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Telef'oa: 1176 

Roma 
Mozakereleri Veoedik Sara

yında Başladı. 

},ransız Sınırlarında Tedbirler Alındı. 
r-:--------~--~=-~·=--=-----~--------------------------------------~--~ 
Bitler, Biz Tehditten Korkmayız, Dedi. Maamafih Mü-
zakerelerin Derhal Başlamasına Taraftar Bulunuyor 

Afyon. Karakuyu Hattı, Çarşamba 
Günü Büyük Törenle Açılacaktır. Bugün Kuhlily ihtifali Var! 

inkılap için Şehid Ooşen Türk Çocuklarının Hatı· 
rasını Auacak, lrticaa Bir Daha Lanet Okuyacağız. 

Açılma Töreninden Sonra Kfçiborluya Gidilece~ Ve 
Oradaki Kükürt Fabrikası Gezilecektir. -------- Bagln, Menemen 

topraklarına lrtlcaıa 

eehtd ettiği Tlrk o· 
ğallarınıa tbldeıf di 
binde blyllk bir ıö 

ren yıpılaeakıır. Bu· 
nan lçla de bir pro~· 
nm has1rlınm•ıt1r. 

1111 13,15 te Mene 

17 Mily~ 
Kublay Var. 
Bagıa M , eaemen de "Kublay .. 

•dı •hıad 
'-rlb bA • ~mbolleıen bir 
ralı; dlıeliala Jıprı~ını ıça 

okayıcı.ıı. 
l.abtı 

dlkll 1 •e 1rkadaılerı için 

1 
ea tbtd~afn dibinde ıop 

•nırık ı • mıaımıaan bGtfto bıaı, 
tnba111 
1 aıan ea derta coıkao· 

1 
u~a fle bagGae •e atiye hl 

1 
'P edeeettı Seıla1lz, dı~luıa 
tı.?relerfadıa ... Hk, rGıKlr• 
dt ... ,•k, ıopra~ıa m,.uaııııa 

11 Jıytlarık baıaa TGrk dl 
1trı111 .. ı a ea uaak, ea icra kö 
dG:rtne kadar dıl~ılanacık •e 

j•J• da1alacaktır. 
,....:;.k lnkılAbı, bugGa bir 

··- • ..., .... ,...... çak 
-..ır, 

~Irk lakal•bı, arlık mlnı 
lı:G • Ilı g&tOrmes bir iman, 
~ ketr•J•fl bıllae ~elmiıılr! 

J•I. 
• Be • ~ 

blrll 1 yal ftaeeydJ. Ba tırlhtca 
, T •nel, lakıltbı uykuda 
• Irk 

11 geaehll gaf leue ,. 
ı1a irtica _.b 

bl • ••.-. la meaar1adıa 

11 
r J•ıll yıprak kald1rarak Me 

e111ea'de bo 
h1 1 g6tlerdl. Hora 
Pe ıa mehdi, ıklıacı; ••lıa· 

tıer, laklltp •eter M 
•I b b eneme· 
b~tlı:ı • ı1rı~ıa ıltııaı alıcak, 
lı:llbbllr,·•:e tıkıe.k HDdt H 

hleıla • •t1nlak, pla mahay 
rı ... 

1 
de Deler dltlllda. Tan· 

' "• te ı bQ ter at aamıaa çıkaa 
leı !oh.ahlı;, ba .. pkarı ceha 

• irtica u 1ar1•da • aıaeaemea ıokık· 
•Q la ıı kaçalı; bir kGpek ılrG· 

• ilde d lat h.ıte..ııt O tıktaa IODH .. ,. o ' 
"-1ab1a

11 
•be geldi. Onu, 

dı . O 
1
' arkıdıtlartH 11ldır 

... ,. ..&., 
Y1111 b ' .. ıh a .. ıaı ıko 

0i•al • 
t\Prlaı " ılbl boiulıdı. 

C••ıa 
lııe bG,ı • •ebdlala marifeti, 

e ltlr ı 
'"1tkeeı ile •clanıa lupk11ıl 
~uıı• Ot lt•l Hrh~ıaı b 
d D dl • ••nrıa Je nrııyı çık·p 
d •• •d 
flrQıı 1111 blle dotra 

lı: ........ ,. 1 
"''•• T D •r. TGı-k ••· • Irk 

'"• ı1L. ı tecsRtın.. kar 
~hır b ku L ' ıçık .. plıdala • ueıla .___ r .. 

dt1ırı ~·••· blalo TOrk 
olrıa11 Ilı dltGadGıea bir b&tllee 

1 
tltar •• OJledlr del 

•lı:ııa · b,._ P o &la, birkaç kar 
•eraaekl b L._ •kı il e era-r, ılaıaıa 

bir ..a.e ıorıadı.. irtica ırtak 
... b. dl • 

lbu, rll ... tyecek te .. Ude 
~ htr ' 

P•r•ıı-... eeıerek yıleaı gibi 
•altdl. • dotraacL n bata 

lGbtt,•a. 
laact.tt .,. ..... ,. ...... 

_ : ..... ~• •illet lçia 
Ofl'4 i llCQ fa#ufede 

Meraılm ıım 1111 
l"-30 dı baıhyacak· 

tar. 8Hırlınaa prog· 
ram ıudar: 

1 - 2i·3 936 pe· 
11r gaao ... ı ıs, 1 G 
le Baımahanedea G 

sel bir ırea kalkacak 
&.ynkı. •e ltarııya · 
ka'dı lklter dıklh 

dardaka..n aoara do'J 

raca Meaemen~e ~· · 
decektlr. Dnlflt ()r,. 

Başbakanımız Baymdırlık baA·anile bir arad J ba O a.. mlryolları yibde elll 
ile• 

1• 21 ( sel) - Af ~ertlec:ektir. Ondaa lteçlboria temtlllla tarife ıatbll. 
,.,. ltırakaya leparıı demlryo klklrt fıbrtk .. ıaa elclJI k d 
laaaa ıçam Ulrenlade balanı fabrika ""•lle .. -Ltlr.ft• eee "" e ecek, gidip gelme 

k L. " """• 34 karnı ıhaamkaar. 
ea •Hat; lal baıaıf trenle ç 

\ 

Paqr gbG ılı: .. mı f, ı ı•bal •e K ·~11mba gaaa ... , l 3 ıe lladı.le kllılmek .. 
Aa .. r1'dln hareket edecek arı aya demlryelaaaa n tlyea bGıln yardd8tlerımıı b• •~aılltdı tarl· 
lerdlr. ıaat 17 de de Poıukıy _ J.. feden 1.-lfade ~eblleceklercllr. 

Batbabnımıı lımeı faGaG parıı bıuınıa açım tGreal J• 2 - AJ81 gla ıut J Z,50 de Mıal•'dan 
nGa bqkaabk edeceıı ha mi pılacaktır. Açım ıGrealae gWea hel bir tren kallı:ıemk. Meaemea'e gelecektir. 
hlm demlryolaaaa ıçam ıGrenl ıetaı peqembe gGDCI Anbra'y• Dnleı Demlryolbrı Maalu-Menemen öıel tre· 
çok parlak olıcHtar. Sala glal dOneeeklerdlr. alade Meaemea'e Kelecelı:l.,re de yClıde elll 

ıuı 13,30 da Batbıbaımıı; Yeni hattın aeam t6re•hacle tenılltth ıarlleyl l•tblk edecektir. 
Afyon afer tblclealal bir na balnıcak olıa lkııut Vektll 3 - lımlr Eaaıf n lıçl Birlikleri uıt 
tak IGyllyerek ıçaak, gece Celil .Bay . K L 18,50 de otobGllerle yola cıt.alı:ludır. 
.&f • 1 d ar, uıaaya'dın KG .ıs JOD e e lyeal ı.nfıedan Bat ııbJı'yı _.d 'L 4 - S.ıt 13 ıe Kııle O.iade buır bala· 
bak ı e• ecıea •e ba lana 

men'e hareket ede· 
cekılr. 

5 - Meaemen'e 
gidecek heytıler, hıllı: 
gruplıra ueı J 4,30 
dı Yıldıatf'pedekl Ka 
blAy tbldeıl önlnde 
yer ılmıt olıeaklardır. 

6 - Törene, Jı 
mlr'den gldea ılel 

bandoaoa çahlıA• lı· 
ıltltl marılle bıtla 

n•cakhr. 

Söylevler 
7 - lzmtr •e Me· 

nlH Pıral ıdını bir 
ıöyln. 

8 - Ordu arlına 

lut'enın ~n g~pç ıo 

bıyı tarıfıodıo bir 
ıGyln. 

9 - Otre1mealer 
adaDa ,,,, ... ,, •• ,.. 

10 - IA•Deme•ll· 
ler ada• Mr tayin. 

(NOT : S67letler ..... ı OD claktka llnoekıir ) 
ı ı - S6yletlerden IODll oe•••kler we çl 

çekler koaıcaktar. 

12 - Menemen'e döaGı .. 
1:1 - Menemea'de, or1 Bılk parılıl, beledi· 

yeıdnla mG011lp göreceAI toplıatılar y•pılıcıkıır. 
(NOT : Bu programın tatbikine Menemen 

llçebıylıltnın bııbnbtıad•kl heyet memurdur.) 
lamlr'e dôaecek ösel ı en 17,34 te Mene 

mea'dea Juırekeı edecelulr. MıalHJ• d6eeeek 
ıren de 17, 19da Me.aemea 'den barekeı edecektir. anımız ter" lae bir ılyıfet ildeki d 

1 
nıcak bir oıoblle eGel baado binecek .,. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - ma en eri geaecekılr 
Alman murabba81 ı·za· h·-.·t-·v-e-r·m-·e-k·-·-·-·-·-·-··-·-··· .... ·-~·-=·:ı:-:ı:.==================--:ı:============~ ~· .................................................................... .. .................. ~ ......... ~ ............ ... 
için tayyare ile herlin'e gitti.. Toprak Bayramı Dün 
M. Bitler Diyor Ki: Biz, Hiçbir Tehdit· Burnava'da Kutlulandı. 
ten Korkmayız, Hedefimizi Biliriz. 

(
"Almanya programı tatbik edecekı· e· b • ~ 
d

.d. .
1 

ır. ıze er zaman tazyık teh-
ı ı glisterı ecekse biz kendimizi fld t k 1 m a aa o ayını bulacağız.,, J 

' 1 lı111aııa1 taraflardır. 
Deyll Telraf H dl'er birkaç 

hllı:llmeıe mea1Gp gHeıeler, 
l811ltf!re'ala tnflnd llyeeeılae 
çekllmealnl t•HİJ e etmektedirler. 

Hider sninıide .. 
Loaclrı. ~l (Radycp) - 1..,t 1 Mrlertne G 

Ilı ııaet11lerlDla Berlla lu· 1 re, M. Bitler amaml 
ma mllıbrelerJp blru enel bıı· 1 

Mornlng Poıı, OeJll Meyi 
ll'Crl tedblrltırl mHıfık bal 
.... IDıkıı H ha tıla modmlaau 
·gecuıını y11mılı:ııd1Jıar. 

Londra, ~ l (Radyo) - Oıh• 
'-•• •ellbiyet almak Ye laıhıt 
••r111elı; asere Alman batma· 
nbb... Von Rlbe•lrop tayyare 
.... Ha 'e gtımlırlr. 

Almaa mnrıbbı11 claGmGa· 
dekı: hallı tpddıları•cl• Lon · 
dra'ya dlSaeee .. dr. 

Bambarg 21 (Radyo) - M. 
Bhler dla bir aaıak trıaf et· 
•ittir. 

- Sonu 6 ıncı ıalU/9tl• -

Burnava Ziraat mektebinde törende çiltçile· 
rimiz de bulundu. Mektep gezildi. 

Çay ziyaf etijverildi. 

-

D4nlıü bo) ram dan bir intiba .. 
Daa ımulaul ıoprek bıyra · mııtar. Topr1•; çok 11lıdlr, 

mı idi. Baranı Zlrut melı:te taHnları doyuran, ı ... •lerı 1•· 
btade 11aı oabette J•pllıa tG· 11ııa odur. ı•11nlana 11111111. 

realı ıoprık bl1r1mı kaılalaa · - Şonu 6 ınct ıalUJed• -



. .a::ını .. ıının:.u:. .. 

Parti aşkanımızın Kon-İ G lÜ ifil lÜ ifil 

feransı~ Çok Aliikahydı. 
TeOya~o 

Bitaraf Devletler Delegasyonları 

_____________________ .. ____________________ __ 
Loodra 21 (Radyo) - Ulus . mecborlyetlerlo. ne dereceye Bitaraf devletler delegasyon· 

lu ıoeyeteılne dahil olan hl kadar ifa edlleblleceğl tetkik larının ~bu mftzakuelerlne bCl· 

t11af deYletler deleg•ıyonları, olonmuıtor. yak önem verilmektedir. 

bogao buıuei h:r toplantı yıp Bitaraf devletler delegııyon Toplantıdan ıonra. baıkan 

mıılar Ye Lokarno mlaaluaı ları, Lokarno meı'eleeinl ma M. Nok, Forlngofı aarıyıaa 

lmzalımıt olın dnletlerfn zakere etmek Gzere bo h•h• hlderek, Edeo'ln muavini Van· 

verdlklerl kararı tetkik ettik- toplanacak olan konseyden evet ıltan'la uzoo mGddet konut· 

Avni Doğan Kırkağaç konferansında 

Knkağa~, (Bnııaei) - lzmlr, larına ve gençlerin tezabftratanı: 
Maolea ilini C. O. P. baıkanı - Biz halkçıyız. Beni mıh· 

Avni Doğan llçcmbe geldi. çup ettiniz. Biz; gençliğe doğra 

Kendisini ~areılayan parll korum gidiyoruz, gençllk bize dogro 

Talebeler 
Ve Sinema .• 

.. ···-KllltDr direktörlDğil 
talimat hazırladı .. 

Çocuklara gösterilmesi tedris 

'fe terbi ye bakım1Ddın faldell 
olan f tllmlerf görmek Clzere 

toplu olarak elnemalua götil 
rt'llen talebenin programsız ha· 

reket edllmeelnden gClrilltG, 

yerafzllk ve sinemada talebe· 
lerln naıul harek~t etmeleri 
IAzım geldlğfnl bilmemeleri gibi 

vaziyetlerden ôtücQ menf f te· 

elrlnle karo•laştlkları ve ılne· 

mıya gl:ieln bir zevk:eldlk ha
line glrdl~t görtılmCliUlr. Bun 
dan ıonra 11lnemalara ldlllrken 

hnz öoüode totulmışı lazım 

gelen noktal1r v alınmaeı ge· 

re en tedbirler hakkında, ktU · 
,tllr dJrektörlüğftnden batan 

mekteplere bir bildirim gönde· 

rllmlştlr, ~ Hiçbir talebenin o yık· 
ta kalmıyacak yer eayıeına gö 
re bir tane dahi fazla talebe 

hnmıyacaphr. Banu temin için 
mektepler kendi aralarında gö· 

receklerl çocuk 1ay111na göre 

yapacakları programlı h reket 

edeceklerdir. Bltblr Hhcı •eya 

b şkıı bir ki mıe içeri bırakıl · 

mıvacakıır. Sinemacı llei ço 

cukların teması gelmemeel için 
bOtOo mektepler t lehe eaymna 
göre btr muallim dile alına 

caktır. Her filme gitmeden el 

nemada nasıl hareket edllece· 

~I ve f Ulm mevzuu hakkında 

bir dere mevzau gibi konuşa 

lop talebe aydınla1ılecaktar. 

Filim başladıktan sonra, yıol 
geç gelmiş talebeler var111 bun · 

lar elnemanm en arka sıralara 

gQrOltOeftzce oturacoklardır. Si· 
nemalora ncok gQolOk dera 

program• ihlal edilmemek ore· 

tlle ve dere Baatl~rf dıoındo gl 

dllece tir. 

gelmlyecekdr. 
Mukabelesinde boloudo ve 

alklılandı. Y1rım Hat letlrabıt· 

tan sonra da konferao11na baş· 
ladı. 

Konferane belediye parkında 

açıkta hazırlınmıı idi. Buradı; 
kadın, erkek; genç yaıh dört, 

beebln kiti toplaomılJ bulunu· 

yordu. Bando fetlklAI marıını 
çaldı . A vnl Ooğan kür1ftye Ç•· 

karak Kırkağıç'hların göster

dikleri yüklek ılAkaya teıekkGr 

etti. 

10 fululAp Ye fnklllbın mHnteı,. 
diye söze bıılıyan hıtlp; her 

sınıfın ınhyablleceğl tarzdı, 

mfHller gôıterere~ ıeliı, nclz 

lfadeılle lokıllp ve letlldAll, 

TOrk'On efendiliğini anlattı, 

AtıUlrk'd anlattı ve dedi ld: 
- Tarihten meehor almaları 

çıkaracak olursak ıırlh pol!ı 

half ne ıeUr. Yirminci &SJrdı dı 
Atat6rk'a çıkaracak olor11k 

o da poea h•llne gelir Ye: 

Söılerlne devamla ıoltınlar 

ldoreılndekl vazlyetlmlzle bo· 

gftokd mnkllmlzl izah etti, 

şiddetli alkıeler areunda kor 
ıftden indi. 

Kırkığac'hlar, ıöyledlğlne de· 

rln bir oekllde lnınmıt olan 
bu değerli hatibin konferanıını 

hayranlıkla dinlediler. 

Sayın bıebn partide gençler 

ile bir görOıme ilçe 'fe ıemt 
ocak koromlarlle de htr toplantı 

yıpmııtır. Parti tarafından ordu 
evinde 1Jeref loe bir ziyafet ve· 
rtlmlştlr. 

Sıtma mftcadelesi 
VflAyet umumi bıfa111ıhha 

meolbt sıhhat mftdiirft Dr. Cev· 
det Snacoğlunun relıllğlnde 

toplaumıe, slnlıinek mClca:İe· 

leel hakkında belediyeden gel· 
mlş olan rapor (lzerlnde görd 

tölmftı ve fehrln umumi Hğ· 
lak işleri ftzerfnde bazı karar· 

lar alınmıştır. Şehrimizde tek 

tük bazı difteri nk'aları s~

rftlmektedlr. 

ten sonra, uluılar eoıyeteal 

konseyinin Almanya'yı mahkum 
eden kararnımeıl etrafında ko 

ooemalardı bolonmoılardır. 

Kooıeyfn yapbğı bu husoet 
toplantı, Dıolmarkı delegeıl 

M. (Nok)oa b11kanlığt0da ol· 
muıtur. 

Toplantı, eaat ondın 11 bo· 

çoğa kadar devam etmlıtlr. 

MOzakereler, gayet harareıll 

ceryan «'tmlı •e Almanya aley· 
hine bir brer nrlldlğt takdir· 
de bitaraf hftktlmetlerln buna 

karıı ne nzlyet alıcıkları 'fe 

kendilerine tahmil edilecek 

Amasya 
idman Cemi
yetleri Teşkilatı .. 

Amaeyı 21 (Ôzel) - ldmın 
cemiyetleri ittifaka mıntıka 

teıklltta reımen yapılmııtır. 

AmHya'dı Balkepor ve Boı· 

knrd epor kalClplertnden baıka 

Merılfoo ile bazı kazalardı 

ıpor kolGplert .ardır. 

Türk· Romen 
Mftzakereleri tetkik 

edildi. 
Bakreı, 21 ( A. A) - Dan 

bıtYekll tarafından kabul edil . 

mlı olan Ttı.rklye elçisi Ham· 
dollah Sobbl bugOn Dıı ha· 

balakta bakant.k genel ıekre· 
teri ve ıltkadar bıkanlıklar 

m6meulllerlle göç lelerine dair 

iki hükumet aras1Dda .yapılan 

mftzakerelerln neticelerini tel· 
kik etmlolerdir. Elçl, ç1rıımba 

gftnft htlktimetlle temas için 

Ankeraya bueket edecektir. 

Romanya gHetelerl; göçdn 

15 nfaanda tekrer bıılıyıcığanı 
ve geçen sene mıllarını eatmıı 
olanların gidebileceklerini ya 

zıyorlar. 

Bir Istanbul'lo Aenede 
ne kadar ekmek yiyor 

lıtanbol, 21 (Ôzel) - To· 

talan bir lıtatlstlğe gôre bir 

lıtanbul'lo ıenede (lôO) kilo 

ekmek ylrııekt,.dlr. 
~ ........ ._ ........................ ________________ ~ 
ElbHAMRA 
"'/NEMASINDA TELEFON 2573 

BUGÜN MATİNELFRDEN 

Yepyeni iki hakiki şaheser 
trteAREN 
takdim ediyoruz 

1-Sli.oya l(aplanl(ız 
Şaşarak ve eaşıruak eeyredeceğtntz elnemacılığan hakiki bir muclzeıl 

2. AVA AH RAM ANLARI 
Aek, vazife, zevk, neşe, heyecan ve kahramınhk f Uml 

~~~~~~~~~~~~ 

• 3 - 6,15 - 9,15 de Hava kahramanlırı 
• 5 - 8 de Skoya · Kaplan kız Seanlaı .. a Dikkat 

Saat yediden itibaren birinci mevki ( 25 ) kuruştur. 

bir toplantı dabı yapıcaklardır. moıtor. 

Yeni Yunan Kabinesi 
Bazı Partilerden Rey Alamıyacak. 

Vaziyet Bunu Gösteriyor .. 
Atlna 21 (Radyo) - Dış ftlerl meclis eocumenl 2 nllanda 

toplaoıcık ve mecllı boodıo sonra mQzakerelere bıılıyacaktır. 

Kabine paıkalyadan ıonra mecllıe çıkacak itimat reyi lıtlyecektlr. 
Antl Vealzellııtler Demlrclıı kabinesine rey vermlyecekler •e 

parlAmenter bir hCkômet lıtlyeceklerdlr. M. Oemlrclı ıimdl ıh 

rar ve comurlyetperverler ve Met•bas fukaları tar.tından blma· 

ye edilecektir. 

DetJİz Konferansı 

Bir Protokol lmzalıyacak 
~~~~~~--~~~~~~ 

Protokol Tasdik Edilmek ttzere Ulus-
lar Sosyetesine Gönderilecektir. 
Londra, 21 (Radyo) - Deniz konferaou, bogGn öğleden enel 

ıaat 11,30 da toplanmııtır. Bu toplantıda Japon delegeleri de 

haztr bulonmoelardır. Gelecek çıroımba gfto(l imzalanacak ol~n 

protokolda, ltalya "" Japonyı ihtiraz ediyorlar. Protokol, 5 Sf'De 
içinden •e 1937 ıobıtından itibaren mer'iyet mevkllae girecektir. 

Protokol, Sen Ceymlı 11rayının kraliçe Anna ııaloounda imza 
lanıcık 'fe taedlk -dilmek Gzere ıoretl Uloıl.r Soayetl'sloe n · 
rliecektlr. 

Londra, 21 (&ıdyo) - Deola keofertn!I toplınmıttır. Japonya 

reımen konferanıa lıtlrak etmediğinden iki mOıabld bulonıior 

muştur. Irlanda htıkumetf deniz kooferaneı kararlırıoı kabul 

etmlyeceğlnt blldlrmlıtlr. Cenobi Amerlkı hOktlmetf, miletaldl 
bir hftkdmet gibi hareket edecek ve lm11 edecektir. ltalya bft 
kıl.meli de ayni ıekllde hareket edecektir. 

Italyan Donanması 
ma hazır bulumak mec

buriyetinde imiş! 
Italya Deniz Bakanı muavini parlamentoda 

Italya donanması için ne diyor 

Romı 21 (Radyo)- Deniz Bakanhğı muavini amir 1 Kuao 

yari, bugan ltalya'nm deniz bakanhğ• bOtçeıfnf parlamenıoya 

vermletlr. 

Amiral, ltalyı·Babeıfstan harbı ile J,ondra'da toplanan denls 

konferaoıından bahıettlkten eonra, Italya donanmaemın bugOokG 

doromuno teşrih etmlo, ft11ftbahrl ve muhtelif barb llmanlarıoda 

yapılan tadlltuao malumat nrmle ve Doğu Afrika harbındaa 

dolayı bfttGo ltalyan dooanmaeıoın, dalma hazu bulunmak za. 

rorettnde kaldığına Ye bu anormal dorumun deYamı mQd etloce 

ayol halde kalacığını ve çdnka dakikadan dakikaya büyftk hı\· 

dieelerln zuhur etmesi lbtlmıllnln derpfı edildiğini söylemlıtlr. 

M. Eden 
HugOn Baldviıı 'le 
baş· başa konuşacak. 

Loodra, 2l (Radyo) - Lord 

Eden pazar tıtlllnl geçirmek 
az.ere (Şeker) e gltmletlr. Yarın 

(Hugftn) orada bulunan baıba · 
kan Baldvin'le konuıacaktır. 

Lord Eden, hıreketloden 
evvel Alman bış murahhaıı 
Voo Rlbentrop ile Porteklı 
ınurıhhaıı Monteyro'yu kabol 
eımh ve konutmuştor. 

Hauptman 
31 Martta 
idam Ed itecek 

Tren ton 21 ( A. A) - Baupt 

mao; 31 mart gecesi 11at 20 df' 
idam edllecekllr. Gaıetecllerle 

resmi makamlara idamda bezır 

bulunmaları için ltzımgslen da· 

vetlyeler göadf'rl l mi ıtlr. 

Cevad Rflştil öldft 
Aokıra, ~l (Ônl) - Zira· 

•lçı Cend R011tO kalh seki~· 

ııtodcD OlmOııar. 



CelAI uri ve Ttırk 
Gazeteciliği. 

Celil Nuri . ıaoırııoıı, eald, 
d"ğcrll bir muhırrlrdlr ve ba 
ıen çok garip f Udrlerl llerl 
•Orer · uıon bir ıOktit devre· 

•inden eonre, yeniden yı~mıığa 
bıılıdı, Ben, zanoedlyorom ki, 

Ceıaı ' orl, uzun bir kafa din 
Jeadhmealnln ardınca t!lhneye 

çıkarken, bize koltu~uoon 111· 
tındı tedklkten, uışıırmıdan, 

topt"mıdın do~mnı, ağzı, bor 

nu ve •lramlnt ft'rlnde ıeyler 
getirecek! 

Meı", natad, aankl bıncın1 
dökoıelı: ve Türk ırazctrılnl, 
·ı " Ork gızeteclalol top yekun 
•Koru sıkı bile olsa· ateşe tut 

mık için ortaya çıkmıı. 
Üatıdın lsoıdıoı bakılır11, 

Tarlı: gazctcal bogao kalite 111· 
barllf', ıdeıl dOnyının en ma 
nııız, en ıaçma cıerldlr. Ame 
rlkınlzm denilen bir haatahğı 
totulmuıtar n Talmea'ln ya· 
nındılı:I kıymeti 2 S pıradır. 
Mobtnlyah berbattır. Mealekl 
•alamıı, adeti Pıtıgonyada çı 
kan bir neaned!r bu! Evet, 
11Neın b e,, ta iri de var, Oıtıdın 
tnclblcrlnde!. 

Ve gene Oetadımız, kendi 
kendine buldoğu {ormftllerle 

~o b11tılı~1 tednlye kalkıyor. 
yle ıeyler ıolıhyor ki, ln110, 

bir batıkhlı:tan kurıanhp bir 
Cennete getirildiğini ııan1yor .. 
Se,lnçlc, garurlı, bu formtılOn 
Y•ptıklarına bakıyor : 

Sa1ı,, havadlı, bol fikir ve 
tam gaıete! 

lı'akat 11llm mıntak Uflr 
b ' •klkat, tam bu ıuıdı yetişi 
Jor, kafaya bir yumruk \O 

royor : 

- Uyan ·diyor uyan!. Keo · 
dl kendini tnklr etme!. 

Ve o rOyalar, birdenbire ıO· 
llftyor, eabıh oluyor. GorGlea 
IDa11ııra ıodor : 

lalı:ılAp içinde, t'D ığır ~lft· 
ları Ok k g ıGnG germlı, 11maoın 
d ııalı~ıoı çlğolyerdt tekAIDOI· 

en tektınale kocan bir mil· 
eaaeıe. 

b 
Enerjlıl •ar, fedaUrlı6ı var 

er l e ' 
il feJ ur.. Bıhılılıkııo, ka· 

d
te boıuklu~ondaa de6fl H 
ece k " ' 0 uma terblyeatoln doğ· 

ınılmıııodıo mOıe•ellld ıleka 
ıaı ·~a rığrnen, kendini bu ııe 
~lyedtn bil rnem ne kadar yGk· 
ıe~e çıkarmalı: lallyen TGrk 
g11etcıll. 

Barcıelem olmuı bir tellk 
kiyi ll 
çl

6 
' carı meta' prenılblnl 

~llemekle hııa mı ettik! 

Uılka11lılardan, Orta Avru· 
P•lılırd d lbl an ıhı iyi g11ete ver· 

10 
1 olmı\Ja, ıffı Dl kabil bir 

• ç lbo itledik? 

• • 

ŞEHiR HABERLERi • 
vnı Ooğarı'ıo 

Cellad Gölü ilk Teşrinde 
Kurutuluyor. 

Ana Kanal Karapınara Geldi. Sağ
lık Kanalına Başlanıyor. 

Cellld gölQoOo korutma {11 

llyctl çok llerllemhtlr. lıtın· 
bol'da bulunan mOıeahbfd mft· 

hendi& Ü!mın eehrimlıe dön 
mOı ve düo Cell4d gölQ ku· 
rotmı mıntıkasın~ ghmlıtlr. 

Denizden hlbPreo Kozpınarı 
kadar uzanın ıoı kıDıl tamı · 

men açılmııtır. Ba kanalın açı 

lan kıımının oıunluğo 16,5 
kllomeıredlr. Kozpınar'ın az 
llerlıılnde Cellld gölftne doğru 
uzaDBcak olan ve (Sığlık kanılı) 
adını taııy.u diğer kanalın ıçıl· 
mıaına nlıan eonlannda bıelı · 

nacaktır. Bu kanal dı açıldık· 
tan eonra CellAd gOIOoQn anları 
denfze ıkılllaeaktır. Bunun ta· 
rlbl teerlole vvel olarak teshil 

edllml~tlr. 

Sağhk kanılımo ıçılmıeıaa 

bıılıomak için (Kozpınır) el 
varandan geçen Koçak Mende · 

~~~~~----~~~~~-
Tem pe veya Taimes olama· 

mık ta bir bedbıhtlılr, bir ayıp 

gibi yOzllmOıe vuroluyor. 

Ve bu ithamlar yapılırken 

gızeıelerln ladnıd ettikleri lr 
fan seviyesi hiç göze alınmıyor. 

Cemiyetlerin geclrdlklerl hayat 

merhılelt.rl, gazetelerin yaeı 

dıkları teknik ve me leki lokl 

eıf devrt'lerl bir tarafa atalmıe; 

sadece tenkld, eıdece lenıd!. 

Celil Nurl'yl hiçbir Ananet 
tıkyld elmemlıtlr.. Madem ki, 
Ostıd, bu tıl1B1mıa ınabtarla · 

nnı buldoğu lddl11ındadır. re 

guoa doroyor, hlenmemlı bazl 
neler, ıçılmamıı eenet ve kari 
kapıltrt onu bekliyor. lete ka · 

lem, lete meydan, işte gazete! 

Açsın hıkahm. Biz de görelim! 

Ve emin olıan o gfin, mem 
lekeı, b\r TGrk mtınevvcrl, 

kanıerln aııııını bolmue gibi, 
bayram yapacaktır. B•ı de ıdı· 
na Abide dlkeceğta. Balk onu 

alkıılarken blı de: 
- HalAaklr Ostatlımız! 

Diye huıoroodı divan dura· 

cağız. Fakat o vakte kadar, 
yorgunloklır1mıııo, fedaUrhğı 

mızın, ızllrabımııın çokloğo •e 

ığırlığı allındı sadece ennları 

eOyllyeeeğlz : 
Dahleden dinimize bari 

Müslüman olsa 

rea nehrinin mecrHı değlıtlrl· 

lecek ve ıuları ana kınalı ve 

rllerek denize akıtılacaktır. 

CellAd gOlO bu sene bebe 
mf'bıl karutulıcık 'e halk bo 

sıtma membaından kurtulacak 

ıır. Ba suretle genlı ırazl de 
elde edllmle olıcıkt1r. Milteııh 

hld, bnıh açma lılerl için 
alh tıoe ckakovatOr makinesi 
kullanmaktadır. Yakında bu 

makinelerden iki tıne daha 

getirilecek ve onlar dı çılıetı· 

rılmığa bıelaokcıktır. 

Geçeokl eeyllptan mtıhendlt 

ve lşçllerlo çıhıtıklan eaha ao 

baakınına uğromıı ve birçok 
tesisat mıhvolmuetu. Bu ııulırın 
bataklık hılf odekl bekayaaına 

rağmen lee tekrar baılınmıştır. 
'.;eyltip; korutma ımellycalol bir 

ıy durdnrmuetur. 937 Seneıl 

oto ilk Teşrlnlnde bOUio fıa 

llyet eona ermlf •c kanalların 
ac;ılmaııı tamımlınmıı olıcakhr. 

Kanallar Ozerlnde yıptırılıcık 
olan doknz kôpranıın projeleri 

Nafıa nkAletloce taadlk edil· 
dlğl için bugllolcrde kOprfllerln 

lnoaııı ekatlıme~e konulacaktır. 

Varolsun .. 
TOıüo tftccarı Kavala'h Se 

yld, C B. P. Birinci Karan· 

alna ocağına, mobluekl moııl 

kloloaa gençlerin balta mtıte 

ıddld konııerler, mtı11mereler 

•ermek eoretlle gOıterdtklerl 
çılıemılara bir teıdk olmak 

Ozere, gayet kıymetli bir piyano 
hediye etmla ve ocıklılırı ee · 
•lodlrmlotlr. Ocığındıkl e111at 

hcu~akin gençlerin en lftıoınlu 
lbılyaçlarını hissederek ooları 
tatmine çılıaan ve bu suretle 
yurda dı hizmet eden ba kıy· 

metR Htındııımııı takdir ede· 
rJz. Bunun diğer zenglalerlml· 
ze bir örnek olmaaıoı da dl · 

lerl~. 

Muhasebei hususiye 
Teftiş edilmeğe baş· 

lanı yor. 
Mölklyfl bıımtıfettlıl Ali 

Sener "" mGfettlı uıman Sa· 
mi Ankaudıo tchrlmlze gel 
mlşlerdlr. M Gfenlıler lamlr 
mohaeebel bo .. aılye 
tefllı edeceklerdir. 

hlerlal 

' 
S·üıner hani{ 
Yerli Mall!lr Pazarının 

Y t'llİ naklettiği htıyilk mağa7anın bu· 
lunduğu mahal 

Kemeraltı Hükômet · 
Caddesi No. 36 . 4 tür 

Telefon 3308 

aygı değer müşterilerimize 

arzederiz. 

Seo 

Kubliy .. 
ı t 

En earaılm11 inançla dGoı 
Devrimde yarattan, hır boynk gao. 

Köpekler gibi aaldırea, 
K.rı konete yalnıı duran 

Eo bOyfik devrimci, ıenııln!. 
Hiçbir ulusun tarihinde görftlmlyı:q, 

Bir kıbr1mınıın. 
Milletler 

1r tlhar eder 

Erleriyle : 

BftyOk fin vermlı 

Karıımızdı duruyor, yaıdığıo bftyftk tarih 
BCUGn aumetlle! 

Devrim için kaoıDI 

Sanı ıe•gf; ıına 11ygı değer. 

akıtan bllyftk er. 

Kubll1! 
Bagftn bizimle mıtemlol tutuyor gQoeş, yıldızlar ve ay. 

Ytrmlbeı bıbarınıo çlçc~lnl dermeden 

İçinde 11kh emellerden birini ermeden 

Geri döomedln, 

Atıldın llerli 
Dönmedin geri. 

Ey, mukaddeA dna yolunda hıı ılın gençlik! 

lete erlik, 
Bu demektir; 

Voruıup bir dıbı, geri dönmemektir. 

Kablty een, blae lf tlhar •eren 
Ea bG76k bir ıcııın 

Sen iSlftmden u11kaın, 
Kalblmladcıln 

Bııımııın ııcııın. 

• Hadi Can Baf kan 

~--------,--------------------J Sftrekavında bDyftk 'fOrkiye yumurtaları 
bir Ayı vuruldu. ve lspanya'ya ihracat 

İsmlr'den yirmi beı kilo İ!paoy•'ya hbıl edilecek Tor 

metre meııafede ve K!!malpııa kiye yomurtıl1rı için yeniden 
ile maolea dı~ı araaındıkl Bet beıbln kentalllk yumurta 11110 

pınar koya clvermda tertip 11010 dıtırıldıl' Madrld Tarkn 
olanın eGrekuıoda bir Ayı flı tGbeeladea tehrlmlı TGrko 

oldOrOlmGıtDr. O gfta altı do· f lılne ltlldlrll,-lttlr. 
muz YOraldoktın 10nra ıftrek· lklacl Trlmeıır lçla ayrıcı 

avı bitmek azere iken anıla· 
nmııdın Saleymın adındı bir 

geDÇi ormanın içinde bir ka 
raltımo yuıı ıdıml1rla kendine 

doğru gelmekte olduAanu gör· 

mGı •e hıynuın ynaı yGrO· 
yGeft domaıdan gayri bOyDk 
hlr hayHo oldugoao ucıya 

hluettirmlıtlr. Bu hluln teelrl 
altındı heyecanla baklemelı:ıe 

olan Hcıoın öaGne n lı:ııa bir 

meaafe dahilinde bir Ayı c;ık · 

mıetır. Vaziyetin vahametini 
ıolıyın Ayıi derhal arka ayak· 
la11 OıtGoA kalkarak avcıya 

hftcum cdecr.gl ısradı patlayın 

ılllb; Ayı'oın götııGne ilk kor 

euou göadermfı ~e bana ııklp 
eden l~locl kunua Ayı'yı yere 

ıermlıtlr. 

Tahnit edilerek ıehrlmlz 11'· 

cılu deroe~lnln mOzeıdoe ko 

nulın bu hıyvın; koya kor· 

ounl renktedir ve fnkalAde 

gazel •e bol ttıylGdllr. Dlıle 

rlnln H •Gcudanun nmamf Ti 

zlyetl bıynnın ge~ç oldoAonn 

111101 de~111lacakt1r. 

Tepecik pazarı bugnn 
törenle açılacaktır. 

Tepecik p111tı bagGn t6reole 

ac;ılıcıktır. Saat 8,60 de paıa· 
rın açımı mGaaeebetile earbıy 
dok or Behçet Uı, paaarlırın 
bayat ocnılaAanda temin ettik 
lerl fıldelcr bıkkındı bir na 
tok eö1lü1ccek •e pıHr• ıça · 

caklır. 

Doğum 
Yeni Aıır gaaeteıl muharrir· 

lerf ad en •rhclaıımıı Abdallıb 
Abidin Oktay•ıa y.-geDI Ktmll 
Oktay'ıa dftn akıam bir erkek 
çocuıa dftnyaya geldl~lal ee· 
•lncle haber aldık. 

Mini mini ynru7a oıun •e 

meı'ud OmDrler diler ını n 

bıbaeını kotlalırıı. 
~~~~~----~~~~~-

gôslerlyor. Ayni mıotakada daha 

iki Ayı balanduta muhtelif 

lzlerd11a teıblt edllmiıtlr. A •· 
cılarımıı yakındı bu bıHllde 
yeniden ıtlrekaYI tertip eclecek· 

lerdlr. -TAYYARE 
TELEFON 3151 

iki Cümlesi 
Parti bııklnımıa A vnl Dogıq 

Kırkllıç'ııkl konferaneıodı de 

mlı ki; 
- T<ırilıton mc~lıur sirııcılll 

rı çıkaracak olursfJk, ıarilı postı 
haliTle gelir, )'imıiııci asır dıı 
,4tauirk'ı1 çıkarırsa ayTJi ı ıı;i 
yere dıiıcr. 

Bu ço\ canla •n güzel tll 
•irin loinde, meebor debal.rın 
taribtekt mukilerlol aolıtıq 
en lı:unctll ınıhıtlar yıeamatt 
tadır. Tarihin bAldmlyetlnlQ 
Gııftne çıkan ve tarihi Y'pan 
lnean dcbı11. A vol Oog.u 'ın 
111 iki veciz cftmlealne eıkııarık 
bOıQu mani ve vuzubunu, bil 

tOo tulr ve Hadulol ılmıı 

oluyor .. 
Tarih, 10110 idrak n lbıla 

eının Otcıılode kalın meçhul bir 
klynalı.tan kopmuıtur. Bllglmlr, 
materyılımız, aoıhtarlıramıı, 
hiçbir zamın (Tarihten enel) 

dedl~lmlz karanlığın kapılırım 
ıçımımııtır. 

Ondaki Alemi, tam bir ıy· 

dınlık İçinde beoOı gôrınrdUr. 
GOzftmQae çerpan ufak-tefek 

ıeyler vareı, bunlar, ince ziya 

huzmelerinin ıltındıkl b111 

mGpbem lekeler, bulanıklık 
l1rdır. 

Tarih, durmadın, bldhelerln 
gerdl~I dıHrları yıka yıka ık· 
mıotar. Fakat öyle a1manlar 
gelmlıtlr ki, mec~ı bulım•mıı, 

yeni bir dıyara geçmek için 

bueılımıe, kılnııetır. lete bo 
dakika, milletlerin dehalara 

grbe lı.lldıkl111 ve bldlef'lerln, 

loe"n khtelerl .içinde lmaodın 
QstOn değerde kudret aradıklan 

hır zamandır. 

Dıbller, dikkat ediniz, btp 

bu ııocılar ıraeındı doğmoılar 
•e mecrı bulımıyın tırlbla 
bftyGk ıellol, dı~lara tırmandı· 
rerak GbGr tarafı akıtmıılardır. 

Bence dehe, bir nehri yuke 
rıdan ııığıya tn:tlrmek de~ll, 
bir ovedıo dığ tept'elae doğru 
çıkarabilmektir'. Tırl~ te aııl 
.. alını, aeıl ılhtr n knnetlnl 

lıtt. 0 eaoıdı bulabilmektedir. 

Böyle bir d.ıhıaın ~1kamıma11, 
tarihin o kıımındıkl ııella, ıl· 
tında yaveı yavıı korkunç bir 
batılı.lıAıo dogmaaı Ue netice· 

leamektedlr. Bo bıtaklıklar lıe, 
birçok milletlerin inliye inliye, 
ıeadeliye ıendellye, çırpına 
çırpına batıb da çıklmıdıklırı 
meaarlardır. 

AYDI Doğıo'ın dedl~I gibi: 
•• 1'arilıten meşhur sinwları 

rıkaracak olursak, tarilı posa 

1ıali11e gelir. 11 

Ve bele AtıtOrk'G çıkarıraık, 
tarih ıcabı ne tt.kll alır? 

Orlıarı llnlırrıi Gökçe 

Veliahdın Karısı 
Nıpoll 21 (Rıdyo) - Birkaç 

gGne kader Suar b11t1Dfl ~e 
mnl ile Doğu Afrlkaya nllıh 
dın ınceıl prenııeı Marl Jorj 
De OadHdı blrllkte gidecektir. 

J"4EMASI 
TÜRKÇE 16116 •e tarkıh bDyQk ıarlı: opereti 

BABA 
Meaot Ccmll'ln enfes beaıelerlle ılılenmlı ıabrserler ıaheaerl 

~~~~~~~~----
s fi z l ft FOK~ tlftnya haberleri 

Camarıeel 13 - 15 talebe ıeanıı 
Ayrıca : TDrkçe 

SEANSLAR 
Her ~On 16 - 17-19-21,15 

P1&ar gaoo 13 de Uhe ıeaaıı nrdır. 

Dikkat : Bu tilm için meccani karneler muteber değildir 
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Şo halde, hedefe dotro 
pedeo gitmedi? Neden kar11ınıo 
casoıluk ortıgı oldoğonu bana 
blldlrmemlıtlr. 

- Çooko seviyordu, sevdiği 
fçlo de ker111nı kendi ölOmGo· 
den ıoora kurtarmak letemlştlr. 

- Bunları kabul ediyorum, 
l kat... Bo kadının bu suretle 
hareketten elde edeceği ne idi, 

sanki?. Bt.n ona mevki, şeref, 

eöhret nrdlm, bir kötillük et· 
medlm, bana eamlmt ıorette 

merbut görüoQyordu. Para, 
mGcnherat ve ıao... Herıeyl 

ona ben kolayca temin edl· 
yordum. 

Casoı: 

- General dedi· bir kadı · 
nın hareketlerindeki eırarı hal · 
letmek cidden mGşklldlr. 

- Frkat bo kadın esreren· 
giz görftnmayordo. 

- Belki de bôyle görQnO· 
yordo. Maamalfh ilk anlarda 
ılze teslim olmak hoeosooda 
çok bOyOk bir moknemet göe· 
terdlğlol biliyorum; bir n gel· 
mleıl fı:I OmlllerJm kırılmıştı. 

Fakat blrgftn birdenbire, umnl· 
madık: bir kolaylıkla herşeye 

razl oldu. sanıyorum ki ... 
- Ne Hoıyorson? 
- BJ~ce meçhul bir klmM· 

nf n emir n direktif 1 ile ha· 
reket etmlttlr. Bence kocasını 

her nkıt ıevdlğlne ıopbe yok· 
tor; halli mahod geceden ıonra 
kocaeım k~çıran da gene kım· 
dlsldlr. 

- lmkAoıız blreey e6yll1· 
yorımnnzl Çilokü bClUln gece 
yanımdan ayrılmımışrı . 

- F kat hlzmetk4r1arı var· 
dı. Bunların ırasında yerliler 
de nrdı. Donlardan yeril bir 
kadın, bana demlotlr ki mOIA· 
ılm Fore'nln eline Ali Kandl 
teminde bu Arabın ıdreılnl 

bnl bir kAğadı vermltllr. Ua 
kadını le tin tek edebllfralnf ı. 

- Bence bo şahitler de yı· 

lan eGylayorlar. 

- . Bayır generalim!. Çüukll 
bu luiğıd benim elimdedir, bo· 
yoroooz .. 

Hain casus, yapılacak her 
itirazı evvelden düşQnmOt Te 

ona göre hazırlaomıota. Napol· 
yon ise, artık snmenıekle be· 
rıber, gazel ·BelUlot'on casus· 
lok töhmetinden kortolmaaını 
cın •e gGoGlden lıılyordo. 

Bonon için, ba fnkalAde 
h4dleede motad ftzere Napol · 
yon'on bGyftk hiddeti gôrGI· 
medl; bonon yerine derin ve 
feci bir eflkut kaim oldu. 

Rononla beraber, Lefokard 
muzaffer olmakta idi. 

................ ıımıı. 
ANADOLU 

-------
Giinlilk Siyaıal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydar Riloda ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı iıleri 
müdü.riı: Hamdi Nüzhet 

f darehaneai: • 
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk Partisi binaaı içinde 
l'elgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylağı 700, Oç 

ayhgı 500 kuroıtlll', 
Y abanoı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtm. -GfloQ geçmio ntlahalar 25 kuruştur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Bandan baıka, bu karı 

ve kocanın boıoıtoktın sonra 
da glallden hlrlettlkJtırfnl koY· 
vetle sanıyorum. Generalim ılıe 
hond.u baıka ıô1llyecek bir 
sdzftm kalmamıetır. 

Nıpolyon hAIA ıoıoyordo; bo 
eQk:tit, vicdanındaki mtıcadele· 

deo ileri gelmiyordu. E111 111· 
berile kararını vermlıtl. Bonon 
için korkulacak bir ıftkdnetle: 

- Bana bayan Fore'yi ge · 
tlrhılı, daronoz, hayır. Ben 
kendim gider boloram. Siz de 
beraber geliniz!. 

Dedi. 

Napolyon, meıreelnlo bolun· 
doğooo aandıgı eve dogru Uer· 
ledl. Fakat generali, eeln eti · 
ğlode Normıodlyah oda htz 
metçlel k:arııladı. General n 

ıf yetin, mdthle bir hAdleeoln 
vokoooo beımen hlHettl. 

Napolyoo: 

- Bayın Fare bor1da mı? 
Diye ıordo. 

Normandlyalı kadın gözle 
rinde yaı oldoğo halde: 

- Geoerallm, udeı ettiği· 
nlzden henOz haberim yokta, 
eğu avdetlolzl haber almıe 

oleaydım bayan Fnre'nln ta· 
gayyab ettiğini ıfze çoktan hı· 
bet vermfı olacıcaktım. 

Dedi. 

- TıgayyQb md etti? 
Hmaodaoberl? 

İkf gGodenberl. 

- izah ediniz .. 

- Sonu Var 

Ne 

Bozdoğan Haberleri 
Bozdoğan, ( Baıoai) - AJı. 

eehlr'ln Cımllkeblr mahalleıln· 
den Ahmed oğlu Mollafa na· 
mında biri, eehrlmlzde Ultftn 
hayli Y oıof 'uo dakkAnındın 

bee kilo UllOn çalmıe, totolmue, 
tGtftoler de bolunmuetor. 

Baydara kOyande ihtiyar he· 
.retl azaıındao Mebmed Sallm'ln 
beıyGz liralık bahçe ol, kasten 
yakılmıthr. Ayol köyden Ali 
oğlu Mehmed ve Ahmed oğlu 

Ali namında iki Jdel zan altına 
ahnmıetır. 

Faaliyet: 
ilçebay Kemal ve belediye, 

ıehlr içinde ve dıııoda yol faa· 
llyetlne bOyak ôoem vermek· 
tedlrler. Şehirde temlzllğe ve 

eıhhıt itleri yoluna girmektedir. 

Bu meyanda fuhotla mücadele 
için tedbirler ılınmıttır. 

ileride bir ortamektep olabl· 
lecek tekilde yeni bir llkmek· 
tep loea edilmektedir. 

(JA!iwoz' -

- Ba~tarafi l ci say/ada -
heptmıııo ıen ıeve kabul et· Italyan kaynaklarına göre: , 
dğl en tıbft bir keyf lyettlr. ı rıt 
Vatan, millet kanı ile yotrol· Tayyareler Ras Nasibu K.uvvet e tJl 
moı bir toprak paroaı11dır .. 

Tark olan. onun uıronda ôl· • ot 
meAI bir ırk meıiyetl, bir ata· Toplanmas na eydan Veruııy 
lar söıa olarak tanır. Biz, ta· a 
rtb boyanca onun hl ç göz kırp· • · ~ V 
mıdan ôlGme koımot bir Negüs'ün Eniştesi Oezya({ .. Mal{ODen Yaralan111' 

1

,1 

neıJfylı.. • T rrtJZ" 
KoblAy Ye arkadaılarının hardıman Devamdadır. Yakın Bır Italyan aa 

kanı, damla damlı ıu:arak, in· -----------
111 

dt 
kılAbın temelinde betonlıııp L<>ndra, 21 (Radyo) - logi bir Habeş tayyuesl ltalyan'lar mış ve bePI 

donan diğer Tftrk çocuklarının Ihı gazet,.lerloio llalyan cephe tarafından Dabat'da yakılmııtır. tohrlb eıPllştfr. (~' 
kanına karıımııtır. · eindeki mobablrlerl, yağmurlar Bir ltalyan t•yyareıl ketlf Mogadfso 2l d 1111 

BagQn bGıftn bir nesil, bft baelamazdan evvel büyük bir hareketi yaparken bo tayyareyi Ogaden cepbesl:e:,ııtrl'1 
Ula bir memleket; 0 mukıddea İtalyan tHrrozonuo yıpılacağıoı ı?örmtıı ve bombardıman tay· yarelerl Babel ktedfrl 

kanan ftstOndekl inkılap ıem· n mareeal Badoglfo'non h1111· yırelerlne hab~r vermle ve bir bardımao elOl~ıe ~,fi 
bolftoQn kar1111odı andlçecektlr. lıklarla meıgol oldoğono bll· f flo taraflodan bombalanarak Tayyareleler _,,p• 

1111'° dl 
Comarlyet Te lokılAp için dlrmekaedlrler.1 yakılmıellr. vetlerloln ıop d ıır· 11• 

ôlOme pervasızca bakıyoruı . O Roma 21 (Radyo) - Yeni Yangın 1&lr yerleri de yak· bırakmamakta ~r btf 

bizim malımızdır, o blslm nr· lerde kQçOk 
1

0ıır d• 

lığımızdır, ona De içten, ne Bir Fransız Diplomatı- gGrOlmOde ::u~;,,ııt· ~ 
dıt\ao, ne kôtd bir bakıea, ne yöz ile 110 ltılf•o 
a.ğır bir ıôze tıbammftlOmftz Babeeler bir reı11 111 

nrdn·. nın Yaptıg~ ı Tenkitler.. ue tayf'r"1"1;001•'~ 
Harcadığımız Tftrlı: kanının yıpm1elıırtdl ır;.ı1r. ) .1 

-------•------- kabul ed Dl v ıtadf 
kıymetini nl baeardığımız dev· Fransa'nııı Almanya ile Müzakere- Rom•. 21 ( ı~I 
rlmln mOıbet n yOk:eek aza 'd btt t" 
metini biliyoruz, anhyoroz. 1 d 8 } T • Ed • beşletan 1 

yare 
Tarih yGrilyor.. er e \1 UllW8Sllll avsıye ıyor .. bGyflk bir uıY bO~Odl 

-----•----- bombırdıPl801 
Tftrk lnkılAhlDın genle göl. Parla 20 (A.A) - Saylular korula dı~ 1 leri komisyonu reisi }"" 

ıreelnde, timdi y·pyenl bir ne · a ld dik ı 11 ı ı ı b L ı l D tedir. (flıd1°' .~ " ... ast ra a ıosya dt part ı n n en Oya. gazeteı o ao epec Berllo, 21 fJ•~teı:. 
eli yftksellyor. Bar bir vatının be De Tooloose da yazdııtı bir makalede Almanya ile mar:ake· ı ıo .. ,, 

" gazeteler o yı~ iP ,6 
topraklarında gururlu ve eeref. rede boluoolmasını tekrar tavsiye ettikten sonra diyor ki: ı ı peı Attır muhabir er • ,.,,.. 
il bir mllletlz. Varlığımııı lnktr itiraf tdllmek htenılo veya istenmesin Bitlerin Fransız Alman şimal cepbesıode 
edecek te~ mahlt\k kılmamııtır. barııı hıkkıodakl mOkerrer mQracHtları Fr oeız balkı tızerlode blldlrmektedlrlet;,,10 b 

Devrim henft• bltmemlttlr, derin bir intiba bırakmıttır. Balkın zihniyeti de hesaba katıl· Rıe Makooellıtdlt M 

Fakat temelini kormoetur. Bu matıdır. Mtızakere kararının omomt bir tanlp bulacağına eftphe ı ıe•Ct. (~" 
Necael'n o "l 

temel, oooromo11dor, lmaDI· yolı.tnr. Do takdirde Fraoaa hattı hareketinde ısrar eder gibi Adle Abıb•ı " ~~t 
mızdır, varlığımızdır. aOzOkeo İoglllz'lerle hem d~ reallat dOeQoerek yıııılanın önQnde teler100 ft 

" Alman gaıe l il ~ 
TGrklye'de onyedl milyon boyna eğen Belçikalılarla uygun bir battı hareket ittihaz etmle Babeeletao'dll g ~ 1; 

Koblty nrdır ve hepsinin olacakllr. J!. ııaoıe ...ı 
Qzerloe gur " el'. 

kanı, lakılAba, helAI edilmlotlr. B eınre ,_ 
ANADOLU f talya • Habeş ihtilafı mletlr. u ı 0'0 

riayete pJecbPt b 
Habeş 

Asileri. 
Adlı· Ababı, 21 (Radyo) -

İkinci kbon ayında Gazzam 
eyal11tlode vuku bulan lıyamn 

mftoenlklerlndeo 3 klel zencir· 
!erle bağlı olarak DeHl'den 

tayyare ile borayı getlrllmtotlr. 
Yırı resmi mıhfellerde bu lı· 
yanın tamımen bastırıldığı ıöy· 

leni yor. 

Zingal 
Şirketi muhasebecisi 
paraları ne yaptı? 
Ankara 21 (Ôzel) - İhtll41 

ıoretlle zimmetine para geçiren 

ve tnklf edJlen Zlngal elrketl 
mohaeebeclsl Cevdet'to bankı· 

lara kendi nımına 22,000 lira 

yıtırmıt olduğu anlatılmııtır. 

• 

UluslarSosyeteJİ Haheşis- Ce"~19ı 
tan'ı Yalnız Bıraktı. Menfi IJJ~o··1'' lıtanbol, 2l ~· f j 

Bas Kassa imparatora sulh tavsiye etmiş .. 
çlka hstbık901 kll~~ 

p lf' dffP 
Lokaroocolıt• 

1 
,,~ 

Ya'mn reddeulğ dl'I Italya ise birçok yerler istiyormuş. eçııec 
harekAta g / 

Londrı 21 (Radyo) - Adlı · 
Abıba'dan loglllz gazetelerine 
gelen aoo haberlere göre, Dtı 
sle'de n Adls·Ababa'da bOyük 
bir ıokntu hayal ve oluılar 

ıoıyeteslne iğbirar hftkftm ıür· 

mektedlr. 

Habeılstan ılyaei mıbaf 111, 
oloılar soayeleslnln Hıbeelstaot 
yalnız b11,ına bıraktığı kıoaa 

t!ndedlrler. 
Diğer haberler de, Raı Kas 

aı'oıo Necaol'ye ltalya ile doğ· 

rodan doğruya mtııakere ve 
uzlatmayı tavsiye ettiğini teyld 
etmektedir. 

Clbuti'den ıhnaa diğer hı· 

herler., göre, kaydı ihtiyat ile 

blldlrllmlı olmasına rağmen, 

İtalya bakdmetl muhHemat• 
tatil için doğrudan doğraya 

Babetleıın'a ıtbl olmayın hO · 
tOn ltalyao'ların bllAkaydQ ıart 
ltalya'ya teıllmlnl istemektedir. 

ltalyın'lar Ambara, Gocam, 
Voalo, Harar, Bale, Sldamo ve 
sair bazı yerleri letemektedlrler. 

Babee murahb111, Necael'nln mlştlr. 
1 

(Ô'el) {. 
memuriyeti maheoeHıoı haizdir. letaobol, 

2 tdlAI011 ~6' 
Italya hokumetlne sulh şartla Ua'den bildiri ıo ıe•ı 

L N l' 1 l kırno devletterlP "'.ol rını soraca. ve ecae nln ta · "'~ 
rllocek cevıbıJJ yan himayesine taraf tar oldu· 

ğono bildirecektir. 

Loodra 21 (A.A) - Royte 
rln Adle Ababa'dan aldığı ha· 
berlere gOre bo ıehlrde resmi 
tekzlblere rağmen sulh moza. 
kerelerlofo veyabod mohHe· 
mata nthıyet veya fasıla veril· 
meal için konoımalarıo baola· 
mık Ozere oldoğo rivayetleri 
dolıoma~tadır. Babee mahfelle· 
rl bo hosoııta bdyGk bir ketu· 
mlyet muhafaza etmektedir. 
Vaktlle bir petrol imtiyazı itine 
karıemıt olan banker Rlkeı; 

Ctbatl'den buraya gelmfttlr. 
San1ldı~ıoa göre yakında lmpa· 
raloron yanına gidecektir. 

Parla 21 (Radyô) - Ilalyan 
kaynaklarından gelen haberlere 
göre, Iıalyao tayyareleri, Goba · 

yı bombardıman etmlolerdlr. 
8ebet'ler, bOtüo erzak ve 

ktadıt· ) 
anlatılma (ll'df0 il' 

Parla, 21 800 ,_-; 

llnden elı080 .. cll •fi 
,•oı.. ılt', 

göre AIP1•0 1 µoo 
11rerteel gaoi> c•~ııt· 

b ıoo• d 
derllmle u ~dev 

M· ~,~ ~ 
Gelec,ek b&~ 'jet' 
siyasayı iztı( ıtıd1°!/ 

21 .,.-Londr•ı ,ı:ıı ,. .) 
Eden dOP •' ,, f 
moballf fere: ıeııkıılt ~; 

- y apıfaO ~tolı 41fl 
ıyec' 11'/ cenp vereıO ıci 8 

lecek bef t• b•~ 1•1~ , 
lltf 1 

sorulan eo• e-
blldlrmfotlr· ıJl İl . 
13 ler S0 ıJı· 

~9 / 
Yarına (fl•d1ol .ı 

21 1 ·~'' Loodra aıt:t e,I' .. .; 

~şte uykusuzl~ktan kı;vranan siııirlilerln bitmez tükenmez dilekleri •.• . 
!tcnilc~ s!lah iClmez, .fıcr gıi~ ar~.an sinirlilikten iittikçc kuvvet azalır, 

ertesf (un ınsan t'oı:gun argın, hıç bır şey yapamamak tıalsizlitilc kalkar. 

Bunlu haricinde kalan mem. 

leketler Habeılstıo'ı teek:U ede · 
cek ve bu luıım .da Italyı hl · 
mayealnl k•bol edecektir. 

techlzat ınbarlarınt borada yap · 
mıelardı. Iıalyan tayyarelerin· 
den bir f llo dıı Koram havali· 
ılol bombardıman etmloler ve 
yftkıca ıular eaçeo bombalar 
atmıelaıdır. 

gfin akşalJJ ~0sııt1,,~ 
olan onficl~~rıesl f 

Bronnıraı ·Knoıı .. 
bıı1 felakellcn kurtulnıak 1çin kullan!lacak il~çtır. Asla zararı yoktur, sinir· 
lerı yatıştırır ve saklll ve salim bir !ıyku davet eder. 

10 n 20 l<onıprimtyl tiavl lüp. 
Ctrdt ecuacltrdc rt\ tlc ilt satılır. ·-Kmail A.~o., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigsltafen s/Rhin. 

Parla, 21 ( Radyo ) - ~on 
haberlere gôre Babee hükume 

dolu 11bık !\oma eef irinin se 
yabatl, ltalya ile Babee hOku 
meli arasında doğrudan dogra 
ya sulh mGzak:eresl ile alAka. 
dardır. 

Pule 21 (Radyo) - Gocam 
Hyan1ndı methaldar bulonHn 
Dezyak, Gabre Amato ile diğer 

bazı kabile rtlslerl muhakeme 

edilmek Oıere Adlı-Ababa'y• 

getlrllmlolerdlr. 

yeulden P8 ~.,, 
Uk etmlotfr. bl dtı ~; 

Bunun seb~oııfet• J 
bogoo denir ~f .ı 

ıı~ lonmasıdır. bil r• ,~(' 
Gazeteler eır'' 

nlo devı111101 

maktadırlar· 

c 

b 

(l 

b 
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' Tar i b t ıelrika f>ar ie "ıe Okuvan IHabkemelerdf': 

.; ..,..... 
Hir Genciruiz . DENiZ KRALLARI ---.. ··-

YHan: Gök bayr1k mOelllf 1 Lf'OO KabOn Fr~1nsız gazeteci
lerioio sorgularına 
ne cevaplar verdi? .. 

Mabutların Gözdesi larl Şimalinde 
Şöhret Kazanmış Bir Kahramandı TOccarları · 

mııdan Tire 
il lımall Bık lçlnlıdea pek ço~u bu akşam 

Danimarka ıopr1klara ilzerlnde 
ıoaaaca defa yemf ş, lçmlı ola 
caklardır. Yarın, kral Erik 
Ttag(Mecllıı) t larl Gıdfrld ile 
birlikte loplayıcak, elmal adam 
ları da bayak bir felAke&le br 
talaııcaklard1r. Dedi. 

Ba11eyn: 

- Kral Erik n Iarl Gadfrld 
Ye bıbaıı kral H1rald'dın be· 
ıdıa De korkum •eya bekledi· 
ltıa olur, ne gibi bir betbıbllık 
•eya ıaadeı amıbllfrf m? Dedi. 
Kendilerinden hiçbir ıey fille· 
ınlyoruıa, onlu da benden bir· 
tey lıtememektedlrler. Ea iyi 
kıbramaaları benimle boy ölçil · 
telDea, en tkll adamları benim· 
ki kadar faydah bir nimet Ye· 
reıaeı! 

Vaıo: 

-Baııeyn! Dedi. Senla Ye 11nı 
ıneaıııup ol1nl11r için korku 
Şimıl krallannıa ne kahramıa 
~kları De de lkıllerl değlldlr. 
ıkıı Fr1nk'ıarın, ellode ne 

kdıcı, ne de bah11ı olmadan 

:rbe Ktrea, mecllılerde I tklr 
Yan eımtyen bir adımı met· 

•oobıbl11tr. Sen H1rlıılyanlarıa 
klll1elerlnf bardan mtı biç? 

Baııeyn: 

- Bunlardan oıasana aıeıe 
•erdim! Dedi. 

- Bu pıpHıa kim oldoğu · 
llq blllyor maeun? 

- Ba lbıiy1rdır ki emri ıl· 
llndı 1aılerce kUlea urdar! 

- Aaogalr pıpeaıaı tanıyor 
•oıan? 

Bıııeyn: 

5 -
-2-

Krallar ve pllpa::lar kı otla Fazıl 
S.bıbleyin erkenden tlcard Bılı:kı, timdi 

eıyalarımı karıya çıbrttım, Parle'te bu 
anlattığım bir Noneç'lf bunlara kuk t11hıılll 

kendi h1ngarını depo etti; ıı· yıpmıktıdn. 

hld ııfallle bnır bulunan Baı lkl ıene e• 
ıeyo'io buaurondı bu ticaret fel mOlklye 
rıyaııudan ıeklz gece ( J de ıa· yl bitiren bu 
tıldılı takdirde elde edilen be değrrll genç 
delin ellide blriılol, e,.er ye· le Parlemenı 
dinci geceden enel ıatalmıııoa Ekonomlqoe Fadıl Hakkı 
y1rdımı dokonurH ellide iki gazcteııl moharrlrlerlddeo biri · 
ılnl kira •e komlıyon olarak ola, Ttlrklye· bıklundı ıordo· 
alıcağıaı brarlıetardık. Hın ~o ıuıllere çok gftıel cevaplar 
gudın çıkııgımız ııradı, halkın vermlı n bollsadın demlıtlı ki: 
hıllcln metballne doğru kot· - Tarklyede Ünlverııhedea dip 
ıuklırıaı gördilk. B11teyn'lo lomıhlera memleketin lktaııadl 
arkadıtı Kızıl Got yolda blıe lnkl,fı ve yealllklerl, ıııynl H · 

raıt ~eldi ve: manda Kemıllet rrjlmln tıma· 
- Balice bayık bir f llo gt men gençlere latlnat etmeeln 

rJyor; gemiler be1az buruna den iki ltlrln himaye gôııtr.rll · 
geçtikten ıonra yelkenlerini mektedir. Şimdi T6rklyede ln 
indirdiler te kilrekle hareket gillz de •e Almancayı, Franaızca 
ediyorlar, kendim ıeklz dragoa kad1r rağbet nrdır. Hiçbir 
g~mı •e onyedl de 11lr uzun mlllctla kfthilrel ntıfozu alhnda 
gemi Nydım! Dedi. değlllı. Menfaat •e lbtlyıçlırı· 

Ullteyn: mıza uyanları ahyornı. Bııka 

_ Bôyle bir f llolon yı bir bir mıkııat tıklb etoıedea •Akı 
krala, ya da çok kunetll bir olıcık: ıeırlkl metal tek Uf le· 
larla ald olmaıı lllımgellr; Ha rlal kabule hazmı. 
rald Ye ineç tr1h S•eya ha· Fadıl Hakkı; TGrk - Frıaııız 
rtç olmık esere baına krıl11r lkta111dly111 bıkluodıkl llDlle de 
ıu anda bur1dadarlar; Söyledi· Franıa'oın Tarklye'de bu ba 
gia kadır tophyıcık kuneıll lumdıa mOblm mevki legal 
larl, ba HıMr lfmınıadı yok etme~eııluln, Fr1n11ız'l1rca pek 
değildir; muell demir ııabtlle · mılQ.m olmıyıo ve AtıUlrk'an 

rfol larl'ı olan Blarn gibi. BJ. b.1eardığı terakki ve loklııftı• 
rtal daha .. rdır ki boraya doidagunu, maamaflb miltek• 
gelmez! bil menafi eıaıı ile me11f teı 

B11teyn~ln bôyle lllyledtğlnl ılkl olabileceğini ıôylemlı, bab 
doyan halk: ıan ılya1etl etrafıadı dı: Le;-, Aaogalr mi? İmparator _ Bu demir uhlllerl Iırh . - Tar kiye, buhranın ipti 

a D adımı! Danimarka top dar; yaıuıa Muuffer hrl!. Boe dılarıada tamımea ılraat n 

:::rıa:a ~lr klllıe lotı eden geldi, bıhtlyar Vlklug! DJye iptidai mıdde memlekerl . idi. 
Prank'I 10 

marka topraklarını baAırmağa baıladılar. Mıddeler flatlcrloin dtııap 
lı lra Yeren adım! Diye Bılte,n, kııkandııı.ını ııakla m11auıt f latlerlnln yakeek •Jkırdı. e 

mığa m .. vaffak olamayarak bana: kalmıııı bizdeki bobr1nı do 
e Valo, ••ndddardan blrfıtnlD l·I Eaki Skandiaavlar glla değil ıarmuetnr. Fakat mllll HDa. 
Çı::: otarda, eJdlYenJ~rlul gece ••1arlardı. ylln lnkltlfı n.e11lıl, iç pazar• 

98 
eeYap Yerdi. - Sonu Var - larımııı dıı p11arlarıa ıeelrlnde11 

- &ral Ertk'I 1 k T kılblnl Jd D ruhunu Ye Borsada 1 urtarmııtrr. Grklye 750 bin 
rıa b 11~ eden Anog.lr ya kilometre murabb11 bir mem· 

araya geleeektlrl lekettlr. 

il - Şa hılde, Aaogalr'la ya '-•Ü•.1-am--sa•t····lar_ı_: -----.. ı lktlıadlyıtı gençtir. Mubte· 
Y•eak tek rv 

ıaı Goı ııaa kaJau111r. Kı· ç. Aheı K. s. K. s. lif ıtbtplerle teşekkQI n lnkl· 
ko14111 '• ellal maıa Gserlae 48 M. j. Taran. 11 J 2 7 5 eafı geç kalmaı tabU eenetlul 
kllak ' GçQk Tor-. een de aa 43 s. Saleyma. 12 75 ıs •ardır. Meml"ketlm lktaeadi 
( Oe11ı ılı de hepiniz, Vlklag ı 5 Kadı o. Alt 12 7 5 13 50 bildmlyetl J.,011n muıhedeelle 
deıter) ::kıdaıl111, koraaa kar· 7 Şınlak • · hl. 13 13 elde etmlıtlr. Ba •ılne kadar 
•dt111 ıen Foroea, dikkat 113 Bo•lakD ıatıı hpltDl61yoal1rın elirl idi. 
kref :· P.paıa Anogatr'la ôlGma 499355 Dıaka yekdn .. Açık kapı.. ılyaeetl takibine 

_ lle
9 

tçl7oram! 499468 Umum w mecbur edllmlıtl. Ba kayıtlar· 
IGa llteya, tkdtne ıaı Zahire 1atııları: dan karıolıa memleket, aacak 
kUi ..... ,•Gyleıatyorean. Yftalerce .,. S K S l 9:l9 eanayll için lhııa olaa 

- 9 btL ç, aati a, ' • • hl f 
18-leree alm olaa ba papaa, 85 Ton batday 6 75 6 '15 maye ı 1temlne letaaıd ecle· 
•t11aekı9411 P8pııa da kumanda 58 Sueam 20 20 bllmlıılr. Bundan eonre, bub· 

e ... e ... ':. 41 Faıulya 50 11 50 HDID mncadlyetlae raımea; 
ı balulmetla pl6nh ldaretl•de 

- 8 285 B. pamuk 42 :!5 42 50 
Ya11'111 bQı dı klındlr? Dedi. Hay knnetll bir eaa.yl hareketi 
1 .,. k ili 50 M. darı 5 50 5 50 baıale getlrllmlıtlr. 
•bUdır. e.. ... Dt'f', 3ımf'ıl de BagCln tabe kltabetlae not B b 

ban11 ld ""baıpapesa emreden, u rana karıı durmak •e 
ıre d ettirilen H henlı •lılıa11 ya· hareket 1 t ı T L ' ı rede btıl • en kimdir •e De· ç D yen Gralye a n 

V aaar7 . pılmımıı olan pımak Ntııları. imanı •e bir pro~ramı "8rdn; 
:ış, ba ıaallere: 100 B pamuk 42 50 '2 60 bunun da fnklnde umoman 

la11ur :•iden çok n11kta ha 1 NlJhet"'i Eczaneler 1 lam itimadına mazhar bir te·· 

Deli Taklidi Yapan Ha
san Pehlivan Ağlıyordu. 

~--~----~~--~-----
Suçlun un Donko Celsedeki Son 

SözQ "Ben Katil Deği'im,, dir 
--------------

Tepecikte, Çıllı Muıtafa tle mıthr. Bunlar mıbkeaae b1ro 
Denlzllll Mu11ıaf11yı öldilrea ve farı için anlea Hrllmlttlr. Be 
bual1rıa iki kardt>tlnl yarah nim hiçbir ıaoam yoktur. ile 
yan Ha11n pehllHnın muba ~er bu puıalılar eabte lmlı, 

kemulae dila ığırcuada de· 11btellk ıonradaa meydına caktı. 
um edllmlttlr. BıND pebllHD B11laece hukuk mıbkemellae 
ıtmdlye kadarki celeelerde dal aleyhime dua açılmıı H ba 
ma dell olduğuna iddia eımlı p1rıoın hGkmea tabılll lltea 
H hını lımlrde n lıtanbul · mitti. Hukuk mabkemetl daHyı 
da maıeaddlt defıl1r maıı · aeılceleadlrdf. Ve bulaeala ben· 
hede ahını alaamıı fakat deli den p1ra lıtemele bıkkı olma· 
olmadıAı ınlaııJmııtır. Duan dıgı aedoeılae nrıb duayı red 
pehll .. n, ayağında lime lime etti. Blaaeaaleyb benim dua 
olmuı beyaa bir don, yıbn1yık harici bırakllmam llıımclar. 

ıartında terılae glydlll bir ce Dedi. Mıbkemeee iddianın 
ket olduıu bılde jın~rma eerdedtlmeıl için da .. enakının 
mahafasaııada mHnuo Nndal· mGddelamamlye •erflmeal ka 
yeıiade otorayorda E•elkl cel · r1rlııtırılank mıbkeme baıka 
eede milddelumuml lddl11ını bir gaae bırakıldı. 

' ~0 .. 1•..1_d v · I 1 1 d B '•rdl, ... ar! CeHbını m 1 •ar ır. onun için bah 
Ba akıım Kemeralunda Hl ren ıl eell ı lfııteyll JI ID 1 p1rlak netice 

_ Be 7erlade8 kalktı: 161, Karatatla Saato, Keçeci ler elde etmlııtr. Ba maabarl 
e"tl11aı f)~d:" Ro1aa'ya gide lerde Yeni lımlr n lrgıtpHa yete ermlt mlll .. tlerln as olda 

Veznedar suçla 
olmadığını iddia etti .. 

b - lfır1etı ' a beta Y.• ar, P•pqların 
- p :darına .. Papa" derler! 

s.•1 e 61• • Bea de bu p8 , 
yı Gldırec91tm! 

L._ ılo, ılblrbaı gbel k d 
.,.fl•ı 0 • ıa 
leıtle k •ine •idi, ygslal el· 
lla ap.tb, _ bGUla gece biç 

eo1a.-...1 

randa Aeri ec11nelerl açıktır. ğa Aılk6rdır. 

Zi,aret ve görllşme 
Şebrlmlı AlmaD Te Yon1a 

general koaıoloeları dtıa bele· 
diyede tarbay doktor Bebçf!t 
Us'a alyareı ederek ba eenekl 
faftl'a lıdrak etrafl•da ıarGt· 
•ltl•rdlı. 

Vapurculuk 
şirketi mOfettişi .. 

Vıparculak tlrkeıl mGfettltl 
te tuff ye komlıyoaa nklll 
Emla lıtaabDl'dan tebrlmla• 
gelınlttlr. Şirketin taıfl1e lfle
rlle metpl olacakbr. 

Zlmmedae pan geçirmekle 
•••Dan Emllki Milliye midir 
tııa YHnedarı Edib ile butae 
•ttlbl Celtl'la Agıreeu'da ma 
luıkemelertne tllD detam edil· 
mittir. Edib: 

- Bıdne kltlbl CeJtl mab· 
teUf umıalarda u•alan ald 
has, mural paealaları gedrerek 
16,8 Un perayı .......... 

1 ••• 



Bisikletçiler Arasında Yarış Var., 
Ankar1 blı' let federaeyo· lotlrak ettirilecektir. İttirak ID• 

pundan bölge b!elklet kuruluna cak ollmplyatlar arefe~lode Bal 
gelen bir me~toba gôre Ber· kanlarda bir temae yapılacak 
lln'de yapılacak 1936 ollmpl· ve nt:tlcede muvaffakıyet haeıl 
yatlarına diğer epor şubelerinde oldoğu takdirde Berlloe gidile· 

cekılr. Son iki ıene sarfında .ıduğo gibi blelklet şubesi de 
.. .· '·- --~ 

Bugünkü 
Maçlar 

- ' blelklf'\tç\lerlmldn gösterdikleri 
faaliyeti ve 9:35 senealnde Ro 

· Bogftn Al11ncak etadyomonda 
ilk mClsabık )arının en Gnemll 
haftalarından birini dahı geçi· 
receğiz. Saat 13 de Altay De· 
mlrepor, ve onu takiben GGz· 
tepe · K.S.K kareılaeacıklard1r. 

BllhasBB Gôztepe. K .S.K maçı 
ilkin en znkll ve al4kalı mQ· 
11bakalarındandır. Birinci dev· 
rede bu iki takımımız arasında 
yapılın ilk mfteabaka idaresiz 
bir hakemin eline verilmiş, de· 
dl·kodalara yol açmıe ve ıpor 
hayatlarında temiz oyoularlle 
tanınmıe olan iki 6( oyooconon 
ceza görmelerine eebeb olmuo, 
oyunun 1 O dakika evvel ııtlll 

zarureti doğmuştu. Binaenaleyh 
bo m11ç Gôztepe tıkımı için 
rnıne mahiyetini haiz olduğu 
kıdır K.S.K. takımı içinde 
ehemmlyetll ve ônemJI bir mG· 
eahıkadır. Mtleabakanan idaresi 
İsmlrspor'Jo Sabrl1e nrflmletlr. 

Bu maçtan evel yapılacak 

olan Altay Demlrspor mfteabı · 

kasını gelince, Demlrepor takı· 
ma b\rlnc\ denede t\hay'a 8 O 
gtbl bayftk farkla yenilmişti. 

Geçtn blftı G~ztepe tıkımlle 
yaptığı ilk maeıbakaeındı tam 
60 dıklkthk Omltvır bir oyun 
oynadıktan sonra birdenbire bu· 
cılamıı n arka arkaya dört gol 
ylmlıtlr. 

Halk sahasında: 
Ayni kulOplerln 8. takımları 

kareılaşıc~k ve bu mClsebıke · 
lardao sonra Bılkevlerlnfn ilk 

K 

manya ıuronda elde edilen mu· 
vaffakıyetl gOr.ônflue alarak aşa · 

ğıdakf ıartlır dahilinde ollm 
plyad bazarlıkl rına nisanın ilk 

baftosından hlbaren baılanmaeı 
da kararlaıtmlmııhr. 

1 - Nisan haftıeındın bat 
hyarak Haziran nihayetine ka· 
dar devam etmek aıere Anka 
ıa'da bir kamp kurulacaktır. 

2 Kampa 935 TClrktye 
bisiklet birinciliklerinde en iyi 
derece kazanan 10 blılkletçl 
ahnıc ktır. 

3 - Kampta idman ettlrl 
iecekler ar1Bında her on gande 
bir (100) kilometreden yukarı 
olmak Ozere yarıılır yapıla 

caktır. 

A - Fedenıyon olimpiyat· 
Jara lotlrak edecek tıkımı, kım 
pı gelecek olan bu on blslk· 
letçl araemdan ıeçecektlr. An· 
cak çalışın her bleikletçl bôyle 
bir temaea her zaman bık ede· 
ceklerlnden bu glbllerln mığ 
dorlyetlerlne meydan verilme· 

meel için de ıeığıdakl huıu11hn 

bôlge btıtkletçllerlnfo nasarı 

dikkate almaları ve onı gGre 
çalıemaları btelldet kurulundan 
istenmektedir: 

B - 100 K.Uometrenln lkl 

saat elll dakikada koıolml8ı. 

C - 100 Kilometrenin iki 

TYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-27-
d6ndftrap bunlara bakmıyor · 
lırdı, bile! 

Bl.rlel, ltindeıı I lrar fırsatını 
hulmnı bir leçl kız, diğeri de 
kıılasındao uaakta bir izinden 
istifade etmlı belki de baytık 

rQtbell bir zabitten m6rekkeb 
bir çift eevdazede! 

Zeni 11atını, 11rayıo, kilise· 
lerln saatleri bir anda U&n el· 
tiler. 

Boolardan birkaç yftz metre 
or.:ektı, kıhn korklll paltosuna 
aarılmı§, tıl yokmuş gibi kar· 

gıları darı atmakta, diğer bir 
adam dahı, birinciye yaklao 
makta, blroeyler ıGylemekte, 

ıonra herlklıl de endazedelere 
bakmakta idiler. Bonlardın bl· 
rtel parkın parmaklıldanna ka· 
dttr gidiyor. Gene d6n0yor, 
eankl etrafı kolluyordu. 

Kabı kanape Clzerlnde otuna 
bir çift ıevdazede, bir Hat hiç 
hareket gôetermeden kaldılar, 

eankl yağın kar hanları bir 
çift mermer ıevdazede heykeH 
haline H>kmuııu. 

Genç kızın bııı, zabitin omu· 
znndın kalkmıyor, kolları hem 
mtmak, htm de erkeği ıoğok· 

tan mtldıfaa etmek fetlyormoe 
ctbl zabitin beline earılmıttı ... 

Bu basit, batt& bu fakirane 
ıevdtzedelerden birisinin Roeya 
çarı lklocl Alekearadr ve dlğe· 
rlnln prenaeı Kıterin Dolgorukf 
olduğunu hiç klmıe tahmin 
edemeadl! 

• • • 
Azametli kont Şovılof, dahi· 

Uye nuarednln çok ıüılCl bir 
m111eının baıında oturmue, por· 
ıelen bir pipo ile bir Alman 
ılgar11anı içiyordu. Ve, gizli 
zabıta relal, ayıkla olduğu halde 
ın rıpora okuyordu: 

"'BogOo, 24 Martta hıometll 
imparator hazretleri kıtlık ıara · 

yın kOçflk ıbrrlarsnın önftnde 
bir kıztğa bindiler! İmparator, 

• 

• 



Fransız Ulusal Müdafaa Komitesi 
' Alelacele Hududlara Hareket Etti. ______________________ .. ____________________ _ 

M. Pol Bonkur, Umıtmi Vaziyetteki Vahametin BenQz 
Zail Olmadığını, Daha Fena Hadiselerin Ç.ıkması 

Muhtemel Olduğunu Söyloyor. 
la Loectr., 21 (Radyo) - Freaııı delegelerinden nasır M. Pol Bonkur, gHetecllere diye.de bu· 
1eıDrn111 •e amumt durumdaki .. bametlo benaı orrıdaa blkmıdığını n bllhlı dıbı fenı htdl· 

erha ı11bur etmeal mabtemel oldatana ıGylemlıtlr. 
eı Pırtı, 21 (Rıd1o)- Frenıız -.ılaHI madafa1 komlıeel, bu ıkıım ıleltcele badadlara hareket 

fDlttlr. Komlt~, bududlerda ıhnıcık olan .. teri tedbirleri kontrol edecek n ıon •Hl•ett .. dea J guı· 
b geçirdikten eonn umumi bir teftlıte bulun.cakttr. Fıan111 aıkerl çnenlerl, FrenHnın btltan 
lldodlarındı genlı tedbirler ahnmıı oldoganu btldlrlyorlar. 

· Roma Flanden 
nedik Sarayında Başladı. Pazardan 
f\r ı M . A 8 Evvel Lon-

Müzakereleri Ve-

8 , aearıstao ve vusturya aş· 
h dra' c·d akanları Şeref ine Şölen Verdi.. ya 1 em ez 

R Parlı 21 (Radyo) - Frauıı 
Dıa :•; 21 (Radyo) - Roma Bu slyarealeıde11 IODH bu cl.tı bakana M. Flaaden 'in ne 
tQ._

1
' 1 operuıada bagb AYDI iki dHleı beıbakanlarlle but· .A. Lo d , -'d 

ba.- J ' Macar ••urlara eereflae ctye •asırları te hal ya batbl· e- n n ya e• ecegt heatlı 
uJGlı:, bl belli clellldlr. Boaa uı.mea 

ı L r gıla mCbamereal •eri ka••• kral tarı6adaa •el'llea e eee .. 11, T .... puartealclea enel bu11cba 11. 
tara k · e "Makaddera fGlende b11111 bolunmaılardır. nlmıy-gı l6ylealyor. 

vı aneu,, cllr. Ş61endea IODH Jtalya parlt· M Fltnden, bngla Ruı el 
•• , ••• ıı (Radyo) - A••• meDIOIU• gtımlıler •e masa ..... .. fJı -·-

1 
..- .... Poıemklal kabul eımtı 

la .,-le eri Roma'da yapı kuelerJ localardan dlnlemlt· b "il te1abınt, ta A•altarya, lerdlr. .., lr mlddet konaımuııar. 
le•-'' ••klllerlae kafll g6ıterl · Pırlt 21 (Radyo) - Ba 

b... Fransız Nbab Ellse Mrıyındı cumur 
u bbalden .. hıet . 

llıekıedlrler. p l reWnln beıbahınadı bir • • 
lttı1bı Poeı: 8f ameDIOSU bine içtimaı yapılmıı , 9 ba 

ı.!o••'d.kı ı.u1aırat re'~• Dan gece sabaha ka- ıçttmada ı.eyaeımueı ııyaıı ... 
«I ... dtr; eok mllalmdlr. Ba ht slyet tetkik edllmiı te lı'lıade 
•I• A•napa ... ı.11.r1 letlkJtU dar çahştı ae yeni talimat •erllmlı, Al 
.. J•aldea blı te•l•t• .... Parll, 21 (Radyo) - Fn-• maaya hlk6medalala cetıbıaı 

beetadedtr. Demektedir. Pette ....... DIOIGllD• dl• poekt .. klemetebnı ftrll•lfdr. M. 
~~telert de ayal ıaretle Det IOD toplaata11, eabala ... IQe Ruee'ala Ankara elçlllll•• 
b!•ttı balaamakta Romada lt kadar drmlt te betNkıa Al· taylot de laadlk ••llmltdr. 
""1•k 11 ber S.ro, asa• bir 16ylH •e. T 
h.bı acar gHeteleelnla ma rerek btdl•t• bDlt11 etmlt n an 

rt ••rdır 8a 
1 

• eôıldrlal ıu clmlelerle bitir. Almanya 
llaı "4 • •r 20000 ltalyanın Ro mittir: 
tılı "1••aada Macarları kir 
.... 11

1 
"k ılkııladıklarınını gı 

-.a eri• h p e llcllrmlılerdlr. 
,.,,:- Blrlaı paetetl, balya· 

ltaı ,:• · M1ear tlyul cephe 
•l1a etuaekte •e ba cephe 

cok k ''''-k 8 ••etll oldugaua 
•11 bt tadar. Ma..kerelerla ook 
tlQadı~ laa,, l.ıf•de geçecetl 

ftoaa ra tabaııla edilmektedir. 
1Qr

1
, 1 21 (Rıdyo) - AYuı 

ŞQ'1ll 'e Mıcar baıbakanları 
•g •e GG a..a.... iti ''-it Dl""" ile Ma11oll · 

"b•b •cltkı mhıkereler, bu ,__ b 

'1a. L en aılamııt1r. 
ı .. erel V 1•111411 bt er, eaedlk, ıarı 

bew U ılırnıthr. Geaeıal G6m 
k ... ••11. acar dit bekan• De 
Qaeça.11 a laekerelerden nel 
ç~ıe••a., llker ••ıtaaa giderek 
b6tf•• ko1•aetırdır. Glm 
kı1aı Ş::- A•111tarya b8fba 
aa.~. --~ ile A •DlllllJ• .... 1"•1ller ko •r Vıl•eaek ıe çe· 

Ve•edlfc J••ıludar. 
lbGıı~erele .. rıyaada beıhyaa 
0 1lblre ~· .... 10,15 dea 
1"1•1a • ' llr•Dıtlr Tua 
hıkkı•dı •••-... ••'eleler 
••l elctaaa:~elce •aııbekaı bl 
'•a• - 18 mlaakerelerla 

•ıııırnaı, ..... , ece~t 16ylealyor. 
hele lo erelerla, lklact toplaa. 

lırıa ı:.~.._I •• protokol 
ltoaaa Daauı beldealyor. 

krıı. VIL 21 (Rad10) - halyı 
a &lor A "-le4e mıaael, bu~Ga 
~leer~:.0111'• l.rl•ıl Hrayıada 
ta.ts••I a •a A ,..,tar ya bat 

arı GG ~•bot 1Dh6t te Şuıalng'I 
J etaalıtfr. 

laL
1

1111' krallçeıl Eleaa da, bl · 
q re M 

de ada• G6mblı il ' Mı 1 
::. B.r•~, Valcle .. k'I kıbal _,, .. 

Seçim mıntokalarınııa 

dGnerken, clmlenlu ma••ffa 
kıyetler dilerim. Umu•• ki, 
Fra••'yı Ye ona• ylbek 
menfeallerlnl bir an bile ha· 
tarda• çakarmıJec•bıaıı ... 

Ayn meeltlf de •b.h Nal 
ikiye kadar toplantı bıllnde 

balanmuı, 2 ıemmaadı ıeknr 
toplanmak Gaere da~ılmı111r. 

Zaman 
Gazetesi ne yazıyor 
lııa•bal, 21 (A.A) - Z. 

mıa gaseıeıl; bııbeklnıa ba 
hafta lçlade ıçıht ı6realal ya 
pacat- demlryollarlle Akyolda 
dlklle• uıdana ehemmiyet 
Ye ifade elllklerl mt••J• lfl 
ret ederek memleket kalka•· 
ma11aı• ıa .. •la•mak lsere 
oldujua te hiçbir mlUed• 
ba kadar n bir .. maada Wyle 
bir k•lkıama tdarealne 1eblp 
olmadıjı llyllyor. 

Lok•rao dnleılerlnla ıek 

ltf lerlaclen balaeedea Soa POlla 
,_..ıeal; ita ~kllf ler ar••dı 

hala... yeni bir ıalla koafe 
ra- flkrlal Anapeaı• dert· 
lerlnl dGtmeel Ye banlan bl· 
nr .. ,. oareel aram•• lçla 
nrlcl bir adım ıellkkl ediyor. 

Denizler konferansı 

mOzakereleri 
Loadn 2 l (Radyo) - Deala 

koaferaDll birinci komlteal ba 
•I• 11,20 de toplıaaufltr. 
Ekıperler mı .. ker•cle bahana 
nk raporlarını b111rlamakla 
dırlar. Bu nper Sala glul •I· 
bati bir kanı .. ıc11'! edllm~al ......... 

• • 
ıçın ne yazıyor 

Parlı 2 t (Radyo) Tan 
gaseıeıl, Blıler'la dGa geee 
Bamburg'tı •ercllil eôylndea 
Nbeederek yaıdatı bir betm•· 
kıle«le, Alm .. y•'aıa yola gel · 
mele niyeti olmadaAını Heri 
elrmekıe •e budu dolayı 
tedbir alıamuaaı inliye ey. 
ı~mekt•dlr. 

Ayal guete, Alman mııbu 
atını• Fr.... ile Iaglhere'ye 
hocam •ltltlal •lkreulkten 
IODH, Almaaya'nıa ne ceHp 
•erecellala belll olmadıgıaı 
llbe ediyor. 

u .. k llllye hukuk mıbke 
meeladea: 

Baslael ....UyeaJa a .. kıa 
hacıhaHa maballealndea ôımOı 
ban.la otla lbnlalm •ereeelerl 
ile llflkı• •llarca oııa 61milı 
ma"8fa •ereaelerJ aleyblade 
açalaa •e ıemyla mıhteme•ln 
den aabea ~eri ıelea alacak 
duuaadaa mlddelaleyhlerdea 
Htarcı otla maıtafa •ereeeıla · 
de• otla mebmedla lsmlrde 
balaaup lkameııtbı m•l6m ol· 
madı19adaa pseıe ile l'taea . 
keadlll clneı olandata 16 S 
986 gl•I aaabke•eye gelme· 
dljl clbelle hakkında K•yap ka· 
ran lltlbu edlldlktea eonra 
ma .. eleılı ~yap kararanın da 
lltaea teblljl lcla 27 4 996 
pUlrteı\ •Ht 9 • tallk edllmlı 
olda&andan bu karara 5 güa 
içlDde ltlraa edebllecetl te tıa 
mld4'eı tçlade 111111 etmedllf 
takdirde bir dabı mabkemeye 
kıbal edllmlyeoeAI la11kak aıdl 
malaakemelerl kHaaaa 405 
lacl maddeline ini ikan ua .. • 
....... .... 71f 

Akhl11r aeli1e 
kemeelndr.n: 

Şeb lııa'mn ıııldar ııo. l l 
no. la ude moııafı kııı emine 
ile ayni m. oıurmıktı iken 
ikameti meçhul mu1tal11 o~la 

mebmet ara11nda lbtu daH 
ıında daHlının lbmetloln meç 
bul oldo~u zabıta tabklkatıa· 

dın anlatılmı, oldo~~nden mGd 
delıleybe O. U. M. K. Hl, 
142, 14:1 •e 144 Gacl mad 
deleri yolunca g11ete He tebll 
gıt yapılm11ıaı ke11r nrllml' 
olmakla keyf lyel Uta olunur. 

lzmlr 1 lacı icra M. dan: 
Oımıu bebçetla emltk n 

eytaaı b.akmndaa tak .. ltle ıa 
hD aldı~ı gayri menkulden mG 

tnelllt borç lçla b.akaya lpo 
tek ~yledl~I k11tıyakada do 
nıomıcı mabılleıloln aobbey 
eoka.ıadı 33 37 no. la baaeye 
kıpıdan içeri glrlldikte çiçekli 
mermer d6,eU bir ıofa, eoldan 
yan yana, yekdllerlne geçilir 
iki oda, kareıda bir oda, bu 
odan a yanında bir mutbık, 

mutbıtaa aııaade bir .. adık 
odaıı, hanenin alta odunluk, 
muıbaktaa bir kapı ile arkaya 
çıkıhr, bir bel& •e gayet kaçak 
Hlaıu •ardır. 1800 lira .luymeall 
ba nfn malklyetl açık artar 
mı ıoreılle n 84' nama 
rah emltk H eyıam bıak.,ı 

kanunu maclblace bir defaya 
mıbıoı olmak .. rtlle arllrmaıı 

6 5 936 Car .. mba glaCl ••I 11 
de len dalremlı lolnıle yapıl 

mak Gaere 30 gla mlddfltle 
Nbbl' konalda. Ba artırma 

aedeellade Nlıt bedeli ber ne 
olun. olıan borcun ôdeomeet 
tarlbl 2280 nam•r•h kaaanaa . 
merlyeıe glrcllgt ıarlbtea ıon · 

rayı miilıdif olmuı haeeblle 
kıymedae Nkllauyank eaook 
artar•••• lıerlae lbaleal yapı 

lacakt1r. Sattı 8•H aamuala 
emllk H eyıam banka11 kana 
nu hlklmlerlae glJre yapala 
cagıadu ikinci art.rma yoktur. 
S.111 petla para ile olup mit 
teriden yalaıı ylade lklbaçak del 
ltliye murafı ahnır. ipotek H · 
bibi alscakblarla dlter alaka 
dmrlarıa n lrdfak hakkı ıa

blplerlala pyrl meakal he· 
rlndekl baklan•• banllyle falı 
n maanfa dair olaa iddialan. 
aı ltba llta ıarlbtadea lliberea 
yirmi g6D lolade enakı mll 
bltelerlle birlikte memarlyeıi 

mise bildirmeleri lcabeder. Ak
ıl halde hakları tapa alclllace 
Hbh olmadıkça paylaımadaa 

hariç bhrlar. 2' 4· 1936 tul· 
blndeD itibaren ıarıname her· 
keae açaktır. Talip olanların 
ylsde yedJbuouk ıemlaaı ak· 
çaıı •eya milli bir banka hl 
Nr mektubu n 3' ~289 doaya 
Dumar•ll• l tacl icra memur· 
ıuıuna maracaatları 11'4 olunur. 

H. lı. No. 458 

Yetki kGJ NtıhAtDclan: 

Yelkl k6y 18Dd•i•D• ald J•A 
•e an fabrlk111nıa iki eene 
•Qddeale icara nrlleceğl iki 
defa mlaay1ıde ile llta edllmlt 
lae de hiçbir tallp ııabDr el· 

medltlnden meakdr mıu,e· 

denin bir hafla dalla ....a.larak 
30 8 936 glalemecl o1aa pı· 

aaneal glnl .. , 15 de lhalel 
kıı'lyeelala 7apılıca19 Uta 
olaaar. 

lamlr icra te it ltı memar· 
lo~audaa: 

lımlr'de Çaakırı çarııııada 

Çeı•e'H Celtl Ye Remsi tlrke · 
tinin 3.2.986 ıarlbl•d• tf l .. ınıa 
aç.ım .. ına lamlr Tlcar"t mab 
keınedac.., 9.~.9;J6 tarihinde 
153 10 No.la ilimi• karar •e· 
rltaaı, oldata lera H lf iti ka 
llQaaaa• 166 ıac:ı ma.-alne ........... 

lzmir Yün Mensucatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrika ı 
Terafındıo meHlm dolayıılle yeni çıkardı~ı kumıılar: 

saooam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Satış yerleri 

Birinci kordoadı 186 aam1rıda ŞARK BALI T. A. Ş. 
Mimar Kr.maleddln caddesinde FABIU KANDEMiR OCLU 

lzmir Mubasehei Hususiye Modor-. 

loğonden: 
Bedell mohammenl 

SenellAI Yeri Clnıl 

KttlpHde a1edreıeıl .. ıuıa 75 Kellelll caddeıl 

E•kaf lclareel ile mOıterek olarak ldarel baıoılyenln lı•rnf 
eyledlA'f Izmlrde keıtelll cıddeılnde Ula kltlpııde medrelHI 

nluıu ile mClttemllllt Clç ıene mGddelle kiraya nrllmek bera 

19 3 936 ıarlblnden idbarea 15 gGo mOddetle artltrmaya çaka· 

nlmııtsr. Klraıuıa talip olaalarıD eeralll 6trenmek asere bergla 

Muhaeebel buıaılye .mldlrlyerl Yarldaı blemlne H pey ılr•ek 
lıılye.Iİlerla de lbale gani olan 2 4 9S6 perıembe glnl ... , 
10 da depoıho mıkboslırlle eaclmenl Ylllyete mlracaatlara. 718 

Izmir koınutanhğı sat. al. komisyonu ilAaları 
Mil. M•. ut. ıl. komlıyoauadaa: 73~ 
l - Bir metreılne blçllen eder 24 5 karne olıa •e yerli 

2 
3 

4 
5 

fıbdblar mamallhadaa 9 llt J S bin metre kııhk eJbl· 
eellk kamaı bpıh 11rf I• ekılltmeye kooo:maflar. 
lbal~ıf 10 nlHa 936 cuma ~ana ıaaı ıs ıedlr. 

Şartaameıl 160 kurut• M. M. ' · 11. ıl. komlıyonandıa 
ahaır. 

ilk lnaaç pan11 2888 Hn 75 karllfl•r. 
Eblllme7e girecekler ..... ı ilk lnaao parulle ba•· 
DDD iki '8 lolDCI mıdcleJerlade yuılt belgeJerle hlr· 
ilkte ıeklll •ekt•plarıaı lbıle .. 11.daa bir IUI ntel 
M. M. •· H. al. koml11onaaa Hrmelerl. 22 27 31 6 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilAnları 
Deôlı leYUtm Mil• al1111 komlıyonaadan: Tabmla edllea be 

ddl 56.200 lira olan 5000 ton rekompeae k6mlr l alna 936 
gGntlae raıthyan çarpmba glaCl Hıl 14 de pa11rhk earetlle 
ahnacakl1r. Matakkat temlnab 4060 llredar. Şertaımeıl komll 
yonda 281 kanı mukabilinde ıatıhr. P•zuhk itin yasıh ııa 
we ••ita lla11mpeeaılakl komteyoauınusa mar11t olaamuı. 

22 28 74Q, 

mllllllllllllllllllfl llllllllllllllflll D O K T O R llfllll il lllll llll llllllllllflfllllll 

1 Operatör Cevat Alpsoy j 
e Merkez Ha8tanesi Operall~ro 1 
İl Almaaya'clan ndetıe:ua11alarıoı ber•6a Mit 15 n l = == " -§ aruında ikinci beyler eokagıoda bamanı karı,ııadıkl = 
== '8 aamarab m•JMe........ bhl eder. 



,ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAME iTOL) ök.silrtik 

oek t>rler ini tı>rrühl' • runiz. 

"ROLAND11 motörft 29 mart 
ıo bekl~nml"kt" olup ROTTER 

B.\m, HAM BURG. COPENB A 
GE, DANTZIG, GUYNJA, · OS 
LO ve ISKANDI ~ VYA li . 
maolara lçio yilk alacaktır. 

ER\'ICE MARITIM ROUMAJN 
11 PEL.EŞ., vıporu 20 martla 

ı•llp 21 marna MALTA, MAR 
!f YA •e HARSELONE lçlo 
yilk ıl cakhr. 

.. AL8A JULIA" npuru 17 

oleanda beklenmf'kte olup yO · 
k Oo il ıahllyeden sonra 19 ot 
11nda MALTA, MARSILYA ve 

BARSELONE hareket edecektir. 

İIAndakt hareket tarlhledle 

oavloolard•kl değlelkliklerden 

aeenta mee'oliyet kabul etmez. 

Fazlı tafef16t için ikinci 

ordon'dı Tahmil n Tabliye 

bina ı arkasında Fraıelll Sperco 

upur acenıahğıoa müracaaı 

edilmesi rica olunur. 

T .. ı~ 2004 200S ~tlt">3 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını 

satıcıdan mutlaka arayınız 
• llu lambular emsulleriıw nisbcterı Jü:.de 

20 <lalw a: snrj İJ<ıılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceği11 i:; ili; f aıurH ile kolayca "nl1· 
yucaksını:. 

M. Tevfik Bay kent 
Elf'lktlrik, telefon malzemr. deposu ve 

Stemeo f ıbrlkalın mOmeeelll 

Pt•ştemalcılnr 77 • 79 T elefon 3:l32 
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i · A. Kemal Tonay ~ Vapuı~'A'~denıası 
~ 8aıcrixotos ı·e bultı~ıl;. salg111 lıa~kılı klar mütahas.~ı (/ ~ Ceodeti Han, Blriucl Kordu o 
§§ Baımabane iıtaayono karımodak.i dibek eokak baııoda 30 Hyı· Tel. 24 ı :l 
:= lı et ve moayeoehaneeinde nbab 11at 8 dan ak~am 11aı 6 ı kadar ::= = haıtalarıoı kabul eder. = -----------= MQracaat eden baııtalara yapılmaaı llzımgelen ui.r ıabli14t ve S V. N. § mikroekopik muayeneleri ile veremli lıaatalara yapılmaaına cevaı gö· ;; 

TUE ELLERMAN LINES LTD 
ufLAMIN11'N,, vapuru 2:1 = rillen Poomotorakll muayeoehaneıiode muntazaman yapılır. = 

W, F, H, VAN DER •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllll Tdefon: 41 l fi 111111111111• 

ZEE & CO. 
UEUTSCUE LEV ANTE LlN1E 

•
11 HERAKLA,, vepuro 16 

martla bekleniyor, 20 mart• 

kadır Anvtr, Rouerdım~ Rım 

burs ve Bremf'D llmırılarını 

yük ılıeakltr . 

'' ANGORA " nporo 26 
martta bekleniyor, Annre ve 

8amburıtdın yak ,ıkarıcıktır. 

4M RİKAN !xPORT LfNES 

ExCHANGE,. vepuru 19 
martta bekleolyor, Baltimor 
için yilk alıcakhr. 

JOBNSTO.N VARREN 

LINES LIVERPOL 
°KENMORE.. "puru 22 

maruı bekleniyor, Lherpul "' 
Anverelen yok çıkardıktan 
ıonra 8org11, Varna ve Kös· 

tence için yak ılıcaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
BAMBURC 

DU BURG npuru ~{) martta 
bekleolyor. Bımbnrg ve Ao· 

vereten yak çıkardıkt•n ıonrı 

28 marta kadar Roterdam, An 

vere •c Hımburg tçln yftk ala 

caktır. 

DEN NORSKE 
MIDOLBAVSLINJE OSI.O 

BA YARD motora 9 nlaanda 

bekleniyor. fekrnderlye, Olt.ppe 

n Norvec llmınlarıoı yük ala· 
11khr. 

• 

martts gdlp Llvt.rpool ve GIH 
gov lçto yQk alacaktır. 

•
11\tARDINIAN •• upuro mart 

nlbayeılode Lhnpool vt. Svan 

ıeedao gelip tabiyede bulu · 
nıcıık. 

1,TBURSO., vapura nt11ao 
ttptldasındı Lherpql ve Svan· 

atadın geltp tıbltyt.de bolu· 
o acık. 

••GRODNO,, npnro mart 

arhıer.tlode Loadra, Hol ve 

Aoyeretenl gelip tabllyode bu· 

lunıc~k •e ayni umanda Lond· 

n '" Bol lçhı yok ılıcıktır. 

Devlet Oemiryollarındaıı: 1.~1~~ 
ol•O ~ " Üç eeoeltk mnhammen ldn bedeli fi40 lir• d• ııır ~I,.. 

ııancıkta birinci kordonda eekl itfaiye bina ı breısıll O)ırdt 
ön\lodekl bahçe 3 4 936 cumıt ~iloO e11t 15 te

11
!: •~ ~' 1 f 

cak.ta 8 lncl lşlt!tme komlıyonuuda pnırlık usu •• ~~· f 
için kiraya verilecektir. f.steklllr.rlo 4050 koruo ıoto tııJıoıı-;' 

. k • 1 otlet Jı' ; oat nrmelerl ve lee glrmeg~ anooı b r mı ı•••ot ,ıı 
ğına dair beyannamelerle komisyon• mfirıcıatları ,r••'' ~6 
nameler A leancakta 8 locl işletme komlıyonoodıO P 1 

22 29 ıt ~ _________ ...:., __ ...;.;_ ___ k_e fıaJır ,ııJI 

Muhammen bedeli 1000 Ura olan A111oca ' c•~ I -
eııı• ı .ı 

= 

lelııyonluından lz'Dlr ,ebrloe ve m6tf'lkabllen 111 l'İ ııı -~ 
' l ııtı d •e eşya nakliye ı,ı 20 ·3· 936 camı giloil sıa 60rt• • • 

Aleaocık'ta 8 loci ltlelme komlıyoounda pazarlık ~ıı ıl' lllı;; 
abbide verilecektir. 

1 
rl 1e ,d•I 111rı 

leteklllerln 75 llralak muvakkat temloat ver';:~ıc: oldl c',ır/ 1"Y" 
girmek için aranılan •eaikalar •e kanuoi oıaol ıı>O'' t l fq 

dıtr beyaoaamelerle muayyen nkltte komley0011 ııı'''P t•tı ı 
•&zamdır. 

1 
ll~ b lı.ı ıı 

Şartnameler Aleıncak.'ca " ine' işletme aıaıfetl ~ 
2

3 Hur 
para11z verilir. 661 t 7 '°lll 
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-----------~--. ~ ,,~ot ••u., 
1 • V • ı"' • o ı· d • JJ UI ıı' Oo zmır ı ayetı e ter aı "1,!•'' •• ~"' 'hr.k, 

nıv• 1 d• ,.,,. 
luaeıoın vergi borcundan öUlrü tahsili e .. ,ıııll rt •' -

,o ... t: et" ~ 
bıcaedlleo bahariye mahıllcatodf'I eadık bey 

69 
tJJe ııl' / 

eayılı bahçe lle l ve lklocl korJondı uıo 9 ,, •''' ~,ıı 
dPkl ıreı tarihi ll&İadan itibaren 21 gtıo r:Doddet b•'''' 1ıJ 
rıldılıodın pey ıtırmek htlyenlerlo defterd•rb~ 111 

gelmeleri. 19 2'l 2ff 31 


