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Fransız'Iar 
Hiçbir Şey Kabul Etmek 

istemiyorlar. 
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'A~m-a_n_a_,~M~ü-z ---=-e-r-tı_n_A~tı:O--s~n-d_.e-n---:E-----a---i,OOedir. Fransa 
Israr d·yor Ve lngiltere'ye Karşı sahiyet Gösteriyor. 

Şehir 
Nakil Vasıtaları. 

-2-
Şehir içinde otobüs ioletmek. 

a,uetile balkın gidip 'gelmeeioi te• 
ınin etmeğe oehir meclisimiz karar 
vermio bulunuyor. 

Bu kararın nasıl \'e ne 2aman 
lııtbik edileceği ~imdiden keetirile· 
ıncz. Para bulmak, kadro yapmak, 
iıletme işioi dfizeııine koymak öyle 
birkaç hafta içinde baıarılacak ba· 
eiı İflerdeo değildir. BugOn teşeb
büs alınsa ve çok ciddi gayre tler 
larfedilee 1zmir kordonunda ancak 
•hı ay sonra yeni otobOııleriu iıli· 
Yebileceği muhakkaktır. Şu halde 
eo az altı ay daha lzmir halkı 
timdiki nakil vaeıtalırile ha~ir, ne• 
tir olacak demek.tir. 1'1e yapalım 

huna da kat1anr.cağızY 
Katlanacağız amma; acaba be· 

l~diyeoin ioleteceği yeni nakil vaat· 
laları da iki eenedir çekilen bunca 
lllihoetlerden sonra bu halk için 
kola1, ucııı, temir. bir gidip gelme 
tııııtaaı olacak mı? Oiye dilşün· 
llı~kten de kendimizi alamıyoruz. 

Almanyanın 19 maddelik son 
notasının esasları nelerdir? Görünüşe Bakılırsa! 

·-yeni Konferans . 25 yıllık Sulh . 4 Ay· Fransa Alman Notasmdan, Almanlar 

ı .. k H p k Fransaııın Vaziyetinden Şikayetçi .. 
ık Mutare e - ava il ... tJ. Bertin 2 (Radyo) - f<'ransa'oı':8 tuuugu battı hareket Bel'lin'de 

------ derin bir akk&Olimel husule getirmiotir. Gaaetcler ve ıiyaef mabfeller 

A Iman)1a, Emniyet Misakını Ve Teminat\' ermeg"" 1• Oe miiıakeratıo aıiıiuden endiıe göstermektedirler. 
.. Berliner Tağbilat: 

il' ahul Edı·yor. Bazı Hususlarda lugı'ltere Ve "Artık hiçbir kimsenin söyliyecek sözü kalmamııtır. Biz teminatın n , en yllk~ioi vermie bulunuyoruz.,. Demektedir. 

' K ~ J • • ( Paris 2 (Radyo) - Havas ajansı Loodra aiyaııi mebaf ilinin Alman 
ltalya Dlll eıa etını stiyor. cevabi notasından çıkacalı. mOtkiUtı saklamaıhğını bildirmektedir. Mü· 

sak.eratın baolaması, M. Handenin mutlak be)anıtı ile çok küçlllmütUlr. 
ea'oın ve BeJçlka'oıo Londra 
ıef irlerlae tevdi edllmtıılr. 

Alman not111 19 maddeden 

mOrekkepttr. Birinci madde 
bir konferanı akdi tl'kllf ldlr. 
Do konfuaoeta tam bir muu 
val gôzeıllecekttr. imzalar ba 
Uln dnletler tarafından t11b 

hDd edilecektir, ha mukarrt1rat 
cihan ıulhGna temto mıblye 

tinde olacaktır. 

lklncl mıdd": 8Gt6n clhın1 
Hran n bQUln lktısadi mend U 

berbad f'dr!D eodltelerln ref 'I 
için dört ıyhk maned hlr mft 
tareke teklif inden ibarettir. 

Uzak şark'ta vaziyet 
gittikçe karışmaktadır 

Mongolistan'a Taarruz, 
Rusya'yı Da 

Harekete Getirecektir! 
~~~~--~~---Binbir ihtiyaç içinde çırpınan 

ho tthrln belediyeaini, genr. biobir 
lllr)Q n&ifcler bekliyor. Bu kadar 
Çok vaıifeei ve bunlara oiabetle bu 
lı:adar H para11 olan belediyemizin 
bir de bu iıle ugraımayı göze al· FratlS<l cumur reisi, solunda Belçika baıvekili .. 
llllttoı takdir edilecek cesaretler· Pariı, 2 {Rıdyo) - Alman glllz kabloeel tarafındın lkt iç 

Üçftacft maddi"; Almanya bG 
ktl.mell bo dört aylık mtıddet 

zarfındı Ren mıntıka11ına ye 
Diden ıl"b •tı ııker g~odu · 
m.eğl taabbQt etmektedir. 

Japonlar, Rusya, Fransa ve Mougolistan'ın 
şarkta Japonya inkişafı aleyhine hareket 

ettiklerini ileri sOrDyorlar. 

lle11 addetmekte o14uğummu itiraf fn.kellde morabbasıoıo dftn tlmadı tetkik edllmlettr. Cenb 

~z. M. Eden'e .erdiği cevab, lo ıkıam Gzerl eaat 15 te, Fran 
Bu eöaletimiale belediye bu i'i --------=::;::::===========----;---

&erioe almaun; demek wemi10-
tQ1, Korktugumuz ıundaodır : 

Ya bu iı baıarılamaua? 
Ya ıimdi eski ath tramvaylın 

biao arattırın bugfloldl va11talan da 
beıecliye bla11 arattınraa? 

80 e»diıclerl bizde uyandıran 
'thopler ıunlardır: 

l - Rahat, temiz, ucll% olabi· 
lccek otobüs nakliyatı ancak 11falt 
Yoll•rda iıliyeu otobüılerle temin 
edilebilir. DOnyaoın her tarafında 
ttbtr içi, battA ıebir dır otobüı 
'eferleri 11faltlar üzerinde ppıı. 
"-ak.tadır. Şehrimizde iae bir kanı 
••falt yoktur. Kaldırımlar üseıinde 
otobeı yürGtmekte urar etmek, va· 
•ıtıllar yeoileıtirille bile bugflnkün · 
dea daha iyi neticeler vercmiye
Ctktir. 

L> 2 - Elde edtceğimİ7. otobüs 
re •erecrğimiı parrtarın bir tek 

8'1ıtimi bile hir vataodo§ın cebine 
girecek değildir. Sade bu kadar da 
deıu; bunJano vukacaklan beuzi· 
il' ~ 
lo, ıuaz.otun, yağın paraları da 

110thnio~ kadar memleket dı .. ıua 
•kıp gidecektir. • 

Oabaa.ı var : Du paralarla elde 
t~ece~inıiı nakil vaaııalan bu oeh· 
tiq bar•p kaldırımları üıerinde 
•taıııs beı altı uneden fazla daya· ..... 

- 11acakt1r. 
it Bu, o demektir ki : beş altı 

11 
Qc IOnra tekrar memleket dıııoa 

U atılır dökerek yeni otobüsler ge-
ttıııeıt nıerburiyetiode kılacağız! 

&' 3 - l.' eni fl\81talar gelirtece· 
.. ~fl'iiıc ve iıleteceğinıize göre we· 
1/dc ve civarda gidip gelme iıini 
et •t kGJ halinde göı önllnde bulun· 
tarın a 

, 8e,a mecburuz. Aceba bazı 
tfl'itle • • d" le rın verec~ı açıg1, ı&er 1emt· 
tin faıia Taridatı kapatabilecek mi? 

b ŞQrası muhakkaktır ki : Halk 

~'rn .te.birde itliyeo otobGslerden 
14 ~edıAindeo, iıtediğinden daha b: ~oı belediyenin i~letecrği oto• 
~ 1 ıdareıindeo istiyecek ve bekli· 
,:ctktir. Ve halk, bu isteyiıinde 
bu bekleyişinde haklıdır. ÇOokO 
'• .•aııtal1r ooun!par11iJe alınııcak 
i,~~lletUecektir. Acebı o idare bu 
l.h -lere kari deruede cevap vere· 
-·"'ek illi? 

•tt Ve ıılbayet belediye bo iıteo 
•t ederıe De yapacak? Bilet Uc-

ltalyanların muvatfakıyetleri devamda 

Gondar Şehri De Italyan· 
)arın Eline Geçti. 

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

Oördancn madde: Almaoya 
htıkdmetl bu mlddet r.adındı 

Almın askerlerlnla Jı'raaea ve 

Bc:lçlka hudutlarına daha (1111 

yaklaoımıyıcakların1 temin t.t· 

mektedlr. 
Beşinci maddf': Yukarıdaki 

tHhhndah temin etm~k lçlo 

Almanya hükdoıf'Cİ, ftalyı ve 

loıUtere hClkOmetlf'riofn mu 
rabb11larıodan ruOrekkt.p bir 

komhyon lP.tkillot kıbul et 

Mussoliııi, lngiltere Ve [)iğeı· Dev
letlerin Haheşistan'daki Haklarına 

Karşı \7adını Muhafaza Ediyormuş!. mektedlr. Bu komlıyona Lo Japon kumandaPlar1 .. 

M. Mussolini 
Aemıra, 2 (Rıdyo) - Iıal 

yao umumi karargAbı , nudlo 

deki Havae ıjaneı bueuıoi mu 
hablrt bildiriyor: 

Goıum mıaııkııunıo en md 

blm tehrl Ye Oabt'tiııtao'ıo 

eakl pıytıbta Gondar ltılyan 

kunetlerl tarafından bugfto fo 
gal edtlmlıtlr. Goodar ıebriol, 

f•tbı klllordoıo komaodıoı 

general latarac;o ldareatndekl 

konetler legal etmlılt:rdlr. Aı 
--~-~----~-~~-
retleri o e zam mı yapıcak? Bu tak· 
dirde bugftn bet kurucu bile :çok 
gl:ireo bu halktan daha fazla para 
mı istiyecek? 

1ıte bu \"e bunlara benzer bir 
çok kaygılardır ki enelki giln ıe
hir mecliıinde verilen karar üze• 
rinde bisi dütilndftrmiye ve 111 ya• 
oları y11mııa eebep olmuıtur. fo. 
111Ulb korktuklanıuıı1 uıramıy11;-

JI 1 R •. Ôhtem· 

mara'dan buP..ktt eden bo kof; karna dnletlerlndea hariç btr Tokyo, 2 (Radyo) - So'f· arazisine IHrruz edilecek oluraa 

on gQodeoberl 1006 da açıl · detletln de murahbaeları dı yetlf'r blrUglalu; bir lktncl deT· mftdabılede butuaıc11ğı bıkkın · 

- Sonu 5 irıı:i sahifede - :.-. Sonu 6 ıncı sahifede - let t.rafındın dıe Mongollsıın dıkl 111bbcıdftnden Tokyo ba. 
....................................... ..,................................................................................................................. kdmetl Sovyet l{usyı ıef iri 

lngiltere, 3 Kurmayın temasından vazgeçecek· vaeııaelle resmen bıberder edH· 

miş. ~~rausız seJiri M. Mussolini ile gôrOşnp geldi mııttr. 
Mançuko, So•yetler birliği 

'fe dış Mongolhıtao arıııodıkt 

ıoo bAdheler; Sovyetlerlo bu 

tebllğlodeo ııoora aydıoltomıı 

oluyor. Nankln hftkumeılolo de 

bu baıekete ·Japon'lar ıleyblne 
olmak Ozere· iştirak edeceği 
tabak.kok etmiştir. Bu haber; 

nılyetl daha ehemmiyetli bir 

ıekle sokuyor. 

Pariste lngiltereye, BerlindeDe Fran
sa ya Karşı Asabiyet Ve ümitsizlik Var 

Fransız başı 1ekili l>ir içtimadan çıktıktan sonra ga::etecilere 
be)vnat yaparken .. 

Parla, 2 (Radyo) - M. Flıo Şa111bron, Parlı'e hareketinden 
d,.a M. Eden'ln vuecf'~l te enet M. Mouollnt ile oıon 

mloat mektubunu bekleıbekte bir oıGIAkat yapmtthr. 
dlr. lngtltrre'aln erkloı harbi M. Saro •e M. Flıöden bu 

yeler temıwıdın nsgeç.-cflAI gAn Almaayı'nan cenbıoı ıet 
haberleri çıkmıthr. kik etmlelerJlr. 

Roma'dıo ıeleo Koat Dö Frao111 gıserelerl, frH•:••D 

lntlhıbıttan enel harekete 

muktedir olamıyıca~ıoı yaz 

mıkla ve bir kl!lm geıeteler d" 
IogUtere'nln ıly11etlnl tenkld 
eımektedlrler. 

Parl Midi gazeteel, lnglllz 

dosıu olma1ını ra~meo: 

M. Eden Almınya'uın 1•r• 
cağa biitftn tt.kllf lerf bllmekt~ 
ldt. Fakat Fland~n bu oyuna 
k.tndlılnl luptırmıyıcakhr. Biz 
Almanyanan 7 martta çe•frdiğt 

not•yı m611kere için e111 ka· 
bol edl'mtıylz Şark bududlerı 
mııın emnlyetlol, Frınunıo 

wukaddentlle ıllkadardır. Oh 

in Ioglllı vesayeılol kabul el 
.. mit olabilir, fakat Fraoea bu 

•Hayet alhne hiçbir vakit gir 
mlyecektlr. o .. mektedir. 

Berlln, 2 (Rıdyo) - Alman 

gaaetelerl, M. Hhler'ln gôıtn. 

dlil mGıalemetperveraoe tcmı · 

y6llerden uıun m•kalefetlc 
- Sonu 6 ıncı l<Jhif ede -

Mıoçuko n dıo Moogoltaııo 

badudluınao teıbltlnde Sov· 
nlltrln de altk.adar olacaktı . 

cıkları anlaoılmaktadır. 

Dıo Mongollıtın tıyyaro ko•· 
vetltrlne daha onlkl t11yyare 
llhe edllmlttlr, · Mımçuko dıt 

Moogollstan hudodouda yent 
- Sonu 3 ncıl alıifede 

~Jabeş'Jerin 

Yeni B_ir Zaferi. ---........ ···---
700 ltalyan, 2000 yerli 

asker öldtırdftler, 4, 
mevki aldılar. 

Y 11111 iç 11blfemlıde • 



Alman erkAnıharbiyesi 
içtimaa davet edilmedi. Günün TeDyazo Haberoern 

Balkanlılar Ribeıı tr~p Telef onda 
Askeri ittifakı ve Bal-

Dü n Hitler'le Konuştu. kanbirliğininşumulde 
___ ,;_...___ rece.sini kon aşacaklar. 

Ingiltere, şimdi mOzakere esaslarını dflşOnO· lstanbul, 2 (Ö.ıel) - Gelen 
haberlere göre Belgrad' c a top 

yor. Belki de BrOksel'de toplanılacaktır. ,. lanacak olan Balkan konse-
----- , ' yinile askert ittifak ile Balkan 

Londr. 2 (A A) - Evenlog teeblt edilmeden Berlln'e dôo 1 ' · · birliAinin yalnı~ Balkan iş e 
St•ndard gazetesinin Londra mlyecektlr. Bugftn Berlln'le rine dıd olmasının konuıula-
mobablrlofn y11dığıoa göre, telefonla görGomCle n Bltlu· cağı anlaşılıyor. Romanya; 
M. Edeo'lo Almıo cevabı bık · den yeni talimat letemlotlr. Balkan birliğinin Avrupa işle-

kındakl lıahıhn• dlnleytn haza Londra, ~ (Radyo) - Lokar rinde dl! beraber ve alakadar 
nazırlar Reu'de bir komisyon oo de•letlerlndeo Clç6nfln er· olmasını istemektedir. 
teeklllne dair olta tek Uf in çok kAmharblyeletlnln yapacakları ltalya Sulha 

Davet Edildi. 
yerinde olduğunu ve Ioglltere toplaotılıua Almıo erklnıbar. 
hllulmetlnln mftteıddlt defalar biye relılnln de davet edildiği 
bayle bir teklif te bolonmuı hakkında bazı gazetelerin YH' 
oldogoou sôylemlelerdlr. dılları haberler, ılyı~ıl mah 

Roma, 2 (Radyo) - Dışiş 
leri Hakanı dan üçler komitesi 

Sôylendlğlne glSrt; logf here tellerde hayretle brtılanmııtır. riyasetinden aldığı bir davet
name ile ıulh temaslarına da · 
veı edilmiştir. 

nln bundan ıonr1 yapacağı le Bu mahfeller; Almanyı'nın 
eebbftı lo~lltere, Franıı, ltalyı erUoıharblyelerloln toplantısı 
ve Belçika aresında f lklr tea nı davet edllmedlklerlul bildi · fıtıl) a hükumeti muvafakat 

cevabı vermiştir. tlel yapılmHı merkeslnde ola· 
caktır. Bu boıusta elmdlden 
b111 görCl,melere bıelınmaeı ta 
nrlanmaktadır. M11mıfib bu 
gOrlımelarin nerede yıpılacığı 

hakkında benClz hiçbir karmr 
nrllmemletlr. 

Evenlng gaıeteelnln dlplo· 
malik muhabirinin haber ver· 
dlAlne gart; 4 Lokarnocu dev 
lelin Brftbel'de toplanm111 
menuu bıblı edl1111lotlr. 

Londra, 2 (Radyo) - M. 
Eden hariciye dairesinde Al· 
man murabb111 Von Rlben· 
trop'u kabul etmlı ve dftn ve 

rllen cenbf nota etrafında gö 
rGımlotGr. 

Ba mCl1lk•ll• bltanf mın· 
· teka, erklnı barblyeler tem• 

ıındın babsedllmfştfr. Almın 

marabbaaı mG11kere eeaılnı 

Baldvin 
Edenle muhtelit mes'e· 
leler etrafında konuştu 

Londr11 2 (Radyo) - M. 
Bald•ID M. Eden'Je blrUkte 
bagan muhtelif mea'eleler aıe 

rinde mG11kerede bolonmaıtar. 
Y lf•D IHt l l de kabine içtima 
edecek ve Bltlu'tn cevabı mG 
ıakere edilecektir. 

Franea'y• verilecek teminat 
mektubu da bu ako•m M. Kor 
bene tevdi olonac•ktlr. 

Alman murabhHının Eden 
deu lohrno muahedesi aıocl 

blnca kdll veyı mütekeff 11 
olup olmadıR• ıordoğo ıöylen 
mektedlr. 

Londra, 2 (Radyo) - M. 
Eden bugCln M. B•ld•ln'le er· 
kAnı barblyeler temaıl.rının 

Londra'd• toplanm11ına karar 
nrmle •e bu buıoııakl progra
mı da Perlı •e BrGksel'e gön 
dermhlerdlr. Mukavele mucl· 
hince bu gibi temasların olmHı 
llzımdır; M. Edcn'ln mekıobo 
mbakeratın inkıtaı lbtlmallnl 
de allı:redecektlr. 

rlyorlar. 

Şark Şimendif erlerinin 
Mübayea Müzakeresi .. 

Bu Bitince Haydarpaşa-Sirkeci Ara
sında F erihot işletilecek .. 

fslınbul 2 (Radyo) - Şark tlmendlferlerlnln Mtan alınmHı 
için yapılan görGemeler llerlemlıtlr. Şark ılmeadlferlerl •tın 
ıhndıktrn ıonra Sirkeci Haydarpaıı feribotunun Nafıı Vekaletin· 
ce lıletlleceğl kunetle tahmin ediliyor. Bu ıaretle Avrupa Te 
Anadolu ekıpreılerl leletmek mamkOa olacaklar. 

Alma~ Notasında Silahların Tahdidi Husu· 
sunda Neler ileri SflrOlflyor? 

Loocha 2 (Radyo) - Almu nota11nda ıillhların tahdidi buıuıuada 
lıtenllen te1ler ıunl.rdır: 

1 - Mubnik gaz bombalarmın kullandm1Bınıo men'i 
2 - Sivil halkın bulondup yerlerin topçu ateıine tutulmamaeı, 
3 - Uıun meoıilli aj'ır topların 100 kilometreden a1ak yerleri 

bombardıman etmemen; 
4 - Ağır tuık veuireDia kuU.İnlmama11, 
5 - Ajtır topçu kuHetlerioin mtlukere netice.inde tahdidi, 
Alman btlkdmeti tarafından ayni umanda ıilAblaoma yolanda yapı 

lacak her teklif etrafında mlaakereye buır oldu~u bildirilmektedir. 
Nota Bir ekonomik konfereou akdini Avrupa ıulhunun leıili için 

lbım görmektedir. 

1 Nisanda lngiliz Kabi
nesine Neler Oldu .. 

Tali Bir Mes'ele Qzerinde Avam Ka
marasında Akalliyette Kalmış! 

Loodra 2 (Radyo) - lnglllı kablneel ilk defa nam kamara 
sındı tAli bir meı'ele dolaylılle akalllyette blmııtır. Bu hldlse 
bftyOk bir ıes:r huıole getlrmlttfr. Meb'uılardan Mit Elen Vll · 
klneoo bir takrirle kadınların ynmlyelerlnln de erkek ynmlyelerl 
derecesine çıhrılmaımt lıtemltllr. Bu tıkrlr. mohafuakir meb 
uıl1rın H bulunma11 haaeblle bGktlmet 148 rey ılmıı 156 mu 

ballf rey verllmlotlr. 
Bu •asiye( kamara rlyaıet dltanıoı dı mlıkal mnklde hı 

ra~mııtır. HGktlmet taraftar olmad•i• bu itin yeniden reye 
konmHını lıtemlıtlr. Fıkat ımele fırkası meb'oslara ba hareketi 
kabul etmemloler ,., bu akoam için lçtlmaın taUklnl lıtemlolerdlr. 

Baevekll M. Bald•ln bu hldleenfn bıberl olmadan çıktıl••• 

ıöylemletlr. Fakat muhalefet refılerlnln ısrarı Gıerlne Bald•ln 

bu emrlnklyl kabule mecbur kalmaıttr. 

CeJıe bittikten ıonrH M. Baldvln: 
- Ne yapalım, 1 nlıanday11!. Demlıtlr. , ________________ .... ______________________ , 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

Hu akşam 21,15 seansından itibaren 
Görmediğiniz, bilmediğiniz bir dlynda; heyecanlı, menklı. baıtanbaea •tk •e kııkaoçlıkla do· 
la n elmdlye kadar duymıdığınız yepyeni bir mevzuda •Gcuda getlrllmlo senenin en gQıel filmi 

Sellgapur Postası 
Franıııcı eöılG, Metro . Goldvio . Mayer ıGper f Uml. Ba f llmlo hulkulAdellğlnl teurln için 

hiçbir fedaUrhktan kaçınılmamıo n ~hretlerl dClnyac• tanınmıe dört bOy6k yıldıı olan 

Clarc Gable . Jean Uarlov · Vallace Beery • Levis Ston 
bir fetlulrbk rekora tellı edllmlttlr 

' Habeş'ler, Büyük Bir 
Zafer Elde Ettiler. 

4 Italyau istihkamını aldılar. 700 Italyan, 
iki bin "yerli asker öldQrdfller. 

Lokarnocular 
Broksel'de Top· 
lanmıyacaklardır __ ...... __ _ 

Brtlkeel, 2 (Radyo) - Se· 
llhlyeua~ b!r me~badap •nUe• 
b~bere göre 11rf Almanya'r• 
ctpb" almak için Lokarno de•· 

Adis·Ababa, 2 (A.A) - Royter ajansından: letlerlnln BrGkeel'de toptanı · 
Habeş umumi karargahı, Habeş kıtalarmın Misiyo Deba- cakları ve Almanya pllnını 

rek'ııe b4yük bir zaJer kazandıklarını tebliğ ediyor. Dört kartı tatbik edilecek fplloJ b· 
ltalyan müstahkem mevkii zapıedilmiş, 700 lıalyan neferife rarlııtmp Almınya'yı bu pltoı 
36 :abiı ve 2000 Eritre'li telef olmıt1tur. kabule lcbu edecekleri, bunuo 

'-·----------------·-------_) için Brakset•de toplanılmaınnıo 
F 'I uı· çbı· r Şey dah• muvdık olduğu karar•·· · ransız ar' tmldığı hakkıodıkt haberler 

doğru :değildir. 

Kabul Etmek Istemi,.,.or. BrClk•e• 2 (A.A) - s.ıabl· 
J yettar bir Belçika membaındıo 

Almanya, Genel Savaştan r\'lağlôp 
Çıktığını Nnutmamalıdır, Diyorlar 

Alman mubtıraeına kartı .... ı
yet almık 6zere Lokaroo de•· 
letlerlnfn yeni mlHkerelertnlo 
Brlkeel'de yapılacığı hakkın· 

dakl Parls baberlle alAkadır 

olmak bildirildiğine göre, Bel· 
çfka hakftmetl böyle bir plia· 
dan daha haberd.r edllmemfttlr. 

~~~-----49111--~~~ 
Parla, 2 ( Radyo ) - Slyıd dairesine sefiri er lçılm11 bı~lt 

mehdll ve umumt ef kir Al yıcıktar. VHlyet sefirlerle ma· 
mın cnabının birçok yeni Hkne olunacaktır. 

mee'eleler ileri ıGrd6A6 kına 
etindedir. Alman'lır, amumf 
harpte m•Ahlp olduklarını dft 
ıGnmemektedlrler. Almanyı'oın 

saferi neler lıtlyecektl? M. 
Bitler baau beeaba katmamak· 
tadır. Fran1a'nın cephede bir 
mllyoo evlAdıaı kaybettl~f ni 
uautmıyac•A• pek tabiidir. Al· 
manya LAhey mıhkemeslne git 
mell meıkdl geçmete ve mi 
1aklar teklif etmektedir. Tah 
klmat mea'eleılndekl ıöıl~r ve 
n Hhler kAf 1 •e temi o edici 

deAfldlr. 

Yeni Lokarao, mGıterek em· 
niyet daneına teiDH etmemek• 
tedlr. Batan nldler mGıbet 

degll, hayuldlr; Alman'lar, be · 
men hemen bCltGn moıhedele· 

rln bftkGmdea lıkatını ister 
görftomektedlrlerdlr. 

LAhey mabkemeel yerine ye· 
nl bir ıekle ihtiyaç yoktur. 
ÇftnkO hakem mıbkemelerlnlo 

icra kudreti yoktur. Mubnlk 
gHlar, bombardıman meseleleri 
e1a1en tenlye edllmlo mesele· 

lerdlr· Almanya elinde olmıyan 
ıllAbların tahdidini istemekle 
diplomatlık göstermektedir. 

Ademi tecavftz mlsaklarındao 
da Franea blrıey beklememek· 
tedlr. 

Bunlerı mukabil Almınya 

kendi hareketini hlçbtr muıbe 
deye tecnClı addetmemektedlr. 
A nupı'nın mubdduıtını tan 
ılın böyle olm11. Bitler garbı 
dfteGnmekte n f8rk hudutları 

içinde pamuk ipliğini andıran 

tedbirler ileri ıftrmektedlr. 

Halbuki boalar yeni harple · 
rln tohumlartdır. Bu netle 11., 
de Almanya mGıtemlt-keler ille 

mektedlr. 
7 Mart muhtırası eNıen Fren· 

ıı tırlfındın bbul ~dllmlo de· 
~ildir. 

Parls, 2 (Radyo) - Alman· 
ya'nın cnabl nota.ı FHnııa'oın 
noktıl DHarını ıerreee değle · 

tlrmemlıtlr. Nota, dlSrtler not• · 
ıındakl mee'elel.,rden hiçbirisine 
cenb teıkll etmemektedir. 

M. Saro, M. Flanden'le dl , 
ger iki bakanlı Almın ceva 
hını telkike denm etmekte 
dlrler. Aaıl mGzakere pazarle!İ 

gtıoa Ellıe'de akdedilecek ki 
bine lçtlm11nda yıpılıcaktır. 

FranM'nın cna8'ı Lokuno 
dörtler detletlerl tarafından tet 
kik edildikten ıonra Almanya 
y• nrllec4'ktlr. 

Y .,,.... IUbarea b.rlelye 

Yunan 
Gazeteleri de Alman 
plAnını iyi karşıladı 

Atine, 2 (AA) Yunan mat 
baıll umumiyet itibarile Al 
men ıulh plAnını mGult bir 
tekilde kartılamaktadtrr Halkçı 
parti ile alikası olan K.ıtlme 
rfol ga1eteel. bo pllnın Alman· 
yanın eamlml oiyetlerloden 
oGpbe ettlrmlyecek dnecede 
açık oldo~onu ya1maktader. 
~ Hılkçı kartlııl organı olan 
Prolı ga1etesloe göre, A pnan 
plAoı kat't bir bal çareıılne 

gidebilecek olan yeni bir g6 
ritme devreel ıçıcaktır. 

Alman Planı 
Ve Londra gazete· 
)erinin yazdıkları .. 

Londra 2 (A. A) - Bu ıı 

bahkl lngtllı ~azetelerl Almau 
pliaını mbıald brıılamıkıı 

dırlar. 

Taymls gHeteel diyor ki: 
.. Hhltr'ln yeni teklif lerlne 

verdlll ıekll 1 kendlılnln ıamlmi 
oldu~u hakkındaki kanaati ku• 
vetlendlrecektlr. Bu plioın her 
noktHı mGsakere ye dHel ma· 
blyetlndedlr G11eteler; yalnız 

Alher Saro :; 
20 valiyi kabul etmi' 

Parlıı, 2 (Radyo} - M S.ro 
bugftn FraoHnın 20 vılletol 
kabul etmlt intihabat bakluadt 
direktifler nrmlot ir. 

M. Pol Bookur, aloılar ıot· 

yeteıl lehinde balanın mob· 
telif degtılkllklerlo relılerlol 
kabul etmlıtlr. M. Flaadeu de 
luglll• ıeflrlnl kabul eımlftlr. 

Arnavutluk mec· 
lisiode Mussolini'nin 
cevabını okumuşla!· 

Tiran, 2 (Radyo) - Mecliste 
kralın mektubuna M. Ma110ll· 
al'oln nrdlgl cnab okunma• 
n ılkıelıamııtır. 

ltalya-Mısır 

arasında muahede 
haberleri asılsızdır 

Roma 2 (Radyo) - Da•• 
yabancı g11eteleı, ltılya lfe 
M11ır'ın klreılıkh bfr ade111I 
tecuGı ıkdl mevıuubahı otcJo 
gunu ya1ıyorlar. Slyal8i mab 
feller bu haberin 11lt olmıdı· 

~ını bildirmektedirler. 

Mftbadillere verilmi~ 
Almınya'nın bbabetll olduğunu olan fa7)a mallar .. 
kabul etmemeıl noktaeının belli 

Ankara, ~ (Ôzel) - Mab•· 
bıeh bir engel olarak durdu· dillere verllmlı olan fazla 0111· 
~una yasıyorlar. _. 
-----------.... , tarın perılarınıo tahsili ı.,,.o 

( Maliye Vekaleti bir kanan ... 

ltalya ylb111 bazırlamıktadır. 
Avrupa işlerine Japonya 

Bizden atyon alaca1' Ancak Habeşis· 
tan işinin Halli ile 
Karıttabilecek 

Londra 2 (A.A) - Daily 
Herald ga.ıeteıine göre, dün 
akşam Pariı'e hareket eden 
Fransa'nın Roma büyük elçisi 
M. Dö Şambrım lıalya'nın 
aşağıdaki şartlar dahilinde 
Avrupa işlerine iştira~e hazır 
bulımduğunu M. Fliinden'e 
bildirmiştir: 

1 - Zecri tedbirlerin der· 
hal kaldırılması, 

2 - Habeşistatı'a karşı 

olan hareketind~n dolaya mil· 
letler cenıi yeti ıarajindan 

lıulya aleyhine yapılan itha 
mın derhal geri alınması 

3 - Sulh görüşmeleri lıa · 
ya ve Jfabeliııan'a bırakıla . 

cak, milleıler cemiyeıiyeıi bu 
iıe karıımıyacakıır. 

Iıtanbul 2 (özel) - Yapılı• 
bir anlaımaya göre jıponyı bO' 
kumetl; uyoeturucu maddelet 
lnhl11rtndaıı mGhim mlkttrd• 
ıfyon ılıcaktır. 

ltalya 
13 ler komitesinin 
teklifini kabul etmi~ 

Roma, 2 (AA) - HClkt\ate' 
ltılyan Habeo ibtllAt'ının 1ı1t11 
için onaçler komlteel tarafınd., 
dkl olan daveti kabul etmlıdf· 

Hindenhnrg 
Jeplini Maer ada· 
sından görDndO. 
Fredrlkehafro, 2 (Radyo) ..,, 

Ceaabl Amerlkı'y• gitmek•' 
olan Hlndeoburg jepllnl dOI 
ıaıı 17 de Marr adııının 280 
mil tlmaUncle gôrlamlflOr 



' 

ı· 

,. 
I· ., 
•· 

~Ç~im~dik--ler_,,I Ş E H i R 
Eşşek veTenasuh . --..._ .... 11111111m_.....-........................................ -. ..... lmll!' ........ ._ .. lllll!_. .... ... HABERLERİ 
Yorolmu,tom. Ht11r camii 

nlo, eekl 1zmlr'deo arta kılan 

kahvehanelerinden birine gir· 
dim. Buradaki bayat, buradaki 
nargftle tokurtosu, buradaki Ça· 
yın rengi, boradaki mloare, 
cami, attarlar, talı:ımcılar, hor · 
deYatçılar ve kitapçılar, eski 
lzmlr'den kalma bir minyatür 
gibidir. 

Bir k6yltı, eşeğini öniioe 
katmış; geçiyordu. Eşek aptal, 

yorgun, bunak bir etekti. K.o · 
camın kafasını eağa sola ealh· 
yor, etrafına bıkıyordu . Ki· 
tapçılardan birinin cameklnınm 
öoQode durdu. Gözlerini melCU 
meHU, kitaplara dikti, ozon uzun 
hakta. Bunlar onun anlamadığı 
ıeylerdl. Her halde bir saman 
ıeleel, bir korpos kapağa, bir 
tutum ot veya Oç koro diken, 
ona daha yakıc, ona daha ael· 
na idi · Sahibi, eşeğini diitttö; 
fakat eeek aldırmadı. Bu aralık 
eeeğln burnuna bir sinek kaçtı. 

Zavallı budala mabhllı:, koca · 
illan kafaıunı iki tarafa salladı, 
çıkaramadı. Burnunu yere dikti, 
olmadı. Dayanamadı bir kitap 
Y•ğıoıoın içine eokto ve ukl 
hızı kltpları yere d6ş6rdft. 

Ozilm ve 

incir ihracatı. ...... 
Geçen seneye nazaran 

çok fazladır 
Ticaret odaeınca baıırlanriue 

olan bir lıtatlstlğe göre çeklr· 
dekelz koro 6zftm6o ihracına 

başlangıç tarihi olan 16 a~us 
tos 1935 tarihinden 29 eubat 
935 tarihine kadar İzmir Uma· 
nmdao muhtelif yabancı mem 
lekeılere 657,9~6 ton ftzftm 

lbrac edllmlştlr. Bir yıl evvel 
ayol müddet lçlndb 36,630,4 
ton ihracat yapılmaıta. Bu ne
ticeye göre bo seneki ihracat, 
geçen yıl ihracatından yarı ya 
rıya fazlıdır. 

İuclr ihracatını başlangıç ta· 
rlhl olau 20 ağoatoı 935 den 
29 ıobat 936 tarihine kadar 
İzmir llmaoıodao muhtelit ya. 
hancı ftlkelere !35,786,5 ton 
locir ihraç edllmletlr. Bir yıl 
evel ayol tarihteki ihracat 
2 6, U 7, 9 ton idi. Arada boseoe 
lehine mühim bir fark vardır. 

Kıvmetli Evrak 
.1 

Sahibi epeyce kızmıştı. Elin için ayrıca beyiye 
deki ıopayı kaldırdı. Kıçının 1 k 
tl1tiioe indirdi. veri miyece •• 

- Alık alık ne bakınıyon, 

Gç kitaba borooou solı.up ta 
adım mı olacao!.. 

Diye bığırdı. Kafuına da 
bir tane yerleetlrdl. Biçare eeek, 
hiddetlenir f?lbt oldu, oağa 
Çarptı, sola boyan kırdı ve 

ozaklaetı gitti . 

Acıdıru f"lle,.ğe .. Ömer Hay 
'•mın bir fıkrasını hatırladım: 
8ınam, bir gfto eıkl bir mtdre 

•t~ln öoOodeo geclyormoı. Bakmıe 
kt, earll toprak, tıe yftklft bir 
teek, eablbl tarafından mOtn· 
tnadlyen dchüliiyor. Sebebini 
•ormuı. 

Bir tOrlft medreseye 
girmiyor! 

Cevabını almı,. Bunun tize· 
tine Hayyam, eeeğin kulağına 
e~Umle: 

- Gir, gir ·demle· 
l'tıbumoz bakalım hangi 
•okutacak! 

bizim 
kalıba 

Eeek bandın ıonra medrese· 
Ye glrmlı. Hayyam'• eşeğin 
~11lığına ne eöyledlğlnl sor· 
muşlar: 

- O eşt.ğlo rubu, vak.tile 
bn medresede okuyan bir Hafı· 
tın ruhudur. Eskiden loeaa 
olarak: girdiği bir yere, elmdl 
eşek: kıyafetinde girmek iste 

tnlyordu da ondan oğraııyordu. 
8en kendll!lnl tanıdım ve ıôy · 
11Yece~:mı eöyledlm, inadından 
l•ıgeçtl. 

~•abanı Yermlı. 
I 

'Gnka Ömer Hayyım'ıo 
~l~rlnce rob, mfttemadlyeo 
•lıp değletlrmektedlr. Kitapçı 

dllkkıtoı önGode burnuna ki · 
'•bı eohn eıekle, 11ynl yerde 
'Ptıl aptal dolaıao bir insan 
''•••rıdı ruh mftnaeebetl ol · 
tlııdığını ki~ temin eder? 

'----- Çimdi/;; 

Bergama kaymakamı 
S. Bergama (Özel) İlçebay Fikri 
d llbU Uçehaylığıoa oakledfl. 

1~1nden bugfto ubıhleyln ha· 
"•rem bir ınrette uğurlanmıe· 
tır y 

· erine Sıllhll llçebayı KA· 
~ll gelecektir. K.tmtl eıkl ilçe· 
'i•ylırdan tecrabeli bir zanır. 
l eııı uılfeılode muvaffakıyet· 
er dileriz. 

Tayyare resmi hakkındaki 

2459 numaralı kanonun 5 inci 
maddei!lnde yazıla lı:ıymetll ev 

rakın 88tış1arındıı bayilere yoz 
de 5 lıelye Yerilip verilmfye · 
ce!I hakkında baza yerlerde 
tereddüte düeüldüğü görülmiiş 

tar. Maliye Vek41etlnden vtlA· 

yete gelen bir bildirimde mü 
dafaa ve tıyyare pulu satanlara 
yGzde 5 beyiye Aidatı Yerilmesi 
kanon lcabındıo olmakla be 
raber bo hGkmün eadece tay
yare reemi kaoooonon 5 inci 

maddesinde nevileri g6eterllmlo 

olan kıymetli evrak eatıeı ile 
hiçbir alAkHı bulunmadığı, ev· 
lenme ve noter dairelerinde 
kOy ve inzibat lelerlnde kolla· 
nılmaıı motad olan nev'i, kıy 
metl blldlrilen kıymetli evrak 

eatıelaraodao y6zde 5 beyle his· 
ıesl verllmeıl caiz olmadığı btl 
dlrllmletlr. ----

Eksiltmele'r ve 
ehliyet vesikası 

Ekelltmesl yapılacak her haDgl 
bir yol, demlryolu, köprü, su 
ve yapı lel için ehliyet veelkaH 
almak isteyenlerin ekseriya ihale 

gftnOoden bir iki giio, hattA 
bir iki ısıt enel maracaat et· 

tikleri, bu yllzdrn bu Yeelka'ar 
tetklkatının yapılamadığı anla 
eılmıetır. Bu glbilerlo eksiltme 
gOoftnden enaz sekiz gtıo evvel 
m6racaat etmeleri hakkında 

euelce bir emir de •erllmleıl . 

Nafıa VekAletloden ıebrlmh~ · 

deki a1Akadarlara gelen bir 
bildirimde ne gibi vesika 'ete· 
nlleceğlnlo al4kadar dairelerce 

tasrih edllmeef ve ehliyet vesi· 
kalarıoıo eksiltmeden eoaz Be· 
klz gün enel mOracaat edile 
rek alınmaeı, ıkel takdirde ek· 
slhmelere kabul olunmamaları 

bildlrllmletlr. ---
lşci, esnat birlikleri 
Şehrimiz ticaret odası idare 

heyeti; dOo odıda toplanmıı 

leci ve esnaf blrllklerl federae 
yonunuo 9 ayhk büdcesl ftze · 
rinde mGzakerelerde bolunmue 
tur. 80dce Oıerlndekl tedklkat 
öoOmtlıdekl hafta içinde bile· 

cektlr. 

6 Katlı Depo Ve lmaliit-
hane Yaptırılacak~ 

Bu modern binada revir, çocuk yuvası, duş 
ve soyunma yerleri bulunacak. 

İohl1trlar ldareeloce Alsıın me ealooları, emele çocukları · 

nın bakımı için bir çocuk yu· 
va111, 14 kadın ve 7 erkek ala 
cak bftyOklOkte bir reviri ola 
caktır. Çocuk yuvaıındakl ço· 
cokları bakmak için lftzomo 

kadar hemşire, revirde d•lml 
bir doktor ve baata bakıcı bu· 
lunacaktır. 

Tütün Ofisi 

ca~'ta yangın yeriode K.ültftr 
park civarında bnyok bir depo 
ve lmalAthane loıa edileceğini 

yazmııhk. 6 Katlı olacak olan 
bo deponun inşası için tetkikat 
yapmak Ozere omam mftdilr
l6kçe f zmlr'e gönderilen Mimar 
Selim iıe baş1amuştar. Depo ve 
imalAthaoe 6200 metre morab. 
balık saha ftzerlode modern bir 
mftees .. ee olacak, lnşaeı için 
yarım milyon lira barcaoaktır. Vekalet; bunun 

Bo binada 1000 kadın ve için tetkikat yapıyor 
400 erk~k feci çalıoacığından 

binanın bertarafı bol ziya ala

cak eekllde yaptarılacak, ayrıca 
toz emme tertibatı bulunacaktır. 

Bina; iki milyon kilo tftUio 
alabllecek bOyftklftkte olaca~ın 
dan ölü menlmlerde bile lıçt 

ler çalıeoıılarrna devam edecek· 
ler, muvakkat ta olea tatil mev 
zuobabı olmıyacakhr. 

Türklye'de ilk defa lzmlr'de 
yapılacak olan böyle bir bloı 
da leçtlr.r için doı yerleri, eıbhi 
yemt>kbant>ler, l!oyuoma, giyin· 

ihracat emıea· 
sına menşe şaha

detnamesi mi alınacak 

Tnuıo ekme kanunuooo ge· 
çeo yıl lçlodekl tatbikat neti 

Cf'lerl hakkında İktıaad VekA 
Jctlnce sebrlmlz ticaret oda 
sandan mOtaleıi latenmletlr. Odı; 
bo me8ele bakk.ıoda tetkikata 
ba~lam1111r. Ttltftn ihracatçı la · 

rındao bazılarıoao teıebbft~ü 

üzerine bir UltftocGler birliği 

tf'eklll itin de yakı tı da ttcaret 
odaıııoda umumi bir toplantı 

yapılrnaııı tuanur edilmektedir. 

1 klı sad . V ekAlf'll de HltOo 
ml'l!dl"sl Ozerinde yenldro •tel · 
klklr.r yapmaktadır. Hu mtyao· 
d11 Yonaoi i! lao'da oldoğu gibi 
bir (Tütün of 181) teeklll) dO~O 
nillüyor. 

Katil Mehmed 
••••• 

Buca civa· 
rında görftldn .• 

Tr.pr.clk'te Nizam sokağında 

18 numaralı evde enleteıl Tn 
f lk'Jn yanındaki karısı Baslbe'yf 

mavzer korıuolle ve kaeatora 
ile 21 yerinden yaralı yarak 61· 
dOren ve kaçın jandarma Meh· 
med onbaeı; Boca civarında bir 
dağdı çobanlar tarafındın g6 

rOlmOıtiir . Ttaklb edilmektedir. 

Atış Talimle
rine Başlanıyor. 

Atıcılık talimlerine 11 ol 
san 936 cumarteıl gQn(l ıaat 

3 ıe kıthuaua iç meydauı•da 

törenle beılanacak.hr. BGyftk 
bir alaka ile devam eden kaylt 
lel 1 mayH 9:36 tarihine ka · 
dar devam edecektir. Bu ıpora 

onyedl yaeındıa n daha yukarı 
genç bayanların da kıyıdan 

yıpılmaktadır. 

V. U. Meclisi 
Vll4yet umumi meclisi bogiin 

ıaat 14. de vilayet aalononda 
toplanacak vo encGmeolerden 
gelen evrak ile mazbatalar 
ftzerlnde görftet>cektlr. 

Bozdağan haberleri 
Bozdığao (Buııoııi) - Ah 

med Vefa, belrdlye rlyaaetiode 
vazifeye bıelamıetır. Yeni r,.ls 
halkça tanınmış, tıevllmle, le 
ve başırma kabiliyeti y6lutk 

bir vataodaetır. Munffıklyet 
Şehrimiz gümrük ba~mftdor . 1 

1 

dileriz. 
lü~üoe gelrn 600 bir emirde uorsada U Bir tayin: 
kllrlog ıolaemahrına dayının 

_ Uozdağao tayyare eobeal mo· bll'umum tbncıt emteaaı için ____________ _. 
Ü:ıüm satıcları: ha1lpllğlne Bozdağan'Jı Talib 

menşe ıahadeınamtel almak IA "' 
z OJ geldl&t bildi il 1 ıl Kit 1 Ç. Alıcı K. S. K.. S. zade Şem'f tayin edilmletlr. 

ı l'ı r m 1 r. r og :l9!1 Üzftm koro. 10 75 12 Fuhuşlu mücadele: 
aolaımalarlle bağlı bulunduğu· 

7 25 
BozdaZrao'da orta kadıoları-

102 lohlear lda. 7 ı.; 
muz devletler arasıoda Almanya 

13 25 
nın mahalle aralarından uzak· 

ve Io11iltere de dahil olmakla 53 M. j. Taran. 13 25 
" 13 7 ,ı.: laotırılmaları kararlıştırılmıeh. 

beuber bu memleketlere OÖD· 44. B. Alanyalı 12 25 oJ 

" 2 lO 50 Bu karar hAli infaz edllme· derilen n.ellar için şimdiye ka 2 K. A. KAz. 10 25 

- Başı ' inci sahif edfJ -
bir çarpıemı olmuttur. Budq~ 

don Maoçako cibetlndtt Alft 
ve yaralılar •11rdır. 

Maoçoko bOktlmeıl; hu glbt 
barekealer deum edecek olura" 
nslyetlo vebamet keıbedecf'ğl· 

nl, Moogollstao hftkumetlDG 
resmen blldlrmietlr. 

Mıocoko bOkumeılı badat· 
ların gayri aek .. ıi olm111 nok .. 
tal onanoı ileri ıılrmektedlr. 

Ja~nlar, Mmnçukooo(l; Sovyet 
Rusya, Frro11 •r. milli Çla 
hOkumetlerl tarafından çevril 
m .. slle Jıponya'oıo Aeyı'dakl 

yayılma elyaeetloe kartı mGtte· 
bit bir harekı-te geçlldl~lnl 

aolamıılardır. So vyet ve Frao· 
UllJD bhletmlı olarak hareket· 
lerl Japonya'da çok ehemmi· 
yelle kareılanmıııır. 

Tokyo 2 (Radyo) - Baıve. 

kil ve Hariciye Bakana M. Hl 
rotı, general Veda'dao, Mogol· 
Mançu hududunda :11 Marua 
çıho hudud hAdlıelerl hakkın· 
da malAmat ve tafıllAt lstemlotlr. 

Nlet Niet gıızetesl: 

"M. Blroıa bu hudud hadi· 
ııelerlnl Sovyet mtnablloden 
öğreomletlr; bunun için hidl· 
eenl o hakiki mabl yelini birden 
ıayto edecgk nzlyette de~lldlr. 
japon ukrıi pırtlılnln harekatı, 
elyui proArsm ve meHlyl 111 • 

eı. tmakııdar. Ve bir çok hare. 
keılu daha hazırlandığı da an. 
ı.~ılmaktadır. diyor 

Mo kova 2 (A.A) 
baıor'dao bUdlrutyor: 

U11lan · 

Adlkodoloo hudud karrkolu 

ile Tamshbolak araeında Mogol 
ve Japon·Maoçurl kıtaları ara· 
ıında vokubuıao m6Eadrme 
bfttQo 31 mart gına ile 1 
nİilan gecealnln bh kıım11ıda 

de .. m etmle ve 1 nlHo aabahı 
nihayet bolmuetur. Mo ol kı· 

taatı Mauçoıllllcrl hududa ka 

dar pGıkftrtmOo ve ağır zayiat 
verdlrmlşlerdlr. 

l:l Ş. Riza halef. 12 25 13 mektedlr. Nazarı dikkati ... el· 
dar meoıe şıhadetnameel almak ' S • • K 1 ) 

8 S S"l 15 50 ıs 50 hedrrlı. eyırcı a ır 3ffi8 mecburiyeti yoktu. Bu iki dev · u eyma. - ----- ı.;; 

letle olan ticaret mukavelde· 
636 Buıftoktl aatı, lnhisarlarda "Cumuriyet,, gazetesi· 

rinde bOyle bir mecburiyet 501616 Dankfl yekun 

kaydı olmadığı cihetle bonon 502252 Umum .. Istaohul'da 115 me- oin bir mak11lesi. 
acele tnzlbl için ticaret odası; 
T6rkof la merkezi nezdinde te· 
eebbftste bulonmnıtor. 

Tavas 'ta tllUlncftlftk 
Tavae'ıan }••ılıyor: 

BugQo tdt6o diktlmeelne 
merkez Y arangftme'de baelandı. 

Uluköy ve Irmak içi havallel 
handan 5 gfto enel baelan· 

mııtı. 

Tattın fideleri kemale gel· 
mte, tarlalar hazırlanmıe, hı · 

zırlak bugftne kadar 10,000 
d6nftme yaklaşmıetır. Tecrftbe 
görmOe çiftçimiz bol amelesi 
lltı ve Ultiine mQıııalt tarlalarda 
faally~tle ç11lıımaktadır. Bu 
muhitte yetleen tfttGn Egtınfn 

batm sayılan mıntakıları ka 
du nefistir. 

inhisar teşkilatından 
13 memur çıkarıldi. 

V Qcutlarmdao istifade edl· 
lemlyeo lbttyar luhltıar memur· 
larmıo memuriyetlerinden çı

kanlmaları hakkındaki kanon 

eebrlmlz iohiearlar baemOdOr· 
IOğüne tebliğ edllmllJ ve Izm•r 
merkezinden 6 klıt, kazalar 
dakl inhisarlar teekllAtaodan da 
7 kişi memurluktan çıkarılmıı 

tır. Ba,modarlftk tr.ekllAtandao 
çıkarılın ihtiyar 

@ayıeı 13 tOr. 
memorlarıo 

Zahire satışları: 

Ç. Cinsi 
884 Buğday 
:l25 Arpı 

91 Faıolya 

K. S. 
6 50 
4 75 
7 50 

mur tekaOde çıkarıldı K. S. 
7 75 
4. 75 
7 50 

49 Soeaaım 21 21 
248 B. pamok 41 50 42 
25 K. ceviz 13 50 14 25 

lıJtaobul 2 (özel) - lobl
sarlar umum mftdftrlağanan 

lıtanbol'dakl ttekllA11nda eon 
kanona gOre ~ilcutlarandan lı· 

tlfade edllemlyece~I anlaıı lan 

115 memur tekaGde ee•kolun· • 
674. Ki. " 13 50 14 25 moıtur. 

7 Acı ba. içi 47 60 iş Bankası piyan· 
11 K. ta. badem 13 75 13 75 d 1 • , gosun a zmır· 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 den kazananlar . 
Bu akıam Kemeralunda İtti · 

hat, Gnzelyahda Gftaelyalı, 

lrgadpazarında Asri, İklçeeme· 
llkte İklçeemeUk ve Alsancakta 
jozf'f jillyen eczaneleri açıktır. 

Ankara 2 (6zel) - iş Ban 
keemın kumbara piyangosu Çe· 
kllmiı ve lımlr'de Faik Meh· 
medle Sabri y,ımaza yaz lira 

ikramiye dGımO~tftr. 

letaobul, 2 (A.A) - Avos· 
turya'oın de Sen Jermeo moa 
h .. ıiode açtığı bGyftk rıehoedt>n 
bahseden (Cumurlyeı) gezr.teel, 
devletler bu harekete kartı da 
ıeyfrcl kahrlarea Mıcar'larla 
Bolgarlar'ıo da Trlyanon ve 
Nöyl muabedelerlnl yırtacakları 
muhakkak olduğunu ıôyllyor 

Ye bu takdirde mevcud A•rupa 

buhranının bir kıt dıba arta· 

cağını llhe ediyor. 

Maear seyyahları 
Venedlk, :.? (Radyo) - Bu. 

gilnlerde Veotdlk'e 1000 Mı· 

car eeyyah gelmeııi beklenmek· 
ıedlr. Bunlar ltalyı'nın moh · 
telif ıeblrlerlol ~ezeceklerdir. _ ..................................................................... . 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SI~EMASI TELEFON 3151 

BdtQo fzmlr balkınıo ıabareızlıkla beklediği ıenentn en güıel, en kahkahalı, en zarif f llml 

ASl( BANDOSU 
~ 

FERNAND GRAVEY'ln temsil etdğl hu film, 11eylrcllertnl kahkahanın kırık geçirecek, 
Hatıraaı yıllarc" onutolmıyacıktır. 

Dikkat• (Aık Bandoeo) çok ozon bir film oldoAundan l!eaoı ~ıtlerlode dtgı,ıkUk yap· 
• mık zarureti haeıl olmoetur. Seanslar eu eaatlerdedlr. 

Hergftn: 14,30 16,25 18,45 21,ö. Cnmarteel 12,10 da baelar. 12,10 n 14,30 
seanslarında talebeye tenzlltth bilet nrlllr. Pazar tttlnlerl 12,10 dı baelıyacaktır. 

Avrıca : TOrkçe sözlft FOKS dflnya haberleri 

I 
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Tari:•t Tefl'ikat N•kledea: F~~ ŞDJSEDDİN ~konomi • 

A -• H" k • • Iıalya dı, ticaretınln 
teşın a ımı dııvletleştirilmeııi 

E a . ı & 1 s) 2 Et & & Enformaayon gaseıladen; 

Napolyon Bonapart'ın Maceralan Faıtıt boyak koaıeyt. ıoa 

ikinci Kıım - NAPOLEON n KLEOPATRA 

- Mflaterlh olaaoı, 
ııbıan geçebllece~lı . 

De mitti, 

bu ber· 

Ve .. birden mft1aid ve gftsel 
bir rftzg&r eemeğe baılamıf, 

Mftrlyon ve yanındaki diğer 

'ilQ geminin yelkenlerini tltlr 
mit ve gemiler, beyaz marıtler 
gibi akdenlslo mavi sularını 

yararak Fraoıa eablllerl9e doğ 
ru llerlemeğe başlımııtı. 

Napolyoa, Sldoey Smh'jn 
f Uoıuaa ralt gelmemek için 
kftçftk f lloıona enel4 aabll 
lıtlkımetl, sonra da V andre 
Uman• roıaıuaı vermlttl. Fakat 
ters bir rQs~ir Mdriyoo'a Kor· 
elka'ya doğru ııfirGklemlttl. O 
Korelka ki, Napolyoa'on doğ · 

doğa yer idi; Napolyoa mHkall 
re'•lal, Franaa'ya bağl11nmaktan 
menetmek lıtlyen rakibi Paoll 
tarafındın öUlm tehdidi ile 
taklb edlldlAl zamıodaoberl 

gftrmemlıtl, l'aoll de o zaman· 
daabert adaya bakim kullml1Jtl. 

Mukadderatın ne g.rlb bir 
cllTeel... Bir nkltler Napolyo 
DD, .. Arhk ııtılale a1Aka11 ol · 
mayan bu toprakları ıerkedlals" 
diyerek ko•moı olan Korslka· 
hl1r, kahramanın Ajıblyo 

aablllerlae nrdığmı doyunca, 
kendlılnl g~rmek •e alkıolamak 
için batan heyecan ve teb11lak
lerlle Hhlle dökalmftolerdl. 

Fakat Napolyoa, Hdc Fraa 
aa'ya biran enel dııl olmak 
kaygulle deAll, klfl derecede 
emla olamadı&• için bn tHahtl· 
rala halkın letedlğl gibi moka· 

bele edememlıtl. Bonon için 

Napolyoa'o karaya çıkmağa 

kaaderabllmeel için ihtiyar ıtlt 

alaeılala tnaıııatana sığınmak 

mecburiyeti !ıleıl olma,to. Kor· 
ılkalalar, nktlle yaptıkları 

hakıısblı ne pıbaya oloraa 
olıan tamire asmetmltlerdl. Na· 
polyon ba artıuları lbllA• me· 
mar edilen ıQt nlneelnla rica · 

lana• dayınımımıttı. 

Napolyon'on ba karan be· 
riae Koralka hftkdmetl .. rktın 
plecek her ııef inenin tlbl ol· 
daıo karantinayı Napolyon'on 
gemileri için derh•l kaldırmıt 

ve Nıpolyoa binler~ hemıeh · 

rlllnla alkıtları araeında doğ· 

data topra~a ayak baıımııta. 
Bn blydk munf fakıyet, bu 

intikam, Napolyon'da fevkallde 
bir memnuniyet ve neı'e bo· 
ıale gdlrmekle beraber, Nıpol· 

yoa bina enet Fraaaa'ya ayak 
atmak. Partı'e girmek usaıan· 
daa kendlılnl kurtanmamııta. 

Banan için ilk it olarak Fraa11 
hakkında yeni haberler istedi. 
Verilen bıberler, lagllls ko· 
..... 1 ................ , 

ANADOLU ____ , __ _ 
GG.nlGk Siyual Guete 

Sahip Te Ba11uganı 
Baydar RClfd6 ÔKTEM 

Umumi aeıriyat Te yau itleri 
mCldClrG: Hamdi Nhhet 

İdarehaoeai: 
hmir İkinci Beyler eokqı 

C. Balk Partisi binan içinde 
Telgraf: tamir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yü!Jtı 1200, Alb ay~ 700, Oç 

ayJıAı 500 kuruıtur, 
Y abaocı memleketler için 1enellk 

aboae Geren 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruttar. -~IDG pçmİf aGtbalar 25 karuetur. 

ilADOLU lılATBAASINDA 

BASILllIŞTIB 

modorunoa gôodermiı olduğu 

ecnebi gazeıelerladekl haberle · 
rln tamamlle ayni idi. ltalya 
elden çıkmıı demekti. Vakla 
MaBBena bili lnlçre'de idi. 
Dıblli vaziyet bundan herbad 
olamasdı . Voade, Bretaoya ve 
Normaadlva'da yeni hueketler 
hazırlanmakta idi. Hazine tam 
taklfdı. Çeteler yolları keımek· 
le ve hertlrll feaabkları lrtl · 
kip etmekle ldllrr. Dlrektoar 
ıııırmıı bir hılde bolonoyor Te 
dahili bir harp kokoıa bitin 

FranH'yı ıarmıt, sökua ve 
aaaylet, memlekeda emniyetini 
tebdld ediyordu. 

Napolyon, kayb"dllecek bir 
&1nlyealn bile olmadıAını be· 
men ıakdlr etti ve comorlyetl 
kurtarmak için vakıt geçmeden 
Parlı'e vaııl olmak IGsomuno 
tat'i ıurene anlıdı. Bonon 
için hemen harf'ket etti. Toloa 
karıııında görDnflyor demekti. 

Sa arahk ofukt•n Clç lo~llls 

harp aef loeel gôrlndtl; fakat 
comorlyetln ftç renkli baynAını 
taııyan ha Franeaı gemlılade 

Nıpolyoa'on buloadoğooo tab· 
mln etmemle olacaklar ki, yo. 
lana bile df'ğlıtlrmedller, geçlb 
gittiler. 

Seklsde Napolyon'oa kGçlk 
flloıo Sen Refael llmamna de· 
mtr atll. Balk Napolyon'o feT· 
kallde tesabQratla kaqıladı n 

allu~lıdı. Berkeı kendlıılnl ko· 
caklamağa ko1aıta. Napolyon: 

- Bana çok yaklaımayıaıa, 
belki de nba mikropları getir· 

mlı boloooyorum. 
Diye bağerdı. Bir adam: 
- Vebanın n., ~bemmlyetl 

olar? Vebadan bls ancak Anıı · 

taryablardan korktapmas ka· 
dar korkarıs! 

Diye cenb nrdl. 
Frejaı'ten Partı'e kadar, Na· 

pol7on yollarda hep ba ıaretle 
karıılandı. Napolyon arbk la· 

mamen emindi H ae'lnelnden: 
- Camarlyet arbk kartal· 

maı demektir. 
Dedi. 

Sonu Var -
-~~~~----ı~~~~~-

Ta vzih 
1 . 4 · 936 Tarihinde hıtlpr 

edea gasetenlıln ikinci aablf~· 
elnln altıncı ıGtaaunda (GGm· 
rQk ambarJada bır1ıslık) eerln· 
b111 a1tıadakl yası okunda. 

Babae mevsa olan b• miat· 
aalarıa heyeti amamlyeıl lata· 
ruıaa nasaran 124 kilodur. Ba 
eıyanıa beatls lthallt beJan••· 
meal gamroıe verllmesden evel 
bôJle bir hldlaenln Takan ha· 
ber alınarak e111 muayene ve 

nala edllmlttlr. Ancak bu mal· 

dan Ot kllo 700 gram nokun 
olduğu anlaıılmafhr. Ba aok· 
eanbk hakkında da idare daha 
ev.elden tah klkata bqlamıfbr. 

Keyfiyetin bu suretle pse· 
tenisin ilk çıkacak nDlhaının 
ayni eablfe ve eQtuaonda tH· 
slbaa nefrlol uyg.luımla rica 
ederim. 

lsmlr Glmrlklerl 
Baıdlrektôrtl 

Muallimler kongresi 
Çokluk olmıdıgıadan 1 nl· 

ıao tarihinde toplaaamıyıa Is· 
mir muallimler birliği koagreal 
yarı~ ıaat 15 le Halknl ıalo. 
nanda ıoplaaacaktar. Maılllm· 

lerl alakadar edeD lalrçok mea· .... ...... ......... 

toplantıııada, tl>yle kaleme alın· 
mıt bir karar ıuretl nefret· 
mittir: 

.. Dıt ticaret meeeleılala fa· 
flıt ekonomik doktlrnlnln ıtt. 

Aında Te bagtıaka bldlıeler 

gl>s önQade tntolarak tetkikin · 
den ıonra, yakaek koneey ya· 
hancı deTlfltlerle mGbadelelerl 
korporatif dnletln doğrudan 

doğruya kontrolGotl bıkh gl>ı· 

teren bir Amme menfaati iti 
tınar. w 

Batka bir tabirle: Itılya dıt 

ticaretinde deTlet koatrolono 
karmaya hazerlaaıyor. 
Doktirin; 

Bu karar, tlpbeels ki, lıal · 
yan korporaı1oaculonon robu· 
no ıeıkll eden ıeorllere uygna· 
dur. 31 Temmns J 935 tarlbll 
bir kararname, kömftr Te ma· 
den llbellt monopoloao dev· 
lete vermlıtl. Dıı ticaret ize· 
rlne bGkllmetla bu ıaretle el 
koyaıu mantıki olarak geoit 
Uyecektl. 

Stampa gaseteel, bayak kon· 
eeyla bu kararını tefılr eder
ken diyor ki: .. MGbadelelerln 
mllllleıtlrllmeıl çok ehemmi
yetli bir lbıllalcl ekonomi 
prenıılblae lııtlnad eder. Bu ka 
rar, halyayı yabancıya bel bığ 
lamaktao kurtararak kendi ça 
lııma klpaallelerlnl ıon had
dine kadar laklıaf ettirmeye 
yerayacak bir ekonomik otarıl 

aletidir. 
"'Her ıey dedet için, ber ıey 

dnlet tarafından .. w 

Valualar • 
ŞDpheels. Fakat amme lkll· 

darının (Veya korporıayonlarıa) 
dıt ticaret lserlndekl koatrolQ, 
bldlaeler bu kadar glçlGklerle 
dola olm•aaydı hiçbir uman 
ba derece mutlak olmasdı. BI· 

ylk kon1eyla karrrı bana tu· 
nlk etmektedir. Çınkl dokdrlal 
slkrettlkten ıoan "BagOakQ 
hldlaeler11 diyor. Yalnıs bldl· 
aelerln doktrine blsmet ettlif mi 
yoku doktrinin hldleelerl• 
hizmetine TerlldlAf mi 16ylen· 

melidir? 
Her auıl da olM, Ital1a, fi 

nan1el denkllğlnl korumak Ye 

ba 1tlbarla1 ılyaaal hareketle. 
rinde erbeat kalmak için eko 
aomlk lıtlkllllnl Hllamlaıtır· 

mığa mohtaçbr. Hıbetlıtaa har· 
bı asamak, •'crt tedbirler ••ır· 
laımak tehllkeıl gö11erlyor. 
Moka.emel edebilmek için Ro· 
ma, bltQn Iıalyaa kaynaklaraaı 
elinde tatmak sorundadır. 

Ekonomik Ye f lnan1el lsı.tlı· 

tikler artık neıredllmedl~ için 
... ıyetln dbeldltfae hGkmedl 
lemas. Liret mllletleraneı plya· 
aalarda tereddQde dnam ediyor. 
İtalyan altını heaap muvazene· 
ılndekl açılı kıpamakla dnem 

edt1or. 
Ba itte ba açıl• llapamak 

IQladlr ki Roma clıt ticareti 
O.erinde kontroll hasırhyor. 

Şhndtden aııllanuın yerini ta• 
tacak taklld endGııtrller kural 
maktadır. Meeell ylolQ yerini 
tatmak GMre ka1eln'dea, •·La· 
altal,. denilen hayret verici bir 
madde yapıhyor. ltalya kendini 
ekoaomlL abloka albada tellkkl 
etmekte Te abloka edllmlı biri 
aEibt hareket etmektedlc. 
Rakamlar 

Fakat abloka benaz tam 
değildir. lıalya,Htmakta ( Bun· 
dan ıtklyet etmiyor ) ve ayal 
umanda •tın almakta dnam 

MllJOI • _.. •I kıldsr .. 

Assangi gölll muharebesi nasıl oldu? 

imparator, Badoglio'dan Evvel Da\1 
ranmak istemiş, Fakat Kaybetmiş! 

-----------------------.. 1-----------------------
Ş imdi Uabeş'lerde En Sağlam Ordu, Ras Nasibu Or· 
dusudur. Ona Da General Graçyani Saldıracakmış! 

Loadra. 2 (A.A) - Royter 
ajaoıııadaa : 

İmparatorun ordoııonan ABiD· 
gl gôltl ônftndekl hezimetinden 
sonra Deıııl yolu birinci İlalyıo 
kolordoııo ile Au11a ııoltaahğı 

ftlkeelnl legal eden kıtaatı açıl 

mıı bolunmakıadır. 

Batıda Goadar'ın lıgall he· 
ala resme• teyld edllmemlo ol
mıklı beraber İlalyao devriye· 
lerl Ta11na gôlG kıyılarına nr· 
mıt boloouyorlar. 
Bozolmıyao yegane ordu Oga · 

den de Rae Naılbu orduaodor 
ki, bG orduya da Graztaulaln 
hlcomda geclkmlyeceğl zaaae· 
dllmektedlr. 

Annıtl gôlQ mubaıebeıl hak· 
kında Erhre kaya1A1Ddan ıh

nın tafellAıa göre, Babeı ma· 
harfplerl ve lmparaıorun muha 
fıs kılaah aıkerlerlnla bftyGk 
bir ıecaatla lıaıyan luıeaıı iize· 
tine cepheden ve yanlardan 
ealdırmıılaıH da ıekeif edilmiş 

olan haf lf topçu ve mitralyöz 
aıeelle blçllmtılerdlr. 

Habeı kumandanı ltalyanlara 
karıı hemen blUQn cepheden 
Qç defa çok derin bir hftcnm 
dalgaıı g6ndermlı Te fakat her 
defasında da lıalyanlar mnzl· 
terini bırakmamıılardar. Saatlar 
geçtlkıea 100111 Babeıler Hkl 
mnıllerlne tardedlllp te yor · 
pnlok emareleri gôılermlye 

baılayınca ltalyanlar tlddetll 
bir ateı blmayeıılade mukabil 
bQcom yapmıılar Te Neglı'la 
ordma binlerce ôlQ Te yaralı 

bırakarak çekllmlye mecbur 
blmııbr. 

Labeı ıabıldahnı balyan lı · 
tlkflf açıklan haber vermlttl. 
Bl>lgealD kaçık kôylerl Habet 
kıtaattle dola idi. 

~ylandlllne gôre, blısat im· 
parator A•ngl gôlftnQa ceDo· 
banda baluaoyordo. ltılyaa 

me•zlleıl A1111ngl göllae giden 

baraııdar. 

ltal7a'aın dııarıya aatııları 

çok asalmıttır. 935 İlk klaoaa 
1934: llkklnanoaa kıyaelanır&1 
(Zecri tedbirler 18 son tetrln· 
den itibaren ıatblka koaolduğa 
için) ltalya lbracab, loglhere'ye 
313,000 laglllz llraıı, Frana'ya 
37 milyon frank asalmıotır. 

ltalya'auı yabancı devletler· 
den Mtıa almaeı lngfltere'den 
617 ,000 lsterlla n Franıatlın 

37 milyon aulmıttır. Yekdn 
itibarile, ltalya'aın dıı ticaret 
mQvasene1l paha dGselmlt gô 
rQnlyor. Fakat Roma'ya gôre 
ba kallnnma kAfi değildir. 

Onan için, ltalya, yabancı 
plyaMlardan bGıbdıQn vasgeçe· 
mlyeceğtal blllyor. lhtlya~larıaı 
kartılamaıı lçlo keadlılae alt•n 
llsımdır. Bu yQıden ltalyaa 
kadınlara Dlf8n yQsQklt!rlDI dev· 
lete Yermek fedalı.lrhğınında 
baloamoıtardır. Bu gazel fıkat 
H teılrll bir hareketllr. f (ılya, 
attan yGaeklerloden eoara timdi 
dıı ticareti de mtlıadere ediyor. 
Bir defa mllklerlo kollekılf. 
lf'tmf'ıl yoluna glrmlttlr ve bu 
yolda daralma. 

kervan yolunu tutmakta idi. 
İlk Habeı hftcumo Hat 5 45 de 
vokoboldo. Habee'ler kCltle ha· 
llode cepheden llerledHer ve 
llalyao mitralyözleri Bıbeı sif 
launda derin boıluklar baeıl 

etti. Yanlrrdın da buna mtı · 

maell hftcomlar yapıldı. lıalyan 
ıol cenahına imparatorun mu· 
hafuı kıtaatı ealdardı . Muhafız 

kıtaatı askerleri laelyaa topçoao 
ve mitralyözleri flzerlae baycık 
bir ceııaretle atıldı ve fakat 
matblı zeylatla defedildi. 

Royter Ajanııının lıalyan ol · 
mıl ordulara nezdlndekl muba· 
birine bu zaylııın ~lft •e yaralı 
olarak 7000 e yakıeldlğl eôy· 
Jenmlıdr. 

imparator bu bölgeye Badot 
llo'noa taarrDI edeceği b:ıa' 

tile daha evtel taarruza geçı11' 
nln en iyi hareket olacağııoı 

zeonederek glrlımlttlr. 

Habet'ler modern elltbla fi 

oldukça mahlm mltralyöılerll 
macehbez idiler. İtalyan •• , 

fırkaaı ilk tlddetll darbeye ol 

ramıt fıkat bu darbe ıabab aa* 
8 de defedllml,tlr. Alplller fi 

aakarller mukabil bir taarro" 
geçerek tlddetll blr göğla mO" 
harebeelne bıılaauılar Te mO' 

harebe 12 Hat slrma,ıar. lttl' 
yan uçaklara çekllDlekte ol,_ 

Babet'lerl bombaya n mlırtl 
yöz ateılae totmaotor. 

Yapılan Çirkin Neşriyat 
-Iran Elçisine Karşı Gösterilen H 

reket, Nezakete Aykırıdır 
Tahran 2 (Radyo) - Pare Ajınıı Amerika -İran alyaıi mlaa., 

bıt nın inkıtaı etrafında genlı malumat vermlıtlr. 
Amerika pollıl, İren Amerika elçlılnl otomobilinin ıQr'• 

dolayıılle teTklf etmtı, kendlılnln elçl olduğunu ve harici esmedi 
leket hukuk n ealAblyetl haiz bolnadalann blldlrdlgt bal 
polle tabkarAmlz barekt'tler ve al>zlerde buluomuııor. 

Bundan batkı Amerika matbuatı da lran aleyhinde çlrklf 
neırlyat yıpmıttır. Dlger clhellten Vaılugtoa hakllmeti tanlf' 
nreceğl yerde bu bAdleelere nlh•yel Termege bile tetebble el 
memlıtlr. Bu eebebler baeeblle lran bakumetl Amerika lltı etyJ 

mloaııebetlerlol tamamen keımiıtlr. 

Macaristanın A vusturys 
yı Takip ~deceğinden 

Korkuluyor. 
Koçnk itilaf, Avusturya işini Tetki 
Etmek üzere Bir Toplantı Yapacn~ 

Parlıı 2 (Radyo) - Romen 
hariciye bakanı M. Tltuleıko 

Londradın Parlıe gelmlıılr. Pa 
rlııe az kalacak ve K6çftk 
ltllAf lçtlmaında hasır balan· 
mak Gzere gidecektir. 

Bu lçılmıda A voıtoryanıa 

mecburi aıkerllk lbdı11 mes'e· 
leel tdklk edllecektlr. 

Hu meı'ele Tona devletleri 
aruınd• bGyftk bir ademi mem· 
aaalyet huıole getltmltılr. Bu 
hnınıta ılyaıt faaliyetler göreli· 
aıektedlr. içtima tarihi beı 
mıyıtllr. 

Belırad'da Roma protokol· 
ları araııada gtsll ,n aekeri bir 
muahede olduğu kanaati var
dır. Macarlıtaoıa da ayal hare · 
keti yapm111adan eadlıe edl
mektedlr. 

KlçQk ltlllf Sıreza konfe· 
ranınnda ATaetoryanın Almanya 
taanoz tehdidi karııııanda ıllAb 
lanma11aa k111mea mQsaade edil 
mit fakat Macarlıtıoa böyle 
blr bak verllmemlttl. 

MacarlılRDID vasiyeti bltftn 
Avrupayı alAhdar etmektedir. 
Peıtede ATuBluryıaın barek,.tl 

memaanl7etle karıdanmııbr. 

BGkreıte bu bldlııelere bO 
yftk bir ehemmiyet verilme~ 
tedlr. Tona bnzaeında ılyJ 
vasiyet çok ha11aı bir te~ 
arzetmektedlr. 

A voııtoryaoıa hareketi La' 
drada hariciye m;baf ilini t1d 
detle ılakadar ~tmlıtlr. 

Blkref, 2 ( A. A) - Salta.I' 
yetti mabfeller; Avoıtorya'•" 
hareketi hakkında mQtalea 1t 
rQtmemekle beraber gasetelerl' 
ekaerlal Macarletan'.a bu bar" 

keti örnek yapmuından eadlf' 
etmektedirler. 

Koeata g11eteel de bu b ... 
ketin, RoilMI konferanııaıa •' 
tlceıl olduğunu yasıyor. 

lngilizDonanmıl 
Londra, 2 (Radyo) - Ad'' 

den bUdlrlldlğlae gftre ana••~ 
f lloıandaa Kenterpo torpil' 

muhribi ile daha dört mabtlt 

lnglltere'ye hareket etmltlerdl'' 

Londra, 2 (A.A) - AdeD~ 
blldlrtld'ğlne gGre anayard I 
loııu ikinci fllotlllaıııaa me•"' 
beı dflltroyer lnglltere'ye d6' 
mektedlrler. 
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Yugoı-lavya Dış Siyasası Sırbi~ıan'da 

M ecli. Cenubi Sırbi-stan'da Başbakanın Ayan 
sindeki Beyanatı. 

Yugoslavya, Bugünkü Kadar Hiçbir 
Vakit Kuvvetli Olmamıştır. 

Ankara - Yogoalavya iyan 
mecllıtnde dıı itleri bdıçeslnİn 
giSraıiUmeıl eanHında . bdkume· 
tin dıt polltlka111 etrafında 

AyHdan Andjellnovlç tarafın· 

dan ileri ıftrGlen bezı mCUale · 

alara, baıbıkan ve dıı itleri 

hakanı Stoyadlnovlç ıu klltılağı 

nrmlıtlr: 

Ayan bfttçe komlıyononda 
dıt politikamızı teferruıtlle 

izah etmlı ve bu hususta battA 

bazı mahrem mıldmat ta ver· 
mlıılm. Fakat meslekta~ım And 
jellnovlç'lo lıaret ettiği ve ayni 

zomaoda birçok defa el kirı 
omomlyece mGnakaşa mnzua 

olan ve heyeti omamlyenlzl de 

biç ştlpbeslz alAkad1r eden 
bazı noktalar hakkında izahat 
veraaeğl bir vazife aaymaktayım: 

Arhdaıımın birinci sorusu 
Yonaofatao'a ve bo bBkumetln 

Balkan antantına lttlrakl mes · 
eleııidlr •e bo mea'ele Yunan 

matbuatında hararetli bir mü· 

nakat• ve htlcom mevzuu tet 
kil etmektedir. Fıkat benim 

lıtldlAaııma ~öre, mıtbuıttald 

bo bGcom ve mlloıkaıılar dze . 

rinde dorulmımııu IAzımdır. 

Yunan ef kArı umumlyeeloe 
elbette kıymet vermek lcabe. 
der. Fakat blalm için mftbf m 
olan Yunan hftlulmetloln res 

mi noktıl nuahdır. 

Birkaç gftn önce Yunan par · 
16mentoaaou açarken kral ta 
rafından söylenen nutka, heyeti 

umomlyenlılo dikkatini celbe· 

derim. Bo nutukta kral, Bal· 

kın ant•nll pık:tını, Yunanla· 
t•n dıe elyaıaıınıo en mahtm 

bir nslk111 olllık lıaret eyle . 

Dllftl. Bu ıiSzlerden mutmain 
olmık:lığımız lizımdır. 

Sovyet Roıya'ya gelince, bo· 
rada bo meı'ele f'tr.fıoda ileri 

ıGrGlen muhtelif nokt•I nazar 
daşllncelerl dinledim. 

Bak:Ametlnlzln Sovyet Ruıya 

ile ılyaei mtlnaıebatan lıdealol 
bogftn için neden yerinde gör· 
llledlğlnl, bGdce eoctlmeolnde 
laab etmiştim. Bunan ıebep 

lerlnl bddce epcftmeolode o 

kadar teferruıtlle anlattım ki, 

bu meı'eleyl borada tekrar 

IDevzoubab11eımeAI yerinde gör 
IDGyorum. 

Kaçak ıntaot mdtteflklerl· 

llllz, Romanya ve Çekoslovak· 

Y•'ya ge'lnce, her iki hak:dmet 
ba huaaatıkl nok:tıl nazarımıza 
~ 

Y apılao eaash ve derin tıh 

itikat netlceılnde bu adı.mın 
ıııl isminin Sldoey Rlley ol 

dağa ınlıoılmııtar. Eotellcens 

•enlılo mfthlm bir adamı 

oldoıo ~a meydına çıkmıt, 
Sovyet zabıtası bu eaaa Qurln· 

de tıhk:lk:ata Uerletmlotlr. 

C.aua, So•yet Ruaya'ya · O 

••rnao . lnglhere ekonomi ba 

kı111 bulunan M. Vlotıon Çar· 

~ll'ln ı•hai emri Gzeılne geldi· 

llnt ıöylemlştlr. 

Ba adamın elde edilmesi, 

Gepealn yeniden teıkllAt yap· 
Qııhnı lcabettlrmlıtlr. Bo uye· 

de Rlley ylzanden birçok 

"'1ıalu me1claaa çıkarılmıı ve 

muttali bulundukları gibi biz de 

onlllın noktıl nızarlarıoı bili· 

yor uz. 

Romanya ve Çekoalonkya· 

nıo Sovyet Roıya ile olan mil · 
naeebetlerl bizce malumdur. Ve 

ha vaziyet ne bize• ne de mftt 

tef lklerfmlze bir gtlçlGk lhdaa 

eylememfatlr. 

Romı'da papahk mıkamlle 

lmzalanmıı olan korkordatoya 

gelince. bftkumetf krıllyenln 

bu '; ookordato ftzerlodekl nok· 

~al nazarı değlşmfı değildir ve 

teknik imkanlar mdıııld oldo~u 

uman tasdik edilmek ftzer" 
parlamentoya vullecektlr. 

Meıılekdaeım Andjelloovlç, t•· 
yanı dikkat gördOğftm bazı ıey· 

lf'rden de bıbııettller. Mevzun· 
bahis, Thilleıko'nua riyasetinde 

yapılan Cenevre toplantııına 

ald tekziptir. 
Mtlttef lklerlmlz Tdrklye ve 

Yonanlatao'ıo ve hattA bizzat 

Thftleeko'nun yaptakları glbl 

btlkumeılnlz de bu tebliğ 6ze· 
rinde lhtfrazi kayıtlar ileri ııdr 

mflttGr. Ve bu tebllğln yarıt

tağı meı'ele, mGttef lklerle ara 

mızda halledilaıletlr. 

Matbuat tarafından neıredll 

mle olao Cenevre tebUğl, mev
zoubahıı meseledeki esas noktal 
nazarımız fizerlnde hiçbir te 

elr yapmamıştır. 

Aodjellnovlç, ayol zaman~a 

memleketimizin mfttakll bir 
slyaaet taklbetmedlglol ve bl · 
raz tecrld edllmlt i>lr vaziyette 

bulunduğumuzdan ıili!!lmlzlo A•· 

ropa kon11erl içinde coğraf i 

dorum ve konellmlzle mille· 

naelb derecede lthllmedlğlnden 

bahıettl. 

Etendllu, tğer Aodjellno· 

•lç'ln Avrupa kooıeriol ayni 

zamanda Habeıiıt•n •e Rbln 
meseleleri olarak tellkkl edl· 
yorea, bllmekllğlmfz lb.ımdır 

ki, banlar hadutla11mızdan 

uzak ve bizim ilk ıözft ıöyle· 

me'e ve ilk rolQ oyoımağa 

ça~mlmamıı olduğomoı mese· 
leludlr. 

Habeılatan ile mdatemleke 
•e mandalar tenli lvlnden uzak 

boloouyoroz. Ve bunlar bizi • 
alAkadar etmlyeo meselelerdir. 

Biz eadece aolbon koruomı

sıodan b•ıka blrıey lıteml · 

yoraz. 

Lokarno nıuahedeıfoe gelin · 
ce, banda ilk safta alAkıdar 

te•klf edllmftılr. 
Bunlar araaıoda Verangel 

ordoııooda Boltevlkler aleyhine 

harbetmlt, buodaa sonra Parla 

"Beyaz Ruslar .. cemiyetini teala 

ederek ikinci relıllğlol yapmıo 

Dolglprokof lamloae bir b"y11 

Roıı nrdı. Okranya'da bir lhtl· 
Jil tetkllatı vtlcuda getlrmeğe 

çahe•yordo. Bonnola beraber 
eotellceoı ıenlaln adamlarından 

Malevııkl de yıhyı ele ver· 

mitti. Bu adım da lnglll• ıjanı 
ııfatlle lran'da Ruı'lar aleyhine 

bir hareket hasırlamıttı. 1ngl· 

llı'lerla Moakon'da ajanı olan 
miralay Koropenko, Skaleakl, 

Romuıya'aın emniyet tetklllll• 

Afyon artıyor. 

ÜskDp Ticaret ve ııaoayl odaaı 
istatistiklerine nazaran cenobi 
Sırbistan 'ın 14. aııntakaııında 

geçen yıl elde edilen Afyon la· 

tlh111lAh yekunu 57,051 kilo 
gramdır. Bundan bent'lz Htıla . 

mıyarak stok olarak kalan mlk 

tar fee 14,125 kllogramdar. 

Gene bu htaUstlkler, ziraat 
aabaaının genfelemealne nazaran 

içinde bulunduğumuz 1936 yıla 
lsılhealAtının 70 - 80 bin kilo
grama varacağını kaydetmek· 

ttodlr. 
Verilen ma~tlmata göre Afyon 

ailrftmünO kolaylaetırmak için 

curi bir l11tlb11l ve eatıe leş 

kllltı vGcoda getlrllmeılnl za 

rori görmekte ol.o t'f ııkOp Ti 

caret ve Hoayl bakaohğıoı bir 
Yugoslav Afyon ihracata ldareııl 

teşkiline alt bir proj" vermlttlr. 
Haktlmet, manbasıran ken· 

dine ıh bulunan Afyon ibra· 

cali haklunı bu ıosyeıe neıta

slle kollanacak ve ıoeyetenlo 

50,000 blHeye ayrılmıt olan 
5 milyon dloarhk ıermayetılnlo 

yarl8lnı iştirak edecektir. Bn 
sermayenin diğer yarısı da mOıı· 

tahıılllerle diğer allkad~rlar 

arasında takıılm edllf'cektlr. 

1' eni neşriyat: 

"Fikirler,, 
Halkevlmlzln çıkarmakta ol 

duğu "FJklrler,, oıecmuıeının 

l:lfl ıncı &1yısı dıbı mfttenevvi 

ve zen~ln bir şeklide çıkmıştır. 
Bu eayıda Receb Peker, M. 
Okaaocak'an, Rahmi Balaban, 

Cevded Blleay, Haha Pon, Jale 

Suad ve Atkl Eun'tn yazılara 

vardır. Okurlarımıza tavsiye 

edrrlz. 

bulunanlar muahedeyi imza et· 
mit olan devletlerdir, Bu me 

sele karşl8lndakl vazlyetlmlı 

ise, mdttef lklerlmizie anlatmak 

soretlle ahnacakhr. 

Btn eneli Balkan ve omu 

mi ıorelte de bir orta A vropı 

devleti olmıklığımı~ ve bodot 
larımız etrafında geçmekte olan 

bAdieelerl bo bakımdan t•klbe 

d~rek birinci derecede rollerden 
birini oynamıkhğımız lbım 

geldlğl kanaatindeyim. 
Vaslyf!tlmlzln her bakımdan 

teıplt edilmlt balandoğaoı ılal 

temin ederim. Ve yalnız bizim 

yaptığımız değil ayol zamanda 
bize yapılın ziyaretler, mGIA 
katlar ve kooferaoılara dlkka· 

tinizi celbederlm. BtlUlo bun· 

lar Y ogoııloyı'ya l'erllmekte 

olan değeri gösterir. 

Andjellnovlç mtlıterlh olabl · 

lir. Yogoılnyı bogtln olduAu 

kadar hiçbir vakit ba kadar 

konetll olmamııtır. 

na meoıub gizli ajanı Popof 
ve yftzbaeı Corc Elvengren de 

te•kll edilenler ara11nda idi. 

Bukalemun Casus 
Bn Corc Elvengren isminde· 

ki yftzbaeı, beynelmilel töbret 
kazanmıt harikulade caeuılardan 

btrlaldlr. "Bukalemun caıoı .. 

tesmiye edilebilirdi. Bir nkltler 

Çar hau• alaylarında 11blt sabit 

bulunan bu yftzbaıı 1919 da 

Roıya'da çıkan ihtilali hazırla · 

mıetı. Aynı adam, Kronıtad 

teraaneelndekl ısyao hareketinin 
baııoda holunmuıtu. Bundan 

sonra o zamanlar So•yet Roıya 
dıe lelerine bıkan Çlçerln'e 

kartı bir eolkaıdda da alAbdar 
olmuştu. 

Bisılı, yGzbaıı Elnngreo'e 

milmull olarak mıhud Alman 

caıaıa fon Klber g6aterlleblllr. 

1 Spor Hareketleri 

LiK Maçları 
Altay • Altıoordu bu 

hafta karşılaşıyor 
Blllndlil gibi, bölge Uk maç 

lllı çok heyecanla bir safhaya 
glrmlt bnlonuyor. Pızar gftatl 

yapılacak Altay-Altınordu ara· 

ııodakl mtlblm maç bu yılın 

bıklki ıamplyonunu meydana 

çıkarmağa ylldam edecektir. 

Diln akıam toplanan bölge 

futbol korolu bu bıfta yapıla 

cık mıçlırın program ve bı

kemlerlnl aıağıda gösterildiği 

~lbi teeblt etmlıttr. 

A. takımları 
Alsancak afonında: 

Saat 1 l de Şllkspor-Izmir 

ıpor, hakem Eııat K .S.K. 

Saat 13 de 8ornna · Demir· 
spor, hakem Mustafa A. O. 

Saat 15 de Altay-Ahınordo, 

hakem Sabri lımlrepor. 
B. takımları 

Ralkevi alanında: 
Saat 6 da Şarbpor · Izmlr· 

tıpor, hıkem Moııtıfa Şenkal 

Altın rdo. 

Saat 10,15 Borana · Demir 
ıpor, hakem Baba Konur Altay 

Saat 11,30 da Altınordo -
Altay, hakem Ahmed Ôzglrgln 
Hılkevl . 

Halkevi likleri 
Halkevi tikleri: 

S1&t 12,30 da Yokııelme -
Devrlm8por, hakem Faro .. Keh· 
r11maolır 

Saat 15 de Bacıbftseylnltr · 
T«>peclk, hakem Cahh AIAlddio 
Hilal. 

Saat 16,30 da Parkııpor Ku· 

roltay, hakem Ahmed Halkevl. 

Mektepliler ilk maçlara Bılk 
ıaha11ndıkl tamirat dolayıılle 

bir bıft• için geri barakılmıı· 

tar. Gelecek hıfta H•lke•i ko 
lGplerl itkinin aon bıftaııdır. 

Ayal takımlar, Halk.evi kopası 

fçla, ilk oıullle tekr:ır hlr dev· 

relik maclara ba,lıyacak:lardır. 

Bisiklet yarışı 
Ankara'da kuralıcak ollmpl 

yıt bisiklet kampı için geçen 

hafta Urla yola 4serlnde yapı · 

lan 50 kilometrelik hHırhk 

y1rışındao baıka bu hafta Pa· 
Zil ganll eabnh aaıt 9 dı Tor· 

bıla yoJu llıerlode yaz kllomet· 

rellk mukavemet yarıtı yapıl•· 

caktar. Do yarıeta yGz kllomet· 

reyi iki uat elli dakikada ka· 
tedebll,,cek ıporco, Aokara'ya 
gönderllecektlr. Y ırııa &ısıl 

çullu flllla'ndekl Karaba~lar 

mevklloden baelınacak ve elli 

kilometre gidilip döoftlecektlr. 

Y llıt• gireceklerin muayyen 

saatte baaır bulunmaları IA
zımdar. 

Bir Selaoik Yahudisi 
Bu Alman casuıa fon Kiler 

son zamanlllda lepanyadı, mı· 
hl yeti meçhul bir vazife peıi.a · 
de bulunmaıtor. 1 

Parlı'te çıkan Bitler aleyh· 

tarı Geaıeu Angrlf gaseteıl bu 

•dım bakkınd•: 

"Bu ad•m ne Alman'dır, ne 

de barondur; Seliolk'te 1896 
tarihinde dogmuı •e asıl ismi 

Pepo Doka olan hallıtlddem 
bir Yahudidir. Ayol kudret n 
kolıyhkia Almanca, Tarkçe, 
İıpınyolc., Franııııcı , ltalyaoca 
İngtllsce .,,, Yunanca konooar. 

ilk zamHlar jönıftrklerle be
rıber çalıtmııhr. Bilhassa En•er 

(pııı) oıo ltlm•dını ka11nmıı 
•e Alman'lara mecl6blyetl met 

bor olan EaHr (paıa) aayetlnde 

Alaıaalarla ulaımıııır. Almaa• 

'Gondar şehri De ltalvan 1 

~ 

ların Eline Geçti .. 
-[Başı 1 inci sahiftde -

mıı olan bir kervan yoluna 

yolunu takip etmltler ve ıehre 

yaklatmıılardır. 

Şehre girmeden bir gtlo ev· 
vel komandan; kamyonları ko 

ranacak bir yere koyduktan 

sonra efradı, yolıuılak yllztlh · 

den yay• ıevke baılamıt n 
bir gCln yaya ytlrtltmiltlOr. 

Bu kol; ftçllaca kolorduya 

mensup 'ilç taburdan mQrekkep 

bir kola rast gelmlttlr. Bu 
kol Dnarekl ltgıl ettikten 

ıonra Gondar ıerloe dotru 
ilerlemekte idi. Ba koldaki 

kuvvetlerin laıeıl, Iıalyan uçak· 

ları tarafından pll•tGtlerle te 

m'o edfllyordu. Der iki kolda 

hiçbir mukayemetle kartılıt 

mıdıan Goodırl lıgıl etmloler· 

dlr Negdı; bo huallde Raı 
lmro'non bakiye konetlerinln 

Gondarl h~al etılrmf ytcekle 
rlnl ve ciddi bir mnknemet 

giSııtereceklerlnl tahmin etmek· 

le idi. Halbuki R11 lmro'ouo 

bakiye konetlerl dığlıra sığın 

mıelardı. 

lmpar1toron ldateelnde bu 

Jonan ve çoğa muhıfa1a ka•· 
vetlerioeeo mtlrekkeptolan e •. 
bet kuvvetlerlnln o~radıkları 

ma~lt\blyet te çok mClhlm bA 
dl11elere eebebiyet verecek ma 
hlm bir vak'adır. Bu suretle 
Gozzım mıntaka11 iki tarafın · 

dan da fual edllmlı oluyor. 

M. Ma11ollnl; Taua ~~ltl ha 

nllıılndekl fnglltere mGttef lk 

lerlne dokonmıyıcağını ve mıh 

fuz tutacağını herıoatandı ıôy 

lemletf. Son •aslyeı; ltılya'aıo 
hu taahhtlddea geri döamlye· 
ee~lnt göatnmektedlr. ltalyan 
lar; tlmdlye k•dar Sadan tara· 
fından Habetlııan'da ileri h• 
rekAlın• devam eımlt alaallldı 

Temblyen tarafında devam et· 

mette olan barb hareketi ya· 

pılmıyacak ve Babeo barbı bel· 

ki iki ıydan daha evvel bhmlı 

olacaktı. Gundar; Gozsam mın· 

tık11ında çok m6hlm, birçok 

yolların merkesl bir ıehlrdir. 

Roma 2 (Radyo) - Stefanl 
ajan11nda11: Tana ~öltl hnallıl 

ile Gondar tebrlnln ltalyın 

konetlerl tarafınd•n legal edil 
mekte olduğu hakkıada bazı 

~coebl gazetelerinde ltılya aley· 
hine tahriki Amls neırlyat , • . 
pılmakta n bu hnalldeld in· 
gtll• menaf il 'ı•ret edilmekte· 
dlr. Slyanl mahfeller; bu it· 
gıttn berttlrld ıly•ıl htdlaeler 
haricinde lıgal edtlmflkle oldu· 

Aono, ıe•kOlceyş bıkımdıo mft 

blm yerlerin ltılyan kunetleri 

tllafından tutulduaonu •e ıl · 
?~mm! 

lara ilk blsmetl göoGHd olarak 

Alman ordoaunı lhlhakıle bat 
lar. Bundan ıoora, amuml 

harpte Almanların en maruf 

••11taıı olmuttar. 

"1906 da bu Yahudi Yan• · 
nlıtaada, Atlneda kral Koatan . 
tinin yanında gGrlllmeıe bat· 
lamıfb. Vaaifeıl Bertin ile Ati· 
n• aruında glsll rabıta temini 
idi. 

.. Bandın sonra doğdu&u yer 
olan Sellolk'e gltmlıtlr. 

"Borada bUhaen Sırp mtll· 

yaai hldleeler çıkarılaı111 kat'IJ• 

yen mnıuababs olmıd•t• aeyl4 
n M, MoHollol'alo enelc4' 

temin etmlı olduğu &lbl laıll · 

ttre'nln Tena giSIG huallılodekl 
meof11tlerlnln hiçbir ıqretl~ 

lhlAl edllmlyecetlol ıekrar edt 
yorlar. 

Parla, 2 (Radyo) - Havaı 

ıjaoıı ltalyın cepbeıl muhabiri, 
Sırace'oln motörlft kıt'alırının 

mftşk61 bir yilrOyOeteo ıoarı 

Geadll'a clrdlklerlnl blldfr· 
mektedlr. 

Sırace kıt'ılırı Debarek"'ten 

gelen lut'alarla da temas htııl 

etmleılr. Ormanlar ve dı~ ko 

vuklarıoda gfılf'nmtı olan Da· 

b~ı aıkuierlnln mokanmet te· 

tebbdılerl ıklm kalmıtllr. Yeril 
halk Babeı aıkerlerlol ko•mık· 
tadır. 

Babet kunetlni Goodar'ın 

ceoobnoda Sana göltl 11hllloe 

çekllml11lerdlr. 

Tfgre c~pbeai, 2 (A.A) 

lcalyan umumi kllargibı: (Da · 
•H cephe muhabiri blldlriyor)

DOn aabıb Gondar'a glrea mo· 
tôr!Q ltalyan kolu fıılst fırkası 
genel ıekreterl general Fnçe· 
alo luımaodaııoda idi. Da kol, 

Aımara'dan Goodar'a kadar 
olen 800 kilometrelik yolu 12 
glnde geçmltıfr. Bu kol, yol 
azerlade hiçbir maknem11tle 

klltılaım•m•ıtır. Rtıı lmro or· 
doıunun baklyeıl, bo yol ftze. 
rinde bulunmakla old0Aunda1t 

lmparaıor, lralyao yftrftyGeftntl 

durdurmak için bu kuvvetlerin 

varlığına Rft,enlyordu. Bılbukl 

Hıbet'ltr; İtalyan ileri hare · 
ketinin tehdidi ahında bu mev· 
kileri terk.ederek Tana gölane 
kadar çekllmlılerdl. lmparato· 

run orduaaoon dGo oğradıiı 

hulmet, Hkeri ve alyaıi b6-
yak neticeler doğur.bilir. 
~~~~~-~,~~~~~~ 

Avusturya'nın 

Vaziyeti Nedir? 
••••• 

Çekoslovakya Muahe· 
denin Bozulm&dığı 
MDtaleasındadır. 

Prag, 2 (Radyo) - iyi ha· 
ber alan m•hfeller; A vaıtarya· 
nın mecburi aıkerllgl lkmme te· 

oebb6ıladen Çekoılovakya'nı• 

haberdar olmadıgını bildiriyor· 
l.r. iki btlkt1met mraıındakl 
doıtane mllna1ebetlerl bllea 

mahfelin; Avuıtarya'nın bo ha· 

reketl Çekoılovakya'yı haberdar 

atmeden yıpmıyıce~ıoı ve b6yle 

blrıey olorea Çekoelonkyaoın 

ktlçtlk antantı dıhll diğer iki 

dnletle g~rlttDkten sonra bu 

meı'. le hakkında bir kaı.r 

alacığını n b6yle bir blleke· 

tin Sen )ermen moabedeaioi 

lhltl demek olduğunu ve yapı
lamıyacagını haber nrmekte 
dlrler. 

Pulı'ten d6nmekte olan Ro 

manyı dıı hakanı M. Tltoleıko, 
Prai'da Çekoılonkya devlet 

adamlarUe ha mea'ele hakkında 

g6r6tecektlr. 

Flônden 
tecl ve wubaclrlerlle uırae· Suriye heye· 
mıoter. 

"Harpten aonra Alman tabii · 

yetln11 kabul edllmlo n kendi· 
ılne baron unvanı verllmlıtlr. 

Bandın aonra Sellolk'la bu 
Aciz Yabadiıl, Almanyanın mu· 

uum caıuıluk tqkllltamn en 

(Sonu &IGI') 

tini kabul etti .• 
Parla, 2 (Radyo) - M. FIAn· 

den Franaa'aın Suriye lif ko

mlıerl n Sariye murabhulannı 

da k•bal etmlttlr. 

M. Fltade• marabbülara bir 

ll7afet •ermiftlr. 



Venizelos Bize Karşı Bal
kan Harbini Nasıl Açtı? 

-6 -
Askerı nümayi~ler 

Venlzelos, Bolgarlarlı her ne 
bıhıyı olorea olıun ınlıemak 

Hroretlnl kabul ederken, ile 
rlde uğrayıcağı mOektlllerl çok 
iyi bllf yordo. 

Venlzelo~, ileri hesabını bazı 
aakeıi nDmıvlşlerl lbım gôrdü, 
191l de Yunın ordusuna btı 

yak bir manevra yaptırdı. Ba 
manevra 

1 - Yanın orduıonan te· 
cemma kablllyetl, 

2 - Yunan ordosonon ka 
bal etmlı olduğa Fransız top· 
larıaın luymeıl, 

S - Disiplin ve sevk esas· 
ları Clıerloe masteold idi. Bo 
manevralara bııta A 'Verof ol · 
mak azere Y onan donanma11 da 
lıtlrak etil. Donanmının manev· 
raları KaHla ve Selaolk Uman· 
larına asker ıevk!yatmı meo'e 
n ayni zamandı buralara lh 
raç hareketi yıpmığı matuf, 
yani do~rodan doğraya Osmanlı 
haktlmetl aleyhine idi! 

Bu manevralar, Bulgar, Sıp 
n Romanya bOkılmetlerloe 

Oımaolı bilktlm,.tloio deniz 
yola ile İzmir, Mersin n So 
rlye HhMI llmHlarındao TGrk, 
Kflrd, Arab kunetlerlnl Ro 
meU'ye stıvkedemtyeceğlnl gös 

termtıtl. 

Dikkate o•yandar ki Uabılll 

ha manenaların baklkf mlna 
•n• idrak elm•mekte ıerar et· 
mlıtlr. Yokss, Veolzeloı, Oa 

manlı bılkdmetlnfn göaıerectğl 

anlaema arzusunu hAIA red et 
mlyecektl. 

Venlzeloı'on ıaklı yerinde 
idi. ÇaakG Sofya Y onan ıefa 
retlnde bulunan M. Panae, 
Yanan hariciye memurları ve 
diplomatlara aral!loda çok deli 
bir klmae idi; o kadar ki ba 
At Yunan harlclyeılaln uzan 

maddet tek al11D anahtarı ol· 
maıtur. 

-7-
Komiıeci konsolos 

Vealseloa'on oan11nı gôıteren 
bir nokta ılaha Hrd1r ki bu da 
Lambro Koromlloı gibi bir 
konıoloaa mallkJ olması idi. 

Kromlloı, Yalanını çok ıeven, 
•alanı için her tehlikeye ken 
dini arseden, iyi çahımaeını bi
len bir adamdır. Flllbe ve Se· 

Jtalk •onaoloıluklarında ba· 
laadağa mtlddetçe, hiçbir kon· 
aoloıan çalıtamıyacag. tekilde 
çahtm•fh. 

Yunan Donanmasının Anadolu ile Rumeli 
arasındaki manevrası manalı idi 

• • • 
Tr1k1a ve Makedonya'nın 

her taraf1Dı her f1rsat1an letlfade 
ederek gezmlv, Yunan komite· 
lerioln meaalıloi tanzim ve 

teshil etmlı, bir erkADI harp 
gibi zayıf yerlere, mabtm nok· 
talara yeni komltecller gôn· 
dermit, yeni komiteler teıldl 
etmlı ve askeri luymetl h•tz 
her yer için Yanan ordusuna 
en lazım mıhlmatı elde etmle 
idi. 

Hiçbir konsoloıun vazlfeıl, 

Koromllos'on nıltesl kadar 

gtıç ve tehlikeli olınamııtır. 

Bu konsoloaun en btıyGk 

hizmeti Rumell'dekl Yunan 
komltelcırlnl konetlendlrmek 

olmuıtur. Rom köylerlnln •eya 
ealr unsorlarlD da bolundu~o 
k6ylerdekl Rom mekteplerinin 
muallim ve papazlarını hep 
komitecilerden yıpllrmııu. 

Papazlar, yerine göre filen 

ıllAhh komlrecllerden, yerine 
göre kov.etli propagandacı ve 

uıta caaoılardan mGrekkeptl. 
Kôy mektepleri moalllmlerloln ' 
blrço~o Yunan ordoıu sabitle· 
rlnden ibaretti. 

&ısı yerlerde Yunan md~tep 
ve klllıelerl adamlarının bu 

vaziyetlerinden ıOphe ~ edllmlı, 

Osmanlı bftkumetl bu baıuıta 

bazı ılddetler gôalermlıtl. 

Fakaı Koroml111 bftttın bun· 
ların ftollne geçmek yolunu 
bolmoı ve yerine gôre elyaıl 

vaziyetler ibdaı etmlı, birçok 
Hk'alarda mahirane bir ılya · 

ıetle ~omltect Pıpaı, zabll m.,k 
t~p moalllmlerlnl yerlerinde 
muhafaza edebllmlıtlr. 

lete, Vdnlzeloı Balkan barba 
sır11ında Yona o harlclyeelne 
fnkallde liyakati baeeblyle 
Lambro K.oromllaı'ı gezmletl. 

Venlzeloe'on en bayak hiz
met ve muvaffakıytıtloe en faz 
la yardım eden Yanaolstan'ın 
bo mCltnazl adamı olmaetor. 

- Sonu Var -

Konferanslar Alaka Uyandırıyor .. 
-...----

Yenipazor'daki konferanstan bir intiba 
Dalıma·Aydıa, (Hnıuıt) - ak .. mda parti ealonanda lnkıllb 

Parılmlz tarafından tertlb ola· n ietlldll menolo konferaaı 

nan lnkıllb n İıtlkltl mevaala lar •erdiler. Halkımıs konfe· 
konferanslar dGa kamanumasda ranılara çok allb gGıterdl. Ha· 
Aydın Halknl yGnetlm kara· tlbl birçok defalar alkıılada. 

luıadan Aıaf Gökbel ıar1fından Yenipazar - İlçebay Kemal 
•erildi. Kamaabay ve parti baı· Erdem Clç gGndGr borada köy 
kanımı• tarafından Hktlnde lılerl ile meıpl iolmaktadır. 
ahnan tertibat netlced ba kon· Ba arada Dondann ve Dlreclk 

feranılar kamanamasan btltGn 
k6ylerlne duyaralmat Ye her 
kftyden kadın erkek binden fHla 
halk gelerek konferanılan din· 
Jemlıtlr. 

Konferanslar halk Gıerlnde 

derin ligi H bey"can ayandır· 

mııtır. 

Yenipa:ıar'da: 

Yenlpasar·Ayclın Balke•I yö 
netim kurulandan öğretmen 

Hikmet Şftl!'n enelld •e den 

ıalama kanabnıa kGy. Hndıkla· 
rına maledllmeel kanrlaetmla· 
rak gerekli tedbirler alanmııtır. 

Ispanya'ya yumurta 
İspanya bGkdmetlnln, 1936 

ıeneıl birinci aç aylık konten-
jan llıteafne ikinci defa olarak 
15 martla Tarklye'den bet bin 
kental .fomarta ithal maeaadeal 
llHDH •erdlğt Tar kof lı Ankara 
merkealadeu eehrlmladekl alt · 
kadarlar• blldlrllmlotlr. 

KATYA 
Kııya, bGtGn cihana kafa tuta· 
cak kudreti artık kendldnde 
görmekte idi. Sa kanetl ona, 
Sen Jermen'de imparator Alek 

aaadr'la yıphlı mubatera veri· 
yordu! İcab edene iki, on eeae 
bekllyecektl. Arsa ederae, be· 

Çar'ın Mavi Şeytanı 
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imparator Alekaandr, lmpa· 

ratora mabıoı trtbande, Parlı'ae 
bulunan iki Roı kadını, prensee 
LtUı ile Katerln Dolgorokl 'ye 
m•hıaı iki mevki istedi. F•kat ... 
Da iki mevki bot kaldı. 

• •• 
Ba do RemHr ıokalındald 

ot~lde, yengt1 n göramce ara 
11nda bir hldlıe olmaıta! Ltlla, 

İtalyan'lara hae ıeytanet •e en 
tlrlka kodretlle imparator •e 
K.atya'oın bem keudlılnl ve 
laem de kOCUI MJ.,ı anlandtla· 

noı ve Kont Str~gofıkl de bu 
husoıta imparatorun Aleti oldu· 
ıono anlamııta. Bonon için de 
Katya ya elddetll bir muamelede 
bulunmaı, n kendllerlnl Lon 
Şana almak Gaere gelen Kont 
Strogofııkl'yl lıtlıkal etmlıtl! 

Lflla, ltalya'ya dönmek, Na 
poll'ye gitmek ve Katya'yı da 
beraber gGtarmek ile tebdld 
ediyordu. Ba yOıdeo çıkan 

maoakata tam iki Hal ıtlrmGt· ı 
ta. Katerln, yengeılae adam 

akalb kala tatmaıta. Çlnkl 

men yanını gidecek, onunla 
birlik y .. ıyacaktı; bu huıuıta 
en bCly6k mani Katya'yı bir 
ıanlye bile dardaramıyacaktd 

Snlyor n ıevlllyordu ! LGlz, 
Ub ba8ırd•, linet okudu, kth 
rica etti; fakat Kir etmeyince, 
Katy•'yı b1rakarak Napoll yol 
coloto hHarhğına baıladı. Ve 
Mltel'I de vaziyetten haberdar 
etmek için de telgraf haneye 
glul. 

Katerln de, yalnıı 
lmparatort vaziyeti 

~nlerlDI dltbdll 

kaldı ve 
bildirmek 

Almanya'nın 19 Maddew 
lik Son Notasını Esas

ları Nelerdir? 
- Baıtarafı 1 inci ıahif ede -
lıtlnk edecektir . 

Alhncı madde: Almanya, 
Franaa "' Belçika htıkdmetlerl 
bu komisyonun mukarreratını 

kabul edeceklerdir. 
';eklzincl madde, F ranaa ve 

Belçika hakumetlerl yedinci 
madde abUmınca verilecek ka 
rarları kabule mecbur olacak 
lardır. 

Dokuzuncu madde, Aslylıl n 
muhafa1111 için komlıyonun Al· 
manya'nın garp hododları hak
kında htbaz edecekleri tedbir· 
lerl Alman hakt\metl kabul 
edecektir. 

Onunca madde, Almanya bil 
kumeti; Fransa ve Belçika 
araıında loglltere ve Iıalya'nın 

ıekef fCllG ahında 25 ıenellk bir 
ademi tecutız mlıakı mGsake
relerlnta hemen veya FranN 
lntlhMbahndan ıonra lnglllere· 
nln idaresi alhnda batlamaıını 
teklif etmektedir. 

Ayol samında Franıa, Rel· 
çlka ve Almanya araeında bir 
ban pıkh mflaakere ve aktlne 
Almanya tar.ftardır. 

Oo birinci madde, Almanya 
hilkdmt-tl, Ioglltt-re ve lıalya 

nın onuncu madde mucibince 
25 aeor.llk misaka tekef 1616 

lııenmekıedlr. 

Oo ikinci maddt>, t'molyetln 
teılıtl veı temini için Almanya 
bakumetl teminat vermeğl ka 
bul etmektedir. 

On ftçGocü madde, Almanya 
bftkumetl, emniyet mlıakı •k· 
dini kabul etmektedir. 

Oa dördflnca madde: Alman· 
ya baktametl, icap eder ve Bol 
landa emniyeti için ihtiyaç 
gôeterlt1e Bollauda baktlmetl 
ile de bir mlıak akdlal kabul 
etmektedir. 

Oa beelncl madde : Almanya 
hakt\metl, aıırlar ılren lhtllAf 
Ye ıul tef ehhamlere nihayet 
vermek için gerek gaaete ve 
gerek kitaplardaki tetvlk ve 
tehyiç edici yaaıların mea'lal 
kabul etmekle •e ayni hareke· 
tl11 Franıa tarafından da kaba· 
ltlnG lıtemektedfr. 

Oaaltıncı madde: Almanya n 

FraaN htık6meılerl aktedllecek 
ltlltf ları aumi bir kat'iyet 
altına almak için arayl umoml
yeye ara ıorfıtlle ıaıdlk ve ka 
bul etmelidir. 

Onyedlncl madde: Almanya 
hGkumetl ıark •e cenub dn· 
letlerlle de emniyet ve ademi 
tecaYDa mlaakları akdini kıbol 
etmektedir. 

Sokakl1rda bı~mımalar ... Te· 
lltla .. oıaımalar, hant kaçıım•· 
lar ... MGweuller heyecanlı lff· 

lerle "lltH,, eaımakta! 
Bir mftveul: 

"Roıya lmparatoruaa ıolkud ... 
IAn Şan faclaıı .. Pre11 yHıyor!. ,, 

Diye baj'tırank ıeçtl. 
Katerla ba ıöalerl doyunca, 

.. p aar1 oldu, yere daımemek 

için dı•ara dayanmak mecbo· 
rlyetlnde kaldı. 

Sar'atle gelen bir araba otel 
k•p111ndı durdu: * 

içinden bGyGk 6nlformuını 
glymlt bir yabancw indi, d•ha 
dogroıa atladı. Geçenler hep 
durdular, bakma~ı baolanar. 

lçlerlndeo blrlıl: 
- Bir Roı sabiti! .. 
Diye btı~ırdı. 

Katerln, dıba faılalıtan bir 
boJeeula: 

Ooaeklılncl mıddeı Almanya 
bakumetl Ulaılar ıoıyeteılne 

glrmeğe hasırdır ve Uloılar 

ıoayeteılne girdikten sonra mDı· 
lekeler meı'eleelnln doıtane ıo· 
rette mazakereelol lstemektedl:. 
Ve ayni ıamanda Vereay moa· 
bedesinln bu huıoıtakl ahkl· 
mının nihayet bolmaeını arzu 
etmektedir. 

Oodokoıonco madde: Almın· 
ya haluimetl bir h•kem mah· 
kemaıl teeklllnl ve •erece~i ka· 
rarların bit& ltlras kabul edil 
meelnl tanlb etmektedir. 

Alman cenbf aota11, ıllAh · 

ların tahdidi hakkında da bazı 
evrakı havidir. Almanya bDkd· 
meli, bu buıuıta loglllı-Almao 

deniz uzlaeması gibi oılıemalar 
yapmıga hazır olduğunu bil· 
dlrmektedlr. 

I 
Almanya hilk6metl mnhtellf 

mea.,lelerln mazakere ve halli 
için konferanılar teıklllnl de 
kıbol etmektedir. 

Notada, M. Oltler'Jn ıon 

nutku ile luh ettl81 esaılar da 
t ... krarlanmıııır. 

Müzayede ile 
fevkalade bO· 

yok satış 
;) ni1110 9:36 pazar gftoft öğ 

leden evel ıaat 10 da tramvay 
caddesi Sadık bey mevkliode 
687 No. lu Muammer beyin 
nlndf' maruf iki aileye alt 
fnkalAde Jftke mobilyalar mft· 
zayede ıoretlle 1Bhlacıkt1r. 

FnkalAde lakı Hr•y mama· 
llta 9 parçadan mflrekkep oda 
tıkımı, 3 ayoah modern bafe; 
yeni bir halde bmlrde emıall 
boloamıyan A. Gvand markah 
alaman plyanoıu ve tabtlreıl, 

tablalı 9 parça Anııpa mama· 
llhndan heseran ealon takımı,, 

pronı birer buçuk kltlllk Avro· 
pa mamulatından iki adet iki 
direkli karyola ma ıomya tek· 
rar bir adet iki klıtllk al · 
kel karyola ma aomya ıam 

lıl ıemılyellk, 3 adet lkleer 
kapılı aynalı dolap ceviz kabi· 
ae 3 aynah, 2 beyaz karyola, 
birçok A uopa yemek lıkemle 

teri, • are anahtarh yemek ma · 
eaları, 12 adet deri lıkemle, 

ıerhnt, dı•ar ıaatlerl, emaalslı 

laka graodarla marka ealon gra· 
mafoao ve blrc;ok pllklarlle, cevla 
ıemelyellk, bl rçok yaglı boya 
levhalar, maun temine ayna11, 
9 parça ipekli kınape takımı, 

yazı makinesi, bir klılllk H· 

- Aman yarabbi! Dedi. im· 
parator ölGm hallade olacak, 
beni yanına ça~111ıyor! 

Zabit, açGncG kattaki mate· 
Hat apartmana giden merdi· 
vealerl dörder, dörder çıktı; 
aalonun kapııını adeta yumruk· 
ladı. 

Katya, elleri baeında, ı~ılerl 
ynvaeındao farlamıı aldo~o halde 
ayağa kalktı. . . içeri glrllmealal 
ıôylemeğe Hklt bulmadan k•pı 
tlddetle açıldı. 

Zabit kapının eeiglnde durdu. 
Kat ya: 
- Alekeandr!. Diye haykırdı; 

yerinden fırladı; koıarak Alek· 
aandr'ın kolları arasına dOıtG . 

Aleluandr, E•et bu ublt 
blıuı imparator ikacl Aleksandr 

idi!· Katya'yı tatta ve: 1 
- Allabın beni ıalbsttın 

koradapaa •na bildirmek lçla 

lngi ltere 3 Erkin•' 
harbiyenin Tema· 
sından vazgeçmiş. 

••••• 
- Başı 1 inci sahifede -

bahaetmektedirler. 
Doyçe Altemanya Çaytongı 
"Bltler'ln hareket ve tekli· 

fail kat'i eoretle oltlmatam 
mahiyetini bala de&lldlrı ka· 
bala için de icbar edilmemek• 
tedlr. Bunlar, slyael tekllfauaa 
lbarenlr. Sôz artık Franıa'nıadır! 

"Fakat Almanya'D1n ıark 
vaziyeti ile oynamamak lüzu• 

monn lıarete mecburuz; çarı lı 4 

bu vaziyet arhk tahammCll ,. 11· 
lemlyecek bfr Hylyet olmueıur. 

11Hlçblr ktmae maphem ve 
dolambac;h ıôzler ıôyledlğlml•· 

df!n bahıedemes. Sarih olaD 
teklif terimizi kabul etmlyenlef 
en ağır meı'ollyetlerl kabul 
eımlı olacaklardır ,. demektedir. 

Parla 2 (Radyo) - M. Saro 
ve M. Flanden Alman cevabi 
notasını Londra'dan çok geO 
aldıklarından tetkikini bogGne 
bırakmıılardır. 

M. Flanden Loadra mClu· 
kerelerinin son eaf haeıaı dı 

izah edecektir. Cevab, Ellıe 

ıarayında Cumhur relılnln rl· 
ya1eılnde toplanacak kabine 
lçtlmaınd• tetkik edilecektir. 

M. Flanden hariciye d~tre· 

ılnde Franaa'mn Roma ıeftrl 
Kont Şambronu kabol etmlıtlr. 

M. Flandeo Brftkıel'de Co. 
martul eftnG Lokarno dnlet· 
lerl içtimaı !apılma11nı lstemit· 
tir. Bu tarih icabında Pazar· 
teslne de tallk edllebllccektlr. 

Parla 2 (R.tıdyo) - M. Saro 
M. Flındea ile uzun bir mO· 
llkat yapmı111r. M. Flandeo 
Franaa'nın Berlio aef irini, Ro· 

ma ıeflrlni ve Londra ıeflrtnl 
Parlı'e datel etmlıdr. 

Padı'e dônen bu aç aef ir, 
memur oldukları devlet aeadln· 
deki intiba •e hl11lyatlar10• 
kabine mecllılnde lsah ede· 
cektlr. ...................... 
rapa maaollta nikel karyola, 
fnkallde ıarll ve nadide elek· 
tlrlk Hlaelerl, judlnyera, 9 
parça kadife oda takımı, ce•I• 
ıaybur, 7 parça huır kanape 
takımı, perdeler, kaplan derlel, 
bahçe kanapHI, ipekli tezlonke 
poker maeaları, komodlnolar, 
nzolar, koılo ayna, martlkeO 
bir kaaape iki koltuk, etf!jet· 
ler, ıarı lelemell gayet ıık 
mangal, ılgara ıehpalan '' 
birçok tabın hahlar1, kilim '' 
aeccadeler veıalre. 

Ayol zamanda ev icara nrl· 
lecektlr. Fueatı kıç1rmayınıs . 

Fırsat artırma ıalona 

Aalz ,"Şıoık 
D. 4 Telefon: 20ô6# 

boraya koııom!. 
Dedi. 
Katya, heyecandaa ıGyllyec'lk 

halde deAlldl; Yalnıı: 

- Sen... Sen mlıln?. 

Diye kekeledi. Ve bayalmık 
altmederl gôıterdl. İmparatof• 
K.atya'yı bir çocuk gibi kucak' 
lıd.J ve k"ndl odaıına gôtJrdO· 

Çar, Kat ya 'yı karyolaıını yı· 
tırdı. Ve ... K.endlılne ıamame' 
eablb olmak arıa ve hakları•' 
Katya'ya heyecanlı ıtSılerle bil· 
dlrdl! Şa anda, bir muclae ki' 
bllladea ıolkuuan aulkaatl .... 
GlGmden kortalmaı bulanayot· 
dn. Allah, kendlılnl ancak Katr• 
için mobafaaa bayarmatto .. • 
Binaenaleyh... Bhletmelerllll" 
Gene Allah ano ediyor .,. 
mektl! Sonra ... Katilleri, tolk,.C' 

- Sonu wır -
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lugiliz'ler Uabeşistanı Da 
Endişede imişler. Unutmamışlar 

Loadr1 2 (Rıdyo) - G11e. 
leler M. Bitler t1rafından yı 

pelın teklif lerln ayındırdlğı 

teılre tercemaa olm•ktadırlar. 

Gaaete tıbllllerlala amam! HÇ· 

heıl Hmlml ye doltanedlr. Ba 
teklifler hakbndakl tenkitli 
111Gltbaul1rla mGult tefllrler 
hemen mtl•YI derecededir. 

Gaseıeler, Alman cHıbının 

glrlemelere bıelımık lmklnıaı 
YerdlAlnl, fıkat garıemelerln 

bıtlınıca~ı dereceye kadar bir 
bal ç.reıl g61termemlı olda30 
na yumıktadıılar. 

İnglUı mıtbaall Almın tek. 
lif lerlnln FraDN ye Belolkada 
dahı H mtlnld bir te•Hde k1r. 
f1lanm111ndaa korkmıktachr. 

Tezad Teşkil 
Ediyormuş 

Mlltao, 4 (Radyo) - Şimali 

ltalya'da oakan gueteler; Al· 
maa'lann lokarno clnletlerlne 
•ermlı oldukluı plllu tahlil 
ederek hakak ml•nll MUiDi 

~ıyaaın ba teklif la; Londn· 
dıkl gealı Glçldekl dtlıbce· 
lerle teud teekll ettlllal JHI ' 
Jorlu. 

Saro 
Sabaha kadar mohtı· 
rayı tetkik etmiş. 
Paılt, 2 (Bad70) - BatM· 

kan M. Alber Suo; gece7I Al· 
lllaD mahbruam tedklkle ge• 
çlrmlıtlr. Bagb de dıı bakıa 
M. Fltadea 'le glrOımlttar. 

M. Eden 
llen'de Tah· 
kimat Yapılma· 
llıasında ısrar ediyor 

Londra t (Bed70) - Lord 
Eden M. Rlbenıropla glrltmlı 
1Dahı1rqıa blrook maddelerlala 
aılıım•)'• mllult oldatanu 
•Gylemelde beraber Rende ııb 
klmaı 7ıpılmam111nda ıır1r 
etmlttlı. M. Eden; Fnau Ye 
Belolkam• •maiyeti mee'eletl 
lçla erkanı h1rblye kon utma. 
lanaın y•pllıcag1aı de lbHı 
eylemletlr. 

Ribeutrop 
N"tice almadan 
Berlin'e dftnmiyecek 

Berlln 2 (Rıdyo) - Bor1dı 
ı&ylendlAtae göre, Loadr.'da 
balaaan Almaa delegeıl M. 
ftlbeaırop'a ualaemayı kolayla, 
11hcak nedceler ılmadaa Der 
lla'e dGnmemell blldlrllmlttlr. 
Rlbeatrop; ıek ıık Berllale te 
lefonla glrltmekte, M. Bltler'le 

••••• 
Parlı 2 (Rıdyo) - Flındea 

Fren11nın Berlln, Londra n 
Roma elçllerlal dnet eımlıtlr. 

Son nılyet bekkındı elçilerle 
görDtllecekılr. Bıılaca görG9me 
meuaa M. Bitlerin mubıarı 
ııdır. Romı elçlıl Koaı dö 
Şembrunan çağralm111 eebeblle 
mlHkerede Bı~tlıtın dı DDU 
talmamıetır. 

Bayram 
Yapıyorlarmış 

Roma 2 (Rıdyo) - M. Maı 
ıollnl AıaDgl h1rbı H Gonde 
rın ••ptı için umumi bıyrım 

yıpllm111Dı emreımlıtlr. 

Gondar'da 
ltalyaolarıo Ingilizlere 
yapİıkları hakaret .. 

Londrı 2 (Rıdyo) - Royıer 

ıjan11 bildiriyor: ltılyın koY· 
nılerl Goadar ıebrlnl ı,gıl 

ettikleri 11radı eeblrdekl lngt. 
Ilı koaıoloııuıa bln11ına hl 
cam eıımltler H blnı Gnlnde 
nlmıylı yıpmııl1rdır. Konıo · 

loelak bln111 11kı muhıfua 

ıltıaa abamıftlf. Royteı ıjınll 

ıoa umanda ltalyaaluın, lngl· 
llılere brıı hak1ret amlı bı 

reketlerlal arı1rmıı oldaldırını 

bildiriyor Ye aaurı dikkati 
eelbedlyor. 

Ego er 
Gazeteler bu adamın 
resmini basmıyacaklar 

Bertin. 2 (Rıdyo) - Jeplla 
balona kumandanı doktor Eper 
ile Almanya blk6meıl ara11ada 
lbılltf çıkmıetır. Blkt\met dok 
ıoraa lımlaln te reemlala g• 
aeıdere geçmemeelae kar1r •er 
mledr. 

129 Namır1lı jepllne Bit 
ler•ıa lımlnl •ermek ylzGnden 
çıkın ba lblllAfın ne aetlce H 

recell beaOı mal6m dellldlr. 
Berlla, 2 (Radyo) 1- Bin 

denbarg baloaaadı baluaıa M. 
EpeY Gr1f jepllnl ıoa lnılbı 

bat mlcıdeleelne tıhllı etm_,mlt 
Ye intihabat mlcadelellne tabllı 
etmemlı n lnılbıbııı ıld dit 
lerl de jeplln hıngera da nr1n 
dan ıôkUbmGt, bett• Bhler 
bıkkındı nıboe ıöıler ıöylemlt 

oldu~andın b6kumet erktnınıu 
göaDnden dltm0tt6r. 

M. Hhlu, Alman ~Hetele 

rlne M Eguer'ln reemlnln bı· 

11lmam111 n kendlılnde biç 
babeedllmtmeıl için emir nr· 
mittir. 

Lehistan da 
te1aıı etmektedir. K • 
~'ransa ve Belçika omftnıst 
hn iki devletin Tevkifatı v~r 
e11ıniyet mes'elesi 
dtı,flnOIOyor. 

loadn 2 (A.A) - Eden 
b" labab M. Rlbeaıropa kıbul 
tt111i9tlr. Loadrad•kl Fr1aııı 
eıç111, bagaa Fr... H Belçl 
k .. ,. emnlyetl hakkında la 
lllterealn .er~l mektuba M. 
li:dea'dea alacakur. 

fir!:.:dr:e 2 ~~:ko!,,-:- ~::~~= 
'dllmekılaln Yakabalaeak hn 
bıagl bir 11arruu k1rıı onl1rıo 
'Wlaalyetlnl koromık için lngll 
•erenin ılacaAı tedbirleri g6r0t 
'-it Ye ka11rlq11rmıfbr. Da 
'edhlrlerln nelerden ibaret ol 
"-Aa Hll bftlu\meıe blldlılle 

V1r90Y1 2 (Rıdyo) - Mlfrh 
komlnlıtlerle komlnlıılerln in· 

kllahna dnam edilmektedir. 
Adliye n dahiliye bakınhklıra 
birer leblli netrederek prtlıyıcı 
mıddelerle herılrll ıllAb ıa11 

manın Te 1117lel lhlıl edteek 
b1rekeılerln y1Hk oldaAano 
Te ıykırı h1reket edenlerin 
9lcdeılt ceHyı ç1rptmlıe1kle 

ranı blldlrmltlerdlr. 

Liderler Bugün 
Toplanıyorlar 
Atlnı, 2 (Rıdyo) - Slyaıi 

flrkaler llderlerlalr. 71rıD y• 
pacakl111 lçtlmaa ebemmlyeı 

nrlllyor. Bu içti .. birkaç gln 
llrtetkdr 

Bu işi Roma'da 
Pişirmişler 

d••·• 
Belgr1d 2 (Radyo) - Atoı 

turya'de ~ojermen moehede 
ılne ktrtı yapılmak lıttnen ba 
reketln lbtllttltr dolartc•ğını 
yaaan Politika pıeıeel, bn ba 
reketln Roma konferanıındı 
taHrlanmıt oldugana bildi 
rlyor. 

Tork-Rus 
Mesai Birliğinin 

ehemmiyeti 
Moekot1, 2 (Rıdyo) - 6 ancı 

TClrk bp kongreılne lttlrak 
edea Sovyel doktorl1rı, bıyık 

bir ıoplanıı bH1rlamııl1r •e 
So•yet erk.Anını dnet etmlı · 

lerdlı. Toplınıula 1 lrklye 'nln 
Moekota eeflrl Zekll Apıydan 
dı balanma9tar. TClrklye'ye 
gltmlt olan SoYyet doktorl1rı 
tef 1 Danlçnıkl Ye ından Ror. 
dnkof, TClrklye • SoYyet dok. 
eorlare 1r11ındıkl mGnueıbetle· 

rln iki hlkdmel doetlağanı da 
mlteelr oldoğnao ıöyllyertk 

bu meHI ıetrlklnln ebemmlye. 
tlndea bıhaetmltler Ye Ze•ll 
Apaydıa cuap nrerek ba me· 
1al tetrlldadea iki htlk6mflt 
ır111ndakl kllUlr batlar1nıa 

ylbek bir lakleıf balıcaıını 

ı .. ret etmletr. Toplantı mlna· 
eebeılle Sıhhat 'r eklll doktor 
Refik Saydım'• bir ıelgrlf çe· 
kllmlt 'fi Tlrk So.yeı doetla 
ıanu tıkYlye edecek olan T6rk· 
SoYyeı doktorlan it blrllAlnden 
bıheedUerek bana 1Nt1rlımı•a· 
dan Gtlrl kendlllne teeekktlr 
edllmlttlr. 

Toplantıdl Vokı cemiyeti 
erktnı da balaamattar. 

Tokyo'da ne ka· 
naat besliyorlarmış? 

Tokyo, 2 (Radyo) - jıpon 

ıjanıı hariciye Ye harbiye H 
kanbklırı 11u1adı •kı bir 
mlnuebet Ye mlukere oldu· 
ğona bildirmektedir. 

Satlnçl badad bldlıelertaln 

So•yeı te Mogollaren eeert ol· 
daAa Tokyo'cla kat'I ıatelte 

kabul edllmlttlr. 

lttpanya'da bir grev 
B1reeloa. 2 (Rıdye) - Mı 

den pılronlarlle ameleler 1rı · 

ııada bir lbılllf çekmı91 elll 
bin amele grn lapmı9tır. 

Ameleler, dlleklerl bbal 
edllmlyeck olureı mıden fıb 

rlkı n mGeeeeeelerlnl tıpl 

edeeeklerlnl bildirmek ıaretlle 
ıureıllc tebdldde balonmuelH· 
dır. PıtronlH dı; amele bana 
yıparık olana ıladlkıl1rın bir 
lhtllll hareketi yıpıceklırıaı 

blldlrml9lerdlr. 

Rayışpost 

Ne Yazıyor. 
Viyıaı, 2 (Rıdyo) - Raylt 

poıt gazeleıl; önGmGıde&I ilk 
letrlade AYuıtary•'nın mecburi 
aıkerllk uıolGal :kar.cegını ye 

A •alloryı'yı Mıcarlıtan'nın da 
ııklbede~ıial J•Hflk banan 
ıulh nımını IGsamlu oldaganu 
bildiriyor. 

Roma'da 
Faşist ktlltflr konte· 
ransı toplanıyor 

Bedin, 2 {Radyo) - N11ır 
ferdan hukuk ıkıdemlıl blı 
kanı M. Fr1ak; Romıu Faflıı 
k 1116r kongretlne lttlr1k ede 
cek ve bir •oafer1n1 vertcek· 
tir. Kongreye teılrakl bıkkın 

dl ltalyea Adliye DHır1nıa ... 
......... , ... k ...... 

ÖKSÔRENLEA 
Mutlaka (OKAMENTOL) 6kıGrftk 
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Bağcılara ilan 
Ege bal mınlakll1rıodakl ıataı ıceatelerimlıtn lelmlert n ıceD · 

telt rla begcılarden tılf'p edeblleceklerl en ytlkeek perakende f I· 
ıtler ıunlardır: 

Satıf 
mıataka11 

fzmir 
İzmir 
Mani .. 
Alııehir 

Turgutlu 
Salihli 

Acente 
Eııaef ve Ahali bankuı 
Memarler kooperatif l 
Kadıoğlu Ahmet 
Eeaaf ve Ahali bankası 

> , 
> 

Perakende eatıı fiyaaJeri 

Jzmir 
beher l•.>rba için 

330 karuı 
330 .. 
341 
350 
342 
347 

.. 

~ Urla Cezayirli BGeeyln Avni Ye Fuat Urla 345 • 

..= Çeıme • • :a • 345 • 
Seferi&U.r ,. ,. ., " 355 " 

S.. Kemalpa.. Avni Meeerretci tamir 348 
~ ,~ Som• " ,, ,. 349 .. 
~ ve PClrjea ~abıb'ıo en llıUln KırkaAıç " n ,. 349 .. 
~ bir mG.ıbit eekeri oldaAunD Bahkeıir ,. .. " 358 .. 

11111 anatmapnıs. Ku•velli mGı· Bergama Hilmi Ye Namık biraderler Bergama 360 • 
~ bil iıtlyenler (Şahab Sıhhat Menemen Salih Nuri lsmir 336 • 
~ Sflrgin Baplan)oı maruf ec- Akhisar M. Fabreıtin Mmrcı Akhisar S48 

~ uoelerden aruınlar. Kakarılerlml• karıun mahiirlft (50) ellfeer kiloluk torbalarda 
llıiiıiill•••••••••-11 11tıbia çıkırılmıttır. Beynelmllel töhretl hıla Londrı'dı (Oaalel 

Yalanmış 
MotkoH, 2 (A.A) - Ualın 

bııordaa blldlrlllyor: 
K.aıtong ordoın kamandan· 

hğ ııarafından eon htdlıeler 

bıkkındı yıyllın bir telgrafı 
ıöre, Japon Mançarl kııa11ının 

Moıoı Copr1kl1rına 20 kllomet. 
re kadar glrdlil ılkdalı geçlle. 
rek l 2 Mogol ta171reelnla 
Mançarl 11keılerlnl bomblrdı . 

mın eUIAI H bunları makabil 
taarrau mecbur eyledi~ blldl. 
rllmektedlr. 

Bu haber ıeblp edll&ekledlr. 

Danonçi yo iyile,miş 
Roma, 2 (Rıdyo) - Gudo 

nedea urlleD hıbere gire, 
.. ır Gıbrlyel 0..oaçlyo'nan 
balcat.ıı geçmletlr. 

Vefat 
İlmlr Sanatlar mekubl mı 

kine ~retmeftl Bef lk Baba 
Glnoya• karı• Ye Haka& TeY 
ftk flkret Adamı•'•• ktı kar· 
defi Mlkrlme benlı geeç yıt 
ta lkea dl• bip b11tahtında• 
lal oluak IUml .. lr eea11etl 
bagCln 611eyln kaldmlar1k So 
ğukkayu bbrlııanını defaedl 
lecektlr. 858 

bmlr lnhl•rl1r bae mftdGr 
tqıadea: 

lsmlr ile Baca Altıadıt. 
Nıılulere, 811n1ıt1 kGylerlade 
yakalanıp yediemin ıaredle • 
blplerlade bırakdın 1361 kilo 
ılrke ile kaplın mahılterlade 

ıeıllm prtlle pıurhklı 111ala 
caktır. lıteklll~rln ,.rıname · 
lerlal görmek •e pınrbiı gir· 
mek için 10,4,936 glnl 11ıt 
1 S ıe batmldGrlyetlmladekl k o 
mlıyonaman gııılmelerl. 

25 28 31 3 757 

OnlYenltede Dlçent, 
(Muria l'rofea6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

ll111elar• bergh 6fledea 
ıonra beker. 

lıtiklll caddeü No. 99 
Ankara ıpertmUJ Z lncıi kat 

Telgnf • • S T A N il U L 
Telefon : 49250 

Otomobil 
Sahipleri Okusun. 

(z • t) otomobil 
ıne 11ra;ı 

ıçılmııllr. 

lemetpaıa •e Fenlpet1 bal· 
tarl1rı Oaerlndedlr. 

Rıbıthk, emnlyeı, temlsllk, 
bol ao mGkemmel lueeıbaneel. 
M•klnelerln benin, y~ n MI 
reel loerlden ıed1rlk edlllt. 
Gıraj gecelt gGndClalG açıktır. 
Gırıemek arsa ed~aler m0d6r 

Gr1ffıh) IAbonlaYlf•Dda yıprarılan tıblllde, klklrılerlmlıla, 
% 99,51 uflyette 

oldaAa anla9elm19tar. 
KtlkClrılerlmla bagcılık için ıon derece faldell b ... ııarı haiz 

musır mıddelerden ıımamlle Ari Te en ylkee ecnebi klklrtledae 
moıdlldlr. Keçlbarla k6kGtlerl Tlrk 

ınonlm ılrketl 

lzmir Imarat inşaatı Umumiye 
Tork Anonim Şirketinden: 

llmlr lmarat H tapalı umumiye TGrk ınonlm ılrketlnla 80 
mart 936 ıarlblnde mok1rrer olu amaml heyet toplantı• ek· 
eerlyet olmadılı•daa 24 al•• 936 eamı gtlnl 1Ut 15 e talik 
edllmletlr. 

Elll hlueye •bip olan orıaklann maayyea glade elrkeda C-· 
hlkıyı hıaındıkl dıtreılnde hıaır balanmılan Ula olaaar. 

Ruzname Mozakeresi: 
l ld1re mecllıl •e marakıp nporlınaıa okunm .... 
2 985 eenell pltaçoaanaa tatcllk ve idare meeliılala lbr•. 
3 Mtlddetlerl hitam balın aal1rıa yerlerine intihap lcraıı. 

4 Mar1•ıp intihabı n tıbet .. tının teylnl. 854 

lzmir Liman işleri Umı1m MOdOr· 
loğnndeo: 

ldaremla mll!ılulemlDI için yerli malluct.n tclaretle maktaı 
kamlf nlmaaeelerl•e gGre 104 hkım elblee ao-k eblltmeye ko· 
nnldlafla", Muhammen bedeli 1476 liradır. Eblltme lamlr il· 
maa leleri ldareıl•de midirler eaclmenlnce ~S,4,936 tarlblade 
yıpelacaAıadaa letekUlerla 1an'at yeılkılan •e ya.de '1 ,5 temi· 
nat ıkçelerllerlle beraber o giln lht 15 ee kıdar meskt\r ead 
mene n ftılnımeyl gôrmtık n itala mıldmat ılmık için y111 
itleri tef ll~lae mnracaaıları. 81 3 82' 

lzmir Viliyeti Defterdarlığından: 
J91111n•D .ergi borcudaa ötlrl ıabılll ımYal yuuını gGre 

bıe1edllea AhmelaA• mabılle1lnde yemle ç.rp11ada klln 14 .. · 
yıb maııu ıarth llladaa ltlb1ren ylrmlblr gla mldcleıle •tehi• 
çılkar1ldıgıadaa pey ılrmek lıtlyealerln Defterdarhk ııbllllt kı · 
lemlae Kelmelerl. 29 S 7 11 819 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilAaları 
Mıt. MY. Hl. al. komlıyonandan: 

1 - Mıt. MT. in 11çık ekllltme ıuretlle mlaıb1ada balanın 
:l l O lira bedel keelf il iç kuuh yemek ocaıı ln1111nı 
tıllp çıkmadı11adaa pıurbkl•l yıpbrelıcaktır. 

2 - lbaleel 4 nlun 936 camartetl gDal IHl 10 dı llmtrde 
kıtleda Met. M•. Ht. ıl. komleyonandı y•pılacakıır. 

3 Ş1rınıme ye ketlfnamell bergln koml11ondı g6rllleblllr. 
4 - Teminatı ma•ıkkıte ıkçeıl J 5 llr1 75 kar111tar. 
5 - leteklller ticaret od11ındı kıyııh oldaklıuna dair weelkı 

g61ıermek mecburiyetindedirler. 
6 - Paa•rhla letlrak edecekler 2490 •yıh kananDD iki Ye 

ClçlacG maddelerinde Te 11rtnımealndfl y11dı ~ellb n 
temlnılı maHkkıtelerlle blrllkte lhıle 1Utınd•D enel 
komlıyoada basar bulanmıl1rı . 859 

lzmir Y iin Mensucatı 
1t)R& A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş f~abrikası 
Tınfıadan meHlm dol•yıılle yeni çık11dıt1 kum•tlar: 

saonam 
Zarif 

Ve Ucuzdur 
Satış yerleri 

Blrlnct kordoau 186 nam1rada ŞARK. HAU T. A. Ş. 

Mimar Kr.meleddla caddeılade F ABBI KANDEMiR OOLU 



Fratelli Sperco. 
\'apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 BERCULES., npara 6 4 36 
4a ıellp l 1 4 36 ·da AN V ERS, 
BOTTERDAM, AMSTEftDAM, 
n BAMBUKG llmuları lçla 
7ak alacaktır. 

0 GANYMEDES,, Hpara 8· 
• 86 da beklenmekte olup yG 
kDnl ıahllyedea ıonra tiUR 
GAS, VARNA n KÔSTENCE 
llm•uları için yek alacaktır. 

"GANYMKDES,. ••para 20 
t 36 tarihinde gelip 25 4·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTEROAM n 
BAMBURG llm•nlara için ylk 
alacakıer. 

!VENSKA ORlENT LINliN 
0 ALGERIA11 Hpuru l(·,·36 

da beklenmekte olup yftkGntl 
aahllyeclen ıonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DAN 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO te ISKANDlNAV· 
YA Umanları için yak ••• 
aktır. 

. ···---
HcrUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yaptlır. 

Vadeaizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~~· .?oe"":1.~~~1e ~ : f•İt mili•. 

Jlırı 

Mıll1r ,etdf · 

. 
Yeni ç•kan çitte ispiralli 

MET ALLUM Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

Bu lnmbulrır emsallerine ni~beıen yihde 
20 daha az Jarj iyatlıdır/ar. Bunu ay sonun · 
da &leyeceginiz ilk faturo ile A·olayca unlı
)·acakıını: . 

M. Tevfik Bay kent 
Elektlrlk, telefon m•lıeme depoen •t 

Slemene fabrikalara mQme1111l 
l'eşıemalcı lar 77 • 79 'f eleforı 3.'U2 

s~ ~~~ E ~t~ı~~~ar~ 0 ~ ~ ~~ lllllllllHllllllllllllllllllllllUIHHlllllllllllllllUlllllllllllllllllllllll lll l lllHUllnl 111181 
•a &OsTENcE, GALAS, BRA § Tork Hava Kurumu 5 

Boıdo~•n 11Uye hokok meh· 
kemeıladeo: 857 

iLE TORINO h11eket ede· § B ff •• k p • ~ 

ee~~:LBA JUUA,. nporo 16 i UYU ıyangOSU i 
' 36 da gellıı 17 4 36 da p1• § ŞlmdJye kadar blolerce kltlyl sengin etmlı~lr 5 
RE, MALTA, MARSILYA 'le § 6 ıncı ketide 11 Nisan 936 dadır. ~ 
BARSELONE hartlı.et ede· ~ Bo ·ok ikrami,,e 200 000 liradır ~ 
cekllr. = } J ' = 

.. ALBA JUIJA .. upr.ıu 7 6 § Ayrıca 100.000. 1~.000, 10,000 llralak lkr•mlyelnle § 
S6 c1a beklenmekte olop 8 6 Si 20.000 llrahk bir mGUfat ~ardır ~ 

Boıdo~anao b•dtrbaba m•hıl 
lealad .. n ılabuk ogollarıodan 
ali oğlu all karttı narlye ıara 

fındaa koc111: Mu~laaın m•d 
raa kOyGoGa dedeler m•h•lle· 
ılnden •il aleyhine açılın bo 
eınma davaıındı: 

MGddel•leyhlo kaybolarak 
otordo~o yerin belli olmamam 
dolayıılle kendlılne tebllğat 
yap•lmadıAaadaa llioea tebllgaı 

tf1111na karar •trllmlıtlr. 

lzmir Liman işleri Umum Mndor
lnğondeo: 

Jdaremlıce açık eksiltme euutlle 1000 bin metre mlk'abl 
çıralı çam azmanı Hhn •hnıcaktar. Ekılltme maddeli l nl11n 
936 dan :JO DIHD 936 larlbloe kadardtr. ihale 30 Dll!ID 9~6 

tarihine mlhıdlf perşembe gOnQ saat 16 dı hmlr J ... tman lolul 
ldueefode mQdftrlrr encftmeolnde yapılacaktır. Ekılltmege gire· 
cek olanlar mnvaklnt tr.minat olınak 1875 lirayı idare vezoe
ılne nakden •ermf!ğe •q• Milli bir bankadan bu miktarda te· 
mlcı•t mektubu gettrmeğe veyahut devletce çıkarılmıı olan tıh•I· , 
IAUao bu mlktH nrmeğe mecburdur. Şarınameyl gOrmt'k •e 
fazlı tzabat ılmak lıtlyenlerln t.iaremlı yazı lolert ıef llAlne mel· 
racaaılırı. 3 8 13 18 850 

•11111111111111111111111111111111111111 O O K T O R lllllllllllllllllllllllllllllllllllUll 

=Operatör Arif Yureu i 
Merkez Hastanesi OperatörO § = _ llaaıalarıoı ber g6o 15·18 e kadar ikinci Beyler ıokıgı § 

;;;;;;; Tcırk mazayede ıaloou karoıoda 78 N.lu maayeaebue ;§ 
;;;;;;; •inde kabul eder. Telefon 38~3 E 
•HllUlllllllllllllUllllllllllllllllHllllllllUlllJllllUllllllJlllllUlllllllllllUllllllUHlllll• 

Milli EmlAlt MCldGrlOğQoden: 
O. No. Ltrı 
~74 Toran meotmen cıddcıt 173 l•j No. la 1453,50 2500 

metre murıbbıı ar11. 
457 Alıaocak muudly~ c. 184 No. h 1259,62 metre 5000 

murabbaı ar11. 
3:10 AIHncak meıodlye c. 192 eıkl No. lı 687,27 met · 2800 

rt muubbıı area. 

580 Barnıu yıkık minare ~:l eıkt 25 t•j No. h 909,09 1600 
metre murıbbıı bahçeli kirglr abu. 

67 R Boca aıağı mıhıllt1 gQl e. 9, 11 No. h 267 ,O, mel· 600.0 re murabbaı teklı oda 10fa ula kayn cepheılade 
ve aolandı demir pırmakhgı mClıtemll n . 

688 Baca atağı m•balle hOkumeı c. 19 No. lı 3218,94 2500 
metre murabbıı ar11. 

719 Baca mecidiye forbeıl c. 7956,66 metre murat.· 8000 
bıı tarla. 

783 Ba1rakh menemen e.pdeel l No. ı. 84 t,So metre 1050 
murabbaı cbnrh ıru: 

763 U.yraklt menemen cıddeıl 91 No. h 862,16 mel· 1200 
re murabbaı aru. 

773 lklacl karaatlaı mı11rh c. 863,247 ıaj No. b 7 1500 
oda mutbak koridor Hlu111 mlıtemll 804,20 met· 
re mmıbbaı n. . 

861 Bornan lıtaDbulla. oğlu 1. etki we aaj 1 No. b 2500 
1akarıd• 2 oda koridor ile •l•d• .j oda koridor 
matbık n uloru mDıtemll 486,oiO metre marab· 
b•ı nla ' 5 hlueıl. 

869 Borana dede ı. etki n ıaj 22 No. la iç oda ko· 1400 
rldor motbık ulu ve bodruma mttttemll 200,97 
metre murabbaı n. 

883 Toran menemen c. 236 ••j No. b 2911 metre ma· 8000 
nbbıı ban yol o dı ıırla aru. 

878 Bardan çingene meurlıgı meıkilnde 19 dekar 616 2800 
metre murabbıa prho yasın yol kııın çıy prbea 
h•len ftllbell ıdllln bağı ile glrlall oıman arulıl 
tlmılea yazın yol luoın çay cenuben bDıe7la •e 
aalr muhHclr ~11.:rlndekl araıl ile mahdut bağın 

baıte dört bl11eıl. 
Yuk11ıda yazah emvalin kapılı zarf uollle oa gGa mGddetle 

arttarm•y• konulınoıtur. lbaleal 9,4:,936 perıembe glnD ıaal 1 ıl 
tedlr. ~tıı 01Gnba11raa gıyrl mlbadll boaoaa iledir. 705 

da PiRE, MAL TA, MARSIL İifllltlllllllllllllllHlllllHlllllllllflllllllllUlllllllllllllllllllllllUllllllUlllllllllllllllll• 
:.~c.~~ır~ARSELONE için yak m111nm11u11111111111111a. Doktor ~llUlllllllWllllllllUlll 

Yolca kıbol eder. e A K 1 T = 
ilindeki hareket aarlblerUe 1 • e ma 0 Da y ! 

MGddelıl.yb alinin daruoma ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
için mua11en olta 4 mıytt 936 111111111111111111111111111111111111111 D O K T O R 11111111111111111111111111111111111111 

na•lonlerdakl de~ltlkllklerd~n !E la § 
aceata mea'ollyeı kabul etmea. E Baıeriyolos t:e bukııık, aalgın htı1ıallldar mata a•.suı 5 

•-ııa ı t iki et ~ Bumalaane iıtatyoao brpundaki dibek ıokü bapıula 30 Nyt• = 
Faslı 1818 

t ç 
8 0 1 h .,., ft maayeaebaae1inde Nbala ıaat 8 dan alı: .. m 11at 6 •kadar! 

&ordon'da Tahmil H Tabliye a butalaruu kabul eder. = 
bln1tı arkuanda Fntelll Sperco 1 H6raeut eda hulalaıa yapdmau ltaımgelea uiı talılillt Te 1 
.,.par aceatah~Da mtlraea•t mlkroekopik moayeaeleri ile •enmll butalara yapdmuma eeTU p 

efltlme~ el~.~0~·;·
0

;005 . ~663 ınılmuiiiıirniliiiliôimiiiiiiuiiinıuünttimiii;~:::~ ~r:· 11111111111 

::~h•;; ;:n:.~~~:~e=e~~::. le Operatör Cevat Alpsov 1 
teya kanont trkll göndermeıl J 

1 ••~ımdır. i Merkez Hastanesi OperatBrfl 
Akıl h•lde luıkkıadı fl•J•P §i Almuya~daa Hdetle Daıtalarıaı bergla ... ı 15 YO 181 

kararı •erilerek daruımanın 1 ar81ında ikinci beyler t0katı..ı1 hamam kaıt\lladakl 
gıyıbıada bakılıcaıı ıeblll ye 4:1 namaral/' maayeaebıaetlade kabal eder. 

rlne geçmık Gıere ilin olunur. ılllllll Telefon: Maıyenebınell 3315 lfflftlUQIUll EYi 3203 fffllll 

l 


