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Lokarnocular 
Ya Paris'te Yahut ta"Brnksel'de • 

Toplanacaklar. 

Sagda )zmir ve A)'dttı heyetleri bir arada, ortada Başbakan hattın kurdelasını keserken, solda Başbakan Aydın:valisi ile konuşuyor .• 

.. ·-·-·-····:······-···-···-·-···-·····-·-···-·-·-·.-·-·-·-·-·-· .. ··-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··· .. Karaku u ve Is arta Fransa bızden sordu: Alman cevabının ıh· Y P 
d11s edeceği vaziyette ne tedbirler alacağız? 

Balkan Aotantı Ve Küçük itilaf, Fransa'ya Yardım 
Hususunda Çok Nazik Mevkide Bulunuyorlar. 

~~---~~~--~~··~·e-41·~--~~~~~-

T ev f ik Roşdo Aras Ve M. Ususki Müşterek emniyetin De Ciddiyetle 
• 

Ve Ağır Başlılıkla Tedkiki Lüzumunu ileri Sordoler • 

Şehir 

Nakil Vasıtaları. 
-1 -

Şehirde oıobilı iıleden yurd· 
da1lar1n baıı maklmlara, belediye· 
den ıiklyet ettiklerini dünkü ga• 
teıelerde okuduk: 

OtobOı ubiplerinin ıikiyetleri 
tüyle butlu edilebilir: 

Belediye baıı bulvarları ve 
Jıarklan dilzehmek için otobüs sa· 
hiplerinden ayda bin kdlur lira 
letiyormaı Yeyahud alayorm~ Bu 
P.ranıo alınmaaı kanuaıuı, •eril· 
llıeti uıoblleciller heubına urarlı 

olu1ormuı. Birkaç ay Yerllen bu 
Plra verilmemeye baılanınca be1e· 
diye; ahından kalkılamıyacak. dere
cede a&ır nziteler göıtermek eure· 
tile oıobüecilleri ııkııtırma&a bat· 
••11111. 

Belediye iee bıı ıiUyeıleri ıu 

izahatla karıılıyor: 
Halkapınar cihetindeki amele 

oıobüı Hh&ındao tikltet ettiliudeu 
.\lqucaıa giden otobilalerin Hal· 
kapıaara kadar gitmeleri ve tale· 
heleria mekteplerine gidip gelme· 
terini temin için de bir kısım 
Otobilılerin kız lileıioe kadar 
Yollarını uzatmaları mu,afık gö· 
tGlmOf. 

Hullsa ellilimis ve karıılaıllr· 
dıtımız bn dnada hangi tarafın 
baldı veya bakaıı oldugunu bu ya· 
••ınııda araıtırmaıı ve miltale•· 
tnııı bildirmeli ıimdilik faydalı 
hııımuyoruı. Çüalı.ü ortaya bir 
tiklyet m~vauu aıılmıı ve bu mCV• 
taaa el koymalan reımi makam· 
ltrduı iıteamiıtir. Elbette ki teli· 
lıiyetli makamlar kendilerine arze• 
dilen bu daYayı ergeç bir karara 
lıal\ıyacaklardır. 

Bizim bu ıiklyeti me•zuubahs 
tderek eöylemek. iıtediklerimiz 
tllQlardır: 

lzmir ıehriain yan11nı iıgal 
tclen binlerce halkın baııoda bir 
gidip gelme derdi vardır. Konak· 
11

11 Oalkapınar'ı ve Tepecik'e ka· 
dar uzayın yerlerde oturan halk, 
lltnelerdir kmk: dök.Ok ve ı•yri 
'•lıbı nakil nııtalannın keyfe tabi 
~•kliyatı yüıilnden biurdır. Ve 
1 '1ir gibi bir cebirde nakil vaıı· 
"-1-rıuıa bu feci hali hiç de yftz 
'llttacak bir iı detildir. 

1 1ıte Hıl kökünden halledilmeei 
.4tı11agelen iı de budur. Eter bu 
't eea.Jı bir tındı halledilmeaee 
ile belediye enelce otoböscftlcrin 
•tılatamamaahkları biter, tükenir, 
ile d 
~ e bu halk bu ııbraplardan 
Uthalur, 

lıi Bugtnkü halile bu ıehria mü· 
ita bir parçaıı Gaerinde halkın 

11. R. Öktem 

- Sonu 5 inci •aiti/ede -

1'evj ik Rüşdü Aras .. 

Parlı, 28 (Radyo) - Don, hazır bulunıo kGç6k hllAf ye 

Sovyet Franıız ml·alu muıaddak Balkan ltllAfı derletlerlnden 
ouebılarının teıtlıl mtınaıebe- TOrUıe d ı , lılerl habnı Tev· 
tile, M. FIAoden bu meraelmde ilk Raııa Ar11, Çekoılo•akya 

Almanya M. Eden'den Soruyor 

' Ingitltere, M utaarrızlara 
Göre Ne Vaziyet Alacak? 
Fransa Almanya'yo, Yahud Almanya 

Fransa'ya SaldırırsalNe Olacak? 

M E'J M Bek'le bir arnda .. . uen . 

Loadn, 28 (Radyo) - Son 
haberlere göre, on gine kadar 
Joglll•, Franııı ve Belçika Er 

kAoı harbiyeleri ar11ıada !e 
maılar baıhyacıktır. Eden· RI· 
bentrop ıon 1116J4katındı Alma• 
manbh111 lagtltere'nla Belçlkı 

hudadlarını dı Franıa hudud· 
1111 gibi mi telAkkl eUIAlnl 
10rmaı ve Eden de: 

- lnglltere tecavbe aArayın 
Lokarno devletleri hudadlarıa• 
tekeffll etmlıllr. Teca.b Al· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

nın Pıtlı eeflrl M. Uıuıkl ve 
Yagoıluyının Parlı ıeflrl M.Pa 
rlç'ten Almınyı'aın vereceği 
cevıbıa ibdaı cdrceAI yeni •• 
ılyeıte kartı laılhaa edecekleri 
edblrlerl ıormuı, yerdım ve tt:f 
rlkl muai lymıııındı bulan· 
maıtar. 

KDçftk ltllAtı temıll eden M. 
Uıuıkl ve M. Purlç ile Balkln 
ldlAfanı lemıll eden Tevf lk 
RDıdft Arıı, Almınyı'a:n Ren· 
deki hareketleri bıkkındı Fran· 
M'yı yardım baıaıandı bGkd 
a.etlfl'lalo çok Daalk bir mn· 
kide olduklarını ıöylemltlerdlr. 

Balkan H klçGk hllAf mft 
me111lleri, mGtterek emniyetin 
de ciddiyetle Ye blylk bir •Alf 
bıtlılaklı tedklkl lbım geldlAI 
kaaııtlol göetermlılerdlr. 

Murahh11l.,ın Flınden'deo 

ayralmınndın 10nra, Ted lk 
ROtUl Anı ve M. Utvlnof M. 
Saro'yo alyaret eımtıler. Llt•İ· 
aof, Sıro'y•, mlııkın akdi için 
1arfettlAI meNlden dolayı t•oek · 
kir eımlıtlr. 

M. Saro bundan IODH gaze · 
tecllerl kabul etmlt ve: 

- M. Eden'ln nutkuna tet 
kik enik, M. Eden FJınden'e 

tmnıını red ve inkar etmlye 
Cf'Alnl temin eımlıtlr, Demlttlr. 

P•rlı 28 ( Rıdyo ) - M. 
Flanden hariciye dıtrealnd~ 

birbirini takip eden ılyııl si 
yıretler n f111lyetlerden ıonrı 
M. Saro'ya ziynet etmlt ve 

Pot Bonkor'an da lttlraklle 
azan bir ml11kerede bulan· 
maııor. 

Bu lçtlmıdı ılyati nzlyet 
tetkik edllmlt ve Lokarno dn· 
letlcrl morahbaılarının M. lllt· 
ler'lo cevabından ıoara Brik· 
ıel~e yeni bir konfera• ıktet· 
melerl llıamo dltlnllmtıııar. 

M. Flınden beynelmilel va. 
zlyetl l11b elmlt ve bandın 
tonra ı a,40 ela Yooı ghmlı ve 

lntlbıbat mOcadelelerlle meıgal 
ohnnıtar, M. Flıaden bagCla 
mtlblm bir natuk Irat edecek 
'Ve 1alı gaaa Pırh'e dönecektir. 

--------------~------~-
T. Roşdo 
Aras DönOyor 

Pertı 28 (A.A) - · Tlrldye 
hariciye nklll Tevf lk Rlıda 
Arıı bagGn Anklrı•ya, M. J..lt
'Ylnof u Motkova'7a hareket 
edecekleıcUr. 

Memlekete Saadet 
Getiren Eserlerimiz 

Arkadaşımız, Son Açılma Törenle
rini ve intibalarını Anlatıyor .• 

Karakuyu iııasyonuııun bir siJrüıı;ı,a .. 
Aydan, (Baaul Mababrlmls I katırla giden lzmtr, Aydan Ye 

den) - Afyoa · Karakaya ve Denlz'il llbıylırının bıtbnlak· 
hpııı. ıabe hıtlırıaıa ı~lmı Jırında•ı heyetler dla d6ndller. 
töreninde bulanmak Gaere özel - Sonu 5 inci ıahifede -

Seferi hisar Civarında Bir 
Kaplan Vuruldu 

Kaplanla Avcılar Mothiş Bir Şekli
de Boğgştular,:oç Yaralı Var. 

Vurulan kaplan ve avcı Hils>ıü, kenarda yaralılardan Ömer .. 

SeferlhlMr klaaıının Beyler ..... ook heyecanla olmaıtar. 

ka76 clvanada Çorlakkıyı Camı glnl Beyler köyl hal· 
merklhade terdp edilen bir ıl· kaodın ondört kiti mabıallere 
rek avı eına11nda bir kaplan arıs olan ve sarar yıpın yabaa 
•aralmaıtar. Benekli renkli domusları için bir ılrekn• ter· 
kıplıa; kendlılni Yarmak lıtl · tip ttmlılerdl. Çorlıkk•ya mH. 
yenlerdea Gç klılyl ıunrak kllnde ncılar; yerlerine yerleı· 
yualımıtbr. Danlardan birinin tikte• ıonra bir lfap ta nhtl 
yır111 •l'rdar. Şellrlmlse getl· hıyvaaları lrkltmek için fıa· 
rllen ye din Kırdıçıh hınıada Hyete geçmlıtlr. Birkaç gla 
Mtıı için hılka teıhlr edilen enel Yııar ve Btlleyln lımla· 
beya• benekli kaplan; çok ga de iki çocak, bu clvuda dola· 
sel bir hıyHncbr. Baıınclan ıırken kayayı y•ılaamıı bir 
koy ruganı kadar aıanlatu 110 halde bir kaplan g3rmlıler ye 

•ntlmetredtı. bana kGyllye haber vermlılerdl. 

Ba ftbtt ba7tUıa •ani· - Sonu 5 inci ıahi/edo -



Almanya'nın cevabı 
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Red mahiyetinde olan 
bir kabuldür. 

1 GlUınün TeOya~o --~...;~ ................................ ~----~~~~--------------·' 
inhisarlar Memurlar.• Hakkındaki Te- lstaııbul 

H©ılb<erOeırD 

~~~~--~~~~ 
Deytl Telgraf gazetesi, yu · IAkkl edildiği göze çarpmakta· 

karı ki bıohk altında yazdı~ı dır. Konsey toplıntııunın ilk 

kaüt Kanunu Kamulaya iade Edildi .. Gazetele~·i 
bir ba~betkede diyor ki: maksadı Londra pakh cın çiğne · -------• Ne Yazıyorlar 

Atatürk, Askeri Mütekaitler için Kanunda Mevcut 
Almaoya'mn milletler cemi nib çiğnenmediğini tetkik et· 

yeti konseyinin yıptığı davete mektl. Mazi, istikbal ile ka · 
verdlğl cevap, çok acıdır. Za rıstıulmamalıdır. 

HükOmlerin Tekrar 
1

Tetkikioi Tensip Huyurduları 
birde bir abul şekli gösteren Bundan baoka, konsey, gayet 
bu cov p, hakikatte bir reddco ince diplomatik mehakereleri 
breka bir eey değildir. Çftnkft gerektiren bir tıkım angıjman · 
ha cevdba llletlrllmle olan ıart· lar için baı Turulıcak yer de 
lar, konseyin toplanmasındaki değildir. 

Ankara' 28 (özel) - İnblearlardakl memoılar arasında tenılkat yıpılmaıı Te 60 yaıından yukarı 
olınların tekaftde ıtıvkedllmelerl hık.kında Iohıurlır bıkaolığıncı teklU edilen n Kımotayca da 
kabul olunan kanon, Comar bııkanıoın taıdiklne arzedllmlıtlr. Fakat bo kanonda, mekerJ mGte· 
kahler hakkında bazı hftkGmler mevcut oldugundau, bu yurddaoların mağduriyetine meydan 
nrllmemek ftzere kanon on Kımutaya ladeıl, Comur bııkaaımızca tenıip boynrolmoı Te kanon 

makeadı ortadan kaldıracak loglltere'de M. Rlbentropuo 
taadlk edllmlyerek tekrar tetkik edilmek Ozere kamutıya iıde olunmuıtur. 

mahiyettedir. Cumarteal fgftnO, bıeklnlığı altında bulunan bir 
lef, mllletlereraeı hakyerlne Alman delegeler heyeti iyi 
havale etmek eoretUe değil de karetlanacak n bu fırHttın 

·Çftnkft l\1. Bitler buoa hlmat· lıtlfade edilerek Alman ııyHa· 

ltalyan'lar Elde Ettikleri Rihentrop 
Berlin'e Döndn 

Zaferden Memnun .. BJzhk göstermektedir· Almıo · sının Gmld nrlci tarafları araı · 

ya'nın da yer alacağı bir nıa· tırılacaktar. Do lıte Almınlaaın 

e etrafında toplanıp konuımak kuıkolo dnran~ııına ıebeb 
ıoretlle, halletmek için bir ıçık yoktur. 
kapı bulondoğo Qmtdl kendlnt 'Eğer Lokarno pıktanda ıçı 

gösteriyordu. lan gedik tımlr edilebilir ve1a 
Alman notası değlıttrtlmlye· yamınıbllirae o zaman millet · 

cek olareı, bu amld eoyı dfte ler letl~baldekl emniyeti koru· 
mQe demektir. Toplantıya mo mak için tedbir almağa glrl 
rabhas göndermek boeueunda ,eceklerdlr. 
yapılan dıevete, toplaotının Bo konoemalırdı berkeıin 

Londra'ya nıkledllme1I dolayı bakk1Dı kendine vermek ge· 

ılle yıpılmıe tatmin edici bir rektlr. Verilecek karar Alman· 
harr.ket olmultor. Von Zeelın · ya'yı olduğu kadar FranH'yı dı 
dın Belçika adına ıöyledlğl llgllendlrlr. 
eôzlerle, Flınden'tn Almaoyz Bu hUlseler ar1sında her iki 
aleyhine gösterdiği baliğ n ha· memlekette de ıöylenen nutuk· 
kiki deUller, koueeyl, meseleyi far ıotok kanlılık n f tldalden 
daha tez elden halletmeğe en- ziyade yurdıeverllk hey,,caoı 
kedeblllrdl. Daha e6rcıkll bir ile ıöylenmektedlr. M. Hltle. 
ıolh eeaeı bulmak arzusu bunu rln Mftolb'te ıôyledl~I ıôylev 
ônleml~tl. Bir taraftan Lokarno de bunlardan blrlıl olmoetar· 
devletleri, mlllotler cemiyetinin Bu UlrlG ıö.ıler, etraftaki 
Almanya tarafından Lokarno insanların kaynaıan heyecanları 
pakta c;l~nenlp çlğoenmedlğl ortaaında eöylenmemlo olaaydı, 

h kkanda verectğl brtrı bek MJlleıler Cnmlyetlne girmek 

ler en öte taraftan f ' Alman ve yeni paktlar yapmık aley· 
hinde telAkkl olunabilirdi. murahbaelarının gelebilmesi için 

Yeni pakt n maahedeler geciktirilmekte idi. Bu ıuretle 
M. Bitlere Avropı'dı bir ıolh yapmak için aceleyi lcabettiren 

bir durom içinde df!ğlllı. Bun· 
yapıcııı olmak fırııatı verHmlotl. tar Almınyı, Milletler Cemi· 
Bitler, bu ••hıf zaferi gecik· yetine girip her tftrlft aolııma 
tlrmletfr. kapılarını ıçtaktan sonra olı · 

Almanya nrdlğl cenpta iki cak ı~ydlr. 
eart Heri edrmektedlr. Boalar. 
dan blrlel mGzıkere ma . asında 
tam bir mıl nllikle yer alması, 
öteki de kendi ıolh va · tlarının 

mflzakere edllmeıfnln kabul 
edilmesidir. 

Bu iki oı:-t, bir arada ele 
alınıcak oloreı, o zaman kon· 
seyln toplanm111ndald mıluadı 

mahvedeceği görDUlr. 
Almanya'ya yıpılao davet, 

ee1Seo, ona mfteavl hık verme 

Hauptman 
Tekrar muhakeme 

mi edilecek? 
Trenton 28 (Radyo) - Ltnd· 

bergfn çocuğunun katlli olan 
ve idama mahkum edilen Baupt· 
mınıniavokatı; davanın yeniden 
görtUmeıl için mühim bazı de· 

Uller mevcut olduğuna ıöyle· 

mlştlr. 

yl tazammun ediyordu. Fakıt A venol 
Almanya orada hflkftm glymeğe 

Roma 28 (Radyo) - Ayan meclisinde bogOn M. Ederconl 
rlyaeetlode bir 1 çllma yapmıı ve reisi. senato namına vellabtın 
ze•ceılne gönherdlgl telgrafın ve prenıeılo Cdvabının ıuretlerinl 

okumuıtor. 

Bundan ıonra hava bGdceslnio mftzakereslne geçllmfı n 

meclle rdıl: 

"Tayyare kunetlerlmlz araıında Italya'oın tarihi hınedanıo•n 
en kıymetli erklnı vardır; n bunlar Doçe ile birlikte ltalyan 
havacılığının rohdnu kuranlardır ., 

Demlı azılar ye gerek eamltn tarafından tlddetle ılkıılaomıotar. 
General Valle bftdce eıbıbı moclbeılnl izah etmlı, tayyarele 

rln yıptıgı hizmetleri ve elde elliği muvaffakıyetlerl lzıb etmlı 
ve ğençllgl tayyareclllğe ıhotırdıldarını blldlrmlı ve: 

"Elde edJlen neticeler azımldlr. boadın fazla netice elde 

etmek lmkAoıızdır. ,, Oemlıtlr. 

Fransa Yüksek Akdeniz 
Komitesi Toplandı. 

Parla 28 (Radyo) - Yakıek Akdenlı komitesi bugftn M. 
Saro'non riyasetinde bııvekAlet dalreelnde toplaom111tır. Bu içti
mada harbiye bakanı general Moren, mdıtamerat bıkana. erkAoı 

harbiye relıl general Garnelen, Ali harp !uraıı relel general 
J~rj, Flanden namını M. Sen Kenten, Suriye Ali komiseri, Ce· 
zaylr umomt nltıl. Faı valtıi, Tunoı vallıl b111r bolunmoıtur. 

Bu içtimada ılyast n ekonomik ve lçtlmıt mes'eleler görft 
ıGlmftı, mandı meı'.,lelelerl, Faı n Cezayir hudutlarının tahdidi, 
cenupta Cezayir n Morltan1a hudutları lılerl görft1Glmft1tftr. 
Akdeniz havz111 mu'elelerl etrafında ehemmiyetli noktal naıar 
teati edllmlıtJr. 

M. Eden'in nutku ve ltalyan'lar 

M. Eden'ili Siyasası Mu
vaffak OJamıyacakmış? 
Bunu söyJiyenler Italyanlardır. Ren, Hind 

yolu Ozerinde değildir, diyorlar. 
••• 

Roma, 28 (Radyo) - Me· tlal de İngiliz · Frauıız erkAoı 
sajerl gHetesl, M. Eden'ln ııon harblyelerlnin tem11ını bir itti 
nutkundan bahseden bir yazı . fak mahiyetinde telAkkl etmlı · çağrıl mı, dtAlldf. O o on vere p a ri s 'e Ge 'd i .. 

ceğl medfl bir rey, konseyin ıındı: lerdir. 

kararını felce o~ratabllirdl. Parle, 28 (Radyo) - Uiualar M. Eden. Ioglliz erkana har 
ikinci şart tı bu derecede te- ıosyetesl umumi kıitlbl M. Ave· blyulnlo ve muhıfezak4rlatın 
euftfe değer. Donda Londra ool Loodıa"dıo Parls'e gelıolı barba lırafcar olmadıklarını 

~o~p~l;;n~0t;..ı~l-armı•n•ıollııİıp•e•klİylıa•n•lııılıe•t•e·-·v•e•C•en•e•,v•r•e'•y•e•b•ı•r•ek•e•t•eı•m•l•ıı•ir•.••n•u•tk•u•n•d•a•l•h•aa•s•e•t•m•lt•t111r•. •l•ş•p•ı1\r 
ELHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

8 Ü Y ıloız eıheeerler vilcuda getirmekle bOtQn dOnyadı 1,t1har eden, gGzeller g6ıelf, ug 0 beyaz perdenin e,ılz mcllkeel, altın ıeılf Mıcar yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
Ameıfka'ya gltmezd11n evvel en son oluak Avrupa'da 'Vftcudı getirdiği ve geçen ay Beyoğ· 

lo'nda MELEK alnemaııı sılonl•rını m"fttemadl alkıe tofanlle 15 l!cıo inleterek ıeDf!Dln bOtGo 
hasılat rekorlarını kırmağı muvaffak olan 

l{LO -
. AŞK YOLU-

Aşk, mOzik, neşe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla sftslenmiş 
hakiki bir sau'nt harikası 

Cumartesi r;Onil 13 de talebe ıeanaı Tardır. 

Deyli Herald, dıima İtalyan 
aleytarı oltrakla berabe~. fogll 
tere'nlo Almanya ıl~yhlne olan 
slyaııetlnl tenkit ederken, Ital· 
ya aleyhine olan loglllz elyı· 

&etini de çekl,tlrmlotlr. 

Boalar da gOıtermektedlr ki 
lnglltere'nln bu defa taklbede· 
ceAI ıey11et baoka olacaktır Te 
Ren de Hind yola ftıerinde 

bulanmamaktadır. 

Nhoz Kronlkel gazetesi, 
Eden bu ılyasetl takipte lsrar 
ettiği takdirde muvaffak ola· 
mıyaeaktır, çftnkft İtalya gerek 
Lokarao, gerekse deniz konfe 
ranıında İtalya hareketetz kal · 
mıımır. Bu elbet. Eden'fn ıl 

yaııetluln ıdeml monf fıklye 
tine ,imdiden delil addolona. 
bilir . ., demektedir. 

Parla 28 (Radyo) - (Jour) 
gazeteıl, yazdığı bir makalede 
Lord Eden'lo vazlyetlol tetkik 
etmekte •e bu vaziyeti nazik 
görmektedir. Ayni gazete. 
Eden'ln latlfaya mecbar kal 
ınaıı lhtlmıllndeu bahsediyor. 

••••• 
Bertin 28 (Radyo) Fon 

Rtbentrop bogGo Berllne don 
maı ve Bitler taralındeo kabul 
edilerek J,ondra'dakl temasları 

etrafında mıldmat vermlotlr. 
Bu sırada Almıoya'nıo dıt 

itler bakanı fon Nural ta Bit · 
lerln yanında bolonoyordo. 

AJmanya'nıo cenbı, ığlebl 

ihtimal çarşamba gGntı •t!rlle · 
cektlr. 

Yarın (bogCln) yapılacak olan 
11yln seçimi, Almınya'da va 
zlyetl ~değlotlrmlyecektlr. Al · 
manya'da bugOn 45,450,000 
klıl rey nrecektlr. Martıo ye · 
dloct gftnd feshedilen eski Ra · 
yfotagta 629 eayln vardı . Ya· 
rınkl ıtçlm neticesinde yeni 
R•ylıtagıo 1035 az111 olacaktır. 

Alman Uçakları 
Bir daha Fransız hu· 
dutlarında uçamıyacak 

Berlln 28 ( Radyo ) - Ge 
neral Göerlng, verdiği ıtddetll 
bir emirde bandın ıonra her 
hıagl bir Alman tıyyareclıloln 
derhal koreona dlıtleceğl n 
geçen hafta Starazburg Ozerlnde 
oçao Alman tayyarecilerinin 
Fransız budodlırında oçaraa 
kendi kendilerine bu harekette 
bulunduklara Fran11'nın Berllo 
ateıemtlterlne btldlrllmlıtlr. 

Parlı 28 ( Radyo ) - Bezı 
uçakların Stırmzburg civarında 

Franııı iııihkAmlan Clzerinde 
uçtukları ve reılmler çektikleri 
hrkkındakl haberler «berine 
Alman reımi makamları tıhld 

kat y11pmıı •e bu ta yyarecfle· 
rln ehil oldoklar•nı tf'ıblt et· 
mlıtlr. Pilotlar, General Göe· 
ring tarafından ti ddetle ce11· 
lındırı lmlolardır. 

Bir Beyaz 
Kitap Daha!. 

Loodra. ~8 (Radyo) - lo· 
giltere hiiktlmett, beyaz kitap 
daha çıkaracak n Ren hAdl· 
seıl mftooaebetlle Loodrada 
cereyan elmlı olın bOtdn ma 
zıkerel~rl bo kltıblı neırede

cektlr. 

lngiliz Kabinesi 
Neler Konuşacak 

Londra 28 (Radyo) - Pa 
11rte1l gQu(l toplanacak olın 

loglliı kablneılnde dıı lıler 

baklnı LC\rd Eden, Almanya 
delegesi Rlbentrop'la aon ko· 
noımaları hakkındı izahat ve· 
recektlr. 

Şarlo 
lstanbul'a geliyor 
Ietınbol 28 (Ozel) - Meı· 

bor komik şuıo•nun, zevce· 
aile beraber yakın.Ja tehrlmiıe 

gelece~I Ptrle'ten hıbf!r nrl· 
il yor. 

htanbal 28 (A.A) - G1Z1.1· 
teler gt.ne dıı alyHi lelerfle 
meeguldtırler. 

( Bomhorlyet) gazeteıf; Ruı 

:askerf mmtıksaının Almanya 
tarafmdan Jıgıll ile boğa&lar 

gayri aekert mıotakaıt hakkın 
da ileri ıardftğG talebin yeni· 
den mevzonbahs olduğuna ıôy· 
liyerek hüktlmetlmlıin moahe· 
deleri tanıdığını emri vaki yıp· 
mak iııtemedlğlol, buna hOr· 
meten de milletler cemiyetinin 
ruznameılnde olıon olmaeın, 

Ou haklı talebi yerine getirme· 
ıl lbımgeldlğlol. böylece mua 
hedelere h6rmet eden millet 
lere de bir mleal gönermfo ola 
cağını söylGyor. 

A,ım Ue, Kuron gazetesinde 
(haftalık ılyaef icmal) fnde don 
yı polltlkaeının bir haftalık 

tecelllyatını teıptt ederek nzl· 
yette ee.alı değlolkllkler olma· 
dağını ıöylüyor. 

Zaman gazeteel; Rebentrop'on 
Berlln'e dönmesini mevıoubabı 
ederek faal mOzakerelerin ıfm· 
dlllk durdoğono, Al mın ıeçl · 
mfnden ıonra Almınya'aın ya· 
pıcağı yeni teklif terle yeni 
mGzakerelerln ıçılablleceğlnl 

ıöylGyor. 

Balkan Konseyi 
Mayısın 4, Onde 

toplanıyor. 
Parlı, 28 (Rıdyo) - Atlnı· 

dın bildiriliyor : 

Tarkiye cqmurloğunun Atlna 
elçisi Ruıen Eeref. boğan bı~· 
bakan M. Demlrclı'I ılyaret 
etmiı ve Balkan koneeylnln 
Mayısın 4 Gnde Belgrad'dı top · 
lanacağını, Tftrkiye da, ı,ıert 

bakanı Tevfik RüıdG Arae adı· 
na blldlrmtıtlr. 

Balkan konseyinde baıbakın 
Mftsytı Demlrclıı Yonanlstın'ı 
temsil edecektir. 

Yunan 
Tayyareleri dün gece 

manevralar yaptılar 
Parla, 28 (Radyo) - Atlna· 

dan haber veriliyor: Y oaıo 
tayyırelerl, bugeco manevralar 
yapmı,lardır. Manenılar, SeJA· 
nlk, Patr11. Yınya Te Midllll 
de cereyan etmlvılr. 

istifa Etmiş 
letaobul, 28 (Özc-1) - Oıt 

Mongolfatao baobıkaoı haetah· 
ğından ôtOrO htlfr etmlı ve 
yerine komiser Amur tayin 
edllmletfr. 

BogOnlerde 
imzalanacak .. 

Londra, 28 (Radyo) - Deniz 
konferan11nın tahtelbahfrler bak· 
kında nrmle olduğu karar dal· 
reelndeki protokol, bogOnlerde 
imzalanmak Ozeredlr. 

Kuduz Hastalığı 
htaobul, 28 (Gıel)- Kudoı 

hastılığı mfttehaesıeı doktor 
ZekAI, kuduz için bir ıenellk 
muaf lyet temin edecek olan 
bir aıı keıfetmlvtlr. 

Zelzele 
Acaba nerede oldu. 

Londra, 28 (Radyo) - Sis· 
moğraf bog6o ilddetll bir zel· 
zele kaydetml~tlr. 811 z~lzel~nl11 
merkezi Uıak aar\tadır. 



lfllllllllt Mart 29 ~.m.m.= .. ~ •• ft .. n ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ •. ~ .• ~ .• ~ .. ~ .. ~ .. ~ ••. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. -.. • .. • .. • .. • ... -.. ~ .. -.. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. P-,~,.l'l'P.'! .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~.~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~.n.~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~.--...;;_;;;;~~'!'!'P.!'""'""'""'""' .... 11111""'""'""'""1~.a~u~n~n~11fthftilfthıı'2ft .. 1in~ ..... WN""'""'""'""11111""'""'ift'!'li~""'~~~~'IM:~~ 

[....._· _Çimd-ikler_ı· Ş E H i R 
Venizelos'un cenazesi 

HABERLERİ 
DQşilodClklerim ... 

KnlUlr ve diploma 
Ne olur, olmaz, belki bir 

hAdlse çıkar, halk ayaklanır, 
başımıza yeni bir gaile doğar 
diye M. Venlzelos'on ceıedlnl, 
ltatya'dan doğruca Glrtd'e gön· 
dermlıler. Halbuki, cenazenin 

'Yunaoletan'a getirilmesi bekle · 

blyordu. Tasavvur ediniz: 

Diri iken bu kadar patartı

lır yapan Venlzeloe, lilft iken 

de ayni tesiri yaşatıyor. Yer 

Ydztıoden ve Yunanletan'dan 

elini eteğini çekip gittiği halde, 

•rk11ında1 onan namını patır · 

lllar koparılıyor. Bo bana, bizim 
neyzen Tnf lk'ln bir marifetini 
hıtırlath: 

Maruf ean'atkAr ve serseri 
eyzen 1 memleketinde babasın· 

dan blın yegıioe evi de sat· 
tnı~a gitmiş, dolaşırken bir lh 

tlyara raetgelmlş ve hemen lh· 

tlyırı yakalayıp, sutandan aşağı, 
tını beline isabet eden kısmı 
derin derin koklımıf .. 

İhtiyar, şışırmaş ve meçhul 
•dama bıkarak; 

- Ne yapıyorsan ulan? 
Demi I· Neyzen bir daha 

ltoklamıı: 

- .Ne mi yapıyorum · Diye 
C~vap vermiş· eski bfrşeyln ko· 

kuıuoo arayorum . .Mubarek ne 
torla şeymiş! 

İhtiyar şaşıp kalmış, başını 
iki tarafa sallamış ve 

"İnqallıhl maaBBablrln .. diye 
lbırddaomıı. Bono mftleakJp, 
•raıarıoda şu muhavere geçmlı: 

- Beni tanımadın mı Meh· 
lbed Amucı! 

- Beo, moalllm Ahmed 

li:tendlnln oğla Tevf lk'lm .. 

- Yaaaa, şo bfzlm Ahmed 
Er•ndlnln hı!. 1Jthl Tedlk, 

koekoca adım olmoşeoo, saçın 
bışıo ağırmıı. Peki, neden ar· 
k•cnı kokladın? 

- Hah, şimdi söyleyeyim de 
dinle: 

Bir gece biz, elzln ne gel 

~işlik. Ben çok kOçOktüm. 

Jllnıoı, kalmışım. Eve dOnü· 
IGı:nazde, sen bent sırtına alıp 
bizim ne k.adar glUtlrmQştftn 
le her naeılıa ben de bo esna. 

da rtıyadı şeytanı oyarak kft . 
tllk abdestimi yapmıı, senin 

"'tını ıocoga çevlrmtıtlm. Be· 

~im marifet pek keskin koka· 
lldur. BAIA tesiri var mı. yok 
lııQ, diye kokladım. 
b l\f. Venizelos'on Olftmft de 

111111 andırdı. On sene sonra, 

~eıarınıo başındı etyaai kavga· 
•t çılı:mıza• ne mutlu Yona· 
lllıı.o'ı? .. 

Çimdik 
11l L D'l 

11 °"' ı ,, namı mftsteırı 

11~Y•ıı yazan adamcık, dGo, 
bt n,, e.,rleYhıh bir sözOmya· 

l b• fılı:r11ında kulaktan dolma 

~0Ptınoo kıwaaıoı uzıtmıe, be· 
ılı b d U •yu~ını a çekerek tes· 

b "- 01nıoı. Aferin, hlçolmazsa 

t 
11 kadarcık: bir zeki göıtere· 

bek kendlıtnl kurtardı. İelAmlD 
b '' Şarta malumdur. Altıncısı da 
t •ddtnt btlmektlr. Gazete eü 
lltıl g lrında )Af ebeliği zamanı 
llcçtnlıtlr. Usla uslu, kAtlp k4· 

t ~· •~ıza boruna ~ulıştarmadan 
~ Ç. 

Oda meclisi toplandı 
llaıŞehrtrnız ticaret odaeı mec· 

tt 0 da salonunda toplanarak 
Car et hh IDakeadile Anupı'ya se· 

•t d '" 
1 

e ecek olan tGccaılara 
'ttl r lecek dOvlz için Hılyetlerl· 
tırı teab1t etmlıtlr. Bu ınccarlı· 
\1ek •aılyetlerl hakkındı Iktı11t 
tll llettne bir mobtara gönde· 

ecekur. 

Panayır 

Bnuın tırftnleri· 

miz teşhir edilecek. 
Panayır için aıQrıcaıtlar ço· 

ğılmıvtır. Muhtelif vflôyetlerln 

mQracaatlarana bakılırsa bu yıl 

•lldyetler, pa•lyonlırını blrlbl· 

rlnden gOzel yapmak için biri· 

birine rekabet edeceklerdir. 

Basene muhtelif vilayetlerimiz· 
de istihsal edilen mahsoller; 

panayırdı zengin bir ıekllde 

teşhir edilecektir. 

Panayır komitesi; vilayetler 

pavlyonları arasında blrnci ge· 
Jecelı: olana Altın madalyadan 

blşka para mnkAfatı da vere· 
cektlr. Panayıra fazla ziyaretçi 

ceJbl için şimdiden iç ve dıeta 

propagandaya baş\ıomışhr. 
Dış Bakanhktan gelen bir 

mektupta konsolosluklarımıza 

panıyır için meccani vizenin 
20 Ağustoe'tın 20 Eyliile lra· 

dar yapılacağı blldlrllmlştlr. 

Macaristan hiıkümetl de ree· 

men panaylfa iştirak: edece· 

ğlnden buradaki konsolos; pa· 

nayır komitesinden malumat 
almıştır. Tutnlın bir istatistiğe 

göre panayırdan Oç senede iz 
mlr'Jo gördQğQ hısadi yardım 

3,127 ,000 liradır. Hariçten ge· 

tenlerin ftç senede lzmlr'de 

buakhkiırı para miktarının 

basene artacağı ve mfthlm bir 
yektnn halıcığı tahmin edlll. 
yor. Üç eenede paaaym gezen· 
lerln miktarı 837 ,535 tir. 

Şehrimiz Sovyet konsolos 

loğondan panayır komitesine 

gelen bir mektupta Moık:ova 

Ticaret oda&IDCa Sovyet'lerln 
boaene de İzmir panayırına 

daha al4kılı ve genlı mlkyıeta 

iştirake karar verildiğini bil· 

dlrmhtlr. Sovyet'ler paviyona 

için pl4nda 7 ve S numaralı 
yerler tahsis olanmoştor. 

Kültttrpark'ta 
Mnrehhi de 
Bulundurulacaktır. 

Külttlrparkın etrafını çnlren 

yolların lnıaaına mClteahhld ta· 

rafından devam edllmektedlr. 

Haber aldığımıza göre kfiltfir· 

park loşa edildikten sonra be· 

ledlye, boradaki kftçftk çocak· 

ları baktırmak için bir mtıreb· 
hl bulunduracak, çocuk sahip· 

lerl sabahleyin çocuklarmı lrül· 
Uirparka götürOp mftrebblye 

nrecek ve akşam tızeri ala· 

caklardır. Bu soretle çocuklar 

da iyi bir terbiye gOrmGı ve 

korunmuş olacaklardır. 

At Yarışları 
İlkbahar 5 olsan pazar gii · 

nii başhyıcaktır. Yarış n ıelah 

encümeninin ko,ulart dört 
haltı stırecektlr. 

Ba koşulardan sonra Bosuıi 

muhasebe ldarılnln yıllık bft· 

ynk koşosu yapılacaktır. Do 

sene k:oıoların çok ali.kah ola 

cağı tahmin ediliyor. Şimdiden 

birçok balla kan at ve kıerak · 

lır getirilmiş ve idmanlarına 

bışlanmııtır 

Heraet ettiler 
Bir lf IAe masasına ıld pıra · 

dan bir miktarını zimmetinde 

bırekmakla maznun avukat 

Bedri ile vazifesini ihmalden 
maznun icra reisi İsmail Hakkı· 
nın ığırcezada cereyan eden 

muhakemeleri neticesinde suç· 

lan ublt olmımıı ve beraetle· 

rlne karar nrllmlıtir. 

35 Milyon Liralık 

racat Yapıldı. 
Ih .. 

________ , ______ _ 
935 Yılında ihracat Yüksek Bir 

inkişaf Göstermiştir. 
Almanya'nın Ren mıntaka· hin tona çıktığı gOrülmftıtGr. 

sını askeri hale koymaeındın Aradı 25 bin ton kadar bir 

sonra piyasada bir durgunluk fark nrdır. Bo fark, yalDlz 

bıı göstermlıtl, fakat bo dur· ağuhkta değil, kıymette de 

gonhık muvakkat olmoı, va · kendisini gô&termekt~dlr. 934 
zfyet dOzelmeğe bışlımışhr. yılının 6,9t30,932 lira olın 
lldkumetlmlzln Fransa ile ık:· ihracatına karıı, 935 yıhnda 

"dettiği aon ticaret muıhedeelle 10,662,450 llrahk ihracat yı · 

Fransa kontenjan llıtelerlnde pılmııtır ki brış milyon kftıur 

mıheollerlmlzln Franaa'yı ldbali umum lhrac•t farkının yarısın· 

için ll&1n11 verllme~e başlandı · dan fazlası İ>o ıuretle temin 

eındın bundan sonra Franea edllmlı oluyor. 

ile olau tlcari\t lelerlmlzlu bil· incir maheolOnftn 935 ıenesl 
haasa ihracatımız lehine inkişaf 
edeceği tahmin e:dlJmektedlr. 

• • • 
Şehrimiz Ticaret odası lata· 

tletlk senlsi, lrmlr llmanınan 
935 senesi ihracatı hakkında 

mühim bir istatistik hazırla · 

mıştır. Bu istatistiğe göre ibra 

cat kıymetleri ihmal edllemlye 

cek bir yftkselle göstermektedir. 
931 Yılında 29,297 lfrıhlr, 

25~,283,589 kllo ihracat yapıl 

mıştı. 935 Senesinde bu mlkdar 

:35,144,156 liralık 231,605,502 
kiloyu bulmuştur. Aradaki fark 

5,847 ,080 lira olmak Qzere 935 
senesi lehinedir. 

Mobtellf mahsollerlmlzln th 
raç edilen miktarları ayrı ayrı 

şodor: 

ihracatı dı geçen yıl lhracahna 

göre 9,985,019 kilo gibi mft· 
hlm bir fazlahkla kaydedilmek· 

tedlr. Bo frzlıhk, 2,9 milyon 
ktısor lirayı bnlan 934 ihraca· 

tmdın 1,593,32' lira kadar 

, memlekete fazla bir kazanç te· 

mln etmletfr. 934 yalındın da· 

ha fazla ihraç imkanı bulunan 

mabsolftmftz lütündftr. Bu mıh · 

sol 935 yıhnda 14,830,394 ki· 

lo ihraç erlllmletlr ki bo mlk· 
tar en,.lkl yıl lhracatandan bir 

milyon küsur kilo n kıymet 

itibarile 3,043,3 l!i lira fazladır 

Çalışkan 

Direktör .. 

Birkaç yıl enellne geliQ · 

ceye kadar, bizde, emel!· 10 Büyük Depo 
inhisarlar Alsancak'ta lek JI ve tı lbttaan ue 4ktıltQr ; 

•hakkında eıaah ., milıhct bir 

depo yaptıracak •telikkt olmıd•A• lota, bir Ont· 

İnhi11rlır umum mftdGrlftğG' veralte dJplom11ına malik of, 
Tftrklye'nln muhtelif tQlGn mık da c kfilttırüuG yapm•f ot· 
yerlerinde on tane bftyGk depo makt1r > 11nıhrdı. Bo diploma· 

yaptlfacık:tır. Ba depolardan ya taııyanı, hlo dOiüomedeq 
biri de ıehrlmlzde inhisarlar mOnener eıfah verlllrdf, Ve bq 

ldarealne alt ve KOhftrpark ya · eıfat ona, cemiyet içinde f lkb 

ldolodekl arsa Ozerlnde yıph- fmılyazlıları ve kıymetleri araı 
rılıcıkllr. Bn depolar için in · ıında bir mnkl temin ederdı, 

hisarlar umum mftdftrlOğO bftt- Muasır cemiyetlerde timin cDlp· 

ceelnden 10 milyon lira harca· lomu ile cKtUtftu ü ayrı ay· 

nacaktır. Depolar; gayet genlı 

ve ııhhi tesisatı hnl olacaktır. 
Deponun lnıaeı meı'eleıl için 
iohlearlar mftfettlıl,.rloden Ali 

Faik şehrimize gelmlo n tet· 

ki.kat yapmıştır. Yakında in · 

ıaata baılaoacaktır . 

inekhane açılacak 
Ziraat VeUletl zootekni ıo· 

beel mtldtırft Nurlttln Ankara· 

dan ~ehrlmlze gelmlt ve İzmir 
zootekni lelerini teftle etmlıtlr. 

Narinin; Ziraat VekAletl tara· 

f1Ddan boeene Kayae çiftliği 

arazisi ftzerlnde kurolıcak olan 

inekhane için yerinde tetkikler 
yapmış ve bu yeri; inekhane 

iulhızız1na çok eherlell bol· 
muştur. Buna dair hazarlıyıı:ığı 

bir rapor Ziraat vekAletloe ve· 
recektlr. 

Sporcuların kongresi 
Şarkepor kultıbft yılhk ton· 

gresi 31 Martla toplınacak ve 

yeni idare h'yetl seçimi yapalı · 

caktır. 

rı tarif ve tubiıinden sonradır 
ki, bizde de bıı telakki sende· 

lemeğe bıfladı. 

Diploma. ancık bir meslek 
ve lbthaa varakası halinde kaldı. 

Kazanç için, maddi bayıl için 
kullanılan bir lııibkak vesikası 

mıbiyetlol aldı. Halbuki şlm· 
dl, cKültGrld adım~ ı anrken 

diploması ile değil, kafasmın 

kıymeti, bımolesl, feleefeel, ba· 

alt insan idraki fteUlnde daran 

varlığı Ue arıyoruz. 

Birinde maddi hayata, 

Diğerinde fikri bayıla hikl · 

mlyet nrdtr. Fikri, dlplomabn 
kırmızı kordelaeıoa bağladığı· 

mız dakikada, o, ancak bir 

koyun boğazındaki eallanın 

kftçftk çaoı andırır. 

10,662,450 lira değerinde 

77,872,529 kilo Qzftm, dOrt 

milyon 496,66i llrahk 37 mil · 
yon 278,256 kilo incir, 11 
milyon 579,388 lira değerlode 

14,930,39A: kilo UUftn, l mil· 

yon liralık: 23,760,664: kilo 

palamut, 64 7 ,357 llrahk 5 
milyon 248,8:38 kilo palamut 

bulaeası 1,6:14, 113 Hrahk ftç 

milyon 348,325 kilo lpamok 
536,242 liralık 1,832,~79 kilo 
z~yt in yağı, 475,192 llr:.tlrk 

8,516,859 kilo mlyan kökft, 

251,443 liralık, 161 ,578 kilo 

halı, 556,550 ~lrahk 12 mll· 

yon :341,003 kilo arpa, 9~l3,777 
llrahlr, 7,351,o;rn kilo bakla 

ihraç edtlmi~tlr. Bunlardan haı · 

ka 105,270 baı hayvan ihraç 
edtlmlıtir. 

İzmir ihracat gamrağtı direk· Halkevinde mQsamere 

Meelek ve ihtisas, muhakkak 
ki, muntazam, sistemli ve eırala 
bir okuma ile dogır. Fakat 

..K.ftltfirw diye kabul ettiğimiz 

ve diplomaya bAklm olan eo 

bOyGk kıymet de, daha lhaııh 
bir okuma, derece derece ol· 

ğoolHmı ve dfi~onmeoln var· 

dığı netice ve aldığı şeklidir. 

O, bir mesleğin veya bir fen. 

alo, muayyen n teaelsCU eden 
kaideleri, nazaıl,elerl halinde 

değildir. O, mftehet, metodlo 
ve verimli bir okumadın bat· 
hyarak: tıhte11oura kadar 1 ele· 

ylp btıtftn kafa clh11larını de· 

ğletiren, gOrllş ınlyeelnf, tıhlll 

onsorlarını, dGşftnfte lbreılnl 

başkılıştaran bir kuvvettir. 

1934 te 62,5 bin tona balan 

ftzüm lbracat1Dın 1935 te 77,8 

Hapishane 
Müdürlüğü. 

Teri tan Dlyarıbeklr hıplahı · 

nesi mftdftrlOğftne tayin edilen 

şehrimiz hıplsbıneıl mftdOrO 
•·evzi yakında yeni vulfesloe 

başlamak Ozere İzmir'den ay· 
rılıcıktır. lımtr hıplehıne md 

dftrlft~One mfttekılt btnbıeı 

Arf Hikmet tayin edilmiştir. 

Fovzl; Izmlr bıplıhaoe mft · 

dörlOğftnde movaf falı: olmue, 

birçok işleri lutizıma aokmue, 

enelce birçok •ak'alıra Hhne 
olan hıplsh11nede idaresi zama. 

oanda bir vak'aya sebebiyet 
vermemiştir. Yeni vazlfealnde 

de movaf fak olmasını dileriz. 

Htıklimet doktorları 
İzmir htUu1rnet tabibi Nazmi 

ıareme gOre teri 1 ettirilerek 
1&11 maası 40 liraya çıkan! 

mııtır. Seferlhlear hftkumet ta · 

bibi Feyzi ile Koııdıeı hftk.u 
met tabibi Bayrlddln de birer 

derece teri 1 ettirllmltlerdlr. 

tOrft Şerif Levende mıheoltt 

lanelerlnin toplıomaeı huaueon· 

da göıtermlş olduğa bayak gıy· 

ret dolıyıetle han koroma lzmlr 

şubesi jtarafmdaa teeekkftr edil· 

mi~ ve keyf lyet umumi merkeze 
bildirilmiştir. 

Şerif LeHnt, ihracat itlerinin 

. kolaylaıtırılo;ıaaında gOıterdlğl 

muvaffakıyet haeeblle İktı11d 
balı:anhğınca da takdir edllmle 

ve tatbik ettiği mesai osol ve 

tarzı diğer gftmrOklere de · tav· 
elye olunmuştur. Bu çahokan 
dlrektOrft biz de takdir ederiz. 

Tramvay rayları 
Mektupçu yokuıo ağzında 

elektlrlkll tramvay raylaranın 

bir tarafının çOkıOğO ve hatla 

boradan geçen tramny araba· 

larımo gayet yanı haıeket et· 
tikleri şikayet edilmektedir. 

Sağlık mftesseseleri. 
'Sıhhat VekAletl umum mü· 

fettlşl Fuad, Ankara'dın ıeh· 

rlmlze gelmiş n İzmlr'dekl 
sığlık mtıeeeeselerlnl teftişe 

baılamıştır. 
... 

Hıllı:evl temeli kola tarafın· 
dan bir perdelik (latiklAl) pi· 
yeılle Ahmed Vefik Paıanın 

Molyer'dea naklettiği (Zoraki 

tabip) vodvili lemıll edilecektir. 

Gençler bo mGumere için btı· 

yftk hazırlıklar yıpmıılardır. 

--------------------------------
lzmid .. de 

Kağıd fabrikamız 

yakınd& açılıyor .• 
ı~mld 28 (A.A) - Dan aa · 

at onbeşte kAğıd fıbr lkıeının 

katanları ilk defa olarak yakıl · 

mış ve fabrikanın bacaaandan 

ilk daman Uıtaıftıtar. Fabrika 

nın açılma hazırlıkları ikmal 

edilmek üzeredir. ÔnftmGzdekl 
ayın onbeelnde •batan hazırlık · 
lar bltmle olacaktır· 

Taymis Ne Diyor 
Londra 28 (Radyo) - Fran· 

aız elçisi; bngQo Dııbıkanlığı 

giderek M. Eden'le noktal oa· 

zar teati etmlıtlr. Tıymls g•· 

zeteef; bonon son ıftnlerde ld 
luzum olduğuna yaaıyflr. 

Bonon içindir ki, c KGltOrltl 

adım> fikri hayatta blrlucl 

plAnda mevki ahyor. Ve insan· 

lık artık ondan, kendle1nln Ye· 

rebllect:ğl bir diploma yerine, 

ha kGltftr kıymetinin tezabO· 
rQnQ bekliyor, eeer lıtlyor. 

Bir meelek: adamı ise, kal 

tGrGnQ yHpmadıkça, eadece ~ken· 
dl branıında bir ııhılyet, bir 
it ve hayat tipi olarak k:ı· 
hyor. 

Kanonlar, dlplomıh ile dip · 

lomaeızı tef rlk etmekle bera· 

her, diplomalı veya diplomasız, 

kOltdrla, zaten kendi nrhğı 

ile hiçbir kuvvetten lstlıneye 

yanaemıyor. O arlık ya cemi· 

Orhan Rahmi Gökçe 
- Sonu 7 ıncı sahijede -

HARRY BAUR 
San'atının erişilmez kudretini ispat ediyor 

HAYAT ACILARI 
Onan yepyeni bir tarzdı çevirdiği hakiki bil' eaa'at eıerldlr 

TAYYARE S.1 NEMASI iki glinden beri bu filmi görmek 
gelenlerle dolup boşalıyor 

için 

-----~--~------------
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~akleden; i'~1:" ŞEMSEODI~ 9 ·1,arihtcn Parçalar 1 
A ieŞin Hakimi Sultan:::;;~ mısın 

Napoly~n 8
2

on~pa;t';n Miıc~ralan 

Yarı harap ve metruk bir 
oımlık, bir yağ kandili ile 

ıöyle, böyle aydınlatalmış mah· 
ıeolode, rutubetli yerde, muhit 
ile çok garip bir tezad teşkil 

eden eOelü bir sedirde bir 

kadın yatmakt• ldl. 
Kadın derin bir elem vo dft· 

eftnce içinde idi. 
Birden uzakran bazı gOrGl· 

Uiler duydu; heyecan ve tel şla 

yağa kalktı, fakat bu gftrül
tQlerln hiçbir mAnı\ ifade et · 

medlğlnl görfince, kendlılnl 

tekrar iedlre otta ve: 

- Herhalde yeniden gece 

oluyor. Fakat bugün de görOn· 

medl, gelmedi! Dedi. Beni bu 

kadar uzun zaman yalnız hı · 

rakme ıne bakılırsa, ihtimali 

gayri kabil bir mOşktUle kar· 
ıılaşmıı olduğuna hilkmetmek 
IAr.ımdır. Belki de lhtllAl n 
isyan ara&ıoda kendisi de yara · 

laomışhr. Bana gelince ben de 

borada, bu methaltnl bilmedi· 

ğlm yeraltı mahzeninde ölftme 

mahkum kalıyorum. Boraya 

girmek bir sır imiş, bu sırrı da 

sadece kendisi vtluf oldu~u 

için, beni en emin yer olarak 

buraya getirmiştir! 

Genç kaom b6yQk bir yelıle 

- Ro yaıtı, bu yeraltı mah· 
zeclnde ölmek ... Aman yarebbl 
ne feci Aklbet!. 

Dedi. Biran için mukıdde · 

ratın ba mahkumlyellne karşı 

gelmek istedi; fakat pekaz bir 
zaman aonra, bonon kabil ola · 
mıyaceğını da anladı. Aynı zı · 

manda dı kocasının cllümQotl 

aklına getirdi, ba ölOmde 

meı'ollyet hlseesloln ağırhğı 

karııeındı geaç kadının vlcda· 

nındı dula bir azıb ve ıatırab 

başladı. 

Mahkum oldoğa korkunç 
öltım endişesi, genç kadında 

. -Ki bu kadın gtızel Bellllot'on 

ıa kendisi idi- gene yı~ımık 

kaygasono uyandırdı ve gene· 

ralln hıyıllnl gôıQnflo ôDOne 
getirerek: 

- Beni herhalde kurtara· 
caktır! 

Dedi. Bu dQaQnceler arasın · 

da, bir anahtarın kilit içinde 

dönmesini andıran bir ses 
doydu. 

- Acaba kimdir? ·dedi · 

Y okea... Bonapart mı geliyor? 
Acıba beol boraya kapatan zabh 
midir? 

Kıpı ıçıldı; genç kadın•n 

tftylerl ürperdi. methılde Ud 
bedevi gôrGndD; bir devi andı· 

ran OçaocfteO de kapı yanında 

durdu. 
Bellllot korka He bağırdı. 

........ 1 ........... .. 

Zabitin Asiler tarafındın ôldtl· 

rüld6ğftne ve bunların da ken · 

dleinl ôldOrmeğe geldiklerine 

hdkmettl. ÇOnkd blrlelnln elin· 

de uzun bir ip, iklnclaloln 

elinde bir ığuı tıkacı, dçQncfl· 

silnQn elinde de bOyftk bir 

• çuval vardı. 

Bellllot tltrlyerek: 

- Merhamet!. 
Diye inledi. 

Ba adamların kendlılnt ba~· 
lıy1rak, ığzını tıkayarak bu 

çuvala tıkacaklırı ve Nil neh· 

rlne atacakları ıOpheelzdl .. 
Bedeıvller, gnzel ve genç kı· 

dlnr merhamet etmek nly"tlol 
göstermediler. Bunlırdın birisi 

- Sonu Var -'. Liret Düşmemiş 
Roma 28 (Radyo) - ltılya 

korporasyonlar mfteteşarı M. 
Lıtentt; ltalyan ekonomisinin 

eon zamanda bariz bir miha· 

zeneelzlek göeterdlğlol söyle· 

mlıtlr. Bununla beraber halkın 

en çok muhtaç olduğa madde· 

terin f lıtlerl dzerlnde lhtlkAra 

meydan verilmemiş ve Itılya'da 

liret f la tinde tenezzül olma· 

mıştır. 

PırJe 28 (Radyo) - Atlna• 
dan bildiriliyor: ParlAmentonun 

açılmaea 20 nhını talik edildi. 

Yalaıımış 
Roma, 28 (Rıdyo)- SelAhl· 

yettar qlr membadan bildirildi· 

rJJdlğfne glSre bJr kı11ım yaban· 

cı gazetelerin M. Mu110Unl ile 

Frao111'nın Roma elçlal Kont 

Do Şımbrun ırasındakl gôrOı· 

meler tekzip ediliyor. Bu ga· 

zeteler; Fransa hGkdmetlnln 

Italya hakkındaki zecri tedbir· 
ler kararının geri alınma•ı için 
sosyete nezdinde teıebhdste ha· 

lunm1111oı Mueeollnl'nln lıtedl· 

ğlnl yazmıılardır. 

İtalya, İnglltere'nln aoroaona 

açık cevabını hentlz vermlttlr. 

Çankd hAdlıeler boyle bir ce· 

vaha lftzum bırıkmımıotar ve 

İtalya; elmdlllk btdiselere in · 
tlzar edecektir. Zecri tedbirli? 

kararı Ilga edllae bile b!Jyle bir 

karar İtalya'yı tatmin edecek 

değildir. İtefy11; son aylarda 

keodhılne yapıldJğıoı iddia et· 

tlğl hıksızlıkların mınni bir 

şekilde tatminini de lıtemek · 

tedlr. Bllh11111 Habealstan me· 

ıeleelode İtalya hakkındı veri· 
len (miltecnlz) kararının geri 
ahomaeauı htlyor. Yalnız zecri 
tedbirlerin kaidmlm1111, İtalya · 
n1n, Lokaroo devletlerine yu· 

dımını temin için kıt'lyyeo 
kAf 1 gördlmOyor. ANADOLU _ ___ _ Gömhöş 

Günlük Siyasal Gazete 
----------• Don Roma'yı terketti. 

Sahip fe Baoyazgam 
Baydar Riitdü ÖKTEM Roma, 28 (Radyo) - l\Ios· 

Umumi neıriyat Te yazı iolcri sollnl; rebkatlnde Macar baı· 
miidüril: Hamdi Nfizhet bakanı GômbOı oıdoğa halde 

f darcbanesi: • bugtln son efstem ltılyan tıy 
İzmir İkinci Beyler sokağı yarelerlol tef ılı eylemlottr. 120 

C. Balk Partisi binaM içinde 
Telgraf: İzmir _ A 'ADOLU bombardıman tayyereel muh· 

Telefon: 2776 .. Posta kotueu 405 telif uçuşlar yapm•ştar. Mue10· 
ABONE ŞERAİTİ: llnl; tayyare aabayl1rını nlıan· 

Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç lar vermlıtlr. 
aylığı 500 kurootur. Gömbö~; eaat 15 le Roma'yı 

Yabancı memleketler için eenelik terketmletlr, Mo110Unl kendi· 
abone ficrcti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotıır. atol flltısyona kadar teşyi ey· 

- lemlıtlr. 
OııD gcçmio ntıshalar 25 kuru~tur. 

Mıcırl11tan'ıo Roma ıef iri 
- ANADOLU MATBAASINDA Florau11'ya kadar Gömböı'le 

BASILMIŞTIR beraber gltmlotlr. 

Evvelki gftn, çarııdın geçi · 

yordam. lzmtr'lo caddeleri, 

sokakları ve bizim de sokakta 

yaraya,, gldlı, gelJı tarzımıı 

maldmdur. 
Bir demirci çırağı, bayak 

bir varili yuvarhyarak gidiyor· 

do. Köoeden bir araba çıktı. 

Atlardın biri, arabaya yeni ko· 
ıulmvı olacak ki, kulaklarını 

kıımıı yan-yan kaçıyordu. Co· 
cok, varili yuvarhyarak ansızın 

çık1nca, ıt ııha kalkmak lıte· 

m~df, yapamadı. iki tekme eı· 

vurdu ve arabanın On kısmını 

parçaladı. iri yarı arabacı bir 

kOfQr Hfnrdu ve sıçrayarak 

indi, zavallı çocuğa yakaladı. 

Onı dört tane tokat attı ve 

mftdahalemlze vakit bırakma· 

dan araba11ıoa atlayıp kaçtı. 

KOıeden geçen, ihtiyar bir zat, 

arabacının ark111ından bağırdı: 

- Sultan Murad mısm he 

adım! 

Ba bulut ve benzetfşl, ha· 
klkaten çok gtızel ve yetin· 
deydi.. Tarihin dikkate eıyao 
bir yaprağıdır. Size anlatayım: 

Haziran 1634, kuıh, zalim 
bir bdlı:Qmdar olarak tanınan 

ve brtt& bdyiUc şair Nef 'iyi 

saray odunluğunda idam ettiren 

Dördftnca Saltın Murad Edlr· 

ne'ye gidiyordu. 
O aylar içinde 01ı1k Hind 

illerinden, tanrının yollarını 

çiğneye çl~neye, dağlarını tepe 

tepe bir Blod'll dervlı kaf ilesi 

gelmlıtl.. »Deraaıdetl · latan· 

bul'u" yıkından, Tdrk sulta· 
oını da uzaktan olsun gOrmek 

llltlyorlardı .. 

Dô.ıdanca Murad'ın geçtiği 

yerde dalma kan izleri, kopı· 

rılmıı kelleler bolooordo. la· 
tınbol 'te batan memleket, 

ondan korkuyor, ıda anıldıkça 

titriyordu. 

Nihayet, latınbul'da bir tek· 

kede mleaf lr iken, yerli der· 
vlılerden biri bir haber verdi: 

- Sultan, yarın Edlrne'ye 

gldecekmlı. Isteraeolı, timdi· 
den yola çıkın. Mftnaelb bir 

yerde durup bcskleyln!. 

Otuz Blnd'll dervlı, eabıh 

namazından ıonra latan bol kı · 

pılarından çıktılar, Edlrne'yc 

giden yolu tuttular. 

Bir köprdden geçiyorlardı . 

Yorulmuşlardı. BlrlZ dlnleo· 

diler. İçlerinden biri; 

- Erenler ·Dedi · boradan 

öteye ~ltmlyellm, kOprQ ıltmda 

doraltm.. Ônden geçecek olan 

h1111a mftfrezelerl, yolcular, şun · 

Jar bunlar, belki bizi yabancı 

görOrler de yoldan çıkarırlar. 

En ıelamet yer köpıd altıdır. 

Mafrezeler geçsinler, padişah 

yakla,ırkeo çıkarız!. 

Dedi. Diğerleri de bu f lkre 

uydular ve kôpril altına glrlb 

beklemeğe baıladılar. Ôoden 

giden mQfrezeler ıeçmloıt. Hintli 

denlılerden ' biri h111ını çıkarıb 

bıktı: 

- Geliyor ·Dedi· dDnya yft· 
zanao ıullam geliyor!. 

Kınlı Murad, çok yıklaomıou. 
Otuz denle, heyecanla ve ee· 
vinçle farlıdıltr. Fakat dördftocft 

Murad'ın ıta, sahibi, gibi Grkek 

n nhıl idi. Derhal şaha kalktı, 

iki çlfse savurdu ve pıdlııhın 

kavuğa fırlayıb dftımealoden 

sonra kendlıl de yuvarladı .. 

Znalh denlıler af•lladılar, 

korkudan donup kaldılar .. Mo· 
rıd, lalçaeına tutarık, kavraoı 

knraoa kalktı ve hağardı: 

- Bre denlo klneslndekl 

mel'uolarl.. 

Bint'lUerlo dili tatolmuoıo. 

Italya · Habeş harhı ne vaziyette 

Italyan'lar Adis - Ahahaya Varmah 
için Hangi Yoldan Gidecekler? 

imparator Bazı Mevkileri Tuttu. Ras Kassa Ve Ras Se 
yum Oı·duları Kuvvetlerini Muhafaza Ediyorlar. 

Loodra, 28 ( A. A) - Habeş 

terin tahminine göre, şlmaldekl 

baıhcı tehlike şimali garblde 

Tsaoa gölQ istikametinde belir· 

meye baılayın İtalyan taarruzu 

ile kendlol gösterecektir. Bu 

tehlikenin önftne geçmek azre 

imparator konetlerlnln kısmı 

kalllalnl Aıhangl f öltındn ger· 
hına ve Goodarın 175 kilo · 

metre earkına doğru ytırilmek· 

tedlr. Tahminlere göre. ltalyın· 
lır merkezi DeHlede bulunan 
dağhk araziden ziyade Ambara 

ve Sal•b vlllyetletlnden geçe 
rek Adlı Ababa'ya varabilecek· 

lerdlr. Çünktı bu vllAyetler ara· 
zl@i askeri harekAta daha zl· 

yade mChıld bulunmaktadır. 

Tttkazze ve Sehh ırmakları 

mıntıkalarından gelen mcıblm 

İlalyın kolları şimdi yeniden 

boı!ıbardıman edilmiş olan Gon· 
dır istikametinde yOrOmekte· 

dlrler. Bu kollarıo sağ cena· 

hrnı korumak ilzere teoekkal 

etmlı olan muhtelit İtalyan 
kunetlerl M1111r Sodanı bodo· 

dunu takip ederek cenuba 

doğra ytlrQmektedlrler. Diğer 

bir kıaım balyan kuvvetleri de 
ıol cenahta her hangi bir ani 
hAdlsenlo vukubulmaıuna mAnl 

olmak üzere Semien mıntıkası· 

nın temizlenmesine devam et· 

mek~edlrler. 

Royter ıjınamın Adle·Abaha 

muhabiri telgraflı bildiriyor: 
Çok menok bir membadan 

ôğrendlğlme göre, Habeş kov· 
vetlerlnln k111mı kallielnln ha· 

ıında bulanan imparator Sa· 

oram civarında Sokota yHkf· 

nlnde bulunan bir noktoya gl 

derek kuvvetlerinin sevkdlceyı 

nzlyetlnl bu suretle konet · 
lendlrmittlr. Şimal cephesinin 

tırk ceoahıodald Hıbeı hatları 

yeniden teıkll edllmekte ve 

Italyıo'ların Amha·Alajl'de yap 

tıkları eon taarrozon lbdae 
ettiği nzlyetc karşı gelecek bir 

aekle getirilmektedir. 

Hıber vertldfğlne gört; RBB 

K•Ha ve Ras Seyyum ordaları 
bGtOn kovv~tlMlnl muhafaza 
etmektedirler. Bu itibarla bu 

iki ordunun imha edildiğine 

dair olan ltalyan iddiaları ta 

mamen aeıleızdar. 

Başka bir telgrafın bildirdi · 

ğlue gör; Bali vllAyetlodflkl 

Goba oehrlnln bomb1Cdımaom· 

da İsveç seyyu haetaoesiof n 

bir arab1111 iklocl defa olarak 
..... mi ................ .. 
Pıdloahın maiyeti atlardan in· 

mlıler, kıımen padişahın yanına 

koşmuş, kıımen de dervhlere 

ealdırmıılardı. 

Morad'm hlddatlne payan 

yoktu. Dım·dazlık kafa81nlD 

ahında, gözleri evinden fırla· 

mıştı. Padlıah sanki delf ol· 
olmuştu: · 

- Hemen şol rezillerin kayd· 
lerlu bOkDp kellelerini atımın 
ıyaklarına ılın! .. 

Ve beıı dakika geçmedi, otuz 
denlşln bılJı keelldll, zaHlhla· 

ran kelle n cesetleri yol tıs· 
tOode bırakıldı . 

M. Aylıan 

-~~~-----ı-~~~-

ltalyan tayyarelerinin ateslne 

moroz kalmıı ve kısmen tahrip 
edilmiştir. 

Ogaden'de ltalyan tayyareleri 
bOyftk bir faaliyet göstermekte 

denm elmektedlrler. Ba tay· 

yareler Berbera, Clclka, Harrır 

yolunda mevkilerini tahkim 
eden Hıbee'leri devamlı bir 

ıeldlde bombardıman etm f' k· 
tedlr. 

Roma, 28 (Radyo) - Ma 
reşal Badoğllo'nun 168 numa· 

rah tebllğfoe göre ştm l cep· 
besinde gupta Volkalyd mm· 

, tak1111nın işgali tamımlınmışllr. 

İtgal edilen mıntaka enelce 
işgal edilmiş olan Kafta ile bir· 
ilkte bu hnallnlo, bfttOn kon· 

trolftntl temlo etml.etlr. İki 
cephede uçak faııllyetl keılftlr. 

Asmarı, 28 (Radyo) - İtal· 
ya mftetemlekAt bakanh ~müe· 

teıarı M· Leşona Roma'dan bu· 

raya gelmiştir. Yeni yapılan 

yollara teftiş edecektir. 

Clbutl, 28 (Radyo) - Ha· 
rar ve Clclka'da müthiş bir 

bombardıman baılamışbr. İtal · 
yan tayyareleri, saatlerce bom· 
balar atmıılardır. Balk, şehir· 
lerl bırakarak dağlara iltica et 
mlıtlr. Tayyareler, kaeabalarıu 

tahliyesini beyannameler atmık 

sorrıtlle daha evvel hlldlrmlı· 

lerdlr. 

Adlı Ababa, 28 (A.A) - Ma 

gaile ılinallnde Gondır kasa· 

hHını bombardıman edfln İtal· 
yan uçakları, birçok yerlilerin 

öldmftne sebep olmarlır 
' Haheı kızılhaçı; Cenevr r 

bir protesto göndermfıtlr. 

Asmaro, 28 (A.A) - H• 
ajansı muhoblrl. resmfğ bJ 
tebliğlerinin sQkutuna rağ 

balyan faaliyetinin pt!k b• 
retli olduğunu bildiriyor. bJ 
harebelerln lnLloafı harbıo k~J 
surette neticelenmesini mO~ 
kftn kılacak mahiyettedir. 

nopta general Graz1aol'nln 

nlden taarruza geçtiği anl•e 
yor. Şimali garblde ltalyan'l 

Habeşlıtan'm eski paytabtı o 
(Gondar) ı istihdaf edlyorl 

Imparatoron kumandasınd~ 
Habeş kuvvetleri Andık g 
civarında bulonmakt dırlar. 

Adle.Ababa, 28 (A.A) 
Hosoaf bir nztfe ile haty• 

gideceği eamlan; Afevor ha 

Clbotl'deo boraya dOnmfttl 

ANADOLU - Bu z~; 1 
beşlstın 'ın Roma es elçisi~ 

istihkamlar 
Mes'elesi. 

Parle, 28 (Radyo) - G~ 
teler; Ren'de Alman'larm 1 
yıpmakta oldukları letlhki 
mee'eleelle meşgoldurlar. M•f 
gazete af; Bu yeni htihkADll 

Fran11a'yı merkezi ve ı• 

Avropa'dakl mdtteflklertod 
\ 

ayıracağını, ıarkta bir mo 

91me oları• Frın111'nın sar'• 

mftdahaleeloe mani olıc•ğ 

yazıyor. 

lngiltere - Mısır Müzak 
releri Fena Gidiyor .. 

2 Mayıs intihabatında Nahas Pa~ 
nın Kazanacağı ümid Ediliyor· 

Mısır'da elıramlar .. 

Londra 28 (Rı&dyo) - Deyll Meyi; Kahire aytarıodan a1~3 
bir habere atfen, 

0

Mıeır logUlz mQzalı:erelerlnln çok çetin 
eaf haya girdiğini yrzmıktıdır. Mısır fe•kaldee komiseri Tod' 
mQzakerelere yeol bir ıektl vermeğe çrlışmdtadır. Nahaa 

ile yapılan bir konuşma netlceelode, toplanm111ı mukarrer bil 
kooferros tehir edllmlııtlr. loglltere, B11keri mee'elelerln bet~ 
den evel mazıkere edılmeelni istemektedir. M1111r'hlar ise b 
yanaşmamaktadırlar. 

2 Mayıetı yıpılacık seçimde Nıhaa Paşanın ittihatçıları lı' 
ezici bir ekseriyet kazaoacağt anlaşılmaktadır. 

1 
Londra 28 (A.A) - Beyli Telgraf gazetesine göre ıog 

Mısır müzakereleri bir çıkmaza glrmlıalr. Mıeır'hlar sulh ı• ' ,, 
nında Mısır'da oeker bolundurmakeızm memleketin mQd• 
için ltzım olın tedbirleri alnblleceğlol iddia etmektedirler. r.fı 
hlar, ayol zamanda kendllerloe bir takım 11lyaei menaf I ted' 

de uğra~m•ktıdırlır. 
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Eski lngiliz dıf bakanı diyor ki: Belediye ve orobüscüler ihtilatı 

B l d. ·ı· G•• O Cenevre e e ıyecı ere ore, to- R. . .1 • . ıyazıyecı erı. 

hüscüler ~aksız imiş? 
Belediye kasasına bir santim bile yatırmamış· 

lar. Tedbirler, zaten lüzumlu imiş. 
--~...-~~~---~~~~..,-~-

lzmlr otobQacftlerl ile bele· 

diye araaanda, bir lhtllAf oldo· 

ğono yaamııtık. OtobQactilerlo 

lddlaaı ıodor: 

- Bizi belediyeye davet et· 
tiler. Va11f Çınar cıddeal kal· 

dmmınıo loıa91 tçlo teberrft· 
atta bolonmıkhğımızı istediler. 

Emri vAld k9rtl8lnda barılul

dık, tehdld edHdlk. Cıddeyl 

yıpao mftteıhhlde gftnde 33 
lira vermeğe baılıdık. Gordük 
ki, bu parıyı veremiyoruz. Te· 

dlyıta keameğl brarlııtırdık. 

Bo kararımız belediyecileri 
atolrlendlrdl ve erteal gOndeo 

hlbareo bir yığın tıhdldatle 

Mersloll'ye kıdır iılemekle, 

regQlıltôrlerl değlıılrmekle karşı 

karşıyı bırakıldık. 

Otobilacftler, bo lddlılarını 

elkıiyet hıllode alAkadar ma· 
kamlara da bildfrdller. Dıın 

belediyeden aeJAhtyettar bir 

zat, ho lddlala,a cevap olarak 

bize eunl.uı e6yledl: 

- "OtobaaçQlerden teberra 
diye bir yazı alsnmamııtır. Oto 

büaçüler, kendileri bir yol yap· 
tırmık istemişler ve belediye de 

Vaaıf Çmar bulnrını gOater· 

mfetlr. Kendileri bir milteah· 

bitle aalıımıılar ve yolun ine•· 
aına haelanmı~tır. Bu husueta 
ıehlr meclisinin bô devresinde 
bir karar da ahn11cıkt1. Fakat -Şehir 
Nakil Vasıtaları. 

••••• 
- Başı birinci sahifede 

gidip gelme İ§İ yolundadır iddiası 

ortaya atılamaz. Bilakis yaun aı· 

calı.larında, kıoın ııoğuklarında bi· 
rinci kordonda oturan halkın çek· 
tiği meoakkatlerin merhamete Iıi· 

yık bir halde olduğunu teslim et• 
mek ve o halka acımak insafa ve 
hakikate muvafık olur. 

hseıl olan nzlyet karııaıoda 

bundan ııarfınıaar edllmlştlr, 

OtobQeçQler belediye kaeaaına 

teberrQ olarak bir aantlm dahi 

yatırmamıtlardır. 

Halk, otob6ı ıeferlerlolo lo· 

tlzaa.ısızhğındao ve otobasçü. 

lerden her gfto bize ılklyette 

bulunuyordu. Alaancak senle· 

lerlnde:ıotb:ımı teıle etmek bir 
tQrlft kabil olamıyordu. Her 

zaman yeni tedbirler almık 

mecburiyetinde kalıyorduk. Bir 

ıy evci yeni bir formül bo· 

lnnmuı ve tekrar korolın bir· 

ilk lıe başlımııtı. Bir arıhk 

tecrdbe oetlce~lnde, kız lleeııl, 

kdltürpark ve Aleaocak aervla· 

terinin hılkı memnun edeme· 

dlğlnl anladık. Şimdi yeni bir 
tedbire bış vurulmuştur. 

GOzelyah otobQelerlnden dört 

tanesi aıra ile .kordondan kız Jlee. 

eloe kadar gidecek ve Alsancıktın 

dönerek durmadın Konağa ka· 
dar gelecek ve burıdın Gnzel· 
yalı'ya geçecektir. 

Halkapıoar clvaranda oturım· 
far ve bilhassa loçllerln dileği 

dzerlne Konak · Aleancak ae· 
ferlerlolu Balkapınar'a kıdar 

temdld edilmesini kararlııtır 

dık. OıobftııçQler, Alaancık'tıo 

Bılkapınara kıdar ıyrıca 100 
para bir tlcret alıcıklardır. 
Bu da talimatnameye uygun 
olarak yıpılmıkıadır. Meralnllde 

oturınlır da, Karşıyaka ve Bor· 
nna otobüelerlnln dalma dolu 

olarık ı geçmelerinden ılkAyet 

etmektedirler. lcabedetae, Al· 
aancak · Bılkapıoar aeferlerlol 

Mersloll'ye kadar uzatacak ve 

bura halkının da lhılyacıoa ce· 
np vermiş olacağız. 

RegftlıitOr m1'eeleaine gelince, 
otobQderde süt'ıtl tabdld lçlo 

birer regfilltör buluom11ı tali· 

matoamede yazıhdır. Şimdi oto· 

büalerde bulanın regOlAtOrler, 
ıoförler tarafından delinmek 
aoretile bozolmakta ve vazife 

gOrememektedlr. Bana mınl 

olmık için kolayca bozulmaya· 

cık eağlam regiUAtörler koy· 
malaraoı otobQaçftlere bildirdik. 

OıobOeçillerln Alsaocak'tan 

Hı ika pınara kadar gf tmelerl 
neticesi olarak otobiltı adedi 

...... 
5 Mart tarihli Comeılia (Parie) den: 

"' 2 Marttı Ceoevre'de onae· 

klıler komitesi toplandı " ~ On 
Oçler komitesinin muharip taraf· 
lınn cevabı üzerine on martta 

g6rileect.ğl blldfrllf yor "' 
~ hhlldlğfne göre, onıe~fzler 

komlteeloden sonra elllOçler 

komitesi toplanacaktır"' 
Bu Cenevre komltell'rl ve 

tıll komitelerinin labirenti 

içinde kaybolmamak mftmkdn 

değil. 

Evveli bir beeler komlteal 

teşekkdl etti, ondan sonra oo 

Qçler ve daha neler. 

Geçen gOo bir ltalyan RHe· 

lesi Cenevre mdzake11h hak· 
kındıkl bir yazısında şn basit 

riyaziye formühlnü neeredl· 

yordu: s+ 5+ıı+13+18+ 35 
=0. 

Bir gQn Türkiye dıt bıkanı 
Ra~tü Araa'ın beşler komitesi· 
oln gıyeel hakkında mıldmat 
veilrken aOylemfş olduğu ince 

ve gazel bir formola hatırh · 

yorum: 
" Sulhu bir ve ayrılmaz ola. 

rak lrnvvetlendlrmek arzoın 

ile ikiler ar11ındıkl anlııamı· 

mazlığı ilçlere arzetmek içf n 
toplanmış beıler komlteslylz ,,. 

Üçterlo li'raoea, lngtlter" ve 

Itılya olduğu, ikilerin de !tal· 
ya ile Babeılstın olduğu anla 

şılmak.tıdır. 

Alıijmımıtlar için hu rak · 
kam lebçeal ıola~ılmız hlrtey 

oluyor. Bazıları Ceoevrede top· 
Janan bir komitenin reomi la· 

minin batına kıaa bir izah 

llıhe ediyorlar. 

Sankelyonler için toplanın 
ıeldıler komiteal, barıı için 
toplanın onftçler komheal. 

loce d6e6nceler barıı için 
yapılan gayretlerin boıa gitme· 

Bini dlplomatlarıo 00 aç kiti 

olarak toplanmaktan hoelınm•· 
maları ile izah ediyorlar. 

Ne oluraa olaun Milletler 

bemlyetlolu eakl rakamlar il. 
mini ihya ettiği meydandadır. 

Cennre'de rakamların gizli bir 

manAııı nrdır. Milletler ceoıl· . 

yeti Vllaon ve Pythıgore lıa· 

retlerlnln hlmıyeılne 1JğıD· 

mııur. 

Di pi omati cus 
~~~~~------~~~-

1 htl yacı kAf 1 gelmezae fızla· 

leotmlacaktar. Bo takdirde yeol 

tedbirler atmık mecborlyetlode 

kalacağız. 

Şehirdeki nakil vaıııtalannın bu 
kifayetaiıliğioi, düzenliıli~ioi, gayri 
ııhbi hallerini, her gün binbir ih· 
tiliflar ve oiklyeller doğuran ve 
daha kısa bir ifade ile: fzmir'in 
baoağrısı olup kalan bu ioin yoluna 
konulması ne beş on otobüıı sabi· 
binin hüanüniyetlerile, ne de bele. 
diyenin bu iıde güdegeldiği ve 
gütmekte ıatar gösterdiği bugünkü 
aiyaaetile mümkilo değildir f ik· 
rindeyiz. 

Biz bu işin dOzeltilmeai ıçın 

evvelemirde birer hakikat •>lan ıu 
f ildrlerln, alakadar makam]ann 
zihinlerinde yer tutması lAzımgel· 

diği kanaatindeyiz. 

Seferihisar Civarında Bir 
Kaplan Vuruldu. 

1 - lzaıir ıehrinio yarı halkı 
nakil vasıtasından mahrumdur. 

2 - Bugünkü nakil vasıtalan 

medeni bir şehir için atlı tramvay• 
lar kadar ayıp nesnelerdir. 

3 - Bugünkü nakil vasıtaları 

ıalah edilemez. 

4 - İzmir belediyesi ne yap
ııa bugünkü ~erait ve \'eaait ile bu 
gidip gelme iolerioi bıı~aramaz. 

Bir kerre bu hakikatler zihin• 
lere maledilirse yapılacak iı kendi· 
li~iodeo meydana çıkar ve anlaıı· 
lır li : 

lzmir şehrine, bu ıehre layık, 
bu ıehrio balkıoa layık, temiz, 
nıuntazam, ucuz, medeni nakil va· 
lltaları llizımdır. 

- Bunu naaıl ve kim yapacak'? 
Sualinin cevabı da oudur: 

- Devlet ve belediye el ele 
Vererek bu oehrin her tarafıoda 

elektirikli tramvay ioledilmeaioi 
temin edebilir. Ve ı.ncak bu suretle 
bu Hmtler temiz, ucuz, muntazam 

Ye medeni nakil vaeıtaıma kavuıabilir. 
H. R. Ökıem 

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

- Başturnji 1 inci sahifede -

Silrek eau11ıodı avcılar do· 

muz beklerken Oaman oğlu 

Kara Moatafı; kendisine doğru 

büyOk bir hayvanın yıvaş ya· 

va~ geldl~fnl . görmüş ve 
allahıoı nlıın alarak bir el ateı 

etmlıttr. Kaplın çok çevik bir 

hayvan olduğoodan alllh patlar 

patlımaz yanlaomıe olmaaına 

rağmen avcının Gzer1ne yftk· 

lenmlı ve mOthlt bir boğuşma 
baelımıştır. Kara Muatafı; muh· 

telif yerlerinden ığır aurette 

yaralınmıetır. İstlmdad eden bu 
avcıoan yıoıoa koıao Kadri 

oğlu Ömer, kaplaoıo Muatafıyı 
bırakıb kendi Ozerlne hOcom 

ettlğlol görmilş ve h~yvao, üze· 
rlne ahın.lığı aırad11, · gOğsftne 
bir koreun eıkmııtır. Peoçeslle 

Ômer'ln bııına tlddetll bir 

d1rbe indiren kaplan; Ômer'I 

baıından yaralamııhr. Vık'a 

yerine Maatafa o~lo lbrahlm 

de yetlotlğt aırıda kaplan İbra · 
hlm'ln ôıerfne atılmıe ve oou 
da kolundan 1t1ırarık bGyilk 
bir et parçıeı koparmıetır. 

Bereket versin HHıo o~lu 

811106 ve Ali oğla H•lll de 

boğuşa: ıt yerine gelmlılerdl. 
Boanü; htlyO.k bir ceaarede 

kaplana hOcum etnılş ve 8Gs

oil'yft çlımeelnden yakalayarak 
dielerfnl gtçlrmeğe çalıemıeur. 

Fakat çizmenin d.,rlsl kalın 

olduğundan hayvan; bCltao kav· 

vetlle çlz"'eyl parçalamığ• c•· 
hıırkeo Haınft ve Halil ııtllh· 
lerını kıplanıo bııını aıklr•k 
onu ôlddrmüılerdlr. Hayvan; 

can çeldılrken mGdhlş çığlıklar 
koparmı1t1r. Ağır yarah olan 

Mustafa, şehrimiz memleket 

haataoealne getlrllmlıtlr. B•Y· 
vanın kuduı olmaaı lhtlmılloe 

kara• kuduz tedavi yardoada 

t & J Si ; g & . t 2 11 t 

Tarihin Mahud Mukad· 
des ittifakı içinde Değiliz! 

---------------
Ve sosyetenin zarurete, ihtiyaçlara göre, he· 

def ve maksadını değiştirmesini istedi. 

Londra 28 (Radyo) - Slr 

Samuel Hoar, Stelklng'te bir 

nutuk lrad etmlttlr. Ba nutuk· 

ta latlfa etmlı bolonmaeından 

mdtevelllt memnuniyetini izhar 

etmlı ve: 
- İngiliz ef k4rı mııumlyeal 

henOz Alman teıllhatının ha. 

kiki mahiyetini öğrenmlı değl. 

dlr. loglltere'oln taahhGdleriol 

lokAr edeceğini aanmıyorom. 

Uluslar eoeyeteai bir merkudlr; 

bo merkezin dalma ayni hedef 

ve mıkııat azerlnde ıararı doğ· 

ro değildir. Soııyetenln eaas 
makHdı harbe nlbıyet vermek· 
tir. :Fıkat harplerin zuhuruna 

mani olmıHI daha elıem bir 

nzlfedlr. 
"Sosyeteyi, tırlhln mahod 

mokaddea ittifakı addedemeyiz. 

Makaddeı ittifak tek bir dan 

Ozerlode ıararı ile maroftoı aoa· 
yete ihtiyaca gOre karar verme· 

ildir. Ve bu nıı.lyete de ma· 

llktlr. 
4fMtiıterek emniyet bahaına · 

gelf uce: Gorayorn:a ki clbıneti

mtil mahiyette değildir; çGnkQ 

clhıoıamul olabllmeal için Uloa 

tar ıoıyeteıl erklnının hepalnlo 
de taahhGdlerlol, vazifelerini 

hemen yıpm•I• ha1ır olmaaı 
lcab eder. 

İngiltere ılllhlınma faallye· 

tine ancak ha bıklkatı gördllk· 

ton ııonra baılamııtır. 

80t(lo devletler ve logtltere, 

aolhtıo bozulmakt•n mahafnaaı 
için bir uıal bulmak mecbart· 

yetlndedlrler.,, 

Demfıtlr. 

~lemlekete Saadet Geti-
• 

reo Eserlerimiz. 
-------------- Başı 1 inci :sahifede - dordo. Ieı11yonu doldur10 bin 

Özel katar Aydın'• Salı gftoa lerce halk kendilerini eellm· 
17,40 da gf'ldi. Tirtnln yarım lada. Karea ooüode ııra ile 
aaat dnrmaaındaa letlfıde ederek sö}lev verildikten ıoora, de•· 
İzmir korolu Aydın'• çıktalar. Jet demlryolaoan kordoğo ta· 

1 kın •ltıoı gelindi. Baebakanı · 
Parti korağında kendiler oe çay mı• eline makaaı aldı korde· 

lkrım olunda. leyi ke;tl. Etrafını aarau gazete 
Vıktlo gece olmaaına rağmen fotoğrafçılarına (kealyoruz ar· 

keodllerlnl, Nazilli lııt11yoounda kadıılarım) diyerek gazete n 
baıt• ilçebay oldoğo halde parti g11etecllerle olan yakın ilgi 

u Halknl erk&nlle halk ko· ve aevgialnl bir daha belli etti. 
rulları aellmladı. Goncalı'dan K.urdell keılldlkten ıonra 
Denizli kurolundan alan ôsel lıtaıyono dolduranların ıClrekll 
katil gece yaruından aoora alkııları ve ıekl• lokomotif in 

Dinar'• nrdı. Sabahleyin Dinar ti• ıealerl ıruında ilk tren 
llçebayile orbay katara gelerek takın altından geçti. Dnetlller 

korolları kaaabayı gezmeğe da· ıeogln bClfeye gittiler. Yarım 
aaat aoora trenler birbiri arka· 

vet ettiler. İzmir llbayı Fızh undan Karakoyo'dan ayrıldılar. 
Galeç vaktlle Dloat'a da kay· Keçlborlo tatıayononda, bil · 
makamhk yıpmııtı. 

0

Ho tanışık· tün Keçiborlu halkı toplaomıe. 
tıklar Dlnır lılerlle yıkından muzıb, davol ıurn•larla milli 

ilgilendiler. havalar çalarak ml•f lılerl Be· 
Saat 9 da Dloar'dıo ayrıla · IAmladılar. Borada baebakan 

rak Karakoyo lataayonuna va· katarı fabrlka11nı gezdi ve 
rıldı. lngillz kompaoy11ıoın la malftm•t aldı. 
yok diye kôr bıraktığı n me· Baladız lataıyononda da tak· 
moruna bile kaldırarak oıakas · lar korolmot yakın kOyliller 

tarını alSkttığti bu durak Devlet toplaamıoh. Burdor hattıaıo 
demlryolonun lllve ettiği yeni ayralma yerinde Burdur'lul1r 

makaalarla genieletllmle, yeni mlaaf lrlerlnl eehlr baodoalle 

yeni yOlueleo yıpılarla ıQeleD· aellmladılar. 
mlett. Karşıkl vadldt!n gelen ve İııparta lataayonu iğne yere 
Ttırk pırası, Tfirk mfthtodlel dftemlyecek derecede dolmoetu. 
ve leçlaloln cifle doşeoen yeni İstHyonu, devlet demlryolları 
demlryolu çorak ovaya elmdlden ld•real çok gdıel ıftsleu.letl. 
canlılık ve hareket vererek bllbaaaa elektlrlk tertibatı çok 

ırngln ve mükemmeldi. Gtce 
uzanıyôrdu. lst111yon nur içine gc'\mCUmüetO. 

lzmlr earbayı, Aydan parti hparta'da da açılma meraa:mı 
bııkanı ovayı hA ';im bir te 

yapılarak ml11flrler eehre gir· 
peye çıkan k etrafı B«"yrettller. 

diler. Saat 20 ye kıdar laılra· 
Saat 11 de ilk tren görOnmeal battan aonra &Hl yirmide ara· 

lataayondakl özel katar arbıı yın ordo eYI ve uray aa•onan· 

kesilmeyen dftdak seslerile ilk da verdlAI eölende bulundular. 
. trene Ege bOlgeılnln aellmla· Andın aoora urayın mlaaflr· 

rını doyurdu. Bir ıaat aoora terin emirlerine tahıla ettiği 
lklnal tren de geldi. otomobil .e arabalarla gCllyığı, 

Sababt1nb11rl otomobll, ara· iplik fabrikalarını gezdiler. 
ba, ıt, her ne tftrlQ naıtalarla Saat 2 l de Halknlnde ~Ye 
Burdur, laparta, Antalya, Dl· rllen maaamerede Baıbakınımı• 
nıra yakın uaak köylerden ge· olmak ftzere 1000 kiti balon· 
len laaan aell ovayı doldurdu. da. Gece yarmadan aoara tren 
Saat 13,30 da baebakanımııla, ler birer birer ayrıldı. Sabaha 
bakanları Ye parti genel eek· kareı l:amlr, .~ydın ve Denizli 
reterl Receb Pelı:er'I tıeıyan kurullarının Ozel katırları da 
tren de geldi; makaaın dııında _ _ hparta'dao hareket etti. 

yaralananlara aıı tatbikine baılan · Denizli korulu Goocah'dan 

mııtır. 

Seferlhlaar havallalade daha 

birkaç kaplan vardır. Avcılar; 

bunları avlamak için adrekler 

tertlblal kararlaıtarmıılardır. 

ayr•ldı, İımlr'll mleaf frler N•· 
zilli ve Aydın lataayonlarında 

parti ve Halkevf erkAolle halk 

tarafından ıelAmlaadı ve uıur· 

landı. 

Ağrısız Ooğurmıı, 
S<:ıvyet \>auııı~~·m 

Son samanlarda ~ovyet iıl\· 

bat hılk komiseri M. Kımloaklnt• 
baıkanlıAlDda Tıbbl Kooeeyltı 
So•yet'ler lavta ve alaalye u~· 
oıınlar kuruma ve en bftyftl( 
doktorler lctlmııı yapıhnııtı. lo· 
tlmada ıon yıl ıarfıııdı vırtlıuı 

S•erdolof mıntaka11ndı •8rt1tl 

yapılın doğumlar meı'eltsal IPHı 
zoababa oldu. 

Sverdlof Lavta Nlealye Enı· 

tltftufto dlrektlSrCl Prof. Larye 

doğum aArıla1101 muhtelif ve 

sararıı• uynıtoruco aiaddelerlı 
keatlrmek uıoltınfi yalnız ıe· 

birlerde deJ.11, mıntıka h11tane· 

leriode ve kolhoz doğum evle· 

rinde de bOyftk muvaf faklyetle 

tatbik edlldl~lol aôylemlıtlr, 

Prof. Lurye ezeli lıtlrıptan kor· 

toloe ve an ılığı aevf oç bahee· 

denlere leçl ve kolhoa kadın· 

tarının minnet ve ıakrao dolu 

mektuplarını içtimada okumaetar. 
M. Kımlnekly, Sverdlof ı .•. 

ta Nlaalye enıthilenoaa • ı A•· 
ropa'da ancık sengin hdınlar 

hakkında tatbik edilen ağraaıı 

doğumları fakir ve çılııın 

hılk kiıtlelerlne teemll eden 

profeaOr Lurye'nln blımetlerlol 
ve bu tarz doğortmanın btıtCla 

comurlyete tatbik edllmeıl il· 
zımgeldlAfnt kaydetmlttlr. 

Alimler konseyi, ebelerin 
doğomlırda kullanabllmelerlae 
mfte11de edllmle olan oyueta· 
ruco tlAçları teepll ettikten 

aonra, yılnız doktorların kol· 

laoabllecek lllçln Uatealnl ay· 
rıcı yıpmııtır. 8111, heoCls te. 
ferroatlle tetkf k edilmemi,, ec· 

zalar Qzerlnde ilmi tetkikat 

eoethOlerlnde locelemeler ya· 

pılmauoa doktorlarla ebelııır 

için ·~rıaız doğurma bıkkındı 
bir kitap b89tırılma111oa karar 

•ermlıtlr. 

Troçki Ha@ta 
Oalo, 28 (Radyo)- M. Troo· 

ki ağır haatadır. Sayf lyealnde 

bir dostonon evine gOç etmlı 

tir. Baeında doktorlar bekliyor· 

tar. Çarhk ldareıl tarafından 

valulle Slberya'y• ııartlldo~a ••· 

rada Malarya almu~tı. Şimdiki 

baatalığı bu hıetalıllD oilkeet· 

mealdlr. Caoı tehlikede delil· 
dfr. Diğer bir habere göre M. 
Troçkl'oln haatalaadığı habed 

aaılıızdır. 

Borçlarını 

Unutmuşlar! 
Vıelogtoo, 28 (Radyo) 

Ayın aıuındın Bor, İngiltere, 
Fransa ve diğer devletlere hl· 
cam etmekte ve alllhlınma . 
için milyarlar 11rfettlklerl bal· 

de, Amerlkı'yı olın borçlarına 

unutmue buluudaklarıoı yH· 

mık.tadır. 

Kilin Mari vapuru 
Loodra, 28 (Radyo) - la. 

glllz'lerln yeni yıptarmıı ol· 
dukları dClnyanıu en bClyClk ve 
aerl npuru (K.Gln Marl) kır.ak· 
tan ladirllerek Taymla nehrin· 

den geçerken lkl yerde karaya 

oturmuıtor. Muayene edllea 

vapurun kaburga ve omurg•· 
aında hiçbir haaar olmadığı aa 

laıılmııtır. 

V •puron bozulan penaoelerl 
yerine yeol penaneler takılmıı 

ve tecrftbetıl yıpılmıetır. Yeni 
pervanelerin; Hpuron ailr'aalal 

artuacağı aalaıılıyor. 

Londra Gazeteleri 
Londra 28 (Radyo) - logl· 

Ilı garetelerl, Almanyanın H 

slyetlnl hoı gOrmemekte Ti! 

muerıı balaamıktıdırlar. 
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V enizelos Bize Karşı Bal
kan Harbini Nasıl A~tı? 

--o-.a~-,-~.-~~-" a ..... d ..... a......-1 ~r.a t 1: • J4 ;)j 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

Oemanh bOkumellnln meoru· 
ılyetl il nı, mfifrlt bir milliyet· 
perverUk cereyanı uyanılırmı,tı. 
Jon TOrk'ler, çok karıoık milli 
.cereyanlar flzerlnde tutunan bir 
imparatorluk için ıılddetll bir 

TOrk · milliyetperverliği elya1e· 
tini ıeçmfı bolonoyorlardı. O 
kadar ki Glrld'll meb'oeların, 

Glrld nimına Yunan mecllal 
l\f eb'osanmı girmelerini Oa· 
manh htıkOmetl bir 114nı harp 
telAkkl edeceğini reımen bil· 
dlrmlştl. 

Bo cereyan ve şekil altındı 

bir Osmanlı - Yunan mokare· 
neti hissen mftmkOn değildi. 

Balbold iki devlP-tln o zaman 
için en ziyade muhtaç olduğu 

bôyle b!r lttlfakll. 
• • • 

İkinci yol, Osmanlı hilku· 
meli aleyhine Balkanlar hırlı · 

tiyan devletlednden bir veya 
birkaçı ile htlfak idi. 

Bu fikir ve ely i meslek 
Yunanistan için yeni blr,ey 
değildi Venlzelotı'tan çot za. 
mın evvel bo yolda hızı teşeb 
baııler yapılmıoh . 

Donların en marufu ve en 
feci netice vereni H, Trllrnpl . 
sin b şveldl ol doğu ııırada yap. 
tığı teşebhOstOr. Bu ıunlarda 

Bolgarltıtan bışvekfll Sıanbolof 

idi. 
Trlkopls, İdtanbolofa Oıımanh 

hQk'llmetl aleyhine tedaf Qi -.e 

tecvQzi bir ittifak teklif etmlo 

ve bu teklif etrafında epeyce 

mQzaker~ler yıpılmış ve Yunan 
hDkumetlnln bu hueoıııı ne lıı · 

tedlğl ve ne beklediği tamamfle 
tesblt edilmişti . Fakat letıobo · 

Jofi Yunan •bukO.metlnln Oa· 
• manb hOk'llmetl aleyhinde aı· 

eıl e aslar dahlllnde ittifak tek · 
lif ettiğini bfUDn veelkalarfle 
Bıbıalf ye blldlrmlotl. 
İstanbolofoo garip hareketinin 

sebebi ne idi. EnelA, letanbo· 
lofon Babıillye bu suretle hu· 
lue gl>stermekle, RumeU'de iki 
hnyok kili enin Fener patrik•· 
neılnden rabıtasını keserek Bol 
gar Eksarhhğına lltlbakıoa mü 
saade almıo ve Balkanlarda 
Bulgarlar lehine ve Y onanhhk 
aleyhine bazı imli yazlar te mln 
etmletl. 

lstanbolof 'on bo maddi isti · 
iadeden başka bu hareket, Bol · 
gar mUli siyasetine (uygun idi! 

Bulgar mllllyetpervtırlert, mu· 
1ı1İıedelerln çizdiği Bulgar hu· 
dutları haricinde, Balkanlarda 

158 M. j . Taran. 9 50 
• 59 K. A. Ku. 13 

Stanbulof, Yunan 'lıların Osmanlı 'lar Aleyhine 34 fJzom kuru. 

13 25 
16 

Ittif ak Teklifini Babıili'ye Haber Verdi., 
••• 

genle bir Bolgar'hk nfifoz ve letanbolofon cidden garip 
mOJvcodlyet Hhatıı tasnvr edl· olan fakat kendi menfeatlerlne 
yorlardı . Bn saha: Batan Trak· çok uygun bulunan hareketi, 
ya ve mıkedonya'yı ve batıl bu hareket neticesinde iki met· 
A rnavot'luğı kadar olın ar1Zlyl repolltlk dairesinin patrlkane 
şamil, yani btıtan Bılkanlırdıo nilfuaundan kurtulmaeı, Yona· 
mftrekkeptl! nlııındakl Bolıar aleyhtarhğını 

11 75 
21 j . Taranto 12 75 
14 l. Ratılh 11 

3 s. Saley1111. 12 
289 BugftnkD 111tıt 

5007 59 Dankü yekun 
5050!8 Umum " 

Zcytinyagz satışları: 
Kilo Alıcı K. S. 

28200 M. alacı 36 75 

11 75 
13 50 
11 25 

·12 

K. S. 
4.6 

Balbold buralarda Yunan· Hamt bir dereceye çıkarmıştı. Zahire satışları: 
blık şiddetle ıldkadardı; Sırp - Sonu Var - Ç. Cinai K. S. K. S. 

6 75 
6 75 Zabıta " 

)arın mQddefyatı vardı; Arna· ı•----'"'!!"" .... -----.... 1.ı 30 Ton Bo&day 6 50 
vutların lıtedlklerl •eyler mn· 150 Buğday 6 50 
cutto! 

Bulgar hdkdmetl, Avrup11 
devlellerl nezdinde de bu da· 
nlarım hakikat ~lbf, mlllt ve 
meoro bir hık gibi 11 veya 
çok kabul ettlrebflmlolerdl. 

Çaıhk Ruıy111, RumeU'nln 
Osmanlı hftkiimetl eJlodeo tı · 

mımfle l&lnhk lehine karanıl· 
m111 için defalarca harb ıçmı11 
Romen, Sup, Karadağ ve Bol· 
garlar lçln Babaall'yl mdtema 
diyen ezmlo bir devletti. 

Yunan letlldlllnde bile ön· • 
ayık olan çarhk Rosya'tıını 

tahrik eden ancık .. Panelblzlm,, 
eiyHetl ve lhtlraaı idi. Yunan 
hilkumetlnln, ' F"ner patrlkha· 
neelle birlikte lıılhhk içinde 
eri mlyeceğinl birçok tecrftbe· 
lerle aalıyın çarhk idaresi, dı· 
ha ziyade Balkan lalb hftku· 
metltırlnl himayeye hıılımııtı. 

Bulgarlar, ·hlraf etmek IA· 
zımdır ki· bo devirlerde Av· 
rupı'yı kazanmak hoeoaondı 

Yunan'hlardan çok iyi ve mu· 
nf fakı yetil bir ııly11et takip 
etmekte idiler. Berllo moahe· 

desinde f yl bir netice elde etmle 

idiler, hona rağmen Ayıetıfa· 

noa'ı (Şimdiki Yeıllkôy) e kadar 
olan hududu almadıkları için 
kendilerine ıcındırmıtı bili· 
yorlardr. A vuetnryı'nın Sell
nlk'e inmek, Almanyı'ıun bO· 
tGn Oemınlı topraklarına ııablp 
olmak lhtlraelarına Alet oluyor 
görClner~k bu iki dnletln de 
fazla mazaheret ve aoıtluğana 
temin etmekte idiler. 

-3-
Venizelos İş başına geçince 
Trlkuplıı'Jn ademi muvaf fa· 

luyell, Yonıniııtanda çok elim 
bir teessClr oyandırmııtır. Eaa· 
sen Yonınhlar, Fener patrlka· 
nesinin mıned nftfozo ıltında 
Bulgarları dinen ıforoılıumıı, 

merdot ve menfa, gôrmekte 
idiler. Bo'gırların moetıkll bir 
ekearhk yapmaeı, Yunınlıbk Bi· 
zaoeından kıla gelen ortodoke 
lok aleyhine en affedilmez bir 
taarruz ve kötOlak tellkld edl· 
llyordo. 

YA 

Silah taşıyanlar : 
Yangın yerlerinde gezen sa· 

bıkahlardan Arnnud BaeaDJn 
ftzerlnde bir uatora, THklllk'te 
Ali oğlu Mehmed'in (lzerlnde 
bir bıçık bulanDJottor. 
Nara atmak 

Bayrakh'da Salhanede İbra · 
hlm oğlu ,oför Talat aarhoı 

oldugo halde ııokak arılarıudı 
nAra attığından totolmuotur. 
Dövmek: 

Konak onande takalde ııofOr 
Aptollah oğlu Yusuf 'o döven 
eofôr Murtaza oğlu Mehmed 
yakalanmııtır. 

Esrar satarken: 
Gaziler caddeıılnde Kapılar 

mevkllnde kebapçı Ali oğlu 

Arif earar satarken totulmoe 
ve dzerlnde bir de bıçak bo· 
lonarık ahnmııtır. 

Sogan çalmış : 
Ahıncalı:.'ta Burnavı cadde· 

ıılnde bakkal Emin oğlu Moa 
tıfı'oın dOkklnındın bir çuval 
ıoğın çahnmıellr. 

1Jlemııra hakaret 

Kankhpınar caddesinde oto . 
ran Alı oğlu k11ab Basan; ka· 
çık hayvan bolonın evinde 
ırııtırmı yapmağa giden bele· 
m~morlarına hakarette balon· 
doğundan hıkkınd• tahkikata 
bıolanmı,tır. 

Para hırsızlıgı: 
Tepeclk'ıe zeytinlik mevklln· 

de oturan Halil kızı Zehra'nJD 
oda pençere&lnden giren bir 
bıreıs tarafından 15 Ura par11ı 
çahnmı,tır. 

Polisin vazifesine müdahale: · 
lamel paoa bulvarında Rlrı 

oğlu Bektaı 111rhoı olduğa hal· 
de nokta memurunun yınını 

gltmlı, orada bir mea'elenln 
hallini lııteyeo BClıeyln'den 

alacağı oldoğooo eôyleyerek 
mGnıkaoaya başlımıo n polleln 
vazlfealoe mGıbıle etmlıtlr. 
Para 

0

çalmış: 
Karııyaka'dı Soğokkuyo ·da 

tramvay ahırında yatan Meh· 
med oğlu İbrahim, bir odada 

yattığı arkada•• Ômer oğla Ah· 
med t1rafından yatağı altından 
beı lirasının çıhndığını zabıtayı 

,tk&yet etml~tir. 

40 Arpa 4 75 
100 Akdarı 5 50 

20 Yulaf 4. 50 
760 B. Pamuk 4.1 50 

28 H. " 4.1 50 

' 75 
5 50 
4 50 

42 50 
4.2 50 

Bugftn ıobe khıbetlne not 
ettirilen ve hentiz vlzh111 ya· 
p•lmamıe olan pamuk sah,ları. 
912 8. pamuk 42 42 
30 H. pamuk 42 42 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo akoım Kemeralunda Hl· 

IAI, Karataota Sınto, Keçeci· 
lerde Yeni İzmir, Irgatpezı · 
unda Asri eczaneleri açıkhr . 

' 

Kaçakçılıkla 

Mncadelemiz ...... 
Ankara 28 (özel) - Gftm · 

rilk muhafaza teşkllAtı eon bir 

hafta zarftndı biri 010, 50 ka· 
çakçı yakalamış; 5118 kilo 
gQmrilk, 2158 ktlo lnhlıar ka· 
çağı, 102 kilo esrar, 1125 
Tflrk llraeı 1 140 defter slğara 

kAğıdı, iki m&Yzer ve kırk kı· 
çakçı hayaanı ele geçlrmlotlr. 

Ingiliz kralının 
neşrettiği bir irade 

Londra, 28 (Radyo) - Lon . 
don Jurnal, kral aeldzlncl Ed 

vard'ın bir lradealnl neıretmle · 

tir. Bo iradede valdel krıli 

Marl, bayftk Brltınyı Graod 
metri llAn edllmlotlr. Pren Do· 
gal bu rfttbenln Grand Krv11ı 
idi Kraliçe Mart halen hiçbir 
İnglllı kadJDın·n alamadığı en 

yakeek rfttbeyl ılmıı bulun· 
mıktıdar. 

Ingiltere ·Sosyete ve 
Belçika neye benziyor? 

Brüksel, 28 (Radyo) - Şarl 

le Ruva gazeteıl: 
"Uluslar ıosyeteel, bir luglllz 

eoıyeteıılnden haoka blrıey de· 
ğlldlr; bo aebeple Belçika da 
bir logllfz mftetamereel adde· 
dllmektedir ... Demektedir. 

'' bir eulkasd ihtimali dftıdn· 
ceel beni çlldırhyor. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

götürmekle tehdit ediyor. Bana 

madm11el TrepôyCl göntlermek 
kolıyını bulamH mmnıı? Beni 
iyi tanıyın ve beni ılzden ay11 
mık lııtemlyen tek lnHo ba 
kadındır. 
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"KöUl insanlar bizi unuttuk· 
ları zaman yanınıza dônmeldl· 
ğlme mdeaade edecek misiniz? 
Ben ehi ne gftndOz, ne gece 
aklımdan çıbramıyorom; ık· 

şımları uykuya yatarken ılzln 
için; aahahleyln de uyanırken 

uRoııyı'y• dôndfiğftm vakit, 
eh:l tehdtd eden bu lbtllllci· 
lerln nesdlne gitmek mft11ade· 
elnl hına verme.Diz lbımdır. 
Keodllerlle görGoeceğlm. Onları 
mal;lup edec,.ğlme eminim, on· 
lar da ılzl seveceklerdir. Sizin 
ne kadar 1 yl, ne kadar adli 
oldoAunozu onlara öğreteceğim, 
Rueya'yı ancık sizin kurtarıbl· 
lece~lnld onlar• lııbıt edeceğim. 
Eğer aykırı daşünen bir takım 
Roıı'lar vana, bunlar hiç oüp· 
heals ıhıl tanıyamıyan ve bil· 

YaklD bolunoyoroz, demek 
oluyor. Bele mobhlmlzde Bes 
prenııleılnln ölmeel beni dft§OD· 
dOrmektedlr. ÇOnlı:il bunlar im· 
pantorlçenln ıkrabalarıdar -.e 

bAdlııelerl haber almaları da 
çok mOmktındilr. Mektubumu 

~postaya vereceğim sırada ikinci 
bir mekıup daha geldi; mQm · 
naatlme rağmen Katya bu: mek· 
tubo da aldı. Katyı, bu mek· 
toplara bana hiçbir şey sôyle· 
meden cevap veriyor. Ne yazı· 

yor, hiçbir ~6Y bilmiyorum. Bu 

memleket halkıDID ağzında bir 
destan olmak ftzereylz. Natııl 

bir yol tutacağımı bllemtyorom. 
• • • 

"Ruhum ... 
"Lftlzln, bizi ,u bolondoğtı · 

muz vaziyetten de ıyırmığı dd· 
eDnmekte olm11ındın korkayo· 
rom. Almınyı'yı Roeya'ya çok 
yakın buluyor; alıln bana mek· 
tap yazmanızı ve bınfm cevap 
verdiğimi ~örerek kAf 1 derece· 
de bedbaht olmadığıma hDkme· 
diyor. Şimdi de beni Nıpollye 

alzln ve aziz Ruııyı için allaha 
dua ediyorum. Slberya'y• git· 
meğl, Nıpoll'ye gltmeğe tercih 
ederim. Slberyı'dı hiç olmazsa 
ılzln tanlrlnlzl göreceğim ve 
Ruıça gôrO~OldOğftnd doya· 
cıgım .. 

•Sizden ayrılmıo ohnıkl11, 

dOımanlarmız, ıflAhıız bıraktı· 

ğımı uwablUr miyim? Sfze kar· 

miyen khnaelerdlr. Ben, bfttftn 
cihanın ıl~I, benim tamdığım 
gibi tanımasını istiyorum. Ne 
olursa olsun, bana yazınız. Eğer 
sizden mektopııoz kahraam, çok 
yoklD bir zamandı öleceğim 
eJPID olıbUiralnlz. 

BugünJ~'.Aitay'la lzmir· 
spor Karşi]aşacaklar! 

Ve Bu Karşılaşma Şampiyona Ne· 
ticesi üzerine De Tesir Yapacak 
Bogftn Alsancak 11hae1Dda 

iklnel devre llklnln en md· 
hl m haftalarından birini da hı 
geçireceğiz . Saat 15 de Altay 
lzmlrapor takımları kar,ıla~a 

cık ve Altay takımı oyunu 
kazandığı takdirde şampiyonlu · 

ğa doğru en kuvvetli adımı 

atmıt olacaktır. Altay ,imdiye 
kadar oynadığı~ bftUin oyunları 
kazanmıı ve ancak blrtocl dev· 
rede lzmlrepora karıı leabetaiz 
bir kadro tertibi yOzGnden 
2-0 mağlup olmuoto. Çok ele · 
m•na malik olm 1101 rağmen 

her nasılsa, bu kolObftn birinci 
takımı fatlkrar keebetmlş bir 
kadroya maUk olmakta herde · 
vamdır. 

Nitekim geçen haftada De· 
mlrepor takımına karoı da za · 
yıf bir kadro ile çıkmııtır. Ta· 
lum umumiyet itibarile fena 
oynımıe, neticesi de fena ol· 
mamıı ve birinci deyrede 8 O 
gibi bdyftk farklı yendiği De· 
mlr!por takımını bu oyunda 
bOyük bir Eorlukla ancak 2·1 
yenebllmlıtlr. Altay ıamplyona · 

dakl mevldlnl eığlamlaot1rmak 

bogdn lzmlrepora karo• mu· 
vaf fakı yetil bir oyun oynamak 
mecburiyetindedir. Oyoncnlar
dan Şôkrft de Kayaerl'den gel· 
mlş ve arkıdaolımna iltihak 

etmlotlr. Ôyle zannediyoruz ki, 
Altıv bogftn en kuvvetli bir 
şekli ile ve belki de eöyle 
çıkacakur. 

Cemli, Fuad Z. Ali, Hilmi, 
Enver, Mehmed, B11rl, Şftkrd1 
Vahap, İlyaıı, Emin; 

Bo takdirde Altay'ın verimli 
bir oyun oynıyablleceğl tıhmfn 
ediliyor. lzmlrspor'ı gelince K . 
S. K. le en eon yaptığı maçı 

kaybede beraber lzmlr'ln eiı 
iyi takımlarındındır. Ve bugfto 
de çetin bir imtihanı girecek· 
tir. Ltklerln bldayetlndenberl 
iyi oyun oynamağıı çahşın 1z

mirıpornn genç takımı bir iki 
mığl'llblyetlne rağmen hiçbir 
zaman lnkAr edilemez. 

Her bakımdan bogftn Altay
lı yapacağı kırtılııma çok 
önemli oe heyecanlı olacaktır. 

İki takımın punntaj vaziyetini 
gözden geçirecek olursak anla

rız ki İımlrııpor takımı K.S.K. 
maçını kaybettikten aonra şım· 

Slztn Katyaaız11 
• • • 

Napoll : Nlııan, 1867 
11Azlz l\flha! 
"Sına bir ıürd daha derd· 

!erden bahsatmekten ullk kor· 
koyo:om, fakat derdlerlml aen· 
den haoka dinletecek kimim 

vır? 

"Bo Napoll ıeyıbatlnden 
Katya için ümldlerlm çoktoi 
bu k111 aklı selime irca edebi· 
leceğlml eanıyordom. Btın de 

- ıenln gibi İlalya'nJD tabii gD.· 
zelllklerlnln Katyı'nıiı ruhunda 
yeni bir dnlr açacağını umu· 
yordum. Onu avutmak için 
elimden gelen htıroeyl yaptım. 

NapoU sarayına takdim eulm, 
birçok balolara davet edildi; 
lnglllz sefiri bile kendlstol 
mQeamerelerEne davet elti. Bu 
cemiyetlerde çok iyi bir mevki 

plyonluktan epeyce uzakla,. 
mıohr. Fakat Altay da ıampl· 
yon ollbllmek için bugftn kft 
maçlı btıraber devre bltln" ~ ye 

kadar oynıyacağı biltftn O) un· 
ları kazanmak mecburiyetinde· 
dlr. Akel takdirde Altay'da de· 
recelerl İzmlreporla bir araya 
elgecek ve bu suretle İzmir 
ııamplyonluğu Altmordu ve K. 
S. K. takımları ar11ıoda kı· 
lacaktır. 

Bn maçtan nel Altmordu· 
Bornava ve K .S.K. · Şarkapor 
takımları kar1ılışacaklord1r. 

Halk sahasında ayol lr.olap· 
ferin B tokımları karıılaotık· 
tan eonra hılkevl takımlarının 

liklnğ devam edilecektir. 

Mektepliler Liki 
Dnn Balk .aahae1Dda mekteb· 

lller ilklerine dev11m edildi. 
Ilk oyunda Ticaret Lleeıl, Zira· 
at mektebine karşı 1 .o kay· 

betti. Kuvvetli elemanlarıı ol· 
mıkla beraber, pıohaclmlerlnln 
aulaşımam111ı bu neticeyi verdi. 
Halbuki ikinci devrede tama· 
mile hAklmdl. İkinci karoılao · 
mada San'otlar mektebi takımı 
Karoıyaka ortımekteb takımını 

4 2 yendi. Herlld devrede de 
San'atlar htlklm oyn dı. Blrfncl 
devre l ·l berabere bitti. ikinci 
devrede Karşıyak:a'nın bir go· 
hlne mukabil Sao'ıtlar, blrlal 
penaltıdan olmak Qzere Oç gol 

çıkardı. 

Almanya, Eden
den Saruyor .. 

- Baştarafı lci sayfada -
manya t1Iaf1Ddan olorııa, 

lnglltere devleti mukabil taraf la, 
Fransa tarafından voknı gelen 
tecavftzde de Almanya tarafın· 

da mevki alacaktır. · 
"Lokarno paktı, Fransa ve 

Belçika hudutlar1nı ayırma· 

mııtır. 

Taahhddftmöz ya\nız bu ho· 
dotlıradır, baoka hudutlara karo• 
hiçbir taahhildfimilz yoklar. 

Cevabını vermlıtlr. 

Londrı 28 (Radyo) - M. 
Eden hariciye dairesinde Fran· 
aa'nın Londra eef irini kabul 
etmle ve Alman murahhası ile 
yapmış olduğu bdttin JDftzake· 
releri, Alman itirazlarını ken· 
dlslne blldlrmletlr. 

kazandı. Katya'nlD baeta kalbi 
için güzel fıraatlar zuhur et· 
medl değil! Katya bunları ne· 
zaketle kabul etti, fakat hiçbir 
kıymet vermediği aolkir ldJ. 
Bundan baoka, oehrln en oık 
ve kibar ve göaterlell gençle· 
rlle birlikte ıt gezintileri ha· 
zırladım, fakat tem çıkacağı. 

mız sırada Roeya sef irlnlnf Kat· 
ya'ya Çarın yeni bir mekto· 
bunu ve siyah havyar n aalre· 
den mftrekkep hediyelerini ver· 
mek ilEere bize gelmesi leleri 
yeni hattın bozdu. Mektupta 
ve paketlerde neler olduğunu 

bllm.lyorum; çOnkfi bunlardın 

bana hiçbir oey göstermemekte 
ve blldlrmemektedlr. Dayak 
bir ftmldalzllk içindeyim. Bize 
ba kadar masraf ve zahmete, 
bilhaesa birbirimizden uzak dOe 

(Somı var) 

g 
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Souıı Dak.ök.a: Antakya Torkleri 10 O .. A ·r y r. perator rı urcu 
Şehrin her tarahna 

Mitler, Koloni Şehrinde Dün Gece 
Bir Söylev Daha verdi. 

Torkba rağı ektiler. ~lerkez Hastanesi Operatörn 
Y Ç Hastalarını her gan 15·18 e kadar ikinci Beyler eokağı TGrk 

lıtıobul, 28 (Özel) - An· mOzayede aaloou klromda 78 N.la muayenehanesinde kıbol 
tıkya Tarklerl, oradaki Rom· eder. ~ Telefon 3893 
larla Alnlltrln hareketlerine aiilıfii 

Koloni Şehri, 

Bitler, Sıılh 
Dnn Gece 
Şampiyonu 

Mahşer Halinde idi. 
muklbll ~eceleyln oehrln her 
t.rafına Tark bayrakları aamıı 
lardır. 

Olduğunu Söyledi. Istanbul .. Edirne 
Asfalt yol bitiyor. 
lıtıobol, 28 (ôzel) - lıtın 

bol Ur. Edirne ar1&andıld Asfalt 

Koloni, 28 (Radyo) - Do 
gllo, tehir bıotıobıoı donan· 
tnaı bulunuyor, Dayak cadde· 
lere talik edllmlı olan yaılerce 
hfıalarla Hltler'e teoekkar 
tdllmekte ve Almanya için 
1rpıoıo oldGğu hizmetler eeyıl· 
lnıkt.adır. 

Lon Karten meydınındıkl 

l>roteıtan killıeelnde binlerce 
baık toplınmıttır. Bitler'fn 
•uutunu dinlemek için bütün 
t'cıreıbaneler kapınmıı •e hopar· 
ltırterln bolondoğa baycık cad· 
delere lrntmuotar. 

imparator Vllbelm'fn eıkl 
81fayındı 11babtınberl kooıeıler 

•e konferanıltr nrllmektedlr. 
Saat 18,20 de lklbln ıeklı 

10ı araba ve motoıılklet cadde· 
lerden geçerek nutkun verlle· 
Ceğl meydaahğı git mittir. 

Ahaliye mllyonlercı propa 
gandı beyannameleri dığıtılmaı 
le bu gflnOn, ıeref, bayaklak 

Afrikaya 
Yeniden Sevkiyat 

Nıpoll 28 (Radyo) - Str· 
duaya .aparlle bugan Doğu 
.\lrtkııına 11ker n zabitan 
•okedUmlıtlr. Vapur M~ıfna · 

dan geçerek 1~00 amele ıl · 
"'ıotır. 

Konte Vorode Hpuro ile de 
~ereııl Badogliyo'nun anceel 
•e kısı Doğu Afrlk11ına baret 
ket eylemlılerdlr. 

~~~---------~--.-~ ve ıolh gGoQ olduğu blldlrll 
ml,tlr. 

Batan binek otomoblllerl 
proprgındı yıf tıları yıpııtarm•ı 

oldukları halde, lnglllı tebaa· 
ıandın blrlıl, huımi otomobiline 
yıf tı yapıttırmamıt nldoğundan 

yoldan çıkarılmış ve yoluna 
dnım ettlrllmemlttlr. 

Almaoya'nın her tarafında 

bu ıkıım fener ılıylan .ardır. 
Ordu, muhtelif yerlerde biıyak 
geçld reılmletl yıpıcıkhr. 

Dayak zeplinler, Berlln atı · 

kındı ılolıomıolar 9e beyınna• 
meler ıtmışlardar. Berlln'fn 
bfttOn caddelerine radyolar 
yerJeıtlrllmlttlr. 

Berllo, 28 (Radyo) - M. 
Hhler'fn ıoo notku dftn Rende 
(K.olonyı) oebrlnde vedlmlotlr. 
12 kilometre uıunloğundakl 

ıefer caddeel yarım milyon halk 
terafıodın doldurulmuıtu. Yı · 

badl'lerln evleri bile donan 

mıetı. 

Hlller, alkııl•rla kırıalaamış 

ve nutkunu ıôylemlttlr. lkl 
baftadınberl Almınyı'dı eeçlm 
mdn11ebetUe yapılmıktı olan 
propagındanıo ılmdlye kadar 
emeıll glhülmemlıtfr. BGtdn 
radyo merkezleri; parti batkın · 

Jarıoıo nutuklarını yaymııttr. 

Tılullerde (Reyini ona nr) 
lnhıları 11ılıdar. 

Koloni 28 ( Radyo ) -
Bitler, Hat 20 de Gehelı, 

Görlng ve ordu komandıoı Von 
Blomberg ile bereber geldi. 

Bir ihtimale Göre 

Alman Cevabı GelinceLo-
ka rnocular Toplanacak! 

tugoslavya da Fransanın Almanya ile uzlaşma· 
8• taratdarıdır. Bunu Belçika da arzu ediyor. 

M. Sıoyadiri'oviç 
Parı~, 28 (A.A) - SlyHıl 

'e diplomatik mehaf ilde eôy· 
1~tıdlğloe göre, ııalaya yapılı 
Ctğı ıôylenen Alman tekllflerl 

'1•tıdıktıo ıonn lohrnoco 
de,leıler koofennı bıllnde ve 

"1G11ıkan olduğu kadar ear'ıtle 
toplınacaklardır. lngll'z, Frınııı 
:e Belçlkr dae leleri bıkanlara 
le bir ltılyın mGmeSBlllnln S 

ııı .. nda Brükeel'de ıoplınmıları 
lllubtemeldlr. M11mdlb bu hu 
'

11
•11 hiçbir klt'i karar ıhn 

lb•a.•thr. 

Pırtı, 2R (A A) - Jour ~· · 
•eteıı laglltere 'oto Alman tek· 

lif ferine karı• bay ak bir meyli 
gôııtermekıe olduğunu ve Bel· 
çlka'oao dı mCh:!.kerelerlo iyi 
bir neticeye varm11ıoı lıtedl· 

ğlnl kaydederek bGkumetl uı· 

mi derecede lbtlyıtlı harekete 
duet eylemektedir. Bo gazele 
Jo'ran11z dıo bakıoınıa Y ogoı 
lnyı eJçlelle yaptağı malAkatı 

da menon bıbaetmekte ve 
Belgradın dı Ahnınya ile uz 
l•emı teraftıra boloodoğonu, 

çOnkG Yugoılnya'nıo Almanya 
ile bGyftk ekonomik manaııe· 

betleri olduğunu yezmıktadar 

Parlıı, 28 (Radyo) - Slyı· 

sal ve dtplomıtlk mabfellerde 

Almıoyı'oıo yeul teklif terinin 
1111 gGnd alınacağı ve Lokarno 

de9letlerl murıhhıılarıoın ıtlr· 

atle toplanerık bu tek Uf ler 
aıertnde maaıkerelere bıehya· 

cıklerı hıber veriliyor. Dört 
detletlo morabhaelarının nlıan 
baelaagaeındı Urakeel'de top · 
lanmalara muhtemeldir. 

Pırla, 28 (Radyo) - Jurnal 
g11eteal, Alman mukabil teklif· 
lerl ahodaktın sonra Lokarno 
devletleri mame111llerloln Pırla 
veyı DrOkael'de toplanmaları 

bakkaDdı M. Eden t•rafaodın 

npalan teklifi M. Flandr.a'ln 
kabol ettlAlnl 11ıayor. 

Kllleelerln ç•nları derhal çal 
mağı baılıdı. Şehit, mabter 
halinde ldf. 

Bitler, bir e11t de91m eden 
ıôylevlode tekrar ıulb letedl 
ğlnl ve fakat hiçbir zaman 
hııblarıoıo ırıuıona ı4bl ola 

m'yacığını m0819l haklar temin 
etmlyen hiçbir ruoabedeye 
imza koyamıyacağını el\ylemle 
Ye deml~tlr ki: 

- Dllnyıdı benim kıdar ıul. 
hı hizmet eden olmımıotır. Bo 
itibarlı ıulh tamptyonn oldu 
ğumo tddlı edebilirim. 

M. Bek 
Çok şeyler 
beklenebilir demiş . 

Loodra, 28 (Radyo) - Bu 
eebıh çakın gazeteler, Polonya 
dıtbaklnı M. Bek'fo M. Eden'e 
yıphğa ılyereıl ve g6rdomeleri 
mn• uobıh edlyorlır. M. Bek 
gazetecilere, Avam kamaraııo 
dıkf baHdın ÇOk IJeyler )Aztm• 
geldiğini ıôylemletlr. 

Londra, 28 (A.A) - M. 
Eden, din Polonya dııbakanı 
M. Bek'le ıardtlGğG earıda İn · 
ılltere'nfn menafi! bUb1111 gerlıf 
A vropı'dı tek4aQf etmfı olma 
ııoa rağmen earU A uopa'dıkl 

vecibelerini de lfıyı btzır bu· 
lundoğonu ıôylemletlr. 

Slyaııal mıhfellerce ılmdJkl 
nzlyetln Fran11 ve Polony .t 
ıraııanda bir yakanlıomı huıo 
tane voı açma&• ihtimali vardır. 

Londra, 28 (Radyo) - Roy 
ter Ajıoeı bildiriyor: 

Polonya datbakını M. Bek 
geledJkten eoora Lokroa dn 
letlerl murabh11lerınıo yeni bir 
kooferane akıeceklerl bıkkın· 

dıkl haber teeyyOd etmemiştir. 
Bayle bir kooferan11n toplanı· 

bllmeıl Alman} ı'nın ltlmad lı 
zaom11lle mamkClndftr. Buooo 
için de Almanyı'nın; Lobrno 
paktının thl41 edllmeelle moh· 
telif eekllde zerar gôreo dev· 
letlerlo dileklerini kebol etmeel 
lbamdar. 

Kabine Pıaarteel gGnG top 
lenacak ve bGyOk erk4oıharbf 

yeler ıra11odıkl gôraımelerl 

tetkik edecektir. 

yol, tlkbıb1ta: kader tamım

lınmıı olacaktır. 

\ 'enizelos 
3 Gftn sonragömftlecek 

letaobul, 28 (Özel) - Son 
g~len haberltre görl'I, Venlıe 
loı'un ceeedl Gfrld'de ftç gOn 
ziyaretçilere teohlr edildikten 
ıonra ctsmillecektlr. 

Yanan Otokar 
Llyon 2') (Rıdyo) - Anu · 

zan alt" alan bir oıoklrda bn· 
Junan yolcolardıo iki kişi kö 
milr olmuı ve bir 11bh ile 
kar111 ıebllkell ıorette yınmıo· 

tar. Otokarı idare edenler de 
yarıhdar. 

Faşizm Meclisi 
Romı, 28 (Radyo) - Yarın 

( BugGo) fıttım meclal toplına 
cıktır. 

••••• 
KOltOr ve diploma 
- Başı 1 inci sahifede -

yete veya o cemiyetin bir par. 
çaıına malolmuotur. Ooun ııh· 
ılyetl, kınoolerı btklm olan 

bu ölçGlerl, kenera atıp geç· 
mittir. 

« Kahau Go en çok arındığı 
ve o nlabette de nrhğanı g6ı· 

terdlğl kGnüler, 11n'ıt ve ede· 
blyattar. Cemiyetlerin roh ve 

kdılara bunlarla 11lu, daimi 
9e ınlıtm•" bir mftnaeeMt hı 
llndedlr. Do ruh Ye kafa, ede · 
blyat ve nu'ıttı kendfıloe hl· 

tıp edenleri tam bir hı1eııl· 

yetle ôlçGyor. Btğenlree kabul, 
be~eomczııe reddediyor Te onu 
ar1d mevkllnden nzaklıoımyor. 

Edebiyatta manffak olmınao 

en bay ak ıarrı, onu kıymetlen· 
dlrebllecek bir kQltüre m-llkl 
yettir. Bonı cFelıefe kflhOrO> 
dlyoroı. Bu ile, yukarıda Işı 

ret ettiğim gibi, dlplomedın 
ureete olırık, kafa hımGleıl· 
nln ikinci beoll~lmlzle kaya•· 
tıp tam ve olgun bir mahiyet 
ılmaeındın doğoyor. 

2 ve 20 komprimelık amll•l•ilarda 
\ıu lunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markası n ı arayın ız. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Bir senelik mu· 

No. Mevkii Cioel bammen kıymeti 
14 Selçuk mendereı d varı Eııklden barb11odoa 

denilen kaçak dalya· 
nın balak ulamak 60 00 
hakklle birlikte % 12 
Hydlye rftııumu . 

13 Selçuk Alman gôlO w w " 10 00 
13 u m'ı~r u " " 10 00 
Yukarıda y11ıb dalyan ve gôllerln balak ulama hakkı ile 

btraber yGzde 12 11ydlye rQaumlarının Qç seneliği 17,3,936 
tarihinden itibaren onbeı gün mGddetle mftzayedbye çakarılmıı 
tar. Tıllp olanların Kuoıdaıı mılmftdtlrlil~ftne müracaatları 799 

lzmir ithalat GomrDğO. Modnr
Ioğonden: 

Iımlr lthallt gftmrüğli madarlilğilnftn omumt cıtı ôndele llÇ· 

larıoın değlotlrllmeıloe 'e font yı~mor borularanın ekme kollı · 
rınıo eülyeo boya11 ile ealmaetıı yapılacaktır. 

Bu tş 5292 lira 78 koroelok bedeli keotrll tamir hi 2190 
11ayıh kınan hokamlerlne tc9flkan açık ekelltmeğe konmuştur. 

lbıleııl 6,4,936 pazırteııl ganande ve Hat 15.30 da lthılAt 
gdmrftğft madarJftğOode yapılacaktır. Bu lol ılıcak lıteldller 

9!l6 yalanda ticaret ıiclllode kayıtlı bulunması Ye bu lolerl yap 
tıklar1Dı dair Nafaa mGdarlGğftnden maeaddak ehliyet 9e ticaret 
odaeı veııikalannın tbaleel muayyen olın gauande komlııyonı lb · 
nıları lbımdar. Do ite alt keolfname ve fenni şartaımeal Nafıı 
mOdarlClğtioce tHdlkll olop doıyasındadır. hteklller her samın 
ıerahl ve yapalabllecek lot ınlamık Gzere ltha14t gflmrftğft lcH· 
zım ve ıynlyıı ıı~nlı eef llğloe rnftrac1at ederek mıhlmat edine · 
bllmelerl için keelf Ye prtoımeyl gôreblllrler. Bu lee iştirak 

edecek erbabı ean'ıııa yGzde 7 ,5 heeıblle 936 llu 88 kuru' 
muvakkat pey ıkçeetnl Izmlr lthalAt gflmrftğü nzneılne yıtır · 

Uzak Şark'ta Hudud Hadiseleri dıkluana dair alılıkları mıkbuzlorını lhaleel yakarıdı tayla edl · 
len m4ddeıl aıuayyeneal zarlınd!1 komisyona ibraz etmeleri mec· 

So v yet Rusya' Japonya. _:_~u_r!_u_~~-d-uğ_a_er_b_ab_· _ıı_•n_'•_t_•n_m_•'_ıl __ m_u_o_ı_m_ak_a_ze-re_k_e_y_fl_~e_:_s '_ll-D 

E . lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
yı Protesto ttı ı .......... rgl borcoodao öıilrtı ••h•ill amval fHH••• göre 

haczedilen Abmetığa mahallesinde yemle car~ıaındı kAln 14 81 · 

Halbuki, Japonya vaki TecavQzQ Rus yılı mağaza tarih llAndan itibaren ylrmlblr gfto mllddetle Hltlığ• 
çıkarıldağandın pey ıftrmek lsılyenlerln Defterdarhk tıhsUAt ka· 

Askerlerine Atfetmektedi~ temine geımeıer1. 29 s 1 ıı aı9 
Moako.a, 28 (Radyo) 

Sovyet Raıya'nın Tokyo bayok 
elçlıi Moranof, 26:martta japon 
dıı bıkınh~ına giderek, jıpoa, 

Mınço ııkerlerlnla hududu te· 
cnaz etmelerini proteeto el· 

mfı ve bir nota vcrmlotlr. Elçt, 
çarpıımadı ölenler hakkında 
t11mlnat lıtemek hakkının So•· 
yet bftkumetlnce bıkf kalıca 

ğıoı hlldirmlo 'e tahkikat ya 
palmaaıoı latemlotlr. 

Jıpooya'nan Moekova bftyOk 
elçlıf Oıka'da So•yet bırlclye 
komleerlt~lnl ziyaretle bir notı 
nrmle ve jıpoo'Jaran hududu 
tecatOz etmedlklerlnl, blltklı 

Sotyet mubıfazlarının Mançurl 
ar11lılndekl jıpon mGfrescıloe 

ateı ıçtıklarını blldlrmlı ve 
proteeto etmlodr. 

Mahkôm Oldu 
Mıdrld, 28 (Radyo) - Is. 

pıııya fatlıtlerlnln bıoında bu· 
luııın eekl diktatör Prlmo Dö 
Rl•era'nın o~lo, iki ay bepıe 
mabluım olmoetor. 

Paris Borsaeı 
Pırlı 28 (Radyo) - Boraı 

durumu, bogGn karııık bir va· 
zlyet göatnlyordu. Bank dö 
Franı, lıkontoyu ftçboçoktın 
bete çakarmaçhr. 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 

hibliğinden: 
Haıtaoemtılo 300 çift terlik ihtiyacı açık ekelhmege çıkarıl · 

mıotır. Talip olanların 30,S,1936 iarlblne raatlıy n pazartesi 
gGnil eaet 10 dan 12 ye kadar Izmir •HAyet daimi encftmenlne 
mracaatları. 

Aydın Asliye hukuk mah· 

k~meelndeo: 

Kurtuluş mıhılleıılodeo Ayan 

oğlu Mehmed kızı Emloe'nlu 

kocaıı Sôke'de kadıylfçl Sami 

aleyhine açtığı boıanma dan 

ııınaa llAneo yıpalan tebltgıt 

Oaerlne mtlddılaleyb Sami mu· 

ayyen 16 ·3· 93 ti paz rtest a.ıı 

1 O da gelmemiş olduğandın 

muhakemenin bırakaldığı 2"' 4 · 
936 çaroamba eaat J O da mah 
kemeye gelmesi aksi takdirde 
mubalemeolo gıyabında devam 
\'C bhlrlleceğl gıyab karan leh 
llğl yr.rln~ geçmek Ou re ilan 
olunur. Rli 
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ı~~ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

11BERCULES11 Hpuro 6·4 36 
da gelip 11 ·4 36 da ANVtRS, 

BOTTERDAM, AMSTEl\DAM, 
n HAM BURG limanları için 
yok 11lacakhr. 

11GANYMEDES11 npuru 8 
4 86 dı beklenmekte olup ya 
Jı.Qnft tahliyeden sonra tiUR· 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
llmınlın lçlo yalı: alacaktır. 

"GANYMEDES,, nporu 20 
4 36 tarihinde gelip 25 4·36 
ıarlhine kadar ANVERS, HOT 
TER DAM, AMS l EROAM •e 
HAl\f BlJRG Umanlan için yok 
alıcıkhr. 

SVENSKA OR1ENT LIN1l!.N 
11ROLAND11 motörü 29·3 36 

ıarlbtnde beklenmekte olup 
yolı:onn tabllyedco sonra ROT 
TERD.\m, BAMBURG, CO· 
PENBAGE, DANTZIG, GtJ Y 
NIA, OSLO ve ISKANDINAV 
YA Umaolın için yilk ılıcaktır. 

"ALGERIA,, vapuru 14·4 36 
da beklenmekte olup yükünO 

tahliyeden sonra ROTTERDAM, 
HAMBRG, COPENBAGE DAN· 
Zil, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO ve ISKANDlN Ay. 
YA limanları için yak .. ıa 
caktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
·•ARDEAL,, vapura 3 4 86 

da KÔSTENCE, GALAS, BRA 
JLE 'l'ORINO hareket ede 
celulr. 

11ALBA J ULIA,, vapura 16 
ı! 36 da g11lll' l i 4 36 da Pi 
RE, MALTA, MARSILYA ve 

BARSEI.ONE hareket ede 
cektlr . 

... ALBA JULIA" vapuru 7 6 
36 da beklenmekte olop 8 6 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA n BARSELONE için yak 
ılıcık&ır. 

Yolcu kabul eder. 
lllndak\ bereket ı.rlblerlle 

navlunlardakl değlştkllklerden 

aceotı mea'olJyet kabul etmez. 

Fazla tafeflAt için ikinci 
K.ordon'da Tıbmll ve Tabliye 

blnHı arkaeıodı Fratelll Sperco 
Yapur acentahAına mGracaaı 

edllmesl rica olunur. 
Td,,. 2004 · 2005 · 26G3 

Olivier vEŞOrekası 
Ltmltcd 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Blrlncl Kordon 

Tel. 2443 
'JBE ELLERMAN LINES LTD 

"MARDINIAN,. vapuru mart 

nihayetinde Lhtrpool ve Snn 
ıeadaa gelip tabiyede balo· 
nacak. 

•,THURSO,, nporu nl11n 
fplldaeında Lherpol Ye SHD· 

ıeadın g11llp tahliyede bolu· 
nacak. 

"GRODNO., nporu mart 
aehaeetlnde Londrı, Bol ve 

Anyereten. gelip tabllynde bo· 
lonıcık ve ayni ıamında Lond 
ra ve Bol için yak alacaktır. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökefirilk 

f6.ker1erioi tccrfthP. •.lioiz .. 

ve Pfirjen ~•bab'ın eo fietft.o 
bir müahil ıekeri olduğunu 
anutmay1D1Z. Kunetli mil•· 
bil iıtiyenler (Şabab Sıhhat 
Silrgilo Haplan)nı maruf ec· 
aanelerden aramnlar. 

~ 111 il il il il 111111 il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il 111111111111 il il il il il 1111 1111111111111111 il il !il 111 il 1111111111 il il il il il il il 111111111 ~ ' 

~ Al~şehir Banliası -
·~---~------.~----~---~ 

ö~möır. ŞlYllbesö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuaamde 

TELEFON: !2383 ---··---HertOrlü (Banku ve Komisyon) Muanıelelcri Yapılır. 

Vadesizlere °ılı 4 

Mevduat Şartları: A!h ay vadt·liy~ °k 5 
Bır sene vodeh1 e % 6 fuiz ,·erilir. --------

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komhyonculnğu yapılır. Mallar geldJ . 

~inde sahiplerine en mOsald oeraltle nane •erilir. 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeıen yü:ı.de 

20 daha a: sar} İ)·aılıdırlar. Bunu ay ~onun · 

da ödeyecegini: ilk fatura ile kolayca anb· 
Jncaksını:. 

M. Tevfik Baykent 
~lektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mOmeulll 
Peşıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

KASE 

NEDKALMiNA 
Emlak ve Eytanı Bankasından: 

E-as No. Ynl No. eo Evi Dı-pozhusu 

y. E. 1'. ı .. 
5i8 Bnrnava bıyrak.lı eıbll 10 Kıhvı-bıu" HIO 

caddeıl 

1053 Kaeep bızır ikinci ve 
btşlncl elpıbl pazarı. 25,5. 25,5 Dakk4oan if>rt 40 

hlHeden ftç blHeel. 

1089 GOzelyort azizler 32.S0,3.30,4 Ev, dOkklo ve 400 
sokak. 38.40 avlu. 

Mevkii ve numarıluı yukarıda yazıh em1Ak1o bedellt'fl peolo 

ödenmek (lzere satıılau 9,4,936 perşembe günQ eaat 10 da ihale 

edilmek üzere açık arttırmayı konulmuotur. 

htekll olanların hizalarında yazıh depozitoları veznemize yatı 

urak arllJrmıya girmeleri ve yanlımnda ftçer fotoğraf getirme· 

lerl llio oloour. 26 29 4 729 

Bayındır şarhaylığından: 
Tahminen 400 hektarlık kasabamızın hartı ve plAnlarının tııızlıJI 

ve tersimi Jot 20 ·3 · 936 dan baolamık Oıere 20 gOn mGddetle 

kapıh zarf usu ille eksiltmeye çakanlmıotlr . lıtekltler ıarıname· 
lerle mukavele ve ôrneklerlnl iki liraya beledlyemlıdeo araya· 

bilirler. ıhale gOoG 11 ·4· 9:3() eaıt 11 de encQmen huzurunda 

yepılıcaktır. lıtekllletln oubaylığa bao•urmaları. 

(715) 20 25 

Ü M l D Lü k [SABUNLAHI) dayıoıklı, kollıoıolı ve 
fıbrlkBBınıo s,btle11lzdlr. Der ytrden arayınız 

Topt<w l'e peralı.cnde ~atış y11ri 

ftmid tabrikası 
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! Operatör Cevat Alpsoy 1 
~ Merkez Hastanesi Operatörft ~ - ::::; 
~ Almaoya'dın avdetle Baetalarına hergGn aaat 15 ve 18 ~ 
- l ::::; := arıe1Dda kinci beyler eokağında hamam karounodakl ~ - ., ~ := 43 numarala moayenehıneatnde kabul eder. ~ 

--------------- ---- --------• iılllllll Tdelon: Muayeoehınesl 3315 1111111111111111 E•I 3203111111111 
V. N. Devlet Demiryollarınrlan: 

W. f, H, VAN O ER Üç ıeoelik muhammen kira bedelJ 540 lira olan Iımtr Al· 

ZEE & Co. sancakta birinci kordonda eakl hf•lye blnaaı kar111ındı bir bftfelle 

öoQndekl bahçe 3 4 936 cuma gOoG eaıt 15 te lzmlrde AIHn· 
"AQUILA,, nporo 30 mart cıktı 8 inci ltletme komleyooundı pazarlık uıullle ve Qç sene 

ta bekleniyor 4 nl91oa kadar tçlo kiraya verllecektlr. hıeklJlerlo 4050 kurut mnnkkat temi 
Aoven, Rotterdım, Hamborg nal nrmelerl ve ioe glrmeg~ kanunf bir mınllerl bulunmadı 
ve Bremen için yok ılıcaktır. 
AMERiKAN ExPORT LINES ğına dair beyıonımelerle komieyona mOracaatları llzımdır. Şart 

nameler Alıancıkta 8 inci loletme komlıyonundın paraeız ahnır. 
11 ExMOOR,, nporu 12 ot 

Hndı bekleniyor, Nevyork için 

yak alacaktır. 

D S. AS SPANSKELINJEN 
OSLO 

118AYARD,, motörft 1 l nl 

&1nda bekleniyor, Bayfa, fı 
kenderlye DJeppe ve Norreç 

limınlarana yok ılacıktır. 

Vıporlıııo lıtmlerl gf'lme 

22 29 728 

1111111111mı1111111111111a.. Dok tor _.11111111111111111111111111• 

1 A. Kemal Tonay ; 
~ Bateriyolog ı:e bulcı~ık, salgın h<ıstulrklar mütahassısı = 
:= Baemabane iıtaıyonu karıaaındaki dibek sokak bııında 30 uyı· := 
:= h ev ve muayenehanesinde 11bab ıaıı 8 dan ıkıam ıaat 6 ı kadar := 
§5 baatalarını kabul eder. ~ 
:= Mft.rıcaat eden baıtalara yapılm•11 llıımgelen uir tahlillt ve =: 

larlhltrl ve navloo tarlfeltrl ~ mikroskopik muayeneleri ile veremli haetalıra yapdmaaını cevas gô- 5 
bıkkındı bir t11bbade glrltl j:: rGlen Pnomotoraka muayenehanesinde munıazaman yapılır. 5: 
lemez. telefon No. 2007 ~OOS l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 111111111111• 

lzmir Yün Mensucatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Ha l kapınar Kumaş ~~abrikası 
Tarafından menim dolayıetle yeni çıkardıgı kumaolar: 

Sağ Dam 
Zaröf 

• 

Ve UClYIZ<dlUl tr 
Satış yerleri 

Blrlncl kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mlm&LKemıleddtn caddeelode FABIU KANDEMiR OCLU 


