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1.ımirde çık r, akşamcı siy sal g zetedir 

Kan şehrinde 
Akdoluııan bir konfeı·an ta 

1"'una ıııeselesi ıııflzakerc 

edilmiştir. 
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Bita ·af Devletler Murahha ar 1 

A liları eliin.gen V az· yet, F 
Düşündürmeğe Başl 

-
sa'yı 

-------------- 1 ---~--~~~--....... ----------Alman gazeteleri, son sözün lngil- Potemkiu· inkılap şe i i hi-
ı. Flftodeo 'le 

tereye aid olduğUDU yazıyorlar görO~Ui ay Ve arka 8Şlarl• 
ltalya hflkOmeti, Lokaı·uocularııı verdikleri kararı ta· 

dile mubtac gördüğünden henüz tastik etmemiştiı~ 

Alınanyanın cevabı bekleniyor 

n n mezar oda 
-~-----~-..~--~~-

0 n binlerce lıalk, aud içti ve 
inkılaba oları sars lmaz bağ
hlığuı bir daha göslerdi 

inkılap şehidi Ku-
bilay ve rkodaşları 

için dün Mene men
de yapılan ihtifal, 
emsalsiz ve çok ala-

projenin, ltalya hükumetince 
tadile muhtaç ıörl\ldtiğü 
bildiriliyor. Bu haber, Lon
dra'da derin akisler yapmış· 
hr. Bundan bahseden Alman 
gazeteleri, son sözün lngil· 
terc'ye aid olduğunu ileri 
sürfiyorlar. ' kah olmuştur. Gerek 

Berlin 22 (Radyo) - Ga-

ı.etelerin umumi rnütaleası, 
Lokarno devletleri teklifle- Potcmkin 
rinin bilhassa Ren'deki gayri Paris, 22 (Radyo) - Sov-

lzrnir'den ve gerekse 
Manisadan on bin· 
lerce halk Meoeme· 

keri mıntaka işinin kabu- yet elçisi Potemkin, dış ba· 

, lünün imk nsız olduğu mer· . kanı M. FJanden'i ziy ret 
kezindedir. ı ederek, Sovyet·Fransız paktı 

ne gelmitti. Öğleden 
sonra lsaat 13,15 te 
hareket eden tren, 

rk sına taktığı 39 
vagonla Menemene 
büyük bir kalabalık 
götürüyordu. Mani· Bitler nrkodd lnrile birlikte 

P ris 22 (Radyo} - Fr n· etten iri olduğunu ve çün· 
ız gaıetelcri, 1100 vaziyet· kü, Rusya'nın mütem diyen 

ten dolayı bedbinane yazı· hazırlandıiı bir zamanda Al· 
lar yaımaia ve endişe glSs· manya'nın eli bailı bir halde 
termcic ba lamışlardır.Umu · duramıyacağını yazmakta 
mi k naat, Almanya'nın dörtlerin Ren hakkındaki 
lUenfi cevab vereceği mer· tekliflerini kabili kabul a-ör· 
kezin~ dir. memektedir. 

Berlin 22 (Radyo) - Bütün Alm n iyasal mahafili, 
Alman ızeteleri, Lok rno Almanya'nm cevap verece· 
tnis kını imzalamış olan dev· ı cej'ini beyan etmektedirler. 
~tlerin muhtırası leybinde 

ftddetli 
0 

şriyat yapmakta Berlin, 22 ( Radyo ) -
de K T (Von Ribentrob) bu akşma vam ediyorlar. ruç ayg 
~unr bu muhtıranın kıy· Londra'dan ıelmit ve derhal 
J - Hitler tarafından kabul edil-
ianı d u J l ah Suphi miştir. (VonRibentrob), Lon· 
ll 1 dra koouımaları hakkında 

U ıafta Ankara'ya Hitler'e izahat vermiştir. 
gelecek Alman baş deleiesinin 

yarın ( BuiÜD ) Loodra'ya 
döneceği ve Hitler'io talima· 
tını hamil bulunac ğını söy· 

Btıkre 
ş cJçiıniz Hnm· 

l dullolı Supbi 
Bu t nbuJ, 23 ( Özel ) -
S re eJ · • 

Upbi, Ro çımız ' Hamdull h 
ınu1, 1 

ııı ny dan yurdu· 
ltt .. ge ecek ol n göçmen
k0 Jşı haklund bü Cımctle 
An~u rıı~k Uzere bu b fta ı 

tr ya acı cektir. 

leni yor. 
Londra 22 ( Radyo ) -

Pol Bonkur, Polonya Dış 
bakanı Kolonel Bek 'le uzun 
müddet konuşmuş ve bjta· 
rafların, Lekarno meı'elesin· 
de almış oldukları durumu 
tetkik eylemiştir. Söylendi-
-. göre bitaraf devletler 
gıne , 
delegas)'Onları, evvelki. gün 
yapmış oldukları umum• .. t~p
lııntıda konuşulanları huku· 
metlerine bildirmişler ve 
yarına k dar talimat iıtemit· 
)erdir. 

BütUn bitaraf devletler 
delegasyonlarının, Lokar0•0 

meselesinde çekioien bır 
vaziyet aldıkları söyleniyor. 

Roma, 22 (Radyo) - Lo· 
karno misakını imzalamış 
olan devletler bat deleiele
rının, Loodra'da ve~~!. 
oldukları kararda iÖıterilea 

- Devamı dördüncıi .~ahifede - etrafında görUşrnilştür. ____ ._. ....... __. _____ _ 
Sos- sa' dan gelen tren ile 

de binlerce yurddaş Habeşistan Uluslar 
yetesine iki nota verdi 

ltalyan mezalimine milni oluııma
sı111 istiyor. Habeş mukavenıeti

ııin kırıldığı yalanlanıyor 

Şimal ve cenupta kanla ınuharcbeler oluyor 
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Pariı, 22 (Radyo) - Ital
yın kaynaklarından verilen 

haberlere aöre, ltalyan tay· 

yareleri bombardıman faa· 
liyetlerine devam ediyorlar. 
Negeli'den kalkan tayy•re 
filoları, bütün Habeş mevzi· 
)erini ve şosaları ateı al· 
tında bulundurmaktadırlar. 

Hafif bir tayyare filosu, 
Guba'daki Habeş'lerin içti· 
ma merkeıini bombardıman 

etmiş, zikzaklı bir surette 

yapılmış olan istihkamları 
tahrib eylemiıtir. 

ltalyan'Jar, Ras Nasibu· 
nun yardım istedil'ini bildi

- ~amı dôrdanca sahifede-

Menemene! gelmişti. 
Saat 15 te ihtifale 

başlandı Ordu· adı· 
na, genç subaylar· 

dan. Halim,~bir:Söylev 
vermiş ve alkıılan· KubilAy nnh 

:mışhr. Bundan: sonra lzmir ı adına lzmir ve Manisa ile yön 
v Manisa Parti teıkilah -Deramı 4 ı1ncıi rnlıiflde-______ .,_ ............. _____ _ 

Göztepe K.S.l(. Ja 2-2 
beı·abere kaldı 

~-----~--~~-..------~-Altay 2-lbDemirspol'u yendi. maçtan 
sonra oyuııculararasında kavua oJdu 

Lik maçlarına dün devam 
edilmiştir. Göıtepe · K.S.K 
maçının ehemmiyeti ve hava
nın güzelliği, spor meraklı · 
larıoı stadyuma çekmişti. 

K.S.K maçınd n evvel oy· 
nıyan Şark&por·Durnava ile 
ber41bere kalmışl r, bundan 
sonra Dernirspor • Altay 
karşılaşmışlardır. Demirspor· 

lular dün Altay'a k rşı çok 

güzel bir oyun oynamışlar 

v~ 2-1 gibi ufak bir farkla 
mailüp olmuşlardır. Birinci 
devre, tamamen Demirspo· 
run hakimiyeti altında ve 

fakat golsüz geçmiştir. ikinci 

devrede Altay bir gol yap· 
mıt ve 20 inci dakikada Da· 
mirıporlular da buna muka
bele etmiılerdir. 
Oyunun Litmesine üç dakika 

kalaya kadar berabere vazi· 
yetl mabafaza eden o~mir· 
sporlular, 42 inci dakikada 

Gözlf"peli l• uat ve 
kalcc•i Mahmul 

bir Altay akınını kornerle 

durdurmak mecburiyetinde 

· Devamı 4 nc(i ~ahi/ede : 
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lMa.;a· l(ız.ıj •1• BütünSu iyede,yeni veöneml Vililyet 

- "":19~N.~iii,KrMı ORAL 1 li değişiklikl~r bekleniyor 
dilsizle müvacehe edildikten Nümayiş yapmak istiyen Haleb gençleri 

Umumi mecli 
yarın toplaoac9 

Meclisi umumi, yarıo t~ Lni, 
sonra kiyotine 

yakla~mış 

daha askeri kuvvetlerle dağıtıldı · 
Halep, (Özof aytarımıı· Bundan baıka Hama ve Paris'e gidecek olan hey· 

biraz 
olacaktı daa) - Suriye ahvali, henllı Humuıta aıkert mahkemeler et, kendi aralarında toplaD· 

dDıeJmit .te;iJdir. Paris'e tarafınd • tevkif edilenlerin tılarına devam etmektedir. 
ıitmiş olaa Suriye fevkallde de, diier siyasi mahkOmlar Hey'etin listesi hllk6meto 
komi1eri Kont d6 Martel'io, gibi ffedilmeleri de yOce verilmiı ve murahhaslıkları 

b 'ri ı lanacak ve arazi ta rı 
9 

~ 

teıekkll edecek ola11 1 ;ı 
miayonda çalııacak S7 ,, 
nın seçimini yaptıktall • ~ 
enclmenlerden ıele0 ~ 
telif •mazbatalar os• ed 
çalıımalarıaa devalll 
cektir. 

Emniyet direkUSrü Piye· 
doı'uo teesailr nü haklı gör· 
dü. Kendiıi, b Jki daha fazla 
teessür duyuyordu. Zira bü · 
tiln Zaptiye Nezaıetintleki 

Zabıta amirleri, baba Anri· 
nin jyiJi;ini rörmiı9ler, ond n 
çok istifade etmiıJerdi, o, 
kendilerine senelerce hoca
lık etmiıti. Binaen ley\ı onun 
hayatı Uzerinde büyilk bir 
tesir yapacak ve belki de 
ölmesine &ebebiyet verecek 
o) n fU h disedea çok ke· 
derlenmişlerdi. 

Emniyet direktiSrü, mera· 
retle Piyedoı'un yilzüne 
b ktı ve sonra: 

- Piyedoı! Elimizden ne 
gelir? Olan oldu, biten bitti. 
Mesleaimizin iktiza11 bodur. 
Yalnız benim düılindüiüm 
bir ıcy vardır: Zavalh (Baba 
Anri)ye bunu nasıl bildire· 
eetiz? 

Fenalığ• bak ki, bu çap· 
kın delikanlının hukuki va
ziyeti ıittikçe ağ'ırlaııyor. 
Yarın kendisini dilsizle yiiı· 
leotirdiğimizde, daha fena 
bir mevkie düşeceiinden 
korkuyorum. O ıaman onu 
hiçbir kuvvet idamdan kur· 
t ramaz! 

Dokuzuncu fasıl 
Sabah olmu tu. Hava çok 

b rr k ve latif.. İkinci Ki-
nunun orta11nda ve Pari 'in 
k rlarla 6rtülü bulunduğu 

bir cvsimııle bu derece gll • 
zeJ bir h va, ender ıarülen 
hvaldendi. Böyle rünlerde 

Paris halkı, adeta bayrama 
kavuşmuı gibi, ienç, ihtiyar 
çoluk çocuk bepıi sekaklara 
dökülür. Ş nzelize tarafları 
b6yle günlerde hava •lmak 
istiyenlerle baıtao başa dol
muı bir haldedir. 

Genç ve güzel kadınlar, 
y ksek ökçeli iskarpinlerini 
yay kaldırımları üzerinde 
gıcırdatarak neş'e ile mağ • 
ıaların vitrin) eri önünde top· 
lanırlar ve eşyalar1 seyreder· 
ler. 

Hulisa, böyle güzel hava· 
larda Paris'in her tarafı neş'e 
içinde bulunur. 

I~te milsyü Anri Döjantiyi 
de berkesin ürur içinde bu
Jundui11 bir gllnde şafakla 
beraber y tağından kalkmış 
ve tar f olup tuvaletini bitir· 
dikt n sonra dariesinin pen· 
ccresini açmıo ve Konti rıh-
tımınd n gelip ıeçenlcri se· 
yirc dalmıştı. 

Müsyü Aori Döjantiyi'nin 
ikamet ettii'i apartmanın 
karşııında Sen nehri ile nur· 
Jara gömülmfiş gibi görünen 
Lever sarayı var. Sol tar fta 
nehir kenarı boyunca uzanan 
yaya kaldırımı Ozerine dikil · 
miş büyük kestane ağaçları 
yavaş yavaş kızarmağa b ş

lamıştı. Saf tarafta, güzel 
ve yeni ıtinalarla semalara 
doğru yfikseJen Noterdam 
kilisesinin çan kuleleri gö
rOnüyordu. Bu manzar lar, 
M. Anri'ye patırdı ile geçen 
uzun bir maziyi bahri ttı. 

Derinden bir ab çekti. Oi
lunu istediii gibi yetiıtirdik
ten ıonr kendisi de müste
rih ve mes'ud bir hayat 
yaşıyan (Baba Anri)nin ahı, 
m ziyi taha11lirle hatırladı· 
imdan ziyade, o gün meçhOI 
bir sebepten dolayı duyduiu 
deruni istıraptan ileri reli
yordu. 

P"ra11sız hökfımetile Suriye· komiıerdea rica edilmiıtir. tesçil olunmuıtur. 

Baba Anri, LUi'ni11 Alman· 
ya ve Inıiltere'de yaptığı 
marifetleri hatırlarken, bun· 
farın Paris'te de takarrOr 
edeceğinden korktu. Fakat 
ned n olsun? LDi, yakmda 
istediii ıibi yüksek ve zen· 
ıin bir aileye intisap ede· 
cek ve güzel bir kızla evle· 
necekti. Bu sebeple, nişan· 
lı11ndan baıka bir kıza 16-
nUl vermeai, pek te ihtimal 
dahilinde bir keyfiyet sayı· 
lamazdı. 8J böyle olduğu 
halde, bu ıarib delikanlının 
aşk ve qıuhabbeti servete 
fed etmeyip, hiç ümid cdil
miyen bir kıza gönlil vere· 
cek tabiattı oldufunu bil· 
diii için milıyil Anri, ikide 
bir endiıe röstermektea 
uzak kalmıyordu. 

Iıte o gün de böyle dü
ılincclerJe dalmıı olduğu bir 
anda, üç gllndeaberi ıöre· 
mediği oğlu (Lfii) hatırına 
geldi ve bazı ena almak 
üzere beraberce·çiarııya çık
malan için oilunua nezdine 
gitme&'i düıOnd&. Fakat ha· 
vanın güzelliii, kendisini 
biraz ,.daha evde tutmağa 
1aik oluyor •e seyrine dal-

, mıı olduiu manzaraya müm
kün değ'il doyamıyordu. 

(Baba Anri); Pariı'i bu 
kadar aevdiii halde, oiJunu 
evlendirdikten sonra ömrü
nün kalan k11mını ieçirmek 
üzere bu ıebirden ayrılmak 
ve kenar ka1abalartlan bi
rine giderek orada bir çiftlik 
satın almak niyetinde [idi. 
Maksadı, ..uzun müddet ha· 
fiyelik yapmış olduiu dağ· 
dagah bir şehirden uzaklat· 
m k, oilunun ve onun 
intisab ettiği ailenin, maziıi 
hakkında malumat edinme
lerine meydan vermemekti. 

Baba Anri, bunları düşü· 
nürken bir aralık balkona 

nin vaziyeti bakkıntla ne 
konuıacatı benüz anlaııl
mamııtır. 

Suriye ahaliıi, daimi ltir 
heyecan ve tereddüd içinde 
dir. Perıımbe tllDll öjleden 
sonra 1aat 3 buçukta nGma· 
yiı yapmak iıtiyen Halep'li 
gençlerle polis arasında bir 
çarpıım olmuş ve poliıler, 
çekilmej'e mecbur kalmıılar· 
dır. Bunun üzerine aıkeri 
kumandanlık müdahale et· 
mit ve bir tankla beraber 
miktarı kAfi aıker ıönde
rerek n6maylşçileri dağıt· 
mı ıtır. 

Bablllfettab'ta diikklnlar 
elin kapalıdır. Bu hal, Suri· 
ye'de bir fevkalidelik oldu
ğunu ısbat etmektedir. 

AIAkadarlar, btitftn Suri· 
ye'de yeni ve önemli idari 
dej'işiklikler olacaj'ını ıöyle· 
yorlar. 
Şam - Yüce komiserin 

hareketinden evvel kencliıile 
ıörllımek iüzere Berut'a gi· 
den baı vezir Ata Eyubi 
buraya dönmüıtür. 

Haber veritdij'ioe r6re, 
baş vezir; eski kabine tara· 
fından çıkarılan bazı karar· 
Jarın geri alınmaıı için yOce 
komiserin muvafakatini al
mıştır. 

Bu kararlar, vatani kitle 
merkezlerinin kapatılması, 
Faizofaı Huri'ni11 üniveraite
Clen uzaklaıtmlm&11dır. 

Eıkl kabinenin çıkardıiı 
bu kararlar yeni kabine ta· 
rafından geri alınacaktır. 

çıkh. Yek nazarda, uıaldar
da yllkıelen zaptiye nezare· 
ti binası gözllne ilitti. Ken· 
di kendine: 

- Budala herifler, eara· 
rını keşfedemedikleri bir ci
nayetin tahkikatını :bana ne 
cesaretle teklif etmiılerdi? 
Otlumun istikbalile meıgu) 
olacatım ve yalnız onun 
saadetinden lezzet alacağım 
bir zamanda bir daha hafi· 
yeliie r&cu eclermiyim hiç! 
Hayır! Hayır! O günler ieçti! 

-Arlauıvur-

-

Avrupa, 40 derecei hararet içinde 
bulunan bir hastaya benzer 

ab,ralin nazik olrl' V 87.İyeti iyi gören diplomatlar, 
ğunu ve fakat harh olmıyacağını söyliyor)ar di' 

(Ren) in Alman,lar tarafın· raret içinde bulunan bir Demiştir. Dikkat ~I• 
dan anıızıa askeri işıal hastaya benzemektedir. Bu cek oluraa, diplo111' 1,tl' 
altına alınması, btıtnn Avrupa ı&nktı durum, cidden nazik· ylzde ı.kıeni, de;o/ 
diplomatlarını heyecana dil- tir. Fakat barb yoktur. Zira arHındaki ihtlllffarıııı .~• 
ıOrdD. Buaların içinde, bu· Almanya, lüzumu kadar h~- harbı dofuracaiı kail• 
rlinkll vaziyeti 1914 Hne· zulanmıı deiildir. Bununla da ltulunuyerlar. dif 
ıine benzetenler vardır. lteraber, eaaıh ve blitla Vaziyeti en iyi göre0.~oı' 

Fransız ricali, heyecanlı clevletleri memnun edecek lomatlar, Almanya'oıo 1 b'b 
dakikalar ıeçirmelde bera· şekilde bir çarei bal bulun· edilmemeıi IOıumu•d•0 t•I 
ber setukkanlıhklarıoı mu- maısa, 1937 ıene1inde umu- setmekte ve bu ulaıuko~,dir 
hafaza ettiler. mt bir harptan endiıe ede- min edilme.ini isteıne 

Brllk1el'de, dll•yanın bü· b·ı· · ı ı ırız. " er. 
yük bir feliket arefe1i11de •.., •• • .......... --- IJ 

bulundutunu zannedenler ( T ) 1 • • ket 
çoktu. Tecrlibeli diplomatlar 8ll gaze eSJfilll 88 
ahvalin nazik oldutanu Ye 

fakat bun• ratmen, ,i .. dilik muharriri Almauyıı 
harpten korkulmamak lizım 
reldiğini ileri ıllr.lftler. Bu 
rörüf, hakikaten daha ya• 
kın bir tekilde görllnfiyordu. 

Eıki diplomatlardan olan 
Yunanistaa'ın Paris elçiıi 
(PoJitiı), gazetecilere verditi 
diyevde: 

- Avrupa, 40 derecei ba-

lzmir -Menemen 
Yolunun Çiğli civarın· 

daki kısmı muvakkaten 

olıun yapılamaz mı? 
lzmir • Menemen yolunun 

Çiili ci•arındaki kısmını• çok 
bozuk olduiunu ve bundan 
dolayı şiklyet edlldiği•i bir 
kaç gln evvel yazmııtık. Dlin 
gene bu mes'ele için bir 
mektup aldık. 

Bu mektupta, yol tberinde 
taı kırmakta olan amelenin 
ufak bir himmetile muvakka· 
ten olsun bu kısmın biraz 
ıslah edilebileceğinden bah· 
solunmakta ve ılikaıılarların 
nazarıdikkatini celhetmemiz 
rica edilmektedir. 

• • 
ıçın ne yazıyor 

Almanya, oç j.i-i'çiode testib:
1 

için 90 milyar Fransız frsJJ~ 
s rfetmiş 

(Tan) ıazetHinin aıkeri 
muharriri, Almanya'nıo, üç 
yıldanberi yapmakta olduju 
harb hazırlıkları hakkında 
uzun bir makale yaımııtır. 
Makale muharriri diyor ki: 

"Almanya, 1933 senesin· 
denberi teslibata büyük bir 
6ncm vermiıtir. Almaaya'nın 
1933 ıenesinde teslibat için 
aarfettili para, 12 milyar 
Fransız franrıdır. Bu masraf 
gfinden ıllne çoialmış ve 
ertesi ıene bir miktar daha 
f azlalaşmııbr. 

Bunun aebebi, Almanya· 
nın o sene Uluslar kurumun· 
dan ayrılmıt olmasıdır. Tu· 
tutan ııizli istatiıtiklere ıö· 
re, l 934 senesindeki teali· 

bulunuyor f,,. 

1 
ıuale doiru bir ce\'ıb 'I•' 
mek ınçtOr. Zira Allll::~ı~I 
harbiye biltçelerinİD t•rl•' 
muhteviyatını ıizli tu "" 
l'i'aabaza, elde edilell ,~ı· 
l6mata göre, t 93S •~0 ~ 
deki tt11ihıt maır• 1' 

1
,_, 

milyar Franııı ft•0 
d 

varmııtır. MasrafıO• b' 
ğer senelere oiıbetle ~~ 

k l_,sı, derece kaban o.... b' 
manya'nın, 1935 yıhP~~ıad' 
va kuvvetlerine fe~ eıi' 
fa:ıla ehemmiyet ver" f'' 
den ve ayni :ıamaııd• ıısı' 
barb ıemileri yapın•f 0 

!undan ileri gelmiıtir· 1~~ 
AJmanya'nın yaptJJ_1f 'da 

ğu barb tayyarelcrı. ,r' 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması Telefon 

31sr 

hat ma1rafları, 14 milyar 
Fransız fraoğıoa balii ol· 
muştur. Bu miktar, Fransa· 
nın harbiye bütçesinden iki 
miıli f aıladır. 

yanın en kuvvetli t•'!~ı~ 
)erindendir. BuolarıP tb'' 
miktarını, Alman erki:iııı" 
biyesindea başka 

bilmeı. p t' 
Hula11; Almanya, b•!,;f' 

Bugün saat 15 ten itibaren 
ylardanberi beklenen tamamen ('filrkçe) sözlO 

şarkıh büyük şark opereti 

ALI BABA 
ve 

Mes'ud Cemil'in enfes besteleri ile de sOslen· 
miş şaheserler eseri 

AYRICA: TOrkçe sözlll FOKS dfhıya haberleri 
Seans saatleri. Hergün .15-17· 1~·21,15 Cumartesi 13-15 Talebe senanıı 

• zar glinU 13 te diye seanıı 
DiK AT: Bu film için mecconi karneler mOteber değildir. 

Pa-

Almanya'nın Harbiye biit· 
çeaine vazolunan tahsisattan 
baıka Rayhı bankasının teı· 
lilıat için açmış olduğu kredi 
ıre Alman Nasyonaliıtlerinin 
verdikleri meblağ da hesaba 
katılacak olursa, taslihat için 
Almanya'oın bütçe dışın
da iki buçuk , milyon 
daha sarfcttiği meydana çı
kar. 
Almanya'nın resmi istatis· 

tiklerinden alınan rakamlara 
relince, bu rakımlar, 1933 
ve 1934 ıcnelerinde tealihat 
için ceman yekiio Almanya· 
nın 36 milyar Fransız franiı 
s rfettiği meydana çıkar. 

1935 yılında 'Almanya'nın 
harbiye bDtçeıi ne idi? Bu 

yarelerini ziyadeletl' ı1o 
• h ·ı . y•P Jıl yenı arp gemı erı ı• • e 

ve ordusunu motörıJ ~' 
miı bir hale koyınakt~f''' 
vam ediyoı. AJmall P 11 ~ 
fırkaları, hayrete ş•~~İft , 
derecede tecbiz edı d•~ 
Bu hararetli hazırlı ki•' 1 f.1 
birkaç yıl devam ede~• ,,b' 
manya, eskiıinden ço •"tı' 
kuvvetli bir bale gele~ere'' 

Almanya':nn bu 11,if' 
kuvvetlenmesinden eltJ~·-

b&J ·ıt 
edenlerin baıında . ere 1 p 
Lord Çorçil, lngıll f 

Fransa•nın buna kart' .-• 
baih bir halde bulull~,)t' 
Jarı liizumunu ileri ıOr 
çok haklı ır. 
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Olimpiyad hazırlık Olivier ve şOre 8- Frateır Sperco . vv.--liiiiiiiii90iiiireiiiiinı~crıiiiiiil\1tiii1ı.~iiiiii 
ı Limited vapur Vapur Acenta ı \1 V · F ·· H. Va 1 ıa a ıoı.amr.ıııoıı 

arı devam ediyo acentası ROYAL NEERLANDAIS ()e&r (~e. e ôk OrOk e erle· 
KUMPANYASI . .:V rini tecrObe edi 

----••---d--.- J • J Ccndeli Han. Birinci kor· " ORESTES 11 vapuru el- O 1iz .. 
Bisikletçilerimizin e o impıyac don. teı. 2443 EUTSCHELEVANTELıNlE yevm limanımızda olup yü- "HERAKLEA,, vapuru 16 

oyunJarına iştirak etmeleri THEELLERMAN LINES.LTD. künü tabliye ettikten sonra martta bekleniyor. 20 m rta 
• " TRANTIO" vapur1 15 14 martta ANVERS. ROT· kadar ANVERS, ROTER-

tak arrur etti mart LONDRA, HULL ve TERDAM ve HAMBURG DAM. HAMBURG ve BRE-
ANVERS'ten gelip tahliyede limanları için yük alac-1ktır. MEN Jim nl rına yük ala

caktır. A k ra bisiklet federas
Yonund n bölge bisiklet ku
rulun g len ir mektupta 
Bcrlin'dc yapılacak 1936 
oli piyatlarına diğer spor 
ıubelerinde oldu u ibi bi
siklet ıubesinio de ltu olim
piyatlara ittirak ettirilmesi 
takurOr ettiği ve ancak 
olimpiyatlar arefesinde Bal· 
k n'Jarla yapılacak temas 
neticeıinde muvaffakiyet hi-
ıl oldugu takdirde Berlin'do 

yapılacak mü abakalar ioti
rak edilece i ve hinaenaleyh 
son iki sene zarfında bisik
letçileri izin gösterdikleri 
faaliyeti ve 935 enesiode 
Romanya turunda elde edi· 
len muvaffakiyeti göıöoüne 
alarak aıağıdaki ıartlar da
hilinde olimpiyad hazarhkla
rına nisanın ilk baftuından 
itibaren b ıl n cağı tak rrür 
etmiıtir. 

1 - Ni an baflasınd n 
başlayarak Haziran nihaye· 
tine kad r dev m etmek 
Uzer Aokara'da bir kamp 
kurul~caktır. 

2 - Kampa 935 Ttirkiye 
bisiklet birinciliklerinde en 
iyi derec alanlardan 10 lli
ıiklctçi alanacakhr. 

3 - K pta idma etti

rilcc kler ar sınd b r on 

gfiude bir (100) kilometreden 
yukarı olmak üzere yuııfar 
yapılacaktır. 

A - Federasyon limpi · 
yatlara iştir k edecek takı· 

nu kampa ı lecek hu on 

bi ikletçi araıından seçecek· 

tir. Ancalıt çalııan her bisik

letçi ltöyle bir teması her 
taman bak edeceklerinden 
bu gibilerio maıer tlerinc 
meydan vcrHmemeıi için d 
1 ığıdaki busu atin bölge 

bisikletçilerinin naıarıdikka· 
ta imal rınıu ve ona ıöre 
ÇtJı rnar nnıo temiai bisiklet 
kurulundan istenmektedir. 
ik·B - 100 Kilometrenin 

1 
Sltl elli dakikada koşul · 

ttıası. 

ik· C - 100 .Kilometrenin 

J ı ıaat elli d kikada koş n-
arın ·d 

he , . 81 olduğu idmcı n 
Y lınce tasdik ed·ı · ç ı me ı . 

b - Bölgelerde çıkacak 
u gibi bi iki t · ı . f d e çı crın hemen 

kc erasyooa bildirilmesi. Mez-
ır ferait d hT d 

cnkt rı b ld' . ı ın e çalı a· 
çilcrin k 

1 ıralccek. Bisiklet· 
k ımpa d t 1 nıpt b 1 avc o unarak 
b u un 111 · ı 

r Y pıl cak ar ı e bera-
r k ettirile '- y rışlara işti -
.. Cc 11tır y 
u~ü.ncü madde d. ~karıda 
d ıgı üzere h zıkredil · 

er on .. 
Yapı lacak gunde bir 
1 d Ya rış) rda b··ı 

r en gelmiş b . . o ge-
lctçiicr b 

1 
u gıbı bisik-

bulunaofar ~:nursa . kampta 
- dabıl olduğu ..... 
0 ~don 1 alktı 

li yv n b t 1 1 y1 k • a ığından do-
ol n Hordon lhna alınmış 
t lık b'arm odalı köyü, has· 

ıtr· · d Yet' ıgın en dolayı vil -
lh CD) · ı k rıln.. rı e ordon k ldı-

•111 tır . 

hald en iyi derece alacak· 
lardan onu kampta bırakıla
rak mlitebakisi bölgelerine 
iade edileceklerdir. 

bulun cak ve yoi zamanda "HERCUL.ES" Yapuru 21 11 ANGORA ,, vapuru 26 
HUL1. ipa yük alac ldar. martta beklenmekte olup yü- martta bckleniyer, ANVERS, 

" THURSQ ,. vapuru 22 künü tahliyeden sonra BUR- HAMBUftG'd a n y6k çıka-
martt LIVERPOOL ve GAS, VARNA •e KÖi· racaktır. Bu itibari bölre bisiklet 

kurulunu• venliii bir kararla 
100 kiJometre yarııta iki 
aaıt 50 dakikayı bulabilecek 
müubıklıırı mey.lana ı tire· 
bilmek için ilk olarak 29 
Mart 936 Pazar glloü sabah 
... t 9 da Reıadiye ileriıin· 

deki OÇkuyulardan başlana· 
rak Url yolu Ozerinde gi
dip ıcelme 50 kilometrelik 
bir bisiklet yarıtı laaıırlamıf· 

SVVENSEA•dan gelip tah· TENCE limanlar1 için yok AMERICAN EXPORT LINE 
tiye.le bulunacak. alacaktır. "EXCHANGE., vapuru J 9 

martta bekleniyor. BAL TI-
N ot: Vurut tarihleri ve " HERMES ,, vapuru 23 MOR için yük alacaktı-r. Ve POrjen ~alınpıo ~ 

vapurların isimleri üzerine m rttan 28 marta kadar JOHNSTON VV ARREN Ll-
en Ostnn bir mft • V 
hil e eri olduğu· >QJJ 
nu unutmnyın1z. l) 

dcğişikliklerdeo mes'uliyet ANVERS. ROTTERDAM NE · LIVERPUL 
kabul ediJmeı. ve HAMBURG lim nl rı için .. KENMORE " v puru 22 

tir. 
Bundan sonra bu yarı~a 

girenlerden 5 Nisan tari
hin e ıene Üçkuyular•dan 
bıılanarak Seferihisar y•lu 
Oıerinde ıidip gelme 100 
kilometrelik bir yarıı daha 
yapacaktır. 

ittifaka dahil kulüplerden 
yarışa rirec klerin kulilpleri 
vaaıtasile veya iıı t 
ölie sekreterine ltiltiiril· 

me i veya yazdmlmaıı ve 
yarııları takib edecek 
hususi otomobillerin bikem 
heyetinin bulunduğu otomo
bil 6n0ne sıeçmemesi •e 
reçtiji t kdirde o kulDp 
milsabıkının yarış harici 
b1rılnlacaiı da bildirilmek
te.lir. Bisiklet hen11kArları
nın bu ifllzel fırsatı kaçır· 
mamaları şayanı tavıiyedir. 

• 
Ali Rıza 
Mocellithanesi 

\'eni Kavatlar çarşısı 

• 
No. 34. 

DOKTOR 
Ali Agalı 

Çocuk H stahkları 
Mlitehas1111 

'"inci Bc,·lcr Soka~ı \ . 68 
Telefon 3452 • 

~alılık motör 
J 2 beysrirkuvetinde (Diıel) 

markala az kullanılmış bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 
idarebanemiıe müracaatları 
ilin olunur. 

1 MiR 
Paı11uk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadar 
\'f·rll Pamu undan At, Tayyare, ôp kba , Değir

men, Geyik ,.e Leylak lorkalarım havi her nevi 
K bot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 

ayni tip men ucatına f iktir. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
11elgraf ad ı~esi: 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Ş · ·ketin· n 

UAI.J . APINAR K 
FABRiKASI 

Torafıoden me\'Bİm 

kumaşlar: 

doleyıeilc 

AGLA 1 
ZARiF 

c 

eni 

ZD R 
Yeni yaptıracoğmız elbi eler içın bu mamult1tı 

tercih ediniz. 

SATIŞ l ERLERi 
Birinci Kordonda J 86 numarada ŞARK HALI 

T. A. 
Mimar Kemalettin Caddde inde FAHRi KA DE· 

MtR oCı.. 

martt bekleniyor, LIVER-
yük lacaktır. PUL ve ANVERS'ten yük 

SVENSKA ORIENT çık rdıkt n sonra BURGAS 
LlNIEN VARNA ve KÔSTENCE 

" NORDLAND ,, metörü için ylik lac ktar. 
fünanımızda olup ftOTTER- ARMEMENT H. SCHULDT . 
DAM,HAMBURG, COPEN- HAMBURG 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, " DUBURG " vapuru 25 

martta bekleniyor, HAM-
OSLO ve ISKANDINAVYA BURG ve ANVERS'ten yük 
limanları için ylik al cakhr. çıkardıktan onr 28 marta 

" ROLAND " mot6rü 29 kadar ROTTERDAM, AN-
martta beklenmekte olup VERS ve HAMBURG için 
ROTTERDAM, HAMBURG, yük al caktır. 
COPENHAGE, DATZIG, DEN MORSKE MIDDEL-
GDYNIA, OSLO ve iSKAN- HAVSLINJE-OSLO 

"BAY ARO., motörü 9 ni-
DIN A VY A limanları için y6k sanda bekleniyor. ISKEN-
alacıkhr. DERiYE, DIEPPE ve NQR .. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAİN 

-----~ 
Kuv\•etli mOslıil ~ 

istiycnler Ş.thap 

Sıhhat OrgOn 

ha1>larmı Maruf r ~ 
ecza dcpolurmdon 1..1 .J 

\'e eczanelerden 
arasınlar. 

VEÇ limanlarına yOk ala
caktır. 

"Vapurların i imleri, r i
me tarihleri ve navlun tari
feleri b kkmda bir t bhüde 
girişilmez ... 

Birinci Kordon. telefon 
N o. 2007 - 2008 

"PELES" vapuru 20 mart· 

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE
L0NE için yük lacaktsr. 

BAŞ DURAK 

"ALBA JUL YA., vapuru 
17 ni anda b &denmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 19 
nisanda MALTA, MARSIL
y A ve BARSELONE'ye 
hareket edecek. 

llindaki hareket tarihle· 
ıile navlonlardaki d<!iiıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafailit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
v T bliye şirketi binası 

arkasında FRATELLI SPER
CO vapur acentaııoa müra
caat edilmesi ric olunur. 

Tel fon: 2004 - 2005 - 2663 

H AMDi NüznEı, 

Sıhhat Ezanesi 
l'alnız taze temiz ve ucuz ilAç \ ' C tu

,·alet çetitlcri eatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Noncçyanın baliı Morina Bahk yağı hr 
Ş rbet gibi içilebilir iki defa silıillrni." 6ı. 

Biricik sattı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzlıet 

S11:1111•11:11H_A_T EZANESJ 

' .; 
• 

o JI ıui ı~ 



T meselesini tetkik etmek üzrel{an 
şeb inde toplananlar ne konuştular? 

f{oıııa siyasal ıııabafili, hu konferanstan endişe ediyor. 
feı~aıısı akdeden devletlerden izahat istiyecek 

ltalya, kon-
• 

ınış 

letonbuJ 23 ( Özel ) - Frnnsa'nıu Kan şehrinde top· menaf iine aykırı neticeler \•ereceğinden endişe ediyor. 

lonan konferans, Tuna nıes'elcsi ctrafaoda önemli mO· Italya dı~ işl«>r bakanh4ı, Kan'da toplanan dc,·letlerden 
izıhat istiyecekmi~ . 

zukerclerdc bulunmuştur. Roma ınııhafili, bu konfe· Söylendiğine göre~ Tuna mes'elesi, AvrııJJa'da ftnemli 
raıısta mcyzuu bahsolan hirçok noktaların, ltalya'nın bir şekil almaktadır. . . . . ·-
lngil tere donanmasında Rerlinde büyük bir aske· 

komünistlik propa· ri geçid resmi yapıldı 
ğandası var 

1350 ton hacmıudaki Grefin torpi
tosunda bir intilak vukua geldi 

Londra, 22 ( Radyo ) -
1350 ten hacmindeki (Gre

fin) adındaki lngiliz torpito

sunda bir infilak vuku ul· 

muştur. Söylendiğine göre, 
Şubattanberi yekdijerini ta
kib eden bu infiliklar, 

lngiJtere deniz bakanhKının 

oazarıdikkahnı celbetmiı ve 

bütün donanmada tahkikata 

başlanmıştır. 

lngiJiz donanmasında ko
münistlik propagandasından 
endiıe edilmektedir. 

1 .S.K · Göztepe ile 2-2 
berabeı·e kaldı 

-lJaştarafı birinci salıifede
kalmıtlardır. Korneri Vahap 
çekmif, Basri bir kafa dar· 
besi ile tepu Demirspor ağ· 
larma takmış, iki dakika 
sonra da oyun bitmiştir. 

K.S.K -Göztepe maçı çok 
beyccanlı olmuştur. 15,15 te 
hakem bmirporlu Sabri'nia 
idaresinde başlayan oyunun 
daha ilk anlarında Göztepe-

liler a;ır basmağa başlamışlar. 
saadan soldan akınlar yapa
rak K.S.K kalesini sıkıştır· 

mışlardır. Birinci devrenin 
ilk 15 dakikası, hemen he
men Karşıyaka nısıf saha
snıda oynanmıştır. Bundan 
senra kendilerini toplıyan 

K.S.K lılar, biraz düzhün 
oynamağa başlamışlar. 

Fakat Göztepe müdafaasını 
aşmağa muvaffak olamamış· 
!ardır. 25 inci dakikada Göz· 
tepe aleyhine olan bir penaltı 
ya hakem görmedi. 30 uncu 
dakikada Göztepe sağ açı
ğının güzel bir ortalayışını 

Muzaffer kaçırdı. Göıtepe· 
füer, 35 inci dakikada K. S . 
K. aleyhine verilen bir kor· 
nerden istifade edemediler. 
Dakika 43 .. Melih uzun 
bir vuruşla topu sağ açığa 
gönderdi. Mehmet çavuş ka
leye kadar indi. Vakitsiz ola
rak kaleden ayrılan Mabmu
du < tlattı ve Asım'a pas 
verdi. Bu sırada iki Gözlepe 
oyuncusu da topun üzerine 
koştular. Fakat Mehmet ça
vuş seri bir atılışla topu tek· 
rar kapta ve Göztepe kale· 
sine soktu. 

Son dakikada yapılan 

bu gol, K.S. Klıları canlan· 
dırdı. Birkaç dakika sonra 
devre 1-0 Karşıyaka'nan ga· 
libiyeti ile bit.i. 

ikinci devre gene Gözle· 
pelilerio akıolarile baıladı. 

6 ıncı dakikada Karııyaka 
kalesi aniinde bir karışıklık 
oldu. Top ayaktan ayağa 
dolaşıyor, bir türlü gol ol
muyordu. Bu ar~hk fırsatı 
bulan Halid, bir şüt çekti; 
top, Karşıyaka kalesi direj'i
nin içkısmına çarparak kale
cinin eline 2eldi. Fakat ha
kem bunu iOI saydı. Vaziyet 
1-1 .. 
' Şimdi Göztepo'lileri daha 
canlı görüyoruz.. Tehlikeli 
akınlar devam ediyor. 25 aci 
dakika .. Sıidan inen Giz
tepe'HJer Karııyaka kalesine 
kadar sekuldular. K. S. K. 
kalecisi topu yakalamak için 
çıkıt yaph. Bu sırada kaleye 

çekilen topu bek Mahmud eJile 

tutarak gele mani oldu. 
Penaltı .. Fuad çok sıkı bir 
vuruşla ikinci golü de yaptı. 

Göztepe'nin ikinci golü, 
Karşıyakahları harekete ge
tirmişti. Hiç olmazsa bera
berJiği temin için çok çalı· 
şıyorlardı. 35 inci dakikada 
lbrahim; Göztepe :beklerini 
atlatarak çok sıkı bir şUt 

çekti ve beraberlik iolünü 
ath. 

Bundan sonra oyun daha 
ziyade Karşıyaka'nın haki· 
miyetinde sreçti. Ve Maç 
2-2 beraberlikle bitti. 

Oyuo bittikten ıonra 
çirkin bir hidiıe oldu. Göz· 
tepeli bir idareci Göztepe 
kalecisi Mahmud'a fena oy
nadığını söyleyince, Mahmud 
kızmış ve bu idarecinin üze· 
rioe yllrümüştilr. Bu vaziyet 
karşısıutla Hakkı da Mah
mud'a bir yumruk vurmuş, 

K. S. K. h Şevket kardeti~i 
döven Hakkı'yı tokatlamıştır. 
Vak'aya zabıta: müdahale 
mecburiyetinde kalmıı, kav
gacılar karakola 16Ubül
müıtür. 

-Resmi geçide en son sistem hava ve 
sahra topları da iştirak. etmiştir 
lstaabul, 23 (Özel) - Ber- seyretmiştir. En son sistem 

lin'den bildiriliyor: Dün bava ve sabra topları ile 

Bertin tayyare meydanında birkaç tank ve mitralyöz 

bllyük bir aıkeri ıeçid resmi kıtaları geçid resmine itti· 

yapılmı9hr. Binlerce halk rik eylemiş; yüz kadar 
tayyare meydanında toplan· tayyare Berlin üzerinde aç
mış ve bu geçid resn.ıini muş tur. 

~-------------·-·-.. ~--~---------
Ren hududunda birçok 

casus yakalandı 
Straıbur,-, 22 (Radyo) - Ren hududu bölgesinde birçok 

kimHlerin casusluk suçile tevkif edildikleri bildiriliyor. 

-------------.-·~···--.~-----~-
Uabeşisıao uluslar sos-' M. Valeı·a! 
yelesine iki nota verdi Kör olmak tehlikesi· 
-Başıara(ı birinci sahifede
riyorlar. 

Iıtanl,ul, 23 ( Özel ) -
Adis-Ababa'dan verilen ha· 
berJere röre, Amba • Alagi 
civarında baıhyan barla de· 
vam etmektedir. İmparator 
o!dusu, Italyan taarruzuna 
karşı şiddetle mukavemet 
etmekte ve ilerlemelerine 
mani olmaktadır. Cepheden 
Adis-Ababa'ya gelen bir ln
giliı, Royter ajansı muha
biriDe muharebe meydanının 
Habeş ve ltalyan cesetlerile 
dolu oJduiunu ıöylemiştir. 

Cenupta !tas Nasibu, kuv
vetlerinin ileri kolları ltal
yaa'larla çarpışmaktadır. Bir 
baskında 118 ltalyan zabit 
ve neferi kılıçtan geçiril· 
miştir. 

Londra 22 (Radyo) - Ha· 
bet hiikümeti; M. Avenol'e 
ikinci bir nota vermiştir . 
Bund" Habeşistan'ın sulh için 
ltalya ile dojrudan doiruya 
müzakerata a-iriıliii ve ltal
yan kıt'alarının Habeş mu· 
kavemetini kırdıj'ı yalanlan
makta; altı aylık harpten 
sonra Italyanlar, boyunduruk 
altına almak istedikleri Ha
beı milletinin kuvvetini kıra
mamışlar, bilikis, kendilerine 
olan kini bir kat daha arhr· 

ue maruz 
Düblin 22 (Radyo) - İr

landa bük&meti reisi M. Va· 
lera, gözlerini tedavi ettir
mek üzere Suriç'e ridecek· 
tir. M. Valera kör olmak 
derecesine gelmiştir. 

Hava tehlikesi 
Atina'do bir mekteb 

açıhyor 
Paris, 22 (Radyo) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 
Nisanın onbeıinde açıla

cak olaa bir mektepte bava 
taaruıundan nasıl muhafaza 
olunacağı hakkında halka 
dersler verilecektir. 

Alman gazeteleri, son 
sözün lngiltere'ye aid 
olduğunu yazıyorJar 
-B<ı~taraji 1 inci suhifede

Alman dış bakanlıiınm 
yiiksek bir memuru demiş
tir ki: 

- Lokarnocuların muhh· 
rası tam bir Versay ruhun
dan mUlhemdir. Sanılabilir 
ki Loodra'da toplanan dev· 
let adamları, günün tarihinde 
yanılmıştır.,, 

mışlardır denilmektedir. vermiıtir. Bu notada, millet-
Habeş ricali arasında nok· ler cemiyetinin ittifakla ka· 

tainazar ihtilafı bulunduğu rar verdiği veçhileHabeşistan 
haberide tekzib edilmekte, bir tecavüze maruz kalmııtır. 
Habeı htıkümetinin tamamiyeti ltalyan tayyareleri rerek Ha

mlllkiyesine hilrmet edib beş ve gerekıe ecnebi Kızıl 
etmiyeceğinin ltalya' dan bir baç hastanelerini bom bardı· 
kere daha sorulması isten- manda devam etmektedirler. 
mektedir. Sivil balka karıı zehirli ıaz 
Londra 22 (Radyo) - Ha· kullanılmaktadır.Bu mezalime 
beıistanm Paris elçisi, mil- bir nihayet verilmesi için lizım 
Jetler cemiyeti aeoel sekre- ıelen tedbirlerin alıamaaıoı 
teri M. Avenol' e bir nota iıtiyoruz denmektedir. 

Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöblanınEn Meraklı Ronı 

'l'efrilw sayısı: 

· ikinci kısım: MOcize taşı! · 
Hiçbir vakiti Zaten 

hürriyetini de seni iyi bil
diğim için babşedeceğim. 
Çünkü her vasıtadan para· 
tlan mahrum olduğunu anla· 
dıtın zaman kendini hemen 
asacaksın. Bu suretle senden 
kurtulmuş olacağız. Fakat 
sana bir kuvvet, bir kudret 
de •erirsem, maksadım hasıl 
olmaz! 

- iyi anlamışsın. Yaıamak 
için vasıta ve para lizım ! 
Sade ıerbeıtiyi ben ne ya· 
payım? 

- Pekili. Franıuvayı ben 
elltet bulurum. İcap ederae 
burada iki, üç gün daha ka· 
lırım. 

- Fakat bulamıyacaksın, 
bulsan bile.. Vakit çok geç· 
miş eJacak! 

- Ne için? 
- Çünkü Fransuva dün-

denberi açtırt 
- Şu hılde, ölmek isti

yorsun demek oluyer! 
- Ne ehemmiyeti var? 
- Bence de bu cihetin 

ehemmiyeti yok. Ben hedefe 
varmak ıçın çalışıyorum. 
Ondan 6tesi bana o kadar 
IA11m cleiil. 

- Yalan söyliyoraun. Fran· 
ıuva'yı açlıktan ölmeje ter
ketmiyeceksin. 

- Bırakmm. Ben yolun
dan dönen, yolundan duran 
bir adam dejilimt 

Patrik iJe Stefan endişe 
içinde kaldılar; Don LUi 
onlara: 

- Merak edecek bir ıey 
yok. Bu herife c ~zaıını 
verir, Franıuvayı da elbet 
biz ltuluruzl Dedi. 

Don Llli'nin verdiii bir 
işaret lizerine, tayf al ar 
Voroski'yi ajaçtan sarkan 
iplere bailadılar, Voraki'nin 
bajumaaına kulak aımadı· 
lar ve tıpkı Veronik ıeklin
de ıım·sıkı ağaca gerdiler( 

Don Lüi Voraki'ye alayla: 
- Bak ne talihli adamsın. 

Burada biç birşey deiiıtir· 
mek llzım deiil. O kadar, 
Veronik için hazırlanmış elan 
V. d' H de olduiu ıiei ka
lacak ve burada asılan ada-

mın Vouki d' Hohenzolerin 

olduğunu göıtereeek. Şimdi 
kulaklarını aç, vereceiim 
konferansı iyi dinle, dedi 
Voraki kuduracak derecede 

bir hiddetle: 
- Katil.. Hınız.!. Franau

vayı ölüme mahkum eden 
senşin .. Diye bafırdı. 

- Merak etme .. [Fransuva 
ölmiyecektir. 

Sen bir saate kadar biri· 
ni ıene haber vereceksin. 

Patrik ve Stefan: 
- Ya bir saat yaıamazsa. 

Bir damarın çatlaması vesa
ire gibi sebeplerle pek ça
buk ölilrse? Dedi. 

Don Lüi: 
' - Merak etmeyiniz. Vors· 

ki a-ibi adamların canı do
kuzdur; kolay, kolay ölmez· 
ler. Bir saat ıonra konfe· 
ranıım hitince söyliyecektir. 
Hem bakınız, herife birinci 
mevki bir loca verdik! Dedi. 

Vorsld ıene baiırdı. 
- Haydud, hıraıs, katil .. 

- Canım bu tahkirler 
lüzum var?. Eğer rab 
oluyorsan, kolayı var, ıo 
ğumu bize eildirirain 
biter! 

Katiyen bildirlPİf 
ğim. Fransuva'da ölece 

- Bilakis söyliyece 
Konferans arasında da 
kararını bildirebilirsin. D 
ıöylediiin anlatılınca 
ipten indiririz • 

Don Lüi, St":fan ile 
rike döndü: 

- Siı .tostlarla, otur 
Çnokü konferans 

uzun s6recektir. Bana ., 
hem de ayni ıamand• 

kim vazifesini görecek 
lazımdır. Dedi. 

Patrik: 
- Fakat iki kitidea 

retiz! Dedi. 
Hayır, üç kiıisiııi•· 

- Üç kiıimi? 
- Evet, iıter. 
Don Lüi bunu siylİY 

Fransuva'nın mabud k 
lfini göıterdi. 

K&pek kavarcık kuyru 
sallayarak görilndü; Ste 
baıını salladı, Patrik'• 
kuyruğunu bu suretle 1 

rak selim itini yapaılf 
Köpek, aaoki konfer• 

haberi varmıı gibi, Stef 
ayaklan dibinde bir yer• 
rıJdı, yan yattı ... DiUai d 
çıkararak ıolumaia b• 

Don LOi: 
- Ne illi. Dedi. 

d~ hadiselerin izabıD1 

yorsun! 

inkılap şe.hi 
Kubilay 

JJaştaraf 1 im:i stJlıi/eJt 
kurulu baıkanı yo 
saylavı Avni Doj'•8 

ıöylev vermiı, Kalliljf 
arkadaıJarı ıibi inkıl•P 
can verecek binlerce 
renci olcluiunu ıöyledlif 
çok hararetli surette • 
lanmıştır. 

Avni Doian 'dao . 
Menemeo'Hler uhn• ' 1 

umumi ' mecliıi M•ll 
azası avukat Kemal bir 
lev vermif, Menemeo'li 
inkıliba olan baihhkl• 
uzun uzadıya bahı•Y1 

alkıılaomııtır. Bunu oall 
akib öğretmenler adıa•6 Hamtli Zühtü hir • 

vermiı ilk okul mua11i111l•' 
Nedime Turan da bir 
ekumuıtur. 

Söylevlerden ıonr• .; 
çelenkler konmuf, 1d 
la ıon verilmiş ve aoı 
rinclen doiı uca 1'" 
asektebine gidiJmiıtir· 
da, her istiyen ayni ~ 
dahilinde söz söyl~111ittl 

Saat 17 de iıtaıyoo• 
linmiı, Manisa treni ~' 
ya, lımir treni de I• 
hareket etmiştir. ({&yl 
ve her taraftan gelell 
etlerin bir kısmı da 0

1 ve kamyonlarla ye'.b 
d6ndüler. Bu ıeneki 1 

reçeakilerden çok dab• 
azıam, tertipli ve b•'' 
olmuıtur. 


