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Bitler 
Almanyanın, Bnton Samimiyet

le Sulh istediğini Söyliyor. 

ltalyanların Yeni Bir MağlfthiyetiDaha. 
~~~~~~o--e~~r-~-~a~ ~~~~--oo~o~o--o~~--~~~ 

Mnstemlek~ Meseleleri Ozerinde 

ltalya, Almanya ve Japonya Arasın· 
da Anlaşma Varmış. Yeni Bir Kon-
feransın Toplanması Muhtemeldir. 
lngilter~ Buna l\1nvatakat Etmişth·~ Italyan Gazeteleri, Bu MOoase
hetle lngihere ve Amerika Aleyhine Neşriyat Yapıyorlar. lngiltere 
ile Fran a Da Amerika'nın Rattıhareketioi Anlamak istiyorlar. 

Londrı 10 (Radyo) - Sığ 
lıw hlr kaynaktan öğrenlldlğl 
ne göre, lnglltere hOkOmetl, 
Cenevre paktının 19 uncu mad 
deel mucibince mevcad moa· 
hedelerl tetkik eylemeiı: Que 
bir sulh konferansı toplanma· 
ırnı teıtyecektlr. 

Konferans, Almanya ile ltaı. 
Y•'nın arazi 'e mQetemleke h· 
leldeıl ile ekonomik meeelele· 
rlol tetkik eyllyecektlr. 

Danı ajaneı, 1nglltere'nln 
konferaoe toplanmaeını kabul 
ettiğini Te fakat bu kabil mu· 
talebatı nararı ltlbıre alıp ata. 

mıyaca~ının kee1lrllemlyeceğlnl 
blldlrmektedlr. 

M. Mu solini ı·e M. Hitler 
Roma, 10 {Radyo) - İtal · 

JID gazeteleri, barbın Avropı'yı 
sirayet etmek tehllkeıl meTcut yı'nıo, Fransa hodadondıld zeteelnln neıriyıtını tahlil et· 
olduguna dair Ja•ıler yaaırak, ask.erlerini arttıracağını dair mekte ve neticede; ltalyı, Al· 
darama kırııhrmaklı lttlbım çıkan haberleri yılınlımaktıdar. manya n japonyı araaındı 
eden lngtll& gHetelerlne cevab Loodra, 10 ( Radyo ) - mftttehlt bir hareket için bir 
olarak JHdığı bir makalede Deyll Telgraf ğızeteslne göre anlıımının mncucllyetlnl le 
1'rlbunı diyor ki· ve Pırla kabineleri Vaelngton tlmzaç eylemektedir. 

_ 0 l · sly,aai mehafillnln fikirlerini Roma'da çıkan (Popolo Dl 
uçe, talya'nın mftstem· ı •b h 1 1 d 

1 L b b •8l• raca •I amıt 1r ır. Roma) gazetesi lee Ruzvelt'Jn 
ea.e ır ını Avrapa'ya ılrayet M Ed ' 

etti L .. • en ve M. Lanl, pet nutkundan bablıle yazdığı bir 
rmeıro. 1rıusonda olmadığını 1 1 hl t d • 1 ro Gıer ne konacak ambargo· makalede diyor ki: 

rço eıa ar Te kat'ı olarak d A , 
sGyl"ml ti A • merlkı nın tutacağı hattı "İtılyı Amerika derecealnde 
b 1 

1 r. 
1
••1 heyecanlı hı hareketi bilmek ihtiyacında· zengin olsaydı, Bıbeılıtan ıe · 

er er veren nglllz pzetele· dırlar. ferine lftzum görmezdi ki 
rldlr. Durumu ı L p l " t on ar a.arıetıra · ar e 10 (Radyo) - Fnnııı "Mırıey Malen .. gazeteıl de 
yor. talyan guetelerl değil! matbuata; Amerlk. cumur bııJ · yazdığı bir makalede Itılyayı 

Romı, 10 (Radyo) - İyi kanı M. Ranel'tln nuth mQ. hl1cum etmekte n Bıbetlıtın 
.. !!~1..!.~~-~.!ren çeunler, İıal· naeebetlle '"Jurnale D'hılye,. gı - Sonu 7 iTlci sahifede -

.................................................................................................................................... .;. ........... 4 

GOnOo En önemli Meselesi 

Akdenizd'e Harp Tehlikesi! 
Fransa Gerek Denizde, G;;.ek Karada Bu Tehlikeye 

Karşı Ne Gibi Tedbirler Alacak? 

Fransı= 
Parlı, 10 (A.A) - Pôtı Pa· 

rialyen guetesl Akdenlıde bir 
•~h'lke halinde Frınıı'nın alı· 
lıllece~i mCldafaa tedbirlerini 
anlatıyor: 

Fraoıa halen bGUla birinci 
f lloya Akdenlıde bırakmakla 
1 ı.. tlfa etmektedir. Eger lngl· 
llzletlo yıptı~ı gibi bu denizde 
f,.vbllde durum ilin edecek 
ulurea •nela bu birinci f Uo 

askerleri 

non ve GçQncG Te dôrdanca1t 
deniz farkılarının mClreuebıtını • 
tamımlımaaı yani bir kruvı. 

ıGrle Oç torplto muhribi yedi 
torpho ve 25 denizaltı gemlılnl 
barbedecelı: hale koyması ve 
ıonra da 6000 kltlye yftkaelen 
mClrettebıtı sillb ıltıne çığır· 
m111 lcabedecektlr. Bandın 

bıtka Toulon Ye Blıert llarb 
Hmınlerlle Kot D11Clrdeld ve 

elmıl Afrlka'ıundıkl btıtftn te · 
cim llmınlarını madıf11 bıllne 
koymak Te bunları ağ Te t.Dr· 
pillerle teçhiz etmek, aahll mu 
bafaaı hlımetlerl teıkll etmek 
lcıbedecektlr. Banan için do 
nanma için m6blm miktarda 
ihtiyat efradını etllh altını ça 
gumılr. ve eahlt mO.ddaaaıoı 

10,000 kltlye yQkaehmek aare · 
tile kuvvetlendirmek lktlzt eder. 

Fran11 Alp hudadandı kıs· 
mi ıeferberllk yeparaa doğu 

cenubunda balnnıo birinci lb 
tlyıt fırkaelle belki de ikinci 
lhtlyıt fırkaaının bazı ıınıf lı· 
rını sllAb altına çı~ıracaktır. 

Franea, huduttaki batan 
İtalyan oluıonun barb ıama· 
nıoda gibi yıeamıktı oldaAonu 
gftı&otlnc1en uzak tutmamıklı 
beraber Frınu'da da buna 
benzer bir tedbiro m6racaat 
edllmeel menlmılzdlr. 

Franıız'larıa bu tedblrlerlalo 
gecikmekılzln tıtblk edilebile· 

ceglnden emin olmılırı kafidir. 

Parti Saylav 
Namzedleri 

•• 
Or. Hulilsi Alataş'ta 
Aydın Namzedidir .• 

Aokarı, 9 (A.A) - Aydın 

eayluı Abidin Ôzmen, Dlya· 
rıbeklr saylnı ZekAI ApıydlD, 
Erzurum saylnı Tahsin Uze· 
rlo ietlfıları, Çankırı saylnı 

Sami ÇGlgeçeo, Çoruh eaylav 
Jarı Ali Okar Te Ömer Fehmi 
Noylan n Erıarum 11ylavı 

Necib Aıım Y JZıkıııı ve Zoo 
guldık 11ylnı Celil Sabir 
Erozan~ıo ölmeleri Qzerlne bo 
şalın Aydın eaylavlığına ~eki 
garb cebbeel ııbblye reisi Dr. 
Oohlıl Aletıı, Diyarıbeklr 

eadlnhğaoa eakl espekter lb· 
rahim Tılf ÖngUreo, Çankırı 
aaylnlığıoı Emekli öğretmen 
Hatice Ôzgenel, Zonguldak 
11ylavhğıoa Erzurum uylavı 

Raif Dinç, Çoruh 1aylnhklı· 

rını emeldi yOzbıp İhaan 
Kurtkan, eıkl eaylavlardın 

llyaı Sami, Erzurum ııylu· 

bklarını emekli :general Per· 
tn Demirhan, anlnrıılte 

profeıörlerlnden Dr. Saim A.11 
Dllemere, Parti geobıekorcı 

parti namzedlerl olarak onıy· 
lwomıolardır. 

S.yın ıeçlcllere :bildirir •e 
belltlrlm. 

Işıkları Maskeleme 

Dün Akşam Karşıyakada 
ilk Deneme Yapıldı . 

--~~-----... --~~--
Karşıyaka Zifiri Karanlık ta Kaldı, Bir Filo 
Uçtu ve Etüdler Yaptı. elice Çok Güzel· 

dir, Halk Vazifesini Yapmıştır. 

---'*c-------~-~---·----- -

Karşıyaka'dan bir görünıiş., 
Dan gece eaat yirmide Kar· Denemenin baılıngıcı Hal 

oıyakı'dı yapılın ıoıkları mH tam yirmide K:arşıyakı'dı Kı· 

keleme dônemeıl lam bir mo· tolik klllıeslnln çalmayı baıh· 

vaffıklyetle neticelenmiştir. yan çanı lle Kaqıyıka'dı bu· 
Deneme Nil 20 den 20,30 ı lonın tren ve vıpor gibi nakil 

kadar eilrmlietGr. Kartıyaka hal· vaıntılar•nın Oç dakika sGreo 

kı: deneme için dağıtılmıt olan dOdüklerlle batan halka ilin 
beyannamelere göre ıoıklırı mas· edllmlotlr. Bu haber naerlne 
kelemek için daha enelden herkes evlerinin pencerelerin· 
b11ırhk: yıpmıılardı. Bllhaaaa deki pıncorları tıpamıı, ıoık· 

maeıaeee ve dAkkAn Nhlplerl lırı mııkelemletlr. C. H. P. Genel 
bıokan Tektll Tltrlnlerlnde boıuıi tertlbıt DtıkkAn sahiplerinden bir 
ismet luötıü ılmıelardı. kıımı da dOkanl11ını kapatmış, 

\,_ Deneme 11asıl başladı: - Sonu 4 ncii yüz<h -
...................................................................................................................... 4 ............................................ . 

lskenderiye'de Büyük Bir Hava Taar· 
ruzu Tecrübe ve Manevrası Yapıldı 

~~~---------~-----Mısır ltalya'yı I'rotesto Etti. Trahlus Hududuna Ka-
dar Yeni Bir Demiryolu Döşeyecektir. 

lngiliz donanma t'e tayyarelerine bir bakış .. 

Londrı, 10 (Radyo) -Ajanı 1 bere göre, Mıeır kabinesi Mer· askeri bir tlmendlfer hattı 
Royterln Kahlre'den aldığı ha 111 Matruh lekendnlye araaıoda tesisine karar vermlotlr. Bu 

Alman Yılbaşı ResmikabulD 

M. Bitler, Almanya'nın 
Vaziyetini izah Etti. 

~~~--~-----~---
Ben Ve Almanya Cihau Sulhu için 
Samimiyetle Çalışmaktayız. Dedi. 

Berlln, 10 (Radyo ) - Yıl 

baıı reaml kabala bugan yapıl· 

mattır. Ba teebhlrlD Hbebt, 

Veraıy moıbeclcııl imzasının 

ıene bııındıu uzak kılmak 

- Sarau 4 üncü sahifede -

hat için Maeır hftkilmell 9i 
bin Sterlin, logllfı bOkiimell 
20 bin eterlln vertcektlr. 

Bat Libya hududlarına kı· 

dar 400 kilometre uzuuluğondı 
ohtcak ve garbtao gelecek bir 

taarro11 kartı Mıem mOdlf1111 
yarıyacıktır. 

Kebire, 10 (Radyo) - Mı· 

eır hüktlmetl, ltalyı baktlme· 
tine bir nolı göndererek, Do· 
lo'da Mmr ıeyyır Kızılay hH· 
tanesinin bombardıman edilme· 
ıln\ protesto etmlıtlr. 

- Lütfen fe&>iriniı --
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Bi~z::P::~;0:;::.ak Mareşal Badoğliyo 90 Bin Kişilik Ataı.~!k Ve Kö\:~~~:::.~!~:: 
Rrest, 10 (Radyo) - Atlas lmdad Kuvveıı· Istemı·şıı· r Tarih, Dil, Coğrafya Köyde ve köylGde eoılz ,e 

eahlllerlnde bogftn milthlı ve • Fakftltesi Açılma ölçftıOz bir ruh zenginliği ,t 
emsalsiz bir fırtını hftkOm Töreninde bulundular karakteri yatarkl ha değerli 
ıftrmektedlr. Şimal ve Cenuptan 450 Bin Italyan Askeri Taarruza llnel urhğıD hakiki anlım••' 

Atl11 denizi Hhlllerlnde bo· Ankara, 9 (A.A) - Tarih, ve ıeldlleomlı ııhılyed•1 

lanın bfltftn nporlar demir Geçecek, 3 Ayda Habeş Mukavemetini Kıracakmış! Dil, cotrdyı fakülteıl bugan görmek n anlamak için k6 
bfty4 törenle açılmıetar. Açıl· ..1ı 

ılırak daha emin yıziyetler le Londrı, 10 (Radyo) - Deyll • Mareaat Badoitllo, tıç ıy l"ID· Ramı 10 (Radyo) - İtıl•ın ydn ve köyhlnftn yanına e· 
-w- " "' " mı töreni Hılkevlnde yapıl· ı ı 

mine çılaomaktadırlar. Telgraf gazeteıılno Parlı'ten de bfttftn Babe• mukavemetle· tayyarelerinin, Dagabor cin· mek gerektir. ÇClnkd bu ' 11 
v mııtır. S11t 15,30 da ıalon ~•• 

Roterdam'dın Sen Nazere haber verlllyor: ltalyın'ların rint karacak tedbirler ıldılfranı undaki M11ır kısılıy h11tıne · letl yabandan hoyrat bir bıkı,. 
" bııtın •ı•ğı dnetlllerle dol· ıe 

ğltmekte o1ıo Aetrlk vapuru, Do.ıtu Afrlkaeındıkl ordolımoıo llAn etmt• ve bu t11rrozda göz sini ikinci defa bombardıman anlamak gdçUlr. Zira bo öf 
" v muıta. Localarda ıeferetler er· -• 

Breııt'e uğramış ve fırtına esna· bııkumındana Mıre~al Bado&ll yııı veren aızlı bombalar kal · ettikleri hakkındaki haberler bir karekterdlr ki içlerde ysı 
" • kAnı yer almıılardı. 31 

eındı yaralanmış olan makinisti onun Romadın 90 bin klılllk lanılıca.ıı.ıoı da ıöylemlttlr. İtalyan "ennlerlnce yalanlan· nıı 0 sade ve tok rnhlu b 
"' "' B. M. Mecllıt baıkını, Bat· 

karıya çıkarmıetır. bir yardımcı kunetl lıtedlıil Yalan mı? maktadır. gede .. rhğını sezdirir. 
~ bakın, Bakanlar, C. B. P. ge· 

Ikt tahlisiye nporo harekete haberi menuk bir membadan "" Ben ha aıll ve tek yöolO 
' nel sekreteri törende hazır ba· 

hızı:: bir haldedir. Parfs'e gelmlıtfr. 1 ı ' E ç k E d • faziletle ve lnıanhklı dolO 
Bresı. 10 (Radyo) - 5000 1...ondra 10 (Radyo) Bı · ta ya fi} 0 0 0 fi 1 • lanayorlardı . ruhun meftunayaD\. ÇGakO 

Misafirimiz Af gaa hariciye 
tonluk Somatra npuru açıkta beşlıtandan aakert muhabirlerin onda değer blçllmeı yftkıekllk· 
b L B nazm eklelanı Serdar Feyzi 
ıtm ..... d.r. lrçok vapurlar verdikleri haberlere Jr6re, ha•· şe Etıı· g.,,,, 1• Mes'ele ter ve •enginlikler vardır. çoo· ~ Muhammed Han refakatinde 

yardımına gltmfıtlr. yanların bGyilk tHrroıo, ılmıl- kd onda Tftrk'Gn haldklğ k•· Af gın ı;,f iri Suhın Ahmed JI 

de Gç noktıdı 250 bin ııker rekterl yışamıktıdır. Çftnku 
Portekiz 

Zecri Tedbirlerin 
Harh Çıkarma· 
sından Korkuyor 

Llzbon, 10 (Radyo) - Ka· 
hine reisi M. Sılozar, zecri 
tedbirlerin teşdidi aleyhine be· 

yanıttı bulunmuş ve: 
- Bu hareketin yeni bir 

harbi intaç elmeıl mftm\ün· 
dar, biz ise harb fııtemlyoroz. 
Sonra ırki mtlnaeebet dolayı · 

ılle İtalya 'ya karşı muharip 
mevkide bulunmak lıtemlyo· 

ruz ve İtalya Ue dostluk dal· 
resinde mtınııebetimlzt idame 
etmek isteriz. Demiştir. 

Paris'te 
Hukuk Talebesi-
nin Habeş Dfl~manhğı 

Parla, 10 (Radyo) - Hukuk 
fakGltesl talebesi tarafındın Ha 
betlstın'ID Uloelar ıosyeteelnde 
mGmeaelll ııfatlle ıöz eöylemeıl 

Clzerlne M. GHtOD Zeze aleyhine 
nClmıylıler yapılmış ve derele· 

rlne boykot yıpılmaıtır Bu 
ıebeble zabıta bogftn hızı ted· 

birler ittihaz etmlt ise de, dGn· 
kG hareketler tekrar etmemlıdr. 

Parlı 10 ( Radyo ) - Tıp 
fakftlteılnln muvakkaten kıpa· 

tılmaın mftnısebettle Fransız 

zıbıtaaı, fakOltenln bolondoğo 

mıhılleyJ ablukayı ılmııtır. 

Diğer fakftltelerln de bir hare· 
ket yıpmalarmdıo korkuluyor. 
F ak.Olre, pazarteıl gOnCl tekrar 
ıçdıcıkhr. 

Macaristan ve } .. aşizm 
Bodıpeıte, 10 (Radyo) -

General Gömbo,, bir emlrnı· 
mealnde, nlllerln vazifelerin. 
den maada bulundukları man· 

takıda parti bıekanhkla;-ı ya· 
parak milli birliği muhafıza 

etmek mecburiyetinde olduk· 
)arını blldJrmlştir. 

Bo vaziyet, Mıcarlıtan'ID 

Fıtlıt rejiminin tahdidi eekllıı· 
d., bir nevi devletçlllge doRro 
gitmekte oldoğouu göstermek· 
tedlr. 
~~~~~----~~~~~ 

lıkenderlye 10 (Radyo) 
İngiliz gemileri ve açıkları 
İakenderlye'nln, mftdaf11 tec· 
rClbeslol yapmak ftzere bo H • 

hah, ıafaktın evel bir hın 

t11rraıo taklidine iştirak el · 
mitlerdir. 

T11rruzon f!n bariz ·nsfını 

•e dGımıo denlzıılh gemilerinin 
İnglllı gemilerini torpillemek 
here llmaoa girmek teıc bbiiı · 

lerlle, limanı yapılın hın bil · 

cuma letktl etmiştir. 

tarafmdıo patlamak Clzeredlr. 
Mareoal tsıdogllyo ordusu 

Tlgre'den Gondıra doğru t11r· 
roza geçecektir. Merkezden So· 
fota Ambılığl, ıarkta da Dan 
kılJ ve Bıoaa arasında motörlG 
kıtalar elmendlfer hathoa tıar· 
roı edecektir. 

Cenupta General (7rıçyınl 

de 200,000. askerle umumi bir 
taarruza hazırlanmaktadır. Bo 
tc11rroz dı şlmıldekl gibi flç 
noktadan bıılıyıcıktır. Birinci 
noktı loglllz ıomalisl lıtlka· 
metl, ikinci nolı:ıı Şebel nrhrl 
mıntıkııı, 6çClnca nokta da 

Arlde Gcynı hudotlırıdar. 
Uzun mtlddeuenberl hazarhkları 

devam eden ve 400,000 İtalyan 11 

kerlnln lttlraklle yapılacak olan 
bu taarruza hilyOk bir ehem . 
mlyet verilmektedir. 
~~~~~----~~~~~ 

Yalan 
Avusturya Dış Bakanı 
Macaristana Gitmiyor. 

Viyana, 10 (Radyo) - Avuı · 

turya dıo bıkım V 11lldeneggl'ln 
Macarletanı yapacağı ıeyıhaı 

haberleri tekzip edJlmektedlr. 
A vosturya dıt bakanı geçen yıl 
Gömböı'On bir n dnetlnl ka· 
bol etmlı ve fakat baıı h4dl· 
ıeler dolıy11lle Vlyaoı'dın ıy· 

rllamımıı ve bu malAkat dı 
böylece kılmıştı . Şimdi lıe ıl · 

y11t bir ıebeb olmıdı~ındın bu 
ziyaret" lftıum gl\rCllmemek· 
tedlr. 

Malta'da Yakalanan 
Altı ltalyan Casusu .• 

Londra 10 (Radyo) - Mıl · 

tadın uzaklaıtmlau ıhı ltılyın 
hakkında Malta aalthlyettar 
mıkımıta ıu malumatı nrmek· 
tedlr: Yakalının ltılyın'lar, 

Haheşistan'da Bir Muvaf takıyetsizliğe Uğ· 
radığı Takdirde Italya'nın Avrupa'daki 

Nftfuzu Ne Olacaktır? 

••• 
Londra, 10 (Radyo) - M. Mu11olini'nin Bıbeoietan'da herhangi 

bir muvaffakıyetıizli4e uıramaaı takdirinde ftalya'nın Anupa'daki 
nüfuzunun ne suretle muhafaza t:dileceği meı'eleai dıı bakanlığı çeven· 
}erini çok mewgul ediyor. 

Ayın yirmisinde Cenevre'de toplanacak ıecri tedbirler komiteainin 
petrol ambargoıa tarihini geri atman bu itibarla varittir. Sovyetlerin 
ambargo lehinde mildabalede buluomalan muhtemel iee de, M. Eden 
ile Sovyet elçiıi arınndaki görilşn:ıede iki tarafın da vukuatı tacil 
etmemek arzusunu göıterecekleri "anılıyor. 

Uzak Şark mea'elcsinde de karşılıklı olarak ihtiyat gösterildiği sanı· 
byor ve nihayet İngiliz yükeek. çevenleri, Almanya•nın ;euio mikyaeta 
ıi1Ahlanmae1ndan da endiıe etmektedir. 

Kamu tayda l(ral Zoğo 
Trakya Genel espek· Kızkardeşini 

terliği Bfldcesi Artırıldı Abdftlhamid'io 
Ankara, 10 ( Ôzel ) - Ka· Oğluna Verdi. 

motay bugdn Refet Canıte· Jıtınbul, 10 (öıel) Ar· 
zln başkınlığanda toplanarak, nnud Kralı Zoğo'nan kaıkır· 

Trakya genel; eıptıkterllğl 935 deıl, Abdftlhımld'ln oğla Ahi · 
yılı btıdceılala 300 bin liradan din ile «'Vlenmletlr. 

450 bin liraya lblAğı bıkkın · 

~dıkl kanonu kıbol etmlıtlr. 

Dondan ıonrı bıtkanlık, 

Zonguld•k ııylua Celll Sabir 
Erozan ile Erzurum nylnı 

Meclb Asım'ın ölGmtl haber 

lerlnl meclise blldlrmle n 
ölen ıaylnların hıtır11ını hGr· 
meten bir dakika ıClkut edil· 

mlotlr. Kamutay p11arteıl gaua 
toplanacaktır. 

Kars'ta Sis ve Soğuk 
Kars, 10 (Özel aytarımazdın) 

Altı gftndenberl Kare ve cha 
rında koya bir ılı hdkilm 
ıftrmektedlr. Bu yazden etraf 
köylere gidip gelme imkansız 

bir hal almıetır. Bu eabıb ılıln 
kesafeti biraz azalmıttar. Fakat 
elmdl de tlddetll aoğuklır bıt · 

Hayvan Ver
gisi indiriliyor .. 

Ankara 10 (Özel) - Hay· 
vın verglıluden tenıUlt yapıl · 

m11ı hakk1Dd1kl kınan IAylha· 
ıı kamutayı aevkedllmlıtlr. Bu 
kanun kabul edlllrae, ıayım 

nrglılo4o tatımndan ıenede 
beo DJtlyon lira lndbllmte' ola . 
cıktır. 

lngiltere'de iş
tirak Ediyor 

Tokyo, lo ( Radyo ) - İn · 
glheıe'nln Tokyo ıeflrl, Nın· 

kln'e muvaıalıt etmlıtlr, Sefl. 
rln, Japonya llo Nınkln haku 
metl arısında bııhyın miza· 
kerelere lotlrak edeceği ıöyle· 

lamıştar. 
Maltı mGetahkem mevkilerinin 
aleyhine çıhşmıkta idiler. Ve ~ 

nlyor. 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

6zerlerlnde hona ıh veılkalar da 
çıkmışhr. 

Alman 
Harbiye Mektebi 

Bertin 10 (R•dyo) - Dan 
B1&ardam'da açılma töreni yı· 
pıl11n Alman harbiye mektebi 
22 binadan mGteıekkll olup, 
14 hektarlık bir araziyi iıgıl 
eylemektedir. Açılma töreninde 
kıea bir söylev veren General 
Van Griç ezcümlfl demhtlr ki: 

- "Almınyı'nın azameti, 
ordaııonun teemll ettl~i aakeri 
f1Zlletlere letlnıd eder." 

Hollanda Başvekili 
Kın 10 (Radyo) - Bollan· 

dı kabinesi reisi doktor Kolle· 
aı ve zevcell bogOn Ameter· 

dam'dao Vll Fransı a vaaıl ol· 
mu.,lardar. Doktor K.olleaı ve 
ref ik11ı Kın'dı bir kaç gCln 
kalacaklardtr. 

TELEFON: 2573 

Bu Akşam 
Senelerden beri beyaz perde· 
nla kraliçelik tacını etsiz bir 
movaffakayt1tle muhafaza eden 

Frın111ca ıözla Metro Gold•ln Mıyer Saper f llmlode 

Ayrıca Paramunt Jurnal'da en Aon 
dOnya haberleri 

Hın olduğu halde Cumur Reisi 
onda kozmopolit olmıyın ıob 

locasında bulunuyor n D.ıı 
lırın ıahlplerl nrdır. İote beJI 

leleri Bıkana Dr. Tevfik Rilı · 

dü Araı'la görClnGyorlardı. 
Comar Relıl Kımll Atıtflrk 

111t 15,SO da Hılkevlne geldi· 
ler ve kıroılındılır. Camor 
Reisimiz locılarma girdikten 
ıonra törene, latlklAI mırşlle 
başlandı. 

Kaıuır Bakını Saf f et Arı· 

kın kilrsdye çıkarak çok ılkıı· 

lanın nutaklar•nı okudu. No· 
tak bittikten ıonıa fıkflltenln 

tarih mOderrlıl ve Terk tarih 
koroma 11bıokana Bayan Afet 
ilk tarih denini verdi. 

lstanbul'da Sis 
İstanbul 10 (Özel) - Dünden• 

beri telirimizde kesif bir eiı hü· 
küm ıdrmektedir. Vapurlar, ıiı 

yöııünden muntazam sefer yapama• 
maktad1tlar. 

Kartal'da 
Bir Gecede Altı 
Çocuk Doğdu 

fıtaubul, 10 (Özel) - Şehri· 
mizde, Kartalın bir mahatleaindc 
bir gece içinde altı erkek çocuk 
dünyaya gelmiotir. 

Talebemiz, 
Sıkı Bir Kontro
le Tabi Tutulacak 

Ankara, 10 ( Özel ) -
Kilittir bakınhğa ; kültar 
dlrektörldklerloe göoderdlAt bir 
tamimde, talebenin dıearıd• ııkı 
bir kontrol altını ıhnm11ını 

blldlrmlt ve bunun derhal mek· 
teb mGdftrlGklerlne tebll~lnl 

emretmiştir. · Bu ıuretle talebe 
nln kahvehınelore devam ede· 
rek komar oynamasını ve dı-

tarıda bir mektepliye yıkıım•· 
yacak hareketlerde buluomaıını 
mani olonıcıktır. 

Lehrun Kanunu 
Tasdik Etti .. 

Parla 10 (Radyo) - Comur 
bııkanı M. Lebron, cemiyetle· 
rln ilgası hakkındaki kanonu 
tasdik etmfıtir. Kanun pazar 
gGnft çıkacak olan resmi g11e 
tede yazalı bulaoacakhr. 

Nehirler durma· 
dan Taşıyor 

Parla, 1 O (Radyo) - Löar 
nehri, bogGn tekrar ıaımığa 

batlımııtır. Bu havallde yağ· 
mur durmamıotır. 

Lôar nehri, bu sabah dokuz 
metreye kadar çık ıııetır. 

Bordo ile Pırla arıeındeld 

tlmendlfer yola sular altındı · 

d1r. Ka•bıların ekıerlılnde ve 

sokaklarda sandallarla gldlllb 
gelinmektedir. 

bu köy ve köylo denen Utbl 
mevcudiyetin kar1111ndı el bıl' 
lıyırak duranlardan, bu rob 
bolluğu içinde bakmadan, tik· 
elnmedeo, yorgunluk n ıCI 

duymadın, elk.lyet etmeden çt· 

lııan ve çalıımık lıtlyen bit 
öğretmen tipiyim. Çankd bıD• 
ve bize yani yeni neıle Ati" 

Ulrk böyle haykırdı. BGyle ba· 
yordu, bu amacı o dentrocl 
bıı lıaret etti. Ve bu ruhlıf 
memleketin efendisidir, hıklkll 
ıablbldlr dedi. lııe bu ıe• 
benim benllğlml batan kadre· 
tile sardı ve yıktı. O göndeO 
bu gGne ben de nrhRımı köye 

ve köylftye bagıolıdım. ZıteD 

ben köyde doğdum . Ve matlık 
orada çahearken öleceğim. 

81 r 111mıolar köye yıloı• 

tıhılldırlar, zaptiyeler n nlbı · 

yet ııker toplamı lıyarları ~· 
derlerdi. O zaman köyde ı•U · 
rap ve kapanmayın yıralardao, 

kurumıyın gözlerden bıaka n• 
vardı ki, eakl y11aların ve yô· 
netll'JI aeklllerlnln elinde yıloı• 
ılmık lçla birer ıömClrge te· 
IAkkl edilen bu yerlerde oe 

katlar ince hla ve zekAlır, oe 
kaclar değer blçllmes kahra· 
manlar hep ha ydzden cehllO 
ve zulmCln pençesinde kıybo· 
lop giderdi. 

Zamanlar orayı n onları 

öyle bir gtlneole ıtıklındırdı ki 

bogdo biz o ganeıln adın• 

Gazi rejimi, devrim ıteıl de· 
yoroz. Bu gftneı vo bu ıtet 

lıte tarihin o bedbaht bölge· 
ılnde bagan feyizler yaratıyor. 
Bugtln köyde · de okul köyUl· 
den de ıayln nr. Ç~nkd or1· 
dıkl bereketli zekA buna nrdı. 

Bu Qlkfl ile köye glderkeD 
içimde karıncelınıo bir kınn9 
iırdı. Sanki bu temlı Ye dur· 
gon köy hn111 robumon bft· 

tftn kôtGlaklerlnl yıkıyor, her 
adımdı içime yeni yeni b~n · 

ilkler eonayordu. Bu yollar 
birçok ödek lneaoların korktu · 

ğu gibi değildi. Dıhı k61 
yollarında ı:Cln •argona y61· 
lerden serpilen eaçıl"n tebeı · 

ıtlmler, genç ve .faşlıların nr· 
dlRl içten ıelAmlar, köylft ro· 
hlyatının birer ıembola gibi 

karıamda cınlınayorda. 

Y ıprakları uraran bağlardao 
arabayı tızGm ve armut yetlı · 

tfienler, aerenll kayulırdın 

toprak testilerle au ikram edeP· 
ler, nereye ve niçin glttlghol 
öğrenmek htlyt.nler hep bo 

iklimin canhları, hep köy de· 
nen kata toprak.la bölgenlD 
rahlırt idi. . 

- Sonu Var -
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ŞEHİR ·'MA-B~RLERİ 
Bugün 

Mektepliler Arasında 
önemli Maçlar Var 

Halkevinin 
Köy Servisi. ....... 

Çtğllll'den biraz ôtede, yol 
le•hasının gtssıerdf ğf yerden 
aağı sapınca dereden, (Harman· 
dah) ob11ının altına vardık. 
~ola gideceğimiz yerde eağa gh· 
mlılz. Eeaeen yolumuz bir dere. 
Bir yere vardık ki otomobil 
dayandı. Üç bev ta ile birkaç 

kOrek toprak atalsa gedik dola· 
cak amma, bizde knrek yok .. 
Otomobilden indik:. ŞoflSr, ıt 
~bl, atlatıp makineyi geç.lrdl .. 

ha çocukları, otomobil ıcıslne 
koeu~tular. Beo köy odaeı Ontıne 
kadar yayan yftrQmeğl tercih 
ettim. iki arkada~ otomobllde 
kaldılar. 

Oa kadar çocuk, çelik-çomak 
oyunlımnı bırak~ılar; dört çcv· 
remi aldılar: 

- Nasılsınız çocuklar? 

--- 1 lylz. .lloegeldin. 

- He~bulduk. Bent okulun 
~nOne kim gôtfirOr? 

'Üç çocuk: Biz, dediler. 

Obanın içinden yorQyoroz. 
Çoban köpekleri biraz hnlı· 
yorlar fakat brnlm kCçftk ar· 
kadaıları gôrlluce ecel kt!elyorlar. 

GOzel bir meydana çıktık: 
~kul, köy odası, kahve, cami 

ep bu meydanın çevresinde. 
Çok gQzel bir hava. Kış mı, 

ilkbahar nıı belli değll. K b 
•enin öoQ d b 

8 
n e:ı, la atıda ıııra 

mor dağların dlbfodc, gnzel 
körfez kurşuni bir oerld gibi 
görOoilyor. Bu eerldln berlelude 
yenıyeoll bir ova Oba L · , ar .. aeıoı 
Yamanlar dağlırana dayamış. 

d 
Bizi kar~ıhyan tek bir arka· 

ae oldu! 

- Bogfto köyde takavld 
(Dermeoaız)lar kaldı. Adı De 
debaeı, yeni adı (Örnek köy) de 
deve gareşi var. Batan obah 
oraya ghtller, dedi. 

Biz böyle konuşurken iki 
ıdam, dlr ekten g5rftodo. Ya 

uş yavıı kahve önDne, biıtm 
yanımıza geldiler. Bizim ilk 
arkad&IJ, işte takavldler, dedi. 
Şh:ndl üç oldular. Sonra biraz 
daha çoğaldılar. Biz de onlara 

kendimizi ve niçin geldiğimizi 
anlattık: 

- Comurlyet Halk Partlel
:ın lzmlr Halkevlnln köyciller 

olu. Bu doktordur. Obanın 
haetılarıoa bıkar. Bu bir mu· 

•lllmdlr. !K.nyltUerle konuımağı, 
derrleomeğl e~ver. Bu bir dra· 
aıçldfr. Ağaçlarınız, tarlalarınız 
mabııullerinlz için soracağını~ 
oeylere cevab verir. 

Kahvenin içinde bir adam 
ıeılendller· Dokt 
t 

· or aramağa 

ımlr'e gldece1Jolm dl d 
b ı yor un. 

Ne kaderli lu.tşatn ayağ 1 ı ana ge . 
dl, dediler. Obanın hastalarını 
orduk. İki ağır haeta varauo. 

Doktorumuz, hastaları gör
me~e itti. Ben obah ile ko

nuşmağ• kaldım. O gece obayı 
kısaca ~ğreodim: 

Çoğu d veclk: ile geçinir. 
Ytızylrml ev. Geçen yal, Cuma· 
rlyeı hükumeti, köy kıyHJndan 
dörder dönQm toprak ta vermlt. 
ÇlfıçUlk ile oğraııanları az: Un 
eatın llhnır. Dörtbeş eQrtı ko· 
yon, iki eftrQ keçi var. Her 
evin birer iklııer ineği var. 
Buğdayını kendi çıkarabilen az. 
Su, Yamanlar~dan gelir; yarısı 
horu yarısı kiiok:. Sıtma eksik 
değil. Bu yıl, biraz tiltGn dik· 
me8e hıızırlauanlar nr. 

KöyUller«ien biri, benim söz 
almama yol açta: 

- GözOoft sevdiğim Cumu. 
ıly.,tl, bize neler glSeterdl. Ev
velden böyle hlr heyet köylere 
S"leln, gOrCUmO~mQ idi. 

Alman 
Piyasalarında 

Mahsullerimiz ....... 
üzOm Fiatleri 
Tutunmuş Vaziyettedir 

İhracat mahsullerimizin Al· 
manya plyaaalarında ıon haf ta 
durumu hakkında Berltn Tftrko· 
l Is dlrektö:lOğfiodeo şehrimiz· 
deki alAkadırlara bir rapor gel· 
mittir. Bu raporda mftblm bul· 
doğumuz kmmları yazıyoruz: 

Kuru Qzftm plyaeaııında bir 
haf ta önceye nazarın mftblm 

yn\sekllk ~örtılmilııttır. İzmir pi· 
yasasının kovvetletmeıl Bam· 
burg pazarı Ozerlnde derhal 
teetrlerlnl gôatermlştlr. İzmir 

par.arına uyarak Hımburg pi· 
yıHeında ilzilm f latlerl derhal 
yilkseımı etlr. İzmir f tıtlerlne 
karşı yOzde 5 10 kadar aşığı 

olıo Bamburg f latlerl (lzerln 
den hayli itler yapılmıştır. 1z. 

mir plyaııHı e•ğlımhğıoı mu· 
hıfaza ettiği takdirde istenen 
f latleri Bamhorg plya&111ının 

nreceğl muhakkaktır. 

incir: 'Üzıım plyaeaeının ln
kltafıoı rağmen Hamborg incir 

plyaeaeında dorgoolok vardır. 

Polis terfileri 
Polis komleerlerlle memur· 

larının yıllık terf l imtihanı 

dQn vlliyet ealononda yapıl· 

mıttır. İmtihana 52 polis ve ko· 

mlser glrmfotlr. imtihan komi&· 
yonu mllddeiomumi muavini 

M6mtaz, polis madaw: muavini 
fem•U Kııntay ve adli kısım 
reisi BulQıl Akgilmllo'ten mft 
rekkep idi. Geç vakte kadar 
s6reo imtihan evrakı komla· 
yonca mdhdrlenmlştlr. BugOn 
emniyet umum mfldftrlOğOne 

gônderllecektlr. ----
Karşıyaka 'da Konser 

Karşıyaka muzlk ıeverler 

ıoıyetesl yarın akşam saat 20,30 
da Karşıyaka kulObflnde bir 
konser verecektir. Konserin 
zengin bir tekilde olması için 
mühim hazırhk:lır yapılmıotır. 

fln, benim lçfn mevaua gfl· 
zel bir giriş zemini oldu. Cu· 
ırıurluk ile eski şeklin her lol 
araııında kartılaotırmalar yaptım. 
Cumurlyetin, köy ve köyh1yft 

naeıl görmek istediğini; onun 
bu dileğine; köyde nHıl çalı · 

oıreek, koyan orta işlerini nasıl 
benlmsereek kavoşıblleceğlmizl 
anlattım. 

Sonra ohala ile vedalaşıp ay· 
rıldık. Bu defa köyOn iyi yo· 
lundıın şoseye çıktık. Bılatçığa 

gidiyoruz. Bu köyfln tam orta· 
sandan, tren geçiyor. Obamn 
odası öndne vardık, Bunlar da • 
hep deve gftreşlne gltmlıler. 

Tren yolu 4ıUlnde ftç·heo ço· 
cuk oynamaktalar: 

Çocuklar, ılı neye deve 
güreolue gitmediniz? 

Anamız gôtilrmedl ki.. 
- Köyde baeta var mı? 
- Aba bunun ninesi hal!tı . 

O çocuk atıldı: 

- Hah, benim nioem öyle 
hasta d~ğll. lmamhk o .. 

Bizim doktor, bu çocuğa 
sordu: 

- Nesi var. Haydi gidelim. 
Ben bıkarım. Ben hekimim. 
lmamhk basta olmaı. lmım, 
lnean ôltıoce gelir. 

Çocuk: Basta değil be, baoı 
ağrayor. Koca Fıdlwe, lmamhk 

.. .... 
Göçmenleri yerleştirme lzmir Gazino-

1 • • 'sonda Bir Vak'a 
· Besleme ve Tedavılerı. 

BogOn öğleden sonra Halk 
esbasında ıeat 14 ten hlbıır~Q 
mektepliler ilk mOsahekalarang 
devam edilecektir. İlk kııruıı 
laıma Ticaret mektebi ile san'llt 

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

Tabanca ile Bir Kişi 
\7 aralandı .. 

lır mektebi takımlara araernda 
dır. Ticaret mektebi busenq 
kuvvetli bir kadroya meliktir, 

Kanun Dışında Acele Tedarik Edilecek Mal· 
Evelkl gece eaat 22.SO da 

İzmir gızlnol!nnda arkadaolarlle 
rakı içmekte olan Mfirte.za oğla 

zeme Hakkındaki Talimatname Geldi. San'atlar ise meznnen mektep. 
ten ayrılan birkaç t'lemandaQ 

28-19 Hyıh kanunun dör· 
dllncll maddesine göre göçmen· 
lerla yerleetlrme, beeleme ve 
tedavileri için 2490 BByalı ka· 
nuo dıımda ecele tedariki 
iktiza eden malzeme ile bun· 
Jaran ne yoldı tedarik edile· 
ce~l hakkındaki bakanlar korolu 

brarı ve talimatnamesi dcın 

ııhbal ve içtimai muavenet 
nkAletlnden valiliğe gelmiştir. 

Acele tedariki lbımgelen gOc 
men lşlerlode bu kırar ve 
talimat dairesinde hareket edl· 
lecektlr. Talimata göre 1505 
numaralı kanon htılttımlerl ha· 
rlctnde Htıo ahnacak araziye 
alt mübayea muameleleri, hM 
tilrlil lnııaat levazımı ve bon· 
larm lmaltyeel, çift bay vanları 
ve koşum malzemel!I, ziraat 
aletleri ve teferrtıatı, hayvan 
yemi, her tftrltı gıda madde· 
lerl ve bunların ibzerı, llAçlar 
ve pnııman mılzemeıl, (Kızıl

aydı bnlonmıyanlar için), çadır 
ve teferrftatı, hastane teıleatı 

ve malzemtsl, tabbt aletler 1 

arazi ulahı maerafJarı, inşaat 

levazımı tesisatı (taş, kireç ve 

tuğla ocakları gibi, tebblr ve 
tatblr levazımı, her tG.rlft nakil 

ve celeb lıle ı l (lnııan, b~yvan 

ve büıOn malzeme ) 1 merkezde 

ve vilayetlerde 2!190 numaralı 
kanonun 28 inci maddeıl ma· 
clblnce teşekkül eımlt olan 
komisyonlar tarafından yapıl· 

mık lbımdır. VllAyet merkez· 
lerlnde bu komisyonlara sıhhat 

ve içtimai mnnenet müdiir· 
lerlde girer. Kazalardı hu hler 
gene kanun mucibince teşekkill 

eden komisyonlarca yapılıp bu 
komll!yonlara biikumet ve ba· 

lunmıdığı taktirde belediye 
tablbleıl iştirak ederler. 

Kazalarda ha komisyonlarca 

yapılacak mtıbıraat •e diğer 
lelere ıld ve def 'aten ödenmesi 

dedi dr,. 
Biz boyle konoourken bir 

ihtiyar, obaoın alt betındın 

gOrilnda; bizim yanımıza geldi. 
Ondan k~yde haııta olup olma· 
dığını ıordak.. Biraz konuştuk.: 

Dbıh bek deve gtıreşlne gitmlo. 
Bu klSyde blrşeye çok acın· 

dık: Tren boyanca, k6y sokak· 
ları hiç temiz değil. Gübre, 
ıftprilotil, dorgon so, bataklık 
dolo. Dosta, dftşmana karşı, 

İzmlr'ln bet kilometre kıy111nda 
olan ve tren tam ortasından 

geçen, bo köy için doğruın 
pek ftzOldilk. 

Çocuklar: Haydi sizinle şu 
eokakları temlzilyellm. Türk 
çocukları temiz eokaklarda oy· 
nar. KôyQnftzQn içinden tren 
geçiyor, !izi kınarlar, dedim. 
Mektebe gidip gitmediklerini 
sordum. Üçft: 

Gidiyoruz, dedlltr. 
Sen kaçıncı ııanıftımn? 

Bu yıl lklocl olacaktım 

amma olmadı. iş tenine gitti. 
Balatcık'ıan Kaklıç'a gltmeğl 

kurduk. Çlğllll'den tozla yo· 
luna dilşftp, gfizel bir ovadın, 
llerlemeğe başladık. Dört kilo· 
metre sonra köye dönen yola 
geldik. Fak.at otomobil ile geç· 
meğe lmkAo yok: Dize kadar 
batak. 

R B. 

gerek olan azami had 500 llrıyı 
ve vilayetlerde bin lirayı geçe· 
mez. Bundan yukarı ödemeyi 
istilzam eden lelerden beşbln 

liraya kadar olanına umum mfl 
dürlilkçe ve bandın yukarı 

olanlara Sıhhat VekAletfnce izin 
verilir. 

Derhıl llaıu mftmkQo olmıyan 

ve daha ydkııek makamdan la· 
tlzan edilerek yapılacak işler 

için uıol dairesinde mukaveleler 
komisyonlar tarafındın yapıhr 

ve teminatı bağlanır. 

ihale miktarı beşbln lirayı 
geçen işlerde komisyonlarca ve· 
rllen ihale kararları lıtkAo umum 
mftdürliiğOnce ve ooblo llradan 
yukarı olanları Sıhhat •ekile· 
tince tasdik edilmedikçe mute· 
her olmaz. 

istatistik Mndnrlilğft 
Trakya mıntıkaııı umomi 

mftfettlşltğl istatistik mildilrlO· 
ğüne terf lan atınmıt olan 
vllAyet laıatletlk mndorn Na· 
zım Balku• darı arkadışlacına 

veda etmiştir. BugOn Aakaraya 
hareket edecek bir haf ta kadar 
Ank.arıtda kaldıktan ıonra 

Edlrne'ye geçerek vazlfeeloe 

baelıyacaktır. İıtatletfk mG· 
dftrlüğft vaztfeılnl veklleten 
mQdftrldk bat eelreterl Kadri 

görecektir. 

Panayır Yeri Cinayeti 
Panayır yerinde eczaeı .Meh· 

medl bıçakla yaralıyaıak öldil· 
ren Talib oğla Arif 'in moha· 
kemeıılne don ağırcezada devam 
edilecekti. Şahit pollı Ağu~'un 
lıtınbul'da oldoğo ınlaoılmıt 

ve İstanbul ağırceza mahkemesi 
vuıtaalle letinabe ıoretile ifa· 
deıılnln alınmasına karar veri· 
lerek muhakeme 27 ıon ki 
nana bırakılmıttır. 

Resmiğ 

Binaların inşası. 
936 yıhndan itibaren devlet 

dairelerine ald fnoaat n taml· 
rıt hakkındı Dahiliye VeUle· 
llnden ullllğe bir emir gel· 
mlştlr. Bunda lneaat ve e11eh 
tamirat tahslıatmın nafıa bftd· 
aeılode toplanması hakkındaki 

2779 ııayılı kanon htıkilmlerl· 

oto tatbik edileceği blldirll· 
mektedlr. Bu leler için 936 
bildceleılne konacak tabelaat 

miktarları için şimdiden hazır· 

lıkta bolunulm111 ve şimdiye 

kadar alAkıdar idare bftdceılne 
konulmakta olan bu ıahal11tın 

936 yılından nafıa büdceıılnde 

açılacak. faııla nakledilmek için 
o idarenin bQdce yekiloftnden 

aylllmaeı emredllmletlr. , 

Mehmed Çetfn'la ıolbacağı ka· 
basından tabanCI kurşualle ya· 
ralandığı gOrillmüt ve zabıtaca 
yapılın tahkikatta otomobil tı· 
mlrclsl Tabir oğlu Mhat'ın ıt· 
tığı tabancı ile yaralandığı an· 

latılmıeıır. Milat zsbıtaca yake· 
laomıttır. 

Ceviz Ağaçla-
rı Kesilmiyecek. 

Orman dıtında kalan ceviz 
ağaçlarına afd her itin ziraat 
memorloklarınca takip edile· 
ceğl evvelce ziraat vekılletlace 

blldlrllmlştl. Ceviz folerl ziraat 
dairelerince ou şekilde yQrQti1· 

lecektlr: 
2636 Numaralı kararname 

mucibince cevlı kOtilkleri ile 
urlarının yabancı memleketlere 
ihracı yaeak oldıığoodaa zlrHt 
idarelerince kfttflk ve or ihracı 
için hiçbir klmeeye vesika ve· 

rllmiyecektlr . Kararnamenin 
neorloden ent'l kesilmiş ulan 
ağaçların sahipleri mahalli hft· 
kıl.melin UAnındın itibaren bir 
ıy içinde ellerinde bulunan kil 
tnkler hakkında birer beyan· 
name vereceklerdir. Zamanında 
beyanname vermlyenlerln elle· 

mabrnmdor. Yerlerine ikam 
edilen oyuncnlar ağabeylerinin 
yerlerini aroturmıyacak kadar 
çalışıyorlarsa da tecrübeleri az~ 
dır. Maamıf lh oyun heyccaoh 
olacaktır. Bandın sonra lzmlr 
mektepler ıamplyonu moolllm 
mektebi ile Buca orıamektebl 
takımları karıılışıcaklardır. Bu 
iki takım aueındı sınıf farkı 
vardır. Muallim mektebi takı· 

mı eski Te tecrQbell oyuncu· 
lardan mQteeekk.lldlr. Baca orta 
mektebi lee entıjlk. ve atak bir 
takımdır. Ber ik.1 takımın hfl· 
cam hatları milsavl kuvvette 
olduğundan mlleabakaoıo heye· 
canla geçecf'ğl tahmin edllebUir. 

1 Borsada 1 
Ü:üm satışları: 

Ç. Ahcı 

111 s. sııı~y. 

Zalıire satışları: 

K. S. 
12 :>O 

K. S. 
15 

Ç. Clnıi K. S. K. S. 
3913 Buğday 7 2u 8 25 

50 Arpa 4 50 __ 4 50 
9 Faeulya 9 9 

1600 P. çekirdek 2 65 2 65 
418 K.,n, pala. 400 595 
215 B. pamuk 43 43 50 

8 K. .. 43 43 50 rindek.I malların ihracına hiç 
bir suretle mtı11ade edUmlye· 
cektlr. ı 

Keallmlo ·~açlardan ttıf ek 
yarayanlar ayrılarak ihraç edil· 

Piyasa Vaziyeti 1 

miyecektlr. Yeniden ceviz ke· 
ıecek olanlar yerini ve kime 
ald, kaç a~aç keseceklerini lı· 

tida ile vllAyetft bildirecekler 
dlr. Bu glbllere enelA ceviz 
ktıtCk ve urunun ihracı yasak 
oldağo anlatılacakhr. Memleket 
içinde kullanılmak flzere kesi· 
lecegl anlaşıldıktan sonra ziraat 
memurları ceviz ağacının ke· 

ıllmeıılue mO.eaade edeceklerdir. 

Kesilecek ı~ıçlarıo kartlık ıe· 

beblle meyvadın düşmfto olm111 
veya hastalık ydzDnden kısmen 
kurumoo bulunD1Hı IAıımdır. 

Turizm Ka· 

Üzilm don de 11tılmamıştır. 

ihracatçılar f tatların dOşôrül· 
meılnde urarda devam etmek 

tedlrler. 
Buğday f la derindeki teref fQ 

hasebile mfibayeat 3913 çuvalı 
bulmooıur. 

Kambiyo 
Alı, Satıo 

Alim. Mark oU,15 6U,ö2 
leterllo 619 621 
Fr. Frangı 8,28 8,80 
Dolar 79,95 79,70 
Belga 21,05 21,25 
Italyan lireti 10,04 10,10 
lnlçre frangı 40,75 41 
Florin 85,12 85,37 
K.. Çekoslovak 5,24 5,27 
A•uetur. Şilini 23.37 23,75 nunu Bekleniyor. 

TOrklye Torlog ve otomobil t 
kolGbO. Jzmlr oubeıl umami 

öbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Beşturakta Sıhhat, 

heyet toplantısında kararlaııtır· 

dığı gibi TClr~oflaio Fevzlpaşa 

bol .arıodakl blnHına nakledll· 

mittir. Şimdiye kadar vlllyet 

lıttatlatlk mftdarlilğftnde görü· 
len turing ve otomobil kolQbü 
itleri bundan ıonra Ttırkof iste 
mOdOr manini ve kulilbün 
genel sekreteri Rahmi Erand 
tarafından idare edilecektir. 

Veklletler araeında ğörOşül· 

mekte olan turizm kanuna 
çıktıktan ıoara bu işler ebem· 
mlyetll bir teUmiile ula~acaktır. 

Kıraotlna da E,ref, Kemerde 
Kamer ve Fereipaşada Eşref· 

paşa eczaneleri açıktır. 

lsveç'te 
250 Kişi Kısırlaştırıldı 

Stokholm, 10 (Radyo) 
İeveç'te 935 senesi nrfında 
250 kişi k1BJrlaştırılmıştır. Bon 
lardao yirmisi kadındır. 51 f 
sıhhi şartlar dolayıalle mecburi 
olarak, diğerleri de arzuları ile 
kııırlıştmlmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

10 İkinci kanun cuma günü senenin en güzel ve en heyecanlı t ilimlerindı:u biri 

KEMANLAR ÇALARl{EN .. 
"STRADIV ARİUS .. 

Gflstav Fröhlich ile Sybille Schmitz'in şaheri 
Yüksek bir musiki, büyük bir aık, heyecanlı bir mevzu ve büyült harban en dehşetli sahneleri .. 

Ayrıca Foks (Türkçe ~özlü dünya lıabcrler) - Miki Mav: (Canlı karihatiirler) 

SEANS SAATLER!: Hergüo 15 - 17 - 19 
21,15. Cumartesi 13 - 15 tc 'l'alebe sean!I 
Pazar ~ünü J 3 te ilave eean ı vardır. 

• 



Jşıkları 

Maskeleme .• ...... 
-Başıarpfı Jci sqyfada

blr kısmı ıııldara siyah birer 
lırtQ örtmiletOr. Kateıyaka'da 

npuf lakeleal meydanlığı ile 

cocok yu va11 fintlndekl hava · 
ğaıı IAmbaları ve Kareıyaka 

Jokalı:ları elektlrlklert de eıln· 

darnlmtletılr. 

lııklar sönünce; 

Bu suretle iki dakikadan 
daha kısa bir zamanda Karşı· 
yaka derin karanlıklara gömftl· 
mfte bulunuyordu. Naldöken· 
den Bostanlı köytl de dahll 
olmak Ozere bOtiln Karşıyaka· 

da bulanan binalardan tek ışık 
sızmıyordu. 

Uçcıklar uçuyor: 

Tam bo sırada bir hava 
f lloso eehlr üzerinde oçoılata 
baelamıştu. 

f apur ve trenler: 
Saat tam 20 de Kareıya'ka · 

dan 1.zmfr'e hareket eden kör· 
fez vapura; dildftkler ve çan 
çalmığa başlayınca ııılı:larını 

s~ndOrmOe ve iıkelede tam ya· 
rım eaat bekl;miıtfr. Deneme 
bittikten sonra vapur; iakeleden 
hareketle lzmir'e gelmiştir. 

Havali trenleri dd ayni şe· 

kilde rotar yıpmıelırdır. 

Tramvav ve otomobiller: 
Karşıyaka'dıkl tramny ve 

otomobillerle arabalar deneme 
başlayınca bulundukları yerler 
de ışıklarını söodtlrerek dene· 
me sonuna kadar beklemişlerdir. 

Jialk ne yaptı: 
Denemenin devamı mftdde· 

tlnce halk caddelerin bnarla· 

rına, yaya kaldırı mi arına çeki· 
lerek uçakların Kerşıyak• Oze· 

rinde oçuşlatını aeyretmeğe 

çılışmışler ve denemenin bit
mesini beklemfelerdlr. 

Uçaklar yüksekten oç11ak 
istikşaf yapmağa çahşmışlırdır. 

Bunlara karşı ne şekilde mOda· 
faa tedbirleri alınabileceği de 

tetkik olunmoetor. Hava f 110 . 

en odan bava f lşengi ahlırak 

h111l olan aydınlıkta şehrin 

gOrOlmeefne çılışılmıotır. Halk· 
tın bir kıemı da denemenin 
sonunu evlerinde beklemiştir. 

Vali alakadar oldu: 

Vail Fazlı GOleç ile eOel 
ftrgftnler (ErkAn) ve hava ho. 
comuna karşı mOdafaa komla
yonu Oyelerl Kareıyıkıdakl ışık 
eöndOrm• denemeslle ehemmi· 
yetle ılAkıdar olmoılar ve biz. 
Hl tetkikler yapmıelardır. 

Polis faaliyette: 

Deneme sıras1Dda ışıklarını 

mHkelemlyenler bulunup hO· 
lunmadığını anlamak için polle 
memurları ile diğer alAkıdar 

memurlar da Karşıyaka'da ken· 
dilerlne verilen mıntakalarıa 
vazlytıtlnl tetkik etmlşlerdJr. 

lzmir'liler ne yaptı? 

Kareıyakı'da yapılan ışıklall 
maskeleme denemeıl esnısında 
Karşıyak.a'oın görfthnemlı olan 
don akeamki manzaraeım fz. 
llrlller kordondan ve evleri 
yllksekte olanlar da evlerinden 

filonun oçuıunu ı1tklp etmiş · 
lerdlr. 

Deneme biıice: 

Saat tam !0,30 da deneme 
bltmle ve denemenin sonu gene 
dOdGkler ve çanlar çahnmak 
suretlle halka ihbar edilmiştir. 
Deneme bitince heıklar tekrar 
yarımıı, otomobil, araba, vapur 
ve trenlerle tramvaylar hare· 
kete başlamış, umumi hayat 

ve koynaema eski şeklini bol· 

muıtur. 

Ay Tutulduğu Akşam Adis-Ahaba Gö
rülecek Bir Şekil Almıştı. ............ 

Adts·Abıbı 10 (ltadyo) - A.olaııldığını göre, ay tutuhnae1Dda Adlı Ababı'da fnkalAde nft· 
mıylılcr olmuıtur. Bu gibi hAdlHlerl meı'um vukuat olacağına ve kın dOkftleceğlne lııret olarak 
tclAkkl eden halk, mukaddes Guda arelanınıa t1rnaklu1 oıkar,lmıı bit vnılyette gOrdftlderlnl 

zıonetmlılcrdlr. Sonradan, Guda arslan1Dın aak.ln bir vastyette yerinde otordoğo ınlııılmııtır. 
Bonon herine hılk sokaklarda dolıım•ı ve imparatorun sarayı Ontlne gelerek dua etmfıtlr. 

Ay kortolonca normal 'fulyet iade edtlmlıtlr. 
Aımara, 9 (A.A) - Royter Ajan11ndao: İki a11at kadar sftren cftz'I bir ay tutulması cebhenin 

her lkt hatt1Ddakl yerHlerde fevkalAde mftblm hAdlıeler vokoa geleceğine dair bir hlı uyandır· 
mııtır. Bolutıuz bir semada gayet iyi olarak gOrtllen husuf blolerce ahaliyi evlerinden çıkırmııtır. 
Birçok evhamlı kimseler de mdthlı bir korku ve telaşe kapılarak evlerinde kalmıılardır. 

Fransız Meclisi Yakında Toplanıyor. 
Parla, 10 (Radyo) - 14 KAnunuıınldt- Fransı~ mecllslerl mftzıkerata başhvacaktır. Ayana 

bu lçtlmıdı 40 yeni rçllmlı Ayan da lıtlrak edecektir. M. Lıval, iki daireden intibah edllmfı 
olduğundan Sen ve Puldedım · dairelerinden blrlıinl eeçecektlrlr. 

..ı\yaoın ilk tçtlmıına en kıdemli ve yaelı Ayandan DınOkar rlyaaet edecektir. Bu zıt 89 yııın· 
dadır· İçtlm11 lıtirak edemediği taktirde en yaılı Azı M. Bleo Vena Mırten baıkaohk vazifesini 

yapacaktır. İlk lçtİmıda baro lotlhabatlDın da ikmal edileceği tahmin edllmektedlr. Daimi rlyuete 

M. Janoöoe1oln ecçllmeel çok muhtemeldir. 
Mecllıte de yeni bClro lntlhıbah yapılacak. ve rlyaeete de M. Fernın Bulıon'on aeçllmeel çok 

muhtemeldir. Bundan sonra mllzakere roznamelerl teablt edilecektir. 
Pırla, 10 (Radyo) - Comar reisi bogcın mesai bakaD101, Arşivek do Renı, viı amiral DOlol'yl 

kabul etmlıtlr. 

Londra'da Da Şiddetli Fırtınalar Oldu. 

ve 

Loudra, 10 (Radyo) - Boglln borada çok ıtddetll fırtınalar olmuşlar. Kumpanyalar hava 

deniz aeferlerlnl tadil etmlş!crdtr. Saniyede 150 kilometre hızlı cıen rGzgAr telgraf direklerini 

devirmiş, hatları parçalamııhr. 
Manceıter poHıl, radyolarla, fırtına ı-.eçlnclye kadar balkı evlerinden dıeırı çıkmamağı davet 

etmiştir. Fazla yığan yağmurlardan Taymlı nehıi tekrar taemış ve birçok arazi ıu altında kal· 

mııllr. Nehir kıyıluında bazı kazalar oldo~o bildirilmektedir. 
_______________________ .. ______________________ _ 

Kardeş Afgan Nazırının 
Dünkü Gezileri 

Ankara, 10 (özel) - Şehrimizde bulunmakta 

Afgan hGkumetlnln dıı itleri bakanı ıon ekaelAnı 
med hao, bogtıu İıJ, Sftmer 'fe Ziraat bankalarını 
e1&eıeslnl tekrar gezmişlerdir. 

olan k•rdeı 

Feyı Muham· 
ve Yftnlı mO. 

Feyz Muhammed han, emat 17 de Brltaoya'oıo Ankara bllyftk 

elçisi taraf1Ddın ıeref terine nrllen çay ılyafetlnde hazır balon· 

muşlardır. ---------------
Bir Amerikaıi Profesörü 
Amerika'lıların Avrupa veAfrika Ha
diselerine Karışmamalarını istiyor 

Vaelngtoo, 10 (Radyo) - ProfeıOr Vebroıar, bir beyanatında: 
"Amerllı:ahlar Avrupa ve Afrika hAdlıelerine karıomamılıdırler. 

Amerika hftktimetl bitaraf kılmalı, yalnıı denizlerin ıerbtetlılnl 

elde etmelidir.,, Demlıtfr. 

Profesör Boyan: 
cCmnurrelılnln lcrai kudretinin aaalblm111 cihan aulhG için çok 

fıydılı olacak ve bu aoretle Amerika bilhassa bitaraf kılacıkt11." 

Demiştir. 

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

Nevyorkta Yaka
lanan Haydud)ar 

' evyork, 10 ( Radyo ) -
Ne-.york zabıtası ıoygoncolar 
çetesine meneob oldukları tah· 
mlo edilen yedi kişiyi te-.klf 

etml~tlr. Bunların. 934 eene· 
ılnde Brunkilde, ılmdiye kadar 
tarihte mlıll görftlm~mlı ıekllde 
ıllAh ve mltralyôzlerle bir 
bankaya ıid zırhh otomobili 
durdurarak 427 bin dolar 

gaebedeo haydod : çeteıl ile 
alAltadar oldukları zannolon· 

mıktıdır. Bu ıahıaların, Ne•· 
vork'takl banka ıoygoncolok· 
tarının birçoklarına da lotlrak 
ettikleri anlışılmıktıdır. Zabıta 
tahkikatın ıonona lntlzaren 
bunların mevkuf boluodorol· 
maeını muvafık gOrmOştilr. 

Avusturya jandarması 
Vlyını 10 (Radyo) - Neı · 

redllen bir kararnamede; jan· 
dırmının bir harb takdirinde 
aıkfırt vazifeler alacağı bildi. 
rllmlıtlr. 

Ne Kadar 
Silah Satmışlardı 

Vaşington, 10 (Radyo) -
Mtıhlmmıt meı'elelerl hakkında 

tahkikat ile meşgul olan ko· 
mfıyon Azalarının ıOyledlklerlne 

gôre, omomt barbte, harbe 
girmeden evvel Amerlka'dın 

aldıkları mfthtmmıt ve mal. 

zemeoln yazde 84 oO. morgen 
v11ıt111le ıatın ılmıılardır. 

Barbten enel Am"rlka 
125, 765,51 O dolarlıi ıdlAh lh· 
raç eımlı, 18-17-İ916 aene· 
!erinde bu yekun 2,187,318,059 
dolara fırlamıştır. 

Mussolini 
Bir Tayyare Muta· 
hassısını Angaje Etmiş 

Roma, 10 (Radyo) - MOte· 
ha8818 mcıhur tayyareci (Om· 
berto Duble) nln, Rusya ile olan 
kontorah, bu ayın nihayetinde 

bitiyor. Moısollnl, İtalyan bava 
kuvvetlerini teoalk için kendi· 

ılnl angaje eımlıtlr. 

Isviçre 
Hududunda 
Kaçak 
ltalyan Askerleri 

Moskova 10 (Radyo) 
Royter'ln İnlçre'de Bellnzan· 
dan öğrendiğine göre, • Fltrlna 

kantonu memurlır1, İlalva İs· 
vlçre bodudondan ıon 15 gan 
içinde ltalyan aaker kaçağı ola· 
rak ancak 3 kişinin iltica et· 
mit olduklarını ıöylemektedfr. 

Evvelce kaçak miktarının daha 
çok olduğu ve haf tada yirmiyi 

boldoğo gene bu memurlar 
tıraf1Ddan eöylenmektedlr. 

M. Tardiyö 
Serbest Kalmak 

istiyor. 
Parla, 10 (Radyo)- Merkez 

comorlok pardıl rele veklll, 
bundan evvel lstlfaaım vermlı 

olan parti reisi M. Tardlyö'ye 
mllracaat ederek tekrar relall· 
ğl kabul etmesini tlca etmlı 

ise de, M. Tardiyö, bngünkd 
ılyasal hAdlaeler eınısında aer· 
beet kalmağı tercih ettiğini 

blldlrmfıtlr. 

lngiltere'de 
Kömür Amelesi 
Grevi Geri Kaldı 

Londrı 10 (Radyo) - Kö· 
m6r amelesinin grev llAoı, mu• 
vakka~ bir mftddet için geri 

kalmııtır. 

Amele işçileri 

lçtlmıında 27 

federaayonu 

kAnonosınlde 

mokırrer olan grev gayri mu· 
ayyen bir Atiye talik edilmiştir. 

Murahhaslar Londrı'da top· 
lanacaklar, patronlar murahhas· 

Jarlyle blrleterek 23 K4oono· 
aaoide lbtllAfa yeni btr hal ça· 
reel aranacakhr. İtllAf eeaeı bu· 

lun•mH•a bile grev 15 Şubat· 
tın evvel llAn edllmfyecek.tlr. 

Maamaflh grev llloına liısom 

kalmıyacığı aaoılmaktadır. 

Amerika 
Temyiz Mah
kemesinin Karar-ı 

Vatlngton 10 (Radyo) -
Demokrat Belklogs, Senıto'da 
temyls mahkemesinin çiftçi 
aleybtarhğı hakk1Ddakl kara· 

rını ılddetle tenkld etmtı ve 
Rosvelt'ln teklif lolo kabul 
edllmeıf Ulzumunda ıarır eyle· 

mittir. 
Morgen Tavv, Loodra'da do· 

lar hakkında çıkarılan ıayialar 
Gzerlnt beyanattı bulunarak, 
•ıaylalıra lllzumondan fazla 
ehemmlıet veremem,, demlşth. 

Lindherg'in 
Aile Efradı .. 

Ayni Korku içinde 
Llverpol 10 (Radyo) - Llnd· 

bergln kaym valdeıl ve görftm· 
ceıl Mlstreı Marvo Lherpol'a 
Alman Bremen nporlle vasıl 
olmuılardır. Llndberg'fn ailesi· 
ne menıop bu kadınlar aalr 
yolculardan ayrı olarak kilçftk 
bir motOrle eıkl gClmrdk mev· 
kllne çıkmışlar ve pa11port 
muameleleri de husuı1I surette 
burada görGlmGştO.r. 

Bundan sonra otomobille 
Kardlf ıehrl cı ... unda Llnd· 
berg'lo isticar ettiği villaya git· 
mlılerdlr. 

Lindherg'in 
Çocuğunun Ka· 
tili Başkası Mıdır? 

Nevyork 10 (Radyo) - Dey· 
11 Meyi; Hulkncr Jamfnde hl· 
rlolo valiye gönderdiği bir mek· 
tuban metnini neııretmektedlr. 

Bo mektupta, Ltndberg'ln ço· 
coğonuo katili Baoptman olma· 
dığı ve Llodberg'ln1haldk.I ka· 
tile necat fldlyesl olarak veri· 

len bankootlarAo (belki de ıG· 
rebllirim) dmldlyle Haoptam 
tarafındın alındığı bildirilmek· 
tedlr. 

Mısır · lngiliz 
Konuşmaları •• 

Kahire 10 (Radyo) - lngl· 
112 yoksek komiseri ile vefd 

partlıl ıef lerl arasında m6R· 

tak.bel M11ır • İngiliz mftnase· 
hatları hakkındaki siyasal gö· 
rftımeler deHm etmektedir. 

V azlyette biraz 11lAh hasıl 

olmoı gibidir. Gayri reamt, fa· 
kat itimada değer r kaynaklara 
göre, yakaek komiser mftttehld 

cebhe teşkilini iyi lı:areılamıo· 

tır. Komiserin 1980 İogtllz 
Mısır muahedesini imzalamayı 

İoglltere'n!n aamlmt ıorette 
lıtedlğlnl sôyledlğl rivayet edl · 
llyor. Mumalleyhln b"ynelmllel 
nzlyet dolayıılle bir muahede 
namenin aflel maddeler hak· 

kında gôrGşmftt olduğu dı sôy· 
ltnmektedlr. 

Ay Tutumunu 
Balonla Yakın· 

bıışı Resmikahulil ---···· - fJaş,qrefı ! ci sayfada -
arınıodnr. 

Bitler, parti relelerlnl, orda 
mftme111llerlnl ve Jayyarecllerl 

nsalr aef lrauı kabul etmlıtlr. 
Y ıgmur yağm11ma rağmen 

Vilhlm Straae'de binlerce Al· 
mın vardı. 

Bitler kabul 11lonona M. 
Norat ve mftıteıarlarla, bir teı· 

rifat ıef 1 olduRu halde glrmlt 
ve tebrlkAhnı kabul etmlıtlr. 

Sefarethanelerln tebrlkttım öğ· 

leden ıoora kabul etpılıtlr. 

En kıdemli sefiri olm<tk 
O.zere Vatlkan murahhası bir 
nutuk lrad etmlıı ve Fraoeuıç• 
olarak tebrlkAtta bolonmoıtor. 

M. Hltler bu nutka cevab 

vererek: 
"1935 te Alman milleti 14· 

yak oldu~o mevkii almı1t1r; 

dıhlli vaziyette 11lıh husule 
gelmle, işsizler adedi azalmış 

ve amelenin umumi vaziyeti 
bine dilecek ıekt:de 11lab edil· 

mlıtlr. 

"Yeni sene içinde de beşe· 

rlyetlo lehin(. olarak bfttdn 

devletleri" dostane bir hayat 
yaeıyacığımızı dmtd ediyorum. 

"Ben ve Almanya bftkdmetl 
cihan ıolbtl için bdtftn ıaml· 
mlyetlmlzle çalıımakıayıı ,, de· 

mlıtJr. 

Balkan Antantı 
Konseyi Bok
reşte Toplanıyor 

Rilkreı, 10 (Radyo) - Bal· 
kan antantı~ ekonomik konseyi 
bu ıyın 17 ılnde Bftkreı'te 

toplıoacıktır. Konaey, hava ıe· 

ferleri, şimendifer leleri ile to· 
rlzme Aid hazırlanan projeyi 

tetkik edecektir. 

Müsrif Direktör 
ve Muavini lda· 
ma Mahktim Oldular. 

Moakova 10 (Radyo) 
Mahkeme, iki sene zarfında 

seyahatlerde ve eanatoryomlarda 

bir milyon liradan fazla para 
nın altından girip ftetftoden 
çıkan bir direktör ile moavl· 
nlnl idama mabka1m etmiştir. 

Laval Tekrar 
Çare Arıyacakmış 

Cenevre, 10 (Radyo) - Bo 
ayın yirmisinde toplanacak olan 
uloalar kurumunda Fransız bıı· 
bakanı M. Lual, bir ıolh için 
jekrar zemin aramağa çahşı· 

caktır. 

Deniz Konferansı 
Pazartesiye Kaldı 

Londra, 10 (Radyo) - Bo· 
gfta toplıomııı mukarrer olan 
deniz konferanıı, ôniimözdeki 
pazartesiye talik edllmloılr, İn· 
glllz delegasyonu, İtalya, Fran· 

dan Seyretmişler. aa ve Amerika murahhaslarlle 
l'tloskova 10 (Radyo) - Evvel· ozon müddet ILonoşmoı ve 

ki ekoem tutulan ayın vaziı>'etini tarafeynin noktal nazarı etra· 
yakından fotoğrafla tesbit eylemek 
üzere Moekova'dan yükaelen Roe f1Dda mtloakışılar olmoıtor. 
balonu, çok değerli fotoğraflar Japonya, noktal nazırmda lsrır 
aldıktan sonra Balasina'ya inmiştir. edene konferansa devam im· 

Y ahudi}er Unı kalmıyıcaktır. 

Miting Yaparak Ingil· Yeni Dünyada 
tereyi Protesto Ettiler (~umur Baş-

Viyana, 10 (Radyo) -Viyana 
'Yahudileri, Flltetlo'de moha· 
ceret hakkında kabul edilen 

yeni kanun aleyhinde 3 miting 

yapmıılar ve İngUtereyi bu 
yO.zden şiddetle tenkit etmiş· 

lerdlr. 

kanlığı Seçimi. 
Vıelngtoo, 10 (Radyo) - Re· 

leleumur namzedler llıteslnl 

tetkik edecek olan mllli kon· 
gre 22 ikinci kbunda Flledel· 

f lya' da toplanacak.tar. 
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AftAI>otu MATBAASINDA 
llASn.iııı ~!'\nu 

BJr ıeıvl 
Bir mes11 
Ağlayıp. blı: gôk ytizl\ 

Uçuıın klrılbl11 

Jta.ranJıklar pençeılnde boimuı 

Baykoı .. 
gftndftJft ... 

Brayku9qa çıthkt1rı 
Ve.. Bir ıenç k11nı 

Sarnk 
Bu; kmk·ları .. , 

Çakın 

Her ılmıek 
Her göalftn 11kıııından 

Bir çiçek 
Söktlyor .. 

Ağıçlır, can 
Veren yapraklarını 

Karanlıkların koynuna döktlyor ... 
Ve.. Bu mnelmde geceler 

Dol bir kadın gibi 
Iatırabı heceler ... 

Nihad Kürşad 
••• 

GönQl Acısı 
• N. Suna ·ya 

O terkedloce beni bilmem neden dökfthlr 
Son niyazdan bir rAşe gözlerimin rengine .• 
Kılbtm bu zalim dalgı kartmnda ıökCUnr, 
Ve bağrım kanad açar bir ôzleylşe yine .• 

O ıolgun mehtabıydı eöamGı yddızlınmın, 
O göntıl baharının cmealzlz kokoeoydo .• 
Ne çare keybolacak bir golge gibi yarın, 
Çanktl, bayıl aıkının hftlyalarını doydu .. 

• 

1. Şeyda Sevin 

• • • 
Koşma 

Bu kıd11 gamlanma, geniş ol bira; 
Biraz herıeyl hoı görCher de geo ..• 
Ne olar o gftzel ederee ook nız?. 
Sen yoamalağını verlYer de geç ... 

Bırak lçlenmeyl bir yanı ozan; 
Bhıf n bu derılenlı, gel bl raz cınlın, 
Hiçbir bağ bllmlyen gönltlntl eıkıa 
Şu kara dağları yarner de geç ... 

Nedendir başını earmıı bGyle kır?. 
Sende de gençlik nr, ıende de can •ır .. 
Aldırma yaptığı ezlnçlere, var 
Eeleğln belini kırrter de geç .•. 

Ozan!. Erdirirken ıonı koomayı, 
Aı derdi.. GönUinden taşır coşmayı: 
O eıl bulanmaz nazb yoemayı 
incecik belinden earıYer de geç ... 

llkkanun 1935 · S. N. ô 
••• 

Şimd· 
9.12.935 

Beni garbet elinde yalnız bırakıb gittin .. 
Bu gftlmemle öke11znn bağnnı 1ıkıb gittin. 
Seni muklddee bilen, eenl mıbut tanıyın 
GönlftmG ıtıllflerin teline tıkıp gittin. 

Bir zamanlar bo yerde tatlı bir ahenk nrdı 
Bu yeıll kıyıl1rda çağbyınlır co11rdı!. 
Dorgon eular detGnde mehtab tltı:erdl Clryan 
Bu yerin şlrlyeti ındalıları yardı. 

Şimdi eenden oukta.. İçerim yana yını, 
Klm1eılı, ôbdz lı:ılblm kınıyorken hicrana, 
Yıkık mıbede dönen bu yerde artık her ın 
O demleri bıeretle " anıyorum ... •n 

••• 
Cahid U gurıan 

Gonca Gol 
Hayatın bıhçednde ıçalq paca gll•a. 
Hangi Hhtl CaDaHr .._ braü ~ 
Hayatına doymadan topnpadaa 16klldln 
Hangi el tltrfımedea 1ana selalr lçlıdl. 

GCla geodkoe 1anrdın, auardıkça da .,,ı._ 
Matemzede btllblle bir •eı.ı. et oldu 
Elemlale, hlulale 1ıpnklanaı 7oldu 
Blcnnlı ıônDllere yine blenala doldu. 

Şimdi •rbk nhatan ebe411 meanada 
Çlnktl Hal koklamak lltlyea olma,.,U 
Z.lql otlar bitecek boılllm .. gllanD 
Kalbim g6zy .. lanmla hatndek dolmJlllÜ. 

Ş#filı Vıtpn 

t Et 1 
Slgarınıın danıanı ı:ıalaıonlar çizerek. 
1'.anath ~utlar gibi bavıl11dı yftkıellr. 
Demet, demet l41eler, menekıeler dlserek 
Hayallp:ıln Onftne llhıtm perlel gelir. 

Dile gelmes kalemim kafam dam1nlınmıdıo 
Şiir bahçtlerlnden gonca gGller deremem, 
Dnm111 g~rtlnmeı derler baıta ateı yınmıdın, 
Slgınmı yakmadın koıoAomo veremem. 

B. 4.vni Oıan 
= 1 •• 

TUR 
Bir llkbıhır 11bahı çıkmııtım ben bu yolı 
Eerarlı bir ıeı gtldi: Nereyec Ey! Bayrolı? 
Uıun, uzun dinledim tekrarını bu eeeia 
Ve nihayet haykırdım: Söyle, cin mleln, neıln? 
GöğıOmft o belirsiz feryatlar tıkıyordu, 

Blllamlyen bo eedı ruhumu 11luyordo. 
Ben bu ıoneuı yollarda avare dolıtırken 

DDımtıetftm bir onya erteal gGnG erken! 
Nlhıyetalı bir ufak Ye koyu mavilikler, 
Gözlerimi k1rırtao elmılyah eer.llllder .• 
B4'yle yalnız onnın derinliğine daldım, 

GönlftmG oyalayan monte bir hayal aldım. 
Uğratırken onunla böyle gurbet ellerde, 
Birden kendimi buldum cennet gibi bir yerde, 
Coştum, taştam yolumda, oldum eanld bftyak ıel, 
Bu girdaplı yoll1rdın geçmiıtlm ben pek gftzel. 
Cook:un ça!lıyan gibi hırçın hırçın ıkarken 

Yolomı mani oldun •e beni durdurdun ıen! 
Artık ıftk "(}n bulmuştum çftnlı:Cl haltm lı:almıdı, 

Senin caılp YOcudoa bent çekip almadı. 
Mahzun mahzun dönmGşUlm geçtiği~ o yolları, 
ÇClnkft earmıdı beni ee•glllmJn kolları. 

Ne timdi görftyordom ben Hğımı, solumu, 
Kalbimi huıp etti, eöndd aıkımın mumu!.. 

Halil Ötıigen 

Hikdye 

Vals ve Aşk 

-2-
- İlk kıemı geçen hlftakl 

(Gençlik •e San'at) aahlfemlzde 
çıkmıotır -

- Bokadar benzeylo? .. 

Boş Caddeler 
Tabiat, gecenin zlf iri karan· 

hAından ııyrılmıe, dağ baolan 
ıydmlınmığa baolamıotı.. Sa· 
hah oluyor, 11bıh oluyor.. Bir 
gGnftu yorgunluğu, ııtırabı din· 
mlş, bir yenlel baebyacak .. 
Taze ftmltlerle açıl1D gOıler bo 
gftnftn de ıellrabını kucakhyı· 

cıklar .. 
GGneı doğuyor; blru ıonrı, 

yeniden başlayacak hayat için 
ışıklarını dôkecek, gözler ka· 
mapcık. 

Şehrin kalabalık halkı, her 
gftn gl hl bu Nbah ıa tııe 

omotları hıAb gantlllerlnl din· 
llyerek itlerinin bapnı koea · 
cakl11.. İtte! UHktın uuıa 
doyulan horos ıeılerl.. Doğan 

gtlneıln ilk mGjdeclel.. Şehrin 

blras ıonn beo caddelerini dol· 
duracak Nklalerlnl lo bıeını 

, çağırıyor, hayata dant ediyor. 
• • • 

Solı:alı:l1r henQı bomboş; kıl· 

hlm gibi, ne bir ayık eeel, ne 
bir yaylı var. Denls ıeıllz n 
darpa, 16kler de bpb oaDD 

gibi.. Y alaıı asaktaa aup 
fabrikaların bolak eeelerl da· 
,...,.. Bira IOlln, dedim , •• 
bina IOlln ba bopk rtplta· 
lar, lalldler de kıyboa..k •. 
As 10an kalbim gibi bot ead· 
del.t tlohhlıwk .... ,.. ..... 
... aefealle karı..,ü. day11I· 
... oa-t .. 

As IOIUa.. Çok delil. U 

IOllft ............ bir feryat 
kopwk, bl•kl•n çaalatan, 
.... •• bir ......... 
IQiade blblm gibi bot _.de· 
len lflUeıla •,ak lelleıl dol· •wk ... 

Nuri Sivri 

'Yazan: Erol Tekin 
Genç kız ıtddetle hlr11 etti: 
- Bıyır bayır .. Fazla tevazu 

gGeterlyoreunuz. Y 11ılar11:ızın 
bepalnJ okudum. Bende bırak· 

tığı uyanışlar o kadar teelrll ki ... 
O lı:ıdar teılrU ki? .. 

Genç kız kolları ıraeındı 

eıktığı erkeğin gözlerine baktı. 
Acı bir bakıı . lıtırabın gizlen· 
dlğl eerarlı bir gauı,uı ha .. 

- Anlamadınız mı?. 

- ..... . 
- Beni evelden tanıdığınızı 

Ye öyle ruhumu ıahlll ettiğinizi 
11mnedlyorum. 

Romancı gGlftmeemeğe çalıetı: 

- Slıl eeklden tanımadığımı 
emin mlılalı?. 

Hayır diyebilirim değil 

mi?. 
Ne leıereenfz ıöyllyebllfr· 

elnfz.. Yalnız bugecekl ıeaadtil 

benim elıe kartı ... 
C.ı IOD bir tempo ile durdu. 

Nnln Soaer'fo kollarından eıy· 
rıldı. Parmaklarını earı kanımla 

11çlarının 1111ıadı gesdlrdl. Et· 
rafın• bıkındı: 

- Ba ıkpm o kıdar ııcak 
da yok.. Batım ağrıyor .. Neden 
acabı?. 

- Belki nlete çok döndftk .. 
-Hayır, hayır, ondan değil .. 
Durdu. Gözleri bir Hind ka· 

cbnının euarlı oynak banklı&· 
lerl•I andıran renkli ıpldann 

kı•ranıtlırıaı daldJ. Sonra bir· 
den mıraldaudı: 

- Blru balkona çabak .. 
Benber yanldller. Genç ro· 

maucı balkona• kıp111D1 açtı. 
Neda beyu bir hıyıl gibi bu 
uahktaD dıpnya ıGatlldl. 

Y ıldıslı, mehtaplı bir geceydi. 
içerinin ~lrlltlllle banma 
ıelllallğl bir tesıd tetkll edl· 
yorda. RhgAnn k•lbl birden 
danınrmlt gibi ..• 

Soner 10rda: 

- e.,a 1erlnce; itiyor mll· 
lllDD8. 

- Sonu 7 inci sahifede -

Vef ıı Çjçckleri 
Ş5iri: A~ınpd Vefa Aray 

İtte yeni yıh11 fllr lcJtı:abJ,.. 
rındıo biri... GOzel bir it•~ 

içinde 48 sayfaya ııg<}ır,lmı 

yasalar. Ş~irln bu pserlnf ~v· 

velklndım dıpha Qlgnıı v~ elif 

olarık bulııcağız pmocllle J•P.· 
rakları çetlrlb biran Dnce oku· 
makta evlyoroı.. Ve tez t>ltl · 
rlyorus. 

Şiirlerin hemen ço~onda blıı 

duraklama geçiriyoruz. Aolım 

bozoklok.ları, kabı ıyaklar, 

ıkıcı olmıyan bir ıtil karıııın· 

da a41re genel bir bftkilm ver· 
meyi dftetınilyoroz. Dudakları. 

mızdan bir kelime istemeden 
dökftlft yor.. "Zayıf., 

Kitabını bunlara keııdlelne 

eıln edene armağan veren Ah 
med Vefı, &IJkının kuvvetini 
khıbma isim yaptığı şllrlle 

anlıtmak letemlf... Şo var ki 
orada eAlr yalnız "Vefa çiçek· 
lerl.,. kelimelerinin alımını 

tutulmuş. 

..•.... Sev sen ıeol eennl 
Yarına blçUlrken bo gönencin 

kefeni 
Mezarında ıçıcık vefa ol· 

çekleridir .• 
Eğer e41rln sevgide .-elası 

bir çiçekse mezarda ancak bir 
bahar açacak, yaııyacak!.. Ne 
ozon ömQrla .-efı!.. 

"GOzlerlo .. de tu bölge ne 
kadar bozuk .. 

Gdnlerdfr bu perde gerili 
kaldı, 

Gtınltırdlr ... Bekledim hicrana 
saldı! 

Biran açılmadı, dedim BA· 
YALDİ 

YABUD DA "Çoculı.aun! .. 
derdi gözlerin! 

Hayal kellmeel bozuk bir 
Şiveyle kaba bir kalıba ıkıhl· 

mıe. ayak yapılmıo. 
"Yahua da" vezin doldurmak 

için aolamıız olarak gelml!J .. 
En orijinal bulduğumuz "Biz 
bizi bilerek ... olfrlnln bir kıt'•· 
ıını okuyahm. 

Gel kahklha atarak 
Derdi derde kalarak 
Mezarlığa yatarak 
Moelkl ıöyllyellm .. 

Moılkl eöylemek lçf n mezar· 
lığı yatın vefayı acımamak 

elden gelmiyor.. Bu kadar dft· 
eftk bir zevk!.. 

(Kendilerini bilmeden!..) Bu· 
nu yapsalardı belki bağışlardık .. 
(Ne mutlu bea bir TOrk'ilm), 
(Bayra~ım), {Anadolu), (Oolar)ı 
geçiyoroı · Yurd ve oloeeenr 
şair (Onlar) da TOrk kOylGıft· 

na oldukça gftzel anlatmıı . 
(Ağları:l anın ağlar) tok bir 
eeeln mıerılardı hıykmşıdıt 

Ne babın, ne kardeelo, ne 
karın, ne çocuton 

Ne bir akraban yanar.. Boıa 
gider umduğun; 

Ağlarea anan ağlar, ağları" 

anın allar ... 
(Allarıa anan •Alar gayrlll 

yılan •Alar .. ) Atalar eOzG · 12 
mısra ealn etmlı.. Ne mutlu! .• 

Kltabda ençok (Deli göntll)I 
beğeniyoruz.. Lirizmin içte• 
gelen akıcı duygularını znkle 
okayoruı. Gösterimizde geao 
bir umudun kıYılcımı yınıyor: 

Kaffllte yıııyan bir knt glbhla. 
Sanı bogCla mıhk6m demeli 

g6nDI! 
Atk denen beldenin bir prl· 

blıln. 

Sen nlola lıterda glsell gön61P 
Şılrde ••den bir ıUre bat· 

larkea ne 16yl6yeaellal, ne ya· 
ACelıDI taaar ..... •t W geUfl 

- Sonu 7 inci taJM/ede -
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~ Al~sehir Banliası = 
SIHHA'f 
Balık Yağı ' ..... 

ü~mürr şubesö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: !2363 

Norveçya'nın llalis Jf o. 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Rerttırlfi (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Biricik Satış Yed 
BAŞDURAK. 

Vadesizlere % 4 Hamdi Nüzhet 
Mevduat Şartları: A~tı ay vadeliy~ % 5 

Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. SIHHAT 
ECZANESi --------

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon veııalre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi. 
~inde eıahlplerlne en mftl!ald şeraltle avanl! •erilir. 
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"öKSÜAENLEA ~ 
Mutlaka (OKAl\fENTOL) öksürük 

oekerlerini tecrübe ediniz .• 

il 
CQ 

Q.) 

> 
= = .......... 

= :Q 
ı. 
Q.) 

lef) 
Q.) ve Pürjen Şabab'ın en üstün 

'""'O bi.r müehil ~ekeri olduğunu 
• unutmayınız. Kuvvetli müs· 
el) bil ietiyenlcr (Şı:ıhab Sıhhat 

Sürgün Bapl.ıın)m maruf ec· 
zrınelerden arasınlar. 

Yeni ç1kan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

sattcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıen yüzde 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlr
yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mftmeeslll 
P~şıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

1 • .. .... :. • • • • .. • • 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Marangozlar;ve 
Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 
Geçmiyecek Bir Fırsat! 

Fabrikamda mevcnd tlrld 
destere, planya, kalınlık, freze, 
delik makineleri ile prese tez· 
gAhı, kurutma ve tntkal furonu 
ve el tezgAbları, 4l4t ve edevat, 
mobilya keresteleri, kaplamalar, 
papeller ve ııalre satılıktır. Her 
gtln saat ondan saat altıya ka· 
dar Zinet mobilya fabrlkaeına 

hemen mftracaat ediniz. 
Zinet fabrikan sahibi 

Ahmed Kızılırmak 

~ 

ANTRASEN YAGI 
Yediknle Gaııı Şirketi, Metro Ban, Tftael meydanı 

BeyoAln - İstanbul Tel. 44800 

Kıııa meyn ağaçlarınızı Yedikole gaıhaneslnde katrauaıt 
taktlrludeo elde edilen 

v 
ANTRASEN Y AGI 

• 
Mıhhlld ile tedavi edip onları böceklerden, kortlardıo 

vesalr parazhlerden kurıarınanız yarm yftzGnClz güler, mıh· 
sol kurtsuz olur. 

••--• Fazla mahlmat için mezkdr ılrkete mftncaat 

Kiralık han 
lzmir Vakıflar DirektörlüğDndeu: 
Kemeraltı cadde@inde kAln Bilyük aalepçloğlu hanına kiracı 

çıkmadıiından bir ay zarfında pazarlıkla lhalecll kararla~tırılmıı· 

tir. Daha fazla malftmat almak isti yenler hergün varidat oıe-

mnrloğona mftracaatları ilin olunur. 58 

Menemen Şarbaylığından: 
Urayımızda 55 lira m1aelı fen memorloğo mOnhaldır. Talip 

olıaların yedindeki vesaik ile blrllkte oarbaylığa mOracaat etme· 
lerl llAo olunur. 11 12 13 83 

Karacabey Harası Modorlilğünden: 
Harada yetişen 1934 doğumlu dôrt baş eaf kan lnglllz tayınıo 

aleni arttırma uıullle 11hşı 23,kAnonueanl,936 perşembe gdJJO 
ııaat oobeıe ozatalmııtar. Temlnetı mavakkate olarak yOzyetmlt 
lira alınacaktır. İsteklilerin ıemloatlarlle birlikte eatıı,ıı gilnfl B•· 
rada bulunmalaıı ilAn olunur. G 11 16 22 4100 

Izmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
57 Tam. K . sa. ıt ko. reisliğinden: 
1 - Burnuadakl kıt'anın ihtiyacı olup kapalı zarf suretlle 

7,ı,:36 tarihinde mfloakasası yapılan 275,000 kilo arp•· 
nan yerilen ö kuruş otuzbeş santim flatl pahalı gôr41· 
dftğOodeo kanunun 40 maddesi mociblnce bir ay sır· 
fında paz1rrlık suretlle alınacaktır. 

2 ilk pazarlığı 15,1,36 çarşamba g4o6 111t 11 dedir. 
3 Umum tahmin tutarı 13,750 llradır. 
4 ilk pey 1032 liradır. 

5 - Şartnameıl bergftn komisyonda gôrdlebUlr. 
6 - Ieteldllerfn muayyen val:ına Bnrnavadakl 

alma kom18yonuna gelmeleri. 
Aekerl uuo 

61 -"' 

Istanbol Deniz levazım satan alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 38200 lira olan 4000 ton RekompOle 

kômftrft 13 ikinci kAnun 1936 tarihine rastlayan p11artesl gooO 
11at 18 te pazarlıkla alınac.ktar. leteklller her gftn K.aıımpal'' 

dald komisyondan eartnaı.0eılnl alablllrler. Monkkat (temlu•1 

2865 liradır. Pazarlığa letlrık etmek lstlyenler yakanda yazılı 
gdn ve eaatta kanaat belgelerlle komisyon bıokanlı~ına hae•oı· 

maları. 74 Türrk Antırasnto 
Semö Kok ~-----...... ~li!:'W-· ~------------------·..-. Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alata• Fidan Meraklılarına Müjde 
V TGrldye ve Avropa'dao getlrilmlo en turfanda ve nadide 

OngDDU~ Kok 
DngüDü~ Antrasntn 

iç hastalıkları mdtehassısı damızlıklardan agılanmıı ve gayet itina ile yetletlrllmlo muh· 
Şamlı sokak No. 20 telif clnı ve yaşta meyva fidanları ucuza eatıhktır. Gôrınek 

Telefon 2780 llğe, perakende almak ve ıtpario vermek lstlyenlerln Baedo· 1 
ve toptan almak lstlyenler Kayas lstaeyonu yanında yeni çlf&· 

••---•M-tıc•e•ll•lt ____ lll rakta Batak hanına mtıracaat etmeleri tl4n olunur. 

En Ucuz Fiat. Telefon 330 ADU Roza 
-ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!lllllllllllllllllll Tflrk hava kurumu 

~ Dr. Zekai Tarakçı ~ B k p 
~ Merkez hast~nesi Dahiliye Mntehassısı = üyü iyangosu 
= İkinci Beyler ıokağı Tilrk mtıızayede ealonu lttlHllnde ~ 3cü KeQı.de 1 ı Ikı·ucı· Ka"nundadır 
§ numara 45. Hastalarına öğleden eonra 15 den 18 e kadar ~ v 

~11İtiıiıl11111i""'i11111111111111111111111111111111ııııııııılılllııiliillılııı\ıuuüü111111111111i en yok ıkrami re 
l 509000 Löır©ı<dloıra 

Dr.Operatör'ArifYurcuı----------
Merkez Hastanesi OperatörO 

Hastalarını her gtın 15·18 e kadar ikinci Beyler eoklğı TOrk 
miizayede ealonu kartında 7 8 N.lu moayenchueslode kıbol 
eder. Telefon :J393 

11111111111m11111111111111a.. Doktor ....-mm 11111111111111111111• 

A. Kemal Tonay -----
----
:= Bateriy olog ve bulaşık, scılgm lıastalıklar mıitahassısı = 
:= Baımahane ietaeyonu karoısındaki dibek ıokalt başında 30 eayı• = = h ev ve muayenehaneeinde ıabah ııaat 8 dan altıam aaat 6 a kadar =: 
=: bastalannı kabul eder. = 
= MOraeaat eden hastalara yapılm1111 llumgelen aair tahlillt ve := 
§ mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevu gö- 2 = rlllen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. =: 
mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllHllll Telefon: 41151 llllllllllllİi 

tzmlr inhisarlar baş mddür· ilan 
l6ğtınden: 

Çamahı tuzla@ı için 4 pos 
lok borudan 60 metre pazar· 
hkla satın alınacaktır. Borunun 
muhammen bedeli beher met· 
resi için 3 H teminat peraeı 

27 liradır. İneklilerla 15·1 36 
çareamba gilnO saat 15 te baş 
m6dtırlü~6müzde teı,ııekkftl ede· 
cek komisyona gelmeleri. 76 

Zayi 
54~4 No. h ikamet tezke· 

remi kaybertlğlmden yeolstol 
çıkaraceğımdan etıklelnln kıy· 
metl kalmadığını illin ederim. 

Alaaocakta ilkbahar soka· 
ğında 16 numaralı evde ltıl · 

yan tebaasından Karmeno 
Bası karısı Karmeno kızı 

Ellzabct Grek 80 

lmmlr lnblıarlar baı mddftr· 
lüğflnden: 

lamlr merkez toz sataı de· 
polarında yapııralacak tamirat 
pazarhğa koünlmuıtur Keşlf 

bedeli 1l5.88 ve muvakkat 
teminata 8.69 liradır lsteklile· 
rln 15 l 36 çarşamba gfioü saat 
15 de baş müdürlftğQmü~de 

teşekkill edecek komlıyooa 

gelmeleri. 7 5 

Bee ıeneden beri İzmlr'd' 
(lo Evi) f lrması ahında b11V 

faaliyette bulunan mfteHeııe.-' 
9 1·936 tarihinden itibaren k' 

pattım. Mfle88eseme tevdi edJl 

mi evrak vesalre1l buluna' 

ların 15 gdo zarfında mor• 
caatla alAkalarını kesmelerıol 
ve keyf iyotla muteber gazel11 

nlzle tlAnını rica ederim. 

İkinci Beyler ıokak No. 49 dl 

Kemal Orçun 

-----------------
Ünlnraltede Dôçent, 

(Muavin Profe~r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekinı 

Haatalara herg6ıı ôAJeclen 
aoara bakar. 

İıtikW eaddeei No. 99 
Ankara apartmanı Z inci k•' 

Telgraf • 1 S T A N B U lı 
Telefon : 4ı9250 

, 



o 

l• 
ı· 

111111111"1 

. , 
~----·• ... .-..~- ........ 

Yazan: Erol Tekin - Baştarufı l ci :;ay/ada - Japon teklifinin yeniden mtı 
- /Jaşı 5 inci yüzde - ibtllıUını bertarıf etmek için zaluıreıl hakkında cereyan eden 

- Bayır.. Böyle daha gCl herıar!tı fedıklrlığı ihtiyar eden görfttmelere dair borada mG11· 
z,.J . M. L191l'ln meealıloln ltUI terek 12amt bıd hakkındaki 

Gözlerini yıldızları dikerek deUdlğlnl kaydetmektedir. mftzakereoln tekrar görütülme 

hiç kırpmadan ozon ııman "Ekleror Denlıtt ise, İtalya ılne em.de ~olmak ile bonon 
baktı: nan ulusl1r knramondın hariç kabolQne amade bolonmık ıra 

- Bunları se•er mlılnlz Bıy herhangi bir ely11eı pe11lnde ıundı belli bir fark otauğo kay 
Soner?.. koıtogo takdirde çok kaybede dedllmektedlr. 

Ellerlle gökler) göaterdt. ceğlnl ileri aftrmı ktedlr. Royterln Oğrtndfğfne göre 

Kareıda Ay denize Grek U&h· "Entranıljan" dı, logtltere· İngtltere'nln deniz mthaY1taoa 
larının efaınelerloi anlatmıklı olu, Fnasa ile gizil bir ma1· dair olıo Jıpoa talebinin önft 
meıgoldtı. bede akdetmlı oldoğoau yts mazdeld dorumu zayıf lamamıe· 

- Bayırı uııkta ve bô,le moıhf!delerln, hr. Konfennı mıhfellerlnde 
Dlyebildl ve ansto. SOyllye· Lokarno konferaaıına ıykm ddo akeım konfuaneın her 

cektl. Fıbt ıôylly.,mlycrdo. olduğunu .., böyle bir moıbe- zımınkloden klranlık gôtiln 
Boğazı ııbnmııh 11nkl.. denin tahakkuku halinde (Reo) mt.k.te •e bn çıkmaz uıon m'fld. 

- Niçin ıoetonuı.. baonıınıu, Almanlar t1rafından det ôn6oe g~çllemlyeceğl kor· 
Soımı k .. Sosmalc... legıll lcabedeceğlol llhe eyle · kaıo hak tim ıftrmekte idt. Ja 
- Bıyır bayır diye mmı. mektedlr. pon tıbyeelnln konferaım ev· 

dandı. Bayatı, hıklkatı bir 1aı. Londra, 10 (AA) - Royter •elkf ctın mOuıbıa edilen ma 
dızlı kaphyan ~e ooonlı insan Ajansı bildiriyor: himıt te1tlel meı'eleal yaaaoden 

hrı gaf il nhyan banlar, 10 Ona Japon n logllltı denlı değil mOeterek azami bıd ml!e'e· 
göıırerdlAlnlz bizden uzak Tar· heyeti morahhHıları 1111ındı letl ytıdnden değil mOşterek 
hklar mobayylleyl yormaktın !••••••••••••- Hımt had mea'eleıl yOzanden ' ... , 

.... .... .. 
•N~ 

I 

~ 
bı11ka bir işe yaramaz.. Gene gelmedi. Neredeyl Acaba.. lnkıtH oğr1tmık olduğa zan· 

- Fakat bfttOo eıMlerlnlz?. BtUnn dmftlerlnl belki yarm nedllmektedlr. 

B - Bı~al dlyecekılnls. Hayır ::~1::1~1~:~::•ug~1::•;~1 ~e::,~ Vefa _Ç_i_ç_e-kleri. 

.._. .. 
5 ~ 

p~~/ 
o ti ıu ıı• lKUtrU./ 

ay•n ~ evin.. Onlu blrn 
Gftnler haftıların, hlftılar 

roman olmaktan zlyıdc llfm - BQ.1ıararjı 5 inci sahi/ede -
Q ı d ayların 1rk11ındao Sonbahar 

zer n e yeni bir Çtğır ıçmık gtlıel kelimeleri parçılıoma, 
için yaıılm•ı kitaplardır. Her rOzgArlarıoa tululan bir y•prak 

tbl ı b ı il G mıer1ları yerleıtfrerek bizi ide· V. N. duyaı •e dOeQnQ• birer hıwıl ~ yaHr anı g u er. enç 
v J k b ıtnln ftstankOra anlımına ıft· W F H VAN DER mıbsul~ olmaktan ılyıdc 

10810 
ııın ıhrHı genç romıneının 

pellcoloJlıfne ıld birer darbedir kalbinde kokoıo kaybolmıyıo rtıkllye• z.yıf bir g6ç v1r? , , , 
bl 1 L 1 L L ld (Kin) ,urt böyl".. K.6çftk bir ZEE & CO. ve ben öyle bir amld be~lJwo. r ç çeA o ara... ... ı. 

.. J df'tleme ile yıloıa eoo dört 
rom ki benim naıaıfyelerl- 0 • • L L 1 b 1 L mıaraı kıluydı dıbı gGzel OEUTSCl:f E LEV A1 TTE LINIE ki ... ıkı•m balo ço .... a a a ı .. h. 
ee nazariyeleri ılt edec,.Ltlr. l d BERAK.LE A balen .. Soner, ıe11ls ıdımlarlı bGfeye o ur o.. .. l:'u Hpuro N~•tn bol bir kahkaha ile ı ('Yollar ve ıtıklır)da ıo ne •ftzel: llmınımııda olup Anvere, Dlr· 6ld yaklııtı . çece~I ıoğuk bir bira, " 
g tl. Derin bir ncfee ılarak belki bommıh baıını, gergin Fıbt ey!.. Bo yollar1D. ket, Rouerdam, Bımborg ve 
gOğeQn(l tltlrllf. Kollarına kar ılnlrlerlnl yı1ı1tırablllrdl. lkııer uçluı •ar: JJreme•ı llmınlarına yok al· 
e•e.ndıkt JIAbi •arhklerı LucaL. T b d d d k Biri hawatlı hatlar. maktadır. ı • .. ım 11 •ğ• yının u a . J • 

ıoıık lıter gibi •ef k.tle ıçıı.· Biri ölamle biter!.. "MILOS .. vapuru 6 ıon k&· w larJDa deAdf recektl ki... Birden 
Emin mlelclz?. durdu. Blru Uerlelode bir kıı Vefa korbığalardan da eeln nondı bekleniyor • 10 ıon 
ŞQpb l LAnona kadar Anvere , ea z. "rdı. Genç romıocı alnını terli ılmıı!.. Blıe gene beğenmedi· a 
Sllrl ı b ı Rotterdım, Hımborg TC Bre· ' na11 o uyortonuz?. ellerlle oAoıtordo. Bıtarlımık ğlmlz orjlnal bir kıt'ı nrlyor. 
Beor.e mtlzlk, ıilr, roman lıtiyordu. Nihayet f111ldıdı: Artık yeter keelnlı, men llmanl1rına yak alae1k1tr. 

ayol ılledendlr. lnaanların mey. _ Nnlo... Acı~Jıdır er.ılolz! AMFRIKAN ExPOT LlNES 

danı getirdikleri hunlar gene Oaı doğru ytıradn. Bir ıene ~iade mi dertllelnlı "ExCBANGE,. vıporu bıleo 
onlıun ıon damla bnını... nelkl gibi öotıade dordo. Ba Ôttftoaı korbıgıl11!! limanımızda olop Norfolk ve 

Geaç romancı coımuı mate· ıını ynaoça eğdi: Dflmek her dertli bGyle nk Nnyork için yftk ıl..oakıadır. 
mıdlyen ıulatıyordu. Kendi ki - Bo Yllıl beraber oyoımı Tik ôtQyor hı tAlrlm?.. Vah • "ExlLONA,. Y1puru 29 B. 
tıpl1rındın, ecnebi kltıplum mı11 maıa1de edermlılnlz Bı· eanı vı dertlilere!.. inci k&nondı bekleniyor, Bos· 
dan ·bıbıedlyor, uznn uzun yan NeTlo?. Ahmed Vefa ıllrlerlnde ara · ton ve Ne•york için yak alı 
ruaddi fikirler Oıerlnde beyin Genç kız göalerlnl kaldırdı. 1111 yerli yerel• "'Ey,. diye cak:tır. 
yoruyordu, Nevin gözlerinde Onu görtlr görmes birden 81ç. haykırmayı çok seviyor .. Üeen· ARMEMENT 8 · SCBULDf 
yınan bir •tıkla bunları biç radı. Ufak bir teıeddüuen medlm 20 den 1rtık "ey,, eay· HAMBUG 
ıhual sormadan dinliyordu. NI · ıon11: dım. Duaları tekrir için TC "NORBURG,. vaporo 3o B 

ayet hafifçe gOIQmslyerck bir· - Soner dedi. Sealble blr11 gerçeken gerekil.. Yıloııt yap· inci Ununda bekleniyor, An · 
de.. Jl L •ere, Rottrırd•m ve Hamburg .. ıuzft aeetl: gôrtıımek lotlyorum. macıklar yerelsler çok .. 

Y Umanların• yak alacıktar. -
1 •ıkı .. Oao da mı hı Onun koluna Rfrdl. Romancı Çıkacak 11laayı Oldilren adım .. ., 

il b l "GLUCHSBURG11 vapuru 6 1 
D ayoreunnz? 11nkl dOıftomQyordu. Beraber en ıon sayfaları dolduroyor .. 

Soner iold• darda. Bawallnde .. GJl 1 ld L 1 bl ıon kAnunda bekleniyor. Bam 
v ,, ealondao ayrılarak bahçeye çık· uz er,. o o .. ça gftıt:- r 

ısttrap tlmecklerl çakb. Gözle. tılar. Gene yıldızlı bir yaz ge ıtllde .. Şairin bu Yldide daha burg •e Annrıtcn yük çıka · 
rinde tek bir kcllme ya•ıı Y•· cealdl. Nevlo'jn ılnlrli olduğu haearı elde edeceği tftpbeefz. racaktır. 
Yaf bOyftyerek ôoOoO k.rar!h . ellerln ı n thremeelodeo belliydi. ÇOokG. Ayık ve nıln gOçlftğO JOHNSTON VARREN 
Kalbi tatla bir eıaı lçtnde yındı,. Nihayet birden ',darda: neılr de yok!.. LlNES LIVERPOL 
K"raodı. • "DROMORE.. vaporu 15 

8 - Soner dedi. Senden af • • ııon k&ounda bekleniyor, Lhf'r 
- •yır dedi, Çünka bec dilemek lıtlyorum. Bu knçok nya boyok dft · pol •e Anvereten yak çıkımp 

de •eliyorum. 
. . . . . . . ıenefzlik yanhtlııla berabtr Burgae ve Köstence için 'ftk 

Ellerini avuçları içine aldı. - Bir zamın biç doıanme· ortayı bl: eeer nrmeğeı Oıeneo alacaktır. 
Onları ozon ozon ôpta. den ılzl oyaladım. Ve ılzc ıe· Ahmed Vefa'aan eıerlnden önce DEN NORSKE MİJ)ELHAV· • 

• • •lyorom ıannını Terdim. ceaaretlol ılkıolımamak eldf'n SL1NJE (D·S. AS. SPANS. 
Gece ooo evine kıd11 gö . . . . gelmu .. Ne olorda eııer aa eay · KELlNJEN) OSLO 

tftrda. Erıcıl gftn için ıGzlet· - Senr1 ıolıdım ki ben, falı fıkat berkesin se•kle oko · "BANAOEROS .. vapuru 10 
tiler, buloıtolar •e akoama ka ılzl değil. yacıtı y11ılarla ciltte kOçftk ıon Ununda bekleniyor, DJ. 
dır gezdiler. Suetu, yutkundu: oleaydı... Herhalde daha değerli eppe ve Nornç llmıolarıoı ytlk 
b Gen9 romıııcının f lklrlerlnde - Romınlarınıaı ıe.lyormo· olurdu.. alacaktır. 
~yftk bir dl'ğfı;lkllk gôrftlda. ıum.. Bize diğer ılablardı kitaplar Ayni zamandı lekeodnlye 

erlerinde hayali menulardan Ellerini tuttu: L •e Halyı lçtn mal kabul eder. b b çıaarıcıtıoı mOjdellyeo ıalr • aeut. Onların pırlıL waıı... . e t ı L b 1 
.. J .. - • ır ıyıca., ını ıaı 1 bir çok noktaları dftıflnmelldir. !spanya Kabinesi rint bir karnı .. ı balonu gibi b 

lr ruya geçirten sizi dılmı Koru mıntıktan çekinmek, 11· M d d lO (R d ) B 
•Chleyerek y11.dı. Oao "aLıD ı rl ı JO - •e 

J • ınıcağım.. natı Oıarcı ırermek.. lç Ye dı· ı lh b •tr.ı eıerlerlade glall kaneıler G lımılt Ozere olan ot a at 
cnç romıncı göslerial pen· ıın ol•onlo<ia... Çok önem d 

1 1 
d M Jll R 111 toplattırdı. V c 0 yHılarını da hı " e maca e ee n e . o eı çerelerden bahçeye PllD ılyı · Udi 

içten olarak yazdı. İlhımını 1 r.. rly11etlnde bulanan çiftçi p1r-
ara tererek parmaklırlle Of· (L f L ld) l d eevdlğl genç kıun kendlılne nadı: uoee uao 11öy e emle: tlıl kraliyet tınharlarlle bir· 

h "8atal1rımızı dıima iıltaf llL ı Ll d •yıt •eren bıhar kokuıondan F L h h 1 1 •le çı ıtıca• ar ır. 
ıl d - a .. aı ereey • ıut ö m ederlı, onları nadiren dftzel _______ , _____ _ 

•yor 
0

• Vacudu bu bıv.nna yecek 11adığımıa aıklar gibi 1 1 bir Gmftd ııı~ı olıhlllr. Baoa · 
içinde derin bir arıo ile kına. tıtla ruyılu da unutulur Bayın t r ı .. , rıyı daha lnıl ıdımlar ıtıbl· 
ıuyordu. Siz baoaracağım diyen, eae 

Nntn.. rlniıde bono pek 11 da olea lirılnlz. Y almz ve yılnız: 
~00 öyle seviyordu ki... Bir ıene nel balonun oynak gGeter1:n, t1mlmll bir g~nçıl · Baıarıda "bıearıcıgım!. ,. dl · 

1 !nler hlftalırı, baltalar ay· hnıları içinde ynıt yuaı nlı.. ye baılayıp .. baıardım1.,, diye · 
.,~, 0•ılıdı, Fakat blrgfto.. eridi.. Yıptığını Uf l görmemek bilmelidir! , 

•k•ı hlr~Oo •. Onu artık V 
e ôldD... bir lnHoı ileriye g6ınren ilk 

göremedi. f<.;r1,.aı gOn bekledi. Son - ıdımdır. "'Vefı Çlçeklnl,. tlıe lıı:mlr 

Hikmet l\4mra~ 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
CendeU Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24ıt8 

TBE ELLERMAN LlNES LTO 

"THURSO .. vapnru 7 ikinci 

kıtoundı LİVERPOOL ve 

SV ANSEADAN gelip tahliyede 

bolonac.k. 

"ADJUTANT.. npuro 8 

ikinci kAoonda belleniyor, 

LONORA için yak ılıcaktır. 

0 TBURSO,. nporo 15 ikin

ci kAnuoda bekleniyor LIVER 

POOL GLASGOV yok ala · 

cıktır. 

"P0"-0" Y1pnro 1 O ikinci 

k4uunda Londrı, Anvere n 

Bul btldeolp ıynl zımındı 

Londra Ye Bul için yftk ala. 

caktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LINIE 

"AQILA,, Y1purn 5 ikinci 

k&oundı Bamburg Breme ve 
Ao•ers'ten gelip tahliyede bu· 
lonacak. 

Not: Vurul t11lhlerl ve va 
pur lılmlerl Ozcrlne de~lalklik · 

terden acenıa mes'ullyet kabul 
edllmez. 

M. Uitler 
•• 

Rayştağı 

Toplıyarak Siyasal 
Vaziyeti Konuşacak 

P1rlıı, 10 (Radyo) - Mıten 

gazetesinin Berllo'den aldığı 

habere göre, M. Birler Rıyıtığı 
30 KAoonueantde lçllmaa davet 

edecek •e bo içtimada bey· 

oelmllel ve milli alyıaeet mft· 
nabıa edilecek tir. 

lran'da 
ilk öğretmen Mektebi 

Tahran 10 (Ôzel aytaramız· 
dan) - Şebin Şah hazretleri, 

b~raberinde krallça, prenseıler 

ve 1r10 kadJDları olduğa bılde 

tık olarak karalan muallim 

mektebinin ktıııd reemlol yap· 

mııt.r. BftkOmdar talebeye dip · 

loma dağıtmı~tır . 

Almao Katolikleri 
Berlfn 10 (Radyo) - Alman · 

yıdakl katollk papazlar1 Fuldlr· 

de Brmıln kardlnıhnlD rlyı · 

eetlnde toplınmıetar. 

Böyle bir içtima Alaıanyı 

tarihinde meebok de~lldlr. Bo 
toplantı gOnlerce eQrecek ve 
mOzakerat gizil olıcakhr. 
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Balkan antantı 
Bu Ayın 26 sında Bttkreş'te 

Toplanacaktır 

Şimal Cephesinde Ras Seyyum ve Ras lmru, Yeni Bir Yü
rüyüşe Başlıyorlar. Makalle-Adua Münakalesi Tehlikede .. ------· ............ . 
Kerelle'de Yapılan Son Çarpışmada Italyan Telefatı Çoktur. Habe_ş'ler, 
Altı Tank ile Dokuz l\fitralyöz Ve Külliyetli Mühimmat Ele Geçirdiler. 

----~----~--... ..--·~----~--------~ 

.... 

1talymı ta11kları .. 
Londra 10 ( A.A ) - Yığ· hılyan'ları öldürmüıtOr. 

makta oJID tlddetll yığmorlar Borıdıki umumi kın11t 
tlmal cebheeindekl ltalyan ve şudur: 
Bahet konetlerlol hareketılı· t7eneral Graal1nl Barnr'a 
llğe mecbur etmektedir. Buna doğru yapılacak bir taarruzun 

mukabil cenupta Kerelle ve timdi imkAn11z olduğuna anla 

Glbide Ye Gorahal garbında mıthr. Böyle bir taarrozdan 
çarpışmalar olduğu bıber Ye· ıarlınaıar eden general, bll 

rllmektedlr. tan kunetlerlnl haf lf Habeş 

Adlıı·Ababa'dı tahmin edfl· kuneılerlnln fıgaU altındı bu 

dlğlne göre generıi Gnziınl lanın Babı ve Slamo lllerlolo 

bu ıehfr fıtlkametlnde konerll zaptı için toplamaktıdır. 

bir t11rrozı geçecek ve Tlgre Dolo ve Ghıir ıraeındakl 

uzerlnde Habe~ tazyikini bu arazi arız1&1z ve aoılması ko 
ıuretle hafif letmlye (alııa taydır. Bana moktbll Ginir ile 
cıktır. Adle Ababı araeında bulunan 

Royter ıjıneının Adlı·Ababa dağlık •e arlzalı bölge aşılmHı 

ıyıarı tu telgnfı yollımıttır. eon derece mllok.Ol olın tabii 

Boradıkl bhıraf mOt1hlllc bir manfa tethll etmektedir. 

rln umumi kanaatine göre ge· ltılyın'lar (;indir flzerlne 

neral Grazlant Dolodan Glnlr bir taarruza geçtikleri takdirde 

tlmall gar hieloe doğru Ye Adh Şebell nehri yaylasını takibede 
Ababayı mQtevccih kouetli ceklerdtr. 
bir taaı roı hareketi taaarlı 

maktadır. 
Söylendj~ioe göre Glnir de 

.., Gonbıi'olo 110 kllomet.e 

garbında çetin çarpıtmalar ol· 

muttor. 
Resmen haber verlldlğine 

göre, Bıbı llbayı Mac Beyne 
merdin D~caz kovvr.tleri K.e · 
relle'de buluoın bir İtalyan 
kıt••• ile çarpıımıı ve bir çok 

ltılyınlarıa R11 Deıta kov· 

•etleri (berine yaptıkları de · 

vamlı ban taarruzu bu kov· 
vetlerhı mnanlyatın• bir dere 
ceye kadar eaumıyı muuffak . 

olmootor. Fakat gerek Rae 
Desta •e gerekııe Rae Beyoe 
meret'nln kumandasında har · 

beden aıkerlerln ceaıtretl ciddi 

bir tekilde kırılmış dP-ğlldlr. 

General Graılaoın bir taar· 

ruzu takdirinde bu 

mobartbtn çete mu· 

barebt'&f yapank hal 
yıo ları tebll keli bir 

~ı-kllde yormıya mu 

• uHak ol• hllr:cek la 
dlr. 

Şimal crbbeıılode 

Temhlen bnl~;ılode 
ve Takuze orbrl bo· 

yunca vukubulan çar 

pıomalarda muvafla 

kıyet elde etmlo olan 

Bıbeb'lerlo mıne.I · 
yata yükııelml11 bulun· 

maktadır. 

Şiddetli ya~mor 

lardan dolayı Du 
ıle'de kalmaya mecbur olan 

lmprrator yakındı Tlgre ceb 
hesine hareket edecektir. 

Hrbeo'lerln Mıkalle'y! yeni 

den logal için harekete geçme· 
lerf bekldnmektedlr. Bu arada 

olmati garblde ayın tutulmasın · 

dan lıtifade eJan Habeş kov· 

kone\lerl İtalyan hatları an 
ıına ıokulmoolardır. 

Doğru bir kaynaktan haber 
ılındığına öre, R11 Imru Ta 

kezse nehrini aşarak şimdi 
Malderl vadlılol tıkibetmekıe 

olan Habeı mobarlplerlnden 
~Grekkeb kıt 'alırı tlmıl" yot
lamıtllr. 

R11 lmruoon 11~ ceoahı lıe 
R11 Seyyum'on kunetlerlyle 

irtibattadır. Ôtekt Oıbeo kuv· 
vetlerl ile birlikte hareket eden 

bu iki ordo olmall earki lıtl · 
kametine doğru yQrtlmege bış 

lıya<'aklardır. 

Muhtelif Habeş konetlerlnla 
danıoıkh hareketi Makalle ile 

Adoa araıındakl ltalyan raQnı 
kale. nııtılarını karşı ciddi bir 

tehlike n tehdld tetkll ede 
cektlr. 

Herrar'dao bttdfrJldlğtne göre, 
bir moharib koluna kumanda 

eden Mac Deccaı Dc1galmıdo 

vararak Rll!I Naıibo kunetle · 
rlne katılmıatır. 

······~·~·-· ... ·•·•· ......... ~·-·······~·-·····~ ................. ~·-···~·····~·~·-···~·-·~·······~ 
Japon Kuvvetleri, Kuzey Çin'de 

Faaliyete G~~tiler. Yeniden _______________________ .. ____________________ ___ 

Çin'de Bir Haftada 400 Kişi Asıldı. lngiliz. Japon 
ittifakının Yenilenmesi OüşüııillOyoı· 

~----~--~~~~--~ .. ~~~~--~~~--~--

Parlı 1 O (Radyo) - Tfyen yalnız caniler de~ll ıyal za 
çinden bildiriliyor: Jıpoo aı maodı ihtllıllcilf'rde boluomık· 
kert mehaf Hinde ve kıtalarında tadır. 
görfileo faaliyet radl~e veılcl Tokyo, 1 O (Radyo) - Japon 
bir mahiyettedir. Yeniden bir orduıo, kuzey Çfo (lzerinde 
çok zabitler ve aakni kıtalar yeniden tazyike baolımıttır. 
gelmek~edlr. Bu vaziyet, japoo . Bunun eebeht, toplanacak olan 

kooftranB mftoasebetlle Çto 
yanın ılmıll Çfo'de yeni bir kıt'alarının tehdldkAr vaziyet 
tecuGıft hareket yaphracığına ılm•eıdır. 
delil add dilmektedfr. 

Japonyı, kut:Py Çlo'drıki gar 
Pekin, 10 (Uadyo) - Sou alzoolarını takviyeye baolı 

bir hafta zırlandı Çlo'de 400 mıştır. 

klıt idam edilmlotlr. Gelecek Parh 10 (Radyo) -· Ôu 
haf taluda uılanlar adedinin sazetealne Londn'dan bildiri· 

daha fazla olacağı Nnılmık llyor: Amfr11Uk1 lnglliı 

ildir, fdmm tdJleDJer lllltDda J•poD IUlfıkıDlll 7enllettlrll 

meılol toklif etmiştir. Amiral· 

hğın elmdlye kad1r yaptığı bG 

ıan toplantalarda bu mesele 

gGrftşGlmGştGr. Yeni teklif edi · 

lecek muıhedede, Çin ile Mın· 
çok.o araeandakl mGn11ebat 
normal nziyete ndet edince, 

loglhere, japonyı'nın Çin flze 

rlndekl ekonomik GıtGnlGğdnQ 

tanıyıcıtına dılr bir mıdde 

bolunacakhr. 

Tokyo 10 (Radyo) - Nlyen· 

çlo Japon kumandıuı1 Çin 

ordolarının ıon karııık nılyet 

dolayiılle Japonya'dlD ihtiyat 

kundller lllemlftlı. 

Esir Bir ltalyan Zabiti, Royter Ajansı Muhabirine Neler Söyledi? 
......... -.... ........ ......_.__......._.""-"'..._.........._........,.,___..__,.........,.~~~····--"'·''-•""""''''•-··\ı''••·····"'lı•""•···--~~ 

HalıeJ muharibleri mitralyöz lmşırulu 

Londıı 10 (Radyo) - Roy· 

tl!r Ajanııoın Adle Atıabı ıy · 

tarı bildiriyor: Dolo'ya her iki 

taraftan birbirine r.ıd haberler 

gelmektedir. Dolo'dıkl Uabe, 

hGkdmet erkanı, Babeolerln 

Dolo mıntak11ında zaferler ka 
ıandı~ını iddia etmektedirler. 

inanılır kaynaktan gelen bir 

habere göre, Dolo yakınlarında 

çok tiddetll çarpışmalar olmue 
Ye her iki taraf ta ı~ır Hyat 

nrmlıtlr. R11 Deıta, taktlye 

kıtaall istemiştir. 

Bir lıal)an 7.abiti Ne I>iJor? 

De11le, 9 (A A) - Hab«'t'ler 

tnafıodan eılr edilmlıs bir 

ltalyın tank sahici Royıer 
Ajanııoın bir mubıbirlae tôyle 

demlıtlr: 

Etrafımın ıarıldığını ve hç 

mık lmkinının kalmamış ol 
duAonu anlar anlamaz ellerlml 

havaya kıldırarak ileriye ıttıl 

dım ve blıde Haile SelAlie gibi 
hırlulyanıı diye bıAırdım. 

Bizi hatların geriılae gôtGr 
d61er ve orada bize Babeı 

yemekleri ikram ettiler. Açh 

ğ•m•H n~meo bu yemekleri 

ylylp yotamadık. Bonon tızerloe 

' ""\ 
Habeş'lerin 

Yeni Bir 
Muvaf fakı yeti 

Afli.~-Almlm 10 (RadJo) -
llas Tafuri Fid~ııari kumarı 

tlusınduki kut't'etlerin Kcrellf• 
) i :apı için verdi/deri mulw 
rebede llabeş'ler 6 urnk, Q 

nı ıralyijz :VP ldilliyeıli miktar 

tfo mii.hin,maı ele geçirmiş 

lerdir. Bu muharebede bir 
lıal)Wı siibayı ve yüzlerce 
ltalyarı askeri ölmüştür. 
BURADA DA MAGLUBfYET 

Harar U (A.A) - /laııas 

.1jansı mulıabiri, Deja: Bu 
_Youlu'nurı kıtaatmın Kerelfo 

mmtakasım istirclat etmiş, bir 
çok beyaz ve )'erli lıal.fa11lcırı 
öldürmüş ·ve bir telsi:: ista .~ 

)'Onunu ele geçirmiş oltlukla· 
rını 1ıaber veriyor. 

'-----------------·' Babeo'ler bize ylyeblleceAlmfz 
yemekleri hazırladılar. 

BogGn de birçok ealrlerla 
gelmeıl beklenilmektedir. 

Hastanelerin Bombardımanı 

Mısır Salibiahmeri ikinci Bir Bom
bardıman Daha Geçirdi. -lsveç Hastanesi Bombardımanı Hakkındaki Tetkik

ler, Tamamen Italyan'lar Aleyhinedir. 
Londra, 10 (Radyo) - Roy. 1 hıberlere göre, l•aggı.bor Ye 

ter •janıının Kablre'den aldığı Ye Mııır ııallblıbmer h11taneıl 

Rus Topraklarında Bir 
Japon Uçağı Düşürüldü 

-
Maoçuku ve Çin Zabitleri Rus Hudu· 

dunu Geçip 'Teslim Oldular. 
Moıkon 10 (A.A) - TıB 

ajanıı bildiriyor: D•hrnıkl ya 

ldclnde So•yet topraklarında 
açın ve Sovyet hudud moba· 

fızlarının açtığı atee Gzerine 
Roı topraklarına inen Japon 

aıık.eri tayyareelode bulnnan iki 
zabitin yaralınmıo oldukları 

anlıtılance, Voroşilof tehrloden 
doktor ve llAç lıteamlştlr. 

Son zamınluif a Mınçuko 

orduıundan bası kumandanlar 

Sovyet topr1kl1rını geçerek 
iltica eylemitlerdlr. 26 ilk kA 
nundı bir Mançorl 11blll at 
Gzerlnde tGfenğlle birlikte ya· 

kal1Dmıthr. Aslen Çinli olın 
Ye jıpon a1kerf Galformııınr 

IAble lıalooan kumandan, ja· 

poolara hlımet ermemek için 
kaçtığını eöylemlttlr. 

27 ilk Ununda doAa ıtma 
llndekl Etanga'da bir Çla'U 

kumanda• yakalınmııt1r. Dotu 

ofmaldekl halk ordu11u birinci 

kumandanı olduğunu eöyliyf!o 
bu ÇtnliJe Jıpon Ye Manc;url 

devletlerine aleybdar oldoguou 

ıöylemlt •e iltica ettiğini bil 
dirmlştir. 

31 ilk kAounda lıe, Mançuko 
orduıo kum1Dclanlarından lkt,· 
zabit, bir kGçGk zabit ııınarı 

ıtmışlar ve budud muhafızları 

tarafından yakalınmışlard•r. 
Banlar da arbdatlarının nr· 
dikleri ifadeyi tekrar eımltler 

ve Jıpon'li:ra hizmet etmek 
letemediklerlnl, bunun için il· 
tlca eyledlklerlnt blldlrmlolerdir. 
Y akal.uanların hepel de mahıt · 

faza ıltını alaomıtlardar. 

Roma'da Bir GörOşme 
Romı, 10 (Radyo) M. 

Mo11ollnl, ltalya'nın Viyana 

ıelirlol kabul etmlı ve oaun 

bir mlddet konuımaııar. 

nln İtalyan tıyyareltrl taraf;n. 

dan bombardımanından ıonra, 

Pı ene leaıall'ln rlyaııetlndekl 
Mıeır ıallblabmer heyeti de 

gene İtalyan tıyyarelerl tara· 

fındın bombardıman edllralştlr. 

Bu ıon bombardıman per· 
oembe ,;tına 8 ltalyao tayyaresi 

tarafından yapılmıthr, fakat 
feflyat yoktur. 

Londrı, !O Radyo),- Tay· 
mi! gaaeteıt, "Mıeır baıtaarle· 

rlntn bomb1rdımının tıbakko· 

ka ftıerine Mııır'ıa Adlı Abab• 

konıoloıo Mlllr hGkftmetlne 

bir r1por Yermlttlr. 
0 M111r hOktlmetl halyı hO· 

kftmetlnl proteıto edecektir.,, 
demektedir. 

Adle Ababa, 10 (Rıdyo) -
ineç ııeyyar haıtaneaioin bom· 

bardımaaa maruz kaldığı mm· 

tık.ada tıhklkat yapan Anıulo· 

Bil kııılhaç karomu dtlegeel 
doktor Rtnald tetklka1ı ıono· 

conu bir nporla Cenevre'ye 

bfldlrmlotir. Dok.tor bu npo· 

ronds, kızılbıç h11tıneıinia 

açıklar tarafından görOlebile· 

cek bir mahalde oldu~onu •• 

bombardımanın, Ar11oluul harb 

kaaanlar1na aykırı olarak y•· 

pald•l•Dı l11b etmektedir. 


