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Bugün vunı kauınra ın•lu Ede--
niu izahat verıne~i beklcni}'or .. . -
Kon ey icabında Cen vre'deToplana
caktır. Asıl Alman Cevabının Geriye 

Bırakılması .Manalı Göf.ülüyor. 
I.ondu, 25 ( lhdyo) - M. 

Ed o bu 11bıb l.ord BaUfakı 
"" bıovd:tl M Baldvin ile gô 
rOemoııor. 

M. Pol Bonkur da M. Edru'f 

llyaret eımteı!r Bu r.tyareue 
Alman cevabı Oıttrlne côrftıme. 
l•r )'apılmıetır. lt'ran ız murab 
buı, iri, io'lioden'ln Londra'yı 
lr-krar gtlınty"c"~lul de blldlrmtı 
ıtr. Bir rlYayeıe gôre uluslar 108• 
Ytleıl ko 1 

aı"J tekrar Cc-nene'y~ 
nakledlleeduı r. 

Motnlu ı . L g ,o ı; kon&") ın 
k Oı:ıdra lçtlnıaı hlçhtr muvaffı 
ıy 1 ifade cıım~mtıtlr. 

1 >cıııek tdlr. 

I ondra 25 (Hadyo) - Bu.ı 
nırh.r ile gôr" Alman hıı mu· 
rıbhaıının tondrı'c~• birkaç 

gOo daha kalarak hueuel mn 
Londraclun lıir görıi1111ş . :r.ıktır"ludc de Hm edr~rğl ıfty ı fi B k 

rnmrkırdlr. Fıkıt hızı meba •- ıı il • d 1 , ' U a VllU, CD olbayf't ya 1 kaoaatlol g6 lcrmf'ktedtrler. 

Telef oa: 2776 

M. ffiıler~in 

l' eni Si)yle i 
'"~lazideki 

Halaları Ben 

Dlizelte"eğiuı,, Dedi. 
Herif n, 25 (Radyo) - M 

Hlıler bir notuk vermlftlr. 

Oıı nııruk fevh16de hlr mı 
hlyeHe olmayıb mutad ou 
toklardır. 

Tutakta, Almaoya'uıo muh· 
telU devJeılerlnln orııdao l:al· 
karak: elde edilen hh ilk He 
daha ._uvveılt oldoğu zikre· 

dflmtv ve: 
- Dulct devlf'ller, Almıo· 

yı'uıo dalma 1918-1932 de•· 
rludekJ Almınyı'ya benzediği 
ol aanmıklı hıtı fılemektedlr. 

08ırlci ety11etlmlı1 Alman· 
ya'aın bak ve kuneılol tını 
nııktıdar. Oayatra oldu~oma 

göre, yarın yıpılmaaı lbım 

olan bo lılerl bogGa yıpmıkta 
ıarar gôrmGyorom. laıldekl 

baııları brn dOzehecrğlm. De· 

nmlı ve eHılı bir ıulb •Ocu· 
da getirmek lıılyorom. 

"Yeni memleketler fethet 
mek fikrini beılemlyoroz. Fa 

kit, Almın mllletlnlnln eeref 
hık n bıyılyetlul elde ederek 

7aıam11Joı fellyoroı " 
Oemfştlr. 

Lozan 
Muahedesinin Tadilini 

istedik. 

Bir taraftan mOzakere, diğ r taraftou 

Mulıtemel Alman Taar
ruzuna Karşı Hazırlık! ____ , ___ _ 
Jııgilıere, Fransa, Belçika Erkaııı
harhiyeleı·i 'f emasa Geçecekler! 
l~oodra, 26 (Radyo) - Hı· 

vae ıjıu11nm nzel ayıın bildi 
rlyor : M. Frlro, Almanya ile 
oıOzakereler devam ettiği mOd 
dt.tçr, Belçlkı, Frpo a ve f n 

~illere ıraeındakl 11nlı,ma mı, 

rlşeı mevkilode kalacak \'e llç 
devlet erkAoı hnblyelerl, moh 
temel bir 111rruzo brıılıyabtl 
mek lçtn tem1Ba @eçerek hı· 
zırlıkfıırdı bulunacaklardır. 

UrOkael 25 (Rıdyo) - lift 

yftk erkAnı hublyenln har.ırla 
------

T. R. AraQ 
Balkan kon eyini 
toplanhyn çağu·dı 

Ankara 26 (A.A) - Balk1n 

ıaııoh dıfmt konıeyl hıllbuır 

retel Türkiye Dışleleri Bakanı 

Tevl tk ROodft Araa, hılkao ıkon · 

eeylnl lltbyıeın dördftode Bel 
ırad'da lçtlmaa davet eımlt ve 
ba davet alAkadar memleketler 
Dıı B•kaalarıaa blldlrllmlıılr. 

f. llitlcı 

dığı Belçtkl aekerf plAoıuı tet· 
kik lçlo huıud bir komhe iti 

çUecelı: H dcrba • fıe baılıya 

calı:tır. 

Fransa Haknıuudaıı 

--~iyor Ki: Fransa, Alman Teklifle-
Poıi , 25 (A.A) - B Saro • R d d d • 

flP. B. Fltimlmı Fransız lııiku rı·ni PeQınen e e ıyor. 
ml'linirı illı· ııoktai 1w::;arınıla V 
ı rar etme ine karar vermişler 
dfr. /Jıı nokıai na=ar vııdur : 

1 - I Jol.:01110 teklif /erinin 

hf.') eli me!;mua ile l.:abıılü. 

2 - lokamo pla111 tatbik 

edilmedil•çc, Frnn a: Almanya 
ile müzakPmt<ı başfomrımal• 

-------------
M. Edeıı'i Bile Prote to Etti. Fakat 
(tal ya 'n ınlAlacağı Vaziyeti Bekli yor! 

.... _ rın ... ~anı ıcr n f' Onrc·ğ! - Sn1111 fı ı11rı nlıi"t•<lc -. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ~· ·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
A 1 maıı ya bakımı ııd an -·-·-'i3-·.-;;;·-k;;~~iı;~ı·~;·;~i·;;~j~'ri'-·-·-·---

A 1 manya Asıl Cevabında ltalya-Habeş Sulh Müza· 
T klif ler Yapacak! keresi Ne Halde? 

1 - ---nıun 1urahhası Hir Kaç Gon Kalacak1ır. 
lııgiliz Caz l leri Fran ayı 1' •ııkid ediyor. 

.Alman topçıılau . 
l ondra 25 (A A) Al 

ce•abı b k. - ruan lbnolllr. Neva Cbronlcle gaıe · 1 kıada mGıalea yora. ıesl diyor ki: 
leQ IDClk blrkıç g11eıedeo 

onu 4 nca ıa.hif ede -

---- -hal ya, Habeş'lerle 'ayni haklar içinde ınnza· 
kere etmeği ş ret ine yediremiyorınu ! 

toudra, 25 (H•dyo) - On 
Oçlcr komite@( relıl M. Mad;;I 

yaga, M A•tnol ile ltalyın · 

Babeo harbına nihayet YUmf'k 

huaneunda aldıkları ııclAbtyf'I 
Oıerlnc faaliyete geçmltlcrdlr. · 

J ik fullyr.ı olmak Or.err, 
Hıbro mt. rıtıb1&1 M. Vılde 
Aıuyam Ue mGIAkeı ~drıı M. 
Mıderyaga Iıılyanın Londre 

l!f'flrl M. Grandiyi de zlyareı 
eımlottr. 

M Grandi, ıck.llr ı aldıkıın 
sonra, M. Madaryıga1 a llabe· 
tlstanda J tılyın aakcr Ye amc 
lealnr.. karoı yapılan ııu!uuılıre 
Daıara dikkati • celbeımlt1 Bı 
bet morıbb111 da ta11arelerln 

- Sanu 6 ıncı ıahi/ede - M. Grandi; 

Rusya, Almaııya Jle 1 . tilyar Mark-
• 

J.k Muka,el<' ini Bozdu .. 
~--~-~---

Mo kovı 25 (Uad>o) - 'ov)el ekonomi ofiai, \lınauya ile o~ın 
bir mih·ar marldık nıiHı·knbil muamele itilDfuu leebrııniıtir. Almaııya yı 
Ru~ya')'• lmiigi muanıt1At nıukalıilinJc oldığı iptidai mad~e~cri l.ondra 

ve AmerU.ı piyasalınna vererek kambi10 tedarik eımcJ.:ıe ıılı . Almoo1a· 
aıu Lokarno mukanleıhıe tecavftzO hucblle Ruı>n hu rnuıunele)l 
durclurmuııur. 



Habeşistan'ın Sulh Şart-1 G lY n lY ırı T e oya z o 
ları Nelerden ibaret? 

Habeıroerl 
~~--~~~--·~~~~~_,...... Dışbakanımız, Lozan M uahedesiııin 

Değiştirilmesini istedi 

Eden 
Yazın: Azaz Varkneh C. 

Muteu BabeelslıDln Londrı 
eltlet 

Benim bedbaht memleketi · 
mln harap olmaelDa yol açın 
ve orada birçok kın dökftl 
mealoe sebep olan barbın mll · 

Jetler cemiyetince bulonıcık 

bir e111 dıhllfnde nJbıyete 

erlıtlrUmesl, hiç eftpheslı, bü· 

yük Brltaoyı'dılde Habeş doet · 
ları tarıftn.dın temenni edil 
mektedJr. 

Son aylar lçlode almış oldu 

~om birçok mektuplar gıyet 
iyi techlz edllmlş ve makine 
leşmlı bir ordanon vataoımdı 

yapmıı olduğa tıhrf bat ve kat 
Ilımdan dolayı dftnya kamo 
naoon çok sareılmıı olduğa ka 
naatlnl bana vermletlr. İtılyı, 
bu hareketleri ile dftoyı .,(c 
danını ı11rloz etmiştir. 

Her ne kadar Bıbeıtstınm 
bo harpteki kayıbı bQyftk ve 

mfttblı olmoıea dı bu, bıkkın 
kendi tarafında oldağunı dair 
olan inanını saremımııtır. Bu 
inan ve kanaat içlerinde ol 
dokça ve Allah da kendilerlle 

ber1ber bulaodokçı Hıbeıler 
adalete uygun olmayın bir 
ıulbo kabul etmektense son 
adımlarına kadar harp ede 
ceklerdJr. 

Şana kanflm ki, ml'letler ce· 
mlyetlnln aracılağı ile Babeels 
tanlı İtalya uısındı solb mO 

zekerelerlae baılanıcak olDlH, 
o ıaman bir takım eartlırı 

gOı 6nftnde bulundurmak ge· 
Tekecelu\r. Z\ra bôyle blr ko 

Do§mının mlUetlel cemi yetinin 

Ozerfoe koruldoğa e11asl1ra ıy 
kırı blr hava içinde geçmesine 
lmUn yoktur. 

Boradı1 en önemli nokta, 
mllletler cemiyetinin kendi aza 
larının erklnllk n toprak bel 

tftnlftAflnO garanti altına almıe 
halonma11dır. Bu itibarla mil· 
letler cemiyeti v11ıt111 ile Bı

beolıtanın erkfnllğlol ve roprık 
btıtClologcıoft bozacak bir ıol · 
ban yapılm1111 taeanur edl · 
lemez. 

Bandın dolayı İtalyı'nın 
11FethettlAf11 daha doğrusu bık 
ıız ıureue ele geçirdiği toprak· 
)arı mobafazı edeceği hık.kında 
dolaıan ıaylalır gQlftnçlflr. 

Babeı elldnll~I ve toprak 
bftUlnlClğQnOn Mtlletler Cemi 
yetinin garantisi ahında bulan· 

masından bıekı 1906 yılandı 
Franıa, ltalya ve Inglltere arı · 
ıındı ıktedllmlı olan pakt, hAIA 
yDrDtCllmektedlr. 

Bu önemli muahede de Bı· 
bet erkinliği korunduktan baeka 
bu Oç devletten birinin diğer 
ikisi ile aalıımadıkça bu mem· 
leket lelerine mOdabıle edemi 
yeceJderlnl bildirmektedir. 

İngiltere ile Franse, bu teah 
hOdlerlol ayık altına almadıkça 

Habeı elklnllğlntn çiğnenmesine 
ıöz yummazlar. 

hılya Hıbeoletın'ı lıtUAyı 
kallnomak ıuretlle yalnız Mil· 
Jetler cemiyetine karoı olan 
teabhOdlerlnl çf~nemekle kal· 

mımıe, 1928 yılanda imzaladığı 
dostluk ve hakem muahedesini 
de ayık altını almıştır. 

Bo pıktın ikinci mıddesl lkl 
devleti de birbirinin erklnUğlne 
saygı göıterm~e mecbur eder 
Beelncl madde de töyledlr: 

"İki hftkumet, arılarında çı 
kacık herhangi bir lhtJIA(ı 

eıyet dlplomul yollarlle halle 

o nm•a ıllth ku' 

vetlne mftracaat etmeksizin lol 
hakeme hıHle etmeğl teıbbftt 
ederler." 

Ba htıkftmlere hılyı'nın hiç 
riayet etmlyerek yılntz Babet 
erkek, kadın ve çocuklarını 

değil, birçok İtalyan 'Jarı da 
naeıl kurban ettiğini görmek 
ve göstermek • için biç fazla 
gayrete lQıom yoktur. 

ltalyı'yı reımen 11aldırgan 
olarak tanıyan ve bu hareketi 
dordomık için zecri tedbirlere 
gtrloen MUletler Cemiyeti eaa. 

sen, bir ltılyan · Habeş ıolbu 
için nı111I dileOoebflecf'ğlol Ol· 

taya koymoı bulunmuyor mo? 
Bana verilecek cevab baeft 

tir Habeıtıtaoca kabulü mDm· 
kan ve milletler cemiyeti prea· 
ıtbloe oygon olarak hıl ıoretl 

ı<Sylt dı'.lıüoftleblllr: 

l) Simdi Habeş toprakları" 
da bulunan bütlltı lıalyan kuv 
vetlerinitı geri çekilmeli. 

2) /ıalyanlar'ın sebeb olduk 
ları. mal ve can telefi için taz 
mirtaı verilmesi. 

3) Bütı1n karar ve miizake 
relerin milletler cemiyeti maki· 
neline havalesi. 

Sonunca madde en önce ya· 
pılması !Azım gelen bir ittir. 
ÇQnkQ harbın önftoe geçmek 

için korulmoe olan Mllletler 
Cemiyetinin kuroluo ve yaeayı 
ıındıkl mıksıt bodur. 

-Boğazlarla 1'rakya'yı ve Marmara 
kim Etmek Zarureti 

__ _......----
1 s ti h kamlar 
Yapı lmamasııı• 

Sahillerini Tah· Tavsiye Ediyor,. 
Var Londra ~5 (Rıdyo) .-,, ... 

Roma, 25 (Radyo) - Londra'dan ılının 1100 haberlere göre, TOrklye dıılılerl bıkanı glltere hOkO.mttl, yeoı 6,. jl 
Dl. Tedlk RattO ArH, Uluılar ııoıyetesl konııeylnde Loıan muahedesinin tadilin\ letemlı ve kerelere bıtlanacağın• g ,.,~ 
boğazlarla Marmara ublllertnl ve Trakya'yı tahkim etmek zaruretinden bıbıetmlştlr. mınya'oın Ren auo:: .. "' 

fıtlbki111lar yıpıhnıOJ ,.•fi' 

Alman'lar, 18 Yaşından25 Yaşına Ka
dar Olanları Askere Davet Ediyor. 

ıılye etmlı ve cftnkii Fra:~ 
bu huıueta çok ıırtr tJlll" 
Alman baı delt'geılo• 
mittir. ,1, ~ 

Pol Bonkor da Ed•:,.~_..ı 
meaeie ile yakından 

Davete icabet Etmiyen.ler 8oyok Nakdi Cezalara Çarp· olmıll:r;;kı::·;IJ 
tırılacak Ve Kendilerine Bir Daha iş Verilmiyecektir öğretmenleriodell 

~~~~-----~~~~-
Londra, 25 (Radyo) - Mançeeter Gardlyıa gızeteıl, mllletler cemtyetl kanunlarını meydan 

okyaı-ak Almın'ların Dan.zlg'de 18 yaıındın 25 yatını kadar olanları aekere almağa baoladıklımnı 
ve bu duete lcıhet etmlyenlcrfn 150 lira cezayı çarptmlıcaklırıoı, emre muhalefet edenlerin de 
işlerinden bir dıhı alınmamak Qzere çıkırtlıcıklaunı yazıyor. 

birini kaybetti ,_. 
Ankara 25 (öıel} - 0,; 

koıu ôğretmenlerlnd"D;. il 
yftzbıtı Kimli, plA..ıtlt ~ 
mftı ve derhal bıstalft'f~ 
dmlm•ı lıe de bit tl'" c' 
ıoora ôlmfteıor. KAlll ~' 
nazesl bGyftk töreole 

mıetır. 

TahsilatıJ111' 
ltalya, Cenazeyi Merasimle Yunan 

Harp Gemisine Tevdi Etti. 

• mazsa ımzasıoı 9 Ay zarfında 
koymıyacak. 150 milyondur· ~ 

Loodra 25 (A.A) - Royter Aokara 25 (azel) -;", ;,J 
Ajıneının iyi haber ıla'! Frın ay zarfında bDk61P111 tt1' r' 

Roma, 25 (Radyo) - Yanın zeloı'on cenazesi yırın sabah ıız mahaflllnden latlhbarına tıhstllta 150 mUyoo il 
bft.kümedota Roma ııeflrl, Yo· Plre'ye .Sııl olacıktır. gOre, Maeeollnl zecri tedbft · _lltf 
nan tebeısı marabhaeları ile moıtor. • b~ 

Plre'de cenazeyi Glrld mu ferin ilgası tarihi bıkkındı ihtiyat zabitJetl 
.ru nama. ı , dt birlikte Madanı giderek \'eni rabba1ları milli kıyafet ve mil kendl~ne kat'f talimat veril oO• 

' •e ter• • •• zcloı'on cenazeelnl aellmlaauı kındakı• kBll J 

Bir mlllet MUletler Cemlye· 
tine bağlı kaldığı mClddetçe 
onua 11ldılganlı~ı oğrımam1111 
eılllp çf ğneomemesf 1 milletler 

olunmuş demektJr. ıelllb halde Hlarık Atlnı'ya medlkçe, Lobrno devletleri !'. 
fırdır. ı) " .. 'JI 

Şu halde MUletler Cemiyeti f getireceklerdir. tekllfıtına imza edemlyeceğlnl Ankara 25 (öt" b,J 
tılya hükumeti de cen1Ze· Fransa baycık el~lelne bildir b k uo•• ,,. 

pakla ortada bulundukça l.tılyı nln Frınllı bududlarındın Efzan askerlerinden mOrek· v yat 11 itleri ın ~~ J 
ile Hıbeeletan ~rasında ve yı kep bir mohıf111 kolu ve milli mittir. lftzum gördGIG 11 • ,,,-;._ 

Brendlıl'ye kadar nakli için ı .,... r 
bat cemiyete bağla herhangi iki kıyafetli Glrld'lller tarafındın Prag, 25 (Radyo) - Çekoı· yıt zabitlerini lk L1tı,.".ıtl 

ti buıost ngon vermle ve heıyer· lonkyı gHetelerl Roma Clçler bl b k lçlD u- ~~ 
m let ıraıı•ndakl aolaemaıbğın de ıekeri meraıılm yaptarmıotır. klllıede iki gftn mohaf111 vazı. r oçu •Y dit" ~ 
doğrnca bu cemiyete bavml,.ıtn Cenaze, Breadlsl'de muhtelif fednl gOrecektlr. protokolundın bahsederek: vete Amirdir. Şllll .. ~"' ti 
den tabti bir ıey olamaz. Yunan partileri murahhasların Cenaze meraelmt uıl Gfrld- Italyaya karı• olan zecri bOdce Hzlyed dobO~, ~ 

Er oeç tatbiki lbım gelen L tedbirlerin llg111 lbımd111 çfto · blk edllemlyeo bP -~• 
" dan mClrekkep heyete nrllmlı de yapılaca.tar. bted9• 

esu ve nokta bodur. Şimdi kd koçak ltlltf deYletlell bun· eene tıtblkt mu ,. ~ 
M ve merulmle Yanan harp ıe· Madam Venfzeloı'un Klf hyııı dan çoL zarar g .. rmeLt•dlr. 1 lbtly•• 

illetler Cemiyetinin vakit • u • v mor o an f ~ı 
tloeılne naldedllmlotll. dald Hine gltmeılne hükOmet 0 ,.m.Ltedlrler. LI ıtır• ff"'. 

kaybetmeksizin İlalya'ya karı• ... esa ıl gibi mı• .ı. ' 
Atlnı, 25 (Radyo) - Veni· mftıaade etmlıtlr. a.r•.,.. ..._, 

yıpıcığı bu olmalıdır. Ankara'da memur olmayın fl1Y.~ 
Fakat İtalya elll bu kadar yan davranarak bize doııtluk ve Niçin dGomınl .. rımıa davalı · lerloe göre Mlllf ,:.,.~ 

mlllealo •erdlğt bClkt\m ve tı· tenkkl yardımında bulanmaııı rımn bize kırıı bakla oldngono Litvanya'lı k41etlnce ayhk •• 

rarı dfnlemlyecek oluna ondan daha doğru olmaz mıydı? gösterebilmek için mllletltr IH. bir casus yakalandı Kanun 
ııonra ne yapılacaktır? Söztln kıeası, Babeılıtan el'an ıı bak yerine ghmemlıler de t 

o Hman eger bakma '9eren ıdlletln yerine getlrlleceitf, yftk· kendileri mtrhımetıfz birer bi. leanbol 25 (~zel) - Ankara ç k ak ııı , ti.. 
e zıbııası, kuvvetli bir tilpbe 1 arac ) ~ 

verdiği hükme hığh ise lrendl ıek prensiplerin gerçekleecceğl, kim keıllerek barbı glrlımlı. dfo 
l ·rdlr?. Ozerlne casuıılukla maznun Llt· Brftkıel 25 (il• ol~ pollı kuvveti ile bono zorla 11ldırgını karşı verilen bGk· .. ' bl• ~ 

ı noya'h dokıor olduğunu &öy· • biye nazırı, ıer d• 
tılblk etmesi gerekecektir. mdn icap ederse zorla n zecri Fakat, Bıbtıletan'ın osanlak 11 b 1 0 yen lr adımı tevkif etmfıtlr. askerin ıllAb ı ıı ... 

Bo da Milletler Cemiyetine tedbirlerle tatbik ettirileceği ve medeniyet adAletlnden daha 8 d 1 k•., 
o ı am hiçbir ıey söyleme için mftıtacel b ı 

bığlı milletlerin kollektlf ve yolundaki kanaatine ııağlamcı fazla gO,endfğl bir ıey nrdır ki L 
L meale ve açlıl grnl yapmak etmiştir. 1 

birleşik suretle harekete geç· batla bulunmıatıdır. o da Allıbın ıdl!etldtr. tadır. Doktorlar, kendisini en • t8 ~ 
melerlyle mDmkDodClr. lngtllz mllletlne bir takım Hu eıkıohla n mGdblt anında jekelyon ile beslemektedirler. A IJ)I ~. 

··· Memleketime ordular ıön· köUl niyetli İtalyan ajanlarının Bıbl't mitleri, ellerini ona uzat Maam.Ctb ıabıla, bo haberin G · ııdSıl ~· 
derlpte Orada bu Ladar Cani p andall Dl L 1 f Lt b l ece ynrJSI• o -'ltr/._~ • pro ıg ı .. apı mama arlDı me-. • n onun ı~ıı ıyacağı doğru olmıdığmı da söylemek ld fP 
kıymak, tamCrl yıllarca ııOrecek tavsiye etmek illerim. İklta · ıulbo ve refahı doı ve temenni tedtr. villasında () ) ,. YJ 
tahribat yapmak yerloe Avro· rafı da dinlemeden hDkClm Tel· etmektedir. 

1
, (Nııl1° ~ 

pınıo daha medeni ve blrlııtl· mekte acele etmeyJolz! Deyli H.erald J7 Mart f Y36 Ü ı•k •Fransız Londra 25 ,ıfl..-..,. 
#••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ra clvarıodı bit ıı '' Mali anl&Ş· amiral Böyle•••''··· Yalnız ııbeııerler •ücoda getirmekle. bQUln 

perdenin eoılz mellkeıl, 

MARTHA 
dClnyadı lttlhır edeo, gOzelltr gOzell, beyu 
altın ııeıll Macar yıldızı 

EGGERTH 
Amerlka'ya gitmezden anel en son olarak Auupa'dı •Ocoda getlrdlğl ve geçen ay Beyoğ 

lu'nda MELEK ılneması 11lonlıranı mGtemıdl alkıı tofanlle 15 ~iln inleterek ıenenfn bOtOo 
haeıJat rekorlarını karmığı muvaffak olın 

l(LO -
-AŞK YOLU-

Aşk, mOzik, neşe, çılgınlık ve en gDzel şarkılarla sOslenmiş 
hakiki bir san'at harikasını 

ELHAMRA SONIEMASO 
Yarın ak .. m 21,15 ıeanıandı gıla mGlamflıeıl olarak lı111lr haltın• takdim ile lfl.Jhar 11der 

sor' 
ması imzalandı.. eırartıngl• bit 15 1 

İıtaobul, 25 (Ôzel) - l .. a mtlıtftr. Amlrıl .,. .. ,'J 
kumetlmfıle Franea bClktimetl olup nam k•llJ::rd' ;,,-
araaında mali bir anlaemı ya dır. Son ıım•• il il .ıl 
pılmııtır. Ra anlatma mucibince, maraı ndı ıtdd•' ~ 
Frınııa'y• olan ve ndeıf gelmtı bolunuyordP· ~·~~ 
bulunan borçlarımız mClaald bir Bu bAdfıe b•~~,..J' 
oekllde ôdeneeek '9e bundan mıhl.mata göre. • '-t 
bıfka FrHH1 memteketlmlzden efradı ile bO•:,.. ,._...,,. 
çıkın mahsu14t için konteojao uykuda lkeD 8' k1' P:t 
Uıteelnde muntazam fasıllar ayı nealnde okll~:ıı ~ JIİ 
racaktır. lunuyordu. 1/ "~fi_/._ 

Saatler bire ııok.lk k•P~~--,'. ..t 
ral, kapıyı tl8' bit •~ ~ 
ıçm111 oıoro• :ıfll ,JP~ İstanbul 25 (özel) - Yor· 

dun her tarafıoda eaıtlerlo hep 
bir ıyat olmaeı için ruıthane· 
oln lo'arı Ozerlne Oımıolye 
tdl!IZ Jataıyonu hı-rgOo l l dr. 
eaad blldlr,.eekıtr. 

beP 
karıunlarıo• 

1
,, 

lar içinde yet~oıl 
Tabınc• '"' •' 

balkı uy,.otP'~ıoJa 
lerd~D c>ıtr b 



m111111111 art 2b 

Yı~aca~ım 9ey, bir rftyadır 
11mma, hakikate yakın bir fekli 

nr. Bu rnyayı, daha dOo ak· 

ıım g6rd0m: 
Ben, Babeell bir ioaaomı· 

eım; saçlarım kıvırcık, sırtımda 

bir uzun eotllrl, ayaklarım çıp· 

lak ve naeırh.. Muharebe baş· 

layıoca bent de cepheye sev· 

kettiler. Dar bir boğazda pusu 

korduk ve bir İtalyan kolonu 

baaarık eplce eafr aldık. Bu 

esirlerden bir tanesini köşeye 

çektim ve sordum: 

- Doğru söyle arkadaş, eeo 

kimin için harbedlyoreun? 

YOzftme baktı : 

- Bilmem . dedi . bilmem!. 
Bir gOrlllıOdOr koptu, muzlka 

eceleri ve yaşa çığlıkları araemda 

eolugo burada aldık. Ben değil, 
boıan askerler öyle.. Ya aeo, 

Ben kimin için harbedlyoraun? 

- Ben de öyle! dedim· gel, 
dediler, geldim.. Git cepheye 
dediler, gittim . Ve hılyan H 

kerl ile bu eekllde. konuştuk· 
tın ııonra hını tebligat yapıldı . 

Oldukça mQoener sayıldığım 
için, konsey nezdinde Habeı,ılıı· 
tan hukukunu mGd11faa ede· 
cekmlelm.. Znıllı ayaklarıma 
bir çift ıyıkkabı, hor boynu· 

ma yakalık, boyun bığı, ııırtı · 
mı elmıılyıb bir elblae geçir· 
diler .. Yolı çıktım.. Nihayet, 
Cenene'yl buldum. 

Baron Alolzl'ye gnlnodı kı · 
fayı çekerken rıagcldlm. Beni 
görOnce; 

- Ooooo dedi doııtum Hı· 
bee morahbaeı!. Gel bakalım 

1 

llnı bir ıımpıoya ikram ede· 
ylm!. Hıl 0111 bizim yakıek 
medeniyetten ıta de l1tlfıde 
edeeekılolz. 

- Baron ·dedim eampınya 
lçlrlp de bııol ıtlatıcağıoı Ba· 

nıyorean ıldınıraın.. Yokeek 

medeniyete gelince, bizim ~•h · 
ıetlmtz bize yeter. Elverir ki • gölge etmeyin ! 

Baron kızdı ve hını hal· 
)'ancı bir kOfQr ıavurdu. Ben 

M. Edeu'I arıyordum. Uzakta~ 
görftp taD1dım: 

Yıkıeıklı bir erkek.. Cenev. 

re'alo kıdınl1rı, bu gOıel İn· 
g!llz'ln yoluna cın atıyorlar .. 
): ıklııtım. Qenl görOr görmez 
ııevlnçle fırladı: 

- Hoı geldi o, eafı geldin ı 
Dedi ve yanında bulunan bir 

utla tanıştırdı: 

- Möayo Lıvıl ı. 
Bu, Jncı,ıhur pervane I .. aval 

dı, GOnde d• url tıoe maeke 
değletlren politikacı B .. ıoı yan 

,.n bıkarak ııel4m verdi. Nt. 

r ı, ı>lfö' c 8* , 

OnşnndUklerim··· 

l\f. Venizclos 

Cesed Bulundu __ ........ __ 
Adı çakıcı 

Mustafa imiş 

Nüfus işleri Çabuk 
Görülecek. 

.-...... sıe-s ................ -.'!"'!"'!!'__,.,...,, ,.. __ P!"!"_'"\ M. Venlzelos'un robu, blr~aç 
glln evci uçtu . lkt Qç gOo ıoprı 
da cesedi, o lbtlyır, yıprHmıt 

takaletl, topraAın yOzOpdcn ayrılt • 
rak, ebedlyrıtjn çokorooı gl)~P. 

cektlr. 

Büyüklerimiz 

Ve Esnat ve 
Ahali Bankası 

On gftn kadır evvel Karşı 

yake'dan İzmlre gelmekte olan 

liman işleri omum mOdQrlüğü· 

nOn Çankaya vapurunda b\r 

~---~--..---~~~~- E-toaf ve Ahali bıubaıoıo 

yıllık toplantıaıodı BftyOk 

Şefe ve Parti genel sekreter· 

llğlne oekllen bailılık ve saygı 

telgraf fırını iD cevablar gel· 

mlştlr ; 

Venlzoloa'un, Osm,.nh sırl · 
bi lçlode oynadığı ro1, ı:ıkl Ha 1 k a Ber 'f Orlii Kolaylığın Göste-
idarenin gaf letl ve beceri kıl• · 
llğl sayesinde tamamen muvaf· 

fak olmoatur. O, zekin ve ener· 

jlel ile avukatlıktan Glrld dığ 

lerına çıktığı gOn, bir Osmaoh 

dostu m11keılol tı,1,yordu. fükl 

rilmesi Emredildi. 
kaza olmu~, gene bir adam 

vapurdan denize d0şl"rek: boğul. 

moı,ı ve cesedi bulunamımıı,ıtı . 

Ceeed; don eut 17 de ldhalA.t 

gllmrOğü öoOode dalgalar ara· 

sındı tlı.ımt~ bir halde gOrOlmüş 

ve he.oun zabıta ve adllye'ye 

haber verllml~tlr. Ceeed; hlr 

kayıkla denizden çıkarılmış ve 

deniz po'le merkezine glUOr6l· 

mQştftr. Mftddd umumillkce 

t•hklkaıa başlaomıetır. Boğula 

nıo kim oldoAu teeblt edilmek 
için çalışalıyor. 

Geç vakit öğrendiğimize.göre 
cesedi bulunan genç, Moetafı 

ad odadır. Ve çakıcı 14kablle 
aoılwıktı idi. 

1 
Şehir Meclisi 

isanda toplanacak 
Şehir meclisi 1 Nleandı top 

lıntılarını bıolıyarık yeni yıl 

blldceal Ozerlode görOeecektlr. 

Belediyenin yeni yıl bOdcel!lode 

şehrin mohtellf eıhbıt ve imar 

işleri için mOhlm taııavvurlar 

vardır. 

hıyet M. Eden'le bir köşeye 
çekildik. Aolıtmığa bıeladı: 

- İngiltere, efze her elbet· 
le yardım edecek.. Teziniz, 
bizim tezimizdir. Slllb "Ve ma. 
btmmıt da nreceğlz!. Sla, dl· 
elolzi sıkı tutunuz ı 

- Amın · dedim. doBtum 
Eden, bizde ıııka aık:a diş kal· 
madı! 

- Biraz daha, biraz daha!. 

Ben ou Lnıl'ı atlathm mı, 
tamım!. 

- Yı baron Alolzl'yl ne 
yapılım? 

Eden manalı manalı gQldO: 

- Benim bir loglliz oldu. 

~omu blllyorııun.. Hepııl ıııra 
ile ... 

Tam· bu eıradı bir gOrOho 

koptu.. Top seal gibi bir ece 
duyuldu. Hu, Adeta devlerin 
ökaOrOgQnü and111yordu: 

- Ôhhö öhh6ö066! 

Bir de ne göreyim, Ceoev. 

re'de panik Vllr .. İngiliz, Frın· 

aız, İtalyan, A vosturya, Rusya 

ve bOtOn dnlet morabhaeluı 
' tıllerlnde canlıları, kimi tıy· 

Nüfus işleri hakkında Dahi· 

llye Veklletlnden şehrimizdeki 

al4tradarlara mOhlm bir bildi· 

rlm gelmiştir. Bondı denlll · 

yor ki: 

~şu •nralardı nllfoa ldarele 

rloce lı,ılerlnlo vaktinde görQJ . 

memesi veya tOrlfr behınelerle 
11zatılma&ı yfizllnden birçok 

yerlerden haklı elkiyetler ve 
Uletı kadar yllkeelmektedlr. 

Üç sene gibi uzun bir za 

man zarfında eline hüTlyet 

cOzdaoı alamıyın veya çocuğu · 

ou oQfoaa yazdıramıyın ~P-yı 

had bir nllllk lal ol hallede . 
miyen bir yurddıaıo aeyıhatlDe 

ve çocuğoooo mektebe ~lrme · 

alnı ve nlenmeslne tngel olan 

bazı haklı etk4yetler görQl · 
mOştfir. 

Cumhuriyet rrjlmloln en mO 
hlm omdelerlnden biri; halkın 

hOkQmetçe olan lelerlol şlkA 

yete meydan bınkmadın ka· 

nuo ve mevzoıt dalrealodıo 

derhal eonı erdirerek halkı hO· 
kıimete ısındırmak ve memnun 

etmektir. Bunun fçln halkla en 

ziyade temu halinde bulunan 

yareye biniyor, kimi trene at· 
lıyor. 

Trende Eden'I yakaladım: 
- Yıho!. Ne oluyor? Siz 

nereye gldlyoreuooz? Bu devasa 
OkııOrilk ne? 

Eden te14olı telAı,ılı; 

- Ne mi? Dedi · Alman ce 
rıaplerı Rene glrmle. Sıbıh uy· 
kuııondın kalkıp ôkııQrflyor! 

- Peki, siz hep gldlyorııu 
nuz. Ben ne yapıyım şimdi? 

- Ben de ooo dfteGnftyorom, 
fıkat blrşey bulamıyorum. Sen 

e6yle g~beğlne bir değirmen 
taşı koyup biraz bekle. Bıka· 

lım, gau doğmadın neler doğar! 
Ve tren kalkıp gitti. Ceoev· 

re lataeyoounda tek bışımı kal· 

mıştım. Almınyı h41A OkaOrO 

yordu. Milletler panik yapmış· 
lardı. Olan, hını olmuetu. Ben 

şimdi puaııız, pulıuz, bu dl· 
yarda ne yapacaktım? 

Derken, ıııçradım ve uyan· 

dım. Çok şOkDr. Habeş de~ll, 
Türk oğlu TOrkmfteQm. Fıkıt 
öyle bir terlemtılm ki!. 

Çimdik 

' 
S·ümer hanİi 
Yerli Mall3r Pazarının 

Yeni naklettiği bOyük m ağaıanııı bu· 
lunduğu mahal 

Kemeraltı Hükftmet 
Caddesi No. 36 . 4, tür 

Telefon 3308 
.., 
aygı değer müşterilerimize 

arzedeı .. iz. 

cüfoı memurlarının mtıracaat 

eablplerine yapacıklırı hlerl 

aolayablleceklerl dille ekflksfz 

anlatması ve muamelesinde ek 

alğl olmıyınların itlerini de 

hemen yıpm111 IAzımdmr. 

Halbuki şikayetlerin pek çoğa 

baelt olan lelerden çıkarılan 

zorluklardan ileri gelmektedir. 

Jşlol, gftc0n6 terk ile gizli ka 

lan nOfoe lelerini bir an enel 

bitirmek Ozere azık köylerden 

kaza merkezlerine koeop gelen 

halk, nOfuı dairelerine bae vur. 

doklarından oııanç verici zor. 

luklarla karoılıeınca zaman ve 
pa~a kaybetmekten baeka meyas 

olarak lı:öylerlne dönmekte· 

dlrler ... 

Bay ·eamdl AkyOrek 

lzmlr Esnaf ve Ahali bınbııı 
hlııaedarlırı genel toplan tıııı 

bıekaoı 

•• Bınka biaııederlarının ge· 

oel toplıntısı m001Bebe11le 

bını kartı göııterllen temiz 

duyguları teşekkfir ederllll. 
Relslcomhur 

KamUl Atatürk 
• • • 

"Blıısedarlırlarıo genel top 

laotıeı mOnaııebetlle göaterdlk· 

lerl aıcak duyguya teeekkftr 

eder, bankanıza verim dileği 

zavallı pııılar, onu, O.nuınh 
ldareııi hesabına caııuıı olırak 
kullandıklarını sandılar. Veni· 

ze1oe'on zekieı, onları mfikem· 

melen aidatta ve koca lmparı· 
torluğuouo bir kıııım toprak~arını 
Yuoanletın'ı hığlıdı . 

Venlzeloıo, politika değil, pi · 

etkoloji, zekA bakımından kaY· 
ramak !Azım gellree, nrılıcak 
netice şudur ki; Glrll'll avukat, 
yamın Te cllr'etUrdı. Enerjlıl 
eonııuzdu.. Derin ve korkunç 

ile eevgllerJml ıunırım . bir lhtlra!!ın bayraktarı idi. 
C B.P. genel sekreteri Bunlar, onun muvaffakıyetle · 

Bu bar~k.etln bılktın ziyade Ueccb Peker dl 
.) 

rinde bı,lı bıeın• ıimtllu r. 
hOkılmedo urırıoı oldoğoou ~ 
idrak etmlyen memurların bu ------T------ Sekııenlne merdi en dayadığı 
bereketleri ya kanona vukuf. Sofra UZU halde, yorulmıdan, etklyet etme· 

ıozluğu dolıyıılle yıpıcıkları --•--.••• .... ·••--- den çalı~tı ve enerjlııloln çoklu· 
leleri bilmemelerinden veya lı Fabrika Nisan ğODU 'fe ıablınmıe lhdr11ını 
Hhlpltrlolo bok ômet .kıpul.1 11 V ıtınperver,. armaııı ile ıftı· 
rını gelOp gitmelerini kendile · Sonunda Açılaı~ak.. leJi .. 

rlne bir zevk edinmelerinden Çımıltı tozlaııındı lnhl&1rlır Krallar devirdi, Olkeler ıldı . 
ve yıhud hoauei bir makııad umum mOdOrlOğll ıarafındın DOnyaya, Yunınl!!tao'an ıeılnl 
takip eylemelerinden ileri gelir· loşa edilmekte olan ince (Sofra duyurdu . Orduları ve kalıbı· 
ki; her üçQ ehemmiyetle Oze· lıklara pe~toe takta. tııyanlar 
rinde durulup kaldırılmaaı )Azım tuzu) fabılkaeıoın loıaatı devam 
gelen hallerdir... etmektedir. Nteıo sonlarında açtı . Hepelot, hrpelol dyıpıı. 

Onun kendi memleketin e uğ· 
Der ne kadar nOfuı ldarele · inşaat bltmlı olıcık ve fahri · radığı mağ\ubiyetlerln hakiki 

riulo mahmul bir vaziyette ol· kanın ıçılışı; törenle yapılacak, lbl 
doklara malum ise de her n-. adı "Arı11., dır .. Vcolloa g 

fabrika derhal fıleme~e bıth bir adım için, bu ırıaalar biç 
sebep ve bıbıne ile olurea ol· tir. Vatanından uzak yerlerde ıun kanuni mftracaatlar karı•· yırık plyaHya ııofrı ıuıo çıkı · 

L ııtıcıLtır beraeye rıırrmen Krala aözDnCl 
sındı halkı oııanç verici gOç· raca• ve • • v eı 

dloletwlı olarak öldD. 
IOkler göıteren ve barld muı· VilAyet umumi meclisi d 
melelerde bnlunao memurlar BOtOo hayıtıoca fevkall e · 

Vll'yet Umumi mecllııl yarın deltLl•rl• .re zaferlerle ö5 11nm0t 
aleyhinde dld ı,ılUyetlerl r.bem· • "' "' • " 

1A l L h oJıo M. Veolıeloı, ancık bir 
mlyetle nazarı dikkate almak, saat -. te top anıcı• ve mu · 
mahallinde halletmek ftzere en telif teklif lu üzerinde mOza· defa mı~lub oldu. Ve bu mağ· 
bOyQk mOlklye memurlırıoıo kerede bulonıcıktır. Muhtelif hiblyet, blçblrlıılne benzrmedl. 

Yakındın ılAkadar olmaları ve O dı ''Loıan,. mığlublyetldlr. 
cncOmenler diin ·dlAyet dılmi 

bu gibiler hıklarındı derhal lemet lnöuO, oradan, TOrk ta· 
eocOmenl ealonondı toplanarak b lk nı 

kanuni takibat yapılması, za rlhlnlo eeref 11 lr ves 
181 

ruret görOlftrae leten el çektir· omomi mecllııe maıbıtılar hı· alıb getirirken, M. Venlzeloe, 

mek ve vekllet emrine almak ıırlımıılaidır. ma~lublyeılo aanıotılırı ile ıen · 
gibi m6eııelr tedbirlere mftra Heyet buglln dönecek deliyordu. 
caat olunmaııı IAzımdır 11 hte, bOyOk Yanın diploma· 

Sivrisinek 
Beledlyetf'; boıene eeulı bir 

şeklide yıpılacak olın Shrlıılaek 

mftcıdeleıl için şimdiden hazır· 

lıklara bışlınmıetır. Oalhpınar 
bıtıklığının koratLlmaııı için 

şebrmf zde tetkikat yıpmıı olın 
Sıhhat ve İçtimaı muavenet 

Vek41etl mOtahaeeısıoıo buırlı· 
dığı rapor belediyeye heoQz gel 

memletlr. Bo nporda Slvrlaloek 

mCcadeleel bıkkında lzmlr'lo 

Elhbi va1lyetlol ılAkadar eden 

mOblm malumat bulunacı~ı 

şftpheıılzdlr. Raporda glJıterllen 

eekllde mOcıdele yıpılıcaktır. 

Afyon - Karaknyo - lıpartı 
tının, toprağının bile onotımıya · 

demlryolunnn açım törenine c•gı bldlse, budur. M. Venlae· 

lotlrak eden bto klelllk heyetin loı, T6rk milletine bu kadar 

bu akıım eehrlmlıe döotıceğl fenalıklar "yapmııtır .. Fakat blı, 
tıbmla edHlyor. tarihin 0 1111hlfel"rlol kapıyarak, 

Polis komiser· 
]eri gidiyorlar ... 

Şehrimiz Emniyet mOdftrlOğQ 

kadrosuodın bı,ka vll4yıetlere 

nakil ve tehvll edilen polle 

kom!ııerlerl bor1dakl v11lfele· 

rlnl lerketmlolerdlr. u·o gila· 
lerde yeni memuriyetlerine baı · 

lımık Ozere lımlr'den ayrılı · 

caklardır. 

ılmdl Yunan milleti ile aolıı· 
mıı bulunuyoruz Ayol umıodı, 
bir ôlOnOn arkasından !IÔZ ııôy· 

lemek, olarımızdan değlldlr .. 
Orlıa11 Ralımi Gökçe 

~ Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akeım Ktmerahıo:Ja Ol 

ili, GOzelyılı'dı GQzelyıh, Tll· 
klllk'te Fılk, E,refpaıı'dı Eı· 
relpııı eczaneleri acıktır. , 

ITAVVARE 
TELEFON 3151 SINEMASI 

TÜRKÇE ıözlQ ve şarkılı höyük ıark opereti 

BABA 
Aylıardın beri beklenen ıımımen 

ALI 
Meıot Cemll'ln enfeı beıtelerlle ıCelenmle ııbeıerler şıbeeerl 

~-~~--~~~----
Ayrıca : Türkçe sözlil fi"'OKS dllnya haberleri 

R 
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Dikkat: Bu tilm için meccani karneler muteber değıldır .. 
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JVokleden: FAİK ŞEMSEoorn AJ A l 
13 manya sı 

esi Hakimi Cevahıuda 
::::::;~::=::::;:' ~~~~=-=~- Teklif le Yapacak 
A 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları ••••• 
- Bafl J inci snhif ede -
Brltaoya slyaaeti maf erek 

emniyet ılır.emine istinat et· 
mektedir. Bu ıebeplerdlr ki, 
Almınyı He paz1rlığa glrlım~~e 
Amadeyiz. Franea mftıakereye 

girmekten imtina ettiği ıak 

tirde bonon l~glltereyi kendi· 
ılle 11kert bir ittifak yıpmağa 
mecbur edeceilnl ıannetmekle 

100 Italyan Tayyaresi CicikaYı saat· 
lerce Bombardıman Etti er. Evet general, ben ve 

ilostlarım öğledtn ıoura beraber 
eğlendik, biraz dı Fr nsız'ın · 
sğleuce bahçesine gittik. 

- Gelmedi mi eonn? 
- Hayır, generalim. Fakqt 

bize gönderdiği bir teıkere Ue 
yorgun oldoğandın ve istirahat 
Jhtlyacındın bahsetmlı .. 

0 Ertesl güo, fam döşımbrın 
dan gazel Bellilot'on eve bile 
avdet etmediğini hayret ve 
endişe ile Oğrendlk. 

- Tezkere elzde midir? 
- Bayır, generalim. Bahçe· 

de bırakmış olacağım; çftnkft 
radım, bulamadım. 

• 
- Bellllot'on el yazısı ol· 

doğana emin misiniz? 
- Tamamen eminim. 
Nıpolyon milmkftn mertebe 

edldn gôrOnme:ığe çahşarak: 

- B~nden bugftnlerde blrtey 
beklemediği için yeni bir VI · 

:ıUeye başlımu~ olsa gerek. 
Dedi. Gazel kadın hayret ve 

teacciible: 
- Bir vazife mi? 
Diye sordu. 
- ŞOphe mi ur. Yeni bir 

Aşık bulmuş, ona kaçmıştır. 
Dermene: 
- Oh generalim ·dedi· bGyle 

blrşeyl nasıl dft~ftoüyorsunuz? 

O zeni ı. ki slzt çıld11a111ya sev· 
mektedlr. 

Dedi. 
- Y aaa bOyle mi ııanıyor· 

eonu:ı? 

- Kat'ı surette eminim. 
- Ona karşı doatlok ve aa· 

mfmlyeılofz sizi bakfkaıl glSr· 
mekteo menediyor; aanıyorom. 

- Generalfm, Bellllot'on 
bana hiçbir kimseye söyleme· 
meklfğlml rica ettiği eeylerl 
söyleteceksiniz .. 

- Y aa.. Suları mı? 

- Evet generalim, eırlır, 

hem de bedbaht ve kıskanç bir 
kadının sırları .. 

- Neler s!Sylüyoreonnz Al · 
leh aşkına .. 

- Gtneral, elıln Sorlye'den 
avdetlnfzdenberl zaHllı kız çok 
ı tırab çekmleılr. 

- letırab mı çekti.. Tuhaf!. 
- Cünkd ılz onu ihmal 

edlyordonoz. 

- 1hm11l mi ediyordum. 

• - Evet.. Anlamamıv gOrftn· 
mek Jstlyoreunoz. 'Fakat hunM 
efz de eminsiniz; yahud .. 

- Devam ediniz rlcı ede· 
rlm, sizi dikkatle dinliyorum. 
Sizin hiçbir zaman yalan e6y· 
lemeyeceğlnlze de emniyetim 
hilyfiktnr. 

- Yalandan korkar ve nef· 
ret ederim. 

....................... 
ANADOLU ____ , __ _ 

Günlfik Siyasal Gazete 

Sahip ve BaOYuganı 
Haydar Rüadü ÔKTEM 

Umum! nc~riyat •e yazı iıleri 
müdürO: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 

İrmir İkin.~ Be!ler ııokağı 
C. Balk Partm bmuı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. J>osıa kutusu 405 

ABONE ŞERAlTl: 
Yıllı~ 1200, Alb aylığı 700, Cç 

ayhgı 500 kunıflur. 
Yabancı memleketlu için eenellk 

abone ilcreti 27 liradır. 
Bcryerde 5 Kuruıtor. -Gftnft geçmi~ nfiahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Eminim. Denm edlnlı .. 
- General... Btrgftn Belll· 

lot'a evinde ağlarktın buldum, 

kendlılneı 

- Ne o?. !\.ederin mi nrf. 

Diye sordum. 
- Evet, hem de çok hftyfik 

kederim nr. 
Pedt. • 

• - Y ok111 kocanı mı ıkhnı 
getirdin? 

- Bayır .. Onu ıklıma ge· 
tfrdlğlm 11men ıcmm. Fakat 

kederim onun hıtıraılle allka· 
dar değildir. 

- Şu halde? 
- General Bonapart beni 

artık sevmiyor! 
- Sanı kendtıl mi bono 

ııöyJedf? 

- Hayır. Fakat hını lhsaa 
ediyor. 

- Ne suretle? 
- Beni yanına çağırmadı; 

ndetlndenberl bir defa bile 
çağırmad1; aolayoreon yı hoııuaf 
n samimi biran bile bana bah· 
eetmedl. Generalle beraber ya· 

oımıktan ne kadar ııaadet hleaet· 

tl&lml bilmezsin.. Kendiıini 

sevfyorao>; pekçok ıevJyorum. 

Generallmio kalbini bir baokaaı 
çalacak dl ye korkuyorum. Ge· 
neralln her zaman yamında bo· 
lunau yüzbaeı BreHolye (Mı· 

had caaoı Lefokard) dan nzl. 
yeti anlamak laıedlm. Genera· 
lliı kendisine ılJyledlklerlnl 

tekrar etti. 

bata eder. 
DeyH Meyi; Almanyı'nın 

mftsut muamele arzuııunu sem· 
pati ile karıılamıkta, Frn1a'nıo 
mftzakerelere lıtlrak etmemekte 
11rar gOstermlyeceğlnl tahmin 
etmektedir. 

Deyll Berald; gerek Almanya 
ve gerekle Franııa'nın hareke· 
tini eıefle k1rıılımaktadır . 

Londra 25 (A.A) - M. Fon 
Ribentrop olmdlllk Londra'da 
kılacak ve bogila lJ~leden ıon· 
ra M. Eden'I görecektir. 

Londra, 25 ( A. A ) - Bo 
sabah gelen haberler h~ ceva 
hın umumiyetle 1 yl bir tesir 
bıraktığı merkeılndedlr. Bazı 

gazeteler müzake~eyl kabul et· 
medlglnden dolayı Fran11'yı 

hücum etmektedirler. 
Londra 25 (A.A) - Muvak

kat olmakla beraber bo cevap · 
ıa iki mfthlm nokta nrdır. 

Birisi Almanya'nın ne gibi hu· 
kuki ve siyasi aebeplere daya· 
narak Lokarno moah•deılne 

karıı hu yolda bir harekette 
bolondoğonu izaha dair ve ol· 
dukça mofassaldır. Fakat ileri 
sarftlen deliller ıraıındı ee•elc• 
yazılanlara nazarın bir yenilik 

- Ne dedi? yoktur. 
- Generalin benimle uğrao· lldnctıl Almanya'nın bokok 

mıeına mıiof çok mObf m itleri moeavatını lhl41 edecek btııün 

varmıo. Buna hiç inanmıyorum. tekllf teri reddedeceğini taarih 
Anladığım blreey varsa, ~o da etmekle beraber mukabil tek· 
generalin heni artık ıevmedlğl· Uf l~rde bulonıcağanı gösteren 
dlr, artık ölmek istiyorum.,. kısımdır. 

Bermınıı bunları anlattıktan Londra, 25 (A.A) - Alman· 
ııonra, olddetll 're kıt'i bir tuır· ya htıkdmeti Lokarno devletle· 

la llhe etti: rlnio t~kllf terine cenbını ver· 
- Generalim, ılzl temin mfeılr. Bu cnabın muvakkat 

ederim ki Bellllot bfı ve aı · olduğa metinde musariahtır. 

kında sımlmt idi. Siz lekende· Bitler lntfhabatlı meıgal ol· 
rlye'ye gittiğiniz zaman, znallı doğu için ısıl cevabanı iki gün 
bir deli gibi olmaoto. Biz ken· içinde yetlıtlremedlğlnl 31 mart 

Mussolini, Kat'ı N~tice Aİınmadan Sulh Müzakere· 
lerine Yanaşmak istemiyormuş .• 

f dP 9'rt 
mıılardır. RH NaıılbD 0 ğt•Y•~ ~~~...----eıı.---------.. 

Parle, 25 ( Radyo ) - Yoz ı kı'yı 1111tlarca bombardıman 

ltalyın tayyaresi, bugQn Cici· etmlıler ve bdyök tahribat yap· 

Şa11ghay'da Talebe ve Za· 
bJta Arasında Çarpışma .. 
Zabıta Memurları, Ellerinde Taban· 

calarla üniversiteyi Basmışlar. 
Şanghay, 25 (Radyo) - Do sabah pollılerle talebe arasında 

kanlı bir çarkııma olmuı, polis ve talebeden birçok kimseler 
yaralanmıştır. 

Japon aleyhtarları Şınghay civarındaki Horlan ftnherelteslnl 
ele geçlrmieler fe boradan polise karı• durmoılardır. Zabıta rft· 
veherlerle ftoheraheyl baamıılar ve kendilerine sopalarla bacam 
eden talebeyi dağıtmıtlardır. Kız ve erkek birçok talebe tevkif 

edllmletfr. 

M. Al her Saro'nun. · Baş· 

kanlığ~nda Bir Toplantı. 
Ulusal Müdafaa Konseyi Halinde 

Toplanan Nazırlar Konuştular. 
Parlı, 25 ( Radyo ) - Bogüo, Fransız baobıkanı M. Alber 

Saro'oon bıokanlığında toplanan nazırlar meclisi, oloeal moda· 
faa konseyi hıllnde konoımalarda bulonmoe, müatemlekılt nazm 
M. (Stero) ile harbiye nazırı general (Moren), Fas ve Suriye fev· 
kalAd~ komlııelerl ve Parla polis mtıdara MOıya ( L4ujeron ) ile 
ıakeri eura başkanı general Jorj hazır · bulunmuılardır. Uzun 
mOzakerelerden sonra · gelecek cumartesi gtına tekrar toplanılmaıı 
kararlıetırılmıotır. 

yı da bftyftk tahribata 
0 po b• 

blnaler meyanıodıdır. , 11• k 
beri Italyan kaynaktır• fe 

tedlr. •J ""' 
Adle· Ababa, 25 (RadY fltrl 

de 
hılyın'ların Ogaden 519' 

1e O 
berekete bıaladıkları bildi~ 
bane'yl zaptettlklerl ıefıd 
yor. Bu haber retdleo 

edilmemlnlr. ) ..... tı•1 

Mogadlso, 25 (ftad1° 101,~• 
ya hilkdmeıl, Neğell ~lk ıet1 

ıııoda fevkılAde kodJıser !J-' 
baAk•• ı edecektir. Bond11D y k0o.ılfl 

Silindi ile Kereado'd• 

ler tayin olonacıkUf· f '' bfl 
İtalyan'ların her tar• tıı11'° 

taneler lnea ettikleri "~occ1'" 
asker! kamyonlırıoılJı 1 ıeılO t teke e bO 
rın mallarını deD z ıt;teıJ 
kadar parasız uıkletl 
diriliyor. &f P,,ofl0

1 

Alman gazeteleri, ,oıb' 
l ıd•" nln kat'i netice • dl 11,,. 0 yınıemıyacağıoı yez1Y

0 ııoı'ıı1 
rrf oeso rll 

Ayni gazeteler, b•'' 
ekonomik bir progrsoı rl•'· 
makta oldnğaDD J::'10 

Roıııtt 
--~ Protokollat• 

Hakkında Ştl" 9 
şing Ne DiY0'~~o' 

) .,,, ~o 

L • b 'd 1 'd Berfin 25 (RıdY
0 

, 10g. 111, JZ 00 3 ve spanya 3 toryı baebakaoı şo roto~0.6 
ma'da lmıalanaD P cJl1e 1 uere ~ 

S 1 A hl Old hakkınd11 gazeıec ıt•tıO• 0 ey a ar u bolonmua, bu pro10":1ııJ•d'~
1 

bir devletin aleyblDe ıof 

Ooro Nehri Taşmış ve Birçok Ma
halieler Sular Altında Kalmıştır. 

söylemiıtlr. &1011°1

1~1 

dlslni teeelllye çılıııyorduk. ıalı gQnQ 11111 cevabını blldlre· 
Znallı kız, gftlmeğe uğratırken ceğlnl yazmaktadır. Llzbon, 25 (Radyo) - Borada tlddetlt yağmurlar yığmıehr. 
en derin bir yele ve kedere Londra, 25 (A.A)- Almanya, (Doro) nehri tıomıt ve Porto'da birçok mıhalleler anlar ahında 

MQsyil Şoşlog. del> 1ı119, 
GömbOt ve keodfsfo ııd'' I~ 
hiçbir diplomatın k~1,,,edl~,o 
zakerelerlne iştir• ~,cıtl ,ol 
İtalya A •oeturya •e bcJt.l b" 
arasında tarn bir "' ıeoıU'1'' kapılar, aoıar, dalar kalırdı. Londra teldlf terinin hepsini kılmıttır. Santarena hıvallılnde ııular 65 aantimetreye kadar 

Ben kafamı keııtlrdlm; bu kız· redd,,tmittlr. yftkeelmltllr. Ayni zamanda denizde de tlddetli fırtınalar vardır. 
cağız ıfzl seviyordu, Ye afze 1 Llzbon'dan gelemfyen vapurlar çoktur. 
sadık idi. Borsa da 1 Madrh'ten alınan haberlere göre, orada da seyliplar olmoı,ıtor. 

Bu izahat, Napolyon'on ka· Sevil ıehrlude 200 aile evalz kalmıotır. Birçok köyler araııındakl 
naatlerlnl adım akıllı e·ıretı ve ,._ ___________ _. mftnakalAt kesllmfttlr. 

Üıüm satışları: 
sordu: ç Al K S . ıcı . . 

- Şu halde bu 'lagayytıbQ 76 S. Süleyma. 11 75 
neye hamledlyorsunoı? 38 P. Klark 11 50 

Hermınıı bu suale cevab 30 Şınlak z. hl. 14: 
vermekte mtışkllAta uğradı. 10 S. Emin 11 50 
Napol1on: 134: Bugtınka ııatıı 

- Aııabi bir buhraıı ese· 500077 Dnnkfl yekun 
rf mi? 500231 Umum " 

Dedi. lncir satışları: 
- Bayır, generalim!. ÇQnkO Ç. Alıci K. S. 

biz kendlılnl temin etmlıtlk. 10 N. A. Baydar 5 25 
O da bizim f lkr

0

lmlzl kabul ZeJlinyağı satışları: 
etmişti. Sizi behemehal glJrmek Kilo Alıcı K. S. 
arzusunda iken.. 12650 Ki. M. alıcı 41 

Zahire satışları: 

ı~.s~ Çin'de Komünistler 
!! 25 

iki Şehir Aldılar. Buraların lstirda-
11 

50 dı için Asker Gönderiliyor .. 
Pekin, 25 (Radyo) - Çin komO.nletlerlnln iki ıehri zıptettlk· 

lerl h~berl teeyyftd etmektedir. 80 şehirlerde bulunan 27 İngiliz 
ve 4 Amerlka'hıun Aklbetlerl meçhuldür. 

~· 
2
85 Pekin, 25 (Radyo) - İki tehir zapteden komünlll kuvvetle· 

rlnfn az mukavemete maruz kaldıkları ve hee bin kadar olduk· 
ları ııanılmaktıdır. İki fırka aakerlu, komOnlıtlertn elinde bulu. 

K. S. y 
46 nan anso Ozerfne yftrQmelerl emredllmletir. 

- Sonra?. 
- Generalim benim fikrim 

Ç. Clnel K.. S. K. S. Denizlerde Anlaşma 
ve arkadaılarımlD fikri eudor: 
Bellllot bir tuzağa dftşQrGl· 

mO~lftr. 

2152 Buğday 5 6 75 
15 Ton arpa 4: 25 · 4 50 

26' Arpı 4 25 4 50 
143 Soııam 21 21 

29 Yotd 3 75 3 75 

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

in gi l iz, JTraosız Ve. Amerikan Yeni 
itilaf Projesi imzalandı. 

ef ' 
geldiğini de tJAftı JjıJJ 

M Muss0 .,.o' • ditJ .ı 

M. t• 1 · ueı ,. 
ısa ır erı l" ) "ı ., 

( .a11d1° ~ti 
Roma, 25 13,,•e 1,,ıı 

MoHollnl, Macıı; ıy•o ı ocııd 
sair Macar "e 

1~1,rd• f 'I 
otomabllle batıldı b ıar• ' 1 

.. sa il 
getirilen yeni ,.o 

etmltlerdJr. • 'de 
Parıs feıl 

'fayyare ile g~ 0dıltı', 
Katiller y:ık9 9) __. ı~, 

5 (ıted1° ·rle 11' 
Parla, 2 f fe V ,o1' 

ya'dan tayyare 1 fıP el~ 
gelen ftç JepıoYo ' ıy•s•' tJ6 

b z• ' oe• ' vukoa gelen • 11 ll0 d•' 
yetlerle ve bllh'

88 
11 ıııı:• _,,oı' 

Awova badfseefle ı ı•t>•' 
Fr•oe• 

doklarından dit· ,ı~ 
tevkif edlhnle!!!- • fe J~j~ 
----~ JsPoo1 " ' 

Bu itllAf•, ı~t1r•Jı:tı uclt 
bakumetlerl de defıet c1t 

B tk.f coP / 
- Ba hususta tGphelendl~l· 

nlz blrıey mi var, yok11?. 
- Generalim, böyle hJr 

oftphem de olsa efze ıöyllyemem. 
ÇQnktl elde kat'i delfl olmayın· 
cı, bir kimseye böyle bir ca. 

1000 P. çekirdek 3 So 3 50 
5000 Ki. pamuk 42 50 42 50 
21824 " yıpak 20 50 

Londra 25 (Rady~) - Bo · 
gOo denlı konferıınsının Jogl· 
liz Franeıı Aaıerlkao yeni hl· 
JAfı imzalanmıştır. 

yettardır. il aırde ıoıe' 
kabilen Te dôrt ay evvel haber etmedikleri ıs:o0 ıı:ıll ,~ 
verilecektir. ları ezırni Jı: -' ~ 

rftm ienıdı doğru olmaz. 
Bıkkınız var!. 

- Şonu Var 

Bug6n aobe kltıbetlne not 
ettirilen ve benaz vlzlta&ı ya· 
pılmamıt olun p mok satışları. 
250 B. pamuk 42 42 50 

32 H. u 42 öO 42 60 

Bu itll4f ıunlardan mtırek· 
keptlr: 

l - lnıaatı bıhrlye mftte• 

2 - Bettı harp eeffnclerl kalacaktır. ,,dlıece ,,~'/ 
için tonaj 35,000 tondur. Yeniden ıoe• ol•c'~{,ıl' 

3 - Azami top çapları 400 lılar 8,000 100 ooa•o 
milimetreden 356 milimetreye bahirler 2000 l 

lndlrllmtıtlr. mıyecakur. 
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DENiZ KRALLARI 
Yazan: Gök bayrak mOelllft L~on KahOo 

8 -
- Jarl Haueyn, dedim. Bizi 

dnet ettlklerl bu yer, ne eana, 
ne de bana 14ylk bir yer de· 
ğlldlr. Sen boraya olurıcak 

m11tn?. Ben olurmıyacağım! 

Baateyn: 
- Ayakta duralım. Ve biraz 

aabırh ol! Dedi. Vakit gelince, 
hakkım olan yeri göıtereceğlm 
ve alacağım!. 

- Hiç merak etme. Yerini 
almak buıoıunda ben de 1anı 

yardım edeceAlm! 

Dnetlller eneli eQln1n ve 
ıGk6net içinde yldller, ıonra, 

)'Haf ıeılerle mmldaudılar ve 
konuımaler baıladı; daha eoora 
ıt1ler daha yGkuldt, kadehler 
do1tlar araııoda ıokuılurulmığa 
baıladı; 

l)netlllerln blrblrlerlte gö 

rGımelerlnln ıarab kadehlerini 
tokoıturmalaunın epeyce hara 
retlendlğl bir aırada, ıllkut edil· 
meal için maıa Gıerlne 'tordu, 
ve mllnıdi iki defa: 

- Suıanuı, dinleyiniz kral 
ıöı ıöyllyecektlr! 

J>lye bağırdı. 

Kral kanetll bir tel ile: 

- I.rl'lar, kahramanlar, hGr 
adamlar ılıe, kral Harald'ın 
oAlu larl Godfrld'I takdim için 
aôıe baılayorum. Buraya, top· 
rakluım dahlllne, ıhoal adam· 
larının lçtlr.1111nda h11ır bulun· 
mak için gelml,ılr: Kral Loterc 
14bl bulunan Sakaland'dan ge 
llyor. Slalnle, kendlılol ve içi· 
Dlade birçoğunuzu a14kıdar eden 
bir mee'elHen babıetmek lete 
mektedlr. 

Dedi. 

Dnetlllerden en bıılıcaları: 
- Söyleıln... hrl Godfrld 

eOylcılnl 

Diye bıykardılır. 

Slgtrlg'ln de susanlar ar1&ında 
oldu~uno fark ellfm. Kr•l ye· 
rlne oturdu, Ye bu defa God· 

frld kalktı; bir baı bareketlle 
nıun ıaçla11nı arkayı ıllı, baaır 
bulunanlara ıert ve ceıor bir 
bakııla bıkll. Kararını veımlı 
bir ıdım hıllnl göıterlyordo; 
ıöse bıılıdıtı saman herkeı 
ıu11u, dıhı iyi duymak için 
bıuı boyunlarını uzattılar. 

God&ld: 

- larl'l1r, kahramanlar, ıer. 
be11 ve bar •damlar! De:dl. 
lı'ranklarlı, Sıkıon'lır tarafın · 
dan tecnlıe uğrayın hukuku 
mun lıtlrdıdı ve ılıln yardnıu . 
nııı temin için ılaln yardımınııı 
temin için ılıden f lklr danıı 
ma~ı geldim. Vılland (Vıller 
mnmleketl) de benimle beraber 
balanın ılılerden birçoğu pek 

lylblllrler ki barıJardı kendi· 

•ine yapmıı olduğum blımetlere 
kırııhk olmak llzere Franklar.o 
krrh Şarl'ln Vıllınd'dı Sen 
nebrJ •ıhlllerlnde bana bir ıa 
~un •raaı bıhıetmlıtlr. Gene 

0 •rkıdıılar, Saklon'ların krala 
Loıerln de Ren kıyılarında bana 
bir kııım ar11I verdiğini de 
bilirler. 

Yirmi lıd1r Vlklng (K.orHn) 
ellertal kaldırarak: 

- Blllyoruı; blllyoruı! 
Diye bağ1rdılu. 
- Simdi; Saklon'ların krah 

bana verdiği bu anzl dahlllad~ 
hnlaaıa halkı bana vermekten 
IDeaetmekte ve bana bllA kayda 
tart verdlAI bu ır11I için bir 
tıluın tek Uf lerde balunmıkt1 • 
cLr. Fı.akların knb, Sabon. 

.... knielldıa dahi beter ha· 

reket eımektedlr. Bana verdiği 

ve arhk Juındleloe ald clmıyın 
araziyi, ılmdl papazların ellne 
vermek. istiyor. Papazlar, benim 

topraklarım Ozerlnde evler, o•· 
ıolar tnıa elliler ve ar11lmi 
bana iade etmemektedirler. Ben, 
cenub memleketlerinde bo ara· 

zlyl elde edince, Noneç'tekl 
tobraklaramdan vazgeçmlıtlm; 

ve babam Harald bunları ben· 

den bııkalarına vermlvtlr. Pa· 

p11dan hiçbir ıey IBlemeğe hık· 

kam yok.tar ve ıu,mlyeceğlm. 
Meıru mlraeımdıo, kıhrımıo

larımın ve doıılarımın llaerlnde 
yaşadıkları bazı araziden başka 

blrıey alıkoymuş değlllm . 

Şimdi lul'lar, kahramanlar, 
hor adamlar, Noneç'U, Slee'U, 
Yotlaad'la Skomov'lu ve leveçll 
olan ılalerden Ye Yotlınd krah 
Erik · Ki bQyllk bıbao Hem
mlng mezarhkların bllyük im 
paraıoru Ş1rl ile muahede ık· 

detmloılr · ve hudutları Frank· 
far ve ıakıonlarla blrleılk olan 
eenden, elmal adamları ııe on· 

Jar ara11Dda muına11ıdık yapı· 

bilecek olan ıen Erlk'tcn isti 
yorum ki ya hukukuma riayet 
edllılo, ya da bu haklarım ku•· 
vetle latlrdıd oluueun!.. 

Jı,J Godfrld daha eOzOoe 

duam ederken nutku dlollyen 
balkın açıldıAını ve Qç kitinin 
hılka içine glrmeılnden eoora 
tekrı toplandığını farkelllm. Bu 
adamlar etrafı mQtereddld bir 

hılle gOz gezdirdiler, ikisi ol 
dukları yerde kaldı, QçQncQsft 

Hlmklrane bir yarGyilıle Uer· 
ledl Ye kral ile Iul' an 

karıııaoda durdu. Bu adaoı 
hAIA gOzllmlla Onllndedir. 

Uıon boylu, ç'nesl u do 
daldarının aıta lraşlr, yaza 

uyıf, kuru ve eolgun bir lhtl 

yardı, uzun mor renkde bir 

elhlee, bonon Oıerlue de kısa 
bir mHto giymiş, kollarını gö~· 
ea llzerlude çıpraet tutuyordu. 
Durduğu dk.it kral kalkh • 
larl'de mua Gaedne olddetll 
bir yumruk vurdu. 

Baıteyn beni dlrıeğl ile 
darutı Ye ıerl bir surette : 

- Förıe'll bık, lıte bir bıı 
pap11 ve iki papH. Valı'nın 

fab tıbıkkok ediyor! Dedi. 

Baı papaz, başını kaldırma· 
dan, gözleri yerde, kollara gök· 

eQnde çıprııt olduğu hRlde, gll· 
zel bir Danimarka dlllle ve 

açık bir ifade ile eöıe ba1l11dı; 
berkeı bu ıöılerl dikkatle din· 
lemrğe baoladı. 

- Ben, Allahnı ve ~Oklerln 
Acla blametkAr• Anıgalr bu mec· 
llıln huzuruna hrl Godfrld'dea 

duacı olarak çıkıyorum. Sahibi 
olduğa ar11t, imparator Şarl 
tarrfından Allıh r11191 için 
fakirlere, mlraetın mahrum 

olanlara ve ökeGzle:e "eril· 
mittir; ve ben borada OD· 

ların murahhaaı ve muharibi · 
ylm!. 

Dedi. Godfrld hiddetinden 
kıpkırmızı olduğu halde ayığı 
kalktı; fakat bir ıöz ıöyleme· 
d,.n gök gllrler gibi bir ıes: 

- Göklerde oturduğunu ıOy· 
ledlAln bir krala hlımetklrım 
diyen ten Anıgara için ben 
Rıngar Lodbrok'on oğlu de· 
mlrııbllll Blôrn diyorum ki 
yalan ıôylGyor1un Dedi. 

Da mGthlo tahkire, bıt pa. 
p11ın 111akabll tahkir veya bir 
darbe ile makıbele edecegtnl 

tiııdeki isyanı Bastırdılar 
__ ,....,...,,...---,.,.,....""='--~~--..~~~-

l tal yanların Tayyarelerle Asilere At• 
tıkları Mitralyözler Ve Mühimmft• 

tın Hepsi Habeş'lere Geçti, 

Kongre intibalarından 

Londra, 25 (A..A) - İtalyan 
ııyyarelerlaln tlddetll faaliyeti 
fatlaoı edlltr1e cephelerde her 

ıaraf da biç bir ~bemmlyetll 
h1rekette bulonmımıttır. Tıh-
mlnlere göre, ltalyan'lar reni 

Muğla' da Çocuk Esirgeme Kurumu hır nerıe1ı, ıçın h11ırlınmakta, 
• Baht.ıler de bulundukları mn. 

nun Yıllık Kongresi Toplandı. ktıerı •abkJm eımtte eaı.ım•" · 
- - - - ---- tadırlar. 

Mnlla, (Hoauef) - Geçen por Qzerlnde çoL fıydılı mQ Adlı Ababa'da ıöylendl~lne 
P"fembe gııoo şehrimizde 11 zakereler olmoıtur. göre, Goccım Yll4yetindekl ka 

çocuk esirgeme kurumu kon· Rıpordao anlıııldığını göre bUelerln thtll411 baetırılmııtır. 

greıl toplanmııtır. Koogreye 1935 btıdçe!lnde gelir olarak Buna mukabil İtalyan tayyare. 

eski yöaeılm kurul, Fethiye, 1333 lira 50 kurut, mHraf terinin de Plramorkoa elmılln · 
Köyct'ğlz, Marmaris, Mllı\s, Bod olarak ra 256 Ura l O kuroı deki ihtllAlcllerl iııe rtmek 

rom ve Ula delgelerl lılirak vardır. Yeni yıl btıdçıel l 798 teşebbllailnde bulanmaları lhtl. 

1 1 K lira olarak onaylınmı11ır. Ge· ı.aıtn de•am etılblne bir delll 
eım ıt r. ongrc öğleden sonra 11 .. " 

ea.t ı 5 rek gelirin artmasından, gerek teıkll etmektedir. 
te Balkevl ealonunda d 

çok iyi çılıtmaaındao olayı Royter ajınıının Adlı Abıbı 
açılmıı, başkanlığa Hılkevl kurum baıkaoı tekltltr direk· 
bsekanı C. Aker, kAtlplfğe ôğ · l" " H B darı koogrrce te aytarıoıo teyld ettl~lne göre, 

vru · ıy · İtalyan tayyareleri lhtllAlcllerd 
retmen Esat eeçllmt,ılr. Gorn kL" dil ı k 1 ııı r 1 

ıe •ur e meı ırar •v 1 1 · paraıutlır vaeıtaılyle ' mitral· 
t1Uecek lelerden önce eski yo. 
netimin raporu okonmue, bir 
yıllık be11pl1r blldlrtlmle, ra 

mıetır. Bunlardan ıonrı yeni yöz bir çok tGfek ve tabıoca 
kurul ıeçllmtı, eıkt kurul llye · atmıılard1r. İtalyan tayyarele· 
lerl lpb edllmlıtlr. rlnln lhtllllcl Hndıkları bu 

------------=================~~~~-

Aydın Heyeti Gitti 
~--~~~-, .. ~~~~~~-

Aydın Halkevi üyeleri Köylülerle 
Beraber Avlandılar, Konuştular. 

kunetler hıklkallı Hıbeı ıı. 

ktııi kunetlerl idi. Ve paraıutla 
atılan ıtl4b ve malzemeden 
bunlar lıtllacle etmlt bulunu. 

yordu. 
• Clbutl 25 (Radyo) Üç 
Habeı dnlyakın (kumandan) 

tevkif edilerek zlaclrlbend ola· 

rak Adl11 Ababa'ya gctlrlldlkleıl 

haber ılınmııtır. Bunların cftr · 

Bergama 
&.._~P'71'. ~~~~ ve Kublay. 

Dedeköylüler lıalkevlileri ile bir arada milli oyu11larda .. 

Umurlu · Aydın (Bueuıi) - Aydın - 25 3-936 da Kara · 
Aydın Halkevl yönetim korolu kuyu'dı yapılacak Antalya de· 
Gyelerlnden ôğreımeD Hohlıl mlryolunun açılma tôrenlle b 
Akeu Doğan tarafındın dQn partı'da yapılacak !aparlı do· 
kamunumuzda lnkıllp u ietlk· nğının açılma törenine Aydın 
Hl mnzula konferaoılar ve- dan Ubayımız Ôzdemlr Salim 
rllmlı, bu konferansları balkı · Gaodıy'ın bıokaolığında parti 

bııkanı Ethem Nuri Ôzden, 
mız yQluek 11~1 ile kırıılımıı urbıy Nıfız .K.1rıbudık, Bal· 
ve çok heyecan duymuıtor. knl bıthDI Neı'et Akkor, 

Koçarlı - Partlmlıln tertip ilgenel kurulundan Ahmed 
elliği inkılap ve lıtlklAl konu· Emin Arkaya ve b•t mClhendle 
larındakl koaferanılar, kamu· Feridun lıtlrik ettiler. 
nomoıda bugcın Aydın Bal· Aydın_ Aydın svcılar cemi· 
kevl yönetim korulonclaa öğ yetinden 60 avcı evvelki gOn 

retmen Avni Deniz tarafından köycGler ıubeıl başkanı ve ıo · 
verllmlıtlr. Kooferaneı bllıftn be Oyelerloln de letlraklle Ko· 
Koçarlı 'lar ve kamaaomaza çarlı kamunun• b•ğlı Dede kö 
bağh birçok köylCller derin bir yflae gittiler. Avcaların bu ge 
allka ile dlnledller. ılslne Halkevl banıloıu da iı-

Aydıo - llgenel korulumuı tlrAk ettf. Dan Koçarlı n De 
dtın asbaşkan Eth'm Nuri Ôz de köyl6 40 avcının da tıtlra · 
demlr'ln bııkanlığıodı toplana· kile yapılan ıilrekte 4 domuz 

L L mıze öldürQldtı; ra .. aurula gelen yirmiden faz 
la nrakı !konuıtu ve komlı Köyctılllk ıobeıl llyelerl de 

köyde incelemeler ve köylll ile 
yonlara bınle elli. ı 

konutmalar yaptı. Ulusa oyun· 

Hndım; fakat ıakln ve glir.lerl 

yerde olduğu halde durdu. 
Sodfr ld de krala dön da ye 
ayni tlddetll eda ile: 

- Kral Erik, bu adım ya· 
lan eöylOyor, kalacı da yoktur! 
Diye baRardı: 

Sonra halba dl'ndO: 

- İçinizde kıhç 1ahlbi bir 
lneın var mıdır ki bu adamın 
yılan ılJyledlglne ı 1rır et1lnl 
Dedi .. 

lır oynandı ve gtıreıler yıpJld,. 
Baıtı Koçarla kamunbayı ol· 

mak ftsere Koçarlı ve Dede 

köy pırıl lcorullın ve bılkı 
bcıyak Ugl ve mlııflrpenerllk 

gôHerdller. 
Maçlar: 

Llk mıçluı ıGrGyor. Dan 
de Karapınar • Çine ve Nazilli 
Söke takımları karıılaıhlar. 
Birinci maçı Kırap1nar 2 • O 
ikinci maçı N11llll 1 O peaıl· 

tadan kıuadı. 

Bergam•, ( Ouıuıt) - Pazar 
teıi akıamı Berkama'dı Kublly 

geceel yapılmııtır. Hılkevl •• 
loounu kalıbılık bir halk kit· 

leıl doldormuıtur. KublAyıa 
devrim için ıçtığı durum bG 

yak heyecanlı ınlataldı, etrar· 

ketlerin caniyane hareketleri 

nefretle anıldı. 

Pazar gGnCl Ber~ama'dan 
Menemea'dekl törene 22 klelllk 

bir heyet gltmlotl. Bu mGnn· 
ver ıGmre Kublly Abldeal kar· 
1111nda ıldıgı derin heyecanın 

akınt111aa kıpılırık bu ıGrealn 
yOklek kudretini gGttere bilmek 
için dogru lımlr'e geçmlıler ve 
Ulu Ôader Atıtllrk'On heykeli 
önGnde beyeeınh bir hitabe ile 

yeniden ındlçmlılerdlr. 

Coıkun tnıbllrat içinde gl· 

den bu genç zQmre, Şııbltllk'ıe 

durmuşlar ve: 
(Hedef lalı Akdealı!.) 

Vahyi kar1111nda Akdenlı'e 
akın eden kahramanların Abl 
deıl OaGnde de tehhlerl ıellm 

lımıılırdır. 

8eyet; ııbıha ••11• Berga· 
ma'ya dönmClf, heyecanı Ber· 

gama'hlara da ıeılamııhr. 
llalkevi kolları: 

Maddeıl bhea iki yıllık kol· 

lırın ıeçlml yeniden yapılmıe, 

Balkevlerlnla dokuz kolu ha 
yeni eeçlnıde tımımlınmııtar. 

Bılkevl, gittikçe bıııoı artıran 

ve varlık yıratan ııcak bir JDVI 

olmaktadır. / 

Danzing muahedesi 
Londra, 25 (A.A) - Denin 

muahedeılola laglltere, Framı 
ve Bhleılk Amerika tarafından 
lmzaıı merasimi bu ak11m ıaat 

16 da Salat Ceymlı •nyıada 

yıpılacıktır. 

mtı, Gocam llyıuının relıl Jh~ 
GefUH ile wQoaeebeJlerl QI· 
masıdır. 

Adlı Ababr'dın erilen dl· 
ğer bir habere göre Jta!yro'laı 
tayyarelerle Gocım hyanın• 
mflralylıı ve 11lre vermektedir· 

ler. Roma mehaf 111 bu haberi 

t•kzlb rtmektedlr. 

( Zabıta 1 
Parka Bırakılan 

.Çdcuk 

Bırakan tutuldu, tah· 
kikat yapıhyor. 

Dlln •aat on birde Bıbrlba· 
hı parkına 40 gllolGk Alt Do· 

1... adla bir çocuğu bırakın 
Mehmed kııı 1 O yaılarıada 
Fatma kaçarken ıutulmuetur. 

Tahkikata göre çocuk Fıtmının 
kardeıldir. Uabı11 Mehmed bir 
ay evvel ölmllt ve hu Jbden 
ktmıeılz kalmıılardır. Çocuıaa 
ana11nın adı Ayıe oldolu teıblt 
edUmlo ye Faımıyı; çocuğa 

parkta bırakmak için tepik 

ettiği ınlaıılmııtır. Adliyece 

tahkikata bıelanmııtır. 

Siltilı ttJşmıak: 

Kf'çecller caddealode Qae'la 

de ellAb tlşıyao HlhP-yia Olta 

İbrahim tutulmuııor, 

SiAara çalmış: 
B•lcılar cadduiade 

Namın oAlıı Arif 'in 80 tıae 

ıltar• paketini çalın ubıhh· 
lardan Ahmed oAlu Veli kaçar 
ken yıkalınmııtar. 

Satarken rutuldu: 
Karııyıka'd• Mur,.dlye oad 

desinde otarın Ahmed otla 
Ali; Fransız klllıeıioden bir 

hıla çalmıı Ye çarııda ıatırba 

tutulmuetnr. 

Kadın Dövülür mü? 
Karııyıklda Sogukkay.U 

GGuıde 10kagında otaıaa Ete• 
oğlu Bekir; bir it meı'elellade• 
lematl kar111 Bllml1e'yl dövdl 

ğladea yıkalınmıthr. 

Nara atmak 
Eırefpaıada Yuıufdede ead· 

deılnde urboe olarak caddde 

Gserlnde nıra atan Said oAlu 
Hamid, kendisini menetmek 

lıtlyen pollıe de hakaretle ba· 

lunduğoadın bıkkındı tahkiki· 

ta bıtlınmııtar. 

Aposıol tutuldu : 
• 2007 uyıh kanuna aytırı 

olarak Aluacak'ıa klçClk 18• 

nallı görGlea Cf Hnl o~ln Apoı· 
tol yakalıamıe ve hakkında 
tahkikata bıılanmııtır. 

Umumhanede bir vak'a 
.K.emer'd'9 Sllrmell ıokatında 

1arboı olduAu bılde umumi 
kadınlardan Ahmed kısı Bay· 

rlye'yl döven lımıll o~lu Meb· 

med tutolmuıtar. 

Kilim lıırsı:lıgı: 

Karııyaka'd11 kortuluı ıoka 
tındı oturan Ferid oAlu KeD•· 
aın Hinden 8 llr1 deıertade 
bir kilim çalın Emlae total· 

muıtor. 

Hırsır:lık: 

Karııyaka'da Zafer 10kıtıad• 
Ahmed oAlo 15 yaıluıada Ali, 
rynl eokakta Clvaal'ala evine 

gtrmlı ve bua et1• ,,al1rkıa , ........... . 
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ltalya, Habeş 
Sulh Müzake e· 
feri Ne Halde? ····---- Barıarafı 1 ilı r:i salıifede -
Bııbeoletanda yaptığı ıahrlbat· 

1 n şlk4yet eımfotlr. M. Afa· 
daryag bu işler için bir kon· 
lernns ıeklJf etınlotlr. 

M. Grandi, Bebe§, İtalya ve 
ım Oçler komitesi morahhaelsrı 

ile mftzakere teklif ini redeımlı 
ıve ftalya'mn Babeşlerle ayni 
bukok,ve mevkide müza ereyl 
hiç bir v kit kabul etml yece· 
ğlnt bildirmiştir. 

Bundan eoora, 13 Jer komi· 
te inin Roma'da toplanması dft· 
enonlmOştOr· Fakat buna da 
lmkı\11 görQlmemektedlr. 

Bazı haberlere göre, Roma'da 
ve Adle Abıba'da hOkftm sOren 
haleti ruhiye snlh cereyıomı 

kuvvetlendirecek vekilde değil
dir. 

Bu vaziyet üzerine M. Ma· 
deryagı, nihayet on gftn içinde 
raporunu verecek mevkide hu· 
lonmaktıdır. Paskalyadan evvel 
raporunu sosyete eekreıerllğlne 
vermlo olacaktır. 

1 Okurların Dilekleri t 
Bir köy muhtarı 
Kemalpaşa azasının Aşağı 

Kızılcalı köyO halkı namına 

eski muhtar İbrahim oğlu Koca 

Bfteeyln, 111 zade Cemal, eski 
muhtarlardan Mehmed oğlu 

Ktımll, Mahmud oğlu Ahmed, 
Bal•z BalH oğlu Sadık imzala· 
rlle bir mektup aldık. 

Bu mektup, köyltllerden bazı 
eahıeların, ~mdlkl muhtar Mo 
hlddln aleyhine oydurma n 

dedi koı:luya mQelenld baza şl · 

kAyetlerl Ozerfoe ya21lmışur. 

Mektuba lmzı edr.n okurlarımız 

diyorlar ki: 

- Bfı onun çalışmıeındın 

memnun ve ona mftteşekldrla. 

Onun iş baeındı kalmaeını le· 
tlyoroz. ÇonkQ köyümftzOn bir· 
çok işlerini baeardı. Mehmed 
dağı aoyonu fenni borular için· 
de köyümüze akıttı, halkm eıh· 

batini kurtardı. Şimdi köy içi 

eebekeel de yapılıyor. BftyOk 
şoseden köye kadar olan eski 

dar patikayı eoee hallue getir· 
mlştlr. Buradan şimdi her va· 
sıta lelemektedlr. Kôylün6n 
bandın letlfadesl çoktur. Köy 
içinde iki tuvalet mıhılll yap· 
tırmıetar, zirai aeAylel tam bir 
surette tesis etmiştir. HaenQ 

niyeti, çalışması ve doğrnluğo 

hepimizce malumdur; Onu ren 
elde etmemelidir. 

Zavallı çamlar 
Bir arllmlz Böylfiyor: 
Trlyende ve Mersinli kahvesi 

namlle anılan yerdeki çam or· 

Fransa Alman Konsey, icabında 
Tekliflerini Pe.. Cenevre' de 
şioen Reddediyor Toplanacaktır. ...... 

- Başıarcifı l ci sayfada -
"'lçlsl M. Gorbln M. Eden'l 
ılypret t'derek Lokarııo anlıı · 

m!!Bıpıg neırl tınmı ve bu 
aolı~ma haklunda M. Ede'nln 
yapığı tesiri M, FIAnden nA· 
mına protesto etmletlr. 

Parlı, 25 (Radyo) - Havıı 

•janeı bildiriyor: Lokarno dev· 
letlerl teklif lolo Alman yaca 
rededllmeei, Franaa'dı hayret 
uyındırmamı,tır. ÇQnkl Frao11, 

ba ıekliflerln hey'etl omoml· 
yesl ile ya kabul veya rededlt· 
meelol bir çok defalar ıçıkça 

anlıtmıftı. Ancak mOzakerat 

akim kalaa bile, Lokaroocolar 
aodlıoma hllkmftne binaen er· 
klr.ıı harbiyeleri arasında temH 
başlayacak ve İngiltere, 1talyı, 

Frınea, Helçlka erki.na harbi· 
yeler( huırhkta bolooacaklardar. 
Teklifler kabul edile" de bn 
temae denm edecektir. 

İyi haber alan mıb(ellere 
göre, halihazırda meıele, ln~ll· 

tere'nln kat'i bir dorum almak 

için Bltler'ln 31 Marttı yıpa· 

cağı teklif lerl bekleyip bekle · 
mlyeceğlnl bilmektir. 

DJ~er taraf tan ltalya mft · 

meeel\l Grandl'nln imzaladığı 
Lokarno ltllıUını taevlb edfp 
etmediğini henüz bildirmemiştir. 

Binaenaleyh resmi çneoler, 
Alman cevabının areıolueal ne· 

tlcelerloln blllnmeılnln lmkAn· 
ııız olduğunu ıöylemektedlrler. 

" Tın gazetesi, Uluslar 1011. 

yetesl faaliyeti tadil etmiş n 
U 14a belindedir ,, demektedir, 

Masrat karşısında 

vergi azlığının azameti 
Londr1, 25 (Radyo) - Mıli 

senenin bitmesine bir haf ta 
kalı 728,271,283 liralık nrgl 
bieılıtı olmuı, 36 milyon 769 
hin lira maeraf yıpılmıeıır. 

Yasak 
Tokyo, 2S (Radyo) - Btı · 

k6met, örf! idarenin devamı 

dolıyıelle bir mayısta tezıhOrat 

yapalmaemı yıeak etmiştir. 
-~-~~----~-----
mın ları, geçen yıl Tırtıl deni· 
len haşerenin letll4eını uıra· 

mışh. Alakadarlar, ge9 nklt 
bn tırtalların bir kısmını top · 
lathlar. Fakat eeaılı bir IJekllde 
tıthlrnt yapılamadı . Bu eene, 

f ee daha erken haşlınmHı JA. 
zımgelfyorda. Fekıt maalesef 
hu yapılmamıştır ve şimdi bu· 
radıkt genç, tase çam f ldın · 

ları tartıllarlı bo~olmnştor. BI· 
raz pekmez ve biraz dı aeld fi · 
nlk, toprağımııın ha dağ ııer· 

moyeslnl, bu gQ2elllğlnl korla· 
rablltrdt. Yazık: değil ml? 

TYA 

-...• 
- Baıı birinci $ahifede 

Fon Rlbeotrop'oo verdiği 

beyınıt büyflk bir hayretle 
kartılsnmııt1r. Mtııakerelerln 
Alman lntlhabatandın ıonraya 

bırakılmHl teklif 1 mAnllı gö· 
rOlmektedlr. 

Londra, 25 (A.A)-Mtlletler 
cemiyeti koneeyl Lokarno dev· 
letlerl tek lif lert hakkındı mQ 
zakere cereyan etmekte olduğu 

ta 11radı konıeylo bizzat mO 
dahale etmesini doğra olma· 
dığını karar vererek Lokarno 
devletlerini bu mftzakerelerln 
tt;ırakklyatandın kendfılol haber· 

dar etmeğ~ davet etmiştir. Kon· 
sey, Vaziyet yeniden bir Jçtl · 
mıı icap ettirdiği zaman derhal 

toplanmak kararıoı da vetmletlr. 

Londr1, 25 (A.A)- Koneey 
yeniden davet edlldlğl v.kıt 

Cenevre'de toplanacaktır. Mft· 
zakerelerio ozon ıtlrmeıl lhtl· 
malt kareısında kooeeyl içtima 
hıllnJe Londra'dı tutmak doğru 
olmadığı netlceılne varılmıetır. 

Murahhaslar memleketlerine hı· 
reket etmektedirler. 

Londra 25 (Radyo) - Hı· 

vas Ajaneı bUdlrlyor: 

Milletler cemiyeti konseyinin 
mOzakeratı taliki Ozerfne, leçl 
partlel beyaz kltabm ve Lo· 
karno mee'eleelnln nam lama· 
raeındı derhal mQzakereslnl 
lıtemektedtr. Milletler cemiyeti 
ile meegul olmıyacağındao Lort 

Eden'lo perşembe gftnft topla · 
nacak olan kamarada izahat 
nrebllmeslne hiçbir mani yok 
tor. Kabine bugan toplanarak 
ığlebl ihtimal perşembe gflnd 

kao;ıarıda iz.hat nrmeel için 
Eden'e tıllmıt verecektir. 
' Londra 25 (Radyo) - in. 

glllz kabinesi hıftılık lçtio;ıaını 

M. Bıld•ln'ln rlyıııetlode yap· 
mıetır. 

Bu içtimada milli mftdafaa 
irtibat vekili M. Tomaıı leıe de 
hazır bulonmoetur. 

Kabine, yarın avam kama· 
raıındı gerek beyu kitap ve 
gerek Almınya'nın cevabı dıe· 
rlne mGnakaıHyı karar ver· 
mletlr. 

Y onan istiklal 
Bayramı. 

Atfnı, 25 (Radyo) - Yanın 

lııtlk14ll senet devrlyeıl bagGn 
haytık te:nhtıratlı yıpılmıetır. 

Kral n ıly11et ricali ve ıe· 

f lrler yıpılan Ayini ruhanide 
h11ır bulunmuşlardır. 

Dondan sonra askeri reııml 

geçit yıp'llmıetır. Gece Atlna 
ve Pire tenvir edllecektlr. 

bahistir. 

Marebbly~. Kıtyanın gazel 
Hçlar&nı okeadı : 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

- Sö1leylnlz:. Sizin hayatı 
nız htrkeeten ziyade benim 
için m6blmdlr, kıymetlidir! 

Dedi. 

-28-
Bu huyların tehlikeli olabl· 

:;leceğlnt; de biliyordu. Katya, 
bOyük payltohtaaın hayat gir· 
dapları önOne çok genç olarak 
dOemOe bolunoyordo 

İmparatorun K tya'daJJ çok 
hoşlandığı, mOrebbiye lc;ln de 
meçhul değlldl. BütOn Petree· 
borg genç kızın muvaffakıyet 

ferinden bahsetmekte idi. 

Bunlar, imparatoru, menaf 11 
bftkumeı ve ealr ananevi bsğ 
lar doleyıslle cidden mfieknl 

mı:vkle sokmnetu. 

• • • 
Kıtya, şah ve t1blt bir va 

zlyetle kollerıns ııabık müreb 
bl yeslnlo boynuna dolayarak : 

Kaçak ve eevgtll kadı 

oım, geç kaldım. 
Katyı, kOçilk Kıtyıcı· 

ğım .. Sfzl görmek benim için 
ne eoıdet.. Fakat ne kadar 
sarermaeemız? Bını eöyllyecek 
mOhlm ~eylerlnlz olsa gerek. 
Hele otoronuı! 

Çok mahtm, çok mftblm. 
Daha doğrusu bayatını mevzuu 

Ben de burayı ancık bo· 
non l(ID geldim Sizden eakla· 
mığa ltlzom yok, ben Çarı ıe· 
vlyorom, o dı beni ee•lyor. 

Katyı, bu eöılerl böyle mıh 
euı eöylemlş idi, fakat bu çok 
mühim hıberln mürebbiyenin 
yftzOnde ne bir hayret, ne de 
dehşet eserleri husule getirme· 
dlğlol eördül Mıdmazel Trepö: 

- KOçük Katyacığım. Size 
ve ailenize bu kadar himaye 

kAr dıvraoau büyük bir zata 
ıevmek kadar tabii blreey ola· 
ma:ı! Esaeeo htıktımdua mu· 

hıbbeı oart değil midir? Dedi. 

Necdet Remzi 
Kon8eri. 

Ankara - Pazar gOnft Mo 
zlk Öğretmen okulonon konser 

ıaloııo için eıelı 1an'at gOnle · 
rlnden biri oldu: Değerli artlı · 

tlmlı Necdet Remzi yıllardan· 
beri hayraDI hulando~umoı ince 
çıheının belki de en gftzel ve· 
rlml ol dinletti. 

Baıka zamanlar onu beğe · 

nenler arasında beğeomller de 
çıkardı f'ıkat pızır günkO 
çılıeında öyle bir felek vard• 

ki bu hal her gönlft kapta ve 
her meılektaeı kazındı. Çılııı, 

Tnrk muelklctllnln bugftokft 
ıevlye durumunun da manalı 

bir ıembold oldu (Bele ıo 

eıralarda!) 

Necdet'teo, orkestra eşliği ile 
Bethoven'fn biricik keman kon · 
ıertosono dinledik. Keman ede· 

blyallnın ftç beı en çetin vazı · 

larındın biri. Beetboven'fn 1806 
da · yani otuz altı yııında iken · 
y11dığı bu eserde, kendine göre 
bir duyueoo (vlrtftôluk incelikleri 

kadar) yeri var:(Re majör, Op. 61). 
Bu yazdeodlr ki, anlayı,lı ha· 
ear1lmıe olması için çalının yalnız 
kıh kırk yaran tl.lzllkte bir 
vfrtftoz olmHı yetmez; moıl· 

klclllk bılumındın olgunlaş 

mıe bir görl11Je de ihtiyacı var· 
dır. Bele Beıhoven'de bu bih 

bftttln böyledir. Onu bütOn 
varlığa ve çığırı ile hazmetme 
mi, olanlar konstrlerlnl . ele 
alamazlar. Necdet ho cesareti 
göeterdl, çOnkCl bee yaşıodanber 
meelf'ğlnln çileleri içinde } o . 

varlanmıe, ya"ı geuçlfakat meı · 

lek bllglsl ihtiyar olan bfr ar· 
tlsılr. Nitekim bono bouın 

coşkonloğo ile gösterdi. Mes· 
lekdaelarınıo takdir alkışları 

dakikalarca ıftrdd. Unotmıya· 

lım ki Necdet bu eıerlnl belli 
yerlerinde iki de çetinliği ile 
ftolCl kıdans çalmıştır. 

Çalışının en • bııtı intiba 
oyındırıcıhk kudretinde dikkati 
çekelim: 

Eeerl o kadar derinden cın · 
lındırdı ki bundan h4eıl o•an 
"Umumi intiba,, anhyınların 

hiçbir zıman zihninden elllo · 

mlyecektlr. O kadar sade ve o 

kadar duygulu ve cana yakın 

bir çahş. Keman Qzerlnde çile 
çekmle olanlar icabında vlbra· 
toıaz çalmanın ne kadar çetin 
bir lı oldoRonu blllrler : 

Çtınka vlberto ıyıblerı ko· 
layhklı örten bir acemilik 
maekeıldlr, bu çok defa böyle· 
dlr. İete, Necdet, seslerloln 
kaydırm11ız temizliğine olen 
gtlvenl yOzftnden o kadar dtız 

çalıyor, vlbratoyn o kadar yerin · 
de ve az kollanıyor ki boodın do 

ğan ve roya gtbl akıp giden 
mananın ttırılnl karıısındı doy· 

• 
- Fakat, kftçQk kadrn, biz 

birbirimizi elzln blldJğlnlz gibi 
değil, ı,k ile ihtirasla seviyoruz. 

- Ktıçftk Katya? Bunlar 
nasıl eöıler? Bıı f titri kafanıza 
kim ıoktu? Sevlımek gene ta 
bit bir hakllr. Bo bososta mtl· 
ıaadeye lhtlyıç yoklar. 

- Fakat, sevdiğim adam 
bir imparatordur; ayni zamanda 
evlidir! 

- Katya'oın bir fenalık yı · 
pacağıoı ihtimal vermem. SIFt 
hnparıtoru eevlyoreonoz, o da 
elzl seviyor. 1ote ikiniz için 
ıhlAkt eallbet gösterilecek bir 
fınat .. 

Maamaf lb, eeklden olıluğo 
gibi gözlerinizin lçtne bakayım. 
Aııl ne demek letlyoreunuz? 

- Ne söyllyeceğlm.. İete 
b~pslol eöyllyorum. 

Ve Kıt111 Çarın Pr.trbofa 

Yarı • Siyasal 

Yapıcı Kema izm 
-

Osmanlı lmparatoduğu ile 
Kemallet Tarklyenln kartılış· 

tmlm1&1 ve bu iki politik var· 
hk ara!nodakl kaltftrel, sosyal, 
flnıneal ve ekonomik farklar 
Ozerlnde durarak birincinin 

aleyhine ve ikincinin lehine hü· 
kOmler çıkarılma11 1 bizde bir 
kıç entellekttıel neellnl besll · 
yecek kadar zengin bir iştir. 

Burada, başbakanımızı yeni 
baıarıları mlllete ı:ıunmak Ozertı 
yola çıkaran vesileye, eAyle 
bir bakımdan dokunalım: 

Yeni demlryolo parçalarının 

imparatorluk zamanında yapıl· 

malarına lmUn varmı ldl? Bo 

parçaların ekonomik n poll· 
tik neıt lırı ne olıblltr ki, 
bnnl1tı lmparatorloğnn yapı · 

mamaeına mukabil, Kem.ıllst 

TOrklye yapmaktadır?. 
Oemanh imparatorluğundan 

kılan demlryol mirası, ,ark 

memleketlerindeki şartlar ha· 
kımındın az bir şey değildir. 

Yalnız, bonlarm hiç birinde 
memleketin birliğine yardım 

e!mek vasfı yok.un. Herhangi 
bfr limandan herhangi bir zen · 
glo lsılbeal mıntakasını demtr. 
yolu yapmak, lçerdekl ham 
maddeyi yahud ziraat maddeel· 
nl limanı indirdikten sonra 
boradan, içeriye, mımol mıd· 

deleri sevketmek, oetılıkh im· 
tlyızoımelerle enaz mes'uliyet 

ve ençok hakkı bir araya ge· 
tlrmek ve Avrupa' dıkl hamil· 

lere bol bol kir payı dağıtmak, 
lete, lmpuatorloktın kalma 

demtryol~arının hemen hepeln· 
de, eeas vaeıf lır, bunlardır. 

ulsmtr Kaeaba ve tflmdldl" "iz. 
mlr·Aydın" gibi klişeler altındı 
eaklanın demlryol imtiyazların · 

dı, meselA, memleketçi bir vı· 
ııf yoktur. 

Akelne bu imtiyazlar dı, Ege 
bölgeslnln ayrı ıyrı kollardan 
letlemırı şartları mevcotlor. 
Nitekim, bo iki ayrı bandıra 

tae,yan iki ayrı ıermayeye alt 
iki demlryola, hemen bir insan 
ömrft kadar yan yana yaeadık · 

ları halde, bir tarla bfrblrlerlle 

blrleşememlşlerdlr. Naeıl lmpı· 

ratorluk, şark'ı doAru tren 
yapmak hakkından mahrum 
edildi he, bu iki 1Jlrket de, 
kendilerini, Tiirklyı toprakları 

ftzerlode birleşmek kOlfetlnden 
ıffetmlelerdlr. Bunların olea 
~~~~~---~---~-
goıoz kalınamaz. BOtOn bu 
baearılarda hiçbir yapmalık, 

hiçbir zorlama da yoktor: Te· 
mlzliğl tutarında rabıt ve tabii 
olan bir çalış. Necdet'ln çalı · 

oında öyle herkeste bulunmıyan 

incelikler var. 

ziyaretlerini, kardeşi Mleel'ln 
yaptıklarını, reemi saray balosu 
hAdlselerlnl ve tıfsllatrn1 1 kont 
Şövalof 'un tahkikata memur 
edilmesini, umumi bir bahçe· 
deki mülAkıtları, ilk bueeyl 
hep anlattı. 

Mftrebblye : - Sonra, Kat · 

yıcığı""? Diye ıorda : 
- Sonra.. Deni kendi dal · 

nalne gl\türmeelol eöyledlm; bu 
fikri kabul ettirmek için ken· 
dlslnl kucakladım 'Ve birlikte 
ealtanat dalreeloe gittik. Bu· 

raya kodat vardık; fakat.. Fe· 
Jlk,.t hondoa sonra baılıdı . 

· "İmparator ayıklarıma kapın 
dı ve k•pı da açıldı. 

.Madmazel Trepö derin derin 
iç çekti. Kııyı devam etti : 

- Kapı da görtıoen lmpıı · 

ratorlçe idi. Bir öld gibi !B ' Pr· 

mııtı; zavallı kadın, tekerlekli 

olea eynl kısada, klrları blrlef 
mlıtlr. 

Yol ve demtryolooon, blf 
memleketin yftıOnft bir daDJ•' 

•Aı gibi kaplım11ı. her nokt•11 

kan ve can g6t6rmesl, demir· 
yolunun, bir zamanlar aocı~ 
Avropa'da malik olduğu vaııf· 
lardı . Avropı'dın uzaklıtıac• 

ayol raylar derhal hortoo>•• 
limanlardaki garlar da emrııe· 

hasmı tulumbaları lnkılAb r. f' 

llyerek, clhazm tamamı, k ılb 
ile gövde arasm ıla temiz "'o 
taııyacağına, gövdeden kan eıJJ' 
mlye baıl11mı1tır. 

Bir insan ömril kadar yao 
yanı yaşadıkları halde blrlbtrUe 
bir uırıo bitlıeml yen iki hattrı 

bugftn ancak Kemalist Ttırklye 
birbirine bağlıyıbllfyor. Dab• 
6nccı de, bu iki hattı eatın ıl· 
mık mecburiyetinde klhyor. 

Memleketin en bayındır bit 
eemtlnde, madde ve lnııın oı~· 
lly11tmıo bu kadar iptidai ,e 

bo kıdar eömflrgecl bir şeklide 
.vapılmHı, 1 mparıtorluğu hare· 
kete getiremezdi. Lıusanne'daO 
beri kaç sene geçti ğt hıldeı 
daha hail lmparatorloğon kô ' 

uı mlraeını taef f ye ile meego• 
IGz. Bu vaeıfta demlryollıtı 

her biri bir baıka mlsyonoO 
görQadşftoe göre telkin yap11t 
mektepler, göllerden bir tftrlô 
eo getlremlyen şirketler, trııJJ ' 

nyı, elektlrlğl, gazı, telefoo0 

lşltllmemlı Qcrellerle aatın DJ0' 
esaeeeler bize lmparıtorloğoO 
şöyle gözle gördlOp elle totO' 
lacık gibi bıraktığı baş bel6' 
larıdır. 

Fıkıt Kemalist T4rklye, b0' 

tftn hareketlerinde, taef iye tıe 
beraber yeni tneıyı dı g•fe 
bilen bir rejimdir. Bakın•• 
meselA, bu seferki baydk ı6· 
rende, bir tarı( tan iki eski bııt 
blrblrlle birleştiriliyor. Bir il' 
raftın dı yeni Antalya kolO 

açılıyor. 

Ve her işimiz, bizden bô1ıe 
çifte karar, çifte en,,rjl, çfftt 

başarı istiyor. Kemalist fOt' 

klye'nln biliyoruz ki, da••e• 
kolay değildir. Fakat baao0 

için de, bu dava, bOtdn ôo•8' 

ya ftzerln., ışığını yayın 

devrin bizzat kendisidir. 

11ıı 

Burhı:m Belge 

Hirota 
Beyanatta hulunıntJ~ 

Tokyo, 25 ( Radyo ) - J•; 
ponya baıbakını Hlrota; ecaeb 

gazetecileri kabul etmlı ve J• 
ponye'oın dıt elyaııaeı hıkkıod' 
ozon beyanatta buloomooto;;, 

koltuğunda Hnki canlı bir ce
1 

na1e idi. Bu kadının ellerlt! 
ıııt imparatora doğru rlcakAr 
be' şekilde uzandığını görlloce 

1 
yecın ve ıztareptan öleceği~ 
eandım. Sadece : • • Satı!., ded• 

imparator ona do~ro yornrkt:. 
ben de diz çökerek affını tel~ 
dlm. İmparatoriçe hanı; ço 

tatlı bir seele : 
ki•' - imparatorla koooeo>• 

ı71m !Azım! Dedi. o ,. 
Ağlamığı bıeladam ye hJJf 

ratorlçeoln yQzQne bakmsğ• ~~ 
earet edemeden çıktım, gitti 

k'° Görftyoreonaz yı.. Blltflo 
bıhat bende! 

e~ 
Umumi bahçede görOeıJJ ~ 

istemediğimi çarı ben eöyled
1 ~ 

ve ba hosoeta ısrar ettim· Ç~, 
deflyordum. Kont Şövalof b 
bu bahçe millAkatlarındakl ıe 

(Son ıı ı ıor) 
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son····oa·D<n·k·a:··················· ... 
Fransızlar, Almanya ile Karşı Kar

şıya Gelmek istemiyorlar. 
Bundan Sonra Yeni Müzakerelere Başlansa Bile Her 

iki Taraf Kolayca Anlaşamıyacaklardır. 
~~----··-----~~~ 

.. ................................. , .............................. , .. 
Sorbou 
üniversitesinde 
lnkılabımiz 
hakkında konferans 

Pırlı 25 (Radyo) - Fazıl 
Ahmed, Sorbon Gnherelteılnde 
Franıızcı olarak Tark lnkılA · 

hını anlatan bir konferanı ter· 
mlıtlr. 

Pol Bonkur 

Avam Kamarası 
Toplanıyor 

Loodra, 25 (Radyo)- Avam 
kamaraeıoın yarank.f toplanta · 
ıundı başbakan Bald,ln ile 
Lord Eden birlikte çol ıtacaktır. 

Fransız genel nezareti, lngll· 
tere'nln aldığı durumdan mem· 
oun de~lldlr. 

umnınn 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOI,) öksürük 

oekerlerini teerilh" ~ılinir. .. 

ı. = ....... 
~ = .Q 
~ ... 
= = ~ 

lond,., 2ö (Radyo) - M. Pol Bonkur, 
den bııka, aluelu ıoıyeteaf geael ıekreıerl 

Parlee mOınecclhen harekeı etmeden önce M. Eden. Londra'dan 

Berlln'deo bıber ver!ldlğloe 

göre, Lokaroocalann kararı 

MuS10Jlnl tarafından kıbul ve 

t11dlk edilmedikçe bir netlct 
beklenemez. 

= ..Q ... 
~ 

>tW !Jıoo maddet konuımoıtar. • 
M. Avenol'u ve Fransa'ıuo bora elçtıl M. Koryen'Je Paris'e DöndO .. 

Fr1nını mor1hb11lırının Londra'yı terbtmelerl, Fr1nu'D1n AJmaoya ile karıa k111ıyı gelerek 
tnGıakereye glrlımek istemediğine deltlet etmektedir. Almınyı bıı delegesi Vou Rlbentrop, yalnız 
~. Eden'le temas etmektedir. Bhltr, :n martla yeni tekliflerde bulonıcaktu. 

Lord Eden, araya girmekte n I.oker~O'!nltrın kararını Almınya'yı kabul ettlrme~e çahımak. 
t•dır, Almınya'oın Yerdiği cenp, vaziyeti deglıtlrmemlıtlr. GôrGlGıe gôre, yeni mftHkerelere 
baılınıa bile tarafeyn kolayca ınlııımıyacaktır. 

Küçük itilaf Fransa Amerika'da 
Dış hakanları Prag'da 

toplanıyorlar. · 
Erkanı Jıarbiye reis Seylaplardan 20 
muavininin izahatı Bin kişi evsi:ı kaldı 

Pug, 25 (Radyo) - · KG· Parls, 25 (Radyo) - Ayan 
Çl\k ltlltf dıt bakanları kon · meclisi harbiye encClmenl, bu 
•e1ı yıkında P.ıeg'da ıoplına gan erktoı harbiye relı rooa 
Cak 'e ıoo Roma mnıbedele vlol Kolıon'u dlnlemlı ve harp 

\'tlrıt tetkik edecektir. hılf~de HDBJ 1 ile lmılAthane · 
eni Fransız gemisi ıerta alıca~· vazıyett, •••• me· 

d ealllnl n cebhe gerlılndekl 
enize indikten sonra. hoıo11t1 anlımııtır. 

Sen N1Zer, 25 (Radyo) -
l.e1ıg kroHı~rCloln denize la 
dltllo:ıeılnden ıonrı 200 klıtllk 
bir ziyafet •erllmlo, ziyafette 
~•brlye vekUl n dul mıdım 
-..eytg de h1Zır buluDmoeıur. 

Alman 
Baş delegesi 
bugftn de Londra'd~ 

NeJyok, 2S(Radyo) - Oberyu 
nehlrlnln tıımau «berine r.eou 
bo garbi kısmındaki uaıl ta
m~men ıolar ı.ltındı kaJmııtar. 

lodlyHo'da 20 bin klı• eniz 
kılmııtır. 10 kiti bo~ulmoıtur. 

Valera 
Zurih'e Vardı 

Zurlh 25 (Radyo) - lrlında 

eerbeıt hGkumetl relıl V ılera, 
göalerlnl tedul ehi rmek Qzere 
boraya gelmlıtlr, 

Paılı, 25 (Radyo) - M. Pol 
Bonkur, bo akıam Londrı'dıo 
dônmGetGr. Pol Bonkur, derhal 
Elfze ııarayına gltwl~ n Cumor 
bııkaoı M. L•hron'a Londra 
mtlzakerelerl hakkında izahat 
vermlıtlr. 

Macaristan 
Ehemmiyetli 
Menafi temin 
Etmedikçe kflçQk 
Itilata yaoaşmıyacak 

Badapeıte, 25 ( Radyo ) -
Sı1Ahlyetlt mahfeller, Macarl11 
ıao l11ıelderlnla Roma'da n111rt 
itibara ahnmamıkla beraber, 
Almanya'nıa bo muıbedeye it· 
tırak edeceğini umm•ktadırlar. 

Maculıt•n ehemmiyetli men
featler elde etmedlk~e kGçClk 
hlltf dnletleıloe yanaşmıyacık. 
tır. Roma protokolaude Avoı· 

turyı 'oın lıtlklAllnln korunma· 
tına dılr de bir madde nrdar. 

ltalya ~ ve Pürjeo ~ahab'ıo eo tlıtiln 

bir mftshil ~ekeri olduğunu 
noutmayınu:. Kunetli mfie· 
bil iıtiyenler (Şahah Sıhhat 
Sfirgftn llaplan)m maruf ec• 
zanelerden ara61n1ar. 

VeJiabtının 6b 
~ 

karısına nişan verildi = 
r.I) Napolt 25 (Radyo) - Doga , .. _IİİIİllll ________ .. 

Afrlkaeıoa giderek haetınelerde 
balucalık yıpıcak olın ltalyı 

nllabh Ooberıo'nun ze,ceef 
prenses Marl Juze'ye kızalbıç 

nl~aoı nrllmlıtlr. lıalya kralf· 
çeal, gelinini uAurlamak Ozt!re 
yırın Romı'dao Napoll'ye ge· 
lecektlr. 

Fransa'da 
Yflk8ek Akdeniz 
komitesi toplandı. 

Parlı, 26 ( Radyo ) - 8u 
aktım, M. Alber Saro rlyaıe · 

ıinde otel Matlnyon'dı yOk· 
ıek Akdeniz komitesi toplanmıı 
n F111, Tonoı'tıkl Fransız 

komiserleri, Cezalr valfel Ye 
Sorlye Ali komlıerl hazır bu· 

lzmir Tramvay ve elek· 
lirik sosyetesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayıelle 

cereyanlD bu ayın 29 uncu Pıs · 

zır gGnft saat 6,80 dan 17 ye 
kadH Araııtı; lklçeşmellk, Baı· 
torak, Balcılar, Komarcftler, 
Şeke.ıcller, Tarkpaıarı, K.eetelll, 
Bastı, Molla, Doleplıkoyo, Çir· 
kin, Morbıne, Kemeraltı ve 
Şamh aokaklarlle macnlr eo· 
kaklarda keıllect@I Hyın ıbo · 

nelerlmlzce bilinmek ftzere 114n 

oloaar. 

lonmoıtur. 

80 içtimada 11lyı8f TO eko· 
oomlk meıı'eleler ve tlmılf 

Afrika mOslfimıa ıneı'elele r t 
ve Sariye hlerl ırôrftodlmcııuır. 

M. Pletrl bir nutuk lrad el· 
1111• 'e M. Jorj Leylg'ln kal 
111r bıkanhğıadı yaptığı biz 
bıetierl n donanmaulD yenld6n 
•Gcode getlrllmeılndekl bayak 

Londra, 25 (Radyo) - Al 
manza bat delegesi Fon Rlben· 
trop ile manini Fon Vlgov, 
yarını kadar kılacaklardır. De 
legHyyonon diğer azaları Lon· 
dra'dan Berlln'e barekeı etmlı 
terdir. 

, il llllH 111lllHIHI1111111111uıııııııııın1111illi111111111il1111111n11111111HlllllUllllUlll1111 il 11111111111111111111ililil1111ilil111111111il1111111111ililff1111111111il1111111111111111il111111111' 

-!!:•isini zlkretmlotlr. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
f:,ll, No. Yeri 

578 Duman bayrakla eabU 
caddeıl 

1053 Kııap hasır ikinci n 

No. ıo 
y . E. 

Evi 

10 Kahvehane 

Depoıltoıu 

T. L. 
100 

beılncf aJpabl pazuı. 25,S. 25,5 Dakktnın dört 40 
hl11eden Gç bl11eıl. 

1089 Gftzelyurt aafzler 32.30,S.80,4 E•. dftkktn n 400 
ıokak. • 38.(0 ulu. 

ôd 'te,kfl •e numaraları yukarıda yuıh emltldn bedelleri peıln 
d enaıek bere 11ı11ları 9,4,936 peroembe gGaO Hat 10 da ihale 

e ll1nek üzere açık ırttırmaya koaulmaıtor. 
t lıteldl olınların hizalarında yazıla depoıltoları veznemize yatı 
1 
'r•k arttırmaya girmeleri ,., yınlırında Gçer fotoğraf getirme· 
~ lltn olunur. 26 29 4 729 

Çaınaltı Tuzlası Mttdorlüğünden: 
b 1842 ıdeı muhtelif menteıe, pencere kancaıı, zımpara ktğıdı 

0
• teneke, kilit, maıraba, kazma Ye kftrek upı. 

Sl ~310 adet örneklerine gOre k'1rek kasma çapa çuvaldıı n 
kilo balye eargı besi alctm kayıt n ağaç ıutkah. 

b 73 ıdet muhtelif eb'attı boya fırçaaı 2860 kilo bllAk k1tazot 
,;11 ıtr neft vernik mlnyo rlpalln nefti boya GıUlbeç ağır '" ha

f Çinko. 

l'ek araba yarım lzmlr modellerinden 2 ıdet 174 ıdet ko· 
IUQı L L l tı .. ım ııemerl kıyıı yolar taama zincir muhtelif parça •llıtek 

b •t•~ı thnar fırç111 •ebre belleme keçe liayvan çulu kalbur •e 
lr d " l 1 et binek lıpınyol eğeri 4032 adet hayvan mıhı 35 metr.s 
'Put beıl ince keçe ye 100 kilo bılık ııum yağı aeltflnlk '" '•ç 1 1 •P IAI ıraba urganı örneğe göre çeki hılAt. 
Yukarıda çeıltlerl yazıh"lmalzemeler lbıle ve mGnaka111 kına· 

'Qrı • 
lo : 11 teraltlne gôre pazarhkla 13,4,936 p11erteal gftoG ıaat 

1 •ıtın alınıcıktır. 
h Iueklltertn o güo •e eaattı Aluncıkta lnhl11rlar tfttQo fıbrl· 
''•ndı Tuzla Alım uhm komlııyonuoa gelmeleri llAn olnnur. 

"-, 26 27 784 

'Ayvalık şarhayhğından: 
34 :~•alı~ın yeni ıçılıcak aabll caddeılnln 2 l 2 metrolok ve 
l lira 05 kuro~luk birinci kısmının beton temel Gıerlue 
lrgtr b 
~ rı hm yıp1111 hpıh zarf la ekelltmtye konulm•ıotor. 

" h Qtıkkıt teminat 262 llra 27 kurut nakit nya tıhvllit ve 
Jl Ut d lb nletçe ıanımıı bınka mektubu olaraktır. 
'• •il'!; 936 NleınaDln ıltıncı giloOue r11thyan paıarteıl gooa 

•: on •ltıdı AyHhk belediye eoc4menl dılmlılnde yapılacıkur. 
dab:•e;u olanlerın proje, keşlfoame ve prtnam~lerl gôrmek ve 
ı, •zlı IDaltimıt ılmık Ozere her gGn beledly"Y" bıoYDrma · 

t't 'fC L L d 
,. ltı.,lif zarf lerıuı ihale eaatlntlen blı eaat enellne •• ar 
"co111 .. nı d ılmf tJ•ıkanlığ1nı vermt!lul ilan olunur. 

24 ~6 ~8 31 
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~ nel - ekreterliğinden: = Alisehı· r anliası - Sa Allıspor kulubil için yapı 

tacok moot·j eahaeı, dıvor ve U~' ... , l [) ( . I · s u . , , ı' " , A o Un LAHI) dnyınıklı, kullanı~lı vı· 
herytrlerJ 27 ,3,936 cuma gii· ' fabrikasının _.b \. hlleı;lzdlr . ller ytrden arayınız 

I aı·ı 

ııü ea t onda beledl'je artırma ___ ._ • -• - • 41911------ 'I' 1 J a .,,. a ~ a oııtcw ı•e Jlf'llltıl'll< e ~"''~ J''rı 

v~ ek iltme ırnmteyonuoca ıııaıe O ~ 'm O 1r Ş y .. ıQJ ·e ~ D ümid tabrikusı 
edilecektir. lk" K ' mci ordonda Hor!ıı civarrndaki kendi biuasmdu Telefon 30 ı i K"ıtan~ pazarı 

Keelf ve eartname Ldedlye TELEFON: 2363 
Devlet DemiryolJarından: fen heyetindedir. Bedeli mu· - --···- --

hammeol bin liradır. D. 2 _ ....................... = Ht!rlDrlü (Banku ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. ------1\1 u bam men klrı b~dell 2400 kuruş olım Al an kta deniz 

F atel · Sperco 
Vapur Acentası 

HOYAL LNEERLANDAIS 
KUMPANYASI ,,. 

0 SETÜRM IS11 vaporo 23 mart·~ 
tı::o 28 m rtı ıdar ANVERS, 
ROTTEROAM, Ye BAMBURG 
llmaolorı için yak alacık.tar. 

VENSKA ORIENT LINlEN 
"ROLANO,, motörft 29 mert 

ta bekll'omekte olup ROTTER 
DAm, BAM BURG, COPENBA· 
GE, DANTZIG, GDYNIA, OS· 
LO ve ISKANDINAVYA li 
mıolırı için yok alecıktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. ALSA JULIA" vapur o 17 

nleanda beklenmekte olup yO· 
kQaQ tıhllyedeo ıonn 19 al· 

ıoda MALTA, MARSILYA Ye 

BARSELONE bereket edecektir. 
l\ "dak\ bereket tar\b\erlle 

navlunl rdııkl deglşlklf k lerden 

ıceora mes'olJyer kabul ermez. 
F zla ııfellAt için lklncf 

Koıdoo'da Tahmil ve Tabliye 
bloaeı arkeeındı Fretelll Sperco 
vapur acentahğıaı mQrıcaat 

edllmeıl rica ol onar. 
'fele. 2004 · 2005 · 2663 ----------V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. ' 

Dl:UTSCHE LEVANTE LINIE 
'' ANGORA ., vapuru 26 

ııı rlle bekleniyor, Aavers 
Hombor~ ve Bremeo'den yok 
çıkarııcakttr. 

"AQUILA,, Yopuro :rn mart 

111 beklenlyor 4 nisanı kadar 

Anvere, Rottudam, Bamburg 
ve Bremeo için yok alacıklır. 
AMERiKAN ExPORT LINES 

0 ExMOOU,, vopuru ıı ol 
sındo bekleniyor, Nevyork için 

yok olaca tır. 

n S. AS SPA 'SKELINJE 
O LO 

11 BA YAH D,, motörO 11 ol 

ındo bekleniyor, Hııyf•, Is 
kcnderlye Dleppe ve 'onrç 
li mani arana yok alıcakıır. -Olivieı· vEŞiırekası 

Limited 

Vapur Acentası 
&ndell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
martta gelip Llverpool ve Gl11· 
go• lçlo yok alacaklar. 

"MARDINIAN,, vapuru mart 

nihayetinde Lherpool ve SY10 

ııeadan gelip tabiyede bulo· 

nacak. 
•,TBURS011 vapura nl11n 

Vadcsizlerc % 4 

l\levduat Sartlaı·ı: A!tı oy \'üdt-liy~ % 5 
' Dır sene vadeh fC % 6 faiz \'erilir. 

Zahire, azam, incir, pKmuk, yapık, ıfyon vesaire komlsyoncaluğu yapılar. Mallar geldJ. 
~inde tııblplerlne en mneald oeraltle avane 'terlllr. 

Yeni ç&kan çitte ispiralli 
~IETAtLUM Lambalarını her 

satıcıdan ınutlaka arayınız 
IJ11 lnmbulnr emwllerirıe nisbeıetı yW.de 

20 ,fo/aa n: :,arj iycıtlıclirlar. Bu11u ")' so11un· 

tltı ödeyecegiui: ilk fatura ile kolarca a11lı
yncak 11ıı:. 

M. Tevfik Baykent 
Elrk.tlrlk, telefon malzeme dtposu ve 

Slemene fnbrlkalara mümeHlll 

Prsıenwlcılar 77-79 Telefon .13.32 

iskelesi ulusu lçlodt>kl 400 mel re moubbuı arsa 7 ,4,9:16 ııalı 
gün fi e at l 5 le açık artırma usu ille lzmlrdro Alaancakla , focl 
lşlelme koaıi3yoounda iki ay lçto· klrayn verllecekllr. hıekllleıfn 
180 kuroşlnk muvakkat teminat vermeleri ve işe gtrml'ğe kaou· 

ni bir manllerl bulonmadığıoı dair beyannamtlerle ıyol güll 

Ye saaltı komisyona müracaatlut lılzımdar. Şartnameler AlsıP· 

cıktı 8 inci işletme komleyooundın parasız ılınır. 26 31 7 4'/ 
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i Havagazı Ucuzladı 1 
== ~ 
;;;; Pişirme ve 181tmı lşlerlolzde temizlik ve rabntlık. hteresenfz. ~ 

lliiı ......... iııiiıııııilllıııııil .... iiiiiiiiiiiiiiiiiıiılliıııliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-- ~ 
~ Havagazı Kullanıııız ~ ... = ~ = Y ıpacığıoı& yeni teehatıo krtlf lerl 'te yıpılmıt ttıleatı· ~ = ~ = oızdakl bozukluğun tamir ve bakımı malıhıHıaları · ~ 

5 mız tarafındın bedau yapılır. ~ 
~ Belediye gaz ve saat kiralarını mühim ~ 
= ni hette ucuzlatmıştır. ~ 
E§ Fabrlkammo kok kômQrlerlle kaıroo, zlh ve kreo ~ = ~ :C zotlara her cllıetcce bütQn cmHllne faik ve ucuzdur. :::::;: -- :::::;: 
~ Mı'irocafll yeri: ~ = Belediye Havagnzı idaresi ~ 
- ' lelefon :::::::! = ~ - Fabrika Bom s;ı = ~ ·= 2294 2!l2() ~ 

1
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lzmiı· Vilayeti l)efterdarlığından: 
lsıHsanıo vergl borcundan ötürll tahsili emvıl yasasın göre 

bırzedUen bahariye moholleelndt1 sadık bey eokuğındıı Uln 7 
sayılı bahçe u~ l ve ikinci kordonda k41n 909 metre l rbllo· 
d,.kı arsa tarihi ll odan itibaren 21 gCln müddetle sahlı~a çaka· 

rıldığıodan pey eQrmek istlyealcrln defterdarlık tahelldt kolemloe 
ıı;elmeleri. · 19 22 20 31 711 

•nıııııım111111111111ıııa.. Doktor ...mıı 1111111111111111111111111! 

~ · A. ({e al Tonay 1 
5 llateri_yolog ı·e b11luşık, salgm hastcılıklar mı'iınham.•ı ~ = Basmahane ieıaeyonu karımndaki dibtk eokak bacında 30 eayı· ~ = lı ev ve muayeoehaneaimle eabah eaat 8 dan akının teat 6 • kadar ~ 
S: baetalannı kabul eder. ~ '= ~ =: MQracaat eden hastalara yapılm111 lizımgeleo ııair tahlilit Ye ~ = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yepılmnemıı cevaz gô• ~ = rülen J!oomotorııke muayenehanesinde muntazaman yapılır. ~ 
• 111 1111111111111 111 111111 il ili il 1111111! 111111 il 1111111 il 1111 Jll Tel e f 0 n: 4 1 15 1111 il llJ ili il 

;,_....-' 

-------------------·--- •11111111111111111111111111111!11111111 O O K T O R 1111111111111111111111111111111111111111 tlptldaıında Ll•erpol "" Svan = o • c A ~ 
:e.·c~~~ gelip •ablly"de bulu · Dr. Operatör Arif y urcu ~ pcratôr evat psoy 1 

"GROONOtl npuru mart ~ I\'lerkez Hastanesi {)pcral()rU ~ 
uehaettlode Loodra, Bul ve t\'lerkez Hastaııesi Operatörfl ~ Almanya'dao avdetle Bastalaram bergftn eaal 15 Hı ıs ~ 
Anyereteo. gelip tıbllynde bu · Beetalarını her gQo l 5·18 e kad•r ikinci Be.yler eolnğı Tark ES ıreeıoda ikinci beyler sokağında hamına hro•eıodakt ~ 
lonacak n ıynl umındı Lond mazayede uloou karoında 78 N.lu muayenthHeılnde kabul ~ 43° oumarnh moıyenehaoeelnde kabol eder. ~ 

tder. Telefoni :\!W:J iii 
ra ve Bul fçto ynk ılıe1ktır . lm•m-ıı•--------------ı 111111111 Telefon: Muayenebıoeel :i:U5 lllllllllllllllJ Evi 320311111111• 


