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Rus 
Sınırlaı·ında japon ve Mançtıko 

Askeri Tecavüzde Bulundu .. 

General l{ondilis Fücceten öldü. 
ız-·.·-x-~- - -Y--u·;;;·k7;:ı:~:;:-=::r;::rl:<l:~-:;;;~;~k·:~? .. :,,-.. -,, .,-,,-T·;;ik;;~~ı-;;~-~-~-----~-G~;~-;;f·--i{~;diii;=···,,K;Ip' 
Rusya, Büyük Tahşidat Yapıyor. Ja- Elliyi 8~!dn! Sektesinden öldü. 

'l M l H d d G ·ı Siyasi gaye takih· pon ar ongo u . u unu eçtı er. etmedikleri aıılaşddı .. Bu vaziyet, Veııizelistleri kuvvetlendirdi. 
~~~~---~~~~ 

Maksat Harp Çıkarmaktır. Japonya Bu Arada Çin ile 
Kendi Menfeatine Göre Anlaşma Yapmağa Çalışıyor. 

Japon imparatoru 

Parla, 31 (Radyo) - Bar 
hinden yazılıyor: So•yet Mon 
~ollıtan hududlırınaın gt!len 
bıberJ .. re göre, huducUara bO· 
yftk Mongol lmnetlerlnln 8'-f· 

kinden •~ tıheldlndea batkı, 
Uuılar da badadlarda fukal-

orduyu tPfti~ cdi ror .. 

fide tıbktmıt yapmak.tadı lır. 

Bu tıbklmıt VllAdlvoeıok'tın 

Mongol ho8adlannı kadar de 
nw etmektedir. 

Mınçorl hodudla ., clnranda 
Mınçorl'de büy\lk Sovyet kov· 
ntlerl tahtlt edllmlttlr. 

Habıronkl'(le tayyareler gô 
rillmektedlr. Vaziyet çok ... 
blmdlr. 

Bnl ttraftan Japonya hü. 
k iımetl tarafanaau bududları 

Jıpoo ve Mınc;orl kuvvetleri 
enk •e bu kun1ııler Mongo. 
llıtım ıni ıurettc httllya me. 
mur edllml@tlr. 

Moogolfatın merknloden 'fc· 

rtlen bir habere gôrf', Japon 
ve Mınçurf konetlerl top ve 

- Sonu 6 ıru·ı sahifede 

Karı~nıı 

ve Kardeşini 
öldnreıı Yörnk Osıuan 

Iog~};;;:
0

~b;gi;:i;~VH;~fı- ~ 
metleri Donanmalarını 
Kuvvetlendirecekler ! 

~~~----~--~~~ Her iki devlet istikraz aktedecektir. Italyan 
istikrazı 414 milyondur. 

Romı, 81 (R•dyo) - Reemf 
gııetede neeredtlen bir karar· 

Roma, 31 (Radyo) - Dl· 
yak faılıt konıeyl yarın (BuglD) 
toplaHcak n M. Mutt0llnl'aln 
nreceAI lzıhab dlnllyecektir 

Duçe; kabine tebe.tdGltl Uf' 
Fraaııa ılyaıaıında ae gibi de · 

- Sonu 6 ıncı 11blfede -

Katil o.~man 

D~Alrmenclere nıblyealeln Ah· 
medbeyll kGytlne 40 45 dakik• 
me1afede bir y8rGk çadırıncJı, 
fenı nzlyette yakalıd Rı ın· 
Cetl ile kmrdeıl Beklr'I 8ldlren 
Y3r6k Oamın hıkkındakl ıab · 
klkaıı denm edilmektedir. 

Oamaa mnkuf balanmakta 
dar. CftrmtlnG, lıtlcnplarda tek· 
rar hlrlf etmlıtlr. Bagln yıran 
enak mGıtıntlkliğe nrllecektlr. 

lsıa11lml, :J 1 (özel) - Mıılı 
telif yerlerde tevkif ediltn ta 

rikatçılar;n stıyrn elliyi bul· 
muştur. Zabıta ııe adliyenin 
yaptıBı talıkihaıtan anlaşıldı 

~ma göre, ıaril,aıçılar; Jıer1wngi 
siyasi bir gayP. takibeımemek 

Kabineyi M. Sotulis kuracaktır. 

ıedirler. Va:i)'etleri sadeN3 
tarikat çerçivesi içindedir. 
-----.... 
Petrol Ambar· 
gosuna Doğru! 

Romı, 3 L (Radyo) - hal 
yan ef kirı umumtyeel, zecri 
tedblrltrln şldddlf'ndtrtleceğloe 
Te petrole ambargo konacağını 
kanidir. 

Jurnale D'hı!ya diyor ki: 
General Koudilis 

nCennre, petrole:ımbı:go ko 
yacak olursa, hılya buna mu· Jıtınbol, 31 (Özel) - Ati 
katemet eaecektlr. Petrol am· ua•dan haber vertllyor: 
bargoıo, diğer ekonomik zecri :E~kl Yunan baışnktu genrıl 
tedbirler meyanında 11yılamaz. K.oodlllıı don gece evinde kalp 

Venlzelletlerl konetlendlrmloılr. 
Kabinenin, Venlzellet partisi 
baokaoı M. Sofulla tarafından 

teoklll ihtimali çok kuvvetlidir. 

letanbul, 31 (Ôzel) - Yunan 
ordusu kumıodanlanndın bir 

grob, bundan evvelki 1 yanda 
methaldar oldokl rı için ordu· 

dan çıkarılan zabhlerln lekrnr 
vazifelerine nlaomamaloram iste· 

mektedirler. Bu hoeu-ta bir te· 
şehbfiete bulunmuşlardır. 

Atin•: 31 ( Hıdyo) - Ba~ · 
vekil Demlrcta, bu~Oolerdtı sol 
gôzürıden ameliyat yapllrmak 
02ere bir kliniğe yatacaktır. 

Atine, 31 (Ôzel) - Anjlm 
haatılığındın muztırlp bulanın 

geneul Kondllle bogftn ôğleyln 
kalb aekte!lndeu ölmft~ıor. Kon 

dlllı 11ylav Merkorle ile gO 
rOşllrken birdenbire aakmta gel · 

mlı, bütQn tedbirlere ra~meo YıHf yanış zecri tedbirler ae eekteelod n ôlmö~ o'uık bu 
K dl 1 b turtarılımımııur. fl:erf Hhıya intikal eylemekte· lonmuııur. en ı Hteo 18 

dlr ki, bu hal, ltılyı'f• yeni tıhkh idi. K.ondt\ie'lo vefatı, Kral, generalin 6Ulmtınden 
den •e kat'i battı hareketini bogGnkG Y nuanlatıo llyısaıunda haberdar olunca, Kondlllı'ln 
tayine mecbor etml'!ktedtr.,. da teılrlnl gllıterecektlr. Memeli; Ailesine taziyetlerini blldlrmletlr. 
··~·~·~·~·~·--·~· .... ~ ......... ~··· .... ·~·~· .. ·~·~· .......... ·~·~· ... ·~·~·~· ..... ~ ...... ~ ..... ~ ...... ~.~·~·~· ...... ~·· 

Iıalyao haberleioe bakılacak olursa: 

Habeş isyanı Büyümekte ve 100 Bin 
isi Adis-Ababa'ya Yürümektedir. 

Italyan kıt'aları btıyOk göller mtnhkasını almak Ozeredirler. General 
Graçyaoi tahkimat yapıyor. Bombardımanlar da devamdadır. 

Bertin, 3 l (Radyo) - Babe· 
ılttaia'daa alanan haberlere gGre, 
genenl Graçyaal elde ettllf 
yerlerde blylk tahkimat yap· 
maktadır. 

ltalyan kanetltrl yeni ko•· 
nılerle tıktlye edilmektedir. 

Mogllll11o'daa yeni bir farka 
11ku cepheye ınkedllmlıtlr. 

Bir mot6rlG kıt'a da yoldadır. 
··~· ... ·~·~·~·--·~·~ ............................... ., ................................ ~ ................................................ 4 

lngilıere "·ralı Seki:inci Edvard 

solf o ynı yor 

nımeye göre, halyı htlkftmetl 
}eni h11b ~emllerl lnııııaı 414 

milyon Sterlin tahılı etmlttlr. Bu 
par. l1tlkr1& ılnedllmek ıuredle 
lttmla olonae11ktar. 

Londra 31 (Rıdyo) - Mlllf 
0 •Gddaa mecllllola lıtedigt ye· 
Dl kredi, deniz ye bua ku•· 
lrtlertalo tıhlyeılne 11rfedl· 
lecekıtr. 

l9 gtl11 b6kftmeıl ba takti· 
Yr.oln 1ebeplerlnl beyan etmek 
Gıere bir beyu ldtıp nıtrede· 
cekttr. 

Gece Yarısından Sonra 

AlberSaro Kabinesi, ltimad Reyi Aldı 
Botnn Gornltolerden Sonra 

Muhalife Karşı 361 
Parlı, 31 (Radyo) - Mecllı 

bugGn mtlsakerelerlne denm 
etmletlr. Ml.b'uılarau amomt 
ılyuete ald nrdlklerl ıakrlrler 
blreır birer mGaatere mnkllne 
konmoıtar. 

İtlmad reyine gellace: Par. 
Umento ba aktım geç Hklt 
toplanıcak11r .. 

Ôğle Takti birçok meb'aılar 
rusaamel ml11br11 dahilinde 
eôı almıılarclır. Saat l 5 de 
mG11kent tekr1r baelamııtır. 

Mohtellf ılyaaf meı'elelerln 

tetkiki için yeal eoclme•ler tetldl 
tdllmlı n hariciye enctlmenl
ne M. Berlyo eeçllmlttlr. 

Yeni 'Kabine 165 Rey 
Rey Kazandı. 

den enel de hariciye encftme· 
Dinde bulanayordu. 

Barlı, Sl (Radyo) - Parla 
menıonun baglnkO ıoplantııı 
çok btyecaala n gOtlllll ol· 
maıtor. Parlamento baık~•• M. 
(Feraın PlfOD), mtlukerelerta 
lnllsamını gGçllkle mahafua 
edebUmlttlr. Mahtellf ıarab· 
lırdan bqbakan M. Alber S.· 
re1a ılddet'i hlcumlar yapalmıe 
Ye bGUla bo blcamlar ma· 
ka•ete gGrm .. lGr. MIMkafa· 
laıUa eoan i»eıbakaa, bir 
batak ıa1t denım eden bir 
ılJIH nrmltdr. Alber S.ro 
ba tGylnlncJe esclmle demlt 

M. Bertyo, kabineye glrmes· M. Alber Saro - Şonu ' anca •ahi/ede-

Taka:ua nehri kıyılarında ilerliyen Somalı'li süvariler .• 

Bar1r'dın ılınan hıberlere 

göre de general Graçyant Şebell · 
Fa. Fan bıttana tımrruı ede 

cıktlr. 
S11abanek charında mGblm 

laııeke&ler görllmektedlr. 
Negell'de bna kunetlerl 

Alato Babeı met1ltal bombar 
dımaa etmlıtlr. Tayyareler ayni 
nmaadı Baleyi bombalamıılardır. 

Parlı 31 (Radyo) - Adlı · 
Abıba'daa gelen ıon haberlere 
gire, Babeılıtu'da Tl&lyet çok 
fthlmdlr. l9aa, bellin Hab., 
ıll&an'ı earamak&adır. Gocam'da· 
ki 'ııyan için Necııl 35,000 
kltfltk kunet eewketmlı bu 
kanetlerla bir kıımı da lıllere 
lltllaık 07leml1tlr. 

A•llerln Glmı n Aroıl'de 
tıhrlklta baıladıldarı anlatıl· 

maktadır. 

Ba iki mnld Adlı Abıbll'aıa 
cenobondıdır. Ve boradı kula 
harplar olmaktadır. 

Bırrar'dan blldlrlldlAlne göre 
13,000 ııker Bale ayaletlao 
hareket etmlıtlr. 

Adlı Abıba'dın menuk ha· 
ber ılmak pek gGç bir hıl ıl· 

mıthr. hılyın g11etelerlnlD 
Negell'den ıldıkları maldmata 
gGre, halyın kıtaları BGytlk 
GGller mıntakaeını ele geçirmek 
Gzeredir. 

Roma, 81 (Radyo) - Cenap 
ctpheılnde balyan kıt'alara te· 

-Sonu 6 cı ıuhifede-: 
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l{ahire'de Vaziyet 
Sakinleşti. 

G ü . n ü n T e ova z o 

Kabine iyi tesir yaptı. Ali Mahir paşa, Iogil· 
tere ile olan mftzakerelerin iyi ntticelenmesi 

için sOkQna ihtiyaç görmektedir. 

Kahire 31 (Rıdyo) - Bn · 
gtln ıtlktlnet batlımıttır. Oobet 
gtlndenberf denm eden karı · 

1ıklıkl1rın nihayet buldoğu 11· 
nalmıktadır. 

Mmr g1Zetelerl yeni teıek · 

ktll eden blt1rıf kabineyi iyi 
1'9rtılımıkıı Ye bblnenfn yeni 
intihabatı hGentl ıoretla lntıç 

eımeelnl temtnnl etmektedirler. 

Kıhlre, 31 (Rıdyo) - Yeni 
Mııır kablneıl bugtln kralı 11 

dalat yemini •erecektir. 

Alt Mahir pıtı bir beyanı· 

tıntlı matbuata: 

"İnılhabıt 2 Mıyıatı yapılı 
caktır. Bandın ıonr1 memle· 
kete bir sulh deni lhımdır. 

Mı11r'ın lıtlkllllnl temin edecek 
olın mhakerelerfn hnına ıo· 

retle denm Ye intacı için bu 
ıGkılne ihtiyaç btlyOkttlr.,. 

Demlttlr. 
Kıhlre 31 (Rıdyo) - Mı · 

ıır-1nglllı muıhedeılnln eeaa 
lannı huırlımık ve mtlsıke · 

relere lıılrtk etmek Gıere Vafi 
pırtld relıl Nıb111 pıoanın rl· 
yaıeılnde n bet V aft partlıl 

menıobunun letlrlk edeceği bir 
heyet teeldl olunıcak n bu 
heyete diğer moıtıkll partilerin 
relılerl de dıhll olıcaktır. 

Londra 31 (Radyo) - lngtl 
tere ile M111r 1r11ındı onbeı 

tubatta mazakerelere batlına · 

eagı hıkkındakl hıberler, in· 
gllf.1 hftktlmetf t1ral1Ddın yı · 

lını çıkarılmaktadır. Bo ha· 
IDltı çıkan resmi tebllğte, mO· 
ukere tarihinin henftz teebh 
edUmedf ğl bildirilmektedir. 

lnglhere, mD11kerelerdğa 
enel ııkeri mee'elelerln hılllol 
lıtemektedlr. Bundan hııkı, 

SGveyı kanılı meı'eleal de 
nrdır. Bu iki meı'ele bılledll 
medlkçe lngtltere'nln mftsıkere 
lere kapı açmuı lmk!nıızdar. 

Londra ılyaaal çevenlerlnde 
aGylendfğlne •Gre, lnglltere 
hClkumetl, M111r eaylu ıeçlml · 
DID neticeıf nl de gGrmek lıte 

mektedlr. Ancak o zamandır ki 
kıpltCll!ayonlar, Sudın 'e Mı. 

11r'ıa sabıta ıeokll!tı konuoulı· 
bilecektir. 

Kahire, 31 (Radyo) - Na· 
hu pa .. , bugtln nrdlAI bir 
ıGylnde, M111r'ın tam bir Is· 
tlklAl lıtedlğlnl ve oloılar ko· 
ramunı letluk edeceğini ve 

yabancı 11kerlerln1 Mııır top . 
rıklarındı yeri olmadığını, 

Vıfd partlılnln programı tıtblk 

ediline, ecnebi teb11larınan em· 
alyet içinde yıııyıcığını eôy· 
lamlıtlr. 

Yeni bGk6met, kıpınmıo olın 

Oohersltelerle okul11rın derhal 
ıçılm11ını emretmlttlr. 

Kahire, 31 (Radyo) - Dı· 
menhor'dakl Ingllls Ylı konıo 

loıunua nladekl logllls bay· 
rağının nClmıylıçtler tuafındın 

yırtalm11ını; logfliz hGkılmetl 

proteıto etmietlr. 
Kahire, :n (Rıdyo) - Mı· 

hlr paıı gısetecllera nki be ya· 
nıtındı, yeni lntlbıbabn 2 Şu 
batta yıpılıcağını ıôylemlıılr. 

P aris Gazeteleri 
Litvinot'un 
Londra'daki temas
ları için ne diyorlar 

Parlı 31 (Radyo) - Parlı 

8aıetelerl •e escClmle (Petl 
Pronneal) gaseteıl, Roıya dıı 

lılerl bakanı M. (Llt.tnol) an 
Londra'da yıpmıı oldata mah· 
telif ılyaaal temulardaa bah· 
ıetmekte n ba temulanD, 
dikkatten DHk aatolmayae1k 
.kad1r önemli oldoAann ileri 
aQrmektedlr. 

Parlı 81 (Radyo) - M. Llt· 
,ınof Londra 'dan borayı geldi. 

Londra 81 (Radyo) - M. 
Llt•lnof bugCln yeniden Eden'Je 
gGrtlımnı ve ak .. m yemeğini 

dıı bakınllğı daimi mGate .. rı 
ile beraber yemlıtlr. 

Romanya 
Finans Baka· 
nı Paris'e Geliyor .• 

Parla, 34 (Rıdyo) - Ro· 
mınyı•aan flnanı bakanı An· 
donko, Puar gGntl (Yarın) bo· 
raya gelecektir. Franaıs mail 
yeclleri, Mtlıyft Andonko'ya 
ıabırsıılıklı beklemektedirler. 
Bunun ıebebl, Franus-Romen 
f laınael birçok mea'elelerln bir 
ıu enel halledilmek lıtenme · 

ıldlr. 

Kral Karol 
Fransa cumur 
başkanının misat iri 

P1rla, Sl (Radyo) - Kral 
Karol; M. Lebron'a mlıaf lr 
olmoıtor. Yarın M. FlAnden'le 
g~rnıecektlr. 

Parlı, 31 (Radyo) - Ôn 
g1Zeteal, Romınya'nın So,yet 
Roıyı ile bir mlaak akdedece. 
ğlnl n kr1l K.arol'tln ba ha· 
ıoıtı Franıız ricali ite gôrtlı · 

melerde bulanıcığına yazıyor. 

Parlı, 31 (Radyo) - Ro· 
manya krılı K.ırol, beraberinde 
M. Tltuleıko olduğu halde ha· 
gGn Londra'dın burayı gel· 
mittir. 

M. Ruzvelt'in Italyao gazetecisine beyanatı 

Amerika, Bitaraftır! 
Bu karar kat'idir. Her iki muharip devlete 

karşı ayni muamele yapılacaktır. 

Roma 31 (Radyo ) - V•ıington'dan bildiriliyor: 
M. Runelt, birleıik Amerika'da birçok İtalyanca gaıetelerin aahibi 

ol•n M. P•pu'yu kabul etmittir. M. P•pu Amerib'nın bituaflıAı bak· 
kında bir milllbt yapmtttır. 

M. Buavelt: 
- Amerika'nın bitarafhğt devam edecek ve kat'idir. Her iki 

larıf muharibe karıı ayni muımele yapılacaktır. O bdu ki, yana 
bir 1agilia •Japon barbı da çıkea bu biterafhk ber ilı:i terıfı da tal• 
bik edilecektir. 

Demiı vo Habeı • İtalyan ihtilafının yakın bir zamınd• bftınü 
ıuretle bitmeli temeoniıinde bulunmuıtur. M. Popu ıyni um1nda Hnato 
reieioi, hariciye bıkana M. Kurdel Bolu da ıiyuet etmiı ve yeni bitı• 
raflık kanunu etrafında göıilımGıtdr. 

M. Popu bu mGllkatlanndın yeııi bitarafhk kanun llyib11mın 
bir sene aonrıya tehiri imkanı mevcut olduğunu anlamııtır. 

••• 
Yunan KralıJorj 

M. Sofulis'le konuştu. Demircis 12 marta 
kadar mevki iktidarda kalacak. 

Atlna, 31 (Ôsel) - Kr1l Yorıf, bagClD Uberal parıl bqklnı 
M. Sofolla'I kabal etmlıtlr. Kendfılle, yeni kıblnealn teıklll meı· 
elealnl g4'r4ftGll ıaoıhyor. 

Oemlrcla kıblneal, parlımeatonan toplanma tarihi olan 12 
martı kadar lluldar mnkliade kalacaklar. Pıtlamento toplandık· 
tın ıonra mecllı relıl ıeçiml yapılacak n ba ıaretle kurulda 
hangi partinin ekıeriyet temin edeceği anlııalacaktır. Kabine tef· 
kiline klaofa memur edileeetl bundan ıonr1 anlaıılıtılacıktır. 

••• 
Alman Gazeteleri 

Fransa'nın, Belçika ve Ingiltere ile askert bir 
· ittifak yapmak istediğini yazıyorlar. 
llerlln, 31 ( Rayo ) - Alman gazeteleri; gt\yı Almanyı'nın 

Rea'I aakerll•ttlrmek lttecllltal ileri ıOrerek Framız'laran, Belçika 
n lnglltere ile bir tanf h ukerl bir muıhede aktlae çahttık· 
lınnı, fakat bGttln çalıımılan raıme munffak olımadıld1rıa• 

yasıyorlar. 

Yeni Fransız Kabinesi ve 
Italyan Gazeteleri. 

·~~~~-~~~~~~ 

Gazeteler, M. Alber Saro'nun uzlaştırıcı bir 
siyasa gideceğini yazıyorlar. 
~~~~~~-~~~~~~ 

Roma, 31 (Radyo) - Yeni 
Franıız kablneılnln beyanab 
hakkındı balyan guetelerl mi· 
taleı dermeyan etmekte n yıl· 

uıa beyanıb dercetmemektedlr· 
ler. Muhtelif n reımlğlmehaf il 
yeni kabinenin Ye Franııs mee· 
Hainin me11lılnl dikkatle takip 
etmektedir. 

Plkolo gıseteıl: 
"Saro'nan ıöılerl 

eamlmldlr.,, 
Meaajero: 

ıerbeıt ve 

0 Saro'an beyanatında Franaa 
n 1nglltere'nln İtalyan · Babeı 
lhtllAfını hılle karar Hrmlı 

olduğuna bildiren aôsler eGyle· 
mlıtlr. Ba ıôzlere bllba11a l1Jı · 

ret koymaktayıı., demektedir. 
Dan, M. Mu11ollnl kabine 

mecllılndekl beyanatında Fran· 

11'nın mlaıbrmığa matuf ıfyı· 
eetlnl ff8ret etmlıtlr. 

Romada'da Saro kablnealnln 
bulacağı n gôttereceğl bir us· 
lıımı elUlaı reci tuanur edil· 
mektedlr. 

Maamıfth, Bahetlatan'da yıt· 
mor mnılmlnde harbe deHm 
için tedbirler lttlbıs edllmeılne 
nısaran ltalya kendlllğlnden 

ıalb lıtemlı değildir. 

Memurin 
Kanununda Bazı 
Değişiklikler Olacak .. 

Ankara, 31 (Radyo) - Me· 
marln kaauaunon btlsı mad· 
delerlnde değltlkllkler yapıla· 
cakıır. 

ELHAMRA 
elefon 2573 SİNEMASINDA Telefon 2573 Bu Akşam 

Japon'lar 
Almanya ile tedatfti 
ittifak mı yaptılar? 
Parlı, 31 ( Rıdyo ) - Ôn 

gueıeıl yuıyor: " Dört ikinci 
kAoun 936 tarihinde Jıpoa dıı 
lılerl bakıalaAında, Tokyo'dakl 
Alman bftyClk elçldala (Teda· 
fil ittifak mablyetlade olu) 
bir doatlak maabedenameıl 

Amerlka'da 375 ıinemıda birden göıterllmekte olan ıeatl ılnemanın bir btrlk111 
Canlı •e h1raretll bir meno Gıerlne iKi BILLÜR SES 

JEANETTE MAKDONALD ve NELSON EODY 
• • 

MARIETT A 
Fra11111ea IGalQ 

Uaatalma• " SERSERİ KRAL ,. dan ıonn ılaemanın yaratbğı ikinci bfty6k tlaemı operaıı 
Şimdiye k•d1r gôrtllmemlo bir muvaffakıyet kaanaeakbr. 

AYRif:A: Pramut jurnal · Donya Haberleri · 

lmıa etmlı ,,1duklannı ıöyllye· 

bilecek bir mevkide balana· 
yorus . ., 

Papa Hasta 
Vıdbn 81 (Radyo) - Papa 

oablrlacl Pey, laaflf btr aopk 
algıab&ı ile hattadır. Maamafl 

71tmaı d•itldlı. 

Londra'ya 
Gidenler 

DônOşte Paris'e 
uğrıyacaklardır. 

Parla 31 (Radyo) - Pötl 
Parlayen gazetesi, beılncl (;or. 
eun cen11eılnde bulunmak ize· 
re Londraya gltmlı olan mGhlm 
deTlet adamlannın dGnGıte 

Paalı'e ugrayacaklannı ve ırıı· 

oluıal yGkıek ılyaaa hakkında 

mGhlm gôrGımeler yapılıeağını 
yazıyor. 

A 'aıtorya baıbakan manini 
Stranb~rg ile Roruınyı ve Bol· 
gar krall1tının ve TGrklye dıı 

leleri btlkanı Tevfik RilıtG 

Aru'ıo Pırlı'te bir milddet 
kılmıları muhtemel olduğuna 
lllTe edlyör. 

Avusturya-
nın Borçları •. 

Londra, 31 (Radyo) - Çar· 
.. mba gftnCl kredi fonıeyla 

lngUlı alacaklaları ile bir ltlllf · 
name Jmaalayan A vuıtarya f f. 
naaı bakını tedlyıtın peılnea 

yapılaea~ını; 2 milyon '00 bin 
llnnıa ıekls takıltte ve beher 
takılt 800 milyon Ura berin 
den ödeneceğini Tıymlı gHete· 
ılne vlkl beyanıbnda ı&ylemlı 
ve Avuıturyı'nan ekonomik VI· 

dyetlnln 11ğlımla1mıktı oldo· 
ganu llbe eylemlıtlr. .. 
CebelOttarık'ta 

Bir Ingiliz 
tayyaresi denize dftştfl 

Cabel6ttarık, 31 (Radyo) -
Jagtltere'nln Akdenls fllotonda 
bulanın tayyare gemlılndekl 

denb tayyareleri bagtn ma· 
nevn yapmıılardıı. Da esnada 
bir tayyare denlse dGımaı 
leede mlrettebıtı kartarılmattır. 

idam 
Geriye Bırakıldı 
Lindberg'in çocuğu· 

na aid tahkikat 
yenilenecek tir 

Trenton, 31 (A.A} - Vali 
Odman tlfafıodın Nedjeraey 
pollı mldtlrl SHrtıkof'a gön· 
derilen bir mektup tlzerlne, 
Llndberg'ln kaldmlın n öldCl· 
rGlen çocuğa hakkındaki tıh 

klkıt filen tekr1r bıılamıı de· 
mektlr. 

Vali bu mektubunda, bo ı.,ıe 
methaldar btltGD tahıaların 

meydanı çıkarılmaıı için derin 
ve bitaraf araıtırmalar yapıl· 

maeını pollı mOdClrlnden lale· 
mekte •e Hoptmın'ın ba lıte 

yılnıı olmadığanı gôıteren bir 
çok aebebler aaymaktadır. 

Muğla valisi Tunceli 
vali vekili oldu .. 

lıtaabul 31 (Rıdyo) - Muğ 
lı •ıllıl Cend, yeal teıkll 

olunan Taacell vlltyetl nll 
vekilliğine tayin edil mittir. 

Ankara polis mtldOrft 
hakkında tahkikat yok 

Ankara, 31 (özel) - Ankara 
polla mCldftrtl bakbnda yalan 

• yere tahıdetten dolayı Uk tah· 
klkat açılaca~ı haberi tekılp 

edilmektedir. 

Yalanmış 
Londra, 31 (Radyo) - So•· 

yea'lerln Çekoılovakya'da yeni 
bnı meyclaaluı yıpaeakları 

haberi kıt'f olarak tekalp edil· 
mekıecllr. 

Londra 
Siyasalları. 

Hitler'in ~Ö~1erif f~ 
f 

ne dOşftoOyorlat· ~ 
Londra, 31 ( Rıdyo) - tı' 

ya11l çeTenler, Almanya cO,... 
bııkauı M. Hltler'la, d -,a 
ıenllkler mGeaaebettle ., t' 
ıGylnl tetkik etmekıedll, 
Da çnenlere gört, Btcletı • 

• •• kiden eGylemlı oldukları•• 
rar etmfı oluyor. 

Kamu tayda 
Ankara 31 (Osel) - -'~ 

tıyın bugdnkil toplıntl~ 
Ankara Ziraat enıtltOıG ~ 

ceılae 19 bin lira Utoıl " 
kandaki kanun IAylhH• IO -

kere n kabul olun111ot' ,
Kamutay, paz1rteıi gonO 1 

rar toplınacaktır. 

Havalar Soğuyot 
lıtanbol 31 (ôael) ~ ~ 

ylrmldGrt aaat içinde ~ 
han ııeakhgı d6tmlfl8ı· 
•llty~tlerlnde kar yatmıft "" 
ta 27 .. ttml balmattDI'· 

Ingiltere'de 
Mnnhal Saylavlık~ 

Londra 31 (Radyo) - il 
kum Makdonıld n Lord Çfl' 
çll'ln oğallırı; m6abıl oo•" 
ıltelller 11ylHhkları için -"' 
zedllklerlnl koymuılardır. e' 

Yedek Sobaylat 
Yedek ıObıy ve aıkert :.:: 

morlardan ıClbay namaed 
rak kılınlır için illa.. J 

1 - Yedek ıClbay ve ,-~ 
memurlardan ıftbıy Dl....,. 

elarak kılanların adlın .,,,.,. 

yaıılmıııar. 

2 - Ba ıtlbay aamsedeıl'° 
den tube mıatabnada .,..,. 

nınlann tobemlz ha~ 
bulunanların bolaadakları ::;:,_ 
tıkadakl aıkerllk ıabel ,,,td 
aıkerllk •aslyetlerloln te _JI 

için iç gaa sarfında mi,..,.... 
etmeleri cllAn olunur. "" 

Piyade ıClbay nımsetl lf 
16 

Burl oAlu Yaaaf lsmlr ',.. 
kayıt No. 21521, Buan 1' atı 
ıln lımlr 316 kayıt No. 2sSAf 
Muıııfa oııu Mehmed SOt978'. 
Tire 315 kayıt No. 190 ff• 
Aglh ogla Mehmed Soıı . 

mir 314 kayıt No. 1824 •• ! 
mobil ıClbıy [namseıl Aj;. 
rahman oııa Ahmed Fikri 
314 kayıt No. 2428,, iaıkll1' 
y~dek ıGbayı Slleymaa ot, 
Kimli Muğla 314 kayıt Si' 
19567, liısım oğla Necip oJ 
rayk6y 815 kıyıt No. 201 

BugOnkn maçlat P 
BagQn Gileden aoara S dl' 

aahaaında mektepliler llldae eıl 
vam edllecektlr. Halketl 
apor komlteıl tarafından ~e~ 
edllmlı olan ba ml•ba~ 
oldakça beyecaala n al...,... 
geomektedlr. 

Birinci oyun nat 14,30 ,,,,,
tıYaka Orta mektebi ile ~ 
ret mektebl takımları ara11• 41' 
hakem Fehmi Altay ldaretl• 

~··· yapılae1kbr. Her iki takım 
vetU elemanlara maliktir. _.af 

Bo maçı Buca Orta KlrP". 
Orta mektep takımlarının ki"'. 
laımuı taklbedecektlr. Ba of'' 

.r pt· 
aon da bıkeml &ad K.. S . .. 

Mektep tıkımları ar ... ~ 
kan·etll bir me.eadlye& ,,,. 

•• ren Bacı Orta mektep saki" 
nıa ba oyana ka11am_. 

mal da•lllMetUr. 

ol 
y 

• 

1 



Çimdikler 

Şundan, Bundan 
Babeş'ler, tarihin ezeli ve 

ebedi yahn ayaklarıdır. Taban· 
lıra, kıhn ve eıld bir kiisele· 

den daha mukavemetlidir. Ne 

taı para eder, ne diken, ne 
kızık, ne de çakıl; yOrOr, gl· 
derler .• 

Bunun, bir cihetten tasarruf 
oldoio da muhakkaktır. Fakat 

Y•lınıyak bir ordunun yftrfiyO· 
•ClnG n en önde tek bir ko· 
aıandanın kondura giydiğini 

dOşftnftnce insan, gayri ihtiyari 
gftlftyor. 

D1tn bir arkldaşla tonuoo 
fordom: Sordum: 

- .Acaba .Dedim· Babeo'ler 
De zaman ayakkabı giyecekler? 

Arkadaşım, zarlfane bir cenb 
verdi: 

- hılyın'Jar pabuçlarını bı · 
rıkıp ta kaçtıkları zaman?. 

• • • 
Yukarı mahallelerde oturan 

bir dostum var. Bizim Anado· 
lnyo okuyordu: 

- Kuyruklu yıldız!. 
DJye mmldandı, sonra ilahe 

etti: 

- Devlet koou .. 
Yftzftne baktım: 
- Hayrola .dedim ne nr?. 

Bu kayroklo yaldız nereye do 
ğayor?. Devlet ku§u nereye 
kona yor!. 

Şaşırmış, afallamış gibiydi. 
Sanki tesellisini ve sevincini 

kaybec1ecekmlo gibi bir ozanuıen 
'tardı: 

- Yok.arı mahallelere ·dedi · 
bizim diyara!. 

Ve pnmağı ile korka korka 
bir haberi gösterdi: 

''Yakarı mshallelerde bo yıl 
ı.ııoı 'te kaldırımlar yıpılacakl., 

- GnrdOn mil -dedi· Ahir 
1•oıın alAmetlerl gibi bİr oey!. 

• 
• • 

Dalgınlığı Ue tınınmıo bir 
•rkadaea sordum: 

- Kaç yıeındasın? 
YOıQme bıktı, acı acı s11ıttı: 
- Simdi bilmiyorum. Fakat 

beo Bene evvel e•lendlğlm ta · 
rlhte ylrmlyedl yaıındı idim .. 

- Şu halde elmdl otozlkl 
Y•eındasın demek? 

- Bilmem, nlendlğlm gün· 
denbert hiçbir oeyln farkında 
değilim .. 

• • • 
Vapurdayız. karşımızda bir 

geno kız Hr. Kaelarını aldır· 

mıo, ideıa ince elyıh bir iplik 

gibi bırakmıı. Yananda da ba 
bası oturuyor. Kılın bıyık ve 
kıelı bir zat! Yanımdaki ihtl· 
yar bir kadın bıktı baktı da 

tonları siiyledl: 
- Babası, yabana gitmesin 

tiye kızının kaolarıDI da kendi 

kıelarına yapıetarmı ! 
Çimdik 

--~~~~---ı~~~~~-

Devri m Müzesi 
KaltOı parkta vilcode getiri· 

lccek ( AtıtOrk devrim mOzesl) 

için bogOo öğleden sonra be· 

ledlyede bir toplantı yapılarak· 

lir. Vıll ve parti baeklDI ile 

oehrimlıdekl ree amlar ve mO· 
hendleler bu toplantaya dnet 
cdilmlşlerdlr. l\IQzenlo eaasları 

fızertnde konuıolıcaktır. 

Kızılay Balo u 
Kızılay kurumunun yıllık 

bıloso bu akeım hOlu1met ko· 
nığı ealonlaranda nrllecektlr. 

Bq balo için lstanbal'dan da 

baıı ailelerin r;eldl~I haber ılın· 
nııetır. Muhtelif eğlenceler 
11•bab1 kadar devam edecektir. 

Ktırom tarafındın eeyı piyan· 

koıu tertlb edllmtıtlr. 

• 
ŞEHiR HABERLERİ 

oo,,ondflklerim ... 

Ih racatçılar 
Dün Toplandıiar __ ,. ............. __ _ 
Fuzuli faiz vermekten 
kurtulmak istiyorlar .. 

İzmir koro mey9e ihracatçılar 
blrl!ğl idare h_eyetl d6n borsa 

salonondı bir toplantı yapmıo. 

lzmir'de Sivrisinek Ve 
Bataklık Mes'elesi. 

...... --~--~~---,~--~~~~-
D r. Ekrem Tok'un Vilayete Verdi .. 

ği Rapor Tetkik Ediliyor. 
tır. Bo toplantıda ihracatçıları İzmir' de yıpılıcak bataklık - olan bıtakhkların korotolmı. 
ılAkadar eden bir mesele ftze . ve elvriılnek mftcıdeleel eBas sıdır. İkincisi de ba büdceier· 

rinde koooıulmuıtor. lar1Dı tesbh için ,elırlmlze ge . den yapılan yardımlı korutol· 
Bu mesele: Hollanda, Fele· len ve teıklkatanı bitiren Sah mHına lmkAn olmıyın batak· 

menk ve diğer memleketlere hat ve lçtlmaf .Muavenet VekA Jıklırın de91et yardımı ile ku 
yapılan ihracattı satılan malan letl mQfettlşlerlndeo doktor rotolmHıılır. Halkapınar hı· 
men~e eehadetnemeel 1asdlkll Ekrem Tok; İzmir bıtaldıkla· taklığı devlet yardımına ihtiyaç 

olarak iade edilip Cumhuriyet rının kurutulması ve ehrleloek: gli teren bıtakhklardandır. 
Merkez bankll!ına gelinceye mOcadeleei için bir rapor ha· VUAyeıçe rapor tetkik edl 

kadar paranın Ulccara verilme· zulıyarak vlliyete vermlıtir. lerek bu yıl bddceslnde lbım· 
mesldlr. Bo yDzden ihracatçılar Do raporda mflcatfelenln ne oe· gelen tahııl1at ayrılacak ve 

ıleyhloe faiz lalemektedlr. kilde tatbik edileceği izah olun ayrıca hftkumet merkezi nez 

Jbracatçılar birliği idare he· maktadır. dlndw de teoebbftıte bolonulı· 
yeti; bo ıoretle faiz vermekle Rapora glire lzmlr'de bat•k· cıltır. Hftkumetln yardımı 
ihracatçıların zarar ettiklerini lıklıra kurutma iti iki ıe· temin edildikten sonra lzmlr 

te11plt etmle, bu zararın önfine kilde yapılmalıdır. Birincisi cıvarındakl bOtftn bataklıkların 
geçilmesi lçlo ekonomi bakan· •llAyet ve belediye badcelerlne kurutulması bir ıenede bltmlo 
lıAı neıdlode teşebbOste bolu kc>0acak tahsisatla korotalacık olacaklır. 

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

Gümrük Ham-
nolmasıoa kar. r vermletir. 

Dedebaşı cinayeti ka· Sulhceza 
rarı yakında verilecek. Mahkemeleri malları Tarifesi .. 

Dedebaşı kôyil civarında bir 

bağ kuleelode 1eparıa'h Ahmed'l 
tabanca kureonu ile öldOren 

Rlze'U Ih ın'ın mohakemeılne 
dan ığırcezada devam edllmfı 
tlr. Mtıddelumumi muuinl 

Şevki Snner iddiasını serdede· 
rek soçlo tle maktul arasında 

çıkın bir kavga neticesinde 

.Ahmed'I kıaten öldftren Jhsanın 
Türk ceza kanununun 4.4.8 inci 

maddesine göre cezalındarıl · 
masıoı, fakat hAdleede tahrik 
bolnndoğuoa &lire ceıa!lının 7 ,5 
yıl hapse todlrllmeılol lıteml ı 

tir. Maznoo da mftdıfaaeını 
yapmış •e çirkin bir tecavftze 

uğrıyarak kendhlni mOdafaa 
mecburiyetinde kaldığını ıliy · 

lemlştlr. Kararın tef hlml için 

muhakeme bııka bir gOne hı · 
ralulmıotır. 

Söke'de deve gilreşleri 
SlSke, ( Ôıel ) - Bo haf ta 

had kurumu ası41 için spn 

alınındı yapılan den gOreolerl 

çok meraklı ve heyecanlı geç· 
mlıtlr. Komşu kamun n ilçe· 
lercJen gelen pek çok seyirci 

n Söke halkı iki ıtın, çoktan· 
beri gnrmedlkleri deve gftreı 

lerlne fazlı ra~bet göııt,.rml@tlr. 
( 420) Uradan fazlı gelir temin 
edfldlğl anlaoılmışbr. Gtıreşlere 

16 çift pehlivan (Tala ve Lnk) 
gfrmfotlr. Bunlardan başı gil 
reşeo: 

Kôşk'ten B11cı lb.blm oğlu 
Mebmed'ln tillileO ile Kasaplar 

knyanden Baean oglo Halll'in 
tOlilsO ara1arıda yapılan güreşte 
Balll'fn UllDsQ Aralan kaz11oa 
rak öO lirayı almıştır. 

____ ...._.... •···• 
Adliye Binasında MOhim tenzilat yapıl· 
Hir Hakim Bulunacak ması lazımgelmektedir 

Sulbceza mahkemeleri ban. GilmrOk hammılJarı tarife 

dan sonra Fevzlpaşa buharında komlıyonu diin de Tfcaretoda· 

Bahçeli hanında kiralanan dal sıoda toplaomıo ve hammılların 
relerde faaliyete geçecektir. gflmrOkleıde taıaoao eeyadın 

Comuriyet mOddelomumlsl alınscık Ocret tarlfeıl Ozerlnde 

ABJm; jandarma ve polisten milzakerede bulonmuetor. Vali 

Hat onahıdın sonra gelecek Fazlı Gdleç'te ba toplantıya 
olan maznunların müddelumu. lotlrak etmiştir. 
mtllkten sonra aolhceza mab· 

kemelerlntn yeni blnaeını glin· 
derllerek eokekl11rda dolaotml· 
malarına mAol olmıtk için bir 
eulhceu hAkloıin bo eaıttan 
sonra adliye blnaeındakl solh· 
ce.ıa mahkemeıl Hlononda bo 

loomHını ve bu gibi maznun· 
ların letlcvabını yapmaHnı te· 

mio etmiştir. Saat 16 dan ıon· 

ra adliye bfna1ında dalma bir 
eulhceza hAklmi bolonıcıktır. 

Buca'ya temiz su için 
proje hazırlanacak 
Yirmi gQndenberl Ankara'da 

bulunmakta olan Boca nahiyesi 
belediye reisi Nazım Anık eeh 
rlmize dnnmnotcır. Nafıa Ve· 
kiletf su leleri omom mftdllr· 

l6ğD; Boca'ya demir borular 
içinde temiz sn akıtılma11 için 

bir proje hazırlanmHı bıkkındı 
Baca belediye reisliğinin teoeb· 
bOsOnd kabul etmiştir. Baca; 
lzaılr'in en gQzel bir eayf iye 

yeridir. Temiz ııudan mabtum 
bulonmaııı Boca için mtıhlm 

bir nokııaodar. Bir proje ha·' 
zırlanmaeını kabul etmek; Bu· 

ca'nın su ihtiyacı lçlo mfthlm 
bir adım atmaktır. 

Gtımrak hammallara tarlfeıl; 

komisyonu ehemmiyetle fogıl 

etmektedir. Liman leleri lda· 
resinin vapurdan şata booalta 
rak romorkiirle gtımrilk am· 
barına naklettiği eıyadan ton 

haşana 4.0 50 koraf dcret ahn· 
dığı halde gümrGkten ahnın 

hammıllye iicretl 120 koruotur. 

Malın gilnlerce şat 'Ozerlnde 

kalmaaı ve idarenin kômftr veya 

benzin gibi maeraf ları, kollan· 
dağı feçllere verdl~I parada 

•yrıcudır. Bnyle açık bir VIZ· 

lyet karşısında gftmıcık hım· 

malları tarifesinde ne derecede 

teozll!ı yapılması 1Azımgelc11ğl 

derhal anlaııhr. Tarife komlıı· 
yona da bo hıkllı:aıl glirmtıı 

ve tenıtl4t yapmak lmkAnını 

elde etmek için gliriiımelerlol 

uzatmıthr. Tarifenin bo ebem· 
mlyetl ııebeblle vali Fazlı GO· 

16ç'te toplantıya lıtlrak etmlıtlr. 

Komisyon; yakanda yeni tı· 

rifeyl teshil edecektir. 

~ehir meclisi 
Şehir meclisi paaarteıl gGnft 

16 da belediye ealoaunda top· 
tanır.ık gôrfi,melere baılaya· 

caktar. 

Kızılçullu · 
ve Elektrik 

••••• 
Nafıa vekaletin· 
den bir eınir geldi 

lzmlr'den Boca'ya nrllmlı 
olan elektrik ceryanı teıleatı 

Kıv.ılçullu'dın geçtiği halde 

Kız•lçallo'dı oturanların evle· 
rlne ceryan verilmemekte idi. 
Boca beledlyf' relslfğlaln teşeb · 

bClafl dzerlne nafıa vektleti; 

Kı:zıJçollu'da oıoraolarıa evle · 
rlne ve ticarethanelerine ceryan 

•erilmesini tehrlmfı Nıfıı ko· 
mlserllğlne blldlrmlttir. Nafıı 

komiserliği; Vt'kAletln bu em· 
rint şirkete tebliğ edecektir. 

Ba ıuretle Kızılçolla halkı da 

meden!yttlo en bOyük eseri 

olan elektriğe ka vueıcıktır. 

Oda Meclisi 
Borsa, hntçesini tasdik 
etti, yeni seçimi yaptı. 

Ticaret odası meclisi ddn 

iiğledtn sonra oda salonunda 

toplanmıt, boreanın yeni yıl 

bildceal OzerJode mftzakerede 
bnloomoıtur. 

Borsada eatalan mahsullerden 
enelce binde 1,5 hf88e alan · 

makta idi. Ho mlkdar binde 

bire lndfrllmlotlr. 

Boraanın yeni yıl btıdceıl de 

nrldat azalmıo olduğonı göre 

daha dar bir oekllde hazırlan· 

mıetı. Bftdce 41675 lira olarak 

borea idare heyetinin hazırlı· 

mıo oldoğa tekilde t11dlk et · 
mlotlr. 

Oda mecllıf; her sene olduğa 
gibi riyaeet divanı ve idare 
heyeti aeçlmlnl de yapmıotır. 

Geçen seneki rlyw1et dlnnı 

azaları ıynen yeni sene için 

de eeçllmlottr. ld1re heyeti aza· 

ıındın nlmcıı olan C•mbazzade 

Cevdet'Jn yerine zltaal bankaeı 
İzmir tftbeil mtıdtıril Aokı Eren 
ıeçilmlotlr. 

Karşıyaka 
Yamanlar 
suyu ucuzladı 

Karoıyaka'dıltl Yamınlar ıo · 

yanon beher metre mlk'ıbı 15 
koroota. Abonemanlartn aaym 
500 tl geçmlo olduğundan be· 
ledlyece bo llat 12,5 koruea 
lndlrllmlotlr. Bu suretle metre 

mik'ab baoına 2,5 korno ten · 
ıllAt yapılmıo oluyor. Oalkapı· 

nar soyonon metre mlk'abı lıe 

16 koruotar. Kıldı ki Yaman· 

lar suyo evaaf itibariyle Bal. 

kapınar ıuyondan çok iletOn· 

dflr. Aboneman eayıııı 750 yl 
bolunca Yamanlar ııuyunan 

metre mlk'abı 10 kuruşa ine· 

cektlr. 

Ruhi Terbiye 
JlieikQlojik jn~itııf ve ıeı:biyc· 

mi,: praıındıı bir de, bııki~•ılern 
karp olıın ters yjjzlijğilıııflz, k.orkq 
\le inaduıuıı dü~eltebilstık!., ?thn· 
tıkımııun haoıoa ge~irebilıJi~imi~ 

ıini bir kQlib nıı ıl ki mıımıln 
deAiıtirmeıse, hııkiknte kar§J olaq 
bu robS dikliAimi;ı: de o iadııF 

gayri tabiidir ve hııkikat ijzerincl!l 
hiçbir teılr yapamamaktadır. 

Bakibti kabul etmek, gerçcğ~ 
boyun e~mek, bir in1an yaradılıv~• 

nın teUrnüiandeki en parlak bir 
vesika, bir hlidiıedir. BugUo tamıı! 

mile dar, çaprarık, arııah bir yol 
olan hayatta, ancak kendi varlığını 
da hakikate bir yer verip onq 
kabw edenlerdir ki, muvaf fa\ 
oluyorlar.. Hakikatten flrlı.öp ka9· 
mık, onu görünce ıöz yummak, 
onu duyunca kulak: tıkamak na 
kadar acizane bir tesellidir?. 

Batarya otctinde bulunan kor• 
kak bir ıivi1, ökçeleri üıtünde 

dönerek kuleğıoı ne kadar tıkarsa 
tıkaıun, toplar gene o •elveleleri 
ilo patlıyacak, tek taneler geno 
göklerde o uçuıarak hedef ini a.ra· 
yacaktır. 

Hakikat bir gölge gibidir, ha· 
zen peıimiz sua, bazen ökçeleri· 
mizin dibinde, bazen öoümiiıe dü· 
ıerek yilrfiyor. Ondan ıi1kinmek, 
kurtulmak, boı bir gayrettir .. Sıç· 
rark.en aynen 11izin gibi aıçrar, ko· 
arken keza ... Boylu boyuna 7ere 
ozanın11, ODU altınızda bulacakıı· 

naz. Kalkarken gene eğrilerek, çır· 
pılarak ıizinle beraber dikilecektir. 

Bn toprak üstünde yaııyan 

cemiyet mahhllrunuo, hayattan tord 
edemiyeceği •e kendi keyfine göre 
ayağına &incir vuramayacağı bir 
kuvvet, bir bfikimdir. Ununla mü· 
cadele etmek için, devirler doloau 
enerji barcanııa, onun bili bir dağ 
gibi heybetli olarak baeını göklere 
dayadı~t görfilecektir. 

Bu böyle olduğuna göre, man• 
tıkımızın baıından külahı çıkara· 

rak hakikatle tanıııp aeviımeğe ve 
anlaımağa çahomak luıımdır. 

Orlıan Ralınıi Gökçe 

Evlenme 
Haber aldığımıza glire mtlı· 

tahkem mevki komutanı gene· 
ral Kenmeddln'in baldızının 

kı11 Semıhat'la piyade sObıy· 

lardın Eıref 'in 3 Şobıt Pa· 

zartesl gtıntı akitleri icra edl· 

lecektlr. 

Teminat Mektupları 
Bankeların mohtellf loler için 

hdkumeı dairelerine vermekte 

oldoll1rı eıhaaa ald teminat 
mektuplarının mtıddetll olma· 
larında birçok mahıurlar gôriU· 

milttflr. Moddeti bitince bu 
gibi teminat mektupları hOkum· 

sQz kalmaktadır. Maliye •elrA· 
lelioden •llAyete gelen bir bll· 

dlrlmde bundan ııonra bu gibi 
teminat mektuplarının mtıddetU 

olanlırınlD kabul edilmemesi 

n mtıddetslz tanzim edilenleri· 

uln resmt c1ılrelerce muteber 

sayılm•ııı blldlrllmlotlr. 

Belediye memurları 
Dftn belediye memurlarına 

ikinci kAoon aylakları dağıtıl· 

mıetır. 

Ortaya gilreocn Snke'nlo Ôz. 
başı klSytınden Eşe bacının tft· 
lüeQ ile Selçak'tan Mostafa'nın 

tOIGsO berab,.re kılarak 25 lira 

mOkAfatı bölftemilolerdlr. 

Haber aldağımı;ta glire, Bu· 
ca'ya ge:en Kıngöl soyu bora· 
lır içine ahnacıktır, proje bu 

eu için hazırlanacaktır. 
TAYYARE SiNEMASI 

Ayağa gQreşen tOiülerden 

Bıyıklı'dan Ekiz oğlu HalU'ln 
tlllilsü kazanarak 15 lira ma 

kAfah almışhr. 

Kilovat tarif esi. 
Bir mOddettenberl rahatsız 

bulunan Nafıa komiseri vekili 

lylleomlı ve dftnden itibaren 

vazlfesloe baelamıotır. Elektlrlk 
kilovat tarife komisyonu önil 
mOzdekl haf ta içinde toplana· 

rak kilovat tarifesini yeniden 
teeblt için mOzakerelere baş 

hyacıkhr. 

Selaoik panayırı 
Şehrimiz ticaret odaııın• ge· 

leo bir mektupta SelAnlk 11 
inci ars1Ulueal panaymoın 8 
~ylôl 936 dan açılarak 27 ey· 

Hlle kadar devam edeceği bil 
dlrllmfotlr. 

Belediye 
daimi encftnıeni 

Belediye daimi encdmenl 

dlln belediyede toplanmıı, yeni 

yıl bOdceııt ~berinde görftşme· 

lere bıol•mışur. 

3151 TELEFON 3151 

Bugün Charl~s BOYER ile Gahy MORLAY'ın 
senenin sa yılı f ilnılcrindcn 

temsil ettikleri 

~SAADET 
Heyecanlı bir aok macerHı • Yakıek bir ruh tıbllll · Enfee bir meno 

Ayrıca: F oks Tnrkçe sözlft dünya haberleri 

SEANS SAATLERİ: Ber gfin 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale· 
be aeanaı. Puar 13 tc ilive seansı 
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Fokat bQUln hanlara Nel· 
eon'a haber vermediniz!. 

C.ıuı, keodlalnden hiç ıftp 

besi olmıyao bir adam tavrile: 
...,.. Amiral ·Nelsoo, iki ıy· 

daoberl ve benim Hyemde 
Bonapartın Tolon'dı bftyük bir 
donanma n koneı topladığını 

ve bOyük: bir ordunun nık· 

llne hazırlaodığı01 pek gftzel 
blllyorcla. 

C11uı e~zilne devam ederek: .. 
- Amiral bo •azlyetl çok 

414 bildiği için Tulon limanı 

6o6oe de birkaç tara11ad ge· 
mlel bırakmıştı . 

uJıtve edeblUrlm ki Nıpol · 

yon'un hizmetine girdikten 
sonra, bir ııraflın generalln 
emniyetini ve itimadını kazın · 

mağa çalaoırken lııgtliz'lere bir· 
çok milhlm habetl~r vermeğe 

movıffık. oldum. Seferin he · 
def lolo M111r olduğunu ben 
haber verdim. Mısır'a"taarrozun 

"' Hind yola ile alt.kadar olduğu · 

na ve1lkalarla hpıt ettim. Na· 
polyon'un hareket ganaua 
amiral Neleon'ı kim haber 
verdi? 

11Şa nzlyete göre, amiral 
Nelaon Nıpolyon'an yolunu 
ke ecek farsalları elde etmhtl. 
Bal talarca ıftren seyahatimizde 
blrtek JngUfz yelkenllııfne teea· 
dlf etmedik. lıte benim anlı· 
madığım nokta budar. Şimdi 

konsolos cenapları 11Verecek 
haberim yok., demekle ne de· 
mek hıedlğlml takdir boyu. 

rorlar. 
İngiliz konsolosa Slr Mnrtl · 

mer homurdauır gibi: 
- Ben de bu hususta elz · 

den başka blrıey anlamıyorum. 
Dedi. 
- Bu hueoıta hiçbir emir 

ve talimat almadınız? 

- Hiçbir talimat almadım. 
- Şo halde timdi ben ne 

yapacağım? 

- Hayret içindeyim .. 
- Siz amiral Nel on ile 

doğrudan doğruya muhabere 
edeblllrelolz .. 

- Bayır.. Nerede olduğun· 
elan htç haberim olmadığı için 
raporlarımı Londra'ya gönder· 
mek mecburiyetindeyim. 

- Ne kadar zaman kaybı· 

la cık? 
- Ne dlyorıonoz? 
izzeti nefsi kmlmıı olan 

İngiliz konsoloeo, ılddetle: 
- Fakat, Fransızları ne 

pahaya olana olıon M111tr'da 
yerlevmeğe bırakmamak IA · 
111mdır. 

Dedi. 
Lefukard; muhatabını adım 

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

-------
GfinlOk Siyasal Gazete 

Sahip Ye Baıyazganı 
Haydar Rilgdil ÔKTEM 

Umomt neıriyat •e yazı itleri 
mddürQ: Hamdi Nüzhet 

fdarehaneııi: • 
İzmir İkinci Beyler aobğı 

C. Bal.le Putiai hiouı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kotoeu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Cç 

aylığı 500 kurootur, 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotor. -Gtınd geçmiı nflehalar 25 kunıotur, 

- ANADOLU MATBAASINDA 

BASILM1ŞTIR 

akıll• söyletmek lltlyordo, 
nan tein: 

- 'ıll Bo· 18 B. Alyotl 14 50 14 50 Hilkdnaet, yerelı ve yakı11k· Uzak ıark'tan gelen haberler, ıonra bir de Mongoll•"~te 
227 Bog(lakll Hbt ıız ithamlar altanda bulunuyor. yeni bir harbıo bıılamak Qzere lstlkl&ll, Çtn deYleılni kO 

- İtin kolayı Nıpolyoo•o 
ortadan kaldırm•ktır. 

Dedi. 
- Ben de böyle blrıey dft· 

şftomek Ozere idim. Fakat 
maalesef hGkdmetlmdea bu 
hoaoıta kat't emirler aldım. 

- Ya! ... 

489892 çonl Daaktı }'Okun Baaı klmetler, komGnlınlerln ve olduğuna bildiriyor. rlnden earemak demektir. f' 

490119 Umum eııı bazı groplard• rebopllkenlerln Bo barb, bir Roı - Japon Fakat, bu ıoo fıtlkl&l, ~ıı 
Zahire satışlan:- ve daha bilmem hangi partile· barbı mı olacaktır? Arzın en yet Rosya'yı da pek yak•0 ı• 

Ç. Cloıi K. S. K. S. rln yardımlle lktldu mMkllne bftyOk Ye en kunetll iki hü· alakadar eden cbir J•poO ,, 
1555 Buğday 6 50 8 geldlğlmlıl iddia ederek meeal kt1metlnl harb oçoromooon 

S Bulgur 11 60 11 50 arkıdıılarıman blrçoğonı n kenarlarına kadar gl'ltlren bo 
12500 kilo pamak 41 41 50 bana bGcom ediyorlar. Ken· Mo.zollstıo dav111ını şöylece 

27 B. pamuk 4.l 41 50 dlmden dyade arkadıılaramı izaha çahşacağız: 

arru:1ndor,, ! 
çJ 

M ongolletan lıılklill lçlo , 
- f 

hıanların 4lkftlerl bcıyftk 
11 

geniştir. Cen~tz Han ea1tııı• 
Diyen caeuı, Pırlı'te Plt'ln 

adımının "Biz İnglllr:'ler dftı· ı 
mınlarımızı her Yakıt eıerlz; 

382 Ken. pala. 4 70 585 himaye etmeyi bir borç blllrJm. Y aloız Şar'tan hlr kısmı 

1 
Evelemlrde ılze şunu söylemek Mançurl'ye dıyıomalı.: şartlle 

Piyasa vaziyeti isterim ki, ben .kabine ıeıklll SoYyet Rusya ve Çin araeında 
ne heveekAr de~lldlm. Bu ha· 3 milyon kilometre murabbaı 

kurmak! f 
I• Bu gaye etrafında çılıt•0 

'fot 
dan prenıee Nfgrldma dö ~ 

fakat ôldtırmeğl ıUımııa bile 
geılrmeylzl,, ıöztın6 hatırladı. 

Konıoloı ıözfl~e devam 
~derek: 

- Yerli arıblırdan hiçbir 
klmıeoln de böyle bir ıulkaedı 
teoebhtll eıme1lne meydan Ter· 
memek emrini aldım. Biz, Fran· 
ıız'lırın bizi böyle ıftfli bir 
hareketi ıetTlk ettiğimiz bak· 
kındakl lllnıdlarını bile hoı 

görmeyiz. 
Dedi. 
- Şu halde, ne yıpahm? 
- Daşanmek için hına vı . 

kıt veriniz! 
- Fakat nkıt geçiyor; za. 

mıa çok naziktir. Bonapart 
· Kıblre'ye girmek için aabır· 

ıızlınıyor. Do hoııona hem 
feref ini ve kodretinl artırmak 
ve hem de bu bftyftk ıehrln 

yağm11ına mani olmak lıtlyor. 
Aynı samanda Kıhlre'de kan 
dökdlmellnden de ıon derece 
çekiniyor. Böyle bir hidJeenln 
batan mOılClmanları aleyhine 
c;:eYlrme1i çok mftmkandar. 

"Bllhısea Kahlre haltını ok· 
tımak n Oımanlı Saltını ile 
bir fulfak nılle1I bulmak lı· 
tlyor. 

- Beııapta bo dı mı nr? 
- Hind yola duwndı Mı· 

eır halkını hlçolmazsa bitaraf 
ıotmğğı çalıpyorl 

Bu olabilir, fıkıt çok 
gtıç! 

Fakat, Nıpolyon dkt6D· 
dftklerlnl tatbik etmeılnl bllen 
bir adamdır. 

Böyle mi farsedlyoreo· 
nuı?. 

Eminim.. KendJılnl it 
batındı gardtığGm andın ltlbı· 

ren bu hoımta kat'I bir fikir 
edlamlı bulunoyorom. Çok 
kıymetli bir a1ker olduğa gibi 
bir Jabldlr de .• Bu ıkıam, beni, 
Kahire şuyobono bolmıga ve 

kendilerini temin ve tatmin 
etmeye memur etd. Bo em•· 
llnde de muvaffak olacağına 

hiç eGpheaı yoktur. 
- Yaaa!.. 
- Napolyon ayni umanda 

beni, mukanmet n mobılefet 

gOıterenlere karıı tlddetU hare· 
ket edeceğini tebliğe de memur 
etmlı bolonoyor. Bana bonon 
için de k Af 1 derecede hu be 
en IAzım olan ıeyl, ıullluu 

teminine hHretmek bere nr· 
mlştlr. Yani bir miktar altın. 

- Siz bu nzlfeyl kıbol 

ettiniz mi? 
- EYel, kabal ettim. Ene· 

IA, ıtıpheılnl celbetmemek için 
kıbal mecburiyetinde idim. 
Akıl hareket eteeydJm, beni 
ya bir dhını harbe nrlr, ya 
da hemen Pulı'e iade ederdi. 
Maamıflb bo da benim bir 
plAnıman icabı idi. 

"Bu plinı eaklımıya Ulloaı 

yoktur, bir isyan nya ıtUkaet• 
tın çok iyidir. Bo plia, İngll· 
tere'yl bu kadar ftzen Napol · 
yon heyolıeı yok olar, gider. 

- Sonıı var -

Buğdav f latlerl daıkao fa· . Franıa~dan takriben ahı d~fa 
kat muamele hararetUdlr. aoı lçtn de kimseye mOrıcaatta 

Kambiyo 
Alıt Satıı 

Allm. Mark f>O,lf> f>U,t>t 
laterlln 620,60 622,50 
Fr. Frangı 8,28 8,30 
Dolar 80,76 80,35 
Belga 21,15 21,25 
ltalyan lireti 9,75 10 
lıvlçre frangı 40,75 41 
Florin 85,12 85,37 
K.. Çekoslovak 5,24 5,27 
AYDıtur. Şilini 23.87 23,75 

' Zabıta a 
Bıçak taşıyormuş 

Kantarda çancalar ıokağında 
SGleymanoglo Şıbia'in ftzerlnde 
bir bıçak gôrCllmftı ve 111bıtaca 

ılıamııtır. 

Hastnlanıncıya kadar içtt~iş: 
Kemer.de Ktgıthane cadde· 

ılnde &iarhoı olduğa halde ba · 
ğmp çağıran ve karakola gô· 
tOrGlGnce orada da gftrftlUl ya· 
pın Muıtafa oğla Ziya; gôrO · 
len ıazoiD azerlne h11tıneye 

kaldmlmııtır. 

Çakı ile yaraladı 
EYelkl gece eaat 20 de Dam· 

)acıktı Abb11ığı ıokığındı 
Fe,zl o~lu Nazmi Uo Eoref 

~o~lo 12 yaıındı Ahmed ara· 
ııada bir oyun meı'elealnden 
kavga çıkmıt, Nazmi çıkı ile 
Ahmtıd'I ıol kola altından hı· 
I fi ıareue yarılamııtır. 
Yankesicilik: 

Keıtanepızarı'nda Mehmed 
oğlu Darmaı Ali ıhı· •erlı el· 
tlğl 11rada cebindeki 202 ko· 
rnıua yankeelclllk ıoretlle Fet· · 
tah oğla Ali ve Baydar ol~o 

Seyfullah ıaraf lırıada çalındı· 
ğını zabıtayı tlk4yet etmlttlr. 
Hırıı~lık: 

Al11ncak'ta Akdenlı ıokı· 
~anda harap fabrika içinde ea. 
ıeyla Bfllnd'ye ıld kamyonun 
arka tekerlerini çalın KAzım 

oğla Mehmed ve Ali oğln Meh· 
med yakalınmıelardır. 
Yumrukla dövmüş 

Kemerde 14le eokığındı ka · 
din meıı'eleslnden bir kavg• 
çıkmıı, All oğla İımall, Moatafı 
oğlu Zekerlyı'yı yumrukla d6Y· 
mftıtftr. 

Araba Kazası 
Gaziler caddeelnde İbrahim 

oğla Nazmi ldareılndekl 58 
aumırıb binek ırabrıını Me
med oğla lbrahlme çarptararak 
burnundan yaralanmaeına eebe· 
blyet nrmlı ve totolmuıtor. 

iki ..uç birden 
Gece K•çecller cıddeelnde 

ıabıkılı Receb oğlu Cat Ali; 
earhoı olduğa halde cadde Gze· 
rinde bığırıb çağırmak ıaretlle 
herkeeln rahatını bozmoı fe 
mani olmak letlyen gece bek· 
çlılne hakaret ettiğinden tutol· 
muştur. 

Sarhoşluk 

Kemer•de Sarmell ıokağmda 
18rhoe olarak dolaean Ye ba· 
ğmp çağırarak herkesin rabatanı 
hoısn İbrahim oğlu Kenan yı· 

bulunmadım. Bana teklifte bu· uabı geniş! . bir Qlke nrdır: 
Mongollatanl. 

lundolar Ye beD de· arkadıola 

rıma günnerek: muvafakat ce· 
ubı nrdlm. 1914, 1926, 
ve 1934 .kabinelerinde bo· 
1ondom. 

Bo eefer ırkadaılak etmek 
lııtedlğlm Ye teklifte balonda· 
ğom znıt, bana !cesaret ver· 
diler 'fe bo ıoretle kabineyi 
teeUle muvaffak oldum. Ka· 
btnemde çok d~ğHll olabilecek 
zevatla teerlkl meeai etmek h · 
tedtm, fıkıt bu ıevatı caydır 

mık için birçok manevralar 
çnlrdller ve yalnız eski bbl· 
neden 6 nazırı alıkoyablldlm. 

Benim arzum, milli bir blok 
teıkll eımekılr. Nasıl ki geç· 
miı zamanlerda, f lklrlerl ayrı 
olan bir çok ricalin, ntın için 
bir araya gelerek çılı~tıklırıoı 
gördtık. Dabı dan, möıy6 Her· 
yo, kendlılne muhalif olan ze· 
utla berabbr çalıeta. Ben ktm· 
ıeyl benimle beraber çıllşmak 
için icbar etmedim. Selef feri· 
mlzln bıılımış oldukları iyi 
itleri tamımlamığa çahııcağız. 

M. Berlyo'oun dOokll ıöy· 

levl dıo ılyaeamııda takip ede· 
ceAlmlz yolun veçhe1lnl gô11ter· 
mittir. Dahilde faydaBH: mtına· 

••talara nihayet vermek zamana 
gelmlttlr. Zira hariç m'emleket· 
lerde bl11I ayıplıyorlar. Ônamaz. 
de ıayln seçimi vardır. Her· 
ke1f n, ıerbeetçe rey vermesini 
temin etmek ve bu euretle iyi 
bir netice almak l11tlyoroz.,. 

ParlAmento, yıum Hat tatil 
edildi. Yarım eaıt ıonra tekrar 
mazakerelere baelandı. Saylav· 
tardın Marıel Ero, ıöz alarak 
başbakanı tekrar hücumlarda 
bolundu ve kabine reisine hl· 
ta ben: 

- Bauın bu ıöyledlklerlolıe 
rağmen ılzlnle motıbık değlUz. 

Kablnenlıl, eolhı hizmet ecle· 
cek bir .kabine olarak telAkl 
etmiyoruz, 

Demlıtlr. Bo ıırada ıo ha· 
kını general (Moren), oturduğu 
yerden: 

- Franıa'nın letlkbıllnl onu· 

kalanmııtır. 

Eşya çalınmış: 

Karııyıkı'da Rıyeglo ıoka· 

ğında Şahın oğla All'nln cOmle 
kıpmnı açmak ıoretlyle giren 
hıreız tarafındın bazı eıy1111 ça· 
lınmıetır. 

Bo kıt'aoıo Çtn huduılımn 

dın baohy•o kısmını "İç Mon· 
golfstao,, Ruıya hudutlarında 

biten lusmına da .. Dıo Moogo· 
llıtana.a denlrkl bo kısım, birin· 
ciden iki defa genlotlr. 

iç Mongollstan Çln'ln · Şlm· 
diki nzlyetlne göre Nıokln 

h6kumetloln bir mOstemlekeıl 
hıllodedlr Halbuki Mongnl'Jar, 
Çln'U değillerdir. Bu kııımdakf 
Mongol'lar, Çin boyunduruğun· 
dan kurtulmak için takriben 
20 senedenberl çalışmaktadırlar. 

Bundan birkaç eene Mel 
Mınçarl'olu jıponya b11kın 

altında Jetlt14l Uta etmesi, 
Mongol rde&1eına da jıponlara 
meylettlrmlı, ve nihayet prens 
Teh Vaog, jıponyanın yardımı 
ile lıtlklll ilAn etmlıtlr. 

itte, kazın ayağı borada p•· 
ralanıyor! 

Bo lltUdAl, Nankln hftkti· 
metini azami ıorette mutazarrır 
etmektedir. Mançorl'den, Şl· 

mali Çfn'lo beı ayıletlnden 

tarak ılablldlglmlze .koımıya· 

lım diye bağırdı. 

Soıyalletler baıkını Leon 
Blum dı eOz ılmıı ve kftr1ilye 
gelerek, ıoeyıllstlerin, Alber 
Saro kıbfneelnl b ı kledllderl 

gibi bolmıdıklınnı eöylemlt, 
ıa bakanına şiddetli bOcom· 
lırda bolonmuıtur. M. Blum, 
eayln eeçlmlnde tam bir ser· 
beetf letedl&lnl ve radyoların 

bllAlstlsnı partilerine elinde 
bulunması lGr:umunu ıöyledl. 

Alber Saro, Leon Blum'• 
nrdJğl cenpta, hiçbir parıl 
için lstlın11i muamele yapılmı· 

yıcağını ıOylemlt, ıoıyallstlerlo 

milıterlh olmıluını blldirmfttlr. 
Mftzakereler, geç vakte kadar 
denm etmlı •e mGteaklben 
ltlmad reylerinin atılm11ını 

baolaomııtar. 

Tıınlf neticesinde, bfttOn 
gftrftltlere rağmen, 165 rey 
muhalife karıı Alber Saro ka· 
bln .. loe 361 reyle itimat edil· 
dl. Yeni kabine, Laval kabl· 
nesinden 52 rey far:la ılmııtır. 

Hdlulmet öndnde dolmada 
İshak adında blrlle mtıoıkllşa 
eden tayyare cemiyeti ıahılldar· 
lırındın İbrahim oğla Sadak, 
mftnakaşa eınaıındı: 

- Ben kumeerlm. 
Dlyr.ırek kendisine memur 

• 

Memur süsü takınmış: ı(llft verdiğinden tutolmoıtor. 

---~--------------------~ hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
4 ilnctt Keşide 11 Şuhattadır 

Büyftk ikramiye 

35D(Q)(Q)(Q) LÜlrc§l<dJOlra 

hat A nopa gazetelrrlodell 
rlsloe nrdfğl beyanatta: ~d 

11lç Mon•ollstao'da bogOO 
" dt 

oarılar altındı lstlklil 11101 ~ 
mek. Japon nilfozooon f ll f 
Mongoliıtan çôlüoe, yaol So 
yet Ro11ya'ya ıld dıo M00E

0 

dt 
lletın hododlarına varmııı• 

mektlr.,. d 
ı . ,ı 
şte bo nzlyet Ruıya 11 ~ı 

detle alAkadır eder. çoo d• 
1921 seueel 10 temmuı00~ıı 
dıı, ·Rus Mongollıtaoınd• d)I 
bolşevlk cumorlyetl nao e d' 
mlstl. Fıkat 20 mayıı 1924 ~ 
ha comnrlyet Sovyet coOl0 

yetlerl ittihadını ahnmııtıt· -
31 May111924 te akdoloO~ 

bir Roı Çin moahedeıl ırı0 

hince Sovyet Rusya iç &foPI 
gollstan askerini çekmeğl k•b

0 
.. ... , .. 

etmlıtt. Fakat iç Mongollıt• 1 
lstlklAl llAolle beraber, Sof1; 
Rusya dıı Mongollıtın'dı " 
klmat Ye tahıldat yıpOl't 
baılımışllr. Dıe Mongollııtt~b 
mOblm miktarda tıyyıre, •1

11 
Ye mfthimmat eev.kedUmeklC~d' 

Bu sayede dıo Mongollııt•"' 
' ~· Dren1ada'dan Heıltoroga 11 

11 
dar 400 kilometrelik ıeoff :,. 
cephe mftkemmel m6daf•• 

1 
llne getlrllmfıtlr. Mongol ~P 
bitlerinden ikmali tahsil 1 b'' 
Moskovı'dı bulananlar ff 

1
, 

ımı davet edllmlıler ve lt0

0. 
yadan'dı pekçok zabit ve ~fi· 
hendlı bu cepheye ea,kt 

mlıtlr. ~ 

Bugan Mongollıtın'dı b .. ~. 
Roe · Moogol knnetlerl fO 

zlyettedlr: fef 
1 - Oaryı'da 7344 oe iD 

den m(irekkep bir fırkad• t 

•' f zırhla hftcum tankı, 8 t•11 11 k•"' 30 zarhlı otomobil. Bu fır 1~t 
emrinde iki ıedrom ye dıf 

kimya l11tlbaıl mfteeıeııeıl ••' ff 
2 - Bepıleyçefuda 6 oO 

7 inci piyade alayları, ıO f 
.lı.:ltlllk sllvarl kuvveti, 8 ' 0 ı 
ağır ve haf lf mltralyözlet· oO 

3 - Ogaboro&1nleı'te 5 
topçu ve 18 top. 11 ' ,o 4 - Gorof Gnlen111!>es te 
ılsıem 500 ıftvarl. o· 

5 - TamueHnbe'te 600 
1 

varı n bir bıtaryr top. 11 
Bo konetlerln son ••'°'bt 

Jardı fnkılade ırttığanı eOP 4J 
yoktur. Çtınk.ft yokauda d"11~ 
ğimlz veçhlle 4:00 .lı.:Uooıeır" 41 
mftdıfaa hattanın ark•8'"so 
300 kilometrelik ikinci ye S ıf 
kilometrelik GçQncft Ogoırı0~,. 
Tımık mfi.dıfaa hattı yır_,. 

Buna mukabil jıpoo • &f C' 
çarı kunetlerloln miktar• oJ" 

boldur. çııı 
İkinci hlr meçhal de, ,1 

o'' hOkômetlnin bo davada ,1,. 
bir hattı hareket taklbedece~ et 

Çln'ln jıpoo saf larınd• 1 ~· 
ılmaııına lmk4n göraııoeoJ" tı1 
tedlr. Fakat Ruı eaf larıod• 1 
ılmaaı ıftphelldlr. ,. 

Çftnka bO.ıftn Gzerlode ~ıf 
metler koparılan 

Çln'ln yorganıdır! 

"Yotg'0 " 

.. 



Namık 
Kemal ve Biz __ _. .... ,.._. ·-~--

Ôyle bir çağ ki, kıymetleri 
folr&rla ba,lıyor; evet, bir f tkre 
«nohalif ·paradoks· daeaoceler 
holunabıllr fakat varlıkları t 

f(ipbe götDremiyeo kıymetleri 
inklrı yeltenmek bilmem De 
kerteye kadar do!ro bir hare 
ket olur. Ufak bir roportaj 
bize bir k&ee zehir getirdi. 

ÔArendlk ki ıon bir hamle, 
bıyık (Namık Kemal)e kadar 
uıeıunıf. Anket moh•rrlr, olgun 
bazı .. bılyctl~rl cfola,ıyor ve 
ıoıayor: 

- Namık Kemalin ıoııyal 
kanaatleri nelerdir? 

Muhtelif yollardan ayni ne 
tice: O, billamlı bir ideoloji 
laklbetmlyordo; yani o baetığı 
yerin ne olduğundan bihaberdi. 

- Markelzlmln bizde bay 
rıktarla~ın• yapan ıollarıa içle· 
ılad.,kl karı dlfilncelerlol ta · 
hakkak etttrmelerl için böyle 
bir fıreata bulunmaz bir nlymet 
tel&kkl ederek bımle yapma 
ları tabii idi. 

Çlnkl liberal f lklrleri yık · 
IDıyı ideal olarak kabul etmlı 
klmaelerdlr. Ve loln tuhafı ıa· 
dar kf, bay anketçi; daha ziyade 
lflla meytlli klmıelere bıı TUr· 
ına,tar~ 

Namık Kemal eserinde eı6d 
Y•pmamıı, bllglıl kıt bası kim· 
lelerin f lklrlerlal alacağına 
bClyQlt ldeallıtl çok daha iyi 
tınıyın onun ıoıyal kanaatle· 
tine leabetll teıblı koyabilecek 
ot.n 18hılyetleıl bulabilirdi. 

Bardı bir luıt mı var? Bizce 
ınecluat m .... 

Ben eollarıa kanaatlerine 
hiçte hayret etmem, ç6nk6 
onların herttıy 6serlnde ·Marka· 
dı bir inanlı lktiııdf cephede 
lneetemeler yıptıklarıaı bilirim. 
Y alnı• milliyetçi geçinen bir 
iki kitinin de onlarla hem 
f lklr olataa• hayret ettim; 
ona, denebilir ki: 

- Bir hıklkatı tahrif mi ede· 
llnı?. Ent. ÇClnkl ortada b6yle 
bir hakikat yoktur. Nımık 
l.emal her yGaden 6ıtln bir 
• 1helye11tr. Dualarının orjlaal, 
IDikroekoplk balatları nr. Ne 
denlrte denıla, madamkl onan 
.. heında, o denin daymad•I• 
•atan, mlllet, b6rrlyet, adalet 
can balda, mademki o bly6k 
•damın bitin bir G"'rG sandan 
•e ı6rg6a kGttılerlnde Ulkeadl. 
Ve o ıaçlarınıa aklarını bir 
rıhat k6ıe minderi yerine 
·Magoea· •~adananın yoıaaln taı 
larıada balda; o hılde pyeelae 
••rabllmek için her g8çllğ6 

Yenecek kanet •e kudreti 
lı:eadlelade balacek kadar inanlı 
idi. 

O, ylr6waek için bıb11ıuın 

lbeurını bile çllaemekten çe· 
lı:lnmedl~nl haykıran inanla bir 
ldeallıt degtl de nedlrP 

O karakterinde glselllkler 
Klıllyea bir millet •e bir .atan 
için ınaıtı . V alan n mili et 
itin eah .. nlar bitin kıymd· 
lerla ClıtftnlClllnCl benliklerinde 
•aklular. Oalar lçla giden yol· 
lır ebediyete nrar. Bagln 
bıyık adamın lzeriae çekmek 
t ... ,,uruadı bulundukları alı· 
Y•D perdeelal o gene: 
Merkezi Bıke ahalar da beni 
l.Greı araı patlatar çıkarım . 

& '•~ıtle parçıla yacak, yıl· 
ları. L ( ıra11ıadan "eılnl yClkee · 
tecek, o anatalmıyacak, ana· 
tahaı1-k .. 

bl 01• ba topnklarda bitin 
r G•1ı h.huanı ektllf toba· 

Büyüklere Say
gısızlık Modası .. 

- --... ·--··----
Bir; gönül vermitiz yurdıeverlere, 

Ulusu uğrunda ölen erlere •. 
Küçük.lerlo bGyülı.lere çatma 

lan bir nmımdanberl moda 
haljnl aldı. Gün geçmiyor kt. 
değeri olup olmadığı belirsiz 
biri çıkıp da ~eçmlş veya ha
yatta olan bftyftklerden birini 
kötı'.Uemeğe kelkışmasın. 

Bo işin kötftl6ğ0oft enlıma\. 

için losa.nın biraz dOşflncell 

olmaııı yeter. Öyle ise, bOyOk· 
lere çıtmağa kalkııanların bo· 
no dOoOomeden yaptı klarana 
ihtimal vermek gerek.. Bele 
bu çatılan boyok, Namık K.,. 
mal oluna ... 

Evet, nereden nereye gitti 
ğinl bllmlyeo bir ,aşlun gibi 
öteye, beriye çarparak, yıkıla · 

rak giden bu ,uoreuz moda 
,imdi de Namık Kemale çarptı, 
lote neokörlO~Oo erlteblldlğl 
ıon konak.. Namık Kemal'I 
yadıııayacak .kadar nankör bir 
zamana gelmlelz.. lnıau böyle 
bir zamaoda yııadığına uef 
etmez mi? 

DClnfio en boyokl .. ılnl kö 
ttUemeğe uğratanlar, yart0, bu 
gOaG yaratan ôkelere çatarlar· 
.. ııomıyıcağız . Namık Ke· 
mal'ln bu gine uygun flklrlerl 
yokmu,!?. Bunu ıôyllyenler 50 
yıl ıoarakl durama göre eöz 
ıöyllyecek yaradıhot• beler ona 
diyecek yok.. Soara, 50 yıl 

6nce ile bagftoft kıyaılımağa 

kalkmık kadar bo, bulunmak 
kadar .. ,ılıcak eeydir doğraıu .. 
Nımık Kemal'in e devrin 

ıartlan içinde yaptakl1rın ou 
getirmek baki• ad anlamak için 
yetmez mi?. 

•.. Namık Kemal hiçe ladl .. 
86ylk adamlığını yadaıamak 

o6yle dareaa, ona ea •'8ğı bir 
dereceye bile dltlrmeğe kalk· 
talar. 

Ba daram karı111nda lnunıu 
beyni duruyor. İn11fııılağın bu 
kadarına ne denir? 
Nımık Kemal bir lktleıdcı 

' bir ıırlhcl.. HllAsa btçblr ıey 
değllmlıl!. Olmıyıblllr.. Fakat 
ıa nr ki o g6olerln ya .. yıı 
.. rtları içinde çok hly6k lfler 
yapmıı hakiki bir kahraman. 
dar; ntan ınerdlr; aılandn; 
erdir .. 

Onan o .. rtlar içinde: 
cFelek her tflrlfl eebabı cefaıııo 

topla•ın, geleiu, 
Döuerııem kahpeyim millet yolon· 

da bir azimelleo.> 
.ı.,meei, ona da,aımeğe kıl· 

kanlar tarafından y6rfttftlea 
fikirlerin topuna ah etmek 
için yeter .. 
Namık KemAl'I k6UUemeğe 

kalkııaalar onun yıptıklarınıa 

kaçta kaçını yaradala,tadırlar 
acaba?. 

ÔHtl: Ne kadar uıraoealır, 
ne kadar dldlnaeler; Namık Ke· 
mıl gene Namık Kemal'dlr .• 

Bırakeanlar; nlhlında, yar
da, uluıa uğrunda nhat yls6 
g6rmiyea o ylce .arlık meza. 
rıada rahat oyuıun .. 

S. N. Özerdim 

mau aeıvflaemı bulup kalkı· 

ıını gGrmek htemlıtl: Ba DCla 
için bir riyada, fakat bugCln 
bir hakikat oldu. Ve f ldao, 
genç, glrblz, lnıolı bir 1Gk· 
eellfle benliğini balda. 

Onun eneaeel nrhğıaı ge· 
lecek Hırlar hayret nazarlarUe 
seyredecek. BagCla6a çocukları 
bana g6rdl. Acaba yannıa ço· 
cakları bize (bir ya .. mak) ın· 
glllnl tıttııu, bile (ntan) •e 

Nam ok Keman 
t Ç t N 

DüyorUaır Klaa 
ANKETi HAKKINDA 

Mukaddemeye ne hıcet?. Ken· 
dlılle ayol çağda, ya .. mıı olan 
Abdftlhık B&mld'lo "'Ben ıa 
dftçar olduğumuz maılbetla le· 
Eelllsl olıcak bir •Ocut taııanur 
edebiliyorum, o da ıen!ID, een 
varol Kemal,, diye hhab ettiği, 
ve fakat ılmdl, tenkld t:dllmeıl 
modalaomağı baılayan baycık 

Namık. Kemal için bir ınket 
yıpaldı. Bu ankete birçok mo· 
harrlr ve edipler cenb verdi· 
ler. Ben de; okunurken lneanın 
çehreelnl eatan .., alnını karıı· 
taran ba anlı:ette g6ae batan n 
biraz dGtDnGllaee, biru ince· 
lenlaee maauıılığı glneı slbl 
aıikb olarak g6rllen bası e&ı · 
lerl, bazı fikir tezatlarını g&ı 
termekten kendimi alamadım. 

Banlar ar11ında, yazacaAım hac· 
mln dar c>lm11ından dolıyı, an· 
cak p11k göze batanlarını alaca· 
ğım. Zira her noktaeını ayrı 

ıyrı iıah etmek pek usan 
ı6rer. 

1 - ,.Namık Kemal için dl· 
yorlar ki.. 61 Adındaki khab f6yle 
baolayor: 

cBlr tarihte Nım'k Kemal 
adında biri ya,ımı, • . 

Y •ııdığındın emf a olunmı· 
yan ba "Biri,, için biraz aıa 
ğarla ıunlar yazıhyor: ,.Namık 
Kemal bir zımanlar var olan 

' •e varlatı buglo bile dftomıo · 

(millet) ınglıinl ta..-unaa hl· 
y6klerlmizln •y111z hizmetle· 
rine karıı (lnlı:&ra) yeltene· 
rek mi minnet Ye ılkrıa bor· 
cuno ödeyecekler? 

A. Turguı 
Hamlı: Kemal Tabir (diyor· 

lar ki) muharririni taklide özen· 
mlıtlr. Mul'uef (bir Raıea 
Etref olacak) kabiliyeti kendi· 
dnde balamıdık; (tebdili meı· 
lek) tnıiye ededı. A. T. 

Yazan: JI. Delen 
ları n doetları tanfındaa anıl· 

maklı ılphe g&ttlrmlyea biri 
dlr. O nrdı mabalı:kak,,. Bn 
göeterle; tamamen sıd olan ba 
iki hflkm6 yın yana y111bllen 
eeerln, eneli ilmi n edebi 
kıymetini gô ıterlr ... 

2 - Namık Kemal'ln "Ar· 
nnad,, olduğu hıngl eıerden 

alınmıttar??.. Ba faraziyeyi ka
bul eteek bile bir launıa . Bayır 
bir olunan· 11lea ArnHDd ol· 
maıı, onun bGy6kllğClnl, onaa 
kahr.manhğını, onan kıymetini 
onun Tark cemiyetine yaptığı 
hizmetlerini dumura mı utra· 
tar??. Aeaba, bngtl11 Almıa'lar 

t1rafındaa pereetlı edilen Bitler, 
aılen, •f Cermen ırkına mı 

menıaptar?. Hem ae hacet? 
Namık Kemal'la dağ kadar 
kıymetleri, dağ kadar btlylk· 
ilkleri 6nClmlzde bltCla heybe 
tile dururken, kaıarlannı ille 
inatçı bir tltlıllkle bulmak (!) 
•e haykırmak neden?!. •• 
' 1 - .. Namık Kemal'la milleti 
Tark değildir, Oımanlı n 

MaslClmın'dır " ıGzlnln mı· 
naıını aaltyamadım? Namık 

Kemal'fn ya .. dılı cemiyet, 
onan yaoadığı dnlr hiç mıldm 
değil ml? Namık ~Kemal'ln ya· 
eadığı dnlrde, cemiyette, 
Tftrk'llk ae demek.ti? Haagl 
bitik lnıaa o de•lrde, o cemf.. 
yette Tftrkllğln6 iddia edebilir, 
hangi bly6k ln•n T6rkçlllgft 
gOdeblllrdl?? O cemiyette· gayri 
m6mlı:6n olan . TGrkJOğl bil· 
memek n . gayet tabii olaa · 
Oımanh •e MflıUlman olmık · 
Kemıl Tahlr'ln yasıı tarKına 
göre · bir bayık için k6çlk· 
l6k m6dftr? .. Namık Kemal'ln 
milleti Tark de~ldlr, Oımanlı 
.., Ma.ıamandar. .. Demek: 
Şimdi bizim mllledml• i'ra1111• 
- Smw 7 inci ıalai/ede -

Bilenlere Göre 
Kemal 

Yazan: Adnan Ônelçin 

Kemal Tabir adındı biri 
11Namık Kf'mal için diyorlar ki,, 
adındı küçilk bir anket kitabı 
çakarmış . Bu kQçOk kitapta 
b1lyGk yataııpener Namak Ke· 
mı1 '1 biçe lndinn yazılu var 
dır. 

Anketi yapan Ye ankete ce 
np verenterdro bir k11mı, 

bOyük Yltanpener Namık Ke 
mal aleyhine epeyce atıb tut · 
muelar. Onlar Dfl derleue de· 
ılnler, bla Namık Kemal'I, 
bftyOk bir Hlanpener, zulme, 
btlpdada kar•• koyan bOylk 
bir hftrrlyeıpener ve blyOk 
bir eAir olarak lanıyoruı . Biz, 
Namık Kemıl'I, milletin uyan· 
mııııodakl amillerden biri ola 
rak tanıyoruı Ve nihayet bla 
Namık Kemal'J, milleti ugroada 
zındaolarda çQrOyeo ve GlkG 
ııQoe nrmık için hiçbir fe1den 
yılmayan bGyOk bir ldeıllel 

olarak 1•n•yorua. 

Ben bu yazımda, ağır itham 
larlı dolu olan o ankete eeTab 
Yerecek deAlllm. Yalnız bflytlk· 
lerlmlzln Namık Kemal hakkın· 

da ıôyledlklerlnl yazacaAım . 

Ôaderlmlıı AtıtClrk, hayatla· 
rını aalabrlarkea alyaıf hayata 
glrlılerinla Namık Kemal'ln 
HCanpeneraae eeerlerlnl oka· 
mık.la baılıdağını 16yllyorlar 
(1) Bly6k adamlar 1erlılnln 

ODODCD ıay111ndı; b6y6k bilgin 
Zlyı G61ulp'ın hayata lzerlnde 
Namık Kemal'la bıyıtıaın ve 

eeerlerlaln mleulr oldaıa ya· 
•lıdır. 

Ref lk Ahmed de Namık Ke· 
mal içla tayle diyor: 

110aa bir denia bapada, 
kalabalığın ortuıada, boya 
herkeıt~n ylk1ek, ayakta, aA · 
zandan aln halinde •yhalar 
Çıkarırken g6r6yoraı. Gflrllyea 
bir erkek anlının yeleat dbt 
kabarık n dalıaık •c;lan y6 · 
sClndekt heybetli manayı artı · 

rıyor. Katleala ortuında kit· 
leyl oadokasanca uınn hini· 
yetine kHattarmak için ayak· 
landaran adamın raha ılmeek · 
lerle dola bir elekdılk dlaa 
moıaaa benzer. Blsce Namık 

Kemal'la potreel badar. Oı· 

mania camlw llllade bir k.a· 
11rga gibi eeea Nımık Kemal, 
uyuyanları ayaadarmıı, eelrllAl• 
acıııaı doyanlın f8hlandırmıı· 

tar. Kendlılnden enel ba top· 
rakta hlrrlyet bir mefham ola· 
ralı: dahi bilinmiyordu. (2) 

Bahadır Ragıb diyor ki: 
11Namık Kemal bizim için 

nedir? Btr ruh ma? Evet... Ça · 
aakkale'de d6•1ı a, Kıfbeya· 
da çarpıpn, ıınırlann ıopnk· 

lanndın hakka bnıanlann 

ruba .•• Ve daha falall: O, Gs 
ntaaın yanık topn••• ala 
milletin ta kendleldlr. 

S.kırya'da çarpan kalblmlsd• 
o •arclt. Domlapınar'da y1•1e· 
lea Nllmlsde o •ardı. Bag6n 
hedefe kotayonak, bagla bir 
dan loln yınıyonak, o bedel 1 
blse uaelerce enel aydaalataa 
Namık Kemal'dlr •• 

Bası psete k6telerlade ilmi 
etrafında patırdı ayllUlırmak 

lıdyea ••'at cloeled Te lnea 
hodgimltğının et1I• tlplod ona 
dil DHttılar. O ı•n'atklr de· 
ğtlmlı, o mıualınnıa tllıl 

lmlı n nihayet o 11Nuh bir 
oportealet,, imlf.. Memleket 
... ... .,.. ... o fert .., .... 

Namık 

Kemal ····---o .. Söomeyen bir mee'•le· 
dlr ki, aletini geoçllğlo yakıcı 

ve kavurucu Yarlığmdıo altyor. 
Slm·slyıb bir geceolo jçlode 
11bahın fecrini beklf'medt.o, 
namını ve nrltğıDı Jcklrme· 

deo, yalnız ııh ı için dr~ll 

.bir Ommeıçl bile olea· uıao 

n hlrrlyet için baykırmıo n 

yaamıtlır. 

O bir urtıktır ki httrrlyerln 
tik bor terenoOmcaea olarak 
eonsoz dalgılar haliode eara· 
yın n lıtlbdadın aıınmayan 

ve 11ılmıyan dınrlara l)qftade 
yıllarca yalnız Mr gıye u~rDD· 

da u8uldadı .. 
• • • 

Dine g3re o pek yılmadı, 

fakat bogln brplmfz biz· o 
mutlu varlığın hayallol mahay· 
yf'lemlıde yıııtırkr.n, haykırt 

ı•nı unutmamıza hnkla Yar m• 
ki? 811zı bize eoğuk ıırıtııla 

riyle gOIOp (Namık Kemal) 1 
blıden uuk kılmak lıtlyorlar. 

Yanu da (Z Gökıalp) '" (Meh 
mf'd Emin) 1 unultotmak, ôbOr 
g1ln lee buglnftn 6nGae kalan 
bir perde çekmek lııiyecekler. 

Bls buna bogln, gtla gtbl 
biliyoruz n onlar yalnıa lıte· 

dlklerl1le kalıcıaklardtr. 
Y apy.a 6lller dılma , .... 

yıcak, kalbimiz n benllğlmls 

onların dGnyııı olacaktır. 

Blı, bizim için hıykaranlara, 
ôlenlrre klipten bığlanın bir 
nrhğıı. 

• • • 
Bagrımızdıa ateı olan meı'•· 

leyi eöndlrmeıe yelteamcyla 
geee kaıları: O aıeıin a-.raada, 
nrbklarıaıs kGI olar ... 

1 E. ô. O. 
Naım Ertem Merzifonlu 

aa, et tltreytılDI terean6m et· 

medl diye 16yleatyona ..• 
Etet o bir tllr del'lcllr. Fa· 

kat onan aalayııtı blse ,.,rdl~ 
teY her Aman en lçlmlsclea 
dopb ta .. n tertemls btr utan 
..,,glıldlr .., ba ltlbarladır ki 
o her ıAlrdea, her •n'atkArdan 
dıbı Gıtlnd6r. O fedakar de· 
lilmtı ... Hayat k.ayg111le 6lkl· 
ılal feda etmedi diye lllylenl· 
yone ba dogradar. ıt.ıOll 
sıadaaıaıa demirler çlrltea 
labelerl eeaelerce .aıaneeHrlere 
klbe yapma, kıırtulaı NftflDda 
ona bel b.lhyıa, yana• inana 
inana .., içinden yanı yana: 

Edebiyat ile hlrdyete caa 
Hreem de 

Gene bir Nımıkı eeyda ye· 
tlıir hlklmdea 

Diyen odar. O, memleketi• 
en karanhk samaalaraada •le· 
danlara aydınlatan bir ıpt olda. 
O, ba millet l~a 6lealeıe, k 
aprda herıeylnl 9'peyenlere 
6nek olda. O fetlaklr deil:.e, 
klmee fedakar de~ldlr ba din· 
yada! .• (3) 

Şekdfe Nihal diyor ki: 
Zıadan, ôllm korkaea faal· 

ler için gerek 
Haagl glneı karardı karan· 

laktan Orkeıek! 
Alla bota gitmedi Kemal, 

.ercll~n emek; 
Yanar claAlar tataıta ardıatla 

an un 
Soa lls: Namık Kemal geaç· 

lt~n kalbinde Y•dı, yaııyor 

•e ebediyete kadar yapyacak ..• 
A. ô. 

( l) Gazi' nin hayatı sahife 17 
(2) Kıraat Refik .fluned 

sahife 118 
(3) M. B. p.,.;, say' 6 
~e 1 



Ogaden Bölgesinde Bü- Ingiliz Kralı 
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-----,..,.,...-- Londra, 31 {Radyo) -Kral, 

Bazı Yolcul;ır Alla Ha'da [talyan bugan, Pokingam •arayanda 
mecllıl haı Y6kel4yı kendi bat 

Kuvvetleri Gördüklerini Söyliyorlar kanhğında topla111ııtır. Bu top· 
lantıda, Rameey Makdonald, 

Adlı .&baba, 31 (Radyo) -
Bir takım ecnebi ajanslar, ŞI· 

k11 'dan gelen yolcolarlD Allatta· 
da İtalyan kıtalar' gördOklerlnl 
beyan eylediklerini ve Rae Des· 
tı'nın yerine halen lçlılerl ba
kanı bulunan Cayere Marlya'n10 
getirileceğini haber vermekt11· 
dlrler. Cayere ozon milddet 
Harar nllltğlode bolonmu11 ol· 
doğundan Habeelııtan'm bu böl· 
geılnl gayet iyi bilmektedir. 

Clclka boealtıldı mı? 

Parla, 31 (Radyo) - HaYae 
ıjıoıu ayları bildiriyor: ltalyan· 
lar {Ogaden'de mühim aekert 
bareklt yapmaktadırlar . Clclka· 
nın boeıltaldığı haber verilmek· 
tedlr. Yakındı bu bölgede mil 
hlm muharebeler vukua gele· 
ceğl anla~ılmaktadır. 

Loodra, 31 (Radyo) - Roy· 
ter Ajanıı ıytarındao: Şimalde, 

Babee'ler, Teblen muharebe· 
ılndekl ağır zaylatlauna rağmen 
İtalyan llerl hatlarında tazyik· 
lerfoe denm etmektedirler. 

Cenupta iki tarafta hedef 1 
Clclka ve Harar olabilecek 
muharebelere hazırlanıyorlar. 

Hıbeelerln Udrl hatları geri· 
ılodekl teokllAtlaoma ıona er· 
mittir. Temblen'de hılyın'lar 
hırpalanmaktadır. 

İtalyan açıkları Babee mev· 
ıdlerinl ve kasabalarını bomb.n· 

-· mııtır. DeHI yolu yeniden bo 
zulmuıtur. 

Adlı Ababa, 31 (Rıdyo) -
Ras Mulegeta'nın bombardı· 

manda öldOğll yalandır. Ken· 
dlsl ayağından yaralaomıe Ye 
bir oğlu ölmOeUlr. R11 Deeta 
ile gönderilen takviye kıtaab 

henQz irtibat t~mln edememlt· 
lerdlr. 

Adls·Ababı, 31 (Radyo) -
İtalyanların elmdlkl hedefi Be· 
dora'dır. Buradaki Babeı kov· 
vetlerl arttırılmııtır. 

Zlga valisi imparatorun ZI· 
ga'ya ,eJmeılnl lstemlıse de, 
imparator, harekAtı Deesle'den 
daha iyi idare ettiğini, elmdl· 
ilk karargAhtan ayrılamayacağı· 

nı blldlrmletlr. 

ltalya 
Nihai zafere 
kadar savaşacakmış 

Peıte 31 (Radyo) - M. 
M DHollnl'nln kabine mecllıln· 
deki ıözlerl Ozerloe Macar ga· 
zetelerl muhtelif eeklllerle net· 
rlyatta bulunmaktadırlar. 

Bo nutkun tn ıarlb mlnlaı, 
Mac1r gazetelerine göre, İtıl· 
ya'nın nihai siler lıtlbeallne 

kadar barba devam kararı ver· 
diğldlr. 

Feci bir hadiAe 

Slr Con • Slmon, Lord Ponker· 
fon, Lord Harbruk n Fanter· 
bru bat Plekopoe hazır bolun· 
muılardır. Kral, toplantıdan 

sonra Lord Derblyl ve aıtlle· 

aklben Fenllndlya m6me11lll 
( Raron Manorlng)I kabul et· 
mittir. 

ltalya 
Habeş harh usul· 
terinden şikayet etti. 

Cenevre 31 (Radyo) - bal· 
yan dıı b•kanı M. Su•lç'fn 
Habeoletan'da Habeı aıkerlerl · 

nfn ve hftkllmednln harb kıl· 
deleri hlllfına yapmakta ol· 
daklar1 hareketler hakkındaki 

notasına birçok veılkalar da 
lef fedllmlotlr. 

Roma, bu ltalyan notasının 
Uluelar ıoıyeteel mehaf ilinde 
derin bir tesir buıule getirdi· 
ğlne kanldlt. 

Sevkiyat Devamda 
N"poll, 31 (Radyo) - Piye· 

montl npuru 6500 alyahgöm 
lekllyl hamil olduğu halde Af· 
rlka'ya hareket etmletlr.Samblan 
vapuroylede mfthlm miktarda 
aıker gOnderllmletlr. 

Roma, 31 (Radyo) - Lôı 

Andro vaporu bombardıman 

tayyareal yftkla olarak Mealna'· 
dın Erhre'ye hareket etmlıtlr. 

Kilin Elizahet dıman etmekte ve Babet'lerln 
bareketlerl11I dikkatle taraesut 
eylemektedlrler. Badoglio tay· 
yerecllerinden malumat bekle . 
mektedlr. 

Londra, 31 (Radyo) - Kal· 
kftte'den bildirildiğine gOre, ~ 

bir kOmOr madeninde lafllAk Malta'ya Geldi 
vnkubulmuo, beı yeril ile bir 
Avrupa'lı amelenin ceıedl çıka· Malla 31 (Radyo) - KGln 

Adle Ababa 31 (Radyo) 
İtalyan kaynaklarından g11len 
hıberlu, Kondar civarında 6ç 
Jtalyarı tayyareılnin Gelga'yı 

bombardıman ettlklerlnl bildi· 
rlyor. 

rılabllmlttlr. 4 yerli ile 15 Ellzabet dlrltn..vh buraya gel· 
mittir. Drhnnı; lnglltere'nln 

Adlı Abaha 31 (Radyo) -
BugGn elddetU bir fırtına ol· 
mat, eehlrde mOnakalAt dur· 
muo, mOteakiben yağan yığ· 

mordan ortalık ıo altında kal· 

A vrupa'b amelenin ceııu1lerl 
henOz bulunamamıetır. 

KalkGte 31 (Radyo) - Alı · 
nan ıon haberlere göre, Blhar 
ayıletlndekl maden lnf lllkında 
ölenlerin çok fula olmaaından 
endlıe edllıyor. Koya dibinde 
kalan amelelere, yeni bir in· 
flllktan korkulduğu için yar· 
dım edilememektedir. 

Isveç'lerin Tekzibi. .. 
Sıhhi Heyet, ( :ebhane Sandıkları 

ile Alakadar 
Adiı · Ababı, 

30 (A.A) . Adla 
Ababa'dakl Ja . 
nç konsolosun. 
dan dıt bakan· 
lığa gelen bir 
raporda, bir İı· 
veç aeyyar hu· 
taoeılne ah tO 

yılar arasında 

cephane bulun· 
doğonı dair 108 
numaralı İtal· 
yın tebliği kat'i 
olarak tekzip e· 
dllmektedlr. 

Motôrla ltal· 
yan ku netleri· 
nln anuzın gel · 

Değildir. 

meal Gzerlne Geçenlerde bir lsveç doktorunun ölümü ile ne· 
terkedllen baı · tıcelenen tay)'are bombardımanında hasta 
tane eeyalarlle otomobili bu lıale gP.lmi~ıi .• 
blrllkte kaDJyonlara cephane tutolamız.lneç'ln Roma elçlal bu 
1Utlıldarı yGkletllmlı olmuın· yolda ıe19bbDate bulanmak için 

Akdealz flloaa genel koman· 
dıaı amiral Slı Vllyam Floer~ı 

hlmll bulunmaktadır. 

Polonya-Almanya 
Arasında Borç 
Mes'elesinden Ani 
Bir ihtilaf Çıktı .• 

Parla, 31 (Radyo) - Polonya 
ile Almanya ara11nda ani bir 
ihtilaf çıktığı n bonon nedceel 
olank, Dançlng bitaraf mınta· 
k81ından geçerek Almanya ile 
earkf Proıya'yı blrleıtlren ti· 
mendlfer mftllkatının durduğu 
ac'5ylenlyor. 
İhtllAfın sebebi, Almanya'nın 
Polonya'ya borçlu bulunduğa 

810 milyon Marktar. 

Nobel 

Kime Verilecek? 
Stokholm 31 (Radyo) -

1935 nobel mQklfatı, beynel· 
milel ollmplyad tetkllAtı baı· 

kanı M. Plyer K.obertln'e ve· 
rllece~I ııôylenlyor. 

Uyuşturucu maddeler 
için yeni bir teşebhOs 

Cerene, 31 (Radyo) - Mil· 
letler cemiyeti uynetoroco mad· 
deler komitesi, bir mukavele 
akdi için 8 haairaada btynel· 
milel bir konferans toplonma
ııoı lıtlyecektir. Bo konferanaa 
Almanya ve Dıazl~ de davet 
olauacaktar. 

Harb Kıvılcımı 
Uzak Şarka Da 
Sıçrıyacak Mı? .... -

- Baııarafı 1 ci ıayf ada -
mltralyôılerle mQcehheı olduk. 
ları hılde 1'.oblnor'dan hududa 
geomiı ve hudnd poııt11ına 
taarraı etmlttlr. 

Uu tecavQıde Mongollar'dan 
birçok asker maktul dftemltUlr. 

Bu taarruzlar blrlbiri arkaaı 
temadi 11tmektedir. 

Bu hareketlerin bir harb 
çıbrmağa matuf olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Tokyo 31 {Radyo) - Ajanı 
Renyo'nun aldığı malumata gö· 
re Jıponya'nın Nankln sefiri· 
nin ndetl mllnaıebetlle Çin 
hariciye nasırına yaptığı ziya· 
ret mGhimdlr. 

J.pon sefiri bu ziyarette ge· 
neral Çın·Kay Çek ve dıı ha· 
kanı Şan Çung ile iki devlet 
ar81ındald lhtllAf lara ve mu al· 
IAk meı'elelere nihayet nrll · 
mul hakkında gôrG1mft1Ulr. 

Japon ııef iri 6ç ıenellk me· 
murtyetl eenaaında Çin . japon 
mOnaeebetlerlnln Jellbı için 
aarfetti~I meealye nazar dikkati 
celbetmltılr. 

Marepl Çan·K.ay.Çek'te iki 
ıark devletinin mftnaaebetlerl· 
nln lllAbı için elden gelecek 
her teeebbaee bat vuracagını 
blldlrmtıtlr. 

29 KAounueanlde japon ee· 
f irinin Çfn harice bakaaını 

alyareılnde, M. Şan Çuog de · 
mittir ki: 

- Japon bftkdmetlnln yap· 
tığa 3 teklif I Mareoal Çao Kay· 
Çek kabul etmlttJr. Fakst ja· 
ponya hakumetlnla esaelı bir 
anlaıma için genle bir program 
hazırlımaaı IAıımdır. 

Bu teklif japon ıef iri tara· 
fından kabul edilmemle ve 
aucak verllec ftç teklif etra· 
fıada mazakere lGzumuna ıöy· 

lemletlr. 
Moıkova, 31 (Radyo) -

Tae Ajanıından: 
Bir Sovyet karakolu, Sovyet 

topraklarının fto kilometre içe· 
rlelnde Grodo Golı'ta ılYll gl· 
ylnmlş darı japon·Mançuko 11 · 
kerl balmaıtar. Bunlar tevkif 
edilmek lıtenlllnce hemen atee 
etmlılerdlr. Bundan sonra 30 
kadar japon · Mançuko ae · 
kerl dıha meydana çıkmıe n 
banlar da alet etmlelerdlr. Sov
yet mobafııları bonlan pDe· 
k6rtmaetftr. Sovyeı dıt ba· 
kanlığı japon ı1ef lrllğl nezdln· 
de protesto etmletlr. 

B•yıadır ıulh bokuk mahke· 
meılnden: 

Beyındır'ın Yenice mahalle· 
ılnden Zelenlçe'll İlyas oğla 
İdris tarafından bu mahalleden 
Y •ı•r oğlu Ahmed kızı Hayriye 
aleyhine açılan l!alh teeebbCltft 
da~aıı Gzerlne mGddelaleyha 
tegayyGb ederek hilen ikamet· 
glhı meçhul bulunduğundan 
llAnen tebllğat lfaaına karar 
verllmft o:makla mezbore Hay· 
rlye'nln l2 Şubat çaroamba 
gani eaat 11,30 da Bayındır 

sulh hukuk mahbmeelnde hazır 
bulunmaaı illa olunur. 27 4: 

lsmlr lnhlearlar baomthlftr· 
lftğ6nden: 

94, tanesi beyas, 18 ıl ılyah 
olmak ftzere Barona, Bayrakll, 
Darağıç maıklrat depolarında 
bulunan 112 tane bot bfdon 
açak artırma ıuretile eaı.lacak· 

br. Beyazların muhammen be· 
deli 2.5 ılyabların iki Jlra olup 
teminatı 40.65 Hradır. İıteldf · 
lerln 12 2·936 çıreamba gana 
saat 15 de haomGdGrlOğOmGıde 
toplanacak komlıyoaa gelme· 

lerl. (2,5) 30 1 ' 6 

Arşidük Otto Avusturya 
Tahtına Geçecek Mi? 

,,,--~~~~~ ............. ---~ ....................................... ' ............. -=-~ 

Rivayet Var. Fakat Şimdiki Şartlııt 
Altında Buna imkan Görolmiyot• 

Londra 31 (Radyo) - Artl · 
dnk Otto Dö, Hıblıburg ile 
prenı Straheoberg arasında bu· 
gtınlerde bir mGllkıl Yokna 
geleceği hakkında kuvvetli bir 
ıayla vardır, 

Deyll Telgraf gazeleıl: 
Artldilk Ouo'nun Avusturya 

tahtına clllO.su henQz mevzuu· 
bahis değildir. Bu mOl&katta 
prens Strabenberg krallığın 

iadesine birkaç ıene daha mev· 
zuobaha ;edllmemeıl lilzomunu 
Aroadok Otto'ya bildirecektir. 
Çtınkft merkezi Avropa'nın bu· 
gtınka vaziyeti AYuıturya'da 

kraliyetin ladeılne mQsald de· 
ğlldlr. 

Kraliyetin ladeıloe taraf tar 
olanların da bu teeebbaıle.rlol 

bir mO.ddet • geri bırakm11ları 
lilzumano Avusturya hakdmetl 
kat'f olarak kabul etmletlr. 
Avusturya bftkdmetl Tona dev· 
letlerlle iyi geçinmek elyaeetfnl 
takU; etmektedir. 

Pnnıe göre bir hareket 
Avusturya devletinin politika· 
eını bozacağı gibi muvaffakıyet 
le temin etmlyecektlr. De· 
mektedlr. 

Viyana, 31 (Radyo) - Ha 
ne aylarından: 

Bitler slyaaaeının AYuetur· 
ya'da ıoya dlletGğG, dôrdanctı 

Italyan Ha
berlerine Ba
kılacak Olursa .• 

- Başıarafı 1 ci say/ada -

mlzleme hareketine devam et· 
mıktedlrler. 

Negell ve Doma araeında le 
tlkeaf kuvvetleri faaliyettedir, 

yeni esirler alınmaktadır n yeni 
ilticalar davam etmektedir. 

Negell'de birçok relıler ve 
kabile tefleri de iltica etmletlr. 
Tayyare faaliyeti devamdadır. 

Viyana, 31 (Radyo) - Alınan 

radyo haberlerine göre 100 bin 
Asi Adlı · Ababa Ozerlne yftrll· 
mektedlr. Bu Aaller Harar'dan 
hareket etmlelerdlr. 

Adlı· Ababa'da bGyGk bir 
heyecan ve endlee bakam eflr
mektedlr. 

Necaet'nln bn tayan !ıareke 

tini durduramıyacağı anlatıl · 

maktadır. 

Bu lıyan hareketi bitaraf Jar 
tarafındın da taıdlk edilmek· 
tedlr. 

Makalle. 31 (A.A) - Stefanl 
ajıneından; ö~renlldlğlne göre, 
Clclka hemen klmllen booaltıl· 

mıetır. Buradaki kuvvetler, San· 
Bone'ye doğru hareket etmle· 
lerdlr. 

Ogaden'Jn her tarafından yl· 
yecek, içecek, mfthlmmat n 

aılı.:er gelmektedir. 

Negeli, 31 (A.A) - İtalyın· 
lar Raı Deeta'nın baelıca 11111· 
barekelerlnden birini teekll 
eden Huıdaray'ı 23 ikinci kl· 
nun gece vakti lıgıl etmlolerdlr. 

Parle, 31 (Radyo) - İtalo · 
f 11 (Deyll Meyil) •e (Nevyork 
Taymlıı) gazeteleri, Hıbee'letao· 
da memnunlyetılzllk gösteren 
onıurların, Babeı hdk6.metl ta· 
rafından hOınG ııoretle idare 
edJlmedlklerlnl ileri ılrmflk· 

tedlr. 

flldönllmOnde 
anlaıılmıetır. 

kat'J 01' 

Hallı.:, Dolfaı'On lı.:anoulat' .. 
artık benlmaemlıtlr. Vıt111tP"' 
ver fırkanın menıubo glD~ 
gllne artmaktadır. K.abloe ı•ıf 
kAaı arasında hiçbir lbl , 
Yoktur. 100 bin askerin 111

1 "' ' cudlyetl, Nazilerin hare '*' 
rint azaltmııtar. Alm•D11 ~ 
aeked yardımı olmadın •' ,, ... 
Avaııtorya'da Nazilik yer ol 
maz. Maamaf lb prop•P ,i 
devam etmektedir. Ve l'l _, 
lere mevcudiyetlerini, ıoD <' 
hakemeılnde gOıtermekteD 

klnmemlelerdlr. ,-
A vuıturya 'da vatanperte 

canlandıkça Hbıbnrg'larıD ~ 
rar tahta çıkmaları arıo••_., 
artm11ktadır. Şlmdlllk b P 
Prağ, BGkreı, Belgrad ,e 
manya muhaliftir. Atoııotf 
rlcall Belgrad ile anlat~ 
çalıemaktadır. Ç4nka P~.., 
Bftkreı yumuoıyablllr pr

tlndedlrler. ____/ - . Kula Haherlerı _, 
Kola, (Ôzel) - V 1111111• ' 

rad ve ilçebay Cemal 'fıOI j 
oın alaka ve gayretleri lfe,,j 
hıyet Kola·Alaıehlr yold ~ 
mıe ve halk çok ıevia11Jtfd' 

Av: " İlçebay ve ıarbayıo d• ~ 
olduğu halde avcılar teoek;_.;; 
tertlb ettiği avlarda birçok,~ 
hayvanlar OldQrerek faydt~ 
göıtermiıttr. Selendl'de de 
nları yapılacaktır. 

Spor: ~ 
32249 Metre morab.,.. 

yer, ıpor eabaıı olmak 
belediyece' ıabn alınmııtıf· 

Kadıköy Ticaret I 
odası liğvının aki~ 

K.adıkOy (özel) - Do ' 
cıhğın llerlemeslae yegaoe ~ 
olan Ticaret odaııam lAI~ 
radakl dokumacı esnafı ~ 
de fena teelr yapmıetır. ~ 
gGn içtima eden oda ';J 
idaresi odanın lbka11 lçlO -
leı nezdinde teeebbaıatll 
lunmak Gı,.re Ankarı'1' 
heyet gönderllmletlr. 

M. Mussolini 
Bugon 
izaha Verece~·' 

- Baıtarafı 1 inci aablf.,41' 
ğlılkllkler olacağını ınlal 

Roma 31 (Radyo) - ~ 
faılsı konseyi yarın topl ti_ 
tır. Maısollnl'nln doakO ~ 
natı ltalya'uın slyaııl ~ 
reketlnln de~lımemlt ol ~ 
ve doğu Afrlka'dald b.ı'~ 
her ne babasına olurt• 
devam edeceğini gaııet 
dlr. Yarı resmi gazetele'• 
yanın petrol ambargoıood lf 
telilr.kl edeceğini n b~ 
rupadakl ılyaaethıe f 

istikamet Yetmek boıo•0; 
bit etmek euretlle cet• 
ceğlnl yasıyorlar. 

Londra 31 (Radyo) ~ 
Uz kabinesi, bugdo d~ 
toplanmıttır. Toplaatıl• 
ra Lord Eden; bft1~-* 
mecllelade hasır baloDOI 
re Romay'a harekete "' 
bulanan İtalya'nın LoO~ 
Dlnyo Gnndl'yt kıb 
ve bir mftdddet kon 
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N k K ı 1 • J • L • Ok ]} S Al K • fzmlr ikinci icra M. den: 

8IDI ema c_;ın zmır ıse ve Orta u arı atm ma omısyoııu k.:::!~ ~~!~~ ·:.!~:·;.~:;~ 

D
. ı K . Başkanlığından: makabil bankaya ipotek eyle· 

ıyo r ar le e Clnıl Miktarı Muhammen kllo bedeli Tararı l\fovakkat te· dlğl Turgotlouoo Camllkeblr 
Azı ÇoAu mlnıtı mıhılleel meyhane boğazı bol· 

• • • .. Kilo Kilo K. S. Lira it.. Ltra K. nrındı kain feTkıni 5 tıhtant 
-Baştarafi Sci sayfada - 7 - Kemal Tahir'e kitapta Zeytlnya~ı 2100 2650 36 50 967 25 72 55 6 oda bir kahnhane bir avla 

değil TcırktOr demek gibidir. göıterllen tıbıılardaa blrlle Patates 6400 8100 6 50 526 50 39 48 n dlğr mDotemllAtlle 6660 lira 
Bandın dıba tabU bir bftkdm mOIAka t esaaeıadı "BugdnkG Kara QıOm No. 12 2933 3183 20 00 636 60 47 75 lnymetli n Te ayni mahalle 
olur mu?. Dundan 20 ene gençliğin Nımık Kemıl'l pat· Yamorta 61000 79000 ıdet 2 20 1788 00 130 36 pazar kabristanı mevldlnde 350 
eveltsfne kadar, Osmanlılık ve laıtarmığı çelıımıaı aedendlrP.. Sıban 2750 S400 28 00 952 00 7 l 40 Ura kıymetli stor kepenkli olan 
Mtısltımınhk He iftihar eau. lbareııinl ı~yleten dtıetınce, ıe Toz eeker 2400 3l00 26 15 810 65 60 80 geçen ıenekl eatıeı 2280 No.h 

mlyor mıydı??... bep ve kunet ıcıbı nedir? İzmir kıs ve erkek llıelerl pınıılyonlarlle bölge aan'at •e erkek öğretmen okullarının yukarıda kanona tedlbn geri bırakd· 
' - Ankete ceHp .eren· Bu hakikaten izahı mabtıç bir yasıb blrleelk ihtiyaçlarına açık ekelltmede istekli çıkmımıe bunan için açık eksiltme ihaleleri dığı halde birinci tıkehl muıy· 

lerden birinin iti cDmleslal noktadır. "Putlıetırmık,. keli ı L • yen ndeıılnde ödemedl.,.lnden ıpı ayrı yapı mıA uıere on gQn mllddetle osatdmıı olduğundan febu ihtiyaçları nrmeğe talip ..., 
yın"ıııı yızıyorom: .. zaten meal yerine · eğr.r tabir şart ise·. ' l t l 1 1 b L 6 bu hakô.m ortadan kalkarak ., o~ın arın ıer name er n gGrmek tızere ergGn a.ıı llaealne ve ftııterme gGntı lnn 10,2,93 pazar· 
Namık Kemıl'ln tetkike değer (MıbotlııtJrmak) kelimesi pe teıl gGnG ıaat 15 de yOzde yedi buçuk munkkıt teminatları ile Kftltftr dlrektGrlagande taplı dGkkAn ve nln yeniden mCll· 
olup olmadığını da ..... " tıte .ktli kollınılıbllirdl.. Acaba nacak: komisyona mOrac11tları. klyetl açık artırma euretl\e ve 
"N•mık Kemıl'fo tetkike de· Kemıl Tahir bo ıGzle ne ıôy· 8{4 No. b Em14k Te Eytam 

ğer olop olmadığını,. takdir temek lılfyor? Bengi konete için ilk cephe ıteef yıpan bu lktısal Vekaleti it! Ticaret Umum bınk111 kanonu mucibince bir 
edemtyen muharrir, biraz •fi• lıtlaıd ediyor? Eğer bo ifade genç Alim) diye mezlyetlendl- • defıyı mabeus olmak ıartJle 
ğ11la ıu iftirada bolonoyor: ile benim anladığımı kaetedl rJyor. Ôlmftı olan bir bGyt1ğ6n MOdQrJOgw Onden: artırmaaı 17.3.936 Sıla gtına 
.. Namık Kemal bıkkındı mo· yorH, K.emıl Tahir, Y1 çok kemiklerine •e her gGnGlde saat 14 de icra dairemiz içinde 
ıyyen bir etGdilm de yoktur.,, derin •e kGr bir (Babı gaflete) dolatın ruhuna (Cephe ateşi) 30 lkfncheırfn 1830 tarihli kanun bakGmlerf dairesinde tftr· yapılmak ftıere 30 gGn mGd· 
u bl dılm ıtır çoL L.t L a,,mık. eaıor Kemal Tahir'e na ldyede it yapmıta hdnll kılanın ecnebi ılrketlerlodeo woaın 
... ence wbakkındı ınuıyyen r 1 ' A ... 99 çoa. yıo· y • "' ' dede 11tılı ğa konuldu. 

1 Jl A ı•d v h zuıo bir meziyet bir btı ftL mlllf eeyrl seferi bıhrf tlrketl bu kerıe mGracaatlı 26 birinci· tllldft'° blld boloomıyın bir lf guruf U ar. e ya DUi el t Y A• 
ıdım için fikir ıerdetmek, kilerin (SGz dokuı boğumdan lak ilts, kendlıılne bir (Yaylam teorin 1935 tarihli hl11edıdar umumt heyeti kararlyle elrketin 

Bu artırma netlceıılnde utıt 

bedeli her ne olursa olsoa bor· 
ba f lkrln nazarı dikkate abn· çıkmalı) Hclaeılnden n kendi •letl) açmak elbette btr kO· taaflyeıılne karar nrlldJğlnl blldlrmle ve IAsımgelen veslka1ı 

ıOzlerlnden bl haberdir.. çtıklGk olmaz ... Ne kıdar yan. nrmlıtlr. can Gdenmeel t•rlhl 2280 No.h 
kanun mer'lyete glrdl~i tarihten lllığa "değer olup olmadığının 

pektıt gOaterlr. Şu halde Gze· 
rinde DIUD darmığa lt1zom 
Yok ... 

5 - Ankete cnıp Teren· 
lerdeo bııkı birinin fU cllm· 
leej beni daeftadGrdO: 11Nımık 
l.emal'ln muıyyen bir ıoayal 
kıaıatl yoktur,,. .. Enr ... Na· 
lllık Kemıl'ln "moıyyen bir 
ııoıyıl baaatt., nrdır. Ve ha 
•oıyal. kanaatler, muaaır dtıtfta

Celere pek yakındır.. . Kemal, 
ldode yıpdıA• cemiyet için 
Çok eeyler dG10nmG1tar. Ban· 
lırı, YÜ:aek öğretmenim Eaat 
Çınar'na 0 K.emal'ln TGrk ctml· 

Yetine getlrdltf lllkftleru eer· 
1••baaıadakl t61lerladea dla · 
llyeU111: 

&& l.emal, milleti tçla ber •· 
bıdı yeni Glkaler getirdi. Ke 
lllıl'ln ilim TC edebiyat tle 

IDl•de · Terk milletine utan 
•e llltllet te•gllerlnl göeterdl · 
llnl tôylemek Adet olmattor .. 
O, yalnıı bu iki 1e•glyl geth· 
lllekle kalmamıı, oala11n top· 
~k CltlClndekl b61Gn hatlarını 
birer gaye haline getlrmlıtlr . ., 
Bnndın eonra kıymetli ötret· 
lllenha ba ballan birer birer 
•yıyor. BaDlar aruıada Ke· 
IDal'ln, cemiyetin ylbelmell 
için kınıatlerl Te fikirleri; o 

••mankt cemiyeti• dtlflk ol· 
IDııınıa 1ebeblerl; Te ailenin 
tektmaıa için da,ancelerl bl· 
rer birer görClUlr. Uıon nhl 
leler tutan bu daıGncelerl ba· 
rıyı y11mııa lmkta yoktur. 
Fıkıt 111 muhakkaktlr ki "Nı 
Dlık K.emıl'f a, muayyen bir 
'°IJ•I kanaati .. nrdır. 

6 - Bıtk• hlrfnla Namık 
ICenıaı hakkında daoaadGklerl 
lr&11nda ıa fikirler Hr: 0Nı · 
lllık Kemal oamınlı idi, hiçbir 

••kit TOrk olmımıotır. TClrk 
01mam11ının aebebi de, tarih 
bllgtetala çok der •e çok mıh· 
dtn bir çerçeveye mClahıı1r ol· 
lbıı1adıad1r . ., Bono okar oka 
lbıı aklime 111 ıual geldi: 

- Acaba Namık Kemıl'ln 

"l'"lh bllglıl çok dar Te çok 
Qıabdat bir oerçneye mGnba · 
•ır,, ol•uaydı, o Tlık olacak 
lbıyda? Tarih bilgi~ çok genlı 
01•• Te 0 Mahdat bir çeroen· 
h 1116nbuar,. olrnıyaa biri o 
••-... Tlrldllı: iddia edebile 
Celt llllyclt? TClrk olabilecek 

"'11dl? Ba lddlıaın ae derece 
lbQIDlı:t•, mlmklla dabl olu 
119 lı:adar ll1G• bir lddlı ola 
~iıb•ı '-a dar hacme 11tdır•k 
•• il d 
-. 9Alldlr. Zatea ba iddia 

• De deaaek nlataAı•ı b..r 
Mllr. 

8 - Namık Kemıl'fn ıoıyıl lıt, yınlıe olduğa kadar dı n. Bu tlrk~tle ilgisi bolunınlarıa ıtrkete Te icabında nUlete 
kanaatleri bıkkındı bıtka biri mt olmıyın gGrGıler te gGıte mGncaatlırı IGıoına llAo olunur. 291 1 16 2 ıonraya m611dlf olmaaı hHeblle 

kıymetine bakılmıyarak en çok 61Eaklyl getirmek, eıklye dôa· rltler ... 

mek, ftmmet telAkklelne ndet., 10 - Kitapta f lkrl yasılın 
diyor. Yukarda ıöyledlAlm gibi, lardan btrl Namık Kemal için 
Kemıl'fn ıoıyal kanaatleri mo· {Yazılarında taatınel elfazdın 
a11r kanaatlere pek yıkın •e ayrılımımıt) diyor. Bu Namık 
leabetll ldJ. Bu kanaatler yftk · Kemıl için her hAlde bfr dQ. 
sek Öğretmen Eeıt Ç1Dar'ın t«lklClk, bir kuıor değildir. O 
Namık ~emıl Gıerlndekl uıon ııdece denJnla zihniyetine uy. 

tetkiklerinde birer birer mey· moı, dnrlnln znklne hitap 
danı çıkmıotar. Ayni tıhıe Ke· ıtmlotlr. DftıGnGlGrıe bo tarzdı 
mıl için tonları dı ıOylftyor: hareket etmesinin ne kıdır 
0 Ômrftnde bir kere bile yıkan · doğra Te makul oldoıo anla 
mamıotır. Halbuki tılAmlığın ııhr. Eğer o llıanı kallınmı· 

bir prtı dı hıdeıııen n neca- aaydı dnrlnln kaf111aı CllkCl 
1etten taharettir. Demek olu- Jerlnl ıokabilecek miydi, f lklr· 
yor ki, en kanetll ılddeılade lerlnl anlatabilecek miydi? 

bile o anormalcbr.,. Acaba Nı 1 l - Ankete ce•ap Teren 
mık Kemal'Jn ,.Omreade bir bir bayan "Bagln lnl•erılttıllle. 
kere bile.. yıkanmadıtı hangi rlmlıla ort1ya bir Namık Ke· 
emla olaaabllecek eıeıden ılın · mal meeeleel ~kumalanadan 

mıfbr? BagCln b6t6n bir TClrk daha gCllClnç, daha -oma bir 
gençllgtnln lfllhır n harmetle bAdlıe taaanar .. edemiyor. 
aadı&ı, Te lt1Dall Hablb'ln iki Ben ite ba lhdea .. daha gl· 
kelime ile 

0
BGyGk Dn .. diye Ulaç n dıha •çma,. bir ıöı 

göaterdlgt o baynğGa böyle ha· taeanor edeml7orom. Ayni ba· 
re ketlerle itham edllmellnlo ee. 

yanın .. Naank Kemal'la IOIJ&I 
beblnl anhyımıyoram. L 

aanaatl ııfırdır. Bugln Namık 
Oaon (En konetll ıkldeıl) Kemal'ln eoıyal kanaatleri be. 

olarak g6eterllea (Dine mer· rinde mlaıkqa etmek, la•aın 
batlyetl) nde bUe (Anormal) IOlyıl kanaatleri olmadığını •e 
olo111na ileri ı6rmek, oaan 

ekonomi politik Aleminin kap 
bfttDn dlAer aluloklerında dahi kara cahili bolaadaAua lapat· 
(Anormal) oldugonu ıGylemek tın batb bir ite yanmn .. 
için mldlr?P Bu çok yanhı •e diyen bakClmlerl lıe, elbette 
çok bık111 bakamde biç lııbet kendilerinin "Soeyıl k.uaatl 
yoklar. Ba yanlıt hakamden l d 

o mı •tını., "··· lıpattan baıkı 
sonra da, bunları ıöylGyealn, bfr ite yaramaa . ., E•et .. "idea· 
(GençllAln Namık Kemıl'e IG· llnl Namık Kemal'ln bt1lt Hr· 
samandan fısla ehemmiyet nr· h~ile doldormaA• nAraıan de · 
meılaia ıebeblnl) neden (Bir llkanlllıra., acımak cGr'etlade 
tflrlll ımltyımıdığı) anlaıılablllr. bulonıa bu bayanı, kendi ta· 
Namık Kemal (Sade bir. eöı blrlle hakikaten "Acımamak 
ebetl) ııfıtnu yıkııtırabllen elden gelmiyor ... Bili•: "TGrk 
ayni ııhııa pek göıt bataa 

GnhenltelUerlnln ıaaraaslogu 
bir cftmfell dıbt ( Q milalCl DO bir ID da1Clnemedfmu di 
mandı, blı buglla IAylkls). Aca· yenin, kitapta y1aıh olan bG 
ba (Blı bagln llylklı) demek tan hGkGmlerlnln gene kendi 
dlndalı demek midir? Uylk tıblrlle "Bir ilmi tenkide la 
olın T6rkl1e Camorlyetlade bll tıbımmtUG yoktur ... ., 
her fl'rd dlnıis mldh? Namık 

Kemal'tn mGılClmım olmaıı; 
blılm bagln ltylk olmamıı, 

ona blıdea uzaklııt.raeak, bl· 
ılm oaa lfalhar n b6rmeıle 
yadetmemlte mAal olacak bir 
1ebep mldtr?P Hem nlçlaP Onan 
bOylklllGDe bacam, ODDD gö 
nllllerılekl gurup etmea glae 

tini gölgeleacllrmete aıraımak 

nlçlam Bu meyanda ltmail 
llablb'ln Namık Kemal için 
ı6yledlll tu 1611 kulaktan ka 
pedlr: (Seal tnecel'• ki, aeala 
ındlklerlnl aena birer IDUD 

olahm) .•• 
9 - g_e1Dal Tıblr mllAkat 

yıpıı&ı .-b11larda• birini methi 

em"9•• o•: <N-tk ~e•I 

Artak keımeAe mecbur oldu-
tam tôıGme, lımıll Hablb'ln 
ıu gbel ıôıGyle nlbıyat •e· 
rlyorum: 

" O ıımındın beri milleti 
lçla fedıkir, ••lanı içla Aıık, 

rubunda mDıpete, bıyra, mı· 
ıerl feragat• kartı heyecanı 
olan ne kadar geace raetgelln· 
ıe, blllnlı ki o Namık Ke 
mal'la bir mabıatGdClr ..... 

M. Delen 

1 Nôbetçi Eczaneler 1 
Bu ak11m Btıtdurak,tı Sah· 

bat, Karantlna'da Etref, Ke 
mer'de Kamer H Etreı,...'cla 

Çamaltı Tuzlası ModorlOğflnden: 
Çımahı· Çlğll deko•ll hıttıada lolemekte olan dar batla 8hlm 

lokomoılflnde çalıımık here bir mıkJnlıte ihtiyaç Vlrdır. 
Bu glbl mıklnılırda Olun mtıddeı çıhımıt olınlnın Te&1lklyle 

blıllkte Tuzla mGdGrlyeılne marıcaatları. 284 1 

Çamaltı Tuzlası MildOrlüğOnden: 
1 - 3,2,36 pazartesi gftn6 ıaat U de Çiğli iııtaeyonoada 

Oç beygir. 
2 -4,2,36 •lı gtınftn de ııaat 15 de Tuzladı 7· 10 ton bılye 

çember~. 

Aoık artırma ile ııatalacığından lııteklllerln yakarıda g&ıterllen 

gln ıaıt n mahallerde h11ır bolonmıları llto olunur. 285 

lzmir Lise ve Orta okullar satın 
alma komisyonu ~başkanlığından: 

f amir Erkek llıeılnde feanf Te huımf fUIMmeledDe gOre 
yaptırılacak olan (99 Un 1 l karat bedel ketlf ll lıçl yatı pn· 
yonu 19 ·2· 1936 çar .. mba gClDCl eaıt on bette Kllltftr direk· 
tôrlGğande toplanıcak komlıyonda p11arhkla ihale edilecektir. 

f11eklllerln bu hmaıtakl keılf Te eaıtnamelerl görmek Clzere 
her gln ıHt on ikiye kadar meıkt\r mektep dlrektGrllğClne 
llıterme gtn •e natlade yllsde 7 ,5 pey akçaıı olan 37 lira ıH 
karaı lbatakkat teminat ykçaıı ahtlın ve bu itleri yapmııa mokte• 
dlr olduklarını g6eteren Te 2490 nyllı kımandı yııılı belgelerlle 
birlikte komhyoaa mClıacaatlın. 1 6 11 16 

lımlr blrlael icra M. dan: olmadıkça paylaımadın hırlo 
Ahmed Hamdi Te Balll lb· kalırlar. 5.3.36 tarlbiaden hl· 

barea pılnıme berke1e açıktır. 
Talip olaaların ~bde yedlba· 
çak teminat akçeıl HJ• milli 

artıranın Oıerlne ibıleıl yapıla· 

caktır. Sıııt 8!14 No.la Emlak 

n Eytıım b1Dkaıı kınuno hO· 
k'llmlerlne göre yapılıca~ındıa 

lklnct artırma yoktur. Sıtıe 
peoln para ile olob mftıterlden 

yılnıı ytızde 2,5 delltllye mu· 
rafı alıaır. lıba gıyrl menkul 

Gzerlnde herhangi bir eekllde 
hık talebinde bulunanlar elle· 

rlndekl reımt n•lk ile birlikte 
20 gGn sarfında lzmlr n Tor· 

gutla lcruana mllraC9atlırı ''· 
ıımcbr. akıl hdde baklan tapa ıl· 

clllnce maldm olmadıkça pay .... 
mıdan hırlç kahrlar. 5.8.936 

Tırlhlndea itibaren .. rtaıme 
herkeee açıktır. Talip ola•ların 

ybde 7 ,5 teminat akçeli 9eya 
mlllf bir baaka itibar mektuba 

n 33 17960 doıyı No. ille 
İımlr Ye prtnamenlo açık ba· 

lundu~u 38 4:14 doıya numara· 
elle Turgutlu icra memurla· 
Aunı mftracaatları llAa olonar. 

8. 1,. No. 71 278 

bir banka itibar mektuba Te 
' 38.18415 doeyı namıraılle bl· 

rlnci icra memarloğoaa mftra· 
cratlerl llb oloaar. 

H. 11. No· 139 1277 

rahimin emlAk Te eytam ban· 
kuından MClnç aldıkları pa•aya 
makabil bankaya ipotekli ba· 
lanın Te geçen ıene yapılan 

ntıe 2280 numaralı kanona 
göre tecil edildiği halde hlr 
aene içinde birinci taklit borç 
ôdeamedlğloden ıoa n kıt'i 

olarak takrar ml11yedeye kil· 
nın lımlrde köprala yol be· 
deetenlnde kAln 75 nomarah 

lzmir ithalat gomrOğOnden: 

lklter k11tlı betonarme •e cem· 
ııı 4000 lira kıymeti mohım· 

mineli iki mıı11anın malklyetl 
açık artırma ıuretlle Te 84( 
aumarah emltk Te eytam ban. 
kuı kınane mucibince bir de· 
fıya mahıoı olmak ,.., kıt't 
11brmıeı 17 3.36 ıab gln6 
.. t 11 12 lımlrde hGk6met 
koaaıındıkl bırlncl icra dılre· 
llnde yıpdmık esere SO gGn 
mlddetle Ntıbta konuldu. Bu 
arllrma netlcealade Ntıı bedeli 
her ne olana oltan kıymetine 

bakılmıyarak enook artırantn 

azertae lbaleal yapılacaktır. Sa 
tıt petla pan ile olup mGıte · 

rldeo yalaıı yftzde lklboçok 
dt>llüiye m11rafı ahn.r. fıba 
gayri menkul lserlnde her 
ban~I bir ıekllde hık talebinde 
bulananlar ellerindeki reaml 

•e•lk ile blılllı:te 20 gln ur· 
fıacJa lamlı birinci tcruına mi· 
raeaalled 1A11mdlr. Akel baWe 

c 
5 

z ... • .. .a .... -a .. e 
~ K. G. Eıyenın clnııl • es • :s z ın 

190 Baema halinde boyalı pa- 1 Mı. 1080 316 
mak menıqcıt. 

184 500 İpliği boyah P. 1 895 
meoıadt f11onah 

243 500 .. " 1 1018 
220 lpllj fuanell 1 898 
191 500 .. .. 1 897 
207 500 .. .. 1 .. 328 
229 .. il 1 7999 
25, 500 u .. l 1019 
251 " " 1 1017 -9 
286 500 .. .. 1 7998 

2258 10 
Yakarıda yuılı eıya 3 ·2· 36 ıncı puarteal gana nal 13 te 

açık artırma mretlle barice dahile aablaeeğıadan itine gelenlerin 
ltbaltı gtlmrtllG •tıt komlıyonaaa mlracaıtları ilin ola· 

nur. 6' 
Milli EmlAk mDdGrllğQoden: 

Doıyı Lira 
19 Gaıtepe Danlobey ıokık 41 No. il haoe 2!i0 
20 Boranı Klrt6mer eokık 1~ eski 14 yeni No. la 25 

d6kkAn 
Yakanda yı .. ı. em .. llD bir ıtenellk 

artınu,. koaaı....-. T·9'Qt&el'llD 
16 gb mlddetle 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

@ekerlerini lC<'rÜhP. "diniz .. 

~ 
~ 
)~ 
Q.) ve Pürjen ~4lıab ın en üeıüo 
~ Lir müahil şekeri olduğunu 

- unutmayınız. Kuvvetli müs· 
~ bil istiyenler (Şııbııb Sıhhat 
eo Sürgün Buplurı)nı maruf ec· 

':I) zanelerden araSJnlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUl\1 Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıeu yıi:.ôe 

20 daha az sarf İJatlrdırlar. Bunu ay sonun
da ödeyeceğini: ilk falımı ile koluyca anb
JUCal;sımz. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoao ve 

Stemeus fabdkaları mfimeııelll 

Pt•ştem(llcılar 77 -79 Telefon 3332 

il ı ıı ı 1111ı1111ı1111111 ı ıı ı ı ı ı ıı 1111 w ııı ı ı ı ı ı ıı 1111ııı1111ıııııııı111 mı ıı ı ıı ı ıı ı 11111111ıım111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

: Al~sehir Banl~ası = 
' ~-~~-------..... ----~~--~ a a 

o~moır ŞlYllb>~SÜ 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biunsında 

TELEFON: 2363 ---· .. ---
HertOrUl (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vnddiy~ O/o 
5 

Bır sene \'adehje % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzQm, locJr, pamuk, yapak1 afyon neılrc komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

~inde eabfplerlne en milaald eeraitle nana urlllr. 

~--- -~, 
Muallim Doktor 

A. Hulusi Alataş 
iç hBStılıkları mfltehaesm 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 21 llO ..................... 

cakur. ... 
"POL.0" nporu 10 ikinci 

SIHHArf 
Balık Yağı 

Norı·eçya'mn llalis Mo 
rina Balık Yngulrr. Şer · 

bet Gibi içilebilir. //:i De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıe Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

Haıtılara hergtın 6ğleden 
eonra bıkar. 

lıtiklll caddai No. 99 
Ankara apartmaDJ 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N .H U L 
Telefon : 49250 ____ , ____________ i_ 

DEUTSCBE LEVA ~1 E LlNIE 
"AQILı\,. vapuru 5 ikinci 

k4oundı llamburg Breme v~ 
An vere'teo gelip tahliyede bu 

luoacak. 

Not: Vurul tarihleri ve n· 

lzmir Ilbaylığından: 
Milli EmlAk ldareılnde tapuya tescil edllmemeıloden dol•~' 

blrQOk: muhacir, lbarlkzede veyı mQltecllerio kendilerine ıef f z 

edilen emlik kayıtları açık hlmıştır. Binaenaleyh mohaclt, b• 

rlkzede nya 'Jllilhf'cllerdeo tahdı ve teff iz ııuretlle Milli eoı1f ~~ 
alt n, tarla, anı veya arazi legal edenlerin bu suretle nıülk tr 
eatılar.k mutuarrlr ve mOteesalr olmamnları lc;ln tapu dotreılııe 
mftracHtla tapularını almaları lOzumu 1140 edilir. 85 

23 24 25 26 28 29 30 31 1 ~ 
1 

Izmir Defterdarlığından: 
Hazineye ııılt arHlar Oıerlne evvelce bfna yapmı~ olsol•''

11 

d•' blnalannıo yıktıralmaııına tenıaOl edlldlğl malumdur. Vatan de 
larıo mrııkenalz kalmamaları lçlo MallyB vekAletl bllmazsft 

. t1' 
arsa df'ğerlnl defıten hazineye yatıranların IDıJ• eyledikleri 

lerlo lpk1111011 mOeaade etmlfJtlr. 

Hazine arsası Ozerlode elynm bloaııı mevcut olanların bfrtf 
de 

istida ile Defterdarlığa ml'.lracaatlarl ve bu arsalan bilwOzıyt 
ile; ay zarfında eatıo alarak tapuya bağlamaları iktiza eder. 

23 24 ~o 26 2s ~9 ~o 31 ı 2 ~ 

Akhisar Şarbayhğından: 
d•' Akbfaar kaeab111ımn elektlrlk teelsahnın tevsii için bayıP tll 

lık bakanlığından taadikll pt'Ojtal mucibince l 7 ,800 lire ktf1 

Jokomobll, ultcrnatör, tevzi tablosu ve bunların mo1JtBj• V-"'d 

lreelle, :l4,819 lira 8 kuruş kf'~lf il şebekenin ıeltihı ve ıııoh~~ 
vlle mnkul yap:lmaeı veealr tefnrOat yapılma lşloln 45 ~ b 
müddetle kapalı z11rf usollle ekelltmeye konmuştur. ihale p,:;,93 

pazartr:sl günü aaat 15 ıe Akhisar beleıJlyealodtı yapıl caktır. O 
Kapalı zarCların bir eaat evvd veri !meal ve zarf larıP 24q 

, eayılı arttırma, ekııihmt1 ve ihale kurıuuunun abkAmıno göre bO 
' ıııf 

ltlo veeolkJ ve teminatı havi olarak kapatılmış bulunması eıt 

htr:klllnlo projt, kı-~lfoame •~ fenni şorınernr:yl Akbl ,r 

urayıodao 2 lira ti5 knrııı, mukablllode alablllrler. 2 :~ :l6 29 l/ 
lzmir \ ' ilayeti l)ef terdarlığıııdaıı: 

laml Mf'egul:yetl Ad reel Verghl 

Lira kr. 

:rn oo 

Yeni Kavaflar 
Çarşısı No. 34 

kAouoda Loodra, Annra ve 

Bul beklenip ayot zamanda 

Loodra ve Bul tçhı yak ala 

cıkhr. 

pur isimleri Oztrlne df'~l~lkllk· j . 
lerd«10 acenta meı'ullyct kabul 

edilmez. 
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