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ngiltere, fkd~ni~ Devle~leri il~ Harp ihtimalini Kon.aş 
• - etımız . .21 .. Mtl J.)D_Ll.r.a.lıK.IJ ak Almak Istı 1 

D 

~n~g .... il.-iz Filosu Derhal Faaliyete Geçebilir, f..,akat , ansız Fi-
losu, Parlamento Kararını Almadan Seferber Edilemez! 

lngiltere; (ispanya, Yugoslavya, Yunanistan) Gibi 
Akdeniz Memleketlerinden, Bir Taarruza Karşı 

Ne Kadar Yardım Edebileceklerini Sordu. 

21 Milyon Liralık Tay 
yare Alacağız 

••• Ankara 21 (Özel) - Hflkômet, 21 milyon 1 
hk tayyare eahn alacaklar. Bunun için Kamutayd 
mftiaade ietenmittir. 

Ankara 21 (Özel) - Kamutay çarf11mba 
------...-• • • toplanllıında bir hafta talil yapaealıır. 

Fransa, Iogiltere'yi Yalnız Bırakmamış .• lngiltere Mosbet Cevap Alırsa,..:'-==========::=======:::::.= 
L JCenevre'nin Kararmı Bile Beklemeden Faaliyete Geçebilecektir. Balkao Antantı ve Küç" 

.. 

Frarıaı% donanması .. 
rarun ahlaktan IODra 7apılacak M. Eden, ba mlllkatta Ce
otın bir 1eferberllktea •nel aewe ..tyetlal ..a.ımıt Ye 
bunu yıpamıyıcatanı bllcUrlyor. •Jal •maada A.... kaDNrut 

Loadra 21 (B.a,o) - M. m .. k ...... IMlan Ye M. S•· 
Eden, Otu-.•• a~•edade mael Bou'ın llltfua•du baha 

lnBili: ~asından btuı parçal4r.. M. Balddn (t.nfaadan bAfYe· edllmlftlr. 
Pula. Jl ( A.&) - Jurnal harekete g~dreblleee&IDI, rnn· kAlet dalreılnde •ı"91 edil· Loadn 21 (Radyoj - M. 

D · pRllll ile dlter bası Putı •'aın be parlamento••• ka· mltdr. Bald•ID, Akdeals dnletlerlae, 
lr pwetelerl M. BalclYln'la •eri ~--..;.---.---...----------..._.. lnglHa donanlDMl••n bir tur· 

de ıeAlrlerl• taablklade lagtııere· Ingiltereoin Mıracaatine Tatmin- :•a .;:,~= 111~:::.•• = 
ala yala11 kala.ta hakkındaki d ohap ol•.taklarını .,,,..,..,. 

k bf.yaaatını protelto etmekte Ye kar Bir Şekil~e Cevab Ver ik Ba clnlealer yardam• hpır 
lr Frpa'ya tHclh edllmlı olan - • - - oldaklara takdirde, IDgiltere 

ba mllllluanıa hakııs olclap· Lorulra 21 (Radyo) - JUJiya ıarafmdan, lncili:ı donan· Cenene'dekl mlsakenlerl ta· 
na blldlr-..ektedlrler. mcuına bir ıecavils vuhubıılduğu ıaltdird• IR«ilıere ile bera klbe Ye aeerl tedMrlerla tetdl· 

Pw milletler aemlJed ber hareket etmek il=ere ha:ır olub olrnodıJdan. lıahlıında dine lba• g&nleM• IHUyete 
._dl la lfı 1--' d ln"ilıere'nin bu .avın 8 inci "ünü Tür'lıiye, Yım. ani11an_, ıeoeeeJlal de WWlrmlfdr. 

- •• e o • • 0 e w-ıD e 0 'J • 
0 Slr S..1111 Bou'ıa dı de-

L-- mi-'- Yuaoılavva ve lııpanya'ya yantım mÜlaoaeıe, ıaınmılcdr bjr 
• a..... etme ıaa.. . 0 J r o· dlll gl•I ı.uıere la~tmed, 

Jar gueıeel, ı.tber•'• fi· cevab almııtır. •llkad11 •H&etlerlD ayal nok· 
•- 11ferlwrllk ,.,...-.. lnsiltere hıllutnteıı, Balltan iııifaluna clo/Ul olrnalc dola- tada l11Jhada oım... ba ıeh· 

k yuile Romanya hakUmeıine de eipik bir ,elcilde ayni naü · ilkeli Yaslyeıla dHam edeeelt 
.~ Ueryo istifası- racaaıi yapın•ıtır. daha .. ,...e nhlmleteee11 ka· 

e• ~~~----~~--~~~~~~=======~ DutlatWr. ••· nı Geri Almıyor. -·········-··-·ii-;;i~;;F~;ı;ı·M;;~i·w;T;biitN:~;;ı;t··-···----
M. Lav.al, Iıalya Elçisi 

ile Konuştu .. 
Pull, 21 (Rıdyo) - M. La· 

Yal ••detlal mlıeaklp lıalya· 
••• Parla 11flrlal bbal etmlt 
•• beyaelmllel llyuet hakkında 
lldfmltlGr. e ..... ıoan buı 
..._ları bbal eden M. LHal 
dablll itler laakkmda mldaYelel 
ef • .,.. Waamafhlr. 

Padl, 21 (Radyo) - Den 
R.tlkal to1J•llt ,.rttıl erklnı, 
il. Beryoya, lıd .. aı geri ala.r 
•k için pek slyade çabımıt· .... 
Şa aaa kadar M. Beryo 

......... geri ıl111amqlır. M. 
Berye .. ,..... ıuar eldll 
lakdlale ...... M. K.mll 

• geçecekdr. 
P... 21 (lbıdyo) - Del• 

lllM mGayl Lanl'la Beryo ara· 
_.. wuk•ala• kOJlllflDalar· 
•n toDn, M. Beryo'naa U 

1 kablnellyle daha yakından 
....... k Ye mbahereııe balan 
_. ltla RMlbl Selyallll par· 

... kaab1taclea çeklldlil 

Italya Resmi Cevap Vermiyecektir .. 
Yeni Teklifler Olursa incelenecektir. 
Arazi Davasını Kendisi Yorntecektir. Gazeteler, A'7am 
Kamarası Kararlarını Tenkid F:diyor, Mussolini'nin 
Boton Tuzaklar Gibi Bunu Da. Atlattığını Yazıyorlar. 

M. MuııoUni 

C.aHn il ( A.A ) - Ce· 
••nede Ye A ............. 
ton geçea IDlakenlerla il· 
thde artak lıalya'dan La•l· 
Boar teklif lerlae reemi bir 
ee•ab bekleamettedlr. 

Roma, 21 (Radyo) - Parla 
projednla ıaya dltmeelnden 
a..ı.iıe yudlgı bir makalede 
Jaraale D'ltalya diyor ki: 

- M. M111tollnl, yapllan tek· 
lifler hakkıncla fikir ylrtltme· 
mittir. FAuen ba tekliflere, 
tetkik edilmeden kı1a bir • · 
maada aenb Yeıllım ..... 

Ayal guete, La•ıl Ye B.r'tB 
......... Ye Patlı proj•i bal· 

- Sonu 4 ncıl 

· itilafın Kararı 
~~--~------~~ U. Sosyete@i raktının Kat'i ve o ..... 

Bir Şekilde Tatbikine Karar Ve 
C.nnre, 21 

(Radyo)- Ro 
manya dıı it· 

lerl bakını M. 
Tlıaleıko Bil· 
kA ldlAla de•· 

letlerl m•rah· ........... . .. 
- mula~ .de· 

T. R. Araı .. m et..tetlr. 
Tnflk Rltdl ArM, il. Po· 

lldı n M. Parlç ile .-111 
lar yapmıı Ye Ulaılar ıoty 
faıllyetl bakkıada mlatnıl! 

Jerde halHmaflOr. 
Cennn 20 (A.A) -

mi bir tebllle gke, il. 
leÜODDD ... kaabta • 
toplanan klçlk antant •• 
kan aaııaıı daimi ~ 
beyael..afel .-l1edeıl '91 
ea.walı Ye lllUetler cemlpd 

- Senu 5 inci IGhif.U. -

Proje Bhnflt, Ceoazeşi Cenevrede Kaldınlmıt 

N. Çemberlayn, lngilt 
Müdafaa Kuvvetlerini 
Hazırlamalıdır, Dedi. 

Ingiliz Diplomatı "Mfltecaviz, Sosyetenin 
fuzonu Tanıyıb Durmalıdır. Aksi Takd. 

Sulh, boş bir davadır.,, demiştir 
------

Loadn 21 (A.A) - M. Ne· Loadra 21 (&.A) -
Yllle Çemberla7a Helkl ıh 81nalagham'da bir IGyle• 
•n• kamarwada yerllea lsa· ren M. Ne.tile Çam.....,_, 
halı ıeknr fMlerek de-..ır ki: t6yle demltdr: 

- llal·Babet •la...-"lt••• .. Parlı teklifim ll•lt 
maalibue halUae maıaf bitin hana oeaaselerl C..ewn' 
tetebw.&en Wımlt a1Arlle ba kaldar.llDlfllr. Şimdi utık ..... ,. 
kılmak ...._ plecellal uane· tedbirler ıly .... aa dlnmea,t.. 
derim. Bna Maua seeel ted Zln henlrlı ........ 
blder 11,-.ıaı dlamekllll•I• -yok olmaorar. Hepimi• ~ 
lcabeder. fJmld M11oram ki, temel bir taarraıa kaqa kor· 
mWetler oemlyedne clabll ba · ma~ı baıır balanmaltyıs. ı.. 

laaaa memlehetler anlanada glltere ml .. fu ka••edarllll 
blrllle ftkl olac.k her taarrau ihyaya bu1rlaamakta•r.,. 
kaqı koymıya amıde balana· lttanbal, 21 (Öılel) - lllf. 
cakludır. Eler milletler taah· mlgam'da hya.hllerba topla. 
btkllerlal ifa edecek, bundan bunda eGs eGyllyea eYll ç... 
do&abllecek tehlikeyi kaqıhya· berlayn ba meyanda de•lttlr .. 
cak halele olarlana tehlike - "Ve bir nklt gel._.dt' 
keadlHgladea •il olacaktır. ki, herhangi bir tıarraa ce 
------------!yermek ye makHemet .a.ıı-..ı.an 

Kral, Makdo- blılm içi• blr~sarareıolaaahr. 

ld
') "Mak•damıs, Ulallar _,.. 

na a Konuştıı. ıellal, ıalhln kaHetU bir .... 
h1fıS1 haHne getirmek, talh ltla 

Lonclra, 21 (Rad70) - a..flD 
urayda krlbn da fıtirıkile ha1ad mlHtlr bir orpalwyoa ....._ 
bir meclil akdedilaaiı .. kral Corc tokmakbr. 
baadaa eoara M. llakdoaıld'ı dı Ba b ..... ld ... 'allyed ... 
bW ... - .. 1. iıM:i ıolıi/etlt -



Blrlocf k4nnn22 111111111111 
11il1 ••••• ' ••••• ''ili 11il:j1 i ili il: 1111: 111il1i1 •• 11t •• il.1 •• 11'. 111 •• 11111111 •• 

*ir Ayda i~r:;~:m;7,172 f G lÜJ n lÜI n T e Oya~ o H ©ı lb e ır O e ır fi] 
~· 55 Kş. Toplanmtştır. Bal~vin Kam_uı_a_y _M __ ü_z_ak_e_releri . _ıı_...~~-ya_ 
JomitePartideDÖ.nToplandı. Yurd- Kabinesinde Maaşlar· Bina Vergileri· Türkiye, Mes;uliyeti Kimin 

ı laşların Yüksek Şefkat Hislerini Tadilat Mı Olacak Rusya ve Türkiye Yugoslavya. üstüne Atacak? 
Londra 21 (Radyo) - Lord Ankara, 20 (A.A} - BogOa tardın bina vergisi kanununun Genene, (A.A) - Itılyı'nın 

Şükranla Anmıştır. Mnnee'nln letlfaıı mGnaeebetlle Fikret SllAyın bışkanlığıoda birinci maddesinde bir tadil ya · Cenevre'de ve Avam kamara· 
Baldvln kabinesinde bası tadllAt yapılan kamutay toplantısında pılmaeını lıtlyen bir takririn eındakl mflzakerelerden sonra, 

C. 8. P. Merkez yardım ko· 

1 
pteel don öğleden sonra Bey

i rt ıokağındakl C. 8. Partisi 

1 erkeziode Yali Fazll Galeç'lo 

1 ttklnhğında toplanmıftlr. 

1 
Dtıoka toplantı, ylrmldlSrt 

1 ıtlllk bftyftk bir komita top· 
1 Dh8ı idi: 

Ba toplantıda, onblr kişilik 
:tlf komite, blray içinde ya · 

t: 
1 
}an işleri bildiren bir raporla 

1 ılktan toplanan paralarm ye· 
r 1 lnuoo göatereo pUlnçoyu oku· 

t 1 otur. 
İ I Halkımızın, kimsesizlere, yok 

1 ıllara karıı göıterdlğl yftkeek 

1 lkat hisleri ınkraola karşı· 

Dmııtır. Komitede okunan 

1 ltoçoya göre bfrayda onyedl 

1 o yazyetmf ı iki Ura elltbeş 

1 ııroı toplaomıo ve aşağıdaki 

çoda görftlece~ Que hayır 

ı mlyetlerlne para dağıtalmıttlr. 

rnınka toplanhda okunan 
tporla pl&oçoyu a) nen aijağıya 

-Tobaflyecller, 6 mmrcılar, 7 
demirciler, keresteciler, horda· 
ntçılar ve boyacılar, 8 doktor· 
lar, dit doktorları, eczacılar ve 
ecza depoları, 9 nnkatlar, 10 
ayakkabıcılar, knaf lar, deri • 
ciler, 11 zahire u Qzftm ılm· 

sarları, 12 bankalar, 13 elgor· 
tacılar, 14 otelciler, 15 ıebıe 
satan hancılar. 

Bu 15 grup, hamiyetli, clS 
mert lzmlr'lllerln aeu seve 
verdikleri yırdım paralarını 

toplamakla meıoldarler. Eli· 
mlzde, yeniden hazırlanacak 

pekAı ltste kalmışbr. Ayrıca 

mQteferrJk bir Uste yaparak 
grupların Hetelerl dışındı kal· 
mıo, fakat kendllerlnln ytıkeek 
bımlyetlnden istifade edeceğimiz 
İzmlr'fn hayıreever çocuklarını· 
da bu bayırlı loe iştirak ettire· 
ceğlı. 

Para toplama işinde çalııau 

arkadaşlarımııl• ıık ıak kona· 
şoyoruz. Hf'pel de, hamiyetli 

' C.D.P. lzmir Hayır Cemiyetleri Merkez 
Yardım Komitası 

20-12-935 Akşamı Durumu 

Eski ııeneden devir 
Tebenu ve ianeden 
Memurin yüzde 1 teberruau 

Tediyat: 
Ökailztere T. l .. 
Himayeietfal 
Kızılay 
Tdrk maarif cemiyeti 
Halkevi soıyal yardım kom. 
Verem milcadele cemiyeti 
Kız talebe yurdu 
Umumi masarif 

804.71 
750.-

1.750.-
1.500.-
2.580.-

750.-
400.-
257.90 

1'. L. l .589.01 
9.469.-

114.54 

T. ı. 11.172.55 

T. l.. 8. 712.61 

T. L. 2.459.91 

------------------~--------------../ lapor da şudur: İzmir çocuklarının hayır cemi· 
Sayın arkedıılırımız, yetlerloe , karşı göeterdllı.lerl 

Geçen ayın 18 inde burada yftkeek ilgiden 9Dkrınla baha· 
ıftyftk bir toplantı yıpmıotık. etmektedirler. K endllerlnden 
kçtlğlmfz 24: kloillk hoyak istenen yardımın birkaç kat 
tomheden bizleri, onblr arka· fazlasını veren, böylelikle 
laoınızı, aktif komiteye ayır · lneanlğ vazifelerini yaparak 
oııbnız. Aradan 34 gOn geçti. vicdan huzura dayan yurddaı· 

.) hdnden bogOne kadar yap larımız pek çoktur. Yeril u 
J~ımız leleri anlıtmak istiyoruz. ecnebi mfteaeeaelerln gösterdik· 
'ktlf komltenlz, geçen 34 gfto lerl ytıksek yardım eııerlerl de 
çlnde, dokuz defa toplandı. İlk hertftrlO takdir ve tebdldn fte · 
ı olarak, eıkl heyetten heaap Ulndedfr. Kalblerf yoksullara, 
rı n muameleyi devnldı. kimsesizlere yardım duygusu 
eçen yıl b1&ılmıo yüzer yap ile çarpan bu temiz yftrekll 

•kh yirmi cilt makbuzdan lzmlr'lllere, önünftzde bir kere 
nblr tanesini, hiç kollınllmı · daha tetekkOrft bir borç bl· 

o olarak teslim aldık ve liriz. 

anları bo yıl para toplanmı · Bıeta eaym bııkanımız ilbay 
a çıkan guruplara nrdlk. Fazla Gftleç olduğa halde ha· 

'eçen yıl tahell4tında kollaoı · mlyet eeblbl devlet memurları 
an ıeklz cilt makbuzu incele· da bir aylıklıunıo yftzde bir 
ek ve mohıeebe def terlerlle tutarını vermek eoretlle bu 

arıılaştırmak Ozeere komite hayırlı işe k:atılmıktıdırlar. 
yelerlndcn comarlyet merkez Kendllerlne yardım ettikleri 
ınkaeı dlrektör6 Mech ve yoklollar namına teşe.kkor ede· 
vukat İbrahim Etem'den bir rlz. Bankalar ve özel kuramlar 
eyet seçtik. Arkadıtımız İb· l1Jyarları da geçen yıl olduğa 

.rahim Etem lıtanbol'a gittiği gibi, ıylıkl.rımo yftzde bir tu· 
için, uaulen yapılacak hesapları tarını vermeğe bızır oldoklıtrı· 

tocelemek işi benQz blldirllme· nı bildirmişlerdir. Bo içten 

mittir. gelen yardımlar karııaında saygı 
Halktın para toplanmığa ile lğllmek bir bor~tur. 

baılanmı~tır. Şimdiye kadar Blltyorsonuz ki, bizim top 
faaliyete geçen guruplar şun· ladığımız paralar, g~ne bizim 
lardır. eUmlzle lzmlrdekl bayır cemi· 

1 Tfttdn eosyetelerl ve tfttftn yetlerfoe dağılllıcıktır. Yıtpı· 

teclmerlerl, 2 ihracatçılar ve lıo bOdceye göre, bayır cemi· 
ftzGmcftler, 3 bfiyQk sosyeteler yetlerlne para vermeğe bati•· 
ye fabrikalar, • Mınlfaturacılar mıı;ı bnlanuyoruz. Yoksul yurd· 
•e A vrupı komleyoncolırı, 5 datlıra yardım zımını oldo~u 

olacağı hakkındaki rivayetler evkaf umum mftdOrlftğG me · kaboltı Qıertne mezkur madde Laval-Hoır projesine resmen 
gtttlkçe konet bulmaktadır. morları aylıklarının tevhld ve encftmene verilmiş, diğer mad cevap vermesi beklenmektedir. 

C H P G Ö k teadOIG h•kkındakl kanona lll· delerinin gör6tOlm .. sl de geri· Olsa olsa ha cevap btıydk faelıt . . . eny n U· J b L 1 meclisinin bildlrt~ı ile verile· elk cetvelin değlotlrJlmee ne, ye ıra .. ı mıetır. P.ı 

rulu Toplandı umumi mu .. azeneye dahil dal· Kamotıyın bugan birinci cektlr. Blldlrfkte lnglllz, Fran· 
relerle vakıflar umum mQdtk mftzakerelerlnl yaparak kabul ıız barıı tekliflerinin ortadan 

C.H P. IOğCloOa bfttftn alacaklarının ettiği kanonlar arasında Sovyet kalkmaelle mftzakerelerln keell· 
yekdlğeriyle takae ve mahıubo· comorlyetlerl lttlh•dı ile akte· meslnln mee'ullyetlnln diğer dev 

Ankara, :n (A.A) -
~enel eekreterllğladen tebliğ 

edllmletlr: 
Bugftn toplanan C.H.P. gen· 

yöokurulo aoığıdıkl kararları 

almıthr: 

1 - Kıo konferansları. Bu 
kooferanİlar her hılkevlnde 
ve llyönkorollnrın tayin ede· 
ceğl ilçe ve kamun merkesle· 
rinde verilecektir. Balknine 
gidecek olan konferanecdarm 

ee~llmeal ıekll tayin oluomoıtor. 
2 - Parti tarafından tefdo 

ettirilen 23 vllAyetln telde rı· 

porları lncelenmlı ve lcabeden 
kararlar verilmiştir. 

3 - Şimdi ye kadar tefrit 
gôrmlyen diğer vllAyetlerde kıt 
teftlılerl yapllrılmaeı kırar al· 
tına ahnmıotır. 

Britanya Deniz-
lerinde sis var. 

l.ondra 21 (Radyo) - BO· 
yftk Brltınya'nın orta ve ce· 
nob denizlerinde koyu bir ele 
devam ediyor. Bu yftıden va· 
parlar oldukları yerde demir· 
lemlılerdlr. Limanları girip 
çıkmak pek güçltemlştlr. 

nun yapılmasını, tayyare resmi dllmlı olan dostluk ve bitaraf· !etlerin ftstftne atılması moh· 

kanonuna bir fıkra eklenme· lık meahedeuameslle buna mii· temeldir. 

ılne ald kanunlarla Pazar ka· tealllk protokollar ıhkAmının 
zasınJD Pazar mıhılleslnden on sene mftddetle uzatılmasına 

Mftmlo oğullarındın Mehmed ald kanon 14ylhaeiyle Yugoa 
oğlu Haaao'ın ve Tıreoı'on lavya ile yıpılao ladel mdcrl· 
Şamh mahalleılndeu Nuh oğlu mln mqkaveleelnln tasdikine 
Sftleymanın öldm cezalarına ald kanon l&ylhaıı da bulun· 
çarpılmalarına ald mazbatalar makta idi. 
kabul edllmlotlr. Kamutay pazartesi gftnfl top 

Üzerinde görOıOlen kanon· lanıcaktar. 

Amerika'nın Da Amerika'daki 
Sosyeteye Ç'1ğırı· ltalyan'ların 

lacağı Söyleniyor Nümayişi. ······---Londra 21 (Radyo) - Lt· 
beral eaylulırdın 11af lı 
bir zat; İtalya hakumetlnln 

milletler cemiyeti kararına ay· 
km hareket ettiği takdirde lk · 
taıadl ve mıli mıblyettekl ka· 
rarlar karol8loda Amerlka'nm 
da sosyeteye çağırılırak ne n· 
zlıet alacağının eorolma1ını 

teklif etmiştir. 

Habeşistan 

...... 
Bo~noe Ayree, 21 (Radyo) • 

İtalya için teıekkGl eden feı\l 
komfte bugftn ntımaylıler yap· 

mıttır. Bo nOmıylılerde btıtftn 
İtalyan kolonisi b11ır bolunu· 

yordu. Şlll, Brezilya ve Urnğ· 

vay ltalyanları mQmeeeUler 

gönderml9lerdlr. 
Bo nllmıylşler neticesinde 

İtalya aleyhine alınma zecri 

tf'ldblrler protesto edllmlıtlr. 

Ingiliz 
Kabinesi Kou
trola Alınacak! 

Londra, 21 (Radyo) - Avam 
kamarası 1986 eeneel 4 Şabat'ta 
toplanacaktır. Amelf' partlıl, 

21 kAnono aanlde toplanmaemı 
ve kömGr ameleıl bnbr.nı ile de 

metgol olmaeını fetemfoee de bo 
tıleb kabol edllmemletlr. 

MHmaflh vaziyet kat'i lhtl· 
yaç gördlOree Lord Şıneelye 
meclisi 21 ktnonu eanlde davet 
edecek ve bu maddet zarfında 
kamara, dıt elyaHyı lhlAl etmiı 
bulunan kabineyi kontrol al· 
tında bulunduracaktır. 

Ingiltere'de Kor
kunç Bir Yangın 

Londra. 21 (Radyo) - Kar· 
Jle şehrinde bliyllk bir mağa· 

için, hayır =yelleri de biz· Red Ceva· Muahedelerin 
Tadilini 
istiyorlar. 

zaoıo oyuncak uloaandan yın · 
gın çıkmıt ve ateı bGyftyerelt 
mığızanın yanındaki evlere 
sirayet etmletlr. Oyun salonu· 
non semin kltındakt mGhlm· 

den aldıkları paraıırıa, kendı bıoı Tekrarladı mıt depoıo da ateı almıı, bu· 
radald kortunlar muhtelif la · 
tlkametlere do~ro patlamığa 

örgfttlerl va~ıtaslle yardıml1rı 

başlımıılardır. Para toplandıkça 
ve cemiyetlerin ihtiyacı nlıbe· 

tlode para vermekte detam 
edilecektir. 

Balkevl aosyıl yardım ko. 
mlteıl de, bizden aldığa halk 

yardımlarlle liselerde, öğretmen 
\le orta oknllerlı ıemtlerl fakir 
ilk okullardaki fakir ve kim· 
sesiz çocuklara ö~le yemeği 

vermeğ11 baelımıetır. Moh11lp 
alyemlz tarafından biraz ıonra 

okunacak olao aylık blAnçoda 
nerelere ne kadar yardım edil· 

dlğl ayu ayrı bildirilecek, bu· 
gtınkd f lnaneal durumumuz 
ınlıtılacaktır. 

İzmir çocuklarının göstere· 
ceğl cömerdlk sayesinde, çok 
iyi ııonoçlar alacağımız bıkkın· 
dakl lnaoımız, bogön daha 
ziyade kunet bnlmoo bir hıl · 

dedir. Gelecek ay yapacağımız 
toplantıda gene yftkeek katı· 

nızda okoyıcığ•mız böylece bir 
rapor, alze n hepimize, yok 
eollıra kareı eli açık İzmir bıl · 
kının yflkıek yardımları önQnde 

bir kere daha minnet ve eftk· 
ranla 
cektlr. 

eğilmek fıreatını 

• • • 

vere 

Gerek raporda gerek bllAoço 
bize, lzmlr'dekl yüksek özve· 
renlfğln ıoyeal sabadaki lnklşa · 

tını ve bu meyanda yüksek 
yırdım komhe11ioln her boaosta 

gösterdlAI heıeaelyet ve he!ap· 
lardakl kıskançlığı göıtermek· 

tedlr. 

Toplanan paralar, tamamlle 
ihtiyaçlara ıarfedllmlıtlr. Yord· 
d•ılırımızı ve komiteyi kotla· 
larız. 

Cenevr«-, 21 (Radyo) - Ha 
beş hükumetinin Parlı sefiri 
ve uluslar eoeyeteel murabbuı 
M.Nalde N1ryam, hftkumetlnden 
aldığı emir ftzerlne uluslar 
eoeyeteel genel sekreterliğine, 

Habee hakumetlolo Parla sulh 
teklifini redettlğlnlo Uluslar 

ıoeyeteelne n Konıeye 

rllmeelnl rica etmletlr. 

bildi. 

M. V aldemaryıeın verdiği 

red notasının muhteviyatı 18 
Kanunenelde 'erilen notaoın 

ayuldlr. 

~aponya Şimali 
Çin"e Anlaşma 
Teklif Etmiş .• 

Nankln 21 (Radyo) - Jıpon 
elçlıf; Çin dıı bakanı ile bir· 

kaç gftn ıftren mftzıkerelerde 

bolunrooetor. Japon çeveole· 
rinde söylendiğine göre Japon 
elçisi; ılmalt Çin için mllli 
Çin konseyine blf anlıemı tek· 

lif etmi,tlr. 

Londra 21 (Radyo) - AHm 
kamaraeıoda onftç 1ayJav bazı 

moahedelerln tadili için blr 
takrir 'fermlşlerdlr. 

Fransanın 

Dış Siyasası 
Pırle, 21 (Radyo) -Fransız 

parlamentosu, gelecek Cama 

gftnd dıı ılyasa hakkında ko· 
noşmalara bışl.yacaktır. Parle 

eaylavlarıodın biri, parlameo· 
toya verdiği bir takrirde Fran· 
sanın, İngiltere ve İtalya Ue 
dostane mftnaaebetlerlnl idame 
ettirmesini istemiştir. 

Bir lngiliz vapu-
runda lnf il ak 
Londra 21 (Rıdyo) - Bir 

Inglliz vapurunda lnf lltk ot. 

moo, nç klel ölmOe ve üç klel 
yıralınmııtır. Tayfadan da ftç 
kişi kaybolmuotnr. 

baelamı,tır. Mucize kabilinden 
olarak ne yoldan geçenler ve 
ne de ıtfalyeden bir kiti bile 

yaralanmamıştır. 

Ergani'de Altın 
Madeni Damarı 

Ankara 21 (özel) - Erg•· 
nl'de Keban clvanndı araıtırma 
yapın bir fen heyeti borada 
mftblm bir altın madeni dama· 
rına teeadtıf ettiğini telgraf lı 
Ekonomi Bıkanhğana bildir· 
mlotlr. 

O. Çemberlayn 
• Vekaiet Edecek. 

Londra, 21 (Radyo) - Slr 
Samoel Hoar'ın yedne henQz 
hiçbir kimse geçmemletlr. Oe· 
ten Çemberlayn dıolelerl bıkan· 
lığını muvakkat olarık kabul 
edecektir. M. Osten Çemberlayn 
kabinenin esaslı surette tal 'flye 
veya taaff yeelne kadır dıolılerl 

hakanlı&ında kalacaktır. 

!Telefon 3151 TAYYARE SINEMASI Telefon 3151 

BUGÜN çok sııı•llen kahkahalar kral GEORG MILTON'un en gazel f illmi 

Para f(ralı Milton 
Meşhur "Kommte Obligado,, operetinden iktibas edilen komedi. 

Filimde Milton'un 4 prlusı, çok gülQo~lö danalan; Paria'in har, kabare 
ve gece e~lence hayatı kibar ileminin içyüzü tamamen canlaodmlmıştır. 

1''ilm Pariı'in en bilyük moda earaylarında çeVl'ildiğinden en eon moda Paris tuvaletleri teşhir f:dilmiıtir. 

AYRICA• Foka (Tftrkçe eôzlO dOnya haberleri 
• Mlkl (Mlkl ile Klng Kong kaıeı karjıya 

Seanslar her gftn 15-17-19- 21,15 Cumartesi 13 15 talebe seıneı pazar 13 de llhe ıcansı 
ller seam soııuntla iter tarafa oıoMs. Karşıyaka ) ·u vt1pur vardır. 
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lspanya'da 
Parti Kavgaları. HIR HA e·E R LE R i 

••••• 
Ordunun Vaziyeti 
Etrafında Bir Teokid. 

Madrid, 21 (Radyo) - Ek· 
eerlyet fırkHı bııkanı M. Jll 
Rıblea lradcttlğl bir nutukta: 

cOrduyu ne yepıcığıoı mad 
rlk bir halde buldum» demltılr. 

Nutkun nrlldfğl bilyftk ıl· 

nımı baştan baıa dolu idi; 

buna rağmen dııarıda lklblnden 
fazla dinleyici vardı 

M. Jll Robleı, iki ııeneden 

beri harbiye bakanı olan M. 
Manoel Aklma'yı tlddeıle len· 
kld etmiı ve M. Azana kabl· 
neel zamanına nasaran orduyu 
yaraya indirmesini bir cinayet 
lelik.ki etmiştir. 

Madrld, 21 (Radyo) - Fren· 
aa'nın ticaret bakanı M. Jorj 
Bone Mıdrld'e vasıl olmuotor. 

Franeız ticaret bakanının 

bu ziyareti Fransız • Jııpanyol 
ticaret mukavelesinin lm11slle 
altkadardır. 

Italya'da 
Askerler 
~e Zabitler Ni· 
şanlarını Veriyorlar .• 

Roma, 21 (Radyo) - Nıpo· 

U'dea blldlrlllyor, ltalya Tellahdı 
bugan muraHa yahlııını hii· 
ln1met• hediye nrmlıtlr. 

Yarın (Pızar gftnii) btUln 
sabhan t~tlma yaparak mallk 
oldulduı bauın nişan ve mı 
dalyaları htıkuoıete verecekler 
Ye ayni zamandı ahın toplan· 
ml8ını da devam edilecektir. 

Avu~turya'da 
Vatikaoın Sefiri Şere· 
fine Ziyafet verildi .• 

Vlyını 21 (Radyo) - Cu· 
mur relal M. Mlll.1111 kabine 
erkinınıa dı l1tlr1ld u., Vlyı· 

nanın Sın Stefan kllleeıılnde 
Vatlkaa'ıa Viyana mftmeaalll 
brdlaıl Slvllllyoya kardfaılbk 

serpuşunu bizzat gtydlrmlotlr. 
Bt mlnıeebetle ılyaaf bir 

zlylfet veril mit n aef lrlerln 
kıdeıollıl olmık ldbarlle k1ır 
dlual hOUln ecnebi devletler 
ıef lrlerl t1rıfından tebrik 
edllmlıtlr. 

Panayır Komitesi 

Atatürk Dev· 
rim Müzesi. 

••••• 
Yarın Belediyede 
Bir Toplantı Var. 

Şehrimizdeki mekteblerde bu· 
lonın tarih ö&retmenlert n 
antikite ile meıgul olınlar ya· 
ran belediyede bir ıoplıntıyı 

çığmlmıılardar. Bu toplıntıda 
kaltarpuk teminde yıpılacak 
olan (AtatGrk de.,rJm mazeel) 
nln e11aslırı Gıerlnde garaıale· 

cek, kararlar alınacaktır. 

Yunun Vapuru 
Kurtarılamadı. 
Bugno Kurtarılmasına 
Tekrar Çalışılacaktır •. 

Ene iki gece körfezde Ça · 
kılbornu önlerinde iki kulaç 
derinlikte koma oturan Yunan 
baadralı 903 tonluk lyony• 
vapuranou kurıarıJmaııın• dan 
çıhoılmıot11. Gönderlleo r~môr· 
kOrlerle Hpor kurtarılmak la
tenmlı ve Çf kllmlııc de kor· 
ıarmak mlmkan olamımıtıar. 

Tahllalye amellyeıl için İıtan· 
bul'dakl tahllılye ldareelne mı· 
ldmat verllmhllr. 

Dlln geç vakit llmao reisli· 
ğlnden aldığımıı mahimııa göre 
llmanımısdakl nporlardan biri 
Hııtaılyle bugCl• Yunan va 
puronun kartanlmuını çahtı· 

lıcaktır. 

Serseri Torpil 
Knllnk 
önflnde imha Edildi 

Geçenlerde K.GllClk ctnnnda 
21 numarala gQmr6k mohıflza 
moıôrll mürettebatı aereerl bir 

torpil görmftoler ve blltGo 
Uman relsllklerlol haberdar 

etmlılerdl. Kllll6k liman rtlı · 

llğl; torpilin bir npora veya 
lıkeleye çarparak huara ıebe· 
blyet vermemeıl için tıklblae 

bıılattall'mıotı. 

Dfto Moğlıdan nllllğe gelen 

bir telgraf tan ıereerl torplllo 
Kaltak llmıa relıllğl tarafın· 
dıo imha tıltlrlldlğl aalıııl· 

mııtır. 

Valimizin Diyevi -.... 
KBylflnfln işi Sani .. 
yesinde GDrftlllyor 
Ve Neticelendiriliyor .. 

Bir gasetenln ddnkl 1171110· 

da (KGylGye kolıyhk gGaterl· 
lemez mlP bıth~ı altında çıkln 
bir yazıdı; k~ylanan mllll 
emlak mGdGrlGğdnde\I itinin 
n enıtının gGrGlmedlğlnden, 

balonmadığındaa bahaedlllyor· 
do. Halbuki vlltyeı, halkın ve 

bilhaasa köylaoau itlerinin g•· 
y~t aerl blr tekilde gGrCllmeıılnl 
ve hiçbir ıuretle geriye hıra· 
kılmama11nı mClteaddlt emirler· 
te daire aıGdGrlGklerlae bildir· 
mitli. Dlln hu mee'ele hakluo· 
da mal6mat rlCll eden bir mu· 
barrlrlmlze Vail Faslı GClleç 
ıu dlyevde bulaamottor: 

- Vlltyet makamının mCl· 
r1cut eden kOylGlerl nklt 
geçlrtmeden dinlediğini ve it· 
ı~r1 hangi dalcede lıe ıaalye 

içinde arzularının kanon yol · 
larlle lı'af edllclitlnl, b11nun da 
batan köylGlere bildirildiğini 

blllralolz. Hiçbir köylClnftn ,ı. 
IAyete maracaıt edip böyle 
bir tlktyette hulunmadı~ındın 
ve vUAyet makamı da mezkıir 
gazeteden Mel tik.Ayet mucll 
oldogana nauran ben de bo 
hı berin doğru olduıunda te. 
reddllt elmtkteylm. Böyle bir 
hıber varu gHete ile değll, 

doğrudan do&ruya tlkAyetçl 
köyloya beklemekte1lm. 

Bayındır' da 
Bir Vak'a. 

Bayıodır'da ora. mahallede 
bir cinayet olmattar. Muıtafa 
Sadık; hlCI beıtr müaUeelnden 
arab İdrlı oğlu Eıeıqle Ali 
oğlu Böeeyln tarafından bıçak· 
Ja ı~ır aurelte yanlanmıı 'e 
y1ralarının tealrlle ôlmaııar. 

Vak'a failleri yakılanmııludır. 
Cinayetin eebebl iki a.rafın 
almak lıtedltlerl fıhlıe bir 

kadındır. 

Pınıyır komheel dCl• öğle· Zeytin Memurluğu 
den enel belediyede toplınmıt Mıataka aeytln mltahueıı· 

lskAn Memurları 
Bak.ular karula bnnaa 

iktiran eden lcretll memur 
kıdroıandan batk• lakta itle· 
rlade yevmiye ile memur çabı · 
11rılmama11 Te meHI ••tl•tlea 
fazlı çabeaa buo dabllladekl 
memarlan verilmekte olaa 
faslı Clcretla hemen keellmeel 
Sıhhat ve içtimai maHeaet 
vektletlnden nllllge blldlrll· 
mittir. Bo suretle kadro hart. 
cinde memur letlbclammı sa· 
ruret hıaıl olana nkAlettea 

isin alıaHaktar. 

n kGltarpark lolnde kurnlacık lığı tarafındın vllAyet seytln 
olaa yeni panayır yerinin dı ltlerlnde kullanılmak aıere 
varının lnıası için bir mlnka11 yeniden bir zeytin bıkım me· 
ıçmığı kararlııtırmıotır. muro ıtınmıeı için Ziraat ve· 

Vilayet idare Heyeti kAletlnden m611ade lıtenmlıtf. 
VUAyet idare heyeti dan Gelen cnıbta tlmdillk buna 

vilayette toplıamıı, biriken it · lmkAa gôrOlmedlğl blldlrll· 
lerl çık1rmıotır. mlıtlr. 

,..;......;~----------------------------·, 
ELHAMRA 

Telefon 1 SINEMASINDA 1 2573 
Halkımızın en çok ındJğl ve her flllmde ılkıtlıdı&ı 

3 Boyok Artist 
Znklne, neıeılne, .glıelllthıe tloyam olmıyıa bGyGk bir 

filmde ıe~nr bolattular. 

Kiralı}{ 
Gönül 

Frannzca sözlü büyük komedi 
AYRICA: Puımunt jurnılda en ıoa danyı lıaberlerl 

n eerun 1enfoaı1t MA VI TUNA 
orkestrası tarafından 

Nafıa işleri 
• •••• 

VilAyet Bfldcelerinde 
Tahsisat Ayrılacak 

Vlltyet bCldcelerlnln yapıl· 
D\a11 ııraaında naf11 mlldGr· 
IClklerlne alt tekllf lerln vllt
yetleıce çok defı gôıôaClade 
tutolmıyuık genel mecllı yı· 

nanda lClıomo sebebi izah edil· 
mlyerek :bıklkt ihtiyaçtan ek· 
etk rahıılıatla bGdcelerln yapıl · 
dığı hakkında Nafıa nkAletln· 
den 'llAyete bir mektab gel . 
mltllr. Bunda ho gibi itlerde 
tıııarruf dGtGnceılnln hlımetlerl 
ık&1tmıyıcak bir derece içinde 
yapılması, ılllndlr ve11lr Alet· 
ter için nafıa btıdcelerlne fasla 
tıhılıat konmaeı blldlrllmlotlr. 

lzmir Hanları 
ve Kamyonlar 

Hancılar Valiliğe Şi· 
kayette Bulundular 

Belediyenin bir kararlle iz 
mlr'deld hanlara oıobGı, kam· 
yon ve otomobil aokulmamaıı 
mlnaılp görllmOt ve bGtGn 
haocıl1ra t~bllgat yapalmıotar 

Şehrin ilk lılek, fakat dar olan 
K.emualtı n Bllcalar gtbi cad· 
delerlnde bulunan hanlardan 
mtılhakat11 'e yakın vlllyetlue 
hareket eden bu ~lbl otobQe 
ve kamyonlar bundan ıoura bu 

hınlara eokulmıyacak, böyltce 
dar olan ıokaklırda muhtemel 
kıularıo ôo6 alınmıt olacakhr. 

Dan, İsmlr'dekl bancalardan 
yedi kiti tall Faıh Gtlleç'I vi· 
!Ayette ziyaret ederek ba kı · 

renn kendllerlnl UNn ıob· 

eaAını bildlrmlfler n laSrazda 
bulumaılardır. VUAyelc•; be 
ledlyenla kaaua thlreelnde ve. 
rllmlt bir kararı metcat oldu· 
ğan• g&re bu karar kanuni 
yollardan kaldmlmadıkça hiç 
bir oey yıpalamıyacaıı kendi 
lerlne blldlrllmltllr. 

Ondolasyon 
Makineleri .• 
Berberler Yakında im· 
tihana TAhi Tutulacak 

Ôotlmtbdeld luıha içinde 
ondCllAayon mıklnelerl kullanın 
berberlere elektrik n makine· 
lerlaln gGı&erebllece&I a:ııalarla 
b11nlarıo kollanıı tarzlara hak· 
kında belediye makine n elek· 
&rlk mtıhendlıl Harıld tırafın· 
dın bir konferans nrllecektlr. 

Devamb olacak olan bu kon· 
feraaılardın ıonra berberler 
lmllhaadao geçirilecek munf· 
fak olanlara dakkAnlarıoda gG· 
rQlecek bir yere aıılmak bre 
fotoğraf b ehliyetnameler veri 
lecek.tlr. 

Şimdi her ondCllteyon ma· 
klneel Nhlbl belediyeye m ... lne · 

eloln naafı ve kull.andığı klm
ynl ilk.itlerin terkibini bildi· 

Bergdma'daki 
Bahçeler. 

••••• 
Mes'ele VilAyetçe 
Kotarılmak flzeredir. 

Bergama ka11ba11 içinde bu· 
lonın baıı eebze bahçelerlnlo 
sahipleri beaba içinden geçen 
çaydın bahçelerini ıulıyorlardı. 
Bu çıyı l•ğımlar muhtnlyıtı 

dôkClldGACl için ıehrlmlz sıhhat 
madarlo~a Bergama'hların Hğ. 

lalı bakımından bu vasiyeti 
tehlikeli görmGı ve Hergamı 

beledlyeıılnce ahnaa bir karart• 
babç lerln çay sularlle aulın · 

maunıu men'i mu.,afık görill· 
111DotG. Sebze bahçeleri aahlb 
lerf; yıllardanberl lıttfıde enik· 
lerl ıudan gene lıtlfıde ettiril· 
mealne mQıaade edJlmek Clzere 
bHı yGkeek makamlara mtıra· 
caat etmlılerdlr. Bonon ~in 

vlllyete de baevaran •ebzt1 bab 
çelerl sahiplerine Bergama be· 
ledlyeılnce bıtka ve lemis ıulu 
bir yerden bahçe 'e meyvahk 
yapılmak lzere arHI verllmeal 
ve aebze bıhoelerlnln bulut:1· 
doğu yerlerin de letlmlAk olun· 
maıı monMt göralmflttllr. 

Ankara'da 
Spor Toplantısı 
Yarşarhay Suad BugOn 
Ankara'ya Gidiyor 

Ankara idman cemlyeılerl 

ittifakı merkezi bıtkam Aziz 
den dlln parti ve m1Dtab baş . 

kanımız A •ol Doğana bir 

telgraf geJmlt ve aym 23 nca 
glaCl akt9m• Ankara'da epor 
itleri hakkında mClhlm bir 
toplınta yapalaca&ıudan, İ.amlr 
namına yarearbay ~e merkez 
beyedaden Suıdın balanma111 
lalenmlıtlr~ 

Suad, bugClD Ankara 'yı ha 
reket edtıcek ve İzmir namına 
mClsakerelerde bulunıcaktır. 

Bugnnko 
Lik Maçları •. 

Birinci tıkımlu (Alıııncık 
eabaıında) 

Saat 10 Barnava · Şark.spor 
hakem Ahmed Halknl, 12 de 

Altay Demlr•por hakem Sabri 
lsmlrııpor, 14 de K.areıyaka· 
Gôstepe hakem Retad halknl 

İkinci takımlar (Halk 11hı 

sanda) 
Saat 9 da Kartıyıka C6ztf'pe 

luılı:em lı:Oçllı: Moıtafa Allınor 

da 10.15 de Altıy • Demlrııpor 
hakem Hamdi K.. S. K. 11,25 
de Burnava · Şarkıpor hık.em 
kaçak Muııtafı Altınordu 
------

ren bir lıtldı ile ml111caat ede· 
celı:tlr. 

Belediyece oodGIAııyoo ma· 
klnelerl ıık ıık kontrol edile . 
cek ve ehl.yetnameıl bulonmı· 
yan berberler bunlara kullana· 
mıyacaklardır. 

Bugflnden itibaren 

Asri Sinemada 
iki Bayık FUlm Birden 

Siyah Gözler 
Oynıyınlır: Bırry Baor n 

Symone Slmon 
Franıızca eôılCl yftktek n mil· 

eulr bir· ıtk hlkAyeel. 

Meşhur Çikan orkestrası bıı 

filme iştirak euirilmişıir. 

DQnyanm ıekfzlocl h1rlk.11 

KING - KONG 
Torkçe 

S6zlll harikalar tilmi 
AYRICA - Dünya Havadis· 
leri ve rakldm .. 

DflşOndflkleri 

"Dar Bilgi ve KO 
Bu ıerlavhayı, Pf'yaml 

oın bir fıkraınodıp ıhJ 

Meılekdııımıı, hukuk fı 

profeıörlerladen Dr. 
Haolg'ln ~Yaceı.. Qlf'Cm 
dakl bir y11mndıo bab 
ve 6nlveraltenln aı;al mt 
işaretle felsefe kültQrClne 
lbıiyıcı anlatıyor. Aıkatla 

ve profesöre göre, her 
yüksek bir ekolden O 
olmakla "Felsefe kattı 

yaui "Tam kavrıyıth bir 
kan., batla olmık ar 
fark v1rdır. Nf'. çok mal 
hu asıl kGltOr, ayra ayn 

lerdlr. 
Ayni mevzu Clzerlnde 

durduğuma hatırlıyorum. 

cftmledtın makBadım, htr 
lt'kaddGm iddia etmek d,. 
Sadece, bıık• mGoent 
meelekdıolırın f lklrlerl 
durabilmek i.;ln dayandı&• 
bebl anlıımaktır. 

Bizde ötcdenberl, her 
bir meslek Te lbtbaı tala 
. Bllhaeea dlplomaı.tar ı 
kGltftr ıdamı olduğu saa 
lir. Halbuki kültftrft, tam 
ılle, yala z kendi tekal 
felsefesi lçiode yışıyan bil" 
ye inhisar ettirmek kadar 
ilmi bir dOtftnce olamaz. 

ProfeeörOu de aolaUtA• 
kOlttır bfttün Utmlerln m 
rek~u yarattıkları bir y 
tefekkftr kudrr:tlclr. Ve 
materyali de, gine her 1 
ve bUglnf n haricinde d 
ayrı bir fdeefe kClltOr 
Bu, hlr kellrue oyunu ol 
gibi yOklek lasın zeklsıe 

bulut ve kavrayıtlann 

edll1Dlt bir Hadeal de dell 
Eu ıçık mlıall ıudor: 

lkt doktor; Udıl de diplo 
fakOlteden ayni yıldı Ç 

lar. Meeleki tetebbCUerlnde 

fark elmıdığı gibi, ayni 7 
ıvul caddcd6 otoruyo 
Mr.alekl,.rlndtn earfınıur • 
ki yukarıda ııôylediğlmu 
tCUt6r, bıtka ıeydf r · li 
ediniz, görecekıılalz ki, 
doktordan birinin tefekk 
,ıyeel, dtgcrloe nlabetle 
yak.Bek veya iptidaidir .. R 
hayat, cemiyet, h&dlıe k 
daki tefekk6r tarz• tam 
baokadır 'e batan ba 
kut• meet:IA onun fe 
kunda bir açıkbk, bir 

berraklığı 'ardır.. Dl&eı1 
kendi kendini yarıtmıı H 

mıo bir k6lt6r ada11:ının 
ıınd• bHe ııadece melle 
adımıdır. Bu ton cftml 
maksadımı lsaha hıcet 1 
eaamm. Felsefe kCllt6rCl, 
ıyyen bir meılek ve lbt 
tekniği ve bllglel hariclnd 
lonan bir k•ymet ve bir 
oldugaoa göre, pek ıabltdl 
aadece anlveralte mesouları 
lohtHr edemez • 

N~tlce: 

Dlplomılarını ctbe koJ 

ıan soort yalnız kendi 
larında teıtbbOde bulunan 
lek ve lbtkaı adamlan, 

kah ar adıma aayalam11lar. Bl 
tor, bir avukat, bir terbiyeci, 

mutlak 'e muhakkak Wr fı 
kültftrCl yaprcaktar 'e bun 

pabllmek için de · f lkrlmce 
nll, ao9yolojlden b11Jhyaca 

Yok111, kGlUirCl kııa bir 
içinde kolayca elde ede 
bir metı meuzllesloe lnd 
oluyoros ki, bo, yeni TClrk 
,e parolasını k.GçQk dGttr 

Orhan Rahmi 

Feyzi Akkor 
Kırk gan izinle latan 

ptmlt olan şehrimiz e 
dlrektGrCl Feyıl Akkor ça 
ba gbCl lzaalr'o dGaecek 



~ 

Ateşin Hakimi 
Mısır Gazete· 
terinin Suali! 

- __________ _____....___ _____ _ 

Napolyon Booapart'ın Maceralan - &,laTojı ı inci Mllaifede -
talamak itfa laglll• babalerı 
)lı• çabtmalanadu da INıble 
derek; 

BiRiNCi KiSiN\ - HiND YOLU ••••• 
JeDI geleni gôreo bir 

191, kulal•Da kadar yeti 
it: lt•n ayakları UCDDI 

it: DADdı ve yaHtÇ9: 
Bemterl, Mllord dıl 

rf 

kulak umamıt 

• ba meçhul adam dol· •tr daireye gf rdl. 
daire f vkalade ılalCl ve 
bir yıuhaae idi. Lak& 

- batındı, çnk kıymetli 

.-1arc1ın elbleeler glymlt 
halinden lagWı olclugu 
kırk yıılarında bir 

nrdı. 

al adam: 

aht lnn olm•d•I• an 
Mr hClrmetle: 
sa.ı kabal için bunda 
.. dll nndan dolayı affını 

ederim. Fıkıt yolda 
' of ııan bir it beni 

nkmııtır; maamıflb bu 
kbnda .tı ılzfnle uzun 
ra konuııcıgıml ... 
l dsua mıhal yok, hem 

Lelakard! 
laıillı Franııscayı hiçbir 
ppmıdan n ılte farkı 

eden ıGyllyorda. Da da 
'da n an uman kıldığını 
1orda. 
lain Lefakard olduAonu 
..... adımın ılı t6yle 

meydan Termeden lllte 

oturuaaı, M. 

, oulhncı Lal tarsı•· 

koltal • otarda. 
kobulan, lnkıllb dola 
b9auı olu Framas uıl· 

...... 11111 metrak mallar ad· 
k •tılan Ulb eıyadan 
• tlphe yokta. 

kard da, .. pbum bfr 
tserlae koyduktan, gG· 

hl m çıbrdJkta• 
.... it bir • ndalye ise· 

otarda. 
f ine dolradaa dolrnyı 
Mı adam gibi, faslı 

me n llSılere m~ydıa 

- Evet, llllordl 8o haber 
doirodor. 

- Slı baaa blltyor mu 
ldlalsP. 

- Evet, Mllordl 
- Nede• blse de laaher 

vermedlais? .. 
- Napolyoa'a• Hdetlnl bfık· 

llyordam. Ba 11>retle v..Ueml 
tam yapmak, Nıpolyo•'aa elde 
ettllf aetlcelerl de elde etmek 
lıılyorclum. 

- Napolyoa ne Hklt dGae· 
cektlr? 

- Daamlftlr bile, Mllord! 
- Ne aımand•abed? .• 
- Blrk•o uıtıenberl Pırlı· 

lt dlr. Ben de ılse 111al6maı 

nrmek h ere hemen harekete 
geomlı bulaaayoram. 

S6yleylnts ... 
- Ba ak .. m, •at ona dol· 

ro, Napolyon Bonıpart Llk· 
eembar~ •nyıaa .... ı olm•t. 
bet dlrekıGrle uaa •lddet 
koaaımaı, daha dolmen mlCR· 
dele eımlfllr. Napolyon, direk· 
1Grlrre lnglllere'ye kaqı tecı· 
~G• projeılnla mat••• Te pyrl 
kablll tatbik bir proje oldap· 
na ıaylemltdr. 

"8Gyle bir 1efen ............. 
mClmkla olımıyae11ıaı, yapıla· 
cak hısırbklUJa lagllla'lıerla 
gGzClDdeD klÇIDIJICllJDI Ti 

banan i~n Wyle ltlr .. terin 
tam bir lsmlbll&ldea bqb bir 
netice Ter.,mlyecellnl, lrlaada 
leyınıaa hiçbir veçblle ledaa• 
edllemlyeceıtnl ıaylemlıttr. 

... Bllba111 Fraa•'aın bir do· 
naamaya ve bahriye ka•nd .. 
malik ohla .. •• 1*- rtr• •· 
da ileri dren dlrekt6r 8arrua 
Nıpolyoa: "Neltoa'a bqa ko· 
yacak bir amlnbaı• nr audur. 
diye ..... rmattar. Ve .... yet 
"Terk padltaluma blsmedae 
glrmeıı, l>Gyle bir •t.e b · 
muadan Olm• terella .aertml., 
demltdr. 

- fa halde... ......_..,e 
1efer yrpılmıyacak demek ol•· 
yor. 

- Yıhad ba f8kllde yepal· 
mıyaeaktır. 

- Ne demek lldyor .. ur 
- Bonapart, LIUelFllarg 

.,. .. tarı• ll•r'ı sıpt -• 
mlatenld lllr plaa teW el· 

mitdr. 
"Çlakl, Napolyoa Maar'ıa 

Bladlltan yola Ye İaglkere 
hatmet Ye aamedaln de Bin· 
dlıtaa'a dayaadıiJDI llaYe el· 
mittir. 

Baf lfte 1UUm•ı olan Mllord: 
- Dlrekt&rleıla ba projeye 

muhalefet elllklerlal kaTtetle 
•nıy<'roml 

Dedi. 

- Eler il. llllllOHnl bu 
teklif lerl kıbol e&ee7dl, ba tak 
dlrde İagllla'ler ıoalNı bnrlı 
rınua •• earelle rica edecek 
lertllP itte, t1..U1• kadar •ı 
ıta tuakları allala il. lılmlo 
Ual'•'• tlo&n elJUMI bir defa 
..... kea4ial gll&eılyor, tlemek· 
t.dtr. 

Roaıa, 11 (Radyo) - ltalya, 
llyul Jollula •• &abılrl olant 
Parla tekili I•• cevıb nrmlye· 
cekdr. 

laalya'm• oeYebJ tlfa~I ola· 
cakaır.: 

11.lya hlktnaed, 28 Uaa 
naenelde eeHb nrmü niye 
tlHe iti:. Fakat ...ıyeda yeni 
•fhalarıaa gire H eenb dalaa 
IODn •erlleeelntr. 

Str Samaal Beaı'ı• lrdfam 
ltalya'aın 18 klnanaenelde 
..... TermetlDI fay.... kıl 
mıftlr. 

Ye•ldea l..aya'ya teklllat 
yapahnm, 'llllllyet yeaı-. tet· 
kit edlleoek •e yeal bnrlar 
ftrlleMleoek*. 

Blflk,.... ........... 
Terdlll karar •llCIW... ltalya 
lalktmed Deri hareketin• de· 
n• edecektir. 

ltalya laü6taed, .......... 
leder ..... adalEI ..,._ lbdllf· 
len I~; •e llllllOllDI 
ala koatbd aalk• ... da IOJ· 
ledlll piti, ltalya 111-.11 an· 
ılyl ke•dlll alMall: •• ita ••· 
..... da ... lan .... keadlel .......... 
ltalyan gaeıelerinin 1Utfl'İyatı: 

Boma, 21 (IWJo) - Ia.ıyu 
..ı-..., Lc.ln'tla. .. ,... .. 
alyet bakkıwlr• .... Jeti de· 
TUi etmekte•• A ... a.a ,...... ....,,.,..... ..... .. 
teMlt ...... . 

1aa1, ........... il. Bal•· 

Adi•Ababa'ya 
Verifen Hai, Neden 
Bizden Esirkeoiyor? 

Boma, 21 (Bad10) - Kabl 
redea blldlrlldl&lae ıore; latl· 
babalaa yapıl ..... daa eoatı 
Vail fırka.. CeaeYre'de M11ar 
•eDaf llDI mldafu lçlD bir 
•eyed m8'bbua tetkll ede 
qektlr. 

11 .. r matbaab, tl•dlden; 
••laglltere'nla Babet'lere mG 
.... etdl' •ka.ı nede• Mı· 
mdaa etlrgedllllll tormaktadır. 

Bulgaristan'da 
Suikastçıların 

Muhakemesi .. 
Sofya il (A.A) - Malakeme 

S ilk tetrl• ıalkaıtoılarımn 
baadaa eoarı lad 1 celeede ıor 
pya 99kllmelerlne karar •er· 
mittir. 
DımJ•• V aloef kendi bm 

kıadakl ithamları kUfl tama 
Dille •UfMIS old•ta•• iddia 
etmlı " malakemeala kemdlıl 
al t .. ı.. OIUr ..... • kani 
...._..lana IOylemltdr. 

Sir Samuel 
Hoer leviçre'ye 
lıtir&lıata Gidiyor. 

Loacln, 21 (Radyo) - Slr 
Samael Hoar secellle bitlikte 
ı.ır.ı.at ltla lnl9reyeı. ple 
~- Qpp K.nJ aan1ua ... 
.bltal edllmlıtlr. 

Altın Nakliyatı 
Parll 21 ( Radyo) - Mo· 

aondaa ....... ... ... ,. san, 
408 namuab trell, 18 toD 

altıa laamalellle pomltdr. Da 
alt1alu lta11a'daa Pull hu· 
k•• gaaderllmektedlr. Tln'la • m.-. .., ...... . 

ıllaaa" -...ı.1rı lhlerlae _k_o_rpo_n_IJO_D_lar __ ,•,.•.-.---.-.-.-.-. 

çok blflk lllr ... _.,.. Ter· Temel tef81rlrlllerbae, .blnydu· 
mektedlr. beri deftlll .. ea lktı.ıdt •bla· 
FfHİJı JleclUlıtin T~"': ~ --e• a,. ....... el ........... 

Boma, 21 (llaa10) - 81 _,.tU .. lb .. •yplm•ısı 

ylk f8tlet meclbl •ea •ktl• •-· BltGa .._._, ltaiyaa 
lldell 1,80• .... -- Mı ... , ....... , .............. ... .......... ,.......... .. ................. . 

,..... ....... ....,... •• .w.a- g111enllktedlı. 
sakwe et.... Wthvr ı..nte· •ltal1aa •Hed laer cephe· 
reaha Parll ......... .._ retldl ._ lldkllHal ea blylk ... ı 
meı'eleel eserinde tlarmae. k alaı Oobde terlretmlyeaektlr. 
laae11111 darba tetklbt yapm11 

11fa .... , g09 •• gayri mel· 
•• ta teMlll •etıe karar Ter· has •ul1etler brfıl&Dda dratle 
mittir. ~·~~ ... al.-k ma•aflakl7etlyla 

••DWRDI dlfm•alann• da ta· 
11Barlcl tlyueda aleyladu- aıtbrmafbr. c 

fakat paenl, 
ıanlındaa tak.tye 

- E•etl. 

llill•-------•ıl Taleyran 

htıa• npe• fatlsm, ltltb faelat meclW lotlmm, 18 
kaTtedle •• •IUelalt olarak Kaaaa.....ıde IUI 22 de top· 
mDbftlBatte de••• edecektir. laamak 1sre .... ı-.ır. 
AlbD toplama •aameleel· ki Roma, il (A.A) - laalya, 
bir DeYI anyauma•lyeye mi· l'nnu .. laplk tekUflerllle dip· 
naat demektir· ltalJU mille· lomulJOI_... rema• ..... 

NADOLU edlldı. • 
- Soaa Var -

---K---8-------• dala yek•lcad oWataaa •• •ermlyecekdr. Yan ıetmt •1r 
...,_ __ ...._ _____ • 6y lldceleri llyueılml• de•• bae....-. mrette blltllrlldllln• gire hl· 

Şimdiye kıdar 8lkl aeale blkt\mete &amamlle ma..blr yit meolll lalktmeda Termiye 
lebeaa marttan .... r.I· ......... •11•hllr. bUll'laadal• ce•abı 18 Blılacl 
makta olıa koy bldoelerbala DOia Alrlka'da medeDIJet liaaada tetkik etmlt •• fakat 
hem dnlet kaldedne aymak, ltla harb eden ukerlerl.- Slr Bou'ın lldfadetlle lagt• 
•em de halkta pllrlerlala ... •• bngGmleU.Ulhmlso .... _, bblaellal• tekUflerdea ....... 
ladıjı menime ı ... dıf enir· planmısı ale- beyaa ......._ meel bedirli tetebblll ,.,... 
mek itibarile laralrudan besi· ., ..... , 91sıı--. 1U111- • ll8le pdrwlcılr. 
naı yapılm• Tlltye198 111111 Ye Datıe•ata kanılaruMla .,. Pmtl Te Loadn lalk6metled 
lulbu edllmlı Te kualarla •· n• ... bir katlnldl' " Date· ltatb teWler J•pbkluı tak· 
biye Ye meı•ese INılla klylere illa :arkuan•• IDllletln ma drde • te ... ller dlktade 
blldlrllmlfdı. e ..... ı~a mart· kadderab lçla her fedlk•rl• tetkik etllleeektlr. r.bt lıılya 
tan may11 1oaa• kadar 935 yapan, yepacak olaa bir ••· lled yldy..... ..... ••• de· 
ydma mllemmlm bir bldce oadl7ettlr. Tam etmektedir. 
m11rlanacat .. 986 bideni •Banu için Fatl•me, tı. R,,ma, Jt (R•clyo) - 81 

~. ·====~--I dHlet bldoell gibi laallnaün ... denau lola kola7bk fit 76k latlat •ecllll dl• •k .... 
• ....,....... ... ......... ~....... ... • ... lllı ........ ,.,... .. ". 

Kral, Hava Kuvvetler 
Hakkı oda izahat Aldı 

Park jl (Rıdyo)Yun•a knla Jorj bagtn han ku.weıled kamaa 
mıadlna g~oerıl Apoıtolopolosa kabul elmlttll'. Kamından, Y 
aanlıtaa'ın hna kanetlerlalq vaat1etl hıkkıncla kr1la in 
vermlıtlr. 

••• 
\tes'u), Lava) ve Hoarmı 

Parlı, 21 (A.A) - Gueteler; fna11• bblaeelnla .,taYI 
karalanda H eeaaıodl yapalaeak mbakerelerdea ae duru 

9ıkae11ını tılamtne agraııyorlar. Soloenah gı•telerl M. lAql'l•; 
Boar'dıa dıba mee'al oldaıuaa yuıyorlır. 'OHr pseted, lagllıe 
renin Akdenl• dnletlerlae yaptı~ı mlncaıtta tımamtle maval 
flk oldalnna ılyllyerek diyor ki: 

İngllls, Fraaııs hClk6metlerl; laalya'nın daha tlmclldea .telli' 
darama glsetarek petrol hakkındaki secrl tedbirleri tatbik etme 
4e• eYYel laeqeyl tamamlamık ars•aadadarlar. fn1119 reemll 
98•enled; ltalya'm• •• ı .. .ıma danamudaa IOll aereae pyd 
memnandarlar. 

Italyan 'ların 
77 Nıımaralı 
Resmiğ Tebliği 

Boma, il (Radyo) - llare 
..ı Woıllo, 77 aa....ı. nemi 
tebllllHe diyor ki: 

Gerek So-11 'le gerekle 
Erltre eeplaetlade laagb kayde 
taY•• laiçlllr bAdlle oı-..... r. 

Yaı.., .. yyanlmmls. oeaab 
c~pheelade O.topuk" 0..Tol 
lllfl•kllerla41e toplumaklll .... 
dlfman kaTYetlerlDI bo•bardı· 

mı• eımlttlr. 

Macar 

M. Lebrun Ma· 
zarik ile Benes'e 
telgraflar çekmiş 

, ..... 21 (Ra•y•) - , .... 
... eamar •ıbaı il. Lebna, 
Çe~Ollo•kya'... eakl ... 
hlltk••• il. llrnıllk'e ,_. •· 
mar ... kanı il. Beaet'e tel· 
gnf lu çekmltdr. 

M. ...... ....... .. •• 

hlltbabaı il. ı. .. •··· te•ıtt 
telgrafana ce•b Termit w (N 
koelo•ÜJUIDt .._.., • .,., 
oldap gibi baadaa eoua • 
Frm• U. dOI& kalaul• w 
buq yolaada ........... Wl· 

Gazetelerine GGre dlrmlıtiı • 

Bir Avrupa Harbi Danimarka'da 
T bt•k . V , Soğuk Var. e ı esı ar. Pu11 11 (BadJo> _ .,.... 

Badapette, il (BadJo) - marb'da mltblt .......... 
Parll teWlala reddi berine lalluftar. Şimalde• plea .... 
laaa1 olan J•al ...t7et, ilaca· detU Ye eotak bir ~. ba· 
rletu alakadar .. ,... ......,,. nW ......... J.-k Mr ..... 
llnde Nylk ....... , DJUI· artumlfttr. 

t1tıautt1r. Mossolini· 
Pet1I 811lap: 
Frwaa .. lagllls almamda· nin Damadı. 

naı ıalbaa temlai için ye•i· 
tha laall1ete ge9meıleı •• talb 
pıatlnl balmqla"91 balİI bir 
mlllamere laarblHea bir A•· 
rapa barW•I• t1k1DaBaa mey· 
... ....tler •• ba ...... 
blylk meı'.Uyet alta... kala· 
aaldanhr. 

Zecri tedbirlerin ıetdldl itine 
gelince, laglJtere'ala ba llye· 
eedade yalm• blmuandaa kor 
kalmıktadlr . ., demektedir. 

Yahudiler 

Rom•, 21 (Baclyo) - Dop 
Afrlbmadu dODea 11-Ual· 

ala damadl matbuat •~ prop .... • 
.. Dmlfl ... , Galeyato Çlyam. 
blylk fatlet mecUll _...._ 
ataamııtır. 

Kırılan Rekor 
Paılt 21 (A.A) - Tayya· 

reci Lealn •• Rolter 10,000 
kilometreyi iki glD, doku .. t 
Te SO dakika• bte4erek S.• 
aamuln'e gelmltler •• •• • • 
retle P•rl•S.umarla ıekormaa 

Sofya'da Aleyhimize 21 -• farkla • .......,. 

Propaganda yapıyorlar Yaııani tan 
ı....1aaı, ıı (O.ı)- Sofy•· Temel Yaeaıı. 

da Yıbadlledn ale71almlH bHI Adll8, jl ( W,. ) - .... 
propmgaadıllll' yaptıklan Gire· .._ M. Demlnhı; 1e .. ı ya· 

allmltdr. 8a haber çok le• •• J9111laoak a.dllaı .... pud 
ıedrler bınkmııtır. UMrlerDe •lrltmel• .... . 

Yeni Polis 
Teşkilitımız. 

...... aablrdlJeTl ... ..,le ... 
n .. f8klldeb~.aetmekle 1.
leda kola71atbnlllelim• ..... 
mittir. 

Aabn, 21 (O..•> - Yeaı Rosya'da a ok 
polll tetkllltı projetl•.. polll 
1• 11• •ola'tle •k-• .. •Konferansı 
aall poUı teıkllatı• da yer i 
•eritecektir. llolkow 11 (lla4Je) - M•• 

P. Borje Hasla 
Parlı, 21 (Radyo) - Aka 

tleml asuınd•• Ye çok taaıaanı 
edlb H mulaarrlrlerden M. Pol 
Barje'DID 11hbl ah•ll aterlaı· ...... ,. 

Miti• u7a11 .. lallk .... r. 

koft'da ,.kulda ..... U.• 
,._ IM)llaeaktiı. 

logiliz F~c•-
IM- 11 (ArA) - llrbo 

•indir ........ .- ..... 
f DOia Celtellltlllk'• b& 
.. ....... 



f .... 111 • c. H. Partisi Yalılar Na- Bergama'da Yeni Elek ti- Cebhe Yanında v~ g~risinde 

- biyesi Kongresi. rik Tesisatı Yapılacak. Italyan Somahsınde F 
..--·- huş Almış, Yürümüştü Kongre, Samimi ve Hararetli Oldu. Parti 

Başkanımız Dileklere Alaka Gösterdi. 
Tutum Haftası Çok iyi Geçti • Rahmi 

Köke'nin iıergamaya Yardımı. = Esmer, Siyah, Beyaz, Sarı Renkte Bir Yığ 
C 8 .P. Yahlar nahiye ocağı 

kongTeef, dün gec~ Parti başka 

nımız Yozgad ıaylavı Avni Do 

ğan'm başkaolı~ıoda topJanmıt· 

tıt. Kooguye valimiz Fazlı 

GilJeç ve şarbay Behçet Uz da 

gelmişlerdi. Kongre açılır açıl 

mez, bf r senelik faalf yet raporu 

okunmuş ve müteakiben dllek· 

lerfı. müzakeresine başlanmıştır. 

Bu esnada hararetlJ müzakere 

lf'r olmuştur. Kongre başkaoı, 

bundan sonra halkrn dileklerine 

ıon derece ehemmiyet verile· 

ceğlof ve kendisi ofa de bu hususta 

yakından 11lakadar olacağını 

vadetti. Şarbay Behçet Uz, 

şarbay ıııfatlle kendisine düşen 

yardımı yapacağını söylemiştir. 

-- Son derece eamimi ve hara 

retli geçen müZ11kerelt-rden son 
re idare heyeti seçimine baş 

landı ve reyi lşarlle avukat 
Nuri Fettah, avukat Ahmed 

ŞükrO, İş baokas1 direktörü 

Osmao, Muharrem ve Fahri 
yenl idare heyetine, "azetemb 

direktörü İbrahim, avukat Kıh 
raman, Şeklp, Abdullah, Ômer 
ve Galib, idare heyeti yedek 

üyellkl.,rfne, eczacı Ferid, göz 

doktoru Mftatt Hamdi Akyürek, 
Murad Çınar ve Naci mılmes 

sllllklere, Muzaffer, Na.ılme, 
N url Çolakoğlo, Mehmed ve 

Büi!eytn de yedek mOmesslllllr· 

lere seçilmişlerdir. 

Tebrik eder ve muvaffakl· 

yeti er dUerf z. 

Proje ölmüş ce- Balkan An
nazesi Cenevre- tanlı ve Küçük 
den kaldırılmıştır ihtilafın Kararı .• 
tının kat'i ve düri1et bJr şe· 

kilde tatbiki ile bogünktı vaıi· 

yet karşısında hareket bera· 

berllğl hakkındaki kerarlarını 

teyld eylemlotlr. 

Londra 20 ( A. A) - Haber 

llındığ1na göre loglliz hftlulmetl 

Mllletler cemiyeti üyelerinden 

bir kısmı ile temasa gelmhtlr. 

IoglJlz hilkumetf bu dıu•letlerin 
taarruza ağrıyan bir memlekete 

yalnız ekonomik eakef yonlarla 
değll, fakat askeri kuvvetlerle 

de ne dereceye kadar yardım 
Umeğe Amade olduklarını öğ· 
l'enmek istemektedir. 

Royter AjaosıD1n yazdığına 

g<>re, loglltz hükumeti ilk öoc1' 

Ispanya, Yunanistan, Yogos 
lavy11 gibi Akdeniz hilkumetle · 

tinden bo yolda bir sorgu sor· 

llJuştor. 

zf n derecesini bJUyor ve kabul 

ediyoruz; bu hususta karşılaşa 
cağımız h4diselere de katlana 

cağız. 

Mlltecavlz olan devlet, Ulus· 
lar sosyetesinin kudret ve nft· 

tuzuna tanımalı, ve tecavdzi 
hareketini durdurmalıdır. · Ve 

mütecaviz, karşısında kuvvet 
görmezse, cihanın sulh ve sela· 

metl boş bir davadan ibaret 
kaJacakhr.M Demhıdr. 

Loodra 21 (A. A) - Nevit 
Çemberlayn; bir s<>ylevfnde de 

mlştlr ki: 

- Barış teklif lerl ölmdş; 
hatt4 Cenevre'de cenazeleri 

bile kaldırılmıetır. ŞimdJ artık 
zecri tedbirler ıılyasae1Da döo· 

meliyiz. Çünkü her türlü nz · 
laşme Omldl yok olmuştur. 

Hepimiz muhtemel bir taarruza 

hazır bolonmalıyız. İngiltere, 
müdaşaa kuvvetlerini ihyaya 

hazırlan maktadır. 

Paris'te 

Kadın ve~ Bunların Tf'şkilatı Vardır. .... 
.. ----1 

Bergama'clan bir gCJrünüş .. 

Bergama (Ozel) - Ulusal sah cok eski mfştlr ve esas ola· Bu kadınlardan iki tip .. 
arınma ve yeril mallar haf tası Irak Bergama'nın bogfinkıl lh· Habeşlstan'da 200 btn kişi · sokaklarda dolaşan kızlar 
Bergama'da canlı geçmiştir. Ha tlyacını karşılamaktan uzaktır. den fazla bir İtalyan orduııu, kadınlar, hem de•efyab, esmeı 
vamn ilk gıln yağmurlu olma· 110 volt ftzerlne olan hu le· Adlıı ·Ababa hayali peşinde har beyaz, sarı renklere m ensu 

sına karşı gene büyük gösteri siaalın bılshıltün ortadan kal betmekte, fakat bo ordunun kadınlar varJır. Bunlarda 
H ık f 1 l dmlması dftaftnülmektedtr. Ye· 1 d k ı A d yapılmıştır. a f"V n n sa onun· Y pe~ sıra a; mer ez smara a ba~ka, st-yyar fuhuş te~kllı'it 

da çok gtızel bir sergi kurul · nt tMlsat için sudan istifade olmak üzere her renk ve cins· da mevcuttur. 
edllaıek Ozere teaehbOsata glrl· ten bı'nlerce z L k d ı~ 

moştor. y eva. 8 ını vaz ıe Ba kısım fahişeler, 
Sergide, İş bankHı, Ziraat şllmlştlr. Bu yenisi yapıhncaya görmektedir!. 

kadar eskisinin blrza düzeltllmeef C bh J İt 1 1 t bankası, TOtOocQler kooperatif 1 e ey a yen ar tara ın · 
uygun görülmilş ve çok eski olan dan gezip dönm\lş olan Fran· 

çok güzel birer köşe yapmış d 
tellerinin f'ğlştlrllnıesioe karar eız muharrirlerinden Plyer Bo· 

lardır. BOtftn yerli mallı1rdan verilmiştir. nard son neşrettiği bir maka· 

birer örnek de konmuştur. Turanlı Kamunu Yolu: lede demektedir ki: 

Hele göze çarpan en cani• Bozuk olan yerlerine döşeme İtalyım Afrlkaeıoda hnb ha · 
vitrinlerden htriel de Balknl yapılmakta olan Turanlı Ber· sebile en ziyade revaç bulan 

kütOphanestnln hazulıidığı ki - gama yolunun bataklık ) erleri iki iş vardar. Fahişelik ve 

taplar olmuştur. Borada eski oldokca düzeltilmiştir. Baz• muhteldrllk! İtalyan ordusu. 

ve yeni kltıpçıh~ı ve kltıp yerlerdeki bozuklukların da da nun arkasında binlerce fahişe 
ların basıhşındakl gOzelllğl gör. zehJlmesl lçlo Bergama orayı faaliyet içindedir. O kadar ki 
mek büytık bir ilgi uyandır· tarafından lüzumu kadar taş bo fahişeler yüzünden çıkan 
maktadır. taşınmıştır. Döşemeyi de bayın· mes'ele ve h4dlseler, ekseri 

Halkevl kilUiphanesine Ber· dırlık yapacaktır. Bunun ya· yetle askeri: hareketler fizerloe 

gama saylavı Rahmi Köken kında yapılması kış gQoündekl bUe tesir yapmaktadır. 
binden artık kltab armağan sıkıntıları orradao kaldırmış Bonon için faşist idaresi 

olacaktır. 
etmiş ve kitaplar da geJmlştlr. merkezi Asmara'da olan doğu 
1'.apsız olan kitapların clltlen· J 1 Afrika fuhşono bir sisteme 
meal için de ayrıca lkfyOz Ura la yan raht mecburiyetinde kalmış, 
göndermiştir. Bıı yozdeo Hal. Parlamento· yani ıeşkllleadfrmlşılr. Bo teş 
kevl kGtOphanesl çok değerli kilit mucibince Asmara'dakf 

esıorıer kazanmış bulunmakta sonda yortu Tatil~ fuhuş evlerine sabahın doku 
dır. Rahmi Köken'ln bu yOk zandan akşamın dördüne kadar 
sek yardımları Bergama'da de Roma 21 (Radyo) - İtalya yalıuz askerler gidebilirler. 
rln eevgller uyandırmıştır. parJamcntoso, yortular müoa· Dörtten altıya kadar ihtiyat 

Tutum haf tasını hütiiu okul· sebetlyle mftzakeratıuı tatil et· ve küçük zabitler, altıdan gece 
ml~lir. Parlamento başkanı 

lar Y."atmı"tır 14 Eyhll Gezi yarısına kadar da zııhltler gide · 
'ti 'ti • ' Koot Kostanço Çfyano, hu mü· 

blllerJe cephe yanlarına kudaı 

gldeblllrlt'r; ha kndrnların ço~c: 

İtalya'dı:ıo, L ehlstan'dan, Ro 

manya veya sair m emleketler 

den toplanmış ve bunların sıh· 

hi vaziyetleri sıkı bir kooırol 

ahına alınmıştır. 

Fakat, İtalyan ukerl 
dan ziyade Erltre ve 

kadınlara claha fazla 

göstermektedirler. Bu sıcak , 

ıkllmlo esmer unklt kadınlorı 

f!edense daha eıcıık kanlı adde · 

dllmeltadlr. Maamaf ih beyaz 

kadıolarm da rağbat gördük lerl 

yerler yok değildir. Erltrell 

askerler de şlmal ıkllml~rlnln 

beyaz veya şarkın earı kadınla 

rıoa dıl~küolük gfütermekte 

dlrler. 

• • • 
Bütün tedbirlere 

zührevi hastalık bu 
çoktur. 

rağmen 

ıkllmde 

Sıkı tedbirlere rağmen bazl 

konlı hUlseler de olmaktadır. 

Resmi mehafllde bu hususta 

eıkı bir ketumiyet muhafaza 

olunmaktadır. Hatırlardadır ki, 

t\vam kamarasının dOnkü top· 

lımtıııında bo mes'ele hakkında 
Yeniden mftzakereler yapılması 

llllk:Anı çok mühim bir rol 

~namıştır. 

paşa, Zübeyde hanım okulları nasebetle kısa bir dlyevde ho· bilirler. 

O •• nemli Bir Halkevl salonunda, ikinci okul lunmuş ve kralın emriyle Bu Asker, fohnş yerlerine haki 
ile orta okullar kendi salonla· ve yazlık elbiselerle. ihtiyat 

rolonya'da 
Affedilecek sene sarayda reeml kabul ya· · Hayd Ut l U k Ü }d U • rıoda çok faydalı, çok ilgili pılmıyaeağıuı söylemfttlr. ce küçük zabitler yftnlü elbl . 

ırouınlerimizin IslAhı birer mfteamere vermişlerdir· 8 k b 1 selerle, zahltlerde kaim palto 
aş an, onun a beraber, 

letanbnl 21 (ôzel) - Trab· Parls 21 (Radyo) - Bugftn Çok gftzel yaşatılan tulum İtalya'oın istikbalini elinde to - ile ve pıhoların yakaları kalkık 
Mont·Mart mevkHnde büyftk h f k 1 1 izler bırakmıatır ı L t k 

Mahkumlar 
Var, ova, 21 (Radyo) - Yeni 

af kararnamesi 'e 27 bin mah 
ton ve Artvin vUayetlerlmlzde a tası ço Y v • tan krala parlamentomun hü· o ara~ g tme mecbarlyetlnde-

r. 
bir otel tabancalı 6 haydat y; ğmur· Ok hl b 1 l dlrler. etlıen ttltOnlerln ıslah edilmesi tarafından ablukıt edilmiş ve a · Y r mer ot yet :J bağlı ol· 

Cin hükumetçe tetkiklere baş · Bo yıl bereketli yağmurlar doğunu ilave etmiş ve hu sOz Bu, elbise faekı ıkllmtu icap· kum serbeet bırakılacaktır. 
oteli, bütün telefon telleri d y ı c'll ül 1 

ııomıat1r. d ki 1 yağmakta ır. apı an ç ere er şiddetle olkışlanmıatar. larındandır. ÇOnkü derecel ha· " kesildikten sonra otel e m sa· y t 
' 

göre geçen yıl gfizde yağın Başkan, ltalyan milletinin, raret öğleye kadar 30, ikindi 
Türkiye-Iıalya 

No"het"-ı· Ec eler ı ırıerın odaları eoymuı:ııur. d b 1 ge· ~ zan y11ğmurun bu gQzde yağan an aş adığl mücadele için kanının k l 
_ Haydutlardan biri bokeördılr. ld d va l 15, gece de 5 gösterir! lt:n bir telgrafa gôre Turk,ye· 

Türk of Is İzmir şubesine 

Bu akşam Kemeraltında Bi Bo adam, otel mftşterllerlnden 6.çkez daha ziyade 0 oğo an· son arnlasıD1 dökmeğe hazır Yıml gılndOz Sahraytkeblr, gece İtalya ticaret ve klerfng an· 

ti, Karataşta Santo, Keçeci · bir kadının boğazına sar1larak laıılmıştır. oldoğunn ve nihai zaferden Norveç havası! Ja~ması bir ay mt'lddetle temdit 

tde Yeni İzmir V9 Irgatpa• gerdanlıgı keparırken zabıtaca Elektirilc: emin bolundoğono söyllyerek :. edilmiştir. Tasdiki vektıler 
lıırında Asri eczaneleri açıktır. yakalanmıştar. Bergama'dakf elektlrlk teel· sözlerfol bitirmiştir. Bununla beraber, Asmara'da heyetlodedtr. 

~;;.;;~;;;~~~~~~~~~~~~~~~--------•ı-.-. .. ~ ... ._ ...... ll!ml~--~~~------llıaı~mammmmım .. 
sonra beni görmek için geldiği anlıyacaimn! - 26 - )'ük bir ıshrap içinde kalan dan çıkarı larak etlertnio yln· lr Türk Genci ı 

tiND FAKIR'LERi 
ARASINDA 

l 7 lı'aik Şemseddin Benlioğlu 

Diye sordu. 

Biç tereddüd etmedt'n cevab 

tnıtdlm: 

- Çünk6 ailemin tek çoco· 

Yuwl Ailemden mQeaı:ıde al · 

adan fakirliğe girdim. Eğer 

imi @öyle::rsem, aUem beni 

trar arasına alacaktır! 
Dedim. 

25 Polfıı amiri artık doğruya 
'1edlğlme inandı; bana bir 

Fta mQeaade verlb çıktı, glttU 

-25-
Garib bir teklif! 

lnglllz zabıta Amiri bir hafta 

vakıt, bana çok garlb bir tek· - Fakı:ıt ben muvafakat ede Kuzu gibi boğazlanan çocuklar.. insan lntltllarl, boğulmuş fer· dfğlnl görmüştüm. Burada da 

lifte bulundu: Yani... Bana, mem. 80.tOn mevcudiyetim ma· Bu suretle birçok haftalar yatları idil Dıha fazla dikkat böyle bir manzara ile karşıla· 
İngiliz zabıtasının casusluğunu bedlme vakfedilmiştir; ikinci geçti; hen arkama bile bakma· edince, bu se@lerfn, çocuk, hem şaeağımı sanmıyordum. 
teklif etti! bir sahih ve Amir tanıyamam! dan ileri doğra gidiyordum. de birkaç çocuk sesi olduğunu Haklkatı öğrenmek için ses · 

Hayretle: - Sana düeüomek için fır· Nihayet Fetfa şetırlne vasıl anladım. lerfn geldiği ve gölgelerin gö· 
_ Ben, ben mi İngUlz zıhı· eat veriyorum, dQşdn ve kurar oldum. Vakıt geçti, bunun fçla Seslerin değlşlkllklerine ha· ründüğü yere doğru yakleeıım. 

tHının cadosu olacağım! ver! şehre girmedim, şehir yakınında kılmıa, bu çocuklar ilç, belki Temellerin yanında birçok Hintli 
Dedim. Beni tim Qç ay daha nıev· izbe bir yere oturdum; torbam de dört çocuk olmak gerekti! vardı. Bunlardan bir kısmı 
_ Ne hayret ediyorsun?. kof tottn; bu mftddet içinde dakl biraz ekmeği ve yiyeceği Et.af karanlıktı; sesler de amele, bir kısmı re3mi fakat 

Bu suretle çalışanların sen oe her 3 4 gOnde beni yanına ge· yldfm; topraklar üzerine ozana oldukça uzaktan geliyordu. Göz. yerli muhafızlar idi. Yalnız 
birincisi ne de eonuncoeu de· tlrttl ve fikrimi sordu. rak tefekkilre daldım. Ort._lık lerlmle etrafı araştırdım; karan dört Hlot'Jlnio kucağında bir 
ğllsfnl Bana inan, B!nt'Jilerdeo, Hep red cevabı aldı! adam akıllı karardığı sırada uy· lığa ahşkın olan gözlerim, niha- torba var, ve bu gat lb fnlltl· 

fakir ve Yogl'lerdeo yüzlerce Beni, fiç aydan fazla mev· koya daldım. yet uzakta bazı gl')Jgelerlo ko ler de hu torbalardan çıkmaktu 
caeusumuz vardır! Hfndistan'da kof tutmak sa14hlyeıloe malik Ne k::aaar uyudum, bllmfyo· şoştuklarıoı farkettim. Ayni za· idi. Ve hiç şüphesiz bu eesler, 
bizim adamımız olmıyan yoktur, olmadığı için de serbest bırak· rom. Btrdenhlre garlb bir takım manda, yapılacak bir binanın çocuk sesleri ld! 

dereem hayret etme! mağa mecbur kaldı. sesler Ozerlne uyandım. Bo ses. kazılmış temellerini de görd6m. Kendi kendime düşündüm: 
YüzOmden inanmadığımı an· Bu suretle ben yeniden fa ler, çakal olumaeına, kedi mi· Karanlıklar içinde kanlı bir Bu çocuklar kimlerin çocukları 

ladı: kirliğe başladım; ve Oç aylık yavlamasına pelL benzemiyordu. facianın oynanmakta olduğuna idi? Bu çocukları ne vapacak. 

- Sana garlb görQnüyor, mevkuf lyet, benim lçlo yeni Hemeri kalktım; daha dik· şüphem kalmadı; yalnız facianın lardı?. Bo hazırlıklar, hu amele 

değil mi? Fakat haldkat ancak bir riyazet fırsatı oldu; irademe katle dinledim; bu sesler, ne şekil ve sebebini aohyamıyor· ne fçlo idi?. Bu Brııhnıan'Jarın 
bodur! Eğer bu hayatta çok daha fazlı hakim olmak k:ud· cakal ulumaııı, ne de kedi ml· dom. Malftm ya, bir müddet borada işleri ne idi?. 

yaşareau, sen de görecek ve retlnl kazandırdı. yavlaması değildi! Fakat... Bft· evvel, taze bir ölünün mezar· - Sonu Var -
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Norveçya'nın Halis Mo~ 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gib l~ilebilir. //d D 
f'a Süzülmüştür. 

Birici Satıe Yeri 
BAŞDURAK 

amdi Nüzhet 

I 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
l\1ET ALLUl\1 Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu fonıbular emsallerine nisbetcn yü:.de 

20 clalıa az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sorıun 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı
yacal•sımz. 

ehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mfimeıelll 

Pt>ştemalcılar 71·79 Telefon 3332 

Mutlaka (OKA~ENTOL) öksürük 
şekerlerini tecrübe ediniz .. 

• 

ve Pürjen Şohab'ın en üstün 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müs· 
bil iatiycııler (Şohnb Sıhhat 
Sürgün H:ıplorı)nı maruf ec· 
zonelerden arosmlor. 

-mı 111111111111111111ııı1111111111111111111111111111ıı111111111~ 

Al{sehir Banlias = 
' ~~~~~--~~-~----~~--~ a a 

o~moır ŞlYlb~sö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: !2363 

Hertürlii (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yap hr. 

tŞa 
Vadesizlere % 4 

tları: A!tı ay vadt:liy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

--------
Zahire, üzilaı, incir, pRmuk, yapak, ofyon nealre komlsyoneulağo yapılır. M llıır geldi· 

~inde sahiplerine en mftsııld şerehle avans verfllr. 

•• •e •• •• ur nuzu 

---------
-

Yeni kaeaflar çaroıeı N o. 34 
...... ms .. 1ımıım .. 11211m1 ... 

onson 
en Alınız 
•• 

Olivier ve Şüre-
kası Limited Va

pur Acentası 
Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Londra Hattı 

N L 
Vi 

Dza 
tnet 
por 

•er 
lın 

led 
L---~~~~-----~---~~_....---~~----~---~lu 

Manisa Vilayeti 
den: 

. " 
aımı Ene·· meni ıı unı 

lan 

r tk 
1 - Mnnisn A1ı:hlsar yolunun 34+440 42+860 ıncı kllouıe~6et 

releri arasındaki esaelı tamiratı mevcut eartocmeye gı>;Nf ü 
25040 lira 4 5 kuruş muhammen bedel üzerinden kapııN 
zorf ueullle e slltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Bo f ~e girecek olan müteahhidin ynpacsğı yolan hend~ 
banket, kaldırım, elllodir vesair kısımlarını fennen ıhr 
zım olan şeklide taldbateız tamamlamak Czere k~tfi Z 
bir bedel teklif etmesi şarttır. Bu suretle ıheleden so~ .J 

ra hiçbir ımretle ftat zıtmmı ve llAvel keşf 1 teaıt 

3 

5 

6 

7 

s 

hakkanı haiz olmıyacaktır. kar 
Sartoame veealr evrak 125 kuruş bedel makııblllo~dırı 
nafuıa baş mObtndisllğlnden alınacaktır. Yapı 

Eksiltme Uducl kloun ftçfincti cama gQn(l saat ooıı'tnıo 
buçuksa Manisa hftkô.mel lıonağında vlldyr.t daimi el 1 

meni odasında yapılacaktır. lçfn 
- Mavakkat teminat miktarı 1878 lira dört kuruştur. •eri 
- Ekelltmfye gireceklerin kanon dairesinde hozırlıyacakf~ton 

kapalı zarfın içine bo yıhn ticaret odası vesikasını Yıpı 
koymaları şartttr. 2 
Teklif mektuplarının ihale gQnd e nt on buçoğa kacMl"rf 
Maolea dolmt encümen odasında reisliğe verilmesi şartl~Gze 

- Eksiltme işleri 2490 ea_vıla kanunıı göre yapılacakljrtı 
Kanunıı uymıyen teklif ve mO.rncaatlımn bul edllP11bat 
yeceğl ilan olnnur. 17 22 27 2 4004 ları 

• --dah 

Hediyeleriniz için ... rtıln 

Evinizin Kontörü lçio ... 
BüyOk ve zengin bir çeşit 
Elektirik Levazimatı: 
Ekmek kızartma makinesi, muhtelif boydu otomatik iitületı tefa 
elektlrlk eoboları, elektlrlk eOpürgelerl, ınutbak lçlo bftyO~ a:all 
elektlrlk ocağı, mlkorıadan mamul k hve ve çay tepsileri, bu•~e 
df'poları, her boy ve çeşit elekıirlk fenerleri btlhasea çok za llın 

rlf ceb fenerleri, eaç kurotms m klnelerl vesaire veeılre ..... ,etl 

iki ci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında »GRODNO" vapuru 20 ilk 
kAnonda Londra, Hol ve An · 

Bu malumat me~hor ~ıp 

WESTINGHOUSE (Vestinghauz)1
;: 

Türlk Antrasotü 
S~mü Kolk 

OngüDü~ Kok 
DlfilgüOö~ Antrasötü 

c Telefon 3306 

vereten ~ellp tahliyede butona· 
cak ve ayni zamanda Londra 

n Bul için yiik alacaktır. 
Llverpool Battı 

"FLAMİNİAN" vapuru 20 
ilk kıinooda Liverpol ve Svan. 
ıeadan gelip tahliyede boluna 
caktır. 

"FLAMNAN,, vapuru 27 ilk 
klnond• geJip Liverpol ve 
Glasgoy için rok alacaktır. 

DEUTSCBE LEV ANTE- LINIE 

MILOS upuro 16 ilk ka· 
nonda Hamburg ve Bremen· 
den gelf p tabii yede buluna. 

R 
.. UxCHANGE,, vapura 22 B 

el kdnunda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yük ıla· 

cakhr. 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"İSERLOBN,, vuporu balen 

limanımızda olup Anvere, Rot · 

terde.n, Hnmburg ve Bremen 
fçln yfik almaktadır. 

"10 ,.IA 11 vapuru l 7 8 el. 
kanunda bekleniyor. Hemburg 
ve Anversten ynk çıknrııcaktır. 

"llERAKLEA,, vapuru 23 B. 
el kdhunda bekleniyor, 27 h. el 

kiiouna kadar Anvera, Roller 

dıım, il mburg ve Hremeo için 
yfik olacaklır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES 
11ExARCH" vapuru 15 b. el 

ıinuuda bekleniyor Boeton, 
Norfolk ve Nevyorh fçln yok 
alaca ur. 

11 ExAMELlA11 vrpuro 17 8. 
el ı'iounda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork lcln yok 
l!lC ktır. 

"ExlLONA,, yaporu 26 bel 
kanonda bekleniyor, Ne•york 

Jçlo yok alacııktar. 

ARMEMENT H. SCHULDf 

HAMBUG 
11NOUBURG11 vapura 30 B. 

el kıinunds bekleniyor. Anvere, 

Rotterdam ve Hambur~ için 

yok alacaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHAV· 
SLINJE (D S. AS. SPANS· 

KELINJEN) OSLO 

"80SPBORUS,, vapuru 16 
Bel ktlounda bekleniyor, Dlcppe 

ve Norveç limanlarına yük 

olacoktır. 

JOBNSTON V AUREN 
LINES LlVERPOL 

"JESSMORE11 vapuru 14 B. 
el kaoundo bekleniyor, Lher· 

pul ve Anverete~ yak çıkarıp 

Bnrgae ve K6etence için yok 
nlacaktır. 

"HERMES,, vapuru 8 2 inci 
k4nunda beklenmekte olup ya· 
kOnft ııhllye ettikten sonra 

Burgae, Varna ve Kl)etence 11 · 
manları için yok alacaktşr. 

110RESTES,. 16·1 inci kA 
nanda gelip 20 1 inci kanonda 

An vere, Rotterdam, Ameterdam 
ve Hamburg llmanluı için 
yok alacaktır. 

SV ENSKA ORlENT LINlEN 
11GOTLAND11 motörQ Uma· 

n ımızda olop Rotterdam, Ham. 

üurb, Dınlmar ka •e Baltık 
limanları lçlo yük: alacaktır. 

"ERLAND11 motörü 14 1 
inci kiloonda beklenmekte 

otop Uotterdım, Bamburg, 

-----.... -~ ~";ı;"I-·· Muallim Doktor 

Ac Hulusi Alataş 
lç bastelıklıra wOtehassıeı 

Şamlı sokak No. 20 
Tele/orı 27 llO 

D11olmarka ve Ballık limanları 
için yok alacaktır. 

~ERVlCE MAR1T1M ROUMAİN 
11PELEŞ,, vaporo 18· l inci 

kAnonda geUp 19· 1 inci ktl· 
nanda Malla, Ceoeva, Mar~flya 

ve Bareelonaya hareket etle. 
cektlr. Yolcu ve yük ahr. 

NIPPON YUSSEN KAISHA 

"TOYOHASBI» vapuru 14· 
1 locl kAnonda beklenmekte 

olup yüköoft tahliyeden son· 

r1 on dokuz birinci kAnunda 

Yokohama, Oeaka ve Şanhay 
Mojl limanları için yok ala· 
cıtktır. 

ıl4odald gelfş gidiş tarihleri· 

le :rıavlunlardakl değişiklikler· 

den acente mes'uliyet kabul 

etmez. 
Fazla tafallit için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabtlye 

binası arkasında FratelU Sperco 

vapur ıcentalığıoa mOrae:ıat 

edllmeel rica olanor· 

Tele. 2001 · 2005 · 2663 

Markala teef 
Binaenaleyh en mftkemmel mamolAUandır. dl 
Her vakıt mftesseaemlzde teşhir edilmektedir. ,' 

~arl P. Baladur ve ŞürekasJ çô: 
lkind kordon No. 72 5 A __..ltıet 

•·---· .. ••tuo lzmir Vakıflar Direktörlüğünde,oz 
Jest 

Mftenl yetim mektebtne tt akaratın tahakkuk etmle ·ı 
723 lira 20 kuruş müeccele borçları vukubulan tebligata rağ''" 
bogane kadar ödenmeml~tlr. Vakıf alııcağının istlfasmı te .ı ç 
zımnında mezkur mekttlie ah 1000 lira kıymet takdir edfl~Ole 

rlae olan hftktlmet eaddeelnde 35.37 numarala dftkkAn satılığa Qlfl 
rılmışhr. İhalesi 25 B. Kdoon 935 enlı gnncı eant ondörlle al 
kılınacağından talf p olaolarm vakıflar dlrektörlOğfinde ınfit1:ışe~~ B 
komleyona mOrocaatları. 3914 5 11 17 23 Jıye 

Dr.Operatö 
•us ~ •• ~ı 

Arif urct~ 
Merkez Hastanesi Operatörü ~~~ 

Hıstelıırını her gnn 15-18 e kadar ikinci Beyler eokığı 'f~ıca 

1 mfizayede ealonu kareında 78 N lu muayenebaoeslnde kolıİtcy 
ec]er. Tel .. fon 33Y3 
...... m.. il 

•nıı111ımııı111111111111 Dok tor _.llllllllllllllllllllll '"' 
= 
§ A. Kemal Tonay t . 

- Butcriyolog ve bulnşık, salgın /ıa:;talı /dar miitahassısı )1r = Da mohane ietaayonu karııınndaki dibek sokak başında 30 asrlda 
h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 dan akeaw s:ıat 6 a kad4t1 z1 = haatalanoı kabul eder. 

Müracııat eden hastalara yapılması lllzımgelen sair tahlilit ar 
- mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz Qa 

•ııliıli"ııliı1ıiiıil1Wiıittiıııiıilıiiti"lıl"lıiiltt~iııml;:;:~:~ ~r;
1

~· 111111ıı''~e 
Bl 1111111111111111111 11111111111111111111111111il111111111 il il l l l l l il l il l l il l l lllllHll 111111111lt1 <!k 

- D ·. Ze ai Tara çı ı.~ 
~ ~ıı 

Merkez hastanesi Dahiliye i\lütehassıs• ar = İkinci Beyler sokağı TOrk mOzeyede salonu f ttlsall011lrn 
oumaro 45. HııstalarıDI ö~ledeo ııonra 15 den 18 e kad lıa 

• ıı ttiılıl1
1

11ıı"miı11111111ııı1111111111111111111111ıı11111~ illııilrınııı, ,1 "" "" 1111111 ::: 



zak Şark 
eziyeti Fenadır 

•• 
1 Borsada 1 

Czam aabflan 
ollanda Eksperleri Ç. Abca K. S. K. S. 

ir Rapor Verdiler. 
&erlin 21 (Kadyo) - A1111 

terdam'daa blldlrlllror: 
Bollanda'h ubrt ekıperler, 

Uaak Şarktaki 'Halyetln •eha· 
IDeıi hakkında mlblm bir ra 
por hıaırlamıtl.r .., hlk6mete 
•ermltlerdlr. Baaaa için Bol· 
landa Bladlıtaaı için yapılacak 
tedblrled IAh etmltler •e hl 
kt•tln ba laamıtakl faallye· 
tlal teerl etmeell:l lıtemlılerdlr. 

1~21 A•yoıl bira. 11 75 14 
791 8. ı . Ahmet 11 50 1( 
789,5 K.. A. Kh. 13 14 
851 Maal. b. koo. 11 25 15 Stl 
8!&6 M. j . Taraato 13 16 75 
224 S. Slleyma. 11 76 14 
il3 Betlkçl ı bl. ti bO 1• 58 
2 17 T. Debb9ı 11 75 13 25 
135 Koope. 1111. l!i 75 18 75 
t3S e. Alberd 1.J 25 ıs so 
91 C. AJ•• oııa 13 13 50 
58 s. Emin ıs ıs 25 

811 rapor, Japoaya'••n Bol· 
landa Wa•11anam da 111111 

49 Albayrak ti. 13 16 16 50 
39 ş. Osean ıs 50 14 25 

f lkrlnde olda~aaa aanbatle 
gGetermektedlr. 

ftrk ·Alman 
Qnasebelleri 

28 M. ftıfsı 12 13 
13 ş. Bencar• 18 13 
9 G. Abdallıb 7 7 
4698,5 Baglakl yekdn 

'7~064,S Dlnkl 7ek6a 

G d 477768 Umam yekt\a 
racatımısın fir GAG Zahire ..,..a.n 
Zorluk Kaldırılıyor s K s ç. 0...1 K. · · · 

k Almaayaya olan lbneatımı• lOO P. tekir. 2 65 2 65 
artı g31tertle• mltkaüba kal· 375 B. pımak 42 44 

111a .... nl1DM1 batmanda Tıroflece 27 B. » '2 4' 
tap.tan ıeıebblller lıedae Al· 

n hariciye neuretl: 1 Piyasa V eziyeti 
1 - Tlrk mallarıaın ithali - -
n kaytlll• dcl•I• mlludeal Oıım - Ola INanmda O.im 

'erllmeıi baıaıunda h.hallb 6aedae hararetli muamele ol· 
onttol dairelerine ıeblltat mattar. 01ıe1e kadar 4698 
pddli•••, ça•al ldm abl .. fhr. Flat· 
2 - lıhıllll kontrol daire ler iyidir H tereffle meyaldır. 

rlnee bir ay muteber olmak .nclr - Dla de muamele 
ere •ertlmekte olan d6Yla olmaau111r. 
... delerlala Tlrklye'clea it· Bald•Y _ DOa hald•y • · 
al edilen mallara aet balana•· talmaaufbr. 

lana mlddetlertaba leabıada ____ _._ _____ _ 
.. ay ........... te· 

..a. edlldll' eHabını ••mittir. 

Manisa'da 
ç Aylık Yol Faaliyeti 

Mani• 20 (Osel) - Bılka 
fala getirecek ea blrlacl 
illerden biri olan yol itleri 
•lltyedmlade çok 6aem •e · 

l•ektedlr. Balaadop •ili· 
etlerde yol, llMtaae, mektep 
pmatı e11 iade bir ide• bl· 
a llbıyımıa Mand Germenla 
1 taıamlarua.n iç aybk 1eme· 

etini Anadolu okarlarıaa bil· 
ekle matlayam. 'Cç ay 

8 .Sltyetlmiıde 31 adet 
lprl H me•fe• n 49 kilo· 
etrellp leHlyel tanbi1e ~ 

llometrelik t'>te yapılmıt 6al 
Wekl llkNbar faaliyet de•· 

için 897 5 metre mtkAp 
rmı t.. hasırlaamıfbr. Bu 

aybk meui ile ıu... kOJ· 
lerl bir kat daha kolaylıp 
letmıt balaaayorlar. 
allcevinde IOhne yapılıyor: 
BalkeYlaln temtll kola tim· 
,. kmdır •haeden mabrmm 
1. Ba defa yeni bir 1abee 
p.lmııı karari .. brılmıt •e 
llblae lhıle olaamattar. Bay· 
mdaa IODra IDtula batlaDI· 
ktır. S.bneala yıpıb11ada 
tla laceUldere dikkat ola· 

.. - -kt.r. 
eyvo J Ulanlı~ için 
er temin edildi: 

IU,.y Murad Germen'I• •I 
yetimi.ta l>lr Dlf'YH memle· 
ti olm• itfa teeblt ettikleri 
ognmın tatbikine h.tlaamıı 

t. Ba progrım clmleıl•dea 

rak amaml mClftleaere alı 
alıp bldtlk 38 dO.Clm 

:-"-·•nla o clqrdakl baıad 

reye alt anal ile tebdili için 
ameleye baılaamlflır. Şlm· 

dea birçok •lltyedere lldaa 
, tohumlar ılpırlt edllmlıtir. 

e/aepler tamir ediliyor. 
Manl1a'da laıaı, Seklı ey· 
ı, Ahmed Mltaı; Akhlaar'd• 
••I, Kark•A•ç'&a Camaı lyet 
Grk Glrlltl, Ztya Glk Alp, 
.. 'da Altaat-.; S.llbU'de 
ııaonla mektepleılal• ta•lr 

lmetl içi• tahll•ll•n yer· 
De g6aderll•lfllr. 

Akhlear len memarlapa ... : 
ıı,..·a bortla Demir .. Da 

cer'la Buhoca .. hallell ... 
50 metre 50 aandm anah mla
bedlm iane FlreakU •••kU .. • 
2698 •elre manbbu ._...,. 
ipotek ıdl batan rehla fa•._ 
Em.,.•b mHkllade 6516 11. lf. 
...... bir ay ıaeak ...,..,. 
çabralauttır. İhaleli 23 · 1 • 9S8 
peqembe ...ı 15 te icram JI 
palaaübr. O gla ma111...
ln7meda yWe 751DI balana illa· 
le, balmUR •-JMeye 15 ... 
dHamla 7 ·2· 86 glal berkmoa 
çakana kat'l lhaleel yapalaeakbr. 
Ba pJıl meak•Uerde bir bak 
lddlaanda balaaaalar 20 gCla 
içinde •-ikile lcıa1a meneu&· 
ları, abl takdirde haklan l8p1I 

dclUade •bit olm..t.kta pey· 
ı .... ,. •lremesler. B1n1, tel 
taliye alana alı, •lıt petladlr. 
Abeılana % 7 ,5 yOıde yedi 
b9ÇQk pey akçı ıl yatırmahrı 

tuttu. Fallı .. •u'Ut lldye• 
lerla 7 · 1 · 86 dıa ltlbarea ab 
cduı açık balaaaa ,.rtaameyl 
okuyarak 935 - 314 doıyıy• 

mlncaaıları illa oltaaar. 404Z 

lsmtr lklacl hukuk mıbke 
melladea: 

lsmlrde pdotdada tlrktef· 
bt eokaAaada 5 No. la bıaede 
otarea Joaef •n• ıara"8th 
ayni baaede otarar k•n• mar· 
glriı joaef aleybiae ıodan IG· 

bata nnep da..aada keadlüe 
g6aderllen tebllj •ırakıııada 
lkameıg•IP meçbal olmuaaa 
mebat llbeD tebUI ıaredyle 
yıpılaa dHele icabet etmedi· 
tinden hakkında PY•P kanra 
tutldae ye ba bnrında llt 
nen ıeblqtne .., mahkeme g6 
aG olu 22 1 936 çaı,.mba 

glal 18at ODa bırakal .... Da 
kanr •erllmlt .a ba bnnn 
bir ıared mahkeme dlTaah• 
aeuae talik kah•llllfbr mama 
Ueybıaıa o gClacle H 1aatte 
tamir lklnel hakat malakeme 
ılade lıpeta •icat etmedlll •e · 
ya wekll glndermedlll takdirde 
'malıakemenla gayabıada g6rl 
leeell kblll mabmıDI blm 
olmak illere 11111811 tebllt ola· 
nar. 2350 

1 
lsmlr lklacl icra memurla 

IUdaD: 
Kabn~la kudeılerlae dHrl 

temlik 1eaedtleı 1ekls7Cla elll 
Un •ermeıe bo'tla Y Ulef Le 
mala lflta llorca••• dolaJI 
8 aanu kayıtı. olaa tapana 
•tnaa111anl 824 tarlhll elclUn 
1169.68 aamarah ıltaaaada 
H Lamblt 10kqtada 595 (bet 
yl• dobıla bet) upn ma
nbblı drranaDda birer odabk 
iki kGçClk banka •e mlteıddlt 
etearı mllemmlre Ye iki ._. 
meftat Wr kat'• yedl7Cla lira 
ka,..al ........... ... 

TaılM llb._ ltllmea 80 
............ •k ar11r .. ,. 

oakaralmıfbr taUp olnlana kay· 
meli ma ... •eaenla ye.de yedi 
ba98111 nllbedlMle pey akçaa. 
98ya mlllf blakaaın teminat 

mektuba Hrmelerl •• tlrtlrma 
2.t.1.936 tarllliae te1adlf eden 

tama gl•I IUt 11 •• 12 ye 
kadar dairede len olaaaeaktar. 
Mlfledlere alt 80.27'1 Dama. 
rab doey• ine olanabllecegt 
gibi ful• lubata lhlme dalat 
•erilir. Talipler ba banıan 
daireye talik olaaan açek ar
t1rm• .. rtllameelDI 13.l .1934S 
tarllaladea ldbarea oka1abtllr 
hakları tıpo elclllle nblt ol 
mıy•• ipotekli ılıeıkhler ile 
dller altkadarlarıa •e lrılfak 
a..k •blplerlaia bu bıkluıaı 

.., ba baıaıli falı1 n m11nfa 
dair olan lddlalınaı nrakı 

m6ıbhelerlle yirmi gla içinde 
lera dalrflliae bildirmeleri akıl 
halde bıkları tıpa ılclllle 11blt 
olmadıkça Mht beclellala pay 
lıımıeındaa hariç kılıeaklan 

.., tıyln edllea •maada ar· 
ı1rma bedeli gayri meakulaa 
ylsde yetmlt betini balmıdılı 
taktirde ea IOD UllHDID &aab· 
hCldl bıkl kılmak Oaere ar· 
tırmanın onbeı gln daha temd t 
edilmek ıaretlle 8.2.1936 ta 
rlhlne teeadlf eden camarteel 
glaO ... t ı 1 den 12 ye kadar 
gayrimenkul ea çok arbrua 
ihale "edilecektir. Saııt peeln • 
para iledir mal bMell alınma· 
d•a teellm edllmn mal btdell 
•edlmea iM ihale karan felh 
edlltr Te kea!flılodea enel en 
y6keek teklif le bulanan klmee 
anetmlt olclaıu bedel ile ıl· 

m• reıı oluna o•• ihale 
~dlllr oda naı olmaı •eya M 
laama .. lera •ırethlee hemea 

on IMı glD mlddetle Ubrmlya 
çıbnler ba ırttrmıyı ıl•k• 

clllrlan tebllle hıcet olmırıp 
yalaıs lllnla lkdfa olaaank 
Ol&, çok arllranı lbale edilerek 
her iki llalde blrlacl ihale 
edilen ldm1e iki ihale arana 
dakl farktu •e diler aanrlar· 
dıa meı'al oldoıa n tapa 
barcaaıa beledlyı •e •akıf lea 
naın •• ya.de iki baçak del 
ltl1enln mOt1eri1e alt oldala 
llAa olunur. 

-----------------
Om•erlltede ~at, 

(ilama Prore.&r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Di, Bekim· 

lltikW ceddeei No. 99 
hkua ........ 1 lael kat 

Telpaf • ı S TA N 8 U L 
Telefon : 49250 

l.mlr ıalb bakak mıhkeme 
elnden: 

Akeekl baabelnıa tamirde 
pal bal•u.ada 28 •amanü 
anıba tamlrelıl bamdl aleyblae 
Y•ptıtı 150 lln ılıcak dnı 

nada llAaen tebllt•t yıruldıi• 
halde 7nml maayyenlnde gel 
medliladea haklnnda gıyap 
kararı htlbıa olanarak mlddel 
tarafıadua ibrez olaaaa eeae. 
din lmu11nıa lklDct noterlik 
lekl lmuelyle 7·1 36 ı.rlblade 
tatbiki•• kanr nıllmlt oldu 
landan benyl tatbik ye.mi 
meaktrda noter dalreelade ba· 
•••IDall •• malaakemul 11 1 36 
tarihine bırakalmıt oldatu•dan 
ldraı ederek o gln mahkemeye 
gdmetl teya maMddak bir 'H· 

kil g6adermeal llAa olaaar. 

'O'l 
lamlr lnhlauler baımCldlf· 

ıapadea: 

Kokluca cbuıadakl daire· 

mise alt f ltek depoea paaar· 

hkla tamir ettlrlleeektlr. Ketlf 

bedeli 1564,72 ma .. kbt le· 

mlaıt 118 liradır. lıteklllerln 

ıarıname •e ketfl görmek te 

pıaarhl• glrm•k için 2,.12.35 

aab g6al .. ı oad6rtte bat· 

mCldGrlqGmlıaleki komllyoaa 

gelmeleri. 21 2:& 4018 

Akbbar icra memarla89 
Bir bor~•• dolar Sl•rl 

Ahmed'la Slle1manb ki 
deltr111en clwannda 7130 M. 
ıarla, lheakaa mnkUnde 66 
M. M. tarla, Çamarkua mn 
iade iki bektar 5760 M. 
tarlı, keaa Çalhh asmak ... 
mHkllnde 5060 M. M. t 
Kaaatk6prG mnkllade 20 
zeytlnll 1196 M. M. INIA, --.. -
nıt kclpfCl me•kllade 880 M. 11 
tarla, lıtalJOD clwarında 6fM>lıf"• 
M. M. terlaaıa 10 hlllede 1 
hl11eıl bir ay açık artırma 

çıkanlmıttır. 1baleel 25 · l · 86 
pereembe ••t !6 te lcrNa ,. 
pılacaktır. Muhammen kı,....._ 
% 75 ılnl balmUla mbayede 
15 gOn deHmla 7 ·2· 9 
cuma gGnCl her kaça çakana 
kat'ı lbaleıl yıpılacakbr. 8'( 
~ayrl menkullerde bir hak 1 ... 
11ında bulananlar 20 gaa ltla 
de nılkulle icraya mClracaatlMI 
akıl takdirde haklara tapa il· 
clllade 1ablt olmadı\oa ,.ya... 
maya glremesler. Telllll 
barca al••• ait, •bt petladlr. 
MGuyedeye lt1ink lçla % J 
buçuk pey akeeel yataılllk 
,.rı11r. Fule m•l6mat lldJ 
lerla 7 · l · 86 tulblndeD hl 
buea ahalan ıçak Ml-
.. rtnameyl okuyarak 935 • '11 
doayayı marac1ıdan llaa oı... 
nar, 4049 

lstanbnlda Sirkecide 

Şahin Paşa OteJi 
Kdorifer • Asansllr • Banyo· Yeni mobilya 

Yeni tealeaala aablplerl &arafında• 

AÇILDI 

M. M V. Mlln alma komllyoaaadan: 
1 - Bir metretlae hlollea eder 70 karDf olu 40 hin metre 

ekmek torblbk bes kapalı udi• eblltmel• konaı...-. 
2 - lhaleel 25 Ut kbaa 985 çar11mba gClDO ••t 15 • .... 
3 - Şartumetl 1'0 kanf8 M. lılV. utıa alma komllp

aaadall ıbnar. 

4 - Eblltmeıe girecekler 2100 Urılık ilk l•aaç parua mek· 
tab .. ,. makbaalaılle 2490 •J.ıb baanm 2 ft 1 
lael maddelerinde yuab bellelerle blrUkte ıekllf _... 

tapl.,nı llaale ... dndea bir .. t enet il. llV. .... 
alma komltyonaaı 'ftrmelerl 8 23 8 il 8616 

lzmir Harici Askeri Kıtaab DAnları 

Edremit aatle alma koml11oaaadıa: 
1 - Edremit gualaoaa blrllklerln lbdy1C1 için kapab ud 

aıallle 18.12.35 glnl ahaaealJ llb edilen ıst• 
kilo aaa letekH ~kmadıp.dan gene kapalı urf .. ıh, 

6, 2. ••••• 935 pnaıteel gtnCl •al oabqte l8ba 
mı bln111nda lbaleal yapdaeakbr. 

2 - Mıha ilk temlaab 1560 tahmin bedeli 20800 HrMar. 
3 - istekli olaalann temlaatlanaı tlıaea ............... 

teıllm ederek belli •akitte komleyonda balaamalan il• 

ı:amdır. 22 27 31 ' '°'' 
Manisa Viliyeti Paimt Encııme· 

ninden: 
ı - Tarptla • aı • ..- yolaaaa 1+ 074 · 17+ ,74 

kllometrelerl arua... 26 adet betoaanae ...... 1 ...... 
11580 llıa 98 karatlak ketlfaameel laerlade• bpala 
arf uaUle ebiltmlye konalmattar . 

2 - Ba ite ala tut•ame keılf Halr nrak paruas 
aıfaa batmClbeadleUlladen ahaablUr. 

3 - Ekdltme ikinci klaaa lçlaeCl cama geae .. t OllbtNe 
.tlAyet daimi eacClmeal odaııada yapelaeaktır. 

4 - Mankbt teminat mlktan 868 Un 58 karaıtar. 
5 - Eblltmlye glreeeklerhı kanan dalreelade baaırlı,..k· 

lan bpab urfıa içine ba yaba ticaret odam ftllt.aı 
da 'ko7malan tarttır. 

6 TekUf mektaplanaın ihale glal 1Ut oaa bdar 11 ..... 
daimi eaclmea oda11ada relıllge ndlmell fUÜll• 

1 - Eblltme itleri 2'90 ayıb baana gke yapaleaakbr. 
Kanana Dfauyaa tekllf •e mOncaatlanD kat.al .... 
ml1ecet l llb olaaar. 17 22 27 j '005 

Devlet Demiryollarındao: 
Mer'iyet m6ddetlerl 15 kAauaaenel 935 ta ...... Mtea 1075 

No. b an •e S 1 blrlactkaaan 9;JS tarihinde blıeeek ot.a 1090 
No. h aa, 915 namarab bald•y, 1080 aamınh menale eu• 
•e meaıaeat ıarifelerl taahbClt, temi•t •e red.ı,,.t ka11dan• 
bqb olmamak aandle eerbeıt olarak yeal bir it ara kadar - · 
tılmıtbr. TaMaa .....,_.., ......... 18 ~O n 'On 
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Hükômetimiz 
Yirmi Milyon Liralık Tay

~ ryare .. Alıyor. 
Blrlnclkloun 19:i5 ...... ılıiiıiılıi .............................. İlllllll ............................... mlli ........... Iİllll .................................. .. 

Ras Desta, ltalyan Somalisini istila ile Tehdid Ediyor. -
Haheş'ler iki Karakol ve Bazı T~nklar Aldılar. ______ ._ ......... -

Harp Devamdadır. Habeş'ler, Italyan ileri Hareketini Geciktirmek isti· 
yorlar. Bir Alman, Bir l\lacar· Casusu, Habeşistan'dan Kovuldular. 

- -~ıl ~vtt değil, Habeo çete· Londra, 20 ( A. A) - Royter 
Ajanıınıo cephede bolonan ay 

I Jarlarının bugfto yelladıkları 
haberlere göre, brr iki muha 
ıım taraf olınal ve cenubta bir 
blrlerlle temH eınıi2lr rdlr. Bu 
temu mübf m barb hare klıın ıo 

bir bı~lao~ıcı ı elAkkl edllme1c 
tedlr. Vukubulıcık muharebenin 

:eridir. Bunların mıkladı, H· 

dece lıalyao'lan blrpalamaktır. 

Dt>uf, 21 (A.A) - Jkl ,.. 
attın br.rl Euıl11 Sil Ad el varında 

~öAü~ glı~ih ıı htr muhare be 

C• reyao eloı l"kkdir. lıalyao r 
u ı;ıldarı; lrnnrıle rln h'rblrloe 

L_ll,,. •• Dolo ılmallnde ve Kenla sıntrı 

gi ıu l9 ol m1&ıodı u do lay ı bar be 

müdahale edemlyorlu. Habrıı 

çr venlerf; ltal yan'larıo mağlup ya~ınıoda RH Ul'eta'uın t0,000 
kftlllk ordusunun buluodo~o 

nokıadı cereyan edrc,.ğl ıabmlo 

edilmektedir. Bu kunet Clrlka 
Ye Uarrar Oıerlode [ıalyan yü 
rGytGnG ıuya dOoGrmek mak· 
•dile bahalardanberi ltalyan 
Somatf ılnl bir letlli tehdidi al· 
b•da baloadurmakta idi. 

halyao klrakoll1rı ile Rae 
Deata orduanon koçak lu&'a 
IBı aruında deHmla çarpıom•· 
ler olmaı ve ltalyan tayyare· 
lerl ber gön Oabet ukeH top 
laamalannı bomb1rdımao et· 

mittir. 
Şimalde Akeom cenubi ıar· 

klılade Temblende ve Makalle 
eeaabondı bOyDk bir faaUyet 
gGrODmektedlr. Baıu Habet gu· 
rabları hılyaa hıtları İraıınclın 
ıeçerek Makılle bôlgeıllae kadar 
10kalmaktaclırlar. Maamaflh ha 
yOMea İtalya'aın gerileri çete· 
lerden temizleme b.reketlerl 

••• bir mDdclet deflm edecek· 
tir iki, Hıbtt"lerla de lıtedlğl 

badar. ÇDnkG Hıbeı'lerln mık
•cla mlmkln oldo~u kad1r 
ltalyao'ların ileri hareketini ge· 
elktlrmektir. 

Rm; Destu 

Adıfo Abbl'de yeniden müsa 
deme olmuıtur. Bu, hal yan "la 
uu benOz Temblen'den Babet 
Jerl tamamlle çıkarmaAa mu.af 
fak ol11mıdıklarını göeterlr. 

Hlldlrlldtgloe göre IJ'aluue 
mubırebeılnden ıoara ıthrlo 

tlmal tarafındı kılmıt olan 
Babet piyade ve ıil Hri kuv 
vetlerl ltılyan tayyareleri tara · 
fındın mfttemadlyen bombardı· 

maa edllmektedlr. Negir nıe · 

rfndekl geçhlerf İtalyaa'lar tut 
mnt oldokl1rındıo bu konet· 
lerden pek azının öte tarafa 
geçrbUecekltrl tahmin ediliyor. 

Aımıra 21 (Radyo) - Tı 

k11a garbındakl mobarebrlerde 
yaralanan Erltrell Hkerlerden 
bir luımı bura bntıneelne ge · 
tlrllmlolerdlr. Bonlano aldık· 

ları kılıç yaralHı çok fecidir. 
Aılteı leırln nai.leltlklerloe gör'e 
TakHa garbıoCla gö~ftı gôğilııe 

tlddetll çarpıom•lar olmot ve 
her iki t1rıf ta merhametelıce 
hareket etmişlerdir. 

Adlı · Ababa 21 (A.A) - Hı · 
'fll ajansı aytaraodao: 

BariloGrrttld mOıtear adly le 
ta.ıunmıt bir Alman gueteclıl 

ile Macar Dr. Farıgo hudnd 
butclne kH11lma1lardır. Boalar 
gizil bir te lıılz maklneel kurup 
caeuılok etmekte idiler. 

Ttgre Ct!pheel 2 ( A. A) -
NetredHen bir blldlrlkte Cf'p· 
henin biç bir tarafındı df"ğl· 

olkUk olmadığl yazıhdır. 

Uçaklar, Selaklara cenubun· 
da bir Habet aOel kolu ile 
bazı athları bombardıman et· 
mltlerdlr. 

··~·····~ ...................................... ~ ................................. ~ ...... ~.~··· .. ···-·~·-· .. ·~········ 
Bir Fransız Gazetesi, Biz De, Başkalarına Ait Mese-
leler için Ne Bir Zırhh, Ne Uir Nefer veririz, Diyor! 

Diğer Bir Gazete Akdeniz işinde Bizim 
De Müdahalemizden Bahsediyor. 

Parle, 21 (Radyo) - Vberte 
paeted muhtelif ılyıd meı'e · 

leler O.erine yaadığı bir mı · 

kalede tunları y11ıyor : 

uEger Franu hOkOmetl, z~crl 
teclblrlerlo teıdldl haeeblle fo· 
da•trlıga dant edilmekte lee, 
M. Bald•lo'la mDteaddld defa · 

lar "lnglltere kendlılnl alAka· 
dar etmlyen bir A nopa meı · 

elell için ne bir ıırblı, ne bir 
nefer 80nderemez,, ıôzlerlue 

aaaarı dikkati celbedrrlı n 
biz de deriz ki: 

11F;aa11 hGkdmell kendlılol 
altkadar etmlyen bir mee'eleye 
ne bir ıırhh, ne de bir nefer 

•eremes,, 

"fraDll& mllletl, M. Lı!•l'e 
ltlmacl eımekıe ve onun ılya 
1etlnl ıakdlr etmektedir." 

Tıa gaaeteal: 
11 Bohr1nın yeni Hf halara, 

aluılar ıoeyeteılnln otoritesini 
tehlikeye dftollrecek bir tekil 
ar zetmektedlr. 

"Zecri tedbirlerin tetdtdJ ta 
raftarlara tlmdldea ulaıl1r ıoe 
yetealnl bile mea'ol totamala 
... ıımıtlırdır ve M. La•al ile 

Fransız askerleri .• 

SirlSamoel Hoar HH itibarile lerlaln vaziyete karıımılarını 

meı'ul addedilmektedir. Doğa lcabettlrmektedlr . ., 
Afrika lbtllAfı, ea ında çok 11Parle teklifinin halyı'Ja 

yeni bir ııaf bayı glrmle ve le•· babıettlğl arrd ilhakı, lıalya'ya 
kaltde n11arı dikkati callb bir olıoo yapılmıı nldlerln tatbl· 
bal almıttır" denilmektedir. kinin bıılaagıcı demekti. Bu 

Oeyll Meyi •e Deyll Ekıpreı •aldler, umami hupta halya'yı 
g11etelerl, secrl tedbirler aleyh ltlltf dnletlerl ıınıf l1rına 

tarları hakkındaki mOcıdele ve celp için yıpılmıı idi. Bundan 
tfddetlt yazılaraaı clnam et· baıka 1925 ıeneıl k4ooo ev 
mektedirler. veUnde lagUtere ile halya ara 

Ob St'rver: eıada yapılan bir uzlaımada 

"Parlı teklifinin akametl lngllttre Jıalya'yı b111 Babeı 
Gıerla,., Akdealı •aalyetl timdi eyaletlerinde tkııudl menafi 
TClrk, lıkaadtn .. , Felemenk bahıt.tmlt idi.,. 
teealr dnletlerln babrl kanet· Demektedir . 

olduklarını \'e ağır zıtylara 
E 

u~radıklarıoı lılldlrlyorlar. 

ltalyarı tankları .. 

Adlıı Ababa ~ 1 (A.A) - v~ 

dal Hayaleu'ouo kunellrri mıı· 
kaddtı bir ıchlr 1ayılao Ak· 
ıom'un 50 kilometre garbında 

ltalyan'larla büyOk bir muha· e 
ın 

rebeye tutuomuılardır. Uıbet Adlı Abıba 21 (A.A) - Ak 
il m' on 50 kilometre garbında 

tabeıler, ftılyıo'larla büyük 
bir muharebeye tatuımotlardar. 
Bıbeıler iki ltılyıın kar.kolu 
ile bir kaç taLe de tank ıap · 

tetmlılerdlr. Her Ud tarafın da 
rpey telefatı nrdar. Tafllltt 
ıhnımımıttar. 

letanbul, 21 (özel) - Habet 
İtalyan harbi hakkında ıon 
ge0 eo ~aberlere göre, Ra1 K.as'ea 
tdarealndekl kunetler Debra 
tabur yola ile Makalle Ozerlnr 
yClrQmektedlrler. Habeı'lerla bo 
yDk t11rruıond an mOblm ne · 
tlceler bekleniyor. Mıkallenln 

ileri mabıllelerlnc ~trenler, 

ı,.r Eoda Sllül ve Ocgal Sa) l lb 
~mnkllerladeki lıalyao karakol · ~. 

111101 zaptetmlıler, l O tank, ~a 
28 mlı ralyös, 2 kan.yon ele ~ 
geçir mitlerdir. ltalyın kaybı 
büyftktilr. Hıbet,ler 7 e~ir 111 · 

auılardır. Ba bıber Habt'ı bQ· 
kumeılnce de teyld edilmlıtlr. 

~~~~~~~------ıill~ ............. --~~~~~~~~ 
Son Dakoka: 

'' Akdenizden Yakın Olan balya 
Tehlikeli Hudud,, Bingazi'ye Bir 

8 1 
·r 8 h- S 

1 
. . Fırka Gönderiyo 

unu ngı ız aş akanı öy emıştı. Londr• 21 (A.A) _ oey11 

Almanya'da Fena 1fesir y aplı. Ttı•graf g11eteelnla ltılyı'daa 
aldı~ı maltlmata glSre Blngazlye 

Bertin, 21 (adyo) - M. Stınley Baldvln'ia atım kamıraıın· yeni bir makineli fırka gönde· 
dıld beyanatı, Berlln'de ıulteftlr edilmektedir. rllmeıl tein bııırlıklar yapıl · 

M. Bıldtln'lo: "Akdenlzden bize çok daha yıkın olan tehll maktachr. Şimdi Llbyıda bolu· 
keli hudnd,, tablrlle Almaaya'yı kaedettlğl tahmin edllmektedlr. 810 ltalyan konetlerlnla mlk· 

Frankforter Zeltaag: tarını tahmin mOtkClldGr. Ba 
"M. Baldtln'ln ha ıözlerl iyi tetkik edtlmelldlr. Çônkd bizi konetlerln 101 luımı Mllır 

çok ıllkıdar eder. Ba nutukta doArudan do~roya Fnnea'dın hududa boyunca tıhıld edll· 
bıbeedllmemlttlr; Dondan da mabat zecri tedbirlerin tlddetlea· mittir. Bu kanetln Mııır'dıkl 
dlrllmnl l9lnde Fıanıa'yı kaybetmemektedir .. demektedir. loglllz konetlerlain yekunun• 

••• 
Denl.zler K f d dan Oç mlıll fazla oldoAa ıöy· on eransın a lealyor. 

Mısır Saylav Seçi4 
M. Pietri f~ransa'nın Takih Edeceği . H . 

mı eyannamesı. 

Siyasayı Anlatıyor.. Kahire, 21 (Radyo) - s.1. 

I..oodra 21 (Radyo) - Lonra dealı konleraaıı bugOn lctlma· lu eeçlml hakkındaki kanae, 
ını 6 klaoooıanlye talik etmlıtlr. buglln Mmr guetelerlle neıre · 

Parlı 21 (Radyo) - Bahriye hakanı M. Pletrl, Ayınıa denlı dilmlıdr. 
eacGmealoe, Loodra denlı koaferan11 hakkında l11bat vermlt ve: 

- Ayan kClraOıOodc f.r!•t daıtGkçe ıOyleodlğl gibi, bogGnkD 
beynelmilel •azlyet, Franaa'yı Vaılogton ınlaomHı Clzerlnde 11rar 
etmemegl Amirdir; Banan için, Lonılra deoiı konferan11 dele 
gclerlne verdlglmh eel4blyet veçbllc umumi cebhedea ılllh, to 
naj tahdidi ve IZalblmaaı boıoıonda ltlnı rtmlyeceğlı. Demlttlr. 

Londra 21 (Radyo) - lctJmaı 6 ikinci ktnuaoa bırakılan 
deolı kooferanıında hiçbir anlatma elde edllememlttlr. 

Proğramın 

Tatbikatında 

1 yi Çalışanlar 
Moııkon 21 (Radyo) - Sot· 

yet Ruayı icra komlteıl bet 

yıllık Hoayl proğrHUDID tatbl· 
kinde ma raffaklyctlerl gOrCl· 
tenlere mClkAfatlar termlttlr. 

Siyasal 
Çevenlerde 
Snkftnet Var 

Parlı, 21 (Radyo) - Yılbıtı 
ve yortular arefeal mG011ebe 
ttle ılyaul çnenlerde tam bir 
ıGkdnet bDkClm ıClrDyor. Yılaıı 
reıml8 çnenlerde blf faaliyet 
eeıllmektedlr. 

Doğu Afrika· 
sına Sevkıyat 

Nıpolt, 21 (Radyo) - Bir 
nparla yeniden 4.00 Hker ,e 
bir miktar mGhlmmat doga 
Afrlka11na hareket etmlıtlr. 

Belçika 
Başbakanı 
lıalya Sefiri 
ile Konuştu 

Brukeel 21 (Radyo) - Bel· 
çlka batba\anı M. Vanzelıad, 
bagCla 1talyı elçtıl Slnyot 
Dotnnate'yl kabul ederek uıaO 

mlddeı koaotraoııar. 


