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Her iki Devi~!!!! ~. Sulh için Çalıştıklarını Söyledi. 
Ingiltere-Fransa Anlaşması ve Alınan Netice Suikasd Muha· 
Ingiltere'de iyi Tesir Yaptı ve Kabine Toplandı. k . B 1 
Bulunan Formül M. Mussolini'ye Bildirildi.. emesı __ ._aş ıyor. 

Ankara 9 (Özel) - Atatftrk' e kaJ"fı bir ıuik81d 
tevcih etmek utemekle suçlu olanlar haklnndak 
adliye tahkikah neticelenmiştir. Mftstantiklik, ıuçla• 

Sir Samuel Boar 

Parlı 9 (Radyo) - Harici 
llraeet Oserl•e bltlD me11I, 
Frums l•glll• eklperlerlaln 
ltal7aa-Babet lbtU&ll berllle 
,.,..klan m'8ke'elce lalal• 
dlyorda. Ba ..... kereler M. 

M11110llai'ain Romada lnd 
•idil aatak eserine blıa .. 
ermfttir. 

r 
Fransa ile lngiltere, Aulaşmaz1ığı 
Kaldırmak için Nasıl Mutabık 

Kalmışlar? 
Pari,, 9 (A .A) - Hava.ı; ajansının diplomatik muhabirine 

gi)re Fransa ile lngıltere tarafından müştereken ıeklij edilen 
llabeş davasını hal planının ana çizgileri sun/ardır: 

ı _ Kızıldeniz iizerinde Habeşistan 'a ser~st bir limaıı 

ueri I eC'f!kıir, 
2 _ Tipe Mlgesinin e11 büyıik lmmı lıalya'ya lHJğış-

lanacaktır. 
3 _ /tal.ya. Habeşistan'ın ce11ub kısmında Ogaden 'i ihti· 

va edecek olan geniş bir toprak parçatı alacalcrır. Bundan 
başka Ogaden °in garhinde lıalya'va işletmPk iizere a_yrıca 

bir böl8e ıah$is ~i/.ecelrtir. 
ı _ Hebeşistan ·,,, Amharik kısmı mii.4taltil kalacak, fakat 

imparaıor milleıler cemiyeti,,in ekono•ilc yardımını isti) e. 

cekıir. 
Fransız • /ngiliz ıekliJ leri l>ugün M. Mussolini) e bıltlı 

rilec•luir. 

Slr Samael B•r ile lıf • 
LaHI, bu nata'F eserine mfl · 
da~eı.,ı ef klrtl• .. ıanmvtlardar · 
M. La.al, matbuat mtlmeullle· 

rlae •eatleeek aekllfla taJaaı 
memaaniyet o18Cal'D• l&ylemlı 
ve tebltlt nrerek: 

Deniz Konferansı Dün 
Londra'da Toplandı .. 

.. Beriki dHlet te ıalha• te. 
miat lçla ayni bllle meıba· 

darler· Makıad we bedeflmls 
balyan Babeı ınl•ımulıl••• 
ıolb dahilinde halleımeluiıo. 

Slr Samael B•r He g6rltGl· 
dlgün6, 1agtlls kablneat ma · 
lômıttar olme... matbuata ın 
dil maaHı• olar. Yalanıs b• 
boımta ılse llyUyeblleeeAlm, 
ıolh lçla çahıtıtımıs ••• ve 
kaklka11tr· Vuıl oldvgamas ne 
tice eserinde tamame• mine 
hld ve memnanas." 

--aldvin Konferansı Açtı ve Fransız 
Murahhası Dileklerini Anlattı .• 

Londn 9 (Raci· 
Jo) - Deniz kon 
fera .. bagla açal· 
IQıı ve Baldvln 
telı ııfatlle ber•· 
Dalla bulunarak: 

.. BagG• loplaa · 
11111 olan ba kon· 
feranıda deals 
itlerine alt mtlblai 
IQea'eleler mflsa 
lrere edilecek ve 
btab-• Londn 
ile Vatiagton lh· 
tllaflnı• tadUtıı 

t•palaoakllr. 
" iyi neticeler 

eld,, edecetlmlsl 
l111ld ediyorum.,. 

Demlıtir. 

M. Bald.taden 
•oara Fra•11z 
... araidaaı beyetl 
telal M. K.orben 
IGa almıı: 

- Fran11s mu 
tabbaı heyeti, 5 
l.ıyık deniz dn 
le ti D la mQ b im yeni bir japon gemiıi deni:ıe indirildikten sonra 
._ee'elelerl halletmek Gsere babrlye tal8atı•da tahdidat 
loadra'da toplumuını gör· J•pmamıı Te tonaj ile top 
lllaekteD haaale gelen memnu· adet Ye ceumetlerl bakkaada 
lalyedml •kbyamam. da çok mlult da•ranmıtllf. 

frlUI, 1929 n 1930 u - Sonu S rıea 1ü•de -

Oemltalr. 
M. Lnal, ayracı, neticeye 

r,:ok çabuk Htılaca~aaı tlhe 
etmlıtlr . 

Loadra 9 (Rıdyo) - Slr 
Samael Hoar ile M. Lnal 
ıraııDd8kl ıım mutabakat ba · 
beri Londn'da memnanlyetle 
keqalanmaıt1r Ba •IGll• ret 
mf ıarelte gelen tlfrell tabrl· 
rat, ,lfreıf laallecltldlkten IODH 

M. Bald.tn'e •erilecektlr. 
Bu tahrirat eınf11tda çar· 

t•mba gClal lubıt •erilecek 
ve M. Baldvln ba banıta bel· 
kdmetln aidatı baberlerl neı · 

reclecektlr. 
M. Eden'• de 12 ktaaaa 

.. alde toplanacak l 8 ler komi 
teala,. lt&irak etmek kere Ce· 
nene're gitmezden Hel ba 
haberler dablll•de yeni direk· 
df . verlleeek14r. Verilecek ba 
direktifler •dece Iagills nok · 
tal naura Gserlae illin d etml· 
yecekdr. Ve alaalar 101yete1I· 
nba Slr S.mael Bou ile M. 
La•al'a .erdlll ıalAlalyet mael · 
hince, ber iki de•letln ao•ı.ı 
naurı demek olacakbr. 

Parlı 9 ( A.A ) - Fnaırı 

M. /,aval 
İagllls g1'rGımelerl tım bir 
ınJaıma ile ıoaaaa ermlıtlr. 

Parti 9 (R .. d10) - Çartım 
be gGnCl fı'ranıız kablneal top· 

\luapk Te M. Letal nztr
mla .•• ..,.- ..-. s....;:r 

- Sonu ' ncıl yiJme 

Katil Salih 
Mastantik· 
fiğin Karariyle 
Dfln Tevkif Edildi 

Katil Salih 
lrgatpauraada Aul ılnemada 

ıamlmi arkadaıı Jıkender Ka 
yayı bıçakla blbladea yarala· 
yarak Gldlrea Te Llıe1e ka · 
yıtb olap dnam etml1en Sallb 
din tahkikat Hnklyle adllye· 
ye Hrllmlı Ye blrlael mlltaa· 
tlkUkte lldCYab edllmlttlr. Sa 
llh; Hk'ayı psetemlsde yaz 
dt&amıs ıekllde aalatmıt ve 

Mua Ktum'ın tuhaf tye ma· 
p.u.ndaa phnm11 oı.n 1ek· 
leD karaılak tabakayı geri 
•ermek meı'eleelnden çıkan 

b•pda kendlllne •Aır ıöaler 
l&ylendlltnl Ye bundan mflte· 
eulr olarak bu;akla ark dıtıaı 
yualadı~anı, fakat ftldtlrmek 
badi olmadııını ıöylemlı,lr. 
MGltandkll•; S.llh hakkında 

tetkH karara •ermlt Ye kendi· 
ılal ctıı etlae goadermlttlr. 

larm Ağırcezaca muhakeme edilmelerini kararla~ 
mışhr. Muhakeme, iki gOne kadar Ankara Ağı~• 
mahkemesinde haşhyacaktır. 

lngiliz Donanmasında 
Suikatler Mi Var? 

IBir Zırhlının Topları Oasara U 

radı. Zabıtadan Yardım istendi. 

lngiliz Donanma ı 

Londra, 9 (Rıdyo) - Roa Londra 9 (Radyo) - De 
yal Oad sırbla11nıa bftUln top telgraf gHeteal, 29 bin toal 
l1rı banra uğramııtır. Da es· lngllls Ruayal zırhla11adald 
rarengls bldlıealn ıebeblerl dlıenln mtııebblplerlala a 
arattmlmaktadır. Amlralhk Lon rıldıtını, fakat bflttln ge 
dra &1bıtaınndaa yardım lıte tayfa11nın hiçbir ıey l&yl 
mlıtlr. Btdlıede bir kaad ol meğe yemin ettiğini yasıyor. 

doğu tıbmln olanmaktad.r. 
Deyll Telgraf gaaeıeaı, Ro 

ayal Oad sn bhıındaki kaunıa 
mtlrettep oldağana •e ayal u 
maada Odeon adında bir deni• 
alh gemlılade de kaadakçıhk 

ftk' .. vakabaldağana JHmak· 
ıacbr. 

Londra, 9 (A A) - Ro 
Oak zırhl1111nda vakabalu 
HDID bir kaıd eıerl old 
bıkkında Plymouth ela claa 
rlvayetletl denıs bakınbtı te 
etmemektedir. 

Londra, 9 (Radyo) - R 
Oık zarhl11tada bir ko 
netlceıiade Ud kiti llmlfllr 

lzmir Zabıtasına Motö 
ve Motosiklet Alındı. 

Emniyet mGdGrlmQı 14'eyzl • Ofla par111 Iımlr'dea 
Akkor'on baglnlerde ı:ıehrtmlse derllml~tlr. 
dönmesi beklenmektedir. Feyzi Bundan batb, Jzmir 
Akkor, allkadar makamlarla ılnln muhtaç oldaıa bir 
J•PbA• temularda lsmlr nbı · met oıomoblll de •erll•llill 
taaının blsı ôaemll ihtiyaçla. Bu otomobil, mtldlrltlk e 
rını temine manffak olmaıtar. balanacakıır. 

Ban1-rdan blrlnclılnl, bir de· Bana lltHlen; mldlrllk 
alz motftrfl ttetkll etmektedir. kan~ollar arU1ada eft9k 
Motör, Iaıanbal'da ıatın alm· tlrlb gOılrmek •l' dlAer 
mıttır. Motör, Şimdi Iıtanbul'da lılerl görmek için IH 
bulunmaktadır. Halit adının llklette temin edllmlıdr. 
Yddarım koama11 da mabte· tOllkletler, Ankan genel 
meldir. tOrlAttladeD ılaamııtar. 



Cehbeden Mektuhlar 

Italyan Tayyarecileri 
1l~esur Bir Ordıı ile Çarpıştığımızı 

anlıyoruz, Diyorlar 
Aemın, (Entraosljan muhı· 

>iri mahsusondao) : 
- Tayyare f llosu epey bir 

ı gördG mil, bari?. 
- Hıyn; kilçftk bir keşif. 

j ea ıonra döodft. • 

J E•,,t, harbe girdikten, atee 
:frdGktell sonra, bu ateş ve 

ll can nhaelerl, sadece bir ke· 
Y. ılf ıen ad ve telAkkl olunur! 

Ve, hAdlıeler gösterlraeniz 
e •dece: 
1 - Aıker etrafında ne oldu· 
• tana görmez ve bilmez ktl .. 

Derler. 

Kobalt' de General DObono'ya: 
r 1 - General, Adoı ·nm işgali 
b loğru mudur?. Diye sorulduğu 

,.fdı. lbtlyarıo: 

- Adua mı?. Bele doronnz 
la ıorayım! 

Diye cevab nrdlAl meohor· 
tar' 1 • 

1 

Rılbukf, genera', Ras Sey· 
,.m'on aıkerlerlle 17 müsa · 
leme yapıldığından ve Adua 'yı 
lqal emrini bizzat •erdiğinden 
lllaberdardı. 

lıtlkpf tayyareleri, Makılle · 
ılea ileride Habeş tecemmO ha· 
reketlerlnl göıteren fotoğraf lu 
ledrdlklerl vakit, beş ko•ntll 

• layyare f 110110 ıeherle beraber 

ba loplınan aıkerlerl bombalı· 
1 
.. k için kalkmışlardı. 

Bet tayyare filosu, Habeş 
llkerlerlnln toplandıgı bet ki · 
lometre oıunlokta ve 700 metre 
pntılllue olan bu sahayı iki 
IUt m6ıemıdlren bombaladılar; 

iki ııaat bo toplanmıe aııker 

flzerlne mhralyöalerlle ôlftm 
akımlar. Hahee askerleri de, 
böyle bir ıaarruıu tahmin et· 
tikleri için tepelere koydukları 
mi tralyl\ılerle mOtemıdlyen tıy· 
yarelere ateşettfler n bomba. 
larla mhrılyôzlerl darmıdığın 

edilmeden yerlerinden bir kı· 

rış bile ayrılmadılar. 

Habeş 'lerf n bu beş f llo tay· 
yarenin bombalarlle uğradığı 

zayiat bOyflktft. Tayyareciler, 
dönOelerlnde: 

- Bıbeş'ler, bizim kıdar 

ce&aret ve metanet göıterdller. 

Cesur bir cıırdu ile hırbettlğf mlz 
ııar1hatle anlaşılıyor. 

Veya: 

- Babeş'ler cidden mOkem· 
mel harbedlyorlar. 

Demekten kendilerini ala · 
mamışlırdır. 

Bunan için, kıttan enel 
yıpılıcak harplerin çok kanla, 

çok anudane olacağını kanetle 
ınlıyorom . 

ltılyın'lar, Bıbeşlatın'dı c'd 
di bir mukavemet göreceklerine 
inanmıyorlardı. Fakat her ta· 
arruıdan dönen tayyareciler, 
bUA perV1: 

- Muhısımlarımıı hırb et· 
meefnl çok iyi blllyorlar, de 
mektedlrler. 

Ve ben de anlıyorum ld Hı 
beş ordusu gfto geçtlkçe aari 
ellihların en m4dhfılnf ıemln 
etmektedir. 

•szar GDnD Aldığımız Haberler 

Kussolini'ni.n Nutku F e
na Tesir Yaptı. Petrol 
Ambargosu Yakındır. 

-imparator, Bombardımanda Mitralyöz Kul· 
landı. logiltere-Fraosa Arasında Hirlik Var. 

~------.... ·~------~ 
Paar günü aldığımız önemli telgraf-radyo haberlerini Je, karilerimizin 

,_tıyü muntazaman takip edebilmeleri için bugün veriyoruz: 
liinci bombardıman: tebliğine göre, mecllıte halkçı · 

Adlı·Ababı - Kopronl ll Jardan 203, Teotoklı tarıft1rı 
plade dört hal1an uçağı, Desal· 40, Konılflls ıaraf tarı 35. eıld 
p'yl yeniden bombardıman et· bakanlardan Klrkoıı taraf tırı 
•lı, 50 kadar yıng1D bombası 1 O, Metıksae taraftarı 4, mGs· 
•lmıılardır. Nafus zayiah yok· tekil 3 meb'oı vardır. 
bir. BGyftk Bıbet taarruzu ge· Bir ıören: 

lecek hafta başhyacaktar. Atfnı - Eıld Franııs mu· 
Babeılıtan, bu şehrin bf r sikişi oaıılarındın Sen Son hak· 

•t1ad •e eilAb kaçakçılığı klDda yapılan bOyOk törende 
lılerkezl olduğu lddfalarmı, hü· Yunan krah He Velifthtı ve 
bmcların bombardımanda kor· 
brık ormınlığa kaçhğı haber 
lerlnl yıl.alıyarık, blliklı, ec· 
liebl psetecllerfn de gördtlklerl 
~chlle, lmpır1torun bombardı· 
-•da açaldara kartı bir mit 
'81yftzG bfızat ve ııoğukkanh · 

h•lı kullındıtJOı bfldfrfyor .. 

İtalya Tfgre cephf'elne ehem· 
mlyet nrdlğfndeo Ogıden'de 

.. reUt yoktpr. 

Jlacaristan 'dn fırtına : 

Budıpeıte - Kar ve fırtına 

YU, ıarar bGyüktOr. Telefonlar 
lılememeluedi r. Futına ağaçl1rı 
dHlrmiı, munakalAt duraıuşıur. 

Bir ıevk-if: 

Parlı - Alman'lar, Lhvınya 
badad mohıfızları eer l munl 

r,a11 bir it tçln çağırmıe ve 
_.,.... hadaıluaı glrlııce tevkif 
elmltlerdtr. 
Yunanistan '<la mt>b "m/ur: 

Aılllll - lleclta rl7uetlnla 

Yunan rlr.all bulunmoılardır. 

Mahud rc:.nleı 
Boynes Ayreı 

Stnfakl rezaleti ile 
Zıbıtı, 

alt.kadar 
Hanrl Puller naounda birisini 
yıkılamıı,tır. 

Onscki:ler komitesi 
Cenene - Komite pereembe 

gOntı toplanıcıktır. Munbhıslar 

geldiler . 

japony ada bir uwki r 
Tokyo - Bir Jıpon polla 

mftfrezeat, Ormoııo kabile reisi 
Dekoıu Ue kar11ını ve çocukla· 
rıoı, idare aleyhine tetkllil 

tiuçandan yakalamıetar. Bu tef in 
arka~tnda aç milyon kişi bulun· 
mıkttdır. 

lngiitere-lrlanda 

lkt devletin Y"lJI anlıımuına 
göre, İrlaodımu rnmtaldl bir 

ldonanmaaı olacak ve lnglltereden 

20 80 gtıml alaeakm. Elklll 

Günün TeOyazo Halb>erDerö 
ltalya ayan Meclisi Dün Toplandı. 

ayan Ba~kanı ve M. Mussolini Birer Söylev Verdiler. 
Roma (Radyo} - Itılya 

Ayan mecllıt toplanmıt •e !tal· 
ya'nın, doğu Afrlka11nclı tim· 
diye kadar yıpmıt olduğu maı · 
rafları tetkik ey lemltdr. • yan 
Baekanı (Federconf), Ayana 
gelmie olan İtalyan prenıierfnl 
ıelAmlıdıktan ıonra ıunları 

ıöylemlştlr: 

- ltalya aleyhine bir talum 
plAnlar kuranlar, hatalarını 

'anlam•ılardır. Biz, milletin cev· 
berini bilen krıhmııla beraber 
neticeye kadar mftcadeleye 
karar vermlt hulonuyoroz. 
(Piyave) ve (Vftorlyo•enoto) 
eıkl muharipleri, ltalya'aın 

menaf 11 için her torla feda: 
k4rhğı yapmağa hazmz. -. 

Eıkf mu harf pi erden ollD 
Ayan Başkanı ile beraber diğer 
eıkl moharlb ayeler, genel aa· 
nıtan almıı oldukları madal· 
yaları çıkarıp hGkdmete teelf m 
etmltlerdlr. 

Bundan sonra Ayan 6yeıln· 

den amf ral (Taan Dro•el) ıaz 
rlmıt •e ınnları ıôylemlttfr: 

- ltalya, zecri tedbirlere 

mukHemet ediyor ve edefelnlr, 
alaıoa, doga Afrlka11nda denm 
eden mtlcadele için gôıtermekte 
olduju vahdet, takdire ııyan· 

dar. Blı, allAhı Hrılmadan 

enel azlatma yolu ile bir çare 
bulmak için çok oğraedık. Fa· 
kıt Babetlıtına meram anlıt· 

mak mlmkGa olmadı we ulba· 
yet le harbe mtlncer oldu. 

Ayan meclis,, Fıılıt Udertle 
benberdlr, 44 milyon nClfaıo 

olın bir milleti tuylk eden 
bGtGn tehirlere aleydarız. 

Kim derdi ki, ben genel il· 
vaıta donınmamlı beraber İn· 
~~~~~----·~~~~~-

gibi, İnglltereye vergi nre· 
celuir. 

M. Mussolini'11i11 nutku: 

Parlı - M. Moıaolfnl'nln 

nutku, teknik ltlbarfyl ı de te · 
e111ftf teri mucfb gôrGlmektedfr. 

Bu nutuk. İngiltere •e Fran· 
aa'dı can 11kıntı11 •e nefret 
uyandırmııtar. Buna makabil, 

Laval · Boır konoomıları, iki 
tanf araııında kıt'I bir anlaş · 

mayı gftıtermektedlr. 

18 l~r komfteei 12 birinci . 
kinunda toplanacaktır. Romı 

yeni tekliflere cenp nrmeue 

lklaclkinandı petrola ambargo 
konacaktır. Gazeteler; 

- Ma111olfnl'nln actk:a, la· 
glllz, Fnnaas ılyaııetf ol kat 't 
olarak: blrlblrtne yaklıttırdı. 

Diyor. 
Şimendifer kazaları: 

Italyada Nıp 111 clHrındı bir 
tren kazuında 4 kf ti öl mOş, 
50 kiti yarılanmıttar. 

Roıyı'da MoıkoH clnrında 

da bir trenin ngooları de•· 
rllmlıtlr. Kurbıolıran ıayııı 

meçbuld6r. 
A si zabitler: 

Brendizlde ı..t •e' Yunan ublt. 
lerl , genel a( iherfne, Yunanlı· 

tan'ıt hareket ,.lifler. 
Mısır vnzi) eti: 

Kıhlre-Neılmi paşa kabloeelnlo 
aldığı tedbirler, hr~aıılıkları ve 

genel heyecanı baıtıramımıştar. 
Yeni •e b6yGk btdlıeler bek 
lenlyor. 
Gandi hasta: 

Blad lideri Gandl h11tadır. 

Doktorlar kat'i lıılnbaı tHllye 

olmltlorcllr. 

~------~-... --------
gllfz ve Franııız donanmılar1nın yapacağız."! 

yanıbaşında uzun mftddet md· Bundan ıonra Mouollnl kftr· 
cıdeleden ıonra bagan ayni atıye gelmfı ve ıyAn mecllılne 

mftttef fkler, ·halya'ya karşı teeekkar etmlt, halyan me· 
koyacaklardır. oaflfnln, neticeye kadar mCl 

Bfs. halya'nın ıeref ve hak· dafıı edileceğinden, Ayın dye 
kını vikaye n mGdafaa için terinin mGıterlb olmalarım söy· 
elimizden gelen her fedakarlığı !emiştir. 

••• 
Sömikok Fabrikası 

Celal Bayar Tarafından Açıldı. 

Bakan Istanbul'a Dönüyor. -
Ietaubul 9 (Ôıel) - Ekonomi Bakını Celil Bayar, kllla bir 

aöyle•le Zonguldı\ Sömikok fabrikasını açmıııır. Zonguldak 
hlar ba mes'ud hAdfıeyl kutlulamıktıdırlar. Ekonomi bakanı 
nın bogan Zongoldık'tan latanbul'a hareketi muhtemeldir. __ ................. ., __ _ 
Çanakkale'de l\fuhteşem 
bir Abide Ktırulacaktır 
İıtınbul, 9 (Radyo) - Şehltllklerl imar cemiyeti seneUk kon· 

greılnl yıpmıetır. Kongrede iki milyon lln earflle Çanakkalede 
aziz ıehltlerlmlz için bir Abide yıpılmuına karar nrflmlıtlr. ...... 
Bazı ilk Mekteblerde 

Gelecek Yıl Birer Sınıf Açılarak Or
tamekteb ihtiyacı Karşılanacak .. 

1 htınbul ? (Ôıel) - Ortamekteb fhtlyacıaı kartılamak için 
gelecek aene 95 yerdt1 ilk mekteblere birer 11nıf llhe edilecek· 
tir. Bu ıaretle altı ıınıf olıcık ilk mektebler, bu ar.ne mezon 

vermlyecekler ve ortamekıeblerdekl izdihamın önftoe geçUecekılr. 

••••• 
lktısad ve Tasarruf 

Hafta, Ayın Onikisinde Başbakanın 
Nutku Jle Ba.şlıyacaktır 

Ankara 9 (özel) - Bu ayın onlklslnde baıhyacak olan milli 
lktıaad •e tuarraf hafıaıı, ııat onbeşte baebakanan Halknfnde 
verece~I bir ıôylnle açılacaktır. Bu ıöylev radyo ile yordun 
her tarafını yayılacaktır. Ualaıal arttırma ve ekılhme haftaaının 
yurdda katlulenmaaı için IAzımgelen tedbirler ıhnmıı, direktif ter 
nrllmlttlr. --···· ... ·----

10 Kayakçı Ermenistan Dağlarında 
Karlar içinde Dondular .• 

Moıkova 9 (Rıdyo) - Ermenlıtan'dı yGkaekllğl 4500 met· 
reyi bulan Algaaea dağlarında 10 kayakçının elleri n ayakları 
donmuttor. ·Bir imdat kolu yetlemlı, ~ ıfnl ôUl bulmuı, diger· 
lerlni kartarmııtır. Bunlardan OçilnGn de elleri •e ayakları 
haatanede keıllmlıtir. 

Çin'de Kargaşalıklar Var. 
3000 Kişi isyan Etmiştir .. 

--------
Pekin, 9 (Radyo) - Muhtar elmali Bopey eyalet merkı:zloe 

100 Japon aekerl gelmlttlr. Buneey yakınında bir tayyare mey· 
danı •ftcade getirilecektir. 

Jıpon'ların bu tedbirleri almakla bitaraf mıntakada bir nGfuz 
mıntaka11 teşkil etmek leıedlklerf anlaoılmıkıadır. 

Peklo, 9 (A.A) - Tteotıln'den bildirildiğine göre kendllerlae 
mtl'et mftme111lll 110!0 veren bazı Çfo'ltler Jıpon'l:ıran YaıhfmleJı, 

T•ngku polis dlrekıiirlOğfi hloı sıoı elrj gf'çlrmeğ" trşehbih 

etmi~lerdlr. 

Pekin, 9 (A.A) - Bir J11poo kıyn11ğıodan bildlrlldlAloe göre 
Hopey eyaletinde Jtınklo'dıt 3000 köylü i:syın etml~, resmi blos 
ları ele geçlrmfoler ve c-moiyet oef lerlci b11p6etmf olndlr. f eyının 
ııebebf belll değildir. 

Tokyo, 9 (Rıdyo) - Talebe birçok yerlerde Bopey muhtarl · 
yeti aleyhine n6mıyfı yapmıet1r. Ordu kunetloe iıtlnad eden 
zabıta nGmıyltÇtlerl dağıtmış, otuz kiolyl tnklf etmloılr. 

Pırtı, 9 (Radyo) - Pekln'.te, Çin muhtariyeti aleyhine bftyak 
nGmayltler olmat1ar. Z•bıta, nlmaylı mClretteplerlnden 30 kiti 

tHldl e&mltdr. 

Italyan'ların 66 
Numaralı Resmi 
Tebliği Çıktı .. 

•• 1 •• 

Roma 9 (Radyo) - ltılyan 

karargAbı, 66 numaralı ıeımf 

tebliği netretmlftlr. Mare11l 
Badoglio bo' tebliğde diyor ki: 

BugCln ileri kollarımızm lı · 

tfkeafı dnam etmfetlr. Tayyı· 
relerimiz, ılmal cebheılnde n 
DeBBlye'oln tlmalfndç dGemanıa 
tecemmftm ~merkezini bombır· 

dımın etmletlr. Cenub cebhe· 
ılndekf hava f llolarımızda, 
Sllto ve Megella dll11mın kıla· 

atını bombardımad eylemiştir. 

Bombardıman eeaaaında bir 
tayyareclmlz •urulmue ve öl· 
mftttilr. Tayyarelerimiz, bom· 
bardımından ıonra mantaaam 
bir halde kaıargAhlarına dön· 
mGelerdlr. 

M. Laval 
Ayan Meclisin~e Jza. 

hat Verdi. 
Parlı 9 (Radyo) - FHnııı 

baebakanı M. Plyer Lual, 
ayın meelletnde İtalya • Habe· 
ılıtan lbtllAfı hakkında bugla· 
terde aıun beyanatta balona· 
caktn. 

PerlAmentonuo, badceyl ol · 
doğu gibi kabul Ye taadlk ede· 
ceğt muhakkak unnolunuyor. 

M. Pi yer Z..nl ve Jçltlerl 
bakanı M. Baganoa, bugGn 
LGkaeaborg nrayına giderek 
ayan mecllılne bazı meı' "leler 
hakkında lubatta balunmDt· 
ıardır. 

Fransız Bodcesi 
Parla, 9 (Radyo) - Ôal· 

mGıdekl çırpmba gtlnü Fran · 
ıız badceılnln mazakereelne 
bıelanıcıktır. Badce, tabedll · 
mit Ye bir raporla beraber 
blltln ıaylHlıra dagıtılmıftar. 

Afyon'da Bir 
Şehir Bulundu 
Bu Şehir Hititler 
Devrinden Kalmıştır 

Iatanbol 9 (özel) - Afyon· 
karehfear'dı ya111lan hafriyatta 
Bftltler'ln meehur Kuıor teh · 
rlne teeadaf edlhnfttlr. Hıfrl · 

yata ehemmiyetle devam edil. 
mektedlr. 

Gomnş Lirayı 

Takl?d Edenler. 
Kayseride bir Sahteka 
Kumapanya Yakaland 

İstanbul 9 (özel) - Zabıta; 
K.ayııerl'de gGmGt linları tak· 
lld eden bir eebekeyl meydua 
çaklrmııtır. Bu kampaayaya 
menıab kalpazanlar te•k:lf edil· 
mlşlerdlr. 

Bizim iş 
Layiha Tetkik Edilecek 

Ankara, 9 (özel) - Baıın 

bfrllğf idare heyeti bugftn ha· 
rada toplandı . Yeni mııhuıt 

kanunu ile bazırlıoao nfzmm 
namenin birer suretin in. w6ts 

lealıırı ıhomak fbf're htanbul 
ve lzruir hHınnlerlne göod., . 
rllmealc~ karar vr.rdt . 

Doğru iıniş 
Paris, 9 (R .. dyıı) - Kınada 

bışbatam, Kanad•'aın lt.ıyı'yı 

hakkındaki ookıaf nazarı için 
tlmdlye kadar verilen bahr.rlerl 

teyld e7lemifdr. 
····· - . ·~---- ---- -- ·-- - -- -



• 
ŞEHiR ıH A e· E R L E R i 

Gılıta11ray·Gfl"eı maçı, yeni 
yeni, bir tıkım mıçları yol 
ıçtı. Gazetelerde de epeyce 
goller, ıvutlar, ofııytlar, pe· 
nıltalar, f rlklkler bıı göıtermlş 

bulunuyor.. Allah eocım1Dı 

hayreyleıln .. 

' Atatürk 
Teşekkür Etti 

Slya11l bllgller okulunun 
59 uocu yıldön6mft mGaaıe~ · 

tile şehrimizde yıpılan törende 
lzmlrdekl ııyaııal bilgiler oku· 
la mezunlarıa1D 11ygıları tf'l· 
guf la Atılfirk'e blldlrllmlttl. 
Rlyaeetl Cumor umumi kAılb 
lt~lndeo dan ıtığıdılı:I telgnf 
gelmlotlr: 

Bir;IArahacının: Dikkat- Yan!Pn. 

sizliği ölüme Seheh Oldu Değılm~~:· .• 
Din akf8m atılan yangın 

toplan berlae herke1 telAıe 
dlfmlfle de u 10an ha top· 
lana yaapn tlphell lserlae 
abldıAa aal .. dmıfbr. Tlrkpesa
nnda Zlya'ma ıaum fıbrlkı· 

ııada yak.lıa prlaalann hıea· 

UD , •• ı. •hl oıbrmuı ise. 
rlae ymgaa kaleeladekl tını· 

nt memara bana yaagıa •••· 
mıı ve topa ıthnmııır. itfaiye; 
Zlya'nın IDUm fabrlb11 6nlae 
gldlnoe baaaa yıagın olmad•i• 
ınlaıdmıı ve cerl d&amlttlr. 

Bagftn ba m.,ı'elelor • 
bir uzlıımayı v11ıt ol 
ook .. yaaı tee110r o 

~Fraau, meı'at bir " 
'flrmık lçla ehadl4•• 
lanmıehr. 

Beni 1111 dOtlndOren cihet, 
eabıyı ayH atılmaıı keyfiyeti· 
dfr. Demek ki, ;mnbmrek mey· 
Ya, portakal kapuğo, yumurta 
gibi ıeyler de vesaiti harbiye 
dendir. Ve bunlar, zamanı ~.e· 

lince, epeyce it glirlyorlır. 

7 Yaşındaki Yavrucuk Baygın Halde 
Kaldırıldığı Hastanede öldo. 

Deni• ailtblınaıa 

çok mltklldClr H f 

Gençlerimizin ba kadar ıl· 

nlrll, heyecanla ve blrlblrlne 
dBıman olmalarına göre, bey· 
nelmllel makamlara dayınırak 
ıahalar için bir "Ayva ambar· 
goıu., "Yumurta ambargoıu,, 
11Çlvl ambargoıu., daha ne hl· 
leyim, "Magafon ambargoıu,, 

kullanmııı mu.-fık olur. 
Hiç olmazea bu gibi (Veaahl 

harbiye) yl ağır gftmrlk reı · 
mine tAbl tutmak, bir zaruret 

ballae glrmlttir. 
Meıelıl ayHaıa, ıabaya ltha· 

llnde tane bıııoa (20), yomor· 
ta (15), portakalda (1'/,5), 
çivide (50) korno! 

Bu ıaretle önemlJce ıaha 
haıılAtı toplanabilir, Hnnede· 
rlm. Ayal Hmanda ha1ılatın 
kalllbler araııada tıkelmlnde 
yazde elllıl "Ayva, yumorıı, 
portıkal, çhl, taf,, yağmuruna 
ıatolanlara verilir. Btdlıenln 
falll olan kollb, bittabi 0 

glnka ba1ılattan lıtlfade ede· 
mez.. Bu ıuretle hem m6lecı · 
•ize karo• cezada ıdalet olur, 
hem de tecnGze uğrayan mil· 
let ·eey, pardon, kullb diye· 
cektlm.· İıtlfade eder .. 

• • • 
Son hldlıtıd~, kendi iddia 

larınca Gılataaaray maıum, Ga 
neı mazlumdur. Anlıyamadığım 

noktı ıudur: 
Her lldılaia de tamamen 

ıuçanz olması, lmkinıızdır. 
Çlakl ort.da ya bir hidlae 
vardır, yahattı bir yılın veyı 

lınıd!.. 

Der iki takdirde de hlçol 
maua birinin (Gayri muum) 
veya (Gayri mazlum) olmaaı 
lc•beder. Tevekkeli kıbah•t, 
1amar .. Grk olmoı 11hlbl çık· 
mımıt,. dememlıler. lıtanbal 
maıbaıbndıkl arkıd•olara tav· 
siye ederim. Beriki kaltlb, ga· 
zetecllerl'kıptırmıı ve kendileri 
bir tarafı, perdenin ırka11aa 

çeki lmltlerdlr. 
Yarın, ôblr gGa "Saçlo kim,. 

diye ıorolu, 
- Görmtıyor muıonuz, hl· 

dlıe ef klrı umumiye muvace· 
heılnde cereyan ediyor. Kıbı· 
hıtll olan gısetecllerdlr · 

Di y eceklerdlr. M Qnıkaıın ın 
ılıcağı ıekll dtlınaayorum dı, 
yuın ôbür gan batan ef Urıa; 

- Er et, net, l ıbaba& gue· 
teellerde !. 

Dlyt'cekleriodeo korkuyorum. 
AJian, ıılu totunahm ve mea· 
le~lmlzln ııblrlle atlamıyıhm. 

Çimdik 

Hakkı Sur 
Sıyaeal bllgller olı:olu mezun 

ları mdmesılll 

lzmlr 
Sıyasal bilgiler okulonon 

yıldöoümO m6oaeehellle Ata 
tdrk'e çekttğiolz telgraftan 
ôtOrG l"telı:lı:Grlerlnl blldlrlrlm. 

Riyaseti Comor 
Umumt Kltibl 

H. R. Sayuk 

\..-----------------~ 
Kuduz Köpekl~r 

Kuduz köpekler tar.tıadıo 
ısaralıp tedulye muhtıç bula· 
nan ve mftlbabtta oturan hal· 
kın lımlr kuduz tedni mleı 

Din IHl 13 de Şehidler 

cıddeılnde yedi yııında bir 
çocuğun ölftmiyle neticelenen 
bir 1rıbı kaz .ıı olmoıtur. 

Yaptığımız tahkikatı göre nk'ı 
oöyle olmuıtur: 

Foçalı Hftıeyln oğlu Oıma· 

aın ldue ettiği :n3 aayılı tek 
yftk arab1eı Şehidler cıddeıfa· 

de hacı Sı1leymanlara ald ua 

Mahsul iyidir 
KflçOk Menderes'de 

Tetkikat Yapıldı 
Kaçık Mendereı hualiıiade 

yeni yıl m11b•ul durumunu tet· 
kik eden vllAyet zlrHt mQdl· 
ra ZdbUl Bıy11l eehrlmise 
dc5nml11tilr. Son yığın ya~mar· 
lar mah!ol için çok iyi teılr 

etmlttlr. Bu yıl mıhıalln be· 
reketll olaeı~ı anlqılmılı:.t•dır. 

eeıeılne meccanen geılrlllp ted• 
•iden eonra yerlerine gc5nderll 
melc:rl Bıyındırlık BıkınhA•n· 
dan vlltyeıe bt1dır11mı111r. Vilayet 

ilk Okullarda Gremer Daimi EncDmeni 
Bo yll ilk okullardı gramer 

derelerinin ilk okul gremer 
müfredatına göre ilk okuma 
kitabları lzerlnde temrinler ya 
zılmak ıuretlle okotulıcıgı 

KtUtGr Bak•nhğından eehrlmlz 
lı:.ftltftr dlrektörlft~ftne bildi· 
rllmlıtlr. 

K O ittir park 
Dan belediyede mtlheadlı ve 

park yetlıtlrlcller bir toplantı 
yaparak yangın yerinde 360 
bin metre murabbalık bir 11hı 
Gzerlndc •icadı ıetirllecek 
olan KiUtClrpark için tetkikler 
ve görOımeler yıpmıelardır. 

Moıkova'dın getlrUmlt olan 
KGltGrpark planı dı tetkik 
edllmlıtlr. 

Yeni Ebeler 
934 Ebe mektebi meınnların· 

dan MClnener Tire köyleri ebe· 
llğlne, Meliha Kuoaduı Bargaz 
köya ebeliğine, Lalapata nahl· 
yeal eıkl ebeıl Nıılre Kuoıd111 
Davudlar kGyG ebellglne, Sın· 
dırgı belediye ebeıl Zarafet Kuı 
adası Şirince beledlyeıl ebeliğine 
ıtanmıılardır. 

Deline Aranıyor 
Karııyıkı'dı Menemen cad 

deal llzerlnde bulunduğa Milli 
emllk direktörldğdr.e h•ber 
verilen def ine için bogan lılr 

heyet öaClnde ıraetırmıları 
baelanacıkbr. 

Çandarlı Kalesi 
Koııdaaı kazaııodı tarihsel 

6ntaklerden Çındarlı k.ıleainln 
ıamfr edilmesi Tnrk tarihi tel· 
kik cemiyeti baokanhğıncı b· 
tenmlt n bu tamir için •llA 
yete 300 llrabk buıle gelmlttlr. 

V114yet daimi encClmenl don 
ö~ledeo enel Hll Fazla GcUe· 
ela baıkanhğındı ıoplınmıe, 
biriken lolerl çıkumııtır. 

Mekteplerde 
Bayram Tatili. 

Şehrimizdeki · ilk mektepler 
bıynmıa birinci glnelndea 2 
Son k4aaaa k•ur olmak Gsere 
•hı gGa t•tll edUecektlr, ba 
ıaretle yılbaıı tıtlll de yıpdmıı 
o~ıcaktır. 

Dört Ştıpheli Adam 
Narhdere kôyilnde dGrt oGp· 

heli ııhıı toıalmaı ve lsmlr'e 
ıetlrilmlttlr. Bunların lzerle· 
rinde iki kete içinde 58 Un 
gGmlt pın balDDDIUflar. Bil· 
.tyetlerlnln tahkikine sabıtaea 
çahıılmıktachr. ----

Galatasaray ve 
Romanya'lılarla 

lstanbul Likleri .. 
lıtınbul - Galıtıuray 'fe 

Romen takımları mıoa l·l be. 
rabere bitti. Romınyı'blu gol· 
lerlnl birinci, bizimkiler de 
ikinci dnrede yıpblar. Fakat 
bizim gollmlz penalbdan ıbl· 

mıttır. 

Llk maçlınada Eytb V,fa'ya 
2 1, Beılktaı • Ateoglaeı'I 2·1 
yendiler. SGleymınlye, Beykoz 
l · l berabere kaldılar. 

Pamuk Hastalıkları 
NHllll. Mogl• ve Söke hava. 

llılnde pımok hutılıklın ise· 
rinde tetkikler yıpıa BanHı 
Ziraat mncadele lıtuyoaa mı. 

dlrG Nihad lriOO. bagGn tebrt· 
mise d3necektlr. 

ELHAMRA Telefoa : 2573 

Slaemuaada BUGCJJN 
Norma lherer .. Frederic Marcb .. Charles Laugtoo 

SevmekmYisali Mı? 
Em11ltla bir gtlzelllkte olan Fran11scı ıözlCl filminde görecekılnls. 

Paramunt Jurnal'da En Son Dünya Haberleri 

fıbrlkHını batday getirmekte 
idi. Bu arabanın 6nOnde dl&er 
bir anbı gldlyorda. Banan 
arkaıına ırnele Moradan oala 
yedi yqlırında Zılm achau 
bir çocuk takılmıfb. 

Arkadan giden arabanın 11. 
rftclıG Oımın; ırabı1aaı gelltf. 
glsel ıftrClyor ve Gadekl HaH 
nın arkaıına talulmıt olan ÇO · 

COI• biç dfkkıt etmiyordu. O . 
mıa'ın ınbuıada balanaa bir· 
kıç klıl; çocata yırılıyHetım 
•e dikkat etmetlal kendltlne 
ihtar etmlılerae de Oıman ıldı
rıı etmemle ve anb•ını ılr· 
milotlr. Ba dtkkatılsllk ned. 
ceıl olarak Oımın'ıa arabu1. 

nın oka yedi yaııadakl yana. 
aun bir •ralık tehlike kutı11nu 
1akdd11' arabanın ırbeın .. a 
ıılamulle ben ber tlddetle br. 
nına çarpmıt •e savılh yana. 
cak yarı bıygaa bir halde yere 
yavarlanmıetır. Arabmci bata· 
llDI anlamıfll da lf itten geç• 
mittir. Vık'ı mlddelamaml· 
llAe haber •erllmlı ve tahkikata 
bıtlHmıflır. 

Arabıeı tnklf edllmlfllr, 
Baygın ve IGı IGylf yemes bir 
halde memleket huıaaeılne 
bldınlaa ynracak. huıınede 
ôlmGfllr. 

Tahkikata g6re k ... ; un.. 
CIDID d.tkkatll•litl yblndea Ol· 
mattnr. Y enlpaur'lı alaa •mele 
Mand'ın o&la Zal•'la; br. 
maa ıtdcletle Yaran araba ok•· 
dan dahili •hta•••a koparak 
perltoalt yldndea 6ld9t1 ••· 
lqdmııbr. Tahkikata ıdUyece 
dn... edllmekted.lr. 

Hacim M. Ke:ıer · 
Balıkeelr uyla'fl B. M. Ke· 

ser tehrllDlu plmitllr. 

Lemi Aksoy 
Ege mıatakua lHçl •e ayar. 

lar baı lapekterl Lemi Abey 
on bet ııa lılnle Anbn'y• 
gltmlıtlr. • 

Yeni Ne,riyaı: 

Yeni Adam 
Terbiyeci l.mall Halka'nıa 

ldareıindekl ha haftama 101 
inci 11y111 Ç1ktı. Yeni Adam 
mGkemmel bir klltlr pulell 
haline gelmlıtlr. içinde gellfle. 
rln agretmealerln klltlr, •••. 
larınıa oknyıca~ yaulu ook· 
tar. Ba uyıda il. Fem'ala 
cTerblyetl sor ~klar:. yuı11 
ehemmlyetUdlr, mntlakı -
rlnlz. 

Panayır Cinayeti 
Davası 

Paaay1r yerinde bir kaclıa 
Jbladen ecsam Mehmedl öl 
diren Talib oııa Arif in dCla 
mah.kemellae Agarceııda de
•am edlleeektl. Ba•ı fahldlerln 
ifadeleri için yuılmıı olan ta· 
llmata cenb gelmedlgtnden 
muhakeme baıka gine bıra· 
kılauttar. 

Kızın Gaza Kar Oldu. 
K.emalpafa k .... ada Dere 

maluıllealnde Lltfl otla Bekir 
kı11 MIJ811erl tatla g6silae 
ftlrmak ıaredle kar ec1ea eekl 
mlltudk Nart otla Fikret 
hakkaadakl tahkikat evrakll" 
muhakeme edilmek bere teh· 
rlmls Aiıroesa mıhkemetlae 
gedrllmlftl r. ---25 Knt"uş Y lzOnden 

Ôdemlı'te meıratlyet mıbıl· 
leelade 26 karnı alacak ylsln· 
dea ldr ftk'a olmattar. lbn· 
hlm oııa Mehmecl ile Mebmed 
ofla laet HMIDda b•p ç.k. 
-. ve llelam..t olf te tafelfle 
1.•t'i atar nrette yaralaauflır. 
Yıralı ~Memleket hat· 
........ geddlaalfdr, nk'a fa . 
111 de tatalmattar. 

Kefalede Bırakdmış 
Kn.maa 10btaau teni Ne

elb,; k......._ botaau tı..n 
ıd• ... kl Wuı yldadea yan· 
lıym f8pbca Ahmed din sabı· 
taca kefalete ....... uak 1erbe11 
hınkılmafbr. ı-.•ıa; mahkeme 

brutle Neeilt'dea botu•ıt ol· 
tlat- tla ...... lmafbr. 

Naldlken Cinayeti 
Baraa•a naldyetlala Nıild6· 

kea kayo..ı. anlanHa .... 
yıp gltlea bir kas mee'Updll· 
dea Aala •e Ô•er'I yaralıya· 
nk 6ldlna K. .. m •e 11.n· 
bba'la auahabmelerlae din 
a&arce .... tte ... edllmlfdr. 

5Do1aı.r; eluyed keadilerl 
ltWlklerlal, fabt talarlk edil· 
dlklerlal 116ylemlflerdtr. Gel· 
memlı olu 11hldlerln celbi 
için muhakeme baıka gine 
bınkahmttır. 

TAYYARE SINEMASI 
3151 TELEFON sısı 

haıaıta 3 uoktal DIAI 

etmektedir. Ba 3 nok 

•r bir proje halinde 
koaferan11na arıedlleeek 

Demltdr. 

Vıılagtoa, 9 (Radyo) 
leflk Amerika harbiye 

ordunun 3000 tayya 
yeni ıllıhları lhtlyıeı ol 

IGylemlı n Hbitanın 

n efndın d• 160,000 
ıını btemlıtlr. 

lıılyı'nın Loaclrı, e 
Grandi de IGs ılmıı ve 
tir ki: 

- Uloılar korama 
ya Bıbefiıtan lbtilAfı mi 
tile ltılyı ıleyhlae J 
olma1ını raAmea, his, de 
araııadı konaıulıcık he 
bir mu'eleyl blıal lelik 
rek mlukereye hasmL 

Baadaa aoara Japo• 
de IGs '6Jlemlfdr. 

İlk celae, delegelerin 
lerlne tahlil edllmlfdr. 

Loadra, 9 ( A.A) -
konferaaıı bn ubtıh _, 

da dıı bakaabRının 

ıalonaada •e Bılkl'nla 

lıAa altında açılmııt.r. A 
dele11yonaaan tekilli 

konferaaı bııkaabııaa 

mael Boar 1e0Umlftlr. 

lngiltere 
Mondros'ta tlul· 
bahri mi Kuracak 

Adna 9 (A..A) - Elet 
Vlma guetetlala yasch19 
re, Bahriye BakınlaAa 1 
re•aın lloadrOI •u11a 
tl•lbahrl karmak lıtedlll 
kında İtalyan Tenre 
tarıfıadan •erilen hıberla 
111 oldataaa blldlrmlıtlr. 

Denizlerde 
Tedbirler Alına 
lıtanbal, 9 (6sel) -

aoml BabnlıA•, dealı 

rsnan 6aGne geçmek lçla 
deni• ıablllerlade tertlMt 
m•nı emretmlttlr. 

Karantina Ocağı• 
Konser Verildi. 

dla ıkıım bir koaaer 
mit, Mosar& ve Blsealn k 
eaerlerl çabamııbr. K. 
200 kiti kadar dinle~ 
lnamnt ve geao llD'atk 
ılkıtlamııbr. 

agda çok •Himli Macar yddlaa F • k 
---------------- -& -& - , raıı zıs a Gal 1 hlCökt;i;m·neD.""Cöki~iliaD'lbii'f 

Küçük A~ne 
Sevimll ydcban d6rt 11rlau, bir abuaili ile Ilı'•• ve Kariyoka motifleri ile ihtiflmı 

temin edilea baylk bir faatui.. 
Apıca dlhi hfıtteUr Biaet'ia V'ARM~N operaundan eeçllmJı olan nadide par.çalar 
bayah •e oıheeeri olan D. ~ (Muiki Gllacllan eeritiudea) 

FOKS dflnyı hav.dilleri (Tlrkoe .aslı) - llİII biten lllmtlDlf nema yıldıalannm canlı kuib 

Bu filme mahım &ea11&lar: ~~'·30 l 6•15 1~~1 iiieile"H"~ai iiii'"'i'9"lô&' ua ..... ~ ' 



Sayfa' 

Hind Fakoır"Oern 
Aırasonda •• l 

ı llnlunenler hu mOncHt ve 
a leWmi en kOçlk bir hayret 

J• tGpbeye dO~eden karıı
~alar. Tabii, tlmdlye kadar 

l ,.... dinine girmek arzoauno 
t-erenlerln ben ne Ukl ve ne 
IOnancoıo de~llcllm. 

e Btrçok lngtlbıler Buda dinine 
f naif idiler. Fakat benim gibi 
il f. fakir olmak için deAU, 

rlkl de hakiki bir kanaat veya 
ı r menfHt ile dl n değlıtlr· 

I' ltlftr Ye değlttlrmekte idiler. 
~~at lıln en tuhafı, brabman· 

p• bu cihetlere zerre kadar 
181Dmlyet verir ıOrftnmeme · 
ddlr. Bunun için brahmanlar 
mim mlncaat ve talebime 
k ancla bir tereddOd nya ret 

1 •meletl gftttermedller. Bu 
1 pala ber.ber baoa birçok 

~ der ıordolar. Banlar ara· 
t 
ı .... rahlyatımla, maddlyıtım· 

altkadar ıaaller olduğu gibi 
...U.m hakkındaki vokal de· 

Bedlzmln mukadde1 lı:ltab 

jımdan birçok eeerler okudu· 
l...a, 125 clldllk Konıur'on 
po clldllk Tangor'un birçok 
Mblerlal okuduğumu 1~1le . 
... Nihayet dlai ıkidelnl 
~.. DprmHat11yı bıttanbıeı 
bdtltml de llbe etmegt unut· 
Wam. 

Ba kadar vukuf ve mah\mıt 
PJeelade hemen Buda dinine 
~I edileceğimi •nıyordum. 
labt bnhmaalar blraı dltlln· 
'9k ve ondan IODra cenb 
•rmek mecburiyetinde olduk· 
411111 16yledller. 

26 bnhmaadaa en yatlıla· 

ı.tan yarrm dllzlne kadarı, 

- beklememi 16yllyerek yan 
mahrem klpdardaa bııka 

daireye geçtiler. 
lltrçek ••t bekledim. 
Ba maddet içinde de, brah· 

llna ruh H kalbine benim 
mde tetir yapmaıını yalH· 

, tam bir Blnd'll gibi 
nan GnGnde dua ettim. 

-17-
Yılandan Kurban 

Duamı bitirdikten ıoara, hHı 
P.da'larıa arkalarında blrkıç 
JirH olduga halde Mauıl Devi 
11.i.da Gaande dardaklaranı 

Om. 
her birinde bir 

yılan vardı. Bunlar arka· 
adakl torbalmrdao blrlllnl 
orlar v" yılınlHın ıanlmln 

indeki kurban yerine yllrD· 
lerlne meydan veriyorlardı. 

ndan aoara ikinci •e DçGncll 
~lnı dı ayni ıoretle ıçı. 

r.lardı. Ba ıırada brabmınlar, benim 
:ı.da dinine girmeme hlr11 
}.edlklerlnl fakat •Gcod tena· 
Jlltıma gftrerek mok•ddell z~· 
1tın hoeu&l hizmetlerine me· 
Dr edildiğimi blldlrdllu. 

I K.abol rttlUJ; fıkat bir hla 
19"klr olmuıtum. Aile ocağını 
nktı~ım andan itibaren ilk 

.-fa olıuk lileml dfteftndGm. 
-18-

'.Mabecl rıihbanının 

J<'aik Şemeeddin Benlioflu 

ılne hi:r.met edece~lml ıordam. 
Blnda'larcı, ıyıb pek maeraf 

değildir. Mabedlerde, erkek 
kad1r v~ br.lkl de dıhı fHla 
kadın bulunur. Bo kadınlann 
muhtelif nzlfelerde 111evktl 
vardır. En zt,ade, derecesi en 
fnlı yGbelmlı rob1Dflerln 
busu&i hizmetlerini gnrarler. 
Kadınl1rdan rtltbesl çok yDk· 
1elmlt ve bir nnl mıbod ad· 
dedllenler de V1rdır. Banlar, 
Blndo'lıran en gazel, en eaj· 
lam, en fHla clnıl cHlbeıl 

olan k11 ve kadınf1rıdır. Boa· 
larıa nefıanf lbtlyaçlannı te· 
mln için ıeçme dellkıalılardan 
bir maiyeti Tardır. 

Dini rakıılan memur Bey•· 
derler için de erkek hlımet· 

kArlır mevcoddor. 
Ben, bu kadınların mı yokaa 

erkeklerin mi hizmetine tahlil 
edilmiştim. Bono ôjrenmek 
tabii hakkımdı. 

Ben, nlhıyet bu vaılf eyi 
reddettim. Halbuki Hindliler, 
mıbedlerln bu hizmetine can 
ıtarlar. ÇaukG gerek kadın ve 
gerebe erkek için ba vaılfeden 
ılklyet mftmklln değildir. Çtın· 
kil Blnduların en bGytlk zeY· 
lerl bu nılfeye karıtır. 

Ben, mabedler namına gezen 
iane Ye hediye temin edea 
11nıfa ahnmıkhğımı lıtedlm ve 
bu teklif imi gaçltlkle kabul 
ettirebildim. Brahmanlar ha 
itin 111adıjım kadar kolay ol· 
madığını ileri ıGrdaler ve be· 
nim bn teklifimi kabul için 
çok gllçlak j6ıterdUer. Bu itin 
ne kıd11 zor olduga 10andan 
anladım. 

Ve, iane tophyan uaıfa, OD· 

dan da fakirlik mertebealne 
gelmek için yapıl..... çok mit· 
kil formaliteler varda. 

-19-
F akir olmanın wulleri 

Fakir olmak için takibi lcab 
eden uaallerl yumak için clld· 
lerle kltab vlcada gedrmek 
ltzımdır. Bana lmk•11 olmadı· 

ğına g6re, fakir olmak 111alle· 
rlol hGlala olınk yaaaaqa ca· 
htacağım. 

Fakir olmak lçta e1aıb bir 
irade terbiyeli, lndeye btld· 
mlyet tfJlld ı ... mdır. Aynı 

zamında, maddiyattan mtlmkan 
mertebe teeerrad ederek kar· 
tııındılı:llere de htklm olmığa 
çalıımık lcabeclar. Sadba ıını· 

fıaa giren bir adam ·Ki 1adba 
Hind dtllade velt demektir· 
beden riyasetine koyalar. Be· 
den riyazeti ile blrllkte ruba 
taıf iyeye de baılar. Banlaraa 
bir kıımı kolay ve herkeı tara. 
fındın yapılabilen weylerdlr. 
Frkat bir kıımı pek glçtClr. 

V Gcod, birçok perblıler Ye 
mahrumiyetlerle 11yıflar, fakat 
et Ye kemikten iba:et kalmakla 
beraber, çok konetlldtr. Ada· 
leleri, mfttemadl hareketle çelik 
gibi olmuvtur. Sadhu baad .. 
ıonra fallr olmak için çahı· 

mıya bıtlar. VGcod ve dlmaR 
yJnl bir hedef ve mabıda gô· 
re terbiye edilir. Ve, birçok 
l!aatler hiçbir ı~y dü~Gnmed~n 
do11bllecek drıeceye gelince, 
ken<llılai uzun mGddet hlulz, 
harekeıılı ve letarji haline ge· 
tlrecek dereceye gelmle olur. 
Boudao eonrı lpnotlzmı tecrG· 
belerlne glrlılr. Bir fıldrlo 

en bGyilk kodrf ıt Ye eo büyGk 
marifeti lpnotlımacılıktır. Fa· 
kirlik, herweyden ılyade alla 
bir lpaotlımıcılık demektir. 

-8'm11Vu-

GörOşler 

Sezişler 
Yasın: &.acı K.. A\.t•t 

Palavra 
Baaı öyle kelimeler vardır ki 

gramere ,trmemlı, etlmolojlılnl 
bilen pekH. Fakat alıblldlglne 
herkealn •l•ındıdır. Ben pa· 
••nayı bunların batında bolu. 
yorum. Palanıd•n aoara ba 
ıertlb lif lardan blrlıl de kata· 
kulll, nı11tanl gelir, 10nra da 
clc_oı gpsGkClr, ıınya dbmek 
lizımgelle kıyak, 111orak, cınıa,., 
anafor ılda golenlerldlr. 

Bu kelimelere dikkat edl · 
Jlrıe ifade ettikleri mtntlır 

çok açıktır, fakat kendileri 
haf lftlrler. Ciddiyet eahaelerln· 
de, clddlytıt ifıde edlı tarz)a · 
randa yer bolamıılar, tahılyet· 
lerl oynak kelimelerdir, ln1an·' 
ların hazan haf 11 lemek btedlk · 
Jerf vardır. 

Dalma •Aır ve ciddi ılje· 

ler içinde dolaeanlar yemekte 
•latı ylr gibi çetltl değlttlrmek 
hıf lflemek bir ihtiyaç olar. 
Biç •1&ına yakıımıya, yakıı· 
mı ya birader (Bu ae martnal), 
(Çok kıyık 16yledl), (Morok 
anoforlamıt) gibi lif edenler 
olur, hayatta ıarafet y•kıttır· 
maktadır. 

Ba l•marlan bıızı •A••larda 
çok ciddi ve çok a~ır bolarDI, 
it eGylenıede, ığıA yakııtırma· 
dadır. Ben palavnyı pek ıne 
rlm. Pardon iyi 16ylemedlm, pa 
lana kellmealnl ınerlm. Keli· 
me geceleri itibarile de kolık ta 
bir palana teılrl yapar, kolG· 
bine etki lntl .. bım da bora· 
dan gelir. Yerinde palana pek 
de&erll blqeydlr, ya ... D pa· 
lavnı! .. 

-----------------------------------hmlr 1 lacl icra lıf. elan: 
Bay lbnblmln emltk ve ey· 

tam baabuaclan Gdlaç aldıjı 
,.nya makabil bankaya ipotek 
eyledlgt lnnlrde orhanlye ma · 
halledala hant 10kagtada küa 
21 taj, 47 vergi No. h evla 
21 No. lı bp11ıadaa girilince 
bir hayat, •lcla bir oda ve 
odanın arkuında bit matbak 
ve bir beli ve kaqıda nla, 
merdhenle Cllt kata çakıldıkta 
bir bayat ve tahtaai odanın 

Gltlade bir oda mevcuttur. 19 
naa1aratajh kı11a1 tahtanl ve 
fHkanl iki odadan ibarettir. 
1000 llN kıymetinde bulanan 
60 nln mGlklyetl açık ar· 
tırma tutetlle ve 84' DO· 

maralı Emltk Ye Eytam ban. 
kaıı kanana maclblnee bir de· 
faya mabıuı olmak tartlle ar· 
tırmU1 23·1·986 perıembe gG· 
ntl 1aıt 11 de iz mirde h6kd · 
met koaagıadakl 1 lacı len 
datr.tnde yapılmak asere 30 
gan maddetle .. ııhA• konuldu. 
Ba artırma aedCMIDde •t•ı 
bedeli tabmla olanan kıymetin 
ya.de yetmltbetlnl balana en 
çok artırana lhaleıl yapılacak· 

tar. Akli takdirde 2280 nama· 
11h kaDuaa göre •lılJ ged hı· 

rakılacaktır. S.111 petla par• Ue 
olup mtlıterlden yalnıı yllzde 
lldbac;ak delllllye manalı ah· 
nır. ltba gayri menkul llze. 

rinde her laaagl bir tekilde 
bak talebinde bulananlar elle· 
rlndekl retml veıalk ile bir· 
ilkte yirmi gan zarfında lamlr 
Uocl leru•n• mflncutları llıım . 
dır. Akıl halde haklara tapu ılcl 
lince mahlm olmıdıkça paylıe 
madan hariç kalırlar. 10 1·1936 
tarihinden itibaren ıartname 

berk"'" açıktır. Talip ı'lanluın 
yGzde yedibuçuk tewloıtt ıılLçaıı 
veya milli ı.ı r baolr.a h lbıır 
mektubu Ye 34 · 33 do!y• nu 
marull" lsıolr 1 lacl icra me· 

mlracaatll"rl Uta 
B. 4 No. 169 

SON' ~~BE~ 
TELEFON TEtCRA J" Yet TELSiZJ.E 

Mısır HüktimetininJ~Beyannamesi 
N Qmayişçileri 

Kurşun 

Bastırmak için 1lcabında ;eakikt 
1 • 

KuJlanılacağı Bildiriliyor .. 
- 1 1 

Kahire, 9 (Radyo) - Tıb fakftlteel ile Ali Ticaret mektebinde yen( hAclJaeler olmattar. Tıp 
fakdlteıl idaresi, talebenin ntımayhlne mtıdabale için zabıtadan konet lıtemlttlr. Şehirde pleyın 
nrdır. Hakumet gece geç valm balkı bhabeu blr beyanname ueıretmltı balkı ılk6ae davet 
eylemiıtlr. 

Bu beyannamede oftmaylıçllerlo tenktll fçfn her ç1reye bıe Ynral09Aı, pollte ıll•hlarım kallı· 
mak için sel&blyet verlldlğl •& hakiki kortunlar kollanılıcağı bildirilmektedir. 

Bfttfto bunlara r.ğmen ftnlvereit" mahaf Ulololn mftcıdeleye deram edeceği ıanılmaktadır. .......... , 
Fas'la Zecri Tedbir 

--Bu Noktada Hukuki Endişeler Var, 
Ekisper Gönderilecektir .. 

Pırtı, 2 (Radyo) - La ~men Eadftıtrlyel gızeteılnln •erdlgt 
bir habere gftre, ıecrl tedbirlerin Faı tarafındın da tatbiki hak· 
kında hentlı kaı'f bir karar verllmlı değildir. 

Ayand11n bazı zevatlD fikrine gıl\re 1905 ve Elceılre makne· 
leleri moclblace Faı'ın beynelmilel bir nzlyetl Yardar; bu ıaretle 
Fat•ta secri tedbirlerin tatbiki, herıeyden enel hukuki bir mee•e· 
ledlr. Bu mea'ele, Stıtodı M. Lllıyen Bolar rlyıaetl altındaki 

komlıyon tarafından hılledllecektlr. Fakat bu komleyon, enell 
meı'eleolo mıhılllnde tetkiki için Faı'a bir eklıper gftoderllme· 
atne kınr nrmieılr 

• • • 
Popolo D'ltalya Diyor ki: 
Zecri Tedbirler Mukavemetimizi 
Kırmamış, Bize Tesir Yapmamıştır 

Roma 9 (Radyo) - M. Muıeollololn eaylnlır kurulundaki 
ıGylevl, ılyaıal mehdllde tefllre yol açmıeıar. Popolo Dllalya 
gueteıl bir makalellnde diyor ki: 

- Bıekanın bu ıO.lerlnl ıefılre lazam yoktur. LAzım olın 

ıey, konetll bulunmak •e nihai zafere nrmıktrr. 

Zecri tedbirler İtalyan oloıona teılr etmemle, mukavemetini 
kırmamııtar. Zecri tedbirlerin toılrl İtalyan hatlarında da g6rGI· 
memlttlr. 

••• 
Habeş imparatoru 

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

iki Nefer Cesedi Karşısında: "Bizim 
Dftşmanlarımız içimizde!,, Dedi. 
De11lye, ( Eatranaljan haıuıi 

mnhıblrlnden) - Bıbet lmpa· 
ratora Bılle Seltılye, aç gaa. 
lGk yorucu bir kamyon aeya· 
hatladen aonr. De11leye, gan 
batarken ve ay çıktığı bir ııra· 
da yaeıl olmattar. İaıparator, 
ba ıeyıhat eıauında Dang•· 
iller tarafından ôldarlllmllt ve 
parçalanmıı iki Bıbeı ııkerl 

ceıededlnl gözleri gôrflnce: 
- ltalyın'ların bizimle harb 

etmeılne lGzoın kalmadı! Blslm 
daımanlınmıı içimizde! De· 
mekteo kendlılnl alamamııtı ı . 

laapırator 6Aleden az 10nra 
beklendiği halde dGrt, bet 
aaat 10n11 gelebllmlıtlr. Da· 
aan ıebebl, İtalyan bombar· 
dımın tayyarelerinin Adlı Aha· 
b•'dan ltlb1ren lmparatoron 
k&rnnını takib ve tıclı etme· 
teridir. 

maiyeti yollarına devam etmlı· 
lerdlr. 

imparator Deeeye'ye Ylballl · 
nan erteıl gnna Sen Mart yor
tuıa olmak mllnaeebetlle Sen 
M11I kllleeılnl •e bundan IOD· 
ra Amerlkın Mlıyonerlerlnin 

ld1reslndekl Amerikan Salibi· 
ahmer haııtaaeelnl ılyaret etmlı 
ve elleri, pınaını çaldığı adım 
tarafından keıilen bir hırıııa 
yıpılao ameliyatta da haıır bo· 
lanmottnr. 

Hılle Seltılye; bir maddet 
gHete muhıbirl .. rl kampında da 
bolanmuıtar. İmparatorun el· 
blseıl, Sloyör Mueeallni'aln fa . 
elet mlllı çnuşlara elblıeelne 

pek benzemekte idi. 
imparator, aıkerlerl tarafın· 

dan fnkalUe alkıtlarta karı•· 

lınm1t ve gene bftylece teıyl 

edllmlıtlr. 

lngiltere-Fransa 
Anlaşması 

••••• 
- B~ıarajı 1 inci sahifede -
ile olan mutabakatı da blldl· 
recekdr. Fakat bu lçdmaıa 

ıebebl, btltçe mea'elell ve mec· 
lb tanfıadan taıvlbl mea'ele· 
ıldlr. Batçe meı'eledala de 
bir kaç gln içinde blteceAf 
tıhmln edilmektedir. 

Londra, 9 (Rıdyo) M. 
S.ldYla, Par1ı'tea dGnea ekıper 
M. Petenoa'a kabul etmiı ve 
mDAkeıeln hakkında mal6mat 
almııtar . 

M. B•ldvln ba maldmat tlae· 
rlne hemen kabineyi içtima• 
datet etmlt ve mllzakere hak· 
kında maldmat vermlttfr. 

Londra, 9 (Radyo) - Slr 
Samnel Hoar, M. LaYal ltlltfl 
hıklnnda Londra matbuatı ba. 
yDk altka g&atermektedlr ve 
mGttehlden itilafı takdirle kar· 
11lamıkta H ba ltllAfla ehem· 
mlyetlnden bahaetmektedlr. 

Pıdı 9 (A.A) - Fnmı•· 
İngiliz trıkllft bagtla llllllOll· 
al'ye blldlrllecektlr. 

İtalya ba tekliflere ayın 12 
ılnden enel aypn bir 
cenb verlrae, ayni tarihte 
petrol ambargoea hakkında b· 
rar vermek O.ere toplaalllUI 
makıner 18 ler komltedala 
içtimaı geriye bınkılaeaktar. 

İllanbal, 9 ( ÔUI ) - Son 
gelen habere g6re, İtalya hl· 
k6metl; Fraua - İtalya bwd•· 
duada bir eehrl Fru•'ya bqa 
ka,.mııtır. 

Loadn 9 (Radyo) - Er ... 
111 batbakaaı M. LaYalla lng11. 
tere dıtllerl bakanı Slr Samael 
Boar aruıada huıale gelen 
A vrapa eıyual çnenlerlnde ıon 
derece hllnG teılr y•pmıttır. 

İngiltere nHırlar mecllıl, 
bugfln BaldYla'ln baıkanhlı al· 
tında yapmıe oldaja toplantıda 
ha anlaımadaa ıttıla b"11 ey· 
lemltdr. Nıurlar mecUel, Pa· 
rbte bulunan Slr Samael Boara 
Cennre'de konaealıcak itler 
için taUmat verdllt gibi, P.rlı 
mOzakerelerl için de (Slr Ro · 

Vanıltar) a da ayrıca tali· 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo
rina Balık Y agulır. Seı'· 
beı Gibi içilebilir. iki IJe. 
fa Süzalmilltilr. -Biricik Sab• Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 



Manis~ı Sehiı~ Mcclisiııin 
1 .:Horsa~~.. 1 ·~~m-:.,.-~:=. 

• Oznm ıahtları 
Ç. Alacı 1'.. S. K.. S. 

54.9 T. Debbaıı 10 50 15 50 
4.74 Alyotl bl. 11 50 18 

Fevkalade Toplantısı. 
• -- - - • B 158 M.j. Tarento 11 25 

ecJise Yeni üyeJer GeJdı ve UDU 131 P. Pacl 11 

1 . S •Jd • 110 İnbiıarlar 'l 50 

15 
14: 75 
7 50 

16 Oteakip Encümen üye erı eçı ı. s6 s. sııeyma. 16 
Pıur gilaG, n-.elce tuslm 

edllmlı flk61tlr maclblaoe Al· 
ıancak Ye Halk 1ahalanada 
ilk mGıabık•lanna dnam edil· 
mlotlr. Hnanın tam bir ipOr 
h1Y111 olmanna rağmen l&ha· 
dıki eeylrcller aayıh idi. ilk 
mGaabakı 1.ınlt1por · Demirepor 

"•nlea, (Özel) - Şehir mec· 
lbfz, Gyelerladea bazılarının 

lfa etmeleri Qzerlne boıGn 
1 baıkanımız A•nl Doğan'ın 
nhğı ahanda fevkalade bir 

lıntı yıpmııt.r. Üyeliklerden 
kUenler M firad Çhlcl ile ec· 
Cı Sıdeddta ve E9Jid Hü· 
Jbı'dl. 

İçtima 11at on buçukta oldu. 
Ufanameler okunduktan sonra 
ecUe; yedek Qyelerln dnetlnl 
lrarJaotardı ve celse yirmi da· 
ika kapandı. Yedek ftyeler 
•hrıye Ferid, Glrld'll Selim, 
lhn Ulccarı Cavid, Çlprll oğ· 
Ali idi. 

ikinci celeede yeni fiyelerde 
ıır bulunuyorlardı. Daimi 
CGoıen intihabı yapıldı ve 
1 tabibi Hıfzı M6alr, Ali 
laı Beeen ve Çlptloğlo Ali 
" kaundıldarı görGlda. 
~}Çtimadan maksad sadece bu 
~Oğo ve roznamede görftoft· 
~ bıoka madde bolnnmı· -----
Nazilli'de Konser 
Nııllll - N11llll Balkevl ar 

~lnltaaı moılkl kola orkestra 
~1etl dan akıam Kuyucak'• 
~derek ıengln programlı bir 
~bıer vermlotlr. 

hlonıer baolamasdan enet 
• okul moıild öğretmeni 

~IQsıl moılkl) hakkında bir 
!)ıafeuns vermlo, bazı uloeal 
~••lar çalmııtar. 
8nndan çok memoun kalan 
~1ncak'hlar pek yakındı ve· 
lctklerl mfteamereye de ayni 
'1ettn gelmeılnl arzuladılar. 
lonıer ônftmftıdekl hafta 
ltınblıar'dı da •erllecektlr. 

ANADOLU 
~GdnlGk Siyaeal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar RdedG ÔKTEM 
blburnf neıriyat •e yuı iıleri 

IDftddri: Hamdi Nilzhet 

~~'::e•~ci Beyler eobğı 
Balk Partiıi binaa içinde 

elgraf: fzmir .. ANADOLU 
fon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 

ABONE--ŞERAlT1: 
~Aı 1200, Alb aylığı 100, Oç 
j_ aylıp 500 kuruıtuı:. 
~cı memleketler için ıenelik 

•bone öcı:eıi 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtuı:. -geçmiı niishalar 25 kuruıtur. 

ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Casus Romarıı: No. 65 

1•a çıkmııta. 
ten hareket .-dtırkeo, Noel 
laon camına baııoı dıyamıo 
Make'ı arayordu. 

tel.. )lakıı'ı ıördü, Mab 
~tndtııiu~ gördü, fakat gör· 
t~ için heoıen •rkaeını 

do! 
0el, meyuıı bir halde ken· 

ili kınapeye allı, hıçkıra, 
1
'• ı~ladı. 
~· ·· Sıbıhın 11, ~5 inde 
~ hldlıeye uğramadan Noel 
e, olmal garına •ardı!. 

• •• 
•eral Fon Ruglç'in koaı· 

dığı için toplantıya ıoo verildi. 
Meclle, ~elecek toplıntmnı 

Muttı yapacaktır. 

82 S. Gomel 10 
72 K. A. Klı. 14 50 
72 B. Alyotl 12 '75 
64 1. Rasih 12 75 
39 M. Sipahi bl. 13 
18 G. Abdullah 8 50 

10 50 
14 55 
12 75 
12 75 
ıs 

8 50 

Parti baokanımız, bo me· 
yandı pırıl itleri Gzerlnde de 
çalı1t1 ve akıım ilıerl İzmlre 
döoda. 

Germencik'te 
Knltnr işleri 

15 L. Gelemidl 13 14' takımları araıında. idi Hakem 
12 H. z. Ahmet 10 50 10 50 Ferid GlJıtepenln gelmemeli 
10 J.,, Reclyo 13 13 yGıdnden oyunu Adil idare 

1892 Bogftnkft yektln etmlıtlr. Birinci deneyi 1·3 
457914,5 Dankft yekt\o bitiren fzmlreporlular ikinci 

Ne Yolda Gidiyor? 45980ö,5 Umum yektln devrede daha iki gol ıtank 

Kı'iltür: Zahire satışları oyunu 1.5 kazandılar. İzmir· 

Kamonomuıda bir kamun Ç. Clnıl K. S. K. S. ıpor tıkımı ikinci de.rede 
merkezinde yatalı ve ıam ko. 456 Soıam 15 50 15 50 ıyı~ı barkul•n Feıhlden m•h· 
rollo olmak Gzre 11 ilk okula 96 Bakla 5 2o 5 25 rom olmuına rağmen glzel 
vardı. Bo yal yapılan Gç okula 283 Palı. kea. 340 550 oynımıı Ye gıllblyetl hık et· 
ile 11yısı 14 e çıkmıotır. Ka· 206 B. Pamu 44 45 mlıtlr. ikinci ml1abak• Altın· 
monun 27 klJyft olduğuna gö · 87 B. " 44. 45 orda ile Şarkıpor taJnmlmrı 

re KGlta1r ba~ımıodan lllmfıln r-111111111!'!~--~~~-~-• arunıdı •e hakem bay Ahme· 
en zengin kamono demektir. ___ P...,iy._a_s_a_V_a_z_iıiııııy_e_ı_i __ , din ldarealnde yıpdmıttır . 
Bundan başka Mureallı ve 

Üıftm - Ofta bor11da 1892 Oyunda battan nihayete kadar 
Ômerbeyll köy mekteplerine bakim o•nıyan Altınorda ta· 
yapılın eklemelerle lkloer ıınıf çuval azam eatılmııtar. J 

ı 
' 

ı 1 • ı kamı birinci denede iki Ye daha açılmıo ve bonon öğret- ac r - nc r uıer ne mu· 
menltırl atınmııtır. amele olmamııtar. ikinci dnrede iç gol atank 

Germencik (l>zel) - Kamu Buğday - Muamele olma· 0.5 gıllb gelmlıtlr. 
namo~ parti \ongreel dan Ha· mıotır. BdtGa oyan lmtldadınce 
mld Altıparmağıo bııokıınlığıoda -= z a b l t 

8 
d a ::il Şarkıpor rakımı Altınordu ka· 

toplandı. Kongrede kamonbay ~ ~ leeial ıncek birkaç defa siya· 
Hulusi SDmmer de bolundu. T rete motaffak olmuı n dlteD 
Dileklerin kouuoolmaaında kı· Eve aarruz fıreatlardın da iıtlfade edeme· 
munbıy Bolual Samer de eöı mittir. 

ı k d ı ı ı d ı t Mfitearrız MflQa. a ara e ege er ay ıo at ı. .._. Bu oyundan ıonra K. S. K. 
Yıpılan ıeçlmde yeni kamun · hede Altına Alındı. Boca takımları kartılııtılar. Oyun 

yöokoraluna: 
Tedlk Pazarçevlreo, doktor GGıelyıh tramvay caddeılnde bııtın nihayete kadar heyecanla 

Sabri, Mustafa Helvacı, 80ııe· oturan mftddelumuml muavini idi. Buca tıkımı lımıll'i orta 
Şevk.l Sftmer'ln e•lne taarruz moafla me•Lllne Loym Llı yln Akkaya, Norl Zencirci ae· .... • •• 

çlldller. Ye tehdld eden B6aeyln o~lo l11bettl bir mldafaa lllleml 
flayırseverlik: Moıtlfa yıkalaamıtllr. Maıta· taklbetmlt Ye bızaa da K.S.K. 

fa'aıa ıooronda hald bulunda- L ı hdld f • k ı Kamonomoza bağlı Tornala -.aleıln te e ma•a •• o · 
ğondan o~pbe edil mit Ye kendi Biri ı d ı • • çiftliği sahibi Izmlr teclmer muıtar. nc nrea n .... 

ve komleyoacularından Moıaf· mGtabede altına ahamıttır. laca daklkuınd• gtsel kom· 
fer Keekln 100 dönftm tarlı· Bekçiye Tecavüz blaeıoalarla llerUyea Baca ta· 
ıını Germencik ilk okulaeıuda Bııdorıkta Bıklı oğla Ke· kımı muhakkak bir gol flna· 
okuyan yok1Jul •e klmeeelz ço· mal kendisini idare edemlyecek 
cukluın okutulmaları için Kftl· derecede Nrhot olduğuna gören 
tGr dalr~slne bığıılımııtır. Mu· bekçi Duan e-.ILe gltmeılal 
zaffer Keskln'ln bu Yod •e tenblh dmlı, Kemıl bekçiye 
Kaltar ıe•uliğlne kırı• ilbay. tecuGsde bulundağandan tutul· 
lık takdirname göndermlotlr. muıtur. 

Okula koruma korulu ho Beledıye clmirine ıecav~: 
tarlayı köylftye imece ıoretlyle Gaıelyalı'dı camide oturan 
ektlrmlıtlr. Bu tırlının gelt· fırıncı Habib oğla 861eyln 
rlyle her yıl on yok.ol çoeo· belediye nlıamlarına aykırı 
~oo okom•eı temin olunacak· hareketinden belediye GçOncG 
tar. Bo yıl okolıdakl otuz leylf mıntaka amiri l.allml tınflndan 
koyla yokeal çocuğu köy 11n· cesalındmlm111ndın muğber 
dıklarınan ve koruma kurula· 

olmoı n yaa:Qlakla teca•hde noo yardımlyle okutulmaktadır. 
bolondo~oadın yıkalınmııtır. 1 Nöbetçi Eczaneler 1 Bıcak taşımak: 

Bu akoam K.emeralııada şı. İldçeomrllkte Ruım n RI· 
fa, K.aranılnada Eoref. Kemer- fat'ıa birer bıçık bulanarak 
de .K.ımer, Al11acakta Ahmed ahnmıohr. 
Ldtf i, Eorefpaoıda E,refpıoa Polisi itmiş: 

8 Birincikanun 935 

ğının ıoyolm11ın11 komlffr Val· 
ter'jn de kaybolmaeı takip edin· 
ce Uerlln poli!ll cidden hayret 
~e endlşed., kılm.eıı. Bonon 
için bu bAdleelerln tahkikine 
H~rlio'lo en usta polisleri me· 
mor edildiler. 

General Fon Rıgvlç hldlae· 
ntn Htesl gftn6 hemen harbiye 
dairesine ghmio ve kendisinin 
dhına barba •eritmesini istedi. 
Fakat harbiye bakanı bu teklifi 
kabul etmedi. 

General Fon Rag•lç; divanı 

barba Yerilmek lçla Hrll etmek 

Keçt.cller'de Emniyet 10ka. 

lıtedl; fakat harbiye bakanı: 

- Bir aeker olduğtDazu, 

binaenaleyh emre ltaata mec· 
bor bolundoğonozo unutmamak 
Juımdarl Vakıa, mGblm nılka· 
!arı hoıoıi lkametgAhınııdı ba 
landurmık bir hatadır; fakat 
bu hareketin de, hot •e lıtln· 
bat zamanlarında bile çalatmak 
aokıadan doğdoto da aılkArdır. 
Bunun için ıls her samın leh· 
rlke ve teıl'!kkGre llylk bir 
sıll!ınız! 

Uedl. 

Hu eurf'tle, generalin ba hA· 
dlselerdrn mes'ul edllmlyectğl 
anlııııldı. 

• • • 
Bedia pollel, kaybolan Vıl· 

ter'ln gaybubeti teklini Tt mı· 

hiyetlni bir tGrlG l>ğreaemedl. 

Aradın bir mGddd gectlkten 
eo.ıra, Alman polb mldlrlye· 

tında Yada ogla Bayım bir 
mee'ele aoralmak için bnkoa. 
duet edllmltH de gltmemlı 'Ye 

pollı memarana g6116Ddea it· 
mit oldutandaa yablaamıttar. 
Sarho,luk: 

GGzelyılı'da Hamza otla 
Mebmed .. rbot oı.nk balJnb 
çatırdı tından yakalanmııtır. 
Kaçakcılık: 

Vakıf hoca 10k•l•nda İdrla'la 
rakı kıçakçılıAı yaptıtı duyul· 
moı.t ve matazauadı yıpalan 

araıtırmada ukla klln hflm 
clbreıl ile bir kına boluna· 
rak ahnmııtır. 
Sustalı çakı: 

Kemer'de Lale ıobtıada 

Ahmed o~lu Maıtafanın lzerlnde 
bir suıtala çakı halanmaetar. 

tine blrlıl, blln1ıta mlncut 
etti H Fruı• Ha Alman,. po· 
llıl ıraıında bir mlbadele •fl· 
ıakerell teklif etd. Ba teklif 
du&roch• doAmJ• Valter'e taal 
lt\k ettlll içi• Almaa'lar tan· 
landan hemen kabul edildi. Ve 
hltar•f bir meınlekıtte bir Al· 
men bir de Fraa11a •IAblyettu 
ubııa Amiri mDzakereye batla· 
dılar. 

Frınıız poliıl, Franııı top· 
raklarıada gayrlmeeru ıurette 

tevkif edllnek .Lt7lpılA fnk•· 
ilde mıbkemeelnde utanı hl· 
yanet cftrmile muhakeme edil· 
mekte olaa Drote Şmlt lımln· 

deki Alman k•dının Valter'e 
makabil Fran•'J• teellmlnl il· 
temekte idi. Fakat Almaa'Jaı, 
kanunu e1Ullerl mucibince, de· 

••m etmekte bulanan bir ••· 
hHımeyı biti* tande •.W 

bnı kavırmıt H ba dana gol 
ıtls olank geomlttlr. ikinci 
deueDln 35 inci daldkuaaa 
kadar kaleılnl lNbetll bir ... 
kilde m6dafıaya maTaf fak 
olan Baea takımı pUp gelmek 
bnedne kıpılmıı H en iyi 
oyuncaıa İlmıll'I! orta muHln 
me•kllnden hlcam hattını al· 
mııtar. Fakat fına•ttın lttlfıde 
eden K, S. K.. fın tecrGbell 
oyanealan ırka arkaya 2 ,01 
atarak oyana ııfıra kaqı iki 
1ayı ile kıuamıılardır• 

Ayni kolGblerla B takımlara 
halk ıahaıında k111ıla1talar. Al 
tınorda ve De11tlnpor kulGp· 
lerlnla B takımlan muayyen 
••ite •haya gelmediklerinden 
lamlrapor n Şarklpor takımları 
teremonl J•pmak ıuretlle galip 
geldiler. 

Buca ile K. S. K. B tıkım· 
ı.rı aruında yapılan m611baka 
çok beyeeanh geçmlı •e beriki 
takım birer golle berabere kal 
mıılarchr. 

Ba mllabakalmrdan tonra 
BalkHlerl takımlan llklerlne 
dnam edllmlıtlr. Nedeede S.y· 
rakh lekımı Tepeclk'e ııflra 1, 
Şarkıpor da Eırefpaf8 takımıaı 
11fıra S nyı ile mağldb etmlı· 
terdir. 9 Eylt\l takımı ile Baca· 
hflıeylaler takımları araıında 

yapılan maç 1·1 berabere bit· 
mittir. 

Amerika ve 
Olimpiyatlar .• 

Ne91ork 9 (Radyo) - Ame· 
rlka'aıa 986 BerUn ollmpl· 
yıtlanaa lıılnkl keebl kat'iyet 
etmlftlr. 

Yahudt Dtışmaol~ı 
İltaabal, 9 (ÖSel - Alman

ya'da Cennaa ırkından blrW, 
bir Y •hadi kıslle dul maamele 
H mGauebette bulandup için 
•Naremberg ka•una,, mucibince 
blrbaçak tene kGrel CeHllna 
mahktlm edtlmlttir. 

Bir Belçika Bakıuıı 
Putı 9 (Radyo) - Belçika 

mGıtımerıt bıkaaı M. Raben 
Parlee gelmlıtlr. Zlyuet aebebl 
1937 Parla ıergld ile alAkad•r 
H Fnaıa mlıtamerat bakanı 

tuafıadan kabul edllmfttlr. 

Bir Uzun Uçuş 
Bordo, 9 (Radyo) - 8Gy6k 

bir deniz tayyarell ba •bala 
Aatll adalarıaa dotra açmaı 
tar. Tayyueel ceaabl Amerika 
dent.IDI geçmeden enel Dekan 
gidecektir. 

bale edemlyeeeklerlnl u.,r1 •fi· ı 
rerek ba teklifi kabul etme· 
mek lıtedller. 

Fn ... 'lann teklif lerlnde ti· 
arlan tlserlne Alman'lar Val· 
tar'ln hadada kadar getirilerek 
Almın'lara tetllml tartlle Dro· 
te'Dla de Laylpalg'de 1erbe11 
bınkalarak Fran•'ya gltmealala 
1erbe1t bırakalmuı kanrlaıtı· 
nida. 

Tayla edtlea glnde mlbadele 
yapaldı. Ayal umıada Vılter 

Alman hadadona, Droıe de 
Fraa11s hadudaaı teellm edildi. 

Geac; kadm, Fnn111 ıopr•k· 
ı.nada ilk lh olarak: 

- Ylabaıı Beaaa Derede· 
dlrP. 

Sualini aorda. 
Bir •bata memura: 
- Garda dal IMkllyorl 
IWI. 

Bir 
DeıniryoUarı ldıtr.-1 

ve Talebeye Y arflım 
Aydın, (t'Jsel) - JUSDtJ• ı• 

leıa ~rıuram·SIHı b•ttı tal"tt 
lerlnln pek ço&u .. ı•llP•fl•r. 

Toprak /JfJ8ııı4ypr: 
Söke Uçedade Aabarga" •ıa 

1t1ade toprak111 kGyl01• ,Jqh 

tılan toprak mlktan ~5 W11 
d6nOmdQr. Sc1ke IJ99ılade Yit 

Ula diler böl~elel inde ld top· 
rabıs k6yUUere topn~ .... 
tılmak G•ere maım.,ıe Jlrl' 
mektedlr. 
Selçokuıki Tüneller: 

Snlnçle Oğreadl&lmlse g&re, 
Aydın demlryola 6serladekl 
Selçuk tGaellerlaln ıenlıledl• 
meıl ve yOk1ehllmell mite· 
ıbhide verllmlttlr. Tcıaelledll 
bogGak6 dorumu dnlet ... 
mlryoll.rının makine n np•· 
larınıa geçlrllmeılae el•edtll 
cktllclt. Tlnellerln genlıletd 

rllme~i lllmlıde ınlaçle kıqa· 

landa. 
Aydın orta okalana S&kedell 

Aydına kadar olan danklarda 
berıcın 40 tan çok ıalebe p· 
ltyor. Bu talebeler aabahl8JI• 
beode Sökeden kalkan trenle 
gelirler, aktam Aydın'dau 18 de 
kalkan trealo giderler. Ba trea 
Sökeye 20.30 da, rötar y•pbll 
glnlerde 21 de •arıyor. 

21 de Sökeye gldeblleD bir 
çocuk ae •akit yemek 1er1 

den çalıtır Ye •bableyla betM 
trene yetlımek Clııere yatar. 

Yarda n alDN çok yanrlalt 
n uııı glJrllen Oe•let demir· 
yolları ldıreılala yu 1Ullle 
yClır6yen ba tı ealn 1aatlerlal 
eabablar1 bir Mit ileri Ye ak
ıamluı da bir buçuk, iki ... ı 
gt' rl ılmısıaı, yahut ba 40, 
öO tılebe için bir otokar k•l· 
dırm&11DI nlAt ana n baba· 
lanaın çok Oaemli dlleklericllr. 
Tıletieler için çok as ıın karne 
nrerek u:uıun klltlrel bl· 
kınma11aa hlımet edea Deırlea 
demlryallanaın n 1ekldaal 
lıletme llpekterllllala ba çok 
yerinde dllell de dikkate .... 
aatand• kaıkamaa yoktar. 

Amerika'da 
Bit Heyeli· 
nın Tesirleri •• 

Nnyork, 9 (Rad10) - 'tek· 
aaı eyaletinde heyelAnÜ• 30 
kiti 6lm61tlr. Zanrın bir mll 
yoa dolar oldaAa ıı6ylenlyor. 

Dansing 
Komite Reisi 

Varto•• 9 (Radyo) - iki 
glndenberl borada balana• 
Daallng icra komlteal relal M. 
Leteer ba 11bah Polonya Daı 
Bakanı M. Bek'Je uzun bir 
konuıma yıpmıı •e Daaalng'e 
hareket etmlttlr. 

Bir dakika ıoarı, Droıe ylı· 

bıeı Beaua'aın yanında idi. 
Benaa: 
- Nedea bukadar uımaı· 

llDP. 
Diye ıorda. 
- Beyeeaadaa. Çok ııka•b 

n ıllır•p çekti•. 
- Bitin baalu •lbayet 

balda, mık! S.nd.• aoen •1· 
rılmamak isen bealmal. 

Beaaa -.e Drote ço~ mamnaa 
idiler. 

• • • 
Y Gıbaıı Benna •e genç ka 

da•, eplyee bir 11mındaaberl 
mettdk olan hmuıl nled•• 
nrdıldan uman, ylıb tı Mı 

dohı torda: 

Sen de De •ar A llahaı 
kıa., Dıote?. 



Sümer 
Yerli Mallar Pazarı 

12 Birinci Kanunda Başlıyacak Tasar-
ruf Haftasında Yalnız Pesin 

• 
Alınacak Bil'umum Mallardan 

o/ o 1 O Islionto Y apacalitır 
~~~~~~~~~~~---~~~~~~__;==;._....~~ 

( Yakında Başka Sürpl-iz er Bekleyiniz ) 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Mtıatıhkem mevki Ht. al. ko. dao: 

1 - İzmir Met. Mv. ıskeri bııtınealnlo (28000) kilo sat lh· 
tlyacı açık eksiltme soretlle mQnıkaeıya koomoıtor. 

2 - İhılul 12 ·81rlocl _:lt4ooo· 9S5 peraembe gtloG eaat on· 
bette lzmlr'de kıtlıda MOstahkem mevki satın alma 
komhyonondı vıpılıcaktır. 

3 - Stıt'Gn tahmin edilen mecmu tutarı (~800) liradır. 
4 - Beher kilo eftt için on kurut flıt tahmin edllmlttlr. 
5 - Teminatı movmkkate akçesi (210) liradır. 
6 - Şartnımeıl her gftn komleyondı garalebUlr. 
7 - hteklller Ticaret odısınlla kayıdla olduklarını dair ve· 

ılka gôıtermek mecburlyetlodedlrler. 
8 Ekılhmeye lttlrak edecekler 2490 uyıh artırma ve ek· 

ıtltme kanonunun iki ve GçGocG maddelerinde n prl· 
nameılnde yazıh veılkaları .,e ltmlnıtı muvakkate mak· 
buzlulle birlikte ihale Halinden evvel komlıyonda hazır 
bulunmaları. 38:U 26 30 5 10 

MGetıhkem mevki H. al. ko. ra. den: 3836 
1 - ManlH merkezindeki kıtaat ve mCleHeHt eratının lbd· 

yacı için 200000 kilo un mOnakasaya konulmoıtor. 
2 Şartnameıl 232 kurut Ocret mukabilinde Mıalıada Ulm. 

ıatın alma komisyonundan verilir. 
3 MGnakaeaeı 12,l. kAnun,935 perıembe gana Hat onda 

ManlHda Ulmen eatın alma komisyonu tarafındın yapı· 
lacaktır. 

4 - Ekıılltme kapalı zarf usula iledir. 
5 290 ton onun beher klloıonon muhammen f latl onıltı 

kuroıtur. Teminatı movakkateııl 3480 liradır. 

6 istekliler ticaret odas•ndın mukayyet oldoklanna dair 
vealka ibraz etmeleri lAzımdır. 

7 - Teminatı movakkate makbo.ao ile birlikte teklif mek· 
toplarının mClnakuanın belli ıaatlnden en ap~ı bir IUt 
evel tClmen ııa. al. ko. nanı vereceklerdir. 27 30 5 10 

Mat. Mv. ıat. al. ko. re. den: 
1 - lzmlr Met. Mv. kıt'atının (80400) kilo makarna ihtiyacı 

kapalı Hrf oaollle ekalltmlye konmoetor. 
2 - lbaleal 18 ·l. inci kAoon· 935 çarıımba gftaft Hat 

lö,30 da lzmlr'de kıılada Met. Mv. Hlın alma kumla· 
yonunda yıpılacaktıt. 

3 - Makarnanın tahmin edilen mecmu tatarı (18492) liradır. 
' - BtıhM kilo makarna için virml Qç kuroı flat tahmin 

edilmlttlr. · 
5 - Teminatı mavıkkate akçesi bin ftçyDz ıekeen altı lira 

dokHn kuroetur. 
6 Şmrtna111eıl her gön komlıyonda gôrlleblllr. 
7 istekliler Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair n· 

lika gaetermek mecburiyetindedirler. 
8 - Ekllltmeye letlrak edecekler 2490 aayıh artırma Ye ek· 

ılltaıe kanununun 2 ve 3 Opcii maddelerinde ve prt· 
nameılnde yazıla veelkalarlle teminatı mavakkaıe mak· 
buzlarını Ye m6hflrlü teklif mektuplarını ihale aaatlnden 
en az bit eaat evvel komisyona vermlı baloaacaldardır. 

30 5 10 15 

Mat. Mv. Ht. at ko. ıs. den: 
1 İzmir Mıt. Mv. kıt'ıtmın 59200 kilo pirinç ihtiyacı 

kapılı zarf oeullle mQnıkaaaya konmoıtur. 
2 İhaleel 18 ·1. inci kAnun· 935 ı;artımba ğünQ eaat OD· 

altıda 1zmlr'de kıtlada MGıtabkem mevki eatm 

alma komisyonunda yapılacakt.r. 
S Pirincin tabmla edilen mecmu tutarı 12~32 liradır. 
4 Reher kilo pirinç için yirmi bir korut flat t•bmln 

edllmfttlr. 
5 - Teminatı muvakkate akçeıl 932 lira kırk kuroıtur. 
6 Şartnamtııl her gtın komisyonda gnraleblllr. 
7 lsteldller Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika 

g~eıermek mecburiyetindedirler. 
8 Etııllımlye lttlrak edecekler 2490 eayıh artırma Te ek· 

ıltme kanonunun lkl Te Gçilncft matldelerinde ve eart· 
namealade yasılı veelblarlle teminatı movakkate mık· 
baslannı nya banka mektuplarını ve mab6rl6 teklif 
mtktuplarıaı lh•le eaatlnden en as bir eaat enel komlı· 

1- •ermlt balaaacaklaıdaı. S8u' 30 S 10 lö 

MH. Mv. 11t. al. ko. re. den: 
1 Bir çiftine biçilen eder 200 kurut olan on bet bin çift 

yemeni kapalı sarf la ekııtltmeye konulmoıtur. 

2 Şartnameılal 150 karoıa almak ve Oroeğlnl görmek 
letlyenler her gfln M. M. v. 11tın alma kO. nana uğ· 
ramalın. 

3 - Ektlltmlye lirecekler 2250 Uralık ilk inanç paraeı mek· 
top ve makbozlarlle kanonunun iki ve Oçıloctı mıdde· 
lerlndekl belgelerle birlikte teklif mektuplarının ihale 
gana olan 18 ·t2· 935 çarıamba gGnCl 11111 1 l den bir 
Hat evYel M. M. v. ııtın alme ko. na vermeleri. 

1 6 10 14 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
ManlH askeri ea. al. ko. nundaa: 
1 - Manlıa merkezindeki kıtaatın ihtiyacı için 10550 kHo 

11deyığı mtlnakaeaya konulmuıtur. 
2 - Şarınameıl Manfgda aekeri aa. al. ko. nonda hergln 

gôrCUeblllr. 
3 MGnakasa11 12.1.kin.935 pertembe gCloG aaat onGçte 

Maniada tClm. ... al. ko. aaada yapılacaktır. 
4 Ekılltme kapılı sarf aıulG iledir. 
5 (10550) kilo udeyağının bebtr ldloıonan muhammen 

f latl dok1an kuruıtar. Teminatı ma•akkateıl 715 liradır. 
6 Ieteklller ticaret oda11ndan mukayyet olduklarına dair 

vesika lbras etmeleri lhımdır. 
7 Teminatı movakkate makbuzu ile birlikte teklif mek· 

toplarının mlbıakaıa11nıa belll 1Utlnden en •Pi• bir 
gat enel tlmen aabn alma komiıyonona verecek· 
ferdir. 26 30 5 10 3829 

Istanhul'da Gedikpaşa'da jandar
ma Satın Alma Komisyonundan: 

Jaodarma kıtaatı ihtiyacı için mncat ev1afnamealne uygun 
olmak 11rtlle yerli fabrikalar mamallb betbla 5000 kilim ka· 
palı nrf ekılltmeıl ile ıatın alınacak Ye ekllltme 13, 12,935 CD· 

ma gani 1aat onbette Gedlkpapda jandarma dikim eti blnaıın· 
dalı:I komlayonomazda yapılacaktır. Beıbln kilimin tıHrlanan 
bedeli onbeıbln yedlyft• elli lira olup ilk gilnameıl blnyh ıek· 
een bir lln ytrmlbet kmattnr. Şart •e enaf lı:liıtları hergCln 
komlıyonda gôrtUeblllr. hteldllerln tik gGvenme mal •ndılı 
malı:buıo nya muteber banka kefalet mektobq ve lldbln dOrt 
yaz doban 1ayılı arttırma ve ekılltme ve ihale kanoaanda ve 
prt kAğıdında yuılı aalr belgeleri de bul teklif mektuplarını 
ekılltme ıaatlnden bir 1aat evveline kadar komltyonomoza ver· 
mlı bulunmaları. 28 2 6 10 7480·3842 

Kırkağaç Belediyesinden: 
Kırblaca getirilecek a.Koea ıa,. laeaat Ye teelntı: belediye 

lehine ea aygaa .. rt dermeyan eden •e ea aca.a f lat veren il· 
tekllllne 17,12,985 ıala gGn6 saat 16 da Kırlı:apç beledl)eılnde 
enclmen hazaranda panrlıkla ihale edilecektir. 

MoYalı:lat teminat mlktan 1834 ve lı:eılf bedeli 2!l453 lira 
79 lı:araıtor. htelLlllerJa belli edilen g6a ve Halle ternlaatları 
ve veaalkl ile Ktrkapo beledlyealnde balanmıları lltn ola· 
aor. El 10 1~ l' 7673 8938 

Tornacı Alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

K.mkkale fabrikaları için tornıcı alınacakhr. Hunlardan lıtan· 
bulda bulunanların Zf'ytlaburnu fabrlkaıındı, lzmlrdekllerln 
Halkapınar tamlrbaneelnde, Ankara ve clvarındaklltrlo de meJ kez 

fabrikalarında imtihanlara yapılacaktır. Kendilerine g6noeuler 
harcırahları kt•ndllerlae ah olmak bere bemrn Kırıkkaleye gide· 
bilirler. 

lateklllerio letldaltrı ile doıraca yukanda adları yaaıla fabrl 

b1ara mlncaallaıı. ıo ıs 20 iS IO • 9 ı• 8940 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifin 
428 No. lu ç ı rpı alraf kredi kooperatifi ambarında 

75000 kilo buğd•y üçe tıtblm ıuretlle 59000 kllo arpa d 
üçe l•kalm aurelilc vo açık miisayeda uıulG ile aatıfl Ç• 

iki defa • lbıleıl osa•ıldığı hılde talip subor etmemlı o 
her iki mahaulftn kat'ı lhaleılnln yıpılmaıına karar Hrll 

K.ıt'I lbıle 11·12 935 oartamba &11n6 ıaat 15 de Çırpı 
operatlf bln11ında icra kıhnacaktır. 

Muvakkat teminat buğdayın beher m6.aayede kalmeıl içi 
lira, arpının beher kalmeıl için 90 liradır. 

Şartname Bayındırda ziraat banka11ndan, Çırpıda koo 
binasında ôğrenlllr. Talep vukounda adreıe g6nderlllr. 

Kooperatif tren uğrağındadır. 3953 8 10 

• ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111 

~ Dr. Zekai Tarakçı 
-= l\lerkez hastanesi Dahiliye MOtehass 

İkinci Beyler eokağı Tark mGzayede 1alonu lttleal 
- numara 45. Hastalarını öğleden IJODra 15 den 18 e k 
:: kabul eder. TELEFON: 3R06 

• t1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l il l l l l l l l l il l l l l l l l il il l llll l il il il l\lllllllllll I 
Devlet Demiryollarından: 
10,12,935 tarihinden itibaren Aydın hattında taııaacak 

tealerln beher ton kilometresinden 3,30 kurut nakliye 
alınacaktır. TefellAt lıtaayonlırdın alınabilir. 7 10 12 

Muhammen Gç senelik kira bedeli 630 lira olan Is 
eancakta ıehltler demirhane sokağında 10 dGnlm eebze ba 
içindeki bahçevan evi ve ahir blnaaı açık artbrma aı 

24, 12,935 aalı gClnCl 11at 15 de Aleaneakta 8 inci lıle 

mlıyonunda Gç ıene için kirayı verllecekdr. 
btekllleriu 4 725 kuroıluk muvakkat t~mlnat nrmel 

ite glrmeğe kanuni manileri boluamadığına dair beyuna 
Alıancakta komllyon reisliğine m6racaatları lbımdır. 

Şartnameler Alıancıktı komlıyondan paruıı alınır. 10 

D. Operatör Arif Y Ut" 
Merkez Hastanesi OperaUirO 

B11talarını her gGn 15·18 e kad.r ikinci Beyler 10kağı 
mtlzayede ealonu kartında 78 N.lo maayenebaaellade 
eder. Telefon 8898 

lzmir Okulları Satın Alma Ko 
yonu Başkanlığından: 

Anadolu gezeteılnfn 12 16 20 24. ikinci teırla tarlhU 
hılır1 ile kapalı drfla alınacağı llln edilen olı:allann k 
mClrClnD nrmeğe lıtekll çıkmadığından bo lhdyao 28,11 
tarihinden itibaren bir ay içinde puarlıkla alınacaktır. hl 
çarıambı ganlerl Hat 15 de KiıltGr dlrektGrl6pnde 
komisyonumuza mGrac11tları. 

1'urgutlu Urayından: 
Şartnameılnde clnıl, vev'I ve batan Heafı 

hammen bedelli te bedelinin ııareıt tedlyeıl .. rtları yudı 
kı~h zarf aıolG ile açık ekılltmlye konalmuttar. 

Şartnameler Ankara · htanbol · lzmlr Ye Targutla Un 
dadır. lbal., gftnCl 30,12,935 pıartetıl uat 16 dar. O g 
eaaıe kadar ıekllf mektupları ile Ye ylzde 7 ,60 den 600 
teminat alı:çeel Yeya banka teminat mektuplan ile Tar 
belediye encilmenlae maracaatlıın llAn olunur. 10 15 20 25 

İzmir 2 inci icra M. dan: lıba gayri menkul 
Neı'et, Ali ve Fatmanın em· heı hangi bir tekilde 

ilk ve eytım bankaıından lehinde bulananlar elle 

'ôdGnç aldığı paraya mukabil reaml veaalk He birlikte 

bankaya ipotekli bulanan n gGD zarfında l.amlr 2 inci 
geçen ııene yapılan Htıf; 2280 
numaralı kanona gôre tecil edil· 
dlğl halde bir sene içinde bl· 
rlocl taklit borç ôdenmedlğln· 
den ıon ue kat'ı olank tekrar 
mbıyedeye konan lzmlrde ha· 
cada halk 10kağında 21 yeni 
98 eakl at maralı n bir bod· 
ram olmak Gzere 3 lı::atlı, 9 
oda. 3 ıofa bir matbak bir 
belA bir hamam ve mlktan 
lı:•fl bahçeyi havi 5500 lln 
kıymetli bu gıyrlmenkolGn 

aıDlklyetl açık artırma ınre· 

tile ve 844 numaralı em· 
ilk ve eytam bankaeı kanana 
mucibince bir d,,faya mabıaı ol· 
mık n ket'i artırmuı 22·1·936 
çarpmba gGnG nal 1112 de ls · 
mir h6ktimet konagındakl 2 inci 
icra dalreılnde yapılmak asere30 
gCln maddede HtılıA• konuldu. 
Bu artırma netlçeelnde Hlıf bede 
il her ne olursa oleon kıyme· 

tine bakılmayarak ençok artıra 
nın berine ihalesi yapılacak· 

tır. Saııe petln para ile olup 
mGtteriden yal o ıs ya.de iki · 

b•fQk dellAUye munfı almaı. 

maracaatları lbamdır. Ak 

de haklan tapa ıldllnc 

lam olmadıkça payı ...... ı 

hariç kalırlar· 10·1·1986 

keee açıktır. Tallp ol 

yGzde yedlhaçak temlut 

çuı YeJa milli bir bu 

bar mektuba Ye 8:.l-1865 

ya namarulle lsmlr 2 • 
memurlağaaa mllracaatl 

olunur. B. lı. No. 19' 

------------------
Onl•enltede Da98D 

(ll•YiD Prolellw) 

Dr. A. Safitt 
Ağız ve Dit He 



Könıürünüzü 
Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası Edvar Conson 
Ha]efinden Alınız 

Han, Birinci Kordon 

Tel. 244:~ 
Londra Battı 

.. GRODNO" nporu 20 ilk 

kanunda Londra, Bul ve An· 

venten gelip lıebllyede boluna· 

cak ve •yol zamanda Loodra 

ve Hol için yak alacaktır. 

___ ....... -----
ikinci Kordon o. 88 Ticaret Odası Karşısında 

il 
Llverpool Batlı 

Türk Aınıtrrasotö 
Semti Kok 

"FLAMINIAN,. vapura 20 

Uk kAnunda Llverpol ve Sun· 

seadan gdlp tahliyede balona 
caktır. 

OngüOôz Kok 
DngôOôz Antırasütü 

hFLAM AN,, vapuru 27 tık 

kıinooda ~elip Llverpol 'fe 

Glugoy için vak alacaktır. 

l>EUTSCB E LEV ANTE LINIE 
MILOS vapuru 16 tik ki 

En Ucuz Fiat. 

TURK 
ayyare Piyangosu 

2 el keı:ılde ( 11) 1 el kin o o 

SAYI LiRA 

l MokUat 20000 
l ikramiye 30000 
1 .. 15000 
J .. 12000 
1 .. 10000 

.. (2500) 5000 
... ( 1000) 4000 .. (500) 15000 .. (150) 9000 
.a (100) 10000 .. (511) 25000 .. (;IO) 15000 .. (20) l:lOOO 

Maoellıt 

~on Rıza 
,L Yeni ka\'af lar çarf1B1- 34 \ 

: lzmir Memleket Hastanesi Başta-
il)liğinden: 
Baeuoemlzln rontgtn kı11mına konulacak olan 2500 lira kıy· 

a~ett mubammenelt ( Tele pınto11cop Slmenıı ) ılstemlnde maııa 
.;~.11,935 tarihinden 13, 12,9:35 t.rlhlne kadar 15 gln maddetle 

Çak ekelltmeğe çıkanlmıştır. Ek111ltme şartn1meslnl görmek lıtl· 

1 ebler hergftn memleket h1&tanf'11lne mftracaıtları. htekli olaft 

tan eblltme gftna olan 16. 12, 935 tarlhloe rHtlıyan pazartesi 

1 bil a11t 9 dan 12 ye kadar vlliyet daimi encümenine mtırı · 
29 3 6 10 3852 

lzmir Kültnr Direktörlnğn Satın 
ima Komisyonu Başkanlığındaıı: 

Clnei Miktarı Taaıa bedeli Tutarı Muvakkat 

1 tlblıellk gri 517 meıre 
~nmae. 

Lira Kr. 
~J öO 

Lira 
1861 

Kr. 
20 

teminat 

Ura Kr. 
149 69 

'1•khbı 220 çift 4 880 66 
Me•cuı "llümunelerfoe göre bölge Sao'ıct okulu için 517 o.elre 

~lhış •e Karı:ııyaka Kız öğreım•n okulu için de 220 çift ıyak 

e ba alınacaktır. Yukarıda tahmini bedellerlle muvakkat teminat 

lktarı göeterff mietlr. Üıtermelul 9~5 k4ounonenelln 25 inci 
.... mba gana ıaat onbeote Külttır direktörltığaade toplanacak 

lblıyonumoıda ayrı ayrı yapılmak üzere 19 gftn mflddede 

O \: ekıılltmf'ğe konulmuı:ııur. hte.klllerln şartname ve nümune· 
ti gc'Srmek aıere hergfln öğleye kadar K11 lleesine üeterme gftn 

ıaatlnde yOzde 7 ,5 P"Y akçelerlnl mal ııandı~tna yatırarak 
111arUe komtıyoo• gelmeleri. 6 10 ı • 18 39:.!4 

nonda Bamburg ve Bremen 

den gelip tahliyede buluna 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu fombular emsallerine nisbeten yıhde 

20 dalıa az sarf iyaılıdırlar. Bunu ay sonun
da ödeyccegini:: ilk fatura ile kolayca anlı
vcıraksınız. ,, 

Mehmed Tevf.ik 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoıu ve 

Slemens fabrlklları mameeafll 

Pe~ıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Sümerbank Genel Direk-
törlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın yakeek '-ın mekteplerinden, ılnlverslte · 
lerln kimya fakGltelerlnden, dört senelik yflksek rneneucıt mek· 

teplerlnden n tekolkum drreceslndekl ibtlsae mekteplerinden 
1933, 19:34. 1935 meıoolarınıo Samerbıok mdeıseeelerl ve 

fabrikalarında istihdamları daıanflldGğloden, bunla110 ıeı~ıdakl 
•eelkalarlle, Aokara'da Silmerbank umomi madürlaAan"• lıHBD· 
bottda Saa1erbank letaobul şubesi müdürlOğGne mOracaaılara 
lflzomu llAo olunur. 

Müracaatlanu yakara11ıoa, sair müracaatlardan tefriki tein "M. 
E .. işareti konolma11. 

Hdvlyet 
UercO ınel bal 

Diploma kopyHı 

Aske'?ltk blımetl 
Bildiği ecnebi dtllu 

İki tane re11lm 26 3 10 3465.3 13 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: 
428 No. lı Çırpı zirai kredi koopentlf 1 ambarı oda me•cot 

195186 kilo pamuk kozağı yedi m6zayede kalmeılne taksim 
suretlle ve açık mOHyede uıulO ile lahfa çıkarılmıttır. 

Talipler tartnımeyi çırpıda kooperatif blnaıınden, Bayındırda 
ziraat bankaıından ögreueblllrler. Mektupla lıtendl~I tekdirde 
adreılerlne bildirilir. 

Muvakkal ıemloal beher milzayede kalmeıi için 290 liradır. 
lhale 16 12 9:J5 pazartesi g6na ıaat 14 de Çırpıda koopera· 

tll blnaınnd• fora kıhnacaktır. 3942 
Kooperatifimiz demiryoln oğrağandadır. S 10 11 12 13 14 15 

....................................................... 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEOTSCltE LEVANTE LINtE 
.. MACEDONIA ... vapuru hı· 

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre · 
men için yftk almaktadır . 

"ISERLOHN,, vapnrn 9 B. 
el kinullda bekleniyor 13 B. 
el kanona kadar Anverı, Rot· 
terdım, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 
11AKKA 11 vapuru 23 b. el 

Ununda bekleniyor, 26 b. el 
lrAnuna kadar Anven, Rottel'· 
dam, Hamburg ve Bremen için 

yilk alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES 

"ExARCB" vapuru 12 b.cl 
kıinuoda bt.kleulyor Boeton, 

Norfolk ve Nevyork için yClk 
alacaktır. 

"ExAMELlAu vrporu 17 B. 
cf Ununda bekleniyor, Nev· 

york lcln ytık ılacaktn. 

A. Hulôsi Alala 
iç h1Btalıkla11 m6tehue111 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 21fl0 

.. RxCBANGE,, vapuru 20 B 
el kanunda bekleniyor, Nor· 
folk ve Nevyork için y6k ıla 
caktır. • 

"ExlLONA,, yıporu 26 bel 
kanonda bekleniyor, Boıton n 

Nevyork için yflk ılıcaktır. 
ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBUG 
"TROYBURG., yapuro 4 b. 

el kAnunda bekhıntyor. Aover11 

Rotterdam ve Hımbor~ lçfa 
yflk alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES.LIVERPOL 

"JESSMORE,, vapuru 14 B. 
el kıiounda bekleniyor, Llver· 

pul ve Anversten y6k çıkarıp 

Bolgarfıtan ve Romanya Uman· 
larına yak alacaktır. 

•"'ratelJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"UJ. YSSES,. npuru elyevm 
Umanımızda olup Anvera, Rot· 
terdam, Amsterdam n Hım· 

burg llmınları için yok ala· 
e1ktır. 

"HERMES,. vapuru 8 2 inci 
linonda beklenmekte olup ya· 
kona tahliye ettlktf'D ıont1 
Burgaa, Varnı n KlSsıence JI. 
maoları için yok alacaktır. 

"0RESTES,. 16·1 inci ki 
nunda gelip 20 1 inci kinunda 
Ao•ere, Rotterdem, Amıterdam 

ve Bambnrg Umanları için 
yak alacaktır. 

SV ENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLANO,. motörfl Uma 

nımızda olup Rotterdam, Ham · 

Gurh, Dınimarkı ve Baltık 

Umanları Jeln yak alacakıır. 
11ERI ... AND., motörG 14 l 

inci klnonda beklenmekte 

olup Rotterdam, Bambarg, 

için yak alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
uPELEŞ11 vapuru 18·1 inci 

kAnunda geltp 19· l inci kt 

nunda Maltı, Ceneva, Marıllya 
n Bıreelooaya hareket e<1e· 
cekılr. Yolcu ve yak ahr. 

NIPPON YUSSEN KAISBA 
'"TOYOHASBI .. Hporu 14· 

l inci kinunda beklenmekte 

olup yakana tahliyeden eoa· 
ra on dokuı birinci kAoonda 
Y okubama, 01aka n Şaahıy 

Mojl Umanları Jçln yak ala· 
caktır. • 

İIAndakl gelto gldlt tarlhlerl 

le navlonlardakl deAltlkllkler· 
den acente meı'ollyeı kabul 
etmez. 

Fazla tılelllt için ikinci 

Koıdoa'da Tahmil .e Tabliye 
bln111ı arkHında Fntelll Spereo 

Hpur acentalığına mftracuı 

edllmeel rica olunur· 
Danimarka ve Baltık limanları Tele. 200~ · 2005 · 2663 

·---------------------------------------------•n11111111u11111111111111~ Doktor ..a1111111111111111111111111 ------------------

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 

mfttelıassısı 

= Baemahaae iıtaıyona brtumdaki dibek ıokak bapnda 30 •yı• §5 
~ b ev •e maayeaehaneeinde eabab ıaat 8 dan •ktam eaat 6 a kadar §5 
:S: baatılanm bbal eder. :: = Mdracaat eden haeıalara yapılmıaı lhımgelen uir tahlilit Te § 
S mikroekopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına eevu g~ § = nıleD Pnomotorakıı maayenebaneliode mantuaman yapıbr. a 
İİll 111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111 l llll Telef on: 4115 lllllllllllllİ 
UrJa Tabaf fuzhane~i ModorlüğQn-
den: 

Urlı tahaffuzhaoeılndekl elektlrik teslııatınan anı hatları tıse 
rinde gôsterlleetık mahallere eeklz çili paratoner yaptmlıcakbr. 

A - Paratoner ıealaatının tahmini bedeli 500 liradır. 

B - Şartnam111i Urla tabaf fuzhıneıl ınadftrlO~ande olup 
bergDn görGleblllr. 

C - Ekellıme 21,blrlnclkAnun,935 cumartesi gana ıHt l~ te 

Urla tabaf fuıhaaeılnde komisyon tarafından yapıla 
caktır. 

D - Ekllltme açık olacaktır. 

E - Mo .. kkat teminat 37 lira 50 kuruotor. 
F - Ekıılltmlye gireceklerin peyin aardlmlye baolamadıo e•· 

•el ıımlaatlarını Jatırmaları ve ellerinde bu gibi itlerle) 
lhtlsaı eablbl oldoklarına dair komlıyonı kanaat •erlel 

veııalk bulundıırmıları lAr.ımdn. 7 10 13 lô 3925 
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Kahire'de 
Tekrar Müessif Hadiseler Oldu 

ve Bir Talebe Yaralandı 

Cenub Cehhesindeki Bir Muharebede Italyan'lar 1700 
Haheş'ler 800 Kişi\i~ .. !~lefat Vermişlerdir .. 

ltalya,: Hududda Bir Şehri Fransa'ya Kapamış. Habeş Taarruzlarını 
bizzat imparator Haile Selilsiye idare Edecektir 

Habeş kralı 

Ietaabal, 9 (6zel) - Cenup 
~beılnde Babet mahmrlbJeri 
le Italyaa ileri kolları ara 
••da ~ok kaala bir .... , ol· 

Dessie'de .. 

l ra yyare zabhfnfo öldft~Q btldl· 
rllmektedlr. 

Adls · Abaha, 9 ( A.A ) -
Cama gOokft DeHlye bomaıdı· 

maoıoda yaralaoaolatla dolu 
ahı kamyou buraya gf!lmlşdr. 

Romı, 9 (Radyo) - Deulye 
bombardımaoıolo oeılcelerl bak· 
kında İıalyan mehaflltue gelen 
haberlere gore, hılyan tayy• · 
relt'flnln, DoHiye'de lmpar•· 
ttıruo kasrı ile lıalyao kooeo· 
loıbaoeılol mfteHlr surette 
bombardıman etmişlerdir. 

Italyan kay· 
naklanndan ge· 
len haberler , 
bombardıman 

f'Baaıında ölen 
bir ~azetecl ile 
dl~er A vropah· 

lana, bizzat Hı· 
bet'ler tarafın · 

den atalın kor· 
tnnl•rla öldGğft 
oft blldlrlyorlar. 

Parlı, 9 (Rad · 
yo) - Dııltlerf 

bak!'ohğıoda 

Frantız . lnglliz 
bakanları ara · 
ııoda ceryao e· Asmara'da lıalyan tayy areleri ı·e tay)'arecileri .. 
den görlfmeler sırasında yılnı• manya ile taklb edllecak mit· halde Parlı'e gelecektir. 
Babe, · halyı me11'eleslnla de terek battı bareket etrafında da Almanya, loglltere "" Frao 
ğll, ılllkları bırakma lıfuio de karar aıeJlldl~I . ıanılmaktadır. •nB1ada kara ve bava ıllAb 
görOt61dGğftn6 yızın ôu ga· rınıa tahdidi etrafında mi 
gaseteel diyor ki: Bu hafta içinde bir Alman kerelere baolaaacakllr. iki de 

- Babeş'ler yağmur mev 
ıfmlne kadar halyaa'laran bft· 
yak m\naffalnyetler kazanma· 
larına mini olablllr. Bunun da 
barbıa aedceıl Gzerlnde mühim 
bir teılrl t. lablllr. Babeılıtao 

dıbtllnde alfekl1r çıkmıt oldo~a 
doğru dtğlldlr . 

İlalyan tayyareleri, bzgfto le 
llkşafta bulunarak bombardı 

man1D ıeıılrlerlnl t1.ııblt ettlkle 
rlndeı lmpartoroa Df'ıtelye'dekl 

kaerıaıa buap oldo~ouo, ltalyao 
konaoloıbıneıile preta n tel· 
raf blnaıınıa yıkıldığını n dıhı 
blrç()k blnalarta tahrip edlldl 
ğlal görmilılc:rdlr. 

..Dıtltlerl babnlıtıoda yapı · dnlet adımı kara ıllihlar1nıa iet bakanı bu huıuıta uıutab a 

yarala nrmlo· 

Ru Imeru ku· 
adaıı altında 11mılden llıer · 

Hyen Babet kunetleri bir tld. 
•tli bombardımından ıonra 
Condara ~ekllmektedirler. Ma· 
•aııe'ye t11rrus etmek bere 
llabet blklmdarı N t7glı'Dn 
llahet'lerln kumandl11nı alacağı 
tlayalmuıtur. 

Bambarg, 9 (A.A) - Bıbe· 

..... a'dan din ardet eden ineç 
paerela Vlrgla burada karaya 

mattır. General bDylk ~lr 

bın •akua mlmkln oldu· 
19au, ancak banan pek yıkın· 
tle Hka. geleceği f lkrlude 
IHalanmachA••• tGylemittlr. 

General Ci emlttlr ki: 

Tl~re, 9 ( A. A ) - Mareıal 
Badığllo dGn kıı'aları tef tft 
eımlıtlr. 

Dnrt ueıkıaa mftreU:eb bir 
hua f lloıo, Deulye illerinde 
uçmat •e alta K.lnuaenelde 
yapılan boa.bardıman netlceılnl 

tetkik etmlıtfr. Birçok çadır· 

ların ortadın kaldırıldıgı •e 
ıebrla barabeıare döadtlğG bU· 
dirilmektedir. Bu açıklar dö 
naııe Deulre clnnadı bir 
Bıbeı Hkerl kampını bombar 
daman etmltİlr. 

Rom•, 9 (Radyo) - Reıml~ 
blıı; blldlrlkte; cenup cepbeıln · 

de Rabet kunetlerlnl bombar 
damın eden tayyarelere maka 
bil atet açıldı~ı ve bir balyan 

M. Bitler 
San'atkira 
Hediye Verdi. 

Berlla, 9 (Radyo) - M. Bit· 
ler, mPtbor Flnlladlya'h mu· 
ılkltlnae Slbellnı Jobam Jule. 
son 70 inci yıldön6m0 miloa· 
eebettle kendlılne bir alaıo ma· 
dalya hediye etmlttlr. 

Belçika Kralının 
Annesi Italya'ya Gitti .. 

Roma, 9 (Rodyo) - Belçika 
krahDID anneıl MUAno'y• nr 
mıı •e hemen Roma ve Napo · 
ll'ye gltmlıdr . .NıpoU'de kısın; 
ve .ellabdın ze•cHI prenıeı 

Jose'yl görecektir. 
............................................... ~ ................................................................................. ~.4 

ısır' da Yeni'deo Kargaşalık tar Oldu 
RS7e Bir Talebe Ağır Surette Yaralandı. _____________________ .. ____________________ __ 

bıta Ateş Açtı. i~ümayişçiler Uükômet Binalarını 
Taşladılar. Polis MüdOrQ De Ya•·alılar Arasındadır 
Kahire 9 (A.A) - DGn en 

mlbtm karıttkhk, Ka1rı Alim 
laaaraaesl öoGnde olmaftor. 
&abtre ıokaldara kırıtmıf ·~aç 

dallarlyle, lndirllmlf elektrik 
fetaerlerlyl ., "" yılulmış tram 
Yay arabaları enkazı ile do
lador. 

Hlk6met ııkı tedhlrlr r al 
makt•dır. Üalvenlre gayri mo· 
f7yea blr tarihe kadar kapa· 
hlaeakhr. Sıbıhld karı ı "laklar 
61leye do~o y•t11mı1tır. 

.lttanbol, 9 (özel) - Kabl 
reden blldlrillyor: Mııır zabı · 

IUt, nflmaylı yapanlar lserlae 
alet etmlıtir. 

NGmayltÇller, taıtarla bftkti 
met blnalarıaıa camlarana .e 
elektrik amplllerlne taarru 
edtyorlmrdı . 

Zabıtanın atbğı ıllAblarla 

talebeden blrlıl gölıCladtıD 'a· 
nlanmıı .., öllm hıllade hu· 
ıeaeye kalcbrllmıttır. 

ltcaabal, 9 (Oael) - Kebl· 

Mısır Qniversiıelileri bir nümayiıte 

renin her tarafında lhtllAl 
bayr•A• çekUmlıtir. Son çarpıt 
malarda yaralananlar araıındl 
Kahire pollı mGdGrlbln de 
balandaıa bildirilmektedir. 

Kahlre'dekl ecnebi ~lolllkler, 
piyade ukerlerl t•nfından mu· 
hıfasa altına abnmıı bulunuyor. 
Elektrikli tnmHylar, heni• 
ltlemeıe batlamamııl1rdır, 

lan gör~tmelerde lıtlkbalde Al· tahdidi projelerlnl hamil oldo~o kalmıılardır. k 
~~.,,:..._-------~ ..... ~·~·~••ıt.-~~-----------------

S on· o ak Dk a: 
bi 
te 

l\I. Mussolini'den Cevap Bekleniyor .. 
Bu Taktirde Ambargo Geri Bırakılaıcak!. 

Parlı, 9 (Radyo) - M. Mo110llnl, Fraaaıs · lagllls tekllUerlae 12 blrlacl klaundaa 
ceHp vermHI için Baron Aloizl'ye eellblyet •ermeıl beklenmektedir. Ba taktirde S.muel 8 
ve M. Laval'ln 18 ler komlteelode petrol• Ambargo komamuını lıtemelerl muhıemelcllr. -Taymis Diyor 

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

GörQnQşe Nazaran Eski ve Yeni 
Teklifler Arasında Fark Var. 

Londrt, 9 (Radyo) - lagtllz · Fraoııı gGrltmelerlnden babı 
ile (Taymls) gueteelode ya1ılın bir makalede deniliyor ki: 

"BugGnkl teklif terin eıkl tekliflere ne dereceye kadar ben 
zedlğt bilinemez. y alaız fil Hr ki, Slr

0 

Samoel Boar P1rlı'tekl 
görDımeler ıırHında Loadra ile tem11 etmittlr. Bu da, yeni tek 
lif lerln eıklıladen farklı olda&unu m,.ydaoa çıkarmaktadır. 

Loodra 9 (A.A) - Timee gaz.,ıeet lngllls fo'ranıız konoımılerı 
hakkındı diyor ki: 

BugGnkG tekliflerin eeaıı logtllı teklif leriae ne dereceye ita · 
dar benzedi~I bilinmemektedir. Fakat M. Ho.r'ın feallyetl aell · 
celerlnl Loadrayı bildirmek mecburlyetloi bl11etmlş olm111 key. 
f iyetl bazı tahminlere yol açaa._ktadır. 

M. Mouollal'ola ıGylevl lagtltere'ala bir karar almak yolan 
d•kl niyetlerini ıeocl etmlt ve nlhıyet Roma'ya bir lnglllz 
Fransız ml11terek teıebbaıa yapmak huıaıunda M. Lual'ın te 
reddGdlerlnl lsaleye yardım eımlıılr. .. 

M. Ma11ollul'nla bu yeal projeye cevabı her ne oluru olıoa, 
I..a ,.ı · Boar koouom11ıaıa yapıcı mahiyeti fuklr olonmas. Uu 
konoımada Fraa.uz · fglllz tHbbGdGaQ ·yeniden karıumıtttr. 

• • • 
Habeş lmparatorl1 Ne Cevab Ve

recek? ltalya'nın Tatm!n 
diği Sanılmaktadır .. 

Edi'-

Cennre 9 (Rıdyo) - Yeni ıalh tekllflerlal M. MollOllDI 
kabul ettlll takdirde Baron Alolal boraya gelecektir. Ba ıakdtr· 
de petrolı ambargo k011maıının geri kalacağı ıanalmaktadır. 

Londra 9 (Radyo) - lagllia Fraoıız delegelerinin balduklar1 
ıolb formflll Babet imparatoruna da g6nderllmlıtlr. lmparaıoran 
bu tekliflere ne cevab verecelt belli df'ğlldlr. 

Parlı 9 (Radyo) - balya Babet •DlqmasltAınıa halli lçla 
Fraaıız • lnglll• detegelerl araıında bulunan bal tekli etnfaada 
ketum duranılm•ktadtr. Maamaflb yeni tekllflerla ltalyı'yı 
taımla edeeeıı ıaaıl1Mkladır. 

Mussolini'nin 
Söylevi 

••••• 
Roma, 9 (Radyo) - Avın 

matbuatı, Mouollal'nla geç 
Çartamba glnl parlamento 
verdiAI ıGyley etrafında us 
aıakaleler yazmakta dnam e 
yor. 

&rllner Tageblıt, MaHol 
al'aln, halya'ya teıclmaa 
pogoau .,, dlAer devletlere 
taı altlğını kaydetmektedir 

ispanya Ka
binesi istifa Etti 

Madrtd, 9 (Radyo) - lıpaa 
k ablneal, bogCla lıtllaııaı ye 

mittir. Ba lıtlfa, e•ıen bek 
nlyorda. Mlıta'fı b•tHldl 

Par Piyetra, kıblaenla iıtlt.11 
.erdikten ıonra camarb•ık• 

Zamora ile asan mlddet k 
nuımottar . 

M. Zamora, handan ıoa 

parlameato baıkaaı Santlyı 

albayı kabul eylemittlr . 
binenin lıtlfa11, çiftçilerin pı 

lamentoda y•ptıkları btıcaml 
dan ileri gelmlıtlr. 

Aranan Say
lav Bulundu .• 

Parla, 9 (Radyo) - Fra 
ıaylatlanndan olab bir mld 

tıenberl uOıtaca anaaa M. 
kor, bagln b-.laamaı H der 
tnklf edllmlttlı. 

•1 
~ 
)o 


