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Ingiltere. Fransa'ya Hiçbir Teminat Vermedi Ingiliz'ler Faaliyette lngiltere"nin Mm r"daki 
vaziJ·eti fenalaşacak mı? l 

Zecri Tedbirler Siyasası, Bir lnkitaa 14 Ingiliz Harb Gemisi Mutedil Muhat·· 

K d G.d b·ı kı· s· d·ı·k y . H ~ A ki d d zakat·ları11 Fik~t a ar l e 1 ece Ir. , ım ı 1 enı ayıa Çl arın . 8 Ir. Habeşistan Mes'el~· 

Bir Uzlaşmadan Baİısedilemez. Nablus Cıvarında Manevralar Var. den ç~~:;:et~~nıı 
Bir ltalyan Gazetesi, Bazı ·unsurların ltalya'ya Karşı Hindistan'dan Aden'e Asker Geldi R oma, 24 (Radyo)-Lon 

dan bildiriliyor: ı 
l 

Harekete Ge~tiğini, Alman Gazeteleri de, M. Eden'in 
'"fayinioin Gfiya Moskova'yı Sevindirdiğini Yazıyorlar. 

_ · - • hızla ltalyan aleyhtarı UDeur-

lerla dolu Milletler cemiyetine 
' ve 1 ;j Jer komltt'slne dönül · 

mn~Uir. D11he şlmdld~o fıal · 

yso'lsrıo mlltıtemleke haklarına 

karşı oaba kalkmış bir. halde 

grup gTDp Avrupayı hatya'ya 

karşı delicesine bir harekete 

sevk için ll erllyt>o kırmızı , ye 

şll, elyab, hikl renkll bOuıo 

beynelmtJelcl noıurlarm ma 

nevra ve ıabrlklerl gôzükmege 
başlemı ştır. 

Loodra 24 (A.A) - Mor· 
nlng post gazeıeııl diyor ki: 

M. {,aval. M. Eden .. 

Müte• abil yardım mee'eleel 
hakkındaki f lklr teatllf'rlnden 

maada İlalyan · Habeş anlaş 
mazlığıom yeni bir şekil al 
maeı Mılletler cemiyeti konse· 
ylolo toplanacağı ımrlb olan 
15 klnunoeanlden evvel bl"lı.· 
lenemez. Berlln gazeteleri M. Eden'ln 

İngiltere hariciye nezaretine 

tayini dolayıslle netrlyata devam 

ederek, bu · tayinin Moek.ova'da 
bo&ole getirdiği sevince nazarı 

dik kıtı ceJbetmektedlrler. 

Derliner Togiblô.t: 
"Eden bftyOk mfiokflllerle 

kırıılıoacaktır; çt\okft himaye 
etliği müfrit un&orları tatmin 

etmek pek güç olacaktır. 

"Almanyı'ya gelince, İngll· 
tere'nln bu slyaıetl Almınya'yı 
alAkıd1r etmez ve eımlyecek · 

tir.,, Demektedir. 
Roma 24 (A.A) - Gtornole 

D'lıılya gızeteef diyor ki: 
Belçika'nto teklif 1 üzerine 

Frsnaa ve lnglltere'ye verilen 

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

Yunanistan'da 
iki Gazete 

Zecri Tedbirlere 
Muhalit Fikirler 
ileri Snrfiyorlar 

Roma 24 (Radyo) - Atlna 

da mfioteoir Patrfs gazf'tesi 

ıecri tedbirlere taraf ıar olduğo 
için Demlrcis kabtoeslot şidd"t· 

le tenkit etm~ktedlr. 

Splroe Melli!, bu gazete ile 

tıeoretllği olddetli bir makalede 

on senelerdeki Yunan siyasetini 

gözden geclrerek M. Polltls'lo 
Ceoevre'de beşl.,r komitesinde 

rnnkl almasını tenkld etmek· 

ledlr. 
0 Yunanietao uzak Ye harici 

ı,ıere de~ll, dahili işleri düzelt· 
1ııeğe bık malıdır.,, 

Demektedir. 
Akropolls gazetesi de 0 Yu· 

tıanlstao lçlo en iyi siyHet bl· 

l•raf bktır.,, Demektedir. 

uzlaştırma ·.tşlolo l muvaffak ol· 
memHı üzerine yeniden bütftn - Sonu 2 inci yüzde -

Bir Italyan Gazetesi Diyor Ki: 

Deniz Konferansında 
Anlaşma Ohımıyacak! 

log!ltere'nin Bazı Dilekleri, .Ameri
ka Ve Japonya'ya _Elvermiyormuş. 

Roma 24 (Rıd · 

yo) - Torloo'de 
çıkan Stampa ga · 
zeteal, Londra de· 

0 tz konferansın · 

d&n babeederek: 
"Ta b t el b a b 1 r 

harp sef lnelerl, 
top, mitralyöz ve 
bomba fabrikaları 

için yeniden gün 

doğmuş demektir. 
1922 deki naza. 

rlyeler, jhliyaçlar 

tamamen dt>ğfşmiş 

ve L ondre koo · 

foraosı yeni va · 

zlyetl meydarıa 

çıkermışlır. 

.. loglllz'Jertn de· 

niz toplarını 16 
postan 12 pusa 
indirmek teklifi japonya bu şekilde bır üçler müsavatı 

diğer devletler ta· 
rafrndan kabul edilmemiş 14 
pus Qzerinde bir ltllAf elde 
edilmesi ilmldi mevcuttur. 

Birinci ve ikinci sanıf zırhlı · 
lar ve ellAhları ve tonajı üze· 

rinde hentız lbtllAf nrdır, 

" 
Torpido ve mohrlbler fize · 

rinde de henftz anlatma yolu 

bulonmuw değlldlr. 
11İoglltere'nln metallbatı Bir· 

istemektedir 
letlk Amerika ve Jıponya'olD 
menalllne aykırıdır. Diğer ta· 
raftan da Fransa ile ltılya'nın 
fu1111t ehtemleriul baltalamak· 
tadar. 

0Tahtelbıhlrlere gelince; İn· 
a;lltere bo deniz harp vaeıta· 

larıoın IAğ,ını istemektedir. 

Amerikanlar da bo haıuıtı 

- Sonu 4 ncil sahifede -

İngiliz drı'tnavtlanndan birinin gorımuşii 

Kabl re, 24 (Radyo) - Ku gemiııl Hayfa açlldarıod" ma 

düo'ıen verilen bir nıbere gôre nevralar ve z•rhh otomoblllerle 

14 loglliz barb ~emhıl Hayfa mdcehhez log iz kıtaları Nablus 

açıklarında manevra yapmak· el varında sabra hareketleri yap· 

tadır. Ayol kaynaktan verilen maktadır. 

Mutedil mt1hafazakôr m 
f lltode, doğa Afrlkaıiald E 

ban bi r an evvel bitmesi Il 
tHtı'yl ~l dddle a14kadar eder 
kanaati peyda olmu,ıur. Çiiİ 
İngiltere h ükumeti Bubi 
ıan'ıo lııt l klalJol müdafa 

devam etliği taktirde Mır 

do ld vaziyeti ı;ok f enalaşaca~ 
Mı sır mllllyt' tperverlerlnlo 
tün müddr.tyatı, logiht>re'4 
BabPşl ııtao istiklali için g6s\ 
dl gl alakaya istinat etmektec,,, 

Ve neticede Mısır'ıo tam ısq 
lal istemesine de şahtd olaı 

zaruri olacaktır. Ve tabii \1 
netice, sair m(htemlekelerde 

birçok hAdlselere sebeb olac3 

ve İogiltz lmparatorluğouon ı1 
hfl4llne kadar ilerltyecelı:tlr. ı 

Bu mehel il istikbalde lngl 
ıiİyaeetlnln bu noktadan kabir. 
nln slyaııeıine mühim tazyiki 

yapacağı kadaatlodedlr. 
diğer bir haberde de motarlze ---------======= ===== =-------- --" 
edumııı togutz pty•d~ ve anvar1 Uluslar Sosyetesi Esaslı Bir Sulh 
koUarıoıo Nablua ciYarında T } • Ü 1 
e•hra harekeı1er1 yapmakta ol· eme ı lamıyacak Mı?. r 
doklara blldlrllmelı:.tedlr. ____ ._._..,_.......____ ' 

Prıg, 24. (Radyo) - Matbuat Parla teklif inin akim kılm 
Berlln 24 (Radyo) - Ajans 1 , 

aını ve oglltere de zecri tedbirlere taraf tar kıımıo galebesi iizw 
Traoaeeean'ıo verdlğl bir habe . rloe neırlyat yapmaktadır. 

re göre, konetll bir lngUlz Bu gazetelere göre, baza devletlerin Cenevre'de loglllz alyı 
kıtııı Yafaya gelmlotlr. Bu kıto, eetlnl himaye ve takviye ettikleri görülmektedir. Ba gazeteleJ'. 
Kodfla'ten fslı.:eoderlye'ye sev· göre, Uluslar ıosyeteeloln cihan fçlo esaslı bir sulh temeli kur · 
kedllmlt olın Berkılr alıyanın maeı pek gdç olıcalı:.tır. :; 
yerini tutacaktır. 

Hlodletan'dan da Hlndll bir 

piyade alayı Aden'e gelmiştir. 

Kodfts, 24 (A.A) - Gaze· 

tele'e gôre 14 lnglllııı harb 

Anadolu Bayram Maçı 
Zevkli Olacak! ' l 

•• Mussolini Sulh • ·-----=,._ 
için Çalışıyormuş Altay Ve Al~ınordu KarŞılaşacaklar.' 

iyi Bir , ~ Gün Geçireceğiz! 
Roma, 24 (Radyo) - Sinyor 

M useollnJ; Macar gHetelerlndeo 
( Azeııt) in ozel aytımnı kabul 
etmlo ve dlyevde bulunarak de 
mlştlr kt: 

- Ben; dalma tmlhu dil~ü 
nilrftm, fakat btç tahmin et· 

mlyordom kt, bir m !htemlcke 
mee'tlesindco başka bir~ey ol 

mıyan Bab.-e l~l, bir Avrupa 
işl olacaklar, ştmdl arıılt çok 

müekül bir zısmandayız. Bunun 
ile beraber, hiçbir fedukirltk 

kabul etmlycn halyao ulusJJnun 
bf'yecooını teskin etmf"k lçio 
sarfı mesai etmeğl vadediyorum. 

Hu da, yalm~ sulbOo temini 
içindir. Bugün devletlerio bir 
kııımı lelılmtzde, diğer bir kJs 
mı da aleyhimizdedir. Lehi· 

mlze ol•n devletlerin Jalmleri, 

Itılyan tarihinde Albo hırf lerle 

yazılıdır, Macırlıtan'rn adı da 

bo meyandadır. ----
Merkezi A vru
pa 11 da Seylaplar 

Parla 24 (Radyo) - Merkezi 

A nopı'da bftyftk eeyllplar ol· 

muştur. Londra'dı da Taziyet 

aynidir. 

Ancıdolumm ~porcularımıza:kii çiik lıedircsi .. 
Bayram geliyor. Hava açıl takımlftrımıı a;asında -~rkaç 

mıotır. Bayram günlerinde zevkli tertibini ve bo maça bir maea 
bir spor lemaeı seyretmek, eaatı hediye koymağa kararla,. 
lzmirln ötedenberl ahtllğı n tırmış ve her iki tanınmış 
aradığı blroeydlr ve bu maçlar kulGbümOz de bunu kabul et· 

ayni zamanda, bGyilk bir spor mek nezaketini gôstermlottr. 

muhitinde yaşıyan ve anloen Bu maç, bayramın birinci 

İzmirliler araemda dı bayram· Cuma günft ve bittabi öğleden 
laıma ve tatil g6nleriode tekrar sonra yapılacaktar . Altınordo 
bolotma veelleel olur. ve Altıy, son llı:.1 sene içinde 

Anadolu, bunu dOotıoerek, lzmfr ve Torklye ıampiyooluk· 
bıyr•m için Altıy n Alt1nordu. - Sonu 
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~udüs'de Arap'lar Ve 
Yahudi Düşmanlığı 

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

l_G_lY_. _n_ü_rı_T_e_D v_a_z_o_H_a_lb_a __ e_r_D_e_r __ ö 1 
Alman Gazeteleri, Boğazları Kapat- T. _R_oş---~o_A_ras 

rap'lar, Teşrii Konseye Ingiliz 
Reis istemiyorlar. • 

ıhlre, 2! (Rıdyo)- .lt.odfte'ten hıber veriliyor: logllterenln 
ttin fevkllAde komiseri pazır ve paaartesl gftoCl Arap ve 
adi p1rtllerl batkanlırıoı kabol etmlı ve kendilerine tule 
ecek: olan teırli koneey hakkioda izahat vermtıtlr. 

mak istememizi Haklı Görüyorlar. -HokOmetimizin, Boğazları Kapatmak için Yakında 
Devletlere Ve Uluslar Kurumuna Müracaatta 

Bulunacağı Söyleniyor. 
lstınbul, 24 ( Ôsel ) - Alaıın gazeteleri, Çınıkkale boğa2~araoı kapatmak için deYletlere n 

ulnılar kClromuna mGracaat edecetlmlzl yazıyorlar. Ayol gazeteler, bugdnkCl nılyet kartıeındı 

M. Laval'le 
Son V eziyeti Konuştu 

Parla 24 (A.A) - Haber 
alındığına göre Laval:T. R. Araı 
mGIAkatı, ltalya·Habeı lhtllAfı · 
nıo ortayı çıkardığı ıly&1f ••· 
zlyet Clzerlııde cereyan etmletlr. 
Rfiedfl Araı TClrklye'ye dGn· 
meden enel Parls'te birkaç 
gGn kalacıktır. ____ ............ __ 

eılı fldllecek olan teşrii konsey lcrıi kuvveti haiz olmayacak, 
'ız letloareye eelAhlyettar olaoıktır. İngiliz fevkalAde komiseri 
lt konsey bakkındo izahat verdikten ıoora bu konuıyln bıı· 
lığına bir Ioglllz'lu getlrilectğfol söyleyince, Arap mnrahhH· 
ndan biri bu plAna olddetlc ltlraı etmlı ve arkadıeları tara· 
lan teıkln edllmi~tlr. 
4u vasiyet k1r1111ndı Arap'laran DHıl hareket edecekleri b"lll 
ıjldtr. Ancık Araplar bo plAoı kat'lyyen kabul etmlyecekler· 
~ Diğer tatıtftan Flllsllo'e Yahudi akını devam etmektedir. Bu 
lam brıııanda bfttfin Yahudiler heyecın içindedir. KGUI Abl'de 

hakdmetlmlzln böyle bir talepte bolunmHını çok haklı ve tabii bolmıktıdırlır. 

• Ingiltere, Fran
Ha va Kuvvetlerimiz lçın saya Hiçbir Etibank 

1 
ıJ»lar bOyGk nftmıyl~ler yapmııludır. labıtı 13 klılyl tevkif 
tlttlr. 

1 ••• 
~ Ingiltere'de Sis Var! 
~iazı Kazalar Da Olmuştur. Uçak 

Seferleri Bile Tahdid Edildi f 

aLoadra, 24: (Rıdyo)- L<>ndra şehri ile lnglltere'nln Gal k11 ·. 
~. kalın bir ele tabakata vardır . Birçok tehirler hemen he. 
·n karanlıktı k:almıı, 30U kilometrellk bir aaba tlzerlndekl 

••••• 
Layihası 

Kamu tayca 
Kabul Edildi 

Ankara 2-i (asel) - Kımu · 
tıyın bugdnkcı ıoplınt111nda 

Etlbaok 14ylhHı konoıulmuı Ye 

kabul edllmletlr. 

M. Hitler'in 
Kesilen Söylevi. 

Berlln, 24 (Rıdyo) - Bun· 
ı 1ahaya Londra'oın naıfı da dahil bulunuyor. Slı tababıından dan enel M. Bitler ndyoda 
iri bir karanlık hoıole gelmiş ve birçok kazalar da olmottor. bir ıôylnde bulunurken; IÔ)" 

•mpanyalır bazı yerlerde uçak aeferlerlnl bdıbCltDn kıldır· ini yuıda kılmııtı. Radyo kah· 
. tlar, bazı yerlerde de nok11ulışhrmışl1rdır. Şimendiferler loaonon kııten koparılm11ıadın 
t•blerl gaçlGlde yıpıbtlmekte n dalma 7 · 8 aaıt ıeehhtlrle 6 komanlıt mıhkemeye •eril· 
Jlp gitmektedir. mletlr. 

M D .., '•d 40 G.. Marsilya'da usa agın a un,, Grev Var 
umpanya Filmi Çevirmiyecektir. 
~len Haberlerde Yanlışlık Vardır .. 
Ankan 24 (A.A) - Buın genel dlrektörUlğftadeo: 

~ .. Mm• dağında kırk gan~ •dlı filmi çevireceği mevzanbahiı 

~D •e Vatlngton elçiliğimizin tee«ıbbftıd Gzerlne bo lıteo nz· 
feeo Metro Gold•lo Mayer f lllm evi, bu kere keodlıloio de 
~lı bolondoğo Amerlka'nın en bftytık filim çevirenler btrllğl 
an "Nıhla Plcture Producerı And Dlıtrlbotore Of Amerlcı~ 

ıleueıeılnln kendleloe bu bapta yaptığı lıtl1.ah tızerlae, Verfelln 
•manını çe,lrmemek k•rarmdı 11blt olduğunu bildirmiştir. 

Blaaeoeleyh ıon zamanlardı gazetelerimizde yıpıtan ve bo 
llmln gôya çenlleceğlni iddia edıo neşriyatın yaohş lıtlhbıratı 
•yand•ğı ıolışılmıetır. 

••• 
~den için Ne Yazıyorlar .. 

Roma 24 (Radyo) - M. Eden 'jo lngUtere kabioeılnde dııi 
•kanlığa geçlrllmeıl hıkkmda İtalyan guetelerl muhtelif mftta· 

rlarda bolonoyorJar. 
Stompa gazeteel;"dlyor ki: 
11.Arlık ozlıem• teşebbGıfi olmıyıcıktır. Ç4nk0 M. Eden kov· 

,ete dayanarak uzlışmık latlyor.11 

ı Popolo D'İtılyı gazetesi de diyor ki: 
"Anuka •11lyetl efmdl eekiılne nlıbetle dıbı çok gerglnleı · 

ılllttlr. ltalyı yeni zecri tedbirlerin tehdidi altmdıdır. Fakat 
ıfarmıyor, çılışıyor. Uzlııma tedbirleri netice •ermedfıe ltalya· 
ba banda hiçbir kıbıbatl yoktur. 

• Roma 2~ (Radyo) -. Eden'Jn luglltere dıı bıkaDhtına getl· 
muinin halya'dı derin teılrler uyaadırdığı meı'eleılne temu 
en Popolo D'Itılya gazetesi diyor ki: 
11ltılyıo milletinin mClteeaeir olduğu ıöylealyormoı. ltılyın 

aaanon ıoğuk kanbbğlle aldı~• kararı hlçblreey değittlremez. 

ya'ya karşı tatbik edilecek hareket ne olorH olıon İtalya 
~ınnnın ~ôıterdlğl yoldı hareketine devam edecf'ktlr.,. 

Marıllya 24 (Radyo) - Mır· 

ıllya'da hıyat bahalıhğıaıu asal· 
m••• aebeblle gandellklerlnln 
lncllrllmeılnden dolayı Marellya 
ıramny ameleel grev yapmıı· 

lardır. 

Nan kin Hokômeti 
Japonya ile An· 
laşmağa hazırmış. 

Tokyo, 24 (Radyo) - Nan· 
kin hdkumetl dıelılerl bakanı, 

Japonya bakumetlne gönderdiği 
bir mektupla (Şıngay·Şek) in 

Japonya ile ınlaımığa h11ır 

olduğunu blldlrml~llr, 

Bunonlı beraber Hslyetto 
çok karııık olduğu iddia edl· 

llyor. 

Paris'te 
Yortu Arif esi 

Parlı 24 (Radyo) - Yortu 
arlfeıl mtlnaııebetlle Parlı'te 

btıyük bir hareket nrdır. Mı· 
ğasılar, baştan bııa elektfrlkle 
ıftslenmlıtlr. Bo gece, sabahı 

kadar eğlenceler nrdır. Şimdi 

saat blrboçok olduğu halde 
caddelerde lnean dılgaları hıy· 
rete eayın bir manzara teıkil 

ediyor. 
KUlaeler eo ındı baıtan baea 

dolu bir haldedir. 

Bayramda 
ELHAMRA'da 

• 
SEFiLLER o 

Yeni çevrilen ~Türkçe Söolo~ Boyok Film 

2 Devre aa HepsD Borden 

üç Senelik Bir Program Temin=~.~ermedJ 
Londra 24 ( A.A ) - M. 

Hazırlanmaktadır. Eden'ln zecri tedbirler ılyaaa· 
ıına bir lokıtH kadar gGtGr· 

Vergi Layihası Bugün 
Verilmiş ve Ruznameye 

Kamu taya 
Alınmıştır 

Ankara 24 (Gzel) - Htık'limet hava konetleriml11ln zlyıdelet · 

tlrllmeıl ve yurdumuzun mohafazHının tam ve k4mll bir dereceye 
getlrllmeal için 6ç ıenellk bir program hasırlımakla meıguldftr. 

Bu program yakında ikmal edilecek n derhal ı.tblk mevldlne 
konacaktır. 

Ankara 24 (ôzel) - Han verglıl için tanslm olanın kanan 
IAy!h111, bogftn Kamutay• nrllmlı n derhal ru1Dımeye ıbn· 

••• 
Libya Hudadlarında Mü

sademe Olmamış .. 
Kahire, 24 (Rıdyo) - Allkedar çevenler, Llbya'da ltılyın· 

lırla Inglllller arasında mfttademe •okuboldoğu hakkındaki hı· 

berled yalınlıyorlar. Mııır hilkumetl, hızı Italyan kamyonlarının 
yolu eaıırarak Mııır toprakl•rına girdiklerini n f•k•t derhal 
geri dftndGklerlnl ve mileademe bıberlerlnln bandın çıktığını 

bildiriyor. 
Kahire, 24 (A.A) - Reemt bir tebli~; Italyıo karakollırlle 

M111r . Iogtllz karakolları araıında btr çarpııma olduğa haberini 
kıt't ıorette yılırılamıktacır. 

Kahire, 24 (Radyo) - ltılyan tlerl karakollarlle M111r . Iogl· · 
Us kuvvetleri aruındakl • çarpıtma ,ayı•ıının Italyan karakol 
otomobtllerlntn kulen olmıyarak hududu geçmelerinden dogda~o 
aolaıılmııtır. 

..:...-_ .• .._ ... -----
Bir Harp V ukuunda ! 

Danimarka Bitaraf Kalacaktır. Bir Diplomat, 
KflçOk Devletlere Bunu Tavsiye Ediyor. 
Kopenhag, 24 (Rıdyo) - Bir harp vokuunda Daolmarka'aın 

durnmanun ne olacağı hıkkında bir gazete aylarının ıoallne 

cnab •eren o.nımırka dıı lılerl bıkanhğı maııeıarı doktor 
Kot demlıtir ki: 

- Bir hırp vukuondı Danlm1rka'nın aClel zecri tedbirler tıt· 
blk etmeılne lmkln yoktur. ÇClnkü mCUecavlı dulet çok 
uıaktadır. 

Doktor Kot bundan ıonra uloılar ıoayeteılne dahli koçak 
devletlerin bir harb vokoundı 1914 de olda~u gibi bitaraf hAını 
ilin etmelerinin doğı'u olacağın1 Bt1ylemlı n ıözlerlol ,a,ıe 

bltlrmlıtlr: 

- Bir devlet, her zaman için bitaraf bğını llAn etmeğe muk· 
tedlrdlr. 

Kopenbag, 24: (A.A) - ltalyın · Bıbeş anlıım11lığında Da· 
nlmarkı'nın darama ne olrca~ı hıkkında dıı bakanlık hokok 
mGeavlrl demlıtlr ki: 

- Dantm1rka'nın ıGel. secri tedbirleri tatbik etmeılne im· 
Un yoktur. ÇGnk.6 halyı'dan çok azıktır. ,, 

Bnkı k mtııavlrl Milletler cemiyeti baaındın olın ktıçftk dev· 
letlerln bltıraf hk llioıoı hakları olup olmadı~ının teıpltl gerek 
olduğunu da ıoylemlı ve bir memleketin her zamın k:endlılni 
bitaraf il4n etmek hakkına malik olduğunu da llhe etmiştir. 

Hindistan'dan ···----Italya 'ya Gıda Madde· 
leri Gönderilmiyecek 

Londıa, 24. (Radyo) - ltıl · 
ya'dan Bindiıtaa'a ithal edil· 
mekte olın gıda maddeleri, 
bUhııııa peynir, zeytin ve saire 
ıecri tedbirler kararı mGnıee· 

betile menedllmlıtlr. ltalya'dan 
Hlndletın •a milhlm miktarda 
lthallt yapılıyordu . 

Yunanistan'da .. .... 
Saylav Seçimi 
Kanunu Neşredildi •. 

Romı, 24 (Radyo) - Atlnı· 

dın haber veriliyor: 
Bagftn ıaylu ıeçlml hakkııa· 

dıkl kanon neıtedllmlıılr. Affa 
mazh1r olan askeri •e mftlki 
b6tdo ılyaaal mıhkômlar, 11y· 
lnhk için namzetliklerlnl ko· 
yıblleceklerdlr. 

mlyeceğlne dair lnglltere'nln · 
Franıı'ya teminat verdiği t•yl· 
aları e1111ızdır. 

Londra, 24 (Radyo) - M. 
Eden'an ooktat naunna teren· 
mın olan Deyll Herald gasetetıl 
bir makaleılnde diyor ki: 

- Şimdiki hılde yeni bir 
azlaımadan babaedllemeı. Zecri 
tedbirlerin ılddetle•dlrllmeel de 
mevzoobahlı değlldlr. Ancak 
eıkl tedbirlerin kaldırılmuı 

lhtf mali de mevcod bulanma· 
mık.tadar. 

Londra 24 (Radyo ) - Dıı 
leleri bakanı Lord Eden, bu· 
gftn t'Hlfeıloe baılamıı •e tık 

le olmık ftsere, Dömlnyonlınn 
fnkaltde komlıerlf'rlnl bbal 
etmek olmuıtur. Lord Edea, 
yortuları geçirmek ftsere mem· 
leketl olan Brlt•ny••nın tim•· 
llode klln Bleod Hoklan ıeh · 
rloe hır~ket etmlıtlr. 

Eden hareket etmeden nel 
krahn hosorona kabul edllmle 
ve dıı ılyaaanıa bir holt11111u 
krala arseylemlıtlr. Lord Eden 
Loudra'ya udetlade ecnebi el · 
çllerlnl de kabul edecektir. 

Londra 24 (A.A) - Çok 
defalar M. Eden 'la noktal nı · 
zarlarına tercdman olan Dally 
Telgraf gueteıl mumalleyhln 
mftıtıkbel ıly1111ı hakkında 

ıöyle y11ı1yor: 

Şimdiki halde bir aslaımanın 
mevzuubıhı olmıyıca~ı mnhak· 
kakt1r. Halihazırda yeni zecri 
tedbirler tatbiki mevzaobahı 

değllıe de elmdlkl tedbirlerin 
llgHı huı.uıonuo tekUf edtlmeıl 
de pekaz muhtemeldir. 

Zecri Tedbirler 
Şiddetlendirilecek mi? 

Parlı, 24 (A.A) - Gasete· 
ler M. Eden'fn dıı bakaahğıle 

akdenls te110CldG meı'eleılnl 

lncelemektedlrlM. Pötl Partal· 
yen; Roma'dıu gelen bıberlerla 
Eden'ln dıı bıkanlı~ını tayini· 
nla ıecri tedblrlerlo ıiddetlen · 

dlrllmeılne delil aayıldığıoı göı· 
termek:tedlr. 

Onr ga1etul diyor ki: 

ltalyın'lar banalmıı nılyet· 

tedhler. Paraları yoktur ve an· 
lıımezlığın bl'i surette halli 
aayealode teelr yapabilecek hf'lr 
hangi bir mu!af fıldyet elde 
etmeleri imkanı da ortadan 
kılkmıştır. 

Popoler gasete11I diyor ki: 

Tehlikeyi ortıdan kaldıncak 
olan Parls'tlr. Şayet Fnnııa 

ılmdi lagUtere'oln yaptığı gibi 
Mnuollnl'olo eantajı 3nClnde 
ric'at etmemr.~e karar 
bClytık A •oııturya harbı 

ııı bir hıle gelir. 
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1§ Zabıtada ~I 

Ezilen Çocuk 
Şadi Hısik!et ve Araba 

Altında Kaldı 
Kırşıyakada Kurtoluv soka· 

ğındı Selim oğlu 15 yavlarında 
Şadi oyuo oyoerken yoldao 

hıslkletle geçen Moaa oğlu 

Kadri blsUdctlni Şadl,ye çarp· 

hrmış, yere düşftrmüş, o sırada 

gene oradan hızla geçeo ara· 
bacı Ahmed oğla Receb yilk 

arabaeım Şadiye çarphrarak 
çocuğu leua halde ezdirmlştlr. 

Çocuk hastaneye kaldırılmış, 

Kadri ve arabacı Rectıb tutul· 
muşlardır. 

Çalmak: 
Karşıyaka'da Alaybey Gün 

aydın sokağında oturan Mustafa 

kızı Zeyoebln evinde misal lr 
bulunan Ayşe kızı Hüsniye bir 

çlf t tnllk ve J 50 kuruş para 
çalıp kaçflğınılan ar~nmak•a::lır. 

200 Liı·ahk Eşya 
Sandıklardan Çalınmış 

G6mrük önünde Yosef oğlu 

Levf ve İJya kızı Lüoanın 

Cenevre'ye göndermek üzere 

Mehmed Alinin ealaporyasına 

yükledikleri eşyanın moame 

lı:efol yaptırırken iki sandık 

bellrelz bir ad& m tarafından 

i bıçakla delinmek surP.tlle 200 
! lira değnlndtkl yftnlii ve 

lpekU kadın e\blee, çamaşırlara 

ve 'Olantoeu çahomıştır. Araş 

tırmıya başlanmıştır. 

Ciizely·alı'da lltrsJzlık: 

Güzelyalı'da Cami sokağında 

oturan ve otobüslerde çaltean 
Rifatın 20 gün evvel çalınan 
ceket ve iskarpinleri Yeni 

müzayede bedeateolode Mustafa 

oğlo Basanın dilkkAnıoda gö 

rülmOş ve yapılan soruştur· 

mada bunlarm topal Kadri ve 
Oemıo He Jzzeı rarafından 
kendisine satıldığı anlaşılmıştır. 

Hepsi de zabııaca totulmuştor. 

Tutulmuş: 

Sultaniye mahallesinde Bft· 
seylnoğlo sokağıoda oturan 

Mustafa oğlu Haeanm evine 

hırsızlık yapmnk için giren 

Ali oğlu Mebmed yakalan

mışllr. 

155 Lira Çalmış: 

Tiirkpczarında 67 Rayılı aile 

evinde oturan leak. oğlu Davl 

ile birlikte ot oran .M ehmed 
oğla Raşid; Davlnln cebinden 
155 lira çalmıştır. Tahkikata 

devaaı ediliyor. 
llır)ızlık: 

lemeıpaşa bulvarında 11 1:1a · 
yılı dükkaoın üstünde oturan 

Fahreddin kızı Şiikrlyenln oda· 
sınK giren sabıkalı Himmet 

oğlu Kudrl bezı eşya çalıp 

kaçarken yakalanmışhr. 

Tekme lle Yaralamış: 
Tepecikte hayvan pazarın 

dan bir at ahp Kağıthane 

caddeelndeo geç ... n Abdorrah· 

man oğlu Mostafanan ah 

1-'ztıt oğlu Abmcdl tekme ile 

yarelRmıştar. ----Fakirlere Yardım 
Kızılay kurumu tarafıodan 

bayram mürıasebettle fakirlere 

bayramlık kumaş "Ve para dağı 

blm119ıua dün de devam edil· 

mlştlr.: 
Kurum bfnaeınm önü dün de 

çok kalabalıktı . 

C. H. r. 
Karşıyaka Kamun 
Kongresi Toplandı. 

Kariıyaka C. B. P. Kamun 

kongresi dfio akiam, saat se · 
khıboçokta parti baıknoı A vnl 
Doğan'an başkanlığı altında 

toplanmıştır. Nabiye heyeti ra · 
poro nebiye başkanı ve vUAyet 

idare heyeti azasından Tahir ta· 

rafmdao okunmoıı ve heyeti 
umooılyesi ltlbarUe kabul ve 

tesvlb edilmiştir. 

.Milteakibeo Karşıyaka'nm 

ihtiyaçları koooşolmoş, samimi 

mütelealar yürütülmüştür. 
lçtlmado şarbay Behçet Uz 

da hazır bulonmoş ve belediye 

Jşlerl hakkında Kar,ıyaka'hlan 

tt"n vlr etrcl ~tlr. 

8 1.ı nıı rofilcakib intihabata 

geçilmiş ve eskl başkan Tahir'le 

Bilmü emlak eytam bankaıSı 

müdüril Kemal, avokat Meh 
med Cemil, ı6ccarden Avol 

Meeerretçt se~Umişlerdlr. Kon· 
gre saat yarımda dağılmıştır. 

Y t>nl heyete muvaf faklyetler 

dileriz. 

Denizli'de Hayvan 
Hastalığı 

Denizli mrntakasından koyun 

ve keçilerin ihracı mennedll · 

mlştlr. İzmir ilinden transit 

olarak Denizli'ye giden koyan 
ve keçUeıln hareketlerinin geri 

bırakılması vilayet sağlık za. 

bıtası komisyonunun kararlle 

Denizli vallUğloden vtllyetlmize 

bUdJrl 1 mi ştir. ---
Hayvan llastalıkları 

Söke O'faBının Ôzbaşı, Millik, 
Kazanbaşı, Atburgaz mmtaka· 
Jarındakl koyunlarda çiçek has· 
talığı çıkmış, sıhhi tedbirler 

alınmıştır. 

Tirenin Yeğenli köyü ve 

Gümüşlü çiftliği ile kaza mer 

kezi develerlnde çiçek hastalı~ı 

görillmü~, kordon çekilmiştir. 

Kasım paşa 

Cinayeti 
Maznunlar BugOn 
Adliyeye Verilecekler 

lstanbol'da Kasımpaşa'da Bay· 
ramyerl mevklfnde karıeı Es· 
ma'yı boğarak cesedini köpril 

altıııa atan Hasan oğlu Abdul· 
lab ile arkadaşları Arelan oğlu 

Rlfat ve Manaetn'lı Halid'ln 

yakalandıklarını d6okü sayı 

mızda yazmıştık. 

Öç maznun; haklarında to 

tulao tahkikat evraklyle bugün 

zabıtadan mOddelumumllJğe ve· 

rlleceklerdlr. Sulhceza hakim 

ltğince tnklf veya ademi tev· 

ktf lerl hakkında bir karar ve· 

rlldlkten sonra tevkif edilenler 
lstanbol'a göndertleceklerdlr. 

Kadın MahkOin Oldu. 
UrJa'nıo Gödence köyünde 

aralarındaki geçimsizlik yüzün· 

den ortağı Melek'I öldilren 

Emine ağır ceza mahkemesinde 

onbeş sene ağır hapse mablum 

edilmiştir. Maznunlardan Mus· 

tala heraet etmiştir. 

-

HAB.E .RLERİ 
Kültürpark~Temelleri 
Y ılhaşında Atılacaktır: _______ , _______ _ 

Burada Birçok Eserler Kurulacak 
ve Bir Milyon Lira Harcanacaktır. 

Y 11Dgtn yerinde, şehrin gft 

zelllğinl berbad eden moloz 

yığmları Qzerlnde yükselecek 

olan (KOlt6rpark) için belediye· 
de hummalı bfr ~ekflde çalı· 

ı:ıılmak:tadır. Moskova'da mimar 

Krojef tarafından hazırlıomıı:ı 

olan K61türpark planı teksir 
ettfrilmektedlt. 

Şehir meclisi Oyelerlyle mi 

mar ve mühendislere 'Ve ı:ıeblr 

ellere dağıtıl.;cak, K(iltôrpark 

lıakkJlldı1 mütalealım sorula 

caktır. Moetafabey caddesinin 

eoonodao Amele mahallesine, 

bir taraf tan Pasmane ve Al· 

sancağa uzanacak olan Kiıltür. 

park 36,000 metre murabbalık 

bir saba üzexlnde ve bir mil · 

yon U:aya yakın bir para a11r· 
f lyle meydana gelecek.tir. 

Panayırı, yeni stadyumu, 

yüzme havuzunu, Atat6rk dev 

rf m milzeslle sıhhat müzesini. 

tenis kordları, açık: tiyatro ve 

çocuk bahçelerini içine alacak 

olec. kültürparkın temel töreni 

1 ikinci kAnunda yapılacaktır. 

Evvela killtOrparkıo iki kilo. 

metre 300 metre uzunlukta 

olen çevresine dıvar loşa etti· 

rtlecekıir. Dıvarın lçlude oto· 

mobil, motosiklet, bisl klet, atlı 
ve vaya yftrüyecekler için ayn 

ayrı gezinti yolları olacaktır. 

Dört kaposu bulanacak olııo 

killıürparkın bo yollardaki na 
kil vasıtaları kapulardan glrfı:ı 

esnasında halkı rahatsız etme 

ınek için giriş yerlerinin altın· 

dan geçecektir. Sıhhat mGze· 

sinin lnı:ıım için Sıhhat ve içti· 
mai Muavenet Vekaleti yar· 

dımda bo.lunecaktır. 

Atatürk devrim mdzesi için· 

de KiUtftr Bakanhğmın yardımı 
istenecektir. (Kftltftrpark) fçlq · 
de çocuk o!omobtllerl için de 

bir yol bolnnacaktır, ayrıca 

anoğrar lk mftze de inşa edile· 

cektlr. Sovyet Sosyalist cama· 
rlyetlerl birliği için gftzel bir 

pavlyon, dans plAtformo, ge· 
ztno ve lokanta, oyun platfor· 
mu, eğlence yerleri, köı:ık:ler, 

3000 kişiyi alacak trlbOn, ga· 
raj ve atölye, Qlçek partellerl, 
çeşmeler, parseller Kftltilrpak'ı 

famamlıyacaktır. KOllOrpark; 

yılJare taksim edilmek suretlle 

altı yılda inşa edilecektir. 
• • • 

Kültôrpark içinde lnı:ıe edl· 

lecek olan (Atatürk denim 

mQıest) için şehrimizdeki mek· 

tepler müdilrlerile tarih öğret· 

menleri bu ayın 30 uncu pa· 

zartesi günü saat 17 de bele· 
diyede bir toplantı yapacak· 

lardır. Atatilrk devrim müzesi 

esaBlarını tesblt etmek lç1n bir 

komite seçilmiştir. 

Bo komite erkek öğretmen 

okulu direktörü Refet Tok, 

kız lisesi direktörü Baydar 

Candar, erkek lisesi dlrektôril 

Hilmi Ôzerteo, kız öğretmen 
okulu dlrektöril Mustafa Rahmi 
Balabao, erkek lisesi tarih öğ 
retmeol Mltat, erkek llsesl ede· 

blyet öğretmeni E~at Çınar 

ve erkek muallim mektebi 
edebiyat öğretmeni Süleyman· 

dan teşekkül etmektedir. Ko 

mite kendi :ıralarnda toplan· 
tılar yapmaktadır. 

Anadolu 
Bayram ~Jaçı 
Zevkli Olacak ! --.......... . 
-Başturafı 1 ci sayfada-

larındıı yekdlğerlnl lstlhlaf 
etmiş, aralarında çedo reka 

betler geçmiş iki kuvvetli takı· 
mımızdır. 

Son Uk devrtslne girerken 
Altanordo, birkaç kıymetli 

oyoncmıuno kaybetmiştir ve 

bonon teslrlledfr ki, İzmlreporla 
yBptığı maçta 3 2 yenilmiştir. 
Faket şurası da şayanıdlkket· 
lir ki, 6 dakikada 3 gol yiyen 

Alt1Dordu, htitüo asab bozuk· 
luğona rağcnen iki gol çıka· 
rarak aradaki farkı kapamıştı? 

ve bo, her takımın zor lrl~e· 

bileceği bir movıffakıyenlr. 

Fakat bono m6teaktb Altı · 

nordo kadrosu değfı:ımlştlr. Adli, 

yerine diJnmd§ n eskJ oyun 
colardan Fener'U Namık da 
gelmiş kadroya girmiştir. Bu 
suretle kuvvetli bir takım mey 
dana gelmiştir. 

Allaya gelince, geçen eenekl 
şeklini muhalna etmekle be· 
raber her zaman istenen enerji 
ve kudreti göstermemektedir. 
MeselA, farkla kazanması 14 
zımgelen oyunlara Adeta zor· 
lokla çıkarmaktadJr. Falat eo 

da muhakkaktır ki, Altay mft. 

ıecımletfr, teklnlğl vardır ve 

karşısına çıkacak sert, · atak 

bir takımın oyununa kapıl· 

madığı takdirde neticeyi lehine 
kaydedebilir. 

Oyoo, muhakkak ki heyecanlı 
ve zevkli geçecektir. Bu kar· 
şılaşma, ayol zamanda Pazar 

günQ yapılacak ilkler için de 

bir hazırlık •e bir fikir edin· 
me vesilesi olacaktır. 

Faydalı Konferanslar 
Belediye mOhendlsl Muam . 

mer tarafından belediye zabıta 
memurlarfle itfaiye memurla· 
rıua verilmekte olan (Bava 
hücumu ve korunma} konfe 
raxıslarından 6 ıocı ve sonun· 
cusu önümüzdeki pazartesi gü· 
nü. akşamı itfaiye binasında 

verilecektir. Bo konferauslar 
çok faydalı olmuştur. 

1 N öhetçi Eczaneler t 
Bu akşam Kemeraltında Hl· 

141, Giizelyalıda Altıntaş, TU. 
klllkte Faik, Eşrefpaşada Eş 
refpaşa eczaneleri açıkhr. 

Deli Taklidi 
Hasan Pehlivanın 
Kararı Yakındır •.• 

Tepeclk'te Yeni mahallede 

bir kadın yüzfiodeo evinde ki· 
racı bulunan Denhıli'll Mustafa 
ile Çal'h Mustafayı ôldilrmelde 
"Ve iki klelyl yaralamakla soçln 
Hasan pehlfveuın muhakeme 

sine dfto Ağarcezada devam 

edllmlştlr. Haeıo; bu celsede 
mahkemeye bir don ve bir de 
pardesft gl ylomlş olarak gel· 
mlştf, mahkeme salonunda deli 

taklldlerl yapıyor, mahkeme 

relelnlo; heyete doğru dönmeal 

hakkındaki f htarına arkasıoı 

dönmekle mukabele ediyor ve 

bir j•rndarma tarafından tutu 

larak zorla dôodilrülüyordo. 

Evvelki celsede ınüddelumn 

mi tarafından idamı fatenmflj 

olan suçlu m6dafaa için söyll 

yecek eöz(i olmadığını blldfrmtş 
ve muhakeme karara kulm•~tt. 
Dünkıl celsede dave tvrakı ta 

memen tetkik edtlememl~ ol· 
dağoodan kararın tef hlml 8 
lldncl kaouna buekılmıştar. 

Trakya'da 
Ağaçlandırma 

Trakya mıntakesında in~e 

edilen göçmen köylerinin ağaç · 

landmlmesıoe baolaomıııtır. Ba· 
nan için birkaç hin ağaç 

t f dananın göoderllmeel ve Kar 

tıyaka'da orman f ldanhğından 

da ağaç fidanı tedarik edllerek ' 

lletesinln gönderilmesi Ztraat 

veUJeıloden valiliğe blldlrll· 
mlştlr. 

Muallimlerin lziuJeri 
İlk mektebler telf maınameel 

nln 3 üocft maddeılolo A fık· 

raHJnda baş ôğretmenlerln yılda 
Oç gflnü geçmemek Gzere C'Jğ . 

retmenlere bir gftn izin vere· 
bilecekleri ya~ılıdır. 

Bu maddeye göre tek öğ· 
retmenll köy mekteblerl öğreı. 
menlerinin de kendi kendileri· 

nl bir gün binit saydıkları gö· 

rülmfteuır. Kültür direktör la . 

ğftnden bfttiio mektebiere bf r 

bildirim gönderllmltı, baıı öğ· 
retmenlere verJlmfı:ı olan bo 

ealAblyetl tek öğretmenli köy 

mekteblerl öğretmenlerinin kul . 

lanamıy~cakları blldlrtlmlotlr. 

Feyzi Akkor 
Kırk güodenberl mezonen 

İetanbul'da bulanan ı:ıehdmlz 
emniyet direktörü Feyzi Akkor 

bogüo İstanbul'dao şehrimize 
dönecektir. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün belt>dlyede toplanmış, biri· 
ken loled çıkarmıştır. 

Arnavutlukta 
Fırtınalar 

Roma 24 (Radyo) - Tiran. 
dan bildiriliyor: Hava abvall 

berbattır; fırtınalar yüz6nden 

Berat ve civarında çok büyük 

hasarat olma~ ve münakalat 

lamamlyle kesllmlştlr. 

Arnavutluk htlkumeıf Berat 

ve el varına yardım heyetleri 

göndermeğe mecbur kalmıştar. 

Tayyareci 1'ndberg'ln çoco 

~aou Ç!>lıp Oldilrdüler. Hopy, 
man namında biri, idama mah 

k l\m edildi 'Ve bogftnlerde elek 
tldk eandalyeıd QstQode ebedt 

yeti boyhyacakhr. Baba, adal8Jı 
tin bu tecelllslnl görmemel'. 

fçfo, logtltere'ye hareket etme~ 
üzere imiş.. Ayni Hmaod 

bazı haydutların, Hodtmao' 
idama mahkum bttlrtlğl lçh 
Ltndberg'e veya küçôk çocoğQ 

na bir ölüm tuzağı kuracak!• 
rındao korkuluyor. 

• 
Adalet mütereddit, çocul 

mezarda, baba korkuda 

haydutluk; hepsinin fevktlnd 

korkunç bir dev bibi Ameri, 

kanıo üslüode oynayıp duroyor 
~ 

Ben Lfodberg'tn çocuğu ka 
dar adalete de acıyorum. E~e 

Lfodberg'ln dosta olsaydım 

kulağına şunları fıeıldardını . 

-Gel, dostum, een log\ltrre 
1 

ye de gttme!. Geçenlerde Lond, 
rada bir lord, otomobilini bıaş1tı 1 

bir otomobile çarpt~rmıe vı 
karşıld otomobilde, l!ll'nin yav 

run gibi bir yavrunun ölümüs 
ne eebeblyet vermiş.. Sonu n~
olmuş biliyor mo~nn? 

Lordu, (Aslidir, payelldlr 
avamdao de~lldlr) diye, bil 

dfğtmlz Hakyerlerine değllı 
lordlar mabk.emeelne vermlj 

Jer ve bit çocuk öldOren lord~ 
sırmalı yüzlerce lordan sôzd-

1 
adulet df yaomdao, beraet kıra· 

ra ttlmış la çıltmıı:ı . Duydun 

mu dostum? 

Yani Amerlka'da 
yanı başında eli tabancalı, belP 

bombalı haydutlar, ~ 

lnglttere'de de sumab lordJ 

!ar kendi kanunlarını yürQıQJ 

yorlar. Ve ad11letln bu zavallı 

lığı seni thrlyen bir elden 

fırJatnken diğer titrek eli16a 
kapıyor. Bence kaçtığın yerle; 

gittiğin yerde adaletin vııhid~ 

kıyaeM itibarile yalnız lslı:nle1; 
değişiyor.. 

1 
Orhan Ralımi Giikçe 

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

Italya'da ekonomik 
yeni tedbirler alınıyoı 

Roma 24 ( Radyo ) - Hô· 
kumet, yiln ve deri saneyUnde' 

kullanılan tanen lbracmı bir 
1 

.kararname ile yasak etml~tlr. 

Şeker, bal, dantela, yl yecek· 
1 

vealr eşyalar ilzerlode eataı 

değlştkllklerl yapılacağı ve bu" 
hususta bir kararname hazır.' 
laomakta olduğa söylenmektedlı 

Yemen Veliahdının 
Ziyar~ti 

Kahire 24 (Radyo) 
gazeteltrl, Yemen veliahdının 

yokında Kudüs, Şam ve Mave
rai Şerla'yı. ziyaret edec ğlnl 
yazmaktadırlar. 

Balıkesir' de 
Işık Söndftr· 
me TecrObeleri .• 

Balakeefr, 24 (A.A) - Bala. 

keelr'de buge.ce yapılan ışık sön· 
dürme denemeal iyi bir sonuç 

vtrdf. Saat 21 de ııehlr düdüğd 

çahnınca ışıklar söndürüldil. 

Ytraıl dakika sonra ikinci bir 

dftdiik.le ışıklar tekrar zandı. 

Deneme ilk olmasına rağ.nen 

çok iyi idare edildi ve hiçbir 

akeakllğa uğramadı. , 
BAYRAMDA 
TAVVA~~ 

SiNEMASINDA MONTE l{RİSTOl 
Salı, Çarşamba ve Perşembe gnoleri son deta olarak gösterilecektir. 1 PAR..\. KRALI MILTON herkesi gDlmekten kırıp geçiriyor. 
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Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISllV\ - HiND YOLU 

Plyecek oldu. 
Fabl bunları söylemekten 

tıbuk vazgeçti; ıusmağa da 
ınecbur idi. .Mllord eözilne de · 
Hm etti, ve; 

- Şo zamanda 
kanlı bir bldlee 

Napolyoo 
oeıfceelnde 

ortadan kaldırılırsa, cihan bu 
hadiseye bQy1lk bir ehemmiyet 

•erir, Bunun için daha başka 

bir usul ve çare bularak bu 

ıelerln önQne geçmek Jıtzınıdır. 
Dedi. 

- PekalA... Başka bir çare 
' daha buldum. 

- Hemencecik mi?. 
- Evet Mllord., Size izah 

etmeme mQ11ade buyurulur mu? 

- Ben de bunu ılzden isti· 
yecektlm. 

Camı Llfuk.rd iğrenç bir 
ıGktlnetle: 

- LQksemburg earayından 

çıktığı andan hlbaren Napol· 
yon'u taklb ettim; huau@i ika· 
metgAhıoa kJtdar yaya olarak 
gitti. Kapıyı biraz güçlükle 

ıçtarabildl; içeri girdiği sırada 

ben de döndüm. .Fakat Napol· 
yon'un evine glrlb çıkanları 

leıbhe memur eUlğlm adamla· 
rımdao birisi yanımı yaklaştı 

M. Şarl'lo içeride olduğonu 

haber verdi. 

M. Şarl ha!. 
- Bayan Napolyon'uo göz· 

deel!. 

- İyi?. 
- içeride bir facia olmaeını 

çok muhtemel gördOğGm için 
Nıpolyon'uo evi clvarıod•o ay· 
rılmadım, bekledim!. 

"Tahminimde ıldanmıdığımı 
içeriden akseden bir ıllAh sesi 
ile anladım. Kırmnı yabancı 

erkekle fen• bir halde tutan 
Nıpolyon 'un, samparanJD bey. 
nlnl dığıttı~ını hdkmettlm. 
Fakat bereket verelo ki bu 
hClkmam doğru çıkmadı; çGnkG 

biraz ıonra M. Şarl'I "İmdad .. 
diye bığırınk ıokak ortasını 
yıkıhrken gördQm. 

Caıaı eöıOne devam ederek: 
- M. Şarl'fo yaraııının ha

fif oldu~unu, bıygınlığıdJD da 
korkudan oee "et ettiğini anlı· 
dım. Bu fır11ltao lstlfade ettim, 
cbdanını kmrıthrdım ve tD 
mektuba buldum. 

Dedi n yeleğinin iç cebinden 
mıhud mekıuba çıkardı. Mek· 

taban Ozerlnde "Parlıı'te Senan 
eokııındı 16 numarada M. 
Şarl'e.. yazılı idi. 

Caıuı mektubu okumığı 
bıtlıdı: 

"Aziz doetum; 

"Yarın gece, ıglebl ihtimal 

ANADOLU -Gdnlflk Siyasal Guete 

Sahip ve B•ıyazg•m 
Baydar Rftodft ÔKTEM 

lıJmuml neıriyat ve yuı itleri 
mftdftril: Hamdi Nüzhet 

ldarehaneai: • 
İzmir ikinci Beyler aokağı 

C. Balk Partin binuı içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poata kutuau 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YdJıtı 1200, Alb aylığı 700, Öç 

ayhgı 500 kuruıtur. 
Y abueı memleketler içia 1enelik 

abone ftcreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruıtur. -GoCl geçmiı nftıhalu 25 kuruotur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ıerbeıt gecelerimin sonuocoıu 
olacaktır. 

"Slıl Hat ona doğru, Vlk· 
tuar sokağında bekllycceğlm. 

"Sizi kucaklımm. 

Sizin: J,. 
- Yani "Sizin Joıef in" 

değil mi Milord?. 

- Fakat bu mektubun ya· 
zısı hakikaten Jozefin'ln el 
yazısı mıdır? 

- Evet. 

- Fakat 4oıkına böyle bir 
vesikayı ne f lkre hizmet ederek 
yazdı?. 

- Mllord, bu kıdlD nihayet 
bir melezdir. Otozbet yatındıa 

olmaaıoa rağmen hatif ilkten 
bili kurtulmamııtır. HenGz 
tecrilbeslz bir kız gibi hareket 
etmektedir. 

- Fıakat... Bu hlr iki aatır· 

hk mektubun bize ne fayda11 
dokunacağını anlamıyorum! 

- Bono yazanın mOcrlmf · 
yetini göııtermlyor mu?. 

- Göaterlyor .. Bundan ne 
çık.ar? 

- Booapart'ın kırJBı için 
çok kıekanç olduğunu aoutma· 
mık ltzımdlf, Mllord!. Bu ak· 
eamkl hareketi de bunu gôıter· 

mtyor mu?. Bu mektubu Be· 
nim için pek kolay olan btr 

tarzdı- göı1G öaClne koymak 
Napolyon'a Fransı'dın ayrılma· 
maya icbar eder! 

- Ben ıf zl daha ziyade 
ruhiyatı vAkıf nnıyordom. Na· 
polyoo madem ki kırar ver
mittir, hareket edecektir. Cin· 
ka zafer ve ıeref Jnl ışka feda 
edecek bir adam değildir! 

Caıue, biraz boıalmuı bir 
tavırla: 

- Şu halde?. 
Diye sordu. 

Battı hareketini enelden ta· 
ylo eımlt n yolundan hiç 
ı•ımık lıtemlyen bir ıdam 

tnrlle İngiliz: 
- Benim için en lhım olın 

nokta Booapart'ın Ye orduıa· 

nun M111r ıeferlne hareket ede· 
ceğl tarihtir! 

Dedi. 

Lefukırd: 

- B\nu ılze 
ederim! 

Dedi. 

ben temin 

- Bu mektuba gelince; ba· 
nu iyi ııklayın11 ve general 
kat'i kararını verince kendisine 
gösteriniz. MeıelA, bir harp veya 
Mısır seferine hareket arife· 
elode ... 

- Anladım Mllord .. 

loglllz ıjan, tömloe Gserlne 
fazla şişkin dorın bir keeeyl 
koyduktan sonra, eapkuıoı 

aldı; Lalukırd tarafındın nln 
kıpı11nı kadar teeyl edildi. 

- Sonu Var -

Bir /talyan 
Gazetesi Diyor ki: -.... 

- Başıarajı 1 inci sahifede -
İngiltere ile birliktir. F•kat bu 
taleb FrınM, İtalya n Japon· 
yı'yı tlddetle alikıdar etmek· 
ıedlr. 

"GörClnlıe göre ne İngiltere, 
ne Franea, ne Blrletlk Amerika, 
ne lt•lya ve ne de J11ponya 
ıraemdı gerek bmmlyet ve 
gerek keyf lyet nokt11mdın bir 
ltllAf imkAm yoktar.11 

Demektedir. 

• ••• • 
Atla•, ~9 (Radyo) - Baı 

bıkan M. Demlrclıı; bOtOn 
parti baıkaolırını dnet etmle 
ve hlkftmetln ar11nlo11l bir 
vaziyet karııeaoda kıldığı tak· 
dlrde hareketini tayin etme· 
ılnl lıtemlıtlr. 

lngiltere · Mısır Münasebetleri . 
~~~~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~~~~-

E N esimi Paşanın"Kazanması~Muhtemeldir. reu" Takdi ,. 
de 1930 Anlaşması Tekrar Müzakere Edilecektir. 

Göm boş 
MacariHtan Tatmin 
Edilmelidir Diyor .. 

Roma 24 (Radyo) - Macar 
Baebakaoı CömbOı,ı, gazetectlere 
dlyevde bulunmut ve Macarle· 

tan tatmin edllmez1111 Tuoa 
paktının fayde vermlyeceğlnl 

beyan eylemletlr. 
Macaristan bal naibi Ami 

ral Hord, yortu mGnaaebetlyle 
bfttOu ely111al mahktlmlar için 
af llAo etmlttlr. 

Londra, 24 ('bdyo) - Ka 
hlre'den yazılıyor: 

E~lpelyan "azet'e göre; Yeni 
•aounu taut Ayan ve meb'utao 
meclialerlotn teş~kküllerln\ lca 
bettlrmektedf r. Mebuaao mecfül 
halk tarafından intihap edilmiş 
150 meb uıuo mftr1;kkep ola. 
cakhr· 

lntlbabatten sonra Neslml 
pata kabfneelnfn iktidar mev 
kflnde kalma@ı çok muhtemel 
dlr. Çünkü Vefdcfler tarafın 

dan idare r-dlleo halk partileri 
arasında heoftz tebarüz etml~ 

bit birlik yoktur. 

Dünyada Sinemalar için 
Bağlanan Sermaye. 

Filim Müesseselerinin Yılda Hazır
ladıkları Şerid, seyyaremizi Onheş 
Defa Dolayacak Kadar Uzundur. 
lnıan zekAsının birçok Hha 

lardı yarattığı harikalar içinde 
ılnemı, çok dikkate değer bir 

yer tutuyor. 
Franaız .. Lumlere» in lcad 

ettiği bu canlı ve hareketli lev· 
balar, keılf ler ıerlılade hayret 
nrlcl bir ter•kkl adımını gös· 
terlr. 

Sinema, ilk le1d edildiği za 
mın birçok yeniliklerin uğra

dığı ıklbete uğradı. Onan de· 
vım kabiliyetinden mahrum 
olduğuou1 1Dkit1f edemlyeceğlnl, 
kaklı oyuna mahiyetinde ipti 
dal bir eAlenceden ibaret kalı· 
cağını eôyllyeoler oldu. 

Baoanla beraber, ileriyi gG· 
rebllmek kudretine eahlp pek 
çok ilim ıdımlar11 ılnemının 

ileride kuaoıc•ğı ehemmiyeti 
ve ulıııcagı gellpml daha o za. 

mıodıa lpret etmltler n bu 
hueuıta birçok yızıı.r yumıı 

lırdı. 

Blıi b11 m•kıleler ar11ından 
1895 tarihinde yısılmıt olan 
bir tıoeyl ılayor ve, ılne· 
mıoın ilk meydana geldJğl 

yıllardı, lnıanlardı n11ıl bir 
intiba yaptığını gÖltermek isti· 
yoraz. 

Frınııze1 Anneleı mecmua· 
tının o 111mankl fenni mubar· 
rlrl Henrl Dırvllle, görGılerfnl 

ıGyle ifade ediyordu: 
Bu, muhakkak ki, hırlkollde 

blreey! Temıll edllmlyecek bir 
h•rlk•.. Fakat h•klkıl! görme 
h•Mımısın flslğl bftnyeıladen 

hu tarzdı lıtlfıdeyl dGtGnmek, 
bir dıhı tıl.. 

lnıın, ba oynak ve mate· 
mıdl le•hıların karııııodı ken· 

dl kendin" ıoruyor: - Vehmi? , 
Ba gAzGnClnde ya•arlanıp gl· 
den hAdleelerln •lellde bir 1e 

ylrcblmlylz, onan hakikaten 
mncnd olan bir tıkım hayret 

verici maceraların aktörleri· 
miylı?. lnun eatıyor: Tram 
vaylar, .rabılar, otomoblller 
kırt111ndın ıeylrcller istika· 
metinde bOtGn hızlarlle gell · 
yorlar .. 

Fakat, çekinmek.izin hemen 
uvGıup gidiyorlar! Bir atlı, 

dört nalı, blıe doAru koşuyor, 
fakat tam karıımızdı duruyor: 
Biç klmeeyl çiAnemeblalD ya· 

o'mda oturan bayanlardan biri, 
göıQoüo öuilnde olup biten 
lelerin hakikat olduğuna o de . 

rece loınmııtı ki, bir arabanın 
karıııdao bdtOu eOr'atle geldi· 
ğlnl görOnce korkueundau aya· 
ya fırladı ve araba yan tarafa 
sapıp kaybolmadan tekrar 
oturmıdı. 

Baıkı bir muharrir; bDUlo 
teferrGıtın ayırt edllebllmeel, 

yak.elen dumanın görOlebllmeel 
ıahlle çarpıp parçalın an ve 
köpGlderl •çılan dalgaların 

iyice faıkoluoabllmeal, rOzgArın 
ulf d•rbelerl ıltınd• ı~ıç yap 
rıklarıoın tllreyltlnln zevkle 
ıeyredllf'bllmeıl kar1111ndı he· 
yecanıoı ııklamıyor ve bu 
harikanın lıtlkbılde ne ka· 

dar lnklıııf edebileceğinden 

emin: "Bu mGteharrlk tablo· 
tarın renkli olanlarını ne za. 
mao göreceğiz? İtte o zaman, 
ve hepimiz tamımlanmııı olacak 
Ye itte gene o zaman, vehimle 
hakikati artık birbirinden hiç 
ayırt edemlyeceğlz!,, diyordu, 

Birçok ihtira eahlblerl, lcıd 
ettikleri ıeylo başka ellerde ve 
batke zekalar tarırlındın çok 
daha bGyGk bir tekAmOle mu . 

har olduğuna ve kendilerinin 
dGnyıyı getirdiği çocuğun bat· 
kılArı tarafındın bayauıtob 

yetiştirildiğini görmek acısını 

tadarlar. 
Sinemanın mucidi olan Lu. 

mlere, böyle bir ıe1yı tatmamış 
olan muhterilerden biridir. İcı· 
dıoın tekAmGI me.rhalelerlnl de 
o bizzat kendisi hiizırladı. Sin-,. 
manıu kazındığı her yeni za. 
ferin batında bulundu. 

ilk ılnemı operateuru bizzat 

kendlıl oldu. ilk filmi kendi 
ellle çe•lrdi. ilk filmi kendi 
hazırladı, dahıt doğrusu, filme 
çekilen ilk beteri, hlklyeyl o 
tertip etli. 

Sloamada "Havadis,, diye 
bir k111m icadını ilk defa ola· 

rak o daınnda ve J aptı. Ve, 
ilk 11Bavadle, 1 illmi şu idi: 
İtalya kralı ile krallçesloln, 
Lublyerlu fotografve film ima 
lithıoeslnl ziyaretleri ... Ve Lu . 
mlere, einamanın mucidi bugftn 
mGceMem ılnımıoın mllmk4o 

olablleceglnl de ilk defa dGtD· 

Mısır kralı Fıınd 

Ayni zamanda 1930 da Na· 
hae paşa ile Bendereon ıra · 

eında akdolunao ve Mıaır'm 

lsılklAUnl tazammün eden moa 
bedenin de yeniden roftzakcreel 
muhtemeldir. Çnokn milliyet · 
perverler bo muahede ahkamı· 
nın Mısırlı'lar ve Mıeır letlklAll .................. ~ 
Fransız 

Ayan Meclis\ 
Cemiyetlerin 
Lağvını Kabul Etti 

Parlı 24. (Radyo) - Franea 
ayan mecli-1 bugClnkft toplan · 
tıemda cemiyetlerin IAğvı hak· 
kandaki kanan 14ylhıeınıo mel 
zakereelnl bitirmiş ve 14ylbayı 

kabul eylemiştir. 
ParlAmentonuo bugftnkft top 

lanlıaında da eQ ve l lnans 
bakanlıklara bfidcelerl tasdik 
edllmletlr. 

~..,ransa' da 
Garon Nehri Gene 
Taştı Tehlike Var. 

Parla, 24 (Radyo) - Garoo 
nehri tekrar tıemıthr. Şimdilik 
iki köy sular içinde mahsur 
kcı.lmıştır. Civarda tuğyan haee· 
bile telaı ve korku hüküm 
sQrmektedfr. 

Pol Burje 
Pırla, 24 (Radyo)- M. Pol 

Burje'oln sıhhi ah vali çok ve 
hamet keebetmlş, bugün hara· 
ret derecesi endişe verecek 

ıektlde yftkeetmlttfr. 

nendir? Ve, her halde, mficee · 
ıem alnıımaom blnblr harlkaeı 
da gene ayol kafadan doğa· 

caktır. DOnya zevkinde ve 
dünya bilgisinde çok bOyük 

bir lnkılıip yapılmış olan sine· 
maDln icadına 40 yıl oldu. 

Ve, bu~ün dünya slnemacılı · 

ğı ~berine teablt edilmiş lıta · 

tlotlklerlndl'! eu hayrete değer 

rakamlara veriyor: 

Bugftn, dünyada, sinemaya 
bağlanan sermayenin miktarı 

beş milyon TOrk llraeıdır. Alt· 
mış Ud bin ıloema ealonu var· 

dır. Haftada lklyQz milyon ee· 

lehi ne değiştirilmesini isteme 

tedlrler. 
Mısır'ın mlidafaa ~ı eaaeı 

gelince: 
Mıeır'. n ln~lltere tarafınd• 

mfidafaası ancak ecnebileri • 
akolllyetlcrl alllkodar etmı ~ 
tedlr. 

1930 Muahedesi Sudan' 
Süveyş kanalında in •iliz a ·keJ 
kuvvellerloio hi\kioılyetlol t• 

nımakıadır. Sfi veyş'ıekl loglll 
kıtcah, ıehllke amuda auc•~ 
kanal mıntakai!rnda buluoabl 
lecek ve Mısır ordusu Savey 
müdafaa kabHlyetlnl kazandı 

anda loglllz'ler bu hakkı Mı 
hükumetine vereceklerdir. 

N uhae paşaoao Sudan iç 
letedlklerl f oglllz'ler tarafınd,. 
kabul edilmemiş, bu sebebi• 
bu muahede kat'i şekil alam• 
mışhr. Uugüu yeni vazf ye 
dolaylslle bu muallak mes'ele 
rln halli cihetine gldHeceİ 
pek tabiidir. Demektedir. 

Papa 
Kardinallere 
Neler Söylemiş .. 

Roma, 24 (Radyo) - Pap" 
bugOo kardinallerin tebrlkledol 
kabul etmiş ve dOnyamn genel 
durumu hak.kında bir eöylef 
vermf!J, sözü İtalya-Habeşletan• 
çevirerek, bu ihtilafın, dony• 
sulhunu tehdld etmekte buluo· 
doğunu söylemiştir. Papı, vazt• 
yet ne kadar mOekll te oazl* 
oluraa olsun tımldl kesmeme~ 
lazımgeldlğlnl llive etmlıtlr. 

Macaristan'daki 
Alman'lar. 

Budapette, 24 (Radyo) -
Alman ekalllyetlerlne Ald bir 
çok mes'elelerl halleden karar· 

name hOkumetçe nettedllmlttlf· 
Bu kararnameye göre Almad 
ekalliyet mekteblerl açılablle• 

celulr. Kararname ile mual· 
lak.ta bulunan birçok meı'elelet 
Alman ekalllyetlerlntn arzuıunO 
la'ıf edecek şeklide halletmek· 
tedlr. 

Casus mu? 
Brft.keel 24. (Radyo) - Ende 

Pandan& Belge gazetesi; mnıı· 

tontlkllkçe letlcvab edilen Hav• 
Maryl'nln bOyOk dcvletlerdeO 
birinin konaoloalyle alAkadat 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Normandie 
Tehlike Atlattı .. 

8 

8 

c 
8 

1 

t 

Havr, 24 (Radyo) - Kızaktt 8 
bulunan meşhur Normıodi vı· 

purunda kıvılcımdan yangın çık· H 
mıt ve eöodOrfilmOetftr. Epe1 
zarar olmattor. 

ylrcl bu sinemalara girip çıkı· 

yor. Sinema eanayllnde monta· 
zaman çalıtanlımn eaym beşyO• 
bini bulmaktadır. Her yıl, ıl · 
nem11 reklıimları için ytız elli 
milyon TOrk llraeı harcamak· 

ıadır. 

Film ruOeııeıelerlnlo faali· 
yetlnd gelince: Onların bir yıl · 
da hazırladıkları şerit, ıeyyare · 

mlzl onbeş defa dolıyacık 
uzunluğundadır. 

Sinemanın ba kudret ve 
önemini görQp de, onun lçlO 
sos yıl hayatta bOyQk bir "Ku•· 
vet,, halini ılablldlğlol anlamı· 

mık mGmkCln mO?. 

y 
r 
o 
li 
y 

d 

• 
b 



---------~---------~~,...,.. 
Sevkiyat Devamdadır. Saoayicilt 

BugOnkü Şartlar Fenadır. Belki Tohum da Lindherg Londrada Oturacaktır. Ha- M. Mussolini' e o· T 1 f ç k ·ı 
Dağıtılacaktı. Tarım Direktörü De Ekim • • N . M. 1 s ·d . y ır e gra e tı t 

V 
. . . A 1 rıcıye ezaretı üta ea er etmıyor. Napoll 24 (Radyo) Pren -torlarmı da dJplomılar 

azıyetını D atıyor. - ses Marya vapuru bugün silah tılmıştır. 

HiND FAKIR~LERi 
ARASINDA 

19 Faik Şemseddin Benlioğlu 

Bu kadıP yarı baygın idi. 
Ve ba hali görilnce vaziyeti 
hemen ao:adım: 

Bu kadm, kocaatle birlikte 
yakılacaktı. Heyette, nehir öze 

rinde bir sal halinde kurulmuş 
olan odun yığım ilzerlode bek· 

Uyen ölüye son dlııi merasimi 
yapacak heyet demekti! 

Heyet, eahllde durdu; kadın 
da bu sırada feryada başladı. 

Fakat tam bu turada heyet 

arasmda bir tel4ş ve karışıkhk 
hasıl n\du; birçok kimseler: 

- Eyvah... Polis geliyor!. 

Diye· bağmştılar! 

, Nevyork. 24 (Radyo) - Tay lkt sebebi vardır. Bunlardan 
yarecl Ltodberg'in Loudra'ya bfrfocfsl; Londra ile Amerika 

hareketi gizil tutulmakta idi araı!ında bava seferleri yapılması 
L ndberg•tn Londra'da ff>rJ ~e erraf1Ddıkl tasavvurların tabak· 
ceğl ve orada oturacağı sôy kokuna çalışmak, dl~erl de 13 

leomektedlr. Çılokil Llodberg•e, İklnei k4nonda elektlriklf san· 
küçük oğlu Can'on da kaçın · dalyaya oturacak olan katil 
lacağıoa dair birçok tehdit mek· Boptman'ıo idamında Amerth· 
tupları göoderllml~tlr. da buloıımamaktır. 

Amerika hariciye nezareti, Nevyork, 24 ( Radyo ) _ 

Llnberg'jo seyahati hakkında Meşhur tayyareci Ltndberg'io 
mütaleadan çeklnmtktedlr. annesi; oğlunun Londrn'da yer 

Nevyork, 24 (Radyo) - Aye leşmeğe kerar verdiği hakkında 
ra Amerikan şlrketl, Liodberg'tn hiçbi r malumatı otmadığ~m eöy 
Londra'ya gitmekte olduğu ha· lemfştfr. 

berini teyit etmektedir. Llnd. ı---=e~o-r_s_a_d_a __ J 
Üı.üm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 

318 S. Süleyma. 13 25 
183 H. Alyotl 12 75 

112 Albayrak tlca.12 

77 H. z. Ahmt>I 12 50 
71 Be..,lkcl z . 12 

50 lohiııar idare. 7 7 5 
18 H. Şeşbeş 13 
16 Y. 1. Talıit 11 

9 H. Kod 14 
854 Bogflnkıı satış 

477929 Dankft yekuo 

478783 Umum " 

K. S. 
17 50 
13 75 
15 25 
l!l 25 
15 25 

7 75 
13 25 
13 75 
15 50 

M. Mussol ni 

ve asker yiiklfl olduğa halde 

doğu Afrtka'ya hareker etmiştir. 

Romu, 24 (Radyo) - Tir 
yeete'de Gorlclyo'da DOşes d' Aoeı 

fakirlere 10 kental gıda mad
deleri dağıtmıotır. 

Napoll. 24 (Radyo) - Veli 
shd ve prenses Marya PJa Ro· 
ma'ya hareket etmişlerdir. 

Roma 24 (Radyo) - Ver· 
çelll sanayi müesseseleri sahip· 
Jerl, Sinyor Mussollol'ye çek· 

tikleri bir telgraf ta ytnl vazl 

yetin tt1tklk edildiği ve hariç 

teo yapılacak her tazyike karşı 

en şiddetli bir mukavemete 

karar nrlldJğlol bildirmişler ve: 
14 Emriniz ah1nda Mlllıı askeri 

gibi harekete bazmr" demft· 

lerdlr. Telgraf ta sanayi aendl· 
kaları reisi · Leone Garyaço'nun 
imzası vardır. 

Ispany!l'da 
Hükômet Buhranı 
Hala Devam Ediyor<; 

MadrlıJ, 21 (R11dyo) - E 
setiyt t fırkası lideri M. 11 

Robleıı, yeni mecHe iotlhab 

içto elmdlden hazırlanmak\ 
ve meclfslo h emm feahl la~· 
mono iled ııürmekt6dlr. 

Lavadares kııbloesl ba 1A m1 
liste ekseriyete malik def!ild. 
Ancak I;J9 meb'usa lı!llnı 

ettiği halde mt:clfste 442 me 

oe vardır. Bonon için kablee ' 

meclisin feshini zaruri görme 
tedlr. 

M. Robles yeni intihabat\ 
kahir bir ekseriyet kazaoacağ 
na emin olduğunu eöylemt~ı 

ve antl komilniet yeni ve m( 
llyeıperverlerden mürekkep h 

fırka teşkil edecektir. Bu s 

retle lepanya'nın müzmin bul 

ramna nlhayet vermek mü~ 
kün olacaktır. Bonon için ~ 
Zamora sene sooooda meclieft 
feshi iradesini lmzahyacaktır. 

Balkanlarda Kar 
Roma, 24 (Radyo) - Sofy 

ve clvarıoa pekçok kar yağını 1 

ve bertaraf kar içinde kelmıetı~ 

Kar çokluğundan A vcupa Hl 
. ~lmeodller milnakalalı kesil 
mlşllr. 

Almanya- lsviçre 
Berlln. 24: (Radyo) -Alman 

ya ile ı~vlçre arasında torls ı 

münasebetleri bozolmnştor. Al 

manya hükumeti, Infçre'nlı 
bazı kambf yo tedbirlerine mo 
kabele olarrk Isvlçre'ye gldece 
eeyyahlarm dôvfzlerloi hOküm 

den IBkat eımlştlr. 

Avosturya'da Af ! ~ 
Viyana, 24 (Radyo) - Yor· 

tulu münaeebetlle A vueturya c 

relelcümhuru; 934: senesindeki 

Sosyalist leyamnı lşllrHk ettik. 

lerlnden divanı harpçe mahkum • 

edilenlerin hepsini af fetml~tlr. 

Bunlar bogOo tahliye edilmiş· 
terdir. ' 

ı 
- Ben çok m11teesslr bir ~ 

vaziyette: 

- Sözlerinizin ilk kıetmla· 
rının doğruluğuna hen de iştirak 

ederim, fakat istediğiniz mahi· 1 

mata malik dl'ğlllm. Benim 

esasen fakirlik hayalim yt-nl 
başlamıştır. Şahsen değil, hattii 

usulleri bile kif l derecede bil· 

meyorum! 
Dedim. 

Komiser, bu çok hakiki ld· 
dlamı ne kadar doğru buldu, 

bllmfyorum!.. Fakat: 

- Sonu Var -



:;aziantep'te Zabıta .. 
Faaliyet Gösteriyor. Bazı Cina
·tler Oldu, ~~ailleri Yakalandı. 

-------..--------
lanlep (Özel aytarımız 
r) - Şehrimiz polisi öde· 
>eolmeemlş olar k çalı11 · 

devam etmektedir, 
dolandırıcılık, ıoy· 

hemen hiç kalma 

ai h4dlsotın nlebeteo çok. 
ının eebebl de; eehrlml · 
ariye topraklarlle hembo 
;ulunmesıdır. Suç lellyen 
.1 saat zıırfındo hududu 
lyor. Eskiden bu gibi ci 
lerl kanuni moaf lyetlere 

1 Jlacek çocoklıre lele tenler 
1 ve köylerde kan gfitme 
1 de dL vıtmda idi. 

8 1n fiç ayın dört mühim 
e vek'aın şunlıırdır: 

Murnf bir ulleye meoaub 
• ve güzel bir kadın öğle 

gitmekte iken yol 
larufıodan ~nftne 

1erek o civardaki btr dük· 
ı sokulmuş ve fakat sef tl 
ı makeadı kadının muma· 

1 ı yfizftnden tatbik edile· 
afştlr. Bunun Ozerlne kadın 

an alınarak ağzı bağlı ol· 
.ı halde bir eve g6Uir61müş 

de hAdleenln haber alınması 
ine bu teşebbfta te uklm 
oaetır. Suçlular kaçı.kları 

lerden yirmldört saat sonra 
alrnmıelaıdır. ilk tahkikat ta 
gOnde bitirilmiş ve ağırceza 
ıkemesi ilk duroemı eonuo· 
bunları fiçer sene dokuzar 
ağır hepse mahkum etmfııtlr. 
~ - _ Samanpızarmdakl kah· 

le sarhoşluk ve komar yilzüo· 
•ı Arab Şaban'la Abdtılkadlr 

aında çıkan kavga neticesinde 
~-~~------~-

ş Piyasada 
ahsullerimiz 
Dıt piyasa hakkında TOrko
e ~o telgraflar gelmiştir: 

2l·12·935 de: 
alm: 
Londra borsas.ndı: TOrk mıh 
>. 7 peşin 38·45 sekiz vı· 

il 28·38 dokuz peşin 20·23 
1010 Qzümlerl Kandfya No. 
peşin 39·56 vadeli 29:f4 
ıllforof ya Ozilmlerl tomson 
tin 39 oatftrel peşin 38 va 
il 26 A voııturıtlya Qzfimleri 
nl mal 42·48 Iran OzQmlerl 
·eio 27·36 vadeli 16·23 ı Un. 
Bamburg boreDBında: Tftrk 

1ztımn No. 7 peşin 14·50 ee· 

iz peşto 15 dokuz peşin !6 
. lirası Yunan üzü:mlerl Kan· . 

1
fya No. 3 peşin 15 32 florin 
.. allf Prniya Ozümlerl natOrel 
,eıln 5·85 Iran üzOmlerl peşin 

ı3·38 dolardır. 
ncir: 

Londra borsasında: Tork malı 
;enuln natQrel peıf n 33 vadeli 
?2 ekstra peı,ln 36 vadeli 24. 
ıkeleton 4 cronn 1 llb. peşin 
p7 beş p şln 62 ıltı peoln 57 
redl peşin 70 elltodir. 

Bamburg boreaemda: Türk 
'ncl rlerl eketrlel!imtt vadelf 
24·26 rh. genuln peşin 11 T. 
1Jlrası. 
1
Pamuk: 

Llverpol boreHında: Amerika 
K. elvel 6·19 Mart 21 Mayıe 
21 Temmuz 21 Upper K. evvel 
7 44 Mayıs 46 l'emmuz 44. 

Iekenderlye boreaeında: F. g. 
l f. Sakalarfdls K. s nl 16·43 

Mart 15·81 Mayıs 15·47 Tem 
muz 15 ·23 T. sanl 14·88 f. g. 
f. a~monl K. evvel 13·72 Şu· 

I bat 13·40 Nisan 13·52 Haztran 
lS·ll T. euel 12•67 dlr. 

Arııb Şaban Olmüe, ağır surette 
yaralanın AbdOlkadJr hHtaneye 
kaldırılmıştır. 

3 - Savcllf aılretlnden Şlh 
mae oğlu Ali kayınblraderl 

Ömer tarafından Ailevi sebeb· 
lere mftetenlt olarak öldOrQl· 

mOş ve katil adliyeye veril· 
mfştlr. 

4 - Askert mOteahhld Ur· 
fa'h Fevzl'nto adama bulunan 
Sôleyman; sazda otururken ya· 
oma kasab Dordu ile muhtar 
gelmiştir. Silleyman'm muhtarda 
alacağı vardır. leıemlı, verme· 
ylnce kızmıştır. Ve her ikisini 
Sarımeaktepe'dekl ç<>ban kule
sine davet etmietlr. Yolda hı · 

ç kla muhtarın Qzerloe yürO 
yerek tekrar alacağını tstemeel 
üzerine iki arkada, ~ukabele 

He bir koyandan farksız eekilde 
kecdlelnl boğazlamış, boynun· 
dao uetura ile keemfı ve kaz· 
dıkları çukura g0mm6elerdlr. 

l..4dlııe; Dordu'oun umum· 
hanedeki dostuna mes'eleyl an· 
)atması üzerine r..ıeydana çık· 

mıe ve her lklel de adliyeye 
verllmfıtlr. 

Tavas'da 
Tütün 
Zer'iyatı ve Bir Yan· 
gında GörOlen Vaziyet 

Tavas (Ozel) - Bo yıl 2000 
donam UltOo ekmek için ha · 
zırlak yapılmıştır. Tatllnc61Gkle 
alAkadar olmayanlar da renç· 
perler arae1Dda bn he:ııırlı~ı 

yapmaktaclırler. Geçen yıl zer'i· 
) atı 150 döoiimdft. 
Bir yangın: 

Tavae'm Çayır mahallesinde 
Tahtacı Moet.fa ve ref lkae• 
kayınpederlnln nezdtne mfsa· 
f lrllğe gltmft n bu aralık ev· 
lerlnln bacaaıodan fazla duman 
çıktığı gôrQlerek oda kapısı 

açılınca yangın çıktığı görftl· 
mfto, alevler etrafı earmııtır. 

Bütftn gayretlere rağmen ev 
kortarılamımış, eı,yaeı ile be· 

raber yanmıştır. Yalnız iki 
hayvan kortarılabllmlotlr. 

3000 haneli bir kasabada 
belediyenin ıtfa aleti l'C va· 
sıtaeı namına bir ıeye malik 
bulunmam1Bı hayrete şayandır. 
lıc;ebay Fazıl Haltlk'un bo lıe 
nazarı dikkatini celbederlz. 

Salihli 
Bnyok Deve Güreşleri 

12 ·1· 936 pazar gftnü Sa· 
Uhli'de btlyftk deve göreılerl 

tr.rtlp olunmuştur. Kazamız ha 
rlcloden gelecek pehlivan, de· 
velere şu ikramiyeler verile· 
cektlr: 

Başa 60 Ltra 

Ortay 30 " 
Ayığı 15 " 
Bundan baoke güreoten nelkl 

çarşamba gftoQ SallhWde geze 
cek develer yenlleeler bile ay· 
nca 3 lira bahşiş alacaklardır. 

fazla tafsilat için Balkevl gô 
rr~ ıertlp komlıeelne mürııcaat 

olunmalıdır. D. 6 

lzmir Tramvay ve 
clektirik şirketindt-n: 

Şebeke ameliyatı dolayHlle 
cereyanın bo ayın 26 eıoda 88· 

at 9 dın 15 e kadar traıııvay 

caddE:slnde Şabaozade sokağın 

dan Gozelyalı'ya kadar ve mft· 
cavlr sokaklarda kealleceğl eayın 
abonelerlmlzce blllnmek Qzere 
ilan olunur. 

lzıııir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Buroava Aıkerl ea!ın alma komisyonundan: 

Cfnıl Miktarı MabaUI Umum talı. Muvakkat !bele Ihole Saat 
Kilo mln tutarı teminatı ıekll tarihi 

Lira Ltra 
Un 30,000 ôdemfı 4850 327 açık 6. 1.936 10 

pazartesi. 
Un 60,000 burnava 8700 ü53 kapalı 6.1.936 11 

pazartesi· 

Un 100.000 gazlemlr 14500 1088 kapalı 6.1.936 15 
pazartesi. 

Arpa 45.000 ödemlı 1980 149 açık 7.1.936 ıo 
eah. 

Arpa 52.000 gazlemlr 2808 216 açık 7.1.936 11 
salı. 

Arpa 275.000 bornına 14850 1114 kapalı 7.1.936 15 

Sade 
yağı. 

ealı. 

14:,900 ttım. bir· 14900 1108 kapılı 8.1.936 11 
ilkleri. çareumba. 

1 - TOmtn blrllklerloln ihtiyacı olan yukarıda cins ve mlk 
tarları yazılı 7 kalem erzak hizalarında yazılı şekilde 
mtıoakaeaya konulmuştur. 

2 

3 

4 
5 

Müoakaeaları hlzalaunda gösterilen gön ve eaatlerda 
yapılacaktır. 

Umum tahmin tuterlarlle movak"8t temtoal tutarları 
hhıalarıoda yazılıdır. 

Şırtnamelerl hergfto komlııyonda görülebilir. 
Ekıılllmlyr. glrf'ceklr.rln 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yızıh Ytelkrlarla teminatı muvaklı:stc nıak 
buz ~eya banka ruektoblıırlle mftoakasaoın yııpılacağı 

muayyen vakitten enci ve kapalı zıırf la yapılacak oln· 
lar için de mfthfirlü teklif mektoplarını münaknea eao-
tıodao bir saat evvel Burnavadakf askeri eutın alma 
komleyoounı vermeleri. 20 25 31 4 4031 

Burnava aekeri sa. al. ko. nandan: 
Miktarı Ma· Umum tab. Muvakkat ihale İhale 

Cfnıl Kilo halll tuıarı. temloatı. şekli. tarihi. saat 
L. s. L. s. 

Un 42.000 Söke 6090 o 467 o kapat. 10, 1,:36 10 
Ua 84.000 Tire 12560 o 942 o 04 " 11 

cuma. 
1 Tftmen blrlJklerlnln lhıiyacı olan yukarıda miktar ve 

cinai yazılı iki kalem malzeme kapalı zarf usullle mn 
nakaeaya konulmuetor. 

2 MQnak.aaaları 10,1,936 cuma gOnQ saat 10 ve 11 de 
yapılacaktır. 

3 Umum tahmin tutarlle muvakkat temin tları hlzelarında 
yarahdır. 

4 Şartnameleri bergOn komisyonda gôriUebilfr. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 ııayıh kanonun 2 ve 3 en 

maddelerinde yazılı vealkalarla teminatı movakkate rook 
buz veya banka mektoplarlle mtloakaeanın yapalazağı 

ıHttan bir ııaat evvel, mühtırln teklif mektuplarını Bur 
navadakl askeri utan alma komfayoouna vermeleri. 

25 30 3 7 4059 

Şark Sanayi Kumpanyası 
Türk Anonim Şirketia
den: 

9 Numaralı koponun 2 lklnclktoun 1936 tarihinden itibaren 

lzmlr Oamaulı bankası gloelerlnde ve beheri 125 kuroo mukıı 

bilinde ödenmeğe baı,lanaca~ı ıosyetemlz hlııpedarlırına ll4n 
olunur. 25 28 4061 

Ytn\ OSUAM cD> lambalarıdır. Çifte: spiralli olan :.bu lnml alar 
diğer OSRAM lambalarına nazııranjyüzde 20 re ocuz:adi lambalara nazaran 
da )fizde 40 daha idarelidir. • . " . . 

Çifte:epiralli~ OSHAM cD• ampullerini alırken ... nmbııla3lnnn uzcrındekı 
cD• işaretine dikknl ediniz. 

• 
Gedilcpaşa'da lstaubul .Ja darına 

Satın Alma Komisyoıılından: 
Jaodorma btrllklerlnfn ihtiyacı için jandarma dlklmevlnde dl· 

kllecek dikişlerde kullamlmak Ozere mevcut evsafına uygun yerli 
fabrlkalur ielnde 50,000 elllblo metre beyaz ve 10,000 onbln l 
metre kor~unl bez kapalı zerf ekelltmeelle satın olanacak ve ek· · 

· eltltmesl 3, l ,936 cuma gftnft eaat onheşte Ged lir paıaııa jandarma 
dlklmevl bloaıundııkl komisyonomaıda yupıloc ktır. 50,000 metre 
beyaz bezin tasarlanan bedeli 14,000 oodört bin ve ilk gQven· 
mest 1050 bin elli liradır. 10,000 onbln metre kurşuni bezin 
tııearlaoan bedeli 3200 üçhlo lklyQz lir ve ilk gilvenme 240 
lklyib:kırk liradır. Her iki bezin bir istekliye lhateet caiz olduğu 
gibi beyaz ve kucşanl bezlerin oyrı ayrı lsleklllere de ihalesi 
caizdir. Şart ve evsaf kiğıtları bergün komisyonumuzda g6rfile· 
blUr. lıJteklllerJn letlyeceklerl beze alt lllır güvenme maleandığı 
makbuzu veya muteber banka kefalet mektubu ve 24:90 sayılı 
artırma ve eksiltme ihale kanonunda yazılı sair belgeleri de havi 
te lif mektupları eksll,me ssotındon bir saat evveline eder ko· 
mleyonumoH vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 7900 4027 

'"fttrk ava Kı1rumu Kemalpaşa 
Şubesinden: 

Hava kurumunun Kemalpaşa ilçesi merkezinde kdln tapula 
beş parça bağın m61klyetl te~sitle sıı.talığa çıkarılmıştır. 

Ih le 8, 1 ,36 ~arşamba güoQ saat onbeştedlr. Isteklllerln ~art· 
namelerini Hava kurumunun Kemalpaşa şubesinden öğrene· 
bilirler. 25 29 2 Ö 4063 

lzmir Gümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 

2,lldnclklinun,936 per~embe gftnfl sa t 13 le gftmrftk komla· 
yonca maiyet memuru, mağaza müstahdemini lmtthımı yapıla· 

ceğıudan imtihana girmek lstlyeolerln oynl günde baemüdOrlOktc 
hazır bulunmeları llı'in olunur. 4060 

Muallim Doktor 

A. H ılôsi Alataş 
lç h stalıkları mfttehossısı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 21no 

iv.mir sulh Hukuk mehke· 
meefnden: 

İzmir hezlnel r.onllyesl tera· 
frndan İzmir Esn fşeyh mahal· 
lesi Karanlık sokak 11 sayılı 

evde Kemalpa~u Mnlmüdürld· 
ğünden mütekait Yuhya Bildi 
oleyhioe 118 lira 88 kuruş 

istihkak davceını e neyi muhn· 
kemeslnde mQddetalcybtn mu· 

•N~

hakemryc celbine dnlr tebligat 
ynpılmok Qz.,re evine gidil miş 

ise de mübaşir mrşrnhatına 

mumslleyhln eflnl satarak. hd· 
len nereye glulğlol bilen olma· 
dığındac ve ikametgahı meçhul 
kaldığından H. U. M. kanunu· 
nun 141 inci maddesi mucl · 
hince llaoen tebligat yapılma· 

sın karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyh Yahya BAdl'nln 

IK ijj liU f o Jf ıu ıı· · yr'<ml mub keme olan 10 ·l· 936 
cuma ı?ünil saat 10 de İzmir 
Sulh Hukuk mahkemesinde ha· 
zır bulunması veya bir vekil 
göndermesi Jnzumu ilAoen tebliğ 

olunur. 4062 



SIHRAT 
Balık Yağı 

Norr:eçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 
bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Saıı~ Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi N Uzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

• 
" 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine ni.~beıen yü:ı.de 

20 daha az sarf iyaılıdırlar. Bunr.ı ay sonun · 

da ödeyeceginiz ilk fature. ile kolarca anlı

yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları milmesatll 
Peşıemalcılar 77-79 Telef orı 3332 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha]efinden Alınız 

ikinci Kordon N o. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Aırırtırasnt:n 
Semn Kok 

DngöDD~ Kok 
ongüDD~ Antırasnt:n 

ve Pürjen ~abab'ın en üstün 
bir müshil şekeri oldu~uou 
unutmayınız. Kuvvetli müa· 
bil iııtiyen1er (Şabab Sıhhat 

lstanbulda Sirkecide 

Şahin Paşa Oteli 

Bediy el eriniz için ... 
Evinizin Kontörü lçiu ... 
BüyOk ve zengin bir çeşit 
Elektirik Levazimatı: 
E kmek kızartma makinesi, muhtelif boyda otomıtlk dlilleır, 

elekdrik sobaları, ele lı:tf rik eftpftrgelerf, mutbak için bOyOk 
elekttrlk ocağı , mlkurıadan mamtil kahve ve çay tepsileri, bm: 
df'poları , hn boy v~ çeşh el~kt irlk fenerleri bUhıs@a çok za· 

Tif ceb fen1ırle rl , saı; korat o:ıa maldnelerl vesaire vesaire ..... 
Bu malu mat me~hur 

WESTI NGHOUSE (Vestinghauz) 
Binaenaleyh en mfikemmel mamulallandır. 
Her vakıt mQeıı.eeaemlzde teı:ıh'r edllmekte itr. 

Markah 

~arl P. Baladur ve Şörekası = ikinci kordon JSo. 72 5 A 

= ··--·-------------------·•ı ~ Tornacı Alınacaktır 
--= Asl<eri Fabrikalar Umum 
~Müdürlüğünden: 
--

------
Cendelt Han, Btrlncl Kordon ~ 

Tel. 2443 = Baıeriyolog ve bul<l4ık, salgın hastalıklar mütahassı.sı 
TBE ELLERMAN LİNES LTD := Baıımabane istasyonu karoımıdaki dibek sokak batında 30 ııayı• 

»GRODNO,, vapura Umanı · := h ev ve moayenehanMiııde eabah ıaat 8 dan akoam eaat 6 •kadar 
mızda olup 25 ilk kanona ka := hastalannı kabul eder. 
dar Londra ve Hol için yftk = Müracaat eden hastalara yapılmam lAzımgelen ıair tahlilit •e 
aJmak:tadtr. = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevas gö· = rölen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

11"'" ~~::!~tA~t~ E;;~~t !! •llllllllllUlllllllllllllllHllllllllllllllll11111111llllllll111 Telefon: ııı 15 111111111111 
SVANSEADAN gelip tahliyede ,, _____________________ ,_. 

bulunacak ve •yn• zamanda 26 Dr. Operaıo·· r Arı· f Yu•cu 
ilk k4nona kadar LlVERPOOL '-
ve GLASGOV lçln yftk ıla 
cakttr. 

"PO .ı..O,. vapuru 1 O ikinci H 
kiiounda Loodra, Anvera ve aııtalımnı her gön 15·18 e 1'adar ikinci Beyler sokağı TGrk 

Huldeo gelip mallarnıı tabliye 1 müzayede salonu karşında 78 N.lo moayenebaaeslnde kabul 
edip ve ayni zamanda LUNO . eder. Telefon 3393 

ra ve BUL lçfn yük alat>alı:tır ~111111--.. --•----------------.. 
.. T B URSO,. va puro ı 2 ı kin- 81111111111111111111111 il il lll lllllllllll il lllllllll lllllll lllllll il llllllllll llllllHI 111111111111111 

el kanonda Llverpol ve Svan· = D z k A • T k 
eeadao ~ellp tııhUyede bulanı · ~ r • e aı ara Çl 
cak ve ayni zamanda Lherpol -
v" Glaegov için yük al acaktır. = Merkez hastanesi Dahiliye Mn.tehassısı 

Merkez Hastanesi Operatôril 

DEUTSCHE LEVA 'iTE LlNIE = İkinci Beyler sokağı TOrk mftzayede salonu ittisalinde 

En Ucu Z Fi• at. "AQILA,. vapuru 5 lklocl = numara 4 5. Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e kadar 
Telefon 3306 kAoonda llamburg ve Aovera = kabul t>der. TELEFON : 3806 

~1!!!!!~~~!1!!!!!!!!1!!~~~~~~~~~~~~~=~2te~n ~gf!~Up~t~eb~lly~~d~e ~bo~lu~na~cak~. • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllfllllllllllJllllllllllllllllllllll 
~ "UxCBANGE,, vapuru ~~ B t:.., t il '" Sperco " A 1' 1 u d r ra e ı · . apur centası urgtıt u rayııı an: 

el kAnonda bek.lenlyor, Nor- : ., V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

llEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

"ISERLOBN,, veporo halen 

llnıınımızda olup An•ertı, Rot· 

lerdato, Bamborg ve Bremen 

t~ın ynk almaktadar. 
0 IONIA,, vapuru l 7 8 el. 

~loonda bekleniyor. Bamburg 

~e Anversten yftk çıkaracaktır. 

"BERAKLEt\,, vapuru 23 B. 

•ı hnuoda bekleniyor, 27 b. el 

~4oona kadar Anvers, Rotter · 

dam, Bamborg ve Bremen tçlo 

H\k: alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT JJNES 

"ExARCB,, npuru 15 b. el 
~anooda bekleniyor Boeıon, 
~orfolk ve Nevyork için yok 
'lacakllr. 

"ExAMELlA11 vrpuro 17 8 . 
ti Ununda bekleniyor, Nor· 

fotk v~ Nevyork için yük 

folk ve Nevyork için yok ala· ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI Şartnamesinde cloet, nev'i ve bQtftn evsafı ve 8000 lira mu 
SV ENSKA ORlENT LlNIEN kAnunda gelip 19 ı inci kA· hammen bedelli ve bedelinin sureti tediyesi oartları yazılı araım 

caktır. "GOTLAND,, motör6 Uma· nnnda Malta, Ceneva, Mar"llya kapalı zarf ueol6 ile açık ekelhmtye konolmoştor. Altı elllndlrl 
"ExlLON A,, yaporu 26 bel R d il 8 b oımızda olup otter am, am · '1e arselonaya hareket etle· olacak motörün yalnız enztnle lıleyen motörden baıtka diğe 

kanonda bekleniyor, Nevyork ilurb, Danimarka ve Baltık cektlr . Yolcu ve yiik alır. mevat ile de işler motör olmosı ancak evsafı umumlyeslne kod 
Jçln yftk alacflktır. Umanları için yiik: alacııktır . NIPPON YUSSEN KAISBA ret ve konetlne halel gdmemek şarttle işleyen makineler d 

H SCBULDT 14 1 olabilir. 
ARMEMENT · "ERLAND,, motörft · "TOYOBASBI~ vapuru 14· 

HAMBUG inci kAnooda beklenmekte 1 inci k4nund11 beklenmekte Şartnameler Ankara . Ietanbol . Izmlr ve Targotlo Urayların 
d B 

b dadır . Ibal" gfinü 30,12,9 ~35 pzartesl saat 16 dır. O gftn v 

llNORBURG'' .... 8puru 30 B. olup Rotter am, am org, olup yflkGnfi tahliyeden eon· k d Lllf L l il .. l!aıate e ar te. me..top arı e ve yftzde 7 ,50 den 600 liral. 
Danimarka ve Baltık limanları ra on dokuz birinci kAnunda ı Jr l el kAnonda bekleniyor. Anvere, k tem ıııat a çes veya banka teminat mektupları ile Tnrgotlod 
lçtn yftk olaca tar. Yokubama, Oeakıı ve Şanhay bel!' dl ye enc6meoioe miiracaatlıı rı ili n olunur . 1 O 15 20 25 395 

Rotterdem ve Bamburg için ~ERV lCE MAR1T1M ROUMAİN Mojf Umanları lçln yük ala· 
yük alacaktır. 0PELEŞ,. vapuru 18· l inci caktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV· - -- ıl4ndakl gelie gidiş tarihleri · 
SLINJE (D S. AS. SPANS· le navlonlardakl değlşlklikler· 

K.ELlNJEN) OSLO Üniversitede Döçent, den acente mes•oıtyet kabul 

"BOSPHORUS,. vapuru 16 (Muavin Profesör) 

Bel Ununda bekleniyor, Dlr.ppe Dr. A. Saf ittin 
ve Norveç Jlmanlırına yOk 

alacaktır. 

JOHNSTON VARREN 
LINES LlVERPOL 

Ağız ve Diş Hekimi 

lJagıalnra h~rgüo ı)~\edcn 
ıorıra bııkar. 

etmez. 

Fazla tafellAt için ikinci 

Kordon'da Tahmil vo Tabliye 

btnaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğıoa mQracaat 

edilmeel rica oloour-

Tele. 2004 · 2005 · 'l6H3 

'.,, "'·:• .. ... ~~ '. ·'· ... , l 
~ .......... · ... ·.,-:"~·no .. KTô.. 

1 'F~ 1:-1 R.l·i'· ı ş 1 K 
1 .,. ......... •·.·. . ' • ' . · ,· ' • • .• .. ~.. ~ 

C:'.·.:;l,:·· ... iz:i)lrr: .. M~mleket Hast'~nesi Rontke~ Mütehassısı 
:;~~i~[:.~;:<.;_:,. :.)~;:~<" .. >: ·:·:s · :'.'.I~:· ... :.· ·. · .. · · 
;,: .. :· '··.:··(::'\-. ~" .:' ;':/Jer ·nelJf. 'RONTK EN miwveneleri . 
~.~Jk~~:.::·::~·:;''. . ... ' ' . ..~ ' .... J, . ~· . . . • 

. ·· .<:- · :•: . .' · . · , · ve' Elektrik :tedavileri . 
. , _.·· ·.·- ... ~.~ •. ı ' . • ::.· :· ~: "..'.- ' ·.ı ,. 1 " .:·: .. •. .· ' .... ~ • 

:' :Y'.~r.~:Y:~~iyen_' ve", bilhas~a R~:5iTiK · çocuklara Ultra~Violc . 
0 JESSMORE., vapuru 14 B. 

el kinonda bekleniyor, Llver· 
letiklil caddesi No. 99 

Ankara apa.rtmam 2 inci kal 
Telgraf • ı S T A N U U L 

Telefon : 4!)250 

...;•a:~~ .......... --.. •as•I · '.,; ... :; ~;~ ·/t:'tblk v~"!, R°ı>~tk~ri· il~:.· kEl... t~d·a ~il~ti:'. )iö~ılır . . \ 

pul ve Aoveraten yftk çıkarıp 

Burgae ve Köateoce için y6k 

------------------

Mücellit 

Yeni kaeaflar llJ'fHI No. 34 

· . . r•·. .: " - - - -... .... ... · ·~;_., · ı 
.. ' -"'.;.'"· . . 

· ~j ' •. l~~~/:~e>it~r 'So1fak 'rtrı~·!k~~~ısı No: '2j . 
- · ... ~ ' ·~ - .. .._. • ı, . ·.• ~:;,. . ,':' .... . ···t·--· :, .. ~, : 

Teıdon 25·12 

·- ·--· ~-:· '7'""- - --.- -.. -. -- . 
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Yirmi beı.ıtucl yıl 

No. 64.0 7 

8lrtoclkıiouo 19 :{5 
• 

Hava Kııvvetleri 
için Hilkômetce üç Yıllık Bir 

Program Hazırlanıyor. 

:1 Italyan Başkumandanı Mareşal Badogliyo, Ansızın Büyü 
Bir Taarruz Y apnıak istiyor Ve Buna Mecburiyet· Görüyo .............. 
Son Bir Italyan Taarruzu Güçlükle Başarılabildi. Süngü Süngüye Çarpı· 

şıldı. ( 600) Habeş ölmüş, (1000) Kişi Yaralanm1ş .. 
nubunda dütmandao blçl 

D 

lı 

B 

1 

8 

[Jubeş'lere mühimmat geliy or: 
Roma, 24 (Radyo) - Moaava· 

dan verilen haberlere göre, Hıı 

be şlstın'a ıid pekçok silah ~ e 

mOblmmat yükla vapurlar mü 

temadlyen Berbere ve Zeyle 

il nıaolarmo geçmekteıilr . 

ltnl yan luıberleri: 

Roma 24: (Radyo) - İtalyan 
somallsi Umanı olao Mayadlsyo 

dan bildirlldfğlne göre balyan 
tayyareleri Guellmllo'de Habeş 

ukerlerlol ~lddetle bombardı 
wao etmişlerdir. Aynt şekilde 

şlmıli Coba veealr yetlerde bom 

bardıman edilmiştir .. 

Bo mevzUer Dauo Parme ve 
Gan'tle Oorya nehirleri arasın 

dadır. Bo mıntakada Ras Des 

ıa'oıo ylrmlbtn klştllk bir kov· 

vetl vardır. 

Somali askeri birçok ileri 

Babeı.ı ku-vvetlerioe taarruz et· 

mlı.ıler ve Dolo'oun kark kilo· 

mdre şlanallnde menli muıvaf 

faklyetler kaıanmıı.ıt•r . 

Yerli çeıeler Habeı.ı aakerJe · 

rlnln gerilerine kadar akınlar 

yapmııııır. 

le Romı, 24 (Radyo) - Tlğre 

1
1 

cephesinden gelen haberlere 

ı8 göre, hılyan'Jır motörleıım' f 
·- dört farka teşkil etmektedirler. 

Bo fırkalara alt sllAb ve mil· 

blmmat Aealı llmauı vasıtaelle 

E gelmektedir. 

r Bo fırkalal' Asauzt gölO ve 

Des~le cephesinde bir kolordu 

teşkil edeceklerdir. 
Ba yeni kolordu, ıılmal Ba· 

beş CeJlheslnde yıpıcağı hare· 
,, kitta maval fak oldoğo takdirde 

Habeş cephesini yaracaktır. Ayol 

ı mamındı Mareşal Bıdoğllo şark 

tlmalhıde de kuvvetli bf r taar 
razlı Rae Kaesa'oın ordusunu 

•urmağa çalışacakhr. 

Ceplı ede fıalyan topçuları 
Mareşal Badoğ lio'ouo bu pla sol ceoeh1na hücum ederek bir 

uı muvaf (akiyetl~ tetbtk edil tepeyi ele geçlr'lleğe muvaffak 
digl takdirde, tanklar, zırhlı olmuşlardır . halyan' lar Habeş 
otomobiller için yol Adis Aba lerl buradoo çıkarmak için bir-

ba'ya kadar serbest olar.aktır . 

HabeıJ ordusu, bu barek~t 

baıılamazdan evvel DaoakU'deo 
İtalyao'fara kuuveıll bir taarruz 

hazırlı ğıodadır . 

Londre, 24 (A.A) - Royt~r 

Ajaoeı bildiriyor: 

Düo şimal Ct'pbesinde Makal· 
le'nio 50 kilometre kadar gar · 

hinde Tembleo mmtakasında 

olddetlt mOsademeler olmuştur. 

Royter ajanslDıD şimal ltal 

yan orduları nezdlndekt aylar• 

şu tafellAtı nrmektedlr: 

Temizlik harek.Atmda bulu· 
oan bir İtalyan kola keşif mill· 

rezeleri vasıtaslle Babe11 kuv. 

vetlerlntn Addl Abbl yakınla 

rıoda yerleıımlıı bulundogı..nu 

haber alması Ozerine bir çevir 

me yapmak istemiştir. İki döş 
mao ıaraf tem11111 gelmiş ve 

takviye kuvveti alan Habeı.ı'ler 

evveli şlddeılt bir mukavemet 
gösterdikten sonra ltalyan'lann 

çok sün gü bücomlırıoda bulun· 
maşlar ve bonon nei!tlce4'1ode 

kenle, göğils gögüse müsııdeme 

ler olmuştur. 

İtal y an hııcum ları şiddetli 

topçu ve tayyare bomburdımao 
ları ile hazırlanmış ve sürekH 

mitralyöz areolerlotn bfmayeıln · 

de yap,lmıştır . 

Nihayet Hobeo'Jer Tankua 

vadisine atılmışlardır. Habeo'le· 

rJn çok zayiat verdikleri söy· 

Jenmekte ise de hakiki miktarı 

ı.ılmdillk öğrenmek kabil olma· 

mıştır. 

Loodra 24 (Radyo) - İn · 
gillz gazete lerlnln Doğa Afrika 
mubablrlerlnden aldıkları ha· 

berlere göre, Mareşal Bııdoğllo · 
noo biç belli etmemesine rağ· 

meu büy6k bir bat'eket hazır 

ladığı 11nlı~ılmaktadır. 

Mareşal Badoğlto, yeni hı· 

rekeılerloe Roma'dan istediği 

yeni askerler ve motör leşıirll · 

,] ····~···~ .......... ~ .......................................................... ~ ...... ~ ....... ~.~· .... ·---·~·~·~·~· .... ·····~···· 
;
1 

Uzak Sark'ta Vaziyet: 

~ Mogolistan Protestoda Bulundu. 1: .. ____________________ __ 

· Uududlara Taarruz Var. Bıınların Mesuliyeti Maoçuko 
1 

ile Japon}"a Hükumetlerine Aid Olacaktır! 
l\loskova 24 (A.A) - Ulam 

batordau gelen haberlere göre 

Mogolletan başbakan Teklli vP. 

dıe işlen bukaoı Mırnçuko dış 

l~lerl bakanına telgraf la bir 

noı a gtlndermtştfr. Bu notada 

5 Japorı . Mançoko d~ 'lf'tlulolo 19 

Y Uooooevelde Bulan tle Oereun 

araııoda Mogollııtau halk comu· 

rlyeıi sınır karakollarına yap 

tıkhm ıfüırroz haiı:kıoda izahat 
-.ertlerek bo taarruz ~lddetle 

protesto edllmektedf r . 

Nota ileride yapılacak taar 

ruzlar ha'4:kında lbtan da tbtl· 

' Yll etmek.le ve bu taarruzların 

mes'oUyetlnlo Mııncoko ile Ja · 

pooya bOkıl:metlerloe ıld olaca· 

~ıoı bildirmektedir. 

Şaogbay, 24 (Radyo) - Va 

slyetlD çok gergin ohoııı hı· 

Çin'deki maruf Seddikebir 

ııebile araıolueal bölgenin polie 

kuvveti ile mOdııfaa edUmeat 

için tertibat ıhnmııtır. 

dibinde jHpon kuvvetleri .. 

Şimal letasyönuno lıgal eden 

muhtariyet aleyhıara talebe, bir 

iet11yoo dıba ele geçlrmlıtlr. 

lıalyan'ların cephede kllllandıkları:develer istirahat halinde 

mlş sllAblat gelmeden başla · mık için ilç Japon diplomatı 

mıyacaktır. Mareşal Bado~llo, da boradan geçmlolerdlr. 
şiddetli bir tauruz yapmak ni · Adfs Ababa, 24 (A .A) -

yetini beıılemektedlr. Balen Royter Ajansı bUdfrlynr: 
mühf m kuvvetleri yeni ıeceoı Burada dolaşan bir ~aylaya 
mü noktalımııa toplamak.tadtr . göre Habeş'ler, bftyftk bir taz 

Fakat bo kuvvetlerin hakiki ylkle Erltre içerisinde ve hu 

taarruz hedef 1 ~eçhuldilr. duda 16 kilometrede kıilo Ab· 

Mancsler Gardiyan gazeıesl 
nln askeri muharriri: 

"lralya ordusu beş ey içinde 
Rabtşl@ tan'dakl hedef lerlnl el . 

de etmek ve Rabrş bökftmeıf 

ni bir emri vaki karşmnda hı . 

rakmak, ya Adla Adle ·Ababaya 

ellıih kavvetlte bir sulh moa· 

hedesl imzalatmak, yahut ta 

memleketi ba,tan baı.ıa lıtllll 

etmek mecborlyetlndedir .,, 
Demektedir. 

Aamara, 24 (Radyo) - Roy· 
ter ajansı b!ldlrlyor: 

Resmen bildirildiğine göre, 

evvelki gfto Temblyen bölge· 

Binde vokua gelen muharebede 

600 Habeş ölmftş, bin kadar 

Habeııll de yaralanmıştır. İtıl · 
yan'lar'dan beıı Z1blt telef ol

muş, 3 zabit ve birçok nefer 

yaralanmıı.ıtır. Btt nlsbetılzllk 
uçakların yıırdımmdan ileri 
gelmfı.ıtfr. lıalyan askerleri, yer· 
lere kireçle ve iti bari lerle, 
.. Bfzl muhakkak bir ölümden 

kurtaran 

k.arler 

uçaklarımıza 

ederiz" diye 
yazmıalardar 

teşek 

yazıler 

Ctbutl 2ıi (A.A) - Bollan 

da KızıJbaçtna ııld sıhhiye oto 

mobUl~rlyle milhlm miktarda 

levuım Habeıl@tan'ı gôttırftl 

mek üzre boradan geçlrllmiıtir. 

Adle Ababa'da teşkili karar 
ıa,11n yeni Japon elçtllğlnl kur 
~~~~~-~~~~~~-

Şaoııhay, 24 (Radyo) - Ta 
le be il e po lis arası oda çarpı~ 

malu olma~, bir ecnebi polis 

ağır, 2 ecnebi pofü haf lf yar11 
· l unmıştır. Tal~beden de yarala 

naoler vardır. Japon mümeı.ıslli; 
belediye reisi n ezdinde tf'Ş~ b· 
hii~te boluomnş v e Japon'Jara 

ka:-şı haemane şekU alan göste· 

rilere nihayet verilmesini iste· 
mfştir. 

Şangbay, 24. (A.A) - Vazl · 

yet çok gergin olduğundan ha 
radaki arsrnlosal imtiyazlı bölge 

polisi müdahaleye hazır vazl 
yette bulunmaktadır. 

Şimal lstaeyonono işgal etmiş 

olan talebe şimdi de Sorlu lı· 

tasyonunu etlerinde bulundur· 

maluıdır lır. 

dtllguela'yı almağa muvaf (ak 

olmuşlardır. . 

Roma, 24 (Radyo) - 79 ncu 
ltalyan resmlA tebll~f: 

c22 Kıinuoevveldt1 Alladi de 

vukua gelen aeketl hareketler, 
İtalyan ordusunun tam bir 

muvıf fakıye'ile ne11ce lenmlştlr. 

Askerlerimiz, beş binden fazla 

ve Dejak Hatll'nln kumanda· 

eındıkl Habeş 111keılnl perişan 

etmiştir. 

w Habeş askeri 1935 sieteml 
Belçika mhralyözlerlle mQceh· 
bez ldf. Mağlt\p olan Habeş 

lut'aıının bir kıımı dı Rae 

Seyynm ordusuna menımbtur. 

Dftşman Etltre'll sekerler 

tarafından takib edilerek panik 

halinde f lrar etmlttlr. 

Habeıı'lerln bu muharebedeki 
zayiatı, 700 ölft ve lklblo ya 

ralıdır. Bizim zaylatamız ise 

7 zabit, yeril askerden 70 ne· 
fer ölG ve 167 nefer de yara 
hdıl'. 

Tayyarelerimiz, Ayadl'nın ce· 

nubnnda dllomını takip etmiş, 

boa.balar atmıştır. 

Roma, 24ı (A.A) - Mareşal 

Badogllo telgraf la bildirmek · 
tedlr: 

Bu ayın 22 sinde 
hl de vukubolım 

Adcll Ah· 
mubarrbe 

lnt'aatımızıo ıanı bir zaferile 
oetlce lcomlştlr. Habeş kuvvet 

lerl Drdjaz Ayluoun ~ umı.udll8ı 

altıodakl be~bln askerle bunlara 

yardım eden Rae Seyyum müf 
rezelerinden mlhekk.-ptl. lJa 

beş'ler!n elinde 1935 modeli 

Belçika mltralyözlerl bulunu 

yordu. 

Habeş kuvvetleri Edtrell 

kovvetlerlmlıııılo savleti karşı · 

sında perişan edilmişlerdir. 

Erltrelt kuvvetlere arı ordu ve 
topçu mQeaslr bir tarzda mil· 

zabaret etmfştlr. 

Dilıımamn zayfatı 700 ôl6 
ve iki bin yarahdır. Bizim 

zayiatımız 7 stıbay öU• ve 5 
sDbay yaralıdır. Erhrelilerden 
iıe 158 aaeilbay ve aeker ôld 
ve 187 yaralı Yardır. 

K.ıt'11ıımıı Addl·Abbl'alo co· 

mukavemet görmeksizin ba 
kcllerlne deHm rt:- rktc: dı 

K eşif ıayyerelerlm1 Dln miib İ 

faali yr t lde d evam eylemekt ,.d ı 

A ·fü Ababa 24 (A A) 

Roy ta sj .. mıııdao: 

Boraıia d ol a~ao l i · tayi e 
ıziir .. Habeşler me vzi i bi r tazy 
i le ErhrP. lçerldlndc ve huduÔ 

1 !) ldlomelrede ka in Adiguıı 

şe hrini ıılru11 g11 mu vaffa k 
muşlardır. 

Aemara, 24 (AA) - l Ht<feıı 

ajıınnndan : Pazar güoü Enıi 

Mniao denilen mıntıkada v ı> 

kua gelen muharebe bakk.oıl 

aşağıdaki ıafsi . a t alınmıştır : 

5000 Habeş muhari bi Teoı 

bten mıotakasında tat bir t mt 

UyeE-l yapmıkıa olıo Iıa ly•ı 
ve Erhrf'!U kuvntll'ıi ihllla el 

mf'lk tf'!~ebbüsQode hulunwuf 

tardır. Ço lı: arızalı ve ormao l ı 

olıtu arazi, Ha beflerln bu ıe 

şe bbibönü kolayleştırmışlı r. 

Ancak HabPşfer tam 1ıalyaıı : 

larıo sol croıhı nı çevlrme~cl 

girtııılklerl &ırada topçu vt 

ıayyare kovvedrrlnden müz11 
heret gören İtalyan mQfrezeJerl 

mukabil IRarruza geçmişler ve 

Toongoa denilen -vadiye ear 

mllıJlerdlr. 

Erlrrell koneıler Habeşleri 

tıklbederek onları ağıl' zayiatı 

oAratmışlırdır. ...... 
Macaristan' da 
Davacılık .. 

Budapeıte 24 (Radyo) - Bir 
havacılık olrketl, Mıcırletao 

dahilinde lı.ılemek 'ilzere yeni 

taksi servisi açmıştar. Bo aer· 
vlelerl dokDE açık yapıc11k ve 

her bir uçak 8 yolcu ıaı.ııya · 

bilecektir. 

Rusya'da 
Denizde Ya· 
rarlıkları Görülen· 
lere Mftkaf at Verildi .. 

Mo13 kova, 24. (Radyo) - Sıa 

lio ve Voroallof bugGn donanma 
kumaodaolarındao mftteşekldl 

21 kloiUk bir heyeti kabul 
elmlşltrdlr. 

Moek ova icra komlteıl, deniz 

ftlerlnde büy6k yararlıkları ~ ö 

röl"n 12 kişiye olem verilme· 
eiol kararJaşhrm · ıtır. 

Bu Sefer Sulh Ya
pabilecekler Mi? 

Adaçyo, 24 (A.A)- Parııga · 

vay - Bollvyı ara•nndakl barb ha· 
llne eon vermek llıere şu esas· 
larm mOzakere edilmekle oldu . 

ğo sıınıhyor: 

Paraguay; Arjaotln parası Ue 

2 milyon 600 bin tlar para 
istemek tedlr. 

81111 andlıı.ımaeı lmzalamn· 

caya kadar Bolivya; Şako'da 

munkkaıen çlıllen hodod hal· 

tını riayet edecektir. 


