaq 
ıkereler dnam ediyor. Yugoı ekanlığ ndı ıoplaumıthr. Ev Söz alın Hukat Ekrem meealılol Ağı Memnun ıhcıla ıey yoktur. Beledlyeyc ıahloıı · •eklll ŞükrCl S1rıço&lu bu ıec• 
lnya, ılacıklı bolundugu meb veli g .. çen zabıt olı.uomuı •e (Ôdemlo); mecllsce bir karar rındı ıemerkllz eulrmekıedlr. ıı ıar.fıoı ben mCltemıylllm. bılkeri ıalonl.rıoda bir slyaft'l 
IAAı ılmılr; için Alrnıny•'ya buı drğlılkllkle kabul edil· mevcoı olduğunu, bu karara Fakat GölcQk oıellndeo bOUlo Bıake ele glrmeıloe taraftar nrmlıtlr. 

ı iL mittir. ~~n 1 m ~1•ıtı ılparlıler vere· göre Bayındır otelinin eatıldı bötüa vllAyeı halkı istifade değilim . Bııkılırıoıo eline ge Ztyafell• bııbaho lsmeı 
ctllllr. Bu ılparlılerto çoğu, IA)"olı:at Musrafı MQnfr (iz . ğını, hılbukl Gölcük.'tekl bu edemrz A•a51 yukarı zeoalo· çlp te h111 ıekllal alma11n. lnönl ile bDUln bakanlar, dı' 
d l ı ı m ' ıöz alarak d~mlııir ki: ,. ~ " 
cım ryo 0 nazımıdır. bloı için Ôdemlı bcledlyeslndeo lerio lstllıde edccr.61 yerdir. EocftmHln mataleaıaoda da bakanlık erUnı, Sovyet bDyO" 

- Grçen ccleed,.kl mOza " Zeze kere 11f b111 gazetelere yanlıı bir teklif yıprlmamıı olduğunu Blnu:nıleyb Ödemle beledlyr.si ırz ettlğlmfa gibi bldoemlı elçlel Karahan Ye elçlllk me· 

BugOn lıildi e iz 
dersine devam etti. 

bir eckllde gt.çmltıfr. sl\ylemlı Ye bakımıızlıktao ha bu i~c daha yakındır. Blıe ıe den biz buna para ayuamıya· murlırı haıır buluamuıtur. 

Bu arıda ıOylr.dlklerlmlzlo np olıcık olın bu binanın nede nlbıyet 2: O Ura yarldat cığıı. Ôdtmlı Heledlyeıl belki Zıyatr.tl bilyilk bir ıptare 
ılul yazılmıthr. Gazeteci ırkı satılması muvafık olııceğını, bu getiren bu ı 1 Ozeı inde dıhı ıyırsr, mutlaka ltlcıileln dcree ıaklp etmlı ve buna ıhll n 
dışlırın bunda k.stlan yok yerlo bua almak için lhtlyıcı fazla kalmığa ıcısom yokıur. nlı lıleıellm. 111teri erUa H elçiler lıılrAk Pırla 17 (Hadyo) - Prole · 

ıaOr (Zeze) bugan 300 talebe 

kare111ndı derıinl \'ermiştir. 
HOkt1metçe ahnın tedbirler 81• 

tur. Binaenaleyh bunun ı11hlt. olanlara nıabıuı olarak yapıl Ne yıpıcağıa, oraya karyola Muıtafa Münir (lzmlr) -Sa eımlılerdlr. 
edllmeıılnl rica eder Ye bundan dığını, Muıtefa MDolr de tek falın alımıyıı1. Ecdadın bize ıılmık tarafını iltizam cımlycnk Ba mllaaeebelle dıı bıkla 

yealnde hiçbir bldlee olma· 
sonra mecllı mQaakerelerlaln rar ılSı alarak binanın bir bı bırıklığı yOılerce Aıar harabe daimi enccımeae nrellm. Eyi vekili Şakra Saraço&lu ile So•· 
gazeteye gf!çerken zabıt heyeti ıakhk yanında bulunduğuna, halindedir. Bonon için aalıl· bir ıekll ır11ıa ve bulıun, be yel bOytlk elçlıl Kırallan an· 

mı ıtır, 

M. Vcnizelo lıa ta 
Alloı, 17 ( Uıdyo ) - ~on 

tarafındın kontrol edUmeılol meı'elenln cncOmen ıarafındın L f d nim blldl6lme aôre oraıı haki L 1 l ı ki r te dilerim. maıııoı eocGmen çoa tara ter ır. e " ıında ÇO• ıaaı m nu u • · 

Vali, 
alınmaeı 

tetkik edllmeılnl ıöylemlı, Ah Vali _ Muhtelif noktıi na kaıen lamlr'la bir çok ihtiyaç ati edllmlt n oobeı teaedlr 
mOıakerenln 11b11tıo d ş L t G ı L b ı me o .. ra ( zmlr) ba otelin; aarlar ur Beo kendi be!ıbıma l1rına ceHp veriyor, lS cll• iki memleketi birbirine •t ı 
muvafık olıc,.ğını k b L 

hıberlere göre M. Venlzeloı soğuk 
ılmık ıuretlle ılddeıll bir bo 
ronıhe ıutulmueıor. Sıhhi ıh 
•ali endlı bıhıtır. 

Parla, 17 (Radyo) - Veni· 
zeloı'aa ııbbi duruma •ğırlıı 
nıııtsr. Keadlılal tednl eıme~
tc olan profeıôr (L.brno) ile 
( Dojon) hııtalığın llerllcdlğlnl 
hlldlrmlılerdlr. 

~-------------~----~-
Seyyah 1 ar 

Dno Efes'i gezdiler 
Ltmınımızda bulunan logl 

llz baodır1lı L~ Titlı ıeyyıh 
••parlle ıehrlmlze gelen 850 
aeyıbtan kalebalık bir grap· 
dan baıatt bir treale Selçuk'~ 
giderek Efee harbelerlol ılya 
ret etmiıle:dlr. eyyıblardın 
bir kıımı dı lzmlr'dekl Hlrı 
•likayı, mQıeyl gezmişlerdir. 

Vapur: buglln Kıbrııı'a hı 
reket edecek.tir. 14000 ton 

hıcmıoda olan ıeyyıb nporu· 

her tllrld konfora lbtha et: 
mekt,dlr. 

Ik· · 1 çıngenc karı ı 

doktor Şaso'nun 
evini oyacaktı. 

Alıancak'ta Ahın ıokığıoda 
nıGblm bir bıreıılık ••~ '••• ol 
nıaıtur 8 L L H · a ıo .. aata oturan 

blldlrdl 

Bund~n ıonra meclisin ıçıİ 
maeı r.aün11ebetlle bQyCUderlml 

ze çekflmlı olan tazimat tel· 
graf larına gelmtı olın cenplar 

oktındaktan sonra Ref lk (Tire) 

Yuauf Ziya (Bayındır) Ye Sıblre 
Sah (lzmlr) in mezuniyet dl· 
leklerl kabul edllmlı, 936 ıe· 
neııl bina n arazi nrgllerl 
ödeme ıakıhlerlnln haziran, 
ağuııoı, ikinci ltcırln te ikinci 
Unun olarak teıbhl kabul edil 
mtıılr. 

GölcOILtekl otelin Htılmııı 
teklif 1 üzerine nukıt Moııtafı 
MGnlr; ba ııtııın ıebeblol •D· 
lamadı~ını, bu bina yıpılırken 
fedaUrlık lhtlyu edlldl~I ıöy· 
lemlı ve ull demloılr ki : 

- Binayı lblettıyla eatmık 
fstemlyoroı Bunu Ôdemlı be. 
ledlyeıl almak laılyor. Or11ını 
gOzelleoıirmek ietlyerek inoı 
eulrmfıtlk. Bu bina zaten olmdl 

bir ıkar •azlyetlnde dt.ğlldlr. 
Kendi hraabımı hoouo llhl · 
maııadan ılyade ·Ôdemlı beld· 
dlyeel taliptir zannederim- ka· 
bal edereenlz belediyeye dn. 
redellm; kabul elmezıenlı oa 

Avu~turya -Macar 
Ba~hakanları &.Drl oAlu doktor Şııo'aan 

hkııı açık daran evine çingene 
•e 1abıkalılardın Ah d L Roma'ya 
D d me ~•ıı 0 

a, Ali karııı Şehriban a 11 niçin gidecekler? 
katta konıol gôıllnden bir• il 
tin bil lk P Roma, 17 (Radyo) _ Mı· 
de eı ile 100 lnglliı llr111 car Ye A Yallurya hııbıkınları 
za~erlade pırlıntı ••ıh bir yft . 20 marna lfomı'ya nııl ola 

1 ' etrafı •GrnrQt tıılı bir bl caklardır. Mıcar baıteklll ge 
~ı~k, 200 lnglllı llr111 dt~e neral Gömböı ve Macar dıı 

r 0 e zGmrDd bir yOıQk 10 lıl~rl bakanı M. Dö Kınyo 
lo~lllı llrııı de~erlnd,, b'lr bt perıembe gDnO Vlyaoı•ya gide 
lratlr, •hın llıt o il d a. cekler Te buradan A•ullurya ri d ' ,, ra er;e · 
ı ·il e bir el çınıııı •e 4 lngl· bıe•eklll •e hariciye bakanı ile 
ıı llrııı d A 1 blrlcıerek Roma•yı hareket 
çılmıılar1r "der n~e bir madalya edeceklerdir. 

pollı taratın~ı et en Lçıkarkrn Romı'ija yıpılacık mQ11ke. 
lardır, n ya..alınmıo reler çok mGhlm olacak Ye 

M h • bundan iki eene c"Yel imzala . 
U ıddin nkarya oın muıbedenln •erdl~I neli 

Al Nııtııı lnblıarlar mtıdcırn celer ıedklk edllecektlr. 
S ubtddla, 1111111 mGcadeJede Bu içtima gllnlln meı'eleıl 
lı~kırya cr.pheılndekl fedaUr. değildir. Ren hAdleelerlnden e•· 

lırı naı1rı dikkate alınarak nl kırarlıotırılm.ttsr. Maamı 
aıua ıllre.a b L~ 
ılnd mu •uere netice· flb, vaziyetin icabı umumi 
_ e (Sıkaryı) ıoyıllını ıl •aziyetln de nıllzakere saruretl 
-•ıtır. 

B I . •ardır. 
u garı tan'da bir dava Deniz 

8 
Sof11 17 (Radyo) fükt 

•ıbaas... 0 M I 
ile bl •e ıtltlerl bakanı anevra arı 

r •lbı 
yarın ba yıa muhakemeleri 

•1•1•ca .. 11,. Dc•lrıl ko 
ramı kanaa 
ldıml 1 ana gGre bunların 

arı ••eaecekllr. 

Parlı, 17 {Radyo) - Fran· 
111 donınmat1nın iki f Uoıo, 
açık denizlere çıkmıı n m•· 
Dnralara batlımııur. 

açı mal Ye lcarının ne oldu bu akarın ne paraasndı, ne köyCl bir çok allrlcrla hıb ıt· yın ve ilerde de bığhyacı-. 
~unu sormuş, eaıma itinin ar icarında 99 ne de 'lb11trdında lırını temin eımtı olu.ror, e111 olan ıareılm11 doıılak ebem· 

hrmı Ye eksiltme kanununa yım. Yalnız orada yapılmıı bir dı 111lbı kalııo, fakaı bialm mlyetle klydedllmlıtlr. 
göre yapılmaııını teklif etml,, e1rrl mOmkClo m~rıebe daha elimizde kalıın, bizim btıdçe -••••••••••• 
bu gibi ıkarıtıo elden çılıarıl. o.rt tekle geılr1J1tık teref ıarı mlıln dClıelıemlyecetlal Bele · Mcınlr - Banlar ıpgı ya· 
masa doğru olmadığını ıöy le yım. Bu oıelln yıpılroHı Göl diye de dlıehemes. Oılmt eD· karı mah\mdor. 

mittir. cıılııe loklıaf yaratıın diye cGmeae .erelim, bir çare ara Vali - 2500, azami 3000 
Moıtalı MOnlr tekrar ıöz atılmıı bir adımdır. Vlllyet, ııa balıun. lira ile ba lbıi1ao temin ohı· 

alarak demloıfr ki: belki baıka yerlerde de bnuı Vail - Fıkat encDmeae n · aablllr. ÇGnkD IDkı ıarafı 
- Otel; bQdceden IOzum mDmaell oeyln yaphrablllr. nlA dlrektlller verelim de ba yoktur. 

meı'ele bir dıba mecllee gel· Neticede meıelenla bQtçe 
gôrblerek yepılmıolır. Bu gibi LAklo bunların htpei nlhıyetGI meılo. Rldce eacDmeal de bl· k 
yerler, dıbı ziyade Yllayetln emir bizim için paraya bığhdır. eacDmedloe göaderllmeal •· 

raz pıra balıua eneli!.. l t td • 
malı olmalıdır, b .. ledlyt:iu dı NokHolarıo lkmıllal dıhı lı · nr •Om 1• • 

Ekrem - (Ôdeml•) iki f I· v il Si dl 1 l r •zerinde bı mahdut ıeıkllAttır. Oabı dfıdeli ~örilrsralı karııhk ola · Y 
1 - m 'e u 

kir nr: Elimizde alakomık. bl ll b l m•L lı genlı daocınerek bu gibi yer· rak tıhel11t ıa temin edereenlı raı maron • u un • 
lerlo •llAyctce idaresi lbımdır. elbette Yerilecek karar dahilinde elden çıkarmak... Şimdi eli terim. Biz, bGıçe itlerinin gene 

Ô mlzcle 11klı:nık için behemthal • L tı ı ayacık ılemlı beledlyeıl leoa hıka ılderlı. Fakat 'para veremlye· çoğuna mum• n ° m 
L baraıı 11lah edilerek elde kal· bl Lll lhd ımemek l"'ID ca.tır demek lııemlyorum. c~ğlmlzl, balamadılımııı dGıl· r te• 81 e Y 

B b ıhı muı ltıım mıdırP Da clhtıtler blı,._.1ı devre eoalarıaa gedr· 
ence o g mücHeeeler Ti nDreeok ellmlıde mubaf11a edl· Y-

IAyetce idare •dllmell, ,
1
•
1
.. a.belUlr eııln, fakat eaclm•ae mek ._ mlHkere eımek il· 

... • len bir ıekll •ardır. Teıblı de bir dlrekrlf .erelim. 
1 ycttc kalmalı \'e •lliycıln mılı edeceğlmlı oartlarf dahlllade en ter 1 ' ela 

olmalıdır. Bo otel lıl; Bayın · eylıl bunu mllaayede ile bl~e klr Vali - 86yle yapılacaktı Eneli nrldaı, ıoara 
d bAdce eac•mealae •llmelldlr mııraf bcıd .. eelol •6rltmek lal•· 
ır oteli ile mukayese edile gôatcren ıarafa •ermek yoluaı u u " ' Y " 

Ç Ekrem - 8Gdce eaclmtnl rlı. Binaenaleyh enclm•• ar-
mez. OnkG Bayındır oteli; gitmek tir. 

l 1 mccllııea aldığı direktif le lol kadaılaramdıa rica edl1ora., 
ote 0 arak loşa edllmletlr. Bunların hiçbirini yapımı d ki 1 1 1 
Halbuki (;OlcOk otetl akar ola tetkik etmelidir. yanı yano enclmen e O er 

L yıcıkeak eacllmeoln yasdıgı gibi Vali _ BGdce encGmealn· çıkareıalar da ha ıuretle tıbıl· 
fi• yıpılmımı•tır. Buraeı •ita· b f d 1 b ttıa.ı 

v •e en m e H e "' m nç karar TC• Hl lbtlyıcım111 tamımea teıblt 
yetin en güzel Y• rldlr, dıhı hile Ödemi• belcdlyeılae veril· den geçala de ıonH 1 • il 

" 1 etmlı olalım. Bunan iç a ııa · 
ı.ıcımullQ tekilde bGtDn Ylllye meel DYgun olur Bel•dlyeye rel m. ı ı 
tin .lr.ID. Y

•Ll·nen bir Laı:ıeı ı . "' Yete biras germl nrllmee n u• .. • ,, dnlr ıar.,ılle herhalde kapılı Ekrem - HDdce flDCClmeal I dl m 
olırıL .. ıpılmı•tır ne dl .. e••ktlr. Ellmlıde para arkadııları.:adaa rlCI e yora · 

• ı v n sıhhat durmıkıan ziyade lılemeel el· ı ..... ı ki 
dGetıoQlmllştGr. yoklar diyecektir nyabut ıı Arkadaılar lılerl çıkanın ar 

betine gitmek llıım . Kaç llra· mauaf ne olacak ıebelllr etıln, 
A k ı Ek ( Ô ı ld ı dta.ı anuya nasara alacaktır. Ba va ı rem dcmlı ) - ya ma o uğa n get r e hem b•clçe mQtnlıla olıaa, 

8 t il ıı ı d ı d b d L ı 1 bl nan için direktif .arecek blı u o o e e m z eo tıkarmamık rı ı eaıp e eree• y r ne· heDI de kararlarda rica olma· 
tekili ini beodenlı de minnetle ilce ile karıılaımıyıcatımıı olacaııı. ııa. Eaelmenlerde murafı 
kabul \.d~rlm. Yalnız baraııaı muhıkbkhr. Baıka cihetleri Vali - Kendi heeabıma 11 lıtllıım edcıcek itler de vardır. 
kııkaoçlıklı elimizde ıaklamak de mfllıleı etmek lılereek gf'oe bldce enclmealndea geçela UıımDllcra olanlarını bilelim, 
kararını •erirken bakım icap encümene bir kere dıbı glla· dlyoram ki lhtlyıı111 hareket heplnlıdea baau rica ediyorum. 

larınıa da karara alınmuıaı derelim de ıedklk etıla. Fabl eımlyellm. Bu gClnl6k batk• it yoktar. 
rica ederim Bu otel· içi d LI herhalde ba lı .. ııultın, bakıl· Abmeı Şlkrl - Me1'ele 

· ' n e. / celıeyl kapıyorum. eoyı; lıtlrabıtA temin edecek ıın deyince biraz dabı para bGdcedea geçerken 11lıb Te 
ıh 1 1 1 1.. 1 1 1 bil Umumi mecllı Cumı gClnl malzeme yok denmege ıeaa bir 11rfedellm, fıkaı bize nlbıyeı t yaç Ç D .ıımge en er 

derecededir. Yatı mekıebloln daha f1ala blroey getlrmlyecek, mek lbımdır. 11at 14 de toplanacaktır. 
karyolılaılle, nok1anlarını lk· 
mıl ettik, ıofra bezleri veıalr 

•azlret te bu ıeklldedlr. Bl~a 
enıleyb buraıu, bu •ıliyelle 

zil narın ltılrıbıllnı temin ede· 

cek halde değildir· Elde bulan· 
dormık oıkkını elimize alıraak 
bu nok11nlarıa teminine do ka 
rar nrellm. 

Muıtafı MGolr - Doğrudur .. 
Doktor Oımın Yuauı (Is 

mir) - Bur11; akardan zlyad~ 
ııbbat yurdudur. Vlllyet hıl· 
kının letlrıbıtı •e ıebdllba 
vaıı için yıpılmıpır. Binaen· 
aleyh ıatılmaııodıa ılyade 11la 
hını •e lı{lrıbatı lemin etmek 
çarelerlnl daııaellm. 

Mebmed Aldemlr (Çeıme) -
Arkadıılarsmıııa kıymetli mi· 
tılealarına lıtlrak etmek elimde 

değildir. Gerek mecllı enenme· 
nlndea ve gerek •llAyet maka· 

mındaa aldı&ımıı ilhamla 167· 

TAYYARE 
SI~EMASI TELEFON 8151 

Sıyıa İzmir halkından gördGAD raAbet n tneccQbe kGçGk bir mukabele olmak Cllere 
baglndeıı itibaren Qç gCla için ıeaıllAtb bir tarife ıatblk edilecektir. 

Birinci Mevki 15, Balkon 20, Hususi 25 Kuruştur. 

ı·d·• :· ""iLeKlkl fllmGE"CE 
Bu Hafta 

Bey11 perdenin ınlmll Gary Cooper ile Aana Stea 
tarafından temıll edilen bDylk •ık hlklyeıl 

2 • AŞK KADRiLi 
ANN BARDING . JOBN BOLFS'la temıll euiklnll çok derla 'fe çok knnetll bir •tk rome.nı 

liavcıen : Türkçe ıö•lü ( Fok~) c; lnya haberleri 
Saat 15 ve 19 da AŞK &ADRILt S111 17 •e 21,15 de iLK GECE 

Yarından Sonra: AL 1 8 ABA 
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Ateşin ilkimi 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Napo yon da yaya idi Aa· 
Jcerlerlnl tevot için ellndeıı ıe· 

Jepl yıpıyordu. 
Bir arılık, kum çöllerlolo 

ufoklıraodı Ay11ofya camlloln 
ınfrıare ve kubbelerini gördOğQ· 

nii !atınbolı kıder fıtlb v" 
ınuzaf fer olerık nrdığını sandı, 

bu verılm11 11rab onan slbolnl 
bQebOttıo kerııhrdı; hararetten 

kuromuı dodıkları ır111odan 

bir isim çıktl: 

- Kleopatrı,. 

-2-
- Bir Asker -

Haetılığıa ıılrıyetlne meydan 
bırakmamık Qııere ha kmk, 

dOk6k ordu Yefa'oın nzak bir 

yerinde karergAb kurdu. Na 
polyoo, erkloı harbiye reisi 

gener11l Berllye ve cerrıhı 

Lırrey n bir iki emirberi ile 
şehlre girdi ve doğrudan doğ 

rayı vebalı hastalar baııtıtneelnl 

zl yar et etti. 
Degıoet'ten ve bir iki moı· 

vlnlndeo baoka bıltOo doktor· 
larm nzlfeyl bınkak baeıalıra 

bile takırrnb etmediklerini ôğ· 
rendi. 

Doktor, baekomandıo ile 

P.rkAnı harbiyesini h11tınenln 

kapıeındı durdurmak letedi. 

Fakat Napolyoo dinlemedi ve: 

- Bu alçak adamlara bir 

den vermek lazımdır. 

Dedi. Ve hemen h111aların 

B1lonona girdi. 
Vulyet cidden fecldJ. Ilaeta · 

ların bir kıemı ôltım halinde, 
blr kıemı ôlmtıı, 

fnllrJler geJJyordo. 

bertaraf tan 

Hastalar, Nıpolyon'o görftnce 
eankl yeniden hayat boldular. 

Napolyon, kendine mahana bir 
çabokloklı, heetadan hastayı 

kooto; kimine batır eordo, ki 

mleloe batır sordu, klmlaloe 
elfalar diledi; kimisinin ellerini 

sıktı. Bo adam; ateoteo kork· 
madığı gibi vebadan da kork· 

mıdığını gösterdi. O kadar ki, 

vebadan almtıı, yüstı·gOıü de· 

ğlemfo bua cesedlerln nakline 

bile yardım etti. Aııkerler, ko· 
mandanlarına hıetahğın siraye· 

tinden korkusu olmayın bir 

yarı mabod gözftyle bakmağa 

haıladılır. 

mama kadar Hrarmıı, göılerl 

çokorlırındı kaybolmuı, ılnln· 

dan iri fakat ıoğok ter dım 

laları balanın bir htata karı•· 

ıınd bolundu. 

Bonapart. ceear~t ile, hıttA 

büytık bir kahrımıolıklı elini 

uaattı. Fıkıt bıııta zabit, ge· 
neralln elini tutmıdao: 

- Beni tanıyamawnıı mı? 

Diye eordo. 

Hdızaeınıu pek kunetll ol· 

maaına rağmen, Nıpolyon bu 

h111tıya dikkatle bıktı, fakat 

tanıyamadı: 

- Bayır, tanıyımıdım! 

Dedi. Baeta zabit, baycık bir 

gayret ıarfederek: 

- Ben mftlblm Andre Fo· 

re'ylm. 

Dı:dl. Napolyon, eüpbe eder 

glbl bir tavır aldı, bu sônmek 
Ozere bolonau hayatı tıoıyan 

bu kadar çlrktnletmlı bir ada · 

mın, ordoıonoo en gOzel zabl· 
tinin olablleceğlne lhttmıl -.er 

mi yordu. 

lhtlzar bıllode bulunan za. 

bit: 
- Efet, generalim... Ben 

mdlblm Fure'ylm. Rlrkaç da· 
klkadın fu:la ômrGm kalma· 

mııtar. Sizi buradan geçiren 

Allahtır, çOnkG elzl görmemi 

naalb etmletlr. 

Dedi ve durdu. Yorulmoota, 

pek hılelz kalm>ıtı. 

Bir iki defa derin derin ne· 
fee aldıktan eonrı, bCltCln ko•· 

velini tophy1rık tekrar ıOze 

bıılıdı: 

- Evet, Allıb sizi hanı, bir 

vakitler sizi katle karar verdi · 

ğlml söylemek için 'boraya 

göndermlıtlr. Hem elzl, hem de 

onu Oldftrecektlm. ~'akit bu lı 

için kendimde kAn derecede 

kuvvet bulamadım. 

Napolyon, teeHürftofl ııakla· 

mıAa çılaoırak: 

- Fakat boraya n1&ıl dftı 

Ulntız? 

T>lye ııordo. 

Betbıbt h11ta bııını 11llıdı. 

Sonra, gırtlığındı kalı11 keli· 
melerl çeldb çıkairmık istiyor· 
moe glbi elini gırtlağına kadar 

götGrdtı. 

Bıbıahk ve ıol1Detmenlo 

ne kadar fena olduğnon be 

plmlı blllrJs Ienkkelt değil, 

"Borıoyln temeli ıdılottlr" de · 
memlıler. Ben bonon pek 
oanh bir tıbloıunu gördftm: Bir 

gtın obada, dere boyunc• dört 
atlı konoıa konoıa gidiyorduk. 

Bir bCklflme varanca arkadıı · 

tarımın tıçtl de atlarından in· · 

diler, dlıglolerlnl kollarına 

lıktal1rı 

lıte ııana bo yıraıır, 
dlylp bir lif yığanıoıo aeuıne 

ııra ile bevl etmeğe bıtlıd,lar. 

Ben hiçbir ıey anlamadım. 

İlk yanımı gelen ark.adata 
ıordom. O, bana hlktyeelnl 

oöyle anlattı: 

" - K.ôtfl adımlar, arkala· 
rıoı konetll bir yere dıyıya· 

rak balkı ezerler. Yiğitlik ne· 

dlr bilmezler. Atılırımız an· 
lattı: Bu bir mezar lmlo, için· 
de yatın adım; ırk11ını kuv· 

ntll yerlere dayamıf; ohılı 

ları ezmlt de ezmif.. Yapma 
dığı zulftm kalmamıo.. Balk, 

derdini anladıcak yer bulama· 

mıo.. Sabadan baıka çare kal· 
mamıf . ZoJGm görenlerin ıhı 
yerde kalm11; çok geçmeden bu 

namerd gözden düomO, sonra 

dtıoyıdıo gôçmOo. Obalılar, 

oba mezarını gômmemloler. 

Derenin bu btık1Gm6ne, bir 

çukur açıp içine ıtavermltler. 

Blsde, Otedeoberl, İfte bu g~r 

nGğfto gibi yapıyoruz Hlçol· 
mazea O çer tae atarız... Döoyı 

bu, ı.rkıdaıl ioııao, loııanlara 

zolmetmemell, Bak eu zalimin 
haline, oe ibret ılınıcık blroey: 

Klmbl'lr kaç yıldır böyle gôr· 
da~oo gibi yapılmaktadır . ., 

Atlarımızı dere boyunca aDr· 

meğe bıoladık. Obalılar, bu 

namerd hıklundı atalınndın 

ı"- lıhtlklerlol anlatıyorlardı. Beu 
derin derin düotınQyordom; 

hıkaızhk etmemek. Zolmetme· 

mek. Bflttın konetlle loııanlera 

eyilik etmek: 1ote heroeyln 
~z(l.. Bak: tel çôrçôp... Haklka· 

ten aııtl olan hıyat: lylllk ile 

dola geçen hayattır. Vır olan 

bodur. Gtheollecek bodur. 

Ôteıl hep yılan... Hele hayatı, 
loaaolara ıftlmlle geçerse ııonu 

Konseyde Geçen Münakaşalar - * a 

Türk, Romen, ispanya, Danimarka Ve Fra11sıı 

Murahhasları Neler Söylediler ? , ,ı 
ııt r ~ 

Londra 1'7 (A.A) - Royter M Tituleeko ozon bir be· l\f. Tholeıko deıı> ı11W ı 
btldlrlyorı yın•tta bulunmuı, meıeleyl -Ortada milletler otl dı" 

eı•• 1 .J 
Milletler cemiyeti konseyinin uzun boyla izah etmlı ve ba kendileri fçto en ~Ol" 

gizil toplaot1Bıoda miloıbşa meııelenlo doğrudıo dogruyı olarak gôreo h
61611,e rtf 

gıyet hararetli olmuı ve ltal alAkıdar memleketlerden daha de rletlerln t'mnlyeıl dır· ~ 
yan delegeıl Grandi hariç, kon · oenle bir eabıya teetrl olan mevzuu boheoloııkl• 1 t " k fCıJ)C 
ıeyfn bGtOo bıeı hu münaka· prensipleri ortayı . koyduğunu ıey tecavüze mu 8 

ıaya lıtlrAk etmiştir. kaydeylemittlr. ildir. b•~,oı~ 
- Meıeleyl hukuki d,ıer 

lngiliz Deoiz Siyasası. tetkik eden İsp;;1:~ııee11/ 
mllletler cemlye i ıiP 

M Ç Y B • refındıo tıklbedflOles ıı ol1 

. urçil Başa Geçerek eni ır len yolun sarih ve b:~ -" 
M k K A k f ğono ye konıeylD ıı>I o•t~~ 

Ona aşa apısı çaca .. bedenin tblAll oıesele! geldi!~ 
Londra, 17 (Radyo) - A um kamaraeıoın muhtelif azalan, bir kırar veroıesl ıaııtJJ 

sllAblınmı mes'eleel etrafında perıembe gtınO lç\n bir mftoakaoa blldlrmletlr. dıfl ... 
hazırlımaktıdırlar. Bu mftcıdeleyl M. Vlnetou Çurçll açacaktır. Yalnız D11ofoı9rka oıv 

koost.Y lb Star gazetesi: bakanı Muoech ıo 
b deO b İlk hamle olarak 55 milyon loırlllz ltrahk bir fevkalade teali. kerelerinin mua e lf 

" gtıll ; 
hat kr~dlel istenecektir. Demektedir. mee'eleelndeo daha ııııl 

thtlıJJ' Londra, 17 (Radyo) - M. Çurçll; avam kamarBBı lçttmıında eıhıda lokloafı V 
İnglltz deniz ılyaeetlolo Bldeflk Amerika hükdmtıtl ile milenıt zarı d\kkate aıoııfU~i bit; 

eııaeı olduğunu söylemiştir. M. Mooech udJ0 bır•~ıl ~ 
• • suretine ıçık: kep• oo:ıooıf 

ispanya' da Geııe örfi ide- nı ve mOnakaeaoıP •''0 t, 
mahiyet almasın• 

il ~ Ed •ıd • mtıdlr. ottbef'I re 80 ) ).. Türk delegeslııl:; blt
10 

kendlılnto daha g 
100

dOe 
nakaeaya muhalif bil Madrld 18 (Radyo) - DünkO kabine meclletnde na mtızakere 

edildiği bJJdlrllmemle olmakla berıber, bugün comur relel M. 

Zamora'oun vaziyet dolıyleHe M. Azana'dan izahat lettdlğl söy· 

lenmekttdfr. M. Zımora, bıf"tklle, bütün mee'ultyetl asilere 

tnclh edemiyecrğlnl ve halk.an da bu lfler de mes'uliyet hlıısest 

olduğunu eöylemletlr. BllhuH köylOler arezl ıehıbını fenalık 

yapmaktadırlar. 

M. Zımorı Alkombot köyi1nde köylOlerln kendi alleel efra· 

dına taarruz ettiklerini de eöylemlıtlr. 

M. Zamora'nın bir emlrnımeelle bOtOn lspınya'da 30 gilo 

Qrf ı idare llAn edllınlıtlr. 

••• 
Belçika Milli Müdafaa Bakanının 

gOıtermekte idi. "ııcıet1 

M. Edeo, Bitler ~eı~l I~ 
mOoakalJHı bakkıD OSer İ 
Alman ihtirazı k•Ydı olıJl:~ı 

hl ett•' ıi•' 
konseyin seli Y sJol 
ğana karar verlldJe 

..ılt 
eylemhtlr. deo:ılf'.ıfl 

M. Flaodco fse oıe ,__. 
Fran;ı bir tec•' ftf~ 

kalmıotır. Muahede ıoo* f 
kuvvete kuvvetle ıdl· f 
hakkını veroıekte ııteılt11 
Fransa mee'eleyl ~ar•' f lı'• 
mlyetloe bavaltıye kl•r fe ,. 

Namor (Belçika) 17 (Radyo) - Belçika harbiye bakanı bir nutuk ve vaziyet ile abeO btı1ıeı' 
irad etmiı, Almanya'nm mütecuiz olduğuou söylemio ve: bir hal eoretl ıalc 

önemli Bir Söylevi .. 

uvaziyeti iyi ve soğukkanlılıkla tetkik etmek lazımdır. Belçika'nın buloomootur. 
emniyeti mefzuubahietir. Belçika erkAnı harbiyesi, memleketin mQda· 
faaıı iÇin her ihtimali gözönüoe almıı ve icabeden tedbirleri de ittihaz Casusları O 
etmiıtir. Bütün Belçika'lıların fırka farkı gözetmeden memleketin mü· 1 {/l 
dafaaııı için müttehit olmalarını isterim,, Demi~tir. Bir Hırsız lf' 

R. B. -------=========----- ~rol ~ ------- ~I. HitJer Nutkunda Sade bir totof' ·ıdiıe 
lete bdyle .. 

Komisyon toplandı makinesi 0şırtıb; ,,,, j 
Fohoı ve fobuı yüzQoden 1 Ed • Londıa 17 (R•~{.;1 ~~ 

bolıoın hastalıklarla mftcadele s r ar ı yor. glllz bahriye ıoıltll ftl bol 

komlııyonu dftn Sıhhat mftdGr· -----·----- ne bınazlar glrdJle fltı fo
1
'/. 

UlğGude ıoplınmıo bazı karar· AJ L k ! M h d • • Lordun yazıbaoell 
1

.,,oe 
l 1 t manya, o arno; ua e esınıo 101 so .... , 
ar • mıı ,r, i ve ofis daireler c''" ı' 

Çekileceği ııır•dı, hıetahktan 

korkmımıt olan doktorlırdlln 

birisi Bonıpert'a yıklaotı. otom 
halinde bulunan bir zabitin 
kendlılnden bir dakikalık bir 

mü!Aket letedlğlol hıber verdi. 

Napolyon en kOçtık bir te· 

redd6d göııtermeden bu talebi 

kıbol etti, doktcrla birlikte 

ölmek ilzere balanın hıııtınıo 

yınına gitti. Zıyıf, yftzıl bıl· 

- Ben, bir delJ glb! f lrar 

ettim, sırtımda Arab elblıeııl 

vardı; ııababa kadar meçhul 

sokaklarda dolaıtım; beni hiçbir 1--~-?-~~~-~!1_ ... ı Derhal Müzakeresini istiyor ea hıraızıır•0 bl~do~1·:1t, 
bekeeloe meoeub ~111,, ~ f ktmee tıoıyamıdt. Erteıl gtıo, 

Nllde boğoldoğomu sôyledik· Berllo, 17 (Radyo)- Betli· 
ner TığbılAt gazetesi: Almın 

K. S. cevabına verilen cevıbdın bah· 

oldoğonu ıöyllyerek. Karlsrube 

ve MOnlh outoklarındıkl lza· 
hıtı tekr r etml, ve milletin; 

bQkumetto gördüğCl mOhlm ve· 
zlfe kırııeında bolondoğunu 

latılmıktadır. CallO l~ter ttf 
, d ıııeo> 10' 

-ANADOLU 
-------

Gaiılük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyugam 
Haydar Rnıdd ÔK.TEM 

Umumi neıriyat ve yazı işleri 

mildiirft: Hamdi Nüzhet 
İdarehane i: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partisi binan içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllı~ı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone dereli 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -K;nnn geçmiı ndshalar 25 kurnıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

lerlnl lılttlm. Bundan baokı 

yapıcık blroey de yoktu. Bu· 

noo için Nil nehrine doAro 
koıtom. Ne bir doıtı, ne de 

bir aalıerlme raı~ gelmedim. 

Fakat bir hurma agacı arka· 

sıoda gizli bulunan bir Arab 

beni kurtardı. 

"Sizi OldOrmek ceeareılol 

kendimde bulamadım; siz, 

lfraneız zaferinin tlmeall idiniz. 
Bn kadar bftytık bir eolk11dda 

bulunacak kadar ılçalmıı de· 

ğlldlm. 

"Sizin lıtıobul'a bir ittifak 
teklif ettiğinizi biliyordum. 

Her taraf tın bu tekllf Jn kabul 

edlldlğlnl ve hıttA lm11lıodı· 

ğını da,oyordum. 

'·Size gene hizmet arzuıun· 

deo kendimi alamadım.. Dlm· 

yat'• kader 
ghtlın. 

kaçtam. oradan 

(Sonu var) 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

156 loblııar idare. 6 50 

82 S. Sftleymı. 12 

23 M. j. Taran 15 

261 BogllokG ııtıı 

4.98480 Dankft yek-an 

49874l · Umom " 

111cir satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
188 M. Alılof 7 

Zahire satışları: 
Ç. Cioel K.. s. 

4.0 Ton Buğday 7 

360 Bnğday 7 

2J9 Su11ru 17 

30 M. darı 5 50 

ff 10 Ken. pılı. 500 

356 B. pamuk 41 50 

1 Acı ha· içi 53 

4300 Ki. ka. ceviz 13 

7 50 sederek: 

13 " Moeavaı ,artları altında 

15 25 mtı11kerata Fransa ve Belçl· 

ka'nın kabolcı oıyını dlkkattar. 

Y ıloız Frıoııa ve Belçika Lo-

K. S. 
12 

K. S. 

7 50 
7 50 

18 25 

5 50 
705 

4.2 
53 

13 

kırno mee'elesfnin hemen mO· 

zakereelne yaoaımamıktadırlır,, 

" Mımaf lb, bu eeas etrafın· 

dı yeni bir tenlye ııoretl ha· 

lonmeeı mGmküodGr. Bu ha· 
ııoedı Almıoya'o,n vereceğt 

cevabın vaziyeti tenviri moh· 

temeldir. Mımef lb Berllo siya· 

si m•hıf lll hemao mOzakeratao 

bıelamaeı kanaatındıdır" diyor. 

Frınkfort, 17 ( Radyo ) -
M. Bitler; Fraokfort'ta yeni 

bir nutuk lrıd etmlo ve Ren 

BugGo IJUhe kllıhetloe not 

ettirilen ve heoOz vlıhHı yı· 

pılmımıı olan pamuk eauoları. 

gayri aııkeri mıntak11&1oın ılın· 

maeıodın doğacık her tOrlO 

hAdlııelere kareı alınıcık ted· 
birler için verilen bOkftmet 

kararınan milletçe kabul edllmlo 160 B. pamuk 42 25 4.2 25 

bildlrmlotlr. 

Vanzeland 
BugOn Brflk· 
sel'e dönüyor. 

Londra, 17 (Radyo) - Bel 
çlka bıobakar.ı M. Vınzelınd 

yarın (Bugün) akfım Brükeel'e 
dönecek ve Belçika parlamen· 
tosunda Loodra mftzakerelerl 
haklnoda izahat verecektir. 

Kredi konsiye talı· 
vilatının son keşidesi 

Kahire 17 (Radyo) - Kredi 
konslye tahvlla~ınan bllyilk lk· 

ramlyell keftdeetnde 1886 ıa 

rlbll 371,269 numarala tab'1ll 
ile 1903 ıartbll 4.36'ZOO ve 

1911 tarihli 08'i80 numaralı 
tahviller ellişer bin frank ik· 

mlye kazanmışlardır. 

vesika elde e e bir 
nız 20 ııterllollk dır· 

ışt11r 
makinesi aşırDI , (iti -~ 

ltalyıı , ... ; ıur 
('Jı:ı .A 

Meh'usan ı.ııe 01~" 
k il ıı~ıJl ~ ~ 

lantısı o ) .,,,,, 1s 
R 17 (R•dyo •'' , .1' oma, flll e crr,, 

usan meclisi bog 01111•., ~·
bak• ı 

topl,aomıı ve ıdtı tı'ııeılt .J 
hazır olduğu bll I" eııı' ,, rJ 
lAylhılarıoı ıetk 1ı4"11d ~•' 

Zecri tedbirle d•~t 91 
kkıO gıJ 

maddeleri ha oıeıı> tll ı 
teıldk edllo:ıle ~:or· ~·:,~/ 
muclb görGlOJ61 ,,ı•"' ~J 

(Or JJI 
ma gtıntı de as• 

1
,,. 

ticaret doııooıO 1c•~ 
d boıoo ~ 

mozak.ere e ·ı.et 
M. J.{ı a10 ) ~t 

7 ( J{• ,, 
Londra, 1 po' '_,ı' 

Rlket bir h•11'
0 ~· ' •dst1 

reelle Bırtudl 

varmıştır. 



TARl!lf lJ lİYÜK 1'H1'RIKA 

Yazan: Gök bayrak mOelllfl l,•on KabOn 

1 -
kayık bınemtı mcvcud idi, Jutlınd'ın ıark ıabtllerlode 

Halôr körfulnln dip t.raf1a 
rinde gene bu lılmdrkl plajda 
ılmal memleketlerine meoıup 
tneanlar ıenellk paaar karar 
lardı . Borada, Dınlmarka dili 
lona11n diyarların bılkıoı le 
ııdıf olunur, banlar ... nar ada 

lardan, Slec ıablllerlnden, Boh· 
tıynn araalelnden, Friz onla 
rınd.u; Skon gibi İneç mem 
leketlerlnden; Noneç'ln Fıord 
(lıkandlnn haliç) terinden Ye 
dığlırındanı Bretland'den Üt· 

bd adalarından, Şetlaad Ye 
fı'Hoe adalırandan gelirlerdi! 

Babam, boyak miktardı ti· 
caret rıyıııı tafıyacık bftyftk 
bir gemiye, ahı kOrekll iki 

oıon kayığa, tlört kOrekll ftç 
balina ve denlı ayğırı avına 
mabıoı kayıA• mıllk idi. Bı 
bam Gord komunonda klrğlr 
n ıbıap olarak btıyak bir 
ahır lnıı etmlıtl. Ahıra onlkl 
eCUIQ inek çıkardı. Dığların 
yftkıeldljl kııım ile eabll ara 

ııındıdl yeıtl çayırlıkta kırk 
koyunumuz ve sekiz atımız 
•ardı. 

Aydın valisi l e11deres kenarında sulama tetkiklerimle .. 

BalGr körfrzlne girerken, 
ıolda ıık •Aaçlı n yıprıkları 
dalma Hllınaa bir orman YH 

dı; med Hmınında denizden 
ancık bir ok ıhmı uıık idi. 

Sağdı, deniz hHaalıra kıy• 
lıkl1r Dzerlnde evlerini kur. 

ruuılardı. Der evla, biç olmn 

•• ıhı kOrc~li bir kayığı ala 
cık kadar blr.,r kayıkbıneıl 
urdı. 

Bu kayıkbınelrr, kıyılı:lırtn 
kol•ycı dcnlıe b1rakılm111 için 
denlıla lrılbıh ve lcıbındı kı 
P•nın kepıluı bulunuyordu. 
Der eda önGode de, curlo 
en alçak dereceılnl gösteren 
•btıp birer lılı.ele •ardı ki bu 
ıurelle demlrlemlı ~ıyıklar 
ıı~lım bir ipte ha lıkelelcre 
bı:Alanırdı. 

BOyDk gemiler Vık 1 o · ını . 

IDarka'hlareı kGrfn demektir] 
VJlı.tay de f "Kôrfn arbdııı 
denlı arbdııı demektir k~ 
..... l L t 

••• e&etlerl denlıclle 1 
Din 1ı: • 

•e oreınl1rıaıa •ftıterek 
nauaıd1r ) iç luımıada demir 
lerlerdl. F .. ::at uıan gemiler •e 
harp dragonlırı (İfrhlcrl) ııı 
hllde kamlar Oıertae çddlmlı. 
ba Dk ' 1 medlerde deala ınlı 1 
Y•nlırını kadar ıncık gelf rdl 

Pıt · ' 
1 

J•n yoı kldar k•dem Ole· 
1 Dde ıeyw b 

d 
J 

1 •e Ulccırın mtıln 
'8 ırlırı v b 
gô eyı 1 cıp buıkıları 

ıe Çarpardı; ki bunların be 
IDea lı: ..1 

trıııınuı dı ıynl ııblbln 
l•mlıl btalaaurda 

E•lerdea a . 
ile ID relı:kep lı:a11bı 

1 cıdır •e barılı: 1 d 
telı:k • •r an mn 
da b .. p PIDayır k11aba11 tr•ıın 

Of bir b Ba yer ırılulmııh. 

• 
raıı, ort11ındıa bir lıth 

ereıl • bl ıa S. "ecea r çl•tnltlı: idi· 
Adı, nlerln harçaıı lıtlırl~ 

Jıpılmıı dı•arlı bıhçel 
Çayır ga l er, ıoldı 

' ıe •e ıık 
•••nırdı, orınıaı 

Derenin kenarı 
ç bllyAL nda, Gıerlade 

U& •e lbtly 
"ylk hl ar çınar n 
f.t r •ıı bulanın koçak 

_r teprclk •ırd 
La Ti 

1 
1
' Bur111, luı 

L.gtlnga:d l (Mecllı demektir. 
flrlı a et IDecUıt, L.ndtloır 

Dlento de L " 
er b ıne .. ttr ·) ıopladı~ı 

ar111dır 1ı: ı d 
e Pl!.D ' rı ' ılmı paıır 

ıyırltrı geıer •e 1 b 
•dalelln ca ın 

n Ti toıt •e temini 
God,~g~ bemea kurardı. 
rlblerı:ıla oAla Erik (Clhın 
olörQ 1 e birinci Erik) benim 

ltlıad' ı yareı ettl~lm ı1rıd1 
111 •e Slec •la haL memleketle 
•il111dır1 idi. 

l:leah11 
l ID•nılekeUm, Fuol 
ırı11111 eo 

derö'dlr• cenublıl olın 
lad ' Babamın adı SIA 

• •llaelDI d flL D e Tbo'd ıd11eler1 S ur· 
l•rblıl11dektGderô'ala cena 

edbalfade Flord (bıllç)la 
ıllUae lçl.:rodebG'dı idi. 

dı•arlı e etrafı b1rçıız 
l 

çe•rllaılı •btap hl 
18 ı •ırdı ı.L r 
bı . aeleıl, blae ıltl 

ı•dild kltü •d9caktı 

Babam eaı itibarile t111ın 
mıı Ye muuf bir Vlklng (Oe 

olz arka •tlar) ındın idi: Skop 
çlyıyı ıef erleri vardı. Da 119 

fcrlerde çok muharebelere gl 
rlşm!ı çok y1rı kannouıh . 

Moz ağııuda Seksl1ndı'dı 
Frl11n'l1rla bcrb ederken Ol · 
dogo 11mın ben, tek rğlu 
Torvald bcoOı on ahı yaşında 
idim. Baoa, Trodebô'dekl ma 
llkAaeyl, 1111blldtn dığları kadar 

olın yetil ııbıyı, Fford ( Hı 
ile) la kcaarl1rını, bıllç met 

hılindekl adacığı, n eıyaıııoı, 
ıbırı, inek, koyun Ye atlarını 
bıhk av tıkıml1rını Ye ııllıihl.' 
rıaa mlr11 rlırak bıralı:mı,hr. 

Bu ııaretle harp arkada,ı 
.. Kızıl Got,, un bir llll'ıştın 
getlrmlt olduğa yır. o:ıavl, yarı 
kırmııı bir kılkıuı L ı. 

t &lvll8ı 

gOmOı kakmalı brooıdın bir 
kılıcı, bir bırb bıhaıııaa, iki 

mızragı, mavi ile ı,lenmi~ kır· 

mııı Lir mantoya malik olmuı· 
lam. Oayedl Y•ıında aile ret.I 
olmnıtam A . naem çayırı Ye 
ıGrO'eıl aldı, ben de gemileri 

ıllAblıra ve p1rılırı ıldıın. Da: 

yak gemiye yan, ılmıl ördeAI 
tOyQ, bılloe kılı yftklettlm n 

yazın baolıdığı ve m011ld rnı 
Urlu eatlğl bir ıamındı Nor· 

•eç'e hueket enim. Bıbımıa 
11dık onlkl ıdımı dı benimle 

beraber krldılar •e ıefere lıtl · 
rak etliler. 

- Deum edecek 

Aydın Sulama işlerinde 
Faaliyet Artıyor 

-------
Aydın Spor Bölgesinde De 

Başlandı. Maçlarına 

A)dın spor alanında 
Aydın ( Buııoei ) - ilimiz 

M~odereıı havzaıııoda 1 
ıo amı 

leleri btıyilk bir faaliyetle yft 

rOyor. Umorlu'dın itibaren 
Serç.; klJy, Koca koy, Ş•hnıll, 

• 

Uirenden il.:i intiba .. 

Lik 

~~~~~-,--~~~~~-! 

Tı·ansit 

Gölhl11r, Bıhıgöl, Tt'peclk 
klJylerlnln tarlılarını Aulımık 
Gzere Aydın O•aıına Mende 

ğloe bayrak çekildi. Boodııı 
son11 geçit resmi yıpıldı. Don 
Söke, Çine n N11llll Karıpı· 
nar:ı .. kımları karıılııtılar. Mıç· 
ları Sok,, bir ııfar, Nazilli iki 
ııfır kasanda. 

Çine rakımı 

Selanik limanı için 
ınOddet uzatıldı. 

SelAolk llmınıadın traaıh 
olıralı: merkezi Anopıyı ya 

pılıa ınldyıh kolıylııtırmık 
için SelAolt limanı ıerbeet 
mıotalı:111 komlıerllğlnla 111 
Aıdıkl k1r1rı aldığı tehrlmla 
tlcereı od11ını hlldlrllmlıılr: 

Demlryolları ile ibrac edll 
mek fture Yunıa Ye ecnebi 

llm1nlırından gelen mılluın 
Selhlkte muakkıt 1 umum 
antrepolarda klldıkları ilk beı 
gllnlDk antrepo reıılm mıaf f . 
yeti l 5 gllae u. ıhlmııhr. Bu 

onbt:ı gGnlOk milbletten ıonrı 
mezkur emtlı umumi ~ntrepo 
larıa traneh eıntl11ını mıbıaı 
yQıde 25 tcnzilAtlı tarifeden 
latlfıde edeceklerdir. 

ltalyan malları 
Ankara Tarkoflı merkezin 

deo ıehrlmtı Tlcuet od11ını 
gelen bir mektupıı bariclıe 
Velı:lletl ••llulle •hnan ul1111 

lar kurumu lrtld komlteılnln 
89 numaralı •eılk11ıada yazıla 
k.rarıaı gOre bedelleri 19 Hl 
rlncl 'hırla 035 len Oace 
ödenmlı olmak ıarıUe lıalyı 
aıeaıe'U mıll1rın ithal edUe

blleeett bll .. rilmekte41r. 

reett'D bir ııolıma kınalı ıç 
malı: huıaıandılı:i f lklrler de 
baldlı.ıt oluyor. Bunan 1 eln 

enelkl gfta ilbay Ôadeınlr Gaa. 

aay, IU 1Dlhendlıf Te llyôa 
kurul ayelerl ve gazeteci 
lerle Umarluyı gitti. Orada 

Ye parti kıman llyOnkural 
ftyelerl ve urbayla birlikte at

lulı Mendereı kenarına gidi· 
lerek kaaıhn bıtlıyıcıAı noktı 
teııblt edildi. Bu k1D1l da ko 
operatlf oııulUe ıçılıcıktar. 

Avcılık: 

Aydın ncıları don ktmıon · 
larlı 50 klılllk bir ktf Ue hı· 
llode Çtae llçeılnln Çoyarlcık 
ve Kuaklı kOylerlue ghtllcr. 
Geceyi ortdı geçiren Hcılar 
bugQa ÇOyGrlOlı:te 2o kOylQ 
avcının lıtlrıklle bir •Grek yı 
pı11k 12 domuı öldOrdOler. 
A vcıt•r, l't mnılrulaln ... • ıoaouı 

kadar muhtelif bölgelereda ın 
relı.lere devam edecekler ve 

domuılar oHyı indikten ıoora 
Aydın ou11Dd1 da tıiamı ya 
pacaklırdır. 

Aydın ııpor bOlgeıl ilk mıç 
larıua don Aydın ıpor alınınJ 
dı törenle bıılındı. 

Saat on dörtte Çine Kıra· 
pınar, N11llll Söke tıkımltrı 
bıyrıklırlle ılındı yerlerlnl 

ıldılar · Hılknl masıkaıı lıtlk 
lll marııaı Çllcla, uacak dire· 

geçea eeaeyo 
onarın dıbı kunetlenmlıtlr. 

Birçok oyuncoıo 11kere giden 
SOke tıkımı eıkl oyununu 
göaterememlıtlr. K.1rapınır Ay· 
dın bOlgeılnde bir Hrhk olı 
rak yeıhlyor. Naallll tıklmı 
çahemılınom mQU(ıtıoı gG 
rDyor. N11llll'de iki tıkım yı · 

pılm111 hakikaten iyi neticeler 
nrmlı. 

Bozdoğan haberleri 
Baıdoğın, ( Ôzcl ) - Boz 

doğıJn beoledlye rlyaııetlne tayin 
, edlldlğlal evvelce yazdığımıı 
Bozdoğıo'Jı Muhiddin 11de 
Bıkkı lııtlfı etmlttlr. Yerine 
ıabık belediye relıluJaden n 
bilen parti relııl bulunan Ah 
med Vetı'oın ıeçllmeaf kuneıle 
muhtemeldir. 

Bozdoğan ile Yenlp11ar ara 
ıı_odıkl yolların yı~ılm111uı 
bıtlıomı111r. BozdoAıo'a bir 
kllomeıre kadar meededeki 

ıoıe Ozeılodckl •fran Zlyaretll 
kOkraıaoaa Qç gOn enel ta· 

miri bltmlttlr. 

Faydalı bir konferans 
Ônilmllıdekl Cumartesi gGna 

ıktıma. C. B. P. Aaanıôr oca 

A1nda ınaılllm Ôıtarban 11rı· 
fındın (ıeblrll g11lard.a koron· 
mı) mevzalu mühim bir kon. 

terane •erllecektlr. A11nıôr oca 

I• Pilli hey'etl muhltlae çok 
fa7dala bir eekllde çabtmıktıdar. 

Dikili'de 'fütüncülük 
Su Mes'elesi Halledilmedi, Gen~· 

liğe Yardım Edilmelidir. -- Tıitün tıc pamuk. Dllı.111, (Ôael) - Dllı.Ul genç 
ler hl Uğl iyi çal ı ııyor. Bina 
oıo Jtenırandı bulunıo meıbe 

itlik bir 60 metre murabba 

ında gDıel bir ııloa haline 

geılrllmfıtlr. Bu ııalon Dikili 
gençlerinin okuma 11lonu ola 

caktır, Şimdilik kitap mevcuda 

azdır. lımlr 11ylnı R.bml GlJ 
ken tarafındın gönderilen btı · 

ynk luıadakl memleket hırlt111 
bu ııslonı 11ılıcaktır. Rahmi 

Göbn geçen ıeoe Dlklll'yl lef· 
rll lerlode de kltıp ılınmak 

ftzere elif llrı teberrQde bulun 

moııu . Keodlıloe Dikili genç 

llğl derin ııevgllerle bağlıdır. 

Gençler blrl'~lnln ılparlı ey· 
ledl~I ııon ıılıtem rayyo enelkl 
gGn gelmtı ye yerine konmuııur. 

Grnçler blrliğl Dilı.IU'de bir 

nrlıkıır. l'artlmiı kurulunun 
ve belediyenin çalııan bu arlı.ı 

dııları f bmal etmcmeııl Ye keo 
dllerloe her clbelçe yardımdı 

bulunm111 çok ııyaoı uıudur. 
Dnellı.I arnt belediye hayır 

cemlyellerloe yardım faelındın 

150 lira hdar bir puı •ere 
rek bu gençlere yardımdı ba· 
f unma,lu. Bu ıene 400 lirı 

bDdceıılnde olduğu halde olı.u 

ma ealonuoan lo111tıoı biç 

yardım rdllememl~tlr. Mubte· 

rem belf'dlye heyetinin bu gibi 

yardımlım telrgememelcrlnl bek. 

lerlz. 

llimayeieı falin pelılivan güresi 
MHtın oabeılnel p11ar gaaa 

Dikili gençler blrlltl ıpor ılı 

nında glael bir pehUHD gl· 
reıl lçlo h11ırllklar yapılmak· 
tıdtr. Bu glreı çocuk e1lrgeme 
~urumu ttrafıadın tertip edil 

mittir. 

Geçenkl ıoğuklar tftıQn f lı 

dıalnını epeyce hırpılamııhr, 

f yl bıkılan ye bpıkları dDııı 

gGn olan ocaklar hemen he · 
men yetlımek Gıeredlr. B11t 

boyak mlkyaııı lı yapırall 
olıa tQIDocOlerlo yakındı dik· 

me fıtoe bıılıyacıkları ıöylr.n 

melı.tedlr. 

Bu yıl ıtııüocOlftğe oldu~q 

kadar pamukçuluA• dı Onem 

verilmektedir. Yıloaz deHm 
eden faal• yağ1Durlar dolıyıctle 
ıatan •e pıma~ J"rlerl hasır 
l1Dımımıeıır. iki tlç gOndenbrrl 

toprtkıı biras IH gOren çlf t · 

çllerlmlı ıGrme hlerloe ba)lk 

bir ıııttkle bıelımııludır. 

Germencik'te snrek 
P..zar g!lnft kımunhıyın 

bııhnlığı allındı ucılıı· kulf\ 

bQ bıtklnı Ahmed Gumen, 
kıptın Ali Sobu,.alı ve birçok 

avcılar bir otomobllle kamonu 
moH bığh GQmftı, Yeolköy'e 

giderek etrd köylerden gelra 
ııekıeo bdar ucının lttlralı:lle 
Yeolköy n Gomoı ormıınla · 

rıada bayak bir ıGrelı: nı Y'P 
mıDlar, neticede ıeklı domua 

öldılrOlmo,ıor. Birkaç gün eni 
köylQlerlo ıı~ır ve merkt'ple 

riol parçalıyan bir kaplıo için 

de ıOrek n darama yapılmış, 

fıkat klplın ele gl'çhlleme 

miıtlr. Bu ıQrekte ncılırla 

birlikte bir ncı gibi kamaa· 
bıy AH G. Aref1a da •GylD 
Ye 1Ycıl1rla b1rılkle 111ılerce 
çalıımııtır. 

BoıkGylnde yıpıllD ılrekle· 

de ıltı domuı lJldlrDlmlıtlr. 

Ttırlı:lye'mlıln en töbretll Mısır'da sabunlarımız. 
pehlhınl1rı bu gtlrtfe dınt Tarlı:of lılo lekeııderlye ıube· 
edllmlılerdlr. Dl~er Dı~h 84· ııladen ıebrlmlz ıabeılne gelen 
ıeyia pebllHD ile Bıılm ve 

bir mektupta M11ır bDktlmetl 
Mal&ylm n ıalr önlD P"hli HD· 

nln ııbaalın lld glmrlk rrı 
111 ılmdlden gelmlıler n ek· 
ıerelılere bıılımıtlırclır. mini deglıllrdlglae dair bir 

Blmıyeledıl Te ld•re heyeti kararoımenla netredlldlll bil· 
iyi çıhııyor. Geçen 1ene de dirilmekte Ye bu kararatme 
Gençler blrlftl ile beraber 100 muclblace yamatak Hbanl1rıa 
mektep çocaıaao geylaclldere· ylı klloıandaa 550 milim, 
rek Camharlyet bıynmuaa hı· ıert, ııf, aeytlny•I• ile tmıl 
sırlayan ye 25 fıklr çooota olun•• 11baal1rın yDı klloıan · 
ılnnel ettiren bu trkadaılar dın 500 mlllm, dllerlrrtaln 

ba eeferkl lntlbapıı gene ıe. yaı lı.lloıuadan 950 milim gam. 
çllmltlerclJr. Dıbı çok mutaf rnk reıml ıhnıcıAı lııret edil · 
fıklyetler beklerlı. mektedlr. Bu ktrarnımenln 

Pitin: mer'Jyete glrmeılnden enel 

Buadın dôrl yıl enci Diki Mıııır'a gl\nderllea Yfl tlmdlye 

ll'nla hırltı ye hıllh11ır Ye kldtr gDmrDk reımlal tediye 

mcıııtıkbel plAalıra yıptmlmıfh. etmemlt olan mılltr dı bun· 
MD9tıkbel p1laıD ııon menoıtı daa lıtlfıde edecekler Ye ya· 
~Ore uygun .,eklini teıph eden ktrıdıkl reelmlere tlbl ıutala· 
Edremld belediye mlhendlıl cakl1rdır. 
Cemal din gelmlı Ye pltaı be· 
tediyeye teıllm etmlıtlr. 
Mezbaha: 

Dikili beledlyell•I• yıptar 
mıktı oldqa ud meababaaıa 
yıpııı bıyll llerlemlttlr. la111t 
OaGmlıdekl yıl bitecektir. 

Sular: 
Dikili ıuları temlı deAlldlr. 

Yollar bozaktur. Salırı ma11r 

maddeler karıımıktadır. Sn 
1olları birçok yerlerladea delik 
Ye ıçıktık.ıır. Tıkılm boruları 

çDrlktDr. Memleket içine h 
d1r temlı olırak gelen n kı 

11bı dıblllade bosulın ıu yol· 
lı:ının tımlrl ehemmiyetli bir 

murıfı bığh deAtldlr, beledi· 

yemlıla baaa gGıGaOae ıı ... 

11aı dUerlı. 

Tavzih 
iki gGn nelkl nlıbımıscJa, 

O•manlı bıaka11ndı bir mema 
ran Hhteklrlı~ı ıh bldlee, her 
n11ıl11 (Oım1nh bınbıı Hh 
teklrlıAı) ıcrlnb111 altındı çık · 

mııttr. Gerçe yarıaıa muhtnl · 
yıtı, hldlıenln bınk:a ile ıll 

k111 olmıdıAıaı göıterl1or11 dı 

herhaagl bir lltlb111 mıhıl 

kalmıma11 için tnılhlal fay· 
dah buldok . . 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ılı:ıım Raeaarak'dı Slhbat, 

Karıtıı'da Sınto, , TUklllk'de 
Yeal lımlr, Irgıtpu1rıadı Aı 
rl, Gaselyerde Aflyeı eoııae · 

lerl 1t1k1tr. 



Solfil Dalkölka: Dr. B. S. Uz'un izahatı ftalya• 

Park Ve Fuvar 900,000 Habeş Harbi F 'l l s~ k · 
k k 

ransız ar u u aı·ı ı ı ır 
Liraya Çı aca •·•·• 

• - Başı birinci sahifede t T ft • Et k t d • ı 
------ Habeı payhıht1Dda teyld edil· e e ) Ş m e e ) r e r 

..- Baştarafı J inci sahifedo bOyQk bir Uıtof eıerl olan kıy· 
dlğlne gôre, imparator Del!lle 

kıymetli yardımlar fuvorımızın metli yardımlarıD1 vadetmlı yolonu İtalyanlara Jupatmak 
değerlol ve ar11uluııal pazarlar bulunmalarıdır. MeselA: niyetindedir. 
~lemloıJekf varlığıoı umdoğu· Uçuculuğun Jlk mektebi H Babeı mahfellerl, Çetin çar 
mozdao ez zamanda ve umdu yılan ve güzel bir mimari e11er pıımalardan !onra ruftokül bir 
ğumazdao fazla yilkeeltecektlr. teşkil edecek olao 45 me.tre mevkide bolundoklıraoı ve bu 

Arilıulueal lzmlr fuvara 360 ydkeeklikte)d panıilt kuleılnl 

bin meıro morebhahk Knhar 
park saheeı içine almakla daha 
30 - 4 O sene için keudlalne 
gllzel ve emin bir fokf~af aa 
baatnı ılmdlden kazanmıı bolu· 
noyor. 
Favar ve kiiltürpark: 
Şu suretle Izmlr'Jo n Ege 

bölgesinin iki esaelı lktıeat ve 
KiUUlr milee e'1t81 mOuterek lh 
tlyıcıo durduğu bir hızla ve 
kuvvetle ba~arılmıı olacaktır. 

Gazi heykelinin arka tar 
tındaki yangın molozlarıoı. 
orayı bir fovar yeri yapmakla 
gilzel bir parka ve yer ytr 
yOkselen btnalarla bayındırlığa 

ke vuımoştok. Yeni fu var yeri 
ve bonon etrafını çerçeveleye· 
cek Kühürpar te ayni hizmeti 
görecektir. Artık gftzel şehd · 

mlzlo ortaaıoda ruhlara kasvet, 

Hğlığa zarar veren o bflyftk: ha · 
rabezar ve bataklıklar yoktur. 
Burada lzmlr'ln1 Ege'nln ve 
nihayet lnkılApçt TOrklye'nln 
cihan karıısındakl lktıeadi do· 
romunu izah eden bııynelmllel 
bir pazar ve KftlUlr varlığını 

ifade eden müeBBeseler yilkse· 
Jfyor. 

Bu başarığa nasıl erişi)·oruz: 

Araıolu&al fuvarıo ve kft.ltO.r 
parkın:bazırlııdığımız plıtnlıırmı 

koru~lındrrdık . Bu bayak eser 
(900) bin liraya mıl olacak ve 
eo geç dokuz sene~e baıuıla 

caktar. Şimdi ilk lı olarak bu 
sene 1 eyhilde açılacak funr 
eah1aını ve etrafını ağaçlıyo 

ruz. Ağaçlama lıl beledlyeml 
zia normal Hyl ile f idınlığı 
mııda yetlıttrdlğlmlz f ldaolır 
la temin ediliyor· Şu suretle 
hemen birkaç 11ene içinde ıeh· 
rln ortasında bir yeellllk deni · 
zlnl meydana getlrmeğe çı 

lışacağız. 

Yeni favarımııa İkheat VekA 
Jeti boeeoe geçen ıenelerdeın 

daha genle mıddt yardımlardı 
bulunuyor. l eyhil 936 da 
arsınlaeal altıncı İzmir fovarını 
yeni bir plioın gGzel dekoru 
içinde meydanı gelmlı göre· 
cekelnlz. 

Asıl eayını ıGkran olan el . 
bet bize 900 bin liraya mal 
olacak hu iki mfthlm eserin, 
Araıuluaal fuvar ile k6ltftr par· 

kın en zor kısımlırımn başa· 
rılmaeıoda bOyOklerJmlzl a bize 

K 

lzmlr ve Ege gençliğine Tfirk 
hava korumu hediye etmekte· 
dlr. Ba kule bu ıene\I fu11rı· 
mızdan evvel ktUtOrpar~ için 
de yükselmlı bolonacıktır. 

Yurdumuzda 11ğhk bllgHe· 
rfoi y6kaeltccek ve halkımıza 

haeta olmımanm, gt.çfcl ve 
çok tthllkeli hHtıhkl1rdan 

koromanJD yollarını göıterecek 

Hğlık mO.ıeeinl de kıymetli 

Sıhhiye vekilimiz Refik: yap· 
tıracağıoı vadetmlellr. 

Parkrn en verlmU ve kıymetli 
mfteasesesl olacak ve yQce lakı. 

14bımızı bu gDniln ve yarının 
neatllerlne canlı Gir surette 

anlatacak AtatOrk Devrim M6 
sesi iş\ de Ankara'dı ehemmi· 

yetil mfttenasfp ıekilde tetkik 
euirilmektedlt. Gôrtlyoreunuz. 

ki, Bakuaıetlmlzfn Fovara le 

Külttlr Parka verdiği hususi 

ehemmiyet ve yerdımlar neti· 
ceal, para lmkAolarımızıa kıth · 

ğını göz önüne alarak bOttıa 

mftesse&"leri ile 9 ıenede bıoar· 
mağı dl11GndOğftmüz bu iki mGhlm 
lıln daha çabuk bf r zamıodı 

meydana geleceği, bu gftnfln 
biz fzmlrll'lcrl sevinçten coota· 

racağı bir haklkalidlr. Şn ıuretle 

parayı mütevekkil olın gftçhlk· 
terin çoğa fizerlmlzdeo ıhndık· 
tan ıonr:ı, bize elimizdeki im 

k4nlırla azami bir çıhşmı 

mevzuu kılıyor ki bu lote çok 

hassas, gayretli le yorolm1Z 
bir meHi ıarfederek biz İzmir· 

illere göaterllen bu lfttftflere 

14yık olduğumuza el blrllğlle 

lsbat edeceğiz. 

Telejon işi: 

Yarı hlueılne 11hlp balon· 
doğumuz İzmir otomatik tele· 
fonunu Nafıa Vekaletinin ılmık 
istediğini blllyoraunuz. Anki· 
karı'da bu lıe ald mOzakereler 
devam etmektedir. Orada bo· 
lunduğam sırada mGzıkerelere 

devam ettim. GôrGomeler iyi 
sal hadıdır. Şirketin yaptığı te· 
ılaat ve koyduAomoz mftşterek 
ıermaye 20 senede mflaavl tak· 
aitlerle ve yilzde Oç faizle öde· 
neceğlndeo ıerlklmlz Erlkeonao 
milmeaelllerl merkezden salAhl· 

yet fstemlılerdlr. Bo lı yakın 

zamandı sonuca erecektir. 

YA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

- 23-
Mektubu yırttı, parmakları 

aras.rnda eıdl, bOzdd ve sobaya 
atlı ve : 

- Ah.. Bo Nepolili kadın. 
Ben bo kadındın aalunmah 
idim .. Dedi. 

Mftstebldln kudret ve nftfoan 
boraya kadar gelt:bllfyordu. Baa· 
senoyadakl bu kilçük evin ka. 
pısı, yüz milyon Roe'oo mat· 
Jık bOkOmdarma kapanmıştı. 

• • • 
Prens Mlşel Oolgorukl Kat· 

yanın kapısını, nahtarı kflltte 

çevirmek 11oretlle açtı; fıkat 

hiç ummıdı~ı bir mukavemetle 
karoılııtı; Kıtyı kapı arkadan 
eft.rkftlemlıtl. 

- Katyı, diye seelendl. 
Fakat ceV1p almadı. 
- Daymıyor muson Katyı? 

Duymayor muıun; sını aôyll · 
yeceklerlm var .. 

Devam eden ıük.ut dzerlne 
Mlşel endlıeye d0tt6, 

- Rica ederim ıç... Dedi. 
içeriden ağlar bir sesle Kıtyı 

cevap verdi : 

çarpıomalardı Neogalla'h muhı· 
rfplerlo ltılyao kuvvetltrlne 
m6hlm zayiat verdirdiklerini 
haber nrmektedlr. 

Habet zayiatının m6blm ol· 
doğu söylenmektedir. 

Söylendiğine göre, R11 Kassa 
ve RH Seyyum ordulara iştirak 

etmlı oldukları ıiddetll çarpıo 

malın rağmen hiçbir mO.blm 
zayiata uğrdmıtmıolardır. Bo 
orduların hali hazırda garbi 
Temblyen ve Takazze vadisini 
legal etmekte olduktan söylen · 
mektedtr. 

Bıoeı hft.kumetl el01al cep· 
heslndekl vaziyetin mOHld ol 
doğunu söylemekle ve ltalyan· 
laran Sokotıyı aldıklarını ya· 
tanlamak tadarlar. 

Italyanlırın ıOr'atle ilerle · 
melerl yftzOnnden lrllbıt vaeı · 

tılannJD keelldlğl ve bu yüz· 
den mQesalr Babe, taarruzuna 
maroı bolundok ları llhe edil · 
mektedfr. İleri mevzilerde bu· 
lonmıkta olın ltılyın kıtalar• 
ancrk tıyy1reler tarafındın ılı · 

len etzıkla laıe edilebilmekte · 
dlrler. 

Bıheo hflkumetlnln ehemmi· 
yeti,, hatulattağı:::a göre, ltal 

yıolır 1896 senesinde Amba· 
Alajiye kadar yak:laımıolardır. 

Fakat ba yaGılaımıya rağmen 

Habeıler onlın ptıekdrtmftı ve 

harbi kazanmıelardır. 

Adh Ababı 17 (Radyo) -
Anba-AIA1d ile Aaanld ırasında 
bOyflk bir muharebe bıılıdığı 

ve beriki taraf tao mfthim za. 
ylat olduğa bildirilmektedir. 

Verilen mıldmıtı göre, Hı· 

bet orduları bizzat imparatorun 
kumındaaındı harbetmektedlr. 

Adla-Ababa 17 (Radyo) 
Habeı dıı lıler bakanı M. 

Eroyu, ulualar aoıyeteel genel 
ıekreterltğlne bir nota vermlı 

ve It.llyıoın 11l1Absız ıehlrlerl 

bombardıman ettiğini bildirerek 
proteıtodı bulonmoıtar. 

Söke'de konferans 
Söke, 1 7 ( Ôzel ) - Pazar 

gana bıı öğretmen Enver 
Ôner'ln Atburğaz ve GOllftbıh· 
çede yftzlerce dinleyici hazır 

oldo~a belde bir buçuk eaat 
ıdren lnkıl&p ve lstlk14l kon· 
feraoıı halk ftzerlnde derin ve 
heyecanlı te'slr yıpmı,hr. Kon· 
feransı büytık bir kalıbıhk 

blnlemlıtlr. 

- Haksızlık edlyoraon. Beni 
buraya bpattınız. Böyle devam 
ederııek kendimi pençereden 
atarak f hır edec~ğlml sôyle· 
dl in, tekrar ederim. Sen ve 

Ltılz bana dO~mın oldunuz. 
- Katya aç.. Anlışmz .. 
- Açmıyıctğım. Borada aç 

lıktın ôlec~ğlm, bunu lmparı· 

tor da tabii haber alacık .. 
- Katyı.. Şımarık Katyı, 

ıen dellıln. Yeniden bir akan· 
dal lbdaa edecek ailemizi ye· 
nlden mabve ıütükliyecekeln. 

- Ben ılze bir fenıhk yıp · 
tım mı? Sarayı beni bir cani 
gibi hapsedlolz. 

Katya'nıo sözleri doğı u idi. 
Mlşel korkmıga baıladı. Ve : 

- Katya . KllçQk Kat ya .. 
Gel de barıoalım! 

Kont Şövolof geldi, st.nl gör· 
nıek istedi. Bir eaıt sonra dö 

Rerı'dc Alman ağır topçuları ~·· bit -'. 
Parla 17 (Radyo) - Ayan ve meb'uaan m"lcllelerl, askeri encumenl azasıodaD ,ı ı• • 

h tat · ~4· hodudlarda y•ptığı tetkik seyahati bitmiş ve heyet Parls'e dônmiiştür. Heyet, er ıııi eO odl 
ketin müdafaası lçlo lazım gelen tertibatın alındığaoı ve ba tedblrler~dolıyıstle uııı;1,10 dl 

mt.ııalye bir zarar gelmediğini bildlrmlıtlr. Heyet meclislere birer rapor verecektir. 
eocOmeolode izahat verilecek dlğP-r bir heyet te ıtmal cephesini tef tlıe gldecektft. kledlt•dt 

latanbul, 17 (özel) - Pranea, bftyük askeri kuvvetlerini Ren cephesine eevketıJJ~ıy•' 
haberlere göre FrHn[llzlar ha cPpbtyc ihtiyat kuvvetl.ırlnl bile göndermlılerdlr. Sef 
etmektedir. 

--------------- ıJJ;tf. 
ltalya Donanması, Her 13 ler so (J. 

sıJJ1 

Toplantı ~tı 
Zama harba haz rmış. ri aırıı ,, 

- (ıt•df0) •d' 
Londra ! 7 dt' ·" 

S J.ıOO ~·il" ene komitesi, yıırıD (lığl 4J 
ıourahbosı of ıJJtl b•rl~ 
lanac.k ve iki ıııudl~ıerl 

ver 
eulh davetf oe ktl'· / 
ları tetkik ede~ dfo) ~ 

----------- Londrı 17 ( :s lt
1 

,1 
Romı, 17 (Radyo) - lralya deniz bakanı, parlamentonun bu haberlere görede y•~~~ 

Deniz Bakanı, ltalya'nın Bu 
Yapacağı Yeni Harb Gemileri 

Hakkında izahat Verdi. 

gftoka toplantısında, ltılyamn 1936 yıh içinde yapacağı Biolaı bugooıer 18 11ııı ' 

yani barb gemileri hıkkıoda izahat vermiş ve lnoaat programını karrer oltn tor tııılf' 0ıı• 
bildirmiştir. Fland•n ve de bıeıl p~ 

Bu proırama göre,· ltıılya, bu eent" 4 torplro muhribi, 4 tor· Grandi erıeıD ı de '' ( 
"" vof akat nedceB 

0 
l•j• 

plto ~ muavini, 4 nakliye gemlal, 20 romorkör, 2 torpil gemisi ,,,,, 1-, 
ve 10 denizaltı gemlel yapacaktır. mletlr. (o,dyo) &1•' • 

Parls 17 '' 1 ~· 0 '} 
Deniz bakanı, bitmek fizere bulunan (Lhoryo) ve (Vltoryo komitesi baek•0 "ıır""' V" 1 

Veneto) dlretnutlar için de izahat vermfı ve bn gemilerin, hal · bogiln uloal•~ fCIJol'1e 
1 

yan malzemeslle yapıldığını söylemlıtlr. sekreteri M. , fi 
1 

Deniz bakını, İtalyan donaamıeınıo, her zeman barba hazır moetur. zoblt b 

bir vaziyette bulonduğanu ve bütüo noksanlarının ikmal edil· Be içik a 11~,~I 

mlı oldoğonu llhe _ey_ı_em_ı_ot_lr-1 .• HI ........ --- Habeş ordueıtJ·~,,,, 1 

A dl ~ s ~ b . . bJf!I / rnavu ugun eıer er- zitelerını d10)4 
17 (l{• cıt 

Clbutl, g9bt' ı•l 

l • k il A E lt • ""' • D ""' d ka zabitanı, ,~c11 
rl"_ 

ı an ıgı ogr u ur ki vazlfeltırtııflecJ6"01°lı' 
---~----~----~-

memleketlerlıı;11~10d' ,,, I 
Boolorıo IJe'" ! 1stın bo I, 17 (Özel) - Mfifettlşlerln teftfıl neticesinde Arna· 

R t ft dt' vodluğun Yugoslavya hududuna asker sevkettlğl cınl ~ılmııtar. 

Arnavodlukta beı e .oıfın birden ailab oltanı çağrılmosınıo ve 
seferberlik il Anının fena maksatla olduğıı zaonedlllyor. 

miralay e cJ6f 11~ 
hükumetfodeP ııJJ'f 

1 at • ~ 
frank tızlXI 0 ııt 

!JllJI 1 
11ıe1 ııi". J 

necek, bunno için sizinle ko · 

nuımık IAzım. 

Ba haber, Katya'yı bayok 
bir tesir yıptı; hemen yerinden 
fırladı. Yeniden ftmld boldu. 
BOtftn Rusya'nın pollı Amiri· 

nln gellolnde, imparatorla ye 
nldcn tıbıtı teslal çarelerini 

gördü ve sftrgftyft çekti. 
Mloel içeri girince : 
- Katyı, cidden mftdhlşsin. 

Dedi. 
Katyı'nıo od881Dda korkunç 

bir lntlzamaızhk •göze çarpıyor· 
do. Elbise eandıkları, dohıpları 

açılmıo, içindekiler hep çakarı) 
mıo ve pençereden sarkıtılmak 

için birbirine b11ğlanmı ş idi. 
Karar projesi mnkemmelen tat 
blk edilmek Qzere idi. Fakat 
Katyı'nın gözleri •ğlımaktıo 
kızarmıo ve olomletl. 

Bo vaziyet karşısında Mlştl'lo 

bQtiio blddııtl stıkôn buldu, larımızı btP cJr~I r , 
k d• ,,~ 

yerine merhamet ve ıef kat ka· dJD, far ıD f bıı• 
im oldu. Genç hemelreelol elin en iyi doq~;,, ~~ıl 1 

den tollu ve ikisi birden yere yengendlr. gli'" ~il'• 1 

oturdular, lıbkı Tleplovka ço· dedi kodusoı ıııt ,eıı ~' 
yıo fe1 

cok iken yaptıkları gibi... Bu manlorın 18 bit c' 
'd bfç ,,, ' oturuş, iki kardeo e Mazinin - Beo u11;rlt:r ,-fi~ 

bOtfin hataalırını canlandırdı. mam. Tr~tb•aJ'ııİı,ııl 
- Kardeılm, Katyo, eöyle 11everhn. a0so 

bana, bQtOn eğlawaoan, biltQn nın dedi " 0 
_, 

yele ve kederin eebebi ne?. Ben kadar etP1eı· ~11d'' ~~ 1 

Ç oe ı 
eenloin bnyo~ao, hemin ve ,ar b11eı0 d,-' 
lrareşfn değil miyim? İmpara· beri seolrı <fe(' ,/ 
toru görmek lsttımedlğio ve ona Baloda bit ,,tıfl ~ı 
duşman oldo~uoa söylediğin bun lata ıebePcıddi ~~ 
zamanları hatırla! Roma ofları Ben seni dab•delJ ft 
allr.mf zln tabii ve büyOk dOş Kot ya, bir ~il~ 1 

mana addediyorduk! Halbuki tadı vn : b,,ol ~ 
•imdi büabOtftn akılnl yapıyor· Bırsk eoıı1 _..f 
v ıyof ,.,r 
eon.. Şlmdt de ancak Çar'ı biç aolopı .,,orı ~ 

d yo~ et 
görmek için yaşıyorsun. gözOaı 6 ııe ' ıl 

Sen hennz bir çocukeGD. bir kapik 
1
:__. 5ofl 

Alemi hl ç bllmezelu! Daşman· 
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Türkiye -Sovyet Rusya ispanya 
Do tlnğumuzun Onbeşinci Y ıldönn- Barış için Her 

mn Ru8ya'da Nasıl Karşılandı. Fedak&rlığa Razı 

••••• 

MotkoH, 17 (Radyo) - Sowyeı gezetelerl; TGrldye · So?yr.& 
doıtluta•ua lS inci ylldGnDmG ınDa11ebetlle hararetli 111ıkaleltr 
Juar.k ton yıllardı Tlrklyede batlıyan ylklek endDıtrl hare· 
ketinin Sonet Raıyıda bllyilk bir alAka ile taklb edilmekte 
oldata•p, Tlrklyenln eadGıtrl ııyuaıında da mgyıffık olaceğını 
•e iki memleket aruadı tam bir 1amlmlyetle bath olan it bir 
111ıa1a tlma•I •ulbaa tıralal itinde bDyDk bir rol oyaa•dıgıaı 
) ••maktıdarlar. 

Moe•a.ı, 17 (A.A) - MoekoH radyoaa dGa ıabah Tart . . 
Sotreı pıkh111a 15 ad yıldGamD ile TDrklye Ye So•yet •aıyı 
•ruındıkt doat mDaue~thırla laklpt. hıkkında asan aettlyıttı 
•aıa•matt•r. 

Rusya Ingiliz 
ançuko sınır- Oonanma

arının Yeniden sının oksan-

Mıdrld 17 (Radyo) - lı. 
pıayı klblneel, bugla toplıa. 
m•t •e Rea mee'eleılnd"a do. 
Jıyı Londra'dı toplıaaa ulaılır 
aoıyeteıl koaeeylaln mD11kere. 
)eri et11fıncla koau1111ılarda 

balunmut, hp1Dyaaın, alaılır 
aoıy~ıeet koneeyladekl delegeıl 

M. Bırtyıdan ıldı~ı mılG111111 
tetkik etmlıtlr. Kabine, M. 
Bartyayı yeni tıUmıt •ermlı 
Ye ıulbun lhltl edllmemeıl için 
llpaayıaıa ber fedıUrhta razı 
oldutuaa blldlrmietlr. 

Afyon 
Satışlarında 

Jamlr 2 inci icra M. dan: 

elkikini 1 ıiyor. ları Pek Çokmuş Sniistimal varmış 
M ..... L lıtanbal, 17 (Ôael) - Dıt .,..Hı , 17 ( Radyo ) - Loadn t 7 (Radyo) - Ba meml L ti ı Af 

Eıma lclAlla emlAk n eytam 
baakuınden ôdlaç aidatı para 
yı mukabil bıakay1r ipotek ey 
ledlAi iımlrde karıı1ahdı ılay · 

bey maballeılala hayal ıoka 

ğıada nrgl 6 tıj 12 ao. lu 
haneye iç ayak taı merdlteale 
kapıdan içesi girilince zemini 
lolemell kiremitlerle mefruı bir 
koridor ıolda bir n kartıda 
bir oda, karııdakl odı yanında 
bir matbak •e matbıktaa bir 
kapı ile Hloyı çıkılar, nlada 
heli n matbaktı tulumba mat 
baktın çıkıhaca merdlnale 
yakarıda n ikinci katta bir 
koridor Gıerlade kar11hldı dôrt 
oda. Buradan on ıyık merdi' 
nale yakarıda çlakn dOtell bir 
tınçaıı mncat olup klr~r Ye 
tamire mohııç olmayın 2250 
Ura luymetll olıD' Ye ge~n M· 

nekl ıatıtı 2280 ao. lu bauaı 
tnf ikan geri btrıkıldı'ı liılde 

birinci ıene takıltl muayyen 
•ıdeılade Gdenmedltladen ba 
bakim ortadan kılkerak Hin 
yeniden mllklyetl açık arttı 

mı ıuretlle Ye 8'4 namı · 

rıla emltk Ye eytam bank111 

So h b eat eıe yapı ıa yon •Jet ar iye koml~r IDDI gln toplanın nım kamanaıa· 
•lal· Jıpo ı..a 1 1 L b 1111,larında 60,000 llr1lak bir • D • ,,,, a aı al ede· da, Denlı Bakanı 111anlnl, }a. 
ek S u ıDllıllmal yapıldığı mi1fet1Jılere o.yel - nıaçako 11amaın gflis doaanmuı için lııeallen 

J•-.ldea tahdidi lola bir komlı. tahıl1atıa Y rllmealnl •e çlnkD ihbar edll111lttlr. ihbar C!ııerlae 
oa t Llll ı 1 '-lr ehemmlyeıle tıhldketı bıtlıa· eıa • it••••• . Dahı 4oaınmıDJa, çok aok11nlar 

•• ı d mııtır. 
•e e h•aa lçla Jıpoayı br1111ndı baluadutaau •e bat ------·------• 

lk6111etl neadlnde tetebblıte tA ktf 1 miktardı mermi ba Iı111lr 2 laef icra M dıa: 10
•a1-attar. 8a komlayoa, laamıdıgına ~ylemlttlr. Ba Eemı lclllla emlAk •e eyta111 

kıuuna mucibince bir defıyı 

ınıhıoı olmak prtlle artırm111 

24 ' 1936 Cuma gDnD uıt 11 
de icra dılremls içinde yıpal 

IDak bere SO gln mDdd,.tle 
18hh~ı koaalda. Ba artırma 
Detleeelade •t•t bedeli her ne 
olar• olıan borcun Gdenmeal 
tarihi 2280 aamarıh taaasaan 
merlyete gtrdl,a tarlbtea IOD 

ırı tet"lk edecek, laadada ~ıler, nı111 kı1Daruanda ga. baakııındaa Gdlno ıldağı pı 
•I ı .. ratJer, Y• tel lrgller rlltDlere eebeblyet •ermlıtlr. nyı makabil bakaya ipotek 
Y14*k weyılaad dert ....... k Re 

0 
eyledltt Ismlrde kar,ıyakada 

hracakıır. eıkl mektep yeni kaıım ef. ao 
&omlaer maHlel; So.yet . kılında 21, 23 ao. la He tat 
Dçalı;o bacladaada llk6ae• Mes 'el esi bir merdi Hale çakılar bpulan 
ıarı•tl edllmell 14'1• bana glrlUace •ida bir k1rııdı iki 

aaa oldaıua •thllr•lttlr. Birşey Deg" ilmi61 oda, merdlteale •t•ğıdı bir 
• •lolal; ba ıekllf ı bDkıl · v 1•tlak, ıokak ıerıfıadı bir odı 

te bllcllreee1tD1 IÔJl•IDlttlr. Berlla 17 (Radyo) - M. klçDk bir nlu •e nlu terı 
Gobele bir Datrık Jrad eı1111, rada bir oda bir mutbık, iller ~---.o lo a ya Ye ........ r ki: dlYeale çıkıb•ca taraca mabal · 

çak itlllt konae. - Rea .......... Mıtey de llade aonrı .... edll•lı bir 
ilidir. Bitler; Daaılgl hiçbir odadaa ibaret Ye 1250 lir• İ loplantıya çağırdı. •ıkıı aaatmımııa.r. kıymetinde olan ltha gıyrlmea. 

Pnı, l 7 (Radyo) _ Çekoe K 'd kalGa 111Glklyell •oak art1r1Dı 
tıkyı bDk6111eU, Al111Uyı'aıa a rs a ıaretlyle n 8'4 namuat. em. 
kırao ml11kıaı lblAI etmeıl IAk Ye eytam h.nk111 k;a. 

Yflyeılade df&er dnletlrrle Bir maden kômnra şir- DUDU maclblace bir defayı 
..... , ....... Ye 1Dlaaklar1a keti tesis edildi. mıhluı ol111ık tutlle arbrmııı 

edHmeıl aleybl•de balan. 24 · 4 · 1936 Ca1111 gD 
a blldlrllmıktedlr. Kara, 17 (Ösel) - VllAyet DG 181t 11 Je icra dalremls 
t.koeıo•ıkyı dıt babaı M te yık..,.1ı; ••'•leal IDDhlmdlr. içinde yapılmak Gaere 30 ,ın 

11111 K.roflı). Rea lllet'e~e~ Ormıalırtmııı koramık •ak· mGddetle lltıh&ı koaalda. Ba 
ÇekOlloqlı;,.•••• Wtbdar 11clfle maden kGmDrlerlal lılet· artır.. ..,loaalnde •bt b.dell 
•clıtı•ı •ı flkıı baaaalı mek için lklylı bla lira ter. tıh111ln olanın kıymelfn ylscle 
ber pektları• ikide Wr lb maye ile bir tlrket karalmaı yetmlıbeıtnl balana eaook 
eclllıne•... itfa tWdelll tar. Ba ılrker; k6mDr maden· artırana. lbılell yaptlaCllktır. 
rler 81, .... ..,.,._. ba· lertaı lıletecektlr. Abl takdirde 2280 aamırat. 
..... ,. Ce•o11o·••1•'•1a F ra n Siz kanana gGre .... ,.r1 blnktlı· 

gibi .., .. lelet lota .... ke. caktar. S.111 P8fl• pmn ile olap 
rde balaa .. k l•ere kDçDk S mDıteıldem yıla11 ylade lklhu. 
, •oa .. ,ı.ı fokılAde top osyalistleri umumi si- cak dellAllye IDUrdı ıha1r. 

"Y• oaAırdıtı .. a&7leınt1Ur.. IAhsızlanma iıteyorlar ltbu gayri lbeakal Dzertnde 
H • ) ber hangi bir tekilde hak tıle· it er Pırte, l7 (Radyo) - Mub. binde balananlar ellerindeki 

telif pmrtlltır, bugla parlı•ento 
ord Unda b1D81ı•dakl dalrelertade ayrı reıml H18lk ile blrllkte ylrınl 

1 •Jr• ıoplaamıılar •• Loadra gln Adında is111lr lcr111aı 
ra111an ık ınDncutJert •••dar.Abl halde ml•kerelert bekkında koan1. 

rayı miindlf olmuı hıaeblle 

kıymetine bakllmıyınk eaçok 
artar•••• Gserlae lbıleel yıpı 
lıcakbr. S.tıt 844 aumırıh 

emllk Ye eyram bınkeıı kano 
na bDkGmletlae gGre yapılı 

ca&ındıa lkiaol arllrma yoktar. 
S.llt petla pan ile olup mit· 
terideıa yılaıs ylsde lklbaçak "' 
161iye murafı ılı•ır. ipotek•· 
bibi alıcaklılarlı dller alAka 
dırlar1n n lrtlfek hakkı il· 

blplerlala gayri menkul ise 
rlaclekl haklarını haıaalyle fılı 
n mıuafı dair olan iddiaları · 

nı lıba illa tarihinden itibaren 
yirmi gfla lclade nrakı mGa 
bltelerlle birlikte memuriyeti · 
mi• blldlrmelerl lcabeder. Ak· 
ıl halde hatları tıpa llclHaoe 
11blt ohaadıkça peylaımadlıa 
hariç kılarlar. 13 4· 1936 tırl· 
bladen ldb1rea ıutaa111e her· 
keee açıktır. Talip olanlırıa 
ylsde yecllbaçak teminat ık· 
çua weyı milli bir bankı iti· 
bmr IDektaba H 34 8, doıya 

namarulle 2 lacl lcıı memur· 
lapnı aalncaıduı ili• oluar. 

e. lı. No. 870 

lzmir Tramvay 
ve Elektrik Sos-enıittir, diyor.. 111ılardı balaa111a1lırdar. Sa.ya. hakları a.pw llelllnce 111ıhlm 

bal 17 (Radyo) - Ser. 1111 p.rtleladea baaı llJlawlır olmıcLqa ,.,....ıdaa hariç y' etesioden: 
• bllcllrlldlatae .._11 M. M. (Fltaden) la a&alerlal iyi kalırlar. 13t1956 tarlblndea 

orcl 
11
... balmaaaıtlaıdar. hlbare• tutuaae berkeae açık · Bu ıyıa 9 aada Şlrketimfı ayı bir ••rl JH111I t T fi ı la Tnmwaylnıadan birinde bir '•ltelr M. flltler La So.yıllatler, ••ticede bııba ır. ı p B •• rıa ylıde ye. 

e ''I. la u kaa Alber Saroyı bir beyeı dlbaçak te111laıt akç111 •eyı mlkdar parayı bul bir pHa 
• 

1 

'•••ahlı; '' M· d illi bir ba L c;aatııı balunmaıtar. •lla•lyetl•ls .. tblr •• gOa ermege Ye genel llltlMaa m Daa ltlh.r mektuba 
°'•••lf ,1 •a&ltp ol•ı laamı hakkındı Frua'aaa •• 33 21'64 doeyı na1Dıraelle Ba para ç1ata11aın Bıhrlba 

tr , , Oe•ıktedlr. alllllar to1yeteılnde letebbı. 2 inci lcr1 ••111arıaıanı mi· ba'da Şirletlmtı gftelerlade • · 
•tta .. laamık Oaere M. Flın racaatlerl Uta olaaar. blblDla e111rlae amada balan· 

nan HOkOmeti ........... t •erllmealai lıte· -~---:--8~. ~·!-'•_N_ .. _. _2_1_6-~d-ara-•m~-·k_t_,a_o_ıd_a.;ı .. u.ıtt~n~o-•a_n_u_r. 
ili bir at mu illa - .. k- .......... Çamaltı Tuzlası Mndnrlnğnnden: 

edeeek? Yu uf Akçora 3000 •ıı· ,. ..... ıı;oo •ıı· ... , .... _ .. , •• ,.,. 600 •ıı• .... 
•rte, l 7 (Radyo) _ Atlna için lstaohul Halke· Y•I• 30 teneke ınuoı. 
bllcllrtll1or· 25 M • d •b Mahıellf eb'ıttı 2!15 metre bıkır H deınlr borU' 47 adet tıf . ın yor vın e 1 tifal yapıldı. 

Çifte ıplrılll yıal USRAM ,.D .. llmbıları 
elektlrlk cereyıaıadıa 1Zımi derecede 
lıtlfade temin ederler. Çifte Splralll 
olmalafl ıayeılade ucaı llmbılırı aaaa· 
r... yftsde 'O dabı acuıdurlar. OSRAM 
"D.. ampullerini tercih etmealı ktunll 
lcabldır. Ambalajı ftzerlndekl "D.. 1,.re· 
ılae dikkat edlalı. 

OARA -~ 
Sıhhat ve Ictimai muavenet vekAleti 

M. M v. Nt. al. komlıyonaadan: 
L ı fi" ı..aa knm11 kapıla 1 - Bla altıylı metre aıatn aı ı •eı ~ 

2 

3 

4 

5 

aarf lı ekılltm111e toamaıtar. 
lbaleıl 20,mart,9:J6 camı glal 1111 oabettedlr. 
Bepılae tahmin edilen flıt 82760 lln Ye ilk lemlnıt 

24S7 Hrıdır. Lo. elan 
M M • · 1atın alma • Şartnımeal 164 karaoa · · 

ılınır. 

L iki Te Gl'GDCCl mıdde• Ekllltmeye ~trecekler aınanan Y 

terindeki belgelerle ilk inanç paruı mektap nya mık· 

baslerlle teklif mektuplarını lbıle 111tladen bir ıaat 
enel M. M. • · ıatia ılmı komlıyonanı nrmclert. 

3 ıo ıs ıs 

Mıt. Mv. 11t. ıl. ko. fi . elen: 
ı _ Bnı kıt'ıll için (6 ll) lira dok11a bet kurut bedel 

keılf 11 bir adet deala motGrG tekaem açık ekılltme ID• 

retlle mDaaU..11 konmatlar. 
2 _ lbılad 20 :Mırı· 936 cama gl•D Nat bet baoaktı 

3 

l•mlr'de kıılııdı Mıt. M•. utın alma komllyonanda 
yıpıı.c.ktı 

Şanaımeal keılfaıme Ye realml ber gla ko. adı 1GrDle· 
blllr. 

4 Temlaıtı mankkate ıkçeıl (45) lire clokna taraflar. 
5 - lıteklller Ticaret odaııaı kayıtb olduklarına dair nılka 

Gıtermek mecbarlyetladedlrler . 
~kılhmeye lıdnk edecekler 2490 11yıh kanunun iki H 

1 d 1 veılkal1rı GçGacD maddelerinde n prtaımea n • Y11• 1 
Ye teminatı maYakkatclerlle birlikte lhıle ı11tlndea 

6 

enel komlıJODda bHır baluamıl1rı. 
566 3 8 18 18 

Mit M•. 181. al. ko. 11. den: 
l -· Ona kıt'ıtı içla bir adet peate motGrG açık eblltme 

ıuretlle mDaakı11yı konmaıtur. ı. t 'd 
lb l il 20 ·Mart· 936 cam• 1Gal ••t OD bette m r e 2 

- tı:ı:cla lılG1tıbkem mnkJ ntıa alma komlıyonaada ya· 

paleoakıır. 
8 - Tabalfa edilen ıatafl (750) llrad1r, 
4 - Teminatı matakkate ıkçeıl (57) llnd1r. 
5 Ş.rtımeıl her gla komiıyoadı gGrleblllr. 
6 J.tekUler Ticaret ocla11adı kayıth olduklarını dair Yeılka 

7 
gGıtermek mecbarlyetladedlrler. • 
Ekllltmeye lıtlrak edecekler 2490 11yıh kanonun iki H 

GçlacD mıddelerlade n oarıaameılade yıuıh nılkaları 

•• teminatı maYakbtelcrlle birlikte lhıle ıııtladea 
enel komlıyondı bHır buluamalır1. 

567 3 8 13 18 

Mıt MY. Sat. Al. K.omllyonaadıa: 
1 ..:_ Mıı. MY. la gGllereutl yerde ~10 llre bedeli btlf il 

bir adet iç kaMDlı yemek ocıtı la .. 11 ıçık ebllıme 
ıarellle mlnık.,.yı koamuıtar. 

2 lbale1I ~l mırı 936 cumırıeıl glal ıa1t 10 da lzmlrde 
kıtlada Mıt. M•. S.taa alma komlıyonaadı yapılacaktır. 

s _ TemlHI• mawakkıte ak~ıi JS lira 75 karaıtar. 
4 _ Şartaamell hugla komlı!oada g6raleblllr. 
5 Iıteklllerla ticaret oclaııadı kayıth olduklarına dair n 

lika gGltermek mecbarlyedndedlrler. 

6 Ekllltmeye lıtlrlk edecekler 2490 11yıh kaaaaaa iki 
98 GolncD maddelerinde •e ıartaımeılade yeııh Yetlkl · 
lırı H teminatı muHkkate makbaalarlle birlikte lbıle 

ıaatıadıa enel komlıyoadı h11ar buluamılın. S86 
4 13 18 .. .............................. ~---

Fidan Meraklılarına mOjde 

•••-hetlle Yaaıa •ı 1 pirinç muılok 339 adet muhtelif dne boyna dlnek · Te · re 
il •••I •taabal 17 (Gael) - BugGa k d•L ı 50 LI 1 !192 

' 

1 

bir ama•f af 8 or re uaı yoa 00 kilo ocak a rec ~ torba çimento. 
edeeekur. ılke.tncle Daheraite profe· Muhtelif eb'ettı 8188 adet çıralt çar111• tıbtı kain clllme b· 

arblye .... llrlerladen Yaıaf Akçurı'aın La.L Liri 1 11 
l••ehl lıte ı aıaua • t glrgea budak yoamı • ıcı . ıt•ıa ............ or 

611111
•Da yddGaG111D mlaaae Yakuıda çefiıleri yuıh aaalıemeler ihale te mDaık.,. klaa· 

..................... J•re lreıııe "'••tıfıl Jlpd•ı" ha aDDaa ,.nlılae glln po-•••• J,f,936 ••- ghl -• ıo do 
a •I Tlrktı •uııaıa bayati we mlca· •tıa ahaıcektır. 

ıieWerl hı'sJos& W•klu allJ lotelllU.rla o ..... - Alu••ıe ............ loW 

Tlrklye ye A•rupa'dın getlrilmlt f'D turlaad• •e aıdidr 
damııhklırdan ııılaamıı Ye ~ıyet hlnı ile yıoıleılrllınlı mah 
telif ctaı n yattı meyH fldanları ucuu Hlıhk11r. GGraaek 
Ye toptu ılmak lıtlyealer Kayıı lıı11yoaa yıaıadı yeai çift 
ille, penkeade elaa.k n ıl1>9rlt •ermek llllJ•leda ..... 

ı 
l 
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• 
ır Banliası SIHHArf 

Balık Yağı 
-~~-~-----.~----~---- Norveçya 'mn Halis Mo· 

rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. }ki De· 
fa Süziilmüştür. 

$ lYl b <es ö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2363 -~----·- 1 
Biricik Satış Yeri 
BAŞ DURAK Hertftrln (Banka ve Komisyon)· Muameleleri Yapılır. 

Hamdi Nftzhet Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ Ok 5 
Bır sene vadeh J c % 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANES~' 
----------

Zahire, dzftm, lnclr, pamuk, yapak, afyon ve111lre komisyonculuğu yapılır. Mallar g«'ldf. 

~inde sahiplerine en mü atd şer itle avans verlllr. 

•• u Evinize Misafir 
edebilirsiniz 

PHI LI PS 10 

PHiliPS 10 

• ____________ ... __________ __ 
yeni modelleri size hOtün istasyonlarını içten yapılacak ufak bf r 
anten ile ve antensh; dinletecektir. 

yeni modellerinde kon"'• bıaeaetyet ve hıtasyoolımoı btrb1rloe karı11 · 
tırmıyan yeotuğt takdim ediyor. 

Ayrıca yeni radyolarda sesio dağılmamı111 için otomatik bir kompaneatör vardır. 

p H ( f~ J (> S ' İll Tekotsy~nlerloln yeul muvaffakıyetlerinden 
lııtlfade ediniz. 

Müracaat Yeri -: 
Pelfi11iil<ettö V<e 1Pa1röeınte 

ikinci Kordon 64 N o. IZMIR 'feletoıı 2307 

---------
Üniversitede Dôçent, 

(Muarin l'rofeııör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Dekimi 

Hastalara hergftıı öRleden 
sonu bakar. 

f etiklll caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kal 

Telgraf • 1 S TA N B U L 
Telefon : 49250 

Olivier vEŞOrekası 
Ltmlted 

\7 apur .ı\centası 
€endell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

0 TRA tTIO,. vapuru 15 mart 

Loodra, Bul ve Anvcre'teo ge· 

ltp lohllyede bulunacak ve 

ayDI umanda LoDdra ve Bul 

için alacaktır. 

"TH URSO., va puro 22 mert· 
ta Llverpool ve Svaoeeıdan ge 
tip tahliyede bolnnacak. 

Not: Vorut terlhlerl •e va 

pur isimleri Ozerlne değlelkllk 

terden acenta mea'ulfyet . kabul 

edilmez. 

• ı m 1111111u11111m1111111111 H 1111 mn ıt n ~ 11111 ııı ı u 1111111 ııı 111 ıum ıı 11111111111111111111 • • 1111111111111111111111 ıı 1111111ııı1111 u o K ,. o n 1111111111111111111111111111111 111 1111• 

~ Uavagazı Ucuzladı ~=OperatörCevatAlpsoy _ = P1 111rme ve mtmı lı,lerlotıde temizlik ve rahatlık i~tereeeofz ~ ;;;;;; Merkez Hastanesi Operatörü = = Havagazı Kullaiıınız - = Almaoya'dao ndet1e;Butalarını hergOn saat 15 ve 18 -
~ §S = araeında İkinci beyler sokağında hamam kar~ısındakl = 
::::z Yapacağınız yeni t~slaatın lu:ştf Jul •e yapılmı11 tesisatı · = - 4;l numarala moıyeoebaneefode kabol eder. 
§ nızdakl bozukluğun tamir ve bakımı mutaba eıslau · - - = 
S: mız tarofındau bedava yapılır. ~ •ılllllll Telefon: Moayenebaneel J!l 15 1111111111111111 Evi 3203 11111111• 

Fratelli Sperco 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

110RESTESu vaporo elynm 

limanımızda olup yfiküoü tah 

llye ettlkt~o ıonra 14 martta 

ANVERS, ROTTEROAM, ve 

BAMBURG limanları için yok 

alır.aktır. 
11 BERCULES,, npuru 21 

martta beklenmekte olup yft · 

künü tahliyeden ıonra BUR 

GAS, VARNA ve KÖSTENCE 

için yük alacaktır. 
11 BERMES., vapuru 23 mart· 

tan 2~ marta kadar ANVERS, 
nOJ'TERDAM, Vf! HAMBURG 
llmaııları tçlo yük alacaktır . 

SVENSKA ORlENT LINb .. N 
"NOHLANO,. motörü lfma 

nımııda olop ROTTEHDAM, 
U A M 8 UG, COPE.NHAGE, 
DANTZlG, GOYNIA, OSU> 
ve ISKA.NUlNAVYA llmaoları 
lçlo yük alacaktır . 

"ROLAND11 moıörü 29 mart 

ta beklt:nmekte olup ROTTER 
0,\m, BAMBURG, COPENlJA · 
GE, DANTZlG, GUYNll\, OS 
LO Vtı ISKANOJ.NAVYA li 

maoları lçio yuk alacaktır. 

SEHVJCE MAHITlM ROUMAJN 
"PELEŞ,, vapuru 20 marttı 

gelip 21 marna MALTA, MAH 
SiYA ve BARSELONE için 

yilk •lacıktır . 
.. ALBA JULIA,. vapuru 17 

nisanda beklenmekte olup yO· 

kOoQ tahliyeden sonra 19 ol 

unda MALTA, MARSILYA •e 
BARSELONE hareket edecektir. 

lıimdakt hueket tarf hlerlle 

nnlonl1rdakl değl1Jlkllklerdeo 

aceota m,.s'oliyet kabul etmez. 

~L ülis ... Sab00~ 
"lıı ~ ' O M 1 D L • k SABUNLARI) dıy•01 erdt' 

b Ü S aer 1 J 
fa rlkasınıo blleP.lzdlr. P ohttl ·~ f 

Toplall tiB r; tııb''·' 
n 1111 :1 ıt:;e ~ 

Tt.leCon 3047 ~ 

Devlet Demiryollarındıt~;ı- 1 ~ çırf ,,~ 
Aşağıda yazıh gayri menkuller 25,3,93ü d• p'' 

15 te hmlr AIHncakta 8 inci ltletme bln~eıP 
1 

ayrı ayrı birer ıene için kirayı verllecektıt· ı eoıt-' ~ 
htekUlerlo •1Jağ1dalr.t miktarda muvakk•l 

1 
4111' / 

ve işe glrmeğe kanuni manileri bulunwadı~'~1,rı ıV' 
lerle komlsyooı bizzat veya tahriren 111Dr•c•• uı•!f' 
nameler Aleancakta . komisyonda ve Sarayköf ~ 
ılndeo p11raeız alınır. 

Mnktt 

Sarayköy letaeyonunda 

8 bar ita No. lı bina 

l~lode. 

Buca istasyonunda 

,,ıı 

Cinsi Mubaruırıetl deli 
ilk kir• bt 

Bir antre 

ve iki oda 

yazıhane. 

Bafe ve 
ônOnekl bahçe. 

J ". J• 

30.00 

.ı· 

:= Belediye gaz ve saat kil'alarını mühiın § • lllllllllltllllllllllllllla.. Doktor ..ıımllllllllllllllllllllllllll• 
2 nisbeue ucuzlaımıştır. = = A K } T ~ ( 
~ Fabrikamızın kok 1ıeômQrlerlle katran, zlft ve krt'O ~ _§ • ema o~ay = , .. ·f ~ti 
- zotları her clbetcce bfitOo emeılloe fail. ve ucuzdur. r D o A ı J 5 - - Buıeriyolog ve bultı~ık, ~<1lgrn hustalıh·lur mütllhassuı .=_ r . peraıo•• r f 16,A~ - Miirocaaı ; ·eri: - - - I" = := Basmahane iııtaayono kartııındaki dibek ıokak baoında 30 aayı· == 
= BeJediye Havagazı idaresi = = lı ev ve muayenehanesinde aabab ııaat 8 dan akoam Hat 6. kadar§ o erıı ' "I 
= = = haeıa1anuı kabul eder. :: Merkez Hastanesi P, oe1ıe .. ~ Telefon - - - , ... ,.ıı 
- S: = Milracaat eden hastalara yapılması llzımgelen eair tahlilAt ve § Hastalarını be.r gfto 15·18 e kad•r tktPc .. 

1
e.,, b g~~ 

E; Fabrlk. Bftro E5 = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cevaz gô· := ıııa>'" ıı 
~ 2294 2326 = _ rftleu Pnomotorakıı muayenchaneeindc muntazaman yapılır. :: mftzıyedc salonu karıuida 78 N.hı 'felefo 
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