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as Seyyum Or rı, Adu ı Garbında ltalyan'ları 
e -- e Muvaf~ Olmuştur . sa-- Ce hı ı Ce 

~~~~~----···~•t-4• .. •----~~~~-
• 
ır 

l tal yanlar )erlemekle Zorluk Çekiyorlar. Bazı 
Yerlerde Püskürtüldüler Ve Çok Zayiat Verdiler. 

~~--~~--.-.----------~~~~~ 
General Graçyani'ye imdat Gidiyor. Iıalyanlar Yağmurlar Başlamadan 

Eritre IJe Somali Ara~ında irtibat Tesis Etmeği istiyorlar .. 

Telefon Müessesesi De~ 
letçe Satın Alınacak! 

Bu Suretle, .lzcuir de Bir Derdde 
Kurtulmuş Olacak! 
~~~----~~~~-A o kar•, 18 (Telefon) - lia masraf larındıo, Gç d•klkal 

yındırlak bakanlığında, lzmlr miiUlemeden bıohyank par 
telef n şirketi vaziyetini tetkike ile şirket kspaeında numara 
memur olıo komisyon, mesa ılyen vatandı~ıu reddedilmesi 
blol bitirmiş gibidir. Bu ko· kadar llereey yapıldı .. 
misyon, mubtf'll( cebbelerden Şebekeyi genişleterek ıbon 

şirketin vmzlyeılnl \ tetkik et manı _çoğaltmak, Oç dıklkal 
mlştlr. mükaleme maklneılnf bir t 

Aldığım bir hıbere gôre, rafa atarak momını artırmı 

İzmir telefon şlrlct'tlD•o, bQku Jizımgellrkeo, aksine gidil 
metçe 11tın alınm 'lflı kararla, 
hrılmııtır ve lzmlre tebligat ta 
yapılmışhr, 

ANADOLU - Yukarıdaki 

kıea habr.r, gıızr.tem 1zln sık e;k 
ftaerlode durdu~u. bftyOk bir 
derde nihayet veıilmek ilzne 

bulonduRunu göl!lermektedlr. 
Bu mfteııeeae, belt'!dfy,.nlo de bls 
ıedar olm11\01 rağmen, b6tüo 
çahemaeıoda gerek kolaylık, 

gerek lnkiılf, gerekse mPofeıt 
A.k.,um'da M. Musıolini'nin bu şekilde bir Ras Nasibu kuvvetleri Rarar·dan cenub cebhesine gidetlerken. bakımından tımamlle halk ıı:a · 

tablosu dikilmiştir ve Habeşler de bu tablo ı ınııım yıphk· Fıfıo nehri boyoacı ilerlemekte lAıımgelmekt"dlr. Bonon için nrını, İımlr zararına lolemte teokidlere ıldme .. edllmed 
karıısında seUima durdurulmaktadır lıra bGcomlarla lıeler de bu llerleylt bili gayet ıhnıcık ea euıla tedbir bıre· tir. Acı olın elbet, belediyenin Göıterllen faydıları kalık uıl 

Adlı Ababı, 18 (A.A) - ltalyan lleıleylelnl gGçlettlrmek· yaYıtllr. BaHa iki tarif ara· kit merkezinin Dellle'ye doıra lıtlrakioe biç ehemmiyet nrll· madı ve bo memlekette mee' 
D N.B. Ayterının hlldlrdiğlne ıedlr. ıında m6blm mub1rebeler ol nıklidlr. Çlakl borıdao bir memesi ve yın yarıyı şehrin llyetılz, mOraklheıla it yapıl 
gGre, ıtmal cepbHlnde Bıbeı'ler Cenab eepbellade İrılyan'lar maktadır. lrtlbıt temini mlmkCln bulan· mıh olan bir mGe11t1enln bu bileceği n dnletln ilkiyi k 

Japon Hükô.meti, Şimali 
Çin'i ilhak Mı Edecek? 

Şimali Çin'de japotı zabiwnı bir kasabadaki dairelerinden 
çıkarlarken . 

lıtınbul 18 (Özel) - Pe· faklyetle, ıhılfnln Hzuları 
lıQ'den haber nrlllyor: ıleybloe hareket edllmlyecr.ğlne 

Bopey genel vıllıt, Jıpon. dair temlnıh, 
'-tın 30 Teerlalenelde ileri Bu beyınıtın Çinin tımı. 
'lrdıklerl tartları kıbul etti· mlyetl mftlklye1I ile alAbder 
lllll blldlrmtıtlr. Bn tartlar telAkkl edilmlyeceAlne dılr de 
"-'ardır: temi oıt. 

Nankln blk6metlala ma,.f. - Sonu S inci ylJ•de -

Ctbatl'den GArf'ınlldl~ne gGre, maktıdır. bıle dtı,Grllmeıl idi. lıcığı aaoaldı, 

Tebanı'yı yepılın bir İtalyan ŞAmıl cepbe1lnde Cond1rı Moknelenln eleıılU madde· Bogila bir telefon almık 
bGeoma pGıkClrtllmlftClr. lıal doAra IClr'etll bir yGrClylt lb lerlne -.e lmkln veren hHı bftyftk bir mıaraf lhıly1r 
y•n'lana •ıytaıınıa 90k olduıa tlmıll de m .. •eottnr. lfıdelerloe dayamluak, ıeılHt - Sonu s ncıı yüzde -
da Baylenmektedlr. ... ........................................ ,.. ...................................................................................................... . 

Tl~e cepheli, 18 (A.A) - Kr11l •· Venizelos Arasında Bilvasıta Temas 
Mmreeıl Badogllo'nun gellılyle 

•Gcut bulacak ıtr1ttjlk deAielk 
ilkler bıklnndı bar1da blllOk 
ıaylılar d6amektedir. 

Genel ol1rak ıaoıldığına gö· 
re, bundan -.onr1 barekAtın kı· 
rekterlıtiğl ıGr'ıt olıcakt r. 
Çflakfl laılyıa'l.r için yaımur 
mevsiminden 6oce Eahre ile 
Somıli ar11ıada lrtlb•t temin 
etmek IAaımdır. 

General Gnçlaol'nln emrin· 
deki eGr'aıll buh nıutaları 

yftkaek ağlarla çnrllt bulunan 
Barar'ın doğrudan doğrup 

Z1ptını mftmkGn kılıeak mıbl 
yettt' olmadığından Erllre'den 
k"ndlılne yardım yollaoma11 

Kral Yarın Roma'dadır. Venizelos' 
Da Affedeceği Söylenmektedir. 

Yunan icralı Yargi 
1ıtınbul, 18 (Bzel) - Ati· 

na'dan bıber veriliyor: 
Selablyett1rlar, kr1l ile Ve· 

nlseloı ar11ındı hlhaııta mi 
aakerelere ghitlldlllne dılr ba 
il putelerdı oıkaD bnıdlıler 

General Kondilis 01 kadaşları arasında 

bıkkındı ıdeml maltımıı be· demletlr ki: 
:yan eylemektedlrler. - Bu tefler bereeyden n· 

Muhalefet llderlerlalo dara· vel, gelecek nçlmde mll'ellD 
mu hakkındı IHotelere beyı· 6nlne çıkmılulırlar. Ne Hman 
nıttı balanın general KoadUlı - I .. iiıf e11 revirinic -



ııııu, ... ::z,~11:::::11m1111111m111\1U::M11mmJ::111111111111111111111111111111m 
Gündüz 1 Günün TeDyazo HaberDerl 
~:-=T~e=D==g==r=a=f=D a=ır=o Ras Seyum Adua'nın garbın- cumur: 
Italya'da Belediyelerin ' luk 8ugdayı 
.. .. h da ltalyan'Jarı çevirdi. FBairzeıaovıeurzitiyor onune irer taş dikilecek 
Faşist Kurulu, Doğu Afrika'da inti

kamın Alındığını Tasdik Etti. 
letanbul - Bayık faılıt korulu evelkl gece yarııı, M. Mo110· 

llnl'oln gayelerine bllkaydaeart bağlı olduğunu ıebarls f'ltlrerek 
mtlıakereye baıladı ve doğu Afrlka'da eski intikamın alındığı 
tudlk olundu. Zecri tedbirlere ıtddede mukabele edllmeel, Ro· 
ma'da bonon hltaraıııun bir ıealllde kuılulanmaeı ve YilAyetler 
belediyelerlnln önlne birer tae dJkllmest ve bu taıı ( 18 ) 11rl 
hinin yuılmuı kararlaıtmldı. 

••• 
lngiltere, Kıbrıs Adası 01 

Yunanistans Verecekmiş 

lııanbol, 18 ( Telefon ) - Adlı Ababa'dakl Ba•aı Ajanıı muhabiri bildiriyor: SClel çennler 
Tjgre crpheıladekl Iıalyan ka•Yetlerinln Babeı ku netleri tarafından iz'aç edilmekte oldaAu ha· 
ber nrlllyor. Babrı'lu; muhtelif yerlerde ltalyan kunetlerlne gece hClcamları nrerek bu kuY· 
•etleri saylata ugratıyorler. Bu hGcumlar n ealdmılar geriden ve durmadan yapılmaktadır. 

Raı Seyum orduları; Adua'aın garbında ltalyan ordaıanun HA cenahını çnlrmeğe monf fak 
olmuıtur. ltalyanlar; Dağabor'ua altmıı kilometre glaeylnde baluaayorlar. Şiddetli yağmurlar 

yftzftnden ltalyaolar1n harekeıı çok gClçletmlıllr. ÔaGnde kanb bir MHf geçen Sanbab tehrlaln 
Habeılerln elinde bulunduğu anlaıılmııtır. 

Ankara, 18 (özel) - mı
karıı SO nren (CamarlakJ 
adlı bagday tipinin Qre ..... 
için birçok kNZalarımısda UI' 
rGb ler yapılacaktır. ...... 
Gebse, Kandere Ye GeJ .. 
çlftllklerlne 16,000 kilo Ol' 
morluk buğdayı tohuma dll'" 

• talmııt1r. 

Hükftmetimizin Zecri Tedbirler Hak- lugillz Kabinesill" 

kındaki Kararnamesi intişar Etti de Yapdacak 
Tadilat 

Ankan 18 (Ôsel) - lıalya'ya karp tatbik edilecek olan ıecrl tedbirler kararının tatbiki lıtanbnl, 
18 

(özel) _ ı..--
hakkındakl kararname bugln reıml pseıede lntlıar eımlıtlr. dradan haber Yeriliyor: y..ı 

Cennre'den gelen haberlere g6ıe Uluılar IOIJeteelne dahil olan 58 de•lettea 50 Yeya 62 .. lagHtı kablnealnde sır s.motl 
İatanb.:.I - ltalya Ajınıına g3re, Sada limanını Yer•ek moka ıecrl tedbirler bnrına tatbik •lmektedlr. 52 hGkdmet ılltb Ye ılltb letaumı eserine ambargo 

.Ilı d ı Boar'ın teknr Dıt Iılerl 8r • e aglltere'oln; Kıbrıı adaıını Ynnanlıtao'a terke karar koymuı, 52 devlet ekonomik secrl tedbirler karannı tatbike baılamııtır. AYuıtarya, Macarlııan, • -~ 
kanı olarak blacaıı, JAl9 •ermlt •e Loadra'da bu hoıuata gtıll mGsakereler geçm.,kıedlr. Paragu•a• •e Arnnadluk açık olarak aoawetenln bu kaıanna lıtlıak etmlyeeeklerlnl blldlrmtılerdlr. 

ı - ı Edenıln, bir neseret alacal' tt 

A k 
'd • ~ • Soıyeteoln lrllbaı komlteıl ıecrl tedMrlerln tatbikinden ıonrakl darama incelemektedir. Lord Çarotl'ln de, Bald•la ... 

n aril a Bıı· Konferans • ···••··· • . . . maaYln• olankkablae7e .ı.-
Anbra, l8 (O.el) - Bar•d• Y•pllmokl• ol•a Fnau ··~ıııı lneholu Vapuru Facıası Marsılya Cınayetı .. ğı ııOylea_iro_r_. -

binan lntaall dolay11lle ıehrlml•e gelmlı olan Fraau milli ıa. ? Muhakemesine Kudos'te Bir 
nylar bat mimarı M. L•brad; bu~tln Mal 18 de Ankara Halk Neden Olmuş 
etinde n, eY dO,emeıl Ye ey bahçeal hakkında bir konferanı • Don Başlandı Gazete Kapatıldı. 
•ermlftlf. İetubal - Denlzyollan lduedaln; arkadan gelecek Yaparcalak Iıtanha.l 18 (özel) _ Ya letubal, 18 ( Oael) - ~ 

M 
1 

• • 10ıyeteel gemilerine ylk bınkmamak için gemtlerlDe tahammGl· goelHya Krala Alekundır'ı dlı hGkGmed; ( Elbedta) ..... 

ısır Gençleri Bugün Bü- dea fula mal ylkledll' Ye laebola faeıuanıa da ba ybden •a· Gldlrenlerln mahakemealne Ek· teelnl kapatmqbr. 
kaa geldlAI anlatılmıııır. Hlkdmeı; ha rebbed dardarmak ıla Proteu mahkemedade Bonon eebebl, Kabin .... 

yük Nümayiş Yapacaklar (için eefebrlerl ylenl tekilde t•·~·:.ed~ktlr.K t b-::.:~=~eala, açılmUJnda ;.:!::·k•z:~.~::ay•~::: 
' . . ne o u vapuru a p a Dl .1.ral Alekundr hakkında bir doetQ gGlt•ılr be, ...... ,, 

Mısır da Qnıversıte Talebeleri; Bir • • • methiye IGylenecektlr. netretmeıe te19bbla etmeMI'· 

Mektebi Yakmak istediler. Evvelce Polıs mı lmış? lskin Kanununda Deği
letaabal, 18 JOa .. J) - Kıblre'den blldlrlUyor: Mı11r sabıtuı 

lotl•alar1 men'lle u&nımaktadır. Bana nAmen ölen iki talebenin 
cenaze merulml için birçok ıeıebbGıler n lçdma halinde hare· 
keller olmaıtor. 

SO) telebe c•nue mer11lmlne lttlnk etmlt Ye ayni meraılmcle 
Nabu pı.. da bulunmuıtar. Talebenin yapllkları bir lçaimada 
ya11n (Bugln) Kallre'nln merke.tnde toplanarak mesarlttan• 
dotra bir nlmaylı yapmaıa bnr nrmltdr. 

İatanbol, 18 (Ôael) - Kablre'den blldirlllyor: BGtln Mııar'da 
daram çok etkindir. Dan yılnıı eeylt Nekon ıebrlnde kGcGk 
bir htdlee olmaı, talebeler mekıep blnuını yakmağa le19bble 
etmlılerdlr. PoU. bayık karı11khklan meydan Yermeden ıalebeyl 
da~ıtmıttır. 

milletin emniyetini kaaaoabl 
Urlene, o saman onan namına 
llls lllyUlyeblUrler. 

Elli krataıôrQ cuma gGntl 
kralı Brendtal'den alacaktır. 
Elit •raYazôrGae, Şara te Tfb 
n torpldolan refakat edtcektlr. 

lıtanbal, 18 - Yunan ga· 
aetelert, Yunanlıtanın eıki Parla 
eloiıl ile dıt bakanıo; Parlıle 
Vealıdoıla konapnk yeni re· 
jlmle a1abıemel bir 71 kınlaı 
ma elrafanda konoımaılar, Ve 
nheloe, 91 l temel yaı•11nın 
tatbiki, lhtlltlcllerln affını 11• 

temlttlr. Knha, bono na11l 

karııladıAı nıeçboldar. 

Knhn af illa edeeegl n 

Venfzel01Dn Yananlııana dl· 
neerğl 16ylenlyor. YDDaD krala 

ile refakatindeki ojla •ellabt 
Pavloya Ye prenılerl Modnl 

lılHyoaunda İtalya krahnın 

yuerl ıarafınJlau karıılanmıt· 

tardır. Çarıamba gClnG Roma ya 
••racaklard11. 

fsıanbol, 18 (nzel) - Ro· 
ma'dan haber nrlllyor: Yunan 
krala bagln an111 ile babaıının 
meurlar•nı alyaret etmlı n 
birer çel .. nk koy111oetor. 

şiklikler Yapıldı. 

ltalyan'ların 48 Numara- lskin işlerini Sağlık ve Sosyal Yat' 

lı Teblig"'lerinde Ne Var dım Bakanhğı idare Edecektir. ve 
• 600 Bin Muhacir iskan Edilmiştir• 

İ•tubal, 18 (6sel) - laebola kaptanı Mehmet Alinin, nelee 
pollı iken 10nndaa Seyrleefalndekl bir arkadaiı tanfandan eer· 
dlmenlfte •e oradaa kaptanlı&• getlrlldllf 141ylealyor. 

••••• 

f.tanbal, 18 (3sel) - lıalya proppnea bıkanlıA• 48 nama· 
nla reamll leblll' Detre7lemlttlr. Bu teblllde deniliyor ki: Ankara 18 (Ô11el) - Kama· ~Glterdlil munffalnyet ~ 

ikinci kolorda cepbeelnde faaliyet batlamıı Ye (Ma~-tnkaml) tay bagtl• Befeı'ln baıkub· blylktlr. 
ha•alblnde muha•mata dHam olanmutıar . .lynl ... nllde H 1tncla toplandı. Sqlak •e tol· Şıkra ltıya, bana dair .... 
(Maplnorl) karblade taarraı etmek l•tlyen daıman pa.kırıaı. yal yardım dlrektllrlDğG, lıktn luhat .erdlkıen IODn de-"" 
mittir. Banda Fltorl Benpordl esir edllmlttlr. tir ki: 

Opden ceplaeelnde elhnlse geçen 7erlerde leraalla metgalls. kanaaandı bal delltlkUkler 
Tayyare faallyed, auk Ye yalua cephelerde tlddetll olmattar. yapılmall hakkındaki 1 kanan - Gecen yal Balguletaa " 

t • ı Jtylhannın acele mlukerellnl Romaaya'dan gelenler be .... 

B . Ad B 1 t mi il B • ı L •erlettlrllml• mletalual meYldt 

rıtanya ası aQtan 1 e 1 • UDUD uler ne aaDDn ı n 

y ltylba11nın mGukereelne baı geoerek letl ... llbmau yar4'fl 
laadı. Banda tıkla kaaananan etmlttlr. Bagtln Tlrklye'll 

B S 1 Al d d açıkta H aç kl1111e Joktar. 
aşa 0 ar tın 3 1r • • • b ... macldelerlnln deAlıtlrllmeei Romuya'du getldleeet r 

tıkan lılerlnla Salbk Ye eoıyal tanlar da yat.ada gelecek fi 
lııanbal, 18 (ÔSel) - Londra'dan bUdlrlldlltne 

nehirlerin tabanı lcab edecek tekilde yaAmurlar 
BHı tehirler ılmdlden ıolar altında kalmııtır. 

g6re, bitin yardım bakanhlına dem Ye yerlettlrilecekdr. 
yaAmaktadır. •yn bir bltçe ile ldared lıle· Ve kanan ba l•ahattaa _.,. 

Yollu Ye mlnahllı ıalar ya.inden keallmlıtlr H halk yGk· 
teklere iltica etmek ıaretlle kartolmoıtur. 

Birçok yardım beyetlerl tetekkdl etmlı •e yardım kolları ha· 
rekel..> ~eçmlttlr. Taymlı ~e ealr neblrler hep ylkeelmfıllr. 

alyordu. Kanonun heyeti ama· onaylanmııtır. 
mlyell lserlnde glrl1Gll1'ken lılta lılerlala Sllhk fi 

buı mltalealan cnab veren Soeyal Yardım dlrekılrl~ 
lo Bakan Şakra Kay• esclmle dHrl mlnuebetlyle Bakan ... 
demlıdr ki: mlllef8n yanında iç .. ....-

- Tlrklyenln lekla elyua· mlfettltl olda&a halde ma....., 
Telefon 
3151 

MAURICE 

CHEVALIER 

Tayyare Sönemaso Telefon 
aısı 

lanın genel .. ilan çok genft fıkla edllmlt olan Jerled I"' 
te -4nemlidlr. 8af8rılan itler serek darama tetkik edecek"'-
eoktur. l•kln H muhaeeret iti •e gGçmenler loln alıaaeık 1f. 

:100 
GOzel kız en lu· 

oınmış Fransız 

artistleri ile 
beraber 

MAURICE 

CHEVALIER 

5 
f;ozel şarkı, hn
yftk revOler ve 
canlı Bir Aşk 

Macerası 

FOLI BERJER 
ile ıilılenen 

Filmi ile lımfr'lilere 
ıevkli eaatler yaptıyor 

AYRICA. Foks Tarkoe .wı .ıınya habertert, 
• lllkl cblkaıır komik,. 

yalnıı bir nGfuı iti deglldlr. al tedbirleri kanrlaıtı~ 
Ayni ••maDda faanlyet Ye ludır. 

adalet ı,ı oıarrk tellkkı ed11- Radikal ve Re
mek•edır Tftrklye•nın Cumurl-
Y'"t tdare•lle İlrı 1 ~me Ye r~fa
bını ~öreo fllrldda~l11r memle
keı lmlae gelmekfedfr. Bunlara 
memleket kepılarını açmak, ou 
ları lekAn etmek bir borçtur. 
Bunuula iftihar edlyorua Şu· 

na iftiharla ıôyllyeylm ki: 923 
Jlbndan tlmdlye kadar 400 
bini mlbadll olarak memleke
d..._ 800 bin muhacir gel• 
mittir. Banda 19 11•latan bası 
eeyler g6dldqa.a llyllyenle· 
re eenp werea Şlbl .KaJ9ı . . 

Jdikal ~osyalistle 
Çarşamba gnuo 
Tc·krar Toplanıyorl• 

letanbul, 18 (öırl) - ti' 
rlııen blldlrlltyor: Radikal --~ 
Radikal 1017.Uıt pardlerl ~-

f8mba glnl (yana) top ....... 
H Fnn1aaın flaıuuel d~ 
etn6ada incelemeler ya~ 
eoan eekl a1nharlbler 
nln daAablma11 için hl 
........ ya,.,.. , ........ 
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Bizim atalar söz O arasında! Ti f O Vak' al arı 
Sebepleri 

bir de "Göbeğe ıa, koymak" 
nrdır. Meseli, baekaemın mu· 
vaffakıyetlnl çekemlyene; (gö· 
beğine tae koy) derler.. Sanki 
her eey, .loskançhk ve feud 
göbekte imle gibi.. Buodıkl 

laabetln derecesini anlamıyorum. 
Fakat gazete haberleri arasında 
fôyle bir ıey göıftme çarptı: 

İtalya'da sıecd tedbirlerin 
tatbikinin baeladığı 18 ikinci 
teerln tarihi, tııa yazılacak ve 
her yerin belediyesinin 6oilne 
dlkllecekmlş .. Banu, yukarıdaki 
atalar sftzftmOze oyduı:orsak 
töyle bir mAoa çıkarı 

İtalya, yapılan işi hazmede· 
medl, göbeğine tat koydu .. 

• • • 
Gene atalar eözOmftzde (Düş· 

mr.z, kalkar bir allah) derler. 

___ ,. ............. _,, __ _ 
Hastalık Salgın 

Halinde Değildir 
Şehrimizde bazı T"o Yak 'a 

lar. görQlmft!JtOr. Bir muhar· 
ıtrimiz don Sağlık ve Sosyal 
Yardım dfrektôrQ doktor Cev· 
det Sıraco~lunu gôrmftı ve bu 
ha talak vak'aları hakkında ma· 
hlmat istemiştir. Doktor Sa· 
recoğlu: 

- Salgan halinde Tifo has· 
talağı yoktur. Yalnız ara sıra 
ve öteden beri tek ·tnk gör Olen 
vak'alara kereı tedbirler ahu· 
maktadır. 

Demlitlr. 

lneholu Faciası Tahkikatı 

Seçilen Ehlivukuf Dün 
Kaplanı Dinledi. 

._. ..... 
Ioebolo vapuru faclHı tabkl 

katana dün de miiddelomnml 
llkçe devam edflmfıtlr. MOddel · 
umumilik; hAdlse tahkikatı için 
ehlhokof olarak Uyanık mayin 
gembl ikinci sQvarlel Bftrha· 
nlddln, gCherte sabiti Kemal 
n İzmir Uman itleri genfll dl 
rektörlOğG teraane eıpekt~rl 

Esad' dan milrekkep bir heyet 
seçmlıtlr. Heyet ftyeltrl ~ğle· 

den sonra ıulbceza hAklmltğin· 

de yemin ettirilerek fıe baıla. 

mı!Jlardır. ilk llJ olarak cesa· 

evinden ıetlrtllen İoebola va· 
puro ıfturl"i Mebmed Alt kap 
tan lstfcvab edllmlt ve kasının 

nasıl olduğa baklunda kendi· 
sinden mahlmat ahomııtır. 

Heyet; m6ddelumumlllkçe ya· 
pılmıı olan tahkikat evrakını 

da tetkik ederek ifadeleri göı 
den geçirecek ve lazam hı111l 

oluna vaporon battığı yerdfl de 
tetkikat yıpır.aktır. Vapurun 
battığı yer körfes haritası Oze. 
rinde tahmini olarak teablt 
edllmf!Jllr. Tahkikata denm 
edilecektir. 

zin ihracı ...... 
Yapdan Ambalajla· 
rın Tecrübesi 
Tekrarlanacak. 

K.arııyaka'da oturan Canan 
adında bir kadın, meyu ve 
aebzelerimlı'o yae olarak ozon 
zaman boıolmıd•n muhafaza. 
sını temin edecdk: bir keılfte 

boloodoğonu iddia etmfı ve 
baouo Gzerloe 18 birinci te!J 
rinde Bornıva ziraat mekttı• 

bfnde btr tecrftbe yıpılmııtı. 

Bu tecrftbede ambalajlanan 
ftzftm Vfl sebzeler dftn açılmıt• 
tar. Ambalıjdıt hata görftlmftf 
ve bo tecrob .. nln bir d~fa da· 
ha tekrar edllmeel kararlattırıl· 
mııtır. BI r arkadaeımız, Venfzt:los'on 

bllvaııta Yunan Kraı. ile tek· 
rar konuetuğn haberini okudu, 
ıunları söyledi: 

Belediyece Yamanlar soyo 
dün tahlil ettlrllcole ve mlk 
ropsuz olda~o teı:ıplt edllmf!Jtlr. 

Kutuluk 
Alman 'ya Piyasalarında Ziraat 

D61Jer kalkar kalker bir 

Kereste ihtiyacı. 
Kriz Kalmadı, Yeni 
Keresteler de Geliyor. 

ihracat ürüolerimiz Yasaları 
ve Köylfller .• Venlzelos!. 

• • • 
Ata söılerinln bazıları, dftn 

yama son duromu kar!Jı&ında 

yane yavaş drğişecek gibi g6· 
rQn6yorlır. 

(Bayak balık koçak balığı 
yutar) 

Bogftnka eartlara göre, bo, 
hem doğrudnr, iıem yanlış .. 

İtalya, Hıbeşlstın'ı yutmığa 
çıhııyor ve Arı sözQ buna oy· 
gun dftıilyor. 

Faht diğer ıaraftrn, japon· 
ya'nıo da koskoca Çln'i (Şaraeı 
kanadı idi, borası budu, eoraeı 
filetosu) diye diye yuttuğunu 
da göıöoftne getirirsek, bu ata 
ıöıO, yanlıştır .. 

Bak bftyftğftn değll, kunetll 
olanındır.. BogGnkG nizamın, 

medeniyetin ve adaletin (!} ifa· 
deıl bodur. 

Nazilli Halk evinde 
NazfJI - Evimizin Götterlt 

komitaeı yönknrolo nrlmll 
rarlarlı tyl sonuçlar elde 
mtılerdlr. 

ka· 
et. 

Bo komita brarlyle 29·1 ·35 
Gomburlyet bayramında (Dev· 
rlmden enel köy ve denimden 
ıonn köy) piyesiyle bundıo 

bir kaç gftn evvel de (Tırtıllar) 
piyesini çok movaffıklyetle 

temsil temıU etml1Jtlr. Tırtıl· 

lardıkl muzlk evimiz orkestrası 
tarafından çalınmıştır. 

Şehrimiz üzQm korumu mo 
vakkat kabul surtlle Romanya· 

dan 1 OObfn parça kutuluk kereste 
getirtmek Ozeredlr. Kereetefer; 
kotu yapılmak Ozere kesllmto 
olarak ayın 24 ftnde gelecektir. 
Buensi bazı teıekk6ller de muh 
teUf yerlerden kutuluk kereste 
getlrtml!Jlerdir. Kutuluk kereste 
krizi bertaraf edllmletfr. 

Hamdi Akyürek 
istifa Etti .• 

Duy'Cluğumuza göre, tayyare 
cemiyeti reisi Bamdl Akyarek 
don istifa etmletlr. Bunun ıe· 

beblni öğrenemedik. 

Hamdi AkyOrek, bo he dört 
elle earılmıe, çalıemıı, hftenO· 
niyeti ve sempatisi ile muvaf. 
lak olmuı bir zattı. Cemiyetin 
aldığı netlcelt'rde önemli bir 
hleseııl vardı. fsıifasını teeBSftr· 
le kaydediyoruz. Dileriz ki, 
.kıtbul edllmesln ve Hamdi Ak· 
yftrekln çahemasında tetlfadede 
devam edilsin. 

Parti Kongresi 
C. H. P. Gflıelyah ocağının 

yıllık kongresi yarın akıam 

ocığın Güzelyalı'dakl blnaeında 

toplanacaktır. 

Beyaz perdenin en hnynk zaferi 

En gllzel filimlerin en gDzeli 

ŞAHESERLERiN ŞAHESERi: 

incir Fiatleri 
ya; Iran 

Yükseliyor, Alman
ve Macaristan'la Tica

retini Genişletivor 
el 

~~~-------,_.~~~ 
Almaaya Tftrk Tlcarf'toda· uıa yapılmıştır. Bu mukavele· 

smdan son hafta plyaııa duru· nln fkf memleket arasındaki 

mo hak.kanda ıehrlmlzdekl ala ticareti btr kat daha art1racığ1 
lı:adarlara btr rapor gelmletlr. aohıılmaktıdır. 

Bo raporda deniliyor ki: Alman hftktlmetlnlo bu ara 
"Bo haf ta içinde f!Jler nor lık yapmağa muvaffak olduğa 

mal bir surette llerlemlıtlr. yeni anlıemalar yeni rejimle 
Ço~ önemli muameleler yıp•l baılıyan doğa ve ~Dney doğu 

ülkelerine tercih edllmfı olan 
mamasına rağmen Ozftm, incir, 
fındık ve benzeri OrOnlerlml· t~clm slyae11ı alanında ablmıı 

lkt mOhl m adım @ayıl•blllr. 
zln plya@alarında bir baha Kura azam: Yas kilo ve ılf 
önceye kartı memnuniyet de- Hambnrg heeablie 7 numara 
ğer bir kunetUUk görGlmae 11,5 Un, 8 numara 12,5 lira, 
ve flatlerde de mOblm dene· 

9 nomarı 13 Ura, 10 numara 
cek y6kıekllkler olmuetor. Jt. l6,5 lira Ye 11 aumara 19,5 
hılAt naGaaadelerfnlo çıkarıl· . Hıadır. 

m19ında da ıôylenmeğe değer İncir: Hlr hafta önceye na· 
gaçlOkler olmamıttır. 

saran incir plyaıa11 lunntlen· 
Rapo haftası içinde Almanya mfştfr. Haf ta içinde Bamburga 

ile lran ara@ındı Berlln'de bir varmıt olan ekıtrlıma cenevln 
muknde imza edllmlıtlr. Bo natorel incir partileri 100 kilo 
mukavele bir yandan f.kl ftlke baıına orta beeab 23 marka 
ara!Jındakl ticareti; öte yandan utılmıttır. Ancak İzmir lhn· 
da mal tatarlarının ödenmesi catçıları haf ta içinde flatlerl 
hususiyetlerini tanzim etmek· biraz daha yakaeltmltlerdlr. 
tedJrler. Buna ~öre .Almanya Şöyle ki, kilosu 68·70 tanelik 
ile İran arasında bir kllrlng eketlrlsma ceoevln İımir incir· 
esası kurolmuıtur. Geue bu lerl yoz kilo bııına 11,5 12 
h1Bta lçlode Almanya ile Ma· teklif olunurken bo haf ta en 
carlatan arı.eındı bir ek anlı!J· atağı 12 lira fıtenmlttlr. 

FJatlerln biraz daha yGkael· 
mest ihtimal dablllnde görftl· 
mektedlr· ÇOnkft lzmlr'dekl 
incir stokları pek azılmıetır. 

Acarlar Kö-

• • • yü Cinayeti .. 
Muhakeme Son 
Safhaya gelmiştir .. SEVGiNiN SESi 

Çardaı Füretio, Bitmemiş Senfoni ve Kaeıa Diva filmlerini yanlan: 

Marta Eggeırth 
DÜNYA S1NE1\IACILICININ SES KRALI 

Jafi1 Köepura 
Avrupa'nın En Meehur Komikleri: 

Pol Hörhiger - Pol Kemp -Tbeolingen 

Cumartesi GüııO Matinelerden Başlı yarak 

IE:LHAMRA 
MiLLi KÜTÜPHANE SINEMASINA 

eıref Verecelktlır a a 
lııııııı..~ Bo f lllml gôrmiyenler hayatında ılne· 
.. ma gördGm lddlaıında bulanımazl1r. 

Kuıada •ının A~rlar köyftn 
de 11ğır All'yl yoloaa kesmek 
auretlle suçln kobaroğlo SG· 
leymao ve arkadaılarının mo· 
bakemelerfne dan ağırceaada 

devam edllmi~tlr. Saçlolardan 
baadarının • avukatları milufa. 
alarını yapmıılırdar. Basıt.n 

avukat tutacaklarını ıôylfyerek 

muhakemenin baıka gllne bı· 

rakılmasını lstemlılerdlr. Do· 
roıma batka gGne bırakılmıttır. 

inhisarlar 
Haşdirek törlftğfl 

Sesalnln ôl6mlle lnbllAl eden 
tehrlmla lahlıarlar baıdlrek· 

törlftğftoe Borsa baıdlrektörG 

lhrablm, aıanmııtır. Yar bat· 
dlr1ktör Haeaade terfian Tokat 
baedlrektörlagane ataamıttır. 

Köylerdfl ziraat ya1ılar1D• ald 
köy heyetleri vnlfelMI ve g,.oe 
köylerde Hğlı kanunlarına ~öre 
köy beyetlt!rfnln yapacakları 

işler baklunda muhtar kanları 
notlarından bir blldtrlm hazır· 

lanmıştır. Köy bey1ıtlerl ve köy 
eaodıklarının kazanç vergfel ka· 
nnno karııeındakl ödevleri hık· 
kında da köy bllrosouca ayrıca 
bir blldlrlm b11tmlmı1Jhr. Bu 
bildirimler yakında llbayhktan 
batan köylere gönderilecektir. 

Telefon Moes-
• 

sesesı 

Satın 

Devletçe 
Alınacak. ___ ..... .._ __ 

- Başı 1 inci yüzde -
mek demektir. Ayni zamanda, 
abonemanın muayyen n boı 

nomaraıı buloaın bir mıntaka 
içinde ikameli de zaruridir. 
ÜçGncfleG, aboneman, 3 dakl· 
kahk mGkAleme tehdidi ile 
kare• kareıyadır. Yani telefonun 
getirdiği menfeatan moıloğo, 

bu 3 dakikalık mlkAleme ma· 
klneal ile kııılmıetır. Her hangi 
bir lılo 3 dakika içinde Ye 

bir çırpıda konoıulımıyacağı 

malum olduğuna göre, bile 
bile balkın ihtiyacının lıtlımarı 
yoluna gldllmlttlr. 

Şirket belki lnkAr edebilir; 
fakat hakikat olan bir elbet 
vardır ki, me11lye bo eeklln 
verilmesinden itibaren abone· . 
man adedi biç artmımıttır. 

Aksine olarak bazı mG!Jterller. 
makinelerini kaldırmak zara 
retloe dGemOşlerdlr. 

En mGealt eartlırla telıfooa 

ra~betl •e mOkAlemeyl, bu ıo· 

retle tlrketln varidatını ve Is 
tlnat noktalarını artırmak var
ken, makneleala tek cepbell 
kadrosu l~lnde hareket etmek 
cihetine gldllmletlr. 

Bayındırllk bakantmız, bu 
vaziyetle yıkından alAkadar ol· 
moo ve bir komlıyonun teekl· 
llol emretmlttl.. Telefon mCleı· 
ıeaeılnln devletçe aatın alınma 

sı, demlryollarında veealrede 
olduğa gibi, tamamen halk le· 
bine kaydedilen bayak monf· 
fakıyetlerden n eeerlerden biri 
olacaktır. Görecelulnla ki, dev· 
let; İımlr ve halk için, bo 
meyanda telefon mle11eseelaln 
de lnklpfı için hereeyl yapa· 
caktır. Anadolu, dı bu mena 
Gserlnde ısrarla durmakta ne 
kadar haklı oldoğono bir daha 
ınlamıetır ve ha neticeyi ae· 
vinçle kıydet~ktedlr. 

San'atını, •ek, kadıo, hasret va 
Htırabın aaçlarma bağlayan Celal 
Sahir de öldü. 

Gedikler artıyor. Servilerin di· 
bine, kambur topraklann altına 
son yıllarda epeyce ean'atkh uut• 
tık. Onlann sao'at hayatıodaki 

mevkileri, eıerleri, tellikltileri no 
ol uru olsuo, yııırlf'rini başka k1 y• 
metlt'r do1duramadıktan eonra, f'}, 

bette ki, onların ayrılııı, ciğerle• 
rimizi bir dikenliğin ortaaına fır• 

latıp parçalıyor. 

Daha geç .. nlerde Ahmed Haşirn'e 
ağlarnııtık, Kim tasanur ederdi ki, 
Cel!l Sahir dl", k6orli devrioİQ 
aao'atk.Arlarıoın eıejiodeo tutarak, 
ODUD kapısı kapaom4ılao arka~IQı 
dan öbür Aleme gf'Ç~io ve güçaüo, 

Baolar birer put ·l~ğildiler, 

Belki yeoi yeıioeolerimizin b()d. 
gamlığı, onları ta,a tutmak istedi. 

Belki, bizim aolayıı Beviyemi. 
zin alçıkhğı veya miloevver1iğiroiı, 
ıarnaşık ve kil tab bir çocuk hop· 
pahğı ile, onları kavramaklığımıza, 
daha doğruau kendimizi ve kendi 
ayarı mızı aolamamaklığım ıae maoi 
oldu .. 

Kf'ndisioi teşhis etmiyenrle, 
naeıl bir ölçü, nuıl bir vabıdi kı· 

ya"i olabilir; bilmiyorum . 
Bunun içioılir ki, yeoi nesilde 

biraz tevazu zilğürtlügn gö •e çar· 
pıvor. Biraz küfran, hiras haddini 
bilmemezlik sırıtıyor. 

Dinimize dahledeo bAri mfiı· 
lüman olsa! 

Fehva81nca; kendimize bakma· 
dan hareket ettiğimiz için, ekeeriya 
gülünç oluyoruı. 

Celil Sabir'in öldmü, bana, 
gene bizi hatırlattı .. 

Sonbahar ba~ladı. Kıı geliyor. 
Yapraklar dallannda titremektedir 
ve gelecek yaza kadar, baıkalarmı 
kaybetmezsek ne molla bize? .. 

Biz, yapıcı olamadık. Biçol• 
mazea yıkıcı bir varlık ıaıımaeay· 

dık ve herkes, herıeyi taıa tutan, 
hiçbir şeyi beğenmiyen ve daha 
doğrusu ne arıdığını, nereye git· 
mek istediğini bilmiyen bir san· 
atkiir kalabalığı olmasaydık! .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

CelAI Sahir'in ölOmO 
lıtanbul 18 - Zonguldak 

aaylavımız ıair Celll Sabir öldü. 
Ve bu haber teessürle karplaodı. 

Ceoazeıi törenle kaldmlacaktar. 

Genel 
Nüfus Sayımı 

Genel nafos nyımındı tavsif 
edilen eayım ve kontrol mt
morlırının 11yıeı ile merkez· 
den ve baeka kaaalardao getir· 
tllen memur aayl!l hakkında 

istatistik genel dlrekt6rlGğG 

Ubayhktan maltlmat lsteml11tlr. 

Tariş Ozilm tipi 
Bu tipin dış piyasalar· 
da tutulacağı tahmin 

ediliyor 
Üzam kurama yı .. ında dıı 

plyınlara mGblm miktarda 
Gzftm ihracına haıhyacaktır. 

Kurumun Gzftmlerl yıkanılmıı 

n temi• olarak ihraç edllr.cek
tlr. Tipler tamımen bazarlaa
mışhr. 

ÜıOm kurumu tarım ve le 
bankalarının mGeterek serma· 
yeslle tetekkftl ettiğinden Tarlı 
namlle bir tip hazırlamaktadır. 
Kuramda çalışmakta olan ec· 
nebi iki mGtehaısıı bu tip için 
tecrftheler yapmaktadırlar. 

C. H. P. Gaziler Ocağı 
Gaziler ocı~ıaın yıllık · kon· 

grB&I 2o ikinci t~ıdn pHartesl 
akıamı saat 20 de yapılacağın · 

dan arkadaılann gelmeleri bek· 
lenmektedlr. 

Baha Kolda, 
Dört gGndenbert rıbataız elan 

llbayhk mektopçoıa Baha Kol· 
daı lylleımlı ve dGn ödevine 
bıılımııtır. 
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1935 · 1936 Ligleri Güz Atyarışları Italyan Hastanesinde Y_a_r_d_ı_m __ E_d_i_li_y_or 
ilk Haf ta Koşuları 

Altay, k..S.K. Ve~lzmirspor Takım· Çok Gozel Geçti. 

Iarı Rakiplerini Yendiler 
Pszer günü llklere başlandı 

ve K. S. K. 5 2 Buroeva'yı , 
Altay 6 2 Boca'yı, İzmlrepor 

3 ~ Altınordayu yendiler. 
ikinci takımlar maçmda Al 

tay · Buca 1 l berabere İzmir · 
opor 1 O Ahmorduya gaHb gel 

diler. K. S. K. Buroava maçı · 
na Bnrnavahlar g«>lmedlğlodeo 

K . S, K. hükmen gaUp eayıl · 
mıştır, 

Gflnün ilk maçını yeni fe · 
dere edilen Borııava ile K . S. 

K. takımları yapacaklardı. Oyu · 

non hak.ımi: Mustafa Altınordo 

K. S. K ın Geçen eene kad · 

rosunda bulondurdoğo, birkaç 
kıymetli elemanı görô.lmfyor, 

BurnavaLJarın da henüz vazı . 
yelleri dilzeldlmemlş holuoan 

birkaç iyi oynocosunon takım · 

lar1oda yer almadıkları eöy· 
lt:nfvordo . 

Oyrn on 20 inci daldkıısma 
k .. dar top iki larafı da dola§ll. 

Batta bu eıralıtrda Bornavamo 

bir bücomnnda top K S. K. 
kalesi direğine çarparak K .S.K. 

takımım Mr golden kurtardı. 

Bundan eonra Buroava da ha 

iyi oynamağa ba11laclı ve eoJ 

açıklan oyunun ilk golilnü 
yaptı. 

Beı, dakika sonra K. S. K. 
beraberHk eayısım yaph. Dev· 
renin bitmesine 6 - 7 dakika 
kala Boroava'hlar lklııcl u;olle· 

rfnl de yaparak ilk baf taymı 

gallb vaziyette bitirdiler. 
İkinci haftayme başlandığrnda 

K.S.K. takımı daha dılzgüo oy· 

Damağa başbyarak daha dört 

gol yapmak suretlle sayı ade· 

dini beşe çıkardı ve Bnrnava· 

hlarm da eonJrıra doğra yap· 
tıklan bir golle oyunun sonucu 
5 3 Hyı ve K S.K. ın detünlüğO. 
ile hini. 

A,ltay -Buca: 
Bo roaç için seçilen lzmfr. 

epor'lu Bürhan gelmediğinden 

oyunu Göztepe'll Ferid idare 
etti. 

Altay tukımı kalecJ, Cemil 
ve Baı;rlden mahrum oJarak 

çıkmış boloouyordo. Oyuna 
vaktlndel.I yarım Baat evvel 
başlandı ve dahı ikinci deki· 

kada Altay ilk gold kazandı 
ve bo gol Altay'm bir oyun 
cueuna mal oldo. ÇQnka k ü · 

çilk Mehmed gol olarken kale 
önünde düşmQş ve ayağı ııa 

kıtlandı~ından oynnn da ıer· 
ketmişti. Attık Altay on kişi 
ile oynıyordo . 

12 inci dakikada Vahab al

dığı pasla karoıeına çıkanları 
ı•--·~--mııımmmmmm• 

ANADOLU 
----ı---

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
Haydar Rü~dil ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı ioleri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

tdarenanesi: • 

kmi.r İkinci Beyler ıo.kağı 
C, Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y ıhancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuru§tur. -Güaü geçmia nfuıhıılar 25 korü§tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

hfru birer atlatarak ıakımıoın 

ikinci golilnü de kaydetti. 

17 inci daktkıda solııçık Hak · 

kı'nın bir ortalamasında llyae 

zaviyeden Ahay'm fiçüocfi ea 

y1eım çıkardı. Altay'ın baktm 
oyunu eona kadar devam etti 

ve 40 mcı dakikada ŞüATG ~ol 
yapm11k fçlo Uerlerken düşü 

riildü. Ceza varoşunu bizzat 

çekti, fakat top direğe çarptı

ğındau Altay ·bu ceza •uroşon
dao istifade edemedi. Altay, 
daha dakika olmadan eofoç.ık 

Hakkı'nın kale önO.ade Vabab'a 
verdiği p8<Jlı dördüncil golü de 

kt1zandı. Beşinci dakikada Va 
hah soldan topla llerllyerek 

ortaya verdi, llyae'm topa 
yetlşmeeile beşinci gol de ıı.ldı. 

Altay gaUblyetl garantiye bağ 

ladıktan sonra gevşedi ve Bu· 
ca'hlar bunu fırsat bilerek 

12 inci da Jkada seğaçığm or 

taladıg• isabetli bir vuruştan 

ilk gollerlrıl yaptılar. 29 uncu 

dakikada Buca'idar ayni şekilde 

lkt ncl gollerini de çıkarmış 

bohmnyorlardı. 

Altay'lılı• gene canlandılar, 

iki gol fırsatı kaçırd•lar ve eon 

dııklkada eo,açık Bakkı'mn bir 

gol teşebbüsünü V al.ah tamım· 

tadı ve oyan 2 6 Altay'ıo le· 

hine bitti. 
Alıınordn . lzmirspor maçı: 

Bo maçın hakemi J\.lıaylı 

Alieddin de gelmediğinden oyu· 
nun idaresi gene Göztepell Fe· 
rld'ln idaresine bırakıldı. Bal. 
bu ki birboçuk saat aJanda 

koşan ve oyunu dikkatle idare 

edebilmek istemesi yüzünden 

ayak, dimağ ve gözlerinden yo· 

rolııo bir kimsenin lkfncf maçı 

Jayıklyle idare edip edemlye· 

ceğl düşünülmedi. Neteklm bo 
yüzden Altmordo takımı of. 
eayuen bir gol yedi. 

Altınordunun kaleci Saba
hlddlo, Adil ve Bamdlden 

lzmlrapordıı Aydında kolundan 
eakatlanao İsmalJden mah 
romdu. 

Altmordonon akını ile h•o· 
hyan oyunun daha ilk dakl· 

kalorında top Alııııordo k!desl 
önüne geçti ve kalecinin dü~· 

meeloden İ9tlfade eden Mustafa 
İzmir sporun ilk eayısını yap 

ma!a muvaffak oldu. 

Beşinci dakikada lzmlrııpor 
eağ açığı Reşadın ofsayd uz
lyetlnde iken kapbğı top Al· 
1ı nordoya bir gole mal oldu. 

Altınordo daha kendini top· 
Jamağa vakit bulmadan yedinci 

dakikada lzmlrepor ııağ açığı 
üçftncG gol O. de attt. Kaleci · 

Binden mahrum olan Ahınordu 
bundan sonra kendini topladı. 

20 inci dakikada topun İ2mlr · 
Bpor kalesinde hlr karaobol 

yapması kaleclnln kurtarmasına 

mani oldu ve top eeyrlol de· 
ğioıtrerek İzmtrııpor kaleefne 

gtrdl. 10 Dakika eoon Altı· 

nordo canla başla çahşarak 

ikinci ır;olfinO. yaph. 

İkinci baftıyam a Altmordu 

mı~lô.blyetten kurtulmak f •mir· 

sporda galibiyeti kaçırmamak 

için çok çıhıtılar. Netice de· 

ğlşmedl. 

B. takımları maçında Altay 

8 kişi ile oynıd1, Bocaya kart' 
bir galibiyet dde edemedi ve 

oyunu bereberllkle bitirdi. 

Sonbahar atyarışlaruun ilk 
haftası güzel bir bnada ve ol 
dukça kalabalık eeylrcl önilnde 

geçti. Koşu yerine gidenler 
borada son zamanda mfthfm 

btr para earllle yaptırılmıı olan 
iuşaat ve llıhelert takdirle gör· 

mftı,lf'rdlr. Pavlyon ve trlbfio · 

Jedn öulerlnde parklar Vf'l tarh· 

lar vfi.eudl getlrllmlştl. Bele· 
df yf'; 1zmlr'deo koeu yerine 

muntazam ve ucuz otobfts se 

ferleri tertip etmişti. İlbay Fazlı 
Gftleç, yarllbıty Sedad Erim ve 
mustabkem mevki komutam 
Generıtl Kerameddin de seyir 

eller araeıoda buluouyorlar~ı. 

Koşulara eaat ondörtte hat · 

landı. Satış koşusu olau birinci 

koşuya iki hayvan girdi ve 

Akif 'in Kazbadalyaeı birinci, 

M. Blmlo Barcı ikinci geldi. 

ikinci koşuda dört hayvan koş 

to. Prene Hallm'ln Günoğoro 

birinci. Nııztf'fn MnztkBeı ikin 

el ve Ballm'ln Erteni iiçüoeü 

geldi. 

Üçflncü koşu; dört ve daha 

yakan yaş'akl yerli, yarımken 

Arap ve hiliekao Arı.p ve kıs 

raklara mahsustu. Mesafesi iki 
bin dörtyftz metro idi. Dörı 

hayvan koştu. Birinciliği İsten· 
bol'lo Mehmed'i Sada,aı, lk.in

cUtğl Ankara'h Ahmed'ln Ün· 

lü'ıü, üçdncülüğil Sallbli'U Per 

tev'fn Sayyad'ı kazandı 

Yemiş koşueu adını taşıyan 

dôrdOncö. koşo üç ve daha yn 

kan yaştaki hallBkan loglllz at 

ve kırallara maheuetn. Üç bay· 

van ko~to. 
Prens Hallm'in Şorbara!l 

birinci, Isıımbol'lu Akil in Bek· 

yarı lldncJ ve Aokara'Jı Ah· 

med'ln Şuromposu dçdncii gel· 

dl. Birinciye 245, ikinciye 55, 

dçüoçfiye 20 Ura verildi. 

Beşinci koşuya yerli yarımkan 

logllbı atlarından Karacabeyli 
Sadettln'tn Aydını girdi ve tek 

olarak koştu. 

Ônfimüzdekl pazar gana eou 

koşudnr. 

Yarış Encilmeni 
Yarııı ve ıBlah İzmir encfi· 

meni bogtın toplanarak lSn'ii· 

m6zdekl Pazar giinl yapılacak 

atkoşuları için bendlkap eğır 

hUarını teıph edecektir. 

K.S.K 
Şildi Kazandı 

lstanbnl'da yapılan 6 ıocı 

Balkan olimpiyadında ulueal 
bayrak takım1mı1a eayı kaZ1D· 

daran K .S.K. kulObftoe atle· 

tlzın federasyonu tarafmdan 
gönderilen r;arlf bir şllt Pazar 
gdnü sahada, merkez kurulu 

lldncl başkana Mitat Urel tan· 
fmdan K.S K takım kaptanına 
törenle nrllmlıı ve alkışlan· 

JDJşlır. K S.K kolflıbtınd biz de 
kntlolarız. 
~~~~~----ı~~~~~-

Izmlrepor 8. takımt Altmm:· 

doya 1 O eayı 114' galip geldi. 

Boruava B. takamı da oyuna 

çakmadrğıudıu K. S. K. tıkımı 
hGi;men oyunu kazandı. 

Önümüzdeki hafta y11pılacak 
maçların hakemleri teehlt edl · 

lirken gelemlyeeekler fizerlnde 

ve bllbaasa zaruret haeıl olma
dıkça bfr b11kemtn iki msç 

idare etmesi hasuııuoda d lkkatll 

da vrınılmasıoı bıtıılatJrız. 

Bir Hastanın Gör· 
dfiğil Muamele! 

Bir vatandaş ltaly11n haata· 
neelnde hayret ve ızhraba de· 

ğer bir hAdlee ile karıılaşm'ı 

Bu vatandae, KUizmaohdır. 
Adl Mebmed Muammerdir. Ka · 

ympednl butalanmıe ve tedavi 
tein, bir otobüsle derhal lz. 
mlr'cı getirmiştir. ltalyan haa 

taneelnln ııalAblyettar dl:ek.tö 
rünil görmüş ve Doktor, haıı 

layı kabul ederek ueulen has · 
tanenin müdiresine gôndermft· 
tir. M üdlre, hu vatandaşla 

pazarh~ı yapmış ve baetaya 
verilecek karyolayı rla göster· 

mlştlr. 

Mehmed Muammer, bıelaıum 
otomobilden orakleımek üzre 

iken kendieinr; 

- Biz bu hastayı, bo d" 
retle kabul edrmiyeceğlz! 

D11nflmf ~. ikinci bit putl 
daha para lsteıımf11t!r. Mebmed 

Muammer bunu da kabule 
mecbur kalmıştır. Çünkü batıla, 

ıztırab içinde kıvranmaktadır 
ve tedavisi lizımdır. . Bu su 

relle mutabık kahnmasma rağ 
men, mftdlre btr aralık; 

- Vızl)'eçıik, hast ayı kabut ,., 
edemlyecr ğtı! 

Dt-mlş ve ilk kebal kararına, 

pazerhğa Te ikinci dera parada 
mutabık kahnmış olmasrna rağ 
men, bo rnütsse&«>nfn kttpJ&ını, 

vatandaşın ve otobüs içinde 
kıvranan biçare basıaoın yil · 
züoe kapamıştır. Şefkat ve h11 
yır uamına ıçıldığ• iddia edl · 
len bu mfteBseaeoln, kepmna 

gelmlıı bir baıtaDID nabzını hl· 
le yoklamadan onu eo•aklarda 
bırakması; Elbette bir mana 

ifade eder ki, bono yazmağa 

bile lGzum görmlyornz .. 
letedlğl Qcretl, fazlası filzla · 

sına veren bir hasta, elbette ki 

bir tehlike kartl81nda bu feda. 

ktrhğı ihtiyar ediyor, demek· 

ttr. Donu takdir edemlyecek 

bir haetane idaresinin me•co · 
diyetini teeesQf le kaydediyoruz. 

Kaldı ki, o mftoe86Benln mes'ul 

olan ~ahılyetl, hekimdir. Ve 
onnn kabul karauna, ortada 

bir baeranm Bağlığı ve öl6md 
mevzou bıheolduğo için, bo 
mf.ldlreler ve eörler karı~amaz 

lar. Hastanelerin busoei vazı. 
yetleıl bir kanuna tabidir ve 

bu kanun1 eörlerl değilt he 
kimleri muhatap totar. Ba ha 
dlse üzerinde Sıhhat müdürlü 
ğftniln durmasını leıtyoru:ı. 

Haetaney., alınacağı vadedllerek: 

masraf, zabmeı ve hatta tehlike 

bahasına getlrUmtı, olan bir hae· 
taya ha muamele yapılamaz. 

• Partideki Merkez Yardım Komitesı 
Dün önem'i Bir Toplantı Yaptı, iş 
Bölümünden Sonra faaliyete geçiidi 

~~~~--~~~~-
Ban cemiyetlerine ve fakir O~man, Ooyçe Oryenl baok 

halk ile mekteblllere yardım dlrektöril Politl ve SaJAhtddlP· 
lçfo teAekkiU eden pertldeki C. B . P. Izmtr hayır cemiyet· 

merkez yardım komitesi diio leri yardam komitesinin 14 

okşam ilbay Fazh Göle9'io ıon teşrin tarihine kadar y ııp 

başkanbğmda loplanmıttar. tı~ı muhtelif yardımlar 11·0· 

Toplantada bOtün Ulccarlar 

ile mohtellf meslekler mümes· 
etlJerl bolnnmoştvr. İzmir partt 

Uyôokornl başkanı Yozgad say 
lavı A vnl Doğan eehrlmlzdekl 

fakir ve ktmneelz çocuklarlD 
yiyecek, glyec6& ve kitab lhtl 
yaçlarını lemin eden merkez 

komitesinin bir yıllık faallyetl 
hakkında izahat vermiş ve ya · 

pdmış olan YB,..dımları anlat· 
mıştır. 

tardır. 

Komite ıeberrft ve lanı> r)ell 

22,939 lira 22 kuruş, eıkl 118 ' 

ceden devr 550 Ura. balo b•· 

&ılah 374: Ura, evkaf miidOr · 

lOğiioden 100 Ura, C. H. p, 
haşkanhğmdan 700 Ura, işçi 
teşek.kiilünden 500 llrat bele• 
dl yeden 1000 Ura, bueo&i nıu· 

haeebeden 4.250 lira olınak 
Ozere yengOu olarak 31,413 

Ura 26 kurne hasılat elde et· 

Bunun ftzerlne eeçlm yapı· mlştlr. 

lerak faaJ yardım komitesi in· Bo paradan 9079 lira l. kd' 
tihap edilmiş ve bu komite rnş Ôkıift.zlere Yardım ceuatyeı· 
üyeleri bu yıl daha verimli tine, 9671 Ura 88 kurofı 

sonuçlar almak için canla ba~la 4650 lira Kızılay cemiyetlD"• ' 
çalışacaklarını vald ve taahhüd 1 öOO lira Htmayeletfale, ı sOO 
etmişlerlerdlr, Faal komite on lira Verem Mücadele cemfye· 

bir ktelltlnlr. tine; 2200 Ura Terk Murlf 

Genel komiteye seçlltnlrr il· cemiyetine, 500 lira kız talr.b0 

bay FBzlı Güleç, C. 8 . P. lımlr ynrdon11 verilmiş, 623 Ur• 

ilyönkorol haokanı Yozgat eay· komitanın dinde bulunan 1589 

lavı Avol Doğan, Comurlyet lira 1 kuruş İş banluınnda bO' 

merktz banka111 direkt6rft. Me· loDmaktadır. 

eh, avuk&t N arl Fettah, ibra· Komite; mohtellf mekteplel' 
him Eıem, borea reisi tOccar· talebesinden 720 çocuğu geçeO 

dllo Mazhar Norollah lzmlr dere devreelnde glydlrmlo '" 
oğlu, doktor B ohiel, tO.ccardan öğle zamanları late etmiş, ki· 
Sophl Emlo, Kıakılğaçh Kh&m, taplarmı temin ederek vermişti• 
Maoleıdı hafız Mehmet, göz Bo yıl daha g.,nfş bir faaliyet 

tabibi Milat, Ttcaret odBBı relııl lbraııı edilecek, bir de kloHeel• 

tO.ccardan Hakkı Balcıoslo, çoçuklar için bir yurd açıl•· 

uokat Muetala Mftnlr, Eınaf caktırB. orsa da J 
ve Ehall bankaııı Mare meelfııl 1 
başkanı Hamdi Akydrek, İt 
bankası yar dlrektörO Oaman, 

doktor Ekrem Hayri, eczacı· 

başı Ferid, lilccardan AlAlyell 

zade Halim, Abdullah zade Nu· 

rl, Şark hah ohkeıl huknk 

m6şavlrl Fevzi, tdccardan Fili· 
beli zade Rahmi, Kaval•'h 
Said, İsmail Hakkı, Doyçe Or· 
yent bank dlrektöril Polhl'deo 

ttşekkdl etmektedir. 
Faal komiteye seçilen zevat 

ta şunlardm 
İlbay Fazh Giileç, doktor 

Bolftsl, tüccar Karkağaçlı KA· 

zım, avukat lbrablm Etem, 

ıa.ccar Sophl Emin, borsa relel 
Mazhar N orollab İzml:roğlo, 
Cumurlyet Merkez baukaeı dl· 

rek.törQ Mecid, AlAlyell zade 
Halim, iş bankası yardlrektörii 

"Ozftm satişlan 
Ç. Alıcı K. S. 

'759 S. CelArdiu 11 75 
638 D. Ardltl 10 
159 Alyoti bira. 10 
138 Meh. Nuri 9 50 
1 16 S. Saleymauo. 9 50 
64 Ş. Bencoya 9 75 
34 H. Alyotl 10 50 
31 T. Debbae 11 
21 S. Emin 15 25 
12 Rıelh ve Hii. 9 25 

4 j. Taran. ma. 13 
1976 

4354:53t5 
487429,5 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

2278 Muhte. ahcı 7 25 

Zahire satışları 

Ç. Clnel K. S. 
148 Buğday 8 
30 Faealya 10 50 

1000 P. çekirdek 2 60 
935 Kilo T. b. içi 70 '70 

0
o 

84 B. pamuk 43 50 4~ 

1 Piyasa Vaziyeti :.) 
Üzüm - Dön. Boreada 1916 

çuval dzDm saıılmışbr. Ftıtl11' 
9,5 . 17 buçuktur. Alıcılar 11: 
f latlerl yilksek görmektedtıle 

1
' 

Bunan için az muamele 
o · 

muştur. S 
incir - 7,25 · 19 dan 22

7 

ı alih e komanda etmek ve insanın kendi gemisini islediği hedefe yüı Ülelıil · 
ıııekl i r . Sağlam sinirler miithiş hayat mücadelesinde nıuvaffakiyet in en iyi 
te ııı ina t ıd ır 13inaenaleyh sınirlerinizı 

çuval aatılmı~lır. 4~ Buğday - 8 kuruttBD L 

çuval salllmıetır. 
Bromural .. Knon .. 

ile kurvetleııdiriniz, bıı111ın rnusekkın ve mukavvi tesiri her işte gorulur. 
l 1 ıç bir zararı yoktm ve alışıklık vermez. 

ı o ' ' 20 komprimt)"i havı tüp· 
leıdc eczanelerde rtçeıe ıle salılır. 

Knol l A.-G., kimyev i maddeler fab rik a l ar ıı Lud wigs hafen s/Rh in. 
. -

' . T 

N 6hetçi Eczaneler 
şıtı 

Ho akoam Kemerallınd• de 
Karantinada Eşref, K.e111et fi 

ı.o• Kamer, Aleancıakta Ahmet .,. 

Eorefpaşıdı Eorefpaoa ecıB0 

lort ıçıktar. 
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KCÇCK KO~Aı 
llflyük His..ııi Dik.tiye 

.pao~....,........,...~....._,..~~~~~ 

-1- Jöl Korttl'den 

-
Ben bir tarikıdünya lrıyofeıile rcsım aldırmak ıstıyorum ... 
ResHm, e ki bir devrin koa· ~Ozel, ne kader güzeldir, bllee· 

Ulmd içinde göz kamaetırım nlz!.. Bir rahibe, keronhk bir 

bo gençlik ve gfizelllk m vzuo mar.ıae.ıırın kalın dıvarları ara· 
hatlarını, bu nazik ve eevimlt sıo (!l zl ı> nrule, sinmiş bir ra• 

vocodun eekltn l bez üznloe hfhe olmak 1 ıiyorum, böyle 
fırçıeile şöyl,.c~ çizerken, dfrek olecugırn ynde ... 

loar zamamnm #!"ole ve hfi) ük G~uç Kora sustu; lrJ, siyah 
O•pkaıu ahında kOçOk model, f.!,ÖZlerloden iki iri gö:ıyseı dam· 
karmızı çubuklu sevimli kostu laeı dO,tü. 
lbll içinde, biraz kıvırcık, biraz 

perişan siyah saçlı başım eella 
yıb dunlyordo! 

Ve birden: 

- Ah, M. Jan, dedi, bo 
koetftm gOzel, çok gilzeld lr; 

fakat ben aeıl başka bir kos 
Uhnle resmimi çıkartmak isti· 
yordum. 

Bo ıhk :kanb, bakır sarılı· 

~ında, bir harb çocuğa slmaemı 
•ndıran yOzde, hOlyalı, derin 

gölgeli iri, siyah gözlü kız, 

hatif bir pelteklik ile Joll 
diyeceği yerde Zehl dlyehili· 
Yordu. 

Ressam, mtışf lk bir tavırla: 
- Böyle resim aldırmak 

lttemlyor musunuz? O halde 

resminizin nasıl alınmıceıoı le· 

llyordunuz, madmazel Koru?. 
Diye sordu. 

Biç tOpbeelz, uzak bir rfi· 

Y•nıo hasretlle, o bulanak ve 

kuaohk gözler birden parladı 
le Kora titrek bir sesle res· 
8aoun bu sualine cevab verdi: 

- Ah ... dedi. Te kadar le· 
tlyorum bilseniz... Hayattan 

el çekmiş bir rahibe, dünyadan 

Çekllmle bir ıar!ke kıyafetlle 
teemımtn alınmasını çok isti . 
>'orum .. 

- Bir rahibe kıyafetlle1 
ôyle mi? 

- Evet.. Çehremln iki ta· 

'•fından Hllanacak o beyaz ve 

.!;,niş baelakla... Ah... Bu başlık 

'Casus Romarıı: No. 50 

~•lıt görOeeceğlz; bu akşam mı? 
- Bayır, Makel Bo akşam 

~Gınkon değU. Kardeşim bn 
tam benimle beraber gezmek 

~•ııeunu gösterdi, ben de tabii 
hııı ettim. 

- Şu halde, yarın mı?. 
._ Evet! 

_, - Benim ııtOdyoma gelirsi 

~ t değil mi?. Saat kaçta gele· 
~lnta? 

~I ......., Altıboçukta. Kardeşim de 
te Utıbık eder. 

--~ Kardeolnlı mi?. Ah, her 
ıt ıram111 giriyor böyle ... 

Ressam, mfiteeaslr bir bili 
aldı ve: 

- Fakat Kora .. Koçak Ko 
ra'cığım böyle oğlaraanız dln~k· 

tuor gt1zellerloln halini kay 
bedeceketoizl · 

Dedi. 

Bo sahne, aziz ve genç dos· 

ıum reeeam Joıj'on Sen Venean 
Pot kllfeeslnlo hemen yakmında 
ve neş'eli bir mayıs semasının 

iki koyu gölge gibi yOkseleo 
iki kalesinin gölgesindeki atöl· 

yeslnde geçiyordu. 
K Oçilk Kora, hasretinden 

bahsederken, hem bu gftzf'l 

bahar semasını11 hem de lbıdet 
vakitlerini Uıin eden ktlleenln 

saat kulelerine bakıyor, mini 
mini başını, esrarlı bir şekilde 
sallıyordu. 

Genç reeaam da, "Çiçekli 
bir çardak altında, efielft ve 
yüklü bir içki masası etrafında 

yeell koltuklara oturmuş, çiz 
glll kamışlardan kostOmler 
giymiş blrtekım ka 10 ve er· 

keklerden, hıieılı bir Y'ğın par· 
lak renklerden, elyab saçlardan 

renkli çorablardan, yelpazeler 

den, zevk ve neş'eden mOrek· 
keb.. bir tablonun krokisini n 

onahatlarıoı çiziyordu. Bu tab· 

lonuo uzaklarında da, eleler 

içindeki Parle, o inkılap Pa· 
rfs'i derinden derine görünO· 

yordu. 

Küçük ve dilber model, ree· 

19 11.irıciteşrin 935 

Fakat aileni o naf Jz bir 

erkeği değil midir? Hem benim 

bdyüğfimdOr, üzerinde aınlrllk 

bekkı vardır. Rica ederim su

sunuz, geliyor .. 

Maks, buna rağmen: 
- AnlBdınız mı?. Yarın. Sizi 

cidden seviyorum, diyecek kı· 

dıır vo it bulabildi. 

Komiser, Berlln'dekl vaziyeti 

ile Nlkol'Oo kardeşi Lneyen 

hemotreeloe ve Mıke'a doğru 

ilerledi ve herlldeinl doıtane 

ıellmladı. Ve: 

Mareşal BadegJio hareket Etti. Ciddi 
Çarpışmalar Yeni Başlıyacaktır 

~~-..,...~~~--... ~~-----~~~~~~ 
Badeglio, Müstemlekeciliğin Süel Kısmını Temsi] 
Edecekmiş. Habeşler, Italyanlara Baskın Yapıyor 

~~~~------~ ..... ~~--~~~~~ 
Sıtma, lt.ılyan Askerlerinde l'ahribat Yapıyor Adalara 10 Bin Hasta 
Götürüldü. Jtalyan Tayyareleri Yarahları da Bombardıman Ediyorlar 
lsıanbul, 18 (Özel) Az 

mara dan haber veriliyor: 

Snel çevenln, Maıeşal Badeg 
\fo~oun doğu Afrlkası orduları 

kumaddPolığma atonmaı;ını kı 

vançlo kartılamışlardır. Bura 

dokl kaııaGt, genemi Bono 'nun 
müıılf'mlekt'c:Wğıa slya~i kısmını 

temsil enlgt 1 Bad,.glto'non ise 
süel kısmı t~meil edl'Ct'ğl mer 

keziodedlr. 

Bundun sonra hareketin barb 

için daha kuvvetli ve kat'i ola 

ceğı söylenmektedir. 
Adle Ababa - l\lııkalle · Ta 

kazze ıra~ıodakl bölgede Iıal. 

yen llnl hareketi nurdu .• Ba 

Eritre'de ltatyarı 

bee'ler, halyan ileri hatlarının 

gerisinde çete harbı ile ltal· 

yan'Jarı zavlala oğrıtmıktı, ile 

minin çlzllmı!kte olduğa bu 

tabloyu dOşOnmilyordo bile! 

Ooun gözle-rl, genle, ufuksuz 
ve renksiz btr çöl resmini an· 
dıran kilisenin kulelerine la 

kılmıtı kalmıştı. 

·- TArlkidftnya!. 
Kınsız bir kırmuulık yaeı· 

yan dudakları, heyell mecmua· 

elle eaf bir resim teşkil eden 

bo irice dudakları, yavaş ola· 
rak, bOyOk bir yeis te beyan 
ederek bu cdmleyl, •TArlkl 

dilnyı!~ ciın.Teelnl tekrar edlb 
durayurdo. 

Ressam, resmini yapmakta 
devam ederek, kendisinden 
birkaç adım ötede, gOneşll bir 

yerde oturmakta olan Kora'ya 
sordu: 

Söylo bakılım, ııbhıbn 

nHıl gidiyor? 
- Sıhhatım mı M. Jorj?. 

Sıhhatım o kadar fena değil, 

şimdi. Bu haatılıktnn kortola· 
E 

Bir kısım eğlenir, diğer kııım 

da çalı~ır .. İşte hayat bOyledlr. 

Mftsavat nedir biç bilmez. Eh .. 

Makalem de bitti amma ben 

de bittim. 

Oturdular, n komiser gtr· 

sonu çağırdı .. 

-20 
Ayni perşembe ıkoamı, Ro 

kor ve Nod, akşam yemeğini 

yldlkten sonra seri adımlarla 

V aterlaod'a doğru llerl,dller! 

Yollar adeta tenha idi. Her· 

tarafta kar var, ve soğuk bir 
rDıg4r esmekte idi. 

Komiser, genç kadına: 

- Ne mOthlt aoğuk! 
Dedi. 
Komiser, bu ıöılere bir ce· 

vah ister &lbl eöylemletl. Fakat 

Noel, hlçblreey eöylemedl. Bu· 

DUn için: 

- Bo ıkeıw ılıl çok mG· 

rHeylşlerlne mAnl olmakıadır 

lar. Bu meyanda karanlıkla 

erzak kotlarını da bıu~makra. 

bazılarını ele geçlrm,.kıedıriu 

Takazze henth Iralyao'lara 

gPçmemlştlr. Iı11lyan'lar Ala 

gero'da ıayyare karar~ibı ya· 

pılmı:tır. Buradaki tayyarelf'f. 
her gün uçuşlar yapıyorlar. 

Soınall'de Fofoo ş .. brinln iki 
eabillndt' Iı11lyanlar ilnllyorlıu 

Tayyareler de heraber giıml'klt> 

ve her gün Oagabur v" Sosa 
yrrılyesl lıoınbardımon etmf'k· 

tedlrler. Cu[J"la günft Oagaborıı 

60 bomba daha atmışlardır. 
' Harar - YH(!mnr Vf' çamur 

nakliye kuvvetleri 

dolayıelyle 12 Italyın tankı 

saplandı, kaldı. Sıtma Itılyao· 

larda ıabrtbıt yapıyor: Babeo 

bileceğimi zannediyorum. Dok· 

tor hanı eterli bir eorub ver· 
dl; fayda görmedim; yalnız 

daha rabıt bulunuyorum. 

Ve genç model haf lfçe ök· 
ıOrdD; sonra af leler gibi, acele 

~derek, yıhod kendlnlel de al · 
datmak için: 

- V aluı, OksOrftyorom bAIA, 

ammı pek hafif.. Sıhhat clbe 
tinden elmdl iyiyim, M. Jorj, 

fakat iyi olmadığım cihet .. 

Biraz sustu, sonra hep kO· 
çok borun, kulaklardan mü 

rekkeb taerah bir çocuk yftıfl 
nQ andıran çehresini, ağzını 

yaymak ıuretlle ~uya gGlmege 

icbar etti •e; 

- İyi olmıdıAım cihet ha· 
şımdır. 

Dedi. 

- YAnl... Dabı doğrusu 

kalbiniz, değil mi? HAIA onu 

mo dtııtınftyoraunoz? 

- Sonu Var-

teenlr görüyo· "" 
rom? Yoksa bir 

ı ı t ı r ıbınız mı 

var? Vana, hanı 

sarahatle aöyle· 

mek lilımgel

mez mi? İstersen 
dönelim. 

Dedl. 

- Hayır. 
- Fakat ıtz. 

de blrşey var. 

Rfcı ederim eöy 

leylnlı, ne olu· 

yorsunuz?. Şo 

halde ılzl Maka 

a•luyor! " 

f>oğn Afrika'dı.m gniyc çeldtP11 Mureşal D • Borıo Jıarelditı 
idnre cderl,·en .. 

müd~fııası ef mdlllk ancak bom· Da~ııbt ra'dakl lıomber<fıman te· 

bardımıoı tebdid f'lmelı.redir 

Japonya 
~imali Çini 
ilhak Mı Edecek. •... -

- Baş tarafı 1 inci sahifede -
lsıanbol 18 (özel) - Pekin 

kumandanı, Şıngay ve Kopey 
vallel ile Japon kumandanını 

Şimali Çin dorumono görfto· 
mek ar.re Pekln'e davet et· 

mleıir. 

Şangay civarındaki Japon 
tabşldatı, (biz her tOrlü lbtl· 

male hazmı) maoHında telakki 
edilmektedir. 

Çinin Japon notaeını cevap 
nrmekte gecikmesi he, doru· 

mu ilhak leblno çabuklıotıra · 

cıktır. 

Japonlar; Şınkuan demlryol· 

ları idaresine, yolu yarını kadar 
ıçmaıını blldfrmlıtlr. 

lstınbol - Japonya, Çlnde 
bazı tıholdat yapmaktadır. Nın· 
kin hOkumetl ite araıı şldJetle 

açılmıştır. Nankln hGlnimetl, 

Ufuslar Sosyetesinden ve lngtl· 

te1'nln son durumundan kuv· 

Tel ılmıktadır. Nevyork 'hy· 

mlıe göre, Uzak Şarkta ye-ol 

gaileler bıı gö!Jlermek dzredlr. 

Şimali Çininin Japonya'nın eli· 

ne geçmesi tehlikeli gôrOlmek· 
tedlr. 

lef ah azdır. Hah,.şler, Bar . r 
cepbttİoe yeni kuvvetler gön · 

dnlyoı lar. Yaralılar geri gön· 

df'JUmtkte ve lralyan'rar bun· 

lan da bombardıman f'tmf'kte· 

dlrler. Clclkı'da bir köye de 

bomba atılmıotır. 

letıobul 18 - Snveye ka· 

nılındın 5 vapur baeıa geçi· 
rUdlğl, bunların 1 O binden 

fatla oldukları 'fe adalara gö · 

'!tOrGldftklerl sijyleoiyor. 
Nıpoll - Mareşal Badegllyo 

2 bin ı,çi taııyan Sanlv 'fıpu· 

rlle hareket etti. Bfttftn ltalyan 

ordusu vazife bışını çaJ;rılmış· 

tır. Grooyanl kunetlerl, Cici· 

kaya 70 kilometre yak.laetılar. 

İıalyın 'tar tik ciddi ~arpıema· 
ların baolımak tbere bolundu· 

ğonu ve Mareşal Badegoll'oln 
tayini ile doğu Afrlhdı ikinci 
saf hınlD baıladığını eôyllyorlar. 

İstanbul, 18 (öıel) - logiltz 
gazeteleri mareşal Badoğllyonun 

Bıbeoletın barekAtı umum ku· 

mandanlığına tayini, yeni ve 

mGblm askeri hareketler yapı· 
lacığına delil addetmektedirler. 

Divarıbekir 
-' 

Hattı Açılıyor 
Ankara - Olyarıbeklr hattı 

bOyGk törenle açılacak ve Çar· 

tımba gOnd Ankaradıo bir 

heyet gldecekılr. 

YürftyüoOnO ynıelallı ve 
Noeli kolundan tottu1 kulağına 

kadar e~lldf. Endişeli bir la· 

vırla blrteyler ıtordu, genç ka· 
dın sadece: 

- Kendim nefrflt ediyorum! 
Cevabını verdi. Biraz sonra 

izah etti: 

- Mesleğimin bok.dar çir· 
kin ve lğıeoç oldogono şu anı 

- Dogrueu... Rokur hayretle durdu ve genç kadına baktı 

- Kendimden nefret edf · 

yorum. İete boka dar. 

kadar hiç hleeetmemleıim. Vic· 

danım hUAfına birçok oeylcr 

pıyıyorum, yapmak mecburiye· 
tinde kalıyorum. MeeelA, bu 

zavallı delikanlı bana tutkun. 

Hem dl! samimf ve hakiki su· 
rette tutkun. Ben bu eamlml· 

yet Ue eğlenmek, alıy etmek 

mecburiyetinde kahyoram. 
- Blrıus ileri gittlllml blı· 

ıedlyorom. Beni lffedlnfz. Fa· 
kat onunla beraber oldoğunDI 
vıkıt b&yle olmoyoreonoz?. Ne 

'Hl Allahaokına? 

Komiser, irkildi, o kadar .. ki, 
adımlarının intizam ve ıhengl 
bile boaolda. 

Dedi. 

Komiser, bu izahat kareısınd• 

adetı donmuı gtbl kıldı. 

- Sona Var -



Habeş'lerin Sakatladık

ları ltal yan Tayyaresi 
Makalle'ye indi 
--~--~~~--~~--~--~ 

lıtaobal, 18 (öıel) - ltılyaa kayoaklarındın gf!len haberlere 
göre, Çembela ltalyaa konetlerl ıarafındın tıgal edllmlıılı. 

Debrabıtl bnallılode mQtecerrld bir halde bulunan bir Ma· 
aaıtır bıllu Itılyao•ıara lesllm olmoıtor. Adaı, Aksam •e A•· 
marı araıııuda m&oakalAt ve kenaoların gidip gelmeleri bati• 
mııtır. Daralırdı telefon teal1atı dı yapılmıttır. 

Habeı ordalırınıo 11katl•dıklara bir tayyare, Makalle Gnlnde 
yere lamlıtlr. 

Zecri Tedbirlerin Tatbi
kine Başlandı. 

·-·-· Cihanın Nazarları ltalya'ya Çevril· 
miş Bulunuyor. Habeşistan'a Si

lah ve Mohimma\ Gidiyor. 
lıtanbnl. 18 (Gzel) - Pa 

rhı'tea bildiriliyor: 
UJatlar 101yeteelala keadl 

.... adan biri aleyhine ilk defa 
olaraf · tatbik edllmeğe batlanan 
kCrİ tedbirler dolay11Ue clha· 
nan gösQ lralya•ya ~enllmlttlr. 

Ba tedblrl,,r, İtalya•nın aı· 
krrl hareketlere bııladığı aadın 
ılı~ hıfıa eoora tatbik. edilmek· 
tedtr. Ba tedbirler mucibince: 

1 - halya'ya ıl'Ah Te mel· 
hlmmat nrllmlyeeektlr. 

ltalyan'lar 
Zecri Tedbir
leri Şenlikle 
Mi Karşıladılar?. 

İıtıabul 18 (~1)- Roma· 
daa bildiriliyor: BugCln zecri 
tedbirlerin tatbiki gClnCl olmak 
mGaaeebealle bCUQa halya'da 
evler bayraklarla donatalmııtır. 
Birçok tetezehGrler yapılmak · 

tadır. 

lıtanbul, 18 ( Telefon ) -
Romı'dan bildiriliyor: Soıyete· 
ola 1ıalya'yı kartı zecri tedbir· 
ler karıunın tatbikine bıolın 
mıı olm111 mClnaaebetlle bagtın 

bCltln İtalya bayrmklarla dona 
ıalmıthr. Roma'dakl garnizonlar 
aelerber edllmlt bir haldedir. 
Üaberelte talebesi ecnebi Dff8 
neıl olan herıey önftnde göı 
teriler yapmaktadırlar, lngtUz 
sefarethane bln11a ile bir İogl. 
llz eezaueıl Hker tarafındın 
çnrllerek muhafaza ılhna alan· 
mııtır. Sef1rethıne cl.ar1ndıkl 

nlere uker yerleıtlrilmlştlr. 

Herhangi bir kôrgaphğa mey· 
dan nrmemek için aak~r ko• 
nılerl hazır bulıınmakııdır. 

DIAer ecaebl eefaretbaaelerl 
de klrablaar lut'aları tarafın · 
dan tnDhafua allına •hamıı 
lardar. Üaherahelller; yab.acı 
•tY• Htan dGkUnlann llnClnde 
nClmaylt .., halkı bu eeyıya 

boykota teırik etmeluedller. 

Mısır, Italya tayyarele
ri için dilekte bulundu 

lıtaabul - Mıı;r, İtalya'ya 
bir noıa vererek, Kaıalhaç tay· 
yareler( mCltteeaa, diğer tayya 
relertnla Mııır'daa ge~memeıl· 
ol, bu takdirde Mı11r'ın bitaraf. 
ı.~aaın bosolıcağıoı bildir -
mlıtfr. 

lıtaabul'da Maçlar 
t.a.abal - GGaet ıakımı 

Eyylbl 6.1, Gat.tuany SCI· 
leymaalye'yt 1 10 yendiler. 
Betlkııı, Fener maçı, ç.mar 
~n.anden npılımıdı. 

Bana makabil Habeılıtan'a 

llllh 'te mGblmmat nrllecektlr. 
Ba karmra eadece İIYlçre rası 

olmamıt n bltanfbk ilin ede· 
relı: her lk 1 dnlete •llAb n 
mGhlmmaı •ermemege karar •er· 
mittir. 

2 - Ff nınııel tedbirler bu 
geceden baıhyacak, 62 bakö.
met ltalya'y• hiçbir kredi •er
mlyecektlr. 

İtalyan ılrketlerl ve efhaıı 
dı bo tedbire tabidir. Yalnıı 

bıyır cemiyetleri Ye ıallblah
mer bu kuardan hırf çth·. Klfl-
rlng •e ltılya'ya tedtyat mem
nudur. 

3 - İtalyan ibrar.at madde· 
ıloe bir nnl boykot tatbik 
olunacaktır. 

laglltere bClk6metl ltalya'ya 
mGcavlr m<emleketler için men
ıe ııbıdeınıme&I arayacakllr. 

4 - frılya bam lbtldıf mıd· 
deleri alamayacaktır. Otomobil, 
kamyon gibi nıldl YUllalan 
İtalya'ya .erllmlyecektlr. 

İtalya'y• maden kGmtlrft, 
petrol ve dôkme demir glrebl 
lecektlr. Ç6okG Amerika Te 

A iman ya bu maddeleri 1 alyaya 
nrmektedlr. 

M. Roonelt Amerika ibra· 
catçılarını lknu çabşmıktınır. 

BugGo tatbikatına bıılanmıt 

olduğono Ye nttlcrnln ne ola· 
cağı ancak handan ıonra anla· 
ıalıcakıır. Bıleo İtelyada ma · 
kabil tedbirler tlddetle bati•· 
mıetır 

Cennre'de yeniden hldlı 

otacak meı'elelerl mlsakere 
b.aarhklara yapılmıttır. Ba ıed· 

birlerin bir dCltmanlık iti ola· 
rak değil, barba nlbıyet veril· 
mek için htlbu edlldlAI de 
llhe oluomıktzdır. 

Markoni ve 
Danoııço Birer 
Söylev Vermişler. 

ltıanbot, 18 (Ônl) - Ro· 
ma'daa bıber •eriliyor: Mar· 
koni, secıl tedbirlerin tatbikine 
batlaamaıı ml•uebetlle bir 
ıôyln Termit Ye Uluılar kara· 
manda iye balaaaa ltalyaa•ıa 
Hkl mGtfef liderine blcam et· 
mittir. 

Gabrfyel Daaoaço da ayni 
me"Ha berinde bir ıGylH n 
rHek lngthere aleyhine tıôsler 

nrfeımlttlr. 

M. Hoover 
lıtaabal - Eekl Amerika 

relllcamana M. Boo•er de 
namzeıllitnl koyacaktır. Son 
bir dlynlade M. Roasıeld'I 

tenkld etmlttlr. 

Satılık Ev 
Alıancak'ıı lotlbm eob~ın 

da 13 nomar1dı, kArglr, tamire 
mabtıç olmıyaa, boyah, ahı 

odalı, havadar Ye bol gGa•ıll, 
iki katli, mlttemllltı tamım, 

cennbe DHar na Ye arka11 ıçık, 
Gnll park olmaA• aacozed genlt 
area, ôn ve arkaıı açık, birinci 
kordoaa yG• metre kadar osak. 
hktı, çarııya çok yakın, lçerlıl 

klmllen yeni mooamba ile dG· 
teli, elektrik, baYagHı, terkoı 

111ya, telefonu, banyolu, iyi 
ıula ıulombalı kayaıa, arka· 
ıında kno;ftk bir bıhçeıl, eaktn, 
ııhbl bir n uygun bir f iade 
utıbktır. lıtlyenlerla Beyler ıo· 
kağında mClzayede 11lona 81· 

bibi bay hafı• ihsana miraca. 
atları ilin olunur. 

NEDKALMiNA 
lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 

Eebak mGftfl Ahmet ıalt vkfındaa pasaryerlade kAln 34 N o. la 
eYID tamiri ile Ye (Ö, ( 7 No. la analar Clseria.le iki dGkklnın 
yeniden yaptınlmuı 2490 eaydı kaaaa uyarıac. •e 20 ~Ga 
mtlddeıle açık ekılltmeye konulmuıtor. Keılf bedeli 1132 lira· 
dır. lhaletl 25,11,935 paurteri gGaCl ıaaı oadGrtıe Yakıflar dl· 
rektGrlGAGnde yapılacaktır. Bu ite atı ıarıaıme keelfname •e 
projeyi gGrmek lıdyenlerio bergtla nkıf lar dlrektGrlGğlode 
varidat memorlo~uaa mGneuı etmeleri Ye eketlıml1e ~lrmek 
iıtlyenlerln de ekılltme glnCl vakıflar direkınrlCIJClnde eoplıaı · 

cık komisyona ıelmelerl ilin olonnr. 5 12 19 25 35 76 

lzmir Milli Emlak MndnrlOğOnden: 
Darı~ıo blcom ıoka~nda 14,14 No. 1ı n 
Burana beyler ıoktğında (0 eekl 40 yeni 
numarah e•. 
Tepecik pirina çıkmuı eokılanda namaraııa 
1766 metre murabbaı tarla halen bahçe. 
Tepecik akıam ıokalanda 4j Ye 41.1 etki 
ve 56 yeni n ağa ıobğında 15 numaralı 
dGkkln n oda. 
Tepecik ukıslar ıokağında 12 numarala ula 
:> ıe 1 bleaeıl. 

Tepecik pirina çakmasında 4086.32 meıre 

morebbaı tarla halen bahçe. 
Goller kemer caddesinde 190,198 No. la 
dClkkln. 
Kareayaka taran menemen caddealode 73 eekl 
246 ıaj No. la kab•ehane. 
Dara&aç ıehltler demirhane eokağıada 4576,4 7 
metre murabbaı bahçenin ve içinde 25 eıkl 
3 taj numaralı n n 29 eekl 23 taj namı · 

rah n Ye mağaaa aru11nın 96 sehim 

490 Açak artırma 

49 .. 

700 .. 
1400 Kapalı sırf 

Dtullle 

1500 .. > 

1470 " " 

1050 " .. 
1540 " " 

de 1' eehml. 1050 .. .. 
Yakarıda yuala emvalin mtllktyetlerl petln veya gıyrl mGba· 

dil boooaıı ile satılıcıktlr. Abcılırın 25,11,935 pazartesi gftnQ 
Hat 14 te Mlllf emlAk mftdClrlyetlade colteeekkll komlıyona 

mGracaatları. 3701 

P. T. T. Başmodorloğttnden: 
Mabayu edilecek aıgarl yirmi, uami :JS ton maden Ye ugari 

16, 11ami 25 ton kok kGmGrll l 1 · J l · 935 tarihinden itibaren 
15 gln mGddetle mClDakuaya konalmaıtur. 

Taliplerin baımldtlrllk kalemine n mftnaka1aya lttlrak etmek 
here 26 cari ub glaQ •at 15 te komllıyona mlncaaıları. 

3655 12 15 19 23 

Viyana'da 
Yağmur.~ 

letaabal 18 (Gael) - Boa 
nulr nehirlerin ıuıyaaı lehli · 
keel yeniden baegGltermlıtlr. 

Nlm'den bUdlrlldlAlne göre fısla 
ya&murlar yOdnden ıular tek 
rar ytıbelme~e baılımıtll1'. 
Maamaf lb bHı yerlerde ıolar 
lameAe dnam etmekıedir. Bir 
çok yerlerde toprak çGkmelerl 
laoıule gf!lmlftlr. Bacı y.,rlerde 
•aalyeı mak'6ltar. ...._ 

eıermuen 

Celal Sahir 
Tôrenle gômtlldtl. 
1ııanbnl, J 8 (Özel) - Zon. 

guldak aaylnı Celil Sahir, bu 
gGa tGreale gGmftlmGıtGr. De· 
Aerll f81rla oen11eelnl gGslde 
bir kafile ııldb eylemlıtlr. 

Evkaf işleri 
Evkafa alt cami •e meech· 

&erden mlnhedlm olarak yola 
kalbedllemler bulunup balon· 
mıd•A• E•kaf umum mldOr· 
IGAlaoe llbayhktaa eoralmattar. 

Bol ışıklı·· az sarf iyatlı ve uzun 

6m0rl0 METALLUM lamba· 
larıoı tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14"'iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoıo Ye 

Slemenı fabrikaları mClme111U 

Peıtemalcılar 77-79 Telefon 3332 

lsmlr ikinci icra M. dao: 
Bayan mQnrınerln emlAk ve 

leyıam bankaıındaa takıhle ıa · 
f taa 11ldılJ gayrimenkulden mCI· 
tuelllt borç lçla bankaya lpo· 
ıek eylediği karııyakada naslı 

ıoka~ında 23· 30 numanh 50 
metre manbbrında ve 160 
lira luymetladekl arsanın 

MGlklyetl ıçık arıırmı ıore· 

tile ve 844: numarala emltk •e 
eyıım bank.Hı kanunu macl· 
hince bir def aya mıhıoı olmak 
ıartlle artırma11 31 . 12 . 935 
ıah gftoCl eaıt 11 . l~ de iz 
mir hGkAmet konıgıadıkl 2 ncl 
fcrı dalreılade yıpılmık ftsere 
:JO gan mGddetle eaııı.ga konul· 
da. Bu arıırmı nedceılnde 11tıt 
bedeli her ne olarsa olıoa bor· 
can Gdenmeel tarihi 2280 Do 
marala kanun mer'lyete girdiği 
tarlhteu eoaraya mtlıadlf olmaeı 
hasablle kıymetine balulmıya· 

rak en çok arttıranın Clıerloe 
tbaletl yapılacaktır. Saht 8'4 
oomarah emltk Te eytam ban· 
kHı kanana hClkClmlerlne g6re 
yapllacaAındaa ikinci artırma· 

11 yoktur. Satıt petlD para 
ile olup mlıterldea yalaıs 

ybde lklbaçak delllllye mıunfı 
alınır. Iıbn gayri menkal flse . 

rinde her hangi bir tekilde hak 
talebinde baluaıabr ellerindeki 
reami .., .. ık ile birlikte ytrml 
gGa sarfında Ismlr 1 acl icra 
ıına mClracaatları lbımdır. 

Akel halde haklan tapu llel 
Hace mıtdm olmadıkça paylıt 
madın hariç kılarlar. 19.12.93j 
tarihinden 1 tlbaren f8rlname 
herkeıe açakt1r. Talİp olanların 
yClsde yrdl buçuk teminat ak· 
ça11 nya oallli bir banka itibar 
mekıabo •e 35. 230 doı1ya 

nomaraılle lzmlr 2 ncl icra me· 
morlağuaı aaftracaatlara illa 
olunur. B. lı. No. 504 

lamlı 2 inci icra M. dan: 
Bıy Remzi'ye emlak ve ey· 

lam bankasından taklitle 1aııa 
ıldağı gayrimenkulden mGtnd· 
Ilı berç için bankaya ipotek 
eyledlgt tamirde brııyıkada 

ufeı eokağıada 64 7 6 No. •e 
51 ade, 6 parael No. da kayıtla 
ıubaaı beton dı•arları tat n 
kıpııı çekme uıtuı lu Gzeılnde 
yerli kiremidi mncoı 900 lira 
kıymetli bu dGkkAnın mllkl · 
yeti açık artırma ıuretlle n 
8i 4 numarab em ilk n eytam 
bankası kanunu maclbinee bir 
defaya mahıaı olmak ıarttle 

artırmaıı 31·12·1935 sah gCl· 
n6 saat 11·12 de tamirde hfl· 
kfamet konağındaki 2 inci icra 
dalreılnde yapalmak Gsere 30 
gan mClddetle satıhA• konuldu. 
Bu artırma netlcf:•İnde utaı be 
deli her ne ol .. r11 olıon bor 
cun ödenmeal tarihi 2280 na· 
marala kanan ı er'lyete girdiği 

tarihten 10Dnya mtl•dlf olmaea 
bapahll~ luymetlae belulmıyarık 
ea tok artıranı• larlae lbaletl 

Belediye Memur
ları için Y ardılll 
Sandığı Açılıyor 

Ankara, 18 (ôsel) - &elt• 
diye memurları tola bir yardi• 
ıaadıAa açıhyor. Memara.ra• 
maaılarındaa her ay yflade .,.. 
keellerek bu eandıta yatırJI• 
cakhr. 

Evvela Askerlik 
Sonra Memuriyel 

Ankara, 18 (Ôsel) - YP' 
sek mekıeplerden çıkan tal•"' 
aıkerllklerhal bitirdikten -" 
dnlet memorlyederlae ab ... 
bileceklerdir. 

Annelere agat 
Çocqk etlrgeme kanama ... 

•el merkezi; yeni dot•• ooc•'" 
larıa bir yapaa gellaceye tadt' 
naııl bakalacapaı Gğretea .. jl" 

nelere GAClt11 ID 1 inci • .,..
tekrar buıırmı1t1r. Ba qt .... 
birer aylık 12 tane y ... dJr. 

Aynca çocukların n•l ... 
leaecegl Ye mamalanaıa ,,,, 
haıırlaaacağını &Jretea ••A' 
D6lere Gğlt,. 1 •e 2 , 
GgCltlerl letlyealere karom P" 
ruıs olarmk g6aderlr. Ankırt' 
da çocuk eılrgeme karam• ... 
ael merkesl b11kaabAt1aa 111' 
yHı ile adrea bildirmek y•1"' 

Faşist Kongresi 
lıtaabul, 18 (kel) - e•1': 

fatlıt meclld bu gece, 

MaMOllnlnla batkanhğın~_! 
nedlk uray.ada tekrar "":d 
nacak Ye dahllf, harici vasl.,.,
tetklk ile meıgul olacaktaf• 

Muallim Dr. 

A. Hultisi Ala 
iç H88talıklan Dokıot' 

Şımh ıoka~ı No. 20 

yapılıcaktır. Satıt 8j4 ~O~ 
rah emllk ve eytam .,...... __ 

kanunu hGklmlerloe I~ .! 
pılacaıından ikinci artır .... :;, 
tor. Satıı peıla para ile '
tnGıterldea yalaıs yGıde lr 
çak delllllye mııırafı aboıf• tJtl 
ba gayri menkul OserlD~ 
hangi bir tekilde hak ıal~ 
bulananlar elleıladekl ,. 

veealkle birlikte yirmi gO• , 
fıdda lımlr 2 inci lcnad1 ~ 
ncaatları lhımdır. Aka!~ 
haklara ıapa ılclllace ""11' 
olmadıkça paylaımadaD ~ 

kılarlar. 19·12.1935 ıaıl -;,, 
itibaren fUIDame berkete ~ 
tar. Talip olanların yaıd• ~ 
buçuk ıemlaat akçesi ••1' fi 
bir banka itibar mekl•~ 
35 228 dotya •amanıll• ,A• 
2 inci len memarl ..... 
racutları illa olanar. 

B. it. No. 
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Kıtlada Mfls. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 
MClııahkem Mnkl 

1,. 11.985 Perpmbe g6n6 nat onbeo'te Ankanda M. M. V. 
Sat. Al. Ko. aanda kıpala r.arf la lhaleıl yıpılıcağı Anadolu ga· 
Ptealala 27.10.935 1.11.935 6.11.935 n 10.11 935 tarihli 
nllbalarlle illa edilen 513667 lln 1ekeen altı karat bedeli ke· 
tlf 11 Bıydarpıoa baııanetlala ıımlrlala lhıleıl gGrGlen IClaam 
Gaerl•e 25.11.935 Puarıeıl g6n6 IUt oabep bınkıldıl• illa 
olunur. 12 19 3668 

Mıt. M•. Sat. Al. Ko. dan: 
l - Mı. MY. kıtııının kıpab 11rfla mGnaka•da bulan•• 

(98400) kilo patatee lhtlymcına talip çakmadıgından pa· 
s11bk ıaretlle 1111n ılanıcakıar. 

2 - lhsleal 21 lklnclteo. 935 peqembe glnl uat onda kıt. 
lada Mıt. M•. ıatın alma komlıyonanda yıpalacaktar. 

3 - Tahmla edilen mecma tutan (6396) llndır. 
' - Beher kiloma• tahmin edilen f lat alb kmat eW un· 

timdir. 
5 - Teminat ma•akkaıe akçed ('"O) llr1dır. 
6 - ŞartDametl hergtla komlıyoada g6rlleblllr. 
7 ltteklller Ttcareıocluında kıyath oldaklanna dair •edb 

8 
,a.ermek mecbarlyelladedtrler. 
Eblltmeye lttlnk ecleeekler 2490 aayıla arbrma .., ek· 
llltnıe kuananan iki n Clçlncl maddelerinde Ye oarİ· 
nameelnde yu.b •etlkılua H ıemlnab mu•ıkkıte mak· 
hularlle birlikte ihale uıbndaa eHel komlıyoada buar 
balan malan. 1355 

Mlltabkem M•. ut. al. ko. aaadıa: 
lllktın Tahmin edilen Beher kllonaaaa 

tahmin edilen f lat 
Kr. Sa. 

~loıa ODll mecmu talan 

17500 Kana fualye 
8900 .. .. 

Temhaab ma•akkate 
uçeet 

Un Kr. 

Lira Kr. 
18755 00 
9803 60 

11 00 
11 50 

1407 oo 22.11.es5 ... ıs de 
698 00 ~j. 11.935 cama 15,80 da 

1 - .lualı 1111. il•. kıtaabaıa iki k•t'ı tutaame ile ayn ayn 
bpala url a1allle mlnıkauda bulanan yakanda clad 
•e mlktan yuab iki kalem kana fuolya lhdyaana talip 
oakmada&,ndaa paurlak nreılle •tın alıaacıaktır. 

1 - Ibalelerl hlulanada yuıh tarih gln •e .. darda &mir· 
de kıtlada Mil. m•. ••· al. ko. anda yapıl8Cak11r. 

3 - Şartnameleri hergln koml11oada g&raleblllr. 
4 - hlekWer demet .._.ela byıdı oldaklan• dair ••ika 

glllermek meeltariyellndedtrler. 
5 - Ebllmlye glneekler 2'90 •yıh Ubrma •e eblhme 

kaa••••• 1 n 6çtblel maddelerlade '" tu111ımeme· 
llade ,-ta •8llkalan " temlnab •ankkate makb••· 
larlle blrHkte ihale ••daaea nnl koml11oada hasır 
balaamalan. 

llllhıllkem il•. •t. al. ko. naadu: 
1 - 1111. lb. kıa.baa• açak eblltme nretlle mbak-.da 

balaua 29'°4> kilo kana 1019a Hadyıeına talip oak· 
JMdajlada• puarlıkla utıa ıhaacakbr. 

2 - llaalell iklllcl letdn 935 pel'f8mbe glnl •at ombette 
isminle kıflada MiL m•. •bD alma komlly011uda ,... 
pıleakllw. 

S - Soiuı• talmala edilen meoma tatarı 17 46 Undır. 
' - Beher kilo qaa lola altı karnı f lıt tahmin edllmlttlr. 
5 - Temlaab ma.Ukıte ako il 128 llndar. 
6 - Şar111ımeal hergln komlıyonda g~rOlebllJr. 
7 - ı.tekUler ticaret oduanda kayıtla oldaklarını dair nılka 

gilltermek meebarlyedndedlrler. 
8 - Ekllltmlye ittlnk edecekler 2490 Nyıh artırm:1 Ye ek· 

ditme kaaaaaaa iki •e Gçtlactl ... ddelerlnde H t•rt· 
namealade yaaıh Hılkılın Ye temtnab maYakkate mak
baalarlle birlikte ihale 1Ulladea enel koaalt7oada ha· 
sır balaemalan. 

hevlet Demiryollarıodan 
15.11.935 larlldadea ltlbarea D. D. 102 aamarab .. ca ıarl · 

fett Aydan hatbaı da teemll edileoektlr. Da tarUeye na•r1n H· 

91lar beraberlerinde glılreaeklerl iki H k6pell ile c Ba&ıj hık· 
... da hatk•• •ardaklan ı.tardaa otaa kilo mlktannı meceanen 
ll11yabllecelderdlr. 17 19 21 3716 

Şirkette• mıtt.·ner olap m6ddeıleri hitam balmao olan lQj9 
~•ırala kereııe, 1026 •amanb al91 ıaeı, 1030 namrala pereeell 
...._dlr H 960 aumar•la •ralye ıırlfelerl yeni bir lt'•n kadar 
"9t.tmqlardır. 

1026 namarab tarife oerald•dekl aı~rl aı~lly•t haddi •• 
._.dlyat aıall kaldınlarak dogradaa dograya 800 kurut teasllll 
'ttret ıaıblk olon.cakıır. 17 19 21 3717 

Ersuram bıılan h•rlç Ban• · Madınya, Sımıan · Çareamb•, 
•1dıa •e Fllyot baılan dıhll olm•k here ıebeke eserindeki 
~•ların berbaa~I birinden en çok 70 •yeımle" kilometrelik 
"' lu11m dıblllade ._e~ıep balonaa diler bir tııa11ona ayni 
"-de gidip daoeeek talebe1e ee1ah•t meufelerlae gire •t•lı · ::t' makta 6creıler mubblUnde yalnız i~lacl .a Clçlncl mH· 

r lçta ayhk abonem•• karılara HrUlr: 
l - 8 kilometreye kadar olın metıafeler tçla 2 lacl S tlael 

150 100 karuı 
8 - 14 .. .. .. .. « 200 125 .. 
ıa - 25 .. .. .. .. .. 250 115 • 
" - 45 .. .. ... .. • 460 800 I& 

te - 10 c .. .. .. « 150 öoo .. 
.._ ... tarife bagla mer'lyette balaaın tatlfelere g6re daha yak· 
~ •._bedenle blrlacl Una 1985 ten •e dabı eb•en 
~ •..._betler lota 2 lael ••••• 1936 tarihinden ltibuea 

r olacUler. ruta tallllat lltalJoalard.a .ı.aahllir. 

ubtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak 
asker ilAnlan 

Bayramiç aekerl Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tlmea bayramiç garnlıona lhtlyaeı olın (222) anan 

kapalı sarf lı kardırm•y• konulup lhaleıl gftnl ıalibl 
çıkmadılından yeniden kapala url la alınacaıı hakkına 
kardırmaya konalduıu. 

Beher klloeaaa biçilen eder 14 karat 50 11ndm lhaled 
25.11.935 tarihinde 1ah İlnl 1 de bıyramlç tlmea 
aatıa alma komlıyonaada yapılacaklar. 

3 - Un naafı bir eHel illa ettlllmlı anan oeralı ve naatı 
dahilinde balaaduıa. 

4 - Taliplerin 2490 No. b kanon 2.3. neft maddelerine g6re 
iıtenllen n•lkle ma•ıkk•t ıemlnab olan (2' 15) lln 
nın veya bıak mektabanan ihale ... ııaa kadar •omlı· 

yonamasa teıllml. 17 19 21 23 1444 

Bayramiç aıked S.. Al. K.o. dın: 
1 - Tlmenla bıyramlç ~arnlıoaa ihtiyacı olıa (222) ton 

anan kapah suf lı kırdırmayı konulup lhaleei ıGn6 
laltbl çakmadıtındın yeniden kıpıb urf la abnacalJ bak· 
kında kardarmaya koauldaıa. 

2 - Beher klloaana biçilen eder 14 karat 50 •atim lhıleıl 
26.11.985 tarihinde aah ıta6 1.J: de bayramlo tlmea 
11ı~a alma komlıyonanda yapıllcakıar. 

s Un eY .. fı bir enel illa ettltlmls anan eeraltl .., e•afa 
dahilinde balaaduıa. 

'fallplerln 2-!90 No. la kananaa 2. S. acı madılelerlne 
g6re lıle•Hea •e11lkl• ma•akkat temlaab ola• (2415) 
llnaıa •eya haak mekıuplanaın ·ıhale .. tına kadar ko 
mlıyoaamosa .,.,m,.1.-rl. 17 19 21 24. l.J:t6 

B17ramlç aeknl Sa. Al. K.o. daa: 
l - T6mealn bayramlo garalıoaa elYınada balaaaa kıt11ıın 

lhtlyaCI olan 209 ton anan kıpala urfla alıaacaAa hak· 
kanda kardarmıya konalap ynml lhaledade taHblnln 
•erdlll flat bedeli muhammin Ye nylce g6re ook yOk· 
eek g8rllcllpa~a ihale edllmedt&I. 

2 - Beher klloeaaı biçilen eder 14 karat 50 Mnllm llaaled 
27.11 935 tarih .. t oad8rtte baynmlc; ı6mea Sa. Al. 
Ko. hlaM1ada yapılatq.. 

3 Ua •••6 bir enelce illa edilen anan 19nlıl H e ... 
ilam aynidir. 
Taltplerla 2490 No. la kananan 2, 3 inci mıdclelerhae 
g8re lıteallen Htalkle ma .. kkat temlaat (222:l) Ilı • •• 
bank mektubunun koallıyonamasa •ermeleri. 1719 2224 

Izmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
llHkU 
Şadanaaalb 

Puaryerl 
Solakkaya 
Kemenlb 
Kemer mddeal 

No. 
10,11 
6S 

18, 
23 

243,245 

Clnll Seaellil 
Dakltn 60 
Oü 30 
Dlkkla 36 

.. 400 
0111 oda dtkkla 180 

Yakında yı•la nınbn klnt.n açak arthrlll8ya çakanlmıftır. 
ihaleli 29,11,955 camı glal ıaat it tedlr. lıteldllerln E•kaf 
cllrekıarıqıae mtlracutlan illa olunur. 19 28 29 S 760 

Karkagac; bat 1ekreterllglndea: lnhllarlar batm6dlrllg6nlea: 
Kırkıpota un ap mahalle· Mlıklraı beyiye rub•taı 

melerinla ba ayan yirminci 

çareamba glnGnden itibaren 

deilttlrllmellae batlanacakbr. 

ılnde haun kısı atiye ile adah 
blleyln ogha k .. b halanın 

Mrllkte mataeanlf olduklara 
KırkaAacın faranb me•kllade 
ktia 1838 metre monbbaı Birinci dene için rabtaı it•· 

tarlı n içinde tahminen ylr•I 
yatlarında 23 adet MJlla at•ca 
hnl tlmalea ahmed pehlitan 
.., aalbaat lımıll 11rkan H 

cenabea yol, prbea yapıca ab· 
dallah .., bayatla febml •e yine 
Kırkagıcın ura •I• mıballeıln · 
de klln ugı çıkmH ıokık, 

10la laadamlı ahmet, arkau feh· 
mi, anı ynl ile mıhdat iki 
kattan bodram lltlnde iki yer 
odau .., bir koridor :n ikinci 
kallnda iki oda •e bir klllr Ye 

bir undık oda11 .. bir koridor 
•e eYln 6nlnde 95 metre mu · 
nbbaanda .. ıa •e bir helA Ye 

•yıyl had bir bap ahoap ha· 
nenin tamamının tu7aan ise· 
leli zımnında açak arbrmaya 
konalmaı olmıkla 16 · 12 · 935 
pa.erteal g6aa 11at 1 O dan 1 7 
•adar &.ırkelaç mıbkem"ıl bet 
1ekre1erllAlnce mlzayede ile ... 
tılacıktar. Artırma bedeli t1rla 
içinde balaaın 23 qaç seyıln 
90 llN H nla 600 llranna 
y6sde yeımlt bf"tlnl bola • o 
g6a ihale edilecektir. Bulma 
dı&ı takdirde ea çok arltnnıa 
ıaıhbOdG b•kl kalmak ıarılle 
i inci •l'llım11• konularak 31 
12 935 •h gln6 ••t 9 dan 
17 ye kadar len olaaacak Ye 

en çok arbr••• lbale edilecek 
dr. ihale tartblne k•dır birik· 

kered almıt olıalarıa oaa gire 

tezkerelerini detftılrmek lçla 

m6ncaatları illa olaaur. 

dlve nrgllerl •e delllllye mit 
teri ye ıld olacaklar. 

M6uyedeye ltılrak edecek 
ler mnhammen kıymetin y6ade 
yedi baçata alıbetlnde temi. 
nıt akçaeı HY• teminat mek· 

taba getirmeleri llsımdar. Ar· 
tarma bedeli lbale tarihinden 
ltlbarea bet gln lolnde mah· 

keme •eaneılne te1llm edilme· 
ildir. Akel takdirde ihale boza 
larak fHkı f lyatla •arar •e si· 
yan kendialnden bili lıOklm 
tahsil edilecektir. 

icra .., il ili baunanaa 
136 ıacı maddeılne ınflktn 

ltba iki parça gayri menkul 
6ıerlnde b1r bık lddlıe edf'nle 
rtn lıbaı lçla ilin tarihinden 
lılbareo 20 gla içinde e•rakı 

mlıbltelerlle birlikte •lıt me 
marona m6racaıt etmelidir. 
Akel takdirde baklan lapa ıl 
cilUle aablı olmıyanlar aatıt 

bedelinin paylaomuından hariç 
taıalaılar. ŞHtnıme mıhkeme 

dlHnbaae1lacle herkella g6re 
blleceil yere Mllmıfhr. Faslı 

ıafılllt almak iatlyealerlD 985· 
157 No. ile bat kitabete mi· 
hCllll etmeleri illa olaau. 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"OBERON,, Hpara 8 ikinci k6nCl t1thll1ıden IODH Rot•er· 
ıeırlnde gelip y6k6n6 botalt· dım, Bambarg, Cepenhage, 
tıktın aonr1 14 2 inci tetrlne Dınslg, Gdyala, Gotenbarg, 
Rotterclım, Ameterdam •e Bam· Oılo •e lıkaadlnHya llmanlan 

na hareket ell~cekılr. 
barg llmanlan için yClk ala · ZEGLUGA POlsKA S. A. 
e1ktar. 

11GANYMEDDES11 ••pura 8 
2 el teorlnde gelip 14 2 inci 
AaYerı, Rotterdam, Alllllerdam 
Ye Bambarg limanlara için 
yClk alacıktır. 

.. ULYSSES .. •apana 20 2 inci 
letrlade gelip y6kln6 ııhllye· 
den IODH Burgu, V arna Ye 

l.61tence Umanlara için yık 
alae1ktır. 

°CERES11 ••para 21 lklacl 
teorlade gelip ylklal tahliye· 
den ıoara 25 ~ inci teorlade 
Annn, Rotterdam, Amllerdam 
Ye B•mbarg Umıalan için yık 
alacaktır. 

SVF.NSKA ORIENT 'LINIEN 
"FREDENSBORG. ••para 

18·2 inci t91rlacle geUp ylktl· 
Dl tahllyedea IODH 21· 2 inci 
tefrl•de Botterdam, Bambarg, 
Copeahıge, Danatg, Gdylı. Go 
tenbarg, Oelo H lıklndlnnyı 

Umaalanaa hareket edeeektlr. 
11GOlLANT,. mot8r6 30·1 el 

tetrlade b~kl,.nm,.kıe olup Jft· 

\'. 1'. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

DEVTSCUE LEV ANIE LINIE 
"SOFIA,, mot6r6 h•len il· 

1D1aımasda olup Aaweaı, Rot· 
terdam, Bamborg H Bremea 
için 76k almaktadır. 

.. AMSEL .. Y1para balen il· 
m•nımaada olup Aa•en. Rot· 
terdam, Bambarg •e Bremtn 
için ylk almaktadar. 

"A VOLA.. •apara 2 acl tet
rlnde beklealyor, B•mbarg, 
Bremen H Ab•erı'tea ylk ÇI• 

kıracaktır. 

•MANAU .. mot&ra 1 l 2 el 
letrlnde bekleniyor, 15 2 el 
letrlne kadar An•era, Rotter· 
dam, Bımbarg •e &emen için 
y6k alacakbr. 

.. MACEDONIA.. •apara 52 
2 el teırlade beklealyor, 80 
2 el teorine kadar Aann, Rot· 
terda•, Bambarg •e Bremea 
için ylk alacakbr. 
AMFRlKAN ExPOT LlNES 

NEVYORK. 
"E:ı:CELSIOR .. nparu halen 

llmanımısdı olup Nnyoık lçla 
ylk almaktadır. 

.. E:ı:MlNSTER,, •apara 12 
2 el tetrlnde bekleal7or, Nn· 
york lçla ytlk alacaktar. 

E:ı:ERMONT npora 18 2 el 
tetrlnde bekleniyor, Nnyork 
için y6k ılacakbr. 

--&ARCB,. Y1para 30 2 el 
teerlnde bekleniyor. Ne tyork 
için ytlk alacakbr. 

,.E:ı:ECUTIVE,, Hpara IS 
B el klaaacla beklealyor, Nn· 
york için ylk alacaktır. 

"E:ı:IWNA,. npana Sl Bel 
•banda bekleniyor, No•york 
için yak alacaktar. 

SERViCE DIRECT DA'NUBİ· 
EN TUNA BAITI 

.. ALISA" •apana halen il · 
manımıada olup Beograd, No· 
wlud, K.amarno, Badapette, 
BrallılaH Ye Viyana lçla ylk 
alacaklar. 
ARMEMENT DPPE • ANVES 

.. ESPAG~E,, ••para 5 ikin· 
el ıeorlade bekleniyor, ADHn 
Direkt için ylk alacaktır. 

ARMEMENT ~ SCBULDt 
BAMBUG 

• BANSBURG .. •apara 8 
ikinci tepiade bekleniyor, A• · 
•en, Rotterdam •e Bambtıırg 
lota ylk alacaktır. 

DEN NORSU JllDDEL---- -- ·---~ ..... 

61SARMACJ A,. .. para 26 
2 inci tetrlade beklenmekte 
olup (DoRra) AnHn, .., Gdy· 
nlyı hareket edecektir. 
~ERVlCE MARlTlM ROUllAIN 

"DUROSTOR11 •apara 20 2 
inci tepine gelip ytlkln6 abH· 
yede• aoar• Kaetence, SaUaa, 
Galu .., Brl7la Hmaaları için 
yak alacaktır. 

..ALBA JUUA,. npan 20 2 
inci tetrlade gelip 21 ·2 inci 
tetrlnde Mılta, Manllyı, Ce· 
noH, •e Baneloaa hareket 
edecektir. 

:Yolca H yak ki.bal eder. 
tılDdakl gellt gldlt ıarlbled· 

le ... ıanlırdakl clegltlkUkler· 
elen aoeDte meı'ollyet bM1 
eıaaes. • 

Fala tafdlM için (lkhlcl 
Kordon'da Tabmll .., Tahliye 
bta• arkuaada FnıelU Spereo 
npar aeentahtına mOneaat 
edllmeal rica olanar· 
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Olivier ve Şore· 
kası Limited Va

pur Aeentası 
CeacleU Ban, Birinci K.ordoll 

Tel. 2448 
11ıe Ellerman Uae1 Lad. 
U••rpool Bıttı: 
..OPORTO,, npara llmaı· 

mısda olup Llnrpol 'le S•••· 
eeadın tahliyede balonmaktatiır. 

"BULCABI&N,. npana 18 
IOn letrlade gelip 20 IOD tet· 
rlne kadar UHrpol •e Glaüo• 
için yok alacaktır. 

"BOUMELIAN,. npan lkbl· 
el tetrlala IODUDda beklenip 
Unrpol •e S•amea'daa 7ak 
1ab117e. Hecekdr. 

Loadn Batb: 
••IBULGARIAN,. •ıpara 18 

IOD tetrlnde Loadn n Bal 
gellp tahliyede balaucabar. 

•'()PORTO .. npan Uk kl· 
DDD lptlda11ndı d6n0p Loadn 
•e Bal için y6k aeacakbr. 

THE CENERAAL STEAM 
NkVlGATION Co. Lad. 

"PETREL,, •apara 19 IOD 

tetrlnde gelip 21 IOD tetrlae 
kadar Loacln lota ,.ak ala· 
cakbr. 

Not: Vlrad tulhlerl •e ... 
parlann lllmlerl •• aı•loa leret· 
lerlala delfflkllklenlea me1'al 
llyet bbal Mllm_es. 

Cnl•enltecle Dlçent, 
(llaam Profetlr) 

Dr. A. Safittin 
Atız ve Dit Bekim. 

l.tikl•l eaddetl No. 99 
Alakan 1 ........ 2 lad kat 

Telgraf • a S TAN B U L 
Telefon ı 4ı9250 

SP!NSKEUNJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS,, mot8rl 21 
ikinci tetrlade bekleal1or, Da•· 
kerk H DJppe için yak ala· 
cak11r. 

JOBNSTON VARKEN 
LINES LlVERPOL 

.QUERNMORE,, npwa ' 
lldael tetrlade beklealyor, U-
Yerpol •• AaYel'llea 76k çab· 
~p f!a ıu._ ............ 

1 
1 
t 
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Japon 

Generalleri Çin'i istila Etmek 
Niyetindedirler 

Zecri Tedbirlerin Tatbikine B ş a dı~ Bundan, En Ziya e 
Bal an Devleti ri Zar r Gör ceklerdir. ______ ............. . 

Bir lngiliz Diplomatı, Mussolini Y cniden Bir Kuvvet Hareketine Başvura· 

maz, Dedi. Bir Komite, ltalya'ya Uarhı Terkettirecek Tedbirler Arıyormuş. 
Ankara 18 - Hükumet, 

zecri tedbirler ve : vazlyetlmfz 

hak.tunda bir bahname neşre· 

derek tacirleri aydınlatacaktır. 

İstanbul 18 - 52 d.-vler, 
gece yarı~ıodao itibaren talhl· 

kata ba;lamı!Jhr. İogillzler, 

halyanlarm sıkışu c:ığaoı ve an:ı 
yete arzulıtrıoan bu aur~tle ta· 

hakkıık edeceğini omuyorhn. 
Bö) le bir mQsmel~ dtl ıyı:ıd11 

ilk dııfıı olarak lralyay11 yııp l 

maktadır. 

Kırnaılıs, Aı jaıı i lo ve l~p m 

ya da bu dııvletler ara1Jınıta.iır 

Roınarıya bilkômt-tt ci11 kararım 

vermiştir. 

Londrı1, 18 (AA) - o.,ıly 

Tı>l~raf gı;z • ıe~loln ~ıy .. ~ol m11-

burlr'nln bHdfrdlğloe göre, mil 

lttler cemiyeti 15 göd kadar 

enel tekalk bfr komheyl lıal· 
y•'yı mubaeımatı derhal ter 

lu Cmeye mecbur t tmek üzere 

daha lrat'i yeni zecrf ıedbh l" 

1 io ahnmaıı imUolarını tel· 

ldke memur etmi1Jtlr. 

JI . .Mu.~solini bir geç;ı resminde .. 
Londra, l 8 ( A. A) Gaze Oeyll Telgraf diyor ki: 

teinin bir çoğn balJ yazılarandR MlllPtler cemtyetl vasıra .. ile 
ltalya'ya karşı Zf!CJi ıedLMrrİn kollektU t'ronlyelio kıymeti 
tatbllle baelandığı bog6okil ta zecri tedbirlerin movafrakıyet 

rlhlo özel ehemmlyeılcl kay vrya mu veffakıyeıstzll~e uğra 
detmektedlrll'r. maaile anlaeılacaktar. 

··~·~·~·~ ........ ~·~··· .. · .. ·~··· ... ···~·~·~···~··--·~· .. ·~···--··· ............. ~·~· ... ···~·~·~···· 
Uzak Şarkta Japon Generallerinin 

Yeni Süel Teşebbüsleri .. 
Baron Çnaka'nın "Vasiyetnamesini Yeı·ine Getirmek 

lstiyorlaf. Boıoo Nazarlar Çin'e Müteveccih. 
--------~--... ı.-.~.-.~ .... --~------

lı ı a obo I, 18 (ôzd) - Pa bay'a ktıdar el uzetacaklardır. logilttre, Fransa ve Sovyel 

rlı'teo haber verlllyo.: UzJk Nan kin hOkdmetl, japon'ların Rusya, japonya'mn uzak Şark 

tarktakl durum, Framıa·da dik- şlmııılt Çln'dekl emellerlnln ta takl hareketlerini yakından ta 

katle t•kib olonmoaktadır. bak.kokona mumanral etmeğe kip ediyorlar. Şimdiye kadar 

japon generalleri. Baron Çe ve tedbirler almaga karar nr· seyirci kalan Amerika da ıtmdl 

naka'nm vaslyetoamealoi yerine mlştlr. nazarlarım uzak Şark'a çevir· 

getirmiş olmak için Çlo'J hılJ Şan Kay•Şek, japon'lano rno mlı boluooyor. Son bir haber, 
tao balJ• latlllya karar vermiş doromlanodan dolayı hattıba Çto'lllerln (Tlyeoçln) de aeferber· 

boloooyorlar. Bo itibarla Şaog rf"ketlol de~l!Jllrmlştlr. ilk ilin eulkledoi bildiriyor. 

Suriye'de Fransızlar 37 
Kişi Tevkif Ettiler. 

----------~-----------~---
Gizli Bir Cemiyet Kurarak Sudye ve Lühnan'ı 

Yabancılar Elinden;:Kurtaracaklarmış. 
. -

Antakya 
Kodtb, 18 (A . .A) - Beyrot'ıan blldlrl\diğfne gör,., Fraoııız 

emniyet pollal Suriye ve Lllboao'ı yabancılar tllnden kurtarmak 

letlyeo gizli bir cemiyeti meydana çıkarmı~hr. Aralarında avn 

katlar, profeıOrler balonıa 37 ld~l tevkif edHmlttlr. Tevkif edi· 

!enler araıındı LGboan polll yakeek rnemorlarından biri de bu 
JJJ11maktadır. 

İstanbul 17 (Telefon) 
Tokyo'dao gelen haberlere gô· 

re şimali Çtndekl muhtariyet 

fdareel temayfllft UerJemektedfr. 
Tlyeoçin garlnzonları koman 

danlara olan Şım Gen •e Şao 

Şeo Şen·Yan hlr toplantı ya 

pıtrak bunun fçln mühim ka 

rarlar nrmhlerdlr. Ş•maldf'ki 

Şf'ş ıyaletln bir federasyon 

bol1ode ldareııi lstenmektf'dlr. 
Muhtariyet tdareslnlo mf'rkezl 
:Naokln olaco\ıtar. 

G,.n,.l bir oekll afoo hn te 
mByfil karııaında Tokyo büktl 

metinin lıtlbaz ed~ceğl hattı 

han~ket t ki şek.ilde ola bilir : 
Tokyo hOkömeıi yıı kuzey Çt . 

nto japonyıulno ayıılmi181f a 
razı olur. Vı·yahut j ~ pno kov 

vttlni Çtoıo btlyıik bir kısmı 

ru t,gal edert:k mı htarlyf't 

mrs't-lr&lnl durdurur. 

Şiag Şao'da çlf tllk f!11hlpleri 

lhıilôl çıkarmışludır. Ş ıng 

h ıyd'a Şop~y nıabullealnden 

l 00 bin ki l çıkmışhr. Japon 
ya grnel kurumayı Okabora bir 

dlyev vnerek demiştir ki: 

- Asya uloalarıodao logl 

Uzl'erlo en çok lstlımar et 

tikleri aııl Çto'dlr. Iogill!l'erlo 

Çfn'dekl ndfuzu lurrtmılıdır. 

Floanclalnf!vs ise şl\yle diyor: 

Oldukça uzun bir mftddet 

devam etmesi şartlle zecri ted· 
blrlerld ol bal mo va ffakıyetln 

dtn şüphe f'dilemez. Fakat 

g .. çen hrr ay zecıi ttdbhlnl 
t11tb!k eden mrmlr.ketfer ara 

sındakl anlıişıımaılıkları fıııla 

laştıracaktır Alınan tt>dhlrler 

den t-D ziyade Balkao devlet 

lerlvlo zarar göreceği saoıl 

mH.tadıc Bundan dolayı mil · 

letlt-r cemlyellnln detbal eko 

nomlk alanda mukabil yardım 

için tedblrlf"l' elma•1 laz1mdır. 

Purtsı J 8 (A A} - lfoho dö 
_Parls grzeteslnin tıyı~r·arıodao . 

lir olo lngilt .. re d•şlşleıf ta· 
ktıolı~ı yüksek memorlımodao 

b rl ile Oab,.ş mes't-leslne. dair 

yaptığı bir konuşma hakkında 

izahat vermektedir. Gazeteci · 

ye ıo,uıı diplomatı dem'ştlr: 

- M. Mossolfnl'oio memle· 

ketlol zecri ıedbirl~re karşı 

korumak \lzere bir kuvvet ha· 

reketlne kalkması ve bu hare 

ketin btrşeyc1en nnel Fraoea 

ve Fr .. uıa'am Arıtkadakl ua· 
ıhlne doğru yepılmım ihtimali 

lardır. e.ıbokl 14'r•nsız er kArı 
omomlye•İ bl\ylo bir ihtimal 

kar111ında k1&mi bir ıefuberlik 

yapılmasına pek te mGsald 

değildir. 

lnglllz diplomatı hına fD ce · 

nbı vermfttir: 

- İngiltere hdkdmetl M. 

Mo11otlol'oln yeniden bir ku•

vet hareketine ba11•ormaaını 

kabil bolmakta<hr. Esaaeo M. 
Moı-eollnl f ioansel ve ekono 

mlk zecri ıedblrlerde barb 111 
0101 moctb bir hal gôım,.dlğlol 

bizzat kendisi eöylemlştfr. Dl· 

ğer taraftan dorumun ıtlttlkçe 

tylleştiğloi gösteren bazı ema· 

---------
ı~ıaobol 18 (özel) - Japon· 

yanın bir barb gemiel Şanghaya 

beşyilz kttfnk bir piyade kuv· 
vetl çıkarmrşhr. Bu kuvvet, 

tıoretl mahaueada Japonyp'dan 

eevkedllmlş mitralyöz ve el 

bombalarlle mftseJlabtırlar. 

Japonya hOktimetl Çini pro· 

te1110 eımlo ve son bıtdledere 

nazarı dikkati celbttmlştfr . 

Çlo hiiktimeti de Tin Çto'de 

JaponlarlD bazı Çinlileri tevkif 

ellikleri içf o oiddetle proteeıo 

etmiştir. 

letanbul 18 (özel) - Şimali 
Çtn'de muhtar bla hokum<'t 
te11klll hakkınd11 resmi maluınot 
yoktur. 

Jı,pımlor, bu cihl'tlere ukıor, 

top ve ııyyu" sevkine ıievam 

elmt:kıedir. 

lluodar. başka Şımgbay'a 

2500 kişilik bir kunec çıka 

rılrnıştı r 

Çin Seddl Kebiri et varı oda 

Japon knvvetlerfnln toplandığı 

da teeplt edlJrulştlr. Majer Ge 

oeral Deyava halen Pekio'de 

bulonmaktat ve Japonya lebtne 

kaıanmeğa çıhşmakt11d~r. 

Naokln hdkl\metl de oıftdı · 

f11 terıtbıtı ılmıktadır. 

1't'.v/ il.: Rüştii Arns. ıll. 

nll'r ro~ucuttor logltıere mU 

l · ıler cemiyetini l lr b 11 b llA:lı 

etroelı: lçlo drğil, fakat barışı 

muhafaza eylemtk: için korol 

muş bir mGreaee., 11aymakıaJır. 

Bazı drAiştkliklcr yapılma!lı 

SOı~ DAKiKA: 

C.,avul, ıll Titııle~ko 

mümkündürı F11kat bqolı r ıo· 

calıt. hcrkf'S mu vafııkıt e-i,.18" 

yapılabllır. Bunlar fcra t>dfle· 

cek teelrlı rle d"ğll fakat barıo 

) olbrile ve m6za kneler le ıe· 

mfn olunmaladır. 

Vefd Lideri Nahas Paşa 
lngiliz'leri Istem.iyor .. 
lıtanbul, 18 (Özel) - Kıhlre'den haber veılllyor: V11tyel 

çok naziktir. Nahas pat•ı yeni dlyevde bulunarak demlıtfr ki: 

- lngllfz.lerln Mısır'ı bir mdstcmleb haline koymaların• 
hiçbir zaman r•H göıtermlyec~ğlz. Başkanlığında bulondoğoOl 

parti, M181r bılk:anınaa yGzde 95 ini temsll etmt1ktedir. Parıht1 1 

Partim, logillslerln boradan ouklaı:ımalarını bekllyort N eel 

mi Pıt•Y• letlfıya davet ediyorum "' ·-·--Adis-Ahaba'dan Elli Bin Kişilik 
Bir Kııvvet CebhP.ye Gidiyor .. 

lııtanbol 18 (özel)- Lflodr•'dao haber nrfllyor: 

Raııı Makooeo Adle Ababa'dan 35 bin kişilik bfr ordu lle orP' 
beye hareket etmiştir. Donlardan bı1Jk• J 5 bfo kt11tllk bir kof' 

vet daha cepheye gidiyor. Ras Seyyum, Anbalage clvarıodı btJ 
lonmaktadır. 

--------
ltalyan'lar, ilerledikleri· 

ni iddia Ediyorlar .. 
Harar Mıntakasında önemli Rir MtJ" 
vaffakıyet (;östermeleri Bekleniyor ...... 

letabbul, 18 (Özel) - Dogıı liz 11omallsl tlo Hıarar ıuasıod• 
Afrika'da aakeıt vazlyP.t, Rowa mfto11kıl4tııı kesileceğini bildi' 

mebafllloe göre şöyledir: mi~tlr. ti J soretl4' Ctclka'f' 
Ceoopıa ltolyen orduları Uni eevklyat duracakrır. 

hareketlerine devem etm,.ktedlr Habeoli'ler, hurbtıız olur•~ 
Bllbusa general Frü~t orduları, birçok: kllo neır., er1tzl ıeıkf1 

1 1 1 } 1 " ı ı ml,.ler ve yı1keek meY1.ıırtt •e m ra ay ı' ıt eo o n p ştarlığı .., 
ile ilerlemektedir. yerleşmi~lerdlr, . 

ltalyan'ların Uırar'd ,1 mühim 

bir muvoff:ıkıyetl be.klf'omek 

tedir. 

Şebeli'dekf ihtiyat fırkaları, 

ve 81011,azl taburlara da cepheye 

htreket dml1Jleırdlr. 

Raa Oeeta cepheeloe de bo. 
yak: btr taarruz hazırlanmak· 

tadır. IJeyU Meyl'ln Zeyle nıu· 
bıbtrl birkaç ~Qne kadar İngl· 

rı 
Bu gazete muhabiri, b11 ge 

çekilmenin Necışloln ed>r11" 
t I· 

olduğunu eôylemektedtr. lll 

yanlara. göre bu gerilel'l'e; 

lıalyao tayyart!lerlnln tı·bdtd 
ile olmuştur. RH Nar:tbo fO 

rlı" müşaviri Veblp (~aşı) Ue ba 

karar vtrml!J vazlyettedtrlet• 

Yalnız ltalyan ordolarıo•0 

sert Herleylot Hıbtt ordol•r•0 '
0 

toplanma!loı g«>rl bır1kmııt•1• 


