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Fransız dış bakanı dno -

lOndra'ya hareket etti. 

Ingiltere· Fransa Aras1nda ihtilaf Var. 
Italya'nın Hareket 

Tarzı Da Dikkate Şayan Görülüyor! 
--Dost öiİeri 
Böyle Mi Olur·? 
Bir\' uuanh "ulıarririıı 
şu açmala ı·ına bakınız! 

l>Gnku uyımızdıı, Yunaniıtan· 
dı lıl • • 1••• L \' rtıyeo yeni bır ımzaoın, ur• 

unın doıtluğuna kundak ıokmalı: 
bulyaaile bazı neıriyat yaptığını ve 
hund •t · · a ıadet'e bir kazanç ,•eıı eıını 
lıl'b d 1 ,'laf ettiğini yazoıı~ ve bu ayar· 
•ltı lı-• . 1 • "' • ... em .abıp erıne ı uoea g • 

:r.cıeı- • ·ıdııt• "'•nde oa111 yer ven bıne 
tılttıı 1 ııııu ilive elmiatik. 

Yazının ilı:İat'iıini de ııeıredi· 
}Orul, Buradaki iftiralara, yalan· 
lırı • uydurmalara da cenp ver• 
IQeJı; leııeulllilode hııluomı.) ac~ız. 
AyQ& umanda kendi meelelı:taılan· 
lllızırı da bu :r.11tın yazıları üzerinde 
duraıanıalarıoı rica ederiıt. Şuurlu 
l'!irlı. g•zetl'lerioio yapacakları fCY• 
b<ı7Je aa~matara ceY•P yermemek· 
lir lı.anaatindeyis. 

ANAJ)OU 
1" 1Pri ~ios kirik l{aıetP i 
9 Mart l 'J!Jh 

lımlrdea ,. .. a.1or: 
.. HDkOmeı koe•A• meyd.aı 

bı1ınıerl• cloladar. OrltM'hkl 
ltıt kaleılal Saltea Oemld 
Yıptumıft•· 2 Meyıı 1919 güntl 
binf t!rce halkw candan alkı, • 
ları içinlle lm lı·ışla) ı i~gal 
"<len 38 im·i Ffzım alayı gö· 
ıiinuln ü11ü11c geldi. Blr ıaat 

ettel kanya çıkmıı olan bu 
Yoaan çocukları, lJğleye doğru 
bıtlarında meıropolld 8rl1Joıto 
"'0 • oldoRu halde, ılllbları 
0l!ıoılarında retml blnıları mu 
hıfııa etmek Ozere luıladan 
~·k .. ıtlırdı. Tlrkler,n k1111 

b
01•taldarı bir gDn enelden 
•be ._ r •hamıı oldağandan, Ya 

.. ~ hGkGmeılnln Uk .komlıerl 
tıa on,. ıGtarlıl " Mnrudlı ,, 

c-.~ke1rı1rıel bir lıgal projeıi vü 
lato~ getlrmlı bulunuyordu. Bu 
btı Je ııyeılade bir tek flıenk 
d, e •tıl111aıına m11ydan .kaim• lt,:

11
Tthkler'ln boyun e•ml'!tl 

leu 01•caktı . Fakat lllllf de• 
ertıaı L 

top b n aoınleerl Amini Keh 
• il p . ... d roJenln tatbikine mO 
e tt 

kerleıı1aıllıedı~t ~lbl, Yunan "' 
b111 .. ,d n UU"alderlnde f lıenk 
ll~tnde:'llıılarını blle yaıak et 
rn'Yd

111 
' lllıl(ha kanla Hhnelere 

y •etllmlıttr. 
UQlb 

lır 
1 

••kerlerl nbbmı alkıı 
' 1••nd1 koo16 geouek hGktlmet 
e111ın ti kıAı 

1 
•alladekl dar 10 

g tdUd ı bQtı.Q- er ••kit, kııladan, 

-·· k dcıh '"l onaıınde•, Tark 
, •tın.t. "lr. L D, fllelLerden tG ' ..... ı ... 11 
ho..,bılırla t6fek •letl n 
ı .. rce 1'" ltarıılanmıt n bin· 

urk'G lırı pa n karmuı oldat 
ltko:aJa d1tmG1Ulr. 

..... . .. , 
hl•luaı ..a ın Hncakdarı 
2 .. e,aae 

3 kı,1 1 •e arbtından 
11 dıb ••rrnı 0 ked 1 'tarulmaıtur. 

- Soru. it ADI olmaflor kt, 
G ınci ıalıif ede -

------Fransa ısrar ediyor. lngiltere, konseyin nıa
yısta toplaııınasıtıı i tiyecektir. lugiltere, 

Reıı'e asker scvkedemiyor. 
farlı 2 & (Rıd 

yo) - Ftiaden 
bugOo Yon'• 
gidecek ve in 

ılbabaı dolayı · 

ılle nutkuna 

trıd edecektir. 

Eranıı, Ren 

dauııou• lı:ara 

rıoı yermlıtir 

n dörtlerin Al 

manya 'ya karo• 
yerdikleri muh M. f'lmıden ile M. Bonkur IJe/riJ· b 1 ı. , :r .a aş J<111·a111 
ıarHıa cnabı · !ti. 1 an:::eliind ile /;onuıurkeu 
uı beklemektedir. Fakat kan· dllmlo idi Alma , 

bll d 
• nyı nan «:eYap 

rındaD hiçbir vec e ôomek vermekteki ı bh• "' CI uru, mQzake. 
f lkrlnde de~Udlr. rahn mOıkU olıca~ıaı da ôı . 

J..ondra'da lngtllz bllkumetl •ermektedir. g 
nln HtreUIAl bl'IJH khıpta bir ltemı, 24 (Radyo) _ lagl· 

mf!ktub vardır. Bu mektupla llz gazeteleri, Fr1nea ile Jngll· 
l•giltere blk-Ometl FHnea'ya tere 1r11ındıkf aoktaf nazar 
kartı yeni t•bbltlerde balon• lhtillfıadaa bab1etmelue Ye 

maktadır. ayni samanda it ı • • 1• nan Ren 
Londra, 24 (Radyo) - Uluı dnaeında gôıterdlgt kaydı lbtl· 

lar ıoıyeteıl kooıeyloln içtimaı r11lye nazarı dikkati celb,.I· 
nan bogClne taliki, Alman cen mekıedlrler. 

hının ve delegelerinin gelmemlı Ba oeırlyat n mGtalealar 
olmaeındın doğmoıtar. Uluılar ıoıyeıes) kooıeytnd~~ 

Bu buıuııı hiçbir mıhlmat mtıııbct bir Delice elde edile 

yoktur. mlyeceğlnl göetermekıedlr. 
iyi · habn alaa mehaf tle göre 1nglllz gazeteleri, halya'oın 

bu talik eı11en eneldea hlue· - Sonu 6 tncı sahifede _ 

Venizelos'un cesedini 
Alacak Olan Torpido
lar Brindizi~ye vardı. 

Atioa Belediye Meclisi, Caddelerden 
Birine Venizelos'un Adı Verilme

sini Kararlaştırmıştır! 
Parlı 24 (Raci · 

yo) - Atlna• 

dan hıber Ye 

rlllyor: 
BogCla topla· 

nan hı:ledlye 

mecllıl, Atlna 

Cld de le rln den 

birinin "Veni 

ıeloı cıddeıl" • 

lamlnl alm11ını 
karar Yermlıtlr. 

Venlael01'an Veni::elos öilim döşeginde 
ceıedlnl almak Dıere dGn Pi· lıtlyorıer .. dı, Glrtd'lller bun• 
re'den Breadlıl'ye hareket eden raaı olmuyorlar. 
Koadorwotli Ye Pıraı torpido Ve .. I 1 ı J ... ıe Ol çln bA aL 
l H dl I' uy a cen11e 
arı, rea • ye nrmıttır. Ati tlireal yapılacakc 

na .,. Plre'den giden heyetler, SelAnlk ıball:;· de Madam 
C1.11edl alıb Plre'ye •etlrecek Veni• ı • 
lerdlr. " .. e 01 

• çektlAI bir ıelgrf ıa 
mCltnef fanın SelAnlk'e •ôtGrCl 

Attaa aballıl, Venlıeloı'un l k " 
Me'trorı ldlltellae g•mtllm-.aaı ere oraya defnedllmeılnl lı 

u "'" temtılerdlr. 

' 
leri F~~liyette Fakat Gizli Tutuluyor! 

Elli Metre 
Alçaktan Uçtular 

Strasburg 24 (A.A) - Dilıı 

snbulı saat 011birde ild Alma11 

askeri tayyaresi ırasburg 

banliyösu ii.stıinde alçaktan 
bır uçuş yapmışlarcbr. Fransız 

mcıkamatı elli metreden dalıa 
aşağıda uçan bu tayyarelerin 

numaralarını zapıedebilmişler 

dir. Bu la) yare/eri 11 fotoğ 

raflar çektıl·/pri ıa11111i11 olu· 
rıuyor. 

Amsterdanı 24 ( ı A) -
Havas Aja11srnda11: 

iyi bir Alma11 kayıwgırıdan 
lıabPr ul111dıg11w gür~. askeri 
makunıat Ueıı nımıaka rnda 
ıalıkinwt yapma~a başlanu~· 

/ardır. 
\.......__, ______________ ~ 
Strezburg'ta 
logiliz Cacusu 

Strezborg, 24 (Rıdyo) 

Gizli zabıta, bir lnglllz ceııuıo 

~yakalamıtllr. 6u caıuı, petrol 
ılm11rı Anrhıle'aln uçağı ile 

bdbk&mlar b~lgeıl Clzertnde 

açma~ı b11ırlınıyormuo. 

Heyet Don Gitti ___ ..... ___ _ 
Karakuyu 
Isparta batınını 
açılışında bulunacak .. 

Afyon · Karakuyu · llpartı de· 
mlryolunun ıçım tôrealne dnet 

edllmlı olın nll FHlı G6leç 

He pertJ baıkaaı Yoıgıd 11ylH1 
A•nl Dogaa, belediye relıl Dr. 
Behçet Uz, Ylllyeı umumi mec· 
llıl HlllDdın e ... n Fehmi te 
Balknl mGdGrD Kemal Tallı 
dan ıaat 14 de özel trenle Al· 

11nceık'ıın harelr.eı etmlolerdlr. 
Bu trene açım töreninde bolu· 
nacak olan Aydın Ye Denlıll 

heyetleri de blaeceklf!rdlr. He 
yet; törende buluadaktan ıonra 

yarın akoam 
Cf"ktlr. 

ıebrlmlıe döne 

-------·------Alman delegesi Londra'ya döudO. Teklit, 1\1. 
Fden'in tetkikinden sonra anlaşılabileeek! 

M Ribcntrop (Şapkasız :at) 

Berllo, 2• (Redyo) - Hı· 
Hl 11jıoıı bildiriyor: 

Slyali mebaf iller, Bhle'rfo 
8re1tn'dakl nutkunun nlıbelen 
hatif olmHı ıebehlnl Rlbebn· 
trop 'on uzlattırıcı teılrlne ıtfet · 
mektedlrler. MalQm olduğu 

veçhlle Rlbbentrop Qç gnn zar· 

fındı Bltlcr'lo yıoındao hiç 

ıynlmımıı ve hallı'i hın ıeya · 

balll'rloe blle lotlrak eylemioılr. 

Berllo, 24 (R•dyo) - Fon 
Rlbenlrop Tempel Hol tayyare 

karargibındın hareket etmlt 

ve Loodra'yı gltmlollr. 
Alman munbhHı Londra'y• 

vasıl olunca M. Eden'le mOIA· 
kat yaparak Almın ooktıl na· 
ıarını blldlrecekdr. 

Uf'rllo'de, Almaoya'oın kararı 
bıkkıoda eıkı bir keıumlyeı 

muhafıza edilmekle beraber Al· 
mlD morabba1ıuın Edeo'c yeni 

bir vesika nrerek buı moka· 
btl tekllf terde bulunaca~ı ııb 

mlo edllmektedlr. 
Londra, 24 (lbdyo) - Alman 
- Sonu 6 ıncı scııaif ede -

ltalya Aldığı 'ropraklardan Çıka
mazmış. iş, Açık Kapıya Biniyor! 

~-------..------
Londra 24 (A A) - Pırllmento mıbfctlerl halyı ile Bıbeolı· 

tan ıraaıodı ıulb mcı:ıakerelert vukuu lhtlmıllol bOynk blr eOp 
be ile bıı•la•aktedarlar. Maamaf lb ltalyanların lıgıı eulklf'rl 
topra1' .. rı tabltye etmeleri ihtimali meYcat olmed•I• lçla yegane 
bal tekU gene a ... ı mlbadeletfa•ea ibaret kalmıkıadar. 

Bu ıekdlrde mGllemleke kanuDunaa 2~ inci maddetlnln be· 
ılncl fakrMı maclblace bu araziden bGtDn dnletler lıtlf•de ede· 

bitecekler n açık kapı olac•ktar. 

29 Martta Almanya Ha
rekete Geçecek. 

M. Hitler'iu Siyaseti Hakkındaki 
Mnshet Ve Menfi Reyini Verecek 

Berlln, 24 (Radyo) - p,.o 
pagaada bakanı Göbelı Alman 
mllletlne bir beyanname nte 

retmlı te: 
Cama gGnO, 27 martla Bit 

Itır Krup fabrikaları amelcelne 

13 ler Komitesinde 
~---------------------

l tal y a-U abeş Sulh Müzakereleri Hak-
kında Ne Kararlar Verildi? 

Londr•, 24 (Rıdyo) - Dftn 
toplanan onllçler komlteılade, 
baıı delf!geler ıulbCln ••ılartDJ 
aramak tıaere bir tali komite 
leıklllnl teklif etmletlr. Febı 

Fıranııı delegtıl M. Pol Bonkar; 
"K.lf 1 derecede komite te 

lali komite teıkll e&mh hlllu 
nayor0&. hin en dogruıu ko 
mltemlı relıl M. Madaryıp'yı 
n M. A.enol'e .ııhlyeı nr· 
mekılr. Sulb için bu iki sat 
çalaımalı Ye mubarlplerln nokıal 
••aarlannı ngrenmelldlrler ... 

Hemtı te bu tekllf lttlfakle 
kıbal edllmlt&lr. M. Madaryaga 
ba meıalala iki ayı mDbtıç 
olduAuıaa blldtrmlfllr. 

Loarı, 24 (R•d70) 13 

ler komlteıl tarafından ıulh 

için teeebbDıle balunmı~ı me 
mur edilen M. Madaryag• •e 
M. Aunol bugCln, komite h 
rarının metnini M. Gnadl'ye 
ıeıllm etmlılerdir. M. Mıdar· 
yaca'y• ıalb hakkuıda bir plln 
teYcll edllmedlgl için ıolh mO· 
ukerelerlalo Londra'd• M. 
Gnndl tarafandın mı ııklbedl · 
lecegl yoku Roma'da mı cer 
yan eyllyeceAt belli deglldtr: 

Londra, 25 (Redyo) - Uluı· 
lar eoıyeıeıl konıeyl Mayıııa 
toplanmak tzere dıgılmııhr. 
Komeyla Uerlde BDkreı'ıe top 

lanmaıı çok mubıemeldlr 1 maa· 
maf lb beaGı terllmlı bir brar 

7oktar. 

M. GöbPls 

bir n1.ııuk lrıd ederek 

a11arını l1ab edecektir· 
nokıal 

Bu ıebeple Krup fabrlhları 

ile meYcuı ealr reım! n bu· 
ıuıt binaların bsyraklarla do· 

l\ıamaıı Ul!umuno lbı.r ede· 
rlm n f<'Ghrer'ln •1111 oldu~n 

!iman hGIClD dGdGklerla lUtD· 

rDlmeel lbımdır. 
flhler nuıkunda Almanya· 

oıo haklarını blldlrtcektlr. 
Diller ıalbıaa da bıhıede· 

- Sonu 6 rncı sahifede --
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arp Durmadı, Bilakis -- .. 
Yeniden Şiddetlenecek .. Alman'lar, Ren' de istihkamlar Yap· 1.11.1~ 

imparator Ya Ha;hı Kazanacak, Ya- mağa, Asker Göndermeğe Başladılar. Afyon'da ıtarll;6 
• retli T ezahorııt 

but ta Tacını Kaybedecektir.. Moskova'dan Bildiı·ildiğine Göı·e, Ruslar, Almanya ile K 
1 

dı 
Parla 21 (Radyo) - Övr gazeteelnde yazdığı bir makalede A ı k s· 1 T hb G' . . 1 d. arşı an IJl1 

Modam Tabort diyor ki: n aşma Qzere ıyasa eşe Qsata lflŞmlŞ er Ir. fıtınbol, 'M (ôıeO ..... ,, f. 
' ,ırıO ~ 

"Zecri tedblrlvr mea'eleıl hılyı lehinde bılloluomıdıkçı, ltıl · I bıklnımız Afyon• SIJJıtr ıtıubul, 24 (Ôzel) - Berlln'den ahnın hab,,rlere göre, Almınlar, (Ren) mıntıkaaıoa legıl ,ur· ,ıd 
yanın lok rno de•letlerl kararını tıadlk etmlyece<ıl Romı'dın, törenle anıtı aço>ı b•rlr 

ı:ı ettikleri gandenberl lıtlhklmlar yapmığa 'e gizlice uker ıevketmeğe baılımıtl1rdır. ...,ıı 
Lond11 elçlel M. Graodl'ye blldlrmfttfr.,. hılk, Bıabakaoı.... ıır 
M h Moekon'dın bildirildiğine nızarao d•, Roe'Jır, Almanya ile ıolaımık Oıere ıly11ıl t~ıeb teZ1bGratla klrııl•ı:P'f · 

o arrlr, Habeş ltalyan harbı hakkında da ıoolara yHmıktıdu. bGeatı glrlımlelerdlr. Bu haber, Parlı'de bomba gibi patlımııtar. 
- Londra'dı umumi boaat, harbın yalundı Detlcelenodye· H. ti er 

ceğl merkezindedir. CdnkG Negtla ya barbı kazanmığı veyı tıcı· J 
Dl kaybeımeğl gaznoe ılmıırır. Bn sebeple harp bundıo ıonra Italya Meh'usan Meclisi yalan! 
aıba eıaaetıe devam edecektir. Dnn Gece 

M. Molotof 'un beyanatı 

Sovyet Rusya'nın Japon· 
ya Ve Garp Siyaseti 

__ ........ 
Yakında Dag"' ılıyor.. Arnavutluk As- Bir Söyle'' · 

~tJ 
ker Toplamı'--or!. Daha Verece 8111 

Jrponlarla Anlaşmaya Doğru Gidilj. 
yor. Almanya Soeyeteye Oönmelidir 

Pırla, 24 ( Radyo ) - M. 
Motolof; Tın gezetealolo Moa· 
ko. a muhıblrlne beyınıtındı 

demiatlrkl: 

örfi idare de ilan edildi 

SiNEMASINDA TELEFON 2573 

Reis, Söylevinde M. Mussolini 11ye 
ltalyan'ların Şükranını Bildirdi .. 
Roma 24 (Rıdyo) - ltalya meclisi bogQo 1111 15 de MoHO · 

Hol ve11lr bGtilo bık11d1r hHır olduğu bılde açılmıerır. Mu110 
llnl etddetle alkıtlınmııtır. Mecltı relıl M. Kostanço Çtyano bir 
nutuk Irat etmlt: 

- Yapılan bu alkıtlar, Dnçeye kare• olın umumi blıalyatımııı 
gıftıtermektedlr. 

Bu ılkııl1r eneli her hılyın'ın Doçe'nln eıerlerlne k1reı 
olın hayretini ifade etmektedir. Doçenln eterlerl bGUln cihanda 
konetll bir ıksl sedı hoıole getlrml,ılr. Saniyen minnet, ttlknn 
ve ıadıkıt ifade eder. Yeni medeniyet ye lnkılAp için ltalya 
Doçeye minnettardır. 

Tekrar ederiz ki Doçeye k11şı bizim merbutlyetlmlı ebedidir. 
Bo mecllı. me•kllnl yeni meclise terketme~" hasırdır; biz façlıt 

doktorlnl için verdlğlmlı ıöze 11dığız. Bogftn de ddn gibi 
Duçenln emirlerine tabiyiz. 

Relıln nutka ıtddetle ılkıelanmıı ve Doçe de t~eekkftrlerlol 

blldlrmlıtlr. Dondan eonra mecllı hı•a bGdceılnl tetkik etmfıtlr. 

Lord Halitaks diyor ki: 

Almanya Böyle Hareket 
Etmemeli idi ! 

Maamafih, Lokarnocuların teklifleri ağırdır, 
Alman ya ile anlaşılmalıdır. 

manya bu mfttklli,ıın IZ1leel 
için dıha oy11I b1reket etme 
lldlr. 

İngiliz mehafllt beyız kltab 
etrafındı mGtaleat dermeyan 
etmektedirler. Fakat bog6o fır · 

kıların ıdkğao elden bırakma· 

mılıra •e bdkAmetlo T1zlyeti 
eıkAl etmemeleri lbımdır. 

Amele partisi ve Llber1ller 
Almanya 'ya karı• cezri hareket 
taraftarı değillerdir; muhafaza· 
kArl1r lıe Ren mıntıkasını lııl· 

yıal11'lı birlikte 1aker gönder· 
meğe tarıft1rd1rl1r. 

" Pereembe gftaG nam kı· 
mar1aında bey11 kltıp Gzerloe 
yıpılıcak mGzakere n mdna· 
kaıılırın ttıhlrl •azlyetl kolay· 
laııırmık için çok lhımdır. 

80kumete ıerbeıt meydan ve 
•akıt bırakmak çok faydah ola· 
caktır. ,. demlıtlr. 

Londra, 24 (A.A) - Brlıtol 
da verdiği bir aôylevde Lord 
Ballfıkı ezcOmle ıooları ıôy· 
lemlıtlr : 

BUGÜN MATlNELFRDEN İTİBAREN Lolı:ornocu devletlerin Almıo· 
yı 'ya yaptıkları teklifler !ılçbtr 
zımın Olttmatom ıekllnl ılmak 

gayeılol takip etmiyordu. Biz 
Almanya'oın çenllpıeılnl arzu 
etmiyoruz. Bazı devletlere müo· 
bıılr aolaımal1rıo yıpılm11ıoı 
da lıtemlyoruz . Almınyanın da 
,erbestçe iltihak edebfleceAI bir 
A nupa teıeklı:ftlQ kur mık lıtl 

yoruz. Biz Alaı10ya•dın gftç 
blrşey latemlıtlk. (ı'abt bu Al· 
111ıoyı 'ya, A vropa ıulhunı daha 
geniş bir şekilde i~tlrak r.tmr.k 
fareahnı Vt'lml~tlr. 

Yepyeni iki hakiki şaheser takdim ediyol'uz 

1-Sl{oya Kaplanl(ız 
Şa~ırak ve şaşırarak eeyredeceğlnfz alnemıcılığın bıklki bir muclıeıl 

2 • HAVA KAHRAMANLARI 
Aek, vazife, zevk, oeıe, heyecan ve kahramınlık filmi 

Sean lara Oi k kat . 3 - H,15 - 9,15 de Han kıhramanları 
• 5 - 8 de Skoyı · Kaptın kız 

aat yediden itibaren birinci mevki ( 25 ) kuruştur. 

J ,..... j 
Tiran, 24 (Radyo) - Arnı Berlln, 24 (Rıd1;,,eo l 

•od hdluimetl matbuat ld1reel bu gece ( Vlyeo>i 1 
harici g11etlelerln 9 ıınıf 11. bir ıôylet yerecekd~· yerdtı 
hrln allAb ıltını ılındaAı bak· SOylnln verUeceğ d gııtel 
L d LI • d bili" e 1 ı .. ın ı.. neırıyıtı kıt'i surette kilometre 11hı ı fJI ~lf 
ıekzlp etmektedir. dinlemek fçlo yoz b 561/, 

Bu ıaylalar, iki ihtiyat ılı laomıf bolouoyot· ,e~I 
yının Ukbıhar manevral111 için gece yarmndıo soor• 
dnet edllmealnden Qıkmıthr. ıôylenlyor. 

Mussolini 8e)çik9 
Macar ve A vus· 
turya Başbakanlarile 
Tekrar Konuşmuş. 

Romı, 24 - (Rıdyo) M. 
Mo111ollnl ile A •oıturya bat 
bakanı M. Şoıulng ile A•aıtor· 

yı dıı bakanı Berker Valde 
nek araıunda bogan aut 12 
den 13 çe kadar konoomalır 

o1muıtor. M. Vıldenek ile Mı· 
car dıt bakanı M. Oeklnyı Ye 
miltnlrlerl, bo akeam Romıyı 
terkederek memleketlerine dö· 
nftyorlar. Baıbıkao M. Şoı· 

nfg ile gene11l Gômböı, bir· 
kaç gGo dıbı borada kalacak· 
l11dır. 

Gômböı, bugGn Pıpı tara 
fıodan kabul edllmlıtlr. 

Şark 
Şimendiferlerindeki 
ecnebi memurlar 

lıtanbul, 24 (Ôıel) - Ş1rk 
ıılmendlferlerlndekl ecnebi me· 
morların flzlfelerlne ıon te· 

rllmlatlr. 

Asi Zahitler 
Atfedildiler. 

İııınbol, 21 (Özel) -Atlnı· 
dın bıber terlllyor: Geçen sene 
1 Mut isyanına letlrak: eden 
Yanın zabltl11rl lf !edllml tir. 

Askerini ot .,, 
T erbis Etfll~.,... r' 

BrJkeel 24. (B•cl
10 

&t· ~ 
çlb harbiye bık•"1

0.,~o ~ 
parlAmentoaoo bog ,o•'" ..ı 

be1 ol'" lıobıında oıoP , d 1,r 
hıumnt ve ,aııyeı~ca•li. 
aakerllk moddet1°

1 
dil'°'1 ' 

olanların terbi• e b,rtıl1; ı 
bildirdikten ıonr•ı 1.)11~• / 

tete~ il' 
zaretfnln bGtftO tıerlıt ır 
mıı ve bo lıte ~I~ ,,,, 
kabul edllaıetıf 0 1 

Siyasal 
Konuşınalıı' /rl 

(ll•dfo) orı' 
Romı, 24, {trl J' ~'' 

11'oın Rom• ıeı oııtı' ı~ 
Şımbron, ltıly•od•o ~·~/ 
mft4teı1t• tarıfıo 1dt' 

ı:ıı0P 
mit Ye uıoo 

muıtor. 

1 
hasta bakıC•· ) ,, 

ıt•dfo ıt 
N•poll, 24 ( ,.,oo ' 

Ita1Y9 
11, 

ı.ııt•~ 
Veliahtınııı 

OobetlO ~il J 
VeUıbh Joıtır ,ır'j 
prenıea Mırl e• ) ~ ~ 
28 inde ( sez•f ıdert r. 
doğu Afrika •eı~~.~,cı~I.~/ 
nelerde bas&• ııılı ,,f 

t ,bll (J' 
Bunlarm nzlfeye ılanacakları cıktır. Nıp01 gıırlı11 
eôyleolyor. bıy6k tör&Jle ıJ (I 

Galata Deııizyoil9 
Veznedarını öldOrenle. lda resiııİJJ oeD·' 

rin idamı istendi. Bir Teşebb / 1 

1ıtıobul, 24 l Ôzel) - Pa (Ô'r.I} -rf 
raeına tamaan Gılata poıtıneıl lstınbol 2.ı ,ıltı ~o il'' 

el '' t>l Veznedarı HGınil'yü ôldOren yolları idare gl ,1 
Aptollah ile Oç atkadaaının tütftn veeılrtı ,,ıır•1: 'r'4 
mobıkemelerl bugftn ııtırce111da nakllyatıoıP "'pi•~' 
bltmlotlr. MClddelomumi; iddia· Ekonomi B• 
namesini ıerdetmlt ve katille· moıtor. , "el 
rlo ldıaıanı latemlştlr. }{1 ~el 
~~~~~,--~~~~~ b9,e 

G1Zetelerde okuduğum hı· Kabireye a,df') 
11 

, 
berlere göre, Almanya Lokar· 2, (ı• ııı I' 
noco devletlerin keadlılae yıp Ctbotl, "'pi'' "/ 

hor İnglUZ *el'° 
tı.ıtı teklif terin birini bile ka· 1• ~ o" 

" boradan bur• tP 
bul edemlyecektlr. Buna mu· 'ytı ı 
kabil lugtltere yıpılacık mu bal K.ıbtre lfıtr· fi~( 
kıbll teklif lul bftyOk bir dik· hıreket eylelll IJıl lf! 
1tatıe tedktk edecektir. Ruz"elt cıt' "I 

L d Ne'yoı... ı~·'· ıt'~"' or Hıllfakı, Franıa ile .. ıv tr 
tel 1f 1 

Belçika 'eziyeti dOzeltmek hu Cumhur re 11,1,~ -,f'., 
eosooda bGyük bir yırdıaıdı aoei yat fle ~trd' 
boluomuelllrt.hr, demletlr. wot adılırıo• 



'1--.....-Çim ........... dikle~r 1 ş E H i R H A B E R L E R i 
Ne gilolere kaldtk? ~-... ..-~!11!!111-."'-"'~--~~...,--..~~~----."" E<lebiyaıımı~ 

OOşOndnklerim ... 

8 b d d : : , ' K·· M 1 E z.,.;,oı~.b.!~ D~·:;.; •• ~::d::: TeQekkür ı oy uallim erine ,v Mahsnllerimiı 
Nadir Nıdl, CuDJurlyııt refl· 

klmlşclekl fı~rıtsın4~ tlUf'I 
ediyor : X-

Her girdiği mecliste s6zftntı leı · ~ 
setle dlnletlr. Adı, Paeı K4· Kral beelncl George'on yaptırılacak 
•ımdır. Bo de~erll dost, bfr ölftmft dolıyıstle, kendleloe 

Meqşe şahadeına· 

meleri ibraçdan 
sonra verihniyecek 

EdlblerlDJlıle yıpılııı mtUA· 
katlardı, Tnrk edlpJerl bı~· 
kında ı:n11p11ıı btııı '"'ll~f 
gösteriyor. Bahıali'nln, ~Jr9ılı· 
şıncı dost plan ve uJaklııınf:4 

biri birinin ııbelyetlnl çekltt•· 
ren muhitini ve onan hnıııPt 

lııret ediyor. 

arılık, b111 muharrir geçinen· iyi hisler bestemle olan her· 

lerln, llkmektep çocoklırana ken, Baemetll Kral Sekizinci 
yıkıımıyacak, deli saçm111 yı· 

~ılarına kızmıştı. Yepyeni bir 
tarı bularak, onlarlı dlenme 

ğe haelamıetı. Paoa KAzım, bo 
936 modeli muharrirlerin ifa· 

delerlol, meae14, şöyle taklit 

ederdi: 
.. Dağlann ftstftnden ıncak 

bir hava esiyordu. Bsıımı kol 

tu~umun 1lt1Da aldım . Zavallı 
lakandioavya'nrn dftştüğO bu 
hal, Napolyoo'un çizmelerinde 
de aynen böyle görftnmfte ve 
lstlkballn ufuklarına doğru bir 
deve gibi uçmuetu. Vakıa ki, 
ıultın SOleymao'ı Kanuni, im· 
top ıeyahatlne çıkllğında tay 
yarenin kanadında bir ııçao 

yıvroıunnn elinde dOrbln, bo 
Aazında foto~raf la dolaştığını 

gOrcınce, anlaşıldı ki, yanar 
dı~ların içinden akan solar, 
ln11nın kılblne benzer. Onla 
r111 da kulıkları vardır. Fakat 
•1aka kuıu efsanelerinden nak· 
ledlldlğlae göre, gftzel bir yaz 
geceılnln karlı akeamlar1Ddan 
bir ıabıh, birdenbire vaziyet 
değlomlo •e bakmıel•r ki, gO· 
neıln altında köhne bir kandil, 
gece ile gftndnz, b,,yazi ile ıl · 

Y•hf gibi izdivaç buyurmuılar .. 

Amin .. 
Şimdi fU "Amin,, 1 ıtz de 

içinizi çeke çeke becerdiniz 
Bu yazıdan ne anladınız der 
ıem, keJlmelerln, cOmJelerln 

dtııgOolftğGne rağmen, gOzlerl· 
nlal açar, kendlalal yoklar; 

- Saçmanın ııheseri, 0118 
olıa budur. 

Derelnlz f4'akıı aceleye 10 
zum yokıur. Kulakları çınlı 
ıın, dostumun, Izmlr'de bir 
rakibi tftremlştlr ve bo rakip, 
Paea KAzım'ID meehur yazılara 
nı blle gölgede bırakacak de· 
recede tehllkell moharrtrlcr 
dendir •. Adını IOzum yok, don 

çıkan bir yazıeını hep beraber 

okuduk ve bbkabılarlı gtılOı 
tOk .. 

Faik Şemıeddln; 
.. Dam Oııtftnde 18keağan, be 

llne •ordum kazma He 
" 

Diye bı~ırdı. Cstad Hamdi 
Noıhet içeri girdi: 

- Ne oloyononoı? 
Dedi. Makaleyl gOsterdlk. 

SerlevhHı "gene musiki., idi. 

Dıba karııdan ellerlnl kal · 
dırdı· 

' 
mın · dedi · ben gidi· 

Yoru11.1, buna ıahammftl ede 
l.nem. Ben o gazetenin ikinci 
•ahlfeılnln ıol ıfttunuoa doğra 
Y•klaıırken, hemen sahifeyi 

:uar, ftçftncGye geçerim.. Bı. 
lkıtcn öyleleri ttıredl ki ... 

Sonra bana bakla: 

b - lolo yok galibı . dedi 
Oyle ıeylerlc meıgolıOn! 

- lelm nr · dedim . yazı 
7•ıacığım, fakat mnzu yok ! 

- Ôyle lıe tamam, bunla· 
rı11 her lklıl, ılmdl ıenln llÇ 

1Dıl1rla lttlgıllue ıebeblyet ve: 
recr.k diye korkarım! 

Uımdl Olhet'Jn dedi&I 
çıktı, " 

Ne yaaılar okuyorua ue 
~Cinlere kaldık, neler iollrdu 
l\elcr öld• " • u, neler gOrdGk yı 
rıbblP -

Çimdik ----At yarışları 
Bahar ıı yarıılın Nl11nda 

yapılıcaktır. Koau 
beklenınektedlr. programı 

Ed \\ ud'ın yOksek emirleri 
ile suıfmi teıekkOrler ibla · 
ğını memur bulunmaktayım. 

C. A. Greig 
lnır;lltere Ceneral Kooııoloau 

Izmir Limanının 
Faaliyeti. ___ ,.. .......... ---

Yıllık Fsaliyet iyilik 
Gösteriyor! 

İzmir limanının bir yıllık 

faaliyeti haUanda Uman fllerl 
umum mOdOrlOğOnce bir leta 
ıl!tlk bazırlamıetır. Bu lstatls· 

tlğe göre 935 te llmanımızdao 
gemilere yOklenen mıl mtkdarı 

277,65:! tondur. Bonun 239,987 
tonu ecnebi memleketlere, 
37,666 tonu da Türkiye liman· 

lar1nı 11evkedllml9tlr. 
93' yılındll limanımızda va 

purltra yOklenen mal mlkdarı 
278,000 tondan fazla idi. 935 
senesi sevklyıtının nokııan ol 
mll!ının sebebi bubobıt ihraca 

hnın geçen senelere ~ nızarao 
azalmıe bulunmasıdır. Bu ıene 

Oztım, incir •e tOtOn lhrac1tın 
dald fazlalık; buğday ihraç edil· 
memesi yGzftnden hisıl olan 
ekelklfğl telafi etmiştir. 8600 
ton OzOm ve 32,621 ton incir 

ve 15391 ton tOIQo ee•kedil. 
mlotlr. 

Komiserler 
Arasında bazı 

nakiller yapıldı 
Vll4yetlmlz emniyet kadro 

eundao bazı polis komlserl~rl· 

oln başka vilAyetlere nakilleri 

Ozerine muhtelif brakollırın 

ldareei için mncut polls ko · 
mlserlerl araıında bazı aaklller 
yapılmıetır. Aııl koml:crler ge· 
llnce; bu komlıerler eıkl vazı . 

felerlne batlıyacılrhr. 

Kınlar ikinci komlaerl İh11n 
Alsancak merkezine, ahlAk 11. 

bııası ftçüncQ komiseri Rııld 

GOzelyala merkezine, taharri 
Oçtıncft komlıerl Sırrı Kantar 
merkezine, Muğladan gelen 
lldncl komiser Gallb Karıntlnı 
merkezine nakil ve tayin edll · 

mlelerdlr 

Büyük Bir Yangın 
Kiraz nahiyesinde 
6350 liralık zarar yaptı 

Ôdemle'ln Kiraz Dlhlyeılnde 
bOyOk bir yangın olmuetur. 
Afyonla Şuhodlu oğull1rından 

Muıtafı'Dln e•loden bir kazı 
netlceılnde çıkan yangın 200 
llra de~erlndt'.kl nl ile 150 
liralık eşy11ını yıkmıı ve bun 

dan ııonra yangın gentıllyerek 

yanındaki blnalua geçmiş, Nuri 

oğlu eaıeyln'Jn 1500 lira de· 
Aerlndekl iki dOkkAnı •e ftı 

tOodekl iki odası, pıt• Muıtaf• 
o~ollarından ŞOkrO ve Ha1an'ın 
4000 Ura değerindeki dört 
dllkk•n, bir e• ve bir saman 
damı yınmııtır. Yangının önOne 
geçilmek için Tfre'JI Hasan 
oğlu Muıtaf1'01D 500 lira de· 
ğerlnde bir dtıkk4uı da yıktı· 

rılmıı •e bu ıuretle yıngın 

ıö11dlrllmft1ttır. ln11uca zuır 
olmımııtır. 

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

V i 1 ay et Umumi Meclisi; Dün Arazi 
Tahrir Komi8yonu Azalarını Seçti 

Villlyet umumi mr.cllıl dftn 

eaat 14 de meclls ikinci bao· 

kanı Sırrı Şeter'in reisliğinde 
toplandı. Eski zabıt Sami (Tire) 

tarafındın okunop aynen kabul 
edildi, meclis reisliğine gelen 

evra': okundu, ah oldukları 
encllmenlere hav111e olundu. 

Arazi tahrir komisyonlarına 
asil ve yedek olarak ıesblt edl 

len aıalar1D isimleri okunarak 
aynen kabul olundu. Daha 

sonra büdce encnmenlne 933 
senesinin kat'f hesabının tetkik 

edlldlğlne dair encfimen maz· 
batası okundu ve esami tayini 

suretlle reye konularak tasdik 

olunda. Bu defa Maarif Vekıi 
-

letince dereceler! yOksehllmlyen 

269 öğretmenle 6 mftfelll~ln 

m11e farkları için bOdceye tah · 

elsıt konulm111 hakkındı maa· 
rlf mftdOrlftğOnftn teıkeresl 

m11rlf ve bOdce encOmenlerlne 

gönderildi. Bu meyanda Bıyıo · 

dır ile Urla, İzmir ve diğer 
bazı kazılar Oyelerlnln mahalli 
ihtiyaçlar haltkındıkl takrirleri 
okunda, ah oldoklan encil· 
menlere havale edlldl, köy mu 
ılllmlerlne köylerde birer ev 

yaptırılması hakkmda doktor 

Oaman Yunus (İzmir) tarafın· 
dan verilen takrir maarif ve 
bftdco encnmenlerJne gönderildi 
•c cumı gftnft toplanılmak Oze· 
re toplaohya ıon verildi. 

Ekonoıni 

Siyasal Gerginlik Ve ih
racat Mahsullerimiz. 

Gerginlikten Alm;n Piyasalarındaki 
Malısullerimiz Zarar Görmemiştir. 

Memleketlmlıde~ yabıacı Ol· 

kelere ihraç edilmekte olan 

mallar- için ticaret odası tara 
fıodan tOccıra lhraı:dao sonrr 

oıenşe ııbıdctnamesl vnrllmlye· 
ceğlol yazmıttık. Bııı ihracat· 
çıların buna ehemmiyet verme 

yerelr. malın ihracından ıonra 

menşe ııhıdetnımeıl almak 

Ozere odayı baı vurdukları gô 

rOlmftıttır. Tilccarlar bo eıba 
detoameyl ılamıyınca ehemmi 
yetll zararlara uğramakııdırl1r. 
Bono nazarı dikkate alın lktl · 

11d •eklletl odaya ıon n kat't 

bir emir vermle, mıhn ihracın 

dın sonra biç bir ııoretle menıe 
şıbıdetnameıl nrllemlyeceğlnl 
ve bl1Ah1re zarardan kurtarıl · 
mık leteuen tOccarlar için ya · 
pılacak mnracaatlırın kıt'Jyen 
kabul edllemlyeceğlnl blldlr 

mletlr. 

Yeni tesisat 
Belediyece hua gazı fahri· 

bundaki eıkl ocaklar yakında 
değlıtlrllerek buoların yerlerine 
yenllerl konacak •e blorl faa 
lalaııcakt1r. Şehir mecllıl ka 
rarlle ba'8 gazı Gcretlerl metre 
mikabı 7 ,5 knroıı lndlrlldlkten 

eonra abonemınların miktarı 

artmıetır. 

DIAer bir meslektaı, bGtfta bq 
mQcadelelerlo bu brııık ıeılerhı 
içinde bir hamle ınmaA• ~· 
lıııyor, battl ftmldleniyor. Ede. 
bly1t dt>Sllıe bilo 11Edeblyıh 
doğru,. neticesine nrıyor. 

Bir antoloji çıkıyor n edip 

ler, mubırrhler, ,ılrlır, ·IDl8D 

ve blll çalıaınların h~pıl, be· 
pimiz fa1llyete geçlyoruı. Blıl 
harekete getirmek için bir aa· 
toloji kifayet ediyor, ıöylnyor, 
çeklıtlrlyor, hınç dökftyoruı. 

Haklı olanımıı da ""• hıkııı 
olın1mız da .. 

Behc;et Kemal kalkıyor; 
_ Yazık Halid Fıbrllere, 

yazıklar olsan Orhan Seyfl'ler~, 
Y uıuf Zlyıltra ki, kendilerin· 
den ıonra bir nesil yetl,medl· 

~ini iddia •e blıl inkar edl· 

yorlar. 8111 nrııl 
Diye bığmyor .. 
Sanki bir radyonun baııoda· 

yıı n muhtf'llf lı111yonları •Ç•· 
yor 'fe mDtemadlyen dinllyoruı: 

Bir kuga, bir edebiyat 

anuılel. 
Dört beı lııaayon 1rasında de· 

nmlı bir a&ız ka•gaeı. Sıa'at 
~~~~~---~~~~~- ~ 

Yftz kilo batını 7 numara •e edebiyat namına, sudan, ha-

16,60 Ura, 8 numara 17 lira, vadın baflf birçok IAkırdı . . 
9 numın 17 ,5 Ura, 10 oomı Bunları o içinde, baıao, tek 

ra 19,50 lira, 11 numara 21,50 Ulk lııbetll ıeıler duyuloyor, 
28,50 liradır. fekat gGrtıltG araııoda kaybo 

Rakip İran Gıftmlerl bu haf lop gidiyor. Meydan, ba'1n• 
tada teklif olonmupa da plya· nındır, dG9GoGp ıôyllyealn 
11ada TGrklye nstımlerl hel8bına drglll 
hiçbir ztrar yapmamııtır. Nıdlr Nadi, edebiyat ınked 
incir: içinde, 1an'atk•rlarımıııa plll· 

kolojlk •e dikkate ııyaa hu 
Piyasa rapor hıft11ıada da talıkl1rını tf'şhlı ederek us.. 

bir canlılık gOstermemltllr. Bu· bHll hnaıını., bulup çıkar1r· 
non ıebebl nktUe Bambor~'ı ken, blı de, bu karııhklı allt-

lzrnir limamndan bir görünüş.. yıpılmıe olan fazlaca ihracatın mıdı, bııka bir hodbinlik ,.. 

Berlln Türk Ticaret odasın· karıı 1ayıf bir dneOklOk görOl· tamamen ııarfedllmemle olma· ılyoroz : 
dan tehrlmtzdeki allkad1rlara mftı lıe de famlr ı latlerlne ııdır. Alının ldbalatçıları Sen, ben, ol 
gelen bir raporda mabsallerl kareı en bnyok fark blıaat nktlle faala utıe yıpabllecek· letanbul n Anktra'da ma• 

mlzln . Alman plyaeal1rındakl Bamburg ldhalltçıları tarafın· lerl dGıtınceılle f11la mal al· kim dOrt, beş edip, aeklı f8lr, 
um o mi vaziyeti hakkında ııa dın yıpılan tekliflerde gôriU· mışlaru da bHıların bu yıl yedi romancı, bir mGaekkld, 

ğıdakl malumat •erllmiotlr: mfteUlr. Gerçekten haber nrll· mOIAyim gf'çmelerl Gıerlne H· iki ıoıyoloğ.. Top yelfto, fG 

"TOrklyc -IAlmınya ticaret dlğlne göre Bımborg'da mlk· tıılar boıuıandakl tahmlaler kadar. 
mftnasebetlerlnln umumi vazl. dar1 az çok bnyok sayılan ıtok· maaleeııef tahakkuk etmemlıtlr. Geçenlerde dedlglm gibi, bıı· 
yeti normal bir ıurette inkişaf lar Jzmlr'e nlsbetle yOıde 5·10 a Flatlere gelince lımlr idballt· bları tarafından •arlıkları b· 
etmektedlr. Milletler arll!ı siya kader daha ucun teklif olan çıları klloıu 68 70 tanelik ce bol edllmeylnce bırelınaalar, 
sal vaziyetinin TOrk _ Alman maktadır. Allkadarların boaa· nevin ekıtrlıma Jımlr nııorel yalnıı Ankara •e lıtınbul ar• 
ticaretine herhangi bir tekilde tına gOre Tark . Alman tacir· incirleri içio bu haftada ynz mftnakıeası ile bGtln bir mem• 
tesir yıpıp yıpmıdığım öğren. lerl arHında yeniden mDhlm kilo bııına ılf Bamburg 11,50 leketl de lnUr ediyorlar. 
mek için alAkadarlar nezdinde mlkd1rda Üzftm leleri yıpılma11 TOrk llr111 lıtemlelerdlr. Alman :Edebiyat n ııu'ıt, Yemea 

tahkikat yaptık. Aldığımız ce ve umumi surette Oztım plya ldbılAtçıları ayni malları yoz bhnıl değildir ki, yalnıı o 

vaplardın memnuniyetle öğren ııasının canlanması Almanya iç kilo bıoıoa 23 m1rk Ozerlnden illerde yetleıln. 
dlğlmlze göre; son mUletler lerlnden Hımburg'a fazlı talip loko Hımburg dahile teklif Fok balığı da hiç dt>~lldlr, 
araııı slyaeal gerginlik TGrk, gelmesine bağlı bulonıcıktır. etmektedirler. fdhılltçılar lımlr kutuplarda bolonıun!. 
Almın tlc1reılne hiçbir fenı İımlr lhracatçılarınlD rapor emperyal ve raHyıl incirleri Şu •eıılle ile ıöa MJyllyea, 

tesir yıpmımıştır. Bllb111a Al· haftısı içinde yoz kilo baıını için 31 marlr, auıleı lnelrler bu •eılle ile, hem de hiç IO 

mın gaıetelerlnln Ankara ma. cif Bambnrg tıtedlklerl ftatlar için de 40 mark lıtemekte· Orhan Ralami G61cçe 
hıblrlcrlnden aldıkl1rı mılu ıudur: dlrle:. - Sonu 6 ıncı sahiJede -
mala lnlnadeo Almanya aley. ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hinde lcıbında lktı11di zecri ITAVV·A RE 
tedbirler •lıam111nın Tllrklye 

TELEFON 8151 
için mnzuabıhlı olmıyacağı 
yolunda yaptıkları neerlyat Al 
maoya'da alAbdarlarca bOyGk 

bir memnuniyetle kareılaomııtır, 
Ku ü ru :ünı: 

PJyasa bo hafta taaıımen 
vuıoh keebetmtıtlr. Yani geçen 
hafta baehyao eyi lokleıf lzmlr. 
den bıkrıta devam ederken 

Bımburg ply1111ı bira• dıba 
zayıf buluomuıtnr. Bo hafta 
içinde lzmlr'den leteulleD f lıt. 

in de dahi bir haltı ôaceılne 

SIN EM ASI 

Aylardın 

ALI 
beri beklenen tamımen TÜRKÇE ıOzltı •e 11ırkıh bOyOk 11rk opereil 
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Pa11r gClntı 13 de ilin ıeaoıı nrdır. 

Dikkat : Bu tilm için meccani karneler muteber değildir 



' Tari:/~ Tefrika: 

Atesin 
ikinci K11m 

Napolyon caeu11: 

- Haydi, gldlnlı, fakat bu 
j. dına bana m0mk6n oldngo 

kndar eOr'atle getlrlnizl 
Dedi. 
Yalnız kılan Napolyon, ro· 

bundaki fevkelAde ıstırab haııe · 

l>Ue bir ev ğı, bir yukarı do· 

leşmoğa havladı. · Birden masa 

DID yanına gitti ve davet ılllnl 

elddetle çaldı. 
O andı kapıda yaverlerinden 

birisi görQodft; Napolyon ya· 

•ere: 
- Hemen gidiniz ve bayan 

Fôrnlg'l b 011 getiriniz. 
Dedi. Fakat, yaver, mutad 

Ozere topakları dıerlnde dö 

nerek emredilen yere gideceği 

yerde, oldo~o yerde durdu. 

Napolyon: 
- Dahı ne bekllyoreuooz? 

Diye sordu. 

- Generalim, FnnH'dao 

posta ıeldt. 

- Fraoı 'dan posta mı? Ne· 
den hemen haber vermediniz? 

- Hemen gelmiotl. Size 

h•her vermek Qzere iken siz 

davet ettiniz. 

- Haydi . Sıiyl çabuk içeri 

getir. 
Napolyon lo mıaaaı batında 

ayakta darda, kollarını göğsG 

tızerlne çıpraat koyda ve kendi 

kendisine: 
- Iogillz'lerln geçmesine 

gl)z yumduklarına göre bu eaf 
herhalde fena haber getir· 

mlotlr. 
Dedi. 

-3-
YıldıZ"ı1ı Daveti 

Napolyon ıldanmıyordu. Fa· 
kat yanını kadar gelen aai, bir 

Fransız eaiel değil, Ingilfz ko· 

modoru Slndney Smlt'Jn husus! 
kAtibl idi; mllzakere için gel· 

mlştl. Bo hadiseyi daha iyi 

teııblt için kısıca anlalmak lıi · 

zamdır: 

"Mıeır'do Sldoey Smlt tara· 

fındın neşredilen gürftltllla hı· 

herler, Napolyoa'o komudoron 

deli olduğuna hftkmetmeye 

mecbur etmlotl ve bono da 

emrlyevmlde orduya blldlrmletl. 

Sldncy Smlt N11polyon'o düel· 

loya davet etmlo, Nıpolyon da 

blSyle kdçQk lelerle uğraomığı 

biç vakh olmadığını bildirmişti. 

Fakat komodor moılıka kıh· 

ramanhk gOatermek lstlyoraa, 

sahile birkaç emk dikerek bon· 

lara karı• asker çıkarabileceğini 

bu suretle hevesini olabileceği · 

ol de llıheten bildirmişti. 

işte komodor hoeoei klillbl 

Ceymls Bari ile bo cevabın 

c..,nbını göodermlotl. Katib - -ANADOLU 
-------

Gfinlftk Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyuganı 
Baydar Rftodil ÔKTDI 

Umumi ne~riyat ve yazı ioleri 
m6dfir6: Hamdi ~ ' üzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler &0bğı 

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

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Alb •ylıgı 700, Oç 

•ylıgı 500 kuruotor. 
Yabancı memleketler için aenelilı: 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotm. -GOnO geçmi~ nftahalar 25 koruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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kendisini ve lımlol takdim 
edince, Napolyon, çok iyi 

Fransızca btleu Utibıs •ıa· 
metle; 

- Kendlnfal bana takdim 

için bu kadar dolambaçh yolla· 

ra neden baovurdonuı? 

Diye eordo. 

- Genen~, hiçbir dolambıolı 
yola bıtvormot değilim. Ben, 

umumi kararglbımza, Franaa 
hakkındı mOblın haberler, ge · 

tlrdl~lml söyledim. 
- Kelime oyunlarını lftzom 

yok. Ne haber getlrdlnla, bana 

verin Is! 
KAtib, mfthürUl ~ir paketi 

N•polyon'a ozatt.. Napolyon 
paketi masa ftzerlne koyda 'fe 

ılıyh bir tavırla: 

- Tarafımdan komodora bo 

ıevlmll hedtyeelnden dolayı 

teşekktlr edersiniz .. 
Dedt. K&tlb d11ba ılıyh bir 

vaatyeı takındı: 

- General, bunlardan aoh· 
yacakıncız ki, komodoru delirdi 

diyenler elzl aldatmıştır. 

Dedi. Tapolyon zili çaldı; 
içeri giren yavere: 

- Komodor Sldney'ln bu 
memorono geldiği yere kadar 
hiçbir zarar gOrmeden sevke· 

diniz. 

Emrini verdi. 
Komodorun kAtibl çıkıocı, 

Napolyon mftbürltı pketl açh. 

Pakette her lisandan birçok 
gazete vardı. Donları hemen 
kftçftk salondaki mtlterclmlere 
~erdi; bunların en kıH bir 
zaman içinde tercQme etmele· 
rlnl emretti. 

Mftterclmler vazifeye batlı· 
dıkları vakıt, kendisi kabl~ealne 

dOndft, pıket araaınılakl Fran· 
ıuzca gazeteleri tetkike bıtladı. 

Bunlardan Franııa'da dabllt n 
hırlct vaziyetin iyi olmadığını 

anladı ve: 
- Zaten ben de bOyle ol · 

doğundan şftphe ediyorum Da· 
ha fazla emin olmak için ec· 

nebi gazetelerin de tercdmele· 

rint görmek lftzım .. 

Dedi. Mdterclmlerln yanına 

aık sık giriyor ve tercftmelerla 

biran evvel bhmeılnl latlyordo. 
Bo aralık bayın Hermana d6 
FOrmig'ln geldiği kendisine 

btldlrdller: 

Napolyoo: 

- Hermane d3 F 3rmlg mi? 
Dedi. Nıpolyoa Franıa ah· 

talini lS~renmek telAıı Ue, ya· 

verini bo muharlb kadını ıra· 

maya glSnderdlğlnl tamamlle 

unotmoeto. Fakat kendlelnl 
çabok topladı ve bo genç ka· 

dını ııcağı eıcığıoı istintak 

ederek gQv.el Bellllot'on tagay· 
yObQ hakkında malumat almığı 

karar verdi. 

Gftıel Bermrnı: 

- Generalim, emriniz tlıe· 

rlne hemen geldim. 
Dedi. Genç kadın, moharlb 

elbiseleri altıdda gftzeldl; fakat 

kadın elblıelerlle daha fazla 

gOzeldl. 
Bonapart, Hermaoe'a uml· 

mlyet ile baktı. Bu kadın çok 

serbeıt bir kadındı. Eğer bir 

ıeyler blllyorea, tamımlle ha· 

klkatl ıOyllyeceğlne hiç tftphe 

caiz değtldl. Bonon için Na· 

polyon: 
- Bayan Fure'nln lkl gftn· 

dcınberl nine dönmemlı oldu· 

~ondan haberdar mıeın1z? 

Diye sordu: 

- Sonu Var -

E.skl Fransız hava bakaoı~ M, 

PJyer l.ot, Lı Repabıtk gaıe · 

teslnde yaııyor: 
Modern barba bAklm olan 

bir hAdlee var, Bu da, boyok 

hava blrliklerlntn ( Unltet) •d· 
cuda getlrllmlt olmasıdır. Bo 
birlikler 191~ de mevcod de· 

ğlldl. Bo birlikleri, askeri ha· 

kımdan, hemen hodudaoı bir 
taarruz kudreti ve hemen ııfır 
derecesinde bir mtıdafH kov· 

vetl karakterize eder. 
Haut mahdud da 0111, de· 

vamh bir hava cephesi teıkll 

etmek lmkAoıızlıAı, manevra 

etmesini bilen aaldırıcıya, hırbı, 

çarpııttıadan, dtııman toprağ•na 

nakletmek müıaadesiol verir. 

Funea'da ve yabancı memle· 

ketlerde yıpılmıt olan bOtOn 

tecrftbeler en neticeyi vermiştir: 

Bir bombardıman f llosonoo, 

hedefine varmaktan •e vazife· 

sini görmekten ahkoym•k kabil 

değildir. 

imdi, bo büyOk bava bir· 
ilkleri "Ôocede.ı teklif etme » 

kanonunun dıtanda kalmakta· 
dırlar. Taarruz etmemek için, 

bOyGk kara n deniz birlikle 
rlnln vaeıtalarıuı toplam• işine 

girişmeleri lcabeder. Do topla 

mı iti ise zamana mubtaçtar ve 
yıbıncı ıjanların "'Bauo halin· 

de,, gOzOnden kaçmaz. BOyiik 

kara fe deniz blrllklerl, ancak 

toplama iti çok kıea sftrmOşıe 

bir sOrprf z hareketinde boluna· 

blllrler; fakat bu takdirde, top· 

lanabilen kuvvetler, devamlı bir 
movaf faklyet teı.0ln edemlyecek 

kadar ehemmiyetsiz olur. 
Ban knnetlerl için vaziyet 

b~yle de~lldlr . Donların toplan· 
mıya lhtly•çları yoktur. 

Şa halde, bu kuvvetler, bfi· 

tftn ordu şef lerlnln bGyftk ve 

haklı korkularını tetkll eden 

sllrprlzl yapablllrler. Bo itibarla 
bava kunetlerl, askerlik bilgi· 

elnlo nazariyelerini k3k6nden 

değlttlrmlıtlr ve ortaya yeni 
bir davanan konolmaeını gerek· 

tlrmektedlr. 
Baola bir nokta daha var: 

Ban ordularının koroloıuna 

kadar, kar ve deniz ordulı · 
rının it 11hal111 blrlblrlnden 

ayrıdır. Bir ıtivarl fırkaıı nasıl 

bir donanmayı tehdid edemez· 

ıe, bir kara ordusu komaıadanı· 
da bir dealzaltı hacomondın 
korkmaz, f,.kat bava ordusonnn 

çalıoma eabaeı hodudeozdor. Bir 

han f lloso, bava Clslerlnl tah· 

rlbe çahtırak raklblle dOvtıı · 

meğe gidebildiği gibi deniz de· 

lerlne karo1 da barba glrloeblllr. 

Bunun gibi, kara ordusuna aal· 
dırmaeı, hareket halindeki mo· 

törltı kunetlerl dağıtması, se· 
ferbetllk faaliyetini kötftrftm· 

leotlrmeel, toplanmaya mani ol· 

ması da mftmkftndOr. BattA 

fabrikalarını ve stoktırını imha 

ederek vey baıhcı şehirlerini, 

yahod hak'limet merkezini tıh · 
rlb edlb mAnevlyata üzerinde 

tesir yaparak doğrudan doğruya 
bir memleketlo c~n damarlarına 

ealdırabUlr. 
Demek olayor ki, son harp

ten önce, milli mftdafaa için 
bir topla m.,e'ele yoktur. Do-

nanmanın kendi sahası vardır. 

Deniz kunetlerl. kendi 111ha· 

larındı bıtka denlı kovvetlerile 

çarpıoıcaklaunı bllirlerdi. Kara 
ordusu için de vazlyd aynidir. 

Barp bize ispat etti ki bo gö 
rOoler biraz fazla eathldlr ve 

endil&trl mes'elesf, skeri veya 

bahri meı'eleden daha az ehem 

miyetll değildir. 
Fakat bOynk bava birlikle· 

ltalyan Tayya eleri Cicika'y 8oıl1~1a 
Yağmuruna Tutmuş Görünüyorh11

• 
-------- ııd9 

Bir Italyan Tayyaresi Düştü. Son Bombardıııılld''• 
Epice Telefat Var. imparator Şimal Cephesinde : 

G. Graçvani'nin Yeni Bir Taarruzu BekleniY0
':. 

" _ .ncıı"' • 
Londra, 24 (A. A) - Şimal 83 dakika mQtemaıtlyen Cici · Vehlb (Voe•)

010 
bip edl

1 

hkl t ta r ı 
cephesinde ltalyan'larıo cenah· ka'nın Qzerlne 25 ton mevaddı tlrdlğl ta ına ıs:ııfıe11 

b ba lı'' tarını kartı imparator, Raa Sey· lof ll4klye atmıttar. Mühimmat, ve binlerce oın ~ ,oı 
e erı• 

yum ve Ras Kassa tarafından petrol ve aekeri levazım depo cephanelikler v 
h l tur ) "' hOcomlır yapılmakta olduğuna larında ve kezo asker baraka- ları ma vo mue · (lt11dyo -

teyid eden yeni hiçbir h•ber larında ve çadırlarmda çok. mO· Adle Ababı, 24 
ti' ııoO ~ ıt' 

l l M f ıh b• l hlm basar olmoııtur. Bo taarruz Babe~latao hükuOle ' r•11' gelmem tl r. aama vy e -w d halyııll ,ı• 
bir hlicom oleo da bonnn bd hı.kiki bir baskın şeklinde ya· bırdımanlar 8 koll•o~ 1' 
yak mikyasta bit hueket olR· pılmıotır. Ba 27 tayyare iki lerlnln zehirli gar: keıtodt~ ııeıl 
bUeceğloe ihtimal verilmiyor. grob halinde ve bııka letlka rını bQkumet ıner 01aıııd!I ~ 

L hıncı devletler 10 el _.1 

Şimdi umumi a1Aka Ciclga ve metlerde oçmoo1ar sonradan lr· 1 protetl oo"' 
Harrar dzerlnde toplanmakta· deoblre yo1larmı değiştirerek nezdinde şiddet et tP 2S r'~ 

Llbey moahedes 0 Jrelf'ol• .1 

dır. Çdokft oyle anla•ıhyor ki Clclka Qzerlne gelmftlerdlr. l"f 8 ~ ,-
._ maddeal hl u ıo 1' .~ 11' 

Yabmakta olan yıhmurlar diner Tayyareler gidip gelme 800 L llaoarll ..troı ı:ı ı:ı zehirli gaz a.u • ı.:· 
dinmez, bu •ehlrler general kilometre mesafe kıt'etmlolerdlr. lk kao10 ıtoO' ._ hlrlerdekl ha ıD 0 " Jd 

Ctcga'da panik o kadar tlddetll ' buoll dblJY Graçyanl ordoennon taarruzuna 

oğrıy•caklır. Adla Abıba'da da 
bu taarıoz beklenmektedir. 

Gene B•beo b6ktimet merke· 
zlnden resmen bildirildiğine 

göre, Clclgı'n ın dünkü bom· 
bardımınında 19 kişi ölmfto ve 

83 klel yaralanmııtır. Yarabla· 
rın ara1.4ında lnglllz t~beıs1ndan 
birçok Araplar vardır . Büyük 
bir İoglllz mığız11ında çalış· 

makta o1an bunlar, ancak mı· 

ğazanın vaktinde tahliye edlle· 

bllmlt olması 11yesinde kurtul· 

muşlardır. 

Çankft bn mağaza binlerce 

at"rllng kıymetindeki malları 

Ue tamamen harap olmoetur. 

İçinde bolooan bir 8abeo me· 
aıor mitralyöz ateolle yaralan· 

mıştır. Bombalardan 30 kadar 

ev yıkılmııtır. 

Bo eabah İtalyan tayyareleri 

tekrar Clclga'yı bombardıman 

etmlıler • ve bir bomba benzin 
depoaona dOşerek yangın çıkar· 

mıotır. Ateı civardaki bıraka · 

lara sirayet etmiştir. Bo bom· 

bardımanda ancak 6 ldşlnln 

yaralandığı blldlrlllvor. 
Mamafih son bombardıman· 

larındın ıoora Babetler'fn aöy· 

ledlğlne göre, Ctclga'dan bir 
kilometre mesafede bulunan 

Mısır kızılhacına ıld ameliyat 

çadm da İtalyan tayyareleri 

tarafından mitralyöz ateolne to· 

tulmottnr. 
Birçok bina yıkılmıt veyı 

mtıhlm hasara oğram•otır. İtal· 
yan tayyarelerinin Harar'• da yı· 

kında bombardıman edecekleri 

zannedildiğinden batan ıhll 

halk eehlrden çıkarılmıotır. 

Royter Ajanıının cenob İtal· 
yan ordusu nezdlndekl moha· 

biri Clcika'nın bombardımanı 

hakkında en tafellitı vermektedir: 

27 Bombardımıo ıayyırc'81 

rinln meydana çıluot bftt6n bo 

görOtlerl alttıet ediyor. Halle· 
dilmesi lbımgelen yeni bir 

mea'ele: Yalnız bava ordoso 

mes'elesl kartıeında bolonmakla 
kalmıyoruz. Bu bava ordoıo 

o kadar çok ıelerde kullanıla· 

blllr ki, eskiden ortaya konmot 
n halledllmlo olan bQtün da· 

vaları tekrar ele almak, bir 

sentez yapmak, herı,eyl yeni 

baştan )et~lk eltoek icab et · 
mekıedfr. 

Milli :müdafaanın bGyOk da

vaıı doğmuotor. Bu davı, ordu, 

donaowı, hava ve endOatrl se· 

ferberllğl davılar1nın yerine 
geçıoektedlr. 

lerlnl btldirııı I• I" ıe 
olmuo•or ki Habeı'ler hava top · h ıtır " geçmek için er ~ 
larını üç dakika kollandıktan alınmSBını letesntedr· ) .,,, •. 
sonra bırakmıelar ve kıtaat , (RadY0 o0"' 

Asmara, 2!ı 
1 

,aosıı " 
öteye beriye dı~ılmıotır. r incl İtalyan (r;o 0 ııertlt~ 

Adle· Ababı, 24 ( A. A ) - (Selençl) havelletod;:ııyr.O ~ 
Clclga bombardımanındaki insan rek Temblyen Ue ıaısrıo• 1 
zayiatı pek mftblm olmamıştır. sandaki iltisak ook pi 
Buna mukabil pazor gQnkft ettiği elSyleotyor. • 11., ıJ b' 
bombardımandaki yaralıların 1 1 'l Ctcık• ,ff ta yan ar, •ıet t d~ 
adedi 83 ft bulmuştur. Banlar· mıntakaeının Oabe0

601 
Ö ,fJ 

dan dördO. eonrad;n ölmftılerdlr. dan tabliye ve bog 1 ,,r' 
Habet Kızılhaçı'nın ameliyat nıo 20 horb tıyYar:s ııı•1' t 

çadıra ltalyao uçaklara tarıfıo· d iki boOlbıt 1 Jı 
an aaıt 1 orlsf· oır" 

dan tekrar bombardıman edil· dlğlnl habtr ver Y ) ,,,,.,, ı ~ 

mletlr. Londra, 24 (A·A fl•'f' Ol' 
Roma, 24 (Radyo) - Şimal mento mabfeıterl; tb 111 ~ 

da 80 a.O' 
cephesinde bir hal yan tayyaresi, Habetistrn arasın ııol ~· ; 

tbtlıtl8 ı•ı9 manevra yapmak Gzere hare· kerelerl vukuu ~,rf ,;~ 
ket ederken dOımfiş ve dört bir memnontyeıle 1,,ıy•1'1,,1 

·1 l d ı M msf ib ı•IV' pı otu O mftottır. ta ır ar. ı kl•rı tJ; 
Mogadleyo, 24: (Radyo) iogal ettikleri topr• .. cod / 

Tayyarelerin aldıkları fotograf· etmeleri lhtlOJPll ıJJ:,reı i 
lara göre Ctclkı'da bombardı· dığı için yegane rel ~·1 

manın yaptığı tahribat fevkalA· mObıdeleeloden ibll 

dedir. t~ '' - A~~-
Italya · Macaristan, ~Ji 
turya An laşmasınııı şe ~ 

--------"'., oç 
Herşeyde, Başlı Başına Oegı ' 

•~ıetı 
Birlik Hareket Edece~ ~~ 

Roma, 24 (Radyo) - M. 
MoHollnl ile Geoeral GOmbeo 

ve ŞınılSlye Şoenlng tarafınd•n 
don imzalanan ozl•oma 17 Murt 

934 ozlatmasına zeyil bir uzlaş· 
madır. Bu nzlavma dç prolo 

koldan ibarettir. 

dtBe' ı 
uBa ÜÇ devlelı etııı''" ,ı 

p:JOPllS 1ıt ; 
devletleri Ue ~11r•' fe 
bitini mOoteıekeP 11ttd• ıır • 

bit r1J1 
caklar ve hep bllece"ıe 
uzlıemalır Y8P11 

1• 1 1 
.. 1okO • bl 
Uçanc6 pro oıe"' 1 ı~ 
••Üç devletin ıJJ oJ'' eıt~ 

mad haseblle bfltOll a.ıtbırr ,.1 
Birinci protokol : ..,1 ~-.. 

Akid devletler 23 Mart 936 d,. mQzıkere tçto ~e fc' ıı'I 
da toplanarak 6çler uzlaı,maaı· 
nan akld uç devlet oamına 

h6k.mllo6n ldamesl ve hususi 

menfeatler için çok faldell ol· 

doğanda ittifak ederler. 

Bonon için politik, ekono· 

mlk ve kOltllrel teşriki meeal· 

de devamı tekrar kabol etmiş· 

leıdlr; vulyetln nzlaoma dahi· 

llnde n iyi bir ahenk ile de· 
va mı lAzım görülmiletilr. Üç 
dnlet vaılyetln daimi olacağını 

mtldriktlrler. 

ikinci protokol: 
"Birinci protokola istinaden 

Oc devlet üç6ncl1 bir devletle 

veyahut Tona meeallt etrafında 

baoka devletle bir ozlaoma yap 

mıyacaklarıoı 17 mart 1934. 
tarihli ozlaımı moclblnce ta· 

ahbGt ederler. 

klet .~.ti 
haberdar edece tye b ff'_j 

üç devletin barlc " 11 ,ıır1''0ıt" 
toplanacaklar "

6 ırııııı s6:,r 
ceklerdlr. Bu fçl pıısc•~ ~, 
lüzum ftzerfoe 1;,1111,oc-~/ 

"Bu ozlışdJ11 ilç ~ 
1 aııCll d• J' 

cu'ca ve A ıJJ 936 
olarak 23 wırt ~eııt• 1' I~~ 
mıe ve loız11ta1Jıtl cJtıtl / 

kuıJJııJJ ,,,,, t ı 
Japon dyo) ,o•J 

Tokyo, 24 (U• 0d• "~v·. 
ot•81 ~ışl• •· 1' 

kumandaları d"tı bııf' 
manda yıpılell ıer; orı-1 
bahseden gGr;ete ed11 
memnuniyet beY

90 ~ıJ'9 ~ 
kotJıl / ıfı 

Bir (ıt"dfo) o" r 
Londrrı 24 tı0g ıtt 

lh 1çlO JJl 
Madarlags en l\f stf' 
bet morıbbaeı 

rtlemoeıor. 
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DENiZ KRALLARI idam cezasından B •• 1 M• Ol ? Oıüm ıaıııtcm:
2 1 

kurtuldu oniki oy e ı ur Ç. Alıcı it. S. ~. S. 
• 407 M. j. Tarın. 12 50 13 15 

seneye mahkQm oldu. 41 1\:ooperı. ıuı. ı2 l~ 50 Yazın: Gök bayrak mOelllfl Leon Kabnn 

ihtiyarlar Boğazlanan Atların Fış· 
kıran Kanlarını Ateşe Serptiler. 

7 -

Mulıariblerden mürekkeb bir insan :mıciri mukaddes 
taşın etrafını sardı 

Kralın elinde bir altın halka dal'1n en eoo dakikada mabat· 

vardı; Uzun 11çları da omuzla· 
rıoa llldar, kınım, kıvrım dô 

kGlmtıetO. Godfrld'lo baeında 
•hın klıpıan ile lolenmle bir 
bıalık vardı; yanındı, ayakta 
dorao muharlplerJnden blrl fola 

elinde mGcellA demirden bir 
mıırak balanayorda. Uzun .. 
blı zırh gôml gtnla Oıerlne 
gôğıGne dıyınmıe, kalın ve gQ 
maı hılkalarJa ıQalQ baııonuna 

dayınıyordu. Kral n Iarl'ların 

muhırlplerloln hepal de zırh 

gömlekleri Oıerlne gfizel ve 
"ôaalıcı Hçaklarla ıQeUı mın · 

tolar geymekte, hemen hl'pal 
bin de yOılerlnde genle ve de· 
rln yara izleri . Mazide yıp 
lıkları eanıların birer hatara11 
olarık · göıe ç1rpmakta idi. 

Vlkln~ (Kon1n) lar kralların 
k1reaıında yer ılmıtl1rdı; Baı· 
teyn •e ben Vlklng'lerln ıo 
londa yer aldık; diğerleri de 
llğdı mnkl aldılar. Umumi 
•niyet Tlng (Mecllı) la mer. 
kezde krallır Te mubadplerl 
olmık Gseoe bGyllk bir yarımay 
arsedlyordu. Kral Erik, iki y1 . 

•erine bir ftaret yaptı, bunlar 
Aıe mıbatlarını kurban lmera 
ılmlnln bııla7ıcığını f 11 dltl 
borulara OttDrerek ilin ettiler. 
Muharip H bbnmınlar, kQ. 
çok kum tepeılnln eteğinde bir 

odan 1•A 1nı h1Zarfıdılar1 inal 

Erik '" hrl Godfrld ellerlode 
birer me9'ale olduğa halde bu 

odun yı~ıııının )'•nıoa geldiler, 
koru odonl1rı ateşlediler· bu 
11ıradı hlr k ' 

ıaım muharipler 
yanın odun yığınının etrafını 
Odlu için d"rt beyat at, Tor 
için dOrt kula at, Lokt "e ce 
beaeml bablı ruhlar için de 
dört ılyıb at 11ralıdıl1r. Skan 
dlnu Alemi Alimlerini tem ti 
eden Gç :ıbtlyu, arkalarınaan 
•damları olduAu halde llertle. 

:ller •e bo~aılının atluın fıe· 
ıran kanlarına yanan bQyftk 

1reıe ıerptller, 11onr1 kınlı el 
lerlle dö 

rt uf h Tor loareılerl 
yaptılar •e çınarlar OnQndekl 
mıbedi k 

ayanın Gaerın,, de 
:lmlr 111 la i .. retlal çlıdller. 

laden f lldlıl boralar, Heyin. 

luı harbın sonuna iştirak için 
yapıcığı gibi, Oç defa ötUbQ(. 

dOler. Kral Erik ve larl God· 
frld ve Odln'Jn onlkl kuvvetU 

oıalyetl gibi, bunların onlşer 

kişilik muharip kahramanları 

Mlmlr mokaddeı1 lafının etra 
fıaı çe•lrdller, elele ""rdller, 
Slgord tarkılarıaı ıOylOyerek 

Tong (Meclis) in içtimai oere 
f ine hnynk bir r1ke1 koyul· 
dolar. (2) 

Basteyn ellıol tuttu, ben de 

Kııal God'un elini tuttum, ol 
malin asli ve har adımlarının 

elleri de bize kataldılar, kov· 
vetll, gllr ve ahenkli ıealerlle 
ılfer earkılaraaa baıılıdılar; ha 
ıoretle uzun ve bGyftk bir in· 
11n senclrl mukıddeı ta91, Oç 
çınarı, tepeciği, ıtee yığaGını 

çepeçene 11rdı; halka •ficuda 
geldi Bu suretle gOr ıeılcr, 
ıllib tıkırtıları ile başlı yan 
rakkas halkası ortaaında yanan 
atealn al'lvlerl, dimdik hlr halde 
göklere doğru yOkaellyordo. 

Bu ıırada, esirler kr1l dıve· 
tinin maııa ve lakemlıılcrlnl ge 
tirdiler, ve bir biri arkaaı eara· 
lınmıo hangarlar ıltında eıralı · 
dılar, ortadaki mHa Oıerlne 
beyaz bir örtD yıydılu, hazır 
olanları f lldlıl bir boru ıeıl 
ile bakır, altın, gnmaı blllur 
veyı mıdeni kıplar, k.deblule 
l(meğe dnet ettiler. Kral ve 

liri methal karııııında, beyas 
OrtQIQ muınıo arkllına otur· 

dolar, yanlarına baturları ve 
kahramanları aırılındıl1r; bun· 

dıo sonra iki mabeyinci yok. 

aek acele Selce'nln larlı Slgtrlg 
n demir 11hllll hrh Blôrnl 
dn1:t ettiler, bunl1rı da kralın 
en yakın mauların etraftna 
oturttular. Hangarlar Valhala 

gibi, msbutların topl1ndıkları 
ve ınaıl•rda ölmOı mob11lp 
kabramınlarsn bira ve bal ıer· 
beti içtikleri Hlou gibi bir hal 
almııtı. Kibar kadınlar ve bor 
adamlar da ayrı bir m11anın 
etrafına tutmuılardı. Bunlar da 
V alkld'lere benılyorlardı. 

MOaıdller ıGkQt edllmeılnl 
bildirdiler n kral Erik God· 

Tepecikte yeni mıhıllede - Baıtarafı Ici ~ayfqdq ,.... fındı gOıel bir park H ıoldakl 28 S. SQleymı. 13 '15 13 75 
Fatma adında bir kadın yn. Yanan neferleri soğuk kanla tepede Oolverelte yıpmık ftıere ~7 j . Taranto. 13 50 J a 50 
ıOnden Çallı Mustafa ile De· olmıyıp da dığılmıı olaalardı, lntı ettltlmls moıs11m bina 503 BugOnkQ 1111, 

nlzllll Mustafayı bıçakla '1ldıı klmee kendilerini aoçlo çıkara (Bu binayı blı yaptık. Muallim 499574 DaokQ yeklla 

ren ve makUUlerlu iki karde 
elnl yaralayan Oamın pehllv1 . 

mn ığırct.11da devam etmekte 
olan mohıbmeel neticelenmiş 

ve don karar tef hlm edllmla 

tir. Osmın pehlivan; şimdiye 

kadar muhtelif celselerde deli 
taklidi yaparak cezadan kur. 

tolmağa çalışnueaadı deli olma. 

dığı anla@ılmıetı. Don jandarma , 

muh11faz11ındı muhakeme @alo 

nunı getirilen maznun hiçbir 
dellllk hareketi gö&termlyordu. 

Karar okunurken biç Bee çıkar. 

mıyaralı: dloleyordu. Kadın 

mee'eleelnden arılarında çıkan 

kavgada maktOI Çallı Mu&tafa 
ile diğerlerUn, maznun Hıeao 

pehlivan Ozerlne hOcum etme 
lerl cezayı haf lf letlcl eebr.p 

&1yılarak l:f aaan pehlivan idama 
bedel on iki eeoe ığır hapee 
mabkuın edilmlşılr. Kararın 

oknomısı bittikten ııonra reis 
Süreyyıı; maznonı: 

- 12 aene bapııe mahkurn 
edildin. Yedi gOne içinde tem 
ylı edeblllrııln. 

Demle ve jandarmalar Baııa . 
nı alıp götOmıOılerdlr. 

idama Bedel 
Yirmi dört 
Seneye mabktim oldu 

Seferihisar kazasının Orhanlı 

k'1y0ode Sllleymın kızı Zftbeyde 
adında bir kızın kıçırılmaaında 
kaçıranlara kolıyhk göstermek 
için tıklp eden kızın bıbaaı, 

akraba ıodao Sllleymanı mavzer 
kureunlle ôldOrea Baki oğlu 
Mıbmod'Jı arkadaılarıoan ığır 

cezada muhakemeleri neticelen 
mlıtlr. Dtın karar tef blm edil· 

mlş ve Mahmud'uo idam ceza 
sına bedel 24 ıeoe ığır hapılne, 
keddtaloe yardım eden Cumıo· 

vaaı~oın Dere köyGuden Abdol· 
lah n Bekir oğlu Baaeyln 

altışar ay bıpıe, Muaıafa oğla 

Bcııeyhı aekiı ıy on gGu hapae, 
Bekir bir &J bıp11e mıhktim 
edllmltlerdlr. 

Bira iabrikası cinayeti 
Helkapıa1r'da Aydın bira 

fabrlkaıırnda mGdGr M. Fayfer'I 
yaralıyan ve maklnlııt Zellnka'yı 
öldiıren kavH LGtfft'nln Ağır· 
ceza'dı cereyan etmekte olan 

muhıkemeel bittiği için dGn 
karar tef blm edilecekti. Mah· 
kemece tetkik edilen dan doa 
yaaı Oıerlne bir defa da bAdlae 
yerinde tetkikat yapılmuıa• 
kanr verllmlı, muhakeme batkı 
gOne barıkılratetar. .................. 
vlnıoo ayağa kalktı, Adet lsere, 
iki kıı evvel Olmcı, olın babı · 
ıanın bira kadehini kaldırdı; 
kr1l blraaını içerken, enrler 
yeniden waea •e lıkemleler ge · 
tirdiler, hangarın karııaına koy 
dolar ve blıl oturmağa, kralın 
blruındao içm"ğe datet etliler. 

Hiddetten tir, tir titredim. 

[l J ·kıl limir'in ıövdcainden 
•yrılınıı kcaik lıaıı Odio 'in mfit•· 
viri addolunur. 

[2) Bu adet Föroe adalanoda 
yakın umanlara kadar devım el· 
mittir ve adalar valiıi, memurlın, 
meb'ualan Sigurd ıarkalan ıöylli• 
yerele bu raba itlirak ederler. Ayni 
danı uıun um111lar Normıodiy• 
dı da vardı. 

mazdı. Keza bu baakıoa uğra mektebidir) göıe ç1rpmıktadır. 500077 Umum tt 

dakları vakit tOfeklerl boa ol· Eaklden Tark kadınları bu le Zahire ıaıııları: 
doğu gibi, arkalarında da bin pelerde tene11Gh yıparlar H ç. Cinııi 1.. S. K. 8, 
terce halk bulunuyordu. Yanan aıbıbtao akı•m• kadar tırnak 1277 Buid•y 6 50 '1 ~5 
Sftbayları da ıoğuk kanhhklı larına kına sürerek vakiı geçi 1450 P. çekirdek 3 50 S 50 
rını kaybetmlyerek halkı ıokak rilerdi. YahocJi'ler de Camarteıl 25 SuNm 22 ~~ 
arılarına glzlemlye, ayal saman· günleri Hhlle toplınarak denhı:e 20 Jı'Holyı 8 8 
da da taarruzu karıılamıyı ko bakmakla vakit geçirirdi. Yunan 60 B. pamuk 42 50 42 50 
yulmuılardı. Bo Hboeye eahld idaresi Bıbrlbaba tepeılnl ağao 117 Ki. çım fıı. 54 Si 
olan ecnebiler, Yunan ıftbayla larla atıııleomlı ve denli kena BugOn ıubtt kltabetlne nol 

rıoın bu haline bıyret eımlı rını dOıeltmlıtlr. TGrk'ler bu· ettlrllea ve Jıenftı vlılı111 •ya· 

ferdir. Bo ıııradı muhtelif yer· r11ınıo etrafına parmaklık yıp· pahoımıı olıu pamuk 111111111. 

lerden gelmiş olan Türkler'le, tıruak park haline koymuılar· 803 B. pamuk 42 50 ıı 2 60 
mfilaa&ıııp l\l(hlGman dlem111 dır. Keaa beledlye deniz keoa 34 o. w 42 50 42 50 
balkın Qzerlne etee açtıkların rıaı dı park ve mesire haline 

dao, birçok lzmlrll'ler yurdla· vaı etmletlr. 1 Nöbetçi Eczaneler 1 
ranın hGrrlyetl uğrunda kurban Kayserili bir Rum, kurtul Ba akıam Başdurakıa Sıhhat 
gltmlalerdlr. duktın sonra lıtaobol •e Jımlr· L y 

v Karataetı Santo, TUklll .. te e· 
Pu&uyu kuranlar arasında de birer Dnlvenlte lnt• edilmek d A ı 

ol lımlr, Jrgaıpazarın • 11 
" Bukukubeııer ,, gızeteslnlo tızere boyak bir servet nkfet· f I •cıaoe · 

~ ve Gilıelyerde A Jet •· 
miidftr!l de bulunuyordu. M4 mlıtl. l&tanbul'uo kurtıralmHıoı 

lerl açıktır. 
ıuekedeo sonra TOrk - Yunan berke& sureti klt'Jyede bekle· -------
t1:şrlkl meııalııl ve bo lkl mil· dlğl halde, bu kadim emel İz Yf'rıİ neşriyat: 
lelin lyonyı Qzerlnde rnftaterek mir için dıha evvel tahakkuk 

hakimiyeti taraftarlığı eden bu etmltlİ!. 

şıbı&, Yunınh'larıo lımlr'e ge• Üolveralte için yer aunırken 
lecr.ğlol anl•yınca daha ı.lyıde 8abrlbab11 en ılrıde brğenll 
Yunan muhibbi gOrGnmlye bat mlıtlr. Eıaıen muharebe eına· 
lımışlı, Ba zat, ıU4h ıealed lltı aında I'Grk'Jer amele taburları 
ıaarru• l11reti yerlldlkıea ıonn, ile Anadolu içlerindeki kadim 
bir eJlade koca bir bıçak bu· Yunan tbldelerlola mermerle· 
loodo~u halde, diğer eli ile rlnden lııtifıde etmek Hretlle 

bomba atıyordu, Bu bomba ile buuda bir mekteb blnHı yap 
birçok klmaeler kurban olmae maya bıelamıel.rdı. Bar1da Yı· 
tur. Bunlar araaında kafaeı par· bodl mezarlığı boluodogo için, 

ça parça olan JımlrU gazeteci Yabodi'ler olUyet etmlaler11e de, 
Klryıkidle de bnluouyordu. nll Rabml Bey kulak bUe aı· 

Bu Tılrk gazet~clel, kendi mımıetır. Mfttareke oluncı bu 

bombası ile vurulmue ve ce11. b"oa yuıda kalmıoaı. Bhı 
aını derhıl çekmlıılr. Bu hadi· burada bGtGa ıeferrClatile bera 

M.T.A 
Memleketimiz madeoclll~I hak· 

kında de~erll •e etHlı bllgllerl 
ıaıayan (M.T.A.) adında, mıden 
tetkik •e arama eaıthOıGnce 

bir mecmua çıkarılm~a bıt · 
lınmıı Ye ba mecmoanaa eataı 

hakklle tot1rı Ona kurumu· 
musa terk edtlmlıtlr. 

Mecmuanın ilk noıh11a çık· 

mııtır. Milnderacah cidden çok 
zengin ve ıab'ı da çok nr.f:htlr. 

Bu çok değerli eau mettrpll 

kCltftpbınealnde eatılmaktadır. 

Ok.urlarımıza tavıılye ederlı. 

Mehmed ve Kadri 
don tevkif edildiler. eeler yaram IHllan faalı ıOr· 

memlı n Y nnaa aıkerlerl ıGngG 

hncomo ile kıelı n bGktlmet 
konağını legal etmlelerdlr. Ma· 
ımaf lh bu vak'a Yunanlıtan'a 

çoğa mal olmottor. Bu yırım 
llHtlık kargııalıktıo l11tlfade 

eden bazı cGrGm erbıhı TGrk 

ber maHsam bir Golterehe •O· 
cude getirdik te tam derelere 
beflanıcağı •nda feljket geldi Aleancakıa yan~ın 'erinde 
çöktl. lbrablm oglo Zarif I bir çocuk 

mağazalarını yığma etmleler, 

Yunaniıtan bonlııa tHmlnat 
vermeyi kabul etmlııe de, bir· 
kıç mlıll ve battı Y ıh udiler 
bile tazminat için mtlncHttı 

bulaomoalar •e hOkômet çok 
par11 nrmletlr. 

( Muharririn, alayın 11ancak· 
daranın maktul dGımeılodeo 

buraya kadar hikaye ettiği te• 

kayl de tamamen uydarmıdır, 

yılandır. ) 
Dlğer taraftan divanıharpler 

de faaliyete geoerek iki efsun 

neferini idamı mıhkum etmlı 
lerdlr. Bool11dan blrlıl, eokakdı 
bir dcı,ıete bulmuı, diğeri de 

hır çift get almıata. Bo ıoretle 

baaı mGttefiklerln 11tllnlyetled 

olu, bir taltım klmeelerln Hf · 
dllllklerlnln te Yananletan'ın 

mllli OlkOailoGn kurbanları kur· 

euna dJıllmte n lamlr clnrını 
gômOlm09lerdtr. · 

bmlr - Gö•tepe demlryola 
hökQmel meydanından baılar. 

l!'akat eıklden bll,nler ~ogGn 
tanıy•mHlar. bmlr'den U~ku 
yaya kadit olıo yol parke dö· 
ıeomlıtlr. Trımt1y elektrikle 

lelemektedlr. Böyle tram .. yı 
Atlna'hlar bile kııkanablllr. Ra 
köyleri okuyuculamanılı geae• 
ce~lm. }'unan'lılann ıayuı: 

kurban vererek binlerce •ene· 
denberi takdis etmiş oldukları 
bu toprakları beraberce tava} 
edelim. 

lamlr'fe K okaryalı ıruında 
Dıtlkemmel tramHf hlemekte· 

dtr. Bebrlbaba'nın denlı tın· 

TGrk'Jer bo binaya bir tek meı'elealoden bıçakla y1ralayı· 
ı ı dl nk 3ld0rmekle ma•non Giritli 

tuğ•• bile tltye etmem 1 er r Mebmed H Bur .. 'h Kadri ıd· 
ve bugln mekteb olarak kal· 

Jtyeye •erllmlılerdl. Salbceaa 
laomaları bizim için bir ıeaelll 

mıbkemealnd" lıtlct1p edilen 
eayılablllr. Hılbakl Bahrlbaba· mnouolar hakkında tnklf ka· 

dıo öte Karıtıı kôyCl gelmek· rarı verllmie lklıl de haplıhı · 
tedlr. Buraıının ahallıl Ram neye gönderllmitlerdlr. Tahkl· 
•e Yahudl'lerden mlrekbptl. katı mGııtaotlkllkçe devam olu· 

Yahad•'ler darnyor •e bir tek nacaktır. 
Ram bile yoktur. Ram'lıra kartı 

beılenlleo kudarmaıça dGımın· 

lık o dereceye nrmıthr ti, ba 
radakl meıhar Bartolomeoı fab 
rtka11nı yıkmıılarchr. 

Ram nlerlne mabaclr yerlet 
tlrllmltdr. "Levan., 150%etesinin 
sahibi Sırrı Bey de burada bir 
Rum evinde oturmaktadır. So· 
kaklarda kalabalık yoktur, yan9 

yana Yalıudiler de buradan 

gidiyorlarmış .• 
Ku1Dtloa ııkeri haatınealne 

yıkla~ıyoruı. Tram•ay yolcuları 
lçtnde I'nrk kadınlan dı çok· 
tur. Çar .. fa ender te .. dlf 11dll· 
mektedlr. Fıkat çarı.tın ltığvı 
Tiirki)'e'ye zararlı olm~tur. 
Uzun miJddeı harem dairele· 
rinde kalan bu kadınların VÜ · 

cutleri ipekli elbilelerine •·ağ· 

men pek çirkindir. 
Tramvaylarda Tiükçe konu 

şulması irin levhalar cuılnıış 

tır. 'E~kiden bu yüıdt!n bir ta
kım vak'ular bile olm(ll ve 

7'ü:-k gençleri ile Giritli'ler 
epey gürültüler yapmı#ardır. 
Giritliler bunlara ragmen Rum 
ca konuşmakta devam ctmf>I. · 

tedirler. 
Karanda• te hpartıhyı geç· 

tikten ıonra Gô•lepeye •uıl 
olduk. Bo gftzel kôylln nOfa· 

ıanan bette dördClaG Ramlar 

teıkll ettlll için, gllel bir de 

Fuhuşla mOca· 
dele komisyonu .. 

Fubut "" fabuı ylıCladea 
balaoan baıtalıklarla macadele 
komlıyonu dan uhhat mGdlr· 
ıagaode ııhbat mndara doktor 
Cndet S11raçoğlu'nuo baıkanh· 

Aındı toplanmıı, grlea lılerl 

çıkarmıotır. 

Suriye sergi i 
llkbaherda Sarlye'de, Şımdı 

bir ıugl açılacaktır. Şehrlmlı 

ticaret odaıına gelen malumıta 
g3re TGrklye'd~n birçok firma· 
lar dı bu ıerglye lıtlrık ede· 
ceklerdlr. Şehrimiz Tlrkoflı 

ıubeıl, mıbıullerlmlıdea ntlma· 
meler haıırlımaktadır. Ba nG· 

m11aeler eerglye g3nderllecektlr. 
8Hı f lrmılar Hrar edecekfe· 
rlal dfttGneıek ıatae için fula 
mal göndermekten çekinmekte· 

dider. Şamdı bir f lrmı, llcaret 
odamın mlracaatla ııtıı •e 
propaganda için lbım gelea 

batın ielerl r•p•cağını blldlr· 
mittir. 
--~~~~---,~--~~-

kllleelerl tardı. 

Bu klllıe bugln ıepetçl dik· 

k&nıdır. Tınlrlerl •e mihrabı 
tımamlle fuhedUmlttlr. Bu ki · 
lluyl ba halde gGreoetlml ak· 

hmı bile getlrmemlıtlm. 
/. Koııanıinidis 
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bıgilte-F.ransa Alını.oya ~eva· M, Göbelıt' n 
~ · hın• Verdı. Fakat Beyenat1 .. 

Bıçak taşımak : b~ ~ . eıır --'!'!1-.. • • .., ÇokorçelJlllede r•P cJ 

A rasıııda ihtilaf var Gizli Tutuluyor.. - Baıı ! i::; sahifede -
cekltr: Barba tar•f tar olmadı· 

Germencjk, (Busu·i) ~ Ay cedde tlzerlode bağ•~ bO 

dıp C.B.P. ilyöo kurulaoce ve· ve Ch:erlnde bir bı:1: ~ 
• _ , _.. .. , • , • rilmeıl kararlıetarılın lallklll Gh'ld'll ffecep 0ı:ı 

=- naştaraf~ 1 inr:i sqlıifedp - Edlln'i mih:ıkere hasoıund• - JJaıı birinci sahifedfJ A•Dl, yıptıkl1rınıo eadece Al· ve lokıl4bımıza ıh ilk koofe totolmueıur. 

ıaoo~u slyttei vaziyetin na.ıırı her tftrlO htlnatgAbtan mılırum cevabı, M. Eden tarafından tel· nı.oya hukuk ve bıyılyetl için rııne 22·3 936 pazar günil ıaat tarrm= ı• 
ıU~htl ~eUp Plduğunu aakl•· bıt1kmıktıdır. kik edlldlkten soııra Pt.tredlle· oldoğuDu la bat edecektir. ıı de vldlecektlr. BatUılo oto Karısını 't::. ffıllıP9,~: Ô 
mımıktadırlar. ltılyı'nın bu tekllf lerl be · cektlr. u d l b k d Gtııeıya 

1 

,1e~op ~ r.! na yo ar o DQl u ne,re e· mobllloln yolda bozulması yü· aındı otaran Ne tle •• 
Paıts 24 (A.A) - lyt haber nüz kıt'J olarak kabul etme· Londrı, 24 (Radyo) - M. ceklerdfr. Comarteel gftnft M. ıOoden bir saat geri kalmıetır. } etor• dı' 

Jlau mabfellerde ıi\ylendlii-lne mlş boluom11ı ve Joglllı ef · Eden avım kamarasındll Ren Bitler bftyftk te11hftratlı Ko· e oğlu OsmDo 
0 

'l b•'1" e atlp, Aydın Gızlpaea Uk okul Salih kızı 511del ıııı~tıf 
gôre, Almanya, Lokırno devlet · kıirı omumlyeıloln büyftk hlr mea'eleeloden bahsederek vazl lonya'dı ikinci bir outok ıöy· bıı öğretmeni Torgaı'ıar. Kon · atsl•

0 

Jerlnln teklif ine cevab verme· kısmlle Mtlletlor cemiyeti aza· yeti aolatmıı, foırllfz hllkume· k l ralıdığıodao Y 
d bl 

LI R 'd ., llyece t r. fenne ilk okulda kımaoomuu Snrlıoştu1~: b•0eırr 
dikçe M. IWlnden Londra'yı ıın ıo r çoa arının en e tinin Almanları yapıl•n tekli· Bandın ıoora Bollandu to· b ı b k d ıJJ 

b 1 
L •ğ ı ütün öyler en gelen Kemer'de uaıO 1., o .. 

"ltmlyecekth.·. eyne milel bir kouet i .. ame· floto Almanlar tarafındın kı· deomu yıpılıcık ve 6"' mı·ıyon b k h lk h ' l 8"i~1 ı' ., 
1 

' ety6ze ya ıo ı ın azarun d Nlğd l "' ııı o 

Londr.' 2 A (Radyo)-Slyaei • Dİ tınlb etmemeleri karıııın · b ı· b LI dl l 1 l 1 1 b d dl IUD • e a• !* n u ea en i o ıöy em 91 r. Alma a oayı nllyecektlr. d il ı ti ddlo "e fi 

da mezkQ t 
Lllfl bl L•t 1 ver m 1 r. rıncı Sal1ıbl b•11

'' 
mıhıf tl, Fransa'oın fikir ve r ea er r •u Lord Baltf•kt ta ba teklif in 29 Martta r,büliJn Almanya P lı; halinde telALLl dili 1 l 1 Konferanıtıo çok letlfade Sabri aarboş ot•ra .ııııO f 
noktıl nazarında llrar edeceğini ı&a• e rse 'er n bir altlmıtoaı mahiyetinde ol· rey aaodıklarına giderek Hlt· ı "or1.1 ı nıul halledilebileceğini derpfı eden kl\yUlmüz, halkevl6rl lrıat ğırmık ıuretl e " ~·re 
tahmin etmekte ve bu vaziyeti madı"'ıoı ve lnglltere'oln Al· ler'f n ılyaaetlol tıulp için rey h ti 1 d b lbl k 1 ııııe Jıll d r etmek pek f11lı gcı~ıe,lyor. e eye er 0 en ° g onıerH larıodan ve po el•f 

1 

mtlblaı görmektedir. Bundan F ,
1 

f k 
1 

d manyı'yı taarrua niyeti bolun· vereceklerdir. laran çoğ•ltılmaıını dllemlı hep k laoıııı Ja 
h•"ka kdçftk bazı de"Vletlerln rıoıız ar, ev ı A e ltllAfglrls d 1 1 , D 1 1 lerlnden ya • 051 ıı ~~ 

"' hareketlertle Almanya ile her mı ığını ıöy em ıt.r. em ıt r. bir ağızdan ve candan (YııHın Umrımhanelor or b•"e ' 

nılyetl de •eahlye'tle meşbodar. tftrlQ ınlaemaya mani oluyorlar. Berlln, 24 (A.A) - M. Voo Edebı·yafımız Atıtftrk, yaşHın comorlyet ve Kemerde 0oıo~ııı \'ı 
İngiliz ılyaei mıbıf 111, kon· Rlbbentrop'an bngtln Londrı'yı TO L 111 1) dl b b • _.fi Franıız'lar, Fr1nsız ve Ingllfz yııaaın rA m et ye a· }arından Rece r•P ~"' 

eeylo Mayısa taliki lftzumano erk&oı barblyeled arısında mft · hareketini tahlil eden Berlloer Baştaraffi üçüncı'i salıifede - ğmlmıı, toplantıya ıon veril· earhos olırok bağ• 11~rt" 
ileri ıQreceklerdlr. Mamaf lb zakerelerlo bıılımaeıoı bekli · Tagıblıt gazeteel, ezcdmle eun rulop aranmadan ortay• çıkan, mlıtlr. h kesili ıor 
1 dilik il 1 bl k 

aoretlle er ~ıJJO~ 
em ver m' r arar yorlar. Ve bnndın Almanyıoın ları yazıyor: dostluk bıhıo~ılne ankete veya Bı'r tavzı"h ıot0 bozdoğond~--- ıı,, 
yoktur. 25 ııene Jçlo y•ptığı ıulh tek· Alman delegeılolo Loodra'yı antolojiye girebilen ıözde kıy· .., ı::ııtlıı~' 
Deyli El•spres: Uf inden dıhı bllyftk bir fayda avdeti, Lokaroo devletlerinin metler, biraz da memleketin Gazetenizin 2

2 
3 

9
36 tırlhll f talya F tf"' 'ı10f 

.. Şa anda Ren'e asker sev· umuyorlar. Fraoea'oıo ha be· memorandumu ile tevekkufı dört ciheti bulondogann ve nftshaıının 5 inci eabtfeslnin C dJ 1 
kinden h•hsedemeylz. İngiltere yanıtı tam da bn sırada y•p · uğrıy110 görüomelerl yenldt>n bu dört cihet, arısında, neıll zabıta haberleri sa tonunda istifade .P , o 
bıekaları meoaf lloe çelıeacık mıe olmaeı bir türlft anlıeılı · faaliyete getirecektir. Von Rlh· l.,r, insanlar, okuyanlar, dnıft · (Para hıreııh~ı) baehğı altındı 4 (A·A) ~ r' 
nzlyetlode değildir. mıyor. 8a hattı hareket Frao· bentrop, Alman cevabını bera· nenlt.r ve yazanlar yıeıdıgını 0

Basmahanede Sadıkbey ote· Pırls, 2 dbtrlef 1, 

M. Bald•ln, bazı askeri ted · 
birler lçlo erkıtuı harbiye he · 
yetlerlnln toplanmasını ltızum· 

soz ve manasız görmOıtOa. Bo 
teşebbüeteo vazgeçllmlıtlr. 

Şimdi IAzım olın dört Lo· 
karno devletinin mıyıea kadar 
mftzakerattı devam ederek Lo 
zan konferanııoa iyi hazırlan · 

mıları llzımdar. Demektedir. 
Londra, 24 (Radyo) - .M. 

Flaoden g~ç vakit Pırle'ten 

Londra'ya dönmftıtfir. 

Londra, 24 (A.A) - Fran· 
ıız dıı bakanı Fl•nden'ln bel· 
ki de Londraya dönmlyeceğioc 

ve Fraosaoıo Lokarno devlet· 

Jerf teklif Jerinde değişiklik y•· 

pılmasını kabul etmediğine dair 
olan haberler, dtıo gece burayı 
geç vakit geldlğldeo sabah ga· 
zetelerl bonon hakkında blreey 
yızmıya nkıt bnlımımıılardır. 

Maamıflh Royter ıjınıının 

~ğrendlğlne göre, Franeamn 
Londrı anlıemaııı hakkındaki 

hattı hareketi Londradıld mah· 

telif heyeti marahhaealır Oze· 
rinde elim bir teılr yıpmışhr. Bu· 

nun bir hıyrt:t mi yokea daha 
ziyade bir teessftf mft oyıodır· 

ıızlırıo mllletler cemiyeti kon· berinde götftrmekte midir? Bo bllmelldlrltır. llode mQeaflr kalın Eıklıehlr'll zeteıl; ıecd ce ıııecıtel~ 
seylnln derhal l"llma d'"'vreılnl b Çaoktl, ne anket, oe mılı:ıle, lbrablm oğla Mehmed Emln'lo medlkce ltalyıo '' .~ v "' hoıuıta lçblr ıey söyleomemiı •sıoı •dr l 
kıpıaıııını lııtemekte olmaları · olmaeıoa rağmen böyle bir lh· ne antoloji; asıl eo bllyilk bük· yeleği cebinden 4 7 lirası ça· karno anlışaı :ııoııı• 
na atfedilebilir. Nen Chroolole tlmıl mevcuttur. Alman ceva· mtl cemiyet nrecektlr. Onun hnmıetır.,, fıkraıının şa suretle mek lsteaıediğl bllbeı 
ve Times gazetelerinin m(ltale· bıoıo ııhıen tndll Von Rlb · tepeılne · çıkıp iri ıeele, karı•· ıavzlhlol rica ederim. Grandl'ye ıeyıdeO 
ısına göre de Fransızların bn bentrop'uo bo cenbı bası el· dan karııyı konuşanlar, kendi Otelimizde mleaf lr kılın Meh· mletlr. 24 (~·,\) I" 
son hatta hareketi Eden'ln fıht U&veler yapacağına blr de kendilerine ean'atUr, edip, mft· med Emin cumartesi giiod ık· Londre, fr•oı•• ~ 
avım kamarasında Lokaroo m teşkil etmektedir. ıefekkfr, ıılr ıüsft verenler, bir ıamı biraz fazla alkol ılmıe malumat ala:ıkıerl "'ı 
devletleri anlaımasının bir tek· Volklecber Beobıchter geze· az düıftnmelldlrler. olduğa hılde n saat onda otele lertoln ver ,ecrf ~r 
lif b ld B n da a gör M uaeoUol; ~- _t 

ten 1 aret e uğu ıöılerlnln teıi de ezctlmle ıonları yazmak· 0 mınzara, 1 Y8 c 8 ufmuı gelmlo ve kendlıloe tahılı edl· ' ı cı~1 ~D' 
bir ıkelllı\meli olarak telıikld tadır : bir ean'ıt hayatını gösteriyor. len müıtıkll bir odada kal· ledn kaldır•~ ~çt 1':. 
edUebllfr. Londrı'dı herkes Alman ce· Bunlar eıerlerl ile değU, yapma mıotır. teminat alaı• ı:o6•0 I! 

b l devletleri t•r• .ıJJI ı" 
Pırla, 24 (A.A)- Bu eabıh· vıbını beklemektedir. logiltere ve yayma CÖ retleri 1 e Abide· EsHen biitOo mOaterllerlmlz 8 ., ı·'· 

ki gazett.ler, dört Lokarnocu bu cevabın görGımelere devam lerlnlo dikilmesini lıtlyorlırs11, teklif lerl fOJZ 1ı elÇ' 
h i

L 
1 1 1 

t paralarını otelin kasasına yı· Romı'dakl Fr•os 
dnletln Londra'dald ınlaema· etmeğe mfteald olacağını Gmld 1 •ID rıın ın yesl ve 880 atın tırm•ktıdırlar. Hattı\ ba hasuıu 
lau hakkında loglllz ve Fıan• eı.ımektedlr. Doğrudan doğruya kendisi, böyle bir IAftb•llllğe llAn eden lnbılar otello ealo· dlrml!jtlr. f' JJ 
sız noktıl nazırları ırasında veya dolayıetle kaydedildiğine tıhımmftl edemez, iddia ettiği· nond mevcouur. Mleaflrlerl · MolotO tlZ,,~ııft 
mevcod tezadlardan bahsetmek· göre, Lokarno proJ·eıl ancık mlz otoriteyi, kendimizde de 1 P 

dl M Ed 
'I V R b mlı parasını otel haricinde çarp· B. ög"" Je 

te r. . en n on 1 ent· bir hareket noktası, ültimatom aramığı n yarıtmağı mecbnraz. ır I~ 
' il iL S tırdığı ınlıeılmııtır. Bilvesile ),,,., J 

rop a nr en VCI alDID ancık mahiyeti yoktur. ftrekavlarJ (/l.·f, 0 
bir tekllf mahlyedo,de bolun· eaygılarımı ıooırım. Roma, 24 ,...~ııO' ~1 
doğanı dair olan ıöılerl Frın· Ehemmiyetle kaydedlld!ğlne Germencik, (Hasuıi) - Nı· Hararetli oknyucularıoızdın Sovyet doetlok ;011,etıt -4~ 
sız dıı tılerl bıkıalığını o gOrt>, metnin oldukça ılddetll biye mQdOrd Ali Arelının bıı· ve Sadıkbay otel ve kıraat· yıl dOnilaıil :klfe bOJ~~ 
kadar hayrete dGıftrmüetftr ki yazılmıe olması bir tıkım ha· kanlığındı ncılar kulübGmGz baneal maıteclrl ô. Ltıtfd lotof, nao 1'" ııoe 'e 

koki zaruretlere ıtfedllm .. L IA· otomobille Moralıko"y dağlarını ' •ere 11t' Frınıı~ dıı bıkanb~ı yeniden ..,.. T" ' • • Apaydın ıo "' • J ~ 
h 

zam gelir ve hiçbir veçhlle Al· bir ıftrek tertip etmlo, Mor· ıre ye gezıntı ... ı, •e ııe erhıngl bir mdzakere hakkın· yemeği ~er..- ıııae• 
da tımımlyle kıyıtıushk gös. manya ıleyhlode bir hlı ifade 11111, Uzankom kôy avcıları dı K4zım paıe ilk mektebi hl Uln bGkuaıe& 14,ıı:W .. ıV 
termek glbl menfi bir hıttıhı. edemez. kendilerine kıtılaııı, bu hın· mıye heyeti tarafındın Yeell mlserllğl ve 100ıııor 
reket almaya karar vermlıtlr. Londrı, 24 (Radyo) - Al· llde domazlarıo azhğından ıo· Tire için hazırlanın gezinti, erkin• baıır bil •fd•~ 
Milletler cemiyeti konseyinin mıo membılarındın haber n· cık d"rt bdyGk domaz öldll· bir hafta teehbürle öntlmüzdekl M 1 ıof 1e ı\P ıel' 

rtUebllml,tlr. 
0 0 

d eııJJ JC( 
ba içtima devreıloe bir an ev. rlldlğlno göre Almınyının, Lo . pazara bırakılmıotır. natuklırı teS e 

L d ı 1 ı Avcılar kulobGmüz, Halkevl L t 
vel nihayet vermek n mtıza. aarno ev et er oe vereceği ce· Havalar ısınmıatıııdır. Tabiat MOZ41 1,,.e ,.,· 

b d hl l d ı avcılar derneğini İzmlr'e davet d T P~ c 
kereler mutat diplomatik 11• va , re mı yet o e o mıyı· gtızelleımekte lr. Bllh111sa tre, ~·1.1 ~ 
hıya lntlkal ettirilmek lıte. caktır. etml,tlr. Aziziye dağlarında bu eeralt ahında çok ıeogln· f . b. sııtbDJ / 
nlyor. Londra, 24 (Radyo) - Al· mftıterek bir ıftreknı tertip leıecektlr. yı ır J{llMo) ~' 

Londra, 24 (A.A) - Havae manya delegasyonu baekanı Fon edilecektir. Ba dıçlardı çok Tokyo, 24 ( IJO~ıı' 1 
murlyetteo ıonra Franeanm ajansı muhabirinin Oğrendlğlne Rlbentrop bo akıım Londra'yı miktardı domuz bnluodağa ispanya çnrl Moagolf0s~:,.Jl"'~ıl 
Al 

haber ahnmııtar. ı ı d o S / • 
manyaya yapıl•n tekliflerde göre Fransız delegaıyonn Lo· gelmlı ve gelir gelmez Forelnoflı _, ______ Nazırı Dün ö)dQ ıe es 

0 
e &{oe~o1~,~1'1 

r dığını ıôylemeğe lmkllu yok· 
tur. Umumi kanaat tudor ki, 
Almıoyı ile bir uyuemı bol· 
mık için Edeo'e verilen me· 

hiçbir de~lolkllk yıpmıyıcığı karno devletlerinin tekrar mev· earıyma giderek İngiltere dıt yı'nıo cevabı hakkında hiçbir ponyenın el 1 
h 

Lk d L d ) ııında cereY•
0 

l bit ·' 
aa an ı .. ı beyanat, vaziyeti zuabıbı olmaeını n Alman lıler bakını Lord EdeD'I ziyaret f lklr dermeyan etmemekte ve Madrld, 24. (Ra yo - Meç· ıy ır' 
l 

f mQZ.kerelet .ıtr· ~ ~t' ı t ftıt etmiştir. Flaoden, ba mukabil teklif lerlnln orada etmlıtlı. Rlbentrop'un, Hitler'fn notanın neırlnl beklemektedir- hol klmıeler tara ındao yarıla. k,te1J ,b"' 
teklif lerln bir kftl halinde kı · mtloıbea edllmeılnı aleyhtar· cevabi notasını getlrlb Eden'e ler. Haber verildiğine göre, . nan eabık lıpıoyı nazırlarından devam etaıe ~· 1 

b l dd dil 1 l d B 
L I F ( M 1 ) ld ğ 1 d mamk"'D oıııcıı 

o veya re e meı dzım ır. a .arar, nglllz hftkume· verdiği ılıylenlyor. raoıı'ya hiçbir emrlHki tını· art oes , ı ı ı yara ar ıo u u 
geleceğini söylemek soretlle tine resmen blldlrtlaılıtlr. Parlı ıly•eal çevenlerl, Al· mıyıcaktır. mftteeselren bogtıo vefat etmlıtlr. llyor. (t 

---------------;.;.;~------~~-~;-..-.-~~-----~~~---------~-.;b11~1·· .. ~0

ı1 - Suı, Kıtya! merdivenden lmparıtoroo kıhl· ğıoık oldu. Sonra... Gözlerinde Saatına da dleııır.: ıf<'J 
- ÇQnkd ılıe hıtklm olacak nealne girdiler. bir red hali parl•dı. kend! k.e;edl· 81~0~1 

benim. Görmek lnlyoreao, bay· Hangi deliliğin tesiri altındı Çar, durdu! Kftçftk blr kız... kaldı." eııılıJ ed' t eabık talebe ~ol '~ 
dl... idiler? Kıtyı, Tleplo•kı'dı, kil· Tleplovka'uın mavi eeytanı... l oıe~ ~,ı1' ODU far. 1 ~ ı;ıO 

K.atya, taze yOzftnft çarın yft· çtık atını ııtooon mermer mer· Ne acaylb kızdı. ıondGrGyord0• ıdO~oıl 
zGne yıklıotırdı, dudaklarını dtvenlerine ıürdftğü zamanda İmparator mırıldanır gibi: mftrebbtyeel 

01'eısd t 
dodaklarıoı yapııtırdı, lmpara olduğa lıdır, kararını vermlı - Çocoğam .. Azizim .. Beni dlklerl halde, ıeıl· ~f 
tora btıtan metanetini kaybet· görtıncıyordo. affet!. Dedl. Ve diz çökUl, Kat· ıeyler 8oyle~~ 600,.1 'I 
tlrdlkteo ıonra: Aek heyecanlarını kendisini yı'nın eteklerini öpmeğe b•ı Nihayet fr'ıı oıt~ 

- Tecrftbe kolaydır. Haydi! kaptırmıı olan Alekeandr bütQn lada. bir mek.tobl1ı lirOf ~ 
lh l d b•~· g .t•11 1 Dedi. t yatı onntmoı görüoftyor o. Tam bu ıırada, kapıların yeden bee ıatl· v .t~' 
Ve kablo eden ealtıoat odasını d bl k l ıı. " L ı ı teOJ v &ıır-Çar kalktı, Kıtyı'yı kotJtU· açıl ığı ve r o tunun ıurÜ•· deıln e bil 4 

rurcasını çekerek parkın demir geçti. Keodllcrlnden ıonra hiçbir lenerek çekildiği doyoldu. lhtlyacaod
11

• bot
00

1/ 

parmaklıklı btlyftk kıp111ıaa klmıe borayı glreinezdl, artık! imparator, hemen ayığı kalktı . dını nıobtllC 0 lJllf~,~1' 
doğru yürQdtl. lmpırator, genç kızın kGrklü Da gelen kimdi?.. mııt•. ,KatY111~' ~,re 1 

mantosuna ıftr'atle ve asabi · bt saf h•8 b'.-J 
i mparatorun odasında Girdikleri kıpı, ağır, ağır r 1 r. 

yetle çıkardı; genç kızın çıplak d lıyordd· 11"' ıt' açıldı; v~, öltım halin e balo· Do 10ı1eıltıl ııı~ ıt 
Çarın kızağı, ahırların k.ob· omuzları meydıoa çıktı n: 010 imparatoriçe görüodOI k deucet

1 
f'._..t .J 

beli kaprıı ahında darda. - Kıtyı!. ıımarı ı lJel iP' J' 

İmparator kazakta.o indi, ko Dedi. Mahrem Esrar karı• nıub11~6 •"' ~" 
lonu Kıtyı'ya ozatta; herlki!ll Fakat genç kız baııoı ılddetle Smollo ensthQıftode, }ılık· hiçbir suret 10J• rJ 

&dl ve Katy• y•e (· 
de bueoei kapıdan kdçftk apHrt· en • •e bııındıkl bere yere hanede, gece başlarken. Matma· 
manlara doğru yfirOdOler, gizli dft~tO, gazel eaçları darmı da· zel Trepö lıimbınıa ı,ığını kesti. 

= 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-27-
. metres yıpmıyıcığını söyleme· kimse :ıhsteız etmiyor. 

din mi? .. Ancak Allah beni ıer · - Yalnız kargılara mi1te · 
heet kıldığı zaman zevcem ola· mıdtyeo darı vermtkte olan iri 
cağını yemin ile vadetmedln adım, gö.ı acile bizi tetkik 
mi?. tdlyor. Fakat bu vaziyetin bil· 

Kıterln: haesa bir hftkümdar için gftlftnç 

- Bn mnzoubabs değildir! olduğunu kıbal edlyoreunuz. 
Dedi. MDkead bir ıobah bola· - Sevglllm Kıtya... Ne de· 
nıo, sıcak bir yerdir. Hem dlğlnl bllmlyoraoo •. Seninle yıl· 
orada, bıyıklarınız da buz o!ma· oız kaldığım vakit kendime 
dan kocakluıahtllrlz! hAklm olabileceğimi eanıyor· 

- Fakat ... Burada hlçolmazeı muson?. 
yalnız bulunuyoruz. Bizi hiçbir - Sizden kendinize bAklm 
kimse tanımıyor ve bizi hiçbir olmoğı kim istiyor? 

8 

t 

l 
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Akdeniz'io Semalaları, ltalya'nın 
Hakimiyeti Ahında imiş. 
-------------------:mı--------------------

1 tal ya Hava Kuvvetleri Nazırı, Don Parlamentoda 
Uzun Beyanatta Bulundu. 

Roma, 24 (Radyo) _ Pırlımentonun bagGnkü toplıatııında bnı kunetlerl badceıl mGı.akere 
~dllmlıtlr. 9..,1 konetlerl n11ırı general Vale, usun beyıuıuı buloaar1k demlıtlr ki: 

- hılya, hHı kanetlerlnln bugGnkG uılyetlnclen gurur do.ublllr. Size knınçlı beyan ede. 
rJm ki, Akdenlı'la aemalır1, hakimiyet n koaırolumazo altındı bolaauyor . ., 

General (Vatı), ba ıGılerdea ıonra halya~ tıyyırelerlalu Bıbeıletan'dı yıptaklın itlerden bıb. 
ıetmlt Ye tıyyıreelllAln bandın ıoara İtalya da baycık bir loklııf gOııtereceğlnl ıGylemlttlr. 

Ista o bul 
Gazeteleri 

e Yazıyorlar. 
lıtınbol 24 (A.A) - Cum 

borl1et gHeteıl; bagank.G bıı 
yıııııadı Almanya'nın Lokarno 
dnletlerl teklif lerlDe nreceğl 

cnıbıa, ne olabileceğini tıb 

mine çahtırak itin gldltlne 
•11•rıa Almınyı'nın red ce· 
••bı •ereceıı, fakat boaı b111 
lektlf ler llbeıl •e bu teklif· 
lerta d11 Lohrao dnletlerl tı · 
rıfındaa mtlukere edilerek lota 
tıtb11 bailınmı11aı bekllyebl · 
leceglnl ıôylayor. 

A11m Uı, Karan gıaeteılade, 
Londrıdı Almanya ıleyhlae 
•eriten mıhktlmlyeı kararanın 

auıddl hl~blr aetleeel olmadı . 

Jını n Franıı'nıa Almın1ı'yı 

kartı maddi ce11 tertibi ınu 
ıanua l..ondradı dı ılddetll bir 
muknemete uğradığını ıôylfl · 
yor. Ba lı:ınna Frınaa h6k6 
metinin mıaentlnl 1Mrlamea 
ıoya labat eımeılne yanmakla 
beraber M. Bltler'Jn •e Alman 
aluınaun gururunu dı artar 
dıtını Ye b6y1eee FrıaN'aın 
lıtemlyerek Hl'lere yardı'l' 
ettiğini llhe eyliyor. 

lngiltere Krallık 
Meclisi Toplandı 

Loadrı 2' (Radyo) - Kral 
teklaJact Eclnrd, bogan Bagln 
gırn Mrayıadı krallık auecllalal 
loplaa11ya dant etmlı 't'e ba 
lhecllee kendlıl rlyueı ederek 
uıaa mDddet lı:onaımaıtur. 

13 ler Komitesinin Dün
kü Formülü Bugün Ha
beş Delegesine verildi 

M. Madaryaga ile Uluslar Sosyetesi 
Genel Sekreterı M. Avenol Biran 

Evvel Suih istiyorlarmış. 
Loadrm, 24 (Radyo) - IS ler koaulteıl baıkanı M. Mıdaryı. 

gı; nluılar ıoıyeteal genel aekreterl M. A't'lDol ile birlikte bu. 
gDn Bıbetbtın'ın ulaılar to1yeteli neadlnaeld delege.ini kabul 
etmlıler n blrH konuttuktın ıonra 18 ler komltealnln dlaka 
toplıntıııadı ıalb lçla teıbh olunan formalı nrmlıler, bir ıQ 
enel ıalh yıpılmııını tınlye eylemlılerdlr. 

••• 
Konsey, Gayri Muayyen 
Bir Müddet için işlerini 

Talik Etmiştir 
Ani Surette Verilen Bu Karar, Fran 

sız Delegesini Gocendirmiştir 
Loadn 24 (Rıdyo) - Uluılar IOIJelf!ıl kouaeyl, bugDn Oğle· 

dea eonra aaıt 16,10 dı A•uıturalya bıı delegeei BrHaı'un bıı · 
kanhğandı toplınmıttu. Romanya dıı bakını M. Tltuleıko ile 
Ruı dıı bıkana M. Lh•lnof 'uu teklifi Gzerlae konıey, gayri 
muayyen bir maddet için lılerlnl talik etmtıtlr. M. Pol Boakur 
bu tıllk kararı Oaerlae eôa alarak: 

- O halde blslm için borada yapıcık lı kalmımııtar. Londrı 
dı eeflrlmls nrdır, bari buadma eonra bu lelere keadtıl bıkıın. 

Demtı 't'C hiddetle celleyl terketmlttlr. 

••• 
Dünyanın En Büyük Va

puru Denize indirildi. Amerika Harbiye 
hntçesini onayladı 

Vııtngtoa, 24 (A.A) - Se· lngiliz'lerin Yeni inşa ettikleri (Gen· 
llato, 610 mllyon dolar olan .) 80 B• T ff • 
harbiye bDıçealnl tınlp etmlıılr. merJ in 00 8CmtDdedir • 
Feci Bir Londra, 24 (Radyo) - (Gen Meri) adandald blyDk lnglllz 

• ıtlınıııt, bagOn denlae lodlrllmlıtlr. Yapılın törende, bir milyon 
l nıendi fer kazası halk heaır balanmaıtar. Seyirciler, so kilometre naunıuıaadı 

R ll dalını bir ar11I Ozeriade bulunmakta •e blyDk •eml· 
1•1• 

0181
• 24 (Radyo) - Paatfo " 

170 ala ne ıaretle denlıe lndlrlldl~lnl maııhede etmekte idi. B~ 
1 ... Cl•ır1ada bG•tlk bir h L L 
ı IDeadtfer lk .1 ıeyyar ıe lr, aı11alarnan tam bir çeyrekte denize daıauaıtOr. Bo 
üç klıt 61 ...,, •akaı gelmlı, etnıdı hlçbır kıu olmımıttır. Gemi, dealıe indirildikten ıonra 
·~•r ıureı:ıı •e 20 ~lıl de yedi btlyDk romorkôrDn yardımı ile mınnr• Y•parık 
k111 netlce1ıı:;:•1~•mııtar, bu ıeraaneden çıkmııtır. Bu eınıdı matead:lld tayyareler, ıereıaenln 
Hrar bayaktDr. Qıale gelen azerlnde uçmaktı 't'e törene lttlrak etmekte idiler. 

Balkan lngtllı'lerln yeni yaptaklıra bo ••par, E o hta 793 ton hac· 
mlndedlr. 

Kon eyi toplanıyor Frıaııı'JıraD en baycık Yıporu ol11a (Normandl), 79 bin ıon· 
lıtanbul 24 (Gıel) 0

_ dur. (Cen Mert) , ilk ıeferlal Sutımpton Glııko•'ı yıpae1k· 
k - ut1lkıa tır. Mıyıı ayı sarfında AaJerlka'y• gidecektir. OD•eyt, nlııaıa on D 
ıoplınıcaktır. Çtlade 

Atyon Ko
mitesi Toplandı 

Ceaewre 24 (Radyo) - Af 
yon dılaaı IDerkea L 1 
06 •Om teıl· 
"' ıncı 1"11- ' '* -••Ilı Y•pauıtar. Bo 
lçtlmıdı muhtelif bOLA 

1 •umeı erin 
afyon ftıerlne yıphkları hh.ıat 
,., lhrac•t ır.ııad.lrt lı Lt 

ita aran 
lıt lci• t-ltıı7or 

inhisarlar Toton 
dorlOğDndeo: 

Fabrikası Mo-

Fabrlkamıı41ı 28 . 3 • 936 gGa6nde pııırlalı:lı ııtılıeak olan 
lpııl edllmlı klıtlu, baadrolar, etiketler, hHıga11 lımb• gOmlek 
•e ıltelerl lamba •lclıları mabtellf bDyilkl6kte teneke n teneke 
kaıularıaa alacı çakmıdıAıadaa 'fe l 00 S . M blleAl tııı, mabte 
Uf aımpırı tıtlırile harç n burç mukHvalıranı •eriten bedel 
do haddi llylk gôrGlmedl~lnclen maıı1ede maddeıl 30 . 3 . 936 
pe••rıeet glnl Hat l S e kadar ıemdJd edllmlıılr. Talip olıalerıD 
YH•I •eak6rda fabılkamıu mlr~ıaılan. 25 28 7'15 

Başbakanı komi· 
Rerleri kabul etti ... 

Parlıı, 24 (R•dyo) - Batbı · 
kan M. Alber Saro. bo ııbıb 

Fıı •e Suriye fe•lı:allde komi· 
ıerlerlal kabul etmlı ve bir 
mOddet konutmattar. M. Alber 
Sıro, agledeo IODra dı dıı ., 
teri bakanı M. Fl&uden'le de 
bir buçuk IHt dıı ılyı11 hık· 

tındı konoımottur. 

Cumurluğunu 

dağıtmak istiycıı· 

ler mahkOnı oldular .. 
Prağ, 24 (Radyo) - Çelı:oı 

loHkya Comarlo~unu dıAatmak 
•e Almınlırlı meskun olıu 

yerleri mftıtılı:ll bir h•le getir· 
mek için 1981 yıhndınberl tet· 
kUAt yapan n yabancı bJr mem· 
leketten para ı'arak ıazele çı 

misi denize indirildi .. 
Sen Nazar, 24 ( Radyo ) -

Bogao ıaat 16,SO dı Leytg 

kruv11öra M. Plyeırl'nln n 

birçok eiyael ve aıkeri ricalin 
baaurlle denize lndlrllmlıtlr. 

Bo barb ııeflacıl 6 ıeflndllk 

ıerlye menıuptur. 

Tayin 

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

b· ı lı:aranlıran muhıkemeıl bugan 
Otomo ı b1tmıı n tetkllat reııı dôrt ıene, 

Karaburun mıbkemeıl bıı 

katibi Kadri fıtlfı etmlı n ye· 

riae Ticaret mıbkemeal zabıt 

katibi 8111n Remzi tayla edil 

mlıtlr. 
Sahipleri Ok usun. ıı kttı de açer sene ·~ır 

bıpıe mobkt'.im olmattar. 

(Zinet) ;!:::bil ..=!:.:::...==:::...:.:..::~---------
açılmııtır. 

Jımetpııı 't'e Fenlpııa bul 
nrları Clzertndedlr. 

Rıbıthk, emniyet, ıemlıllk, 
bol ıu makemmel kraeıbıoeıl. 

Mıklnelerln benaln, y•A n 111 
reel fçt'rlden tedarik edilir. 
Gır.j geceli gandClzlG açıktır. 

GGrGımek arza edenler mndar 
lbr1hlm'e mar1C11t etıtnler. 

lsmlr lnhl11rlar bıı mDdilr 
IGğClnden: 

lzmlr Ue BoCI Altındı~, 
Narlıdere, BurnHı köylerinde 
yakalanıp yediemin ıaretlle H • 

hlplerlnde bırıkılıo 1861 kilo 
tlrke He kapltrı mıhıllerlnde 

teıllm ıarılle pızarhkla Hl.ta 
cıktır. lııeklllerla 11rtnıme 
terini görmek H puarhga gir· 
mek için 10,4,936 ga.ıo aaat 
15 ıe bıtmftdlrlyetlmlzdekl ko 
mbyoaomou gelmeleri. 

25 28 31 3 757 

Atlıspor kulObft ge· 
nel sekreterliğinden: 

Athıpor koluba için yapı · O k 
ı.e11ı: m•nej .. b .. ı, dı't'lr 't'e Izmir Liman işleri Genel ire · 
baryerlerl 27 ,3, 986 camı ga · 

na aaıt ondı belediye ırıarmı törlOğOnden: 
Ye elı:ıiltme komlıyoaunCI ihale L•ıa a il ı 

KtAıdı matbaayı ıtd olmak Qaere bin tane lı uu umu ıteı 
edllecekdr. ıabettlrllecektlr. En ucaa flıt teklif eden b .. ımntae yapımla· 

K .. •lf 't'e ıartaame belediye ı ı 986 ...., caktır. Talin olınl•nn 3rneRI glJrmek Claere n ••• çar· • fen heyetindedir. Bedeli mu· r 777 
D 2 ımbı glaOoe kadar idareye mancıatları. 

hımmenl blo liradır. . t -·-···-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·· 

··-·Akbi;~~-·zi·~;;ı-··o~~-k-~;·;-~iii~iö;İnğnden: 
No. 

4 

8, 

125 

125 

128 

129 

129 

129 

ıss 

139 

148 

Borçlonaa lımt Mahal ikameti 

Macar oAla lb · l.etb6dı mı 

rahim. halleal. .. .. .. .. .. 

lımıll k111 fıt· C.ml kr.blr 

mı. .. .. .. .. .. 

Hacı ıbmeı lı:ııı Şeb J,. 
fıtma. 

Ahmet •e emine 
kııı Cllfet. 

.. .. .. 

" .. 

y azbaı• bıcı 

mebmet oğla be· 
ledlye mahııebe· 

clıl bıllt ıkgtla. 

Rıdl•tıtıh ah· 
met ogla narl. 
Bıltl kısı behl · 
ye 't'e bıun kı · 

ıı latflye. 

Şeb 111 

.. .. 

.. .. 

Şeb IH 

Cıml kebir 

Şehler 

Ctnıl 

Tarlı 

Tarlı 

Bığ 

Tarla 

Me,kU 

Çınarla 

kuyu. .. 

Duman 
oAla. 
Balcı 

kayaıa. 

Karı 

yer. 

MlLtıra 

4 dônftm 

3680 M2 
3 dönlm 
2'/60 M2 

3680 M2 

11960 M2 
B. R. 

8146 M2 

Şı: Atike nreıe1I tırlH•• gı. 

yol, ce. 11raç oğlu ıhmet . 

Şı: panıyot bağı, ti. metet •ere· 
eeıl bağı, gı. sQbıe ıırlııı ce. 

moıtafı tarı .... 
Ş.: Bogoı, gı. oemaa, ıl. tarik, 

ce. oemın. 
Ş•: Bıcı oımın oğla 't'ereaeıl 
n •hmet fera~ındın mebmeı 
tarl11ı, gı. tarik, ıl. kakura o. 
endon tarlaıı, ce. kart aeynf'p 
fera~ındın kDrt ıhmet tarlıııl. 

Gon doğuıu: Yorgancı r.ade lb · 
rahim nreaeıl, poyraz. drımıh 

aallh, gan indi. ıyte marn hı· 

~·· kıble yol. 
KGçftk JS O M2 Şı: Tariki bH, gı. roeo o. yor· 

bımım 

gerlı. 

Ay't'lh 
g&l. 

gtk o. ol. yorglko znceıt, ce. 
mftdGr hoca o. mebmet n bı · 
en eerçt muıtıfı. 

J380 M2 Şı: lıtıratalı ıneeıl barılı, gı. 
ummaban oAla lbrablm, ıl. oHlı 
boca Hreıeal, ee. tariki ım. 

920 M2 Şa: Alime bıA•· ga. manol klb · 
ya bağı, ıt . ıbmet b1Aı 1 ce. hacı 
ıbmet bağı. 

T•rl• Duman 6520 M2 Şı: Baydar oğlu bıcı ali bıAı, 
gı . gard ak nehri, ıl. bıbçeHn 

bırtıh poll tarl11ıı, ce. hıydar 
oAlu bıcı ali ıarlaeı . 

Bôlcek '140 M 2 ŞI: Tekeli et em ••· tariki h11, .... 
Hergele 
değirme· 

.... 

ce. çay, gı . belHcı emtr dayı . 
5514 M2 Gün clogu: yo1, poyraz ıeral yor 

giden geçen drım•lı baıan ba· 

~·· gan lndlıl. ark, kıblul. ali 
ınceıl ba~ı. 

Bıakamaıdıa ipotek mukabili lıtllu11 ettlklerl mebıllAI ndf'lerlode ..,., kendilerine ıebllğ olu · 
nıa lhbaroımede muharrer bir •Y mGddet sarfında Gıj"nmlyen baladı lılmlerl y11ılı maııtakrlı · 
lerln lılmlerl hlsalınadı aet'I, mnkll, dônCm "" badatlırı y11ılı gayri menkulleri 1697 No. lı 
kanun hıkamlerl dılreıılade bir buçuk ıy m6ddetle 11tallğı çıkarılmııtır. Tıllplerlnla 't'C faslı 
••fılltt almalı: l•tlyenlerln ihale ~ana olan 5,mıyıı,936 ııh gDna 111t oabeee kadar Akhll'•r Ziraat 

baakua .. •lnm1t&lu• llu olaaar. 76j 



Frate.lli Sperco 
\!apul' Aceııtası 

ROYAL .NEERLANDA!S 
KUMPANYASI 

11SETÜRMlS,, vapuru 23 mart· 
mn 28 martı kadar ANVERS, -
RO'ITEROAM, ve HAMBURG _ 
llmeolırı için yok alıcaktar. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
"ROLAND" mot6ri1 29 mart 

ta bekltınme te olup RO'ITER 
DAm, BAMBURG. COPENHA· 
GE. DANTZIG, GDYNIA, OS 
LO ve iSKAN DL. ~ A VYA li 

--

Al<.sehir Banl~ası 
' ----~~----H•.-e•------~~-~~ 

ş l\:::11 lb> ce s ö 
a a 

o~mo1r 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasınde 

TELEFON: !2363 ---·· .. ---
Hertftr)Q (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

Vadesizlere % 4 

1\levduat Şartları: A!ta ay vadt:liy~ % 
5 

Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

mınları için yftk alacaktır. Zahire, ftzGm, incir, pamuk, yapak, afyon ve5Blre komisyonculuğu yapılır. Mallar ~eldi· 
SERViCE MARITIM ROUMAIN - Alnde !ahlplertne en mQsald ı:ıerahle avene verilir. 

.. ALBA JULIA" ve puro 17 ~-~~------!l!I!'-'~--~~"""'~~~ .. ·~~~""'~""""'""'""''-" ·--il ~ n n um ı mı m n 1111111111111111111111111 ııı 11111111111111111 ıı n ııı 11111111111111111111111111 ıı ııı 1111111111 l t ı ı 1 nisanda beklenmekte olup yü· 
kftnQ tahliyeden sonra l9 ol · 
sanda MALTA, MARSILYA ve 

BARSELONE hareket edecektir. 
1lttndakl hareket tarlblerlle 

navloolardakl değlelkliklerdeo 

ıceota mee•ullyet kabul etmez. 
Fazla tafellAt için ikinci 

Kordon'dı Tahmil ve Tabliye 
btnaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acento.hğıoo müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Tele 2004 · 2005 ~663 ...................... 

endell Hın, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

TBE ELLERMAN LİNES LTD 
"Fl.AMINIAN., vapuru 2:1 

martta gelip I..tverpool ve GIH· 
gov için yak alacakhr. 

"l\f AROINIAN,, Hpuru mart 
olhayetlode Lherpool ve Snn· 
seıdao gelip tabiyede bola 
nacak. 

•,THURSO., vapuru nisan 
tlptldHında Llverpol ve Svan· 
seadao gelip tahliyede bula· 
nacak. 

"GROONO., vapura mart 
oebaeetlode Londre, Hol ve 
Aoyereten. gellp ıabllynde bu· 
looacık ve ayol zamanda Lond· 
ra ve Hol için yok alıcaktır. 

Onlvenltede Dôçent, 
(Muo'rin l'rofeaôr) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

lhatıılora hergdıı öğleden 
wnra bakar. 

letiklil caddeö No. 99 
Ankara opartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 4.9250 

Bayındır şarbaylığından: 
Tıhmtneo •OO hektarlık kasabamızın hırtı ve planlarının tanzim 
ve terelml tol 20 ·3 · 936 dan bıolımık Oıere 20 gOo mtıddetle 

kep lı zarf osullle eksiltmeye çıkarılmııtır. lısteklller vart11ame· 
terle muknele vo örneklerini iki lirayı belediyemizden arıya· 
bilirler: ıhılo gOnft 11 ·:t · 93() aaıt 11 de encQmen buıoronda 

yıpılınktır. lstekllletlo oubaylığı bıevormıları. 

~b~k~eı~ıo Lil ks 

(7l5) 20 25 30 5 

SABUNLARI) dayanıklı, kullınıoh ve 
bllealzdlr. Her yerden arayınız . 

Toptan ve perakende satış yeri 

nmid fabrikası 
Telefon 304i Keetıne pazın 

ve Pilrjen ~ıslıab' ıo en üstün 
bir müshil eekeri olduğuna 

unutmayınız. Kuvvetli mü•· 
hiJ iatiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)m maruf ec· 
zanelerden nro1110Jar. 

Bayındır Aılfye hukuk mıh 
kt'meelodeo: 

Bayıodmn Yenice mahalle 
sinden Zeleolçll llyae oğlu ld 
rle t1rıfıodao ayol maballed., 

oturmakta iken tegıyyOp etmeıl 
eebeblle lkamcıtgAhı meçhul ka 
lan Y ııar oğlu Ahmet kızı 
Bahriye aleyhine ıçllğı boıın 

mı dnlBı uzerlne müddelaley 
ha Bab,iyeoln lkımetgAhı meç· 
bul bolonmaeı eebebfle boeın· 
mı dnaeı arzQhali ile daveti 
yenin llloeo ıebliğlne karar 
verllmlı olduğundan mOddel 
ılt!yh Bahriyenin 8 oleıo 936 
çarvırnbı günü eaat' 9 da Ba-
yı o dır aallye hu~uk mubıke · 
meelode hazır bohınulmHı 
veyı bir vekil bulnndurması 
aksi takdirde mahkemenin gı· 
yabıoda bıkılıcı~ı ttbllğ maka 
111101 kaim olmak ftzere ilto 
oıoour. 772 

•' ' . 
jsTiFAd 

OSRAM liboratunrlal'mın 

yeni meydanı getlrdlklerl
OSRAM .. D " ampulleri 
fennin bf r mocizeaf telakki 
edlllyor. Çifte~ splralll olan 
OSRAM .. n " lambılar1 

tabii Hrflyıtla pek çok ışık 

verirler . Ceryaodan tam 

mınıslle letlfıde etmek Is· 
ti yenler 

OS RAM "0" 
ampullerini dtğer lambılara 

~trclh etmelldlrler. Adi ucuz 
llmbıları oızerao % 40 
letlfıdelldirler. . . 

1ÜRK A. ŞIRKETlNJN ' 

Halkapınar Kumaş Fabrik91~,. k unı•f 
Tarafındın menim dolayıelle ytol çıkardJğ• 

Sağ Dam 
Zaırü'ff t 

Ve Ucu~d~ 

~' lzuıir Met. Mv. Sa. Al. komisyonundan: k•''d' , 
dJcıo• 111t 1 - Bava kıtaatınıo açık eksiltme ınretlle .,0eı 1 · 6 ıe~ et' nan 611 Ura bedel keelf il bir adet deniz moıör dıldl1 

1, 

len f tat pıbıla görilldft~Godeo ekelltme on goo oıt d• f• 111 
t or> 

2 - İbılesl l NIHn 936 çıreımb11 gOnO 11•• 10t 

""'' ııf kıelıda Met. l\h. Sı. Al. komisyonunda yapılıc• t;or 
3 - Temlnah movıkkate akçeel 4:5 lira dolı;:elll> ' 

4 - Şartoameel b~rgOo komlısyondı görOleblllt· o• d•1' 
5 - leteklller ticaret odaeıoda k.ıyıth oldukl•'

1 

0 il 

ka göstermek mecburiyetlndedlrltr. k,.,ıı110 11 
ıh ı~·''-' 6 - Eksiltmeye lttlrak edecekler 2490 e•Y 

1 
ftl ~llY·. 

9r;I 1 ı,DI" ı 
n öçQocQ maddelerinde ve şertoameslode Y ftl "' 1 
teminat movıkkaıelerlle blrllkte ihale eeat1odı1J e• 

1ıııı1ıırı11ı 
•ınlllllllllllllllllllllll~ Doktor A11lllllll 
dı bnır bolnnmaları. 

; A. Kemal ToJJıl~~· = "'a ı"" ,o',{, 
§ Bateriyolog ve bulnşık, salgın hasıalıklor tı•d'ıs&6 , 'r' 
§ Baemahane i•ta'Yoou kutmndaki dibek eo~aklll ,.., 1 
:= h e• ve muayenehanesinde ubah eaat 8 dan ak.. ~'4' 
§ haısıalannı kabul eder. ,.;r ~ t1'*' 
§ Mdracaat eden h&atalara yapılmHı lhıaıgeletı101_.ı~,tJf• E: mi.kroekopik muayeneleri ile veremli haatalara yapı 

0 
y•F6• rııı = rdleu Puomotoralcı muayenehanesinde mantaıaııı• 411 

i 1 1111111111 il 111111 il 111 1 111 111111 111 111111 111111 il il il 111111 111 Tel• f 
0

" : ( t 

-O O ·· A ·f f t1' r. perator rı 
0 1f. . ı6t ~· ljl Merkez Hastanesı Operıı 

1 1 
IJo~~, .,... 

Baetalarıoı her gfto 15·18 e kadar ikinci BeYb~oe'IS 
mOzıyede salonu karoındı 78 N.lo mrıayenfe \ gS9 
d 1'ele 00• e er. 


