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MART 1986 hergDn sabahları çıkar, ıiyaıal gazetedir. 

Cebelüttarık'da 
Biı· Jngiliz Torpidosunda in· 

filak Vukubuldu. 

Venizelos Dün Sabah Paris'te öldü. 
onsey, Bugün Londra' a, Almanya'dan Gelen Heyetin 

. De lştirakile Ren Meselesini K nuşmağa Başlıyacak! 
lugdtere son anlaşma proje inde yeni S b h 
bir bitarat mıntaka tesisini ileri sOrllyor Türkiye ve Venizelos, Dün a a 
Konsey Bugün Toplanacaktır. Ingiliz Zef!ri Tedbirler Paris'te öldü! 
V S Hiz De Boğazları • 

e ov_ yet Murahhasları Son Söylev- Askerileştirmeği M. Veuizelo8 Son Mektubunda Kral-

ı d N 1 1 lstiyecekmişiz! dan Memnuniyet Bildiriyordu. 
erın e eer Jeri Sürdu··ıer?. /ı;tmıbut,JH(Özel)-1.on 

Atloı, 18 (Rıdyo)- M. Ve <lra'dan geleu lıaherl<>re göre. 

re ~f'Ce yırıııodın 

ıonrıya keder de 
.. m r.tmlettr. 

fff'lçlb murah· 
haııı M. V ıarelınd, 
Flıaden Ue Eden 'io 
noktıt nazerlarını 
telif için bir plAo 
leklU etmlıtlr. Jo'ı· 
kat Detlceler bık 
kında benll• bir M. Litrinof 

M. llitler, köıu(ne ı•o"nd d " . hıberlyolı:tar. il L 
.1 o er ıgı m11rolılıa 1 1 po 1 letalla11 hUlm olıcıkıır. 

M. Ribeııtroıp 'Ja k ıymlı g11eıeeı. 1 il 01111ş11, or ag tere, Raı "Freaııı mlııı 
P•rlı 1 (Radyo) - Lond . .. ne ıl\re Ioglllz kının lokarnoyı oyup aymıdı· 

radıkl dQuL A m•raLerclerdra nokııl n111rı Btlçlh . Fren. ,. D L•b b 
au u -. e' 1 • ey ıkem imıhkemeal ıonr b b ıa Almıaya hodudlerı anııadı ı 

a, u 19 ıb Almınyı'oın ° 0 tıylo elmeılnl ı,.ıemektedlr. 
meta k blleraf bir mıntıkı ıeılıldlr. L 
d 

1 ere l~lo delegeleriot •öo. 8 ondrı ıel&hlyettu mehef t 
l'rec •ı " u mıntılı:edı beynelmllel bir 

d ee ınlııı l mıktıdır. Bu ----------=~~~~~:!:~-;::;S~o~tıı~ı ~6~> ~ın~c~ı ~s:aJ~ıı~' /e~l~le~:__ 
elt1g•ler ıerbeıt mGaıkerelere G G 

lıtlrık edecek •e muıbedelere • ~öring dedi ki: 
ıec"Qı olup olmıdı~ı mGnıh R 'd N 
•ıl.,ınd. b11ır bu•a••c•klardır. en en e Bir sı·la" h, Ne 

Frınııı ma bb 
1 

ra ıılıranan aok· 
ıl D111rın1 gôre Al B • A) D 
rıhbıılerıaıa loka~o ;:a.~e.:~; ı r m an ön ece k ! 
llltlıılı:erelerlnde IDnktt olm• 

m11ı: •&&•1ad1r. M. Fıınden "•· M. Uitler Gene N;tuk Verecek. Al· 
rır1a en k1111 bir armıodı •e 

'11::·•::b!~te ... ~ıuetc1Jr man'Jar, Sulhperverliklerioi Ve in· 
• · thlnof bt • 1 

natuk lrıt flınlıtlr Alı: r gı lere'ye JtimatlarJUI roitdı·rı·yorJar. 
ftıuı geırf'k J k · l•ID M 
t ı "° •rao murab 
ııı ırı •e ~"' k k · 
nıcıktır. e 0111•1 10Pl•· 

M. f la~i;11 1) . ' 
aı·ı e Giıti. 

nu vaziyt-tten 
1 lİhtde ediliyor!. 

lundıı ı u ( ıı f. • ., '•dyo) _ M 
lıodl'n'la Parle'fl . 

lılllttlfıd k ~iım,.•lod"o 
••111 1 e ourı,.y mual•lne de 

"f f'rrk R D t 
bir h 1 " IDı-ı dolnde 

• Yolu buJ 
eılıtır mı~ı Ç•lıtı 

Alsaın deJ,.geııf Fon R·b 
trop, 20 f'ktperle blrUkt Lo ı en ı 
1• 1 e ndre. 

ge eel'ktfr. Dl••r hah l 
l!ôre M F fi ~r ertı 
•••IJ•ll~ lıaden, R•a'de eıkl 
le• L tıaaımen ladeılnl lı 

ealedtr. 
Belctk1 de M 

k1nııllnl · Flınden'ln 
lıbl17eel•I beılemılı:te •e Rtn'ta 

llrt ko7mıktıdır. 

' 
, M. llitler ve senemi Giiring 

B lkrlla 18 (Rıdyo) - M. Praıyı N~Yeklll GGrlag bir 
h!er bagOa ilr naıok lradel· lotlhıp nutka Irat elmlı ••: 

mea Gıere Şarki Praıyı'cla 
Kô ı b ı - Blae 1ecrt ıedltlrlerla 

D ı• erg o bereket etmlttlr. tııblk edlleceAladea ta.bledll 
Kolon7ı 18 C Rıdro ) - - Sonu 6 ıncı •ahi/ede -

nlıeloı Perll'de buı;Oo 8,50 de Almnnya aleylıine :ecri ted 
birler tatbik edilnıe~i"'~ hiild'ı ölmO~tlh. Bu hıbrr Aıtnı'dı 
metimiz tcıraf tar bulunma 
ma~·ıadır. 81111u11 <in selu~bi; 

bizim de lmgazların askerileı 
tiri/memesi ha1rkırıdaki mua 

1 
hedenirı /{J~ı ·ını i.'ilemek lıu· 

~us1111da bir ııuaııı 11r11m11:un 
meı·rudiyeıi imi~. 

\. "' 
Frunsız tavyareleri Ren 
Ozerinde manevra ını 

yapıyorlarmış! 

foonlıul. l ll (Özel) - Pa 
ri~'llm ı •eriletı lıaberlt>rl'. göre, 
Framı: la))"atP. filoları füm 
mıntakası iiıetinde nrnnerral<ır 

yapmağa başlamışlardır. 

Avusıur)'O baıba 

kanının beyanatı 

Macnristaıı da 
Hak Arayacak! 

---·----
Mualı~deyi bozacaklar. 
Tuna paktında ltalya· 

nın rolll nedir?. 
Romı, 18 (Radyo) - Italyı 

geıetelerl, cuma !iDi Roma'da 
A•uıturya · lılaearlıtıa bıhn· 

ları ile M. Mo11ollnl ır11ında 

yıpılıcak mal&bllın bıbıet 

oıekte '° mee'eleoio ehemmi 
yetini ileri ıBrmektedlrler. 

Pe9te'de 14 martta AYUltoryı 
Mıcer bıkanları eeu mbaker 
lıakluodı klrar htlbaı eımlı 
lerdl. 

A Hıturyı bat•eklll beyeaattı 
bulunarak Romı mGIAkell •e 
neticeleri bıkluada: 

- Romı'da yapıcı bir pro~ 
'im çlzecf'ğtı n Dolfftı'le Muı 

ıotlnl'•la çlıdlklerl programı 

unatmıyaca~ıı Bu m61A1ı:euı 

htlkbaldekl uılıımılırın eııe 
lerı da lf'ıbll edlltc,.kılr. 

A•oııurya bGkftmell la~ll 

'"re'nln malf yardımını unuta 
IDer; fıht l\tar.erfıtın da ılllb 
lanmı •~ muıbedder tadll 
IDe.-'d-ıfnde hıkkı~ı arıyacekhr 

iki bokllmf'tln hnaahaca 
Tunı pıkh halya'aın lıtlrıkl 
olmıdaa Hya 111111 alrybtae 
1•pılım11. Çinko ıolbGa e1111 
lıılya'dadır, demlıtlr. 

Fransız intihabatı 
Partı, 17 (A.A)- Retml g11eıe 
JfDI parlameaıo lntlbabaıınıa 

25 Nl110 n :J Mıyııtı yapılı· 
'*I• bıkkındı bagla bir •mir· 
•ıme aeıretmlıtlr. 

b01ftk bir ıeresftr huııolr. grılr 

mittir. Abrar fırkeeı ve cum 
hurlyl'ıpentrlf'r fırk111 ıntıında 

tfesııClr çok bftyGkıOr. 

Gnetelu, v~nızelo!'un beyaı 
n raerJulodf'n uzun y11ılulı 

bıhtf'IWl'ktf'dlr ltr. 
Eu ıon olarık M Jfofo'yı 

gôodermlı oldu~n ıon mek 
tupdı M V rnfıl'loı, krıhn elde 
t'lllAI adfcelerdea b~yın1 mrm 

nuniyet etmekti' Ye krılı tetek 

kOr etmeelal lıtemr.kıe idi • 
lıtıahul l 8 (Ôıel) - 1 mert 

fayıoıodın ıonr11 P.rla'e kttan 
Venlzeloı, zatOrreeden OlmOt 

M. 1' rn İz(llos 

tftr. Gf rhll dlplomıttn nıcımı 

Y nnınlıtıodı derin bir tf'eHGr 

- 801111 4 rırı'i salıif ftle -

Yunanistaa'da Vaziyet 
~~~~~~-~~~~----

Maksi mosu u Divana Sevki isteniyor. 
Kara, Deniz Kuvvetleri Artırılacak! 

J.ıınbut 18 (l)acl) - fuoaa milli müdafH komileıi dün bir top
Jautı yıpmıı, karı •e deniz ıillblarıııda görO~a ook11nhkların blraa 
e\'d ikmali için baıı kararlar vermiıtir. 

lııaabul 18 (Ôıel) - Atia1'd111 haber •eriliyor: 15 Yunın 11yllf• 
verdikl~ri bir takrirde, hariciye \ek.illigi r.amaııında iıhıdigi ıiyael halı• 
tardım dolıyı M. takıimoı'uıı ali divana ıevkioi iıtemirlardir. 

Uabeşistao'ın sulh teklif etliği 
yalandır, harp devam edecek. 

Amha · Alaji Harbını im· 
parator idare Ediyor. 

-------
lıalyao'lar Yeni Taarruzlara Giriş· 
tiler. Son Harpte Her iki Tarafnı 

Zayiatı Fazladır. 

Marrşal Badoglio cPplı.:de.. ~ 

Vladra 18 (Rıdyo) - Boy· Bu huba lıtlrak edeD Hab•ı 
ter ıjea11 •ytarı bildiriyor; ŞI kunetlerlae btı11t lmpıraıor 
mıl cephetlnde hılyın taırraıo kamındı eım •lı:tedlr. Her iki 
dnam llmektedfr. Adlı Ababı tardın dı ~ıylıh bGyGlı:tGr. 

claD haber nrlldl3lar göre, Royıer'Jn Adlı Ababı ıyt1rı, 

Amb9·Alıjl'dr. cok kanh bir hılyH t117arelerlnlo hogaa 
malanebe det1m eımekıedlr. - Sonu 6 rncı salıifed~ -: 



• --_ _;;_·--... -==--=-·~~..:.-:.-:::::_-::_ ___ ..:_ -- -- . - _..:.__ ____ - _,.. __ ·_ -- - - --=.------ ~ ·- - --
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Antoloji 
/rja11 Hazar 

---~------------------, 1 . bt1l [_ G lY ını lY ını T e o y ca ~ o H aı lb>_ e ır o e ır n 1 sta<, 
Bu defa ibıiyar dostuma milli 

kütüphanenin kopm ônfindc raet 
seldim. Kavları biraz çauktı. Ya. 
zümc sert, ıerl baktıktan eonra 
vuoları söyledi: 

Al D 1 l · B T il r -,Gazeteler•~ man e ege erı eş ayyare e Atatürk Yazıyorlar? ,, 
- Niçin, eeninle konuotuk1a· 

rımızı ANADOLU'da neorettin? Ren 
onları sana boaust olarak eöyle· 
miotim. Kimbilir, Gökçe ile F. Ş. 

ne kadar kızmışlardır! 

Londra'ya Vasıl Oldular. Paraşnııe ı.tanbul, ıs (~:J,,~" 
Atlama Tecrübe- morlyette Yo008 ıdo~o 
lerini Takib Ettiler ya'nın lçloe 

80k0ıo>•~ 1~ 

- Yanıbyorsunuz; hiç kızma• 

dılar. Onlar, haklı buldukları vey· 
lcri tasdik ~decek kador olgundur• 
lnr. Maamafih Gökçe'den yakında 

güzel bir cevap bekliyebilireiniz. 
- Aman Allah •§kınat Beni 

kavgaya kanotırma. Zaten bogfin· 
lerde kavga seyretmekten bıktım 
wandım , 

- Hangi kavgalar? Meeelu, ıu 
nıeşbur Kerim Sıdi'nin tercüme 
hatalarına dair yazdığı ... 

- Yok canım! Neme ]Azım 

benim Kerim Sadi.. Söylemek iı· 
tediğim keskin miinakaıalar anto· 
lojiyc dairdir. Bu kitap elime 
geçmedi amma, yapılan tenkiller• 
den epiyce veyler öğrendim. Sen 
gördfin mü bu kitabı? 

- Hayır, satılığa çıkarılmadı. 

- Franslıca yazılmıı değil mi? 
- Evet .. 
- Yeni Türk edebiyatını Av· 

rupaya, Amcrika'ya, bütOn dünyaya 
yaymak iddiasında .. 

- Ent öyle .. 
- içinde Refik llalid'lerdeo, 

Hıza 1'evfik'lerden parçalar varmıv. 
- Evet varmıı .. 
Dostum gözlerini yere dikti. 

Gözlüğünfi eline aldı. Yüzünü her· 
mutat kınatırdı; 

- İ tanbul, amma Ja kızdı 
bu antolojiye, dedi. Vnta'yı alma· 
maşlar. Selimi'ye yer vermemişler. 

rmed Muhtar, M. Turhan, fe· 
keoder daraya çıkarılmıı. Bepei de 
küplere bindiler doğmeu.. Nasıl 

alınmazmış efendim onlar! Onlar 
ki, Ankara caddeeioin ebedi hü· 
kdmdarları, onlar ki dehalarına kıl 

kondurmıyan dahiler; noeıl, nasıl 

olur de Ankara gibi bir yerde 
çıkan ve kendilerinden dere alma· 
dan ~unu yahut hunu gelioi güzel 
sahifelerine koyan bir kitaba hem 
de en haşa eserlerini ve ~ahaiyet· 
lerini geçirımezler? Pek garip! On· 
ları ve arkadaşlarını biz itelat 
tanıyorduk. 

Duramadım: 

- Cid<li mi konueuyoreuııuz 
0 dudim0 ağzınızda birıey var. iFa· 
kat çıkarıp atamıyorsunuz? Açık 

konu~unuz! 

Güldü. 
- Peki, açık koııuoalıoı, ·ce

vabım verdi· yüzelliliklerden de 
alındı@ıua göre, bu kitap devrim 
edebiyatı notolojici değildir. Ser· 
best antolojidir. Şu halde, ilk 
tecrübe olması dolayisile bn11 ku· 
eurlanoa söz yummalıyız. Peyami· 
ııin tırnak j~aretine dikkat edil· 
meme i cidden mnhim bir hatadır. 
Lakin, şiddetli hücumlarla ileride 
yapılacak güzel eserlerin heyecııoını 
eimdiden çürütmiyelim. Tenkitle· 
rimizde samimi olalım. AlU:adar· 
)arı do tça ikaz edelim. Vedat Ne· 
dim, candan bir imandtr. Kim• 
seye garazı, ivazı yoktur. O, böyle 
eeyleri anlar. ikincisinde, fiçüocü· 
eünde daha milkemmele doğru gi• 
der. A >avrum, hiç yoktan Löyle 
bir kitap elde etmek günah mıdır? 

- Günah değildir amma fie· 
tadım, kiıap gerek fikir gerek ter· 
cilme itibarile baştan ba,a yanlıo· 
mıQ. Tercümenin edebi kültürü 
yokmu~ .. Gökalp'la, Yahya Kemal'i , 

-Vakıf Geç Olduğu için Delegeler, Don Akşam Topla· 
nan Uluslar Sosyetesi Konseyinde Bulunamamışlardır 

Parle, 18 (Radyo) - Londra•da cereyan eden konuımılır neılctSelnde vaziyet yeni bir saf haya 

glrmlıtlr. Alman bıı delegesi Von Rlbentrop ve mftıavlrlerl, TenpP.lof tayyare lıtHyonondao beı 

tayyue ile Londra'ya hareket etmleler ve Londra'nın Kroydok tayyare letaeyonuoı 11at 17, 10 da 

vasıl olmoılardır. Vıkıt geç olduğondan Alman delegeler! konseyin toplantasına fıtfrak ede 

memlelerdlr. 

Bertin 18 (Rıdyo) - Dftk dö Sake Koburgatı Londra'ya hareket etmlttlr. Dilktıo logtliz krıl 
hanedanı ile yakın akrabalığı vardır ve Alman hftkclmetlolo hoııud bir teklif ini hAmll oldo~o 

söylenmektedir. Bu teklifte, Alman murahhısrnın yıpıcıgı metallbatta himaye görmesi istendiği de 

llhe edilmektedir. 

Berlin 
C :i varında Tay
yare Manevraları 

Berllo 18 (Radyo) - Pazar 
gOnJ Berllo cl.arındıkl bdydk 

tayyare meydanında yapılacak 
olan resmi geçit esnaıında 300 
tayyare uçacaklır. &eçlt resmi 
ne en aoo ıfeıem ııhrı ve ba · 

n topları lotlrak edecekttr. 
Ellerinde fotoğraf makloelerl 

bulunacak olan seyirciler, mey 

danı alıomıyacıktır. 

Rus Tica .. 
ret Mümessili . 

Motkota J 8 (Radyo) - M. 
Aılfıke Roıya'nın Torklye ti 
caret mılmtHllllğlne tayin edil · 

mittir. 

C. H. P. K. Grubu 
• 

Ankare, 17 (A A) - C. H. P. 
Kımotay grubo bogQn öğleden 

sonra Basan Sakı'oın ba~kın· 
lığında toplandı. Dış leleri ha 
kan •eklll Şakra Saraçoğlo 

genel siyasal dorum, hakkında 

partiye izahat nrdl. 

llaoim'in tesiti altında, yani onun 
talebeleri gibi göatcrmi,. 

- Öyle ieo bu bahiı ayrı bir• 
eey. O r.awan münekkitlerin ancak 
bu cepheden haklan tealim t:dile· 
bilir. Zaten anıolojiler tek kişi 

torafındıın değil, bir heyet tarafın· 
dan yapılır. Akademi fikrini söy· 
ler. llizde bir edebiyat kurulu ol· 
saydı Löyle gCirültOlere n:ıeydan ve· 
rilmezdi, Ben .eo çok, (Deni niçin 
antolojiye almadınız? Sanki ıiz 

kimsiniz de. kendinizi içeriye koyu· 
yoreuouz? Ben sizden kuvvetliyim. 
Sizden kıymetliyim. Ben de isterim 
ietc, ben de isterim, Vallahide is· 
terim, billahi de isterim.) Dİ}'C 
ağhyau çoculdara kızıyorum. 

- Antolojiye, h.mir'den de 
hiç kimse ıtlınmamıo. 

- Yı! 1. 'e yazık olıııue. Me· 
selli, eeoi bebemahal alınalıydılar. 

Arkadaıtarıoa da antolojinin en 
güzel yapraklarmı tahıis etmeliy· 
diler. Siz ki fzmit'iu büyük kalem 
dahipleri, siz ki İzmir'io edebiyat 
krnllurı; nuıl, nasıl olur efendim! 

lbıiyar dostumun hu laübaJi 
nlııyına çok canım 11kıldı. Önüme 
bı.ktım: 

- -
Afyon Abidesini Başba
kanımız Bizzat Açacak .. 

~~~~~~---~~~~~~-
Ankara J 8 (Ôıel) - Baıbabo General İsmet İoönft, bu ayın 

yirmi lkblnde Afyon Abidesinin resmi kOtad1Dı yapacek ve 

önemli bir ıôyle• •erecektir. 

Afyon Abldeıloln reımt kdtıdı oa, BftyClk Millet Mecllıl namı 

Da 15 kltlllk bir heyet ile bfttOn encGmenler relılerl fotlrak 

edeceklerdir. 

R. Aras, Konsey Müzake· 
ratı Hakkıı.da Ne Diyor? 
Fransa Ve Belçika Tatmin Edilme
den Evvel Yerinde Olmıyacak Olan 
Bir lJzlaşnıa Mevzuubahs Olamaz. 

~~~~-ı--~~~~-

Loodra l~ (A.A) - Tftrkl tonlarında btr mftcadelede bu·· 

ye dış itleri bakanı Dr. Tn· luomuo olduğum hakkında bazı 

ilk ROşdO Arae Milletler ce· yııulu gördftm. Bu, dftoftncem· 

mlyetl koneeyloln dftnkd içti· den çok uıak olan yanht tef 

maındı atığıdakl beyanattı ha· , ılrlere yol açabilir. Bonon 

lonmuıtor: içindir ki, bOt.Gn soheloithhftm 

- BagOo bazı g11ete sQ 

- Biz biroey iıtcmeyiz; biı 

alıoıkız böyle şeylere~ 
Cümlelerini kekeledim; 
Doıtum, cebinden bir tramvay 

karnesi çıkardı. Vaımanı (Dur!) 
feryadını baetı. Sonra bana do~ru 
döndü: 

- Siz de ağlayınız! Dedi. An· 
tolojiye girmedik diye ıi.ı de 
bnğmmz! Sız de haykınnı.ı! 

Bırden seei kısıldı. KulaAıma 
doğru eğildi ve ıu»ları fısıldadı: 

- Bilyük eserler; antolojiler· 
de şlihret yarmakla, doet dostu 
metetmeklc yahut ettirmekle ka· 
zaoılnıaz. O eserler, ineanıu içinde 
baolar, içinde ueşvü nema bulur, 
olgonlaıır ve kimseye hacet k.at. 
wadan asırların itetüne ummadığı· 
mıı Pao'al bayrağım diker. Herşey 
biz de baelıyor, doıtum, biz d~ 
lıitiyor; bunu uootma! Ve artık 

deminki taveiyemc rağmen eglama, 
ağlamayıoız! fetanbul'daki arkadao· 
)arıoız gibi eiz de antolojiye gir· 

mcdik diye eızlanmayınız, olmaz mı? 
" Yamanlar Dağı ,, tramvaya 

bindi. Oouo buruımuı parmakla· 
rını kapının demirine eım · ııkı 
yapıomıı gördüm. Tramvay ansızın 

hareket etti, ıetamlaoamadık. 

-

lerl bertaraf etmek maluadlle 

dtrhel izahat vermek arzoson· 

dayım . Müdafaa ettiğim f lklr 
aynen ,o Jdt: 

Ren hakkındaki lokarno 

paktının lhlAll işinin havale 

edildiği kooıey ayol paktın 

ahk4mı mucibince nzedlleo 

mee'elede bir hakem vaalfeıılol 

haizdir ki, bo mOoıkaıa gö 

tilrmez bir keyfiyettir. Fakat 

koneeyln rolQ yaloız buna in 

mez. Bizzat mahiyeti itibarile 

kooıeyln kendi bOnyeelne da 

bil daha iki rolO vardır ve 

llhe edebilirim ki lokarno dev · 

letlerl konıeyl bizim burada 

toplaD!Jl•mıza 11ebep tetkll eden 

ba hakem rolftnCl •erirken 

konıeylo bu rollerini gayet iyi 

bir ıurette bilmekte idiler. Bu 
roller beynelmlltl lbtll4f lardı 

ozlıttırıcı yola ile emniyeti 

ıamln ro1Cld6r. 

BugClokd mOıakerelere tevdi 

edilen karar ıoretl projesi hak· 

kında Franaa ve Belçlka'yı kon 
ıeyln tam 11orette tatmin etme. 

ELHAMIRA 
ılnden enel yerinde olmıyacık 

bir ozlı:ştarma menuo bıble 

değildir. Fakat eğer bir uılat 

tırmaya mabıl varea bu lol kon· 

ıeyio .vapmaeını diğer her ttırlft 

bıl ıoretlertne tercih edeceğim 
Fikrimce konsey rolOoQ Ren 

SiNEMASINDA 

Yepyeni 

TELEFON 2573 

YARIN MATINELFRDEN 

iki hakikt şaheser 

İTİBAREN 

takdim ediyoruz 

1 · SKOYA KAPLAN KIZ 
Şışırak ve toeırarak oeyredeceğlnlz sinemacılığın hakiki bir moclzeel 

2. HAVA KAHRAMANLARI 
A~k, ozlfe, zevk, neee, heyecan ve kahramanlık f llml 

HugOn bOtOo eeınılırda ıoD defı olarak 

A ını ını ca 

paktının kendisine nrdiğl hı· 

kemliğe inhisar eulrllmekle bu 

iptidai iki rolftnb. lfa etmlt ola 

maz. Ko1111ey bu ıu-. rolOnOo 

keodlelne tamll ettiği vatılfeyl 

lhlAI hakkındaki teklif Oıerlnde 
nasıl oluna oleuo almak mec

buriyetinde bulunduğumuz ka· 
rardao mihtakll bir suretle ifa 

edebilir. 8eqcı> hu uzlfe Lo 

k roo muabcdeeloln dmlnl 

çemberden kortll ıtl~ 
Ankara, 18 (Ôzel) - Co ıılnl tabii boluyorF;;'I• 

mor Bıtkaoımız Atatllrl, don nan son bıaıleel ı.-•' 
tayyare meydanına gelerek leetlrllmesl oldoğ::~ıelttt 
Türk kutu Clyelertolo p•ntfltle nk, daha baı• bit ı~ 

( 
atlama tecrObelerlol tıklb ba ııell Sotyedere atol 

bflecte ., 
yurmoılardır, intizar oluna "il'' 

\.. _/ bfttGn dDoyayı r:o~ood' 

Yunan 
Kabinesi 
v·e Ordusu. 

Parlı, 18 (Radyo) - Atine 

dın haber TerJUyor: 

Başbakan MQsycı Demlrclı, 

~oOmOzdekl cumarte11I gdoO 

partilerle koooeıcak n Kon 

dlllı'fn zamanındı çıkarılan ka · 

Donların kaldırılm111 meı'eleel 

etrafında mGdnelel ef Urda 

bnlunacıktır. 

Depılrcts, Martın 26 ıncı 

gClnQ toplanacak olan parlA 

mentoda beyınnımeılnl okuya· 

cak fe hlmıt reyi fsriyecektlr. 

Parlı, 18 (Redyo) - Yunan 

hırbl1eı bıkaoı Metıbaıı, Y n· 
nıo ordoıono 11ür'atle takviye 

etme~e karar •ermlıtfr. Meıak· 

ııaı, aıkerf elparltlerln ıleoi 

olmasını te komisyoncuların 

dolıp çe•lrmemelerl fçln bfr 

kanon çıkaracaktu. 

Grevciler 

kenln borıd• 0 peki' 
ediyor. Buou0 fçfo -~ 

ı il reolO t• 
mailer og re r•Adl 
bfttftn tetebbft9lere 

11
c11''1 

'yı tD 191' çıbrea Frın•• fe '5' 
lemekte oldog000 

00 ft 

14ketloln bo 861 do,d-' 
ıôylenmemesiodeP 01 bld .11 

1,,,sı J" 

beyan ederek deıert 
Zaman, mllflbe edlf°' ..ı 

srır o .,. 
lazumundıo • ıd•k•ı•• " 
bo prensibe 1 tıot 
leketlmlıln eıı>:;:~elofl~ 
eden boğıılır IPoff 

meno bıbıetdleğ~yere~' ; 
medl6lnl 11öylelJJ • ot 

e bUO 
memlekederlD 111or· 
llzım geldlAlnl ı6f 'd~ 

Loudrtı. s §,9 
Amele ve 

0 e· 
ıct 

listleı- Mil~ ıır 
1 od' ken Top 8 .. ) 
ıtıd!0) ~ 

Loudrı 8 ( blrlt~I, ,J 
naııyonal aaıele tte ıo'; 
ıoıyallıtler btrJlğl kere '

1 ~ 
1 ıı>Oı• t •e Taziyet ,,,ue dl 

kati
. le Amele btrlfğfD:ırUğlOe 

ve soıyılletler .,1ol•~ 150 kişilik bir 
vilayete şika yel etli 

Ietanbul 18 (ôzel) - Bir 

aydınberl yevmiye alamıdıkla 

randan dolayı grn yapmıt olan 

SOreyyapatı mensucat fabrlkaın 

ımtlr.ılodeo 150 klılllk bir 

kafile, •llAycte gelerek ~IUyette 

halunduklarından dolayı bon· 

tardın bazıları mo,"nlk telılkkl 

edlJmlo 'le leılcub edilmiştir. 

M. Moren 

b•e.. 11• 
çı kala Y oke 

0 
ıor , 

lerdar. Uzun eore 
0
o•"'' 

ıonra hiçbir bef' 

dtlmr:mfıtlr. l'1'. ~ 

In~~tıı111,r 
Bir IogıhZ ,~( 
dosundıı tl(~:drrı 

ıs 1 

CebdlUl&rılcı lo~tll' ,,ı 
B On (Vıekod) bl' t 

F d:ı~nda IJJodble ı dD• ı rcosız ordusunun du-
60 

ıorP 
1
,,. 

rumunu anlatlı. 
Parle, 18 (Radyo) - Bo· 

glln toplanan mlllt mftdaf11 
eocümeııl, Frınsız hubfye na· 

zırı general Moren'i dlnleınlt 

tir. Moren, FranHnın bagonkCl 
aııkerl nzlyetlnl uzan uzadıya 

izah ettikten 11obra, yalmz te· 

cemmO itinde· bası nokaanlar 

olduğunu te fakat bunların 

dı ez ıaman içinde telif l 

edileceğini blldlrmlştlr. 

Amerika'da 
Korkunç 
Seylablar Oldu 

Nevyork 18 (Radyo) - Ame· 

rtkıoıo birçok yerlerinde sey· 

J4blaı olmottur. Karollo ve 

Meu'de baycık zararlar olmoıtor. 

-------· 
olan de•letlerle taabhOdlerlolo 

tamamlyetlodeo biç bir tey 

eeelhmemek ftzere ve fakat bu· 

na kendi yardımımızı. da llhe 
etmek suretiyle bu ııimln dn· 

Jetlere tltlhaktır, Da ıuretle 

Milletler cemiyeti paktının roh 

•e a.netnloe riayet ' edllmlt ola · 

nacakt•r. Yine bu ıuretle kon 

11ey de; bOyilk Anqpa memle· 

ketinin mfto111rbetleılne ald olan 

n A vroka emniyetinin bel ke 

mlğlnl teııkll eden ha karar 

mOhlm bir nı~e'elede hdtOo 

nzlleelul gôrmOş olacılwr. 

olıuoştor. e~r• ~ti 
~tın enel ııı•" deoııtı 

Ak bl' 
etmek Qzere dt "" 
lnf llAk netlcelllll dt 1 

efet rf 
ölmftı ve 8 ° b•" 

ıdo 
mıthr. TorP 



Çimdikler 

Hayattan Parçalar. 
E!kl bir gazeteci arkadae, 

ldarebıaeye geldi. Yorgunmuı, 
mcıtn kanpcye boydan boya 
uaandı. Faik Şemslddlo; 

- Yıbu ·dedi· uyuyacıkıın! 
- Tıblf oyuyıcıAım. Zaten 

nouo için u&ıodıml 

- iyi ımmı, gOzlftklerlnl 
~ıkarmıdın, 

- Neden oılı::arıyımP iyi ve 
bayırlı bir raya do& b 

' blrill U• 
110 göılOktllı nıııl gOreblle · 
ceğlml hiç dOoOndün mi ki, hı · 
nı bunu ıOylOyoraun? 

• • • 
Hikmet 14'erldun, bir kadın 

doktora· 
' 

-Kıdınlınn Y•eını nereden 
anlıreınıı? 

bel~:r;e ıoruyor. Mtalekdıtım, 
b 

hiç fırkıodı olmadın 
U bMylD d L ı Oa.tor ıteyhlne pro 

pıgındı yapıyor. Kadınlar 
onun bir 1 ' ' nıan Y•tını anlı 
mak kudretine malik bulund . 
~OD " il o vğrcndlklerl dakikadan 
lllbıren, eminim ki b • ıııu•yene 

anealoe ghmtzlcr., yazık de 
All mı? 

• 
G • • eçenlerde ılyaıi bir fıkra 

yumak ıarureıl He lı::arııılaetım. 
Aldım kalemi elime, bıtlıdım 
y11mıgı! Blraı ıonra, yazdık 
larımı okudum b '-' aa.hm; olmı 
mıt.. Klğıdı yırttım ıtt 
Yeniden baıladım BI ' ım. · raz ııonrı 

gene tetkik ettim ve gOrdOm 
ki, o da fena! 

Bir OçGncCbtlnti kaleme al 
dım. Bltlrmcge yıkın " 1 
bir d ' tvy e 

gOa en geçirdim. Gene 
yırttım; blalm meehur 
attım. ıcpete 

Arkıdıtlardın biri· 
' 

- Ne oluyor ·dedi . ıea ita 
gGn ılnlrll gGrtlnG•onan y 
lı 1 1 J .. •· P ç 1 P yırtıyoraunl 

- Ne olıcagım dedim. bir 
ılyıııt mıkıle yıııyım, dcdlo.ı 
bir tOrlQ yaıdıgımı bc6 • 
medlm.. ı:ıChe· 

- Neden?. 

- Manlııı dı ondan! 

Arhdıtım bir hbkıbı 1 lllı: 
k 1- yl yı ·dedi ıly11i mı 
ı enin, ıly11I ıOıCln 

ol L mınıu 
onca aıymell d k 

1 ti 
e açar .. Siya 

e e marifet d 
R•D llkırdı o ur ki, bir y1· 

•nurıcıkeın hl 
yıgın kelime yaıl(:ıkıı 'C r 
leler mtikemmel n. Gm 
tirler • lahitler, laı 

pırlak, fıkat l 
gellnçe, ııfır olaeı'- Ç~ nayı 

... ı-.ar ' 
tr.petteldlerden birini de 1 Q 

•er mGrettlpb ' m11la, aneyel. 
• 

1 •• 
elm nrdı, hızlı b 

yordum 8 •ıh yGr-
. lr Irk d L 

dın tuttu: a •t .aolum 

- Ncreyt:? 
l>lye •ordu ... 

- f crı dalrealne 
Dedim BG ' 

fokalld . hl yak bir cesaretle 
e r itin p t lllıtım gibi; cı ne lı .. ıl· 

- Aıkolıun d dl 
Oç do e · tu halde 

rt glnana hl d 
çlrme~e k r o ıdı ge· 

arar •erecek t d 
tıbımmQI b • ar 
be " ıbındıaıın da hıı 

r •eraılyonaal. .. 

IC.mdik ------Y etiın maaşı 
Aıkerl te mllki l k 

naaaaun 25 1 e ald ka 
kımotayeı tef:: ~ıddeılnln 
kırar ,

116 
akkıradakl 

k yete gelmlııir 8 
ınanua 25 1 el • u 

elblae L 
8 mıddeel •a 

e tea.ıCld dil kııd e en •eyı t 
edll•ek hakk e· 

lu11ı•l1rıa y 1 1 ıaı balı bu. 
m111ı la et m erine yelim 

hılı oloaacıktır. 

ŞEHİR HABERLERİ 
\po Mu~tafn 

Nasıl öldnrolmOf. ····-Çeıme kaaaaınıa Alıçall Dl 

,Yağmur ve Dolu __ .............. --.-...-
TOUln mahsulü 
çok zarar gördn. 

Don öğleden evvel şehrimize 
ıClrekll TC ıtddetll yağmurl•r 

yığmıı. echrln çukur yerleri 
ya~mur aulırı ile dolmu~tur. 

Bu y6ıden gllmrOk: ona ile 
kereıtecller çarıııı, odun pazarı, 
Bıllmığa çarıııı, Karataı, GO· 
zelyılı, Gôztıpe tramvay cıd 
delerinin baıı yerleri sular ıa 
rafından ôrlOlmüttOr. Nıkll 
nııtaları; ıuların içinden, et · 
rafı çamurlu sular aıçrıtarık 

yolcularını taıımıelırdır. Şehrin 

hemen bllUln IAğımları bundan 
evvelki yağmurlırdın moloz· 
lırlı dolmue olduğundan tld 
detti bir yığmur yığınca sular 
denize dc;kQlcmcmekte, çukur 
verlere dolmaktadır. Belediye· 
olu, lığımlardakl molozları bl 
ran enci teml&lettlrmesl çok 
yerinde bir hareket olacaktır. 

Bir aralık dolu yığmağa bat 
lamııaa dı fazlı devam etme· 
mittir. 

DOnldl ~lddetll yağmurlarla 

dolu; yeni ekilen tOtQn mıh 

eolO lçfn çok 11nrlı olmuıtor. 

Balkan 
Posta, telgraf ve 
telef on anlaşın ası .. 

Balkan anlıomaaı daimi kon 
eeylnce TOrklyc, Yonıntatın 1 

Roman1• '° Yugoılnyı pouı, 
telgrlf ve telefon idareleri ara · 
ıında pona TC telekomııntkae 

yon Hhasındı birlikte çalıtmı 
için it.bul edilen uzla~mı ile 
polla mClraeelltındao -.lıoacık 

Gcretler hakkındaki cettel vl 
ıı1ete gelmletlr. Uzlaımıyı gô 
re ıenhler ııllb edilecekti 
B L 

u mık atlı tcokll olunan bir· 
llğln her memlekette P. T. T. 
idareleri mfttıba11ııları tarafın . 

dın temeli edilecek bir poatı 
ve tclckomunlkoııyon komhcıl 

de teıkll olunacaktır. Komite 
lüzum gOrdtikçe lçtlmılar yı· 
pıcak ıorlukları bldırıcaluır. 

Spor 
Bntnn ülkede himaye 

edilecek. 
iç leleri bıkanlığındau ülke 

deki epor hareketleri hakkındı 
•lllyete bir bildirim gelmlttlr. 
Bunda deniliyor ki : 

"Ülkenin her tarafındı gti!J 
den gftne genlollyen ıpor ha 
reketlerlnln muntazam bir ıu 
rette llerlemcıl TC yıpılmaeı 

için aallhlyettar mftmeaılllerl 
nln bulundoklırı mubhlerdeld 
tali, kaymakam "' nahiye ma 
dllrlerlnlo •oku bulacak mQra· 
caıtlere kolaylık gOllerllmeal 
TGrklye idman cemiyetleri itti 
falu o t L momı mera.esi birinci 
'bııkanlığıod1n letenmlttlr. 

Spor t•ıekkallerlne kartı ldı 
re n 11bıt Amirlerinin kanuni 
eekllde yardım ve hlmıyelcrl· 
nlo temini llzımdır.,, 

Panayır komitesi 
Panayır komheıl dan ,ubay 

doktor Behçet Uz'un hııkın 
lığında toplınmıı ve ııarbıy; 
panıyır Ankıra'da yıptığı tcıeb 

bOıler hakkındı komiteye 111 
hat Termletlr. 

Gördes kaymakamı 
Gördet baaeı kaymakamı 

Felhl; K•ıtımonl emniyet mft 
dtırıogane tayin cdllmlttir. 

Hayvan Hırsızlıkları Toton ve 

Sehzecilerimiz 
Okusunlar 

"'\ blyeılade Apo Muıtıfı'Jı ot•• 
ren Gegı Daeeyla'ln ığıro•••• 
mahıkemeılae daa deva• edU 
mittir, Son ıaf hadı bulu ... 
bu duanın dantO celıe1ID .. 
iddia makamını lıgal eden mld 

Zabıta, vak'a faillerini, kesilmiş hayvan· 
larla birlikte meydana çıkardı. 

del umumi muulnl Snkl 8oaet 
lddl111nı ıerdetmlı ve arılara• 
dı bir lncgln ılıca beledl7ellnı 
ıeallm edllmeılnden huıamıt 

do&dogoau te puıudı bekHJ• 
ren m11nonun; mıktal Muıtı 
fa'yı tabanca tor,onlle .Sidir· 
dGICl 11blt oldu&unu ıôylemlt. 
Tark ces• kanonuDun 448 taol 
mıddeılae ~Ore onbeı 1ene allf 
bıp1e mıbkdm edllmeılnl lıt• 

Buca yolunda Kançeıme mev· 
kttnde anııra bazı bırııızlık 
nk'aları oluyordu. 

Bundan bir mOddet enel de 
gece vakti yoldın bir ıOrtı ge· 
çlren bir çoban; taarruu uğra 
mıe ve bir mlkdır hııyvanı ıorlı 
ılınmıetı . Jandırmı kumandanı 
blnbıtı Lütfi Baykara: bu 
mcs'de fizcrlnde durmuı ve çı · 
lanın hayvanları E,ref pııa'dı 
bir evde kcellmlı olarak bul 
durmuştur. Yıpılıo eeaılı tah· 
klkına Kançceme'de Tık'a çı 
karınlar tımımen ıeıbh edile 
rek hepsi totulmuı ve tnklf 
olonmoıtur. Geceleri bu yerde 
seyyar denlye gezdirmek ıure· 
tile ılınan tedbirde •ayd ı ı, ı arını 

gOstermle ve Kançeemede hl 
bir vık'ı olmamağa bıelımııtır~ 

VllAyet jandarma kumandanı, 
bundan baeka Buroıvı B , acı, 

SeydlkOy ve bavıllııtnde uzun 
11mandınberl hıyvan bnDıı.lığı 
yapın bir eebekeyl de meydana 
çıkarmış ve yedi klelden mQ 
rekkep olan bu ışebekentn ne· 

Mektepler 
lnıtihanlar 

hakkında mektep-
lere bir emir gönderildi 

lık öğretim kurulu kararanı 
gOre 15 Mayıı 936 tırlblndo 
derelere son verecek olan na . 

biye ve köy mekteplerini biti· 
recek olan tılebelerlo mektebi 
bitirme taadlknımelerl; lmtl 
hanlarından ıoorı lkmıle kıl 
mıı talebeler yok lıe umumi 
imtihan cetveltle, lkmıle kal 
mıı talebeler ,.,81 ayrı bir 
cetvelle t1Bdlk için Maarif mtl 

dtlrlOğfine gOnderllecektlr. Tıs 
dlknımelerlo t11dlkl •ıı gelecek 
derıı yılını kadar uıatılmıyıcak 
TC bunun için tedbir ılınacak 
tar. Taedlknımelere bıll gl 
dlo, jlmnaetlk, maıtki te et 

bakımı dereleri notları clı ge· 
çlrllecektlr. 

llkmektepler tıllmıtnımeıl
nln 7 5 inci mıddeılne göre 
Gç ıınıf lı kor mekteplerinin 
ıon ıınıf larındı l'Grkçeden orta 
not alın talebeler lbkı kalı· 
caklardır. 

Baıı koy mektepleri moıl· 
Uaılerl aekerllk, nıkU n 11lre 
gibi sebeplerle gelecek den yıla 
bıeında mekteplerine dönme· 
yeceklerdlr. Bonon için ikmal 
lmtlhınlarındao ıonra gOnderll 
mcıl lhımgeltn umumi lmtl 
ban cetvellerinin doldor._olma 
ıını yarayarak kayld ye Hlre 
def ıerlerf oi tımamlımıdaD •e 
yırı itlerini bitirmeden n•I· 
leleri ba~ından ayrılmıyıcak· 
lardır. 

Artırma kanu· 
nunda değişiklik .. 

Artırmı, eksiltme '° ihale 
kanununun 41 inci mıddeılae 
bir fıkra eklenmeılnc dılr ka 
nan ~lllyete gelmlıtlr. Fıkra 
ıudur: 

E - Mıballl tarife bedellle 
kı:--meıl beı bin lirayı geçme· 
den dllrlll, denik, keılk, ırr 
kedllmle, imal edllmlı ıtıçlır · 
lı h~r çeılt orman mıblallerl 

ve herhangi bir tekilde idarece 
Zlptedllmlı mallar. 

relere kadar UZ1ndığı, ne &lbl 
hıraıalıklır yıphğı birer birer 
teaph edllmlıtlr. Bunların Mı 

nl11, Turgutlu, Ôdemlı te haut 
Aydın hnıllıılode bile hıyno 
hıraıılığı yaphkları ınlıtılmıı · 

tar. Seoelerdenberl faaliyette 
boluuın bu tebekenla bmlr· 
dekt yatakları dı yıkılanmıttır. 

Burnava'da Köy 
Muhtarları 

Toplandılar .• 
•• 

Hurnıyı nahiyesi k61lerloln 
muhtarları; dGn Burnıva'da 

Tütün ve ıebıe fideleri içiıı 
ziraat mücad~le müjeıtiıliAi 
nin ıavJiyeleri: 

1 - Yer yer ıGadGll glS· 
rlllen yııtıklardı rutubeti 11111 
mık ,., ıolımayı mGmkGn 
olduğu kıd11r durdurmak. 

2 - Halka tekllade çGrCl 
yen fideleri hemen toplımık 
te yıkmak te boralara yan 
yarıyı ıaamemlı kireç toau 
ile temls kum karıttırıb koy 

mık. 
3 - Yııtıklırda teker teker 

gGrGlen yanık, çGrGk fideleri 

ıoplayıb temizlemek te arıla 

rını ıeyrehmek. 

4 - Bunlardan ıonra ylz 
de yarım nlıbellade glSataoı· 

kireç bolımıc: nı bu gibi yae 
tıklara paıkftrgfçlo (b•I tu 
lumbııı) ııfır numara baıltk 
l1rlı ele glbt ıtmıt. Rutobel 
duam ederae bulamaca on 
gende bir tekrarlamak. 

mittir. Madıf11 için muhakeme 
bııka bir gOne bırakılmıttır. 

Yedibuçuk Sene· 
ye l\lahktim oldu. 

Topallı me,kllnde IU çal 
mık meaelcalbdeo aralırıau 
çıkan kngadı Sadettln'I bıçakla 
yıralıyarak aldGreo Ahmed ol 
lu UGıeyln'ln Ağırce11 mıbke 
mealade yedlbuçuk sene ıtır 
bıptlne karar .erllmlıtlr. 011· 

uao nreaeılne de 600 
t11mlaıt nrecektlr. 

nah' ye mftdftrQ Ş flk'ln bat 
kanlığrnda bir ıoplıntı yıp 

mıelardır. Bu ıoplaotıda Şt"flk 

keodllerlne yeni çıkan ıayım 

kanununun Datıl tatbik edile · 
Ctğlol, kayıt defterleri ile flml 
haberlerin naaıl doldurulup hı 
zırlıoacağını, ayrıca ho yıl yı · 

pılacak köy nDfuı kGtGklerl 
yaaımı lçlo muhtarlır10 ôdn· 
lerlnl ınlatmııtır. 

\.. J ..__ _________ Şehrin 

Muhtarlar 

Bir Kişi öldo Teseı.~ol 
8 k 1 k

' Mercıı aşılmıyacak 
u an ı va anın se· Buı reımf •ı•erdoa nıara 

bebİ Sarhoşluktur.. kGy muhtarlarının re1ml mD 
birlerini kullıaıra.k reıml ma Gaallcr mıbıllcelnde bpılar 

mcvkllode bir uk'a olmoı, bir 

ki~l OlmOo n bir klıl y1rılan 
mıetır. Kıyaerlll ıeyb Mebmed 
o~lu Mcbmcd ve teyze 11deıl 

Vıbld ile Kftrd Oımın n Ne· 
cip; Tıblr aokağındı Arlf'la 
nlnde rakı içip .. rhoı olduk· 
tın ıoora nlerlne gJderlerkea 
bunlardın Mehmed tabıncuını 
havayı atmık ı~ıemlttlr. SllAhı 
havaya atıyım derken earhoe· 
tokla ıteı ıldır111ıı n ıol bağ 
rDndea yanlaamıttır. Vahid te 

sol elinin orta parmııındın fi 
ralaumııtır. Yaralılar ha1taneye 
kaMmlmıo Te Mehmed aldığı 

yaranın teılrile ôlmDttDr. 

KöprOcOk 
Kemiği kırılmıt 

Aleancak lıkeleılnde npar· 
daa kereete endlren amele Si 
vaıh Sıllb oğla Ali; vinç altın· 

da buluadugu ıırada kere1leler· 
den birinin •inçten kurıalarık 

dGemeıl yaıGodea .. 1 kGprClelk 
kemiği kırılmııtır. Kasaya 1ebe· 
blyet Teren amele Ali otlu 
Remrl yakalıamııtır. 

Mahktlm oldu 
Gece iki nden eeya çılmığı 

letebbftı ettiği ınlııılın Antıl· 
ya'lı Abdullah, Aıllyeceza mıb 
kemeılnde yedi ıy hıpıe mıb 
luım edllmletlr. 

kamllrı yapdıkları mQracaat 

lırdı bir kıydO tarta tabt ol· 

mal•Jııı.:1 gcllıl gftıel hareket 

ettikleri •lllyetce gôrtllmtlt ve 

ha mea'ele bıkkındı k11a kıy 
mıkımbklarlle aıhlJ• mlclGr· 
llklerlae bir blhlfrlm gOaderU 
mittir. Banda mahaarlana kay 
kaaanaDDD 38 lacl macldellae 
g6r11 mahtarlana devlet mema· 
ıa 11yılmakıa Te vıalfeclea mCl 

tnelll• bir ıuçlan gıraldOll 
samın bıklınndı memurin mD· 
bıkemıtı kıaoaa blktlmlerlaln 

tatbiki cihetine gtdllmeıl ele bu 

t1ııf lar1nı mtleyyed bulunmaktı 
oldağuaa gire kiye ald reımf 

lıler•en doleyı kGyln reıml 
mtlbrlatl kollınırak yapaeık· 
ları mftracaatlardı memurlınn 

rlıyctle mGkellef boluaclakları 

oıole ıeb'ın te1eltGle riayetle 
tabi bolaadaklın kaymakam 

'H nıbl7e mCldlrlerlae mira· 
caaı eımeleıl blldfrllmektedk. 

istatistik hazırlanıyor 
Bu 1eae ttlAyetlmladekt mil 

let mekteplerinde munf fıkl· 
yetle imtihan nrlp millet mek 
ıebl ııhıdctnımeel alınlaraa 

miktarını ıeablt eden bir lıtı· 

tlıllk mHrlf mGdftrltlğllnce hı 
zırlınmıktıdır. Yakında VekA 

lete gGaderllecektlr. 

TAYYARE 
SI~EMASI TELEFON 3151 

ağaçlandırılması 
Şehrin •••çlaodırılm111 faa 

Jlyedae belediyece mevılm ıeo 
tl&I için ıon nrllmlıtlr. Ba 
yıl 19brln birçok cadde Ye 

balnrları aııçlıadmlmıetır 

Çuval hırsızhğı 
lklncl mıbçılar çartıaınde 

arıbıcı Muıtlfa oAla SOleJ• 

mın•ın ırabaeıodın yedi çanl 
çalın Receb o~\u Raelm BDÇ· 

GıUl tutulmoıtur. 

Hadise 
Nasıl Olmuş? 

Jagllls bıbçf'llDde Betim ft 
Maufler ıdanda iki kiti ... 
11nda bir kavga olmaı, Belt-. 
kuadaracı bıçatı ile Masal fer'I 
iki yerladen yıralamıttı. Vık'• 
nın 01111 oldu~una adliye illa· 
Ukatıadıa aldığımı• mal6mat 
Oscrloe yıaauıtık. 

Yaralı Mu11ffer'dea ıldıl'· 
mı• bir mektupta Bellm'la 
k1tgıya 11kıdıtlırlle degtl, tek 
batJDI yıpt•A•• Beıhn'ln, ka· 
dlılal yaraladıktan IODfl bıçalı 
bir klremltllle ıtbl•••• fabl 
onda• dlte• bıoeA• elank 
Beti•'• IUlaD belediye ..... 
rlle ka'ıkola gtutııar we ellll 
de bıçık oldata halde k 
kola gidip bıçıgı dvll U 
re1ml memurların gGal Galaclt 
maeıya .. plıdıgını bUdlrlfOI 

te eliyor ki : 
11 Beslm benim arkadııım dı· 

~ildir, çGokO olımH Oau 18 

ki• ay euel bir namuı me" 
le1tnden d8AmGttClm. Onda• 
bana kla beallyormot Saygı ... 
rımı ıuenm.,. 

Tamamen TOrkçe ı0.11 te eukıh bl7lk prk opereti 

ALI BABA 
Meıoı Cemll'la eafca be1telertle ıaılenea ye pbıne dekorlar lçlade ylktek artlıtler 

tırafındıa ıemıll edilen bir ıaheeer 

Rugan son defa 2 Film birden 
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Napolyon Bonapaı·t'ın Maceraları 

İkinci Kısın - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

"Halbuki İetunbul'da halife· 

nln FralJBa ile ittifak de~ll, 

Jogtllzlerle unla~tığtoı öğrendim . 

Jog\llzlerln yardımı ile sUahlsn· 

dırdığı 200,000 yeniçeriyi sol· 
tan Mısıra göndermek Ozere 

bol onuyor. 
0 General... Sizi ole beraber 

Fransa'mn da bozulduğuna, 

mağhib olduğunu görmek lele· 
medlm. Bonon için hemen elze 

doğru yola çıktım. Size bu 
huberl vermek, sizin müteyak· 
kız olmanız lçlo alimden geleni 

yaptım. Allaha çok oftkür ki, 
bu emelime de muv f fak ol · 
dom. Şimdi mOsterlh olarak 

öleblllrlm .. 
Nopolyoo bflydk bir teee· 

ellrle: 
- Dostum, dostum!. 
Diyebildi. 
Hasın gözlerini oçtı, Napol 

yon'a baktı. Evet, Napolyon'un 

yüzünde de eesfndekt samimiyet 
ve teeesfir vardı ve h'lSta tat · 

mln edilmfo btr sökü netle göz . 
lerlnl kapadı ve mmldanorek: 

- Oou da af fedlyorum. 

Dedi. 
Bundan sonra sayıklamalar 

başladı. Anlaşılmaz, kesik kesik 

kelimelerden mdrekkep cümle · 

ler sOylemeğe başladı: 
- Relıtlot... Benim hflç(i 

Belltlot'om!.. Sen .. Buradasın ... 

Bur do!... Seol seviyorum .... 

Benim g6.... zel... 
Bundan sonra hafif bir iki 

lhtll4ç ve derin bir nefes ... 
Gflzlerl bolooduğu yerin tavıı 

nana dikildi, kaldı. 

Betbaht millıizim Fore, artak 

yeryfizftle elıikasını kesmı~. 

rbedlyeıe kavuşmuştu. 

Napotyoo bu kurbanının 

önOnde uzun bir zaman, hiçbir 

hareket yapmadan, hiçbir şey 

eöylemeden kaldı. Sonra, ken · 
dlelnf aciz halinden kurtardı; 

bolaema keyfiyetini hiç dfişiln · 
meden, cenazenin açık kalan 

gôzler lnl ellerlle kapattı. 
• • • 

Seur, Kahlre'ye döndOğft 

vakit Kleopotra'eını boldu; gfl· 

zel Bellllot kendlelni tebalftk 

ve şevkle karşıladı ve kabul 
etti. Faket rapolyon için va 

zlyet artık değleml,tl. Kendisi 
ile bu gOze\ kadın araeında bir 

I 

cenaze vardı. 

Napolyon, kocaeının çok feci 

ve çok aslltloe ölümOoden bah· 
eetmemlş olmakla beraber, zeki 

ve gftzell Bellllot aeıkınm ha· 

llndekl eoğakloAu ve değişikliği 
çabuk farkettl. Fakat bu vezl· 

yetin eebeblerlnl anlıyamadı; 

kendi kendisine ozon süren blr 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Bavyazganı 
Haydar Rüodn ÔKTEM 

Umumi neeriyat ve yazı i~leri 

müdilıii: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ : 
Yıllıgı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru§tnr. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuru~tur. -Gaon geçmiş nüahalar 25 kuruutur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASJLl\11ŞTIR 

ayr•lığın aşklarına bu kadar 
bftyük tir darbe vurob vura· 

mıyacağıoı döeüoüyordo, 
İşin f!D feci noktası Nopol 

yon'un güzel kadıntn gam ve 
kederlerine hiç alli ka göster· 
memesi idi. Bu bele dayana · 

mıyoo gOzel Bell!lot blrgftn 

Napolyoo' : 

1 

- Ne kadar betbaht oldoAu 
mu anlamıyorsun bile .. 

Uedl. Bonspart soğuk bir 

tavırla: 

- Üzeılmde o kadar büyOk 
mes'ullyetler var ki, kendimi 

bhao bile dfiştınemf yorum. 

Cevabını verdi. 
Güzel Bellllot'un kendisine 

mabaae bir osulQ vardı; fazla 
ısror etmemek .. Bu el ya seti de 

haklı idi; çllnkft Nepolyoo 
kendisine ancak hakikati söy· 

lOyordo. Napolyon f eıanbıl 
üzerine olan teşebbüsOnde wu 

vaf fak olamıyarıık Kahlre'ye 
döodOğü zamon biç te hoşa 

gltmlyecek bir eürO haberle 
karşılaşmıştı . 

Osmoolı hükumeti, Ioglllzle · 

rln yardımı ile Mısır'da milhlm 

bir vaziyet ihdas etmiş bula· 

ouyordo. Bu vezlye~, hal hl 
barlle mOblm olm maklo beru· 

her, istikbali tebdld edici idi. 
Genernl Deeeke, yukarı Mı · 

aır'dakl isyan bureketlerlni 

bastırmış idi; gn;rl muntazam 

ve lozlbateız yerli çeteler, m on· 
tezam seker karşıeındı hiçbir 

iv gôremlyorlardı. Fakat Allah 
tarafmdan gönderildiğini iddia 
eden muı nesıb bir adamın tab 

rlkdtı çok tehlikeli idi. 

Bu adam, Fransız eekerl,,rl 

nln önOoden, elyıh bir atla 

geçmiş, lfreoeızların Ozt..rloe bir 

avuç kum eerpmlştl. İddlaeınca 
bu serpttlğl kumlar, Franaız'la · 

rın basiret gOzüoO l;ör ediyor· 

du. Tuhaf bir teeadOf olarak, 

l!'ransız'larm tüftklerl ve silo· 

gOled de bu adoma hiçbir ııey 

yapmamıştı. 

Bu adamın peşine 

birkaç bin mutoassıb, 

bur üzerine bQcum 
mQdef ileri kılıçtan 

lerdl. 

takılan 

namın 

etmiş ve 

geçirmiş 

Napolyon'uo Ak4 dönOşftode 
Uk işi bu hallere bir nihayet 

vermek oldu. Fakat muhakkak 

olan blrşey vardı: Napolyon'un 

Mısır'dakl vaziyeti çok eareıl· 

mıştı. 

Mıeır'dıld mevkllni ııaglım· 

lamlaştırmak için bir takım 

tedbirlere başvurdu. 40 top. 50 
bayrak, 2000 esir aldığını, el· 

hanın en mOstabkem mevkii 

olan Yofa'yı zaptettlğlnl, Talor· 
da Oamaolı ordosunu mahvet· 
tlğlnl ve Oamaolı lmvvetlerloln 

Sorlye'ye tecavüzQne mani ol· 

duğonu bildiren bir temim neıı· 

retti ve zafer aenll lerl yaptır· 

dı; fokot, AkA'do maglub oldu· 
ğanu, bastıılıklo kırılan ordusu 

ile rlc'ata ve binaenaleyh Hind 

yolu macerasını yarıda bırak· 

maya mecbur kaldığını eöyle · 
meğl unutmuştu. Ve blllhlzom, 

dlkketle sakl11dığı bir nokta 

vardı: Altı eydanberl Fraoeadao 
hiçbir tahrirat ve haber Rlamı· 

yordu. Çfiokü amiral Neleoo 
müthiş bir abloka tertibatı 

almıo ve Tulon ile lekenderlye 

arasında tekbir eef inenin bile 

geçmesine meydan bırakma· 

yordu. 
(Sonu var) 

ta!ya Fra sa le 
eraher. 

L11 Repblik gozeteelode Pi · 

yer Domlnlk yazıyor: 
M. l n en, e şey en Evve 

ya'nıo Fikr ni Anlamak Is iyor· L'Ôvr geıeteeiode Berllole 

Romanın anlaşmış oldokların1 

okuyorum vtı meılekdaşımız 

bu hueosta ıu delili gösteriyor: 

Olln okıem, RomadRD öğre· 

n\yorduk ki, faşist pnrtlel ge· 

net sekreteri, Almaoyaya eko· 
oomlk zecrt tedbirler tatbikine 

muhalefet edilmesi hakkında 
Cenevreye emir vermlttlr. 

' - ç lı,911 
Eden, Kendisile Hanı en'in Arasını Bulmağa 11 ;li 

anzeland'ın ileri Sür üğü ormül · abul EtrJJe ~ 

Ben kendi hesabıma, zecri 

tedbirlere tdbl tutulan bir dev · 

letlo boşka birine zecri tedbir· 

ler tatbl klol istemek gülfinç

lftğüne dO~memeğe çalı1Jmaeını 

pek tabii bulurum. Eğer. faşist 

partisi sekret·ırl böyle blr hare · 
kette bulunduysa, vaziyete ·uy · 

gan bir harekette bulonmolJ 

demektir. 
M. Roeeofcld, Popüler geze· 

teelnde şöyle yazıyor: 

Mllletler cemi yeti, resnıen 

mOtecavlz olorak gö!lterllmlş 

olan lc~let İlalynya karşı bu 

kndar korkunç bir zaııf göeıer · 

memlş olsoydı, Bitler 7 mart 

kuvvet darbesini yapmeğa ce· 

earet edebilir miydi? 

Ve Habeşfetaoda harp balA 

durmamışsa kabahat kimindir?. 

Zecd tedbirler ciddi surette 

tatbik edilmediyse kabahat ki · 

mlndlr. BngOn o kadar muh 

taç olduğumuz kollektlf emol 
yet 1935 in Bobeşlstan lt hlne 

orgaobe edilmediyse kabahat 

kimindir?. 
M. Rosefeld, Iogllterenln 

Iıalya limonlarını abloka etme· 

sini, ·yapablllree İtalyan f llo · 
sonu ezmesini mi leterdl? Veya 

bu kadar•oa gitmeden, petrol 

ambargosunun dabı ilk gün · 

lerden itibaren şiddetle tatbik 

edilmesini mi? Yani iki kelime, 

ile İtalyanın bugünkft günde 

Almenyanın tarafında bulon

maeını. 

Eğer bu mtımktın oleaydı, 

meeel4, kararından evvel bao 

bakan Bitler Museollol ile bir 

göril1Jmede bulunabilseydi, Ro· 
eonfeld ne kadar sevinecekti. 

Derhal " fı~izm ,, lere kare• 
yftrünQlmeslol lstlyecektl. 

Fakat, biz 8. Rosenfeld'den 

daha realistiz, veya daha lhtl· 
yatlı. Ve her zaman da böy· 
leydlk. Her zaman ıuna inan· 

dık ki en m«ıblm mesele, İtal · 
yan genlşlemeclliğlnln Alman 
genlıılemectllğlne katıJmısıoa 

ve ona uvvetlendlrmeslne ma· 

ol olmak.tar. 

Şüphesiz, lıalye'nın Afılka'da 

kült6r0nQo ve kuvvetinin keo · 

dine he kını verdiği büyük 

~azlyete oskeri vnsıtalara mfirı · 

ceot etmeden erişebileceğini 

dOşünOyordok. Bunu açıkça ve · 

yOkeek sesle söyledik. ı~akot 

şunu da dOşilnOyoruz ki bo da· 

kik.oda Fra11&1'oın vazifesi, zecri 

tedblı:lere baışvurmaktan ziyade, 
orada kan akmesıoa mani ol
mak için vaeıtalık etmektir ve 

ltalya'nın, Cf'nevre'ye hOrmetl · 

nln nlşınesl olımılt, hl ç olmazsa 

birkaç gün için · mftzokere 

mOddetlnce · her türlü hücum· 

dan ve bombardımrndao eakı· 
nacağını blldfrdfğlal öğrenmekle 

eevlnlyoroz. 
Bundan ru~uınunoz, c;üokQ 

Streeayı hatırlıyoruz, çüokfi 
ltalya bize daima A vueturya'Jlln 

bfiyük dt1şoıaoı gibi görftoilyor. 
1J,.ş aydu~1berl Cenevrc'de va· 

zlfemlzl yııpıık ve bu vazu,, 

hazan gOç oldu. Fokat ltalyo'oın 
• 

bOdO J 
malı ve ağır topları ,. < 

tı~•eı 
----~--~------~--~ Fraoeanm dış bakanı, M. Parls, 18 (Radyo) Lo 

kerno misakını imzalamış olan 

devletler delegeleri, bngün Ede 

nln beşkıolıf;ında ııoat 12,15 te 

Vaozeland'ıo formOlftne muka 
bil, Fıımsa'mn kabul edebile· 

ceğl bir plAo vermiştir. Bu 

pldoa göre, evvelA Almaoya'nıo 
ne htedli!I eoralacoktır. 

dan 5 O kUooıctre 

melidir. r• 
ı\ l ıtJSO 

topleomıalardır. Bu toplantı, 

blrez gf'ç kalmıştır, Bunun se· 

bebl, Sen Ceyms earayıoın dal · 

relerloden birinde kral 8 inci 
EdHrdıo, babıuunın ölümünden 

eoore ilk reemlğ ziyafeti ver 
mle olmasından Uerl gelmlotlr. 

Sa ziyafette, siyasal. aüel ve 

ealr ricalden 700 kişi hazır 

buluomuolordır. Eden de bu 

ziyafette bulunduğa için (Fo 

rlngof) d geç ghtl. 
Lokarnoculerıo toplantısın 

dan evvel, Belçllra başbakanı 

M. Vaozelaod; Fransız dış ba 

kaDl M F l4nden ile lord Eden 

arasındaki ookıal nozor ihtllifı . 

nı orıodeu kaldıracak btr şekil 

bnlmoğo çalıştı. 

M. Vanzeleod, diğer del"ge 
ler de geldikten sonra, boldu· 

ğu eekll bildirmiştir. 

Alman delegeleri, letek lerlnl 

bildirdikten ıoora, Roe·Fransız 
paktının aleybtarhğında ıerar 

edlllyoreo, mes'elenlo Lihey 

adalet mahkemesine gitmesi 
karar altına nlınabllecekllr . Şu 
ı,ıertla ki; Almanya, Ldhey, ada 

let mehkemeelnln vereceği ka· 

rar ne olursa oleoo, onu ka· 

bul ettiğini deha evvel temin 

edecektir. 
İkincisi, lokarno muahedesini 

imzalamış olan Jevll)tler, Ren 

meıı'deelode Almanya'nm kaba· 

hatif olduğa h•kkında arala 
rında mut11bık kalacaklar ve 

yekvücad hareket edeceklerdir. 

Üçüoefiefi, Ren mıntakaeına 

gönderilen Alman ordusunun 

bir hıeml bile bOtOn geri alto 

Dördüncilsfi; l bl 
şartları kabul r.ttl ğlO yeııl ~ 
dikten sonro bhY'81 ıı e~ılr 
zakerelere baelanııblleC iti~ 

oO ı;ll ~ 
Btşloclel; Lok•f 

1 1ıerı deV e ~r 
imzalama~ olen ııtreıı 1 
yeni mOzakerelcrfo, 1 •" 

ne suretle bııştıyecıı~ııı 
rıoda tesblt edeceı.tlr· ~ ) / 

Lonra 18 (Hıdf0 l 
' 30 Jeti ,,• 

harnocuhır, 12, l rdıf• 
e kodar çelıeın•e 8 JçltJ 
bybetmlş oloıalD11 9' e•r'~ 
yemeğlol ForlOII::elacete 
elçll.,r salonuod11 

mlşlerdlr. • ı 
Toplantı bıttlktetl bolO f 

VanzelAod larafıod"01,rıb0 
ltllAf oekllolo, ,Edt:~abtrl ~ 
kabul edllaıedlğl ~ 
buldu. ~) / 

Londra 18 ( it · bertı' ' ııe ı 
Flanden Almany• ıııı:ıede0 ~ 
bir gOrOşmeye gırle 10 bO LI 

p:ıasııı 1 ,,. Lo dra Gazetele ·, Al· 
man'yanın CevabınJ 

iyi arşıJadılar. 

Lokaroo andlue ıı:ıe' f 
. let taraf•ndan çlğoeO 11eıl • 1 ceıJI 1 

Bir hakkın ihlali takdirinde, her şeyden ev· 
vel hadiselerin avakibi mütalea edilmelidir. 

Londra 18 (Radyo) - -:Sı· 

hah gazeteleri Almanya'oın 

Londra'ya bir heyeti murahhasa 

göndermek kararını mClttef ikan 

iyi bir tau:da karııılsmaktedır· 

lar. Gazeteler vaziyeti nikbin· 

ltkle mGtalea etmr.kle beraber 

mOzakerelerde eo çetin lelerin 

bundan ııonra başlıyacağını 

ehemmiyetle kaydeylemektedlr. 

Ttmee şl\yle yazıyor: 

BogOn İngiltere kat'fyyen şu 
kanaati getirmiştir ki bir bak· 

kın fbltllt takdirinde her şey · 

den evvel hAdleeler, maksatlar 

ve bunun evakıbl miltalea edil 

melidir. Ve herhangi bir lhli· 

lln makul ıebepler ileri sür· 

mekten daha iyi olduğunu ld · 

dfası sulhun nef ine değildir. 

loglltere Lokarno muahedesini 

müzakere ve imza ettlğl va .. tt 

gayesi 1oglllz menaf Uoe, yani 

Fransa ile Almanya araeında 

ıulhun muhafazasını istihdaf 

ediyordu. Bu muahede herhalde 

muhtemel kırlzl tr.erl veya bir 

kat daha karıştırmamak lçlo 

aktedllmfştir. 

ugün kat'i bir karar ve
recekleri tabmi ediliyor 
M. Flandeu, bugiin Paris'e gidecek ve pazar· 

tesi gfinfi tekrar Londra'ya dönecektir 
••• 

Londra, 18 (Radyo) - M. halindedirler. 
Pol Bookor, bugnnktı toplan M. Filinden ya yatın (BogOn) 

tılardan sonra gazetecilere di · sabah ve yahut akşam Parls'e .. 
yevde bolonmuo ve şimdiye dönecektir. Londra'da kendisine 

kadar hiçbir 'karar verilmediği M. Pol Bonkur vekalet ede· 

ot söylemiştir. cektlr. 

Fransız dı' bakanı .M. Flan · 
den de ayrıca dlyevde bulu· 

narak demi~tlr ki: , 

- Aramızda bftyilk anleea· 

mamazlıklar vardır. M. Vanze· 

14nd da Lord Edenle ihtilat 

Avrupa'da blzloıle ayol endişe 

lere BBhlb olduğonu ve onunla 

bizim emntyctlmtzto ayrılRmı· 

yacak surette blcblrlne bağlı 

olduğunu bize unutturacak ka 
dar biç bir teraf gir zihniyet 

şouruoıoza karartaoııyacaktar. 

Filinden, en çok pazara 

kadar Porl~'ıe kalabilecek ve 

pazartesi gClnil toplanacak olan 

uloılar SOS) et esi koneeylode 
hazır bulunmak Clzere Londra'ya 

dönecektir. 

Lokaroocuların, yarm (Bugün) 

bir karar vermeleri beklrnlyor 

Verecekleri kararı eksperle e 

bildireceklerdir. Eksperler, akit · 

lerlo birbirlerine karşı olan 

mecburlyetlerlnl tesblt rtıikten 

sonra bir rapor h1Zırlıyocıık· 

!ardır . 

ııeslnln Millet er eet / 
fmdan teıcU edilıtJ eyıe 

erıır 
geldlğl hklund• 

1 .J 
tedtr. e6f'.111 

b, flllPlO J 
Fransız oıe ftl 

ğlne göre Fraııeıı ,r•!'oıt' 
noktal nazarları ııı•"1,41'/ 
nOz farklar buıuo ııe ff 
glltere, Aloı•0Y8 ,,ıt 

il~ ,ı1 
arasında hakePl fr•" 

0 0 dar· • .,ıo 
yapmak erzoe ııcertı 4t 

legaeyonu ise Jog btr detl • .,t 
karno'yn ıoız• e l yer• 
sıfatlle taahhi11ıerl;ıedlf· 0~ 
tlrm,.eiul bekleP1" ti g•'~ 

M. Flanden asgıı er•' t 

üzerinde berbıı lde ı•· / 

blldlrllmfetlr. _.,,/ 

Venizetos 
Dün Sabab 

tdil•' 
Paris'te ö4 
~sofıifı 

· cı 
- Başı 1 ııı > 

uyaodırmıştıf· ) / 
ıt dyo 

Parfs 18 ( 1

1 0
, : 1 

dan haber veril y ı>,ıe' ~ 
' ce ot· 

Veolzeloe uo gtdlf 1,ı 
Parls'e hlr heyet , bir tı1• 
madam Venh~eıos 11 ~,: 

ıeıtr · ı' 
telgrofa çekP1 ıı:ıeı1 11 

Demlrcls te, b0"
1

6 11~ 
dl ıet r· •'' lerlnt bll roı l'•P"ıı ,,, 

Kofendarte, ııır" it • 
ı.110 or 

df ğer parıl bae , ee~e ,~o 
los'on oıomtıoO tıtl09 \t 

veo 1 ~ 
şılamıelardır 1o~ ''..4~. ıf 

·ı eo bo,- ır 
ballf leılndeP ıı'' Jt-'i 
los•on Yunaolıılll 1 ı6f ft" t1ğlO / 
metler Us et dyo) (t .1 

8 (Jlll ı• , 
Patla 1 po9 delı 

hükumeti ad• tı11 • ~l•" 
JorJ rtl 1 

gnf bakanı ' ll ,.11• ol/ 
dam Venf zelo!I ı;ıö°' ır°' 
ve Veolzeloe' 00 t ıııtd 1 

ıo ) / 
layı taziyetler (Ô'el ,'f 

ıs OP'' 
lstaobol, dl &ııP 

zeloe'on oıoıı:ıô rıfıll •' l ,, ıı .ıı 
Yunan kr8 a ol• 411'/ 

k rrct ~ ' meal ıııo • bir ~O 
diplomatik ıe ı Oç 

aoıe' 1 
Yanan bOk 
tem tuıacııkUf· 
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Başında Cilalı Oemiı-den Miğfer 
Bulunan Delikanlı Kimdi? 

• 

Sabalılar hayır ol S .1 , N ' um, ı ımund urı ~oglıı• Torvald' 
oneç o nrmık için ıelı iz d ... c • 

gftnlak dealı fyolcalo~n kAll eğilim ve deniz ukadııların-
geldl. Baradı kral B ld' danırn. Hunun için de baoı 

' ara ın Vlkl (O 
oAla lral Godfrld'la Danı k ny enfz Hkadaıı] Bas· 
krıh Erik ile mala~ mar a teDy KetflııoD derltr. 

.. at yapmak B 
aıere Halör blyftk aııtcyn bana iôzler ııöyler · 
Khtlllai 06readlk lırpl ••,arını ktn ben de kendlılal dikkatle 

e · ar n •e tetkik ı adamluınıa Ulccarl ett m: 24·25 Y•tlıranda 
t irin pt'k UIQD b l • ı 

çoıanan Halöre •ltmlı 1 oy o, geoıı omuılu, uzun 
b b 

" o maaı ve kıvır k L ı1a ile Noneç'te il cı ' .. amral 11çh bir 
mı ıramızı dellkaol idi Ş L 

••tmaıa ma•ıffık ola d k 1 
• ı .. ıklarına doğra 

bea de ıeınlme yellr:e:• ı et \'fi çekik ve iri gOzlerl k4b bauı 
dım, eneli cenabı, ıonr: ,::- :•:•Jor, ktb baıka cihetine 
ka, ııonra gene cenaba dGme- a •yor, biç darmıdan eaakl 
lurarık Bılör k•r• _. ... mlhYerlnde dGnlyordu H 

u ıe.ıne •ar· h 11 • er 
dım, boyak bir İneç d a ' Hğlım bir ırkın adımı 
nanao yıaındı demlrlt'~f:· oldnğonu gôaterlyordo. 

iki kftrekll bir ıındıllı k . Cellk örme bir zırhlı 
çık1tm, mQuld Ye movafı~r~ı gOmlek geymlı Yo banun Gıe-

• yerde gemimin dt'mlrlemlı ol~ ~ine de mavi çuhadan bir mınto 
du~a yerden iki ok atım it •tında cllAlı demirden bir 
çadırı kurdum. ı uza tı miğferi Yardı, kılkanı Ozerlnde 

Gemimin J•nında d 1 1 mnl boya ile Oç ıralan resme. 
lblt balanın ineç d em r e· dllmlıtl. Kılınç kayıtı Gıerlade 
hlıden bir g• 11gonu, mnl ıırdan bir to•a 

uD enel gel 1 f var ve 
Yerll'ttlğlm ı111dı ine m ıt ; bir parmıgında baycık bir ahın 
n111nan ılharlıl yın ç ~~go· yllıQk p1rlıyordu. Bir elinde de 
bıaa adımlı bhabe~mı ~~ 1 ve demlrlnd-, gllmGı .bkmılır bo 

S b ue... lunın hl 
d - 1 ıhlar bıyrolıan F r ınıı bıltaııı ıotu · 
TelG'naa Iarı., Slgmaad'ı~ o;; yordu. Hal ve turı, kendisin· 

0 nald! Dedi. u den emin, mGkemmel bir ıef 
Kendlılne cevıp dl hal ve tavra idi. 

E ver m, ve· 8 
- Hl, lımt m T ' en de kendlılne· 

bıb orvald'dar· • 

F 
•111ın ıdı dı Si ' - Sabahlar hıyrolııun Doı 

rod lG'd gmund'd.,. ı K • e e e•1Akı11111 ' eya otllıoo Vlklog! dedim· 
mlı vardır, bunun 1 ~· arııl elini ııkhm ve ıordum: ' 
annr.ını d it ç n Iarl 8 1 d b ı ollınıbllirlz 8 - en m adımı, ıaaımı De· 

Fın •t•ı, ne Sad 'd. no- reden blllyoreanP 
öroe' 1 d en e, ne N l ah lger ıd11I d - 111 olar dı bilmem' 

(
DFe de ıarkltların ~lın ı dve Ben de Frlı'de bnlanmıdım m:~ 

Greo'I ı yırın ı larl Si• d' · 1 ı ar Noneç'lll .,mon an yını ıııra b~n 
alar derlerdi.) hiçbir ~f tark de harbetD1edlm mi? Yarı mavi 
~•bll deglllı. Da L_ lmaealn yarı karmızı kalkanının laTltl ' 
UIQJ f b leuepJe ba Q k arın 
Fak • 1 ben de 1111 olıbll;rl.., . :n m ı aı saman •e yerlerin 
' ıt ıen kl111ıln, ıını . e ne kabramıahklara ltaret 

•1111 hhıbedebUıce1ıı ? Dne on olduğunu görmedim mi? Ve 
- 8 e m edim. BID k ea, Yaglln il ı1oreuo 1, Iarl bını, çok 

den l.etll'ln oAlu gB ıalAleıln . uzak ıdılardı tek oğlu Tor 

:ır •ilenin kaçak llteyn im! •aldı barıktığını va yaıı çok 
lyQk kırdetlm Bı oAluyu111; kaçftk olduğu ıavatlara karı· 

••alıad larl'lıdar. gg Şöder. ıamıdıAını ıöJlememlt olıon!. 
de ~ardt'ılerlm Folke v G :enim dragon gemimin yını· 
dlrte~one krıhnın beyle:lnd:!r d:tınedı ~e111lr ıttardığın gemi 
Dıl • 81• 1 gellace b b g çmıt çok gazel ml11f lr . 

r"ııadıa k ' ' ı ı1111n ilk ınlerlm vard 
• dı ara ile b' ır. a agonl ıue111e 8 k 
1•1111 de ı dlter iki aıoa b u a tam benim çıdmmdı 
de eenla ~ittir ld,.ba iki gemi Q ana dml11flr ol; gOn batmık 
• 

•arıınd k ıera lr ve tlc ı ı 
ll111ltlerdlr. • ır1yı çe. aı111mık areı t erlmlıle 

Blçbl k için geceden enel 
r klmıeala. emri ıltıada pe atı bir .. IDın kalmıthr! 

- Sonu Var_ 

Gördes Haberleri u 

m.~:~··J~:~~·ı:G~:: .. ::~; den Sonra Tekrar Toplandı. 
vllAyetl emniyet mddllrQ oldu- •-----------
ğu ve yerine Hıymını k.ıaa.. Lord Eden, Almanya'nın Avrupa için Boyok Bir 
nıo Yenice nahiyesi mftdilrd K 
CelAl'ın tıylo edlldlğl hıber uvvet Olduğunu Söylemiş, Yeniden Moıake· 
ıhnmııru. 

Muhsin gerek Ahmedli rıı relere Başlanmasını istemiştir • 
biyesi mGdürltlğOnd~, gerekse 

Gördeıı bymıklınh~ındı yol, 
mektep iılerlode monflık ol 

muı, memur arkıdıelnını •e 
halka keodlıılnl ıındlrmfştl. 
Memuriyetinde muvaffakıyet 
lerlol dileriz. 

~~~~~~~----~~~~__,~~ 

Lood11, 18 (Uıdyo)- Uloı m1Zl111a, blrgGo, blıOa AYru dağını s6ylemlıtlr MOıyft Moı, 
lır ııoıyeteBI konseyf, bugQn pı kıt'a11, bir kale ve bir ordu ıOail Ren mes'eleılne çevlualt 

15,30 dı Avoııralyı delegeel bıUne geler.ek •e mGtekahll ye demlıtlr ki: 
Brua'ın bıtkınlığ1ndı tekrar emniyet tamamen ortadan k•lk - Bildiğim blreey varııa, bu· 
ıoplınmı11ır. mıı olıcakı1r. Sulh, fedaUrhk gGokQ gldlı, dQayayı bir harbe 

Bııkan, ııôzll evvel& Lord lııter. ltılyı, ıolb Te medlyet ıQrOkle) or. Oerlı.'eı ıllAblını· 

Müstantik ıe lıasıalandı: 
MOetantlk Rımlz anıızın haıı 

ıalanınk berayl tedul Menfsı 
h11ıaneıılne nakledildi. M Qddel 

umumi Arif Hikmet Karkağıçta 
hAklm vekıUt tlodedlr. Müddei 
umumUlk ve mOUautlkllk mQo 
haldlr. 

Konjeranslar: 

Geçen hafra Gördes pazuına 
m<lıııdlf p11ırteal gCloQ Pebll 

• n oğlu Eıem, bu haftı pı 
zar köyilnde Gördea mektebi 
bı~muılllmi Fazıl Çioar TOrk 
fn~ılAba ve letlklAll hakkında 
Hrapa Tllrkçe olarak ve bin 
lerce eehlrll ve köyldye gOzel 
konferanslar verdiler. 
Park: 

Jandarma kumandanı •eldlt 
Alt Rıza hlkOmet ôDllnde yeol 
bir puk yıphrmıı •e çiçek. 
lerle dooıtmışhr. Yıkında par. 

ka bir de bnoz llhe edlleCf'ktlr. 
l11hisarlar memuru: 

lnblııarlar mt-moro Sıtkı bas 
ıalı~ını bioaea bir ııeDe mGd 
detle tepdllhna alarak memle. 

keıl olan Eııkltebire gltmfetlr. 
yerine Kula memorunon tayin 
edildiği eOylenmektedlr. 

Akhisar haberleri 
Akhls.r, (Ôıel) - Dan ge· 

ce IHt 20 de Bılknlmlıtn ko 
mite seçimleri yapılmııtar. Rey. 
lerln taınlf inde er tGbeıl yö 

netim kurulanı orta okul ma
ılkl öğretmeni lıımaU Zabta 
alr11t bınkaıındın ş L ' 

~ eY .. el Te 
beleulye relııl NOıhet ltık, ıpor 
ıObeılae Halid y aaıcı, lbrıblm 
Kırkağaçlı oAlu, Aııım (Alpman) 
orta okul öğretmeni SelAbtddln, 
<keper Hakkı, köycGllk ıtıbe· 
ılne doktor Ziya Ali GGIGm, 
maarif lıyarı Rahmi 1 , ı raıt 

~ınk dlrektôrQ lebık, lnblıar· 
ar dlrektôrQ Baran ve bele 

dl ye baytarı 81110, kitap aaray~ 
ve yapın tClbeılae G11I mek 
tebl öğretmeni EDYer Karteklo, 

~nı korama 11yıt111ını Ahmed 
Unıl, Muıakımllll öAretmenl 

R"şad ıeçllmlılerdlr. Da aktam 
da ıobe bıtkanımıı ile bılke· 
' 1 yônetlm kuralnna delege 
ıeçmek fbere toplınta yapıla 
caktır. 

Dan ıkıamkl toplınta çok 
önemli olmaı .., kıydedllmlı · 
olan bGtCln Gyeler b11ar halan· 
maşlar, reylerini koli 
1 d 

ıamıı· 
1r ır. 

Bir tayin: 
Jlçebıyıauz Cnld K , 

ıaıy ın 

mCUklye mftfettltllğlne atandığı 

Eden'e vermlttlr. için mtUekabll mecburiyetleri yor. Bunun netlc..,ıl n-, olıcaU 
Ede11; Almınya'nın lbd11 ve mfttekabll menfutlerl blllr. Benim fikrim, umumi bir uı· 

laımı husul" getirmek ve aulbQ 

eaaah ıurelle tıkvly6 etmek· 
ettiği vaziyet etrafında uzun Grandl'deo ıoorı, Polonya 

beyanattı bulunduktan ıonra, dıı bckanı M. Kolonel ( Bek ) 
garbi Avropı'dı ııolhu tutan si4a ılmılJ Ttı Frın11 ile Belçl· 
Lokaroo mlıtakı iblAI edlllnce, kanın bıklarıoı ıeallm eımek.le 

tir ,, 

M. Moı'dırn ıonn Jfowıoyı 

Oıtbıkaoı M. lhOleako ıôa bııka metodlar ıramak Oacre ber1ber lhtlyıılr.lrane hareket 
yeniden mQnkerelere glrlımek etmr1.k mecburiyetinde bulundu ılmıı, uluılu aosyeıeılnln bl 

rıo enel karıl bir tedbir al lbım geldiğini ııGylemlı Te de· ğana blldlrmlotlr. 
mHını lıııemlıtlr. M. Tlttıleıko: mltılr ki: M. Bek'ten ııoora ltpanya 

- Kabul etmek iktiza eder· 
ki, yapılın r.serlo temr.llerl baı· 

tan bıt• eauılmıerır. Bunu ye 
nlden kurmak guektlr. Zt ı 
ıulbla yalnız bfz dtAll, bOtOn 
clbın alika:!arJır. 

Almanya, ııulbO temin ede 

cek her bengi bir konotm•d• 
emniyetle l1Jtlrak ~deblleceğlnl 

bfldlrmlıdr. 

1oglltere, baılıyıcak olan 

yeni mGsakerelerl kolaylaıtar· 

mık lıtemlyor, yeni mGsıkere· 

lerde, Avrupa'da çok lllıamlu 

bir konet teıkll eden Almanya 

ile dabı iyi bir ıuretle aalıt · 

mı~ olıcığız, 

Eden'den sonıa Iıılyıaın 

Loodra elçisi Grandi ıôı ıl 

mıt ve tunları ıöylemlıtlr: 

- Bu n11lk dakikalardı 

hepimiz birer meı'ullyet ılmıt 

bulaaayoraz 

M, FIAnden ile M. Vıaze· 
lAndıD ıôzlerlnl bDylk bir b11 
nılyet n dikkatle dinledim. 
Ümld ederim ki, gerek Fnnıa 
ve gerekse Belçlkanıa hakları 

kadul edilecektir. Frıa111 Al 

mınya'nın hareketine mukabil 

derhal aıkerl tedbirler ılabl· 
lirdi. Bananla beraber bunu 

yapmadı 9fJ nlaılır ıoıyeteeine 

marıcaıt elaıek ıarellle hık· 
kını aradı. 

Veraay moabtıdeılnla ''GD· 
cQ maddesi, dmlalere birer 

mecburiyet tahmil ediyor. İtal · 
Y•, bu mecburiyetleri müdrik· 
tir. Uanonla beraber, ulaılar 
ıoıyeteıl, Iıılya aleyhine zecri 

tedbirler ılmıı bulandaga el· 
betle, ltalyı'dau blrtey bekli 
yemeı . ., 

Grandi, ılmln mnklllnde 
bulanın n ayal 11manda secıl 
tedbirler ıllında olan llıl · 

ya'nın nılyeti usan usadıyı 

tıbltl t-tmlt ve Avropı ıalha · 
nan, eneli bir mftıtemleke 

meıelefiaden ileri geçmeyen 
Babetlııtan ihtilafı ylıftaden 
11rııldığını beyaa eımlttlr. 

Gundl ıöılerlal ıa cGmle· 
ler•e bhlrmlıtlr: 

- Eğer A vropa dnletlerl 
ıulba temla etmek bıbalnde 
kanetli ve mGttebfd duran 

dıı bakanı M. Bartlya ıô• ıöy· 

lr.mlı ve Fr1n11 ile Belçikının 

haklı oldu~onu uzun uzadıya 
aolanıktan sonra lhanaanın 

nokıal ~ 1111arın11 letlnk eyle

dlğluf sôylemlıtlr. 

Londrı 18 (Radyo) - Roy· 
ter ajınaındao: loglltere ta11 
fındaa Franııs ve Almaa hn 
dutlıranda her iki tarafın gayri 
aıkt1rl mıaııka teılı etmeleri 
tekllft fı'raaıııı plılkol,j ine yı · 

banca uyılmaktadır. Fnnııı 

mehaf llt, Haıaluıal mıntıka 

teılılal Fraaıa'Dın hiçbir za 
mın kabul edemlyeeelfnl aöy· 

- Almınya'ıuu Ru!· Ptaoaıı 

paktını ileri ııırerek Ren gayri 

11k:eri mın111keaaoı legale kal 

kışmaaı, bir ıeb .. pllr. Bunun 
için konseyin bı ·ı tedbirler 

ılm111101 bekilyorua. Aksi lak 
dlrde koçak ıntıntıo cmolyt'll 

1111 olıcıkttr. demltti 
MGteeklben Porteklı deltıge · 

ıl Monttylro ıOı ıöyltmlı •e 
Almınya'yı hbıbıtll gôrdlil· 
Dl beyan ettlkıen ıonra de 

mlıtlr ki: 
- Paktlar• riayet edllmeıae 

De emniyet ne hlmıt ve ne 
ıalb için lmld kat.r. 

lemem"ktedlr. Ayni mebaf il Konııey, M. t'landen'oln tek· 
böyle bir tarıı halle Almanyı lifi Qzerloe celseye aut 18 
nın da muhalefet göııereceğt de sou terdi. Yerıo eabab top 

kanaatindedir. Frao11, 500 lınacaklar ve Almao dele~elerl 
metre yakında ve en uzak bışhoı Voo Riyentrop'u din· 

nokt111 ıektı kilometre olıa llyeceklerdlr. 
bia tehllkenln mncndl7etlnl Londrı, 18 (Radyo) - Lll· 
ult kabul edemes. vlnof mllletler ceml7etl kon· 

Londra, 18 (Radyo)- Ro7ter ıeyla dlakG celıeılade SoYyet 
ıjanıı haber Terl7or: Fraaıı, hak6metlnla muabedel,.rln lh · 
Lokaraoyu 11m1D altını ıllD IAllne kartı dalmı proteatodı 
devletlerinden, laglltere H ltal· bolandaıaau Ye enerjik ıed 
ya'Dın Fr1n11'nın tark hadot· birler ıldığıoı ve bana kendi 
larını mddıf11 için blı kıç meafHtlerlae dogrudan dog 

mGfrese asker gôndermelerlnl rayı dokunmadığı için kıt'I 
lıtemlıtlr. Franıının bu tekil· olarak yıph~ını ıöylemlı, tecı· 
tini laglltere mG11ld kartılı · vllze ml111deklrhk gôıterllme · 
mımıttır. İoglltere, bu takdirde ılne •e emri nkllerln lr:abu 
araıulaaal bir mıntıka te'ılalnl lftne ale1btar bolaD1rak, Mil· 
lıtemektedlrler. Fran11'aın ho Jetler cemiyetinin bu ıaltlnle 
f lkrl ıenlcl için, İngllrere'Dln Ubamaus, halli tebllkell bir 
ılmfa dnlet v11lyetlne geçmt'ıl hale gelecrflnl kıydeulkten 
lbım gelmektedir. ıonr•; Fr11ı• · SoYyet paktının 

Londra, 18 (Rad70) - Ram· Almaaya71 kuıı tecavlsl delll 
ıey Makdoaald bugCln Lolr:arao ıedafCU mahiyette oldutanda 
dnletlerl mC111kerelerlae lttlrak tlddeıle ıarar etmlıtlr. 
eımlttlr. Koaferaaı mG11kcra11 Littlnof, Bitlerin teUlf le 
a~le yemetl için tadil edllmlı · rlnl cemiyet pıktıa1 oygaa 
tir, M. Flladen yaran Pırlee bir hıle getlrllmedçe n11arı 
gidecek •e koaııey toplantıl11ını itibara ıhnamıyıcı~ını •e bil· 
ayın 21 ve 22 ılne tehir ede· kumetla Alm1Dy1nın aulb lltc · 
cıktlr. dlğlne kanaat gr.tlrm~k ıartlle 

Londr1, 18 (Radyo) _ Deyll ıolbı mltnecclh her t"kllfl 

telg11f
1 

Lobrao devletlerine kabule h11ar olduğunu ıôyle· 
Yerilen İnglllı mabtıra11ndıkl mittir. 

Kıbrıs teklif terin IDkflApçı bir mıbl· 
yet, oldutana ve Fruaa, Al 
manya, Belçika badadlırındı 
devamla bir ıalba temin ede· 
cek unıuru lbthı ettlllnl yas· 

maktadır. 

Ingiliz donanması için. 
Ossabahri olmıyacak .• 

remnunlyetle bıbe: ıhnmııllr. 
klboçuk ııeneye yı•ıa bir il 

mı1:ı1.•ınberl llçemlıde bGyGk 
itler bıe11mıı, köylerimizde 
birçok mektepler yıptırmıt ve 
köyleri telefonla tehre bağla 
mıt •e kGylQnQn dertlerlle yı· 
kındın alAkıdar olmut ve kea· 
dlıtnl çok ıetdlrmlttl. hçeba 

yımı .. yeni lılırlnde bııarılır 
dllerlı. 

................... 
(Ç•lla) paaıym ônClıDlıdekl 
Pazar gClnQ mıbıuıa mıbıllln 

de yıpılıcaktır. 

Loadra, l 8 (Radyo) - Lo 
karno dnletlerl marabb11lırı 

tnplanmaadaa enel, M. Grandi, 
ve M. Fl1Dden ıraıında bir 

mGIAkat olmattur. Konaey ıop 
laam11dın enel de M. Flın 

Mıha, 18 (Radyo) - lnglllı 
donınmı111nın, Kıbraa G110ll>ıb 

rl yıpıcetı hakkındaki haber· 
ler, Londra'dıa teblb ediliyor. 

Donanma, İtılyı Babet lbıtlAfı 
bittikten ıonra lıkeaderlye'den 
Malta'yı dönecektir. 

Çogla panayırı: 
Her •ene oldaga gibi baharı 

katlam1ık bere yapılmakta olıa 

Beledlyemlı tfmcllden her 
tedbiri ılmıttar. Da meyanda 
pınıyırda clrld oyanları ve 
pehllun gGretlerl tertip edil 
meılne ve bap gelenlere lkra 
mlye verilmesine ve balkın ta· 
mımea eğleaebllme1I için her 
uaıuıua teminine karar Yer· 
•ittir. 

den ve M. V ınselza ile ve dabı 
ıoara M. Eden ile gôrltmlıtftr. 

Bandın ıoora Dınlmarkı de

leıeıl MGıyG Moı ıOı ılmıı ve 
Rea mu'eleelae ıebeblyet ~'il• 

dlgt ıöyleaen Raı·Fraaaaı pık· 

tının U~ey adalet dlHnını 

g6nderllecek bir mee'ele nlmı· 

Kral 
Delegasyonları 

kabul etti. 
Londrı, 18 (Radyo) - Bara· 

da bulunan deleg11yonlır ua· 
ları, dan lnılltere krala tan· 
fından kabal edlhalılerdlr. 



Göering Amha-Alaji 
• • Harhını lmpara-
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geme şlerimiz. 
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l.__B_o_r_s_a_a_._ ... I, Ord::~e;;~~ı~c 
Üzüm satıcfarı: ı ~ atl y · 

--··· ••.-cıı~- V jö.P Bir ayda ne ç. Alıcı K. s. K. s. kodular çı d o)"' 
, •, • ---·------ 93 S. Soymlea. 12 25 13 50 Madrld, 18 (R•:.ıbıı' 

_ Başı birinci sahifede - 8aşıarafı lci sayfada - - Baıtar; j ~~~ sahifede - kadar yardım yapıldı? 23 P. Klark 13 13 biye bıkaohğıoııı11A10dt 
Dedı Kı: tor idare Ediyor. 

Une göre dôrıler mOzakereslnln mektedlr. Böyle bir dıvanın cenup cephesinde ılddetll bom Ankara, 17 ( A.A) - Çocuk 20 Vltel 11 12 tlıar eden bir ıebbak4_.ı 
119 cephesi vardır; bunlır da: ue tetkiki ne de dCuftnQlmesl bardımana ba§lıdıklarını bildi esirgeme kurumu genel merkezi 15 loblsar lda. 5 5 n'JD bir darbel ı ıe~~f 

l TecavQzftn t~ebld; doğra değildir: çC1nkO böyle rlyor. Hıbeı eüel mıkomatı, 16 2· 936 tarihinden 16·3·936 151 Bogdokll 111111 çahttıkl rı baberıer,,.1111dl 
2 _ Tavassut, bir tedbirden ehnacak netice bu bembırdımanın Graçyanl'nln tarihine kad.r 4671 çocuğa 4987 41 Dllnkü yekun mekte ve 1sker b~ 
S _ K t'i karardır. blalm değll, kendi ıleyhlerlne ikinci bir t1arruıa geçeceğine yardım etmlıtlr. Bunlardan 315 498892 Umum " detll bit dlelplltl dit· 

olacaktır. le.ret olduğunu eôylemekte· hasta çocuk ve anne genel mer· Jncir satışları: d"ğO .. r;ylenoıekdtto ,ı·.'-bP 
Mozakeratın dovamı madde· u .. • 

Vereay ve Lokarno muahede· dlrler. kezin pollkılnlklerlnde bık•lm11 ç. Alıcı K. S. K. S. Bük-'l.oıet, or l•t 
lince Ahaanya'nın Fransa ve 1 A dl b u 

lerlne tecav6z baheını gelince: imparatorun Babe, kızılhı · ve eağıtı mıthr. yraca t • · 150 N. Ali Hay. 8 Elleme nad"tlll boloP•11 
Belçlka'ya emniyet telkin et· .. r 

Bunlar, artık nlhııyet balmaeı, çına hediye ettiği ve Ieveç'Jt kım evinde de 681 çocuAun z · l çaktı · b 
mest, ıolb lçlo ldzım addedll· eyıınya{;ı satış arz: ta lbat yapa 'ttı' 
mektedlr. 1ılah edllmesl lAzımgelen mes· doktorun emrinde bulanın bil· dişleri bakılmıt •e sağıtılmııtır. Kilo Alıcı K. S. K. S. A .. kS ) 

elelerdendlr; çGnkO bo kadar yok 2 Foker tayyaresi. İtalyan 1915 çocuk ve anne genel mer· 50,000 Tu. yağ fab. 40 40 merJ (~' 
Londra 18 (Radyo) - Ha· d l hl ı k ı b d ı d k t ıB zaman an sonra ve ı ey m ze tayyareleri tarafından bombar· ez n ı yo arın a Y1 anmıt ır. 5 gGn vadeli Va~logtoPı b•~4 

vas ajansının dlplomNtlk aytuı akdohınan mlıaklar karıısında dımın edllmf11 ve tahrip olun· Sat damlası lusmında da her A erik• ılı 
v Zalıire satı.şiarı: Cenubt IJJ tııtb• ~ 

bildiriyor: Ioglltere hariciye biz bo buek.ette haklıyız. Bu· muıtur. Bu la)Yarelerln ftzerlnde, gOn 98 çocuğa eOt verllmfe ve ıksD ~ ,. 
R ıh il"'' h 111 k 1 7 Ç. Cinsi K.. S. K. S. oto Amer ..,elt 

nazırı, en 1 uıının ı radon ne bir Hker ne bir ellAb kızılsıllp t•aretJerl bulondo•o bir aydı yeku olan 7 4 k bol et,.. ... b 
v " 345 Ton buğday 7 7 25 ransını 8 b01o" _.ı 

için bir pldo hazırlomışhr. Ma· geri dönmez, Ren diyarı Al· halde ltılyıo tayyarecileri bunu kilo bedava etıt dağıblmııtır. 
250 

Arpo 
4 50 4 50 

beyaz 
88111

yd• ,or"' 
bahir, Lokarno devletleri ara · mın'dır, akefnf iddia da mftm· nazarı dlk:bte ılmamıelardır. Zayıf ilk okul çocukları için 

6400 
Kilo Susam 

18 25 18 25 
nonlyet bOkOıll10 çl' 

ıındakl lhtllAfı bal için yapılan kQn değildir, demiştir. Royter mubıblrlnln Deeel'~ · gtmel merhzde açılan ıohane · 
23 

Burçak 
5 5 

Cenubi devletler 
48 

ı1•1 

bir plAnın ana hatlarını izah Berllo 18 (Radyo) - Al· den bildirdiğine göre, ltalyın den her gnn 603 çocuğa sıcak 427 B. pamuk 39 42 25 veh'ln davetlPe 1e~ 
eylediğini, Eden'ln muhtırasının men ~azetelerl, Almınya'nın hava •e kıra ordoen büyftk öğle yemeği verllmlttlr. Ayrıca 52 Ton arpa 4 4 movafaklt cerabıyııel 
Almaoyı'nm Lokernoyu lblAl Londra'ya murahhas gönderme· faaliyet göstermektedir. Bn dı 170 yoksul ve çocuklu anneye · Bogftn ıube kltabetlne not Konferans JJo 

1 t l d 'kl b 1 d sini eolbperverane bir hareket taarruza baelaogıç addedilmek· de sıcak öğle yemeği verllmletlr. k t " 
ett ğ n tas ı e ae ı ığıoı, ettirilen ve heoOz vlzltası ya· toplaosca tJ • , ,, .. av 
Al F S eekllnde g6stermektedlrler. tedtr. General Graçyanl, Ne· Yardım için genel merkeze baş b 1#,... 

manya . ransa ve ovyet· pılmamış olan pamuk eatıeları. Fransız uıe , " 
Alman cevabında "Alzbat" gelll kumandanını gl:Snderdlği vuran 24 yoksul çocuğa da 1'şv 

Fransız pakta meselelerinin La kcllweslnln tefelrlnden hah· d 1 t 343 B. pamuk 42 25 42 26 kail 
bir telgraf ta, para yar ımı yapı mıt ır. ı· • de ~ı P ~ 

bey adalet divanında tetkik ı Zabıta ı ısın ~ d o) 
edtlmeelnl tavsiye ettiğini hil· seden Alkmanya Çaytung ga "NegetU, İyice tahkim edllmle lngi] leı·e - Parls ıs (it• ır10'.M 

zetesl: bir mevki olmalıdar; fakat ltelyan kere ff". 
diriyor. Pl4oda, Almanya'nın Bu LeJlme "en çabuL,, de· L b d b ff K l . Araba gOoO ınoza 1 ~ .J 

A a AUVVetlerf ora il frJeşlp ozon ava il vvet erJ • efC Ol" 
Lihey dlvanıoın kararanı kabul mektlr. Almanya en kısa yol· mGddet kalmamıhdır. .. vermezden ~,oııo 
etmediği takdirde De yapdacağı dan mOıakerelerln baolamaeıoı Deml11tlr. 2 misline çıkarılacak Altında Kaldı. UB!ln panstyoıı # 
Yazılı de"lldlr. ı kl lb ilk :-. etmlotlr. d .. cilt 

b steme e 80 perver gvster· Faaliyette bulanan tayyare· Lonra, 17 (A.A) - M. Sas· Arahaeı ağır yaralandı d IJJI o .. ,tıll 
PJ4nda, Fransız So•yet pak· mletlr. ler, Babeo kuvvetlerinin en son bava biid"eelnl Avam lr.a- Ayan50dolar•~ ıe .. ,lı/ 

Lf ki d L k A I ... Çay•rlababçe'de Kalfa oğlu .., ' tının tet.. n en ve o arno " lmonya, ngihereye tam bir ufak ıoplantılarını bile bom yıe1Dı IA IJ • ..ıı 
maraeını vermiş ve ezcümle de· Abdollab'ın arabacılarından Ha· bsD P lf"' 

' 1 1 d h 11 ld L iti d b l kt dl d k d orman m• te1' mes e es e a o D•l•n sonra mo es eme e r." bar ımın etme te ve ıt~ıt· mf•tlr ki: L b ı eY .Mo 
D d v eın o"lu Osman ırramrQ .. ten ı. 1..a o ~,.,, , 

Ren'ln muayyen bir mft•klfnln emekte lr. maktadır. b " "onun .. ...eb'.,......,,~ 
- 1936 yılının eononda ha· arabasm• yilkledlği Oç varil il ı ,.. ır 

k llkt t idi l b. Fransız gazeteleri, bn kanı Adla. Ababı'nın 160 ve Alan· Mec 8 ıı 88 
er en ecr ve yen ır "' kuvvetimiz iki mlell ola· kCJvayı Ballaççılar hanına gO M f ero• 11 

heyetle arsıulnııal polis teRkflA ıtlo akel bir kanaat beslemekte ta'n1n 130 kilometre uzaırrındı reis · celftl 
" ". 0 caktır. Hilktlmeı; 88alte 300 ürücken hayvan ftrkmiiş ve a ve ,ı 

ve Londra'da noktal nazar lh b ı M d "' • .. d fı baetalıomı.., • ,, tının bu mıntakısyı dalma kon u onan a ara; uçuncu e • milden fazla bir sOr'at temin yere dQşerek arabanan altmda ııb1 0" &J 
1 "'hl ı k tllAfı gl:Srmektedlr. olarak ltalyan'larca t•ıal edllml• rek lkametg ·t.-ı"' ıro e tu tutması, gayr il! eri y y eden yeni tip tayyarelerden çolı: kalmak sııretile •Qcudonun • il'' r 

k d Ayni Alman gazetesi: ve aeılmıotır. Mısır'daJll •bıı·JS mrnla o gerlelo e Alman'l rın memnundur. TecrObede olan mobteUl yerlerinden ağır su· 
bkf F " Ribentrop bu mes'•le için Ganalı Doryı'nın 11lmıllnde b , da l 

ıa mat yopmımaeı ve 1 ran " "' diğer bir tip de en az o eOr ah rette yaralanmııtır. Etrafın ı- (a .. aft' 
'l d bL en milnBBlp bir alman slyaıl · ltalyan tayyareleri tetkikler k ŞI diki L ld 1 ı•" aız arm a mevcnt ta ... ımtılla· verece tir. m program Yarah haetaneye .. a 111 Knbfre, ıS 111#tıJt nnt takviye etmemeleıl isten· ıldfr. İngilizlerle bahri ıkordn yapmaktadır. M"ga mevkii 1500 uçaktan mdrekkep 103 mıetar. .. 11 ~• 1 ,-

mektedfr. Fransız ve Alman elde etmiş ve sabır ve sftkuoo bombardıman edflmlştJr. Şimal filo derpiş etmektedir. Y fırkasınııık bıt•~~.l 
ile marofıur. Bo çok m6hlm Ct:phesl muhariplerine yiyecek angın meb'oslo •'"..ı 

hın konetlf'rlntn blrblrlerlolo M. Sasıon; sözlerine nihayet "il il h 11 1 d T rdltr ,ır 
m a' 1 l d u f• k tl h ı gôtGrmekte olan kervanlara n ra ma ıı es n e opan kGçflk p• nç"" P topraklarına hücum etmfyecek· e e ey e m va ıa ıye e a · verirken hakdmetln bir bata b g ı>"' ,d' 
ledece&l ınpheslz ırOrtUmekte- rıetgelen tayyareler, Göller mlD· hoca sokağında oturan Demlrea çıkmıştır. , .... ı1tıf' lerlne dair yekdlt\erlerlnln te· "' " pak.ti ve belki daha eonra daha ıt , .. 

b dlr ,. tık18md11 bunları bombudımın kızı Hikmet; mutfağı bıraktığı meb'oelo"0 ,, ~·:;; 
keff ülQ ile bir anlaşma ya· geni• 11ftmol6 haiz bir pakt il ld L fO " 

Demektedir. etmlılerdlr. Iıalyan kolları, mft· v v ateı manga ao sıçrayan alet mamıı•ta 1e 
pılmaeı. akdi Clmldl bıkl olduğuna bil· L b bl .... bit 

-------·------ daf1aya çekilen Habeşleri mQ ten yangın çı .. mesına se e yet tındı ta- J 
Parla, 18 (Radyo)- Ltberte M h • J • dlrmlıtlr. 1 d ı il k j U arıp erID temıdlyen lzaç etmektedir. Bir· _______ , ______ verm şee e yet ş ere yangın tedlrler. , 19v 

gazetesi: kaç l<alyan ileri kolunun, Habeş göre Rae Molegeta ordusnnun eôndOrülmftetOr. OJı•Jl)pl', 
"Almanya, Zarmı attı ve Verdı•gw •• Cevah B k l 

orduları merkez kumandanının tenelkf vazifesi eski Desale va · ıça · ıa~ıyan ar: Jtıtt" 
eôyllyeceğlnl sôyledi. Bu bek· 1Lf lfL' y f Trl dl' 

yıklnlne kadar sokuldoğa bil· llsl Ras Etıde'ye veıllmfıtlr. .. çetme .. te DBD ob u Serbest I'!' celt' 
lene bilirdi, fakat laglhere'nln 'd bl b L ç L L d d ' 13 }er komitesi dirilmektedir. Magaru da boru· İtalyan ileri hareketini dar· Ali e r ıçı .. , ora ... apı a i e ) 
tarzı hareketine 11ellnce, mftza · M h d ırrJ İb hl 'd t kını• 0 6•'' " bardımın edllmlıtlr. e me o~ a re m e ve a ~ S ( 11, kr.relerl kontrolu altını almak dftn toplanamadı durmak için koyal killllye ku· 1 tt• 

Sulh teklifi haberleri yafondır: Kemer'de Haean oğlu Balll'de letaobul, 6 ffl 
istemektedir. Biz bu tavassutu mandanlığrnı imparator blızıt bl k b 1 h 1 93 . ""ı 

Roma 18 (Radyo) - Habeş Londra, 18 (Radyo) - Roy· rer ama o uumoı, epe rasyodb•, ,eııır: 
ve kootrolu kabul edemeyiz. deruhte etmiştir. 1 bir 1 , ve ltalya devletlerinin, enlb ter'ln Adis Ababa'dın ngrendl· tutu muştur. yadlarıos 11 .,,eı Muvazenr.ye lnglltere'nln bu teUlf lerlne verdikleri cevapları ğlne gOre, imparatorun sulh Adle Ababa, 18 (Radyo) - llırsızlık: kıını gönder / 
siyaseti çok tesir yopmaktadı:-. ., tetLIL etmek "zere 13 ler ko· kllf 1 h kk d k b b 1 ilk Ftansız kızılhaç hastanesi K b 1 d U 1. , 1 ~ 

a. .. u te a ın a 1 a er er a ramın ar a oturan şaa. ı mıştır. __....-"ıott'11.i 
Demektedir. mheel bugOo topJaoımımıetır. tımımeo uydurmadır. NegGs, bn 60 Habee prensesi tarafın· M~bırrem ku:ı Hatice ile İb · ~ "t.11rtt d' ~ 
lngilterc'ye cevap: Vaziyet h1Beblle bugünlerde milletler cemiyeti paktı eeaeları dan açılmıt ve biiyOk tOren rahim kızı Ayşeoln oturdukları Başındorı Jareıs19 f' 

Londra, 17 (A.A) - Berlln içtimaı dı mOmkQn görQlme· haricinde bir anlaşmayı kıt'ly· yapılmııtır. Bu Fransız haeta· eve hırsız glrmlı, 32 kalem Çankırı ç JlO'~ ~t 
den gelen bir telgrafa göre, mektedlr. yen kabul etmlyecektlr. Ve nesi derhal Ogaden'e gidecektir. eeya ile bir kumbara içinde seyln oğlD 81.,d• •;t' 
Al Şe .,ket ,r• .,, <' •ı men hOktimetl Loodra göriiı M . .Madarlyaganın, ltalyı'nın ıulb için teı~hbftete de bulan· Roma, 18 (Radyo) - Mı· bulunan sekiz lirayı çılmıetar. 9 fı; ıafe-

111 
melerloe tetlrakl eeH hlb11rlyle etıki tart ve metallbatıodan hiçbir mamııtır. reıel Badogllo tebliğinde, iki Hırsızlığın k.omtoları tarafından leslııdeD soıe1 
kabul ettiğini İngiliz elçisine şey değlotlrmedfğlnl M. Ave· De1sfe, 18 (Radyo) - Ste· Habeş tayyaresinin tahrip edil· yapıldığı iddia edildiğinden tah tahta lleştıt· 
blldlrmletlr. nola bildirmiştir. fani ıjaoeuıdın: Sanıldığına diğlnl bildiriyor. glkaıa başlanmıetır. yaralaOJI of"~-• 

....................................................................... ;. .... .;. .......... .;.. ...... .-.............. ~~g6' ~~ 

K TY 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-24-
kapında bir nefer blle olsa, 

Eonu sevecektim. Çftnkft fvldlr, 
çiinkO güzeldir, çOnkQ btnl 

seviyor. Ve ç6okü .. On ya.mda 
iken, Tleplovkada kendisini 

ilk gôrdOğOm zamandan beri 

ben de ondan başkaeım eeveml· 

yeceğlml onlamıe bulunuyorum. 
Diye bayk1rdı. 

- Fakat Katya.. Sen tama· 
mile delirmlısln! Bir çocuk gibi 
s6z söyllyorson. Aık nedir, bl 
llyor musun? 

Ketyo, gökeOnQ gererek : 

Brr kimseyi ömriloüa so· 
nunı kadar dOoöomek ve sev· 
mrktlr! Dedi. Cihanı heeaba 

katmayarak ruh •e viicod ili 
barlle bir kimseye bağlanmak· 

lir. Hen tamamen onnnum o 

da tamamen benimdir. Bo lee 

bizden başka klmıe karıtımaz. 

Fakat kOçOk bedbaht. 
Beni anlamıyor muınn? Bu 

adam blltOn Rusyı'aın h4kl· 

mldlrl 
Beş para bile vermem! 

- IUıtün gôzler ooun üze· 

rlne dlldlml~tlr. 

- Dona da beı para ver · 

mem. Boraya gelmek ile hiçbir 

kimseye zarar vermf e değildir; 

fakat ıfz ılmdl beni hapset· 
mekle bıkeızlık edlyorsonnz ve 
yapacağım hareketin mOdhlı 

bir delfllk olacığmı da elze 

ılmdlden haber vtrlrim. 

- Hayır Katyo.. Onu eni· 

yoraan böyle delilikler yNpmı· 

yacıkeın. İmparatorun ismi et· 
rafında skandallar yaratmak, 
ona kırıı nankôrlOk demektir. 

Kont ŞOvalof eana bu cihet· 
lerl bendr.n iyi Pnlatacaktır. 

Biraz da bizi dOeGnmıllstn! 
Senin yQztindeu karım, feci bir 

eftpbe altında kaldt. Vtilua, balo 

gecesi vezlydlerln baeebile ııfm 
dl bOıftn tilpbeler senin Qze· 

rinde toplaomıo bulunmaktadır. 

Şu haldt-, benim yerimde ıtle 

1 
mlz efradından her bınglal na 

eıl bir hattı hareket takip ede 

bilirdi. Ebeveynimiz ôlmftotür. 
Senin btmfo ıocak brnlm. Bo 

non için, senin 1rzolırın bllA· 
fanı olarak ben eenl kurtarmak 
vazi(eslle mGkellef im. Bir koca 

buloncıya kıdıır sana emretm,.k 

•e blldm olmak hakkım ve 
vazifemdir, 

Fakat ben, ondan başka · 
eıoın karısı o!mıyıcıgım! 

- AUıJh eenl muhafaza etelo 
Katyı. Sen dellrmloefn. 

Ve Mlıel, bir fıtavroz çıkardı. 
~ . 

• • 
Kont Şövalof, Katyı ile yal 

nızca görüşmek istedi. Bnıüo 

Rueya'nıo polis Amiri plAoını 
evvelden bazırlıuı•şta. Dolgoru· 
kilerin evin", Prens Lt11zdeo 
Katyqnın eıhbatlnl eormak ba

boneelle gelmişti. Prıme Mleele 

de Katerln'ln hareketlerinde kereıeıııdll ırl ~e ~-
ifrata vardığını ve saray usul· Poli8 •ıJl 1ıotıl ~ ".ı 
lerl haricine çıkmakla hata Jş - jrııP;:,bt'1 f' 
ledlğlnl sOyllyeceğfnl vadetmlotl. beveelode .1ıJı ı.l• 1,, . ı•" o f1 
işte bu sözlere kandığ• için zımdır, .~ıı 0 r 

e ' Y 
ldt de, M f ıel Kont ŞOvalof 'uo değil ı 11 ~ııt• ~t 
ziyaretini hemolreel Katya'ya tıın bık•c;blı '~~6 
bildirmişti. dediği g o 1 

" '
1 

ıoo rtl 1•'r, 4 
Kont Şôvalof, hükümdarının bir bir ,o'ıı 

.rznsu hllftfını bir yol ıaldp uzokt•n aO ' 
dlf6 ,o~ 

ediyordu. imparator bir daha dlrir, ,eeı eı ,• 1 
bu eve gelmlyeceğl için bir içinde er 1•"1 

~4' 
Or11" '{e 

umumi bahçede raodnu l&le· parıl Jl. 0-
mekte idi. Fakııt Kıtya yalnız kar1r 'fer 1ııı 1 tıl' 
olarak nasıl çıkabilecekti? bu ıllt010 ,beli ~ 

nar •e cbil:şçtl~~~;I Şovalof, Katerln'I IAfa tuta· 
rek kendi noktıl nazınnı gl:S 

re tetkik cihetine gitti. Eeaeen 
Katya'yı balo okşama ilk defa 

görmQş bulunuyordu. Şimdi, 

kendisini ağlamaktan burnu 

kızarmıı, çok basit, battı\ fukl 

rane giyinmiş küçük bir kız 

aet tJIV JA 
rads bt1ıoıı• l 4'./ı 
yene k•o••' 1~ı 

Bu f O ~) 

sôyleOJelı: eeıııl" ,r' ı 
geltO 1,,~ raya 01 : 

ınıyscBğ' ,,, 
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ikramiyeyi Kazanan Gün 
12 Şubat Perşembedir . Alman delegeleri Londra'ya varırken 

Bitler de Kenizberg'de söyliyordu. 
Hitler Yeni Sö ı · d 0•d. K O Gorınn Kuponlarını ibraz Edecek Müşterilerimize 

' v evın e e ı i· Elimin Altıod 66 M · ı ı k 8. " · 8 ALişvERlşLERI NıssETINoE 
ı yon u ır ulus Vardır. Bunların Sesi Dinlen- Yüzde Yüz Bedava Mal Verilecektir 

mez~e Akıbet Dünya için Fena 0Jaca1'.tır. 
Kealaberg, 18 ( Rıd 0 ) -----

Bitler b k y - lıaıa Te ( 1'111 ) ıeılerlle ıık - Ren'I •ıluırf legal ahını . 
ılmık için klmıenln reyine 

bılk b a ı ıım yla blaleree ilk lnkh11 ağrıyan ba ıôylHde 
nrmlıı;:aru°.d,ı ye~il bir ıGyln Almınyı camar relıl demle· 

' mu e1Dıu yea ılkıı· tir ki: marıc11t etmedim. Zira herıe · 
yln mca'ullyell bendedir, Da 

Pazarımızın Yeni Mağazaya Nakli Oolayısile 

Paris 
Matbuatı ve 
Siyasalları M Qte
essir ve Mnnfeil 

Pırtı l (Rıdyo) - Fraa· 
111 ıty ... ı çnenlert, Ren me· 
ıeletlade lnglltere'nln ıldıAı 
•ulyetten dolıyı çok mllteeetlr 
«llrlaGyor •e lngfllere'ala bir 
•talla deAll, bir mata.1111; ro 

~aaı ılcLtıaı lepea ettltlaclea 
erla bir laf lal g61terlyor. 
sı,.... Çnealerle beıaber 

gı1eıeler de 
b 

asan aeırlyıttı 
olaaoyorlır. 

Debı g11eıeıl, yıadıtı bir 
makalede diyor lı:l: 

"lagtUaler, Hlll~'hı mGmeı 
ılllertal bir bıltık&r gibi bek
liyorlar. Acıbı ae bekltyo 1 A rı~ 
•rapı ıalbuaa Almınyı mı 

'••la edecek 11 
ı it 

• 1 "Eatrıalljıa,; gazeıeıl de 
• ile geltyorl1t., baıtıAı ılhndı 
1~Nla ~lr mılı:ılflde, diyor ki· ...... . 
KCl•el teklif le~':~ereler, k ne 
bitir neler lıtly ~nyı im 
b Cl be ecleatlr. Belki 
ag 8

' iki yırın, mGıtemle 
kelerl geri lıtl1ceek O 
lıtlrdıt etmeıe k lk aaçlagl 
1 

k 1 ıtacılı: Ye 
r ııındıa dı A•aııaryı Ue 

blrletaaek l1tlyecek Ye b 
hlo•ıf k ona 
lb ı ıt eımedlllmlı takdirde 

ll•ıl barb dı ilan ed.,cekılr 
Parl:a'in dl• " 

bu "er gueıelerl de 
0 • yakın ı 
1 Jllı 11 Jllmıkı 

Ye ogllla'tere ha ı 
dl l cum etmekte r er. 

Mah ur Kalan. 
lar kurtarıldılar 

Moıko•ı, 18 ( Rıdyo 
kal k11 dıtlerıadı on 1 ) -
d.- b ı • 11 gaa. a u mıbıar k ı 
bitap bir halde ı ıo gı:zglnler 
dır e 1 kurtaralmıılır. 

· •pe ala de b 
Oııatd Jokıat: ÇQ11 •Jıtlınad111 
dGımctılerdlr. ka çolı: ııyıf 

Aınerika 
izleri için ik. 

nı·ı 1 

'yoa dolar i tiyor. 
V •tlngıo11 ı 8 ( 

C•unar b Rıdyo ) -
... •ılrtaı 11 R 
u11~Q11 koa . uneh, 
lkt 111111 grdeden '"'•leı için 

oa olar d b 
r..lutr. 1 ı l1tlye. 

• 
Fran a'da 

•r tayyare do tft 

e parçalandı. 
Pırtı, 18 (it 

laı•ıUt1nde bir ıdyo) - ( Ekı) 
dGtlDI yolca tayyır"ıl 
delile,': pıroetı•mııtar . Joıa 

GlaaGıtlr 

t • v-= çı m:.czaoeler 

Doğu Afri
kasına Sevkiyat 

NıpoU, 18 (Radyo) _ Akl · 
lea ıdındılı:I lıılyın Hpora, 
450 11lı:erle beflber mDllemle· 
Ut n11ıra Leaoııyı n (Ayın· 
don) heykelini ılırık bagan 

nıeı'elede ıırlbt kırarlar Yer . 
mek mecburiyetinde kaidem. 

Bunan için beni tıhlye etmek 
mecbarlyetlodealolz. Zira bu 

ıuretle Almanya için dıhı ltuy. 
ntll olacağım. 

ikramiyeli Satışlar 15 Nisana 

Kadar Temdid Edilmiştir 
(Ren) h .. Hııoı gOnderllen 

Almın Hkerlerl orıdı kalıcık -
dota Aftlbıını hareket eımlt· 
lir. Bandın bııka dôrt •ıpur 
dıhı ııker n mGblmmıtlı 
dola oldaıa bılde Afrlkı'yı 
gidiyor. 

lardır, hanları geri çnlrecek 
kanet yoktur. 

ika, muhtelif ıımınlardı 
Franıı'yı el u111tım, fıkıt 

Sümer Bank 
M. Riket ıraam atıtlce1lı kılmııtır. Al 

mınyı, klmııeala fenıhğını fı 

temlyor. Bananlı beraber ıo 
nanı kadar ıiltlrıp içinde ke 
lımaz. 

Yerli Mallar Pazarı 
Londrı 18 (Rıdyo) - Ser. 

mıyedu Rlket'Jn Monnı'dın 
Clbaıl'ye geçtlAI btldlrtlmekıe. 
dlr. Buradan dlplomıtlk bir 
•ıalfe ile A ifı Abıbı'yı gide. 
cak olaa Rtlı:et'ln petrol lmtl 
yulırlle de meıgul olıcagı ıôy
Jeaiyor. 

Harpte 
ôlen Fransız'lar 
• • • 
ıçın ayın yapıldı. 

Pırlı, 18 (Rıdyo) - Noıer· 
dam klllaelJade umamt harpte 
aı.. denla Ye kan k 
için blylk bl aa erleri 

Alman uluıanua çekdklf'rlnl 
hiçbir alnı çekmcmloıtr. Bo 

ganka Almıoyı, yıpılın bık111 
muıbedelerl tanımıyonı, eakl 

Almınyı olmıdığındıud1r. Hagaa 
ellmln albndı 66 mllyonlulı: 
bir oloı nrdır. 

Benim ıeılm ba olueun ıeıl 
dlr. Bu llU dlnlenmezıe Akıbet 
dDayı için fenı nedcclcr •e· 
recektlr. 

Kemeraltı hnkOmet caddesi o. 36 .4 

Radyonuzu Yenileyiniz 
Radyolar için PiK - UP Motor

Jarımız Vardır 

Blıl ziyaret edlnlı. Rıdyodıkl ookHn larını ıe mlo tdccl'Aiz. 

Blttıbl arzu buyaralunı, ılze, son gelen RADYO · FONO 
modf!llerlmlıl tecrabe ettlreceğlı. 

P HILIP S' • Lake dolu ıtelyderlnde hı· 
J O ıulıoın yeni modellerle her 

tlrll bt111yonlıra ıhr. 

(Telefon 3308) 

r Ayin yıpdmıı 
tır. Ba Ayine hlkdmet rlcall 
ile binlerce bılk lttlrık etml 

A'mınya .A napadı ıalbln 
kıbrımanıdır. Son ıôıQm be 
nimle benber olmınızı lıte 
melulr. 

12 Tıkıltle Nlııl.r yıpıyoros. Eıkl ye her nes ımrb olarN ol1aa, 
her Ulrlft radyolar ılınır 

lerdlr. 1 

1 sat. al. komısyonu ilaoları 
Mıı. M •· il. ıl. koml17oaaadın: 
l Oenla komatınhıındı yıptırdacak 2 

2 

a 
4 

bedel ketlfll elektlrlk t 1 
6 :!0 lfrı 14 karuı 

mlaabN1a koamaıtur. eı &lltı açık ekılltme ıareılle 
lbaleel 3 al11a 9.J6 camı a Q 
kııfıdı Meı M, Hl 1 L g n llıt oobeııe lımlrde 

• • • 1 • .. o. nanda y 1 Te1Dlaıta munkbte ıkçeıl 199 llrıdı:.ptıra ıc.ka.r. 
Şırtaıme keılfaıme Ye reıaal hernıı 
lebllfr. e .. n komlıyoadı gôrG· 

[) - hıeldller ticaret odı11adı kayıtla old ki 
g.6etermek meebarlyetladedlrler. u arını dılr •eıtka 

6 - Ekaihmeye lıtlrık edrcekler 24 
•e Gçlacı maddelerinde •e 90 ııyıla haanun iki 
kıları •e temla t tartaı1Deaiode yıaılı teıl 
.. •hadan 

1
1 1

k maY1kkıte mıkbaalarlle hlrllkte lbıle 
etYe omlıyoada buır halaamılıra. 

19 2• ~8 2 701 

Eminiz ki, tecrObeden sonra makioalarımı· 
zın fevkalAdeliğioden siz de tasdik edeceksiniz 

PHILIPS RADYO 
Ullll Umum Acente~i 

rENNETl'l ve 
PARIEı~TE 

ikinci Kordon 64· 

p 22 
Iımtr 2 inci icra M. ua: 
Nly11I, ırlf, 11llb1 b1Dlfe n 

hıtlceala emltk Te eytam hın ... 
kaeıadaa ôdGaç ıldıklırı parayı 
makabil bankayı ipotek eyle 
olklert lzmlrde blrlucl bratıı 
dokua eyltıl ıoh~ındı 2 kıpı 
68 ••j aamırıla ne glrlllnce 
bir IOfa, ııtdı bir odı, iter 
tıdı deınlıe n11ır iki odı n 

bir bılkoa n bılkoaan allındı 
bir bel•, merdhenle •it •••• 
lnlldlkte bir ıofı, d.,nlıe n11ır 

olup lıba bodrum kıı ika 
· meıe qlJbdlr •e ~obtı ıy 

r.ca kıpı11 ~ardır. ı ~~o lira 
kıJIDetll bu ula m11 mlıte · 
111iltı 11.1ftlklyeıl ıçık arltrmı 
ıuretlyle .e 844 namırah em 
l•k •e eytam bankaıı lı;e. 
aunu maclbloee bir delıyı 

mıb•uı of mık .,rtlle artırmuı 
27 · '1 . 1936 Puarteıl gı 
na ••ıt 11 J11 icra dılremlı 
lçlDde yıpalmık bere 30 ,an 
mQddetle 11ııhA• koaulda. Ba 
•rtırıına aelfee1f nde Nlıf bedeli 
tıballn olanın kıymella yGade 
,............ Hlar• eaçok 

IZMIR 
Telefon 2307 

arlına• lbıleıl yıpılıcaktır. J 
Akıl takdirde 2280 numaralı 

kanuDI göre ııtıt gul bırılı:ıla · 

caktır. Sıtıe peotn pıra ile olup 
mftıterlden yalnız yDıde lklbu-
cuk delltllye lDHrafı ıfaaar. 

ltbu gıyrl menkul Gzerlnde 
her hıngl bir tekilde bık tıle 

binde ba1anınlır ellerlndekl 
reeml HNlk ile blrllkte yirmi 
gftn urfıadı tamir lcra11aa 
mlneaıtlerl lhımdır.Abl halde 
bıkları ııpu ılclllnce malelm 
olmadıkçı pıylatmedıa bırlç 

kalırJar. 16 4 1936 ıırlblnden 

itibaren tuıaıme herkeıe açık 
ıır. Talip olıalıran ylıde ye
dlbuçak temlnıt ıkçıaı nyı 
milli bir baaka itibar mektubu 

n 3' 18 doıyı 11amar11lle 
2 inci lcr1 memurluğuna ma 
rıcaıtlerl Uta olaaar. 

O. ıı No. 360 

Etme H11kak btk.lmll~ladon : 
Eıme'ola Tıkmık K. dro 

Bıcı Muıtalı oAla ftlG O•mıo 
ile bu K. den Tersi o~lu Meb 
med ıralarıadı mncud ılrkctla 
ı11flyeel ııraııadı tıd lyr. nıe 

marlarıadı Tukubalın deAlılkllk 

dolıyıtlle 7ealdea f.tllı'de ilt 

med Üala •e Ahmed oğla Gınl 
ve Mebmed oğlu Blkmet'la çe· 
ktıdlklerl badema meıktlr ılr· 

ket m11ımelttanıa banlar ııra· 
fıadıo yıptlıcığı ılAhdarlı· 

rıoıo milddctl içinde komi•· 
yona meıkure maracaaıları 

ikinci defı Ye bu ılrkete ıld 

ıfrkeı mer•eaı Tıkmık'tı mı· 

IHI Te df'poludıkl eıyıyl tGc
cırlyeola ıoplın n perakende 
nlank komlıyonc• açık arhrmı 

ile 22 ·3 936 p111r glaft ıaat 
9 dıa itibaren ııhlıcığıadaa 

taliplerin mnk6r gftnde artar· 
mıya lıtlraklerl llta olunur. 710 

Iımlr lbl11rlar bıımGdClrll· 
goaden: 

Kıçık laptrıo nıkllade kul· 
laaılds~ındıo mft11d"re olunarak 
lzmlr llmıu lılerl gea cı l direk· 
törlO~a ıcr11ae1lnde balanın 

iki motôr ile tekaeltrl tek ar 
pıurlı~ı lroaalmuııur. 811dell 
mubımmlolrrl J f>5 tf'mlaııları 
11,6,J lir.dar. hıeklllerln 23, 
30 3 n fi, 13 4 936 gftalerl 

1111 15 le b1tmldlrlGIOmb· 

.......... , 7 



iSe SIHHA'r 
Balık Yağı 

' ~~~~~--.-.-..... ----~~~~- Norveçya'nm H(llis ı1fo . 
rina Balık Yağı<lır. Şer 

bet Gibi içilebilir. illi De

a a 

o~moır şu lb ie ~ ö 
ikinci Kordonda Borsa civnrındnki kendi biunsmdo 

TELEFON: !2363 
fa Süzülmüştür. ----·-·,--- Biricik Saho Yeri 

BAŞDURAK Hertürln (Banka ve Komisyon) l\luanıeleleri Yapılır. 

~ Vadcsiı.lere % 4 

at Sa ı~tla rı: A!tı oy vndt-liy~ O/o 5 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

' Bır sene \'adehje % 6 faiz "·erilir. 

Zahire, Q~Om, incir, pnmuk, yapı , afyon veenlre koınlsyouculuğu yapılır. Mallar geldl

~inde ı:ablplerln" "" mOsold ~eraltle avans •erlllr. 

~, 

'ratel i S ıerco 
apı r Acentası 

HOYAL NEERLANDA!S 
KUMPANYASI 

11 HERCULES., vapuru :ll 
martta beklenmekte olup yQ 
lı.ftnn ıobllyl'dtn sonra UUR 
GAS, VARNA ve KÖSTE ·cE 
için yok alacaltlır. 

11HERMES,, vapuru 23 mart 
ten 2 marta adar ANVERS, 
R011'ERDAM, ve HAMBUUG 
Jlmanlorı için yok alacak1ır. 

SVENSKA OHIENT LlNIEN 
"ROLANO,, motöro 29 mart 

fo beklenmekte olop ROTTER 
IH.m, llAMBURG, COPENBA· 
GE, DANTZIG, GDYNJA, OS 
LO ve JSKANOINA VYA li 
munltm için yfik olıcıktır. 

SEHVICE MARITIM ROUMAIN 
"PELEŞ,. vapuru 20 murlta 

µellp 21 mertt MALTA, MAR 
SiYA ve BARSELONE için 
yftk olacaktar. 

.. ALBA JULIA,. vapuru J 7 
nisanda beklenmekte olup yil 
k On ü ta bil yeden sonra l 9 nl · 
sanda MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE hareket edecektir. 

lllmdakt hareket tarlblerlle 
n vlunlardakl değişikliklerden 
acenıo mea'ollyet kabul etmez. 

Fazla tefellAt için ikinci 
Kordon'da T~bmll ve Tabliye 

) 

binası arkasında Fratelll Sperco V. N. 
vapur acentahğıoa mftracaaı 

edilmesi rica olunur. W F H VANOER 
Tele. 200i . 2005 . ·UHl3 ' ' , ' 

-lilıalllllDI-~- ZEE & CO. 
Olivier vEŞQrekası OEOTSCHE LEVANTE LlNlE 

Llmlttd 

Vapur Aceııtası 
Gendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTD 

"TRANTIO,, vapuru 15 mart 
I.oodro, Bul ve Aovera'ten g~· 

Jlp tohllyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Rol 
için alacaktır. 

"TBURSO,, vapuru 22 mert· 
tn Llvnpool ve Svaoseadan ge 
llp tahliyede bolunocnk. 

Not: Varol tarihleri ve va 
pur isimleri Qzerlne de~lşlkllk· 

lerden accoıo mes'uliyet kabul 

edilmez. / 

"lJERAKLA,, vapuru 16 
martla bekleniyor, 20 marta 

kadar Anvcr, Uouerdem, Bıam 
burg ve Uremen 
yük alacaktır. 

llmarılarına 

11 ANGORA ., vopura 26 
mcırtta bekleolyor, Anvers ve 
Banıbon~dan yok c;ıkoracaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 
ExCBANGE,. vapuru 19 

nıerlto bekleniyor, Bııhlmor 

için yok alacaktır. 
JOBNSTON V ARREN 

I.INES·LIVERPOL 
11KENMORE11 vapuru 22 

marttı bekleniyor, Lherpol vo 

Aonreten yilk çıkardıktın 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
l -

2 -

3 

4 

ı~uo umum miıdOrlBğüoce enle ve mlkıurı v~ fl'orıi 

oerahl ayrı ayrt teablt eılllf!D tlplndrn Tnkyarlttkl göç 

menler lçfn onbfn pulluk pazarlıkla imal ettlrllecekıfr. 
Pazarlık martın 20 fuct cuına gOoQ saat 15 ıe Sıhhat 
nUletlnde müsıetarlak dalreeloıl,. toplanıcılr. lomlıJyon · 
da yapılacaktır. 

ht~klller buna ıılt eurın)amelerl Ankaruda bkıin umum 
müdürlBğOndeo ve Isıanbal lımlr, Çınakkıle fsUo mfi 

.dOrlOklrrl ile Kocaeli valllfğlndeo alabtllrler. 

istekliler o rınoo1edekl eeralt dıtlreılod,. •~ muayy1-o 
gQn ve e111tta koınleyona müaracaat etmelldlr. 

17 19 ~O 566 6S:J 

sonra BorgBıı, Varnı ve Kös 
lence için ydk alacaktır. 

verıı ve Hamburg için yok ala 
ccıktır. 

ARMEMENT O. SCHULDT 
BAMBURG 

DUBURG vapura 25 marttı 
bekleolyor. Hamborg ve An· 
vereten yak çıkardıkt•D ııonra 

28 martı kıdar Roterdam, An· 

DEN NOHSKE 
MtDDLBAVSLlNJE OSLO 

BA YARO motör(l 9 nlHnda 
bekleolyor. lekenderlye, OJeppe 
ve Norvec llmanlıırma yük alı· 
gıktır. 

Ü M l O t· k fabrika!!ınıo Ü S 

(f 

ıııo•=" 
SABUNLARI) dayanıklı, ku ,r•1'"'' 
hlleıılzdlr. U~r yrrden otıS J' 

Topto.11 ve perakende. : .. ası~ 
Omid tabrııv 

Telefon 304i Kestane P 
aı•t1 

O O rl•f f 'ırC~ r. peratö r " 
Merkez Hastanesi Operatörü k•~· 1~ 

Uaetalarını her gilo 15· 18 e kader ikinci Beyler s~ııde ~· 
mftzayede ealonu karoında 78 N.lu muayenth8?;8y;l 

eder. ----------·T~e-leliflloo-·~.· ........-
Oev l el denıiryollarıudan: ,ıt'' 

oc' 
Krreste naklfyRtıodao bıcml lstlablel üzerlndeP 3. 93 o· 

tutulmakta olan 12 tonluk. parmaklıklı vagoolar 2 1, bl 

h d . d . ~ere. re rl in eo ıtlbaren asgaıi sekiz ton Qzerln en u 
21 

caktır. oaıı ı 1 ı !) JOr 
lzmiı· Liman işleri Unıuııı ~O 
li.lğünden: "'ıtıl• 

""" t 9:rn yılının hlrlucl altı aylık rarlfec!I Jktıeot 1 ,1 bl~ 
tHdik. ve tehllğ eıtılerek 17 mart 936 ıarlbtodrJJ tıcrtılt'/. 
meğe bışl•mıotır. Aluncık yüklemi'! ve bo~ahrP 11 11 ııo 

1 eıı tO fi 
konlomeoıoya gı)r6 hesap olunacnk ve bir kon şaı btf · ~ 

1 ı.01 ı;r 
tevlyaıı oe olureıı olsun ambar blzoıetl Qcretl '! r .ı•O • 

kıırıl w ,ı 
mııoUcelonun yQkleml'! ve boşı&hma Ocrett 300 yil~ltı;,I 
olmıyacaktır. Geceleri ve tııtll gOnlcrl vapurların 1 d•'· • ,1. 
boşahmHıoda ambar hizmeti ficretl yüzde elli fıı 1',,ııı' 1 ak ı 
mavnalarda 10 g6ndeo fazla kalacık traoılt ve b•f'o ~ 

&ındao dOrdOocü gncdeo onunnncu gOoe kadar 100 1 110'~ 
ve oounco günden eoorakl gtlolcr için 32,5 kotıU tı0~0'°1, 

b pEi r' Aluncak lekelesloden yapılon yillı.lemedekl uıı ıı 1' Jı 
1 k ıedt' oıır 

ynılı teoıll&ılı Ocretler lı.ıldmlmıotır. Bu e e fı> 1 -
• 1ıer ~' yOlr.leme ve boşaltmada alfabetik cetveldekı ocre 01,o dl 

tısı indirilecektir. Yaz rneum tooilutoeuoa kıdır 1 ~ııo 11• 

ınccık yoz metre mlk'aba kadar getirdikleri kere 
eı eY 71' 

falerlle lıoşaltablllrler. e(•ı 

Zirai Kredi f{oof n Menemen 
lifinden: 

tO" I 

~· ( e " a ıı fl ıtr 
Kooptratlf imiz ortaklınudan nlıami oğollarıll ıbl"o Jt 1 

, 9•16 (&i t 1tP 25247 kilo arpa ile 7~U9 kilo bıktı 2:i,3, ., (llor.• 
eden pazartesi gftnQ öğleden sonra saat 14 ıe oç .. ~or~e 1 

• 11Jf" ı•' meel ftzertne ııatılacaktar. Talip olınların yevoıı 1,fıl ol'' 
1715 pey akçelerlle kooperatife mOracaatları, fazlll ıı•tı 

1ır1 

lelf yenluln yazı veyahot oifahl olarak: bışvoraı• 


