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Japonya 
lugiltere Ve Amerika ile Olan 
Muallak işleri Halletmek istiyor 

ngiltere Har hı Durdurmaya alışacal~! 
Almanlar Hudud isti Sın arına erle~tiler. Lokarno
ular Toplandılar. Eden· n utku Fransızları Sevindirdi. 

r "\ Eski lngiliz Dış Bakanı 
Alman Ordusu Samvel Hoar Dedi Ki : 

41mmı siiwrileri ve U. 

· Eden'in nntku Fransa'da 
Oyok bir sevinç uyandırdı. 

lJiı/er 

ransız Meh'usan Ve Ayan Meclisleri 
un Birer Toplantı Yaptılar. A. Saro, 
Parlamentoyu ittihada Davet Etti. 

lngiltere Bir Anlaşma Yolunda Çalışacaktır. Fransız 
~ osyalistlerİJ:Sulhu Kurtarmak için Umumi Bir 

Silahsızlanma istiyorlar. 
Perle 10 (W10) - Fna ... ,.11 .... , ........... . 

kilide bir ıoplaıı J•P••ttJr. 
Ba celeetlı&, bitin •ylawlerlı 
DHırlar b11ır bulaauyorlerdı . 

Trlblnlu bıtlıa be.. dola idi, 
h.tbakaa Alber S1rn, kGreftye 
gelerek blrbuçuk ıHt töz eöy 
ı .. mlt •e boıaa bAdlıelerla bir 
tertbç .. eial yıptıkt1n eoare, Al 
IDıayı'aıa ~ayrl nmlmi bir po 
lhtkl tıklbenıııaı, Frnıa•oıu 
lblkerrer teklif lrrlae reımea 
~G•keu·lerclea kaçha•••· aloı 
., knramandıa ne euretle ay 
rıldıtıaı H koUekılf aal .. ma 
lara Jaaa9ma71ralı: dılma tbtl 
1
" l1r Y•r•lllR•nı ~6ylemletlr. 

Alber S1ro, ıOıQae denml• 
d"mlttlr ki: 

/ ) . ' b" arıs ten ır gö: iinüı .. 

Gelen haberler gene değişti: 

istihkamlarda 
Kolon:ra, 10 (Rady o) -

Bazı Alnımı J.:ıı 'aları , hudut! 
İ3tihklimlarwa girmişlerdir. 

Fransa'nın 

Anlaşma Şartları 
J'aris 1 n (Radyo) - Frnu 

sa. Almanya il(' bir anlu~ma 
müzal.·eresi11e girişebilecektir. 

Bunun için şart olaraJ.· ~ım 

lar dermiyau olunaraktır: 

/ - Alma11'lann Ren 'de 
işgal ettikleri gayri mkerl 
mıntakadan lıemen çek;/me 

leri.] 
2 - Anlaıma için yapıla 

cak lronjeramın Cenevrn'd" 
ıoplannaası ve anlaıma olursa 
diker dedeılerin de bunu 

kabul etmeltri. 

Nafi Atuf 
----·---

Oon Gece 
lkiııci Konte
ı·ansını Verdi. 

ErHram ıayluı Nafi Aıaf 
Kanıa, ha gece de (l11lklll) 
konula konfer1a11aı .erdi. De· 

- Sulhun bıldkl doıtlırt 
pek iyi t•kdlr ederler ki Fnu 
.. .& • 

"haınyı ile Dllıtmak için 
her ı 

HHUaa lattrıde etmek 
ltıe•lttlr. Fakat Almanya ha 
Dı J•D•tmımıthr. 

Aerll hatibin dOa gece "erdlAI 
(lnkıllp) konferea11aı dlallyea 
famlrlller, bu gece de e.ıknl 
Hlonl•nnı dotdarmatlardı. Ota 
racık yer blmadı~ı için •yekta 
duranlar pek çokta. ıll Atuf 
K.anıa (1nkıllp) konulu konfe 
raaeıad•, blyBk Tlrk lakılA 
bıaıa blylkllAlaD en .ecla 
ml11llerle canlaadırmıı tınzl· 

mat denile bathJID ttceddad 
lnkıllbınıa meıratlyeı deninde 
de teknr edllmlı ol•n teklini 
ıalaımıt ..., bu tkl denla I•· 

Harp Durmad H h l 
kıllblyle cumharlyet ldarednla 

1 • a eş er yıpmııa muHf fık oldaıa la 

)Taarruza Hazarlanıyor!, Le~~;;a:~ ••hif•d•-
k Al•anya Ruı F raa111 paktaaı 
"•dl •lr7blae J•pılmıt bir 

181
1t1Da tekllade lellkkl etdğl ••da bl b d ' 1 a pıktt Lablye gna 

er .... ae • 
hildlrdllı; •mı e oldaAumaau 

h •e ba haıuıta dı 
OtnQ l 

Ü..rll D J•llmlıl ~&ıerdlk. 
bl • ff'f hlmlııı, Almanya ile 

r nıl•tm 1 ı ı a sem nl bolmHı 
t D ••t•blyeı •erdllı:. Bunı 

"•aaa .. n Al dt 1 Dltnya hiçbir ,ey 
t 

11 eaaemtıılr. Hhl~r ton Mly 
••had,. A ı 
ld ' n •tQtaluıa •leyblude 0 0 hnu t 

illa b.. • "0
" 0 e07leml1ıir. 

' Jaela.aı .. ı bir uıletmıya I 
... •alba 
b lf'mln r.drcf'k her 
''"""'• 1 1 k '' rık11 bnıraı. F • 
•t leb.,1 k b 

0 ••kdl • ut rdemeylr. Zira 
1ıcl rde it kanete intikal 

er. Ba b 1 1 b 
•et 1 

•• arba eebebl 
1 •erir. 

Al•• l 
beyaa •de 0 aıo .. ba klrtldra 

S rlaa ki, FraHı, bl9 
oruı 7 ancı ıahif ede -

ve halyan'Jarla boy lU~şeceklerioi, batta ltı1I· Ayan Meclisinde 
yan ileri,barekltan' durduklarını bildiriyorlar Rusya-Lehistan 

- arasında harb açtl· 

Hab,ş a•kerleri .. 

Lonclra 10 (A.A) - Royter temlaleme bereketi Temhtea'de 
ajaa91oıa b1rp mabablrlerloclea: n TıkaH nehrinin flmıllode 

ltalyaa'lana ateıl 1ı .. alklerl din de dnam eımlttlr. Ve Ertt· 
ba•lııa .. kl baberlerla Mh ol· re b l 1 ı 1 mem ı arı lı yan Uer 
mıclıtı ıalatıl.aıkııdır. Zira - Sonu 4 ncü ıahi/ed• -

mak istendiği söylendi 
Var.,o•• 10 (R•dyo) - Al 

•••1• tarafıa4an Lokarno pak 
tanın lbllll mf!ıeleel iyen mee 

lllllade meHuubabı olmat we 
bu meaele Gaerlade uaua g .. 

rllımelerde bolanalaa1ıft1tl' A .. 
dan M Keaanoukl; Ahı•any• 

ile Leblıtaa era11nda me•eud 
ıd,.ml ıeca•Oz pakıının ,.udlte 
1-rl tokla eıaM• ıe oldujaau 
Mlylemlttlr. M. Doaallnlç de 
Okraaya terıf terlar1 partlılala 

IOD letebblllerlalD So•yeı Rot 
J• ile Leblıtıa anı111dı bir 
harb tneUdl gayeıiae m•taf 
oldaıua llyllyerek tedbir ahD· 

m11ıa1 lıtemlıılr. 

"Almanya'nın Bu Hare
keti Bir Cinayettir, Bir 
Bozguncu Hadisesidir!,., 

- ------
lşçileı· Lidari, Silah Yarışından Şikii· 
yet Etıi. ~,aşist Lideri ise, Almanya· 
oıu Kuvvetini Göstfrdiğini Söyledi. 

~~~~-~~-~ 
I~ondr•, 10 (A.A.) - Anm b . Atlee beyaa kltıptın babı 

kaaa1ra11nda 8. Bold .. ıa •e ederken lagtlte.re'nln etb1n1G 
Eclea'dea IODH ıöz alan 8 . Atlee mal huablye mQacer olan ılllb 
ltçl partlılala maabedrlerdea 7arıııaı tekr1r lttlrak tUIA' 
dotan tubhldlerla ıaıblkl1I• kanaıtaada baloamuıtar. 
dalma t_raftar oldotana .., fı Ltberel Slakler beyu kltepıa 
kit muıbedelnla detltmt• eey •uaab olmıcbtıadaD olklyelçl· 
ler olmıd•A••• 91 Hman samlD dlr. Ve hllkt)met teklif lerlaln 
lmıı etmlo olıalarıa muHfaka kıymet •e ehemmiyetini bilmek 

tlyle tadilltrl leıbf'deceAlnl ıl\y lıtlyor. 

lemlotlr. - Sonu 6 111c1 sah;fede -

ltalya Almanya Aleyhine Hareket Etmiyor 
logiliz Gemileri Hareket Ettiler. --Roma, tO (Radyo) - S.ltblyeıtar ıly•f mahfell·ır; iaglll• 

dıt babaı M. Edea'•• IOD aatka bakkıaü hiçbir mlıalea 
ylrOtmemekıedJrler. Bn., AjlDlf; Almaa'larıD Rea ga1rl 
11keri mıatakaııaı lqallerladea ltalyıa'laraa tıılladeye kalkıt1 · 
rtk mltearrl• dnletlerla nalyetlerlol leblerlae çeYlrmek 
iıtedlklerlal, bunan için Lobrao pıktının boaulmuı •Hlyedae 
eeylrci klldıkltruu bildiriyor. ltıly•; Almınyı aleyhine lttlbıa 
edilecek aecri tedbirlere ltllnkteo lmtlaı edecektir. 

lekeaderiyt, 10 (Rıdyo) - loglll11 ıoantıa f lloıuaı mflD· 
ıub dokaa barb gemhl meçhul bir ıemte mllencclbea hare · 

keı etmlttlr . 
Romı, 10 (R•dyo) - BugGn 

yınd., Almaaya'nıa Roma ıef hl 
aılıım• lmu etmlıtlr 

M. Mu11ollal V•nedlk ımra 

M. Hınrl H11el ile ılcuf bir 

~--------------------------' V. U. Meclisi toplandı 

Vali Dedi Ki: Gayemiz, 
Köylüyü Yükseltmektir. 
Meclis Encümenleri Seçildi lzahna· 
menio~Tetkiki~lçiu:Heyet Seçildi. 

1 ( Bergama ) balanayorclu. Tım 

Vali Fazlı Güleç 
VllA1eı amaml mecllıl • dftu 

11•t 14 de 936 yıh toplıata 
deueıloe baılamııtn·. (31) Hl 

ıo,lanhy• gr.lmtıtl . K.ıclın 1111 

olarak dı yahaıı Fıtmı Dilli 

ıHt on dôrtte V alt F11h Glleç 
talona •lrdl, bltftn a11; ay•Aı 
kalkarak keadlılol ,.YA• ile 
ıdtmladı . Veli, kOnly" g .. çıl 
•e ıoplıoııyı açarken fU ıöy· 

ini nrdl. 

- Sıyın arkldıtlar; 

G,.çen •Juııoe lçul inde mub 
tf'rem ıeleflm ltaeral Kb.ım 
Olrlk'ln Trekyı genel wDfet 
tlıllglne ıaylal ftıerlae •Ulye· 
tiniz flllllAlae ıayln oluadum. 
Bu tayin mOn11ebeıl ile ılı 
lımlr'iılerla muhterem H bl· 

yak mecllılnlala b•tk1Dhk ••· 
zlleılal Gıerlme ılmıı bulana· 
yorum. Bandın mofıehlrlm. 

bu fl&llem bıyatımıa ea ılıel 

ldıklkalar1 olarak ılalale ber1ber 
--Sonu üçünca sahifede--... 



Londra __ ............. __ _ 
Gazeteleri 
Ne }7 azıyorlar? 

Loodra 10 (A.A) M. 
Edeo'io beyanahnden baheeden 
Oaily Telgraf gazetesi yazıyor: 

Inglltere'de b\çbh kimse M. 
Eden'ıo .Parls'l& Lord Ballfaks 

ile ifa edeceği vazifenin yapıl 
masada u k6çftt bir engel 

çıkarmak lstemlyecektlr. Parla 

n daha aonra Ceo•ne görfto· 
melerloln hedef l Avrupa'da 

barışın muhafazası ve ahval 
mtbaada ettiği takdirde vahim 

bir durumdan gelecekteki barao 
için en iyi zamanları çıkarmak 

olmahdır. 

Morolog Post guetesl Al· 

manya'nın beyoelmllt>l mftoa 

aebetler yapısına vahim bir dar 
be indirdiği hakkındaki beya 

oatın bu çeılo realiteler dOn· 

yasında pek az mioı ifade et 

tlği kanutlndıdır. lnglll~ hft 

kumetlnlo Fransa •~ Bel~i 

ka'ya karşı bir taarruz halinde 
kendlelnl yardıma mecbur ıd 

dettiği hakkındaki beyanat ise 

çok mftbfmdlr. Bundan çıkan 

netice, lngllterr.'olo Almanya 

tar1f1Dd10 artık tanıomımaktı 

olmaeıoı rağmen Lokarno'daa 

mQıevellh taabbftdlerlne riayete 
kendisini mecbur gôrmeeldlr. 

1agtllz hükumetinin Alman 
tekllflerlofo objektif bir surette 

ıetklk'erlne teveeslU fikrini tas 

vlb etmek lbımdw 

Tlmee gazetesi lo(lhere'nlo 

Fob Renin teklif !erinden ıoorı 
Fransa ile Almanya araeındı 

bir anlııma leelel mee'uliyetlol 

naerlne almıı olduğunu kay· 
dederek dlyorkl: . 

Bugftn bo anlaemıoın bftn · 

yeılnl bıeıın ıeığı yeniden 

kurmak ve takviye etmek la 

zım ~elmektedlr. Bu bedel 1 

tıklb ederkro Iogtltue bOkd 

meıl el kArı umnmlyeoln eoo 

ıuz mftzaberellne dıyınacıktır. 

loglltere"nln A•ropa'dı bir tek 
menfaati urdır ki o da ıolba 

temin eylemektir. Hu sebepten 

dolayı Franıız-loglllz Alman 
doetluğunu meydanı ~etlrebll· 

mek itin hiçbir fıreaıı kaçır 

mımak kendieiolo •azlfealdlr. 
Kareılıkh çekingenliğe rağmen 

mllyonlarcı Fraaeız n Alman 

eulb lçlode •e iyi komeulok 

mOnaeebeılerl dahilinde yaşı · 

maktan bıeka arzuları yoktur. 

Bu milyonlarca Alman ve 

Franınz'ın menfaati dahi İngiliz 
polhlk&1101 herl(lrlü sulh ve 

dostluk fıre.tlınnı kıçırmamığı 
rmreylemektedlr. 

Dılly Bera1d lee şu mOtale · 
ıdı bulunuyor: 

M. Edtn'ln nutku Alman 

teklU lerlnln tetkiki için tama 
men açık bir kapı bırakmak 

tadır. Mftzakereden imtina et · 

mek nıyıbat bu müzmkerelerl 

~ıyrl m6mk0n kılıcak: ihtiraz 
kıyıtları dermeyan· etmek: ka 
dır mAnaeız bir politika yoktur. 

M. Bitlerin M. Eden'le İn 

glllz tekllf terine çok yıkın 

bir ıınrelle mukabil ellibsız 

lıoma teklif lerlode bulnodugo 

1934 yılı hldlselerl örnek alın 

mAlıdır. O zamun Bartu bu 

teklif lerln telklkloden imtina 

evlemlş ve logll•ere hOkumetl 
de bir Zlaf dak,kaeında buna 

muvafakat etmlotl. Bubuo oe 
ılceal meydandadır. Yalnız Al 

manya ellthlanmakla kılmamıe 

fık.t etltblıra tıbdltler kon 

maıı bıkkındıkl eoo OmldJe 
mahvolmuıttn. 

Unfrı ıdamlurı ~unu bllm.-

Günün TeOya~o 
Atatürk 13 1 K . . B •• T } k Almanya aley ~ er omıtesı ugun op ~nara zecri teebirJer" --·····---Ankara'ya 

Hareket Ettiler. 
C ı T k •k Ed k • nursa mnsıeo ev!!p arı et ı ece tır. 

Ietanbul, 10 (Özel) - Bu 
radı bulunmaktı olan cumur 

reisimiz Atatftrk ile Bıohakın 
ismet lnOoO ve Vekiller bugOn 
Ankarı'ya hareket etmio~erdlr. 

lııgiltere 
Belçikaya Da 
Yardım Edecek 

J,tanbol 10 (özrl) - Iogll 
tere bftktlmf!tf; Almanya tarı 

fından Frer.ea ile Belçlka'yı 

tecnftz edilecek olursa ba iki 
hftkômele yardım edeceğini 

blldlrmfoılr. 

Avukatlık kanunu 
An.kan, 10 (özel ) Yeni 

A•okatlık kanonu liyıb1Pı Ad· 

tiye VeUletlnce buırlaıımığa 

baelınmıotır. ...................... 
lldlrler kl eğer Lokarno mlea· 
kının yerine konacak yeni bir 

garb mlsalu y•pılmaz111 lagU 
tere Fransa ile tek cephell bir 

surette Almınya'ya kartı bir 

aekerf ittifak fmzalamıyıcıktır. 

M. Eden, ilerde ki mOzake· 

teler dnam eylediği mClddetçe 

Almınya'nan bir tecnftıft kar 

şmnda Fraıuı •e Belçlka'yı 

karşı lnglltere taraf1Ddan Lo· 
karno'dı ılının taabbftdlerl 
tanıyac•ğını btıdlrmiotlr. Bu 

taahbaı yenldeo teyit oloDI· 
caktır. 

Fakat bir tntla ki o d• bo 
taabbftdftn ancak mıbdud bir 

zaman için muteber bulonıca · 

ğıdır. Lokuno ılstemlola ~eri. 
ne kaim olacak ılıtem tetkik 

n mG11kere edllmelidlr. Bu 

tetkik H mftzalrere lıe ancık 

Almanya Ue birlikte yapılabl. 

lir. 80 dalma ~öz önftnde bu. 
loodorulmaeı IAzım gelen bir 
Hkı•dı:. 

Dally Mail diyor iL i: 

loglhere'de nmomi hlHlyat 

ıu merk zdedlr ki «'ğer vazl. 

yelten mantıki •e mutedil bir 

surette istifade edlllrıe eulh 

hiçbir tehlikeye maruz bolun. 
mıyacaktır. 

Datly Ekepres'lo f tkri şudur: 
Almanya .. lçhlr tecuOz ha 

zırlımamıştır. Bioıenıleyh İo· 

glhere için mOdafaa edilecek 

hiçbir fey yoktur· Eğer her 

banglblr lngtllz bftktımetl Al· 

mıolırı kovmak için Ren ftze· 

rloe ln~lllz aekerl yollımığa 
teeebbfta ederse böyle bir 10. 
glllz bükftmetl bir 111tın için· 

de oradan temizlenir. 

Fransa'nıu, Zecri Tedbirlerin Kaldırılmasını 
Veriliyor. isteyeceği Haber 

Cennre, 10 (Radyo) - IS ler komitesi yarın (Bogdn) M. Lupeı YuV1n'ın baekanlı~ı ahında 

toplanacak ve ltalya lle Bıbealelın'ın sulh teklif 1 için nrdik.lerl cenpları tetkik edecektir. 

halya'oıo, Lokaroo mieakrnı fmza nzeden de•leılnden biri olmaeı haeablle koo•heoln bu nok· 

tayı nazıra dlkkıte ılıcağı ıöylenlyor. Bir rhıyete göre, FnnH, zecri tedbirlerin kaldırılmasını 

l!le yecek mit 

Büdçemiz Almanya 
--····· .... ··--- ----···-·---

Kamııta'ya « :enevreye 
verilmek 07.eredir Mümessil 

Ankara, 10 (özel) - Yeoi 

yıl bftdçeıi haırrlınmıotır. Bftdçe 

ftzerlnde yapılacak eon gödlı 
med~n eonra Eımuta'ya eeYke· 

dilecektlr. Yeni bftdçemlzln 
tıbettlrllmeılne bıılaomışhr. 

Yakındı meb'uelara dağıdılı· 

cıkhr. 

ltalya 
logiliz hastanesinin 
tekrar bombalandığıo
dao haberdar değilmiş 

Roma, 10 (Radyo) - Babe 
ıietan'dıkl lngll:z ıeyy1r kızıl 

baç baııaaeılnio ikinci defa 

bombardımanı mtınaeebetlle T O· 

glltere bftkılmed tarafından 

Romı'ya vertlmlo olan notadan 

bıheeden bıabıkanlık mtlıteoarı 

M. SHlç demittlr ki: 
- Haetanenla ikinci bom. 

bardımıoı hakkında henfta 

resmen malumat gelmemtıtlr. 

Enelce h11tınelerln bombardı· 
man edilmemesi hakkında tali· 

mat nrtlmietl. Hu talimat tek· 

rar edllmlıtlr. Hftkumetla; bu 

"mee'ele bıkkındı tahkikat ya· 

pılm11ını emredeceği zannolun· 
maktadır. • 

Dış Bakanımız 
Cenevre'ye hareket etti 

letaabol, 10 (özel) - Dıı 
i,lerl Bıkaaımuı doktor Tnfl\ 
Rftıtıl Ar11, Cene•re'ye git· 
mlotlr. 

Lehistan 
Muahedelere 
sadık kalmaktadır. 

Gönderecek Mi? 
Cenevre 10 (A.A) - Mil· 

letler koneeyl, Fraoea'nın Re 

nln lıgıll hakkındaki mftracaa · 
tini mftzakere etmek ftıere 

cumarted gftoft ıaat onblrde 

toplanacaktır. Cemiyet genel 

ıekreterl; Berlln'e mektub gön· 
<'ererek Almanya'nın Lokarno 

yu imza etmiı olmaeı itibarile 

Ceonre'ye bir mOmeaell gön 
dermek niyetinde olub olma· 

dı~ıoı ıormuotnr. 

Fransa 
Alman 

Hudutlarına As-
ker Sev kedi yor. 

htanbol 10 (öz.-1) - Parla· 
ten gelen bıberlere göre Fran. 

H; Almany.J hududuna mftte · 
mıdlyen asker ee•ketmektedlr. 

Japonya 
Muallak mes'eleleri 
halletmek isteyor. 

Tokyo, 10 (A.A) - Nlel NI 
ei gazeteelnln yazdığına göre 

yeni hftkumet, laglltere •e 

Amerlka'ya mftrıcaatla ihracat 

pazarlarının tenli, tabii kay. 

nıkların tıkılml Ye muıllık 

mee'elelerl halleden mftsakere 

ıçılm11101 lıteyecek •e bu de.· 

letlerle kareıhklı emniyet pakt· 

lıra akdi teklif inde boluna· 
cıktır. 

Balkan Postası 
Parlı, 10 (A.A) - M. Filo· Pulları bastırılacaktır. 

deo; Lehletın elçleinl kabul İıtınbol, 10 (Özel) - Posta 

etmiştir. Lehistan eef irf; Fran· 
eız Leh muıhedeelle giriştiği 

taahbGdlere Hdık kalmak az 

mlnde olduğunu ıöyfemiotlr. 

telgraf n telefon umum mft

dOrlOğft (Balkan poıtası) potları 

nımlle eeklz koruıluk pullar 
baııtırmaktıdır. 

Trihıına 
----···---M. Eden'e 

IİOcüm Ed>yor. 
., 

Roma t O (Radyo) - Trlbu· 

na gazetesi, bugOn yaıdığı bir 

mıkaled.-, Joglllz dış lıltrl 
bakanı Edea'ln Almıny• mee'f'· 

lesi hakkındaki ıOylnlnl ten · 

kld etmekte •e Almınya'yı 

momıeelkAr dHrandıtanı ileri 
eftrmektedlr. 

Ayol g11rte, Lord Eden'Jn 

Ren hnz11ıoı legal eden kırk 

bin ldomk Alman orduıunu 

tehlikeli g<Srmemekle bftyftk 

bir bata lıledlğial yazmaktadır. 

Ressamlarımız 
Bftkreş'te 

alaka ile karşılandılar 
BGkreı 10 (A.A) - Tftrk 

reeeamlarınıo burada açlıkları 

realm eergtel bftyftk alika oyan· 
dırmı~tır. Bir hafta içinde eer · 

~iye girenlerin eayaıı onblnl 

aemıotır. Gaaeteler; ıı;ilzel sanat 

terakklelni takdirle yad ve Ata · 

tftrk'ft her 11bıdı olduğu gibi 

gftzel 11nıtlar sahasında da mil· 

leline açtığı terakki yolundan 

dolayı tebcil ediyorlar. 

Bu hafta Bftkree radyoıonda 

eergt H Tftrk gftzel eanıtlırı 

hakkındı bir konferans nri 

lecektlr. 

Hükômetimiz 
Almaoya'ya aleyhtar· 
lık yapmıyacak mı? 

letabul 10 (Özel) - Tilr· 
kiye gazeteleri; eou Fraoeız • 

Alman Hz\yetlndeki gerginlik· 

ten bıbeederken memleketimi· 

zln Almanya ile olan en çok 
ticari mftoasebıtı bulunduğu 

için uloelar ıoeyeteelnde veri· 

lecek bir zecri tedbirler karın 

karoıeıodı Almanyayı aleyhtar 

.. zlyedmlz olımıyacağını yazı· 

)Otlar. 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA TEJ .. EFON 267~ 

HugOn Tftrkçe sözlft iki muazzam film 

- TARZAN GELiYOR 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

2 - Dost Iran Şehinşahı 
Hz oto memlekeıtmtzl ılyareılerl •e bO Atatürk ile birlikle yaptıkları tetkik gulılot bOtilo teferruatile gösteren 
tOo memleket içinde ulu önderimiz 4000 metre uzonlağondıkl Tılrkçe ııözlıl muazzam f llm. Tilrk 

kara, deniz ve bava kuvnıleılnJn mınuralarını 

için nat 7 eeın:mdın 2 5 korno· 
itibaren hlrlncl mnkl • 

l:ıfttOa ızameılle gOeteren bu oıheııer f llmdeo beı keılo istifade t:debllmeel 
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...___Ç-imd-ikle_r _ı ş E H i R 
Bir sual Jistesi 

• 

HABERLERi 
Her halde lol gücft, n"''eel, 

keyfi yerinde ve bir ız da şonu, 
bono l~nelemekten zevk alın 
bir kerllm, otoroıuı1 bir sual 

liateııl doldurup bına gtso:ıer 
mlı. Adeta, doktora hıısıalak 
Uicı sorar, Avukata hukuki 

rneı'ele ,dıoııır gibi, bir çok 

'eyler karı1Jtırıyor. 

Llııteyl elime aldım. Baktım 
ki; entuesııao bir ı~y! Cevab· 

larlle beraber bu eOtuolara ge 
Çlrlyorum: 

1- Dllnyada y11lan rekorunu 
kıran kimdir?. 

- Evvelce kadın ve evli 

erkekti. Şimdi de poletlkecılar. 

2- Kılıbık erke~ln karuıına 
kar~ı doyduğu korku neye 
benzer?. 

- Tanrı huzurunda yılan 
tôylenıcğe!. Maamıflh. bogfin 

bChno Avrupa milletleri, yek 

dl~erlne karşı birer lulıbıktırlar. 
3- Kala anı ile geJf n 80 

lıoabillrler mi?. 

- M. Mueııollnl ile M. Eden 
•nlıoırlarea, bunu da bekllye· 

biliriz. lmUn denilen eey't, 

ıımıo gelir de ku,a benzedrsek 
0 da olacaktır. 

~ - Hangi alf'f vardır ki 
gürQlı fiııOntı, parıhıeını doymaz 
olmuouzdor? 

- Baheşlıılın ateşi !. Ren 
D>ee'elP.&l ortaya çıkınca, ortalık. 
öyle bir karıota ki, zavallı e •. 
başler kıyameti koparııalar, kim 

Benin kulı@ı fohmlyecek! 

5 - DGnyada kıymetini hiç 
kıybetmlyen en eııkl yalan 
nedir?. 

- Solh!. 

6-Medenlyetin en kıea ta · 
rlflnl yapar mııınıa? 

• 
- Blrlblrlnl ylmelı.! . 

7 - Ad1tm olmak için De yap 
mak Jhıındır?. 

- Evvela aç kalup, eefU 

dOoOlııe bile hOvlyetl hiç bozma 
mık!. 

8- Otınyada en çok kimi 
ıeverelnlı.? 

- Kendimi!. Aynanın lca 

dında btlc lnean bodgAmlığının 
teılrl nrdır. 

9- ( lzmtr'de kıo ) deyince 
be hatarlare1Dız? 

- Rauaoe oekllnde bir şehir. 
Her evde iki nezleli Oç grlbll 
hl 1 1 

r bron~iıll, dôrt romatizmalı 
lnPao!. 

lO- lneao, hayatında ilk 

akı. bao10a geldlğl gOo neyi 
aolır?. 

I - Bu, yanlıo bir auıldır. 
nııo, aklı baoından gldt rkcn 

her oeyl Mnlar ç· d 'k · .ım ı · 

( ôheıçi Eczaneler 1 
80 •k•ım Baedurakta Sıb 

bat, Karataeıa Sınto, Tilki· 
ilkte y 1 1 en ımlr, lrgıtp1Za 
rında A 1 G 

" ' Gzelyerde Afiyet 
ecaanelerl açıkt1r. 

Uznm Kurumu ___ ....... ___ _ 
Avrupa piyasaların
da teşkilat yapılacak 

ÜzOm korumu mOdnro Jıı . 
mail Hakkı Vera!; Avrupı'yı 

tedklk aeyahatına çıkmıotır. 

Bu e:ıyabatta korumun Bilin 

alını' olduğa 6zfimlere mahr~ç 
ler bulmak v teokllAt yapmak 

için çalışacaktır. Bu teokllaıa 
bOyOk ehemmiyet verilmektedir. 

8u BByede Ozfimlerlmlelo; ku· 

rom tarafından dıo plyHalarda 
fazlı satışı temin olunacaktır. 

Polislerin 
Terfi imtihanı. 
1 m ti hana on kişi girdi 

Emniyet merkez memutluğo 
lle polte birinci ve ikinci ko· 

mlserllkler teri J Jmtlhınlan dan 

vllAyet idare heyeti salonunda 

yapılmıotar. T•rll lmtlhrnlarmı 

1 birinci komlHr merkez me· 
murluğo, 3 lklocl komiser, 

birinci komleerllk ve 6 Qçüncü 
komlııer ikinci komlııerllk için 

glrmlelerillr. lmtlhına girenle · 

rln hepııl 10 kişidir. İmtihan 
komlııyoou emniyet mOdQrft 

l"eyııl Akkor, mOddeiumumi 

muavini MOmtaz ve emniyet 

mftdQr muavini lemıll Kilntay· 

dan mftteoekklldt. 

lmtlhıo evrakı mOhfirlen 

mlotır. Bogfto emniyet umum 

mOdOılOğftne gönderilecektir. 

Bir Kaza 
Bir çoban yaralana· 

rak öldo. 
Menemen ka1111ında çavuş 

lı.ftyGnde çoban Muıtafa otlu 
Mehmet; kendlıloe alt tabın 
cıyı kurcalarken ateo aldırmıo 
ve yaralaoarık lilmOotOr. 

Mabkftmiyet 
mOddeti indirildi. 

Karoıyaka'da Kemalpaşa cad· 

deelnde meyhaneci Celil'e öl· 

dtırmek kaadlle heo el elllb 

alan Hıyrlddln evvelce ığırce · 

11da on ıene ağır hıpee mıh 
küm edilmleti, Temyiz mıhke 
meııloln nakız kararı ftzerlne 

yeniden yapılın mubak"meııl 
neticesinde cezıeJDdan heo 86 

nesi lodlrllml,, bee ııene hıp· 

elne karar verllmiotlr. 

,~-------------

Bal o Bir Hafta 

Sonraya Kaldı. 
14 Mart 936 cumarteııl gO 

nü akşamı mQsııhkem mevki 

ordu evinde Vl"rllecclı: olın 

bılonun, bazı seb~plcrdeo do 

lııyı 2 l Mart 936 gftnQ ak 

şımıoa bırakıldığı mQstıhkem 

mevki komutanlığıüdı 0 lılldl 
rllrolotlr. 

'-

AVVARE 
Sl~EMASI TELEFO ınsı 

V. U. MeclisiToplandı 
~~~~--~-----------~------------------------ IJaştarafı Jci sayfad<ı - ( '"\ Ü•ha ıonra encftmenlerio H• 

geçmiş olacaktır. İzahnamed.-n BOyllklere Saygılar çlm\oe g~çlldl, Vali: 

"" encftmen mfttalraBJndan l'i la . Atatürk Cumur Reisi - MOs1ade eder1eı1lı encO· 
yetin vaziyetini anhyacıkııınız 1 mePlcrde sreçeo seneki arka· 

BugOn top anan vllAyct ge " 
Bunun üzerinde fazla a6z eöy. nel meclisi, loe hıtlarken TOrk dışlar çalıeııınlar. 
lemf'ğe Hizum g6rmlyorum. Dedi. Mcclle bono 

varlığını kurtaran ve koruyan 
kabul 

Yalnız h1r noktayı nazara vazet· Bayok Ônderlerlne sonsuz 

mf'k leterlm; bağlılıklarını yftklek katmıra 
Vilayete geldiğim zaman baş bildirmek yOkOmOntı vt:rdller. 

lınmış çok gQz"l ve faydalı Bu 6rled yerine getirirken 

leler içinde yilrQmekte olan cookun doygulırımı ıunarım. 
köylülf'rlmtzl hızı ytıklerden General ismet lnönü 
hıflfletm,.ğl ve vazifelerinden Başbako11 

bazılarını vllAyete almayı mu. VUAyı-t genel mecllel bugOn 

vafık gllrdilm. K ôyll\lerlmlz ta açıldı. Uluıı le\ ne baıtarken 

mamen mftatahııll v1Zlyettedlr. 

Kendilerine fazla vazife veri· 

lince latlheallerinln fazlası bn 

soneoz eaygılarım blldlrme 

yokOmiinil verdiler. Bu ödevi 

yrrlntı getirmek.le onor do· 

varım. 

Ueccb Pchcr 
C 11 P. Ge11el Sekreteri 

Vlllyet genel meclisi bugOn 

ilk toplantısında Partiye cıo · 

dın bağlılıklarını ytıkeek ita 
tınan bildirmek ytık.OmQnO 

.erdiler, Bu Odev, yerine ge 

tlrlllrken aonııuz eaygılarımı 

sonarım. 

Kamutay bııkanlığı ile ha 

bnluımıza da ıu telgraf çe 

kilmfetlr: 
BogOn ilk toplantııını yapın 

vilAyet genel mecllıl ıılıe HY 
gılırının ııuoolmHını kı• ar 
ahına almıo11r. Baycık 111ygı 

tarımla uzederlm. 
İzmir llbayı 
Fazlı Giileç 

elli ve encdmenlere oo ıent 

ııeçlldiler: 

BOdçe encftmentne; BHın 

(Bergama), avukat Narl Frttıh 
(lımlr), avukat Ahmed ŞCUuQ 

(lımtr), Haaan Serter (Ôdemlı), 
avukat Moıtafı Mftnlr (lzmlr), 

Mebmed Fahri ( Seferlblear ), 

Muharrem ( Ôdemfı ), Sami 

(Tlrt!). 
ldne - Ziraat encftmenlne; 

Rdlk . (Tire), avukat Kemal 

(Menemen), Bftıeyln Avni (Ur· 

la), M. Aldemlr (Çeıme), Aıml 

(Ko1Jıdaaı), İıımafl (Kemelpaea). 

Maarif eocQmenlne; Mehmet 

All (Bergamı), uobt Yoııof 

Ztyı (Bayındır) , Fatma Dilli 
(Bergsma), Selim {Ôdemlş), 
Morad Çınar (İzmir), 

Nıfıa r,acGmenlne : Avukat 

Ekrem (Ôdemlı), Emin (Kara 

burun), Ragıp (Ôdemlt), Ne· 

catl (Dikili), AcJao (Tfre), Mos 

tafa Uoınan (Menemen), Sırrı 

Şener (Foça). Mtıbendlı Ômer 

LtıtfD (Torbalı), 

Sıhhat eocOmenlne: Doktor 

İszellln (fzmlr), doktor Oıman 
Yonuı, doktor KAmırın, f!Czacı 

batı Ferid (fzmlr), Muetaf• 

vazifelere tahıılıı edllmlş olor. 

Ralhokt bir kuımını kendi lh 

ılyacları için ııarfedl nce bo aar. 

f lyattan memlekette umumi 

hayat ta mftstef h olor. Biz 

bugtın bunu tecrObe ettik. Köy 

işlerinde kiıylftnün yftktı ha 

f tf ledl. Devletin aldı~ı tedbir 

ler sayesinde mıheol de para 

etli. KöylQ genlı lratlarla pi 
yasaya ve devlete olın borç 

larına verml1J ve bundan vll! 

yetimizin lktıeadlyatı mQetefld 

olmootor. Yeni büdcemlzle de 

kOyltıyQ mOoterek lelerden hı 

(if letmek ve kôy varldatlarını 

tamamen kendi muhltlerlne 

hasretmek ve onları tam mı. 

nlalle yQtaeltmek gıyemlz ola . 

caktır. Bu mftoaacbetle köylO- '------------------..) Onarıın (Menttmen), 
nOn cemiyet içindeki mevkilnl _ Bu eene vtfat eden kıy· Mazbata encOmenlne: avo· 

tayin ve ona kartı yardım hle metli Tire azaaı arkadaşımız kat Ekrem, Yoeof Zlyı, Mue 

leriol çok zaman evvel dıthı Hikmet ZübılO'nftn hallraeı tıfa MOnlr n Ahmed ~QkrQ 
birçok şeylerle birlikte işaret için mecllıln bir dakika ıft · ıeçilmltlerdlr. 
eden BQyftk Şefimizin hoıo· inil etmeelnl rica ederim. De· Vali: 

rundı bir kere daha e~lllr ve 

mecllıılmlzln açık bulondoğuno 
bildiririm. 

BOtno Azı; vali Fazla Gtı · 
leç'io ıôylevlnl ıftrekle alkıe 
lıdı. Nizamname mucibince 

evvelA ikinci relıı ıeçlml yapıl 

dı ve ckeerlyetle Sırrı (Foça) 
seçildi. 

Oıha ıoora gizil reyle Meh· 

med Aldemlr (Çeşme), Sami 

Golctıo~lo (Tire), mecllıı eek· 

reterllklerlne eeçlldller. 

Sıı rı (Foça); ayağ• . kalklrak; 

arkadışlerının kendisine ~ös 
terdlklerl teveccilhe teoekkftr 
etti, vali: 

- Ruznameye gOre vlllyetln 
lzaboameal okunmak: lbımdır. 
Ancık ondan evvel merasim 

vardır. O da Ôdemlo intihabı 
blllyorıonuz ki devlet euraıı 
kararlle feehedlldt ve yenlleı1dl. 

Bu auretle)enllenen intibah 

mu.bıtaıu okonıon. Dedi ve 

Ôdemio idare beyetlulo intibah 

m11bıl881 okunacak: n·okat 

Ekrem, Selim, Rıgıp, Mob~· 
rem ve Baeao Serter'ln Qyellk· 

lcrl mOtteflkan kabul edfldl. 

Yuıof Ziya (Bayındır): 

dl, vali: 

- Ben de onu eırHı ,rellnce 
eöyllyecekttm. Mtleaade eder· 

ıeolz arludeıımızın teklif 1 
veçhlle mecllııl uy~ı eıerl ola· 
rak bir dakika ııtıkut ettirelim. 

Dedi ve mr.cltı bir dakika 

•ıtll edildi. Daha ıonra vlll· 
yetin laahnameııl huıuııl mobı· 

ıebe baokAtlbl Hamdi YGrftk 

tarafıuden okundu. 

Vali Faah gftlcç: 

- Arkadaılar; dedi, lıahoa 

me ftzerlnde derhal reylerini 

. •ermeden evvel bono tedktk 
ve tamik etmek ftzere bir he 

yet intihap edelim. 

Ekrem (Ôd~mlo). Yuııof Ziya 

(Bayındır), Ômer LtıtfG ( Tor 

balı), Baean (Bergama), Mue· 
tafı Milolr ve Morad Çınar 

(lzmlr) bu hey'ete ıeçtldller. 

Mustafa MGolr; mntaleana· 

roenln, lzahoamenln mftzakere· 

ıılndep ıonra okonmaııını teklif 

etti ve kabol edildi, bo hey'e 

tlo moııleaname Ozeıfnde de 

tedklht yapması muvafık gO· 
rG'dft. 

letlfa eden Bergama azaaı 

A vokıt Fehmi Kural ile Jımlr 
HHı Maide Dlrlk, Kemılpaoa 

- Maıad olduğa Gsere m~c· 
Jl!ln taalmatlarıaı ıelgraf I• 

Cumor Relılmlse, ve dl~er 
ylkıek makamlara bildireceği• 

dedi, mecllı: 

Hay, hay! 
Seılerlle karıılıdı. Umumi 

içtima gQolerl Sah ve Cuma 

gftnled olmak tlsere kararlaıta· 

rıldıktın eonra toplantıya ıon 

verildi. Encftmenler hergün 

montanmın toplanarak çalııa 
\ 

caklardır. 

Çeşme'de (:inayet 
Mehmed tabanca 
ile öldDrDldO. 

Çeıme kaH11nıa Ovacık kö · 

yaade bir cinayet olmoıtor. 

Ahmed otlu 28 yaılarıada Meh 

med; geceleyin evinden çık1p 

köy kah•eeloe giderken gene 

bu köyden İbrahim <'ğlo Meh 

med tarafındın atılan tabıncı 

koreonlle ôldürGlmG,tftr. 

Katli; nagand taklidi tabın· 

czıılle tutulmoıtor. Tahkikatı 
göre katil Mehmed; araları açık 
olan diğer Mehmed'ta yoluna 

bek.lemle ve ona ôldGrmGıtOr. 

Bugün 
:··K·o r~·· TIN Aı,N ·t·A L 

Karioka Kral ve K 1' • C 

1 

az111 Doktor AAım'ıo Jıtl(aları 

ok.ondu, reye konularak kıba 

ltınden ıonra yedek azının ça 

~mlmaaı munfık görOldG. 
Bayındır belediye mubaıebe· 

clltğlne tıylo olunan Baycndır 
ızııu V ıef 1 f dll'ln memorlyetl, 

azalı~• mlıDI olmadı!• ve azalık 
•aıtfeelne deum etmek letedlğl 
hakkındaki arzuhah okondo, 

Menemen azaeı nokat Kemal 

ve lımlr anııı nokat Ahmed 

KlSyftn ha tkl dellkaohıı 

araıında bir kıı mee'eleel ol· 

dnAa ve cinayete banan mebeb 

olduğa Hnnedllmektedlr. Tab· 

klkata adliyece duam olan· 

maktadır. 

ra ıçceı INGER ile FRED ASTAIHE ve yüzlerce güzel kızın i~tirakilc 

2 
Y•p•lan b.,;kol" Hlmi 

A)nc" 1'iirkreT:::,:·~~';~d~••!!. l~Ic~,h~d~'e Ç, ~ 
urı.)a habcrlerı "Ol' · ' d - b k l ımpı) a musa a ·a armın he)·ccmılı :;u/ındcri .. 

eınıılara uatleri : Kukara 15 -----------
Der eeanı eoouud~a b • l 7,50 • 20,33 Kontinantal 15.45 • 18,37 • 21,15 

er aemte oıobftı Karııyaka'ya vapur nrdır 

Şokro ııöz alarak kanuni vasiyeti 

izah ettiler, neticede reyle Alalıgı 

kabul edllmemlı, yerine yede· 

ğln çaAırılmaııı muvafık gOıDl· 

W6ttftr. 

Gezici A ytarlarımız 
G11etemlı Kaaaba hım ge· 

zlcl aytarlıgına Aydın hattı ge· 

zlcl aytarı ŞGkrü ve Aydın 
battı aytarlıgına da Yoıaf ~lan· 
mııtır. Sayın okuyucu ve abo· 

nemanlarımızıa kendilerine ko· 

Jaylık g011termelerlol dileriz. 

Nafi Atuf 
___ ........ -ız.,,,...-

Don Gece 
ikinci Konf e· 
ransını Verdi. 
- Baıtarafı ı inci salıifcdo -
kılabı yanyan• geth·efek At• · 
ıürk devriminin bQtQo hlr olı 

hını hayran bırakan bftytıklQ· 

ğüo6, Halkevlnl dolduran İı· 
mtrlllerln gôzltırl önQode blf 

kere dıba caolındırmıı, •aara1' 

bhlrmlıtlr n lneani heyecındaq 

heyecana ıQrOkllyen hatıraları 

tue bir vak'a gibi göoftllerdtı 

ya,ıtmııtır. 

DtAerll bıtlp, (lnkılAp) kon• 

fcranıını bitirirken, TOrk in· 

kıllbıoın, hlr Türk rlSnenınıa 

addedllmeğe ıen oldugonu lı•· 

ret etmh ve eözlulnl bo bl\ 

yt\k lnkıllbı yaratan en btıytık 
'J ihk'ft hOrmet ve minnetle 

anmııtır. Naf 1 Atuf'on ha 

s6zlerl, Balkevt ııalooono dol 

darın lzmlrlller tarafmdan 

ııftrekll ve ş\ddetll bir ıuretle 

alkıtlanmıf, lrnrıol.a ve kur· 

tarılın fımlr balkı, BftyOk 

Kurtarıcılırına karoı doyduk· 

lırı ııon1111 tftkran ve bıghlık 
hislerini bir kere daha teyld 

etmek fırııall içinde coomue ve 

taomııtır. 

Nıf 1 Atuf K.enııo, bu gece de 

konferanelarıaıo lkloclıl olın 
(UtlklAI) konferanunı vermlt 
tir. Halkevl salonları dftn gece 

olduğu gibi bu g~ce d" bıotaa 
bae• dolmot, otoracık tek bir 

yer kalmımııtı. lııılklllln ne 
demek oldo~onu pek iyi bilen 

lr:mlr'lller, d,.~erll hatibin bu 
gOnkft konft'raneına da b6ytık 

bir dikkat Vf\ alAh tir. dinle· 
mlolerdir TOrk lnkıllbrnı ve 

Tlhk letlklAllnl tım bir vuzob 
ve e11ıhıtle canlandıran bati· 

bin eôalerl ıOrrkll alkıılarla 
karıılanmıı, lıtlklAlıılıllğln ae 

demek oldoAono ftç boçuk yıl 
ıOrea kara "Cinlerde çok iyi 
anlamıı olan lsmlr'ltler 10 Mart 
936 g11ceelnde eonıuı bir le· 

vinç ve b•yecan içinde yı ... 
mııl•rdır. Nıfl Atuf K.anııonaa 

verdlA1 bu ikinci konferan11a 
lımlr'de yıtattığı ıomoı heye· 

can, btıyOk denim partlmlsln 
tertlb ettiği konferaaııların bl· 
tt\o yordda ~ôn6llerl lakılAb 
ve lııtlklll aıe,He yeı1tdrn yık· 
maA• bir fırHt vermlt olma• 
11na kartı beılenen teıekkGrlD 
hlr Uadeıılnl taoımıkta idi. De· 
ğerll bıtlp ıOalerinl bitirdikten 

ıonr•, parti baıkanı Yoıgıı 
Hylnı A•nl Oogaa'ıa ıealnl 
fthen lımlr'lller yeal bir tase 

beyecına kl~ıldılar. Parti bat· 
kanımıı btıytık denim parti· 

mlzln tertlb ettl~I bu koofe· 
ranıılann memlekette yarattığı 

heyecanın ıoneoı oldoğono ıöy· 
l~mlı ve eôzlerinl Atatftrk'ln 

kurtardığı gQzel lzmlr'ln kah· 
raman evlltlınnın konferaoııları 

dinleme eoretlle gl\ııterdlğl bG· 
yftk Ugt ile teyld etmtıtlr. 
A vol Doğan, ıftrekll alkıılarla 
ıık ıık keıllen nutkuna biti· 

rlrken Halknlal dolduran lı 
mlrlllerlo heyecanı, bogQalerl 

gOıterea Atatftrk'e karı• ol•a 

11r1ılm11 baghlaklarını bir kere 

daha teyld eden teaahGrlerl, 

ıoo haddini bolmoıto. Koafe 

rane bittikten ııoora Halkevl 

gôıterlt kolu tarafından lıtlklAI 
piyeıl temıll edilmlıtlr · 

Modacı öldD. 
i'arlı, 10 (Radyo) - Fran· 

ıa'nın en maruf moda ve elblıe 
mQtabauıeı Jao Pato ba defa 

Amerika eeyahatlnde ıoğok ala · 
rak ôlmlıtftr. 

Amerlka'ya ıon moda karldl 

elblı,.lt.r teıblrl lçla gltmlıtl. 
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Atesin 
' 

--
=akimi 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
hinci Kı~ıım - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

KareısındıJ tıbancaaının nam 
~uaoodaıı çıkacak kurşuna he· 
.def olan adımlı, askeri hanlı 

ııayak al.tına ahnmıf, Fransız 

N tanıoa ihanet edllmlı olmı· 

1acek mıydı? Bu dOşQoce, 

genç fakat aldatalmış, bone 
.rağmen askeri ve vatani ruhu 
hozolmnmıe kocanın elinden 
sll hımo kamlar «lızerloe ıeıslz 

ce dOımeslne sebeb oldu. 
Birbirini bellerinden earmı, 

olın ındaıedeler, hiçbir şeyden 

habersiz nzaklaıırlırkeo, genç 
adam mermerden bir pot gibi 
duruyordu. 

Bu şekilde bir zaman kaldı, 
boyok bir fedakı1rhk yaptağına 
kanldl. Sonra girdiği kapıdan 

çıktı; fakat dışarıda ne bedevi 
ne de iki at nrdı; fakat buna 
hiçbir ~hemmlyet vermedi. .. 
Omuzları düoGk bir halde, ken · 
dlelnl tesadofe bırakarak net· 
gele Uerlemeğe başladı .... 

flçüncfl kısım 
Mukadderatın cilı:eleri: Sarab 

Napolyon n metresi, gdnah· 
kAr aşklarının cezasını hayatla 
rlle ödlyerek çekmek Qzere 
oldokla?Jnın hiç farkında de· 
ğlldller. Askeri zabıtanın bola· 

madığı damın artık kendileri· 
nl zarara uğratacağına da ihtl 
mal vermiyorlardı. 

Son tahkikat, genç mft14zl 
mln Nll nehrinde bo~oldoğu 

esasına varmıştt. N ıpolyon 'a 
verHen raporlar, Fare hakkında 
artak bunu blldlrlyordo. Genç 
kadın ise, koceeınıo muk dde 
rota boyun eğerek Franee'ya 
kaçtığına hfikmedfyordo. 

Nıpolyon ve Bellllot ıahıne 
bir hayat eOrftyorlardı. Gazel 
kadın generaller şeref ine zıya· 

fetler veriyor, ıoareler tertlb 
ediyor, Mıeır fatihi namına 

Mısır e rafını da davet edl· 
yordu. 

Askerler bile artak gQzel 
Bellllot'o, Bonopart'u:ı m\lıralc· 

bel zevcesi addediyorlardı ve 

kendleloe Kleopatra diyor 
larda. 

Nıpolyon'on Bellllot'a ?.tarşı 

meyil ve muhabbeti gtın geçtikçe 
artıyordu; n ... kendisinden 
gebe kaldığı zaman nlkAhlama 
ğı da karorla~tırmıetı. 

Nıpolyon, daha bu 11mandı 

bir hanedan tesisine mi çıheı · 

yordu?. Böyle olduğuna eftphe 
caiz değlldlr. 

Şo halde, bir ukltler Joze 
f ln'e vadettiği Hind lmpıra· 

torluğu tacını, Franea'nın bu 
eabık terzi .kızının baeına mı 

geçirmek istiyordu? 
Fore'nln hareketslzll~I yft -ANADOLU 

-------
Giinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydar Rütdii ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı itleri 
mfidürıı: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmil' İkinci Beyler ıokağı 

C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yılhğı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuru~ur. 
Yaban~ı memleketler içlıa ıenelik 

abone 'ftcreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -Gilnft geçmiı nd.lhaiar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

zftnden umdoğo eolkaedı yıp· 

tırmayı mu ur fak olamıyan 

caıoe Lefokard, birden cephe 
geri yıpmıw ve Jozeffn'e Na· 
polyon'un gOzel 8ellllot ile 
olan mQnoeebetlerlol ve bonon 

baklld manasını blldlrmlıtl. 

Fakat "Gözden 1rak olan 
göotılden de ırak olar,. darbı 

meseli mucibince, irıde ve 
dü~dnceel ıayıf olan Joıef in 
mahod M. Şarl Ue yeniden 
münasebet tutmotto. 

Jozeflo, dlrektoar devrinin 
çılgınlıkları içinde kendisini 
başdöndilrficQ bir znk fırtın•· 
sına kıptırmıo, mahud mekto· 
bonnn Nıpolyon'un eline geç· 
tlğlnden bihaber, bo habere 
hiç ehemmiyet vermemiş, hatti 

bazı eamlmi dostlarının nHI · 
hatlerlne: 

- Adam een de ... Napolyon 
benimdir, gene bana döne· 
cektlr. 

Demekte idi. 
Halbokl N ıpolyon ltılya ee,, 

ferlnde hergfio ıek, sadakat, 
kıekençlak bildiren mektublar 
gl\nderdlğl halde, şimdi pek 
seyrek olarak kısa, soğuk ve 

yazılıoındao ne kadar aeablyet 
ve hiddetle yazıldığı kolayca 
BDlışılacak bir iki mektuptan 
başka biroey gôoderm~mekte 

idi. 
Fakat Jozef in bunların hiç 

birisine ehemmlyeı vermemekte 
ısrar ediyordu. 

Fakat ... Aynı zımauda Na 
polyoo'on ve clhıının mokad · 
deretına müeeelr olacak tarlbi 
b\r hfldise, korkunç bir yıldı· 

rım darbesi gibi Akdenlzde 

vokoı ~eli ver dl. 
Nıpolyon'o, gözGne gôr6n· 

meden Fransa'dan Mıe1r'a ka· 
dar gelmeıfnl blrtftrlft af lede· 
mlyen amiral Nelson 1798 se· 
neıl nl11nınıo birinci gftnd 
bftydk bir İngllJz f Uoıu ile 
Ebukır llnftnde görOndQ. 

- Sonu Var -

Asansörcttleriıı 

Grevi. 
2098 binada 
asansörler işlemiyor. 

Nevyork 10 (Radyo) -

Aeaneör mOetıhdlmlnl grevi de· 
vam etmektedir. Grevciler, Nev· 
york valisinin gösterdiği hakem 
heyetini kabul etmemlılerdlr. 

Bugüne kadar 2098 bina grev 
heseblle asansörden mahrom 
kalmıştır. Bo grev hldleelt>rl 
yGzünden 193 klol tevkif edil· 
mlotlr. Asın Orcfiler birliği reisi, 
~motalebat kabul edllmedJğl 

takdirde 25,000 asansör daha 

duracaktır." Denılttlr. Grev 

şimdiden genf şlemekle ve hl 
dlııeler çıkmaktadır. 2 yaralı 

vardır. 

Yugoslavya'da 
kabinenin siyaseti 
çok beğeniliyor. 

Belgrnd, 10 (R dyo)- Yeni 
Stoyadloovlç kabinesinde har· 
biye nezaretine general Marlç'fo 
getlrllmeıl matbuat tarafındın 

bGyftk memnuniyetle karşılan· 

maktadır. General Marlç ıiyaei 
hareketlerden dalma uzak kal· 
mııtır. Selef 1 general Zlpkovlç 
siyasete çok karıomıt bir ıe· 

kerdl. M. Stoyadlnovlç'ln ıılyı· · 
eetl çok beğenilmektedir. 

Gelen Haberler 
Gene Değişti 

•• 
- Başı birinci sahifede -

mftfrezelerlalo Aeaojl gölil lı 

tlkamellnde Uerlemeğe devam 
ettiklerini bildirmektedir. 

İtalyan uçakları diln Sldamo 
içinde bası yerlero bombalar 
atmıelardır. Diğer bir tayyare 
Ctbatl olmeodlterl istikametinde 
uçmuı, fakat batta varmadın 
cenabı doğru tekrar yol al· 

mııtır. 

Royter'ln Deesl'e'deld mn· 
hablrl İtalyanların K.oraml iş· 
gal ettikleri haberinin doğru 
olmadığını bildiriyor. 

İtalyanlar Amba·Alıjl'nfn tam 
cenubunda ve Karama takriben 

50 kilometre me11fede bulanan 
Parml'de bulonoyorlır. 

Bıbee mıbfellerl, Habeo kı· 

taahnıo Amba Alıjl'nfo :ceno· 
bundaki vadide yeni hatlarda 

blrleeerek İtalyan ileri hareke· 
tini dordordoklarını bildiriyor 
lar. Habet kıtaah yığmor mev· 
simine kadar bo hatlarda kala· 
rak ltalyın m6nakale hatları· 

na geçilmez bale getlrme~I 

ftmld etmektedirler. Habeşler 

o zaman yeni bir taarruza 
geçecelderdlr. Zira Makalle ce · 
oobondekl hezimetlerine reğ 

men İtalyanlarla boy ölçftş~e
ğe amade olduklar1Dı bildiri 

yo:-lar. 
Korem mıntakıeı cumartesi 

gOnO elddetll bir bembardı 

mana zemin tr.okll etmiştir. 12 
uçak bomba atmışlar ve birkaç 
köylQyü öldGrmfişlerdlr. 

Royter'Jo Adis · Ababa'dakl 
muhabiri bildiriyor : 

Bir hua ba'lkını haberi dün 
sabah halkın kaçıemasını lota«; 
etmlo ve bazı kimseler bundan 
istifade ederek evleri soymuş · 

lardır. Polis bunları yakalı 

mıetır. 13 kişi ölfim cezasına 

mahkum olmoetur. 
Şimalde geçen haf ta ıonona 

doğru haber verilen büytık mo· 
hırebenln devam ettiği blldlrll· 

mektedlr. 
Clbutl, 10 (Radyo)- Rahe· 

elıtan'da bulunan Mll!lr bllAlf· 
abmerlne mensup yedi basta 
bakıcı Clbotl'ye dônmftottır. 

Heyetin reisi prens lımall, 
moalltk bir heııabın tenlyvıılnl 

• mftteaklp dönecektir. 

Parlı 10 (Radyo) - Babe· 
ılıtan'ın Parlı sefiri bir tebliğ 
vererek ontıçlcr komlteıılnln 

teklifini Necaşl'nln kabul etli· 
ğlnl blldirmlıtlr. 

Roma, 1 O (Radyo) - Doğu 

Afrika'da bulonau ajanı letefanl 
muhahlrl, Şimal cephesinden 
verdiği haberlerde bu cephede 

bftyftk bir faaliyet hükdm sür· 
d6ğftnQ blldlrmlotlr. 80.tftn H· 

ker 'f6 amele şimal cephesinde 

•e cephe gerlııCnde bftyGk bir 
faaliyet için.dedir. 

Tayyarelerin faaltyetl de çok 
bftyfiktftr. 

Roma, 10 (A.A) - Doğa 

A frlka orduları umumi karar· 
g4hı, bOtQn ctphelerde faallye· 
tin devam ettiğini fe tayyare 
faaliyetinin çok artmış olduğa· 
nu bildirmektedir. 

Alman Seyyahları. 
Nıpoll, 10 (Radyo) - Dan 

Nıpoll'ye birçok Alman seyyah· 
lafl g"lmlıtlr. 500 den fazla 
olan Almao'lardan baıka 250 
lnglllı seyyahı da ayrı bir va· 
parla gelmle Amtrlka'dan da 
Kont Ruso vaporlle 500 11eyyah 

gelmletlr. 
Kont Roııo vıporlle Amerl· 

k.a'dan 4 l ton bakn gelmtıtir. 
Bu bakırı Amerlka'lı Italyan'lar 

hediye etmişlerdir. 

. r }e 
Lokarno Misakını imzalı yan Devlet 
Dış Bakanları Cenevre'ye Gittilef• 

.. c9 
Dış Bakanları, Bugiln 

1
Cenevre'de Tekrar Toplııll11 

lar Ve Almanya Mes'elesini Konuşacaklardır· 
flaodtO 

Delegelerin l\f. ~ Jıt 
rafından karşıtaıısr• ' Jt 

---~~---------------~ nazan M. Eden •e İtalya'nın 
Pırla sefiri Kont Cerrotu bn· 

1 ııı•t 
lunmoştor. etrafında nokta 11 ı.•tfı 

Kongresi açılmıştır. 80 kong· Bu içtima saat 13 de nlhs· yaptıkları ve hiçbir L• 

Parlı, 10 (Radyo) - bu ea 
bah Keodoreay'de Lokarno mu•· 
hedeslnl kabftl eden devletler 

re'de Belçika Baıveklll M. Van. yet bolmuetur. 8n konferans rllmedlğl blldlrtl01hıit· efe! 
ıelanı, Fraoıız Hariciye nazırı hakkında mOıterek bir tebliğ snsyetesl JçtlaıaıodaOıyttt~ 

,ııcıı 
M. Flınden, İngtllz Hariciye neıredllmlt ve: hiçbir karar 'e bir 111 

Bu akşam da lkloct f 
Uzak Şarka Da Bakalım: ıd t. 

yıpılm eı mobteıne 
890

rt 

Yeni J.apoo Siyasası Ha 
gi ola G·recek? 

Bo toplaoudaD c;eooff' 
• bakaolermtn bepsı f arıO ( 

hareket etmişlerdir. 
1 

r•"' 
l oU il 

gnn) orada top 11 

Rus'Jarın Huduttan Çekilmesini Istiyecek, 
Çin'le Komünizm Aleyhine Anlaşacak! 

~~~~--~~~~-
Tokyo, 10 (Radyo) - M. zarlu, serbestli d~aret ve mtı· 

Blrota ntşrettlğl bir tebliğde badele, Japonların Amerlka'yı 
hdk.um~tln, ordo ve donanma muhacereti mP-ıı'eleel vardır. 

ile b1rllk çalışacağını bildir 
mlşttr. 

M. Hlrota, kabinenin içti 
maında j•pon ılya eti esBB nok 
taları hakkında lzııhat vermletlr. 

Bu eiy11r.tln en baı noktası 

Mançori btıkumetlnln takvlye~i 

ikinci oo~la9ı ;,ovyet bndu 
dundan Rue kıtalanoın geri 
çeldlmesl, ftçüoccı nokta Çın 
ile komünizm aleyhinde 

bir ittifak, dördüncü oluak 
f nglltere vrı birleşik Amerika 
ile deniz sll4b ve tooajı bak · 
kında anlışmıktır. 

Tokyo 10 (Radyo) - Nlsl· 

Nlel gazete11I; tabii latlhsal kıy · 
nıkları ile aatıı pazırlarınm 

taksimi ve nıobiceret mesele 
sinin halli için Amerika ile ja· 

donya araeındı lkl taraf lı ve 

kareılıkh emniyete letlnad eden 

bir pakt yapılacağını ve japon· 
yanın bono istediğini yazıyor. 

Tokyo, 10 (Radyo) - Jı· 

ponya ile lnglltere ve birleşik 

Amerika ırasında muallak mee'c· 
lelerin m6zakereelne yakmda bıe 

lanacaktır. Bo muallak mee'e· 
leler arasında en mtıhlmml pa 

Japon imparatoru 

Japonya bu muallak meı'e · 

lelerin biran evel hallini iste 

mektedlr. 

vam edec"klerdir. (Sof 
Yırıo r 

Dış bakanlar, 1 010 
' fASI 1 

eabah Cenevre ye k0oJt1 
maz ktır6k ullıf deli 

' y fil" " toplınıcakt1r. M· .. et b11" 
d e•• 

Eden, toplantı • 0 

konuşacaklardır. k0ıı!01~ 
KdçO.lc antaot 1ııolt 

&f. el 
bulunmak tızere det 

kete 
da Cenevre~ 

lnı3JJY9 
• 

Saylav seÇ1'" 

mine başhY0!.~ı 
Berltn,10 (Radyo);ııd' İ 

s~çirol, ha ayru 29 
btt ', 

'oırı ~· caktır. Almaoy• ,g•O 
fındı şimdiden proP e ~ s çllll 1 , 

başlanmıştır. e il: edtC 
Naziler partisi lş.lr• ) Gol 

Hhler, Von ( 'lJe& ı•!ıJI~; 
b•f IJI'. 

ve Gobels, Sar ıtf et 
Almanya'oın oıobt" ~it,&' 

rece 
rinde söylevler ~e 

Ynnao 0,Jıı 
Siyasası ve 

d. t 
Asker, şim 1 edi1° 
krala emniyet ,,,, İ 

Atlna ıo (R•dyo) ot 
yoo•0 e~ 

haberlere göre ı1' f 
slyaeetten uıaOJlı:60 6'~ 

k dıf· ı•' 
uzak bulunma ıı 1•P 
bitlerin geçen bafıa 81ııd' ı~ 

1 ara 1 t ~ demırş, parti er ...,e t A 
,,ı;tı.. fi' 

heli hareketler c 1,,,11 
dl " be'1 

doğmuştur. ŞIOJ I lıJ alt,I 
yetlerl oldoğo ç eçıı:>1 • ı 

ıııg •)' 
teoebbdelerden f ~9• 

Çek Başb9 ~ili 
Muharipler Snkônet, Sporcular Dıi Avusturya sıı~~~:?.·( 

Olimpiyada Gitmemek Istiyorlaı·. ile neler koo0~) / 
r (ıtııd!o f 6 

Vf yana, O tll ~ &f : 

Fransız Eski Muharipl~ri 
Ve Sporcuları Harekette. 

Parle 10 (Radyo) - Fransız 

1&hık muharlp\erl ve malullerl 
hOktimete ve mlllete hitaben 
bir beyanname neşretmişler ve 

Almanyanın lmziieına ve taah· 
b6düne hilrmetılzllğl kadar 
çirkin blrşey olmadığını ileri 

sftrerek: 
Milleti edkunete ve ıoğuk 

kanlılığa davet eder. Biıtün 

Fraoa1zlar çözülmez bir azim 

•e ittifakla hftkiımete ltlmad 
göstermelldlrlet. Mes'oliyetl ağır 
olan bo zamanları lttlhad ve 
ınkünet ile geçirmek lazımdır. 

Domlelerdlr. 
Parlı, 10 (Radyo) - Fransız 

ıpor teşekkdllert; Ren gayri 
111keri mıntakasının Almınl11r 

tarafından togal edilmesini ee· 
hep göuererek Almanya'dakl 
olimpik oyunlara Fransız spor· 
colırınıo gönderilmemesi için 

hükumet nezdinde ' teşebbüste 

bolunocaklardır. 

Taymis 
Nehrinde 

iki vapur çarpıştı. 
Londrı, l O (Radyo) - Tay 

mfe n~hrlnde iki vapur blrbl· . 
rlne çarpmışlardır. Bu ÇBirpıe· 

ma, saatlerce eQren bir sis yCl· 
zOnden Tokoe gelmlştlr. 

Grev 
Tramvay amelesi 
işi bıraktılar 

Londra 10 (Radyo) - Lond· 
ra tramvay ımeleal grev llAn 
eylemietir. Tramvay şirketleri, 
greve lotlrak eden ameleyi tek· 

rar işe almamnğa karar "er; 

mlılerdlr. 

koelovakye bsşçek eıı:ııl ,1 
ile A vueturyı baef .,,ı b1' 

ot•'" 
oig areeındokl lJJ (o~ 
snrmilor 6r. 10r1' ıfl 

M. Bodza. ! f",~ d• ~.~~ 
reisi M. Mlk118 1 ~ı.,I b 6'.. 

ıı>e" ıt1 f 
etmlo ve öğle Y" ,1'~ ~~t 
ytmlşlerdlr. 8tJ ıı"ereır,d,ıı 11 
bıoveklller oıOr: 11ooı' bt~ 
nm etmlşlerdlt· sıııre~,ııı'· 
det eden preP11 1,8 ıı: ,ıf 
bo müzakereye ıet pııtJ9·~ 
Trabl usgar~ o) ~fi 

R 10 (.it• 
1 

"'" ıİ oma, P r f,./ 
açılan Trablosg;:ğbet 

1 
j~ ı/ 

ço bayak ,yırd . .rJ 
B pıo ,f1· 

mektedlr. o il V ıJlf• 
Erltre ve SoOJ• e~'11 ııo/1 

aroı 1e 
bOyflk: alılkt1 ~ fi:, ı' 

alJlO fi 
Panayırdı P dtıyl• 

Blngazt sert bO~ 
edllmlotlr. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~ •• ~.~ •• ~ •• ~.~ ••••• ~ııııııvı •• ıtııcıı, •••. ••••••.•••••••••.•••••• ••·•··• •·••·· • 

KIZIL SULTAN _ Nazilli'de Yeni Fabrika Antalya Mekıubu: 

~.!!ES!b.~ Yapısı Yükseliyor! Sıcak Memleketler Mah .. 
Hayatı,Cariyeleri ve Sarayı sulleri Yetiştiriliyor. 

BaınlmlHI, ne Sellm •ğenın - Ne Hr pışım?. Dıdl. Bu Şirin Kasaba yakında Boynk 
•eziyetinden, ce Zeyneb'ln 86& - Blreey yok, fıht firar Bir önem Kazanacak! 
lerlnden •e ne de Fcırlde &ul mecburiyetindeyiz Sebebini &on 

tanın muemeleatnden hiçhlr şey ra 6ğreolnln. Sen, ı:ıtmdl Be· 

anhy•m•dı! lamlık ile harem araeındakl 
Rlrkaç gQn bu ııuretle ibtl· bQyQk kapıyı tutar '" hiçbir 

Yılla hareket elli. Hiçbir yer· kimsenin bu tarafa gt'çmeeine 

den eGphe edecek bir hareket meydan nrmt'zaln!. İlerisini 
görmedi; bu nziyet klreısında artak ıen takdir edereln. Ben, 

Baıan P•ı• ile olan mıcenıının &r.14mlıkıın eokak kıpııuna ge· 

hllt glzll kaldığını hOkmettl çiocf', ıen de arkemdın ge· 
•e... Bir gece gene etıJAmhk linin .. 

tarafına geçmek ctır'et ve ceaa· HHan pışı bunları söyledi; 

rettnt göaterdl! Ualll hemen harem kapaeını 
Hılbokt Zeyneb gec•lerl bt tuuo. Damad pıeı da, maea81• 

ran için otıun gözlerini kırp nan bir gözOnO ç~kıl, içindeki 

---... 

mamak.ıı ve odaıunın kapııanda hazır bolonın unkı aldı. bir 

glzlenmto eırafı kollımıkıa idi. el bnoluoa ytrleeılrdl; iki ta · 

Bunun için, Haent'lmlsal'lo bu bancayıd11 ceblerlne yerleştirdi. 
ton hareketi, Zeyneb'ln gözOn. Sonra, yanında yaşmaklınmış 
den kaçmadı. bir halde daran Ht'lsnlmlHl'e: 

J\'a:illi kombinası inıaaıındnıı .. 

Zeyneb, •yakl111nın uconı - Eğer Ferl'de enelden 

ba .. rak Ye hiç le8 çıkarmıma eftphelenerek le1b eden tedbir· 

N11llll, (BuıutJ) - N11111i'de 

kurolıcık kombln11nın yıpaeı 
bir tınftıu yGkıellrken N11t11ı 

orayı da Ege bölgeelnln bu en 

tirin •e nrlmll ku11ınıo yarın 
alacağı önemi dikkate alarak 

ıuor ve hazlı memleketin ha. 

yandarlığına çalaııyor. 

Aı gayret ederek, karanlık deh· lerl atmamıe ve pıdlşıba haber 

llz Ye koddorlHdan Selim ağa Yermemle fıe f lrarımız kolıy :•a 0daeınalkoeto; Selim ığa da olıcaktar. Hem allıb ta bize 
0 habed ılır almaz ıoluğo acıyor. 

•ellınhk datreılncle aldı . Fakat, Dedi v~ HthnOml11l'I 
ırab u k 

pen· 
• 1 a ıereemllğl veya le· 

lif ile yınlıe bir hart'ket yap· 
IDıt, bu ıebeple oldukça bir 
llrGltG P"Yd• olmuetu. 

8 •••n P•ıaaın •Ruıunda bu
looın HftınGmlPal de bu gft 
rGhaye doydu, Ye: 

- Paıım, daydonoa mo? 
dııarıda bir ıaralta oldu, acı 
ba nedir? Dedi. 

Pa,ı, hıı bA ıfüeytı blçhlr 
"hemmty"t Yrrmr.dl vcı: 

- Adım ,,.ndc! O .. dı. Ne 
01oıak tbttnıall nr ıankl? Ya 
rOıgtr, 1• da Lir gecr1 kueu gü 

...... ~ır. Baıka De ola 
blltı? 

Bu eöıler, BG1nftınl11l'I ııı 
min edemedi. Bu gCbt'lhft, ml 

Dl!ız v., bı&lt bir hAdfıe de 

glldl. Bunun için, 8 1110 P•e• 

nın belini Biran vtı sakin kov. 

•etli kolları arHındın sıyrılarak 
Ynae, yavıe kapuy• kadar ghıl, 
ıaıbtar dellğiuden dııarıı•nı 
tetkike baılıdı ve biraz ıoora 
hl • 

r ukek lıayallnlo geoit eo 
fanın köe-aJnl dönerek pren-
•eıln dıı· 1 d ree De oğro ~ lulglol 
faıkettl! · 

Cerkeı kıaı seki Ye koraaz . 
dı; gördapann ne demek ol 

du~aon hemen •nlıdı. Zaten 
•aıı ' Z Jetten çok ıGphe ediyordu. 
..:Ylleb'ln :ııılbaah ıllkQıuaon 

rla 1Dlnlıa ıa anda Baena 
111

8
1 
.. l'Ja dlmıtında aalı•ıldıl 

e1n v • 
il ea Daa.ıt P•ıanın yanına 
Gadı •e: 

Aman Allıbım.' D 811 • b edl. 1 lllıler, mahvolduk! 

1), - Cını1a ne oluyoreun böyle? 
t•rıda De gördQo evveli 

oau ıöyle ' 

- 8"11111 •*111 «ôrdüm! 
,,,;- Ya... Şo halde çabuk bı· 
it ••, buradan kaçılaaa. Firar 

11 11ldır H 
aaıtı•t . en blrlılk odıya, 
Yorn ' uyındırruık için geçi· 

111. 
Oı1111t 

P"f•nıu il tıytn d yaver ğlne 
e llrnit olan Halil b 

gea~ •e B '"1 
dık bt •Ha P• .. J• çok il 

r Aroavut'ı e 
ıı, bir ı d u. Qıa P• 
dQtb •rıy •. bllba11a Ab 
ray :..lbld gibi bir •damın •• 

1 
• h•laamınıa ae kada 

gGranme r 
111 L a kısaları maraa ol 

111; de11ı k ld 
blldtıi 1 e o D~ODU pek iyi 
dl l çln, Balll ile •ni hl 

1e
9

ere göre laaıırhklı idiler 
•llt . 

b' ' 811• 11 P• .. nın kaçık 
ır h.rekeu •- rt 

•Jaada: -e De laemea 

cereye çekerek: 

- Balı.! Diye 
larla kıpanmıe 

göeıerdl, 

kara bulut · 

gökyftztınft 

- Sonu J1 ar -
~~~~~----~~~~~-

Bahtiyar Maymun 

Jobllce •dıudıkl Londra hay . 

vanıt habçeılnde bulunan ıem 

panıenio hlrlncl yıldlSnGmft ge 

çenlerde kutlolındığını JH 

mıetık. Bu reılm J ubllce'ofn 

Blrmlnl~ın çocuk kurumu ma 

eeeeeealndeld çocuklar tarafın· 
dan hediye edllea bir koYayı 
may11ıau teftlt ederkea ılın· 
mııtar. 

Deni7ler konferansı. 
Loodr•, 10 ( Uıdyo) - De. 

nlz konferan&ı illi komitesi, 

kalhe lıibarlle tahdld eıaeına 
ltalyı'nın dı iştirak etliği teyld 
eylemiştir. 

İki yıl önce mDteahhldden 

11tın alının elektlrlk tt'&•Htı, 

yeni makine g,.tlrllert'k ıakvlye 

,.dilmiştir. Fakat bugftoka fllek. 

ılrl" Nazilli'nin lbılyıcını kar. 

eılayıuk durumda değildir. 

Öğrendiğime f!;Öre Nulllt 

oravı tlmdlden fl~illleJ"le lf'ma 

Pa geçı-rek memleketin elektrik 

cnryaoının fabrlkndan veril 
meıılnl uğl ıı mı~tır. 

Pu lı; yr.nfden ba~tan bıfa 

ııılAlı '°dılmletlr. Parka bir radyo 

len io edilmi~llr, bir de yazlık 

sesli elnf'mı konıcıktır. 

hfılyenln ehllı.lerl lamam 

lınmıt •e yeni lenzımla tık 
•İye edilmiştir. Nullll'yl; de 

n.tryo1o ortadan ikiye bölmek· 
tedlr. ll6kumet n çarşının bu 

luudo~a Ye lııaayonun oldo~o 

)ere Yglı.arı Nazilli, fabrikanın 

kurulduğa ıırafa da Aşağı Nı 
ıllll denilir. 

F.aklden memleket Aıa~ı Na 
zllll'de lmlı. Yok.ra NHllll'de 

ı 1azar korular ve boraya Pı 

aar köyG denlllrmie. Demlryo. 

la yapıldıktan eonr• Yukarı 

Nııllll lnldeaf etmle •e Hm•n· 
la Aoığa NnllU çiftçi mıbıl 
le&I olarak kılmıe. Nıfoe hl 
barlle Yukarı Naallll'ye mlaaYI 

ol1D •e çok ihmale ugrayao 
Aşağı Nnllll, ko&0blnaaan in· 

Ko~tümlü Çocuk Balosu. 

Balo ınıihalarından .. 

Bayrımaa lçlncl glal, lzmlrpal11 ıaloolarında bir koetGmlll 

çocuk ~aloıo nrllmle •e çok e~lencell, çok gGzel geçmlıtlr. 
Balo, Gaztmektebl himaye heyell tarafından n boradaki fakir 

mektep yuruları menfeatlne bazırlaomıetı. Çocuklar mlgflrle· 

rint çok eAlendlrmleler, gll6p oyoımıolır, daaaetmlıle~, muhtelif 
numaralar yıpmıılarclır. 

t•ılını bıılaneladanbnl imara 

bışlınmııhr. 

Plln Ye projeıl yıpalmıe, 

111dlk için bıyındarhk bakan· 

lığın• g&nderllmlttlr. 

llray, Yukarı NHllll ile Aıı 

ğı NnllU araıında 15 metre 

geohll~lnile mnnt11am bir cad 

de açıırmağa baılamışhr. Ma 
hıllelere çeı:ımeler tlbe olan· 

muetur. 
At•~• Nazllli'oln en llnemli 

tbtlyıcı, endce de JHdı~ım 

gibi, mekteptir. Bu yıl ylflyeı 

meclh.loln bo lbılyacı beoarı 

cağına şftphe ,.dflemf'a. 

A~•ğ• N •zllll'nin ••~l ·Aın• 
çok lf'elri olan, hl r de bıtık 

hk ve ım blrikinıill'rl vardır. 

Sıtoıa mQcadr.lt'I dalrrıl hunla 
rın kuruıulmısı lçlu f111Jiyı:ııe 

geçml~ttr. 

Nıızilll'nln en önemli bir 
lbılyacı da ıudur. Filbelı.lb 

Nızllll'de btlh111• yaz mevel 
mlnde ıa ıakıoruı çeklllr. 

Eneıc,, boyak maaraf yapı · 
larak bfr \uyudan ıa çıkarmak 

llzere mot6r konalmap• da 

bunan lhllyıcı li:artılamaılıAı 

~örlllmekıedlr. iki yıldır Na· 
alllt orayını idare eden urbay 
Emin Bilge, bu lei de ele alı· 
nk yakıa dı&dıld kaynaklar· 

dan tebre getirilecek 111 pro· 
jeılnl hHıra.t11rm•fbr. Getiri· 

leeek ıu tahlil eltlrllmlı mlk· 

1111 mi derecttl 3 3,5 •e 4 
bulnamottor. 

Bogln J 1.000 aGfaea olan 
Nuıııı, kombine lelemeğe bae· 

layınca ılneeiode 20,000 nlfuı 
barındıracıktır. Bogan 55 bla 
Uralak nr bGıçeelle iyi çalıı 

mılar göeteren NHllll nrayının 
bittabi ozamao geliri de arta· 
cak ve Ege'nio en llerl ıeblr· 
lerlnden biri olacaktır. 

Nnllll, ( Huaaıi ) - Nnllll 
pamuklu komblnaeı laoaatı 

önemle ve ıakı bir çılıem• ile 

yilrlyftor. 
birinci p1rtl lhıle olun.n 

•parımınlır, reYI, aoue, direk 
ıörlak dayraıının 11pı11 bitmek 

mck Oarredlr. 

İkinci parti ihale edllea gı 
rıj, mımülat ambnı, luım pı· 

muit •mbarı lnıHtı devamdadır. 

E!!aı fabrlkaoıa da temelleri 
. •hlıyor. 

Nazllll tıtuyooundaa fabrl· 
kıya uzahlın demlryolu da bit· 

mlıtlr. Maklnelerln moo·aj1-· 

rına yapacak mCllahaHıı Raı 

leçllerl bugGDlerde gelecektir. 

Boglo laeaat&a 400 •mele, 
100 uıta .e kalfa çahııyor. 

Fabrika ile birlikte Atılı Na
zlllt'de de taeaıı baelımıttır. 

Fıbrtka yıldalade tarlalar için· 

de tlmdlden gulno •e•lr y•· 
piler ylkıelmeıe batladıAı gö· 

rllmektedlr. 

Yeni mektepler de açıhyor.. Fakat beledt·. 
yenin çahşması ihtiyacı karşılamıyor? 

Auıalyı, (Ôael) - Bir mem faaltyetl, bu amoQlt nılye\~ 
leket gealntlılnde yolum AD Ye lnklıd• uygun df'Alldlr. 
ıalya 'y• u~radı, Bunıı, mllll Şrhlr ıemlzllk nokt11an<\ın çoti 
ıaYaot• Anıdoha'nan ye~loe geridir. Koıkocı bir memleke\ 

lıkeleıt idi H o günlerde, mil le ancık iki umumi bıl~ bq· 

lf hftlulmet heeabını hl11eılne luomaeı yG.Ondtn b~r ıob~ 
dGeen vazife ve borca, bClyllk kuytuıo bir pl&llk yuv11ı g\ 
bir aelda yerine gelirdi. bldlr. 

Antalya, son ıeoelt·ıde her Kaldırımların boıukluAo J~ 
gelenin göı6oe çarpacak bir ıGndeo çamurlar ve balak ÇU· 

lnkleaf devreıl ıeçlrmektedir. kuıl1r ıyrı bir gallcdlr. Şeb· 
Valf, etki bmlr .ali manini rln bu gibi hlnlo~ ıeyyaoeq 
Sıip ôrgt!dir. ehemmiyet 11erll i~l nkl deAll · 

Şehrin en belll bıılı ihtiyacı, dlr. Ş"blrde pııa camii karı• ·· 
lçllf'cek ıodor. Vail bu meı'ele &andı bir ıaet kuleal vardır, 
ftzertode ehemmiyetle durmak· Bu ıaat ıe bıkılmamıı n itle· 

tadır. 8 Kilometre meııafede mez olmuııur. Çöp uabalarının 
Hurma köytındekl bir memba tıetil açıktır. Raıglrh gClalerde 

ıuyunda 15,5 mlkyaıı mıl bu bu arabalerın ıobklardıa ı•• 
lunmueıur. Yeri de blr11 mOn çlel H plallklerln, mlktoplaraa 

hınır. Sayunlklreelal ekllhmek baHdı ınrolutu bir bayii dil• 
için, Me11ln'de tatbik edilen ıOndGrtıcDdlr. Hıo H otel• 

uıuller Ozerlade tetkikler y• ler do ıağlık aokı11ıadaa hlo 

pılmaktadır. Yıkın samında teftlo görmemekte olıa gerekdr. 

An:ılya her halde ıay• kuu Han Ye otelciler, ancak kendi 
eacaktar. kendilerini konırol etmekte H 

Antalva'darı 

Şehir içinde Atatlrk, Çetin 

Kay• ve Ôaalp adındı fiç yeni 
cadde açılacaktır. BonaD için 

bazı latlmftkler de yıpılmıthr. 

Atatürk cıdıleılnln orta11ndan 

çığhyanh bir ıu geçlrllecekdr. 

Projeel bazırlınmıetır. 
Burada pirinç zer'lyıta lnkl 

eaf ııdar. Bu ıene 3,000,000 
kllo ledh•llt yapılacaAı umu· 

luyor. Bu takdirde reoçperla 

ydzl gllecektlr. Pirinç terla 

ları açılan kanallarla ıol.amak 

tadır. Sıcak memleketlerde ye· 

tleen ve çova\ lmıllude kulla 
nalan jod adındaki aebatın ba 
nda d• yeılttlrlhaeelne moYaf· 
faktyeı baııl olm•ıtar. Keten 
ve kahve yetlıtlrmek için de 

ıccr6beler yapılıyor. 

Tıtrım baholağı pamuk ı~llb 

l•t•ıyonundan geılrllen otuı 

ton pamuk tohumu çlfıçlye 

dıgıtılmııtır. 

Burdur-Aaıaly• ılmeodlfer 

hattı le\lkıef•h tımım~n biti 

rllmhtlr. 

lı.üttür: 

Bet derahauell onlkl köy 

yılı mektebi yapılacaktır. Ha 
ıaıl idare büıçealae tabaa.ı 

koomuetur. KHalarda orta 
mekteb olmada~ındıo 8 kandı 
22 l•lebe lmllhHI• meıkea 

ortımekteb ~e litelerlae alın 

maııır. Mıeraf tarını baeuıl 

idare vermektedir. Vlltyene 

beıl beı ve oubeıl içer dere· 
haneli 20 yata, 67 yat11ıa mek· 

teb .ardar. Sayıları ber1eae 

aıtmakaaclır. 

Yol 
K.ae olm11ıaı raımeo yol 

ln11atı dewımdaclır. 7 ılllndir 

mahrellf yollardı çahemıktadır. 

Y alaız belediye mlle11e1e11Dla 

bir görünüş .. 
kcodlltkleıladea nıifelerlnl yap· 
makıadırlar. G6rGIGyor .ki An· 
talya belediye teıkllıtı çok oa· 
tırmık ve Hztfeye kıymet •er· 
mek mccburlyeılndedlr. 

lnebolu 
Vapuru Faciası ___ ..... 
Dört maznunun 
mahkemeye ve· 
rilmesi istendi. 

loebolo faclıeı tabklkaıı bak 
kında birinci m09tantlkllkçe 

yapılmakta olan tahklhaın bit 

tlğlnl ve eıH mltılea ılanmak 

ftaen nrakın mGddelomaml· 

llğe nrlldt~lnl JHm•otık. Mld· 

~elomumlllkçe tıbklht enakı 

Oztrlnde yapılan uzan tf'tklk· 

ler netlceılode k11anaa mOetb · 

blplerlnln npor ıftvarl&I Mrb 

med Ali ile QçGnctı bpıaa 

Rami, birinci çarkçı Salim Te 

ikinci çarkçı Hılld oldaklara 

anlaııhnıe, bu dört mHaaa 

bakkıacla Tlrk en• kanunu· 
ouu 383 llncG mıddeılnln ıoo 

fıkraeına göre hıLlannda karar 

Hrllmeel ve ığırcenda muha 

keme edllmeltrl leıenmlıtlr. Ba 

dört klılnlo; nzlfelcrlnl ihmal 

ederek k11aya ıebeblyet •er· 

dikleri ldJta oluamuttar. Mllı 

taatlkllk; bu mGtaleıyı mll· 

nuoluı tebllA ettikten ıonra 

kararnameyi buırlıyıcakbr. 

383 OacCl maddeye gire maa· 
naalır haklmula tıtenıa c111 

bir Hoeden bet eeaeyt kı .. r 

hıplldr. 
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Nasıl öldürüldü? l\laçlarına Bir Bakış. Samue -oar dedi ki: 
__,.,...._...-........,. ........ ---_,....._.-.. _,,..,...,....,,.....,...,.___, __ ~~-

7 ve 9 Ay Evvel Yapılan iki Cinaye· Mes'uliyetler ortaya çıkarılmah, antrenör ge .. 

tin lçyüzü Nasıl Aydınlandı? tirilmeli ve bu hale nihayet verilmeli! 
Londro ceza ı 

el 
mab keme lerfn. 

den birinde ol 

dokça dikkate 

coklar, bizim kolfiblerlmlz neye 

dayanıyorlar, neleri var, onları 
idare edenler nelerle uğraf 

t • t edt" 
-Baştara"ı lci sayfada - luoetlmlzl mobafsz• lf. 

'J' ıo ft 11 
Bıtlp, 8, Dden'ln Lokarno Ve uzlaşmayı telP tclll ~ 

bakkındıkt beyanaboı prenolp netice elde etmek 
csğıı· 

itibariyle tanlb etmekte ve den geleni yapı ) ,,,. 

hükumetin Bltler'ln teklif lerlnl Londra 1 O (R11d{
0 

&l· l 
tP.tklke karar vermlı olmasın Uz 'faelatlerl Udrr oı 

ıaotı ı. 
dan dolayı bllbaeea snlnmek· Mosley bir top kllOO' 

eayon bir cin . 

yet duasına 

bavlaumı9tır. 

Kurban bayramı, lzm•npor 

hayılyetlnln kurban verllmeıl 

od. liode ortaya bazı hAdlleler 

çıkardı. Bo hidlee, bllhaııea 

Altay takımının lııtanbolda oğ 
radıttı feci Aktbetlerle, bOttıo 

mloa ve ehemmiyetini bOııhll· 

tOn Hrtırdı. 

tedlr. betile Irat ettiği .,oı 
Bu suallerio cevabını, ııpor . ; 

el kArınm takdirine bırakarak Hatip demlıtlrkl: mlıtlr ki: ıısı· 

Cinayet 935 
eeoe11f mayısı fle 

ayni senenin 

eylt116ode fı 

lenmiş ve cıol 

ler de bfr ka 

dın bir er· 
kektlr. 7 ve 9 ay evvel i,le11e11 iki cinayet etrafında 

cesedler mezardan çıkarılırken .. Aşağıda ma· Cinayetin taf 

elllitını ~ Londra 
gaze tele rln den 

naklen yazıyoruz: 

dalyon içitıde görüfon re$im, o/iller yurdu 
sulıibi Vadinglıarı 'dır 

Mis Ada Baguley hmlode, 
asabi bir hastalık neticesinde 

sakat bir kız vardır; bo kızı 

80 yaşını geçmlo lbtlyur bir 
annesi bakmaktadır. 

İhtiyar kadın, toprak ft~erln· 
de ozon bir zaman daha yaşa· 
mak hakkına malik olmadığını 

dftoünmfiş, kızını Sullf uan fs . 
mlnde bir e ·kekle beraber bir 

nevi ıllller yurda idare etmek· 
te olan Vadlnghan adh bir 

kadının himaye ve ihtimamına 

vermiştir. Kendlı.d ,de ayni mO· 

eıaesede yıtıb kalkmağa bao· 
lamıorır. 

Alfller yurdunu idare eden· 

ler biraz sonra verilen ficretl 
artırmak fetemfeler, fakat lbtl· 

yır kadın iradının bundan 

her, alil kızın damarlarında 

çok miktarda a(yoo mGrekke· 

batana tesadtlf edllmlo bonon 

üzerine alHler yordu 11hlble0 

rlnden kadın olan Vadfnghın: 

- Haatalır1n ıebrahı çoktu; 

uyku oyoyamıyorlardı. U 1oma· 
larını temin için kendilerine 

afyon vermfotlm. Bunu lnkAr 
etmem!. 

Demfetlr Ba ftfrrl (berine 

allller yordu eablbletl, mlraaa 

tawaan katmerli cinayet işle· 

mek cftrmlle muhakeme altına 
alınmışlardır. 

Tekrar ve learete lOzum 

yoktur ki, felenen cinayetler 
ne kadar uıtalıklıkh olsa, ftze· 

rlnden ne kadar zaman geçse, 
bfrgQo gelir adliyenin pençe· 

ılne dilşmekten kart~Jlamazlar. 

Eneli Altay maçlarını mev· 

zu~lıoba etmek isteriz: 

Ştlpbeıfz ki. lzmlr'de ıpor, 

teknik, tecrftbe bakımından Is· 
tınbul'la beraber akord edllmle 

df"ğlldfr ve böyle olmaeına da 

lmktn yoktur, kılmımııtır. 

Çook.O; 

1 - lt:mlr'de ılıtemll bir 
çılıomı tarzından ziyade idareci 

politikası bAklmdlr. Biz, bil· 

hHea eıbıdırın ,o ve bn hı· 

reketlerl tızerlnde dormığı hl· 
yad ediomfelzdlr. ihtiyaçları ve 

spornn teknik te~Amftltlnft dıl 

şOnmeğe baelıyah, aradan çok 

kısa bir 11mın geçmfotlr ve 
bu zımın bltttbl, bize aradı · 

ğımız neticeyi vermekten çok 

uzaktır. 

2- fzmlr'dekl sporcu genç· 

lerln çoğa, aşağı yukarı, oahsf 

ytlkıek kablllyeller ve meziyet· 

ler tıeımakla beraber, Antrenör 

yüzü görmemlelerdir. Yerden 
mantar gibi yetlı,en ve ancık 

enerji, kendi dftoOnfte ve ~öre. 

neklerl ile çalıoan bu gençlerin 

çoğu, bittabi bize cevher yo· 

mnrtlıyıbllecek değillerdir. Taa· 

vlr ve teşbih cılzae, bu, adeta 

fazlasına tahımmftlO olmadığım 1 Borsada 1 ıUAbıız, ceıor, enerjik, fakat 
eöylemlıtlr. zabto raht görmemle bir kov· 

Yurd sahlblerl bu defa lhtl· velin, motörlze edllmfe knnet· 
________________________ _., 

yır kadını: 

- MlrHını bize vaelyd 

edersen seni ve kızını ~ldocey" 

kadar parasız bıkarız; hem de 
kendi Ailemiz erkAnındao ad 

detmek ınretlleI. 

Demleler ve ihtiyar kadın· 

cağız, aak•t kızının arz Gzerln· 

de yalnıt ve bakımsız kalma· 
mısı için bu teklif 1 kabul et· 

mfetlr. 

Aradan birkaç ay 
enelA ihtiyar kadın 

zafiyet ve ihtiyarlıkla 

aradan iki ay geçince 

da Olmiletfir. Aradan, 

kadının ölfimftnden 9 

geçmiş, 

um o mi 

6lmQş, 

sifi kız 
ihtiyar 

ve elti 
kızın ölGmOnden de 7 ay ıonra 

bu iki ôlllm zabıta •e adliyece 

eftphell g6rülmClo ve beriki 

cesed de teşrih edilmiştir. 

Adliye doktora, hBBtalarao 

fazla morf lo ile öldfirflldilkle · 
( rloe h6kmetmtotfr. ihtiyar tıze 

rinde Hrar t!dllmemekle berı· 

Üzüm satışları: 
Ç. Ahcı K. S. 

362 8. Alanyalı 12 
77 S. Stıleyma. 12 ~50 

4!19 Bugtinkll eatıe 
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(96 790 Umum " 
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Aydın'da teftişler 
Aydın (Boeuıi) - Dtln zl 

reıı bankHı, eıpekter Hamdi 

ve N12Ull orta okul ve kOlttlr 
espekterlerfndeo Osman Nuri 

tarafından ttıftle edilmietlr. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 
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Bllhı ae, efir'atlfı inkişaf edto 

Katya'dın haber elıyorda. 

Genç kız, imparatorun bu 
ır.lyaretlerlnl, cihanın en tabii 

1:lyaretlerl imiş gibi kıbol edi· 

yordu. G6r0lmemle bir serbesti 
ile eös ı6yllyor, Şakılar yapı

yor, herhangi bir mes'ele tize· 

rinde mtınakaı,ılardı boluna· 

yordu. Birçok defalar, yol taş 

larıadın atınm nallarından <;•· 

kan ıe.!lerle imparatorun geldi· 
ğlnl haber alarak LOlz ealooa 

Dç dakika sonra gelir ve ıah· 

mln edilmf yen bir sahne ile 

karşılaşırdo : BütOn Ruayılıla· 
rın mnkacldee imparatoru ve 

Kaıya'yı halılar O.zerinde kO
çftk bir Karlen köpeği ile oy 
naşnken bulurdu. 

LOlz akşım kocasını bu 11h· 

neyi anlıhrken : 

- Da Katya ne çocuk ya .. 

Sanki hükftmdara karıı mecbur 

oldoğo ihtiram hlılerlnden hiç 

blrleloe vakıf değllf imparatoru 
kendi yaşında bir imparator 

eaoıyor ve imparatoru bllha1111 

lere karşı mtıcadeleainl aodmr. 

İzmir çocuklarını, ytıkeek ka· 
blllyet ve enerjide gösterirken, 

bondı, bllhaHa Beelktaola ya· 

pılao mıçlardı bCltdn oyanco· 

lırımızm gösterdikleri gayreti, 

fedakArlık ve kabiliyeti hatır. 

ladık .. . 

Tekniğimizin, meıelA Beelkııo 

ayarına vardığını ıôylemek, bir 

az dı gOltınç olmak demektir. 

Çftnkl Beılktae, latanbnl'on Fe· 

nerden ıonra, en tecrQbell, en 

kovntll elemanlarını tıeıyan 

bir takımdır. Öyle bir takım ki, 

kendi oyuncularının bir veılle 
ile ı6yledlklerlne bakılırsa on 

bee bin liraya mal olmnı,tor. 

Sıhılırı .. ardır, tecr6belerl var· 

dır, antrenörleri nrdır, temas· 
ları çoktur, elemanları eıkldlr, 

par111 boldur ve, '"nelerce oy· 

naya oynaya, yedetlrlle yetişti· 

rlle bogftnktı kudretine ermlo 
tir. Buna mukabil, bizim ço 

bu cihetin alAkadır ettiğini H· 

nıyornm. Borada bulunduğu 

vakit, endlıe ve kederlırlnl, 

ıırt1Ddıkl ağır devlet yfiktınil 

onutmoe gôrOnftyor. Bugftn im· 

parıtorla Kıtya'oın merdiven· 
den kOçftk köpetl koHlımala· 

rını görseydin, gOlmekten ken· 
dini alımıyacaktın! Diyordu. 

Genç prenı Mleel Dolgorokl, 
Petreeborg'un hOtüo kibar sa · 

lonlırmdı Ça:r ikinci Aleluın· 

drm bo sık zlyaretlerlnlo Na· 
poltll genç ve gOzel karııının 

gftıel gôzlerlle alAkadar olduğa 
ıöylendlğl halde, ozon mOddet 
hiçbir eeyden oüph11lenmtyordo. 
Sarayda esll!en Katya'yı gören 

ve bilen bt'oüz yokta; buoon 

için dedi kodular da yıoho bir 
mecraya ız:lrmfştl. 

Prt'na Mlıel'ln ınr•atle 

bışıltğa terf U de, karıeı 

yoz. 

yQ· 

geçiyoruz. 

2 - latanbul'da yüksek 
mektf"pler Hrdır ve lzmlr'de 

yetlıeo fodbolcoların bir kıs. 

mı da bu mekteplere deHm 

mecburiyetindedirler. Rfnaen· 

aleyh, bizim onları herhangi 

bir ıeldlde tutmıklığımıza im· 

kAn yoktur. Zaten b6' le .blreey 
olamaz. ÇOnkft bir ıporcu ye· 

llomealoden ziyade bir mftne•· 
verin yetfımesf, elbette memle· 

ket için tercih edilebilecek blr 

keyllyettlr. 

3 - İetınbol spor te-ekllıl · 
tında para vardır, orada le &a· 

hau çoktur. Kim ne deree de· 

alo, bizde de fodbol yarı pro· 
fesyonf 1 bir mahiyet arzettlğlne 

ve lzmtr'dekl ıpor teşkilatı 
ldatecllerloln tı yaratıp da OD· 

ları tatmin etme lmkAnlınnı 

bulamadıklarını göre, lzmlr'IJ 

çocoklır, Arabletın'dın kôle 

seçer gibi alınıp götftrülecek· 

lerdlr ve lıtanbul'da yapılan 
maçlar bunun içindir ki, bir 

bakımdan İstanbul teekHAtı için 

seçme ve be~enme maçlarıdır. 

Gözlerine k~stlrdlklerfnf almak 

için elden :geleni de yıpmak· 

ııdırlar. Mlaal zlkretmeği, oıhsi 

mevzulara tema11 oekllnde te· 

lAkkl ederek bono da ıporca· 
lırın vık'ılırı hatırlamalarına 

bırakıyoruz. Hatta, son maçlar· 

da iyi oyunu gôrülen Boca'h 

lımall'ln de, lzmlr'U eıkl bir 

ıpor ldarecl11I tarafından Gala· 

ta11rıy he11bını ayartıldığı hı. 

berini de hanlara ekleyeblllrlz. 

BllAaa: 

Bizce yapılacak tlç şey •ardır: 

A - İzmir takımlarını, hı· 
rlçte temas kabul ederken kon· 

trol altında bulundurmak .. Me· 
ıelA Altay tıkımı, latınbul'a 

gitmiş, bo aklbete oğrımıştır. 

O tıkım ki, aoığı yakarı 6 7 8 
fzmlr mohtPlitl oyuncusunu 

taoımıktıdır· İşi, futbol telline 

ytlkleyere-k bırakmak, yeni ha· 

talara yol açmak oluyor. Bu 

m•ğlublyeue ldareııizllğln de 

yarı yarıya tesiri vndır. Bun· 

dan baeka, anlıomamıo bir ta· 
kım hızırlamık kadar yanlıo 

bir hareket olamazdı. Altay 

idare heyeti ile futbol heyeti, 

mıntaka heyeti bu mevzu Oze· 

rinde durmalı, Altay •e Izmlr 

zftnden kazınılmı1 bir terakki 

addedilmekte idi. 

Do yanlıo fakat çok kaba ve 

adi dedi. kodular nihayet genç 

zevcin kulağını kadar gltmlo 

ve genci adam akılı. üzme-ğe 

baflamıetı. 
Bir gtln, imparatorun gene 

çayda olduğunu haber ahncı, 

Mleel ze•ceslne oldukça şiddetli 
hareket gOsterdl. Prenı Ltılz de 

honan Ozerlne Kıtya'yı alarak 
kardeelnln önftne getirdi. 

Prenı Mlı,el, hemşlreal Kat· 

ya'ya lmpıntorla birlikte bir 
öğle yemeği vakti geçirdiğini 

ve Çıra hürmette koıor etti 

ğlnl, arbk balılar Ozerlndt' bir 
köpekle yovarlanıcık y•şta ol· 

madığını eöyledl ve yakında 

lmperatorlçııye takdim edileceği 
için artık akıllı ve oıla hare· 

.ket etmeılnl tıHlye etti. Sa· 

H l L 1
- f h - Bltler'ı'o 800 

J - İl erin o .. arnoyo ea fP< 

fçf o knilaodığı usul mtldıfaa Almınyn'nın dOekOO eJf 
teb•' .. f edlllr blrşey değildir. Fransa bulunmadığını 'd• pr· 

dan Bitlere Hmlmllftlnl ispat Bn h4dlse; Avr0 P11 ~·fi 
için son bir lmUn vermeılnl beplerini izale içi~ 

----- Jı lııteraek mtızabaretlmlz hakkın· NoroıBtJ() 
da da kendisine teminat ver· 

"" yıst9 meuyız. Vapuru 1ua lı,ot 
Slr Sımoel Boar demletır ki: b ş 

- AlmınyaDln bn hareketi bir ferlere ıı ,;' 
1 dl l F L Parls 1 O (Radyo) ı• c nayettlr, yeceğ m. ı .. ıtt M11f18 1 

sert ıözler kullınrn11k istemi· mındi vapuru, ' b•~lıf 
ııefer yaprooğ• ,111<' yorum. Bu hareket beynelmi· 

lel durumda yeni bir bozgoncn 

hAdlııealdir. Ve beynelmilel 80· 

lıımalarlD btıtQn temellerini 

earsmaktadır. 

il (forJ ~ 
(Normındl) e l'Jeffor 
pur acenteleri, 

1 
rt 

ld klıır 
için açmış o u ıeııı'· 

rkeY ~ mOcadeleslnl te rJeffo 
Ba mQnısebetle ~ııf 
ferleri sırı ile oıse• Eden'ln hepi mlzlo göniU rıza · 

aile kabul edilmiş bir moıhe· 

denıo hu auretıe carmcı mee Beşynı 
hat halinde bozolmHını ıakblh b • f 
ettiğimizi bildiren heyınatlyle J apo..u za 1 1 J9' 
mutabıkım. Ayol zamanda sO· istifaya kaJkıetı.,,, 
----------• Tokyo 10 (R•dyo) rl 6 

sporu •eref l nımmı bunları ys"t J-" 
v lmparıtoronuP 

11111
Pot 

sormalıdırlar. Galibiyet islemek 1 de bO .1 
nondı içler n tfV 

değil, fakat makul bir netice jıpon zabiti ısy•0 ,,11 
aramak, bir mee'ullyetl tebarOz • 0cılst ııı6 

ıözlerf olo ısyo deJJ 
4 etlf rmek g~re~tlr. dlnlenmeroelerlıı ~ 

B - Hiçbir zaman için top· olduklarını göstetf11e rııı' 
• L ,,z;ste ıl 

raktın bhme, şabei enerji, zn.. tlfa arzusu r:ı 1,ı1tı 
ve tellk.klden doğma, raatgele Bunların çoğaoo0 

bir futbol terbiye ve vukufa 1 1 cektft· ıt 
bol edl m ye ... 1JP 

olamaz. Kablllyetlert ve yfikıek tlV' 
istidatları aotlutr olan çocuktara JhraC8 -

deııı 
antrenör JAzımdır. lzmlr, ant· Menşe şabtı ·ıe' 
renörsöz kıldıkça, futbolda I fetJ 
yerın öbftr gftn civar vll4yetler Jerİ nası f~~.I 
takımları ile ayni eevldede yft ihracat oııll9r• 

1 
o',· 

rftyecektlr, buna mahkumdur eıoasmda TlcBr~e91 • .t 
L b 1 L b det1J8 fi'" ve, tekot.. lr lya.at notu menee IJ& a aee' 

L ı h B•zı ' or' vermedf!o, ta .. ım ırımızın a· mecburidir. 
0 

ıo ~ 

rlçle olan teması ozon mOd· lınnı lbuç ettfk't ,ıoı' 
det dordarolmaldır. ee oıbadetn•Ple!l d•~ ,j soo• ,JI" 

C - Mektebe ıldemlyecek· mektedlrler. o• Y, 
lerl, lzmlr'le manevi ıeclye mlz Ticaret od~:r•~ 
irtibatları baki kılacak genç· emirde ancık dJesl dl' 
lere ·mademki biz de maatte · menşe eabıdetll:bt•cıO ~ 
essftf le bo yola dökdlmGot'Or· leceğl ve oııh0 eıer~ 
bayat, çalışma hakları aran · ra bu şıbıdeto•01 bıııJI 
malı, le verilmelidir. Fakat yen verlhne111esl 1 ,.,ıO 
hiçbir zaman, bo dtıı,dnceyl Ç k (o\18.,, 
bakim kılarak, takımları da e os ' of 
oyuor.olırıo oyuocığı bir ıekle Endişe f;cJlf ıl f 
de ıokmamalıdır, Bu f lldrler, _ ı\)"' 

ancak mevcut teşekll.tlllerla ve 
mevcut ılatemln y3011dığı mQd 

detçe mQdafaa edeceblleceğlmlz 

ı,eylerdlr. Yolcaa epor ve genç· 
llk. nımmı istediğimiz aaıl şe· 

kil tamamen bıekadır. 

•·* 
rayda bo hoppalığa başka mı· 

nalar verecek fen• boylu in· 

eanların çok oldoğooo da bil 
dlrdl. Petresborg zabıtaaının 

korkulacak bir teeklllt oldu· 

ğonu •e kont Şôvarlof 'un aile· 

lerfoln dftemını olduğun~ da 
ilan etti. 

Kıtyı, bonlırı bOytlk bir 

hayretle dinledi. O, Çarı hu· 
ıaıi ve 11mlmt bir dost telakki 

ediyor ve bu doıtloğa bllme· 
dl~l ve bUı:nek istemediği bir 
Alemin mOdahaleelnl hiç lete 
mi yordu. 

Katya bo hale eneli lıyın 

eııi; ıonra dınldı ve imparator 

Basen oya 'ya geldiği vakit çık · 

mıdı. 

Prens Lülz imparatorun a&wbi 

bir halde geçen ıriyartıtiol ve 

Kıtya'nın sıhhati ile alakadar 

suallerini kocasına birer birer 

Preg, 1 O (.A· ıo•'~f' ı 
Ç. ekO! "' mahfeller; ço~ , 

manya arısınd• ıı:ıı•~'..ı 
y•P' ~ıı• 

mdbadelelır 'f' I 
~ondan Aloı•01' d~ 
" bf k1" tedbirler ıat 
yedforlar. 
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Yarı. Siyasal Fransız Meh'usan ve Ayan Mec]isleri ;:~,:taın:~.~~ M~r ·:; •• m 

H • J 8 b•nklıındın DdGoç •ldığı p• 

ıt er ve arış. Düo Birer Toplantı Yaptılar. A. Saro, :;~:dı;tk;:~ır::0":~:.A!:~~~: 
ÜçGocll Uelcb't kor.o •e 

bunun mubdderatıa. hakim 
ol•n Bhler, kendi Relchııt•g'ını 
toplayarak Almıaya'oın dıopoll· 
tlbdıkt göraıana, görOnGrde 
kendi ıdıml1rıoa fakat baki 
kaue batiln daayıyı llAn etmf ı 
buloaayor. 

Anopa'oıa bugftnka durumu 
ıalea, Btaler'in llutdnı ele al · 
uııtıyla bıtlar. qer Bitler Ye 

DHJOHl - ıoıyıllım, iktidar• 
gelmemlt 'e dııarı dogru bGUla 

@Gcaaa Ver•lllee buıeıaın ••h· 
rlblne tabıılı etmf'mle olı•ydı, 
A •rupı'ota her tır.fınd•n teb 
ilke çmnlarıoın ıeıl duyalmH 
'e SoYyeı Ruı7•, Anopa'nın 
hnd•dıa. Ç•t•rıloıHdı. 

Baadıa bıık.. Milletler ce· 
mlyeal'oe birdenbire en mQblm 
roller •erilerek, halya tle Hı 
beıl11au, cemiyet kHtıııada, iki 
IDlanl duacı maa111ele1I gör· 
IUezdf. 

Ve albayet, '" co•enant .. ıa 
ıank.ıoalır mGeyytdetl barekete 
geUrlluek: 

'" Kl1n olor11 olıua, b11ııı 
boım•t• kıltı .. aıa ıoaa itte 
ba olac6br! " 

Deameldl. 

BGUla bunlar, Gçtlac6 Re· 
Jcb'fa •ahara berfne ehamıı 
•e alaamaktı olan tedbirlerdir. 
Ki, b"alır., blgla, bir de 
So•yet · Fr1aııı pakıı'oıa Ut 
'eti d6flallmektedlr. Jagthere 
il" So•7et Raı71 ını•Dd• bir 
•alaımı yıpıldıtı " ıalıemı· 
Dıa hem A nape hem de aHk 
dota itlerine ,.mu oldaAu lıe, 
ıl7leamektedlr. 

Ooe.e. Relela, b8tlla bu laa 
rekealert, keadlelal• ıecrldl de 
mek oldatana her •• k.dar 
fır11t dllıtGkçe ileri ılrdtl lıe de 
ceup ol1rık deadlkl: 

Da h1reketler hiç bir dnletl 
tecrJd etmek için de~ldlr. Btı 
hareketlerin yegane gıyeel, ba· 
rııa dltmıa olan ılhnlyetln 
tecrldldlrl 

itte ba cnap Gaerlae, Al· 
ID1Dy1, harekete gelerek •e 
•çık koao .. rak, btrıt progrm· 
111181 ortayı koymalı •e bu 
programdaki aoallık " •mi· 
•lyet ile " barııa dGımaa olan 
alblyet " la Almaaya'da arın 
•ı1aa11 lbı• geldl~lnl lıpıt 
"lmeU idi. 

Alm•ayı, Uhlt'r'ao ı~ıındın 
bu •der, fll••kl açık konut 
IDUttor. fık•ı, hHıfça oldoğa· 
nu •caba lipıt edebll111lt midir? 

H hler'ıa ıoa derece mtlhtm 
nlın b 

eyaa•tını bir gGıdea ge 
çlrellm. Ba beyen•tı iç pu 
ç"Y• ıyırablllrlı: 

~ - Bata A •rapa.ad• barıı. 
. - Dotu A nopa11nda barıe 

d .ı - Milletler cemiyetine 
lhıoııa .. rtları. 

1 IStıta A Yropaıınıa berıı ıert 
•rı gn ltlt1raf dQı6nea ıd•m 
7ı.huı '1oltsl Mu ı. ....... ~ r 

Al ,..q,' 
t maayıaın b•k berl\berllgl 
anır1111ık 1 1 

hudud tırı 1 '"• ~lmany•, 
L ların karııhklı olar•k 

••"erlikte 
(8 .. ı a tecridine bııtrdır. 

l.olka Ye Fr .... ile). 

25 ea•, Fr1aıı Ye Belolk• ile 
leDe •lreo .. k bir 1aldırıı 

....... k 
p. h lm11l•maıa da bı 

•1rdır f 
b • D~lhere ile halyı'yı 

11 P•ktı ' 
rak k ~•rHt dnletler ola 
'A •tıl'Dıy•, Frlemeak•t de 

~r dlgerl .. rl de itlerle,.., do•.' 
IUd111 doA ft 
f'I • ftr ... ya k1tıl11117• daYet 

me tedlr. 

r Ra11da11 bıtlıı• dı, bata A' 
''P .. ••dı ant b ... bO 1 

c,.uı arı 

na brıı hn• paktı yepmığa 
Amadedir. 

U•h Anopa11odıkl buıı •e 
h•rıe garaatlıl için, ııöylenecek 
ıöz kadı mı? 

Doğudaki barııı gelince, bu· 
r•da .. Alm•oyı ile hududu 
olan memleketler " diye bir 
tıbdld Yardır. Batıdaki kombi· 
neıonlar•, lıaly• n İngiltere 
gibi Almınyı ile buduıllerı ol 
m•y•n dnleılerlo katılm11ındı 

bir m•hıur olmak eôyle dur 
ıun bunların garaat devletler 
oltrık kıtalmıluao• batı& lft 
zom gGrillmemekıedlr. Doğuda 

lıe, Polony• ile ol•o mnlııma 
tımam olduğunı göre, Almın · 

Y• ile bembadud kala kllı bir 
Lhoanya kılmıkt•dır. 

Doğud•kl bırııaa bôyle mln 
yat6r bir 61oaye tndlrllmeılnl 

M. Bltler'Jn dogudın hiçbir 
tehlike beklemedlglne mi yokı• 
dotud• barıı meı'eleelae 1•11 
m•k lıtememeılae mi hamlet 
meU? 

Ba noktayı, y11ımıaın ıo · 
nanda daneeeAlı. 

(JçQacQ tek.Uf mllletler ce
mlJellne dönmenin eartlaruu 
lhtlH etmektedir. B. Bitler, 
Alm•nyı için tam bir bakak 
ber•berllgl •e AlmH dnletl · 
ala hlkilmr.alıAı kendi budod 
iare lolnde lam olar•k IH•D 
dıAı tıkdtrde milletler cemlye 
tine d6aeeelulr.. Yılnıı, cove 
D•Dat'tıa. Venalllee b•rııını 
b•brlıtaa noktılar çılarılmı 
hdır. 

Gene bitaraf dftıOnenlere 
10rar1aaıı, Almaaya'oıa ba ıart · 
lınada da gke ç•rpıa bir •1· 
kanlık yoktur. 

Şu balde, Alauayı'nın ıçıl
ça tôyledlAI nedir? 

B1rııı, A napaaın bıta1ında 
lım ollrak kıbal etmeılne •e 
banan ılıtemlnt •e mGeYflde
lertnl de ort•yı ko1mııını 
göre, bıtı A nopHıH kareı 
glıll • ''' ıçık hiçbir köta al 
yeı beılemedlglnl anlatmak 
lıtlyor. 

Dogada h•lbukl, ne garıntl, 
ne ılıtem, De de mGe11lde tek. 
Uf ediyor. Doga AYrupHınıa 
hitan barıı dn•ııaı, Lltaıny• 
ile iyi geçtnmtğe hHredlyor. 
O da, Memel muhtariyetini ge· 
ntıteımek ıartlle. 

Oıtı Auopa'y• gelince, buna 
d•lr bir tek ıöa yoktur. 

Almanyı'd.a gelecek bir leh 
11 .. eye kuıı tertibat •lmıı olın 
dnletlere ( Fraaıa, lnglltere, 
Belçlb), 25 tene lçlD garanti 
bir bını teklif ediliyor, kea
clllerl lola tehlike o!mmdığıaı 
g6r16aler •e aldıkları tertibat 
tan geri d6aıGaler diye. Ger
çekten, bu memleketlerdeki k•· 
moyan bir kııma diyecektir ki: 

-- Blıl tehdld etmedltlne 
'e 2o ıene için her ıarıa ıırtı 
kabul ettl~lae gGrr., A vrupenıa 
lltekl bôlftmlerlnl mldafaa ede 
cek blı mi kaldık. 

Fıbt buna k•moyun bir 
kıımı diyecektir. Öteki kı11m 
iıe : 

Barıı, bir "7• hep, yı 
hlç,.dlr. EtyGpy•'d• pıtlıyan 
Ulfekler hlle Auupa'yı blrbl 
rln~ klth. Hiç doğu A nupaıı 
yabad orta l\'rapa'da meYdmn 
alıeak bir çarpıft111, bizlere 
bolıımıı olar ma? 

Bitaraf dlttlncelere •elince 
bi " ' uat Diller la beyınatındı 
Anupı'aın ftç ayrı bDl~eline 
bölg .. ılne ~lırft "ff•rat'"ı Dç •) 

mukaddeı mezar ıob~ındı eakl 
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----------------------.. ~--------------------- Baştarnffi birinci sahifede_ dıe ve iç ılyH•dı bllAbydfteırt vaziyeti karıııında Venıy mua. 

bir zaman AlmHya'y• brıı bir bakumeıe zehir olmağı kıbol laedealnl tınım•k olamaa. Çok 
cephe almak Ye Almıa lıılk· eylemlelerdlr. gulptlr ki; bu mftblm nokt• 
lalloe tecnoz etmek lııteme Soııy•llııtler ~ruba, dftuyaaan anl•t•lmım•k iıteniyor. 
mlıılr, Bla böyle dOellnilrken barb fellketlnden kurlulroHı laglltz gazetelerinin son mQ 

Alm•nya, bfttOn muahedeleri için uloıılar kurumundı umumi oıkaıaları d• bu Almın görG· 
yırtmıetır, Fr1n11, bir istikrar bir allAhııızlınma yolu enamaıı ıGotln hali& fı'r90aız 11lyaıı•I 
baelıdıktan ıoara her samın için bGkö.mete tekllfılla bu m•bfellerlne yarıacmy• hdar 
mGHkereye ımıdcdlr. Zir• blı, lunmığı da karar •ltıa. •lmıttlf. y•bıocı mıbfeller ltrafındlD 
A nupı ıulbu tela )'•pıluı bQ Sol ceaeb Rıdlkallert, ••Y tanlp edildiğini gôııtcrlyor. Biz 
Hin pıktları eadığız )av ıeçlmt için p1rlAmentonuo haklıyız. E!!HeD Ver111y moı· 

Alber Saro, tıöylevlnln nlbı tatil y•pmıyn•k hergtlo top bedeıl mevcud de~lldir. 
yetinde Franıız ulusunu lemıll lıom11ını latemlflerdlr. M. Eden; Almanya'nın ıon 
eden ııaylavlırı ltılhada duet Barlı, ı O (R•dyo) - BugOn h1reketlnl h111m•ne lel4kkl et 
elmlı ve ıolbun mohdderarı topl•oın iyAo mecltıt, dıelelerl memekle lı•beı etmleılr. M. 
menuobab~ oldoğu bogtlulerde bıkanı M. FIAnden'ln ıon bA M•kdoa.ld dı mutHrrızı dor· 
FraoH'yı dGşOomelerlal tnılye dlıeler bıkkınd• verdiği IH durmak için elden gelenin y•. 
rylemlellr. batı dlnlemlt Ye •lkıtlarlı ki · pılıcığıoı 116yl-dl. BugftokO re 

P.rl•mento, baıbakanın bu bul eylemletlr. alhe karııııodı bu eöılerl de 
ıDzlerlnl tlddeıle •lkıelanuı ,e .Ayta bıık.oı M. Beranje, tyl cepheden kabul dmek JA 
•erilen lzıh•ta tınlp eylemtıtlr. Rua . Fnoaıı pıkhnıo mOaa zımdır. AlmlD tekili lerlnln 

Bıtb•kındıa ıoor• dıı en keretloe gelecek perıembe gGoa objektif olar•k mGHkere edil· 
ctlmeal rehl Pol BHtit ıöı bıel•nıcıgını ıöylemlıttr. meılol ıöyllyen M. Eden'lo bu 
ıôylemle 9e Franıa'nın bOtGa fıt•nbol 1 O ( A.A ) - Ren eDzleıil., nzlyeue mıbeilıı bir 
lHhbDdatına ıadık kaldığıoa meı'eleel •e Anupa'nın •ldı~ı 11lth olıblllr. 
ıôJledlkten ıonr., Fraaııı par brııık mın11H bagGnkl g•· Doyçe Algemanye Çıytuag 
lament01uad• bfttQo lhılllt la ıetelerln b•ılaca meıgaleıılal gHeteııl dr; Bitlerin barıtcıl 
na ortıd•n kalkmıııaı lııe. ıeıkll ediyor. bir ruh ııııdı&ıaı dl&er mlllet· 
mittir. ( Cumhuriyet ) Anupa'aın lerln bu fırnh k•çırmamal•ra 

Celee, •at 18 de ıona er 
mittir. 

Celseden ıoara muhtelif per
tller loeal1rını çekllmlıler ve 

nzlyetl mGaakere etmlılerdlr. 
Rıdlkal ve rmdlkal ıoıyalfııa . 

ler, bakdmetle benb,,r yara 
mege karar •ermlılerdlr, 1011 
yıl•ıtler de, bQyGk bir IUlfakl• 

ıynl karara nrmlıler "' Al 
mınyı'nın eon hareketi ftzerine 

rı t•rlf J•pıldıAı, bunların glJ 
ıandea k•çam11. 

Ba beyanat da '"Batı Ana 
n.' b H 
r- ıı arıeı , gercektra bir M· 
rııtar ... DoAa Anapa•11 b1rııı .. 
lee, kolllyen namevcanar. 

Şu halde beklemek ltsımdır 
ki, Clçftnca Relch'lo barıı ıe· 
J&kklıl, A nupa'oıa bıt111 için 
olduju kadar dljer u•ıllı bal · 
gelert loln de olgunl•ttın. 

Hiçbir millet n dnletln 
barıı derken bana, dlledlgt 
millet n memleketlerle hukuk 
beraberliğine dıyıaan bit de 
ter olarak fakat dllemedlAI 
millet Ye memleketlere kartı 
dı b•Aııhyıcatı bir lhıAo ve 
Atıfet olarak teltU.t etmeıioe 
htkkı yoktur. 

.. S.raı.. • genç •e ldealltl 
memleketlerin aı .. randı, puar 
lık meuaa ol•cak bir tAYlz 
detll, bir lnın ve idealdir. '"81 
r•ı'" Anupa'aın her aokt••• 
için bir Ye aynıdır. 

S.tıd.kl barııan Gçtluca Re 
leh için blle maaakaea götlr 
mez bir reıllte olmaıı, h•tıd•kl 
dnleılerla kanetll olmııından 
degll, A•rapa'dakl bauın mll 
letlerla A•ıup•'nın ber nokt• 
ıındı '" Barıı.. bölOamez bir 
ubdel haline getlrmelerlndendlr. 

Nuıt "8111 Anopa'11 barııı .. 
aıa ba hale g"lmealnde her . 
Anupa'b ldeallıı mllletln bir 
P•Y• YarH, Anupı'oıa her nok· 
ı .. ıad• '"Barıı .. ı ayni hale 
yınl mGoakaı• edllmeı •e bô 
llnmeı bir •abdete kalbetmek 
lt' b•tı dnletlerlaln tHbhad 
lert •e tarihi IDet'ullyetlerl le• 
hıdır. 

lııe bunun için. M. Hhler'hı 
"Üçanca R~lcb., nım'aa yı .. 
lıA• '"Barıı ek11poıe1P• nl aok· 
Ha lel&kld etınek mecburiye 
tlndeyla. 

Buıhım BELGE 

lçlade bocal•dıAı mea'eleler ltaımgeldil'nl, Alm.ayanın iyi 
yetmlyormaı gibi birden ort•y• bir bırat lola bir ubı ıçmıı 
çıkan Ren me1'eleılnl babee bulundoıunu JHırak: 

meHD y•pıyor Ye y•pıl•n ıtırı - Almıalırın klm1eye tıar 
beymnat• ragmen lagtltere'nln roa eulgt ileri ılrftlemeı. Çan 
iti çıkm•u ıaroklemek itte ki blı mlıeırrla de&tuı UJ 
medlğlal, Almanyı'nın pek 
1ert bir nzlyet ıakaoamıyıca· 

gıaı, Frıaı•'aıa dı milletler 
cemiyetine hae,nrdogana kay· 
dedertk bo itin b11p111 h•l 
olaamaıuıı dıba 111abteoıel g6 
rGyor. 

(Tın) da ayal meı'eledea 

bahıedlyor n htdleenla bir 
&lm•D·Franııı m-,ı'eleel deAll, 
batın bir A "apı ıalhu meı'e 
leıl oldajaoa, banan için de 
Anopa ıalbu kendilerinin de 
emniyet n h•yıti meı'eleel 

olan bCUln milletlerin b11ır 
bulandaju mllletler cemiyeti 
a11mbleılnde görtleOlerek halle· 
dllmeel IAlım geldlglnl 1G7le· 
anek&edlr. 

(Karan) d• Aıım Uı, hnp 
lhtlmıltnl ıablll ederek ıalb 

lhtlmıllnl cıllb ~arı1or. 
(ZımH) dı mtlleıler cemlye· 

linin ırayı balm111 liıım ol 
doğunu ılJyllyor " ıulh lhtl· 
malinin g•llb oldap mltıleı· 
11ndı balaaayor. 

(Son Poıt•) Sariye mee'ele 
ılodea bahsediyor ve Sarlye•nin 
mur•kabell bir ani lıtlklAI ıl• 
C•j•na, flfıt hHırlan•n Suriye, 
Franea mu•hedeelade akalllyeı 
lere temini karulııaa hakların 
bir gln Sariye Yalınpenerlerl· 
Qlo k..r1111ndı blyGk mQfkGI· 
ler yHıt•bllrcrAlnl ıGylGyor. 

Berlin (~azeteleri 
Son hidiseler hakkın· 

da ne yazıyorlar? 
Berllo, 10 (R•clyo) - Volkl · 

ter Beoblhter gue•eel, M. 
Eden'Jn ıon natkaadın bıbııe 
derek diyor ki: 

.. M. Eden; muıbedelere mı· 
nea •dık kılıomıııadaa bah 
tedlyor. Almıuy•; tfmdiyr k• 
du bu ıad•btl g6ıtermlttlr. 

801ak bir nlaı Veruy gibi bir 
muabedenln de•amını bbul 
edt:meıdl. Bana hloblr ıuretle 
l11>k&o yokta. Çoakl bu maa· 
hede bir taraf• f•yd•lar, diğer 
tarafı d• yıkım ve lmkinııı. 

lakl•r Hrml9tl AlmHyı bokakl 

yor. 

Berlluer T•g Çaytoog gase 
el de M. E4en'ln ootkundı 

Franea ve Belçlka'ya yapılacak 

tHrrasdan bıbeedlldlglnl Ye bu 
ıöalerle haklkaba ifade olan· 
mıdı&ını, yeal bir bıraı paktı 

•kdetmek IAıım geldltlal, Der 
ltner Tegbel•t; yeal bir ma.· 
hede ile Anap•'d•kl lmbaktr 
kunetleria Gnlne geçlleceııaı, 
batan alaelarıa haklarını tını· 

mek lbım geldiğini y•ııyor. 

Cermaay• gHeteal, M. Eden'ln 

hatayı dlımekte oldoAonu, notı 
ile eadece Ren pıkt1111n bll'ımel 
mnc•d olmadığı blldlrlldlglnl 
)'HH•k dlyorkl: 

" Beynelmilel Ubey m•bke 
meılae mor.eHt d• bir eeye 
yHamH. Bayle bir hareket, 
f 1'11 durumu g6ı Gntlade tut 
mlyırrk b.reket etmlt olar ,.. 

Fransız 
• • • 

Onıversıtesı • 
Profesör Zeze'yi Uzak· 
)aştırmak istemiyor. 

Parlı, 10 (R•dyo) - Fran 
ırı GnİYerehe mecllıl, bagla 
rektör MCllyG (Sarletl) ala baı 
klnlığı altında ıopl•nmıt n 
talebenin, p. ofeenr (Z"ae) aley· 
hine b•ılıd•I• cereyıH nihayet 
•rrmeal lçia tedbir •lıDmMID• 

n Kolttlr bıbnlıtının; (loj .. ) 
ala mlltemlekelerden birine 
tayini b•kkıadıkl emrinin k• 
bul edilmemulal k•11rl,.1tır· 

mıııır. Mecllı, denlerlne deHm 
etmetl lllıumano profeeclr (Ze· 
ıe) ye blldlrmltllr. 

Ingiliz ·Mısır 
Konferansı çalışma· 

larıoa haşladı. 
Kahire, 10 (AA) - lngillı 

Mıear konferHll din çahtmıy• 
bqlımıttır. Glılt cereyan eden 
mlz•kere bıkkındı büyftk bir 
ketamlyrt muhafu• edilmekte 
be de Sadıa meı'eleılnla gôrl· 

ıOldOiO 11aıh7or 

mutbak, çamıeırlık, bel&, ta· 
lomb• ıuyu .e bir ptrç• b•b· 
çeııl olH 800 lir• kıymetli 

olın •e gcçl'!n ıeneld ıatıt1 

2280 ao. lu kanuoı tevf lba 
geri bır•kıldıgı halde birinci 
tene t•klltl muayyen Hdeılnde 
ödenıedlgloden bu blktlm or 
t•dH kalbr.k ula yeniden 
wllklyetl açık artırma ıa· 

retfyle n 844 numaralı emlAk 
Ye eytım b•oklııı kanunu ma· 
clbluce bir defaya mıhıuıı ol· 
mak şertlle artırması 15 4 9J6 
çerıambı gGnft 8Hl 11 de lerm 
dalrrmlz içinde y•pılmık Gıere 
30 gan mOddetle 11tıhğı ko· 
nulda. Bu arhrma nellceelnde 
ııtıe bedeli her ne olurH ol. 
ıun borcun ödtnmeıl tarihi 
2280 num•rala bnunua mert· 
yete girdiği ıutbten ıonHJI 

milHdlf olm•ıı haeıblle kıyme· 
tine bakılmıyarmk ençok •rb· 
raoın Oıorlae lhıleıt yıpdı· 

cıkhr. S•t•ı 844 numar•h em· 
lak " eyl•m b•nbıı klaaaa 
bClklmlerlae göre yıpılacel••· 
d8D ikinci arllrm• yttklar. S.ııı 
peıla p.rı ile olup mlıterldea 
1ılnıı ybde lldbaoak delltliye 
munfa •hnır. ipotek t1blbl 
•lac•khlmrlı dlger ıltkadarlarıa 
Ye lrılfık h•ktı •hfplerlala 
g•yrl menkul Gaerladekl bak· 
larını haıaılle falı " mHrıfı 
dı•r ol•n tddlal•rıaı lıbu Uta 
tarihinden hlb11en yirmi gln 
içinde nrakı mGıbhelerile bir 
ilkte memuı lyetlmlae bildirme · 

teri leıbeder Akel hılıle baklmrı 
l•pa ılclllace mıl6m olmadakta 
pay l•ımadıa huio kıbrlar. S 4· 
936 IHlbladeD ltlb•reD ......... 
herkete ıoıktır. Tallp olanları• 
ylıcle 1edlbaoak teminat ıkça11 
.ayı mlllf bir bank• lttbu 
mekuıba Ye 34·2942 doeyı ••· 
marıılle 2 inci icra memarla· 
~aDI mGr1eHtlın Uta olanar. 

8. le No. •H2 

lımlr tlearet mabkemetladea: 
lımlrde kardıçalı hıaıada 

"' aammrıda dllll ud• bin
derler tlıkeılaı l11fetea Semi· 
bı .. ,., •••. 

Emltk H eytam ... kua il• 
•nn•sda dolaa 676 Un 3 k• 
roı ılacak daYMaadaa lllrl 
lkametgtluaıaaa belli ol•••• 
b11e•ııe ....... ç.kınlu 

dnetlye •Atada 98 1'1'P bn 
rıaıa illa yola ile teblll edil· 
nıealae kire• mıhkemeye ı••· 
memlt ,., Tekti de gGaderme· 
mit oldatanuadıa ıleyblalı· 

deki l•bklbha gıyabaaıada 
dettmıaa kar1r terll•lı •• 
mlddel vekUI 1emllaı1ya .tı 

medara tatbik ım.. bal•• .. 
d•I• için lıtlkt•p bakları .. b 
fa. kılm•k bere mlt1erek 
borçla ... mlteeelıll kel il •• 
tlle lmıuı balDDID 20, 10,91 ı 
tarihli ıeaet albadıkl ima .. •• 
ıemlbayı ıh olmıdıl••• dair 
yemin teklif etmlı te tıhklkıt 
t• 31,S,936 •h •at 15 e bara 
katmıt olduıaadua iki ıete• 
gan " ••He lsmlr tlcarel 
mıhkemeel tahkikat laakl.Ull 
haaarundı yemlal edı lçla 
gelmedftlalı taktirde aıal yı· 

111ınıa detloea 3.J7 lool mıd· 
dealne ay1rak yemladea boa•· 
mıt te ytımla edeeellala ••kı 
ının 11bl1 olmuı •Jalmauaa 
karmr Yerlle-AI ve yemia de· 
Tetnımalala bir parÇlllDID dı 
m•hkeme dl•ınballellaı uıl· 

dalı teblll ........ k.S• 
ol 



----

' ö~mötr ----------.----------
Ş l\Jl b~~ü 

l kinci Kordonda Borsa civarmdoki kendi biıınsırufo 

TELEFON: !2363 ---·· 
HertOrlü (Banka ve Komisyon) Muaınclelcri Yapılar. 

iev uatS 
' 

ar: 
Vadcsizlere 
Altı ay '·adtliyc 
Bir sene vadcli/e 

~-------

% 4 
% 5 
% 6 faiz ~·erilir. 

Zahire, QzOm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır . Mallar geldi 

~inde enhlplerlne en müaeld şeraltle nene verilir. 

---------
Üniversitede Döçent , 

(Muavin l'rofeeOr) 

Dr. A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergd.o öğleden 
oora bakar. 

latiklil caddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kar 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

------------------
Olivier vEŞOrekası 

Limited 

\ 1 apur Acentası 
Cendrll Han, Birinci Kordon 

Tel. 24!13 
THE ELLERMAN LINES LTD 

11TRANTI011 vapuru 15 mart 

Londre, Hol ve Aovere'ten ge· 
llp tahliyede bulunacak ve 

ayol zamanda Loodra ve Bul 

fçJn alac ktır. • 

Arr 

alık Yağı 
Norveçya'rım Jlalis Mo· 

ri110 Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Siizı7lmi!ştür. -Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzlıcı 
1S 1 H AT 

CZANESi 

J c 
,/ 

11T8UllSOu npura 22 w11t· 

ta Liverpool ve Sveneeadan ge· 
llp tahliyede bulunacak. 

• 

~// 
lK ~ıra]./ o 11 ıu 11•

1 

1 \ Not: Vurut tarihleri n va· 

pur fslmlerl Qzerlne de~lştklfk · 

ferden aceotı mes'ollyeı kabul 

edilmez. 
[ 

1 

lrCJc:.l ,C~NL<AJ -
f~ratelli Sperco 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDA IS 
KUMPANYASI 

\'. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

iS -~ 
abu oları 

"ÜHESTES,, vapura 9 mut· 
ıe gelip 14 martta ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTEROAl\J 
ve BAM BURG llmınlera lçto 

yok slecsktır. 
11 HERMFS,, vapuru 23 mart · 

ta gelip 2 martta ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTFROAM 
ve BAMBURG llmanlorı için 
yok olacekhr. 

VENSKA ORIENT LIN1EN 

OEUTSCHE LEVANIE LlNt.E 
"HERAKLA., vapuru 16 

marna bekleniyor, 20 morla 
kadar Anver, Rotterdım, Bam 
burg ve Bremen llmonlarrne 

yfik el•caktır. 

"ANGORA.. vapuru 3 ol · 

aando bekleniyor, Aovere ve 
Bamboradan yak çıkaracaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 
ExCBA ~GE., vapuru 19 

martto bekleniyor, Bahlmor 
0 ERLAND,, motôrft 13 mart· tçlu yQk alacaktır. 

ta beklenmekte olop yftktınft JOHNSTON VARRiEN 

tehllyt:den eonro ROTIERDAM LINES I.lVERPOL 
U A M BU G, COPENHAGE, "KENMORE., nporo 22 
DANTZIG, GDYNIA, GOT martta bekleniyor, Llverpol ve 
BURG, OSLO ve ISKANOINAV Anverat~n yok çıkardıktan 
YA limonları için yok olacaktır. eoore Burgae, Veroa ve Kös 

SEHVICE MARITIM ROUMAIN tence için yok alacaktır. 

"HUGRESTI,, vapuru l 2 r -, 
martta gelip ayol gftnde KÔS ÖKSÜRENLER 
J'ENCE, SULINA, GALAS ve Mutlaka (OKAMENTOL) öksürilk 
HRA YLA ltmaolanna hareket ~ekerlerini tet'rülıfl •.tioiz .. -edecektir. r-

"PELEŞ,. npuro 20 marna J:! 
f?cllp 21 martta MALTA, MAR ~ 
SiYA ve BARSELONE tçln ca 
yok alacaktır. ..= 

.. ALBA JULIA" vap11ru 16 ~ 
nfean g«'llp 17 nlBın doğru MAL C 
TA, MARSILYA, ve BARCE e'CS 
LONA için yftk ve yolcu ka ~ 

bol eder. ~ 

Ü M 1 D L· k fıbrikaeıoıo Ü S 
SABUNLAHI) dayanıklı, k.ulluoıolt ve 
blleslzdlr. Her yerden arayınız. 

Tupwn ı·ı! peralı.emlc salış )·eri 

fimid Jabrikası 
.·ır.~:" ·, ··. "!' ... " .· ı 

1!1111111111IUlll11111111 illa.. Doktor ~lllll 111111111111111111111• -A. Kemal Tonay 
--------

----
_ llaterixolog ı:e lmlıışd;, salgın Jıastalıklar miitahassısı = 

Uaemahane istaeyonu k.aroısıodaki dibek wkak ha~ıoda 30 sayı· ::Z: 
_ lı ev ve muayenehanesinde eabah aut 8 dan akşom aaot 6 ı kadar := = ba tatarım kabul eder. = = Mfirncnaı eden ha6talara yapılmaaı lfizımgelen sair lablilaı ve = = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaıuoa cevaz ı;ö· := 
- rlllen Poomotorake muayenehanesinde ınuoıazamau yapılır. :: 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111• 
Jıtmdakt hareket rarlblcrlle ..Q S.. • 111111111111111111111111111 111 11111111 D O K T O R il 111111111111111111111111111111 111111• 

navluolardakl değlşlkllklerden 

acente mes'uliyet kabul .. ımez. ,~J) --~ Operatöı~ (~e at Alpso,1
;; 

Fazla tafsll4t içto ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bina ı orkasıodı Frıtelll Sperco 

vapur eccotahğıoa müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · :l663 

w ve Pürjen ~alıab'ın en üstün J 
-c bir mü&hil şekeri olduğunu ~ ~lerkez Hastanesi Operatörü = 
6b uoutmayıoız. Kuvvetli mile· = Almaoya'dao avdetle Baııtalarıoı herg6n eaal 15 ve 18 = 
~ bil iatiyenler (Şahab Sıhhat = ar11ıoda ikinci beyler sokağında hamam karıısıodald =-= 
ca Sürgün Haplan)nı maruf ec· :: r.r; znnelerden arııeıolar. s: 43 numaralı muayenehanesinde kabul eder. ~ 

•------ - - - • •ılllllll Telefon: Muayenebıacel :i!Jlo llllllllllllllll Evi 320311111111• 

-
\'e çifıe spirıılli O'iHAl\t cO 

ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz. 

llu lıimbaların çifte spiralli nz 
cereyanla çok ayıJıolık vernır.• 

lel'İni lemin eder. Işık llt'Ş· 

retme kabiliyetleri c1ekıirilı.: enr· 
fiyatları ile mııknyrse edilcwi· 
) ecek derecededir. __ .. 

&M.;- ~ .. 

• 1 
t 

~oaRAM·~ . .. -- 4• 
= 

Dr.Operatör Arif Yart'' 
Merkez Hastanesi Operatörü 1~ 

Hastalarını bec gCio 15·18 e kadar ikinci Beyler eok•~1 ~·~ 
mftzayede ealoou karşında 78 N lu muayenehsaeetod~ ,.-1 
eder. Telefon S3YS .... 1 • ·ıao 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu 1 

1 
Met. M v. a t. al. konundın: 1 

ı t r ,e 
KalorJfer Cebeci'de aakcrf hastane iode kalor " 1 tk oll e 
su tesisatı yaptırılmak ftıere kapah zarf oe 
meye konmuştur. ,- ~ 

Ktşlf tutan l 6!109 Ura 58 knroıtnr. Keolf ve şarto•OI 
deline karıa lnoaat ıobeetoden verilecektir. ,,,si 

lbıleıl 17 :Mart· 036 ealı gftoü ıaat 11 dedir. Jlk ;~ 111 
l:l30 lira 72 koroıtur. Elullmeye ~lrec,.kler 2:eıge~ 
kanunun 2, ;J daca maddelerinde lsttneD 11,, l 
btrllkıe teminat Te teklif mektuplarıoı havi zar )1 
eaatlodeoden en geç bir eHt enelloe tadar l\f. 
tatın alma komisyonuna vueioler. 

569 3 8 

Akhisar Urbaylığından: ,,,, 
1 ... " l 9,3,936 tarihinde lhaleei yapılacak elekdrlk teıı 8 

de dt 
mede tandem ıtatemt yaıı'ı lokomobllln baıka efeıe ı:JJ 6 
bulcı dolayıetle 27,3,936 gılnftne bırakıldı~ı UAn oloPıır· ~I 

lzmlr 2 tocl le. M. dao: 

Cevrlyeolo emlAk ve eytam 

bankaetndın ôdOoç aldığı para 

ya mukabil bankaya ipotek 

eyledlgl lımtrd~ birinci ıultı · 

niye mıhalleeloln e\rdpııa 

çıkmazı ıokağında 29 vergi :l3 
tıj numaralı e•ln sokak bpı 

eaaden nloya gfrlldlkte eağda 

birbirine mott11ıl helA, mutbab 

n köwtlrl6k, kareıda aııl ha 

neye Oç baeamık merdivenle 

glrllioce bir safa üzerinde ııağ · 

da ve eolda blrer oda ve üst 

katında gene ayol eekllde ıofa 

•e 2 oda mevcut olıo 1200 Ura 

kıymetli işbu nln mftlklyetl açık 

arhrma eurellle ve 844 nama 

ralı emlAk •c eyıım bno Ha 

kanunu mucibince bir defaya 

maheos olmak şarllle arhrmaaı 

15 · 4 · 193() (Brıamba gO 

nQ eaat 1 l J~ icra dairemiz 

lçtode yapılmak üzere 30 ~On 
mftddetle eahlıRa konuldu. Bu 

arınma nellceef nde aatıo bede il 
tahmin olanın kıym~tfn yOıde 

yetmlobf'efol bulursa eoçok 

artıran" lhulesl yıpıl11caktır. 

Akel takdirde 2280 numaralı 

kaouoı göre eatış gHI bırakıla · 

caktır. S lı~ pe~lo para ile olup 

mQştNlden yaloız yOzde lklbu· 

tok dellAllye ınıerafı alıoır. 

l~bu gayri menkul Ozerlode 

her hıogl bir oekllde bık lale · 

binde bulananlar ellerlndeld 

resmi vesaik ile birlikte yirmi 

gf\n zarfında izmlr lcr111oa 

rnftucaatlerl l4zımdır.Akel halde 

hakları upu ıılctllnce mıhlm 

J•O 
olmadıkçı pıylaorn• ,ıbl' .J 

36 
11 

"' kalırlar. 3 4 19 ~t.I" ' 
hlhneo vartaaoıe b t l oıdl 
tır. Talip olaolır•0 1

d 111 ' 
,kç... ~ı• 

dlbuçuk teroloıı ııır' j 
mllli bir bankı lılb•' fP'"' 

oıJ -•e 3i 3102 doeyı , 00• 

2 inci icra meoıurlıJ 
ıooot· - ~ 

racaatlerl lldn ° f'iO· 40 
e. ıe. ~,; 

-------=-· ..,.b 
f zmlr eolb bu t ok ~ 

elnden : ıw"'' / 
lzmJr hızloel [11• dtO' 

k 1 • 
fetle •ektll avo 

1 
13 ''/ 

L ııde ,, 
tarafından elne• [llel 1 1. 
bahçe sahibi OJtb blıı" ,. ' 

ki a leY ı fi"'~ 
çoromlu be r dol•f ~ 
tabliye duuıod110 

1 ıe~
1 f 

ber• J fi 
namına tastir ve 

11
10"' 

sal kılınan dı vetl1e eıl'' j 
hllllf "~ metguhıoın Oleç 
1 

dtı e _.,-, 
nıen bll4 ıebllA ~o ıt~1'/. 
ve mOddel vet ilh>• il" 1 

/ 
,,eıe , ~ 

talebi Qzerloe g ~·'' •"' 
tebllğıt ı n lcrısıo• oıııb~ ~ 
lerek ba b•P1

• ,.,o•'~t ı• 
26 3 936 ıortbl ne o ıı• t 

.ı 1 1 • 
o~mbe gftnfl ea d•" "' 
kılınmıı old0ğ00 d• 11'

11 i 
t l O bır 

megkl\rde eı• y• ~-
dl 1'11 .,, b' 

meye gelme " "ıırrlt -
1 ıo~u k' u 

göodermedlğ 0utı• ,~ır 
da bokuk uııııl ' cıJ ~ ~' 

509 o ıı dt 
kınoououn ~o 1 ~ d•ı rr. ,~ J 
nln tarlfılt ı: ı rr 
ueulO m ubake lflef ctıb111/' 

.k•r•'' t ı 
larak gıyıp d•'r. ı11 

0
,, l 

rulyeceğlndeO " Ol (Ol 
mıoı kal lll 0 1'°8 

ol onur. 


