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lımirde çıkar, kşamcı siyasal g zetedir 

1 s pa n ~' a" da 
Kouıünistleriu ikide birde 
yaptıklal'J tecavüzlerden 
umumi bir korku başlamış
tı ı·. ]asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
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ıl : 3 - No : 648 fiatı (100) Par 

Alman Gazetelerı, Uluslar Sosy e-
• 

sıne Şiddetle Hücunı Ediyorlar 
...................................................................... 

Girit'li Konseyin mahkô.miyet kararı Ber
li nde bomba gibi patladı Diplomatın teı· \ii· 

f,ı·ansada uınumi bir sev~nç büküm süı·üyoı·, haşbakan mei lıaJiudeıı biı· 

Macaristan ve Avusturya 
başha anları Romada 

---------üç devlet başbakaıılaı·1 ara ıııda 

başlıyacak olan ıııüzakereleı· 

iki günde bitecek 

Alber aro~ buo-iln paı·Jameııtoda Jıeyanatta bulunacak parça 
Evelki gün Paris'te öleo 

lstanbul 20 (Özel) - Ulu • 
lar sosyetesi konseyinin Al· 
manya hakkında vermiş ol
duiu mahkümiyet karan, 
BerJinde şüyu bulunca derin 
akisler yapmış bir bomba 
gibi patlamıştır. Alman ga
zeteleri, Uluslar sosyetesine 
hüculll etmekte ve ne olur a 

olsun, Almanyn'oın, progra· 
mından rücu etmiyeceğini 

yazmaktadırlar . 
lstanbul 20 (Özel)- F rao • 

sız. dıf bakanı M. Flanden 
dün gece Eliıa arayında Cu 
mur başkanı M. Lebrunun 
başkanlığında toplanan na· 
:r.ırlar tnecliıine uıun uzadıya 

iıabat vermiş ve Londra mü
zakerelerinin geçirdiği saf
haları t srih eylemiştir. 

Bu2üo öğl den sonra top· 
lan cak olan p rl mentoda 
baı akan M. Alber S ro 
uzun beyanatt bulun caktır. 

Bütün P ris gazeteleri, Al· 
ber Saro kabinesini :alkışla
ınakta ve Fransa'yı alikadar 
eden eo mllhim ve nazik bir 
mes' el ede temin eylediği mu· 
Taffakiyetten dolayı takdir 
•ylımcktedirler. Paris'te fev
kalide sevinç hüküm ürü· 

ı. All)(•r nro 
yor. Siyasal revenler • h " , en nı· 

ayet Fran a ile beraber Ü· 
rümeğe karar Y 
hlikflmet' . veren lngiltere 

anan göıte d" w •• 

betten dol r ıga ısa-
nüyorları ya mebınun görü· 

ı· 

1 t nbul 20 (Ô 
1 r ıel) - Ulus· 

osyetesi dü b k 
toplantıd n sa ah i 
ti ın sonra tekrar iç· 
nıa etmiştir. 
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Ribentrob, hükiımetinin 
noktainazarını izah etli 

--·--"Lokal'tıO paktı, doğuşundan 
zaınan sonra ınanasız 

hedefsiz kalmıştıı·.,, 

ve 

az 

İstanbul 20 (Ôıel) - Ulus· 
lar sosyetesi koo eyinin sa
bahki toplantısında Alman 

Yoksa başka esik, bseka bir his 

ve fikrimiz yoktur. 
• ()mınmı 4 "' (i sahi{ edr. • 

man murabbası Ribetrob şu Arnavutluk 
söylevi vermiştir: 

_ Müzakerelerde hukuk mü· 

t Din obulil uretlle ulus 
eeva ı 

lar ııosyetesl IAıım olan bOyftk· 
IOAli gö termle \'e vozlyetlo 

ıasf lyeelne doğru hOyOk bir 
ıtdım atılma ını temin eyle 

rrıletlr. 
uJ.,okaroo muahede lolo ya · 

pıldığı zamaolorda heoftz bar· 

bın kin e doemanlıkları bO 

kOm enroıekte !dl. Almıoy• 
hl'l urnetl etmdl; şeref ve bıy 
. . Alman mllletlotn 
slytılol ve b" 

t tmek ve u 
haklarını tem o fi 1 
tlin komeulırlle dostluk l e 

,_ el btrllRH" A uopa 
yaeaına•, 1 
oın huzur V"' 

tbyaeını tem n 

Asker toplamakta 
devam lediyÖr-

1 k ı ıemektedlr. 
ey e~r:oı• bOkümell bo esaslar Aroa\·utluk kralı Zogo 
alt~od• mGukereye girlemekten Istanbul 20 (Ô:r.el) - Yan· 
timdlye kadar çekiniyordu. Fno ya'dan haber veriliyor : 

81 
hftkQmetl Çekoılovaky• ve Arnavutluğun asker topla· 

R ile eıkl hlııler makta devam etliai bildirili-Sovyet oıya 1 • 
alıındı yeni moknele ve m yor. "firan'a gelen ltalyan 
eaklar f'pmretır. zabitleri, elin oradadırlar. 

Biz, ,.ger Reo'dekl bugilnk11 Arnavutluk hükumeti, 40 
hlr tedbir yaıına kadar olan efradı si· 

nzlyetl do~oran llb altına almıthr. Kral Zo-
•tılh11 etmle leek, bo buııoııt• b. ıt.dd t , . 
ı il edmlıt bu l ge, ır mu e ıçın Tiran· 
en gGae\ bir •l ı' laden 'o11k dan Daraç'taki k6tkline çe· 
koku bClktımran m . . . 

L •·• mecllA-lmll içladlr. kalmııtır. 
bırakma• .... • 

sabık Yunan başbakanı Ve
niıelo 'un hayatı hakkında 
Atina gazeteleri uzun maka
leler yaııyorlar. 

VenizcJos, ] 861 senesinde 
Girid Hanya' da doğmuş, ilk 
ve orta tahsilini orada bitir· 
dikten sonra Atina'ya gide
rek hukuk fakültesini ikmal 
etmiş ve avukat diplomasını 
alarak tekrar Girid'e dön· 
müştür. 

Venizelos, i:'ençliğiodenberi 
isyankar bir ruh taıırdı. Gi
rid' de ilk tabsilioe devam eder 
iken ayni zamanda Türkçe 
de okumuştu. 

Hanya'da uz.un müddet avu
katlık yapan Venizelos, Gi
rid'in en yük ek hukukçusu 
~•-.... ,_ ..... b ..... :.,_ ..lt.iJA.lo.cr_ıı. ı, .. • zanara-. uyuK ıc 'luUlç~ 

almıştı. 
Veniıelos'un ~vukatlık ba

yatı, ruhunda yer tutmuş 

ve daha doirusu maya ol· 

muş olan mücadele kudre· 
tini hıkişaf ettirmif ve onu, 
çok patırdılı bir bayata 
ıevkeylemiştir. 

V euizeloı, zahiren Türk 
dostu görünür ve fakat, 
fırsat buldukça Yunanista
nın yükselmesi için giıli 
olsun aleni olsun çahımak· 
taq, didinmekten ve en çetin 
çarpışmalara göğüs germek· 
ten hiç çekinmezdi. 

Veniıelos'un siyasal ha· 
yatı, evvela isyanla baılamış 
ve nitekim, gene isyanla 
sona ermiştir. 

Girid'in en kuvvetli avu· 
katı Venizelos, bir gün 
mahkeme salonundan Girid 
dailarına sıçramış ve ken· 
disile beraber siirüklenen 
Girid palikary )arına isyan 

Di!nımı rlördı1nrıi ıwlıif ede-

Göring Mussulini ile birlikte 
_ 1 tanbul, ~O (Özel) - Ma- Gömbüş il Şuşning, bu 
Gömbilş ile Avusturya baş· başbak nı ~ıoyor ıvıu soııuı 

bakanı Şuşning, bu sabah ile konuşacaklar ve derhal 
Roma'ya vasıl olmuşlar ve müzakerelere b.sşlayacaklar· 
istasyonda ltalya dış bakan- dır. Üç devlet başbakanları 
lı§'ı müsteşarı Sinyor Suviç 

arasında başlıyacak olan bu 
ile Avusturya ve Macaristan 
elçileri ttrafından karşılaşll· koauşmaların, iki gün içinde 

11ııtlardır. biteceği söyleniyor. 
~--~~--._. ......... ~·~· ......... ------~--

ltal ya· Habeşistan ihtıliifı 
bugün konuşulacak ____ _..._ .. __ 

131eı· komitesi, bugün Loııdrada Seıı 
ceyoıis saruyında toplanacak ve 
tarafeynin ııotalarıı11 inceliyektiı· 

lstanbul, 20 ( Öz l ) -
Londra'dan haber verildiğine 
göre, ltalya-Habeşistan mes'e· 

lesini konuşmak ve her 
iki tarafın, sulh teklifine 
vermiş oldukları cevabi no· 
talar üzerinde tetkikat yap· 
mak üzere 13 ler komitesi, 
bugUn SrnCeymis sarayında 
ispanya baı delegesi M. Ma· 

lubisarluı·da 60 yaşına dariyaganın başkanlığında 

d 
toplanac ktır. Bu toplantı, 

kadar olanlar tekaü e , • 

k 1.1 ki lzmir den gıdecek ev e• ı ece er 
Istanbul, 20 (Özel) - in· 

biaarda yapılacak olan ten
sikata baılanmak ü:r.eredir. 
Yapılacak tensikat netice· 
sinde tekaüde ıevkedilecek 
olanların yerine genç ve iyi 
tahtil görmüt kimseler tayin 
olunacaktır. Tekallde çıka· 
rılacak kimseler kabarık bir 
yek6n tutmaktadır. 

lnbiaarlarda 60 yaıına var· 
mıı kimselere vazife iÖrdü
rlUmiyecektir. 

heyet 
23 Martta açılacak olan 

Afyon abidesinin resmi kü

şadına lzmir'den vali Fazlı 

Güleç, parti başkanımız Avni 

Doian, şarbay Behçet Uz 

ve vilayet erkioından . 6 

kişilik bir heyet iştirak ede· 
cektir. Bu heyet, 24 Martta 
Afyon • Karakuyu hattının 
resmi kütadında ela buluna· 
caktır. 

J 3 ler komitesi başkanı 

M. Madaryago 

Londra siyasal çcvenlerin· 
de m rakla bekleniyor. 

13 ler k oruitesi, sulhun 
iadesi için mütecellidane hare 
ket edecektir. Bununla be· 
raber, buglinkü celsede ne· 
ticeli bir karar verilmiyece

ii ı6yleaiyor. 



• 
20 Mart (Uluaal Birlik) _________________________ ,,__ 

Mahsullerimiz için dış ülkelerde Liselerde 
ikinci yazıla İdlti 

müşteriler . aranacak 1 isandu başlıy• • yen1 
Nakili: KAMI ORAL il 
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kadar 28 de,,letle ticari ınuahedelcr Şimdiye 

akdetınişiz<lir. ihracat nıahsulleriınizi karış
takill olunacaktır 

Liselerde, ikinci yasılı 
tihanlara bir Nisanda• i 
ren başlanacaktır. Ru la 
Kültür bakanlığınd•ll 

emir, Kiiltür direktörl 
mektep müdürlükleri•• 

Lüi telaşl a ; heııi bir gün bile tevkif 
etseniz şeref im mahvolur dedi • tıranlar 

Ekonomi bakanlığının en 
çok takip ettiii ve üzerin · 
de titizlikle tevekkuf ~yledi · 
ği bir keyfiyet olduğu için, 
buna engel olanlar şiddetle 
cezalandırılacaktır. 

Piyedoş'la yan yana duran 
Lüi, bu neticeyi görüoce, 
sap sara kesildi. 

Emniyet dire~törü, bir 
kerre delikanlının yüzüne 
baktıktan sonra kendi kcn· 
dine: 

- Mahvolan bir saadetin 
• bekayesini gösteren şu va-

ziyet, delikanlının, vakit 
vakit bu dehlize girerek 
aıiı bir hatırayı yaşatmak 
istediğini isbat ediyor, bul
duiumuz şu emmarenin 
deliletile cinayet bidiseainio 
büUln teferruatını pek ili 
anlamak mümkündür. 

Öldürülen kadrn, a~ıkiyle 
evlenip evlenmiyeceğioi ve 
birıtıo aralar1nda ayrılak vaki 
olup olmıyacağını anlamak 
lzere oyun 1ciiıtlarile fal aç· 
mak merakına düşmfiş idi. 
Ltii, bu kadın ile lnrilterede 
ı&rDşmüıtür. Fakat kendisi 
birl[ün alelacele Fraosa'ya 
davet olundutuodan kadın 
Ol[lln de bu kağıtlarla fal 
açmıı, fal billhara •tık ile 
maıukanın birleıeceklerini 

ı&ıtermiıtir. 
LUi, bu saadeti vukuun

dan evvel haber veren kA· 
jıdları, bir batıra olarak 
aaklıyacaiını maşuk asına 
vadeylemiı ve bu vaidinde 
aadık kalarak şu masayı 

ı, .. ·-··- ___ .... .vur;& rarıs e 
ı•l•it •• delikanlının zihni· 
f'i ııcıklamış olmak Uzere 

lnıiltere 'de açmış olduğu 
falı hatırlatacak vaziyette 
rHmini çıkartmıf, resmin ar
kaıına da "beni unutmayı
nız" cUmlesini yaz.laktan 
ıonra Lüi'ye göndermiş!. 

Şimdi burası iyice anla
ııltlı. Biraz daha dütünür· 
ıen, hidiseyi ıu suretle bu
Jisa etmek mümkündilr. 

Lüi, kadın ile konuştuktan 
ıonra kendisini aldatmakta 
olduiunu öğrenir. intikam 
almak ister, bunu evvelden 
tasarlar. Bir akşam, ansızın 
kadının evine giderek raki
bine ıefrada yemek yerken 
raıtlar ve üzerine hücum 
edip iıini bitirdikten sonra 
küçOk odaya geçip maıu· 
kasını diğer birisi için fal 
açmakla meşgul bulur, derhal 
Maça kiğıdım al1r ve han
çerden i[•çirdikten sonra kal
bi ilzerine bir darbe indirir. 
Zira lıtu kliıd, muaşakaları · 
nıa ltidayetinde kendileri 
için müstakbel bir saadetin 
huıulunü haber verdiii cı
betle maaidar bir ıeydi. 

Emaiyet direktöril, bu 
uzun mülibazat ve faraziyatı 
zihninden geçirdikten sonra 
dehlizin perdesini indirdi ve 

elintlıki elektrik Jimbasıoı 
Piyedoıa iade ederek: 

- Görülmesi lizım olan 
ıeyleri gördlik. Artık araş
tırmalara lllzum yok, gide
lim. 

Dedi. 
(L11i), yapılan araştırmalar 

sonucuada birıey bulunama
dığını rörünc•, emniyet di -

rektörline hitaben: 
Bu araıtırmalardan sonra 

da beni ittiham edecek dere· 
cede bir delil bulamadıiınııa 
göre beni serbest bırakaca· 
iınııı ümit etmek isterim. 

Dedi. 
Emniyet direktörü, omuzl11-

rını kaldırarak ıu cevabı 
vertii: 

- Sizin mllttebim olup ol
madığınızı tayin edecek ben 
olmadıiım için şimdiden hiç 
birşey söyliyemem. Zira biz· 
deki tahkikat bittikten sonra 

müstantika ıevkedilecekıiniz. 

Sizin mukadderatınızı tayin 
edecek odur. 

Bu sözler, Lüi'nin asabını 
berbad etmişti. Rengi bir· 
denbire attı. Emniyet direk
törünOn yilzilne baktı ve 
sonra: 

- Demek oluyorki beni 
tevkif edip namusumu ber
bad dmek mes'uliyetini 
deruhte ediyorsunuz. Hal· 
buki bir gan ilahi mevkuf 
kalmaklıiım, bulunclutum 
mevki iktiza11nca şeref ve 
bayssiyetimi mahYeder. 

Elimde &ldlrüleo kadının 

bir resmi bulunmak, iteni 
cinayetle ittibam edemez. 
Siz hu kadar •iır bir mea
uliyet altına nasıl giriyorsu· 
auz? . . 
dıfekförünün hiddetini ~u. 
cip oldu. Delikanlının yüzü
ne aerd serd baktı ve son· 
ra da: 

- Sizi zaptiye aezareline 
getiren memurumuza tabii· 

' yeniz için yirmi bin frank 
vadetmiş oldutunuzo, ve bu 
teklifinizi kabul etmeyince 
onu öldilrmeie teıebbils et-

Hükumetimiz , dış ülkeler- bir kısmile de Klering mu· 
le olan ticari mUnasebatımı· kavelelerile bağlanmıtızdır. 
zı genişletmek ve mahsulle · Ticari muahede akdetme· 
rimize yeni müşteriler ara· miş olduğumuz devletlerle 
mak için sreniş tedbirler al- de bailanmak için lazım ge
maia baılamıf bulunuyor. len teıebbüsata girişmit hu· 

Şimdiye kadar kendilerile 'lunuyoruz. 
ticari muahedeler akdetmit Ekonomi bakanlığı , barcı 
olduiumuz devletlerle alış ilem olan mahsullerimizin, 
veriıimiz, esaslı turette ce- f d dünyanın her tara ın a ta· 
reyan etmektedir. 

Almanya, Avusturya, Bel· nınması ve aarfediJmesi için 
çika, Birletik Amerika, Bre- günden güne yeni yeni ted· 
zilya, Buliaristan, Danimar· birlere baı vurmaktadır. 
ka, Estonya, Fenlandiyı , Haber aldıaımıza iÖr•, 
FranH, Hollanda, lngiltere, Ekonomi bakanlığı, bu mak· 
Irak, Iran, lsviçre, ltalya, salla Avrupanın tanınmış 
Japonya, Lehistan, Letonya, memleketlerinde yeni teşki· 
Macariatan, Mısır, Norveç, lit yapmaia karar vermiı 
Romanya, Rusya, Yuioılav· bulunuyor. Bu teşkilat, ya· 
ya, Yunanistan ve ispanya kın bir zamanda olacaktır. 
b~kumetlerile ticari muabe· Mahsullerimizin temiz ve 
deler akdetmiş ve bunların hilesiz bir halde ihracı, 

----~~--.... ·~···~---
Kültü rpa rk'ta büyük 

bir faaliyet var 
Fuvarın planları hazırlanmış ve 

alakadarlara gönderilmiştir 
batlamışlardır. 

Kültürparkta hazırlıklar 
devam etmektedir. Civardan 
bircok ~amlar a~tirilmi• vf! 
6azırlanan ·yerlere dikilmit· 

tijinizi unutuyorsunuz. Suç- Btıyftk hurma ağaçlarından 

tir. Yangınhklar arasında 

bulunan birkaç büyük hurma 
ajacı da oralardan söküle· 
rek Kültürparka getiril
mittir. Bunlardan üç tanesi 
dikilmiıtir. iki tane daha 
dikilecek ve b6ylece pana· 
yırın beı metbalinde orta· 

Jarında birer hurma bulunan 
genış yuvarlak parteller 
vücude getirilecektir. Hur· 
malar yerlerinden itina ile 
ıöklllmOş ve vinçlerle ma· 
hallerine yerleıtirilmiıtir . 
Bütün sahayı kaphyacak 
olan duvarın mühim bir kıı· 
mı inıa edilmiştir. Paviyon-

suz ve m!lsum bir kimse, bu 

gibi yollara sapmaz zannede
rim. Değil mi? 

(Lüi), sap·aarı kesilmişti, 
birdenbire şaıaladı ve sonra 
sojuk kanlılıiını muhafaza 
etmek iıtiyormuş, ribi ken· 
disini toplayarak: 

-=- Ne yapayım? Aklım ba
şımda yoktu, teessüre kapı· 
Jarak böyle bir delilik yap· 
tım; dedi. 

-Arkusıvrır -

biri dikilirken 

Busene KtUUirpark'ta ku· 

rulacak olan arııuluıal fuva-

11n plAnları tamamen hazır

Janm19tır. Nerelerde ve 

kimlere aid paviyon kurula

caiı, ve aattlır yerler tamamen 

ıösterilmektedir. Bu planlar

dan birer nlisha alAkadar
lara ı6nderilmiıtir. Panayıra 
iıtirik edecek olanlar tim· 
diden komiteye müracaata 

ların inşasına batlandıktan 
sonra sonra elektirik tesisa
tı da yapılacaktır. Geniş bir 
saha Ozerine kurulacak olan 
panayır, buıene geçen 'ıene· 
lerden çok daha gazel ve 
muntazam olacaktır. 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması !jWr , __________________________ __ 

Hugttn saat 15 ten itibaren 
Aylaı·danberi beklenen tamamen (TOrkçe) ~özlO 

şarkılı bOyOk şark opereti 

ALI BABA 
. 

ve 

Mes'ucl Cemil'i n enfes besteleri 
miş şaheserler eseri 

ile de sü~len-

• ----

Köstence ı rarısit 

yoluyla 
Avrupa'ya sevkedile· 

cek olan ve Romanya· 
da inhisar altında bu· 

lunao maddeler 
Ankara Tllrkofis başkan· 

lıiından ıehrimis Ticaretoda· 
sına gelen bir yazıda, Kös· 
tence transit anlaşma1ı esas-
ları dahilinde orta Avrupa 
,ehitlerine gönderilecek ve 
Romanya'da inhisar albnda 
bulunan tatftn, ıiiara kağıdı 
oyun kliıdı gibi maddeler 
için ayrıca transit müsaadesi 
ahnmaıına lüzum kalmadıiı 
bildirilmektedir. 

Bu maddelerin sevkiyatı 
anlaıma eıasları dahilinde 
Romen seyrisefain acentası 

dellletile değil, mutavassıt 

nakliyeciler marifelile yapal· 
dıj'ı takdirde transit mlisa
adesi almak icap ettiii illve 
olunmaktadır. 

Konak iskele8İ 
l'lanlur hazırlandı İn· 

şaata yakında baş· 

)anacak 
Betonarme olarak yapıla· 

cak Konak vapur iskelesinin 
plinları bazırlanmııhr. iske
lenin inıaaı yakında bir 
mlitaabhide ihale edilecek 
ve derhal faaliyete ıeçilerek 
üç d6rt ay içinde bitirile· 
cektir. lıkele Karşıya'dakinin 
biraz uf11jı olacaktır. Btlylik 
kapıdan airilince reniı bir 
meydanlık olaoak sai da üç 
bilet kişesi bulunacaktır. 
Vapura ıiriı·çıkış yeri, hemen 
hemen Karşıyaka iskelesinin 
aynidir. Üstü beton olarak 
kalacak ve kiremicl konmıya· 
rak parmaklıkla çevrile
cektir. 

rf eı-f'i eden ~lu
allimler 

Terfi eden Muallimlerin 
isimlerini gösteren liste Kül
tür bak11nlığ'ından viliyete 
gelmittir. Kültür direktörlü
ğü, listede isimleri yazrlıMu· 
allimlere tebJiğat yapacaktır. 

dirilmiştir . -=---....,,.-
Fl'atelli 

Vapur Acenl 
ROY AL NEERLAN 

KUMPANYASI 

"OREiTES ., v•P 

1
. d .,., 

yevm ımanımız a 
künli tabliye ettikteO 

14 martta ANVERS, 

TERDAM ve HA'-'8 

limanları için yllk al•'' 

"HERCULES" yap• 
martta beklenmekte ol 

künU tahliyeden ıoor• 
GAS, V ARNA ,e 
TENCE limanları iti• 

alacaktır. 
.. HERMES ,, v•P 

marttan 21 mart• 

ANVERS , ROTfi 

ve HAMBURG lim••"" 
yük alacaktır. 

SVENSKA oa16 
LINIEN 

" NORDLAND " 
limanımııda olup 1(0 O 
DAM. HAMBURG, C 
HAGE, DANTZIG, G~ 
OSLO ve ISKANDlfiJ 
Hrwanları icin y6k .J• 

" ROLAND" •• 
martta beklenmekt• 

ROTTERDAM, HAr.t 

COPENHAGE, Ol
GDYNIA, OSLO ve l~ 
DiN A VY A limanları 1 

alaeaktır. 

SERViCE MARlf 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 20 
ta ıelip 21 martta tA.4 
MARSIL YA, v• 9.4 
LONE için yük atac•~ 

"ALBA JUL YA,, ' 
17 nisanda beklen111ekt• 

ylik6nl1 tahliyeden •0 

nisanda MALTA, .. ~ 
YA ve BARSIL 

hareket edecek. 
llAndaki hareket t 

rile navlonlardaki d~ 
lerden acente 111• 

kabul etmez. Fazla t 

için ikinci Kordonda 1 
ve Tabliye 1irketi f 
arkasında FRA TELLi 
CO vapur acentaıın• 
caat edilmeıi rica ol 

T elefou: 2004 - 2005 " 
-----------------------------------------lzmir lthalAt gOmrilğü müdilr 
ğiınden: 

K. G . Ajlet Kıymet Cinsi eıya Te•bit -1 37 28 Müstamel bcyah 
beı varil 

2 88 66 
125 " " " 

5 200 00 24 Mllıtamel ltoı meyv• 
sepeti - 2 bai • AYRICA: TOrkçe sözln FOKS dünya haberleri 

Seans saatleri: Hergün .15-17-1~-21,lS Cumartesi 13-15 Talebe senanıı Pa
zar günü 13 te ılive seansı 

DiKKAT: Bu film için meccani karneler mi.teber de~ildir. 

Yukarıda yazılı eıya 27-3-936 ıacı Pazartesi ıoo• 

1 

14 le açık arttırma ıuretile dahile aatılamadıiı talı 
ayni ıünde de ecnebi memlekete ıötOrmek üzere •• 
ğından itine gelenlerin ltbalit rümrtığO satıı ltomi• 
mftrıcaa tları illa olunur. 631 
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Imir lıhalAt gn~rüğü miıdürln .. 
ğOudeu: 

lzmir ithalat gümrüğünün çatı oodele saçlarının değişli
rilmeıine ve font yağmur borularının ekme kollarının sur

yeo boyasile salmastıra yap1lacakhr. 
Bu iş52921ira78kuruşluk bedeli keşifli tamir işi 2490sayın 

karıun hükümlerine te,•fikan açık eksiltmeye konulwutur.iha-
lrsi27-3-936pazartesi gür ünde \'e sut lSde ithalat gümrüğii 
nıüdürlüğünde yapılacaktır. Bu işi alacak istekliler 936 yı 
lında ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve bu işleri yaphk
lanoa dair Nafia müdürlüğünden musaddak ~hliyet ve ti
caret od sı vesikalaraoan ihalesi muayyen olan günde ko
rnisyon mahsusuna ibrazları lazımdar. 

Bu işe ait keşifname ve fenni şartnamesi Nafıa müdür
lüğünce tasdikli olup dosyasındadır. istekliler her zaman 
Şeraiti ve yapılacak işi anlamak üzere ithalat gümrüğü 
müdQrlOiü Jevaz11n ve ayniyet ıervisi şefliğine müracaat ' 
ederek malumat edinebilmeleri için keşif ve şartnameyi 
görebilirler. Bu işe ittirak edecek erbabı san 'atın yüzde 
7,5 bes bile 396 Jir 98 kuruş muvakkat pey akçesinin Iz
ınir ithalat gümrüğü veznesine yatardıklarma dair aldıklara 
ID kbuzlarını ihalesi yukarda tayin edilen mUddeti muaye· 

2 vr 20 komprımc l k ambalıı ılard;ı 

nesi zarfında komisyona ibraz etmeleri mecburi olduğu er- t 
b bı s o'atm malumu olmak üzere keyfiyet ilan olunur.632 A 

bulunur. 

lımir milli emlak müdürlüiünden: 
Sır No. 

102 Bayraklı Menemen caddesi 67·69 
eski 83·85 taj No. 3 oda mutb h 
avluyu ve tahtani furuou mUştemil 
(353,84) metre murabbaı ev. 

Lira Kuruş 

1000 

mbalaj ve komprimelerin 

uzcı inde ha lisligin timsali 

olan~ markasın ı arayınız. 

lımir milli emlak nıüdürlüğünden: 
101 Tcpedk dar sokağında 14·12 taj. 

No. 77,83 metre murabbaı ovala arsa 50 
Mahallinde 

100 Bakar bedestanı 47 No. tajlı dükk n 300 
ihalesi günü 

No. lira kuruş ve saatı 
99 Karşıyaka bahriye batem sok m· 

da 13 eski 13 tahrir 11 taj No. 
bodrum üstünde bir oda ve avlu· 

104 Hil ide muhabere bölüğünde 
3 kalem hurda eşya 

30-3-936 s. 14 
7 70 pazartesi 

yu müştemil ev. - 150 

86 54 " tt il 

98 Üçüncü kar t § ta çı panayot 
şimdi zerafct sokağında 10·2 e ki 
18 taj numarala ev peşin para 
iledir 73 

105 Tepecikte muhaabere alaym· 

da 150 çift köhne aynkkapları 
37 kalem hurda eşy 

106 Kışlada istibkim bölüğünde 
150 çift köhne ayakkapları 

107 Maliye binuında 57 nci fır· 
kadan gelme köhne 24 adet 

hamutlar 
108 Narhderedc 2 hurda kamyon 

11 70 
" 

,, 10 
Yukarada yazıla emvalin mülkiyetleri peıin veya ikinci 

tertip mubadil tasfiye vesikasile 6denmek ıartile ve 15 
rün mOddetle arttırmağa kooelmuştur. Ahcılıran 30-3-936 
pnartesi rünU aaat 14 de milli emlak müdDriyetine mil· 
rae1atları. 654 

----------------------1 z mir Eşrefpaşa hastanesi ha~he- 109 Bornovada 57 nci fırkada köh-
v ne bir adet piyano 

6 
24 

10 

kimliğinden: 110 Bornova ziraat mektebinde 62 
kalem hurda eua 225 

E refpa a ha tenesi için ahn cak olan 13l kalem muh- 111 Şebitl r sepetci sokağmda 
t lif cins al"t ve edev ta tıbbiye 12-3-9~6 gOnlemeciaden 125-124 no. pamuk yaiı fab-

" it 

31 • IJ 

sah 
1-4-936 
çarşamba 

" " 

itibaren miln k say konmuıtur. Talipl ria oilmuneleri rikaaınuı milll emlak dairesin· 
g&rmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastane heyeti de 109 adet hurda dökme 3·4-936 ,, 

borular 1013 70 cuma 
idaresine ve ihale gUnll olan 2·4-936 perıemba ıilnli enen- t 12 Karataş tramvay caddesi 241-1 
meni villyete müracaatı ra ilin olunur. 12-16·20-24 643 eski 239 ttıj numarah h~lva 

Satılık motör DOKTOR 
iaaaa yağı fabrikasının 20 7 " 

kalem alat 947 10 s h 
" 

il 

IJ 

n 

" 

12 beyg-irkuvetiade (Diıel) Ali Agah 
rtıarkah az kullanılmış bir Çocuk Hastahkları 

Yukarıda ya zıh menkuller hizalarında gösterilen günlerde 
mahallinde artırma suretile satılacaktır. Ahcılaran mezkur 

>ttot8r satılıktar. T liplerin Mütehassısı 
saatte mahallinde haıır bulunmalara il o olunur. 672 

idarebanemiz müracaatları '"'uıci Beyler Sok~r '' . 68 Olivier v şüreka-İlin I Telefon 3452 
o unur. • 

!ııı 111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111 ı L i n it d v a p 11 r 

IIzmir yün n1ensucatı! at·eıı a ı 

~T • k • 5 Cendeli Han. Birinci kor-
•~ A • tı= don. Tel . 2443 ur ~ nonım şır . e ~ THEELLERMAN LINESLTD. ;::::: = " TRANTIO ,, vapurı 15 

~ •zmir \ 'nu len ucatı 1'0rk A. ~· nin Halka- ~ mart LONDRA, HULL ve 

~ pınardaki kumaş fabril o ı manıulatnulan olan - ANVERS'tcn gelip tahliyede 
;:::§ ıncvsimJ•k 1 ı h t • -~ ı \ ' C kı~hk, wrif kumaş ar n, nt nmyc, = bulunacak ve oyni zamanda 
=== al ve (\ • 1 e· - . :::; Y ıı çorapları, bu kerre yenı açı arı ırlDCI := HULL i in yük alacaktır . 

:::: kordond c · d I 86 = " THURSO ?2 ;:: n umlıuriyct meydanı cıvrırın u .. ;; ,, vapuru -
= nunınrnd .. k· • • - tt LIVERPOO L § k . ·· 1 (~ark Halı Türk Auoııım ~ır- ~ rnar 

8 
ve 

= t ) nı·1~ ~ t 'k = SVVENSEA'dan gelip tah-
E§ • "nuı •odu satılmnktndır. Mczkilr ıe )fi o-~ := 
=:: uın nıctnrıcı k 1 = liyeGle bulunacak. 
§ olnn \'e zernfcı itibarile her esçn mn uın = Not: Vurut tarible r ı 
:::::: munıul ı ·ı · · 1 · = \" ~ S: d n ııu muhterem mll-terı f'rımızc nr = 1 . . 1 :::::: rfo dnhn = vapur arın ISlru eri uzerioe 
~ hl\' i~·f•yt bir \'&zife biliriz. ;; değişikliklerdeıı mes'uliyet 

~ T § kabul edilm e:ı. 
;=:: ş r' opt.tn .sa tış yeri: Birinci kordon No. 186 § 
;:::::: K h 1 = ~ 1 Türk Anonim Şirketi § ;:::: = 
~ = 
:;:::::: k = ;:::::: r ende s tış yeri: Yeni manifaturacalllrda = 
::.=:::: mı §§ 
~ lD ' K mal ttin Cad. Sag~ ır zade biraderler = ;;::::: = ;::::: = 
~ K s ~ uzu oğlu çarşısı Asım Rıza ve biraderleri := 
;:::::: -
~ = 
~ y Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. =ı 
;:::::: üoJ" = 
~ıııııı ı ı ıııı ılııllıi1

1

1~ ı ıl ıı ılı ı ıi~lı 11fı iıı ~ttıiı1ıiıiıtı lılıf 11111ıııı111111111111ııı1111 ıııı mi 

z 
1 ilcellit 1au • 

1 

eni Kavullar çarşı 

o. 34 

I \ 'au 

Zce 
& Co. 

ı.>EUTSCHE LEV A NT E L1 NiE 1 

"HERAKLEA .. va puru 16 1 
martta bekleniyor, 20 mar ta 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

" ANGORA ,, vapuru 26 1 
martta bekleniyor, ANVERS, 
HAMBURG'dan yük çı ka
racaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXCHANGE,, vapuru 19 

martta bekleniyor, BAL Ti· 
MOR için yUk alncakhr. 

jOHNSTON VVARREN Ll
NE • LIVERPUL 

" KENMORE 11 vapuru 22 
martta bekleniyor, LIVER-
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkardıktan sonra BURGAS 1 

V ARNA ve KÔS'f.ENCE 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

.. DUBURG ,, vapuru 25 
martta bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkardıktan sonra 28 marta 
kadar ROTTERDAM, AN
VERS ve HAMBURG için 
yük alacaktır. 

DEN MORSKE MIDDEL
HAVSLINJE-OSLO 

"BAY ARD,, motörü 9 ni
sanda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DIEPPE ve NOR-

laka (Oknmr.ntol) 

ök~nrnk ş<>kcrlc

ri11i ı crrnhr 

ıi 1 ... 

\
1e Pnrjcn ~nhapın 

eıı fisU\n bir mfis· 

hil şekeri olduğu- >bJJ 
'l.) nu unulmaymız. 

KU\' \'elli mnslıil 

istiyenlf"r Ş.dıop 

Sıhhnt Qrgnu ~ 
haplarım Maruf C\1 
t~C7.n dcpolnrmdnn ':.f) 
\ ' C ccznocle.rdt•a 

nrnsmlar. 

VEÇ Jimonların yük ala· 
c kt1r. 

"Vapurların isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkmda bir taahhüde 
girişilmez . " 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

BAŞ DURAK 

H Al\tDİ (NÜZHE1' 
• Sıh at z 1esı 

\ 'nlmz taze remiz \'e ucnz ilnç \'e ltı
vnlet çeşitleri atar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçy nın halis Morina Balık yağı hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzlUmt • üı . 

Biricik sallı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzheı 

S ı:::ıll::ı:ml lıe;J ı=.A-T E ZAN ESi 

o1lıu ıı 
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(Ulu al Birlik) ---. 20 Ma~ 
------~----~~~~~~--~~~~~--~~~-.-;.-;.-;.-;.-;-..... --.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-----~ 

Ot zTahutluAdıı 
Moris Löblanın En l\'Jerak lı Rooıaıı1 

spa ya' a omünistlerin ikide bir vaki tecavüzle· •--~-------T,'f-ırili-a 5•0•,.-,s,:~14 
rinden UmUmİ bir koı~ku baş göstermİŞtİr · 1.kiuci kısım: Miicize taşı!· 

Don Lüi hafif bir ıslık ğüne kadar yürüdüler. 

Bu haf la içinde Fı·ausız hudutlarına geçe .. ek lspanya'dan kaçan aile
)'eniden 150 kjşiyi kovdu ler çoktur. Hükumet, 

1 ton bul 20 (Özel) - Madrid'den haber verildiğine kaçanlar çoktur. Bunlar arasında Kont Homanoocs 
&öre. 1 panya'nm her tnrafmda umumi biı· :korku hil· aile i ile daha birçok y6ks.-k ve zengin familyalar 
kfim nrn, or. Komfiuistlerio ikide bir yaptıkları lC· \'ardır. 

co\·Ozler, halk ilzcrimle foııa tesirler yapmaktadır. Bu Siyasal suçlardan dolayı lınkil.wct yeniden 150 ki· 

hafta içinde •~paoya'dan l<"'raoınz hudutlarına geçerek ~iyi snrglln etmiştir. 

·••~---t .. ----,.--~~ 
Iogiltere, Mısır'daki as- Harh bütün şiddeti le 

kerini geri çekiyor 
--·--

l\1ısır siyasalalı-ı, Jugiltere'nin bu 

kararından memnun değildiı·ler 
İstanbul 20 (Özel) - Ka- verilmemektedir. Mısır bü-

bire'den baber veriliyor: kümeli, Habeş·ltalyan bar· 
ln2iltere Masır'a gön· bının hitamıodan evvel la-

dermiş olduiu askerlerden bir giltere'nin böyle bir hare· 
kısmını geri çekilmeic karar kete karar vermesinden 
vermiştir. lu hususta tafsilit memnun ıörilnmemektetlir. -------·--·----------

I '"onseyin mahkumiyet kararı 
-JJaşıarafı birinci sahifede
hedeslot lhHU etti mi, etmedl 
ml? OJHrelolz ki, muıhedeler1 
her euretltı 14zımflrrlıyedlr. Akel 
halde dc•letler arıeıodı emol · 
yet teerOe edemez. Fransa •e 

llelçlka, umuman memnuolyetlol 
celbedecek bir şeldld,. hareket 
ey lemtşlerdlr. 

Alman bat delegeeloln de• · 

letlM nasında bir ahenk hneu 

le gelme 1 lcızumu hakkındaki 

noktoi nazarı memnuniyete şı 

yandır. Ancak herşeydeo önce, 
tetkik edeceğimiz mee'ele, Lo 
kıırno muobedeeloln lblM edlllb 
edllmedl@ldlr. Bo ı, bilmeden 
batka blroey mOzıkere edile· 
ınez. 

Şimdi altobe ııroelle lokar· 
noculsrııı vrrdlkleri karar dal 
rg inde Almany '010 Lokarno 
muahede ini lhldl edip etmedi· 
ğl keyfiyetini reye koyıco~ız 
Evvelll, z4mlo olmıyan devlet 
lr.r del~gelerl reylerini istimal 
edece terdir. Mftteaklben eA 
mtcler rey ver.,ceklerdlr . .. 

Koul!ey baekaoının tekli r i 
fizerloe rı>yler ahlmığa baş 

landı . Tosoff netlceetnde, Şlll 

hCikum eıl delege laden baokıı, 

boıno devletler delegeleri, itti 
fakla Almaoya'ınn loksrn..> mu· 
ıhedealnl lbl 1 ettiğini tasdik 
etuıfşlerdlr. Almın detegesl, 
Almanyo lehine rey vermiş 

ise de bu rr.y muteber sayıl· 
momıştır. 

~elice oulışıldıktao ıon

ro Almony delegesi Fon RI 
bentrop söz lmış ve konseyin 
Hrdiğ' bu kararın Almınya'ca 
ta111nmadığını söylemlıtlr. 

Fon Rlbeotrop J .. okerno pak 
tının, Uue Fransız muııhedeslnl 
akdeden Fran ıarafıod n lh 
141 edlldl~lol ve mes' ullyetln 
ona lild olduğunu söyledikten 
eoora demiştir kl: 

- Konsey, Lu derece acele 
t:lmemlş ve meaeleyi dıhıı de 
rln tetkik etwiı olsaydı, netice 
çok baeko olacaktı . Bo nazik 
daklkalardo aldığınız karar 
Qzerlode nuzarı dikkatinizi bil · 
ha a celbederlm." 

Bouuo Ozerloe Fraoeız dıe 

1 

bakana M. Fl.udeo eOz alwış 

ve tonlara eôylemlvtlr: 
- SOz almak f lkrlnd·ı de· 

~ildim. Boaa rağmen, (Von 
Rlbentrop) un ıOzlerloe cenh 
Yermek mecburlyeılodeylm Bey· 
nelmtlel mes'elelerde, hiçbir def· 
Jetin, kendi kendine bar~ket 

etmeğe hakkı yok.tor. Almıoyı, 
bogfto kendi keodloe (Ren) 
bnzeemı askeri f~ğaf ılıma 
almakla mevcod bir muahedeyi 
lblftl etrulo bulunuyor. 

Roe Frans z pekuna gelince, 
bfzim haklı olub olmadı8ımızı 

toylu eylemek ftzere mes'elcyl 
LAbl ıJıılr.t dhanına hll\'ale 
etmrğe razı olduk. " 

Hunu oıüteakib konıey bıe 

kını L Brneı. mQıakerenln 

klfayetloden bahsederek ct'lıeyl 
tnıll eylemiştir. 

Koceey, yaran (Bugnn) öğle 
den evel tekrar toplanacak ve 
Almanya hakkında ne ya 
pılıceğı mfttıhaesuılar tarafıo · 

dao teıklk olooacaktır. 

Almanya bıkkındı ne glbf 

teıblrler ıılıoacığı belll df'ğUdlr . 

Fransız dış bakanı M. Fino· 
deo, derhal ( K.roydo ) tKyyare 
letaeyonuna ozlmet · etmlı ve 
Perle'e hareket eylemiştir. 

Leadra 19 (A.A) - Mil· 
tler cemiyeti konseyi iğle-

den sonra yaptıiı aleni top

lantula lokarno muahedesi· 
nin Almanya :tarafından ib· 
lali hakkındıa Fransa velel· 
çika tarafıntlaa tevdi e!unan 
karar suretini tasvip etmiş
tir. Şii tlclcgesi müstenkif 
kalmıştır. Konseyin ka9ul 
ettiği karar sureti şudur. 
Milletler cemiyeti koaseyi 
B lçika ve Fransa tarafın· 
dan 8 martta vaki talep 
üzerine Versay muahedesi· 
ain 42 ve müteakip madde
leri• alakadar eden bir ted
bire tevesaBI ederek 71 
mart 936 tarihinde gayri 
askeri mıntakaya askeri 
kuvvetler sevk ve ika-
mesini emretmek sure· 
auretile Veruy muahedesi
DİD 43 ncü maddesini ve 

devam ediyor 
Muharebe meydanı cesetlerle dolu

dur. Bombardıman devam ediyor 
lstanbul 20 (Özel)- Amb

Alaji mıntakasında başlıyan 
ve Ne2üs'ün idare ettiği mu
harebe, üç gündenberi de· 
vam etmektedir. Muharebe 
meydanı Habeş ve ltalyan 
muhariplerinin cesetlerile do· 
ludur. iki taraf askerleri ka
rışmış olduğundan tayyareler 

orduya yardım edememekte 
ve bu aobeble Habeşler az 
telefat vermektedirf er. 

Badoilio, bu harb hak
kında Roma'ya malümat 
vermemiştir. ltalyan ta yya • 
releri timal ve cenupta şid· 
dette bombardımana devam 
dmektedirler. 

Giritli diplomatın Amerika' da 
tercümei halinden 

bir parça 
llaşıaraf 1 im:i salıi/ede 

bayrağını çektirmiştir. 
Venizelos, işte bu isyan· 

dan sonra şöhret almış ve 
Girid'de mühim bir şahsi· 
yet olmuştu. 

Gariptir ki, Venizelos'un 
Girid'de teşkil eylediği siya· 
sal partiye, Hanya, Resmo 
ve .Kandiye'dcn de birçok 
Müslümanlar dahil olmutlar 
ve uzun zaman bu partide 
kalmışlardı. 

Ada Müslümanları, bu hu
susta bakh idiler. Zira Ve· 
nizelH, adadaki bütün un
surların iyiliği için çalıştıiını 
ve bazı noktalarda Oımanlı 
imparaterluğuna hizmet etti· 
iini isbat edecek hareketler· 
de bulunur, hem nalına, hem 
mıhına vurmak ıuretile mak
sadını yürütürdlt Halbuki 
onun yeıine gayesi, Girid'i 
Yunanistan'a ilhak etmekti. 

Venizeloı, yekdiğerini ta
kip eden hadiselerden ve ar· 
kası gef::nez iğtişaşlardan is· 
tifade ederek maksadına 
doğru yürümüş ve Giricl'i 
Yunaniıtan'a mal edinceye 
kadar uğraşmııtır. 

Venizelos, ilhak keyfiyeti 
tahakkuk etmeden evvel Kral 
birinci Y orıi ıamaoıoda Ati· 
na'ya davet eclilmiş ve ikti· 
tlar mevkii kendisine teslim 
edilmiıtir . 

Girid'li avukat, Yunanis· 

Seylab felaketi 
Istanbul 20 (Özel) -Nev· 

york'tao ielen haberlere 
fÖre, seylib fellketine ma
ruz kalanlar çok feci bir 
durumda buJunmaktadırJar. 

60 kişi ölmüıtür. Birçok 
şehirler sular altındadır. Bü· 
tün zabıta kuvvetleri, itfai· 
ye, tahlisiye ve kızılbaç teş· 
kilitı seferber edilmiıtir. 

taki şöhreti, asıl Balkan 
harbından sonra batlar. Gi· 
rid'li diplomat, Sırb-Bulgar 
ihtilaflarını ertadan kaldırt
tıktan sonra Balkan bükt\-
metlerini birleıtirmeje mu· 
vaffak olmuş ve Balkan 
harbını tertib eylemiştir. 
Bu barptan Hora Yunanis
tan, SelAnik ve Yanya 
vilayetleri de dahil olduiu 
halde Rumeli'den büyök bir 
parça almış ve ayni zamanda 
en iyi adalarımızı da ken
dine mal etmiştir. 

Venizelos, genel savaşta 

da Yunanistan' da büyük 
mücadeleler~ ımşmiş ve 
Yunan kralı Kostantini Yu-
nanistan'dao koğuncaya ka
dar uiraşmıı, Yunaoistan'ı 
itilaf zümresine sokmuştur. 

Genel savaıtan sonra Gi· 
rid'li diplomatın yaptıkları 
az çok malümdur. Hele Pa
ris ıulb konferansında Ame· 
rika cumur baıkanı Vilson'u 
kandırarak istediğini yaptır· 
ması, Venizeloı'un siyasal 
hayatında büyük bir mer· 
baledir. 

tan'ın mukadderatını eline 
aldıktan az bir zaman sonra 
Yunanistan'da yaptığı dahili 
işlerde muvaff akiyet göster· 
diiinden uzun müddet ikti- Denilebilir ki, Venizeloı'un 
dar mevkiinde kalmış ve hayatı, baştan başa siyasal 
Avrupa'da ıittikçe artan bir mücadelelerle geçmiıtir. Hiç 
şöhret kazanmağa batla- fÜpbe yok ki Veoizelos, ta-
mıştır. rihte şahsına münhasır bir 

Venizelos'un siyasal bayat· fasıl işgal edecektir. 

--------------------------Lok ar na muahedesini iblil 
ettiii müşahede eder ve 
renel sckreterliii itbu mua· 
bedenin ikinci beotlinin dör· 
dUncU maddesi mucibince 

milletler cemiyeti konseyinin 
bu kararını mezkur muahe· 
deyi imza etmiı olan dev· 
letlerc tebliiinc memur 
eyler. 

çaldı. Don Lüi: 1 
Salonun karanlık bir kö- - Vorski.. Dedi. Yor" 

şesinden dört insan, yoktan 

vücud buluyorlarmış gibi 

meydana çıktılar. Bu dört 
adam, Faslı adamlara ben· 
ziyorlardı. Hepsi de bahriye 

kasketleri giymekte idiler. 
Ayni zamanda beşinci bir 

adam, bir bacağı takma ma· 
HU bir Fransız zabiti daha 
ıelmiıti. Don Lüi "1u adamı 
ıörtince: 

- Ah, dedi. Patrik .. Siz 

madın değilmi? 0 
Voraki homurdanarak 0~1 

silkti, Don Lüi devaOl el 1 

B·ı· 1·· ·n 5eıı - ı ıyoruru, ta 1101 bİI 

kurtaracağına ioanoııf ~i 
adamıın. fakat arkand• 

0 
aiaç kiltüğünti görayorsıı 
deiilmi? .. 

Ali. Sonra sen birçok 
10

0 
sanlar öldürdUa sanıyor~~!· 
ben öldilrdüklerioi de dır• . 
tiyorum. Bak, PriüredeD 1ı:. 
Jeli görüyor musun? Bu 1r 

misiaiz? dtJ fan Morodu tanıdın t· 
Dıdi ve takdim merasimini mi? Bak, saj'lam ve b•Y' 

yaptı • tadır. 
- Aziz clostum yüıbaşı Devamı v~ 

patrik Relval ve M. Vorski (}fllt" 
Alman! dedi. Ribentrob bOOk 

Ve sonra malül zabitten tinin notkaioazafl111 

sordu : ·izah etti 
- Yeni bir haber yok mu? :r.Jr" 

Franıovayı bulamadınız mı? -Buştarcıfı 1 iuci .mlıı;e dil 
Hayır.. Lokaroo muahedeıl ıkle bl' 

- Tam bir saat ıeçme· dfA'I eıradı lulhu edUıı>ff bo 
den çocuiu bulacağız ve k.arrr dabıı yardı. H~ptıı>lz, bdld 
hemen buradan gideceiiz. Ulu dnleıler ell4hları ı• , 

ı. r•' Adamlarımız bepıi vapurda· edecektik. Fıkat, bu "' d 
[t 

dırlar, deiil mi?. mukabil, akel b4ı.Jlee ve 11, 
Evet. birlerle karşıla11tık. frıP b•' 

- Herşey yolunda mıdır?. teellhıt tefenukuoo eldr.D ~eıl 
_ Evot. rakmımık için her bıre ııe 

DoD Lüi, dört F ash tay- göze ılmıi ve biç bir 'ı:~~. 
faya: uzlıımık yoluna glrmeı:ıı ~ıı. 

Hu ıebeple Lokaroo p• rıJ 
- Şu Almanı omuzlayı- 800 

doğuıoadıa az zımın 
nız, kendisini yukarıya irÖ· t 

maa111ıı, hedefsiz kalm•f11 • ef 
türUnliz. Bağlamafca lüzum M. Hltler Alman aıkeri oıdl' 
yok. Hiçbir hateket yapa· coduno 200,000 ıdedloe 10 ıl· 
maz. Fakat bir an durunuz. mt>ğe birkaç defa teeebbO• 1111>~ 

Don Llli Voraki'nin kula· bir hın mleakı teklif etili 2~ 
f'ına ej'ilerek: mıluad •e hedef dıhUlode .,ı 

- ıitmezden evvel ma· ıenelik bir ıolb uılıeoıısı, 1~1ı. 
bud taıa dikkatlice bir bak. bir bıua için ıolh teklif ~~ 
ihtiyar adam seni aldatma- Bo tekUf lere kulak 11ıt1JJ• 1tı ~ ' Ilı. Orada ıördllj'iln asırlar· tan bıtka Fransız · ..,of ll 

r• ı 
denberi aranılan mucizeli pıkh n Hlr deYletler t• 1,r 

h ~el 
taıhr. Bunu ben buldum. dao buna mOm1111l ırt 11dl 
Buna ben malik oldum. Son yapıldı. Bloaeoıleyh, biz ~e 0~ı 
defa elarak çok iıtediiin memleketimiz dıhtllode b&J~~, 
taşa veda et. Dedi. hukOmranlmlzl yarım bat• 

Dört adam, Don Lüi'nin mazdık. oo 
bir işareti üzerine Vorakiyi u Almanya htıkômttl :Gı'çııı 
sırtladılar, alıp götürdüler. clhınla uzlıomak, aolıtOl• b' 

Don Lüi bu aralık Ottoya mftzakertye •e uılıem•1' 
d · d zırdır. OD n ve: ,w 

- Sen akıllı bir adama Çok iyi biliyorum ki '' ti' 
benziyorsun; vaziyetten ne tin ıolh •e Avropı'oın tb1,, 
anlıyorsun. hiç.birıeye karış· lehinde taeflyeıl ancak bll 

mak fikriode değil misin? yede mOmkfta ol•caktır. ııılP 
Diye ıordu . Uloı~ar ıoıyt1t1I kooı;;ctft 

- Hiçbirıeye karıımak ni. eo an ı vaz ydl müı• ''' 
yetinde değilim . nkti olmadığını kabul ,e 1,, 

- Şu halde sana dokunul- dik tdlyoruı . Fakat AIOJ•:or 
nın 11ulhı hazır olduguo• ,, 

mıyacak. Hiçbirşeyden kork· ft .. 
madan bizi takip edebilirsin. be f'dllmeeloe meydıD 

Salonda bulunanların hepsi meyiz. r. ıt 
Alman teklif 1, ıarih ' 

de diier nç salonu da ge-
çerek Dir menfez yanına mlz bir tekliftir. 111 

Ve bu eoretlf'I ne ttklil :ı~ı 
ıeldiler ve oradan tlııarı ğlmlıl de çok iyi takdir eıe1;ıı 
çaktılar. ml, bu ıaribf vaziyeti ko08 

"' 

Gene hep birlikte üze· de takdir ettiğine bOrllP bil 
rinde hali V: d'H. barfları lı~ımlı Gmltlur olduğurtı0 

bulunan mahud ağaç kütü- dtrlrlm .. demlerlr. 

lzmir muhasehei hususiye modfl'' 
loğnnden: , 

Bedeli ıubılu 

Lira 
20 o4' 

ldarel husuelye ak11ratındao olup lımlr'de 8f'ylf'r sok•~~,,ı 
Arae mekıehl t.ltında kilo :lö No. lı dOkk n 20 ·2· 935 t~ 
hlodeo 31 ·5· 9:18 tarihine kadar mOddetle klrayı ft'rllıl1,'4' 

nddt 
Or.cre temdfden 20 ·3· 936 tarlbladeo itibaren 10 gOn rrı , 996 
artırmaya çıkarılmıotır. lıtekltlula ihale gOoQ otıo 30 ·3 ~

~ıo 
paıarteıl gftnft Hbıh Hat 1 O da depozlto nyı bıok IJJC 

ile eacGmcni •lltyete mtlrac11tlırı. 719 


