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Von Rihentrop don lngiliz harici· T. ROştQ Aras 
ye nazırı ile son vaziyeti konuştu B J t't e gra a 
Dün p aris'te Mühim Müzakereler oı. Prens Pol ve. Baş-

d F k . J K B 1. . d . f hakanla konuştu .• u. a ,..at verı en arar e ırsız ır. 
~~~~---~~~~ 

Red mi, nıOzakere mi, mukabil teklit mi? iki tarahn görDşO ara-
sında bir uçurum bulunduğu 

• 'muhakkaktır. M. Flanden Italyan setiri M. Grandi ile de konuştu. 

1 

1'evf ik Rll,düJAras 

M. Eden söyli;yor. . M. Alber Saro 

Belgnt, 4 (Radyo)-T6rklye 
dat bebnı Dr. Ted lk RltUl 
Ant, bagta Belgnt'a plmlı, 
lewyoatla YagOllHya dıfltlert 
baüaı ile balkan antanta 'det· 

Londra 14 (Radyo) - Boy ,aldGğlne •e karular nrlldl · 1 _ Frtua hlkt\med Alman 
ter •jaDaına gnre, M. Eden ğlne delll addetmektedirler. 

. 
letlerlaia Yugoelayya mlmea 

fı'landene •e Belçlka'aıa Roma G11etelerln hemen beplılnde memo11ndoıdaa topyekun red 

f 1 1 Lo.. 
L • fU ıoallerlo cn•plmra arat1ml mi eyHyeeektlr? 

ılllerl ıarafınclın broalaamııtır. 

Tedlk Rllttd Aru; hllkt\met 
naibi Pıeaa Pol H h•ıbakan 

Mı. 1ııoyadlnotlç ıaraf tarından 
ayr1 ayrı kabul edlleıek gôrGo 
•ittir. ÔAledeo ıoara dııba· 
baltjı•da côr~melerlae tlenm 
eımlı Ye teıef la~ ml ... llef bir 
ılyafet nrllnalotlr. 

ıe r ne arno aonıeranunın k d 
mı la ır. So 6 ah'/--'-Çarfalllb• g6nl J•pılmamauaı - nu uıcı s ı eue -

blldlrmlıtir. ÇClnk.a ayni gCln -A--d------============---~---
onOçler komhcıi ıoplıoıcıkllr. is-Ababa Dün Bom .. 

Dt&er bir habeıtt göre M. 
._. yaran LKarao lçthiaaı 

gG11 •e mahalllDI te.Wı ede· 
Cekdr. 

Pariı, 4 (Radyo) - OGnkCl 
gaa Parlı'te dlplomatlk lullyeı 
çok blylk olmaıtar. 

M. Flaaclen'ln hırlelye dal 
re.ta de Belçika tef iri ile yıp· 
lJ~ı bir mCllAkatta gerek Reo 
tnee'eleel ve gerek befnelmllel 
•lyali YHfyet aaaa asadaya mil 
•ıkere •e mltalea edtlmlftlr. 

Franıa'nın danı ettiği dört 
leflr ile akıedllen konferauı 

... , 13 den 18,45 e kıdar ıDr· 

ına11ar. 

Ba lçıimaa blyDk bir tbem 
llllyet u luymeı atfedilmek· 
ledlr. 

Bo kooferınN M. Flandeo 
le M. Pol Bonkur dı lttlrık 

'hnlıler v11 beyntmilel ıiyaet 

~•ılyet bıkluodı mGmkftn olan 
genfı mılılmııı almıılerdır. 

M. Flaaden •e Pol Bonkur 
bo konferenıııo çılmklın u 
kıt etrafını ura11 gazetr.eUere 
blçbl1 beyenılla boloomımıı 
lırdar. 

Gazetel~r, beyanat nrUme· 
IQlt olmaı.aı, bo konferans ıa 
~C)k mGblm me1'elelerla görtl 

!!!tyanlar'a göre: 

ltnparator 
Sutb istemiş!. 

Cibotl, 4 (Radyo) - Adlı· 
~b..ba'dan terilen •• meHok 
C>ldo~u bildirilen haberlere gn 
re Babeılıtan'ın muhtelif yr.r 
lertnde panik bGkGmfermadn. 

Neeaıt, bu •niyet karıaıında 
londra'dan barba albayel nrll · 
ıı.aeeını lıtemlıtlr. 

bardım:ın Edildi. 
~~---~~-~--~~~ 

ltalyan'lar zehirli gaz ve mavi alev kullan· 
dılar. Habeş'ler korku içinde kaldılar. 

Muntazaman Çekildiler. 

ltalyan tayyareleri ve lıalyan kuvueılerinin bir seçiı r~smi .. 

Adlı Ababı, 4 (Radyo) - Bu Habeı kataata Aıaagl gGIG 

Çayırlı bahçe' de 
Def ine Bulundu 

Birçok albnla 

saatlar ve kıymetli 

yflstlkler bulundu 

Ştmdl7e kadar yangı• yerin· 
de Te lımlr'ln maluellf yerle 

rlade def tae bolanduAo bık· 

kında yapılan ihbarlar bertne 

birçok Hattarmalar y•pdmıı, 
fakat b6ı6n ba ihbarlardan 

mGıbet bir netice ahnmamııtı. 
Nlbıyet din, hem de mdblm 

bir def ine bolunmaııur. Bir 
Yunanlı; Yoaanlıtın'dın gel· 

mle ·ve ktndlıtn" Ald oldoguno 
@öyledlAt areadı, cn.,lce göm· 

dOğQ bir def inenin mncudl· 
yetini haber •ermiellr. Ayni 

ı:ekllde diğer bir lddlı dıbı 

olaıuo, fakat bo ikinclnılnde 

yapılın tabarrlyallı bot bir kap· 
tan baıka blrıey bulunama· 

~in ıabıbleyln bet halyan bntgeelade Malclo'da ltal1an mıııar. 1 

tayyaresi, Adlı Ababı ıa11•re •A cenabına yıphia makabil Blrlnclılade lee, yapllu haf· 
karargihıoı bombardıman etmlı taarruı akim kaldıktan eonn rlyaı din aqam bltmlt H 

ve h1rekeı etmek lsere bula· lmpantor, orduıanon kıımı mlebeı tekilde aedceleamlıılr. 
. nan iki tayyare•en blrlıl yan kllllılnl ıaklp ederek Koram B b b 'd dl 

Q ar1a, Çayarh • çe e r. 
mrı, dl~erl de kollanılmıya lıtlkametlnde çekilmektedir. 

1 Mabtellı mllletlere memob 
cak kadar harap ohaaııur. Han talyın kııaatı timdi çekilmekte • 

.. B b L l 800 kadar altın ile blr,.ok al· 
garlar da tıbrtp edtlmlttlr. Na o D a eı •DYTet ert ile te• "' 
foaca sa7lat yoktur. Halk mem mu etme~dlr. bn e11a, altın •atlar, yak.111 
leketteo barice Ye kırlıra kaç Gondarda ltılyanlır menUe Elmu yhClkler n..ıre balaa· 
maktadır. Bombardıman 45 dı· rlol tahkim etmekte ye geride •attar. Donların k ymeı mlk 

klka denm etmlıtlr. btraktakla11 malaemeyl celp fçla Ur. bly6ktGr. · 
hıly•n ıayyarelerl ayni ••· acele yol yıpmakıad11lar. Hafriyatta bolanaD mlllt 

manda Clclka ye Harrar1 da Habeı mıbfellert ltılyanla11n em)Ak: mGdlrl, h11lne namına 
bombardıman ttmltlerdlr. Goadar •e AUDgt gGIG mu· laa11Jaıa Yul7et etmlttlr. Sıhlbl 

Loadra 4 (A. A) - Royter •affakıyetlerlnt aeblrll gu kal- Yunaab da aıalea bllle ala · 
ajanıından: - Şonu 5 inci talıijede - CÜtır. 

Dün Vilayette Mühim 
Bir Toplantı Oldu. 

Çekirdeksiz Yaş üzüm ihracı, Pa
mukçuluğun Islahı Konuşuldu. 

04n öğleden ıonra •llAyet 
mıkamındı Hll Fazlı Galeç'ln 
baıkınlığında bir toplantı ol· 
mue, ıoplıauda TOrkof la mQ· 
d6ril Ziya, Ztr11ı bınk111 mQ 

dara Aıkı Eren '' Ztrut mek · 
ıebl muılltmlerl bolunmuelardır. 

Toplantıdı çeklrdekılz 6z0m· 
terin yaş olarak gerek dış mem 
lekeılert., gerekse iç wemle· 
kete gönderilerek Htıılart · 

nın temini, clnı tuok l11t11yo 
DU teıkfll, pamuk claılerlolo 

1.1libı meı'elelerl etrafında gö 
rOtllmDt, mllblm kararlar •hn 
mıtt•r. Amerlka'da Kallfornlya 
lıOmleri; eo~al hnı tertlbatll 
•agonlarla oalç 160 ozakta 
bolaa•o memleketlere aıam 

gnndermekte Ye bual111 111· 

makaadarlar. 

Bonon memleketimizde de 
lflmlnl için ıoğuk ban depoları 
bolonao vagonlar getlrllmeıl 

kararlattmlmııter. Bunun için 
TGrkoflı merkezi nesdlnde te 

ıebbflıte boluoulıcak H mev· 
11..Wı .............. d&le 
eekılr. Ba kOmlerla ambtlllj 

maileri de en aı orta mekteb 
mesaaa olaa gençlere 6ğreıtle· 
cek •e bu memorl.r çah11tre 
lacakt1r. Ba ıaretle ihraç edl· 

ite~ yae üz1lmler, 1)1 clnıtr.n. 

olmık şarllır. Oaon için iyi 
cins fiıOmlrr ayr1larak ihraç 
edilecek •e mCllebakt dzGmler· 
den ılrkd vt şar•b yaptır.Sarak 

1J1hlacaklır. 

Tavuk istasyonu : 
Mezbaha charıada çayır ye· 

tişen bir tarla Qzerlade bClylk 
bir tavuk lıı11yoau yaptmlmaaı 
kararlaotırılmııtır. Borada lıtıa· 
dar :liıe edllmlş ı1tuldar yealt 
tlrllecek •e bunlar kl)ylaye çok 
ucuza •erilerek. •lllyette claı 

ve lıtandardlze edilmfı IHDk· 
lınn Gretllmeıloe ç.htılacakhr. 
Mahlm kasa merkezlerlade de 
gene bo tekilde lıt11yonlar açı· 

Va'i F~lı Gılleç 

Sonu 3 ncü &ahifede 

Lindberg'in Çocuğunun 
Katili idam Edildi. 

~-~----------~~ Elektirik sandalyesine oturmadan evvel beya· 
nal yaptı. Masum oldoğonu söyledi • 

Nev;york'tan bir manzara .. 

Trentoa, 4 (A.A) - Baupt· 
man, d6n gece elli bet t1hlt 
ôo6.nde IHI 1,47 de elekılrlkle 

lldam edUmlttlr. 
Mıbk6m; idam odaıına ~ayet 

ilkin, ben1I oçmoı n aptıl· 

lıımıı bir halde yllrlmtıııır. 

Ölmeden enel ltlnf edecek 

blqeyl olmadı~ını tekrar etmlı 

ye ıanl•n IGylemlttlr: 
- M11um olank BlGyorom. 

EAer ftlllmlm, ancık bldl•t· 
tlD mllhem nyahuı lıtlbnç 

edilen dellllerle bClkmolonan 
idam eeaaııaıa kılcbnlmuıaa 

nslle oluna, booona ôlmemlı 
olaeqım. 

Mabkt\mon kamu, h6kmCln 
lafaıuaı blzsat nll Bofmından 
haber almıı n: 

·- Allıbım!. Ne yapbaıa?. 
Diyerek bGtllk bir ye'ıe dit· 
mittir. Sonra oğla ile beraber 
Nnyork'a bare';et etmlttlr. 

Trentoa (Blrleılk Amerika) 
4 (Radyo) - Ltadeaberg•ıa 
çoca~Dnon kaıill Haaptman 
Amerikan uatl ile 20,4 7 de 
( A. nupa 1Utl tle 1 de) idam 
edllmlıtlr . 

• 

• 
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Uzak şarkta vaziyet ( 1 1 Günün Telyazı Haberneırı 
Japoı.ya Mançuri'ye Yeni™ . ,. . -

Viyana'da Kuvvetler Sevkediyor. Alman Gazetel~rı, M. Eden ın Nutku· 
Rusya, Japonya';.;. Mongolistan'da nu Pek Iyı Karşılamadılar. Bir~ok c~·-· 
Y 1 . . B k k y . u· l O d il B b d. 1 ·ı . A F miyetlerin Pa-er eşmesını ıra mıyaca tır. enı ıt er r u e f'ra er ır. ngı terenın rzusu, ran- 1 D Old 

B. M d O b OJd ra arı eve u .. ır Osa eme a a u. sa'nın Israrı - Kurmayların Teması. 
Şıogbıy, 4' (Radyo) - Dıy· 

ren hmınından Mıoçurl içle 
rtne doğru bftyftk japon kıt11 
lanın eeYkedlldf~I haber ıha. 

mıthr. 

Bundan bıtka M. Hlroıa, er· 
klaı harbiye relıılerlle uzun 
tedldkattan ıonra, Mınçorl bu 
dad bldlaelerlnln meı'oltyetl 

nln Sovyet Ruıı'Jırda oldutuna 
tucllk ve kabul eımhtlr. 

Ba boıoatı Japonya harici · 
yeat Raııyı'yı ılddctll bir nota 

Yerecek •e hododlard .. I 11keılı· 
rla mutlak ııurelle geri çekil 
meılnl lıtlyecektlr. 

Ulğer haberlere gôre bir Ruı 
11keri heyeti Ye ıayyarecllerl 

Mogollıtan'dı bulunmaktı Ye 
Mogal ordaıanu tenılk ile oğ· 
nımıktadırlu. 

Gaseteler, Ruayı'nın Mogo 
U.tan'da Japonyı'nın yerleıme
llndea vermlyece~lal yumak· 
ıadırlar. 

Nankln'den bildirildiğine gô 

re Jıponya'nın Çin ıeflrl, Çın· 
Kıy Çek'I komtlnlıme kartı jı · 

ponyı ile birlik harekete razı 

etmeıe çılıımıktacLr. 
Japon'lar, u11k ıarkta Raa 

ntlfosnnı meydan b.rıkmıya· 
eaklardır. 

Motkova 4 (Radyo) - 25 
martta Mıaçoko · Mongol ha· 
dadandı YDkubalın çarpııma · 

da lHen jıpon aıkeılerloln ce· 
nıselerl törenle kaldmlmııtır· 

Tokyo, ' (Radyo) - Japon 
geaerallerladen Grov, Berlln 
teyıhaıinden dOnmDı ve Al 
mınyı'n•n ıael doruma bık 

Istanbul arkadaşları· 
mız neler yazıyorlar? 

lııtınbal, 4 ( A.A ) - Cam· 
bartyet gazeteılnde Yanaı Nldl, 
ıon A vrapa buhranının eulh 
yollle hallini temenni etmekle 
beraber orta Avrupı'yı doAra 
yıyılma11 muhtemel buhranın 

neler cloğarablleceğl meık6k 

oldağana, onan için her mille· 
tin vaılfeal keadlılne tecuaı 

edllemlyecek kadar kanetlen· 
mek balandağanu ıöyHyerek 

bGktmetlmlalo en makaddet 
bir ffzlfe bildiği ba lıl mil· 
letla de ınerek ve lıtlyerek 

y.ptııını lltve ediyor. 

Aın11 Uı, Karan gaaeıeılnde 
haftıhk ıtyaei tcmıllnde, aon 
Alman ıekllf terinden bablederek 
Fr1111ı'nın muHfıkatı 18ftlle 
oala11n karanb~ı dagıtmı~• 

hlamet etmeıl muhtemel olda
ıuna ıayllyor. 

kında bir rapor yaparak haku· 
mete vermletlr. Grov ıynl zı· 

meadı erklaıbarblyeye ve diğer 

generallere de ba baıtı luhıt 
vermletlr. 

Kamutayda Ge
çen Müzakereler. 

Anbra, 3 (A.A)- Kamala· 
yan bogGn Refet Cınıteı'ln 

bıtkaalı•ında yıpUA• toplınll· 

aındı mGlgı ıeyrleefılo ldar.,ıl · 

nfn 1932 yıla IOD beeabının 

mutabakat beyınnımeılne ıld 

mııbatılarlı, arhrmı ekılltme 

ve lhıle kanananıe 'fe 11keri 
mektepler tılebeılle ihtiyat ıu· 
bıyı nımıedlerlne Yerilecek 
m111 ,. tıhalıatı fevkalAdeye 
dıf r kananl1r ve ek llylhıları 
ve mDtehaNıı doktorlarla kim· 
yagerlere nNlr ıılahlye me· 
morlarıaı verilen veılkı, ruh· 
utna01e ve .. hedetnamelerden 
ılınacak ıeecll harçlarına ıld 
kanan llylb111 mDzıkere ve 
kabul edllmlıtlr. 

Kımateyın gene bagGnkG 
toplınt11ındı kabul edilen dl· 
ger bir kınan IAylbaalle 1935 
mıli yıla umumi mavazeneelne 
giren bir kı11m daire bGdcele . 
rl11de •2, 111 llnbk bir mtl· 
aakale yapllmıttır. 

Kamutay pa11rteal gtlnG top· 
lınıcıktar. 

Nafıa Teknik 
Mektebi açılacaktır. 

Ankara, 4 (rsel) - Nafıa 

veklletl; MGhendlı ihtiyacını 

karıılımık ve gidermek-- lçla 
Nafıa teknik mektebi namı ~l· 
tında bir mektep açacektar. 

Banan için bir kınan Jiyl· 
hı11 bHırlanmıehr. Da mek· 
tebln dereceıl; yGkıek a1Gbea· 
dlı mekıebladen ıtığı olacaktır. 

Milli Modafaa 
Btldçesine bir milyon 

lira daha verildi 
lıtınbal, 4 (Ôael) - Bu ae· 

neld mllli mGdafH vekAJed 
bGdÇf'elne bir milyon llH lli.e 
edllmlttlr. Hanna ıebebl, ba 
ıene yiyecek ve yakacak mıd· 

delerinin pahıla olmuadar. 

lsveç 
ltalya'ya karşı kredi 
ambargosu koydu .• 

Stokholm 4 (Radyo) - Ineç 
hGkumetl; secri tedbirler tatbik 
edilen ltalyı'ya kredi ambar· 
gom tatbikine karar nrmlıtlr. 

ELHAMRA 
INEMASINDA TELEFON 2578 

Bugln 

Leadrı, 4 ( A.A ) - M. 
Eden'ln Avam kımın11ndıkl 

beyanatından btab1edon Taymlı 
g11eteal, Erklnıharblyeler ıra 

ılndı mClnkereler yıpılm111 

flkalnden nageçlldlgl takdirde 
lngllla el klrı amamlyealnln 
buna ılkıılarla karııbyacegıoı 

ve bananla beraber ba miza 
kerelerin genel yıtıımıya hadim 
olmadıkça sGk6netle teltkkt 
edlleceAfnl yasıyor. 

Deyll Telgraf gıaeteıl, erki 
nıbarblyeler mGllkerelerlnla ma 
blyetlae mDtealllk olan batan 
endlıelerln M. Eden'ln laıbıta 
ve Franu ile Belçlkı'ya verilen 
mektuplınn nepinclen ıoara 

bertaraf olm11ı llS"ı.mgeleceAf nl 
kıyd~dlyor. 

Berlln 4 (A.A) - N .. yonel 
Soıyıllet mahfeller; Eden 'in 
dtlnkG aaıkana tlddetle tenkld 
ediyorlar. 

Parlı, 4 (A.A) - Fran11nıa 
Londra, Pırla, Roma, Brakael 
elçllerlle b11bıkın ve dıt bı 
kını, dıı bakanhgı erk.Anı din 
toplınantlardır. Toplantıdan 
ıonra reımen bildirildiğine gö 
re Franu bGk6metl, Lokıruo 
devletlerinin gelecek bıfıı bir 
toplınb yıpmılıra haıutandakl 
teklif iade ıarar etmek fikrin 
dedir. 

&erlin 4 ( A. A) - Royter 
ıjıaıı bildiriyor: 

lagtllz hGk6metl Almın tek· 
lif lerl hakkıadıkl mOzıkerele· 
-rla Lobrno dnletled mlmeı· 

ılllerlnla bir toplaatı11nda tel· 
kik eclllmealndea alyade dip· 
lomul yola ile tetkik edilme · 
alnl pek ılyıde a11a etmekte 
dlr. Bo dlplomıdk görltmeler 
kolıyea llerledlll tıkdlrde M. 
Bltler'la teklif lerlnln kıı'i bir 
cevap Hrllmellndea önce mil· 
lealer cemlyedne tndll mim 
kan olacaktır. 

Berlla, 4 (Radyo) - Alman 
g•aetelerl : U. Blaler'ln barıt 

plbının . ıklılerladen bahıet· 

mektedlrler. AlkemanyeÇıytang 
M. Eden'in Alman tekili lerl 
hakkıodı beklenen aôaler ıôy · 

lemedlglnl, bunların laglllı el. 
kArı amamlyeılne bir lıılkımet 
verllmeal lçla tôylenmlt oldu· 
gnna, Bltler'ln, ordalarlle be· 
raber ol4apna kaydediyor ve 
Fraa11'nın; Almanya ile uılıt · 

ma gGrltmelerlne bıtlınmııını 
mlnl olm•I• çıhıtığını, ba 111 

retle gerginliğin utmuına gay· 
ret eltl~lnl llhe ediyor. 

Parle, 4 ( Radyo ) - Parl 
la Yar: 

" Yeni bir Loklrao •Dende 

Görmedlğinb, bllmedlglnlz bir diyarda; heyecanlı, menklı, battanbata •ık ve kııkıaçlakla do· 
la v~ tlmdlye kadar duymadığıoıı yepftDİ bir mevzuda vGcuda getlrllmlt eenıaln en gClael 1 ilmi 

Sengapur Postası 
Fran11aca ıöılD, Metro . Gold•ln . Mıyer ıtlper 1 timi. Ba f llmlo hırlkalAdelll'nl temin için 

hiçbir ledaklrhktan kaçınılmımıe •e töhretlerl dGnyaca tanıamıt dört bGylk yıldıa olın 

Clarc Gable. Jean Harlov. Vallace Beery • Levis Ston 

·getirecek bir aalıtmı elde edf 
Urae, bu aalıımının her haagl 
bir ıecavGı karıııındı batan 
devletlerin otomatik olarak hı 

rekete gelmelerini temin etme· 
ıl lbımdır. Akııl takdirde yeni 
Lokarao da bir lıe yınyımıya 
cıklar. " Demektedir. 

Amerika, Büyük BirTay· 
yare Gemisi Daha· Yaptı. 

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

Madam Ruzvelt, Geminin Gover
tesinde Şampanya patlattı 

Ne•york 4 (Radyo) - Amerlkı'nın yeni loı• etmlı oldugu 
yeni tayyare gemlııl bugDn denize lndlrUmletlr. Cumur bııkaaı 

M. Rus-.elt'ln ref lkı11, geminin gGverteılnde ilk ı•mpınyıyı 

patlatmak ıaretlle tOrenl ıçmııtar. Yeni gemi, 17 bin ton h•c· 
mlnde olup 19 milyon dolara yıpılmıılar. 

Vıılngtoa 4 (A.A) - Deni• bakını, 1937 yıla içinde, iki 
aarbh ve GnGİnDadekl dOrt yıl içinde de 13 kruvazör y•pılı· 
cıgıaı ıGylemlıtlr. Zırhlılar 5 · 10 milyon dolan mılolıcık · 

tardır. 

Rir Rus-Japon Harbi ~lu
bakkak Görülüyor 

-------------
Moogol Askerleri, Çikayda Kasabasını istirdat 

F.Alerek japon Kuvvetlerini Tardettiler 
Pekin, 4 (Radyo) - Raıı· 

Jıpon ve Japon Moagol mtlna· 
ıebata, ıon derecede nıslk bir 
darumcladır. Japon ordalır1, 

Raı hudadlarındı glıllce top· 
laam•ktad11. 

jıpoalar icabında Rae top· 
nklarana girmek için ılddet 

lıılmal edeceklerdir. 
Olombııor, (Moagollıtan'dı ) 

4 (Radyo) - Mongol ukerlerl, 
Mınçurl n Japoo kanetlerlnln 

it«•' ttmlt oldnlı:ları r(Çllı:ayd•) 
kı•buını latlrdaı etmleler •e 
Jıpoa kıtHtını Moagol ıopr11k· 

larından tard etmlılerdlr. 

Tokyo 4 (Radyo) - jıpon 

mıtbaıtı, 25 Marttanberl bat 
hyın Ye beran biraz dıhı ller 
llyeo tehlikeli •niyetten bıh 
ılle asan mıblelrr yaım•ktı 

•e bir Raı Japon lıarbının mu 
bıkkak olduğuna ileri ıClrmek · 

tedlrler. 

Ingiliz mfldafaa bakanının söylevi 

lngiltere'ye Göre Alman· 
ya VeFransanın Vaziyeti. 

-Her iki Taraf la Da iyi Geçinmek, 
Sulhu Kurtarmak istiyor. 

Londr11 4 (A.A) - Milli 
mGdafaa bakanı Str Tomu Enı· 

kip Portemat1'ta mahafıukh· 

lana bir toplıntıııada alSyledtgt 
aataltı Almınyı'aıa gayri aı· 

kerl bölgedeki icraatını tenkit 
ve muahedelere inancının ıek· 

rar tealal IGzamanu kaydet· 
tikten eonn demlıtlr lı:I : 

- Almanya'nın intikal dn· 
realnde daraman yatıım11ını 

bldlm olmaıını elddetle arsa 
ettik. lnglllı ulaıu halen Al· 
manJı'ya karfl asan maddet. 
ten bert mevcaı olmıyan bir 
doıtluk göatermektedlr. K.omıa· 

mas ve mDtteflklerlmlı Fran 
usları lllrtı olan mabıbbetl· 
mlıl de kaybeımedlAfmlıi Gmld 
edlyorom. Emniyet araularındı 
oalarlı bH•berlı. 

Fakat lngtllı ulaaa yalnız 
Franu ile degtl, ayni zamandı 
Almanya ile de doıtaae mtlnı · 
,ebat idame etmek arzaıana 

gO.termektedlr. Ulaelırın barıt 
,na ettlgt böyle bir darumcla 
devlet ıdımlanaıa devamla bir 
bırıta varmalın herhalde im· 

•••••• olmamalıdır. Ve duru 

mun bir mlddeı enel ııanel 
tlğlmdea çok faslı lmklnlan 
lhtl... ettiğini Hnnedlyoram. 
Rlr taraftan Iaglltere Alman 
tekUf lerlal bunlardan en iyi 
neticeler çıkarmak ıraaıa ile 
tetkik ederken dlger tıraftın 

Ren'lo iki tarafındın geri da 
nGleceğl yerde ileri bıkılank 

vealkalardan öteye glımek ar· 
ıaıa hakim olıcıgını Daald 
ediyorum. 

Bir Japon 
Vapuru battı, 
14 kişi boğuldu. 

Tokyo, 4 ( Rıdyo) - Nagı· 

zakl civarında J.pon bandıralı 
Çıytamarl vapuru ılddetll bir 
f11tınadan batmıı ve U. kiti 
boğulmuıtor. 

V ()lga Taştı 
Moekova 4 (Radyo) - Vol

ga nehri Yaroeln tehrl cena· 
banda taemıt. birçok köyleri 
ın baımıııır. Yaroelav ıebrl ele 
blyOk tehlike lçladetllr. 

Vlyını, 4 (Radyo) - Birçok 
mGblm mfteHeıeler tedlyıtıaı 

tatil etmletlr. Bunların ıraeand• 
en eakl A Yaıtaryı mGeueıl olaa 
h11tılıra yardım cemiyeti d" 
vardır. leçl ve Eınıf binlerce 
Gyeıl olan ba cemiyette paraları 
bulunan hutı ve fakirlerin pa· 
ralıt1 kıybolmaetar. Ba mabha 
mae11eıe ile ıllkıdar balanın 

bet cemiyet de lf IAı etmletlr. 

Romanya 
Tayyarelerini 
Fazlalaştırıyor. 

BGkreı, 4 (Radyo) - Ko· 
manya ulmıl mOdıl11 komlteet, 
harp tıyyarelerlnln zlyıdeleıtl· 

rllmeıl için geçen 1enekl tıh· 
ılıattıa 250 milyon Romen 
frangı fıslı tıhıl11t ıyırmıttır· 

Harbiye btldceılne de 10'7 mil· 
yon fıslı tahıl•t konmattnr. 

Romanya, BGkret, Praı ve 

Moıkon ıraeıada ıhll tayya· 
reler için yeni bir bat ıcm•ıt1r. 
' uakreı'Je Kaıtenoe ara11nda dı 

tayyare ile gece aelerlerl thd .. 
edllmlıtlr. 

HGkdmet, harp tayyareleri 
için de yeniden bet lataiJoD 
daha yapacakllr. 

Romen Saylavlar 
lstanbul'a Geliyor 

l.tanbal, .ı (Ôael) - Roman· 
yala 50 uylav yann (Ba91n) 
lıtanbal'• gelecektir. 

Celil Bayar 
Denizyolları idaresin· 
de tetkikat yapıyor 
Ietıabal, ' (ÔSel)- Barad• 

balanmaktı olan ekonomi bı· 

kını Celil Bayar; ba~ln (dtla) 
dnlet dealıyollara lıletme lda· 
reılnde tetkiklerle meıpl ol. 
moıtar. Yarın Ankarı'yı gide' 
cektlr. 

Andlaşma 
Roma 4 (Radyo) - Juraıl 

D'htlyı gaaeteel, Arnavatlalı:I• 
lt•lyı ın11ndı 12 andlıım• 
yapıldığı Ye banlaraa bepelalo 
de ekoaamlk, f nanıel ve_ te· 
clmıel olduğuna _v11ıyor. 

Parllmentoyı aenedllen bO 
andlıımılarla Arnavutlopn bO· 
tin •halardı İtılyının yardı111• 
ile ııllbı kıbal edllmlıtlr Be· 
ralla GçGncG bir petrol lmtl· 
yası dı ltalya'ya verllmltdr. 

Macaristan 
istimzaç etmiyeeek mif 

Peıte, 4 (Radyo) - Avo•· 
tarya'dı mecburi 11k.-rltk aıo· 
IDnGa lbd111 barekeılae Mac•· 
rlıt•n'ın dı lmtlıal edip etml· 
yeceğl benDı belli değildir· 
86yle bir harekette baluaarll• 
Mıcarlıtan lıtlmııçtı bulua1111· 
yıcaktır. 

Madrid 
Belediye seçi· 
mi geri kaldı .. 

Madrld, 4 (Radyo) - ıJ 
Ntund• bıelayıcak olan bel•' 
diye lntlhıbaıı g,.rı bıHkıl• 
mııtar. 
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Ajansa Dair 
Bizim Anadolu Ajınsı, uyku· 

ıona bir aralık fasılı vererek, 

l.ongrealni topladı ve gene kendi 
ifadesi ile, yapacağı hlerl, bil 
yak t11avvurlarıoa bize bildirdi. 

Bono okudum ve arkadaşları; 

- lote -Dedim· görftyorao· 
nuz ki, bizim Ajans ve Bay 

Movaffık, fa11lyete geçtl.:Artık 

ılkayete IOzom yoktur. Dakl· 

kası dıldkaeına, ııp deylb hı

vadfslerf alacaksınız fatanbol'a 
ne kadar verilirse, bize de 

o kadar. Yani ~hey oğul moa· 
tneleelnden kurtuldunuz. 

İbrıb:m gftldn: 

- Çok dinledik -Dedi geçen 
ıene de kongre roplanmıştı. 

- Yok canım, o lcıdar ftmlt· 
ılzllğe dOşmeyln.. Radyo teslaa 
tımız da ıslah edilecek!. Bizim 
ıplkelerln sesini, kulağınazın 

dibinde duyıcıluınız. Domını 
Osıftnde havadlıler, mQkemmel 

tnftzlk, ııheser konferanstır. 

Arkadaşlar yoznme bıktılar 

ve gOldtUer.. Bugftn, bizim İb· 
rahlm'fn bütftn terellğl QıUln· 

deydi: 

- Azizim ·Dedi· Naereddln 
hocanın fıkrasını blllrııln . 

- Hangisi o? 
- Anlatıyım: 

Nasreddln hocanın, birisine 
borcu varmış. Alıcakh gelmiş, 

parayı istemiş. O da demiş ki, 

- Bizim tarlanın kıyıcığına 
diken ektim. Bu dikenler hft· 

yüyecek. Koyun snrtılerl geçer· 
ken yftnlerl dikenlere tıkılacak. 
Ben bonlmrı ıoplıyıb eve gö· 
Ulreceğlm. Karım da gOzelce 
iğlrecek, iplik yapıcık .. 

Alacaklı eaıkın şaşkın hoca· 
nın yüzQne bakmağa başlamış. 

:Ooca devam etmiş: 
Ben de iplik. yumaklarını 

aldım mı, haydi pızarı .. 

- Sonra; 
- Bittabi, ftç ışığı beş yo· 

karı aatacağım ve pırayı alınca 
- Eee? .. 

- Sına olın borcumu öde· 
ycceğlm .. 

Alacaklı, dıyanamımış, bir 

kıbkaba atmıe. Hocı, zarifane 
bir tebeııeGmle; 

- Kafir ·Demiş peıln pe 

ela parayı görftnce böyle gft· 

lenin lıte. .. Senin Ajans hlki· 

Yesl de aşağı yukarı buna ben· 
ılyor: 

Makineler getirtecekler. Tel· 
•izle haberleri ,Yetlıtlrecelder. 

Gazeteye hemen koyacakııın de

ğil mi? .. Vaziyet meydandı, pe· 
tin peşin valdlerl görftnr.e, len 

de hocanın ılıcıklm gibi, gul· 
tneğe bıeladın .. 

Bav Muvaffak ta zarif bir 
•damdır, Naereddln hocayı tak· 

lld edlb bizi easturmak ister 

•111ma, arkadıeımın dediği gibi, 

denizler, kuru lif kabuğu ile 

dolmoıtur, tekneler yftrftmeyor .. 

Oıba dftnkft gftn Ajansın lımlr 
enbeılnde ~·lııınlar, ylrmldört 

••attı bize iki yapraklık bir 
•ervlı veremedikleri için; mü

lneeelllnd~n odıcııııaı kadar yu· 

llıQrta doğurmakla meegnl idiler. 

Cimc ik ......__ ______________________ _ 
Komisyon toplandı 
Fuhuş ve fuhuş yftzfinden 

bQfaşan baatıhklarlı mtıcadele 
koroıııyona dftn sıhhat mfldftr· 
IG~Qade doktor Cevdet Sıra· 
Coğlonon b•ıkanlığmda toplan

lnıe. biriken işleri çıkarmıştır. 

(Nöbetçi Eczaneler 1 
K.emeraltı'nda Bllil, Karı · 

~ı'ra Santo, Keçecller'de Yeni 
1tnlr, Irgıtpazarı'ndı Asri ec· 

11Deltrl açıktır. 

Bir Yelkenli Battı 
iki Kişi Kayboidu, Diğer iki 

Kurtuldu. Kişi ise 
Enelkl gece Çımaltı tozlBBı 

civarında bir deniz kazası ol· 

muı, iki gemici kaybolmoıtur. 

Kazazede terden lldıl zlf lrlka· 

ranhkta Çımaltı tozlBBındald 

binaların ışıklarını hedef tola· 

rak ynzmtııler ve kortulmuı 

lardır. Vak' a eöyle olnıoştur: 

Evvelki gece BaHn kaptanın 

ldareılodekl yelkt'nlf; Mene· 
men'ln Knmkale mevkilnden 

kom yftklemlş ve Çamaltı toz· 

larına doğra yol almığa bıı· 

lamıştır. Dört tonluk olan ka· 

yıktı yelkenlinin aahlbl Hasın 

kaptan ile Receb, Mehmed ve 

Veli adında ilç kiti vardı. 

Gece, Çamaltı'oa giden bu 
kayık; kumların ıo çekmesin

den n ağırlığından batmııtır. 

Kayıktı bulunan tayfadan Re· 

cep ve Mehmed yQze yftze Ça· 

maltı'na çıkmıılar ve mohak· 

-----------Yeni neşri_yat: 

Ha vacıhk ve spor 
Bava kurumumuzun çıkar 

makta olduğu hnacıhk ve spor 

mecmuasının 164 ftnciı HYIBI 

çıkauetır. içinde havacıhğa ald 
çok zengin malumat Ue moh· 

telif rt:slmler vardır. Okurları · 

mıza tnelye ederiz. 

Yeni Adam 
18 inci aayısı çıktı. içinde· 

kiler, lemıll Hakkı, Yeni ah
lak, kıaa tetkikler, lzzeddln 

Şadan Freod'dan tercftme. Cami 

elyasa Acoo'o, Dr. Fuad Sıbh 

lvan Pnlof, Prf. Vllhelm Ste· 

kel, kısbnçhk. 1. Fortlkof, 

yıldızlar arasında uçuılar, Avni 

Moğol Tomaıı Mıno, M. Ada· 

lın JnHn madde değildir. Kili· 
tür haberleri An11tole France, 

eeytanın sözleri. 

Ayrıcı kapitalin 5 inci for· 

m111 llhe olarak verlllyor. 

Nişanlanma 
Samsun tfttftn Ulccaılarından 

Sıhri Ermanın kızı Nesrin Erman 

ile ıehrlmh tftccarlarındın Sıb· 

rl Şekeroğlo lzzet Şeker dda 

akşam Sıhri Şeker'ln kordon· 
dıkl evinde nlıınlaumıılard.r. 

Yeni nleanhlara iyi ve mes'ut 
geçim diler, iki aileyi tebrik 

ederiz. 

Aleni teşekkür 
Hemşirem Manlre'nln, doğa 

mu mflnaııebetlle çektl~I rahat· 

sızlıklarda IOtfen gösterdikleri 

yakın alaka ve yardımdan do· 

layı sıhhat mOdGril ııayın Dr. 

Cevdet saraçoğto ile Belediye 

hekimi değerli arkadıeım Dr. 
Saib kaşıkçı oğluna, belediye 

ebesi Hedlye'ye, gerek doğam· 

da Ye gerekıe haatınede bulun

duğu mtlddetçe bakımında göa· 

terdiklerl ytlkeek hazıkal n 
yık.ın ilgiden ötOtG memleket 

hastaoeıl &1yıo başhekimi Dr. 

Baııan Yusuf, nlaalye eef moa· 

vlnl Dr. Alt Rlza, Dr. Raif, 

Dr. Nuri Khıfl ve memleket 

haeııneılnln kıymetli ebeal Şa· 

heode ile haetıne idare mftdü· 

rQ Ali Rlza'ya kalbi teoelı:kür 

ve mlnoettarhklarımı aonmağı 

borç bilirim. 

Yeni Asır ve Tan gazeteleri 

muharrirlerinden 

A. Abidin Oktay 

kak bf r ölümden kurtolmuı 

lardır. 

HaHn kaptan ve Veli kay. 

bolmuşlardır. Boğuldukları kuv. 

vetle tahmin ediliyor. Bu ge· 

mlcllerln de bııka bir sabile 
çıkmalara muhtemel olduğun . 

dan sabtllerdekl köylere ve 

alAka:!arlara telefonla mahimat 

verilmiş, kayıpların 

bildirilmiştir. 

Kaza tahkikatına 

mdddel umumlltğl 

başlınmıotır. 

ölüm 

aranması 

Menemen 

tarafından 

Şehir mecltef Azasından ve 

C. H . P. Tilkilik nahiyesi reiıl 

Alt Unaran evvelki akoam ve 
fat etml.., ve cenazesi, dQn parti 

merkezinden, nahiyeden ve be 

ledlyeden gelen mftmeSBlllerln 
huzorlle btıyGk bir kalabalık 

tarafındın kıldırılmııtır. Meza. 

tının başında, g~nç yaıtı ölen 
All Unaran'ın memlekete olan 

hizmetlerl ve meziyetleri aoıl

mıohr. 

Alt Onaran böbreklerinden 

muztarlptl. htaobul'dı ameliyat 

görmOı ve evvelki gGn şehri· 

mlze dônm6ştQ. 

YBBh Allesloe bıı aağlı diler, 
taziyet beyan ederiz. 

• • • 
Bcyarıı taziyet : 

Sen"Jerdenberl kamun yön· 
kurulumuz başkanlığını cından 
bir sevgi ile boşarmıı olan yfi.k· 

ıek duygulu arkadaşımız :Ali 

Onıran'm aramızdan ebedi ay· 
rılışı dolıyıalle kP.derdlde aile · 

ılolo teeBSürlerlne bütdu kal· 

bimlzle htlrak ederken, bize 

taziyetlerini bildiren arkadaş 

lara teıekkOrler ederiz. 
C H. P. lilklllk kamun 

yön kurulu 

Vali 
ödemiş'e gidecek 
Vali F1alı GGleç; ba hafta 

içinde Ödemiş, Torbıh ve Da· 

yandır'• giderek muhtelif lıler 

hık.kanda tetkikler yapacaktır. 

Tahsile Gitti 
Şehrimizin zeki gençlerinden 

Yadigar Cihat Avrupa'da tahsil 

görmek Clzere İtalya bandıralı 
Plyer Foakarl nporlle Hlı 

günft Parls'e gitmiştir. Muvaf· 

fakıyetler dileriz. 

Mabktim oldular 
Urla'da birbirini ölddrmek 

kasdlle yaralayan Hışlm ile 
1 Salih oğlu Ramızın'ın Ağırce11 

mahkemeılnde devam etmekte 
olan muhakemeleri neticelen· 

mlıtfr. Haelm'ln bir ay beı 
gao, Ramaaaoı'n da sekiz gGn 

hıplslerlne karar verllmlotfr . 
Mnddetlerl dolın mevkuf lır 

ıerbeıt bırakalmışlırdır. 

Suiistimal tetkikatı 
Dikili Moh1&ebel huauıılye 

ıollatlmıl davtBı için Ağarceza 

mıhkemeıılnce tetkikat yapıl· 

mak Ozere bir ehlivukuf teşkil 

edilmişti. Heyeı; dftn mıhke· 

mede toplıoarak dava evrıkı 

ve def terler ftzerlnde tetkikler 

yapmıotır. Yarın Ağırceza mıh 
kemesi bu davayı açık olarak 

görecektir. 

1 .... 

Dün Vilayette~'Mühim 
eı 

Bir Toplantı Oldu. 
- Başıuraji 1 inci sahifede -
lacıktır. 

Bo iıtasyonları ldare edecek 

gençlerin ortamektep mezunu 

olması şarttır. Bu gençlere ev· 
veli Bornava ziraat mektebinde 

açılacık tavokçuluk kursunda 
bir mftddet ıtaj gördürfi.lecek 

ve ondan sonra lıtHyonları 

ldareze memur edilecek olan 
bu gençler; herhalde muvaffak 
olacaklardır. 

Tavuk ısl4h İıJtBByonunun te 

atıl miınaaebetlle bir (Tavuk ve 

yumurta istihsal kooperatif 1) 
teşkil olunacaktar. latihHl ko 

operatlf leri; satışla meegul ola 
mıyıcıklarından bu koopera 

tf f lo istihsal edeceği 111andarlze 

tavuk ve yumurtalar; Ziraat 
bankası idareladekl utış koope 
ratlfl vaııılBBlle ve cQz'i bir 

komlııyon verilmek ıuretlle aat· 
tırılacaktır. Sıtıı kooperatifi; 

Kemerahı, Alsıncak ve Karşı · 

yıka'da tavolr ve yumurta H· 

tııı için ma~azılar açıcıkhr, 

ayrıca bir de lokanta açılmaaı 
muhtemeldir. 

Tavuk lıtaByonuaun mezbıbı 
clvaranda vQcnda gettıilmek 

lstenmeıılnln ıebebl, mezbaha 
dakl banık kırıntalır• ve kın· 

larıo tavuklara yem olarak ve 
rllmek htenmeeidlr. BllhaHa 
kan; tavuklar için çok . mfthlm 

bir gıdadır. 

Pamuldarın islalıı: 

Vfllyctçe dıı memleketlerden 
eyi cins pamuk tohumlara ge· 
tlrllmeslne teşebbfts edllmlıtlr. 

Bu tohumlardan elde edllt'cek 

pımuklardın tik ıene belki 

yOzde l O • 30 nlsbeıinde mu· 
vaffakıyet temlo edilecektir. 

Faket dıbı erteıl &eneler; iyi 
kozalar ayrılmalı: sor~tlle to 

humlar toplanacak ve bunlar· 

dan yetişecek kozalar da yine 

ayrılmak suretlle bir ıstıfa ame 

llyesl yapılacak, dejenere olan 

pamuk cinsleri tamamen 11lıb 

olunacaktır. iyi cine pamuk 
yetiştiren köyUUere ikramiye 

verilecektir. 
EodOatrl programını göre 

kurulmuı olan fabrikalarımızın 
ihtiyacını karşılayacak derecede 
çok ve iyi pamuk yetlştlrtlmeal 
temin edilecek, bu suretle köy' 
lOmüzQn eline mfthlm hlr 
paranın geçmesine çıhıılecıktar. 

Getirilecek pamuk tohumlara 

için bazı kararlar alınmıotır. 

Tilrkofle mOdGrft Ziya Or· 

han; tavuk n yumurta lıUh· 

Hl kooperatif inin e111 nizam• 
name tııılığını bazarhyacak n 

ikinci bir toplanhda dzerlnde 

miı11kerede bulunulacaktır. Yaş 

ftzGmleria ihracı mes'elesl de 

gene bo toplantıda görGşOle · 

cektlr. 

ı,,tatisti k yılhğı 
VUOyetln yeni lıtıtlstlk yıl· 

lığı miıneddelerl hazırlanmış 

ve tetkik için htıtlıtlk omam 

mOdGrlOğllne göoderilmlıtlr. 

Umum mtldOrlflkçe; muvafık 

görülüb geri gönderildikten ıon · 

ra baııtmlacaktar. Buaenekl Ista 

tlatlk; b"ynelmllel istatistiklere 
örnek totuluak: tanzim edll· 

mletlr. İçinde reılm ve yazı ile 
izahat yoktur. Yalnı~ rakkam 
vırdır. • 

Atyarışları 
Yanı ve ıelıh eocftmr.nlnlo 

İlkbahar ıtyarışlarına bugftn 

hışlanıcakhr. Koıolar beş tane· 

dlr ve Hll 14 de bııhyıcıkhr. 
Birçok yeni at ve taylar; bo 

kooular için getlrllmiellr. Koeu 
ların çok ılAlıalı olıcagı tahmin 

edUlyor. 

Bergama haberleri 
Bergama ( Husoıi) - Pazar 

tesl gOnO yılhk genel toplan · 

tısını yıpın Bergama tO · 

ttlncOler kooperatif 1 ortaklara 

yarar gftzel kararlar vererek 
dağılmıştır. Komlıer olarak 
Ankara'dın Nıci Erall bolun· 
mu,tur. 

idare mecllıl, mOrakabe ra· 

porondıkl kısa bir mfloakaıa 

dan sonra icra edllmiotlr. On 

azamn kurra ile ftçtl boş çek· 

mle ve Hamdi Arıkan •e Oı· 

mın Tekin tekrar ve Rıhml de 

yeniden ııeçllmlılerdir. 

Mftraklpllldere de Stıleyman, 

Şftlı:rG, Hıfzı Bflçllmlıtlr. Ytlz· 

bin lira ıermayell olan koope · 
ratlf in hu toplanhıında 196 or· 

tak ıealeteu, 80 ortak vekAle· 

ten bolunmoı ve 25 bin Ura 
temeli ile yıpılmııtar. 

13 ni~an: 
AtatGrk'fta Bergamı'yı oeref· 

leodirdlğl 13 nl11n p11arteal 
gllnd Bergama'da bftyOk tören 
yıpılacakhr. Bonon için baıon 
hazarhklır bitirilmiştir. O gece 

Halkevlode yeni temsil kolu 

tarafmdın gtızel piyesler tem· 

eli edllecekılr. 

Teftiş 

Akdeniz'cte Mü~ 
vazene ihtiyacı. 

••••• 
logiltere Malta Ossftntl 

nereye kaldıracak? 
Londra 4 (Radyo) - UeyU 

Telgraf gaıete•I. i\kdealı'•q 

yeni vaıtyedot tetkik. edeıek< 
Son hıborlere göre lngtlte· 

renin Mılta~yı Ak.deni' &\ııatl 

b:!hriel olmıkı11a çıkara~•~ 

anla1Jılmıktadır. lugtlteıenlll in\ 
kararından ıonra Sorye tahtı· 

lerlade yeni bir Aeıı6bıhd ~• .. 
coda getireceği de 1~1lenme~· 

ıedlr. 

Bunlar, beaQz tevaHuh va. 

tahakkuk elmlı haberler değU· 

dlr, Fakat Ak.dent.'de mCha... 

zenenln yeni bir şekil ıldığ• 

mubıkkaktsr. Bonon için nal· 

yet ciddi surette tetkiki ıarlhr. 

Demektedir. 

Müşterek 

Protesto 
Vfyına, 4 (Rıdyo) - Hnae 

ajansı bildiriyor: 
SelAblyetll mıhfellerfo 110· 

dığını görf; kftçük antant dev· 

letlerl, Avuatoryı'oıo mecburi 

askerlik osulGnQ illa etmeılne 

karıı miııterek bir prote!tO 
göndereceklercUr. Bo devletlerin 
bir 

0

1eferberllk yapmadıkları 
beyan ediliyor. YalD1z mevcod 
sulh moahedelerlnlo mer'lyette 

oldukları blldlktlerek yeni ka· 
nuaon tıtblkl hakkında mılt\

mat iaıiyeceklerdlr. Bu Oç dev· 

lelin morahhaalerı Labyana'da 
yaptakları bir toplantıda Avro· 

pa'dı sulh muabedelerlnlo tek· 

tar tetkik ed!lmemesioe karar 

vermlılerdlr. 

Almınya'oan ılllblanmaııı 

haklı görüldükten sonra Avos . 

turyınan da haklı görtUmeıl 

isteniyor. 

Bir Dava 
Hasla kadının rah· 

mini bozmuş. 
Ankara, 4 (Özel) - Yıptığı 

ameliyat netlceelode karıaınıa 

rahmini ııabtlıdığındın dolayı 

dootor Fatmı Arif ıleyhlne, 

hastı kıdımn kocası ıarafındaa 

açılan dava, bogftn {Ofta) An· 
kara aıllye ceH mabkemealade 

bışlıdı. Muhakeme, çok eayanı 
dikkat bir ıekllde devam et· 

mlıtlr. 

Mimar Sinan'ın 
Büstü Yapıldı 
Ankara, 4 (Ôzel) ·- Ankara· 

da mimar Slnan'ın hakiki çeh· 
reelol ortaya koyan bir bGll 

yıptmlmıştır. Bu bflsı; olmdl· 

ye kadar yıphrılmıı olanlardan 

bıeka şekildedir. 

Roma'da Seyyahlar 

Birkaç yal içinde vilayette, 

bllbaesa köylerde iktl&1di bir 

kalkınmanın temini lçlo ıh · 

nan kararlar çok mOblmdlr. 

Vail Fazta GOleç'ln, bu uıeıel" 
üzerinde amil olmaeı ve çahş . 

Emniyet mftdür manini fı. Roma 4 (Radyo) - Yı.rıa 
mail KGntay evelkl gece bazı gelecek bin Macar ıeyıhındın 

polis karakollarını teftlı et· baıka ay•n onunda 400 fo'ransız 
mBBı takdire değer. mlştlr. seyyah gelecektir. _____________________________ .......... _. .... _ ... 
TAYYARE Bugün Her Seansta 
SiNEMASI TELEFON 3151 

BGtftn İzmir halkının aabarıızlıkla beklediği ıenenln en güzel, en kıhkabıh, en zarif filmi 

ASK BANDOSU 
' FERNAND «.;RAVEY'tn temsil ettiği hu f llm, ıeylrcllerlnl kahkahanın kmk geçirecek, 

Hatıraaı yıllarc11 onutulmıyıcıktar. 

Dikkat· (Aık Bandoao) çok uzun bir film olduğundan eeanı ıaatlerlnde değlıtkıtk yıp· 
• mık zarureti h11ıl olmuıtur. Snoslar şu ıaatlerdedlr. 

Hergün: 14.,30 16,25 18,45 21,5. Cumartesi 12,10 dı başlar. 12,10 ve 14,30 
eeınslarındı talebeye tenzllAth bilet verlllr. P11ır gtınlerl 12,10 da baılıyıcıUır. 

Avrıca : Tftrkçe sözlft FOKS dftoya haberleri 
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Atesin Hakimi Dostlu~~ •.• 
- ' ----- Bu yazıyı, mabud 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları muharrir okumalıdır. 
İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA Atina'da çıkan 11Ellinikon 

MeUon,, ga;etesi yazı)or: Bonıpart, bo 11bık papazın 

keodlıl ne bDyfik hizmetler ya· 
pıblleceğlol çok iyi blltyordo. 
Bo hlameıln hodud ve deva· 
mını bilmiyor, fa~at ayni kov. 
ntle blrgOo gellb ihanet ede· 
ce~lnl de biliyordu. 

Taleyran Nıpo1yon'a: 
Jozef inden ayrılmak 111· 

ledlAlnlzl haber aldım. 
Dedi. 
- Evet .. Bo hosoeta yerden 

göge kadar haklıyım. 

- Ben de aksini iddia el· 
mlyorom, general,. Fakat voın· 
da mtıtaleamı dtırmeyao etmek· 
llğlme mtlsaade ediyor maeonoz? 

- Söyleyiniz, sizi dfnllyo· 
rom. 

- Biraz bekleyiniz!. 
- Beklemek ml?. Niçin ve 

neye?. Fakat Aleme rezil olmak 
istemiyorum. 

- Movakkıt bir mtıddet 

için izzeti nefsinizi bir kenara 
bırakıoaz. Fransa halkının elze 
karşı beslemekte olduğu fevka · 
lAde teveccfth ve bilhassa bdttın 
Fraoea'nın elıden pek hayok 
leler beklediği bo sındı, bir 
akaudıla meydın nrmeylnlz. 
Böyle bir skandal, aglebl lbtl· 
mal ılzln muhakkak olan mo· 
nf fakıyetlerlnlze zarar verebl· 
lir. Siz de bilirsiniz ki, bo gibi 
hldleelerden htlfade edecek 
dtışmaoıoız az değildir. 

DJplomatlırlD en diplomatı 

•e zekisi olan Taleyran'ın bu 
ı3aled çok haklı idi. Buna 
rağmen Nıpolyon bonlıra kı · 

bol etmemek istedi . ve: 

- Cehennem olob gidecek· 
tir ·dedi· Alemin ıôyllyeceklerl 
beni alikadar etmez. Bir, ol· 
hayet iki gan dedi kodo olacık 
fakat dçGncü gdıı herkes bnn· 
ları ı&ylemekten bıkmıı ola· 
CMktar. 

Taleyrau, tarihin 11 kaydet· 
tlğl plekologlat"dao idi, vaziyeti 
ınlımık hoıuıunda mtıateını 

bir maharet ve isabeti. Maa· 

maf lh ba çok doğru olarak 
blldlgl bu dnada ısrar etmedi, 
çtlnktı Nıpolyon'on da tabiat 
Te ab14kıuı, ba hueaıta ısrarın 
ne kadar gGrfllUl n hiddeti 
muclb olacığını blllyordo. Bu· 
nun için: 

- General, ne gibi bir fh · 
tlyaç karş11ında kahreanız, ne 
gibi bir h&dlee çıkarea çıkeın 

beni en bıo yardımcılarınız ara· 
anda uyabilirsiniz. 

Diyerek çıktı, gitti. 
Bu ihtar lflzumeaıda. ÇtınkG 

Nıpolyon icabında kimden •e 
naeıl istifade edeceğini bilen· 
}erdendi. 

ANADOLU -GwıHlk Siyaaal Guete 

Sahip •e Baıyazgam 
Baydar Rllodfl ÔK.TEM 

Umumi nqriyat n yazı itleri 
m4dfirft: Hamdi Nüihct 

idarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler aobğı 

C. Balk Partin binıaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poata katueu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
YıllılJ 1200, Altı ayl&Aı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruoıur. -GCl.nd geçmit ntWıalar 25 kanıtlar, 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR ... _ 

Taleyran çeklldlkteo ıonra, 

Nıpolyon kar11tle ayrılmak 

mea'eleslnl kendlıl taoılme ko· 
yoldu. Jozefln'I görmek blle 
istemiyordu. ÇOoka gOzel me
leıl gôrGnce, f lkrlnde Hrar' 
edemlyeceğlnden, kendfıfnl tek· 
rar gtlıel ve fenan nftfozu 
altında görmekten korkuyordu. 
Ne pahaya olursa otıan Joze· 
f fnle kartılavmıyacak ve mot· 
laka aynlacakll. 

Jozef ln'fn e1111ını mftcnhe· 
ratıoı, ha1ıh nesi varsa hepsini 
kapıcıya teslim etti. Odaeana 
kapanarak neticeyi beklemeğe 
ba~ladı. 

Posta arabasına koeulmuı 

kuvvetli atların dörtnala çek· 
tikleri yerlerde, Jozef in blran 
evvel Parle'e varmak kayg111· 
nı geçiriyordu. Parle'e yaklat· 
tığı zaman Jozef in vaziyeti 
zihninde tetkik etti; kendisi de 
nztyetlo çok nazik ve tehlikeli 
olduğuna karar vermekte te · 
reddftd göstermedi. 

Eğer ... :Napolyon gftzelUğlne, 

eokolganlığına, .. sıcak kanlıhğını, 
rica ve ağlamalarJna kulak a8· 
maz, dargınhğında 11rar ederse 
hail ne olacaktı?· 

M. Şarl gibi gOnOl eğlendir· 

meğe mahaoe olanlara, blrgftn, 
blray, nihayet ... bir aene için 
gazet ve hot olıblllrlerdl, dl· 
yordu. 

Ne hıklı dfttftnce.. Fakat ne 
çare ki it itten çoktan geçtiği 

halde Joaef in bo do.,ancede 
bulunabiliyordu. 

Bo tıçftocll boyok akaodall 
f dl. BJrf nde, ikisinde mazeret 

bulunurdu, nasıl ki ayle ol· 
mneto; fakıt ha tlçftncftde?. 

laranbul'dan yazılıyor: TOrk· 
Yunan dosttuğu o kadar ıağ· 

lımdır ki, Balkan ml11kının 

da M. Çıldarlı tarafından im· 
zalanma11le 11klaıın bo dost· 
lok Venlıellıtlerln oğraımala· 

rlle bozulamaz. 

İki memleketin ahallıl bu 
dostlaio o kadar benlmıemlı· 

tir ki, arada geçlmefıllk hoeole 
geılrm~k Gzere yapılacak te· 
ıebboıler, bu iki milletin ıar· 

ıılmaz imanına ç11parak pır· 

çalanmığa mahktmdor. 

Yanan elçlıl M. Rafall'fn 
Ieıanbul'a geldiğini haber alınca 
kendlılle gl\rftotftm. M. RdaU 
gayet gQzel Tarkçe bildiği gibi, 
Tftrk Yunan dostlugunnn da 
han retli tarafrarlarındandır. 

MomıUeyh evvel& Ankara· 
dan bııhyarak ıonları söyle· 
mittir: 

lol Ankara eekl rejimin kdtft. 
ilzerlnde yetlomlo bir f f. 
dandır. Ba f ldınm taze göv· 
desi artık konetlenmlş ve göz· 
!erinden dallar faıkırmaktadır. 

Bogtınkd f ldan yarın kocaman 
bir çınar olacak ve Tilrklye'nln 
~öbeğinden Tftrk gençliğine it 
timsali olacaktır. VelhHıl An· 
kira, bo dost memleketin 18· 
tlkballnln aynasıdır. 

Ankara dlrljaolarıoıo Yona· 
nletan'• kartı durumları çok 
iyidir. Tark'ler Yonanletan'da 
11glam bir idare ve sftkunet 
temenul etmektedirler. Yunı· 

nlstan'ın Bılkan mleakıodıkl 

ıeref il mevkii ile mateaaılb 

bir şeklide kunetll olm11ını 
(Sonu var) · ıran ediyorlar. Kemallıt Ttlr· 

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

Bugon 
Altay · Altınordu 
Takımları karşılaşacak 

BogOn Alıancak 11h11ında 

ilk mGeabıkalırıoıa en hıra 

retli gtıolerlnden birine eıhid 

olıcağız. Senelerdenberl btr bl· 
rlne raklb olın ve dalma 88· 
hada en öneoıll mtınbakaları 

veren iki koltlbtım6s Altay·AI· 
tınorda takımlara kar1ıl1ıpcak· 

tır. Maeabakanın ehemmiyetini 
n11arı itibara alan her iki ta· 
kım, bugftn en kuvvetli kadro· 
larlle oyuna lttlrak edecekler 
n bittabi yapacakları maç da 
o alııbette enıereasan olacaktır. 

8Akem Izmlrspor'dan Sah· 
rl'dlr. Takımların hangi 
kaıJrolarla çıkacaklarını bllml· 
yoruz. Çtınka her iki kultlbte 
oyuncu bolluğa vardır. Mncot 
oyuncaları gözden geçirecek 
olarsak, her iki takımın ayni 
koneue oldoklaunı 80yllyebl. 
liriz. Şo bale göre fırsatlardan 
istifade edebilen; oyunu k11a· 
nacaktır. Ba mühim mlsaba· 
kadan enet Bornon·D~mlrspor 

takımları karıılıcaktır. Geçen 
hlfta Altınordu takımına karıı 
munflakıyetll bir oyan oynı· 
yan Bornova takımının kendisi 
ile ayni hizada llerllyen De· 
mlrspor'a kartı alacağı netice de 
merak uyaodırmaktad11. Ganan 
birinci mflsabaka11 hmlnpor· 
Şarkepor takımlarımız ar111nda 
yapılacaktır. 

Halk saha$ında: 
Saat do.kozdan itibaren ayol 

kolftbler!n B takımları, mCltea· 
klben halkevlerl takımları kar· 
ıı lıııcıklardır 

kl ye bu misaka fazla ehemmi· 
yet vermektedir. 

İki memleket araeında mil· 
naz11la hiçbir ehemmiyetli me· 
ıele yoktur. Her iki taraf da 

hGsotlnlyet ıahlbl olduklarıo· 

dın, b6yle bir meeele olaa bile 
herhalde do81ane bir surette 
balledlleblllr. 

Balkan mlaakının bayak 
amıçlarlle kunetl areıolueal 

ılyaeal Alem tarafındın takdir 

edllmlıtlr. Şlmdea sonra Avro· 
pa Balkan paktını büyClk bir 

devlet halinde na11rı ltlbare 
alacaktır. Çanktl bu konet 

gerek mane, i, gerekte maddi 
nftfoıo sayeılnde ıarkıu ıolhn· 

nu koromağa hasır bulanı· 

caktır. 

Ganden gGne tekimftl et· 
mekte olan bo orıınlzlm bG· 

yak loler baoaracakıır. Size 
tekrar ediyorum. T4rk·Y.nnao 
doıtlağu henftı bCltGn meyve· 

lannı vermemlttlr. Bu ıebep· 

ten yurtlarını unn Tflrk'ler 

Ynnııdı'lar bono yetlttlrmeğe 

çalıtmılıdır lar. 

Bu dostluğun Balkan lele· 
rinde nazım olarak, Balkan 
mth11ene ve eulhoou koroya· 
cak bir nftve olacıRına iman 
ediyorum.,, 

El1;I habız değildir. Çanka 
elmden ıonra TGrklye'yl ıevml· 
yen Yunın ntıopenerllğl ve 
Yonanlstın'ı ıevmlyen Ttlrk 
vatınpervl'rllği tHnvnr oluna· 
maz. 

Aoadohı - Bu y111ları ge 
çeolerde Imerlsloe Klrlka g11e· 
tealnde bir takım hezeyıolar 

ıHaran Koııantlalt okamahdır. 

SC> ·~ .I-IA.13E~ 
TELEFON . ..· . TEtGRAF ve TELSiZl.E . ' . . 

Çekoslovak başvekilinin beyanatı 

Avusturya'nın Muahedeyi Y ırtmas1. -Çekoslovakya'da Bir Taarruz Olarak Karşılandı. Od 
Kilçük itilaf Gibi Protesto Edecek ! 

Pnğ, 4ı (Radyo) - Batvekll 
M. Hodza bogfta harici ve da 

• bili siyasete dair beyanatta bo· 
lonmuı ve: 

- A vustoryı'nm mecburi 
askeri hlzm11tl kabul etmesi, 
yalmz muahedelere tecavftz do· 
layıılle değil, fabl bizi de 
doğrudan doğraya taarruz edil· 
mit vaziyete ıokmaeı itibarile 

mablm ve vahimdir. Küçilk 
hUAf devletleri gibi biz de bo 
hareketi protesto edeceğiz. 

Lokarno moıhedeelne tecavilz 
mee'eleelne gelince; Lokarno· 
non hakomden dO~tDğQ, fakat 
yerine yeni bir Lokaı·ao'nun 

kaim olıcağ•nı eöyllyebllldm. 
Yalnız yapılıcık mdzakere· 

terle ve .erilecek kararların ulos· 

Amerika Matbuatı 
lngiltereye Uygun Gidiyor, Fransa ve 
Almanyanın Anlaşmasını istiyorlar. 

Vıelngton 4 (A. A) - Amerika matbuata Avrupa durumunu 
lngUtz gôrOşOne nazaran tablll ve tesbit etmek hlyadındıdır. 
Bu 9oretle Alman barıt pJ&nı gazeteler tarafındın iyi karıılan· 
maktadır. Vaeiogton Peni gazetesi diyor ki: 

Almın teklif lerl reddedlllree bir h4tA irtikap edllmlo olacak· 
tar. M. Bltler"tn eamlmlllğlndeo oiipbe için hiçbir sebep yoktur. 
Franea'nın gene menfi bir harekette balonmaaı beklenebilir. 
Bununla beraber Franaa devamlı bir bar11J temtn t>tmek istiyorsa 
Avrupa uluslarının mığhip diye ikiye taksimine nihayet veril· 
meıl lazomono anlımılıd1r. M. Bitler mGzakereye amadedir n 
azıcık htıenfl niyet bb tarzı bal bnlmağa kAf ldlr. Fransızların 

erkAaaharblyelerl aneında mftzakerelere batlanmaeı hakkındaki 

arzularına geUoce, M. Hhlea de bunu reddetmemeli ve istekle· 
rlnln hakhlığma gOvenerek Fransızların geçici bir nilmaylt ma· 
hlyetlnde olan bo arzoeooo tatmin etmelidir. 

ltalyan'lara bakılacak olnrsa 

Yeni Mevkiler Aldılar. 
Zaferler Devamdadır! 

~~~~---~-------~~-Romı, 4 (Radyo) - Birinci konetlerl sarp dığlar arae•nda 
kolordu cenuba doğru ileri yolsuz ve tahlıt kovvetlerlle 
hareketine başlamıştır. Bu kol· mClcadele ederek mCUhlt bir 
ordunun bir fırk111 Keeadezbot alunda llerlemeğe çalışıyorlar. 

mnkllnl almıttır. İmparator kovvetlerlnlo mığ-

Tıyyare kanetlerl dığh ge· hib oldu~a harp kaeırgıh bir 
çitlerde Babet kuvvetlerini çok havada yıpılmııtır. Erltrell H · 

zarara dGşGrmGtUlr. kerter, aekerdeo koronmağa 
çalıtırken Habeıler ofak bir 

Binlerce sll&h, mitralyöz, 8 
zafer kazanmıelar ve baularıo 

top ltalyan'ların eline dtıomilt· batınr geçen ltalyan zabitleri 
tftr. ltalyan z.ylatı 40 maktol ile makabli t11rrozı geçmfo· 
ve mecrobtan mGrekkeptlr. terdir. 

Necaıl'nln henQz ordu ba· Asmarı, 4: (Radyo) - Ital· 
ıındao ayrılmadığı, b111 haber· yan orduları, Habet'lerln rtıc'ata 
tere göre de Deeele'ye döndGğfl azerlne Aekarllerle birlikte Ko· 
ınylenmektedlr. ram kaeah111 istikametine doğru 

Gobela kabileleri ltalyın'larla ilerlemekte denm ediyorlar. 
birlik hıekeı etmektedirler. Bu kasabanm da legali bekle· 

En son resmi habere göre, nlyor. 
üirlocl kolordunon giriştiği ltalyın'lar, bu mıntakadaki 
harp te tam bir zaferle nihayet Tana ğOlft eablllerloe varmıtlar 
bolmuıtar. Necaol Bıbeı kov· ve göle müteıddld mototbotlır 
vetlerl. tayyare bombardıman· atarak leletmeğe baelamıelardar. 

ları ahında gayrı mtnıazam 80· Kral Zogo 
rette kıçmıktadır. 

Adlı·Ababa 4 (A. A) - Bu 
nbah, erkenden Dredna 6ze· 
rinde uçtuktan ıonra ltalyan 
açıkları Ctclka'yı bombardıman 

et mitlerdir. 
Ietınbol 4 (nıel) - Babe· 

ılıtan'dıkl harpler bıkkındı 

borayı gelen haberlere göre, 
İtalyan'Jarın harplerde kollın· 
dıkları ateı UÇID makinelerin 
alnlerlnl Babeı kanetlerl ee· 
mHI his llat zannederek kaç· 
mıılardn. 

Aemıra 4ı (A.A) - Asyangi 
gölCl bôlgeelade ltılyıolar mftş· 
kil oeralt ıltında yav•t yavat 
tekrar lletlemeğe bıılamıılardır 

Aemara 4 (Redyo) - Aş· 
1angt gala mıntakaaında Italyan 

Romaya mı 
davet Edildi? 

İstanbul 4 (özel) - Roma· 
dan gelen haberlere göre M. 
Moeeollnl, Arnavutluk krala 
Zogo'yo' Roma'ya dnet etmiştir. 

Kral akademide 
Roma, 4 (Radyo) - Alman· 

ya'nın bakaolarındın M. B•ne 
Frank, Roma ııeflrl ile birlikte 
bngGn halya kılı akademisini 
ziyaret etmlıtlr. 

Borada Ayandan •e akademi 
relıl M. Markonl t.rafından 

8e14mlınmıtlardlr. 

M. Von Hane Frank, Alman 
akademisi asHından •e Alman 
fıçlstlerl relılerladendlr. 

lar eoayeteıl kadrosunda 
ıarttır. 

Avrupa ıolh e&Hlarına lılt 

taarruı vokoı geldiği zınınoı 

Çekoelovakyı b1&lret ve du· en· 
dişlik: gôııtermlıllr. Roma pco 
tokoUarını imza eden devletletı 
kendi aralarında muahede yap· 
mışlardır. Maamaflb Çekoslo· 
vakya bu gibi muıhedelert 

aleyhtar değlldlr. Yeter ki sol• 
ha hadim olsunlar! 

lolKftçük ltllAfın sulhun mO· 
dafaa ve muhafazası hakkındaki 
eareılmaz elyısetl değişecek de• 
ğlldlr. Fakat hadod ve toprak· 
lırımızın emolyed için her fe· 
dakArhğı yapacığız. 

w Hodutlarımızın müdafaası 

fedak4rlığa ihtiyaç gösterdiği 
anda Çekoslovakya balkı bO 
ihtiyacı sevinerek kartılay•' 

cıktır. Ve hakkımızı, hakları· 

mızı kabol ettirecek ve yapıt· 

rar.ak kuvvete malik bolonmak• 
tayız. > Demlttlr. 

M. Mussolioi'nin 
Nutku 

Çocuklara neler 
söyledi? 

Q 
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Roma, 4: (Radyo) - Bılil• tn' 
teıkllAtınan onuncu ıenel def' r 
rlyeal dolıyıelle btıyGk tezahO· 
rat yapılmıo, 50,000 geoÇ 
Kollze'de toplaomıo ve resmi· 
geçit yapmışlardır. Sonra V •· n 
nedlk sarayı önflne gidere~ 
Doçe'yl alkıılamıelardır. 

Roma, 4 (Radyo)- M. Moe· 
sollol, Venedlk sırayı bılko · 

nanda Ballla teıkU&tı bayral'.D• 
mOnasehetlle bir nutuk lrad 
ederek: 

- Bo teoekkal, bahara ben· bt 
ır.lyen bir ıeoekkdldftr. Teşek· oı 

kaller bet milyon azadan mO d 
rekkeptlr. BGtftn İtalya slzlO d 
net'e ve babtlyarhğınıza: lotlra~ 
etmektedir. Bu ilk on ıeotı 

baynmı, doğa Afrlkı zaferUt 
bir zamaua düşmektedir. Baya~ 
kardeş ve arkada1l11ınız mille' 
uğrunda bugOn (kanlarını dok· 
mektedlrler. ~iz de yarın, ••' 
tanın ihtiyacı karşısında kani•· 
rıoızı dökmeğe hazırlarıınız! 

Demle ve "Hazırız!., selAOJ' 
ları ile mukabele ' görmüotOr. 

Toprak ltalya'nı~ 
Su da logiltere'nin 

Olacakmış. 
Roma, 4 (A.A) - Cfornale 

Dltalyı'da M. Gayda eıkl logi· 
lfz.Itılyan anlıımılarıadao bab· 
&ederek diyor ki : 

0lngllıere'nln Tana göhl oze· 
rlndekl hıkla1'1 yalnız gölftO 
euyonı, halya'nın hakları le' 
bdttın araziye alddlr. ltalya; bO 
hakları, ıncak İngiltere ue 
kendi arasında Habetletıo'ııı d 
dılr esaeen mDnaelp aodl11tdJ•' 
lar dairesinde münıkata ede' t:ı:ı 

blllr. le 
Almanyada Af 

c 
Bertin 4 (Radyo) - Naayo· 

• 
nal 9osyalletlerln lntlhabetllll 
kazandıklart muvaffakıyet do' 
layHlle hıf lf cezalı elli mahbo• t:ı:ı 
af fedllmlıtlr. 
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Dünyiının En Meşhur 

Kalecisi Anlatıyor 
•f Okurların Dilekleri ' 'ltalya Sefiri Ingiltere'ye Adis-Ab:ıha 
c.e.P. Asansör ocağı v Oon Bombar-. 

Geçealerde c. 8 · P. Aeanıör 'f eminat erdi. dıman Edı.ldı·. 
ocağında zehirli gazlar bıkkın 

~~~~~~~~---

Tehlikeyi ~muhae~imler karşısında geçirdiği 
en heyecanlı dakikalar nelermiş? , 

... 
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. Srambonela çok nazik ve 
leYlmlt bir muhaclmdlr. 80 
oyuncu ile kareılaıtığım zaman
lar en bdydk znklm ayakları . 
Da Jr.apıD1p topu ılmakt1r. Her 
•aman kıbma dokaomadın Oa· 
tGmden atlamııtar. Şiileri çok 
kanetll ve ayni zamanda ma· 
hlrane n karnazeadır. Top 
ıyıgınpa dolaıırken kale daima 
tehlike geçirir. Bdcamları ani 
Ye çok ıeridlr. Topa ayağına 
çbUemlo gibi idare eder. Ani 
karar nhlbl olda~andan ıtıtaoa 
kat'lyyen belli etmez. Bu oyan· 
canan tGt zamaaıuı teeblt et· 
IDek. lmlı:Anıızdır. Ben ba oyan· 
cuaan birçok ıtıtlerlnl tuttu· 
Aum halde diyebilirim ki ıanı 
Yardımı ile onan kar1111nda 
gtızel oynamıeımdır. ŞGtft top 

il• Qaermlel kadar konetlldlr. Be· 
reket verelo ki, onun ayağın 
dan çıkın toplara vdcatlı ma. 
lı:ıbele etmlılmdlr. 

Meaça 932 ıeneelnde Mili 
lloda Itılya milli takamı ile 
Y•ptıgımız maçta bu oyunco· 
lluo hanı yldlrdlğl enf eı bir 
gol6 kat'lyyea aautamıyacağım. 
'1ıdafllerlm ba oyuncuya pek 
iyi tanubklarıadan top ayağına 
gelir gelmez her lkleloln de 
' ,lllıkaeına dlıGyorda. Mahirane 

yere yuvarlandı . Do nzlyette 
ben top ftzerlne dfteeceğlm yer· 
de onun benden evel dDemeıl · 

le kurdoğo köörft ftzerlne dOe· 
Ulm. Memça bu bareketlle topa 
benden kurtarmışta. Ben Dze. 
rlnden kalkarken ve mlldafl· 
lerlm kaleyi kapatmağa koşar · 

keo yattığı yerden ıüt çekti. 
Ve top boı olan kaleye gire· 
rek ağlara taluldı. Meaçanm 
bu golD kadar kllılk ve gayet 
tabii bir gol taeavvor etmlyo· 
rom. Bu goltı biç onutmıya· 
cağım. 

Konem: Almanya'nın futbol 
yıldızı namını ıaııyaa ba oyun· 

canan bir Brltanyaladan farlu yok 
tor. So~uk kanlıdır. Vtıcud ha· 
reketleriode eıl yoktur. ze,k 
verici manevralarla en mablra· 
ne markelerdeo kortulur. ŞGtil 

çok kuvvetli ve lıabetlldlr. 

Üau en, orradan ve yerden çek · 
tlğl şiltler daima kale lııtlkame· 

tini tutarlar. Manana kabili 
yeti ve oGt kudr.,tf noktai na· 
zarından dünyanın en oyun 
zengini futbolcftlerlndendlr. Fa· 
kat maatteeHGf onunla çok 
ender karellıoıyoruz n onan 
içindir ki bu yıldız için tam 
f lkir edlnmlı değlllm. Bu 
oyuncuya karıı 
ÇDnktl kaleye 
hep direkleri 
olmootar. 

ıanıım çoktur. 
çektl~I oGtler 

yat.yarak uut 

Sona Var -

eD' hlr ıarette marke ecllleo bu 
oyuncunun bızan hiddetinden 
dudaklarını yldlğloi görüyor· 
dom. Her akınında ya ben Motör cinayeti 
Yıhat mtıclafllerlm engel olan· Bddaverdl motörlnde tGccar 
'- zakhlle hepimizden intikam dan Cemal n Halil ile Receb 

' 

da bir lı:onferanı Hren mual 
Um A. Ôstarhan'dan bir mek. 
top aldık. Bandı ocaktaki faa. 
ltyet ve yeni idare heyetinin 
aldığı neticeler takdir edilmek· 
te ve ıanlar ıôylenmektedlr: 

Üye 11y11ını eeklılne göre 
2 mlılloe çıkarmıılardır. Bina 
400 liraya Htın ahoıp tıpoıu. 
na da çıkarmıelardır. Ocakta· 
bir okuma odaıı açmıılardır. 

300 e yakın kitapları •ardır. 

Bunların birçoğu balkı yaraya· 
cak cıerlerdlr. Sık ıık konfe. 
ranelar ve f'ğlenceler ltırtlp 

edilmektedir. Buraya yakın 

bir okul yoktur. Çocuklar.o 
bir luem1 Necatlbey okuluna 
bir kHmı dı Doattıpe okuluna 
giderler. Bo ıeb.,ple yakınla 

rında bulunan tiyatrodan biri· 
ılnlo okul ballne konulması 

için btıytıklerlmlze bııvurmuı· 

lardır. BalklD ıağlağı ile de 
çok ilgi göetermeluedlrler Bir 
baııa bakım e'i ıem11~lard1r. 

Doktor Kemal Akgtıdn ocağın 
fabd doktorudur. Haftada bir 
kere gelir, yokeul olan haıta· 

ları muayene eder, ocakta p•· 
ra11z olarak bu yakeallara ille; 
nrlr. Candan ydrıckten çaht· 
ma bôyle olar. 

M. Ô::tarhan 

Doğru Değil 
Sıllbll'dtı Milat pap cadde· 

ılnde bakkal HDıeyln oğlu 

Reıat Uygar imzala bir mektub 
aldık. 

Bu okurumuz, Kolala bir 
bayanla nlı•alHnmıe ve eTlenme
ıioe mGtulllk btıtDn muamele· 
yl bltlılb Salihli evlenme dal · 
rteloden muamelenin tekemmftl 
ettlrlldtgt n olklha mani kal· 
madığı hakkında bir veılka 

almıştır. Bu vcılkı ile Kola 
evlenme dıireılne baı•urmaı, 

fakat bu daire, yeni bası evrak 
lftzomaou ileri ıGrmdo, bu 
yilzden oallbliye yıldmm tel· 
graf lar çektlrmle, nlh•J et yeni 
çU t i aabıb ıaat dokuzdan ak 
ıamın ıaat altHına kadar bek· 
leterek alkAhı luymıflır. 

Diğer bir evl1ınme dılreelnln 
ıyni gGnler içinde verdiği bir 
nılka mevcad oldogu halde 
bn kadar kartulyeclltğin tatbiki 
doğru dcglldlr. Baıka ntlındat · 
larda tekrar edilmemelidir. 

•ldı, fotbol tarlblala tlmcllye kaptanı ôldClrmek ve paralarını 
lı:ıdar kaydetmecll~l bir goll g11betmekle masana Oıman Jandarmanın teftişi 
••kamına kazandırmıttar. İkinci kaptanla Çfplnoz Ahmed'ln Kasalar jandarma teıldlltını 
deYrenln 15 inci dıklkaeındı muhakemelerine dan A~ırceza · teftlıe gltmlt olan •llAyet jın · 

••· '-•nlen Sandaviç gibi iki mG · da devam t'dllecektl. Rlze'de darma kumandanı blabıp L6t· 
l•· dafHn ortatnıa dtııta amma bulunan bir pbldln tfıdeal fi Baykara Ôdemlt'tea d6D· 

IGt zamanı gelmlotl. Anide ka· ahamak için yezllmıe olan ta · mDıttır. Bergıma, Foça •e Me· 
IO' 1ecten fırladım ve ayaklarına llmata cevap gelmemlı oldu· nemen jandarma tetkllltı da 

lı:ıpaaarak topu almak lıtedlm. ğaodaa muhakeme, bıoka bir teftiş edllmlıtlr. Yana, dlger 

~~l~o·r•a•e•s~l•h•l•y•an•,~•be•a•d•e•a~e•v•el~~~~b•ı•n•k•ı•lm•ı•ı•ıı•r.~~~~~~~kıza~ra ~hlte ~d~k~. 

CASUSLAR A~ASINDA HARP) 
gi· Pd.Ghlm bir una olmaıtar. 
b• delllekıedir. 

..,. Tethiş Teşkilati 
O' 8o tafıllattaa eoara tebar 
il' ~•baıa ElHngreDe dônebiUrlz. 
blJ •dam Çtçerla ıalkaedından 

11, btıkı, eatellcee aentı beubına 
'• ~'Çok cinayetler n ıalkaıtlar 
1
• "'bı bısırlamııh. 

de' Bo caıaıan hangi millete 
~e11ıub olclatn mahlm de~ldir. 

1111 •ıkıa lneçll oldoğaau 
'-dırır, fakat elindeki hG•lyet 
eeldanında Romınnb olarak 
1Geterttmı1u. Bı• samanlar 
tııı11dlyah n Pol Ghrdın lı · 
-.Sle çalıfhlı g6rllm01UI. 

llotkon •uyoa•cla tatal· 

doğa zaman, ilk lfadeelnde 
So•yet Ruıyıya bir tethlı ko· 
mheıl teılı:U etmek Ozere gel· 

. dlğlnl aöylemloıl. Fakat uzan 
bir zaman ctlrftm şeriklerini 

ıöylememekte ıerar etmletl. 
Batta ıonlarcla Raıyaya hiçbir 
köttı makutla gelmediğini id· 
dlıya baılamııu. Maamaf lb, 
Gepeo kendlılne Çlçerln aley· 
hindeki ıaikaıdı tafıllAtıle ıöy· 

letmtık kolayını balmaşto. 

Suikast nasıl ola.:aktı? 
Caıuı Elvengern ıu izahatı 

Yermlıtl: 

- Rlley ile Çlçerln'I iıtıı · 

yoact. katil kırarlaıtırılmıetı; 

lak•• •••ne• umı•da lıt1ı .. 

yonda o kadar çok poUı vırdı 

ki; böyle bir har,,kete teıebblı 
lmkinı yoktu. Ba planı terk 
etmek en dogru bir bareketd. 
Fakat Çlçerln'ln Pal11 oteline 
lneceglol haber almıı bulana· 
yorduk . 

11 Daha ıoora beraber gelen 
Llt•lnof ile Mıkılm Gorgl'nln 
bir paaay.rda bir loca kini•· 
dıklaranı n Çleerln'I bu locayı 
bir oyan aeyretmek ftsere dant 
ettiklerini öğrendik. Ba e•• 
6zerlne kardugamas plla da 
tathlk edilemedi. 

"Kuarımızclan Yasgeçmlı de· 
glldlk Ye Çlçerla'ln Cennre'ye 
gideceği bıberl bizi çok ınla· 
dlrdl. Banan Gzerlne ciddi 
tedbirler ıldım, elim altındaki 

•••ıla n caeaılan llllıyoaı 

yerleıtlrcllm. Ba defa Çt~rln'in 
brlaı.._ lmMIH yokta. Fakat 

~~~---------~------~--.,.,.-

Habeşistan' da logiltere meoafiine hizmet ede· 
cek. 13 ler komitesi de toplanmak ft7eredir. 

Londra 4 (Radyo) - ltal· 
yanın Londra ıeflrl M. Grandi · 
oto hariciye mDıtetarı M. Van· 
attarla yaptığı dGnkcı mClllkatta 
Habetiıtandaki logtllz menafi · 
ine ,bGrmet edileceği hakkındı 
nrdlğl teminat iyi bir teılr 

baıale getlrmlıtlr. 

Hu mlllkaua onGçler komi· 
teıl davetinden de baheedll 
mektedlr. 

Mornlng Poıt: 
ltalya askeri harelı:Atıoa nl· 

ha yet v ernaeden eulh mGzakere 
lolne yaoışmıyacakllr. Beıler 

komlteslalo projeıi lf laı et · 
mlştlr. 

Taymlı: 

İtalyanın zaferinden ıoora, 
vaziyet değltmlıtlr. Yeni m6· 
zekereler zaruridir. Demektedir. 

Londra, 4 (Radyo) - Ce· 
oevre'den al1D10 haberlere göre, 
M. Madaryaga, OnDçler komi· 
teelnl Çarıımba g6atı Cenene'de 
lçtlmaa duet fikrindedir. 

M. Madaryaga, bu haıuıta 

M A veaol ile bez1rladığı raporu 
onGçle:- komlteılne Yerecek Ye 

Iıalya Babeo mee'eleılnla eon 
ıaf balarını izah edecektir. 

OnGçler komlteıl, ba rapora 
iyice tetkik etlikten eonra, 
M. Madaryal'a ve M. Avenol'e 
nrdlğl veklletln dnam nya 
ademi devamı hakkında yeniden 
karar verecektir. 

ltalyı bClkômetl, Cenene'dekl 
mGmP-Hlll vaııtaılle M. A veaol'e 

rlni yalanlamakta n ba gôrGı· 

menin molla\ ıarette normal 
mabiyetiol teyld etmektedirler, 

Roma, 4 (Radyo) - Son 
uı;oaoda ltalyaalar'ıa Tana göltı 
bavallılnde elde ettikled bDydk 
saferledn lagllls ef kir• ama· 
mlyeılade iyi kıqılaamım•ı, 

burada hayretle k.reılanmııtır. 

İtalya ef klrı umumlyeıl, Tına 
gölfl havallılodekl hakların tık· 
ılmi meeelesl Gıerlnde lnglllz· 
lcrle aalaıma yapılacağı n biç 
bir ihtillfa meydan verllmlye· 
ceğl kanaatındadır. Yalnız Ba · 
beolıtanı Sodan'dan Tarabloı· 

gırbe bağhyacak bir yo' lnıa· 

ıına loglllzler'lo munfıkaı et· 
melerl şart olarak ileri ı6r6le· 
cektlr. 

Parlı 4 (Radyo) - On içler 
komlteıloln toplınmaıı, var.i· 
yetin lnklpfıoı göre deHm 
edecek komite onıeklzler ko 
mlteıidln mukarreratın• göre 
hareket edecektir. 

Oo6çler komlteılnln mdza· 
kerelerl ve makarrerall alaı· 

lar ıoıyeıetlnln kadroıa dahi· 
llnde ve Cennre'de olacaktır. 

Ceneue, 4 (A.A) - 13 ler 
komlteıi ayın eeklslade topla. 
nacaktır. 

Ceneue, 4 (A.A) - Zecri 
tedbirler komlteel, 13 ler ko· 
mheelaln lralyaa·Hıbeı lhtillfı · 
nı maıllhaoe ıurette hal için 
earfettlğl meaal devam eulgi 
mftddetçe toplınmıyıcaktır. 

paıkalye yortolarındın ıoora, T . G 
onClçler komlteelae murabbaı- ay mıs azete-
larını göaderecegını budırmııttr. sinin Ukalalığı .. 

Roma, 4 (A.A) - Sellhlyet· 
tar mahfiller, Iaglli• bGyGk lngilterQ Ne Yaptı Ki .• 
elçlılyle M. Su,lç ıraıında YU· Londra, .C (Raclyo) - Tay· 
kabalan görGımenia Tanı hu· miıı gasetetl, General Staraclnln 
suıadakl lngllls menfaatları motôrltl kanetlerlnln Sıma 
meıeleılae taalluk ettlil babe· g6ltlne vardıklarını yızmıluadır. 

1 Borsada 1 
Taymlı bu mtlnaeebetle Ne· 

O ~am satışları: 

caıl'yl teakld etmekte H ba 
lıte kıblllyd g61teremecllti11I 
16ylemektedlr. 

Ç. Alıca K. S. 
290 K. A. Klz. 10 25 

K. s. Von Ribenirop 
!~ 50 Loid Corç'la konuştu. 
ll Londra, 4 (Radyo) - Alman 

251 Osım kara. 11 25 
17 Ş. s. Galip 11 

9 it. Alyotl 12 50 
8 Şıalık •· bl. 13 
4 K. o. Mehmet 14 

579 BaıGnkll utıı 
50~552 Dcınktl yek6a 
503131 Umum " 

Zahire ıaıışları: 

12 50 
13 1, 

murahhaıı Von Rlbentrop ba· 
gGn liberal relel~rlnden Lold 
Corç'la bir mDllkat 71pmııtır. 

Londra 4 (Radyo) - Alman 
baı delegeet Voa Rtbeatrop'aa 
Latd C.oro'la yıpıııı ınlllkata 
btlyClk ehemmiyet • ( rlliyor. Da 

Ç. Onei K. S. 
1103 Buğday 6 50 
200 Arpa 4 25 

5 Kumdırı 4 25 

K. S. mtlllkatıo, Luld Corç'un ılya· 
7 75 eal f lkirlerloe lakayd kalmıyan 
4 25 Bltler'ln emrlle vukubaldugo 

4 25 söyleniyor. 

naeıl elda, bllmlyorum, Çlçerin 
ba trene binmedi."' 

• • • 
Baodan biraz ıoara yhbaıı 

Elveagern Pıdı'ıe oarbk tlıraf· 

tarı tet~kkGllerle mleuebet 
teıfı etmlıtl. Prem Klrll, ken· 
dltlal geae Çlçerla'la kııllne 

memur etmlıd. Ba defa da ba 
tewebblıCla maYaf fak olmuına 
Fraaııs ubıt111aıa bir m6dıhı · 
leıl ıebeb olmaotar. 

Gepeo ve 
Entelicens Servis 

Gepeo, elde ettlgl nalkalan 
lıtlnıd ederek entellceaı eenl· 
ıln doAradın doAtaya Ingllls 
hartelyeelne merbut oldaAa n 
reıını emirlerle ureket ettlllnl 
iddia etmletlr. 

İngllts bulclyetlala emrlle 
B111ya'dr ;rtı'ıp Drlaploftlld 

idareıl altındı bir teıklllt v6· 
coda getlrlldlll ileri ıtlrllmekte 
idi. 

SoYyet Rueya'nın, laglllz 
meaaf ltnl 81acllıtlında n ouk 
şarkta bozmak için çahıbAıaı 

lnglllsler, ne pahuına olana 
olaan boltnlt Raay8TJ yıkmal• 
asmetmlı görlnGyorda. So•yet 
Raıyaaıa tetade n dıt1ada 

lagllt. caıaıları baftlın ba" 
Ruıyı aleyhine çabımıktı idi. 
Raıyı hlkftmetl, bir tırıhao 
yeni r~jlml 11tlımlaıtırm•Ra 

eabtırkea beri tlınf ıan ela mtl· 
temadi bir hatp lelnde gibi 
İngtlla cuaı teıUı.ıı ile ot· 
raımak mecburiyetinde idi · 

Dandan batkı Almayı, Le. 

hlıtan •e ÇekOllo•ıkyınıa glıU 
ajanları, en palı faaliyet •hı· 
anı So.yet Ruya'tla lellı et· 

- Sena ,..,. -

••••• 
- Başı 1 inci sahifede -

lınmalarıoa atfediyorlar, 
Royterln Adlı · Abıbı'dıkl 

mohıblrlnla haber aldıtıaa ıG· 
re, ltılyaolır Goadar t11rrq. 
zanda alu mıklnalara kolla•• 
mı1laıd1r. 

İmra .., Ayelu ayol samaadt 
bir meydan mobarebeılnde Ha· 
bet'lerln dan •aslyetlnl de g6ı 
önande tutarak mukabil ... ,. 
rusa geçmeyi lıtemfıler Ye lhtl· 
yatları eallm bir tekilde tatmayı 
tercih etmleler Ye Gondarı kendi 
haline terkederek monınam 

ve bayak saylıı Yermeden ricali 
temin et mitlerdir. 

Bununla beraber ayni gece 
lmra'aan llı:I generali tef lerinia 
emrine ltaatııshk yaparak aıka· 
rllerdea mltewekkll dan ltal· 
yan aol cenahına birkaç baıkı 
yıpmıılar ve Aıkarllere bGylk 
zayiat verdlrmiılerdlt. 

Söyleadltloe aııaraa: lıalya 
ileri hareketinden enel hna 
bombardımanı yapılmıt ve uçak· 
lar gaslı bomba ile mayi ha· 
llnde all'IV makineleri atmıtlar· 
dır. Ayal zamandı plyıdenba 

ônGnde ytlrGyen lıtlhkAm a•· 
kerlerl ıln maklnelerlle ylrO · 
yordu. Gökten dlten .. yer · 
den atllaa ba alnler 6nQnde 
apt•ll•t•n Habeı plİtarlan e• · 
nll mtltblı bir korka telnde 
donklamıtlar we eonra ininde· 
ki artadıılarınıa m6thlt bir 
ıorette yandıklarını g6rtlace 
korkunç bağrıımalarla kaçıı· 

maya baolamıılardır. Buna, 
Habeı k11mı kGlltılnfn kaçmaıı 
taklbetmfıtlr. e.b .. ş lrıtıaıb ••. 
cık alev mt>nıillndea dı .. rı 
çılunca toplaaabllmlılerdir. MI· 
barlplar geri dönerek ltalya•· 
lıra bacam etmek lıtemltlerae 

de ıeflerl Raı lmra He Ayeha 
Habet 6n kanetlerlatn akıbe· 

tini hatırlatarak keadllednl 
ikna etmlılerdlr. 

Adlı· Abab•, 4 (A.A) - Ba 
eabab, beı ltılyın uçağı, Adlı · 

Abıba Qserlnde gnrtıamlıler, 

ikial ha.. meydaoını bombar· 
dımıa etmlıtlr. Meydan, ale~ler 
içindedir. Bir de B•beı a~&a 

tahrip edllmlıtlr. Uçaktır; haq 
meydanından hiç bir mukabele 
gôrmeatlılerdir. Akalll telllı 

lıtuyona t1ıhrlp edllmemlıtlr. 

Şehir, bacama uınmamııbr. 

Adlı Ababa, (Radyo)- Adle. 
Ababa tayyare meyd•nıaıa ltal· 
y•a tayyareleri ıanfıadaa bom· 
bardımıaı MDllındı Royter 
ajanıı mnh•blrl bir ıfpere Hdca 
etiDlıtlr. Ba alper, kıaa bir ••· 
mand• •ğ•• dolaıa kGfGr ede• 
Hıbet çocaklarlle dolmattar. 

Adlı Abıbı; ba 11bab Ital. 
yan tayyareleri tarafından bom· 
bardım•n edllmlttlr. 

Adlı-Abıba 4 (Radyo) 
Babeı imparatoru; Adlı-Ababa · 

aıa bombardımanını Ulaılar 

eoıyeteıl karama nezdinde ıld· 
deıle proteeto etmlı n ba 
hacftee eserine Adlı-Ababadı 

taccadftlD ıebrl lerkettlklerlDI 
n .. alyetln çok etlıkll olda· 
ğaau blldlrmlıtlr. Ba bomb.r· 
dama ada iç kiti 6lmlft4r. 

Habeşistan'da 

kortuna dizilenler .. 
ldle-Ababı, 4 (Radyo) -

Üç Desyak kllllfDDI dizilmek 
here tlyMe• r meydanını e•k•· 
rılmıı, fakat Desyık bıadtye· 

nla kaqaaa dlsllm.Sni mite•· 
klb halk a,...U pleyıa ha· 
nle gelmlt Te dlger iki ..Ja. 
kdmaa karta• ... llmell telalr 



lfftttHHtf Sayfa 6 
_,._,,.,,, ......................... 1 111 ..................... .. , 

Venizelos Bize Karşı Bal· 
kan Harbini Nasıl Açtı? 

.çoklu. iyi loglllz'ce blUr, fo. 
~llf z matbuatına, bu mıtboıtıu 

Dilli- SaUp da vaeınd• oynaya· 
.cağı role bQyftk bir kıymet 

erirdi . Go~ef.; boynk Bolgarle· 
tau mQrevvJçlerloden, kat 1 de· 

recede komiteci rublo bir mQ 

ınevver idi. 

Yunan teklifini kendi ve 
Bulgarlatın emellerine bir ta 

hakkuk vesilesi ıddeul. Fakat 

Dalgır hftkumetl, Yunanlstan'la 
yapılacak bu tedafQi ittifakın 

bo sıralarda en ziyade Yunan 

davasına yarayıcağmı ve Bol· 

garlstan'm Yunan davaları için 

Oemanlı hOkumetlle barba gl· 
rlşmek mecbnrlyetlode kalıcı· 
ğını teemmfll etmişti. 

Bolgarhtan'ıo Babıa\tye mth 
tacelen barb llı\n ihtiyacında 

değildi; Oamıolı hOkumetlnlo 

de Bolgarletan'a 114oıharb et 
mest ıo sıralarda ihtimal dahi. 

llnde ldl. Fakat Yooanletan için 
vaziyet böyle değildi; ortada bir 

Glrld mee'elesl, hAd bir meı'ele 

vardı. Venlzelos Bulgırfatın'dan 

yardım imzasını alınca, Glrld 

meb'oelarını Yun•n meclisine 

kabul edecek, hu ııoretle Os· 

manlı hDkdmeılnl harb llinına 

icbar edecekti. 

Venlzeloe. Bulgarlıtın'ın em· 

niyet m'.akaveltıııl akdetmek fçfn 
Girld meb'oalarrnlD Yunan mec· 
Usloe ademi kabuHl hueuıun 
dald earllnı kabul etmişti. 

O zaman işlerin iç yftzOnQ 

bllmedfğlmfz. Venfzeloe'on bu 

ıuretle hareketini tenkit etmiş 

ler ve Venlzeloı htlfalun te · 

ferrftatını tamamen mOpbem 
bırakmağr ilham eylemlşlt>rdl. 

Hakikati ıı~ylemto '>lmak için 

IAzımdır ki; Veolzeloı bu ıo · 
retle bart'kette mecbur idi. 
Bolgarların ortada çok yakın 

bir harp veııtleııl bolondukçı 

böyle bir ittifaka yanıomıya · 

caldarı, bo ittifakı ancık ken 
dl lılerlne yaraııın diye kabul 

edecekleri muhakkak idi. Beri 

taraftan da bir Sırp ·Bulgar t'J· 

dafOi ve tecavOzil ittifakı 

mevcutta. 

- 10 -
Venizelos ve Kostantin 

Yunan kanunları mucibince 

ordu başkomındınlığıDJn •eli· 

ahta verllmeııl lcabedlyordo. 
Ro sebeple, Balkan ittifakının 

koroldoğo ıııralarda Yanın or· 

doııu başkumandanı nllaht 
prene Koıtantln idi. 

Venlzelos'ıın ilk anlardın 

Hizans hfik Om etini, yeniden Kostaotin Adlı 
bir hllkDmdarın kuracağı hakkındaki efsane! 

••• 
il ibaren kral banedınanı aevdl· llabdlo bllf m ordu b111Ddl bu. 
ğl muhakkaktır. Bonon için loomaeı, memlekete kıcono 

1909 lbtllillnden ııonra eluerl· e1aıl dahilinde bir bAktmlyetl 

yeti ihtilal erklnından mürek· 

kep meclisi meb'oeaoı vücode 

getirdiği zaman, Venlıeloıı'on 

ilk 1~ olarak han,,dının nftfoı 

sahiplerini darıltacığındın en · 
dişe edilmekte ldl. 

Ventzeloe, b~yle hareket 

etmedi. HattA prene Kostantl· 
nln ordo başknmındanhğında 

kalma11Da da itiraz etmedi. 

Halbuki, mee'ele meclisi meb · 
ueanda şiddetli bir şekilde mft· 

zekere ve mtınakaeı edilen ve 

umumi temayfll velfahtın bae· 

kumandanlıktan nz.Jdaetmlma· 
sı şeklinde tecelJI etmişi! . 

Çok mutaassıp ve euurdın 
ziyade hl111e dayının mftfrld 

bazı mllllyetpenerlerl Koetan · 

tinin 1Jahıından blreeyler oma· 
yorlardı. 

Bunlara gdre, Hizanı bftku 
metinin son hükDmdarı Kos· 

tantln idi. Yeni BIHna hükti· 

metl ilk hDkftmdarı da gene 

Koetantln olacaktı. 

Venlzelos'oo dı bu kanaatine 

oldukça bığ'• olduğunu 11nmak 
hıtah olmıyıcıktır. 

Mecllete en ziyade endlıe ve· 

olacağı endloeııl idi. Meb'oıılar

dın blrhl: 
- Pek•ll.. Vellahd bOyftk 

bir zafer kazınınca, dlktator 

olmaeına kim ve ne suretle 

mAnl olabilecektir? Soallnl ııor· 

moıtu. 

Venlzeloıı, oahal nafozono 

kullanarak bu cereyanların ~ntl· 

ne geçmiş ve nllıhd Koetıntln 

de ordu baş komındanı kıl· 

mıştı. 

Bununla beraber, Prens Koe 

tantln aleyblndeld bo şiddet, 

1897 h..rblnl Etem Paşa ordu· 

suna kareı çok berbıd bir ee· 

kilde kaybdmeel idi. 
Bu ciheti, Bulgar ve Sırp 

hOk-ômetlerl de lb11111 etmlo bn· 

lonuyorlardı . 

Venlzeloıı, gene Vellıhd ta· 

raftarı kalmıetı. ÇOnkQ, Yuna 

nlstan'dı eski fukalann lbtl· 

raeları henftz kuvvetten düo · 

memle idi. Hangi Generali bıo 

kumandan yıpea, ark11ından 

pek çok lhtlraalar uyanacak 

n ord\t zapto r11ptı harp beşla 

mıdın evnl mahv olacakh. 

- Sonu Var -

Yenipazar Köylerinde Yeni Şekle 
Konan Bir~Sulama· işi. 

Çalışkan. Donduran köyünün yavruları ve başmuallimi 

Aydın, (Huııoıi) - Yenip•· Mektebde her hafta mftııa · 

zar kamnnuna bağlı Donduran mereler •erllmektedlr. Mekte· 

köyft, harabelerini bo~ün de bin uçak n kıııl kurumları 

etneıılnde ııaklıdığı Oemınlı ko· şehir mekteblerl kadar çıhş · 
leei, eekl cami ve çeemelerlle maktadır. Öğretmen Iıımıll Er· 
tarih bakımından önemli bir gthen'ln mesalııl takdire eayan· 
yord klJşeııldlr. (280) eTll (930) dır. KöyUller; geçen yıl iç Bı· 
ntıfoıo olan bu köy halin (8000) kınlığındın bir örnekköy planı 
lira 11rf ile modern bir mek· getlrmlılerdlr. Bu pi Ana göre 

teb yaptırmıelardır. il bildceııl mekteblo ırkaıında ıpor alanı 

ancık (400) lira yardımdı bu· önftne Cumurlyet alını, park 
lonmootor. ve inlulAb alanı yapacaklardır. 

KATYA 
geçmiyorsun! 

Kaıya gtıldo : 

- Baometmeıp Hazretleri 
cidden iyi kalplldlrler! Mdeaa· 
delerlnden letlfıdeye çaheaca· 
ğım. Dedi. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-36-
Ellze 11rayınıo bfttOn, ııaatle

rlnln çaldığını dinlerken, im· 

paratorlçe, hllA dönmlyen im· 
parator Aleksandr'ın, Poroaya 

krıhnın nezdinde olup olmada· 

ğını soroyordo· Halbuki bu 11· 

radı çar, Nölyyl'de, kollarlle 

Kıtya'nın belini ııarmııı, en 

meıı'od anlarını ya~amakta idi! 

ÔIOmOn ebedi olarak ayır
mak htedlğl bogilnün ıkeamı, 

Çar ve Katya ebedi olarak bir· 

leımlı idiler! 
Basya 1efarethaaeelaln ara· 

baaa, bftyftk ordu cıddeelnden 
geçerken, hu nzun yol Katya· 

yı çok kıııa görGndG. Tekrar 

. muvakkat te oha· ayrılacaklara 
için Katya mtlteeııslrdl. 

- Katya .. Yarın ıkıım Eli· 
zede hını geleceğine ııöz veri 

yor moıun? Arabayı .sanı ne 

zaman gômlereylm? 
- Fakat, benim de hoşuma 

giden bir harebt için size ıöz 

vermeğe IOıom mu var? 

- Siz mi? Bını ılz mi dl· 

yonun? BllA muziplikten ns 

- Katya.. Sevgilim, nişan· 
hm.. Artık een benlmııln! Beni 

6ldftrmek letlyen bu katlll, ~en 
hına kolaycı ve ebedi olarak 

baboettlğt için takdis edeceğim 
geliyor! 

• • • 
Ellze'de, imparatoriçe Ôjenl 

Poroııya kralının dı imparator 
Alekııandr'ı aradığını hayreıle 

öğrendi. İmparatoriçe, çarm 
nerede olduğunun bir türlil öğ· 

renllemedfğlol belli etmemek 

letedl. Bonon için de kral Giy 

yan'1n yaverine Çar Alekııın

dr'm lmparaıorlçe Ôjtnl tle gö 

rftımekte oldogunu ıöylettirdi. 

Dün Paris'te 
Tayinler ve hırsızhklar Mühim MÜ· 

Denlzll (Husuei) - Uenlıll } Ü 
mıntak111 mQlldye mnfettlşl zakere er ldu. 
Fuat K.Amll Erkan Buna llb•f · •+-11---
lığı Moıtıfa Kemal llçebıylı · - Başı I inci sahifede -
gına tayin edllmltılr. Yeni n 
zlfealne gitmek Ozeredlr. Tlca 

2-MGzakereyl eıı11 olıtrak 

kabul edecek midir? 

3 - Alman teklifine yf'ol bir 

Franıız tekllf 1 mi nrecektlr? 

ret odaeı bıtkltlbl Mümtaz 
Yek.er Ôdemlt ticaret başkfta· 
betine, Mınlea llbayhğı ticaret 
odaeı baeUtlbl Şemsi de odı · 4:-M6zakerelerln Lok:arno 
mız baekltlhllğlne tayin edil· de•letlerl kıdroıu dıhlllndekl 

mlelerdlr. 

Bir suistimal: 
Denizli belediye muhasebecisi 

Nurlddln 480 lira zimmetine 
geçirdiğinden leten el çektlrll 

mit ve tahtı muhakemeye alan · 
mışllr. 

Hırsızlık: 
Geçen akşam gece yar111n· 

dan ıon11 borsa komlııerl Esat 
Kaymakçanan evinin arka dı-

•arma merdiven kurarak içe
riye giren bazı şabıehlr n hal· 
kanın uyanması Qzerine aşağıda 
bulunan bir pa\to ve bir eapkı 
ile bir boyun ıtkm ahp kaç· 
mışlardsr. Ayol gece Kadıköylft 

Ra~ıb'm evine de girmişler, 
fakat borada da ev balkı oyan· 

dı~andan hlçblrşey almağa mo· 
vaf fık olamadan ~ıçmıılardn. 

Ertesi gece bayram yerinde 
kale içinde kadınlar pazarında 

tOccardan Ahmed'fn mağazası-

' nm mahzenini delerek içeriye 

glrml~ln, bfttftn uğraşmalarmı 

rağmen bakkallyenln döşeme-

sini delcmedlklerlnden blrıey 
alamadın ıınuşmağa mecbur 

olmuelardır. Failleri şiddetle 

arınmaktadır. 

Sağlık işleri: 

Pazar yerine köylüler tara· 
fındın getirilip ııatılmıkta olan 

yoğurt çömleklerinin ftzerlerlne 
plı eski bezler örtDlmealoln 
men'i lbımdır. Delikli çınar· 
dıld umumi heli da temiz to · 
tol malıdır. .................... 
İki tarafa da evler döşenecektir. 
Köyde ylme, giyme, temizli~ 

lolerinde köyla çok tltlı. 

Bu köytln bir kanal işi var. 
Geçen yıl Dlreclk köyldlerlle 
elblrllğl yapılauk Yenipazar ve 
Nazlllt'den de bazı arazi eahlp 

lerlnln lotfraktle Akçıydıo bir 

anlıma kanal açılmııtı . Açılma 

törenini o saman yazdığım bu 

kanal ılmdlye kadar kooperatif 

bir olrkeııln elinde yftrfttftlmflş. 

Kooperatif ise bugüne kadar 

teııcll ettlrllmedlğl gibi mGsaa· 

deıl de ılınmamıı. 

Bunu gören kamunbıy yal· 
nız bu iki köytl duğll bilttln 
Ytınlpazar ovaıını ilgilendiren 

bo kanalı köy ııındıklarına mı· 

ledlyor. Bu ııuretle hem bu çok 

önemli le yGrftyecek, hem de 

bdttln köyler fıydılınacık ve 
köy 11ndıkları, iyi bir gelir 

elde ederek köy ııalmaııı olma· 

dan köylerin mecburi mısraf

lars yQrfttftll'cektlr. 

Beri taraftan Qçftnca Napol· 

yon da ııarayındı eodtıe ve 

merak tçlade idi. 

Bu ne demekti? Çarın bu 
hareketi mOhlmdl. Yokııa; Çar, 

gayri resmi 'e veda'• da lftzum 
görmeden Frınııa'yı terk mi 
etmlı ldl? 

Parlı polis mtıdtlrft, lmpara· 
tor Alekeandr'ın kendi başına 

kaçıp kaçmadığını anlamak için 

telAş içinde çıhomıkta idi! Fa
kat, Roıya'nıo Parla ııefaretha · 

neelnln armalı arabaıııuın Nö * 

lyyl'de mQtenzi ve fakirane 
bit nln karoıııında durduğunu 
gördnce, Çarın ıulkaııddan sonra 

Jlk olarak Dolgorokl'ltırl zlya · 
ret ettiğini öğrenmekte arhk 
gGçlOk çekmemlılerdl. Bu ka· 

dar ip ucu elde edildikten soc· 
rı, tahkikat çok çabuk inkişaf 

etmlı ve imparator Alekııandrın 

yokea uloelar eoıyeteel vasltı

ıılle mi olmaııını lıtlyecektlr? 

Bo dört mOhlm 10ılden hiç 

bir cenp verU"'emekle bera· 
her, btıtftn tahminler, Franııa'· 

mn mukabil teklif yapacağı ve 

meııeıenln uloıılar aoayeıeıılne 

havalesini lstlyeceğl merkezinde 

toplanmoktıdır. 

Tahminlere göre M. Flınden 

ve M. Pol Bonkor bu makabli 

teklifi hazırlamakla meegoldOr. 
Bu makabil teklif beynelmilel 

ııaygı ve ııolh eıaelarının kanun 

şekline ahnmıııını ileri ııftre· 

cektlr. 

Londra 4: (Radyo) - Alman 
morıahhaııı, heyete menııop Von 
Vlgof ve diğer ektperter tay· 
yare ile Berlln'e hareket et· 

mlıl,.rdlr. Von Rlbentrop bir 

iki gfJo ııonra gidecektir. 

Londra, 4. (Radyo) - Von 

Rlbentrop bogiin M. Eden ile 

yeniden hariciye dılreılode: gö· 

rftşmftştftr. 

Bo gôrüımenln Ren meı'e· 

lesi etrafında olduğu ve I ... Abey 
hakem mıbkemeııfne ald bo· 

londoğo anlışılmışhr. Almın

yanın verdfğl muhtıra haricin· 

de hiçbir taahbftde glrmlyeceğl 

tahakkuk etmle oldoğoodın va· 
zlyette hiçbir tebeddftl yoktur. 

Londrı 4 (Radyo) - logl. 

llz bava bakanı bir beyanatında: 

Avropa'dı bir uzlaşma elde 

etmek için elden geleni yap 

mak lbımdır. ÇOnktı hu iki 
tarafın noktal nazarlar1 ar11ın· 

da derin ve korkunç bir oço· 

rom vardır. Demiştir. 

Parla 4 (Radyo) - M. Flan · 

den hariciye dalreıılnde bogDn 

akıam Gzerl İtalyanın Parlıı 
ııef irini kabul eımlıtlr. 

M. Flanden bogOn, k•ra, 

deniz ve hava bakanlarını ha· 

rlclye dalreıılnde kabul Qtmlş

tlr. Alının haberlere göre, M. 

Flanden Franea'nın cenbi no 

tae•nın metnini ya bugftn yahut 
yarın M. Saroya nrecekllr. 

Londra, 4 (Radyo) - Tay· 
mlı, M. Eden'ln Avam kama· 
raeındakl dOokO beyan1t1Ddan 

bahsederek : 
11ErUnı harblyeler temasla· 

rının terkedllmeıl daha iyi ola· 

cakll. M. Eden'ln dediği gibi, 

bir ozlıoma Qmldl henüz baki· 

dlr.,, demektedir. 

ııevglllııl Katerln Dolgorukl ile 

f'n meıı'od saatlerini yaııdığı 

aalaşılmııtı. 

Sen Ceymle ııokağı, Çar ile 

Katyı arabadan indikleri vakit 

tımımlle tenha idi. 
İmparator Alekııandr ktıçük 

bahçenin demir kapaeanı iterek 

açtı, Katyı'ya o gOn yol nrdl. 
Katyı; yabani yıeemlnlerln al· 

tında durdu, çiçeklerin koku· 

larını d• hı lyl hleııetmek için 
adeta burnuna havayı kıldırdı. 
Bo kokular ona .. ftçilklük ve 
aile yordu Tleplovka'yı hıllr· 

lattı! Ve : 
- Rosya'da yabani yasemin· 

ler ağoıtoetan evvel açmazlar; 

hatırlayor muıon, bize ilk gel. 
dlğln zaman yaeemlnlerlmiz 
hep çiçek eçmıı,IRrdı! Dedi. 

Çar mınıb bf r tnırla : 

- Çok eevdlğlo Tleplovka· 

raris'te mi? 
Brüksel'de mi?. 

Londrı 4. (Uadyo) - Frıoll 
mıııllhatgftzart, Joglltere dıl 
bakını M. Eden'I ılyareıl' 
Frınııa hOkumetlnla LokıroO 
devletlerini çırşımba gGnft lçlO 
BrOklel'de nyı Parlı'te bir 
toplantıya davet ettlğlnl bil 
dlrmlıtlr. 

Bo teklif M. Eden tarafıO' 

dan kemali dikkatle tetkl~ 
edllmlettr. M. Eden; Frınıı• 

maıılahıtgOzarlle davet ett1A1 

Belçika bftydk elçisine, kerırll 
sinin 13 ler komitesinin Ce 
nevre'de cuma g0n11 yapec ·~· 
lçtlmaa çağrıldığına nazarı JlJ' 

kati celbfllfmlt ve Lokarno def 

!etlerinin içtimai faydasız ol• 
• cağını, 13 ler komlteıl toplaO 

tısında alAkadır devletleri• 
morahbaelarmın noktai nasır 

teatisine fıraat verlleceğlnl ı(ıf 

lemhtlr. 

Londra, 4 (Radyo) - M· 
Eden ile M. Rlbentrop araeıo· 

dakl ııon görüemeler hıkkınd• 
deveran eden ıaylalarda erkl01 

hİrblyeler araııındakl görGenıe 
lerln, Ren m1Dtıkaııında lat1b· 

kamları karo• bir nevi muk• 
bele olmıyacağana kıytedlyorlır· 

M. Rlbentrop'on dftnktl g6· 
rOşmeııl; ııırf hOkumetloln erk• 
D1barblyeler ar1e1Dd1kl görfte· 

meler hakkındı :Alman not•' 

11ındıkl noktal naztrın ıçıkç• 

izahı içindir. 

Bordo 
Zabıtasıoın eline ge· 

çen şebeke .. 
Bordo, 4 (Radyo)- Borad• 

yakalının bir şebeke hıkkıud• 
zabıtaca malumat verilmeme~· 
tedlr. Yakalın anlar araıuıd• 
önemli ıahelyetler mevcut ol 

doğa ve bazı c11oıların da elt 

g~çtlğl aöylenlyor. 80 caıoelıl' 
rın biri Franııız ordusunda çJ' 

hştığı için bir çok değerJI ef 

rakı çalarak yabanca bir def 

lete satmağa teıebb6ıı etmlıd· 

Aliriçi 
Bugiln gömftldn 

Roma 4 (Radyo) - Vef•1 

eden Italyan generallerlndell 

Allrlçl'nln cenaztı töreni bog411 

yapılmıohr. Franeız ordoeo .,,. 

mına Pırle':en gelen zahide' 
cenazede hazır bolonmoılardıt· 

Kral Manevraları 
Takih Etti. 

Brftkııel 4 (Radyo) - Kr•1 

Leopold, bogftn doknzuoc0 

lırk oın manevralarını takl~ 
etmle ve mftteıklben mubtcıll 
alaylara bayrak vermletlr. 

ya yerleotlğln zaman da geo' 
bu çiçekler açmıe olar.akl11' 

Fakat gelecek ııene! Sanı b" 
dize etmek üzere oraaını 111•1~ 
alacağım. Dedi. 

Ve Çar, elini ozatırrk 1>
1' 

111tlkım yıııemln kopardı ve 1'' 
terln'e hediye etti : 

- Madem ki, ıevglll Kı•1' 
bu . çlçeklerl çok ııevlyoreofl~ 
dGğftnftnde de ıana bonlard• 

bir demet vereceğim! Dedi. 
Ortalık artık kararmı,11; kO 

çök bahçede ktıçftk tıe ıııb'" 
lık önünde durdular ve.. 1'0 

cıklaştılır, öpüştüler. Kıtf 
kendlılnl çabuk topladı, ilk JJ' 

~ · rekıt olarak yaııemlnltırl gfJ 

ııftne iğneledi, sonra 11haolıl: 
lrnştu. Kapıyı itti. Kftçft~ 11

1
1 

çın çalmığı bıelıdı ve.. BI) 
ııonra camlı kapınıp perd 
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Hindeoburg 
kplioi 
. Loacln ' (A.A)• - Royte· 
rla haıuıi muhabiri Blndenbarg 
ıepUnlaln Rlyodojaeroya do~

ra. Bresllya luyalanadaa &eç· 
lllekte oldagana bildiriyor. 

Rlyodojanero 4 (A.A) 
Rladenbarg aepUDI ba •bala 
... , dokaıda buraya 'fHIDltbr. 

Yuuaui&tau'da bayram 
Adna, 4 (Radyo) - Mbyo· 

lonkl b.ynmı kralın, nllahtan, 
blkdmeı erkhının n eel lrle · 
rl11 ltdnklle yana yapılacakbr. 

ltalyau &evkiyatı 
Roma ' (Radyo) - Napoll · 

dea Sicilya ••para uker, 1a · 
bit n mlblmmaı ylkll ot.nk 
DoAa Afrlb'ya hareket etmltdr. 

Çiu'de komllni&tler 
Naakia, 4 (Radyo) - Ordu 

kanetlerl, komCbalıt kanetle· 
rlle asan ılrea bir harpten 
IOara galip gelmlılerdlr. Yb· 
lerce komlalll maktul dClı 
llllttClr. 

Oal•enltede Dlçeat, 
(ilama l'roree6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Dif Hekim· 

Bıtt•••n beqla OiWea 
.... '-tu. 

latikltl ........ No. 99 
Ubn .,.,..... 1 ... kat 

TeJpaf • ıSTANBDL 
Telefoa ı 49150 

Memur arayanlara 
Uı- 1eaeler malaulpUk Ye 

kitlpllk yapmıı bir memur her. 
baagl bir ticarethanede en mi· 
talı bir Geretle Çllıı•caııadıa 
lbtlyaca olalırıa matbumıu 
l»ildlrmelerl. 

Otomobil 

Mozayede ile 
fevkalade bo

yok satış 
S alıaa 986 paur glntl öğ 

leden eni Nil 10 da tnmHy 
caddeel Sadık bey mnkliade 
687 No. la Muammer beyin 
e'flnde maruf iki aileye alt 
fHkalide llkı mobilyalar ma 
ııyede ıarellle Nlalacaktır. 

Fnkallde lıb· •ny mama· 
litı 9 parçadan mtlrekkep oda 
takımı, 3 ayaala modern btlft; 
yeni bir halde Ismlrde emHli 
boloamıyaa A. G•aad markala 
ılıman plyanoeu 'fil tabtlreıl, 

tablalı 9 parça A u11pı mama· 
llıındaa bezeran uloa tıkımı, 
broaı birer buçuk kftlllk Ana· 
pa mımolltından iki adet iki 
direkli katyolı mı eomya tek
nr bir adet iki kltlllk Dl· 
kel karyola mı 10mya eam 
iti fflmıl7ellk, 3 adet lklter 
bpab aynalı dolap eniz kabi 
ne 3 aynalı, 2 bey•• karyola, 
birçok A napa yemek lıkemle 
lerl, l are aaatarh yemek mı 
ıalırı, 12 adeı dert lıkemle, 

1enaat, dınr 1Utlerl, em11lılz 
ilki gnadtlrla marka Hloa gn 
mafoau n blrook pllklarlle, ce•I• 
temılyellk, blrook yığla boya 
lnhalar, maun temine aynuı, 
9 parça ipekli baape takımı, 
ya11 maklae1I, bir kftlllk u · 
rapa maaullb nikel karyola, 
fnkıltde 1arlf Ye nadide elek· 
lirik atlselerl, jardlnyera, 9 
perça kadife oda takımı, ce.ts 
•ybar, 7 parça buır kaaape 
takımı, perdeler, kaplan dertıl, 
bıbçe baıpe1l1 ipekli teılonk, 
poker maula11, komodlnolar, 
tazolar, kaılo ıyaa, marClkea 
bir kaaıpe iki koltuk, etejer· 
ler, •n ltlemell pyet ı•k 
mangal, Ilgan 1ehpaı.r1 n 
birçok tıbaa hahlan, klUm •e 

,. Sahipleri Okusun. eeecadeler Ye•ln. 

Ayal umanda H icara •~rl . 
lecektlr. Fınata kaçırmayanıı 

Fınat artırma 1alono 
f 

•• 

(Zinet) ::.";~ ... 
aÇtlmıttır. 

İ1111etpaea •e Fenlpa.. bal· 
Aılı Şınık 

Telefon: 2066 
tarları berladedlr. 

D. 4 

Rıhatbk, emniyet. temlallk, Kirabk UHGncldGkAnı 
boı ıa mGkemmel knethaaell. K.emenllıada Ragappaea oteli 
'Lklaelerla beula, yal 9e •1· lnl•Uadekl tltbcl dClkkinınıa 
teli içeriden tedarik edfllr. mobile •e tell•ta utılaktar, 
Gııaj geceli gladbll a~ktar. d6kku da kirayı terlleceıın 
Coraımek arsa edenler meldir den talip olanların otel kltlp· 
!,brahım•e mlneaat etdaler.. llAtae mlracaatları. 

lsmlr Milli Emlak MCldClrlqladea: 
S.tıı 

Sara No. Lira 

119 ikinci kanatla• mahalledala mıurb caddeılade 17 5 
eıki 6,3 timdi 190 taj No. la enelce boyahane 
timdi H, 

120 Kantat •lbaae .. taret ı. 3,6 eıkl 18 ıaj tahriri 65 
alfada IS tıj No. konan n. 

121 Kanatlaı m11ırb caddeılade 296 etki •e ılmdl 120 
180 taj No. la fana. 

122 A•allr lltlade lçlaca kantq mahallellaln ko· 90 
yamcayan naml dlier komlter lımıll ı. 34 eıkl 
14 ıaj No. la 51,50 metre murabbaı bir odı bir 
hayatı mlttemll e•. 

123 Reeadlye maballellnla yeni çay aaml dlAer teced· 70 
daı ı. 21 No. ıajb 89 metre murabbaı bir oda 
bir hayal •e bir ulaya mltlemll n . 

12( Uçlacl kantat eıkl dlkr1a timdi imam ı. 23 No. 40 
tajlı iki oda matbah bnloya mlftemll e•. 

153 ÜçClacl kırıtaı çlsmecl all ı. eıkl 10 t•j t n . 175 

Yakanda yaaıh em•alta mllklyetlerl peıla pan •eya ikinci 
tettlp tadlye •Hlkulle ldenmek bere oabet gln mlddetle Hl· 

tet111ayı koaalmoıtor. lbaletl 16,4,936 perıembe gGaG ıaat 16 
~ır. Ahcılaran Mlllf Emllk mDdGrlyetlne mClr1caıtları. 788 

Bayındır şarhaylığındao: 
l'•b1nınen -400 hektarlık kaeeb•mıııa harta •e pllnlar1nıa tınılm 
~e t 
~ erılml fıl 20 ·3· 936 dın bıılımak Gsere 20 gln mlddetle 
l 'P•h aarf aıullle ekdltmeye çıkınlmıthr. lııeklller .. rtname· 
~tle makHele H Or11eklerlal iki llray• beledlyemlıdea araya· 

llrler. ıhıle glaCl l l ·4 · 93fl ttHt 11 de eaclmen bozaraada 
)'Pılacaka.r. l1tekllletla tubaylığ• batt0rmaları . 

(715) 20 25 so s 

lzmir ithalat gomrOğO .modorlo
ğoodeo: 

11111lr hbıltt glmrD~Cl mCldClrlyetlade dıhlli yangın teıl111atı 
yapbrıl~ıktır. Bu it 629 lire ve 98 kurut bedeli keılf ildir . 
2490 Hyıh kanon bGkGmlerlne tedlkıa ıçık eJullımeye kon· 
mottor. fbıleıl 15 ·4· 936 çart•mb• glnQ uıt 16,30 d• 1•p•· 

lacak ve Ismlr lthılAt gGmtGğGnde olıcıktır. Bu lıl deruhte ede. 
cek lııeklller herhalde 936 yılındı Tfcaret llclllnde kayı'h bu· 
loamıları •t bu itleri yıpabtldlklerlae dılr Naf11 mtldarıagündea 

ıutfkli •eılkalarınıa muayyen gClnGnde behemebıl ekılhme komlı· 

yonona lbr11 etmeleri lbımdır. Ba ite ılı keılfnımeıt Nafıa 
mtldtlrlDğGnce t11tlkll olup doı1aeıadıdır. 

leteklllu her zaman yıpılıcak lıl ınlımık 17.ere ı6ıil geçen 
mCldtlrlyetln levaıım •e ayniyat ıef llğlne mtlracaat ederek ma· 
lômat edlaebllecekler ve ha lıtn ketlfnımeelnl de g6ıterecek· 
lerdlr. Bu mGnakaH lelne fıtfrık edecek erbabı 11a'ıt yGzde 
7 ,5 he11blle 4ı 7 Ura 25 kuroı muvakkat pey ıkçeılol Izmlr it 
balAt , veıneelne :yıtmldığını dılr aldıkları mıkbuılarını lhılcıl 
yakardı tayin edilen glnde behemebıl eksiltme komlıyonona 

ibraz etmeleri mecburi olduğunu erbabı 11n'ahn mıl6mo olmak 
Gsere keyf yel ilin olunur. 836 

Devlet Demiryollarıodan: 
5 12 19 26 alon •e 3 mıyıı 986 pazar gtlnlerl Bacı ılı· 

nanda yıpılacak al koıoları an6n11ebeılle •Ht 12,00 de bıılamak 
•e ıoa tren AlNncaktaa ıut l-t,00 de kalkmak Gaere yolcu 
miktarını ıöre Aı..acakıaa kota yerine mClleaddlt tene11tlh 

Ege bağ mıaıakılarıadıkl Nt•t aceatelerlmlıla lllmlerl n HeD· 

tein in bığcılardan talep edtblleceklerl en ylktek penkeade 1 f. 
ıtler ıunlardar: 

Satıı Perekende N lJf fiyıtleri 
mıntak•ın Acente beher t•nba içiD 

330 karuı 
330 , 

İzmir Eıa.r ve Ahali baobıı lımir 
t~mir Memurin kooperatif i > 

ManiN Kadıo~lu Ahmet > 341 > 

Alatehir Eeaaf •e Ahali baabaı > 350 , 

Turgutlu > > > • 342 > 

Salihli > > , , 34 7 • 
Urla Cezayirli Baeeyio A.-ni • e 1'"oaı · Urla 345 
Ç'.efme • > > > • 355 > 

SeferihiNr • " .. ., ,. 355 " 
Kemalpqa AYDi Meeenetci lımir 348 > 

Som. 349 .. .. .. .. 
Kırkağaç ,, ,. ,, 349 .. 
Bahkeıir ,. ,. ., 358 .. 
Bergama Hilmi ve Namık biraderler Bergama 360 > 

Menemen Salih Nuri İzmir 336 > 

Akhisar M. Fahrettin M111rcı Akhiear 348 > 

K6kGrtlerlmls karına mGhürlO (50) ellleer kiloluk torbalarda 
11t•hğı çıkarılmıııır. Beynelmilel eöbretl hıfz Loadra'da (Uıalel 
Gr1flth) IAbaratuvarındı yıptmlan tahlilde, kGklrtlerlmlıln,. 

% 99,51 ıaf lyette 
oldo~o anlııılmııtır. 

K.Gk6rtlerlmlı bagcatık için IOD derece fıldelt haaılırı balı 

mu111 maddelerden tamımtle Ari ve en ylbe ecnebi kGkllrtleılae 
muadildir. K.eçlbarlo kClkCltlerl TClrk 

anonim ılrketl 

Bağcılık enstitnso modnrloğnnden 
ı -2773 Ura 60 koroı k"tlf bedelU bıAcılık eaıtltClıCl deneme 

4) -
bıııada yapılacak bina l nlNndan itibaren ıçık ekllll· 
me1e çıkarılmıttır. 

Bu ite alt eartaame H projeyi g6rmelr. lltlyenler Bar· 
nHada baAcıbk eaıılUleCl mCldClrlG&lae baı•armahdar. 
ihale ıs Ntaaa çaqamba g6n·a 1aıt 16 da Banın 
baAcallk eaıtltGIClade~I komlıyonda yapılaeaktar. 
Bu ite ald yClıde 7 ,5 ma•akkat temlaatıa mıltaadtAa•• 
yatırılmuı HY• ban•• mekıobaaun komlıyoaa gllterll· 
meıl gereklidir. 

5 - l.teklllerln 2'90 No. la ekllltme kaaanaaa gGre ba 
iti y•pablleceklerlae dair Nafıa mldGrlqlaee ma•ddak 
ehliyetaamelerlle blrllkıe mesk6r ıaatt• hasar bnlaa· 
maları. 832 1 5 9 12 

trenleri yıpılıcaktır. Biletlerde fevkalade teasllAt •ardır. 4 5 Iihisarlar umum modorloğnndeo: 
Muhammen bedelleri ile clnı ve mltıan a .. ğıda yHıh H tarl· 1 _ lnbl•rlar ldueılaln hmlr'de Çımaltı taıluıada yaptı· 

aımeelade lllılk llıtede gGeterllen eb'ıddakl kerette 18,4,936 racaAa 26215 tin 60 karnı keıif bedelli ambar; kapela 
tarihine mlladlf camarıeel gGnl IHt 10 da lhaled yapılmak 

•uf aeaUle eblltmeye koaalmaetar. 
lzere kapela ıarf aıollle eblltmeye koanlmaetar. 

2 
_ Eblltme 20 Na.a 936 paarted Ktl•I ıut 11 d..- lı· 

Eblltme lsmlrde Baımıhıaede 7 inci ltletme mlfettlıUI' bl· taabal'da Kabataı'ta lnuım blaaaDdakl komlıyoada 
auında yapılıcakıır. 

Bo lee girmek lıtlyenlerln 897 ,09 llnlak monkklt teminat l:ıpılacakbr. 
•ermeleri H kanoaaa tayla etdA'f •eılkılarla lanaaaa ' inci 3 Ma'fakkıt teminat 1948 lira 17 karattar. 
mıddeıl a.aclbıace ite glrmey,e kaaaal mani balnamadıgtna dair 4 leteklller ihaleden eaas S gtln enel lnhl•rlar lntut 
beyannıme H teklif lerlal ayal gla n ••t 9 a kadar komlıyon ıubeılae gelerek dl pi o mala mimar •eya mlhendlı olduk· 
relıllğlne •ermeleri lhımdır. lırıaı •e enelce demir çatala laıut yapmıı bolaadak· 

Bu lee alt eartaameler Jamlrde S.ımahıaede 7 inci fıletme larına mak .. ele H kabul rapora ıoretlerlle llbat ettikten te 
mlfettlıUAlade paruıı olarak dığalar. fenni ehliyet nılkaıı aldıktan ıoar1 (155) kanı mukabilinde 

Claı H ew~fı Miktarı m.S Muhamme11 bedeli keıtf nntıaı leteyeblllrler. 
Çam tahtı, dilme 362,460 11961,18 Ba •eealkl hHI bpalı urf lar ihale gani ıam ••l ona kadar 

•e kalaı 5 9 (853) kombyoa relıllAtae mıkbas mokablllado terllmelldlr. 

A 886 5 8 12 16 lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu il aları ---------------------
Mıt. Mt. ut. ıl. komlıyoaandın: 732 Bergama belediye reisliğinden: 
ı - Bir metredne biçilen eder 2j5 kurut olın H yerli Şehri elll lira lcretll anyımız llbıta tef HAi nılfeal açıktır. 

fıbdkılar mımalatıadaa 9 111 13 bin metre kıtlık elbl· Bu •aılfeye, •t•l•dakl .. rtları hıls talipler ara11•da yapılacak 
ıellk komaı kapalı urfla ekıllımeye konu:muetar. mleabaka aetlce1lade kaaaaa tayla edilecektir. 

2 lbaleel 10 nlıan 936 cuma •inil eaat 15 tedlr. ı _ 23 yaııadaa apğı H 45 ten yakan olmamak. 
3 Şartaımeıl 160 korDf8 M. M. v. 11. al. komlıyoaandaa 2 - Belediye memur 'fe mGltahdemla alumaamedala 2 lacl 

alınır. maddednde yasala nNfı olmak. 
4 ilk inanç paruı 2888 lira 75 koruıtur. 3 - En ... gı orta mektep mesoaa olmak. 
5 Ekılltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraılle kına · Mtllabıka 15 NIND H36 çırtamba g6a6 yıpılacalr.t.r. 

nan iki n lçlncl mıdd~lerlnde yazılı belgelerle bir· Taliplerin meiktlr gtlne kadar orayımıı• bq•ormalım H adı 
ilkte tekili mektuplarını ihale ••tından bir ••t enel geçen gGnCln ••t 14 inde evrakı m6ebltelerlle birlikte urayı· 
M. M. Y. u . al. komlıyonana nrmelerl. 22 27 31 6 mızdı hazır bulanmaları ilin olunur. 1715-882 5 8 

İHS~N 
KLIŞE.'(E MÜHÇIR 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇAR~ l5 1 N~2 

Aydın Aıltye Hukuk mahke· 
mellnden: 

Cumaderetl k6ylndea Memlt 
oğlu lımall kısı Fatmı'aıa aç· 
lığı gaiplik dHUIDlD yapıl · 
mıkla olan muhakemednde: 

10.HCIDID kardeıl aynl k6ydea 
Mebmed'la S 12 doıamla olmuı 

~~~ lhueblle 380 ıeaednde llAa 
olaaa umumi harp eeferberll· 
ğlade ••kere 1ewkedllerek bir 
daha d6amlyerek Ollm tehlikesi 
içinde kaybolduğu •e çoktan· 
heri keadlılnden ahamadllıD · 

dın medeni kanunun 3:1 inci 
madde1lae tnf lkaa bir tene 
mtlddetle lımlrde Aaadoln •e 
letaabul'da Camorlyeı J!.Hete 
lerlle llinına karar nrllmlı 

oldnğwada• ilAu t1rlbladea 111· 
bıren 11~ ime kendiılala n 
de~llee ıltbhlarıaıa mabıke 

meye mlnaaıı.rı llnma lli a 

.. 



"' ,, 

----~~~------~~~~~~~~~----------------·:~~~~~~~~~-----------------------------v . N. /1il1111111111 !ili! !!11111! il 111111111111111111111! ll!l!!l!!I! il 111111!il1111il111111!!!!1!1111111111il111111111111111111111111111111111111111111il1111!1 ~ L üliS ... Sabunları .:I~t!~~K~N~E ~ Alişehir Banliası ~ 
AMERiKAN ExPORT l..INES -~~------

" ExMOOR .. vapuru 12 Dl· ö z m Ü lr es: lYI b e s ö 
sanda bekleniyor, Nevyork için f k ';P 
tı.mule alacaktır . 

inci Kordonda Borsa civarandaki kendi biuuanda 
TELEFON: 2383 

0 DELOS
11 

nporu 18 olun· ., _ _ _ 

da bekleniyor, 18 olsana ka HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 
dar Ana.ere, Rotterdam, Bam· 
burg ve Bremeo limanlarına M d Vadeeizlere % 4 
yok ılacaktar. ev 08 t Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 5 

S.A. ROYALE BONSGROISE Bır eene vadehıe % 6 faiz verilir. 
OE NAVlGATION FLUVlALL -------

ET MARITIME Zahire, tl&Gm, incir, pamuk, yapak, afyon •eulre komlayoncula~u yıpılır. Mıllar geldi· 

11 DUNA11 vapuru 10 nlıand• 
bekleniyor, Galıtr, Belgrad, 

Bnd•~tl, Brallılna ve Viyana 
lçla ylk alae1ktar. 

SPANSK.ELlNJE OSLO 
" BA YARD., motörl 11 ol· 

•oda bekleniyor, Hayfa, İı 
kenderlye Dleppe •e Noneç 
limanlarını yak alacaklar. · 

atode 1ablplerlae CD mOlald teraltle nanı verilir. 

r j Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeıen yüa.de 

20 daha az sarf iyallıdırlar . Bunu ay sonun· 
da &1.eyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı· 

yacalmnız. . 

Ü M l U Lüks SABUNLARI) dıyanıkh, kullanıola •e 
fabrtkl!lıoın blleııfzdlr. Her yerden ırayıaız . 

Toptan ı·e perakende satış yeri 

Omid fabrikası 
Tele fon 304 i Keıtıoe pasarı 

1'nı,kiye Palamutçuları Anonim 
Şirketinden: 

Tör.kiye pılamotçuları anonim tlrketlnln ıenelik adi umumi 
hl11edarlar toplantm 30 nlaao 1936 pertembe gGoQ uıt 15 te 
bmlr tecim ve endOatrl odaaı ıaloouoda yapılacağından bl11e· 
darland toplıotı gOat'loden enel on gQn içinde ılrkete mGra· 

eutlı toplantıya girme karta almaları rica olunur. 
idare heyeti 

Müzakere Ruznamesi: 
1 - idare beyeıi ıe murakıp nporla11oıo okuom11ı . 
2 - BlAoçonun t11dlkile 1"8re heyetinin lbraea. 
3 - Kiran leni ıuretl . 

4 - Nizamname mucibince m6ddetlerl hitam bulan lkl au· 
nıo yerlerine kendilerinin •eyabat baıkalırının ıeçllm.,ıl. 

5 - Moralup intihabı n ııluluıının belll edilmesi. 1 5 10 

lllll!lllll!lllllllllllllll!ll!llllnll!l!!ll!l!l!llllllllllllll!llllllllllllllll!llll!llHllHlllllftl 
Vıporlauo lılmlerl gelme 

ıarlhlerl n oulno t.rlfelerl 
hakkında bir taahhlde glrlıl · 
lemez. telefon No. 2007 2008 s Türk Hava Kurumu ~ 

OliviervEŞOrekisı M. Tevfik Baykent =~-- Büyük Piy8ngosu 1 
Elektlrlk, ıelefoa mılzeme depoıu Tf'! ~ 

Limited Slemenı labdkalan mlme11lll ~ Şimdiye ~ad~r binlerce klılyl zengin etmleıtr ; 

vapur Acentası Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 = 6 lDCl keşıde 11 Nisan 936 dadır. ~ - ~ 

•aaeu Ban, etrtocı Kordon ~ Boyok ikramive 200,000 liradır 1 
Tel. 2448 = ., il 

THE ELLERMAN LINES LTD E§ Ayrıca 100.000. 12.000, 10,000 liralık ikramiyelerle §1 
•,THURSO,, nporo olun := 20.000 Urahk bir mClkAfat .ardır ~ 

lpıldo1ındo U mpol •• S .. 
0

• İİİİlllllllllllllllllllHlllllHlllllUllllllllllllUlllllllllllllllllllllllUlllllUlllllllllllllHlllİI 
: .... ~~~ 8.ıı p ••bıı 1.d• b• ••. 11111111111111111111111111• Doktor. ...-1101111111111111111111111 
Fratelli Sperc;-------------.--mmmmmmiiiıl A. Kemal 'Tonay 1 

~ Bateriyolog t•e bulaşık, salgın haatalıldCJT matahaıım 1 
\' apur Acentası = Bumalwıe iıta11ona brpllDdaki dibek IObk bquıda 30 Myt• :::2 := h eT ve maayenelwıealnde 1abah uıt 8 dan akpm Hll 6 ı kadar ~ 

ROYAL NEEBLANDAIS 5 butalaruu kabal eder. 
KUMPANYASI ES MClracaaı eden baıtalara yapılman lkımgelen Mir &ahlillt Ye 

"BERCULES,, vaparo 6 !l 36 := mikrolkopik muayeneleri ile vMemli hutaları 71pılmu11ıa ceTu gG-S rCllen Pnomotonb maayenehme8İlldo muntuamu yapıhr. 

~~~;~R~~ t ~6A :ts::RvO~R~: •11111111!1111111111111111111111111111111111!1111111!1!11111111!1 Telefon: 41l6 llll!llllH 
Ye BAMBUHG limanları için JI 1 r 1 ~Jınl!JJJ~l1!!JIJ!ll!I~ Manisa Vilayeti Daimi EncOmenin-
ylk •lacaktır. ~ 

11GANYMEDES., t1paru s. - ~..:- \ den: 
4 36 dı beklenmekte olup yD 
ktlntl ııbllyeden ıonr1 BUR 
GAS, VA RNA ve KÖSTENCE 
Umanları için ylk alacıkllr. 

"GANYMEDES,. npora 20 
4 36 taılhlode gelip 25 { ·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSl'EROAM •e 
DAMBURG llmenlan için yt'lk 
alacaktır. 

SVENSKA ORJENT LINllN 
"ALGERIA,. npuru l ~hl 36 

da beklenmekte olup yükiinil 
tıhllyeden l!onra ROTTEROAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 

OSLO ve JSKANDINAV· 
YA limanları için yak aela· 
caktır. 

SERViCE MARJTIM ROUMAIN 
·•ARDEAL,. npuro 3.4 36 

da KÔSTENCE, GALAS, BRA 
1LE TORINO hareket ede · 
cektlr. 

61ALBA JULIA,, vapura 16 
~ 36 da gelll' 17 4 36 da Pı 
RE, MALTA, MARSILYA •e 
BARSELONE hareket ede· 
cektlr. 

.. ALBA JULIA,. .,po.ro 7 6 
36 da beklenmekte olup 8 6· 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA te BARSELONE için yDk 
•l•cıktır. 

Yolcu kabul eder. 

IUmdakt hareket ıarlblerlle 

onlunlardakl de~ltlkliklerdeo 
aceota meı'uliyet kabul etmtı . 

Fula ıafılllt için ikinci 
Kordon'da Tahmil n Tabliye 
blnaıı arkaıında Fr1telll Sperco 
•ıpur ıceotahğını mGncaaı 

edllmeıl rica olunur. 
Tele. 2004 · 2005 ~663 

•fllllllllllllllllllllllllll!lllllllll! D O K T O R 11111111111111111111111111111111111111• 

! Operatör Arif Y urcu ; 
~ Merkez Hastanesi OperatfirO ~ 
S B11ıılarını her g6n 15·18 e kadar lldncl Beyler sokıtı §E 
§ Tlrk mGuye«l;e salonu kıroıada 78 N.lu muayenehaae § 
:= l!lnde kabul eder. Telefon 88~3 i: 
iillllMUlllllllllllHlllllllHlllllllllllllllltUlllllllllll!llllUllRUllHlllllllUllllHUllllli 

1 - Manisa •lliyetl yol lşltırlnde kullanılmak Gıere bakır · 

köy fabrlkaııoıo 701 numaralı besinden mamul 50 mab· 
rotl çadır açık ckalhme ıuretlle 11tın ahoacaktır. 

2 Şınaameıl vlllyet oefıa mCldGrlGgDoden par1111 ıhna· 
bilir. 

:l Beher çadmo muhammen bedeli 50 llr1d1r. 
t - Muvakkat teminat 187 lira 60 kurootur. 
o - ihale Nleaoıo 18 inci cumartesi gilofl ıaat 11 de Mı· 

ol9a vtllyetl dalmt encGmeol GnOnde yapllacaktır. 
1 6 10 15 83Q # 

lzmir Yün Mensucatı 
TÜRK. A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mnılm dolayıılle yeni çık11d•I• kumaılar: 

SaQDam 
Zarüf 

Ve Ucuzdu 
Satış yerleri 

Birinci kordondı 186 nomarıdı ŞARK. BALI T. A. Ş. 

Mimar Kr.maleddln cactdeılade FABBI KANDEMiR O~LV 


