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Sergiler . 
Bundan Sonra Ancak 
Beş Senede Bir Açılacaktır. 

Atatürk, lzmir Şarhayını 
Kabul Etti. 
~~~~--~~~~ 

Knltnrpaı k ınflzeleri için çalışıhyor. Paral\iOI 

kulesi 41 nıeıre yok~eklikıe olacak. 

M. IJit ler, flnı cın tmıkları 

~illere don aL şam Bertin nezdin-
de ikinci bir teşehbtlste bulundu. 

v11 Alman ordu monevrasından Mr intiba,. 

AtaHirk ıınrınd1n ~:aohyı 

köekOnde kabul t dllmlıtlr. Ook· 
tor 6rbçet Uz; Atıtlrk'r la 
mir pınıym H ! kGltlr parktı 

yıpılıcık müe11eıeler bıkkındı 

lıebıt nrmlıılr. Bayık eef h · 
mir lılerioe yıkıa bir allka 
~östnmltlerdlr. K.ftltDr parkta 
yıpılıcık Aıııark denim mi· 
ınl pllnı n tç dGaenl Gaerla
de çılıımak aıere huıuıf bir 
komlıyoa ıetkll edllmfttlr. Ko 
mlıyon; çahtm•A• baılımıııır. 

Almanya 'nın V ersay Ve Lokarno Mııa
hedelerine Tecavüzü Teshit Edildi. 

-~~~~--~-------~~-----
Lokarnocular, Fransa'ya yardım edecekler. Konsey buglln toplanacaktır. Almao'lar, logiliz 

i ci fırkasının lngiltere'nin kendilerine silah çekme ine mani olacağını söyliyorlar. 
l.ond11, J 3 (Radyo) - Bu: içti mı y•pauılet ye Alaaanyı 'ıun 

.. beb LokarDo dnlelleri tara· aan•bedelere ırc .. ıso me1'elr 

Lndan · Almanr• bartç olmak llal mlaakere etmltlerdtr 

M. Flaaden, mlflerek .,, 
blrllk bir aoktal uaaaraa ıe1l · 
alade ıınr eımitllr. Vf'lllrcek 

~urbay Dr. Be'hçeı llz 
Ankara l 3 (ôıt'I) - hmlr 

belecllye relil doktor Behçet 
Uı; enrlkl ıkıam Combor retıl 

Şarb•yın; Sıbhıt •e lçtlmıl 

monenet Vekaleti neadlndekl 
''trbbOılerl Gzerlne Vekll dok· 
tor Rrftk Sıydım, kCUIQr 
p1rkta yapılıeat (S.,hk mft· 
ıeıl)nln Baklalık ı1rafındaa 

yıpıtr1lmııaaı ıöı nrmltılr Ba 
mluıeeenla ıeagla •e fıydab 
olm111 için mDııh11111lar tetld· 
kat yıpmıg• baılımıılardır. 

- Sonu 6 ıncı salıif e<le -

bere · alulolaau koafnıaııa 
Al111aayı'aıa Lokarno Te Ver .. ,a karıı •lteeatla olclata 
letdUt edllmlt1lr. Bo ıuretle 
eaarbald de lbdu oloamuı Te 
ita •ıalyeda letla•lme uArayaa 
1''rıue •• •ıçU.a '1• müuluıf. 
fil •na...eda letMl&I ••a• 
yarda• DMGINdJell.. Hruıl 

mabıannın uıea•ftae aırayan 

Fr•DM we Belçika n mDle 
kel fil olarak lngUtere ıe hal ya 

- Smı11 6 111cı s{ıhifedo 
ltalya-Habeş Harbı 

kald·~· ıalatıl•ıflır. 
lt'nau u UılçUsa bDkumt' t 

ll'rj yarı o Srn c .. ymlt .. ,., IO 

dı toplauıuk ulan u1ur.1. r tı rıı· _______ , ____ _ 
~ rausı:l 

abafiline Göre 
en baairet, Musso· 

• • 
•nı de Taahhlldflne 
' 
adakat g6stermiş! .. 

londra Elçiıi M. Grandı 
l'at1e 13 (R ... ' •clyo) - Fna· 

f lt•I aıı, "'''-IJ•ll•r .. , .. ı mab• 
.~ Ect.• 

•lad D la Rea h•clt1e 

b " geııer.tııı bedHt •e m• 
•rıu , Ldl 

h rle lı:.r11lamaktad AN ar. 
f,q ' •alaaf ile &ite halra'naa 
~ID4rk •diri M. Gr.aclt'ala ...... , .. 
._ b 11 mftırcnla olar.L 
•• olQ • 
111 

Dı•nıDunlyf!t llJ••d.r . , .. , .... . 
Lı ı J• J• karı• ~rl ttıd 

r er hııbtL 
.... k • edtlmlt Te edll 

le ol•uıaa rı•mea M 
.._,....... b . 

••rll.a 
1 

•aı •delere bGrmet 
ı•••I .. -·r• riayet haıaıaad. 
lla 11Jatl bir •niyet lb 

1 
...... llrll•ekıedlr, 

Londra'dan bir görıinı"lş .. 

yeıut koateylnd"n ba yarda •nb Lok1rao mokaıeleml 
• 1• Y•palma ını la&erecekl•rdlr. lmu etmlt olıa dArt deTleı 
Geçen Maatıltereler: marabbuları 1111 11,45 ıe lı 

Loa41n, IS ( ib41p) - a. gllb hariciye ct.lrealnde bir 

Uzlaşma imklıu bentlz lH-
medi, takat vaziyet vahimdir 

M. Uitler'in Cevabı Iogil· 
tere'yi Tatmin Etmedi. -

Resmi 'febliğ 
/,ondra 12 ( 4 .A.) - Lo· 

lwrno devl~ıleri Jı0İıferam1111n 
içtima111du11 sonra fi' resmf 
teblig rıeşrolunnuışıur: 

Ko11fera11sta bulunan ıfotı 
letler mümessilleri ga) ri as• 
keri muıtukanın Alman.' a til 

rafından işgalinin J enay ve 
Lolcarno muohedelaini açıkça 
ihlal ımitini matt~f ikan ita 
rorlQflır m lflı~. 

Londra 13(Radyo) - O.yli 
Telgraf. Bayalt Briıanyo'nın 

Ren meı'eleıinde llluılar "" 
y~ıini t•e l.JOlu:ırno amllaf 

mosuu madajaa edecetini ha 
ber vermelrıHit. 

ltalyanlar Asangi Gölün 
Doğru ilerliyorlar. ------Bir lıalyan tayyaresi dOştO. Beş ltalyan tay· 

yaresi propagandadan sonra kaçabildiler. 
},onn, 13 (A.A) - Royıer 

Ajıaıının barb muhabirleri bll 

diriyor: 
ha1J9D uçak fnllyeıl barlç 

oı .. k laer•, ı'mıl e pbeılnde 
•lalrl Mr dk6•et bo.•ım ılr 
mekte ile de Auajl glUlae 
dotr• bir ltılytn .. ırraaa için 
buırhklar yHıtlımım•tllr. ltal 
yaa 6D mOfrnelerl ti.adiye ki· 
dır biç ltlr •abwemeıe mera• 

Fransız Ve Alman Asker· 
leri Hudud üzerinde! 

~~~-... -----~~-
DOukn nutkun tesiri de fenadır. Fransa, mft· 
zekere kapılarını bllsbfttGn kapamı, de&ildir. 

- ---· " Mt-ç'te Loadrı 13 (Radyo) - M. 

1 
demarı aauı cllLL 1 

bllyGk 
lsviçre 

askert faaliyet var. Alman 
hududu yakiniode görftldD. 

Mareşal Badoslio 

kelmamıı olmı•lı beraber e 
gGı'Ga kumaad11ıaclakl Babq 
ordDUADD ... bir tarafla• ... 
sarlanmıktı oldola H bir ma· 

E .. ._ ' ' ı .... , mllptlr. k 1 1 
uıeD la Almaayı D•D I.oacln Bu teklif Al 1 a arı 
f f f L' u t t maaya ile ..... 

lf' r .... on it e kartı J•p••A• kere lm•taıaı leml• 1 1 
.. Almıayı'aın Rea'dekl uker pıl•ıt fakat •ı e 

8 yı· 
• • maay• "kendi 

lul geri çrkmetl,. h•klmıdıkl memlekellade yıpılaa baaı da 

M. Eden 

.bili itler dolayıılle,. barlcf mO 
dabaleyl kabul ed~mlyeerlfal 
blldlrmlt •e ••aembollk bir it· 

g.Un,, mlNknelere mini o'a 
mıyacııı111 ileri •Grmlıtlr. 

M. Diller, Irat eUIAi natuk 
11• "Debili blklmlyetlmls ba· 
•o•aadı r rnebl mQdabal•l .. re 
kartı Y•paC8k hiçbir tıtaal• 
yoktur.,. Oe.mlıtlr . 

M. •·ıaadt!n, ıalbprnerllAlnl 
l 6•l•rG1ekle beraber, FraDll 

hlkGmellaln "Rea'dekl ko•· 
'fetlerhıln gf!rl eeklldllf ıada,. 
Almınyı ile ba mea'rle etra· 
fıadı nılHbreye U..r olda• 

- Sonu 6 ıncı ta1ai/ed• -

RPn 'de A.oblen:ı şehri 

Rom11 ıs (S.cl10) - Pa 111afıadaa lıgal edllmf ıtlr. 
t • 

rll'ıea ...... eo• haberlere S.ret Glae'de .e Forbıb tı 
16rr, lklad 1Bf1Gr11 topçu 11111 H bitin badatta blyOk 11\rrS 
Şaloa Su llarH ftrmıt 'H ıark bereketler Hrdar. 
badadaaa glımekıedlr. Bal (l~•lçre) 13 (Radyo) -

Meç'ıe blyOk ukerl fHliyeı Almıa tıılb•Am kııaaıı Jnlçrr. 
•ardır, Biti• tıtlbUmlar ılı· bodudonan birkaç kilometre 
••madk ıarell• Hftrt.er 11ker charıaclı 1GrCllmD1tGr. 

hırehola pek y•k•D butaacla~a 
mah\mdur . 

Royırr'la ılmıl orduları nrı 

dinde bolu"ın "e hılyıa llerl 
laarf'Ultaı t•hJrn ıaklp etmlt 
ol•a muh•btrl, l11l1aa saferle· 
rlnio blyl\ bir kıımı lttbarlle 
topçu 11yrılade mDmkla olcla· 
goau H ıopçu'nna Habrı mi· 
darıaııaı kırmak ıorrllyle bı•ı 

bir Amil ol,ınnı olaadulaaa 
yaaıyor. 

Brrhaagl bir Bab~ı bar•· 
keli raaaı uçaklın tarafıadu 
bıber nrlllace hal1ıa ıopoaea 
bu kıtaah dıAılmıkıa idi. 
Royın Ajıaııaıa Adlı Abı 

badıkl mabıblrl blldtrlyorı 

- Sonu 6 ıncı ıohi/edt 



ünün TeDyazo 
. 

muş Londra mftzakereleri mllsbet netice vermezse .. 

Aaıdolo Ajaa11nın notu: 
Tabklkatımıza gör", Tiırklye 

murabb1eıadaa bu eHııta bir 
malumat m,.rkeze gelm ,. mlıştlr. 

Şa halde bo teblJğ yı klmlleo 
oydurma veya bir de81ethme 
dlr. Her halde hftkumeıfn ha 
beri olmadan T4rkf ye'nla bir 
tıabbtıde glrlımeslnin emt'lvakl 
olablleçeğlne aklı baıında kim 
Mı lnaamas. 

Atlna 13 (A.A) - Atlua 
Ajanıı bildiriyor: 

Koçak antant •e Balkan 
antantı mGmeuillertaln M. 
Tltoleıkonon rlyaeed alt1Dd1 
Ceneuedeki toplaat1S1na dair 
BHaı Ajanıı tanfından yapıl.o 

neerlyat mGoHebetlle ap~ıdakt 
mah1mıtı •ermektedir: 

.. Yonınlııanın mftmeııılll M. 
Pollılı bu lçtlmaa lıştlrak etme· 
mlıştlr. Yalnız Balkan aoıanh 

ıabık reisi M. Tltolesko tara 
fıadaa noktal naıer teati eı 

mek (bere yapılan bir davet 
neılceel olarak Y ooanlsıao 'ıo 
mll'etler cemiyeıl oeıdlode 

daimi morabba11 M. Roııeul 

tetadftfen orada buloomootor. 
M. Roıettl Havaı ae~rlyıtı 

hakkında izahat lstedl~I vak ı t 

Graçyani 
Mussolioi'ye 
hediye göndermiş. 

Roma, 13 (Radyo) - Somali 
eepheelnde bulanan ceaeral 
Graçyanl'ala Madam1 ile kııı, 

bogGa Ma1101ial'yl ziyaret et· 
mlıler •e Grıçyanl'ala, Mege 
ll'den kendlılne gönderdiği bir 
hediyeyi nrmlelerdlr! 

ispanya 
Matbuat sansfirOnn 

kaldıracakmış 

Madrld, 13 (Radyo) - Dft 
lul.meı, parllmeto açıhr açılmas 
matbuat için koymat olduğa 

aanı~rft kaldırma~• karar •er· 
mletlr. 

Selaoik 

Aokar11 13 (A A) - Tarko 
f isten lbildlrllrnf e ı lr: 

St:llolk limanından traoılt 

o'ırak merkrd Anopaya yapı · 

len euklyaıı l ol11ylaıştırmak lt· 

h:yen Seliolk limanı ıerbesl 

mıotıkaıu komlıerll~fnc,.: 

l Dernlryolfarı ile lhuç 
edllmek tlzere Yooın •e l'CD f"' bl 
llmınlerıoJın gelen emıeauın 

Se14olk mut'8kkat genel aoıre· 

polarıodı kaldıkları ilk beı 

gOolftk antrrporealm mudflyc· 
ılnfn l 5 gGne ozatılmaer, 

2 - Bo 15 ganlflk mablet. 
ten ıoara mezkGr emteının 

,enel antrepoların traaılt em· 
teayı mabsoı teaıllAth öıel 

tarife mucibince yGıde 25 ten. 
ılllttın lıtlfade etmeli karar· 
laıştırılmııtır. 

arruza Geçtiler. 
lıtıaboJ, 13 (Ôzel) - Loo· 

dra'dao geltn haberlere göre, 
Bıbeı'ler ılmal cepbeılade mu 
kabil taarruıı geçmlelerdlr. 

Tork-Yunan 
Sporcuları 

Arasında Birlik 
Parlı 1 :J (Radyo) - A tloa 

dan blldlrlllyor: 
Atlnı oarbayı Koçyat11 Tar 

kiye ldmao federa1yonuodan 
aldığı bir mektnptı, TGrk epor 
cuları ile Yurı an sporculuı 

arasında mfloterek maçlar ya 
pılmaeı h.U;ındakl lf"kll( iolo 
kabul edlldlğl kendisine bildi 
rllmıeılr. 

Çöküntü 
Aukara'nın Dağ ma
hallesinde evler bo· 

şaltıldı. 
fetenbol 18 (Özel) - An 

karadı Dığ mıhalleelnde bO 
yok bir çökGata olmuıtur. Bo 
civardaki evler boııltılmıışhr. 

IHkumet, bu hoıaıtı lalzı m 
gelen bCUtlo tedbirleri almııtar. 

ELHAMRA Hugftn 2 
şaheser film. 

SINEMASINDA TELEFON 267 3 

Sinemacılık daoya111nm elmdlye kadar •ftcodı geıirdtğl ıaheıerlerlo de fedJade, töhretl danyayı 
tutan bayak edip koot (LEON TOLSTOY) un ıık, lbılr11 Ye heyecan dolu clbınıomol eeerl 

Anna Karenin 
Bıı rollerde (~reta GARBO Frederik MARCH Ve 

Dost Iran Şahinşahı 
Bz.nln memleketlml&I ziyaretleri u bft Atat Qrk Ue birlikte yaptıkları tetkik gesl 
tela memleket içinde alo öoderlmlı ılnl btıtGn teferroatlle g6eteren 
4000 metre uzunluğundaki Türkçl'l @öılO muazzam film. TGrk karı, denlı •e hnı kunetle· 
rtaln mınnralarına l:Gtftn azametlle göıteren bu ıaheıer ilimden her· (25) koro tor 
keıln lıtlfıde tıdebllmeıl için saat 7 ıcaneından itibaren birinci mnkl 1 · 

Seanslara Dikkat: J de Anaa Kareala, 3 de Seyıhıt filmi, 5 dr. Anna 
Karenin, 7 de Seyahat lllml, 9 15 de Anaa Karenin. 

M. flit/er se f irleri kabul ederken .. 

Bulln, l 3 (Radyo) - Dolkl11P.r Beobabter Londra'dan öğre 

olyor : Fraoea, Almın kıt'ıtıaıa Ren'den çekllmeılGde n akal 
halde zecri tedbirler tatbikinde ıerar eylemektedir. Hltler'la 
Ren'de tahkimat yapmayauğ• hakkındaki teklifi M. FJAuden't 
tıtmlu etmemletlr. 

Yunan Kabinesinin M. Oemircis '"fa
t!I rafindan Kurulacağı Anlaşılıyor.f . 

Yeniden kabiney i teşkil edeceği aöyleuerı U. D. mirci~ 
arkadaşlo.rile beraber .. 

Atlnı 13 (Radyo) - Atlna ajanıına göre, Yooıo kıbloeel M. 
Oemlrclı ıarafıadan teıkll t>dllmek lseredlr. 

M. Demlrclı, reımi bir llıte •fteude getlrmemlı olmakla be· 
rabu, Eetlya gazetesine göre hariciyeye M. Mlballkopoloe, harbi· 
yeye M. Meıakeaı, ekonomiye M. Dek110 getlrllecektlr. 

Hakimler 
Ve 

Arasında Tayinler 
Becayişler. 

Y enlden ibdaı olanan 90 lira 
mHtlı Dlyar.beklr ceza blldm 
llğlae almaktı olduğu 70 lira 
maaola Antılyıa ihtl1111 bAklml 
Ömer Cemil GGsey •e 70 lira 
m111h ceza Ukl111llğlne almakta 
olduğu 55 lira maaıla Adına 

ceza hlldml Barudi Ünaalan ve 
4 5 lira maaıh ceza hlklmll~lne 
almaktı olduğu 45 Ura maaela 
Kayıerl mGddelomumi muavini 
Mebmed Arllıan .e almaktı 

olduğa 40 Ura m'aılı Dlnır 

hukuk bAklml Aılr Ak110 n 
80 lira m111h hukuk htklm 
llğlne almaktı olduğa 70 lira 
maaıla temyls mıhkmeıl rapor · 
törlerlnden Ahmed Galtp •e 
40 llra maaışlı mlddelumumt 
mu._ vlnllklrrlac almakta oldu 

ğo kırk lira maaıla Bureı 

mftddelumoml manini Fahri •e 
almakta olduğa 35 Ura maaetı 
Kuklrell mGddelamoml mua 
•lal Cemal ve 30 lira maaıh 

mtıddelumumi mnnlnllğlae bu· 
kak mektebi mesoalar.adın 

hAklm aemzedl Mubsla ve 30 
Ura maa,h mftıtın!lkliğe almakta 
olduğu 30 lira maaelı Midyat 
sorgu blklml Mehmed Sadık •e 
2885 numaralı kanonla kora· 
lan Tunceli •lllyetl mGddel 
omamlllğlne 80 lira maaıla 

CBld Muğla azaıı Yoıuf Bıteml 
ııyla edllmlılerdlr. 

Valiler 



hihihiiiilNUUM" 

• l ........ ~.__Çim-dik-ler _.......I ş E H i R HABERLERi Çiğli Yolun· 
daki Kazadan Edebiyat politikası 

Ed::.;:. ~.~~~::.ği~:..... Vilayet Umumi Meclisinde 
dan, mef kOre ve... Malum te G l M ' ı l 
raneler ... Arkeııodan da bir o•• ru" ~u" en es e e er. 
ıok.k adımının dudaklara arı ";' 
ıındın çıkabilecek torna ve 
muııeret görmtmlt bir ığar --------------------~ .. ----------------------
küfar ..• 

İyi dinleyin : 
Oo n k n Toplantıdr, Bazı Azalar, Huzur Hakkının 10 

Bu k4flrln peılnden acayip 
bir •neyli kopacak! Bu vney· 

Liraya Çıkarılmasını istediler. 
ltyı öyle bir ton .erllmletlr ki, 
bir gençlik, bir 11n•ıt lhtllAll· 
olo megafonundaa çıkıyor aa· 
nıreınıs. 

Ve bıkareınız ki, o dakikada 
yepyeni bir llder, mektebi, fel 
•efeıl, ılddeıl olmıyın bir Oatıd 
Ulremletlr ve kendini dev ıy· 
naıı dibinde doğurup tı benGz 
plı mazrufuna yılımıktı olıo 
bu 1936 modeli meıhep boc111 
batırır: 

- Heeeeeey, beyi Ben ki!.. 
Şey... e diyecektim! Ayığ• 
kalkınıı beh!. Beni ılkıılıyı 
Dıı! Kerllerlm, gCllmeylnlz, cld 
dl konueuyoram bugGn! Bu ve 
e111111l zenli bllmezıdnlz ılı.! .. 
DıAları, onları, neblrlerl, de 
ialılerl, gôklerl taun yaratmış 
hr gerçi ammı, onlırm robun· 
da kendi ıarboe havalarının 
YarattıAı öyle dağlar nrdır ki, 
blızıt kendileri bile eıerlerlnln 
kar1&1ıadı znılh zavallı balu 
Dırlar .. 

Onlara; 

- Duran bakahm, yahu, 
edf!blyattan ne anlarsınız? 

D,meAe gelmes. Onlara; 
- Şu yeni 11n'ıu ıolıllr 

IDııınıs? 

Diye de biç ıorolmn 
CGuka hemen, 
- Vay efendimi Bak1n ne. 

ler ıorayor, ilim, edıblyat, 
qa'aı, bertey, ıaeak blılm yeni 
duılarımı•ın içindedir! 

Diye bal 81bl bir 16kırdı ıa 
•ururlar. 

- Lıngl 
Diye de 

ÇGokCl; 

dua? 
ıormı~ı gelmez! 

- Onayı bllmlyoı! Sereem, 
•ptıl, emkl kafalı! Davayı bil 
IDlyormuı, bey gidi, hey! 

Diye magılııının poetunı 
biner, 1ıl11mlı kamçılı ile yedi 
kaı palnra eemaaını dolııırlu. 
Da tiplerden biri ile konoıu 
yordum. Blras egleneylm, diye 
deıılru H•ıllıyıl Göse gOrGn 
•eı, oaaktı bir g1Zete eablfeal 
degU ki! YGz yGıe Jı,elloce, afal 
ladı, ı•ıırdı biçare!. Bana, 

- İlllfı ediyorum! 
Dedi. 

- N,r~deo? 

Diye ıordum, ıu cevabı aldım: 
- Oolardın, bani, lttL on 

larden!. 

Dilerim, dl~erlerl de yı Hf 
, ••• , ba b•yat töbrel yıpmı 
polelDl~ladea lıtlfı etıloler ... 
Pakaı rublerı tutkalla yıpıımıı, 
bll1De1D ayrılırlar mı? 

Çimdik 

VUAyet umumi mecllel don 
ıaat ondörUe vll•yeı salonunda 
Vali Fazh GGleç'I n bııkanlığı 

ıllındı roplanmıı Ye celse açı· 

lınca g~ çen zabıt okunmuetur. 
Zabıt okundaktao ıonra ıöz 

ılın avukat Mauafa MOnlr 
(lı.mlr), zahıttı/ lçtlmaa gelen 
1Z1ların lılmlerlnln hOIAııten 

yHılmaın IAzımgeldlğlol ıOyle· 

mlı ve o ıoreıle tHhlh edilerek 
kıbul olunmoıtor. 

1ıılfı eımtı olan azılar1n 

yerine gelmlt olan yedek Hı 

lırın mazhıtılırı okunmuş ve 
kabul rdllmlıılr. Mecllılo yeni 
1Zılırı Sıblre Yunuı (lzmlr), 
Nafiz Çelik (Bergama), Recıf 

(Bayındır), Edib Yozgıılıoğlu 

(Tire), Ahmed Erzin (Kemal 
p•••) dır. Umumi mecllılo tıd 
mıt telgraf lnına Dıblllye ve 
Sıhhat ve lçtlmd Muavenet 
Vektleılerln.:1eo gelen cenblar 
okunduktan ıonra gelen bazı 

enak ıld oldukları ~ encGmen 
lcre gönderllmi~, vali Fazla 
GOleç; vllAyet iıabnıme ve 
mOıale1nımeılni ıeıktk etmlt 
ol•n encDmenln raporunun 
oknnaca~IDı blldlrmlotlr. Vali 
demi,ılr ki: 

- Bu rapor okunurken rl 
yaeet mevkllnde, hattA aranız 
bulunmamak lıterdlm. Fakat 
ba•ı arkacla.lar bulunmamı lı 
tedller, icabında izahat nrmek 
lsere burada kalmıklı~ım it 
zımgellyor. 

Sami (Tire); raporn okudu. 
Aiti 11blfe tutan bu uzun rı 
poron okonmHı bayii nzuu 
ıOrdn. Rıporua bışındı fU ıa 

t1rlar vardı: 

Mftbılll lbtlyıçlırt yakındın 

gören •e bilen halk mGme1ell· 
lerlne memleket lbtlçlarının 

teh•lnl için alınma kararlaraa 
n11ıl Ye ne kıderının yapıl 

dıRı be11bını veren lsabnını· 

me hakkında eaa1h tetkikatı 

zemin b11nlımık illere bir 
encGmen lnılbıbı f tkrlnla or· 
taya at•lm11ını encQmealmlı 

demokrael •e bılkcdık alımn 

da ıtalmıt çok bıyırl• bir adım 
telAkkl eder. Bu 111yede yıpı · 

lıo itler gôzden geçirilirken 
memleket ibtlyıçları, lbıl1aç 

11hlplerl mlY1ccheılnde dıba 

açık tetkike mGıtenlt bir tarz 
dı icra mıkımını ara oluna 
blltcektlr. 

Rıpordı yapılan ı,ıerln bal 
kın ihtiyaçlarından do .. mı ol. 

~~~~----~-------
doğu, borçların ôdendl~I, hu· 
eud ıdare vazlyeıloln çok eağ 
la~mıı boluudoğu ı.ll"edilerek 

Vilayet mec1isinae lııızurthuk·' 
kmm on liraya çıkanlmasını 

isıiyenlerdetı Yusuf 
Ziya (Bayındır) 

mezruıtı arıı olan haeıılıklırlı 
mGcadele maeraf tarının umumi 
btıdçeye ıl1nmaeı, meyveciliğin 

lnklşaf1na eebtp olacak olan 
yaı meyve ihracat. Gzerlade 
tedklkler yıpılmaeı, bir it tehrl 
olan lzmlr'de Frengi ve ııımı 
mOcıdcleslnln tenli için ıl&ka 
dar VeUleı ntzdlnde ıetebbaııe 
bulanulmaeı, elmdlkl vaziyeti 
lzmlr için kir olan ağa mem· 
nun ılıcalara'oın modern bir 
bale kooma11 temenni ediliyor. 

Llzımgelen ıeıt11t yıpıldık· 

tın ıonra ılıcıluın timdi 500 
lira olan 'Hrldatının daha ço· 
ğılacığı bildiriliyor •e 111111 
için ayrılın tıhıılaaııa Selçuk, 
Aziziye, Bergıma, Soma, Kıh 
rat köprlsG ve barakalara dılr 
olan k1111mlara mCbtunı olmak 
Clzere ayrıldığı lelere 11rfedll 
mekte balundogu n zlkredl 
len k111mlıra mahıuı 1600 il. 

rayı dlger yollardan da ıhaan 
mlkdarlar1n llb11ılle l 1,000 
Olklll AhınoH yolunun mdnı· 
kaıu ya konuldutu haber nrlle· 
rek mecllace mCUteh11 böyle 
bir karar mncud olmadıA• lea 
ret ediliyordu. Bııkaıı; raparu 
hnırlamıı olan enclmen relıl 
Muııafa Mftntr•e ıöı nrdl. 

Mualafı Mftulr : 
- İzahnıme bir yıl n •el 

yapalmaıı kararlııtmlıa lılerln 

be11bı mahiyetindedir. Eaca 
menlmlz lıabnıme ile mOtaleayı 
bııtın bap tedklk etmlı •e 
dioledlglolı nporo b111rlimıı· 
lır. Hu raporun t•m n k&mll 

AVVARE •"'evkalade program 
Hafta içinde 5 f ilıiı TELEFON 3151 

Bu H afıta Beyn perdenin ıcvlmll Gary Cooper ile Aoaa Sten 
tarafındın temıll edilen bDyftk •ık blUyeıl 

iLi( GECE 
Bu f ihodeu batlı:• bıyram _sunleri göaterileo ve bayramdıu evvel ve ıoore da dorder gün ı;oıterilcliği 

için pelı:çok lı:imaelerin görmedikleri ve görmek iıtedikleri filmler de ilaveten göıterilecektir. 

Prograın şu suretle tatbik edilecektir 
Cama •e camırteıl İlk gece . Konılaantal Pı11r ve pasarteel İlk gece . Bığdıd yola 

_ S.lı ilk grce · Suen kadın Çarıımbı ve perıembe İlk g~ce . Aok kadrili 

Bu filmlerden baılı:a haft1Dın Tlirkçe ıözlil Folı:t daoyı bıberleri de programa ilhe edilecektir. 
eanslar hergün 15 de cumartesi ı·e pa:ar giinleri 18 de başlar 

oldugonu iddia edecek değili•. 

Mohhleılnln lbıt raclarını ya· 
kından gören arkadıılmrın •Akl 
olacak beyanıtlarlle tekemmQI 
eımle olıcıkaır. 

Ba ıorelle be11p açıkça ve 

rllmlt olıcakllr ki, demokrat 
bir idarenin millete beeap •er 
meıl eıaeı yerine getlrllecektlr. 
Azalerın m6talealarıoı ayrı ıyr1 
dlnlemf'ğe ve fzabıt •ermeğe 

Amadeyiz. 
Avukat Kemal (Menemen) 

kalkarak: 
- 933 ıeaeıl heııbının tel· 

klklnt ben eıbıen kabul etml· 
yorum. VJIAyetler ldareıl kana 
nu mucibince bir ıeae enelkl 
buabıo tetkiki IAsımdar. Dtmlı 
ve nlf cenp vererek: 

- Bo; metro maseret tah· 
tında olmuıtur. Mtcllı bunu 
yapmamakla Y111fealnl ihmal 
ctmiıtlr. ltteraenls DıblUye Ve· 
kiletlaln naun dikkatini celbe· 
delim.Fakat ortada meıru mı· 

zeretler vardır, demleılr. 

A•ukat Kemal ıOsGne de 
vımlı fzmlr'den Foçı'yı kıldır 
olın ıoıenlo yıllardanberl lif 

larının baıırlıadığı halde yı· 

pılmıdıgını, Ahırkayu ile Çl~ll 
ar11ında çok bozuk yolun dl 

zthllmeal için ıon zamandı fı 

ıllyet göıterlldlilol, Foça tara 
fındı da dört ayda ancak iki 
iç kllomeırellk yol yıpılchtJnı 
ıöyllyerek beden mlkellefltrl · 
ala samanında çalııımlmamakta 
n yapılm111 ltsımgelen yolların 

yapılmamakta olduıuna .Oyle 
mlıtlr. Vali; l11hat vermlı: 

-Ben iki buçuk aydı · dört 
ıy demiyorum· Foça yolandı 

pekts it yıpıldıAını kabul et 
mlyoram Ben de bana tetkik 
ettim, yol yapma iti saanedlldltl 
kadar kolay Te çabuk olamH 
Bir ılllndlr glnde 60 metre 
yol yıpta gene •Alım yıpmıı 

11yılmH. Makell4Sf amaleyl ça 
lıttarma.._ için yıl aonaaı hdır 

önftmlsde daha iki baçak ay 
nrdn. Ve banlaruı çahııml 

mılırı için bir program hı•ır· 

lanmııtır. Demlıtlr. 
Maıtıfa MOnlr; b.sı •ll•yeı 

lerde beden mClkellef Jerlnln ÇI· 

lıştmlmaaı için tatbik edilen 
aıolla Ismlr için de nazarı 

dikkate ıhnm11ını lıtemlı, nll, 
ıynlyıta kıymet vermek tek· 
llnde bıtka •lltyetlerde tatbik 
lenen uıulln Jımlr için de 
nasarı dikkat• ıhncLAını, battA 
baıiaedea denedllecek 5 6 mil 
yon llrıhk arHI nrglıt baka· 
yaeı mlkellef lerlala de bede· 
nen yol ln1111nda n batıkhk 
lırın kuratalmaıında çalııtml 
mıları me•ıaabehl oldaıana 

1 
blldlrmlıtlr. Gene .Oı alarak 
Mu•tafı MOnlr deDJlttlr ki: 

_ Ba ihmali eacDmea kabul 

etmiyor. 
Vali FHh GDleç, bana cnıp 

nrmemlı H l•ahaame ile mi 
taleı hakkında lnhaı Termlı, 

bu yıl basnlanıcak bCldcenln 
nokıaaııı olacaıı lçla vektlet 
lerce dller blısı yıllarda oldoia 
gibi geri ~nrllmeden tıldtk 
edlleeeııne kani bolaadoAona 

ıôylemlt •e : 

Kaymakamların Mes'ul Kim dir? 
izin ıalAhiyeti • • , • • , ' 

•• ' tı111lrle Çf ,11 roluıad• bit 
BHı yerlerde kaymakamların otobGıle kamyon 99rpı1mı11 .. 

h11tılının mnılllmlere isin nr Jaadırma Alamedla 110• 
dikleri görGlmClttlr. Vlltyetten tofGr lh·ıblm il• fea 
bQtln kıymakamhklırı g6nde mora Ekremta yaral .. 11114~ 
rllen bir emirde memurlar ki 1ebeblyet nrmekle maa• 
nanuaun 79 anca mıddeıl flr Alman Mebmed ile 1 
muclblace kıymıkamlarıa ın hlm'ln mahakemelerlaı • 
cak kanuni OsGrl"r Gserlne •lırcesada dHam edtlmlttlr. 
muallim Te memurları teki• DOakl cebede kıuıa m 
gQne kadar lala nrmeıe 11IA· balcla18 11rada ayal fOle 

blyetll oldaklan Te haıtalak &mlr'e karpas yClkll olll1911 
Gıerlne muallimlere blrgGn clahl gelen H kasayı gir•• 
lıln vrremlycceklerl blldlrll arabenıa •hlplerl; 11hlcl 11• 
mi,ılr. dlnlenmlılerdlr. Baaler, bm 

Kayıklar Geldi nan kırııdın llerledlfl 11 

Gedls mıntıhııodı aeyltb otobClıCln de Alman Mela 
mlnıaebetlle tehlikede kalın tarafından ırkadaa ine PClll'ltt 
kOylGlerl kurtarmak için 11 mek için hısla yolaa aola 

lureket eulrlldl&lnl ve iki t mlr'den glitQ .Olea 11ndıllar; 
hendek ola• fOM O.eri• don kamyonlarla lımlr'e ged· 
arabı, kamyon n otobll rllmletlr. 
Gç nakil TUllUlnıa 1• 

Bozyaka'da hırsızlak geçmeelae ımua balan• 

~on gtınlerde Boıyaka'dı ıını, ba ıaretle kua 
bası bınııhk Ylk 'ıları olmak ıoflr Alman Mebmed'I• • 
tadar. E•elkl gln Klllmcltf'pe biyel Terdljtal ılylemlıler6. 
mnkllode Ahmed oAlu Hılld'ln Gelmemlı olan 11blcl .... 
kulealne kapı kflldlal karmık nllt Ted ik ile Celtl'ln an..,. 
ıuretlle gtrea bir hır111 ıanfın rıl...,n• karar Ytrll•lt 
dan bir kmrma tlfek l'e h.sı malaıkemeala dHamı ~ 
eıy111 çahamııtır. Barıısıa mey bir ıOae INnkılmıflır. 
dını çıkarılmaıına yınyacak 1 1 • 
bası deımrr eıde ed11mıtt1r. Tuva et yer erı 
Zabıta; lı lseriade ylrlmek Beledlyeee halkın llaılJ90l 
ıedlr. Bını•ıa buglalerde ba· gWaOade &atalarak Baımue, 
lunacaıı kaneıle tahmin olan Al•ncak, hlkc\met cl•an •• 
mıktıd1r. ikinci kordonda birer tofflet 

Kaymakam oldu yeri yaplırılıcakhr. Betoa ,. 
pılacak olıa banlar; Anapa· 

Vlllyeı maiyet memura F111l dıkl em•llni ıthl olacaktır. 
Kaftınogla dahiliye veUletlnce lafHla btıılanmıtlır. Glreal-.. 
Sımıon vll&yetlnla KıHk ka dea als'I bir P'n abaaea 
All kaymıkamlııına tayla eclll Şehri• ..... .... rerl 
mit Te emri plmltdr. pauler yaklal•de .. ftD ... 

Bira fabrika8ı cinayeti
1
_1a_• __ br ___ .,._ __ ~ 

Ralkapıner'dı Aydıa fabrl· 
kaııadı m.aklalıt Zellnkıyı il· 
dGren n fabrika mGdClfl M. 
Fıyferl a~ır ıurette yanhyın 

k .. Hı LDıfl'aCln mubakemeelae 
dClo Ağırcende dnam edile· 
ccktl. Maananan •ekili Hakat 
Baltbl; mCldafauını hasırlıya· 
raamıt oldutanu ıöyllyerek 
mClbDlet lıtemlı, mahkeme ba 
dlle~I kabul etmlıtlr. 

- Buaeae elblrllAlle çeb ... 
catıs. Tali memurların ••lf 
98 ıcrealerl hakkıaukl putl 
karan henb k .. ualyeı lkdllp 
eımemltılr, onan için ba me· 
marlana m••ı ıe lcreı ıalaal· 
•tlır1nı gene bldceye knyayo 
rus. qer aatoml mlnseneye 
ahnına ı1111raf etmek mClrn 

kClndClr. 
AltanoH yolan• gelince nkA 

letten bir emir ılmııtık. Baadı 
Altıaova yola vll&yetçe yıpta 

rılıreı Tekiletln Altıno•• çayı 

ııerlade bir klprD yıptırmcatJ 
bildlrlllyorda. Bergam• yola•· 
daa ellmlse p•H kalmıftı, Te 

ktletten bir emir daba almıı 
tık, Bunda lı•naf edile• P'H 
baagf kan itine ıldle geae o 
kH• dahllln~e baıka bir ite 

11rfedllmeıl blldlrlllyorda Is 
mlr't; Bal'lll n Bıhkeılre bej 
byacak olın ba mGblm yoloa 
yıptmlmııını daimi ••clme•; 
mecllılala namına kanrlqlırdl 
H eyi bir ite beılaamıı olda. 

Dflmlıttr. 

MG11kere k&f l gGrllmiı, 
luhaame reye konalınk kabul 
edllmlıtlr. ilbay; azalın tetek· 
kClr etmlt Te bandın aonn 
Yaıaf Ziya (Bayındır), Rıgab 

(Ôclemlı~ Mutafa Kemal (Me· 

Hava 
Filolarını Ziy • 
dele,ıiriyorlar. 

Londr1 ıs (Rad70) - 8a 
bakaaı maHln hıwa fil°""' 
4 f llo dıba ll&ıe edlleoe 
Te 16 f l107a çıbnlaoalt• 
le .. fdr. .... ,, .............. ...... 
o.ru (llı ...... )t Senı 
(F099) ••• 1-1u11e ••li 
om Wr takrir oku:--~ 
Tlkrlr• ll8elll .... .. 
llnola8hHW .......... . 

a.19adn hıbttdllırek oa ı• 
lblilı lltealyorda. Gete• 
ele be11 kt .. ıerla Oa17ak 
mulle b6yle bir karar ••il 
fıkat O.blllye •ekllttl ite 
rmrı red41etmltd. 

Tıkrir, laeılade •••• 
.. ...... ,.,. k .... 
1ede bbal ....... akd n ·-···- ..... , .. ....,. alr. , ..... Şlkd, ..... 

•na &•-· las8oabltt 1 
aYakat llantl Çta• (I• 
n fıtma DllU el klldlft• 
~.•retle hanr ....._.. 

t1nlmM1aı lltemlyenler 8 • 
lhuet kalmıt olda. Mille 
ler .. TU ... 

bu .. kl ltl•rl•la ~ .... 
ileri llna &e..a,... 
Ab ... ı Enlala 11t1r.. -~ 
te kabal edileli. Yeal .. 
mahteUf eaclmealen llfl"911 
le• IODN .... gl•I 
mık isen toplu&aya • 
ıll ... l'oplallJI ...... ~ 
teplller n ...... •• .................... 
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Niçin Yazı Yazılır? 

Ateşin akimi 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

kinci Kıem NAPOLEON ve KLEOPATRA 

tGeuual Klebcr: 

- Fakat, -fU anda Mııır'da 

f;Jaheor ve mıbbuı demeklz 

- Ya rkemlklerlm'-1 bıraka· 

t1:8ğtı:. f• da eekl k11htımanlat 

ıglbJ y k el le "e muzaf fer 

d>lırak .çıkacağıt:. 

Napolyouuo birçok mezıJHı 

4'ardı; buaların içinde en ziya · 

de oastrı dlkkıd celbeden 

enerjisi idi. Bu enerjide bltab 

ettiklerini her vakıt teshir 

ediyordu. 
Generaller, ilimler geoQ ko· 

mındıoın etrafında kendisine 

bir derece daha fazla merbo· 

tlyet hl&aedlyorlardı. 
Nıpolyon, M111rda kendisini 

bereeye bAklm addediyordu. 

Bıksıı da değildi. 

Kendtılne eodJeell ve letlf· 

hımkAr gözlerle bakan gftzel 
Bellllot'a da: 

- Biç merak etme.. Do 
munzam maceradan Anlbal'den 

n Sezar'dan daha bOyilk ola · 

rak çıkacağım. 

Dedi. 

Nıpolyou, etrafına böyle 

emniyet ve itfmad telkin edl· 

yor. Orduya battan hı~a yeni 
elbise nrlyor. hiçbir endloe ve 

fQtur g~stermlyordo. 

Ayni zamınd• dlrektoara dı: 
01rlandadı blreey yapmağa 

muvaffak olımaz11nız bQtüo 

harp merkezi ııldetlnl Ak.denize 

intikal edecektir. Fıkat M1B1rda 
balanın orduyu yalnız bırak· 

mık doğru olmıyacaktır. Bu · 
nan için Akdenlzılc adedi çok 
bir deniz kunetl bolundor· 

maya ıfze ılddetle tavsiye 

ederim . ., 

Diye yumıı ve bu mektubu 
beraberinde geldiği halde Mı · 

sır'ın bn111 ile blrtClrlfl lmtl · 

zıç edemlyen kard"tl Lol ile 

gönder mitti. 
Diğer .kard•ol Jozef için de 

bir mektub vererek: 

- Herlklnlv. de ara·ııra uğ · 
ramak ıoretlle zevcemi unut· 

mayınız!. 

n~mlotl. 

Nıpolyon bandın sonra, mıl· 

yetinde Mıeıra getirdiği ma 

bendl&lerle bıtbaoı vererek 

Saveyş kanalını açmalı: pltoını 

bazırlımağa bıwlıdı. 

MOtefenntn Ye Allmlerlle de 

Mmr'ın l~are teklini tanzim 
ve Aıarıatlkaeı ile meogol olda. 

Heyet, tarihi tabii ve hikmet 
tet~lklerlne denm etti, dıba 

birçok eeylerle letlgal etti, o 

kadar ki, Mısır'dı asma ve 

asam yetfştlrlllb yetlıtlrllml ye· 
ceğlnl bile tetkik etti. 

Fıkıt... Donanmuın tahribi ...................... 
ANADOLU 

-------
GdnUlk Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
Baydar RGodd ÔKTEM 

Umumi neariyat ve yan ioleri 
mfiddr6: Hamdi Nüzhet 

ldarebancai: 
İzmir İkinci Beyler eokaıı 

C. Halk Partisi bin111 içinde 
Telgraf: İzmu .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutu u 405 

ABONE ŞERAiT! : 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

ıyhgı 500 kuruttur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

ıboae ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotur. -Ontl geçmlı nd&halar 25 kuruıtor. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bir fel ket bıolangıcı demekti. 
Mıbod Lefokard tarafından 

tıbrlk edilen ve Napolyon ile 
erkADI harblyednl kıtllım he· 

def lnl k-0Uıyın bir 11yan Ant 
oları Kablre'de bıogöslerdl. 

Fakat N polyonon askerleri bo 

ısyıoı çok çabuk b•stırdılar. 

Aeileren lltlcı r.ttlil cami hll · 

camla zaptedlldl, elde edilen 
aeller kurşuna dlzlldller, kesik 

hatları da Kıhlrenln belllbaılı 

meydan ve köşe bıtlarındı 

halkı teohlr edlldl. 
Nıpolyon bo cihetten mdı 

terlb bir bılde, Oamınh pıdl· 

şıbı ile olan mftzakerenln ne· 

tlceıdnl bf'kllyordo. Fakat bir· 

den, Ebulurdekl donanma mığ · 

hibiyetlndea daha mabllk bir 
bal, bir bldlee çaktı. Oemıult 

bcıkOmdarı, dlrektuara llAnı 

b rp etmişti. 

M amaf ib bu fe•ktlıide mtl· 
hlm haber ve bAdlıe. Nıpol · 

yoo'un cesaretini kırdı mı? 

Bayır .. Menlf Uoe çok mugayir 
olan bo haberi d11 Nıpolyon 

ayni silkunet ve ceHretle te · 

lıikkl etti: 

- Medım ki böyledir. dedi, 
Osmanlıların bana tecuaz ve 

t11rruz11oa meydan vermlyeee· 
ğlm, Surlye'yf fstllA edeceğim. 

Sezırın yeni berb sahalarını 

koomak dzere olduğunu hıber 

ılao Kleopatra da: 

- Ya ben ne olacağım? 
Diye eordu .. 

Halbuki Nıpolyon, gilzel 
Bellllot'u bu hoaoeta biç dd 
şftomemlotl; bonon için ~özle · 

rfnl, gOzel kadının glSzlerlne 

dikti; eınkl, gOzel kadının 

Franeadan kocasını tıklb etmek 

lıtedlgl gibi kendisini de ııklb 

etmek lsteylb lettımedfglnL ın· 

lımık fıtedl. 

Bununla beraber, Nıpolyo· 

nan ruhunu harp oeytauı Hr 

mıttı. Bunun için, bir fatih ve 

muharibin, harb eahalımnda 

malyyetlnde bir de 11ray halkı 

ve barem ııoıyımıyacağıoı dü· 

ıOndQ, Kumıodın, harp 11bı · 

ıındı kendine hiklm olmak 

gerektir. Metresle uğraomımaeı 
14zımdır. 

Sonra... Bir endlşeel vardı: 

Bu kodan da bir oğorsazhık, 

bir feoıhk mı vardı? Do ka· 
dıolı tanıttığı gGodenberl Nı· 

po!yon'on yıldızı gülmdyor de· 

mektl. Maamaflh, Nıpolyooun 
bu e beblerden mfthlm ıebeb · 

lerl yok değildi. Bunun için 

gOıel Bellllot'n: 

- Senılz gitmek hını cld· 
den ağır geliyor. Fıkıt yıpıcak 

nzlfem mdblm ve naziktir; 
sen bilhassa bu vazifelerin ya· 

pılmaaı ıırasında tıblt olan me· 

zablme tahımmOI edemezsin. 

Nıpolyon'un bo ıözleılne 
güıel BellUot: 

- Bll41ds ·dedi· ben leken 
derlye'den haraya kadar harp 
yorgonluklırıoa hem de çölden 
geçmelı: eoretlle karoı geldim. 

Cevabını verdi. 

- Şonu Vur -

Gezici Aytarlarımız 
Gazetemiz K11aba hattı ge 

zfcl aytarhğına Aydıu battı ge· 

zlcl aytarı .Şakrü ve Aydın 

hıttı aytarlığlDa da Yusuf atan · 

mıştır. Sayın okuyucu ve abo· 
nemanlarımızın kendilerine ko 
loylık gftetermelerlol dileriz. 

29 şubat tarihli Akın gaze 

teelnln edebiyat eablfeılnde çı· 

k n "80 dı b!zlın sesimiz,. yı· 

ıısı, biç te iyi bir teeir bırak. 

mack Muharriri Adnan Önel · 
çtn lzmlr kız koll .. jtnln çıkar 

dı~ı "İlk adım., mecmuasını 
tenkld edeyim derken ne ya· 
sık, tahd dGıGncelere 11plan• 
mıa. ilmi görOolerl bir tarafı 
bırakarak lıln alıy cf hetlnl 

tercih etmlı. Adnan Öoelçln'e 

ene14 ıono ıaylemek isterdik 
ki, yaıı yazarken tenldd oıul· 

lerlne ve ıartlarına boyun eğ · 

mek gerektir. 

"Köoeslnde,, mecmuadaki İn· 
glllzce, Fransızcı yazıları te· 

mH ederek ·•Bls onlarlD mi11· 

yoner terblyeıl ile beraber 11· 
Hn öArendllı:lerlnl de blllyo· 
rus., diyor. Hılbokl hiçte hoo 

olmıyan böyle bir tarize lOzom 

•ar mıydı. Şahat ddoOncelerlnl 

kendine eaklıeaydı daha iyi 

olmaz mıydı? 
Moharrlr yaz111na devam eder· 

keo "ıon ıınıf tılebelerlnln re 

ılmlerlnl llhe etmeğl unuttu· 

naz" diyor Samlmt bir mık· 
Htlı yazılan yazıları kaba ke · 

llmelerle cevap veriyor ve f I· 
kirleri anotaran ince bir ılay (P) 
hlHl eezdlrtlyor. 

Adnın Öoelçln 11yıllardanberl 
misyoner ta1laklarmın saçma· 

larını dinleye dloleye bıkma 

dınız. Erkek kollf'jfoln kapı · 

emda oldnğo gibi ılzln kollf'jln 

kapııında da aramceklerln ağ 

kurduğunu görmek lıterdlk" 

gibi f lklrlere de giriyor. Y • 
ıııına ne makeatla bıtladığını 

nnotarak bdıbGtilo ayrı bir 

yolu takl bedi yor. 
Nihayet en mfthlm meı'eleye 

geliyorum. Muharrir 11 Daha 

bir iki yıl evvel lıtlklAl mar· 

oını ıöyllyenler ne cesaretle 

tehld 11ker gibi kudei bir mev· 

zu azerlne yazı yazmığa kalk· 

tılar ., diyor. 
Adnan Ônelçln'e oıııyoram. 

iki yıl enel lstlldAl maroını 

ıayllyemedl diye hugCln onları 

böyle bir y111 y11maktan halİ· 
gl mantık, haogl kanun mene· 

deblllr. Halbuki bo cihetten 

onlar takdire ııyan görftlmell· 

lerdl. Mafrlt mllllyetçlllk .hlo 
bir zaman lnHna bôyle hatalar 

lılemek hakkını vermez. 
Erol Tekin 

Kastamoni'de 
ZebirJi gazlar 
için konf eraos. 

Ka1tımonl, 13 ( Özel ) 
Bogftn Halk.evinde zehirli gız· 

lar hakkında anemll bir kon· 
feranı verllmlıtlr. 

Umumi meclil itlerini bitir · 

mit Ye dığılmıotır. Sa~hk, KGl· 
tGr ve Bayındırlık bfldçelerlne 
önemli tıhıleat konmuttor. Da 

yıl mobtellf yerlerde okul hl· 

011ı ve il merkezinde bilyftk 

bir haetıne lno111 kararlaotml· 

mıştır. Bundan bıoh birçok 

yollar . ve kOprtıler de yapılı· 

caktır. 

G. Danooçiyo hasta 
Romı, 13 (Rıdyo) - Milli 

Itılyın tAlrl M. Gabrlyel Da· 
oonçlyo gripten hastadır. Bae· 

talık şiddetli olmamakla bera

ber, tilrln yaoının lleılemiı 

olmaeı bHeblle hHtalığın mdb

llk bir netice vermeelnden kor· 

kol maktadır. 

Teftiş 
Şehrimiz Emniyet müdür 

muulol lemall KOntay evelkl 

gece oebrlmlzdekl mubtellf po 

ile karakollarını teftlo etmlttlr. 

r 

Edenin,. Bitlere Gelecek Çarşaınbtı' 
Kadar l\lühlet Vereceği Söyleniyo'' 

Alman'Jar, Fikirlerinden D~nmemeğe Ahdetaıişle~ 
Göring "Ya Şeref, Ya öinm,, Diyor. Vaziyet Nazi~11 

----------------- de0 ( 
Loodra 13 (Radyo) - Lo Berlln ıesmi mebaf 111 zecri etmeleri hakkında El S 

karnocular, öğleden ıonra saat tedbirler konduğu takdirde fından yapılan tekil! :d ' 
ooyedıde tekrar toplaomıılardır. bu tedbirleri alanbrın Alman tarafanden reddi ,,,ı 1 df 
Lord Eden, llaUtıks n Slr yadın ziyade zarar görecekle · y4bfm bir hıle k0{0~ı 
Rober Vıosltar n bogan bu rlnl ileri eftrmektedlrler. Ayni lnglllz mahfellerl,ırll'' 
raya gelen M. Pol Bonkur dı mebaf tlln lddfaeını göre, Lond nln Fransa ile elb ~dlrlP 
bu toplınhda hazır bolunmoo· radı zecrf tedbirler mevsuubıhs maktan imtinaı ti ıert 
lardar. olu:ken, daha ilk konuımada iki Fransız'ların ıoa tedb

1
1' ,. ı.. or • 

Deleg .. oyoolar, Fransa ile devlet aleyhtar görtınmftı v., vurmasından kor•df 4"~ 
Belçlka'yı ne ıuretle yardım dç devlette gareceklerl zararlar Deyll Telgraf, lJJ çı~/ 
edebileceklerini ozon mftddet den dolayı tazminat letemletlr. kapı açmak ftmQdl bot• p.f 
konuşmuşlar ve bir formGl Londre, 13 (Radyo) - Mu· 1nglltere'nln Loksrııo / 

hıllf gazeteler; dan gece Ede· ve milletler cemlyed
01 

aramıelordır. 

PlStl Parlztyen gazetesi, Bel· 
çlka bıebakanı M. V aozeland'ID 

bir formdl teklif ettiğini ve ba 
formClldo, Fraoeaoan da nazar 

noktaeıoa uygun geldiğini ya· 
zıyor. 

Uluslar korumu konseyi de 

yarın (bugOo) "Sen Ceymıu 

11rayında toplanarak vaziyeti 

tetkik edecekth. 
Toplantı dağıldıktan sonra 

M. Flaoden, ltalya'oın Loodrı 

elçisi ıloyor Grandi ile birlikte 

( ~·orlnkof) sarayını terketmlo 

lerd'r. 
BogOokQ toplantılar, mıhi'D 

vaziyeti değlotlrmemfotlr. Zira 

Frınea, noktal nazarını teptll 

etmemekle ısrar ediyor. 

lagHls dıı itler b11kanı Eden 

bedbin garonmektedlr. 
Yırın (Boıfto) toplıoıcak 

olan oluılar kurumu konseyine 

Kanıda delegeıl Mleter (Bravo) 

bıekaohk edecektir. 

Belçika, azı olmadığı halde 

konseye lttlrık edecektir. 

Yarından sonra asamblenin 

de toplınma11 muhtemeldir. 

ZI ra vaziyet genel 11vaotao 

eonrı ilk defa olarak bo derece 

nezaket keıbetmlı bulunuyor. 

lngllrere umumi ef ktrı. git· 

tikçe Fr1ınsaya bak vermekte· 

dlr. Fransa ve Belçlkı, dorn· 

mon ıydıolınmaeını eabareızlıkla 

bekliyorlar. 

Roma, 13 (Radyo) - Lokar. 

nocolırın bugftokd ıon toplan. 

tJ81nda ltalya delegesi sinyor 

Grandi, Mnesollnl'nlo teklif 

etmlo old~ğo dörtler aleteml· 

ol hıtırlıtmıt ve bu sistem 
enelce klhul edllmlo. oleaydı 

vaziyetin bo dereceye gelmemlt 

olıcağıoı ıöylemlotlr. 

Grandi, Italya'nıo, Lokırno 

mleıkıaa eadık olduğunu ve 

fakat kendi aleyhine vazolonan 

zecri tedbirler devam elliği 

mftddetçe Ren mes'eleıfnde yal · 

nı• dikkatli bulunıca~ıoı ve 

bldlselerl mtıdahale etmekılzln 

takip edeceğini beyan eyle· 

mfotfr. 

Londra 13 (Radyo) - Ja. 
glltere, Ren meselesinde Al· 

manya aleyhine zecri tedbirler 

vazedllmul bueuıundı ihtiyat· 

klr davrıoo.ııkta ve bu mese· 

lenin, ltılya· Bıbeolsıan lhılll 

fıodın bdıbQtQo baıka bir m•· 

blyetl haiz oldoğonu ileri sftr· 
mP.ktedtr. 

Al~anyı'ya gelince, Rtn hav· 

z11ına göndermlt olduğa nsker . 
ltırl geri çekm.,mt'ğe ahdetmle 

tir. Bitler, ne olurH olsun, 
noktal nazarında sebat edecek 

ve lctbedene yalnız kalmağı 

bllo göze alacaktır. 

nln. Almanyo'nrn Londre. elçl· fsa edece~inl yazıyor· ~ 
sine yalnız kendi baoını tek· Lendra, 13 (Radyo);eııı 
liflerde bu\onmıklı bata etti· Delegeler arasında IJJ1I ıet ' 
ğlnl ve ilk munf fakıyetelzll· rüameler olmoıtor. J{o1 f 
ğln, bdrıdao bı,lıdığ&nı ileri ıı nzlyetlo çok vah1~ı1,ıi 
ıtırnyorlar. dOğOnQ, FIAndeo'fo fbtıdl~ 

Londra. 13 (R"dyo) - Lord ızlmkAr oldoğoo0 0,ef 
Çorçlf, yazdığı bir makalede, Milletler cemiyeti k:ı ptl 
Fransa ile Belçlka'nın çok yarıokl celıeııloln b• 
hakla oldokJaran1 ve Lokarno muhtemeldir. -------mleıkana dahil olan devletlerin 

yardımı olmaza. vaziyetin çok 
fenıloşıcağını, belki de uluslar 

kurumunun dağılacağını yaz 
maktadır. 

Londra, 13 ( Radyo) - Lo 
karnocolırıo bıoladıldarı konoı 

mılar mflhl m 11f halara gir· 

mektedlr. Sôyleodlğloe göre, 

loglllz dıo itleri bakını Eden, 

Lokarnocolır adına bir nota 
dahı verecek ve iyi d6şilomeel 

için Bhler'e gelecek çarıambayı 

kadar mOblet verecektir. 

Londra'da flnansel çevenler, 

Franea'nın noktal nazarmı mü 

dafaa ediyorlar. 

Royter Ajın11, vaziyetin çok 

nazik olduğunu bildiriyor. 

Londra 13 (Radyo) - Roy· 
ter rjınBI, Almıoyanın Eden 

taraf1Dd10 yapılın teklif 1 red 
etmtelnfn mflletler cemiyeti 

kooıeyl mıhfellerlode hayretle 

karşılandığını ve Almanyaoın 

dDnyanlD mfttebıki kıemı ile 

anlaşmak için bGyilk bir fırsat 

koçırdığ& kanaati mevr.od oldu· 

ğooo bildiriyor .. 

Londra 13 (Rıdyo) - Lo· 
karno konftranıı bugün saat 

13,30 dı bltmlotlr. MOzakere 

iki saat ıürmOotdr. Saat 17 dtı 
yeni bir toplantı yapılacağı 

haber nrllmektedlr. Bu top 

lınlt dı Almanyayı karşı tat· 

blk edilmek Gzere yarın mil· 

letler cemiyeti konseyine teklif 

edilecek letblrler görüşflle· 

cektlr. 

l..ıtanbol, 13 (Özel) - Al· 

manya havı Nazırı doktor Go· 

erlng verdl~t bir eöylevde, 
Hltler'ln Reo'jo sembolik bir 

ıekllde tahliyeyi kabul etme· 

mee!nl loıret ederek: 

- '' Ya oeref; ya ölüm ., 

demlıtlr. 

Berlln, 13 (Radyo) - Bir 

Alman gazetesi; Blrltıoyı, Al· 
manya'nıo hakimiyet hukuku 
nuo tasdiki için latedlkleriol 

reddedene makul hareket el· 

memf ş olur diyor ve eunlerı 

llhe ediyot : "Fran81 eğer 

Ren'den aQkerlerlmlzl çekece 

ğlmlzl Omld ediyorsa inkisarı 

hayale uğrıyıcaklır.,. 

Londra 13 (Rodyo) - Oeyll 

Kroo,kll, Alm11nların Ilr·o'I 

sembolik bir tekil :le tahliye 

ltalya'nın fı! 
Askeri Mas~9 9,. 

Azalmakta iıJJ •~ 0:-1 
Romı 13 (Radyo) ..... 0o'I 

' dıJBO ' ıan'dıkl İtalyan or dbtclt' 
te ııl 

earlf 1, ıon aluıan ııııV' ~ 
yeslode azalmeğ• bi1~erl11 ,ı 

Son bıberlerdeO •' goo• 
vaziyetinin eyi old0,1ıı1' 

s• ı 
erltre'de eükdn ' 6 ıerlO ~ 
rinde olduğu rekolte ııf'lpr 
makemmel oldoğCJ 

. ., 

tadır. ııt9' 
Avam Kafll . r
Ordunun ıa~fJ' ~· 

• 1't1ıJ 
hakkındnk• d• 

nu onsylıı ;>1 
Londra, 13 (R•dfo) ı•~fl 

kamara111 1 ordu000 ~·~ol 
hakkındaki ksn°

00 

mlıtlr. 

Rusya,J apo0 Y
9
, 0t'' 

arasında prote9
,,,. 1Jı 

Tokyo 13 (Radyo) ,~tj-ıt 
dıı baôanhğı, sovY;; So~~ 
neılnde çalııao p•o f 
heBBbma casusluk Y'erıo~ ,-1 
Japonun te•klf t 

8
: :. ~--

Sovyet protesto 11 
0oı• 

bir proteıto 

maktadır. 

ölen kral ,1ı;o', 
için Abide Y9f,0) /,1. 

Loodra 13 (B• bit ,0'/ 
IJJIJJI e ,.. ı/ 

el ncl Corc Pli oıtf it 
vOcoda getlroıek ·ı:ıdt ~ lf 

1 ııst•• ,_ 
ıerbeyJDın r Y ~ııt ~ 11, 

komlıyono teee~ 911ı011 
iane top1ım•ğ8 b• 1~9 ~ 

AiınaoY9 ~ı~~ 
• )JOıO ~ 

Ekononıı ,dfo) / ~ 
Lonra, IS (it 8101° t~ ,1 

aıeıe •a• ', nlng Poet g of' 0~ mobıbtrl, j\lr.P• ~ bD1 ''~J 
mi k duromo0 çol b11 'I' 

et 0 o 
Sunu, hOkôlJJ ddtıO 
yeni rClsooı kof (~ 
veriyor. ~e ~f1/ 

M. Litvinof dfo) J 
3 (lt' ,,ı il 

Londra 1 8e~ 0t' / 
eoıyetesl geııel J,UflO ~
Avenol YO l'd· ~t•"' 
Tituleııko dftll • 

geholşlerdfr. 
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e 1 r 8Ş 1 J •• Sıyıo Nıbl Ôıerdlquı ea71ılırıml1 8111 
Baınamı11ı, gOrga "' dl~G · Tork M11lık sıralıranda Be· Oılgılar gibi gOnllmde bu ık,ım tııı•QJ Beplmlr; 

bG • L 
1 

f 6 b d l Son günlerde İzmir aazotele. f '"' co11. dar n bHh bir ka· yoğ ooı omeee ızır ır ar. • Bu bir ıuglllnla Oıleml deı!!rll fffftıdellmlr; Ak.lenl-
d rinden biri \ 'C "Halkın Seıi,, nio e ıa olınık hlberlle bu ıon \'I Pıdlııhın mevkii çok tehlike· h'fı ı · d h 1 Hu bir ıtk rGyaeıaın tatla demi de&ll Jlerlf.tf 
1 

11 ı ~ eno e • acım erile müteouip· e 
1 Jet dolıy11lle çok bQyak bir dedir, dtıdl. geoçlıAe yer verdiklerini gördük. Yıllarca u11nmıdın dôktağamaı kanıq l>eolldlğl gQqdepb~rtı 
•e•lno içinde idi. Melboı teb 8111n pııı, bu habere kartı Açıkça ıöyliyeyim ki bu, beni O erltllmea zaferin 0 etılı tının AmıcıııııJ: 
haı tehlikeleri ıkhoı bile ge· ııdece fıbt çok mloAh bir epeyce ı viodirdi. Bana herkeaten Azlı mezarını yaklıııyor, Dılmı ileri 
tlrmlyor, Bııın pıeayı baıba bılde bıtını 11llımıldı iktifa yakın olan bu arbdaılaran eeıini Heyecandır bu! Tarh dOnmek yok ııtı ~eri 1 

lQ ui! dinlemek, onlarıo her hareketini G Nıb11lırnoısd• ılın 
D nblp oldu6unu 111nıyordo e k' ururumon tıhı kalkmıı ınıdtr bu 

, d " Yıloıı, Hılll 'e: ıa ıp etmek he>ecan •e zevkimi Kın 
" erin bir neı'e içinde idi. artmyor. Do andı göılerlm dalmıyor 

Bir Çerkez L ı ı bundın - Sen hemen gh, Hbıhle· "8alk10 Seıi,. edebi•at ıütunu GQzelll61o menekıe mebtıbına 'l Ork kenı, 
b • 111 ç 0 yla beete hareket edecek ol:n J & 1. lbl 1 d çerpıa 

DyGk bir d 
1 

blll l idi? darlığına rağmen özlü, toplu ve Bu andı gOolüm yol almıyor 
1 

m 
1 

e O•r 10 
Ha et o ı rm Frınıız npurondı birinci me•· •· Genç , a ı bl muntazam ... Bu arkada~lar böyle Ayrdılrın ııtarabına! 

e g ıe r pııı, zen kide Qç klılJlk bir yer temin ·ddi · · b Glttf k.n.e arııq gı.. cı ve tllız çabımağa devam e d l d v llndılrı bir ıdım, kendisi et•. Dedi. d Q ID a yı Dil bir ıey oıaoayoramı Se·•I, •• L .. T"rL ••lıoı .• f 
1 

" e erlene iyi bir hareket canlı bir "" • u • 
iç D herıeyi fedı ederek mem 811110 pıtı, her ihtimale kar· varlık yaratacaklar görünüyor. Yılnıı onun hHretlle yanıyor ruhum Blı geçmltl bilen 
eketlııal de bırakıyordu! şı, hem joo Tark'lerlo, hem de Yalnız diğer bir gazeleuin bir Şu kartıda dağları arten koro Gelece~I gftren 
8lhnOml111ıl, keadlıiol 11rı ıarayın elinden kurtulmak için iki hafta evelki gençlik 11bireein· Ve lnıınl1rı yudum, yudum De,rlme Hdıkatlı iman edın 

1
1
1• baıan kıdıolırı fnklode, Freoıı'nan yoluna ıoımıt ka de hııfir bir 91p1tma, yoldan çık· Bir bardıkıın su içer gibi içen Bir neallz, 

F
i llldlye kıder ete61ol ~ptO"'fi raranı vermişti. ma var .. Bu bir dalgınlığa verile. Yer yOıQoOn cıbeonem ızabını çeken Ayrı •ıyrı nedir bllmeylı 

" e rek hoı görüle'bilir.. " 
L erlde ıuhındao d" gOıel ve Halll, biraz ıonra elinde bl F L Yıloız eu 11lz me11ra Kızgın bir pota içinde or•ı· 
a a..at, ge~o haftaki 11hifeıinde " 

11llletll bay.:ıyordu. rlncl mevki biletle döndtı fıbt ü "t d ·L· Durul ey dılgı durul nlıe edllen u Ç ıu un an ıa.11ioi doldoran bir 
Boaua için, HaınQmllll, mablm bir hıber getirdi: kübik (!.) Anket bu iti çığrındao Sen de şu karııkl mın11rıaın ıoküouno bol Bir geııçllAlı . 

otelde yı\nız kaldıkları Hklt, - Vapur, mutat blllfını çıkardı. 8eo, bu hareketlerin için. Fuhoılıran bile ıuıtu~u yerde Blı 
r8ôılerlade Y•t oldu

6
o bılde olarılc ,gece yarııı hareket ede de bulunan bir genç eıfatile dü. Aeka gelmek bir ı, değil Bozkardan torunları 

.. 
" ktl ! D dl eündillderimi boraya earaladım... S Aııtark'Gn o6olları 

•n P•tının kollarına ıtıldı ce r e · en loıaolığın nhtetle boğuttoğu bu yerde " , B Bir gaıetenin fedakarlıktı haf. .. Kafımız.dıkl için 
e: a11n pıtı: tada bir hacmine göre ayırdıır.ı iki Allıbın vecdine ıecde eden 

D b i l ı O dl f> Kefımızı -.erenlerlı ... ,. 
- ı ı y . e . üç ıfitunluk ve nihayet bir aahife Bir yerde gibi 

1 
- Bu ıclz ealrlnlze, cariye· 

b ıe k 
lftı gOıterdlğlolı tevec 

CGb • 
•e ıevglye n11ıl ıetekkOr 

;:eceglml bllrııılyorom. Beni 
1• ettiniz, beni kendinize 

eıbedlyen bıglıdıoız. Oıaram 
1•&de D •yrılmım. Kıpınııın en 
••dık kOpegı ben olıcagım! 

- Bu ıOılere neden ıazom 
gôrGy b 0 r1uo.. Ben aenl ındlm, 

em de timdlye kadar gOrda 
AG111 ' b e tıoıdı~ım kadınlırıo 
tpılnden f11lı ındlm. BAdl· 

•eler d 1 b it e c ar edince, borayı 
L •çhk. Bandın Uerlalne Allıb 
lltrlm ... 

- Ferlde'yl benden fazlı 
'"'1Yordan drgllml. 

- Ne maaaaebeıP 

1 
Oıaaa pıtı blrıey dıbı ıöy 

tQaek lıterktıo, aedeaıe ıoıta. 
Bu hıl, BlhnOmbıl'lo gö 

:llndea bçmıdıl Fıbt o dı 
~Q baıuııı larardı bolunmıdı. 
ıılnıı: 

- . Kocacı6ım .. Oedl. 
E " tet, BGınQml11I, Bıaan ,,. 

t•yı, 1tımctll ıohın Hımld'lo 
:••llletll dımıdını kocı11 ıılde· 

ecek k d h S 1 er ıyılAıı dılmıth. 
6•1ae dnım ederek: 

8 
- Şimdi kocacığım.. Dedi. 
Drıdı f11lı i11lı blmıyılam 

loıı ' 
e Jerlmlı nereıl ite blrın 
hel ou,.. gldellm. 

- Zıtea bar ıdı çok kalı 
tılt d 611 
1 

e., lı! Az ıoara buradıo 
Jrılıc 6 

f;ok 1 e1
•· • Hem de a11kları, 

0••klıra gldeceğlı . 
fı!Gıntholııl bu haberle dıbı 

IDeQlnon oldu H: 

ra - Kt1met bizi Dereye gOtG 
)' ~ıe ~D d,, orayı giderim. 

tı •
1

11 •enin ile beraber olmak 
tt le! 

bı~:-• P•t•, BGanlml.al't 

1 
ilen ıevlyormu idi? Be 

b:Ala beyi gibi bir ukhler 
1.1lGa 

bir k P1t1aı ~elerl çıldırımıı 
•eııd •dualı J•ıımıı maruf bir 

kot 
0110

• elde edllmeal pek 
ıe, 11 bir cariyeyi bo kadar 

llleıhae lmktn yoktu. 
• 

Yı • • 
leıı lllaııa bir adımdı. itini hl· 
•, .... taıa 0 Alu idi. O yıktı 
e .. ı Çok 1 ı 
._.

1
L 1 be11phyırak yıp 
"'• idi. 

• 
8lr1a ıo • ·e 

Otel ora, •ili hey de bu 
ı .. be geldi •e dımıd pı11yı 

ıt •erdi. 

~ .. - &rayda mQtblt bir kor· 
' ' bey keııadı •can •ar. Pıdlııh 

l~lııa llletcadlyetlnl kurtarmık 
Jok ~lıtıyor. Slıln bıberlalz 
koıd •••telere tlddıtU 11nınr 

a. Clllka 30,000 joa 

• • • biltOn bir gt:nçliğin malıdır. O Ooı boyun eAmeıloi bil Raif Gültekin 

Me11jeıt Marttlm kampın · sahife hiçbir eahar klvgıaoın karar. Yıkın bir mbldlr bo tulblere, ıor Gece 
Yll!tnın İıt obul acent111, letan l~ri.le ~doldorulmımalı ve nihayet, B d 1 L b 1 bıçım112 sulu bir ankete bu sahi. ora ı o ce Hyıııı •• rımıo ır yatıyor Çöklnce koyu bir k11anhk yere, 
bul n Beyo61u'ndıkl 'V1Zlyeıl Ool r bl t l 1 b d 1 b Lt 1 E b il · e fede yer verilmemelidir .. Oniki, on ı r VI ın Ç n em yan ı 1r em yı .. ı ar trafıo ıtıkftto n o eeıyor; 
tOpbeli gördOğG için npuru altı sahife ile çıkan bir ,.azetenio Fakat bir gftn hlle bir Anopıh hlleUrı Kudurup dllrt yanı kemlr~ndere 
muıat nkıloden enel hareket h'fı 0 

ea ı elerinde belki böyle bir ıoket Aılı lop11klarım111 bırakmıdılır. . Al•Ç köklerlal bır1la e9lyor .. 
ettirmişti. yer bulabilir. Fakat üç •ütuoluk Durul ey dalgı durul. YGrekten 1eılerle oıaıen katler, 

- Sonu Var - bir gençlik fahifeeioin iki ıtlıuou. ______ , _______ ou ho anketle doldurmak hakkını Seo de ıu kartlkl mıo11ranın ıukdaaaa bol Şarkı ıl\yllyorlar doAıcak ayı; 
lııı gence kim -.erdi?.. GOolOm bıyıtıoıa en gGzel dıklkaıını yıııyor Parlıyor bir baffın bir bıeı kıdar 

Urla'da 
MOsamereler 

"Tekir kedi,, "Kata kedi., im. Bu bir ın•lllnln öıleml d~~n Serpilen yıldıal1r berrık atmayı. 
zalarilc yazı yazıp öteye.beriye 181. Bu bir ıtk rlyA11otn tıth demi deill ÇOkerken bo ıııla ı6k'6t 1011110 

Uzun Kuyudan yHılıyor: 
darmak hiçbir zaman, hiçbir yerde Yıllercı 011nmıdın dllktogem klnın A~ıclar rlizgira kanıt g,.rfyor; 

Usunkoyu ve Berb1101 genç· 
ler blrliğloln karııhkh muıı · 

merelerlle buralerd" bayram 
gOolerl çok iyi geçoıft oldu. 
Hılk lçıen gelen se•gi ve istekle 

E
gençlik ve san'at harekeli eayılmaz. O erltllmrz zlferlo o •ıılı tının Ay do~oyor rubu gibi bir kıı ın, 
ğer bu bay kedilerin çatmak İl· 

tedikleri kimıelcr vana, gidip ken· Aılz me11raoı yıklıtıyor. Suda btı ıkel nur olop ulyor .. 

dılerile görü§•ünler, ataııınlar. Kim· B"yecındır bu JJcsinı llikmct 
ee onların keyrioe klrıpmaz. Fa. Gururumun ııbı blkmıt anıdır bu Denizden sesler 

Dtolze kocık, kucık 
dört gece bo mftBlmt'relerl ligi 
ile ıeyretmlttlr. 

kat gençliğe aynlım bir eahifeyi 18 · 2 · 1986 l. Şeyda Sevim 

Bayramın ikinci gecesi •eri· 
len mu11mere Uıunkayu okulu 
himaye kurumu menfaatine 
idi. Bo mGnıtebetle yokıul n 
klmıeıla çocaklartmıııa yftzlerl 
gllmlt oldu. 

Uzooknya Çımhyord ~~neler 
birliği "Vıılyet., ve "Bıbur 

Şahın ıeccıdeılu plyeılerlol, 
Barbaroı gençler blrllAI de 
"GömdGğam cihan,, ile "Hıy· 
dutlar krılı,. plyeelerlnl temıll 
eııller. Beriki köyDo gençleri 
temılllerde çok · manffık ol· 
muılardır. Kahnr ıııgı ile nllr 
lının bu kôyll gençlerindeki 

bynıımı n brdetllk doygu· 
lerı çok 111mlmi idi. Son gece 
8arb1101'1 giden Uzookuyo 
Çımhyard gençler blrllglol ki 
dın erkek lktyOıden fızlı ioun 

tartılımııhr. Bırberoı gençleri 
ıarıfıodaa •erilen ılydet çok 
parlak ve 11mlmf olmuttur. .................. 

Şarkı 
-F .... -

Blrllkte oturduk biz çimenlere 
Şarkıler ıöyledlk ı~o çiçeklere .. 
Hlılmle ıerennam ederken dere t 
Şerkılar ıöyltıdlk ıen çiçeklere .. 

Neo'emlı çoğaldı, kederler bitti, 

Net'emlı çoğıldı, gOglere gluf; 
Net'emlz elemi, gımı eritti, 

ŞerLılu 101ledlk ıen çlçeklr:re .. 
1\'uri Cengiz 

ho;una ldrletmeaioler. Yoksa, bir 
kedi poııu ardına 1aklaoarak, il· 
ileme ç.atmak, ne gençliktir, ne 
klhHmanlık? .. Sonra •ahifenin orta 
yerinde çerçeve içine alınmıı bir 
yazı da vardar: 

ahifeoio en gilzel yaz.ıea ol· 
mKlıdır ki, ~rçeve içine alanmıı 
diye üzuinde biraz durdum. Fakat 
anladım ki o da bof ... Yaloız hay 
"Kara kedi,. bu yaı11ını yazarken 
öyle bir gaf yapmıı ki, glllmekteo 
kendimi alamadım. Blr uunaanda: 
"Meydana çık ''Dertler,. e bü 

rünüp olma nihan 
D. " 
ıyor. Anlayornm ki "Dertli 

imzaeı He ya11 yazan bir zatı, b~ 
namımftateardıo vaı.geçip ktndi 
bmile meydana çıkmaeıoı taniye 
ediyor. :Fakat ne tubafbr ki baı· 
kasına "Gizleodiğin yerden çık 
d' b " ıyen ayın kendi•i yazısının altına 
'•Kara kedi., imzaeını ıtarak kiuı 
olduğunu bir Kıra kecliaia poetu 
a~k.auna gizli.yor.. Acaba bu yazı 
oıçıo ~rçeve ıçine alıamıı? .• 

Tekrar ediyorum. 
Gençliğe ayrılan bir llbife· 

oahai kavgaların küfürle.rile •e kil: 
bik (!.) anketlerle doldurulmamalı 
Biraz edebiyat ve ı&ırbııbbk.. " 

1\'ihad Karşad 
Tekir ledi imzııile k'llbik 

anketler yapan arkadat1 ıöylllyo
rum: Eğer, edebiyata kftbiami IO• ' 

kerak yeni bir çığar ıçmıta niyetli 
i~e: denemelerini, biltOn bir genç
liğın . malı olan bir eabifede detil, 
keodı kılralama defterinde yıp•ıo .. 
Hem o uman kendiıini idealci (!.) 
genç ıliye alkıılıyacağıı. 

N. K. 

lstırah Arzusu 
Bıyıt için ıçılın benim m11um gOılerlm 

Elem, keder, gım ile dolııık hpıoıyor 

YtllQm aılı galmayor, beraa kelblm bnıyor 

Bir günlm diğerinden bin kat beter oluyor 

Hicran ile gOolOme hep göı Y•tı doluyor 
htarab arıusonu aolıtım11 ıOılerlm 

86&6n, keder, uıırab benle kırdeo gibidir; 

Sanki gOalGm blcreolı ıevlten eı gibidir; 
Bir IAhaa ıyralealar ben onları Galerim ... 

~Jik Ünr.un 

Kendimle Bir 
Konuşma 

1. Şeyda Snta 'e 

Ne bir 11çı kumral, ne g6ıG kin, -
G6n1Gnde ne bir dera, ne de btr yarı 
Derinden 11ılıyıp doym11ıa 011n .. 
Kendine ne bir ytr, ne bir et are, 

Bir yalea ok ıenl ..urm11ın 011n .. 

Sınma her gazel bir ince rob tııar. 

Aldanma, ço~andı ruh yoktur .. Hayır. 
GöolDndekl yer1ls lıteklerl kır; 
Gönllne, gel, bitin glcGnle bıykır: 

Ôyle boı bıyıller ~armuın 0110 .. 

Yok ılmdl o eııkl Tef& dola gll; 

Aldanırıın eğer olur11n btUbll; 
Bir gtlael oaaade ne ıtlı, ne gll; 
Y alnıı görgaını, bllgtalı göaOI, 
Bak, onu hıyıller .. -.maııa oıaa .. 

Berkeı bir faydanın erdında yolca, 
Sermıı ylreklerl koya bir baAa; 
Bu yılın yollarda kim arar rabaP. 

Fıklt ıtın bpılmı, kendini koro, 

Bu bıller gireni kırm11ın 011a .. 
Sami N. Ôaerdlm 

Gidenlerin Şarkısı: 
Bir ıçılmıt 11ncaAın alndcn g61geelade, 

Bir .. rkı eöylGyorler.. Her birini• ...aad• 
Bir korkuıoa yarelln, bir bftkllmu blle&t, 
Bir -.ardm11 glaqio y11ıymıı ki. dlle~ı 
.. Karanhktın korkumu, korka••• yal .. 
Bakar yDıll ıdımlar, ımaca gldlyorlar. 
RlıgArlar• dökllmlı ıara, 11rma 11çlara 
Gölgelerl yılıyor geçllea yımıçlıra .. 
Gecelerken karnlmnt, ardı kılmıt bir puea 
Dnod6rmayor onları ne bir ytlrek korkaeo; 

Dolodlıgln çekiyor ufukları ghlerl 

dl1orlar 

Bir a11lel taııyor, uyredla ki, ytl•l•srl, 
Mısnkları göklerin balutlannı dıAılır, 

Gidenler •Aır ıtır, gidenler atar, ıını. 

Bir ıçılmıı 11ncal•D alndea gGlgdılDde 
Bir 11rkı ıOylGyorlar, her blrtnln eeılade 
.. Karanhktıa korkomuı, korkumu• yok. .. diyorlar 

Bıkır yDılG adımlar "rkıylı gldiynrlar •. 
A. Tarpd Gekkard 

• 

A 1 gamllıler ıerptrdl 
S.nkl ba okt17ııtın 
N11lı denlı Grperdl 

• • • 
Kaçık. kaçak dudaklar 
Sayı bir te.)' ıö7lerkea 

Uııklardın belirdi 
ince bey11 bfr yelken 

• • • 
Yelkenliden bir kaç ıOz 

Kalıiımı çahndı 

İlk koooıanın ıe1I 

ltlr11 dolgun, blındı 
• •• 

İnler gibi diyordu. 
" Ga.el ıngtllm eger ,. 
•• Dıhı ıbrette de ur " 
'' Blaeree bu glael gDnler " 

• •• 
Solgoa tllrelı: bir gGlge 
Bu ıeae cnıp Hrdl: 
" Her 11mın dltlndaAlm " 
" GanlGmQn hep bu derdi " 

• • • 
Kaçak, kaçak dudaklar 

Soya bir tey ıOylerken 

Solardı kayıp gitti 
O ince, beyas yelken 

• • • 
&ıpılmıfllDll dedim 
Gldlronunuı bıkıa 
Ra gbelllk içinde 
Oıealnl bırakın 

• •• 
EUnlıde fD yelken 

Şu 111tlar nr iken 
Ayrahlı dlıGnmek 

Slıln aeolıe gerek 
• • • 

ffaerelf ayrıhgı 

Slı banı bırakınaa 

Y ılnız parlak ıalan 

Se•itme~e bakınıı 
Ercümen'd 'J'arc11n 

1 Nöbetçi ECzaneler 1 
Bu ık"aı 8eftunkıa Sıbbıı, 

Karıatlaa'da Et11f, Kemer'de 

.Kamer, Etrefpata'dı Etrefpa .. 

ecsaaılerl ıç.kıır. 
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Tecavüzü 
- Baştarafı lci sayfada ....,. 

israfından imzalanacağı tahmin 

edilmektedir. Konferan~; yarın 

da toplanacaktır. 

Londrı 13 (Rad}o) - Bn 
sabah Fransa dıı işleri bek oı 

Sovyet Ruııya dıı itleri komi 

ıerl M. Lltvlnof ile ve Akıam 

O zeri de Roman 1a dış lolerl 

bıkaoı M. TiUileıko ile konuı· 

muıtur. 

M. Eden de bo ııabıh bee 

vekll M. Baldvln'I ziyaret et· 

mle ve bundan sonra Lokaroo 

koofcraoııını iedr4k etmlıtlr. 

M. Eden'in ziyafeti: 
Londrı, 13 (Radyo) - M. 

Eden Lokarno devletleri mo 

rahhaslırı ıeref ine bir akeem 

ziyafeti vermiştir. 

Do ziyafette belçlka başve· 

klll M. Vınzelaod ve Belçlktt 

kanın Londra aeflrl baron 

Garılye, M. Flanden ve Fran· 
sanın londrı eef iri M. Korleo, 

uloıılar eosyeteetnden M. Maıılll 
M. Flanden'ln mOd0r6 M. 
Roşır •e M. BazdevaD, ltal · 

yanın Londra ııef iri M. Grandi 

M. Makdonald, Slr con Say· 
men, Slr Rober Vaneltır ve 

birçok lnglllz slyaaeı ricali ha· 

zır bulunmuşlardır. 

lfindra 13 (Radyo) - Ree· 
mt bir eliz ıöylenmlş olma· 
maklı beraber, bu akşam İogl 
Uz hakılmetl Berlln nezdinde 

yeni bir demaretı balanı · 
caktır. 

Do demare ile Almanya ha 
kumetl yeniden ozlıemaya d11 
vet edllecektlr. 

BerlJo, 13 (Radyo) - Lon 

dra'd ki elyaef faaliyet n Lo 

karoocolar kooferınıı bıkkındı 

Alman gazeteleri, vaziyetin 1100 

derecede mfthlm oldoğanu gös 

terdlğlof yazmaktadırlar. 

Alman gazetelerine gö:e bu 

konff'ransın buhnnıuı geçemiye. 

ceğlol ve her hAdlııenln ken· 

dine mıhııoıı bir buhranı oldu · 

ğono yızmıktıdırlar. 

Berllner Tağbl4t ge~ etesl: 

"' Dan içtima yapan İngiliz 
l~çl p1rtl11lolo solhperverllğln· 

den Omidlmlz çoktur. Bize g~re, 
lnglltere'nln Almanya aleyhine 

silah çekme~lne bo fırka mAol 

olacaltır." demekıedlr. 

Londra, 13 (A.A) - Delly 

Telgraf gazetesi Londra mOza· 
kerelerl bıkkındı dlyorkl: 

İngiliz devlet adamlara iki 

zıt dOeünceyJ yıklaetarmık va 
zlfeıılyle mftkellef bolonmıktı · 

dar. Fransa, Alman 111kerltrl 
Ren havzaeıoda bolondukçı 

totmaktadlr. Almanya yeni mo· 14 Ş. z. Galip 12 12 reımletlr. 
abedııler imzalamadan ve Mil· 421 Boıı;ftnkll Hlıf Hava korumu omomt mer· 

Jetler cemiyetine diınmedeo 4 9 7859 DıınkO yekun kezi Bıekanı Fuad Bolca, gene 
Reo'de yaptığı hareketl.,rln bir 498280 Umum " Kültiir parkdı yapılacak Pırı · 
emrivaki telAkkl edllmealnl ileri Zalıire satııları: tat koltıılnln loe11tam panayır 

Ç C K açılmadan evel yaptırmayı n · eQrmektedlr. Ioglltere'oln bo 

hueoıt11 yaptığı letlmnçlıra 

vtlllen Alman cevabı kat't te· 

lftkld olunmaz. loglltere'oio 

vulf~efol kolaylaetıracak bir 
bal soretirıe lntlzaren ılnı dilik 
baıka mcııelelerl aydınlatmak 

lbım gelmektedir. Fran11 hattın 

kovvetlte her hangi bir harbe 

muhaliftir. Fakat Omloslzllğe 

doıerek kAf l bir tarziye ara 
me{;a kalkana diğer devletlerin 

Franea'yı kerıı olan taabhiid· 

leıl ıskayı gelmlyecek kadar 

mfthlmdfr. 
Tfmea ise şooları yuuyor: 
İngiliz ef k4ra oınamlyeıılne 

göre, Almanlarıo cevabı haf lf 
bir t~rakld göatermektedlr. F • · 
kal bu cevap M. Eden'ln lıte· 

dlğlndeo çok ozaktar. Binaen
aleyh vaziyet vahim t . lAkld 

olunmaktadır. Konferans bo 

gQnka lcıfmaındı mllletler ce· 

mlyatl konıeylne mflracaattan 

evel vaziyeti bir kere dıba 

teıklk edecektir. &faamafth Al 

man hOkdmell nezdinde yeni 

den i11tlmzıclırdı bolonulmaııı 

mOııtebaı değildir. 

Dally Berald diyor ki: 
BogOnktı mQzakerat esnasın 

da eııaııh bir rol oyoımaeı IA · 
Zlm gelen mfthlm bir onııor 
vardır ki o da loglllz mlllell· 
oto döotınceel ve azmidir. Bu 

dQşftoce ve azim Ren meıı'ele 

ılnln bir barba ııebep veya 

bahane teekll etmemesi merke· 

zlndedlr. Ve banda katlyen 

eftphe yoktor. 

Glrlollecek böyle bir barb 

yalnız İngiliz milletinin arzu· 
!arına muhalif olmakla kalma· 
makta fakat haddi zabndı g•y· 

rl kablli kabul bir hAdlıe tee 
kil eylemektedir. Donunla be· 

raber bogfto hokokçoların bu 

mes'eleyl meuff btlkamette 

mOoakaaı etmlye bıolıdıklarını 

görOyoras. İngfllı hftktlmetl 

ta1hbatlcrlnl tutmaya hazır ol· 
makla her.her hokoki incelik· 
ler için döğdem~ğe biç ıe hı· 

zır değtldtr. Ftlbaklka Alman 

hdkdmetl Lokarno mo11hede· 

tılnl lhlAl etmtotlr. Fakat İngl 
llz milletinin vicdanına göre, 

bu hadiseden klmııe hiçbir 110. 

retle zarar görmemlotfr. Bu 

mee'eledeo dolayı harbederaek 

netice ao olacaktır: Almınya'yı 

. inal K.. S. . S. 
138 Buğday 6 50 fi 50 detmlıtlr. Kale 41 metre yiik· 

3 ı 5 Arpa 4 2S 4 25 ııekltkte olıcakt1r. 
25 So&11m l 7 75 17 75 Şarbıy; Ankara'dakl Bıkan · 

450 P. çekirdek 2 25 2 75 ları ve Parti Genel Sekreteri 
63 B. pamuk 40 42 Kfıtıhya Saylavı Receb Peker'I 

7651 Kilo k. ceviz 11 13 ziyaret etmiştir. Ankara maha· 
U 95 Maıı 25 35 f ll!nde İzm,r itleri için yakan 

bir ıltka göıterllmektedlr. Pı · 

nayır, Kdltür park ve İzmlr'ln 
diğer leleri için her yırdımm 

yapılanğı .adedilmlştlr. 

ıoorııuz bir surette bftcom ede 

ceğlz, Alman'lırı öldOreceğlz 

oe bunu ıırf Alman aıkerlerl 

bogQn Alman ıehlrlerlnde ha· 
londoğo için yapacağız . 

Londra, 13 ( AA ) - MU· 
letler cemiyetine mOsaheret 

birliğinin lcrı komlteal kıbol 

ettiği bfr kırar suretinde Lo· 

kıroo ınlışm111ınan Almınyı 

tarafından bir taraf la "lırak 

bozvlmaeı ve bunlara riayet 

edeceği bıkkındı verdiği mu· 
karrer teminat sebeblle bllhaaııa 

ııablt bir auç oldoğono bildir· 
mek ve Milletler c.,mlyetlnlo 

beynelmilel ıdalet divanına mft 

racaat ederek Frınııı - So•yet 
muıhedeslnlo Lokarao ile ka · 

bili te'llf olop olmadığı hak· 
kmda bir karar letemeeloi •e 

bu arıda dı logtltere ile diğer 
. Lokaroo devletlerlnlo bu an 

laımı veclbelerlle bığh kılma · 

larıoı talep etmektedir. 

Bedin 13 (A.A) - Beril· 

ner Boneo Cıytung g11etesl 

bogOoka durumdan bahseder· 

ken diyor ki: 

BogftnkO buhranın istihale· 
ılnde dikkatimizi dalma logil . 

tere doromunon iç mahiyetine 
çevlrmekllğlmlz lazımdır. Bu 
daram bogfto iki ş•k araeında 
bolonoyor: 

1 - Zayıf bir Almanyınıu 

ldımeııl esaııına dayanan bir 

A vropa ılyıauı seçmek. Do 

Almınyının sembol O, Ren böl· 

geslnln sllAhııı~ kalmasıdır. 

Franeının bütOn ııüel ittifaklar 

sleteml bu ıılııteme dıyımyor. 

2 - Mfteavl hukukla mfta· 
taktı ve hftktımranhk haklarını 

halı A vropa deYletlerl ıılıteml 

logtltere harp sonondanberl 
bu husoııtı hiçbir zaman kı · 

rar1nı vermemlotlr. Şimdiki 

A vrupı buhrana da bundan 

ileri gelmletlr. Ronun için bo 

kararın ehemmiyeti tebarGz 

etmektedir. 

Nafıa vek&letlode hoeoel bir 

komisyon İzmir oromıtlk tele· 
fon elrketlnln hükumetçe HllD 

alınmasa fçfo mftzakereye de· 

.am etmektedir. Bo komlayon 
toplıntıırna şarbay doktor Beb 

çet Uı dı letlrak etmektedir. 

Ekonomi bakanı C"l8.\ Hıyarla 
da bo ak'fım görfteecektlr. 

Ekonomi bakanlığındaki te· 

m11lar da neticelendikten sonra 
eerbay yırın, olmızH aalı gftnü 

fzmtr'e hareket edec .. ktlr. 

Menemen cinayeti 
Menemeo'de Moetafayı hı· 

ğında çılıetı~ı sırada baeını 

çapa ile vurup ôlddren Tevfik 

ile kardeelerl Niyazi ve Hılll'tn 
ağarceza mubakemeltrlne dön 

devam edllmletlr. iddia maka· 
mını legal eden Mftddelomoml 

muavini Şevki Sumer; iddiasını 
ııerdcderek vak'aoın ne şekilde 
yapılmıe olduğunu ınlatmıı Ye 

d«'mlştlr ki: 

- Vık'ıdao bir kaç gOn 
evet Tevflk'ln kftçftk kardeel 

Zekerya'yı Moı•afı dövmüı, 
boodan doğan l~blrar oetlce!li 

olarak Moıtafı, yanına kardee 
feri Niyazi ve Balll'f almıe, 

Muatala'nın çalıetağı bağa gide· 
rek Tevfik çapı ve diğerleri 

ııopalarla vurup Moııtafa"yı ya. 
rılamıelardır. Moet.tı; baeından 

ıldığı bir yara ile ölmftştftr. 

Bu yaranın çapadan mı? yokııı 
ıopılardıo mı olduğu bıkkındı 

Hrabıt yokınr. Gayri muayyen 
fıll ııfaıile Oç mızounon da 

cezalındmlmalarını isterim. 

Müddeiumuminin bu lddlı. 

ııındın sonra mOdafaa tçln mu· 

hakeme başka bir gOne hıra · 

kılmıettr. 

M~nidar Bir Seyahat 
Parlı 13 (Radyo) - Yugos 

lavyı'nın Pırtı elçlııl M. Surl· 

rlç'ln konaey toplınt1111nda hazır 

bohınmık tlzere Londraya gh· 

meel manidar görftlmektedlr. 

KATYA 
mık, alayı bırakmak hltıleıloe 

kapıldı. 

- Kıtyı . Üç milyon Rus 

kızı ıenln yerinde olmak için 

can verir! 

ıes Dolgorukl! Diye bağırdı. 

İmparator, genç kızın reve· 
ranıma bir baş eğmeelle moka· 

bele etti. Katya açık mal bir 
rop geymfotl, imparatorun he· 
diye ettiği f lrozelerl de tık· 
m,etı. Kıtyı, bu vaziyeti ile, 

çarın mavi ıeytanı olmuştu! 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-20-= Roeya 111rıyı .. Romanof 'lır .. 
Katerlo, gizlice okuduğu ki 

:ıaptao, tklncl Pfyer'ln zavallı 

nlııanlıeı Kıterlo Dolgorokl'nln 

lbıyıtını dftoflnda; haklı veya 
bıkıııı, zihninde iki haneden, 

Romıoof lar ve Dolgorukl'ler 

kartalıştı. 

Bonon için, laıpırıtoru göt· 
mek bile htemlyordo. Neden 

böyle olmuştu? HenOz koçak 

kız iken, bıb111ının TfeploYkı 

hanedanının kın dıvasmı, da· 

mırlarını yıkan bir vekilde hle 

• 
ediyordu. 

Fakat.. imparatoru aevml· 
yordo? Bunu keodlııl de lnkir 

ediyordu. Şu halde, kftrkOnOn 

parçıeıoı, hatıra olııun diye 

neden kesmletl? Acaba.. Keo 
tfül imparatorun gözQnde ne 

mahiyet taoıyordu? Bir eğlence 

mi? Bfr oyuncak mı? Yok111 .. 
Yoksa. . Bir kaprisin eğlence 

ııi mi? .. 
Bu alaylı reımlgeçtd yapmak. 

Kıtyı'nıo hiç botuna gitmedi; 

o kadar aaksldı ki, eırıdao çık· 

- Beo köpeğimle Mazorkı 
oynayacağım. 

Roe marşı.. Rohıoi bir nığ 
me, adel4 bir llAhiyl ındmyor. 

Çarın önftne geldfğl vakit, 
Kıtyıdı garip blııler bAııı\ ol· 

do. Katya, Çarın 1e tahtan 
1 

önOnde ıdeta diz çökmek mec 

borlyetlode idi. Fakat Kıtya, 

mAnfılar ôoGnde tıhlaoın halfa 
kan bir at gibi, baeını daha 

ziyade kaldırdı. Bir adım ileri 

atmak, lınparıtorlçenln elini 

öpmek te icap ediyordu. KatyR, 
çariçeyi benOz hiç görmeml,tl. 

Treı lfat nazırı, edalı bir mı 

kamla: 

- K.aterlo Mlhıllovua, pren· 

Şeffaf bir el, da hı doğrusu 
bir el gölgesi Katya'ya ozandı. 

Kıtyı, artık bir gölgeden baıka 
blreey olmayan imparatoriçeye 

bıktı, kaldı. 

Mırl Feodorolno, on yedi 

yatında bulunmıoıo; bıhtettlğl 

ı,ıa'taalar içinde• parlayın bu 

genç çehreye, bayılın gözlerle 
bıkh; çariçe, dudaklara koro 

moı, haf lf ellerine dt'ğt'D bu 
kızın, krndlslol ebedi geceliğe 

ve karanlığa mahkum eden 

doğan yeni bir günee oldo{;o· 

oo biliyordu! 

Uzlaşma lmkiin IJe~ 
' 

ölme i, Faka Vaı1~ 
vahim Görünüyo'' 

--.-........ ------ ıedf 
B .rr. b' · · 1 ·r. d -

0 

1 1 h•1 
aştara1Jı ırıncı sa ııı e e - ve tem11 ar a boıd6f 

ğuno da blldtrml,tlr. Bo mea· kAoı heoOz ıPeO ~ ,. 

elenin tek cepheli olarak değil; Fransa bftkÖ'°t 1_,ı 111 
fakat ıulbpervenne mOzakere ıolbperverlfğloe 1 h•'' 
ltalya 

- eolh etrafında ~~ 
aal osoldoe riayet ı 

Habeş Harbi •... -
- Baştarafı lci sayfada -
Bir İtalyan oçağıoan Jlnlrln 

hah ılmallndf!ld AroHI vllAye· 

tinde yere dfteerek bOtiln ra · 

kiplerinin öldftğO bildirilmek 

tedlr. 

Borada dolatan fakat reameo 

teyit edllmlyen bir habere gö 
re, bev İtalyan uçağı Aroesl 

vllAyetinto tenha bir kısmın· 

da karayı lomletlr. Mftrette 

bat halk ıraeıoda propaganda 

yapmak için talimat almıe bu· 

lonoyo:lardı. 

Ayol habere göre, uznn mftd 

det Hıheefıtında oturarak mem· 
leket llaaoını öğrenmle olan 
Bora adındaki bir doktorla 

Kava~na adındı bir mftbendls 

de ha tayyarede boluouyorlardı. 

Bunlar en yıkan köye giderek 

halkla tem111 eımleler ve halk 

kendilerine kanmış görftnmekte 

idi. Fakat bo aırıdı anııızın 

bir Habeş muharibi gelmle ve 

bu iki yabancının İtalyan ol · 

doğunu söyllyerek: 

- Sonları öldOrOoftz 
Demlotlr. Bununla beraber 

Bora ve Kavagna kııçmağa ma

ni fak olmuelar ve kendilerini 

takip eden köyliller mitralyöz 
ıteılle karealanmıelırdır. Biraz 

sonra da beı,ı uçak ozaklıe 

mıetır. 

Parla 13 (Radyo) - Fran· 

aız gHetelerlnin doğa Afrika· 
ııındakt özel aytarları, Iıalyan 

ordularının ofmıl cephesinde 

ileri bırek4tı baelıdıklarını ve 

mukavemet görmeden ilerle· 
mekte olduklarını bildiriyorlar. 

Pırtı 13 (Radyo) - ltalyın 

kaynaklarından çıkan baberlete 

göre, ltalyın kuvvetleri Altıda 

mantıkaernı . ıamımen legal el · 

mlelermle. Üçüncil koloadoya 

mensup bazı kuvvetler de Fe· 

naroı'yı doğra llerlemloler ve 
tayyareler de Korı'yı bombar· 

dımau etmlılerdlr. 

Cenap cephesindeki bava 
kuvvetleri lııe, TekeU'den Adla · 

Ababı hıvallsloe kadar olan 

menatakı daimi bir ıtee altındı 

buloDdurmaktadırlar. Bo tay· 

yareler, (Dtzyak Deyeneme· 

rlh) lo ordolarmı da bombar· 

dımao rtmlelermlı,ı. 

Bu uzlyetl; 11ray zabıtası 

raporları takriben bir ııene evel 

haber nrmletl. Katerln Dol 

gorukl lklocl Alekundr'ın kal· 

binde ölen çariçeyi tıhhndan 

ebediyen hıl'etmfetl. 
Katya'oın hiçbir şeyden hı · 

beri yokta; imparatoriçe, Kat· 

ya'oın bu çocuk elmaııındı mı 

eumlyetlul okomuetu. 
Ve .. Şeımet bo koca mev· 

cudlyet üzerine olmdlden ki· 
nad ı:;ermlşıl. Alekeandr muz· 

tarlptl. K aterln u.tırap glrdı · 

hını dftşmeğe hazırdı. İmpua· 
torlçe Mart Feodorovna da 

onların a,kı yOzOnden ölmeğe 

mıhkumdo. 

Mazorka 
Gece yansı balo baeladı. 

Çariçe nedlmt>lrri ve melyetl 

ile erkenden çekildi. 

,e 
saya hakkını ,f ... 
mddafaa ve 01ob btf 

terilen ıesaoiidı Ot'' 
her hak için de g 

1 'e 
BugOn Beri il ,,d 

aoo bir teklif ıe bidil' 
olursa mee'ele 16 ıod 

YlıJC 
sosyeteıl k.ooıe 

cektlr. Adf!eJtf 
BOtOn bo h ıpıO' 

bir uzlsema l(J):a~O' 
kaybolmadığıı>B ,t.; 
Fabt vazlyetlP bili 1 
mllıkOllitı da k• 

ğlldlr. ıtıdfo 
Londra, 13 ( 

1
• 6 

llz selı\hlyettartır ',,,,, 
ille Jlı 

vabaoın ıayıo• 1 I" kabO ~ 
madı~aoı ve diri'' 
ğlnl 11öyle111ekte o•'''~ 
verilen ce••P11 göl' 
haf U bir teıP•Y41 ,,de• 

(J)09 
Bltlerln hızı 1ır' 1 
Fransa ve Belçlk• • ,. 

ıı.ır• 
gösterilecek 0 tıl 
lere bııılanılabtleC "oıO 
tadar. togtııere~botl' 
için htçblr ırae 
mıyacuktır.~J~ 

Ispııı•Y~eıı 
R . . ı.ııes 

eJllD ıt•' 
Mıdrld, 13 t~l &f f 

Ahali partisi re 
111

e lı' 
les, bugOo dıbl &f Si 
gitmiş ve bık110 ıılJ 

detti~ ,,,. 
mftlı'ikat e d• ~11 

mes'eleler euafıP ~ 
·ıı ıtobfelı 

M. J ııere: / 
çıkıncı gazeıec 

3 
,ıe..,ı 

M Sf p>tıOe ,r·, 
- • f6 ı• dd 

palın eutkasd (>ıJıo0 
bile proteıtod• 
mletlr. ıoO 

Pol Boııktlr e•'' 
bareketd#Ol 

(il' } ,, 
Parle, 13 b•bı~~ 

Pol Bonkor 
81

110 ,~ ,1, 
kil M. Sııro 41erl 
ııonra, ekş11p> f.,.rt 

'd D tlıl 
de Boje e 

10ıtr· ı 
drı'ya gltlJJ , iıJ 

F·1"deJif1'ıı o) 
1 a J ıt•df o Q' 
Bren 13 ( retti • ~r 

llfya beledlY:,ııo 1~! 
yatlarınıo B ıeı" 

ılJI tıO 
de yapılD188 ııeı 
nelmtlel koıı> 
reddetı:nloılr· .,dt•...,ı 

j\le~!f Jlll'f 
lklocl klb t f 

tarafıodaD t• 0d•" 
rıs• 

dnetlfler 1 ıİ-
llerledl. ede 1,ı' 

Katy• 
0
::11,0 ~ıı:~ 

fakat pJlvl ıs• el 
Bfnterctı ~ uıl· 

Ozerloe dtkflı.ı> ıor"" ~ 
t P•'' ,., • dınlar p> a.. tıJI' ı:t' • ,..... b' 

gözlertoe lıJ ıt 
esi fç Jf' 

beğenıP k•' r ıl 
yorlırd•· fıdeP ~e< / 

... e '1" 
dikkat ell>' Jtıtf' f'' 

Nihayet, t'•" 1 
kout şeııol• ,,r•~,-1 

rl, le o ,~,. ' 
do ve ace tııJ ıl· 

Alekeaodr fJJ,ıı~ 1 f' 
gftırUl(;lııe oo&Jll tr lZ 
Onlforo>181 ~ 1•'' d •J 

ço tı f'. 
vOcudoD• Ç•'' ~e 

KaterlPı g6' ~ 
zel olarak blC ( 
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Rusya, Almanya Hakkın-1 Zabıta ........ ıııOk~rl~.;ın oue~lf'ri~ K.•!p~!:.~:::~:!!~" Teşekkor 
K d h A k k "-10 k ki Kurban bayramının blrlacl 

d • ı • 'f d b • 1 • UD ura IÇağı İle ÇI ta 1 u emı eri Ba 111 kamanumDI kirben a Şıddet 1 e ır stıyor iki yerinden yaraJamı Karııyıka'da oturan Ômer dılrelerlnln toplınıt tlfııındı :::c~!ö:;:::'ı.:::y::::e::. 
E iki L Ş Pırnar lmaaılle ıldığımıı bir her.nmankl gayret H fa1llye 

• ne ••tam Kararao lram mektupta deniliyor ki: tini gôıtererek karnmamuM ıl aMııaclan Ali Rl11 KıhcıyfD 
Almanyanıo, Bır Darb Hazırlama- ny caddeılade bir •ak'a ol. Bir itim için Selçuk Dahi 53 deriden baıka 37 1111 te afullnden mtltnelllt tee11lrle· 

muoıur. Kandancı Oımın o~la "ı b 
1 

ŞI 
1 

L"' A it br,rra ıoplımık ıareılle yardım rlmlse lttlrak buyuran ylbek 
QI M d B k l d o· 8 1 il M b d y~• ne •A 1 r ace auyuae g hl L d l 
l::ll u a ey an 1 ra mama 1 1 r. 1 yor eı m e • ma oAla Muı· mi tim. K6 e girerken yolun .dı bulanan ıkçeıme k6ya parti ra a ., ••• , arını ıyn IJfl 

tıfı arı11adı kngı çıkmıı Be. f dy d 
1 1 

L bıtkanı Cemal Oral •e köy tetekklr eımeıe lmUn but.· 

Moeko .. , 13 (Rıdyo) - So.yet Ra1Jı; Almıayanın bir hırb 
hı11rlım111nı mrydaa varllmeme1I için ba tefer kat't tedbirler 
•hnmuaaı lllemekte ye Lokarao mlukıaı dıhll olıa de•letlerla 
IDCbnkın oldata kadar ılddeıll dnranmılırıaı taYlfJ" eyle 
lllektedlr. 

Moeko.ı, IS (Radyo) - Bıva11a bıber ald•i•Dı gGre, So•yet 
lllıbfellert, mbabre tek Uf lerl Almanya hnfıadın reddedldlgl 
taktirde, Milletler cemiyeti tınfından Almaayıyı kartı •eril•· 
cet ber lirli ıecd tedbir kararını tatbike Sovyederln Amade 
bQlaadaklarıaı e&ylemeluedlrler. 

Amerika'da Seller. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Evler, Köprüler Yıkıld, 8 Kişi öldü. 
Ne•7ork, ı:ı (Radyo) - Şldtietll kıttan ıonra havalar ~lıel· 

1't•lttlr. Şlmıl memlrkederde kerlır1a erlaıe1lnden huıale geltın 
teller birçok e•lerl yıkmıı, k6pralerl gf'\ıarmGtlClr. 8 kiti ele öl· 
•ittir. lçlade 38 kiti balonan bir trea nlarlı mıluar kalmıtı, 
Jolc11lar kıyıklarlı t .. ıamıtllr. 1920 denberl b61le tutyın g6· 
' 1111t•lttlr. YGılerce ln11n me~keaılı kalCDıfbr. 

Beobahter Gazetesinin 
Y.azdığ• Bir Makale 

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

Fransa, enelerdenberi Motbiş Bir 
istihkam Kuşağı inşa Etmiş! 

Beril•, 12 (A.A) - Volkl1eber 
&.ob.bter •• Ml•YI Emniyet " 
....... , ılbadı ,....... bir yı 
&ide dlyorkt: 

S.aelerde•INırl Fr1a•'da 
•ldlalı bir lıtlbktm kaı•A• 
~-·· oalııalmalı:tadır. B~Ula '•Dil• •••ata.n•ı lldh•tm 
11tla besemek iti• •ldlalt pan 
llffedllmlttlr. Bltla baalar 
aı .. ayı bakımıadaa bir ko• 
•111111 mldıf.a ıerılbıll teltk 
ki olaaamıı. 811 lıtlbUa1lar 
•1•dlye ludar tamamen mada 
r ... ,, balaaan Ren aıınt•h 
11111 ••rtı ıecatOıl mıhl1dte 
•tık bir t•hdldl lbıhı eımek 
1.tdtr A k · yrıra moı6rla boıutl 

•lılar da badutlır cınrındı 
hr • 1••t bahıamıktıdır. 
Lt Ve bta laaeaııı Franıa bar· 

ı Je t..kaaı 26 Unaaaenel 
9'\5 

1 ' lırtblade uylı•lar karo 
••dtı demlıdr ki: 

dt - Ba kıtalar llaama ıık· 
.. ~•de dlımıa anılllne deh 

llalact1kfud1r. 

•rk:•• bu beyaaet Fraa•• 
k., ..... ,. ........... ,.,. 
11411~ •tettlsl. laarekeıler tı•r 
der. •• labaıı ktf hllr. Son 
ile :-lı:ovı ile 7apal• ltdlü 
latlbl el.rece •111 ... blyed 
~I .... ba •niyet k.,... .. .... , .. . '"•lalrt.r •• 7 •utb ..... , 1 

•·~ •etra Mr mldafu 

1 ' · --· ..... blqey de· 

11.:':•tla RıJletatda 16yledlll 
,.., ... bı.._, t»a eıkl Al 

•••ı 1''talelaia tllOalı: •ldtfıa· 
''•tla ...... olı• kıtalar tart O,: ltpı •dlleeelllllr 

tl•I• Jı Rfre• Aı... 1alı:erle 2.....,:11••• ••ileti ltad•r. 
)llt • ba •lkerlerl• en be 
...... ~... a ......... de ba 
'lleelt la4ır. BadMlu•e ıee 
~.. Ptk •f.k •lfreaeler 
... ;.'· &albtakı Fr•• ... 
•• • •lıtalake• •••takad• 
e•tt lfalı 160.000 11ker ille•· •r. 

........ , 8o . 
... ._ .. be rtta.Zetıug •Jnl 

it ••••dt dl1oı kf: 
•thı a 

aı,, •aadd, eberl Fn• 
•11 f'\tlnı 7•pbkluı 1tı11a 

yotlır ve ılmendlferler Alman· 
J• ile ltlr berb tbrlmıll Gserl· 
ae karulmaıtar. Lornlae ha· 

daduda •ıyle lıtlhklmlar "'· 
dlr kt, ecnebi mlteha11ıılar 
bile bn baımtı baalır1 din 
yanın en maauım l1tlbkim 
••midir, demektedirler. Hal 
.. iki Aı-·ı111a o mıatabda 
JaP'•lt 181 ••cak bau ukee I 
lutılana eekl ınlb prnlsoala 
naı g~aderllmellDden ibarettir. 

M. Alber Saro 
M. Heriyo ile 
uzun mtıddet konuşta 

Parlı 13 (R•dyo) - Bıtbı 
bn M. Alber S.ro, bagln M. 
Herlyo ile HUD mQddet ko 
notmattar. 

O 1. M .. ~ e ı ı. 

Avam kamarasında · 

8aylavlara kfltretmiş! 
Loadrı. 13 (RıdJ") - A•am 

kamın11nd. bagOD bir btdlme 
ol•nııar, hadlee ıadar: 

Aq• ka1DUM111da mlAke· 
reler deftlll ederken, ırtblnler· 
deki •mUa ara .. adı balaoın 
ona yatlı bir kacLe, uylnlarıa 
Gaerlae bir paket •l•ıt •• oa 
dan aoara da klfarler •Y11n 
ıtk arlbOalerl ıerket•lttlr. z. 
bıt.. illMaDI Jdaltmıt •e adil · 
ye •ye vermlıılr. 

Omberto 
Kolordu ku
mandanı olmu,. 

Boma, 1 S (Bıd70) - ltalyı 
teHahb Omberto, geaeral rlt 
bellal ılmıı H NıpoU kolorda 
kamudanll«••• •••amııtır. 
~~~~~--~~~~~ 

bmlr lnbllarlar baımadlı· 
lqGadea: 

Kavak liplrlo aıklinde knl
luıW.19adaa .mludere olana 
rak bmlr llmıa itleri genel 
dtrekıkllll ıeranellnde ba 
laaan iki motGr ile tekneleri 
pa11rhkl• ••tJlıcakur. Bedell 
aaabımmeal 165 temlD•I pa 
r.. 11,63 llraclar. lllekllltrlD 
1,3,9:16 gtlaa tut J 5 te bet 
•••ırtapmaacl•kt IEomlıyonı 
rl•eleıl. :J 10 J2 H 659 

1 L • •A tarafın • tim 1 cım o .,,... a h Lt la 
ı m .aadara bıçıgı ile Mana. k d ihtiyar heyeti bııkaaı Saley. mıdıAım an ba maıtaa lr· 
fa'yı iki yerinden yıralamıı 

9 
tallıaılın emYlll n.etru e eo mın •e ıynf beyea aye1laden met dola tlkrıalarımıa mab· 

yıkllıamı1t1r. Yarah haıtane e blyGk bir binanın önGade bir lbrablm'ln ba utıaıner hare· ınem gueıealı v11ıtulle lblq 
kaldmlmııtar. ye çok Gla lnııa kemtklerl gôr ketleri hf'rkeıla ııkdlrlnl ma· bayaralmuıaı rica ederim. 

Umumhaneler arasında: dam. Açıktı daran ba kemik clb olmaıtar. Merbaman reflkuı 

Kemer'de amumbıneler ıra · 
ııadı bıçak tıııyıa 1.mall oğla 
Şnket 'ıkalınmıııır. 

Havaya &ilah atmış: 

lklçeomellkıe maldere ıoka 
ğındı Mehmet oğla lım•ll· 

' enelce kng•h oldata Ah 
med 'ju arh11ndaa bnaya bir 
el ıfllb ıtr,ğındın ıabıt•ca 
ııhklkatı baılıamııhr. 
Sarhoşluk: 

Bıhrlbıbı parlunda Hrhoı 
bılde nırm ılın M•hmed oAlu 
Ynd, aabıtıcı tatolmuı, kı 
rıkolı gfttarGlmlıtOr. Cnad· 

' pollılere de bıkaret •e tcc• 
•izde bolundu~oadaa bu iki 
ıuçandın 6ıftrft hakkında te1'f. 
hatı bıtlınmııt1r. 

Taı:uk hırsı:ları : 

Şehitler cadd~ılnde Pirina 
çıkmHındı oıarta Halil otlu 
LllJf l'nla lnoklarıaı ç•lan 
Mehmed kı11 Bıyrlye •e Me 
aekte ıatolmaılırd1r. 

Fenalllı yapmak i~temiş: 

Bayrılı.h'dı Gıı 10katınd• 
Hilmi; Zabıtayı mlr•caatlı 

' • 

lerle çoca\.lar oynayarak bir 
kıımını yolları atmaktı ve ıoı· 
lır1nı naçlımıktıdırlar. Her 
teJden enet köy bılkıaın ••A 
hğlle ıltkadar olıD bu meı'ele 
hakkında ıltkadar makamların 

nuın dlkkatlertnl celbeımenfıl 
rica ederim. Sıy~ılar ... 

Turan yıg fıbrlk11ında ltçl 
Mehmed oğla Rlfıt tarafından 
kııı Melek ile nla• d1Yet edil 
dlgtol •e onda kendlılne fcnı 
bir moamelede bulaouldogunu 
sabıııyı ıtklyet etmlıtlr. 

Hllmt benaı 14 yaııadıdır. 
Tahkik.ta baılınmıttlf. 

Dövmek: 
Kı111yıka'd. belediye ıoka 

ııudı Rıı,.yln otla Foıd; el 
8pmek meı'eleılndea o~mıa 
kııı Nıcfye'yl d~hdGtlndea sa 
bıııca halı.kıadı tahkikata bıt 
lınmııt1r. 

Bıçak ıa,ıyan kı: 

G111ler caddeelnde Salih kı11 
16 yıılıraada Bebrlye'atn çar 

11tı ıhıocla bıÇlk taııdıgı gö 
rllmlt Ye kendlll sabıtau la 
ıalmaıtar. 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ılAoları 
Mıt. Mv. uı. al. koml1Jonaadaa: 

1 - Mıı. M•. la kapah urf uıollle manıkaııdı bulanın 
156585 kilo parır~ı lhtl7ıcıaın beher ldloıuna •erilen 
1eklı kaıaı dokııa iki unılm flat babıh gôrlldGğGndea 
paaulıkla Hila ahnacakt1t. 

2 - lbaleıl 19 ·Mart· 93ti puteaıbe gGnCl ıaıt 15 ıe ı.. 
mlr'de lutladı Mtt. Ah. 111. al. komltyoaandı y•p•· 
lıcaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tatarı 14092 llrı 65 karaıtar. 
• - Temlnıh ma•akbıe akçeel 1057 llndır. 
5 - Şartaameal her gan komlıyonda gGrClleblllr. 
6 - lıteklller Ticaret odaPndı k•yııb oldukların• d•lr , ..... 

7 
gôetermek mıcbarlyeılud~dlrler. 
Ekılttmeye iotlnk ulecekler ~'90 11yıh kaaanaıı 2 •e 
3 inci maddelerinde .e ıartnameılnde yuıh Hılbları 
•e lemln•tı ma•ıkbtelerlle birlikte lbıle 181lladen 
enel komlıyoada basır bolonmılırı. 660 

lzmir harici Askeri Kıtaab illnları 
Aydın plyıde ılıyı 111. ıl. ko relıllAtadea: 
Aydınd.•ı piyade alıyı içi• J 20,000 lrllo aD bpıh ıarf la 

lacllrmlye konalmattar. Ibıl111I 26,3,936 peqemlNı •at 16 da 

A1cLn •lıy komtıyoaancla yıpılacıkhr. Şarınımeler Aydın Dlaar 
n Oealıll ... ıl. •omlıyonlınnda ••rd1t. Tıllplerin teklif mek· 
laplırını lbıledea bir ••I enrltne kadar komleyoDI urmelerl 
991• g6oclermelerl 10 1' 19 2s 607 

lamlr 1 inci le. M. dıa: 
Adsenla emlAk n eytam 

baaka1111daD Gdlnç ıldıl• pı· 

rıyı makabil bankayı ipotek 
eyledlgt lsmlrde pıller mabatl· 
leılala rane eokltıadı 47 yeni 
43 nrgl DO. la b.aeye glrll· 
dikte bir kortdor 10ldı iki oda, 
kartıda bir Hlu, avlanan ıo· 
landı bir mutbak ve bell bod 
ram kalının lee iç içe iki oda 
H 1agdı kiler halinde mlıt•
mel bir arıhktı'n ibaret 
1000 lira kıymetli ba nlo 
mGlklyetl ıeak arhrm• ıure 

tiyle n 84j aumarah em· 
!Ak •e eytam banka11 "-· 
nana mucibince bir defıyı 

mıhını olmak ıuılle artırm111 

18 • 4 • 1936 Camarteıi gl· 
na 1811 1 l J,, icra dılreımlı 

lçlnde yapllmak Clsere 30 ,aa 
mlddetle 1111lıta konalda. Ba 
arllrma aetlceılnde •l•t "deli 
tab11lln olanın luymetla yasde 
yetmlıbetfnl bular11 en90k 
ır&araD" lhıleal yıpılıcaktır. 

Abl ııkdtrde 2280 aumarıla 

kanana gare utaı g"rl bankala· 
ca\t1r. Sıht peıln parı ile olap 
mlıterlden yalaıı ylıde lklba· 
çak delltllye ınıır1fı ahnar. 
lıbu gayri menkul Gserlade 
her baagl bir ıekllde bık tıle 
binde baluınlar ellerindeki 
re-1 .-.. k ile birlikte 1lrml 
gb nrflad. tamir lcr•n• 
mlracllıtlerl ..... dar.Abl balde 
•klan tapa llGIU.. ma16m 
olm•cL•ea paylqmaa• laırlç 
kahrlar. 6 4 ·1956 tarlblndea 
itibaren 11rtaıme laerkue ıçak· 
tır. Talip olanların ylsde ye
dlbaçak temlaıı ık~ıı HJI 
mllli bir bankı itibar mektuba 
•e 3j 4133 dotyı aamırutle 
l inci lcrı memarla&anı mi 
raeaatlerl illa olaaar. 

8 . it. No. 498 

lımir ullye mılakemell bl 
rlacl laakuk d.lretladea: 

Dnaea metrik m•llar mi· 
dilrlyetlae iufeıea vekili .. a 
kıt lblaa mlddeleleyblerdea 
malhfa ,. bma pW.. aley 

.... ... ..1ıD1e ··--· 
dolayı m•bkeme glal olarak 
tayin edilen 2( 2.936 tarihine 
mludlf puarteıl glna 111t 
10 dı mıbkemede h11ır ba
lanma11 haımandı aamıaa gGn· 
derilen celpnamede mesbure 
yıldı.. enelkl lkımetgAbıaı 

terk ile 1emd meçbale gitti H 

bu balRlllakl tebl'l•I dabl ika 
1MtgAbıaa tallk earedle lfı 

«ıcllldlll mlbqlrbl dateılye " 
nkua slrl•dekl ......... uadan 
..a.11lmat ,. mldclel Hklllala 
taleblle mı•••tıleylıa bıt•ıada 
psete ile UalMll tebllial len 
11aa talep e&med laerlM mıh 
kemece paele ile llAaea tebU 
iti lcn11aa bnr •erilerek ba 
baptaki mthkemeala 80.S 936 
tıriblae mludlf puarlflll sanı 
uıı 1 O •• taUklae bnr ve 
rllmlı olda&andaa ta7I• edllea 
gende mlddel Jlldı•• bluat 
tey•bat tan6ndaa ma•ddak 
bir vekAletaıme ile bir Hlr.11 
g6aderllaalll akli takdirde bık · 

kaadt l'Y•P karuı terlleceAI 
ıeblll mıkamıu kaim olmak 
bere ıre ...... ,. 867 

bmlr l inci lcr• il. daa: 
ROıta oııa Rulm'la emlak 

,. eytam bıakaıındıa Gdlaç 
aldıgı parayı makabli bankaya 
ipotek eylediği lsmlrde kup· 
yıkadı bahariye mıbılleelata 

bıtem 10kağındı 12 yeal No la 
hıaeye kapadıa glrllhace be· 
men ııhııal bir oda, bir mer· 
dlvenle yakarı çaluldıktı bir 
H bir kapı ile geçilir bılea 

matbıb olarak kallınılıa bir 
nııırnam odı n nla arka· 
ıında miktarı kAfl bahçe •e 
tulamb111 mncaı 800 lira kıy· 

aaeıll ba nln aıl1kiyetl •çak 
art11mı ıaretlyle ve 844 ..... 
rıb emllk ve .. yıam bankta 
kanana madblnce bir det.ya 
mıluaı olmak ,.rılle ırtlr-

18 4·9J6 camuıeıl gtal .. l 
ı 1 de len d.lremla lciHe 
J•p•lmak lafre 30 ... mldd 
etle uııblı ko aalda. Ba • · 
tırma neılceılacle utıı bedeli 
tahmin ola••• kıymetin ylı 

de yetmlı betlDI balar11 ea 
çok artannı lbaleel yapıl•· 

caktır. Abt takdirde ~280 

aamarala kaaaaı g6re nlıt 

geri bırakıt.cakt.r. Sıllt pttla 
para ile olup mlıterlden yalaıs 
ye.ae lklbaook delltliye mu· 
nfı auar ltba p7rl ... . 
kaJ ................ . 
illide bak talebtade bela_.. 
eUertadekl retml •ettik ile 
birlikte ylr_. glD .. rfıada .. 
mir lcna• mlrffutlan il 
ıamcLr. Abl bal•e baklan 
tıpa ılclllace maltm olmı•kte 
paylıımadıa hariç kahrlar. 6 , • 
936 ıarlhladea itibaren ı.rtname 
herkete açıktır. Tıllp olıalan• 
ylsde yedlbaoak teminat ıkçua 
teya milli bir banka itibar 

mekıJJba Ye 3' 6l•S doeyı ••· 
mar.tle 1 inci icra memurla· 
taH mlnoullan ili• olanar. 

B. lı No. 49'1 

U11k ullJe laakak .-il• ........ : 
U11kıa koaak trdı ........ 

lladen molı. &mer otla aarl 

kısı .. klnenla ıynl mıballe4aa 
mollı &mer o~la Gmerla otl• 

uam aleyblae u .. k aıllye .... 

kak mabkemetlade afbl• •1· 
faı hydnı4akl karı koealık 
kıydınıa ıerklal bakkıadallll 

d1YaDID mlddelaleyb b•• 
l'J•P bnn illa•• ıebltl 94111. 
mek ıandle l'J•IH•da cere1a 
..... ••laalll•.. IODDDU •• ,.. 

b;rda•• iki ••• , klll'ı kOC8 
olarak JUılmıtl•na da ba y• 
sılıt bir alkAlıı mlıtealt ol 
macLlt 1Dllflldı19adaa mltltlel 

Sakine ile mlddet.leyb A•mt• 
kan koca oldaklan yola ... kl 
alfae kıydınıa kıldınlm•• 
8 10 9:)5 tarlbl ııde kartr Yeril 

mı, ve bakam Uta• mMclel 
aleylı A•••• mabtW lk-ed 
meçhal olatnlaDdıa teblfl edll 
memlı oldutaadan bakek aMI 
malaakemelerl kaDaaaaan 140 
ıacı aaadd.,.ı maelbl•ee •lcWel 
•leyb Alama aeblla ....... 
kaim ol- isen HA• ol••ar. 

(6S6) 



ÖKSÜAENLEA 
Mutlaka (OKAME 'TOL) öksarak 

oekt'rlerini tecrühr. •ı\ioiz.. 
1 

ve Pürjeo ~alıab'ıo en üstün . 
bir müehil oekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müe· 
bil istiyenlcr (Şnhab Sıhhat 
Sargün Hııplerı)oı maruf ec· 
zıınelerdeo arasıolıır. 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
tETALI"'UM Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

Bu lambalar emsallerine nisbeten , .a:.de 
20 daha a.: sar} iycıtlıdırlur. Bunu ay sonun· 
dcı ödeyecegi.niz ilk fatura ile kolayca t1nl1-
yacaksını:. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, ıelefon malzem~ deposu ve 
" Slemenıı fabdkalerı mftmesalll 

f>eşıemalcılm 77 -79 1'e1Pfmı 3.'l.12 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Devlet Oemiryollarından: 
k•ıeoı 

Mobamm6n bedeli 19371 Ura 19 knraş olan l Oô JJ 
ha evr k 1613,936 paurtesl gnna soat 15 te BsydııtP'· ., 

btoası d hlllndekl biriact işletme komleyoou tsrafıPdıll 
zarf usnllle satın alınscaitır. 1 

Bo fee girmek letlyenlerlu 14!1~ L. 84 K.luk mu akk''ıııt 
"e kanununun raylo ettiği vesaik ile ıek llflerlnl ekei

1\p1 
saat l 4. de kadar komlıyon reisliği ne teslim eıoıeletl k dl. 

Bo tee ah şartnameler k.omlıyondao parasız ~·r• ~ 
maktadır. 28 3 9 14 ~.:f 

11zılı ~ 
Muhammen bedeli ile miktar ,,. eveafı oıoğıda 1 dt 

30 3 936 pazartesi gdoil eaet 15 te tzoılrde basrnabııot. ,.v• 
lşl6tme müf ettl~lfğ( binasında açık ekelltme ueulil Ur 

nacaktır. 1 ( ııı• 
Bu işe girmek letlycnlerln 105 lira muvoldıat ıeın r~t 

lerl •e kanunun 4 ôncü madde~I woclbince t~e ~trcJI ,,ı 
o '1 l 

koouot~ bulunmadığına dair heyanoeme ile ayol g 

kedıır komisyon rı-1 llğlne mnrucaaılt•rl lôzımdır. 1 
Bu l~e olt ,arınnmeln izm'rde haeruıabauedr- 7 ırıc 

nıüfeıtl~ll~lndctı puraı;ız olarttk Hrlllr. btl 
Ctoe ve enafı M,kıarı MubııntJ'l'~ııı'o 

Kilo ~ 
(} " 0rot 

350ll ık ı '/. 
( 6 t. 6) __);ı,,,., 

Muhummen Qç eeneUk klra bedeli 750 Ura olaO kaıo 
otobdeler durak maballl clvarrnda iskele nla9ood11 

11 

Don yağı 

- - ---------··---..----------Ş l\Jl lb>~SÖ 
Norveç·ya'nın llalis ftfo. 

rino Ha.lık }'ağıdır. $er· 

nefııendlkıt benzin istasyonu olarak kullanılan 5 ~·P!fl ,,,,, 
bar ka ve nnaodekl bir parça araa 28.;J 9:lı; cuoı 0ıl' 

ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuasmdo 
TELEFON: 2363 __ _., ..... ___ _ 

HertOrUı (Banka ve Komisyon) Muarııeleleri Yapılır. 
Vadesizlert~ % 4 

~tevduat Şartları: A!ta ay vaddiy~ °lo 
5 

Bır sene ,·adelı1~ % 6 faiz verilir. 
--------

Zahire, azQm
1 

inctr
1 

pamuk, yapık, afyon •esafre komLyonculuAo yapılır. Mallar geldi· 

(!inde eablplerlne en mftsald oeraltle avans tertltr. 

1 

_, _______ _ 
Üolvereltede Döçenı, 

(Munin Profesör) 

l)r. A. Saf ittin 
Ağız '\'e Diş Hekimi 

1l0&talara h~rgfln ötleden 
sonra b kor. 

Jstik:lil caddeci No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kaı 

TeJgrof • ı S 1' A N B U L 
Telefon : 4!l250 .-- . 

Olivicı· vEŞürekası 
Llmhtd 

\ 1apur c\ccntası 
s~ndell Elan, Birinci Kordon 

Tel. 244!! 
THE ELLERMAN LlNES LTO 

11TRANTJO., vopuru 15 mart 

Londra, Bol ve Anvers'ten gr. 

lip tahliyede bulunacak ve 

ypt zamanda Londra ve Rol 

için olacaktır. 

"TBURSO,, vaporo 22 mert· 
ta l .. tverpool ve Svanııeadan ge 
ltp ıabllycde bulunacak. 

Not: Vorut tarihleri ve va 

por isimleri t\zcrloe deli;lotkllk 

lerdeu aceota mes'uliyet kabul 

edllmer .. 

Fratelli Sperco 
\ 1 apur Acentası 

UOYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

••ORESTES,, vapuru elyevm 

llmaoıunzdo olup y6kQuil tah 

Uye etlikten ıonra J 4 martla 

ANVERS, HOITEROAM, ve 

BAMBURG limanları için yak 

alacakt11. 
11 HERCULES,, npuru 21 

martta beklenmekte olup yO 
kQoO tobllyeden sonra BUR 
GAS, VARNA ve KÔS1ENCE 
fçlu yftk alacaktır. 

11 HER'1ES,. npuru 23 mort· 

um 28 marto kadar ANVERS, 
UOTI'EHDAM, ve BAMBURG 

llmnoları lolo yok alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINIEN 

"NORLAND,, motôrü llma 

yımızda olup ROTfEHDAM, 

tK lU liU ./ 

li A M BU G, COPENBAGE. 
OANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDINAVYA limanları 

için yok alacaktır. 
• •'HOLAND,, motörd 29 mart 

la bekl~omekte olup ROTTER 
DAm,RAMBURG,COPENRA 
GE, DANTZIG, GDYNJ A, OS 
I~O ve lSKANDL .• t\ VYA li 

maoları için yok alııcaktır. 

SERVJCE MARITIM HOUMAIN 
11 PELEŞ11 nporu 20 martta 

gelip 21 martta MALTA, MAU 
SlYA ve BARSELONE için 

yftk elucaktır. 

uALBA JULlA,. vapuru 17 
nteanda beklenmekle olup yQ 
kOotl tıbllyedt>o eonra l9 al 

ııunda MALTA, MARSILYA ve 

BARSELONE hareket edecektir. 

lılmdakt hareket tırlblerlle 

navloolardakl değlolldlklerden 

acenıa meı'uli7et kabul etmez. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

UEUTSCUE LEVANTE LlNlE 

"ff ERAKLA,, vapuru 16 
martta bekleniyor, 20 marta 

kadar An•er, Rotterd11m, flam· 

burg •e Bremt'D ltmınlımna 

yük alacakt11. 

.. ANGORA " vaporu 26 
marttı bekleniyor, Anverıı .e 
Bamburedan yok çıkaracaktır. 

AMERiKAN ExPORT Ll.NES 
ExCBANGE,, vaporo 19 

81 ...................... ... 
Fazla taf ı:ıUAt için tklnct 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 

bloHı arkaeıoda Frıtelll Sperco 
Hpor acentahğıoa müracaat 

edtlmeıl rica olunur. 

Tele. 200~ 2005 · t663 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süziilmüştı'ir. -Biricik Sıtıo Yeri 

tJAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

maMta bckleolyor, Hahlmor 

tçlu yük alacaktır. 

JOHNSTON VAHRgN 
LINES tlVERPOL 

•·KENMORE,. vapuru ~2 

martta bt!kleolyor, Lhupol •e 
Anvf!reteo yok çıkardıkıeo 

ıonra Burga&, Varoa ve Köı 

tence için yd '1 alacaktır. 

eaat 1 O da al~ıocakta 8 locl telet,ne hlaaeıods toılll•Y
0 

"'''' erııroıo ueulü ile aç sene müddette kiraya verJlece teri' 
6 

tlJJe 
hteklllerlo 5 ,25 kurut muvakkat teminat ve bt1'' 

glrmeyt1 kanuni bir mınllerl bolunmadığıoa dılr 
lerle komisyona mOracaatlecl lazımdır. 14 ~ 
Şartnamdu al1ancak komlııyonondan paraeız ahP1

' J 

Okullar satın alma komisyoı:t•1~ 
S M•''' ı1ı ANADOLU gazeteılnln 2i Şob11t, 3 MHt, " 

6 
ı•fl" 

1 ~!36 tarlb11 uftshalarında açık ekalltme ile ı:l ·!l' 9Sb••• )I 

alıoacaRı tlio t1dtleo Çt!llk •e f trueler komtsyoıı00 ı6 S 
eebebler dolayuılle toplaoamadı~ındııo açık ekeUtıneal .~ ) 

1aı:ı•c: ' p1Zartesl ıut 15 te KllltQr dlrektc'Jrlağftnde top 1 ,;it 
l 

(ıl • 
yonda yapılacaktır. etekliler yftzde 7 ,5 tem inal 1 

cuıları. 

ARMEMENT B. SCfJULDT ~ 
BAMBURG ~ 

DUBURG nporo 25 martla llllllllll~ 
bekleniyor. Bımburg ve An ~111111 
vereten yak çıkardıkl•D eonra l!llllllllllHlllllll11111111~ Ook tor ~ 1 

28 marta kadll' Roterdam, An O 5 A Tf l T J19) 
vere ve Hamburg için yök alıı · = • l~ em a o .. ,ıı~ıı''' 
caktır. = r ''''' d' ~I DEN NORSKE _ lltıtcriyolog 11c imin.şık, solgttı lıuswlıklo tı•~ı~ & ı 

=: Bumabane iıtaeyonu kare11uıdaki dibek •0"~ııı ı•' . ,:ti' 
l\llDDLHAVSLlNJE OSLO =: lı ev ve mnayenehaneeinde eabab ıaat 8 dan ak~ 1111":.I 

BAY AR O moıörll 9 nlHuda :E baıtalarıoı kabul eder. 81(t , e' = M gcıeıı ,ııı ,. 
b klenty 1 k d 1 DJ :E firacaat eden hastalara yapalınaeı lb.ıllJ 1tııs• 1ll d 

e or. 1 tn er ye, t>ppe = mik.roıkopik maayeoeleri ile tereınli baetıılar• y•r,ıı f1fJP il 
ye Noncc limanlarına yük alı· = rOlen Pnomotoraka moayeoebaneeinde rouotaııu:P , 4J 

cuk t • r · ill 1111111111111111il11111il11111111111111il111111111111111111111 Te tef oı>. 


