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ıisadiyat• No tasından ~üyü onemini Anlattı .. 

HozanönO. ·Isparta şube hattı da açıldı f Uzak şarkta mftsademeler 
Başbakanımızın •• • 

inkılap Fikirleri Etrafında Toplan.. yeni nutku ikin- Japon Ve Rus Mufrezele-
dık, Atatürk'ün Açtığı Feyizli Yolda \..ci sahifemizde.J ri Arasında Bir Çarpışma 

Tek Vücut Halinde Uerliyoruz!Q Heyet Oöndo Her iki Taraftan Ölenler Ve YaraJa
Afyon-Karakuyu Açım nanlar Var. Sovyet Rusva, Japonya 

Başbakanımız .. dediler ki: ~'Menılekette birço~ eserle~ yapılmıştır r 
ve dnba birçok eserler yapılacaktır,, lçerıdeo ve.,dışandan 

oelecek her müşkülata karşı kuvvetli olmalıyız! " .. -Anadolu 
Ajansı Uykuda 

Anadolu Ajansı, lznılr vr. 

Aoadola basıoı ile halkın ba· 

tında 4ıleta, kazaen gellb çatmış 
bir gall~ halinde ııQrQb gidiyor. 

Düoyıoıo hiçbir ajanııı, hlzlm 
Anadolu }. ianııı kadar aAır, 

becerlketz 'e tdueelz bir ma 

btyet gGetrrnıtyor. 
Geni, bir bfttçeye, önemli 

bir dnlet yardımına dayanan 
bu mllcııeeııeala ba kadar ıın· 
lınah kadrolar •e nkllmlıu 

rağmen mlbbet olırak yapa· 

blldlgl ıeylerl teeblt etmek için 

uzon zaman dOeOnmek lizım 

dır. Verılacık netice de kftlfete 

•c ınandı ntebetle Adeta biç 
lir. Bonon ıkelne olarak çalış 
lbı tarz1Dın akuklıklarını tea 

bite blkueak, eOtunlır ve 

••hlfeler dolıHu nf',rlyıt yap 
nıak çolt kolıychr. 

Ajıne. bllhu11 yan dellt'l 
leon:ılı bir ajıo8 dtıyf ncr, pro,!! 

:ruıuı., lf'rl " emolyeıll l~llyı o 
haberleri ııftı '.-tlo alıh vr.ıen ve 

v,.rdl~t babnl .. r ıawam,.n do~rn 
olao bir mQe,.11eııe hatır• ~,.lir 

\'e, öyle olroık hia mdı r da .. 

Bu ajaoeın başlıca vulfrle· 
ı·lnden biri dr, bllbaıısa iç ha 

herlerl ııth'.ıtle helk ua!ına 
Y•yıbllmek, bukdm•t, devlt"t 

•e halk arııu mftoıeebetlrrini 

lınılm edrbllmektlr. 

llılbukl bizim •j•nıı, gnek 
'dllnyı, ve grrek memltket bıb r · 

lerladc o hdar programsız, o 

kadar dGıftnc'8iz çalı,ıyor ki, 
hayret eımemek tmklnuıdır. 
lendi rad olarımızla, muhtelif 
11 .. alarilan·, mabtellf memleket 

haberlerini tesblt edemcıııek. 
0korlarımın nrebtlece~lmlz ga 
lete, romanları, tehir haberle 

tloe, mıkılcı •e fıkraları lnbhar 
et1nfı bir nr1ka halinde kalı 
Ctkt1r. 

Hılbakl ~aıeıeler, bcrı11yden 
.. ,.,d !!Adiıeleri teııblre, habr.r 
1"ti •erme~e mecburdur. Yirmi 
dl'\rt ıaatlık bl. nGshuında, 
dthıyının ıklıılcrlol canlandıra 
llıadakça; onluın munffaluyell 

de mevzuubabh olımH 
Anadolu Ajın11aın bu bakım 

dı11ı maıbaııa Ye halka yıptığı 
1•rdım, ııro bir halk tabiri ile 

"Oe•ede kalak" menbealnde· 
dlr. Budud Oteıl bıberlerindea 
'•ıg~çtlk, bize, kendi nuımle · 
kettmlıla b1rekeılerlnl bile 

•ere111lyor. Bllb1111 lımlr "" 
dlter •lliyeller beııoıuı kartı 

ANA.DOLU 
- Şonu 6 ıncı aahiJede -

lıpartı, 26 ( ÔzP.I aytuımız. 
dan) - Jsparıı; dna bOyftk 
zafer beyec1101 içinde çalkan· 
mıetar. On kHometrellk bir 

oobe hıth ile biltOD yurda bığ· 

lınan demlryolunuo açım töreni 

coşgun tezabftrıtl11 yapılmı§tır. 

Dııha sabahtan binlerce halk 

lıtaeyooda ıoplınmıı -ve Baoba 

ikanı getirecek olan ö&el treni 
bekliyordu. Trenin monealit 
dıklhları yıklııtakça hılk ara 
sındı heyecan da artıyordu. 

Saaı tam 17, l O da hususi tren 

lıtaeyooa geldiği H"'BD, Bııbı 

kao (Y ışı!), (V uoll) ıePlerl ve 
alkıılar araeındı trenden indiler. 

- Sorıu 6 rncr snııifedt! -

M. llitler'inlJbir tablosu .. 

M. IJitler'in yeııi bir söyleviJ 

Avrupa'da Galip Ve Mağ· 
lôplar Sınıfı Yoktur! 

------"Sulh istiyoruz. Fakat baş eğmiyecek, esir 
olmıyacağız. Ren'in arsıulusal knvvetlerle 

işgaline tabammOIO.mOz yoktur!,, 
------

Berllo, 26 (Radyo) - M. 
Hhler 29 Marttı yapılacak olan 

umumi seçim mClnııebetlle Lu· 
lzafen'de 200,000 klıl öaOn· 

de mGblm bir auıok ıGylemlı 

Naııyonıl ııoııyaUııı pardıılolo 
yıptı~ı iyilikler ile ıalh lçla 

mOcadcleye deHm edlleceAlndeD 
bahıetmlıtlr. 

- Sonu 5 inci ıahifede -

T<>reni Parlak Oldu ,.. • • p _, E • 
Afyon·Karakuyu demlryolu · Hükumetını rotesto ttı. 

nun açılma merasimine lzmlr· • 
Moakon 26 (Radyo) - Tas ve ıarzfye istemek hıkkmı mu-

deo f ot ırak eden ve Vali GtU~ç, 
ajansı bildiriyor: Dlln eabahle hıfaza etmekıedlr. 

parti :baokaoı Yozgıd ıaylavı ylo Kobarovak saati u~ 10 rad· Tokyo 20 (Radyo) - Japon 
Aml Doeın, oırbay doktor delerlode yedi Lı .. ıııL bir Japon ki h bl . 1 1 1 a. v a. er oı ar yeı umum yrı l ya · 
rkbçel Uı, YllAyeı umumi mec· kıtaeı Kuncooda Sovyf'I Rusya seti ou tebliği neoteylemhtlr: 
1181 aıaınodan Haean Fehmi u 
Batkevt dtr.ektörfi Kemal Talılt 

Karaca'dan mOrekkt>p heyet 

dOn akoam BHt 20, 15 te ,,.hrf · 
mlz~ döamQşUlr. 

Amiralın katli 
Londra, 2ö (Radyo) - Amt 

nl Boylea Stınll'ln aayf f ye 
sinde katli ıebeplerl, mecburi 
kar'• oıulOoftn 1oglltere'de tat 

bikini lıtemeııl addedilmektedir. 

iç Sabitelerimizde: 
1 

2 

1 

,.. 
.) 
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ltalya-1Jcıbc~ lınr/11 
Deniz 1.:onp!ransı mı· 
la,ması 

l11giltere Avam Knma 

ra 1 müzakereleri 
lngiltere lmılı Rus 
muralılıası ile l•onuştu 
lıalya -Macar-A ımsırtr · 

ya anlaşması 
Japo11 _ başuel.-ili11iu lw 
yanalı 

Almmı ı ·e /•'rmıMz mu 

rrılılıu~lcm ile M. /;;d,.,, 

neler ko11uşıulm? 

ıtrazlıılne glrmı, ve iklyOz tılll Japon ve Mançoko askerle· 

mdre içerde Jaetgeldl~I beş rlnden mOteerkkll bir mtıfrue· 
kl,Ulk bir Sovyeı mOfr,., 

zeslne at~ş açmıştır. Sovyetlerto 

açhğı mukabil ateş Qzertn~ 
hponlar bir zabit Ye bir ae 
ker ölQ bırakarak: gf'rl çekli· 
mf şlerdlr. 

Ayol gGn öğleden sonra 50 
GO kitlllk ve mitralyözlerle 
mQcehhez bir japon mftfrezeel 
8 numarala hudut l•ıının yanın · 

da tekrar hududu •ımıv ve SoY· 

yet bo~ot muhafızl1rı ile ya· 

kında bulunan bir hudut kı· 

rakolu Gzerlne ıteo etme~e baş 

lımıılırdır. :Sovyeı ııkerlerlaia 

ıld•Aı ıedblrler oetlcealnd,, jı 
ponl1r pllıkarınıma,, her iki 
teraltın dı bf rkaç 11ker Ye 
zabit ölmft~tftr. 

T11 ajıneınıa Mflıkova'daa 

öğrcndl~loe göre, Sovyet hü 

kümeli Tokyo9 dakl elçisine ha 

diseyi protesto etmesini ve jı 

pon askeri makawatamo bo 

havallyl ıııkı bir kootre>la ıabl 

tutm1eını leıemlotlr. Sovyet hO 
kumell, ölenler t~lo tazminat 

mlz Ooço ıehrl charındı to · 
poğrafya işleri ile meegul iken 

bir So•yet mlifrezeılnln ateıl· 

ne maruı kalmış fe mokabtl 
ıtee açmııtır. Birkaç zabit n 
uker yaralınmıo, bunun Qze· 

rine yırdım kıtaaıı 18tenmlıtlr. 

Çarpıııma sonucunda her iki 
tarlfıao ölenler olmuştur. 

IJondra 26 (A.A) - Sovyet 

Japon hududunda bir bldiae 

olmootur. Bir japon reıımt teb· 

llğloe gôre SoTyet ask.erleri 

Hooçuogoo'oo 12 kilometre 
cenubu prkıılodcı 9 jıpoo a 
hlt .e ukerlne aıeı açmıılar 

Ye jıponlar dı mukabele eımlt 
ve bir lllometre kadar geri 

çcldlmlşlerdlr. So•yet askerleri 
atcıe devamla müıeaddld jıpou 
ukerlnl yaralamıoiardır. Ruı 
lebllğ!oe gare bOcum eden 

japoolardır . İki taraftın dı 
ölü ve yarılı vardır. 

1'okyo, 2•) (Radyo) - Jupon 

başbakılnı Alrota1 Jıponyı'nın 

- So1111 7 inci salıifede -

M. Venizelos Türkiye'ye Karşı Bal
kan. Harbını Nasıl Açmıştı? 

M. Venizelos 

Bir Yunan gazeı .. ıl, M. Ve 

nlıeloe' uo OlftmO dolıy11lle, ha 
eııkl Yunan dlplomatanın Tir 

klyd'ye karıı 1912 · 1918 Bal 
kan h1rb1Dı naBıl açtığını yaz. 

Dlı@a batlımııtır. Bittabi, bu 

-~~-----------~ Girit'li Diplomatın ölOınündeıı Son-

Yunan 
ifşa Edilen ra 

Esrarını Neşre Başlıyoruz. 

Ilcılkan:lıarbinde kaybettiğimiz ~elrıuik'tetı bir manzara • 

oeırlyat, bir Yunan glrOoflne ve BolgularJı ne ıarıhrla an 

letloıd etmektedir. Biz, bu bar· laotığım, Balkan barbanın nı· 
bıo 1Jlyaııi mobııebcslnl ve sıl ccıreyın eniğini anlattı~ı 

mGaakaıaııaı yapmak isleme için aynen lktlbaıı ile lktlfayı 
d1k. Sadece, M. Ventzelos'uo daha manf k buldok. Okuya· 
ba hubı DHıl açllAını, Sırplar naz, çok dlkkıte taJandır. 

iç Sahifelerimizde Bulacaksınız! 

..... ,. 



Başbakanımızın ikinci 
Mühim Söylevi 

General ismet loönD; imparatorluk hOktime· 
tinin aczini anlattı ve iltisak hattının yalnız 
mDdataa bakımındao değil, iktısad bakımın· 

dan da mnbim olduğunu söyledi 
Isparta, 26 (Özel) - Kara. 

koyu · Isparta demlryolonoo 
açımında General lamel lnônft 
mOhlm bir nutuk lradetmlşdr. 

Muhtelif Bakanlar, eayl11lar n 
mohtelf f vlliyetlerden gelmft 
olan heyetlule pekçok halk 
törende bolonmuılardır. Baıba 
kanımız; Bdyftk. MUlet Mecllei 
azaları ile mahtellf vll4yetler 
namına bulanan heyetler ôoiio· 
de lzmlr · Kasaba n Aydın 
demlryollarıaı blrleıtlren ve 

memleket mftdıfaaeı bakımındın 
bQyOk ehemmiyeti olan iltisak 
demlryolonu aç~anın ehemmi 
yetini tebırlll ettirerek demla· 
tir ki: 

- Bugao hepimiz hakiki 
bir ıevlnç içinde bolunoyoroz. 
Afyon · Antalya yolunun yarıaı 

bftmlı bulunuyor. flu yolun 
olmamasından memleket müda· 
faasıada çok baycık sıkıntı çe· 
kllmlıtlr. ÇllnkO yolııozloktan 

binlerce ökQz arabaaı ile sev· 

klyıt yıptırmık mıcburlyetl 
Yardı. 

Bııbakanımız; iltisak batlı· 
rının bliyOk ehemmiyetinden 
bahsederek: 

- Iltluk httlırın11 ehemmiyet 
nrllmemeıf yllzdnden bllyftk 
sararlar gôrtılmtııttır. Bdkiimet; 
timdi bu hatlıH bftyllk ebem· 
mlyet nrlyo-r. Yalaıa mlldafaa 
balumından degtl, lktııadi ba· 

kımdan da iltisak hatlırımn 

ehemmiyeti hftyftktftr. 

Kaeabı n Aydın hatlaunın 

birbirine bığlanmıııından lktı . 

ıadf birliğin Tllcude geldiğini 

16yleyen famet ismet loönft, bu 
hının lneı edllmeıılnln, An•· 
dolu, lzmlr Ka1aba ve Aydın 

batlarinın hllkumetçe ıatın ılın· 
m11ındao sonra mftaıkün ol· 
doğunu tearet ederek: 

- Borada ufak bir hGIAea 
yapalım: Bu hattı niçin 1 mpa· 
ratorluk yapmamııtır, bunu 
ıraıtıralım. 

Oemlı ve imparatorluk: alya· 
.etinin idaresi daha ziyade ha· 
rJc ellerde bulundoğono anla 
tarak Anadolu, İzmlr-K1&aba 
v11 Aydın demlryolları aatm 
ıhnmıdın lltlıak hattının yap· 
tırılmııına fmkin bulunmıdı

ğını ve lmparatorluL: ldarılnin 
de bono yapıcık nzlyette ol· 
mıdığını eöylemlı ve demlı

tlr ki: 
- Jmpararorlok ldareılnde 

ınlıyıe ve ldue yoktu. 

Memleketin mGdıfaaııını ehem· 
mlyeıle ılikadar eden bu mft 
blm bıı; Comurlyet Balk Pır· 
tlılnln takip ettiği ılyaııete ~ınlı 
bir ml111ldir. Bizi borada top 
lıy.u, hakiki ınlnç blılerlne 

ıevkeden bu bidlaeden hepi 
nlzl kutlulırım. Bııbakaoımız; 

bftyftk mlllet meellelnln ve 
milletin; memleketin yalnız 

mildıfaaııında değil, lktıeadf in · 

klılfındı göııterdlğl ytıkeek 

alAkanın çok yaksek olduğunu 
sôylemtı n nutkunun ııononda: 
- Bogftn en iyi ve bftyGk le· 
lt'rlo, bııında Atatftrk'öu adı· 

nı 11ygı ile ıamak lıterlm. 

Demlatlr. Nutkuna devam eden 
general 1ıımet lnönG, demiryo· 
tunun mGteıhhldl Nıct'ye, onun 
mahendlı ve mflteıhbJdlerlne 

bGtftn hılkın hl111lyatına teacft· 
man olarak ıeıekkftr ettiğini 

Mlylemfı, 

- Arkıdaılar! Şimdi hep 
beraber bu mOblm haUJ ıça· 

lım. Nafıa bakanımızın diğer 

hatları ıçma11 için kendlıılne 

munf fıkıyetler dilerim. 
Diyerek ılkıılar ıraıında not· 

kona bltlrmlı, hını açmıetır. 

Halk, coekun tezah6rat yap· 
mıtta:. Nutuk; muhtelif yerle· 
rfnılt ıtlrekll tekilde alluelan· 
mıehr. 

Batbakaaımıs, yanında ba· 
kanlar bolonduğo halde Afyo· 
na hareket etmf§tfr. Yollırdıkl 

fat1&yonlardı halk bftyftk teza· 
haratla kendilerini klraıla · 
maktadır. 

Gümrük 
Teşkilatı tamamen as· 

kerileetirilecek. 
Ankara 26 (ôıel) - Gam. 

rok muhafaza teekll4tının tı 

mımeo eııkerlleetlrllmeıl takar · 

rdr eylemlıtlr. 

iş Bankası 
Umumi heyeti 
Ankarada toplandı 

Ankara 26 (clzel) - Jo ban· 
kası umumi heyeti bogOa lop · 
lanmıştır. 

Afrika'ya 
Sevkiyat •. 

Roma 26 (Radyo) - Clnn· 
na nporlle doğu Afrlka'ya bir 
t•bor uker daha ıHkedll · 
mittir. 

ELHAMRA 
JNEMASINDA TELEFON 2573 

Mart 27 llHlllllllf 
.. 1ilili11il1il1111111hl"1il1il1ili111hl'11il1il11illi1hl1. 1 il"'"''" il.:. 

1 Günüın Tenva~o Halb>eırDeırn 
BaşhakanımJz Ankara'ya Döndüler. Arnavutluk 

Tayyare Filolarımız, ismet lnönQ'nQ Eskişehir'de 
Uçuşlar Yaparak Karşıladılar. 

Italya'nıo 

Bir MOstemle· 
kesi mi Oluyor? 

htınbul, 26 (Ôzel) - Baebakınımıs 
nımıs, Afyon'dın geçerken mekttp ve 
tenlerden mıhlmıt ılmıetır. 

-· l.amet lnônll, flpartı'dan Ankara'ya dGnmOıtür. Bııbıka · 

ziraat lılerl hakkındı baabıbıllerde bulunmoı ve lbımge · 

lamel lnônft, Eııklıehlr'de tayyare f Uoları tarafındın kartılanmıı n orada demlryollar ldareııl· 

Jıtınbôl 26 (Özel) - Bel· 
grad gazeteleri, İtalya ile Ar· 
nnutlok ara1ındı bir hUAf 
ıktedlldlğlnl yasmaktıdır. 

Ayni gaseteler, ArnHot· 
nln amele için yaptırmıt olduğu apartımının açılma merasimini yıpmıetır. . 

luğon, İtalya için bir mGıı· 
temleke mahiyetinde olduğunu 
ve İtılya'nın Balkan'lara nd· 

foz edebllmeııl için bir kapı 

vazifesi gOrdatçOnft ileri 116 · 

rftyorlar. 

Ankara, 26 (Ôzel) - Bııbıkaoımız · llmet JnGnQ bu11ya '81111 olmot ve lataıyondı parlak i>lr 
ııorette kareılınmıetır. 

M. Hitler'iıı Teklifleri 
Nelerden ibarettir? 

~~~~~~-.. ·~~~~~~ 
Londru 26 (Radyo) - Y'Dkında Lokarno devletleri arasında 

Ren mes'elesi için tekrar göriişmelere b~lanacaktır. M. lliılerin 

son teklifi üç madde olarak şu $Ureıle hulci$a edilebilir: 

1 - Bir Avrupr ıtıijakı yapılmalıdır. 

2 - Arsıulusal hiçbir kuvvet, bilhassa lıalyan kuweti Ren 
mınıakasrnı işgal altında bulunduramaz, Almanya buna mü 
saade edeme:. 

.1 - Avrupa $Ul/ıunu korumak içi11 elbitligile çalışmalıdır. 
Avam kamarası; muhtelif devletler arasındaki son mıi:;akere · 

[erden asabiyet göstermektedirler. 

ltalya Bugonko Habeş Harbını in· 
tikam için Açmamış! 

Roma 26 (Radyo) - İtalya harp bftdceel Ayan mecllıılne Ve· 
rUmletlr. Celae M, Federconun rlya1etlnde ıçelmt1, Duçe bftyftk 
altıılarlı kaqılanmıetır. BCldce ftıe~lne n harp mıuaf ları için 
Ayandan birkaç ldıt natuk ıôylemtı ve bırbın 1896 Adoı lntl· 
kamı değll. ltalya'nın ihtiyaçları için •çtığı ıôylenmtetlr. 

Senıtörlar. btltGn lıalyan'lann harptın baıka blrşey dnotın 
medlklerlnl Ube etmlelerdlr. General B111trold'de bir nutuk ile 
ltalyan aıkerlerlnl medbetmle n elde edilen netlcelerln bayak 
olduğunu ıôylemle hiçbir memleketin bogankG İtalya'nın nbde
tlnl göııteremedl~lnl -.e ıııkerlerle balkın el ele nfer için çalıe · 

tıklarını llhe etmlttlr. 

Italya-Avusturya, Macar anlaşması 

önemli Bir Yazı: Italya 
Avrupa'ya Dönüyor! 

Macar Başvekili ile Beş Erkanıhar
bı Berlin'e De Gidiyorlar. 

Peıte, 26 (Rıdyo) - Baı· 
vekil M. Gômböe yıknıdı Ber· 
Hn'e bir · ıtıyabat yapacaktır. Bu 
ıeyahıtte Lokrrno mokaveleal 
nln feshi etrafında mGzakerıt 

yapılacaklar. Ayni zamanda Ro· 
ma üçler uzlıemaııı etrafında da 
görftıftlecektlr. 

Peıte, 26 (Radyo) - Ma· 
car , erkanıharblyeslae menııup 

bee Macar zabiti Berlln'e gide· 
rek Alman erkinıharblyeal ile 
temıılırda bolanacaldırdır. 

Belgrad 26 (Radyo) - Gı 

zeıeler, Mo110llnt Gômbllı Şue· 
nlag konoımaları neticelerine 

büyGk ehemmiyet .ermektedir· 
ler. Polltlh gazeteel, "ltılya 

Avropa'ya dônOyor,. baehğı al · 
tınd• baııtığı bir yaııdı diyor ki: 

Roma'da eon defa imza edl 
len veılkalarıo Gçft de tamı · 

men ılyaııl mahiyettedir. Bu 
protokollar Tanı meııeleılnln 

halli için lııtlkbalde yapılacak 

ıe~bbftııler eınaıında A vaat orya 

n Mıcarlıııan'ın hareket ser· 
beetllğlnl tehdtd eylemektedir. 

Bu ııuretle kurulan •e 60 mil· 
yon nGfuıo ihtiva eden bu 

Stoyadinoviç 
Yugoslavya için 

Ne demiş. 
Belgrad, 26 (A.A) - Ayan· 

da dıı bıkanlığı hadceelola 
mGzakerealnde bıtbakan M. 
Stodlyanovlç dem!etlr ki: 

- BilyOk bir bılkan ve 
orta A vropı devltıl olmalıyız. 

En bGyftk rola orada oyD1ya 
cağız. 

Finans Bakanlığı 
ilk mektepler 
açılması için yar· 
dımda bulunacak ... 

lıtanbul, 2.6 ( Ôzel ) - Fi· 
nanı B .. kanhğı; mali nılyetl 

roG111ld olmayın vllAyetlerde 
ilk mekttp açaı•k için devlet 
badçeılnden yırdım etmtğe ~a· 

rar vermletlr. 

~----------------J 
Casus 

Açlık grevinden 
Vazgeçti. 

Ankara 26 (özel) - Zabıta· 

mızcı yakalanın caıoı, açlık 

grevini terkederek: bogftn ye· 
mek ylmeğe bıılımııtır. 

inhisarlar 
Kadrosu tat· 
bik olunuyor .. 

Ankara, 26 (Ôıel) - lnhl· 
hlııar•ar vekAletlne merbut de· 
nlr için hazırlaaan memurin 
kadrosu Nl11ndan itibaren tat· 
blk mevktlne konacaktır. 

Açıktı kalacak memurlara 
tazminat •eritecektir. 

Ingiltere'nin askeri taahhfitleri nelerdir? 

Fransa ve Belçika Ara
sında Askeri itilaf! 
~~-~~~------~~~~~~ 

lngiltare De Dahil, Oç Devlet Kur-
mayları Temasa Geldiler ! 

-------
1,ondra 26 (A.A) - Franııız :unde bolonmaktadırlar. Bo top· 

deleğa1yono namına aöı ıôyle· lıntılara, Londra'dı balanın 

meğe aalAblyeltar olan bir zat, Franıı genel kurm~y batkın• 

halen Londra'dı bulunmaktı da lıtlrak eylemektedir. 
olın Fransız bayak erkim bar 
biye 11bı1kanı general S•eya · 
gut vaııta11le Franıız erklnı 

harblyeaile Ioglllz harbiye n,. 
zaretl erk&nı ar111ında gôrfteme· 
ler oldoğono blldlrmletlr. 

Londrı, 26 ( Radyo ) - M . 
Eden, Avam kamar11ında ha 
rlci vaılyet Gserlne bogan mil· 
hlm beyanatta bulunacaktır. 

Muhalefet erkinand:!n Etli 
ve Mlıter Dahon, Avrupa dev· 
!etlerine ne gibi 11keri ıaah 

btıtlerde bulunulduğunu •e Lo 
karno dn1111 Gzerlne aarlh ma· 
himat lııtlyecelderdir. 

Slr Oaten Çemberliyo, Slr 
Vlnaton Çorçll çok allkı oyan· 
dırau notoklar ııôylemlelerdlr. 

BrGkael 26 (Radyo) - Bo· 
gftn Belçika mecllıılode Alman· 
yının ıon hareketi Qzerlne 

Balkan 
Konseyi Belgrat'ta 

toplanacak. 
Uilkreı. 26 (Radyo) - Tar· 

kiye dıt leleri bakanı Tevfik 
Roedll Araı, Balkan paktını 

dahil devlttler hariciye nazır· 

larına çektiği bir telgraf ta Bal' 
kan pıktı konııeylnln, may111n 
4 ünde Bel~rat'ta toplanacağını 

blldlrmleılr. 

Elma ve Y uıtıurta 
Ucuz Nakledilecek. 

Bugfin Yalnız eıheaerler •ftcoda getirmekle bGtCln dftoyadı letlhar eden, gazeller gOıell, 
1 beyaz perdenin eıılı m~llkeel, altın ıeıll Macar yıldııı 

blokta ltılya bittabi en mdhlm 
rolG oynıyacaktır. 

VlyanA, 26 (Radyo) - Bıe· 

bıkan Şuenlag Avu,torya ha· 

dutlıru:ıı vaıııl olunca M. Muı· 

ıollnl'ye bir telgraf çekmle ve 

bu telgrdtı gôrdllğCl hGsnft ka· 
bolden dolayı ıonauz teıekkGr 

lerlnf btldlrmlt ve bu dostane 
roiloHebederln devamını temenni 
etmlıtlr. Ayni zamanda kral 

u.tıukereler yıpılmııtır. 

Mecllı, baıvekll M. V ınıe 
landı, gôaterdlğl faaliyet •e mu· 
vaf fakıyetten dolıyı takdir •e 
tebrik etmle, ıabık bıevekll 

M. Farlon Fraa11 ile Belçika 
anııında ukeri bir ltllif ı~dl 

lıtanbol 26 (ôsel) - Tarife 
komlııyono, denlzyolları idare· 
ılnln lııteğl hllAfına olarak el· 
mı ve yumurta gtbl ihracat 
maddelt"rlnln nakliye Gcretlerinf 
en ucuz mıntıka tarlfeılne in· 
dlrmlotlr. 

Seyyahlara mahsus 
Tenzilatlı tarife. MARTHA EGGERTH 

Amerika'yı ghmezd11a evvel en ıon olarak Auupı'da vilcoda 
lu'nda MELEK ılnemaaı aalonlaunı mfttemadt alkıı tufanlle 15 
hıaılat rekorlarını kırmağa muvaffak olan 

l{LO -
-AŞK YOLU-

getlrdlAI n geçen ay Beyoğ 
~ftn inleterek ıentnln batan 

Aşk, mOzik, neşe, çılgınlık ve en gilzel şarkılarla sOsleomiş 
hakiki bir san'at harikası 

SEANSJ .. AR HER GÜN 3-5- 7- ~.15 dedir. Cumarteel gGnCl 13 de ıalebe eeaaıı vardır. 

ve kraliçeye de teıekkGr et· 
1Dletlr. 

A vuataryı matbuat ldareııl 

1Dftdftrft de ltılyın matbuat lda· 

reatne, A •uıturya guetecllerl 
pıroına gôeterllea ml11flrper
terllAe l•tekkür elmlıtlr. 

)bomunu ıôylemittlr. Bundan 
ııonra Vıllonlır relııl Frınıız 

Belçika ltllifından babeetmlı 

•e htlkumelln tedbirlerini taı · 

vlp etmlatlr. 
Baevekll verilen tıkrlrlere 

cevap nrmemletlr. 
Parla, 26 (Radyo) - Huaa 

Ajansının Londra muhıblrlnden: 
Fran11z . In~llz n Belçika 

Erktnı harbiyeleri Temu ha· 

Ankara, 26 (Ôzel) - De.. 
let d11mlryollar1, l mıy11tan 

itibaren 1eyyablara mahanı ol· 
mık Oıere tenzllAth tarife tal. 
blk etmege bıelıy•caktır. 

Ne Konuştular 
Romı, 26 (Radyo) - Moı· 

ıolınl bugün Franaa'nın Rom• 

elçlııl Kont dô Şambroa'a ve 
muavini Sinyor Sft•lç te, Al· 
Almanya ve Roıya r.lçll8rlnl 

kaba ey lemlılerdlr. 



' 

'~" ~~~~...-~~ler__.I ş E H i R 
Saat ayarı. 

Tftrklye'de ıaatlerln mOşterek Takas 
bir ayarı tabi totulm111 lıtenl 

yor. Bence, booon temin ede· Komisyonu 
ceğl fıyd• çok mıhdud olacak. ·• ·•-----

hr. Benim cebimdeki Omega lhracatçıJarJa oda ara· 
ite sizin Zinet markalı, öbfirüoQn d k. . h 'I" .. .. 

bilmem ne mamol4ll saatleıi, snı a 1 1 tı ah goruştü 
ne ayır Clinlezler, ne blrte}? Takas tedklk: komisyona dün 

Bir dostum vardır. Ber na akvam vali muavini Cavld'in 

ıılsa bir e11t al:uıı . Geçen gün başkanlığında toplanmış, mil 
bana; b'm bazı lıleıl çıkarmış, hu 

- loınır mısınız? . Dedi· bu arada menşe şahadeınamderl 

11at, bende bir oevl Hlet oyan mes'eleetnl de uzun uzadıya 

dırdı. Bo ıaaıl alıncaya kadar, gl>rü~mOşUir. 

111tl bilmek hususunda mOı Bazı lbracı.tçılar usule mu 

külAt çekerdim. Fakat gOnde halt( olarak mapannı ihraçtan 
on dıklkı alnlrlenmezdlm. Ka· sonra odayı müracaattı menşe 

rımı hlle, bu eaıte 

kadar luzmıyoram. 

- Neden? 

kızdığım oahadetoımesl almaktadırlar. 
Halbuki menşe eebıdetnamele· 
rl malın ihracından evvel 
ıhnmeeı 14zımdır. lktısat Ve 
kı\lRtl; malın ihracından sonra 
ticaret odalarınca menıe ~ıbn 

detnımesl verllemlyeceğlnl alı\ 

kadarlara bildirmiş, tQccarların 
hu mes'elede hiçbir mazeretleri 
kabul olunmamasına emretmft 
tir. Bu y6zden lktısat Ve.kale· 

tinin emrini . tatbik eden ticaret 
odaefle tilccar arasında :ıbtllıif 

bılsıl olmuetur. Takas tedklk 
komisyonu, hu mee'ele hakkın· 
dı bazı kararlar almıetJr. 

Diye sordum .. 

- Neden olacak? ·Cevabını 
verdi· yı geri kalıyor, ya ileri 

gidiyor. Bak:ıyoreuooz; beo da 

klka ileri gitmiş, haydi ben 
nporu kıçndım. Beş dakika 

geri lulmıo, hııydl ben daireye 
geç gittim 

- At ·Dedim· böyle, enfiye 
kutueu ıeldlnde, saat taeınmu! 

- O kadar kolay değil 

·Dedi· bogQo kullanılın eaat· 
lerln yOzde doksanı bozuktur. 
Fakat kimse, onları atamıyor. 

Ya p11rasını kıyamıyor ve yıhud 
ona ılıomıştır. 

- Şu halde? 

- Kmhncayı bdu, btıehtı· 
• tan bozuluncaya kadar kulağını 

burkup duracağız. 
Şu muhHereden de anlaşılı· 

yor ki, TGrklye'de saat ayarı, 

sözde kalır ve saatler, gene bfl. 
diklerini okurlar. Bu, loaaolı· 
rıo ruhuna ve kınaına benzer. 

Hepsini birden ayol ayara vor· 
mık, ayol tempoya tabi tutmak, 

tek şekilde idare etmek ve İş· 

letmek lmkıinı var mıdır? 

Nerede kaldı kf; meeelı1, kar· 

oınızdı IJU teklld~ f lklr yfirll· 

ten her hangi bir adam, dört 

adım ötede tamamen zıddına 

koıuyor. Ayıreızlak:, yirminci 
ısırın modHı olmuıtur. Ablak 

ta dı, •lcdanda da, dOıOnO~te 

de, Adetlerde de, elolrlerde de 

ıyırsızhk var .. 

Herb aonu dOoyısı; maddi 
'te manevi htr şeyi ıh üst et· 

mletlr. NJzcm ve ayar, tarihe 

knoımoo gibidir. 
Jetıhl4k ile htlbeal, 

Medeniyetle ıllıihlanmı ve 

politika 

• Seciye ile menfaat 
Demagoji ile .kültOr, 

Yalanl11 doğru, 'teealre, bQ 

Ula bunlar, btrlblrine o kadar 

girift olmuılmr ki, bir ayar tot· 

turmının lmlm kılmımıehr. 

GfiııırOkler umum 
mildilr(hıiln teltişleri 

GOmrOk umum müdc1r6 Ne· 
dlm şehrimize gelmiştir. Gilm· 
rftk işlerini tetkik ve ıeftf ı 

eden umum mOdOr; gilmrnk 
idarelerinde y11pılmHı ıuavvur 

edilen değltlkUklerle de alaka· 
dar olacağı tahmin edlllyor. 

takdirde kendisine kıymet ver· 

mlş olorom. Yok11, her hangi 
bir yazıdın babsederaem, orıda 

lmze sahibine kıymet •erdiğim 
mAnAsı çıkamaz. 

Bu zanlh için de ayni dü · 

eOncedeylm.. Kendisini tenkid 

etmemişim de, tecnftze geçml· 

,ım. Yok canam, yok!. Buna, 

hüsnO korooto, derler.. Ne 

tenkidi, ne tecavüz . DapedOz 
eğleniyorum, ılay ediyornm ve 

blr k.öee gasıbınm, mıskeeinl 

ıtayorum. Ondan ibaret!.. Ana 
dolu'lu olmak bahsine gelince, 
ıııkınlığın loaaolara neler aöy 

ilet~iğlnl bunda da görilyoroz 

Buoao zikrindeki l'tlünıeebet, 

ıayed, tokat ve Çimdik mes'ele· 

shıe temas etmek ise, işte ce 
vahım: 

Tok, tok, tokata ihtiyaç ol 

madığı glbf, muhatıp tutarak 
çimdik atmak btle fazladır. Btr 

ftfftrük: 
- Pftf! Demek kAfl ve vafldlr. 

Hen de Anadolu çocuğu yom. 

Hem de, 
- A doetler, etmendi gayrı, 

hına, bunun burae1ndı İih ... 

Diye diye değil, bir başka 

tfirln, kaladan ve ruhtan Ana· 
dolu çocoğuyom!.. 

Konferanslar Hararetle Devamda· 

Aıçu ·aa konferans ... verilir hcrı 

Atça (Ou!lusi) - Nazilli Halke,ı baıkanı avukat Sami Kot· 
luğ 23 Mart Pazar gQnQ Atça'da (lsılklıil ve lokıJ4b) konolo 
konferansını vermiıtlr. • 

Yüzlerce dinleyici yurddaı karşısında verilen bu konftraos 

dinleyiciler üzerinde çok bOyük tesirler bırakmı~, halk' (Yaşıeın 
AtatOrk, Var olsun bOyOklerlmlzf eddalarlle hlsslyıtıoı _göetermletlr. 

Kırkağaç'ta Gençli~ Faaliyeti 

Kırlwğaç'ta temsil veren gençlerdetı bir grııb 
Kırkağaç {Hususi) - C. H. P. Gençlik knrumuoon temeli 

kolu, uzan gtınlerdeoberl hazırladığı MTaı Parçası., piyesini ma· 
vıffaklyetle temell etnıl;tir. Y ıkındı hiçbir menf11t gözletmek· 
elzln Gelenhe ve Bakır köylerinde de birer temsil nrHecektJr. 

lelerlol bırakarak memleket duygoeu ile ıpor, musiki, temall 

kollarında el blrUğlle çalışan memleketin bu temiz gençleri parti 
Jlçeyönkorulu tarafından takdir edflmlıtlr. 

Nazilli Sökeyi Yendi .• 

Na::iUi "tala mı .. 
N111llll (Huıuııi) - Pazar gün il !Aydın •abasında Söke aporcu·e 

larlle karıılaeın Nazilli Balkevl gençler birliği birinci takımı 
çok teknik bir oyunla ayol derecede teknik oynayan Söke spor· 
cularını yenaıfştlr. 

Takımımızın bu movaffaldyetf, Nazilli'de bOyOk bir memnu· 

niyet oyaodırmıııtır. Nazilli, ııpor clhetlnClen eon zamanlardı iyi 

İmkAnı yok yı, saat ıyirt 
Y•pıl11 blle, booon faydası biç, 
tatbikata ıor olıcıktır. Ben çok 

tftkftr 111tslzlm. Böyle ıeyler 

kollınımım. Fıkat herkesin 
eaıtl, eakl yftrilyOıüoG hiç de 

~lttlrmeyecektlr. 

neticeler alrnıık IQln çalıımaktadır. Çimdik 

,----------------------------------------~ TAYYAR~ BlYI lhıafta • • • 
İzmir g1111telerlnden birine, 

her nıııılsa musıllAt olmoı, ço· 

cuk karamılar• yıpan bir bl
Çıre, evvelki gilnk il yazılarımı 

epfce slnlrlenmlı. Korkak, mOe· 
teki, mazlum, perişın bir ifade 

ile cevıb vermeğe yelteniyor. 

'Yaıılaram tenldd de~ll, tecı· 
•flzrnaı. Bu dilden konuıımaz· 
lbıt. Hem de o, Anıdohı'lu 

hntı, Anıdolu'dı Çimdik değil, 
lok tok, tokat atulırmıı ve 

lllr bir tıkım nesnder.. Ben, 

btr muhırrld mubatıp tut1rık 
IDGoıkıııyı glreraem, ancak o 
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H ARR y BA UR tarafın dun temeli edlltn senenin eıyılı f llmlerlndtın 

baltadaotıerl alluşlanan 
genel letek Qzerlne 
hıftı dıhı uzatılan 

Ayrıca : Türkçe sözln FOKS dünya 

Tamamen TOrkçe sözlft 
ve şaıkılı büyOk ıark 

opereıl 

haberleri 

SEANSLAR Her gOo 14,30 - 18 - 21,30 Bıyat acıları. 16 - 19,30 Ali babı 
Cumartesi ve pazar gGnlerl saat 13 seans nda (Afi Babı) göııterllfr. 

Başından · Yarala
ııan Çocuk. 
---··· .. --

flastanede bakılıyor 
Karşıyıkadı Boetınlıda oto· 

ran Tufan oğla 1 l yaılırıoda 

Baş m; lekele Oıserlnde kotır 

keo ayağı tabıılat' ara11ode.kl 

açıklı~a glrmlı ve diııerf'k ba 

eındıiı yırıalınmıwtar. Yaralı 
çocuk haetım~ye kaldırılmııtır. 

Kuduz Mu? 
Bir köpek, bir kızı 

ısırdı .• 
Karııyıka'dı Boıtıalı kôyClo · 

de oturan Tlkveıll Ahmed oğlu 

Mehmed'in bııı bot bırak.ılın 

k~peğl; le!Am kızı 13 yıılaran· 
da Cemlle'yl 111rmı1tır. K~pek, 

kudoz tednl yurdouda milıa 

hede allına alınmııtır. 

Muallim tayinleri 
I~putının Yeoll Adı moıl

llml Dider ve Glreaon merku 

Mecatl bey mektebi eekf mu· 

ılllmt Semiha İzmir vlltyetl 

emrine •erllmlelerdlr. 

Ticaret odasında 
Şehrimiz ticaret odaeı omu· 

mi mecltal bogtın odı konfe· 

rana ealonundı toplınıcak ve 
bazı tlcad mea'eleler ~berinde 

mOzıkerede bolonıc.ktır. 

Muzik ve konferans 
Yalılar C. H. P. nıbiyeel 

merkezinde Comuteıl gancı 

ıkıımı eaat 8,30 da nukat 

Mnnt Çıuır tıtefındın lnkılAb 

ve latlklAl mevzuu Cizerlnde 

bfr konferanı •e baao mClte· 
aklp de ocık moalk kol o ta · 
rafından bir konıer •erllecektJr. 

Sosyal yardım 
Aeanaör civarı fakir balkının 

bıstılerını baktırmık için bir 

(baatı bıkımyerl) açılmaııı yo: 

landa C. 8. P. lzmlr Aaıneör 

ocağınca glrlşlleo çahom• müe 

brt bir sonuca varmıı ve ocak 
bfnHındı · bir (baeta bakım yeri) 
açılmıştır. Burada Cumarteal , 
gönleri eaat 1:3,30 dın 14,30.a 
kadar daimi surette -muaveneti 
uğlı.nan · ozının bir doktor 

tarafından fakir baataler paraaız 

bakılacaklırdar. Bundan h•tkı 

diş h1&tılıkları için bııvoracık 
yokaul yurddıtlarımız, bakım 

yerinden ılıcaklara bir tezkere 
ile, bir df f doktora ıualının 

parısıı bakılacaklardır. 

ödemişte temsiller 
Ödemle, (Özel)- Dftn Ôde· 

mle hılknl . temıll kolu bın· 

dosuylı Adıglde'ye gitmiş, ora· 

da "KıZ1noğlu~ plyeelnl oyna· 

mııtır. Temellde bGtftn çevre 

köyleri de dahil olduğu halde 

1000 den fazlı bılk bulunmuı 
tul-. Gösterilen bıtarı çok ytık· 
sektir. Ödemle bılkevl 29 . 3 . 
936 dı Bıyıodır'da d• temeli 
urecektlr. HılkevJmlzla kGltG· 
ra köylerlmlze kadar yayma 
buıuıanda gôıttrdlAl ~nerlllk· 

leri odkrınla kaydederlı. Bu 

vesile ile e•lmlzlo çıhtkan 

haıkanı M. Bıran'ı takdirle 

ıomıyı borç biliriz. 
Çocuk esirgeme kurumu 

Ödemlt şubeal 25 çocuga elblee 

yaptırmıştır. 

Hasta bakıcılık 
Kızılıy kurumu tarafındın 

Amerlka'ya baeta bakıcalık tıh· 
eUlne bası lualırımıı gönderi· 

lecektlr. 

Ç. Alıcı l,. S. 

151 Üıam Kuru. l l 25 
36 S. SCUeyaıa, 11 25 
33 B. Alyotl J 3 50 
28 Şınlak a. hl, 1 l 50 
lJ S. Emlo U 
4 l. Raelb 1 l 50 

26:l HuıtOnkQ 111tıt 

5002~1 OonkQ yek.uQ 

50U4 9.t Umum v 

Zalıire satışları: 

Ç. Clo@i K. S. 
2t7 Boaıtay 5 50 

&. Sı 

13 
11 ~5 
)~ 50 
l~ 50 
l :l 
ll {}0 

K. S, 
7 

750 Arpa l l 75 
43 Kf'n pılı. 450 

11 75 
650 

242 B. pamuk 40 50 

2 l6 Kt çam fımk ·J6 
40 50 
45 

Bugiln ıube kltabetloe not 

ettirilen H hentlz vblt11ı ya· 

pılmamıt olın pımok 11tııları. 

250 B. pımuk 41 60 41 50 

1 Zabıta 
Hırsı::lık: 

Çorıkkapu'da Gaziler cıdde· 
elode rakı n mG11kfrat bıyll 

Osman oglo Sopbl'nln ~ dClkkA· 

nıadı cımdın kıHnoz içinde 
bulunan 10 kuroılok çikolatayı 
çalın İemıll oğlu Kemal ve 
Bıkkı oAlo Şakir totolmuotıardar. 

Sarhoşluk: 

.Kemeraltı caddesinden 11r· 
bot olerık geçen ve nAre ıtan 

İzmfr'll Oılll oğla Emin; tu· 
talmoı ve ftzerlnde bir de bı· 

çık bolnnmoıtnr. 

Hayı·an lıırsı:zlığı: 

Bıyraklı'dı Salhane yolunda 
68 eayılı babçedf', bıbçnın 

Mehnıed oğlu Bftseyln'ln be· 
yız bir ineği ile altı aylık da. 

nHı çalınmıetır. 

Otobüs kazası: 
Şoför Kıbrııı'h Mustafa oğlo 

Bıijlm; Gôztepe trımyay cadde· 

ıfnde idare ettlğ! otobaıa, Oı· 

man oğla alta yıılarıudı N G• · 
bet'e çarptırmıı n ıol baca· 

tından yıralınmıeını eebeblyet 
verdl~laden totolmuıtur. 

Silah ıaıımak : 
Kemer'de Konyıh Mebmed 

oğlu Sald'lo ftıerlnde bir ta· 

benca buluoarık ıhnmııtar. 

Zehirlendi mi? 
BHmınede belediye mıntıka 

binası yıltlnlnden g"çmekte 

olan Canakkale'lt Behçet oğla 

SalAblddlo, Salepı:i o~lu hın1 
charındı adını bllmedl~I bir 
bakkal dOkk4oıodan ılmıı ol 

doAo lor peyniri al yiyerek ıan 
cılıumıt ve seblrleume tl'laı 

göıterdlğluden memleket haıta 
nesloe kıldırılmııtır. 

Kızılay gençlik 
dernekleri 

Şehrimiz mekttplerlndekl kı· 

zılıy gençlik dernekleri tf'ekl· 
IAtı tak•lye edilecektir. Buaua 

için ıehrlmlz kııılıy korama 
b1Zı bazarlıklar yıpmıktıdır. 

Fransa'nın bize 
ayırdığı yeni 
ithalat hakkında .• 

An.karı 26 (A.A) - Tftrko· 
f lıten blldlrllmfıtlr: 

Fraaaa hakumetl 1936 ıe· 
nealuln ilk Dç ayını mab101 

olmak Gıere TGrklye've •tal•· 
dakf munZlm kontenjanları 

ver mittir: 

1 - Kabuklu cnhı: 87 
bolal 

2 - Kıbukeuı ceviz: 22 
kental 

3 - Yumurta: 250 kental 

Gemi 
inşaat malzemesi 
Ankara, 26 (Ôzel) - Gemi 

lntaıl malsemellnln memlelre· 

tlmiıe g6mrtlketlz glrmeal Jçla 
bir llylhı b11ırlını7or, 

1 
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Bonapart, bir maddel 8Q8to, lnfçre'de tdl; fakat bUHIJD•ı 

dtışQndO. Sonra Hermana'ı, adeta mohaeerı edllmlı bir yerde imle 
yftıij yOzGne değecek kadar gibi pek bllyilk gftçlftklerlo mQ· 

yalda arak; dafaa edeblllyorda. 

- Slıe çok milblm bir ıu•I FrınH'do lntl11mdıslık ve 
soracağım, ve sizden mut•d 11f· karııık.lık bokum ıftrftyordo. 

hk ve samimiyetinizle cevab lı· Jıkoben'lerln lktld.r mevklfnl 
yeceğlm. Eakat soracağım aoaltn 

ikimizin aresıoda kalacığını hına 

temin edeceksiniz ... 

- Sfze yemfnle temin ede 

rlm ki, ba eöıler anmızda ka 

l•c•ltır. 

- Ne ~lzerlne yemin ediyor· 

enpnz? 
- A k:erllk veref im Qzerloe! 

Atr.şln h4klml, gözlerini Her· 

manı'ın glizlerfne dikti; 11ğır, 

eğır: 

- Bıne, Bıyın Fore'nln 
kocı ile buloetnğnnu ve tklıl 

birlikte aleyhime caenslok ettik· 
lerlnl bildiren vesikalar verdiler. 

Bu sözler Qzerlne, Hermenı 

deli gibi bir çığlık kopardı, ve: 

- Geotınl... Dedi. Bo vesi · 
kiler muhakkak aahte ve oy· 

dormadır! 

- Ne dlyorennnz?. 
- Vicdanım, bildiğim bana 

bonlarm sahteliğini söylllyor. 

Hermıns dıh• blrşeyler eay 

llyecektl; fakat bu arılık mıka 
lelerin tetcOmelerlol getirdiler. 

Napolyon: 

- Matmazel Forlng! Dedi 

Bu eıaa bzerlnde yarın görftee 
Um. Şo andı çok mOblm bir 
ıo çıktı 

Fakat gene; ve gOzet kadın, 

azlm ve clddlyeıle Napolyoo•• 

karıı: 

- General, dedi. Yarın ben 

ve arkadaolırım Bellllot'a bo· 

lacağız ve bnrıya huznrnnnza 

getireceğiz. 

Bonepart, Bellllot'on arkı· 

dıelle yaptığı mOaakaıanın teılrl 

altında olduğu halde, mıhnd 

terdmelerl Ju\tlblnln elinden 

11ldı. 

Yalnız kahncı, hemen maeaeı 

huaına oturda ve tetkfk,,, bıe 
ledı. 

"l\tısır'dı Bontpart" eı"rlnln 
muharriri: 

"Generalin ay•kları •ltında 
yıldırımlar patlıyordu. l\toazıam 

zaferlerinden arllk hiçbir ıey 

kalm•mıetı. Rusya nı A•ostorya 
Fnnıa'ya harb llAo etmfolerdl. 

lt•ly•'d• bir Fraoeız ordoeu 
m•ğliib olmuş, Juber ölmü9ti1. 
Bertudta Franeız'lar mığhib 

idi. Dlrektnar, Nıpolyon tarı· 

fından fevkalAd'j pulık bir 

eekllde zıptedlleo ltılya'yı k•y· 

betmletl. Franeız'lar Bolland• 
da ve Ren Ozerlnde tehdtd al· 

tında idiler; Maeaeno nkı• 

....................... 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rn~dü ÔKTEM 

Umumr neıriyat ve yau iıleri 
mildürü: Hamdi Nüzhet 

f da rehan esi: • 
f zmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk Partisi binaııı içinde 
l'elgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylıgı 100. Oç 

ayhğı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelilt 

abone ücreti 27 liradu. 
Beryerde 5 Kuraıtm. -Gdnft geçmiı nOshalu 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

eld etmeğe hazırJ.ndıkluı bak· 
kındakl habere, v.ndell'ler .ı. 

IAblanmak ite mnkıabele edl · 

yorlardı: k•gıd p.r.uın kıymeti 

emsalelı bir derecede dütmilotG; 

•ekerler firar ediyorlar, hıy· 

dutlar bertarafta yolları keal· 

yorlardı. Frenea an.rolye dOo· 
mekte ldl. Krmllyet tmraftarları 

18 lncl Lfll'oln Ruı ve A•oı· 

turya edngtUerlnln hlm•ycıl al· 

hnda birkaç hlftay• kadar knl· 
lık tacını giyeceğini konetle 

nmnyorl.rdı. 

Nıpolyoa bu vaziyeti, İngl· 
llz komodoroo gôoderdlğl ec· 

nebi gazeteler tercGmeJerlnden 

•nl•yınc•, hiddetinden çıldıra · 

c•k dereceye geldi. Kendisini, 
Parlı'te Lftksemborg direktör· 

lerloln koroııında aaodı; ve: 

- Sef 11 •e k•blllyetılzler! 

Diye bığırdı. lete Franaa'ya 
yaphğınız itler, aık:erlerimtn 

dôkftlen kanlarını, nferlerlme · 

k.reı munfl•kıyetlerlnfz baolır. 

Fakat ıfz haydutlar•, bo yap· 
tıklarıoııı pıbalıya ödettlrece· 

ğlm. 

lhtllAl meydanınd• yeniden 
darağıçları knrul•cak, aanlh 
bir knl olan 16 lncı Ltll'yl 
idam etllğlolz glbl ben de ıl· 

zln hepi of zl fdam edeceğim ve 

lcıp ed"rse, cellAı:llık vazlfeııfnl 

ben göreceğim. 

Fakat N•polyon ıercGmele· 

rln hepsini okumoı değildi. 

Okodokç• •nlıdı ki, Frıneada 

batnn fırk•l1r, hatan Fransız · 

lır, bıttA matlıkıyet tınftar· 

luıuın bir kııımı, Nıpolyonnn 

FnnHya dönmeılal latemekte 

ve Napolyon'u Fransa için el· 

zem bir eahelyet addetmektedir. 

- Şonu Var -

lran-lngiltere Arasında 
ihtilat mı var? 

Rom•, 26 (Rıdyo) - latan· 

bol ve Tahran'dın alınan ha· 

berlere göre İngllt.,re ile İran 
hilkdmetlerl ar.aında petrol 

meıı' eleleri etrdındı bir lhtll4f 
çıkmıot1r. 

/tal ya Veliahtının karısı: 

Nıpoll, 26 ( Radyo) - Ba· 

gilo e11t 18 de Sezarea npa· 
rona Vellabtın ze•ceel prenses 
Morl Joze rllklp olmuş ve do· 

Ro Afrlka'y• h1reket etmletlr. 

Prensese, bir nedime Te bir de 

oda hlzmetçlal refakat etmekte 

idi. Ayol Hpard• on haaİı ba· 
kıcı kadın da vardır. 

Veliaht; zevceılot bizzat 

oğorlamıotır. Prenııea; cenup 

ceph:ıelnde hizmet edecektir. 

Prenıeel hamil olan vapura, 

İtalyan harp t•yyırelerl teıyl 
etmletlr. Bu npor• Portaah'c 
bdar İtalyan tatclbıblrlerl re 
fat edeceklerdir. 

f:;panya ı·elialıdı: 

Hannı 26 (Radyo) - h· 
pany• 11bık vellıbdı, artık lyl

leotlğl fçlo Parlse hareket et· 

mletir. 

Bo aeyıhıtlo, karııı ile çı· 

kan bir lhtllAftın doğduğu ııöy· 

leomektcdlr. 

Annıı Karenin 
, ... 

/rF@ fl.azar 
İhtiyar .doatun;ı_y ~bıamrıadan 

iç.,riye aokyo,cay• kcı.~a,.r ,ıakla k:a· _ 
r•71 seçtim. 

- Girmem be y'4ıu! -Diyordu. 
Bırak yaboıı beni~. t~erde sinir· . 
den çıldırlacakaın bt.Ri? 

Biletleri alırken bu beklenil· 
ınez inadmın aebebiai sordum. Ce
binden kalın bir liğaı-a çıkararak 

cev•p verdi: 
- Sessiz ve e.özefiz einemalara 

bayıhnhm. Hemen hiçbir haftayı 
kaçırmazdım. Saat yedide, yaslan· 
dm mı koltuklardan birine; oh. 
gel keyfim gel! Ne Ragıp paıaoııı. 
ne Askerinin, ne otomobillerim., 
ne arabalano, <.ne her günkü İ§iDİA 
gilrültOsil ve dırıltısı! Bol bol MD• 
di baımı dinlerdin o k.Gltakta. 
Önünde bir orkeıtra bulunnrdaı. 
Karanlıkta, ağır ağır, kesik kesik 
çalardı. Karanlık vo m11ıiki.. lote 
bu iki mısur muhayyelemio çeı· 

melerioi açmakta •n çok iıe ya· 
rarlardı. İsimlerini bilmiyorum 
amma, bugünün birçok yıldızlarını 
o zaman da perde de görürdük. 
Fakat konuımazlardı onlar. Süküt 
içinde ve tam bir tayf halinde 
önümüzden geçerlerdi. En ince 
jestlerinden, en ince vücut kımıl· 

danıılarından ne manalar çıkar· 

mazdık, ne izahlar yapmazdık biz 
onların! Tannm! O zamanlarda, 
perdedeki ıerenad baıkaaıoan eseri 
değil. içimizin, kendimizin eseriydi. 
Şu konoımıyao.. lakin bareketlerile 
ıstırap çektiği anlaıılan gencin dili, 
bizim dilimiz, kalbi bizim kalbi· 
mizdi. Onu konuoturan bizdik. 
Bizim mul1ayyelemizdi. Filmdeki 
dramlar ve romanlar kendi gençli· 
ğimiıin, kendi ihtiyarlığımızın ro• 
manian ve dramlanydı. Şimdi ise, 
öyle mi yal Nedil' o patavatsız ace• 
mice konuşmalar. bütün içimizi 
alt·üst eden kaba ve çirkin tdAf· 
foılu kaba ve çirkin cümleler! Bay 
Allah icat edenin .. 

Biraz 
baJundı: 

sustu; eağın~ soluna 

- Velhaııl, diye devam etti; 
bu yeni icatla, en özlü zevklerim· 
den biriai fücceten vefat etmiı 
oldu. 

• • • 
Heyecanla beklediğimiz film, 

salona cirdikten nihayet üç dakika 
sonra baıladı. Bu film İtalyadaki 
müsabakalarda birincilik almıotı. 
Kimbilir ne mükemmel ıeydi! 

Doğtuıu ben böyle dtitünilyordam. 
Fakat fistada dütüacemi açamıyor• 

dum. Birinci perdeler, bilhaHa 
debdebeli yemek ıofraları ıür'atle 

gözümüzün önünden geçti. 
Tam bu sırada, kolağımın di· 

binde ketkin bir bağını koptu. Bu 
bağını, aoağıdan yukanya kadar 
bütün salonu taradı: 

- Toletoyu öldürdüler. Tola· 
toy öldü! Kahrolaun oiıu öldü· 
reoler! 

Ne yapacağımı, ne söyliyece· 
ğimi ı•ıırmııtım. Ôn ve arka aıra• 
lardan bizim sıraya doğru nazikane 
küfGrlerle birlikte ıu sözler yağ• 

mur gibi ya~ıyordo: 
- Biraz nezaket! biraz adabı 

muaıeret! 

- Kendini nerede aaoıyor 

acaba? 
- Ulan bunak! Ölen kim? 

Daha ölen yok ki be! oyunun so• 
ounda aftos ölecek be, aftos! 
İzaha hacet yok ki, bu kıyametin 
kopm11ına iletad sebep olmuıtu. 

Feryadı basan oydu. Onun namına 
yerin dibine geçi1ordum. 

- Çıkalım hurdan, rezil ol• 
dok, diye t1öylendim; elektirikler 
açılmadan çıkalım. 

Kolundan sım·ııkı tutarak onu 
zorla dııanya ıürükledim. Elham• 
ranıu yeni gelf.n idare müdürü 
dıt salonda bize yetiıti. İhtiyar 
dostumu tepeden tırnağa kadar 
ıüzdü; sonra: 

- Sizin yaoınıza hürmet edi· 
yorum, dedi; yoksa içerdeki yaptı· 
ğıoız hareketi ancak polis temiz· 
liyebitiıdi. 

Kol kola ıevime doğru ilerle· 
dik. Üstat, biç ıoıini çıkarmıyordu. 
.S.öıeyi kıvrılırken birden durdu. 
Gözlerimin içine dik dik baktı: 

- İyi küfür yedim amma, 
dedi; birn da heyecan yaratllm; 
heyecan kazandım. Gördün ya, 
kütle nasıl kıpırdadı, aa8ll homur• 
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Dün, Avam 
Şiddetli 

Kamarasında Tekrar 
Müoa aşalar Oldu. -Lord Eden, Almanya Aleyhine Zecri 1Tedbirle Konma· 

sının, Ingiltere Siyasetine Uygun Olmadığını Söyledi. 
Londr• 26 (Radyo) - Avam 

Kam.raaınd• yapılıc•k milD•· 
kaealar hıkkınd• fnglllz gaze · 

telerl muhtelif neerlyat yap 
maktadırlar. BllhHH Almın · 

yanın cev.bı Qzerlne leh ve 

•leyhte f lklrler dermeyan edil· 
mektedlr, 

T~ymla: 

"M. Eden Kamuad• beyH 
kh•bı mlddea edecek ve Lo 
larno dansını izah eder.ek.tir. 

Vaziyeti• !ubt. bfttiln devlet· 

lerin ıolh etr•fsnda lttlf•klarıdır. 

Londre, 20 (Rıdyo)- Avam 

kamar•eınd• aıebuılardın Ed· 
var Don, zecri tedbirlerin lf. 
lbmdmn bıtheetmlt ve artık 

kaldırılmaeını latlyen bir takrir 

vermletlr. 
Ba meboaa göre ıı;ecri ted· 

birler İnglltere'ye l O milyon 

ıterlln zaruı mucip olmuetor. 

Bnndın bıeka Akdeoiz'dekl 

donanma bize yarım milyona 

m•lolm•ktıdır. 80 m11raf tara 

da IQznm yoktur. 

Deyll Meyl gazetesi: 
"Bugftn avam kamarHında 

zecri tedbirlere nlh•yet nrlle· 
ceğl boeatlndeylz,, demektr.dlr. 

M. Eden Fransa ile aakeri 

ittifak meı'eleıl henilz tebclhlr 

etmlo bir mce'r.le değUdlr eck· 

llnde beyanatla bolonmoıtur. 

Demektedir. 

Londra 26 (Radyo) - Bn· 
gQn toplanın Avam bmar.ıın · 

dı elddetlt mQnıkııılar olmoo· 

tor. Dıe leleri babnı Lord 

Eden, Ren meı'elesfnden sonra 

teh•ddaı eden vaziyet hakkın · 

da ozan izahatta bulonmuo 

ve Lokarno misakını imzalayın 

·devletler delegelerlofn Almın· 

yaya verdikleri protokolon, 

ınlhpe·ncrane olduğuna eöyle · 

mlotlr. 
Eden, ıöıtıne devaml• Fnoea 

ve Belçika tarafından ileri &il· 

rGlen talepleri t•hltl etmlo ve 

ııôzQ, Rus · Fransız paktına 

getirerek demletlr ki: 
Fnnea; Almaoya'nın eüphe 

ettl~i ve latemedlğl bu pıktın 
-------

dandı, nasıl yumruk.lannı ve dişle· 

rioj. bana sık.ti! Ah! Canım heyecan! 
Cevap vermek için hazırlandı· 

ğımı görünce hemen yalvardı: 

- Gene müoakaoaya bsglamı· 

yalım rica ederim. Zaten bugün 
senin uğruna yandım .ben. Neydi 
seyrettiğimiz o aptal Anoa Kare· 
nin! Söyle bana, Toletoy'un bildi· 
ğimiz Anna Kareoin'iyle bunun ne 
ılAkaaı var? Nerede o güzel kitap• 
taki beıeri derinlik! Nerede bu 
f ilimdeki basit Şarlok H•>lmeelik! 
Öldılrmü~ler Tolstoyu, vallahi öl· 
dürmüoler. Korktuğum nokta, yeni 
neele ıaheeerlerden aruk bahsede· 
ınemektir. Çünkü ha eserlerin 
hepsi de ynaı yavaı sesli ve sözlü 
filme alınacak, gençler hepsini de 
filmde görecekler ve öz kitaplara 
müracaat etmek lüzumunu doymı· 
yacaklardır. Bil ki eözlü einema 
ile ulu eserler bıçak.tan geçiriliyor. 
Çok acıyorum onlara çok ... 

Doetumun asabiyeti gittikçe 
ziyadeleaiyordu. Zımaoı olmaması· 
na rağmen, buılu bi; oaaal bulmak 
ihtimnlile Sevime girmemizi teklif 
ettim. Memnuniyetle elimi tuttu. 
.Kapıma ince perdeeiui kaldmrkeo 
ıöyleniyordu: 

- Buzlu şaşa!, buzlu ıaıal, 
asabiyeti teskine birebirdir aa~al! 

-Lihef e hıHleelnl istemek· 

tedlr. B•lboki Lıthey ad•let 
dhanı yerine, Fnnea ile Al· 

m•nyı ar11ındakt miın.zaalı 

leleri tetkike memur ol.o moh 
telh komisyona hanle · oluna· 
bUirdl. 

Gerçi Almınya'da (Ren) böl· 

gealnf fegıl etcaeden önce mQ. 
zakere yolUe bu fol halledebl· 

llrdl. Meseli; Belçika, Rus -
F11nıız paktlle hiç alakadar ol· 

madığı halde ıon vaziyetten 

mftteeıelr olmıkt•dır. 

Lord Eden, ıöz6ne devam 

ederek demfotlr ki: 

- Blllralolz ki, Lokarno 
misakını imzalamakla bir takım 

mecburiyetler •ltına glrmle bu 
lunoyoruz._ Ben İoglllz mllle· 

tinin ıeref 1 demek olın bir 

imzayı ayaklar •hına alarak 
İnglhere tarihinde y•kı~ık.eız 
bir ad bırakmak istemiyorum. 

V azlyetln neza~etlnl takdir 
ederek elimizden geldiği kad.r 

aolbil ihlal etmemeğe çalışı · 

yoroz. 

Almanya'om yeniden müza
kerelere baalaomaeı hakkındaki 

teklifini kabul ediyoruz. Yaloızt 

cebir istimal edllmeıfoe razı 

değlllz. 

Almmnya tle temaaı geldiği 

mlzde, Lokarno paktlle fizerl 

mlze ıldığımız taahbOtlerl de 

gOz ôoGne getirmek ltlzlmdır. 

Lord Edeo, Ioglltere ile 

Fran11 erUnı harblyelerloln 

temaları hıkkında da eôz sOy· 

lemtı bo temaeların, alyaei ol· 

m•d,ğını, t•mamen teknik ol · 

doğana ve Lokarno muahedesi 

mucibince bu temaaların de· 

vamda bolunduğunu bey•n er· 
lemlttlr. 

Lord Eden, ba hoeastı da 

ounları aöylemlıtlr. 

-=-- Bo)emaeJar, bizim tuh· 
büdatımızı fazl•l•şlıracak ma· 
hlyette değildir. Zira imzaladı· 

ğımız protokollar, 1914 ıeoe · 

eloden enel fmzalınınlardın 

çok baekadır. 

T•heddüe eden vaziyeti mQ· 
zekere yolu lle halletmek üzere 

bir metot uayoruz. Fransa ve 

Belçika, Ren buzHının Alman 

ordulrrı tarafından : derh•l t•h · 
llye edilmesinde llefar edlyorllf 
ve Almıtoyı buna rlzm göıter• 

mezae, aleyhine ekonomik ve 

f lnaoeel tedbirler ahomaeıoı 

isteyorJar ki, bo tekil, bizim 

alyaaamızs uygun değildir. 

Almanya'y• verdiğimiz notı, 

oltlmatnm ıekllnde değildir. 

Biz, veılyetln şlddetlenmeafnf 

latemeyoroz. ÇOokQ o takdirde 
iyi neticeler husule gelmlye• 

cektlr." 
Eden, b!1ndan ıoora Iogll · 

tere'nln neıreyledlğl beyaz ki• 

tap hakkında söz söylemle ve 

mftteaklben, avam k•maraeı kOr· 
adeQnden Fr.usa'nın mutedil 

hareket etmesini ve Almıoy•· 

nm d•, kendi reyi hadile Reni 

fogıl etmekle kendi aleyhine 

husule gelen feoı intibaı ali· 
meğe çalıemaeanı tavsiye eyle· 

mlştlr. 

Lord Eden'ln eözlerl, kıameo 

t11vlb edllmle ve kHmen de 

movafık gôrOlmemlotlr. Bonon· 
la beraber, Edeo, sôzlerfnl hl· 

tlrfrken aQrekll surette alkış· 

laomınır. 

ltalya Müşterek Harekata 
amade olduğunu bildirdi 
Eski Taahhütlerine Riayetkar Kala
cak, Yeni Muahedelere Girmiyecek 

Rom• 26 (Radyo) - Havas 
ı(.aeının ealAblyetll kaynakler. 
dan ıldığı haberlere göre Italya 

hillulmetl; Lokarno muahede. 

aloi el'an mer'i eaym•kt•, Al· 

manyı aleyhinde zecri tedbir· 

ler kararı tatbikinden kat'i ea· 

rette lmtln• etmekle beraber 

mdeterek hırekAta Am•de bu. 

lunmakt•dır. Ren meaelealoden 

doğan are1Ulusal ılyHi hareki. 

hu birinci plAoa geçmesi yü. 

zOnde.a H•betl ltalyan meselesi· 

nln artık mevzuubahe olmıya · 

cağını ve ltılyı'nıo, Hıbeels· 

tandakl barekAtında tam•men 

ıerbeıt kalacağı hakkındaki ilk 

tahminler boa çıkmıetır. Çftnkü 
olualar sosyetesi zecri tedbirler 

~Harını geri almadığı gibi h• . 
f lf letmemlftlr dt ... 

Maamıf lh zecri tedbirler kı · 

uranın haf lfletlleceğl zannedl· 

diliyor. Siyasi mahfeller, hal 

yanın; Fran11 ve lo~llıere He 

birlikte hneket edeceglul ve 
Lokarno muahedesinin tatbikini 

lııtfyec,.ğlul blldirlyorlar, Zecri 

tedbirler kalkmadıkça ltılyanın 

Lokarno moıthedeelne rlayetkAr 

olmıy•cağı htkkında yapılın 

tehditler; zecri tedbirlerin 'ar~ 
tmlmeeı lhllmallnden ileri gel· 

mletlr. ltalya Lokatno Şartları· 
na rlıyetkArdır. M. Grandl'otn 

Londra'dı görOemelere iştiraki 

de bunu gösteriyor, Italya eski 

taahhütlerine rlayetkAr kalacak, 
fakat yeni muahedelere gir· 

huekten mOmkOo mertebe çeki· 

necektlr. 

Afyon 
inhisarı mildiirft 

Aokare, 26 (Ôzel) - Afyon 

inhisarı mddftrlftğftnc le ban· 

kaıı müddrlerlnden Hamz• 
Oeman tayin edllmfetlr. 

Biı· Deli 
Karısını 27 yerindeıl 

yaralıyarak öldnrdO· 
htanbul. 26 (Özel) - Zef 

do burnunda, LAz Hafız adın· 
da bir deli, karıııını bıçakl• 
27 yerinden yaralamak sure· 

tile öldQrmOştilr. Deli kaÇ' 
mı~tır. 
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DENiZ KRALLARI 
Yazan: Gôk bayrak mOelllfl Leon KıbOo 

9-

30 Yerinden Yaralanıp 
öleıı Emin 

Beklenen ltalyan taarrnıu hnşladl 
: o m ı 

Vehip Pa~a Bazı Ted .. 
birler Aldı. 

' .. Nı!~:.··k~:~~.=··:.,·;:;:::; ~:~.:: ... ·· olduğu bu yerden Belalı Mustafa ~" Kendimi Müdafaa ltalyanlar, Ras.Nasibu Ordusunu Da· 
•e -;.n~:.g~:; ~::!·ı:·:::ıa:~:: Kra~aln •. BenQz eJfmdeıln.. için Onu Yaraladım,, Diyor. ha Boy ok Düşman Telakki Ediyorlal' 
kılıcı Ue tekld etmesini Amir Kahramanlar, geliniz!.. Diye Meoemen'lo Kamtepe kö 
dlı; yahud, kuvvetli değilse, bağırdı. yünde ııg1r mee'eleelode Meb 

demir, ateo veya su tecrfibeeloe 816rn ve Godfrld kralın Oze· med Emlo'l çlfıe Uifr~lle yara 
razı olması ldzımgellr. rJne ataldalar, fakat kahraman· Jıyarak ~ldilrmekle maznun bela 

Bao pıpaz: lar karşı karşıya geldiler, harp l\tuetafa tle kıtdeol Ahmt'd ve 

- Kral Erik! Diye cevap 11afı teokll ettiler. Vlklogler çok ııtkadaoları lbr•hlm ve Mohar 
•erdi. Göklerin bOkfimdarı değtllerdtı Haıteyo ile Slgtrlg rem'fn Ağırcrıe'da muhak~me· 
hakkı, kıhcıo yardımı olmadan muharipleri bitaraf mevkllol ]erine don bışlatımııttr . Bela 
gôsterebllfr. Bonon için ne de · aldılar. Bu sırada, papazın me· Mustafa lf11desindf'; Mehmrd 
mirin De de ateeln tecrObeslne tin adımlarla llerllyerek iki Emln9ln kendisine ald eı~ırları 

hacet yoktur. Ooon iradesi muhaeım kuvvetin araıında eOrQb göUlrOrkrn almağa git 
kalplere girer ve başlan eğdi yer aldığı gôrftldO, Blörn'on tlğlol ve ftzerioe mavzerle atee 
rJr. Kral, senin adalet ve akıl · mızrak Te kılıçlarının tehdidi etliğini. sonri keodlelnfn ıJe 

lılı~ıo Oo almııtır. Göklerin altında idi. Birçok kollar ha · vorulacığıoı aolıyarak azerfnde 
hildmfnden diler ve rfca ede vaya kalktı; bıı pıpıza kılıç buloodoğo attan yere inerek 
rlm ki senin kalbine fakirleri, veya uuzrak dileılrmek Gzere elindeki çifteyi ve Mehmed 
mlraetı.o mahrumları, öksüzleri, idiler; fakat tam bu sırada Vo Emln'fo kardeıl AU'nlo de ken· 
yığmagerllk dilıOoen bu adam la, şimalin btly'1ca kızı, yerden dlsloe tabanca Ue ateş ettiğini 

ların ellerinden kurtarmak his çıkıyormuş gibi çıktı, geldi; eöylemie ve keodlılnl mQdafaa 

ıfnl llka etsin .. Kral Edk, bft· bir learetle kılıç ve mızrakları mecburiyetinde kaldığanı anlat· 
yak imparatorun bedbahtlara indirtti! mışhr. 

hediye ettiği ve benim idareme Baı papaz gôzlerlol bile lnrp Mebmed oğla Fevzi adındaki 
verdiği toprakları müdafaa el; mımıetı. Baeteyo Kazıl Got'a: şahit te vak'ıyı şöylece anlaı· 
ey .hal, imparatordan gelenleri - GörOyorson? Hiç kork· mıetır : 
eana verir, gôklerlo krala da madıl Dedi. - Evimizin ôuftode enginar 
vereceklerini sanı veraln .. - Sonu Var _ çıpalayordom . Bir sOrıl ııı~ır 

Papaz, bu aôzlerf blrirfrkeo 1 ~ koıarık geliyordu. Arkal!lodan 
diz çôktu, n gözlerini yerden ,.. _____ S_p_o_r ____ ..ıl•ı da ftç klel koğılıyorJu. Bu Qç 

gôğan mavi kubbesine kaldıra · L k kişiden birinde mavzer, lklefo· i ma"ları rak kendisine eğllmfe birisini ~ de de sopalar nrdı. Evimize 
g6rmt111 gibi bir hareket yaptı. Pazar güoO bölge ilk maç yoz metre kadar yaklıetıkları 

Kızıl Got: laraoa devam edilecektir. lt'ud· vakit mavz~rll adımın Mehmed 
bol korolu bu haf ta ki ma,.ların E ı ld l d K il - Ben papazları tanarım, " m n o uğuna an a ım. at 

bu onların rehldlr ve korku· program ve hakemleri ıeağıdakl heli Moatafa'oıo lrardeıl Ah
eekllde teıblt etmiştir. Bu maç 

yorl Dedi. met le koıtorarak geldi : 
ların en mOhlmml Altay - iz. 

Baeteyn: - Sığırlarımızı verin. 
mlrspor arasındaki eon maçtır. 

- Hıyar, dedi. Cot, yanlış Dedi. Mebmed Emin, sığır · 
A takımları Alsancak saha 

hnkom veriyorsan; Sakeon kork· · smcla: ların boğday tarlaeına glrdlkle · 

mıyor, faka.t çok kurnazdır, Saat 11 Ş1rk:epor- K. S. K. rint, enelA eve götGrGp ıonra 
kralı aldatmak lsteyor! hakem Fehmi (Altay.) verecf'ğlnl l'öyledl. Ahmet te 

Kral. elini beline gôtftrda ve Saat 13 Ahınordu _ Burnav• tekrar ıırar etti, bonon tızerloe 
bir mfiddet dftşnoda, Herkes hakem Sabi (İzmfrspor.) Mehmed Emin, bir el ıllAb at· 
susuyordu; Blöro kalkmış ve Saat 15 İzmlrspor _ Altay tı, Ahmed vurutacığındın kor· 
yerini ıerketmletl. On kadar hakem Esad (K.S.K.) karak kaçtı. Biraz sonra belA 

adamı da kendisini tak.lbeul; B ıakımları Halkevi saha Moaıafı; kır bir ata blnmle 
Godfrld, ayakla, lçmeğe mıh· sında: olarak sığırların yanına doğru 
sos boynuzu bir esirine uzattı, Saat 9 Şarkapor _ K. s. K. geldi : 

ealrln doldordoğo içkiyi içti, hakem Ahmed Ôz girgin (Halk· - Beni yak.tın! Diye bağ• 
bir daha doldurttu, onu da son evinden.) rıy~rdu. Mehm'd Emin ile k11r· 

damlasına kadar içti. Seeland Saat 1O,15 Altan ordu_ Bor· drıl All; eki o tarfasının içine 
(Slee memleketli) ve Yotlan Dava hakem Baba Konur AJp y11ttılar. Mehmed Emin, bir 
kahramanlarından birçoğu d• (Altay.) hendr~t ılper aldı . . All'de de 

kalkmışlar, kralın etrafına top · Saat 11,30 İzmlrspor-Altay tabancı vardı. Mehmed Emin 
tanmıılardı. Norveç kahraman· hakem Kadri (Boca.) mavzerle alf'I etti. At Oeıüode 
ları Godfrld'lo tıtrafıua toplan· il lk · k ll k l z duran Bdl Muıtafa ilk defa: a ·cvı o ·u ar ve ·u üp er 
dılır. likleri: - Atma! 

Kral evveli cepheye baktı, Cumartesi gOoO okullar Bslk· Diye bağırdı, f•kat Mebmed 
BQnra baeını çevirerek: evi alınındı: Emin tekrar atee etti. O vakit 

- AyıAa kalk Asgalr! Dedi. Saat 12,30 Ziraat - Tecim 
Baoı sôyledlğio ~eyleri dOşG· Uıeel hakem Basın (Altay.) 
OtlrOz. Sen de bizim yanımızda Saat ı 6 Sao'ıtlar -Karşı yaka 

Yeral. Bugan bizim mlııaflrf . orıa okulu hakem Eead (K.S.K.) 
lblzıılo hiçbir şeyden korkma! Pazar J1alkevi salıasmda 

Demir sahilli Biöro: 

- Kral Erik! Diye haykırdı 
le kahkaha ile gGldO; verdtğlo 
k1r1rı keıfedlyorum, Loter'ln 
boynnduruğo altına girmek Is 
leyorson, tebrik ederim! Ken 

dine ald lılerde istediğin gibi 
hıreket ederein, fakat kıhç ile 
fetettlğlm benim yerlerime mil 
dıbaleden seni menederim! 

Bu defa kral Erik: 

-Iarl Hlöro, diye haykırdı. 
Şu benim kılıcım ile, benden 
••oı verilen toprakları geri ala· 
ca~ım, Hoa vadettlğhn Flöo 

•dı11nı da vermlyeceğlm. Kızı · 
IOı da eana vermekten vazgeçl · 
Yorum, bu h1teketlo eaoa bir 
krallık kaybeulrdl. 

- Ce11ret ve oecaatım hanı 
Yebfslnt bulduracakhr. Arh· 
dıılarım, geliniz .. Viklug (Kor· 
eın, mubarlb) ler haydi, bu 
Seıee memleketinden, şimal 
krılınıo btr Saksoo papazına 

Halkcvi takımları: 
Saat 12,30 Parkepor-Turan 

bıkem Kadri (Boca.) 

Saat 14 Kurultay - Tork· 
yvrdıı hakem Faruk ( Kahra 
manlar.) 

Sut 15,4!0 Bayraklı - Bacı 
HılııeyJnler 

( Halkevl.) 
hakem Ahmed 

Bo maçlardan sonra Bıcı 

Hılaeylnler takımı kuvvetli bir 
ekiple hususi bir mıç yıpı · 

cıktır· 

A. Kısım reisi 
Beyoğlu merkez memorlo· 

ğona tayin edllmlıJ olan emnl· 
yet mGdOrlftğil adli krsım rclel 
Huhiet AkgftmOe bogOo Ban· 
dırmı elupreslle lstıobul ·a gl· 
derek yeni vazifesine baolıya· 

cakhr. Keçeciler merkez komi· 
seri Sallm; yeni reia gelinceye 
kadar vekaleten adli kısım rela· 
llğl nzlfealnl gôrecektlr. 

Mustafa; 
- Ahi Yandım. 
Ulye bağırıp kendini attın 

aşağı attı. 

Motafı; omuzundaki çifte 
tüfeğini iki el atee etti, Meh· 
med Emin vuruldu, kardeıl 

Ali korkarak eve kaçtı, Mos · 
tafadı geriye doğru kaçıyordu. 

Fakat yaralanmıe olan Mehmed 
Emin koşarak dere içinde ar· 
kaSJodıo yetlotl, o vakit Udal 
de birer bıçak çektiler, birbir· 

lerloe Hplamab baeladılır. 

Ben BelA Muatafa'oın bıçığı 

üç kere havale ettiğini gôrdfim. 
Ne olduğuna bilmiyorum. Son· 
r~ Mrbmed Emln'ln 6ld6ğOo6 
öğrendik. 

Reis - Mehmed Emln'de 
bıçakla vurdu nıu? 

- Evet. 

Maznun Bda~ Mmıtafa'ya ı• · 
hldio ııözlerlne karıı ne diye · 
ceğl soruldu. Mustafa: 

- Bir diyeceğim yoktur, 
All4b için söyledi. Dedi. 

DJğer ıahlt İsmail oğlu Re· 
cep: Vık'a yerine beeyftz meıre 
mesafede bulunduğunu ve ıo 

almak için kaynığa glttlğlol, 

ozuaktao ekfo tarlası içinde 
eneli iki el mavzer ataldı~ıoı, 
ııoora bir el çlfıe tGfeğl pıtlı 

dı~ını, bunları seslerinden fark 
ettl~lol ve çifteden eonra bir 
el daha mavr.er ahldıtını bao 
ka blreey gıJrmedlğlnl eôyledl. 

Maktul Mehmet Emlolo kar 
drşl Alt de: 

- Benim vak'a ile hiçbir 
al4kam yoktnr. Bel& Muatafa 
sığır yılzftnden kardeelm Meh· 
met Emlo'I vordu, halla vur· 
mak için kardeşi Abmetle be· 
raber geldi, yıoıoda yGzlerl 
kapalı daha iki klel vardı. Çifte 
Ue ateı elliler, ölddrdGler. Za· 
ten Mehmf!t Eı:olole Bela Moe· 
tafanın arası eskldenberl açıktı. 
Dedi. 

Şıhld Ali oğlu topal Ali 
dinlendi ve gôrdOklerlnl eöyle 
anlattı: 

-Ekmek plolrmekle meegul· 
dDm. Bıktım bir aara eığır 

gdlyoı; Mehmed Emin ile ya· 
nıoda bulanan Gç klel sığırların 
arkasından ilerliyordu. O sırada 
be14 Muıtı geldt, Mebmed 
Emin: 

- Sokulma yakarım! 
Diye bı~ırdı, ellude mavzer 

vardı. 8eJ4 Mustafa de: 

- Ben ıığırları almı~a ge· 
il yorum. 

Diye bağardı. Bonon Qzerlne 
Mebmed Emin: 

- Sen bana hAIA mı JAf 
sôylftyoraon? Diyerek attan ıea· 
~ı atladı, fakat daetG mG, ıtla · 
dı mı bilmiyorum. Mehmed 
Emin muzerle elı.ln tarlıHD• 

dan ateo etti, BelA Mustafa dı 
ona çifte ile ateo etti. Başka 

hlrşey bilmiyorum. Çftnkft fı · 

rında bulunan ekmeklere koş · 

lum, yanacaklardı hem de vaka 
yeri ile aramda bir eQrQ ~·~ır 

vardı. Blrıey ıôrQnmeyordu. 

M'1etantlkllkte nrmiı olduğu 
ifade okunda, bunda belA Mu11· 

tafı'nıo attan inerek diz çôk· 
Ulğıl ve çiftesini ateı ettiği yı 

zıh idi ve ayol zamandı kardeıl 
Ahmed'fn kendlelle beraber ol · 
duğaou ııôylemletl. Bunlar e•hld" 
soruldu. 

Şahid: 

- Be11 ~imdi doğruyu ııc'ly · 

lüyot'um. E'elce de böyle blreey 
sôylemedlm. 

Dedi. Bunun tlıerlne maktul 

Mehmed Emin veresesinin avu· 
katı kalktı. 

- MOblm bir hidleel adliye 
karşısındayız. Bir vataodıı 30 
yerinden yaralınm•k 11uretlle 
öldürülmGetGr. Bu oahld bozu· 
rnouzda yılan eôylOyor. Talim 
~dllmlı gibidir. Bayle' bir ada 
mın ııerbesı dolaı,maeı doğru 

olamaz. 'Jevklflol laterlm. 

Dedi. Fakat mahk~me; eablde 
bışka blr.,ey sormadı. Gelmemle 
olan eahltlerlo dinlenmesi için 
muhakeme bıeka gGoe bırakıldı. 

Sulh ve radyo 
Cenevre, 26 (Radyo) 

Ulu11lar sosyetesi konseyine 
rdyo için 3 evhl.l 936 de. Ce· 
nevre'de bir konferans teklif 
edUmletlr. Bu konferansta radyo 
haberleri etrafında tedbirler 

htlb11 olonıcık ve dalma eul· 
hftn prkpıgaodıu temin edile· 
cektlr. 

~~~~~~-------~~~~-
Lon dra, 26 (Radyo) - ltal· etti isek, bu arıumuı ltll&fua11ı 

yan'larıo Bıbre barbıoı ıGr'atle olmottor. Fakat mCMterih Wll· 
bitirmek için bazı~lanmakta ol· noa. harp bitince hunl•rı. J.~· 

doklara ıon taarrazlara nihayet nlden yapacağıı . ., 
bıelanmııtır. Sae'abanek latlka· ltalyao cephedode iaulun~ 

metinde harekete geçen ltal· ecnebi ga:ıeıetelerha özel aytar-
yın'lar; Babeo kuvvetlerine ları, ltılyan'ların, bilyGk kuv· 
9 kilometre uzaktaki mevzileri vetlerle ve tanklarla c Klrgotu 
legal etmlolerdlr. Dagabur lııtl· istikametine yGrQdQklerlol ve 
kametine doğra Uerllyorler. Sokota ile Gondare bavallılnde 
Cephe 60 kilometre uzunlu- btlyOk muharebeler bazırlanda. 
ğundadır. Blrbç •ydıoberl Rae h•her veriyorlar. Ayol ı ytarlu 
Naelbu'oon ıakvlye ettiği bu R111 K.eet111o'ouo Goodar'dıu 
cepbf'; çok kuvvetli g~rtlnftyor. hareketle ltalyan'ların ileri ha· 
halyan'Jar; solcenıh kuvvetle · reketlnt: meot olmak için Ga· 

baı'a do~ru yGrQmekte bulun· 
rint himaye için Dagımogo, doğunu blldlrl.forlar. 
İzldolo hattını da muhafızı et· 

Hartum 26 (A.A) - iki 
mektedfrler. Bur.da taarruza 

ltalyan kolu; Erltre garbından 
geçen ftalyan kuvvetleri~ yerli hareket etmlolerdlr. Bunlar; 

muntazam 89ker He ıoı vatan Seth armağanı geçerek Goodar 
Hkerfnden ve topçu kuvvetle· Ozerlne y'1rQmeLtedirler. Diğer 
rloden mGrekkeptlr. Boadıo bir Itılyao kolu da Iobagar'dan 
bıeka haf il tanklar da vardır. Nogara'ya yılrQmektedlr. 

Kalkanlar hlmıyeıiude hatif Habeş konetlerlnln de ol · 
makineli tGfelderle mücehhez male doğra yürOmeğe baola· 
yeni ai9tem zırhla otomobillerle dıklara blldlrlllyor. 

takviye edilen Italyan'Jar laıe Adla Ababa, 26 (Radyo) -
konetlerlol de kalkanlı zırh l ı ltalyao tayyareleri Harar yakl · 
otomobillerle moblfaaa n ıev olnde Borkot Gzerinde oçuelar 
kedlyorlar. ltalyao'lar, Dıgaba· yapmıolardır. Bq oçue; bir ke· 
re kadar hiçbir Bıbee moka· şif uçnıu olduğundan İtalyan 
Temeline maruz kılmıyacakla· taarruzunun hedef ini gôııter · 
rını tahmin ediyorlar. Baheo mektedlr. 

lerlD; ileri mnzllerde harb 

kabul etmlyerek Berber1 Ctclka 

Berar yolunu muhafıza eden 

geri rnevzllere çekilmeleri muh· 
temeldir. Çanka bo geri meT· 
zllerdekl arazi; harb için fev· 
kallde elverleU ve mukabil ta· 
arruzlarla mukavemet için çok 
mlealttlr. 

Adlı Ababa'daa veıllen ha· 
berleıe gôre Rae Naelbu ordusu; 
İtalyın'lar için Rae DestR'nın 

ordasondao daha bOytık bir 

dOşman eayıhyor. AskerJ mGea· 

vlrl Vehlp pıeanın gösterdiği 

lcızuma ~öre Raa Naelbu; ordo· 
sunu f<1vkalUe bir şeklide hı· 

zırlamııtır. 

Buradaki Habeı kuvvetleri; 
Rae Desta kuvvetlerine nısaran 

çok talim gôrmae Te daha iyi 
Hkerdlrler. 

Dörı bombordımandın ıoora 

Clclka tamamen bir harabe ha · 
llnl almıştır. Italyao ısyyarele · 

rlnln elmall ıarklde yeni bazı 
bombardımanlara bekleniyor. 
Cenupta ltalyaolar Takazıe oeh 
rlol yaptıklara bir köpra ile 

geçerek ileri hareketine baıla · 

mışlardır. Şimalde Volkalt bôl· 

gealnde Tana gôlftnfto 165 ki· 

lometre u11ğıoda (Kafta) yı lıgal 
eden Itılyın'lır Cenuba doğru 
ilerlemektedirler. 

Adla Ababı, 26 (Radyo) -
İtalyan'lar; Sasabaoekl almıo· 
lardır. İtalyın'lar; ıeıi zaferler 
kazanmak için eon t1arruı ha· 
ı ırhkları yapıyorlar. Bu defıkl 
ııarruz. el mali oarkMe yıpıla · 
caktır. Şlmal cephesinde mGhlm 
balyan kunetlerl Tıkar;ze 

nehrini geçmlolerdlr. 

Adla Ababı 26 (Radyo) -
ltalyın tıyyarelerıolo, bagan 
Harar üzerinde uçtukları ve 

yalnuı ketlhe holooarak bom· 
ha atmadıktıuı n bir takım 

beyannameler bıraktıldarı bil· 
diriliyor, Bo beyannamelerde 

şu cftmleler de vardm 

" Ey Ambara ve Goccam 
ahıllsl; slıln birçok blaılıranız · 

la kllleelerlnlzl yaktk ve harap 

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

M. Hitler'in 
Yeni Bir Söylevi. 

••••• 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

Oavae Ajaoeıoıo blldlrdl~lne 
gôre M. Bitler demletlr ki: 

- Bls A vrupıdı galip Te 
mağlup nımı altında iki sınıf 
milletin me•cot olduğuna ka· 
bul etmiyoruz. Bak eahlbl 
olanlarla bak 111blbl olmıyın · 
lar bir kıt'a Ozerlnde n111l ya· 
ıarlar? 

Fuhrer; ılkıelır arasında de· 
vam ettiği nutkunda: 

- Biz eolh istiyoruz, sulh! . 
Fıkıt bonon için hiçbir H· 

man bıt eğmlyecek, esir olmı· 
yıcağıs. 81,ımız dalma yoka· 
rıda olacaktır. Ren mıntakaeı· 
nan anınlueal askeri kunetlere 

f ıgal ettlrflmt.ık lelenmeel mG· 
naeebeıılzllktlr. Böyle mGnıse· 
betelzllğe tıhammalamaz yok· 
tur. Eğer dl~er milletlerin bize 
karo• fena niyetleri yoksa bize 
fent gazle ve haksız 11ıfatlle 
bakmımalıdırlar. Biz zafer bul· 

yaları peolode koımıyoruz. 77 
mllyonlok Alman mllletfne 

hayal yet kıracı teklifler yapıl· 

mamalıdır. Zıteo yıpılea..,n 
bunları kabul edemeyiz. 

29 marna Almanya; 1918 
dtn beri devam eden slyaeete 
tamamen mAot olacakht. Kıç 

defa ben oahıeo Fransa ile •D· 
Jıomık için teıehbOslerde bo· 
lundum. BugOu A vropa siya· 
eetlnde devam etmekte olan 

gizil dlplomael ile gizli vesika · 
ların aleyhindeyim. Dayak er· 
kıiuı harbiyenin bôyle gizli 
muahedeler yapmasına ben hl ç 
bir zaman mcısaıde etmlyece· 
ğlm. ÇaokQ takip ettiğimiz 
11lyasa; gizli dlplomıılye ıon 

vermektir. BGtüo milletler 
aruında emniyeti temin için 
buou omomi şekilde yapmak 
lbımdır. 

29 martta Almanya'oan hak· 
lıranı mGdafaa için bize zahir . 
olmak lıere rey vermege ko· 

pcıkııaız. 
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V enizelos Bize Karsı 
' 

Anadolu 
Ajansı Uykuda 

Bozanönü · Isparta Şube 
Hattı Da Açıldı. 

Balkan Harhını - Başı 1 inci sahifede -
olan çılııwı tarzı, o kadar ek· 
eak. o kadar verlmalı ve okadar - Baıtarafı 1 ci ıayfada -

İhtiram kıt'aeını, mekteplllerl 
ve balkı ııetamlıdı lar . 

dan dahı fazlı ehemmlyetll 
olan ·yedi ıekla vilayet halkının 
cıoh lokılôp flklrltrlle beslen· 
mlı lnkılip f lldrlerl etrafında 
toplanmı,, Atıtllrk'Qn kavvetll 
ve feyizli ellle açılın yolda 
bOtüo TOrkiye'nln bir vilcut 
gibi llerleyeo bir manzara gös· 
termeeldfr. Asıl memleketin 
memnun olacığı, lçerde ve dı · 
ıarda herkese göstereceği m6ul 

bu noktıdt.dır. 

• Nasıl Açtı? 
ağırdır ki!. 

FevkalAde hldlıeler olur, 
ajıoı gaf Jette .. , letaııyonda kurulan btlyftk 

tak'ıu bnlondoğu roahalle gldi 
lince evveli İlbay ve leparıa 
eaylnları Mükerrem, Kemal · 
İoıl ve Hal1'evlerl milmeestll 
birer söylev veımltler ve mü 
teeklben Ba,bakao kilrsüye çı · 

karık söylevini vermfı ve takın 
kordelaııoı keserek battı aç· 
mııtır. Mektepliler ve halk hep 
bir ağızdan bandonun da l~tl · 

raklle fetlklAl Vfl onuncu yıl 

marılırını eöylemlılerdlr. 

-1-
Venlzeloe '51dö; artık tarihin 

.mıh oldo• boıan~rde · birkaç 
mO.frlt mubıllf 1 mfteteıma ol· 
mak Gzere · bftUln Yonın ga 
~leleri ihtiyar dl plomatın ha 
yat .e eserlerinden bahsetmek· 
ıedlrJer. 

Veofzellet muharrirlerin nev· 
rlyıtı bııka, muhalif muhar · 
rlrlerln y&1ıları bftebQttin bat 
kıdır; fakat umumunun milı 

terek bir noktııu nrdır: Ve· 
nlıeloe Yanın ılyaei hayalleri· 
nln tıhıkkokaoda en nafız rol 
oynamış bir adımdır. MohıJlf. 

lerl de bo noktada, Venlzellat 
muharrir ve dlplomıtlarlı mflt· 
tef lktlrler. 

Venlzeloıı'oo, elyaei bıyıtlDda 
hataları olmamıı değildir; fakat 
Yanın hilkumetlnla hugankü 
hodotl1rını Venlzeloı vftcode 
getlrmletlr. 

Venfzcloaa bo hGyOk mu 
vaffaklyetl 1912-1913 Balkan 
hırbı kazandarmııtır. Yıkın lı · 

rlhte ve balkanların çok dik· 
kate ııyıo olan bo harbinde 
Venlzeloe'un oynadığı rolleri 
Aotl Venlzell t Yonın mohır· 

rlrlerl kaleminden naklediyoruz: 

-1-
Venizelos lsltlv do.~tu mrı idi? 

Venlzelot, elyı i hayatının 

Yunan hııveklll olarak en 
faa\ devrealne g\ratğ\ zaman, 
ls14T do to değildi . Her fana• 

tik Yooıoh gibi Veofzeloe'tı 
lslAv dosta değildi . Dahı doğ
roıu Roıyı'nın mfonettarı fa· 
kıt gene lelh olan Sırp ve 
Bulgar'ların doğuı ve hıra iti · 
bırlle daemını idi. Bilhassa 
Bolgar'lara karşı kini, Ü•aıın· 

lılırı kır'' olan kininden dıha 
bGyQk d hı derin idi. 

Veolzeloa'un eiyHf faaliyeti, 
ellôb omuzda olırık Gfrld'de 
Osmınlı ldıreei aleyhine lııyın · 

la haılımıılır. Çok çetin ve 

yerine göre çok kınlı dini bir 
taaeeubon tesiri altında vıh~l · 

yane saf halarla devam tden 
bu faaliyetin bir gftn f gellp 
darm1&ı mGmkGndQ: A vrup · 
nın mildahıleıl, nihayet Glrl · 
din yı letlklAlful, yahut Ya· 
nınletın'a ilhakını temin ede· 
cek, Glrld'de TOrk hakimiyeti 
sona erecekti. 

reamen leyın etmlt olmalarını 
reğmen Glrld'Ulere yeniden ye· 
niye lmtl 1ızlar ıhnmııtı. N111l 
ki, Balk.anlardı, Mıkedonyıdı 

lhıll&lcllerlu, komitecilerin hı 
reketlerl lnu11f hododlarıo ta· 
maoıon ,,,;kine çıkmHına rağ· 
men, her hareket Roııyı ve 

A voıtotyı 'nan ve birçok defa· 
lar bfttftn A vropanın mftdıba · 

lelerini mucip olmuı ve Oemın 
lı hak.Ometl hık&ız olarak, po 

lltlkı icabı olarak çok bıpalan 
mııtı. Bonon için, Veolzeloı, 

bir gftn gelip Oımanlı hftkd· 
metl ile bir he11p • talf lye1I 
mftmkftn olacığıoa kanldl. 

Fakat .. İelavlarlı Bolgırlar 
ve Sırplarla olan m4cıdeleyl 

bo ıekllde gördyor, bn mftca· 
delenin ebedt olıcığıoı kıbol 
ediyordu. 

Venlıeloe dı, bOtGn Yunan· 
lalar ve bfttfln Fenerlller gibi 
Balkanları İstanbul pıtrlkha · 
nesinin ruhınt nafozo altındı 

Blzaos'ın ihyası davasının bo· 
dodları dahilinde fırsedlyordo. 

Hılbokl, bQyftk. lain &lemi, 
bııta çar olmak. üzere İıtıobu· 
ln benlmeememekte idi; bun· 
dan eoore, kftçftk Iılav Alem· 
lerl, Sırplar, Bulgerlır Fener 
pıtrlkbıneelnt birer, birer red 
ve inkar etmlıler ve mlllt dı · 
val rıoı "lddetle gtitmeğe ko· 
yolmoılardı. Evet, Balkanların 
her hangt bir pırçaaını Oımın· 
h lmparatorluğandıo ıyırmık 

mftmkOndO, fakat Bolg1rların 

ve Sırpların elinden ılmık 

mümk6n değlldl!. 

Zımın geçtlkce, Bılkaolardı 
Rumluktao ıytılarak Sırplığını 
veya Bolgarhğını, yahut Ulah· 
lığını llAo eden kllfıe cemaat· 
ları artmakta ve komitecilik 
tedhl,t ile Balkanlarda Yunan· 
hlık baycık bir tehlikeye mı· 
ruz kılmaktı idi? 

Balkanlardı, tarihi bir dar· 
bımeeel teeldl eden kanlı Ytzl· 
yet hıklkatte Oamınlı hGkd· 
metine karşı lhtllAlden ılyade 

Rum, Bulgar, Sırb cem11tları 
araınnda mevcudiyet kavgaıın: 

dın ibaretti. 

Hımf d'fn Etem pıaı idare· 
sindeki ordoııo . Yooanlıları 
mığh1p edarek Tlealyadan Ati· 
na Qzerfne yftrftdilğft 11man. 
ne Bulgarlar, ne Sırplar Te ne 

de Romanyalılar feci bir m•A· 
hlblyete oğrıyao Yanınlıtanın 

yardımına koşmığı ıkıllırını 

Parlı mıtbuatıuıu bu vaziyet 
kart111nda -.salibin glrdl~I yere 
hi141 glremezlM diye bağırarak 

dftvell moaz11manın Hamid 
ordularını bir haretle oldoğo 

yerde dordoren teıebbGaftnft 

bızırladığı bir ıtıradı, Belgrat, 
BQkreı veya Sofya'dıo Yunan· 
lılar, hıuA 11Up lehine en kft· 
çftk blrıey doyolmımıftı. 

Zeki bir diplomat olan Ve· 
nlzeloı bunları çok iyi blll· 

yordu; hıttA bu h1reketln in· 
llkamını almak lıtlyordo. 

Fıklt, hakiki dfplomıt, hlı · 

ılyıtına değil, hldleelerln emir 
ve zaruretlerine oyarak hareket 
eden adamdır. Venlzeloe, yn· 
karıda yızılı1n hlılerl~ meıbo 

oldoğo halde, kendi dnaeınıu 

halll tein, ruhın nefret ettfğl 

Bulgarlar, Sırplar ve Romen· 
lerle ittifak etmeılnl bllmlıttr. 

Venlzeloı, lelh doıtu olma· 
dığı, lelblığın Balkan'dakl kol · 
tarının Yonan'hlığın can dOı· 

mını oldoğonu bildiği halde, 
Balkan harbındıkl ittifakı n11ıl 
hazırladı?. Bono dı ikinci bapta 
göreceğiz .. 

- Devam edecek 

Graf Zeplin 
Uçuşlara Başladı 

Fredrllı:ehafeo 26 (Radyo) -
Almın'ların yınl yaptıkları 

Grıf ır.eplia ile 1929 dı ın,ı 
edilen baycık hılon; AlmıDya 

ftzerlode açoılarını baılamıı· 
lardır. Bo oçot; Pızar ıkeamı · 

iıı kadar eftrecektlr. 

Fredrlpıhıfon 26 (Rıdyo) -
Yeni Graf Zeplin ile birlikte 
uçmaktı olan Edlmborg balonu 
teknik bazı aksamını de~latlr· 
mek için geri dönmeğe mecbur 
olmoıtor. Sonra Graf Zepline 
yetlıecek n on onla Almınyı · 
nan b0t0D eeblrlerl Ozerinde 
eeyıhıtloe denm edecektir. 

Koçnk itilaf 
Konferansı 

Cenene, 26 (Rıdyo) - Ro· 
manya hariciye bakanı M. Ti· 
tolesko, koçak ltllAf devletle· 
rint bir konferanıa davet ede· 
cektlr. 

Bu konferans ya Lobyını'dı, 
yıhod YogoıJavyıdı Bled'de ola· 
cıktır. KGçflk ltlf Af motıd iç· 
ti mıını Çekoıloukyı'dı yapa· 

B01Qkler ıöz söylerler, hft 
kumet bazı kararlar ve tedbir 
ler ılar, bunların balkı duyu 
rolmaııı IAzımnır. Bizim Anıdo · 

lo Ajıoaı, ıene oykolarıuın 

en derin köıeelnde! .. 
Taaanor buyurunuz. baıba

kın, daha evvelki gdo Afyon 
ibldeılnl açtı ve orada, önemli 
bir söyle• verdi . Türk yığını · 

nın, herhangi bir tehlikeye 
karı• tıtıdığı mtı,ıerek inana 
tercftmın oldu.. Dllnyının bu 
fnkalAde gQnlerJnde böyle bir 
mevzu ftzerlfıde en b6ytlk ha 
ktlmet adamının ı~yledfğl ıöz · 

terin iletGnde, daha ne olabl · 
UrdlP 

Fakat Anadolu Ajıneı, ban· 
lırı dftıflnemez . O, kolay kolay 
bıe1111lyet de~ll. kımıldanırken 

bile beıglnllk gGıteren bir var· 
lıktıt, 

Aklını eıerse, dftoyının Obilr 
köıeılndeki bir hAdfee hakkın· 

dı, -BışlınKıcıodın değil, orta 
yerinden- gftdilk iki haber 
yetlştfrar. Fakat ekeerlya, fıı. 
tanbol matbuatını verdikten 24 
e11t sonra ... 

Bışbıkaoın söylevi de, Ana· 
dola Ajıo11oın ıellkkf ve zlh· 
nlyetlnce lıtanbol'dın ııyrl 
memleket cuetelerloe bir haf· 
ta sonra verll&e de olur. Hattı\ 

verilmese bile blrıey çıkmaz. 

Ytzıyı bııtarken söyledl~lmfz 

gibi, Anadolu Ajansı, bııımızdı, 
halkın bı,uıda, bol bol tıbaleat 
eriten bir mfteaeese halinde 
Gm6r ıftrftb, h&dlaeler ve ha· 
herler çdrfttflb gldlror. 

Bo gibi fevkalade ıôylevlerl 

ve hareketleri, telefonla olıun 

lzmlr'e yetlıtlrm,.ge de aklı 
yetmiyor ve her tenkide karıı, 

masraf, teııleat bahanelerini ileri 
ıarayor. Ma1raf değil, yapılın 

ıeraf hmo, verilen bol maaıların 
ıelyeılnl btz çekiyoruz. Hıber· 

ler k11ıldıkça kısalıyor, haber 
ler hiç verilmiyor veya blrgOo 
ıonra verlllyor; fıkat maaelara, 
tıhaf11ta, kadroya, harcırahları 

hiç dokunulduğu yoktur. De•· 
latln yardımında, İıtaobol kı· 
dar, İımlr'ln de, Konya'nın, 
Adına'nın, Trabzon'an da blıı · 

seııl vardır. Ajana, kimin h~k · 
kını kime bahşediyor? 

Bııbakanhğıo, İçlılerl bakan· 
lığının, basın genel dlrekUSrlf1· 
ğanftn mftdıhılealol diliyoruz. 
Ba müeHeıe dQzene konamıyı · 

cak11, kapılarını ktpamalıdır. 

Tahııleatı kurt.rır, hlçolmazea 
mftsbet bir lete kollınırız. 

Baıbıkan bundan sonra ya· 
n1ndıkllerle birlikte Gillyığ fıb· 
rikaeını gezmlı, izahat ılmıf. 

ıeref ine verilen şölende bol on· 
muıtor. 

Gece fener alayları terıib 

olunmoı, Baıhakan akıım zlyı· 

fetlnden sonra Balkevlndekl mQ 
aamereyl teref lendlrmlıtlr. 

Başbakanımızın nutku: 
hpartı, 25 (A.A) - Bııbı· 

kan lamel İoönii Bozanönft . 
I•parta ıube hattını açarken 
ıu ıöylevl vermlıtfr: 

Arkadaılar, 

I parta'nın ıevlndlğl bugftne 
iştirak etmek için hep beraber 
burada bulunuyoruz. Ankara· 
dan ben ve arkadaılarım çok 
ıevdlğlmlz hpartaya bogGnQ 
kutlolamak için geldik. Boyak 
millet mecllel muhterem reis · 
lerlnl ve muhterem azasını ha 
meraelme iştirak etmek için 
bllbaasa tavzif etlim. 

Arkıdaflır, 

Etraftaki vllAyetlerlmlzden 
hemen yedi ıekfz vlllyetln gtl· 
ılde heyetleri bogftn aramızda 

Ieparta muhitine ıeref vermek· 
tedlrler. Hattın bu alı\ka iki 
gündenberl kotlolıdığımız Co· 
murlyet eserlerful bütOD mem· 
leketlu göıft önftade canlın· 

dırmak için g'1zel bir vesiledir. 

Arkadaılar; 

Arkadıılır. 

Yeni TGrklye'yl cınh, 6.wiıll, 
kendine gQvenfr, çalı§kan ve 
ızlınll, biltftn manıelyle ve 
şekli ile ıılz borada temıll edi · 
yoraonoz. Yeni Türkiye Como· 
rlyet çocukları, Atıtftrk çocuk· 
lırı yO:eklerlnde kuvvetli, bl· 
teklerinde kuvvetli, anlayııla· 

rındı kuvvetli ve dalma ileri 
giden bir kudret kaynağıdır. 

Memlekette birçok eserler 
yıpılmıotır. Ve daha birçok 
eserler yıpılıcıktır. 8onların 

hepd herşeyden evvel vatındış· 
larıo kendilerine gftve.umelerJ, 
çılıım kta ısrar etmeleri, içer· 
den ve dııardın gelecek her 
mOıkllAtı yenme~ için kafalı· 
rındı, yareklerlnde, blleklerlnde 
kuvvet bolmalırı ile ktblldlr. 

Burada, kaçak çocuklarımız · 

dan en yaehlarımıza kadar he· 
plmlzln yQzftnde · btıyuk milcı· 
delelerl baearmak, memleketi 
ydkeehmek lradeııl tece88ftlP 
ediyor. 8Gt6n memleket hava· 
aındı aklı yıpacık olan oef 
yeni Tftrklye ınlayııı için le· 
partı ovaeındı verdiğimiz bu 
güael Ornektlr. 

Ispartayı her gellılmde bir 
evvelkinden daha ileri ve dah• 

caah gördftm. Do ıtfer gördO· 
ğQmQz cınlılık, zannederim ki, 

benim gibi hOtün arkadıılarıo 

dikkatini celbetmlıtlr. iki 00 

ıene eonrt Iııparta'yı geldiğimi• 
zımın bilmiyorum, dahı iyi 
olmHı l~ln ne lbımdır? Yeni 
eıerlerle dıhı sevinçli balacı· 

ğımızı kuvvetle umuyorum. 

Brkadaılır, 

Şimdi milHıdenlzle gOzel Je· 
parra'yı gezelim. Bo geçtlğhnlf 
yeni demlryolu Omld ederlo> 
ki, gftzel hparta'ya yeni fıf 

dalar getirecektir fatn gazel 
tarafı bQtfto memleketi ,e 
Dayak Millet Mecllelol bu k•· 
dır ıevlodlrdlklerloden dolıf 1 

kotlalımık isterim. 

Şimdi mO.eaade buyororeaoı~ 
hep beraber şehri gezelim, Ja• 
pert lılara mohıbbel !e eel401' 
lırımızı bir de şehirde ifade 

Ayni eeaeın, Makedooya'da 
da tatbiki ve tekrarı kabildi. 
Nasıl kt' her Glrld lhtUıillnde 
bir Avropı · mOdıheleel olmoe, caktır. edelim. bile getlrmeml,lerdl. _,,; .................................................................... : ..................................................................... ~ ANADOLU 

Eserler parça pırçı mfttalea 
edildiği zamın hepelnlo hueoai 
kıymetleri vardır. Fakat arka · 
daşım Kemal Üoıl'ın eöyledlği 
gibi bOyQk manevi kıymetini 

ılyaei mınaeını gözônftnde ctn· 
!andırmak dabı zlyıde ietlfa · 
delidir. Burada llerllyen, ya· 
pan ve hergiln yeni eserler 
vftcoda getiren TOrldyenln 
ufak . bir mcdellnl canlenıiır· 

mıı bulunuyoruz. Mıden, fab · 
rlka, demlryolu bu eahalarda 
Comorlyetln bergdn kazandığı 

zaferler için iki gandenberl 
ıçtağımız yeni mfte1&eeeler Be· 
vlnllecek, Ovüotllecek eaerler· 
dlr. Bo eserler kadar banlar· 

KATYA-
Çar'ın Mavi Şeytanı 
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• ilkeleri ~bana lbildlrmle bula.; 
f n'Oyo~dü:' --- -~--- - --· 

• Nlbayet~~ln :i~slrl altın· 
da imparatoru arzuma muvefa· 

' kıta icbar ettim. 

-- Kıtyı.. Bn(ii,bne kıç 

gftn eni geçli? 
- lJç gtın eni! 
- Bo zamanda~ sonra ne · 

lere karar verdiniz? 
- Hiçbir karar vermedim. 

Kardeştm n yengem hını ıe · 

yahıt tavsiye ettiler. Ml~el zı· 

bltUkteo btlfa etmek istiyor. 

Eğer teklif ettiği veçhlle ıeyı · 

·hata çıkmeznm mohıkkık ıo· 
rette istifa edecek, Hepimiz 
yeniden ıefalete dG~eceğlz. im
paratoriçe, kont Şlhalof 'a bana 
bl r koca bulmığı memur etli. 
Fakat ben istemiyorum. Lftlı 

ile birlikte yırın Almınyı'yı 

gltmeğe mecbur kalıyorum. 
Mıdmazel Trepll : 
- Ya imparator? Diye ıordo. 
Kıtedn, baıını ıtadetle ve 

asabi bir halle kıldırdı : 

- O mu? Dedi. Beni ıe•I· 

yor. Beni sevdiğini ılze evvel· ğll midir? Kftçftk kıdıo, ben denizle çarı ıevmekte devam nız, ona mdftd olacak ıeldlde 
ce de ıöyledlm. Sahnenin mı· imparatoriçenin ölftmftnft kıl · edersem, kurtolmut olacağım. yeni vaziyet lbdae ediniz ~fi 
badini hını bir mektupla bil· bfmln bftUln ko netlle lıtlyorom. Fakat ılıln lııtedlğlnlz lmkln· ılıln bo yeni vazlyellnlz 000° 

dJrdl. Mektup yınımdıdır! Kıtya bunları ıöyledl, haıını ıızdır; imparatorla evlenmemek. Gzerlnde nüfuzunuzu ldaOJ~ 
Katya, nazik ·ve gazel par· mıdmazel Trepö'oftn omozonl Bono artık dGıflnmemek bu 

matı ile kalbini göııterdl. Ve : dıyıyarak hıçkırıklarla atlama· benim için ölftm demektir. 
- Artık hayıt benim için ğa baılıdı. - Blf Aldı.. Bunu dftşftnG· 

mın1111 blrıey olmuştur, ölece- Sabık mOrebblye : oOz! Mıdem ki Allah her iki · 
ğlm. Çıraız yıeıyımam! Onun _ SGkunet bulunuz rica nlzln kalbine hu ıevdayı nr 
da benılz yı,ıyımıyaeığıua edf'rlm. Dedi. Bu dOıftucenlı mlştlr. Bonon için de ılze yeni 
kat'i ıorette eminim hını ıöy· den dolıyı AUıhtın affınızı rica Qmldler verecekıir. 
ledf, hına yHdı : "Hür ve ıer · ediniz. Eğer azmederseniz, ro· Frao11'nın kralı, on OçQocn 

belt değilim, fakat ıerbeııt ka· bonoı bu çirkin dOıftnceden Ldl Ho madmazel dö Bofar'ın 
hreım, Kıtya Allıhın namını kurtulacak Ye hakiki Kıtya ye· ; aakını blllyoreonuz. Mıdmızel 
yemin ederlın ki ıeo benim nlden yıeıyacaktır. Booı rağ kralı hJçblr vakit unutmadı, 
zevcem oiıcıksın . ,. Dedi. işte men Çıra •e•mekte de devam fakat Karmellt manıetmnı kı· 
ikimiz de mftcrlm olduk. edeniniz. pındı. 

- Katyı. Ne demek isti 
yoreuo? 

- Bo kadar tatlı, bu kadar 
iyi bir kadın olın imparıtorl 

çenlo OIQmOotl latem~k. ölft· 
mdoü beklemek bir cGrQm de· 

Kıtyı, ani bir hareketle 
madmııel Trepö'yü kucakladı: 

• Koçak kadın! Dedi. Siz 
• ne kadar iyi bir kadıneınız: 

1 
DOnyada beni anlıyıcık. ancak 
ılz vareınız. Eğer, efıla mfteaa· 

Fıkıt senden ha kadarını 

lıtlyecek değlllm. Yalnız çok 
ceıur oldoğonuz için makiı!ı 

cepheden lltrl gitmemenizi rica 
edec,.ğfm. Vaziyetin lcbarlle 

ıyrılmca, ıevdanızı unutmayı 

edecektir. 
Katya, ılz vatanınızı dıldl1 

ıevdlnlz, elmdl, bedbahılıklıt' 
araeında Rue milletinin terakki' 
sini leteylnlz. Ayni zımaod' 
vıtan1Dıza1 sevdiğiniz adıı01 

hizmet, ne bily'1k bir m11bll' 

rlyettlr. 
Katyı, bir gdn gellpte ıttJ' 

milleti ikinci Alekeandr'ın eııb 
ıındı bir milnclyl ve eelAOJel 
yolunnn rehberini boloreı buo' 
ne dersiniz? 

Kıterln: 

- Ah, kOçftk kadın! Dedi; 
Siz benim ııyınet meleğlmılolJ• 
Size gelmekle hını en doğ'ıı 
yolu göstereceğinize emlodlıı' 

(Sonu var) 
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Sollil Dakftka: 

Alman veFransızMurah
basları ile M. Eden 
Neler Konuştular? 

Pol Bonkur, Fransanın ısrarını bildirdi. Alman 
mnrabhasıoın bugftn dönmesi bekleniyor. 

Uollanda'ya 
Altın Akını Başladı 
Lahey 26 (Radyo) - Son 

kırttık vaziyetten ötDrG Betçi· 
ka Ye Franeı'dan Hollanda'ya 
son gGnlerde altın akını batla· 
mıehr. Hollanda bankalırtndıkl 
altın f lorlo miktarı birdenbire 

9 milyon artmııttr. 

Fransa 
Almanya ile 
Uzlaşacak Mı? 

P1rls, 26 (Radyo) Pött 
~arlziyen gHeteel; yakında 

Fr.uea ile Alm1nya anımda 

uzlaema mD11kerelerlne bııla · 

nacrğını •e sulhu korumak 
makeadUe Ud hGkümetln an· 
lıtmaları ko ••etle muhtemel 
bulondoğoou JHıyor. 

Londra'da son vaziyet 

Uzak Şarkta 
Müsademeler .. ___ ....... , __ _ 

- Başı birinci sahifede 
Moekova elçlalne verdlgl tıll · 

mını, martın 25 iade hodud · · 
tarda 1'Ukua gelen kanh hldl· 
selerden dolıyı So•yet Roeya 
dıo bakanlığı nezdinde proteı 

teda bulunmasını emrettiği gibi, 
kendlıl de Japonya hariciye 
nazırı ııfatlle Roeya'nıo bura 
ıeftrine bir protesto notaea ver · 
mlotlr. 

3 - İpotek sahibi alacık. 
lılarla diğer alôkadarların ve 
irtifak hakkı sahlplerlotn gayri 
menkul Ozerlndekt haklarını 

hasoslle faiz ve masrafa dair 
olan iddia ların ı işbu 1140 tarl · 
hinden iti baren yirmi gfio için . 
de evrakı müebftelerlle birlikte 
memorlyetlmlze bildirmeleri 
icap eder. Akel halde hak ları 

tıpa slclllle sabit olmadıkça 

ııahş bedelinin paylaşmasından 

hariç kalarlar . 

4. - Göıuerllen gfiode artır · 

maya lotirak edenler arhrma 

Romı 26 (Radyo) - Popo· 
lo dl Romı gazeteıl: 

edeceği mukabil teklifler yap 

mıları 1 çln teıebb61te buluna· 
cıktır. M. Bkld•ln ile M. Eden 
buna keadlılnden lıtemhlerdlr. 

lngi liz Kralı R M h Nnyork 26 (Rıdyt>) - Ame 

llS Ura · rıkau gaaetelerı, ı.pon d•o bakan• 

ııartoameelnl okumuş ve lü · 
zumlu malumat almış ve bun · 

Almaoyanın marahha11, daha 
mGIAylm bir ılyaıet tıklp ede· 
ceğl yerde, Almanyaoın moka· 
bil teklif leılnl !leıl ıarmGt n 
bunların behemehal kıbalana 

latemlttlr. 
Bonl1r, •azlyetl daha moğ · 

••k tekle ıokan harekatlerdlr. 
Franıa, bu 'flılyet kar111ında 
kat'i kırar nrmelt mecburi· 
yetini hluedecektlr. 

Demektedir. 
Londra, 26 (Radyo) - Al· 

rnıa murabh111, bagGn Alman 
ekıperlerlle birlikte uzna mad 
det çalıımıttlr. Aktım GserJ de 
M. Eden'le görOtmGtUlr. Al 
rnın marıbbuıaın yırın Lon · 
drı'ya gldeceAI 11oılmıkıadır. 
Gelecek baha Berlln'den Loa 
dra'yı dôaecektlr. 

Londr1, 26 (Rıdyo) - Fran 
•ı n İngtltere ılyrei mehaf Uf, 
loadrı'clan hareketinden enet 
M. Pol Bonkur'on M. Eden'Je 
yaptağı mGllkata bGyGk bir 
ehemmiyet nrmeluecllr. 

M· Pol Bonkur, M. Eden'e 
•Hlyetln Frın11 için gayri kı· 

bili kabul olduğuna Ye ba hı· 

lla Uluılır ıoıytteıl lıtlkbıllne 
de 111ae11lr olıcağını izah et · 
l'lllttlr. 

Ayni zamanda Fran11'nın 

. ernrl•akl hiçbir 'feçhlle kabul 
etıalyeceğinl blldlrmlı, fngllte· 
ala de böyle bir emrivaki ka 
bulane lmkta görmediğini ıny. 
lernfıtlr. 

Bunan için, •azlyetln moa· 
bedelere hGrmet e111ı dahilinde 
hıkltafınıa teminini ltıım gör 
dGAGnl de llbe eımlıtlr. 

Fon Rlbeadrop'aa Londra 
dak:J faallyetl h•klunda mGıbet 
bir haber yoktur. Maamıf lh 
Alıaın murabhaıının f lklrlerde 
•Gndıj ile meıgol oldoga ma· 
hakkak.tar. 

Alm•nyı'nın 31 'Marttan ıon 
ta y•p.cıgı teklif la oetlce1I 
bn ıandajlırdın ıonra ıalışı · 
lıcaktır. 

Beynelmilel emniyet dHH•· 
llın olaılar ıoıyeteıl paktı roba 
dahilinde temini için Almınya
h kartı •likadar dnletlerln 
lttibıdı beklenmektedir. 

Londra, 26 (Radyo) - M. 
Poı Bonkar; Taymlı gHeteııl 
llaobablrlne beyanatta balo 
11•rak : 

- Ren mıntakHında Almın 
'•'run tabkl mat yıptı~ı aalııı · 
111or. Buna hiçbir 'fak.it mG· 
.. •de edemeyiz. Kon1ey karı · 
tına göre ILokarao muahedeıf 
bin tatbiki ltzımdır. Demlıtlr. 

Londra, 26 (Rıdyo) - Von 
a_lbeat"op bugfto M. Bıld•Jn'I 
ılJarer etmltılr. M. Bald•ln 
4laıan cnabınıa menfi olma· 
'•na nı11ran dikkati cdbeımlı 
le daha maıllhane bir ılyHet 
tıtılyeıfnde buloamuıtar. 

Alman morahb111; A 'flm kı 
tnaraıı mazakerelerlnde aamUn 
10c.ıuıda bulaamıyacakur. 
l\ londra, 26 (Radyo) - Fon 
ltlbentrop; Berlln'• dönünce 
~ Blllrr ile 1rbdıılırınıa 

k1rno dnleılrrlaia kabul 

P1rlı, 26 (A.A) - On gı· 
zeteelne gl\re Fon IRlbenırop; 
Ren bölgeılnln ıtbl olacağı 

maHkkıt rejimle Lthey dlva· 
nana mOracaat meıı'eleal hak· 
kında Almınyı'nıo m611adekAr 
dauanmıeı için M. Eden tara· 
tından ileri ıarulera teklif l dan 
ıkıım kat'fyetle reddetmlıtlr. 

lngtllz dıt babnhğı; Franaa 
Ye Belçlka'mn Ren hndudla· 
rıaı tekefftU eder mahiyette 
g3rGleceğlnl ndeder mıhlyet· 

teki mektubun derhal gönde· 
rlleceğtnl Fran11 bGkdmetine 
temin etmletlr. 

hası ile Konuştu 
••• 

M. Litvinof, M. Eden Tarafından Da 
Kabul Edildi. lngilizler, Avrupa As
keri Muahedesine itiraz Ediyorlar! 

Prens Ismail 

Londra, 26 (Radyo) - Bu 
ubıbkl gazeteler umumiyet 
ltlbartle; lnglltere'oio, ne Frın · 

11'ya aleyhtar ve ne de Al 
mınya'ya taraftar bir ılyaaet 

taklbetmedfğlnl, mfteterek eıa . 

niyet preaelplerlae ba~lı oldu. 
ğonn göıt11rmekte bulunduğunu 

yazıyorlar. Deyll Ueyl, ln~l· 
tere Auupı'da bir aıkeri 

muahede ile bağlınm11ını tfd 
dede ılehtar görGn6yor. diyor. 

Lond11, 26 (Radyo) - Kral 
ıeklılncl Ednrd; dlla ak11m 

Sovyet dıt bakanı M. Llt•lnofo 
kabul etmletlr. 

Londra, 26 ( Radyo ) - M. 
Eden bugdn Von Rlbeotrop'o 
kabul etmlt n dnrtler t.,kıtf t 
ile Almanyı'oan cnabı etra· 
fında konutmoştor. 

M. Eden; Almın morahhı· 

ıına eolh ve m611lemet e11ela · 
rını tuılye etmlıtlr. 

Loadra, 26 ( Radyo ) - M. 
Ut•lnof, bogDn hariciye daire· 
efne gltmle, M. Eden'le gOrGe 
ma,uır. 

Adtı·Abıba, 26 (Radyo) 
H•betlıtıa'dıkl Mııır ıallblah· 

mer heyeti relıl Prenı İımıll, 
•aslfeıl bltım bulduğu için 
Kıblre'ye dönmGetftr. 

İaglUz 11llhlahmer heyeti 
relıl Adlı· Abıbı'ya giderek Mı· 
ıır hoyetlnln vazlfelerlol den 
almııtır. 

Bir intilak 

Deniz lTzlaşmasını ltal
yan'l8r imzalamadılar . --

Mekllko 26 (Radyo) -· Me· 
nea11ko'dı dinamit yDkla bir 
.,.gon lnf ilik etmlı, 15 klel 
GlmGttGr. Yarala miktarı 20 
kltldlr. 

ltalyan'Jar Bizden Ne Hakla imza is
tiyorlar, Diye Soruyorlar? 

Roma, 26 (Radyo) - hal· tinin Londra deniz konferanıı 
yan gasetelerl, ltalya hDkO.me· 

Rusya· Fransa ve Japonya: 

Japon Başvekilinin 
önemli Reyanatı .. 

Fransız-So\lyet Paktı, Rusya'nın 

Şark'taki Askerlerini Artıracakmış? 
Tokyo 26 (A.A) - A11hl Slmbua gHeteılnla blldlrlldlglae 

ıöre, M. Hlroıa Fraaıı bGyftk elçlıl ile yıptığı bir konuımı 
eına11ndı Fr.n11z So•yet paktının Sovyet Ruıyaaıa u11k ıarluıkl 

aakerlerlnln miktarını faslıla1tırm111nı mamkGa kıldığıtaı blldlrmlı 

"' F ranı'.aıa ba noktayı hoıaei bir dlkkıt~atfeyllyeceğl Dmldlnl 
izhar eylemlttlr. 

Gazete bu hıberl nrdlkten ıonra Blrotı'ıun bu ıöılerlnln 
Franıız-So•yet paktının Japoaya'dakl aklılerlne lam ıorelte ter· 
cftman olduğuna kaydeylemektedlr. 

Demircis kabinesi kaz&namıyacak 

V enizelosun Cenazesi Gi
rid' de Karşılanacak! 

Cesed, Müteveffanın Girid'deki Evi· 
nin Bahçesine Gömülecek. 

Atlna, 26 (Radyo) - Siyaıi mebafll M. Demlrcls kablneelaln 
mecllıte ttlmad reyi alamayacağı klnaatlnaedlr. Partiler araıındıkl 
temular, mecllıten bir kıblne teokllf etrafında yapılmaktıdır. 

Adna, 26 (Rad10) - Banya'dı Veolzeloe'un cenaze meraılml 
için bDyGk hazırhklar yıpılmaktadır. BOUln Clrld'de matem hG· 
kôm ıGrıaektedlr. lteledlyeler Gç gGo dGkkinlafln mıtem olınk 
kapanmıııaı kırar nrmlelerdlr. Glrld'den bir heyet Plre'ye gel 
mittir. Da heyet cenazeyi atmığı memur edllmletlr. Cenaze me· 
raılml çok kalıbabk olıcaktır. Veolzelo-J için bir Abide yapılmak · 
tadtr. Ceeed borıy• defnedilecektir. Ghld'Uler cenazenin Venlze· 
loe'on nlnln bahçeılade iki gla teıhlrlnl lıt m4'ktedlrler. 

Pırlı, 26 (Radyo) - Atlaa'dao hıeber verlllyor: 
Yarın (BugOa) Venlaeloe'oo ölftmü mOn11t1b.,tlle baıan Yonı 1 

alııaa'cla ala•I maıem ıaıacakıır. 

neticelerini imza etmemeıl ve 
Lokırno meıı'elelerl etrıfındıkt 

ıiyaeetlnl hakh gnatermektedlr. 
Zecri tedbirlere tAbl oıah· 

kum ıınıfmda bulunan bir dev· 
letten ne haklı lmıı lııiyorlar? 

Fran11 da bu ciheti takdir 
edenler n hılyayı haklı gö 
renler artmaktadır. 

Demektedirler. 
Londra, 26 (Rıdyo) - Lon· 

dra denlı konferan11010 Sen 
Ceymlı 1arayıodıkl eon içti· 
mıuaa Lord Muıel riyaset et. 

mittir. 
Eldl'l edilen uılaomayı, halyı 

lrlanda n Cenubi Amerika hı · 

rlç olmak Qzere batan delege 
ler lmzalamıtlardı:. 

Loıd l\1o1el'Jn yeni vaziyet 
hakkındaki notkundın ıonra, 

Frıaaa'oın Londra sefiri M. 
Korben bu oalıemaoın eolh 
penerane olan mahiyetini, Ame· 
rlka murahhası Norman Davlı 
te ayol ooltal nazarı bildir 
mlıtlr. 

Mevyork 26 (Rıdyo) 

A'ıoeyetldpreı tyan harici} e 
encGmenl relıl M. Pltmarn'dan 
Loodra deniz konferan11 uzlaı 
masanın t11dlk edlllp edllml 
yeceğlnl sormuş: 

- Bo boeoıta hiçbir eey 
e6yllyemem. Ve bir f ikrlm de 
yoktur. Cevabını almışlar. 

ilan 
Manf11 Hılknl 

dan: 

-, 
hıekanlığın 

&faale. h•lkevl ve şubeleri· 
Din idare ve y111 leleri için 
bir fdue memuru ve kltlbe 
lOzam g6rGlmGtlOr. Ayda 50 
lira Gcret verllecekllr. 

İsteklilerin Nfıan fptid1111nı 
kadn Halknl bıokanlı~ını J>ıı 
•or1aıları Uta ol11aar. 

M. Hlrota'nın Çin • e Sovyetlerle 
Jıponyı'nın ınlaeaca~ı n or · 
dunun bırekelfndeo hDkıimetlo 
mes'ul oldogo bıkluodakl be· 
yanıtından baheetmektedlrler. 
Bu eöıü söylemekle M. Blro 
tanın bOkıimetlo orduya hakim 

• bulunduğunu göstermek latedf . 

ğlnl ve tahrik edilmedikçe ja · 
ponyanın bir harp yapımıyacı · 

ğı hakkındaki ıözlerlnln japon· 
yayı tahrik edecek vaziyette 
hlÇblr devlet bulunmadığını 

göre gene kendlılnln tahrik 
edece~lnl yazı) orlar. 

lırı tımımeo kabul etmiş ad 
ve itibar olu51orlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul iiç defa bağrı l · 

dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma be· 

deli muhammen kıymetin yüz· 
de yetmlo beşini bulmaz veya 

ııatı ş lstlyeoln alacağıaa ruchan ı 

olan diğer alacaklılar boluoop· 

ta bedel bunların o gayri men 
kol ile temin edilmiş alacak· 

larının mecmuuodın fazlayı 

çıkmazBB en çok artıranın ta· 

•••••••••--- abhüdO beki kalmak üzere 
Uergamı icra 

dın: 
memorlagon artırma on beş gfio deha ıem· 

Gayri menkul 
Uinı: 

dit ve on beşinci gOoO ayol 
mıllırın açık ııaatte yıpılacak artırmada be· 

Açık artırma ile paraya çev 
rllecek gıyrl meokulOn ne ol 
doğu: Biri 1 hektar 3785 
M. M. dljterl 8 hektar 6760 
M. M. miktarında iki kıt 'a 

tarlanın tımanıı. 

Gayri menkul6n bulunduğu 

me•kl, mahılleel eohğı, numı · 

r11a: Dlklll Sıllhler K . de il· 
man ve köy 
rinde. 

charı mevklle 

Takdir olunan kıymet: 3 bek 
tar 6760 M. M. tarla 240 
Ura dl~erl 90 Ura. I 

Arttrmının yapılacağa yer, 
gnn, aaıt: 18 ·5 · 936 pasarteıl 
gana e11t 11-12 de Bergama 
icra dalreılnde . 

1 - lobo gayri menkulan 
artırma eartnameel 7 ·5· 936 
tarlhlndea itibaren 232 No. ile 

Bergama icra dalreılnln mo· 
ayyeo numarasında herkesin 
görebllmetl için açıktır. llAnda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
ılmık lıtlyenler, lebo ııartnı· 

meye ve 932-232 doey• DO· 

maraslle memmoriyetf mlze mfl 
racaıt etmelidir. 

2 - Artırmaya f ştlrak için 
yakardı yHılı kıymetin yOzde 
7,5 nlebetlnde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

deli satış lstlyenlo alacağına 

rochıoı olan diğer a lacaklıların 

o gayri menkul ile temin edil· 

mlo ılacakları mecmnundan 
fazlıya çıkmak şartlle, en çok 

artıran. ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya· 
pılamaz ve eatı e talebi dfieer. 

6 - Gıyrl menkul kendi· 

sine lhJle olunan kimse derhal 

1'eya vn llen mtihlet lçlnde pa· 

rayı vermezse ihale kırar• feeh 

olunarak kendhinden en et en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arz~tmlş olduğa bedelle almağa 

razl olorea onı, rızl olma:r. 
veya bulanmazea hemen on beş 

gOn miiddetle artırmaya çıka · 

rılıp en çok artı rana ihale 

edilir. İki ihale uHındakl fa rk 

ve geçen giloler f çin yüzde 

5 ten hesap olooacık faiz ve 

diğer zarıular ayrı ca hOkme 

hacet kılmaksızın memurlye· 

tlmlzce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (133) 

Tarta•ar yuklrda gösterilen 

18 ·5· 936 111lhlode Bargama 

icra memorloğu odasında işbu 

llAn ve gösterllen artırma şart· 

namesi dılreslode sah lacağı 
ilin olunur. 800 

Devlet Demiryollarından: 
26,3,936 tarihinde ihalesi mukarrer o lan Alsaocak cer atelye 

sinde bir ıenede blrlkecelt takriben 250 ton miktarıbdakl dcs· 
tere talaıının aatılmaeı için yapılan açık artırmada istekli çı kma· 

dığından ihalesi 6 ahan 936 tarihine mneadlf pazartesi günü 

11aı 15 e bırakılmııtır. 

Arhrma Baamahanede 7 inci lıletme blna~ında komhyonunda 

yıpı•acıktır. 

Tılıılarıa •muhammen bedeli 750 liradır. Isteklllerın 56,25 

llra muvakkat teminat vermeleri ve l~e girmeye kanuni b!r ma· 

nllerl olmadığını dair beyannameleri ile muayyen vakıtta komis· 
yona mGracaatları ltzımdır. Bu lıe alt şartnımeler 8 aemahanede 
komlıyonda parasız alınır. 803 

Izmir Koltor Direktörlüğünden: 
Muvakkat teminat Y apalacık iş Tahmin edilen bedel 

Mlkt1rı ilk okollar için defter vesaire 

Lira k. Llro k. 
56 40 751 75 

ilk okullar için defter vesaire yıptırılıcıktır. Bu i~ 13,3,936 
tarihinden baelımık Dzere 15 gün milddet le açık ek tltmeye ko 

nulmuetor. Nftmune ve t1rtnameetnl görmek için lıngün kO ıtfir 

dlrektörlGğDne ekılltmeye girmek lstlyenler de yukarıda yazılı 

56 lira 40 kuroılok eğreti teminat ile birlikte 30,:J,936 pazar 
teıl günQ ıaaı 9 dan l 2 ye kadar İl sGrel komisyonuna ha~ 
yarmıluı llAa olanar. 13 17 21 27 606 



Telefon 304i Kestane pazarı 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: 
l 8i2 det muhtelif mente,e, pencere encaeı, zımpara kağıdı 

boo teneke, kUll, maşrabe, kazma ve kürek sapı. 
1310 adet Orneklerlne g6re kOrek kazma çapa çuvaldız ve 

517 kilo balye sargı bezi sicim kayış ve. ağaç tutkalı. 
7 3 adet muhtelif eİ>'atta boya fırça&• 2860 kilo bllıik kırazot 

benzlr neft vernik mlnyo rlpalln neftl boya ilstübeç ağır ve ha· 

flf çfnko. 
Tek araba yeum Izmlr modellerinden 2 adet 174 adet ko· 

şum ıak1m eemerl kayış yolar tasma zincir muhtelif parça köetek 
kaeoğı dm r fırçası gebre belleme keçe hayvan çulu kalbur ve 
hlr adet binek lspanyol r~erl 4032 adet hayvan mıbt :~5 metr~ 
kaput bezi ince keçe ve 100 kilo balık aıeam yağı aeltf inik '" 

reç :pllğl araba urganı örneğe gör~ çeki baltlt. 
y okorıda çeşhlerl yazılı malzemeler ihale ve miloakaea kano· 

nunun şeralllne g6re pazarhkla 13,4,936 pezarteal gftoü ıaat 

10 da satın alınacakcır. 
Ieteklllerln o gOo ve autta All!Bncakta .inhisarlar Ullün fahri · 

kasında Tozla Alım satım komldyonuna gelmeleri 1140 olnnur. 
26 27 784 

•1111mınm11m1111ını._ Doktor ~ıım111111111111111111m1 

-
A. Kemal Tonay -

---= Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hasıalıklar müıahassısı = 
_ Baemahane istasyonu karoı81ndaki dibek sokak ba~ında 30 ııayı· = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 dan akpm aaat 6 ı kadar = = bastalnrmı kabul eder. S 

AUiracaat eden hastalan yapılmıeı lAzımgelen uir tahlilit ve ~ = miltroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· S 
rillen Pnomotorake muayenehanesinde muntazamın yapılır. ;;;= 

... 

HerUlrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıl.ır. 
Vadesidere % 4 

Mevduat· Sartları: ~tı •y vadeliy~ % s 
' Bır eene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Zahire, cızau:ı, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar gelcff. 

jtlode sahiplerine en mtısald şerattle nane urlllr. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıen Jüı-de 

20 daha az sarj iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da öde)·eceğiniz ilk fatnrn ile kolayca anlı

yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzf'me deposu ve 

Slemenı fabrikaları mOmeealll 
l't>ştemalcılar 77- 79 '/'ele/on 3332 

m 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 T f!lef on: 4115 111111111111•. Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİiiiiiİiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiliılııll---~~~!!!I'~ 
• 1111111111111111111111111111 111 1111111 O O K T O R 1111111111111111111111111111llflfl1111• 

=Operatör Cevat Alpsoy~ 
- Merkez Hastanesi Operatörfi :: = Alm oya'dao avdetle Baatalarını hergıln ıaat 15 ve 18 ;; 
= arımnda ikinci beyler sokağında hamam karşmndakl = 

43 oomarah muayenehanesinde kabol eder. 
iİlllJllll Telefon: 1oayenebeneel 3!H 5 1111111111111111 Evi 3203 llllllllli 

a ıkesir Vakıf ar Direktörlüğün· 
tleıı: 

Kilo 
11218 Aynl•k k1Za9ı merkcııfnde 

4854 Burhaniye 
19240 50U Edremidlo llnrao oabiyealude 

5052 " Altın oluk " 
14.027 600 .. z~ytJolt öyOnde 

:3819 900 H Avcılar 

5Q212 000 Yekun 
Evkaf idaresine alt olup yukarıda isimleri yazılı mevki v~ 

depolardaki yemeklik ektetra zeytinyağları depolarda teslim ,.dil 
mek flzere pazarlık ve P"~ln para ile eotılığa çıkorılmıetır. l1tek· 
illerin gazete lldoındRn ltlb11. eo bir hafta zarfında Bahke~ir va· 
kıf lın JlrekıörlOğOue müracaat eylemeleri hlldlrlllr. 79:J 

AHiii Emlak MüdürlOğonden: 
Hlrlnct kordon 'J.7 4 No. h evde hadoeye ah bedeli muhım· 

meni 218 lira 15 korof olan ayna, karyola, kooıol, perıle, kaoape 
tıaodolye maea veaalr mobllye eıyaeı mahallinde peşio para ile satıl· 
mıık: Ozere 15 giln mOddetle arttırmaya kooolmoıtor. lbaleel 
8,4,936 çarıamba gOoa Hat 14 tedlr. Ahcılarıo mahalli mez· 
mezkurde toplanacak eatış komleyonona mOracaatları. 776 

~ . . .. -,,- .. 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörn 

Hastalarını bet gftn 15-18 e kadar ikinci Beyler sokağı Tılrk 
mOzayede salonu karşında 78 N.lu muayenehanesinde kabul 
eder. Telefon 3393 

.. 
.. . ' 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları Olivier vEŞürekası 
Met. Mv. 11at. al. komisyonundan: 732 

l - Bir metresine biçilen eder 245 kuruo olan ve yerli 

fabrikalar mawulAtındao 9 llA 1 ~~ bin metre kıolak elbl 

selik kuDıao kapalı zarf la eksiltmeye konu: muştur. 

2 - lbaleal 10 nisan 936 cuma ~Outl eaat 15 tedlr. 

3 Şarloameel 160 kuruşa 1\1 . M. v. e . al. komleyooondao 

alınır. 

Limited 

Vapuı· Acentası 
lendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

TBE ELLERMAN LlNES LTO 
11 MARDlNlAN,, vapuru mart 

4 ilk inanç pauaı 2388 Ura 75 kuruvlur. nihayetinde Lherpool ve SHn· 

5 - Eksiltmeye glreceklrr kanuni ilk inanç parıelle kann ıeadıu gelip tabiyede bolu· 

. nuo iki vn ftçOnr.G maddelerinde yazılı belgelerle bir· nacak. 

ilkte teklif mektuplarını ihale Hatandan bir eaat enel •,THURSO,, npuro nltıan 

M. M. v. aa. al. komisyonuna •ermeleri. 22 27 3 L 6 - tlptldaaında Llverpol ve Svan· 

lzmir Def terdarlığıııdan: 
leıııının vergi borcuod110 ôtilrll ıabeill emval yasasına göre 

haczedilen lea rele maballeel n ıoka~ında kAln 20 aayıh dGk· 

k4n tarihi 114ndau itibaren yirmi bir gQo mGddetle eatıbğa çıka· 
rıldığındao pey eO.rmek lıtlyeolerlo Defterdarlık tahıllAl kal" 

mloe gelmeleri. 21 24 27 81 734. 

ıeadao gelip tahliyede bolu· 

nacak. 

••GRODNO,, vapuru mart 

uehae!!tlnde Londra, Bol n 
Anyereteo. gelip tahllynde bu· 
lunacak ve ayni samında Lond· 

ra n Bol için yak alacaktır. 

OEUTSCUE LEV ANTE L1N1E 
" ANGORA ,, vapuru 26 

martta bekleniyor, Aıı'ere 

Bambor~ ve Bremen'den yok 
çıkaracaktır. 

11AQUILA,, vapura :lO mHt· 
ta bekleniyor 4 nlıaoa kadar 
Anvere, Rouerdam, Hamborg 
ve Bremen için yO.k alae1ktır. 

AMERiKAN Eı.:PORT LINES 
"ExMOOR,, vapuru 12 ol· 

&1oda bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

D S. A S SPANSK ELlNJ~N 
OSLO 

0 8AYARD .. motörcı 11 ol· 
eanda bekleniyor, Hayfı, lı· 
keoderlye Dleppe ve Nor reç 

limanlarını yük alacaktır. 

Fratelli Spereo 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS . 
KUMPANYASI 

"SATURNUS,, npuro el · 
yevm llmanımızd• olup 28 !l· 
36 dı ANVERS, RGTTER · 
DAM, AMSTEROAM ve HAM · 
BURG limanları için yok ala 
cak.tır. 

0 BERCULES,, npuru 6-j 36 
da ,ellp 11·4 36 da ANVERS, 
BOTTERDAM, AMSTERDAM, 
ve BAMBUHG limanları lçlo 
y6k alacaktır. 

0 GANYMEDES.. vapuru 8 · 
4·36 da beklenmekte olup ya . 
kona tahliyeden eoora BUR· 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
llmınları için yak alacak tar. 

"GANYMEDES,, npura 20· 
4 36 tarlbtode gelip 25 4 ·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 

TERDAM, A&ıSTEROAM •e 
BAM 8lJRG Umanları için yok 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINll!.N 
"ROLAND,, motörO 29.3 :Hl 

tarihinde bekll'nmekte olup 
yOk.Oon tahllyedtın sonra ROT· 
TERO.'\m, BAMBURG, CO· 
PENUAGE. UANTZIG, GOY • 
NlA, OSLO ve ISKANOINAV
y A liuıaolara l~io ynk alacaktır. 

"ALGERlA,. nporo 14·4 36 
da beklenmekte olup yükfioG 
tahliyeden ıoora ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DAN· 
ZIÇ, GDYNIA, GOTE 8URG 

OSLO ve lSKANDlNAV· 
YA limanları için yak atla· 
caktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
·•ARDEAL., vapura :J.4, 36 

da KÔSTENCE, GA LAS, BR A 
lLE TORlNO hareket ede· 
cektlr. ,,,. 

"ALSA JULIA,. vapuru 16· 
'1 36 da gelip 17 4 36 da Pl· 
RE, MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE • hareket ede· 
cektlr. 

0PELEŞ,, npuru ~ l fi·36 da 
gelip 13 ô 36 da PiRE, MAL 
TA, MARSILYA ve BARSE· 
LONE hareket edecektir. 

.. ALBA JULIA,, Hpu.ru 7 6 
36 da bekleom,.kte olup 8 6· 
da PiRE, MALTA, MARSIL 
YA ve BARSELONE için yak 

alacaktır . 
Yolcu kabul eder. 
İllndakt hareket tarlhlerUe 

onlunlardakl deAlşlkllklerdeo 

aceota mes'uliyet kabul etme•· 
Fazla tafılltt için tldncl 

Kordon'da Tahmil vcı Tabllyo 
blnaeı arka11nda FntelU Sperco 

npur acentabgıoa mdnca•• 
edllmeıl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 


