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M. Baldvin'in istifası 
Bir lngiliz gazetesi, Fransı7 umumi etki· 

rının yumuşamakta olduğunu yazıyor! 
M. Müdafaa 
Bütçemize Zam 

Fakat Lokarnocuların Cenevre Top• 1000000 Lira 

1 d Fi d 1 Ed k • ilave kabul edildi 
antJSID a, an en srar ece tır. Ankara6(Rıdyo)-Kamn· 

~----...... ~~~~-
F ransa'nın cevabı hazırlanmıştır. Sundey Taymis; Almanya, Fransa 

tıy bugOn Nuri Cooker'ln rf . 
yaeetlnde toplınmıo ve mGdafaa 
YekAlatlnln bo yılın kara büt· 

ve lngiltere koınbinezonunun sulh namına faydalarından bahsediyor çeelne bir milyon llra daha 
taheleat eklenmesi bakkıodıkl Londra 6 (Radyo) - Obeener 

gazetesi Almaoya'yı aleyhtar 

olan Fransız ef lı.An umumlyest 
oto yavae yave~, loglllz düşıln 
cesloe yaklaştığını ve nellceslz 

olan bu ıtl11yhıarlıklıurnduo vez 

grcmekle olduklarım yazıyor. 

J .. ondra, 6 (lhdyo) - Sun 

cif!y Taymls bir makalesinde 

lngillz el Ura mnuınlyeeloin, 

Almanya ile law hukuk mOsı 

nlı eeası dabtltode • ooneulme 

eına ve o tekllıie muamelr ya 

pılmaııına taraf lar oldoğonu 

yazdıktan eonra dl1or ki : --------- --- ---

Alman muralılıası Vorı Uibe11ırop 
Harb blıeli 17 ıeoc olmue· 

tur. Artık .. Etyeı bOıbllUlo de· 

~lomlştlr. Kabllıe yeni bl: 1111 · 

bile açılmalıdır. ·Bo dtıoyı için 

btr döoGm noktll!ı ıeekll ede 

cektlr. Bir Alman - Frensız, 

Jaglllı komblotııono bOcomu 
bbll olanııyıcık bir kale ola· 
blUr. Avropı'da sulhu temin 
eımek te böylelikle kolıylı,ır. 

Parls 6 (Radyo) - Alman 

nıubtarısına karoı .erilecek ce · 

~ıbi nota buırlaamıe ve ka 

l~me ahamıetar. M. Flaoden, 

bakanlar lmrolooda izahat •er· 

rnlştlr. 

Pnie, H (A.A) - iyi bıb"'r 
ılao mabfellerde söylendiğine 

göre dış bıkana M. FIAnden ge · 

M. Flanden gazetecilere i:.alıat verirken • 
lecek Cenevre toplanlmoda 19 tamamen tatbikini Lokarno de•· 

Mut tarlhlt lokaroo aadlaşma· letlerlndeo letlyeeektlr. 

unda yarılı b0t6n hftkômlerlo - Sonu 6 ıncı ,\ahifede -

kanon liylhıBını milnkere ve 
kabul etml~tlr. 

Munzam rabıleat l!teomesloe 
sebep, 19~5 mıbıulGnOo g"çen 

seneye nazaran aıdığı dolayıılle 

yly,.cek n yakacak maddeltırde 

hueole gelen f lıt farkından 
dolayı 9;l5 bütçulle v"rilen 

ıaylnat, yem •c mahrukat tıh· 
slııatmıo S«'ne 8onuna kadar 

tahakkuk edecek ihtiyacı yet· 

memesidir. K.ımuııy Çaroambı 
gOnG toplaoıe1ktrr. 

ölmek Var, Tes
lim OJmak Yok! 

Bnlgaristan Yugoslavya'ya Veya Yu-
11ani@ta11 Bulgaristau'a Saldırırsa ... 

Bu, Habeş Kraluun 
tutacağı yoldur .. 

~~~~------~~-
f ,.tanbul, 6 (Özel} - Yuna11 ,gazPt<>leri11i11 )·azrlıklurma 15öre. 

Aıiun elçimiz IJulkarı a11ıa11tı 11am111u Yumm başbakanı M. 
l)e:mirci1;·; ziyaret etmiş ve Bulgnrisımı }'ugoslavyu'ya ilfımlıarb 
<>ttiği takdirde r ununistan 'ın ıın:.iyetirıin tıe olacap.ım, bund(llı 

l111şı·u l'unmı isı,m 'rrı Bulgari tmı 'u h(lrşı urrcağı Jıer ha11gi bir 

lım bı , ltalya ·11m mulıareb€ye cıbeb saymaM lwrşı mda Yuna· 
11İ.\ tan'm 11mtl bir lıattıharekeı tt1kibeder.Pğini sormu~ıur. 

/ ıan~ul. f> (Ô.:cl) Atina'darı lıaber ı·erildiğine göre. lıalya 
lıiıkitmeti, Jlulgaristan ·l<ı Yugo 'hıvya nraı;ı nda bir lınrb olursa. 
kendisinin karışmaması Y111ıa11istan 'dmı istemiş ııc bu lıususta 
tahriri bir teklif ,-apnuştır. 

Yağmur mevsimi yaklaşıyor 

ltalyan'lar Kat'i Bir Za~ 
fer Alamamışlardır 

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

llubeş imparatoru 

1 tal ya u 'la r Adis-Ababa Uçak Meyda-
Londra, 6 (A.A) - Oabeı 

elçlel doktor N~n Chronlole 

gazetesine oo beyanattı buluo 
moıtor: . oıoda Bir Tayyareyi Tahrip Ettiler. 

- "Bıheo luıalarınıo ılmalde 

ııkı11arıldıkları ınpbeıılıdlr. Fa 
kat ordolıumıı boGı 11Alımdır. 

· Ve rııOcadeleye iktidarları vır· 

dır. İmparator ıonuoı kadar 
barb edecek •e lccıb eder11e 

çarpışarak ölecek, 11la lt>ellml 
ellib etmlyecektlr. 

Sovyet'lerin .. 

r 

Fransa 
300 Bin Kişilik Bir. Ordu 

Teşkil Ediyor. 

Belileniyor. 
Italyan gazeteleri, M. Mndaryaga'nın 
raporunu şiddetle tenkid ediyorJar .. 

13 ler Komitesi Nasıl 
Vaziyet Alacak ? 

Bir Habere Göre~ Beşler Komitesi 
Kararında Israr Eclecek, M. Eden 
Y·aı-ın Cenevre'ye Gidecektir. 

Londra, 6 ( A.A) - Deylt 

Telgraf gazetreloln dlplomıtlk 

muhardrl 13 ler komlte&f ola 

çareımba gGna yıp•cağı toplan· 

tıda ltalya'pau ~eçeo eylülde 

beeler komhesl tarafından ıeebh 

edilen nmumi prenetplerl ka 

bol eımeel itin M. Muernliol 

aı:ertnde kunelll bir manr.vf 

tazyik icraeıoı çalaı~ac•ğıoı tah 

mln etmekıedlr. 

Bu gazete diyor kt: ••Jıalye 

nan bogilnlerde Anupadakl 

arkadaelarına ihtiyacı olacaktar. 

A 'IO&turya belki de bir Alman 

müdabaleel karıııaada kalacak 

Ye bu takdirde lıılya A•oıtur · 
ya'ya yardıma koşmağa mecbur 

olıcıktır. 11 
Ceoevrf". 6 (Rıedyo) - On · 

6çler komlteıılnla çarıamba gfl 

M. Avenol 

on yapılacak toplant111 haM• 

bile M. Eden, komite relıl M. 

Mıdıryaga'ya M. Evenol ile 

Sonu 7 inci sahijede -

Hakenı Kafası 

ve Meşin Yu.varlak! 
------------Gazeteci Elbette Fotoğraf Çekecek

tir. Hakem Selahiyetini Bilmelidir!. 
- Fuıbol lıeyeıimizin ve merkez lıeyetinin dikkaı nazarına -

Pazar günkü maçın teknik 11f· 
hı ve neticf!lerini, ıpor ıiltunlarında 
ha,ka bir arkadaı yazacaktır. Ana! 
dolu çatııu altında çalapolar, muh· 

telif epor müeaseaeleri ile alakadar 
•eya busuai temay6llere sahip ol· 
mıkla beraber. guetenin maııe•i 

oahıiyeıi, tamamile bitarafıır. Hiç 
bir kulübün organı değildir •e mem· 
lek.et çoeoklan balı:lunda ayni nsu· 
lan teıır. Bunu, not ettikten M>Dra, 
bizim içıimai ıeviye H idrakimiz.le 
killtür Ye göreaek nolı:aanlağımıadan 
bir nümune göıtereceğiz : 

Anadolu, apor hidiselerini bıa· 
ma kalıp tekilden kurterarık eaı· 

tantane fotograflarla teebit etmek 
için bir çığır açmııtır. ÇflnU ta
mir gibi büyük bir ıehrin, medeni 
bir memleketin Ye kuvvetli bir 
ııpor merkezinin, karıımızdaki Sakız 
ve Midilli adalan gu:etelerindeo 

Zavallı hnkemliği pazar günkü 
hareknıile perişan eden hakem .. 
geri kalması kadar ayıp biroey 
olamaz. . 

Pazar günü, Anadolu foto ma• 
babil'i de, gene faaliyete geçmiı Ye 
saba çizgisi haricinde fotoğraf çek· 
meAe batlamıotır. Ou earada, bir 
kulübün idareciai ıah•y• yaklııır 

Sonu 3 ncü sahif'ede M. Heryo'nun 
Bir Nutku 

Parti şelleri 
birleşmelidirler, diyor. 

Tah~imatı. 

Lıyoo, 6 (Radycı) - l\t. He · · 
tlyo, Llıoo'da vrrllen bir zl
Y•feue fraokan kıymetini mn· 

htrHa etmdı: lmkAolarmıo 
mevcut olduğunu, yanlış bir 

h•relr.etln ise vahim neticeler 

doğorablleceğlol, esasen bola 
hık olan vaziyete inzimam 

edince memlekette aoaretler çı· 
ltıbllece~lni eöylemlıtlr. M. Be· 

tlyo dıblli elyaaet hakkında da: 

- Parti ,etlerinin blrleı 

llıeıl, katıların btrleımeıt ıarn· 

tldlr demlıtlr. 

,,_ ltalyanlar yol açmaga çalı~ıyorlar.. il · 

Parlı4 (Buıoıi)-=-De11lye d09eo hauı alayı zabhlerı.~Bı· 
kmdır gelen bir Hıbeo tayyaresi, beı ordoıuııuo konetlnln ızıl· 
ltılyan uçakları tarafından ıaldb dığıaı söylemeltedlrler. 
edllmlo Ye Adlı·Abıba tayyare Londra ti (Radyo) - Dtıyll 
me}danına loml'ğe mecbur edil Telgraf gaıeıeel: « Rıbet ordu· 

mlşıtr. Iıalyan uçakları buooo laruuo mokıvetlnlo tftkenmek 
QzerJne alçalmı,lar n mitralyöz üzere lddlaıı belki de doğrudur. 
ate~I ile meydanda bu1aoan Fakat eoouna kadar dayanacak· 

diğer bir tayyareyi de bır1b larıoı da fftpbe yoktur. OaQÇ 

etmltlerdlr. ler komhetlnla toplanım lıe, 

imparatorun, Jıalyın'luı eılr - Sonu 6 ıncı ıahifede -

Şımgh11y, 6 lR•dyo) - Dap 
reo'den grlen son bebeılflr .. 

~Ör<'; Sovytıt'ıt.r Mongollaıan 
bodudlarını tahkim l'lmekıedlr. 

J.pon'ler; Sovy~t Rosy11'oan 

Mongnllıtan'a birçok bOcum 

•rabaları, zırhlı oıomobUln, 

tanklar •e pek çok top ~önd~r 

diklerini ôğreamlelndlr. 

Birçok So•yet r.abhlerl Mon· 
gol ordoıono ıslah ve t«'nıik 

He uğıımaktadırlıtr. 
Tokyo'dan •erilen ikinci bir 

habere göre; harbiye ve bari· 
clye bak•ahldHı ar•ıında bft· 
yak bir f11llyeı bakam ıOr· 

ID.,ktedlr. 

Bu ldi~·eyi, Altay- 4.ltwordu maçrnda gazete foto muhabirle
rinin fotograf çekmesine mani olmak cesaretini güsteren bilgi
siz hak-eme bir ders olsun diye ueşrooiyoruz. Buna dikkatle 
baksın, degil ecnebi memlekeılP.rde, lstanbul'da bile Joto mu. 

lıabirleri nere.re kadar şirebilir ı•e Joıopaf çekebilirler? 
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Badogli~ Dedi Ki ( G ü ını ü n T e O y a ~ o IHJ' ~ lb>~e ır D e ır ü ] 
talya'oın Maksadı Haheşistan'ı lstil& Tevfik Rüştü Aras Istanbul'a Geldi M. Aveııol 

Etmektir. Asker Gönderildi 
J.,o n dr •, 

6 (Radyo) 
Hııb .. ş or. 

dueuourı 

1100 mağhi 

iı 1 y e ı 1 e rf 

üzerine ya 
pılacak te 
t''·bbüa kal 
mamıştır. 

Mu re şal 

Had o g il o, 
harp pl&na 

nıo eade ara· Marc1al Radoglio bir generalle konuşuyor 
zl legal etmek değil, bütOn Babeelatao'ı letlll etmek oldoğoou 
ıöylemle ve barekita devam r.tmektedlr. Bonon için hılya'dao 
yeniden llBker eevkedilmlttlr. İşgal edilen yerlerde idari teekllit 
yapılmakta ve Italyan bankaları ıohelerlol açmıktıdırlar. 

Sovyetlere Göre 
Almanya, Garbi ve Şarki Avrupanın 

Arasını Açmağa Çalışıyor .. 
Moskova 6 (Radyo) - Ineatlyı gazetesinde Kari Rıdek Def 

rettlğl bir mıkal~de: 

"Almanya hftkumetl garbi A~rupa ile euki Avropınıo araııanı 
ıçmağı çıhemaktadır. Sovyet Roıya büUln Avrupa meı'elelerlaln 

ulualar eoayeteelnde ve bir arıda mtlzıkereelnl temin için çalıı· 
maktadır. Almırnyanın bu hıtb hareketi karoı11oda mGteyakkıı 
davranmak ve ltalya'yı kar~ı olıo zecri tedblrletlÔ kaldırılmaııı 
IAzımdır. 

Ilkmektep Muallimleri 
için Bir imtihan .. 

Muvaffak Olurlarsa Ortamektepler
de Muallim OJahilecekler .. 

Ankara 6 (Ôzel) - KfthGr Bıkınlığı, ortamekteplerele coğ· 
rafya, rlyHlye ve fen bllglal öğretmenliği için, llkmektep mo. 
alllmlerl araaında bir imtihan ıçmığı karar •ermlttlr. lmtlbıolır 
•Uiyet merkezlerinde ve tahriri olarak yapılRcık ve bu lmtlhıD· 
da kazananlar, Ankara Gazi okulunda bir de elfıbi imtihana 
tabi totolıcıklardır. Mo1'8f fak olıalara orta öğretim ebllyetnl· 
mHI verllecektlr. 

Tahriri lmılbıoda muvaffak olup eifıbi imtihana kazanamayan· 
lmrdan, yaoları otuzdan yok.arı olmıyıolar, Ankara Gazi okolondı 
meccanen okotolacak ye bir provayı mftteıklp yeniden imli hını 
tabi tutulacaklar, k111nınlara ayni hık · ortımektep muılllmllAI 
hakkı · verilecektir. 

Amerika'daki Facia 
iddetli Yağmur 
tında Kalanlar 

Ve Enkaz Al-
Kurtarılıyor .. 

Nevyork 6 (R•dyo) -:- Bertlyala'da ölenlerin &ıyıeı yazlerl 
bulmaktrdır. Yardıma koşanlar. mee'alelerln ıeığı altında enku 
ıraeındın cesetler n yaralılar çıkarılmaktıdırlar. Bardıktın bo. 

- __ .......... __ _ 
Bulgar Başbakanı lvanof ile Konuştu. Lozan Mııahe- Her iki Muha

desini Yırtacağımız Hakkında 'Neşriyat Yapılıyor 
İılanbul fi (Özeli) - Dıe leleri balnDlm•z Dr. T. R. Anı, bu eabahkl ekıpreıle eehrlmlıe 

geldi. Tren Sof ya '8t11yooondan ~ eçed;eo Bol~ar baebakaoı Köııe l vanof lıtaıyooa gelml2 ve dıe 
bakanımızla görftemGotOr. Tevf lk Rüeuı Anı Belgrad'd• Avala Ajaoıına beyanatta bolunmoe ve 
Bulgartstan'ın komoularanı baberd.r etmeden Nöyyl moahedulol yırtacağına ihtimal n medlğlol 
cöylemletlr. 

İıtınb11I, <) (Özel) - halyan ve Bol ar gazeteleri, J...ozan moıhr.deelnl yırtaca~ımııı, botızlara 
Jupayacığımızı yezmıktadırlar. 

Türkiye - Almany!l 
Ticaret Anlaşması için Don Bir 

Alman Heyeti Geldi .• 
!ıtınbol 6 (Ôzel) - Almanya ile geçen ıene akdedilen tlcı · 

ret ıolıemaııala mftddetl yalunda biteceğinden; yeni konuemı· 

lardı bulanmak Oıere Almınya maliye neHretl umumi luitlbt 
Vftberer'ln rlyıeetlode n bee kltlden mOrekkep bir Alman 
heyeti tehrlmlıe gelmle, Aokara'ya hueket etmletlr. 

Ma11kerelere birkaç göne kadar bıtlanıcak ve mGzakerelere 
Alman h~yetloe Ankara elçlıl Voa K.~Uer rly11et edecektir. 
Bizim deleg11yooumusda dıt bakanlık genel ıekreterl Muamme· 
rio baekanhğındı •e banka dlrektôrlerlnden mGteeekkll olıcıktır. 

••• 
Rir Torpido Kaçakçı P e

şinde Rekor Kırdı .. 
Frfıtaval (Pınama) 6 (Rıdyo) - Memeleyml torpldoau, 4 Hat 

52 dıklkıdı Pınama kanalını geçerek rekor kırmıı,ttr. Bu tor· 
pldo bir kaçakçı gemlıl taktp ediyordu. ,, 

Vıelngton 6 (Radyo) Memeieyml ıorpldoıoaon takip ettiği 

poıtı 1'8purunun, Bondorae'tapl asilere kaçık ıllib götOımekte 

olduğu ıaaılmaktıdır. Boodoraı efçlıl, bu nporun eıaııeo tarH· 
ıut edlldlğlul, kı~ıkçıhtuan n Hondorıeta lıyao hareketi belir · 
dlğlndea haberdar olmıdı~ını ıöylemlaıtr. 

"Hoodoraı Merkeıi Amerika camorlyetlerlndeodlr. 600 kfteur 
bin nGfoıo 1'Brdır.,. 

ltalyan Tayyare Kumandanının Ya· 
nağına Bir Mermi isabet Dtti.. 

Partı 6 (Radyo) - ltalyao ktynaklarJadın gelen 1100 haberlere 
göre, Itılya,. generallerinden Strace n Gobôkl'nln komandaeın. 
dıkl kunetler, Gondann cennbundı ve Dlretıbor lıtlkametlode 

yeniden harekete bıelımıelardır. 

Bombudımın ean11ındı Iıalyıo tıyyareleriol kumandı eden 
bptıa K.alkonl. Habeelerln attıkları mnmllerdeo yana~ındın yı · 

ra iınmıtllr. Pilotlardan biri de •yağından eakatlınmıetır. 

Aımıra, 6 (Radyo) - B~t Itılyan tayyareef, bugOıo D .. ele 'yl 
bombardıman etmlelerdlr. Bombardıman baolamıdın enel Adlı 

Ababa'yı gitmek bere uçan Potez m.rkah bir Babee tayyareıl 
ltrlyao tayyarelerinin htıcumona maruz kılırak dOtmftatGr. 

13ler Komitesi Zecri Ted 

Maliyemizde 
Yeni Teşkilat.. 

Ankara, 6 (Rıdyo) - Flnıaı 

bakanlığı, yeni, yeni maliye 
tetklllt' kınoo llylbaaaoı hı 

ıırlamıttır. Yakında Kımotaya 

Hrllecek olın bo kanon layl· 
b11ını göreı, defterdarlıkların 

yınındı ç11lıomık ftzere maiyet 
memurlukları lhdae edilecektir. 

Hflsamiddin 
Avrupa'ya Gidiyor 

Ankara 6 (özel) - Sıhhiye 

Vekaleti mftııeearı Bftıameddl· 

alo A nupayı tetkikatı gldece· 
~I bıkkındı gazetelerde çakan 
haberler yanlıttır. HCiaamlddln 
az111 bulunduğu beynelmilel 
hıfzıeıhha komlteıloln toplıntı· 

11nı letlrak için Avrapaya gl· 
decektlr. 

Romen misafiri er 
ltstanbul'da. 

lıtınbo, 6 (Ôzel) - Romen 
eaylavlırındıo •e Bakree ftni· 
vereheııl talebeelnden mdteeek· 
kil 50 klolll bir kıf ile bugftn 
tehdmlze gelmlı ve Tftrk ta· 
lehe blrll~l tarafından klttı · 
lınmışlır. Boıadı birkaç gftn 
kalıcaklar ve Fllletlne geçe· 
ceklerdlr. 

Celal Bayar 
Ankara'ya döndü. 

Ankara, 6 (Ôıeıl) - - Ekono· 
mi bıkanı Celil Bayır, bogftn 
Iııtanbul'dın şehrimize geldi, 
durakta kıroılandı. 

Habeşlere aid bir haber 
fıtaobol, 6 (Özel) - Verilen 

haberlere göre, Babeı askerleri 
halyıo 'lara geçmekt:dlrler. 

Adlı Ababı'da karıeıklıklır 

çıktığı .e Babee dıe iolerl ba 
kanının ortadan kaybolduğu 

bildiriliyor. 

rip-ten Protesto 
Notrları Almıştir. 

Cenevre, 6 (Radyo) - Uloı· 
lır 11oıyete11I genel ıekreterl M. 
Avenol, bogCin, guek ltalyı'dan 
ve gerekte Babeetıtao'dan pro 
teıto notaları almıetır. 

balya, Habeı'lerln Maçeo ka· 
ııb11ında 30 matta bir halyao 
baetıneılof bombardımıo ,.ttlk· 
lerloden ve Habee'ler de, Jtıl · 

yao'lırın Adlı Aba•bayı bom· 
bardamın ettiklerinden tlUyet 
etmektedirler. 

BOrban Toprak 
G. S. A. Mndoro 

letınbol 6 (Radyo) - K.ftl· 
tftr bakanlığı mftfettlelerlnden 
flal'hın topr11k, gGıel ııanıtlar 

akıdemhl mtidGrl6ğftoe tayla 
edllmfeılr. 

Amerika'da Bir 
Şehir Harap Oldu 

40 ölil, yflzlerce 
yaralı var. 

Ne•york, 6 (Radyo) - Ber· 
tlgıla eebrl, bir kaeargı netice· 
sinde harap olmuetur. 40 kiti 
ôlmOe yftzlerce klol yaralan· 
mıttır. Birçok yerlerde yangın· 
lır çıkmıetır. Char eehlrlerden 
doktor ve flAç gôoderllmlotlr. 

Mlıblpl ctvırındıkl tehltle· 
rln ft:ıerlnden de hortumlar 
geçmlı ve ölenler olmu,tor. 

Lühnanda 
Kanlı Hadiseler. 
Halk, Fransız 
kuvvetleri ile çarpıştı. 

Berut, 6 (Ôzt!I) Dftn. 
LGbnan'ın Cebel köyftnde, Lftb· 
nan'ıo Sorlye'ye ilhakı için ya· 
pılan nllmaylote çarpıomılar ol· 
moe, Fransız zabltlerlnio kn· 
mandaaındakl 11kerler, nftnıa · 

yleçllerl daAıtmaotır. Sftkun lıde 
edilinceye kadar her iki tıraf· 

t•n birkaç kiti yarılıomıetır. 

Nilmıyleçllerden bazıları tevkif 
edllmlotlr. 

Mussolini 

birleri Kaldıracak Mı? Paris borsasında Yeni şehrin açılma
Parh 6 (Radyo) - Bugfto 

boreada çok ·~·r bir hal nr merasimini yapacak .. 
dır. Bazı eeham lıtlııoı edtllue Roma, 6 (Radyo) - Mo&10· 

" 

ıınırcaııını yağan yağmur, yardımı engel olm•ktadır. J. T J f G - • 8 O J 
E k A b h. 1 A d k. T Oey ı e gra , azetesı, azı ev et-r anı ar ıye er rasın a ı emas 

Y L d 'd 8 1 lerin Tazyika Mfitemayil Olma-
arın on ra a aş ıyor. 

vaziyet omoanlyet Ozere ağır llnl, bu ayın 25 inde batıklık· 
•e mQtereddlt geçmletlr. lar ilzerinde yıpılıo dördOocft 

Bu Nasıl Şey? eehrl açacak ve bu eehre ( A p· 
r11ya) adını verecektir. Paris, 6 (A.A) - Sclahiyctli malı/eller, crkamhnrbi)eler 

aras111da yapılacak gi;ri'işmelerin lıangi tarilıte başlıyacağı lıak· 
kında her lıa11gi beyanatta bulunmaktan imtina ediyorlar. 

dıklarından Bahsediyor. 
Venizelistlerle Ko· 
milnistler birleşmişler 

Maanıaf ih /lava:; Ajansı bu görüsnıelere çarşamba gfinü 
L-Ondra'da başlanacağım mulıtemel görmektedir. 

ELHAMRA 
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Bugftn 

Loadra, 6 (A.A) - Çar 
oambı gftotı Ceneuede baeh · 
yacak olan ı:J lflr komitesi gö 
rftomelerlnl mevzno bahıeden 

Görmediğiniz, bllmedfğlnfz bir diyardı; heyecanlı, merakla, baetanbata aok fe kııkançlıklı do· 
la ve şimdiye kadar duymadığınız yepytni bir menudı vftcuda getlrUmle ıeoeoln en gfiıel filmi 

Sengapur Postası 

Dally Telgraf gazeteel, komi· 
tenin Italyao ff abeo lhltlAfını 
balletmeğe çıheacağını ve bo 
no lçlu de ıo iki noktayı 
nazın itibara alacağını yaz· 
mıktıdm 

1 Bıbeo lmparıtoro 

lııtıabul, 6 (Ôzel) - Veni · 
zeloı partlıloln KomOnfıt par· 
ılıl ile blrleetlğl Atloıdao bildi 
rillyor. 

memleketinin bdtiln modern barlı komite milletler cemlye 
ıllih •Hıtılıuoa ııhlp bir dfte tinin zecri tedblrlerlo tatbiki 
mını daha ozon müddet kareı boıoıondald ilk kararından vaz 
ge'emlyeceğlnl teılfm etmletlr. geçmek mecburiyetinde hla· 

2 - Milletler cemiyetinin caktır. 
nilfoslo ızaııı olıo bazı bGyilk Londr1, 6 ( Radyo ) - Ga 

ltalya 
Bu sefer yeni mutale· 

batta bulunacak. 
Londra, 6 (Radyo) - De1lf 

Telgnf ve Upıener ~azetelerl 

Adla Ababa'dakf ecnebilerin CI· 
butlye kaçmaktı oldoklarıoı ve 
ltalyanıa, 13 ler komlteılade 

eıklden dermeyan ettiği şart· 

lardan çok fırlrh mfttalebattı 

boluoıcğını yazıyorlar. 

de•letler halyıya karşı zecri zeteler OD üçler komlteııl içti· Alman vapuru 
tedbirler, tazyikini uzatmıya maından baherderek: 
mGtemıyll görunmemtıktedlrler. - Bo lçtlmı bftyGk mOekft Karaya oturdu 

Bo dnletl.,.r, bundan bıeka lit içinde geçecektir. Çftokft Nnyork 6 {Rıılyo) - Sın 
Franııııca ıöılü, M"ıro • Goldvtn · Mayer eüper filmi. Bo f llmla bnlkolidelfğlnl temin için zecri tedbirleri artıran, mGteu- ltılya'nıo muzaffer olduğunu Sılvadur'dan alının haberlere 

hiçbir fedaUrhktın kaçıoılmamıe n eôhretlerl dftnyıca ıaaınmıe dört bGyftk yıldız olıo rıs• hiçbir maddt laydı verml· iddia ettiği bir 11rada, Moll80· göre, Alman bandıralı Vanko· 

Clarc (;ahle · Jean Harlov . Vallace Beery . Levis Ston yecek bir ıalho bbol ettirmek llal'ola metıllbırı arıırm111a çok ver ıdıodakl Hpur, karaJI 

cf b1ıtlnl d" hiçbir teldlde kı· muhtemeldir. otormuıtur. Y olcolırın hepıl lr an • etlrtlerek ıam bir fedakhbk rekoru ıealı edllmlıtlr 
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Hakem Kafası 
veMeşin Yuvarlak ····· -- Başı 1 irır.i salıif(de -
hakeme vikllyet etmiş ve hakem de, 
ne vayanı hayret ki, foto muhnbi· 
rini resim çekmekten menetmi~tir. 
lJu hata O;ıerine, biı.>;zat hakeme 
müracaat zaruretine düetük. Hakem 
ıu cevabı verdi : 

- Vazifeme müdahale etme· 
yiniz!. 

Zavallı vazifenin ne derekelere 
düştüğünü aolııdıktan sonra, bittabi 
çekildik. .Foto muhabirimize" mfini 
olanlardan bir·iki gayretli sporcu da; 

- Biz arzu etmiyoruz. Çocuk· 
lor fotoğrafçı kıırşııında eaşırıyor· 
lar. Hem de, kendi oyunculanmız 
değil midir, i temiyoruz. Zaten f z. 
oıir'de enstantane çekilcli~i ne vakit 
sörülmüıtür ki? .. Ve aire •. 

Vecizeleriui ortaya sürdüler. 
Evvela hakemin kafası ile me· 

tin yuvarlak nr&eıodaki kültür v~ 

görenek uçurumuna dokunacağız. 

Bu hakem galiba, doğdu doğala ga· 
zete okumamış, fotoğraflara bak· 
mamış olacak ki, başkalarının ih· 
tarına uyarak bir gazete fotoğrafçı· 
eını menetmek dalalet ve cür'etini 
göstermiştir. Biz, medeniyetle ara· 
mızdaki mesafeyi yırtmnk için uğ· 
raşırken, karşımıza evvela bu ayar· 
daki kafalar dikiliyor. Görülüyor ki, 
me~in yuvarlakla insan kafası şu· 

nun tekmesine, bunun ihtarına uya· 
rak ouurauz bir halde sağıt eola ko• 
oabiliyormaş .•. 

Sonra, baekulannuı ihtarım 
emir telakki edip te iptidai bir 
boyun kmşla ona ayak uyduran 
hakem, gazetecinin ricasına da 
(Kafa) tutabiliyormuv. Münasebet· 
sizliğin ve talisizliğin, bizi böyle 
bir hakemle karşılaştırmış olmasıoı 
teeıısürle kaydediyoruz. Fakat ne 
çare? .. 

O hakem ki, biraz sonra gene 
bazı kulüp idarecilerinin ihtar ve 
emirleri karşısında s2s çıkarmamış· 
tır. Zavallı bııon karşı da Zavallı 
hakemlik> demekten kendimizi 
alamıyoruz. 

Fotoğraf çekilmesine itiraz eden 
diğer eporculanmıza gelince, fazla 
bilgiçliğin hiç lüzumu yoktur. Çün· 
kü spor denilen şey, bir·iki eene 
top oynamak, birkaç maç idare et· 
mek, biraz da idarecilik yapıp 

spordan başka vadide çalıemokla 

kavranılmaz. Bu gibi ahvalde sükut 
etmek daha akıllıca bir ivtir. 

Bilinmelidir ki, o 01uncular 
üzerindeki hak, müşterektir. 0 Biz 
iııtemiyoroz,, cümlesinin mahiyeti 
o kadar çarpık ve gülünçtür ki, 
tarif edilemez. O gençler, falan 
kulübe mensup olabilirler. Fakat 
ayni zamanda bizimdirler. Onları 

yetiştirmek i~in devletçe, partice, 
teokilatça, milletçe çalıfıyoruz. 
Said'in, Cemil'in, Adil'in ve diğer 
çocukların Altınordu'dan evvel bo 
memleket topluluğuna ve bize aidi· 
yetlerini anhyamamak, her halde, 
insanın alnına irfan damgası değil, 

baoka birşey vurur. Çocuklarımızı 

ürkek birer mahluk olarak tasavvur 
etmenin ne mtidhiş bir bühtan ve 
hakaret olduğunu da unutmamalı· 

dır. Eğer onların böyle bir alışık· 
lığı yoksa, bunu biz yaratacağız. 
Bu, gezetecili~in hem mesleğine 

ve okurlanna, hem de o çocuklara 
kareı borcudur. Spor eshau hueuai 
aile odaaı değildir. Kale arkasında 
veya yan tarafındaki fotoğrafçıyı 

görüp te şaşıran fudbolcu olamaz. 
Bu, bir spor terbiyesi, bir spor 
kültürüdür. Nefse hakimiyettir. 
.Matbuatın haysiyeti, vazifesi ve f z. 
mir'in medeniyeti, sporları namına 
hakemlere derhal direktif verilme· 
&ini, müsbet veya menfi bu sütun· 
larda tenvir edilmekliğimizi ieti· 
yoruz. 

ANADOLU. 
------~---~---~-

Bir anket 
DayU Ekspres gazetesi bir 

anket yaparak Brllanya eanayf 

eef lerlnden şu suali soruyor: 

c A vropa kavgalarJOın dıea11eın 

da mı kalmalıyız?., Gelen c"vep 

ların çokluğu mftsbet eeklldedlr. 

Fakat bGyftk bir kısım da A •· 
ropa lelerlnt lnglltere'olo karııı· 

roıya mecbur oldağuno, aksi 

takdirde boyak Brltanya'oın 

tecrld edileceğini beyan edl· 
yorlar. 

ŞEHİR HABERLERİ 
Oefinf' 1\. imin? ....... 

Karşıyaka'da üç evde 
araştırma yapılacak .• 

ihracatımız ___ _.. ... ,_., __ 
Menşe şehadetname· 

leri herhalde alınacak. 
ihracat mahsullerf mlzln men 

ee ıebadetnaınelerl hakkında 

icra veklllerl heyetince ltılhaz 

edilen karar don ticaret odaeı 

na gelmiştir. 

Kararnameye gl\re bondırn 

sonra diğer devleıJerle oları 

anlaemalarımızda bo hu@uı:ııu 

sarahat buluosun bulmasıa hl u 
mum ihraç "'allarımız l<;la 

mevşe şehadelnameal 11lınme ı 

mecburidir. Kararname tarihi 

olan 25 Mart ~36 dan l'vvd 
şehadetnamesi çıkaumış olan mal 

lanmız için bir defoya mahsus 

olmak şartlle lhreçıan sonra 

menşe şı>hodetnamesl verll,.cek 

tir. Fakat bunun için alaka 

darlar; gnmriik ~braç beyanna 

meelnlo tasdikli bir eureılol 

konşimentoyu ve ithalAtçı mem 

leket gamrDğO tarafıvdan mev· 

zuubabe mallımmızın hhal edil 

mi~ olduğuna dair mahalli Tark 

k&nsol'lsluklarıoca taedik edil · 

mlş bir vesikayı odaya göster· 

mek mecburiyetindedirler. Oda, 

bu vesikaları tetkik: ettikten 

sonra nıfitaleaeı ile beraber fk· 

hsad veklleılne gönderecek ve 

vekıiletln IHvlbl ile menşe ştı· 

hadetnamesl verebilecektir. 

Transit veya obslyoo eor,.tlle 

giden matlar için ayrı vesika· 

lar istenecektir. Bundan böyle 

anlaşmalarda mecburiyet olsun 

olmasın gidecek mallar için 

f hreçlarHe beraber menşe ee· 

hadetnamesl atmak mecborlyıtl 

-vardır. Badema ihraçtan aonra 

hiçbir suretle menşe eehadet· 

namesi verllmlyecektlr. 

Tire Gezintisi 
Kahve vesaire 
f iatleri çok yüksekmiş 

Şlmendltercllerin pazar gOnü 

tertip etti kini Tire tenezzOhü 

çok kalabalık olmuştur. Seya· 

bat edenler için •yrılau ngoo· 

lar ye•memle ve katara yeni· 

den vagon eklenmletlr. Tfre· 

iller; lzmlr'U ml!!af lrlerl lstas· 

yonda bando muzika ile samimi 

blr eekllde karşılamıelardır. 

Bnndın sonra havnılo bahçe· 

lere, kehvelere dağılan aeyyab 

lar; akşama kadar buralarda 

nklt geçirmişler, dönü,te iyi 

n neş'ell olll'oştor. Bu seya· 

hate iştirak eden bir karlmlz, 

Tlre'dô her zaman için kahve 

ve!Blr meerubat 2,5 kornea ea 

tılırken pazar gOnO çalgı olmı 

yan yerlerde bile on kuruşa, 

hatla 25 kuruşa eatıldığını, bo 

oon iyi bir tesir bırakmadığını 

bize bildirmiştir. 

Yol inşaatı 
Vtlayetln bazı kazalarında 

ioş111h yarıda kalın bazı yol· 

larıo mOkellef yol amelesi işle· 

tUerek tamamlanmHı için Nafıa 

mddOrlDğQ tarafından bir pro 

gram hazırlanmıştır. Bu pro 

gramao derhal tatblkına geçlle· 

cektlr. 

lzmirspor kalObünde 
lzmlrııpor kulübOnde 4. ·4. ·936 

pızar akşamı bir çay ziyafeti 

verilmiş, bntno kulQb gençleri 

bir arada samimi eaatler yışa · 

mıelardır. Toplantıdan gaye; 

gençlerin birbirine karşı saml· 

aılmlyet n rabıtalarının arll• 

rılmaeını ıemln ıdl. 

Parti Tilkilik ~Nahiyesi Okulunda 
175 Vatandaş Yetiştirildi 

l'akarıda llüsnii Ercan, aşağıda Murad Ö:ıiu 
C.8.P. Tilkilik nahiyesi halk mektebi, geçen yıl olduğu gibi 

bo yıl da iki derahaneslnde 175 vatandıeı okutmuş, yetletlrmle 

ve imtihan neticesinde hep&lne diploma vermiştir. Halk mek 

teplllerf tedrleatıo zayıfladığı şu zamaoluda bu kadar büyük 

bir kalabalığı yetlştlrebllmek, şftpbeslz ki, memleket heHbına 

bir kardır. okulun, iki değerli ve eski muallimi vardır. Bun· 

)ardan biri Batunlye oca~ı başkanlığını da omuzunda taşıyan 

Bfisna Ercan, dfğerl dtt Murad Ôztfn'dlr. Gerek parti nahiye 

bf'yetlol, geceki!" ba iki kıymetli moallf mi muvaffakıyetlerinden 
ve eserlerinden dolayı takdir tderlz 

lzmir Muallimler Bir-
liği Kongresi 
-----·-------

idare Heyeti Takdir Edildi, 
çok Kararlar Alındı. 

Bir-

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

İzmir mualltmler birliğinin 
yıllık kongresi, halkevl (ealo 

nund.ı toplanmıştır. Kalobalık 

bir moıllim yığıoı, mClttehld 

ve mftte1antd bir kütle halinde 

idi. Ruznameye göre evvelA 

idare heyetinin yıllık iş raporu 

okunmuş ve geçmiş senelerden 

bazılarında hiç çalısmıyan idare 

beyeılerloln vazlyetlertle yapılın 

mukayesede idare heyetlolo ha

kikaten iyi çalıetığı tespit edile · 

rek kendileri takdir olunmuş, 

iş raporu alkışlarla tasdik edil· 

..oloııeıtr. 

klşiltk idare heyetine yedi aza 

seçilmesi muvafık görQlmöe, 

heyete erktk muallim mektebi 

mftdür munlnl Reşid, erlı:ek. 

muallim mektebi muallimlerin· 

den Hakkı Baha, maarif mfi. 

dıır muavini Hauf loan, Al11n· 

cak mektl'bl başmualltml ibra · 

hl m Gök yayla, ilk tedrl&at mft 

fetthl Ferid Oğuz, İngilizce mu· 

alllml Kemal Karadayı, Gazi 

mektebi başmoalllml Şeref se· 

c;llmhlerdfr. 

60yOklerlmlze kongrenin ta. 

zlmat duygularının telgraf la 

blldlrllmeııl kabul edildikten 

sonra toplantıya •on verilmiştir. 
• • • 

.Dün toplanan yeni idare he · 

yeti fiyelerl iş bölümtı yapmıe 

lar, birlik reisliğine İbrahim 
Gökyeyla'yı, sekreterliğe Rauf 

İoan'ı ve veznedarlığa da Şe· 
ref 'I seçmişlerdir. Yeni heyete 

mu vaffaklyetler dileriz. 

, 1 

Gayrimttbadiller __ ............... __ _ 
Faik Nnzhet şehri- · 

mize geldi. 
Gayrlmftbadlller takdiri kıy· 

met komisyonu reisi Faik Naz. 
h,.ı; ~ehrlmize gelmlştlr. Diln 

d,.fıerdıor lbeao Pırnar'ı ziya· 
rrıl,. gayrlmübadlllere aft Yo· 

rıırılı mallarının satışları hak· 
k ıı•tu tt"tklkler yapmış, Milli 

f'mlıik müdürlüğünde çalışan 

Y ıır:aıı lı ,.mlıikt satış 1-.omlsyo 

rı 11 n un meııaislnl yakıodan la 
kilı rıııılştlr. 

Dün müzspıde suretlle salış 
ı .. r dıt vıırdı . Faik Nü hl't; hu 
••'·~lıırıla hıtzır boluııınolJ ve 

:!"Y' irı.iitıadlJJere eh Yunanlı 

f'tıılak'nln dıtha fazlıı miktarda 
suıı~lura çıkarılarak hu satışlar 

"'ııyı··lnde ~ayrinıübadtı bonola 
rıııııı c;ok düşmfie olan kıymt't 

ı .. rırıın yük&dtllmf'sln" n .. &o 

rrıle çalışılacağını alAkıdaılara 

izah etmiştir. 

Faik Nüzhet~ ,ebrlmizde bir 
.kaç gün kalacaktır. 

BüyOklerden 
Akseki bankasına 
Gelen cevaplar. 

Büyillı.lerlmlz Akııekl ban 
kaıı koogreel münaeebetlle çe 

kllmle olan t1ılmat teJ~rafla· 
rına şu ce apları verml~lerdlr: 

Ankara - Temiz duygula 
rınıza Atatürk'On teeekkilrle 

rlni bildiririm. 

• • • 
il. R. Sayak 

Bankanın genel toplantm 
miinaeebetlle hakkımda göster 

dlğlnlz duyguları te~ekkür eder 

ba,arılar dllerim. 

Başvekil 

ismet lnörııi 
Yıllık toplantınızda gösterdi 

ğlıılz duyguya teeekkıır eder, 

bankanıza. lylllklcır dileyerek 

sevgilerimi auoarım. 

C. B. P. genel sekreteri 

R. Peker 

Dr. Abdi l\luhtar 
Doktor Abdi Muhtar dOn 

İstanbul' dan şehrimize gelmiştir. 
iki aydıobf!rl hasta bnlonan 
aziz doktorumuz l9tanbul'da 

hndlılnl tedavi ettlrmit ve bu 

meyaııda kendbine ufak bir 
ameliyat yaptırmak zırnretl de 

haıııl olmuştu. fzmlr'e dönOşü 
heplmlsl ıulndlrdl, kendlılne 

hem geçmle olsun hem de hoş 

geldin deri&. 

Çocuk himayesi 
Mart ayı içinde çocuk esir· 

geme korumu İzmir merkez\ 

dlspanaerlnde 229 hBBla çocuk 

muayene ve ıedavl edilmiş, Uiç 

ları pareeız verilmiştir. 

Onbeş ailenin çocuklarına 

mobtellf aurette yardım yapıl · 

mıetır. Dört ikiz çocoğan de 

vamlı olarak sütü temin edil 

mletlr. 

Baıımane civarında yangın ye. 

rinde bir def ine bu!undoğonu 

yazmıştık. Bulunan ahın para• 

farla mücevheratın Çatıl SakQl 

namUe anılan bir Yununlı'y• 

ald oldoAu anlaeılmıştır. Çaıo• 

Sakalın o~la İzmir'e gelmiş, 
def inenin yeriul ihbar etmiş 

ve hakikaten ~öslerdiğl y11rde 

def fne çıkmıilır. Alı\kadarlaq 

bulunan ahın paralarla mücev· 

beratın umumi kıymeıinl elli 
bin liraya yakın ıobmin etm,.k 

tedlrler. Fakat bu, henüz kat'i 

olııuk teshit edllmflJ dı·ğlldfr. 

Buluoon mıicevberat, ehil vukuf 

ıımıfındım tt>dklk olunacak ve 

kıyme t tokdlr t>dlldlktPn sonra 

hakiki drğerl anla:ılııcakıır 

Haber aldığımıza görtı Kere•· 

yaka'da daha üç rvd11 ddine 

buluoduğuou ayni mu!..lılr ha· 
her vermiştir. Bu evlerde de 

araııırma yopılocaktır. 

Ambalaj 
Enginar üzerine yeni 
bir tecrübe yapılmış. 

Karşıyaka'dıt oturan Cenao 

adında bir kadan; dan vllı\yete 

mOracaatla bazı formüllerle ıeb· 

zelerlmizin uzun müddet boııul· 

madao mohıfazaları mOmkün 

oldnğanu bildlrmle ve engiou 

ile ealr bazı @ehze Ozerlne yap· 

mış olduğu bir ambalajı; ver· 

mlollr. Bu ambalAj; ziraat mfi 

dOrlOğünce muhafaza ahına 

alınoııetır. İki ay mora açıla· 
cak ve içindeki sebzelerin vazı. 

yeti tedktk edllt-ctktlr. 

Şahitler çağrılacak 
E~refpaea'dı Alanya'lı berber 

Büseyln'j öldOrmekle maznun 

marangoz Salfb'lo muhakeme· 
eioe don ağırcezada devam 

edilmiştir. Ba celeede mllddel· 

umumi iddiasını serdedecektl, 

fakat tetkik ettiği dava doııya· 

sına nazaran cioayeuen ııonra 

maktulün ifadesini lalan komi 

ser ve polislerle M ilolr isminde 
birinin lfıdeelnl alan diğer bir 

komiserin mahkemece dinlen· 

memlş oldukları anlışıldığınıı*n 
bunların celplerlnl ve dinlen 

• melerlnl istemiş, mahkemece, 
buJ dllelı. kebol edilerek moha· 

keme baoka bir göne bırakıl. 

mıştır. 

Zührevi hastalıklar 
Zubrevi hastalıklar muayene 

ve tedavi evinde son ay içinde 
963 hasta muayene ve tedavi 

edilmiş, bunlardan 25 1 hasta· 

neye yatmhnış, 168 fhengl 

iğnesi yapıl mı~ ve 135 kişiye 
lıavaj yaptırı lmıetır. 

Akhisar'a geziııti 
Cumnrlyet Halk parıhl Bur· 

nava nahiyesi ıarafıodan 26 
nlHD pazar günü Akhisar ve 

Çiftliğe elmendlferle bir gezinti 

tertip edilmiştir. 

Hesapların teıklkl ve yeni 

idare heyeti seçimi yapıldıktan 

sonra birlik üyelerinin ortayı 

11ttıkları teklif Jer üzerinde g<S 
r6şmelere başlanmıetır. Moal · 

llmlere yardım temini için bir 

yardım sandığı korolmaeı, talil 

eanaeında moallf mler için ıatll 

kampları açılması, kollar ge· 

zlntllerlnln netfcelerl bıkkındı 

birer broeOr bastırarak yayım . 

yapılması, mualllmlerlo 932 
yılına ald mesken bedf'llerlnln 

verilmesi için bıltçeye tabeleat 

konulmasa teşebhftslerlnde ha· 
louolmaeı kararlaştırılmıştır. 

TAYYARE Bugün Uer Seansta 

BütQn muallimler; toplantıda 

tek kalb hallnd':l hareket etmiş, 

çok samimi davraumışlardır. 

Kültftrcülcr yığınının bo hare· 

keti; her IOrlü takdirin fev · 

kinde idi. 

Idare heyetinin aynen lpkısı · 
nı teklif edenler olmuşsa da 

nizamname hükftmlerlne göre 

yeniden seçim yapılması nok· 

lal nazarı gıdlp gelmiş ve yeni 

seçimde nizamnameye göre beş 

l • ''Y' 

SiNEMASI TELEFON 3151 

Bfttiin İzmir balkının 11bıraızlıkla beklediği senenin en güzel, en kahkahalı, en zarif f tlmt 

:ASK BANDOSU 
' FERNAND t;RAVEY'fn temsil ettiği bo f llw, seyircilerini kabkahanan kmk geçirecek, 

Hatırası yıll11cıt nnutulmıyacaktır. 

Dikkat• (Aek Bandosu) çok ozon bir film olduğundan eeana aaatlerlode değlelkllk yap· 
• mık zarureti hasıl olmoetur. Stana1ar en Hatlerdedlr. 

HergOn: 14,30 16,25 18,4.5 21,5. Cumartesi 12,10 da bıelar. 12,10 ve 14,30 
seanslarında talebeye tenzllAtlı bilet .erilir. Pazar gftnlerl 12,10 da başlıyacaktır. 

Avrıca : Türkçe sözlQ FOKS dOnya haberleri 
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Atesin Hakimi ' . 

lonnyamızda 1 
1 Neleroluyor?I 

Bir kraliçe öldil 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

ikinci Kıım NAPOLEON v~ KLEOPATRA 

Kendi kendJalne: 

- Ah .. Ne bilyük: lbtlyıuıa 
tık, daha doaruıu ahmıklık .. 
Hem de herif 1 ıevdiğlm tçio 
deAll, göııerl" olıuo, eğ lenceli 
n lut ııt çalu diye beli attlm. 

Dedi. 

FelAket kendisince mubak 

',.. ıktı ; gayri kabili içtinap idi. 
Bunun için: 

- Eğer Napolyon'a kendi· 
mi atfetllremezsem ... Hakim ne 
olıcak.? General beol biç IJÜp· 
hesi• kapı dışarı edf'cektir. 
Barrae' dan hiçbir ıey bekllye· 
mem, çGnkil gırtlağına kadar 
borç içindedir, k endisine bite 

hayrı yok. Hem de ea güuler 
de mevkii iktidardan tardedl 
leceğl muhakkak. Gobler'deo 
blrıey beklemek kabil değil, 

çGnkG herif haıılııllkten doyun· 
caya kadar acele yemek bile 
yemiyor! Dedi. Ve ... Kllçflk bir 
aynaya babrak keodleinl tel · 
kik etti: 

- Eynh.. Artık htlınam 
ile keDdfme parlak bir mevki 

hazırlayacak )ıı.~tı dı değilim! 
diye Adeta inledi ! 

Bir aamındanberi tatbik et· 
tlğl tanlet uııol •e teknikle· 
rlne rağmen, çok garaıtnıa ge 
ce hayatlarının yorganluklarJDın 
islerini yetztındeo adamakıllı 

ıllmek mGmkfto olamıyordu. 
Jozeflo'ln, Napolyoo çöllerde 

blnblr yokluk •e ıatırab içinde 
mncudlyetlnl kurmağa çahetr· 
ken Parlı'te yaııdıgı gece ha· 
yatlarını tanlr mOmkOo değil · 

dlr; bu olgunlaşmış kadan, bO· 

ınn hırs ve şehveıUe gecelerin 

robunu emaıeğe çalışıyor, hın 

larını bir UlrlD tatmin edemi· 
yordu! .. 

Yazaodekl burueukloklar, dG· 
ıtıncell bir tnır ılınca kendi · 
lerlnl daha fazla gGııterlyorlardı; 

bir nkhler yaptığı gibi, ıade 
gGzel dlılarlnl göstermek için 
artık gftlemlyordo; 8u dlıler, 
tımdl ııklaomıga daha ılyıde 
mahtıç idiler! .. 

X isti, artık asamıı, o edtl 
gGsel beyıUlglnden eıer iılma · 

mııtı! Bv uıan ve yorucu, çok 
heyecanlı yolculuk la gösferlnl 

çakara kıçırmııtı . Aynada ıey· 

rettlAf J kadın, danan ı•ıaah 
Jozefla'lnln ıacak bir gGlgeıl 
idi; adetA fhlfyarlımıı, çök· 
mGeıa. 

Jozefla; barba •llibıız n 
ilk hamlede mığhip olmak 
bere gittiğine hClkmeıtl! . 

Ba feci va1lyete çare De ola· 
bilirdi?. Joıefln ba hoııuııa 
ite yarıyıbllecek bir çare gör· 
mayor • e bulamıyordu. o kı· 

ANADOLU -

dar kt, mftcıdeJedeo vazgeç 
meğe karar verecek kadar ce 
ıarer ve metanetini kaybeımfetl . 

Parle'e yık.ıa,ıığı ıınalırda 
Jozef in hiç ulaıazea Nıpolyo · 
nuo meıhamctlodtn lııtHade 

edecf'ğlnl dü~üoda, kcodl k ro 
dll!loe: 

Napolyon bPnt cldd,.n Aevl 
yor bu muhabbetin birdenbire 
•e tımamf'n ıönmeılne lmkAn 
yoktur. Hunun içinde beni 
muılak bir edaltt ve felaket 
içinde bırakmıyacakhr. 

Bundan bıık• o~lum Ojen'I 
ve kızım Bortınel o kadar H · 

ver ki, bunlar ıarafıodan anne 
lerlol yııayımıyacak kadar 
eefalet tçlo~e bıraktığı teklinde 
ithamı htcmlyecektlr. 

Maamaflh, berveyden evvel 
kendleJnl gc'Srmell ve kendlılne 
izahat nrmellylm. Kendimi 
maddaaya ve detımanlarıma 

bir daha taarruza mecburum. 
Alleııl efradıma bizim talAlu
mızdın çok lıtfıde edecekle · 
rint kerıdlelne lııpıt etmellylm. 
Dedi. 

J ozef in, mftdafa11ıi11n eeaı· 
)arını hazırlarken, bo adaman, 1 

dabı doğrueo bu fnkelbeşerln 
muhitine yaklıvtığıoı farkettt. 
Jozef in, Nepolyon'un bllyftk 
Jagnna anlamadığına ve höyle 
bir adamı lıtedlğl gibi hAklm 
olıblleceğlnl 11ndığ.ua çok pış-
man oldu. Nıpolyoo fO ında 
herkeeln fnlode, berkesin bA· 
kimi idi!. 

Bu rGcu, Jozef ln'Ja Gçllncft 
retcuo idi; Btrloclııl İtalya har· 
bıada, lklaciıl Mııır 1eferloe 
giderken olmuoıu. Fakat her 
ikisinde de Joı;ffn Nıpolyoo'on 
af ve mQaamaJ>a!Jının kıymetini 
bilmemh; Nıpolyon'on affını 

eide ettlkttn sonra hata Oıerine 
batılar, delilik Gserlne delilik · 
ler lelemhtt! 

Bu defa, GçGncü affı da lı 
tlbul edene, josef in ıadaka

tındaa ayrılmıyıceğını, Napol· 
yon'o eıklılndea çok faslı IMl· 

ncrğlnl kendi kendlılne temin 
ediyordu! 

Joıef 'in, monffıklyetlne ge· 

ne emin olmak lıteyorda. Ve 

Napolyon'an dalrealne glrdl&I 
samın ya ma•af fak olınk b· 
lmcak, yahad da ôleeektl! 

Nlhıyet Vlkıaır ıoklıındakl 

11rlhi ne Ylaıl oldu; oda his· 

meıılıl kadın Jozefln'ln IDlllne 

cevıb olarak Napolyon'an evde, 
ve odaııaı kıpınmıı oldu~ana 

fakat kendlılnl kabul etmeme· 
ğe katar nrdlAtnl •e fahıına 

ıaahlk eden efyanın da kapa· 
canan odııında olduAano ıôyledl. 

Jozef la eıkl cGrQm ortıgı 
Luls'e: 

- Hiddeti geçmlı gôrQnQ. 
yor, ıınırım!.. 

Lalı de: 

- BllAklı .. Bo defa hiçbir 
Gd.nldk Siyaaal Gazete veçhtle ıffeımlyecege benzi· 

Sahip ve Baıyazguu yor. Dedi. 
Haydar R6td6 ÔKTEM Jozefln yere yıkılacak gibi 

Umumi neıriyat ve yuı iıleri ıeadeledl. Hayatının eD feci, 
mildörO: Hamdi Nüzhet en mOıkGI bir dônftm noklı· 

fdarebaneai: eandı boluaayor demekti, ve 
İzmir İkinci Beyler aokağı bur1dan; ba k•pı etll(aden 

C. Halk Partiıi bina11 içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU hiçbir netice elde edemeden 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 çıkmak, maddi ve IMnnt ôUl· 

ABONE ŞERAİTİ: mCl kabul etmek olacakta! 
YılhAı 1200, Alb aylagı 700, Oç - Devamı var -

ayhğı 500 kuruıtur. 

1 
h E J ı 

Yabancı memleketler için BeDelik N6 etçi czane er 
abone ilcreıi 27 liradır. 

Bu akııan Kemerahındı ŞI · Heryerdo 5 Kuruıtur. 
- fa, Karantlaada Eıref, Kemer· 

GDaCl geçmiı n6ahalar 25 kuruıtar. de Kamer, Al1aacıktı Ahmet 

Parle gGıeJlik krallçelerlndea 

Y•ette J.,•ureak Montekarlo'da 
bir otel odaııında ıevglllııl ile 
bereber ölft olarak bulunmuş· 

tur .. 

Ôlümftn ıebebl gariptir. lkl 
gene; uzun zamındaoberl ıevlıı· 

mekte •e beraber yaoımakta 

imlole.r. Fekat Montekarlo gibi 

dağları nltlcl bir muhitin dllJ· 
lerf, nlbıyeı onların een°:tlerlnl 
de kemlrmlotlr. 

İki genç parılarıaın bitmek 
fiıere olduğunu anlayınca btıyak 

bir yelııe kapılmıelardır. Ve 
nihayet baılarına bu ôlftm hı· 

dlıeel gelmlıtlr. ----
Şempanze 

ve paskal ya .. 

Geçenlerdeki pııkılyıda Lon. 
drı'oıa bıyY1n1t bıhçealade 

eempanzeler ıraaında da yortu 
te1'ld fldllmlıtlr. İhtiyar Booloı, 
kendi çocuAa olan Jtıbllee'ye 

bayr1m hedlyee( olarak bir nevi 
bıyık ~•marta oyuncak hediye 
etmlıtlr. 

Reemlmlıde görGlayor ki, 
kftçGk Şempınze bundan pek 
memnun kılmımııtır. Yumar· 

taya endlıell endlıelt bakmak· 
tadır. 

Boşanma mes'eleleri 
Londra'dı onsekls ay enel 

bir "Evlenmeleri tamir" komi· 
teal kurolmuıtu . Bu komitenin 
ftde•I boeanmılarıa azaltılma· 
ıını çahımaktır. Ba komitenin 

ganden gClne azaları çoğalmak· 
ıadı~. Şimdi 111 miktarı oabln 
klılyl geçiyor. 

Son gGnlerde ba· komite bo· 
ftnmılar hakkında bir rapor 

ne,retmlıtlr. Rapor bllbıaea İn· 

gUtere'de bulanan hae'!&İ "Bo 
eınma mabkeme .. lerlne alddlr. 

Komite bo husuııa ıo e1aalı 

teklif terde bulunuyor. 

1 - Mahkeme 11ıları ile; 
klılden fasla olmımıhdır. 

2 - Mahkeme azalarındın 

biri kadıo olmalıdır. 

ltalya bakımından vaziyet 
- ~ 

Bir ltalyan Tayyaresi Dönmedi. Adis 
Ahaba'da Bir Zarar Yoktur. -Habeş Vaziyeti F enalaşıyormuş .. Adis-Abaha Yolları, 

ltalyan'Jara Geçmiş. imparator, Hükfinıet i n "\'ardını· 

sızlık içinde Yıkıldığını Görüyormuş .. 
Roma, 6 (Radyo) - Şimal 

cebheehıdro gelen son bııber 

lere göre, Ttalyao askerleri ileri 
har~kctloe d evem ve Habeı 

ordoso bekayHını ıak lp etmek· 
redfrler. 

Tayyareler boml>ardımanıt de· 
nm etmektedirler( Goran'ın 

zabtından eoura cenupta Ala · 
mato mevkii de 111ptedllmletlr. 
Bu ıehlr De11le yolu Gserln · 
dedir. 

Bundan ba~ka garpta Galobl 
eoyo Ozerlndekl yerler de zap · 
ıedilmf1Jtlr. ltalyaoların eline 
iki Babrı topu, birçok tftfek 
ve mitralyöz geçmlıtlr. 

Adlı Ahaba'da tayyar11 taar · 
roıunun netfcflıiode, iki Ha· 
beo tayyareel ile bıogarlur ha· 
rab olmootur. Bir ltılyao tıy · 

yareel Adlı-Ababa taarruzun · 
dau d~nmemletfr. 

Somali cepheıtnde tayyare 
kuvvetleri Şaeabınek'te Habeıı 

ıfperlerlnl bombardıman et · 
mlıtlr. 

İngiliz gazeteleri, Adiıı · Ababa 
bombardımanından bOyük aer· 
levhalarla baheetmek.tedfrler. 
Lhlng Nlyöz gazetesi bo ha· 
bnlere bftyak bir aahlfe tahıla 
etmletlr. 

Lhlng Nlyöz : 

"Adle Ababa tayyare karar· 
gAbının bombardımanı eenaeıoda 
ıebre hiçbir zarar verilmemlştlt. 

Clbutl'den ılınan haberlere 
göre, Hıbetlatın'da vaziyet, her 
an bir derecede mGekllAt keı · 

betmekte ve panik bakam 11Gr· 
mektedlr. Reımf mehafll bile 
vasiyeti korkunç görmektedir.,, 
Demektedir. 

Londra 6 (Radyo) - Doğ o 

Afrlka'da bulunan İngiliz ga· 
sete mohıbirlerl, Necafl ordu· 
ıanun mağhlblyetl ftzerlne "İtal· 
yan orduıa Hıbeflııao'a tftma· 
men hakimdir, Adlı Abıbı'yı 

giden bOtün yollar.ftılyın'Jırın 
elindedir. Vaziyet bc'Syle dnım 
ederee, hırbıa netlceel çok yı

kıo bir samanda İtalyan zaferi 
eekltade tecellt edecektir. 

Uluıılar ıoayeteaine olduğu 

kadar, lngiltere' y., de larlnad 
eden Necaıl, :hükumetinin hi ı; 

bir yardım gôrmıoden yıkıldı

ğma §ahit olmaktadır. 

ltılyao kunetlert ct bri yü 
rüyOele ve tayyıırr ler fardından 

takviye edtlerek ilerlemekte de . 
um etmektedirler. En zengin 
ayıletler ltalyao'ların eline düş 
uıQştllr. ltalyao'lar Valdya'ye 
yıklaemaktadırlar ve Deaele'den 
180 kllometre muafededirler. 

"Motörld knneder Auea'dan 
.}oltan Yahya'mn yardımı ile 
Habeş Veliahdının ordoeuaa ta· 
arruıa bazırlanmaktadar. - Veli 
ahdın ordoeu ou anda olmal, 

şark ve garbdrn tazyik ve lt b· 
dld altındadır 

"Babeş ordular ı n ın Frırneı• 

'A>e Iogillv. somalllerlnden tecridi 
anında Habeş hnkumetl mare· 
IJal Badoğ lfo'nun teklif edecrğl 

eolhü kabul~ mecbur kalacak · 
tar,, demektedirler. 

Parlı 6 (A.A) ltalyan 
umumi karargibındakl Bavaı 

Ajaoeı muhabirinden: 
İtalyan ileri barekAtı ıftr'ııtle 

devam etmektedir. Ddn öğleden 
eonra Eritre kolordusu Kuorakı 
girmiş, baııka bir letlkametteP 
gelen bitine( kolordu d• ono 
tıklben oehre dahil olmoıtur. 

Bu Hafta içinde Siyasi 
Faaliyet Fazladır .. 

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

Lo n dra "da Paris'te, Ceuevre'de Top-
lantılar Oldu ve Olacaktır .. 

Parle 6 (Radyo) - Bo hafta ılyaei faaliyet çok bay.ak ve 
yetkUl olacaktır. Bo faaliyet Ren ve İlalya·Babeı tbıllAfı Clzerlne 
ol•cıktır. 

Ellze'dekl kabine lçtlmıında Franaa'oın bo meıı'ele tızerlndekl 

faaliyet tarzı teıktk edilmektedir . Franıız harlclyeelode hazırlan· 

mıı olın Bitler mohtaraeanı cevap, bu kabioe lçtlmımda tanlb 
edilecektir. 

Peroembe ~ftoü Ceoeue'de Lokarno de•letlerl konferanıı top· 
)anacaktır. Çarvımba gftnft de oniıçler komlteııl toplanacaktır. 

Bo içtimada yaloıı ltılyaDJn moıabhaaı ve metme81lll bolunmı · 

ya bıktır. İki moharl p devletin noktal nazarları bo içtimada tel· 
kik edilecektir. 

Londra'da dr bogün kabine lçtlmaındı bo iki meı'ele Gzerlne 
tetkikat yapılmıştır. Ayni zamandı avım kamar111ndı da M. 
Eden bir nutuk Irat edecektir. 

Suviç Sefir· 
lerle Konuştu .. 

Roma 6 (Radyo ) - Parlı

ten dönen Fran11'nın barı el· 

çlıl Kont~ DlJıımbrua, ltalyı 

dıı bakanhAı mGeteearı Hu•lç 
tarafından kabul edllmlf ve 
azan mtıddeı kooaemoıtor. 

M. Su•lç maıeaklben, Ingtltz 
elçlııl Slr Erik Urnmon'lı dı 

konoemootur. 

• • 

Ankara'da 
Atış Poliğonu. 

Ankara, 6 (Gzel) - Ieta11· 
yon yolondıkl ıtıı poltğona 

pazar gOotı btıyGk törenle açıl· 
m•thr. Meraılmde, •eklller, 
kadın erkek 11ylavlar ve fırka 

erkAoı hazır buluamutlardır. 

Atıf merkezi azaları, göeterl 
yapmışlardır. 

Eski Muhar.ibler 
Franıa'yı 

ziyaret edecekler 
Ottava, 6 (Radyo) - 6 blo 

D\aharlb Fraaea'yı ziyaret ede· 
cek ve Vlagl'dekl Kanıda nı · 
mıoı kurulan Abidenin ktııad 

merasiminde hazır balooıcak· 

tardır. 

Bu heyet bef haıuei vapurla 
Franea ·ya gidecektir. 

Lehistan 'da 
KomOnistler 

(J!<'r her Şt} s ı11 <;ılırrs11larıdırı)Or H tilizltHdırı)Oı !.öl. r cer ula k bır 
:ıksılık lıkirlrrıııız ı ıılı · üsı edı) orsa, '~" ı:tr.ltrı ııy ku hıtnııı)ors:ı , tcşlııs 
rek bnsıııır . sıııirlerin iıin teıırpbııhfyet i .ı rlnııştır. lıenıız \'ak ı l \aı kr ıı bıı 
fe ııalıgı !;ırlrrrrıtıl;e act'I<.' ediniz. 

Vıreova 6 (Radyo)' - HG· 
kumrı Komtlnlıt tabrlklll yap· 
tı~ından iki tıçl teıkllAtı bir· 
Uğlol lAğvetmle ve kapıtmıeıır. 

87 klfl tevkif edllmlıtlr. Bromural · 1Cno11 .. 

lıııtıın dıı ıı) .ııtııı ! .il' .ı ğ ı hır ııııı sekkirı olup b)b<.'ıtı~ıııız 1111 lı:ı ıı , 11_1 kll\11 
'l' .ıf ı)ctı sıı<.' i:ı ll <.' eder. - Tesiri gayet seridir. - Bronııır:ıl' ı rı hıç bir 
ııırarı )Oktııı 

10 \ (' 20 komprımt~ ı ha" •-p· 
l('rdt ttunclcrdc rtÇflt ilr uıııu 

- ANADOLU MATBAASINDA Laıf 1 ve Etrefpatada E1refpa11 

._ ___ B•.ASıiıiillii,M•IIİŞTIR----••~ eeunılerl açak&ar. 

3 - Br.r zaman bir boıao· 

mı İ!te~I kar~ı sında karı koca· 
yı barııtırmak için mıhkeme 

her trfebbii~ ft yapmalıdır ve 

reıımi barıetırıcılar tayin etme· 
Udk. 

Kıı oll A·G, kını)e"' maddeler fa b rikaları, Lud,\ igshalen s;~hi " 

Fenerhahçe galih 
Ankara 6 (özel) Şehrimize 

g4'1en Fenerbıbçe tıkımı düo 
Genlerblrllğl tıkımı ile lkiocl 
milubık11ıoı yaptı ve mıçı l O 
kaHndı . 

h• 
iç 
zi 
d 
Bf 

A 
81 
v 

ÇO 

pa 
rıl 

gel 

olr 
lır 

te 
se 
l'e 

' •il 
llo 

a1o• 
"'ııu 
'"11d 
tıg 

g,n 
'-'ek 

"•11:1 
~•et 

G 
~, ... 
'd,ı 

'"'• 



" 

Nlıan 7 

Alwy ve Altmordu takımları .. 

Altay-Altınord.u Ma.,;ı 
----------------------.. 1-----------------------

Hakem 3, Altıuordu l Altay 3 .. 
lzmir'de Bunlar 

Bu Nasıl 

Oluyo .. !. · 
Olur."'' 

Demeyin, 
Pazar günkü spor hı'idlıelerl, 

hakikaten çok fena eartlar 

içinde geçti. Foto muhabirimi· 
zio Altay • Altıaordo maçın 

dan bir iki poz almak isteme· 

Binin menedilmeelne molı:abll, 

Altanordu'lu bir idareci herke· 

efn gözü önOode sahaya girdi 

•e hakeme "Sıhri, senin için 

çok fena olacakhr" diye bağırdı, 
polis komiseri tarafmdın çıka 

rıldı. Hakem; Hha hul~lnden 

gelen bu seı üzerine oyana 

tlrazeden çıkardı. Son dıklka 

ludı Altay takımı aabadan ay· 

rıldı. Bu mes'ele Dzerlne biraz 
tevekkof etmek zaruretlul his 
Bedlyoroı. Geçen hafta yapılan 

•e gene hakem Sıhrloln idaresi 

"' 

'•hında geçen Boroava • Ahı Altay. Altınordu maçından bir enstantane .. 
tlordo maçı hakk1Dda ha hake 

de dikkat eder mi eder Allah hab'ın konetll bir ştltü kalenin 
ltlln idaresizliği tıblt olmoş ve 

için neler lcıd ederek: Oet direğini yalayarak uut 
gezele ıütonlırındı da bahse 

Bu arada saha haricinde ha· oluyor. 28 inci dakikada Enver 
ltlevzu edllmlotl. Daha bir iki 

zı f lklrler yiirQtülür: ıüt cekecek yerde pae veriyor 
ıy enel ayol hakem idare et 

- Ben bugOokO maçı kay· ve muhakkak bir ııayı daha 
llğl bir oyundaki tarafgfrll~l ° K . S . K. a karşı talum çıkar. kacmyor. :35 inci dakikada 
YOıilnden döğOlmftotO. Bnen 1 
b mıyacığım. Geçen sene K.S.K.ın lyae'ıa konetll btr ıouı ka· 
haraf olabilen bu hakemin; 

b yıpllğı fedakdrhğı ödemlo olu· lenin sol direğine çarparak avut 
•zen de eayanı hayret derecede 

rom. oluyor. Altay muhakkak olan 
~rafgtrllk gösterdiği artık bir b Ve daha neler; yani aahada bu Oç ııayıyı kaçmrbo Allln· 
•klkat olmn.,tur. Birçok masa· 

bıkalara projeelz ve hıtıoz bl· hafif bir gezinti ve tetkik, biz· ordo'noo bu devrede pek ender 
de !!pora bAklm olın ruhu pek· olan akınları da netice verml· 

llreoiemektedlr. Mutlakı iki ta 
~ Alıi göııreblllr. yor, oyun 2-0 A hıy'ın lehine 

•111dan birinin lehine hareketle :. bitiyor. 

llYonan ceryanını bozmıktıdır. Si dl Llkl o d LIL iLi ı d lı' m oyunun tel• ne yaı· n a .. •• ıonra • nc evre 
'1tbol kurula azalan bozu lıyıhm: oyuna baılıyor. 8o defa da 

ltanda yapılın bn hAdlıelere Altay rftzkarı lehine almıı Altınordo r6zgAr1 lebloe alarak 
t•~aıt.n takımların mukadder1ta nzlyettedlr. Altınordu ilk da. ınrh eıra akıoları baıhyor. Fı· 
gellt- hıkemln eline te•dl edil· klkslarda Sıld'den mahrum; on kıt Altay mfldıfa11ı çok çah· 

'-ıektedlr. Ne yapalım ki, nizam· kişi oyD1yor. Altay on dakika ııyor. Altay bir aralık tazyikten 
'llı111e hakemleri IAyaıel kıl içinde biri Baari'nln, diğeri kurtolor gibi oluyor ve 14: Onc6 

"'•ıtır. Vıhıb'ın ayaAından iki gol dakikada Oçftncü golGntı atıyor. 
~ Göremedi, Yanhe verdi, ha · ahyor. 15·1ocl daklkadı Said Bu enada Altınordu'lo bir lda· 

ean kararıdır, bozulmaz, bak, tıkımda yer alıyor. Altay mft reci aahıya giriyor Ye hakeme 

'dıteı, nealre . . Nlbıyet akon duf H All'den mahrum olduğu bağırıyor: 
''lır durur. Ba ıradı eahada: halde gftzel oyD1yor ve Altm - Sabri, dikkat et, senin 

- Sabri dikkat et, karJşmam ordu'nun nısıf sahasından ay için fena olur!. 

Pazar gfto6 at yarışları baı

lımıştır. Vali Fazh Güleç, miiı 
ııhkem mevki komutanı Kera· 

meddlo de ıeylrcller aneında 
bolonmuştor. 

Yerli yıum kanj foglllz at· 
Jarıua mahsus Lirlocl koşuda 
Kılzım Kurgao'ın (Kontee) i 
hlrlncl. Emir Sallh'tn (GOlil. 
ur) ı ikinci ve prens Ballm'Jn 

(Tıhu)m ilçilocü gtlmlotlr. 
Üç yışındald yerli ballıJ kan 

İngiliz atlarına ald ikinci )..o· 

ıuda Mt-mduh'un (Slem) 1 hl· 

rfncf, Emir SalJh'Jn ( Ônear ) ı 
ik.locl •t' İbrahim Kesklner'io 
(AlgOl)ü Oçilnc(l gelmiştir. 

Dört ve daha yakarı yaıtakl 
yerli yanm kan Iogllf z atlarına 

maheaı üçilnca koşuda Ahm~· 
din (Arslan) ı birinci, Emir Sa 

llh'Jo (Alemdar) ı lllncl ve 
At.med'ln (Ceylan) ı OçOnc~ 

gelmfıtlr. 

Halis kan logiltz at ve kıı 

raklara mahsus dördilocil ko-

şuda 4 hsyvan koımoı, Akif in 
Tomro'so birinci, Abmed'io Şıı 
rompo'du ikinci ve madnıuel 

tiina'Jo (Buç) ı OçQccO gel· 
oılştlr. 

Y e.rll yarım kan Arap ve 
hallı kın Arap atlauoa mah8ua 

bt-elocl koıoda 7 hayvan koı · 
mo@, preoe Haltm'lo (lbnlhat 

taf) ı birinci, Fehmi Vural'ıo 

(Ok.ray) ı ikinci, Kemal'io (Al 
deniş) 1 Qçüocü gelmiştir. 

Haftayı •oşolara devam edl· 

lecektlr. 

Burnava gençleri 
Barona gençler blıll~I kon · 

gresi 4 nfeanda ekseriyet temin 
edemedlğlndeo 8 ohun çar,am· 
ba giinG &Hl 21 de toplana 

cakt.r. 

idareciyi aahadan çıkar1yor. 

Fakat Sıbrt'aln aııl babmllğl 

de bandın ııonra ba1Jhyor. Ha· 

kem değil, mocld ve muhteri 

neler yuıtmıyor? 

Ofaayuao 1! 
Bfç yoktan bir penaltıdan 21 
Bono Alt1Dordo'non korner· 

den bir golil tıklp ediyor. 

Oyaaon ııoalarında Sabri, hiç · 
bir kaedl bıtH:. olmadın topun 

bir mtldaf iye çarpmuını vesile 

htlh11 ederek gcıoe bir penaltı 

doğuruyor. 

Altay takımı da 11badın çe· 
kllmeğe m~cbor kalıyor. Adil 
topu, boı kaleye allyor. Bıkem 

ve Altmordo takımı blrH daha 

bekliyorlar. Hakemin dGdOğft, 

e11sen bltml11 olan oyuna bir 
daha bitiriyor ve Altay ıııfır 

pu',an ahyor. Altınordo'nun 
ikinci devrede gftzel oynadığı 

muhakkakhr. Fakat gollerin 

1111 
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Dünyanın En Meşhur 
Kalecisi Anlatıyor .. 

Tehlikeli muhacimler karşısuula geçirdiği 
en heyecanlı dakikalar nelermiş'! 

" 

Din: Benre bu oyooco fut 
hol bhramaoı ismini tı,ımah· 

dJr. logllfzlcır Din için düo111 
ıütör oamplyouu oldoğono ld 

dla ediyorlar. Hakikaten öyle 

dir. Gıorek kaltcl, gerekee ee 

ylrcl gözü ile bu oyuncnoon 

lı:ovvet81Z Ve f11betelz bir IJÜ 

ttlne 1Jahlt olamadım Bu oyııo 
cu ıfttftnft ancık top yerden 
bir iki pumıp yQkeekte çeker. 
Fakat oeıftr•at ? Voroo aesl 

ftçftoiln kahramanı da hakem 

Sabrl'dlr. Bunda oyuncuların 

hiçbir suc;u yoktur. idareci 

emretti, hakem v~rdl. Onlar da 

hayır bu yaptığımız gölleri bu 

verilen penahayı kabol etmeyiz 
diyecekler değil ya? Spor tarl· 

hinde böyle blrıey daha görftl 
memlıtlr. 

Bundan evel yıpılıa Burna· 
va Demlr&por mftnbıkaeını ~De 
mlrepor takımı 2·1 kaunmıı · 

tır. Gaatın ilk maııabıkaıı 

Ş1rkepor . lzmlrepor tılumlıra 
arısında yapıldı. fzmlrepor bl · 
rlncl devrede iki •e tklocl 
devrede de daha iki gol aiti 
ve oyana 4·0 kaHndı. 

Halk sahasında: Ayol ko· 
IDplerln B. takımlara kırıılııta. 

İzmirepor·Sarkspor maçı Jzmlr· 
sporun ııeremonlelle geçti. Bor· 

nova · Demlreporn 2 l mağlup 
ettl. Altay·Altt0ordu O O berı-
berllkle bitti. 

kalecinin kul ğ ına gelmeden 

lop a~lardad r. Vuru~larrnı ayak· 
Jarının crpbrelnd,.n çıkarır. 

ŞOtlerl dalma dOz ve doğrudur. 

J,ondra'da J n~ilt<>re'yt'J karşı 

4.3 mağlup oldıığumuz mıçra, 

İn gilte re hu muvaCfakıyetlnl 

bu oyoocııva medyundur. YI· 
dlğlm dôrl golün üçOnu o 
atmıetı. 

Ceinıs: Kurnaz lskoçyelı Ar· 
&enelin yıldıılarmd11ndır. ŞOtO· 

na pek bllmr.m. Çookü temas· 
larım azdır Fakat 1nı;lllzlerden 
işittiğime göre ve bizzat yap· 

tağım temaslarda en çok tek· 
nlğe kaçan ve kale öoftodekl 

vaziyetlerde bilr pas verme 
uıolQnQ tercih eden bir oyan· 

cudor. Böylece rakip klleılol 
datmı ı~hllkeye dOşOrQr. Maa· 
maf lh onnn ıon temelli mQıa· 

bıkalarda 25 metreden ka•· 
•etil bir tGtftne eııhldlm. 

Dihard: Bn oyuncu ıtıttk 
değildir. Fotbolfio tam bir 
bokkabazıdar. Topa ayağına 

çhller, ortıhğa kır1etmr. Tam 
bnaat hAııl etmedikçe şftt 

çekmea. Geçemlyecrği bir en· 
gel karııııoda topu rakik oyun· 
conuo ıyaklarına çarptırmak 

ıuretlle topun istikametini bo · 
zar ve tekrar hıiklm vaziyete 

geçer. Futbola bilirdo gibi 
oynar. Kelecllerl delirtir. Onun 

gibi zeki ile fotbol oynıyan 
oyuncular pek azdır. 

~eelerl doyuluyor ve Sabri rılmıyor. 25 inci dakikada Va. Ve polis komiseri blttıhl 
~~~ ........................................................................................................... . Zindelor: Bu sevimli &imayı 

1001 bıraktım. Onunla çok 
karııla~tım. Tam sportm<!odir. 
FotbolQn zevkini blllr. Benim· 
le biç alay etmemiştir. Keodl11I 
çok zeki, ciddi ve 81ğlım bir 
motör gibi işler. KarlJı&ında 
dalma lıtıhla oynadım. Ze•klm 
Zlndelau mığhip etUıektl. Fa· 

kat bu dirayetli oyuncu, biran 

için en ufak halalarımı yakı· 
lır, beni mığlôp ederdi. bin· 
lerce ıGUlntı yakalımıeımdır. 
Daimi surette onu takip eder 

CASUSLAR ARASINDA HARP 
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clt Qzbışı Drungllo nk 1 1918 
'l bir ralu kaçıkçıhğı mee'ele· 

~I )Gt(\nden ttı,klf edllmlşti. 
'tçok güçlilklerden eonr1 ya · 

~Yı kortarmıı ve Lehlııan 
•taı teokllAtıoı glrmlod. 

\! llırgao bu esrarengiz yOzbıtı 
~~~•nya'da görOoerek Almıa 
\ ~llletfne, dıha doğroıa Al· 

~~ta hırlclye bakanh~ına gelmit 

'lıt ltbıatın CHOB tetkllAtına 
"1Qblm bir Hılka vermlıtir. 

1~11taıo muit.bil caııoıı teşkl· 
111 
)Gıbıııyı le•klf ('tmlş1 fakat 

gGnde ııerbeııt bırakmıttır. 

'd.mın yanı·tıra, ıGphell 

klmıelerdeo Ctvert leminde bir 

adım serbet bırakılmııtır. 

Bu ..Chert, Çarlık ordusu sa 

bık zabhlt:rlnden idi. Son sene· 
lerde vazlfeıl, Rusya makabil 

cııuı tf'tkllAtmdı çılıımık idi. 

Ve nihayet Alman caaoı teıkl · 

lıitaoa hizmet etme~e bıılımııtı. 

Orooglovekl çok iZ bir zaman 
lçlode Çhert'lo en miihlm bir 
adımı oldu; veıılr bir takım 

caauelarlı beraber Sovyetler'Jn 
Berlln sefarethaneslnl göz hıp 

sinde bulondurmığı memur 

edlldl. 

Bılbokl bu adımın Sovyet 

mehlfUI Utı hiçbir mGnasebet 

ve alikaaı yoktu; it gôrOyor 

görünmek içlo birçok eabte ve· 

sikalar ve haberler vftcode ge· 

tirdi, Çherte vecdi. 
Bu &1hte veılkaların birincisi 

"Sovyetlerln icra komitelerinin 
lntlhabatıoı,, dair olan veelkı 
ldt. Bu vesikada komilnletletln 

Ame. ikan komilnlat Röyten 

berg'e bir kılt-mde 40,000 dolar 
yardımdı bulunduğu ve her ay 

da 25,000 dolar taahbüd ettiği 
yHıh idi. 

Bu veelkı Berlln'dekl Leblı· 

tan cııusu Poılor Kovekl'ye 

verildi vr. ayni zamanda "Şlkago 

Trlbun .. ve "Nevyork Tıymlı" 
gazetelerinin de eline geçli. 

Bu Hhle 1eAlkıdın dolayı 

Dronglloskl'nln k1Zancı ııadece 

200 dolar "Oldu. Fıkıt fulı 

yorulmoı de~lldl. Bunun için 

bog6nden itibaren birçok ııahte 

nelkalar dıhı h11ırlımıkta de· 

nm etti 

Zi) novyef 'in mektubu 
Bo Drongllonkt boadan son· 

n R~ıya'yı gectl, f•kat J:akayı 
çabuk ele .erdi; EateUlcenı 

ıenie CHDIU olarak mohıkerne 
edildi, muhakeme eeo11ında ha 

adımın meıbar «Zlynovyof 'Jn 

mektubu:. no 11101 ettiğini mey· 

dana çık1rdı. Bu mektab lngl· 
Uz komtınlıtlerlal Avam kama· 

raeı lntlbıbıtaoda ve ılddetll 
oıuhılefete dnet etmekte idi. 
Ayni zamanda mıhkeme, Slngl· 
aon meı'eleılnl de tea,lre mu· 

ftffak olda. 

Sovyet Roıyı'uın Loadrt Be· 

f iri M. Rıkovekl, bir gGn Sin· 

glton imzala bir mektab ah1111tı. 
Bu mektupta: 

11Çok mGhlm bir mee'ele mn· 

soobabıtır; ılıe otus izıahim 
yeelka Yerecek Yalyette bala· 

noyorom. Donlardan So•yet hil · 

kuaıetl çok istifade edebilir " 

Denilmekte tdl. 

Slngtton, Roıya eef iri Ra
konkl tarafındın kabul edllmlı 
idi. Bu adım, Çarhk zamanında 
Raı mukabil e11aıdok teeklli 
tındı hizmet ettiği iddia edl· 
yordu. Ayni zamanda fnglllı· 
lere dDımın olduğunu, çGnktl 
Umumi barptakl bOyfik hlımel· 

lerloe mukabil haklunın gaı· 

bedlldlğlnl de eöyfayordo. Ve: 

- lıte bonon için intikam 
almak lıtlyoram. Zhno•lf 'in 

dnetnımeelndeu istifade ederek 
ı,ıe arzı blımet ediyorum. Ben 

de Ztnovlyef 'in kıpltalizmt} kar· 

t• btlUln Anapa'da llAo ettl~l 

aeferberllğe letlrak ediyorum .. 

"loglllı a11ıla1deleri de Bol· 
ıeYlzme kare• bir aeferberllk ilin 

- Sonu var -

ve marka altına aldırırdım. 

Ben onun kadar seri, zeki 

ublbl ve ceıor olmamı leler· 

dlm. O hem rakibimdir, hem 

d., yOkııek arkadaıımdır. 
Muhtelif ıeyahıtlerde eene· 

lerce beraberce gezdik. Onunla 

hem ae•lndim, hem de keder· 

ler doydum. Unutulmaz bayat 

bıtıralarımız Tudır. 
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V enizelos Bize Karşı Bal· 
kan Harbini Nasıl Açtı? 

Sulh Taraftar
larının Nümayişi 

---+-•••---
Bir general, bu kadar 
matem yetişir, dedi .. 

---·-,___~ 
Milsavatı 

Üzüm satışları : 
Ç, Alacı K. S. 

46 M. j . Taran. 9 75 
12 T . Piyale 11 50 

K.. s. 
13 

Adıına'da mOhlm bir bAdlse 

c;ı kmıv, Tftrklerle Ermeniler 
araeınde korkunç bfr mokotele 

otmovto. Ermen!lerln bombalı 

ve ııllahlı tuarrozoos yerli ahali 

daha şld.fetll bir şekilde mo· 

k bele etmiş, netice fılbarllc 

t rlbe dini kinler kanlı h&dl 

selerdeo biri J de lıa geçmişti. 

Muk tele, dogru tablrlle Adana 
müelOmanları ile bırıetlycnları 

arasınd çı mış bir hadise idi. 

Ermenilerin mQsebblb oldukları 
de anlaşılmakta idi. Ermenfle 

rln zararının çok fazla olmeeana 
rağmen bo eebeb altında dılveH 

muazzama mOdahaleye fırsat ve 
imkan bulamamıştı. Fakat bo 

hddlRe Balk nlarda derin akis· 

Jer yapmıştı. Balkanlarda bir · 
gftn gellb, bllbaeso İ'!!tonbuidakl 

mDfrlt milliyetperver hükumet 
ltrden cesaret alarak b6yle bir 

hAdlse çıkması çok mOmküodil. 

Fon Ver Golç paeanın bir 

risalesinde: 
"Balkanlarda Bulgar, Sırp, 

Ulah, Rom hattı\ Arnavut ve 

Y abadi mozlomlyetloden, hu 

kokundan bahseder, fakat bun· 
lar içinde en bftyOk bak eahlbl 

n en mağdur olan TOrk on· 

sorunu hesaba katan yoktur.11 

Deml~tl . 

Fon Der Golç'on bo söz6, 
milliyetperver mehaf ilde ıık 

eık tekrarlanmakta, Rnmellolo 
hemen her tarafında Türk un · 

soru ırasında topluluk hareket · 

lerl belirmekle idi. 

Bulgar siya i mehaf 111. Ada· 

nada Ermenilerin Ani bombalı 

ve silahlı taarruzunu kan içinde 

boğan Taziyeti çok dikkate 

eıyın buldu; bunda Osmınh 

bnktımetlntn bu gtbt hııeket 

lere g6re hazırlıklı bulunduğa 

mınaeıoı çıkardı. 

Oamaoh lmparatocloğoodao 

ayralmık lstlyen akalltyetlerlo 

en büyilk lsılnıd noktaları, 

Avrupa devletlerinin mGdıhıle 

ve tazyıkl idi. Bu mildıhıle 

n tazyık olmadın hiçbir ıkal 

llyet kendisini kortaramımışhr. 

Ermeni hAdleelerlnde, Avrupa 

Adına nk'aeı ile ildocl defa 

oluyordu ki müdahale imkanını 

bulamıyordu. Mftdı.hale elyaıetl 

nızlkleşeo Stetoko için artık 

çok tehlikeli gOralOyor, Avrupa 

bir Balkan veya bir Ermeni 
mes'eleslle mOsellıih bir lhtllAfa 
dftşmekten çok: çeklnlyorda. 

Osmanlı mecll 1 meb'ueanın· 
da akalllyetlerfn mnballf lerle 

Bulgar hOktlmetioin Babıali'den istediği 

şeylerin kahulil imkansızdı. 
Verdon, 6 (Radyo) - Saib 

taraftara eıkl muharipler don 

20 bin Frıaeız aakerlnlo gö 

mülO bulunduğa 111ezarhk önünde 

temin etti diyorlar 
Parla 6 (Rıdyo) - Bir Frao· 

eız morahbı11 Aoteren Sijan 
gHetesloe beyanatta bolooarak, 

Londra deniz kooferaoıanın bü 

tfto de•letlerl mOeavl ıavlyeye 

getirdiğini, artık Vaşington mo· 

ahedesl mucibince Fransız ve 

11 pO 
61 Bugftokil ııatıt 

503l~H Doukil yekun 

503199 Umum " ' ••• 
·daha doğrusu llberıllerle- elele dnalar da ıuyı do,ecektl. 

nftmayJı yıpmıftır, Albay Renan 
bir söylev vererek barbıo fena 

hklarıodao bıhıetmlt ve: 

Zeytinyağı satışları: 
1(. s. 
~5 16 

vererek: çıkardıkları meı'elrler Bo aralık, küçftk fakat Bıl · Kilo Alacı K. S. 
mlllt bir bftkumet teılslne mani kanlu içinde lsttklAllnl hemen l 7356 M. alıcı 24 50 
ol11mı 1or, Oımınlı orduıu da 
gün geçtikçe daha fazla kuT· 
vetltmiyor, gençleşiyordu. 

Edlrneye doğru yapılın ma· 
ntvra dlkkato tayındı. Edirne· 

ye yapılın manevra, bir Bulgar 
barbı hedef tol konlamıkta 

idi. 
Bauıu bu haller, Bulgar ef. 

karı umumlyeet tehyiç etmekte, 

Bulgar milliyetperver mehaf lllnf 
endişeye dötOrmekte idi. 

Birkaç 8f'De dabı geçM, İı · 
ıenbul ve Oı!mıolı 01.keelnde 

bliklm uneur olan Tftrk'ler 
ara mda bir lbtllAI çıkmaz veya 
Osmanlı bftkumeıl bilytık dev · 
letlerle mftsellab bir lbıilAf 

haline dt1tmezet, Balkaolardıkl 

hiçbir zaman kaybetmeml, olan 

kOçük Karad•ğ bokumetl de 
Balkan hırlstlyıo devletleri 

ittifakını girmek uzoeonu göe 

ter mitti. 
Bolgariıtın O~mınlı boku· 

meılodtn Bol kan hırııtf yanlan 

nam.na bazı metallbıtta bulun 

muetu. f 
Bu metıUbıt, llAoı barplı 

mösnl ld'; çOnlü brrhıngl bir 
devlet ıınfındao kabolOne im 

kin yoktu. 

Bonon için Oımaoh orduları 

Bolgarleıın budodlarmda tı · 

hıHftde başladı. BulıarfAtaoda 

b•lmukabele tabtldata girişti. 

- Şo11u Var 

- Artak bu kıtdır matem 

yeılılr. Beeerlyet ıolh içinde 

yaşamak istiyor. Onu koruya· 
cağımıza yemin edelim.» 

Demiştir. Nnmaylfte, Koma 

nlst partleJ gentl sekreteri de 
hazır boluomuetor. 

ltalya Veliah
dının Karısı . 

Camii gezdi, kendisine 
kur'an verildi. 

ARmara, 6 (Radyo) -- ltılya 
veliahdının zevcesi prenses dö 

Iralyao donanmauoın 3 5 5 
nfsbetlne bağlı kal.nadığını 

ı6yleml~, Rusya'nın da bu mu 

abedeye ftıirAk elliğini görmek 

arzuıuoda olduğunu bildir mf~ıir. 

Habeş'ler 
Henfiz m'ağlftp olmuş 

değillerdir. 
Loudra, fi (Rıdyo) - Ha 

brfİitan'ın Loodr1ı1 sefiri dok 

tor Marteo bir gazeteciye he 

yanahoda :: 

Zahire satı~ları: 
Ç. Clo&i K. S. K. S 

99:3 Buğday 6 ~5 7 7;, 
90 Arpı 4 75 4 75 
90 H. pamuk 4 l 75 4 l 75 
~~~-~----~~~--____.,,, 
Karşıyaka'da 

Konferanslar 
Pazor güot1 Kar~ıyoka'd11 Şe· 

mlkler ocağında Karşıyaka Ot 
tamcktep müdürQ T11hdn Ta141 

tarafından lnkılAb ve lstlk141 

mevznu e-tnfında bir konff"r•ll8 

yerilmiştir. Kooferan~ çok at•· 
ka görmüştftr. lhttb herareıltt 
dinlenmiş ve alkışlanmıştır. 

1 
Doğanlar, ölenlerdeıJ 

Hirlngilizgazetesi Yagmur Mev

Plyemoote boraya dsıl olmoe 
ve Museollnl'olo damadı Koot 
Cfyano tarafından karşılıomıştır. 

Preneeı bıklı:ında bftyftlı: te· 
zahftrıt yapılmıştar. Prenses 

- Askerlmfzlo mağlubiyeti 

belki yalın değildir; fakat biz 

bronz barba kaybetmiş değiliz; 

Askerimiz, madafaa kablllyetlnl 

benftz kaybetmemlt ve harbe 
hazır ve muktedir bnlonmık· 

tadır. İmparator, lstlklAlloe ha· 

Jel .erecek bir sulha kabul et· 

mlyecektlr. 

çoktur. 
Geçen ay içinde lzmlr belt' 

r.1 
dlyeıl hududu dahilinde 5., .. ..... 

Fransız umumi efka
rının yumuşamakta 

olduğunu yazıyor 
- Başı 1 inci sahifede -
Pırlı, 6 (A.A) - Belçika 

başbakanı B. Van Zelınd 9 
Nfsan sabahı Ceuevrn'de b1Zır 
bulonıblleceğlnl Lokarno dn· 
Jetlerine haber vermlıtlr. Lo· 
karnocuların o tarihte toplana· 

cığı tahmin edilmektedir. 
Londra, 6 (Radyo) - Roy· 

ter ajıoıı; Belçika betbakaoı 

VanzeJıod'ıo daha enel Ceon•· 
reye gele mi yectğl için Lokar· 

nocular toplınt111D1n perıembe 
gClıoOne talik edildiğini haber 
veriyor. 

Londrı 6 (Radyo) - Frın. 

Hnın Loodra sefiri M. Korben 

Pırlı'ten ndet edince loglllz 
barlclyeeloe giderek mGıtetar· 
lard;n M. Vaosltar'la mtUAkıt 
yapmıetır. 

Bogdn 11bableyln M. Bald 

Tln'ln rlyHettnde İnglllı kabl· 

neıl toplanmıt n Lokarno n 
h•kem mea'elelerlnl tedklk et· 
mletlr. 

M. Eden bu içtimada baElf 
boloomue Te noktal nazaunı 
izah etmletlr. Yarın da Cene•· 
re'ye hareket edecektir. 

Parla, 6 (Radyo) - M. Filo· 
den yarın 11at 18 te Cenevre· 

ye hareket edecektir. 

Bahtiyar memurlar 
Strazburg, 6 (Radyo) - Se · 

klz poeıa memnru Fransız 

milli piyangosunun 3 milyon 
franklık bftyftk lkr1mlyealnl 
kazanmıelardır. 

simi Yaklaşıyor .. 
••••• 

~ Başı 1 inci sahifede -
nlkblnlere bile ceHret ve. 

remlyecek kadar faydasız ola· 
calı:tır. Milletler cemiyeti, har· 

hın durmaaı n kın dökftlme· 

meel için çıhemaktan biran 

geri durmamalıdır. diyor. 

Mornlng Poetnn Hkeri mu· 
bırrlrl şunları yazmaktadır: 

ltalyan'ların zaferi bdyOktftr. 
Fabt olhat ve kat'i bir zafer 

değildir. Kartılarında daha çok 
bOyftk engeller vardır. Adlı· 

Abıba çok oıaktır. Hıbeo'lerlo 

ise, ihtiyat kunetlerlnio ne ol· 

~dolu beJll değildir. Yağmur 

menlml de yaklıomıotır. İtal
yan ordularının hareUta ayni 

kolarlıkla devam edemlyecektlr. 

Roma, 6 ( Radyo) - Aeka· 
rllerln teşkil ettikleri ordu, 

rftcat eden Babee'lerl tı-..lp et· 
mektedlr. 

Aımara cımllnl ve kllleealnl zl· 

yaret etmle Te kendisine bir 

K11r'ın hediye ttlllmlttlr. 

Hastaneler de ziyaret edil· 

mlştlr. 

Romenler 
Zecri tedbirlere 
Muhalit mi imişler? 

Roma, 6 (Rıdyo) M. 
MnHollnl Romanya'dın gelmiş 

olan Romen mftneTver ve mft· 
tefekklrlerlnl kabul etmlotlr. 

Romen mftnenerlerl, M. 

Mouolfnl'ye elşe ve benzin nr· 

mek eurellle zecri tedbirlere 

muhalif olduklarını ima etmle 

lerdlr. 

Belçika bankası 

••İtalya miltecavlzdlr; Necaşl 
l!Oo dakikaya ve hıtt4 lilOn· 

clye kadar harbe devam ede· 
cektlr . ., Demiştir. 

Ma•'!ar zabitleri 
Roma, 6 (Radyo) - Oduna 

Gorlçyo'yı Macar zabitanından 

mOrekkep bir grup gelmlt ve 

umumi harpte mlUhlt muhaee · 
melere meydan olan bo sahayı 
gumlelerdi r. 

Mısır, terhis 
efradını hıra km adı • 

Kahire, 6 (AA) - Mıeı: 

bftlu1metl Bazlranan otuzunda 

terhisi kıbeden efradı 6 ay 

daha sllAb altındı totmağa kı· 

rar vermiştir. 

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

Brcıkeel 6 (Radyo) - Ha 

kdmetçe neıredllen bir raporda 

Belçika baokıeının nzlyetlolo 
konetll olduğu ve Franea ile ç. E. Kurumunun kut· 
ticari ınlıomıltrıo arttırılacağı lama telgratnameleri 

13 1 K blldlrllmek:tedlr. er O. 23 Nisan ulu11l bayramı yık· 

Parİs laeı)or. Bu bıyramda da teb-

mİtesİ Nasıl rlklerlolz bOyilklerlotz Te doıt · 
I Ağırceza mahkemesi ıarınız çocuk esirgeme kurumu· 

doğum vak'Hı olmuş, 268 def (O 

rubııatlyesl verilmiştir. 

Otobnsçtılnk 
Beledlyenlo eebrln muhtelif 

ıo· yerlfldode ltletmek letedlğl o 
büsler f çlo bir eksiltme açıtıı" 
cağı haber alanmıştır. Beledl1° 
en kısa bir zamanda şebrlll 
her tarafına muntazam otob0' 
seferleri tertibi için her çareye 4 

bat vurmuştur. r 
Helediye çalışması 

'd ·4~ Geçen ay içinde lzmlr e 

dilenci totulmoe, dar6dcezeY' 

gönderilmiştir. 

Fuvar komitesi 
dl' 

Favar komltsl; dOo bele 
1 

yede şorbay doktor Bebct 
O''e' Uz'un baekanhğıodı toplan ,. 

fonr işleri hakkındı bazı I> 
radar ılmıotar. 

V. U. Meclisi 
~d 

V114yet umumi mecllel 
.,11 

güa saat 14 te vllAyet ealoO 6 
da toplanacak, muhtelif tO'rı 

ıı 
menlerden gelen mazbat• ~' 
tedklk ederek: lazım geleP . 

rarları verecektir. Vaziyet A acak.. casusu muhakeme ~tti DUO (LOkıı) telgraf kAgıdı üze· 

- Başıarafı 1 inci sahifede _ Pulı 6 (Radyo) _ Ağırceza rinde okumalarını hteraeolz, ••---------~ 
temasa geçerek lçtlmaın teeh · mıhkemeıl, bngftu CIBOB Avoa· çekeceğiniz telgraf mdsvedde Oolvereltede Doçent, 
hOrOne meydan vermemesini turya zabiti Edmon Beroobcr'ln sinin üzerine (Lilke) kellmeılof (Monin l'rofeaör) 

fetemlttir. M. Eden yarın Lon· muhakemesine devam etmlıtlr. yazmanız •e 15 kuruı fııızla Dr • A. SafİttİJJ, 
dra'dan Cennre'ye hareket C 1 1 il 1 1 1 vermeniz k4f ldlr. 

e Be, g z cereyan ·ey em et r. A o· H kiJJJ 
edecektir. Bu kiğıtların geliri tamı· ğız ve iŞ e 

Lokuno de•lerl konfuaoıı olacağını; Avenol trrafıodao men yurdumuzun yoksul yn· Hastalara hergtıo öğtede0 

oın da cumarleel gQnQ Cenev· nııredlleo Madarlga'oıo rapo · rnlarınrn bakımına ayrılmışlar. ıoora bakar. 9 
rede olacağı da söylenmektedir. ruooo Italyao gazetelerinde (LO.ks) telgraf kağını kullan· latiklAl caddeai .N~· :,, 

Parla 6 (Radyo) - Ekaelıl· elddetle tenldd edlldl~lol, Itıl · mıkla hem muhatabınıza karşı Ankara apartma5nı,... 2A Nnı; tJ lı 
" Telgraf • 1 'l. sO 

yor gazetesi ooOçler komlteıl · yan'larıo Badoğllo'ouo zaferin· fazlı hOrmet, hem de zarafeti. Telefon : 492 
nlo toplantııının mftoakafab de ıarar eyledllderlol yazıyor. nfzl göıtermle olursunuz . ................................................................................... ı... ............................ llİİİİİİİİll ............... ~o' 

görftyordum. Bundan soot~,ıı 
olduğumu bilmiyorum; bit 101 
bir meczub gibi idim. Tıb"'ıo• 
me göre, Lulz'ln 6oOode .4dııı" 
11ndr'ın kolları araeıoa 1111 dff' 
beni kucağında bltlelk 

0 

YA 
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çekildi, matmazel Trepö'nüo 
yQzü cam ork: eından göründQ. 

Katyo: 

- Benim.. KftçOt kadın .. 
ı;obu • açınız!. 

Dedi. Fa ot m dmazel TrepO . 
nfto elleri beyecandan titre· 

mekte ve aoaht n blrıOrlO 

bulamamakta idi. Katya'nın 

yanandaki erkek kimdir, diye 

düşflotlyordo. Kardeşi Miha 
değildi . Bn zabit, ondan çok 

yaşlı . . Nihayet kapıyı oçablldf; 

s f lrferloe -

doğra tutan madmazel Trepa 

hayret ve hıttA deheet lçlnde: 

- imparator benim evimde .. 
KOçftk Katya.. Çabuk ıôyle .. 

Ne var? 

DJye bıykarmıktao kendisini 

alamadı. 

Hayretini gldermeğe Hkıı 

bulmadın sabık talebesi boy· 

nuna earıldı: 

- Koçak kaclın, ılze her· 
teyl ıöyllyeceğlm. )'ıkat timdi 

bana hemen bir oda hazırlayı· 

nız, çGnkft borada oturacağım. 

Dedi. 

- Benim yanımda mı? Siz 

mi?. 'Fakat bu koUlbede otar· 
mınısa tmk:An yoktur, 

imparator Alekaandr: 

- Madmazel, ılzden Katya 
için şefaat istiyorum, ona bir 
oda ldtfedfnlz, dftnyada benim 
için en 1Zlz ve mokaddeı bir 
.ldmıe olan Kıtya'yı, son em· 

rlme kadar tize emanet edl · 
yorum. 

Dedi ve madmazel Trepöyft 
ıel•mladı. Hayretini ynae ya· 
Vlf yenmeğe başlımıo olan 
Trepö de Smolln enıthOeGndekl 
mabut ve mOkellef reveransla· 

rıodan blrJslnl yapmığa .akit 
bulabildi. Çar, bundan eoora, 

Katya'yı flônd6; bir dizini yerf'! 
koy!rak Katya'oın elini bnyOk 

bir hilrmetle öptO; Katy• da 
ooo ılnındıu l>pftnce, kalktı ve 

iki kadını bışbaoa bırakarak 

çıktı, gitti. 

Bahçenin önOnıle bekllyen 
ıelaretbanln IOka arabHı, iki 

hıllııkan •tın seri hareketi ile 

imparatora •ldı Te karanlıklar 

içine gatardG. 
• • • 

- Yengem, operada beni 
göz hıplelnden ayırma~ığı için 
•eziyetten ştıpheleodl; Kont 
Andre Strogofekl ile nlenuıek 
bir komedi olduğunu anlayrnca 
kOplere bindi. • 

"Lalı cidden Eekl bir İtalyan 
bdıoıdır. Operadaki Taziyet 

ona Parls'e nasıl b.tr oyunla 
geldiğimizi ınlaımıya kiff ı;rldi. 
Bunun ~berine resmi geçlte 
gitmek latemedf. Halbuki be· 

nim çara orada rande•nm vardı. 
Oldo)ı.:ça gClırQhO yıph Te kar· 

deşlme de bQtfin hakikati bil· 

dirdl. 

"Artak itler çığmndan çık 

mııta. Aramıı eaah eurette 
açılmıştı. Lolz hemeu İtılyıya 

avdete ve beni de zorla beraber 

götftrmeğe karar nrdl. BIUyor· 
yoreunuz ki ben heoftz elonl 
rftşte nrmıo değilim, Mlhı 

benim vıslmdlr, Lolz de onnn 
nklltdlr . 

"Doğtoıu çok 
Omltelzllk içinde 

bcıı.vok bir 
kalmıttım. 

Kendimi pencereden atarak 

öldOrmek letiyordum. Tam bu 

ıırada sokaktan bir eeı geldi: 
"Rusya imparatoruna karşı bir 
ıulkasd!.., diye bağrışıyorlardı. 

Olduğum yerde öleceğimi sın 

dım, kalbim durmuo gibi idi. 

f'ıkat bu andı maclzenkedlll · 

'

• ğindf'n hAeıl oldu: Kapı bir· 

denbire açıldı; çar içeri girdi. 

Sanki Uazrell, lsa'yı karşımda 

göUlrdft. . I~ 
"DaoOoQnftz bir kere·· dl 

pıralor, ölOmden kort01 ,,,oı 
andı bile benden bsl~ ıııo' 
düşftnmemletlr İlk ltlJ 100~ 
koşmak:, ölnmdeo kurtul "~ıo' 
bana mftjdelemek oh1J~dı.ııı 
Artık blrşey doıoneoıe ,, 

değil mi? Ne olursa ol•00 

ran oldum. , 11,
1f 

Madmızel Trepo ~~0ıe~ 
hayret ve sftktit ile bltr' 
Madm11elln zlholnde0 çlf"

1 

sualler, birçok endişeler gel ~t 
f11kat eef kat ve merh11 °";c,~~ 
ptı.loe hakim kalayord0 • ı0r) 

(Sorııı ı 

s 



' f 

'umu Nııan 11 • 1 
• •· t : 1 

"""""'""""""'""'· ... """"""""··• .. ım:ı:n.ıı.ıı.ıımsm.ıı"""""""""""""":::.tm3 .... m!!m!!!! . son""68'kô'k'8:"'"'""'"""'"'""'""'""'""'"""'"""""""''""'"''""" ...... F~;~sa' da Bağcılara ilin 

Küçük IJilif Devletleri, Dün Avus
turya'yı Protesto Ettiler. 
----------------------~----------------------

Sefirler, QçO Birden Ayni Mealde Olmak üzere Ayrı 
Ayrı Birer Nota Vermişlerdir. 

Vly1Da, 6 (Rıdyo) - Bugün Oğleden ıonr1 ıHt 17 de, Çekoslovakya, Romanya •e Y ogoıln· 
Y•'ıun bura elçileri, A•uıturya baı ve dıı bıkanı M. Şuınlag'I ılyaret ederek ıynl mealde •e 
•yrı ayrı olmak dzere birer nota vermJıler Ye A•oıturya'nın Sen jermen mubıedeelnl boımoı 
~eyf lyetlal olddetle proteıto etmlolerdir. Notı, yarın (bogOn) Vlyını guetelerlle illa olunacaktır. 

----------------------.. 
Baldvin Kabinesinin istifa 
Edeceği Şayiaları Çıktı. 

•• 
~'ransa, Son Hadiseler Monasehetile 300 Bin Kişilik 
llususi Bir Ordu Hazırlamakla Meşgul Bulunuyor. 
Partı, 6 (Radyo) - Hwber Bıld•ln'tn lıılla edeceği bak· 

•etlldtglne göre, )4'ranuı'lar Clç· kında DeyU Meyi gazeteılnde 
dan çekindiklerini bildiriyor. 
Bllha... areıuluıal nılyet do· 
laylılle bOyle blroeye lhtlmıl 
.ermemektedir. 

JGabtn kltlllk haıoıl bir ordu çıkan hnadlı e&ı'afında reıımi 
~tklllae karar nrmlolerdlr. Ba makamalm mfttalea beyanatın · 
01da derhıl lıllhkimlar blıl~e· -
11

1ae •nkeduecek •e boraya Macaristan Hukuk Mü· 
:"ll•caklar, mecborf 11kerllt 

b1•aıetl11den ba,ka 13 tene için savatı Isıı·yor .. 
lr tıabbCldname nreceklercllr. 
Loodra, 6 (Radyo) - M . 

lsttd,ln'ln lıtlfuı hıkkında 
~eyu Meyl de bHı hıberler 
'-ll11r etmlotlı. Ba haberin 
lbetıak oldoAa f .. :at pukalya· 
4-" ıonra tahakkak edeceği 
96Jlenmektedlr. Yeni kabine 
~Otll Çemberllyn tarafından 
~1ltalaeak, M. Bıld•ln ılmdlki 
•blıede Mıkdonıld'ın aldıgı 

'aa'J•tl alacaktır. 
Bıldyta kablaeai eMHD s.. 

'-'tael a.,.,... l1tlfuındaa beri 

tiJif le1111t bolaamaktadır. Slr 
... , Per.U'I• de lıtlfua kabl· 

-Eski başbakan KontBetlen'in söylevi 
Peote 6 (Radyo) - Sabık bıonkll Kont Betlen, bir aatok 

lr1dederek: 
- Mıearlıtaa bakak m6ıavatı lıtemektedlr; aalr memleket · 

lerde bulanan Macar ekalllyetlerlnln hukukunun muhal11111 n 
kendi lıtikllllnl lıter. Mıcaılıtan muahedelere karı• ne Almau. 
ya'nın n ne de Awoıturya'nın bareketlnl taklbetmemtııir; fakat 
hıklarını istemekte bakhdır. Trlyano maabedeılnln kaldmlm11ı 
Jilımdır. A•uaturya'yı proıeato edenler, •niyetin mGtemadlyen 
değltalğlnl artık anlamabdır.ft Demlıtlr. 

lngilizler Japonya 
._e..a · 

ı• , ıanmııtır. , K d N C 
lenf kabineye Samuel Ho Fransa yı an ır- otanın e-

'"' 1• da glıece~l tahmin edil· "' Ç J b 8 kJ • 
:ektedir. Edea'e gelince, ODD• maga a ışıyor. va iDi e ıyor. 

1 llıe•kllnl mabafHa edeceAI Londra, 6 (A A) - Lokar· Tokyo, 6 (Rıdyo) - So•yet 
::••td~ktadı. Maamaflb, ka· no defleri ar11ında pek yıkın· Ruıyı, Mogollıtın, Maaçori ha· 
ti lleııın kralın teıenClç men· da yıpılaeak olıa glırOımelerl dud lhtlllfa etr1fında benOs iyi 

lblae kadar mnkllade kala· mnıaa babaeden Dally Tel· bir neılce ahnmıı degtldlr. 
"tı da tôylenmektedlr. ~lif gııeteal ıanları yasıyor: Tokyo'da elmdlllk ıon hldlee· 

1 
Londra 6 (Rıdyo) _ Roy· Dıt lılerl bakanları ıraııadı lere dair •erilen notanın ce 

~t · yıpılıeak glırllomeler kat'l bir nbı beklenmektedir. 
lıab 'Janllnın parltmento ma· ıekll ılae1khr. Inglllz haku· GHeteler, hariciye lıtlhb11at 
La iri yakm atide kabinede 
u")Gk metl Anupı emniyeti bıkkın · dalreelndea Roıya'nın Mogollı 
~ değltlkler o&.cagını ve dı Almanya ile glırClomelere tan'la yapmıı olduğu ltlltf hak· 

~l'k"' h girmek lllsamuna EranNyı lk· inada ne daıandftğGnü ıor · 
an 1 arblar Dl etmeğe çahoacıflllr. motllf Ye: 

)' R 'd - Lenllı bo itilafın bıklkt 0plantılarını omanya a mıhlyeılnl bllmeyoroı. Bize 

Ce • B k 1 B · ı d verildlğl ı1mın tetkik ~derek rıye ıra tı ar eş mı yon an noktıl nazarımızı blldlreceğlE . 

lo l.ondra 6 (Radyo) - Bogfta fazla ağaç dikildi.. Cnabını almıour. 
gt~•naıraıı mukarrer olan fa. BOkreı ij (Radyo) - Bug6n Avam Ka-
"•tı.' Franııı ve Belçika erki ağaç dikme bıyramı yapılmıı · 
lo 1 tbfyel omomlye relıled, tır. Bo bayram, kral K.arol'on mar881Dda • 

P ı t ı kardeol prenı Nlkola'nın bıı-
bı 11 ı arını nleının oabeolne 
"•kaı 1 kanhğı ıhında olmootur. Açık 

'-' •t 1rdır. Ba tehir Al 
dı~'Y•da mOaalt bir ıealr uyın · l11dı rabani Ayinler olmoe, 

~ı-.ıetar. ıtiyleıler verllmlı n ondan 

t\ Andlaşma 
\Jt)tı • 

ınızalandı bugOn 
tatbike konuldu 

8ak .._ teı, 6 (Rıdyo) - Ro ... , .. , 
b1a 1 ile Mıcarlııan araaıoda 
lıtgGıa llcui bir ındlıoma im· ...... d, •otar. Muahede, don Ba 
t,l~~~te'de lmıalınmıe ve bagftn 

llle•kllne glrmlotlr. 

~acar seyyahlar 
lto111 

'e) ı, 6 (Radyo) - Mıcu 
Jıbı ._ arı, Romı'y• vaeıl ol ,, . 

gt.. e lllechal ııker abtdealne 
"etek M 

\~leıak •carlıtan nımını bir 
~111,d koymaolar4ır. Seyyahlar 
llt._

1
111 

80Dt1 Venedlk Mrayını 
tler •e MaaaollDl'ye 1ay 
... •••atlanlaı. 

aour1 erkek •e kız mekteplllet' 
ağaç dfkme~e bıelamıthr. ilk 
ağacı, prenı Nlkola dlkmlıılr. 

Bet mllyondın f11la ağaç dl · 
Jdldlğl tıbmhı olunuyor. 

Vaozeland 
Cenevreye 
Ne zaman gidecek 

Londra 6 (Radyo) - Son 
kabine lçtlma1Dın blr konfer1ns 
mablyednde değil ancak bir 
mftdnelel ef kir ıoplaut111 ola 
cağı klbol edllmlıttlr. 

Brabeldta gelen haberlere 
göre Belçika bııbaktnı benCl& 
Cenureye !ıueket tarihini tee· 
bit eımlı de~tldır. Yarın Bel· 
çlkl mecllılnde •••lyeıe dair 
beJUll.. bal...t11r. 

Fransa aleyhine ya· 
zılan bir makaleden M 
Eden sorguya çekildi .. 

Londra, ti (Radyo) - Anm 
kamıı11ının bugftnkft toplantı · 

ıındı, Tıyy11e mecmuaıında 

Franıı aleyhine yazılın bir mı· 
kaleden dolayı Lord Eden'den 
ıorgo ıorolmooıur. Eden; bu 
makaleden dolıyı mOtee11lr ol· 
doğunu Ye muharririn, matbuat 
ıerbeıtlıdnl ıullatlmıl ederek 
doıt bir dnlet aleyhine yOrft· 
d6ğClnden moah11eye mClıtıbık 
olduğunu ıOylemletlr. 

Bir sfltun. 
Romı, 6 (Rıdyo) - Moeeo 

llnl; Roma'da yeni Muııaollnl 

cıddeılnde eıkl 'ffl bClyllk bir 
1Gtooo11 kaead reımlal yapmıf, 
bu mftnaeebetle ıtadyomdakl 

....... da ••• • ...... ,. 
·~ l Vl'tl 

••••• 
Saylav seçimi· 
ne dOn haşlandı .. 

P1rlı, 6 (Radyo) - 8ogece 
yaruıandın itibaren FranH'da 
lnılhabıt macadelelerl reamen 
batlı mıotır. 

Alyanı demokr1tlk namına 

M. Flıloden programını llln 

etmlıtlr. 

Franıa'dı bo lntlhıbıta bO· 
yak bir ehemmiyet ve kıymet 
•erllmekte ve Franıa'nın mu· 
kadderab; comorlyetln emniyeti, 
dıhlli ııftkdn n 11ıyl1, mecllıte 

kiti bir .ekıerlyet temini için 
bayati bir dua addedilmek· 
ledlr. 

Ege bağ mıntakalarındakl ıatıı acentelerimizin lılmlerl Ye acen· 
lelerin bağcılardan talep edebilecekleri en yftkıek perakende f I· 

Sıtler tonlardır: 
Satıı Perakende eatıı fiyatleri 

mmtakHı Acente beher t•>rba için 
fzmir Eenaf ve Ahali bankaıı f r:mir 330 kurut 
İzmir 1\lemurlar kooperatifi > 330 > 

Manita KadıoAlu Ahmet :; 341 > 

Alaoehir Eınaf ve Ahali bank.Hı > 350 > 

Torgutln > > > > 342 
Salihli > > > , 347 > 

Urla Ceuyirli Bllıeyitı Ami •c Fuat Urla 345 
Çeıme , > > , 355 
Seferihiaar > ., ,, ., ,. 355 ,, 
Kemalpa.. Avni Meaerrelci lzmir 348 > 

Soma ,. ,, ,. 349 ,. 
Kırka~aç ,, ,. ,. 349 ,, 
Balıkeeir ,, ,, ,. 358 ., 
Bergıma Hilmi ve Namık biraderler Bergama 360 > 

Menemen Salih Nuri fzmir 336 > 

Akhiıar M. Faabrettin Mmrcı Akhisar 3-18 • 
Kdkftrtlerlmls kortun mfthürlft (50) elllıer kiloluk torbılırda 

1926 •e 1934 Bohranları satıhğı çıbrılmıetır. Beynelmllel ıöhred haiz Londra'da (Oanlel 
Franııs paraıını Ye ıermayeılnl 
ıehllkeye koymoı ve memleke· 
ıln dahllt nılJetlnl 11ramıotır. 

Bu ıebeple konetll bir hftkd· 
met karmık lmklnı kalmamıetar. 

Bonl11ın ônClne geçmek için 
bu lntlhıbatta ılyını demokra· 
tik lehine dıhı fHla ltlmad 
Ye rey beklenmektedir. Annpa 
ıolbu namına da FranH 
mlllf emniyeti için umumi 

fedaklrbk lıtemektedlr. 

Ribentrop 
Berlin'e dönflyor. 
Loadr1, 6 (Radyo) - Voo 

Rlbeaırop, perıembe gftaO bu· 
radan Berlln'e hareket ede· 
cektlr. 

Alo izi 
baş delege tayin edildi 

Ceonre, 6 (Radyo) - 13 
ler komlteelne ltalyaa bıı de· 
legeıl olarak Baron Alolsl ta· 
yln edllmlıtlr. 
~~~~~--~~~~~ 

ÇIDe Aıllye mıhkemeılnden: 
Çlne'de tuhafiye tftccarlarından 
Akeekl'll Tıthıe Maıtafınıa 20· 
3· 936 tarihinde •efıt etmekle 
Çine Sulb mabkemeılace nıı· 

Olyed edllmlı merkumda ala· 
eaklı •e borçla olınların tarihi 
tllndın ltlb.ren blr ay urfaada 
yedindeki veealklle birlikte Çine 
ıolh ht.ldmll~lne mftr1caat ey· 
lemelerl T6rk kanuna madde· 
alnln 561 n 569 onca madde· 
led woclblnce k:eyf lret ilin 
olonur. 835 
~~~~~--~~~~~-

Bergıma noterliğine: 

Noterllğlnls tarafındın taı 

dik edllmlt olın mftbrClmO 27 
.M11t 936 tarihinde kazaen sa 
yl eylemle olduğundan o gGn· 
den ı1tıb1ren 11yl ol1a lobo 
mfthrümle yıpılmıo n yapılı 

cak bouın ıenedatan bOkmft 
olmıyacığı glbl bu tarihten H· 

.~ı de hiçbir yerde tubhftdıt 
•e •ecalblm ve ılmmetlm n 
alikım olmadığını n hiçbir 
ıuretle beni ll11m etmlyece~lnl 
mftbeyyln itbo bey.anamenln 
lımlt'de mClnteelr Anadolu g• 
seteılle llAD edllmeılnl dlltrlm. 

Dikili'de mukim Karaglır 
oğlu lftccardan Akeeklll Mehmet 

M. K.ıragôs 

Dairede y11ıhp •e okunup 
meali ve ne oldu~u anlat1lan 
lıbo beyannıme ıltındıkl mil· 
hllr tah11 Ye hll•lyetl dairece 
maruf Dlklll'de makim tOccu 
dın Akaekl'll Karagtis o~hı 

Mehmedln olduğuna •e mftn. 
derecatnu aynen ve tımamen 

kabol ettikten ıoL ra yanında 

blual kendi el.le nıeyledlğlnl 
beyan •e t11dlk ederim. Bin 
dokuz Yftı otuz altı yıb Nl11n 
ayının ftçClncCl Cama gClnO. 

Ber~ıma noteri reımi mGbrG 
Eercf Sıml 'fe nameoı 

A. Haydar 
8~8 

Grıffth) llbur1tovarıada yaptırılan tablllde, kClkClrtlerlmlsla, 
% 99,51 11f lyeue 

oldo~o ınlıeılmıehr. 
K.Clkdrtlerlmlı bığcıhk için ıoa derece faldell b11eal1r• hıfz 

moz1r maddelerden tamımUe iri H en yClkıe ecnebi kftktırtleıloe 
muadildir. Keçiborlu kClkfttlerl llrk 

ınonlm ılrketl 

Paketlere mahıoe 
MARKALI ŞERiTLER 

için mdtehu11• bayi aranıyor. 

Adreı: P.P. PAYNE & Sonı Ltd. 
Manufactore1. Baydia Road, Nouingham. 

Eoglaad. Bulunmıyan yerler için acenta aranıyor. 
Jncir ve kura yemiı tacirlerile münaaebatta bulunan bir 

mümeuil arrnıyor 

İllmlr Mtlll Emllk MOdGrlGgOnden: (863) 

No. 
155 

156 

169 

164 

163 

162 

169 

Ura 
Burana merefnll ıtala hıncı ı. No. 28.28,l eakl 1500 
2 ıaj bir n •e iki ahır •e bir tabıkhaae yed 
•e tapa klydındı 16214- metre ar111 ile birlikte. 
Tepecik kt~ıtbane c. 186 eekl 192 tıj No. b delk· 150 
k4n. 
İkinci ıdleymanlye mahılle11nln çorık ı. l l bpı 93,75 
No. h ve 35 tıj No. lı n. 
Kıbramanlar ılfceaıp ı. 72,7 taj No. la iki odı 286 
bir matbak n ulaya mOttemll 66 metre munb· 
baı n . 
Karpyaka alaybey gGndoğda ı. 5 etki 6 taj No. la 
n 128 metre murabba semin katı berine iki oda 
bir eofa n bir miktar nluyu mClıtemll ev. 

Kartıyaka bayraklı bıltllye ı. 12, 14: No. la 134:,50 
metre marabbıı n . 
Kııılçullu gaaeı dere tlmeadlfer c. 1 yeni 15 tıj 
No. h beı odı 1 matbak l ahırı müetemll ef. 

210 

50 

400 

Yukarıda yHılı emnUn mCllklyetlerl peıln para veya ikinci 
tertip talffye Yeılkulle tediye "dilmek Clsere onbeı gftn · mOd· 
ddetle arttlrmıyı konulmuetur. lbaleal 20,4,936 pasarteal gOnft 
aaat 16 dıdır. Ahcılaren Milli Emllk mOdOrlyetlne mOraeaatları . 

lzmir Liman işleri Umum Modor

loğonden: 
ld.remlsce açık ekılltme ıoreılle 200 adet ma .. nıba •tan ah · 

nıeal.tır. Ekıiltme mClddetl 1 alna 936 dan 1 haslran 936 lırl · 

hine kadardır. lbıle 1 haziran 936 tarihine mftudlf pazırteel 

gftntı ... , 16 da lsmtr Llmın itleri ld1reelnde mftdftrler enen. 
meninde yapJlıcaktır. Ekılltmeye girecek olanlar moHkkıt temi· 
nal ol1rak 2625 lirayı ld11e veınealne nakden nrmeye veya 
mllli bir bınkadın bu mlkt1rda temlnıt mektubu getlrmeğe 

teyıhot dnletce çıbrılmıo tıhflltttıa bu miktar •ermtğe mtc· 
bordur. Şartnameyi g3rmek n fıılı IHhıt ılmak lıtlyenlerln 

idaremiz yazı oefUğlne mOr1cıtlın. 7 11 14 18 887 

lzmir vakıflar direktörloğonden: 
Vakfı Mnlı:il Nn'I No. Bedeli 1111 

B. muhteremeyn Kııılçalla 5 dônGm t•rlı Blll 15 
Yoklrıda yasalı Kııılçallada ittin ve ıenni icarı onbeı lira 

muhammen bedeli 6 dOnGm tartının Oç ıenellk klraıı art1rmayı 
çıkarılmıettr. lbıleel 11,4,936 cum11teıl gOaft 11at onblrdedlr . 
lııeklllerln E•kaf dlrektOrlftğGne mlraculları illa olonor. 

2 6 11 844 

•llllllllllllllllllllllllllllllllUtllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllHllntllllB• 
§ Türk Hava Kurumu 5 - -i Büyük Piyangosu 1 
5 Şimdiye kadar binlerce klolyl Eeagln eta1l11tlr § 

§ 6 ıncı keşide l 1 Nisan 936 dadır. , § 
1 Boyok ikramiye 200,000 liradır ~ 
§ Ayru~a 100.000. 12.000, 10,000 llrahk ikramiyelerle ~ 
5 20.000 ıtrahk bir mlktfat •ardır =: 



Olivier vEŞOrekası 
Umlted 

Vapur Acentası 
8eDdell Hen, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
'l'HE ELLERMAN LlNES LTD 

•,TBURSO., nporo olun 
lptldaıınd• Llverpol Tc Sun· 
ıcadeo gelip tahliyede bolu· 
aacek. 

NOT : V6rot tarihleri, H · 

purların isimleri te ne~lan Gc 
retlerlaln değlelkliklerlnden mes 

oltyeı kabul edUmeı. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

ueERCULES11 "puro 6 4 36 
de Kellp 11 4 36 de ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTERDAM, 
ye BAMBURG llmanJerı için 
yak elacekt1r. 

0 GANYMEDES.. nporo 8· 
4-86 de brklenmekte olup ya 
.k.ClaCl tehllyedea sonra BUR 
GAS, VARNA Ye KÔSTENCE 
llmenlerı için yık elacakllr. 

0GANYM~DES,. npnro 20 
4 ·36 tarihinde gelip 25 4·36 
tulhioe kıdu ANVERS, ROT
TERDAM, AMSl'EROAM te 
BAM BURG limanları için yak 
alacaktır. 

!V ENSKA ORIENT LlNIEN 
"ALGERIA,. "puro 14·4·36 

de beklenmekte olup ytıkduG 
tehllyeden ıonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DAN 
ZIC, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO Ye ISKANDlNAV· 
YA llmeol1rı için yftk •İ•· 
aıktır. 

M. Tevfik Baykent 
Elek.tlr.lk:, telefon malzemf\ dtpoıo vf' 

Slemeos fabdbluı mftmcasill 
Peşıemalcılar 77-79 Te.lefo11 3332 

,.....,..~~ 
-" '1 ı 1 

9.N~A 
" 

~ o 11 ıu r· 
\ 

SERViCE MARITIM ROUMAIN r---:s-----------------------------r---ın-.,,,..-nr-"'TTl"',,,.,..,...,,~l!P""lll'-..-"""""'r-rır_......_ 
·•ARDEAL., nporo 3 4 36 

de KÔSTENCE, GALAS, BRA 
İLE TORINO hareket ede· 
cektlr. 

0 ALBA JULIA,. vapuru 16· 
ıi 36 de gelip l 7 4 36 de Pı· 
RE, .MALTA, MARSILYA ve 

BARSEI.ONE hareket ede· 

cektlr . 
.. ALBA JULlA,. ttpa.ro 7 6· 

36 de beklenmekte olup 8 6 · 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA ve 8ARSELONE için yftk 
alacaktır. 

Yolca ki bol eder. 
lıindakl bereket tarlblcrlle 

nnlunlardakt değişik.ilklerden 

acente mea'oliyet kabul etmez. 
Fazla tafıılllt için ikinci 

IHS~N 
KLİŞE.\!E MÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇAR~ISI N~2 ~~~ 

NEDKALMiNA 

, 2 ve 20 kornprımelık ambalaılarda 

•11111111m111111111111111~ Dok tor .aın11111111111111111111ıı~ --
A. Kemal Tonay ---------= Baıeriyolog ı•e bul~ık, salgın hmtalıklar müıahanısı 

~ Basmahane İttHyoou kaqmndaki dibek 10ka.k bapnda 30 uya• 
=: b ey Ye muayeoehaneainde ıabah eaat 8 dan akpm Hat 6 ı kadar 
~ hutalarını kabul eder. 
=: Mlracaat eden haıtaları 7apılmaa llumgelea Nir tablillt ve 
5 mikroakopik muayeneleri ile •enmli haıtalara yapılmaana eeYH g6-
=: rlllen Pnomotoraka muayenehanesinde muntuaman yapılır. 

m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telef on: 4 l l 5 11111111 ~ 

Ü 1\1 1 U LU ks SABUNLARI) dayanıklı, kullanıeh •e 
fabrikasının blleıılzdlr. Her yerden arayın•• ·. 

Toptan ve peralı.ende satış yer' 
Omid fabrikası 

•111111111111111111;1;;;1;;;;11~;;~: D O K T O R 11111~~;;1;~~11;;~;1;;1111~ 
Operatör Arif Y urcu 1 

~ 
Merkez Hastanesi OperatörO ~ K.nrdon'da Tahmil ve Tabliye 

blneeı arkasında Fratelll Sperco 
npur acentıhğıoa mOracHI 

edil mt'!el rica ol unor. 
Tele. 2004 · 2005 'l6ü3 

_ Heıtılennı her gao 15·18 e kadar lldocl Beyler ıok•g' ~ 
~ Türk mftzayedc taloou kareıoda 78 N.lu moayenebıoe· ı 

~.... m11İf ÜUUllttİ1İılm1İHÜİİllllllllllllHlllHIHfillllUlllllUllllttutİltUİlllUttllmnllll9' 


