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Uaheş'ler . 
Or<lularıuı Bir Misil Daha 

Arııracaklaı· 

Fransa, Sulh Oüşün.celer~ni Bildirdi. 
13 Jer komitesi, don öğleden evvel ve 
sonra olmak Ü7ere iki kerre toplandı 

Loı:d Eden, Italyan'l~rıo Zehirli Gaz 
Kullandıklarını Söyledi. 

Balkan Konseyi 
Toplantısı. 

TOrk gazetecileri de 
davet edilecekler! 
/sıanbul 8 (Özel) - Dört 

Mayısta Belgrad'<la topltına · 

cak olan Balkan anıantı dış 

bakanları konseyi içtimalurın· 

ela ha:ır bulunmak üzere bü· 
tıin 'fürk gazetelerinin müdıir 
ve başmuharrirleri davet <?di
lecekıir. 

18 leı· Komitesi Başkanı, Zecri Tedbirlerin 
mıyacağını Beyan Etmiştir 

Kaldırıl-

Cenevre 8 (Hadyo) - ı:1 ler 
komlteel, bugQn öğleden evvel 
saat ı l de ilk toplıntıııını yıp 
ııu'ilttr. Komite bıtkınt môıyö 

Madaryab; Ş"lmdlye kıdar llıl· 

ya ile Habeolııan nezdinde eolh 
lçln yıpılmıe olın temıı1arı 

lııh etmle ve oloıılır ıo!yeteal 

•eambtleelaln nrmı, olduğu 

eallblyet daireılade barıı çare· 
lerl hakkında bir metod bulma~• 
Çaheb~ını ıöylemtıdt. 

M. Mıdaryakadan eoara in· 
gtltere dıo tılert bıkana lord 

Eden ıôz alm•o •e Afrika har· 
binde aehlrll gazlar kullanıldı 
ğıadao ve bu bidlıentn, ileride 
Avrupa için de tehUkell oldu 
~u11dao bablıle demlttlr ki: 

~~~-------~~~~ 
mo zecri tedblrlerl lü~omıoz 

gôrdgğü hakkında uloelar aoı
ycteılne gôadcrmlı olduğa mek · 
top okoamo~ ve 18 ler komi 
ıeel baıkauı Mllıya Vae Kon 
ıella dner edilerek dinlen · 
miotlr. 

Vaı Konıellı, barb 'dnap 

ettiği mOddetce zecri tedbiri"" 
rto kaldlfllmıyaca~ıoı beyıa 

etmlı, 13 ltıır komltednlo mii· 

tıreke için ltılya nezdinde IH· 

ylkkir teıııebbGaatta boluomaeı 

laum geldlğtut llhe eylemlıııtlr. 

Bonon Gıerlne: logfllz. Fran 
sız, hpanya delegaıyoalarıadan 
birer klel Ue alaılar ıoıyeteıl 

genel eekreterll~lnden bir kitinin 
lotlraktle bir komll)'on teıklll 

kararlaıtmlmıohr. Bu komlıyoa, 
gerek ltalya ,., gl'rekıe Habe· 
ılstıo tarafından Hkobolao 
elkAyetlerl te zehirli gazlar Son Seferberlik 
meı'elealnl tetkik ederek bir 
upor taozım edecek ,., en k... Esasına Göre. 
bir 1amanda ı;J ler komltealne 
•erecektir. Habeş ordusu, 

Komite, öğleden IODfl saat iki misli artaeaktıı·. 
16 da tekrar ıoplınmıo •e ~eç 
•akte kad.r mftukertılerde bu. , .. 
lunmaıtar. Bu mlukerelere C ~ 

dair hiçbir ruıhlmaı nrllme· 

mlotlr. 

Yeni oniki kaza 
Ankara fl (ôıel) - Muhtelif 

vlliyetlerde yeniden oolkl. kua 
tetklllne heyeti tekllece karar 
nrllmloılr. 

Italyan'lar mftıhiş zehirli gazlar kullanıyorlar. 
Son movaftakıyetleri de hundan doğmuştur .. 

"ANADOLU,, karilerine iki eser veriyor. 

Aşk ve Siyaset 
BugQo~ kadar znkle okuduğunuz "Ateoln 

hAldml,. tefrikamız bltmlıtlr. Onun yerine, 
dabı giizP-l, dahı meraklı, daha zenglo bir 
..esr.r veriyoruz. Orada bayok Alman atması 

Blemark'ı, Fnoaız imparatoru ilçüocü Napol 

• 

yoo'o, birinci 'apolyo• Booıpart'ın piç oğ 
luno, lmpuatorlçtyl, Mohekeyl, esrareo~lz H· 

ray •e a,k maccraluıoı okoyacakamız. Nef Is 
bir ıarlb romıoıdır. 

Diğer eserimiz 

tenin Alman illeiin 

BtSMARK 

BcıyOk Almın f llczolo Flbıe'aln Alman milleti 6ıerlade 

bftytlk te1irltr yaratan 16 yOkııek hitabesini de nr.ore bıolıyo· 

ruz. Bunlar, bir milleti yaratan ahlik ve içtimaiyat ve f lklr 
felıefelerldlr. Arkadaaımız muılllm Muıtafa Rahmi Balaban, 
bu de@erll cıerl, tt1mlı TGrkçeel •e açık uıhlbo lle dlllmlae 
çevlrmlttlr. 

Herikisini Bekleyiniz 
Italyan gazeteleri Edeıı'e çatıyor, lngiliz dip· 
lomatının Italyan zaterlerioi çekemediğini, 

siyaset oyunu yaptığını söyliyorlar. 
Roma 8 (Radyo) - İtalyan gazeteleri, J..:deo' in tıalya aleyhine ye• 

niderı baılıyan faaliyeti üzerine §iddetli nqriyat yapmaktadırlar. 
Gaıeteler: M. Eden logiliz. menafiini mi mtidafaa ediyor, yoku, 

- Beriki ı•afla, yani ltal 
)a ile Babetlııan'ın bir harp 

•ukaanda zehirli gaz kul· 
laamığı yasak eden 925 tarihli 
Cela4ı•re andlıımuını tm-..ala· 
nııe oıauklnını baıarlamıhyız. A.dis-Ababcı 8 (Radyo) - Ruraycı gelen haberlere göre>, 

lt.alyanlar ıimal cepheairıdeki muvof fakı_·reılerini. şimdiye kadar 
bilinmiycn bir 11el'i zelıirli gaz /;u/lan11uıl.· sureıile elde edebil· 
miş/erdir. Bu gazt e11 modern guz mask·elerinden bile nüfuz 
eımf'kt<' ı·e İnMmirı gö:lerirıi /;ör eıtikten başka, lxışını gayri 
tafJii bir t•n:iyellc ~işirmekte ı·e 20 ,fu/..-ilmlık bir can çd·işme· 

den sonra öldii.rmektedir. 

"' İtalyan zaferlerini mi çekemiyor? Bunu aolamak lbımdtr: Mlıterek 
emniyet duaaıoa M. Eden uootmuı görünmektedir. M. Eden'in huta• 
nelerin bombardımanı muboik gaz kullanılmaeı gibi göeterdigi eebepleri 
maoHız birer bahaneden ibarettir. 

lngiltere'nin 13 ler komite· 
sindeki tezi neden ibaret? 

für Habeş Rası 

Londn, 8 (Radyo) - Bora· 
dakl e.w, elçlllğl erkioandan 
biri, dan Adls Ababa'da ne,re· 
dlltn umumi ıeferbeıUk emir· 
namul netlceelndt, NegOı orda· 
larıoın bogaaka mlkt1rıoın bir 

M. Mıdaryaga'nıo Roma'ya gitmesine mani olmak için vesile icad 
etmektedir. Paskalyadan ıonra toplanacak olan ooüçler komitesinin be· 
men içtimaa davet edilmeli, M. Eden'io bir siyaset oyunudur. Bundan 
makud Madaryaga'nın Roma'ya gitmesine mani olmaktır. Eden lıalya 
aleyhine yeni zecri tedbirler dfiıünmekıedir. Fakat bunlar, moduı geç· 
mit iolerdir, halyan zaferi artık bir emrivakidir. Demektedir. 

Bir doktor neler anlatıyor 

Harp Durmalı Ve Zecri 
Tedbirler Kalkmalıdır! 

-~-;~-~-··~-;~~-=-~~-·:-· - Italyan'lar, Sizi Kurşuna 

Franşa'mn Berli11 sej iri 

İki taraf ta, herhangi bir oe · 
kilde yekdlğerloe karoı zehirli 
gıı lıtlmal etmlyecekleriol ta 
•bbat etmlılerdl. 

Halbuki llalyao tayyareleri, 
Y.lnız . askerlere karo• değil, 
ltıaıum Bıbeı ulo!uaa karoı dı 
t"blrll g~z e1çmıılardır. Bunu 
•ilylemekten make1dım, uııaulu 
ııaı andla~malara blr kıymet ve 

•lltp verllmr.dlğlnto ı~ebhl için 
dlr. Hlz•m vnece~lmlı karar 
bonu meyd•oı koyacaktır. 

8undım ııoora Lord Eden, 
"•lyınJarıo t birli aı kollan 
dıklırıoa dair kızıl baç komi 
teıtoe mıhlmıt gelip gelmedt 

~hıı ıormuo ve 18 ler komlte11I, 
•oıycte genel l«"kreterl M. Ave 
llol kızıl haç heyeti Ue temaH •e . 

malumat gelip gelmediğini 

•ornıa~a memur etmlotlr. 

Lord Edeo'den ıonra Frao· 
tıı dıe hakanı M. Flınden ıliı 
~ÔJlemı, •e ltalyaolarıo, Ha 
b eılerıa yıpmıı oldokları bııı 
b "'ekeıler Dzerlue zehirli bom 

d • lıthnıl etmek mecburiyetin· 
e kıldıAını ıGylemltdr. 
Mıteıktben cenubi Amerika· 

Doğru Bir Adım Dizeceğiz, Demişler. 
-· Aksi takdirde 18 ler komitesi toplanmalıdır! Hicaz, Yemen ve Irak 

Bu 800 şekil, Fransa . hnktimetleri anlaştılar 

1 1 . . k . I . . b l d Kahire, 8 (A.A) - Yemen 
ta ya ıttıta ı rıvayet erı Ozerıne u un o. kralı, Blctz ile Irak ıruınd• 

Lord Ede11 
l,ondra, 8 (Radyo) - Huae 

• jın11 bildiriyor: 
Bıllfake ve Lord Eden on· 

Oçler komheıloln bugGDkQ top· 
f 1Dlll1Ddı fU tekilde bir teklif 
yapacaklardır: 

1 - ftalyao'ların, Bıbeılı 
ıao'da beynel_mllel. harp kata 
ldlal iblll edip etmedi~lnln 
retmeo tıbklk H teabltl. 

2 - hılyı'11 mobuımıun 

dorduralmıeı lrnH edilen Arab lttlfaluna gir· 

için ıulh tek· mlye karar •ermlıtlr. Ve Ytımen 
lif 1 •e kabul baıbakanı Muhammed Zeyyad 
,.dlldlğl tak· , bu muabf"deyl imza edecek olıo 

dlrd"' 2~cri bir b~yeıla baııodı M181r tarl· 
tl'dhtrt .. rtn kal kite Bığdıd'ı gitmek özer!' Sı 

· dırılmuı. 

3 - Bu•~~ 

llf in rıoddl tık 

dilinde oose· M. llalifak.~ 

klzlM komheslnlo dM hal top 
laratıya çığırılmaaı ve zecri tcd· 
birlerin e•ddetleadlrilmeal bık 
kında bir karar nrllmeıl. 

Ayol muhabirin öğre~dlğlne 
gôu; loglhue, 18 ler komite· 
ılnl derhal toplantıya dneı et· 
mek ve Sl'crl tedbirler meı'ele· 

ılnl g6rGımek teklif tul kıbul 
etmlo iken, hlllhare ltılya te 

Franaa aruında bir iatlt.k akd 
teklifi dolayıelle bundan nı 
g4'çmlıtlr. 

Siyasal mabfeller bedbin gö 
rClomekte ve duramae çok Di• 

atk olduAq k•• ... l•I 11bu et· 
mektedlrler. 

na'dao hereker ~•mloılr 

Italyan Tay
~areleri Faaliyette 

Aemar• 8 (Radyo) - M. 
Mo11ollnlnlo dımıdı Kona Ct· 
yano'oun tayyareıl ile DHate 
berinde bir oçuo yapan haly•n 
kumandanı, 1200 kilometrelik 

meeafe kateımlı Ye Deeale yo 
lunan tamamen ıçık balonda · 
~ano ıormClftGr. Yolda beoyGs 
klılllk bir Babeı mClfreaealae 
teaadlf edllmlı, banlar tay. 
yareyl gôrDoce derhal dıAıl 

mıılarder. Tayyare Mak•lleden 
ıonra ~ Menellk yolunu taklb 

et1n1t we mıaıakada~ araılaln 

der •e ekil mit oldaıa g6rtU · 
mftttGr. 

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

Ve Bazı Uydurma Vesikaları, Bu 
Doktorlara imzalatmışlar. 

lJabeş salibialınıeri .. 

-... Adlı Abıba, 8 (Rıdyo) 

Royter ıjan~ıodıo : Bıbeş kı · 

zıl haç ıeokllAtındı çılııan iki 

Polooyıla doktordan M. Emolm 

Mabay, kıııl baç idaresine bir 

mektop gandermlatlr. Doktor 
ba mektoboada, Şobatta Amba 
Adam'dı, 35 -h11taelle birlikte 

~ 

meltedlr. 

35 yarala lle esir do,once 
beni ve arkadı,ımı hılyın far· 

kı klrargAhıoa gôtftrdGler, ora· 
da bize karşı çok olddedl te 

mOtecnlaaoe hareket elliler. 
Yere çömeltlldlk ve Habee osu· 
IG ıfnclre voruldok. Bir mGd· 

eılr dntUlklerlnl keodlılnln ve det ıonra lklmtıl de: 

arkıdaoının ôlftmle tehdit edi 
lerek bir t1ıkım aabte ıreılkılar · 

lmsalattırdıklarını bildirmektedir. 

Doktor mektabanu tGyle bitir· 

"Sizi koroona dh eceğlı" dl· 
ye tehdJd ettiler. 

ErteaJ gfto Makalle'ye lfl•· 
- J,,iitfen Çeııiriniı 
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1 G3ğe0nde gizlediği nihayetsiz ff . . U eSI ÇI 1 yor 
defineler bakımındın da dGn· eyetı Toplandı selesinden Çıkan Münakaşalar lstınbol 8 (3zel) - Tftrkka· 
yıoın en ıeogln memleketi Aoklra, 8 (özel) - icra ıa lıtanbut ıubfJll bir mıy11ta 
olduğunu kunetle lddlı ede· Veoklllerl Heyeti bogGo Baı ıçılıcıktır. Aza kaydını bu· 

blllrlz . . Roma mGetesna olmak bıkan lımet foöoG'nan riY,a· Avam Kamarasının Muhalif Grupları, lngiliz Askeri gtınlerd~ baılınacaktır. 
tartfle. dGnyanıo en bGytık setinde toplanmıı, bit takım Mavi Kitab Çıktı 
mfizelerlnl doldoran eserler itler Ozerlnde g3rtıımelerde Esrarının Meydana Çıkacağından Korkuyorlar 
hep bu yurttan gltmtvtlr. (Luvr) bulunı:ııoo n kararlar .-ermletlr. --------- Londr., 8 (Radyo) - Bft· 
mılzeslnde eJAo mukaddes bir \.. .) Londr1, 8 (Radyo) - Par aleyhtardırlar. Birçok eaylavler 11010 dOnkd toplıotısıodı ıöz kumet bir mul ldtab n~ırel· 

mabod :ğlb~ ziyaret edllt:D '(\le· ~· · J~ lamento mıbfelltırl, erklnı har · muhalefete denm edecelderlnl ılın işçi eaylnlardan Slr mlotlr. Bunda 1914 haziranı 
oQg da Mllo) asırlarca bo ıop- ~~Çmen ııt:'re , blyelerln g3rtıımelerfoe tlddetle btldfrmftl"rdlr. AHm kamara Betler: ile l936 martı arasıoda dlplo· 

rakların ahandıt yıtmıttı. Yor . yapılacak Evler. - Bu g'araomeler erkioa mıtlk g3rtııler izah edilmek· 
domuzun, sonsuz derecede gn Tersane ve Havuzlarımız harpler lHıfıodan yapılıcığına tedlr. Mut kltab 88 eablfe n 
zel, loce ve heybetli olan ta lstaobol, 8 ( özel) - Nlean ltablneee bazırlınea ldl daha 59 fı111ldan ibarettir. 

blatlnln insan . slnlrlerf O&ttlnde ayının ıoolarıoa doğru, Trak· 1 ı h Ed ı k • iyi olordo. Kazım özalp dftn Is· 
yaptığı ilk teılr ona derin ve 1a'da 5000, Kıcıl&rde 1000, S a i ece tı r • Demlt. Başbakan Bıldvln : 
geniş mubıyyele kudreti ver· Elizlz'de 400 göçmen nl ln11· - Erktnı bdrpl1rın konuı· tanbul'a vardı. 
mekle bugtıokQ eanalln v~ sev sına baılaoıcaktır. -------•------ inalarını kabine dikkatle teklb htanbol, 8 (Özel) - Milli 

kin temeli olan eski rultolojt. lngiliz Hokumetimiz, Bir Alman Mütahas- edecektir. madafaa vekili General Kbım 
leri ve ilk defa lneanlığın iç {( B ( 1 • D k R ld Cevabını vermletlr. Slr Bet Ôzalp ba 11bıhkl Ankara eki· 
doygolarım tereonnm eden ilk Hava Bakanının SiSi e u ş çın e or a ı.. ler tekrar söz ılmıt H: presi ile tehrlmlze geldi. 

,airlerJnl yaratmıştı. Hulıt88 Ankara 8 (3zel) - İktı1at VekAletf, mevcut tereıne n hı· - Ba görtıemelerde İngiliz Kamutay toplantııı. 
birçok eekl medeniyetleri için· Kızı lslanbul'da.. •azların ıeJAb edllmeel n gemi ln111ına ıallh bir hıle konm111 askeri e!lrarının fat edllmlyece Ankara, 8 (özel)_ Kamutay 

de ıaklıyan bu aziz yord ıo Jeta'!~Dl 8 (R_ady.C?) "7 .... ·logll· için, Kruze leminde bir Alman ıereane motab11sı ile mukavele ğlne dair bize kfoı teminat bo~Gn Rafet Canıtez'fn bıokın· 
rhi1k lia\ı~İndın : ıji' t>İr:• tel tete · bnı bakanmın· kı~- . bu· yapmıtllr. Muknele mucibince derhal faaliyete geçilecek ve verebUtr. h~ındı toplanmıııa da. rGsnı· 
klltta ıAbl olmadığı lçlu tfmdl· gan bir tayyare ile ıebrlmlze aelAhata baılanıcaltır. 8111 yerlerdeki ter11aeler bayatalectcf'k Sualini ıormo9, batbakan da: mede görGtiılecelt bfrte)' olma· 
ye kadar ano edlldl~I gibi ıey · gelmiş ve tıyyareRlol Yeı\lkôy· ve gemi lnıaııa için lbım Kelen ılAt A•rupa'dan getirtilecek.tir. -· "Ben zabltlerlmlzt tanı· dığ1Ddan camı gGoQ toplınmık 
yab getlrememl,tt. Çftnka ıey· de bırakarak Perapılae• fnmle· B B k M • ?im. Onlara hlmıdım ~ nrdır. ib.:ere dağılmr,ıır. 
yahın birinci derecede istediği tir. Genç kıı tıyyare ile Av· ugün üyü )fil3r Böyle bir ihtimalin uzak oldu· 
eey, arzu edilen yere kat•yhkta ropanın btrçok eehtrıerını .gez · ğuno ıöyllyeblllıtm. Eeaaen bu Antalya ve 
gitmek lmllaıoı bulmak ve mittir. Birkaç gOo ıehrlmlzde sı· nan'ın Gu·· nu·· du·· r. ~3rlemeler kontrol alt1Dda bu- pamukçuluk 
gittiği yerde hnzuruno temin letlrabıuın eonra eeyahaılne hıodarulıcıktıl'. " Ankara 8 (özel) Tarım 
etmektir. Bunan için temiz devam edecektir. Demlıtlr. Lord Çurçll de: bıkaohğı, Antalya'ya pemuk 
oteller, gazel gazinolar yapmak lzmir'li Mimar Necmiddin, Bir Kon- - "Yani bir tlfaf llffl ifşa ekim mıntıkae olarak tayla 
ve bunları mllmkon olduğu ihale Temi- edecek diğer taraf etmlyecek etmlotlr. 

kadar ucoz1av11rm•1t gerektir. Ak l ferans Verecektir. mı?" 
En çok turistik memleketler · nal çe eri. Ô Sualini ıormuı n M. Bald· Ankara, 8 ( nl) - Yaun bilydk Türk mimarı Sfoao'ıo ö1Q 
den ııayılın ltalya'dı Te Yona Geciktirilmeden e&• manan yıldöntlmtıdGr. Bo mOoaeebetle eehrlmlz BılkeTlnde bir ~ın: 

ltalya 

nlstan'dı bo konfor temin edil. ihtifal yapılacak n ıuretl maheoeada İzmlr'df'n davet edilmiş 
dfıil içindir ki turizm geliri babına geri verilt'cek.. 

8 

Kabinesi 
- ... Earar kellmealaln bo. 

radakl mınasıot ınlayamıyo· ansızın toplandı. " olan de~erll mimarımız Necmlddln, bir konferanı vererek l· 
yurdun ~ellrl içinde önemli bir Aokaıa, 8 (Özel) - Matı· nao'ın bayatından, Tnrk mlmırlıılnde gösterdiği harikalardan n rom . ., 

yektin teoktl eder. lıte meclise ıbhltlerlo mOnahıılara lıtlrak ölmea eıerlerlnden babıedecelttfr. Törene eaat 17 de batlanacakllr. 
nrUmek Gzere haz1tlınan ka için yatardık.tara teminat akçe· lst~nbol, 8 (Özel) - Yarın eehrlmlzde BOyOk Sinan lçlo lh· 

Ce.abını vermlıtlr. 
Roma, 8 (Radyo) - Ca· 

marteel gtıoa toplmomaea matad 
olan ltılyı nazırlar mec1ld, bo 
eabab ıneızın toplanhya çağı· 

rılmııtır. Bu toplınuda M. 
Mo•sollol Doğa Afrlkaeındıkl 

harektuın bıbıettlktea ıonra, 

ltalya~nnı, her lhtlmıle kare• 
hazır olduğtına ıaylemtıtlr. 

Don J4ylhası bo esaslardan mQJ. lerlnlo, ihaleden ııonra gecik· 

hem olarak yapılmıehr. Ba lft· tlrflmeden ladfıel a14kadarlıra 

ylbıda turizmin bOUia icapları tebliğ edllmletlr. 

g3zônandtı tutulmuş ve hına H Z l • ... 
eğlence lolerl bile onotulmıyı am ey ınyagı 
rak 1•hanc• •an•tkarı.,.a mem Geti rteceg"' iz! 
lekete gelmeleri iti kendilerin · 
den ahnan Jftzde elli kazanç ÇOnkO tiat yOksektir 
•ergtefulo kaldmlm1&1 ınretlle Aoklra, 8 (özel) - Geçen 
kolaylıotırılmıehr. Turizmin of ı. eene rekolteılnln noksan olmaııı 
el ve ytıkeek turizm komlteel dolayıılle zeytinyağı f latlerlnde 
kurulduktan ıoora onun Gıtft· ytıkeelme gôrOlmektedlr. BG· 
ne alacağı ödev çok geoit, ağır kumet, bırlçten ham ıeyılnyığa 
ve ayol zamandı şeref il ola· hbıllne mfts111de etmletlr. 
eakbr. Bu teeekkOI, Bergama, ( 'd 
harabelerinde (Pompe_vl) de ol spanya a 
doğu gıbı seyyahlara eskı me· Cumur Riyaseti 
dentyetleri gOnlerce •ecd içinde 
yaoıtmık f1rsat•D1 bnırlamah · Zamora mOstata mı? 
dır. Bunlardan başka dünyanın Mıdrid, 8 (Rıdyo) - Kor· 
en gftıel ııahlllerl olan Akdeniz teı meclisinde ıleyhlnde veri· 
kıyılarında yapılacak ufak hlm len karar Gzerlne lıpınya ~u-
metler boralın gOzel •e zen mor rel&l M. Zımora itlen it· 
gln kıt eehlrlerl haline koya· tlfa etmle addedilmektedir. Ka· 
blltr. Kınan lAylbaslle bıılı· nana eııaıılye g3re M. Martloeı 
nılmak istenilen itin ne kadar Baryo, meclis reisi eıfıtlle yeni 
genle bfr portesi olduğu ıçak· reis eeçlllnclye kadar cumor 
ıır Fakat bandın daha çok relsll~lnl yapacaktır. 
önemli işleri halleden Comu Al 
rlyetln çelik lradf!tıfnin ha fel manya 
de az zamanda baearacağandan Bize ilk ataşe
oaphe etmemeliyiz. 

militerini gönderdi 
Viyana muhteliti Ietınbul 8 (ôsel) - Almın 
fstaobuJ'a davet edildi lar, mOtarekedenberl ilk defa 

İstanbul 8 (ôzel) - Viyana olarak kaymıkam Rade'yl An· 
muhtelit takımı, ştbrlmizde Oç kara ataeemtllterllğloe tayin 

etı:ııfıtlr. 

tffal yıpalıcak ve konferanılar verilecektir. 

lzmir Panayırı için 
~"'akilltelerde 

Tedrisat !Moddeti 
Nasıl tesbit edildi 

Gelecek ecnebilerden pasaport vize ftcreti htanbut, 8 (Ôzel) - Kültür 

alınmıyacak, bazı muafiyetler verilecek.. Bıkanhğı; Tıp fakGlteıl tedıhat 
yıhnm 6 ıene olarak lpkaeını, 

Ankara 8 (Özel) - Bıtlçteo Jzrnlr panıymnı ziyaret için dloçl, mftlklye, hukuk, Edebi 
memleketimize gelecek ecnebilerin pa11port •lzelerl paraeıı yı yat, tarih, cogrıfya veealr fa. 
pılıcaktır. Pınayudakl mleeseeelerde çahe•cıt memur n mfle· .kftltelerf n de dört yılı lblAğını 
tabdemlnden k11anç verglıl, lııtlbltk edilecek elektlrlkten de kararlaetırmıttır. 

muımelıe •ergJlıl ılıamım111Tklr1rlaıtınlmıe11r· l • Kağıd Fiatlerİ 

ta yan ayyare erı y okselmiyecek 
Konsoloshane· lstınbol 8 (Özel) - Ftntlo Uaral"'daki 14~ı·ansız 

sini De Bombardıman Ettiler. 
dlyı ile bakametlmlz arasında 

mftn'akld ticaret moıhedeııl \ 
feııbedllmfotlr. OGktlmet, kiğıd 
f latlerlnln yOkeelmeslne mani 
olmak için tedbir almaktadır. 

Havada. Facia 
Nevyork, 8 (Radyo) - B4· 

ytık bir poıta ıayyare~i Penıl· 

lovınya'da yere dGtmGı •e 9 
yolco ile iki pilot öh:n41ttlr. 
3 yolca tePadftf kabilinden kar· 

tolmoılardar. 

ltalyan prensesi 
Maenn, R (Radyo) - hal· 

yan •ellahdınıo ze•ceıl, Mı· 

11vH ve Azmarı'dıkl 11bbi 
mOeHeeelerl ziyaret ettikten 
eonra, baetane gemlıL ile Mo· 
gadlıo 'r• hareket etmiştir. 

Clbotl, 8 (Radyo) - Alman haberlere göre, ltılyan tayyare · 
lerl Harar'dakl Fran1111 konsoloshaneslnl bombardıman etmişler· 

dlr. Halbuki Barar'dı Fr1n11'nın tonıoloshınesl yoktur. YalDlz 
slyıei bir memuru vardır, Dlredaoı konsoloehaneılne merbottor. 
Bu mOme111l Dr. Peron'dur. Ayni zamanda Harar Fransız ha&· 
tıneıl dlrektörGdGr. 

Taymis'in Bir Yazısı! 
·Negüs Bir Gölgeden 

ibaret Kalmış .. ~ 

Mussolini'nin Vaziyeti Naziktir. Sol- Bu sebeble ltalya, onunla mOzakercye geçe-

h H k G 1 · d • mezmiş. Dessie de bombardıman edildi. 
a Yanaşmazsa are ete eçme ı ır Aımara, 8 (Radyo) - Yedi ğono ve g3lgeden ibaret bir 

Londra 8 (Rıdyo) - Tıymlıı gazt.teel bogGnkG başmakaleıfn- Italyan tayyareel bu eabah ııbılyetle hiçbir zaman Italya· 
de, ltılyın bftkôQ.Jetlnlo Habeeletao'dı zehirli gaz koJlanmak Deeııle şehrini bombardıman nıo mftzakereye girmek iste· 
mes'ullyetlndeo kortolmaalDıD lınk4nı olmadığını yazıyor. etmiştir. mlyeceğlni eôylQyorlar. Ayol 

mıhfeller, ıulb için ne beşler Ayni makalede, MoHollnl'nln mali Te dlplomıtllr. nziyetJnlo Roma, 8 (Radyo) - Havas 
~ komitesi ve oe de Lnıl · Ho· 

nazik olduğu. dethıl ıolb akdedilmesini n eğer ıulh teklifi ajınıının muhabiri öğreniyor: ar plAnlarının btçblr ıuretle 
kabul edllmezıe, yeg,ne çarenin b1tekete geçmek olıcaıtı Siyasi mıhfeller, Babeşlııtın·dı nazarı itibara ahnamıyıcağıD• 

maç yapmak üz,.re davet edil 

_m_te_tt_r. ___ ------ , Amerika'da 1500 ,~iuemada birden gösterilmekte olan; üç lıaftatlanberi lstanbul'u lwşturan mevsimin en gö: kam~ıırıt·ı zaferi 

yazılmaktadır. Ne~fts otorlte&loln mahvoldu ve ltalya'nıo lstedfAI ıeklfde 
bir ıolh yapılıcığıoı beyan et· 
mektedlrler· 

ke.dlldlk. Boradı 24 l\eal aç 
buakıldık. Bir gecede lkl defa 
bizi uyandırdılar ve çadırların 

uzaklarını götOrerek kurşuna 

dizmekle tebdld ettiler. Bura 
dan da kQçftk bir kn&ab•ya 
ıevkedlldik. Canilerle beraber 
bapsolandok. halyao'lar, bize 
borada, Desete bombıudımaoına 
ıld bir tıkım &ahle vesikaları 

cebren lm11lıuılar., 

Brodvay Melodi ·1936 
En son moda~ danslar - en yeni şarkılar - en meşhur orkestralar · en eğlenceli bir 
mevzu • HoJivodun en gftzel kadınları . gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet. 

YARIN MATiNELERDEN ITIBAREN 

EILHAMRA Sôll"'llemason<dla 

Yeni 
Kaptanlarımız 
lsveç vapur· 
larında staj göreceklet 

letınbul 8 (ôz~l) - Bo ,.,oe 
ticareti bahriye mekleblntleO 
meıon olan 11 kaptan oıaııe· 

dlmlz. ineç ılc1ret gemtlerlodtı 
ıtaj ~öreceklerdir. 
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d-~~ı....ıe_r-__, ........ , Ş E H i R 
Yirminı~i Asır 

Yirminci aıırın garibeleri 
kartııında yavaı ynaı afalla · 

HABERLERİ Hikftyeler 
.._ __ _. ....... , ltf 01f li<µfJf 

Habet • ltalya 

yoruz: 
Geçenlerde bir artlar, bacak. 

larını 200 bin dolara algorıa 
ııttlrmlıtl. 

Bir pehll'flnımıı, kırılan ko· 
landa yaoht ameliyat yaparak 
1akathğına ıtbebiyet verdiği 

lddlulle bir operatôrden, galiba. 
bir milyon lira kadar. para lı· 
tlyor. 

Dan de artist Seıll Sorel'in 
glıelllk macerasuıdao doğan 

da'flyı okudum: 
Bir ut, bo arılıte, gaıande 

lftçlk bir ameUyat yaparak 
kendlılnl daha gClıellettlreceğlnl 
•ddla etmle. Ameliyat olmoı, 
bltmlı. Fakat, Seall Sorel bak· 
mıt ki, güzelletmlyor. Haydi 
mahkemeye!.. fttn garibi; mah· 
keme de ameliyat yapan utı 
-otozbln franga mıhktlm etmlt·· 

Evet, yirminci asrın bo ç~etd 
ukalihkları denm ederse, ha· 
kalam dahı neler göreceğiz?. 

Farasa, kunduracı ayakkabı 
ıuaa fena boyadı "" glıel par· 
lımıyor. Buyurun m•hkemeye, 
lıteyln beıyDz lira!. 

Lokantacı; mağtuı ya~ n 
bayat yemekle mld~nlzl mi 
bozdu; hemen bir letlda n 
•hına ıo cDmle: 

c Betbla 11,. mide tasmlnatı!> 
O hikfmleıe aormak lıterdlm: 
Farua ameliyat yıpılmadu; 

blrgan, o artlıtla batına bir ko· 
~· ııc.k, h8flaDmıı ID dGktllae, 
•caba •• ka• ..... ıaal ee .... 
keeerlerdtP. Veyabad bir çiçek 
baııahğı, SeıJI Sorel9Jn yOzGnDn 
.at.ndao glrlb DaUloden çakeaydı 
....... ceu alırlarda? .. 

4ntıı, çlrldaletmlt dejll, g6 
ıelleımemlt, yani eıkl glıelllAI 
art11tamıt.. MClbareğla para et· 
1119, lhlfat ıördlğl çoktur am 
IDa, laıana böyle adaletin ellle 
bir çırpıdı 80 hl• frank geti 
rece~lnl hiç dloClameıdlm.. Ba 
Clk hlkayeıl d" bu meyandı!. 

Göz para eder, bacak, hHI· 
ileler kıymetinde yer tutar, gl· 
lelllk, tebeMGm, dltler ılgortayı 
lı:t>oar, fakat kafaya n kafadan 
doğan ıeylere iltifat eden yok .. 

Kendi heubıma dtııcıaayo 
ram: 

Yaı ilerliyor. Enerji dlıClyor. 
Al11bayyele eül kadretlal kıy· 
bedlyor. Bafınnın eleeılkillğl 
ka,bolmaktadır. BIHabl batan 
bu11ları ihtiva eden kafa da 
•rt•k eıkl kafa deAlldlr.. Gan 
gelecek, yaAı, benslnl, kömilrl 
•etatreıl de ıakeamft bir m•· 
kine gibi, hayatın terli terli 
tırm111dıtımıı bir yokoıunda 
•top edecek.. Beu ve em11llm, 
llaeılekııılarım, o gGo ne yapa 
tt,tız?. Millet ogranda çClrtııab 
eıkınıaımıı bo ınallı kafımı11, 
bir leaelll payı kim •erecek?. 

• 

Ne olur, yarı akıllı bir Ame· 
~lkaa babaylAhl çıkaa dlı, bizim 
•fılarımııı ılgorta etae!. Amma 

IQ da •ar ki, Amerikı'da fennla 
llerleme11 a yealade öyle aletler :e lcad edllmlt ki, iaııaaın ka· 
~ .. ı11ıa içini, sekAlını, muha 

etaae ~e kabiliyetini, bafızuıaı n 
~e olıaalugono da 'tetkik ede· 
fı lllyormuı. O ıakdlrde, Alim, 
"ıl, kafalı geçlaenlerln blr
~~a, . buna da yanaımıyacaklar. 
lı Clakı lı mılı:lneye Torulonca, 
eltılala de bir ılılrme, bir 

>'•lı11 oldugo, palavradan öle} e 
ıe,llaedlgt ınlııılacalı: ... 
it Görıyor maıuaaı, alı tarafı 

•e ÇapıDotla çıltı .. 
Çimdik 

Islak Pamuk! -···. OtiRçe, oda ya 
teşekkOr edildi 

Geçenlerde dıı memleketlere 
ihraç edeceği pamuklara htle 
karııtırdığı, bo ıuretle ihraç 
mıhaullerlmlzln dıı piyıealır · 

dıkl revacına ket Yermek te. 
ıebbthlnde bulunduğu için bir 
Ulccann, ticaret odıları kına· 

noaı göre cezalandırıldığını 

yazmııtık. Şehrimiz ticaret oda. 
ıının, ihracat mahıollerlmlze 

karıı gôıterdlğl ha teyakkuz 
•e alaka lleı; bo bAdlıe mey· 
dana çakarılmıı ye ılakadınnın 

cezalandırılmıı olmaalle ıablt 

bolonmaluadır. Ankara Tark. 
of lı merkezinden ıehrlmlz ti· 
caret odasını gelen bir mek· 
topta odanın ihracat mıbıulle · 

rlmlzln dıı plvaealHdı rencını 
arhrmak •e tutmak huııuıuo 

da göıterdlğl yüksek ılAkadın 

oıara ıeıekkftr edllmlıtlr. 

Revanş Maçı 
E. Demirspoor 
takımı, Altınordu 

ile karşılaşacaktır. 
Eıklıehlr mıntıkHı ıımpl· 

yona Demlrepor talumı; 25 
nlnndı tebrlmlze g.,lerek Al· 
tınordu ıpor tıkımı ile bir mi· 
nbaka yıpacıktır. Demlrepor 
takımı; enelce eamplyonluk 
maçlarında, Tarklye futbol ı•m· 
plyonıuıa lklnclllilnl kazınan 

Ahınordu takımını mağlup ol· 
muştu . 25 ahında iki takım 

araeında yapılacak mG11bıkı; 

rennt mıhlyeılnde olacaktır. 

Eekloehlr Demlrıpor takımı; 

~ltınordo•dan batka Altay ta 
lumı ile de bir milıabaka ya 
pacaktır. 

Yunanistan 
iştirak Ediyor. 

Panayır gazino ve 
broşDrleri 

Şehrimiz Y onan konıoloıu; 

daa belediye relıi doktor Beb· 
çel ua•o r.lyaretle, y onanlı 
ıan'ıo İımlr fovarına re11men 
lotlrak edece~lnl blldlrmlttlr. 

Kaltarp1rkta korolacık oJan 
yeni fovar yerinde yıptmlıcak 
g11lnonon plAnları ba1ırlan · 

mışbr . 

Gaslno; gazel 'fe büylk bir 
tekilde yapılacak n btlttln ba· 
lolar, ıavareler borada Hrlle· 
bilecektir. Fu•arın aflt, pul 
•e broıClrlerl butırılmığı bıı 

laumııtır. Af it n broıarl,.r 

yedi dil lzerlne olacaktır. 

incir 
Mukayeseli bir rapor 

hazırlandı. 

TClrkoflı Anbra merkezi, 
lnclrlerlmlıln lstlhHll •e ihraç 
menlml bitmek lzere olduğun· 
dan 935 ıeneıl incir rekolteıl. 
ihraç n f lyat 'flılyetlerl bık· 

kında 93ıi ıeneıılne n11aran 
mukayeıell bir rapor tanzim 
edllmeelnl ofisin lımlr ıube · 

ıılnden htemlıtlr. Ofl~e buna 
dair mafU1al bir rapor hazır· 

lanp111tır. Yakında, Ankara 
merkezine gönderilecektir. 

Tayin 
Def ıerdarlık rabıll mClfettltl 

Nail; m1111le tıbaklı:ak mGfet· 
tlıllllne nuledllmltllr. 

Almanya Piyasalarında· 
ki Mahsullerimiz. 

incir isteniyor 
1 ••• 

Fakat piyasada 
kalmadı 

- Yanıaalar de&uua b••~~ 
ması teain yası termeye ıilkeui. 

T?emnyda gefüken m"'ip bi• 
erbd4'o•n kulağlma f111ldadığı bM 
cilmledc ıGpbeıiı ki bQyii~ bit 
hakikat nnhr. 

Ozüm Ve incir Satışlarındaki Dur
ğuoluğun S~bebi Nedir? 

.Küba'da bulanan bir firma, 
tehrlmlz Ttlrlı:oflı madarlGğl· 

ne mlracaatla lzmlr9den kil· 
llyetll mlkdarda lrıclr almak 
lııedlğlnt blldlrmltılr. Fakıt 

incir ıtolı:o çok Halmıı oldu· 
A"ondan bu isteğin tamamen 
lıtmln edllmlyeceğt Hnnolun· 
maktadır. Plyauda 5 6 bin ço· 
ul kadar incir vardır. 

Evet, ihtiyar doaıumla k.QnQf• 
maden, ouan ödll ( ikirlerini '"' 
dum yudum içmeden gaıe,e7~ 

oanl yazı yetiıtirebileceğim\I Noıo' 

den çıktı ıu hastalık JtİCll e<lerim, 

Berlln Tarlı: Ticaret od111ın · 

dan son haf ta utıılarında mub 
telif mahııullerimlzln plyHa •• 
zlyetlerl hakkında tehrlmlzdekl 
111Akıdarlara bir rapor gelmiştir. 
Bu raporda ııığıdakl malumat 
Hrdır: 

Üzüm: 
Rapor haf tısı lçlode Gıflm 

plyaeaeı gene dorgunlaımı,tır. 

Jzmlr plyasaıının da getıek 
bulunduta bildiriliyor. Plyaaa
dakl bu durgunluğun bllhasea 
paıkalya yorluları ihtiyaçlarının 

kapıtalmıı olmHından ileri gel
dlgl zannediliyor. 

Piyasanın bGylece hem Hım . 

burg'da, hem de lsmlr'de ge•· 
şemeıl n Almın tacirlerince 
talep gôıterllmemeel neticesi 
olarak lzmlr ihracat tacirleri 
f lyaılerı blrH indirmek mec
barly11tlnde kalmıılardır. Fiyat 
lardakl gerileme 100 kilo ba. 
ıına ortı he11pla bir lira ka· 
dard1r. lımlr lhracıtçılatınca 
yaz kilo baıına ılf Hamburg 
istenen f lyatlar 7 numara 15 
llrı, 8 num1ra 15,5 lira, 9 
numara 16 llr•, 10 numara 
18,5 llra 'fe 11 numara 20,5 
liradır. 

lran üıGmlerl tlıerlne son 
hafıa içinde gayet 11 muamele 
olmaıtur. 

incir: 
Bamburg incir plyuuı gn· 

ıeUlğlnl mahıfaza eımlttlr. Bu 
durgunluk; Almanya•aın iç pi· 
yHalarındlı tlmdlllk lhtlyıca 

yetecek nlsbeue incir ıtoku 

bulunmaııından ileri gelmekte 
dlr. Hımburg'dıU ııtoklardan 

b111 partilerin lzmlr'e nlıbetle,._ 

daha ucuza teklif otonmaıı lıe. 
Fiatlerl tıblaılle tHylk etmek· 
tedlr. 

Bununla beraber lımlr ibra 
caıçıl1rı flıılerl ınatrmeylb ki· 
loeu 68·70 tanelik cennln lı 

ltrıyatın muamele 
vergisi için bir emir. 

24 30 aomHalı muamele nr 
glel kanananan 2 inci madde· 

ılain (0) lıkr111le tetb olaaan ye 

lıtlenı hGkmGnden laarl9 barı · 

lı:ılaa etJ• araeında ıtrıyıtın ne 
gibi macldelrr oldaıanda te· , 
reddüt edildiği görCllmClftGr. 
Maliye •ekAletinden •llayete 
gelen bir ıamlmde ıtrıyıtıD; 

mlnhuıran koku için kollaaı· 

lan loıyon, kolonya, lewanta 
te eunı gibi mayllerden lba· 
ret olmayıp ıtrıyıt mefhumuna 
alehlmum tunlete mahsoı mad· 
deler de dahil olduğu; gClmrDk 
ltha14t ıarlfeelnln 857 nomar1 
ııının tekmil pozlıyonlarında 

eayılan eıya dı beraber bolun· 
dağa bllcllrllmlttlr. Tarife po 
zlııyônlar•nda eayılın maddele· 
rln imal edildiği } erlerin mo 
tör kuneılne Ye leçl uyıu 
bakılmakııaın moamele nrglıl 
alınacaktır. 

Bergama Evkaf 
memurluğu •. 

Sandılı:b Etkaf memuru lb 
rahim Necmi; terfian Bergama 
kauıı E•kıf memurıuıaaa ta· 
yln olanmaııor. 

mir naturel incirleri için 100 
kilo baıına ılf Hamburg 11,5 
Ura lstemlılerdlr. 

H•mborg•takl ıynl kalite 
malların lee 10 liraya kadar 
teklif olunduğu y11ıhyor. Al· 
man ldhılAtçılarının İımlr in. 
clrlerl Dzerlnden ba bal ta da 
hile yaptıkları Htııla ıda 100 
kilo bııına ek11rlıma Cene•in 
çuvalda 22,5 Ura, eblrllma 
Cenevln Grlne Grone 23,5 llrı, 
emperyal Ruayal 30 1111. Ro 

. nyal ausleı 38 liradır. 

Zeytinyağı f iatleri 
niçin yOksektir? 

Şehrimiz Yunan general kon· 
ııoloeu vekllf; daa ticaret oda 
11nı z!yareıle odı oaıomi kati 
bl doktor Mehmed Ali Eteni 
gôrmae, seytlnyığı lııtlhulat n 
ihracatı hakkında mofaHal ma 
hlmat lıtemlıtlr. Bu mCllabua 
yeni tetekkal eımlı olan TClrk 
Ynnan ticaret odaıının İsmlr 
mGmeaellll~lndea de bahıedll · 

mittir. 

Karşıyaka vapur seter· 
Jeri ve konak iskelesi. 

Liman lılerl omam mftdlr· 
IG~fl tarafından A nopı tere•· 
ael11rloe ıımarlanaoak olan ôOO 
kiti tatımağa maııll kClçlk 
vapurlar için bir proıram ha: 
zırlaamıttı. Haber aldığımıu 

gGre lstınbul'da · Dealıyoll1rı 
ltletme ldare'I umumi merke· 
zlnln Anupa'dan utın alıcığı 

yolca Hpurl1rı mea•eıeeı görü· 
ıalarken lzmlr llmın itleri 
umum mDdarlnaınan yaptmrmak 
istediği npurlar aıee•eıeıl de 
halledilecektir. Bazı mClhlm 
•ıpnr lnpat ılrketlerlnln mo· 
rabhııları, lstanbol9da bolua
duklarından bu mea•eıede mo· 
rahbaılarla gôrCltllerelı: kat'i 
bir ıekle bığlınacaktn. 

Lfmaa itleri omam mCldar
IGğCt; yıkıDda Dolma'da ( Be· 
tonarme konık lılı:eleıl ) ala 
lno11ına bıtlıthracakbr. Bu lı · 

kele; Karııyaka 'flpor iskele 
sinden daha kaçtık, fakat dahı 
.. rlf •e kµllanıtlı olacakıır. 

Çocuk bakımı 
muallimliği 

Çocuk eılrgeme kurumu ba 
lı:ımHI dokıoro Sami S.llb, 
c~marlyet kıı eaıtlt116 haf· 
•ı•bha •e çocuk bakum mual · 
limllglne tayin edllmlttlr. 

Zecri tedbirler 
ve sftpOrge .. 

ltalya'yı tatbik edilen zecri 
tedblaler dolay111le M111r hCl· 
kdmeıf, Mmr belediyelerinin 
tlmdlye kad1r Iıalya•dan temin 
enikleri çılı ıGpClrgelerlnl bun 
dan ıonra memleketlmiıden le· 
min edecektir. İıkenderlye be· 
ledlyHt, 4 Mayıı 936 da honan 
lçta bir mlnabıı açacıktır. 

TGrkof Is mldGrlQ~Ct; alakadar 
lara maldmat 'ft'rmlıtlr. 

Şehir meclisi 
Şehir mecllsl, Nlıaa ıoplın · 

tıaının ilk glnDude belediyenin 
o~hlrde oıobGı ltletaaeıl için 
karar nermlııl. 8u~Cla ıaat 

16,SO da ikinci ıoplanıı yapı 
lacalı: ve yeni yıl bCltoeıl he 
rinde mlzakerelere batlana 
caktır. 

Sığır ihracatı 
PHkalyılar mGaaeebetUe Yo· 

nıotaıın ye Maltı, lımlr"dea 

mGhlm miktarda kaublık ıığır 
çekmeAe batlamıttır. BagGaler. 
de ihracat batbyacaktır. 

Muallim tayini 
lımlr Kıı maalllm mektebi 

riyaziye maalltml Vahab, Erkek 
ma.lllm mektebi rly11lye mo· 
alllmltğlne, Erkek moılllm 

mektebi rlyo1lye maılllml Ah· 
med, Kız muallim mektebi rl· 
yazlye muılllmllğlnt tayin edil· 
mlşlerdlr. 

Haşaş tohumu ticareti 
Almınya•da bir firma, mem· 

leketlmlıden mGhlm miktarda 
haeaı tohumu ıatın almak lıte· 
dlğlnl ıehrlmlı Tarlı:oflilne 

blldlrmlttlr. 

işçi, esnat 
Ticaret oduı idare he1ed ba 

bafta lçlode ıoplaMG1k, leçl ve 
emal kuramlarını• yıllık hat. 
çeel.ı milHkere edeuktlr. 

Balık Bank 
Kurulacaktır. 

Ankara, 18 (Ôsel) - Eko· 
noml Bakaabtı balılı:çıbk kana· 
auno huıra.mağa ltaılaaufbr. 

Bir (Babk Bank) tetlı:lll mab· 
temeldir. 

• • • 
Beımahane önOnde eaki bit 

arkedaıımle eelAmleıtım: Yauua
geldi. 

- Nerede aenioki, dedi, 90k• 
taoberi ikinizi yan • yana gezerkea 
göremiyorum. Araoızdım kara kedi 
mi geçti? 

Ona, ihtiyar doslumun hetta• 
lığını anlattım. Otuz sekiz buçuju 
geçen dorecei hararetinin güoler
deoberi dilfmedijioi, ve bunun 
mühim aebeplerioi bert.fail !iula 
ettim. Çok mllteeaıir oldu: 

- Bandeo on gün evet Biur 
cemil öofiode beraberdik, eledi. 
Pek ucuza elde ettiği iki kitapta• 
dolayı çok eevioiyordu. Göreeaiz 
bu k.ilaplar ne param parça, •• 
pia, ne ıurahna balnlmas pyleıdil 
Her ne iee, bir aralık ona 
İtalya ve llabeı mes'eleıiııl 
açtım: Babeş'Jilerin uluılar ıoaye• 

teüue tekrer muracaatıoı, İngiliz• 
lerio kendilerini bebemabal koru• 
ye~noı, neticenia er-geç Babef
lerin lehiae çıbcağını eö1ledim. 

Bu eözlerimio tasdikini flıtat• 

tan da bekliyordum. Faket o, ma• 
unıo llıtilodeki kiteplara bekarak 
acı acı giJldO, bena: 

- Sen, Hebeş edebiyahna dair 
biqeyler biliyor musun Cledi. 

.Menfi cevap verılim. 
Omuzlennı kaldırdı; 

- Bileeydiniz, dedi; bugünkü 
siyui durumu hakkile kestirmekte 
güçlilk çekmezdiniz .. 

Kendi kendime, edebiyatla ıi· 

yaeet are11oda müoHebetler bul· 
mıya çabııyordum. 

Oıtet. ağır bir aeılo baıladılı 
konuımaııne devam eni: 

- Şimdi ıane eöyliyeceğim cu 
kilç6k Babet hiUyesi, bin yıllık 
bir Acem halın kadar kıymetlidir. 
Burdı laymedi olan py hiklyenia 
üelubu 'fe un 'at dereceei a~. 

lakin tapdı~ı mana" •e Babet 
ruhunu göıtermeıi itibarile eaki• 
liğidir. 

Ôkeürdft, yutkundu: 
- Diale! Dedi; 0 Bir •akitler 

amz Habeı ç6lleriode, efelioe bia· 
mit bir Bebeı'li ay ıfliıoda yHq 
yavq ilerliyordu. Bu Hı~tli de 
bfitfin Bıbeeliler gibi mftte•ek• 
kildi; ub6rdo. Mihnet •• mefd• 
kat için yaratılmıfb.,, Bu aande 
karpdau da qek GtUlncle batb 
bir Babetli ğörüodii. O da bpkı 
diğerine bemiyordo. Oıtiiodcki· 
lerde, albodakilerde birbirlerile 
kardeı gibiydirler. Yalnız yil:ııleri, 

viicutleri değil. içleri de birbirinin 
ayoidi. 

Buoler yaklaıllkları zaman bi· 
riaciıi diğerine; 

- Merhaba Uabeı kaıdet, dedi, 
DiAeri cevap •erdi: 
- Merhaba kudeo. merhaba .. 
Eteklerde yerlerinde durmıdı· 

lar. Yekdiğerleriain yanına geldiler. 
Borun buruna, kalak kulağa ver• 
diler. 

ikinci· eeekli birinci eeekliye 
döndü; 

- Sonu 6 ıncı ıalıif ede 

TAY YARE Bugfio Her Seansta 
SliNEMASI TELEFON 3151 

Batan lzmlr bılkının ıabıraıılıkla beklediği ıenenln en gü1el, en kahkahalı, en zarif f llml 

FERNAND GRAVEY•Ja temall ettl~I ba film, ae~ıcUerlDI kıblı:ıbanıa karık geçirecek, 
Bıtıruı yıllarca anotalmıyıcaktır. 

Dikkat• (Atlı: Bındoıo) çolı: nıun bir film oldalandan eeanı ı .. tlerlnde deAltlkllk yıp· 
• mak zarureti haııl olmaıtor. &anılar ıa ııatlerdedlr. 

Bergin: 14,30 16,25 18,45 21,5. Camarteal 12,10 da hatlar. 12,10 ye 14,30 
aeınılanada talebeye lenzllAth bilet nrlllr. Puar gClnletl 12,10 da baılıyKaklar. 

Ayrıca : Tflrkçe ıözlO 
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Ateşin Hakimi 
znl ±ı la z 

Bonapart'ın Maceraları 

ikinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Yavaı yavaş Jozef ln'ln bata 
ve hareketlorlnl mokayeeeye 
havladı ... Napolyon ve kadınlar,. 
eaerJ muharririnin çok iyi 

buldoğu veçhlle, bu mokayeıe· 

nlo eooooda, kAbabıtın ancak 
keodlalnde olduğu, kanaatine 

vardı. 

Kendi kendisine: 

- Evet -dedi· hen kırımı 

iyi muhafaza edemedim. Bir 

erkek, cluılyetlnlo icabı olar .. k 

her yerde ve .her vakıt kodıo 

bolablllr. Kadın da, eevllmek 

lhtlyıçlarıoın ıatmin edilmediği 

bir zamanda, yaratılışının bab 

,eniği bir kolaylıkla, bo lhtl 

raıu behemehal tatmin mecbo 

riyetlode kılır. Kıdmı ha ha 
reketlodeo dolayı mftcrlm sa 
yarız. Böyle bir kadın karşı · 

• ııoda yapı:acak iki iş vardır: 

Eğer bo kadın ııevllmlyorea, 

hemen defetmek lıizımdır; fakat 

aevillyorea .. affetmek ve onunla 

yeninden rabıta teala etmt1k 

icabeder: 

NıpoJyon biraz dOşOnd6kten 

sonra, keodl kendine Jozef ln'I 

sevlb sevmediğini sordu. Ve 

cevabını dı: 

- Evet, ona eevlyorom. 

Diye kendisi verdt. 
Nihayet kapıyı açıı, hiçbir 

eôz ııôylemedrn, fakat bu ozon 

kalb mOcıdelesil v gözleri ywe 
leomırş olduğa halde kollarını 

karısına açtı; bo. Nıpolyon'on 
motad af oeolil idi. Bu mutlak 
af idi, bereeyl unutmak, herşeyl 

bir daha tekrarlsmamak Ozere 

afetmek idi. 

Bu bırıe ve af fıo ertesi 

gOnQ1 Napolyon kardeşi Ldııye · 

dl yanına davet etti; Ldıyeo, 

Napolyoo'la Jozefln'la ayrıl· 

en ziyade lıtlyen idi. 

Napolyon, kudeelnl Jozaf l· 
nln yatak odasında kabul etti. 
Berikisi de benDz karyolada 

idi. Nıpolyoo alayla bir tavırlı: 

- Valldemla ne halde? 

Diye sordu. 
Hayret ve teessQr içinde ka· 

lan Lftıyen: 

- İyidir! 
Diyebildi. 

- Kendisine haber ver, ben 

n zncem bogOn öğleden sonra 

ziyaretine geleceğiz. 

He time 
18 Bramer .. YAol Mıeır'dao 

avdetinden bir ay ıoora, Na· 
polyon, kardeşi Lfteyen 'lo, ge· 
neral ~lderk'in ve 11manıo 

ealr nftfozlo adamlarının yar· 
dımı ile dlrektoar idaresini 
devJrdl. 

Ertesi gftn Senk.Jod'da top· 

laomaktı olan °Beeyfizler kon · 
seyl,, nl muhalefeti yftzQoden 

cebren dağıttı ve Slyeıı Ue 

Rojer-Dokos'Ja birlikte muvak· 

kıtt bir koneallnk teşkl 1 eni. 

24 Frlmerde, 36 güo içlode 
idare mekonlzmaeını oldukça 

dOzehtlkten eonra akeam aaat 

sekizde, Lilluıemborg earaymda 

kendlalnl resmen blrlocl kon· 
stU lldo eni. 

Kartal; uçmak, bfiyftk oçue 

için kanıtlarını alıştırıyordu. 

Bir akşıım, bir mırt akeımı 

mOkellef bir aahanıt arıbıs· 

ile operaya giderken, karşıda 

Peletlge sokağında, operamn 

tam '5o0odekl evde, siyahlar 

ve matem elbiseleri glymlı, 

gözleri yaşh bir kadın, başını 

pencerenin camına dıyamıı, 

Nıpolyon ile Joıefin'ln mualk 

mabedine glrlılnl ıtıyredlyordu. 
YOıOnde ôlftmüo kanatları· 

nın gölgeıl autkAr ıorette beli· 
ren bu lı:adıo, gthıel Bellllot, 

daha do~roıa o gQıellllln ha· 
rabeal idi. 

Aklya gltmlı, bayatanı kendi 
ellle mah •ettiği zavalh koc11ı · 

oın mezuını ziyaret etmlt ve 

Franıa'ya dönmOotD. Pırlı'e 

gelmeal de, keodiıılol bir va· 

kitler hakikaten eo•mlı fakat 
şimdi aadıkıtelz Jozef ioe tekrar 

döomO~ olan Napolyoo'o bir 

daha görmek içindi. 

Napolyoo'oo aırmalı elbl:e· 
lerl, bGyQk methalde görünmez 

olanca, Bellllot, bir fıclamo 

eoo aahoeel üzerine perde iner 

glbl peoceredlo perdesini indir· 
dl ... Bir mnddet pencere öntın 
de ayakla durdu, geçeo meıı'ot 
ve şen gençllk gOolerinl birer 
bfrer ılbnioden geçirdi ve 

eononda: 
- Ben artık ihtiyar 

kadın olmak isterim. 
Dedi. Bo arıoaoodı 

men samimi idi. 

bir ' 

tama 

· · • · Harp ark•daoları. Muıır 
s11ferlolo diğer mubarib kadın· 

lan ac•ba ne olmoelardı? Ne· 
rede idiler? 

Boneparl'an l\.lıeır'dan ayrıl 

maaıoden ııonra, yerine Fıaoııız 
askeri kum itil dını ki lan gene · 
ral Kleber bir-iki isyan hare· 
keti ol baehrmağa monf fak 
olma~ fakat kendisi ı:le fedakar 

bir Türk'iio eolkasdı ile '51dO . 

rOlmOştO. 

Fransız sefer heyeti bOyftk · 

bir eıkınta ve ıefalet lçlode 

kalmıo, netlcedt, kadın moba· 
rlpler de beraber olmak Gzere 

lo~lllzler tarafındın Franaaya 

nakledllmlolerdl. 
Şu vaziyete göre, Napolyon 

Bonapart'ın zafer ve eöhretl 
borada ıonnna varmıe ve nl· 

hayet yılulmıt mı ldt? 
Bayır ... Mmr'ın, Taleyrın'ıo 

arzusuna göre bir Franıııı ay•· 

Jeti olmadığı söylenecek oluraa, 

bakeıılık olur. 8111 mGverrlh· 
terin de bu seferi parlık fakat 
mınaııız, lOıumıoz bir hareket 

addetmeleri de gene bıkaız· 

hkllr. 

Ba ıeferln, elyaei ve ilmi 
neticeleri çok mfthlm olmuştur. 

Bo seferden ıonra, Mlllr'da 

yeni bir ruh ve cereyan oyan· 

mıetır. Ayal zamanda, ehllaallp 

harplerinden beri IJHkta ODU• 

talmoe olan Fraoııı Hkerlerl 
ve Fransız cesareti y.,nf den 

blesedlımlştlr. Ateşin hAklmlnln 

beraberinde gfttftrdılğd ilmi 

heyetin oQfazo dı çok mClblm 
olmoıtor. 

Evet, Nıpolyon, ehramların 

granitleri Ozerlne imzasını al· 

maklı, yalnız ~ ceıorane bir 

askeri bateket yıpmıı değll; 

fakat Mıeır'da Frınııız oftfozo· 

no da rnaddi ve manni olarak 

teels etmletlr. 

Edirne 
gidecek 

- SON-

hapisanesine 
mahkftmlar 

Şehrimiz umumi hıpl11ne. 

sindeki mahkumlardan çiftçi 

olanlardan 27 klel; zlrHtlı mee· 
ğul olmak Ozere Edirne zlrat 

hıplsaneslne gönderileceklerdir. 

Bunların f lıleri adliye •ekAle· 

tlace lıteomltllr. 

Milletler (:emiyeti 
Y ahud ittifak 

4 ' 

Kanaatimize göre, M. Ede

nin ootko lngllterede elucrl· 

yeti trıkll eden : ve loglllz dıı 
slya1aaınıo milletler crmlyetl 
Ozeıloe fHlaomım lftzomooa 

kani olan halk tarafından tyl 
kırıı lao mamııtır, 

Hcrkee, bogcınkil dorumun 

çetinliğini ve gOçlOğtlod takdir 

eder. BlQ kimse. bir la~ı&o 

c,lor olmn tenkitler 1avurarak 

dıı bakaaımııun vaztfealol güç· 

leıtlrmek lıtemez 

Dessie De Artık ltalyan iş
galine Düşmek üzeredir 

-----------------------.. -----------------------1 m para tor, Yeni Bir Müdafaa Kuracaktır. Bir ItaJyaıı 
Kolu, Magdala üzerine Yürüyor. imparatorun Telsiı 
istasyonunu Da Almışlar. Cenup c:ephesi Hareketsizdir 

Bo notokla M. Edeo, yalmz 

oobeı gOndeoberl yGrOmfto ol · 
duğo yolo fzıb etmekle kal· 

mamıı. ayol zamanda kabine· 
nln bOtftn İoglUz dyHaaı için 

beslemekte olduğa dOıtıncelerl 

anlatmı~tır. 

Londra, 8 (A.A) -

Ajaoıı bildiriyor: 

Royter cepbeei hıkkındakl Habeş ha· Ogaden mıntakaaında eiitd..all 
berlerlnl ıeyrekleştlrecektlr. yağmurların yağdığı haber vP-• 

Ba dftştlnceler, ne lıçl par· 

tlıılnfo, ne de onan dışında 

bolonan mllyooların ddşftoce· 

lerloe oygon değildir. 

Bo, bizim M. Eden'den bek· 
ledlğlmlz dOıtınceler değildi. 

Eden, bu ııözlerlle mllletler 

cemiyeti devrinden önceki Torl 
zihniyetine, kendi tablrlle .. Bü 
tün tarihteki loglltz ıılyaeaaı
nın güttOğQ mak11da,, sıçra· 

mışllr. 

Mllletler cemiyeti ikinci· safı 
dOeOyor. Eden 'Jn şimdi biricik 

ehemmiyet verdiği meı'ele, 

mllletler cemiyeti paktına ye 
nldtn dokunacak bir hldleeye 

meydan vermemektir 
Oouo bir tıkım arkadaşları 

Is~. M. Makdooald'ın or~aoı 

tRrafıodan ltoa ~dllrlfğl vt>çhlle 

daha u~rlye giderek bo p11ktJD 
kavradığı eabıoıo rtauhılmısıoa 

lıtemlşlerdlr. 

Mtlleıler cemiyeti zayıf la · 

yıoca kollcktU emniyet ıılateml 

gertek manası ile zayıflar. 
Hftkômet. bogiln batı Anu 

paııodald milatacel dorumun 

dışındı bulooıo btitfta mes 

ulfyederden "llerlnl yıkamak 

dlleglndedlr. Ne yazık ki Hı· 
beşlstan mcıı'eleel de hanların 

araaındad1r. Çftnkft dıı bakanı 

bo mea'ele hakkında hiç ığzı · 

oı ıçmımıotır. 

Bonon da milletler cemi ye· 

tini konetlendlrmek için değil 

••Memleketin hıyati bir takım 

lhtlyıçlaraoı kareılamık için,. 
yapıldığı anlalılmııtır. 

M. Eden'ln "İngilterenhı ııını· 
rı Reodedlr., ıekllodekt Bald· 

,ın tekerlemeılnl beni mıedlğl 

•e bôylece dıı (bıkınhğı mı· 

kamını geçtl~I anlaşılıyor. 

BfttGn tarih içinde lnglllı 
ıııyıea ananesinin Ren'dekl 
Fransız sınırını korumak oldu· 

ğu yolanda ııôylenen sôılerl 

İmparator, memleketini yaban· 

cı bir lıtllAdaa eoo bir hamle ile 
kurtarmak için mevcod biltftn 

kuvvetlerini toplarken ltalyan 

lar cenuba doğra ilerleylşlerlne 

devam etmektedirler. 

Erllre membalarındın gel~n 

haberl,.re göre, ltalyan'lar ba 

Uerleylelerlnde imparator ordu· 
aanon bıkayaaındao baıka biç· 

bir mukavemetle karşılaçma 

mıktıdırlar. Söylendiğine göre, 

imparator yolu boyooc.a olan 

ltalyan .. otları DeHle'den tak· 

rlben 125 kllometff~ uzakta 
bolaomaktadırlar. Bo mıotakada 

bulunan btltOo Habeş knvvet· 

lerl geri çeklldlğloden ba şeb· 
rlo ltalyan'lat tarafından işgali 

muhakkak görblmektedlr. 
DeHle mıntakaaındıkl Habeş 

kuvvetlerinin başında bulunan 
vellıbd. imparatora mi114ki ol 

mık için şlmıle doğru yilrü 

mr.ktedlr. 
lmparaıor, maAlıip olao ordu 

baklyelerllo ıaze kuvvcılerl bir 
leştlrerek yeni bir müdafaa 
ordoııo teoktl etmeğe çılışa 

cakhr. 
Diğer bir İtalyan kolonun 

.Magdala Ozerloe yürüdükleri 

ıöyleamektedlr. İtalyan'lar ller· 

lemekte oldukları arazide mii · 

hlm miktarda levazım mftaade 

re etmektedirler. Bu levazım 

arH1Ddı Adla·Ababa ile moha· 
bere ve muhtelif mıntakalar· 

dakl knvvellerl idare etmek 

için imparatorun kollandığı 

çok .kovvetll bir telsiz lataııyo · 

oo mevcouor. Bo teııhııbn İtal· 
yan'ların eline geçmeıl şimal 

dinleyen ııayın aaylular, her 
halde Malboro ile Velllngtooo 

acı acı bıtırlımıelırdır. 

M. Ed~n 'in iyi tarih bilme 

dlği mea'ele değildir. Fakat 

onon tarihi eııaı tutarak mü 

dafaa ettiği elyıaa, eıkl düuyı 

doşaooetıne yaslanmakta, yeni 

dGeOotıılere uymamaktadır. 

O, milletler cemiyeti paktını 

kuvvetlendirmek meıı'eleıılnl tı· 

tal ihe komanda etmek \'e insaııııı kendi gemisini istediği hedefe yiırütebıl 
ıııcktir. Sağlam sinirler ınfıtlı.is hayat mücadelesinde muvaflakiyetin en iSı 
ıcnıinatıdır. Birıaenıılcylı sinirLcnııizi 

&romural .. ıcnoıı .. 
ılc l.u\· \ctlcııdi rinİ7, bıınıın müsekkin ve mukavvi tesiri her ıştr gıırıılııı, 
1 lıç hır zar.111 )Oktur ve alışıklık vermez. 

ıo " 20 komprimtyı hnı tGp. 
ltrdt tcıantltrdt rtçtlt ile sat•r. 

.... 
Krıoll A.-G., kimyevi maddeler fabrikal:rı.. Ludwigshafen-sJRhin. 

Tına gölOoe varmıt olen rHmektedlr. Bu yağmurl.arıo 
İtalyan kovvetlerl şimdi cem:ı · general Grazlaol'nln taarruzaou 

bl şarklden ve Debratabara doğ· geclkıtrmeal mobtemeldlr. 

ro yOrdmek.tedlrler. Sanıldığına İtalyan tayyatelerl bu arad• 
göre, bu kollar Deesle Ye Mag· Ra11 Naııtbuooo müetehkeOl 
dalla tızerlne yftrftyen . kuvvet· mevldlol şiddetli bir bom bar· 

lerle lltlaak temin etmek he · dıman altında bolondormık· 
def ini gtıtmektedlrler. tadır. 

Uzak şarkla vaziyet 

Sovyet, Mongolistan Ara· 
sındaki Paktın Mahiyeti. 

---------------
Karşılıklı Askeri Yardımda Buluna 
caklardır. Çin, Bunu Protesto Ett~ 

---=- ...-:aa::s;c: ~ ~~.,..._,.::ıı 

Atış talimleri ynpan Japon kı::.ları .. 
Moakon, 8 (Radyo) - Ga· Sne,retmektedlrler. Paktın metıı~ 

zeteler, Moogollatan ile Sovyet şudur; -·- - _/, 
yet Soeyıllat Cumurlyetlerl hft· 1 - UçQncQ (bir: devlelı 
kumetl araeında imzalanan kar· So•yet'lere veya Mongol'lıt• 
eılıklı yardım paktınm metnini tecavtlz ederse, iki taraf badi 

seyl tetkik ve derhal tedblrlet 
mamlyel bir tarafa bırakmakla ·~ 

dır. Bftluimetln en fazlı oğ· 

raetığı mea'eleolo bölGomez 

ıalho değil, Fransa ile Betçi· 

kıyı miidafaa etmek olduğa 

anlaşılıyor. 

Bir ittifaktan başka blrşey 

olmadığı anlaeılan yeni doru
mun eeHlıraoı, karşılıklı olırık 
iki tarafın genel kurmayları 

incellyeceklerdlr. 
M. Edr.n, bondao bir sulh 

tedbiri gibi bahsediyor. B~lbo· 
ki bu bir harp tedbirinden 

başka blrşey değildir. 

Tedaftıi btr kare.kterde oldu· 

ğo da söylenııe, ittifaklara karşı 

ittifaklar yıpıhr 'e bo karşı. 

bklı ittifaklar araıııodakl reka · 

bel barba yol açar. 

Doktor Dahon diyor ki: 
118enlm aldığım intiba şodor: 

lnglllz bOktimetl bir manevra 

yaparak milletler cemlyetlodeo 

uzaklaşmakta bir Fransıı logtılz 
ittifakına doğru yol almaktadır . ., 

Hakikat, bu kadar da :Jayıf 

değildir. Doktor, memlckeılo, 

böyle bir slyıaaya mozaharet 

etmlyece,.lol de 114 •e ediyor 

ve diyor ki: 
0 8114kla, istenen alyaaa açık 

tın açığa mllJetler cemiyeti 

nıııtaalle bir kollektlf emolyt>t 

teşklla'ı yap,lmasıdır . ., 
.Deyli Herald'dan· 

alaca ldardır. 
2 - ~kld tarf lardan blrlııt 

vaki tecavnz takdirinde, Sovye1 

Soayıllst hftkum"tl ile Moogol 
bftkumetl birbirlerine aııketl 
yırdım dı dahil olduğa halde 
her lllrlü mali yardımda bolO' 

nacaklardır. 

3 - Akld devletler şano dl 
gözönünde tolmoelardır ki; bl' 
rlncl ve ikinci maddelerde~!~ 
tahbOtlerl yerine K,S'tlrmek:nzert 

Sovyet veya l\fongol ıekerletfı 
yekdlğerinln arazisine glrere~ 

t il 
yardımda bolondnktan ve mele 

hallolondoktan eonra. 10 TeıJJ' 
muz tarihli muahede ile ıeebl' 
edilen hudutlar baki kalos'~ 
earetlle lutalarını dl~er tarıf•11 

arazisinden tabliye etmeğe ıııtC' 
bordorlar. 

Moııkova, 8 (Radyo) - çtıı 
h1lkiımetl, Sovyet·Mongol k•'; 
şılıklı yardım paktının akd111 

protedlo etmletlr. 

Almanlara bakılırsa 
harp bitmiş sayılabil:' 

Berllo. 8 (Radyo) - Beri ' ,. 
nrr Tıgblit gazeteel ltıly•o 1 

f erlerinden bahsederek ; ~ 
«letlkbalden haber -..,rOJe,. 

belki doğru olamaz; fakat 8 
beelııtan'daki vaziyet, a·b~ 
mokıumetlolo artık lmklll~' 
olduğano göstermekte; bu 

1 
bu harbın netlceıılol şloıdtclt 

dl'' tayin etmektedir . ., demekle 
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Aydın Mektubu Almanya'nın Muhtırasına Karşı Dünyanin Düze( .. 
Atça'_ya_~ir Rakış! mesi için Fransa'nın Ortaya Atttğ• Mühim Proje., 

Nahiyede Yeni Mekteh Bitivor. Çok D J l . s·I"hl K I I · ......... 8 . K , · · T k·ı· M h d l 
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V .. · , ev et erın ı a arını ontro çın ır omıtenın eş ı ı, ua e e ere 
Oze ır a ışına ar. , o·t"k d a· Ed·ı . V M l 1 l . T . . 1 . D ı a ay üşart ıayet ı mesı e a i ş erın anzımı çın e 

Bir Komisyon Vücuda Getirilmesi Teklif Olunuyor 

Atça belediye binası 
Aydın, (Hoeoei) - lzmlr"deo 1 oray ve parti bıeklnı Masta· 

NazllWye giderken son istasyon fı'yı takdirle anmığı bir bo.-ç 
Atça'dan geçenler, fetaeyonon eay.ımm. 

ız ötesi o de yaplBI )firen bOyftk Ateı zirai kredi kooperatifi 

bir mekteb binası görOrler. 20 emsalleri arasında ilk defa mo· 

bin liraya çıkacak olan bu dern bir yapı yaphran koope· 

mektebin yapısına bugilne ka· ratlftlr. 226 ortığı olan koope· 
dır onbeş bto liradan fazlı bir 

para harcanmıştır Bonon 3100 
llraeı vllAyet bildceelnden yar 

dım surettle verllmlo, ftııtn~cı 
Atçı balkı vermiş ve çalışarak 

ödemiştir. Çatıeı yapı'an mek 
tebio klremltlerlol Atça'lılar 

aralurında taksim ile temin 
t>dlyorlar. Kulan kıemınıo bu 
yıl bhlrilmP.el için ti hıldceeln 

den yardım ayrılacağına eftphe 
etmem, 

1 tasyoo yakinlndr mekteb 
JOksellrken Atça içinde de bir 
Çok eserin yapılmıatır. 

Atça urayuııo yfizde doksan 

tahakkuk ve tahell edilen 11,000 

ratlf tn 31530 lira tuhhftt, 
17807 lira tahell edilmiş ser. 

mayeal nrdır. ihtiyat sermayesi 

1815 Jlrıdır. ikrazlardan ılı· 

nan yüzde 10 mecburi tasar· 
ruf par881 14131 lirayı bul · 
muştur. 

22 O Vraya çıhn koopern · 
tH yapıeınao 1903 l!.eıııoı lda 

re heyeti almaktı oldukları 

lkramiyel~rden ödemişlerdir . 

Kalan 417 lirayı da bu suretle 

ödeyerek kurdukları, yOrüttük· 
Jerl, ilerlettikleri eıerlerlne bir 
de yapı armagan edeceklerdir. 

O. Beceri/; 

liralık bir bndceel vardır . Bo Hergamada 
büdce dahı ziyade kaı1abıoın 
imarına harcanılıyor. Geçen yıl Konferanslar. 
çok modro bir ~uray binası ya · Bergama (özel) - 1zmlr n. 
ptldı. Şimdi parti konağı yapı· yônkuroluoon kararı üzerine 

lacak. Belediye OnQnde bir 2 nleao 936 da Kınıkta avu· 

park yapılıyor, havozn bitiril kat Bılük tarafından tnkılAp 
mlı, etrafı çevriliyor. ve letlklAI mevzu•ı Ozerloe bir 

K1&1ba dışına kadar fenni konferans n llçeyön koral 

bir eekllde demir borolarlı ge başkanı Hamdi Arıkan tarafın· 
tlrllen anyon kasabaya dağıtıl- dan partinin hizmetleri hak-

m1&1 için bir depo yapılmak· kında ve Kemal Dağla tarafın · 

tıdır. Depodan eonra so pro· dan da gene bu mevzular etra 

Parie, 8 (Radyo) - M. Flıio · 
den Fransız plaoını bugün Uluı 

lar eoeyeteııi eekreterl M. A ve . 

ool' e vermiştir. 

Bu notıuıo ayolol Fransa

oıo Londra sefiri M. f'ofben 
vasıtaelle luglliz hrlclyeeloe de 

vermiştir. 

Fransı z plAoının muhteviyata 

bülıisa len ~onlardır: 
Fransa bilkumeıi, Al-

maoya'oın H.eo ıtatokoıuou boz· 

doğa anda, cezri hareketlere 

trşebbfts (derek muahedelere 

riayet lazumaou gOıterdl, fakat 

snlbü yeniden lhlAlden çekindiği 
için hadiseyi Uluılar soıyetesine 

tevdt etmlotlr. 
Martın onundan ondokozona 

kadar LokArno devletleri ara· 
eıoda mee' ele o in dostane halli 

çaresi aranmıotır. Almanya ho 

•.... ··~· kümetlnlo 19 marna verdiği moabedeılnln aıkeri lueımlarını 

cevap, hoknk mChnatı dava· dı tadil etmlttlr. Ayni saman· 
sını :yetil m111 Clzerlne koy· dı Ren meselesini meydanı 

moıtor. çıkarmıo ve bana mukabil bir 

Blçbtr devlet Almıoya'yı de Avrupa sulhu emniyeti oı 

tebdtd elmlı değildir. Hiçbir mıoe bir teklif yıpmıttır. Al· 

klmıe Almaoya'oın hukuk ve manya bOkumetl bu taabhtU· 
orrt-f lle oynawamıı ve oyna lerl kabul ~derken bunlardan 

mıkla dtğlldlr. Fakat aradığı· zarar görmeyeceğini bilmekte 
mı7., ancak muahede ve maki· idi . Akel takdirde imzadan lı 

vdelere riayet ve hürmeufr. tlnkif edecekti. Ren'in gayri 

Bu, dolayıatld Almarıya'nıo da aekrri mahiyette kalm111 bfttfto 
lehine bir talep ve dav adar. Avrupa için bir temloat idi. 

Beynelmilel mdn1&ebıtı hftı · Vlleonun ondôrt maddeel bo 
nft ıoretle idame için herıey· taahhaılerle tearuz teokll etmez. 

den evvel taahbOtlne ve moa· Lokaroo muahedeılne gelin 
hedelere harmet lbamdır. Al· ce bu mukavelenin lmsaıı za. 
manya gl_bl, hnea gitmediği bir mınındr Rur bınzeıı tabliye 

anda bir muahede •eya mad· edllmle •e Ren p .. :tı ile alt 

deyi red veyı lbtal doğru bir kadar değildi. Almanya hdku 

hareket olamaz. metl o zaman da kendi garp 

Almanya bcıkumetl, Ver11y hodutlınoın temini için bo 
--------=============------- muahedeyi keodlıl lbım gör· 

logiliz Gazetelerine Göre .,.!::::~. h6k6m•••·•· "·" 

Habeş Harbi.. 
sürdüğil yeni ahdi n1111rlyeler 

yaolıetır. Rendeki taziyet Al 

man hukuku hdkGmranlslol 
ihlal eden bir vaziyet dt-ğlldl. 

Ve bunlar bluabl imza edilir· 
ken dfteGoGltcek aok•ılardı. 

Almanyının battı bareketile bft 
tfto muabf'deleria mn'lyet ve 

l udelyf'tl sareılmıı olmaktadır, 

Bundıo böyle hrrbıngl bu gibi 

bir mecburiyet ve vnlyc:t kar 

01eındıt biıtfto tuhbüllerden Is 

tloktf mümkftn o'arak dem"k 
ılr. Bunun için muıbedt"lerln 

artık bir lıraf la dtğletlrllmeıl 

im• doları ortıdın kaldırıl mı 

lıdır. 

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

Fransa, zecri tedbirlere aleyhtardır. Habeşis· 
tan da harbı kaybediyor, gibidir .. 

Loodra 8 (Radyo) - logtllz gn.delerl Romadı loglllz eefl 
rlle M. Sovlç ınaıoda Adla Abıba ve Dlradava bombardımanı 

ihtimali üzerine vukua gelen mölakattın bahsetmektedirler. Ayol 

zamandı M. l\Jadaryagının Uoma'ya davttiodeo de ozon uzadı 
ya bıhseımekıedlrler. 

Lhlog Starodar: 
Fnoaa bOkümetf, zecri tedbirler aleyhine meylini göıtermlt 

tir. llıtıii M. Flaodeoln zecri tcdbhlerJn kaldırılmasını latlyece· 
ğl tahmin edilmektedir. M. Flındeo, en ıerl bir yol ile ltalyayı 

Avrupa mes'elelerlle alAkadır etaıt-ğe çalııacaktar. 

Deyll Telgraf: 

~on haberlere g~re Babee barbının Necışl tarafından idare 

edildiğine htıkmetmek lazımdır. Mareeal Bıdogllo, Desslye'ye 

nrdığı anda ltalyaoın cenup ve etmal kuvvetleri Adls·Ahıba'yı 

ealdaracaklar ve yağınurlardın evel mes'ele tamamen bitmiş 

olacaktır. Demektedir. 

••• 
Cenubi Amerika 

. Bu Oev•et Reisinin Sözil ile Zecri 
Tedbirleri · Kaldıracak Mı? 

Almıoya'nın yarın Danzlog, 

Memel ve Avostorya'nın ilhakı 

ve daha birçok şeyler Gıerlnde 

böyle mes'eleler ibdaı etmlye· 

ctğl ne mıhimdftr. 

jeeine göre kısabadı takılmat fınd11 birer söylev verllmleılr. Kho, [Ekftatör) (Radyo) - Ekuıtör comor reisi, İtalya ıefl· 

Almanyı'nın Lokarno mukı· 

veleıinln b111 ıhkAmından koı · 

kolanmaeı da doğnı değildir. 

ÇttokCl muaht'de mucibince 

"Hakem,. oııulCl kabul edil 

mittir. Ubey hakem mıhke· 

meılnl teklif ettiğimiz halde 

Almanya kabul etmedi n "'e· 

morandomunda yeni bir hakem 
mahkemeel teklif etmlotlr .• 

yapılacak, bonon için Hzım Kooferaoe •e ııöyl"•ler 300 rloe ve uluslar sosyetesine verdiği bir nota ile, zecri tedbirlere 
olan on bin lirayı oray bftdce· den fazla dinleyici ftzerlnde sureti letiraklnl izah etmlo, ve ltalya'nıo olmdl onaçler komitesi 

sinden yılları tıkelm edilerek sıcak lıgller uyandırmıştır. sulh davetine mftsbet cevap nrmlş olmaııı haeebile, bu tedbirin 

ödenecek. 1 N b E l 
1 

artık taldmlmaeı IGıumooa kani olduğunu zlkretmf11 n EtoatOr 
Bu işleri baıarmık için At ö etçi czane er bftkümetlnlo artık 16 ıncı maddesi mucibince zecrf tedbirler "-· 

çı'da bftkftmet, uray ve parti Bu akşam Kemeraltında BI· rarını g11yrl mer'i ıddettl~lal· btldlrmlttlr. 

el ele vermlelerdlr. BfttOn Atçı 141, Gilzelyalıda Gilzelyııılı, Tll Roma, 8 (Rıtlyo)- Ekoatör .hilkumetlnin zecri tedbirler aley· 

balkı kendllerlle beraberdir. klllkte Faik, Eşref paşada Eş bine nrdlğl kararın cenubi ' AmerSka'da derin akisler yıpıcağı 

Atçı kamunbıyı Muammerle refpao• eczaneleri açıktır. aolaşılmaktıdır. ........................................................ ~-~~~~ 

bir milnasebetle Fraoeız'ları 
hitaben: 

- Bizi İ:>o kadar gayri sa 
mimi farzedlyorsunuz demek? .. 
Biz perde ark1&ından çalışan 
insanlar değiliz; her işimiz ea 
rlbtlr ve açıktır. e gizli za 

hıta ne de gizli siyaset bilme· 

ylı. Parls'te birçok milletlere 

IDensup caeu&lat vardır; bun 
lırdın bir kısmının So,yet 

Rosya'ya mensubiyetini Hnmak 

doğru değildir, yanlış bir kana 

•ttır. Biz, faaliyetleri devletler 

•raııındı geçtmalzllk ve netice 

hibarlle harbe doğru eel husule 

getirmekten bıoka blrteye yara · 

lllıyan caıuılar aleyhine amın· 

] 
sız bir eektlde çalıomakta,uı. " 

Demiştir. Bu beyanatın res· 

miğ bf r mahiyeti de vardı! 

Fakat, bu sıralarda Veoson 

silah ve milhlmmat fabrlkala 

rında kovvttll bir grev, bir h· 

yan hareketi baelamıt ve bu 

hareketin "işçi hakkının mena· 

f llol mftdafaa" için olduğa 

.açıkça söylenmiş ve zaten de 
hareketin bu mahiyeti a~IUrdı. 

33 numaralı .casusun 
korkunç şebekesi 
Fransız mahkemeleri, evinde 

gizli tayyare plAnlarıoıo pek 
çoğu bulnoao tayyare mıklolıtl 

Tha'yı ığır Ct"Zllarla ce11lıo· 

dırmakta biran tereddad gös 

termedl. 
Jfraneız mukabil casuı teokl· 

IAtı, yani "İkinci Baro,. I. S. 

~9 Nlepor sistemi tayyarelerin 
plılolannı Sovyet'lere eatmıı 

olan Modlok lıımlode bir c•ıoıu 
da yıkalımığa movaf fak ol· 

moetur. . 
Son zamanlar caeoslok oaa 

ceralar. ve dıvalıra araaıoda 

•·33 numarala CHoe,, ve ı,ebe 
kesi tarihi btr mahiyet arzeder. 

Bu şebeke ve teeekkftldn bir 

adı dı "Berkoviç . Makoviç • 
Svlç,, tir. Bo teoekktUan ba· 
oında Amertka~h Svlç . Gordon 
vardı. 

Bir Fransız slyaei' zabıta me· 

muro ba teıekkal hakkındı: 

- Senelerce ve blnblr zor· 

lok içinde tıklbettlğlmlz bu 

tf'şekkCU, mahud "Fanıom•ıı 

çetesi kadar esrarengiz, ele geç 

mez bir çetedir; her iki çetenin 

mileterek ıj.n• Stroll'dlr. 
Demiştir. 

Fracıız zabıtaıı tarafındın 

eiddetle taklbedllmekte olan 
bu Sır o il 193 L seof!&f teorini · 

11nlslnde Ombrl alleııtnln nez 
dine "Lelka., fotogral makine· 

sinin bir k11mını getlrmlıtt. Bu 
makine ile Franıız barb ııana 

yllnde müıtabdem bulunan 

ohrlntl'nln şebekeye Yerdiği n · 

ıılkalarıo kopyelerl alınacaktı . 

Şebekenin reisi Svlç, Fnosız 

mukabil caeoı teıkllita tarafın· 

dan t\)vklf edilince, oturduğu 

o'el dılreelnde tıbarrlyıt ya· 
pılmıo, bu ıayede kimlerin ça· 
lıotığı ve bo buıoıta .ne kadar 

para nrlldlğl de teeblt edil· 

mittir. Şayanı dikkat olan elbet, 

bu nılkalardakl lılmler içinde 

Almanya davasının zayıf ol· 
doğana blldl~I için Ubey mab 
kemeelne gltmeğl reddetmlıtlr. 

Vasiyetin nezaket ve veba · 

metl h11eblle Fransız ve Bel 

çlka htıkumetlerl Ren itini 

eulhen ve möliylaı bir ılyaeet 

-------------- - -· 
earlb, tevllslz bir t.lm olmaeı 

idi; bu lılm de Obrlmtln lemi 

idi 

1886 da neoredllmlo ve cı· 

·ıaslağa mGteılllk c>lan Franıız 
kanonu, bir casusun lemini ve· 

ren ve r.aıuıon totulmaıını te· 
mln edenlerin affedilmeleri it · 
zımdır! 

K.aaouoa bu çok earlh mıd· 

d t ıi mucibince Svlç ve zevcesi 
hakkındı ademi meı'ollyet ka· 

rarı verilmiştir. 

fakat, Ombrl de bu Lanun · 

dan istifade etmek için Suoll· 
oto caıuıı olduğunu ve nerede 

bnlundoğano bıber verdi. F•· 

kat bu defa ba tedbir movaf. 
faklyet temin edemedi; çClnkil 

Stroll "Fantoma" çeteılle olaa 

ıltkaııı h11ablle telklf edllmlt 

balaouyordu. 

- Şonu Var -

ile teniyeyl kabul edehllfdc.-ı:lt 

Fakat Almanya, . fevri bir b~, 
reket ile meıı•eıeyl kradl ke~ 
dllerlne halle kalkıtmıtlardu. 

Lokarno devlı ıle:I, ıarııla" 

itimadı yeniden teılı lçln I°"· 
beden meealyl 11rfetmfşler, vo 

Bullo'e de tf'kllfatta bulua· 
motlırdır. 

Beynelmilel bir mahiyeti olıa 
Ren dava11oa Almaoyı'oın 1 
marttaki teoavOzl barf'ketloe 

ra~meo milaakere ile d•ha mQ· 

llylm bir ıafhıya sokmak müm· 
kClo idi. Bonı mukabil Almıo· 

yı, tekliflerlmlıl reddetmiıtlr, 

Yeni bitaraf mıntıka teoklllnl 

cevapsız bırıkmııtır. 

Ren'c.iekl 11kert mı.biyeli 

haiz teokllAt hakkında da ıG· 

ktit etmiştir. Tayyare ve tıbki 

mat bıkkındı da ayol ıcıkut 

hükftm eftrmGetftr. 

Bfttftn bo hareketin ve hl· 
dlıeler, Almaoyaoın 7 mart 

emri vaktini değletlrmek lııte· 

medlğlnl göstermio ve Almın· 

yanın bAla ulaslar ıoıyeteıloe 

muvafakat etmfe görftnmemek· 

tedlr. Fakat yeni bir plio tek· 
lifl ile noktal nazarımızı bakla 
görmQşlerdlr. 

Almanya hftkumf'tl bize 
A vrrıpa namına bir plı'io ver· 

mloılr: Frama hOkumetl ba 

cihete IAzımgt>lr.n ehemmiyeti 

vermiştir. Almıoyı:ı'oıo emol 

yrtl lef, bizce de düş(lnftlrct-k 

bir meı'dedlr, fakat Almanya 

hGkumetlnln eski mo•hedelerl 
ayıklar altına aldığı en ııradı 

htlkbal için yıpılıcak mokave · 
lelere lıtload lmkAoını eöre· 

meyoroz. Almınya'oın emniyeti 

için yıpıcağı tahkimat nokta· 

ıındı, mftıterek mesai e111ına 

ehemmiyet vermemektedir. Milı. 

terek me11lye mukabil. yalnız 

baıına zayıf gördGğD bir tarafa 

letedlğlnl kabul ettirmek ıa 
zamanda en tehllkell bir ıılya· 

settir. 19 L4 te Belçlka'ya ya. 

pılan muamele benftr. unntul· 

mamıotar. 

-Almanya'nın oark, cenaba 
oarki, şarkı olmıli hudadları 

bak.kında umumi ee11lardın 

hariç teklif leİI de yersizdir. 

Bu da gOsteriyor ki Almınya 

mftoterck me11I n mueterek 

emniyeti ancak kendt DHI· 

rlyeslne göre anlamıktıdtr. Tek 

taraflı anlaşmalardan bahıedll· 

mekle beraber lnbat verilme· 

mektedlr. 1928 Parls uzlıemı· 
ıında uluslar sosyetul erkioı 

araıında bft gibi paktların •kdl 

kıbol edllmlotlr. Emniyet bab· 

ılnde muahedeler umomi ol
malıdır. Halbuki ~Umınya hCl· 
kumetl, ıon Memorandomooda 

Sovyet Rusya'ya hiçbir ullaı 

mada mevki 'fermt.mlştlr. 

Fr1nsı, en geoit şekli ile 
hfttftn de'fletlerle ozlaomı ek· 
dine hazırdır. 

Almanya hClk.ümeti Uloılat 

soıyeteılne girmek niyetinde 
olduğunu blldlrmlollr. 1''akat 7 

Mart hareketi ônGmClsde olduk· 

çı, bu karardan da memnuna 

olacak vasiyette değiliz; Alman 
ya bCltGn taahbCltlerlne riayet 

edeceğini temin ettiği anda ba 

tekliften memnun olabllecektlr. 

Almanya'aın Uluılar ıoıye· 

te1lne girmek lıtemeal bir mea· 

- Sonu 7 inci sahiJede -
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ht ı t Eşrefpaşa'daki Toplantıdan evvel ... 

enıze os _ ıze . arşı a · Hadise Nasıl Oldu Dail y T~Jgra{ G~zetesi· 
kan Harbini Nasıl Açtı? ouıgurca·~.·.r.uğt • Bı·r Makalesı· 

Venaıe os bo fevka14de ka 
l>lne lçtlmaıoda, Bılkanlar n 
omumf alyad vaztyettnt izah 
f!ttl, nihayet Bulgarhtıo'ıo soa· 
llnl de ileri sftrdfi. 

- Bu suale kısa bir zamanda 
cevab vermek lazımdır! Dedi. 

Tarihi karar 
Bu içtimada hazır bulunan 

M. Mlhalakopoloe, kendisine 

en yakın bir Hta yazdıiı bir 
mektupta diyor ki: 

"Bulgarletan ile aramızda bir 
mukavele nrdır; Balgarlıten'ın 

glrlıeceğl ve diğer bazı Balkan 
devletlerlnln de lştlrık edeceği 

bir harbdeo, Yunanlstan'an ha · 
rJç kalması hl çblr veçhfle doğra 
olmıyacaktı. Yonınlstan'ın, Bol· 
garlstan'ın sualine mftabet ce· 
vah vermeel zaruri idi. COnktı 

bundan sonra, Yunan haku 
metinin mokneleler altına ata· 
cığı lmzaa•na hiçbir taraf hl· 
mıt etmlyecektl. Bandın beeka, 

Oamanlı bük<imetloe karşı Sır· 

binan, Karadağ ve Bolgarlııta · 

nın lllo edecegt harbe kareı 

ılvaaeten ıeylrcl kalmamıza im· 
klu yoktur. ÇünkO, bu iiç 
Balkan devleti, harpte galebe 
çalarlareı, Balkanları baştan 

bata aralarında takıılm edecek· 
ler ve bittabi harbe kareıdan 

ıeylrcl kalmıı olan Yonanlatan'a 
hieııe vermlyeceklerdl. Oamanh 

bakumetlnl mağlup etmle bit 
ittifaka, Yunınleten'ın yalnız 

baıına barh Ula ederek tabli 
•r. tarihi hakları almaaına da 
gene lmkAo yoktur. 

>Yunan milletinin hedefine 
nrmaın için Balkan devletleri 

ile birlik m6şterek dftemana 
kareı harb etmesi elzemdir.,. -ANADOLU ___ , ___ _ 

Güıılftk Siyeıel Gazete 

Sahip ve Beoyazgam 
Haydar Rtıodtı ÔKTEM 

Umumi oeıriyat Te yazı itleri 
mildürll: Hamdi Niizhet 

fdarehaneai: 
İ&mir İkinci Beyler eokağı 

C. Balk Partiıi binan içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylı~ 500 kuruotur. 
Y abeucı memleketler için eeuelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. -Gdnft geçmio nihhalar 25 kuruttur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bulgar hDkumetinio Bahıili'den istediği 

şeylerin kabulo imka:nsııdı, 
••• 

Bir de akıl µet ooy 
nellmı . 

Barba Osmanlı hGktlmetl ka · 
zanırs•, 

olıblllr? 
bonon neticeleri ne 

L arh, eo ziyade Bul~ar n 
Osmanlı hudutlarında ılddetle 

olacak ve merkes ııklet bo iki 
ordunun çarpıştığı · aahalarda 
bulunacaktır. Bo pek tabiidir; 
aekert bir zarurettir. Çftnka 
Oıımanla hllktlmetl htaobul'o 
tehlikeye maruı bırakamaz; bu 
ıebebln yanında, bir de Bul. 
ger hududuna 11frer tahıldlnfa 

Osmınh hakt\metl için her 
yerde kolay olmHı sebebi var. 
dır .• 

Osmanlı hftktlmetialn Sır· 

bletıo, Karadajt ve Yunan hn· 

dotlarındald ıkerl azdn; ayni 
zamanda boralara ıevklyat da 
~Qç ve dikkate muhtaçtır. Bil· 
hHH Yunan hodotlarındakl 

Osmanlı kuvntlerl ancık .ıoooo 
kfştden ibarettir. Belbakt Yo· 
nan hOktlmetl bodotlarıoa ko 
layca 80,000 asker ıevkede · 

bfllr. 
Oemanlı ordoao, Balkan dev · 

letlerl ile barba glrdf ~I andı, 

ilk olarak Bolgarlstanı mığhlb 
etmeğe çılıeacaktır. Bundan 
ıonra, ehemmlyf!tlne ve Hiza· 
mana gôre diğer hudutlara ha· 
bcaktır. Ağlebl lhtlmal, Bol· 
garletandıo ıonra Yuoınlııan'a 

taarruza geçtcektlr. 
Fakat, Bulgar ordusu Oıı · 

manh ordaııo tarafından mığ· 

lüp edlllrre, ikinci bir vaziyet 
hldlı olacaktır. Çuhk Raıyaıı 
Bolgar topraklarının Tcırk as · 

kerl çizmesi altındı kalmaaını 

kat'lyyen mOıade etmlyecektlr. 
1897 de olduğa gibi Balkan 

hırlatlyan devletleri namına 

ıly11i veya filli ıurette teteb· 
bGıatta bulunacaktır. 

Ruıya'nın mtıdahaleıl, Bal· 
kan dnaeını en had eaf b11ına 
aevk edtcektlr. BayGk devlet· 
ler harekete ceçecekler, Oa · 
manh ordnıunu durdurac.klar· 
ve ağlebl ihtimal, 1897 de ol· 

duğu gibi Balkln hırlıtlyanları 
mea'eleıl Oım1Dlı htıkumeılnfn 

Balkanlardaki hAklmlyetlne ol· 
bayet .ermek ıarettle h•llede· 
celderdlr. 

1897 de, Oımanh orduıa, 

Yanan orduıono tımamea 

mığltlp etmle, Atlna'ya girmesi 
bir gtın mes'eleal olmuetu. Do 
harp, miralay Vaaoı kaman· 
daeı altında Glrld'e bir fırka 
Yunan aıkerloln ıevkl berine 
yani Glrld'ln O.manlı hDkd· 
metl ldareel ahında kalmaaaoı 

tem n lçla ilan edllmlı idi. 
Buna ıaumen dOvell moı11ıııma 
hem Oamınla orduaunu Y onan 
topraklarından gen çekllmeAe 
icbar etaılı, hem de Glrld da· 
nıını Oımanhlar Kleyblne hal 
etmletl. 

- Sonu Var -

Uabeş-Italya 
- Baştaraffi llçüncü sahifede -

- Ey kardeı, df:di; hadi biz 
birbirimize merhaba dedik, ıelAm· 
laıtık. Ya niçin ıu hayvancıklarda 

birbirinin yanına geldiler; ağız 

ağıza burun lturnoe verdiler. Bi· 
aim gibi onlar de selamleotılar mı 
dereio? 

Birinci eıekli büyük baııoı 

ııağa ıola doğru salladı. 

- Senin haberin yok mudur 
kerdeı? Dedi; 

- Neden? 
- Birbirine reet gelen her eıe· 

gin bu gidi mülikatıodan. 
- Hayır. 

_. Dur öyle İle, eolatayım sa• 
na. Binlerce yıl önce dünya eoek· 
leri bir yerde toplaomıılar; hafta· 
larca ıüren büyük bir kongre k.ur• 
moıtardı. Bu kongteyo her yerden 
milyonlarca C§ek iştirak etti. Kon· 
grede kouuoulan menular ıuolardı: 
1ueanlerdan çektikleri ezayı, cefayı. 
ihmali, hakareti, zulmü, itisafı, 

velhasıl bütün kötülükleri baotan 
baıa eayıp dökmek, içlerinden en 
akıllı bir eoek ıeçerek Allaha mu· 
rahhea göndermek ve, ioeaolan 
ona tik.ayet etmek; ondan adalet 
ve merhamet dilemek; bu ıoretle 
Zülcelilin yardımına nail olmak. 

Muubbae seçildi. Seçilen mu· 
rehhas büyfık bir törenle Allahın 
yoluna kadar teoyi edildi. Fakat 
günler geçti. Aylar geçti. Yıllar, 

hatti aıırlar geçti. Murahhastan 
hiçbir haber tınmadı. Allehtan da 
hiçbir ıeı duyulmadı. Onun için 
nerede bir eıek diğer bir eoeğe 
rut gelirae bunlar hemen dururlar; 
kulak ku lığa verirler ve arelann• 
da aoruourlar: • 

- Eşek kardeo, Allaha gön• 
derdiğimiz elçiden bir haber ver mı? 

- Hayır eoek kardeı, hiç 
beher yok. Sende bir ~aber var mı? . . . . . . 

İhtiyar doıtunuz ıon kelime• 
leri ıö1lerken çok bedbinllfmifti. 

- Zavallı Bebeo'liler! Dediği• 
ni gilçlükle iıitebildim. 

Aynhrken de yilzilme bakıyor 
ve ıonlan tekrarlıyordu: 

- Kuvvet daima kuvvet! Ne. 
red~ oluna oleuo hallı bulmak, 
hakkı kavoımak için daimı kuv. 
vete, daime kuvvetlenmiye koımeh 
ve Ofla aanlmalı .. 

Baımahaueli erkadaııma teıek· 

kftr ettim.. Y eoındao uza)daoırkeu 

hakikaten eeviniyordum. Neııl ae• 
vinmiyeyim.. Üıtat hute iken gene 
6ıtatle bir miilikat yepmıotım; 

huluı yazı11a kalmamıotım, 

KATYA 
imparator, lcab eden tedbirleri 

nelden lttlbaı etmlotl. Elin· 
deki anıhtar, taraMdan Elfseyt 
girmek lmkAnıaı .eriyordu. 

Çar •e Katya, iki ıllthh Ye 

heykel gibi ee11ls •e bareketıhı 
duran kauk t111fından muba· 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-:J9-
iri, lakıt eerarenglz tavırlı, 

geniş bir mantoya ıarılmıı bir 
erkek peyda oldu. Genç kadı · 

nın da bol dantelAlı elblıelerl 

içinde glslenmek istediği •el · 
ktrdı. itlaf birden bahçeye 

daldılar, kapı tekrar kapındı. 

Arabacı da tekrar yerine 
oturdu. 

Gelen Katyı, ıarayın kaçak 
bıbçe kıpı11nda gôrftlen de 

Alek11odr idi. 
- Katyıc•ğım, eenelz geçen 

ına baaa ne kadar osoo, la · 

hammala gayri kabil görftnda, 
bilsen .. 

Dedi. Sırtındaki mantonun 
ayakları ahına daetDğGne bak· 

mıyarık Kıtyanıo öntlnde dlı 
çöktft. 

Kokulu çiçekler, galler, ya· 
ıemlnler, gecenin gDzellfğl iki 
ıtııkı, Ellze bıbçeılnln görme· 
lerden bir eabne daha yarat· 
mııta. 

Uzakta, her tarafı c11aılarla 

dola oldugona oftpbe olmıyan 

urayın •t•ldarı gGrGatlyorda. 

f11a olanıo bir yeraltı pasa· 
jından geçtiler. 

Man ealono bot, fıkat kasıl 

elblııelf kazaklar tarafındın hl· 
tfelk odalardan muhafaza edil· 
mekte idi. 

Kıtya, eli İmparatorun elin· 
de oldoğo halde yDslerce mum· 
lu bftyftk H lüks hlzelerle 
teınlr edllmlı birçok 11lonlar· 
dan geçti. 

Gizli bir merdlnaden İmpa 
torun t11nlet dalreılne geçti 
ler, boradan İmperatora taJııls 
edllmlt ıalona girdiler. Aleka 
HDdır K.atya'yı, Vaterlo bar· 

sahibi ve arkııda~ları o 1 n 
hakkında dava edildi. 

Bogan çıkan 11y•n ıazetent · Bilhas8a Fransa ile lngiltere arasındaki ger• 
•lo 8 ·4· 936 tarih ve 6490 ginliğin artması ihtimali var! 
eaya11nın GçQncO eahlfeılnfn hl· ... - .-. ---
rlnci ıfttununda "Dövetek ılllh Londra, 8 (A.A) - Deyll lirik etmlyecektlr. Eden, bllıl· 
atmıılar,. baehğı ahında beni de Telgraf, bugftn Cenevre'de baı kls kendi f titrinde Hrar eyli· 
Bolgurca çiftliği mtııteclrl ea. tayın mazakerelerden babeeder· yecektlr. Eden'lo t lkrine göre, 

ıeyfn L4pl Ye arkadaıl•rlle ıar· ken diyor ki ı sulhu temin edecek tekllf ler 
hoe olarak kavga ettlAlmlz ve ltalya, 13 ler komlteelnde hakkında Alman'a ile genh 
ıll6h atıldığı yazılıdır. asa değildir. Fakat muhakkak mfloakaıalar açılabllecek bir 

Doğruyu ve doğruluğu ıeven olan blreey varaa Muuollnl'nln zamana varmak Oıere gayret• 

gHetenlz" bu işin do~roıunu mOmeıslll Baron Alolzl'nln ga· lerde devam olunm111 IAıımdır. 

yazıyorum. öylece dazeıtıve•· yet geaı, mıkyaeıa dınıenece · Bir Facianın 
menlzl yalvarmm. ğldlr. lnglhere ve Fran11, ltal· 

Ben; eeaıen Eerefpııı'hyım. ya'nıo Habetlıtan'dıkl ileri ha· M uhasehesi 
Üç ıene evvel Bulgurca'ya git· reketloe nihayet nrmeğe hazır 

ı ı d ğ Lı d 20 bin kişi Evsiz, ıfm. Bolgurca'oın o zangfo top o op o ma • ıoı ıoraca-. ar ı:. 

ıaklırında çalışmağa baılıdım. Ayni zamanda fonu da ltılya · 450 ölll, 1800 
TtUOn mıhıollerlnf aldıL. BI· ya anlatacaklardır ki mohaae· l .. yara ı var. 
llrelnlz kl tattın Ozcrlne tık mala nihayet verilmesi takdl· 
plyuayı açmak menimin çok rinde ltalya'ya karoı alınan 
mahlm meıı'eleıl olur. Ben zeeri tedbirler kaldmlabllecek· 
klmıeye borçlu olmadığım Ye tir. ÔoOmOzdekl gftnler esna· 
klmıeden korkum olmadtğı için ııoda Cenevre'de çok nazik hı· 
gerek kendim ve gerekse arka va eseceği Hnılmakıadır. Bil· 

daılarım ıerb.,8t hareket ettik. hHH İngiltere Ue Frao11 aıe · 
Benim bu hareketim her ne· sındald gerg•nıtğtn artm11ına 
denııe Haııeylo LApl'nln hoşuna mani olmak çok gOç olacaktır. 
gitmedi. Geçen aene Bulgorc•· Franaa'nıo ltalyı'ya ve İtalya· 
da kahvehanede kalabalık oto· nı..ı hatalarma breı dıha uz 
rnrken BOeeyln Lapl'nln ıkra· layıeı vaziyet almakta bulunma· 
b11ındao blrlııi eııi olarak bana sından gayri iki memleket ara· 
tabancaeını çekti ve tetiği çe· 11ada ıulh plAoı meseleııl hak· 
keceğl zaman elinden tabanca · kında f lklr tezatları çıkmaması 
eını aldım, dava bile ettim. kabil değlldlr. Eden, FraDH· 

6 ·4· 9:-\6 pazarteal gftnft nın uzlaşma zamanının geçtiği 
akşımı fzmlr'Jn taDlnmış ve te · hakkındaki noktal naurına le· 

mlz tftccarlarındın ve 1e•m•e· 1 Borsa da 1 
rinl ait olduğu makama blldl· 

receğlm dört, bee arkadae otot· •-------------
·dok. Ben zaten Qç kadehten Üzüm satı~ları: 
fazla rakı içmem. Biz orada Ç. Alıcı K. S. 
otururken Bftaeyln [ipi ve 41 F. Solaıl l l 25 
Kerim de geldiler. 12 Ş. Rlza halef. 12 

K. S. 
12 75 
12 

Atlanta {Şlmıll Amerika) 8 
(Rıdy~) - Şimdiye kadar ka· 
ııırgalar neticesinde ölenlerin 
eayııı 450 dlr. Bunların ceael· 
lerl an kaz altından çı .. arılmııtsr. 

J 800 yaralı vardır. Jorjfya hCl· 
ktimetlnln şlmalladeld nehirler 
ıaımıe, 20,000 kiti evılz kal· 

M. Markoni-
nin Tecrübeleri 
Yeni araştırmaları hak· 
kında izahat veriyor .• 

Roma, 8 (Rıdyo) - Ayan· 
dan M. Markool, Lnore façlıta 
gazetesine nrdlgl beyanatla ııon 
icatlarından bahııetmle: 

- Kıea mevceler dzerlode 
tabarrlyatım iyi neticeler nr· 
mektedlr. Mikrofonlara gelince: 
250 den 290 derece .. lne çıka· 

rılmııtır. Bo terakkide beıerlyet 
için mOfid neticeler verecektir. 

Saat on buçuğa doğru göa· 6 S. Emin l l 7 5 11 75 Televizyon cihetinden de çok 
terilen arzu ftzerlne bıeka bir 59 Bugftnkft eatıe terakldler elde etmekteyim. 
gazinoya gittik. Bee oo d11klka 503212 Danktl yekun "la1ılllz efkarı omomlyeal 

kartııındı Habee meı'elesl hak· 
kında radyo ile IHhat •ermek 
hakkındaki talebime ıöı htırrl· 
yetinin mildaf li olduğun o iddia 

ıooıa Hftıeyln L4pt, Kerlm'ln 503271 Umum " 
btlvlyetl bence malum olan n 
gazetede Ali oğlu Halil diye 
yHılı olan arkadaılle bu gazi
noya da geldiklerini gclrdOm. 
Saat on birde biz kalktık, ben 
bir tıabaya binerek Eşrefpıea'ya 

gidiyordum. Arkamdan bir oto 
mobil geldiğini gclrdGm. Çabuk 
gtımeal lbımgelen bu otomobil 
beni geçmedi. Eırefpaea'ya H· 

iıoca Ahmed Mualkacınan kah· 

vehaneılne girerek bir kahve 
içmek lııtedlm. Ben kabveha· 
nenin kapııına varır varmH 

arkadan gelen otomobil dur· 
muı n içinden çıkan Bfteeyln 
Upl, Kerim, Balll tabanc.la· 
ıanı çekerek azerlme hocam 
ettiler. 

Gerek bana ve gerekse ga 
ralttl Ozerlae oraya gelen halk· 

bından ıonra Nepol1on'un ise· 
rinde lıtlrabat ettiği eealonga 
.Katya'yı oturttu. 

Katya: 

- Nıpolyon Roıı dGemını 
idi, onu hiç ıevmem! Dedi. 

Imparato\' gtıldft Ye genç kı 
ıın yanıaa oturdu. Alekııandr 
heyecandan titriyordu. ·Genç 
kıza aek 

0

ve lhtlr11la bakarak : 

- Kateıln, ıeola aükllton 
beni korkuttu, mektubuma ne 
den ce'8p vermedin? Diye 
ıordu. 

- Fakat.. Kendime geldim, 
bo cenp değil midir? 

- Ah.. Anlıyamazaın, bil 
mezeln.. Benlın fc;ln ne kadar 
kıymetli olduğuırn bllervezslo. 
Seni elden kaçıracağım diye 
~ork11yorom. 

- Neden korkuyoreanoz ... 
Bea artık elsin değil miyim? 

Zeytinyağı satışları: 

Kilo Ahcı K. S. K. S. 
29022 kilo M. alacı 24 33 

(Eekl ıatıe) 
Zahire sat~ları: 

. eden luglltere bGktimetl lata· 
fından reddedllmletit.,. Demletlr. 

Ç. Claei K. S. K. s. GOya bazı 
ıaso Bo~day 6 7 s 

28 l P. çekirdek 3 25 
6779 ki. ko. de. 58 

7 75 Habeş kuvvet· 
3 50 

ss leri teslim olmuelar .. 
475 8. pamuk 41 25 42 Roma, 8 (Radyo) - DeNle 

yolunda eaktn Gılaa ve diğer 
tan hazılarının Ozerlne mOte· bir kabile dıha Necışl aleyhine 
addft deralar attılar. Karakola lıyau Ye Babee aıkerlerlne bil· 
n genel eavamıolığı mOracaat 
ettim. Tahkikatın bu iddiamı 
teyld edeceği ınpheılzdfr. Say· 
gılaıımı euoarım. 

Eerefpap: ikinci Sftley· 
maniye mahalleıl Yenlte 
birli ıokak No. 27 Meh· 

met oğlu İbrahim 

- Fakat enen, her eeydea 
korkar. 

- Adım ıende. Sen beni 
muhafıza asolana bildikten 

ıow•• beni ıenden kim alabl 
lir? Kim aymr? Yeter ki ıen 
beni sef, beni lıte!. 

- 1ı1tlyorom, ıevlyorum. Hem 
de delicesine. 

Arzu ve ihtiras ile ıouranu 
kaybetmlı bir adam gibi, Alek· 
ııandr genç Kıtya'yı ıoymiğa 
çaheıyordu. 

Katerln, lmparaıoron heyecan 
ile yaptı~• yanlıe hueketlere 
galdO, ve : 

- Vık•ıt bOyilk bir lmpaı•· 

torıınn, fakiıt çok actml ve iş 

bilmez bir fam dö ıambreın! 

dedi ve saçlarını aıkan mavi 
kurdelAyı çekip aldı, ıonra : 

- Bırak allıh •ıkına . lltn 
kendim soyunurum. Dedi. 

cam etmişlerdir. 
Gondar'da . birçok rO'Jea Ital· 

yan askeri kunetlerlae iltica 

etmlelerdlr. 
Batan cephelerde aekeri ha· 

reket devam etmekte ve Ital· 
yın'lar mfttemadlyen 1lerl4'mek· 
tedlrler. 

Ve.. Eııatlri bir eahne yaratır 

bibi, aeri, euh bir eekllde ıo· 

yunmığa bıtladı . 

Elfze earayının bGyftk saati 
tatlı bir ahenkle oo ikiyi çaldı. 

Tam gece yarııı .. 

Kaıerln : 
- Allıha ısmarladık, ıenln 

gece perin artık ~gitmek mec· 

borlyetlndedlr. Bu akeamlık 
bo kadar . Dedi. 

- Ruhum.. Meleğim, benllD 
mui ıeytaoım! BogQo beol 
cidden ihya ettin. Dan, cllü111· 
den heoQz kurtolmue bir adalD 
olduğum için ebına acıdığına, 

bu ıebeple hına teellm olduğu
na &ıtlkmedlyordom. UugGn ar· 
tık beni ıevdlğlne tamamen 
inandım. Hemen allab 1enl ban• 
ıev~e olarak nulp etıln. 

- Sonu var -

'• 
)O 

J 
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Almanya'nın l\luhtırasına Karşı Düııyanın Düzel
tnesi için Fransa'oın Ortaya Attığı Mühim Proje •. "'-

••••• - Başı 5 inci sahifede -
1•ıt 'fe paurhk mokablll ola· 
)or; ç6nk6, ıoayeteye gtrdl~I 
ı1111ın, mGılemlekttını lıtemek 
bıkkını hala olmak eartını ileri 
•Gr111a1ttlr. Ra meı ele banan 
•~hı dikkate lt7ıktır. 

Almanya. bakam oıalClnl 
deAlıtlrmeğe çahııyor. Etaı hl· 
bırtıe Lthe7de• aa1klaııyor; 
Cdake harada haklıabk ı6bat 
balıcakıır. 

Almanya, ıllthlann tahdldt 
bahtınde, miktar •e keyf lyet· 
le11 bah1eımemekte, mtlphem 

bir ifade ile eaaı itibarile ne ka· 
hal ae tenlye edUmlt tekiller· 
dea bahletmekte n kontrol 
bthttne hiç yal:lıımımıkıadır. 
Almanya'nın harbı mClmkCln 

lllertcıbe ln11nlleıtlrmek lııedlğl 
16r616yor; Fraa.. hClkdmetl, 
U111ami n mGtterek meNI tekli 
ile ba meıelenla hallini kabal 
et111ektedlr. lrfahnlk palar hık· 
kında eaaaen almlar 101yete1I 
llllaakında ktf 1 bGkGmler tar· 
dır. Fıbt hlalm btedlAlmls, 
bQ ahktmı dlnlemlyeeek olan· 
lara karı•. mClteeHlse k1rıı 
lllGtterek bir h1rekettlr. 

Almanya, FranN · Almanya 
1llG11uebtılerlnln ıılthını kabul 
ediyor; Frtaıa ba noktayı b6· 
Jtlk bir memnuniyetle kıbal 
eder 'fe herhangi bir me1'ele 
8-ertade Almanya ile icabında 
dotradan dotraya mlukereye 
hasardır. Fran• ayni umaada 
lllllletler aruında lllthların kal· 
clırılmıeını da kıbal eclebJUr. 

MD1bedelere Ndakat e ... 
1'-Dla a maıl6ptar; fakat lak 
"•1111k te bulmak lela k••· • • et lttlmallnl 11rılıra bılla 
111tlllak later. Ba mee'elelerln 
detletler aruanda maıUhane 
Yollarla halll mGmklndlr. 

Salbua mahaf1auında her 
de'flet ayni hllllyatle hareket 
eııneUdlr. Herhangi bir dnlet 
•kbaa eteal kendi batını yıp· 
lllıınıbdır. 

FrnN hClkAmetl ba meı'e · 
leleri Nrlh •e ıemla olarak 
•rıetmektecllr. Almanya hlkd· 
"1etf bana takdir edene yeni 
btr ıtaıa •lcade ıeılrmek 
lllCbnktn olar. Maaleeef, Al· 
llla11yanıa noktal auaıı ba 
lıaıa11a henls tebelllr eıme 
lblttlr. 

• • • 
Fran .. h6kdmetl nota1ındı 

detamb bir ıalb tealıl için de· 1 

111ektedlr ki : 

Salhaa mllleller ar11ında 
leeaeCll •e dnımı için lptldıi 
tbıddelerln mabadeleılnln eko 
"0oılk bir konfe11nıta temini· 
1Gıam g6rmektedlr. 

Milletler araıında · anlaımak 
}'ıkt .. mık için en ~ahim •a~ 
••ta bodur. Ba Nyede mite 
ltıbu yardım e•ıı tee11G1 et· 
'-lı olacaktır. Serbeıtli mlba 
dete yeniden doAacak, hlmıye 
•laternt kılkıcak, glmrlk ııl 
PerferJ kaldmlıcaktar. 
it &akak m6•••1ıaın tealıl ,., 

1 
•bala lbımdır. TereddGd n 

ltlıllraı içinde beynelmilel ın 
1 
Cbıet btııl olam11. Beynelml 

el bıkem ile hılledllemedlkten 
•oorı mGtekıbll emniyet teıtı 
tde111eı; hakok mllnat•, her 
~illetin hukuka bak6mranlıl 
0111ıalırıa keyf tne ba~h kıl 

111•1Dılıdır. 
Y •pdır.ık oslatmalarıD Dun 

~lt,,i olmııı leabeder; fıkat 
ta 10'! banlar alaılar ıoıyeıtı 

'dea do&maladn. 

Banlar temin edlldlgl nklt taahhat ahına abnmalldır Ye bu içinde hu.dndlardı hiçbir tadl· 
ltt yıkılmıyıcaktır. mltekabll emniyet n mlteka mGddeı urfıada hiçbir moka· 

bil y1rdım A •rapa:da kolayca nle deilıtlrllmemelldlr. Değl · 
tee1161 edecekllr. ıecek olan kıı•mlar, umumun 

Da itlerin temini için bir matafakıtı ile degtıtlrtlmelldtr. 
" A napa komlıyona .. kural· Hiçbir dnlet, dlAer bir dn· 

Mltekıbll yardlma gelince: 
Anupa dnletlerl araıında b6· 

tan de•letlerla lıtlraklle ol mı. 
lıdır. Her dnleı kuneılnln 

malıdır. letln topnk n haklarına gôı derecttlne gôre ba y1rdıma 
Yirmi bet ııenellk bir ıalh dlkmeyecektir. Da 25 tene ktfl derecede b11, deniz Ye 

Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu illaları hın kunet1er1nı tahfif ede· 
cektlr. 

Mıı. Mt. ıat. al. ko. dan: 
1 - Mıı. M •. in g6ııtereceğl 

bedel ketf fil elektlrlk 
yerde ( 3363 ) Ura (79) kuraı 
teılNb açık ekllhme ıoretlle 

2 

3 
4 
5 

6 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

mönakaıaya konmuıtur. 

lhaleıl 20 ·Nı .. a· 936 pasarıeel gln6 ıaat on bet ba· 
çakta hmlr'de kıılada Mıt. Mt. 11t. al. ko. nanda yapı· 
Jacaklır. 

Teminatı mankkate .ıkçeıl (252) Un (29) kuraıtur. 
Şırtnımeel her gan komlıyonda g6ra1ebUlr. 
lıteklller Ticaret oda11nda kayıtlı oldoUannı dılr nılb 
gôıtermek mecburiyetindedirler. 
Ekılltmeye lıtlrak edecekler 2490 ıayıb kınanan iki •e 
ftçlncft maddelerinde n prtnımeelnde y11ıh nılktları 

n teminatı ma•ıkkate makbazlırlle birlikte lhıle IH· 

tinden nnl komlıyoncı. hazırbalaamıluı. 
870 4 9 14 18 

BHa kıt'atıaın (65000) kilo ekmek ihtiyacı klpah urf 
uıallle eblltmeye konmottor. 
lb.aleal 21 ·Nl .. a· 986 ula gGnl ıa11 on bet buçukta 

lamlr'de kıtlada Mıı. M• ... t. al. ko. nanda yapılacmktır. 
Tahmin edlltD meemo tatarı (8125) llradır. 

Beher kilo ekmek için on iki karat elli natlm f lat 
tıbmfn edllmlıtlr. 

Teminatı ma•ailate akçeıl (609) llra (38) kurattar. 
Şarınameal her g1lıı komlıyonda g3rlleblllr. 
lıtekUler Ticareı odalıada kıyllh oldaklanna dair •eılkl 
g61tennek mecbadyetlacledlrler. 
Ekıllımeye lıdrak edecekler 2490 uyllı kaaanan iki 
Gçlncd maddelerinde n prtnamealade yuıh teılkala· 

rlle temlaıb maHkbıe makbasltrını Ye mGbGrlG teklif 
· mektaplarınt ihale Milinden en as blr ıaat enet ko 
mllyona •enalt balaa1aklardır. 

871 4 14 19 
Met. M•. 111. al. ko. dın: 

1 - Met. Mt. in g&ıtere«ğl yerde ( 1940) Ura ( 16) koruı 
bedel ketlf il elektlrlk teılntı açık ekalltme ıoretlle mCl 
nakU1ya konmaıtur. 

2 - lbalul 20 ·Nlun· 936 p11arteal 
lımlr'de kıtladı Mıt. M•. ..a. al. 

gClDGı ... , on beıte 

ko. aand• yap.la· 
caktır. 

Teminata mankkaıe akçeıl (145) lira (52) karattar. 
4 - · Şartname, bflfaame n reaml her g6a komlayondı 

5 

6 

g&rlleblllr. 
lııeklller Tlc1ret odaaında kı7ıtb oldaklarını dılr n · 
ılka gôııtermek mecbariyetladedlrler. 
Ekılltmeye iştirak edecekler 2490 Nyıh kınanan iki n 
aÇlncl maddelerinde •e tartaameılnde y11ıb nllkaları 

n ıemlnttı matakkatelerlle birlikte lbıle uaıladen enel 
komlıyondı b11ır boloamaları. 869 4. 9 14 18 

Beynelmilel 
tetkll edilerek 

bir komlıyon 

ticari H mali 

meı'eleler tetkik olaamabdır. 

Her bGkdmet bu komlıyondı 

mnkl almıh te ha komlıyo 
non kararları içte iki merf 
olmıhdar. 

Yıpılıcak her maahedenln 
olaıılar ıoıyeteılnde tetkik Vfı 

t11dlk edtlmeal ıuı olmahdar. 

Hanların mer'iyetl bu tatdlk· 
ten ıonra olmıhdar. 

80t6D ba eıaılar. her dnlet 
tar.tından tıktlye edilmelidir. 

Kambiyo, mlbadele n ılcarf 

moamtıleler, plyuaların genlı· 

leıllmeıl için himaye ılııeml 

kılkmılulır. Fule lıtlhtalttın 

6nDne geçilmelidir. Iktındi m6· 
naaebetler 11klıttınlmıhdsr. Ti· 
cart nılyetln ıelabı •e para 
kıymellerlnla teıbltl lt11mdır . . 

Stındtrlae itleri ıaazlm olun 
mah, beynelmllel meı'elelerln 

halline mahıoı bir mıhkeme 

t6cude getirilmelidir. 

Blaı devletlerin lbtlyıçla 

rındın fıslı mewıddı lptldıl. 

ye menablln~n rekabetini k•l· 
dıncak ıektlde ıa .. lml le1p 
eder. 

86t6a maaheclelerln, ıalb 

mof hamil~ telifi lçta alnılar 

!oıyeteılnden •be edllmeal fHI 

olmahdır. 

llunetll n dnımh btr ıalh 
için, bn plta Fnn•'nın nnk · 
t•I nHarıdar. Banan 6aerlade 
mtbakere mlmk6ndlr. 

Alaka Kat'ı 
Dılrem mania• Kemıl'la 

memuriyetine 16 mart 936 dan 
hlb1ren g6rllen iham Gıerlne 
nihayet termit oldağuman Ut 
DtDı dllerlm. 

lamlı ikinci N oterl 
E. Erener 

Bağcılık enstİtQsQ modorlOğOnden lzmir tramvay ve 
elektrik şirketioden: 1 - 2773 llre 60 korna krılf bedelll bığcıhk enetltGıa deneme 

ba~ındı yıpılacık bina l nl11Ddın hlbtren açık ektlh· 

., -
me1e çıkarılmıttır. 

Bu ite ılt ıartaame n proje7l g6rmek lıtlyenler Bor· 
anıda bağcılık eaıtltaııa mGd6rlllane btt'armıbdar. 

lbıle 15 Nlıın çarıımbı glnl ••at 16 da BaroaH 
bığcıhk eaııltGı6adeU komlıyoadı yapılacaktır. 

4 - Bu ite ıld yGsde 7,5 mutakkat teminatın mıbandığını 
yıtmlmaeı •eya ban• a mektubunun komlıyona gôaterll· 
meıl ~ereklldlr. 

5 - lıteklllerla 24~0 No. h ekelltme kanonuna gôre bu 
iti yıpıblleceklerlae dair Nıfıı mldlr1G~6ace muaaddak 
ehllyetaamelerlle birlikte meskôr uata. h1aır bnlaa· 
mılara. 832 1 5 9 12 

inhisarlar lzmir 'l'oton Fabrikası 
Mildürlüğilndeu: 

Ketff bedeli 90 l ıtra 12 kuruıt•D lbtlreı bulanan fabrlkamıı 
dahlllndekl tımlrmt n tadlltt ıçık mlaaka11y• konalmoıtur. 

lbıleıl 24 nfıtan 936 ımrlblnde Nıt 15 le fabrikada yıpala 

e1kt.r. Tıllpler tarlnıme •e ketlfnımeyl tııll ııalerlndea ma1cı. 
bergCln fabrlbda görebUİrlcr •e thıle gGn6ne kadar Jlıde 7,5 
maukht teminat akçesini •eaoeye yatınblllrler. 9 l 2 15 21 

Turgutlu Urayından: 
100 lir. 6cretle fen memuru ılıaecakllr. 1799 nyılı kanon 

bakmGae tnflkaa memuriyeti bıyındırhk babnh~ındı taadlk 
edıllnclye kadar •ektlet maaıı •edime~ şartlle tllekUlerln ııbı 
detname, ehliyetname te diğer nrakı mftıblt11l11rlle blrllkte Tor 

ıatla anylıııaa mlnClllltlUJ. 909 

ısvıçı u ' 

Şebeke ımellyıtı dolıyıılle 

cereyanın ha ayın 1 O anca 
cama gına ıaal 9 dıa 12 kı · 
dar Eırefpap cıddeılle mClcatlr 
aokaklarda keıllecetl uyın ıbo· 
nelerlmlıe bildirmek Gıere llAn 
ol anar. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) 6kıfirftk 

teJterteriai tecrftlwı "ftiaiı .. ....... 

te Piirjea ~abab'ıo en lhtftn 
hir ma..hil tekeri oldupnu 
oaotmayım•. Jtunetli m11• 
bil iatiyenler (Şahab Sıhhat 
Sflrgftn Haplan)nı maruf ec• 
aaaelerdea aruanlar. 

• • 
Yeni OSRAM •D• lAmbalarıdır. Çifte ıpiralli olan bıı limbalar 

~er OSRAM limbalanna nazaran yüzde 20 ve ucuz adi limbalara auaran 
da yüzde 40 daha idarelidir. 

Çifte ıpiralli OSRAM cD• ampullerini ahrkeu ambalajlarm üuriadeki 
: cDt ipretiae dikkaı edinir. 

• 
Bağcılara ilan 

Ege btlğ mınıakıltrıodıkl ntıı aceatelerlmlzln lılmlerl H acen· 
telerla bıAcalardaa talep edebilecekleri en ytlktek perakende f 1· 
ıtler fUDl1rdır: 

Satıı Perakende eatıı Ciyatleri 
mıntakuı Acente beher t•>rba için 
lamir Eeoaf ve Ahali banba f ımir 330 kanıı 
İzmir Memurlar kooperatifi • 330 > 

Maniaa Kadıoğlu Ahmet • 341 > 

Alatehir Eeaaf n Ahali bankası ) 350 " 
Turgutlu • > > ~ 34! ı. 

Salihli , , , , 347 > 

Urla Cezayirli BCleeyin Ami •e Jo'aat Urla 345 • 
Çefme , • » • ı. l 355 • 
Seferi&Uar > ,. " " ,, 355 " 
Kemalpqa A wni Meaerretci lnnir 348 > 

Soma " ,. " 349 " 
Kırkağaç ,. ~· ,. 349 ,. 
Bahketir .. ., " 358 " 
Bergama Hilmi •e Namık bindtrler Bergama 360 > 

Menemen Salih Nuri İımir 336 > 

Aldıiur M. Fahrettin Maaırca Akbiaar 348 ~ 

&6klrtlerlmls karton mGhClrll (50) elU,er kllolak torbalarda 
Nbhla çıkanlmııtar. Beynelmilel tnhretl hal• Londra'da (Oanlel 
Grıffıb) ltbaraıatanada yaptırılaa ıabUlde, kGkerıledmlala, 

% 99,5 l •f lyette 
olda~a ınlıfllmıııır., 

KOk6rderlmla btgcılık için ıon derece fıldelt ba ... ıar• bıh 
moıır maddelerden tımımlle lrl n en 76k1e ecnebi klklrllertae 
muadildir. Keçlbarla k6kltlerl TGrk 

anonim ılrketl 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedelleri ile claı te miktarı atığıda yazılı te tHt· 

nımeılnde lllılk llıtede g61terllen eb'addakl kereııe 18,4.936 
tarihine mtlndlf camarteıl gClaG Hat 10 da ihaleli yapılmık 
Gsere bpah zarf uıınlll11 ekılltmeye konalmaıtar. 

Ekelltme llmlrde Baımıhanede 7 inci tıletme mafeıdtlfAI bl· 
n11ında yapılacaklar. 

Bu ite girmek lıtlyenlerla 897 ,09 Hrabk mankklt teminat 
•ermeleri u kınanan tıyln ettiği wealkılHlı kaaanan 4 One6 
maddeıl mucibince ite gtrme~e kanaat mani baluamadı~ını dılr 
beyıaoıme n teklif lerlal ayni gGo n ••I 9 ı daclar komlıyon 
relıllllne Hrmelerl lbımdır. 

Bu ite alt .. rtnameler lzmlrde Baımıhanede 7 inci lıletme 
mlfellltllğlnde ptruıa ola11k dıgılır. 

Clnı 'fC etMfı Miktarı m 3 
Çım tahtı, dilme 362,460 

•e kıll! 5 9 

Muhammen bedeli 
11961,18 

(853) 

lzmir Kadastro Modorloğondeu: 
Kadaııroıu, potta tarafından yıpılmıı ol•n n 19,12, 1935 tı · 

rlh •e 9120 64:02 11yıh Yeni Aıır •e Anadolu gazetelerlle Uloı 
yapılmıı olan Abdullah efendi mahalleıladekl gayri menkullerle 
bundan enel Uta edllmJı balanın muhtelif mahallelerden leleri 
bitirilen gayri menkullerin beyınnameled ilin tHlhlnden 15 
gOD ıoora her hafla ııb. çarıımbı, perıembe gGnlerl kadatro 
k~mlıyono tardıadaa tetkik olunacaktır. 

S6ıCl geçen gıyrl menkullerde ayal hakları bulonınl1rın Y ı 
kık minarede S.çmıcı hamım ıokaAında 20 No. h binada kı· 

dııtro komlı7onuaa eah, çarıımbı, pereembe gClnCl mGracaatlırı 

te mGracaaı etmlyenlerln ayni bıkları 2613 11yıh kanon hG· 
ktlmlerlne gôre 

0

kombyoncı b11ıl olacak ;kanaate göre kayt •e 
teehlt olonecığı llAn olunur. 913 

lzmir Liman işleri umum 
lüğOndeo: 

modor-

Beebla cilt abone karoeılle bin cilt eey• blletl ~nez f tat t1:k· 

lif eden matbaıya yıptmlıcaktır. 

Taltplerln nlıanıa 13 ilacft puarteıl g6nClae kadar teklif le· 
rint yapmılars n almaneled gOrmek l~-ta yazı lılut ed ll~lnr. 
mlneaatl•n. 91.J. 
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w.~E"E ~A~8_ER . ~ Alisehir BanliaSI ~~ B·•··~o:.~,~~.!!h!ı.?a~m~Iu ... . : 
DEUTSCBE LEV ANTE LlN1E :: ' • -e-e = = Bumahane iıtaıyonu karııımdaki dibek ıokak baıında 30 aayı· ~ 
AMERİKAN ExPORT LJNES S f Z M J R Ş U B E S J =: = lı e• •e muayenehaneeinde ıabah ıaat 8 dan aqam aaat 6 a kadar ~ = - = = haatalannı kabul eder. ~ 

" ExMOOR,, nporu 12 ol · := lktncl Kordon Borsa Charaodıkl Kendi Blo11ıoda = - Müracaat eden hastalara yapılma11 lir:amgelen eair tahlilit •e ~ 
eanda beldenlyor.:Nnyork lçJn ~ TELEFON: !2SSS =: = mikroskopik muayeneleri ile •eremli hastalara yapılmanna cevas gô· ~ 
hımule alacaktır. = - - rftlen Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapılır. ~ 

"DELOS,. vapuru ıs nlaaa· ~ HertilrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. = •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll Telefon: 4115 1111111111111 

da bekleniyor, 18 nleana ka ~ Vadeeizlere °"" 4 - L ı 
dar An.ere, Rotterdam, Hım· = Mevduat Sarıları: A!h ay vad~liy~ % 5 u·· z-s 
burg ve Bremen limanlarını = ' Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. .ı. Sabunları 
yak •lıcaktır. S Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire kombyoocoloğa yapılır . Mallar geldt _ 

S.A. ROYALE BONSGROlSE := ~inde uhlplerlne eıı m11eald oeraltle avanı urtllr. = Ü M j O Lük 
O E NA V lG ATİ ON FLUV lALLI •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllJlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllll• fahri kaeı 0 ın S 

SABUNLARI) dayamklı, kollaoıola Ye 

hllHlzdlr. Her yerden arayınız. 
ET MARITIME 

" DUNA,, vapuru 10 nisanda 

bekleniyor, Gılatz, Belgrad. 
Budıpeoı, Bratlaluı ve Viyana 

için yflk alacaktır. 

SPANSKELINJE OSLO 
0 8AYARD,, mot6r4 11 Dl· 

eanda bekleniyor, Hayfı, İl 
kenderlye Dleppe ve Norreç 
limınlar1Da yak ılıcaktır. 

Vıporlıun lılmlerl gelme 
ıırlbleıl ve nHloo tarifeleri 
hakkında bir tıahhilde glrlel· 
lemez. telefoo No. 2007 2008 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDA IS 
KUMPANYASI 

Topıarı rn pera/..ende satış )'eri 

· ftmid fabrikası 
Teldoo 304 7 Keıtane pazarı 

f»1111 içki Alıp Satanlara 1111
, = ~ - ~ $ Nu.llll Mıdrao rakı fabtlkaaı bir ıene enel ıon ılıtem ~ 

:S azerlne teeleatını yeollemlt ha ıuretle lçfcllere de 11hbi n · ~ == ::::::; =: kı •ermekte boluomuetur. Vıktlle lmılAtın kAfl gelmeme· ~ 
-ı u ~ =: ı ol mal •erllmlyea Aydın, morlu, Karapınar, Reııdlye, ~ - ~ ES Sôkt', Mlllı, Mo~lı, Bodrum gtbl yerlere de mal verilecek· ~ 
~ tir. lıkoatolar ııağıdadır. ~ - ~ §E 96, 49 190 kuruı:ılak tltelerde yClzde 20 Iskonto nrlllr ~ = 29, 21 « c c 15 < c ~ 
;§ 72. 38 c t; « 20 q, « ~ = :=;iiJ: $ 22 « c . <t 14 « c ~ 
= 16 16 ~ = c « « « c ~ 

~ Bot lloeler Nazilli teıltml ~5 uatilltre 3 kuruvı ıhnır ~ = « c 10 « 2,5 « « E::1 
= M 15 1 ~.. ~ = « ~ c ·"> « « ::::=! - ~ 

0 BERCULES11 vaporo 6 4. 36 1 

da ellp 11 4 36 da ANVERS, 

BOTl'ERDAM, AMSTERDAM. 

5 Nullli'de Mıdrın mığaz11ındı kıhve 100 kuroeı huna ~ 
5 milmaatl bıkkıllye eeyHı da çok ucuz nrlllr. ~ 
-==- .Madran mığa:ıaıı •e rakı imalAtlıaneei sahibi ~ - ~ 
il il il il il il l il il il l l l lll lllll l il il il lllll il llllll lll llll L o tf i U 11111111111111111D 111 İl 

ve 8 AMBU.KG limanları için 
yok ılacakhr. 

0 GANYMEDES., npuro 8· 
4·86 da beklenmekte olop ya 
ILOoft tahliyeden eonra BUR· 
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
Umanları için y6k alıcıktJr. 

"GANYMKDES,, vapura 20· 
4 36 tarihinde gelip 25·4·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSfEROAM fe 

BAMBURG Umanları için yak 

alacakhr. 
SVENSKA ORIENT L1NlEN 

0 ALGERIA., npuro 14·4·36 
da beklenmekte olup yOkflnG 
tıhllyeden sonra ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DAN 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO •e ISKANDINAV· 

YA lf mınlırı için yok 11la· 
caktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
·•AROEAL,. ••puro 3 4 36 

d• KÔSTENCE, GALAS, BRA 
iLE TORINO hare.ket ede· 
cektfr. 

"ALDA JULIA,, vapuru 16· 
4 36 da gelll' l 7 4 36 da Pı 
RE. MALTA, MARSJLYA ve 
BARSEI..<JNE hareket ede· 

cektlr. 
.. ALSA JULIA,. npr.ru 7 6 

:l6 da bekltıomekle olup 8 6· 
da PİRE, MALTA, MARSIL 
YA ve BARSELONE lçlo yak 

alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
llandakt barekeı tulblerlle 

onlonlardakl değlolkllklerden 
aceota mee~oliyet kabul r.tmez. 

t"azlı ıafııllit için ikinci 
K.ordon'da Tahmil Ye Tahliye 
bln111 arkasında Fratelll Sperco 

Yıpur acentahğıaa mGracaaı 

~dilmesi rica olunur. 

Tde. 2004 · 2005 · 2663 

-~ . ' . . 
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GedikpaşadaJandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mabfoz efsaf ktğıtlarına •e 6rneklerlne uygun aeığıdı mlk· 
tarları yazılı J 2 kalem kondura mılzemeıl kapıh zarf uıuJUe 
eksiltmeye konolmooıur. Ekelltmeıl 16 nlaan 936 perıembe gana 
ıaat 15 te Gedllı::pıeada jandarma dikim evi binasındaki komla· 
yonomuzda yıpılıcıkllr. lıbo malzemenin hepıloln bir letekltyn 
lhıleel caiz olduğa gibi bir veya blıkıç kaleminin ayrı ayrı Is• 
teklllere lhıleel de caizdi. Her kalemin ilk gGnnme .e taaarla· 

nın bedelleri hlzalarında yazılmıtllr. Şart ktğıdı komlıyondan her 

•O•t•O•m-o•b•ı.•l----·.•11•111•1U .. llll .. lll .. lll•lll•llll•lllllllllllllllllllll•D-O •K•T•O~R~lll~lll~llll~lll~Ul~lll~llll~~lll~lll~lll~llll .. 11•~ gan 1140 kuroı mukablllnde alınabilir. lstekUlerln ekelhme ga· - o f y - nfl ihale saıtlnd~n lbkal bir 11at enel lstlyeceklerl kalemlere 
= peraıo·· r Arı· urcu = .1ı maleand•ğ• mıkbuıo veya muteber banka kefalet mektubunu 

Sahl.plerı· Okuc.un. _==-_ -_ c ve 2490 eayıh kanunda Ye ıart kAğıdında yazıh belgeleri de 

:: Merkez Hastanesi OperatörO ~ havı mektuplarını 1tomıeyonumoza •ermıe baıunmaıarı. 

(z • t) otomobil 
ıne g1r•j• 

açılmııtır. 

fımetpaoa ve Fentpıea bol· 

•arları azerlodedlr. 

Rahatlık, · emntyet, temlzUk, 
bol eu mOkemmd kraetbaocst . 

Mıklnr.lerln hf'o1.lo, yağ ve sat· 

reel içeriden ır.darlk edili" . 

Gauj geceli gOndftzlG •tıkhr. 

GörOomek arzn ~d,,oler müdnr 

lhrıhlm'e mOrar.Ht cutnler. ...................... 
Olivier ,.EŞürekası 

Llmltrd 

Vapur Acenıası 
6eod~ll Bao, Blrlocl Kordon 

Tel. 244:i 
TDE ELLERMAN LlNES LTD 

',TBURSO.. npora 01110 

lplld1Bıodı Lherpol ve Sun· 

ıf'adao gelip ıabllyede bula· 
nıcak. 

NOT : V Qrat tırlblerl, n 
porlır.n isimleri ve DHlon ftc 

retlerlnln değlelkliUerinden meı 

allyot kıbol edllmtz. 

= Haaıalarını her gfto 15·18 e kadar ikinci e~yler ıoklğı = Mılıemenlo ctnıl Miktarı Taaarlaoaa Bedeli ilk gGveo = TOrk mftzayede 111000 karıındı 78 N.lu muayeoebıoe ;; Lira k. Lfra k. L. k. = &inde kabul eder. Telefon :J:W:J = Kundura köıeleel 78000 kilo ll 7000 8775 
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DO k_':roR::, l 
F1-114Rl IŞIK 

izmir M~mleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 

Her neııi, RONTKEN muayeneleri. . 
. -

ve Elektrik tedavileri,., · : 

Yürüyemiyen ve bilhassa RAŞİTİK çocu~İ~ra Ultra-Viole 

tatbik ve Rontken He K~L tedav.ileri y.spılır • 

ikinci Beyler Sokııık fırın karşısı No. 2j Telefon 2542 

• nketeel 63250 " ıoıı 75 
~ hpsolu 1775000 adet 621 25 

Soetah .. 284000 çift 497 
Balık ağa keten ipliği 500 kilo 2750 

Çirlı:ı 350 .. 122 50 
Balmamu 76 .. 60 
Çam e~k•zı 150 .. 45 
Nalça 70000 çift 167 4ı 
Kabara çl vhl 10000 kilo 2500 
18 numara bakır çhl 600 .. 192 
kondora kahbı . 

·,·5es 
4G 
37 

206 
9 

, 13 
60 
28 
25 
19 

4 50 
~J ::J8 

91 us 12 
187 50 

14 40 

" alt kıımı demirli 600 çift 840 63 

1 . t 9 14 1654 822 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111ım1111111111111111111111111111111111uun11111 o!J 

~ Türk Hava Kurumıı ~ = ~ 

- ~ Büyük Piyangosu 1 
------------------------------------------- ~ 

----==--~--' ___ r.. ~ 

Çamaltı Tuzlası Müdilrlog"' ünden: s şımdıre kadar btalerce kıeırı zengıo eımıour ~ 
~ 6 ıocı keşide 11 Nisan 936 dadır. ~ 

3, i,936 camı gana. 11110 alınacağı llb ecJllf p p1ıarhk gGoO = 8 O ~ 
tehir edilen makin~ yı~ı kereııte bora YC&ılr mılıeme çeeltlerf ~ Oyük ikramive 200,0 o liradır ~ 

= - ~ 10,4,936 call!• gftnQ Hal 10 dı Alsaoeıkta lohlHrlar Uıtfln := Aync• 100.000. 12.000, 10,000 Urahk lkrımlyelerle ~ 
fıbrlhe1Dda !!lhD ılını.Clkllr . hteklllerfn o gtın ve Hattı gel· § 20.000 Jlrahk bir mlkAfat •ardır ~ 

melerl Uao olunur. 9 90' iOtlfllUlfllllfflllHlllfHflllJIUllllllllllllUHllllllllllfllllllflHUfllflllfflfllllllllllllflli 

u 


