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Uluslar Kurumu 
Bu Ayın Yirmisinde Cenevl'ede 

Toplanacaktır. 

Suil{astçıların_ M uhaliemesine Başlandı 
Suikasdçıların Muhakemesine Dün Başlandı. 

-···· Ali Saib, Mahkeme Reisinin sualine Cevap Verirken Heyecan içinde idi. 
1 

Dil, Tarih, Coğrafya Fa
külteleri Açıldı. 

Muhakeme · önümOzdeki Cumartesi Gonnne Bırakıldı. 

Ankara, 9 (Telefon) - Ata· 
Ulrk'e 'k b ıoı aed te~ebbibOnde 

~~~~-------·H~--4•~•,....•~••-~.eı• ... --~~~~~ 
Bundan ıonra Üzeyir ıo:guyı Y ıh ya ıöyh1yor: 

- Adım Yıbya, letııatl ogol· 
Jarındaoım 316 doğumluyum. 

çekiliyor. Bıba•1Dın adı Btbe· 
yln, U~orlo oğollarıodıo, 807 
doğumlu, Anclır'ın Kôaebey 
kaytınden oldu&unu, çiftçilikle 
otra,tı~ını, yedi çocoğo oldu 
ğunu, mıhk6.mlyetl bulunmadı . 

ğıDI ıOylOyor. 

Şııçlmmn cet1ab1 : 

Ali Salb'ln nktll nokat 
Hımlt ŞeYket; bo kararın çok 
yerinde olduğunu, fakat dna· 
oın tallkını lıtemediğlnl ıöy · 
ledl Ye bukoku Amme noktı• 

ıındın açılan bu duanın be 
men bıolamasını let~dl. ()lğer 

ıoçlolar da boa• tıtirak ettiler. 

Saffet Arıkan Bu-Münasehetle(j K.ol
tür Tarihimizin Değerini Anlattı. 

ulonrnıkla ınazaun olınlırın 
mubakernclerlne bugO.o ağırcezı 
rnıhkerneafnde baılınmıohr. 

Saat tarn 14 .. Mabkem., 
ııılonu dıha neldeo dinleyici 
lerle dolu.. Adım atacak yer 
yok. Berk"~ beyt!cınlı .. Acaba 
ile olacak? 

Mablcenıe ealonunuu yanın 
dıkt heyeıl hıklmenln oda 
kapıaı açılıyor mObaıtr : 

- Ayı~a buyurunuz! 
Diye ba~myor. Hukee ayak 

ta 81 .. , relı Tallı, asa Bay 
rutıab, •e Ha Cemal ııraalle 
•alon • girip yerlerine otoru· 
Yortır. 

• B Blraa ıoara mOddelomumi 
•hı Arıkan geliyor. 
Mabqtr gene: 
- Ayağa buyurun! Diye 

kılenfyor. 

lrlClddelumoml de yerine 
ıeçtfkteo ıoara mamanlar jan · 
claraıaaıa oesatett altıada ealo· 
Ilı giriyorlar. Önele Alt Saib, 
•traaa1e dlger rnuaualar. 

Banlar da yerledae otura· 
J0rlar. Bu ıırada hAldmln eeaJ 
1'1tillyor, 

- Eneli Yahyı, eoura 

Ali Saip 
Samıun'oo Çarıambı kazaıınıo 

Yakarı otluk köyClndenim. Alh 
ytdl ıeoedenberl CeyhlD ka11· 
ıının Karameıar kllyGade 
oturuyorum. beklrım, o~oyub 
y11mam yoktnr. 

Btklm Mıhkft.mlyetln 

Ondan ıoon Arifin ifadesi 
ılınıyor. Üıeylrlo kerdeıl ol· 
doğunu, 329 doğumlu bekar, 
okur yazar bulunduğunu ve 
mıhkumiyetl olmadt~ını ıöyll · 
yor. Ondan ıonra Şemılddlo; 

Ali Rı11 laAablle anıldığını, 

314 tevellDtlD Elbe1tan'ıa Köp· 
rftbıtı mahalleelndeo olduğunu, 
Andırın Sokak nıhlyeıi mQ. 
dDrD, e•ll Ye dört çocuğa ol· 
clağonu, mabk~mlyet -.e •bıkaıı 
bulonmldığıaı ıöyllyor. Sonra 
İdrlıe ıoroloyor, 1294 doğumlu, 
M11aı'tı oturup lıltblye'de doğ· 
doğonu ılıı· verltle meıgol, e•ll 
eek.ls çocuk bıbaıı olduğunu, 

oknr·yuar olmıdığını, mıh · 

kt\mlyetl balonmadıgını ıöyllyor. 
Hr mı? 

Deyince ıoçlonuo: 
- Yok. 
Cnabı ıpında kalıyor. 

kim ıôıClne deHm ediyor: 

Şaban'da; Hımu o~ullırın · 

dan Abmed'ln ogla 814 ao. 
ğamlo, evli olduğunu, çocuğa 

Dl· 
olmadığıbı ıöylOyor. Bandın 

- Alker kaçaklığından 
aya mıhkftm olmopua? 

Oç ıonra lımıll'e ııra geliyor. 

Duruşma açıktır: 

Muhakemenin açık olarak ya· 
pılm11ına karar Yerildi. Suçla 
tar haklundı Ankara ıorgu 

hakimliğinin 108 eahlfeden 
ibaret bolun•n bararnameıl 

okoomağa bıılındı. KAılb ka · 
raraameyl okudu •e 1,5 aHt· 
tan fHla dnam edea bu oka· 
madı ma.1ounlarıa ifadeleri 
ıöylece gôıterlllyordu. 

Yahya neler yapmı§? 
Ene1' Yahya~ ıöılerlnde 

Kır1mezar kOyftnde bir kıs 

ındlglnl n bonanla evlenmek 
lçla çabımak mecburiyetinde 
baludaAu, keadJllala uker 
klçaAı olmak mClnuebetlle TOr· 
klyede çahıımıyaca~ındao Ara · 
blıtanı gtnııtal, bçakçıhk 

ean'ıd Oserlnde olduğundan 

paeapoıt almadıAını, budottan 
kaçarak Baleb'e ~ittiğini, bir 
kahnde oturarkea taoımadıgı 

- Sonu 5 inci sahi/ede -

~~~--~-----~~~ 
Ankara 9 (Radyo) - Dil, Önder Atatftrk' ün olusomuzan 

tarih •e coğraf1a fakülteleri kara bahhoı yenerek bize yeni 

bogGn törenle açılmıotn. Töre· 
ne Halk.evinde lıtlklAI matşı 

ile bıılanoııı Ye kOhOr bakanı 
Saffet Arekan bir söyle• ure· 
rek f•kGltenlo öoemlol izah 
eylemtıtlr . 

Bak.an; &skl T6rklcrln kül· 
uırel ıtıbadı çok ilerlemfı ol 
doğunq, fakat onahıocı ae11dın 
ıonra bonon ya'flO yavıo geri 
leme göııterdlğlol anlatmıt ve 

tarihçilerin bu eahadı bezı yan · 
hı mahlmıtlu verdiklerini ha· 
tırlatarek bu kabahatin tama· 
men atalarımızda olduğunu, 

çGnka onların cıkl atılarımn 

llerleyJılerlni uanttuklarını an· 
laımıt ve demlotlr kl: 

- 16 ıocı aıra kıdar bGUJn 
lneanlegı bllgl ve yQkeek.llk 
bakımından gözöoftne getirir 
ıek, en yO.kle&I kimdi? Eğer 

tarih bir maul değil bir haki· 
kat iee, en yakaek olarak dOn· 
yanın~ göstlnft kamaıtıran bir 
parlaklıklı p11Jıyın gOneı gibi 
Ttırk uloıa tdl. 

Bu ıöıler ılddetle alkıolın · 

mı ıtır. 

Bakan bundan ıonra Ula 

Kültür bakanı Sajfet Arıkan 

bir çığn ıc;hğı gtındenberl her 
81hada olduğa gibi kGlUlr 81 · 

h11ıodı da hızla llerledlğlmlr.1 
ıöylemlo n yıpılın tetkikatın 

Eti, Sftmer gibi dlllerlo, Tark 
dilinden çıktığını ınlatmıı ve 
fıkGltede bunların da göıterl· 

ltce~lni n Çio, Somer, Akat, 
Eti n Alın dilleri Ozerlnde 
çahoılacJğıaı ıöylemfo ve de· 
mlotlr ki: 

- Dil, tarih ve coğr.fya fa · 
k.Glteel fU ıncla açılmı,ttr. 

Kutlu olaon .. > 

Bundıo eonra ilk olarak 
terlb deralne bıılanmııtır. 

Üıeylr, Arif, Şemılddlu n dl· 
ierlerı ııraya dJıllıln! Diyor. 
Suçlular bu ıoretle eıra alıyor. 
8&klm enelA Y abya'ya bltab 
ediyor, 

Diye bir aoal daha ıoruyor, 
meznoo lnktr edemiyor: 

Hamza oğollarıadan Şaban'ın 
kardeıl, nll oldağaa11, çocuğa 
olmadığın• ıöylDyor Ye ıırı 

Ali Sıib'e geliyor. Ali" Saib 

........................................................................................................................ ~ .............................................. .. 
- Evet. 
Diyor. Bıreııhktın 

den de mıhkftmlyetl 

ınlııılıyor. 

nealre· beyecın içinde bulunuyor. Bi· 
Her iki Taraf Ta Manevra Yapıyorlar 

~ Adın, babanın adı, ne· 
rellıin, kaç tnellntlftılln? 

olduğu kimin nerell olduğu, kaç do· lngiltere-Fransa Donanma Hareketle
rinin Hakiki Manası Nedir? Alt Mahkeme Kararı Çok Tesir Yapacak! 

l\t. Ruzvelt, Gelecek Inti
ha pta Sükônet istiyor. 

--------
Aınerika'lıları Siyasi ihtirasları Bırakarak Ik· ' , 

tısadi Kalkınma Miicadelesine Çağırıyor. --Vıtlngton, 9 (Radyo) 
Bugıo yortular milaaeebettle, 
14. Rua.elt lradettlAI bir nu· 
tokta: 

.. Alt mıbkemeoln ıon gftn 
lerde vrrdl~l karer, Amerlka'da 
tetkike ıayan bir meı'elc lhd11 
etmlıtlr. bu brarın nreceğl 
lletlceler ddden mObimdlr. 

"BagOn bo buıaeta lzehıt 
•ermek Hmanıoın gelmediği 

kınaatlndeylm. Bu bir kaç ~iln 
içinde, bo meıelenln esaalı ıu · 

rette tetkiki yapılacak ye ın ·. 
Clk bundan ıonra bu brar. 
6trafında ıaı ıôyllyebllectğlm . 

"Yalnız, Ali mehkemtnlo bu 
kararının Amerika bayıtı umo· 
llllyeılne bir kaç ıeoe mCleulr 
olacağını ıôyliyeblllrlm. Ada· 
let Ye hOınftnlyet naaarl · 
yelerl. ldöc mıkanlıma ve 
ıatblbnan d•lmı geılde 
kalır. Moıtakbel intihabatın 

•lllı:O.net için geçmeılnl İlterlm, 
ve reılUrda heraamaa bir halk 
lıQk6metlola kalmaeı tAıımdır. 

l.arıılaııcak olıa camurlytı 

birdir n demokrat fırkalarını, 
mtıcıdelelerlol ancak haklkatın 

M. Ruzı•elt 

mCldlf1&11 eaaıını baeretmelerl 
tcab eder. Beriki fırkı. irtica 
erbıbıadan bir namudlo bizi 
mığhlb etmulae meydan ver· 
memellytz. 

"BftUln Amerlb'hlar, bu 
e111l11 ctrlfında çalııma11 Te 
ılyaef lbtlraıları bırakarak ll.tı · 

eacU kallunma mftcadeleıtae yar· 
dım etmelidirler. w demlıtlr. 

ğumlo boloaduğo ıuallne ce· 
nb •ermek leterken gene he 
yecan içindedir. 

Tarıuılu, 303 doğomlo, evli, 
dört çocuğu oldnğooo, mahkd· 
mlyetl bulanmadığını, Urfa .. y. 
lnı bulunduğunu ıöylOyor. 

Bazı Fransa Gazeteleri Müşterek Hareketi Yalanlıyor. 
~ 

BAklm bu tekilde meznon· 
ların hthlyetlerlal teaplt ettik· 
ten ıoorı TDrk ceza kanonu· 

Almanya Aleyhine Birleşmiş Olmak Ta Mevzııubahstir 

nun 210 uncu mıddeel mucl 
blace mahkeme gDatlaOn ıayla 
edllebllmeel için ıoçlulara yıpı 
lan tebllğatla mahkeme gDaOoOn 

/ tayini için ıuçlnlara teblltıt 

yapıldığı mtlddetten bir hafi• 
geçmeel Tork ceH kaouonnnn 
210 oocl.. maddeıind., muher· 
rer lıe de duroımaoın talikine 
imkan olmadığını ıöyledl H 

duroımının nınlft cesalyenln 
221 inci maddeıl mucibince 
ıuçloluıo dnaoın talikini lııe 

ylp lıtemlyecek lerlnl ıordo. 

Parlı, 9 (Rıdyo) - Bo H · 

bahkl gaı:eteler, Perlı Ye Londra 
are11odakl teknik mGnuebetlerl 
tablll eden yaıılarla dolu ol1rak 
çıkmıtlerdar. 

Ôn gezettıl; buı Londrı 
~neıelnln yHdıkfırı gibi Ak· 
denfz'de lılltf mucibince Fran 
1111 loılUı donanmılarıoın fH · 

llyete geçecekleri hıberlnln 1111· 

Ilı oldoğooo yuarak diyor lı: f : 

.. Bab@ı bu kadar ıık geçf'!n 
anlıomalar Omh r.dlldfğl kader 
ebemmlyetll de~ldlr. ,, 

Ayni mee'eleden bahıeacn 
(Pati Jurnal) gHetul de: 

lngiltere, Rusya'ya lkra· 
zatta mı Bulunacak? 

Ingilıere, Ticari Monasehatın lslahı 
için Rusya'ya Teklif le~ Yaptı .. -Londre, 9 (Radyo) - Ne•york Kronikl gezeteıine göre, İngiltere 

hük6meti ticari müoe.ebetlerin uılehı için Ruıya'ya bezı teldifıua bu· 
lonmootor. 

Bu guete: cTeklifıt ar1uacla Ruıya'ya 1• ima vadeH krediler veya• 
hut bir iıtikras vermek te nrdır.> Demektedir. 

Gelecek bıf\a yapılacak kabine içtimaınaa bu buıuııa dAbe 1arih 
k1r1r Ycrilooektir. lagilten, Ruaya•ya bir iıtlkr11 Tcrmek eeaıını kabul 
ettigi takdirde bu iatikr11 20 Mil700 fuıiliı liraaıodıo 11 olmı11çaktır. 

\ 

l11gm: donanması .. 
"Fran111~ Ye lnglllı donın 

mılarının Akdenfıde mftttOrek 
har• ket edeceği haberleri doğra 
dtğlldlr •e ba b4dlıeye ehem· 
mlyet Yermemek lAzımdır. Fa· 
kat Frao11z donınmaıının Ak· 
denlıe geçmeeJ önemli bir 
bAdlıc eayılablllr. Bu haberle 
eeaıen karıoık olan durama 
karııtırmak hiçte doğru bir 
bereket cılamas . " diyor. 

"Echo de Parl" :ga1eteel lee: 
lkl dnletla ınl11mılır1nın 

Almıo dıı bakanhğ1Dca Alm.a• 
ya aleyhlne bir baolıngıç olma· 
ıından n iki devlet genel kor· 
mavları arasındaki mOzakcrele· , 
rln ileride Ren hudutlarını dı 

içine alacak bir anlatma tek· 
llnl •lm11ıodan korkulduğunu, 
bu oekllde bir takım uzlııma· 

lara yol açabileceğinden endloe 
edlldlAlal yazı yor. 

Jornal gueteıılcfo Berlln mu· 
hablrl mekıubuodı diyor ki: 

- Şonu 5 ir&c6 ıahifede -
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Siyasal Buhran Ve Gazeteler ( G lÜl n lÜl n T e o v a ~ o G=t a b e ır o e ır ö J 
ltalya Ordusu 3 Aydan· M. Laval Gene Habeş Işlerile Meşgul K8ğıd, Cam ve şi· 

heri Yerinde Sayıyor. Bir Tahmine Göre, Petrol Ambargo· şe Gnm:~~-Resoıi 
• lstarıkul, 9 (Özel) - D1şar· 

lngiltere; Yağmur Mevsi~ioi Ve ltalyanın suna IsveP o·· nayak olacaktır dan gelecek kuğıd. cam ı:e şiıe 
Gerek Doğu Afrika'da, Gerekse Afrika'da ~ • gümrük . reşmi, Kamuıaya ve· 

-----------• rilen kanun laJ·ıhasile yukselc 
Yorulmasıuı .Bekliyormuş.. Bu Takdirde De lngiltere Teklife iştirak Edecektir. hadde ç•kaeılmakıadır. Bundan 

halya·Babeş meselesi gene bil· Atlnı, Ankara, ve Madrld'de maksad, yerli mamulaıımuı 

tun dünyayı birinci planda ilğile· ıondııjlar yıpıyor. Aldıgı cenb· ispanya, Ingiltere'ye Seçimden Sonra Cevap Verecek. himayedir. 
mekte devam etmektedir. Bugün de 1 1 d' ? M '11 L ı ı L M il 'd T k• ~al ar ae er il ı11r 1 ar mava- Pırtıı, 9 (ıdro) - M. Lnıl, mekte Te tlmdlkl hılde haku· terenin DHlr no .. tıııını ıt ra.. a a a ev ili bo meı'elenin muhtelif aafbaları l 

fık cenb vermek için agllte· tekrır Rıbet İtılyın meıı•eteıılle metle temıı halinde bulun etmek ıoretlle petrolı ımbugo hakkında l<'raoaız gazetelerinde raıt· 
ladığımız akisleri okurlarımıza su· re ile mdenf oartlu ıltında lıtlgale batlımıotır. Ayni ZI· mıktadır. konm11ını teklif edecektir. 
nnyoruz: bir lt~llık yıpmıyı öoe ııürlı· mındı zecri tedbirler yGzftn· Romı, 9 (Rıdyo) - Den· lneç hükumeti, oloılar ' karo 

Mıha, 9 (Radyo) - Soo 
defa tevkif edilmlı olan bazı 

klmııelerln Mıhı istihkamları· ROMA DA EN DiŞE yorlar. Fakıt Muur'ın ehemmi- den gerek Franaız mQıtemle· rao eden tıylılara gôre aluılır mo adını Hıbetlıtın'dı kendi· 
Pırla Mldl gazetesine Romı'· yedi toprakları loglllz lıgıll kelerlnde ve 11lr devletlerde kurumunun bu eefergl toplın· ılne mındı verllmeetnt de le· 

nın naohıfazaeı noktaıındın 

eyhil ve teırlnlenel ıylarında 

alınmıı oJaa tedbirler elimle· 
sinden olırak yıkılıodıkları 

bildiriliyor. 

dın yazıbyor: ıltında oldoğonı gôrııı bo pek huııole gelen zararları dı tet· tısıadı İneç hftlulmetl, fngll· tfyecdktlr. 
Şarki Afrlkı'dın gelen hı· nızari bir mlnlk~ıdır. lngll· kike bıılımııtır. ~----------_.;..-~---~---:------, 

herler yeniden k~ıaleotl. Bo terenin kendlıfne huıuılle GI· Londra, 9 (Radyo) - Petrol T A d ı A • 
gGnludekl hublardı Olenlerln rld'I Ye 'nırln llmınıaı denfı ftzerlae ımbargo konduğu t•k· . ac ve • na 0 U l ans• 
mlkduı dıhı 80Dll bildirile a .. a olınk kollanmak tekli· dlrde, Akdealz'de bir İngiliz Konya' da 
cekmlş, bu da bunların ehem 
mlyetll mlkdardı olduğonı 

ıltmettlr. Aksum'un tehllk.eye 
dGıebUeceAI eöy leo lyor. 

Yığmurlır menlml geldiği 

zamın ne neticeye varılmıı 

olıcak; Hıbe,lıttın'ın gelecek 
bıbırıoı kıdar ordunun bu· 
lunduğu yerde mukavemet ede 
bllmeıl için mftıtahkem mev· 
kll.,r yıpılmıyor mu? 

Reıımi nııkamların, ilerleme· 
nln ne kadar gOç olduğnou, 

ukeri vazlyetla ne kadar dik· 
ltıt lıtedfğlnl bildikleri mn· 
hıkkıktır. Bu itibarlı, Afrf. 
kı'da raıtlanın gftçlGtlerln 
A nupa ely1&et cepbeılnde ıra· 

jlk btdlııelere ıebeblyet ver· 
meelnden korkolıblllr. Afrlkı 

umueayı uğrattığı samın oyn· 
nun Anopı'yı oıkledllmeel 

Adet hllkmClne ~lrmlıtlr. 

Ayol zımındı ltılyı'nın dı· 
ima ıtmdlkl hıslle yolunda 
dnım etmesi de pek beklene· 
aıes. Onun içindir ki Franııa'nıo 
iç nzlyetl İtılyı'dı dikkatle 
tıldbedllmektedtr. Trlbonı gı· 

zeteel diyor ki: u Birçok ıebeb· 
lerdtn dolıyı .lfranııı'nan totı· 

ca~ı yolun kat'i olıcığıoı ıöy· 
llyeblllrlz: Eger logUtere'yl 
ceMretlendlrlrae hAdlıelcr bir 
felakete dotra ıftrat'le gide· 
cektlr. Terelne olırek Frın1a 

loglltere'aln sly11etfoe karıı 
koyıcakea, bunu bir ıo ôoce 
kırarlıotırmıhdır. Bo takdirde 
de Hk'ılar bımbııka bir ce· 
rey•n ılıcıktır." 

Bu 1935 Noel gecesi, hıl· 
yı'da n ıarki AfrJka'd• reve · 
yon mobıkkak ki lymanlı kut· 
Jıoıcaktır, fakat ayol zamandı 
pek az neoeyle. 

Bu derin endlıeler araaındı 

bllbını iki adım zl yaret edl · 
lecektlr. Eneli memleketinin 
maHzeneılal elinde tutın Ro· 
ma bGkumetlaln oef 1, lktnclel 
de, ıClr'ıtll bir Uerleylıl Romı· 
yı beyak bir ferahlak Yerecek 
oı.n Mareııl Bıdoğltyo. 

Mubırrlr, handan sonra har· 
hın dojardoğu gGçlGklerl ıa· 

lıtmıktı Ye gelecek mırttı 

yığmurlar me\'llmlnlo baohya· 
ea~ını ıOylemektedlr. Cenubdı 

&raslyınl llerUyemlyor, tlmılde 
de Badoğllro ıynl nzlyettedlr: 
Hemen Qç ıydenberl halrın 
ordoıo yerinde Hymıktıdır. 
lngili:'ler ne yapacaklar? 

La Ltberte gazetesi yezıyor: 
Bize ~öre İngiltere oldokçı 

mCleteribtlr. BogOnkft hGkümet 
Mllletldr Cemiyeti alhoiyeılne 

dıbı bığh bir hOktlmetle de· 
~lımlı olıı bGeboıan müeterih 
olacmktır. 

İnglJtere hOkümell Akdt!nlz 
kıyılarındıkt dnleılerln fikir· 
lerlal ıolamık için Kıhlre, 

tinde balonduta Yunıalıtan, 

elimizdeki mılumatı ıöre bono 
reddetmemlıtlr. 

Zecı i tedbirleri tıtblk hoeu· 
sondıkl hararetlle kendini göe 
termlı olın TGrklye, böyle bir 
yardım brtıhğıadı Çankkale'yl 
tıhklm etmek hıkkanı elde 

gemfılne tecnGz vukabolorııı ları Arasında 
ltpınyı'nın ne ıekllde hareket 
edeceği hıkkındıkl ıoroya elAa 
cenb verllmemlıtlr. lıpanyı'nın 
ıncık umumi seçimden sonra 
cuıb nreceğl nnılmıktıdır. 

Umumt kınıat, lngUtere'oln 
Cennre'de zecri tedbirlerin 

••• 
ilk Muhabere Monasehetile Baş

baka~ımız Bir Söylev Verdi 

Çanlı Saat 
KeDyı, 9 (özel) - Konyı'· 

oın en ydkeek yul olan Alt· 
lddln tepesine elektrikli bir 
çınla eaıt konıcıktır. Bu 111tan 
çını Konyı'aın her yerinden 
lı•ıt:ebllecektlr. 

etmeye çelııaaaktıdır. 

heaClz ııkıcbdır. 

artarılmuını bl1111t lıtemlyeceği 
Meı'ele ve bııkı bir deTlet tarafından 

Ankarı, 9 (Rıdyo) - lrao'ın Tıc Ajınea ile Anadolu 
Ajanaımıs arııındı iki memleket hıberlerlol birbirine telılzle 
nrmek için matıbık kıbnmıotır. İki ıjını gGndellk f11Hyetle 
rlnl bin kelimeye kadn çıkarıblleceklerdlr. Danı dıtr poetı 
Ye telgraf ldareılle A11adolo Ajanıı aruınd. yıpılıa itilaf 
Bıkınlar heyetince tııdlk edllmlı ve mer'iyet mnkUne 
glrmlıtlr. 

Feci Bir 
lepanyı'yı gelince, lnglUz 

teklifine monfık cevab verme· 
meal pek muhtemel g&ran
mtror. 

Şa hılde harb mıklaealnln 
kurolooo dikkat n Oıenle de· 
vım etmektedir. Bu it bittik· 
ten eonn makinenin f11llyete 
geçmeııl Jıten bile olmıyacıktar. 
Nlkblnlerln aıulnde ayodak· 
lerı yııtak ltt• böyle bir y11· 
tık tar. 

İngiltere harbedecek mi? Gı· 
zetenln flkrioctı İngiltere ıllth· 
laomaklı iktifa ederek yığmur· 
1.r menimin in gelmesini Ye 
ltalyı'nın gerek Afrika gerekle 
Avrapı'dı yorg11t1 dGımealnl 
bekllyecektlr. 
lngiltere silahlanıyor: 

Petrol ftzerlne ambargo ko
nuluncaya kadar en 1t•ğ• bir 
•y geçecektir. Hu ındın ltlbı· 

ren, ltılya'yı, harbedebllmek 
için ıncık ıobıt ıyı He martın 
yar111 kılıcıktır. Ondın sonra 
harb bitecektir. Jurnıl gase· 
teılode Salat Brlce ba huaoıtı 
diyor ki: 

Milletler 11111 te11nlld iki 
lftrlft taeırlanıblllr: Biri kendt 
gıyretlof hıf lf letmek için bıı· 

kalarının yardımındıa fıydı· 
lıamık; öteki de fıydeb n 
bbllıe birinci pllada bir rol 
oynımık için kendi gıyretlnl 

ku netleodlrmek. 
lngllfa hftkumet ıdımlan, 

dıo politikalarını tekılf etmek 
letedtklerl ıııradı bu lkJncl slh 
niyetten mllhem olmaktad1rlar. 
Bo noktıdın M. Eden'ia ta 

ylnlyle yeni 11keri proğramın 

meclise ıonolmuı aruandı mı· 
nıh bir yıkrnlak nrdlr. 

Bununla beraber İngiltere 
harb edemez. 

Berhılde bu bir batlıagıç 

ur. lngllls orduıuaoa bGylk 
ztfı ııker mlktırının ashğı n 
kıynıklarının kuromıııdır. Bu· 
gQn ıOyle bir tezatlı mınzaraya 
ııhtd oloyoroz: iki milyon lı 
sizi beıllyen bftyftk bir haktı· 
met geolı ölçdde tıhalsath bir 
ordu için 11ker bulımıyor. Se· 
çlcilerln mildıhıle istemek hu· 
eusundıkl gıyretlerl bo eahıdı 
fu.ndlai henftz hf11ettlrmlyor. 
Paris ne yapabilir? 

Lô Poplller g1Zeteelode Fran· 
ıız eoeyıllıtlerJnln ıef f M. Blum 
don 1• nzlyeılnl Pırlı'ta kur· 
ıarab~lecf!ğlnl eôyllyor: 

teklif ediline amomi bir md· 
111beret temin etmek oırtlle 

tedbirlere lıtlrak eyllyecegt 
merkezindedir. 

SıaıldıAını göre, Dolo bom· 
bardımınındı doktorların OIG· 
mane ıebeb olın ltılyaalıra 

•artı peırol ambırgoıo konmııı 

için İneç htlkdmetl Onıyık 
olıcıktır. 

Stakbolm, 9 (Radyo) - İı 
nç luzılhıçının Dolo'dıkl eey· 
yır h11tueetnla bombardımanı 
mlo11ebetlle İneç hakumetl 
ve kızılbıç teıkUAtı benftı biç 
bir tetebbGıte baloamımıftar. 

Bonon için bombardımına ald 
muhtelif \'e ldıumla rapor \'e· 
ılkılarlı bllba... halyı cenab 

Aııkan, 9 (Rıdyo) - Anıclolu ve Tec Ajınılırının telılı 

mubıbereılne bıılımıH mOa11ebetlle Batbıkın İımet İaônil 
111ğıdıki dlyevde bulanmuı Ye ilk olarak Tıc ıjınıına veril· 
mlıttr. Bııbakaaımıs: Tıc n Anıdolo Ajanılarınuı iki mem· 
lekeli birbirine dıhı kunetll rıbıtılırlı bığlıyacak bir harekete 
bıılıdıkları bu~otın kenldlerl için bir ınlnç gGnfl olduğunu 
ye bundan çok memnun bulonduAano ıöyllyerek demlttir ki: 

- Ylkiek denim ve eyııf bakımındın ceıur bakumdar 
Ue yent bir hırekete bııhyın lnn mllletlnln ya11r•ı mılumı 
tını almak TGrklye için mühluı bir ihtiyaçtı. İki Ajıne 
araıındı eenll ıçıbrken kardet İran mlllf'tiae TGrk milletinin 

ıe•gllerlnl gönderirim. 

Tren Kazası 
Varıon 9 (Rıdyo) Bir 

tren yoldın çıkmıı, bir klıl 

GlmOo, 5 klıl yınlınmııtar. 

Yırahlu ığır \'IZfyettedlr. Rıy· 
11110 chıtılarının çıkerılmıı 

olduğu gGrGlmGıttlr. Trene ıul· 
k11d yıpıldığı ınlııııhnıtt•r. 

Muğla'da 

Kızıl Var. 
Mugla, 9 (nHI) - Ma~lı•dı 

kıııl haetılığı Hrdır. 12 meeab 
görCllmGıtCu. BalkeTlade dok· 
to! Tıhıln; bo hııtıhktın ko· 
ranmı bıkkındı bir koaferaoa 

orduları kamaadını genenl M k 'd k • s g • • 
Grnyanl'ala rapora beklen· 08 0V3 3 1 er JWJZ 
mektedtr. Da •eılka ve rapor· E 1 • S • • On GOn 

nrmlıtlr. 

Uluslar Kurumu 

ıar alınmadıkça btr ttııebba.te San'atkirlarımızın ser erı eyırcı· T l 
buıunuım•y•caktar. ıeveçJ kı••lh•ç fı d T kd. Ed·ı· sonra op anıyor 

komlteel talıllttlı raporları 'fe ler Tara 10 an a ır 1 ıyor Paris, H (Radyo) - Uluslar 

bombırdımındın hAeal olın Moıkovı, 9 (A.A) - • Gaseteler Moıkovt'dı açılan Tark kurumunun toplakmasma on 
zaruları ıld mıltlmıtı bekle· realm aerglıl bıkkındı ıltıylıkl" ynılar y11mıkta devım edl· gü" kalmıştır. Bu müna.&ebetle 

.. Barb ıebdlcll hınıunı,, bir 
jeet nya bir kelimeyle dıtıta· 

bilecek olan ıncık Parlı'tlr. 

Eğer Fransa, bugtın İngiltere 
ala olduğu gibi, Mu110llnl'oln 
ııntıjı 6nQnde gerllememeğe 

azmetmlı olıaydı, A vropı har· 
hının çakmııı · bele bu Babeı 
meeeleıladen dolıyı · lmkAueıı 
bıle gelirdi. 

Pırla, faaliyetini Londra n 
Cenevre ile blrlettlrerek bizim 
kendi emniyetimizi temeli eden 
,.kollektlf emniyet,. l eağlım 

bir temel ftzerlne kurabilir. 
Fıkat İnglltero'de yıpılmış 

olın temlıllge rağmen M. Pi· 
rer Lnıl, iki tıraf h oyununu 
oynımıkta devım ederse, secrt 
tedbirleri ve huıoıtyle petrol 
ımbargoıanu gömmeğe katkı · 

ııreı, pıktan tım \'e ıeref il 
bir surette tatbikine mani olar· 
H, o zamın bftyflk bir ıareınta 
olıcıktar. faglltue Avrupa ıl· 
yıeetlae karaımaktaa nzseçe. 
cek, Slr Sımuel Boar M. Eden'e 
gılebe çalacık ve Bıldvla kı 

moyon ıyıklınmıaını teskin 
edebilecektir. Ve İngiltere de 
"mukaddeı bencllllk,. preoılbl· 

nln "kollektit emniyet" pren· 
albine gılebe çalmeeı Fnn .. •aın 
zararını olıcmktır. 

Demek ki her teY FranM'Ja 
yınl Fraaııa meclltlnı, yul 
Fraa11s camurtretçllerlne btıg. 

hdır. 

yorlır. Mlllf MGdalaa komleerllğlnln organı olın K.reemıye Ze•dı Londra. Fransa ve Roma se· 

gazetesi diyor ki: J irleri ile baş vekaletler ve W., 
Bu ıergt eserlerinin uaevzolıra itibarile her eeyden eni kı· işteri bakanlıkları arasında 

reklerlıttlr. Sergideki en bGyGk eserler Mlllt mtlcadelenln mub· faali)eıler başlamıştır. 
telif ııf bılarını, harf lnkılAbını, kadıolırın kurtaluıu gibi me. · lngilıere başbrkanı Baldvin 
suları tanır etmektedir. ile dış bakanı Lord Ederı, 

Bandın bııka sergi yeni TClrk.lye Oç 11n'ıt neslinin mevcod ( 
lngilte1e 'nin Roma elçisi Sir 

oldogona göıtermektedfr. Bo neılllere menıub artlıtlerln eser- Dromon)u kabul ederek uzun 
lerJ, ıın'ıı pre11elplerl ltibarlle blrblrlerladen farklıdır. Bu müddet konuşmuşlardır. 
artletlerln birçok eserleri beynelmilel modern reuamh«ı en mtl· 

Londra, 9 ( Radyo ) - in· kemmel eıerlerlJe lıyıı edllebllecek derecede mdkemmeldlr. L d 
gili:. dış işleri hakanı or 

K.reamıye Zndı gasetealnln yazdığını göre Tark reıılm sergisi Eden, bu ayın 17 inbi günii. 
b6'fGk bir monffıkıyet elde et.ittir. MoıkoH gırnfzonlarınıa inıilıab n~ınıakası olan ( J< 0 • 

komındın n 11kerlerl sergiyi bayak bir ılAkı ile gezlyorlar. cester) e giderek siyasal bir 

ti söylev ı•ererek ıakib edecegi ELHAM RA si)asayı izah edecek ve ~tadan 
Londra'ya döndükten iki lıün s İ N EM Ası sonra hemen Cencvre'ye hare· 
ket edecektir. 

TELEFON: 2573 

Bu Akşam 
Senelerden beri berız perde· 
nln knllçellk tıcıoı eıılı bir 
monffakıy..,tle mabıfısa eden 

~L~ l!.!~d~ ~!~.~!.~ ~ meıbar olın, senenin çok be· 
iyen ilen, 

Renkli P ec;e 
Franıııca ıözlG Metro Golddn Mı yer Sftper filminde 

Ayrıca Paramuot Jurnal'da en ~on 
dnnya haberleri 

Açlık Grevi 
VarıoH 9 (Rıdro) - RI· 

Tol'de geçenlerde kıpınan bir 
mıt b11dıld loçller; mGeeııeseyl 

•terketmemekte ve ıçhk grnlne • 
denm etmektedirler. 

M. Heryo 
F raosız Siyasası 
Değiş mi y ecek, Dedi. 

P1rle 9 (Rıdyo) - M. Her· 
yo, bir beyanıtındı Fna11'nın 
harici ılyıeetlnde hiç bir deli· 
ılkltğln muyzuobıbs olmıyıca· 
ğını ıöylemlıtlr. 

Ba beyanattan, Radikal Soı· 
yıliat partlılnln bGkumete bd· 
yftk bir mtııkGllt göetermlyece· 
gl mınıeı çıkarılmıktadır. 



Çimdikler 

Kültür Seri i 

Bu Akşam Son zamanl1rda "KiihOr 
Ozerlnde eploe konotmalar old~, 
KillUb: izahları yapıldı. Salo~ u • • • sı 
kOltOrChıden, fel efe kOlttırnn Karşıyaka'da Işık· 
den, tondan bundan bah8edlldi. lar Maskelenecekti. 
Bir aralık ben de bo mevzoa Bo aktım Karşıyaka'da saat 

Transit Mallar ve l\len
şe Şahadetnameleri. 

1 

dokondum. 20 de han bOoomunı kartı 
Fakat atağı yukarı hepimi ıoıklerı m11keleme tecrObul 

Tıiearet OjJası Bu Mes'ele ile Meşgul 
ıln onottuğo diğer bir ktllUlr yıpılıa.kıır. Tecrftbe; Katiıyaka 
(!) •ırdu ki, o dı ıarlatanhk dald kıtollk klllseılnla çanı 

Olmalıdır, Yeni Bir Şekil Bulundu. 
'e demıgojl ktılttırftdftr. Galme ile bo mıntıkada bulunan tren Ban Ulccarlaı mallarını ee· 
yln~z; ciddi konuıuyorum: ve fıbrlklların faaılaıus tıç da· nebi memleketler~ tranılt ola· 

u ktUtar, erbabının dilinde. klka dadak çalmak ve Soğuk· r1k gGndermekte ve gônder-
Oyle bir mırJfet kumkomaıu · koya 11rtlarından bir top atıl· dikleri memlekette ntııbilmek 
dır ki, ağır •e kerih bir koku mık ıuretile halkı haberdar lbtlmallle ıranılt memleketler 
neıredlyor., Bunlar bazen in· edilecek n 11at 20,30 da bl- için ticaret edasından meaoe 

şehadetoameef almı ktadırlır. saoa, yeldeğlrmenlne aaldıran tecektlr. TecrObenin bittiği de 
Doıı Klootun abdıl, ozon boyunu gene ayni ıekilde to~, dftdftk 
•e incecik boyna ftstftnde eaga n çan ile haber verlltcektlr. 

Mallarını traMI& mıballerlu· 

de Htamayıp beşkaı bir mem· 
~ota l!Q kabağı gibi sallamp daran T • 
afaıanı hatırlatayor .. Don Klşot, UrJDg Ve JstatİStİk 

::~.~k~:~ ı.~.~;~:0ç~:,~n b!::· Otomöhii Kulübil Tetkikleri. 
lığı, dağlara bir pamuk yığını Yen·ı Komı·ıe ~ett.ı. ldı·.. t 

lb u ~ ıtatlıt\k umum mftdGrlftğiln · 
g 1 BtQJağa kalkan hokkab11 
huly ı b Torf n• ve Otomobil koUibft den eehrlmlı ticaret odaıını a arı ile dü~Cinmek ile " 
Yetet, lrlıtr, İzmir komlteıl heyeti dftn Türk· gelen bir mektupta; umum 

· Onun bogdnkil haf ldlerl fıe, oflıte direktör Ztya'nın haşkan· müdürhlk har:ci ticaret iatatl11· 
810kt bir dev aynaeı dibinde lığında toplanmı~tır. Komitenin tikleri mümeyyizi Mecdettin'hı 
kendi kendllerlol doğurmuşlar, geçen yıl faaliyetine ald rapora te:kllder yapmak Gzere yık.ın· 
~etlerindeki plı mazruf ları yı okunduktan ve kabul edildikten da lııaobol'a gideceği -.e ora· 
ayıp ıınyıp temizledikten ıonra hazırlanan yeni batçe dan da eelirimlze geleceği bll-
80•rı 

- Ya hıy! 
Diye meydana çıkmıelardır. 

Yürarkeo kftltdr, yazarken 
lı:Qltar, doıanorken kfiltOr, ko· 
110ıurken hep ktıltOr.. Amma, 
tarlıtanhk .k:ftlt6r0.. İki ayık 
ftıstfine kalkmış, ıırhnı elblıe, 
baeıoa eaph g~çlrmle bir mab · 
lok loadlle, bunları size din 
lctnıek laterler. 

• • • 
Yazımın tam borBl!ında bir 

arkadaş geldi. Ne yaıdı&ımı 

•ordu. Şarlatanhk kftltürftndeo 
bıbıeniğlml eôyled!m. Goldü: 

- Dokunma ·Dedi· onlar 
bir kandil dibinde kenelerini 

(Bhlerlol demek latlyor) ayık· 
lınıı~a otraşan biçarelere ben· 
terler.. Cebal~tln milthlş 
kıoıntııı ile, nlşatır ıOrOlmOt 
gibi, boyle eağa ıolı ııçrar, acı 

c;ıglıklar atırlır.. Sağlam da· 
\'arlar lae, onların ıOrtOnmele· 
rlnden blrşsy kaybetmez •• Bırak 
kaeın110Iar, bırak! .• 

- Arkadaeım doğra ıöyle · 
Yordu. Bir de baktım ki, yazı 

uzamış, keeherdlm! 
Çimdik 

Not - DGo bu ıtUunlarda 
Orhan Rahmi G~koe'.aln 
huzaııoı taşıyın bir yazı .ardı. 
Bizim mftretdplerln dalgınh· 
ğaoa gelmle, arkada~ımızm hazır 
duran lmzaıını koyuvermişler .. 
Yazı benimdir, izah ederim. 

Çimdik 

Şehrin 
Ağaçlandırılması 

Ozerlode konuşnlmoıtur. Yeni dlrllmlı,ıtlr. 

idare heyeti ıeçiml yıpılmıı ve Bo tetkikat; ihracat malla· 
yeni heyete vali Fazl ı Gftleç rımızm eevk mahallerini tayin 
tabii baekın olmak ftzere rele için Ulccara verilen 15 gftnlak 
llğe TClrkof le mftdGrd Ztya, mftddet içinde İ8l•tlatUtlerln 

umumi kAtlpllğa Tür kof la mQ· tanzimi için mecburi bir gecik· 
dor munlnl Rahmi Eraod, me huıule geldiğinden bonon 
mes'ul mubaBlpllğe mQteabhld ddzeltllmeel içindir. 
n seyahat acentBBı Badi Cemil, 
Oyellklere belediye reis monlni 
Suıd ::>oad Yordkoru, Merkez 

Bfittln işçiler 
Birliltler F ederas-

Cumuriyet Bankası mddftrft Me· yon una yazılacaklar• 
cld, Ford acenteel Avni Meser· 
retçi ve tllccardao Boldan'lı 

oğlu Ahmed Etem ıeçllmiş · 

lerdir. 

Komitenin geÇt"n ıı&ne olduğa 
gibi memleket lçlnd4' tertlb 
edeceği ıeyahatlerl idare etmek 
ftzere Rahmi Erand, Soıd Yord
koru, Hadi Cemil ve Avnl'den 
mtlrekkep bir komite tetltll 
edJlmlştlr. Bu komiteye Rahmi 
Erand hıtkanlık edecektir. 

Fenni Ağıllar 

lnbiaar baemftdtırlağa m'fteı· 

ıeıelerlnde çahoın hçllerln tilr· 
ilkler federasyonuna tıye olma· 
dıkları görftlmftt V6 b:"pılnfn de 
dye yazılmaları kararlıttırıl· 

mıetır. Bu ıoretle fedenıyona 

dahli olan ilyelerln gôrdaklerl 
mühim yardımlardan bu işçiler 

de istifade edeceklerdir. 

Atanmalar 
Kemalpaşa bzaeı ktıltftr me· 

murloğuna K.emalpaıa • Paraa 
mektebi baş öğreımeul Sadık 

Çtner, Foça lı:Oltftr memurla· 
ğona ve merkez mektebi bıı 
öğretmenliğine İzmlr·Alaancalt 
mektebi öğretmeni Ahun atın· 
mıılardır. 

Garaj Mes'elesi 
Gazibnl varında modern \'6 

bOyCUt bir garaj ln1111ı için 
belediyeye bazı klmıeler mtl· 
racaat etmişlerdir. Bunan için 
belediyeden ırea lıtenmletlr. 

Belediyece mftracaatlar trtklk 
ediliyor. 

Cezalandırılanlar· 

lekele (nakledenler odadan 
f klacl defa olarak: yenl gôncler· 
dikleri memleket için men .. 
eehadetoımeıl lıtemektedlrler. 

İlk lh:19 memleketi için veri· 
len menıe ıehadetnameal lptıl 

edllmehtlsln ikinci ıehıdetna· 

me verllmeet odaca mahzurlu 
gördlmftıttır. Onun için bu gibi 
malların bışka blr memlekete 
gönderildiğine dair tranıh mı· 
hallerinden alının veeltaluda 
kAf i aayılmamakıa •e bu yftz· 
den uzayın muhabere eonooda 
lbrac11toılar çok defa P.'l'alareaı 

alam)yarak müşkOl '8Zlyııtlerdc 
kalmaktadırlar. 

Boou ortadan lı:aldırmıtk ve 

ihracatçıları bu mOokll nılyet · 

len kurtarmak fıtlyen Tfoaret 
odaaı; bundan al&kadat mılı:am · 

ları haberdar ell:ole 't'e bazı te· 
oebbiltlerde bolonmoıtor. 

TJcaret odasının fıteğlne göre 
transit yerinden baekı bir mem· 

Jekete ıevkedllen mallar için 
odılardıa alınan me11şe .. lilidet· 

nır-.lerl eYı totolarık dosy: 
larında aaklanmak 6ıere mahalli 

konsoloıloklar tarafından yeni 
ıevkedllen memleket namına 

meoıe oehadeınameıl verilmek 
oeulQ temin edilecek ve bu 

cihet bir karara bığlanırak tat· 
blk olunıcaktır. 

Kuşadası Hanı 
Tarihi Değeri 
Var Mı Yok Mu?. 

Kopdaaıncla ltanbanın ortı• 

11ndı (K.oroonln ilanı) nımlle 

anılan eekl bir han vardır. 
Kna belediyeel; bu hanı lıtlm· 

illi ettirip yılthrmık ve yerin· 
de bir park yaphrmık late· 
mektedlr. Bunan için elmd1ye 
kadar yapalmıt olan te~tibllı· 

lec mftıbet bir teklldo ilerle· 
memlıtlr. Yalnız bo binanın 

Aıarıatlkadan olup olmadığının 

teabltlne IOzum görftlmDıttır. 

Mdzeler mddllrtı SelAhldiHn 
Kıntar'ın d• lotlrak edeceği 

be, kltlllk bir koodıyon 18 
ikinci lı:Anunda Koşadaaı'na 

giderek bo binanın tarihi de· 
ğerl olup olmadığını araotırı· 

cak değerılz lıe belediyece yık· 
tmlmaaına mtııaade edilecektir. 

MDcadele Istas-
Belediyece ıehrlo ağaçlandı. 

rılmaeaoa ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Bo yıl şehrin be· 
men hemen bOtQn caddeleri 

ağaçlındınlıcaktır. 

1423 numarala ağıl kanonu· 
İıun neşri tarihi olan 924 yı· 
hodan bugftne Jı:adar ms:ıbtellf 
•ll4yetler mıntakalarında yapı· 

lan fenni a~ıl miktarı ile elde 
mevcot anıllarm tatUI \'e tamir 
olunarak fenoi bir oekle ıoko· 

Jıolarının miktarı Ziraat Ve. 
kAletlnce her sene vUAyetlerdeo 
ıorolmaktadır. Alınan cevap· 
larda gösterilen miktarlar daha 
nelkl yılların heıablle karıştı· 
rıldığından her sene yapılın 

ağıl eayıeı bir türltı anlatıla · 
mamaktadır. Bo karışıklığı kıl
dırmak için her sene yapılan 
ağıl aayıııoın ayrı ayrı yazıl .. 
m1111 ve 936 yılı başlangıcına 

~adar yeniden ve fenni ıarelte 
yaptlatı ağıl aayıeının gôıterll· 
meal lıtenmlştlr. 

Yaya hlaırımlarını ftgıl yonunda Su Tesisatı 
eden beo seyyar eatıeı ve 80· 

kığı baoıboo keçi btrakan dç 

kişi belediyece cezalandmlmıı
lardır. , ... ._ __________________________ ..._. _____ ~ 
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1 O İkinci kanun cuma günü senenin en güzel ve en heyecanlı f ilimlerinden biri 

KEMANLAR ÇALARKEN .. 
ttSTRADIVARlUS• 

Gftstav Fröhlich ile Syhille Schmitz'in şaheri 
Yiikaek bir musiki, büyük bir aok, heyecanlı bir mevzu ve büyük harbın en dehoetli aabneleri .. 

Ayrıca Foks ( Türkçe :ıözlü dünya haberler) - Miki Mavz (Canlı karikatürler} 

SEANS SAATLERi: Ilergün 15 - 17 - 19 
21,15. Cumartesi 13 - 15 te Talebe seanıı 
Pazar ~ünü J 3 te ilave seansı .ardır. 

Bornava Ziraat mQcadele 
lıtaeyouundı yıptmlacak ıu 

tealaatı masraf larınıo karııhğı 

olmak Ozer., Ziraat Hk41etl 
bOdceılndea 1600 liralık ha· 
vale göoderlldl,ğl 'fllAyete bil· 
dirilmiştir. 

ôğretmenltr 

~ardım Edecek 
Comorlyet Bılif Parllıl tara· 

fmdan bayık emekle çıkanlan 
n köylere yollanın ( Ynrd ) 
g11eteılnln halk yığınları tarı· 

fındaa okunmıeını kôy O~et· 
menlerinin hoeoı! bir altlı:a ile 
yardımda baluamıları KtllUlr 
Bakanbğınan ıahrlmlz ktıltlr 

dlrektörlOğOne hHdlıtlmlşatr. 

Yılan Balığı -···-ihracatını Temin için 
Bir Rapor Hazırlandı 

Ekonomi b11kınhğı; yılan ha· 
lığı ihracatına lemin için Tlca· 
retodHındın bası ıoeh1mat la· 
temlıtl. Odaca bu mahimat ha · 
sırlanmıı n bir rapor halinde 

' hakınlı~a göoderllmlıtlr. Rı 
porda körfez içinde ne miktar 
yılan bılığı totolmıktı olduğu 

•e hanların Hlanmı ıeldtleri, 

nerelere ihraç edlldlkJerl, nlı· 
mık için yapılan maaraf mlk· 
tarı hakkındı malt\mat veril · 
mektedlr. Sermayeleri bulunan 
lsmlr ~örfeıiodekl balı kçılırı 
yardım ed1ldlgl takdirde balık 
avlıma naııalarının lıtlb11lAtı 
arlırıcak bir hale getlrebtleceğl 
denlı ve karada ıoğok han •e 
boz teıkllAtb nakil nıııalarının 
temini ıuretlyle balıklaran lh· 
raç edlleblleceklerl \'e balıkla · 

rıo fenni bir ıekllde ftretme, 
koroma n ulama oeollerlnl 
öğretmek için bir balık mQte· 
ha11aaınıo celbi lbımgeldlğl de 
blldlrll mektedf r. 

Ayni zamıuda fzmlr'de bir 
balık konserve fabrlkaıı kurul · 
maaı, taze balık ihracatı için 
ecnebi memleketler nezdinde 
teıebbdılerde bolonularak mıh
reçler temini lttenmektedlr. 

Kanalizasyon Tesisatı 
Bılhkoyn mahalleelnlo yakara 

k11mıodao aıağı inen ıu ve IA· 
Aımlar muhtnlyatını a)ac:ık de· 
..recede btıytık bir ltgımın be· 
ledlyece yaptırılması kırarlat• 

tırılmıştır. Belediye fen h~yetl 

bonon için IAzımgelen keşf 1 
yapmııtar. 

Ege flrDnleri= Mnzesi 
K.altarpark içinde (Ege Orftn· 

leri mftzul) namlle bir müze 
yapılacaktır. Bo mftzenfn eeae ~ 

ları hııerat enetltOıft mftdDrd 
Nlhıt lrlboz tarafındın hazır· 
lınıcıktır. Bu mftzede Ege 
GrOnlerl en cıolı ve gOzel bir 
tekilde tethlr olunacaktır. 

Memurlar 
istihlak Kooperatit i 

İ&mlr memurları lıtlh14k ko· 
• operatlf 1 idare heyeti dftn 
atoam nll Fazlı Gftleç'ln bat· 
kanhğında toplanmıt ve koo· 
peratlf in yeni yıl içinde yapa· 
cağı mfthlm işlet et:afında 

gGrGımftştGr. 

Dr. Ekrenı Hayri 
Geçenlerde bir ameliyat ve 

rahatıızhk ıeçlrmlş bulunan 

değerli doktoromoı Ekrem 
Hayri Üıtftndığ lylleımlıtlr. 
Fakat istirahate muhtaç olduğu 
için dftn İZmlr nporo ile fa
tıobul'a gitmiş n doılları ta· 
rafından teşyi edilmiştir. 

Yangın Muslukları 
Belediyece yukarı mahalle· 

lerde 1500 lira ıarf ile mobte 
lif yerl•re yangın muılokları 

lı:ouacakllr. Bo ıu~tle yangına 
karşı her hangi bir tehlikenin 
önO alınmıt olacaktır. Beledi· 
yeee 10 eirJı.:etlne mftHCHl 
edUmlıtlr. ----

Makalle-Asab Ara-
sında Şimendifer Hattı 

Roma 9 (Radyo) - Aama,. 
ra'dan blldlilllyor: 

Aıkerl mahal Utn verdiği bir 
behece göre Malıalle He Aaab 
llmenı arllllDCla n .. yall'den 
geçmek Qzro bir ımendlf er 
batt• lu19 edilecektir. 

Dnşnndftklerim ... 

Son Bombardımanlaf:ı 
Araaolueal nzlyetln BOJJ 88f · 

haaı, Habetlıtın'dakl son hııl · 
yan bombarduııaoJ ile bir kat 
daha Hrtletmlı •e İtalya aley· 
hine olan tlddetlnl artırmı9tıf: 

İtalyan tayyareleri, yaptıkları 
eon ve gayri fnsanf bombardı· 

mantarla, (Ganiler -camiası) diyft 
tanlf ettikleri Uluslar sosyete· 
sinin biltiln 11abtyetJnt tablan• 
~ırmıılardır. ÇOokO (ln&Bnlılç 
camiası) vaıaf ve mealyetlerlnl 
aadece keodl1.1lode bırakan lıalya, 
bu (Caniler camiası!) na keroı, 

bir medeniyet örneği olocat 
yerd,,. açık ıehlrlerden baılıyıı · 

rak y11r.lıla11n, hHta1arm inle· 
dikleri çatılara kadar ölOm 
kuımuıtor. Uzak ve bitaraf bir 
dOtOnce, lnaanlagı ve cinayeti 
Ud taraftan birine tent edecek 
oluraı, neticenin oe çıkacağı 

meydandadır. 

İtalyan tayyareleri, rlaveları· 

nın beynelmilel irtibatlarını, 

kendi ellarlle bombılıdılar. 

1 - ineç galeyandadır. 
2 - Amerika bile M. Ruz 

velt'ln nutkundaki lmelarlı, bo 
faciayı takbih etmtotlr. 

3 - Eo yakın dost, Fransa 
bile, totmağa çahetığı İlalya'01n 
bu hareketi karşııında ıendell· 

yerek İngfltere'nln kucağına 

dGemOıtür.. Ve bütftn banlar· 
dan baeke, (Caniler camiası!) nın 
vicdanı daha hızla harekete gel· 
mlodr. Mantıki ve zaıuri netice; 
petrol ambargosunda bağlan· 

maktadır.. Yani bir hastane 
bombardımanının yaoıbeşına bir 
de petrol ambargosu konacaktar 
n İtalyan tayyarf'lerl; Habeş 

arazisi Gzerlnde uçarken, uzak· 
tan Ceoene'de yOkaelecek olan 
bo kararın dehşetini ve heybe· 
tlol göreceklerdir. Asıl dikkate 
ıayan olan nokta şodur ki, bu 
eıer kendi bombalarının tohu· 
mondıo doğacaktır. 

Faşlıt gazeteler, petrol am· 
bargoıundan korkmıyablllrler, 

stoklardan dem •urablllrler. Fa· 
kat IAkardı ile milebet keyf lyet 
n tezahUrler arasındıkl farkı 

idrak etmemek lmk4nsızdır. 

Kaldı kf; ambargo umolan 
neticeyi vermese bile, bdy6k 
bir ln11nlık camiasının halya~yc1 
karşı ayaklanH manevi infiali 
ve daha harir. bir şekil alın 

elblrllğl, İtalyı'yı dClşQnd6rmek 

için yeter, artar. 
GörOlOyor ki, fertlerin hare · 

ketleri koı·koca dftnya ftzerlnde 
llemşomul bir takım mevceler 

de yaratablllyormuı. 

İneç h111taneıine bombaeını 
n.uran tayyarec~, meçhul bir 
dOğmeye dokunarak bOUlo mil· 
letleri itidalin çemberi hulclne 
çıkaracagaoı bllmlyordu. Hal· 
bukl o dOğme, lo!Bolık düğmesi 
idi n dokonnnca, bOtüo mil· 
letlerln •icdanlarında ayol lbtl· 
zızlar doğdu. 

Orhan Rahmi Gökçe 

A vusturalya, 
Japon Alıcılara 
Zorluk Gösteriyor. 

Kambera (Avustoralya) 9 
{Rıdyo) - A•nıılnralya hOkO· 
metinin japoo yün alıcılarının 

Avuetnralya'ya girmelerini me· 
Dettiği hakkındaki haberler 
yanhotır. 

A vueturya hOkumetl. hf çblr 
japon ahc181na en küçtlk bir 
kOçdklGk göıtermemio ve göı· 

termlyecektlr. Yalnız memle· 
kete girecek alıcıların, yün mft· 
bayea edeceAinl temin ve lebat 
etmeıl ıart kıhum•ıtır, 
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Atesin Hakimi Lahey Adalet Divanına 
Namzet Göstermiyecek 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları Cenevre, 9 (Radyo) - Mil 
Jetler c.,mlyetl ile alAkadar 

' 
B 1R1NC1 K 1 S l iV\ - H 1 N D V OLU mQe11eselerl• her tftrUl lrtl ha 

Jozef in bunlardan haberdar 
değildi. Battli, ayni gftn, Na· 
polyon erkanı harbiyesi ile 
sefer plAmnı mftnakaıa ederken 
generallerinden Bertlye'yl dil· 
enncell görmaş idi. Napolyon 
generali bir köıeye çekmiş ve: 

- Neden böyle durıansnn? 
DJye sornıuştn. 
Gen,..ral cevab vermekten 

çeklnmle, fakııt Napolyon ısrar 
etmle, bunun Ozerf ne general: 

- Mustaribim, çünkl sevdi· 
ğlm zevcemi burada terkede· 

ceğlm! 

Dtımletl. 

Napolyon da: 
- Benim de zevcemi burada 

bırakacağım için moatarlb ol· 
madığımı mı sanıyorsun!. 

Demişti. 

Evet, Napolyon kımsını se· 
.. ıyor, sevdasından henüz blrşey 
kaybetmiş değildi! 

Şu halde?.. Şimdiye kadar 
Jozefln'I, ricaya bile lflzom 
gormeden affeden Nıpol}on'a 

efmdl ne olmuşta? 

Karısına; oldukça miUAylm 
fakat gene sert bir seBle: 

- Haydi... Bu davayı artık 

bitirelim! 
Dedi. 
- BllfreHm mi? 

- Haydi .. Artık blrblrlmlıe 
yaplığımız haksızlıkları karşılık· 
h unutalım! 

- Fakat senin hiçbir kusa 
run yoktur. 

- Zavalh dostum! 
Cihana hOkmllnfi dinleten, 

mlllete kahulO için kanunlu 
dikte eden Napolyon'on bu 

"Zavallı dostum,. cOmleainl 
110ylerken ifadesinde derin bir 
aşk ve temayiil gôrillftyordu. 
Bunu Jozef in de farkettl ve 
nzlyetl biiabOtfto lehine dön· 
dürmek için hemen diz çöktft. 

Napolyon, ayaklarına kapan· 
mık lstlyen bu kHdını kaldır· 

mık istedi, ve ôpmek için de 

-yarı karanhk odada· dudakla 
rmı aradı. 

Jozefln gene zafer bolmaeto. 
Tıpkı gOzel Bellilot'un genç 
mOIAzlm Andre'ye dediği gibi, 

Napolyon'a: 
- Beni de beraber al! .. 

Dedi 
- Heyhat ... Mnmkiin değil. 

- Neden mOmkilo değil?. 

- ÇünkO bizzat ben kadın · 

larıo da ordu ile beraber ge· 
mllere binmesini yasak: ettim. 

- Fakat sen... Bir general 
ordunun kumandaoı&ID!. 

- Sal misal olmamak: 14 • 
ıımdır. 

- Şu halde... Yartn sabah --·-ANADOLU 
-------

Günlük Siya11al Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Haydar fülşdd ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yan ioleri 
mfidürü: Hamdi Nüzhet 

f darehaneıi: • 
İzmir ikinci Beyler eokağı 

C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir - ANADOLU 

Telefoıı: 2776 .. Posta kutwıo 405 

ABONE ŞERA1T1: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, 'Oç 

aylığı 500 kuruştur. 
Y abanci memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotur. -~flnft geçmio nft&halar 25 luınıftor. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

11yrılmık tcabedlyor, .4llıha 

l8marladık hı? .. 

- Yok... Gene görftjOrb, 
diyeceğiz. • 

- Ne vakit tekrar görftşe· 
bileceğiz? 

Mısır'ı fethettiğim zamm. 
YAoL. 
Birkaç haf ta 11onra .• 
Fran11'ya mı döneceksin? 

General, cevab vermek için 

tereddüd ediyordu. Yalan eöy· 
lemekten çok korkar ve nefret 
ederdi. ÇGokCl benGı kararını 

vermiş değildi; Mısır'ı fethet· 
tikten sonra lstanbol'a giderek 
Oamanh padlıahı ile anlaşarak. 

tını keımek lstlyen Almanya, 
mftobal olan L4hey adalet dl · 

nnına asalık için namsed göı · 
termlyecektlr. 

6 Rus Sflva-
risinin Mançuri'ye 
Tecavnzn Yalandır 

Moskova 9 (Radyo) - Tae 
ajansı, japon ve Mançnrl ga· 
ı.,telerl tarafından "6 Raı sft · 
nrlıılnfn Mançorl hadotlarını 

geçerek bazı tecavQzlerde ha· 
lundokları" hakkında neşredl· 

len haberltrl tekzlb etmek· 
tedlr. 

HJndletan'ıı taarruz edlb etml· Londra-Madrid 
yeceğlol kendlel de bilmiyordu. 

Jozef in: Arasında 
- Ben ılmdlden tahmin 

ediyorum, ıen çok uzun zaman Ticari Anlaşma 
eonra Fraosa'ya döoecekıln. Madrld, 9 (Radyo) - Lon· 

Dedi ve biraz durduktan dra ve Madrhte ayni HD>andı 
sonra llhe etti: bir tediye uzlatması e11sı nee· 

- Blçolmuıa hına, Tolona redllecektlr. Bo eaas, iki de•let 
kadar seninle btraber gelmek· arHındabl tlcad mftnaeebatı 

liğlme mileaade ver! dftzeltecektlr. Bana rağmen 

- Napolyon, bu &ayak 118 . ticaret mukneleıl maukenılne 

fere dıgdağaııız gitmek istiyor· birkaç haftadan evvel başlan· 
do. Bonon l(fo: mıyacaktır. 

- Azimet f!latı eaat yedide 
dir. Sen hu zamana kadar ha· 
zırlanımazsın ki.. 

Dedi. 
- Lulz bana yırdım eder. 

Hem gayet ız ıey alacağım .. 
Bonon için de seof o bir ara· 

bacıyı emir vermekllğln kl· 
f ldlr. 

Bn ıözler 4ıerlne Napolyon 
galdft. Söylf yecek söz4 kalma· 
mıth. Vt: 

- Anlaoıldı. Sen bana 1'o· 
lonı kadar refakat edecekaln. 

Fakat bundan ilerisi yok! 
Dedi. 

- Dıba llerlel yok, blllyo· 
rom. Napolyon çok bahtiyarım 
ve seni çok seviyorum. 

Jozef fo Nıpolyoo'oo. boynu· 
na sarıldı, dudaklarını dudak· 
larına yapıştırdı. Uzun bir 
öpn,ıen 11öara: 

- Şimdi eofreya inebiliriz! 
Dedi. 

Clbıuın ve kendisinin hakimi 
olan Nıpolyon Jozefln'ln arka· 
sından y4r0d4. 

Napolyon, on anda Jozef fn'ln 
kocaeı değil, fakat amanı idi. 

-7-
Bir saklambaç oyunu 

Seyahat ıamımlle hldf eeels 
geçti. Napolyon'un en yakın 
adamları ve mftenlrlerl olan 
Jilno ve Mora, kumandanlarını 

Jozef ln'le başbaeı bırakmak 
için ayrı bir araba ile hareket 
ettiler. 

Bu eeyahatu, Jozefln'ln oda 
hizmetçisi mıbod Lnlz de yer 

ılmıeıı. Arabada Nıpolyon'la 

Jozef ln'ln karşmndı oıormuştn. 
Lulz, avdette Napolyon'un zev· 

cesloe yol arkadaşhğı yapı· 

caktı. 

Napolyon'un ve generallerin 

bindiği iki atlı ırabı yolda 
hiçbir yere uğramadıkları halde 

ancak blrgOn eonra Llyon'a 

vardılar. 

Btrgfto 11onra da Tolon'ı 
nrdılar ve Napolyon malyetlle 
birlikte bahriye dalreıioe mlıa. 

flr oldu. 
Ayol g4o ıık:ere reıml geçld 

yaptıran Nıpolyon to beyanna· 
meyi de nefretti: 

- Sonu var -

----
Staviski Rezaletin· 
deki Avukatların Vaz· 
iyetleri Ne OJacak? 

Parls, 9 (Radyo) - Avukat 
Debon tarafından Stnleld sol· 
htlmall mClaasebetlle uokat 
G.rat'ın maznunların veklll 
olmaktan çıkartldıktan başka 

mahkeme edllmeal mQ011ebe 
tile ıarlnlar korolona bir 

teklifte bulunmuştur. Sağ ve 
1101 gurnblara mahını 11aylav· 

larında imza ettikleri bu tak· 
dlrde mahkemeler tarafındın 

vekillerinin hareketleri ·m4na· 

11ebetlle mıhkdm edilen HU· 

.katlar•n afları istenmektedir. 

Italya • lsviçre Yolu 
Koma 9 (Radyo) - İtalya· 

dan İnlçre'ye giden yeni ve 
b6y4.k caddenin kftşıd merulml 
10 Kinonosanlde yapılacaktır. 

Casus idam Edildi 
Berlln 9 (Radyo) - Bng4n 

caıae Frank Snıte kıf111 balta 
ile keıllmek ıoretlle idam edil· 

mfıtfr. 

Siyam· Japonya 
Londra, 9 (Radyo) - Japon 

amiral Aetuhl Slyam'a bir se· 
yahıt yapacaktır. 

Hu ziyaret, Siyam ile Ja· 
ponyı arııındakl mtlnaeebetlerl 
takviye ve 11lah makeadına mı· 

toftor. Fakat bu htdlıe, gerek 
lnglltere'de ve gerek Bollan· 
dı'da hoş g6r4lmemlş ve ja· 
pon ·ıarın Blndletan'a nOfuz el· 
yaeasının bir başlangıcı adde· 
dilmiştir. 

Italya'da 
Hava Tehlikesine Karşı 

M fldataa hazırlığı .• 
Roma, 9 (Rıdyo) - Bava 

mildafaaeı heyeti cumartesi 
toplanacak, moholk gazlara kar· 
eı maeke 'e bava taarruzlarına 
mddafaa eeaslarına mOıakere 

edecektir. 

Torlno, 9 (Radyo)- Vellabd 
prenı Bomberto Napoll'den bo· 

raya gelmttlr. 

Urugvay'ıo Moskova'yı Protestosu. . '; 

Cenevre, 9 (Radyo) - Uluslar sosyetesi meclisinin 20 kGnunnsanlde içtlmaında, en mOhlın 
mf!ı'ele olarak Moskova'nın Urugvay'ı protestoen:maıakere ve tetkik edilecektir. 

Bo meı'ele ilzedne Trlbfto gHetesl :neerettlğl bir makalede Ro11yı'ya tlddetle hftcum etmek· 
tedlr. ltalyı'yı mOtecavls addeden Rusya'nın cenubi Amerlka'dıld ıly11etlol tenkit etmekte .., 
Ruıya'yı cenubi Amerika devletleri ıeayltl ve içtimai nizamını boımağı te9ebbile ile itham etmektedir, 

Vapurculuk Şirketi, Hü
kômetle Mutabık Kaldı .. 
Şirketin 23 Vapuru!I Hükumete inti

kal Ediyor Mukavele imzalandı .. 
lstanbul, 9 (Özel) - Vapurculuk eirketlle hOkumet arasın· 

dıkl esae mukavele bug4n lmzalanmıetır. Bu mukaveleye göre 
elrketln 23 gemisi devlete fntllı:ıl e·dlyor. 

• •• 
lngiltere - japonya Arasında Siyasal 

Müzakere Rivayetleri Yersizdir. 
Londra, 9 (Radyo) - Çin mes'eleııl ve daha birçok mes'ele· 

ler için J•ponya'nın lnğlhere ile slyasf mOzakerata girişeceği 

hakkındaki haberler teeyyftt etmemektedir. SelAhlyettar çeven · 
lt'rde 11öylendl~lne göre Japonya miizalı:erat için resmen mdra· 
caaua bulunmımakt• ve mıtbaatla haber vermektedir. F•kat 
lnglllz hükumeti hereeyden ~vvel deniz konferaneınıo sona er· 
meılnl istemektedir. Jıpooya'nın bu hareketi, deniz konferan· 

eındald nah4'f tesirleri, mdtalebatmdan vazgeçmekılzlo hafiflet· 
mek için bulunan bir formftl olarak telAkkl edilmektedir. 

••• 
ltalya · Japonya Münasehatı iyidir. 

Roma, 9 (Radyo) - İtalya hllkdmetl ile Japonya arasında 
slyaef mftnaeebat çok dostanedir. 

Tokyo'da konsolos vazifesini, sefarethane mdtavlrl yapmakta 
idi. Şimdi, Tokyo'da mGstaldl bir konsolosluk ihdas edilmiştir. 

Mukden'de bir İtalyan koneoloeloğo feessQe edllmletlr. 
Bu iki bAdlıe, iki devlet arasındaki mOnasebetlerln çok iyi 

olduAuaa ve İtalya'nıa Mançurl hftkumetlnl tamamen tanıdığına 
delil addedilmektedir. Mançorl hGkdmetl de Vatlkan'dan bir 

milme1111l tayinini iıtemlştlr. VatU:a bu teklif 1 kabul etmiştir. 

Fırtına, Yağmur ve Sel 
Yüzünden Tahribat. 

Iskandinavya'da Soğuklar Başladı. 
Kurtlar Geyikleri Parçalıyorlar. 

~~~~--~----

Llzbon, 9 (Radyo) - Fırtma olduğu yerler Beato ve Bedro 
ve yağmar btltftn Porteklz'de me•kllerldlr. Buralarda 3 kişi 
bilyOk ıararlar yapmaktadu. ölmOetar. 
Bazı yerlerde birçok evler yı· Parl11 9 (Radyo) - Bogan 
kılmıştır. Hasaratıa en fazla Loal nehri 11ularında teneızftl 

Alman Harbiye 
Mektebi Açıldı 

Berlio, 9 (Radyo)-Almınya 
ıG bakanı general Von Grlç, 
Bosrdım'da yeni lnıa edilen 
harbiye mektebini ıçmııtır. 

Fransa'da 
ı\feclisler toplantıları 

Parhı, 9 ( Radyo ) - Mec· 
llelerln faaliyete başlaması 14 
kiounuııanlde olacaktır. 

Gerek meclis ve gerek ayan 
yeni mGzakrelere merasimi 

mah11u9a ile baılayacaktır. Bu· 
nun da sebebi yeni senenin ilk 

celıe11I olmaaıdır. 

Ôn4mftzdekl 11ah giloft comur 
relelnfo rlyaaetl altında Ellze'de 
bir kabine lçllmaı olacak ve 
hClk6meıfn hattı hareketi tesblt 

edilecektir. 

Bulgaristan'da 
At Çıktı 

Sofya, 9 (Radyo) - Uüku· 
met ığu cinayetle mahkum bet 
kişi mftsteena olmak 6zere Ma· 

kedonyılı biltOo mahkitmlın 

1erbell bınkımqbr. 

gör41m4şt0r. 

Nant şehri h414 eolar altın· 

dadır. 

Ayni zamandı Llyon'da Ran 
nQhrlnlo ve Parlı'de acd neh· 
rlnln sulımnda tenezzCU vardır. 

Stoholm, 9 (Radyo) 
Skandlnnya 11hllleriode milt· 
hiş soğuklar başlımıetar. SftrO 
halinde köylere l"'en kortlar 
Ren glylklerln" ealdumıktadır· 

lar. 150 Ren glylğl kortlar 
tarafından parç1tlaomıştır. 

Şark Şimendifer

leri Milzakereleri. 
İstanbul, 9 (Özel) - Şark şi· 

mendiferleri direk.törü, ıark ıimen· 
diferlerinin bize aatılmaııı için An· 
kera'da ba§lıyan müzakerelerde 
bulunmak üzere bugün Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Gazetelerin 
Sahife işi 

• Ankara 9 (özel) G11zele 
111hlfelerlnin tıbJfdl için ka · 
mutaya verilen lılylha, bugün 
mftzakere t:dllmlş ve bu defa 

da ekonomi encQmenlne havale 

edllmlttlr. 

ispanya 
Kabinesinde 
istifalar Başlaflı. 

••••• 
Madrid, 9 (Radyo) - İspanya 

iç ioleri bakanı M. Nere Runken 
istifa etmio ve yerine Madrid va· 
liai ~forata geçmietir. 

Sanıör kaldınldığı için mat• 
boat eiddetli tenkidlere baelamıotır. 
cAI Soııyı.liltat ve cLibertıb gaze• 
teleri, İepanya orduııunuo, iayanı 
bastırmak için zulüm yaptığını ya• 
zıyorlar. 

Balkan 
Hnkômetleri 
Ucuz Hir Posta ve Tel· 
grat Tarifesi Yaptılar 

laıınbol, 9 (Ôzd) - Balkan 
hftktimetJerl arasında acus bir 
posta n telgraf tarifesi imza· 
landı. Bu tarife mucibince Bal· 
kan ittifakına dahil olan mem· 
lek:etlerln birinden diğerine 

gönderilecek bfttfto poetı ve 
telgraf m4raeelltından H 'Gcret 

alınacaktır. 

Bir Daha 
itimat mı? 

Parla 9 (Radyo) - Unu 
Ajansından: H4kdmet için iti· 

mad meı'elesl tekrar mevsuu 

bahistir. Radikal partisi; M. 
Lavıl'a lnklyat edecek olan 
lideri yakında seçeceklerdir. 
Bo Uderllğe M. Dal•dlye'nln 
seçilmesi çok muhtemeldir. 

Radikal partisi ekseriyeti M. 
Laval'ı devirmek değil, nlean 
toplantısına kadar yerinde 

hırakılm11ı mdtaleaıındadır. 

Mültecilerin Hali 
Cenevre, 9 (Radyo) - Bir ra• 

pordan anlaııldıgına göre Ruıya ve 
Almanya'dan bir milyon kiti iltica 
etmietir. Bunların vaziyetlerine çare 
bulunması için mülteci ielerinio 
baoına mümtaz bir ıahıiyetin geti· 
rilmesi muvafık görülmüouır. 

Bank Dö Frans 
Faizleri indiriyor. 

Paris, 9 (Radyo) - Bank dö 
Franıı, faizleri yüzde beşten dörde 
ve iskontoyu da yüzde altıdan bee 
buçu~a indirmiotir. 

Paris Hukuk F akOlte
sinde Bir Hadise Oldu. 

Parla 9 (Radyo) - Tıb fa· 
kOlteslnln bogQnkO açıhtında 

bir hAdlse olmoe, profesôr 
(Gaston Joze) talebe tarafından 
hakarete maruz kalmıştır. Pro· 
fesör, ders vermeden fakOlteden 
ayrılmıştır. Maarif bakaDJ, fı· 

k4ltenln tlmdlllk kapalı kıl· 

ma11nı emretmlıtlr. 

Konya'da Ekmek işi 
Konya, 9 (özel) - Belediye 

şehirdeki bClUln fınnları ıık:ı 

bir ıekllde kontrol etmlı ve 
bunlardan sıhhi tartları halı 

olmıyan 60 tanesi kapatılmıetır. 
13 fmndı makine ile hamur 

yoğurmak tartlle ekmek çrka· 
rılmasına mQeaade edilmiştir. 

Belediye; bu suretle balkın 

temiz v" sıhhi ekmek ylmeslnl 

temin etmlıtlr. 

v 
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ZiL SULTAN .2..'0kurlarm J?iltıklc;il Suikastçıların Muhake- Her iki Taraf Ta 

ABDOLHAMDC Jlir Seyirci • o·· B ı d Manevra Yapıyor, 
*"'"""'""""''"""=== Spor lşleri'Etrafında nıesıne un aş an ı. - B(l§-t-ar_a_if_ı~

0

i:~i~al,ifçclc -

Hayatı0 Cariyeleri ve Sarayı Neler Soruyor'.. .... ··Aıman'ıar ba enıaemaoııı 
C - lJaşı 1 irıci yüzde - tlğlni, oradan Sokak nahiyesine Lokıırno lttlfekma aykm pldq· 

evap beklemeden kftçftk deki bu beyaz et pa"arında, Son zamanlarda futbol heyeti fakat eonra adının Mo11 oldu· getlrlldf ırlol, lkl gün orad sedef il s ğunu ve bu anln~m&nın vııhl111 
maaının yanına gitti dlrıyetld •e lffetlG kalfasının toplantılarında nizama aykırı ğunu ~ğrendfğl bir adamarı kıldıktan ıonra karakol ko· Deliceler doğurabtJeceglnl P.•· 

•e fığfor f lncanl1rdan birisine ha1ırJadııı1 avları, bir aç kord har .. ket .. d .. n oyuncuların teo· kendisine nereye oldeceırlnl sor· mandanının kendisini kazayı ııd ı k l'ı u "" " " e ııarı dlkk•l" ıılmak lliııındır, 
Gs okulu çaydan koydu. gibi lştahi ve mftşkCUpesend bir ziytılerl herıeydeo ziyade mev· doğunu, 24 kuroı vererek ve getirdiğini, karakolda iken ka · Şo halde Almanya Ren'ip gııyrl 
(hacıı tepsi içinde çayı sol· mftıterl vaziyetiyle derinden zoubah oluyor. Gftzel!. Bozuk yardım ederek Şam'a ,11ftmeslnl ıakol kumandanın1n (mOdOr, d tının Ona L d " a11keri k11mını lıgal e ecek mii 

b 
ne 11.a ar getirdi .e derln6 tetkik buyururdu; ve... giden spor lılerlnln dazeltll· temin ettlglnl, Şım'a gittik· fUAo) diye telefonl• konoıto 

lr put ibl h Parl11, 9 (Radyo) - Deııl~ 
g areketslz durdu· Keyf ve arzuaona uygun bir meal için iol 11ıkı tutmık IAzım ten eoora Çerkea otan lkl ~onu, jandarma kumaodınının 

oradı bekledi. ' bl lbl bakanlı~ınm selAhlyettur bir 
kuı görftnce r atmıca g geldtıırlnl heplmlı takdir edlyo. (ocağa raatladığını, ve vaktlle Andırın kazasına kendlalnl gô· 

Hıoıld'I Eı rCllı:nO, ikinci Fransız denlıııı 

1 
n hiddeti, H6enCl· eahlanırdı! Fıkat nedense nı ruz. Yalnız verilen kararlarda babaaındın lohtlğl Ozere akra· tftrdft~Onft, yolda karakol ko· 

oı sal'I f llosunun Akdenlz'deki merke"' 
L 

0 gazel yazcı karvısında Clzerlne hemen ıtılmasdı! beklenen isabet görftlmezse esaa baları olan adamları 11orduğono, mandanınıo kendl11lne ılh ay " 
ueoıen 

1 
• ile, Inırlllz . Fransız knrmay· 

ge,.ı . Çaydan uzun bir Y 1 L lf lcab den .. mır 1 d b l d ( M idi S l ) h 1 1 1 Ş d rı 
Yudu

- ld.... a nız 11.a aya e "' • dzer o e te11lr yapması ihtimali.· da un arın • ec o tın ıp e ceza11ı gôrece~ n , ım a '" ları arasında ceryao "imiş olan 
1 1 ve sonra gene kı· )eri Te beğendiği kııın husoef yoktur. Htdlselerl olduğa gibi köyClnde olduklarını ~ğreolnce iken Ha110 namında birinin 

zın ellnd ' d müzakerelerin hiçbir alıika&ı 

k 
en tuttu, gOlgQo tır· dairesine gôndeıllm• siol bil İ· tetkik etmek ve kararları iki saat uzaktaki bu löye yaya gddlğlni görmesi ve nerede 

ııı larınd olmadığım eöylemlvtlr. 

B 
ın öpmeğe bı11ladı. rlrdl. (İdarel maalahat) ruh ve hale. glttfğlnl, akrabaların1 buldnguno, oldoguou bllme11l lbımgeJdlğlnl 

eaı öptı h p dl h ırrb t Londra, 9 (Rıdyo) - De· yor, em de: a eı ın nazarı Hn e ve tinden ozakhştırmak lcabeder. malt vaziyetlerini fena bularak Bôyledlğlnl ve Andıran kazı · 
O - Rabuoı, canım, cananım tever.cfthilnft celbeden )uza mu· Veılleo bazı kararları gözden Karaytra'ya gittiğini, Amman'a soda bölak kumandanının 11or· nlz bakanlığının evvelce ima 

Genfh:nleılL Diye mırıldanı· vakkaten »Bahtiyar,. fııml ve· geçlrlrıek bonlarıo 18abet8lzllğl geçtiğini, arabacı Bamld'le ta· gularana cevab verdiğini, orada ettiği glbf logiliz donanması · 
yordu. rlllr •e hamama gônderlllrdl. derhal göze çarpu ve ba lsa· mştığını, sonra Azlz'Jn akra· bôlük kumandanından nahf ye 010 manevraları Akdenlzde de· 

b 
Haaıtd, birden HOenftmleal'i Mlhrldll kalfa, ba kızı ha· betalsllğln ayni zamanda nı. ban olduğunu öğrendiğini, ora mlldiırftnftn kendisini aordo ğlJ, Atlas denizinde olacaktır. 

elinden k mamda bizzat kendisi "huzuru Mınevraom atlas denizinin 
ıvradı ve yambaşına ramnımenln ruhuna da oyma· belediye kalibl Mıhmod'on ğuno, mftdftrftn gönderdiği 

~eturuu. Sultan tutunacak bir şahaneye takdime seza bir bale,. dığı u.lıoılır. yardımile Menol namında bir mektuptan memnun bulundu· hangi nokıaeıoda yapılacağı 
r ırayı hl koyardı ve hamamda ı~ır ko henüz belli denlldir. Deniz ba· • n r kôr gibi, heye · MeselA Altay'lı Şakir mea· Bolgar'Ja tanıştığını, '-endlalne ğuna, tahkikat bittikten sonra ı:ı 

cıoıoda 1 kular 1JfirQnen bo kıza tarayın 1 • d konlığında sdAhlvettar bir zaı; 

d 
o t r, tir tltredıırı halde e eııın e Altay kulQbG haksız· ihtiyacı olan para için iane Adanaya geldlklerlnf, oradan 1 

od ~l Eı Adeti ve modası {lzere bir Akd ı d ı l 1 ata ile BOsnftmlsal'Jn mış, pekllA; nizamnamenin mu. toplandığını, Şım'a geçerek bu Ankara'ya sevklendlklerln ve en z e yapı acağı evve ce 
Y0ıftntı gecelik geydlrlr ve kendi elceğzl ima edilen manevralardan da 
d arıyor, fakat gene luz llede padioıhın halvet odasının ayyen maddeal tatbik edllmio parayı Ttlrk parasına tahvil Ankara'da tecrld edilerek mub 
,.: elinden geldiği kadar gGl kapısına kadar göUlrOrdO. ve kulQb ce7alandırılmıotır. edeceği ııtada hırsızlar tarafın · telif yerlerde ifade verdiklerini, vazgr.çllmedlğlnl söylemiştir. 

ZftoQ bı1 ihtiyar, bu pono· Zatıeabaoe (!?) bu hazırlanan Şakir (B) takımlarında da oy. dan çahndığmı, Amman'• gl· bfttftn bo ifadelerin 111.kıştırma Boenea Ayree, 9 (Radyo) -
IDat dudaklardan kaçırıyordu. lnHn kurbanından ne kadar n•dığı için Altay B takıma da derek tekrar Hayfa'ya geçtiğini netlceılnde ıöylendlğlnl ifade Fransız Jand1rk harb sefinesi 

- 3 - fazla zevk bulur ve memnun l!ıfır punn almıştır. Bo da gft . Davld leminde blr Yahudi ya · ediyordu. buglın cenubi Afrlka'dı Ke 
Nevr~ıenin feci. oları ynzısı... kalırsa, Mlbrldll kalfanın ala· zel ve nizami!. Fakat nlzımna- nıoda 6 ay çalıştığını, Hayfa· Milddelomumi kalktı ve Yah mftstemles!ne miltevecclben he· 

Fakat... Abdülhamid, hıy· cağı bedfyeltrin de kıymeti o menin Ahay'ı cezalandırmada dan daha fazla ftcret almak yı'ya bazı sualler ııordo. Yahya reket etmiştir. 
•ant ıetklerlnl tatm!n faslına kadar artardı. göz öoOnde bulundurulan mad. için Yıfa'yı ğeçtiğlnl, çahetı· bu suallere verdiği cenpluın· Londra, 9 ( A.A ) - Deniz 
:~~;eıden evvel birdenbire lr· Mthrldllln, Abdftlhamlde ka· delerine mukabil Ahay'ın le· ğını, ba defa Amman'a gidin· da Yakub'o tanıdığı, fakat bu bAkanlığının sdıihlyetli bir 

, •klına sarayın karınlık dın temini ho11usundıkl me· hine olan huso111tta neden na· ce Hından adında yerli ahali· ıaoıemanan sulkasd işiyle alA· rftkoO aoıyurd donanmasının 
"~ totobetll bir bodrumunda bareti, taeavvorun fevkinde zarı ltlbare alınmak istenmiyor? den birinin kahvesinde tavla kadar olmadığını söyledi: evvelce ima edildiği gibi 
z llclrle bığb bulanan genç ve mftlı:emmeldl. Çftnlı:O ayni nizamname mad· oynarken tanımadığı blrlalnln - Yakub'u Hayfa'da tanı· Akdenlz'de değil, Aılas deni, 
gftıel L b Mlhrldtl kalfa bn mutena delnlne nnaran nfaımi itiraz L dl ı ı ıır d ğ dım, Dedi. Halbuki F zinde mane•ralar yapıcağım •ılJ ~ıı geldi. Fakat, u za -.en 11 n çaı:ıır ı 1nı ve: ransıa 
ı ı te bedbaht Nevreste'nln n balen hizmeti mukabilinde ve ılkAyet mftddetlnl geçiren Çerke$ Etem ve A.ardeşi: fevkalAde komlıerllğl tarafın · blldlrmlşılr, 

}
elci, Ydrekler acısı macerasının aldığı hediyelerle büyak bir ko)lOpler haklarını kaybederler. - TOrk yavrusu! TOrklye'de dan yapılan tahkikatla Çerkez Londra, 9 (A.A) Deniz 
GsrıftDılaal'e de tathllı:I Jhtlya· eervet lemin etmişti: Beolktao'ta (B takımlarından ~hınglııl çı· ne vı1r, ne yok? Tayyare var Yakob'on Aman'da mukim ol· hakanlığının seliblyetll bir 

cını bir adının ev ve dükkanları kıpta Altay'ın gayri nizamt 
'e ıaruretlnl Hamid aklı· mı, asker çok mu? doııono, tahminen bir yıl ônce r6knd ikinci Fransız fil osunun 

n b tamamen kendisinin n muh· oyanca oynan & hl t " 1 ile getirmek fstemlyordul •r,ına r1z e · Dtye sorduğunu 11öylemlotlr. Sımak kazHınd• Çerkez ibra· barf'ketlle bugüoko arsıulusal 
N telif bankalardı da altın olarak mlştlr? 

etreste de gOzel ve çok b L d Yahya; ba adama tayyarelerin hlm'in yanında bekçilik yıpta · dorum araemdı hiçbir mfioa 
1 1 Oyn .. mn oatı var idi. Nizamnamenin oekllue uygun 
e, Dıll bir Çerkes kızı •e a11ıl uçtuklarını gördtiğünCl, aekerln ğını, aonra bu köyft terkettlğinl ıtebet olmadı~ını ve İngiliz -

ı Nihayet, Nevreste'nlo Feride hareket edildiği takdlrdedlr ki 

t
S

1
DJI Ay•e tdl. Allesf, pııra ih· çok mont11am olduğunu 11öyle· 11öylemf1tfr. Dondan sonra şa· Fransız geneJ kormeyları ara· 

v sultanın hizmetine •erilmesi Altay kolübftnfto ce11lındırıl · 
Y•cı kar•ıeanda bu . kızlarJnı diğinl, bu adamın bllAbara Çer· hlt olarak Ankara emniyet dl· 11ındıkl mOzakerelerln ba lele 

A<l v 11ıraaa gelmişti. Fakat bazı nok· m111ı mevzuabıha oluyor. Veri· 
nı •pnzar1Dd1t bir ealrclye eat· talardan Hrayın aaulftne mu len kararlarda falanca madde· ke11 Etem veyanındıkl adamın rekt~rO Se14hlddln dinlenmiştir. asla aldkll!ı bulunmadığını söy· 

1tlar, bu esirci de kızı saraya hallf olarak yapıldı. Nevrute nln yalnıı kelimeleri .., şekil da kardeel Reşid olduğuna aon· Muhakeme geç vakte kadar lemletlr. 
•etDılett! Nevreste ismini de gOndftılerl Feride softanın biz· değil, ayni zamandı delAlet r1dan öğrendiğini, daha evvel devam etmiş ve cumartesiye Berilli'., 9 (Radyo) _ Al· 
Ayteclk ııarayda almılllll 1 d b 1 L kendlleılnl tanımadığını kazın· bırakılmıştır. manya'nın; Fran!a ve İnglllere 

N .,, met n e o anaca-., geceleri de ettiği roh ve mana da göz ônl'ln· .-------------.ı 
e•re11te'nln ilk terblye11lnl . eklsl gibi Yıldız sarayında de tutulmak IAzımdır. Balbakl dığı 50 lira kadar para ile Ka 1 B d 1 araeındakl son gôrüşmeled 

&llbrldH, fiamld'ln baı kalfal!ı yatıp kalkacak Mlhrldll kılla · 10 kararlara bakınız: ramezar kayaoe dönerek sev· orsa a ehemmiyetle taklb ettiği haber· 
'llı~tne almıştı. nın emir u iradesi ftzerfnde Bir oyunca hakeme tokat glllsl Nadide ile evlenmeğe ka· - \eri doğru değildir. Bu görOş· 

b 
flhrldU, Nevresteyl o kadar baki kalacaktı. rar terdlğlnl, Hılep'ten hududu Zahire satışları: melerln Lokarno misakını bir 

e 
1 

atıyor, cezHı iki sene boykot! 

1 
° lbsemfetl k.I yanından hiç _ Sona Var _ Bir bışkaoı topu dıearı atıyor, geçerek Ktlla'ten Fevzlpaea'ya, Ç. Clnıi K. S. K. S. tecavftz oldağu sgylendlğl hak· 

Y1raııyor, hauA beraberinde - oudın Ceyhın'a ve KarameZ1r 56 Ton Buğda1 7 25 7 75 kındakl Fraoa11. gazeteleri neş· 
Yatırıyordu. Muhacı·rler onbeıı gtın boykot! Fakat bu köyGne geçtıııını, 11evdfıı.1 kızı 451 Uoııday 7 25 7 75 oyuncuların ıılındlye kadar ge· b o f'ı o rlystı da mov4fık. garolme· 

Mlbridll, bu eevlmll ve oQ ulamadığını, yaylaya glttl~lnl 40 Bakla 5 5 mektedlr. Almaoya; Ren aya · " OD d N K d çlrdlklerl spor hayatında bu 19 K d 
lel Cerkes kııcaıtzını AbdOlhı· n ya a e a ar lbl h öğrenlb bo11ıan hekçtltğlne gire· om arı 7 7 50 letloln gayri askeri mıntak:ala· 

.., g ıllerl olup olmadığı göz· L 28 Nohut 6 75 8 
lllfd için yctl,tlrmemekte idi. Muhacir Teshit Edildi? den bile oe"lrllmiyor. GOıel! re. bir ayda 8 Ura kadar para rıoıa işgalini de dü,Onmemlştlr. 
B L " .... ıo ı d ıı. b il A 1 ıı. 13 Fasulye 9 20 9 25 

u •ııı, yetlılnce kadın eftın· Cenevre, 9 (Rıdyo) - Uloa· Diğer bir oyuncu sahada ha· p a ı.,ı~ı 0 para e z 1 •r,anın 46 B. pamuk 43 50 44 LoncJra 9 {Radyo) - Deyll 
dilet •eya sultan hanaml11dan lar so11yetesl kitabet dalrHI, mu· kem tarafın.tan verilen k1rara yanına gittiğini, yolda giderken Zeytinyagı sat4ları: Telgraf gazete~I; genel savaştan 
hlrlsloe taLdfm .. d-cektl. b 1 l L 1 1 f k L L bir elşe rakt ahb ldracısl'e fç beri bıı kadar mAblm ve bA, ' "' "' ac r er .om t88 tara ından vA. ızaraa. yere IGa.6rAyor. Ve Kilo Alıcı K S K S u u 

8 ı u u tiklerini, Dazbelı:lr kôyl'lne gel · · · · k d k aelı:allanın bu kararı, en• codo getfrllmlo olan raporlara hakeme hitaben biç te lbamo · 10000 Mub. alıcı 36 36 yü eniz uvvetlerloln Akde· 
bt dikten 11oora rakı •lae11lnl kôy r niyete milstentd değildi; neşretmiştir. olmadığı halde: v v 1 nlz'de ve Cebelüttarık'ıa ıop· 
o L p kenarında bıraktıırını, dere ke· ı Piyasa Vaziyeti ı d ı d 
' -.ısa aklınca Nevreate'yl •· Bu raporlara gôre cihanın - Size tükftrmlyorum bıy ı:ı en ığı görft me iğini yazarak 

di b ı narında Azla'ln kardeşi Arlf 'e L 20 
V• " laylk bir kız addetm · muhtelif yerlerinde bulunan hakem, Alıcı tOccar Qz(lm f latlerlnl a.onsoyln ' ookıiounda Ce· 

,,Otd raatlaclı ııını aôylftyordo. 'd lı:i 1 d 1 
1 u. Rus mOhecl Te mohıelrl 700· Deniyor, nzlyetl kurtınyor. 0 dOşflrmek dmldtle mtıbayeıtta nevre e top antasın a ıal · 

Q B lif 1 Yahya Na:nl Tutulu)'Or: '1 •emeımeıb, a e royu 800 bin, Ermeni muhacirleri Bu da gOzel! Başka bir oyuncu bulunmamaktadır. Satıcılar mu· yan arın tecavOzü me!eleelnlu 
ıe-ı I l (I?) Arif in kıtırıd oynadıırını aör· l I I h b '" n Hazret er arasıra 24.0 bin, Asuriler ve Geldanller lrlbOnlerdekl ahaliyi tathyor, 6 Eı "' kavemet etmektedirler. görüşil eceğ o a er veriyor 
h f I dftğftnft 'fg Arifle beraber Üze· 

•tem dairesinde kOçftk le t ı· 7 blo, Sar muhacirleri 3 4 bin, hakem görmlyor. Oyonlırı ta· ' Buğday Hhşları dftn, f lıt · ve diyor ki: 
ler d d idi Bil yirln evine glttlkl11rlni, Üzeylrln JLI b k d h yapmalı: motı ıo a · · Alman muhacirleri 80 100 bin kip eden futbol heyeti asaları lerde tereffft olmamasına nğ - A O ftmetl ava kov· 
b8... b d 1 1 evde bolanmadıliını, akşam l 1 d h f 1 d d ..... aıkalfanm a res ne ge· kl~ldlr. da keZI görmlyorlar. Baıka bir e men hararetlf idi. nt er e mu teli yer er e lr. 
lir k b 1 J.. dzeri yemekten 11onra Üzewlrln; 8 ı ı b kk d 

ve yeni, yeni ur an ar Y On Kol"porasyonu oyuncu dl15er bir oyuncuya ı ~ N h E l 1 on arın yer eri u ın a şlm· 
Ol d köy muhtaU Lmal( faSıtaal(e ö etçi czane er dl d L ap olmıdığmı araıtırır ı. maç blttllı:ten ve hakem saba· u ki hal e •ehlm davranılıyor. 

Roma 9 (Rı:dyo) - Comar· Yahyay y ol k dl 1 1 k Böyl bl 1 ti h mayon d ld k 1
' a en 8 n ara· Bu ak•ım Ke"· .. reltında İt· Mornlog Post gazetesi,· hal· e r z yare u · teel !ÜOft M. Mossollnl'nln an ayrı ı tan sonra tokat k 1 k .,, O.U"' 

1•rında !?) Mlhldll kalfa, ıan ... atmağ11 kalkıyor, fakat muma· 
0 umaadanhğma teellm et· tlhad, Gftzelyab'da Altıntaş, ya'nın bir tecavQzü halinde 

•hnıo bfttAn maharetini oôs· riyasetinde ynn korporHyonu _______ ,______ Irgatpazarmda A11ri, İklçe•me· deniz kuvvetlerinin derhal Ak· 
t u ~ toplanacaktır. Bu korporaayon neat görftyor, mavaffak ola· eder; bir ay cezai Diğeri ha· v 

denlz'e girerek tecavQze 
hyacaklarını yazıyor. 

erir, sftrprlzler arzeder, elin· l 1 h 1 mıyor. Ce1111ı bir ay.. Ona kem önClnde bir oyuncu döğer llk'te lklçeımellk, Alsancek'ta 
dekt sermaye11lol tamamen talya'yı y6u t ı Atından mft. b da jozel ve jalyen eczaneleri 

blm bir derecede kurtarmak· o harekete teşvik edene gene 15 gan ceza, başka bir oyooca -------
baş· 

-.Naıar1 şaban,,,. ye gösterir, tadır. blrşey yok .. Gtizell tokat yiylp teşekkftr eder 15 açıktır. 
hııton kızları saf halinde sıra · Diğer bir oyuncu oyan için· ~.in cezı! TrlbQndekl seyircileri 

.----------.. ıArnavutlukta Bir Nişan 
Kambiyo 

lırdı!. ltalya'da Yollar de hakemin gözü önünde diğer tıehyan oyuncu ise, AllAb ce· 

Şurasını d11 milstacelen bil· Roma 9 (Radyo) - Bele· bir oyuncuya tokat atıyor fe zaden kurtauın. 
dlreltm ki, Mtblrdll kalfanın diye relalerl içtimaı Roma'da hıkem tarafından oyandan 'çı· Muhtelif kolOplere mensup 
kızları, Padişaha çırıl·çıplak olmuş ve muhtelif mee'ele· karılıyor, ceza onbeş gOn! A11ıl olan bn oyuncular hakkında 
•rzedlllr ve bittabi o ıerlat ler Gzerlne mClzakerelerde hu· garibi tokatı yiyen, ıpor tertil· cezalar niçin ayrı ayrı .e ba 
devrinde bu hal, Hıllfe haz· lunmuş ve 1700 kllomeırellk yealnl muhafaza edeıek moka· ııekllde tersine ve şayauı hay· 
retıert (1?) nam ve hesabına yeni yol inşasından babıedll· helede bulunmayıp teşekkftr ret oluyor, alAkadırların bizi 

bl~blr eoretle günah, gayri ah· mlştlr. Do yollar için bir mil fiden oyancoya da ayni ce11 ten'flr etmeleri mGmkftn de· 
IU.t ıddedllmezdl!. yar 150 milyon liret hlrkıç garip teyler: All midir? 

Abdolınecld, urayının için· sene içinde Hrfolunacaktır. Biri tokat atmağa tf'ıebba8 

Allm. Mark 
Ieterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belge 
ltılyan lireti 
lnlçre frangı 
Florin 
K.. Çekoslovak 
Avo!tor. Şilini Bir Seyirci 

Alı o 
f>0,15 

619 
8,28 

79,75 
21,0fl 
10,05 
40,75 
85,10 

5,24 
23,37 

Satıo 

fiU,62 
621 

8,3() 
79,50 
21,25 
10,10 
41 
85,35 

5,27 
23,75 

Paris, 9 (Radyo)- Tirandan 
blldlrlllvor: Bugün kralın kıı 

lı:ard.:!şl prenses Cemile ile prens 
Hablb'fn nişan merasimi yıpıl · 

mıştır. Bo münasebetle bOtdo 
Arnavutluk'ta şenlik yapılmıştır. 

Gandi Ağır Hasta 
Londra, 9 (Hadyo) - Bom· 

hıy'dan bildiriliyor: 
Gındl ağır haetadır. 
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l 936Modeli BirPHILIPS 

meslnden: 

MOddel aydının ıialama kö · 
yOnden balcı oğollarıodao nurl 

veldll avukat ulvi ıarafından 

leıanbulda cihangirde gftneşll 

soklkta cihan parkının lttlea· 
llnde karmenatl apartmamoın 

ftçüncQ katında 7 1 ıayıda ham· 
dlyr., bavva, ismall aleyhlerine 
ikame olunan izalel şQyu da· 
vae1nda müddelalevhlerden ham· 
diye namına yazılıp gönderilen 
davetiye varakaaınm ikametgi· 
hınıu meçhotlyetlne binaen bili 

rebllğ iade kıhnmaıuna ve mfld· 
del vekilinin talebiyle 114uen 
ıebllğal icrım kararglr olarok 
gerek davetiye ve gerekse gı· 

yap kararının gazete ile !lı'lnat 

e<llldlği halde gelmediğinden 

hakkında gıyaben yapılan do· 
ruşma sonunda hane ve dük· 
kAuın eatalmak ımretlyle eftyuun 
lzaleelne 18·10·935 ıarihlnde 

kara" verJlmfş oldağundan müd 
delıleyhanın kanuni mOddetl 
zırfıudı mahkemeye mQracaRtla 
temyiz yoluna gitmediği tak· 
tirde bu baptaki hOkmOn kat'ı. 
yet kesbedeceğl tebliğ maka· 
mına kaim olmak ve bir sureti 
mahkeme divanhanesine aıılmak 
eurellyle ilin en ihbar olooor. 

Radyosu ile dün· 
yayı dolaşabilirsiniz 

DÜN:YADA MEVCUT OLAN RAD 

YOLAR ARASINDA EN MÜKEM 
MELİ OLARAK İMAL EDILMfŞ 

OLAN PHILIPS RADYOLARI 
DÔRT YENl MODELLE PİYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

16 ila 2000 Metroluk her 
tftrlü mevçleri alır. 
MÜK:EMMEL SES, NEFİS MUSiKi 

PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

BiR SENE Kredi ile 
lzmlrde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 

PEN ETTi ve PARIENTE 
Ticarethanesinden siz de 

rhir PBILIPS alabilirsiniz 
L. 

Jlır.1 

• 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANIE LINIE 

••BERAKLE!,. npuroıhılen 
limanımızda olup Anverı, Dlrı 

ket, Rouerdam, Hımborg ve 
Bremen limanlarını y6k ılı 

maktadır. 

11 MlLOS .. vapuru 6 son k&· 
nanda bekleniyor , 10 son 
kinuoa kadar Annra, 
Rotterdam, Hamborg ve Bre• 
men limanlarına yftk alacaklar. 

AMFRIKAN Eı:POT LINES· 

'"ExCHANGE,, npura balen 
limanımızda olup Norfolk ve 

Nevyork için yGk alaıaktadır. 

"ExlLONA,, vapura 29 B. 
inci k4oubda beklenlyor, Bos· 
ton ve Nevyork için y6k ala 
caktu. 

ARMEMENT 8. SCBULDT 
HAMBUG 

11NORBURG,, vapuru 30 B 
inci k4nunda bekleniyor; An· 
vere, Rottt1rdam ve B•mborg 
Umanların• yftk alacaktsr. 

"GLUCBSBURG,, nporo 6 
ıon Unond• bekleniyor. Bam 
burg ve Anvere~en yok çıka · 

racakhr. 
JOBNSTON V ARREN 

LINES LlVERPO~ 

"DROMORE,, npuru 15 
son k4ouoda bekleniyor, Ltnr, 
pot ve Anvereten ylk. çabrıp 
Bargas ve Köıtence için y-4lk: 

alacaktır. 

DEN NORSKE MİDELRAV· 

SLINJE (D·S. AS. SPANS· 

KELİNJEN) OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 10 
eon k4nunda bekleniyor, Dl 
eppe ve Noneç llmaolarına yfUi 
alacaklar. 

Ayni zamanda İskend~rlye 
ve Hafya için mal kabul eder. 

Bergama Şarbaylığından: çartamba glnO ıaat 16 da bitecektir. leteklllerln ihale saatinden 
nihay11t 6ç ıaat enellne kadar mGracıat etmeler 141ımdar. 

Bergamıda mevcut elektlrJk teelHtı yenlleotlrlleee~lncJen pro . 
jesl açık eksiltmeye konmu~tor. Motörtı lokomobil sistemi bu· 

llarla mnteharrlk ve 150 beygir kuvvetinde olacaktar. Şebeke 
2. 2,5 kilometre muhitinde bir eıha d•hlliodedlr. Projeyi yap· 

mığa talip mOhendlelerln Bayındırhk bakanlığı buyruğa veçhlle 
Yaksek mfthendle mektebi direktôrlOğGnden rubıatı yahut Ba· 
yındırhk bakanhğmdan verilmiş elektJrlk ehllyetnameelnl hıiı 
olması şarnar. 

Proje yapma ftcretlnln muhammen bedeli 500 lira olup yftzde 
7,5 nlabetlnde teminat akçeel verilmek lizımdır. ihale 22,1,936 

10 12 14 16 71·53 

lzmir Vilayet Def terdarlığıııdan: 
Birinci belediye çıre•sındı 7,1 nomar•da boyacı cınnl naoıı 

na 932 yıla için hedelt icar Qzerlodeo tarholooın kazanç vn~I· 
sinin terkini ile beyanname e8881 ftzerloden makellef lyetl bık . 

kında tetkiki itiraz komhyooonda temyfz komlıyonon nakız ia · 
rarına lutbıeo ittihaz olunan 5, 12,35 tarih ve 1245 eayıh kara· 
rın tebliği için mumaileyh bolooamımış oldn.ğondao tebll~ ma· 
kamın• kaim olmak Ozeıe lltn olunur. 87 

Olivier vEŞürekası 
Ltmhed 

Vapur Acentası 

Belçika'da 
Askerlik Müddeti 

Cendeli Ban, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

TBE ELLERMAN LlNES LTD 
"TliURSO., vapnro 7 lldoct 

kloonda LlVERPOOL ve 
SVANSEADAN gelip tahliyede 
bulunacak. 

Buçuk Yıla ÇıkarılıY 
8r0keel, 9 (Radyo) - 8# 

biye bakanı M. Deve~ bOkf 
metten yeni 11ked kredi ~ :ı 
aekeri hizmet mftddetiolD l :i 
aydan 18 aya çıkarümasını it i 
temlttlr. Bu taleb milli ınOdt ~:i::::ı 
faa şura1111nda ve M. Vıodef :5 

51ADJUTANT,, Hpuru 8 
lklnct kAnunda belLlenlyor, 

veld'fn rlyaeetlnde mOıakelf :i 
edllmltllt. ::::ı 

Sosyalistler askerlik mtıddl 1 
tinin ancak 14 aya kadar ' 
karılo:ıaeına muvafakat etili .. 
tedlrler. Bu ıel>eble BeJçlk ~ 
kablneslntn lsdf11ana lod1' :ı 
saroret halini almıttır. i 

LONDRA için yftk alacaktır. 
0 TBURSO,. vapuru 15 ikin

ci kAnonda bekleniyor LlVER· 
POOL GLASGOV yftk ala. 
caktır. 

"POLO,. nporo 10 ikinci 
kAounda Londra, Anvera ve 
Hol beklenip ayol zamanda 
Londra ve Bol lçlo yftk ala· 
caktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LlNJE 
"AQltA,, npuro 5 lltlncl 

kAoonda Hamborg Breme ve 
Anvera'ten gelip tahllyecle bo· 
Jonacık. 

Not: Vorot tarihleri ve n· 
pur lılmlerl Ozerlne değl~lkllk· 

lerden acenta mes'uliyet kabul 
edilmez. 

--------------------1 

Onlvenltede Döoent, 
(Muarin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Oaıtalara bergdn öAledea 
IODH bakar. 

tııtiklll cadden No. 99 
Aııbn apartmanı 2 İlld kaı 

Telgraf· .ı.ST AN BUL 
Telefon : 49250 

İzmir İnhlıııırlar batmüdftr· 
llğftnden: 

Odemlı'teld ln!ılnrlar ldareııl 
ihata dınrlınnın cadde ve 

sokağa ald kmmlarında yaptı· 

rılacak tntaHr ln~aatı açık 

ekellımeye konolmuıtur. 

Ketlf bedeli 1563.57 muvak· 
kat temlaatı 117.27 liradır. 

llteklllerln teminatları ile bir· 
ilkle 22.1.936 Çırıamba gftnft 
nal 15 de baımGdGrlftğdmftıde 
teoeklnll edecek komisyona gel· 

uıelert. 10 12 14 16 60 

K. Ciyano 
Kulağından Bir 
Ameliyat Geçirdi. 

Roma, 9 (Radyo) - ProP' 
ganda bakanı kont Clyano'o" 
kulağından bir ameliyat yaf 
mııtır. Bu amellyat, H•.,.ı 
harbinde tayyare Ozerlnde f 
çlrdlil bir kazanm verdiği -.. 
roret ftıerlne yapılmıştır. 

lngiltere'nin Roma 
f iri Roma'ya Dön OY' 

Roma 9 (Radyo) - la~ 
tere'nln Roma eef iri Slr Jj.I 
Doramand, yılbıtı dolay1sı1• 
gittiği İn~Utenı'den Rom•' 
dônecektlr. 

1nglllı ıef trl ba 1eyabat lı' 
seblyle M. Eden ile de göıl 
mit ve yeni direktifler almı ..... 

Çin'de Yeni Hadisel' 
Pekin, 9 (Raeyo) - 111" 

Çto eyaletinde Takuvada ıJ. 
Çin aekerlerlle A vrupı'hW 
araeındaki htdlıelerden dol• 
Jepon'lar Çin dıı otorite• 
mftracaatla tazminat ve ıa•i 

•e Uerl:ie • telterrftrftne 

cezalandmlmasını l1temC1le 

Sivil Tayyareciler 
Berlİn 9 (Radyo) - Gene 

Göerlng, tayyare mftsteoarı il 
fon Gôbellng .. Sivil tayyar 
unvanını da k11anmıolard~ 
Hava yollara teoekkGltın1ın • 
digl bo unvanlar, bu zev• 
hava işlerine verdikleri btıy 

ehemmiyetin bir mokabelealdj 

Manisa Valiliğinden: 
Kapalı zarf ıısulile eksiltme ilanı 

1 - Manlea. Akhlııar yolunun 34+440 • 42+860 ncı kil 
metreleri araamdakt esaslı tamirat itinin ekslltmeıl 
klöunoıanlde yapılacaktı. Vaktinde baıkanhğa veril 
kapah sarf lar 2490 sayılı kanonun 32 ikinci ma 
ılndekl tartlara gare haıarlanmadığıudan ekılltme 

yenilenmesine zarore? haeıl olmattor. 
Do itin mevcut şartnameye göre muhammen bed 
2504:0 Ura 51 kuruştur. 

2 - Bu ite girecek olan mftteahhldln yapacağı yolun hende 
banket, kıldmm, elllndir veıalr kısımlarını fennen 
zım olan şekilde nokeanıız tamamlamak 6zere kötO 
bir bedel teklif etmesi şartllr. Üıerlne ihale yapıl 
mfttcahblcltn ihaleden 11onra hiçbir suretle flat zam 
ve llhel keşif istemek ha\:kı olmıyacak.tar. 

3 - Şartname vesalr evrak 125 kurut bedel makablllo 
Nafıa baomfthtndl11ltğloden ahnablllr. 

4 - Ekelhme ikinci k:Anunun 17 inci cuma gftnft saat 1 
buçokıa Manisa bftktimet konağında vllAyet daimi 
men odaıunda yapılacaktar. 

5 Muvakkat teminat miktarı 1878 lira 4 korowtar. 
6 EbiltmP-ye gireceklerin 2490 sayılı kanoonn 32 l 

maddeetne te?,flkan bazarhyacakları zarf içine bu yı 
ticaret odan n11lta1ıuı da koymalara da oarıtır . 

7 - Kapalı zarfların ikinci kAnonun 17 inci cuma gftnG 
10 boçop kadar Manisa daimi enctımen odasında re 
lige verilmesi tarttır. 

8 - MGteallbttlerln gerek teklif lerlnl ve gerek kapalı ı• 
tarını kanuni ıeralte uygun olarak hazırlamaları meo 
atları iktizasındandır. ilan olunur. 7 10 13 16 27 

lzmir Vilayet Defterdarlığından: 
Aleaocakta Burnava caddesinde 69 numarada çini lmılAt 

nesi sahibi Mltel tlto namına 933 yıla için mukadder 400 
icar GıMlndr.n tarbolonın kazanç nrgtstnln tasdik hakkında ı 

kiki itiraz komlayononcı mftttehaz 23,10,35 tarih n 1021 ıa 
kararan kendlılue tebliği için araam11ıea d11 buhnnmımıı ol 
gondan teblfl makamına kaim olmak ftzere llAn olunur 70 

= 
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f kıncı Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 

SIBHArf 
Balık Yağı 

Norveçya 'nm Halis Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sü:::ülmiiştür. -

1 • 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilnaları 
Met l\h. Sa. Al. Ko. nandan: 
l lımir M.st. Mv. kıtaat bayvautının (18 LOOO) kllo arpı 

kapa:ı Zlrf ueulu lleekelltmiye koomoııur. 

2 ihalesi 14·2 inci kloon 986 11111 gftn6 saat on altıda 

1zmlrde luelada Met. M "· saha almı komisyon on da yı · 

pılacıktar. 

Biricik SıtJo Yeri 
6AŞDURAK 

___ .. __ _ 
HertOrlQ (Banka \?e Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

3 ~ Arpının tahmin edilen mecmu tutarı (ltı860) liradır. 

4. - Beher kllo arpa için altı koruı f lat tahmin edtlmitlir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi (814) lira elll kuroıtor . 

6 Şartnamesi hergaa komieyondı gôrOleblllr. 
7 - İateklller ticaret odaeıuı kaynh oldokl11101 dair vesika 

gli!termek mecborlyetlodedlrler. M d 
Vadesizlere % 4 Hamdi Nüzhet 

ev Uat Şaı•tları: A!tı ay vadtliy~ :~0 5 
Hır sene vndehp~ ' 6 faiz "'erilir. SIHHAT 

ECZANESi 
8 Ekelltmeye iştirak edecekler 2490 ııayılı kaoonon 2 n 

3 anca maddelerinde ve eartnımesldıe yazılı nefkılı· 
rlle teminat monkkate mıkbu~larını ve mtıbGrl6 teklif 
mektuplarını ihale eaaundan en az bir Hal enel ko · 

Zahire, dzGaı, incir, pamuk, yap-.-.. -, -.-fy_o_n-ve-s-al-re-k-omlsyonculoğu yapılır . Mallar geldi· 
_ ğloda eahlpl ı 

er ne en mdeald şeraltle avanıı verilir. 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 

Yeni çıkan çiJte ispiralli 
MET ALI" UM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
/Ju lambulrır emsallerine ni.ı bctcn yü:.de 

20 dolıa az sar} İ) atlıdır/ar. Bu11u ay so11u11 

<l<J ödeyecegini.:: ilh [~tura ile holayca anlı
yaca!.sımz. 
,; 

Mehmed Tevfik 
Elektirlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mOmeeslll 

f><•şıcmalcılar 77-~9 TP1ıfon .3332 

mieyona nrmlo bulunacaklardır. 26 3 l 5 1 O 

Met. Mv. Sat. Al. Ko. nuodao: 
l - İzmir Met. Mv. in göetrnceğt yrrde (210) lira bedel 

keıff JI bJr adtt Oç kazanlı yemek ocağı ı~ık ekefllme 

eoretilc mtınıkaaıy11 koomuetur. 
2 - İhıleel 13 2 inci .Unun 936 p11arteel gftnft ıaat onbeıte 

lımfrde kıtlada Met. M•. Sat. Al. Ko. nunda yıpı· 
lıe1khr. 

3 Teminat muHkkate akçesi (15) lira yetmlı bee kuruetur. 

4 Şartnameel bergCln komleyoodı gôrGleblllr. 
() İeteklller dcaret odasında kayıtlı oldnklarına dılr nelka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Ekelltmeye iştirak edecekler 2490 eayıh kanunun 2 ve 

3 QncQ maddelerinde Ye ıartnımeıinde yazılı nılkalın 

'fe teminat muvakkate makbuzlarfle birlikte ihale 111· 

tandan evel komf11yondı hazır bulunuııları. 26 31 5 10 

Moıııbkem MT. 11. ko. nnndan: 
Miktarı Cinsi Tahmin edlten 

Kilosu 
40800 
55800 
60000 

Atpa .. 
.. 

mecmu tutarı 

Lira kr. 
2550 00 
:J!İ8_7 50 
3760 oo 

Beher klloauoun 

tahmin edilen f latl 

Kr. S. 
ti ~5 

6 25 
6 25 

M 1 Temtnıtı muvakkateakçeei M GoakaHoın eekll ihale tarihi gtln 
arangoz ar Ve Ltra Kr. n eaatı 

Sana.,viciler için 191 25 Açık ekıllcme 14,2. lnclklnun 936 .... gtınfl lllt 14.5 
261 57 < " ~ " " "' " 15 

lBir Daha Ele 281 25 » aa » " " " M 15,6 

Geçmiyecek Bir Fırsat! ı - lımlr mtııtıbkem mnkt k>ıaat hıyHnıtının yukarıdaki 
Fabrikamda mcvcud eirld cln11l ve miktarları yaııh 4ç kalem arpı ihtiyacı Oç kıta 

deetere, planya, kalınlık, frcıe, oartnıme ile ve açık ekeUtmc ıoretUc ıyrı ayrı mana· 

delik makineleri ile preıe teı· kasaya konmoıtor. 
gibı, korutma ve tutkal foronu 2 ]baleleri hizalarında y11ılı gftn n ıaatlırdı bmlrde luı· 

ve el tezgAbler>, ilAt •e edevat, lada Met. mv. ut. al. ko. nunda yıpılıcaktar. 
mobilya keresteleri, kaplamalar, :l Şutnamelerl bergDn komlıyoada görftleblltr. Ha1efinden Alınız 

-----·-·---ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk AIFllt1rasütü 
S~mö Kok 
DrDgöOü;g Kok 

DrDgöOö~ A1r11t1ra~ötü 

En Ucuz Fiaı. 
'"felefon 3306 

papeller n ealre 11atthktar. Bu 4 Ietekltler tlca:et odıeıadı kayıth olduklarını dılr nelka 
gftn eaat ondan Hat ılt1yı kı· gôıtermek mecburiyetindedirler. 

dar Zinet mobilya fabrlkaeına 5 _ Ekıdltmlye lttlrak edecekler 2490 11yıh kanunun 2 n 
hemen mftrıcaat edlnlı. 3 ftncQ maddelerinde .,, eartnımeelnd~ y11ılı nılk•ları 

Zinet fıbrlkaeı 11blbt n teminatı muHkkate mıkbuılartle birlikte lh•le IH· 
·Ahmed Kızılırmak 

____ .__ ~~--. ____ ı_ı_nd_e_n_e_,_v_eı_k_o_m_ıe_y_o_nd_•_h_•_z_•r_b_u_ıu_n_m_a_ı..,ar .. •._2...,6_ı_s_ı_o_ 

Muallim Doktor fzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
A. Hulôsi Alataş 

iç baatelakları müıeh.sıım 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 27ll0 

Mücellit 

MOııtahkem Mv. 11. al. .ko. nundan: 
l - Bir tıneelne biçilen eder otozbeş Ura olan 630 tane 

nôbetçl uıoıamb1111 kapaı. zarf la ekelltmlye konolmoı· 

tur. Ihıleıl 13.lklncl kAoon.936 paıarteel gOnG eaıt 15 
tedtr. Şarıoame puaeı olarak M. M. V. ea. al. ko. dın 

ıhon. Ekelllmlye ~lrecekler 1653 Ura 75 koruılok ilk 
inanç paraıız mektuba ve makbozlarlle kanonun iki n 
ilçQnca maddelerinde y1ııla belgelerlt.ı birlikte teklif 
mektuplarını ihale eaatloden bir ıaat enel M. M. V • 

• aaun alma ko. na -.ermeleri. 26 11 26 10 

M. M. V. ıat. al. ko. nondao: 
cı~:ııı ıııı ııı 111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111ııım111111111111111 ıı• 
.o~~ Dr. Zekaı Tarakçı = 
ıl-';:::: -

-~ i\ferkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı = 
.~ ikinci Beyler sokağı TOrk mClıayede ealoou ittisalinde = Büyük Piyangosu 

1 H epsine biçilen eder otozbln Ura olan yedi UA onblo 

tane klllm kapıla zarf la ekelltmlye konmuetur. 

2 lhıalesl 27 ,l,936 pazarteel gönQ 1111t 16 tedlr. 
;j ilk loıaç p11ası 2250 lira ve ıartname11I yOzellf kuroıa 

nır~ Damarı 45. Hıetalnını öğleden ısonra 15 den 18 e kadar E: 
~ -
~ kabnl edrr. TELEFON : 3806 §§ 

j ıııı 111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111nıı1111111111111111111• 

' 
1 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
~ıl• Merkez Ha tanesi Operatörü 

Hastalarını her gilo 15·1 e kadar ikinci Beyler sokağı Türk 

lllOzayede salonu kareında 78 r lu muayenebeoeslode kobol 1 
eder. Telefon :3a93 

t•'' 
~ 11111111111111111111111111a.. Doktor _.ı ı ili 111illiilı111111111 ıı• 

•=I A. Kemal Tonay = 
Atb~ Bat,,riyolog ve bulnşık, salgın hastalıklar mütoh<1sı;ı'ı 

ı il s.c lı liaıımıhaoe iataayonu ka111S1ndak.i dibek sokak lıaoıoda 30 ııayı· = 
1 t~'== b e" ve muayenehanesinde ubab ııaat 8 dan ak~nm saat 6 a kadar e •etalannı kabul eder. -
911':: "k Mtıracaat eden ha talara yapılmaeı llizımgeleo sair tahlilit ve = 
ol~ m; ro~opik muayeneleri ile verc~Ji haBtalara yapılmaınna cevaz gö· 
O rü en 1 nonıotorakıı muayenebnne6lndc munıozamno yapılır. = 

lfl I ili 111 111 111 ili 111 11111 111 111 111 111 1111111111111111 111111111 T t1lefo11 : 411 G 11111 111 1111• 

3cü Keşide 11 Ikiuci Kanundadır 
Büyilk ikramiye 

500000 Löra~Dlra 

f. M. vektletl ea. ıl. komlıyonundao alınabilir. 

4 Eksiltmeye girecekler kanuni Jlk tnınç para11 mektubu 
veya mıkbosları ile 2490 ıayıh kanunun 2 n 3 Onca 

maddelerinde yazıla belgelertle blrllkte teklif mektup· 
larını ihale saatinden bir eaat enel M. M. •ekAleti ut. 
al. komlsyooonı nrmelerl. 10 15 ~ l 25 56 

lzmir Okullat"ı ~atın Alma Komis
yonu Başkanlığından: 

Ctoel Miktarı 

tıkım 

Harici 
elbLe dikimi 170 

Beher takım 
tahmini 

dikim Qcreıl 

Kuroı 

500 

Tutarı 

Lira K. 
850 00 

Munlrkat 
teminat 

Lira K· 
63 75 

Bölg1ı 111n'at okula yata talebeıl için kumaeı okulca .erlllp 

yaptırılacak olan 170 telam harici elbleenlo dikimi lel 29.1,936 
çarşamba gftnft Hal 15 le İzmir kültOr dlrektôrlOAOode topla · 
nacak komisyonumuzda açık ekelltme euretUe ihale edilecektir. 

Şartname n nOmoneyl görmek lsıiyenler pazardan mıda bergOo 

Kız Ueeııine, Geterme gılo ve 1111tfnde de y6zde yedi buçuk mu· 

vakkat tf'mlnat akçtlerl ahtl1rUe komlıyooa g .. lmelrrl. 

10 15 21 26 

• 
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r 
Yirmi beelocl yıl 

No. 6419 

CUMA 
10 

İkinci ktouo l 9:i 6 

r 
Balkan Devletleri 

Posta ve Telgraf Mnraselatı için 
cuz Bir Tarife Yaptılar. 

Cenup Cephesinde Ras Desta l{uvvetleri Üf,; Koldan Ge
neral Graf.{yani Kuvvetlerini Sıkıştırmaktadır. 

Aksum'a Yürüyüş De Devam Etmektedir. Temhiyen 
Hareketlerinin ilk Saf hası Doğru ise ileri 

Uarbı Hakkında iki Zıt Haber Var. Habeş'lerinki 

Demektir. Muvaffakıyetle Neticelenmiş 
Adlı Ababa, 8 (A.A) - Ge· 

rek tlmal gerek cenub cephe 
lerlode mühim çarpıtmalar ya 
pılmıkta olduğuna dıtr ııylalar 

dnım eımektedlr. 

Şimal cepbeıtode Ras Uesta 
ve R111 Seyyum kuvvetini bir 
deflbtre bıtlıyan yı~aıurlerdao 

tatlfıde edr.rek Ak~om'a do~ru 
Hcrleyl11lerloe d .. uru 
dlrler. 

etwekte 

lıalyan'lar Blokbauzlara ve 
dlğu eabrı leılbk4oılarını ıı 

tınarak 1Jiddetli ıurf!Ufl mukı· 

vı-mel göı1termelttedlrler. 

Cenub Cf'pheetnde Ras KHta 
ordusu, general Grulaol ku• 
.etlerini Gç muhtelif koldan 

ııkııtırmaktadar. 

Birinci kol Yet'e doğru, 

lldncl kol Kollogh Ferrıodlye 

doğru, GçGncG kol lae JnglHz 
Keny111 yakınlarında ilerlemek· 
tedlr. 

Raı Oeıta böyle bir açıl14 
hareketi yapmakla beraber yan· 
lardan gelebilecek her hangi 
bir ıOrprts bOcumona kartı da 
kendlılal muhafaza eylemek· 

tedlr. 
Londra, 9 (A.A) - Royter 

Ajaaııadın: 

Yağan konetli yağmurlar 

yalnız İtalyanları değil, Bıbeo'· 
le-rl de nbatıız etmlıtlr. Yığ 

morlar böyle duam etti~I mGd 

detçe Habtt' ler 
tlmal ordul1r1Dı 

ıtmdillk gOçlOkle 
tak• lye t'd t"btle · 
cekl,.rdlr. 

'f,.mblöo ha r~ · 

keli hakkındaki 

Hah• v1 • e lt ıılyıın 
baberlr. r\ bh birin~ 

tlmıoıen zıd bu 

lunrnıluadır. Ha 
~e !I kuvveılerlnio 

Malı:alle 1Jatk1Ddakl 
T~mbleo bölgt'&I 

nln bOtflnünü l~· 

gal ettiğine dıir 

olan haberin 
do~ru olup olmadığı henGz 
belli değildir. Bu haber doğru 
he Makalleyl 1111t1k İtalyan'· 
ları otmale doğru çeldlmeğe 

mecbur etmek mabadını tıaklb 
eden llerl hareketlerinin ilk 
tafhaııoan mu.af fakıyete eri~ 
mit olmHı demekllr. 

Diğer taraf tan Erhre kayna 

~ındao gelen bir telgrafa göre, 
ltalyan'lar Makllleye ceoobeo 
20 kilometre kıdır eokolmıya 

muvaffak olan Habeo kunet· 
lerlal dagıtmıı ve geri çekil 
meğe mecbur etmlı,tlr. Bu kov· 
•etler Ambırardın yakınında 

bulanan ytlkeek araziye kadar 
Uerllyerek efperler kazmıya ve 

.. 

Rus De~ta 
ıel örgnltrl ırka&ıodau yerleo· 
me~e batlım ı~lardır. 

Babeıle rlo burada makineli 
tGfek .,. ılmdl ellerinde bola 

nın topları yerleıtlrerek ltılyan 

ileri hatlarını tehdld etmesinden 
korkan İtılyan komutınlıgı 
Habeo hatlarınıa kunetll bir 
bombardıman altına ıUnmasıuı 

emretmlıtlr. Uçakların yardımı 

ile bu hareket moHffakıyetle 

iokloaf etmle n birkaç eaıt 

aftreo olddetll bir bombardıman 
netlceelnde Habeı ılperleri 

yıkılmıt n Babeo konetlerl 
Ct"auba çekllmtğe mecbur edil· 
mlotlr. 

Ethre'den gelen telgraf Jarıo 
··~·~·~·~ ........ ~ ............................................................................................ ~ ................... ~ ............... ~ ................ . 

Nihayet O da Suya Mı Dftşecek? 

Deniz Konferansında Japonların Nok· 
tainazarı Reddedilmiş Bulunuyor. -Çnnkil Japon'lar, Denizde Müsavat istiyorlar. Japon 

Gazeteleri inkıtaı Muhakkak Görüyorlar. 
Londra 9 (Rad· ı 

yo) - Ueniı kon· 
hrao~nda jıpoo L 
delegelerloio nok · 
lal nıHrları ltal· 
ya •e Fran!ı la · 
rafıadın redde· 
dllmlıı ıtldoluna · 

bilir. 
E~er comıya 

kadar yeni bir 
cereyan husole 
•eJm~sıe FranH, 
ltalyı Ye logllte· 
,., arHındı ko•· 
•dlerlo indiril · 
meıl buıuıunda 

bir anlıımı boeo 

l~ gelece-1 l•h· 
mb edilmekte 
dlr. 

Fnnaız murıh · 

b.11: 
"lnıaatı bıhrl · 

ye rekabeti etra· 
fıuda al•hdar 
duleıler aruındı 

bir anlıtlama 1A-

. ... 

zımclır. Bu eoretle Denize indirilen bir japorı kruvazörü 

konetlerlo keml1et •e keyf lyet Dtmlotlr. Italyan delegtlerl 
itibarile lakıı•m• ••kdlr oluna· de bu boıuıtı mG14ylm mGla· 
bilir.,. • leılar dermlyıa etmektedirler. 

Amerikan delegelerlnln hfte 
oQnlyetl ıarlhllr. Yalnız b111 

•~furuazı hlraz etmektedirler. 

Bu va&lyete göre, jıpon tek· 
lif 1 bir lbtllAr mevzoo tetkll 

etmektedir. Ç6ok0 japoo mu 
11bhaaları, mOınıt e11eında 

ıırar etml'kfedlrler. 

Tokyo 9 ( Rıdyo - Mıt· 

buat, deniz konferansının mu 

bakkek clın lnkıtaındın bab 
ıeylemektedlr. 

~!here, ne FranFa v,. n e d~ 
lıalya ıamtmi hare-ket etmf.mek 

tf'dlrln Bu dorumda can çe 
kl,ı ıı kon fere os bayıtlyelfl 

ka vu,torma k 
diyor. 

imkanı Yflklnr, 

Sabıu gazf'teıl ise Jrpooya 
hırlç oldu~o halde dört devlet 

araeında yıpılıc11k bir deniz 
ınlatmaııoın kıymetsiz olıcığı 

nı yazmıktadar. 

Tokyo, 9 (Radyo) - lngil· 
tere hilku1Detlnlo Londıa deniz 

konferansından bir netice ılı· 

oımıyıcağı için kooferaoeı da· 

ğıtıcıgı f lkrl .ardır. K.onferan· 
110 lıtlkball bir, iki gQu içinde 
belli olıcakllr. 

1 ' \ 

/tal)'Ull 

llhe ettiğine göre balyan uçak· 
l1rı Ttgre cepbeılnln öteki 
kHımlarıoda bQyQk bir faaliyet 
göıtermltlerdlr. 

Royter ajauıının DeHle mu· 
hıblrloln haber nrdlğlne göre 
Habeı otoriterleri, Tıklzze 

nehri yakınındaki bir ç11pıoma · 

dı esir edlllb DeHleye getirilen 
yedi ltalyao ıubıyının lmkAo 
dılreelude giydirilerek A. nupa 
yemeklerlle beıleomelerlnl em· 

retmle•lr. 
lmp1retoruo oğlu esir edilen 

ıubayluı ziyaret etmlo ve yaz. 
dıkları mektuplarını Ailelerine 
yollıyar.ağını kendllerloe .adet· 
mittir. 

Roma, 9 (AA) - Stefanl 
A jıneı bildiriyor: 
Doğu AMka'c!akl İtalyın 

hareketi hıkkıoda bazı ecnebi 
Ajane ve g1Zeteleri tarafındın 

verilen yanlıo haberleri mevzuo 
bahıedca Meoıgero gezetesl 
doğtodan doAruya hılyao as 
keri kumındınlığı yabod Ste· 
fınl Ajanııı tarafındın nrilml 
yen her habrrJ kaydı ihtiyatlı 
karoılamak lAzımgeldlğlnl yaz 
maktadır. Bu gazete diyor ki : 

8idayt1Ue Oatftele •e birbir 
lerloe zıd heyecanlı haberler 
vnmle olan tıcuehi Ajans "Ye 

gızf'telerl bldi~elerln mevhu ın 

ehemmtyetlnl timdi dabı nor 
mal bir ockllde göatermckledlr
l~r. Jneç kııılbaçı, tamımlle 

111ıleıı olan Dagabur'dald Auıe· 

rlkao h4 Hstleri hakkında ayol 
oeldlde bartıkf"t edi lmlotir. 

Malta, 9 ( A A) - Royter 
Ajanıund110 : 

Polfa, ,.kttırlııi ltalyao ve 
ikisi logillz kadını olmak üzere 

14 kitinin evinde arattırma 

yapmıotır. Bunlardan eeklzl le 
tlc•ab ıonunda tabliye edil · 
miolerdlr. 

İtalyan 01110 diğer altm bo 
gan ıQrüleccklerdlr. 

Adlı · Ababa, 9 ( Radyo ) -
Gelen haberlere göre Şlre mın· 

tıhernda Hıbeı kovvetlerl 
muntazam bir surette ilerle 
mektedlrler. Tembien cebhealo · 
de Raı Seyyom'on kouetlerl 
iki koldan İtalyan mukneme · 
tini kırarak birçok yerler al · 

maktadır. Ba llanetler Oç gGu 

topçuları .. 

içinde mllhlm miktarda araziyi 
geri almıoludır. Şiddetli ya~· 

morlar karoı•ında Habeı raar 
rozonua geri k ılacagıuı zanDe· 
den halyao'lır ıaıarmıelardır. 

Addi· Abhl letlkameılnde .e 
Adlya ile Geralta lıtlkımetle · 

rinde mGhlm konetler galibi · 
yet kaZ1omıolardar. Bo uııntı . 

kalarındıkl İtalyan konetlerl 
tluGlharekelertnl deAlotlrmltler· 
dlr. Şlmal cehheslnde tıyyare· 

Jer, hanların yağmurla ve bo 

lotlo olu11undıo hiçbir h r~ket 
yapamamaktadırlar. 

Adlı · Ababa 9 ( Rıdyo ) -
Bale vallel (Fheradl Ari), Ha 
beı ordoıunoa baeında olduğu 
halde hatyan'lıra taarruz ede · 
rek (Gerele)yl lıtlrdat etmlo ve 
tard ettikten eoura n oradaki 
telsiz letaıyononu ele geçir · 
mittir. 

Harar, 9 (Radyo) - Bıbeo 
latan• dakl Mısır Kızılay batkaoı 

Preoe Jımall Ouud Clclka'dan 
Harar'• gelmlıtlr. Prens Jemall 
Duod; Daggabor'dakl Mııır 

Kı~ılıy bıetaneelnln bomhar· 
dıman' hakkında oo beyanatta 
buloomuotur: 

- Son Uououo 2 3 gGail 
Jıalyıo uçakları Oaggıbur'un 
cenohl tarklelode Ulu Bulledekl 
Kızılay hasıınf'lmlıe bet bom 
ba atmıolar ue ıoora Bolle as 
keri lı.arargAbrnı bombalamış 

lardır. loglllz'lerl e Dolu Bıbe, 
Kızılbaç ha!!ta oı~AI L 11ıubardı · 

mao ında dı doktor Hofmın 

yınalaoarak feci bir eekllde öl · 
mftttO~. Bu bombardımaolardı 

in Hoca z11yf at olmımıııa da 
maddi zar11rJar çoktur." 

Prens lımail Davud; Oagg• 
bur'dın ıyrılmıyıçılt •e YHI· 
fcılne devam edecektir. 

Adi! Ababa, 9 (A.A) 
Baberşleııo'ın muhtelif yerle · 
rinde bulunan Royter Ajans 
muhablrler!nden gelen haber· 
ler memleketin hemen hemen 
her tarafında şiJd,,tll yağmur. 

lır yağmakta olduğunu bildir · 
mektedlr. Harar'da bir hafıa 

mGteroadlyeu yağmur yağmıe 

ve çamur yGzOnden mQoakalAt 
iokıt11 uğramıotır. 

DeHle aballıl; ıleltde Gç 

battı devam eden (Kaçak yal· 

murlar menlmlolu) baoladltl 
olduğunu eöylemekt"!dlrler . 

Bulutların çok alçaktan g~C 

meıl ve etrafı görmek lmkiO• 
oın azalmıo olman her ınrll 
müt1&lr haH faaliyetleri•' 
mınt olmakta •e olomoblllerl• 
yapılmakta olıo nakliyata gOG 
l~e•lrmektedlr. 

Harar 9 (AA) - Huu Aj ıuıll 

nıo muhabiri; o .. baf Bayı Uoıı 

oııo kııılarrnm Kerelc mıoı• 

kasını letlrdad eımlt, bir~o~ 

ynll ve beyaz İtalyanları öl 
dılrmGt, telelz lsıaeyonunu el• 
~eçlrmı, olduklarını bıber ver· 
mektedlr . 

Roma, 9 (Radyo) - Mare .. lj 
Hadoglfo'noo, plAnını tatl'; # 
eylemek Qzere yakında ellndeİJ 
baıoo konetlerle taarrnu g• 
çecell n lcabeder1e ıebtıti 
gazlar kollanacağı ıöyleulyor. 

Badogllo'uun iıtedtğl aıkerl• 
gönderllmeltne batlanmııtır. 

(Konte Graude) ve (Koar• 
Ro110) npurları aıker ıevkia• 
tahsis edllmlttir. lralyaa çe•ell' 
lerloiu verdiği bıb~rlere göre, 
Habeelıtaa'dakl hılyan kaneı• 
lerl dört1Ga bine lblii olaaa 
eaktır. 

Graçyant orduları, Harar'• 
doğro elmdldeu harekete ~eç· 
mltdr. 

Roma 9 (Rad10) - M•tba•' 
bakanhğı; be,lncl Alk ılayıo · 

dan 500 aııkerln doğa Afrika· 
ya göoderlllrken Mllloo'da ba· 
zı hAdlıeler olduğa hakkındaki 

haberleri yalanlamıktadır . 

Belçika 
Zecri Tedbirlerin 
Teşdidioden Za
rar mı Görecek? 

Roma, 9 (Rıdyo) - Bdçlkl 
gazeteleri beynelmilel v11lyeı 

Qzerlne neerettlklerl yazıluda, 

zecr i ttıdblrlerln ıeodldl ltladfl 
Belçika bftklloıetioe bHlrel 
tanlye etmet.tf'ldlrler. Akıı ıak · 

dlrde, zccrf tedblrlerlo teodtcjl 
Belçika için çok zararlı ola· 
caktır. 

Bıolçlka ılyatd mebaf 111, hal· 
ya'oın Belçlkı'ya •oknbulıcak 

bir ıaarruaoodı yardım mecbu· 
rlyetlnde olm111 baaablle zecri 
t1>dbtrlMlo tatbiki huaoıonda 

mQıtenklf kalmak IClıomooa 
kanidir. 

Ispanya'da 
Seçim işleri. 

Madrld, 9 (Radyo) - Sol er: . 
nah; Burjuva liderleri 1eçime 
hın~I tartlar dıbllin ~e lttlrak 
edebileceklerini bakdmete bil · 
dlrmlılerdlr. İleri ıflrQlen ıarl · 
lar ıuolardır: 

1981 Seneal nl•nında aeçl· 
it a ve kralh~ın denilmesinde 
Amil olan belediye mecllılerl

otn tekrar it bıtına ıetlrllmeıl; 
bGkftmeılu ıeçlmde lam bir 
bitaraflık ıly11111 takip etmeal 
ve tetkllitı eaaılye ile makay· 
yet hGrrlyetlert! ~layet eclllme1I. 


