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lzmir'de hcrgfto ubabları çıkar, ıiyaul gazetedir. 

ngiltt're murabhaslnrının Paris'teki vaziye· 

i birdenbire rnemnuniyetsizlik uyandırdı 

ngiltere, Belçika-Fransa Arasında ih
tilaf Var. Netice Bugün Anla

ılabilecektir. Vaziyet Çok Naziktir. 
~~~--.. -----~-

den, Flanden, Belçika ve ltalyan murahhasları tondra'ya gittiler. 
Mnzakerelerin Londra'ya nakli de manalı görülüyor! 

l'erlı 11 (Rıdyo) - M 
f lınden tıyyue ile yırta H 

.. 
~ah l.oadra'ya bar11ket f!decekıi, 
kıt bınaıo alıll olaca•• •n 

•tılan, olda8undea boıGo kı 
le1111 mtbıu• mCldOrCl M Roear 
ile blrllkte elmeodlferle J,oo 
drı'ya baceket etmletlr. 

At Flaadea hareketinden n 
•el Uuıya'aın P.rlı ffllrl M. 
l'ot .. mkl kabul eı mittir. 800· 

dın ıonn Hlrl .. tllE Amerlke 
.. , lrl ile de mnl•bı yıpmıııer. 

M . .:den de tayy.re ile ızl 
en .. a nıge0t-rek bo~Cln ôAle 

lr.f'rl Lorı Ballfakı ile birlikte 
thneadlferle Landra '11 gltmlıtlr. 

IAkaran ......... lmn· 
lamıı dewlrtler delegelertae hı 
rtclye bloaııada btr alyıfeı Ye 

rtlmlt we buad.a ıoara dele· 

ıtter menaup oldaklerı ıefaret 

f'roruu: cumur reiıi ve saguıda Belçilaı başbakanı .. 
hHelerloe Ktderek, IOD noktıl Ba ıralllı:. M. Flladea ~-
DIHr değlılkllll bakluadı dn. kotlOTakya'aıa Parlı ıdlrlal 
leıl .. rladea yeni talimat alnııt n Leblıtaa teflrl M. Grtm· 
lardır. bofakl'yl kabul etmletlr. 

Uzak aarkta t hl.k ' ha•1• ıetırt, bırtetye dııre ___ .., ____ ..-__ ı_e.;...v.;.a.;.r.;.. ıladea ayr1lınea, Beh:lka eefa · 

1 
retbaoeııtncı ghmlı n Belçika 

Telef oe: 2776 

Atatürk 
Ankara'da l'ö· 
renle Karşılandı 

Anb11 11 (ösel) - Co 
mor bıtklnımıa K.ımll Atı · 

tlrk bu .. b.b IHI 10,30 dı 

öıel trenle ıebrlmlzl ıeref it.o · 
dlrmlı Ye lıt11yoada törenle 
k1rtılaamıetar. 

AııUirk'le birlikte bıebıba 
ıenertl lıınet 1 aGaCl, lçlılerl 
bakanı ŞGkrG Kıyı, Tr1kya 
gt.ael eBpekterl general Ktsım 
Dlrlk le tebrlmlse gelmltlerdlr. 

Amerika'daki 
Alnıan'lar Hazır 

---·---
Derhal asker olarak 

Almanya'ya gidecekler 

Nnyork, 1 l (AA) - Almen 

koaeoloelu~o ateeeel Sleglred 

Voa Hoıthz btrleelk Amerlkı 

da yat1yıa b6ıan Almıa yurd· 
d•tlın mabıemel ltlr aıkerllk 
blamed için kaydetmek Osere 
f'mfr aldığını gazetecilere ı3y· 

lemlotlr. 

Da Almın'lu derhıl ılltb 
altını ç.&ınlmayacık, fıkaı 
Atruf"'da bir gerginlik •U· 
kuunda Alm•nya'yı glımtk Oze 

Atatürk 
Onu Sabah Ankara'ya 

Döndüler. 

M. Hitler'jn Dey li Meyl'e beyanatı 

Almanya, Doğu Ve Batı· 
da Ademi Tecavüz Paktı-
na HazJr Bulunuyormuş! 

---~~--~~-

H c n mıntakasına da fazla asker gönderme· 
miş. Avusturya ve Çekoslovak ya ile de 

pakta lıazırnuş .. 
Loadr1, 11 (A.A.) 

Bitler, o~yl Meyl 
gazr trıl alo ıu reli 
mıbıoeadı gôodrrdl 

~· muhabiri v.rd 
Prlce ,o mQllkltı 

nrmlıtlı: 

- Alm-ayı'ıuo doğu· 

ıonda •e baheındı 

ıdt'ml tf'cnOs paki· 
l.•rı akdin'! datr olan 

teklif im nrensel bir 

tek.Uf olınak tefıı 1 r 

f'dllmeltdlr. 
Bu teklif ıOpbrı1z 

hiçbir htlıa1yı lb 
ıha dmemektedlr. 
Ve Çekoılonkya ile 
A •oıtorya bakluoda 
da ııtblk eıdllecek· 
ılr.,. Hiıler t·~ arkadııılau bir ge:inıide 

M. Bitler baıkl ıoıllere de 1 -Hlalyltım, ~lm~D h~ktmetl 
ceHp olartk demiıtlr ki: - Sonu 7 uıcı sahif P.de -

Fransa'da askeri hazırlıklar us Ordusu, fi er T eca v u·· • bıe•ekUI ile UIUD mGd· 
det gGrCltmGetClr. 

ze Karşı Hazırdır ! M. Eden de Lord Hallfakı 
ile beraber ıdareıhaaedea te 
lefonlı M. Bald•la ile ınrGı· 
mitler t'e baadan IODH Lon· 

, ....... bm.............. Şark Uududlarında Tam 
Piyango Numaralarını Bı·r Harp Halı' Var. ~---ı~--~~-~ 

ve Almunya'da istilAcı emeller var 
ve Ru ya herşeyi görDyor. 

111 erkt'J h "' arhh e reiıi Tuha .r. k · it:' Mo L ff>ı.s ' rrunsı: dıs lmAanı ile 
'•0 •a 11 ( R d ' Uıık t•rlu · a 1° ) - lllaı demektir. 

ı •n Sf••yet IHelele J 

dra'yı bereket ILarannı •ermlı 
lerdlr. 

Sonu 6 ıncı sahifede -

iç Sabüelerimizde 

Italya-Habeş cephesinde 

ltalyan'lar Da Kat'i Hü
cuma Hazırlanıyorlar. 

~~--------~--Bu Suretle Nihai Zafer Almak isti yor-

lor. Adis- Ababa'da Gene Panik Oldu 
' 

' Din ıldıkları b b 1 · •poa gf'Derall"indea biri ' 
a er ne göre ı 1 • -YlllJet dl l ' 1 D D: 

M •e mekıen çok a11k11r. .. J , 
J · Blrota'nıa ıoa •Gılerl •ponya nıa usun n çetin 

d
apoa bGlı:.Gaaetlnla ordu n bir harbe hHır baloamaıı il 
0"••aaı U •ımdır" ıeklladekl ıöıl"rl de t!,.,.181 bl e t lele lluekeı ede R 
a hllraaektedfr Bo b nıyı'dı dlkk.ıe t•yru göreli 

1••ıı lılllle e mektedlr. 8Jl•t bir llJIHllD 
• - Soruı 7 inci lahi.fed. _ -

. Londn, l l (A.A) - Royıer 
•J•Dıının mubablrlerladen ıh· 
nan h1rb ~ıporlarulır: 

hılyaa · Babeı barıt mlsa · 
kereler( letebbDıl, bareklta 
"Utan mOddtt dardormamııtar. 

Bitin tl•I cepbetl 111r1• 

lıarrus huerlakları bmruetle 
dnam etmekıecllr. halyaa'l1r 
yıkın bir ileri bıreked için 

llfelerlDI mlmkOa oldaA• ka 
dar çabuk ıemlae çalaııyorlar. 
Ve bllbaua Y'lmar mnılmla 
- Sonu 6 ıncı ıolıifecle -

~~~----.---~~-
M o ı em adi y eu riyade, 1"opçu Kuv· 
vetleri, Tanklar Vesaire Sevkediliyor 

Fratısı: askerleri .. 
Roma, 11 (Radyo)-· P.rlı re bak.imdir; her tuaftı bGyOk 

ıea ıhaaa bıberlere gör«", ŞıarlLI 11ktıı f11llyet Hrdır. 

frlD• ,11a7ıtlertıde ııkerl ldı - Sonu 6 ıncı ıahif ede -
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--· .. ··--- .. 
Gazeteleri 

e yazıyorlar 
lıııanbol, 11 (A.A.) - Bütftn 

gazeteler, Ren badleeelnln do 
ğorduğo vazly~ıln nhametlnde 

mOUef lktlrler. 
Cumhuriyet bu işte en teze 

rolOo f nglltereye tevecctıh elli 
~ini yazıyor . Ve Franeır.'larıo 

Ren'de Almao aa erleri bolun· 
dukçe mfizekereye glrfşmenıek 

kararlle, batta bu mlizek,.ıeyl 
açılmadan çıkmaza sokmağe 

mani olmanın de. ingthere'ye 
dOştOğftntl söyllyor v11 yeni bir 

faclanln önQne logUlz poletlka 
ınnın ely11cl ve basiretle geçe · 

blltıceğlode lenr ediyor. 
Asım Us Kurun'da, İki ta 

rafı ozlavtarmak: için şôyle bir 

yolda bulunabileceği fikrini or· 
taya atıyor: 

° Fransa için emniyet; A' 
manya için mft aval temini ,, 

Muharrir, iki tırafa'da Av· 

rupa ıolbono koromak için 

hthnO niyet vardır. Mlll~tler 

cemiyeti için bo mOok.filfio halli 
lmkAnalz olmıyacağını eôyllyor 

•e emniyetin yalınız Garbı Av 

rupe lçf o değ il, Akdeniz, şaak 

ve cenup Avropa'ları için de 
ıemlnl lı'izım olaeoğını tlhe 

ediyor. 

Zaman, Geçirilen d klkalarıo 

ne kadar buhranlı olduRunu 
e6yledlkıen ve vaziyeti tablll 
ettikten eonrn, milletler cemi 

yetinin k11ndleloden beklenilen 
ve f tenllen dilnya eolbuno ko 

royocık bir yol bulmasını te 

menni ediyor. 
Son Posta, Ren mee'eleelnde 

vaziyetin beoQz aydınlaoo110 

enyılamıyaca~ını, olddet lstlma 
llne taraftar görftnen Fransız 

efkıtrı bir az doroldukıan sonra 

mes'ele hakkındı bir kararı 

varılırsa, bOtftn dılnyanın genlo 

bir nefes alobilecrğlnl söyllyor. 

Uluslar Kurumu 
1azik hir 

vaziyette bulunuyor 
Londre l l (Radyo) - lngl 

liz kabinesi bogfin muted ıop 

lantıeına yapmıe ve ayni zamın· 
da son etyıeel blidleeler tızerln· 

de durarak gee vakte kadar 

mOHkerelerde bulonmoeıor. 

Inglllz kabinesi, A uupı'do 

hıte göstP.ren kRrışıUık mQna· 

ebetlle uluslar kurumunun da 

nazik bir dnlrde boluoduğo 

kanaatindedir. 

ltalya 
V nziyetiuin zor oldu· 
ğundan bahsediyor 

Roma, 11 (Radyo)- h lyn 
nan Porle sef trl, Franeııı: dış 

bak ohğaoa mQracaat ederek, 

1ıaly11°mn lokeroo mee'tıleelnde 

kendisine teren Op eden bihün 

mecbarlyetlert kabul ettiğini 

ve fakat, zecri tedbirlerin de 

vem elmeel yO:z:Oodrn vazlyeılnln 

mO~kQI olduğunu ve Almınye 
va zecrf tedbirler vazolondugu 

tokdlrdc dO~Qumek hakkını 

muhafaza P}'ll'!digtnl blldlrmtştlr. 

Badoglio 
Familyasını As
ınaraya Aldırıyor. 

A mar l l (Rodyo) - Hlr 
kaç gftndenbt>rl horade bulun· 

makta ola o Mareşal Badogllo, 

cepheye bereket elml~tlr. Rô 

madan gelen haberler, Mareşal 

Badogllo'ouo fomllyaeı, hurnye 
grlm,.k 0Zt'ff" yola çıkmıştır. 

~ o H a jb)-e ır o <® ır o 1 Sofya'dao Ge~1 . ~ 

Belçika Başbakanı Parlamentoda lngiltere Sofyı 11 (Rodyo),;1 
ye dış bakana dot ~ •• 

1
. D • d B ) d Bftyftk amirallerinden Rftşdft Ara• bııgoo 

onem 1 ıyev e u tın u birini daha kaybetti .. geçmlotlr. 1aıaı1°~!~1' 
Londra 11 (Radyo) - Aml· durduğu m6ddet fç 1f 

_____________________ .. ____________________ _ 

Almanya'nın Son Hareketinden En Çok Korkacak 
Bir Devlet Varsa O da Belçika'dır. 

BrOkeel, 11 (Radyo) - Baş kan M. Vanzelılncl. bogftn Parls'tea dönmftv ve toplıoh bıUnde 
bulun o Belçika parlamentoeoed önemli beyanotta bulonmu11tor. 

M. Vıozelınd. Almınya'nın s hırekettle en çok korkması 14ztmgelen de•letln, Belçika oldu· 

ğono söylemiş ve ona göre tedeblr tınmasa ltlzomoıadan babeeylemledr. 

Belçl a başbakanı beyınıtaoa denm ederek demt~ılr ki: 

- Almanyu'orn, Lokaroo mlealuna b mık lç.fo ileri eftrd0ğ11 sebepler v&btdlr, yerılıdlr. Bel · 
çlh, Rus . Fraoeıı pıktana taraftar gôrfto ekle habet etmlotlr. Ztra bo pakt temlıdtr ve klmıe· 

oto ele7hlne dt.Alldtr. Şu ıoretle bık, yazde ynz .bladedlr. > 

kan Köıe l.aoof'I• ft ral Petl don gece 65 yışındı f10r· 
olduğa halde vefat etmhtir. erkAoı Ue görfterP

6 ol~ 
Londr& 11 (Radyo) _ f0 . Doktor Arae, lsl•~~f 

glllz amirallerinden (Celfko) lın mllmeealllerJ, 'f fo 

non çenazeılade eoğak alarak nıo, Romen '
6 ~·· 

hııtalaoan ve o •ıklttenbtrl elçileri ve Bulgar er 
landın ee1AmlınaJ•~11'~··/ 

b11tı olduğa halde Ioglllz kra · __ _...,.,.../J 
kO hoın cenHzeslne lştlrAk ettiğin · kesreyledlğlnl ve eı' 

den aıbhıh bGıbOtilo boıolan tlğl f llonoo boyOk/~tO 
n n lh11yet bogon Olen loglllz ruı kaldığı halde, (ıır~ 
amlrılı Petl için Loodra g11e ve (Ende Falfgıbl) f~ •• teleri osun makttlf'ler yazıyorlar . dan bıtka hiçbir dW 

otıe 
Bu gasetf'ler, amiralin Ml· medığlnl koydeldl 9 

ı S b l D k . 1 Veraset ve yftk yararlıklar gôeterdlğlnl 1'e Amiral Petl, 19
1 

ft m an }7" a er es l~ ı ı·a. ı- umumi harpte Londra ıevıbl · Lord UDHDIDI .ırıııe ,,1, 
intikal Vergisi llne kldar akın yapmağa mu. metlerinden dolay• 

1an'-
(ır'2a Neler yapacakmış •. K ·d···. Hffak ol D Alman donınma· glllz lirası lleı,'~~'',:,,ıı 

O aounun a sına bflyOk bir darbe lodlrdl· Amiral Peı n itti'' 
------- ğlnt ve Skljerık moharebeidn · nasebetlle bOtOD de'~-~ 

Fransa Alman Askerleri (Ren) den tadilat yapılacak. de lngillz donanmaeınan kovaya taziyet telgrsfl•'1 çe ,.11' 
' Anbra 11 (Ôzel) - Mıll · kOlllyesfnl beklemeden bOyOk Ailesine, biolerce 

1:~,.,t~ 
Çekilmedikçe Hiçbir Müzakereye ye vek&letl, nraeet ve intikal bir ce&aretle Almao donanma· mektedlr. Amiral, O "' O' 

vergisi kanonu Ozerlnde bazı 11na ıteı açarak bee Alman maiyetinde botoı:ııJJ ,rı 
Girişmek istemiyor.. tadilAt yıpmaktad1r. Yeni ha· torpldoeuno batırmık euretile ımlralCellko'DUD rııe• 

Parlı, ı ı (Radyo) _ Faranunan, Almaoyıoın teklif terini ret- zırlınan kanon IAylh•ıı yakında Almın donınm11ının zafnlnl defnedilecektir:__-/ 

kike mohtnc gördftğti n mftzıkereye glrlomeğl kabul edtofi• bmotayı verlltcektlr. K D T JııJJ( 
hakkında çıkan haberler, Parlı 11lya al Çe•enlerlnde l!IU?etl kal· M. Çaldaris Kabi- . amutay ün op 
lyyede yalonlanıyor. Fraasanın programı earlbtlt. Do program, lıl 

Almanyenın derhal Ren'den aııkerlerlol çekmesi merkezindedir. ne Teşki 1 edemedi Ankara 11 (ôıel) - Kamutay bogau Fikret sıı•Y~~~ 
Mancester Gardlyeo gazetesine göre, Almanya Ren'dekt asker· Parla l l (Radyo) - Atlna lıtındı topl1Dmıt ve memurin k11oonuoon Udocl ~o dtfl 

l~rlnl ged çekmezse FraDsa hiçbir mOzakeroye glrl11mlyecektlr. dan haber veriliyor: yıpmı~tır. Memurin kanonunun dördOucQ maddesi~ ~·" 
Ayni gazete dCyor ki : Kabine teokutoe memur edil meıl tetkik edilmek (here kaoon eucQmenlne sefk t 

Bhler'ln f lldrlerlnl kabul ettiğimiz ve Almanyayı serbeıt ha · mlı olan M. Çaldarla te mo· rıhnıttar. Kamutay pnartesl gıına tekrar topl nıcıkl• . 
raktığımı• takdirde ileride Avuetorya'yı kendi tarafına çekmeğc vatlık olamamıotır. Bn eebeıble • • • l 
ve Çekoalov•ky•'y• parçalımağ• kalluo•cak••r. bltartf bir kabine •eokm mu· iz mir . Is tan bu 

T P • karrerdlr. Bu kablaenln, De· ayyare ıyangosu. mlrc,8 tarafından teolil edile· ğ''ı' 
ceğı •ö1ıe0ıyor . Bekleme en Doğrudan D0 

35 Bin Lira 718 Numaralı Biletin Kral, bugOn Sofullal, Çal · oiıı 
darlel n Teotoklal kabul ede · Mükaleme Yapabilece~ oO' 

rek kono,mu11tor. Liderler, hiç letanbul, 11 (Ôı.el) - lzmlr-lııanbul arasınd• re~~ ~ 
bir veı,:hlle uıl11eımıyorlar. h B!ıtıl• / 

Talihli Sahibine Düşto • 

İsıanbul 11 ( öz~l) - Tay · 

yare plyınkoıo bogGn Teptba· 
eındıkl Aert ıioema ealonnndı 

çeklldl. Kazınan numaraları 
bildiriyorum: 

718 Numara 

35000 Lira 

7393 75(9 9335 12077 vere inin kolıylııtırılma1ı hakktndakl mftta • bOI 
t 583 l 16068 17106 19451 M. Demlrcle, llber1llerle Po tttklk olunmaktadır. Eyhllden itibaren İzmlr-1srıo e ~oıı' 
24.027 24226 ~5321 25321 poler parlllerlnlo mftzabaretl beklemeden araoallD yeri bulabilmek lçlo bir aıatlo 
"l5805 26714 28845 olmazsa kabine teşkil edemlye· ve bir bıt daha llAve edllecelulr, ( 

150 Lira Kazananlar ceğlnl beyan etml11tlr. General - ~ (J 
i~:~ ~i~~ ~;:~ ~m :.:··!;:~.:~ .. "1

"
1 

, .... derme· Sosyete Konsey İ 1 9 t 
ti~~~ ı~~:~ ı~~*~ 1~~~~ Kardinallar Londra'da· Toplaıı•Y,0" 
13965 13936 16306 16799 Meclisi toplantı halinde ,,. 

29880 Numaraya 11619 19588 20218 2oa2• (et• 
• 20782 22419 2•499 25952 Pırtı, 11 (Radyo) - Fransız Tü k R R Delege 

15000 L. 26451 26820 28002 28497 kardlnallarlı bat plekopoelar r ' us, on.ıen ·ıe' 
ıra ıss64 296so meclisi; •opıanıııarlOa devam Bundan Haberdar Edil'Jı )' 

Yn I• k J etmektedir. Mecllılo neerettlğl ~' 
19983 Numaraya 

12000 Lira 

z ıra azanan ar • • eıJJeo 
son beyannamede, bir barb ol Cenevre 11 (Radyo)_ Uloe· T. ROştO Arııı re a 

14179 Numarava 

10000 Lira 
1284 2258 1297 l 

Numaralar da biner lira k<ı 

zan mı şiardır. 

321 
5 (ı 25 

694!7 
8550 

13390 
L5Si0 
16869 
18526 
23004 
~4957 

500 Lira Kazaııaular 27763 
1057 3936 4172 7021 29356 

447 

5748 
7234 
9706 

15524 
16,135 
17342 
19821 
28090 
25272 
2879!1 
29955 

SiNEM ASINDA TELEFON 2573 

2512 
5860 
7314. 

11008 
15547 
16487 
17676 
202~u 

23621 
25807 
28874 

4013 
6222 
7~28 

12433 
15574 
16860 
17979 
20937 
24749 
25865 
28952 

aıamaeı için kerdlnallsrıo her k ı dl ı dl r lar ıoeyetesl gtnel ee reterllğ , e imiş er r. ı\) / 
feyl yapıcıklarıoı blldlrml~ler Parlı'te toplanan Lokarno and Londra il (~ 
,._, Franaız ulueooun tehlikeye laomaıını lmzalıyan dnletler bildiriyor: deıl"dt 
karşı mfttttbld olması ve feda konferanıınrn, oluılar eosytteel Lokırno ıııoııbt ıltrlO 
.kb bulonmaeı lAzımgeldlğlnl kooıeylnl 14 Martta fevkalAtle zaııı buluoaP de'l~esı 
llhe eylemlşlerdlç. olarak Londra'da toplao11ya da O 6ğle "" 

A k 'd K ıembe ır(ln 0er n ara a ar Tel ettiklerini blldlrmtştlr . " ıc11e ,.-
Ankara l l (özel) - Bogftn Konseyin Cumartesi gftnft Londra'dı bır ~0tJ(et' ,1 

vehrlmlze bal lfçe kır yığdı, Londrı'da toplınacağındın M.Ti toplooacak bir i~ıerl 
l eli 

havalar so~udu. ıcıleeko, M. Lltdoof n doktor rakl kabu 

blldirllmekıedlt· b•''' 
Konsey lçtlOJ•• ~,,,. 

' ol•c• -
da Londra d• ~" .,. 

Huglln TOrkçe sözlil iki muazzam film 

Eden ~ 
9 

Frıı~J 
- TARZAN GELiYOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

2 - Dost Iran Şehinş~hı 
~z nlo memleketimizi ziyaretleri ve bft Atatürk He birlikte yıptıklan tetkik ~ezlılnl b6t0n ttferruıtlle gösteren 
tüo memleket lçlnde olu önderimiz 4000 metre ozunloğondıkl Tiirkçe eöıhl moaı2.1m f llm. Tfirk 

kara, deniz •e hava kuv•etlerlotn manevralarına 

için aat 7 sean~mdın 25 korue· 
itibaren blrlnct mevki tur. 

bOtOn 111me11le gösteren bu oıbeeer l timden . her keııln istifade P.debllmeal 

Seanslara <f j k kat Saat 3 d~ Tar,.
1
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Asans6rc0ler Grevi 
BGtQa gHetelerde Amerlkadı 

•1an1Gr ımeleılala grev illa 
etalAlal okuyoruı. 

Bir doatamua merakına mu 
clb olmuı: 

- Y ıbu -diyor· ıaanıörcGleı 
gre• illa etmlıler, luyımel mi 
kopar?. Ne yHar, durursunuz 
bunları?. 

- İyi ımmı 2,800 111nı6r 
ltllyemez olmuı .. 

- Olıaa, ne çıbr? Merdi· 
•enleri tırmınıb çıksınlar. 

Arkadııam, Amerlkl'dı bir 
•p1rtmının en yllklek kıtını 
lhnıGraQs olarık çakmıoıo ne 
demek olduğuna bllmlyordu. 
Onı, nerede okuduğumu hatır· 
lıyımıdığım ıa blkAycyl ın · 
l•tbm: 

- İki Amerlkah genç, bir 
•p1rımıaın en yGkaek kıtındı 
-otarayorlarmıı. Gıllbı biraz dı 
fıklrce imlıler. Gecenin 11111 

ylrmldördQ oluacı ıpertmaoın 
aıanııGrQ faaliyetini tatil eder 
mit. Bu ııebeble yllkııek katlar· 
da otaraolır, 1Hl yirmi dörtten 
C'f'fel ıpartmıoa dönmek mec 
burtyetlnde kalırlarmıı. Bir 
gec .. , bu iki 1rkadı1, gençlik 
lhlı111 barl1rı gltmltlrr, lçmlı· 
ler, eAlenmlıler ve geceulo 
ıııı lklılndea ıonr1 dönüb 
gelmlıler. Birlıl: 

- Ee ·dtmlt· arkadaı, içtik, 
"~lendlk amma, ıu btr lklbln 
merdhenl nıııl tarmınıcığıı? 

ÔbGrQ cnab nrmlı: 
- Ben blreey dlltdnDyorum. 

Y orulmımak "" ııkılmımık 
tc;ln herblrlmlı ııra ile mftte 
mıdlyen birer hlUye ıöyleriz 

Bunda mutabık kaldıklH 
ıonra biri bıılamıt hlklyeye .. 
SGylemlt, ıllylemi,. Diğeri; 

- Barak ·dem1t tıtsız! Ben 
187 llye7lm!. 

V • betlımıı, ba defı lklnclıt 
1alıtmıt1. · Dlğf'rl blr11 dinle 
dikten IOnH· 

' 
- Rıydl canım -demlı bu 

dı blUye mi? BeDim bıtırımı 
bıık111 geldi, dur, onu ınlıtı 
yım .. 

Ve bıtmnı gelen yeni blkl 
yeyl nılde bıtlımıt. U11tmıyı· 
hm, o ıöylemlt, diğeri ıö1lemlt 
beAenmlye bf'lenmlye, yekdlğe · 
rint teakld ede ede, nlbıyeı 
kendi katlarını çıkmıtlar n 
kapıyı yaklı1mııl1r. Vıkıt ıı 
1abıb1 kartı.. BtkAye ıırHı 
kendldne gelen genç; 

- Eeeu dollum ·demlt bir 
çok hikayeler ıöyledlm, beğen· 
!Dedin . Bir tıne dıh• ıöyllye· 
cetlm, bakalım, beğenecek 
mlıln, beıenmlyecek mlılo? · 

Dl~erl, meraklı ıormuı: 
- &1le bakalım! 
- l)lnle öyle ı1e.. Blı ... 

Aaabt1rları. .. . . 1'.ıpıcadı .. A ....... . 
lmııı .... 

Diterl olduğa yere yıkıl· 
mı, n; 

- Suaaa11, ıuı ·demlt· ın· 
ladım. • Anladım,... Aoabtarl1rı 
ılmadaa çıktık, ıeldlk hı?. 

itte Amerlh'dakl 11an10r 
meı'eleel bu kadar mGblmdlr. 
K.ırtlerlmlı gaaeteleri mHur 
~ôrınelldlrler ç· d'k - · ım ı 

Ziba MelAhat'ı flrOk. 
le111· ı b .. . . ., er unu yapan 
ılu kişi tutuldu . 

Keçeciler cıddeelnde hamım 
•okııandı Bdıeyla kııı 20 yı 
•••da Ziba M t•b M e • aı, Man11tırla 
Be Dllıfı oııa Ziya ile lrkadııı 

•ılet'la taarraaaaa aıramıı 
•orla •GrGkleamltllr. Zl7a boy' 
DDDdakt kQ k, . 
Sa 1 r laG almııtır. 
d ç olar lotulmaı "" bık.latan 

1 tıht•kıaı bıılınmıthr. 

~ 

HABERLERi 
• 

ŞEHiR 
Hükômetin Manevi Şah- Tütün Ekilmesine Her 
siyetini Tahkir Edenler. Tarafta Başlandı. 

~~----~------------------
Beş Kişi Hakkında 159 ve 312 inci 

Maddelere Göre Ceza istendi. 
Erk en Başlanmasının Sebebi Ha· 

vaların iyi Gitmesidir. 
----------------------------A ğırcelll mıbkemeııhıde hık· tahkir ettikleri Hlıtılan Bıyrl 

l1rındı mıhkdmlyet klrarı ve. Tekin, SelAblddlo, kundunca 
rildlkıen ıonra bazı komGalel lemıll, Ömer oğlu Yuııuf ..,., 
ııılıkları korldordı bir bAdlııe Mehmed Emin bıkkındı TGrk 
çıkarmıtlır, bt\lulmetln manni cuı kanonunun 158 inci mıd 
eıhelyetlnl tahkir edecek ştkll deııi delAletUe 159 n S l 2 inci 
de bığırıp çığırmıelırdı. Bu maddelerine göre hıklarındı 
ıuçlırındın ôtQrO hıklarıodı kuar •erilerek ağırceaıda mn· 

yıpılmıktı olen lıhklkıt 6çGo· hakeme edllmelerl lııenmlıılr. 
cQ mOıııntlkllkçe bltlrllml, ve MOıt.utlkllkçe m11nunlar bık 
ea11 mOtılu alınmak üzere kındıkl tılepnıme ıuretl ken 
tıhklbt nrekı mGddelumuml· dllerlne tebliğ edilecek •e kı ' 
llğe verllmletl. MOddelumoml nuni müddet dolduktan ıonr1 
ilk, tıhklkat n'tlceeloe göre bıklarıoda lı~lotık kararnımeel 
hDkdmetln menni tıhılyeılnl bnarlınıcaktır. 

Muhtelif ıatan mıntıkal1rın· 
dı tarlıl1rda UUOn ekllmealne 
baılınmııtır. bllb.... Ôclemlt 
ve Akbl11r ile Tire Bacı, De 
ğlrmendere "" Seydlköy bnı· 

llılnde ıyın ıeldılnden beri uı 
tOn fidelerinin dlkllmeııloe de 
Hm edilmektedir. Der ııeoe tll 
ınn ekilmeıılne 

l!onra bıılaoırdı. 

20 Mart'ıın 

Bueeae, bu 
kad1r erken bıılınmııınıa lfl 

bebl, hn•lıran çok iyi dnım 
eımeal netlceıl ol1rık her ta 

rdta tGtGn f ldelerlnlo on beı, 
yirmi gOn dıbı erken yelleme 
ıldlr. Toton tarlalarında her 
ıabıb bummılı bir f11llyeı gli 
rOlmr-ktedlr. Gene llltGn mıo 
tıkılaraodıo ılınan babrrlere 

göre bu1ene tGUla ekmek için 
b11ırl•nınlır pek çoktur. 

Bunun eebebl 985 yıla rekol· 
ıeıl mabıulQnGn bpııılırcuıDI 

ıatılmıı •e mGıtıbılllerln iyi 
par• ktzaaarık borçlarına Gde· 
mit olm11ıdır. Bıut blkbl, 
kaHp .,., ıılr dGkUa ııblpleıl 
bile bu yal taıaa ekmıktedir. 
Geçen ıene de ilk umınlar 

bö1le bir h111!ket g6rGlmlt. 
bıUA rckoltenln çok ylklek 
olıe1ğıadın, tGtGnlerla para 
et~lyece~ioden korkulmuııu. 

Fıht yı~muraasluk yGıQaden 
mıhıal u olmoıtur. Bu yıl; 

tllıGn ekcnlerlD geçen meneden 
dıbı fulı olduğu ıöylenmek· 

tedir. 

Atıcılıktaki Maksat ve 
Esas Çok Yüksektir! 

------~-------~------~---
! - Atat ııporundan mıkıııt cek es11l1ra yardımcı olan işler 

Tftrk gencini ıucı olarak yetlı ıır11ıodı eaymık lbımgellr. 
ılrmek •e karıııını bu yete- Buna göre ııporda g•yenln atıı 
nek:te {Kıblllyett~) çıkabUecek oldoAuna, ıtıetı gıyenla de 

Kordon Otobüslerinin 
Seferleri Düzeliyor. 

h11ımtaranduı dıbı encı •t· aıacı olmak buıuaduğuuu de Belediye, birlik teşkil etmeleri içio otobDs· 
mıyı, dabı enci •armayı bl- ğlımtı htr cı11 olarık bilmek 
lecek GıtGnlOğe çıkarmıktır. gerektir. cOlere 24 saat mOsaade etti. 

Bir gent; tftfekle atıcılığın 5 _ Atat tıllmlerlne 1 NI Son gOnlerde kordon otobGı cını n11arı dlkbıe ılı· 

1 ı dl6l h 1 ı il d b ı• A l 1ı ı cakları n otohlı ıeferlerlnl 
ti e e er f tımım e yıp1r ııan 936 tarihinde bıel1nıcaktır. ltrin en azı t yet er ıı ı 

•e bu yeteneği her ın ve her mıtlı. OtobOıçfller blrllğl, ban hıılı11tarıcıkl1rı bekleniyor. 
6 - Attı p1ra11zJır. 

yerde göaterlraf' o genç do6ra d1n bir mOddet nel bazı oto 
e 7 - Aııelardan YHlh alan· •r fyl bir ıtıcı ola11k yeılımle, bOıçGlerln ıyrılmıl1rı yaıfln 

lar bazı hık lardın faydılını 
memleket sng111 ( Mftd.Caa) cıklardır. den bozolmaı "" herkes kendi 
için gelltmle &1yılır. heııabını çılıımığa baılımıı 

2 s.61 L 8 - Atııları 1 i ve yakan - " ım alr •Dcud •e oldu~undıa Alııocak "" Ko 
ltlly bl L • d yııtakl gençler lıtlrlk edecektir. en r aaıı an korulmoı nıktın dGdGk l11rell Dıerlne 
•e fıkat ılıca olmayın bir ın11n 9 -TGrk genci ıtıcıhk ıpo hareket eden otobDıler, yolda 
ddtmınlı ylı metre karıı . kar ranı ehemmiyet nr bu ıeoln gayet yanı gidiyor 'ffl ba ıa. 
tıyı geldiği 11mın permığı için çok fıydılıdır. retle mQmkGa olduto kader 
tlttcr, ıtımaa •e ıtbAını •ura· 10 -Ataı •e talim gGnlerl fa1lı mGtterl tıııyıp f11lı kı· 
m11 H en lazumlu bir ında Cumırteııl öğleden ıonra n sanmık lııı,ordu. Yoldı gıyet 
tOfek te kendi · kendine bir it Pıur gftoleri 11bıbtan öğleye yanı giden otobGılerden b11ı 
göremu Buradı kimin tlfeğl kadardır. klmıeler belediye relııllğlne ti· 

canla lıe onan tGfeğl •urur. Atacılık Üyeır olmak için kıtyet ettiklerinden beltdlye 
Bu ruba tQfeıe nren ıtıcıdır. ıeığıı:lakr yerlere bat burarak relı munlnl SU1t Yurdkoru 

3 - Her atacı ceıur .,., yazılınıı. halkın ba mGhlm lbtlyaclle 
c:Clr'etll olar. ÇDnkCl athğını ehemmiyetle ıllbdır olmaıtar. 
•arar d• d A - C. 8. P. Kamun Yön· • uımaaı ııa arır. Ban Dan 1eyrCl•efer ımlrlltlae •e· 
d d 1 L korulu U.ıhnlı"ıoa. 
ın o ıyı a:unetlenlr, bu ınk "' rllen tıllmıttı, kordoodı lıllyen 

zafer heyee1nı yarılır, zaferi B- Atınordu, Altay, Baca, baınn otobllı ııblplerlnln der· 
doğurur. Borno.,., Göıtepe, Jımlnpor, bıl birlik halinde Ye birlik 

Fıkat her ceıur "" cllr'etll Demlnpor, K. S. K. Şarkıpor kHııı heNbını çıhımalara mGa· 
bir atıcı olım11, ıtıcı olmayın kulQplt.rl ile avcıl11 derneği. feılt hılde çaheanl1rı mGNıde 
•uram11. Vuramayıne1 ınkl C- C. 8. P. blaıpndaki edllmlyeu•I blldlrllmlıtlr. Bu· 
kaçar. Bir ıtıcı olabilecek dGı tpor mıntık.11. nan için oıobDıçllle e beledi 

mının karıııında 11nar. Ceaaret Miiracaat ve kayıt 25 Mart yece: 2' uıılık bir mDblet .,.,. 
•e cGr'eıl ıöner, vurulur. Sa 936 ıktımına kıdardır. rllmltllr. Bu mDddeı içinde 
••ttı lııe •uran kazınır, •uru birlik b1rlcl kılmık lıtlyen 
lın kaybeder. Jlk mektepler otobClıçGler olaraa belediyece 

4 - Bir atacı olmak lıl aağ Dtrılerl llerlcmiı olan ilk kordon aaerlnde iılemektea 
lam bir •Gcut "" ltlrr bir kafa mektep•er ııtebeıl gurap gurup mennedlleccll gibi ıebrln dlger 

Turing ve 
Otomobil K. ....... --
Nisanda seyahatler 
tertip edecektir •• 

Geçaa aene oldaga gibi ba 
1eae de Tarlag •e oıomoltll ka· 
lClbD yıkın •lltyet H kualan 
1eyıhıtler tertip edecektir. 

ldare heyeti yıkında yıpı 

cegı bir toplıntıdı ıeyıbıt 

prog,ımını ha1ırlıyıe1ktır. Prog 
r1m zengin bir tekilde b11ıı · 
lan1cakbr. Seyahatler; harlıll· 
ka ile meıbar olın tehir "" 
ka"ıl1rdan b11hyıe1k, oncl•n 
10nra gtıael mıa11ralarlle mrı 
bar yerlere ıaraılle yıpı lıcek · 
tır. Efea H Bergıma buabe· 
ltrile Ôdemlı, Tire, Bosdı•, 
Ali •I• nıblyeıl, Çeıme pltjı, 
bınt Aydın pıo~r1mıa ilk 
kıımına ahaıcakıır. Buıeaekl 
ıeyıbıtlere lıtlrak edenlerin 
her ıDrlD lıılr1batlerlnln temi· 
nl içle kulDp ld1re heyeti it 
•ım gelen tedbirleri alacaktır. 

Seyıbıtlere nl11n ayından iti· 

barca bıtlınıcaktar. 

DOtllndAklerim ... 

Yirminci a tr 
81rp aonaacla clb.a mt1••• 

seneai, ıolba .e adıl•tl •ımtr 
na bası tbldıt.r kuralda. Btl 
Abidelerin bir k11mı, blJt •ti' 
letlerla ılyaıl GlQmleıla• 114 
birer mesır l•t•Dı dı ıadtn• 
yordu. 

Fabt, bıııdın çok beJb•tll. 
çok ••Alım görQn11n ba tblclth 
ter, mtlH birer lıkl•bH 
köık gibi, cıhı ıeylermlı. 

Setr moıbedeal, bldm ıop· 

r1klaramıaa dlkllmlıtl. lmı1t1· 
mııın bir omDI •erlıl ile on• 
yıkllk H enka1ını Akdenl•I• 
dibine yolladık. Ne Sen kal .. , 

ne Men .• 
Sıra Vereay'ı gelmltll: 
Alm1Dyı, durdu darda. 48 

nom1rılı, kaha, Oç ıaa\lm kG 
ıelell çl•mt1lnln Gkçeıl ile oaa 
bir tekme •arda. O da, Seni• 
bir bııka ceeldl lmlı. yıkılı
•erdl gitti n ooua da enkl••· 
aın araıındın, çellkteD yıpal• 
mıt bir klranca y•l•a• bıllede 
Almın ordulara mcydını çıktı. 

Almınyı etra'ıua blık11: 
Lokaroo'yu g6rd6. 
Veraıyı, Hğ •yığının bir dar· 

bed ile yıkmııta. Bu d11fı IOl 
ayatının çlzmeılnl kallaada. Bir 

tekme dabı: 
Ve, Lokarno, yerlade yeller 

eeen bir eakl ultınat gibi olk· 
ıD, glltl. Alman ordaıa, Rea'e 

girdi. 

Milletler cemlyttl pıkta: 
Şu en konetll görOnea pakd 

Eneli Almıayı, ıonra Jıpooyı 
ıerdıadın birer kötealol yıkıl· 

dı . hılyı, buau yıpmıdıa Ha· 

beılıtın 'ın dalını hindi "" ayni 
barckt:te, bu 11eUlde lltlbık etti. 

Sen muıbedeelala yıkıbtı 

bir dnı, bir mlllet bıklu ••· 
ı'elelldJI'. Bana bDllD cll•J• 
kebut ediyor Ôblrlerlne ıeHa· 
oe, ba Htırlıra politika Jep 
m•k tein karalımaclık. llabe· 
dımıı ııdeoe, ylrmlacl A11r .. 
muıbedelerla yıprık d6kt1P· 
oQ aalıtmıktır. Birer birer si· 
diyorlar. Ve IDMaa 6yle pli· 
yor ki, bunların yerlerlae b8t· 
b maıbedder koymık d• 80I 

olıcaktır. 

- Ölecek deAll mi, dol .. 

ııa bari!. 
Diyorlar. 
Yirminci uır, cldde•, ot•• 

beı yılını• lclne on dokaı il· 
rıa bydetmedlil blrcok eDle• 
re•• mlfifeılerl ııtdarmı ... r 
.. onan blUla baıoılyetl de 

bunadır. 
Orhan Rahmi GiJkçe 

Bir şekavet 
mahkOmu. 
Zabıtamız 

• • 

ile •hı lerblyuloe aablp bu tııblkaıa bıı•amıılerdır. Dlln ııemtlerlne de ltlemelerlne wG 
Janmık lıldlr. Bunu atış tıllm muhtelif U~ mektepler ıa~ebe· 111de olonmıyıcıktır. Kadın koca11nı eve geç Tarafından yakalandı 
•e tcrblyrıl ile ıtıtler temin ıladen iç garap, iı n emltk Otobllıçllerla, yeni ılUyet 
eder. Şu halde diğer bGUln bublarını geaerek bınbt.1bk lere meydan nrmlyecek tekilde 
ııporl1rı da atıcıhtı temin ede· bıkkındı mıltlmıt almıılardar. hareket ederek bılkın lbtlyı · 

,~~~--------...lllli-..;--.;;;;.;-----. 
TAYYARE Bugün Sl"'EMASI TELEFON 3151 

1 
Keriokl Kral ve Kraliçesi GJNGER ile FRED ASTAIRE •e yüzlerce gilıel kızan iıtirakilc 

2. K ıfK'A'ilA ÇA 
Tamımen renkli, danalı ve bpaoyolca prluh •e ıtöı16 neı'e sarfet filmi 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri .. Olimpiyad mılsabakalarının heyecanlı sahneleri .. 

Seınılare ıHtleri: Kukeraça 15 • 17,~20,33 Kontinıntıl 15.45 • 18,37 • 21,15 
Her eeını aonunda ber eemte otobtlı Kıl'f111ka'yı vıpar Hrdır 

geldiğinden yaralamış. 
Tepeclk'ıe Be .. ret eoblı• 

otur1a tof3r lbrablm otla Muı· 
tafı nlo• geç glultl lçla k11ı 

11 Ayte H kıyın biraderi Bım 
dl mQıeeulr olmuıl1rdar. Ara 
ı11aadı çıkla bir kngıda Ayee 
ile Oımdl'alo; keadlılal bıçak· 
la arkuanclıa y1ralıölılda" A· 

balaya bıber Yerlhalt. lklal de 

tatulmaıtar. ----E. S. K. Amirliği 
Sly11l k111m Amiri nkllt bl· 

ıiocl komlıer lbr1blm Ülgen 
lıtıabal'da pollı kar1an11 itli· 
rak edecektir. Amirlik •11lfe· 
alnl HktleteD emniyet dJQdQr 

lGID idari kı11m relıl Yıttı 
Banı gGrmrğe bıılaauıtır. 

Şekl'fet ıucauclan •lır aeM 

mabkemellade 11yıbea oa .... 
ıtır hıble mıbkt\m edll•lt 
olıa H aaaa 11manclanberl 
tutalımıyıa Tireli Hı•kı ada• 
dı biri dGa 11bıtıcı Etrefpll· 
.. 'dı bir kabnde yıkalınmıflır. 
1'1re'll Hakkı; uhte bir lal• 
•ltaadı dollııyorda. Berk• 
keadlılnl ( Nlya•I ) dl1e çııın 
yordu. Bıkkı'nın Tire · l••lr 
yolandı bir ıoytaada yolcalan 
aoymaı oldaıa hblfrl memu· 
lira t111fladıa bıber ılın• ... 
yıkalaaarak keadill A~llyeye 

nıllmlıUr. 
Bıkkı; A11l ıdı tya.sl ol 

madııını 13yltyerek •Pkl 
altkuaaı gl•lememlttlr. Blhl· 
yetini• tıbklklae baılıamıttır. 
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Ateşin Hakimi 
Seyyah Geliyor 

----~· ... ··---Sandalcılar beledi yeye 
mOracaat ettiler. r 

Fransız .... başbakanının nuıku ve Almanya 
apolyon Bonapart'ın Maceraları 

fklocl Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

loglllz amtrah, nihayet 
•vıaı bulabllmlıtf. Uzan 

bahalardan beri bütün 
Akdealz'de. Napoli'de Si 
dlfa'da, batıl 1 keoderl 
fe'de Napolyoo'oo donan 
mısını aramı,, ban& Ana 

dolu eahlllerlode Fransız 

douaomaBından iki gOo 

Üç gQo sonra bir seyyah va 

puro fıbrlmlıe mtıhlm mlktır 
da eeyyah geılrecr.ktlr. Vapur 
acentesi; ııeyyıblar1n vapurdan 
kolıyca oehre çıkarılmalara lç1n 

M. Eden, Müzakereleri Cenevre ~e 
Londra'y·a ~için ÇevirnıiŞ 1 

evvel bolunmoş 

Slcllya'ya g..lerek 
ze'den ıevglllıl •e 
Ledl Bamllton'a: 

tekrar 
Slrakö 
metresi 

"Areuııı çefmeelndeo ıu 

• 

romorkör kullanılmaemı muva· 
fık görmftşlftr. Fakat Hndalcı 
lar; kazançlarına mini oloo•· 

ca~ıoı ldd,la ctmltler ve bee 
kişilik bir heyeti belediye rela· 
llğioe göndermişlerdir. 

Bu heyeı; uyahların ııaodal · 

lula çıkarılıp tekrar vapura 
gllt6rftlmeelnl ve kendllerlnla 
zararına aebeblyet verllmemeelnl 

lıtemek.ttıdlrler. 

Belediyece; bu mes'ele ted 
kik edilmektedir. 

aldık; bu bizim için bir ro-·,-~.-

zafer beşaretldlr. ilk mu~.~~~ Baiçova Ilıcaları 
Modern bir hale 

sokulacak 

vafık r0zg4rda denize açı 

lıcığız ve başımda defne 
lerdeo zafer çelenklerlle 
d6neceğlme emin olabl 

llrelnb!,. 
Diye yazmışta. 

Amiri lord Sıoo Veneun'a da: 
"Btnd'e de gitseler, nerede 

olurlaraa olınnlar deniz Qzerlnde 
oldukça •,ranıız'ları bulacağım 

ve mığh1b edeceğim." 

· Diye yazmııtı. 
Amiral Neleon, Slraköze'den 

ayrılarak Mora ııııahlllerlne doğ· 

_ru uzanınca mahod casus Le· 
fokard ve İnglltere'nln Kahire 
konsolosu Slr Ednr Mortlme· 
rln kurduğu cıııus şebekesi 

sayesinde Fransız amlralı Bröya 
dononmısının Nil ağızlarından 

blrlılnde, Eboklr'de demlrlemlı 
oldogono haber aldı. 

Nelsoo buraya vardığı akşam 
harbe glrlıllmeslnl emretti. 
Çok mahirane bir manevra lte 

Franııız donaomaeını iki ateı 

arasında bırakacak bfr vtzlyet 

aldı, İngiliz harp gemilerinin 
açtığı iki taraf h atef çok muh· 
rlb oldu. 

Harp, bllbaııea Fransa amiral 
gemlıt olan Oryan ııef inesi 
etrafında o kadar ki Franıız 

amlrılı Bröya kalçHınıo bir 
mermi ile uçub ghmiış olmasına 
reğmeo mevklln:leo ayrılmıya· 
cık kadar ceeıret ve sebata da 

fayda vermedi. 
- Rlr amiral kumanda köp 

rftsOnde can nrmelldlr. 
Demleıl. 

Fransız emlralı mathlı bir 
lnf ilAkla cesurane ve nımuı· 

kıirane ölda n Hat ona doğru 
Fransız amiral gemlııl dalgaların 
içine gömalmilotft. 

Erteal gon öğleden sonra 
harp hAIA devam edlyordo. 
Franıız gemilerinden bAla mft· 

dafH edenler vardı. Sahil, 
bıetanbaea Frıoeız donanması · 

eının anbılle dolmoştu. Dokuz 

Fraoıız harp ııeflneai lnglllzle· 
rln eline daşmüe, ikisi berhna 

.................... ııl 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günldk Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyuganı 

Baydar Rtıadil ÖKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı ieleri 

mildürQ: Hamdi Nüzhet 
İdarehane&: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binHı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

aboııe ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Koruoıur. -O.ntı geçmiı nn.8halat 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUtllŞTIR 

Amiral Nelson 
olmoş, ikisi mtırettebah 

fından yakılmıştı . ., 

tarı · 

Bu, bQtftn dehşetlle bir boz 

gun idi. 

Nıpolyon, kftçftk bir lıyın 

hareketini hHtırdıktan eonra 
Kahlre'ye döndüğft zaman bu 
çok fena haberi, ordoıonu 

Fransa'ya dönmek fınatındıtn 

tamamen mahrum eden haberi 
almışta. 

Balçova köytı clvarıodskl 

Ağamemoun ılıcalarında •llA· 

Y"tçe ı;nodern teılıat yaptml 
&nHı dOtOntılmektedlr. Bonon 
için vlllyet btıdceelnden yaz 
bin lira baıcanmaııı, ılıcanın 

modern ve her t6rlil konför6 
muhtevi bir hıle · get!rllmeıl 

movafık ~lJrOlmektedlr. Bonon 

l~ln mfthendls ve mlmarl1r ara· 
eındı bir plAo mftııabakaeı ter· 
tip edllmlttl. Maeabıkada ka 
zanacak olan plıln eahlblne 
vlliyet bOdceılndeo 500 lira 
verilecektir. Babtr aldığımıza 

göre ıehrlmlzdekl baz• mimar 
ve mftbendlıler; ılıcınıo bolun· 

doğu yere kadar giderek hı· 
zırlıyaCHklırı plAn için tetkik· 

ler yapmığı batlamıılardır. 

ltalyaolar Ne Diyorlar? 
~-~-~~~-----~-~-~~~-

Fırsat Bu Fırsat, ltalyanın Zafer 
Hakkı Da Tanınmalıdır .. 

Roma 11 (Rıdyo) - ltalyan gazeteleri M. Flıoden'ln dıve· 
tine icabet etmesi dolaylıılle halyı'nan hattı hareketinden fazla 
bahsetmektedirler. 

Yalnız •·ItalyR,. ııulh teklifi kabul eder, fakat ellAhlarmın za. 
ferinin tanınması ve zafer hattının verilmesini leter. Bu hıdar 
tanınmadan mfttareke lmkinı yoktur; böyle bir hareket döımaoı 

fareat verir. Bonuu için Mıueeal Badogllo iki hattan ileri hare· 
ketlnıo başlamıktao geç kalmayacak ve Desslye'I ve l\lıgelıtı'yı 

legal edecektir. 
İtalya l:l ler teklifini kabul suretfü, Anupı'ya kartı taabhii · 

datana ııadakat gö•termlştlr. Fakat ellAhlarının zaferini koruma· 

ıını ister. Demektedir. 
-----~~----~~~-~---

Beya7 kitap konuşulurken: 

Pekçokl1rını en btıytık yelıı 

ve ffttura dGşQrecek olen bu 

kara haberi Nıpolyon fevkal· 
beşer bir tahammftl ve eabırla 

karşıladı. Bu bftytık felAket 

kaıeısında kalbinde ve dlmı· 

ğında bir endişe blaecttl lee 

bile bunu kaı·•yyen belli el· çocuk esirgem_ e kuru- L. Çu rçı·ı Alman . Ingı·ı1• 
medl. mu kongresı bugnn ' z 

Ve.. . Hemen yeni kararlar 
ittihaz etti. toplanıyor. Teslihatı Arasındaki Far-

Erkıioı harbiye heyetini, fen Bugün ııaat 17,30 da çocuk 

ve ilim adamlarını ' bir arayı eıılrgem• kurumunun yılhk k N l G •• d • ? 
toplayarak: kongreııl balkevl aalonondı top· ] ası oster ı . 

- Artık donanmam yok.. lınıcaktır. Memleketin muhtaç 

Olsun!.. Fakat Mmr'dıld nııılt çocuklarının dertleri konooola· 
le yenisini yıpaca11m.. cak, okullara devam eden, dtrt 

''Eğer udete movaf fak ola· lerl berkeııl ilgilendiren yoksul 
m1Zııam bile, yerlileri ellAhlan· çocukların ihtiyaçları ilzerlnde 
dırıcığım, Tftrk'ler\e ltttlık karular alınacaktır. Mektepler· 

edeceğim ve 800,000 klolden deki hlmay~ heyetleri azalarile 

mürekkeb bir ordu ile, denizde bütnn kurum ayelerl kongreye 

mağlub, fakat kuıda mutlaka çığmlmııludır. 
gıllb olacağım Dedi. Aokara'nın 
_____ -_ S01_ıu_v_a_r __ ağaçlandırılması .. 
Bina vergisi Ankara belediyesi bahçeler 

madara Sah eehrlmlze gelmlı 

Memurları .. tir. Bu yal Aokara'oın ağaçlan 
dırmı faaliyeti genle bir eekll ...... 

Haziranda yeni şu· 
belerde iş görecekler .. 

Bina vergisi hazirandan hl · 
haren muhaeebel husuıiye dal · 

resince tahakkuk ve tahıll ettiril · 
meğe bışlaoaeaktır. Maliyeden 
mubaeebet hososlyeyc denedi · 
lecek olan maliye memurları· 

nın lleteelnfn hazırlanıp taııdlk 

için Mallye Velu'iletloe gönde· 
rlldlğlnl evtlce y1Zcuışhk. Liste 
benilz taedlk edilip vllAyete 
gelmemiştir. Haziran ayma ya · 
kın geleceği tahmin ediliyor. 

Muhasebel hususiye mQdftrlü· 
ğO, gerek şebrlmbde, gerekse 
klularda maliyeden muhısebel 

hu oelyeye devredilecek (120) 
memurun c;ılışmaeı için tobe 
binaları hazırlanmaktadır. 

1zmlr'de bee tahıll eobealnln 
ihtiyaca yeteceği anlaşılmakta· 

dır. Matlytı tahsil ıubelerlndek.I 
memurlar çok azalacağı için 
mevcut dokuz maliye ıubeel 

de ihtiyaca göre indirilecektir. 

de devam etmekte11r. Donun 
için ,,ebılmiıdekl baza f ldıo· 
lıklardın mftblm miktarda ağaç 
f ldını alınacağı n Ankara'ya 
gönderlleceğl tıhmln edilmek 

tedlr. 

Ne ayıp şey? 
Keeıelll mah•lleal Berberzade 

ııokağanda ve ııokak ismini ta· 

ııyan levhanın tam altı, adeta 
bir . abdeıtbıneye· çevrllmlotlr. 

Halbuki bu el Hrda insan n 

aile oturuyor. Şunun, bunun 
muaoeret ve terbiye noktasın· 

dıkl ıüğ0rth1ğftne Belediye· 
nln de momınaat etmeel )Atım· 
dır. Runı bir çare bulonmısını 

helr.llyoroz. ----
Almanya 

Londra'ya müşahit 
sıfatile iştirak ediyor. 

Parls, 11 ( Radyo ) - Ôn 
gazeıeel, Ribentrop'on müşahit 
eıfatlle Loodra konferansına lı· 

thak edece~lol yazıyor. 

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

Lorda Göre, Almanya Teslihat işin-
de· lngiltere'den Çok ileridir. 

Altnanya'nın son eserlerinden Doyçland zırhlısı .. 
Lundra, 11 (Rıdyo) - İn· hıkkaktı. Bu duada Bitler 

glllz teıUhall haeıblle neşrolo· kendi mevcudiyetini de kaybe· 

nan beyaz kltıb Qzerlne avam decektl. 
kamaneında yıpılın · mftzıke· " Almınya'da ellAh ve tay· 
reler çok g6rGltGl6 olmuştur. yare fabrikaları bizimkilerden 

Lord Çorçtl: daha mftkemmeldlr. Bizden da· 

"- Almanya'nın eilAhlınmı 

fHllyetl l 933 te başlımııtır, 

Almanya blrboçuk milyar lira 
11rfetmlı bulunmıkt1tdır. Bu 
para, bir tuaftın Almaoya'yı 

ıllAblındarmıı. beri taraftan 
Alman işsizlerine iş vermiştir. 

Almanya'nıo bu muazzam Hr· 
fiyata karşısında blz1m 300 
milyon lİrahk: tıhılHtamız ne 
demektir? Almanya ;hır darbe 
ile iki lo gôrmilı ve en btıyük 

tehlike olan işelzllkl" mOcade· 
lede mn'8ffak olmuştur. 

Bu badlee, Hltler almenya'eı · 

nıo munffıkiyctloln n. eldeo 
işareti olmuttur. Almanlar bu 
tıelıll~I evvelden IHleye hazır· 
lanmamıt olma a idi Almaoya'da 

dahili ve harici feliketler mu· 

hı fazla netice vereblllr. Deniz 
uzlaşmuı gibi bu hueoetı Al 
manya ile hava uzlışmaaı ya· 

pablltrlz. 
« Almanya'nan ıabtelbıhlrle 

rint ırttırmıyacnğını bize kim 
temin edebilir? Almanya eftr· 
atle ve sletemle çalışmaktadır. 

Nasıl ki bizim Lort amirallik 
Almanyn'nıil 10,000 tonluk bir 
hırb sefinesi yapacağını ·!bili 
yordo, fakat Alman'ların anııı · 

zın 28,000 tonluk bir ıef loeyl 

denize indirdiğini gôrdftk! 
c: Almım'larıu gizliden 35,000 

tonluk bir ıef ine hazırlama· 

dıkları ne malum? Bilhassa, 
her parçayı batkı yerde yap 
mıklı tıbtelbahlrleıde sürpriz 
ler göstermesi ço mftmköodür. 
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ABOCLHAMoD 
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

BCNnlmlıal, hayrelleı 

- Ne dtyoreunus, pııım? 
. erede lee mlUblı bir fart1D1 

kopacak.. Dedi. 
- Ruhum, ıea bu nzlyell 

fena mı te14kkl ediyorsan? BI· 
ılm ftrarımıı için bo bıva en 
mGaald bir hnadır! Z•ten ne 
ıımın 0111 blrgGn gdecelı: ya· 
kaya ele verecektin! Bılll'e hl· 
111adım bayaktGr. O blılm ko· 
laycı f lrarımııı temin edecek· 
ılr. Benim odamın alttndı bir 
mahzen vardır; orayı ineceğiz, 
mıbıenlo bpuıo ıarayın en 
Dmolmıyın bir yerindedir ve 
bir arıbı dı orada her zaman 
hııır olarak blı:I beklemektedir. 
Sen hiç korkma.. Boradın ko 
lıycı f trar edebileceğiz. 

Ba110 paıa, glıll bir dolap 
tın o zamanın tabirince eık bir 
kokona elblıeıl ve geoit bir 
kadıo ıapk111 çıkardı. Bunları 
BG10Qmt11l'" geydlrdl. 

- Böylece kıyafetini değlt 
tlrrıuıllıln... Seni hiçbir kimse 
tınunamaladırl Dedi. 

BaınGmlıal kork.o ve heye· 
cındın tir, tir ıltreyordu. Oda· 
da bir firar ıGln\ta bakam 
•Grmekte idi. 

Bu ıırada, nrayı temellerin· 
den nrıar. bir top gtırGltasa 
dayaldo. 

811ao paıı ba top garalta 
•Gntln nereden geldlğioi pek 
iyi blllyordu. Bamld'jo genç 
TChk'lerle ara11 çok bozulmueto. 
Rumell'den genç Tark ve eh 
rar kunetlerl lıııobul Qzerlne 
Ylrlmelue idi. Hu top ıeıılerl · 
ala de lıtanbul Gıerlae gelen 
hareket 0 d 1 • .ı r aıa p vuarlıraaın 
toplarından çıktılı mabıkkakta. 

- 19 -
Saadet etrafında! .. 

dairesine döndft. Blr11 sonra, 
dııarıya çıkıncı, 

l&mlık arııııoı 

ıçık buldu. 

harem ile ıe 
keıeo kapıyı 

Pııa, 80rnilmhal v~ Balll 
glıll yeraltı Y"luodın 11r1yın 

gizli kapısına kadar varmıılar 

ve or1da beklemekte olan ara· 
baya blnmlıler ve bçmıılardı. 

Araba, en ziyade tenha yol· 
ları takip ederek Beyoğlo'nı 

çıkmış ve Qç flnrlyl B111n 
paııuın evvelden hız1rlımıı ve 

klralamıı olduğa ecnebilere 
mahs111 otelin dairesine bırak· 
mııtı! 

Dımat pııı, ıarı1ın erlrl 
gGzel Ba11nGml11I ve Halil at· 
tık kendllerJol emniyet alt1Dd1 
Hyıblllrlerdl Fakat... Benüı 

lktlbım edllecek mftoklıtl~r pek 
çoktu. 

htanbul'dı v11lyetln karı· 

şıkhğı bir tarafran Baean pııa· 
nın lolne yaramakta, beri tı 

raftın da pekçok bozmakta idi. 
Maamıflb B11an pııa, ne hı· 

hıyı oluna ohun kendlılnl 11 
rayın elinden kurtarma~a ez. 

metmlı idi. Onun battın gay· 
retl, yakayı 11rayın r.llne ver. 
memek idi. 

Oıele kendisini ecnebi bir 
ilimle kaydettirdi. Bu isim 
esasen daireyi kiraladığı zaman 
nrllmletl. H11an paıı batındı 

slllndlr eımkaslle, HaınOml11I 

de kokotı (!) elblseslle ecnebi 
den farkedllmlyecek halde idiler. 

Otel mGıtıhdemlol, 11rayın 

bir ynerl ile birlikte gelen 
ve kira ile ulr maeraf ları pe· 

şln vermtı olan bu ecnebi mi 
11f lrlere çok harmet göıter· 
mekte ldlln. 

- Sonu Var __________ , ________ _ 
Torbalı'da Setim age, hemen Feride 

ıoltanın datrulae koımuı •e 
daire kapı11aı çalma~· bıııımııt1 Konferanslar 

F'erlde ıultın: · 
- Ne ur? Kimdir? Diye ve içtimai yardım. 

ıormuı u: Torbıh'daa y111hyor: 

- K.ölenlı Selim.. Hasal llçemlide, parıl blmıyeelade 
ml11l ıu 1nda 8111a pııa baz. fakir çocukları koruma kurumu 
reılerlatn odalarında bolun menfeatlne bayramın GçGacl 
•ıktıdırlarl Cevabını almııh. geceıl bir Aile bal010 •erildi. 

Ftırlde ıaltın bu haber aze· Dneılller ıabıhı kadar coıkun 
rlne hayalı: bir heyrcın •e te bir neı'e içinde dını ve uluııal 
itte dGtmlı ve •celedea gece oyunlarla eğleadller. Toplanın 
ilk kıyıfetfle, Mdece omuzla hHılıt lımımen fakir çocukları 
''111 ipek ve genlo bir 1.ı ıt· koruma kurumuna nrlldl. Bu 
mık ıorettle ıeltmlığ• doğru balo Gç Y'ldeobnl lneaaıını 
JGrameAe baılıdı. çılııılan p ırtl toplanta evinde 

Faktı, yukarıdaki bıptı hl. olmuııur. llçemlıde bu bina ve 
~iye ettf~lmlı •eçblle, kapıda balo ıoııyeter bıyıh cınlındır 

•lll nrdı. Ve Hılll de kı mı bakımındın çok önemlidir. 
pıyı gGzelce kllltlemlttl! lzmlr'den llçemlıe gelen İz 

Feride hiddetle: mir belediye relı manini Suad 
h Kim •ar or1dı? Kıpıyı (İakıltp) mnıuu Oıerl11de aç 

e111en ıç! Dedi. 
B Hat ılren bir kuoferanı •erdi. 

•ili cnap •ererek: B L • D aOnıeranıa llçemfı parllll· 
b - MO•kln deAll. Pııı hanı lerl tamamen ietlrak etmlı •e 

oradan hiçbir kimseyi ileri tklyQı klılllk toplıata Mlonu 
geçlr1ne emrini •erdi! Dedi. b b 

8a1aa pı b ınca · ınc dolmuı, dlnleylcller 
duy .. a muhavereyi koaferan11 dııarlardın dlale· 

lllbfta •e Balll'e: 
H l meAe mecbur kalmıthr. So; a il.. Blr11 dabı belde. Konferanslın 

~ra hpıyı açabillrtln! Dedi. ıonra parti 
&'erlde 1 semt oca~ındı konuımalar ,,8 ıu lan bert taraftan "' ~ 

•rtak ıl ı 1 pılmıı ve ml11f lrlmlı 11rolml 
ita n r eamPte baılamııta. 

pıya yarnrak .., tekmelerle ıuretle ıktım lrenlle ağurlan 
~•rmıluı idi. mııt1r. 

Feride ıalt H , bG ı aa, ılll e kartı 
1 ree hiçbir ~7 yapamıyı 

:•lt•a ••la1nakta geç kalmımıı 
e •ray la iL 
•ı ı aını ayaklaa•ar· 

ke~;lal~arar •ermlııl. Fakat, 
lllıa 

1 
l çok çabuk loplımaıa 

' 1 fak old ke1e cl a, •e re11letl her 
k .. J•rmık demek olan bu 
lrlhDı tıtblk 
•lıld etmedi, yalaıa 

t bir ılnlr buhranı Ue 

Gezici Aytarlarımız 
G11etemls K11ıba hını ge 

sici aytarhAına Aydıa bıtta ge· 
sici aytarı Şakra •e Aydın 
bıtta aytarhğına dı Yuıuf atan 
mııtar. Sayın ok.oyaca ve abo· 
Demaalarımıııo kendllerlne ko 
laylık göHermelerlol dllerlı. 

Köy öğretmeni
nin ''Anı,, ları 
---·-----l'azan: Anlwra kültür yar 

direktörü M, Ferid Karelı 

"Ôğretmea Çetln'ln bu anı 
ları 934 yılanda elime ıec;ıl. 

Ooları derleyip toplıyıp ıucık 

bogGn çıkarablldlm. 
Ôğretmen Çeıto, bugOnkG 

çılıekao, Ozverrn k.Oy öğretme. 
nldlr. O bu bakımdan bGtOn 
Tllrk l\ğretmenlerlnln de ıem 
bolGdür. Bu anılara gOre Çetin, 
köyde üç yıl kalmıı, Dç yılan 
sonunda 11kerlllı: ödnlnt yap 
mık için sQrekelı ol11rak itin . 
den ıyralmııtar. 

Bu anılar köyde yeni ite 
bıılayan ""Y• ötedenberl köyde 
çlllııan arkadaelara yol göster 
mek dtğll, heyecanlarını biraz 
doyuracak etki yapana Çetin 
bundan da kavanç duyaca\tar.,, 

Bu 11tarları .. köy öğretmeni 
nln anıları., ıdı altındı ideal 
bir köy ö~retmenl tipi yaratan 
11yın :Ferid Karsh ynıyor. Çe 
tin, gerçekten ideal köy OAret. 
menlerinin ıemboladar. Yıllar 
dır aydınların k8'alaranı ateıll 

bir dllek, ve bir ide kapla 
maktadır: 

Koyon kalkınm111. Fakat bu 
ıoıyıl daıanceyt, bu bıyıtlğ 

zarureti kim ve neresi &ağla 

yacık? 

işte bQUln denimcilerin, ha 
tftn aydınların ve batan yurd 
ıner gençliğin azerlnde dura 
cağı çok önemli bir konu .. 

Şurasını hemt·n ıçıklamık 

1Azım ki köyQo kalk1Dmasında 
en pratik, en köknel tedbir 

' bo işi enerjik, loınh genç öğ 
retmenlnln eline verme~tlr. O 
öğretmenler ki keodllerfnl ye 

lf etlrecek okulun klpıeındın 

içeriye girdikleri gaaden beı· 

lımık Gıere köye gldecelı:lerl 

gllne kadar kalplerini, katıla · 

rını ve bDtQn llnıel nrlıklarını 
hep kOyDu eosyal haHıı Nrmıı 
ve onlar lam birer "köy ıefl,. 
olarak yetlımlılerdlr. 

loıe "253., 1ablfe içinde blı 
bu gele~ktekl köy ıef lerlaln 
gazel bir tipini, temiz, içten 
bir anlatımla yaııtılmıı glSrG · 
yoruı. 

• • • 
Eteri bayık bir llgl ile kır 

eılıyan arıtkııelar, Çetln'ln baa 
ıl bğretmen okulundan çıkh 
ğını, ılmdl nerede balandoAo· 
no ııormıktad.rlar. Bono bir 
kaç yerde dlnledlm. 

Gerçi cÇetln'ln anıları, 984 
le eHmtı geçti .. denfldlgiue ba· 
kılarsa bu tarlı ıoroları hıkıı• 
bulamayız Ben de kltıbı tik 
okoduğom zaman böyle d016D· 
ma,tam. Fakat llD•yoram ki 
Çetin, Ferid Kır1h'nın kafa 
ıındı yaıayan köye koımaı. 
orada yerletmlı, orada clldlnmlt 
•e lı:at11I GlkflııClae ond• ka· 
•aımaıtar. Gerçekte ae Ylfl~D 
bir Çetin '8r, ae de Çetla'ln 
anıları ... 

Bence eıerln blyClk d'eğerl 

de burada... T11arlıyına, yasa· 
nı ve ona bir e1er halinde 
elimize •ereni katlar; bDtDn 
erlik arkadaılarımııın kelıar ' . 
lılerlle tl~IU ayd .. ların birer 
tane e•lamelerlnl tHılye ede 
Tim .. 

E. /. 

Polis yardım sandığı 
Pollı yardım 1aacL~ı idare 

heyeti dtla BAieden ıonra em 
niyet mOdar manini ltmall 
Klatayın baıkanhAında top 
lanmıı ıandıkta a11 poılılere 
yapılacak yardımlar bıkkındı 

b111 kırarlar ılmıttır. 

Yabuncı gazet~Jerde okuduklarımız 
1 a ı e ı a s 

"Siyah Ejder,, Cemiyeti 
N!ısıl ÇalıŞır? 
._,. _____ _,,... ______ .,.,,_ ____ _ 

28 Şubat bıdlaelerl, biUDn ban verllmelerl11 dealleblllr. 
dDayının dikkatini Japonyı • 1932 de 6ldGrllea baıbakaD 
aaerlne çekti. Bir lı:ıç bakanın Inukay, ToyımanıD "Talehe .. 
nıamG, baaı lslleıln ve bunlara terinden biri idi. Dıı lıler ba 
yakalamağa memur olanların b.kaaı olan Blrnta da Toyı· 
lotlharlyle biten bu bıdlıelerln maoıa '•T•lebeıl., hattt clot· 
iç yGıft, çok alaka ~erlcldlr. tadar. 

Bo lıyıa " Siyah Ejder " 1932 de laakayıa katlinden 
adlyle anılan giıll bir cemlye ıoora Toyamınıa oAlo tarafın 
tin eaerldlr. Bu cemiyet, bılkla dan kurulan •·K.a cemlyell., 
1mpL raıor ar11ını giren ıılyaef yahut Ketau Melda• kapatıl 
ıdım1eıı, nmın Hmın nida m111ır. Fakat .Fakaı, blltndl~I 
rerek, Mllı:ado'yı halkın arzu 

gibi, bir ejderin kafaıı keıll 
dl~I zaman, yerine yirmi tane 

tarını dıhı iyi anlatmak lmU yeni hıı çıkar! Oaon için bu 
nını bulur. " Siyah Ejder ,, ce ıefer tablden glıll olan b111 
mlyetl, çok kaneılt, ıengln •e kGçilk cemiyetler bem~n ka 
nafozlu btr kurumdur. Buna pııılın ba cemiyetin yerini 
göre, Japooya'da biri gizil, ôtekl tatmutlardar. 
tılUr iki kuvvetin " Siyah Donların 111ları, baılt attıli 
Ejder .. cemlyetlle imparatorun ve yokıul klmıeler olup, ordu 
hGkGm ıOrdGğG ııôyleatbllir. da kendi yerl~rlol taııcak olaa 

Jıponya'da u gizli ,, cemi genç ıobıylarla birlikte çahıın 
yetler o kadu açıktır ki, bun. tekalld edllmlt eahaylardır. 
larıo ıef terini, çah-mılarıoı •e itte Jıponya'dakt modern, 
gayelerini herkes blllr. Bunlar, garplılaomıı, tublyenlD netlceıl 
Avrupı'dıkl Maıoo c~mlyetle · bu ıal ruhlu, çabuk tlll in 

11nlar, yeni bir devrim lıtl rloe göre dıba 11 eerarlıdar. 
lılerlnl ıçıktın açığı görarlGr. yorlar. Ôyle bir denim ki, 
1932 den 1936 ya kadar de· jıpon ananeılae cl6n0t demek 

nm eden bir tevkif den aonre, olacak. 
bu cemiyetler kendi yarcbever "Dotradan do&raya it g6r· 
ldeallerlnl 28 9ubatt• nlenlerln mek., dolı:terlal ııyeılade To· 
kurban glttl~I bGcamo, gayet y~ma japonyadıkl aly.,.ı mah 
deklk •e aetahlı:la bir ıekllde fellerde açıktan •"818 blylk 
yapmıılardır. bir nlfuı aahlbldlr Umumi 

Uu bıdlse, berzımın boyak hıyaıa lıtlrak etm91ekle ben 
bir nygı ~ören imparatorun ber mlhlm ye llanmla ıemaa 

tarı ıaaılm tder. 
etrafını çnlrerek onu halktan 

Gene çok taaınmıı bir ce· 
ayıran sanıfı kartı yıpılmıı 
kanlı bir hareketti. Balk, nkın mlyet olın n Hlrıaumının 

bııkanı bulunduğa K.okuhooıı 
bab111 olan imparatora yaklıı 
malı: istediği •e yuıdınerlerde cemiyeti herkesin bildiği gene· 

ral Arakl tarafından idare olun 
kendi prensiplerine nygun bir 
hakdmetln karulmııını ana mık.tadır. Fakat ger•k ba co 
tttltlerl lc;la, bıkanlar karban mlyet, gerek ~fi olan Areld, 

.. Qo.Jradaa do&raya lı gkate., 
gitmiştir. metoduna lltblk edeme•, Yarı 
ilk gizli cemiyeıler: ça ideali n htklmıne metot· 

Japonya'dalı:I gtsll cemiyetle. 
tarı 1aye1tade ıabaylar Ye me· 

rln kuruluıu 18ti7 yılanı balar. morlardan birçok ısı edlnmlttlr. 
Şimdiki neılldeu olan jıponlar, Genç ıobaylann ba almıyl· 
Genyol8Dın relıl olan Toyım•· ad b ıladea ıoarı, jıpoa7 •ki a 
nın bahıını çocuklakluındın· 

iç ııy111 buhranı, drımıttk 
beri lıhlrler Ba, cemiyet Çtn· 

olıa birinci uf b111nı bldrmlt 
deki lbtilll hareketine yardım 

tir. Banan arkaı•ndın batka 
elmlı, önce Sun Y aııerle ıoa 
ra da Ş1n~ Ka7Şeke maavenelte Nf halarda gelecektir. Jıpon 
bulonmuıtur. ~ıyaeal olan ha yardmeterlerl ha •f hılıra bek· 

llJorlar H hanları elde e•e· 
cemlyd hponya'da, Çtn•de H 

Karabuı·uu'Ja 
Köyloye Yardtm. 

•••• il 

25 bin kilo un va 
er~" dai•tddı. 

l.arabaran k11aıııadı fjlea 
hoct kaya clYırıadı blrk•• 
k6yde bu yıl ba&lardı mıbıal 
olmad•I• içip k6ylldeo bir k•• 
m•D•D yokıal •Hly•tt• kıldık• 
lırıaı ye kendilerin• hlk6mel . . 
n kıaılay koruma ıarafındı• 
yardım• bıılıadıtını r••••ı•ık. 
Kısılay karama, ılmdlye kedat 
bu k6ylerd11kt yokıal balkı 

25 bia kilo aa te boadıa 
batkı mDbhn miktardı yemek· 
ilk fa1al1a1 nohut te•lr eruk 
datıtmııtır. 

edffecekıtr. 

Yardımı detam 

Knylller; hDlu\meılmlala 

u11tllA• yardım kolondan H 

keadllerl•I koruma11ad1D ook 
mlaaen.r lkalmıtlardar. 

Alaşehir' de 
Spor Temasları 

Alııehlr, (ôael) - Balketl 
takımımı&, bayramdı Salihli'ye 
giderek Alaeehlr 11kımı ile bir 
maç yapmııtar. Blrlacl dene 
O O beraberlikle netlcelenmtıtlr. 
ikinci de"ede Sallbll twm .. 
Alaeeblr • kılealne a•I n ıık 
bacamlar yıpm•I• biti••....,· 
Fabl gol çıbn•••fbr. .... 
m• mabb I• etle• A-llil~ 
btraberllll .,_..., fabl Wıa 
eoan S.111111 a.kı• ltenber· 
lfll ge•e ıeılı etmlfllr. 01•• 
1 1 ber•Mre bitmltllr. 

Gea~erlmls, Sallbll geDollll 
ye balkı tarafından Nmlmlyetle 

uıarlınmıılardır. 

Beyramın ftçDnca gftıO hıl 

kni ıoy11l yardım kolu tara· 
fındın pehlhan gftr•tlnl ter· 

tip edllmlı ve tını•m•t prlall· 
... ı.r karphı•• ... rdar. s...a 
•tr ... pçtrtllllt " ......... 
glntl• Mlltylm pe•ll••• J•· 
nllmlfllr. 
Alaıehir · Kula: 

S.,r•mıa tllr .. acG ı••I 
K.alı ıakamı ile Ala .... r il· 

kımlara birer mao y•plılu. it•· 
lı tıkımı 1 O -ııtp olda. 
fabl H we1Ue tle iki m••· 
leket geaçll•t tanıttı •• anla· 
rı•d• aamlml laaıbıbıller, JL 
lkıahklar temi• edllat. Allf9Wr 

ıakımı, nH•t iti• Kala'yı •· 
Hl ıdftmlttlr. 

cekler. Çlakl kendi bir tek 
Aıya'anı her ıardıadı çalaıır.. S d 
Jıpooya'da gGttOğl ılyaıa, ,,arı jıponun balaoduAu yerde kea· oya 1 

dl kendine biten bitin bir 
naıyonaltıttlr. Bu ıılya1anın, Almıyanl11r 
Ç Yardıuer cemiyeti de •ar •e 

tn • Jepoa barba ve Şlmoaeekl 
ındla1ma11 dolayıılyle doğduğn mektlr. Soyadı kaaalltlU g&re TOrk 

Eaıranıliıa 2 S S6 ...... dlar 0 Tem otıpbesladlr. ÇGnlı.G bu andlaı ~ nı arın IO,. 181 
• · 

d ... d 1 • 1 

1 
Borsada I .. a. 936 .. ,,h•a• kadar •eacll mı ın ıonra n nupa et el .. r , 

ve bllba1ta Raıya, Jeponya'aın ettirmeleri lbımdır. D.trillye 
Mınçurl lk,yılarıaı ltg•I etme· _______ ... _____ ,I VeUletlndea Vlltyete g.-lea bir 

ılae meydan 'termemltler •e o~am ıaıışları: fmlrde, kaaa•a göre bitin ... 
oraya kendileri yerleımltlerdlr. Ç. Alaca K.. S. K.. S. 11adaılınn ba ıarllae kadar 
" Siyah .Ejder ,. nedir? 65 M. j . Taran. 13 '15 16 25 toyHlın•• alt.• klılklulae 

11 Siyah Ejder., Toyımının 62 8. Alınyıh 12 25 12 50 tetell ettirmeleri, ekti laklllrde 
Genyo .. adla cemiyetinden çık· 5 8. Alyod 15 25 15 25 etuyı ~tanlacaklan WWI· 
mıdır. Banan ıefl de Toyı 122 Ba-akl •bt ıtlmtıdr. 
mının ıalebelerlnden olap bu. '96790 DeakO yekta V. U. Meclİ&İ 
gtln lbtlyarlımıı balanın Rlyohe 496912 Umnm .. 
Uıldadar. lncir .a11,ları: 

Birkaç yıldanbert bu cemi Ç. Alaca &. S. K. S. 
yet genç ıubıylar ıraıında ken· 171 N. A. Baydar 7 50 11 
dlılne birçok aıa bulmnıtar. Zahit'• ıt11ı,ları: 
Banlar, it g6r0rler. Japon •• Ç. Ond K. S. K. S. 
kanonuna g6re, her japoaan 205 Toa bDid•y 6 25 7 '16 
dotrudan doıraya imparatora 865' Buicl.aY 6 25 7 75 

110 Nohut 6 50 6 75 mlracaıua balaamıyı hıkkı 
•ardır. Fakat eeklllere •yg• 400 P. çeklrdtk 2 76 2 75 
g6ttere• japoaların aayclıkları 150 8 pacattk 4 l 50 41 50 
uealler öyledir kt, bo ualar 695 K.llo pılı. 520 690 

.. DoAra.. uıul6 benlm1eml1ler· 1 Nftbetçi Eczaneler 1 
dlr. To11ma H Uılda tarafın· ~ ~ 
dan tnalye edilen bo "le,. Ba alk .. m K.emeraltanda Hl 
politlk.1& hakla hlklmler arı · iti, Glaelyahdı GG•elyah, Tll· 
ıına giren bakaal1rlı tahılyet · ktllkte Faik, Etref,,...U Bt 
lerla; ılyual bir tekilde .. Kar· refpaf8 ecaıaelerl •ttktır. 

Yed.tk azalar geliyor 
YttaJet u ... ı Mecllıl yuıa 

aaat t • de Vlltyet •loaaadl 
teplaHcaıkter. Din teplıu• 
VHtyet l•bnımetlal kAlk 

bey'etl l•bn•me Ye •llal•· 
••m• lserlade ıo •ıt kaar 
tedklkle ••fltll olmatt•· lıdfa 
etmlt olu Umaml llecılla ••· 
hta.. gefeCM'k y•ek ...aın 
din Vlltyettea telgraf tekllmlt 
•e yınakl ıoplantayı yeti .. •· 
lerl blldlrllmltllr. 

Umaml mealle -1aıı ... • 
latlfa ede• llılcle Dlrlk'I• ,.. 
ılae ..Oke•mlllertlen Sabin 
Y aau plecektlr. 
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14 ... rans'da Askeri 
Hazırlıklar .• 

Lokarnocular BugünLondra'da Topla ıyorl~ 
,.,o 

kıırno devleılerl 
•• •.-ı· ------- fıa6tQrafi l ci 'ay/ adq -

'M eç'dc bhnaye kıtaları top 
Jaomıf n erktı.nı hıarblye de 
~ho'de tee&atle etmhtlr. 

Gerek yollardan ve gerek 
trenlerle mfttemadlyen piy de, 
topçu knnetlerf, hfloum tack· 
lırı, buı mtldafaa topları gel· 

mektedlr. 
Bu konetler General LG · 

kı'nın emri altındadır. 

Hududun hOtOo mGstıhkem 
noktaları, mftatahkem mevki · 
lerl Cumarteef gecesinden iti · 
b1ren askeri ldırededlr. 23 hO 
eom tankı Nınel'den Forbıha 

geçmlttlr. 

l!'raasa'nın ıark hododondı 

hırb hali htıknm ıftrmektedir. 

---------------~------
1 tal yan' la r Da 
Kat'i Hücuma 
Hazırlanıyorlar. 

- JJap birin'1i aah~fcde - t114fını bir ıradı yGrfttmek lı · Beılla, 11 (A.A) - İyi ha 
Bu haber Parle'te heyecan temektedlr. ber ılın mehef lle ~6re mlllet· 

lınıcaktır. 

Lokarno moıhedeılnl lmn 

oyandırmıı ve bu ıebeble dftn BrGkael, l l (Rıdyo) - Bıı ler cemiyeti konaeylnfn Lon· etmlt devletler konferanıı dı 

akıam 19,30 dı delegelerin ha· vekil M. Vıaıel4İua Parla'tcu dra'dı toplanm11a keyfiyeti 1930 dı deniz konferansının 
rfclye dalreılode ikinci bir fç. avdetinde mecllate nrecf'ğf 111 noktal nuar teıtlllnl logllte toplaamıe oidoğa Sen C ymlı ıa 
tlmı yapmaları mecburiyeti hAeıl hllta sabıraııhklı intizar edil renin idare etmekte olduAonı rayındıı toplanacak, M. Flanden 
olmuıtor. mektedlr ve Almanya ile mftzakerata gl · M. Vaozelınd, ltılya'nlD Londrı 

Ba içtima, çok kıaa ıarmtıı· Pırla 11 (A.A) - Lokarno rltllmesl n111rlyeslol kabul et· ııef iri M. Grandi ve M. Eden 
tOr. ÇGnkQ Eden ıaat 20, 15 te paktının mtımzlııl olan devlet tlrmeğe çılıtıcığanı delil 11yıl · Franea, Belçlkı, ltalya ve Io 
ıyrılmııtır. Bu ikinci içtimadan ler dan aktım ikinci toplantı · mıktıdmr, glltere'yl temıll edeceklerdir. 

ıonra, bir teblfğ neıredllmlt dan ııonra bir tebliğ netrede· Sıllblyettar bir kaynaktan M. Flandeo, Londrı'yı ha 

Te mfbıkerelerln Londra'da de· rek mflzakerata Perıembe gtınil haber ahndığanı göre, İngiltere reket etmiştir. 
v.mına karar verildiği blldlrll· Londrı'dı devam edeceklerini He İtalya Almanyı'ya kartı Londra, 11 (Radyo) - Si· 
mittir. Bu ıebeble oloelar ııoa blldlrmltlerdlr. ıecıt tedbirler ılmmaaını mu· yaei zevat, Bltler'ln Deyll Mey· 

yeteıi konseyi fevka14de olarak Londra 1 l (A.A) - Slyaat bıllf kılacıklıdar. le nrdlğl beyanıtıom ademi 
Londra'dı toplanacaktır. mıbfeller Lokırno pak tanın lb Londrı l l (Radyo) - İngl · tecnflz paktları akdine dair 

Frınaıı. So•yet mlaakını ge· 141Joln deniz paktı Gzerlode Uz kabloeıl Lord Hallfakıı ile olan Juıımma btıyftk ehemmiyet 

Jloce: akisler yapması ihtimalinden M. Eılen'lo Londra'yı muva vnmektedlrler. Çdnkft bu tek 

Yırın Ayın meclisinde Fh•n· korkmaktadırlar. ııelttını mftteaklp hemen top· lif, yedi mart tarihli Alman 

den'tn Londra'dı bolunmaeı muhtırasında bıbsedllmemlı.ı 

baııeblle M. Pol Bonkor tara logiltere Mütereddid Ha- olan Avuaturyı n Çekoelonk· 
landan mtıdafaa edilecektir. yı'yı da t4mll bulunuyor. 

M. Flaoden Pazar gftntı Lon· Lonra, 11 (Radyo) - Ulnı· 

dra'dan döorcekılr. reket Ederse Avrupa •ar ııo•yeteııl genel •ekret~rııg•. 
Londra mOzakere ve içtima· mllletler cemiyeti konıeylnln 

ları baeebile 13 ler lomlteılnln s Ih K ı k 14 mart cumırteııl güna Lon• 
- Başıarafı 1 inci sahifede - içtimalara gelecek haf tayı kıl· 0 U 0 rtarı 3 fil} yaca • drı'da toplanacağmı btıtün mu· 
den önce Dessie yolunu müdı· mıthr. rıhhaııları telgraf la blldlrmletlr. 

faa eden yegAne ordunun mu· Parla, 11 (A.A) - Dıtiılerl F L k p k M •b• 1 Genel eekreter M. Avenol, ransa, o arno a tı ucı ınce o-kavem'4tını kırmak istiyorlar. bakanlığı maıhfeJlerl dfto Pa Almınyı'yı da konseye letlrake 
• 

Bizzat imparator tarafından rie'te Almanya aleyhinde zecri giltere'den Kat'i Karar Istiyecektir.. ve vaziyeti lzıha davet etaafı.ı· 
komanda edilen bu orduda tedbirler tatbiki meı'eleıılolo tir. Konsey, Sen·;Ceyma 111ra· 
muhafaza kıtı'atınıo bobin ka · görftşdld6ğ0nil eöylemektedl:ler. Parlıı l l (Radyo) - Yarın oluodoğuna göre, İo~tltere yında toglınacaktır. 
dar mevcudu da dahlldlr. Fransız ve loglllz noktıl na· (Bogftn) Londrı'dı toplanacak Franea ile Belçlka'y• yardım Parla, 10 (A.A) - Lokarno 

Bir taraftan Hıbee ordueo zarları araıııodıkl baehca ihtt· olan İoglllz, Funıız dıı.ı ha· etmt.kle mftkellef ıfr. Bu sebf'ple devleılerloln Parlı'lekl mftza. 

ılmıle doğru giderken diğer 14fın M. Bltler'ln teklif terinin kınları ile ltalyı ve B .. lçlka logllterenln bu i1Jte çevireceği kerrleri bıkkındı bildirildiğine 
tarafrın da iki koJordoya men kabule ıallh olop olmadığı murıhh11l1rının önemli karar· ro!, çok mOhlmdlr. Bftyftk Brf. göre, et.ise açılır açılmlZ M. 

anp İtalya kolları Aeangl gö mes'eleetdtr. lar verecekleri tıbmtn olunuyor. tanyı ricali, mOtereddlk dn · Flanden delegeleri ee14mlamıe 
lüoe yaklıemıktadırlar. TakHz loglltMe Almınyaoın hare· Forlokof earayında hazır lak· raoacak olorea Avrupa dorumu ve bo konferıoeın hedef lolo 

nehri ftzerlnde ltalyıo'lar mev· kdlnl tınlb etmemekle bera lar bltmle n her tarafı yeni çok tehlikeli bir şekli alıcrktır. ooklal nazar teati etmek u 
il 1 1 hkl f 1 b telefonlar konmoetor. F d ı t ı b L M z er n tı m etm ~ er Vtı ft. ber mOzakerelere baelınmaaına ransaz ıe IJ er aııı.anı . içinde bulunulan vaziyeti tayin 
" hl t 1 l l Slya!lal mebef ilde rhayet Fi d 1 il d L , tun oe r geç ter n tutmoı taraftardır. Frıoea lae, Alman · ------------- ao en, ' og tere en aıt f ve eylemek oldoğooo blldlrmletlr. 
)ardır. İtalyanların Göıj11n neh· Jarıo, Reni derhal tabliye et· s ) ıerl tedbirler lstlyf'crktir. Zira Milletler cemiyeti lrnn!eylnin 
rloe doğru ilerlemek istedikleri melerlol ısrarlı lııtemekte ıkııl ovyet er Lokarno pıktımn birinci mad toplaotıaıodan evvel hiçbir ka· 
blldlrlllyor. taktirde mOzakerelere yınaımı· deıl bono istilzam rder. A)·nl rar ahnmıyacakhr. Muhtelif 

Royter •j•n&1oın ltalyan şl· yacağana bildirmektedir. Almanya'ya karşı maddeye göre, uluıılır korumu· delegeler noktıl nuarlarını 
mal ordalırı neznlndekl mu· İtalya, kooferanetı mtışahtd Zecri tedbirler na derhal malumat verilmek lzeh eylemlılerdlr. 
bıblrl blldlrlyor: rota oynımıklı lktffa edecek Jbımdır. Bono, gerek Franııı Londra, 10 (A.A) - Gaze· 

Don bftUin cephede karıdan ve ..\lmınya aleyhine zecri ted· Konmasını İstiyorlar. •e gerek Belçika yıpmıelar ve telerlo P1rlate toplanın Lokar· 
ve havadan taarruz devam et· Londra, 11 (Radyo) - Dı• Almınyı'yı tlktyet etmlılerdlr. oo devletlerinin konferans1na birlere lı.ıtlrak etmlyecektlr. w 

mittir. Bana reıımen blldlrll F laleri bıekanhıtı mahfellerl, İo · Fransız ıııyıııalları, Almanya dıir aldığı malumata göre, ranu, Lokırno .P•ktanın yır· .. ıı; 
dl~lne aôı~, bı•komındanlık l atltere ile lakındlnn devletleri mea'eleıılode Ioglltere ile Fren konferanıta heoflı hl,.bir ka e e .. talmaeını ve tılya • Hıbet lh· o " 
harbı sQrıtle ııon zafere var· hariç olmak 6zere milletler 111'!1 mattehld bolmazea, oloılu rar verllmemletlr. Maamaffh 

mık niyetindedir. İtalyan or· Dört İtalyan nçığı Gondar cemiyeti ızaılarındın mftteeekldl korumonun barıtı kurtaramıyı · Franııız ve loglllz murahhas· 
daeu hali beklki bir muharebe vllAyetlndekl lfak köya ile bir blokun Almınyı'yı kartı cağı kanaatini gösteriyorlar. lırı arıııında ihtll4fı ef Ur 

yıpıbllecek yeg4ne ordu olarak Gojjım vll4yetfndekl Hombıt fevkalAde otddetll davranılma· Fraoııızlır, kuvvetli ve mevcod mevcod olduğa anlaeılmaktıdır. 
teltk.kl ettiği NegOı'Go ordu· kl\yQnft bombayı totmotlardır. ııını lıtemelerlnden endloe et· muahedelere &adık bulunduk· Royter Ajıneıoın . öğrendi· 
ıunı kırıı kat'i muharebeyi Ölenlerin adedi heotız betli mektedlrler. tarından eakunetle ahvali taklb ğlne göre, bn ihtilafı ef kAr 

Sovyet noktal nazarının ltıl· dl l nreblleceğlnl Clmld etmektedir. değildir. Adls· Abıba don bir e yor ar. bllbıasa eondan ileri gelmek· 
yı'yı kare• olduğu gibi, Alman· S I h 

Bauırı bölgelerde ileri hare· kaç ltılyın tıyyareıılnln yak· 1• a" SIZ tedlr: 
yayı kartı da zecri tedbirler 

keti temizleme hareketiyle yol lıttı~ı blldlrllmeel Qzerlne bir Fransızlar Almanya ile mft · 
tıtblldoi fatlyen kftçftk antant e· h. . 

fntaatınıo imUn verdiği ıftrı•le panik daha geçirmiş ve şehri ır şe ırı zekere etmlyeceklerlol bildir· 
noktal nazarını benzediği an· 

yapılmaktadır. Pazar güntı bom boşaltmıetır. bombardıman ettiler mlı.ıler, loglllzler lıe mOzeke~ 
lıeılmaktıdır. 

bardımına fıealı •ertlmeıtnden Bunoolı beraber bu tıyyı· rede bulunulmasını istemle 

R N • b Parlıı 11 (Radyo) - ltılyın 
maksat mllletle-r cemiyeti tek relerin Adlıı Ababı'yı 60 kilo· 38 8SJ U kaynaklarından verilen haber· lerdir. 

llf inin İtalyanlar taraf1Ddan metre kadar cenohondı iki kO I f l lere gl\re, 12 ltalyan tayyaresi Evenfng Standart gazeteııl de 
L b 1 d ta yan papaz arını •• O e lldlğl yirmi dört saat ya bombardıman ettikten ııonra bogGn Debremarko kaaabHını kooferınııtan sonra mevcod in· 
hk iaaıla ile gösterilmektedir. elmıle doğru dOodftklerl anlı· kovdu. bombardıman etmlılerdlr. Bom· tlbıın Fransa ile loglltere ıra· 
Fakat faaliyet ondan ıonra t~k· tılmıktıdır. Clbotl 11 (Radyo) - Raıı bırdımın eonuconda elli kiti 11Dd1 artık blreey yapmığa im 
rar bıolamıe ve devam etmek· Aemara 11 (Radyo) - Doz· Nıılbo, Dlredavadan gelen yaralanmıı ve kasabanm dörtte k4n kalmadığı merkr,zfnde ol · 

tedlr. yık Maro ve Dozyık Teııkao · İtalyan mlıyonerlerlnl Harara QçQ barıb ılmoe, mncud ki· doğana haber vermektedir. 
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KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-18-
Eğer f lncanır:na çayı mnvaf· 

fıkiyetle dOkemezııen, Smolul· 

de ıana hiçbir tey ôğretmedlk· 

lerlne hClkmedece~lm. 
Dedi, davet beklemeden Alek· 

ıandr kanepelerden blrlelne yer· 
letll ve Katyı'yı keodlalne doğ· 

ro çekerek : 

- Kıtyı... Dedi. Sanı ve· 
rllecek bOyGk bir haberim nr. 

- SOyleylnlz. 

- Mevcılmln ilk baloıunda 

sarayı takdim edllmekllğlne 

klrır verdim. 

Eyvah.. Ne can ııkıcı 

hal.. Orada ne yapacığım aan· 

ki? Fazlı bir reveranııa lhtlya· 
cımz aıı nrda. Sanki? Borada, 
böyle daha iyi de~ll miyiz? 

imparator gOldfl : 

- Fakat ... Roıyı'da tam ftç 
mllyon genç kız var ki af nlo 

yerinde olmık için can vetlr· 

ler. Sıreya bir sene evel tık· 

dlm edilmek.. Ne mazh1rlyet 
tir. Dedi. 

Kıtya : 

- Fakat •. Ben henOı et· 

lenmek f ikrJnde değilim! Dedi. 

Ç11: 

- Fakat aanı evlenmekten 

bahıeden kim? Diye cevap ver· 

dl. Ve Çarın yaza birden bo· 

ruetu. 
· Kıtyı: 

- Bak· Dedi. Saraya tık · 
dim edilmek, ıar.aydı arzı en· 

dım etmek ne demektir, her· 

kea blllr. Tıpkı pazar• götO 
rftlmüt ineklere benzemek de 

mektir. Yokeı beni ııatmık mı 

letlyorııuo? Kime 111tıcakıııoıı, 
öğreneblllr miyim? 

- Sue .. Sen adeıA delisin! 
Seni aarayı, benimle birlikte 

eve gelmeklt~lo, beolru de bil 
mukabele ıeol Çayı davet et· 
mekllğlm için takdim edece 

ğlm . Ve .. 
Sözftnft yarıda bınlarık 

y~rden kılkta, pencereye do~ru 

ilerledi. 

K•tyı hayretle : 

- Ne oldunuz? Diye eordo. 

Pek ziyade earırdıoız, yokııa 
ılzl ııktım mı? 

Ve, Çarın cevabını bile bek 

lemed"n gGzel bir Mazorka 
terennftme baeladı : 

- Bakınız! Dedi. Kıtyı 81· 

ray aalonlarında, saray balo· 
ıundı Mazorka oynıyor. Kü 

çftk: kopeği Tıgoru dı, lmparı 

tor kendisi ile danı edemedi 
ğlne göre, kavılyı olarak be 
rıber getiriyor! , 

- fı'ıkat.. Seninle dans et 

miyeceğlmi aaoa kim söyledi? 
- İmkAoııızdır da.. Sizin 

haemet 1'e mevkllnlz, sizi taht 

tın ayırmaz! Herkeıı ayakta 
lk~n ılz otoracııks1Dız ve ben· 

de lhtlyatrn benber getlrdiAlm 

ve Mazorka öğrettiğim köpe· 

ğlmle.. Maamı.flh bakınız .. 
Çılgan kız, köpeği iki ôn 

ıyığındın tuttu ve ııalonda kı · 

eırgayı tutolmuı bhıey gibi 

döndOrmeğe batlıdı. 

- Kıtyı... Biraz daha bık 
tlnaıı ol, benı da biraz acı! 

- Si.,e acımak mı? Ne fçlo? 
100 milyon Rus ııayeelnde her 

f ıtedl~loizl yapabiliyorsunuz, 

ben de ancak Tagor ile lııtedl · 

ğlml yapıblllyorom! Alayları · 

nız, harp ııef loelerlntz, topla. 
rınız, ear1ylarınız, at ve ıra · 

balar1n111, köpekleriniz var .. 

Kf'ndlnlz de güzelsiniz ve se 

vlmlMol:r.. Sarayın lıütüo ka 
dınları, hatta Smoiol'rıin btıtftn 

kızları elze &,aktırlarl. 

- Fakat Katya.. Bunların 
hiçbirinin kıymeti yoktur ve 

bedbıbiım! 
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l\1. Hitler'in Deyli pehlivan 
Meyl'e Beyanatı. G.. . 
-Baıtarafı ı~i say fada - U reşı. 

tarafındın teklif edilen ademi 15 Mart 986 J•Har gtlnll 
tecnGz pıkıları ekdlnlo alt K.1rbğac'1D Bakır köyftnde bir 
kıd1r dnletler arıııada doğru . hıyır hl lçlo bOyOk gGree mtl· 
dan dogruy• göraımeler yolu ııbakalerı yapılacıklır. lkrıml · 
ile en mtlelllr bir ıarette mi· yelerl ıpAulıdır. icap edene 
llkere edllebllect.tl merkezin· Ye IGıum gör61aree lıtlrak ede 
dedir. cek pehlhınlarıa gtlreıtekl de· 

Bir taraf t.a Almanya •e dl· 
~er tınf tan Fnn• Belçika n 
belki d,. Bollındı ar11ındakl 
emniyet paktlerı ile .. man al· 
hoı ıhnmaıı Jtsımgelea dn· 
letlerla enel emirde mee'eleyl 
~elecekte kef H dewletlerle mtl 
••kere etmeleri bf.lkl de fi · 

Y•aı trıa olur. Bununla ben· 
her Almınyı dlAer bir devletin 
1De1elt Jaglltere'nla mıll tek· 
liflerle dtlrGıt mulH111ıt ro 
lClnQ yapm11ıad1D memnun kı 
lıcıktar. 

M. Bitler cum1rteıl gtlntl 
Y•phgı teklifler bıkkındı de 
llllıtlr ki : 

Bu teklif ler için bir mtlbleı 
leıbhlae btçblr eebep yoktur. 
Bannnla ber1ber bu teklifler 
de enelkller gibi reddedilir •e 
>•had DHerı ltlbare ıhnmez111 
Almıa bGk6meıl A nupı 'yı 
feol tekliflerle 11kmıyacı .. tır. 

M. Bhler caaaarıeel gflakl 
nııaıkaadıkl muhtelif dellllerlnl 
tekrar etmlıtlr. wud Briç M. 
Bitlerle mtlltktıı hıkk1adı : 

·'Bende, kendldaln yaptagı 
teyl ldameye ıameımlı olclala 
kıaııtlal btııl etmlıtlr.,, de· 
mektedlr. 

Loadra 11 (A.A) - Deylt 
Meyi gıaeteel M. Bltler'la Nil 
beyınahnı aeıretmektedfr. M. 
Bitler bo be11nıtındı Alman 
1• '••• A •aıturyı Ye Cekoalo 
•akya ile ıdeml lecıa"ftlı .. d. 
lıımıları •kdlae baaır balan 
dotnau .,. lnglltere'•ln ıuaı
ıuta ile b«ırltlrll prallk. tek 
lif lerl tebılakle bbal edece 
~al ıGylea.le; 

- Almıay• Rbln bôlgeelade 
nlıbeıılı tıhıldıt yapmık niye. 
tinde df'Alldlr. Kırııhkb olmak 
turellle yeniden bir gıyrl •• 
kerl mıatıkt teelılal de tn•lb 
edecektir. 

De mittir. 

7.ak Şarkta 
Tehlike Var. 
- Baııaraffi birinci aolıifede _ 

RulJı, jıponyaaın barba ba 
••tlaadıtıaı arhk tımım'"n 
tQıfadl · So r. J•poalırtn Maaçarl 
it •Jet badottana yıphğı ın 

111" 1 bayık bir lıtlcel g~ıe 
Çerpmıktadır. 

Bıtıa ba btdlıeler U11k 
hr~a k b ' nı Y• ıa lr barbı g&ter. 

ektedir. RalJa bir tınflaa 
Aıyad . 
Al ı J•poalarıa, A•rapa'dı 
b •ınlarıa letllt hareketlerine 
•ıırlaadı•lınaı gGrmekıedlr. 

h ~ıht So9yeı Raeyı orduları 
b:r ••al CMıplaedea Ye bf'rbaagt 

r aıakıaılı Raıyı topr•ldı 
'

10
• •uk ı ua ge er.ek taarraıltrı 

IOtrbam 11 et ıce f'lmeıe •e ••b 
~ele kadirdir. 

1••1r 1 bl ı a llrlar ba1mld1t. ,., .... : 
1 laçak lıplrto nakll•de kal
a111ldı~ıadaa ·mı de '•it I • 11 re olanı 

dt L •mir llmın itleri genel 
reaı&rlı•a 

1 e ler11aeelade ba 
....... iki 

P• .. rh•ı motör tle tekneleri 
an.ah ı llblıcı•ur. Bedeli 

l1D111eal l 65 1 
raıı 11 tem aıt pı 
1 3 9u6.6S liradır. ltteklllerla 

• • •l 11•6 
tnftdGrlft 

1 
ıaıt l 5 le bat 

••I 1 ~ lllftaıt .. kı lloml•yoaı ., .... f'fl •) 
> 10 12 1' r,sa 

recelr.rl gôı öntlade tuıalank 

bu ikramiyeler arttmlıblllr. 
Keadlıln• gl•enen TClrk genç· 
lerlnln kanr ilerini denemek 
Gsere mezkılr ıtınde meydandı 
bnlunmal.rı lbımd1r. Şimdiden 

Maltylm, Karı Alt, Teldrdı~h 
Btlseyln, Manlealı Rlfat •e 
Knkağaçh Baı•n gibi Clnlo 
peblhınl1rın gtlreelere leılrakl 

lemin edllmlıtlr. OOree hakemi 
Kartderell Mehmet pebllvandır. 

Baıı 75, bıeallını 50, ha 
ytlk orııyı 35, ortaya 25, btl 
y6k desteye 15, deıteye 10 
llrıdır. 

Diğer pebllvanlar1 da mGnı 
stp ikramiyeler nrllecektlr. 

lımlr 2 tacı le. M. dao: 
Maıabbın Ye fatma •edJde 

ala emlik Ye eytam bankaıın · 
den ôdGaç ıldıtı pınyı mub 
bil bıakayı ipotek e11edl~I 
lamlrde tll\lllk bıtunlye mı 
hılleelacle nım11gtb cıddeelada 

8 no. ıajh Ye ktpııı ıyrı olın 
•it lmraa girilince bir ıofa 
ıablı bir dolap Gç oda n ikin· 
el kata çıkılan merdiven ıltıa · 
dı kömGrlGk n Hlo tlfafında 
maıbak Ye heli arkada genle 
bir bahçede hHaa, bir lalam 
ba, •lıçlar •e nlbıyette bir 
odı Hrdar. ikinci kalı çıkı 
lanca ıatdı gaıalb111e, beli H · 
layı dogra yemek odııı Ye aı 
ıaade tırıça olap ba katın bir 
de aofa dört od111 mevcut ve 
ftçGnca kıttı ıynl teşkllltı ha 
YI Ye tki kat ata•ndı merdi · 
Yea ortuıada bir deapeaç •e 
llllade taadık odı• Yardır. 
En mauuıı 8 ao. tıjh dtlk· 
kinla birlikte 8000 lira kıy 
metli olan Ye geçen eeaekl ııı 

lifi 2280 110. la kınanı le•· 
I ikan geri bırıkddığı hıl.Je 
birinci eeae ııkıltl maı11en 
udeılnde ödenmedlilnden ba 
htlklm ortıdta kalkarak 
mu dGkkla nla yeniden 
aaCllklyeıl açık ırhrma ıa 
reılyle Ye 84t numarala emllk 
Ye eytam bank111 kanana ma 
clblace bir defaya mıheaı ol· 
mık .. rtlle ırıırm111 16 4·9.!6 
perıembe gflaa ı11t 1 l de icra 
dalremlı içinde yap.lmık Gzere 

30 gtln maddetle .. talağa ko. 
nalda. Bo arıırnaa aetlceelnde 
ııtat bedeli her ne olar.. ol. 
ıua borcun Gdt'nme1I ıarlbl 

2280 namınla kanonun merl· 
yete girdiği tarihten ıonrayı 
mt111dlf olm111 b11ablle luyme 
tine bakılmıy1rık ençok .,11. 
raaıa tlaerlae lbıleal yıpala· 
eekllr. Sıtıı 84' namerah em 
ilk Ye eytam buak111 kanana 
b6klmlertne gGre J•pılıcatın 
dın ikinci artırma yoktur. S.taı 
petla pırı ile olup maııeddea 
yalaıa ytlade lktbaçak delliliye 
mıerafı ahaar. ipotek .. bibi 
alıcakt.larlı diğer ıltkadarların 
Ye trılfık bıklu ıablplerlnln 
gayri menkul laerladekl bık· 
lanaı baıaılle fılı Te maerıfı 
datr olın lddlılarıaı lıba Uta 
tarihinden itibaren yirmi gtla 
içinde nrakı maıbhelerile bir 
llkıe 91emullyetlmlse blldlrnae 
lerl tcabeder Ak.ti hılde hıkları 
tapu ılclllace mıhlm olmadıkça 
pay laımadın hariç h1arlar. 4 4. 
936 ttrlblnden itibaren 11rtname 
herkeee ıçıktar. Talip olaalıun 
ylıde Jedlbaçak temlaıt ıkçaıı 
Hya mllll bir btnka itibar 
mektrıba Te 34 :j088 dOIJ8 DU 

marutleı 2 inci lcrı memurla 
• 0 • 1 mGrac111tlar1 illa ol onar . 

H lı No 464 

Devlet Demiryollarındaıı: 
At1ğıda y11ıla gayri menkuller 25,3,936 çareımba g6o6 1111 

15 te bmlr Alaancakta 8 inci tıletme bln111nda pıHrhk ıoreılle 
ayra ayrı birer !ene tçln kiraya verilecektir. 

lnekltlerln aıağıdılt miktarda munkktt teminat vermeleri 
•e lıe glrmeğe bauni mınlled bulunmadıJını dılr beyınname 
lerle komlıyona btz11t veyı tıhrlrea marıca1tlan lbımdır. Şart 
nameler Al11Dcıkıa komlıyondı .e Serıyköy lııaıyon y11ıhıue· 
ılnden par11ıa ahnar. 

Mnktl Cinsi Muukkll 

SanykGy lıı11yonandı 
8 hırltı No. la blnı 
içinde. 

Bir antre 

Mubamoıen ıen•' 

ilk klrı bedeli 
L. lı:. 

30.00 

teminat 
L. k. 
2.25 

ve iki oda 
yaaıhane. 

8ucı lıtııyonundı Bate n 

ônGnekl bahçe. 
150.00 

12 18 
11.25 

(626) 

16 Mıuı 936 dı mOıabıka ile 18-28 yıı ırıııadıkl Ort• 
mektep mezunlarından 50 hareket ıtlr.lrdl ıhaıcıkur. lmtlhındı 
m6sHf derecede k11ınaal1rdın Ltıe meaanlıu ve ecnebi llıanı 
bilenler tercih olunur. Askerliğini yıpınlar terblı teıkereet •e 
11kerllk yaeındıkller de eubenla reımf nılk11,oı göıtereceklerdlr. 
Talipler bir iıtlda ile Ank1ra'dı amumf mGdarlGğe ve İııaabal, 
lımlr, Adaaa, Kıyıerl'de leletme mDfettlollklerlne ve Madaoyı'da 
lıleıme Amirliğine mGraca1tlı mektep dlplom111, alfaı c61danı1 
ııkerllk nılkaııoıa lııt11yon mGd6rltlklerlnce reıml maharle 
maeaddak birer ıureılni •e polis nyı heledlyeden bir bGıatlbıl 
llmGbıberlal lıtldılarını lef fedeceklerdlr. 

lmılb1Dlar Aaklra Ye lıletrne merkealerlnde yıpılarık h111· 
nanları tlmdlllk 40 llrt 6cret nrllecek •e H11lr1ndı 57 ltreyı 
çıkarılıcakhr. Tıllplerln imtlbın yerlerine gidip gelmeleri par1111 
temin ohınıcıktar. 508 10 12 

inhisarlar toıno fabrikası modor
loğnnden: 

Fabrikamı& içinde mncud leçl .e lıyarlar loklnt11ının bir 
senelik lıletmeılae iıtekll olıolarıD Marııa 24 laca Hh gaaa 
Hıt 14 de yıpılıetk mtlaakaeada mucud bolanmalan Ye tartları 
görmek 6ıere yabrıdalı:I tarihe bdır fabrikamı& mldlrUltilne 
mtlracaıtları Uta olunur. 684 12 15 

lzmir Vakıf Jar direktörl OğOndeo: 
Bornna'dı Htheyln lea camit mCleıalnllgl ıçıkhr. Tıllp oları · 

lara Martan 27 inci cama cana V•kıf Jar dlrektörlilğlne mOra· 
caıtları ilin olunur 625 

Milli EmlAk MGdftrlOğOndea: 
~. Un 
21 Birinci kordon bıhkbın11 •ltıada 3 eakl No. h dakk•a 100 
23 K.ırantlnı Yapar lılı:eleel 50 
2t KGprtl npar iıkeleel 25 
Yukandı yıS1b em•alln bir ıeaeUk lcarlarını bıddl ltylk tı· 

llp sahur etmedlgladea 10 gtla maddetle a .. tılma•aa karar 
nrllmlttlr. 

Ahcllarıa 19,3,936 pertembe gtlntl 111t 14 te Milli Emltk 
mGdDrlyetloe mGnca1tlır1. 622 

lamlı 1 inci le M. dan: 
Hııbly~. lbı•nlye, ferldenln 

emltk •e eytam bınka11ndın 
Gd~aç ıldıgı parayı mukabil 
bankayı ipotek eylediği lımlrde 
trpeclk mabılleıılnln .armell 
aokağıadı 77 ao. la (ııj 65) 
e•e bpıdıa girilince bir ko 
rtdor, -.gında bir odı arbııa· 
dı bel& •e tııhk 6sı btlı 
dön odı •arclar. 800 Ura kı1 
metinde ol1n Te geçen eenekl 
••htı 2280 ao. la kınanı ıe•· 
f ikan geri b1rakıldtgı bılde 
birinci ıeue l•keltl 111oıyyea 
Hdeılade GdenmedlAlnden ba 
b6kClm ortadan kalkartk ba 
nla yeniden 111Glklyetl •çık 
artırmı ıureılle •e 8' 4 noma · 
rat. emlak •e eyıım bınkalı 
kanonu mucibince bir defaya 
mahaoı olmık ıartlle art1rma1ı 
14·4 1936 Sılı gtlntl 1111 ıı 

de fere dılremlı içinde yıpıl 
mak lsere 80 gaa mtlddtıtle 
ntahğı konuldu. Bu ırtarme 

netlceılnde 11111 bedeli her ae . 
oluuı olsan borcaa ôdeameel 
ıarlbl 2~80 namarah kaauaaa 
merlyeıe «lrdlğl tarihten ıon 

rayı m611dlf olm111 bueblle 
luymeılne bılulmı11nk ençok 
artar•oıo Gıerloe lbaleıl y.pı 
lacaktar. Sı1ı1 844 numaralı 
emlak ve eytım bınkaeı kano 
na hakamıerlne gGre yapılı 
cıgındaa ikinci arlırmı yoklar. 
Sıhı peela parı ile olup mGı 
teridea yahua lklbuçuk delli 
liyt1 DIHrafı •lıaır . ipotek • · 
bibi alıcıkhlarlı df~n ıl•ka 

darların n lrılfak hakkı ... 
blplerlala g11rl menkul ase 
rtndekl haklarını baıaalyle fala 
Ya mıenfı dair olıa lddleluı · 
nı lıbo lltn tarlbladen llibırea 
yirmi gGn içinde enıkı mtll· 
bhelerlle birlikte memuriyeti 
mise blldlrmelul leıbeder. Ak
ıl bılde hakları tapa ılcllloce 
11bh olmadıkça peylaımıdıa 

bırlç kahrlar. 2 4 1936 tarl· 
binden itibaren ıartnıme her• 
kete ıçıkt1r. Tallp olınlann 
yGıde yedlbucok ıemlaıı ık· 
çaıı nya mlllf bir banka hl 
bır mektubu •e 34 2791 doıyı 
nomarıılle 1 inci icra memur· 
laguna mGrıcaatları llh olunur. 

H. fı. No. 423 

lımlr ikinci hukuk mıbke 
meıladen: 

lamlr Metruk mallar mDdG 
rlyetl tarafındın ıepeclkte 11 
luılır ıobğında 46 11yıh nde 
•e ıynl ııokekta 4.6 No. la dak· 
kin Şıjlll ŞGkrl aleyhine açı · 

lın lıbllye dı•11ıaın bıdeaakıı 
teblll edilmek belle gOaderllen 
daTellye nHbıı bHA tebllj 
iade «ıdllmeıl QıerlDe daHCI 
veklllata lııe~le bu bı'ıdıkl 
tebligatın Utoen lcr11ıaı H 

mubıkemeılala 23·3 986 P11ar· 
teıl gGntlne bırakılmıı oldu· 
ğandaa o gCla 111t 10 ıırala 
rıada a11leıen •eyı nktleıeo 

ŞGkrG'ntla hasır buluam11ı 

ıkıl halde ale1hlade gıyıp ka 
rara ittlber. edllecegl H. U. M. 
K. un tebllgıt fııhna tedlkan 
ıeb'I• makamını kaim olmak 
Gır.re keyftyet llta olDnar 633 

Sabunları 
o Mı D Lok 
fabrf kalıDln 8 

SABUNLARI) dayanıklı, kollanııh H 

bll eıılıdlr. Der yerden arayınıs. 
Toptan ve perakende ıaıı~ yeri 

flmid tabrikası 
Teldon 304.i 

lzmir komutanlığı 8&L al. komisyonu ilAaları 
Mıt. Mv. 111t. al ko. rlyııetlnden: 
ı - Hepelae blellen eder •llmıe bin llra olın bir mllJO• 

tıae muhtelif renkte makara klpah 11rf lı ekılltmeye 

2 
3 

konmuıtar. 

lbıleel 16 mırı 936 puartell gtla6 uıt onblrdedlr. ' . . 
4 
5 

f lk lnıaç pınıı 4250 llndır. 
Ş1rtnımeıl 300 kurafl M. M. Y. 11. ıl. ko. dın nrlllr. 
Ekllltmeye gtrrcekler ilk inanç p1r111 mektup veya mak· 
boalarlle kananua iki Ye 3 GncG maddelerinde y1S1ll 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını lhıle .. aılndea 
bir ıaat enel M. M. Y. 11tın alma komlıyonanı Yer· 

melerl. 29 12 27 l 3 

Mıı. M•. Sıt . Al. Komlıyonondın: 
1 Konyı nakliye tıbara hayHD b11tanealaln ocıklarıaıa 

ııdlll ıçık eketlımeye konalmaıtor. 

2 NıkUye tıbaranun OC9ğı 300 erlik topca ıabora•a• 
ocağı 300 erlik bıJHD huıaaetlaln oceğı 100 erlik 
olarak ıyrı ayrı tadil edilecektir. Ba birliklerin mal· 
bıhlarıadı ıyrı ayrı kendi ikamet ettikleri mıbıllertt.uı. 

3 - Iıbu birliklerin ııdll edilecek yemek ocaklarını alt afn 
ıyrı ıuıname:erl yıpılmıtlır. lıba ıartaameler ko•J• 
kor ıatın ılmı komlıyonnnda H lımlrde Mıt. M•. S.ı. 
Al. Komlıyonlıundıdır. Talipler prtnamelorl komlıyoa• 
da oku1ablllrler. 

4 - Bu ocaklardıa 300 ere mıhlaı olıolardıa beberlala 
ıaıarı 640 lln olup her birinin ayr1 ayr1 •nnkbt 
temlaııı 48 liradır. 100 ere ma!l1111 ole••• ••••
tatarı 820 llrı olup matakkat temlaeb 2' lln•r. 

5 Ekılltme 24·3·936 .. 11 gaaı ••I 10 ela ko•J• kor .. 
ha ılmı koml11onaadı yıpılacaktar. 

6 Iıteklllerln maıyyen gla ye uaue her blrtne alt aJft 
ıyrı teminat mektup nyı ma•baaa lle konyadı balan• 
malın. 4 12 17 21 568 

Lise ve Orta Okullar Satın Alma 
Komisvonundan: 

,/ 

Ciaııl Mlkıarı Fi.al l'aıarı Matekkat . ...... 
Kant Kaıat Kant 

y ınm teri velik 276 kilo ss 9626 727 

Yama11k çelik 366 .. 27 9586 ,,. 
.. çelik (Lamı) 80 .. ss 2800 il O 

El kalem çelltl 50 .. 35 1750 ıss 

Styryı baH çellll 25 " 656 168'15 1110 

Armlltroag bıH çellll 10 .. 1200 12000 900 

Freıe koankı S' m. m. l A. 3000 sooo 215 
.. .. 22 m. m . 1 ... 2000 2000 150 
.. .. 26 m. m. 1 .. 2500 2500 188 

.. 10 m. m. 1 .. 1000 1000 75 
c .. ıHlyell 10 m. m. 2 .a 1000 2000 150 

.. kamı olata tçla l tıkım 2100 2100 148 

Tarak çakııı ı •• 6500 6600 '88 

Maayaıo (•lco) 2 •• 6150 li600 938 

88185 6289 
Bölge .. n'ıt okula lbtly•eı lçla yakarıda alceUklerl fMlh oa 

dört kalem lnııım açık ekılhme ıureılle lS,S,986 cama .... 

11at oabeıte kClltGr dlrekıarıogGade toplauoak komll1oau ayn 
ayr• Gaterllecekılr. lııeklller yOsde yedi baoak temlaaı aladan 
ile tayin edilen gtla .e 111ttı komlıyoaa, 11raamelerl ,ermek 
tıılyealer de ber~la Saa'at oktıluaı mtlrecHtları. 27 S 8 11 

örnek köy muhtarlığından: 
Örnek kôylnde yapılıcık kö1 g11laoıaaan 785 llra ketti be· 

delile ekelhmlye konaldutu •e 21 ·Mart· 19:)6 camırtell gl•I 
uıt l 2 de Ôraek kô1a koaığındı tbale1lnla icra edllecell illa 
ve ııllplerln f11lı ıafılltt için K.areıyeka kam•abayhl'•a " Or
oek kôya mahtarh~ıoı mGrac11tları blldlrlllr. 

iz mir vilayeti Defterdarlığından: 
lımlr'de Mea'adlye e1ddeel 86 No. da meylaı•eel K.Ollallda 

K.auno nımıaı 938 yıla lola Al11aa1k ı•ltealade tarbol-• 
ka1ıaç Hrglıl hakkında tetkiki ltlru komlıyoaoaca ltdbu ola 
nıa 2 ·8 · ~ 35 tırlb Ye 612-935 11yıh •ararı lemyiı komllyo 
aaaua J 7 · 12 · 935 ıırlb .e l 3229 [uyıb kınn ile taıtlk edll· 
mittir. Ancak kendlılala Jrılyı'yı gltmlt olup adreılatn maltm 
olmım111 b11eblle bu karar lebllğ edllememlılfr. 

2395 uyıh kaunç nrglıl klaanuaan 86 ıncı mıdcleal de .. 
ı.,ıı ne tebliğ mıbmını kllm olmık Gsere k"'yfly11t ll•a ola· 
nur. 64j 

Milli Emltk mGd6rlGgaaden: 
Kôpra mıbılleelade Rıhrnet ve Klmllplfl ıokaklartada 8, 8 

n 8-1 kapı 6 &ajh Urgtr nln 832 pıydı 8' payı K••ll 0 1 111 

Sald'ln oldotu ıalııılmıı l1e d11 tıpuCI kendi ıdıaa taalkall ya 
pılmıdıtıadea ıl•kaderlır •eyı mClme11tllerl t•rlbteD bir •J ltla 
de lımlr'de .. cmıcı bımım ıohğındı kadutro ko•ll70••• 
mGraCl•I elmtıdlklerl takdirde lıba 84-83.ı pay i61S •Jldl 
yıuaıa 22 inci 

y11ılıcıkhr 

mıddeılnln H. ftkrıaı maetblacıe h8alae aclaaa 
6" 
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ÖKSÜRENLER 
.Mutlaka {OKAMENTOL) öksürük 

~~~~;z:.~~E:lt:iit~·~·. :ı' ·~·· ..... _=·iiiiiı
1

iiı
1

iı'ıiiiiiiıi'iiliiiiiıi'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiıı'ıı 111111iiiiiiiiii~iiii iiiiiiiı 
Y = 1 eui çıkan çifte ispiralli = Yemiş ağaçlatJDID bnceklerdeo ve; kortlardan mlJhtıfaıt1SI 

· ,ekt'rleriai tet' rühe • i\.iniz .. 

~ 
~ 

>el.) 
Q) ve Pilrjen ~•lıab'ın t"U üetiln 

-O bir müshil şekeri olduğunu 
unutmiiyınız. Kuvvetli mile• 
bil istiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Hnplorı)nı maruf ec· 
zouclcrden arasınlar. 

• 
ır 

' -------~--. ... ~-------

METALLUI\1 Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

IJu lrımbular emsallerine rıisbeterı y i'i.:.de 

20 daha az snrj iyaılıdırlar. lJutıu ay :sorum 

da iJdcycccğiniz ilk flltura ifo lwla ycu mılı· 

yacaksmı.z. 

ay 
Elektlrlk, telefon malunıe deposu v~ 

Slemene fabrikaları mOmeeeHI 
Pı•ştemalcılar 77 - 79 Telefon 33B2 

as SIHHA'f 
Balık Yağı 

a a 

o~mo1r ş lb!I lb)·~ s Ü 
ikinci Kordonda Borsa cİ\·urındnki k(mdi binasında 

TELEFON: 2363 

Nort'eçya 'nın lf alis Mo· 
rirıo Balık 'lağıdır. Şer· 

'bet Gibi içilebilir. liri De· 
fa Sılzülmüştiir. -Biricik SatJe Yeri 

6AŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

S [H HAT 

___ .... __ _ 
HertürlO (Banka ve Komisyon) Muaıneleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4-

1\1 
z bire, QzGm, incir, pomuk, yapak, afyon veııalre komlsyooculugo yapılır. Mallar geldi E C Z A N ES İ 

V d U 3 l Şartları: A!ll oy vaddiy~ % 5 
Bır sene vndeh/e % 6 faiz verilir. --------

• 
:Yedi u eGazha esioJ1 

• m) ·· r o e 
KULLANINIZ. 

Adres : etı"o an, 
_ eyoğlu, lstaub111 

ii 1111 il 111!1111ilil111il111111111 il 111111111111111111111111111 il ~11111111111 il il il il il il ~il ııı ~ 
nhısarlar tütün fahr l"" ası ııl' 
lüğünden: 

A - Fabrlkamızdo hemen satalacak.tır. il 
lptol edilmiş kôğıdlar bondrolar, elektlrlkler huve~aJ~I•' 

olşelerl . ldmbo vJdoları muhtelif büyüklukte ten t'ke k01 
f1 

~·f sm. bileği la ş ı vıı eakt biltığl tuşları burç ve lıarç 11111 

çe lik damgnlor gayri u.untnzem kAğıd kmntılara . dllt 
B - Bir eene içinde fabrikamızda çıkhkça tealtuı t t ~ 
Tütün tozu tahta taşı tahta kırıntılnrı ~ski ıeorkr.lr 

kozıtlorı yanık makine yağları . ltff 

Yukarda cine ve mahiyetleri göıterllcn kullanalnJ1Y•11
6 t~ 

ve hurda eoyadao A fı usındakller ihaleyi nıiltr.aklp 
11
, J 

k •' ' ııodıı gl>ateril enler en geç Oc günde bir kıldıralmn • ~ ~ıır· 
artırma eurctll e 28·3 9 :36 tarihinde eaat 15 de eatıl•C11 

J il' 
bt."t İetcklllerfn şıırloamelerl görme k TC muhammeD j)t.tft 

nazaran yftzde 7 ,5 muukkat temlnatlorına yatarınıık 
0
, -

zardan başka bergOo fabrikamız ahm satım koınley000 
racotlara. 3 8 12 J6 064 

"or. Operatör Arif Yort' 
Merkez Hastanesi OperatörO ~ 

µinde eablplerlnc en mOeald eeraltle avans •crUlr. 

~ll~llll=lll=llll~llll~llll=lll=llll~llll~lll=lll=llll~lll~llll~lll=llll~llll~llll~lll~lll~llll~llll~lll~llll~llll~llll~lll-llll_llll_lll_l_ll_llll_llll_lll_llll~llll~ll~ll~lll~ll=--~======~==· 
Huatalımna her gao 15 ·18 e kader ikinci Beyler EOk~~· ~· 
n:"1zayede ealoou kar@snda i8 N lu muııyenrbpııeel? 
rd~r. Telefoq :l:W:3 O 

Ünlvcrehede Doçcnı, 
{Muavin l'rofcaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ''e Diş Dekimi 

1 

1 

Haatalııro bcrgnn 6Alcdcn 
ııonr bıkar. 

f ııikltil caddeci .No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kal 

Telgraf • ı S 1' A N B U L 
Telefon : 49250 

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

Llmlttd 
1 

apuı· centası 
Cf'ndell H nn, Biri net Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

"TRANTIO., vopuru 15 mart 

J..ondra, Hul ve Aovera'ıen gc 

llp tahliyede bulunocak ve 

oyııl z manda Londr ve Bul 

için alccakıır. 

"TBURSO" vapura 22 mert · 
la Llverpool ve Svaneeıdan ge 
Up tebll)ede bulunacak. 

Not: Vurul torlhlerl ve \'a 

por lslmlert Qzerloe de~letkllk 

lerden centa mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Frateıı· Sperco 
\' apur Acen a ı 

ROYAL NEERLANUAIS 
KUMPANYASI 

"ÜRESTES,, voporu 9 mart 
ta gelip 14 muruo ANVERS, 
noTTEROAM, AMSTERDAM 
ve BAMRURG limanları için 

yok ulaeaktır. 
11HERMFS,, vapuru 23 mart 

t11 gelip 28 martta ANVERS, 
ROTTEROAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG Umanları için 

yl'ik alacaktır. 

SVf~NSKA ORlENT LINIEN 
11ERLANU,, motnro l:{ murt 

ıo lıekleomekte olup yıikünQ 

t bllytıden eoore ROTfERDAM 
H A 1\1 BU G, COPENBAGE, 
DANTZIG, GOYNIA, GOT· 
BUHG, OSLO ve ISKANDINAV 

YA llmıoları için yfik alnc.ktır. 
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SERViCE MARITIM HOUMAIN 
"8UGRESTJ , vapuru 12 

morllu gı·llp ayni gilnde KÔS 
1E 'CE, SULI ' A, GAL.\S ve 

Bn YL \ llroanlıırına lıarf'ket 

ed( cektlr. 

"PEI..EŞ,, vapııru 20 murlla 
gelip 2 l nıartto MALTA, M All 
SiYA Vt! BARSELO rg için 

yük alacaktır. 

.. ALBA JULlt\" vnpu.ru l 6 

nlaan gcllp 17 nisan doğru MAL 

TA, MAH il.YA, ve BARCE 
LON A için yftk ve yolcu ka 

bul eder. 

lllmdakt harf'ket farlhlrrlle 

navluolordnk.t dı>~tş\kllklndt"n 

ıcenta mes'uliyf'l kııbul r.lmez. 

Fazlı tafsllAt için ikinci 

Kordon'da T11bmll n Tahliye 
btoası arkasında Fretelll Sperco 

vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tde. 2004 · 2005 · :l663 

V. N. 

W.F.H. V NOER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
"ll ER AKLA,, vapuru }() 

marna bekleniyor, 20 marıo 

kadar Anvn, flouerdnm, Hllm· 
borg \'C Brem«'o lloıaJılsrıno 

yilk ıılocıkt ır. 

"ANGORA,. voporo !l nl 

sııoda bP.k.leıılyor, Aovcre v~ 

Bambor~dııo yük çıkuracaktır. 

AMEHIKAN ExPORT LINES 
Ex CHANGg,. ,·upuru l 9 

murıta lıe kl f'olyor, Bal ı lmor 

tçfu yük r.lacaktır. 

JUBN~TON VAHHEN 
LIN.ES LIVERPOL 

"KENMORE., vapuru 22 
martla bekleulyor, Lherpul ve 
Anversten ynk çıkardıkı11n 

sonra Burgaa, Varna ve Köıı · 

lence için yülc alacaktır. 

Oenizİi vilayeti Sarayköy ınsl ııl 
dürlüğündeıı: 

okôOI 
Keşti Lr.dell 10343 lire 77 korue olau Sarayköy b rfl' 

bodrum blrlocl kat kCırglr ve betonarme iu~aeı kopulı ı• 
elhmeye ILonulmurtur. ,..,,ı 

Görmek ve nlm11k lılenlleo hştf evrakı şartıııınır. 

urldat memurloguoda m~vcuuur. ,ı1c•~ 
Eksiltme l 8 ,3, 9:i6 çaroımba gün O 111111 1 fj re 1~~ ,~,ıı 

Hnlltmeye girmek lçlu letenlleo 2490 eay1lı arıtarlll• ~o<oll 
kanunda yazılı nsaikle yOzde 7 ,fi tan 77 ö llrc 78 btltı 1 

1 
munkket teminat malLhoıa ile veya baoka ıoek111 

14 
d\ 

m ektubunu had 7.arf larm yukarıda yazılı gOode east 
11 

~'' 
dar malmüdQrlüğüode milteşekkll eksiltme konıleY00 [ı~11 

lı~ına mokboz mukabllt vcrllme•l . 1 4 8 12 

1
,. f'idan Merakhlarma Mojde,.ı 

~e ı 
TOrklyc vtı A vrup11'dan getirilmiş en tor(aod11 U ıf ,ı' 

ı damızlıklardao aeılıınmıo ve gayet hlna ile ycılşttrllıtl Ga' ~ 
1 telif clnı ve yaşta mtyYB fidaoları ucuza eıulıkrıt·1e.,ı ,J# 

1 

Te toptan almak latlyenler Kayae fııtasyonu yaoaod~o ~· 
lige, perakende alrnak ve ılparle vermek tetlyeoter ~ 
rakta Batak hanına mftrııeoat etmr.l .. rl llAn olnuur· !11111~ 

~111111111111111111111111111111111~~1 U O ~ 1' O R 11111111111111JIJll1ililil0 ~ ~ Operator Cevat Alp~ · 
~ Merkez Hastanesi Operatör~ "e ı = Aluıaoya'dan avdetle Haetıılarını hcrgOu 111111t 

1 dll~I, = l k r@'sıP =: er•eındo kinci beyler aokoğında bomanı ıı ,dtt· = 43 numaralı moayenehant.ehıde kobul 
3

203 1 
ii 1111111 Telefon: Muayenehanesi 3 .3 15 1111111111111111 l~çl 


