
d•r1~ 
Elı' 

c•' 
·-·ı çıı~' 
~d 

0Jd' 
arflP 

ecl8 
fı 

,,ı~ 

t•~ 
pO~ 

t_ır 

.,ııı'~ 
Ji'9 
,t ,ı 

,t ,, 

. 
"'' ' 

Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

_Adres : iımir ikinci Beyler Soka~ı 
Abone şutlnrı: Seodif?İ 700, oltı oylıp 400 kuru: 

Uesıni ililııl r içio: Mnarif cemiyeti iUiont 
bnrosuoa murııcaat edilmelidir. 

[.ususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır -........,.-...; _ __..~- l:ımirde çıkar, kşamcı siyasal gazetedir 
~asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
----:-:--.....::::=::::::::::::::::::::::------~-:-:------------------------------------- Perşembe ----ı9" Mart 1936 

Yıl : 3 _ No : 647 Telefon: 2776 

en) • A ma ya Ta 

Yunan 
J)iplomatları, dfhı Atioa'da 
toplannuşlar ve Yuuauh;ta· 
n'ın dış siyasasını gizlice 
müzakere etmişlerdir. 

Fiatı (100) P ra 

E • 
ın yor 

5?ii? d 

Biz 
---e Boğazla muahedesi-1 Fran, ız Ispa ya or 

llİll fes İDİ • stiy ,celiIDİŞİZ ParliimentosuCu· (alehazır andığı yal 

usunun ihti
ndıı~ 

---------:--- ma güıı il l{apa- ___ .. ___ _ 
Bugno kat'i ı arar alınacak. Fransa'nın şark . hudut· nacak mı'? Bokômeı, bu şayiaları çıkaranlar 

larını ınüdataa için lngiltere ve ltalya'dan hakkıda tetbi Jer aJmagl- IJaşladı Paris 19 (R dyo) - Ye- ~ 

ask.er istemesi fena tesir yaptı niden saylav seçimine baş· 
le a D e::ll a a !onmak üzere fr nsız par· 

il' O ~ lfll ©I ~ ifil iP c§l lf O ~ ® \Qı (Q) IF\l lÜJ V li"' limenlusunun, önümüzdeki 

Almno n kerleri 
lttanbul, 19 (Özel) - Von (Von Riycntrop), Londra· 

Riyentrop'uo riyasetindeki ya vıarır varmaz, avam ka· 
Alman delegasyonu dün beş marasınn gitmiş ve Lord 
tayyare ile Berlin'den Lon· Edeni hususi d iresinde zi-
dra'ya gitmişlerdir. yaret etmiştir. iki diplomat 

Alm n delegeleri, Alm n· arasında kısa ·bir mükaleme 
ya'nın Londra elçisi ( Von olmu~tur. 
Huş) tarafından karşılan- lstanbul 19 (ÔzeJ) - Loa· 
mıflardır. dra'da cerey n etmekte olan 

(Kridon) tayyare i tasyo- müzakereler, dünden itibaren 
nunda bbyük bir kalabalık yeni bir safhaya girmiş bu-
vardı. Alman dele.8asyonu· lunuyor. lngiltere, Almanya· 
nun refakatinde birçok Al- mn faz.la tazyik edilmesi ta-
man s:-azctecileri de vardır. raftan değildir. Bu cihet, 

- ............ --------
Bitler dün {ö ·gsbergde 

önemli hiı~ •• oy ev veı~ 

-~-------~ 
''il ~n havza ıııa gönderilen Alınan 
a kerleri orada kalacaklar~ hnnJarı 

kuv,·et voktur,, . 

Biıleı- n . · k l t nb 1 ayıh~tağ'da ıarihl eöyfe,·ini ,•erır en 

Hitler, d~~ 19 ( Özel ) - almok için kimsenin reyine 

d üçyüz b' gece Köngsberg mQrpcaet etmedim. Zira berşe 
ru ın k' · · ı B nda . ı ının buzu· yln mrs'ollyeıl bendrd r. u 
ın· Yenı bi h 1 IŞtir. HıtJ r soy ev ver· rof's'elede tırllıi L:ororler ver 
Ren 1 h rb r, Almanya'nın d k ld m 

dün akşam toplanan Uluslar cuma günü kapanacağı söy-

sosyetesı konseyinde lngiliı leniyor. Maba~a, partilerin 

dış bak:!.nı Lord Eden'iu söz bir çoğu, (Ren) hadisesi 

lerile de teyit ediliyor. Zira münasebetilc perliiuıentonun 

Almanya, Avrupada en bü- bir müddet daha müzakere· 

yük lrnvvdlerden biri sayıl- lerine devam etın sini isti· 

(),.,.""" 4 ıu-ıi ~11Jıif P.1/P yorlar. ------
'ritid·p a,d"n a-

llah Par·sıe öldü 
Venizelos, Haııyada kendi elile ilk 

defa \ 7 unaıı bayrağını çektiği 

1
hir dağ tepesinde gömülecektir 

Venizclo , geçen ene 
A \'Ol'Of 'lu 

lstanbul 19 (Özel) - Pa· 
ris'tcn hildiıildiğİnl:' görr, 

Yutıf.nİ t.101 nsabık başbakJnı 

\'c liberaller partisi müessisi 
ve lideri Vcnizelo", dün sa
bah s.rnt sekızde ölmüştür. 

Venizelos, bir haftad n
beri soğuk lmış ve hastalı
ğı ihtilat yaparak sıhhi va· 
ziyeti evvelki gece çok ağır· 
!aşmıştı. Venizelos'un son 
nefesinde, karısı Elena Ve· 
nizelos ve büyük oğlu Kir-
yakos Venizelos yanında 
bulunmuşlardır. 

Veoizelos'u cenaıesi, ge· 
lecek hafta Girid'e götürü· 

lece~tir. 

hugnnlcrdc Girid'den 

knçarken 
lerden bahsediyorlar. 

V eniz. los'un ölümü, bila· 
istisna muvafık ve muhalif 
çevcnlerde büyük bir tees· 
sür uyandırmıştır. Hükumet, 
saat 10 buçukta resmi teb· 
liğ n<'şretmiştir. Bütün Yu
nanistan, matem tutuyor. 

Kral ikinci Y orgi, Venize
los'un cennzesını almak 
üzere Paris'c gidecek olan 
heyetle çelenkler gönder· 
miş ve Yunanistan'ın 
Paris elçisine verdiği emirde 
cenaze merasiminde kentli
sini temsil etmesini bildir· 
miıtir. 

Girid Rumları, bütün be
lediye rei )erinin iştirakile bir 
bey'et te,kil etmişler ve ce· 

1 pnnyu i yoıımdaıı bir intiha 
Madrid, 19 (Radyo) - Is- binesi çok şiddetli tedbirler 

pauya ordusunun, geniş mik· almıştır. ispanya ordusunun 

yasta bir isyana hazırlandığı siyasadan uz.ak olduğu ve 
tam bir disiplin kurmakla 

hakkındaki şayiaları çıka- meşgul bulunduğu iddia 
ranlar hakkında Azana ka- ediliyer. ·---·--------

i r buçuk mi yon A man 

askeri harekete hazırdır 
--------~·~· -

A l nıanyanın (il.en) meselesinde attı-

~· adını sebebsiz değilı ir 
Paris, 19 ( Radyo ) - Bu mes'ele hakkında sa· 

Fransız siyasal mehafilinde bık Fransız harbiye n zm 

iddia olunduğuna göre, Al· koloneJ {Kabri) demiştir ki: 

manya, şarkta serbest kal· Almanyn'ıan ( Ren ) 

mak arzusundadır. Bu mü· mes'cJesiode athiı kat'i 

nasebetledir ki, her ihtimale adım, sebepsiz değildir. Hit-

karşı birbuçuk milyon Alman ler, böyle bir harekette bu-
askeri, harekete amade bir lunmad n evvol her şeyi 
balde bulunduruluyor. hesap etmiştir. ______ .... .,.... ...... ~ ........ -------~-
P an Aınerili.an konfe an-

sı yakında top · ıyor 

onfera11 ııı 

toplaunıası 

uzvell 

oynos ayres e 

hıkarruı· elti, 

ı·i) a et edecek 
verecektir. Bu konfetans 
bizzat Amerika cumur ba,
k nı M. Ruzvelt'in başkanlık 
yapacağı söyleniyor. 

Cenubi Amerika hüku
metleri, konferao ıo biran 
evvel toplanmasını faydalı 

buluyorlar. ---------
1'1aksinıos'un 
Ali divana evki 

i teniyor 

M. Huzvelt 

Vaıington, 19 (Radyo) -llğr dığ den sonra nelere mPk mrchorlyeıln e a ı . 

lathkta •nı uzun uzadıya an- Bonon için beni ıukviye eloıf'k 
tı:ıe ' le~ sonr ' sözü (Ren) mechuriyetlodeslnlz. Zira bu 

Venizeloı'un ölüm haberi 
Yunanistan'a akseder etmez, 
bütiin Yunan gazeteleri 
ikinci tabı çıkarmışlar ve 
ölüm haberini bildirmişler
dir. Dün ve bugün bütün 
Atina ıazeteleri, uzun ma· 

naze alayı için bir program 
tesbit etmeie başlamışlardır. 
Söylendiiine göre, 1897 yı -
hnd i y n ettikten sonra 
Venizelos'uo, bizzat kendi 
elile Yunan bayraiını çekmiş Boynos·Ayrcs'te toplanacak 

olduiu Akrotiriyon daiının 1 olan (Pan Amerikan) kon· 

lstanbul, 19 ( Ô.?el ) _ 
Eski Y •rnan dış bakanı Mak· 
simos'un bakanlığı z maoın· 
d~ i~.lediği hatalardan dolayı 
ah dıvana sevki istenmek-

1 •ne çev· · d b k v rı söyl . . ırınış ve şun· sur,.lle Almaoye için 
8 9 

u · 1 
_ cınıştır: 

llto'I k Vf'tll olacı~ıın. 
ıı ert logal alııo - Deııamı dördüncli salıifede -

kaleler yazarak Venizelos'un 
bayatından ve siyasa ale· 
miade çevirmi olduğu rol· 

tepesin~ gömülmesi istenil- feransı, yeni dünyaya biis-

mektedır. bütün baıka bir istikamet 

tcdi~. Bu hususta 15 saylav 
parlamentoyn bir takrir ver-
miılerdir. 
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(Uluıal Birlik) 
.. . . . ~ .... _;.: . ).. ... • Bundan sonra hangi tüccarlar yu

murta ihraç edebilecekler 

Yün 
ııvraM~a·KiZI soıı 

ihracatımız ıı 
o O U®WVVJC4WO 

zamanlaı·da aıa Cinai Roman 

• Emniyet 
-76-

direktörü, 
.. o ~ 

Memleketimizde; Y- b: 

halıyı kaldırınca 

duvardaki 
karanlık 

görilndil 

Vekiller heyetince kabul olunan nizamname 

alAkadarlara tebliğ edil<li, herkes yumurta 

ihracatı yapamıyacaktır 

yün ipliği gurubund• b 
ıene evvelisine naı•~'11 9; 
gerileıne g&rülmekted'.rb 511 

senesi ihracatının bıl '6~ 
yüksek Glduğu ve bu yplı 
selmenin de arizi seb\ 
ve hususi taleplerdeP 

1 

ıeldiği tesbit edilmiştir· Ilı~ 

dehliz 
Lüi, arabanın bir kenarı· 

na çekilmiş mütemadiyen 
dü~üailyordu. Derin bir sü· 
küte dalmıştı. Emniyet di· 
rekt rü, müttehemin bissiya· 
tına saygı gösterdiği ıçın 

tek bir sual sormak istemi· 
yordu. 

Yarım eaat sonra araba 
(Montabur) aokaiına relmiş 
bulunuyordu. {Lüi) bu so
kakta kain bir evin ikinci 
kahnda mükemmel döşenmiş 
ve dahili t ksimatı düzgün 
bir dairede oturuyordu. 

u dairenin, biri salon, 
diğ ri iş ve öbürü de yatak 
odası olmak iizere üç odası 

ve ayrıca bir bekleme salo· 
nu vardı. Aralarındaki uzun 
bir ~eçid vasıtasile bir oda
dan diierine geçilebilirdi. 

{Ltii), daima dışarda ye-
mek yediği için dairesinde 
yemek odası bulundur
mak lüzumunu hissetme
mişti. Evde hizmetçi de 
yoktu. Yalnız arasıra 
yataimı kaldırmak için bir 
hizmetçi kadın daireye gelir 
ve birkaç saat temizlik yap· 
taktan soura bırakır ıiderdi. 

Daireye gidildikten sonra 
Lüi kapıları birer birer açı· 
yor ve Emoiyet direktörü
nün araşhrmalarına kolayhk 
rösteriyordu . 

Lüi, saloaun kapısını açınca 
direktöre hitaben: 

- Buradan başlıyarak is
tediiiniz gibi muayenelerinize 
devam edebilirsiniz . 

Dedi. Emniyet direktörü, 
salondaki kütüphanede gör· 
düğü birçok hukuk kitap· 
larmı tetkike başladı . Bu 
kitaplaran araslDda birşey 
bulunamadı. Dıvarlara talik 
edilmiş olan deierli levhala· 
rın arkalarına bakıldı, fakat 
buralarda da birşey yoktu. 

Salondan senra Liii'nin 
çalıştığı odaya geçildi, bu· 
rada bir yazı masası ve 
üzerinde yığılmış bir sürü 
evrak vardı. iş odası, mü· 
dekkik ve hukukçu bir ada· 
mın çalışma yeri olduğunu 

yek nazarda belli ediyord .J. 

Em iyet clirektörü, masa 
üzerinde bulunan kağıdları 

gözden geçirdikten sonra 

çekmecelerden birini açtı ve 
oradaki evrakı da ıözdcn 
geçirdi. 

Yapılan araşhrmalara rağ· 
men o dakikaya kadar Lüi 
nin suçlu olduğunu isbat 
edecek biçbirşcy bulunama· 
mıştJ. Lüi, raştırmaların ce
reyanını merakla takip edi-

yor ve Emaiyet direktörünün 

bir ip ucu elde ed\!mcdiğini 

gördükçe gurur duyuyordu. 
Emniyet direktörü, bura

dan yatak oclasma geçti, 

tek bir karyola ve yere se
ril:niş temiz ve güzel bir 
Türk halası, bir komodino 
ve elbi e dolabı odanınJmcf· 
ruşahnı teşkil ediyordu. 

Emniyet direktörü, burada 
da tetkikat başlamış ve 
fakat hiçbir şey bulamayınca 
bekleme salonuna geçmişli 

icra vekilleri heyetince leket dahilinde mtihim mik- malıdır. Bu şartlar haricinde 
Burada birşey bulunabile

ceği hiç iimid edilmiyordu. 
Bunun üzerine tekrar iş 
oda ına gidildi ve Lüi'oin 
çekmecesindeki bazı evrakın 
mühürlenerek göt&rülmesi 
kararlaştırıldı. (Lüi), bu em
niyet direktörünün bu kara
rına itiraz etti direktör, 
gayet sakin bir ifade ile 
dedi ki: 

kabul olunan yumurta ibra- tarda yumurta toplıyan ve yumurta ihracata yapmak, 
cat nizamnamesi, alikadar sevkeden merkezlerde de kat'i urette menedilmekte-
ıaakamlara ıönderilmiştir. kontrol komisyonlar teıkil dir. • yı 

Geçen beı seneaıo cı Bu nizamnamede, ihracat edecektir. Yumurta ihracatı yapacak . 'bt• 
ihracatı 1935 seneds~~ı· ı•ııı' iskeleleri tesbit edilmittir. Yumurta ihracatı nizam- olan firmaların, sıhhi ve 
tile mukayese edil 111 uıı~ 
1935 ıen~si yiin ihrac~ bt! 
genel ilaracattaki 111~ r 
1930·1934 seneleri va••tı ot 
ihracatıaın da mezkur •',, 
ler ihracatındaki nisbetİP ' 

Nizamnamede, yumurta ih- namesi, yumurta ticaretinin yumurta manipolisyonuna 
racab yapılan iskeleler şu çok esosh ve temiz bir ha- elverişli depoları olması li· 
şekilde 2öıterilmiştir: le konmasını temin edecek zımdar. Bu tesisatı yapacak 

Traltzon, Gireson, Ordu, ıekilde tanzim edilmiştir. Bu derecede ticari durumları 
Fatsa, Samıun, lnebolu, Bar- nizamnameye ıöre, Türkiye- müsaid olmıyan tacirlerin 

- Bu kağıdlar, muhake
me cvrakm12la birleştirile
cektir. Kaybolmaz, davadan 

tın, Zenguldak, lıtanbul, den dış ülkelere yumurta depolarını biçolmazsa sıbbi 
şartlara uyıun bulunmahdır. lzmir, Mersin, Antalya liman· ihraç edecek olan kimseler nidir . e•e 

Yün grubunun 1935 1 ) 
ihraç kıymetinden yüı~e (f 
buçuiunu itli kirli y~p~S'1tel 
yüzde 44 ünü kirli tıftık 

sonra mahkemeden istiye
bilirsiniz. 

ları ile Uzunköprü istasyonu Ticaret odalarında yumurta 
ve Kilis merkezi. lkhsad ihracatçısı olarak kayitli bu· 
V e klleti, ihracat liman ve lunmalı ve bilfiil yumurta 

hüktımet; yumurta ihracatçı· 
larıoan işini kolaylaştarmış 
olmak için, yumurta ihra-
catçıları birlitine yazılı olaD 

iş odasından salona dönül· 
dükte, duvara asılmış olan 

merkezlerinden baıka mem· ticaretile işliial etmiş ol-
-------•• • • tftccarların; müıterek bir kil etmektedir. , 

büyük bir balı Piyedoş'un 
nazarıdikkatini celbetti. Piye-

doş, derhal direktöre bir i[ÖZ 

işareti verdi. 
Zabıta memurları, biribir· 

)erinin işaretlerinden kolayca 
anlamağa alışmış bulunduk
ları için, Emniyet direktörü, 
Piyedoş'on ne demek istedi
ğini çabuk kavramışb. Bu· 
nun üzerine balının asılı bu
lunduğu dıvara doğru yürüdö 
ve balıyı kaldmnca, arkaına
da karanhk bir dehlizin ru· 
tubetli havasi yüzüne çarpb. 

Emniyet direktörü, bu 
dehlizin ne gibi esrar sak
layabileceğini düşünerek bir 
kaç saniye durdu ve sonra 
L6i'nin yüzüne bakarak: 

- Araşhrmalarımıza de
vam edebilmek için bu 
dehlizin, bir mum 'v~ya ltir 
lamba ianesile zıyalaudml
ması lazımdır. 

Dedi. 
Piyedoş, cebinde elektrik 

limbası bulundumai'ı adet 
edinmiş olduğu cihetle der
hal lambasına cebinden 
çıkardı ve emniyet direktö· 
rüne uzattı. Direktör, pili 
basar basmaz, karanlık deh· 
lizin her tarafı göründü. Bu 
dehlizde yalnız bir oyun 
masası bulunuyordu. 

Masanan üzerinde serpil
miş oyun kağıdları ve kuru
muş bir halde bir kamelya 
çiçej'i vardı. Direktör, der
hal kiiıdlara saymata baş· 
ladı. Bir deste kağıdın için
den yalnız Maça kızı eksikti. 

- A rka.~ı vur -

Sinyor Mussolini, sulh 
atıyormuş 

• • 
ıçın can 

''I\'lorning Post" gazetesinin Roma 
ayları, ltalya'nın finansal du-

• • romu ıçın 

Londra'da çıkan (Morning 
Post} 2azetesinin Roma mu
habiri, yazdığı bir mektupta 
diyor ki: 

"ltalyan'lar, kendi aleyh
lerine Yazoluoan ekonomik 
zecri tedbirlerden çok zarar 
gördükleri halde l>uau açıia 
vurmak istememektedirler. 

ltalyanm her taraf ıuda, 
aüyük Britanya aleyhine çok 
geniş bir tarzda propagan
dalar yapılmıştır. Bu sebep· 
ledirki, ltalyan ulusu, zecri 
tedbirlerin en ı.üyük en ltü· 
yük müessir Ye müsebbip 
olarak lngiltereyi tanıyor. 
G6ya lnjiltere ısrar et-
mİlJ imiş, Uluslar kuru-
mu bu tedbirlere lüzum 
rörmiyecekmiş! 

lnkir etmemek lazımdır ki 
ltalyan ulusu, zec:ri tedbirleri 
yekvücut olarak karşılamış 
ve bu tedbirlerin zararını 
mümkün olduğu kadar azalt
mağa çalıımıştır. Bu böyle 
olduğu halde neticenin ne 
şekil alacağını tahmin etmek 
çok ıüçtür. Zira Birinci teı
rindenberi ltalya'nm mali 
durumu hakkında ne resmi 
bir malumat ve ne de bir 

ne yazıy~ı· 

blinço çıkmıştır. 
Bu böyle olduğu gibi, Fi

nanse) meı'eleler üzerinde 
berbangi bir m&naka~a dahi 
yaaaktır. Bu ıerait albnda 
hakikati anlamak hiçbir 
zaman mümkün olamaz. Bu
nunla beraber asgari bir 
tahminler yilriitmekle ltalya • 
nın bugünkü finanıel durumu 
hakkında az çok bir netice 
çıkarabiliriz. 

Italya'aın ekonomik durumu 

1'34 Nisanından evvel sar· 

sılmaja yüz tutmuştu. l 935 
yılının 9 uncu ayında ltalya

nın açı;ı, l milyar 968 mil· 

yen liret idi. Halbuki ondan 

sonra, berıün biraz dıha 90· 
;alan harp masraflarıaı he
sap edecek olursak, ltalya
nın iç ve dııtan toplulıiı al
tın ki>lçeler Ye mücevherat 
dahi dahil olduiu halde ltal
yan hazinesinin milyarlar erit· 
miş bulunduiunu kolayca 
tahmin edebiliriz. 
işte bunun içindir ki, sinyor 

Mussolini, ne olursa olsun 
dakika kaybetmeden sulh 
yapmak istemekte ve buna 
can atmaktadar. 

~ . 
. - '• ~- - - - - ~ _. --

T.ı.ıon Tayyare 
3151 

aym fzmir balkandan gördnğn rağhel ve teveccOhc kOçOk bir mukabele 

olmnk ftzcrc bugfin~en itibaren ftç sno için lenzilath hir tarife tatbik edecektir 

Birinci mevki 15, balkon 20 husuısi 25 kuru~tur 
Bu kadar ucuz fiatlerc rağmen gene iki film göstermekte devanı edecektir 

1-IIJI{ GECE 
Beyaz perdenin sevimli Gary Cooper ile Anna Sten 
tarafindan temsil edilen büyUk aık hikayesi 

2=Aşlk Ka<dlrrollo 
i\IAGDA SCIJNAİDER'IN Şarkılı kahkahalı enfes komedisi 

Yaı·ın ·-(AL l BABA)·· 
ilaveten: Tnrk'.;e sözln FOKS dünya haberleri 

Seanslara hergün 15 te başlanır 
Karşıyaka'yn vapur vardır. 

ve her seans sonunda her semte otobüs 

depo bulundurabilmelerine 
müsaade etmit ve bunu ni
zamnamnde göstermittir. 

Yumurta ihracat nizamaa· 
mesi, memleketimiztlen dış 
ftlkelere sevkedilecek olan 
yumurtalaran behemehal kon· 
trol edilmiş olmasını biriaci 
şart olarak kabul etmiştir. 
Kontroldan 2eçmiyen yumur· 
talarm ihracı, kat'i surette 
yasaktır. 

Yukarıda gösterilen enafı 
baiı olmayan yumurta tüccar· 

ihracat botıeJJ1 

Türkofis, bütün meınle~~~ 
leria baılıca ihracat ~~,, 
balit maddelerini göst ~' 
hir bülten bazarJaauştar· ;çi' 
bültende alakadarlar .~· 
faydalı malümat bulu•tıl 
adır. ..../., 

1 ,t 
larıaan mallarını kootro Jıt 

ti "ıO' mek mümknn olma ıf ·br,ç 
bu ıibileria malları ı 
edilemez. ___ , ____ ..,_ ........ _. 

istiklBii Avusturya'nın 

\
7 e Italva'nın bunıı 

el 

yardımı mes'elesi 
llelgrad'da çık~~ı "La Republi~'1 

gazetesi, hu yardımın kıymetıeıJ 
dtişmüş olduğunu kaydediyor f 

Bel2rad - (La Repohilik) cüh edemezler. Hıb•"0~ir 
ıraz.eteıi, M11caristan veAvus· ların restorasyonu ;Je dii'' 
turya baıbakanlarınan Roma taraftan Avuıtary• . ,,. 
seyahatJarı hakkında yazdı· taraftan da küçük itilaf 'or 
ğı bir makalede huliseten sında teesslb edecek JPbil 
diyor ki: pet bir it birliği gayri."' 

ltalya'nın Avusturya istik- telif olan keyfiyetlerdır· ,·ıı 
lalinin müdafaası için yapa· Bu itibarla Avu5turY 01· 
bilecefli yardım bayii kıy· önderlerin bunu anJao:>•Ş d' 
metinden kaybetmiş bulun· 
duiu bir anda, küçük itilafa 
dahil olan bütün memleket-

luin, Avusturya ile bağlarını 
sağlamlaştırmaktan görecek
leri menfaati Bükreş ve 
Belgrad'ıo anlamış olmasını 
temenni etmek lazımdır. Üç 
senedenberi Viyana hükü
meti kendisini ıkı sıkıya 

Roma'nın Vesayeti altına 

sokmuştu. Bugün iıe, bu tek 
cepheli siyasanın tehlikelerini 
kavramış gibidir. işte bu, 
öyle mühim bir fırsatlar ki 
bunu kaçırmak affedilmez 
bir hareket olur. 

Evet, bu yaklaşmanın 
mümkün olması için Avus
turyalı önderlerin, kendile
rine atfedilen Habıburg'lar 

lehindeki projeleri kat'i su· 
rette reddetmeleri lazımdır. 
Eğer rivayet edildiği gibi 
Viyana kabinesinin, Arşidük 
Otto için bir niyabetlik ih
das etmeyi düıündüiü doğ
ru iıe, ne Yugoslavya ne 
Romanya no de Çekoslovak
ya, Avuıturya'ya doğru bun· 
dan daha açık olarak levcc· 

duklarıoı ve böylece 'e' 

kendilerine atfedileP ~;~it 
lerin, müıpet olan 

1 riPı 
cihet ihtiva eylemedik1: 6f 
ummak isteriz. Zira bd I il' 
le dejilse, Kral C•10 ·cıİ
Yuıoslavya naib pre1.15',d' 
görüşmelerinin, ViyB11~, 
ümid edilen neticenin t• efl 
men aksi bir netice ver~.,,,ı 
melhuz olabilir. Bu ibtı'fıl' 
ise, muhakkak ki biç te ıı· 
na Avrupasmın iıtikr•' 1 ,t 
bine bir kazanç temitı 
mez. _...,,.. ----------
Fransız 

' 
Konsolo lıaıJi~1

1 
rzmirdeki FraıJ~~I 
tebaasını çağ•', 
Şehrimiz Fransız koP

5010,t 
hanesi, lzmirde buluoıal1 '"' 
askerlik çaiında olan f' 1t· 
sız tebaalarını dün da~et . .,i
miş ve Fransız hüki.il11et•~el 
vereceği emre göre b•''iJI,. 
etmek üzere hazır bulu~ u' 
laranı kendilerine bildirrı>•f 
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Ali Agilh VV. F. H. Van 81 Limited vapur Vapur Acenta ı 
Zeriyatı busene l112iliz alimlerin- Çocuk Hastahklart l)er Zee acentası ROYAL NEERLANDAIS 
1 ) k o Mütehassısı KUMPANYASI 

( aba faz)a O aca den bir he)'el y il· '"iuri Beyler Sokagı ~ . 68 & Co. Cendcli Han. Birinci kor- "ORESTES ,, vapuru el· 
Tütün zeriyatınm, busene 

daha muntazam yapılması 
ve geçen yıllara nazaran 
daba nefis tütün yetiştiril
mesi için esaslı tertibat 
alınnuştır. Haber aldıiımııa 
göre, buseoe tfttün mıota

kalannda geçen seneden 
fazla tötün dikilecektir. Bu 
husustaki talaminler bunu 
göstermektedir. 

Telefon 3452 ' Jd • fillll_________ OEUTSCHE LEVANTE LINIE don. Tel . 2443 yevm limanımızda eJup yü-
naUİSlan H ge I 1•11m1-------- .. HERAKLEA., vapuru 16 THEELLERMAN LINESLTD. künü tahliye ettikten sonra 

Atina - İogiltere'den Yu- . Ôkenrenler! l\lnt· martta bekleniyor, 20 marta "FLAMINIAN" vapuru 8 14 martta ANVERS, ROT· 
nanistana gelecek türiıtelilerin laka (Okam~ntol) kadar ANVERS, ROTER- mart LIVERPOOL ve SVVEN- TERDAM ve HAMBUPtG 
daha iyi reımiş olmalarını ~ DAM, HAMBURG ve BRE- SEAdan gelip tahliyede bu- limanları için yük alac tktır. 

ôksnrnk ekerlc- ~ MEN limanlarına yük ala· "HERCULES vapuru 21 temin için Londra'dan Ati· •'-1 lunacaktır. " · 
rini tecrnhe edi- --ı caktır. martta beklenmekte olup yü-

na'ya bir heyet gelmiştir. ..........._ .. ANGORA .. vapuru 26 " TRANTJO ., vapurı 15 
Bu heyet, büylik lniiliı ıiz.. ~ martta bekleniyor, ANVERS, mart LONDRA, HULL ve künü tahliyeden sonr BUlt· 

L Ct$ GAS, V ARNA Ye KÖS· alimlerinden °Sir Henri iatilt HAMBURG'dan yük çıka- ANVERS'ten gelip tahliyede 
nin başkanlığı altıntla bulu· CQ racaktır. bulunacak nyni zamanda TENCE limanları için ylik 

--~-t·_ ... __ _ 
Kuzu sevkiyatı 
Buserıc yarı yarıya 

dOştO 
Paskalya münasebetile bu 

hafta içinde muhtelif iskele· 
lerimizden Yunaniıtan'a ol
dukça mühim miktarda ku· 
zu se•kedil•iştir. Bu seneki 
ıevkiyat, geçen aenelerinkine 
niıbetle yüztl• 75 noksandır. 
bunun sebebi, Yunaniatanın, 
Bula-ariatan, Romanya ve Yu· 
a-oılavya'daa daha ucuz ku· 
zu bulabilmesinden ileri ıel
miıtir. 

lzmir Sulh hukuk hakimli
ğinden: 

nuyor. 
Hey'ette, Asarıatika mü-

tebassiaJanndan ve yakın 
şarkta tetkikat yapmış olan 
müelliflerden birçok kimse
ler vardır. Bu heyet, Yunan 
kralı taraf1ndan sureti mah
susa.la kabul edilmiştir. 

"Sir Henri Lanti) lni'ilİZ· 

lerin, Yunanistanı tlaha iyi 
tanımaları için kralın yardı· 

mıoı dilemiştir. 

Ali Rıza 
Mocelli hanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

34 

Ve Pnrj(•ıı ~ahnpın 

en O Uln hir mOs· 

bil ş~keri olduğu. 
nu unutmuyınız. 

Kuvvetli mOehil 
ietiyeoler Şdhap 

Sıhhat QrgOn 

haplarım Maruf ,.. ~ 
ecza depolarından ....., .J 

''c eczanelemeo 
a~aemlar. 

AMERICAN EXPORT LINE HULL için yük alacaktır . alacaktır. 
"EXCHANGE,, vapuru 19 .. THURSO ., vapuru 22 " HERMES ., vapuru 23 

martta bekleniyor, BAL Ti- martta LIVERPOO L ve marttan 28 marta katlar 
MOR için yük alacakhr. SVVENSEA'dan gelip tah- ANVERS 

1 
ROTTEPtDAM 

JOHNSTON VVARREN LI- ı· ..ı b 1 k 
NE • LIVERPUL ıye.e u unaca · ve HAMBURG lim oları için 

THE GENERAL STEAM NA· 
" KENMORE ., vapuru 22 VIGATION Co. LTD. yük alacaktır. 

martta bekleniyor, LIVER- SVENSKA ORIENT " ALIMNIAN it vapuru 5 
PUL ve ANVERS'ten yük LINIEN 

mart HAMBURG, BREMEN çıkardıktan sonra BURGAS, " NORDLAND ,, motörü 
Ô ve ANVERS'ten gelip tah-

V ARNA ve K STENCE limanımızda olup ROTTER-liyede bulunacak. 
için yükE aTlacHaktsırC. HULDT Not: Vurut tarihleri ve DAM, HAMBURG, COPEN· 

ARMEM N · - HAGE, DANTZIG, GDYNIA, HAMBURG vapurların isimleri üzerine 
.. DUBURG it vapuru 25 değişikliklerden mes'uliyet OSLO ve ISKANDINAVYA 

martta bekleniyor, HAM- kabul edilmez. limanları için yük alacaklar. 
BURG ve ANVERS'ten yük DERiYE, DIEPftE ve NOR- " ROLAND ,, motörü 29 
çıkardıktan sonra 28 marta VEÇ limanlarına yük ala- martta beklenmekte elup 
kadar ROTTERDAM, AN- caktır. ROTTERDAM, HAJ.18URG, 
VERS ve HAMBURG için "Vapurların isimleri, 2el- COPENHAGE, DATZIG, 
yük alacaktır. me tarihleri ve navlun tari - GDYNIA, OSLO ve iSKAN· 
DEN MORSKE MIDDEL- feleri hakkmda bir taahhüde DINAVY A limanları için yük 

HAVSLINJE·OSLO 
"BAY ARD" motörü 9 ni- telefon alacaktır. 

lzmirde tepecik çakır soka· 
ğında 50 nolu ve iki odalı 
bir bap hane izaleyi şuyu 

suretile satıhj'a çıkarılmıştır. 
400 lira kıymetli olan bu 
evin 22 nisan 936 çaroamba 
günli Hat 14 te sulh hukuk 
mahkemesi salonunda sahşı 
yapılacağıodan bu arttırma· 
da tahmin olu• n bedelin % 
15 niıbetinde bedel veriltliği 
surette müşterisine ihale edi-

sanda bekleniyor. iSKEN- SERViCE MARITIM 
l•----••llİİll-•ll ROUMAIN 

..,otör sahhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

lecek aksi halde satıı 15 gnn 
daha uzahlarak 8 mayıs 936 
cuma günft saat 15 te yine 
dairemizde icra kılınacaktır 
bu arttırmada en çok bedel 
verenin Bzerine ihalesi yapı· 
lacakhr gayri menkul Uzerin
de hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte 20 gün zarfında da· 
iremize müracaat etmeleri Ji
ııı:ndır. aksi halde haklarında 
tapu sicili malum olmadıkca 
Paylaşmadan hariç kalaçak· 
lardır ıartname 3 nisan 936 
tarihinden itibaren herkesin 
J:Öre\Jilmeıi için açıkta ve 
gayri mcnkulun evsafı da 
l•rtnamede yazılıdır. Pt'üza· 
Yedeyc iştirak etmek istiyen· 
ler kıy t' h . . me ı mu ammıneoıo 
Yihde 7,S nisbetiode pey ak· 
~ası. veya milli bir banka 
Cllluıatı f d 

y- d re ırmeleri Jıizım ır 
h uı le 2·S dellaliye ve ferağ 

arç arı al 
kulün . ıcıya ve gayri men-
yetleri s:ır kanuni ınilkellefi 

lbaleyt ~.•tıcıya aittir. 
d eli defatınuteakip ihale be-

cn ve . 
necektir 'h Pefıncn öde· 
nı " ı ılcyi . 

uşteri ihal b ı:nlUenkıp 
nı n verıne:· ~ .edeHni tama
rtıediği t k . ıgı veya vere · 
k a hrd ut tekrar 15 e gayri men· 
~rhraa"Y• k i6n mthldetle 
•bale ed'I oaulup talibiae 
h 1 t.cek •k1'uk d ve arada ta· 
biç'9ir bü~ tcek ıbale farkı 
•ıı111 v L nıe hı cet kalmak-

ecı aeıi . "f 
Qılitterid nı 1 a etmiyea 
f •ılı 111 len alınacakt1r daha 
ltr d•· ı Gınat almak iıtiyen· 

ıre111jz' 67 hıın1 ıa 1 ıayıh doı· 
İlla l 1116rauıtları llzurnu 

0 unur. 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anoniın Şirketi 
Şirketin Merkez ve F •brikası: İzmir' de Halka pınarda dır 
Y f'rli Pamuğundan Al, Tayyare. K3pekha~. Değir· 

men, Geyik ' 'e I..eylak l\larkalarmı havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon 1
0. 2211 ve 3067 

11elo-raf adresi: Bayrak lzmir -"111111111111111111111llllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il ı• 

llzınir yün mensucatı= 
ITürk Anonim şirketi=: - -- -- -- -~ ızmir Ynn len ucatı Tnrk A. ~- uin Hnlkn· _ -§ pınnrdaki kumaş fabrikneı mornulatmdan oları = s ıne,·simlik , c kıohk, zarif kumnşlarln, hntlaniyc, = 
§ ~al \ ' C yon çorapları, hu kcı·re yeni aç.ılım Birinci -

~ kordonda Cumhuriyet meydnm civarmda 186. 

~ oumoradaki (~ark Hala Türk Arıoninı şir-
~ keti) mağaza rndn ~hl~u.kta~ır. Mezkur fubl'ikn-, 5 = tnncl \' C zerııfet ıtıbnrılc heı·kt• çc malum = = ıun me.. = 
§ 1 mulat•nı muhterem mO~tcrif rimizc bir = = 0 en uıo 1 defo daha ıaveiycyi bir vn7.ile biliriz. 

= yen: Birinci kordon No. 186 =: Toptan satıf 

5 Ş ._ b 1 Türk Aaonim Şirketi = ar• a ı 1 Perakende solıf yeri: Yeni ma~ilaturacılarda 
= . K 1 ttin Cad. Sağır zade bıraderler = mımar em• e i Kuıu oğlu"çarıısı Asım Rııa ve biraderleri 

~ . 'f turacılarda mimar Kemaleddin Cad. -- Yenımanıa 
~ N IJ paıarı f. Kandemiroğlu -

lın~~ü:ıiıiüıiıııiıiıııııııucıııııuı111111111111111111111111111111111111111111111111111111uı 

J 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NtJZliE1' 

Sıhhat Ezanesi 
Yolmz taze temiz ve ucuz ilôç ,. in· 

\'nlf"I çc~itlcri satar. 

"'ıh hat Balık Yağı 
Norvcçyamn halis Morina Balık yağa hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa silzülmi. • üı . 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nilzhcı 

Sı H HAT EzANEsı 

"PELES" vapuru 20 mart
ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE
LONE için yük alacaktır. 

"ALBA JUL YA., vapuru 
l 7 nisanda beklenmekte olup 
yükünü t bliyeden sonra 19 
nisanda MAL TA, MARilL
YA ve BARSELONE'ye 
hareket edecek. 

ilandaki hareket taribJe
rile navlonlardaki d~~işiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye ıirketi hinası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur centasm müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

T elcfon: 2004 - 2005 • 2663 

' :l 
1 
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ı··oı z Tabutlu Ada 

mat. arını 
ın gizli hazırlıkları, Yun3n diplo

·· şündürecek bir 'mahiyet almıştır 
BUtün Yunan d. lomatları ve eski Haricjye Nazırı, dün Atina'da 

toplanınışlar ve o-eç vakte kadar gi~li konuşmalarda bulunmuşlardıı· 
Diplomatların, Yunanistan'ın dış siyasasrnı mQzakerel 

ettikleri söyleniyor. 
1 tanbul l 9 (Öze l ) - Atiııu"dan haber ' 'eriliyor: Yu· 

nan diplomatları dün toplnnmı lardar . Bu toplantıda 
(' ki dış bakam M. Mihal~kopulos, Tcotokis, Çaldari 

Kufandaris, Papnnastasyu, l\lilotus, Sof ulis, Papandreo 
, c daha hirçol· diplomatlar hazır lıuluıınıuşlardır. Top· 
lantı, gece geç ,·akte kadar devam etmiş ve hüUiu 

Yunuoistaoın dış piyasası, ilk fınatta pnrlumeotoda 
konuşulacak "·e bOUln partilerin ta vibinden geçecektir 

Diplomatlar, son hadiseler mQnasehetilc Bulgaristaoın 

gizlice yapmağa başladığı~ askeri hazırlıkları da gaz 
lJoQne getirmi~ler ve bu nokta Qzeriudc cJuroıu~lardır. görfişmcler gizli kalm ı ştır. --•·•····------

M sırda sa 1lav se- (Ren) mes·eıesi, ltalya-Ha 
.;imi hazı 11 ı la ı heşistan meselesini 

kölğede braktı! Muhalif partilere yaloız58 saylavltk 
bırakılması ihtjlafa sebeh oldu 

Kahire 19 (RRdyo)- Ma- rinde hoş görülmemektedir. 
yasın ikinci günü başlıyacak Muhalif partiler, balkın ser· 
olan saylav seçimi için şim- best bırakılmasını ve Veft 
diden hazırhldara başlanmış · partisinin, takyidat fikrinden 
tar. Söylendiğine göre, Veft vaz K'eçmesini istiyorlar. 
partisinin, muhalif partilere Saylav mücadelesinin çok 
yalınız 58 meb'usluk bırak- iÜrültülü olacaiı tahmin edi-
ması, Mısır siyasal ~evenle· liyor . 

~~~~----~~·~·~·------~~~~-

~~~------·-------~~-
Mussolini, istedikleri kabul edil-
nıezse, ~ulha yanaşmıyacakmış, 

13 ler .toplanamıyor 
işi ve 13 ler komitesinin ne 
zaman toplanacaiını konuş· 
muşlardır. 

Moris LöhlanınEn Meraklı Rouıa~ 

• Tef ri kn sayısı: 13 

lkiuci kısım: MOcize taşı! · 
V orski bundan fazla ko- l 

nuşmanın faydasız oldu;unu 
tamamile anladı. Ve karşı· 
11ndaki muhasımın öyle kolay, 
kolay alet edilecek bir adam 
olmadığı da sarih surette 
K'Öze çarpıyordu! 

Vorski ne yapacağını bir 
türlü tayin edemiyordu. Kar· 
şısında ilk defa gördüğü acla
mın elinde bir oyuncak ma· 
biyetiade kalmak onun ci
nayetle meşbu ruhuna çok 
ağır ıeliyordu. 

Bu bal, o kadar seri ve o 
kadar hissedilmez bir halde 
reçmiıti ki Vorski bile bir· 
den ae yapacağını, ne oldu
iunu aohyamamışlı . 

Vorski, yerde Don Lüi 
Perenno'oun ayaiı altında idi 

Don Lüi: 
- Şimdi edebiyata lüzum 

yok. Benim bu macerayı 

A dan Z harfına kadar bil
diğimi anladın sanıyorum. 

lşi uzatmamak senin mena
fiine daha uyğundur. Yalnız 
küçük bir noktanın ikazını 

senden istiyorum. Oğlun 
Fraosuva d'Hcriemand ne· 

rededir?. 
Diye sordu, fakat ce\'•P 

almadı. Bunun için dah• 
fa7.la bir şiddetle: 

- Söyle, oğlun FraP'u'' 
nerededir? Dedi. 

Vorski, biç şüphesiz te5•· 

düfün elbette. bir fırsat dab• 
çıkardıiını hesaplıyord0 

Madimki küçük Fraoıu''J' 
kendisinden soruyorJar 

1 

Bunda bir iş ve bir kıyınet 
.. e· 

var demekti. Bu eaa5 uı 
rinde pazarlık imkanı \'ardı 
Bunun için sustu. 

- Ne?. Cevab vermekte~ 
istiokif mı ediyor111n?. sfır 
d f O de• e a.. iki defa.. ç ~ 
soruyorum, cevab ver01iyece 
misin?. Pek ali .. 

IJet'tWll 1 ~ 

Biz de boğazlar lJJ
09 

hedesiniu tcsbiııi 
istiyccekmişiz 

- llaştaraf 1 inci sahifede ~ 
maktadır. Vaziyet bu ıJJe~. 
kezde olduktan soor• ~, 
maaya aleybine zecri tedb~~ı 
ler alınması, imkinsıı t• 
ıörüaüyor . 11 

Son haberlere röre, ualY. 
l: 

· Riket Negüs e görüşecek 

Roma, 19 (Radyo) - Sulh 
içirı Mussolini'nin uluslar 
sosyetesine verdiği cevabi 
notada yazılı şartlardan en 
ufak bir fedakarlık yapmak 
istemediği ve 13 ler komi
tesi bu şartları kabul et
mezse, İtalya'Dın sulha ya· 

Dikkat! 
Alikaaar çevealerde söy· 

Jcndiğine göre, 13 ler komi· 

lesinin bugünlerde toplaaa
rak ltalya - Habeşistan mes'e- rffitflo ve sebze fidele· 

için yapıldıiı gibi Aloı•'''·, ecr 
ya karşı da ekon•mik ı ~o· 
tedbirler vazohınuraa biİ . e· 

ş 

~ Şinıal cephesine geçerek Imparato-
h ra Mussolininin suJh tekliflerini 
B 
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bildireceği 
lstan'9ul 19 (Ôzel) -Meş

hur lngiliz s raıayedarı Ri
ket, Ci .. uti'41ea tayyar Adis 
Abab 'ya laareket etmiştir. 

urad n şimal cephesine 

söyle~iyor 
ıeçeceii ve Neılı1le görti· 
şecei• söylenmektedir.Ha
ber verildiğine 2öre, Riket; 
imparatora M. Mussolini'nin 
tekliflerini bildirecektir. ________ __.. . ·-
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Şinıaldeki k11vvetlere • 
ın1parator 

kumanda t~t.li yoı· 
Londra, 18 (A.A) - Röy· 

ter jansının b rb cephele· 
rindeki muhabirlerinden ge· 
len ba beri ere ıöre şim l 
cephesinde ltalyan taarruzu 
de·Hm etmektedir. Amba
Alaji civarında olan büyük 
muharebede Habeş kuvvet 
terine bizzat imparator ku· 
mnnd ediyor. 

---+ 

' er est güreş 
'fa ını ımız Berlin 'e 

gidiyor 
lstanbuJ, 19 (Özel) - Fe

derasyon, Berlin olimpiyat
larına scrbe t iÜreş takımı
mızın iştirakini kabul et
miştir. 

Hayvan b11·s1zları 
1ihaycı yakayı ele 

verdiler 
Bundan birkaç gün evvel, 

Buca yolunda, Kançeşme 
mevkiinde bir çobana taar
ruz ederek sürüden kuzular 
çalan bir hırsız şebekesi 
jandarmaca yakalanmıştır. 
Bu şebekenin uzun ıaman

danberi lzmir bavalisinde 
hayvan hırsızlıiı yapmakta 
olduğu teabit edilmiş ve b~ 

Cenub cephesinde tiddetli 
ltir bombardıman başlamıştır. 
Bunun Graçyaoi'nin yeni bir 
t arruzun işaret olmasından 

korkuluyor. 
Adis-Ababa yolunda mü

him bir mevki olan Noıabo 
ltalyan uçakları tarafından 

şiddeU: surette bombardıman 
edilmiştir. .. - --

Kaınutayda 
Afyon lıattıoıu açılına 

tör<:.ninde bulunacak 

sa)·lavlar ~eçildi 
Ankara 18 (A.A) Bu2ün 

Nuri Conker'in başkanhiında 

yapılan kamutay toplantısında 

Afyon - Karakuyu hattının 

açılma töreninde bulunacak 

saylavlar seçilmiş ve Kamu

tayın 1936 yılı ikinci Kanun 
Şubat ayları hesapları hak
kındaki mazbata okunmuştur 
Kamutay Cuma günü topla· 
nacaktır. 

ıeb~keye yataklık eden 
birkaç kişi de yakalaomışbr. 
Hayvaa hırsızları, çaldıkları 
kuzu ve koyunları Eşrefpa

ıa'da bir evde kesib halka 
satmakta imişler. 

naşmıyacaiı söyleniyor. lesini konuşması, imklnsız 
13 ler komitesi başkanı 2örünmektetlir. 

M. Madariyag'l ile uluslar Maabaza, 13 ler kemitesi-
sosyetesi genel sekreteri M. nin1 vakit bulursa burün 
Avenol, dün toplanarak bu toplanacağı söyleniyor. 

~~~~-----~·~·~·------~~-

Afyon abidesi açılıyor 
~~~----~·_.----~~-

Re.snıiküşadı yapacak olan başbakan 
önemli biı~ SÖ\1 lev veı·ecek 

./ 

Istanbul 19 (Öze(} - Afyonda dikilen abidenin resmikü
şadı, bu ayın yirmi ikisinde başbakan ieoeral ismet lnönü 
tarafından yapılacaktır. Başbakan abideyi açarken çok 

önemli bir söylev verecektir. Abidenin reamiküşadmda her 
taraftan ielecek hey' etler lıazır bulunacakbr. Büyük millet 
meclisini 1 S saylavın Ye bütün encümen reislerinin ittirak 
eylediii bir bey'et temsil eyliyecektir . 

~~~---.... --._.----~~-
Bitlerin söylevi 
-Buştarufı birittci 5ahifedc-

(Rco) hanuma göodnllf'n 

Almın aeknlerl orada kalacak· 

landır, bıınlan grrl ç~vlrrcıak 

kuvvt'l yoktur. 

Ren, muhı~llt zamanl ıı rd11 

F'rao 'ya el uıattım, fakat 

urzum nrtlcealz kalın :ştır. Al 

meııyu, kfmileoln fenalığını Is 

ll"mlyor. Bununl11 beroher so 

nooa ka ·lar ııHirap içinde ka 

lamoz. 

Alman olusunun çektlldulni 

biçhlr ulus Çt'kmrmleıtr. Bu 

gOnkQ Almanyı, yapılan haksız 

muahedeleri taoımıyoraa, eekl 
Almanya olmadığındandır. Hogfto 
dimin ahında 66 mllyonluk 

bir ulus •ardır. 

Yarın 

Pul verine 
" 

Soğuk damga kulla· 

uılacak 
lstanbul 19 (Özel)- Mek

tuplara yapıştırılmakta olan 
pullar, bundan böyle kulla-

nılmıyacaktır. Posta ve tel

graf genel d i rektörlüğü, Av· 

rupada olduğu gibi mcmle
ketcmizde de pul yerine 
soğuk damga kullanılmasını 
kararlaştırmıştır. 

Benim sesim bu ulu~un ıeıl 
dlr. Bu f'8 dloleomt·z~e ıikıb~t 

dünya için fı>na neticeler •tı· 

recektlr. 

A 'manya A nupada ıoJhftn 

kahramanıdır. Son s~zfiw be· 

olmle b eraber olmanızı fete 

mektlr. 

Tayyare 

ri için alınması lazım 
gelen tedbirler 

Mıntaka Ziraat müfettişliii1 
tütin ye sebze fidelerinde 

lizımrelen tedbirlerin alın· 

m•sı için ~ütün köylere şu 
tamimi 2öndermiştir: 

1 - Yer yer söndüj'ü gö· 
rülea yastıklarda rutubeti 
azaltmak ve ıulamayı müm· 
küaolduiu kadar durduraak. 
2 - Halka şıkliade çürü

ye• fideleri hemen toplamak 
ve yakmak ve buralara yarı 
yarıya sönmemiş kireç tezu 
ile temiz kum karıthrıp k•y· 
mak. 

3 - Y asdıklarda teker 
teker sıörillen yanık, çürük 
fideleri t•playıp temizlemek 
ve aralarını seyreltmek. 

4 - Bunlardan sonra yüz· 
de yarım nisbetinde röz
taşı - kireç bulamacını bu gibi 

yastıklara püskürgeçi n (bağ 
tulumbası) sıfır numara baş · 

hklarla sis gibi atmak. 
Rülubet devam ederse 

bulamacı 10 günde bir tek · 
rarlamak. 

Atatiirk 
Rıza Hau Pcblevi'yi 

tebrik ettiler 
Ankara, 18 (Özel) - Iran 

şebinşabı Rıza Han Pehlevi· 
nia doğumlarmın yıldönümü 
münasebetile Atatürk'le şe
binşah, arasında tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati 
olunmuştur. 

metimiz ltuaa ittirak etıı>•Y 
cektir. Zira suUıün oıub•f:· 

. •' zası için ötedeDberi biııııt f ~ 
burüakü ıeraiti mu'' 

1
• 

iÖrmediiimiz boiazlar ~e;, 
eleıi hakkında bir ıo• 1• 
vartlır ki lı»iı de bunuD ~· 
dmlmasıoı iıte111ekteyiı· fi' 

lstanbul 19 (Ôzel) - su ~ 
b c• ah saat ontla topJaıı• 

11
• 

olan Uluslar sosyetesi ~ode 
ıeyine Alman delegeJer• • 
. t• k ı· k . 1'011 
ış ıra ey ıyece lerdır. ,r 
ıey buiün kat'i bir k•;,t' 
verecek ve rapor ekispe' 

laavale olunacaktır. t'ı 
Toplantıdan sonra ıı;,ıı 

neticeyi alan M. fJiO, 't 
P r•• derhal tayyare ile . ',b•ı 

dönecek ve kabineye ıı d• 
verecektir. Van Zellaııd• tit· 
busıün Belçika' ya döoece" 111• 

Lord Edenin bitaraf ıı> 11• 

taka tesisi ve buraya •:,ıı· 
ulusal polis sevki bak ,19r 
daki teklifiuin Frar.ı~t. jlı 
tarafından kabuJü İ(J)k90 ~ 

Ü fı' sayılmaktadır . Çünk J 

sızlar, list i bkamlaıını tO rf 
cak bir bitaraf mıntak' t 
kilini istemekmetedirJet·011ı 

Fransa'oın, şark ve ~ıJ il 
larının müdafaası içııı I 'f'' 
karno andlaşmasanı iuıZ8 1bİ' 
İngiltere ve ltalya'da~ dtr' 
kaç müfreze asker goı> ,e 
melerini istemesi, LoPd'~11ıı· 
Roma'da soğuk kari' 

mıştır. b'' 
Inıiltere'oin böyl~. ı11~ 

teklifi kabul etmiyeceg~ ~ 
bakkaktır. ;.I 
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