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Boğazlar Meselesi 

---·----
Eden, Avam kamara· 

~uııda ne dedi? 
l.oodre, i (Rady(J)- Atam 

kamuasında boğazlar mescl~ıı 

hakkındı bir ıoale cnıp ve 

ren dıı b•kanı M. Eden de· 
mlştlr ki: 

- Çanakkalfl boğazında 

tr.krır letlhkAmlar yapmak 

için Torklye haktlmetlodeo 

rcemi bir tebll~ gelmemiştir. 

Fakat Tarklye dıı bakanı Dr. 

Tnftk RGedO Ar11; bu me· 

ıelflyl mOnıelp bir umaodı 

innzoobıbs rdeceğlnl bildir· 
mlştlr. 

Lokaruocular Yarın Toplaıı_a_c_ak-lardır. M. Flaııden, 
1
\. V k·ıı . 

K fı kd. . 1 . cra e 1 erı 
Daha Büyük Bir on erans A ını stı}7or. Heyeti Toplandı 

şembe gOnQ V,karnocuLr içti nt:ceklf'rdlr, ve tekllf lcrl tetkik. 

Almwı nıuralılıası Von Ribenırop 
bir çocuğu okşıyor .. 

Parlı 7 (A.A) - Flanden, 
Edea ile birlikte bu ake•m 
Ceneue'ye hareket edecektir. 

Pariı 7 (A.A} - Fransız 

•olb plloı, h•keıs tecntlıe og 
tıyacık de,letlerln mtldıfHaı 

için mllleıler cemiyeti emtlne 

•111ıde totatmak here herhangi 

llllllletln konetladeon daha bil· 
1Gk areıolosal bir hna koneıl 
lbd11mı derple etmektedir. 

Pade, 7 (Radyo)- M. FIAa 
den, Pol Bonkor tle birlikte 
bu ıkeam Cennre'ye bırebt 
edecektir. 

M. Flioden Cenevre'ye gh 
ltleıden ~nd, kilçiilı: htlAf dt!v 

letlf"rlol temsil ed"o M Tltu 
lcsko'yu kabul edrcekılr 

M Flandl'n , M. Er:leo'ln bn 

hındoğa ı reııl~ ~ldrcek ve yol 
da da hu.ı nıOzak~relerde bıı · 
luoacıkıır . 

CPn1ıvre'd" Baron Alub.l v,. 

M. Vanz,.land ile de gl'irüor. 

~tktlr. 

OnOçler komiıul ittlmaı an · 

~•k hlr gftn tıOrtıcrk Ye 

Eli Silah Tu
tanlar Cepheye 

Adlı-Ababı, 7 (lbdyo) -
ltoJter A janeının verdl~t bir 
b•bere göre, imparatorun 'eni 
bir lradeıl ile ıllth tıeımığa 
«ntllnedlr, bfttQo Habeeliler 

'•t•n mftdıfHeıaı dnet edil · 
llalıttr. 

oıaı yapılacaktır. edeceklrrdlr. 1., f • k R 
Cum• ~ününd"n ltlLarf'n Parltı, 7 (Hadyo) - Funaız ev l flştft 

murahhaslar memlf"kt:tlrrJne d5 - Smw 6 um sahi/ede Aras izahat Verdi 

imparator Diyor Ki: 
----------Su'h istemiyoruz. Ordularım So

nuna Kadar Çarpışacaktır. 
~~~~--~-~~ 

Adis·Ababa '1 (A. A) - İmpa· zecri tedbirler atmaeı iç.in milletler 
rator acağıdaki mektubu gönder· cemiyetioio mütemadi t~birleriodco 
mittir: ıaıınnıı bulunuyoruz.,. 

.. - llabeıiatao maAIGp edilmie 
değildir. Ordulanm arazimiz fü:e• 
r inde bir tek f talyan kalıncaya 
kadar çarpışmaya hazndır. Biz, eulh 
talep etmiyoruz. Y al011: bu \'Bbşi 

harbi bitirecek hakiki ve müeıııir 

Avusturya, şimali Tiroi
de tahkimat yapıyor .. 

Yugoslavya Ve Romanya 
Düşmanca Davranmışlar 
KDçük itilafın Protestosu Avustur· 
ya'da Asabiyetle Karşılandı. 3 Dev· 

let Ciddi Tedbirler Alacaktır ını 

~ Viyana 
letanbol, 7 (özel) - Viya· Avueaorya'oıo Seo Jermen:mu• 

na'dan gelen hıberlrre g6re, hı-deaJne aykırı olan bu hare 
A •ueturya hakümetl her lhll· keti ne karı.ıı ittihaz edilecek 
mıle kartı elmıli Tlro\' de tıh· tedbirler hakkında kat'i karar 
klmat yapma~• baelamıthr. 

Balı:ree, ~ (Radyo) - KO· 

çdk antınt devletleri; A vuıtur· 

yı'oıo kabul ettiği mecburi 

aııkerllk uıolftnDn Sen )ermen 

muıbedeelae aykm oldogo bak· 

kında bir protestoda bolonmaı· 

lardır. 6 Mayııta toplanacak 
olaa .kOçQk aaıınt konıeyl; 

lar alauklardır. 

KüçGk antant devletler!; Ma 

carletaa 'an dı A •oıtorya 'nan 
hareketine Leuzeyea bir hare 

ketlae cevaz ırermemek azmin· 
dedirler. 

Viyana, 7 (Radyo) - Vlyı• 
nı'uın aaltblyettar ılyaal mehı· 

- Sonu 4 ncü sahifede -

Ankara 7 (özel) - İcra V" · 

ktllerl beyr.tl bu ~ece bıebıka· 
om rlyaeethule ozon ıOrea bir 
toplıoıı yapmıe •et foglltereden 
dôof"n duş leleri bakanımız 

1 

Tedlk RGttG Arae. Loadradakt 
ve mohteltf ııyasıl meı'eleler 

•e yazlyedtr bıklundı lzıbıt 

•ermletlr. 
Ankara 7 (özel) - C. H. P. ' 

Kamutay grubu bogln (dGn) 

toplınmıt, Anopı'dın dôamae 

olın dıo bakanımız Tevfik 

Rfteıo ArH, ~eael fllyıea bık · 
kında tsebıt •armletlr. 

lç Sahif el erimizde 
A.merika'da kasırgalar 

ve gemilerde suikasılar 
2 ltalyarı teklifleri ve M. 

Eden'in zecr1 tedbirlerin 
artırılmasını istemesi 
ihtimali haberleri 

:J Habeş imparaıorunu11 

mühim beyanatı 
4 - lngiltertJ-lıalJa tıe Lort 

f;Jen'in bu lıusustaki 

mühim beyanatı 
5 imparator .16 şaaı mit· 

ralyöz ba~ında kaldı 
6 Japon)'a 'nın $arkıak; 

ııaziycıi 

r 
Fihte .. nin 
Alman ~1il
letine Hitabeleri. 

------.---
Büyill.: Alman filezof vr mii· 

tefekk.irioiıı hu hitı.bf'~rioi arka· 
daıımız ve değerli münevverimiz 
muallim Rahmi Balaban, dilimize 
çevirmiotir. BilbaHa gençler ve 
nıünevverler için mutlaka okun· 
ınaaı icabeden bu hitabeleri ou 
gilnlerde neşre baılıyacağlZ. Alman 
milletinin ruhi, fikri ve milli 
ibGnyeıioc çok tesir yapan bu 
hitabeleri muhakkak takib ediniz. 

BugOnlerde diğer 

bir es~rle beraber 

O Eser Nedir? 
Bira~~daha bekleyiniz. Onu d 
6gr~nmek~ secihmi) eceksini:! - rl 

Boğazlar 
Meselesi Hakkında M. Eden 

Beyanatta Bulundu. 

Başbakan Demircis'in beyanatı 

Yunanistan Balkan Paktı 
-Yolunda Yürüyecek! 
Parti Liderleri Toplandılar, Hn .. 

kômete Selahiyet \7erdiler. 

} 'mum lı.Talı 

Jetaobul, 7 (özel) - Yanın 
parti llderlerlnln toplantıları 

eona ermlotlr. Liderler, Yuna 

nlıtın'ın harici slyu111ınıo Bal· 
kın antantı eueları dıblllnde 

oloıaaı ' için hOktlwete ıeliblyet 

vermişi erdir. 

letıobnl, 7 (ôzeJ) - Tork-, 
Romen ve Yugoslav bdktlmet· 

lerlotn Atlua elçllerl, Halkan 

pakrına kare• Yunanl8tao'ıo va · 

zlyetlnl yeol bokumetten letlru · 

zaç etmlelcrdlr. 

Atine, 7 (Radyo) - Yunan 
kabinesinin bugüokQ fçılmaındı, 

fırka relalerlnlo kararlara tetkik 
edllmletlr. 

M. Oemlrclıı içtimadan eoora 

gazetecilere: 

- Baricf elyıeetlmlz üzerine 

bfttfto partllr.rlo ookıal natara 
ara@ında tam bir muıahıkat 

vardır Bu sözlerimi reeml~ 

tebliğ mıblyetlnde tellkkl ede· 
blllrılntz . 

"Parti reisleri ıarafındao 20 
n1eanda btr konferans yıpıJa . 

cık n milli müdaf11 mes'f'lf'el 

mOze .. ere ve tedklk edilecektir. 

Meclis l e :!it ınl!ıodı toplana· 
cılı:tır. , . Oemletlr. 

~~~~~~-========================-~~-~~~ 

Habeş'ler sulha razı, ltalyan'lar da buna 
mecbur. Sebep ise Avusturya imiş .. 
faıanbut 7 (Özel) - Habq'Jerio kendi topraklarının ftalyao müı· 

temlekeei olmamak eartile sulba razı oldukları hakkında ı>arieten Lir 
haber gelmiıtir. }'akal bugOnkü vaziyet ve imparatorun beyanatı lnıııuu 

ak.sini göetermektedir. 
Gene Paria bıhcrlerine göre Avusturyamn da faaliyeti artmııt•r. 

$imdi, Almanya ile Avusturya'oın birteıme aıraaıom geldiği ve lıaly•· 
010 bu endişe ile Habetiaıao iıindc bir ıulh akdine mecbur kalacağı 
bildiriliyor. 

Erkanıharpler ne vakıt konuşacaklar? 

Almanya'n1n Bombardı
man Edileceği Yalandır! 

~~~--... -----~~~ 
Eden, Erkanıharplerin 15 Nisanda 
Toplanmağa Başlıyacağını Söyledi. 
Fransız Terhis Efradı Bırakılmıyor 

Fransız a~kerleri.. 

Parla 7 (Radyo) - Ajıne 

Bn11, harbiye bakanlığının Hl 
olıaad• terhis edilecek olıa 
aekerlerln vaziyet le1bı tlmdfllk 

tl"rblelnden ıırfıneıer edllmetl · 

nl Fraoeıı kablae)ltıden lltedlAI· 

ol bildirmektedir. 

Loodra, 7 (A.A) - Slyael 
mabfeller, bir Alman ıaarra1u 
•okuoodı Almınya'o•n bombar· 

dımanı ıatulm11ını dılr bir 

- Sorıu 4 ncü suhifede ~ 



BütünG~;e;~~~:;~:r Yan-f GÜ n Ün T e OV az o 
..., · f Ed. 1 imparator ltalyan'ların Barbarhğın· Başbakanlıkta lışlıgt ltıra ıyor ar Birsicilvelevazımmll· 

A • • dan Zehirli Gazlarından Bahsediyor dorıoğn ihdasoıunuy"r 
Hatta hayret edıyorlar. Or. Mıtat, tutbol heye· ' Aokarı, 7 (Özel) - Baeb•' 

• d Ad h fldQ (l d• 1 9 • kanhkta bit ıılcll n lenzılll tııı en ·nan ve sa =. m r ne ıyor ar. Italyan Haberleri Yalandır. Asker ve Milletimizin Ma· mftdcırlftğcı ıhdtsı ıçın bir ki· 
Altmordo-Altay maçında foto lerlmtz arasında bulonmaeıoı O ouo 14yihısı hızırlaomıe vıı 

muhabirimizin fotoğraf çekme· ls•lyordok. Tekrar edeUm: neviyatı Çok Yüksek ve Mükemmeldir, iyor. kamutayı verllmletlr. 

eloe mıol olıo !hakem İzmir· Bizce fahıs yoktur, hadlııe Adlıı Abıbı, 7 (Radyo) - imparator bu:ıya glinderdlğl mektubunun ıon kısmı oda diyor ki: Deli 1 mi ş Za va 1 h 
ııporlo Sabri hakkmdakl neerl · vardır, ıporculuk n meılek Dftımao; en korkunç ve barbar uıullere b"ıvarmak ıoretlle harp kaideleri haricinde hareket 
yatımız alakedtr teeekkftllerce \'ardır. ANADOLU tekrar lemin etmektedir. Açık bir tehir olın Harar ile maeum halk kadın •e çocuklarla dolu olan ve ltal· 
hOyftk bir ehemmiyetle n hA· eder ki, hiçbir kalQbftn, kendi yanların nrdlklerl teminata itimat ederek bolonduklırı yerlerden ayulmıyan klmıeler; dOoman 

Ankara 7 (Öıel) - Klmyı· 
ger All Rıza adındı blrlıl al' 

tınbul'dan Ankarayı gelmlı •e 
kendlıılnln daimi lııtınbul meb· 
nıu olduğunu ıöyllyuek baıı 

ıeyler lıtemletlr. Akla baeınd• 
olmadığı anlaıılan Ali Rusı, 

dlee de hayretle karı.tılanmıotır. ııftıonlannda, hiçbir ıoretle ter· tarafındın zehirli gazlarla nhelce öldftrQJmektedlr. Buna nğmen aakerlerlmlzle milletlmlzln maoe· 
Gazete mOesıeıeelne kare• bir clb oekll yoktur ve olmayacaktır. ~lyıtı çok yftkeek 9 _, mükemmeldir. 

hakemin gösterdiği sayguııılık ,- ) ltılyao kaynaklarmdın çıkın n bonon aksini bildiren haberler; Anopı 1tıy111J mahfellerl 
n bu fetekl •okufsuzlok, ıde · Fransa'da azerlnde teılr yapmak makaadlle çıkarılmıı haberlerdir. Milletler cemiyetinin; kollektlf emniyet 
tA lnaoılmıyıe1k bırıey olarak kellmeılnl mOnııtebetılz te boo kelime haline dOoftreceğlnl tahmin etmiyorum. Cemfyetten, ltalya 
telakki edilmletlr. Bonon der· Silah Altında hakkındaki zecri tedbirler karaunı tlddetleodlrmeılnl bekllyorom. 

kamutay memurları tarafındın 
polise teıllm edllmlttlr. 

bıl telif 1 ve tamir edileceğini, 
Ne Kadar Asker Var bundan sonra hı kemler tara · 

fından, gazete foto mohıblrle 

rlnln faaliyetlerine mınl olma · 
maları cihetine gldlleceği "de 
bize blldlrllmi~tlr. 

Parla 7 (Rıdyo) - Şimdiki 
halde Franıa'da ıflAh ahıoda 

bulunan koneıler 175,000 
kleldlr. Bu miktar; ııulb za. 

Son muharebe nasıl oldu? 

Mıntıka merkes beyetlndtn 
doktor Mftaı; 

manındıkl Frınıız ordu sa 
me•codonon y1r111dıt. 

\..----------------~ 

imparator 36 Saat Mit .. 
ralyöz Başında Kaldı 

- Bandı bir yanlıehk ol 
maladır. Foto mobıblrlerlmlzln 
~lıgl içine girmeden, yani not 

çizgisi dibinde fotoğraf cekme 
lerl yalnız makul de~ll, batti 
faydılıdır. Bu naeıl olur? 

Göçmen Kardeş- 2 Gün, 2 Gece Uyumadı. ltalyan'lar 
lerimize Buğday Ilerlemeğe Çalışmaktadırlar. 

Demlotlr. Sıha mftdOrll Şe · 

rtf, lee!ıftrOnft blldlrmlıtlr. 

Futbol heyetinden terbtyecl 
Adnan da; 

- Foto mohıbl Jerl, bandı 
ıerbesttlrler Ne hakem, ne de 
kulftb taraf tarları mani olabl 
lirler.. Hakem yanbılık yıp · 

mıotır.. fı,otbol heyetinin ha 
buıoet• matbuata beyanname 
vereceRlnl ıanıyorom. 

Demf~dr. Neorlyatımıza breı 

göııterllen ılAkadıo mtıteşt>kkl· 

rlz,. Tekrar ediyoruz: 

Bıkem bono yıpmımahydt . 
Gazetenin rolGnfl n gazeteci 
nln mesleki ve f çllmıi mevldlnl 
takdir etmeliydi . Buna teıebbib 
eden gazeteci, elbetteki, blreeye 
lıtloıd etmektedir. Nerede kaldı 
ki, biz hakem Sabrl'olo gftn· 
den ıftoe lnkleafını, lzmlr'de 
ıaym euaen 11 olan iyi hıkem 

ltalya 
Yunanistan'a 
nota vermem iş. 

I tanbul, 7 ( Özel ) - Bul 
garistan i le Yugoslaııya ara 
nnda bir harp çıkacak olursa, 
buna İştirak etmemesi lıahkın 

da ltalya ıarafindan Yunanis
tan 'o bir nota verildigi lıa

be:-inin doğru olmadığı söy 
leni yor. 

nkara 
Ooiversite ınahallesi 

Ankara, 7 (Özel) - Burada 
kurulacak olan ftnhershe ma
halleılnln proj eıl bazırlaomıe 

ve eehlr emınetlnrı •erllmlştlr. 

Kanunu çıkıyor. 
Ankan. 7 (ÖzeJ) - 80 yıl 

Romanya'dın ve diğer yerlerden 
yardomoıa gelecek oJın göçmea 
kardeelerlmlıe, tohumluk olarak 

25 bin ton buğday verJlmeıl 

bıkkındı Sığlık Bakanlığınca 

bir kanon ltyihısı b1Z1rlınmıı 

ve Kamutay'• nrllmfetlr. 

Roma. 7 (Radyo:) - Gora· 
nıo ceaobonda ItaJya ııkerl 

ilerlemekte Babee kunetlerlol 
dığıtmıkııd1r. Elde edilen ga 
nalm 11raıındı Gorıuo telsiz e 
radyo lıtaayonları da vardır. 

Londrı 7 (Radyo) - Roy· 
ter ajansı: Erltre kaynakların-

dan ılınan haberlere göre Ce· 

ltalya Adis-Ababayı bom· 
hardıman etmiyecek 

ltalyan Gazeteleri M. Eden'in Not· 
kona Cevap Veriyorlar 

Roma 7 (Radyo) - Habeı 

orduıanun hezimet . •e mağhi· 

blyetl karıııında Babee boku· 
konan hiçbir devlet tarafındın 
mftdafaaaını lmkao kalmımıehr. 
Necııtnln ıolb teklif ettiği 

söylenmektedlr. Fakat hılya. 

ordoea mıhvolmoı, nafozo kal
mımıt bir btlkGmdırla mGn· 
kereyi kabul etmlyecektlr. Ba· 
nuo için betler komlteılnln, 

Hoar-Lnal ıulh teklifleri de 

Romıca dlnleomlyecek 'te &Ol· 
yeteden bir mında lıtenmfye· 

cehlr. 

Romı 7 (Radyo) - İtalya 
hOkômetl -.ermle olduğu ııöıe 

aadık olarak Adlı-Abıba ve 
Dlredaon'yı bombardıman et· 
•lyec.ğlnl, hariciye mftıteearı 

M. So•lç, logllla ıef irine ye
niden ıemlo etmlttlr. Y alou~ 
bu iki mahalde askeri tesisat 
vtlcoda getllmemeılnl earı göı . 

termlıtlr. Son bombırdımımn 

bir Babeo harp tınıreılnln 

takıblodıo 

mlıtlr. 

doğduğu da blldlrll 

Roma 7 (Radyo) - Jarnıl 

D'ltalya Eden'fn ıon nutkun 
dan bahsederek; 

- Bu nutuk etrafıoda ııöz 

ıöylemege lbtlyıcım11 yoktur. 
Y ılnız nazat1 dJkkıtlmld celb 
eden bir noktaya cnıb vere· 
ceğlı: ltılya bir taraf tan ıolhe 
raaı olmuı n bir taraftan dı 
Babeılıtıo'dı barekAtını tetdld 
etmlotlr denllmektedlr. 7 mart 
tın ıonr1, onGçleı komlteıl 

davetine riayet ederek aakerf · 
mfzl yerinde dardorduk; fakat 
Necael aıkerl bize taarruz etti · 
ler, bunun ftıerlne biz de hı · 

1 
rekete glrletlk, Habee hnp 
plinını akim bıraktık. 

Lokomotif patladı. 
Baraelon, 7 (Radyo) - Va· 

laoelCla let11yonuoda yolcu tre 
nlnln lokomotif 1 ; patlamıe, bir 
klol ölmftı, 2 ldel yarılan· 

mıetır. 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 257:1 

B u g f1 n 
Görmedl~inlz, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanlı, meraklı, bı11tanbaea •ek •e kııkançlılda do· 
in "t'e olmdlye kadar doymıdıgınıs yepyeni bir menodı vQcoda gellrllmle ıenenln en g6zel f llml 

Sengapur Postası 
Franıııca eözlii Metro. Goldvln. Mayer ıftper f timi. Ba filmin harlkolidellğlnl lemin için 

hiçbir fedaUrbkıın kaçınılmam•~ u eôhretlerl dftnyıca taa1nmı11 dört bGyü yaldıı olan 

Clarc Gable - Jeao Harlov · Vallace Beery · Levis Ston 
Bir ıraya getirilerek tam bir fedıktrhk rekoru teılı edllmlfllr 

nahı doğru ileri b.r~kf'tledne 

denm eden Itılyın lut'ıJırı 

Goram kasaba11nın 20 kllomet· 
re cenubunda bulunuyor. Bı

beı H111a ordoıunoo bazı kıtı· 

laranı mağhlb eden bu konet 
ler; hoparatoron yeniden ten 
ılk ve tak'tlye için geri çektiği 
Hasaa ordoıanun rlc'ııloi hl· 
ma 1e için bırakmıe oldoğn 

mftblm konetlerle mahnebe· 
ler yapmıetır. 

Royter mohıblrl; impıraıo 

run glrmf ı oldulo ıon moha· 
rebeler baklundı ıu mıldmatı 

veriyor: 

f mparator; lk l gftu, iki gece 
biç uyumadan mfttemıdlyen 

barbetmlttlr. Bir arıhk mit· 
raly6ı bıeına geçen imparator; 
36 saat mitralyöz ıteelnl ld•re 
etmlı n en ileri ıaf lar ar11ın· 
da bulunarak ııkerlerlnfo ma 
nniyıtlır1nı yakıeltmletfr. Fa· 
kat g .. rek kunet, gerekle mft 
blmmat ve teknik ltlbarUe 
ltalyan ordoınnun fazla vefalk 
olduğunu görerek ınklUceyee 
göre rlc'ate karar vermle, ıe~e · 
rint muntazam bir ıurtte geri 
çekmletlr. Zehirli gazlardan ya · 
ralauarık ııtır•p çeken aeker· 
lerinln nzfyetlnl teebh eden 
imparator; h11!a ordoıonon mO· 
blm bir luımını ltaly•n ko , . 
vellerlle temıı halinde bırak

mıehr. 

Geride haHa ordo11unun y11. 
olden bazırlınmaılle meıgol 

oluyoruz. Son harplerde h11sa 
orddıonun birçok zabitleri öl 

mGıtftr. Fakat hanı ordaıu; 
dOımaoı kendi zayiata kadar 
zayiat •erdirdiğinden 80n btrp· 
lerde •lının neticelerden mem· 
ooodor. 

Makalle 7 (Rıdyo) - Birin· 
el ltılyın kolordoeu n yerli 
Jerden mftrekkep dordftncft 
kolordu biç durmadan cenuba 
llerlemekıedlrler. Kolo kasaba· 
eının da bagftn hal yan 'lırın 
eline dftıece~I mkbakklkaar. 
Manin kııalhrda Valdlyı'dan 

Deııslye yoluna doğru ilerle · 
ınekıedlrler. 

T•yyare bombardımanı de· 
vam etmektedir. Eeirlorln ve 
llafcı edenlerin miktarı pek 
çok.tor. iltica edenler arııındı 
H•bee hıııaa orduıondın da 
ıukerler nrd1r. 

Gıoılm mlttıu çoktur elde 
edilen ılllb ve mltralyöaler hep 
yeni fe lngtllz fabrikaları mı · 
mallt1ndand1r. 

Afyon 
Mısır Gazete· ihracatını 

leri ve Habeşistan artıracak tedbirler 
• • • • • htınbul 7 (Özel) - Afyon 

lngiltere'nin Tana gölft ihracatını artırmak için yık1nd• 
endişesi yersiz imiş.. Tftrklye te YogotlHyı Afyoo 

heyeti teekll edilerek Avropa'y• 
Kahire, 7 (Radyo) - Mmr gidecekti~. 

gazeteleri, Babt-efıtan'da Tanı Mı· mar Sinan 
gôlft hHallıloln ltalyın kuv· 
yetlerl tarafından legılloden ba· 
hlele muhtelif mfttalealarda bo 
loomıktadırlar. 

Elbelığ gazeteıl; Tına gôld 
meı'eleılnl ftzerlnde logUlz'le· 
rlo göeterdlklerl te14ııo yerelz 
olduıuno ve bonon; Mı11r'ın1 
IPgllJz fogallnde ıutolmauna 

denm edllmnl için uydorol· 
mu, bir haber olduğunu yazı· 

yor. 

Hulgar kraliçesi 
Trtyeıte 7 (Radyo) - Bol· 

gar kraliçesi pukalyayr geçir · 
mek •e Romı'ya gitmek ftzere 
Sofyı'dan buraya nsıl olmoetor. 

için ihtifal hazırlıklar• 
lstaobol, 7 (Ôzel) - Mlmır 

Sloan için 9 nlııın gGnO SO· 
leymınlye'de kabri bıtında bir 
ihtifal yapılıc.k, ıy11ca Kocı 

Slnın'ın esulerl hakkında kon· 
feranılar •erllecektlr. O gOn 
hılka par1111 mimar Sinan ro
zetleri dığıtılıcıktır. 

Suikasd davası 
temyizde 

Ankara, 7 (Ôsel) - TemylJ 
mabkemeııl Ankara mOddelama· 

misi Baba Ar1kan tarıfıada11 
temyiz edilen ıulk11d dınııı 

enalunı ıeıktka baelamıetır. 

Onilçler komitesi hugnn toplanacak! 

Türkiye'yi Paris Sefiri 
Temsil Edecektir. 

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

1ta1 ya Zaferinde, Ingiltere 16 Mad-
denin Tatbikında Israr Edecek. 
Cennre, 7 (Radyo) - OoOt;ler komlteel yarın (Bugtln) aaıt 

11 de loplaoıcıktır. M. Eden lnglltere'yl, Flınden Franaa'yı Pı· 

rlı ııeflrt Suat Tarklye'yl, M. Potemkln So•yet Ro11yı'yı temsil 
edeceklerdir. 

M Madaryagı, eolh hakkındaki teeebb•hler Ozerlne hazırladığı 
raporu okuyacak, ayni zamandı M. Mua11ollni'nln kendlılnl Ro· 
ma'ya dHet eden mektubuna •erecek •e meı'elenln tetklklul 
latlyecektlr. 

Komite. muhnlk ~azlar hak.kında Babeelıtao'm nota n pro· 
testoeono, keza İtalya hftkumrtlnln_ Babe!J topçosonon bir ltalyan 
bııtıneslul bombardımanı hakkındaki proteeto11onu tetkik ede· 

"' cektlr. Bu lçtlmaa Baron Alolzl lttlrak etmlyecekıte de f lklr ve 

mtltıleaeı alınacaktır. Inglltere bClktlmetl 16 maddenin tatblkın• 
lıtemekte 11rar edecek, Itılya da bzındı~ı nfer haaeblle hakkı · 
nın tınınma1ını lıtlyecektlr. lfran11a, ltalya 'te lnglltere doıtlo~o 
ıraıındı bir meslek ıaklb edecek n doıttlok teminine ve St11r.e 
cebbeılnl ihya için çıheacıktır. 

• •• 
iş Kanunu Yakında Ka· 
mutayda Konuşulacak! 
Ankara, 7 (Özel) - Muhtelit komlıyon le kanonu Qzerlnde 

yaptığı tetkikata bhtrmle •e mohtellf oehlrlerlmlzdekl mfte11ese· 
lerle yıpllğı temaaları bir raporla teıblt etmlıtlr. Kanon llyl· 
haeı bugftnlerde kamutayı .erilecek ve mftzakere edilecektir. 

Türkiye· Almanya 
Ticaret Müzakeresi Haşladı. 

Ankara, 7 (ôzel) - Tlrklye · Almanya ticaret mnıbede•l 
mtbakereılne memur iki taraf marahbaaları, Dıt bakanlık kon· 
feranı 11lonondı ilk toplıntıııını yıpmııt1r. İki memleket tlcar•1 

mftnaaebeılertala lnldıafı için m bakerelere bıtlıom111 mOaate · 

betile iki taraf murabba& relılerl, ıtlrurlarını blldlrmlıler "" 
aoktıl nuar ıeııltln ae boJanmaılerdn. 
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Bir 'l'ren 
Kazası Olttu. 

Bir dostum, iki dlraeğlnl mı· v • 1 " u A M ı • 
11•ya dayamıı, havını avuçlarının J ay et m U mı ec ) • 
içine almış, derin derin dOatl 

::~::::.;, fü·
0

• ••ord ... •• sinde Münakaşalar 
- Ne nr, ne yok böyle çok 

dGtGncellslo?. Yoksa bu Almın· 
Fransız mflzakerelerlne bir for 

mül nyahod Babeşfstıo'a bfr 

kurtnluı:ı çaresi mi arayorıun? 
- Yok c101m?. Üç haftadan· 

beri maçlara dnam ediyorum. 

Dikkat ettim: Ahınordo, tıç 

hafta evel lzmlrspor ıleyhtarı 
idi. Geçen hafta, Göztepe ile 

Altınordo Alıay taraftarı, K.S.K 
1zmlrapor taraftarı oldular. Bu 
haltı ne göreyim: 

Göztrpe \'e f zmlrepor Altan 
ordu taraftara , K.S.K da Altay 

taraftarı .. Arab saçı gibi blrşey! .. 

Bir tftrlfl latn içinden çıkama 

dım.. Buna sen rıe dersin? 

- iki mıhimlo, bir meç· 
bullG spor muadeleel.. 

- Anlamam o dilden .. Unut· 
muıum moıdelelerl. Açık eöyl : 

- Nalıncı keserini de bil · 
mez değlleln ya?. 

Blllrfm .. 

- Ta kendisi!. 
• • • 

Tlre'y11 gtd\b·gelen ve doktor 
ŞGkrfl Oamın kadar dalgın olr 
dostumı ıordum: 

- Tire ne tarafı dO~ftyor? 

Bunu konuvurli.:en hfttumet 

~nflnde idik.. Etrafına bakındı. 

GOneı:ı tepede tdi. Vakit, ~ğle 

nktt. Sağ kolunu kaldırır gibi 
oldu .. Sonra ııola döndü. ayni 
hareketi yaph.. Biraz düşOndü. 

Sırhnı bana çevirdi. Gene esğ 

kolunu kaldırır gl bi oldu. Soor11 

isyan eder glhl dik bir eeele 
cevab verdi: 

- Ne bileyim ya?. Tren öyle 
dola~tı ve öyle virajlardan kıv 

rıldı ki, ne sa~ını biliyorum, 

ne solonu . Senin anlıyacığın; 

Tire, bulunduğu tarafa d6şft· 
yor. Oldu mu?. 

• • • 
Blılm Faik Şewelddlo, eeker 

illetine tutuldu zavallı. Don 
blreey okuyordu. Ansızın 

dekini fırlattı. Ve kendi 
dlnr; 

- Allah kahretsin! 

ella· 

ken · 

Diye mırıldandı. Sordum: 

- Ne nr, ne oldun?. 

Kitabı gene eline aldı: 

- Birisi ıevgllleine "Şeke 
rlm&l diye hhıb ediyor, ·Dedi 

halbuki ı:ıeker, m111r blrıey! .. 
Cevab nrdlm: 

- Şu halde sevglll sebzem 
mi, englnaum, turpom mu desin! 

Çimdik 
----------------------~-
Döverek 
Silah Atmışlar. ____ .._ ..... __ __ 
Bulunan tabancanın 
atılmadığı anlaşıldı 

Hastanedeki Deliler ~ervisioin Islahı 
Teklifi Münakaşalara Sebep Oldu. 

Vilayet umumi mecHei dOo 
nll Fazlı GGleç'ln başkanlı · 

ğanda Tlliyet 11lononda top 

lanmııtır. Eneli geçen zabıt 

okunmuş \'e bazı değleikllklerle 
kabul edilmiştir. Yeniden ne· 

rel&re mekteb binası yaptmlmaeı 

18zımgeldlğt hakkında maarif 
mGdOrlO~ftnden gelmiş olan 

tezkere okunma~, maarif ~ve 
oafını encftmenlerlne gönderil 

mlştlr. lzmlr panayırına yardım 

edllmeııl hakkında belediye re· 
lellğlnln tezkesl okQnmue, bfidcu 

encOmenlne havale edllmlş, son 
ıeylıiptan harap olan ve tamiri 

için btldceye 1500 liralık tah· 

ılsat konulmaeı bildirilen Ôde· 

mtş yolu Ozerlnd11 Beydağ klJp 
rtlıG mes'eleslnln bu mes~eleye 

dair diğer bir takrir ile blrlt!I 

rlrllmesl kararlaştmlmıı:ı ve ge · 
çen senelerde tahakkuk edip 

dedfye edllmiyeo 4026 liranın 

936 yılı bOdceslne dft1un ola 

rak konulmasına dair nafıa mO 

dOrlOğı1ntın tezkeuıl okonmuı 
ve nli: 

- Bonon için birkaç sı'Jz söyle 

mt>k isterim. Karoılıksız taah 
bOdlerfn kabulüne tmlı.Ao yok 
tur. Bftdce otzamoameelnde 

göreceksiniz ki bir madde var 

rlır. Komisyona teşkil edect>ğlz, 

bunlar tedklk edildikten sonra 
tediye olunacaktır. Vakit mü 
eald ol a idi bunların tedklkt 

için aranızdan bir encO· 

men teekll olonm1Bını teklif 

edecektim. Bu gibi borçları 

maearlf I mohtell(d b6dcesfoe 

alacığız. 

Dedi, Ekrem (Ôdemlo) tah· 
ıleat harici earf lyatao tediyeye 
fmlutn bulanmadığını ııöylemlş, 

neticede müzekkerenin nafıa 

ve bGtçe encftmenlerlne havale· 

ıl kabul edilmiştir. 

Kara ve Sivri
sinek Mücadelesi 

--······ Avlama aletleri 
bulundurulacak. 

Belediyece hu e"ne karasinek 

mücadelesine ehemmiyet veri · 
lecektlr. Bunun için olmdlden 
tatbikata haşlanmıetır. 

M'nemen'in Belen Te Çuknr 
köylerinin bf rJeetlrllen Haykıran 

adı altında bir köy halinde 

idare edllmeel hakkında vuku 

bulan mftracaat Ozerloe yapıl . 

maş olan tetkikata ald heyet 
rapora okunmuotur. Bunda 
Çokor köylDlerln, köylednl 

terk ile Haykırana lnmeğl ka 

bol etmedikleri, asıl mu'eltnln 

fbtll4f Jı bir mer'adan leılfade 

etmek letlyen hlr zOmreoln 

teşebbOeOoil hfitOn köylOoftn 

arzusu eelı.liode göstumeluen 

ibaret bulunduğu zikredilmek· 
tedir. 

Rapor okunduktan sonra ra 
puron idare encftmenloe gı'Jn 

derilmesi ve maballt kayma· 
kamlığınrn, kaıa idare heye 
tloln mütaleaaınıo alınmaeı ka· 

rarlaıtırıldı. Ndıa eocftmeolnlo 
muhtelif tabirler hakkında 
yazmış olduğa mazbatalara okun 
do ve hunların bOdce ile alA 
kası olmaeı itibarile kahulftnden 

evvet tahelsııt noktasından arae 
tırmalar yapılmak nzere heyeti 

umumi ytıalnfn bOdce encOme· 

nine gı'Joderllmf'el kabul edildi. 
Eo eoo Bergama azastndao 
Fatma Belli'olo m~mleket bae 

laof'elodeki deliltr srrvlelnlo 
ıslabı hnkkrndakl takrhl okun 

du ve bu milnaBtbetle birçok 
aza söz alarak birçok müoaka 
şalarda lıulonduler. Netlotde 

takririn Sıhhat encilmeolne gön 
dcrllmeei kabul edlldl ve celee 

ıotll olundu. Mı::clle cuma günü 

tekrar toplınacaktar. 

Gümrük Ham
malları Tarifesi 
Yeni formflle 
göre hazırlanacak. 

Şehrimiz gOmrük hammalları 
tarlteıd; bundan bfr mGddet 

enel ticaret odasında toplanan 
bir komisyon tarafından yeni 

den tesblt edilmiş ve tasdik için 

IktıBBd VeUle:lne gönderilmişti. 
Vek4let; bu tarifeyi kabul et 

mte ve bir formül gôndermlıtfr. 
Şehrimizdeki al4kadulara gelen 

bu formOle bağlı emirde 1ımfr 

gilmrO• lerl ile civardaki 24: 
gOmrOktekl hımmalların tarife . 

aioln formllle göre ha11rlanma· 
eını bildirmiştir. 

\7Hı'yet, Tür kof la, ticaret 

od111 1 gOmrnk ve belediyeden 

birer azadan ttıldl edilecek bir 
komfayoo, derhal toplarıarcık 

yeni tarifeyi hazırhyacaktsr. 

Mahsullerimizin Amha-
18jndn Istandardizesi 

Zayiat yoktur. 
Dftn ııaat 16 da lzmlr'deu 

Alaıehlr'e gitmekte olan katar 

Bayraklı ile Salhane ara1Jndıkl 
yoldı bir kası geçlrmlttlr. Yo· 

lon bo kısmında tamiratla meı· 
gol olan •meleler; katarın yık· 

laştığının farkını nrmamıolar· 

dı. Raylar Oaerlnde baaı çelik 

pl4kal1r bırakılmıeh . Amelıelf!r; 

tnnln geldt~lnl gôrftnee hu 
plAkaları nyların üzerinden 

kıldıramamıı:ılar ve bu yGrden 
lokomoılfln yoldan çıkmıaına 

sebebiyet vermlelf'rdir. K.aze• 
yolcuların telAa ve gQrülUUerloe 

sebebiyet vermfıse de nMusça 

bl çblr rarar olmımıştır. Devlet 

demfryollan ldareefnlo ıldığı 

tedbir eayeılnde lokomotif, 

yola koomoı:ı ve seferine devam 
etmiştir. 

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

8 u Hususta Tetkikat Var 
lbracatım1zı ııağlım bir dG 

zene koymak, milletler ara81 

pfyaHda mabıullerlmlzln kıy · 

metini artırmak için alınan 

tedbirler arasında ambalaj tel 
en baıta gelir. 1hra~at emteası 

ambalajlarının ne aoretle ya 

pılmaeı lcab euııını kanon ve 

nizamnamelere rıibl toımak lçfo 

İktaaat V ckiletlnce tetkiklere 
baelandığını evvelce ~Hmıştık. 
BattA buna dair er.hrlmlz Tnrk 

of le dlrektı'JrlftğQ ile Tkaıet 
odasından mfttılealar istenmiş 
ve lhracıtçılarımız bir toplanlı· 
ya çağrılarak bu mee'ele üze . 
rinde görO~Olmftetu. 

Bo ıene İktıaat VeUletloln 
alacığı tedbirlerle ambalaj lol 

iyi bJr ıekllde halledllP.cekllr. 

Asıl mea'elf'; ambal4jlarao 
atandardize t>dUmesldlr. Amba· 

IAjladın muayyen ağırlık ve eb 

atta olmasını mOmkQn blıcak 
bir elıtem teııbh edilecektir. 

Vekllete göaderllmio olan 

Ticaret odası raporunda, ambı· 
laj leleri hakkında ıo mOtalea 
serdf'dUmek tedfr: 
1'ütii11: 

TQıOn ambalajına denk ve 

lıalya hlmlerl nrllir. Yalnız 

oıüetahıllln yaptığı denk ve 
b11lyalarla ihracat lçlo yapılan 

bHlyalara blrıblrlnd~n ayırmftk 

lhımdı r. Müstah i!lllerlo blrçoğıı 
IOtüolerhıl sandıklar içine ko 

yarlıır, bir kısmı da çul ve çu 
vallarla eararlır. Boolar iptidai 

ambalAj oeklllerfdlr. TütOoün 
nela@etlnl muhafaza için bu 

ambalAjlara aağlam •e ~üzel 

bir eekll vermek, 6zerlnde 

ehemmiyetle uğratmak 14zımdır. 

ihracat için yapılan denkler de 
bir nevi değildir. Samson, Ram· 

eli. İekenderlye uıultı denklerle 
lzmlr'in tonka balyaeı olarak 

dört nevi ambalAj lf'kll •ardır. 

~amııon ve lakenderlye uııulfln 
de kullanılan "Girgona" ·lazylk· 
prese mıklnaııı iptidai bfr taz · 

ylk Aletidir ki tazyikten bek· 

lenllen _faydayı vermemektedir. 
Bo t11ylk afetinin daha fay 

dalı olmaeıoı temin, tahta ık· 
eamınan demlrleştlrllmeelle lı.:a 

bl1dlr Balye ve denklcrde 
muntazaoe ve cazlb ı:ıeklller 

araı.ıırken en ene) bu noktalı· 

rın göz önfinde bolondurulmaeı 

lıizımdır. 

Üzüm: 
Ege mıntıkasının en önde 

gelen lhracaı maddelerinden 
olan hu mabeol lçlo halihazırda 

tatbik edilen ambılıj usulü, 

ihracat için, 13·15 kllolok 
tahta kutulardır. Yarım ve 

çeyıek kıntarlık kaHlır ve 

gayet iyi m•llır da birer kilo 
lok mukavva kutular diğer 

ambalaj nevilerini teekll eder. 

Memleketlmlzdt>n ihraç edfl. 
mekte olan ftzOmlerln amba· 

lazları mOşterllerlo 1rzolarına 

göre yapıldığı için muayyen bir 

ımbılıj eelıli aranırken bu 
noktanın dalma göz öoftnde 
ıutolmıeı gerekti 11 

Raporda pamuk, reytlnyığı 
ambalajları hakkında da mOta · 
lealar vardır. 

Bunlarda kim? 
Haber aldığımıza göre, bele· 

diye, muhtt>Uf garaj ve otobOe 

beklıımf' mahallerinde c Sıra me 

moru namı ahında çalıetmlan, 
fakat hiçbir ıııfıtlau olmayan 
şabııl1rın faaliyetine nihayet 
vermiştir. 

Yeni neşriyat: 

"Kültnr,, 
Düa Kfthftr mecmuaaının 

ııon aayıeı ztngln ve mtltenevvl 

mftnduccatlı çıımıı:ıtır. içinde 

muhtelif ve dikkate eayan ya· 

zılar vardır. Fiatl on .kornotur. 

Sahil Sıhhiye Binası 
Kısmen Yandı 

Üst~katı Jünan sahil_ :tılıhiye binası 
Don sabah Hat ikide ııalou gortaeızdı. Bina; devlet malı 

gftmrftğO yananda mendirek ve demfrbı, olmak hlbarlle el· 
flzerlndtı eahll sıhhiye binası 

çıkan bir yangın netlceelnde 
kısmen yanmıştlr. Yangın çık · 
tığı ııırada şiddetli bir poyraz 
estiği tçlo ıtee drrhal çatıya 
sirayet etmlo ve itfaiyenin al 

dığı tedbirler •e ııarfettlğl gıy· 
ret aayeslnde bir · Hat içinde 

ııöndOrGlmOetOr. Rlnaoın; yal· 
nız Oıt kıtı yanmıştır. Bu 
katta bet odanın çalıları tama 
men yanmı!J, bir aandık odaelle 
bir balkon ateet~n kurtarılmıo 
tır. Binanın ıh katı yanmımıe 

sa da itfaiye çalıeırken ehem 
mlyetll hasara uğramıştır. Zı · 

ten alt kat~ resmi daire olarak 
sahil sıhhiye mtıdOrlOğOne tah· 

ate edllmlttl. Üet kat iki dal 
reden ibaretti, bo kısım ev 

olarak kullanılmakta idi ve bu· 
rada aahll ıııhblye doktora Edip 

ile mnhaeehecl Naci aileleri 

· halklle otoroyordu. Eeyıaları al· 

gortaaız~ı. 

Tahkikata göre yaoguı; ık· 
~amdın banyo dairesinde yakı· 

lan ateoten bir kıvılcımın poy· 
nz tealrlle, dlkkltılıllk neılcesl 
olarak çatıya slrayeılnden çık. 

mıt ve genlelemletlr. Yangında 
muhasebeci Nıci'nln pekçok 
eşyaeı yınmııtır. Hatt4 bir ara 

lak ref lkaeının, kurtarması için 
kendisine nrmlı olduğa 150 
lfrayı da dt111nrmG1 ve balını• · 
mıştır, Yaoğın bıelayıoca bina· 
da bOyfik bir telAş baş göeter. 

mlotlr. Merdivenler tutoımue 

oleaydı bGyOk bir fıclw olıbl. 

lirdi. itfaiye çaheırken gecelik 

kıyafetleri ile kadınlar dı~ırı 

fırlamışlırdır. 

Adliyece; tahkikata devam 
edllmektt>dir. Laber aldığımıza 

göre binadaki bülOo resmi ev· 
rak ve defterler lı.urtarılmıştır. 

Evelkl gece Hat 24 te İki · 

çeımellt cıddeılnde Bucalı Alt 

oğlu BıllJ, Bulgarca çlftllğl 

•ıhlbl Mehmet oğla BOeeyln, 

Bıean oğlu Kerim, Hüseyin 
oğlu Kazım ve arkadaşı Meb 

illet oğlu lbrıblm sarhoo ol · 
IQoşlar ve kavga çıkarıp yekdi · 
~erini dövmOşlerdlr. 

Sinek tutmığa mahsus bir 

alet örneği hazırlanarak ıılnek· 

ferin en çok bolooduğo kah 

vebane, kaeap dükkanları ve 

tatlıhane gibi yerlere konul 

mu;tur. Bu tlcıırethıneler 15 

gOnde birer ıdnek tutma aleti 

almağa mecbur tutulacaktır. Bu 

aleti holondurmayanlardon 10 
Ura maktu ceza alınacaktır. 

Belediye; karaelnek mGcıdeleel 

tçtn 40,000 tane beyanname 

bastırmıştır. Bunlar halka dağı· 
tılacaktır. 

T6rkof la bolunmıyıo yerler· 

deki gftmrOklerdc bu komisyona 
llmau relılerl veya of lece mn· 
vafık görfllecek bir zıt iştirak · 

edecektir. 

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

Bunlardan Giritli İbrahim, 
zabıtaya elk4yetle Halli ve Ha 
eeyln taret tarından kPodleloe 

iki el ııllAh atıldığını lddfa et · 

nılı ve Ozerlerlnde çıkan ta . 

bancansn muayenesinde atıl 
lllamıı:ı olduğa anlaıılmıetır. 

Hepsi de yakalanmış ve hak· 

larında ııhklbtı başlanmııtır, 

Bett:dlye relelf ğlodeo bGtüo 

beledi ye mıntıkalarına nrllen 

emirde mevsimin yaklaşmıı ol 
ması ııebt>blle evl,.rde sivrisinek 

mOcadeleelne şimdiden baolan · 

maeı, heli ve ıu çukurlarına 

mazot döktürOlmesl blldlrllmlo 
tir. Bundan başka belediye te · 

mlzllk ameleleri vaaıtaıılle 780 
lağ.m menfezine mazot döktfi· 
rftlmOştQr. 

Şehir meclisi 
Şehir mecllsl yarın ıınt 16,30 

da beledlyede toplanıcakttr. 
1\fecllete f'hCilınenlerden gele· 
ctk işler ve yetlıtlrlleblllree 

bftdcenln bir kısmını milzakere 
edecektir. 

- N öhetçi Eczaneler ) 
Bu ıkoam Baıdurakta Sıhhat 

Karataıta Santo, Tilkilikte Ye· 

nl İzmir, Irgadpazarında Asri 

ve Gtızelyahda Af lyet eczane· 
lerl açıktır. 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SIN EM ASI TELEFON 315 l 

8Gt0n İzmir balkının ııabıreızlıtla beklediği ıenenln en güzel, en kahkllbalı, en zarif f llmt 

ASK BANDOSU ., 
FERNAND GRAVEY'fn temıH ettiği hu film, seyircilerini kahkahanın kırık geçirecek, 

Hatıraıı yıllarc" unutolmıyacaktar. 

Dikkat• (Aek Bandoso) çok uzun bir film olduğundan seans ııaatlerlnde değltlklik yap 
• mak zarureti haeıl olmoetur. Seanslar ı:ıu 111atlerdedlr. . 

HergOn: 14,30 16,25 18,45 21,5. Cnmarteııl 12,10 da baelar. 12,10 ve 14,30 
ııeanslarındı talebeye tenzllAtlı bilet verlllr. P11ar gflnlerl 12, 1 O da haıhyacaktır. 

Ayrıca : Tiirkçe söz in FOKS dnnya haberleri 

\ , .. 
~ .... --... .. -· 
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T~r~:!! !efrike; Nakleden; F~t~ şEıtsEootN Yugoslavya ve Ro· .. 

Ate~in Hakimi manya Düşmanca 
' Davranmışlar. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
ikinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Jozefln. lhtllll zamanında 

sındana atıldığı, en bOydk 
ölftm endlııelerlnl hlseeutgt, 

idam dalreelolo yanı başında 

çahııan lhtllil mabkeme:lÖe 

çığraldığı zamanda bile bu ka 
dır yeis ve endişe hlsaetmemlştl . 

Booa rağmen, mığlublyeli 

kabul etmedi; mukcdd~nt ne 

oloreı olsan , eonooa kadar ça · 
hemağı muvafık g~rdo; yıkıl · 

ruııı, harab olmoe bir halde 
bolonmaeına rağmen, lılrf nci 

kata çıkan kOçflk merdivenden 

tıkmak r.eearetlnl kendisinde 
boldu. 

Kıp• kilitli ve kıpıh idi. 
Kapıya iki f leke vordo, bit 

kin bir sesle: 

- Hen... Jozef in geldim!.. 
Dedi. 

Hiçbir . cevab yok .. 
Kuleğını kapıyı dayadı, eplce 

bir 11mın bekledi fakat içeri · 
den hiçbir garOltft ve ıeı duy· 

madı. Halbuki Napolyon içeride 
idi. Lolz böyle ııaylemled ve 

tabii yalan ıöylemek için de 

hiçbir ıebeb yoktu. 
Jozef in, hayatının en baycık 

n tlddetll bir ihtiras anını 

yaeıyordo. O kadar ki Nıpol· 

yon'on koltuğuna otormoe, bir 

mermer gibi bareketelz dordo· 

ğona görftyor gibi oloyordo. 

JozefJo gözleri yaearmıı ol· 
doğu halde: 

- Ben geldim. 
Diye tekrar mmldandı . 

Gene cevep yok. 
Jozef lo helecan ve telA~lı: 

- Eğer beni avdetinde ev· 

de, Pırlste bolmıdınsa. . Bu 

ılzl kareılımak Qzere yollara 

daımekllğlmden doğmuıtor. Se· 
nl biran enel, ıenl herkeeteo 

enel görmek mecburl.retlnde 
idim. ÇftnkQ dGımınlarım pek 

çoktur, 11n1ı blntftrlG yalın 

ıôyllyeceklerlnden korktum ..• 
fıhlyor maııon? Bana cenb 

'ereene. .• Beni lçeİI ıl, 1101 
ıôyllyecek çok ıeylerlm. ur. 

E•et.. Bana kapıyı ıç.. Göre· 
cekııln ne kadar değlıtlm, ne 

hallere girdim. Neler çektiğimi, 

böylece belki ınlarııın . . Rica 
ederim aç... Aç ... 

Diye yalvardı. 

Faklı nzlyet ayol, gene 
cevab yoktu. 

Jozef in kapıla kapı ~nande 

dlı çôktft, n: 

- Evet.. Biliyorum ıanı 

kareı koııorom çoktur; fakat 
çok betbabbm, elem ve ıııtırab 

beni artık boğacak.. Kusurum 

nr, fıkat ben fena ruhlu bir 
kadın değilim, beni eanı bıııka 

tftrUl anlatayorlar. _. ...... , .......... .. 
ANADOLU ____ , __ _ 

GQnlflk Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rfiodü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 
mfidfirO: Hamdi üzhet 

İdarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler eokağı 

C. BalJt Partisi bina& içinde 
'Xelgraf: fsmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 7001 09 

aylığı 500 k.uruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ficreti 27 liradır. 

Heryerde 5 KuruDtur, -Güıı4 geçmiı ntWıalar 25 kuruttm. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

"Beni dinle.. Birbirimizden 

bu ıuretle ayrılamayız .. Ayrılık 
eHMıD benim OIClmtlm olacaktır. 

Sanı o kadar merbot olan Ojen 

Ue Hortın11 da daıan.. Sına 

yalHrıyorom, beni arlık acıta.a 

Jozef in bo kapalı kapı önfin· 

de böyle 1111tlerce yalvardı, 

söyledi, s11ladı; Napolyoo 'o 
merhamete getirmek, yomoıat· 
mak için beybOde yere didindi, 
durdu. Nlh11yet, bitkin ve her 

türlO Omltlerl yılulmıı birhalde 

merdivenlerden indJ; niyeti 

artık baeını alıb gitmekti. Fı · 
kat, oda hlzmetçlıl, eski mıh· 

remi eenr •e aoç ortağı Lolz 
kı-odhlnl tekrer Nıpolyon'on 

blrtOrld açmak lııtemdleğl kapıeı 

ıı ônOne g~tftrda. 

Lolz, Nıpolyon'on kıpıııı 

ônOode tekrar dls ç~kmOı ve 
yalvarmakta olın hanımına: 

- Ben çocuklerınızı getir· 

meAe gidiyorum. 

Dedi. 
• • • 

Kapının beri tarafındı neler 

olnyordo? 
Nıpolyon, avdett .. n enel 

verdiği karara ııadık kılarak 

bo rica ve mi on etlere, ağlama· 

lara kartı kulaklarını tıkamıe 

gibi hiçbir ehemmiyet verml·

yordo. 
Y Dıftodeo hiçbir hlııı beııt 

etmedr-n: 

- Komedi! .. 
Diyordu, 
Bir mOddet böyle geçti. ~·a· 

kıt, kılbloden ve kanadından 

yır1lınarak kapısı önftne gelen 

kendfıılal bu odıdı mubıııara 

eden koıon 

ları nihayet 

faz kolayını 

çıJpıntı ve feryat· 

kalbine kıdar nft· 

boldu. 

- Sonu Var 

Valimiz 
Don Akşam 
ödemiş'e Gitti 

Vali F11lı Gftleç; d4n yanın· 

da '114yet umumi mecllııl ua· 

sın dan Haaan ( Bergam•) ve 
sıhhat dlrektöra Dr. CeTdet 
Saracoğla olduğu halde otomo· 
bllle Ôdemlı'e gltmlelerdlr. 

Ôdemfı köyleri ile Bayıatlır 
Tire ve Torbalı kaıalarını tef tle 

ederek perıembe akıama ıehrl· 

mtze döneceklerdir. -Şayinı dikkat bir 
hakikat. 

Dllnyıcı taoıomıı ve levlç 
re'de 80 eenedeoberl mevcut 
olan en milhlm ıaat fıbrlkaları 

meyanında mnkl ılın REVUE 

1111 fabrikaları. ıaatlerfnln TGr· 

klye'de tımmftmft lçlu, leıın· 
bol'da bir 11taı ııubeıf açouıtır. 

Bir seoe Llbl iZ bir mftd· 

detteoberl ıaatlerlnl TClrklye'de 

&atmayı baıladığana reğmen, 

eaatlerJof o, zarif Jf ğl, haııaaıılığı, 

dakikliği, 111rUlğl ve kendi de· 

receııtnde bulunan ıaatlerdeıı 

nlabeten ucuzluğu 11yealnde, 
Tftrklye'de d., ea mDşkllpeaent 

mdıtcrller tarafından bile mem 

noalyetle karoılanmııtır. 

REVUE aaallerlnl ııaatçllerl· 

nlzde arayınaı. 

Şehrinizde bulunmadığı lak· 

dlrde, REVUE eaat fabrlkala· 

rınao TOrklye 11tı1 ınbeıl bu· 

lanın feıınbul Babçekapı Taı· 
hın 1 inci kat No. 19 a mtl· 

rac11t odllmeıl rleı olunur. 

-.... 
- Başı 1 inci sahifede -

ftll ve Avaıtaryı matbuatı kft· 
çGk ltlJ"ın protestosu tlddede 

meıgol bulunmaktadır. 

•Protestoda Yugoslavya ve 
, Romınya'nın haıımane nılyeıl 

•ılUr gôrQJmektedlr. Çelroslo· 
nkyı daha mutedil g6rftlmek· 
tedlr.,, 

Denilmektedir. 
Vlyenu Cıtyong; 
"Garb dnletlerlnlo Ren dı· 

va11nda dıhı mGlAylm hareket 
ettikleri ıo sarada, kflçük ltUAfa 
menıob iki devlet, haımane bir 

tnırlc vaziyetin hakiki manı· 

tını lnUra çalıemaktadır, 

Aıaııtorya'dakl mecburi aı 
kerllk oıoltı, elzemdir. Buna 

hiçbir kimsenin itirazı hakkı 
yok.tur. 

Rıylopon: 
0 0oyedl ııeneden ıonra, bilA 

bôyle tfıdelerle nota verllmeıl 

hayrete ııyaodır. Kftcftk itila 

fan ba dOaftn:>eııl yınlıı ve yer· 
sizdir. Prag'ın not111 daha mft 
IAylm ve mıkaldar. Avusturya 
hftkumetl latlklAI ve hukuk 

htıkftmradtılnl m6.daf11ya ha· 
zırdır. Bonon için bu protea· 
toya cevab •ermlyec.,ktlr.,. 

Nobe Fraye Prese: 
11Avoııtoryı'dın daha ııulh· 

dener bir devlet Avrupıda 

yoktur. Ablol iddia gCUOoç 
olur; küçdk hilaf, ıolnlyet ile 
mıhldl bir notayı ne mak11da 

hlzmrıtle vermletlr? Şu dakikada 

Avaaturya'nm kendisini moda· 

faa lbtlyıcında olduğunu taedlk 

eden kftçtlk ltllAf, fena mev· 
kle dtlemektedlr. Baylr, bin 
defa hıylr. Avaaturya bu lbtl· 
yacını, dafaaeı için lAzım~elen 

tedbiri barakmıyıcaktar. Avaı· 

torya, ıtatGkoyu lııter, kGçftk 

hllAfın mevcudiyetini de mAnA· 

BUi eörmez. Fakat kendisi Y•••· 
mık hakkını alm•ıtır, bir daha 
bırakmıyacaktır . ., demektedir. 

Bllkreı 7 ( Radyo ) - Ro 
manya ılyaııl mehaf 111, Avoe· 

turyanın mecbur! askerlik ka· 

rarı aleyhinde n derin bir 

heyecan içindedir. Ayni heye· 

can ve vaziyet kftçftk ltllAfın 

dlger dnletlerlnde de vardır. 

Kftçflk hllAf dnletlerl bu meıı · 

ele etrafında baycık bir tesa· 
nftt göıterecektlr. Macarlstanın 

da Trlyınan muıhedeelnfn fea· 

hine kılkıımaııı endlieııl bakam 

ıGrmektedlr. 

Avusturya'ya verilen protoıı · 

to, kftçGk ltlltf deTletlerloln 

te11nftt ve azmini gl\ııtermek· 

tedlr. Ayol 11manda ittihaz 
olunacak clddt tedbirleri de 

lmı etmektedir ve protesto 

ııadece bir ıöıden ibaret kal· 

mıyacıktır. KQçftk ltllAf Tana· 
dakl ııltatGkonon mahafaz11ına 

kıt I ıutelte lııtemektedlr. 

Erkanıharpler 

Ne Vakıt 
Toplanacaklar? 

- Baştarafı 1 inci sahi/ ede -
plAn ftıerlnde ba1ak Brltanya, 

Franaa 'e Belçlka'nın mutabık 
kaldıklarını bildiren matbuat 

haberlerini kat'I ınrette tekzlb 

dmektedirler. 
Loodra, 7 ( A.. A) - Selthl· 

yetll mıhfeller, EgUuıharblye 

görDımelerlnln çarıamba günd 

başhyac•ğmı bildiren haberleri 
tekzip etmektedirler. 

Pırlı, 7 (Radyo) - M. Eden 
Fransa, Helçlka hGktımetlerlne 

EtkAnıhırblyeler temasının p11 
kılyadan ıonra 15 nlııandı bıı· 

lıyıcagını blldlrmlttlr. 

·-s · .C> N"·- 1-1 .A .:B E ~ 
TELEFON :· .:~. · :.-:s. : ·_TEl,GRA F ve TELSiZl.E 

r 

I lngiltere· ltalya 

M. Eden, Habeş Meselesinde Fransayı 
Hatalı Olarak Gösterdi. 

Maamaf ih Sulh imkanı Henüz ölmemiştir. Hokümdcıı 
Dnşen Lokarnonun Yerine Yenisini Koyacağız, Derli. 
· Londra, 7 (Radyo) - Avam 

kımaraııınlD dOoka lçtlmunda 
bQtOn hatipler, hüktlmetlo hına 

hareketini tenkld etmekten kaç 

mamııılırdır. 

Amde pardelndeo Major 

Etli, ıecrt tedbirlerin no ın 

tatbikinden tlUyet etmlt, ve 

elli hftkumetln tlkAyetlnl logU 

tere ilzerloe toplamaktan ise 

Lnal Boar sulh teklif ini kabul 

etaıentn daha doğtu~ olacağını 

eöylemlş1 i r. Ayol hatlb, Lokaroo 
mee'eleııl mftzakerelerlnln k'ıea 

yoldan ve cezri kararlarla 
bltmeel lftzomona learet etmletlr. 

Amerika Gemilerinde 
Suikastlar Nasıl Çıkıyor? 

M. Ruzvelt, Yabancı Unsurların 
Uzaklaştırılmasını istiyor. 

Nevyork, 7 (Radyo) - Mftrettebatı ecnebi olın gemilerde 

eon 11manlarda gorGlen eolkıt hldleelerl nazua dik.kıttı celbede· 

cek derecede artmıetır. COmhur ıellls! M. Ruzyelt, tıhkllraı ya· 

pılmaııını deniz bakınına emretmlotlr. Son ealkaal teşebbOeü bd· 

fflk bir pôıta gemlılnde olmoeto. Bo geminin bftUlo tayfaları 

Almandı. Ctnova llmananda bulunan bir Amerikan vapurunda 

olao nk'ı, gene ecnebi tayfaln tarafından çıkaralmıştı. 

Nnyork, 7 (Radyo) - Cdmhor reisi, deniz nakliyat lolerlode 

yıbaoCI onııurlar kallınılmaemın ônOae geçilmesi için şiddetli 

emirler vermlııtlr. 

••• 
Italya ·Mısır 

ltalya Mısır'a Taarruz Etmiyecek 
M. Suviç Teminat Verdi. 

Romı, 7 (Radyo) - Mııır gazetelerinin Sıme gôlO etrafın · 

dakl neırlyıtından ıonra, M. Savlç Mısır'ıo Roma ıeflrlol ka · 
bol etmlı, bu mes'ele etrafında izahat vermiştir. 

İtalya'nıo Mmr'a taarruz edeceği hakkındaid ha· 

berlerln kat'i ıurette yılan oldoğooo temin etmlı ve ltalya'nın 

Mmr ile hiçbir veçhlle lhtllAf çıkarmak niyetinde olmadığını 

blldlrmlotlr. M. Savlç; 
- ltalya Mııır hOkumetl ile doğrudan doğruya bir itilaf ık· 

dine hazırdır. Demlotlr. 
Elablığ gazeteal laglllı mehaf lllnfn neor~lllğl bu haberleri 

takbih etmektedir. Elmakattım da Mıaar'ID ltılyı ile ltlllfı IGzo· 

mandan bahsetmektedir. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

Amerika'da Kasırga ve 
Arkasından çıkan yangın 

~~~~~~-.. ~~~~~~-
Yozlerce Kişinin (~anına Mal Oldu. 

Fırtınayı Mar.şandiz Sandılar. 
Nnyork 7 (Radyo) - Mi· 

ılalpl, Abıbıma ve hnallelnde 

ınaızın çıkan kaııırga yftzlerce 

klolnln ôlOmüoe ıebebfyet ver · 

mlştlr. K11argadan sonra çıkan 

yangınlar yDıftnden öleninin 

miktarı Dçytıztı geçmlıtlr. Ha· 
sar miktarı altı milyon doları 

buluyor. Siklon o kadar elddetll 

olmuştur kt gece uykularında 

bulunan kôylfller; bono evleri 

ftzerlne bOtQn ılddctlle gelen 

bir marıındtı treni eanmıılar· 
dır. (00 metrelik cephe Gze· 
rinde geçen Slkloo; evini ve 

eeyayı bauya uçormuı, 120 
klıfyl ôldGrmaıuır. 

!tlınta, 7 (Radyo) - Cenn· 

bt Amertka•da beı hftkumet 
u11lıılnde 20 kadar eehf r ve 
köyde mtıtble tahribat yapan 

kasırgadan ölenlerin ııayıeı 225 

olarak teeblt edllmlatlr. Sa bo 

ruları kopmoı ve bozolmoı ol· 
doğaodın yangınları aôndftrmek 
mAmkan olamıyor. 

Topelôr eehrlnde 370 ölO 

çıkmıetır. 2500 yarala kilise, 
• 

garaj ve mekteplerde bıkılayor. 

Mıddi zarar miktarı 10 milyon 

dolardan fazlıdır. 

Italyan'lar 
Habeş imparatorunun 
otomobilini almışlar 

Asmara, 7 ( ı\.A) - Royter 
muhabirine göre bir Italyan 

plıdıır kola, Imparatora ald 

olduğa zannedilen elyıh bir 
otomobil zıptetmlştlr. ltılyan 

keılf kolları, ılmdl Koram'ın 

_ 50 kilometre cenubunda balo· 

noyorlar . 

Roma, 7 (Radyo) - Mareıal 

Badoğllyo'dan gelen bir telgrafa 
göre İtalyan kanetleri Koram 

cenubunda llod hareketine de· 

vam etmekledlrler. İmparato · 
ron olduğu tahmin edilen hlr 

radyo mıklueeılle birçok otorno· 

blller l~tlnım edllmlıtlr. 

M. Eden cevab olarak: 

- loglltere bftkumetl pı>t• 

rola amba.-go koymak ınr e. l l e 

Habeı ltalyan harbına nihayet 

vermek tıtemlı, fakat Franll 
bu teklife taraftar olmamıt ve 

baaka yollardan ıulh temini 

teklif etmiştir. Biz de bu teklifi 
kabule mecbur kaldık. Bo tek· 
lif, iki mobarlb devletin büıofl 

niyetine mühtaç ldJ; fakat ltalya 
tecavftz hareketini genlşletmle 

ve sulh lmkAnını bllsbDtOD 
uzıklaıtırmıştır. 

"Cenevre'ye ııaz ııöylemek 
için gitmek, heri tarafta harbıo 

devamına meydan vermek cld· 
den mtoAeız bir hareketti. Aı· 

kert harekAtı durduracak ted· 

birler bulmak }Azamdır. Ba tak· 
dlrde oneeklzler komitesini me• 

salelne devam için toplamak 

lcabeder. Fakat alınacak tedbir• 

lerln her devlet tarafından ka· 
bol ve tasvibi lAzımdır. M11 

maflh ııolh imkanı tamamen 
mahvolmuş değildir. Bu lmk4na 

Uluslar ıoeyeteal vaıııtaslle ara· 

yıp bulacağız. HOkdmden dO· 

şen Lokarno yerine yeni bir 
Lokarno ikame edeceğiz. Bo 

elyaııette Avropanın batan ptl· 
rilzld mee'alelerlnl de halle çı· 

hıııcağız11 demiştir. 

Bonon üzerine hOkOmet iti · 

mad reyi lııtemlş ve 145 mo· 

hallf rey( kerııı 361 muvafık 

reyle btlkumete hlmad beyan 

edllmlttlr. 

Bitler 
iki tOrlft pakt 
isteyormuş. 

Moakovı, 7 (Radyo) - iz· 
veııtlya gazetesinde M. Radek, 

yazdı~ı bir mkalede Alman 
cumur bı,bnı M. Hltler'fn 

tekliflerini tahlil ederek Frane• 

ve Iogtltere'olo araamı açmığı 
gaye edinen Almanya'ya k1ırşı 

foglltere'oln bazı batılı himaye 
hareketlerinden bahsetmekte 

ve demektedir ki: 
- Bitler iki türlO pakt f B· 

teyor, bo pıktlar eayealode 
üçdncft bir aahıs Almanya'y• 
hücdm etse bile Almanya kov · 

·vetlol aybetmlyecektlr. BOtüD 

tekliflerde Sovyet Raa:ra hak· 

kında en küçOk blrşey bile 

yoktur. Almanya; mGetıkbel 
tehlike olarak yalnız Sovyet 

Ruaya'yı gl>rOyor. Fak.at pıkt 
tekllf ederken Sovyet Rusyı'dao 

hiç bahsetmiyor. Bo da gôete· 

rlyor ki; Almanya; Sovyeı Ro•· 

) a için her hangi bir t11hhode 

hlrmek letemeyor. Franaa'y• 

mOttef lklerlnden ayırmak fe 
Sovyetlerle alıikaııındao vazge' 

çlrtmek leteyor. 
Alman tablyeel; şark ve garbı, 

ayra ayrı zayıf ve mQnferld 

bırakar11k birer birer mağhlb" 
.,tmektlr. O, Avropanın parça·~ 
lınmaa1nı lı;teyor. Herkes; Bit· 

lea'ln bo oyunundaki kaııdıO 
mıtnAsma anlımahdır. 

Makalenin ııononda Alman· 

yı'mn emniyete mukabil eDl" 

niyete mazhar olmBBa ve bono 

kıbal etmezıe kollektlf euıol· 
yet slııtemlnln ona gOre dey•OJ 

etllrllmeııl yazılıdu. 
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Denizli mektubu : 

Böcekçilik Okulu Ve 
ipekçilik Bürosu Açıldı. 

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

Denizli ipekçiliği Dirilecektir. Okul 
Alaka ile Karşı landı. 

Denizli (özel) 

- Tarım ha· 
kımlıt!;ı , Ege 

hôlgeel lçlnDe 
nlz li' de bir 
ipekçilik. ha 
rosn ve böcek 

~hniılerdlr. Asılzadeler bir ban· 
~. vacuda getirdiler, Mt>rolog 
l>oaı gazetesini de elde ettiler, 

btı suretle boloevlz""e klreı 
tlddetll bir mücadele tatbik ve 

~•itip edeceklerdir. Bu teeek· 
tUnn şu anda Sovyet Roeyada 

ttlflblın bir ıjam vardır, çalıe 
'lltlttıdır. İsminin ne olduğor.ıu 
~•\ıı bilmiyorum; fakat uzun 

0Jln, zayii ve centilmen lu 
}•fette bir adamdır. İngiliz 
~•hrlye lortluğoouo ajana olan 
'Ptın Tomllç ile birlikte çalıe · 

ttlakt,dır!,, Demişti. 
lt Slnglton bunları söylerken de, 

4 
111Yı'oıu Loodra eef frJoe içi 
0ltı · Fıkıt bepıl de uydurma· 

• 

bir vesika zarfı göstermleti. 
Sloglton, Sovyet Rusya Lon 

dra eef irine: 

- 1nglhere'oln Sovyet Roe · 
ya'ya kare• bir barba bızırlın· 
makta olduğunu gösteren gizli 
nelkalara malikim; size bu hu 
sosta teminat verici '6elkaları 

şu earılarla nrebllJrlm: 

l - İki ay zarfında eôyl6 
dlk.lerlml veelkalarla ispat eder· 
sem Sovyet Rusya hiikumetl 
hına hizmetim ile mOtenaelb 
bir para verecek.tir. 

2 - Sovyet hOkumell çala· 
şabllmekllğlm ve mukabil teş 
kflAt yapmaklığım için emrJme 
bir miktar para verecektir. Bu· 

Gördes'te 
Tütüncülük. 

---···---Gôrdes. (Busuef) - (;ördeet'e 
tlk defa olarak bir hafta nel 
tiitao diken; lğrld köyOodeo 
İbrahtm•dır. Bu zat on eeueden· 
beri ilk tecr6beyl buseoc yap 
mlştır. Davadan korkularak 
şimdiye kadar böyle bir tt:oeb. 
bfie yıpılmamışh. Bundan sonra 
fidan tedertk r.dro Gördes'll 
ler dt! H olarak lütflo dik~ 

ceklerdlr. 
• 

• • 
Bu et' ne meml"ketf mlzde ge 

çro sentdf'o hı men btmro 

yOzde 60 dneceelode fazla lü 
tün r.lreatt vardır. Akhisar tft. 

iüocül"r bankası b4JA şuht'Blnt 
sçmamıttır. Hılbokl tam mev 
elmldlr. Akhlear banka direk 
törü Halll'io Aokara'dao gel
dikten sonra alAkadarlara emir 
vtreceğl muhakkaktır. 

• • • 
Demirci'de hftkômet tabibinin 

boloomımasından zuhur eden 
eari bir haıtalık için tedbir 
ıutbaz eylemek Qzere biilrumet; 
kazamız dok.toru Nihad Klp'I 
Uemırcl'ye eevketmlştlr. Demir· 
cl'nln Şanşe köyGndek.I btr 
cOrmü meşhuda da gidecektir. 

• • • 
Tahrirat katibi Naci, llçebıy1D 

emrtle Salur köyft aıohtarı bak· 
kında tahkikat yapmıştır, tah 
kikat evrllkı l"are heyetine 
verllmlotlr. 

• 

Aydın haberleri: 

Balo Güzel Geçti. sa'da Yaptığı Maç 
• •••• 

Maçlar Ve Aydın 
Gezisi için 

- 2-2 bera· 
Gençlerinin lzmir bere neticelendi. 

Hazırlıkları ... 

Kostümlü baloya iştirak edenlerden bir gurup .. 

Aydın, (Bueuıi) - Aydın Jışmalanna hızlı d"lvam ediyor. 
8por bölgeeile Balknl sosyal Temsil kolu 118elkle Ye Eklıler,, 

yardım oftbesl meofaatlerlne piye::lerint haınlıyor. Ba plye1 
tertip olunduğunu bildirdiğim lerl 23 oleanda Aydında tem· 

kostftmlü balo, dllo ekıam Hıl· ııtl edecekle1', lzmlr geslıılnde 

kevl ııalonunda verilmiştir. Sa· İzmir Balke•lnde de Yerecek· 
lon sade fıkat bol ıııkla dona terdir. 
tılmıştı. Balo, şimdiye kadar 
verllen bıtlolarıo hepsinden da· 
hı alıikah oldo, 600 klel bu 
lundu. Baota Ubıyımızın eot ve 
soy1al yardım şftbeel başkanı 

Necmiye Gftoday olmak ftzere 
30 bayın oloeal kıyafetle gd 
dlklut gtbl, Balkevl baekanı ve 
arkadışları da zeybek kıyafctlle 
gelmişlerdi. Balo komiseri ve 
eşi Cin kıyafetinde gelmlolerdl. 

Halo sabaha kadar sürdG, 

gelenler ntı'e ve znkle eğlen · 

diler. Kendtlerloe bu geceyi 
yaeıtan tertip koluna teıekkür 

ederek a)rıldılar. 

Aydm avcılar kulftbüoden 
35 avcı, H ba~ kan Salih Ak· 
baı ve Kaptan Mostıfa DJrloğ· 

lunun idaresinde dfto Koçarh

nın Karacıöreo köyüne gide· 
rek 100 köylftoGn iştirak.ile 

hlr sftrekavı dıha yıp~ılar. Bu 
e6rekte 30 ana 50 den fazla 
yavru domuz öldftrGldü. 

Kancaören'lller, avcılara bft 
yilk konukseverlik göstermlıler 
ve sQrekte bftyOk yardımda bu 

lunmoşlardır. Karıcaörl'D 'illere, 
avcılar adına teşe1k0r ederim. 
Maçlar: 

Llk maçları sQrftyor. Dfto 
Aydın spor alımndı Çloe .., 
Söke, Nazilli'de de Karapınar ve 
Nazilli takımları maçlara de· 

vam ettiler. 
Aydın a1anmda yapılan maçla 

, Çine O 1 klzandı. Nazilli ma 

çını da 4·0 Nazllll kazındı. 

Hılkevlmlz temeli ~übesl ça 

gUlz hariciyesi So •yet Rusya 
sefirine bu hususta en ııade 

bir cevab blle vermemlttlr! 
Dronglovekl'yl mahkeme edeo 

So,yet mahkemesinin relııl, Sin· 
ghob'un faaliyetini Iogllfz ha · 
rlclyeslnio tamamen blldlglne 
kani oldo. Ve maznuna: 

- lnallttre böktimetl, So• o 
yet eef frlolo nazın dikkatini 
celbettlğt bu meı'cle ftzeılnde 

neden en kilçilk tetkikat ve 
tahklkala yapmadı?. 

Sualini eordo. 
Caııusun bo suale verdl~I ce 

vab saçma bir cevaptı; fakat 
bu cuab, mahkemenin kararı 
nzerlode tablatlle mfieHlt ola· 
madı. Heyeti hAklme altı saat 
efiren bir mözakereden sonra 

1 

Dronglovekl hakk1Dda ldım kı· 1 
rarı Verdi; casus karardan az 
ıamın sonra kurşuna dizildi. 

Yeni Muğla valisi 
Moğla (Bueosi) lllmlı 

Ubayhğmı alınan M. Recai ili 
mlze gelmlt ve ödevine batla· 
mıetır. Yeni llbayımııı bClyClk 
bir heyet tıtrafıudan •lltyeı il· 

nmoa yakın bolunın ••yırla 

mnkllnde kar~ıleomıohr. ilbay 
oreda bulunanların ~ilerini 11k 
mııtır. Ştblrde de ıynl hara 

retle kareılıman vali biraz sonra 

hemen konağa gitmlıtlr. 
Yeni lllıay Tokat ilbay lığın· 

dan gelml~lerdlr. Tokat'la krn· 
dlelol sevdlrml~. bat1A lllmlse 
atandığı vakit Tokat'lalar ken. 
dislotn lllerlnde kalmaluı jçla 

çok oğraomıelardır. Önbelerl 

Ôdemlş llçebıylığında da bolun. 

muştur. Muvaf faklyetinl dtlerlı. 
~~---------~---------ç. E. Kurumunun kut· 
lama telgratnameleri 

23 Nisan ulusal baynmı yak· 

lıt•} or. Bu bayramda da teb
rlklerlnhı bftyGklerlnhıı Ye dott· 
larınız çocuk esirgeme kuruma· 
nuo (LOke) telgraf ktğıdı Clae· 
rinde ok.umalar1D1 lıteraealz, 

çekeceğlnlı telgraf mClnedde 
sinin aıerlne (Ltıks) kellmeelal 
yazmanı• •e 15 karat faıla 
vermeniz k4fldlr. 

Bu Uğıtların gellrl tama· 
men yurdumuzun yokaal JH· 
rularıorn batımına ayrllmıttır. 

(LOb) telgraf kağanı kullan· 
mıkla hem mohatabıoısa karşı 

fazla bOrmet, hem de zerafetl. 

olzl göstermiş oloreunuz. 

Entelllcene srrvfs ajanların · 

dan birisinin Sovyet Roeya'dakl 
akıbeti işte bundan ibaret oldu! 

• • • 
So•yet Rus1a, Iuglll• caım 

tr:şkllanı, Entellfceoı ııenlı, Ruı 

J•'ıun dahlli ve harici blt6a 
işlerini boıma~a çıhtmık, SoT· 
yeder aleyhine amBDııı bir harb 
açmıo olmakla lthım eder Ye 
bu hususta her zaman hldlae 
ve nelkalar gösterir! 

Halbukl, Franeız'lar da ara· 

dakl dostlukları, mukavele Ye 

muahedelere nğmr.n So•yet 
Rueyı'nm gayri resmt tetklll· 
tıoıo Fraoe1'1110 dahlJf ıea7iflnl, 
Hnayi bayatını bozmıga çalıt 

mıkla itham ederler! 
Fraoııı'larıu bu ilham •e 

kaoaallerl ne kadir doAradur?. 
Sovyet Rueyı'oıo Parll 1ef lrl1 

- Sonu wr -

Mantea'dan bildiriliyor~ 

Maalea Yıldıramıpoı kotaba 
n6n dnetl Aurlue Maaila"Ja 
ge14'o K.. S. K bblncl fcaıW 

ıılumı pazar gQuG uaı ooblrd. 
Maolııa'd• Hmlml1rıle ••rııta ... 
mıf, balknlade miıaf lr l'dll 
mittir . 

Öğlrdeb SOD... .... 15, 15 •• 
oyuna baolaomııtır. Roıgara 

aleyblrrloe alan YıJdmmıpdr· 

luler ODODCO dakikada Jllel 
•e eul bir pHla~m• ile K S. 
K kaluloe lodll~r. St-ltblddl. 
olo glael bir pHını yerinde 
htlmal eden Şeref, Yıldırım'ı• 
ilk Hyıııoı kaydetti 01un gl 
ıel bir oekllde lok'o•f rderkea 
15,44 le enerjik Yıldmm ma· 

hacimleri ya•aı yavaı K, S. K. 
kıleelnl ı11ylk eımrıe baıla· 

dalar .., ba erahk. ıolaçık Ha· 
Hn eııpe bir 'Hrotla Yıldarı· 

mın ikinci golGnG yaptı. Arka 
arkaya lkl ~ol Jlyen K.. S. L 
takımı kendini toplayarak blıkao 
ıkın . yıplı, fakat bagla çok 
gaıel oyoıyao Yddmm defıaa 
ba akınları ıımamlle ketti Ye 

birinci denedin ıon daklkala· 
rıoda hakemin •erdlAI bir pe· 
nıltı crsaılle K.. S. K.. takımı 

ilk golCloCl ••ydedeblldl. 
İkinci dnrede rllzglrt leh 

terine alan Yıldmm'hlar mi· 
eseir alunlerla K.. S. K . kale· 
elae tehlikeler yerıtmı~a bat· 
ladalar •e bu bıl oyunun eon· 
lar1Da kadar dnam elli Ye ıon 

dakikalarda bir alun y•paa 
K. S. K. tıkımı gllçlGkle ikinci 
go1Qn6 çıkardı ve oyun ba ıa· 
retle 2· 2 berabere n"llcelendl. 
Netice hlbarllt: BugGn, Yılcb· 

rtmıpor K. S. K. l•kımıa• kar· 
ıı daha mCle11lr Ye btklm bir 
oyun ıaraı gGıtermlt Ye baaa 

kartı K. S. K.. tıkımı iyi bir 
nellce elde edememlttlr. Yıldı· 

rım takımı umumiyet hlbarlle 

ook gGsel oynamıf Ye bllba .. 
kaleci ile mGdıf ller, 1antrefor, 
eanter hıf teref maHf fak ol· 
matlardır. 

Akhisar Halkevinde 
Akhisar (Gsel) - Balknl 

kGycCllGk kolu, baıkan Ali K.e· 
mal Erganun batkanhlıncla, 

köy gezilerine batlımıflır. 
Bagla, SGleymanb kGylne 

gidildi. K.G7IGler, kGy6D alı· 

aında ıoplancb, çeıltli koaalar 
Qserlnde konatmalar yapıldı. 

Gece olmoıto kGy alını mite· 
addlt laka IAmbıl1rlle aydınla· 

taldı. Doktor Zlyı Galam, 111· 
lık ve ıoyeal Ggtltlerde bola• 
du. K.Oylftler kendilerine kartı 
gGıterllen bu aamlmilllı:ten çok 
ınlndller. Gecenin karanhıın· 

da kl\7den nsakla .. D heyeti 
" gene beklerfı, gene gelin ,. 
16ılerlle uğorladdar 

Belediye meclisi: 
Bngla belediye mecllll nl 

11n ilk toplıntııına bıtlıdl. 

Bu içtimada belediyenin 936 
yıb bDdceıl, bftclee eaclmenlne 
hnale edildi Ye dlger bHı loe 
ler hakkındı gôra,olü. Bltka 
bir gln toplanma here cel 
eeye IOD Yerildi. 

Kadın 6ldll 
Ietanbal 7 (Gsef) Dıa 

Karaklyde bir mıbılleblcl dik· 
klaında doıtana yaralayan 
Uaanklprlll HClleyla Pebllftll 
tevkif edllmlttlr. Baataacye kal · 

danlaa yanlı kadla geoe J8rı11 ... ....,. 
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V eni~elos Bize Karşı Bal
kan Harbini Nasıl Açtı? 

h, hododlara aııker tahşldlne 
dayaodıktın sonra, Bılkanlard 

ciddi ve vahim bir vaziyet ver 
demekti. Bulgar bOkdmell ee · 

ferberllğlnl u Oemanla boku 
metinin Edirne hododlarına 

eker taheld ettiğini diğer Bal· 

kın devletlerine bildirdi . 
Balgarlıtın'ın aekert hazır· 

hklaranı evvela Sırbistan ' an 

eonrn Karadağ'ın askeri hazır 
Jıklırı ve eeferberllklerl takip 
eni. 

Yanın askeri mehaftll, bu 
ıarada umumi bk eeferberllk 

UA.ıunın mali noktel nazardan 

tahripkar hlr lf olacığ_ı kana• · 
tinde idi. 

Yunan aakeri mebaf 111, bft · 

yak devletlerin Balkenlardn bir 

harp çıkma ına meydan verml· 
yeceklerlne kat'i surette inan· 

mıeta. 

Üı!manh ve Bulgar hOkOmet 

lerlnln ıeferberlf~lol Sırbistan 
't'e Kuadıf ın eeferberllğf de 

takip edince; bftyOk devletler 

mıhud kararı yermlşler Ye her 

hangi tarafın zaferinin hudod· 

larda hiçbir tebeddftle meydan 

nrml yeceğfnl allkadar deYlet· 

lere blldlrmlelerdlr. 
Yunan askeri mehaf 111 bu 

karardan cidden ftrkmOe idiler. 
VAkıa bfr tali tecrübesi, Oı 
mantı lmparatorlo~o beyullsına 

karQı bir zafer tecrClbeel iyi 
bir fınattı, fakat Osmanlı im 
pıratorloğunon Balkanlar'da 

manasıı bir gölge olduğa &liı · 

terJldlğl zaman Bal anhlar için 

mazlum ırkdaelerını kurtarmak 
lizıaı idi. Sade bir gösteriş için 

milyonlarca para 11rfelmek, 

binlerce mıktol •e mecruh 

nrmek manasız bir tecrObe 
olabilirdi. 

Bulgarlar ve Sırplar, Avro· 
pa'oın bu kararının hiçbir kıy 
meli olmadı~ını yahod tek ta 

raf h kıymeti oldoğono iddia 

ettiler. 
1atlnad ettikleri manhk koY· 

vetll n yerinde idi. Rusya ha 

kftmetl, Bal kanlardı hırfatf yan· 

tarın kortoluenna taraf tar idi. 

Balkan devletlerinin kazanıcık· 
ları zaferi, Çarlak Rusyaaı hiç 
bir vakit ıemereslz bırakmaya 

caktı. Avusturya ve Almanya 

nın fuglltere'oln yardımı ile 

ihdas ettiği nzlyetl Çarlık Roı· 

yası, icabında arkasından Fran· 

eayı da sfirftkllyerek harbı Bal· 
kanlılar lehine çevlrebillrdl. 

halye'nıo da Balkanlarda A· 
voıturya'ya muarız olmak lıi· 

Bulgar hDkO:metinin BabıAli'den istediği 

şeylerin kabulft imkAnsızdı, 
••• 

barlle Çarlak Roeyaeına taraf· çıkmıfh. 1897 harbi kral Oıe· 

tarlık ode ctğl muhakkaktı. rinde etim bir tealr y•pmıı 

Balkan detletlerl mağlup ol idi. Bonon için V enlıeloa'un 
doğu takdirde lıe, Oımanb or· oldukça barpcayane olan ılyı 

doları tçln hudud ıtatfikosonu ıetlnl tanlp etmemekte idi. 

bozmak her veçblle lmk4nıuı Venlz.,loı Bulgar'ların bu 

olocakh. suali azerlue kabineyi lotlmaa 

Bulgar ve Sırp dfplomatları· davet etti. Bu kabine içtimaı 

oın kanaetlerl bu merkezde ve ııaatltrce ıardd. Mecliıte : a.,. 
haksız de~lldl. vekil ve harbiye bakanı Veni 

1912 son baharında Bulgar zeloa, hariciye vekili Koroml· 

hftlnimetl Yunan bOktlmetloden lts, lktı1ad vekili Dlımldlı, da· 

bir daha sordu : Harp lhtlma· hlllye veklll Repulla, bahriye 

llnde yırdım edip etmiyeceğinl vektll Stratos, maarif veklll ÇI. 
btldirmeafnl letedl. rlmokoe, adliye vekili Rıkthae, 

Bu ııarada Yanın inalı hl· mlllf lktıHd tektll Mlbalako 
rlncl Yorgl, her ıeue olduğu polos hızar idi. 

gibi aenelll~ A nopa eeyahatlne (Sonu var) 

M. Flanden Biri Almanya Diğeri Av
rupa Sulhu için 2 rıan Götürüyor .. 

- Başı 1 inci sahifede -

kabinesi, Ellze'de toplanarak 
Flanden tarafındın hazırlanan 

notayı, uzun mankerelerden 

ıonra lttffakla kabul etmletlr. 
Flanden'ln hnırladığı cnab 

Almanya'ya ceYab elan memo 

random ile A vropa ıulha için 

bir pllodır. Bu plln Ulo!lır 
eoayeteıfne aittir. 

Bu iki vealkanın bftyak 20 
ııahlfe te§kll ettl~I ıôylenmek· 
tedlr. 

Perıeoıbe gftnO M. Fl&nden 
Lokarno de•letlerl murahbaelerı 
lçtlmaıada bn iki nılka hak· 

ianda §lfıbi mıhlmat vere· 
cektlr. 

A '1Dpa ıulhıloQ tanzim için 

hazarlanmıı olan vesika 25 
maddeden mOrekkektlr. Bu ve· 

slka enelA clhıneamul olarak 

hazırlanacak idi; fakat ıonradan 

bo f !kirden vezgeçllmle ve A •· 
ropa'yı tehdld eden tehlikeler · 
den kurtarmak için ııade AV· 
rupa'ya ald bir ıulh plAn1 ha · 

ıırlaomaaına ~arar Yerllmlıtlr. 

Bu yeeJka, fazla ı~zden ıi· 

yade amel! fikir ve mea4elelere 

kıymet vermletlr. BJlhHH ıol
bo tehdld edenlere yıpılıcık 

muamele ye bu İnuamelenla 
nasıl tatbik edileceği goıterll· 

mektedlr, 

Do vesika, sade Ren buza· 

ıı ve meı'eleelnl değil, Vtetll 

hu~ 111 mee•eleılnl, Tana veya 

Akdeniz danlarını ayni kıymet 
ve ehemmiyetle nazarı itibara 

almaktadar. 

Bo lAylha, J 924 ıulh pro· 
tokollarına, uluslar ıoıyeteılne 

ve sosyete mlıaluDJn 16 ıacı 

maddeılne lııılnad etmektedir. 

Ayol eıııelar Franııı So•yet pak· 

tında muııarrıhtır. 

Rondın bıeka, bo veelkı 

eulhon muhafazaaı için bt1ynel 
milel bir konet teekill ve bu 

nun için her de•letln tahsleat 
vermeılnl de teklif etmektedir. 

Franıa pllnının ana batla:ı 

bunlardır. Fransızlara gôre bu 

pl&n, A vropa için yeni bir ha 
yat ıçacaktar. 

PIAo, eeaelarıo daha genle 

olarak teeplt için uluılar ıoe 

yeteıfnlo bGyOk bir konferanı 
davetini de teklif etmektedir. 

Londrı 7 ( Radyo ) - M. 
Eden bogftn ıaat 14 de hare · 

ket etmletlr. M. Broı'ta beta· 
her hareket etmlıtlr. 

Lord Hallfake, yarın tayyare 

ile hareket edecektir. Bogfto 

Londrada Lordlar kamarasında 

bazır bulunacaktır. Yarın İngl · 
llz beyaz kitabı neıredllecek 

ve bazı mOhlm nılkaları havi 
bulunacaktır. 

Pırtı 7 (Radyo) - M. Flan· 

denin M. Tltoleeko ile olan 

müllkatında Avoaturya'nın mec· 

bari askerlik hizmetini kabul 

mee'eleel de gôrü§ülmftıtOr. 
Her iki vesikanın ne zaman 

•eıredlleeeğl henftz maldm de· 

ğlldlr. Yalnız her lktılnln ayni 

zamanda neıredlleceğl muhak· 
kaktır. Bu huıoıun Lokarno 

pevletlerlleJ ıolh lçln taraftır 

dev letlerln •oktal nazarları g~z 
ôndne alınacaktır. 

Londra, 7 ( A.A ) - Von 
Rlbentrop'on per§embe gftnft 

Berlln'e hareket gdeceğl hab.,r 
•eritmektedir. 

Soın Dalkölka: 
M. Eden, ze•!rt tedbirlerin artırılmasını mı istiyecek? 

logiltere'de ltalyan'Jar Aleyhine Bü· 
yük Bir Cereyan Haşlamıştır ! 

.. , 4 t 4 44!§1 

Habeş Topçuları Italyan Hastanelerini BombardımaıJ 
Etmişler. Italyan'ların Sulh Teklifleri Çok Enter~san· 
dır. Roma Hayret içindedir .. Italya Israr Edecektir· 

Londra 7 (Radyo) - Siyall 
mahfeller loglltere'de İtalyanlar 
aleyhine umumi ef klrda bir 

cereyan baıgc5ıterdl~lnl haber 
veriyorlar. Bunun ıebebf; hal· 

yanların Tına gölü havallatude· 
ki Heri hareketleri için harp · 

lerde, harp uııollerfne ıığmıyan 
şekillerde hareketleri ve zehlrll 

gaz kullaomlllırıdır. 

8att4 M. Edeo'lo çareamha 

gtıutı Cenevrede UluRlar ıoııye · 

teıl toplıntaeında ltalya aleyhine 

zecri tedbirlerin artmlmaeı 

hakkında bir teklifte bolun· 

mH• çok. muhtemeldir. 
Parla, 7 (Radyo) - Övr ga· 

zete!lf, ltalyın ve Habet'ler ara· 

ıında sulh akdi için Italyın 

teklif lerfolo Oç maddede ıop

lındığmı blldlrlyor. Teklifler 

enolardır: 

1 - Halen ltalr.an kıt'alırı 

hgelfnde bulanan Babeo arazlıl 

ltalya'nın mftetemlekeıl eayı · 

lacık. 

2 - ltalyıu'farın legali dı · 

eında kalan Habeş arazlııl ltal· 
yan'lar tarafından idare edile· 

cektlr. Bunun için Adis·Ababada 

bir ltalyın vali ve mftteaddfd 
mtlşulrler bolonacak.tar. 

3 - Diğer devletlerin Babe· 
etetao'dakl menfaatleri himaye 

edilecektir. 

Londra, 7 (A.A) Burada 

dolaeın rhayetlere göre, Mus 

ıollnl'nln ıartları. Menellk'ln 

ltalyao'lara kartı kazındığı za · 
ferden evvelki 1895 tarihli 

Ucclıltl muahedesinin eekl hat· 

lırına maıtenit bir uzlaema 

yapmaktan ibarettir. 

Roma 7 (A.A) Slyaet 

mahfeller 13 ler komlteılnln 

birdenbire toplanuya davet edil · 

meelnl hayretle kıreılamıelırdır. 

Bu mıhfeller, Madnlaga'nm 

Manollnl ile gôrtlemek Ozere 

Roma'yı gelmesine lotlzar edl 
yorlardı . 

Zannedildiği ne gôre bo da· 
vet yakında yeni bir zecri ted· 

bir faallyetlnln patlak verece · 

ğloe delll teşkil etmektedir. 

Roma, 7 (Radyo) - 13 ler 
komitesinin çarşamba gana ya 

pılıc•k acele toplaotm burada 
yerefz sayılıyor. Çanka ltalya'ya 
kabul ettirmek istenecek teklif; 

• 
belki de kabul olunmıyaı:akttr. 

ltalya ıiyaet mahfellerl; Bebe· 

tl81an'dakl &on harpleri albai 

zafer olarak 11ymaktadırlıtt· 

13 ler komitesi yapııa, ynpsı 

sulh teklifini ileri eftreceh ı it r 

Japonya, Mançuri hududla· 
rı ile fazla alakadar oluyor 

Hatta Şiddetli Harek3l8 
Geçmeleri Beklenebilir. 

lngiltere'nin Nankin Sefiri Japonyıı 
ile Vaziyeti Konuşacak! 

• 

Şanghıy, 7 (Radyo) - Tok· 
yo'dın alınan hıberlere göre 

harbiye bakanlığında fırka ku· 
mandanlarınıo yaptıkları bir 

içtimada erkAoı harblyel umu· 

mfye relel Mınçorl n charm· 
dakl aekeri vaziyet ve bodod 

hAdlselerl hakkındı izahat ver· 

ml§tlr. 

Dondan ıonra tedaili olmak 

ftzere birçok tedbirler ittihaz 

olunmo§tur. 

Bundan başka, mllli mücla· 
faa kovntlerlnfn herhıogl bir 
ihtimale kartı hazır bulunma 
ııını da kurar verilmiştir. 

Diğer meoablden ahnın ha· 

berlere göre, Japon hariciye 

sinde, M. Hlrota, büyGk bir 

dikkat ile vaziyeti tetkik etmek· 

tedlr. 
japon hariciyesinde son Mo· 

gol Sovyet ltllAfını baycık bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Tokyo, 7 (Radyo) - jıpon 

g11etelerl, ıon vazı yete bftyflk 

bir ehemmiyet vermektedirler. 

Gazeteler Mançarl'de olduğu 

gibi Mogolf ııtanda da ealnlo ve 

aeayf eln iadesi lüzumundan 
baba etmektedirler. 

Mogollar tlddet ve kuvvetle 

hodnd mea'elelerlnl halle teşeb· 

bQı ederse, IAzım gelen cevabı, 

daha fazla elddet ve kuvvetle 

alacıltır. Demektedirler. 

Tokyo 7 (Radyo) - Bahri· 
ye ~eklletl, Londra'da deniz 

konferanıırnda veı ilen yeni kı· 

radar Gzerlne Japon bahriye 

bOtçeelnin genlelettlmeıl lftzo· 
mona karar verml§tlr. 

Tokyo 7 (Radyo) - İogll· 

tere'olo Nankln ıef iri, lngll· 

tere'ye a •det ederken Tokyo'y• 

dı uğrayacak ve jıpoo ılyııl 
mahaf 111 ile memleket meıeleBf 
etrafında temaelar yapacaktır. 

Nfel·Nfel gazetesi: 
İnglllz'lerln japon'lırla oe 

gibi meseleler Gzerlude maııı· 

kere yapacağını bilmiyoruz. j•· 

ponya hOkumetl, Uzak Şark· 
takl lngllfz menaf flnl tanımığ• 
kabol etmletlr. jıponya, çıo 
ile anlae01ık için çalıemıkt•dır· 

Bununla İngtllz menaf U d" 
ı.lddetle alakıd11dır. japony•· 
nın yeol mesaisi, Uzak Şarkt• 

yeni bir vaziyet lbdae edccrk' 

tir.,. Demektedir. 

Sovyet-Mongol 
Misakı alika ile ted· 

kik olunuyor. 
Nankln, 7 (Radyo) - Sof' 

yet· Mogol mlaakı alika ile ıed 
kik edilmektedir. Şaugay Çe~' 
bu hareketin Sovyet Çin tdl4 

fını lhlAl ettiğini bildir mi ıtlt· 
Bo hareket, Mogollıtan'ı ÇIJJ' 

den ayrı addetmek demektlt· 
Çin hflkumetl, mlııakın mor'f · 

yetini kabul etmlyecektir. i/t 
Sovyet htıkdmetlnl prote•'" 

etmlttlr. 

Hududlar 
Batalı çizilmiş. 

1 
Tokyo, 7 (Rldyo) - Geoet' 

'1' Mfnanl, Mançorl'den Tokyo 

dônmüıtftr. 
, df 

Bodod h4dleelerl hakk•O 

izahat vermle ve: .......................................................................................................... 
- Ruıya ile harp olıc'ğ

1 

YA 
Çar'ı~ Mavi Şeytanı 

-38-
Kıtyı, yatığını girdiği vakit, 

dayanamadı; gilzel gözleri he· 

men kapındı; iyiden iyiye oy· 
ku u gelmişti . Bo ı;ok karıeık 

gtıntın hlidlselerl ile yorulan 

dimağ ve ruhu, teıelllyl gençli· 
ğlo bu saf oykueunda bulmuştu . 

• • • 
Elfze sarayında, lmp r tor 

ikinci Aleke ndr, lmp ratorlçe 

Ôjenl'yl büyOk merdivene kadar 

teşyi etti. Bir daha P rlıı'tekl 

ikamet mOddetlnl kararlaıan 

mftddetten azaltmıyacığını te· 

mln etti. Alekııandr, mleaffrper · 

verllk esaslarına mugayir bir 

moamtle görmOt olmakla be· 
raber, Avrupa'da bakamdarhk 

rejimini tuımığa çalıaao GçOn. 

cü Nıpolyon'a zerrece gftcenmlo 

olmadığını da llhe ediyordu. 

OjeoJ, daha ziyade bir h· 
pınyolo andıran bu iri, yara 

lelAv'ın h kk•nda ne htıktım 

nrecf.ğfnl . tayin edemiyordu. 

Ortada bir ı•r vardı. Eğer im· 

parator, bu dostluk teminatında 

11mlmt lıe bu ozan ve earareD· 

giz gaybublyetlne ne mına ver · 

mek lhım gelecekti? 

imparator, Ojenl'den ayral 
dığı vakit ıaat ikiyi çaldı. GG· 

zel imparatoriçe; Çarın kendi· 
eınden ayrılmak için fazla acele 

gô!terdlğlnl eandı. Ayrıldıkları 
Hklt, Çar, merdivenleri ııkın · 

tılı blreeyden kurtulmua bahri· 
yar bir adam gibi sGr'atle çıktı . 

imparator, protokol moclbln 

ce Jı'rınıa'dı dört gftn daha 

kalmı~ı imparatoriçeye ndettf; 

Fabt bu ak§ımki ziyafetten 

ıffedUmeılol kat'I ıorett• lete · 
dl. İmparatoriçenin temin ede· 

bildiği aey, ıncak çarın muıy· 
yen mOddtt kılmasını temin· 
den ibaret kııldı. Maamaf lh, 
gOzel kadın : 

- Bu bile çok! Dedi. Ya 
hemt'n ghırıek lıteıeydl .. Ne 
ıkaadal olacaktı .. 

Çar dairesinde yalnız kalınca, 
eu mektubu acele ile yazdı : 

SeYglll, çok ıevglll Katya .. 
"Sanı, çok emin bir adam 

olın, oda hizmetçim Sergi ile, 
ölümden kurtulduktan ve ıenfn 
bana ruh n vacutla teslim ol· 
doğundan eonra yazdığım bu 

nk:mektobumo gönderiyorum " 
"Ne arzu edersen emretmek 

Ozere Sergi ~mir ve iraden al· 
tındıdır. ~ana IAzım olan pa· 
rayı verecektu. Senlo hiçbir 
11kıntın kalmaaını letemlyorom." 

Senin lıtlkbalinl temin lııl de 
Sergl'ye verllmtatlr. Sen, hiçbir 
merak ve endfıeye kapılm•dın 
mOıterlh uyu! Seni tekrar kol 
larım araeına aldığmı zaman,• 

aılmeıln hakkında da bir ka 

rar verir, bir plln tertlb ede. 

rlz. Sen de benimle beraber 

Rosya'ya gelece~ıln, Dôrt gtlne 

kadar Fraoıa'dan ayrılacağım. 

Ya11n, Kıtyacığım, ıevglllm 

hayatım, yarın geleceğim. Seni 

allaha emanet ederim.,, 

Alek11udr 
• • • 

1867 aeneılnln haziranının 

yedinci gflnü saat onda, Parlı 

emniyeti umumiye memurların· 

dan blrlel, Gabrlyel cıddeslnde 

bir kapı önOoe glzlenml§ ol 

doğu yerden, Ruı arma!nDı 

hnl bir ırabaDan, leyJAklar al· 
tına glzlenmle ve Ellze earayı 

bahçeelne yol veren kapınJD 

ôoftnde dordoğuno gördfl. 

Arabadan genç bir kadm indi, 

yanında fe•kal4de hürmetle ha· 
reket eden bir erkek vardı. 

Ayni zamanda bahçenin kapısı 

açıldı. 

- Sonu Var -

· ır hakkındaki zanlar bana gar 
sı' gôrönmektedfr. Hodudlar e 

0 
itibarile hatalı çlzllmletlr. 8 .,. 
vaziyet bôyle kıldıkça l\;f' ı· 
çorl- Sovyet hododlırıud• lı 

1 
dlse eksik olmıyacakllr. Fe~• 

f ~· bana kalırH, bu hudnd bAd 6, 

lerlnln bir harp çıkaracıgıJJ 
loanmımak ıaz,mdır. 

Deml§tlr. 

Borsada 
' 1'· . 

o~am satışları: 
Ç. Alıcı ·K. S. 

20 Koope. itti. 11 

Zahire satışları: 
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Londra Gazeteleri 

Muhaliflerin 
tenkidlerini 
iyi hulmıyorlar. 

LondH, 7 (Radyo) - Gaze. 
teler; •Hm kamaradle btlktl· 
IDetln tetdki metalllndea babe· 
ederkeD maballf lerla 10n defa 
htlkdmete htlcam etmelerini iyi 
bulmamakta H mabaUf lerla 
hareketlerini takbih etmektedir· 
ler. Taymlı guetetl; dit llyau 
babmaa~ ldmad gGllerlldlllnl, 
IDDhalefetla, btlkdmet aleyhln· 
deki karana• takhlb etmek 
ltsımgeldlAtnl yasıyor. 

Nlyoz K.ronlkel gasetell de 
mabalefet hatiplerinin ltalya'aıa 
Babetlıtan'da K.asalhaç halta 
elerlnl, aoık tehirleri bombu· 
daman etmeli H halkı pslarla 
ôldtlrmell kartı11nda Blylk 
Brltanya'aıa elleri balb bir 
halde darma11nın dOln ohm· 
yacaklarını eôylemekte H ba· 
gırmakta hakb olmakla beraber 
bGkdmetl diler mee'elelerde 
tenkld hak11s oldaklanna ya· 
zıyor. 

lbnissuud 
19 uncu 
oıaddeyi kabul ediyor 

Kahire 7 (Radyo) - Irak 
Ye Arabletan hlk6metl anııada 
•ktedllen muahede; iki htlk6 
IDetl liyuf betlarla birbirine 
bailamıı balanmaktadar. lbnlt 
ıaad'aa; btlkl\mettnla milletler 
eemtyed ........ olmamakla 
beraber t-kba 19 ... aa9d· 
deelal liaW ettlll ..... ı..ttar. 

Loadn, 7 (Radyo) -· Irak 
Ye lbal•aad hlk6metlerl an· 
•nda aktedllen oa Haelik yar· 
•• ,. ... •ıtndllmltdr. 

Ba ••bede ile iki taraf 
•ım.adekl mlaa ... la mn'eleler 
kat'ı emene Wledllmltdr. 

fioGaal bir b6k6met ba iki 
blktmete alt ....,. ltple te· 
tebbll edene lkltl mal ola 
'-klarchr. 

Prenses Volga 
Bir kız doğurdu .• 
Belgıid, 7 (Radyo) - Kral 

.. lbl prenı Pol'u bn11 pren· 
lee Votp'BID bir kıs çocap 
tlGay•ya gelmltdr. 

ispanya meclisi 
Madrld, 7 (Radyo) - Soa 

1•llbabmttan eonn, mecltlln 
'Sa .mebu'tan mlnllep ol· 
'll11aaa kanr •erllmlfllr. 811 
defa lad .. p edilen mebaıl•rfbn 
l.tıı.t 61mlttlr. 19 Mebuaa 
"- lndhabı tudlk edllmemlfllr. 
8aaan içi• 20 mebulak bir 
1•tlbab.t daha 1•pılma11na k•· 
"'' Yerllmlttlr. 

.\l111ao 'lar 
~e Hahetistan 

BerUa 7 (Radyo) - Alman 
"-etelerl onlçler komltellaln 
'-lb temla etmek lota ltalya 'aın 
"llbtyet hakkını tanımuı IA· 

!- olda~aadan bmbeeımekte · 
~ler. 

Artİit kazandı 
L Parlı 7 ( Rad10 ) ·- Seıll 
... el, 'Cbilade glzelllk ameu. 
tlta ywpaalar tarafaadaa aley. 
~ •çalmıt olan 80,000 frank 
~ danyı baamıfbr. 

l&panya meclisi 
8ıtadrld 7 (Radyo) - Camnr 

:~in yeniden intihabı mu 
~ bapa parllmeatode mn· 
.. ...,. .. , olıa.kllr. 

llec11e1, 90 reye brta 180 
!'tle lklael deh meelltl fee 

elde ltll .. etmlfdr. 

9 Tayfa öldo Bağcılara ilan 
Ege bağ mınıablaraad•kl 1atıı aceatelerimlaln lllmlerl .e acen· 

Londn, 7 (Radyo) - Slnga d d 
par'dın gelen bir habere göre lelerin ba&cıl•r an l•ltıp e ebU,.ceklerl en yflbek penkende f ı. 
Seyıen •dındıld Felemenk •ı Cıtler ıanl1rdar : 
paran an eab•• patlımıt H 9 Satıı Perakende .. u, r iyatleri 

mıntakaıı Acente beber ttlrba için 
tayfa ölmGtUlr. lamir Eenaf ve Ahali bankHı lımir 330 karuı 
Fir'avunların mezarı tamir Memarl.r kooperatifi 330 > 

Kahire, 7 (R•dyo) - J agtllz Maniea KaıhoAlu Ahmet , 341 > 

aura Atlka mGıahueıılarından Alaoebir Eaaaf •e Ahali barıkaaı > 350 > 
Turgutlu > > > > 342 > 

M. Emri ebramlarda yeni bir Salihli 
1 

> > > 
347 

> 
mear balmattar. Ba mesar, Urla Ceaayirli BCleeyin A~i • e Faat Urla 345 
birinci Flr'ewan ıtllAlellne ald· Çeome > > > > > 355 > 

dlr. Ba ıon ketif, Flr'aYaD ıfl S.ferihiıar • .. ,, ,. .. 355 .. 
ltlerlnln ama•ana da tamam Kemalpaıa AYDi Meaerretci lamir 348 , 

l•yan bir ketlf tir. Soma " " •• 349 " 

8 • h fldD il Kırkataç " .. " 349 " apıs aoe m r Bahke.ir .. .. " 350 .. 
Dly•rlbeklr haplelaıaeıi mtl· Bergama Hilmi ve Namık biraderler Bergama 360 • 

dlrlGltlne terfian ta1ln edilen Menemen Salih Nuri tamir 336 > 

tebrlml& hıplıhaae mQdtlrQ Akhi .. r M. Fahrettin M111rcı AkhiMr 348 > 

Fnsl; yarın yeni nslfeelne K6klrtlerlmls kaıtan m6hdrl6 (50) ellloer kllolak torbalarda 
batlamak Cbere lsmlr'dea ha· •biti• çıkar1lmıtllr. Beynelmilel tlJhred halı Loadn'd• (H•alel 
reket edecektir. Gnffth) libaratatarında yaptınlaa tahlllde, klkOrtlerlmlstn, 

Limon kontenjanı % 99,51 1af lyette 
Tlrkoflı ttlbetlne ~elea bir olda~a anl .. ılmıttır. 

habere göre Iepaaya'ya 700 Klktlrtlerlml• bqcdak için IOD derece faldeU ba11aları bals 
bin kiloluk limon kontenjanı mamr maddelerden tamamtle Ari Ye ea 1ık1e eeaebl klkGrtleılne 
Yerllmlıttı. maadlldlr. K.eçlbarla ktlkGılerl Tlrk 

''"' içki Alıp Satanlara 111
\ 

1 N,sllll Madraa rakı fabrlkw bir eeae enel eon llıtem §!§ 
iE 6serlne teıl•lını yentlemlt ba ıuretle içicilere de 11hhl n 5 = == :C kı termekte balaamattar. V•IUlle lmılillD kafi ~elmeme· 5 
§ ılnl mal nrllmlyea Aydın, Umarla, Kar•pinar, Re .. dlJe, § 
§5 S61ke, Mlltı, Mail•, Bodrum gibi yerlere de m•I •erilecek· 5§ 
:i: ılr. hkontolar •t•~aclacbr. § 
§ 96, 49 l 90 karat lak tleelerde ylıde 20 lıkoato •erlllr ji 
:= 29, 21 c « « ıs c « e 
§ 72. 38 c c < 20 c < ii 
1§ 22 « < « J 4 « c = = 16 < < 4. 16 c c il 
ii Bot eleeler Nailli teıllml ~5 .. atiUtre 8 kuraf8 ab•ır § = == == c c 10 c 2,5 < c == 
a c c ıs c 1,1s "' c e -= -e Nasllll'de Mıclraa ··~··-·da kabH 100 karaıa bana § 
§ mfimılll bakkıll1e etJH• da çok acas Yerilir. 55 
jii Madrın mıtuau Te rakı imalltbanelİ aabibi § 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 La tf i 11111111111111H11m11il 

lzmir vilayeti Baytar modorlOğOD· 
den: 

Ismlr Ubayhlı aygır depotuaan Torbalı Uçeei Şehitler H 

Aanpçı k3Jlerl•de balana• 400 dGatlm ça71naıa bl9llmeel 
8,4,936 gtalnclea IMtl•mak laere 20 glD mlcldetle ekllltmeye 
konmattar. 

------ anonim ılrketl 
lzmir tramvay ve elek·-------------------• 

Jıteklllerln tartlanaı lJt reamek lçla berg6D Jsmlr baytar direk· 
törlGll ile Tepek3yde bulanan eypr depom baytarbAıaa ekdlt· 
meye l11lrak etmek için de 28,4, 936 •lı glatl lzmlr llbaylı,. tirik şirketinden: 

Şebeke ameliyata dolay11Ue 
bu ayın 9 anca perıembe 
ıını 1aat 9 dan 14 ~ kadar 
Kemer caddeelnde, R•al. Me· 
eerret, PHlç. Abdallahefeadl, 
Kepekli, Sinekli, leçl, Çolak, 
Tahir 10bklan ile mleaYlr eo 
bklarda kellleceıı 1ayta abo 
nelerlmlaee bilinmek tlaere ilin 
olanar. 

Kemalpap len m•marla· 
tun••: 

Rema bankalı lsmtr tubell · 
aln lsmlrde baraanda oturan 
b1ap aade lbnhlm slmmetla· 
deki alRa~ıadaa dolna lenea 
mabcaı olup açık artırma Ue 
paraya çnrllmedae karar •e· 
rlJq ke ... lpaeaaın alacak ka. 
JIDde .. yram kayaea me'fklla· 
de ktln Ye ıetrl•leanl 984 la· 
rlb te ~2 aamınb l•pa eene· 

Jsmlr Milli EmlAt Mldlrll& .. dea: 
S.tıt 
D. No. 
165 Baea yakarı genlt afer •· 2 etki No. h 86,52 

metre mmabb.ı blaYebaae ınaea. 

166 G3ıtepe çaakaya ı. 2 No. tajlı 401 metre ma· 
nbbaa demir bpeb dıYarb ana. 

167 Retadlye cloek reeal ude ı. 1 elkl .e 3 t•j No. h 
uml Ye mtlltecabl ude ı. 28,33 No. b aklf la 
nreeellae alt etler aruıada 1 panel No. b 297 
metre m11rabbmı ana. 

168 Tepecik kqıthaae caddeli bahçe ı. 9, 11 No. la 
75 metre marabb.ı ana. 

157 Tepecik bam•• ı. 25 taj No. b 160.93 meıre 
manbbaa arta. 

158 Tepecik meydana. S3 ~I 27 Ye 2S,l taj No. la 
189 metre mnrabbaı ana. 

160 Tepecik yana ı. 15,9 eakl No. la 55,50 metre 
murabbaı ana. 

161 Barnan merkoa eokaAında 91 taj No. b 233 
metre manbbaı ana. 

Un 

" 
1320 

370 

70 

lfi0,93 

139 

55,50 

69,90 

Yakanda Y•••h •nalana mllklye&lerl petl• para Ue onbef 
ıao mlddetle arttırma1a koaulmuttar. lbıleıl 20,4,936 peur· 
ıeel gaaa 1aaı 14 tedlr. Ahcılıraa Milli Emlik mldlılyetlae 

mG11caatlara. 865 

dine balla we tapa kaydına n 

Yulyet nnb11na g6re taraf 
ları tukaa yol garbea kadagla 
mlaa n ıu arıA• tlmalea kan 
dıih cenaben dere Ue malldaı 
n YHlyet nnkaııaa g3re tak· 
rlbea bet laektar betbla Jtl• 
kırk M. M. mlktarıada Ye bir 
kmnı tltla ser'lae elYerltll Ye 
lçerlttnde 150 adet seytla •A•· 
cı meYcal .., heyeti amamlyetl 
8000 lira kıymeti mabamml· 
neli bir kıta seytlnlll'n borç· 
lay• alt JUi hleeeıl 11·5 936 
tarihine r•ıtlayan puarteel gl · 
na •ıt l l de kemalp• len· 
ıında birinci ertırmuı y•pal · 
mak tlıere 1111 .. konalmaıtar. 

Ba arttrmada kıymetin % 7 5 al 
ba~~ en ~kartıraae lh~eli ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

7apııacaınır. Akli takdirde en Liseler ve Orta okullar satın alma 
ook utıranın taıblafldl baki l d 
kalmak tartlle •t•f onbet gfla komisyonu başkan ığıo an: 
daha aablarak ikinci artırmuı Kıs lleeliade ketlf Ye ıartaamealne aygln olank yaptırılacak 
26·5·936 11la g6nl •at 11 de ol•n 772 lln 71 karat ta11n bedeli yapı iti ~2,4,936 çar .. mba 
yapılacaktır badleenin 2280 glal ••t oaaltada klltilr dlrektörltlğilade toplanacak komlıyo 
namHab kınan ile alAkaıı ol· namaada llterme y•palmak lıere onbeı gln mlddetle ıçık ek· 
mıdı19ndan ba artırmada bedel ılltmeye konalmattar. leteklllerla ketlf Ye .. rtname1I görmek 
ae olur1a olıaa en çok arttra· . için bergan ıHI onlklye k•dar Kıa llıeelnde •e lıterm~ glnl 
no lb.1111 yapıl•caktır. ltba H nalla tNıD bedelinin JCbde 7,5 la olan 57 lira 96 karat 
gayri meakal hakkında ber ılreılı pey akçeel Ye J•pı ltlerlnl Hf8nbllecellal g61terea belge 
hangi bir hak lddluıada ba ile komlıyona b•tYarmaları ilin olanar. 8 12 16 21 
laaanlat lddtal•ranı nnkı mi•· 
bltelertle beraber yirmi gln 
Hrfıada bildirmeleri lbımdar 

•kıl takdirde hakları tapa ıl · 

clllnce mılt\m olmadıkça pay· 
ı .. madan hariç kahrlar. Saııt 

petla para iledir. ıy., lklbaçak 
delltllye mltterlye ılnlr. l ·5 · 
936 tarihinden itibaren .. rtaa 
me herkeee •oık balundarala 
eaktar. Taliplerin ytlzde yedi 
baçak temlaaı akçeıl Ye banka 
ldbar mektaba ile blrUkte ke · 
malt-.. lera dalrMl•e mln· 
.-a.n llta olaaar. 

Çamaltı Tuzlası MOdOr!OğOoden: 
1,4,936 gtlnilnden lh•leai ilin edlldlAt halde &ehlr edllea &Jm· 

pana hamam Ye çamıouhane ın..- mtlaakua11aın 9,j,936 per· 
eembe glnl taat 1 l de Taslada kapab arf uallle yap.ı ... 
kınrlattınldıA••dan lıteklUerln o g6n Ye IHlta gelmeleri Uta 
olanar. 905 

Çamaltı T uzla~n ModorlOğOnden: 
8,4,936 cama gGnG MbD ahaacel• 116a ecJlllp puarbk gClaG 

ı.,hlr edilen makioe yaJı kerede bora Ye1alr malseme çetfderl 
10,4,986 cama gtlnl 1aal 10 dı AllUcakıa labl1arlar ttltla 
fabrlkaıında MbD altaıııcaktır. hteklllerla o gla Te ••Ha ~el · 
melerl llta ola•ar. 8 9 9(M 

enclmenlae bae•armılen Uta olnnar. 8 15 22 898 

Kınık Şarbaylığından: 
1 - K. .. bamısıa feDnl elekılrlk tNl11t projeel 26,4,986 

1ab glal .. ı 10 da acık ekılltme ıaretlle uray eaeCl· 
menlace y•pılaa.ktır. 

Şartnameetal g&rmek ana edenler lımlr .. rbeylal&•• 
n K.ıaık arbayblJaa mlncaat etmeleri. 

3 Projeala tanslml kıymed mabammeaeli 250 lira olap 
tekliflerde JCbde 7 ,5 mankkat g6HDme pana abaa· 
mktır. 8 11 14 17 902 

Boscla1a11 leıa n lfllı mı· 

martaıundın: O. 936· 139 

Nasllllde tlmendlfer çawt· 
la~aadan teka6t B. kan meb· 
mede ipotekle temi• edllmlt 
bla Unya borcl• boadaAanda 
yab klyde dleJIDU otla B. me•mc• merb•• pyd ..... 
kalı •Aıclakl tartlar daire· 
dnde paraya oemlmedae b · 
nr •erllmlfdr. 

1 - Badada, .. rkı blreeell 
8. ali, garbı 8. bafıs t1rlU1 
tlmall B. B•fı• tarı. cenaba 
tiryaki otla tarı... ao. 10 ta· 

rlhl mart 819, mnkll çay alHrı 
8 dinim tapa bych ile ballha· 

S1r nslyetl Mrlblrlaı aypa. 
adar. 

2 - Bebcenl• lçlhdekller; 
iki ce•I• aılCI, iç HlYi, bir 
serdall, yirmi 19 laclr a19Ca, 
elU de incir f idam, bet ayn 
aa-m, ota aar ...,., Ye prp 
ke .. 11ada iki katb •la11p bir 
banp nl •1rdır talamla edllea 
kıymeti 800 llndar. 

3 - Mlsayede glnl: 5 S 
936 •la glntl 13 1-1 de bos 
dqan len dalrul utoaancla · 
dır. llteklllerta o glade ı•h · 

mln edllea kıymeti ey. yedlba 
eak alapednde pey akçeli ile 
Yeya milli bir bukanıa temi 
n•t mektuba •eya fbhlli lldk · 
rH tab•llltrlnl hamilen mira 
cutlın. 

4 - Babçeala wergltl borç 
lay'a cli19r ra..m •e dellAUyeel 
alana ıltdr. llaalell mltealdp 
len memarlapaaa bn•nl bad. 

dl tecHls etmlyen bir •ld· 
det nrllmedlkoe bedeU mtlM· 
yede ketlacllr. Akli halde lera 
•e lf iti kanananaa 133 lae6 
maddeel ıatblk araretl •ardır. 

S - Ba gayri menkul ize· 
rlade bir bak · iddia edealer 
ilan tarlhladea yirmi glD ur· 
fında Teelkal•rde icra memur 
lapna mlncnt etmeleridir. 
Yoka hakim ı.,a llclllade 
mak•n•t olmadakça ,., ...... 
dan barlç htalar. 

'·9S6 dan itibaren herkeee 
~ıkhr. Daha fı.a. maltmat 
almak lıtlyenler memarlyedml•· 
dea 31'eaebllirler. 

7 - Ba pyrl meakal la· 
rl•de tlmdlllk tapac8 bJldı 
bir mlkeUef lyet yoktu. T•yla 
oluaa gbde dellala iç defa 

ba19nldaktan eonn bedel haddi 
ltylkl bala"8 mlflerl berinde 

ihaleli yapılır. Ba eefer de 
mitleri çakma Yeya kıymeda 

ylzcle yelmlt betini balmaua 
ikinci açık artırma onbee gil• 

IOnraya n 19 5 986 Mb glDI 
Mal 13· 14 e talik edlleeektlr. 

Ba defa da kıymet tahmin 
edllea miktarı• geM yıs•e 

yetmlt betlal bal..... pJrl 
menkal 2280 uyıb uau ah· 

ktmına gire takllte blllna· 
eakhr. 

8 - Tallp olanların boada
ıu icra dalrellae mlncHtla 

.. rtları 31teamelerl llıama 

llta olanar. 

\JDlwenltede D6çent, 
(ilama l'rofelk) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Bıllalan bergla illede• 
1011n batu. 

lldkW _... No. '9 
Aaku8 ......... 1 ...,. kat 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon : '9250 

Otomobil 

Sahipleri Okusun. 

(Zinet) ;:.";~bu 
llÇllafllr. 

leme.,... n Feftlpa.. hl· 
nrlan herladedlr. 

Rabatbk, emalyeı, temlsllk, 
bol ıa mtlkemmel kraeıbaaeel. 

Maklaelerln bensin, Jıl 'te eal · 
reıl loerlden tedarik edlllr. 

G.nj gecelt gladlsll •t1kbr. 
Goıltmek .......... , .... 
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w.r.H. vANoER = Al{.sehır Banliası ~ ZEE & CO. = , ;;;_ 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNlE = -• • • • = 
AMERİKAN ExPORT LINES - J Z M 1 R Ş U B E S J 

"ExMOOR11 aporo 12 nl · = · 
sanda bekleniyor, Ne..york için E İkinci Kordon Borsa Charıodıkl Kendi Bloıeıoda 

Sabunları 
Ü M I O Lük SABUNLARI) dayanıklt, kallaoıelı ve 
fabrtkaeının S bUeelzdtr. Her yerden arayınız. 

'f optan ve perakende satış yeri 

Omid fabrikası 
Tdd on 304i Kestane pazarı 

hamule alacaktır. s TELEF~~: 2363 
"DELOS., upuro 13 olsan· ~ HerUlrlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

da bekleniyor, 18 olsana k•· = Vadeıizlere % 4 

_ lzmir Liman işleri Umum Modor-
-

dar An.ere, Rotterdam, Bam· = M d l ş ti 
burg ve Bremeo llmanl1rına § ev ua ar arı: A~tı ay vadeliy~ % S 

~ lüğündeu: 
-== Bır ıenc vadehıe % 6 (ai.z verilir. --yGk alacakur. 

S .A. ROYALE BONSGROlSE ~ Zahire, Cb:llm, incir, pamuk, yapık, afyon vesaire komlsyonculu~u yıpıhr . Mallu ~eldl ~ 
OE T AVlGATION FLUVIALL _ ~inde sahiplerine en müeald oenltle anne •erlllr. _ 

ET M A R 1 T l M E • l ili il lll lll il lll il lll il l il il il lll llJ l il l lll il lll lll lll il il lll lll il il il fi il lll lll il il lll il lll l lll ili l il lll il lll il lll l lll lll lll lll il il il lllll l ili lll lll l il lll • 
' ·DUNA,. vapuru l O of sanda 

bekleniyor, Galaız, Belgnd. 
Bodıpeet, Bratlslava ve Vfyaoa 

içlo yok alacakbr. 
SPANSKELINJE osı.o 

"BA YARD., motörü 11 nl· 
111nda bekleniyor, Hayfı, İı· 
keuderlye Dleppe ve Nor feç 
limanlarına yftk alacaktır. 

Vaporlum isimleri gelme 
ıarlbl rl n oavlon tarifeleri 
hakkında bir taabbnde gtrlel· 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞOrekôsı 
Limited 

Vapur Acentası 
ndell Han, Birinci ordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

•,TBURSO,, vapuru nhıao 

iptida ıodı Ltverpol ve Svan · 
l'&deo grllp ıahliyl!de bolu· 

IHS~N 
KLiŞExEMÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - L İ MONCULAR ÇARŞIS I N~2 ~~~ 

Jdar.-mlzc~ •tık ekelhme eouılle 1000 bin metre mlk' hl 
çıralı çam zmaoı ıatın alınıe1ktır. Eksiltme maddetl 1 olBBn 
936 dan :10 olııao 9:l6 ıarthlnrı kadardır. ihale 30 ohıao 9'.J(i 
tarihine müııadlf puoembe gOnO elllt 16 da lzmtr Llmao feJtri 
ldıreelode mlldftrll'r eocümf'niod .. yapalacıktır. EkelllmPğe gire · 
cek olanlar muvakkat tt-mfnat olarak 1875 lirayı idare vezne· 

ılne nakdro •ermrğe •ey• MtlJi bir bankadan bu miktarda te· 
mluat mektubu getfrmej(r. •eyahot devletce çıkarilmıe olan tıbvl · 

littın bu mtkıar •~rm,.~e mecburdur. Şartnameyi gormek •r. 
fazla lubat almak lıtly~nlerln l.iaremlz yazı tıleri ıef llğloe mft 
recaatlsrı . 3 B 13 18 850 

lihisarlar umum mndorloğnnden: 
l - lnbl arlar ldıresioin lzmlr'de Çamaltı ıuzlaeında yspll· 

racığı 26215 llra 60 korot keoif bedelli ambar; kapalı 
zarf oıullle elulltmoye konolmuıtur. 

2 - Eksiltme 20 Nlean 936 p11arteıl ıı;t.\nQ saat 11 de Is· 
tanbol'da Kabıtao'ıa le.azım blnaeındıkl komlıyoadı 
yapılacaktır. 

3 - Moukkat teminat 194.~ lira 17 kuru@lor. 
4. - t teklller ihaleden enu :J gQo enet f nhl1arlar tooaat 

ıobeelne gelerek dtplomalı mimar Yeya m6hendlı olduk· 
larını •e enelce demir c;ıtlh lnıaat yıpmıı bulunduk· 

larıoı mok.ur le ve kabul raporu ıoretlerlle lebat ettikten ıe 
fenni ehliyet •eılkıeı aldıkıao ıoorı (135) koroı mokabillode 
ketlf nrakmı leteyebtllrler. 

Bu l'eııalkl bnl kapalı zarflar ibate gOoü tam ıt ona kadar 
komtıyon relallf;loe makbuz mubblllndo ~erilmelidir. 

886 5 8 12 15 

nar.ak. 
NOT : Vürut tarihleri, .,, 
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----------------------~ Türk Hava Kurumu ~ 1 Büyük Piyangosu 1 porl rm isimleri ve nnloo Cc 

retlerloln değl lkllklerluden mee 
ullyet kıbol edilmez. .................... 
Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLA.NDAIS 
KUMPANYASI ~ 

.. BERCULES., Yapuru 6 4 36 
da gelip 11436 da ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTERDAM, 
ve BAMBURG limanları için 
yak alacaktır . 

uGANYMEDES., "puro 8· 
4·86 da beklenmekte olup ytl· 
kdntl tahliyeden ıonra BUR 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
llmınları için yak alacakur. 

11GANYMEDES,, vapuru 20· 
4·36 tarlblode gelip 26 4•36 
tmrlhloe kadar ANVERS, ROT· 
TERUAM, AMSl'EROAM ve 

BAMBURG llmınlan için yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
"ALGERIA11 Hporo 14•4 36 

da beklenmek.le olop yükQoQ 
ııhllyeden eonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN· 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO n ISKANDlNAV· 
YA Umanları için yak ı&la · 
caktsr. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
·•ARDEAL,. vapuru 3 4 :36 

da KÔSTENCE, GAl..AS, BRA r 

J 
• 

I 

iLE TORINO hıreket ede ÖKSÜRENLER 
cektlr. IMutlaka (OKAMENTOL) ökeürlU: 

u Al.BA JULI A., vapuru 16 · oekerlerini recriJhft •rtioiz .• 

ıl 30 da gelll' 17 4 36 da Pı · • 
HE, MALTA, MARSILYA ve , ı:'CS 

BARSEI .. ONE hareket ede· ~ 
~~~ = 

.. ALBA JULIA,. Hputu 7 6· ..Q 
36 da beklflDmP.kle oJop 8 Ü· ~ 
da PiRE, MALTA, MAUSIL C 
YA "" BARSELONE için yok m 
alacaktır. ~ = 

Bergama belediye reisliğinden: 
Şebrt elit lira ncretll orayımı:r. zıbıt1& od llğl vadr~eı açıktır. 

Bu Hılfeye. aşığıdakt eartları haiz tıllpler arasında yapılıcık 

mQsabıka neticesinde kıazıoao tayin edilecektir. 
l - 2:; yaııodıo aeığı ve 45 lt'n yukarı olmamak. 
2 - Belediye memur l'e mQıtıhdemln olıamnameıioln 2 inci 

maddeıılnde yazılı enafı olmak . 

3 - En a,a~ı orta mektep oınuno olmak. 
AfGeabaka 15 .Nleao 936 çaroambı gllnO yapılacıkhr. 

Tallplerln mezkiir gftne kadar orayımıza bı,vormalMrı •e adı 

geçen gftoGo ııaat 14 ünde evrakı mftsbhelerUe birlikte orayı · 

mır.da hazır boloomaluı 1160 olunur. 1715-882 5 8 

- ::::::::; 
~ Şimdiye kadar btnlnce klıfyt zengin fltmlıtlr ~ 

~ 6 ıncı ke, ide 11 Nisan 936 dadır. ~ 
~ Btıyük ikramiye 200,000 liradır 1 
E Ayrac• 100.000. 12.000, 10,000 liralık ikramiyelerle ~ 
§E 20.000 Uralak bir mftklfıt nrdır ~ 

iirllllllllllllllllllltllllllHlllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllUlllllDUlllllllllllllDllil 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Ieeıııoın vergi borcundan ôUlrtl ıabılll emHI yıeaıını göre. 

baczedlleo kahramanlar mahallesinde koca ylAitler ıokağıoda ka 
in 23 eayıla n tarihi lliodın itibaren 21 gftn mllddetlc eatıhğs 
çıkarıldığından pey ıOrmek tetlyenlerlo Defrerdarlak tıbııllil kı· 

ı,mtae gelmeleri. 1 4 8 !12 839 

1111111111m111111111111111-.. Doktor _.111111111111111111111111111 = ~ i A. Kemal Tonay 1 = ~ 5 Baıeriyolog ı~e bultışık, salgın hastalıklar müıalıassısı ~ 
5§ Bumabıoe ittaayooo karpnndaki dibek aobk bıpnda SO eayı• ~ 
:E b ev Ye muayenehanesinde ıabah ıaat 8 elan akıaın .. at 6 a kadar ~ = haetalanm kabul eder. ~ = Mftracaat eden baıtalara yıpılmau lbımgeleu uir tahlillt ve ~ = mikroekopi.lt muayeneleri ile veremli haetaları yıpılmanna cevu g6- ~ 
:E rftleu Pnomotorakı muayenehaneDııde mDDtasaman yapıhr. ~ 

Iİlllllllllllllll 1111 111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111 1111 
lzmir \' iliiyeti Defterdarlığından: 
leamnın vergi borcundan ôUlrG tıbıll emHI y11111ını gört 

haczedilen Baııan hoca mıballeelude oımanlye ıok~ındı kAlo l 
eayıh dOkkln tarihi UindH itibaren (21) glln mllddetle satıh• 
ğa çıkarıldığından pey ıOraıek lıtlyenlerln iefterdarlik tahıiUil 
kalemine ~elmelul . 8H6 4 8 12 16 __.; 

lzmir Yün Mensucatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
T1rdıodao menim dolayıılle yeni çıkardığı knmıelar: 

Sağ Dam 
Za1rüff Yolcu kabul eder. 

:lıAndakt bereket ıırlblerllf! 

navlonlardakl değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabal etmez. 

..Q •11111111111111111111111111111111111111 O O K T O R lll lll lll l lll lll il il il lllll lllll llllll • , 

.~ ~=--== Operatör Arif Y urcu ~==_:_= Ve U<elYl~d~r 
Faılı tafellAt için ikinci 

Kordoo'da TabmU •e Tabliye 
blnaSJ arkasında Fratelll Sperco 
vıpor ıceotahğıoa mftracaat 

edllmeel rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 ~663 

...., ve POrjen ~•bab'lD en üetün 
-o bir möııbn oeıteri olduğunu . Merkez Hastanesi OperatörQ 
;b oouımayıoıı. Kuvvetli mfiı· § Hı talarını her gQo 15·18 e kadar ikinci Beyler eokıAı ~ 
~ bil ietiyenler (Şıbab Sıhhat E§ TOrk mGzayede salonu karoıoda 78 N.Jo moayenebaoe· ~ 
,,,., SOrgOo Baplara)oı maruf ec· ı T l • > := '-"" 5 sinde kabul f!det . e eıon :>:l9:l -

...~ ..... 1:-aue-Jer-den••-rae-ınla-r. _., illf IUlllJllfllllllHHlllllff fllf llllllf IHllUllllnllllllf llllUlllUf lllf llllllllllfllllllflllllli 

Satış yerleri 

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

Mimar Kf\maleddlu caddeılode FAHRi KANDEMiR oCLl1 

s 
1 


