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HEZEYAN Atetaksas Tevfik Rüştü Aras şerefine bir ziyafet verdi 
------------.. 00 .. ------------

Bütün meselelerde Türk - Yunan fikir birliii 
'Var. Heyet bueün 1~!'!1!.~}.~an hareket edecek Sancak da~·amız doı:;isue bir Fransız ıtazel 

isviçrede çıkan bir gazete Sancak meselesi için diyor ki: tesİ garezkirlıklar dolu bir hezeyan savurd• 
---~------------~--~oo .. ao-------~--------------

"ru•• rkı·ye· sulh yolu l U diğer Fransız gazeteleri bize hak veriyorlal I i y a m - Fransada çıkan .. Jurnal,, 1 
gazetesi Sancak meselesin· 

I~ k l A k 
den bahsederek hezeyan va a o amazsa nta ya dolu bir makale neşretmiştir. 
Bu yazıda Fransanın Türki-
yeye iyilik yaptığından Ana· 

lskenderunu ı·şğal edecek dolu sahılJerini gözüne ges· 
tiren ltalyayı Habeşistana 

sevkettiğioden bahsederek 
latanl:;ul 29 ( Hususi ) - müzakeresi başladığı zaman 

.\tin ada bulunan Hariciye fU yazıyı yazmış tar : 
Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, "Dün öğleden sonra, 
'Yunan Başvekili Metaksasla Türkive Dış Bakanı Tevfik 
ilci buçuk saat süren bir Rüştü Aras, bir elinde mu-
lııülikatta bulunmuştur. abedeler öteki elinde vesi-

Hariciye Vakilimiz bu gö· kalar olduğu halde, mütehay-
rGımelerde Cenevre müıa- yir, fakat dikkatli bir kon-
keresi, Sancak meseleıi ve sey buı.urunda doğrudan 
~•ris görüımeleri etrafındaki doğruya lskenderun ve 
~oktai nazarımııı izah etmiş- Antak yanın istiklilini istedi. 
~r. Neşredilen tebliğde iki Fransa. tam mandası altın· 
•8ktımet arasında g6rllş ve da bulunan Suriye ve Lüb-
fffrir bırliği bulunduğu bildi- nan topraklarını azad edece-
tllmiıtir. Gece Metaksaı gi bir ıırada. Ankaıa her 
l'evfik Rüştü Aras ıerefine iki yerin de serbest bir re-!ir ziyafet vernıİf, ziyafette jime tabi tutulduklarını ve 
-..ikan antanta ıdevletleri el· timdi Suriye bük um eti hu-
tlleri bulunmuıtur. dutları içinde bir azlık kü-
Sancaja gidecek olan mü- mesi teşkil etmiyeceklerini 

tllhid beyeı 1.1u5uıı.a 'l"u11un•w - - 1 S 
telecek ve Sancağa hareket olmadığı gibi,, müstakbe u· 
t.& kt: ı riye bukümetıne karşı ne 

• el c~ ırd.,~ k " 8' 1 gı'bi taahhütlerde bulunduysa 
ıvıçre e çı an ıe " b k'k t 

~ l•ıeteıi Cene~re'de Sancak bulun un, Frans, bu a 1 a 
1 

'""-- aac:oaaoaCJOOOOOOOOOOOOO ~--..a-O"*'K . ı·k 
Alman - İtalyan münasebatında gergın ı 

----------------oaoo 
liitler Mussoliniye karşı derin 
hir itimatsızlık mı gösteriyor? 

Buna mukabil l\tus:Olini de Bitlere şüphe 

inkar edemiyecektar. Bu se· birçok hezeyanlar savurmak-
beble her iki taraf da mü· tadır. 
zakerata girişmeğe hazırlan· 
mııtır. 

Şimdilik, sadece bir takım 
tedbirler almakla iktifa olun· 
muıtur. Hakikat halde isken· 

- Sonu 4 üncüde -

Nahas paşa 
Ankaraya gelectk 

Sancak davamızı anlamakta 
hila ioad gösteren bu gaze· 
tenin saçma sapan yazıları 
karşısında bir çok Fransız 
gazeteleri de bizim bu dava· 
mızda haklı olduğumuzo mü
dafaa etmektedirlô!r. Meseli 
Juroal'ıo bu hezeyanlarına 
mukabil "Vu" mecmuası di
yor ki: 

Montrö konferansı iki ne
tice vermiştir: 

l · Türkiye Boğazlar mın· 
takasını tahkim etmek seli· 
biyetini almıştır. 2 · Türki· 
ye, alakadar bütün devlet· 
lerin muvaffaka tile Boğazlar 

üıv~\1: kSglW11'6 ruüp\Jfi\· 
ması Milletler cemiyetinin 
kararına ve müsaadesine 
bağlıdır ve Boğazların kar· 
şıhkh yardı~ taahhiitlerini 
ifa edecek olan devletlerin 
gemılerine açık bul?naca~ı 
sureti mahıuaada ta11ıh edıl-
miştir. 

Fakat sırf hukuki bir mabi-
.. - 'lllit 

Fransanın Suriye mandalar komisyonundaki izaları: 
Sağdan itibaren Kantroberat, iH komiser Martel, S..•k 

delegesi Duriö Sancak za'3ıtası reiıi Karabet Çiçekçiyaa. -----------·-
yeti bayiz olan bu kararlar far vaııtasile yapılacaktır. 
Boğazların sahibi olan Tür· Binaenaleyh Tllrk • Fraa• 
kiyenin vaziyetini fiili hiç bir ıız dostlutunaa idame n 
surette değiıtirmiyor. inkişafa iki sebebtea dolaJI 

Haritaya gezdirilecek kısa lazımdır : Biri Tiirkiye, JaplCI 

bir göz, Fransanın Sovyet siyaseti bakımından Fraa• 
Rusya ve Romanya ile ak· nın organize edilmit •• kel• 
tetmit olduğu kartılıkh yar- lektif emniyet prenıibe k ... 
dım muıhedelerinia meriyet arıuıile iltihak etmiftir. 
mevkiine geçme•İ, Karade- Diier taraftan da realll 
nizden serbestçe çıkllmaıına we muhafauklr miJMll 
bağlıdır. bakımından Tiirkiyea D dola• 
Garpta bir ihtilll nıkuuu luğu, Fransanın emaiyetİlll 
takdirinde Fransaya gönde· kuvvetlendiren normal itti• 
rilecek petrol ve ıair mevad· faklar manzumesi için elsem-
dı iptidaiye ıevkiyan, Boiaı· - Sonu 4 6aclde -

- y;ier 250 kilo mektub ıteldi 
Şatonun yevmi teıefun~asraf ı 40 İngiliz 

lirasını bulmaktadır· 
Daily Ekspres gazetesinin 

Enzesfeld muhabiri ıuete· 
sine şunları bildirmektedir: 

" Vindsor Dilkiiniln 18 
senedenberi:ıoförl&ğbl yap· 
makta olan ve bir atır ıik
let boks şampiyonunu andı· 

etmez bir gözle bakmamaktadır 

Şmelinır avl~_: 
makla"vakitı -- ----

ran Ladbrook, Enzufeld'de· 
ki hanın kahvesine gelerek 
bize ıunları anlatb: • • 

geç1rıyor _ Dük bana arbk yal-
nı; Noel miinasebetile detil, 
uz:un bir zaman için • izin 
verdi. Londraya ve ademe 

• 

Mançester - Guardiyen ga· 
tetesinin diplomat mugabiri 
Yazıyor: . 

Berlinde ltalyanın vazıye-

tine karşı gittikçe artan bir 
hoınutsuzluk vardır. Bay 
Hıtlerin· Bay Musoliniye kar· 
tı derin bir itimadsızhğı 
olduğu gibi Bay Musolioi de 
buna mukabil Bay Hitlere o 
kadar şüphe etmeı. bir göz· 
le bakmamaktadır. 

1915 ~senesinde ltalyanın 
ittifak devletlerinden ayrılıp 
ela itilif devletlerine airmesi 
Alman politika mahfillerine 
derin• bir teıir yıpmııtı. Bu 
tealr, .. aiıil•r lıerindo yeı 

etmiş görülmektedir, Bunun·· 
la beraber Almany~, _It~lya 
ile kati bir askerı ıttıfak 
yapmağa istekli görünmüşse 
de Bay Musolini, buna ce-
vap vermemiştir. 
Almanlaral .ı Italyanlar ara· 

sında geçen ay yapıl~n mü
zakerelerden sonra ımzala· 
nan protokola pek öyle ne· 
tice vermit bir vesika gö-
:ı.üyle bakılamaz. , 

lstanbul 29 (Hususi) 
Türk-Mısır muahedesinin mü· 
zakere ve imzası için Mısır 
başvekili Nabas paşanın ri· 
yasetinda bir heyet yakanda 
Ankaraya gelecektir. 

AhmedZogo 
Bir ~ıacar Kontesi ile 

evlcneceknıis 

ispanya meıelesınde Al· 
manya vır kuvvetiale asilere 
yardım etmek azmini göster· 
diti halde, ltalya bunlara 
taraftar olmakla beraber, 

Belgrad, 29 (Radyo) -
Arnavudluk kralı Ahmed .. 
Zogonun, Macar ban~danı~-
d Kontes Ano Vınes ıle 

an k d" 
evleaecet' ı6yleame te 1' • - So•u 41acGd• -

Bir kaç ""ay evvel ~e!~
bada mci)iôksör Coe L~ 
~yenen Alman Şmeling_: 
bugünlerde Amerikalı Bra
dok ile döğüşecekti. Faka!_'" 

.aBradokun sağ elinin __ ş~de~.
:j)armağı· .. kırıldığından_ güreş! 
ge;Ckalmıştır. . _ • 

Şmeling güreşin h~_da .. 
Berlinee yapılmasını teklif 
etmiştir. 

Bradoka 250 bin dolar 
veriiece'i bildirilmiıtir. Fa
kat bentiz cevap alınama· 
mıştır. 

Şmeling verilecek karara 
intizaren av ile vakit ıeçir· 
mektedir. 

dönilyorum. 18 senelik • pat-
ronumdan aynlırken çok 
müteessir oldum. Çinkl 0 

_ Sonu 4 linclde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB _________ .... 
Çiçek gibi temiz ~i~ ~~mt fakat 

suyu ve elekbrıgı r~k ~. 
. k E ik sokağı gıt(!de çıçek siW 

-
• 

• ., 
• 
3 

• 

r;a üzelyalıda Çıçİ b've hale gelmektedir. Bu semtte ota· 
~ temız ve ,nze 11 b' d'". ·mal6mata • 

ran karilerimizden birinin telefonla .. ız:e ver ~gı ~ 1aD Şirla • 
b daha ziyade güzelleşmege namze o 

:::~~ o:uraolano iki dileği. va~dır. :u ~~~t~~r :::::::. ; 
Halkapınar suyuna ve aydınlıga asre çe ıcı d lft-' 1 
dirler. Su ve elektirik tirketleri bu civarda fa a m 
bulamadıklanndan tesisat yapmamaktadırlar. b lla •· 

Halbuki tirketler biraz himmet gösterseler 11 alaem L 

b. k ·ık aylarda g&ıe acaK• 
müşterileri birden ıre artaca ve ı 't lif' (edeceklv-
ları fedakarlığı bir kaç ay sonra kolayca .. ~· ı fedaklrlak 
dır Bu hususta tirketleria h&ınl niyet ve ıraz. derecek 99 gö~termeleri bu ıemti11 mAhim bir ihtiyacını gı -

ha
1

lı°lLiıN$Esi HAKKIN SESiDiB .. 
• 



UWt.-- ların 

B ~Bq 
piakopoıa Luı Londa rad· 
ıoeaada MbableJin yereceli 
•imada dofraclan dotr111a 

ıe~mektir ki aı~la v~zif~ 
aruıacla bir tercah Yuİlell 

olan. f 
Blyle kararlar çok de • 

aamaalu erkekler taıeefındaa 
... •ıbr. Şabal caailtr, bil
,,.._ bir tacm f&PUIDa 
makes olda mu, ablAkl mec· 
buriyet bir kat daha m'JAC• 

.,... IOll (11.U..,e tem• etmiJe· 
cek1e de lngilterede dine celiJet keabeder. Her aeka· ao-...:..-------:-

daha liJade ehemmi1.t 9•" J 
rilm91İDİ iate1ecek •• ~ 
cibu milletleriDia de bu ~
reket• itf:irakleriai ta.IU 
etleqktir. 

Alll Mllraaa febeb olea 
BraMonl ,-.,._.. Dr. Bl..ı 
, .......... bir tamimııl• 

1_. .... , krala kabalaath 
pkwak tıa-.t albecla 
barak ıdbl ..... , .. ~
maktadır: 

"11..a. Kıa1 Mani tara· fm•• erta,. ablmqıb ·• S..· 
.. 41Wm clalalimis Joldm. 
M.....eb lla bdi••ç ı•r•k 
Japitere, rereue domiDJOB• 
lanla ..,." Wr ii"itar ., .. 
darcak Ye ba laareketile Se· 
idliaci Edvard, la~,. ta• 
ama alfanaa iJid• i,l1e 
k.,.. olacakjı. 

Mumafi1a olaa olclu ve ba 
DADI ~acia t1a ha da ildi· 
.._ •bDlt ltalmnlafa .. kilcle 
W..plcll. ~ea • IJI hal 
.. u "• b.a ıaı. F11kft ı•• 
~ ~ .. k icap .ti· 

~;İfta O.r. 1.~pJe ~ ,ele· 
~ki: 

"-·~-· ~ .kt..,. .,,w•• ....,,,. 
, ... ~il\ wlı Mmfı 
~ ~diı. ~ • ~· 
~.eti fa '~4k 
-~~ ı. 

Eaki Kraha talattaa f.,.. ......... •• ..,.ak 
••flarn.daa iatlfade eclemi· 

' wl• Wt181N• M•ahdarw 
..._ ... '9at .•. 

• Çotr pfıek, hayatlarmcla 

ba t ••• e Atık 
.olmak .be~tJ ... da )ıal~lf· 
larclar. f'.a.t ~e ı.ı .. yle 
au-..ı~_, ' •• •tk 

, ... at._fııllan 
•••el bu ka~ Jtfr .talaa 
•lrmemek ıuretife -W..e 

- Sem..,..kim 1 - ..,... .......... 
"o" amca.. Mehmecl cla11d• 
h~ kabahat yok.. Oa af., 
fediyoram. Sea 4e ......_ 
fibi affet olmaz nu? 

Saıtu. Muhtar eiiJcli: 
- Sonra.. Sonra çoca~ •• 
- Sa.. Su.. Yanıyorum. 

ıhhi ve:cok 
temiz bir 
hamam 

GldealeriD teSDialik ve kon· 
fonadaa dalma m•aua kal· 
.tlıldan a....alaaaecleld ccÇO-

AKKAPI HAMAMI » 
me.vaim icabı bltla ba11rhk· 
lannı ikmtl et~iı ve mliı· 
teriltrini d•h• fazla bir elik· 
kat Ye ihtimamla kabul et
mektedir. 

Çorakkapı &.me,mı aalaibi 
lamail T omria 

at ede-kt•. Tekrar yavaı 
ya~ı )'lrlmaete ltaflaclım. 
Jıt• tam ba •anda o-..u· 
ma bir el dejdi. Arkama 
dinip bakbm. Dart haydut 

tanıchn iDi ?. 

-..... o .. 
- O Kim?. Bir 111dam daha içir~ 

- Bu aece çok ~, 
•ardı. T 41rıı cllıtlacele.., 
clalmıı Jlrtjor, ara 11ra 11-

hk çalara~ Rderkea kopar· 
~m Mr ~ tİahaı ha•a
da lft....,.,..m,'.lllnlea aa· 

elleriade maaer brıımda 
dimdik cl111117orlarcl1. Öyle 
lfkeleamitt.im ki.. En ltde 
sldeolerdea biriai Jak1ma 
unldı; •P...... Para mı? 
Beacl• P8l1l i.ti,orlar ha?I .•. 
Hiç terecldld ebaeclea eli· 
mbi ter.Ue ..,. .. tidcletli 
bir tokat attım. Yldacleki 
muka ba •rmab1la dltclO. 
Bir çıjlak kopardım. 

- Sonra 

- o ... o ... Slıı,,~,o-
rum •• ,._,brlaram-.,oram i• 
mim •• 

111 oMa. lb'lif çOk hnaaiak
b ı.Uba .. Bir taltuea ~ 
Jiıiw hava ....... H .. ,. ... ~ ..... ..... ........... ,. .. .... 

Nami Jerde bir ,.Jaa ıi· 
bi lanaadı: 

- Soiak .. Sojak bir f8J·· 
Bir cl.mla •• daha •• 

lardakta Jı..... IU)'U 

, . ._ .... 
• 
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ıL.. ,. Yılbaşı Hediyesi 

namra is1; i F .d 
için 

idaresinde Milli Kütüphane sineması ~ s. erı eCZ8Clh8ŞIDID 
BUGÜN ~ ) 

Dünyanın en meşhur ve en güzel opereti ~ Meşhur kolonya ve esans ve 
Rose MC:ırie i Pudr~~~~~~~~diniz 

8AŞiROLLERDE: ,. He d ı· y e l ı· k 
Jeanette MAKDONALD Mı 
Nelson EDDY )t 
AVRICA: )t 
.U!u Önderimiz ATATÜRK'ÜN Büyük Millet Mec· M 

i&inın açılma töreninde irad buyurdukları tarihi nutuklar. M 
~~~~~~~~~~~~~ 

tı.ikroskOp gösterir ki 

1 . 
J: 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

raCöılök camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
- ılnk çerçiveleri •e güneş gözlükleri f zmir k.emeraltı 
~•erret oteli altında Nafız: Göıaördiiren Hat ve gözlük 
tıde bulursunuz. 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 ~ 

liiliiii8-&;;Fli&illl'ii+tElii-~ 

l~mir. kabvecilerine müjde 
I Bır müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
ltıeı .olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit· 
~nı tekrar pıyasaya çıkardık. Sayın lımir halkının raibe-
~· ka~anan Bebe •e Baıar marka Paket Biskilvitleri &'Üzel 

ırimızın en iyi biskllvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Denim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

~~~ı~~~~ .. 
lzmir ~~~ı!.~~~~ucatı 1 
Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardıiı kumaılar : [+1 

Sa2"1am .. ~ 

Yeni şişelerini çok beğenecek çok 
beğendireceksiniz 

~1ERKEZ: 

s. 
• Şifa eczanesı 

Hükômet sırası 
BİLİR 

f\lcş'er.hi, hayatıntzın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yi\ksel, K ha a ılarıdır. 

9 Evlül Baharat Deoosu 

30 ı inci Klnaa ~ 

miJyon/ar~IKisesine 
tKoşunuz 

Bu defa UGURLU kişemizden l 14 7 41 • numaralı,:bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Y ılbası oiyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden alınız. 

J\1uhterenı nıüşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek i~in •• 

büyük radyo temin edilmiştir. 
lıuıirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyonlar 

DKişesi sahibi HA YRl AKDÖLEK 

r-TERzlN:~:iTuke;-] 
~ Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli veilngiliz ku•aı
~ larına sayın balkımızar~haberdar ederim. Teşrif edecek 
ij en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan ve gerek 
n ise dikişlerden memnun kalacakları şüphesizdir. 
~ Zabitan elbiseleri dt; en son nizamesini bihakkın tat· 
ft bik etmek suretiyle dikilir. 
i Adres : Kemeraltı ikinci beyler ~sokağında .._, 
~~Ji:::t:S~~~~ ··~~~~·~_,,.~_..,,_ 

• • 1 
1 
G m. • ! BıRıNCı SINIF • 

• Dahili hastalıklar mütehassısı • .. .. 
41 Almanyanın Hamburgifiniversitesinde okumuf. Hula· • 
41 Jarını her sabah saat dcı!tuza kadar ve öğleden ıenra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi edcr. I 
41 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhua abo· 
• ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. 
G [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızbk, ıa- it 
ı yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkla" 

' ......... , ...... ~······· 

Zarif 140 renk üzerine Kız markalı • Arti., kvmaşDboyası 15 kuruşluı 
Ve Ucuzdur ~ Satış yeri: 9 EYLUL~Batıaral (tW'oSıi'-;:- 1 

1 T elefou .. 3882 
Satış yerleri ~ 

Bi~inci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T.~ AŞ. TE h • k • Mımar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu RZI me me z ı 
~~~~~~~ .. z-U-· 
~~~ Kemeraltın?a ~ükümet karşi.sında numara 24 ~ TAYYARE sineması TEL3E1F510N1 

--~~ Hıç bır yerde şuhesı yoktur ~ D Q K T O R = E Y ılbatını karşılamak için: senenin - en büyük iki filmi 

Ba!~Y~:~:~ul~:~~~ın i Ze'!!!~ K~ı~~esi 1 Adotpb~~:ob~:=~=::ıe ~~:0~:.fından 
hastalıklar mütehassısı 1 E temsil edilen fevkalide filim 

Basmahue iıtaıyonu ku111ındaki Dibek sokak baıın- ı. Na On m 2 - Kadınlar klubu 
da 30 sayılı e• ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
akpm ıaat 6 ya kadar butalannı kabul tder. )t KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza ~ Mayerling Katranavi büyük yıl~ız Oanielle Oarieukı'un 

Milracaat eden hutalara yapılması Jizımıelen sair ,. ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere ttll eserı 
.C tUWit •• mikroakopik muayeneleri ile veremli basta- ~ kolaylık rolmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak- S AYRICA : 

lua ya,PıJmaıına covaz rCSrlllen Pnomotoraka muayene- 1J ıitle bilet satılır. Zengin kiıeai birçok vatandaolari zengin ~ Paramunt dünya haberleri ve 
lbade mntaıaman r_anabr. _ __ y-•-fo•· 4~15 i etmeie karar vermiıtir. ~ 1 k r~ ... ... Ad E Seanslara saat 3 te bat anaca tır. 
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C. H. P. vilayet kongeresi 
dün toplanmıştır. Dün planço 
tasdık ve büdçe tasvib edil
miş, yeni senede yapılacak 
işler tesbit olunmuştur. Dis· 
panser açılmasr kararlaşmış, 

balkın dilekleri üzerinde tet
kikler ve münakaşalar yapıl
mış, halkın arazi ihtiyacı 

çiftçi borçları işleri birer 
karara raptolunmuştur. 

Yılbaşı 
Resmi daire ve mües
seseler 2,5 gün tatil 
Yııbaıı münasebetile resmi 

daire ve müesseler kanun 
niucibince ikibuçuk gün ta
tildir. Yarın öğleden sonra 
y~lbaşı tatili başlayacak ve 
cuma, cumartesi günleri de
vam edecektir. 

Hava 
istasyonu 

Cuma ovası nahiyesinde 
istasyon civarında inşa edi-
.fecek bava istasyonu yerinin 
htimlilli için arazi sahiplerile 
temasa başlanmıştır. 

Ticaret odası 
Mühim bir rapor 

hazırlıyor 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

odası lzmirin bir yıllık ticari 
•e iktisadi durumu hakkında 
mllbim bir rapor hazırlamak-
tadır. Bu rapor vliyete ve
rilecek ve lktisad vekaletine 
s6aderilecektir. 

937 Fuarı 
Yeni plan hazırlandı 

937 senesi arsıulusal lzmir 
fuarının yeni planı hazırlan 

mıtbr. Geçen seneki teşki
Jitta bazı değişiklikler yap· 
mıı, birkaç paviyon yıktml· 
mıı, parteller ve yollardan 

bir kısmı geni~letilmiştir. 
Yeni plin yakmda tabettiri
lecek ve alakadarlara tevzi 
olunacaktır. 

Devairde 
hazırlık 

Yeni senenin bitmesine 
iki gün kaldığı için bütün 
daireler bir sene müddetle 

yaptıkları ve gelecek seneye 
devretmek mecburiyetinde 

kalacakları dosyaların liste
sini çıkarmakla me şguldürler. 

Belediye zabı
tası kaldırıla-

cak 
Dahiliye Vekaleti belediye 

zabıtası işlerinin Ankara v~-
lstanbulda olduğu gibi, bü
tün vilayetlerde de devlet 
zabıtası tarafından görülme
ıi üzerine tetkiklerde bulun
maktadır. 

(llalkm Sut J 30 1 iaci KUO,........ 

lstanbul 29 (Hususi) - ispanya harbı bütün şiddetile devam etmiştir. lspanyol isi kuv
vetleri kumandanı Franko'nun vaziyeti çokmüşkiiHeşmiştir. Eğer Almanya açık bir şekilde 
ispanya asilerine yardım etmiyecek olursa isi kuvvetlerin bozğuna uğrıyacakları anlaşıl· 
maktadır. Asiler şimali garbi cephesinde de ric'at etmişlerdir. Amer.ka Hariciye Nazıreti 
lspanyol L. Cumhuriyetçilerine 18 tayyare gönderilmesini kabul etmiştir. iki Sovyet vapuru 
cephane yüklü olarak lspanyol sularin& baret etmiştir. 

Seyhan va Ceyhan kabar
ma alô.meti gösteriyor 

DONV A POLl·rf KASI: 

Bir A vruoa harbının 
önü alındı . "'ç 

I• spc:nya işlerinin bir Avrupa harbi doğurmasına ~ter• 
defa birşey kalmamıştı. Fakat her defasında loı .. d• 

ne ispanyanın dahilindeki muharip taraflardan birini, ~c ati· 
bunlarm arkasmda bulunan büyük ve küçük devl~~le~atlP 
zam etmediğinden ve bilakis bitaraflığı muhafaza ıçıo 

1 
al· 

siyasi nüfuzunu kullandığmdan Avruka harbinin öotiD de• 
mıştır. lngilterenin bu politikastna en ziyade yardı!11 ~elit• 
Fransada şimdi iş başında bulunan M. Blum ve kabıoell b•" 

i ngiltere Hariciye Nazarı Mister Eden bitarafhğın ~Üoaif 
fazası bunun bir çok defa bariz surette iblil e ..... ,ı 

k . 'o ıır-
olmasına rağmen Avrupa sulhunun urtarılması ıçı fikl• 
olduğunu beyan ederken Fransadan her hangi surette •' 
yettebulunmamış ve bilakis Sovyetlerin, AlmanY•11111 

ltalyanın silah gönderdiklerini sarahatle kaydetmiştir. ate• 
Bu suretle yapılan şikayetten en ziyade Almaoy~ 111 ,pr 

essir olmuştur. Mister Eden logilterenin lspanyadakı :ıaoı 
şan fikir ve cereyanlardan biç birine taraftar bulunııı• Wı!f • ·ıı . . ser.,.. ve yegane arzusu ispanyada lspanyol mı etınıo JUlllJ 

arzusuna uygun bir hükumetin teessüs etmesi oldu 
da kaydetmiştir. ııo· 

M ister Eden b.taraflığın muhafazası için kontrodl "de•· 
dan büyük bir şey beklemiyor. Ancak alaka ar ııo· 

lstanbul 19 (Hususi) - Seyhan ve Ceyhan nehirleri gene kabarma alameti göstermiye letler cidden böyle bir şey istedikleri zaman kootrolOO ·ıtit· 
başlamışlardır. Nehir kenarında ve suyun hücumuna maruz bulunan mıntakalardaki evler nulması basit olduğu kadar müessir olacağını ilave et~ı içİO 
tahliye edilmiştir. Sıhhiye vekaleti suyun feyzan felaketinde evleri yıkdan halkın evlerini M. Edenin yeni sözlerinde ispanyada barbı durdurlll• .. de 

..:;::::~aoooooooooocooocooao 0000-cıaoo -ao t:::::!~:k~ava::~~r~p ~:~=~=:~:: i;; bi~e;!~~~~i ;:::: 
Talebelerin kıyafetleri disiplin HUZVELD ğini beklemiyorlar. Yegane ümid zahirde olsa da bıt• 

_,....•-·•• • • ğan muhafazasında kalıyor. 

altına alınacaktır ilkbaharda Avruoaya ı~ ıall 
Ankara, 29 - ilk, Orta ve Liselere devam eden talebe· gelecek Muallım tayını Alman ltal)' 

!erin mektep dahil ve naricinde yeknasak elbise giymeleri ~.- lzmir Karataş _o~ta okul mu•• nasebatJ 
için Kültür bakanlığınca tetkikler yapıhyor. D -

Talebeler için düşünülen elbise şekli işçi ceketiyle golf evlet reisleri· Almanca yardımcı ogretmeo- • 'de " 
ligv ine Şlegel, ayni okul logi- - Baş tarafı 1 ıncı ·odi 

sisteminde pantolondur. Bunuola beraber henüz kat'i bir J k d" elefl 
k d 'ld' a onucacak lizce yardımcı öğı etmenliğine bütün lspanyol bi ıs ....... 

şekil ta arrür etmiş eğı ır. ,._ y akta .,.. 
ilk, Orta ve Lise talebeleri için üç ayn tip ayrılacaktar. Kamil, ayni okul riyaıiye tereddütlü davraoDI '-

Vaşington 29 (Radyo) - yardımcı öğretmenliğine Sa- lnnmuştur. Her halde b ıt.J· 
Edvard Viyanada ecya aldı Amerika reisi cumhuru M. fitttin, ayni okul beden ispanyada Almanlarl• d•·· 

Y Ruıvelt, ilkbaharda Avru- ek Viyana, 29 (A.A) - Dük Dö Vindsor dün bazı mübaye- terbiyesi yardımc öğretmen· yanlar pek az müıter 
alarda bulunmuştur. Halk kendisini tanımış ve alkışlamıılardır. paya gelecektir. liğine Naci, Karşıyaka orta ranmaktadırlar. ııı· 

Amerika cumhur rel!lı, d l•D Dük öğleden 5onra Enzesfeld'e dönmüştür. okul riyaziye yar ımcı öğret· Almanyada hikiııı o •"' 
devlet reisleriyle mühim mes'- H E k k Aloı•Y r 

Bu••tu··n beledı·ye reı·sıerı· man- 1 ı . k m. enl.iğine . v~s~n' .. w r e. naat şudur: ltalya a....8~ e e erı görüşece tir. Londra lısesı fen bılgısı ogretmenı bir tarafa bırakarak 81111 : .. 
ve Paris siyasi mahafillerin- ot•"' 

Sup Olacak d M R I ' A Ali Ülke, ilaveten kimya Britanyaya dogvru yakl•f ,e 
e . uzve tin vrupaya dr• 

dersi öğretmenliğine, lzmir tadır. Bir tarafta Lon al· 
lstanbul (Hususi) - Vilayet ve kazalaıda belediye reis- yapacağı seyahate büyük Emrazısariye hastanesi bak- Paris öte tarafta Root•. li ... 

1 · · 1 t · d k b' k · · ehemmiy" t atfedilmektedir. • .. ... erının mansup o ınasını aym e ec~ ar anun pro1esı teriyoloğu Hasan, ilaveten mak üzere bir gerg ... 1 .. 
huırlanmıştır . Yakmda Kamutaya verilecektir. E k k ı· · b' ı .. d iti 

A k 
r e ısesı ıyo OJI yar ımcı mevcud oldugv u zaoı•D . ·ıe 

İstanbuldakİ komÜDİStfer ota ya ö~rel tmd~nliğine tayin edil- manlarla Almanlarin bbi:~:, .. 
( H k Meselesi• mış er ır · yanlaorımasına sebeb . _ı;k 

lstanbul 29 Hususi) -- Dün, Nazım i metin tevkif edil- Y 1,.,.. 
diğini bildirmiştim. Komünist tevkifatına devam edilmekte- .. bilirdi. Fakat bu ger ,oor• 
dir. Bugün de birkaç k şi tevkif olunmuştur. - Baştarafı 1 incide Sabık kral ortadan kalktıktan 11tr 

Komünistlerin Balkanlardaki teşkilatlarının orıefi Dimitrief derunda kan dükülmüş, Fran· ltalya ile Almanyanıa ':' bd"' 
y -Baştarafı 1 incide- ı rı 

adında bir Bulgaran lstanbula gelmiş olduğu söylenmektedir. sıı mitralyözıeri Türklere rek pek az menfaa~ ~ tır•f 
Eski muallimlerden Nudiye isminde bir kadın ile, onun karşı ateş açmış, birçok kişi hakiki bir centilmendi, Bana Iunduğu hakikatte ık•. ııd 

kitabını basan batbaacı da nezaret albna alanmış ve sorıuya ölmüş ve yaralanmıştır. An- istikbalim hakkında hiç en- menfaatlerinin biribirıoe 
k·ı · l d' k t k b · • d dişe etmememi tenbih etti. d kar çe ı aıış er ır. ara, ar ı u vazıyetm e- olduğu mey ana çı · ıfl' 

d · w · k d Dük, bence son 6 hafta- 6 ... ar. 
S hh• V kA 1 t• k•• J vam e emıyecegıne ani ir. Şimdi, Almanya, ı - ... ,d .. 1 ıye e a e 1 oy ere dan beri gözüktngv ünden rok b ... .... 

Başbakan ismet lnönünün T ler, siyasi nüfuz, •- 01ol 

b d •• d k daha iyidir. Onu terkeden I p• e e e "OD erece birkaç gün önce söylediği deler temini gibi, 1 dı·.-;o· • çok iyi bırakdığına memnu- k • • 
gibi, "Türk efkarı umumiye- a·sı'lerinin kazanması ta 1 .. ... lstanbul 30 (Hususi) - Altı ay evvel mer'iyet mevkiine 

girmiş olan Sıhhiye Vekaleti teşkilat kanununun büyük 
faydaları görülmektedir. 

Vekalet başta Ankara olmak üzere diğer iki vilayette 
daha doktor bektebi açacaktır.' 

Ayrıca tam teşekküllü nahiyelere birer doktor, köylere 
ebe gönderilecektir. 
----------------------~ ------------~~---~-

Hezevan 
- Baş tarafı 1 incide -

dir. 
O halde Türkiye ile Fra41-

sanın Montrö muahedesin
den sonra bu kadar mevzuu 
bahsedilmiş olan karşılıkh 
yardım pakbnı niçin akdet
memişlerdir 1 

Montröde M. Pol Bonkur 
tar fından kazanılmış olan 
muvaffakiyet Türk-Fransız 
müzakeratı için çok müsait 
bir zemin hazırlamıştı. Mon
trö mukavelesinin ferdasında 
başlıyacak olan Türk-Fransız 
müzakerelerinde Antakya 
meselesi de şayanı memnu-

niyet bir tasviye tarzı bula
bilirdi. 

Öyle görünüyor ki, Fran
sız diplomasisi zecri tedbir-
cilik tecrübesinin elim ademi 
muvaffakiyetinden sonra Av· 
rupada Fransanın mesuliyet 
ve taahhütlerini genişletmek-
t en çekinmiştir. En resmi 
imzalar inki.ı edildiği ve en 
müessir kollektif teminat 
gayrı müessir göründüğü bir 
sırada yeni taahhütler altına 
girişilmeli mi idi? Binaena
leyh Fransanın Montrödeki 
muvaffakiyeti neticasiz kal
mıştır. 

num. Sıhbah ve neş'esi ye- ta .... ..... 
si, müthiş bir heyecan için- de ileriye süreceği bir b ret 
dedir.,, Bu itibarla Mustafa rindedir.,, üı• e 

Vindson Düküne iki araba taleblere lta)yanın Dl Jıtl'" 
Kam al Ata türkün her şeye etmı'yecegw inden kork011 

dolusu Noel hediyesi gelmiş-
hazır olduğundan şüphe edi- dır. . .. ı .. tir. Cannes (Kan) dan, Lon- ,,.. 
lemez. Kendisi tıpkı Boğaz· dradan ve dünyanın her ta- Bundan dolayıdır kı k b•r 
lar meselesinde olduğu gibi rafından gönderilen hediye- manya, sömürge isteme ·o~ 
davanın halli için bütün sulh· d l ki . nıerı ler bunlu arasmdadır. susundaki i e erı v blf" 
çü yollara baş vuracak, an- şimdiden a«ır basıııaga 
cak muvaffak olamadığı tak- Düke gönderilen tebrik, ı; 
dirde bütün o havaliyi işgal· telgraf ve kartlarmtn mec· lamıştır. şab••"1' 
d k · k · muu sıkleti 250 kiloyu bul- ,, 

an çe inmıyece hr. lzmir Ahkamı ·odell: 
işte bunun için herhalde muştur. Sulh Hukuk Mahkeme•• .,," 

b. b ı Şatonun yevmi telefon ııı-. ı 
ır çare u unamıyacağına lzmirde Karataşta tra .,de 

k .. masrafı 40 lngilizi bulmakta· 1 e 
anuz,, caddesinda 119 sayı 1 c;leO 

---oo--- dır. oturan ve 17-10-936 da oj" 

İki oolisimize Borsa lıa beri eri Ref.ae~ Ççu~urelin uıi~::: ıo .. 
Yunan hükumeti nıü- lu sa u ure ve rtt•1 

Çuval Cinsi Fiah na pardo kayıtsız ve. •; 111., .. kaf at gönderdi 642 uzum 10,25-20 olarak red eylediklerıo. 0J· 
240 buğday 5,875-5,875 hakemeye beyan et111

'
1aeoi 

19 börülce 7,50-9,50 duklarından Türk IJlfu•'" 
11 kumdara 3,50-5,50 yasasmın 546 ve 549 ub•" 

Yunan hükumet zabıtası 
Dedeağaçta yapılan eroin 
kaçakc lığı tahkikatında gay· 
ret gösteren iki Türk poli· 
ı1ide 30,000 drahmi mükafat 
göndermiştir. 

15300 palamut 250-479 maddelerinde tevfik~D :ıjtdi" 
340 ceviz içı 46-55 kemece reddin teıcıl 628) 

11800 k 50 50 V001A 1 (1 ....... pamu - gı ı an o unur. 

Her av bir cok vatandasları (Saa Jef )kisesinden yıl başı pivango biletlerinizi1 ~!,t 
b•• •• k b• k d a ~ ) k 1 ..., t Basmahane Çorak kapı karako 349 
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