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Alnıanya Henüz Cevap Vermedi. Bit- Abidesi Dibinde Andiçti. 
ler, Yeniden Beyanatta Bulundu. -

llitler bu beyanatında je t yapmıyoram, sulh istiyorum, flç encdeo 
~tabanıınfll edeıniyeceğiz, şerefimizi koruyacağız;_dedi. 

Kuhlay Ve Arkadaşlaı·ının Büyük Hatıraları Yaşatıl-
dı. Oeı·in, içli Tezahürat l 1 apıldı. 

110 t "ö-1 · z erı 
841Yle i\1i Olur? 
lliry 

uıuınlı ~lubarririn 

ll uçınalarıua bak 1111z! 
So0 ,. 

• ~urılf'rd .. , Yurıanl11l•11'd• .. •r111 Ll 
\u r lıuu tOrt!dl. Tiiık 

.... d 1 
._ "'' u~unı "urıdak enk-
•rı h"d '" bt,,1 P. Y"n bu in u ııabt 

'' 1
11 Y•ııluı bir Yun•o nze 

• lldP. " 
11 nııııl yer Luluyor, ın 

'-11«lru F 
d~a 11: '•ket uılarnıkıı ol 

"Q°'~· d doau ıu ın ki, Törk Yunın 
le.rt :~GDQ meaılr .. et aır.nfuı 
lact~ 11 l«'ıbı oldo~u için d,.~11. 
dtaı 11~1 bir kııanca •telle yer 
~., lçlıa hoıoııya uAr•taalır 

8a 'J 
il •tıl1rıa birer ôrnr~lol 
'''"dt1or 

'••&ı ua, •e lftlr1l1rı, yı 
'•· llJd lb"6 urcneları ce ... p •rr· 

ee leaeaaoı 
'1•t ~•mlyoruı; •"•lr.•t 

••111ıad b •rll..a_ 1 Gtftn gazetf'd 
-.ılırırn d 

Gıerıad 11 •a, bu muzu 
"dl•o t dQrınuaılerını rlcı 

, tuı T• L• 
'l•kıte ut~ Ga nlr.arıoı hu 

Yor dlyornı 

ANA l)<Jl.l' 

Berli11 ·,ını bir gl5rütıü~ .. 

Berllo 23 (Rıdyo) - lrı~ll Loııdre ıekllf lerlol kabul el 

ıere'oln Berlla ır.l iri bugOo muini teklif eımlıtfr. 

herlclyf' bakanını si) artıt n - Soııu 6 111cı salıijet/P. 

Hitler'in Söylevi 
Bruı .. , 2:l (Radyo) - Fon 

ftlbutoo'le blrllkıe l•yyarc ile 
htırıy• ·~11lro M. Hltl,.r knk 

hin klılye yakın bir kal11b•lık 
k.ııııında lnrl .-,ledlğl outolı:t,,; 

h•ıka df'!vleıl;ır tarefuıdan hı 

atrlıoao bir mu•hed11yl Alm•n 
yı'aın ıanıyanı·y•C•~ıaı ı~ylf' 
mit Tfl Almıoyı ba maıht>dr 
drn lc•p rden eeael.rı çıkarmıo, 

kendi anılılnl b<11t1n bıoı aı 

kf'rllrıılrmlıtlr, demtoılr. 

M. Hhler. 
- Bir mm.,r, tım hlklml· 

yetinin ıanıam11rnı lıtedl~l için 

tehdld rden b111 dnletlerln ka 

DHtl1rı kartııındı bo1un t>le 
meylı. Alm1Dy19aıa hiç ldmıeyl 

lf'hdld eltl~I yoktur .,, onan 

lıtedlAI yahaız kendi btklml· 

yetidir. 
Dedl•ıaa ıonr1; Annpa'ct. 

ıClkdtoa ıemlal için pl•aımı 

M. Mussolini'nio 
Söylevi 

iç Sahif elerimizdedir 

hı11rladım •e ı .. bı çıl.ıtım. 
M•kladım jtet dtAlldl•. 25 ıe 
nellk bir ıolb lekllf edlyorom. 

Y •hancı dnletler bunu hırp 
duramuD1 lerclh etmelidirler 

demlı ve Almıny•'aıa idare 
ıekllnde• bıhtederek. 

- Alm•ny•'dı idare demok 
ıathr. Ben ııbıea dt>lll, baki 

kıtea demokrıı olarak idare 
edlyoram. Ulaıam, Alm1aya'aıa 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

il ' ~ 

Abide di/Jiwle hulk rn mıwllina~ ./\edime 1'urmı SÖ)leı:i11i t erirlit!ll .. 

f atulAh ıebldl KublAy ile Sallhll ' beyttlerll UJzmlr'lllerl lıbılık bir bılk khleaUe dolu idi. 

1rkadıtlır1 namıDI Mtbf'meo'dc kerıılıdılar. Ôoe ~tçe.ı ıOel Vall Faalı Güleç, mGıl•bkem 
dlkll.-n lnkıllb lbtd .. ıl öanadc muılkanıo çıldıAı martlı hı mukl Komutanı General Ke· 
P T k rckete at>:çlldl, lnkıllb lbldeıl - Sanıı 6 ıucı sahifede -

•zar gllnft ylrmlbeo bin ilr " -------
oğlu n T6rk km inkılabı uğ· nln bulondo~u Ayıldır. ıeptaloe 
rood• and tçıller. çıkılmığı bıılındı. lhgın el 

lamlr 'Te Mani4ı'dan ııhrlk verı n klrtıdıkl yımıçlır ki 
edilen hnıuıl ırcnlnle Mrn~ 

mrn'e halk, melteplt, izci, mu· 

•ilim •e ruftan•erlrrden mG 
Mkkcp hlıh•lık bir kGtle ~it 

mtııl. lbılfalc ,r:ldenlerl t•~ıy.n 

lrrnt; gt>:çtl~I yerdt görr.n halk; 

dlcrfnl Ve tıpkalarını Hllıyordu 

Trr.u Mrnemen'e:y~klaıırktn, 
~öklerc baııbl dlkınlı ~lhl, iu 
kıljb abtd,.ıloln ıllot'itl görGndft 

Keldrnln ftr.,.rlndr. ıunçıan bfly 
kdl bulunan Kubilly: ellodekl 

mızrakla tı uzaklud•D göıc 

çarpıyor. 

Mt!nemf'o'Uler •c daha end 

buıu,.i lrf'DI~ g'"lmtı olan Mı 
nlıa 'ftlarlı Balıkf'tlr, Turgutlu, Kııblay'rn ]az lwrde~i 

A \'Dİ Ooğan'ırı Söylevi 
------------P,, rı i buşkummı: Anıi Dogan ·,,, in/\ıllip nbid1>~İ ,Jilmıde 

verdig; söyh•v 111d11r: 

lnlulApçı arkadııl.r; 
Rabıt nhıt yıı•Y•P uauıul 

mılnıa11 prenıib için, yurd 
için, Glka için ölme~ Tlrk'e 

yakıeıa bir üıUtaUlkt6r. Ba ftç 

gencin bayehnı kıyaa kaba •e 

kGll•b kıılller rf'jlmla yomru~u 
alttada ıhrlılaekler gibi ealle 
rek GldGler. 

KQbfAy Te arkıdıtlarıaıa ôlG 
mlnde 1111 bir ylkıellı, o puh 

Te ket IG kafılarea eallltlede 
nlbıye11ıa bir talı T1rd11. 

Arluıdıtluım; 
Ahıtakları n 7111dı•tıu nf 

Nlba bııaa laıaa cemlyt.11 için 

bir ldeıl, bir gıy• 11yıa H 

o ılı111kları l"YI ıerk etmekle 
dGayıyı yıkıhr •DH bir 11nıl 
halk Hrdm Boal•r1D ıdına 
muhafHıklr, ıerleıçı Ye mClrtecf 

derler. 
(Kabrolıuolar 1t~ılerl) 

Boalar lnlullbı lnıam11ler. 
fı"akat letlnad ettlklerl deııeklor 

çGrGmtıııGr. Bu 1111Ueı J 50 

yıldanb,.rl mGıbeı bllglye, •1· 
dıalıAı do~ru ae at.aıa adım 
atmık lııemlpe bu •Omreyl 

kereıuadı bulmuıtur. Onu, hu 
almreyl, mllleıla biricik eel& 
met yolonq bıea yol kulclle 

rint ıınslmıt dordoramıdı; 

- 'onu 3 ncü aahifede -

Rilyllk Kubilay'ıu 8u8sı 
bize neler söyl~di? 

1\ ubla) 'ın amıeıı 

KobllA1'ın ıoıcıA• Zeyneb; 
Ay· yıldız lepe Clıf'riodekl Ku. 

bllly lbldeel dibine M,aemen· 

illerden de rınel gelmlo, kalbine 

akıttığı gt'Sı yıtlarındıo, GıGn · 

ıftdeo aGıülmGı bir bılde bek· 
lemlıtlr. Bir muhırrlrhula; fa 
mir n Manlıı'dan gelen bılk 

ile Merıemeo'lilerlo Ay yıldız 

lt>pf'ye çıkmıktı oldukları •• · 
radı, Abidenin ıh • .. ıımındın 

onları ıeyJeden Kubllay'ın ıa.· 

C•Aıaın yınıa. glımlı ve onoalı 

konuımuıtur. 
Daldığı tıbıyyGIAttın uyan 

dmlıaca birden lrkllmlı olıa 

- Sonu 6 ıncı ıalıif ede -



M. Daladiye'nin 

e 
ansa'da Faşizmin Ga
esine Mani Olacağız. 

-------
Faşizm galeheye doğru giderse komftoist ve 

sosyalistlerle blok yapacağız, dedi. 
------

Parla 23 (Radyo) - İntiha· 
b t mQcadtılest dün haşl mıohr. 

B dikel so yıllsı partisi reisi 
M. Daledlye Bone'de mablm 
bir nntak söylemi;: 

- Radikal parılef, soıyıllst 

e omOnlstlerle birlikte çalış 

mıkla itham edlrmektedlr. Bu 

bir hakikat peğlldfr. Bizden 

bir milli ittihat lstedller, robın 

booa "rafı raz, fakat intihapta 
her fırka kendi hedaf ve m k· 

seda dıhlllnde ayrıdır, ayrı ça 

heıcakhr. 

Façlz~ln teessQaG ve gılebe 
sioe meydın vermemek mec· 

borlyetlnde oldoğamuzn unut 

mayalım: fa~lzmln gılebeelol 

gOrdü~Gmftz •e hissettiğimiz 

yerlerde ııoayıllst •e komGnlet 
parttlerlle blok yıpıcağız ki; 

bandın maksaıtı cumorlyet re 
jlm ve bftrrlyeılnl mobıfeza 

etmektir. Bftldo Fren ız'lardsn 

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

Façist 

bu hoıoıtı yardım beklemek 

hıkkımııdır. 

BftyDk Franııa'nın · hı talar anı 
rağmen· hOrrlyet Ye ıerbeetlel 

için çehşmıktıyıı. DlktıtôrlGk 

teeebbG8lerloe. diktatör memle· 

ketlerin nılyetlerlne bıkma· 
mrk IAzımdır; bunlar birer H 

nphr; hakiki zafer, comurlyet 
rejlmfodedlr. Demlttlr. 

Eko Dö Pari 
Gazetesinin 
verdiği haber .. 

Parlıı 23 ( Radyo) - Eko 
Dô Pırl ~ıseteıl. lnglUz mGı· 
lemlekeler ordoıuoon hali hı · 

zırda lptldıf mıddelerln ve 

Afrika topraklarının yeniden 
tıkl!lmtoe ıh bir projenin tet• 

kiki il" meegul oldoğono, el 
mali Afrika toprakl .. rınıo ud· 
yetinin tetkik edllemlyeceğlnl 
fakat Babeefetın da dıbll ol 
dnğo bılde battı thUhrı top 

rakl1rının ııdile oğrıyıcağ•oı 

yazmaktadır. 

Genclerine Neler Fransız'ların 
Tavsiye Etti. 

Roma, 23 (R dyo) - Bu 
gtın, 4 bin Bılıla, (Feçlat genç· 

lerl) Ogüsteo tlyatroaundı top 
l.amıelardır. N11ır Rlkf, kcn· 

dllerloe bir eayle. vermiş n 
façlııtlerln, letlkbalda vukubo 

lıcek olan muharebeler için 

Yeni Gemisi 
Sen·Nnzer 23 (Radyo) -

Jorj Leylg kronıôrft Nlı g6nü 

denlse indirilecek 'fe M. P•yetrl 
ho mer1elmde hazır boluna 
cakhr. 

Amiral Kaetre de 11hll mı· 
nenal11rındao eonra bu mrra· 

her aurelle hazırlanmaları li sime iştirak edecekllr. Do ma . 

zımgeldlğlnl eöylemlştlr. nenılarda gar dı kollınılmık· 

Muhtelif Şirketler ıadır. , 

MQ .11 . . ispanya da 
messı erını , 

lstanbul'a gönderdiler Bir Suikasd! 
İstanbul 23 (ôzel) - Denlı Failleri meçhQldOr? 

yollara ldareıloe vapur teldlf Mıdrld, 23 (Radyo) _ Bu· 
edecek olan muhte-llf thketlere 0 O 1 d 'd Jtb 

1 
d L 

g o ' yo o a, erı emo .. · 
rneneob Alman ve 1ogtllı grup rat ftrlı.111 ulııl M. Atlredo 
ları şehrimize geldiler. 

aray'ın 

l\tezarında. 
Don bir ihtifal yapıldı 

Parhı, 23 (Radyo) - Gene· 
ral Saray'ın mezarında hogfio 

bir ihtifal yapılmıı, birçok ge 

neraller toplanmıştır. MOtevef ·• 
faoıo vaelyetl Qzerlne bu ıeoe 

de mezarındı hiçbir söylev 
verllmemlotlr. 

Koıısy 
BugOn toplanıyor 
Londra, 23 (Radyo) - Ulus 

lır kurumu sosyete 1 konseyi, 

yarın (8og0a) öğleden sonra 
Baat l 6 da ıoplenacaktır. 

Martlnez'e karı• bir ıolkısd 
yapılmıetır . 

Soikıınçılarlhentlz meçbuldtır. 

Bunlu bir köeeden OF.erine 

ateo etmişler n M. Martlnez'l 

ağır aorette yaralamıelardır. Ha· 
yatı tehltkededlr. 

MGtecavlzler "rara muvaffak 
olmuelar heoGz hiçbir kimse 

tevkif edtlmemlflr. 

Bu bidbe, fepınya'dı umumi 

ef kArı yeoldın bey,canı dOeftr· 
mtıeUlr. 

Fevkalade 
Toplantı geri kaldı 

Londra 23 (Radyo) - A HIU 

kamarasında vulcobulmaııı mu· 

tasanur olan fevkalade toplantı 
talik edllmfottr. 

G ü n ıü n T e o v ~·;"';"·"'·;n··~ .... b e ır o er 1 
11...=~:..:~.;;..;.;...;....;;~..:....;;.;...;~--~---~~~~ıJllı 
Ooüçler Komitesi, Sulh için Madar- Ba_şh_a~~~ 

d Ankara 'dan Af· ·ıet· 
Yaga ile Avenol'a Sel3hiyet Ver i. yona hareket e111~, 

f ıınbal 23 (ô.sel) .., ıll rıl -Rus Delegeei M. Litvinof'un 
Mülayim Görülerek 

ileri Sordnğn Fikir, 
Kabul Edildi. 

b•'''" Karalrnyu hp&rtt k ol•11 ti 
mf kGeıdını yıp•c•l. rı'd•o 

Ao•' tt 
bıkan bogtıo g111ıll 

Londn, 23 (Radyo) - Onftçler komitesi bu sabah Sen Ceyma sarayı aalooondı toplınmıştır. 
reket etmiştir. k ol•1 

kdşadıadı botooıc• 11eı'°'~ 
Bn içtima oınn ı6rmGı •e ltılya ile Hıbeı devletlerinin ıulha muvtfakat ce.apları tedklk edil· 

mit •e neticede komite reisi M. Mıdaryıgı ile oloıılar ıoıyetesl M. A•enol'ı ıelAhlyet nrllmestnl 

kararlaıllrmıttır. Bu iki zat, ıolh için pakt ruba dıhtllnde çalıııcıklaıdır. 

1 ıreıı ~· yetlerf iki öıe rJıf••• rt 
dar. Bışbakao• 

1 
rı dl 

ve Ekonomi bak•Oı:ıııel ~' 
kat eylemektedlt· ct,ı Madaryıgı, ne ıoretle enlh yıpılmaeı iyi oldo~ono ooGçler komitesi ualarındın ıormuttor. 

'd .,ere ~· BHı delegeler, heeler komitesinin ııporona cOre sulh yıpılmaıının munfık olıcığını ıaylemlotlr. 

iM. Ltnlnof, enelA moharlplerden f tklr ıorolmaeını htrmle n bu ıektl da hı mülAylm görtllrek 

kabul edllmlotlr. 

nOn Afyon 1 ııoıt .,er 
ııOyleve çok~ J 

Istanbt1 
Italya ·Arnavutluk Ara

sındaki Muahede .. 
------------·~---------

Oraç Limanı, ltalya'nın Nezareti al
tında Bulunacak, Arnavutluğa 

Para Verilecek •. 
Belgrad, 23 (Radyo) - Son 

Arnnotlok Itılya mft11kerelerl 

oetlceılnde ıktedllen muahede 
l"rden bıhseden Poletlka gaze 

teel, bu ındlııma lle Aronut· 
loğun gazetesi, bo ındlıımı He 

Arnnotluğon Balkın dnletle 
rloe yıkınlıemakran •ugeçmft 

olduğunu •e Italyı'y• bağlan· 

dığını yazıyor. 

İyi bir membadan ôğrenll 
dlğlne gôre Arnnotluk ile 
halya 1raeındı ıktedllen mua· 

hedede IJUOlar nrdır: 
1 - Arnavutluk ordoıondı 

halyen maalllmlert bulunacak 
-ve or.)11yu çıhetıracıktır. Ordu 

talim heyetinin başındı bulu 
1>1cık olan bir ltalyın generah, 

11kerf heyet reisi ftn•ınıoı t•ı• 

yıcıktır. 

2 - Sıııana ad11ının mftdı 

11111 için bu adı tepeleri tıh· 

kim edilecektir. Oraç limanı, 

ltılya'oın nezareti ıltıadı moh 

tar bir ldıre tarafında mGdafaa 
eedllect; 

•utluğa 
cıktır. 

buna mukabil Arnı 
letııkrazdı bolooula· 

3 - Son zamanlardı kapı 

tılmılJ olan bfttOa ltılyın kato· 
ilk mektepleri yeniden açılı · 

4 - Bir Ziraat bınk111 ıçı 
cık. Itılyı tarafından sermaye 

konulacak. Ttltfta •nhl11ra ye· 

ntden tealı olunıcıktar. Petrol 

lmtlyaılırı genltletllecektlr. 

5 - Italya Arnnutloğı 40 
milyon liret tk:nz edecek •e 
her sene 14 milyon lfretllk 
yardımda bulunacaktır. 

Bitaraf 
Devletler Lo
karnocılardan 

izahat istedi .. 
Loodra, 23 ( Radyo ) 

Uluıl1r ııoayeteeloe dahU blta· 

raf de•letler delegtılerl, Lokar· 

no mleakıoı lmzalımıe olan 

dnletler delegelerinin kendi 

lerlne izahat •ermeleılnl late· 
mfolerdlr. Fr1011 delegeııl Pol 

Bonkur bunu kabul etmemlelr. 

Manevralar 
lsvrç Prensi 
Manevralaı·ı 

caktır. ____ , ___ Takip Edecek .. 
ltalya Tolon, 23 (Radyo) - Franaız 

Arnavutluktan dooınmaııanın birinci filosu 
mınenalara bıelımak ilzere asker mi isternifil? 

. .,. ıçık denlılere çıkmıştır. 
Roma, 23 (Radyo) - İtıl · İsveç prenel, mınnraları 

yan rf'lımlğ mehdlll; Arnavut· (Alçeryı) ıorpldoııondan takip 
lok.tan doğu Afrlkaaına enkt· edecektir. 
yıt yapmak ilıere b121 İt11lyın V J 
.aporlarıoın Arnnotluk llruan 81JZe ant 
ıarmı gtuı11:1erı ve ltatya'oın Loodra'ya döneceği 
Arouutlokıao aeker lıttcdlği 

Yunan 
----.·-·---

Parlamentosu 
Toplanıyor. 

Parla, 23 (Radyo) - Atiaı · 
dan bUdlrllfyor: Yunan parla 

m .. otosu, nisanın 6 ıncı ~nail 

ve Balkan konferanh da paı· 

kllyadıo sonra toplanacaktır. 

Bıohabn:Demlrclı, parlamen 

todao ltlmıd relyl isteyecektir. 

A ntl Venfzellıtler, parla men· 

ter bir kabinenin teeldUnl lıte · 

mloler n M. Drmlrcls'e rey 
vermlyeceklerfnl blldlrmlel4'rdlt. 

Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar 

• 
Gazetelerı tııt· 
Ne Yazıyor / 

23 (A·~) 
lııtınbol, ı•tt''' ıd c OJOJ I • 

noı Nadi 0 
08,o• o1 

Loodra koofeı• d• dl1 
1uıo •'' hatıra baıhA• e ef f 

Bond:n ooaltı ıenl ıtr 11' ı 
ld ır.t• • ,,11 

bnzaııına • , ,., ır•, ı 
81 •e Almaoy• u Ole• e ılf'. 
mıth. Şimdi BeJJıoaO d' ı 
olduğu gibi. 0 1~0llf fe

1 
tere harekete gel ,.o• 

1 
~ 

dra'dı bir koP eıat1~161 /. mıotı. O 11m10 go" t I 
benGz baetaoı•o•~~ell ll~l 
ruznamesinde e d• O d C 

ır · ı 
eleslnln bılll ~ 

01
, 0 :U' lb 

İnglll• bııtekl ,
0

,o ':,.• 
F11naa •e Jıılf• ı1oe ..ıd I 

•·abıre ,. 
neanı m~ '1' ' k • •o Alt0•01• b•z m• ç eoo• 
ısıl mee'eleyl btr tıt ı.ıl 

bak•01 111 
Franııs bao Atıo•of' ~ 

Loodra 23 (Radyo) - İn · lnglltere'nln r(fıOI el f' 
glllz gazeteleri, Ioglllere'nln ye· dı keadlehıe yı 11,tıod• e• 
ol bir teeebbftııten enel, Al Loid Corç'on e vı.t~, 
mınya'nın cnıbını nyı yeni gibi dönfiyordPğııOleıııl 1e 

ııenedeaberl de blf 11,I 
bir lekllf lol beklemek erzuııon· ~eo" b'' 
d d T l İngiltere daııof ı ol uğonu yazıyor. aym s, lhtlllf lır.la •"' 
beynelmilel mıntakıyı 11ker ,.• l' 
gônderllmesl teklif lntn kabul hAklmdJr. Sa~•~ ıııO 

Necmtddlo 1,ğa 1 

edllmfyecr.ğlnt. Ingllhı ef kArı (Yan hı yol) b•e ı•l 
umumlyeelnln buna elddetle Jflf ki: •eıeei"~' ~ 
muhalif oldo~oou tebartlz elli Lokarao OJ~9 ır•I•'' V f 
rlyor. de•leller keed 

1 
ıet• ı~ 

Deyll Meyi gneteslnde yız oop ~balledebll r y 0~" ı1•l 
dığı bir mık.lede loglltere bıı· yol da bodot· ı1or. 

1 nklll M. Bıldtln'ln ot\lu, Ver· letler ce.o:Jlye 1•0"'1 ııd' 
" b•ı•' 1 o • 

11yın yeniden canlandırılma9ına 

mahılefet n bu muıhedenlo 

Ioglltere ile mOeavl devletler 

ar111ndı yapılacak yeni bir akld 
ile df'ğletlrllmeelnl teklif etmek· 
tedlr. 

enelden tık•' t" 
f ormOllerl blÇ • o~" 1-1 
lara mal etJJJr.ğe oıııı0',, 

kel 1 
tıh bir hare 11eıf il ,ııı' ı 

Milletler ceıP ,0111~ f' 
ıoe• • 

aalAhlyet ye f••11 dt 
ıır• bl" ayyen arzu ılt:1 ııtl 

Şark 'ta bu teeekkJIOJJ .t lıJl" 
Tnrk"~ ır' 

123 Şaki Hnkô- Yeni mııkııfc::ıt'/ 
mete Dehalet Etti için ınuzıı1'(eô•'' )d• 

1 23 - ~ Anbra, 23 (Ozr.l) - DOr· lstanbo ' 
1
;c•'e'

1 
,de , 

(le e e ~ dilocft genel müft:ttlellğl faali· manya , oı•"er eı 

yete bıılımı~tır. Halk, btlku ıktl için OJ bir bt.1e
1 

mealo yeni teokHı'itıodan fe• · mık ftzere l'f bakkıudıkl haberleri yalanlı · gOnn teshil etmemiş .. 
yorlar. BrOketl 23 (Radyo) - Bel· , ................................................. .... 

çlka bıebıkloa Vıozellt, Lond· 

rayı ne gftn döneceğini ııylo 

kalAde memnuniyet gôl!termekte gelecektir. bte J ~ 
ve mtıfetlfşll~ln aldığı tedbir· M ll ı.~'ıJ 
lerl eevloçle breılamıktıdır. bıl ·11' ELHAMRA 

SiNEMASINDA TELEFON 2573 

BUGÜN MATINELFRDEN 

Yepyeni iki hakiki şaheser 
il iBAREN 

takdim ediyoruz 

1-Slioya l(aplanl(ız 
Şıı rak n şaşarar k seyredeceğiniz sinemacılığın bıklki bir muclzeei 

2 · HAVA KAHRAMANLARI 
Aşk, vazife, zevk, neşe, heyecan ve kahumınhk itimi 

Seanlara Dikkat . a - 6,15 - ~,15 de Bava kahramanları 
• 5 - 8 de Skoya · Kıplan kız 

Saat yediden itibaren birinci mevki ( 25 ) kuruştur. 

etmlt değllolr. 

Belçika baobıkanını bugün 
bHı Belçtka'ltlar tarafından bir 

mbhlara verllmU ve zecri ted 

birlerin kıldırılm111 lıteomletlr. 

Alm&oyu - Macaristan 
Buda Pctlf", t;j (Radyo) -

P•nr güoü 8udı·Peşte'de etil 
bin ıeyfrci huzu~uoda yapılan 

Almınya Macarletın mllli takım 
lar mOeıbak1eını Mıc1r'lar 2 3 
kızannuılırdar. 

Bir facia 
Londra 23 (Radyo) - Sko 

çlyıdı bir maden kuyoıonda 
f nf llak olrnuı;, hP.U kiti öt 
1nOıtOr. 

Bonon netlceııl ol1rak, cehalet Tedrisat oe:t•ı. 
yGıftn !len elmdlye kadar eekavete asılsız el) "'J/ 

3 (6• ıı"' sOhik etmlo olınl1rdan 123 Aokar• Z e~ırP •' 
klol bOkumete mGracaat ede b L 1 .ıtı 0ruııJJ 

1 
.. oO" .JI 

ıaaD ı., ı sıJ P ,, .. 

rek dehalet etmişler •e yaptık · trllt tedrisat 0 b•'' ~ _,. 
la11ndın pişman olduklırıoı lacığ• bıkkıodl 1,,.,ı~ it 
blldlrmlelerdlr. L baberıerlı1 hJf 

çı.ao ( tJV 
Israr ediyor ihtiyat 

Berlln, 2:3 (Radyo) - logf · Jl1tJtl}' 
tiz elçlslnln Von Norat ne~dln· Senenin . .,~e ııl 

1 J"l'" t' de nkl eon teıebbftaft üzerine; yen aftO e .!.feC I 
M. Bitler, Von Rlb~ntrop ve ~ • Ş g'' 
Von Nôrat bir Hal sOren bir orduda ı (Ô'tl} ~~ 

2:l I" toplantı yapmışı., ve nrllecek Ankar•• 
16

oe0 U 
cenp Ozerlnde gör6tmftelerdlr. zabltlerl010• dod• ıd 

d ot ~ 
M. Hhler. Lokarnocuların tek· günlerin e ",ıııc• ,6 
Uf lerlnl kabul flfm~nıekte ıs· rJnl uıectıur 0dıf' 

baııırllf 
kaoOP r r eylemlotlr. 



S·ümer hani{ 
Yerli Mall!lr Pazarının 

Yeni naklettiği bnynk mağa1auın hu· 
lunduğu mahal 

Kemeraltı Hükftmet 
Caddesi No. 36 - 4 tür 

'f elef on 3308 

~ aygı değer mnşterilerimize 

arzederiz. 

eıuı kotlulamı!Jlır. 

Sağda Bursa'lı Kadri, solda 
Girid'li Mdımcd 

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

Vilayet unıuml meclisi 
VllAy,,t omoml mecllıl bugfto 

toplıoarak yeni yıl bGdceıl 
Clzerlode mD11kerelerloe deHm 

edecrktlr. 

Fevzi Paşa bulvarı 
Fevıl Pıaa bulnrındakl IA

ğımın yıpılm111 m0011ebetlle 

Yo\bcdeııaoı ve Yorgancılar ee· 

nafı belediyeye gelerek oarbay• 

teeekkQr etml~lerdlr. 

Gördes Haberleri 
Gördu (özel) - Şehrimizde 

bınka memur mo1Ylnl Mebmed 

nımındılcl eıhıa tınfındın yı 

r1laum111 meı'eleılodeld taHlhi 

okndnıu. Y11dıklarım hakiki 
tin blllfında değildir. BAdlıe, 

11bıtac• teeblt edllmltllr. 

Alp A..lan: 
MGıtan·lk lhmlz'io yerine 

tayin edilen KaHba mQetıotlAl 
Alp Aılan grldl. 1ıe ba~lıdı. 
Doktor Mu wfa: 

Çıoakk.ale 111ylnı doktor 

Mustafa 'rhrlmlıe geldi, bazı 
tetklkat1au sonra Manlea'ya 

~itti. 

Bir ıeıkif: 
J11ndarm•)'• kartJı gelen ı:,yb 

yaylalı lköyandc!o muhtar ve 
bekçi ile bereber yedi klıl ıd · 
llyecrı tevkif rıdllmlıtlr. 

ram. 
Arkadaşlarım . 

1uk11Ap her , eydeo O tOndür 

hak, mftc .. rrcd bir anlayı~, ku• 

vetlo aolayıe tarzındao baıka 
bir ''Y drğlldlr. Kuvvet, mem· 
lekctln llerlyt> atılıvıuı, OstQnlO 

gGoü orada d11 tf'mln eden bir 

haktır. 

Türk gençliği! Cthıoın en 

büyi\k ba,ı olın Atatürk; lokı 
IAp kuvvetini dlıılnllnle, tedbirle 

kurmuatur ve bu suretle mem· 

ltkcttf' yeni euslar k:orulmuotur. 
JokılAp parılel olın Cumhuriyet 

Halk parıidolo alll okla göı· 
terilen prroelplrı 1 boı kal mı 
malıdır. lnkılAp, bf'r samın 

yQrOıneef lbını ~elen bir md 
humdur. Hn an, ihtiyaç olan 

yenlllklt>rl yapmakta bu Df'lll 

tereddut rtmiy~cektlr. 

Arkadaelarım; 

Yeşıımak için lokılAp pren 

elplrrlnl yeşıtaca~ız. lokıllp 
ne ll nıneliıllı!.. Karşıeındıkl 
köbo~ eserlrr doennc,.ye kadıır . 

TOrk g,.ncllAI, fokı1'bı r•p•a 
nf'lll, A tatDrk oolll .. 

BDıGo Gmhlerimiı ılıdrdlr. 
Artık kGf ıcı kafalar, medrree 
ler, tekkrler kalmımııtır. Ba•· 
dan eoora bu memlekete en 
uygun, en b6yOk tı lnkıllbı 
korumaktır. Şa tbld,nln lçla 

deki plyedeetıllo içindeki y11ıya 

unutma! 
BOytık Şef in, AtatOrk ona 

muhafızı için bir bnyuruk Hr· 

mlıtlr. Bloblr KublAy kadır 
temiz, aııll kınınıo 

rlnl ekllltmr! 
Arkadıılırl 

ce•herle 

Genç gö Jdeıloden I tllı ki· 
dar gGsel baıı kopan Kublly; 

ölmemlUlr. 
O bizim içimizde yaııyor, 

aembolftmGıdOr. Bışımııı göte 
dikerek hep beraber bağıralıml 

Ya111ıo Tnrk ırkı, ya111ıa 

lokıllp, yaeaaın AtatGrk! 

Dr. Şaht 
Kopenbı~ 2:1 (lbdyo) 

Almın • millt bank Hı nıQdQrCl 
doktor Şıbt, bugOn D11nhnar 

b'ya ~elmlıtlr. Bu ıeyahıtln 
buıod ve a•hti olduğu eôylea· 
melde beraber, Daulmarka'dald 
Almın ekalliyet fırkaları relı· 

l"rl lltı ttörDımftıtilr. 

-ITAVVARE 
1 

TELEFON 8151 
J~EMASI 

beri beklenen tamamen TÜRKÇE ı6zla ve oarlula bayok aark. opereti 

BABA 
Aylıardın 

ALI 
Meeut Cemtrlo enfet beıırlerlle ıGılenmtı: eıheııerler eaheaerl 

-----------
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Gnzel Söıe 

L 

Napolyon Bonap~rt'ı'ii Maceraları 
lldncl Kıım - NAPOLEON ve KLEOPATRA 
i LC t Mi 

Bandın fıııla blrşey btl· - Bu hoıoıta da hiçbir m•· 

Methi ve •. 
ti ...... 

İrfon Hazar 
Dün kaeapl•r içinden geçiyor• 

dı.ım. İhtiyar dostumu bir dük.kin• 
dı et pazarlığına tutatmuı gördüm; 

M. Mussolini; Siya i Ufuklar ~zıttJltl' 
za Göre Temizlenecektir, Dedi· , 

----------------- roı ;:ıılyorom, generalim. Yalnız ltlmat veya la bulamadım. 
t>ayan Fure, ~eçen aktım bazı - Şu halde, ılzıı g~re bo 
doetlarını görmek için çıktıı?anı bidleenln manası nedir? 

- Kırk kım~t• idare etınez 
mi? Diyordu, Koyun bu, kuzu 
değil ki, hadi ynıum, olsun bir 
kere, veriver. · 

Meb'usan Meclisi Dağıtılacaktır. M. Mııss0 
1 

ltalya'nın Zafere Kavuştuğunu Anlattı. 
ltalya 

l!ôyledl, ondan ıonra bir daha - Bu bAdleeye ne mana 
f;ÖrOnmedl. vertleceğlul ben de tahmin 

Camdan beni ıaoıdı. Dııartya 

çıktı. 

Yalnız mı idi? edemiyorum. Tahkikata devam 

- Evet general. etmekteyiz. 
Arabaya bindi mi? - En kı11 bir zaman içinde 

- Hayır .. Yayın gitti. Ben beni tenvir elmellılnlz. 

keodlalue re fek t etmek lıtedlm, - Bonon için c;•lıııyorum. 
kabul etmedi. Miralay gittikten sonra, Ne· 

- Pekli& .. Avdet etmediği polyon caeua Lefukarda aordo: 

ne vakit nazarı dikkatinizi - Sizin f ikrlnh nedh? 

celbeul? 
- Ertesi sabah .. ÇtınkG gece 

seelenmezee, ben kendisini ara • 

mım .. 
- E'et genP.ral.. Bayan 

Fore'oln diğer Parle'll bayan· 
lardan bir arkadaşının yaprnda 

kaldıgıoa bakmettlm. Birer 

birer Parls'll bayanları ziyaret 

eltim, ııordom. Bayın Fure 
hiçbirisinin nezdinde yoktu. 

Bundan sonra vaziyeti, sarayı

nızda polis mOdOrOoe bildir· 

dlm. Allah verse de znıllı ba· 

yanıma bir fel4ket gelmlt ol· 

masm. 
Napolyon bu mıh1m4tı al 

da tan sonra hemen aarıyına 

döndn. Casus ta beraber idi; 

fakat Napolyon yolda bir ke· 

lime bile konuımıdı. 
Sarıyı g~ldlğl vakit, miralay 

Lavor'n yanına çağırttı. Kırk 

yaşında bulunan bu çok zeki 

ve ıdık adam, Napolyon'un 
emniyet teektldtının eef 1 ldl. 

'Napolyon m\ra\aya: 

- !Hlrafıy ·dedi· bayan 
Fore'nlo ıeg yyilb ettfğiol hı· 

her aldım. 
- Evet gener11Um, bono 

bana bir kadın hıbf!f verdi. 

Hemen arattırdım fakat m11· 

leeef eo ana kadar müıbet bir 

neılce elde edemedim. 
- Acabı, aıl Arab'lar tara · 

fınd n kaçırılmış olmaıın? Akıl· 

larınca etlerinde bir rehin bu· 

londormak letlyeblllrler. 

- Benim kanaatimce bayın 
Fure, caeoaluğunon meydana 

çıkb~ını blBSetmlt veyabud çı· 
kacağından korkmuı ve firar 

et.ml~tlr. Bunun için Kahlrede 

aramak mloA11zdır. 

Napolyoo, c111osun ddtdnce· 

alol mıntlkf boldu fe: 
- Hakkınız var; dedi. Bo 

nun için miralayı yeni direktif 

vereceğim. 

~'akat birden flkrtol değlt· 

tirdi: 
- Lnor namuslu bir aıker· 

dlr; fakat bu I~ gibi entrlkah 

bir lete muvaffak olmaernı lb· 

tlmal vermiyordum. 
F.ieeen Nıpolyon bir kadın 

tarafından hlyanet ve ihanete 
uğradığını bıtkalarının ~ğren· 

diğlol lıtemlyordo ve caaua 

Lefakard'e: 
- Bayan Fure'nln izini bul · 

mağı ıfz Gzerlnlze alacıluınuı. 

Dedi. 
Neden olacağını kolayca tah· 

mio edece imtz veçblle, bo 

teklif k;dar caaoaon hoeonı 
gidecek bir teklif olamJzdı. 

Herif; timdi lnglllz batvektll 
l'lt'ln ve direkt~rlerden Barraa· 

ten batk• bir de Napolyon'on 

caıoıu oluyor demekti. Bonon 

için: 

- Generalim ·dedi· bana 

olan emniyet ve teveccGhGnGı 

daha fazla ltyık olmak için 
tzımi bir fedakarlıkla çılıeı 

cağım. Dedi. 

- Devam edecek -

- Ben itimi bitirdim; dedi, 
iaterııeo konağa doğru yürüyelim 

İki dakika biç konuımadan 
yürüdük. Bu ıaefer sözü ben açtım. 

- Hep ayoi ka1aptan mı ahı• 
veriı ediyorsunuz? 

- Evet, çok iyi koouıur. 
- Kim? 
- Kaeap .. 
- Bundan oe çıkar? 
- Nemi çıkar .. Beoi daima 

o dükkana bağlar. 
- Gene ean'at, gene edebiyat, 

ineat artık üstadım! .Bu, pazar da 
kaeap dükkanında da mı olur? 

- Olur ya.. Düıün bir kere! 
Güzel konuıan, cümlelerini ıau •. 
fatlandırmadao, lüzumıuı edebi· 
yatla ıüalemeden yalın bir çerçeve 
içinde sıralıyan bir dükkancı dü· 
ıün!.. o, gönlümüzle birlikte itima• 
dımızı ve kesemizi teshir eden bir 
artiıttir. Kelimeler ağzından dök.il· 
lürbn koyverirsin kendini onun 
eline. Hem, çok ıey söylemez o .. 
Az, fakat öz ıey söyler. Bayılırım 
böyle esnaflara doğrusu. 

Yınımızdan geçen bir gazete· 
ciye dostum hürmetle selam verdi: 

- Naeılsınıs be1efeodimiz .. 
Gazeteci, 
- Maaıaallah üstadım, maaı•· 

allah! Hitabile onun eline sanldı .. 
Yalnız kaldık.tan sonra sordum: 
- Çok hürmet ettiğiniz bir 

zat galiba. 
Bu sualime birden cevap verdi: 
- Evet, çok hflrmet eui4im 

yahut çok korktuğum bir zat. 
- Silrmet ve korkmak baokıı 

ba§ka şeylerdir zannederim. 8ir 
tezada düşmiyor musunuz? 

- Ne tezada canım? .Ben ııana 

açık birıey ııöyliyeyim: Benim en 
çok hılrmet ettiklerim, en çok 
kendilerinden kork.tuk.larımdır. Bü· 
tün atmalarıma ve bütün gösteriıle· 
rim• rağmen hakikatte :sayıf ruhlu 
ve korkak birisiyim ben. 

İhtiyar doıttuma acıyordum. 
Onun ağzından, hazan böyle acı 
itiraflar dökülilrdü. Kendiaioi de· 
minki menaumuza döndürmek 
iıtedim. 

- "Konuoma,. ya dair fikir· 
lerioizi söyliyoıdunuz, dedim. - Buna ihtimal vermfyo 

rom. Sizin son muvaffakıyet· 

lerlolz onları baş kalduamıyı· 

cak dertcede korkotmoetor. 
Böyle bir ce aretl kendilerinde 

bolımıyacı~larına eminim. 

--~~~~-.... ~~~~~- Saatini cebinden çakardı; 'öz· 
terine yaklaobrarak bakb. 

11Yerll haydudlara gelince: 

Biç tereddOd etmeden temin 

edebilirim, bunlar hiçbir hare · 
ket yapomıyacak bizden kork 

maktadırlar. Esasen bayan Fa· 
re'nln bir taarruza uğradığı 

hakkında en kOçflk bir iz bu. 

lamadık. 

- Şu halde, bir tuzağa dü 

eflrOlmOı, hile ile bir yere cel · 

bedllmlt oluyor. ------·· ANADOLU -

Yeni n~ri yat: 

Türkiye genel kimya· 
gerler kurulu dergisi •• 

Evelce (Ttlrklye umum kim• 

yagerler korumu mecmoaaı) 

adıyla Ankara'da çıkmıyı bıo · 
lamıt olan ve TGrkçeden bıoka 
bazı yazıları Almancı, Franıız· 

ca ve İngilizce olarakta neıre· 
derek kimya ilmi alınanda 

'fftrklyemlzde yıpılın çalıoma 
ve araşhrmalırı dtlnya ilim 
Alemine taoıtauya çalışın bu 

ilim mecmuamızın ikinci cildi· 

nln blrloct eayııı, lemi TGrk· 

çeleşmlt olarak çıkmıotır. 

- Evet, dedi; bizim kaaap 
dolayieile birıeyler ıaöyliyordam. 
Muhakkak ki k.onuıma ile ruhlano 
çehrelerini görebiliyoruz. Muvaf fa. 
kıyetli barıılarda, bizi ıaıırtan 
aıklarda ve milyonluk davalarda 
daima gilzel ıözün keskin yüzü 
meydandadır. Beoco, bOyük iokt· 
llplar yapan bir devrimci, kioverler 
fetheden bir fatih herıeydeo önce 
bir ıöz san'atkin, harikulade bir 
hatipdir. 

Roma, 23 (Radyo)- BugOn 

bfttGo ltılya harb feQlatlerl yıl 
dôndmftntl tea'h etmektedir. 

Bu mftna1ebetle bOtilo kor· 

porosyonlar ve bQtün fıc;let tef 
ldliltı hareket halinde idi; Ka· 

pltol de façlzm mareı ile teze· 

hftrata bıtlanmıtllr. Ve Moeeo 

llnl girerken bcıyok tezahürat 

yapmıelardır. 

Fec;lst pıırtlel ikinci katibi 

omam vekiilete 
- Anol! ( bezırız demektir) 

diye beğırmıetır. 

Bu mQnHebetle M. Muaeollnl 

bir nutuk lrad etmiş ve: 
cı: Barb zamanındı oldoğomozo 

uootmıyınız, v., bir devlet lçln 

bo vaziyet, vaziyetlerin en 

mOtktllil demektir. 
"fakat bagGo ılze 52 dev 

letln blrleeerek aleyhimize ha 

reket eulklerlol d11hs mühim 

ve gdç blreey olarak bildiririm 

Yalnız Qç de•lctlo A voetnrya, 

Macaristan ve Arnavutluğun bn 

karara lıtlrak etmediklerini, bl'· 
haaeı isimlerini zlkrederelr bun 
ların medeniyet validesi olan 

İtalya 'ya karşı zecri tedbirlere 

lttlrak eylemedtklerlol UAve 
ederim. Banlar, barbar 8ıbeş· 

lcre karşı bize kôtdlüğil dil 

IJOnmedller. 
"Bu bir hildlaedir ki, tarih 

bunu kaydetmeden ge~mlye · 

cektlr. 
işte bu feci vaJiyet ~e taar 

ruz broııında menafltmlzl md 
dafaa mecburiyetinde kaldık. 

Bft.lftn kuvvet membılırımızı 

kollanarak bunları hep lktlbam 
ettik. Askerlerimiz zaferi temin 

etliler, bugOn moıafferlz, mem

leketimize geniş topraklar UAve 

etmlt vnlyetteylz. Bu zaferler, 

bize mukadderdi. Muzaffer 11ker 

~~~~----~--~---
Diyerek bitirmiş ve tlddetll 

alkıelar arısında V enedlk ura· 

yıne gltmlvtlr. 

...ılt~ 
GJe"' 

Bundan makeat ııı•~ 
korı•' 

dahili nlfakıan fl•~ ıı 
Bunda tamamen dl

0
"

8 
ka •' 

Bu lulhattan bogoıı 
f Balk ta Venedlk meydanına 

döomü1J ve Muıeollol'yl balko· 

na çıkmağı icbar r.tmlttlr. 

zafer doğmottor. bnı 
ne fe il ' 

latedlğlmiz ollll Jıt· J1,, 

M. Mu88ollnl balkona çıkın· 

ca tf'lkrar alkışlanmıt ve: 

- Ooyedl aene evel, halyın 
vatanperverleri bftyftk harbın 

felıiketlerl aroeından c;ıkarak 

Milano'da bu tevktlAtın eeus 

hl dııf •''' ltılya bunda ese •I 
errecıe ı~' 

dan öteıl bizi ı d• b Jı 
fıJkl•' ~"' etmez. Slyaei o leO'ce 
teaılı 

arzumuza göre 
l ,, 

Demlçtlr. ddll pt 

M ueeollol dliltea 

larını kurmuşlardır. alkı~lanmıştır. ı 

V enizelos'un Cenaıesı 
Atioa'ya Getiriliyor·· 

------- --- ce~e 
Büyük Merasim Yapılacak '7e , 

Atina'da Teşhir Edileceli:~ı· 
eGJtlp ı 

Atloa 23 (Radyo) - Kouduroyotl ve Jpsoro g f ,ı,cJ 
(Bognn) Brendlzl'ye gidecek ve Veobelos'un ceoazeel~1191d• f 
Plre'yo gltlrecek erdir. Venlzeloe'on cenazesi için }J.l ceee

1 

ıembe gftnü bayak kllleede ruhani ayin yapılacak ;l~ece~ıtr 
eembeden cumart,.el akşamına kadar halka teeblr e 

Cenaze, bundan eonra Glrld'e eevkedtlecektir. g6ttı l(f 
İıtenbul 23 (Özel) - Atlna'dan haber verlldlğlPe o(IJ•11e 

kralcılar müteveffa Venlzelos aleyhine bQyük bit P 

mışlardır. 

Japon Başbakall169,ı 
Japonya ile Rusya Arasıııd11 di· 

Çıkması lmkinsızdır, oe ııııo'' 
Loodr1, 2'1 (Radyo) - Japon ba~bakanı general ~ 

laglllz gazetesine ıu beyanatla bolunmuıtur: l(tlkjO 1~ 
- Japonya ile Rusya arasında harp çıkması o• atıl'° E''.f 

Çftnkft Japonya sala barbetmek nlyeılndtı değildir· ,01o t 
werkui Aaya'dı ıükuuon teslıldlr. Jtponya, M1

9 

0,~11' dıJfll 
mlk nizamını bozacak eoayıl karışıklı klırı kare• 1 

Alman HükôIJletı .• ı 
tıı" 

terimize ıamlmi ael6mlır sunarız. Elindeki Hisse Senetlerini f ıı 9 
JI~' "Zecri tedbirlere rağmen, 

va1lyetlmlz mQkemmeldlr. Mı· 

amıf lh buud•n ıonra lktıeadi 

11hıdı kendimize lıtlnad zara· 

retlndeylz. Biz, bu elim tecrtı· 

beyi bir daha yapmak f lkrlnde 
değiliz. SaneyUmlz bundan böyle 
yeni bir cephe cızerlnde inkişaf 

. edecektir . ., 
Demlttlr. M. Mnııeollnl eôz· 

lerlnl: 
- Mllletln yaptığı fedaklr· 

hklar, bizim için çok müamlr 

olmuştur. Elde etllğlmlı tecrtı· 

beler Qzerlne m~cllel meb'ueanı 

tamamen l&ğvederek yerine 

fıçlst tetkll4tı ve korpor11yon· 

lar milme111llerlnden bir meclisi 

ikame edeceğiz. 

lıktan Mı Elden ÇıkatJl de' 
l 5001 ,eO 

Berlln 2:3 (Radyo) - Bavaatın: Granlktek bı8stı t 

oyuncağı fabrikalarının htıkumetln elinde buluna
0 b,ııo 0 

d 
es ese ' 

e eatın ahnmıe ve fabrikalar bueQei bir mO eıdl~I t f"_ 
miolir. Bunan, olddetll para ihtiyacından Heri g ııt8' o 
maktadır, Fabrika aahtbl, hdkftmetln elinde bol0"8011ıgl ~ I~ e 
lerlnl gene hftkumetln aon ilç sene zarfında eıpıır 1 
mıt bedelinin kin ile elde etmleılr. ~f l~OI 
22500 Kişi Açıkta ve 3()0 

1 
' 

Dolar Zarar Var-· ~111 I 
Nevyork 23 (Radyo) - Son .eeyldplardon 2z500 ıl 

k 
~ 

almıştır. M ddi zarar 300 mllyou dolardır. tlt1'e ~ 
Nevyork, 23 (Radyo) Pınelllvanya'dı solar çektıefıeıııt,ıJ 

Çin Çlnaçl ile diğer b' r şehirde vaziyet vebarııel kt!I )eJJ• 

Gfinlfik Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
Haydar Rfi~dd ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yuı ioleri 
müdfirO: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 

İçlode (TOrklye genel kim. 
yıgerler kurumu) non tamim· 
lerlndeo iki makalede, iki orl· 

)inal çal~emı ve (ln1&n gıda11 
ve eıbhıtl, hayHn gıdaaı ve 
eıbbıtl, nebatat gıd111 ve aıh· 

Konuıorken seslerin toolanna 
dikkat ederim. Soalerden kimisi 
ince, seyyal ve mütevazi'dir; kimisi 
kalın, mağrur ve oturaklıdır. .&.i· 
misinde ya mabet, veya eaatirt bir 
mağaradan yahut ta derin bir ku· 
yadan gelen tok fakat ebediyeti 
anlatan bir atmosfer Tardır. Ses ve 
konuım• ekseriyetle insan karek· 
terinin aynası oluoyr. Ah, güzel bir ••-•••••••••
hatip dinleyememek betbabtlığı! büyük hatiplerle, kültürleri ve in· 
Atik dovirlırde hitabet pazara io· kılAp heyecanları geoit artiatlerle, 
miıti. Bilinin ki o zamanlarda yani güzel konurucularla mümkün· 
aan'at ve edebiyat fazla süa ve dür. Eskiden iyi konu~aolara cBü· 

Fransız Dışbakanı Ne Sö)
1 

,,, ot; 
r1~11 ıt 11 

Parla 23 (A.A) - M. FJAnden radyo Ue J.JJJr ,e~ııf 14~ 
len bir nutkunda Almanya tarafından vAkl ol•~ ~ol 0 ıl 
d b 

bıf ı.lt 

İzmir İkinci Beyler eokağl 
C. Halk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Y abanoı memleketler için senelik 

ıbone ücreti 27 liradır, 

Beryerde 5 Kuruotur. 

Gnon geçmiı naa°i:tar 25 kmôoıur. 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

bati, genel kimya) bôUlmlerlne 

ayrılmış olır1k mohtelJf Uloı 

dergilerinden çıkarılmıf ylrml 
iki yozının OzQ vardır. 

Bu yüzden, aayıeı 60 koroe 
ve ıboneel iki Ura olan dergi, 

yalnız kimyagerler için de.Alt, 

ayni zamılDdı, kimyanın çok 

geoit olın alanına yakındın ve 

uzaktın llgHl meıleklerde çıh. 

şan ilim adımları için de fıay· 

dalıdır. 

Derginin adreıl: Ankara 

poetı kutoen 50 dir. 

ztnet değil; bilAkis knnetli bir yücü> derlerdi. 
ihtiyacın mahsulüydü. bir alıı·veria Bi:ı: gerek içtimai ve eiyaei, gerek 
metaıydı. aan'at ve edebiyat alanında hak.iki 

Konak önüne gelmiıtik. Üs· büyücüler bekliyoruz. Ey ilihi söz! 
tattan ayrılmak zarureti vardı. Son Ey itıihi koouıma! Ey ~ilfıhi ean'at! 
olarak birıey daha sorayım, dedim. En zehirli yılanları ininden çıka· 

- 1zmir'de güzel hatipler din· rao. eo azgın kaplımları oldu~u 
lediğiniz oldu mu'! yerde mıhlıyan ancak eeoin eibrin· 

Elini dudaklarında gezdirdi; dir. Sana bayılıyorum!. 
- Ueup ettim; dedi, onbea - İhtiyar dostumun bayılma· 

yıl içinde ancak iki kiıi. Biliyor· ııodan korkarak. onu iskeleye ka· 
musun, biziın memleketimizin ne dar 'ötO~düm. Kareıyaka vapuruna 
çok hatibe ihtiyacı vardır? Devri· iki dakıka vardı, Biraz daha 
min en kuvvetli umdelerioi yığın çene çaldıktan sonra birbirimizden 
içinde bir iman haline getirmek, ayrıldık. 

u~u gl l kabul veya reddedlloıesl lAzımgeleD 01 " 
eöylemletlr. Red halinde, dört Lokarno devleti ye rdl'· ~' 
d 

ekle !it f 
en sonra derhal mftşterek bir harekete geçec b• ~-
Franea'oın muahedeleri lbl4l hareketini mf1

88
lJl' ,ıııl 1,C deCet' 111 

yacağıoı ve buna mınl oloumısınde az ısrar e d•'"' 
çok aldaomakıadırlar. Fransa snlh leılyor; fa"

8
' 

8 

i-' 
nl de beraber. be~ 
M. Flindeıı'in Nutku ve (Jıı il 

" bbilB'' ~-tan ın izahat Teşe "' ,,,v 6 
ıe'tt~ " 

Pırlı, 23 (Radyo) - Bıbet hft.kumetl, far d1J00~11,ı~ 
Flanden'ln mecliste bıbeet1fğl Streza cebbeetoe 1 lJtlf~ j 
ltılyın mohoeemıtına eo1ı verileceği bıkluods~I 0r e 

fında Fransa hQkumetlnden izahat letemeğe ıoeo> 

Fa 
ÇQ 

-
.de 
Ço 

ile 
de 

Seı 
f 

bu 
du 
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it al ya · Macaristan Ve 

DENiZ KRALLARI 
• Yazan: Gök bıyrak mOelllfl L,on K•hftn 

bGt- Bo Rlörne göıterllen bu 
il Dllkabul nazarı dikkati ca· 
.. ~iri. Halbuki bana eadece bir 

81 
bablar hayrolıun!,, Dediler! 

Gra •enden ceıur, benden 
•kılla b d ' en en zengin midir, 
"•kıp Dedi. 

trkımııdan bir ıetı: 
Fı~t Bayır, Baateyn, dedi. 
C:laka o, mıbutl1rın göıdeıtdlr; 
t tlmal halkının lmpara· 
orlırı k l • rıllara ve kardinallere 
•rıı 

1 t•mplyouodor· mıbotlar 
ot b ' 

., L •rbından ıonra gökleri 
1"'•cıkl •la ar ve Blörn'I yanların• 
:klırdır! Dedi. 

d• er ikimiz birden uJ 11ya 
uadflk. B 

lata • Doları ıl\ylftyen Valo· 
ki• •eıl idi; fakat biz bltblr 

18
8
•eyl görmedik. 
llteyn d '-k ıyı~ını yere vor o, 

k ıt hlçb1rtey ıöylemedl· ben 
enctıııne: ' 
-vıkı 
ded' ng Bıeteyn, Keıll'Jn oğlu, 
. •18 F Çalı; • ôroe, ılmıll garblden 

orıcı:~k olmakla beraber, ben 
lerı 

81 
°, ouııbur demir ıahll· 

d11yd ör nanden bıhıedlldlğlol 
1'"d 0111· Clhın, bir etinin ol· 
'•k l~ını t11dlkte mattef lk idi; 

il tl111 il ile b 1 n hıngl kahramanı 

deıu:~! ölçltUlğGnden haberdar 

8ı11e b JD ını cnab nrdl: 
- 8 b ••bUJ 1 erin ol4ua ki demir 

eri 1 1 b kiti il " 1 lr muhitte iki 
lir· b e henGz boyölçaımemlı 

' uoı d ttpn K. ar an bf rl ben, Hae 
lırı etllıoo, dl~crl de Slec'ln 

01
10 

~· benim, ailemin d61mını 
Sldrlk)ıgtrlg (G1rb tarihlerinde 

q tir, Dedi. 
eaaa ö •dırnı 1 ~ana bhlrlyoıkeo 

filo b •rıhdan Suderö'yG Snö\ 

dQk, ~de do~ro kootuğanu gör. 
•ınım: 

lkt- BIGrn'Go arkHıodan l 11te 
•el hl " 

be r f llo da hı g'llyor; 
Yıı buru 

lf1an nan arkae1ndan ~ö· 
clrıg Yor, Ôode iki bftyllk barb 

OQQ t d bayrılı; ar, lreklerlode luzıl 
8 •ıllınıyor! Dedi. 

L.. •ıteyn b ue11 d uruna doğra koıta, 
ro._

1 
e ırkı11adan koetum. Ba· 
'•tınıdan halkın· -e . 

Se1•11t S~ Slgtrlg'ln kablleıldlr. 
fer d gtrlgt (Bu lılm muzaf. 

hor ;:~lı:tlr) boı geldin meı 
do~ok. ng! Diye begırdığını 

"teyn: 
- lırt T 

"'" hl onald dedi· Valo 
btr lı :e dan ıkıam ı~yledlğl 
• •-.llı:ıt11 . şı '••ı1ad k r. mıl adımları 
bora. 

1 1 krıl H larl'lerln 
il ,, lopt d liral aa ıgıaı •örlyoruz. 

•r, ı l " 'fıe'dea b Yrı mıyacıklardır. Fa 
1t1a, it aradı yılnıa ıea nr· 

•• hl d KGeterdı mı ım oldağana da 
Qaaglı1t rn. Eger een burada 
boıo80 bir meı'ele balll için 
l '••n b • e ''-rt • en de birçok meı 

• D bıllt t 1 "'in. Se ç D bulunmakta 
lent ,,: 

1
bent arkala, ben de 

8 
1 ırım! e .. 

il de: 
- ı.,. e 

•erdim 
8 

ııtt·ya, diye cnap 
clef ı ~d enim ıeyıbaılmla he· 
btr fır .. ece ticaridir. Mıamdlh 
lı:ı~ırrn 1 çılttıgı tıkdlrde bunu 

1Y•ca~ 18etlı:Une da •mı te bir abmık 
bU •ala11a t111eyeceglml de tı · 
••rıne bl ıt balaauyonaa. Ce· 
d•r11ı\ 

1
' ıergClzettiadea uaak 

.., ıterlaıa! 

•••g Ut 
IDıa 1e1aı ecllı) loplaadıgı •• 
Aı111 , • yıaında yer alıca 
d e lentaı b e eeeaı e lrllk hareket 

elD. 

- 8 k gibi ' iki bir tlmal aclemı 
koaı,;:. IOJll7oraa• • Fırnı ............... 

6 -
edelim. Ben kendi adamlarımı 
toplarken ıen de kr.ndlnlokllerl 

topta; adamlar1nı dı, kralın 
meclis ıoplayacığı taıın eıra 

fıoa gelir! 
Ben adamlarımla, kararlıetı 

rılan ghdğlm vakit, Blörn ve 

Slgtrlı'in Vlking (Korun) ları 
nında sabile çıkarak iki kol· 
dan Uerledlklerloi gördGm. 
Hepsi de ınaı ballıları, ltılaç 
lır, bıça~larla ııllihlaomış, znh 
larım giymişlerdi. Bir kısmı 
ok ve yay, bir kısmı da harbi 

taııyorlardı. 
YOzQmfl de ortadan örten 

zere haılığı gtyml, olduğuma, 
kalkığı beraber aldığımı hiç 

plımao olmadım . Adamlanodııo 
aça de çengelli ııpkın ve iki 
tarafı keekln geoit kılıçluını 
beraber getlrmlılerdl. 

Danimarka kralı Erik God 
vlnıon ve Noneç krahnın oglu 
Herald, Gç çınarın dibinde bu 

oıurmoılardı. ıuPf yerleı f ne 
Kabramanlın, 

ktmlel oturmot 

da idiler. 

klmlıl ayakta, 
halde yanların 

- Sonu Var -

Koltorel 
Başarılar 

Denizli (özel) ilimizde 

iki yıldınberl aftrekli çalııma 
larlle değerli bı~arılar t!lde 
fiden külıür dayreııt batında 
lnlulipçı, kllhOrcll ve enerjik 

bir kOll6r dlrekıörCl bulooma 

elle iftihar etmektedir. Bu iki 
yıl içinde birçok kaeaba ve 

köy okollarlle köyla çocukları 
yatılHn açılmıt •e bu kadar da 
okul kurağının ıemelltrl ali 
larak bltlrllmeeloe gldilmlıtlr. 

Bu meyanda mektepçlllk ala 

nında olın bu hareket ve faa 
llyet erlik ve idarecilik alanında 
badz bir ıurette keudlol göı 

termektedlr. Ôğretaıen ve ta · 
lebe kadroları artııı da gene 
ba baıarı n ıarekll enerjinin 

mahıulGdar. 

Bu ay da ilde yeni bir kal 

tftr ocağının bacaıını tauarme 
ye munffık oluyor. Bu iki 

yıl içinde baelaaarak ıimdl bl· 
tlrilmlt olan tam deneli ve iki 
kaıh bGyftk plana göre yapıl 
mıı olan Da••• Uçtelnln Kızıl 
cabölak kamuau ok.alonun açıl· 
ma töreni 21 Mart 1936 gcıoa 
yapılacaktır. Bu mcın11ebetle 
kGltar dlrektörtl Ziya Boyacı · 
o~lu ilin ileri gelen klltGrcG· 
lerlndea mtlrekkep bir kuralla 
K.ızılcab611ğe gidecek n bu 
ıeık ve de•rlm yuHıınıa dı 

kap111nı baearıcı ve h6nerll, 
daha doğroıo verimli ellle aça· 
cakhr. Ne mutlu ki Denizli ill 
faal •e enerjik bir kGhGr de 

mınına eahlptlr. 
BergGn lllmlıde yeni yeni 

kGltGrel nrhklar yaratan dl · 

rektör Ziya Boyae10ğluna açtı*• 
bu ııık yuHları ve bu yuH· 
larıD çat111 alaındı Cumhuriyet 
ve tnkılAp çiçekleri verecek 
Tlrk ynruları payın1 alkıılar 

ve tebrik ederim. 

Evlenme 
Taccardıa Bocaaade H11ao 

Tahıla'ln kızı Mellbı Tahılo'le 

t1aınmıı geaçlerlmlıden Ferid 
Sim11r0Ala'aun alddlerl, dan 
belediye dalrealade birçok doıt· 
larınıa ba•aru ile icra kılın· 

••tllr. Geaç çifti 11mlml7etle 
kad.a..., ..... ,._, dilerls. 

l'ııkarıda K. S. K . kale ine gol, aşağıda Altay Demirspor 

nıaçmdan bir irıtibr .. 

K. S. K. 2, Göztepe 2. _, ______ _ 
A'tay 1"'akımı Oemirşpor'ıı Büyük 

Zorl oklarla Y eııehildi. 

Üstte K.S.K.?lı:Meli~t]•.bir sıçrayışla topa kafa vumyor. 
Alııa lıakem sabri, lisanslurı t<.'tkik <.'diyo:r .. 

Pazar g6na ikinci devre lik tay takımı; mohıkkak: mağhlp 
mllsabahl1r1Dıo en hareretll olarak 11badan ayr1lacaktı. 

bıftılırındın birini dıha geçir- Oyonun baelaogı'\'odan nlha· 
dik. Buı gGıeldl. Trlblnler yetine kadar biklm oynıyan 
ıpor merıakhlan ile dolu idi. Demlrapor'lulır mubaclmlerlnln 

İlk oyun Burnnı·Şarkıpor la· beceriksizliği yftıClnden böyle 
kamları anıında geçti. Burnın netice alamadılar ve Altıy'h· 
takımı oyunun blrlucl dnreeJnl ların kendi kendilerine attık· 

hlldm btr oyualı l·O galip ' ları bir gole mukabil Ud gol 
olarak bitirdi. İkinci devrede yldller, ıabayı 2 - 1 mığltip 

dahı anlayıolı oyoıyan Şarkıpor· olarak terkenller. 

lalar arka arkaya 2 gol ıttı· Sıra gGoOn en mOblm mCl 
laraı da Burnnı'nın bir gola· ııbakasını gelmlıtl. K. S. K. 
ne daha mınl olamadılar. Ve 
oyun 2 2 berabere bitti. Bur 

nna ~arlupor mıçını Alııy 
Demlrepor karıılaenıaaı tıklp 
etti. Oemlnpor tıkımı leabctll 

bir kadro ile çtkh. Altay Do 
ğandın, Eover'den ve Cemil 
den mahromdu. Bllbae11 orıa 

mfidafl Eove4 'in nok11olığı Va· 
babın maruf durğunluğo •e 
oyanı ıdetl ıeylrci kalması 

Altay takımını felce uAratll. 
Demlrapor tıkımı daaka oyunu 
ile ihmal edllece~ bir kuvvet 
olmadı8ını lebıt etti. 

MGdafıa11 kadar muhacim· 
lerl de mnaf fak olul.rda, Al· 

ve Göztepe takımları ea kuv· 
vetlf kadrol.rı ile çıkmıılardı. 

.Oyunun dörd6ncft da~lb•ındlD 
itibaren tam bir blklmlret te 
ılalae muHf fak olan Göılepe· 

iller; K. S. K. nıııf ıahaaından 
hiç ayrılmıyorlardı. K.. S . K. 
tıkımı oyunu açmak için bl 

tGn kudretini earfedlyor, fakat 
bunı hiçbir tGrla maHflık 
olamıyor. Göztepe'ntn madı 
faaeı gtızel yer ıutuılarlle .K. 
S. K. mubaclmlerlne fıraat •er· 
mlyor. Bllba11a Abbae'ın 11ğ 

hat mevHlndekl rota n bir 
tatuıa K.. S. K. aol tarafını 
lalll.&IDlle muattal tulyete ge 

Avusturya Anlaşması • 
M. Mussolini, hu anla11manıo ~iya et Alemi 

için mDhim hadise olduğunu söyledi. -----· Romı, 23 (Radyo) - Hanı kOltQrel mQnaıebetler aııml 
muhabiri blldlrlyor: bir tekilde lokltaf etmlt •• bq 

Mu11ollol . Şuılng . Gönböı mClnaeebetlerln ebedi oldDIQllQ 

milzakerelerl hararetle deHm göetermlııi. 
etmektedir. Bugan yrnl anlat Demlttlr. 
mı!ar lm11lanacağı ve 9J4 mu· Diğer delegeler d-. ayni br• 
ahedulnde muallaklı kalmıı ılyatı ~öııtumlılerdlr. 

M. Mu11ollnl: olın üç devle~lo ılya1al vtı eko 
nomlk mes'elelerlnln bılledlle 

ceğl ııanılmıktıdır. 

Aocık resmi ırbliğln kaleme 

alıomaeında, A•uıturya "' Mı 
carlaıan bııbıkaolırı araııında 
rıolııal oaıar lbdlA(ı urdır. 
Macuiıtan, AlmanY,• ile yıkın 
lık lftıımrkı,., A vuııturya hr, 
k ilçOk tılllf devleılul He mil 

oaaebatın arlırılm11ıoda hrar 

etmektedir. 
Roma, 23 (Rıdyo) - Bugftn 

Avuııurya Macarlııan •e ltalya 
ar11ıodakl aılaıma Muı!ollnt, 
Şuotng ve Gömböı tırafından 
imza edlleeelıılr. Bu uılatma 

ılyaei ve iktlıadldfr. 
Roma 23 (Rıdyo) - M. 

Mo11ollol daa Avaıturya ve 

Macar delegelett ıeref lerlae bir 

ılyafeı nrmlı n: 
- Sisi ıelimlamak:la ıeref 

bulurum, yapılan ualıtmaları 

mıza hlmıdım bGyClkıar; ban· 
lar ılyaeet Aleminde bGyök bir 
hldlıedlr. iki ıene lçlade Clç 
de•letln ekonomik, ılyaet ve 

tirdi. Hugao K. S. K. ıo en 
f yl oyuncusu Mellb ıe bozuk .. 

Merkez muhıclm mevkllnde 

Ahmed te muvaffak olamıyor. 

Oıklkalar ~r.çiyor, Gözt,.pe tı· 
~ımı bGcuo.larıaa denm edl· 
yor, fakat netice aramıyor. Or 
ta muhacim Muzaffer'ln çelıd~I 
ıtUler ya dlreAI yalıyor, yabud 
da kalecinin elinde kalıyor. 

Dnrrnln 42 iacl daklkaııoa 

kadar K. S. K. n111f 11ba11 
içinde oynıaın oyun birdenbire 

Göztepeınln kaleıl ôofloe geçti. 

Ve K. S. K. takımı 11Aıçık 
Mehmed çnoıon ay•A• ile bir 
eayı kn1Darak devreyi 1-0 
galip blılrdl. ikinci dnre bıı· 
ladığı aıman Göıtepe tıkımı 

birinci dnrede oldola gtbl, 
fakat daha hlklm bir oyaa 

oynuyor ve beıiacl dakikada 
beraberliği temin ediyor. Goı 
tt'pe'aln bu gollnden ıonra 

K.. S. K. takımı arka arkaya 
•Adan birkaç akın yapdıy• da 
netice değlımeyor. 26 ıncı da 
klkada G6•tepe Ani bir hDcumlı 
pen1ltı kazandı ve oyunu 2 1 
gıUp va1iyete getirdi. 

K. S. K. Göatepe'nln bo H · 

yısını, 35 inci dıklkadıt Urlı'h 
yeni bir oyuncunun ferdi akı · 
nındı çıkardıA• golle mukabele 
etti. Oyunun ba kıımındaa 
ıonra Göılepe kaleclılala topa 
elde tutmak, 18 yarda çlıglıl 
içinde jeıı yapmak H topu 
kaptırdığı bılde ıynl ıeyl tek· 
rarlımak gibi hataları gGrDID· 
yor. Buna garlb balaa Gö•tepe 
takımı, kalealnl muhdaaa için 
tam mile mCldafaaya çekiliyor 
n oyun da ba ıuretle !I 2 be 

raberll~le bitiyor. K. S. 1.. ta · 

kımı GGatepe'nln teknik oyu· 

nana karı• bogln biç oynaya· 
mıdı. Goa~epe takımı lae Si· 
leymın'ın yerine Yuıuf u koy• 

muı olıaydı 'e dıhı aalaımıı 
bir oyun çıkar11ydı oyuna bG 

ylk farkla kazal!•caku. 
Yersiı: bir ht2diıe: 

Oyunun bltmealadea aoan, 

Gô•&epe kulClbOadea bir At, 
kaleci Mabmacla tabde etti. 

..Auopa bu ualeımıoın ıe 
ılrlerlnl bl11edec,.kılr. Homa'd• 
geçlrdl~lnlı ~ftnler, mllletlmlaln 
arsueuooo ne kıdu ııamlml 
olduğunu ıtze gö&trrmltılr ... 

Dlyt.ıek aôıQnQ bltlrmlıtir. 
Vaılkan 2:\ (Radyo) - A•uı 

turya baıbıkıoı '" berlclye 
bılr.ım A•uıııurya'oıo Veılkan 
rlçlılol, l'tlacer batbakaaı ile 

hariciye bakanı da Macar 1efa· 
rednl ılyaret etmltlerdlr 

Hulki elçlıl kardloıl Paçe 
llyl alyaret edeıek 45 dakika 
kadar buaber kalmıılar, Vali· 

kan'ıa baıı meıbur kll11elerlnl 
geımltlea •e pıpı ıarafındaa 
bftyClk kataphane Hlonande 
kabal edllmlılerdlr. Bu ılyareı 
25 dakika ıarmaıUlr. 

Roma, 23 (Radyo) - Muı· 
aollni ile Maur bııbakanı G6m· 
höt ve A vaıturya batbakaaı 
Şuınlng ara1ıada bogCla aç pro· 
ıokol lmaalanmııtır. UunlardAD 
biri ılyaaal, diğeri kQhGrel H 

öbftrft de rmoııomlk mu'clelf'r 

içindir. 

O d• Qzrrloe btıcumla moka· 

helede bulundu. Bnnu gört'D 

Göztrpe kııpıanı lhHı, ıerl 

b\r mftd11balt1 y11p1ı. Bunun 

(lzerln1' de K S. K. 11olıçı~ı 
Şnlr.et, Uıklr.ı'r bGcum eni. 
u.ık ıoplaodı, orıalık k•r••"· 
aabıla ite el altı H beyreıalı 
bir oyuaaa nrdlAI •nkl de 

berbad oldu. 

Halk sahasında 
Ayal kolGplerio R. ıakımlara 

kartıl•t"· K. S. K, C,öztrpe•re 
4 O, Ahıy Oemlrepora 6 l p· 
llp ~rldllf'r. Bnrnav• Şarklpor 
karıılaemaeında Şırklpor ııkımı 
grlmedlğloden Born1Hlılar 18· 

remonl Ue oyunu kaaandılar. 

1'ekaüdler maçı: 
Seremoniden ıoara aahıclt 

me•cod ıekald oyaacalardaa 
bir takım tetkll edilerek ıpor 
mabarrlrlmialn bakemllll al· 
tında Burna•• gent; ıaln9'1le 
kartılaııalar •e ylrmleer dakika 
iki devre y•p•laa bu oya•• 
tekıaGder 2 S b11ndılar. Ba 
oyun umumiyet itibarile çok 

rğlencell ve kahbbalar içinde 

geçti. 01on1 lıtlrık eden te· 

kaGdler ıanlarılır: 
Kılecl 811aa ( 9 EylGldea ) 

madıf ller, Barnnadın BClıDI 
Kemıl, A. O. dan HaınD, haf· 
lar Birlik gHetealaden Necati, 

ıpor komllealadea Ahmed, De· 
mlnpordaa M,.hmed, muhacim 
ler, Demlreporclaa Sadık, Maı· 
tafa, it. S. K.. dan bıkem Eıaı, 
.&. O. daa Muıtafa, gareı be 

yeılnden N art. 
Halkevi likleri: 

TekaCltler mıt;ıadan ıonra 

halke•lerl tıkımlarıaıa Uklerl· 

ae de•am edildi. ilk oyan Ka· 
rnhay Bllll talnmlan ara11ada 

yapıldı. Şampiyona Gserlae btl 
ylk t~alrl olaa bu oyuna Ka· 
ruhay takımı 2 1 kuaadı. Ba 
oyana 9 EyUll . YlkHlm• ta· 
lumlannın maçı takip eni. 

MO .. tl kanette olan ba iki 

takım birer ıol ıtarık ber1bere 
kaldalar. Pırklpor ıakımı dı 
Ba1rüb ıelmed1'9... itle· 

moDI U. pUp 1ehd. 
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Almanya Oenüz 
f ~evah Vermedi ___ ....... __. __ 

- l1aşı 1 inci i ahifede -

Sel lr, hariciye nezareılne 

gltmeıdeo evvel Fon Norat ile 
oaan bir telefon muhaveresi 

yapmıı fakat bu hususta biç 
l>lr haber uzmamııtır. 

Maamaf lh, zannedlldlğlne gô 
re Almanya hflkdmetl gayri 
aekeıi mıntakada ecnebi polls 

kuvvetlerinin bolonri:ı11ına ta· 
raftar olmamaktadır. Bu haber · 

lerl kuydı lbtlyaıt ile kabul 
lazımdır. 

Londra, 23 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi erkdoı arasan 

dı devam eden muhavere ve 
mftzekereler hakkında eıkı b r 

ketumiyet muhafaza edUmek· 
tedlr. 

Almanyınm cevabı bugfin 

cevap gelmezse; salı gfinQ Von 
Rıbendrof 'nn Londraya cevapla 

birlik gelecf!ğf tahmin edil· 

ro1'k:tedlr. Royter ajansı, çar· 

eembadan evvel Alman cevabı 

alanmıyacağı bildirilmektedir. 

Berlln 23 (Radyo) - M. 
Bitler dtın akşam fon Norat 
ve Pol Rlbeotrop ile birlikte 
ozon bir içtima yapmışhr. iç 

time, bo eabah ta tekrarlan· 

mışhr. 

M. Bitler, Loodra'dan yapı · 

lan eon teklifin gayri kabili 

kabul oldoğono izah etmiştir. 

Maamaf lh tetkikat devam et 

mektedlr. Almanya'nın ne ce· 
vıp verect'ğl hakkında henüz 

hiçbir tahmin kabil değlldlr. 

Berlin, 23 (A.A)- Don öğ

leden sonra Bertin civarında 

Staaken tayyare letaeyononda 
tertip edilen ha•a kn••etlerl 

gDnOne 200,000 kl~I feılrıik: 

etmieılr. 

Meıbur bava bbramaoı Al· 

bay Lodet tayyaraslle akrob11sı 

hareketleri yspmışrır. Kuk ka 

ear Hkerl tayyarenin yaptığı 

bava muharebesi oyununu halk 
al4ka ile takip etmiştir. 

Parle, 23 (A.A)- Echo Dô 
Parla yazıyor: 

Almrnya'n1n Lökarno proje· 

sine cevap vermekte istical gös· 
termiyectğl anlaşılıyor. Alman 

dlplomaslıll ln,llfz bDkftmetlnl 

korkutmak ve bize sunolan 

zayıf p14n1 mahvetmek huso 

ıunda elverlılt tahmin ettiği 
logllfz ef Uuoının aldelerlne 
gftvenmektedlr, 

Berllo 23 (A.A) - İngiliz 
elçisi Almaoyan1n Londrı muh· 

tırasını kabnl etmesi için l\f. 
Von Nörat ntzdlnde eon bir 
teşebbn~te daha holonmuştur. 

Berlln 23 (Radyo) - Gaz,,. 
leler, Almanya'nın vereceği 

cevabın Omld edildiği gibi ol· 

mıyacağıDI yarayorlar. Deyll 

Telgraf gazetesi Almanya'ya 
verilen muhtıranın oltlmatom 

mahiyetinde olmadığını yaz 
maktadır. 

Parla 23 (Radyo) - Alman 
yanm, yırın (bogiln) cevab 

vermesi muhtemel görOnilyor. 
Rlbentrop'on cevabı bizzat gö 
tOreceğl ıl\ylenlyor. 

Londra 2:1 (Radyo) M. 
Bitler'ln Çarşamba gOnOndeo 

evvel cevab vermf ytceğl Ber· 

llo'den blJdlrUmektedlr. Fon 

Rlbentrop ta o vakta kadar 
Berlln'de kalacaktır. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bn akşam Kemeraltında şı . 

la, Gazelyala'da Gazelyaı., Tu. 

klllk ve Faik, lklçeşmellkte 
Ikl~eıo.ıellk, Alaancakta Iozef 

Dost Sözleri 
Böyle Mi Olur? 

---..---·---....,......--
- Baitarafı 1 inci sahifede -
dOşen TOrk sOvarlslnl bir tor· 

pltomuz topa tutuyordu. 

Ne feci günler?. 

Vapurumozda kırk kadar 

yolcunun arsında yalnız iki 

Yunanlıyız . Bo sırada bir ge· 
mlct yaoımıza vaklaşarak, Yu· 
nanca: 

- lzmlre eskiden geldiniz mi 
idi?. diye sorda. 

Ber halde yOzftmüzde bazı 

fevkalid .. llkler görmOştQ . Başı 

mızı salhyarak bunun arzueu 

on da yerine getirdik. lJzak· 

tan " Bahrlbaba ,, ve üoher· 

ehe olmak Qzere yaphğımız 

bnynk: bina ( bu bina moalllm 

mektebidir ve umumi harbden 
e;vel bizim tarafımızdan "'loşa 
edilmiştir. ) göze çarpmaktadır. 

lzmlr'e 1 9~9 da gelmiştim . 
Bugün yine aynidir. Vaktile 
hayat fişkırarı bu ştlıir, günden 
güne solmahtadu. Tıirk ma 
kanılarmın gayretlerine rağ 

men yaı·cış ym·aş sörıii)'OT. Bir 
vakitler bu şehir yine muhare· 
beltırden harap olmuştu. Büytlk 

lekeoder orducıo ile buradan 

geçmiş, Şehri imar etmiş •e o 

gftnden hlbaren saadet ve bol · 
luk içinde yaşamıştı. Kim bilir, 
bcllı.·i yine bir Bilyii!. lskender 
çıkar da, lznıir şe/ıri yine eski 
giinlcritıc l•avu şur!. : 

Vapur yana~tıktan eonra bir 
• 

çok aha il etrafı mızı earmışll, 

hepsi Yunanca konoştuğn için, 

kendimi Plre'de zannettim. Pa 
eaport dairesi ayol bln11da tee deı, 
temlzlenmlo, Ozf lleştlrllmlş ve 

1 Ork memurları şıldaşmı~ ve 

clddlleşmlştlr. Jne1nın karşısanda 
Ttırk memurlars bulcindoğona 

lnanmıyacağı geliyor. GörftşUl· 

~Om memur pek mtlkemmel 
Yunanca eöylOyordu. Lerkeı 

Yunanca konuşuyor. Bu adam· 
lar biigiin Türk almuş olan 
l::mir'e Yunanistan rulıu ver 
mişlerdi. 

Bindiğim arahamo Hhlbl 

c Sakız » lı imiş, lnceceğlm 

oteli sordu. Muayyen bir otele 

gltmlyeceğlml öğrenince; 

- O halde sizi "Narlk" ole· 
line göıftreylm, orada dilimizi 
de biltrler!., dedi. "Dilimizi,, 
tabirine lıa)'rel ettim. 

Hangi dJllmlz?. DJye 
sordum. 

- Efendi!. 65 Yıldır kul
landığım dil, benim dilim ol · 
ma::; mı? cevabım verdi. 

İzmlr'lo vOcudooa açılan 
yaraları seyrederek yolumuza 

devam ediyoruz. "Nartkw pan· 

slyono 1zmtre gelen Yunanlı· 
iare bir yova olmuştur. Burası 

eski İzmir! biraz hatırlatıyor. 

Sarışın bir genç kız: 

- Boş geldiniz, geçeolerde 
Mösyö Paotazopulos da bura 
da idi, 

Diyerek gftler ynzle beni 
karşıladı. 

Ertesi eabah aşağı indiğim 

vakit otelcinin alleıl ile birkaç 

I~hantln bir araya gdmiş, ko 

nuşuyorlardı. Tabii bunlar da 

Yonanca görilşı.nektedlrler. Si · 
mitçi bile malım Yunanca eat 

makta ve milşterlltırl ile Yu 

nanca konu~maktadır. 

Belnlstaya doğru yQrft)O· 

rom. Hereey gene eskhl gibi 

duruyor. Yaogıo, Frııneız has· 

tanesine kadar dayanmışta. 

Tnrkler civardaki Kiraz köyO 
e1klden Maltızların ıemtl idi. 

Frenk azlan hanları mftt· 

hte Yunan dOemaoı yapmışlar 

da. Boradaki Ayayani ktlhıeel 

taı yığını b11llndedlr. Belavlı 

ta'nın yukarı kısmında oturan 

Levantenlerin bir kıımı 1ıalya 
ya gitmişlerse de, ıonradan plı 

men olarak, tekrar Anadolu· 

non mukaddes topraklarına 

dönmQşlerdlr. Yunaoietsn aley 

hinde casusluk y apan bu in 
sanların bir kısmı da lmg iin 
Yunan şehirlerin e yerleşmiş 

bulunmaktadırlar. Kemalin ca

susu meşlıur Ponso bile Atirıa 

ya gelmiştir. 
.. Alyotl,, bolvarında biraz 

faaliyet vardar. lzmlr'e gidip 
de şehrin kotedrah olan Aya 
fotlnl ktllef'elnln harabelerini 

ziyaret etmlyen bolanmaz ea 

nmm. Türkler bono bilmese 

lerdl, helkl bogtın bu moez 
zam ve karakll'lletlk mabed 
yerinde dururdu Paekalyada bu 

klllsenlo avlusunda binlerce al 

ldh atı ldığı halde, Ttırk pollel 

sokolmıya cesaret edemezdi. 
Bunun için Yunan lzmtrlnl 

ortadan kaldırdıkları yangından 
sonra, klliııenln çan kales ini 

dinamitle yıkmışlardır. Papaz 
hücreleri olmasa, bog6o Aya 
fotlnln yerini bile bulmak im 

kdmuzdır. Maamaf lh Yımarı 

lzmirirıin " Kudsiilkades,, ini 
bulma1': için bir Lavantln'e baş 

vormıya mecbur oldum. 

Gazi ve İsmet paea bulvar· 
ları Ayafotinl'den gt'çmektedlr. 

Bu noktaya geldiğim vakit faz . 
la duramadım. Üzerime eııra · 
rengiz bir ağırlık çöktfi ve 

' uzaklaştım . Gazi bulvarında 

yürürken meşhur hırletiyan dOş 

manı .. Rahmi~ hHtmma geldi. 

Bu Sel4olk dönmesi char Rum· 

loğunu mahvetmişti. Vali Rab· 

mi, İzmir Rum tilccarlarına 
darbe indirmek için bu şoseyl 
yapmıya başlamışsa da yarıda 

kalmış ve yangından eoora açı 

la bilmiştir. 

Baamane lstHyonu hiç de· 

ğlşmemlıtlr. Yun•n yaralıları 

bu lstaeyona gelir n Izmlr'li· 
ler tarafından karşılınırdı. Yo· 

nan idaresi Fransız kumpanya 
sındao da çok mOşkillAt gör · 
mftştClr. 

Izcnlr'de bulunduğum eınada 
ba9ka bir dGnyada imişim zan· 

nedlyordum. Her tarafta ha· 
tıralarla karşılaşıyordum . Bu 

yerleri gezerken doğduğu evin 
lıarubelcri iizerinde ağlanııya 

gelmiş bir lzmir'li ile buluştum 
Arnavod bir arabacı yerini bol · 

do ve adamcagız bir taş yığ• · 

nanın üzerine oturarak ağlamı 

ya başladı. Bfttün saha bir kah 

rlatam andırmaktadır. 

Borada Tarkler kasket gey· 

ml~lerse de, kıyafetleri de81o 
tlrmeml~tlr. Herkesin kapısının 

arkas1Dda }esi asılı olduğunu 

ve eve girer giımez jes gey 
diklerini de binlerce kişi temin 
etmektedir. ülrçok kimselerin 
de şapkanm altından fes gey 

diklerini de leiulm, fakat gllr· 

medlm. 

Çarıaf la kadınlar da az de · 

ğlldlr. Kafesler de kalkmemııı 

tır. Ieıanbol'da bile birçok ka· 
fesli evler görmOştüm. 

"Ayavuklu,, klllel'st mQze ol · 

muştur. Yunanca bilen Izmlr'lf 

bir Tilrk hunu müze yapuıa 

mış oleaydı, lıu da harap olar 

do . Sa'fılıe din çok çalışkan 

blr zattır. Buradaki bazı eşya 

} unarı lzmir'ini canlandırmak· 

25 .. Bi~ Tü;k çocuğu InkıJ.BF 
Abidesi Dibinde Andiçtt• , 

- Başı birinci sahifede -
rameddln Kocaman, İzmir ve 

Manisa ve parti başkam Yozgad 
Saylavı A l'nl Doğan, Belediye 

namına ıehlr meclisi azasıodan 

Muzaffer. Mustafa Boldonh, 

Doktor Oaman Behçet ve Nazif 
Alp yilrrk daha ev.el gelml~ 

lerdl Tepeye çıkan alayın önftn 
de yüze yakın çelenk taşını 

yordu. 

Ağlıyan ana ve kardeş: 
KublAy abidesinin bulunduğu 

yere çıkanlar; heykelin oltıoda 

sessiz btr hilz(inle, gôz ya~larıoı 

içine akıtan Kubiley'ın anacığ ı 

Zeyot'p ile kız kardeşi Sanlye'yl 

görıiftler. Onlar eabebleyln er · 
kenden gelmlelerdi Pud hlma 

ye inde işçi l'e esnaf federas 

yono şef V4' Oyelerl dört oto 
hnsle t/\rene fşttrik etmişlerdi. 

Toplamş: 

Menemen kaymakamı ve 

belediye nisl ile parti başkanı 
ve geneler abide önOnde yer 

almışlardı. Foça'ılan Sö~fttçQk 

llkmektep talebeleri bir grup 
belinde gelmişler ve bir çelenk 

getirmiş l erdi. BOıün heyetl er 

inkılap abidesi öoQnde yer al 

dıkıan soora muzlkeoın çaldığı 

lstlkldl mer~ı ile eeat 15,:30 da 

titrene başl u nmıştı r. 

/Jir zabit süyl '"yor: 
St!IAm ve eaygı ile dinlenen 

marştan eonra ordu namına 

asıeğmen Halim bir eôylev ver· 
r.alş, alkışlanmıştır. Asteğmen 

Halim söylevinde demiştir ki: 

- Anc k kıyıyı, köşeye sı 

kı~mış, can çe kişen birkaç kara 

kuvvet uşağı kalabilmişse, on 

ların yovas1nı bulup çıkarmağa 

ve kalkmak cQr'etl göstermek 

htlyecek başlarım iki değirmen 
taşı arasında kalmış bfr boğday 

tanesi gibi ezlıı parçalamağa 

Atat6rk'nn gösterdiği yolla ama· 
cıoa tereddiltsQz yOrüyen Türk 

ordusunun ve devrimci TOrk 

gençliğinin dalma hazır oldo· 
ğunu tam bir imanla sôylerkeu 

bunlar adına eôz verir ve and 
içerim. 

Avni Dogau'ın söylevi: 
Bo söylevden sonra İzmir ve 

Manlea parti ürğfttlerl namına 

bıek:an Yozgad aaylaV1 Avni 

Doğan gtlr bir sesle veciz ve 
heyecanlı bir ıöylev vermiştir. 

Yarımn biiyükleri söylüyor: 
Çok alkı!}lanan bu söylevden 

sonra talebe namına İzmir mo· 

alllm mektebi birinci sınıfından 

Mu11mmer bir nutuk söylemle, 
Kublliy ile arkadaşları Hasan 

ve Şevkl'nlo mftrtecller tara· 
fından parçalanırken devrimin .................... 
tadır. Yolda birkaç düklı.Ana 

girdim ve kasden Yunanca söy· 
ledlm ve hepsinin Yunan llea 

nına Aşina olduklarını hayret 

Ue gördOm .. Gavur lzaılr!. 

Rıhtım boyunca araba ile 
dolaştım . Yunan mimarisinin 
şulıeseri olan lzmlr tiyatrosu 

nan yerinde yeller esiyor. Keza 
Sporılng kulılp, KafeparJ, Pate 
sineması, Fotl ve Kramer bi

rahaneleri yok olmuşlardır. Yal· 

nız Steryadle'ln evi kıibue gibi 

dinlenmektedir. Kepıeımn önün 

d e nöbetçiyi gördyor gtlıl clo· 

yorum. Bu adam T6rk'ler as 

sın diye Glrid'll muhafızım 
bile lımlr'd•! bırakarak kaç 
mıştı. Steryadls'f n { frarına şa 

bld olan pekaz kimselerden bl 
rlylm lnglllz hub gemisinin 
motörüoe girerken, az deha 
lluç edilecekti. 

.. 
konet bolduğono , lnkıl4b ate· 
şlnln bOUln kalpleri yaktığını 

ınlat ı.ıuı l'e ıu sözlerle eöylnlne 
son vermiştir: 

- Bo toprakta hakikat ya 

şar, müsbet Ulmler lı görOr ve 

bunların içinde kara kunet 
ölür, y:?şeeın f'ŞAlz devrimimiz! 

Muallimler söy tü;•or: 
KOçilk yavrunun heyecanla 

•erdiği ve alluelanın söylevini 
muallimler oamına lzmlr Gazi 

llkmektebi muallimi Hamdi Tll· 
r.Qotürk'ün heye canlı bir ifade 

ile beşlıyao eöyJevl ıaklb etmiş 

ve Hamdi ezctımle demiştir ki: 
- Canına kıyarak !opreğın 

oltıoa göndtnrıek lstedlğlolz 

Kubliy ve arkadaşları gönlCl 
mfizfin tahtına çıkarak ehin 
eefaletlnlze ytlkııekten gOltlyor· 

lar. Onlar gQleceklerdir. Slzlet' 

de gnnahlarınızın ateılle yan1n 

ve ağlayın : 

A ı·ulwı Kemal'in söylevi: 
Bu eöylel'i Menemen'lller 

namına kaza parti başkam no· 

kat Kemal'ln söylel'I takip et · 

mi~. bunda halife hempalann · 
dan bu memleketin c;ektlklerl, 

milletin onları nasıl kovduğnou 

anlatmışhr, Avukat Kemal; ez 
cQmle deml~tlr. 

- Hiçbir mllletlo içtimai 
ve siyasi tarihinde mlall gOrtıl 

memlş, gözlerimiz öoOnde canlı 

ve kanh •e bıltftn mllletlerf o 
fevkinde çok eaygılı bir Tark 

dnleıl, Tcırk milleti bOttın 

parlaklığı ile vOcod boldu. 

Tdrk milleti, Tilrk gençlt~I 

ve btlhaeea Menemen gençliği 

Atatflrk'ıln çlzdfğl ve gösterdiği 

nurlu ve ışıkh yolda canı ha 

hl!lını bile olsa ebedlyyen le· 

rettftb edecek vazifeyi tladan 

farl olmıyacaktır. Yaşaeın Ata 

tftrk, yaşauo Türk, TO k oloıu, 

yaşas n lnkılab ve lsdklAl mO· 
daf il ordo v~ Türk gençliği.. 

Bundan sonra Dolaphkuyu 

C H.P. Kamonu yönk.orul Dye· 
sinden Belkla Bilmen çok al 

kı,Iaoao bir söylev vermiştir. 

YOreklerl yakan bir ıesle ver · 
dlğl söylevde ezcılmle demi~ 
tir ki: 

- Bugiln kalblerlmlzdekl de 
rlo eızılartle tarihin acı yazı · 

lar yazdığı şu yerde tekrar top · 

landık. İçimizi azap ile yakan 

bo toprak parçası (lzerlnde ge· 
çen hAdlseyl gözlerimizle gôrflr 

gibi olurken, Hker KubllAy'ın, 

ö~cetmen Kobllıiy'ıo1 daha doğ · 

ruso mefkftrecl Kubllay'ın bü· 

tQo bir lrtfcaa kar~ı eavletln· 
deki yftksekliği dQşftnQyoroz ,, 

O gOnkft kanla bAdlseyl an· 

latan Belkls Bllmao, söylevini 
şu sözlerle bitirmiştir: 

- Jemlnl aldığın çok eski 

zamanımızdaki Kublıiy; nasıl 

cihanın en bftyük imparator· 
luğono kurmuş, TOrk'On en 

bOyOk evldtlarından biri ldiyee, 

sen de Atatnrk'ün gösterdiği 

yolda en bOyOk bir heyecanlı 

l&tlhkarı hayat ederek yOrCl · 
meslnl bilen bir genç oldon. 

Bfttftn manaeı ile Atatftrk'On 

çucoğo oldoğono gösterdin. 

Ebedi kef"nde mılsterlh oyu 
Koblay! 1nl!.ı14p çocokları ıenl 
fani kılım hadisenin özü üze . 

rinde dimdik ve bQUlta ha,me 

tile duruyor. frtlcaıo oe azı 
dişi kaldı, ne de köpek dişi. 

Nedime Turan süyliyor: 
Bundan Bonra moallhn Ne· 

dlme Toran heyecanla bir ersle 

c Kublıly tepesi » manzuıutelol 

okudn ve alkışlandı. Abideye 

1 uer ,e J. 
çeleoklet kondo. IC lef~ 

"l 1 çe ff tep iller, getlrdla er .,,,,, 

KublAyın beykellolD ktıltf• , 
mızrağının acun• 11 .. ,"'4' 

,..,leOll'f 
anda yoz kadar ., 

etrafını çevirdi. ,,,.,,. ~ 

Bundan sonra bir d ~ 
il b•••ı-~ manevra f fıtğ e , 

eoe 
ateş etti ve Meoelll 

M enemım 'de: -' 
Menemen'de l(ub"1 ~ 

d•o•• 
ile cumurlyet mey de ı 

i öoOO • tOrkftn heykel 0oı• 
k pçl11r ~ 

yapıldı, blrço ge 1,ı b•I '~ J'J 
söylediler. Kaeab• 

11111
tl. I' . 

bayraklarla sllsleP ~ 

kasabada bir yıırOYO~lalV 
akşam üzeri lnkıl•P 11,.ır ol•r• .ı 
Hygılarını eunı oıerl• ".l 
l\Ianlaa busoef ıre ,ıJ 

menlerin trzıbOr•" .,,,,,;/ 
ııt.,r 

alarak MenemeD 

ayrıldı. 

Hitler'in 

Söy~ 
; sofJJ'.J 

- Baştarafı Jc 
1 

I'~ 
111••·• r J şeref ine kaVOf 1'11 ı~ 

Şimdiye kadar bet ,, 
.. I d• d• -"" l:ç sene zar ıD _. • . 
edemlyeceğlıJJIZ oe .,ıı 
dan kaldırıc11ğı•; rot"' 
noktaunda b

01000 oe'~ 
Demlellr. Lok•~ıo tJI. 

lifleri bıkkıod• -
mlhde bulonaı1Y'01,~ 1 bil 
notkono fÖJ e • -

1 ıD 1 
Ben A 111 de' _.. 

şeref ve tetf kl&llO 1Jlt t' 
Maziden dab• tyl ;...

rl•fl mak için kır• 

mlyeceğlz ~,..-

80 yük Kubıl ,11 

sıb~ 
8- Başı 1 ırı ,., -~ 

KnbllAy'ın ıo~ıı: ~ A 
- KobllAY 

1 ,_edf. ~ 
i 

. öl ,,, 1 

· deınlşl r o, ,o JJ 

lnkıl4bı perçlole~•''' 
eOm kabarıyor, 

nOyorum. ,,ııte~ 
- GeçhD a.ııt1 ~ 
- MUlel; j.O ,o' f/" 

bakıyor, geçıolfD·- J 
,o,~ 

O ıırad• ,.... 
11•1'•0 

., " 
gelP.n Kub .,rıı" tl'"ı 
Sani ye de P rl~ _, 
idi. Mubıtrl 0fl' ~ 
yedi yaşınd• 1oı·~ 
kızla gör0t1114' ..,t ,., 
muhırrlrlı11116 

1
"'1 

lerlne yıpuğ~11t1ı· 
k:Orle babııel _,t,". ıJjf 

Bir 111aos• ~,-;,. 
1'e0 

el ateş edel 1'• ~ 
cığı fle Jı:ı• 1'I•'' ~ 
rlndeo yan• yıl f 

birer darııl• 

1 Bo~9 

U
.. " ... soJıl ı,. 

ZU11• • 

Ç. AhCJ ... •, . 'f•" J 90 M. J· ,,,,. -,. 
16 s. soıe~ .. ~· ı' 

ıo6 ao~ ., ~ 
Voo1' ,, 

499468 
499514 vı0°~or" tL. 

• 5oıı# ~ 
Zahıre 6 

ç. cıosl 
434 Boğd•Y 

cerl• .. 
34 K. 1ıde"' 

600 P. çc" o1' 
175 B. p•'° tpı f 
18, .Kf. f•· 

BG No!Jo& 

l 

(1 

l 

' • 

ra 

a. 
ile 
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lımlr Mlllf Emltk mftdat1
1

etlnden: J • k ta ) ğ t 1 k • ·ı~ l 
!_talyan tayyareleri boınbar ıınan a uo. N•. Ltrn zmır omu n ı ı ea. a. omıeyonu ı uo arı 

1 J Z 
r 725 Buc• yohro m•holle ıolor ıokok 254 eokl 9 ıoj 250 Mat. Mv. ıat. •I. komlıyooood•u: 

ta ı yan la r Deva 111 1 a ı er· No. h 32,43 metre mur•bba• k"gir dokkAo. 1 - Deni• komot•Dhğ•Dd• yoptml•cok 3255 Ur• 14 koıoı 
662 Burnu• topçu kuyu 21 eski 28 y~oı No. la 97 ,40 600 bedel keşif ll elektlrlk teılsatı açık ekeHtme suretli~ mi· 

ıerde.n Bahsedl
•yor)ar metre murabbaı Urgtr meyb11ıe dam bıllode. 

oakasıyı konmuıtor. 
lhıleel 4 nisan 936 cumartesi gftnQ saat 10 dı lamlrde 2 

43 Dan~•Ç mahra sokak 12 rıkl No. lı dOkUo 
92 Bucı •t•~• köprülft eokak 10 eski No. lı Urglr dOk· 

600 
150 

Negos Şimal Cephesine Gidiyor. Ha· un. 213 Karııyaka ılaybcy bayıl 1 . 19 eski · 23tıj No. h bir 550 

l'ar Bombardımanında83 Yaralı Var od• mhk nloyo mDıtemll ev. 7 48 Bayrakla muradlye caddeıl 54 eslıl 7 3 tıj No. h 1000 

8ırar 2<> (R R - Vodeb• oHl•ı Tta\yao aıker·I Oç oda koridor muıbak babçe11l mft•temH n. 
t • <> ad70) - oy· dl ı " k" ID•hoblrlodoo' DDaU CI· lerlal• ello• dDım•k D•«• r. 469 Ahmet •A• mebılleıl vak•f boc• yeni yol 27 No. 1000 

•go Bombardımaaıadı bir Aımarı, 23 (Radyo) - Bu tajlı 73,30 metre murabbaı mığızanın 8 de 3 

Fe1altodty• L lL b 1 akt•aJ fetlılm eenel denlyeıl bl!seel. 

1 
.. ısı ::ıaç utıaea Ec bl ,'"'•ıneo h•rob olmaıtar. 9.,. ıeollklerl Y•P•l•c•kt>r. ;•

1 
42' B•yrokh b••

0
••• ••ddeal 25 eıkl 109 yeni N. h 860 

6••• IDlretteb•tınd•n bir kiti IDDb•blrl•r. lı•lf•D •ıkerler D D 4 oda h•yaı, kuyu, bıbçeyl mDıtemll e" 
IQla, ıhı kfoi yaralaomııur.• Tak111'dı ileri b1reketlerlnl Yukarıda yazılı emvalin malklyetlerl on gaa maddede arttır · 

Fenltndlyah doktorlara bir takip etmektedirler. ' maya konulmuetur. ihalesi 30,3,936 pazartesi gClnft aaat U te 

:', olmamııtar. Bombardıman Ayal muhabirler; Neca,ol oln dlr. Sıtıe mOnhasıran gayri mflbıdll bonosu iledir. 706 

d:t ceıtnde 83 ldıtoto yaralan b4yDk bir kauetle ılma cep 
rı!' , .. bit edllmlıtlr. Ölenle beıloe llerl•ID•kt• old•&••• d• 

Q,,:•1111 benGı belll değildir. haber ılmıtlırdır. 
ile O bombardıman korkaıo Flanden .\d •rrır'daa kaçmıttır. 

Ct 11 Abıba, 23 (Radyo) -
gılbQ G6ı Tlllyetlolo merkezi 

rı cdea dı ıonra tekrır bombar· 
'-lın d bo e limit, ve ıehlrll gıı 
Qlbıl it •ra atılmıttır. 

hQ ;ını, 23 (Radyo) - Mır· 

111 
1 inde Dolat'ta ltelyın 

ı,/•rclert bir Bıbet foker 
ı, .. '•reıl 7aka111ıır. Bu, yakı · 
ildi dördGaca. H•beı tıyyare. 
ile ~ Ba tı11areler, Adlı Ababı 
ltt ecaıı araunda irtibat ta· 

; 1"1 gnrmekte idiler. 

BugOn Kont 
Ol> Martel'i kabul 

Pırlı 23 (Radyo) - Dııtıler 
bakanı M. FIAodeD1 bog6D Su· 

rlye fe•kalide tomlıerl Kont 
Dö M1tnel'I kabul etmh n 

bir moddet koauımoetor. 
5ayleod1Aloe gf>re, Otel Mı 

tloyon'dı prk fe•bltde komi· 

teal Alber Saro'aun baıkaoh· 
ğınd• ıoplaaıcaktır. Bn komi· 
ıedeı Kont oa Marae''deD baı 
ktı Faı komleerl de baaır bu '111ı: ekııe'de UO metrelik bü 

lıı•- btr köprG lof8 edllmtıtlr. ~•lır d laoacakttr. 
be nam etmekte dere· lrao ~Ydea 52 relı lltlcı etmlttlr. 

laQb CI iL Cepbe@fade de tayy•reler 
e .. ,. 

~ A yı tahrip etmlılerdlr. 

Y•re •lbtra 23 (Radyo) - Tay 
bıı11e laıllyetl fnkatAde bir 

N dnam etmektedir. 
Çolı: ecaıl'ola kararglbıodı bir 

Cepta lehrlbat yapılmıttır. Şimal 
du eıladeld Oabeı aıkerlerl 

e•lıha "e1a l' •ıtır. K.eılf kolları Fi· 
lkı g ye kadar llerlemltl~r Te 

~f almıılerd.r. 

Afrika'ya 
Yeniden 

Yeni dış bakanı 
Tahran, ~S ( ôıel) - latlla 

eden hırlclye aızırı Kbımt 
Bın'ıa yerine, BaAd•d elçlıl 
lnıyetullah tayla edllmltdr. 
Yeni nasır. iki ~Doe kadar 

Tahran'• gelecektir. 

Valera 
Gözlerind~n muztarip. 

Doblla, 28 (Radyo) - Göı· 
lerind•D rabatıız bulanın İr· 
lıadı batHklll Valen, ameliyat 

için Zorlh'e gidecektir. 

Tardiö ve intihabat Asker Gidiyor 
ltoQI 2 btk~ • 3 (Radyo) - Itılyı Parlı, 23 (Rıclyo)- M. Tar 

-.. 
1 

lbetl ınnıtın ordoıooa dlô laılhabatı ademi lıtlrald 
,,ı ••• deb lbaınık için Afrf ka'yı eebeblerlnl Flgaro gaaetealnde 

1 bir ı tlleye k rn ktar aıker anket l11b etmletlr. 
Sıbb trar 'fermlıtlr. M. Tardlô usul n intiha· 

Ye11ıı biye tetklllta Erltre'de bıtta yeolllk ..e tıllhat lıtemek· 
tlllttt •ıtaaeler TClcucla getir· tedlr. 
d

1 
drb. Maden auya •e ıar11bı 

a il ld ı,,ct kll 0 uğo halde milyon· 
1S,8öu 0 "raak göaderllmlttlr. 
189,

934 
metre blkl komıe, 

oıQ .. • metre idi kumaı prf 
ı,u<;~oı, s,soı telefon n 
Yoıı, teletı lııtaıyon mıkineıl 

lalbıı ı •çıı- ' 99 laborataHr 
8 -•ıtır E 1 7 ,o

00 
· r tre n Somıllde 

Oto- b de'fe Te katar ile 11 -o il . 
"'•lı.ttda 'fe kamyon bulan· 
~'PQrl r. RGtGa bunlara taııyın 
•oo , '

1
' Alrlb llmaalarıaı 

e er 
••pmıılardır. 

Ye . Cicika 
ll•deıı 

Bonıb 
ardnnaıı Edildi. 

Adtı·Ab b 
Clclkı bQ • • 23 (Radyo) -
bıtdıın •ıbab tekrar bom 

.\d •n edllmlıtlr. 
'•· Ab b 

Clclka• 1 8
• 23 (R•dyo) -

11 
nan •ili gı·Alıın' yet merkul otan 

birçok • dtlo GAledeo •onra 
Parııg•;3 bombaları ıtılmattar. 

k'Ynıkı (Radıo) - Jcılyın 
A111 arını gôrtı, Kocam •e 

lbtr•'da b de,., •ıgf>ıteren 11y•n 
lb ediyor A lliılb 1 1 ' TUla Haları 

m,,
11

, ç " •ıkr.rl tt'ldblrlP.r aha· 

Hulusi 
Akgnmnş 

Beyoğlu mcr· 
kez memuru oldu .. 

Beyotlo merkea memurla 
gaoa terin edilen tehrlmlı Em 
niyet madGrlDAG rdll kısmı relıl 
BalAet AkgGmDt Cumı gG.nG 
lıtaobal'ı hareket edecektir. 
hmlr'de kaldığı mGddeıtçe H· 

ılfeılnde moHffık olan 8ul6ıf 
Akgllmllt'e yeni nıllealnde de 

maHffıkıyetler dllerla. 

Tşekknr 
Bir mGddct yanımııda bola· 

nan blsmetçl kı110 dan bHı 
eı1•l1r çalmak ıaretlle nden 
kaçm111 ftıprfoe Aluneak Mer· 
kes karakoluna haber nrllmlttl. 
24 Saat lçlndtı barıızı bularak 
grrl getlrdlklerladea ve bu bu 
ıuıta t•barrlyatta gôaterdlklerl 
faallreuea dolayı komıer Bay 
lh1an •e arkadıtlarıaa ıeıekkG.r 
,.derim. 

1 
• 

~~\\ ~~. 
~ 't" 
'l•'4 
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Devlet Demiryollarından: 

d 
Afyon Karıkuyu ve Bo11oönG lepartı hatları 26·8 936 11rtblo· 

eo itibaren lıletmeye ıç.ılıcagıadan 29 3 936 tarlbln:len ldbı· 
ren merl olmık Gcere balen ltlemekte bulunan yolcu ve mubte 
llt trenlerlnlngflnlerlnde ıadilit ve ilheler yapılmııtır. 

1 - İzmlr'dea Eglrdhe n Eğlrdlrdeo lımlr'e baftıdı Gç 
gan olarak tahrik edilen 1302 ve 1301 o. h yolcn 
trenleri ıımlrdea Eglrdlre çarıambı Te Eğlrdlrdea •Z· 
mire camı gClolerl olmak ftsere haftıdı blr"r gtıa 

2 

lıllyeeeklerdlr. 
lımlrdeo Denlıllye n Denlıllden lımlre baltada 4 gGn 
olarak lıletdrllmekte olan 1324 ve 1323 No. lı muh· 
tellt trrnlerdea lzmlr-Denlzli 182" '10 1 t ~ 1" , o ren çarı•m· 

ba n Dealall·lımlr 1323 No. la tren cuma güolerl 
mClateıaa o)mık Gzere hergnn lıllycceceklerdlr. 

S - Iepartı H Eğirdir'in Afyonla mflnaeebahnı temin için 
p11arte.el ,"e cuma gDnlerl lep11tadan 11,80 da hareket 
n Afyoa ı 19,2:& de Tatmak Qzere 1505 No. lo mub· 
telll tren hareket ettlrllccektlr. Ha trene ERlrdtrden 
Hat lO,SO da hareket eulrllecek bir kura treni IJozan· 
öaGode mGIAkl olıcaktır. 

4. - Afyonun lepartı 'fd Eğirdir mftnaaebetlnl temin lçla 
pızar Te çar1Bmba gftnlerl Afyondan 11at 8 de hareket 
Ieparıayı 1111 15,35 de muvaaalAl etmek Oıere ) 506 
~:· la mubtellt tren ettlrllecektır Bu trene hpartıdan 

lrdlre ıaat 14,20 de hareket • ı:ttlrllecek bir, kon 

treni BoaanönGnde mftllkt olacaktır . 
5 - Denlıll Karakuy k , u ıamının Afyon ye Eğirdir ve I parla 

ile mftnaıebetlerlnl temin içinde Isparta v• L'.tl dl d 
paaar çar b O "' ıı:.l'J r r en 

h 
L' tam • Ye enh:Udrn, p11arteıl cuma gGnleri 

are .. et elmek illere iki tir Bu l 
1 

fer muhıellt tren flhe edllmlt 

0
•
1 
.. L

1 1 
ren er K.arakuyudı Afyon Isparta ırealerloe 

m ... o mık aoretlle Afy A k d ıebetlerlal t 
1 

d 1 °0 ~e 0 
iri o~ru mllına · em n e er er. 

Dıba faslı talelllt l k 1 1 t • mı ç 0 ıtHyonlıra mftracaat edllmeıl. '158 

lz~ir Def terdarhğından: 
luıııaın 'fergl bo d ,.. 

h 
rcoa ın utOrQ tabıill emfll yasae•n• göre 

acaedllen t11 relı b 11 1 kin tarihi ili d mı • eı ..e sokı~ıodı kllo 20 11yıh dOk· 
0 an itibaren yirmi bir gaa mtıddetle eatılı1tı çıka· 

rıldıgındaa pey 0 L 1 e ı rme .. lıılyeD erin Defterdarlık tabılllı kalo· 
mine ~elmelerl 21 24 · 21 aı 734 

lzmir sicili tica· 
ret memurluğun· 
dan: 

(Jozef Hodara) ılcaret unH 
aile lzmt 'd v d t e ~•r lçah baoıoda 
41 numarada ticaret H komlf· 

Joncalok yapan Jozer Bodara 
nıu lobu ticaret onHoı tlc1ret 

kaouoooun bOkQmlerloe göre 
elcllln 1576 uomara11aa kıyt 
Ye illa edildl~I ilin olunur. 

fzmlr ılclll ılcaret me· 
muluğo rt'lemf mOhftrO ve 

f . T"olk lm111ı 

3 

4 

5 

kıolada Met. M v. aat. al. komisyonunda yıpılacakur. 
Teuılnau munkkate ıkçeel 245 llr1dır. 
Şartnıme keolfnıme ..e resmi bergGn komleyooda gOrG · 

leblllr. 
Ieteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarını dair veılka 
göstermek mecburiyetindedirler. n ehllyetnımelerlnl 
ihaleden Ilı kal bir hafta en el nafıa fen heyetinden 

almıı bulunacaklar. 
6 - Eksilmeye l1dr1k edecekler 2490 eayılı bounoo tkl ve 

ftçftocö maddelerinde ve eartaameılade y11ılı •e~lkalara 
ve tcmlnılt movıkkatelerlle birlikte lbıle saatinden e• · 

nl komtırondı h11ır bulunmaları 20 24 2 2 722 

Met. &h. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Mıt. Mv. açık eksiltme auretlle mOuakaeadı bulunan 

(2l0) lir• bedeli kettf 11 Oç kazanlı yemek ocığı la1111•• 

tıllp çıkmadıgıodıo mtıoıkasa oo gOa uııatılmııtar. 
lbıleıl l·Nleao 936 Çaroımbı gOnO aaat onbette lamlrde 

s 
4 
5 

kıolada Met. Mv. Sıı. ılma komlıyoounda yapılacaktır. 
Teminata monkkatr. akçesi (15) llra 75 koruıtor. 
Şartname ve krılfoameıl her gftn komhyonda görOlebUlr. 

leteldll"r Tjcart oduıoda kayıtla olduklarına palr nelka 

gl\ıtermek mecburiyetindedirler. 

6 Dkılhmeye lttlrak edec~kler 2490 uyıh kınunoa iki •"' 
flçftnctı maddelerinde ve oartnameılnde y1111h •eılkalın 
teminata moHkkate makboılırlle birlikte lbıle Hatloden 

enel komlıyonda b11ır bulonmıları. 

lımlr Nllll Emllk Modarıaennden: 
Ltra kr. 

20000 No. 
472 

591 

566 

70 

57 

466 

Darağıç ıramHy caddeılode ıehltler mukaddes 

mesar sokak 181 eıkl 99 yeal mığa11 133 eekl 
101 yeni eıUden drpo timdi mırangosbaoe US 
eekl J OS yt.nl No. etkiden fırın ılmdl ev •e 
eıkl tapu kaydına gôre 141 derya mıb•lllnln 
60 hleaeden 57 bl11eıl 131 139 No. deponoD 

216 bleeeıl 209 bfıeeıl. 
Turan menemto cıddeal 32 etki 197 taj No. 
205,92 metre murabbaı iki oda bir 11udık odaeı 
tulambı ve bahçeyi mGttemll H. 

TdraD menemen cıddeıl 164 tıj 94 eıkt No. 
dftkk.Ao n 165 taj 92 edkl numaralı 190 metre 

murabbaı fnbnl bir odı, ıofa, taohk, kiler 

ulu cebheılade demir kanatlan mClttemll n. 
Burana ıopçakoya eobAında eekt ve ıaj 6 
numara 40,5 meıre murabbaı dlkkta. 
Tepecik anlaalar eobtıoda 24,26 eıkl 26,28 
taj 'o. fıra11 •e hamam arealarının 7 ,36 blsMııt. 
Darıgaç piyade ıokak 41 eıkl numaralı 4 oda 

motbab, ahır tarıçıyı mllııtemll n. 
Dıngaç ptr•hkôprO ıellmet aokak brDJenyulı 
fabrikası yıoında blll No. 1495,97 metre mu· 

11()0 

1650 

1260 

3000 

2'/00 

6000 

rabbıa arsa. 
126 Kareıyıb olmendlfer caddesi 90, ll 6 eıkl 6 oda 10500 

1 salon l y.,t değirmeni l bahçe 1 bahçe odaeı 
1 motbab

1 
l tulumba eıcar 1 arılığı ınftote · 

mil e•. 
4 71 AIPncak kGpecl oğlu ıokak No. l O' eakl tıj l 250 

4 oda mutbaha mllıotemll e•. 
YukarJda yaaılı emvalin mOlklyetlerl bpalı zarf usultle 10 

gOn mftddetle •rttırmağa koaulmuıtur. lhale1l 6,4.,086 paaarıeıl 
gilnfl Yal J4 tedir. 18111 manb111ıran gayri mGbadlller bonoıo 
iledir. 673 

Menmen Urbayhğındau: 
1 - Bel.,dlye abrıhndan eekl lif hını binasının loptan 1a 

tıılara mıbsue ıehıe haline Ura~ı belediyece karar altına 
alındığındın mıb1&etıebe kaleminde mevcut eartnımeıl 
dahilinde lkllza eden proje keşltoame ve şertnımeılnln 
tanzimi lıl 20,3,9:36 tarlblndtn ltlb.ıen 15 gftn mOd· 

detlc ıçık ekııUtmeye konulmuotor. 
2 - Ekılltme iti 4,4,936 tarihine raetlıyın cumarteel gGaft 

3 

11111 11 do bele~lye datrealode icra kıhnacaktır. 
Bu lı için yflı lira mnbammeo kıymet konmoıtur. 8u 

miktar Oaerlnden yOıde 7 ,b teminatı muHkkate .erli · 
mekle beraber lbaleyl mGte•lnp bu teminatın yftsde 
15 e lbl&gı .. rttır. Tıllplerln mDbeodlıı •eya mimar dip· 

lomaaını balı olmaları earctır. 

4 - l'ol, telllllye •e notı>r matrafı tallblot'I afttlr. 
24 28 ] 4 758 

Ayvalık şarhayhğından: 
Ayvalığıo yeni açılacak ubll caddeıılnln 212 mrıuo!ak v11 

3ıi.96 lira 95 kuruıluk birinci luemının beton temel Ozerlne 

Urglr rıbtam yapııı kapah Hrf la eksilt mi ye koııulnı•Jttur. 
MoHkkat teminat 262 lira 27 kuruş nıeklt ve ya ıabYlllt n 

yahut devleıçe taoımıt bınk• mekıuhtı olı~aktır. 
lbılr; 986 Nleaoıoıo altıncı günOne netlıyan pu.arıeıl güoft 

eHt on .1tıda Ay.alık beleıt~ye encftmenl dıslmlelude yıpılıcakıır 
inekli olınlarao proje, keılloıme n eartnamelnl görmek •• 

daha taıla mahlmat almık Gıere her gGo beledlyr.yo b•ıı'urmı · 
fara ye teklll url larını ihale 11atlntlen bit &Hl enollne kadll' 

encftmeol daimi b19kanlı~ın1 nırmelorl llAa olunur. 
24 26 28 



ol anrhı bekleomrkte olup yfi · 

ldlnü tabllyed<'n sonra ı 9 nl 

!loda MALTA, .MAR JLYA we 

UAH~ELONE bereht edecektir. 

Jıtrndakl hareket urlblerlle 
ne vluo lerdakl degltlk 11 k lerdt'D 

•ceata meı'aUyet kabul etmez. 
Fazla tal llAt için ikinci 

K.ordon'da Tahmil •e Tabliye 
bloı ı arkasında Frat«"llf Sperco 

npur aceotahğıoa müracaat 

t":dllm«"al rica olunur. 
Tr\r 2.004 2005 •ı.;n:~ 

v. 1'T. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

UEUTSCliE LEVANTE LlNJI!: 

• 1 ANGORA .. vapuru 26 
nıerttu bekleniyor, Aovers ve 

Hembar~dan ytık çıkorecaktır. 

A 1 BRIKAN EıPORT LINES 

JUBNSTON \' ARREN 
LlNES LtVERPOL 

"KENMORE11 nporo ~2 

martla bekleniyor, Lherpul Ye 
Aoversten yilk çıkardıktao 

sonra Burga@, Varoa v~ Kösı 

teııce için yO't alacaktır. 

AHMEl\H:1 T B . SCHULUT 
HAMOURG 

DUUURt; vı:puru 25 rmırtts 

beklenlyur. l:Lemburg ve An 

\ereteo yok çıkardık.ten sonra 
2S morla kadar Hoıerd11m, An 

vere ve lfamhurg lçla yük ala 

coktır. 

DEN NOHSKE 
l\llODLHAVSLINJE OSLO 

BA YARD mot~rQ 9 ofsaodo 

br.kleolyor. fskrodrrlye, Oitppe 

ye Norvec llmanlorını yük alı· 

caktır. 

Olivier vEŞQrekôsı 
Limited 

\ 7apur Acentası 
Ceodelt Han, lilrlocl K.ordoo 

Tel. 2413 

J'HE ELLERMAN LlNES LTO 
°FLAMINIANu vapuru 23 

marna gelip Llverpool Ye Glae 

gov için yftk alAcıktar . 

"MARDINJAN .. npuru mart 

olhıyeıtode Llvf'lpool u SHn 
eeadan gelip tabiyede bolu 

11ıcak. 

" , 

o l\I ı u Lt k fabrtheıoın l S 

---···--~ 

,e 
1 oı•lı 

SABUNLAHJ} dıyanıklt, kul 4 ;,01ı 
bll,.ıdzdlr. Der yerdeP ar•, ~''' 

·ı· ' de atır optnn t 'f' perar.en • Qlt/J 
Qmid fabr~ 

ıar• 
Kestune P 

Hcrtfirln (Bankn ve Komisyon) ~lu:unclelt~ri Y apıllr. 
., Vuclcsi1.lerc· ""J 4 

Mevclııat Saı·tlaı~ı: Altı ey \'Otldiyc % 5 
' Hir scrıe vodcli1(• % h faiz "rrilir. 

Zahire, Qzılm, incir, pıtmuk, yapak, afyon ve alre komhıyoncalu~u ytıplhr Mallar ı;ı·:ldl· 

Jlnde sahiplerine f'h pı(hatıl ışualtl~ avans •erllh. 

~ 111 1111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il 11111111111111 il 111111111 il il 111111 il 111111111 1111 1 
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~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid'•~ 
Dr. Operatör Ar"f f ut'c 

Merkez Hastanesi Operatöl'fi
1
_ ı;ı 'f~~ 

O"''" ~iv l1111ıalımoı hrr ~On 15 lS e kadar ikinci Reyler e 
1 

,Je 

müzayede salonu kar4ıod11 18 N.lu muayenrba~~8!.I~ •• 

rdcr. • Tol•fonUS illllillpıll 
ıııııııııımıııııııııııııı l)o k t o ı~ ~ıı uıııı!ıııı 

~ A. ema TorıaY , = h ,41 ..,. = . "10 ll· "}. =: /Jateriyolog ı·e buluşık, sa/15111 lımıalı ld<1r ''"' rl• 30 ,J'' = Uaıımohane ietaayoou karoıaıudaki dihek eokak tıııf'~ 6 1 ~ 
=: h u •e muaycutıhancsinde eabnh saat 8 dan ııktoıu eoıı JI fi 
=: hastalarını kabul eder. 111ıJil • .11 
- ·r fi• e·, = MOracaııl eden hastalara yupılmaeı IArımgel o 1181 ıı• et I 
=: mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılrn~:'rı1ıt• lllll~ 
- rillen Pnomotorak muayeneba11esinde muntaıamao ) 10 il 1 

• il lll lll il 1111111111111111111111111111111111 1111111111111111 1111 T e 1 e fo" : 
4 1 def l' 

lzmir Vakıflar Oirektörtoğil•• ~·~ 
,.. 'l ,,,, 111'1 

Kestdll cadde-inde k41o Kestelli vakfmduo 1 ~·'' 
çı d, 

meu bedelli 91 No. la dOkUnıo icarı arttıroı•Y' 

1 

IK~ru-;·~~ O jf IU r ,,., 
lbaleel 2,4,936 perıembe ~ftnQ Hat 14 tedlr. ııo "S 

ı 1a 
htekUlerlo nkıf lar dlraktörlOğüne mQrıcaa&1•r• 

24 28 2 

Izmiı~ Barosundan: 
4 ,rt· 

30.cıı 
J ımlc Barosu eeoellk adi umumi heyet topl11Pll

81 
• 

ktır· 

!•------------------------~~~------•! parteet Hat 15 te lımlr Baro dalreelode yapıl•r• , 
•1111u11111111111111111111111111111111 ° o K T o n 111111111111111111111ııııın111ııııııı• Konuşulacak iş 1 er ş n u 1aı·d 1 r ' ,~ ',THURSO,. Vlpuro olsan 

tfptldasında Ltverpol ve Svın· 

ead n gdlp tıbll1tde bulu 
nacak. 

"GRODN011 npuro mart 

al'!baettlode Loodra, Bol ve 
Anyereten. gelip tabii ya de bl! · 

luoacak ve ayni umanda Lond 
ra ve Hol fçlo yak ılıcaktır. 

=-~Operatör Cevat Alpso,, ; l - lnılbat mecll•I roporu. ..~ •• ~···" 
J 2 - lleaap mftfettlılert rapora, plAoçooun 

~ Merkez Hastanesi Operatörü ~ d11t11e ınzlbat mecueıoın tbraaı. 
= = =: Almao1a'dan ndetle Heııtalar1Dı bergOn e11t 15 n l =: !l - Gelf!cek aeoe btıdçeel. 
~ ar•ııoda lktncl beyler sokağında hamam k1rımodakl ;; 4 - Nizamnamede yapılacak tıdllAt. 
i 4:l oomuah uıoayeoehaneetodn il.bol eder. ~ 5 - Y1rdım 11ndığı be1ap n moameleıl. 
•ıllllfllTelefon : Muıyenebaoeıl ~:ll5 1111111111111111 Evt 3203 llllllllil Keyfiyet ol:umoımeye te,fikaıı tl&o olunur. 
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