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Mussolini 
.. 

ilerideki Hadiselerin Mesuliye· 
tini Ingiltereye Y okletiyor. 

Japonya'da lhtilAl Çıktı, Başbakanla Adliye Bakanı, Eski. 
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ıyası Şahsıyetlerden oldurulenler Çoktur. Sebep, Uzak Şarkta Son Vaziyet 

Şimdiye Kadar Rusya Ve Çin'e Hücum EdilmemeM Japonya Nihayet Rusya 
sidir. Fakat Yakında Büyük Bir Harp Bekleniyor! ve Çin'e Saldıracak Mı. 

Son hidiseler ve r J D o ""\ Jeponya'dı latlhebetln bGk6met teraflDdlD keuaılmaıı biter 
apon onanması a Harekete Geçti. Hirota Dış bıtmes, hem J•poa1a, hem caban aıkerı bır ııyenıa klrt•••tm•ı 
Bakanlıg .. ında Kalacaktır. 1 e· Yo b bulunuyor. Aıller, mGfırhler Ye. bup ıarah~rl.aradtrlar. 

ı-:nelki g(in muallim mektebi syanı 1 r z aşı Jeponya'd•, kumenda beyeu arHında ıkı anar n•klall 

Ç•laaJ altında, bir talebe, muallim idare Etti. imparatora Aieyhdarlık Yoktur. Yardır: Bir luımı, Ytııllelerden lıttfade ederek trdrlct barekttı, 

Muallimlerimiz 

R,.id'i öldürmqe kalkh. Talib, fz. \..-:--:~-:-:-::-:--:-:----::---:---::===:::::::::~-::..-------------~) dl~er k11mı lıe do~rodaa do~roya Çin n Ruıya aıerine ya 
lllir'in çok ee•di&i Retid'i korudu, Londre, 26 (A.A.) - Şang tı)' rGmeğl lıtemektedlr. lııyen eden fırka bu ikincilere dablldlr. 
!~r barif yarı ile kurtardı. Fakat hayd.a gelen haberlere göre 71'.. MGfrlt koueıln eılıı~rf lbtllilde munffık olup iktidar mefkline 

ar bacl.me, eg1rca yanla olarak ö fi ld 1 T L 'd d 6tl but r are yanı& o.yo a erı , gr.çmeel, uHk ıarln, k•t'lyete yakın bir harp tebllkeılne mı· 
...,.. yıtmldı. fakat blllln Jaııoaya'da ilin 
Buadau bet ay eneldi. San'at• r11z bırakabilirdi. 

lar L edllmletlr. BllhaHa eu tebaros f d çı ' R ' k rtı •eatebinde 11nafla kalan bir Bu takdirde Japon'lar tara ıa an D e H uıyı ya a 
talebe, tabaaeanaı çekti, muallimioi eıtlrllmektt;dlr ki, katledUen açık hlr tHrraa da bekleDeblllrdl. 
öldUrda. Keodiıi de köprö altında Fjnanı Bakanı Takabael yeni Bldllenln Almaayı'dı ayandıraca~ı ıldelerl de unoımamak 
can •erdi. gerektir. Maamaf lb, bagftn kat'f netice ahndıktan ıonn dıhe 

. Bir.ı IObra, bir mekteplinin e1aılı maıılea yGrGlmf'k Jmktaı bA11l oleblleeeblr. 
dığer bir mektepliyi bıçakladığı 1. ./ 

duyuldu. '-----------------------
iki.aç ay .... ı. bir aatebe mo· Ziraat bankası ve kayla 

•llimiaia e•ine bomba ko,du. 
Bir talebe, lıtanbul'dı, bir 

IDualtimini Yurdu. ZHalh muallim, 
hııtanelerde uıua zaman yıllı, 
luuındı. 

Banlar, bizim betınmı&da ka· 
lan •tyı gaz11telere ıkaedebileu 
lhelateb laldieeleridir. Jtimbilir, bel· 
ki de, biıim göıümüıdea, oıute• 
t . " eran duyum Jr.fttelerinden ka~mıı 
daha Deler ••rdar? 

ı.,,...füıaparaıoru Mançuko'dalci japon kmnandanları .. 
aRert ~J• tlMetle ldıaH. LoDdra, 26 (.l.A.) - Tokyo Loacln 26 (A.A) - lloytu 
balaa• .. we ba earetle onla· daa biç bir b•ber ahamam1ttır. ejanııaıa Şanghay'daa altfılt 
aan radlkıl DD1arlar1aın 1em bOtlD telgraf mababerah ke haberlere göre, Jıpo•ya'dakl 

_P._tı_ıı_.,_ı _k_•_J_be_ı_m-=l=ıı=lr=. =====al=k=tl=r=. ===------ llJ•n Gaeriae gueıeler• H her 
tirli mababerata tlddetll bir 

Çonko Bunda Kazanıyorlar! 

Habeş askerleri.. 
Londra, 26 

bildiriyor: 
( A. A) - Royter kah ele etmektir. Şlmıl cephe· 

dala birçok aoktelınada n 
b .... ten Makalle'nln garbında 
•e Abam'un yıkıaluındı Da· 
beı muharipleri mafreaelerl 
geceleyin ltelyıa kollerıaı an 
11un butarmak Gaere tertibat 
almaktadırlar. Habet ukerlerl 

BCUGa tlmal cepbeılade bl 
yık bir ketlf kola fullyeti 
keydolanmaktadır. ltalyaa'lar 
tarat.ndan yepılmakta olan ke. 
tlf kola bareketlala hedef l 
bil.._. Amba·Alagl Gaerlne ya. 
pılacak ilerleme hareketini ha· 
ıırlamaktıdar. Erltre kaynakla· 
11adu Hrtlea haberlere göre 
ba mnkl ya bagCla Hyıhat 
fasla geç olarık yarın ltalyaa· 
ların ellae ge~mlt balanıcaktır. 
Babet'ler tarafından yapılan 
ketff kola fHllyeılnla eebebl 
lee Makalle mınıak111ndakl eon 
ltaı1aa bleamlarıaa kaqa ma· 

lrelyanlare hGyGlı: kitleler ha 
llnde bacam ettikleri ıamu 
upedaklM'I maYaffıkıyettlallk· 
ler 61erlne yeniden ba çete 
batbı tatbUdae dGamltlerdlr. 
ZCn ba tıkdlrde İtılyan'lar1D 
topca kunetlerlle tayyareleri 
fe&la bir it yepamamaktadıl'. 
Batadıa gayri Bebet maballD· 
- Sonu 7 inci ıahif ede -

Nnıöt konmattar. Bana rag 
men ~~renlldlghae göre mClblm 
roller icra etmlt olın birçok 
llyati eıba1 GldarGlmGetGr. 
Banlar ara11ndı Flaanı Bakanı 
Tekıbul de bulanmakıadar. 

Londra 26 (A.A) - Japon 
lmparaıorannn ba.. alayları 

lıyan eden ukerlerle çarpıtmak 
G1tre emir ılmıtlardır. 

Londn 26 ( A. A) - Royıer 
bildiriyor: 

Hoıaıf Japoa menablladen 
Slngepnra gelen heberlere gGre 

- Sonu 6 ne Hhllede -

«:eoevre'de 
Endişe uyandı 

Ceanre, 26 (Redyo) 
Tokyo'dakl bldlıeler, Cenene 
ılya .. ı mebaflllacle endlte do 
~ormottar. Ba hareketin el 
han ıalbl aaerlnde tetir ~lı 
tereee'I H bir Raı . Japon 
harbinin pathyıcagı •n•lmık· 
tadır. 

Saylavlarımız 
. lzmir Nylavı Ma~mad lead 
Bo&kurd. Kuf8a..'adm tehr1-1Sfl 
gebalttir; birk~ ,OD kalıuaktar • 

Parti mlfettlflerladeo famail 
fi Kttabya eaflaYI .Nııid Hakkı 
Ulut daa Meaemerı'e gitmiılerdir. 
Buradan da Berpma'ya ı~· 
lerdir. Mifeuif lemail, aefdtl•rine 
defam edecek; Na,W Hekkı Uluj 
da Bergama'da konfenoı Yer .. 
cektir. 

Tokat eayluı Galib Peker ile 
Çaaıkkale eayluı Dr. Mmtafı 
8-glıa da İamir'e gelmiflerdir. 
Dr. Maetafa, ltagln Mınlel Ye Ak· 
bi•r'a st•ecekıir. 

Müstahsile lkrazat Şekil
lerinde Kolaylıklar Arttı 

--~-----------~~ Ziraat Bankası OirektörU Aşki Naili 
Anadolu'ya izahat Veriyor! 

Ziraat a.ak•nı•, buüa 
böyle kGylaye aaaml derHede 
t.ldell olabllmell lela, ye•I t.uı 
ıeablrler ıh•ca1tn1, ba.-n 

t. nel yaamat, bDaan lel• An· 
kan'dt bir ıoplantı yapılaca 

ğını da llhe eylemltllk. 

Ztr11t bank111 genel direk 
tôrltllO; bandın iki hafta enel 

m6teiddlt tGbeler direktörleri 11., 
b111 kısalar 11ndık memurla· 
rını Ankara'ya çalarmıt n on 

gaa ıOrea konatmılardaa ıoan 
köylllerlmlı lçla e1a1lt t"dblr· 
ler almıttır. 

Aakan toplaalHına; lamlr, 
Adua, Menla, S.1a1aa, Afyoa· 
kareblMr, Menlıa, Aydın, Edlr· 
ae, Eıklıeblr, Trabaan n Er· 
ıaram ,Gbet~rl direktörleri ile 
&lremld, Akbl11r n Dörıyol 

kHıları undık memurları itti· 
rak eylemltlerdlr. 

- Sonu 5 inci sahijede -

Erkek Muallim Mekte· 
bindeki Hadise. 

Mektepten Tardedileo llç kişi bAdiseyi el bir· 
Iik yapmıtlar.. KAzım bize neler söyledi? 

----· 
Erkek maalllm mektebladekl 

btdlee; ilk y11dıklarımızdan 

daha mOblmdlr. Mektepıen bı· 

çak llflmak H ilserlade eerar 
balundarmalıı, dnam11ahk gôı · 

termek ylılndea ıardedllea 

Oç talebe; CHld ıdıncla yirmi 
yııındı birini ele yanları•• ala 
n\: ba feaı laarekete tetebbeı 

etmltledlr. 
Mld4elamamt maHlnl Or 

hen Köal tanfındıa dOa bl 
dtte tiıbklkıllaı K•n•ltaa mer· 
keal•tl• dHım edllmlt •e ak 
.... kıdar lk•al edilerek 
Hk'ama ~taım'la ba •ak'a 
için keadlılle birlikte hareket 
ettikleri aa1 .. ıllD Khtmıa •k· 
raba11aÜD CaYld ıyal mektep 
tea mıırat Receb .e Ahmed 
mHeaden adliyeye Yerllmltler· 
dlr. Geç Hklt 6çlaca mlıtan· 
dkUkte ifadeleri ehnmıt olın 

m11aaalardın Ktaım tnklf 
edllmit, baplıbaaeye gGnderll· 
mittir. Dl8er Oç kiti mGııın· 

ılkllkç~ ıerbeıı bı11kılmı1lard1r. 

Vek'anın faili Kızımı ldllye 
korldoronde gören bir mahar· 

Muallim Re,id 
rlrlmla; Hk'uıa .... ı oldata· 
aa eormaı n Ktaım ta .... 
hata Hrmlıtlr: 

- Bea mektebe ara • 11ra 
gldemlyorclam. Altmat glD gl· 
deadyen ıalebe hakkı•• ibra~ 

- Sa1* 5 inci ıalıi/ed• 



• 
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Jstanbul 
(;azeteleriııi n 

Başmakaleleri .. ___ .. ___ _ 
ltanbot 25 (A.A) - Gaze 

lelerin nazarları bugftn dıı ıl 

y1&1 lıılerlne c;evcllmlıı bulunu· 
yor. Yunus • Nıdl Cumhuriyet· 
te, Bolgarletan'dıt Tark azhğıoı 

! kıreı 'tatbik edilen ılyaeanın 
arııulueal ıhka1111 mogayylr 
olmakla k.almıyırak yirminci 
medeniyet ıarını tırmılıyıcak 

bir mahiyeti haiz olduğunu 

ıOyltıyor. Hem Bulgar hflku 
metinin ve hem de bOkumetl 
mlıln bu he ehemmiyetle Da· 
sarı dikkatini celbedlyor. 

M. Eden'ln A"am kamara· 
eındakl nutkuna tıhlll eden 
Ali Nıcl Karacan, l'an'dı, bu 
nutkun kollektlf emniyete dı
y.omak lstlyen mlletlere baki 
ki bir lntlrah nrdlğlol ve md· 
ıeculziu tecavflzftnOn yanını 

klr kalmayacağını ve eoth için 
mlHetJer cemiyetfoe bıt vur 
ml\ktın başka çare olm,yıcığını 
•nlım11ının, kollektlf emnlye 
tin hıklkatın kurolmıeım te· 
mln edecetlnt ıoyliyor. 

Zaman, Fransız Sovyet pak· 
tının Eranıız mecllalnce tıadlk 
meı'eleelle bo tHdllce göaıertlen 

muhalefet tezahCratını ve Av· 
;opa'd .. :I ııon buhranı byde 
derek, Avrupı'oın btıytlk nk.'ı 
lar arefealnde bolundoğuna yı 
zıyor. 

Akıam'da Necmlddln Sadık, 
Dabeılıtan 'ın tıkalml eeaıını 

müıtenld olarak tazim edll· 
dlğl ı~ylenen ıalh projealnl ya 
zunnı mevzu yıparak, bo hı 
berlere inanmak lıtemedlğlol, 

Milletler cemiyeti prenalplerloln 
hAklm olduğu bir devirde bir 
memleketin böyle para kareılığı 
olarak tıkalm edlllrae, o pren· 
ılplere lnınmıf olan mtlletler 

den bazılarının Cenevre'den çe 
kllmelerl mümkün olduğunu 

ıeylüyor. Bo halin lıe, ea11en 
Hğlam olmayın bo bloıyı blr
deıablre yıkmıaındın korkuyor. 

Kordon'dı Aıım Uı, ı\uu 

pa'da yapılın mOeabıkıları tı 

tlrak edllmlyerek, yalnız müeı 
hld gönderUmeılnl tavıtye edl· 
yor. 

Suriye'de Vaziyet 
Bugftn ansızın 
grev haşladı .. 

Beyrot 26 (özel) - Şım'da 

ıtıkunet htıkftm ıQrmekte iken, 
bugün anıızın 8l'yrot'tı yeni 

bir grev bıelımıııtır. Birçok 
mığazılar kapaomıştır. Mll'I· 

yetpenerler, grevcilere bir be· 
yınname neşretmişler ve mı 

~1Zalarmı ıçmılarını iıtemlo· 

lerdlr. Beyrut'tıkl tezahCrıt, 

Şımdı'kl hidlıelf'rln geç kalmıı 
ıkll aanılmaktıdar. 

1 G ü ını ü n T e o v a z o H a b e ır o e ır n 1 Yatan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ıogiltereyeo~i 

Resmi şekil yok amma, hususi temas var! lzmır Orta 
. Tek lif Y apıll 

M. ~lussolini M. Bartini'yi lngiltere· Mektepler Kararı Londro, 26 ı&.•·ı-1 
' ' • • 1 ' .. resmen blldlrUdlğlD• F'" • • F • k • • Al ~ M E • lstanbnl gazetelerin· llz hakametlnto tıalf" 

nın ı rını maga emur ttı. de MOnakaşa ediliyor ınlışmezlığUe ılAk":' 
yeni bir ıulh tekU 

• lııtınbol, 26 (özel) - Bora b6111 
M. Mussolini, Bir Gazetedeki Neşriyattan ilham Almıil. gazeteleri, İzmir Ltıe ve Ortı olduğa fe yıbotl d• V lif yapmak alyet D 

mekteblerlodekl Kız talebe h•k· 'da 
Italyan Elçisinin Ziyafetinde M. Eden De Bulundu. kındı, Mekteb Mfldfirlerlnln hakkında nropa ılır tımımen aııl••_.., 

________ ,_______ talebe •elllerlne yızdıkları mek· ~ 

I .. ondr. 26 (Radyo) - Hı ltılyı'nın Londra bGyGk el· derbıl f11llyete geçllmie ve toblır Ozerlnde leh ve ıleybde Jngiltet:e'lf 
VH ajanıının dlplomıtlk aylı çlıl M. Grandi; M. Bartlal'nln Lo11dra ile Adlı Abıbı'nın bu nf!trlyat yıpmıktadırlır. 
rınd.u: f11llyeılnden haberdar olmakla plln etrafıodıkl f lkfrlerl ıorol· Neırlyah yapan, bllha~aa Za· 3 yeni deni~·~ JL 

Son genlerde Londra'yı ge· beraber eıhsen hiçbir teşebbaı m•t• bıelaumıııtır. mın gazetealdlr. Nlzamlddfn suya indırtltP.i 
len ltılyan HDıtoıa bıların ıe balanmımıktıdar. Londr•, 26 (Radyo) - Reı Naıli; borada yazdığı bir mı· ) 
dan M. Bartlnl; M. Maaaoltnl Şimdi Gzerlnde daralmakta mi mehaf 11, ıolb plAnı haztr· kalede, lımlr ortamekteb lda Londra, 26 (Rıd10 
tarafındın gıyrl resmi ıoreue 

f nglllz hdkümetloln noktal nı 
zarım lıtf m11cı memur edil· 

olın plAn; 11 tarihli Mornlog landıgını ve bu huaoeıa mOza reltrfnln kız tılebe ebeveynle· ııeneıl deniz laşaıt ~ 
Poıt g11t.tealnde aeşredllmlo ve kerelere bıılandığını t~kzlp et· rlne gönderdtklerl ha mektubu dahil bulunan 3 d• " 
Mu11ollnl'nln nazırı dikkatini mektedlrler. tenkld etmekte ve ebeveyne mlıioden ıononcuıG 
celbetmlııtlr. Bonon ftzerlne M. Eden'ln notkondı beeler tırdye verilmesini lıtemektedlr. denize lndlrllmletlt· ısl. 

- - - komlteılnce hazırlanan plinm H&dfee, ldlğer bir iki gazetede Bu tıbtelbıblr R Ü Qtü A ras tekrır aazarı itibarı ıhnıcağı mnzuobıbl8 edilmektedir. olup 15 mil ıGr'•" 

mfetlr. 

Tevfik 'i veılleııue garaemeıtoe b.,ı.u . M H d 8 (\tı m•ı• bıkkındı •ocak bır ımı Hava Yolculuğu · 0 z 
--------~-------

Cenevre' den Belgrad'a Geçecek, 
Balkan Konseyine Riyaset Edecek. 

Iaıanbul 26 (Ôıel) - Cf'nevre'ye gidecek olan dt~ itleri 
bakanımız doktor Tevrtk Raetft Anı, oradın Belgrad'ı geçecek 
ve haftayı Belgrad'dı ıoplınacak olın O.ikan ıoıınta dıt bı· 

kı~l.rı konııeyl lçtlmıı nı rtyaıet edecektir. 

••• 
Adapazarın'dan Baybur· 
da Yeni Şimendifer Yolu 

inşaat Derhal Başlıyacaktır! 
Ankıre 26 (Özel) - Hftkô.met Adıp111rındın bıebyın hııtıo 

Bolu, Ilgaz, Meralfon, Am11yo. Eebeı, Alecre yola ile O.yburdı 
kadar asatılmaııı hikkındı bir karar vermletlr. Do bıtlln lap· 
ıına derhıl bıılınıcıktır. 

.- . -
Italya'da Tayyare Sayısı 
(5500) e Çıkarılacakmış! 

tondra 26 (Radyo) - De)·li Meylin Roma muhabiri, /tal 
yanın lıavu kuvvetlerinin :;soo adedine ibldgı karnrınclan 

baJl.$ederek: 
Ru pl<in Mussolini'nitı büyük· pl<inmm bir krimtdır. Yeni 

ta) yareler .o;o11 si•tem ve çek lmtıvetli olacaktır. 1500 bombar
dıman tayyare.ıııi olacaktır. ller tay)are 3 ton bomba taşıyucuk · 

tır. 2,500 avcı tayyaresi 1500 keşi} tayyaresi yapıla<:aktır. 

M. Mussolini her yedi senede bir tayyarelerin hizmetten 
çıkarılması kararını vermi.şıir. Demektedir. 

-· ·-
Belçika Parlamentosu. 

Askeri Teşkilat ve Belçi~a - Fransız 
Paktını Mnnakaşa Etti. 

81 Oklel, 26 (Rıd10) - ParlAmenlo aağ cenah menıoblnlnln 

bogCn yaptı~ı bir toplıntıdı bıebıkan Vın Zellınd, ııkeri teıı· 

kilit nok11nlarını kıt'lyyen telAf I etmek IAzımgeldlğlnl ıöyle · 

1 mlştlr· Van Zelınd; Franıaz · Belçika aakeri lttlfıkınan hiçbir 
teknik kıymeti olmadığını bildlrmie ve bu htlfıkın feıhlnl lıte· 

mittir. Bir lider, bu paktın Uelc;lka için IOzomlu oldoğonu iddia 
eylemlı -...e feıh k1rarın1 tlddetle reddetmletlr. 

mevcut olduğu blldlrllmekt1:dlr d J h l ıJ 
Lo Ve Torkl·ye e zn a ndra, 26 (Radyo) - Bu 

gGn ltılyın elçiliğinde verilen Prağ 26 (Rıdyo) """ 
Memleketi-öğle ılyıfetlne bayak ehemmi . dnn ıoplınmıt ~e eJJ' 

yet ıttedllmektedlr. Zlyafeue mizdeo bizim tay· dönen M. Bock• 
111 ,il 

lngtltere dıt bakanı M. Eden yarelerle geçecekler. gred ıeyıhatl hakkı 
de bızır bolanmaııtur. Lord mat vermfedr. ....J 
Ed •ı G dl d İ•tanbal 26 (özel) - Hfi d -etfll"j en • ~ rın araaın ı ıolh Tonı lktııı i - f 
plAnı f!ıeılırı ftaerlnde görGtGI· kumetlmizle Erfranı ıtrketl ıra- refında Romany• •• 
dG~G ıöyleı:mektedlr. aındı yapılın mtlzakereler ne yı ile noktıt n•,.r 

Lo d 26 (R d ) R tlceılnde, bu ılrketln tıyyıre· n ra ı yo - eı do~u ıolıoılmııtır. 

mi mehafllden ıızan bıberlere lerl BOkreı yola ile lıtınbul'a S . 'd 
göre, ıulh plAoı ftzerlnde cere. gelecekler ve burada yolcular u rı ye e 
yan etmekte o••a mn.zıkereıerde aktarma edilerek bııtm t•yya· yeni Kabille 
ciddi mCtkllitlarlı karııılıtıl· relerlmlzle Halep ve Şım'ı 
mıktıdır. glJUlrGlecektlr. Neşrettiği bir ~ 
Nuru ilah Esad Fransa'da komlloizm yannamede ııe ,. 

VlyıH, 26 (Radyo) - Ko· d ) 

V F K d "' J Parlı 26 (Rı 1' _. e • ur .. og u mltern, ıon rapotunda, komtl• dın bildiriliyor: fer 
nlzmln Franu'da ton zamıo· 

Londra 'ya gittı•ler kablaeıl ga1etelere lırdı boyak terakkllere maz· k t 
ı.tlDbul. 26 (0

-z•I)- S•mer· b bolonmoı, muvak • ~ u ar olduğunu bildirmektedir. d 
bank genel dlrektör6 Norollıb Rapor, komftnlzmln Frao11dıld bale bblneai 

01 

Eeıd ile lkıl•ad Vekaleti MC· mnkllnln her memleketten ıeçlm yıpılacaAıDlt 
pırJamenter bıy•110 

daha kov.etli olduğunu blldfr. n Sarl•e ile FreD" eulrl Fılk Kordoğlo Londra'yı 
gltmlılerdlr. mekt1:dlr. " l diğer devletlerle 0 

Karadeniz' de Batan Bir 
Alman De1.Jizaltısı .. 

• •• 
içindeki Cesedlerle Beraber Çıkarıl-

' dı ve Cesedler Don GömDldo. 
Sofyı, 26 (Radyo) - Bir Roı torplllne çarparak bıtın Alman 

tıhtelbıhlrl, iki ıenellk. bir çılıııma ıonondı çıkarılmıştır. Tah· 
telbıhirle batın 13 Almın'ın ceıedlerl bogOn Vernı'dı mera· 
ılmle kaldırılmııı ve mG~terek: aakeri mezarlığı defnedllmlııtlr. 

Cenaze törenine general Hıkofoo kumandııında garnizon ve 
deniz efradı ltdrak eylemlııtlr. Cenaze kıldmlırken nrtleo emir 
ftzerlne bGtGn m6eıseeat kapıtılmııı ve bayraklar her taraftı 

yar•ya ladlrllmlıtlr. Cenaze ılıyını Sofyı n Varnı belediyeleri 
birer çelenk göndermlılerdlr. 

13 bahriyeli ıynl çukura glJmClmtıe ve mezara, Bulgar harp 
arkıdıolarındın Almın'lare hediye lbareılnl !taşıyan muazzam 
bir hıç dlkllmlttlr. 

Belçika ve Felemenk. 

bir maıbedfl 1111 
blldlrml,tlr. 

Suriye fnkıtAd• ,, 
~inin bir tebllllod• 

ı6nftndenberl oto•~ 
be&l bırıkıldıAı •• 
klmıelerlo yakıod• ~ 
ukılıcağı blldfrllllle 

Yunanistıtıl 
Komftnizmiıı 

Tesirleri ıııi "' cl1') 
Vlyıoı, 26 ( .ll•,t* 

Atlaadı vaziyet oJ 
blmdlr. Bu ve111'

1
' .,s 

kunetli bir k0111~ 
gındaaından doğlll• 01-
nın hftkdmetl b 
nlıtında yıpılao bO 
öoftne geçmek ıGI• 
mıetır, 

. tib 
lspanya'da ıll it 
ikinci faslı blf) /. 
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'..., 

l 1 b k 
'

öyle 

Bugftn 9,15 seansından itibaren 

F ;ı~I;·~B i~ F·n~iii~';n. 
tının Hil~avesi 

Baş Rollerde: MARIE BELL - PIERRE FRESNA Y 
En tf'ngin eahnelerde çevrilmio hiui, heyecanlı ve çok meraklı bir mevzu 

Herkesin seveceği Hlm 
(."'ilme tlhe : Pıramant dClnya hıberlerl 

-

temlekele-rinio emniyetini istiyorlar. r c ye 
1 ını 

neıretmletlr: . _.dl• 
RrGkael, 26 (Rıdyo) - Meb'oı M. Dorlodof mecllıe verdiği "Ôolm(lsdek• .,._. .... 

bir takrirle M. Lold Corcon mtlı!ltemlekeler bıkkındıkl ıon tek· batın ikinci faıh r"" 
lif 1 hakkındı hakô.metlen bazı izahat lıtemletlr. Kıdlne, bu 111db' 

Belçika ve Felemenk hGkümetferl maııemlekelerlnln emol· olacak Ye aılD••' fi 

yetini temin edilmiş görmek letemektedlrler. demletlr. L 1 akı\D~ cea., yı Dız ı 
Hükumet ce't'lbında, orııda reımi bir noktal nazar olmadığı muhafezaıııo• çab {ı 

için ıtmdlllk yıpılacık bir iş olmadığını blldlrmlotlr. b • 18 t 
K nçnk Itilif Ekonomik Konseyinde .. Z~ze 1 .

0 
Gitti 

Praı, 26 (Rıdyo) - Küçük ltUU ekonomik konıeylnln top Bıtmedı, _,,,,; 
lıntılırı devam etmektedir. Dan Romen · Çek ve Yogoıln . Çek Pulı 26 (Rıdf0~ 
de.ret ıadlıımaları teıklk edllmle, kGçGk ltllat devletleri arı· ıOr Zeae lbttllfı. _.,, 
ıındı demir n hnı yolları durama tetkik edllmlııtlr. Da dev ediyor. Hukak ,_ tf' 
letler araıında 111 böltlm6 için huıoıf komiteler ıeçUmletlr. Bat· 11 bu tın bir oO::. 
bakan Bodu, Tona hanaııaın lktı11di vaziyeti bıkkındı ma· Zt1ae'nln f.otOf 
f1111l bir rapor baı.ırlımılnıdır. Da 11por1 konıeycı •trllecektlr. heykel) yak1D•tl•,.,-.. 



Aydın Bira Fab .. 
rikası Cinayeti .. 

ŞEHİR 
---........ .._ __ 

Aydın Bira fabrlkaıında eakl 
nıQdClr M. Fayfer'I Gld11rmek 

kaıtlle ıabınca kurıunile yarı , 
lıyın •e makinin Zclnlka'yı 
yarılıyarık OldDren kavas Lat 

fft'nDn muhakemealne dan Ağır· 
cezı'da de•am edllmlıtlr. Mu· 

hakeme ıon eaf haya intikal 
eıınıı olduğundan dOnka celsede 
iddia makamını hgıl eden mdd· 
dehımnmf muavini Şevki Soner 
lddlııını ıerdetmlı ve maznun 
LOtf Q'nCln, fabrika mDdClıünQ 
c'SldOrmek kaıtlle yaralamak 'fe 
Zelnlkı'yı da bıııen katletmek 
•uçlarından mahlulm edllmeılnl 
lıtemlıtlr. LOtf a tfıdeılnde: 

- Ben fabrika mDdDriinft 
ôldiirmek lıtedlm n tıbıncamı 
onun leln ateo ettim, fakat ka 

çıyor 'fe yer değlıılrlyordo. O 
•ırada •thğım korouolardan biri 
ZelntL • 1 •• ya raıt amıı \'e onu 
öldarmoı. Ben de mOdOrü ya· 

~•lıdıktın ıonrı Oldcı zaonlle 
arıkın1111m. 

Demlttlr. MOddelumumi· bu 
ifadeyi nazırı dikkate al~rak 
LGtf G'nn 

o rnıkUll Zelnlka'yı 
hıtıen OldClrmOı olduğunu ld 
dlı etmfı, nıGdafaa için muha· 

keme hıoka gDne bıralulmıetır. 
Denizli'de bir kaza 
Denlıll, (Ôzel) - Denı,u. 

nln Keıhada klJyDnden Emin 

o~lu Ali Denl•ll'ye gelmekte 
iken Sarayköy'e girmekte ' olın 
şofor Tıheln'fn ldareılndekl 16 
llıQnıaralı kamyonu ani olarak 
Gıerfne blndlrmlı ve zavallının 
kolları kırılmıı, memleket hıa 
tıneılne kaldmlmııtır. Şoför 

;•kkıada taktbıt J•ptlıyor. 

Son HAdiseJer 
Ve Muallimlerimiz 

- Baıtarafi l ci ıayfada _ 
kanunlarımıııo hllkOmJ•r" . k .. ını OV• 
'tellendirmek re artırmak ı ~ d 

azım ır. Btr muallim ki, 
Derehaneye ,,. k 

kafa tJ "ırer en, yorularak, 
P•. ~taralı:, ıioirlerini çüriite· 

rek yetııtırdiği talebe ... en h .. 
• u angı11· 

nın ne yap1 ,..... . 
"'"eını hılmiyor ve 

adeta keadiıini bir fıed • be . aıye DZC• 
tıyor: ondan, tam, eakin ve mükem· 
mel ı• be'Ll b'li . 
'f • .. ene ı r mı? Eğer va. 

'
1 

e.' okutup geçmekten ve hunun 
VerunJ · · erını lilçmemekteo ibaret 
olaaydı m il' .. ' ua un açın bundan 
kola b' 1 ıroey olamaadı. }'akit nzi· 
)'et ö1Je değildir. 

d Muallim, çahıanla çahımıyanı, 
L evamlı de denmıun, iyi ruhlu ile 
ııı.ôtG h 1 . uy uyu ayırd cdeccktu. Ona 
göre n 
bı umara •erecek, ona göre ted· 
'dr alcaltıır. Ve bu t-adbir belki de 
ı •re it • 
ıh ararı ile, tarda, muvakkat 

Köpek Balığı 
Avcılığı ---.......... __ _ 

lspanyol ve ltalyan
ların balıkçılığımızla 

alakaları. 
Ekonomi bakanlıgından; İz

mir balıkçılar cemiyetine bir 

mektup gehnlı, köpek bıhğı 

deri nOmunelerlnden Samer· 
bankın lıtınbul'dıkl fıbrlkalı· 
rına gônd .. rllmeal blldlrllmfıtlr. 
Bu nftmuoelt:r; balıkçılar ce· 
mlyetl relıl Ati relı taralınd11n 

h11ırlanarak gönderllmlıtlr. 

Son ylllarda f zmlr körfezin· 
de köpek bılaklın pek çogal 

mıştır. Bu gidişle bir kaç sene 

sonra İzmir körfezinde ylnecek 

hiçbir bılık Lkalmıyac.ğını hı· 
lıkçılar ıôyletnektedlrler. 

lzmlr körfeılnde bulunan 
kopek bılıkları 80 400 kilo 
ağırlığındadır. Bunlardan tkl 
tftrlft deri letlh11l edilmektedir. 
Yırtılmaeına ve kopm11ıaa im· 
k4n olmıyan bu dr.rller iki 
kanır. Üet kattaki dul kalın, 
bunun ahmdakl dul lae ince 

ve yumuıa hr. lkhıcl de"; 
yomuoık e.ldlven yııpılmaeını 

çok elverişlidir. 

Ekonomi Bakanlığı, Snmer· 
bank fabrikalarında bunların 

muhtelif 11n'at iolerlnde kolla 
nılm111 için tedkfkler yaptıra 

cakhr. Bu tecrllbeler; eyi neti 
ee nrdlkten ıonra Ekooöml 

Bakanlığı, Köpek balığı avcı · 

lığı yapacak olan avcılaumızı 

himaye edecektir. Ayrıcı köpek 
bahAı'da lıtenmlttlr. Yakında 
bir tane tutularak gOnderlle· 
celı.tlr. Son samanlarda A uu
pa "da olduğu gibi köpek balık· 
larındın balık yağı çıkarılma · 
ıına teeebbftı edilecektir. 

lıpanya'dı mtıhim bir lfrmı; 
•ebrlmlz ticaret odaeını mara 

cutla köpek balığı deri nOmo 

neferi lıteml, n Balıkçılar 

Cemiyeti Relıllğlnln •erdiği 
nGmooeler odı'ca bu flrmı'ya 

gönderllmletlr. 

Bu maeneıeden ılparleler 
beklenmektedir. Ayrıc. bir 

lralyan f lrmaeı; lımlrde balık· 
çalık yapmak için yüıbln lira 

ııermaye ile iee bıılımak ftıere 

Bılıkçılar cemiyeti relıllğl ile 
mnbıbere etmektedir. AnJaemı 
mGmkGn olur11 bu mlle1&eee· 

' Izmlr'de balıkçılardan mOrek· 

keb bir grubu çıhetıracak ve 
mahlm t~eleat yapacaktır. 

raca t Ld• 
lı:a ... L' e .. ıre, tc•bihe kadar çı· 

-..ıır T 1 b • ' · d kal'. · a e eırnıo naatın an, 
••ınuı . . d . 

ecd •çan ekı korkunç düıiln· 
en ıo b bı' P e ve endiıede bulunan 

r rnuaıı· 
biç b. . .1111, elbette lı:I, bunların 
p. " 101 lam bir aerbeıti ile y•· 
be n:uyacaJuır. O halde, bu gibi 

dbabt tal be . ı· ra e om e ıne «10 ouma· 

Seylap 
Yardımcıları 
Kayıkçılara Vilayetce 

Para verildi 
,. ve lnilkemmeh veıikaeını mı 
•rece ittir? 

,.. Muallimin l ... lliıioi, mealelı:i ve 
1Cdant L· 

re1t . ıev .. ıni de unutmamak ge· 
ita) hr'. Tılebeıioden i11ibza, i•lİI· 

' Uaatııahk ve ıebdit gören 
llluaıı· b'l ım, ı ha... mekteb nizam· 11•11Jel · · b erının darbjtı içinde eli kolu 
i ·~lı kahrııa, bütOa teeelliıiai ve 
•lınadglbını da kaybeımiı olur. 

b·ı· Saffet Arılı:ao, tctliliıçı, iıiai 
1 lr b' b ır Bakandır. Kendiıindea 
u va1ı f taki bAdi1eleri kaf'fıhyacak: 

ceıri v . db' . e mOeı11r te ırler beklı· 
1oruı QL • . · autma ve terbıye maka· 
hızına 
la •ınıa 1erbe11, perva11z ve idi· 
. ne bir tekilde iıliyebilmeıi, bunu 
ıcap ili' • ·r e rtyor. Nezih ve terbiyeli 
b ~~lı: talebeıinia muhitinde arK•lıra 
e ırea bu gibi ıi 'filcelere karıı 

lrl•rbarnet •l•ek, diğerlerine de 
leunırnak olur. 

Orlton Rahlni G/Jlcçe 

Kaçtık Mendreı 'fe Gediz 
eeyllp mıntakalarında ıu altındı 
kalın köylGlerla kurtarılm111 

için lzmlrden @önderilmle olın 
kayıkların aahlblerlne Vi14yet 
Daimi Eoctımebl kıırnlle de 
para dığılllmıttır. 

Yeni 
Vilayet Büdçesi 

VllAyet Dılmi EocGmeol; 
her gGo munt11am ıektlde top 
lınarak 10 Martta teplıoacak 
olın Vlllyet Umomf Mecllılne 
verilecek yeni yıl badçf!ıl Dze· 
rinde çalıımaktadır. Yeni yıl 
bldçeılnde KlltGr, S.ğhk, Bay· 
tar, Ziraat •e Bayındarlık leleri 

için mlblm miktardı tahılut 
a7rılacak&ll'. 

l.,Ağamemnun Ilıcası As
rileşti riJecek. 
---------------

Bun un için Vilayetimizce Yüzbio 
Lira Sarf edilecektir. 

~'Bayram .i 
İzmir moftaıaıandenı 
Kurban bayramın•n tiki 

Ooamaıdekl çarıambı gona 
olacağını ıayıo uluıa bildiririm. 

İzm i r m0ftaı4 
Rahmetullah 

Bayram naması 7,25 

Yaralamış •.. 
Kavganın sebebi 
Alacak metııelesidir 

Kahramanlar mabrlleelQd• 

Şayak fabrlka.ıında Mıbmucl 

oğlu Bıean ile KAiım oııu 41l 
arasında bir alacık meee:ealadeq 

kng• çıkmıı, Ali bıçakla Mab· 

modu gllbeğloden ağır ıoreuı 

Vlllyet bueoBi ldareılne ald 
Agamemnon ılıc.lanoın ıılah 
edllmeslne ve modern tealaıtla 
her ihtiyacı cevab vr recek bir 

hale getlrllmedoe karır •eril 

mlftlr. Bunan için •lllyetçe 

yaıbln lira ıyrılmıotır. Para 

mimarlar araeındı bir mQıaba 

h açılacıktar. Maaabakada bl · 
rloclllğl kazaDacak olan pro 

\.. _____________ .} yaralamııtar. 

Grih Salgın E:.::a::~:~duyıng•n y11rlnd• 

jeyi hazarlıyacık olını beıyOz 
Ura ikramiye •eritecektir. 

Halindedir Ômer oğlu BaHn•ıo eer.r lçtljl 
görftlmaı Oıerl arııtarıhocı iki 

gram eırar ile iki def ter ksçık 

ılgrra kağıdı bulnomoaınr. 

hususi muhaaebenln kaeaaında 
buluomakııdır. Ilıcanın modern 

bir hale konulmaaı için iyi bir 
proje hazırlanmaktadır. 

Bunun için mOhendla ve 

Ağamemnun ılıcaları; hıkl · 

kateo modern tQ&lı-.uan mah· 

rom bir halde ve çok eıkl le· 
ılaatı ihtiva etmekte idi. Bu 
euretle modern ttıelea\ yıpılma 

ıı; bu mtıhlm tlfa mOeaeeeeılol 
her tOrlft ihtiyaca ccnb nre· 

cek bir hale getirecektir. 

Kültürpark'ta (Hayvan
lar Bahçesi) 
~,.._~----------~~ 

Belediye; Bunu Yaptıracaktır, Fa-
kat Çocuklardan Ağaçların Korun-

masını istiyor .. 
Memleketin (Bayvanlar bıb 

çeel) ne olan ihtiyacı hepimiz 

ce malumdur. Avropı'nın pek 
çolı: yerl,.rlnde (Hayvanat bıh 
çelerl) olduğu halde memleke 

ılmlzde hiç yoktur. Bir mek. 

tep talebeaf; şarbay doktor Beb 

çct Uz'a gönderdiği bir melı: 
tupla kültQr park1D lnşaaı aı 
rasında bu ihtiyacın da nHarı 

dikkate ılınm191nı lıtemlıtlr. 
Belediyece zaten kCUtar 

parkta bir hayvanlar bahçeıl 
•Clcude getirilecektir. Talebenin 
mektubu 11., onbayın buna 
•trdlğl cenbı yazıyoroı : 

Sevgili Şarbayımız Doktor 
Behcet Uz; 

Bizi çok ıevlndlren Kalaar 
parkın yapılmııına batlandı. 
Dnarlarla çevrilen bu yerin 
içinde nlu11 yarayın bir çok 
ıeylerln yapılacağını ağrendlk. 
fakat blı talebeler, tabiat der 

ılode bir tnıanı boyalı reılmle, 
bir yılını uaun çlıgl ile, bir 

fili kaha bir gôlge ile gôrmek 
tenıe bir Kıraea 'n•n bir Ger· 

d ' ' ge an ın, bir Ttmeab'ın, bir 
AraJao'ın, bir Kaplan'ın cınh 
ıını gören baılı:a bir nlue'un 
çocuğu gibi artak görmek hl· 
zlm de hakkımız değil midir? 

Y ıpılıcak leler araıındı bir 
de hayvanlar bahçeıılnl gôrGnek 

biz de faydılı bir okul bula· 
c.ğımıaa ınlnlrlz. 

Şt-hld Fadıl okulu 4. lacı ııaıf 
96 K. Gunay 

Şarbay; bu talf'beye atagadakl 
cevabı Termlıtlr; 

Sevglll çocuklar; 

Mrkıubucusa boyalı: ınloçle 

okudum. Yar101n 11hlbl te 

bekçlııl olan ıtz çocoklerımııın 

yıprı~ımız iılere gösterdiğimiz 

bu llgl gözlulmde, gelecf'k 
Tftrklye'nln lıtlkballol bir daha 

caolındırdı. 

(KOhQr park) içinde b'r de 

hayvanlar bağçeıl ya; ılm111 
hakkındaki lıteğlnla pek yerin· 
dedir. Bono biz zaten daıftn· 

mClıtllı.. Ege bölgeılnde yaıa · 

yın batan hayHaları yHaf 
yua1 toplayarak Kahar parktı 
bir hayHnlar bağceıl de kora 

eığıa. .K.altar parkın içinde 

baıka neler bulunacağını daha 
iyi anlamanız için ılze bir plAn 

hediye ediyorum. Den de ılı 

den yapabllece~lnfı klçak bir 
iı lıtlyeceğlm. Bazı aklı ermi· 
yen çocuklar ıehlrde birçok 
zorluk 'fe fedakArhklerla yellı 

tlrdlğlmlı çiçek 'fe ağaç f ldan· 

lannı koparıyorlar •e parklara 

•arar •eriyorlar. Bun. hiç ıap 
be yok ki ıla de raıı olmHll· 
nıı. Mekteblnlade ve mahalle· 
nlzdekl bDtGn arbdaılar1nu a 

ağaç ve çiçek ıevglılnl öğreti 

niz n bunlırı korumaktı blae 
yardım edlnla. Beplnlaln ayr1 
ayr. gözlerlnladen öperim Com 
burlyetln bahtiyar çocukları. 

J)r. Behçet U::. 
lzmir şarbayı 

Ziraat ınfldftrQ 
Zlraaı madara Zahda Bay· 

ıal h1111landı1111dan dan nıl 
feıl baııdı gel•memlıtlr. 

••••• 
Fakat Hastalık Hafif 

Geçiyor •• 
Grib h111tahğı bllhaaea son 

zamanlarda ıehrlmlzde artmııtır. 

Birçok evlerde gripten yatan · 
lar nrdır. Fakat baaıahlı: halli 

bir şekilde ıeyJ'etmekte thtll4t 

yapmamaktadır. ----
Mekteblere Kitah 
Mekteblerdekl kataphaneler 

için KDltDr bıkanlıAındao ıeh 
rlmlı kollar dlrektGrlGğQne 

mOhim mlktıuda khab gelmlt· 
tir. Edebi, tarihi, içtimai n 

felaell olan bu eeerler; kGltar 
dlrekıörlngance batan mekteb· 
ler kataphaael~rlne dağırılac.k 
ve talebelerin lıtlfıdeal temin 
olonacakhr. 

Kflrklft Hay· 
van Panayırı .. 

Cenevre'de beynelmilel ma· 

blyette kOrkla hayvan derileri 

borsıııını açmak ve ilk olarak 

Mııt ayında da ıçılmak Qıere 

ıcnede iki defa panayH kurmak 
gayeılle çalııaa bir heyeUeD 
ıebrlmlı Tarkoflıioe bu paaa· 
yırın nlsamname ...e tallmatna· 

mtoleri gelmlıtlr. 

iskan memurluğu 
Şehrimiz lıktn nİld4rlaıaıne 

ihtiyaç olduğu göralerek Gcrctle 

çalıştmlmık Clzere iki memur 

ılınacaklır. Do memurlara ıld 

kadro gelmlıdr. 

Genç Hukukçu 
Anupa'da tah· 

ılle giden genç· 

lerlmlıden bazı 

ları, haklkten 
iyi neticelerle ...e 

memlekete nal i 

olabilecek ft'kll· 
de dönmektedir· 
Jer. Sorboa hukuk :fakdltealnlJ 
bhlrmlı olan Mebmed Sıdık 
ta 1300 ırkadatı içinden iyi 

bir derece ile çıkmıı Te dGn 

Fllpo Grlmaal nparu ile lı· 
mlr'e dönmltllr. 

Kendlıl lımlr Amerikan 

kollejl muunlarında11d1r. Yeni 
glriıeceğl "taalfede de mani fa· 

lı:ıyetlnl dileriz. 

YAR 1 N 28 Şubat 1936 CUMA gtlnaaden itibaren yalnıı 5 gln 
için iki ıaheıer f Um ile 

TAYYARE ,SDnemaso 

1 -
Kurban bayramını kartılam•I• karar nrmiıtlr. 

SEVEN KADIN FRANSIZCA 

2hn :··AsKd.KADiiILf ·::~·:;:~ 
' MAGDA SCBNEIDER tarafından temıll edilen kahkahalı, ıırkıh aeflı bir komedi 

Bugan, ıon defa olarak bir G •• ı G •• ( 
haftadanberl eevgl ile ıey· uze u o er 

redllea gazel f Um 

SEANS SAATLERi: Bergiln ıs, ı7, ı9, 21.ıS Camar• 
teli 13 ıe ıs talebe eeaa11, Puar 13 te lll•• ..... 

Kasatura buluııdu: 

Bıyrakh'da Balklpınar'h 

ŞıbSD oğlu Şilkrll'oao kahve· 

haoeılade bir kıaatura gör4· 

lerek ahnmııtır. 

Çocuklar arasında : 
Arapyan çarıaıındı Batan 

kızı Emloe'nln kQçOlı: çocuğu 

ile Murad oğlu Haıeyln'in ço

co~u btrblrlle taı kugaıı yap 
mıılar ve 811ın adında bir ço· 

coğu yaralaııu~tardır. 

Bir vak'a 
Keçeciler caddeılnde Ram•· 

aa!J oğlu lbrabim, yolda duran 
Ali o~lo Riu'yı blçakla aebeb· 
ıla olır11k haf lf ıorette yara· 
lamıı Tfl eabıkalı Rıza adında 
blrlıl de Hk'a esoaıııada bıçak 

çektiğinden yakalaomı~ıır. 

Metresinin parahnnı çalmış: 
Kkhraı.oınlar'da 4 Onca ıo 

kaktı otnran Haaan kısı Senet 

metresi olarak yan ındı bulu o· 

duğo ILoltuktu Khım tuefın · 

dıo yirmi gtın evci Qç ılun 

llrasile baılbirllgiolo çalındığını 
sabıtaya ılkAyet etmlttlr. Ser· 
ut, 'fak'a ıırHında baıta lmlı. 
Tahkikata baılaamııtır. 
Kadın yıi~ünden kaıoga: 

GamrDk öoGode Ahmet oı 
lu Sefer ile Uabad.r oAla Şı· 

ban ara11ndı bir kadın yGıDn· 
den çıkan kugada birbirini 

dôğmftılerd!r. Kngacıları ayır· 

mık lstlyen Moıtafı oAlo Said 
de arada döğaleret hakaret gör 

daınnden hAdlee hakkında u 
bıııca tahkikata baılanmııur. ___ .......... - --
Oumlupınar'da çay 

OGn ~ece Dumlupınar ilk 
mektebinde bir toplanll yapıl · 
mıı. muhitin tanıamıı elmaları 
talebe ebeveyni baaır balon· 
muı H bir çay ılyafeıl Hrll 

mlıtlr. Bu meyaadı m«ıkleble 

allealn elhlrllk çalııroılar1 ko· 

nuıulmuıtur. 

Halkevinde "Akın,, 
Halkevl t-ımıll kolu, cumar· 

teal akıamı 11aat yirmide Akın 
piyesini gene temıll edecektir. 

Davetiye yoktur. Herkeı, ter· 

beıtçe glrebllecektlr. 

Takas komisyonu 
Talı:aı komlıyonu dan akpm 

Vali F11h Galeç'ln Baıkanh· 

ğıada Ticaret Odaıı ıaloauada 

toplanmıı. Takaı itleri hakkında 
kararlar almııtır. 

Odun kömllrft 
Bualırın bu yıl çok iyi ~it · 

meıl ıebeblle ıehrlml~de kô· 
mir urf ly•h gayet H olmuı · 

tur. Enelce eeaede 14 mllfOD 

kllo odaa klmflrl urledllen 

ıehrlmlzde bu yıl bGtDa aarl I· 

yat 2 nı.llyoa kiloya bulabll 

mlıtlr. 

Bununla beraber gerek hl· 
k6met dalrelulade H bu•uıl 
mfle1HHlerde balkın mıdea H 

laf klaalrl yakmuı da banda ...... . ..... 
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Atesin Hakimi 
' Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Napolyon'u askerlerinden 
{azla Mısırh yerU bılk,ı felltb · 
ları da alk11lnmıı idi. 

Kleopatrı, Sezar için yapılan 
bu alkıtlırm bir kısmını da 
kendi hesabına yopılmı~ gibi 
ıellkkl etti. 

Bu ıenllk bittikten sonra, 
Napolyon güzel Brllllot'o evine 
kadar kendisi götftrmao ve 
burada gece yuısından sonraya 

kadar kalmııtı . apolyon gittiği 

genç .kadın monflıkıyetlnl 

kendi kendlslnn teb. ik edl· 
yordu. 

Gazel Bellllot bundan sonra 
lake ve genlı bJr divanı olan 
odasına geçti. 

İki nef Is ve kıy netli Japon 
kandili mtılaylm bir 1Jekllde 
yanarken odayı en gftzel ~O · 

kalardan mGrekkeb bir buğu, 

eılri bir buğu yaymakta idi. 
Canan sultanı, oarklD sinirleri 
gevoeten havası içinde bir AV· 
rupılı odası olan ha muhitte 
bir-iki adım attı, biiyflk endam 
ıynaeının önftode durno, ken· 
diılal ttttklke başladı. Ba ince 
Ye fazla dt'kohe fakat çok IJık 

elbise içinde kendisini her 

umandan çok fazla Kftzel gör· 
dl, kondl gfizelliğlne, kendi 
kıdıolığını hayrandı. 

Fakat... Birden korkudan 
doğan bir çığlık .koyverdi. 

Aynıdan, :arkaaındı, cübbe · 
ılne earılmıe bir halde, elleri 
gôğsftnde çapr11t ve dimdik 
duran bir Arab görmftıtü . 

İmdad çağırmak için geri 

döadO, fıkıt nkıt bulamadı. 

Arıb, ftzerlne atılmış, gırtlağını 
urılmılJh. Yavaş bir ıeele: 

- Beni tanımadın hı ... 
Dedi. 

Gaıel Bellllot 
korku ile: 

hayret ve 

- Andre!.. Sen ... Andre 
Fare .. 

, 

Dedi. 

lan bir çocuk gibi, gGzel Bel· 
JHot baoıle lnklr hareketi 
yapll . 

Mnl!zim, kanaati earsılmaz 

bir hlklm turı il" sözQn" de · 
vam etti: 

- Kendini yeni Sl'zar'ın 

Kleopatra'11ı addettiğin mekto 
bon elimdedir. 

Dedi. 

- Merhamet! . Bıoa acı!.. 

- Seni bo eve onunla bir 
ilkte girerken gördOm. Bergftn 
borada seni ziynet etliğini de 
biliyorum. Yanında ne kadar 
kaldığıDI da istersen eöylerlm. 
Bu gecf", taraçadan ona gönder· 
dlğln puseyi de gördnın. 

- Rica ederim sos .. "'Yeter!. 
Bana ne kadar ıstırab verdiğini 

kabil değil tasanor edemez 
sin!. 

Genç mGIAzlm, korkunç bir 
oekllde gGldO. Gözyaoları, rica· 
lar, af tıleblerl ve mntad mı· 
zeretleri bekliyordu. Hılbold, 

gftı:el Bellllot sadece: 

- Rica ederim .. Sus!. Ye· 
ter.. Bana ne kadar ıstırıb 

verdiğini kabil dt'ğll taenvur 
edemezsin. 

Demlotl. 

Fare, bu hltab karşısında 

sükıioetlnl muhafaza edemedi; 
genç kadını, kolundan elddetle 
çekerek ayağa kalkmağa icbar 
etti. Gözlerini gözlerine dike 
rek: 

- Bunları eöyllyecek hakkı 
kendinde buloyoreoo, demek. 

Diye bağırdı. 

Genç kad1D gene inler ılbl: 
- Merhamet... Bını ae1! .. 

affet beni!.. 

Dedi. 

Genç mGlAzlm, kadının tut· 
makta olduğa boğazını daha 
fazle sıkarak bir faciaya mey· 
dan vermemek için ıerl bir 
hareket yaptı ve kadını dnırı 

doğra şiddetle itti. Ve keadl 
kendisine fstlkıahlı: 

- O kadar sevdiğim ~adın 

bu idi. 
Dedi. 

- Şonu Var -

Atina 
Alman Papası . .......... __ _ 
fürarengi: bir surette kuybo 
lan Gestaro gizli polis teşkil/i

tı tarafından idanı edildiği 

anlaşılıyor ! 

-..;;;,,: 

Atioa'dı bir 
Alman kllhıesl 

ve mektebi var 
dır. Bu killseolo 
bış papazı Kari 

Kin der~ao 'dır ; 
bo adam ayol 

zı.mıoda Atloa 

dakl Alman mek 
tebloln de öğ 

- retmeo lerln dto· 
Atına'daki dlr. 

Alman kifoesi HeoQz kırk 
dokuz yaı oda ve evli olan 
bu papaz, bundan bir mftd 
det enet Berllo'e gltruiş 

ve 2 Şubatta Atloa'da boluna 
cağını zevcealoe yazdı~ı halde, 
bdlA Atlna'ya dönmemlıstlr. 

Fakat ... Rıhlb Krl Kloder· . 
mın ayni nmaodı BerUn'de 
veya Almanyı'da da yoktur. 

Koe koca papaz, bir el çabuk· 
luğunı gelmlo, yok olmoı git· 
mlştlr. 

Atloı gazetelerine göre, bu 
rahlb, Bitler rejimine aleyhtar 
ve Bltler'cller aleyhtarlarlyle 
birlik hareket eden bir adam 
mış. Y ahud Alman gizil polis 
teeldlAtt demek olan Gestrpo'ca 
böyle telAkkl edilmekte lmiı. 

Yanın gazeteleri, rablb Kto. 
derman'ın artık arz üz~rlnde 

yaşayanlar zQmreslne dahil ol· 
madığı kanaatini göstermekte 
dlrler. 

Klndermın'ın zevcesine yaz 
dağı mf>ktoplar da eHsen bono 
göstermektedir. Çtınka, zevce 
sfne son gelen mekıoptı rahlb 
esrarlı bir ifade kollanmak· 
ta ve: 

»Bu mektubum sına yazdı· 

ğım sonunca olacaktır. 
Seni bir daha gör'!ceğlml de 

sanmıyorum. ,. Demiotir. 

Zevcesi, gazetecilerle temae · 
tın çekinmektedir. Ve Atinı 

gazeteleri, bo kadının kocaeıoın 
aldbetl hakkında fazlı mılumı· 

ta eahlb olduğuna kanidirler; 
fakat Gestep korkneu haeeblle 
bo kadının sükftt mecburiye· 
tinde kaldığını yazmaktadırlar. 

Yonan zabıtl!ı, rablb Ken· 

,. 1 

Ingiltere, Ambargodan Vazgeçerek Lt· 
manların Kapatılmasını Düşünüyor! 

~------~------~--~~.. . 
Italyan'lar, Zecri Tedbirlerden Doğacak MesuliyetıJJ 

lngiltere'ye Aid Olacağını Söyliyorlat·. 
eıoıekll' korkmımasını tavsiye 

aıı 

kac 

Roma, 26 (Radyo) - Bora 
slyaet mehaf ill, Eden'lo not 
kunda ima edildiği gibi zecri 
tedbirlerin arttırılması takdl · 
rinde 11ğır mes'ullyetler doğu 

racağa ve bo me&'nllyetln lo~ll · 

tere'ye yGkleoecf'ğl kanaatin 
dedirler. 

Mıdrfd 26 ( P..uyo ) - Is· 
panyol gazt~ elniolo Londra 
ve Parls'ten aldı klan ha beclf'ı e 

,;öre. Edrn'lo outku zrcıi ted 
birlere taraftar olanları tim it 

efalfğe diltürmil~lür. 

Londra, 26 (Radyo)- Avam 
kamarasında bir meb'us M. 
F.den'den Fransa'nın Roma'dı 

Babt'şlstan Ozerlne yaptığı hl · 
Hfın nazırı dikkate alınıp ılın· 

madı~ını sormuştnr. 

M· Eden cenbında : 1 !l:35 
seoesl 12 k4nunu sonlelode İn· 
glllz hariciye bakanlığı bn hu· 
sasta Fraoea'dan malumat al 
mııtır. Bu malumat llzerloe bu 
ltlldfın lkeıeadi olduğu görDl · 
mOo ne hükumet tarafından da 
tasvip· edilmlıtir. Demiştir. 

Berllo, 26 (Radyo) - Dlplo 
maıloe Korespondao11 gazetesi, 
M .Eden'tn son notkondan 

bahsederek İnglllz Dıo Bakan'ı· 
nın sulh hakkındaki temenni· 
lerinl çok garip bulmaktadır. 

lnglllz siyasetinin son kısımları, 
Eden'tn notkunon aynıdır. Boş 
talepler, tasayvurlardan lba 
rettir. 

Berllner Tagbelat, Flınden 'ln 
.. ! ................. .. 

darman'ın Yuoanlstıo'ıo her 
hangi bir limanına çıkmadığını 
resmen tespit etmiştir. Almanya 
hakumetl ise bu tagayyftb ile 
ılAkadar görftnmemektedfr. Yal · 

nız Berlio radyosu bir akşam 
şu haberi vermlıtb: 

»Berlln'e gelmto olan Atlna 

Alman kllleesl bıo rahibi Kin 
derman tagayyftb etmletlr. 11 

M. Eden 
ootkuodao bıııhseder~k " Fran· 
sa da emniyeti ittifaklarda arı 

maktadır » demektedir. 
Olğer Alman gazetelerl'de 

hep bo ftldrdedlrler. 
F ransa'om elyaeetf, aeular· 

danberl devam eden ittifak si · 
yreetldlr. Bu siyasetin esası da 
Almanya'dın kurtulmaktır. De 
mektedlrler. 

Alman gazeteleri, Franea'nın 

dlrler. l)t')~ 
Londra 26 (Radyo) - dl 

Berald gazetesinin yasd•~' 
l bil 

göre, Ioglltere hükurnet b"' 
günden itibaren petrol 1111 ıoifl 
go!U ile olmaktan vaıgeÇ 

61
,. 

Milletler cemiyetine dahil 
1 
-' 

letlerln llmanlar1Dın h• 1,. 
gemilerine karo• kapaulill.,. 
tetkike başlamıştır. 511, 

Londra, 26 (Radyo) - 'I• 
jı;dtO 

blyettar mahafll; M. olt" 
outk,ındı Kollektif elll 4' 

,,,ıo 
slya~ası ile Çenherleoıe • .. at 

.,tloıt" 
Şark'ı gözetmek IAzıoı " el' 
söylenmektedir. Fakat b•:.,. .. 

nebi memleketlerde bu bi'' 
le 

yanlış olarak Almanya 61~ 
tefsir edilmiştir. Halbuki b ,,. 

ki ,AlOJ bir şey yok.tur. Çiln 11" 
yı eekldenberl kollekdf elJIOıdr 

o Q 
siyıeetlnlo çenberleoıe tol " 
ğonda lerar etmektedir. ..,,. se 
tere ise bu fikirde de' 1~ 
Almanvıı'nın Kollektif Eoıo ~ 
siyasasını girmesini tellle 

/ tıl 
eylemektedir. ~ 

~~~~~-===================-~--
Italyan kaynaklarına göre 

•rı 

b 

H_aheşler Artık TembieıJ; .. 
de Zafer Bekliyemez)ef· 
Habeş'lerin Şimal Cephesine ııııd,J ~ 

Gönderdikleri De Y alaoınıŞ· ~ t· 
sonra, Temblen'de bol ,.fi Aemara 26 (Radyo) - Adle 

Ababa'dan Rlfl Molegeta, Rae 
Kasaa ve Rae lmru knvvetlerl · 
ol tak•lye için yeni k.unetler 
gönderlldlgi haberJerl yalandır. 

Her taraf ta keşif muharebe 
lerl vardır. Fakat son harptan 
sonra mfthf m bir harp ve mft 

eademe olmamııtır. Raa Mule· 
getanın son mağhiblyetlndrn 

Bıbeı kuvvetleri arta" 
0 
~ •k 

dGıüomemelldJr. Boal•~ .., 
yapacağı en nihayet 

blyeuir. ~ 
Elde edilen eeirlet :,:;,-

tan'ıo en gOzlde or 'il~ 
bozulduğunu blldirdle ıl , 
Birçok Raelar da oıalye~;;ı.s 
harb cepbelerlnl cer 

kaçmıl)lardır. b~ 

Evet, bu Arab kıyafetindeki 
adım, bizim yolda bıraktığımız 

ıenç milliılm, gflıel Bellilot'on 
kocası Andre Fare idi. Genç 
mCUiıtm, gazel karıeını mahod 
dhıoa doğru çekti ve yftzflne 
manalı bir dikkatle baktı. Ga. 
zel Hellllot bayılmı~tı. 

Ualkevlerimizin Bayramları Çok Tatlı Geçti Deeıılye'den gelen b~ J' 
gôre Necıol Gocaoı gl _,,1 
eyaletlerde do leyao ç•" ,ı fll 
dım korkm11ktadır. Nt~ı f' 
endişe Ue baeea alaylar• 

Aodre, karısını dlvao11 hı 

rahı, kend ' ııe gelmesini bek 

lı!:ıll. llellllot bir Çt'yr .. k ıınıtt 

kadar kendine gelemedi. Kt'n 
dine geldiği 'fllkıt kocııeını 

lt'ei!eOr ' 'e ı~tırabıan dunınu~ 

mf'!rıner bir hevk el bııliude , 
bulmu~tu. 

G~oç kadın hlcab ve korku 

dao kocasının yOzün" h11k~nıa 

dığı gibi bir EÖZ eoylemeğf' de 

cumret bulamıyorılu 
Nihayet, lıftklnı Vf" tııhkir 

edici bir halle, geoç mOlazlm 
karısına: 

- Sefil!. 
Dedi. Bu hltab çok mtıes 

ılr idi. 
Genç kadın, bıeını divanın 

yısllkları arısına eakhyara k 
hıçkıra hıçkıra ağlamaya baş 

lada. 
Fure -Sıkla olacağını Hdet· 

llğl için- hiçbir 1Jiddet gö!ler· 
me en, karmnıo kolundan, 
birçok Hmınlar hftrmet n 
eevgl ile tuttuğu gftzel ~olan· 

daa tona ve: 

- Bonıpart'ın 

dun hı! .. 
Dedi. 

melreıf ol· 

Akhisar, (Özel) - İlçemizde 
hılkevl açılma töreni çok par· 

lak olmoıtur. Putl genel sek
reteri Recep Pekerln söylevini 

dinlemek için birisi parti alı· 

oıoa, diğeri halke•I salonuna 

iki radyo konulmuı ve beledi 
yemlzce törenin devamı müd· 
detlnce ceryın verilmesi temin 
edllmlıtlr. Do suretle parti ge· 
nel sekreteri Recep Pekerln 
söylevi dfnleamlıtlr. Tam saat 
15,30 da açılıı törenine baılındı. 

Parti bandoeu tarafındın 

eğemeollk marıı çalındı •e ııy@ı 

ile dlaleadi. Jkaadua IOllU 

- il 

okul öğretlcllerl ve gt.nçllk tara· 

fından hep birlikte comboriyet 
andı söylenmletlr. Honu Dr. 
Ziya Ali GOlftm Balkevlerl 
hakkında bir söylev vermlı, 

halkevlnln yeni üyelerine mu 
vaffıklyetler dllemlıtfr. 

Dondan sonra Gazi okula 
öğretmeni Zerrin tarafından 

(Açılırken) ve yine gazi okalu 
öğretmeni Vahit tarafından 

( Altı ok ) eilrlul okunmuş ve 
ılkışlanmıetır. Talebeler de 
manzumeler okumuşlardır. BU 
hasea k.Qçftk İnci'nin okoduğo 

( Yeni yol ftetünde ) bir .,ilrl 

iMia alkatluauıur. Baaa mi· 

teıkip Parti bandosu ile birlikte 
Bılkevl marşı okunmuş, ilçe 
Parti Haekanı Bay Mehmed 
Sındırgı İltebay Cavit Kınay'a 
balknl .kordelbını açmak Ozere 
makas vermlış ve Cavit Kınay 

halkevl evlAtlarıoa faaliyetler 
ve mavaffaklyetler dlley.erek 
kordelAyı kesmiş vn ealona gl· 
rllmlştlr. Parti tarafıDdan fJeker 
ve slgıtalar ikram edllmlı,tlr. 

Gece P11rtl ve balkevl binaları 
baştan başı elektriklerle dona· 
tılmıo vo 1Jenllkler yapılmıştır. 

Ve Parti lıçe yöokurulu tara 

fıodan halknl baıkanlığıoa yö 

aeılm karal G7eelnden Ali Ke 

mal Ergun şeçllmletlr. 

Nazilli, (Boıusi) - Evimizin 
dönftm yılı töreni yüzleı·ce hal 

kın toploloğoyla kutlolanmıetır. 

Hılkevl yönkuruloncı hazır 

lanan program aynen saptanmış, 

evin başkanı, Orta okul muzlk 
öğretmeni ve okul öğrencileri 

tarafından konferanslar verilmiş, 

manzumeler okuıımuş ve halk· 
evi oı keatraslle Orta okul mın . 

dolln orkeetra_ı klı\slk ve Halk 
hnalarındao toplu birer konser 
verllmlotlr. 

Balk bu toplantıdan kıvançla 
ayrılmııtar. 

) nıoa toplamaktadır. !iti 
• Roma, 26 (Radyo) - -~ rı 

cephesinde maklaeli bir fl•jılf ı,. 
ve otokıtrlıır kuvvetli bfr fJI 

fO 11 
kH'aeıoa taarruz,eılJJlş 

1 
ıt ,,.. 

ile Sokur arae1Dda bıJO' 
ğıtmıştır. 1,,ııf'~ 

Veb Gestro'dıı çeltı ,,ıJ 
olmuştur. İlelyan ''!~~ 
Hehee menlleriol b ,e V' 
manda devam etmekle 
zararlar vermek.ıcdtrler· JU ~ 

Baı:ı tayyareler Nt~~el ~ 
yare karargahından b•' ... ,,
rek Sldamo'da bazı 

bombıl,.mışlardır. 
• 

Leh TalebeB1 

Cihan Harbe ;o4' 
doğru gidiyor fi"-~ el 

Vıreova, 26 (Rıdyo) .;, 

vereltell gençler,, ftıl~;,, 
1 ıb' lerlnln davetine c ~ 

han'ın harbe doğrO 
taedlk etmişlerdir. 1..,aı&f'. Lehistan talebeıl, 
Bıbeş-İtalyın tbdlAfl~ 
letmek istemekle 

111 

mektadlr. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n "''"'''·'''''''""""""""""''"""nı'"~"~"''mnı:~ 
Erkek Mualli·;· .. İViekte· N•,riya• ~;~ .. ~~ım ..!!.. Ziraat BanZiL SUL1'AN 

BDCLHAMüD kası ve Köylü ---..... ·---- 8aştarafı lci Sa)fada 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı Şehrimiz Ziraat 1'ankau Mü 

dürü Aşkf Naili, dGn Ankara'. 

dau dönmOatar. K.endlelnl gö 
ren ve Ankara toplıntm bak 

kında mılumıt lıtlyen bir too. 

barrlrimize, Aak'i Naili ıunlan 

ıöylemlıtlr: 

ımld. kıa1nı ıôrtınce çok 

nan oldo, fakat padlıahın 

Jlılzllğl Aalk&rdı. Bunun lçlo 

de fazla durmadı. Selim •A• 
J•nına alarak kendi ıarayı 

yoluna tuttu. 

llm ığı, uetaeı Yaver ığı ya 

DGmlıal etrafında iyice ma 
ıt •ermlı ve ıonundı her 

cık yeul bidlıcyl de bil

eği vadetmlıtl . 

Chnftmbıl aarayda yalnız 

letlfade edertk 
yanına 

q hıl, intikam 1 lkrlnden 

tGrltı v1tzgeçmlyen Zeyneb'ln 

611den kaçmıdı ve Selim 

•n avdetlnl dört gözle bek 

e~e bıalıdı. Fıkat Selim 

Yıldııdao ıncak geç vakit 
IDlltUl. 

V t:yneb htdlaeyl haber ver 
k lçlu eplce bir 11mıo fır 
kolladı. Nihayet ba fıreata 

ldu. Selim •ğa: 
Gene yıolıı olmalııınl 

Baylr, hAlıi H111n p•ı• 
Y•nıodıdır. 

- PeUll.. Sen gôr.etle. Çı 
••• Dana bildir. Çıkmaaıa, 

lelerlml bitirir, kendim 
etlerim .• 

Selim ağanın 11rıydı mutıd 
rl •• değildi. Nlbaytıt bo 
rl bitirdiği vakit, artık hrr· 
10 Y•tmak 11manı gclmlı idi. 
Berlı:eı yerli yerine çekildik· 

llODra, Selim •ğ• z,.yneb'ın 

'
01 "•rdı ve: 

- Bllı içeride mid(r? .• Diye 
do 

- Evet lalacıAım ..• 
lbadı ... 

8116 

- PeUll. , Sen git 

ı bu defi. artak 
rahata na 
elimden 

rtulamaz .. 

Zeyneb glttllı.ten ıonra Stllm 

, bir köıeye gizlendi; bek 
e~e baeladı. 

Bu bekleme çok uzan ,e 

ıshnph oldu. Saatlerce 
ide dl. 

Attık Omldlnl keıeceğl ıarada, 
•ın pıııom dılreııloln kapı· 

daıı bir gOrOltft geldiğini 
etti. 

l.ıpı yara ıçıldı; 811an pıaı 
P11111ı tokme~ını tutuyordu; 
•ndı bir kadın göranayor 

• Ve bu kadm HClenOmhal'in 
k .. ndlel idi. 

Paeı, lfOenQmisal'e Hrıldı, 
6

' 10ter. S"llm e~ıı. d,..rın bir 
ç koıclr.ıen 1'endl ini alamadı 
Huııan pa~a, 
-s '"kerim, elmasım .. Drdl, 
rın •k 

'anı ~,.ne ı;lecek@in, 
~lloıl' nı • ye ımrdn. 
Ho rıo ı ın al, yavaır:a, 

Yonı11ızdın biç ayrılmak 

----
Siyıaal Gazete 

8alıip •e Ba1711guı 
t.ı Uıydar Röıda OK.TEM 

"1u11ıı • 
neınyat •e )'UJ itleri 

llıfldOrt: Hamdi Nfiahet 
reban . ·--f eıı: 

C. lttıir ikinci Beyler eokağm 

1
• llaJ1t Partiıi binıa içinde 

el ~graf: lamir - ANADOLU 
e on: 2776 - Poıta kutuıu •os 

ABONE ŞERAITl: 
•Uıga 1200, Alta ayhlt 700, Oç 
b 

•yhgı 500 kuruıtur. 
• •ncı 

L IDenıleketler için eenellk 
•uvne Gereli 27 liradır. 
Beryerde S Kuruttar. 

G g -CÇnılı nGalıalar 25 karaıtar. 
4NADOtu MATBAASINDA 

BASIUII TIB 

htemem.. Faraat kollamalı: H · 

rorell var. yarın ak~ım gelmek 

için elden geleni yapac•ğım 

paaıcığım! Dtdl. 
HOsnOmleıl1 ihtiyatlı adım 

larla karaolak koridordan geçti, 

kaybol~o. 

Selim ağanın kendisini ı;l\t· 

dOğüoden biç haberi yoktu; 

Baean paıa da hiçbir eeyden 

şOphelenmedi, lrapmnı kapattı, 

rabıtına teklldl! 
• • • 

Selim ağa, bu nzlyetl gö· 

rüoce çok ruiltebeyyic oldu. Bu 
cftrmQ meebud karamnda fer

yadı basarak bOtQn saray hal 

kını ayağa kaldırmayı düaOndü. 

Fakat, bu f lklrden çabuk vaz 

geçti. Çünkil bu bir s1ray iti 

idi; sür'atle karar vcruıek doğru 

olamazdı. 

Selim ağa, bunmn için hiçbir 

ıee çıkılrmadı; herkes yerli yerine 

nrdıktan ıonr•, kendlııl de 

gizlendiği yerden çıktı; kendi 

od1&1n1 ğlttl. 

Kararı, vak'ayı erteııl giln 

Yaverağaya ıolatmık ve ona 

göre bir b11ttı hareket tanzim 

etmekti. 

- 16 -
l'averağmım inkisarı lıayali ... 

BOenilmlul ile Haean paa• · 
nın bo aşk macerı11, Feride 

ıultanm bukokuoa Hrih bir 

tecavftz idi. Selim ağa, baelt 

ve 11raraız bir adamdı. Eski 

terbiye lktlzaaından olarak ek· 
mek ylJlğl kı.punun haklarını 

çok mukaddes ~örGrdil . IJfitftn 

gece bu h•yanel hadisesini dil 
16nda, uyuyamadı. 

Bıı 11tırapta blraa da «ayrl 
faal gönlGnQn elemi •ardıl 

Sabah olduğu vakit, bir fır· 
sat dcıatırerek Zeyaeb'I buldu ve, 

- Dlin geceki meı'ele ıe 

nln dediğin gibi oldu. Fakat 

bu buıoıta hiçbir klmıeye biç 

birıey ıöylemlyecekılo. Ben bir 

defa Y avr.rağa ile görftıeceğlm. 
Ondan alacağım f lklre göre 

hareket ederiz, dedi. 

Zeyneb için bu ıekllden bat 
ka bir hareket tekil takibine 

lmkio yoktu. Eıae itibarile lıl 

yoluna glrml, demekti. Bo 

uğunuz BOıntımlHI, ne vakit 

!Ayık olduğu cezaya ç1rpıcaktı! 
• • • 

Selim ağa, fllayet mQblm fa · 

k11t huıuei hlr işi olduğundar• 

bahııederek Yıldıza Yavera~aoın 

yanına gltmf'k mfiııaadesJnl aldı . 

Yavt'raga, Sdlm 11~ayı görOn 
ce 1:10 nOml@al .. ırafında mOblm 
bir nıe&'• le cıldu~uou hemPD 

au ladı. 

- Ne \'U k.arde~lın? . o ... dı. 
MOhlm babnler, mOıbla 

hıb"rler ' 'ar. 
Çabuk ıöyl,.. .. Ne var?. 

( unu ı·ur) 
~~~~~---------

Meuemen'de 
Vali ve P arli 

Bankamız genel Dlrektôrlil 

ğQnün dnetl fizerlne .. Şabıt'ın 

onuncu gQnft Ankara'dı bolun 

mak ftzere buradan ayrılmıatım . 

Aukara'da köylalerlmlz lçln 

çok faldell konoımalarda bu· 

lunduk. Genel DlrektörlOğil· 

mOz, bir çok 1rkeda1lın top· 

layarak yapılaca~ yeni leler 

hakkında onlarla yakından ko 

nuşmaeı, clddf'n çok l11betll 

olmuıtur. 

Toplaohda birçok vllıiyetle 

rln ıube dlrl'ktörlerl ve bazı 

k•zalar ıandık memurları ha· 
zır bolundolar. Topla oh 

1 çln tabslıı edilen bir aalonda 

kongre halinde genel dlrektö 

rOmOzOn baakaolığı ahında 

toplandık. Bu toplantıda, geoel 

dlrektörlak erklnı, ziraat "" 
f loıns mOaulrlerimiz de hazır 

buloomoılardı. Roznamemlzln 

en r.ıaelı maddeleri ıunlardı: 

1 - Mevcud kaynaklıra· 

mıza göre alınması IAzım gelen 

tedbirler, 

2 - KöylOlere yapılıcık 

kredi ıekll1 
3 - Zirai lkrazatımıza yeni 

sistemler llhe etmek, 

4 - Mahsul karaıhğı lkra· 

zat alanında d,..ğlolklllı.ler 

yapmak, 

5 - Zlraattın borçlu olan 

lara icabında aynca lkrazat 

yapmak. 
Şubatla onuncu gGaa bııh 

yan çalıımalarımız, yirmi bir 

ıobat ıkıımmı kadar etırmGı· 
lOr. Muhtelif komlıyonlardı 

çalıııldıktan ııonra heyeti umu· 

mlye halinde de toplanıldı ve 

çok verimli mlinakaıalar oldu. 

Mcıteaelell kefıletlerle lkrazat 

ev ipotekli lkraHt için bugClnkQ 

duruma göre talimatnameler 

hızırlındı ve mıhıtllden mıh· 
ıale vadeli lıtlhsal • mıuıfları 
karşılığı için yapmıktı olduğa 

moz lk:raaat için de ayrı "1" 
tallmatnameler kaleme alandı 

ve b6Uln bunlar, Genel Direk· 

törlOkce tedklk edildikten ıonra 
tatblk edilmek kere verildi. 

Fındık, pamuk, tGUln, azam, 

iaıclr, zeytin, hububat 'te afyon 

gibi belll ba~lı ihracat mahıol. 

lt>rlmlze dair bazarlanan lkrazat 

el .. tewlnl, çok e1111h oldu. Zira 

hu sist,.mler, senelerce bu rnab· 

ıullrrin vaziyetini bilen ve lh · 
tleae peyda eden değerli arka. 

d11şların uzun tecrObelerl neti 
Cct'lnde teııpit edildi. 

Bankarnız, mOatahııllerl lı.o 

rnmok için çok etıaııh tedbirler 
aldı. 

Dlyehlllrlm ki. köylt\ hiçbir 

devirde bnglln olduğu kadar 
dtı~ilnölmemlath. 

Başkanıo'ın tedkikleri 
Bogüne kadar tatbik ettl~I 

mlz bütün uıollt:r, modr.rnlıe 

edllmlttlr. Müııtıbıılllere, lbtl· 
yaçlara anındı Hamı kolaylık · 

Vali Fazlı Gnlcç n Parti 

l&yookurul Baalraoı Yoıgad 
Saylavı A vnl Doğan evvelki 

akşam M .. n~men'e giderek ıey · 

Jlp zararlarını yerinde tedldk 

etmlaler ve Parti mentıublarlle 

~öraar.rek ıynl gece ıehrlmlae 

dônmaılerdlr. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Ba ekıam Kemer.hında lll· 

ili, GOzelyah'da Gaaelyah, Tıl· 

klllk'te Faik _Efrtıfpııı'dı Et 

rel~f8 eeuaelerl açıktır. 

lar ve Hami miktardı yardım 
lar yıpılıcaktır. Bunun için 

çok Renlı ve etraflı eııaelar ko 
nnldu. 

Köy ılclllerl lbdae edllmlı, 
her mıntıka dahilindeki müı 
tabatllerle ayrı ayn ve her11· 

man meşgul olabilmek lmklo· 

ları ve aekllleri temin edil 
mittir. 

Bankamııın, 48 Hnellk bir 
hayatı Tardır. Bu 1nQe11e1e, 

bindeki Hadise. 
Geoeolerdo bot bir saıoınırq, 

dı lamlr kıs kollojlnln ç•kar · 

dıl• ••Jlk Adım,, mecmo1910• 

k111111rmak fır11tını buldum. 

Beni baaao t1GldQreo, b•ı•n 
daeandOreo f lklrlere 111pl•n 111•k, 
bu mecmuanın umumi nııf, 
lan hakkında bir lld ıöı ıQy , 

lemeğe mecbur etti. 

- Başı birinci sahi/ede 
kararı veıtleblllrmlı. Bıbamın 

iki gözCl kördtır. 
Fakir bir aileye menıobum, 

Gtrldllylm. Mecburen mektebe 

gidemediğim gtınlr.rln aayııı 

55 1 bulmoı. Fakat beınlm asıl 

mektepten kovulmımın ıebebl 

bu değildir. Bir gGn benim 

ftzerlmde bir bıçak biraa da 

eıırar buldular. Eerarın Ozerlm 

de oaıııl bulunduğunu bllml 

yorum. MtıdQr muavini Reşid 

beni çatırarak: 
- Seni mr.ktepıen kovma· 

dan taedlko•meyl verelim de 

git. 
Dedi ve b nı mektebe ~it · 

memtkll~lml tembih eni ve 

ondan ııoora mektebe gitme 
meğe bıaladım. Aldıkları bıçak 

hahama aitti. Onun için her 

halde bıçığı almak lııtlyordum . 

Bir defa gidip letedlm, ver 

medller. 
- Babın, yıbud annen gel 

ııln, alam. 
Dedllc:r Vak'a gQnü yanımı 

aknbamdın Cavid'l alarak mek· 

tebe gltmeğe ve bıçağı ona 'er 
melerlol rica etmr.ğe karar nr· 
dlm. Saat 8,30 da evden çıktık. 

Mektebin kar1111ndakl Hacı'nın 
kebapçı dakUnında oturob mek 

tebln ıçılmaeını ~eklemeğe baı 

lıdık. 
Deha doğruıo tılebenln dene 

girmesini beklly.udum. 
Ondan eon:a gidip bıça~ı 

alı:rabamdıo Cnld'e vermele 

rlol lıtlyecektlm. O aırıda mek· 

tepteu kovulmuı olan Receb 

ve Ahmet adandı iki talebe 

daha kebabçı dakUnıoa gel · 
diler. Onlar da gldlb o gGo 

taııdlkoamelGrlnl alacaklardı. 

Sa1t 8,50 de mektepte der1lere 

baılanır. Tam dokuıdı ırka 
uılarımlı beli mektebe gittik, 

bekleme odaeını girdik n ora 

da oturup beklemeğe bıılıdık. 
O ııradı 6çClnc6 eıoıf mCl 

mel!lll Haean adındaki talebe 

yanımıza geldi n o da bekle· 

mege baaladı, galiba madar 
rooıvlnlnln yaoına girecekti. lçl· 

mlıden Receb; blkarık mCl· 

dOr muavini Reold ve muıl · 

llm Emin in bulundukları oda 

ya girdi •e girerken kapıyı 

ıçık baraktı. Ben de ilerleye 

rt:k kapının dııındı durdum, 
_jçerl girmek için Receb'ln çık 

mB!ıDI beklemeğe ba~ladım. 
Emlrı! bhlncl mOdOr m.-avlnl, 

R"old ikinci mOdOr muavlnldlr. 

Reeld; arbdıı:•m Rtr.ı b'r.: 
T eye gr.ldln? Dedi. Re 

ceb de: 

- Benim ıaadlkoamr.ml •e 

rrcekmlşılnlz, onu almağa gel 

dim. C..vabıoda bulundu, tam 
o sırada aralık kapıdan beni 

gör mftı olan Retld: 
-Gel! Diye bağırdı Tf": Sen 

burada ne arıy . raun? Dedi. 
Ben dr.: 

- Bab•m kördOr, akrabam· 
dan Cnld'I getirdim, babamın 

bıça~ını ona verin de keddlıloe 
götareylm. 

Dedim. Reıld: 
- Bıçak brakoldı. Dedi, -mfillabıılle faydalı olıbllmek 

lçln hiçbir fedıUrhğı eılr· 

gememektedlr. Ellmfzdea ge· 
len her kolaylığı yapmaktan 

biran bile geri kılmıyoruı. 

Genel dlrektörlüğClmGz , 

bu prenılp dıbillndekl yardım 
lırı dıha laabetll yıpabllmemlı 
için llıımgelen bltO.n tedbir· 

lerl almııtır. 

fakat ıım o ıında blrl~cl mCl· 

dür manini Emin: 
- Bıçık borıda .. Fakat onu 

babana, yıbod annene verece· 

ğlz. Onlardan birinin gelmeal 

)Azım. Diye llhe etti. Ba ııradı 
muallim Reald kızdı, Gzerlme 
bficom etti, Emin de ıııçlırımı 

tottu, bademe Abdurrahman 

yetletl, ayeklarımdın yakaladı 
ve açClncD eınıf mClme11lll Ha· 

ıao da yetlıerek hademeye yar· 

dıma başladı, beni yere attılar. 

Ezeceklerdi, babamın bıçalını 

aldıkt•n sonra evde bulunan 

ekmek bıçığını yanımdı tııı· 

m11ga başlamıetım. 8iltiln arka· 

daelarımda gördüğümden ben de 

bıcık ıaııyordum . Hatt4 bıçağı; 

paltomun iç ccblode tııırdım. 

Bana bacam edenlerin elle 

rlndeo kurtolmık lçio yegloe 

çare olarak bıçağımı çekmek 

aklımı geldi ve çekerek eavur 

mağı baılıdım. Onları dağıtmak 
lııtlyordum. MCldilr muavini Re 

ıld; bıçığın demirinden yıka 
ladı, eli kesildi, o ıırıda yere 

dilıtü, ben de Gzerlne dtııtüm. 
Elimdeki bıçak paltoııonu de'e 

rek göğııClne eaplandı, fakat çok 
glrmemeal için acelfl geri çek· 
dm, ba hareketim yaıüoden 

yanımda duran •e ayaklarım 
dan tutan bademe Abdurrab 

man kolondan y1ralındı. Sonra 

Baean elimden bıçağı ıldı .e 

beni dôveret karakola göttlr· 

dftler. 
Tahklbtı gôre Kbım; bıça 

ğın keodlıine veya akrıbaeı 

Cavid'e verilmeyerek herhalde 

ana ve bab11ına nrlleceğlol 

kendlıılne ıöyleyen birinci mO· 
dar manini Emln'ln ıöılerln · 
den ıonra Ani bir hareketle 

bıçagını çekerek Reıld'ln Gse· 

rlne hClcom etmlı, Retld ıo· 
ğokkanlalrkla bıçağı demirinden 

yıkalamıı, fakat keııkln olan 

bıçık kemiğine kadar dayın· 

mııtır. Gene tıhklkate gôre 

Klıım; bu bıçıtı çaroıdın 11· 

tın almııtır, ekmek bıçe~ı de · 

ğlldlr. 

Ve bidlee eıın11ında ayol 

odada buluaao Receb bir ke · 
nardan •ık'ayı aeyretmekle lk· 

tlfa etmlı. Kllım'ı yardımdı 
bolunmımııtar. Bekleme odı· 
ıındı bulunan Ahmed n Ca· 
•id lıe g"ae o 11radı kapı 
önilne kadar çıkarak uaaktan 
ııeylrcl vaziyetinde beklemlt· 

lerdlr. 
Gl'ne tahklketa ~öre Cnld, 

Vak'aDID faili Kbım'ın akra 

bası. falan değildir. Bu b4di 

rde kendlslue yardım etmesi 

için yanına ılıotnııtır. Recep 

ve Abmed'de deumıızlık v1: 

saire y6ıftnden mektepten tard 

••İlk Adım,, lımlr kıı kol . 

ı .. jtnln kendi kucağında •otıA' 
ilk çığırH muvaffak olma• 

bir eıer eayılablllr. Çdoka lQ· 
glllzce okuyan genQ kıılaran 
matılealarını geniıletmek tçln 

br.lkl böyle bir mr.cmuaya 

lbtlyaçları vardı . 1''11kat bu 

için mecmuıy• TClrkoe bir 

lılm koydular ve lçr.rhlmı 
Fnnsızca yazılar yazdılar? Her 

halde NllMer Akker Franıııca 

yazdığı yuwoı lnglllıce de 

yazabilirdi. 
Ben bo mecmuanın yalnız 

kız kollejl lçerlalode dığıııla · 
ca~ıoı zannetmlıtlm. Halbuki 

ne kadar yanılmrıım. l..lıelere 

kıdar gel~n bu eıer, ·muhale · 
kik olarak· bir akeGlamel oyan· 

dırdı. Ne olar; Ttırk yurdunun 

gazel bir köoeılnden çıkan bu 
duygular lııml gibi içi de Tarkçe 

yazılsaydı, denildi. Do inkar 
edilmez bir baklklttı . TOrklye· 

de aııll genç Tilrk kızları ıara· 

tından çıkarılan bir mecmuada 

niçin Franııızca •e ln8111ıce 
gibi yazılar bulunuyordu? 

Sablf eler yavsı yavaı gör.il 
man öoGnde reııml geçltlerlol 

tamımhyorlar. Nlhayf't FerZ1n 

Kocıgöı'iln yazısı ar.erinde 

duruy11rum. Gilzel bir blUye 

yazmak· gayesHe kalemi eline 

ılmıo olan bu genç kı1, ne 

yaıık ki birçok k ellmelerl ay· 

nen tekrar etmla ve bir mftm· 

taziyet •erememlatlr. Sonra an· 
lamıdıAım bir cephe de yas•nro 
ıablbeıılni melAokollk göıter· 

mf'ıldlr. Mektrp ııaralar• baya· 
tın ea gazel çegları oldogu 

halde böyle bir hareket Ame· 

rlkan kıı kollejlnln hangi on· 

ıurları tarafından ııılanmııtır. 

Nihayet 0İlk Adım., talebe 

ler arı11nd• ma1lnln örteceği 
hrınhklar içinden kendini 

gösterebilecek bir e1erdir. Ot•· 
da bu hayatın 11mlml .e 11· 

cak cepheleri blr11 b11lt ol· 
mıkla beraber· çok gaıel gôı· 
terllmlıtlr. Arzum ba "ilk 
Adım,, m "İkinci Adım" ıoı 
yapm111 •e bayatın her ıafha· 
ııada oldo~u gibi biraz dıbı 
tecrObeler içinde çırpındıktan 

ııonra olgun bir ıekllde çık· 

ma!ıdır. 
Erol 'frkin 

Havana' da Seçim 

t"dllml~lerdir. 8unlımo; vıl'ı 

1 
E;ÜDünden bir ~ÖD evel kebapçı 1 Borsada 
bacının dftkkAoında toplındık 
lan ve bu mee'eleyl g6rGıtClk· ____________ _. 

Havaoa 26 (Radyo) - Yı·nl 
Cumhur rel-i M. Gomrz, 51 :;, 
fijO r~ylr. lotlba'l edllmleılr. 

lerl de iddia ediliyor. Adliye 
tahkikatı bu mahlm noktayı 

0apbetia teıblt edecektir. 
Maznunların mGıtıntlkllkte 

lıtlcvabı bir bocuk aaat ıtlrmClı 
•e ondan ıonra K.bım ınkU 
edilerek diğer ClçG ıerbeat bı· 
rakılmıahr. Tabklkaıa ClçftncCl 

mtıııaoıikllkçe dnam oluna· 

cıktır. 

Akhisar belediyesinde 
Akblıar (öıel) - Beledlyr. · 

mlz encClmenl 936 aeoeııl bClt· 

ceıılnl bazarlamıkla meıgaldur . 
81lb1111 taıdlkt'l bulanan yeni 

ıehlr projeelnln t•tblkatı içi• 

111Gblm tıbalut ayırmaktadır. 

Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 

9' M. j. Taran. 10 75 
66 Alyoıl bira. 10 50 
18 Ş. Bencoyo 1 O 50 

9 T. Debbıt 11 75 

187 Buır;GnkO aatıı 

49,201 DcınkCl yekun 

49,388 Umum " 

Zahire satı~ları: 

Ç. Clnııi 

139 Buğlıy 
150 Arpı 

4.1 Bakla 

20 Suaam 
200 P. çekirdek 

95 8. pamuk 

K. S. 
7 
3 75 

' 25 
16 50 
2 75 

84 

K.. s. 
13 
14 
11 75 
12 bO 

K. S. 
7 25 
3 75 
4 25 

16 50 
2 75 

s' 
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Anadolu'nun Anketi 
-

1936 · 37 lzmir Şampiyonluğunu 
Hangi Takım Kazanacaktır? 

-7-
VllAyet encftmenl baekltlbl 

f Allay kul6b6uden -Mı~.;
ları eöyUlyor: 

Fırsat bolmuşken evveJA 
,ono söylemek Jiıım ki, İzmir 

sporu (lecmie senelere nazaran 
çok zayfftl.r. Bugiln şampiyon 

çıkacak berbao2I bir takımda 

lzml r'ln arz o ettiği kadret ve 
kuvvet yoktur. Gön6l lsterdt ki, 
fzmlr şampiyonu çıkacağını 
lddl a edeceğimiz takımlarda 

aranması ve mevcudiyeti iste 
neu biltiln meziyetler bulun. 
sun: Ben spora bllhaesa fut · 
bola cidden çok seven bir 
sporcuyum. Her hafta monta · 
zaman sahaya devam ederim. 
Futbolda aradığım birçok va· 
ııf lan ~öremedlğlmdeo geoe 
her hıf ta teess6rle dönerim. 

Şu hakikati söyledikten eoo· 
ra bugQn bldncl plinda gö 
rünen takımların vazlyellerlni 

tncellyecek oluraak: daha ziyade 
~erek mfidafaa ve gerekse mu 
hacim itibarile göze çarpan 
Alray takım1Dı şamplyoLloğa 

yakın görllyorom. Bu takım 
bize dl~erlerlne nazaran daha 
kuvvetli olmakla beraber tek· 

nlk: tılbarlle de faik olduğunu 
gösteriyor. 

lzmlr'de enerjleile tamomıe 
ve takdir edilmiş olan Ahı· 
nordo takımıoı da atmamak 

IAzımdır. Yalnız bu takımlD 

son zamanlarda birkaç kuvvetli 

elemanından mahrum kalma!lt, 
belki eamplyonluktan uzaklae · 

masına eebeb olabilir. Kanaa· 
tlndeylm. Ba takımlardan son ~ 

ra lzmlrspor gecen seneki va · 
zleytlne nazaran bn sene daha 
kuvvetli ve çahıbn görOnftyor. 
Borada asıl K. S. K. takımı 

nazırı dikkatl calip vaziyette· 

dlr. ÇOnkü bugün elinde 3 
pano gibi bftyiik bir avantaj 
bulundurmaktadır. Bu takım 

her ne kadar kuvvetli bir 
manzara göstermiyorBB da ener· 
jlaf ve atıklığı itibarile ihmal 
edilecek bir kuvvet değil · 

dlr. EIJnde mevcut avantajı 

birinci devr~de bazı takımların 

dftttiiklerl hata yflzOnden temin 
etmlo olmBBma göre hu devre 
de ayni durumu muhafaza ede· 
mlyeceğlnl sanıyorum. ÇOnkli 
bu talı:ımm lor hattı verJmll 
değildir. Netice itibarile bo· 
gftnkO takımların içinde gerek 

ahenk ve gerek kuvvet ltlba 

rtle 1936 :37 İzmir şı mplyon· 

Mi tat 

loğunu Altay'ın kazınacağını 

tahmin odlyorum. 
• 

İımlr'ln 
• • 

ta· 
nınmıı:ı ~por

coln"ından at 
letfzm kumlu 

ba,kanı Bilse 

yln fildrl•rlnl 

~öyle anlatı · 

yor: 
İzmir' de 

futbol deniz 
gl bldlr, inan 

mak olmaz Bugün herhangi 
bir tıkım kendini tyl göeterJr 
yarın kendisinden Qç dört ıınıf 
aşı~ı hır takım karşısında sen· 
deler, kalır. 

Neteklm Ahıy'ı yenen lz 

mlrapor, Altmordu'ya mığhib 

oldu. lzmlrepor'• gallb gelen 
bu takım ise Demlrspor kare•· 
sındı zor tutunabildi. ' Tekmil 

birinci devreyi ve ikinci dev· 
renin iki haf talık oyunlarını 

gözden geçirecek olursak takım. 

ların oyunlarının birbirini tut· 
mıdığı göze çarpar. Bıl böyle 
iken hangi takımın ıamplyon 

olacağın1 kestirmek her ne ka · 
dar tahmin kunetl ise de biraz 

da mOoecclmlfğe kaçar. Maa· 

mlf lh benim kanaatim, her 
zaman takımının kuvvetli ol · 
ması itibarile ve bazı eleman· 
larını tekrar toplıyablleceğl 

mftlAbazaelle blrfocl derecede 

Altay, ktıa gerek enerjik oyu· 
nu ve gerekse eeyabate çıkmış 
oyoncularınm avdet etmeslle 
ikinci derecede Altınordu'nun 

~amplyooluğu mevzuubahis ola 
blllr. Yani netice 1936-1937 
lzmlr şampiyonu Altay'm ol · 
ması fcıb eder. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-12-
gitsek. olmu nu? Dedi. 

- Atlar çok yorgundur; 
hem de çok vakit lazım gele· 
cek. Katyacığım. 

- Daha lylya .. Yayan olarak 
gidelim. Mıutom hem bliyOk: 
hem de beni çok sıcak tuıuyor! 
Kftrklft botları giydim; kar 
~berinde yftrOmek. benim o ka 

dar boşama gl:Jcr ki. .. 
- lnıkAn yok, Katyı .. Smo 

lln'de beni çıy ziyafetine bek· 
llyorlırl 

- Çok yılvarmm Bir de 

lıcık beraber geımeğe çıktık; 

istediğimi yıpmanızı rica ede· 
rim .. 

- Fakat, Katyacığım, benim 
kftçük şeytanım.. Smolln'de 
kızlar, müdire ne diyecekler, 
sonra? .. 

- Rusya'nın Çarı mısınız, 

yoksa değil misiniz?. lradeıine 
sahih bir adam mısınız, yoksa 
değil mi?. 

Alekeandr gene gOlmeğe baş · 

ladı . Katya'nın hızı gayrikabili 
mukavemet halleri V1rdı. Çer: 

Dl Ve Eski Başbakan öldürüldüler. 
- Başıarafı 1 inci ıalıifede -
Tokvo'da örll idare llAo olun· 

muıtor. Japonya dıı lolerl ha 
kanının Slngapordak:.l Japon 
konsolosuna çektiği bir telg. 

rafa göre askerler baokanının 
evini polis ve emniyet idare· 
ltrlnl ve f ç itleri b"bakının 

evini legal etmletlr. 

Dıe leleri bakanı bu tel· 
grafında kendisinin rahatsız 

edllmcdlğfni bildirmekte ve n · 
zlyetln Hoıldığı kadar ciddi 
olmadığını llbe etmektedir. 

Londra, 26 (A .A.)- Roytertn 
Hıokinden bildirdiğine göre 
Japonya'dakl askeri isyan Çln'de 
boyak hcıyecan uyandırmış,ır. 

Bo leyan borada Japon ordu· 
ııunun Çine ve Sovyetlere karıı 

yapacağı yeni hareketlerin bir 
batlangıcı gibi telAkkl olun 
maktadır. 

Lonra, 26 (A.A.)- Royterln 
Şıngbay'dan aldığı haberlere 

göre Japonya'd.akl isyan Tok: 
yo'da bulanan birinci fırka'nın 
üçüocQ alAyına memop üç blo 
aeker tarıtfından yapılmıştır. 

Aılerler şafakla beraber boku 
met earayını, İçişleri bakanlı · 

~rnı, Baışbıkınla İçişleri baka 
nının evlerini ve Tokyo polis 
dalreelni ele ~eçlrmlşlerdlr. 

Baebakan Amiral Oka'da ile 
lcleleri Bakam Gato'noo ne 
oldukları belli değildir. Sanıl· 

dığına göre bunlar ya katledll 
mleler ve yahut ta mabbue bu 
lonmakıaılır. İsyanı yapan bl · 
rlncl fırka bundan pekaz evel 
Mancurl'ye hareket etmek Qzere 
emir almış ve tam teçhizatlı 

bir halde bulanmakta ldl. 

Tokyo, 26 (Radyo)- Jıpon 
Sa Bakanlığı resmen bildiriyor: 
Bu sabah saat heıte bazı genç 

zabhlerln kumandası altındaki 

askerler Baıbakan Okıdo'non 

evini basmıılar n kendisini 
öldGrmftılerdlr. TOze Bakanı 

Amiral Bay den 'f n de evi ha· 
basılmış, kendisi clldftrftlmftetftr. 
Sftel talim terbiye Bııkanı kı· 

yıbdır. Ôldftr61dftğd sanılmak 
tadır. Erkanıharblye Reisi Ma 

rcııl Kojençlo ve Finans Ba 
kanı ağır yaralıd1r. Eekl Baı· 

vekil Amiral Kont Sattl ölda 

rOlmftetdr. 
Genç zabitler; bazı eski za· 

bltlerf, memurları ve parti 

mensoblarını Old6rmek lele· 
Deni& bakanhğımn tebliği : 

Baş göıteren isyan hUlsesl 
tlzerlne birinci f llo Tokyo'ya, 
ikinci l llo da Ozana'ya here · 
ket etmiştir. Karaya bahriye 
sllAb endazları çıkarılmııtır. 

Londra, 26 (Radyo) - Jı 

- Haydi FlnlAndlya körfe· 
zlne kadar gidelim. Fakat bu· 
raya seni cezb ve celbeden se · 

beb nedir?. 
Diye sordu. 
- Uerıeyden evel ılzlnle 

baı baıa yalnız kalmak .. Sonra, 
ılzln sözlerinizi dl nlemek bını 
çok saadet ve zevk vermekte 
dlr. Halbuki Smollo'de yalnız 
mOdlrenlo: 0 Evet hışmctmaab .. ,, 
11Nasıl irade buyoralorea haı · 

metmaab!.,, Deylb durmasına 

tahamm6l IAzım!.. 
Kıtya, bu eôzlerl söylerken 

mildlrenio scshıi o kadar gfizel 
tıklld edl yordu ki, imparator 
yeniden kahkahalarla gftlm<'ge 
baeladı. Ve: 

Haydi, gidelim! Dedi. 
Baheı gl'!oe sen kazandın . Ya· ı 
vtrlerden birisini Smolnl'ye 

göndereceğim, ancak bcıte '1G 

~~~~~~----.-.~·--.--.--,_.~~~~~-
pon ya' oı n Londra bfty6k elçisi 

Royter ajaneı ayıarına ıo he· 
yanalla bulunmoıtor : 

- Tokyo'da vokua gelen 
hAdlseler, J.ponya'oın dıe &lya· 
11sına hiçbir d<'ğlşlklik yapa· 
mız. Çünkd amiral Blrota dıı 
bakanlığı mevkllnl muhafaza 
edecektir. Ôldftr61en bışbMkan 
Okado'non yerine, eski kabl· 
nede iç bakanlığı vazifesini 

deruhte eden Gotı başbakan 

olacaktır. Keyfiyet kat'i.olarak 
llh edllmlıtlr. 
Berlin elçisi diyor ki: 

Berlln 26 (Radyo) - jepon· 
ya'nın Berlln büyük: elçisi şu 
beyanatta bulunmuıtor: 

u - Sokun ve nizam az za 

manda iade edilecektir. Ordo, 
sftel bir hilktlmet darbesi ha 
zırlamamııtır. Hlr zabitin mdn· 
ft rld hareket ettiği Z1nnedll· 
mcktedlr . ., 
1'okyo'da vaziyet: 

Loodra 26 (Radyo) - japon 
elçisi son defa olarak verdiği 

beyanatında, Tokzo'nuo poliB 
kontrolu alıında bulondogonu 
ve bökumetin vaziyete hiklm 
olduğunu btldlrmlşıir. Uzan'>v 
Tokyo bors11ları kapalıdır. Tok· 
yo'dan verilen babnler l'aosöre 
tAbf tatolmaktaılır. 

Nankln, 26 (Radyo) - Roy· 
ter avtarmdan: 

Tokyo'dan gelen hab,.rler. 
bOtilo Çfo'de endl@e uyandır· 

mııtır. Çtn mehdili, İe}aoın 
saiki olarak, japon devlet adam 

larınan elmdlye kadar Rusya 
ve Çtn'de aske&i harcUta geç· 
memeleri ve Sovyetlerin dört 
sene evvel unk şarkta dorum· 
tarı tyUcemedeu evvel taarruza 
geçmekten imtina etmelerini 
gclsterfyorlar. 

Ayni mehaf ll, jıpooya'nın, 

Çln'de, Mongoltstan'da ve hatt4 
Sıblrya'da derhal harekete ge · 

çeceğl ve GnGmftıdekl Ukba· 
hardı muhakkak. bir harbin 

baegöıtereceğl kanaatindedir. 

Nankln 26 (Radyo) - Tok· 
yo'dakl 11yın, bahriye bakanı

nın deniz ve kara ordusunun 
fnlalaetmlmasına muhalefet 
etmesinden ileri ıelmletlr. İs · 
yanı mGteakf b Japonya'nın 

Rosya'ya karıı eeasll harekete 
geçmesinden korkulmaktadır. 

Tokyo 26 (Radro) - Scı 
bık.anı ve saray nazırı tle bir 
kaç mareşal emniyet altında 

bulunmıktadrrlar. Asll~r bunla 
ra hiçbir eey yapmamıılardır. 

Başbakan ve dt~er bakanları 

katledenlerin baoında Mldeslta 

partlelne mensub yOzbışı Dona· 
ko bulunmaktadır. 

nec<'ğlmlzl bildirsin! .. 
İmparatorun emrlle körfeze 

doğru ve yalnız olarak ilerle· 
diler; maiyet zabhlerl ve zabı 
ta111 da uzaktan geliyorlardı! 

Çar, kftçftk kıza kolunu ve 

rebllmek için biraz eğilmek 

mecboriyetlnd~ kalmıştı. 

- Katyı.. Smolnl ııenln na· 
ııl boşuna gidiyor, bilmiyorum?. 
Tleplovka'dakl haıa11 hayahn· 
dan ıonra bu mekteb bayata 
ıaoı herh"!ldt1 gilç ve ağır gel· 
miştlr. 

- Sanıldığı kadar •fena bir 
bayat değllJ. Fakat Fransızca 

öğretmenini btc; sevmiyorum. 
Tuhaf bir kadın. L~h'll olduğu 

tein Radn'lo şiirlerini çok ga 
rlb bir şive ile okumaktadır. 

Sonra... Fransızca dersi olunca, 
benim ıevglll "Kilçftk kadın., ım 

tle bunu mukayeseden krndlml 

Aıller, Mançurl'ye hareket 
emrini aldıldarı için kendilerine 
kuroonlar dağıtJlmıe ve seferber 
enllmle bir halde bulunuyor· 
tardı. Iıyan harekeli ilk defa 
gftrftltftsilz olmuş, bll4bare kır· 

gaealık baı göstermiş ve bir çok 
yerlerden yanglnlar çıkmışhr. 

Asi zabitler, bn hareketleri· 
nln imparatorluğa karşı olma 
dığım, bllikie İmparatorluğa 
yardım ettiklerini eöylemieler· 
dlr. 

İngiliz tabasınır biç bir şey 
olmamışllr. 

Parla, ~6 (Radyo) - Japon· 
ya iç leleri bakanlığuH M. 
Gota deruhte etmiştir. Yeni 
bakan, bo vazifeyi mııvakka· 

ten kabul ettiğini söylemiştir. 

A14kadarlar, eolkasdı u~rı 

yan hOkumetlo, çok: teenni ile 
hareket ettiğinden ls~ımı eebe 
biyel verdiğini &öyllyorlar. 

Slyaeal çevenler, japonya el· 
yasasınm baştan başa değleeceğl 

kaoaattndedlrler. 

Tokyo, 26 lRadyo) - Askeri 
mekteb müdürü general (Vata· 
na ye ) 1 asi zabitler tarafından 

yaralanmıı ve aldığı yaralardan 
müteeulren olmüıtür. Eeld ad· 
llye nezm Batlro da, evinde 
öldürülmüştür. Aeller, ayni za. 

manda Batiro'non evini ateşle · 

mlşlerdlr. 

Son gelen haberlere göre, 
polis idaresi, hA14 asilerin elin · 
dedir. 

Tokyo 26 (Radyo) - Deniz 
bakanı, japtm donanmasının 

birinci I Hosunun Tokyo 'ya 
gelmeslnl ve ikinci f Uosanun 

da Uzaka'ya gltmeelnl emrey· 
lemfıtlr. 

V aelngton 26 ( Rıdyo ) 
Tokyo'da ılddetlt sansör vardır 
o der<'ce ki, 4 guete isyanı 

dair tek bir kelime yazmamak 
şırtlle f ntlşar etmiştir, 

Birinci merkez fırkası Tok· 
yonun mcbafazaıını memur 
edllmletlr. Ba fırkanın koman 

dını asiler tatafındın kaldı · 

rılmııtır. 

Şaoghay, 26 (Radyo) - Tok· 
yo bldlselcrl eırafındı gelen 

tıfılliıa nazaran, bu gece saat 
sekize kadar Asiler tamamen 

yakalanımamıelardır. Asiler bae 
bakanın evine girdikleri zaman, 
amiral Okodo kendini moda· 
faaya çalıımı~sa da, derhal öl 
dOrftlmilıtftr. isyanı mftteıklp, 
bankalar derhal kapolarını ka· 
pamıılar, bıkk: sokağı ç•kma· 
mış, devriyeler dolaeaıağa baş 

lamıştır. Bagrlye bakaohğı hl· 
nası eflAhendazlar tarafından 

legal edllmlotlr. AıJllerln ıaar· 
ruzu takdirinde müdafaa em· 

alamıyorum .. 
- Senin eski mftrebblyen 

ne oldu?. 
- Benim sevglll Matmazel 

Trepöm, ılmdl OdeH Fransız 
konsolosunun çocuklarınan ter 

biyesine çah~ıyor! Mektubuna 
aldığım Z1man ağlamaktan kcn· 
dimi alamıyorum. 

Katya'aın ~ftler yftzGnde ant 
olarak bir keder ve hftzftn dıl· 
gaeı peyda oldu. 

Alekaandr: 

- GGrftyorum ki, bu kftçftk:. 
kadını een hAll seviyorsun .. 

Dedi. 
- Ben çok ldmııelerl sev· 

mem, fakat sevdiklerimi de 
sonuoı kadıtr ıeverlm ... 

• • • 
Smolnl'de talebe arasrndı 

f ls·kO! alıb yftrlldd. imparator, 

kGçOk Kıtyı ile lote lklboçok 

A.t'"' rint almışlardır. il 
eena1ında mllrely61 ~ 
mıılar ve yQıleroe f.-f 
mıılardır. Bu arıd•,,,,. 
ile şef 1 de vardır. ,

11 
ler arasında Nıydl 
gelen çarpışmılır, 

andırm•etır. ~ 

Londra 26 (Rıd1°l,_, 
iç iolerl bakao• Goll ~ 
bakanhk vazlfeılel 

·ı başladı~• rceıneD h• ) ,, 

Nevyor 26 (Rıdf0 " 

hay'dan verilen eO rtl 
babtre göre, ıaıp•"ı 
kabineyi teekile ,,.,ırt 
memur eylemhtfr. ) 

Londra :.!6 (Rad!° 

yo hldlselerloin, ;-r;_ 
arasında So•yetll!re ~ 
olunacak battı hare ~ 
başkalıkları olın•81~111 k ..... 
geldiği anlaşıloıa 1 t 

Şanghay 26 (R•d~dlt 
b

• tr, 
paratorou 1 :.! ıo '"" 
hafeza taburu lsy•0~ 
rlne yOrdmek eaırf~ 
derhal harekete geÇ ) 

Şıngbay 26 (Rıdf' 
nlz bakanı aınlrıl 8-' 

t 111• 
yaralıdır. syıoın 

1 
fi 

cağı ve dl ger eeblr ~ 
etmlyeceği eanıloı•k ~ 
nın ğenc ıabltler :ı# 
rafından tertlb e 

oılmıştı. o) 
Şaoghıy 26 (Rıdf ~ 

. po•1' vae ıjansından: Ja f 
clçlal bu akşılll 

Şangbıy'ı geloıfftlt• 
hidlselerl hakkıod• dl 
yatından imtina eyi 

ponya'da bir aekerf 
l 1or· 

tesisinden korku 0 ; 

Londra, 26 (fUdfo) 

Ajaoıındıo: 

japon dıobabolıf• 
ranın mevcodlyed01 •I: 
mekte, yalnıı fo~JO 
idare ilAn edtldlğl•1• p 
normal şeklfnl ıldtf 
lar ve boreılırıO ,/1 
Ozaka eııham bor"" 

mele yapılmağa 

blldlrmektedlr. 

Beş Yıllık 
Ziraat P ıao• 

1) "" Aııkıra 26 (ö•' 
' ~ Bakanlığı, beş yılh )Jl& 

nuun eeaılarını ıe• 

Hesim'e . 
Boykot Verild• 

1) ./ 
Istanbul 26 (öıe 

cemiyetleri itdf•~.,a 
letanbol atletlzlll ~ 
müebbed boykol 

mlştlr. 

ott•• 
saattenberl tene•• 
baki Adet, bo 1~• 
rlncl olan talebe1;

1
, 

idi ve hiçbir •• 
ozon eftrme11dl. G' 

Geçen sene Ver• ot-" 
tenezzGhe götGrGIO' 

ki bu t~neızfth 4S 

mftotü! ~· 
Artık ortablı: ~l,r 

Mcı'alelerle dönece bl 
Kaaakların karh ':,. ,. 
mcı~alclerle döD111 

hoş olıcsktı. ,,fil 
Kıtya için ne f' .,.a fi 

8 Ç r'ıO - en, ı ol 
kette en sond• ~ 
anlamadığını ,.o~o I' 

- Doğroıın.. ~ 

hiç doğra bal111°1~1t'! 
- Soe! Blıllll 11 

mız çarın yaptığı 
- sDI"" 
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Alman matbuatı ve M. Flanden'in nutku 

ltalya'nın 

Almanlar, Fransız-RİısPaktınınAvru- Yeni No•:.sı .. 

7 111f11111111 

• 

'f hl• k O •• •• """ • . S •• } . Elçi tarafından M. payı e 1 eye UŞUrecegtnl oy ıyor Flanden'e verildi .. 
----------• Paris 26 ( Radyo ) - M. 

M. Flaııden'in Sö,,levinde, F ransa'da Eski Alman Dnş- Fland•n dban
1 .J ıef lr(nl b o 

manlıg~ ının izleri Ve Ruhu (~izli imiş. sefiri, Lôndra 

İtalyaının Parla 

etmlıtlr. halya 
bftkO.metlne ve· 

Berlln, 26 (A.A) - Gaze 
leler M. Flınden'ln dOnkil 

nutku ile meıgol olmaktadır· 
in. Berllaer Morgenpoıt dl 
yor ki: 

Flanden'ln ıôılerl hareketlle 
taban tabana zıttır. So•yetler 

ile yapılan paktı hiçbir ı;nretle 
Lo ... rno muıhedeılle telif edl · 
lemeı. Bu pakt A nupıda hiç 
hlr ıulh uaıuro getirmemek· • tedlr. Bo paktın geçirdiği ıey 
bJUlı çok ciddi tehllkelerdlr. 

Volklecber Beohachter iae 
tonları yuıyor: 

M. Flaoden 

- Franııa Sovyet paktı 
lllCl•ttıkar bir ıurett~ devam 
etıaekte olan Fraauı ılyaaeıl 
11111 bir neticesidir. 

Oe111ekle pakt aleyhine en 
fena bClrbını 'fercnlı olmık· 
••dır. 

Geriye doğru Franıız Alman 

ıallnııebatını bir gôa gesdlrl · 
llree Ftaaea'nıa Alman toprek· 
larıaa J•phğı ıecavClalerln dal-

Ambalagi ltal
yan 'lara Geçmedi 

•••• • 
- Baııarafı 1 ilıd salıifede -
Din tebarGı ettirdiğine göre 
bıılı:111 onıuranua blyClk ehem· 
nılyet keıbettl~l u rak çarpııma 
lardı her iki taraf ... ~ı yuhrı 
•yol muuffakıyet .. aılarını 
balı balaaaaekta •• ba bal lee 
Habeılerln le bine ıecelll eyle . 
mektedlr. 

De-.le'delı:l Habeı kararglhı 
umamldbde bolaa.a muhtelif 
bitaraf mDt•hltlerla lı:anHh fU 

merbadedlr ki hGcum taokları 
' tıyyarel11r ve motörlG nakli 

vaeıtalar• f llhalı:lka gayet lı:ıy 
metli yardııacı unıarlaruı fakat 
lıla nihayetinde lfa&lyl Hpte 

decek lemlıllyrcelı: ve nihayet 

bu ıaptedllen araılyl kendi 
elinde tut•cak olan e1aılı mo 

herebe kunf!ti gene piyade ve 
neferdi. 

Volkıyt mmtakuında Kalltye 
cl•arındı Mengueeto lımlndekl 
llebeı aabltl kendi ellle ve ıilAh 
lllermlılle bir ltalyaa hombar 

dırn•n tıyyareoılnl dDeGrme~e 
tl'uvıffalı: olmuııur. 

Ktnuannnlde batkı bir hal 
Y•o bombardıman tayyaresini 
dGıClrıaeAe movaffık olmaıtar. 

Khunu1anlde baılı:a bir h.1 
1111 1•nareıl daha dGıOrmG,tft. 
Uıbeflerl11 blldlrdlklerlne göre 
nıubırebenln bıılangıcındanb'1rl 
11111

dlye kadar halyın'lar Habeı 
topralı:larında 17 tayyare kay· 

betmlılerdlr. halyıa hatları ge· 
tilerlnde J•p•laa ıon akını lıtl 
talı: eden Habeı muharlplerlnla 
blldlrdl~lne gôre Adua civarın · 
dılı:l ufak ta1yare kırırgAhı 
Y•nrnııtır, Zira lnıaeıe mecbur 
l'dllea bir lıalyaa tanareel ateı 
•l1D11 bu ateı orada bulunan 
dl~er dôrt ıayyareye de ılrıyeı 
ederek nihayetinde beı tayure 
nt11 hepıl mah•olmuttnr. 

De•le'nln ılmal ve ıarkın 
dakl kôylerla bomb1rdımanı 
fıılalıtınaktadır. 

Adlı·Abıba, 26 (Radyo) -
Reııni h11b tebllAI: Amb1ralı 
gl'aln fıalyanlar nllne geçllAI 
yalındır. ltu rnrı•ldde Habtf 
ordı19u -hulunmıluedır. 

-----------ma hClyGk bir ıaaaıupla devam 

eniği görllGr. Naayonal Soaya 
1111 Almınya bu nk'adaa bil 

h11aa mOtee!llf bulunmaktıdır. 

Fransız dış bakanı) M. Flanden 

Fakat dJğer taraf tan N11yo 
uıl Soıyallıt Almanya haldkate 
gôılerlal yumacak kadar da 
kın gnraelG değildir. Polocaro, 
Glemencau, Bartbou eon 1a 

maolar tarihindeki ba tecra. 
benla muhtelif aafabıtını göe 

teren p.ktJa Franaa'oın mu11ta · 
kar bir ıorelte devam edea 

Frtnııı aly11fltinln bir denmı 
olduğunu blldlrmeıl Alıaın'lara 
her Alman'ın zihninde hllA 

canlı olarak yaıarnakı11 olaen ve 

Ron'un lıgall Ue tetenftç et 

mı, bulunan eski Franıuı ıi· 
yaaetlnln devamını hıtırlatmık· 
tadır ki ~"'ıanaa bu husua1akl 

en son oOphelerl de •lllp gö 

Uirmftı olmaktadır. Alman'lar 

buna ihtarlarını yıpmıılaıdır. 
Fakat ıon karar Parlı'tndlr. 

BerJlner Tagblıtt lee bu 
mee'ele hakkında f lklrlerlnl 
ılıyle l11h ediyor: 

M. Flanden Almın'ların yar . 
dım pıktltrı aleyhindeki dü 
eftocelerinl bllmektlr. Fakat 

Fraoaız dıı itleri bakanı bun . 
ları nasarr dikkate ılmamı1 
ve bunlara Almanya'da ne 

derece ehemmiyet verlldlğlnl 
blldlğl halde bunlarla meegul 

olmamıetır. BUAkl11 Sevyctlerle 
olan bu paktın mrzlyetlerl11I 

ôymOetftr. Fransa So•yet Ruıya 
pakh milletler cemiyeti ile 

beraber veyahut ayrı olıon 
dalma ıtynl kalan Franıız em 

niyet alyaaeılnln tam ıurette 
bir devamından batlı:a blrıey 
değlldlr.I 

Parle, 26 (Radyo) - Ha,11 
ajenaının parlaıaento aytarı, 
Fnaaıa · So•yet paktının mcı . 
zakeretlnln pertembe ~ftnG geç 

nkte kadar devam edeceğini 
ve birçok aaylavlann bu hu 

ıueıı ıöı söylemek için timdi 

den lelmlerlnl yazdııdıkl1rını 
blldlrlyor. 

M. Mussolini l\larkooi 

rllen notanın aynlnl Franaıı 

hOkdmetlne de \lermletlr. 
Notanın mftnderecıatında hiç 

bir eksiklik yoktur; ve Fran· 
ııadan birinci nota mucibince 
daha nzlh bir cevap beklen · 
mekte oldu~uno bildirmektedir. 

logiliz 
Kabinesi toplandı 

Londra, 26 (Rıdyo) - in · 
glllz kabinesi Daosterreyd'de 
haftalık toplanhıını yapmıetır. 

Bu toplantıdı pazartt:ıl gftnft 
18 ler komhealnln lçtlmımda 

h11ır bulanacak olan Lord 

Eden'ln takip edeceği battı ha· 
reket t·trafında görftımeler ol· 
doğu ve buı kararlar verlldlğl 
nnılmıkıadır. 

Bulgaristan'da 
Hadise Çıkacaktı 

Sofyı 26 (Rldyo) - Bulgar 
Aj•nıı bildiriyor: 

Sftel mahkemece mıht6m 

edilenleri o bazı doıtları tara · 
landın hldleeler çıbrılmak lı· 

tendl~I ınlatılmıı ve altı ihtiyat 

zabiti tevkif edllmlıtlr. 

Doğu Afrika-
sına Sevkiyat.. 

Roma 26 (Radyo) - Lom 

bardlya nporu, 4 bin amele 
vo birçok zabitanla doğu Afrl· 

kaaına mfttevecclben Napoll'den 
hareket etmlttlr. 

Paris'te 
ile Konuştu. Mes'ul makamlar 

• • • Tokyo hadiseleri için Bır Martta Faşıst Kongresı Topla- Moıalea serdedemiyor 
nacak Mussolini Bir Söylev Verecf'k! Parla, 26 (R•dyo)- Mes'ul 

Roma' 26 (R.dyo) makamlar, Tokyoda'kl hadise 
- Martın birinde, 9,30 da Lltorya eara ler etrafında mGtılla beyan et yıada faılıt koa~reel kurulacak: ve bOtOn fıılet rGeıaıı idare 

1 
L dl ı 

lmlrlerl bn kongr•1• lıtlrak edecektir. Dini ••mim r•p•lacak Son nıl et belli deglldlr. Ioyın ' metten imtina ey eme .. te r er. 

ve M. Mu11ollnl de bir nutuk Irat edecektir. y ı ı A 
R 26 (R d ) hareketinin Japonya ç o • 

oma, ı yo L - M. Mu11ollnl, bngDn ayından Marko ı'da eni bir nufoz bamleılne 
nl,yl kabul eımlıtlr .... u mGIAkıttı ıırf ilmi mea'eleler gôrOılll · y y b ili 

M M baılaagıç olub olmadığı e mftetftr. . uaaollul ayol zama11da bakanlardan M. Rlçl'yl de 
kabul elmlı ve Almanya seyahati etrafında malômat almı•hr. deglldlr. 

B d b lı: M A lı:I 1 il 
L v Yarın ve bugOn, Mecllate un ıo aı a ~ . ı n e .. ona .. rak: Amerlkıdakl ıeyah•· 

hn raporuna almııtır. So•yet . Frınıız Pakıı mOzakereı 

Mançuko 
MongoJistao 'a 
Muhtıra Vermiş. 

Şanghay, 26 (Radyo)- Man 
çuko dıı bakanlılı dıı Mongo 
Uıtao hGkumetlne bir muhtıra 
•ermlı, Mançuko'nun hudud 
hldlaelerlnln do'laue bir ee· 
kllde halllal iıtedlğlnl ve Mou· 
gollıtın tararındaa yapılacak 
bGtGD teklif lerln DHlrl hlbı 

re alıaacaıını blldlrmletlr. 

Eden (:enev-
reye Gidiyor .. 

Lond11 26 (Radyo) - Eden 
önGmOzdekl p11ar gftnft Ceoev· 
reye hareket edecektir. 

Sentnba'da 
Ossohuhri 

Vaıington 26 (Radyo) 
Amerika cumur bııkanı M. 

Runelt Sentobı'da bir ftBBii· 

bıbrJ yıpılma11aı emretııılotlr. 
Bu Am.,rlkan donanmHının 
manevralarını kol11ylııtırmak 
için yapılıcektır. 

Yunanistan'da · 
Kabine huh. 
ranı Devamda .. 

edtllrken, Japonya badleelerln· 
den de babı edileceği muhak· 
kaktır. Ancak, Rua Fraaııı mi· 
ıaln, Roıya'ya karıı garb ha· 
dutlarından •ukubolr.cak bir 
taarruza ald oldutundan bu ha· 
dlaelerln hiç bir teahl olmayı · Parla, 26 (Radyo) - Atina'· 

dan blldlrllldor: cağı v paktın ta11dlk edlleceğl 

Bugftn Demlrcla ile ılyanllar 
ıreıında yapılan yapılın mG· 
1akereler, hiç bir netice nr ' 

memlıtlr. Parl•mento bııkanı' 
nın ıeçlmlnden ıonra durum 
belli olacağı ıöylenlyor. 

Fransız'lar 
Yeni bir at-
lantik yapıyorlar .. 

Parfı, 26 (Radyo) - Deolz 
ticaret bakanı, 30 bin ton hac· 

rulnde ikinci bir atlantlk yıpıl· 
muını emretmletlr. Bu vapur, 
30 ıy içinde bitecek ve 180 

milyon franRa m11I olacaktır. 
Bo vapurda yangın için de ıon 
,ıııem tertibat bulouıcaktır. 

Ticaret odası bOdcesi 
Ticaret odasının 036 yılana 

ald bftdceıt; Ekonomi Bakin· 
lığınca aynen tasdik r.dlJ,.rek 
odaya ~Qfmlıtlr. 

bildlrllmektedlr. 

Ibnissuud 
Fransız elçisini 

kabul etti 
- Ctdde, 26(Rıadyo)-İbnlaauod 
bugftn yeni Franıız elçlılnl tı:. · 
bul etmlı ve ltlmadaameılrd 
almııtır. 

Grih 8algını 
Sıokholm, 26 (Radyo) 

f neç'lo cenubunda Rodon oeh 

rinde grlb aalgın bıllndedlr. 

70 klıl Olmaıııır. 

Ticaret odaları 
baş ki tipleri 

Ödemle ılc•reı odası baıkA 
tlpllğine Otnizll odası baıUtl· 

bl MllmtH, Ôdemlı ticaret 
odaeı bıoUtlbl Sıdık Onat dı 
terf iın Manisa odası baıkltlp 

llglor. t•yla edtlmltlerdlr. 

lzmir Suları 
kelinden: 

Türk Anonim Şir-

Şlrketlmlzlo hissedarlar umumi hey~ı~ ıtlnellk k~~f 4~ç;ı~:·~: 31 mart 1936 Hlı gılnü BBat 15 te lzm r e a 111nca . 
merkezi idare binasında yapacaktır. 

I 1 1 1 k ı k lstlyen hisse eahlplerlnln nizamnamenin 
çl maa at ra e me " d 1 o gOn enel hlBBe 

27 inci mıddeal veçhtle içtima gOnun en 
8 

il 
d ki k zlne veya merkezi ru.xe eı 

senetlerini ılrkeıin lzmlr e mer e besine tevdi etmeli· 
de bulunan .. Bru:xelles ,, bankası •eya en 

diri er. 

Konuşula.cak işler şunlardır: 
ı 

2 
ldmre meclisi ve murakıp raporlarının okunm11ı. 

g l birinci klnnn l 935 tarihli bllnço, Ur ve Zifir be· 
sabile mevcudat defterinin tetkik ve kabulO. 

3 
4 

idare meclisi azıtlarlle murakıblD ibrası. 
ldtre ml'cl111f azalarından istifa edenlerin yerine yeni· 
alolu intihabı ve aza hakkı huzurunun tayini. 

5 Murakıp lnılbıbı ve Qcretloln tayini. 

6 Ticaret kanununun 323 Oncil maddesine tevfikan tdıre 
anecllsl azalarına kendi veya ıahıı ahar namını blızat 

ve btlvasıta elrkeıle 01uamele yapmığa aelAblyet 't'erll· 
mesl. 

Lise ve Orta Okullar ~atın Alma 
Komisyonundan: 

@insi Mlktar1 Flıtl Tutarı Muvakkat 
teminatı 

Kuruı Kuruş 

Yarım ıert çelik 

Yumoıak çelik 

275 kilo 
Kuruş 

85 
27 
35 
35 

9625 727 

" çellk (Lama) 
355 .. 

80 " 
El kalem çeliği 50 .. 
Styrya hnı çeliği 25 .. 
Arml11trong bava çt-llğl 10 .. 

9585 725 
2800 210 
1750 135 

16375 1230 

12000 900 
Freae konvekı 3ıi m. m. 1 A. 

665 
1200 
3000 3000 225 

.. .. 22 m. m. 1 

.. " 26 m. m. 1 

.. c 10 m. m. l 

.. ınlyell 1 O m. m. 2 

.. .. .. .. 

2000 
2500 
1000 
1000 

2000 150 
2500 188 
1000 75 
2000 150 

.. kama oluğu için l takım 2100 2100 14 
Tauk çıkısı 1 a. 6500 6500 4 8 
Manyeto (•lco) 2 •. 6250 12500 938 

83735 6289 

Böl ııan'al okula ihtiyacı için yukarıda nicelikleri yazılı on 
dört ::lem lnazım açık ekelltme euretlle 13,3,936 cuma gftnll 

b ı kOltGr dlrekt~rlftğünde toplanıcak komlayonda ayrı 
:~:~ ::te:~ı:cektlr. hteklller yOıde yedi boçok: teminat ahtla~ 
Ue tayin edilen gftn ve ıaatta komlıyona, t•lrnam~~e~ =ö~~e 
lıılyenler de bergcın San'at okuluna mfiracaat arı. 

Ça~altı Tuzla ModorlOğünden: 
iL' b muhtelU ebaddı çıralı çıam tahta 't'e 88,64 metre m "' ı 

ııklık dilme. 
116 kllo tel çivi. 

ı o toprak kürek. 

ıı 20 kllo bll4k boya. 

264 k.Uo kıraıot 

Yukarıda yazıh bet çeelt malzeme 2,:J,936 pnarle&I gGoO eaat 

15 te pazarlıklı satın alınacaklar. l 1 m komisyonuna 
hteklllerln lzmlr tOtQn fabrikasında Tuz a a ı 51 O 

gelmeleri 

Akhisar aıllye hukllk hA· 

kimliğinden: 

Akhlaarın teh laa mıballealo 
d«1 ıııklar eokığındı l l numı· 

rah evde oturan muıtlfa kızı 

emlnenln kocası ayni mıhalle 
dea muatafa oğlu mebmed 
aleyhine açılan ihtar dansı 

Gzerlne dnıh akhlıerdıkl ika 
metglhını terk ile gaybubet 
ederek ikametgahı meçhul kal· 
maaına mebni gazete ile llAnrn 
tobllgat yapılm11ına kartr ve· 

rtlerek muhakeme 13 3 9 !\G 
cuma gOoil eaıt 9 za tıHk kı 
lındığından yevmi mıııkdrclt 

dnahn n blzzıt gelmesi veyı 

bir vekil ~Ondermeıl akil tık 
dlrde muhıkf'meelne bakılıca~ı 

ilin olunur. 

Kemılpıeı 11Uyf'! hukuk hl· 
kimll~lnden: 

Yakarı kııılcılıdan olup lı 

mlrdt1 oturmakta iken Olen 
•e terı!keılne lzmlr sulh ha· 
kok bAklmllğl ıbUmı ıahılye 

kıımında el konolın ve ter11 

kesinin tıef lyeılne karar veril· 
mit olan bıcı 'fell otlu eminin 
kemalpaeaoın yoken kmlcah 
karyesinde ~vrangölft vo ••ılıca 

me•kllerlnde \dkt ıllı parça 
ba~ ve kuleıloin ıçık ıruırma e 

soretlle aatılıA• çıkarılmıt ... 
artırma 19,2,93U vo ikinci ar· 
tırma 4.~.9:i6 tarihine ııyln 

kılınm•tlır. ikinci arıırma bıy· 
rama ıesadO( edf P taıll oldu· 
~ondan ikinci artırmanın 9,3, 
936 pazartesi gftnQne tamlmen 

tayin kıhadı~ı illa olonıır. 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

oekerlerioi tecrüh11 ~<\iniz .. .. 
ce 
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Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıcn )'ifade 

20 daha az sarj iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fature ile kolayca anlı

yacaksınız . 

M. Tevfik Baykent 
= ..Q 

• Elektlrlk, telefon malzem~ depoıu ve 

.... 
Q.) 

Slemeua fabrikaları m1lme&1UI 
Peşıemalctlnr 77-79 Telefon 3332 

>be 
~ ve Pürjen ~ıllıab ıo en üstün 

-O bir müshil şekeri oldu~unu 
unutmayınız. Kuvvetli müs• 
bil istiyenler (~ahab Sıhhat 
Sürgün Baplnrı)oı maruf ec· 
zaneJerden arasınlar. 

~ 1 1 111 1 1111 1 1 111111!111111111111111111111111111111111111 11111 1111111111111111 ~ 

~ Al~sehir Banl{ası 
~-~~~----~-----~~~--' özmöır Ş lYl be s ö 

ikinci Kordonda Borsa civarmda i keneli biuasmda 
TELEFON: !2363 ---+-•---

HertDrlü (Banka ve Komisyon) Muaınelcleri Yapılar. 
Vadesi~lerc % 4-

l\1 ev dua l Şartlaı~ı: A!tı ay vatltliy~ % 5 
Bır sene vadehJ'e % 6 faiz verilir. 

Zahire, dzDm, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komlByoucoluğo yapılır. Mallar ~eldf. 

SIHHA'r 
Balık yağı 

Norveçya'ntn Halis ftfo. 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satte Yeri 

tJAŞDURAK 

Hamdi Nflzhet 

S ı:H HAT 
E(CZA N ES i 

................................. ... ...... ..... d 
lzmir Kültür DirektörlOğilll ,,,ıJ 

Joln l'lnıl Keetf bedeli ~red 'ı. 
L. K. L. oS 

IEmlr Gazi okolu lntaatı 

" Vali Kilım paı• 
okulu lnı,aata. 

lmlr Fevzi paşı okulu 
lopatı. 

Ôdemiı kunetll okulu in· 

2lö0 07 t62 

737 70 

516 44 

56 sS 

38 75 

patı. 978 O(i 73 so 
Menemen IJehlt Kemal 00 
o.kolu looaatı. 576 45 44 . • 
Yokauda lıılmleri yazıla okullarda lneaat yaptırıl•-:11-

ieler 18,2,36 tarihinden baolamak Ozere 15 gfto içi• •fi 11 ~ 
meye konmoetor. Eksiltmeye girebilmek için 2490 rJo. ~ 
ouo tarif ettiği belgeleri getlrmeel ıarttır. Bu lneııttarı ~ JI 
lıtekll olanlar keoff, fenni •e hueoıf ııroamelerlol g"'"e,,J' 
bergftn Kdhilr dlrektörlftğftoe eksiltmeye girmek tlll~ fi'. 
9,3,936 pazarte11l gftoQ uat 9 dın 12 ye kadar yok•" ~ 
rllen ~ğretl teminat ile birlikte h ıftrel komiıyoau~ fi'~ 

18 2~l 27 :l ~ 

•ııııııııııu11111111111111._ Dok tor ..-11111111111111 

A. Kemal Tonay 
Baıeriyolog ve bulRfık, salgın hasıalıklar nıü~ tJl 

= Bumahane iıtaayona kar1111ndak.i dibek ıokak. baıı0d6 , ~ = la ev ve muayeoehaoeainde aabah Hat 8 dan akıanı .... = haatalannı kabul eder. . ~ = Mılracaat eden baetalara yapılması lbımgelen eaır -, = mik.roıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapıl111.,.°j,,. 

ıııımittııliiıinıııiiiıiüi111iiıiıiiıi"i'i"";"""i11nıiı;:~:~: ~: 16 
' 

Dr. Operatör Arif Y ot 
Merkez Hastanesi Operatörfl 

Baetalarını her gGn 15-18 e kadar tldncl Beyler to•: 
mOzayede ealoou karşında 78 N.lu moayenebaoetl~ 

111~1111;.;.;.;;lll.;.;.;.;1111;.;.;.;.lll;.;.;.;;1111.;.;.;.;llll=:..lll:..:..;.;.llll.;.;.;.;1111;.;.;.;.llll=lll;.;.;.;lll l=:..llll:..:..;.;.lll.;.;.;.;llll~llll:..:..;.;.lll.;..;..;1111~111:..:..;.;.lll.;..;..;llll~llll~lll.;.;.;.;llll.;....;..1111-'-'-lll_.;..lll.;....;..llll-'-'-lll--'1111.;....;..ll;_,;__;.l~I ~~~..:.:..::..;.;;~~======- ı•-.. d-er_. -• _____ .... Te-leİııİİİfoaİİİlllll!1!l~Y: :il 
~inde @ablplerlne en mOııald şeraltle nane Tf!rtllr. 

v. N. ~Lu·· lz-s W.F.H. VANDER ı 
ZEE & CO. 

D.EUTSCU.E LEV ANTE LlN1E 
"ALAYA,, vapuru 2 martta 

bekleniyor· 6 marta kadar An 
nre, Rottudam, Bamborg ve 
Bremen lhnaolarrna yDkllye 
tektir. 

ARMEMENT B. SCHULDT· 
BAMBURG 

"1ROYBURG.ı npuru 25 
9oballa beklenlynr, Anvere, 
lfotterdam, Hamburg il mania · 
rın• yOkllyecektlr. 

DEN NORSE M IDOEl.HAVS 

LINJE (D S. AS. SPANSKE 
LINJE) O S L O 

"BANADEROS" vapura 4 
martta bekleniyor, lııkenderlye 
Hayfa, Dieppe ve Noneç lf . 

manlarına yiikllyecektlr. 
AMERiKAN ExPOT LINES 

"E:xPRESS .. nporu 28 ıo· 
balta bekleniyor, Novyork ve 
Balllmore için yak alacaktır .. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"QUERNMORE" vapuru 23 
tabatt• beklenir, Ltverpol ve 
n Auvereıeo yok çıkarıp Bur· 
sae, Varaa ve Könence liman· 
larana yOk alacaktır. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

..,ORESTES,, npuro 22 OD· 

batta beklenmekte olup yOkG· 
nl tahliye ettikten ıonra BUR· 
CAS - VARNA "KÔSTENCE 
llmaoları için yok alacaktır. 

'"ULYSSES" 2~ eubatta ge· 
llp 29 şubatta ANVERS, ROT· 
TERDAM, AM::>TERDAM ve 
BAMBURG llmanlım için yak 

alacaktır. 

~VENSKA ORIENT LINIEN 

.. VINGALANO" moıllril 20 
aobatta ROTTERDAM, COPEN 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLOve iSKAN 
DiN AV YA ltwan ları lçtn y Ok 

alıeektır. 

I 

"IRLAND,, motörO 28 şu 
battı gelip ROTTERDAM, CO· 

PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GOTBURG, OSLO ve 

ISKANDINAVYA limanları için 
yftk alacaktır. 

!5ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA., npt~ru 23 
şubatta gelip 24 ı,obatta MAL 

TA. MARSILYA, ve BARCE 
LONA lçto yük alacakhr. 

"PELEŞ .. vapuru 20 martta 
gellp 21 martta MALTA, MAR 
SII .. YA ve BARCELONE için 
yftk alacaktır. 

Yolcu ve yftk kabul tder. 

h.-ndıkt hareket tarlblerlle 

na vloolardakl de~lşlkllklerden 

aceota mea'oliyet kabul etmez. 

Fazla tafıllit için ikinci 
~ordon'dı Tıbmll Je Tabliye 

Olivieı- vEŞOrekası DEUTSHE LEVANTE LIN1NE 
0 ALIMNIAN,, vapura 5 mart 

Limited 

Vapur Acentası 
leodelJ Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LtNES LTD 

"fLAMINIAN,, Hporu 8 
mart Uverpool ve Snnaeadan 
gelip tahliyede bulunacak. 

"TRANTIO,. vapuru 15 mart 
Loodra, Hol ve Anvers'ten ge· 
tip tahliyede bulunacak n 
ayni zamanda Londra ve Bul 
için alacaklar. 

"TBURSO,. npuro 22 mert · 
ta Lt nrpool ve Snnae1dan ge· 
llp tahltyede bulunacak. 

bloaeı arkaeında Fratelll Sperco 
npor acentah~ına mt\racaat 
edllmeal rica olonor. 

Tele. 2004 · 2005 · ~663 

lhmburg, Bremeo n Anvf!ra· 

ten gelip tabllrf!de bolorıacık. 

Not: Vurot tarihleri ve .,.. 

pur lılmlerl Gzerlne de~ltlkllk· 

ferden acente mee'ollyeı kabul 
edlhoes. 

-----------------
Ôoinrıltede DOçeot. 

(Muuin l'rofee6r) 

Dr. A. Saf ittin 
AAız ve Diş Hekim· 

" liaetalara hergClD öAJedea 
eonra bakar • 

lıtiklll caddeai No. 99 
Ankara apartmuu 2 inci bt 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

.. J 
1 

L(ll ..... 
U M U Lü k SABUNLARI) dayanıkla, .o ,ıtf 
fabrlkaııoın S hlleıılıdlr . Her yerden ,.; 

'J'opıan ve perakemle.-"' _.._ 
O mid tabrık..-

Teıeton 304i Keetane .,. .. ,. 
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~ Dr. Zekai Tarakçı 
i Merkez hastanesi Dahiliye Mntebıa~ 
5 ikinci Beyler ıokagı TGrk masayede aalonu il 
:= numara 45. Haııt•larını öAledeo toora 15 den 18 '

6 
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11111111111111111111111111111111111!~1 D O K T O R 1111111111111111111111~'1 
1 Opera tor Cevat Alp~ 
~ Merkez Hastanesi OperatörO ı 
- 5~ ~ Almanya'dan avdetle Baııalarını hergQn aaat l ~ 
5 ar .. ınd• ikinci beyler ıokağaoda hamam kart'ııO 
- der· 5 4:3 numaralı moayeoehaoeılnde kabul e sol 
•11111111 Telefon: Muayenehane11I 3:315 1111111111111111 E••~'...,-·-· 
Izmir komutanlığı sat. al. komisyooll 1 

Moı. M •. ••· ol. komlıyoouodao: ,ıı' A 
1 Mıt. Mt. içini 156,585 kllo potrel bpah J 

mfto•kaeaya koomoıtor. Jtl':: 
2 lhalf!lal 2 mart 936 pazarteıl gftnl ıaat 1 O :;,....,. 

kıelada Mıt . M '· 1at. al. komlıyouuucla y•P' ~ 
:ı THhmln edilen mecmu tutarı 14092 Ura 65 ~ 
4 - Teminatı mu'8kkate akçeıi 1057 liradır. JJ 
5 - Şartnameıl bergGn komisyonda gGrQlebiUr· 6"' 'ti' 
ti - Iaıeklller ticaret oda11nda kayıtlı oldular••• 

gôetermek mecburiyeılndedlrler. ~~ 
7 Ekılltmlye lttirak edecekler 2490 .. yıla • 111 

ve lçlocO maddelerinde ve .. rınımeıtade 1-:.llf.~ 
larlle teminata muHkkııe makbualarını '' t.otfl".. .. 
toblaraoı ihale Hatlndeo enaz bir ıaaı ,,,el IJ'.. 
termit bulunacaklar. 15 l~ 28 27 ~ 

Mıt. Mv. ıat. •I. ko. rlyaıeılnden: .,ıt ~ 
l - Bepılne blçllen eder ahmıı bin Ura olıll ,,-,. 

tane mubıeltf renkte makara k•pah zırf 1• 

koomu9tur. """ 
2 ,_ lbıleel l 6,mart,936 p11arteıl gGncl aHI o0 "

1 

3 - ilk inanç paraıı 4250 llr•dır. "' 
4 - Şartaameıl 300 kuroıa M. M. T. aa. al. kO· flf' 
5 Ekılltmeye girecekler ilk inanç par•eı DleklOP..., 

buılarlle kanonun iki ve 3 tinci maddeleri 

belgelerle blrllkıe teklif mektuplarını ib•1~ 
bir ıaat enel M. M. v. ıatao alma kolllll 

melerl. 29 12 27 ıs 


