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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

_Adres : lzmir ikinci Beyler Soka$?• 
Abone şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuru~ 

Resmi il&nlar için: Maarif cemiyeti illinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

!!ususi ilanlar: ldarebanede kararlaştırılır 

. -. ·. ..... . . ' 
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• ULUSAL 

iz.mirde .... çıkar, akşamcı siyasal gaz.etedir 

l{omaııya 
l\fiUi müdafaa komitesi, kra
lnı başkaulığnıda toplanmış 

ve askeı·i tedbirler ahrıma!;ını 
kararlaşhrmışhr. 

Fiab (100) Para 
]asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
:.:::::~y;:::::::::::::::=======::::;;T~e~le:;fo~-=n:-::-;;:27~7~6---------=~sa:il~ı -= l7 Mart 1936 

ıl : 3 - No : 645 

Bulgar'lar Yunan Hudutlarında Tah
sidata Basladılar, Yunan'lılar da 
' Mul{ahil T·edhirler Aldılar 

----~~--------~~-
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Aİ~anlar (Ren) havzasına yeni- Milas'ta Kız san'at m.ektepleri 
den asker gönderiyor)ar Hindyağı nebati 

ı uoilterenirı 

iyasal 

~ ransaya yardım etınek istememesi, 
vaziyeti boshütün karışllrdı 

yetiştirilecek 
Miliis'ta bir çiftçinin Hind 

yaiı çıkarılan nebatın tohu
munu ekerek iyi netice al-

Mütedavil sermaye talimatna
mesi değiştiriliyor 

tepleri mütedavil ermaye 
talimatnamesinin dördünci 
maddesini değiştirmektedir. 

Maddenin alacağı yeni şek
le göre, mütedavil sermaye 
siparişlerinde çalışan San'at 
mektebi talebesine her iş 

saatı için Kültür bakanlı

ğınca lesbit edilecek bir 
miktar para ayrılacak ve bu 
para, her talebenin namına 
bir bankaya y tırılacak; ta
lebe, mektebi ikmal edip 
diplomasını aldıktan sonra 
biriken para ilk sermaye 
olmak üzere kendisine veri
lecektir. 

lstanbul, 17 ( Özel ) -
Uluslar sosyetesi konseyi, 
bugün (SenCeymis) arayın
da son toplantısını yapacak 
ve (Ren) mes'elesi hakkında 
on kararını verecektir. 

Son gelen haberlere göre 
lngiltere'nin Fransa'ya yar
dım etmek istememesi, vazi · 
yeti son derecede karıştır

mıştır. 
Fran a'da bu yüzden lo-

giltere'ye karşı derin bir 
iğbirar başlamıştır. 

lslanbul, l 7 (Özel) - Al
man'lar, (Ren) bavalisine 
yeniden asker göndermeğe 
başlamışlardır. 
· lstanbul, 17 (Özel) - Ya· 
rın veyahut çarşamba günü 
Paris'te Fransa cumurbaş· 
kanı M. Lebru'oun başkan-

ması üzerine, Ekonomi ba

kanlığına milracaat edilmiş 

ve bu nebatın dış piyasalar

da satılması mümkün olup 

olmadığı sorulmuştur. 

Bakanlık alakadar daire 

vasıtasile tetkikatına başla-

mıştır. Müsbet bir cevap 

geldiii taktirde lzmir civa

rındaki • rençberlerden de 

bazıları bu nebattan dikme-

ği kararlaştırmışlardır. ... ---
Ankaı·a'da 

Mektebi, bitirmeden veya 
diploma almadan terkeden 

deJineoiu IUC\'CU· En titOIO l. ızlaramız otôlyccle talebenin namlarına yahrıl
mış olan paralar, kendilerine 

diyeti haber Kültür bakanlığından ala- tediye edflmiyecek ve mek-

veritiyor • kadarlara gelen malümata tebin mütedavil sermayesine 

Ankara, 17 (Özel) _ Bu- i'Öre, bakanlık; San'at mek- ilave olunacaktır . -------· ·-·--------
rada bir evde 3010 İngiliz A 1 d lirası gömülü olduğu Maliye illan ya, IIl ÜS3 Va ( 3İ re• 
Vekiletine ihbar edilmiş ve 

lıit altında Fransız kabinrsi 
ve bütün Fransıı ricalinin iş· Ahnoıı kızları (Hen) e giren:a kerlere çiçek veriyorlar derhal bafriyatabaılanmışhr. sı· nde konseye e:irecek 

Dü:ıdeoberi devam eden L.I tirıkile genel bir toplantı yııpıla izahat verecektir. Müteaki- Hitler tarafından memuriye· 
cak ve son vaziyet müzakere ben Fransız ayan ve meb'u- ti mahsusa ile Londra'ya 
ellilecektir. Bu toplantıda, san meclislerinin bir arada gönderildiği iddia edilen M. 
dıt işler bakanı M. Flandeo, toplanmaları da mevzuu ba- Rosa, tayyare ile Berlin'e 
Loadra'da cereyan etmiş ı histir. hareket etmiştir. Rosa, be· 
olaiı müzakereler hakkında Londra 16 ( Radyo ) - yanatında, seyahatının son 

______ ._... ........ ~ vaziyet ve hidiselerle ala-

kazıda hiçbirşey bulunama

mıştır. Bugün de bir ize 

tesadüf edilmez.se hafriyattan 
vazgeçilecektir. 

Japon'lar 

Yalnız,kon eyin vereceği kararlurda 
Almanya, reyini istinıal etmek 
hakkını haiz olnııyacaktıı· 

M et rft k malların satışı kadar olmadığını söylemiştir. 
l\lanisa 

bundan sonra peşindir 
Bizden nıaden 

istiyorlar 

İstanbul 17 (Ôzel) -Lon
dra'tian alınan haberle göre, 
Uluslar So!yetesi konseyi, 

Almanya'nın konseye iştirak 
edebilmeıi için ileri sürdliğli 
şartı kabul etmiş ve Lokar-

lbalesi ll~zulaıı ı;;ııaı·, tekrar nıüza
Yedeye çıkaı·ılacak, daha az }lara tu
tar· a farkı e..,ki taliblerden alınacak 

taksitle satılması hakkındaki 
usule son verilerek bundan 
böyle bedelleri peşin alın· 
mak suretile satılacaktır. 
Şimdiye kadar ihaleleri ya· 

pılmamış olan m~llarda y~
niden peşin para ıle satılıga 
çıkarılacaktır. Azami on s~
ne taksitle satılacak bag, 
bahçe, fidanlık ve zeytinlik 
gibi gayri menkul satış ta 

ı peşin para ile yapıla~aktır. 

1 . 
Hlttu f 

F kanı ı;-uud AX-roh 
ın n B eı 

Bundan evvel taksıtle sa
tılmış olan mallardan ihalesi 
feshedilenlerin bedel farkla-

k. müşterilerden alın· 
rı es ı . nıetruk ak nlıiı, Milli, 

tnıllik ve mübadillere aid 

Çok ö hakkında vilayete 
nenıJi b" • 

derıni . ır tamım gön-
Ştır. Bun " 

nıa il 8 gore, rhr· 
l e ıatılm ı 
eıı ı:am • arı lizımge-

a ve metruk emli i 

mak suretile kaç taksıtle 
satışa çıkarılmış ~se gene 

. taksitle başkalarına sa· 
aynı . _ _k 
tılabilecektir. Mıllı e~la 
direktörlüğli dündenberı ye· 
ni tamim veçbile hareket 

e • e bı l1111ı rtır. 

Yeni emniyet di
rektörO 

Manisa emniyet direktörü 
Zekeriya Bingöl vilayeti em-

niyet direktörlüğüne terfian 

atanmıştır. Manisa emniyet 

direktörlüğlioe de Uluborlu 
kaymakamı Taceddin naklen 
tayin olunmuştur. 

Tanınmış birkaç Japon 
firması, Ankara Türkofis 
merkezine müracaatla krom 
madeni almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Bura ofisine
de gönderilen bu firmaların 
adresleri madencilerimize ve
rilmiştir. 

no muahedesini imza l tmiş 
olan diğer devletlerle müsa· 
vat dairesinde ve fakat re· 
ye iştirik hakkına malik ol
maksızın konseye hazır bu
lunmasını tensib eylemiştir. 

Almanya'nın cevabi nota-

~~~~~------....................... ---~~~~~ 
(Ren) meselesi etr~fında Bulgar ve 

Yunan gazetelerinin neşriyatı 
Bulgar gazeteleri~ Alma11)18')1I kabahatlı görüyorlar, 

(Elelteron Vinıa) da şiıı"'1dilik haı·b yoktur diyor 
lstanbul 17 (Özel) - Sof· '-Kendisi de imzalamış bulun- ltalya, Belçika ve Almanya 

ya gazeteleri, (Ren)in işgali duğunu ileri sürliyorlar. arasında imzalanmış olan 
münasebetile uzun makale· Bulgar gazeteleri hulise· bir emniyet paktıdır. Al-
Jer yazmağa ve umumi du- ten diyorlar ki: manya, hiçbir taraftan bir 
rum hakkında muhakemeler "Almanya'nın Versay mu· tazyik görmeden kendi ar· 
ylirlitmeğe başlamışlardır.Bu abedesile birtakım ağır yük· zusilc bu misaka imza koy-
gaz.eteler, Almanya'oın Lo· ler allana girdiği teslim edil- muştur, (Ren)in gayri askeri 
karno misakını ihlil etmekle melidir. Lokarno misakı ise mıntakasına ordu ~evket-
büyük bir hata işlediğini ve Versay muabedesile alakası mekle Almanya'nın bugün 

üaki u mis 

Eden 
sıntia dermeyan olunan di
ğer tekliflere gelince, bun-

ları tetkik etmek, konseyin 

değil, Lokarno misakını imza 

etmiş olan devletlerin hak

kıdır. 
lstanbul, 17 (Ôz:eJ) - ln

giliı dış hakem Eden'in bu· 
glin bir beyanname neşre· 
deceği söyleniyor. 

Eden, bu beyannamesinde, 
Avrupayı kurtarmak ıçın 

devletlerin kolektif bir şe· 
kilde çalışmalarından bahse· 
decektir. 



(Ulusal Birlik)_ 

Cinai Roman 
o c osowe __ _ .... ...- cı... _ 

• lsviçre, kendi topraklarında Alman 
1 propagandası yapılmasını istemiyor 

Nakili: KAMi ORAL 1 
. ~. "-74- w aı (jurnal dö jenev) diyor ki: istiklalimizi istiyorsak, gizli 

Lüı cmayetle alakası olmadıgmı,mak bir örtü altında aleyhimize tahrikit yapan teşekkol-
tul kadını tanımadığını söylüyordu Jere karşı ·şiddetli tedbirler almalıyı~ 

Fakat şunu söylüyeyim ki, Dedi ve istintak mecrasını 1 
d (Jurnal Döjenev) Alman 

m tema iyen inkara sapma- değiştirerek tekrar sordu: 
iazetelerinin lsviçrc aleyhine 

nız suçlu olduğunuz hakkın· - ikinci Kanunun on 
daki kanaati takviye etmek- yaptıkları aj'ır neıriyat üze-

üçüncü Cumartesi a-ecesini rine w d L· k ı · 
ten başka hiçbir netice ver· •ıaiı 8

"
1 mı a eyı 

nasıl rerirdiniz? yazmı•tır· 
mez, nişanlınız dahi burada "' ,.. · 

(Lili), emniyet direktörü- Al ' h ..ı da bulunmuş olsaydı, 0 dahi manya nın er ş ... y.en 
nün ümidi hilafına ve ıükii· ır. b'I bildiiinizi söylemek irin size unce ı meai llzımgelen şey, 

"' netle cevap verdi: F d ı ı· · ld d rica edeceğinde şüphem e era , mec 111n, a ıj'ı te -
- O akşam ne yolda b' 1 d .. f •t 1 b yoktur. Şayed bildikferinizi ır er .e mu rı so cena 

vakit geçirmi• oJtlu;umu size t J • • t ki söylememekte ısrar edecek ,.. a-aze e erının yap ı arı neş· 
doö-ruca bildiremem. Zira · t t · · it d k ı 

oldukları inkir edilemez. 
F ecler 1 •ecJis, maktuliin 
yerine lıtaşka birisinin geti
rilmesine razı olmakla, bu 
şahsı Rayşın resmi bir me
muru telakki etmeğe ve 
onun emniyeti ltakımından 
kendisini mes'ul addetmej'e 
mecbur olacaktı. Alman mat
buatı, Nsdap ıubelerinin, 
Hitler devletiain destekleri olursanız, sizi müttehim ad- 6 rıya ın eım a ın a ama· 

dederek katillerin bulunduk- Zira ı:ihnimae o ıecenin mıı olmasıdır. Hükümetı bu olduiunu söylüyor. Biz, mem-
hiçbir hatırası kalma4ı. Fa- h t kif' •kt d leketı·mı··cle bu nevi clestek-ları yere göndermek mecbu- uıuı a ı mı ar a ma· .. 
kat, sairleri ribi o ıeceyi de ı· t h. b 1 k d lere ihtiyaç bissetmediiimiz 

ribi, Rayşın mime11ili ola
rak ta ancak sefirini tanmz. 

riyetinde kalacağım. uma a sa ıp u unma ta ır. 
Bol ni'de Madam (LI Kont) B 

Lüi'nin yuzu solmuştu. uıün lsviçre efkarı umu· 
un klşki\nlle reçirmiı olma- d Derin bir heyecan içinde miyesi, evamı Almanya ile 

b lıyım. 1 . 
ulu11duiu1 yüzünden belli idi. svıçre arasındaki münase-
Bir kere önüne baktı ve - Ayın °• dördüne tHa· batın çok tehlikeli bir saf-
sonra başını kaldırarak em· düf eden Pazar ıecesini ne haya girmesini mucip olacak 
niyet direktörünlin sözlerine yolda geçirdiniz? bir anlaımazlığı hallettiğin-
şu suretle mukabeletle bu· - O ıeceyi ile ayni yolda den dolayı, Federal meclisin 
lundu: geçir4lim. Yalnız laatırladı- hareketini tamamen tasvib 

- Size verecek hiçbir j'Jma rlre, o rece pederim etmektedir. Bu anlaşmazlık, 
- cevabım kalmadı. Ben 1bı'g"u- de benimle neraber Madam ' l k f ayni meı e enin i i tara tan 

nahım, hakkımda istedij'iniı: (Lö Kont) un evinde akşam baıka gözlerle ıörülmeain-
muameleyi ya makta mub- yemeiini yemişti. 

den ileri 2elmektedir; fakat 
. tarsınıı:. Emaiyet llirektörfi, biraz 

Almanya'nıa noktai nazarı 
arsıulusal münasebetlerde 
uyandırdıiı kargaıalıklar yli· 
zünden, çok ciddi ibtilAflara 
yol açacak bir mahiyettedir. 

Federal meclisi, iıte bu
•• mani olmak ve ulusal 
emniyetle kabili telif olma
yan bir vaziyete nihayet 
vermek için l\ç karar ittihaz 
eylemittir. Bu kararlar, ta· 

mamen siyasal mahiyettedir. 
lsviçre' de Nazi hareketinin 
merkezi veya mahalli tetki
Jitlarının kaldırıl•ası, Nazi 
iuruplarının ekonomik ofis
ler açmaktan men'i ve Al
man talebelerinin her türlü 
propaganda hareketinden 

uzak kalmaları. Kan~onlar, 

bu tedbirlerin tatbikile ve 
Nasyonal Sesyalizm mensup
larrnın yolsuz faaliyetlerde 
buluntlukları üniversitelerin 
kontrolile mükellef olacak
lardır. Eğer Alman matbu· 
atı, şu ııralarda mahrum 
olduiu soj'uk kanlalıkla 
bu kararları gözden ieçire· 
cek olursa, hunların Alman· 
ya ve lıviçredeki Almanlar 
aJeylaine çenilmiş olmadığını 
görir. 

Bu karardan hiçbir cer
men sosyetesinin ve hiçbir 
bayır veya spor birliiinio 
mutazarrır olmayacağı gün 
gibi aşikardır. 

17 Mart~ 
Hastalık kalnısdı 

Fakat kordon hill 
duruyormuş ,. 

Harmandalı köyii b•Y' 
natında görülen çiçek bast•~ 
lıiı sönmüştür. Fakat b~ıı 0 
raömen vazolunan kor 

0 

• t.J,r· 
henüz kaldırılmamıştır. rı 

mantlalılar, hükumete ıııtl~; 
caat ederek kordonun . • 
in evvel kaldırılmasını rıc 
etmitlerdir. 

•• Bu köy balkı, hep bıy'ı 
011 cıhkla geçindiii için kord ~ 

devam ettiği müddetçe ç~ıı 
sıkıntı çekmi•tir. Kızıl•Y• y .. ıı. 

köye un ve sair erzak S'0d• 
dermek ıuretile yadıOJ 
bulunmuıtnr. ,__./ 

. re· 
Halbuki Almanya, (svıÇ "e 

liler tarafından kurul.•~ it' 
Nazilerin yaptıkları ~ıb• 

1111
,. 

viçreden hiçbir clirekbf : yıt 
yan ıayri ıiyasi 40 ' 16. 
cemiyetini ve 30 spor kU 11 
bünil menetmişlerdir. Al~j:İ, 
matbuatı, Federal Me\t• 
tek tarafh kararlar aloa• 1;,t 
sadece Nasyonal ıo•Y' kle 
ruruplara darbe indiraıe et 
itha• ediyor. Şuna it•' i· 
etmeliyiz ki, Nazi şubele~. 
. k . b'" tııd nın mer ezı urosu, 

1
, 

,. h ... h•• men nev ı şa sa mu 910 

bir nesne olduiu ribi e•• •. 
diier ecnebi organiı.as~: ..... 
- Deııamı 3 ncıi ahıfen 

c Emniyet direktörü, deli- düıilndlilden sonra dedi 'ki: 
J kanlıdan böyle muannidane - Bu ifadelerinizin lloğru 
\ bir mukavemet göreceğini ,olub olmadığı bilihare tah
~ ümid etmiyordu. Bunun üze- kik olunacaktır. Şimdilik 

lsviçre'nin noktai nazarı ta
mamen haklı ve hukuku 
dövele uygundur. 

Biz, Rayş bllkiimetinin 
Kışlık mahsul8tımız, sey18plardaıı 0 

D rine ıon derece ciddi bir başka birşey ıormıyacağım. 
tavırla dedi ki: 

Ş (Lüi) sevinçle emniyet eli-

memleketimizde, rönderdij'i 

sefirden başka ekonemi, 

siyasa ve battı bazaa politika 

sahasında faaliyette bulunan 
berhaaıi ltir ajan bulundur
masıaa raZI olamayız. Hal-

derece zarar görmüş değildir 
Köyler ziraat idaı·eleı·i, zararın 

- Vaziyet tebellür etmiş-
b tir. Kaybedecek fazla zama- rektörünün ylizüne baktı ve 

~ ~ı~ız yoktur: Sizi resmen sonra: 

mikdarını tes-
bit etmekle meşgul B ıstıcvab edeyım de tevkifha- - Demek oluyor ki ser- hu lunuyorlar .1 bl, 

neye gömlereyim. bestçe evime dönebilirim? t Emniyet direktörü, Lüinin Diye sordu. · • 
~c hu sözlere karşı da soiok- Emniyet direktörü, omuz-

kanlılıi'ını mu haf aza rettiöini • larını kaltlırarak çıakıra;ı 
. rörünce çekmecesini çekti 
~: ve birkaç tabaka kiiıd çı- çaldı ve hemen içeriye ko-
bi kardıktan sonra kalemi eline ıan hafiye (Piyetloş) a: 
bu aldı ve sordu: - Acele bir araba a-etir-
aı - isminiz nedir? Nerede tiai%. 

::>y oturuyor Ye! ne ile meşrul Piyedeş, direktörün em-
bulunuyorsunuz? rini tellkki etler etmez: 

raı - ismim, Lüi dö Janni· - Aıatıda hazır araba 
c:a yitlir. (Monkabor) sokaiında vardır. Ben tanıdıklarımdan 

0 72 numaralı evde sakinim. birisinin rabuını tedarik 
zn Hukuk mezunu ve noter etmiştim. Arabacı vazifesini 
ik Miisyü (Laltor) un başkiti- Pigaş görerek bizi (Poloni) 
:ıa biyim. den bir saat içinde buraya 
a - Mali vaziyetiniz ne de- kadar getirdi. 

Seylipların kışlık mahsu· 
lahmıza verdiii zarar, bütün 
mıntakamızdaki Tarım oda· 
larınca tesbit etlilmektedir. 

buki GuıtJoff'a yapılan ce
naze töreninden sonra lıviç
re' deki Nazi ıeflerinin, Hit
ler rejiminin mümessilleri . . ........ ._.. ____ __:_ __ 

Paskalya münasebetile 
hariçte üzüm f iat

leri yükseldi 
·-· Londra ve Berfin üzüm piyasuların

da hiseedilecek derece hararet vardır 
Paskalya yortularına az 

aç recededir? Dedi. 
1\ - Pederimin hal ve "akti Emniyet direktörii, Piyedo· bir zaman kaldıiı için Lon-

• ·.:ı· şun ihtiyatk~ J w d dra ve Berlin üziim piyasa· 

mir'den gerek Londra'ya ve 
gerekse Berlin'e üzüm ihra-
catı çoğalmıştır. 

ar ıyıoır. ar 121n an mem-
op - Pederiniz ne işle meş- nun kaldığıoı saklayamadı larında hissedilecek dere-

1935 yılı mahsulünden 

ev guldnr ? ve lllerek: cede bir hararet hasıl ol-
şehrimiz depolarında satıl
mamıı pek az izüm kalaca· 

ak - Kendisi esham sahibi· -Arka.mıar - muştur. Bu münasebetile iz· ğı zannolunuyor. 

ıardir. Bu esbamın faizlerini 
ILalarak geçinir . 
• J Pederiniıle beraber 
ah misiniz? 
mi - Hayır! 

pu Emniyet direktörü (Lüi) 
r enin verdiği bu cevapları 

l'ta111amen kaydettikten sonra 
ılfi delikanlıkanlının yüzüne dik 

~ildik bakb baktı ve: 
- Müsyü (Loro) atlında 

ştıbir tilccar tanır mısınız? 
sat Lü' . t d' k " il .. 
1 

ı, emnıye ıre tor nun 
i:ibu suali karşısında eseri he

kiW'ecan 2österecej'ine hiç is
cd~ifini bozmıyarak hatırasını 
o 'ı roklar gibi birkaç saniye 

üşün.Iükten sonra: 
sp B" 1 b' d 

1 
b - oy e ır a am tanı· 

d nıyorum. Dedi. 
J. 

aka Emniyet direktörü, gittikçe 
ıtı. tsabileşiyordu. Kendi kcn-

!ine: 
- Sualim berif e hiç tesir 

•tmedi. Garib şey! 

Sineması~r 
aym lzmir halkından gördfiiil . rağbet ve teveccühe kO.çOk bir mukabele 

olmak Ozcre bugO.ndcn itibaren üç gnn için tenzilAtlı bir tnrifc tatbik edecektir 

Bu 

Birinci mevki 15, balkon 20 hususi 25 kuruştur 

Bu Hafta• Beyaz perdenin sevimli Gary Co.oper ile Anna Sten 
• tarafindan temsil edilen büyük aşk hikayesi 

2 ~ Bugnn ~ Seve1r11 Ka<dJ o ifil 
A HAUDi 'G JOHN BOI.ES'IN Temsil ettiklcı·i çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşk romani 

YARIN: iLK GECE ile beraber AŞK KADRiLi 
ilaveten: TOrkçe sözlft FOKS dünya haberleri 

Seanslara hergün 15 te başlanır 
Karşıyaka'ya vapur vardır. 

ve her seans sonunda her semte otobüs 

Teıbit muamelesi sona erdik· porla Tarım lıtakanlıi•"1 

ten sonra zararların miktarı 

Ziraat başmüdüriyetine gön· 
derilecek ve başnıüdüriyet te 
bu zararları umumi bir ra-

direcektir. 1• 

Haber aldıiımııa ıör~ :tlİ 
rar o derece eh.emııı•.Y 
değildir. 

Kaçakçı altın diş NikO 
mahkitm oldu 

-----... ·~----~ 
Asan~örde oturan 75 yaşında Oe-
man da patlayıcı maddeler İIJJşl 

ettig"inden mahkum oldu 
o•· yaşlarında Adem oil_u Ot· Şehrimiz ihtisas mahke

mesine verilmiş olan kaçak
çıların muhakemelerine de· 
vam olunuyor. Son celsede 
Asansörde Zafer sokağındı& 
21 numaralı evde oturan 75 

lngiliz'ler 
Hayvanlart çok se· 

veri er 
ln2iliz'ler hayvanları pek 

severler. Bunun binlerce mi
sali vardır amma bu yenisi 
hepsinden daha mühimdir. 

Sir Maks Vaachter'in dul 
karısı Ledi Cachter dö 
Grimston, geçen yaz Şesing
ton nebatat bahçesinde 
Pengoenlerin kafesi önünde 
bulunuyordu. Hava çok sı-
caktı. Bu bayan tabii tarihi 
çok okumuı, hayvanlar hak
kında pek fazla malumat 
edinmiıti. 

Bahçenin direktörü, pen· 
geen koılarını bu yakıcı 
güneş altında bulunduruyor-
du. Ledi bu merbametsiıli· 
ie kızarak direktörü payla· 
dı . DirekUSr dedi ki: 

- Bu kuşların nereden 
2eldiiini biliyor musunuz? 

- Elbette biliyorum. Ş i-

man'ın davası görlilmUtl ,ı 
Osman, evinde pat1•1~e 

maddeler imal ettiğind•JS 111 
bu suçu, evinde bulu~.,. 
aletler delaletile sabit 01 90 
iundan, 5 ay hapse ve 

1 
b' 

kuruş para cezasına 111' 

küm olmuştur. ıısif 
Osman'ın yaıı ilerle et· 

bulunduiu için iıtifa~e bİ' 
miştir. Yokıa daha agır 
cezaya çarptınlacaktı. ~' 

Diğer bazı kaçakçıların ,; 
hifrPe/ - Deı·nmı <lördiindi u~ot 

--------- bOj 
mal kutbundan, kar çe I 
memleketinden geliyor.ı•;ti' 

- Peogoe~ler üç cı0 ce· 
ler: Kutuptan 2elenJer1 

4e 
nubi Amerika'dan geleJI I•' 
"Çakal" ismini taşıy•" 11• 

Kara ayaklı ve büyük pe ı,i 
goenler de vardır ki ce0~,. 
Afrika'dan gelirler. sur• 
kiler.. . ·[e· 
logiliz bayan dinlemedi ~~e· 

Hayvanları koruma ce~• etı 
tine tikayet etti. CeOJ'~,, 
hayvanlara karşı b~ ~·diıt' 
şefkat gösteren Ledıyı 

1 
f 

lemediği için direktör • e 
hinde tikayelle bulundıJ· 
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•-llll!D~Olll!!!K~T~O~R-•• N. V. Olivie ve şilreka- Fratelli Sperco Rusya'da 
At yetiştirme faa· 
liyeti ve bir SÖ)' lev 

Domuz 
vları faaliyeti 

genişliyor 

Ali Aglllı VV . .F. H. Van sı Limited vapur Vapur Aceııtası 
Çocuk Hastalıklara ()er Zee ROY AL NEERLANDAIS 

Mütehassısı acentaSJ KUMPANYASI 
1Jı.inci Bey.Zer Sokat,ı !\'. 68 & C 

Moskova gazeteleri yau· VilAyetimiı dahilinde k6y· 
lerde domuz itlafı giinden 
güne ilerltmektedir. 

Telefon 3452 o. Cendeli Han. Birinci kor· " ORESTES ., Yapuru el· 

---------• DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 yevm limanımızda olup yü· 
yor: 

Hayvan yetiştiricilerinin 
Kremlindeki konrresi, ka
P.anmış ve kapanma celse
sınde mareşal Podiyenti, Sov· 
Yetler birliiinde erdu için 
at Yetiştirilme i mevzuu tize· 
rinde bir söylev vermiştir. 
Bu ıöylevde at ihtiyacı ve 
at tedariki mes'elelerinin 

ehemmiyeti Uzerinde durulmuş· 
tur. Bu nektaya i[Öre devlet 
Sovyetlcr birlitindeki at ye· 
tiştiren Kolhoz ve Sovbo&· 
ları 934 tarihindenlaeri yirmi 
l.ir itine çıkmıştar. Bilhassa 
Kazakıstan, Tilrkistan ve 
Tacekistan'da bu işlere çok 
önem verilecektir. Ayni za· 
aıanda deve) ?rin de çoialtıl· 
rnasına gayret edilecektir. 

Dai topçu kıt'alarının ih· 
tiyacı için faz.la miktarda 
katır yetiştirilmesi işi ilerile
tiJecektir. 

Bodiyenti'ye ıöre; bu mes· 
ele milJi mildafaa mes'elesi· 
nin 6nemli bir aafhuıdır. 
Çünka, yakın savaşların, uzak 
şarkın dailık sınırlarında ce· 
reyan etmesi muhtemeldir. 
Binaenaleyh katır yetiştiril· 
ınesi, bilhasaa TOrkistan'da 
kuvvetleştirilecektir'.. 

Zir at idaresi, köylüleri 

teşvik etmekte ve sürek 

avları tertip ettirmektedir. 

so iÜnlerde m6cadeleye 

hız verilmiş ve fubatın 

on be~nden bugüne kadar 

vilayet köylerinde 2405 ya

bani domuz öldürDlmüştür. 

Tarım Bakanlıiının gön· 

dermiş ol.luiu av tüfekleri 

köylere taksim edildiiinden 

beri domuz avları çoialmış· 

tır. Bu ayın sonuna kadar 

dört bine yakın domuz öl

dürülmüş bulunacağı tahmin 

ediliyor. 

Ôi'rendiğimize göre, merkez 

avcılar kulubü de ilk ter-
• 

tip edilecek umumi domuı 

avlarına iştirak etlUek ibre 

faaliyete ıeçmiş bulunuyor. 

lzmir avcıları, ltilbusa 
Pazar günleri kcylere gide

celder ve köylü ıençlerle 

birlikte domuz avlarına işti· 

rak edeceklerdir. 

... atıhk ınotör 

ıır• ..... ---.... - .. 1 .. 

ÖkeQrenlcr! l\lut· 

laka (Okam~ntol) 

öksnrnk ekerlc· 

rini tccı:nhc edi 

ıiz •. 

Ve Pnrjen ~nhopın 

en Ostnn bir mfis· 

bil 'ckeri olduğu 

on unutmayımz. 

Kovveıli mtıehil 

istiyenler Şdhap 

Sıhhat Orgfln 

haplarını Maruf r ~ 
eczo depolarından \....1 ..J 

''e eczonelerden 

arasınlar. Genç kızların ve ıençlerin 
at sporuna olan alikasını ar 12 beygirkuvetinde (Dizel) 

tırmak ve onları, bu sporla markalı az kullanılmıt bir idarebanemiıe müracaatları 

ilin olunur. r•niş mikyasta meıgul etmek ..,otör satılıktır. Taliplerin 

için tertibat alınacaktır. ,.----··---------------•._ 
Bodiyenti, herkesin ve hatti 

fabrikalarda çılışan mele· 
nia itile iyi binici olması lü
ıumunu ehemmiyetle ileri 
sürmiiştür. 

-------~---------------lsviçre, kendi toprak· 

Jarında iman propa· 

gandası yapılmasını 

istemiyor 
Raştornfı 2 inci salıifcdc 

ların •niyeti tle tetkik olun· 
ttıak ftıeredir. F der 1 mec· 
lisi, memleketin emniyeti na· 
nuna başka tedbirlere de baş 
vurulup vurulmıyacağına son· 

Bağ, Bahçe ve Çiflik sahiplerine 
Bütün dünyaca tanımış SCHERING - KAHLBAUM 

A. G. Fırmasının bil'umum baıere mücadeJesi iliçların· 
dan ve iz.mir Bornova Ziraat İnstitüsü tarafından tecrü· 
beleri yapılıp tavsiye olunan: 

A. Meritol = Arsenik tozu 

8. Obstbaumkarhohnum: iliçlarımız geJ-

c. 

o. -

miştir 

Ahavıt= Pamuklardaki hastalıklara karşı 
euir olan ABAVIT 

ıLE 

ınil-

Bağ Macunlarımız =Hiçbir şekilde reka

bet kabul etmeyen bağ macunlarımızda yoldadır 

ınracaat muhali ---------Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede 

'•dan karar verecektir. Meı· -------.. ~------------' 
ele çok naziktir; çüo k Ü lsviç · •llllllllllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll lllllll llllllllllllll llllllllllllllll • 
re'de doirudan doğruya ec- -

nebi Komünist teşkiJih yok- ~=_-lzm }• f yu·. fi ffiellSllC3İJ_-
tur. Ancak bu demek deiil· 
dir ki zahiren lsviçreliler ta· § ~ 
r f d -r k A . . k . -a lD an İdare edilen ve İh· = •• non m ş t = 
tilil~i mahiyette oJan hirlik· ~ . ur l ır e ı-
1'.~· _ınceden inceye tetkik ve ~ 
goz.und · - ızmir \'Ou ten ucah Tilrk A. ~. niıı Halka-
• . en geçırilecektir. Bil- := ' -
akıs bunlara tamamen ecnebi § pıuardoki kuma fobrika ı monıulatmdan olan = 
~:~kcz~e~ tarafından kurul· § ı.acv imlik ve kışlık, zarif kuma lnrlo, bnttaniyc, = 

gu gıbı kend'J · )" = t k · l B. · · = gelen ı erıne azım := al ve yOo çorapları, m ·er re yen ı aç• on ırmcı 
Parayı da or dan al· = . -

maktadırlar § kordonda Cumhuriyet meydo111 cıvnrında l 86,. 

, 1Tcaniılik . her sahada ya· ~ numaradaki (~ark Halı 1"'ürk uoninı \ İr· 
P rnalı •e h k - -limiıi k il ikaten i tikli- ~ k ı·) mağaza anda satılmoktodır. Mezkur fabrika-, 

. aı nnıak . . k = e 1 = 
gızli bir ö tn ıstıyorsa , g§ 

0 
metanet ve zerafct itihorilc herke çc malum 

~ıize tabri~ t altında aleyhi· ~ 0
; 

0 
maıııulatmı mulıten·nı oıllşlerilcrimize hir = 

<üller k Y•pan teşek- := O 
8 

• • • • • • _ 

tedbiri r rşı "Yrıi şiddetli § defa dalın tın• iyeyı hır vnzıfe bıhrız. -
alınrııalıd EE -1111 ır, = § Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 

~ Şark balı Türk Anonim Şirketi 

----------
M lithane i -\' eni Kav il u ar çarşı ı 

o. 3 

Perakende sabş yeri: Yeni manifaturacılarda -

. K alettin Cad 58 ;,., ıade biraderler 
mımar em · • 

Kuzu oğlu~çarşısı Asım Rıza ve biraderleri 

= -
;;;; Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. = 
:= Yünlü maliar paı.arı F. Kandemiroğlu _ 

§ıifii 111111111111111111111il11ti1111:111111111111111111111111ili11111111111111111ili11111111111111111• 

"HERAKLEA,, vapuru 16 THE ELLERMAN LJNES L TD. künü tabliye ettikten sonra 
martta bekleniyor, 20 marta "FLAMINIAN,, vapuru 8 14 martta ANVERS, ROT -
kadar ANVERS, ROTER- martLIVERPOOL ve SVVEN- TERDAM ve HAMBURG 
DAM, HAMBURG ve BRE- SEAdan gelip tahliyede bu- limanları için yük alacıkbr. 
MEN limanl rına yük ala- '1HERCULES11 vapuru 21 

lunacakhr. 
caktır. martta beklenmekt olup yü-

" ANGORA 26 " TRANTIO .. vapurı 15 
" vapuru künü tahliyeden sonra BUR-

martta bekleniyor, ANVERS, mart LONDRA, HULL ve 
U GAS, V ARN A Ye KÖS-

HAMB RG'dan yük çıka- ANVERS'ten gelip tahliyede 
racaktır. TENCE limanları için yllk 

bulunacak ayni zamanda 
AMERICAN EXPORT LINE HULL için yük alacaktır. alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 19 " THURSO " vapuru 22 " HERMES ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, BAL Ti- martta LIVERPOOL ve marttan 28 marta kadar 

MOR için yük alacakta-r. SVVENSEA'dan gelip tab· ANVERS, ROTTERDAM 
JOHNSTON VVARREN U-

NE • LIVERPUL liyede bulunacak. ve HAMBURG limanları için 
THE GENERAL STEAM NA· 

.. KENMORE " vapuru 22 VIGATION Co. LTD, yük alac ktır. 
martta bekleniyor, LIVER· SVENSKA ORIENT 

.. ALIMNIAN " vapuru 5 
PUL ve ANVERS'ten yük LINİEN 
çıkardıktan sonra BURGAS, mart HAMBURG, BREMEN " NORDLAND 

11 
motörü 

NA Ô 
ve ANVERS'ten gelip tab· 

VAR ve K STENCE lim nımız.da olup KOTTER-
k 1 liyede bulunacak. 

için yü a acaktır. DAM, HAMBURG, COPEN-
ARMEMENT H SCHUL Not: Vurut tarihleri ve 

· DT • HAGE, DANTZIG, GDYNIA, HAMBURG vapurların isimleri üzerine 
" DUBURG " vapuru 25 değişikliklerden mes'uliyet OSLO ve ISKANDINAVYA 

martta bekleniyor, HAM- kabul edilmez.. limanları için yük alacaktır. 

BURG ve ANVERS'ten yük DERiYE, OIEPPE ve NOR- " ROLAND " motörü 29 
çıkardıktan sonra 28 marta VEÇ limanlarına yük ala- martta beklenmekte elup 
kadar ROTTERDAM, AN- caktır. ROTTERDAM, HAMBURG, 
VERS ve HAMBURG içio "Vapurların isimferi, gel· COPENHAGE, DATZIG, 
yük alacaktır. me tarihleri ve navlun tari· K N 
DEN MORSKE MIDDEL-

GOYNIA, OSLO ve IS A • 
feleri hakkında bir taahhüde 

HA VSLINJE·OSLO girişilmez. . ., DINAVY A limanları için yük 

"BAY ARD" motörü 9 ni· Birinci Kordon, telefon alacaklar. 
sanda bekleniyor. iSKEN- No. 2007 • 2008 SERViCE MARITIM 

- ROUMAİN 

BAŞ DURAK 
H AMDi N .. ZHE'I' 

Sıhhat Ezanesi 
l'olr2z taze temiz \'e ucuz ila~ ,.~ hı· 

\•alet çetiıleri satar . 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanm halis Morina Balık yağa hı . 

Şerbet gibi içilebilir iki defa süzül mi. tüı. 
Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sı u HAT EzANEsı 

"PELES,, vapuru 20 mart-

ta gelip 21 martta MALTA, 

MARSIL YA, v BARSE

LO NE için yük alacaktır. 

"ALBA JUL YA., vapuru 

17 nisanda beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 19 
niunda MAL TA, MARSIL

BARSELONE'y~ 

hareket edecek. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile navJonlardaki d~~işiklik-
Jerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 
arkasında f RA TELLi SPER
CO vapur acentaınna müra
caat edilmesi rica olunur. 

Tele fon: 2004 - 2005 - 2663 

-N. 
, ~ ır" 

o 11 ıu ıı• 
1 l 

' [ &ircı~l. _D~N:~A~I l 
, 



(Ulusal BirUk) 

Ot 

istan askeri tahşidata başladı, 
Moris LöhlanınEıı Merakh RoJlJ' 

Yunanlılarda• 1 .• 1
,ika ,:;.,,,11 

' l 
t 

m a il tedbir aldılar, Arnavutluk ta hazırlanıyor! 
6jı· ltalyan generalı Arnavutluk hudutlarını gezdi, Bulgar 

erkanı lıarbiyesi gizli toplantılar yapıyor 
1 tanbul 17 ( Özel ) - Alioodan haber ,·erildiğine 

göre, Bulgarlar, Yunan lıu<lutlarınd.t askeri tahşidnta 

ha lamışlardır. Bu nıilnıı cbetle Yunan hnkumcti de 

nevralarn sevketmiştir . 
Son gelen haberler, Aroavutlugun da asker toplama· 

ğa başladığını ve bir ltalyon generalinin, Arnavutluk 
crkum harbiyei umumiye reisile hudutlarda tetkikat 

mukabil tedbirler alınış ve Drama'ya mQhiın miktarda yapllğını bildirmektedir. 

kuvvet gönderdiği gibi, general Papadoplonun kuman- Bulgar Erkum harbiyesinin birbirini milleakip gizli 
dasnulaki kolorduyu Arsnkli havali inde bQyftk ma- içtimalar yaptığı söyleni) or. 

.......... 1 

Sevim vapuru 
--· Bir sademe ile Galata köp- _ 

rüsOntl ikiye ayırmış! 
İstanbul, 17 (Özel) - Kereste yüklü olduiu halde Ka· 

radenizden limanımıza gelen Sevim vapuru, Halice geçmek 
isterken yanlış bir manevra neticesi olarak Galata köprü
üne çarpmış ve köprüyü iki parçaya ayırmııtır. 

Sabahtan öğleye kadar Karaköy'den Eminönüne nakil 
vasıtaları geçememiş, lSileye doğru klSprü güç hal ile ta
mir edilmiştir. 

B .yoğlu • 
noterı ------

Uruguay takımı 
~~~---------~~-

Belgrad'dan sonra lstanhula da 
gelecek mi ? 

lstanl.u) 17 (Özel)- Bu ayın yirmi birinde BeJgrad'a ge
lerek Yuıoslav takımlarile maç yapacak olan Urugt1ay ta
kuramın şehrimize de uğraması için teıebbOaatta bulunulmuştul' 

Fenerbahçe takımı da, lngilterenin meşhur profsiyonel 
arıenal takımını iç maç için lstanbula getirtecektir. 

---------.-·~···------~-~--

Tazminat 
tf • I 

ıstıyoruz 

Dumlupınar denizaltı gemimize çar-
üçbin lira açığı çıktığıdan hapsoldu it 1 h · k d k 

b 17 (ô 1) 8 -ı b' . . . 5 1 .. h dd' pan a yan vapuruna acız oy u lstan ul, ze - eyoı u 1rıncı noterı e • • ı- . 
nin üçbin lira açığı çıktıiından Adliye müfettiılitince tev- lstanbul, 17 (Özel) - Bundan iki ay evvel Karadenize 

ş kif ettirilmiştir. transit olarak geçen bir ltafyan vapuru Dumlupınar tahteJ · 
h T •• •• • h bahirimize çarpmış ve hasara uğratmıştı. Bu ıilep limaıu-
k ut un l raca t 1 n ı art l r- mızclan sreçerken tevakkuf ettirilmiş ve 15,500 lira tazmi-
b nat talebHe haczediJmiştir. Gemi sosyetesi bu parayı der· 

~ m k i~in yeni teşebbu.··. sler hal vermezse gemi müzayede ile satılacakbr. 
~ ---------. ---------

~ lobi arıa_r_h_a __ k_a;ı-~~-.--"-da_•_opıauacıık Harcirah l{anunu 
. 
lD 

dı 
bi 

olan komisyona lzmir'den iki 

bl 
a 

'Y 

tüccar iştirak edecek 

ıa 

(8 

Tütün ihracabnı artırmak 
için Uizımgelen tedbirleri 
konuşmak üzere ekonomi ve 
inhisarlar bak&nhğı gelege· 
lerioden mürekkep bir ko-

at ilen mes'clesi etrahn· 
zc 
H da Bulgar ve Yunan 
:ıa gazetelerinin beyanatı 
a 

- Baş taraf 1 inci salıif ede -

'misyon toplaaacaktır. 
Haber verildiiine göre, 

bu toplantıya İzmir'in ma· 
ruf tütün ihracatçılarından 

da iki kişi iştirak edecektir. 

Ticaret Odası 
idare heyeti dün 

abah toplandı 
Şehrimiz ticaret odası 

Ankara 17 (Özel) - Maliye Vekiletiace hazırlanan ye
ni harcirah kanunu yakında kamulaya verilecektir. Bu ka
nuna nazaran memurun mensup olduiu daire, barcirabı, 
memurun yevmiyesinin yarasrna kadar indire~ileceği gibi, 
icabıncla iki misline de çıkarabilecektir. 

---~----- ...... ·~···--~--~-~~-

SON DAKiKA: ......................... 
Romanya hükô.meti de 
askeri tedbirlet· alıyor 

~~~---~·-----------
a~ 

r ihlftl ettiği misak budur." 

ar Hitler, keşke Versay mu
op ahedesini baştan başa ihlal 
e\ etseydide, Lokarno misakmn 
alı sadık kalsaydı . ,, 

idare heyeti, dün sabah top- Milli müdafaa komitesi, Kral111 
lanmış ve bazı huıusat etra-

laı Atina 17 (Özel) - Yuoap 
il gazeteleri, Ren havzasrnın 

Almanlar tarafaodan askeri 
ab işgal altına alanması hadisesi 
mı etrafında uzun makaleler ya

zıyorlar. Eleftron Vima, şim
dilik umumi bir harpten kork 1 

pl 
r 

oıamak lazımıı?eldiğ'ini ve 
>Jli çünkü böyle bir harp için 
ki

1 
bizzat Almanya'nıo bile lü· 

1 zumu kadar hazırlanmamış 

sa 
.la 
iki 

~~ 

olduğunu ileri sürdükten 
sonra hulasaten diyor ki: 

"Ren'in Alman ordusu ta
rafmtlan işgal edilmesi ha
disesi, bugün için bir harbe 
sebebiyet vermiyecektir. Bü· 

n'ı yük devletler, buna bir hal 
sp çaresi bulacaklardır. Fakat 

bu demek değildir ki; ikinci 
ve büyük bir harban önüne 
geçilmiştir. Hayır; bu kor
kunç felaket, ne zaman olsa 
başımıza gelecektir, bu mu-

dı. 

ak 
1 

ali 

hakkaktır. Bunun böyle ol
duğunu anhyan milletler, ona 

::~tu~üzakerelerde bulun- haşkanlığt altında toplandı 
lstanbul 17 (ÖzeJ) - Bükreş'ten haber veriliyor: 

Kaçakçı altın diş 1 iko Romanya MilJi müdafaa k.omitesi, Kral Karol'un başkan-
mahk \im oldu hğı altında önemli bir toplantı yapmış ve uzun müzakere· 

• Ba~ıarafı 2 inci salıijede- lerden soara Romanya'nın ihtiyaten askeri tedlJirler alma-
sı kararlaştırılmııtır. muhakemeleri bitmiş ve on· ___ _..__. ___ _ 

lar da muhtelif cezalara çarp- N •• 1 } h • • • 
tmlmıştır. Bunlardan, Öde- egus, ta ya lillayeSJllJ 
miş'in Umur köyünden Meb· • 

med oğlu Mehmed, mükerrer kabul etmıyor 
tütün kaçakçılığından 7 ay 
hapse ve 116 lira 66 kuruş 
para cezasana, gene Ôde
miş'in Umur köyünden AH 
oğlu Mehmed, t6tün kaçak
çılığından 6 ay hapse ve 55 
lira para cezasına, lzmir'de 
oturan Sisam adasının Vati 
kasabası ahalisinden Manol 
ojlu altın diş Niko, sigara 
kağıdı imal edip sathğmdan 
2 sene dört ay aiır hapse 
8 ay müddetle sürgün ceza
sma mahkum olmuşlardır. 

göre tedbir alırlarsa, daha 
az zararla kurtuJabilecckler-

Eski elçi Roma'ya değil, Habeşi~ta

nın hakkını müdafaa için 
Cenevre'ye gidi,-or 

lstanbul, 17 ( Özel ) - Röyter ajansının bildirdiğin~I 
göre, Habeş imparatorunun ltalyan himayesini kabul ede
ceği haberi doğru deiildir. Halıaeş siyasalları, ltalyanlaran 
böyle şayialar çıkararak bu hafta toplanacak olan 13 ler 
komitesinde teıir yapmak istediklerini söylemektedirler. 
Negüs, eski Roma elçisini Roma'ya değil, hakkını müdafaa 
için Cenevre'ye gönderdiğini söylemiştir. 

Harp aytarlarmın haberlerine göre de, şimalde ufak 
tüfek çarpıfmalar olmuştur. Dün bir ltalyan tayyaresi da
ha düşmüştür. Büyük muharebelere intizar olunmaktadır. 

·· ikinci kısım: MDcize taşı! · 
Fakat Konrad nerede? - Vorski, biliyorın°' 
Herhalde mabud taş aklıma ne getiriyor50~, 

salonunda! Otto, ben de ib- Memleketimin boğalarını re 
tiyarna bize ıösterdiği ka· sana şimdiden haber 'lef 

d1D1 bulmak için acele edi- yimki ben bir Ispanyoh.ılll0 
yerum. boğa döğüşleri amatörliY oı 

- Bu kadınlD canh bir bizim boialar, bir d~şc11;, 
kadın olduğuna inanıyor- nı döğüşemiyecek bır kle 
musunuz? getirdikleri ve öldürdii 

410 
- Tabii. Bu ihtiyar herif vakit, koşar, döner ,.e 0 

korkunç bir sihirbazdır. !aşarlar cesede bir bO~? 
- Belki.. Fakat sizi bu- darbeıi daha vururlar! ( 

raya k11dar kendisi celbetti. kı senin şimdi yaptaj'ıO 4I•' 
Bunun sebebi nedir? bil Kendini canla düşaı•0 8 

- Muammadır.. mlldafaaya çalışacağın•' 
110 

Vorski dördüncü maiara- müş düşmanına saldırıyor• 
ya tlotru ilerledi. Ve kadın Voraki başını kaldırdı· 01 
orada idi. Karşısında bir adaaJ 1 ,o· 

Mabut taşın üzerinde yat- dü. Bu adam dim-dik dU~çJ 
mış ve evvelden olduğu gi- yordu; orta boylu, oJdıJ ~,ı 
bi bir türlle örtülmüş idi. narin. genç g~rünUşlO fa ~il 
KoJJarı taştan yere doğru şakaklarındaki saçlarıo Jı 
HrkmakUa idi. kısmı aiarmış idi. 5,.şıdıf 

Otto: bir bahriyeli kuketi "''' 
- Uyuyor! Dedi. Bu adam Vorski'ye: 10 
Vorski: - Beyhude hatıraları 
Belki! Dedi. Ben şimdi araştırma, beni biç taP•~~.-ı 

anlatacağım! sın, dedi. Maamafib k~0 'ır 
Ve kadıo yaklaştı. Elbette sana takdim edebiJir1"''. ço• 

Konrad'ıo bıçağı vardı. Dur- panyol asılzadelerindell bıf fC 

du ve bıçaiı kullanacak va- memleketJerin Sinyor~ pe· 
ıiyette olup olmadı(ana baktı. Sarek prensi don Ll'1 S•' 

Kadma üç adım kadar remnal biç hayret etıne·· 
yaklaştığı vakit, bileklerinde rek adası prensi beoiıJJ· 
iple sıkılmaktan mütevellid Devamı~ 

b ık ki. d 1 k 1 · b' · · t k• t•P mor ve a a te ın e e e- zmır arıncı mın a 
)er gördü. Halbuki bir saat sicil muhafızlığından: d• 
evvel ihtiyar, bu kollarda lzmirin güzelyah orao:ı111

11;r 
biç9ir bere ve leke olmadı- arapderesi mevkiinde 1o 
ğıaı iöstermişti. Bu vaziyet tarafı bardakçı oafo b•'bir 
Vorski'yi yeniden ıatırttı. ve köylü mehmed "e ,1fı 
Fakat çok çabuk toplandı ve tarafı cebel bir . t• t•' 
hançere bir daha sarıldı, köylü mebmed bır "'' 
kolunu kaldırdı, hanceri TU- rafı laz raşid bir tarafı 1 ile 
racaiı yeri ıyıce tahmin kıfhk çayı ve eıki . Y~,rl• 
etti; yüzü en vahşi bir şekil çevrili 40 dönüm bıt yoi 
aldı ve birden ban ... erini in- ve içindeki •iaçlar; :.fil~ 

Y mevkide bir tarafı v• eb' 
dirdi. Bir, iki, on, yirmi defa çayı bir tarafı köylü 01,b· 
aapladı, sapladı •e ıonra: med bir tarafı molla 01 ,~ 

- Geber, bir llalaa ıeber. mud deresi ve deli ab~Udl 
Benim önüme habis bir ruh dereıi ile çevrili 8 ~l) 1,ri 
ıibi bir daha çıkma . dedi. tarla ve içindeki ag''11tlıl 

Fakat birden arkasından ayni mevki bir tarafı ar01 .. 1ı~ 
bir ıes duydu. Bu ıes: hacı ahmed bir tarafı ıı:,ııe 

- Biliyormuıun aklama ,kimi mehmed bir tarafı koc• ~ıf 
getirdin? Dedi. tarlası bir tarafı k•':fo· 

Bu ses, otto'nun sesi de- iımail ve yol bir tarafı ~li 
kat rifat tarlası ile çe.f ·ıo' iildi. Voraki hançerini ce· ç 

seclin içinde bırakarak dur- 30 dönnm. bir tarla ve ı 8 
du. Seı devam etti: deki ağaçlardan 40 "~tlıl 

dönümlük yerler •'~deo' 
oğlu hacı ahmedin esk: 11ıeO' lzmir 2 İ•cİ icra memurlu

;un~an: 

lzmirde Abdullah efendi 
mahallesinde Meserret soka
ğında 66 yeni 56 eski No. h 
evde sakin bayan Azize ta
rafına : 

lzmirde M. Hösnüye 200 
lira borcunuzdan dolayı Ga
ziler mahallesinde Rina so
kaiında eski 43 ve yeni 47 
No. lı ve 53 No. tajlı bir bap 
ev haciz edilerek 600 lira 

kıymet takdir edilmiş ve ta
rafınıza gönderilen 103 üncü 
maddeye ait ihbarname va
rakasına ikametgihınızın meç-., 
bul kalmasına bınaen key-
fiyetin 15 gBn müddetle ila
nen tebliiine karar verilmiş 
olmakla müddeti mezk6re 
zarfında hu bapta takdiri 
kıymet muamelesine bir iti
razınız varsa bildirmeniz lü-
zumu icra ve ifJas kanununun 
103 üncü maddesine tevfikan 
teblii makamına kaim olma" 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

beri ıenetıiz mah ikeO d•~' 
disi 1304 yılanda qe rı• 
sonra ve varislerinde~ ıı;eb' 
bavva ve çocukları ahı 10ısı 
med, İbrahim, emine. 6 ,rif' 
lerile her birinin kendıif d6 
lerine kaldıiı gibi 30 rd' 
nümlük tarla ve aiaçl• ft' 
bacı ahmedin karı5ı b•.,,t· 
mollanın eskiden beri. seıs34 
ıiz malı iken kendİ51 ço' 
yılında ve varislerind•0 biıs'' 
cuklara ali, mehmed, ibr~ .0jP 

emine ölmelerile her b•'d•P 
kendi varislerine kaldığ•~de~ 
bahisle senetsizden yef1' 
tescili iıtenilmektedir. 11~~ 

lu üç mallarda te~e b'~ 
veya herhana-i bir aynı ıslıl' 
veya sınır iddiasmda b d'P 
nan var iıe ilin günİİ~ısıi' 
itibaren on ilin içinde 1 fjcil 
birirci mıntaka tapu ııo'11 

muhafızlığına veya oP .
11

41 
günü öğleden ıonra yeti 11rı 
tahkikatı yapacak pıed' •'' 
belgelerile birlili te 111Ur•' 
eylemeleri yayd1r. 


