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12 

lklncl kanun 1936 lzmir'de bergfln sabahları çıkar, eiyaYI gazetedir. Telef on: 2'176 

M. Laval 
ihtilafın Halli için Bu Sefer 
Teşebboste Bulcnmıyacak. 

Habes'ler Dün Malialleye Girdiler. 
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Suıkast Davasına __ J?ün Devam Edıldı. H=ıriciyeKomiseriM.Mo-
Ali Saip, Suikastte Alakası Olmadığını, Cumuriyet lotof'un Bir Diyevi. 
Otelinde Odaya Kapanıp Görüşmediklerini Söyledi -Bu Meyanda Türk · Rus Dostluğnuu ..... .. . .. ... 
Dnıı Maznunlardan Şemseddin De Dinlendi. Muhakeme Ay1n Onaltısıua 

aldı. Gelecek Celse Cizli Olarak Yapılacaktır. 

Anlattı ve Hararetle Alkışlandı . 
Moıkovo, 11 (Radyo) -

So'fyet Rusya ter• komlteal 

o mumi heyeti bogftn toplan 

natıebetler ldamesl arzoeondıdar. 

Bunun için enelô bir Şark 
paktı teşebbiistinde bolonduk. 
Fakat bu teşebbOeil Almanya 

hiiluimetl reddetmle, IJehlitıtan 

dı buı lhtlrazi kayatlarl• kar· 
şılamıştır. 

Ankara, 11 ( Telefon ) -
AtatOrk'e eulkaet lçlo sll4hlı 
cemiyet ve çete teşkil etmekle 

ıaçlu olanlarm muhakemelerine 

hugnn Ank ra ağırceza mahkfl· 

meelnde devam edilmlv, bazı 
nporl1r ve enak okunmuş, bu 

raP,orlarda adları geçen eski 

Baylav Ali Saib ile nahiye 
mildOrO Şemseddlo'e mahkeme 

reisi tarafından euller tevcih 

edllmletlr. Muhakeme; mOdafea 
için 1 G ikinci klinuoa kalmış
lar. Bu ceJee hafi olacak ve 
bu celsede belki karar da ve 

rllccektlr. BugOnkO muhakeme 
tafsilata ~udur: 

Mauıno Ali Saib mahkeme 
aalonunı tUode gazete olduğu Üsıte; Soldan scğa Aıif, 4li Saib, Yahya. Semseddirı 
b ld ı A illa: A) 11i :ırada Şaban. lsmail, ldri.,, ÜzeJ·ir 1 e ge mlvtl. Celse ıçıldıktın 
ıonra okonulmaeıoı karar 'fe · hın& Aztz'ln bir aralık letlkl&l gecenin yedisine kadar tırasıut 
rllen evrak 'fe raporların okun: mehkemeelne suçln Dlarak gel edildiği, kendlııloin mnhtellf 
maema bıılaodı. Bunlardan dlğlol, kendisini bemet ettirdi· kıyafetlerdeki şahıslarla gôrOt· 

Şevket Oğuz lmuaını taııtan ğlnl ve ondan sonra Ankara'yı tOğll ve o zamanlar Ankırı· 
bir raporda 16·10·935 tarihin· giderek Ankara 'fallılol ziyaret pal111'tı otarduğo, bll4bare aile· 

de lıtanbul pHtanesinden çıkan ettiğini söylediği de yazılı idi. ılnl getirterek yerleıtiğl ve ka· 
Raporun okunma• ... dın sonra f A 1 t d bl 1 il b All Salb'ln Samınpızarına doğ· .,.. vı z z n mın ı r e e mu 
söz alan maznun Ali Salb'ln t lif ı d • h 11 " J u gittiğini ve blraralık Ali e zaman ar ı oup e , ıup 
avukatı Blimld Şevket; raporu heli gôrOştOğG, bu Azh~'ln şa· 

Sılb'ln kendi kolona girerek: verenin bOvlyetl oıhim olub lbell bir adım olduğu haber 

- Bana yapılan namussuz olmıdtğını sormuıtar. Mftddel· nrHfyorllo. 

loğu el.uydun mu? Bu lıtn umumi Babı Arıkın; Bıtt4 Alt Sıtb'ln, Ankarı'dı 
eıuını ôğrenlb baoa s6yl,.1 - Hthlyetlnl •ndtreceğfz. Azlz'le beraber Cumorlyet ote · 

Dedl~l yazıt. idi. Deml,tlr. lfııe glrlb oradı iki 111t kıdar 
Bunda Alt Sılh'ln; solkHd llaporlar okunuy<Y: baıbaoa kıldıkları dı llhe edl· 

maınona olınk yakllanan İdris Bundan eotıra diğer bir ra· llyordo.: 

ile Azlz'ln Milli Mftcadelede por okunmuştur. Bunda; Ali Daha eonra OçftncG 11por 
.~!udi malyyetinde çahştı~ını, Salb'ln sabahın saat 7 sinden okonmoıtor. 

................................. ~ ................................................................... ~ ............ ~ ...... ~ ................... . 
Alman istihbarat Bnrosu Bildiriyor: 

iki Kuvvet Süngü Süngüye Geldiler 
Ve Habeşler, Makalle'yi Zaptettiler. 

ltalyan'lar Birçok Esir, Top, Tüfek Bıraktılar. Ras Na· 
sibu, Cenup Cephesinde Modafaaya Hazırdır. 

Ras Seyyum 
Loadrı 11 (Radyo) - Al · \ dakik.adı Adle Ababı'dan 

..... lıtlbbarat bnroıunun ıon A• bir habere gGre, Rıı 
aldı· 

Sey· 

yom'ao ıaı cenah kunetle· 

rladen bir kıımı bu •bab ' 
Mıkalle'ye bir ılngCl blcoma 
yapmıılar n ıehir mGteadcHd 

defalar ele geçmlıtlr. Son ıln· 

gQ htıcomunda Babeıler hal 

yan'Jara, ağır zayiat nrdlrerek 

: ıehrl terke mecbur et mitler ye 

gece Makılle Babet'lerln elin· 
de kılmııtır. Ru Seyyam ko•· 
'fetlerl Makalle'de mDhlm mlk· 

tarda eılr almıı, top, tDfenk, 
mGblmmat ele geçlrmlıtlr. Şlm• 
dilik fıslı ıafelllt yoktur. 

Londra 11 (Radyo) - Roy· 
ter ajanıının Barır'dan aldığı 
habere gôre R.. N11Ulio Fın 
Fıa mıatık111nda 75 bin 111· 
ker toplamııtır. 

Bu ordu, hılyanlaran ıtmale 
doAra muhtemel bir aurru.1 

n ilerleme hareketine katfl 
dancıktır. 

Bunda Ankara emniyet mO· 

dftr muHinl BehHd ile komi 
eerlerden Oımın'ın Mera~'• git· 

- Sonu 5 inci salıifcde -' -, 
Vekiller Heyeti 

• 1 

Ynksek Moda· 
faa Meclisi 
Halinde Toplaudi 

An'J..-ara 11 (Özel) - ile 
yeti Vel·ile lıugiin başbakun 

ı~met lnönü'nün riyasetinde 

yı'il.·spJ.· müdafcıa meclisi ha 
linde ıoplatımış. bazı işleri 

konuşmuş ve im işler iizerinde 
ayrı ayrı kararlar ı·prmiştir. 

..1 

mıotır. 

lçttma Sen Andre'ntn bllyük 

11lonunda yıpılmıı ve 500 
delege bar.ar bulonmuıtur. 

Ecnebi sefaretler erkim, 

matbuat mftme111llerl ve bin 
kadar eamito bo lçtlmıdı bu· 
fanmuşlardır. 

Komltentn bftroaunda baota 
M. Stılln olmık Qzere bftUln 

icra komlteal erkAoı bulun l 
muıtar. 

Komlıu heyeti relıd M. Ka 
ltnlo mOzakcratı ıçmış ve fc . 
~aat nporuoo okomuetor. Bunu 
mlltemktb M. Molotof eliz ala 

rak: 
-Sovyetler ittihadı hükumeti 

bütün devletlerle dotııaae mQ 

Beş Kişilik Bir Hırsız 
Şebekesi Tutuldu., 

~~~----------~~~ 
Bu Şebeke Külliyetli Para Çalmak ve 

Kasa Kırmak için Hazırlanmıştı. 

Şel>ekenin yakalanan dört azası .. 

Son gGnlerde zabıtamızın Oamaniye cıdıleslnde lpUk IOC· 

monffıkıyetlerl artmaıtır. iz . carı Bıylm'ln dDkklnındın 
mir' de f1allyete geçen bet ki . kaili yerli mlktırda para çal mık 

tlllk bir bıreız ıebekeıl mey· için teıebbaıe glrlımlotlr. O 
dana çıkarılmıı •e hanlardan ııradı ıabarrl memurları da; 

Sanu 3 üncıl 3ahifede -

dôrdO tutulmuıtor. Beılnclal de bunları yakalamak için tertibat 

tutulmak Gıeredlr. Şebekenin ılmıtlırda. Şebeke aaHı; 34 
meydana çıkarılwaıı ıu ıuretle 

olmuıtur: 

Ademi tecavOz eeaeına mile· 
tenld olan bu pakt, Çekoslo· 
nkya ve diğer bıllık devletleri 

tınfınd•n kabul edilmiştir. 

1935 Senesi içinde Belçika, 

Lilkeenburg vesair devletlerle 

siyasi mftnaeebetlerl:tecdld;enlk. J 
:nem iştir. 

M . ... talin ııe Kalenin 

M. Molotof Uragaay hftkfi· 
meılnln So•yetlerle elyaei mOnı· 
sebetleri kesmesinden mftetehzl· 

yıoe bir ifade ile bıhsfltmlştlr. 

Ayni nutukta Sovyet Rueya'nın 

Almanya ile mOnaeeballnan iyi 

olmadığını söylemiş ve: 

- Açıkça .e samimi surette 
ıöyhlyeblllrlm ki So'fyet Rus · 

ya'nın Almanya bıkkındakl 

bl11lyatı .,ımfmi ve dürOellOr" 
demiştir. 

M. Molotof beyanatı oda Tilr· 
klyd ile Raıya arasındaki H· 

mimi ve derin dostluğu teba . 
rQ11 ettirmiş ve bu beyanat ha· 
ratetle alkıalanmıvtır. 

Moekova 11 (Radyo) - M. 
Molotof beyanatında: 

"'Japonya 'fe Almanya Uoı 
Sovyet ittihadı için bir tehll · 

kedlr." Dernlı ve aekerl bGd· 
cenin tezyldlnl lıtemlıtlr. 

Bir mGddeltenberl Kordonda 

Hı•n'ın meybaneılnde oturub 
içki içen •e pek ıılu·fıkı gôrCl 

ıen beı klılnln nılyetl pollıla 

nazarı dikkatini celbetmlttlr. 
Bunlar fısla para da grfetmek 

te idiler. Taharri kouıleerll~ 
bunları tarauot etttrmege bq 
lımıı n bir mDddeı eonra 
bir taharri memuraau bunlırrn 

aruını ·gdya kendilerinden 

lmlı gibi· eokmıyı munffık

olmuıtor. Uu ıuretle tebekenln 
bır11.1hk mabadlle ıeıldl edil· 

dl~I ınlıtılcLktan eonra kendi 
lertle daha eılu bir irtibat te· 

ımln edllmlttlr, Şebeke mGhlm 

miktardı para ııırmak, hıttl 

kaıı ıoymık için hızırhk ya· 

pıyorda. 

Tayyare Piyangosu 

Nihayet 5 lklael klnu• ı•· 
oeıl tebeke faıllyete ıeçmif H 

50 Bin 
29533 

Liralık Boyok ikramiye 
Numaraya Dnşıo. 

lıtanbul, 11 (Ôzel) - Tark 
' hua koroma plyangoıo bogGn 

Aırl ılnemıda çekildi. Salon 
hıncahınç dola idi. K.eıldeye 

yaran da det1m edllece tir. 
Knınan numaraları bildiri 

rlyorom: 

29533 
No. 50000 Lira 

27019 28312 
Numaralara Gçer bin 

15635 11100 

Numaraları biner lira lubec 
etmlotlr. 

Jı..omşulul.· lıakkı : 

Elli bin ll:a kıHDID 29533 
namarının 75 aıağı ve 75 ya· 
ktrısı komıuluk hakkı alacık· 
lerdır. 

Beşer ) ıiz lira kazananlar; 

396 1324 3531 7314 
10727 12249 13492 14012 
14964 15179 16010 198Jl 
25350 26034 27055 27065 

ikişer yıiz liru lw:::mıanlar; 
917 2715 7619 7774 
- Sonu 5 inci IOlıif ede .::, 
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1936 Yılına Ne Kadar 
Kuvvetle Girdiler? 

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

1 tal ya Ve Almanya'nın Deniz. 
Kara, Hava Manevraları. 

- 1-

A imarı Doy çlom( zırhlısı 

1936 ıeneelne, cihan doğa hılya'oın bGyGk bir barbte 
Afrlkadı'kl harple girdi; vazl · çıkaracağı e•l&bh aekerfa tkl 
yet n11Jk ve çok buhran it ol milyoodın fazla olmuına mıdde 
mıklı berab .. r, bu sene yeni •~ lenzlm itibarile lmk4n 
bir harb .bıolımamıın ihtimal· yoktur. 
lerl çoktur. Fakat hanı ra~men, ltalya'oın havı kov.eti 22 
baıan cihan ıllAhlınmık, em· btn zabit ve pilottan ve 1900 
eall gôrGlmcmle bir şekilde ııf· tayyareden ibarettir. 
liblınmak mıhkumlyetlndedlr. ltılyan deniz kuvvetlerine 

1935 eeaeel, 1936 senesine geline~: 

yeni bir ordu alsteml vermlt· 206,000 tonfJAto tutan 30 
tfr: Mıklneleımfı, baetın bııka bnyak harb gemlıl, 98,000 
mıklne kuvvetine httnıd etmlı tonlllto tatın 88 torplto moh· 
bir ordu! rlbl ve 64:,000 tonlltto tutan 

Fran•ı 1935 Bf'neal ıonların · 77 tıhtelbahfrden mClrekkeptlr. 

da mıkfneleıtlrflmfe kıt'ılarla Bu adedi ve tonllitoeu çok 
manevralar yıpta; bu mıuevra· donanmanın b6ytlk bir harb 
lıfln verdiği netice çok mfl· kıymeti yoktur. Eğer halen 
htmdtr; bfrez ıonra ıynl şekli lnıı edilmekte olın 4 5 en ıon 
de bir mıoena İngiltere'de de sistem ve 30 35 bin tonluk 
yıpıldı. dretnavılır bo donanmaya u. 

Ve... İngiltere hftkumetl bfl· tlhak etmlt oleaydı v.afyet 
lfln ordoıano maklneleotlrmeğe çok baıka olardu. 
kırar verdi. 

Makineye bıyılıo her cephe· 
ılnde en bayak ehemmiyeti 
veren Almınyı'nın, yeni ve 
genç ordoeonda makineye illi . 
nad eden birçok yenilikler 
'fftcudı getirdiğine ,aphe yok· 
tur .. 

Clbının en bOyük ordula· 
rından blrhloln eahlhi olan 
Raeyıdı dı nılyet bOyledir. 

M1tklneleıtlrllmemle orda, 
henaa yııını doldormımıı bir 
ordu ıletemldlr. Banan için 
batftn aıkeri mllJetler ordu la . 
ııaı yeni bııtın ıelAba ve hı · 

sırlamaya mecburdurlar. Bu 
mecburiyete bir de muhtemel 
bir harp karıısındı 111mi ha· 
aarlıamak zararellnl de llAn 
IA11mdır. 

Şu hGIAaayı gOre, A vropıda 
tlmdlye kadar görOlmemlo bir 
ılllblınma f11llyetl 1936 sene· 
ılnln nefı mGmeyylıldlr. 

• 
• • 1935 te eulhil bozan İtalya 

olmuotor; 1936 da da A nopada 
yeni bir harb çıkar11, buna da 
ltılyı'nın ııebeblyet verecrğl 

muhakkıkhr. Bunun için, Av· 
rapa'dı 1936 ıeneel lptldasınaa 
meYcud konetler bıkk1ndıkl 

tetkike ltılya'dın bışlımık ıı · 
rarldlr. 

Doğa harbine 
enel halya'nın 
21,000 zıblt ve 
kerden ibaretti. 

@irlımezden 

hızar ordusu 
390,000 H · 

Bu miktara 950 zıhlı ve 
29,000 neferden mOrekkeb 
mtlıtemleke ıabrlerlle 3,450 
sabit ve 86,000 karablnyeri, 
•ray kıtalır•nı da lllve etmek 
lblmdır. 

Do surede İtalya'nın 35 flf· 
kadın mftrekkeb 25,000 zabit 
ve 506,000 aııkerl Yardı . 

Fıl:ıt bogOn halyı'a1a ııllAb 
albndıkl askerinin mlkııra 

hıllharb h11eblle· mılum de· 

glldlr. 

Karı kanetlerlntn de ıde · 

dtyle mQtenaslb le görebilmesi 
için Avusturya ve Almınya hu· 
dudaranın serbest ve tahllke · 
den aallm olmıeı lhımgellr. 

ltalyı'nın en bOyftk korku· 
ıu olmılden ve bllhıeııı A VOS· 

toryı Almınyı cepheıılndendlr. 

Almınyı'mn umumi harpte 
hılyı'nan kendlıılne oynadığı 
oyunu mokabeleelz bırakmaya· 

cet• kanaati her yerden ılyıde 
halya'dı bAklmdlr! 

• • • 
Anopa aııkert kuvvetleri tct · 

kikin ikinci eaf ta Almıoya'ya 

ald olması lllımdır. Almınyı, 

umumi harpte kmlmıı olıu 

11keri otorhe•lnl clhına tanıt· 

mık tecrftbeıılne hazırlanın bir 
memlekddr. Bu cihetten, el· 
hın eolhft lçlu İtılyı kldır 
ıehilkell bir uneordur!. 

Almanya, ltılyan lbınetln1' 
ce~ı vermek emelini beıılemek· 

tedlr. Almanyı Avoetaryı'yı 

almak arıoeondıdu, bu memle· 
ket dınzlğl, 8ıltık aahlllerlaln 
daha ııılr yerlerlof, Lehlıtıo'ın 
bazı luaımlarını almak lllemek· 
tedlr. 

Ve nihayet, Almanya Frao· 
ııa'dın intikam ılmık arzusunda 
ve bu aradı d11 So.,1eı Roe
ya 'yı ezmek f tkrlndedlr! 

Almanya Vertay muıbedeal 

mocJbince ıııker ve ordu bee· 
lemekteo memnuda. Fakat 
1635 ııonlarındı bu kaydı kır· 
mış ve 550 bin ktoutk bir or· 
do es11 kurmuıtor. 

Al11tanyı'nın tayyare .kadroeu 
1800 tayyareden ibarettir. Fakat 
Almanyı'dıkl muazzam eanıt 

teskll4tı 11yeılnde bu miktarı 
8 4. mlııllae çıkarmak Almanya 
için gQç bir le değildir. 

Almanya ' nın lmpt1ratorlak 
denlnden kılmı donanmuı yok· 
tor. Fakat bepıt de 1·3 ıeneltk 
olmak ve çok eeaeh tetkikat 

•e ıecrObeler netlctıılnde yapıl · 

1 Günün TeDyazo HabeırDeırô ] 
Yabancı gazetelere göre: ' Bir ltalyan Taarruzuna Karşı: 

12 Harh Gemisi 
Ismarlamışız 
İstanbul, 11 (Ôzel) - Su· 

rlye gazetelerinin Frıneız gı · 
zeıelerlnden a.klen verdikleri 
bir habere nazaran TOrklye, 
Felemenk tezglhlarını 12 
hırb gemlıl 11mırlımı11hr. Bo 
gemilerin bedeli de, TOrklye· 
den mahsul vermek aureılle 

ödenecektir. 

Akdeniz ve Trahlusgarp Hududunda 
Büyük Müdafaa Hazırlıkları Var! ______________________ .. ____________________ __ 

Iogiltere Hava l{uvvetlerini Artırıyor. Italya, Fransa 
Hududundaki Tahş!datını Tekzip Ediyor. 

Londra 11 (Radyo) - Deyll 
Telgraf gazetesi, lnglltero'nln 
havı ellAblarını klt'i olarak 

, _______________ _) arhrmığı karar verdiğini n ha 

1 tal ya ve artırmanın haftada onar tıy· 

oın her iki tarafındı bftyilk 
faaliyet 'flrdır. Hodotların her 
iki tarefr gt.rek halyın'lar ve 
~erek M181r 'fe logU!z'ler tarı . 
tından tel ôrgülerle kapılllmıo 
ve mGnakıl4t tamamen keall 

mlotlr. On]• kı• Ada.. yarellk fllolır ıekllnde olıcığı · 
nı yazmak.tadır. 

---·--•+•---
Tahkimat Devam· 
dadır. Buralarda
(250) Tayyare Var! 

Londra 11 (Radyo) - İe· 
keaderlyeden alanın haberlere 
gôre halyan vapurları Leryftz 
veıalre ıdılarına binlerce ton 
dikenli tel veıılr mftdafaa 
leHıımı çıkarmıolardır. 

hılyanların bo adalarda 250 
ıayyarellk m6hlm bir hava 
kon"tl olduğa da ayni mem· 
hadan blldfrtlmekıedlr. 

Yurdumuzdaki 
Beyaz Ruslar 

Ankara 11 (özel) - Yurdu· 
moıda mleaflr 1450 beyu 
Rue nrdır. Banlardın 142 ıl 
rejim ve yıııyıt duromlarıodın 
Türkiye dııındı çahımık iste· 
diklerinden Milletler cemiyeti 
Nınıen of lıi dellletlle cuma· 
rlyet bClkümetlnln kolaylıkla . 

rındın lıtlfade ederek ofleln 
gôıtereceğl yere gideceklerdir. 
Meml{ ketlmlzde kılacık olan 
1300 kıdarı T6rklye tabiiyetine 
geçmek letemtotlr. Muameleleri 
tetkik edilecektir. 

Bravo 

Bo gazete, lnglhere'oln ııon 
samanlarda hın fUoıona 365 
harb tıyvareel llAve ettiğini ve 
iki fabrikadan yeni tayyareler 
yıpılmıkta oldağoou, bunlaran 
tecrtlbe neticesinde hrrb nok· 
tuınclan çok lıtlfadell oldağuno 
bildirmektedir. 

Londra 11 (Radyo) - Ajana 
royterln lekenderlye'den aldığı 
haberlere gôre İngiliz f lloao 
ıvab konetleıf, Mıeır aahllle· 
rlnfn gerek M1111r hftkumed ve 
gerek İngiltere menaf il dahi 
llnde madıf11111 v11lfeılni de· 
ruhte etmlolerdlr. Bo nılfe, 

muhtemel bir İtalyan t11rroıo 
azerlne tayin edllmlıtlr. 

Mmr n Blng11l hadutlırı · 

Roma, 1 l (Radyo) - İtalya 
hilkumell, Mareıat Badoğllo'non 
yardım için bt:ş fırka aııker le· 
ıedlğl Te Fran111.1 hududunda 
tıholdıı yaptığı hakkındaki hı· 

berlerl reıımen tekzip etmekte· 
dlr. Franaız ve İngiliz flloıonnn 

Akdenlz'dekl mınnrılım da itti· 
yı'da hiçbir heyecan uyandır· 

mamı1111r. Çankft ltalya, Ak· 
denlz'de bir barb olıcığını 

asil dftoGnmemlotlr. 
Cebe1Gtt1rık 11 (Radyo) -

Rımllp adındaki lnglllz dfrll· 
navtu, buradın İngiltere ıula· 
ranı mGtencclhen hareket et· 
mlotlr. 

(Hud) (Beno) ve (Nepton) 
ıdlarındald dlrhnutlar dı ya· 

Korkunç Bir Siklon Or
talığı Alt-üst Etti 

Rüzgarın Sor'atı Saniyede 70 
metre idi. 14 Ağır Yaralı Var 

Berfin 11 (Rıdyo) - DQeeldorha bir ılkK>D netlceılnde 2 
klol ôlmOo ve 14: klol de agır ıorette yaralanoıştır. Hıflf yar•· 
lalar çoktur. Bilyftk bir fabrika tamamen yıkı mıotır. Sfklon eı · 

n111nda birçok otomoblller birbirlerine çırpmıt, y6&lerce ığıç 

yerinden oçmuıtur. Bir tren raylardan dışarı çıkmıohr. Esen 
rftıgAr•n ıdr'ıtl ııaolyede yetmlı metre idi. 

Boeton 11 (A.A) - Devlet • • • 

memurlarandın Tomaı VU, ıl · it ı '1 B • T k • h • 
dığı maaıın klfl olduğunu a yan arın ır e zı ı 
ıôyllyerek ıyhğını yıpılan 2000 
doıar ummı :!detmıoıır. Mısır Seyyar Hastanelerini Bomhar-
mıı bulonmık Gzere adedi H dıman Etmediklerini Bildiriyorlar 
bitlerin bıcmt kaçak, fıkıt • 
korkooç bir don•nmaaı vardır. Romı, 11 (Radyo) - Somali ordoeo ltılyan kumandanı rl· 

( 4) Q Ceb krovaaôrCl olmak poroadı, 4 KAnono 11nlde Mmr Kıaılhıç haııtaneelnln bombar 
azere 36,000 tonluk ıafıharb dımın edildiği haberini tekzip eylamekte ve birkaç 1ağlam Hı· 
gemlııl. 35,000 tonll4to totın beı •ıkerlnln hutaneye girerken gôrtıldGğG halde bomba ahlmı· 
32 muhrlb ve · 3000 tonlllto dağını bildirmektedir. 
tatıo 6 tahtelbahir, icabında Stokbolm. 11 ( Radyo ) - Dıı lolerl komisyona Krıl'ın bıt · 
muazzam bir donanmayı tehdld kanlığında bir toplantı y•pmrotır. 8u toplantı bıkkındı hiçbir 
edebilir. reemlğ tebliğ neşredllmemloee de gazeteler, Dolo Kııılhıç seyyar 

Almanya'nlD hakiki ve mev· bııtaaetlnln bombardıman meı•eıeıloln mnzoo btthle oldoğano 

cod kovvetl oôyle teeblt edil· yazmaktadırlar. 

mektedlr: ~··---------------------. 
550,000 Reemi ordu 
100,000 Zabıta ve jandarma kuvueti 
200,000 Reemi ihtiyatlu 
100,000 Zabıta •e jandarma ihti• 

yatları 

250,000 Silih altındı gönüllüler 
200,000 1935 kur'a efradı 

200,000 Askeri teokilit mevcudu 
1,600,000 Yek6n 

Almanya'nın 48 Halle her· 
hangi bir hududa enkedeceğl 

kon et f ıte bu mGthlt ye· 
kundur. 

Almınyı İtalya ile blrllkıe 
hareket ederse, bırbıo Uk an 
lırında muh111ım deTletlere çı · 

karıcığı asker yek'ftnft 3 mil· 
yon ıltıyGz bin demektir. 

Almınya'aın harb zamanındı 
5·!1 mll~on 11kerl kolıyea ldı· 
re kıblltyetl Hrd". 

• • • 
Y arınkl ntlahımııda FranHı 

ve. Huya kanetlerlnden bab· 
eedeceglz. 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

TELEFON: 2573 

Bu Akşam 
Senelerden beri beyaz perde· 
ola kraliçelik tacını eoııiz bir 
mo'flffakıy..,tle muhafaza eden 

_1.ft ~!!~~ b!~.~~.~ ~ mazhar olao, ıenenln çok be· 
yenilen , 

Renkli Peçe 
Franıııcı ıözlQ Metro GoldflD Mıyer Sapar filminde 

.Ayrıca Paramunt Jurnal'da en 80D 

dOnya haberleri 

kında hareket edeceklerdir. 
Kahire 11 (A.A) - Alaka · 

dar makamların Mıeır do~o ve 
batı sınırlarının koronm&11 lçlu 
logiHz Mıaır ııGel elblrlfğl lolof 
incelemekte o'dolderı 111nıhyor. 

Fransa' da 
Mecliste iç ve Dış 
işler Konuşulacak 

Pırlı 1 l (Radyo) 14 
kinoou aanlde bat'ıyacık mecllı 
faaliyetinde harici ve dahllf 
mea'el•ler hakkında intihabat 
ıııltbah da 'vardır. 

Mtızakere edilmek ftzere mec· 
ille verllmle b111 kanonlar, bftt· 
çenln kıbnlft dolıyııılle tetkik 
edllmtyecektlr. Mecllııhı en mG· 
hlm meegaleeJ, intihabat kana· 
nunon tadili olacak.tar. Bu hu· 
ıoııtı birçok fikirler belirmekte 
olmıkla beraber, benaz tebellar 
eımle bir eeldl yoktur. Kadınla· 

rıo bak lntlhıbıdı mevzuobıhı 
olacıkhr. 

Mecllı ıynl zamındı orda· 
nan çok yftkla olan maeırlflol 
tetkik edecek ve zlr1i bir 
program 6zerfnde f1Zlı dorı· 

cakıır. 

Alman'lar 
Sarın Adını da 
Değiştirecekler .. 

Berlln 11 (Rıdyo) - Sarın 

Almınyı'yı lltlhıkı birinci ıe · 

nel dnriyeıl fnkıltde te11hO.· 
ratlı tee'lt edilecektir 

Sırelol lemi değlıtlrllecektlr. 

Ba lıılm tayin edllmlı olmıklı 

beraber hencıı blldlrllmemlıtf r . 
Sır'•n merbzi olan ŞarberGk 

bGyOk meydanının lemi değlı · 

Urllecek ve Sar Ubayı tarafın · 

dın bu iki lılm resmi bir na· 
takla UAn edilecektir. 

M. Hltler'ln Sarın Utlhıkını 
tebrik ettiği meydanın lııml 

"Alman mllli cebheııl,, ola· 
cıktır. 

Bir Tebliğ 
Façist Meclisi Va
ziyeti Tetkik Edecek .• 

Romı, 11 (Radyo) - 81· 
kumet neırettfğl reıımi bir teb· 
Jlğde Şubatın birinde toptanı· 

cık olın bDyftk Faolııt meclt· 
ılnde •niyetin yeniden tetkik 
edileceği blldfrllmlıtlr. 

Bokreş 
Hahambaşısını 

Vurmuşlar. 
8nkree1 11 (Rıdyo) - Mo· 

ııed hahamı M. MlnoH'ntn 
ftzerlne hftcom eden meqbol 
bir oıhıı kendlılne dôrt el ılltb 
ıtmıtllr. 

BAdleentn omnmi bir mahl· 
yeti hıfz olmıyıp eıhei bir h•· 
reket eıerl olduğa tıhmla edil· 
mektedlr. 

Bakreı, 11 (Rıdyo) - Bı· 

bımbıe1ya vuran adam yak•· 
lanmıoı.r. Hareketi bıkkındı 

zabıtayı verdiği ifadede demle ki: 
- Rını Allabtın bir llbıııo 

geldi ve bunun için bu iti 
yıphm. Mıluıdım, kral tarı· 

f1ndın kabul t:dllmektl . 
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aranlık 
Don okoam K rşıyake'da 

ıeıklar mıakelondl. Şehir, bir 

elya d ryuından alınıb boe bir 
karanlığın içine bırakıldı, DOn· 

yının bo korkunç karanlık 
havıaında yura korunmaııı için 

yapılan ha deneme, elbette ki 

yurdun dalmt aydınhğını ve 
ıçıklıgını sığhyauldır. 

Benim mev!unm bu değil; 
doğrudan doğruya ı~ık ve kı · 
ırınlıktır. Bllfrelntz ki, yuaaı 
denll o kuş, dalına karanlık 
asınca ortayı çıkar ve bir ha 

f lf fı ıhı ile ııağa eola ko ar. 

Dnn akıam denrme saatinde 
Karşıyıka'blu da ftyle idi.. 
Ben eve girince oğlum balko. 
nan pencer sinden bıığudı: 

- Baba ·Ded(. tennhkl Elet 
tikler hep söodo •. 

Etrafımı gOzden geçirdim. 

Meğer, biz, hıı seran insanları 
bol ıeığa ne kadar alı mıeız? .. 

Yarım aeır evveJt e gelinceye 
kadar, gece ışıkları kamtlen 

titrek ve oynaktı. Zfya, ağdan 
sola kırılır, gOlgeler verirdi ve 
ioıaolar, lote bu şartlar ahıuda 
çalıoırlardı. Birçok hGyük: eeer· 

ter, lcadler, ilerleyişler, hep bu 

sallanan, oyaıyın aydınlıkların 
altında doğdu. 

Fakat biz yirminci aı•r ço 
cokları artık bol ziya istiyoruz. 
Bol, sabit, ıfireklf bir zf ya .• 

GOzlerlmlzl kamaştıran bir 

•tık yağmuru altında çalııımak 
hlyadına kapılmışız .• 

DOğmelere dokuouyoruz, eı 
neme eaaılerlmlzde bile ayol 

ziyayı arıyoruz .. Fenni ilerle. 
Yle1n hızına muvod olarak ko · 

şan ruhumuz, geçen zamanların 
hatıralarını bil" dinlemek lstc
nılyor. Bu ltlyad, yavaş yavaş 
ihtiyaç olmuştur. 

Karanlık ey, kuanlık h yat, 
karanlık şehir, kar nlık kara 

ve hOlft , her karanlık, bizi 
korkbtıo 11eyler ara ına kerıı · 
mııtar. 

Don akşam, ben sadece bun 
lnı dOoOnOyordum: 

Elektrik, ne mubarek eeymlıı? 
Bu ıradı. blrşey haurıma 

geldi: 

Mezar!.. 

Kış gQoQ, knanhk, ratfb ve 
ebedi bir çukura dOşmek, ya· 

tıyan ve •fığı eeıven 1 anlar 

için ne korkunç bir tecellidir? 

Ve bir dakika için oöyle do. 
şOnm,,k kAf ldlr: 

Işıkları Maske------------
leme Denemesi ...... 
Yakında BOlftn 
lzmir'de Yapılacaktır. 

Evelkt gece Karı:ııyıka'da ya 
pdao ve bOyQk bJr muvaflıila. 
ye!le neticelenen ( Bava hOcu· 
mnnı karşı ıııkları maakeleme 

denemesi) yakında lzmlr'de de 
yapılacaktır. 

Bu denemeye bnycık ehemmi· 

yet verHmektedlr. Bonon için 

mdhlm hazırlıklar yapılacak ve 

bir gece gerek İzmir ve gerek 

Kar~ıyaka'da deneme umumi 

hlr oekllde yapılacaktır. 

Takdir Edildi 
Kemer'de esrar eatao bit şe 

bekeyi meydana çıkurmağa nıa 
nffak olan ııharrl komiseri 

Lütfü Borca valilikçe bir tık · 
cllrname Ue taltif edilmiştir. 
Laıf ft Borcu vazlfeıtnde ma· 

vaffak olan bir zabıta memu· 
rodur. Biz de takdfr ederiz. 

Tilccarların 

Seyahatleri 
••• 

Bu Seyahatların l\lak
sadları Araştırılacaktır 

Ankara TGrkof fa başkanlı· 

ğıodan oehrimlz TfcarelodHıoa 
gelen bir mektupta memltke· 
tlmlzden dış Olkelere seyahat 

edecek tOccerlara verilecek dö

•Jzlerln m'Cihlm miktarda art· 

makta otdoğu bllcJlrllmletlr. 

Son zamanlarda lftccarlarıo AV· 
rupa'yı eeyaliarlerl artmıotır. 
Bazı teclmel zaruretleri aı:ıın 
bu seyahatler yozaoaen mem· 
leketlmfzden dış Olk:elere mft. 

hlm bir yekdn totaa paralarımız 
gitmektedir. Fuzuli dfttlz Hr· 

f lyatına mani olmak için ya· 

pılaeak seyahatlerin ancık ticari 

bakımdan i:tamf derecede fay· 

dalı olmak lbımgeldlğl •e 
bundan sonra seyahat edecek 

Ulccarlar tarafından yapılacak 
ınnracaatlar için Ttcaretodala· 
rına bftyftk eellhlyetler veril· 
dlğl bitdlrllmlttir. 

Şehrimiz Ticaretodaeı bun· 

dan sonra aeyahat edecek tftc 
urlar hakkında daha ince 

tahkikıt yapacak, eeyah11tın 
Orada de kalma a mabkumı. ticari bir makeadla yapıhp ya· 

yet ve hiçbir zaman başkaldı. pılmadığını, hangi dış Olkelerde 
rıp bir delikten olsan gilneşl, kaç gcıo kalınacağıoı. ne gltil 
gökleri seyredememek!.. mneseeıe, fabrika ve ticaret 

Ruhumuz, kalıbımızda kıl· hanelerin ziyaret edileceğini 
saydı ve bfz öyle Olseydlk, mu- tetkik edecektir. Oda idare 

Bir Kalpazan Şebekesi 
Meydana Çıkarıldı. 

Oç Kadın Ve Beş Erkek Kalp Para 
Sürdüklerinden Tutuldular. 

.L 

Yakalanan kalpazanlar ve aletleri ile kalp paraları. (Arkada 
kalpazanları yakalıyan Çorakkapı polis merkezi komiser 

ve memurları görünüyor.) 
Zabıta; üç kadın ve beı er· dO~iinfUmOı:ı ve bunlar d• totnl· 

kekten mOrekkep bir kalpazan muetor. 

şebekesini meydana çıkarmıı Tahkikat genlıletilmekıedlr. 
ve hepsini yakalamıttır. Evvelki Zabıtamızın muvaffakıyetlnl 
gece eaat 3~ de Tilkilikte k11lp tekdir eder_ı_z. __ _ 
bir 25 kuruşluk eOrmek latiyen 
eabıkelı Uşak'Jı Ati oğlu İamıU 

Azmi zabıtar.a tntolmuştar. Dit 

çlllk yapan te daima elinde 

dloçlllk aletlerlle dolıpn İsmail 
Azmi Kestelli cıddeelnde Sıdlh 

dendi haoındı oturmakta idi. 

Mınlaa'da kalp para eOrflciUögtı 

yaparken yakalanmı, ve mab· 

kum olmuş, tt:brlmlz hapleha· 
nesinde mabkil.mlyet aıBddetlat 

doldurduktan eonra hapishane· 

den yeni çıkmıftı. 
Yapılan sıkı araotırmada oda· 

ıında daha bir miktar kalp 25 

koroelok bulunmuştur. Bn· 

iş genişletilmiş ve uman 

Azml'nln yaptıfı kalp pınlar· 

dan bir kHmının ayni hında 

oturan Turguthı'lu Mehmed oğ 

lo amelt Mebmet'le Elbesıan'b 
Bas-eyin oğlu Hana, Ali oğlu 

Baean ve Şerif taraf larıadıa 

plyaeaya eflrGldüğü görllmüotGr. 
Kalp paraların İsmail At:ml la· 

rafından kendi odasında dökOI 

düğü tesblt edllmlı:ı ve para 
döktGğQ kaJıbın sürOcQler tere· 

fından parçalandığı anlatılmıı· 
lir. Odasında bir miktar kor· 
ıun bulunmuetot. 

Kalpazan şP.bekealode lamafl 
Azminin kırıaı Galıftm ile 

Şerife ve Fanre adında ftç 
kadının da alAkuı bulunduğa 

Tabanca Nerede 
Bulundu 

Izmir Gazinosundaki 
Hadise Aydınlandı 

Enelel gece İzmir gazino 
aunda Murtaza oğlo Mebmed 

Çet1n atlında blrloln yarah ol· 
doğu gOrQlerek yapılan tahkl· 
kattı otomobil tıml cin Tahir 
oğlu Mltal tarafından yaralan. 
dığı anlaeıldıgını y11.mıotık. 
Fakat Mltat11n; Mehmed Çetln'f 
'fordoğa tabancayı bulmak 
mftmkan olmamıotı. Taharri 

komlserlJ~I 1arefından yapılın 

eaash tahkikatta yarılama hl 
dl etinin gazlno8ı IÇkl lçerkın 

olduğu n Mltat'ın ıabancasrnı 
atee ederek Mebmed Çetln'l 

sol baeığlDdan yaraladıktan 
sonra tabancasını ırkadaıı ıofOr 

Rlcılye verdiği, onandı Birin 

clbeyler sokağındaki garajda 
çalıoan Hüseylne gOtQrOp ver· 
dlğl anla11ılmııtar. Bfteeyln la• 

baucayı garajın tannına sak· 
lamıo n tabanca orade balan 

mnoıur. 

Mltat, RJcal ve HOııeyln 
haklarında takibata baılanmıştır. 

Lekelihumma 
Seferlhlear'da bir kfılde Le. 

kellhomma Arazı gOrülm011 ve 
haetalığa karoı BJhht tedbir alın· 

mııtır. 
hakkak ki, bu aklbet, insana heyeti; ticari bir makaatla Be· 

hayatı geldiğini pişman ettiren yabat etmlyeceğlne kanaat ge· Kemeraltında HUAI, Kar~· 

Vilayet Sıhhat 
Meclisi Toplandı . ..... 
Karasin~k rMncadelesi· • 
ne önem Verilecektir .• 

VUAyet umu~f Hıfzıssıhha 
ecllal dan Sıhhat mnanrld· 

ğftnde toplanmıf, vllAyetln Hğ· 
Uk doruma lçla ahoan tedbir· 
ler hakkında gOrOemftttftr. Bir· 
çok hastalıkluın bolaımı usı · 

tası olan karaeloeklerle mtlca· 
dele için eb.-mmlyetlf ıedblrler 

ahnması kararlaı,ıtırılmı11tır. 

lneholu .fi.,aciası 
Adli Tahkikatan 
Bitmesi Bekleniyor. 

lorbolu nporo f11clası hak· 
kandaki ıabld.bıa birinci mü&· 

tanılkllkçe deHm edilmektedir. 
K:uada korıalmoı olub vaktlle 
mnddeiumumlllkçe ifadeleri 
alınmıe olan ve memleketlerin· 

de bulonaolırın ifadelerinin 
tekrar ılınmaeı için yazılın 

talimattan bit kısmJDll cevablar 
gelmiştir. Ben6z cevabları gel· 

memlo olan talimat için yeniden 

tdkhler göndeıilmfotlr. 

Bunlar gellb tamamlandıktan 
sonra tahkikat dosyası eaae 
mnıalea için mtıddelomumlUğe 
verilecektir. 

Hastalıklar 
Torhah'nan Arslanlar köylln 

de eığırlarda çıkan Yanıkara 

basralı~ı eöomll~, Aydın'da Çine 
kaza11nda bir kOyde develerde 

Çiçek ha!ltahğı çıkmıetır. 
~~~~~------~~~~-

Bir Daha! 
Tayyar Vapuru 
Karaya Oturdu. 

letanbul 11 (Ôzel) - Tay· 
y11 npuro bogOn Çanukkale· 

den geçerken karaya oturdu. 
Kurıarılmaeına çalıeılmaktıdır. 

Türkofis 
Mnmessillikleri. 

İetanbnl, 11 (Ö.ıel) - Tftrk· 

of la'fn yabancı memleketlerdeki 
ıeı:ıkllAtı aruında baıı tadl ' ıit 

yapılmıştır. 180 meyanda Moı 
kova Tcırkofiı m0ml'8sllllğl 14ğ· 

vedllıniıtlr. 

Amerik:a ve fuharipler 
Parla, 11 (Radyo) - Eko 

aö Perl gazeteııf olu aldığı bir 
telgrafa göre, Amerika tarafın 
dan muliarfp de•letlere gön· 

derllecek veya gönderllmlyecek 
mend hakkmdı eeoetoya bir 

takrir nrllmlı:ıtlr. 

en mOtblş eey olurdu.. tlrdigl uıccarlara vekllete sor· tqtı Santo, Keçecilerde Ytınf 
Tanrı eıkla!>n cfimlemlzl!.. mıdan ••yabıt mDıoadeılnl lzmlr •• Irgatp•zor.nda Aoıi Köv Kenarındaki hendekte Bulunan Cesedin 
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ödemişte Bir Cinayet. 
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TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

10 İkinci kanun cuma gfinü senenin en güzel ve en 
h yecanlı f ilimlerinden biri 

KEMANLAR 
ÇALARKEN .. 

uSTRADIV ARlUS" 

Gnstav Fröhlich ile Syhille Schmitz'in şaheri 
Yüksek bir mu iki, büyük bir aşk, h yccanlı bir mevzo ve büyük harhın en dehoetli sahneleri •• 

Ayrıca Foks (Türkçe ııö::lü dünya haberler) - Mi/,i Mavz (Canlı karikatiirler) 

SEANS SAATI:.ERI: llergün 15 - 17 - 19 
21,15. Cumartesi 13 - 15 te Talebe seanBJ 
Pazıır ~finü J 3 te ilave eeansı Yar(lır. 

Odemle'f n Adaglde nahiyesine 
bağlı K11anlı kOyQnden ve l!a· 

bıkalılardın Çetin oğuUsrından 

Mustafa oğla Hasın AH Tağra 
ile baıı parçalanarak öldtJrtU· 
mno n ceaeaı Balibanh koyn 
ahınclüt yol hendeğine atılmış 

olduğa bılde bolonmuetur. 
Adliye ve zabıtaca katillerin 

meydana çıkarılması için derhal 

tabldluta bıolanmıe ve maktu· 
ltın bulunduğu yerclen uzayıb 

giden kan f!lerl takfb edilerek 
Kazanla kô10na nrılmıehr. Kan 
izleri bu kôyde oturan Kadem 

oğullarmdan Mnetıfı oğlu de· 

'Veci Hlkeyln'fn evinin içine 

kadar gidiyordu. Btııeyln ta· 

ıulmaı ve ledcHb edllmlıtlr. 

Ôldllrftlen Basan Alinin, de•e· 

el 8Qaeyln'in kızını almak 
istediği ınlaşılmıotır. l!~akat 

kr.odlel evli olduğu için kız 

nrllmemlş, bundan dolayı ara· 
ları açılmışlar. 

Cinayetin bu yQzden olduğo 

zannedilmektedir. Ayni zamanda 

deveci Bnaeyln'Je boğuşma &ı · 

rasında Basan All'nlo; BD!lô· 

ylo'i borou Ozerlnden yaralı· 

mıt olduğa gl>rtılmQştOr. Boee· 

yln'ln burnu ~~erinde büyOk 

btr yara .ardır. Büaeyln'to da· 

mıdı Bacı HGııeyln oğulların· 

dan Arlf oğla HOeeyln de ne· 

zaret altına ıbnanıt1r. Tıhkl· 

katı ıdeftm bdllmektedlr. 

Beş Kişilik 

Bir Hır·sız Şe· 
hekesi Tutuldu, ___ ....._. __ _ 

- Başı ara fi Jci ~a)f qc]q. -

numaralı iplik mağazasının ki 

lldiol kırmı9 ve kepengini d 
40 EBndm kodar eçabllml tir 

Şeb ko aza ~ınden HtJml; Şakt 
ve Mustafa gOzcQ\Ok ediyor, 

Mehmed ile timdi kaçak olan 
n zabıtaca aranııu Benli Re 

reb de dükklioa glrf p paraya 

saklı olduğa yerdfln almak lçlQ 

kepengi açıyorlardı. 
Benli Receb Istaobul'da mub 

telif vak'alerJD faili ve ıı.bıkelı 

bir bıreızdır. (Çekmececl) na 

mlyle tanılan Receb Uo orka 

duşları; h~dlse geceel tom dQ,. 

kôue girecek.ini sıra!lo çok y • 
kınlardı gece bekçlsinla ansı· 

zıo dOdük çalması Ozerloe iten 

dllerJnl tehlJkede gör.ıı üıler \ e 

eavuşmuşlerdı. 

Zabıta; bunlardan Hilmi, 

Saklr ve Mehmed'' vakelamıe 

tır. Mustafa ile Receb kaçmış· 

11 , Muıtaf zabıtanın sıkı araş· 

tumaeı nctlceel olarak dilo la 

harrl komleerllğlne gelmie ve 

teslim olmu~tor. 
Taharri komiseri; suçu.nu 

hlraf eden Mostafa'yı yanma 

poU. memura vermtyerek: 

- Şimdi Keçeciler polis 
merkezloe gidip benim gönder· 
dlğlmi eöyliyecek in ve oraya 

gittiğini komiser bone trlcfoola 
haber verr.cek. 

Demiş, eoçluyo suçon işlen· 

mlş olduğu merkeze · ifadesi 

alınmak: üzere · gönderm,ştlr. 

Suçlu; doğruca Keçecllrr 

merk zloe girmiş ve ıaherıi ko· 
mi erinin dediği şekilde hareket 

, etmlı~tlr. Receb te bu~Oolerde 

toıulacaktır. Zabıtamızın ha 

mOhlm mul'affakıyetlol tak· 

dlrle kaydediyoruz. 

Kızılay Balosu 
Dün Akşam Bir 
Toplantı Yapıldı .. 

Klzılby kurumunun her y•l 

verdiği bOytlk balouon bu yıl 

ı Şobatra verilmesi kararlaştı· 

rılmışhr. Bu balo için dan Şe· 

bir gezlnoınmdı bir toplantı 

olmu tur. Vali 1''azh G1lleç. 

MOetebkem mevki komutanı 

General Keramettin, Parti baş 
kanı Yozgad saylavı Avni Do 

~an, earbey Dokıor Behçet Uz, 
konsoloslar, banka müdftrlerl 
ve ıanmmış birçok zevat bu 

toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Bu mllnaeebetle verilen çay 

şOlenl davetine icabet ellikle· 

rlnden nll Fazla Güleç; şOlende 
bulonanlura tqekk:Qr etmiş, balo 

komitesinin seçilmesi mnrakere 
edilmlştfr. 

Neticede geçen seneki balo 

için çalışan faal komite Oyele· 
rfnln bu yıl f çto 'de ıeçllmelerl 

kabul edilmiştir. 

Kazılay balosu; lzmlr'fn en 
bQyOlc baloeo olacaktır. 

El ehram 
Ne Diyor? 

Kahire 11 (Radyo) - logll· 
tere tle Mısır arasında konuş· 

mılar devam ediyor. Sllveyş 

kanalı mes'elesl mevzuubahis 

olmaktadır. Elehram gazetesi 

yazdığı bir makalede Neslml 

paşanın eıyıaasına hocam et· 
mekte, lngfllzlere fazla milsaa · 
datta bnlonduğoou ileri aür· 

mektedlr. Ayni gazete, Vef t 

partisine sormadan başbakanın 

verdiği bu mGeaadatın muteber 

olımıyıcağıaı kaydeımekıedlr · 
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Ateşin Hakimi 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISIM - HiND YOLU 

Askerler! 
.-sız dıAlardı, onlarda, kale 

.ftnlerde haıbetmlı kahraman· 
larsınız. Şimdi ılze denizlerde 
harikalar yaratmak sırası gel· 
mlotlr. 

'-E9kf Roma ordularına ~ok 

defalar benzediniz; fakat benftz 
onlarla ayni seviyeye gelmedi 
olz. K arlacs'da uzun -bir harp 
yaptılar, klh kazandılar, kah 
kaybtıttUer, fakat kat' i zaferi 
elde edinceye kadar yorgooluğa 1 
mahrumiyete, tehllk.elere göğfh 
~erdiler. 

"Askerl~rl 

nAvrupanın gö~leri alzlo Oze 
rlnize dlkllmlı, elze bıkıyor. 

"Bftyilk mukadderah yarat 
mık, bQyilk harpler kazanmak 

mecbudyetlodeelrıiz. Tehtlkelerl 
atlatacak, yorgunluklarla mQ 

cadele edeceksiniz. Vatan na 
mına, vatanın şerefi lçlo her 
şeyi yapacaksınıı!. 

"Askerler, bahrlyelllerl.. 
"Blrblrınlzle mftltehid harfi 

kel edluf2; bubın herhangi bir 
aaf h1&1ndı birbirinizin yardı · 
mana mohtıçsımzl 

"Y ıoısıo Fran11.. Y •tHaD 

Comurlyet! .. ,, 
Resmi geçitten ıonrı, Nı 

polyoo erkAnı barblyeelnl de 
lophyırek, tlmdlye kadar glıll 

tutulmuş noktılar hakkındı da 
izahat verdi. 

"Direktuar, Mısır'dı bakam 
ı6ren mtımlu\ lerla lngiltere ile 
ınlıımıı olduklarına ve Jngllfz . 
lerln Gmld burnunu eMe etme 
Jerlne ·Fran&1'yı ihanet ederek· 
y1rdım ettiklerine ve İngiltere· 
nln cumurlyet gemileri için 
Dinel yolaoa kapadı~ına emin· 
dir. Donun için fU emri ver· 
mittir: 

.,Şark orduları umum ku· 
maadanı kara ve denlı kuvvet· 
lertnl Mısır Gıerloe sevkedecek 
ve Mııır'ı saptedecektlr. İngl · 

lb'lerf tarkta ltg•l ettikleri her 
yerden tırdedecek ve bllbısH 

Kızıldenlzdeki lıtlnad noktalı· 

rıaı tahrlb eyllyecektlr. 

.. StheYf berzahını keıecek, 

bir kıoıl açacak ve cumorlyet 
donanmalarıoı K•ııldenlane hA· 
kim lnlacakt)r ve llzım addet· 
tlğl zamanda Oamınlı hGkftm· 
dırı ile de ınlışacık, birlikte 
hareket edecektir." 

Napolyon erkAoı harbiyesine: 
- İtte, bize verilen moaz · 

ıım nzffe budur. Seferi açmıı 
bulunuyorum ve size lstlnad 
ediyorum! 

De mittir. 
Heyeti seferiye cidden iyi 

huırlınmıt, hiçbir nokeanı 

yokta. Askerin manevi kunetl 
ve tecblzatı yerinde tdl Frın · 

1a'nın en iyi denlı kom.adın· 
lırındaa olan amiral Brtleyo da 
oldukça konetll bir donanmaya 
kumandı ediyordu. 

Fakat itin en mGhlm ve en 
gtlç ciheti, ıefer heyetinin 
amiral Nelıon kumınd1&ındıkl 
İngiliz f lloıo arasından gr.çe· 
bllmeıl idi. 

Hareket gaaa geldiği vakii, 
Nıpolyon Nelııon donanmasının 

Tolon ~n4nde bulonduğnno ve 
bir iki b1rp eef lneılnln de 
klSrfezln ıçıklarındı beklediğini 
haber aldı. 

Bu vaziyete göre, daha JI. 
mandan hareket ederken bir 
deni• hHbı muhakkak de· 

9MdJ 

Nıpolyoa, kendlılnl taklb 
eden ve bekllyea lngllls f llo· 
ıanon, Fraosıı f llosondın çok 
kunetll oldu~una ~•kıfb. Hat· 
d, İnglllı doaınmuınıa bu 
t.,fenoko, bllbuaı Nelaon gibi 
bir •mlrıle malik olmaaı haae· 
bile bayak Brtt .. ya'1• taarruı· 
dın çrklndlğlnl de dlrektGrlere 
söylemişti. 

Bu nzlyet, Nıpolyon'on 

generalleri arasında dedi kodu· 
lara btle sebr.b olmottu. 

- Napolyoo bu donanma 
ile Akdenlzl b•otaa bat• gec; 
meğl naaıl göze kestiriyor? 

Diyorlardı. General Bertlye; 
- Napolyon herhalde tallloe 

g'fh'enlJoı! 

Ulyor; Kleber de: 
- Bu harlku lAde adamın 

enarına blrtGrln v&kıf olamadık. 
Diyor ve Deaelu te: 
- Baelt ... Napolyoa fnka· 

ilde ctıaret aıhlbldlr. Her itte 
cuaretlne lsılnad ediyor! 

Diye llhe ediyordu. 
Evet, rıf apolyon 'un ce1aretl 

fnkal4de idi. Tarihin kaydet· 
ılğl bayak komındanlar içinde 
Napolyon kadar ceıorana as 
ıeeadtf olunur. Fakat Napol 
yon'dı bıılretktrlık ta ayal 
derecede idi. Hiçbir lbılmıll 

tali ve teudlfe bırakmazdı. 
Bonon için kendlilne, lagllls 

donanmaııının Tulon'o abloka 
euıgı haberi verildiği "Vakit ne 
yıptı, biliyor masanos? 

Frklnı barblyeılal mi toplı· 
dı? Bayır! Denlı k1nntlert 
koma~dını ımlral Brlyeı ile 
mbakere mi etti? Bayır .. 

Ya ne yaptı? Sadece kimya· 
ger Berteloy'a yaaıaa dHet 
etti; bıtbıea bir aaat kadar 
mlsakere etti. 

Napolyon bu mtlzakereden 
çıktı~• nklt çok neı'ell idi H 

erteal aabah için hareket emri· 
al verdi. 

Bu emre, bftyftk n klçlk 
hiçbir kime itina edemedi; 
fakat hepel de kendi kendi· 
terine: 

- Blsl g69 16re gire 61Gme 
ınkedlyorf 

Dedller . 
Josef in, Talon'da balnndap 

ıırada oduaadaa ÇJkmamıı fa· 
kat oda hlzmetelıl Luls nııta· 
aile haberdar olmakta idi. İn· 
~iliz donanmasının Umu hart· 
cinde bolonduğuno e6yled1At 
zımın Napolyon hiddetlendi. 
Balb11 ki Parlı'ten hareket ettik· 
lerl gandenbert. Napolyoa kea· 
dlıtne çok hlrmeı ve muhabbet 
göstermekte idi. Do hiddetle: 

- Artık vedalatılamf. 

Diye bağndı. 
- Hayır!.. 

- Çanlı:I bu ıkf8m bundan 
hareket edecekeln .. 

- Neden?. 
- ÇftnkG ben de yına orda 

ile hareket ediyorum. 
- Napolyon.. Senden çok 

yalvarırım. h1reketlnl tehir eti 
- Niçin?. 
- ÇClnlı:G N elaon yoluna 

keımlo, to11k kormaı ıenl 

bekliyor! 
- Haberim •ar. 
- Berke1, eenl eseceAlnde 

mOtteflktfr. 
- Ba f lklrde baloDaD her 

klmıe ahmak n korkakbr. Ne 
lıe.. çok çalıımak mecburiye· 
dnde . Hı 1dl allaha 111aarladak, 
lozeflaf. Sea Parll'e git, rıh•· 
tana bak. İlk fınatta •• mek· 
tub yauca~am. 

-Soaa Var -

Molotof 
Ne Diyor? ...... 

lloekoYa, 11 (A.A) - iter 
kes icra komitesi toplantmnda 
Molotof yabancı dnletlerle olao 
mtlnaaebetlerl anlatmıı ye M. 
E dea 'ta .Moıkovayı ılyaretlnclen 
bert İngiltere n Sovyetlerta 
eaaıh mea eleler Qzerlnde nı· 

ı .. mılarına maDI kalmamıı de 
nllebllece~lnl e6ylemlıtlr. Molo 
tof; Sovyetlerla Almanya ile 
daha iyi mlnasebetler karmık 
lıtedtAlal, fakat Almanyı'nın 

hlınlnlyetlnden tlpbe ettl~nt 
.ıöyleyerek demlıtlr ki: 

- Almanya'nın yakın bir 
Atide harekele geçme~e hasır 

landığı ve Aluıın hOlı:dmetlaln 
memleketi bir lıdhkim haline 
getlrdlgl klanla m~çhuladar?. 

.Molotof; Jıponyı'nın ademi 
tecavGz muıhedeıiol imza el 
memeelae tee116f etmlt, Mil 

letler cr.mlyeılnl fıtlımln Ame 
rlkadakl tf'c .. aıtıoan ön !lor. 

geçecek tedbirler almadı~ı lçta 
takbih etmek IAzım olduğunu 

ıöylemlı ve sulh preoıtplerlol 

biran mftdafaadan hali kalma 
yıcak ol6o SoYyederhı emniyet 
Amtll olan K.ısalordoyo kunet 
leadlroıelerl lftaomuno mGdf• 
aa etmlıtlr. 

Napoli''de 
Basın Kurulu 

Roma 11 (Radyo) - Nıpo 
ll'de aÇJlın matbuat kolabanan 
açılma tôrealnde ltalyan ricali 
ve prenılert hasır bolanmoı 

lardır. Kalab, bir maslkl mG· 
Mmereel Hrmledr. 

Fransız Frangı 

Doşorolecek Mi? 
Pırtı 11 ( A.A) - Franııı 

frımgmıD yakında 7bde 30 
kadar dlflrlleoeAt haberini 
yarı reımt qenaler ka&'lyyen 
teblp ediyorlar. 

Bolu'da Yangın 
Bol• 11 (Osel) - Din • · 

bah .. ı dartte nbat uykuda 
balaaaa Bolu halkı; yangaa 
dadtllnCla aca çıllığlyle be· 
yecan lçlnae ayaamıtlarcbr. 
Y aagıa tabaklar mahallealncle 
jandarma brakolaaon yanında 
bir evden çakmıt Ye yanındaki 
diler iki eve de ılıayet etmlttlr. 
Hannın iyi olmuaadan '" 

ıtfalyenln fedıklraae çalı1111a· 

11Ddaa yaagıa yakındaki ıkf8p 
nlere ılnyet etmeden 16nd6· 
rllmaııır. Yanan iç evla et· 
yuı da kortarılamımıttır. ~I· 

lmça oylat yoktur. 

Italya • Mançoku 
Roma, 11 (Radyo) - İtalya 

hlk6metlabı, Maaçuko'yo ree· 
mea tanıdığı haberleri tama
men uydurmadır. ltalya, Bar· 
bla'dekl koa10loeono Makdene 
nakledecektir. Ancak bu nakil 
btd!IMlade ııy .. ı hiçbir eebep 
yoktur. 

Adis-Ahaba'da Koşu 
Adla·Ababa. 1 l (Radyo) -

Bagtn tertlb olunan kotaya 
lmpmrator Halle Seıa .. ye'aln ah 
kuanmıt&Jr. İngiliz 1eflrl Slr 
Barlon, 60 kltlllk bir f6len 
•ermlıtlr. 

Prag Seyahati 
Parla 11 (Radyo) - Tan ga. 

Hleet; A yaıtaryı baıbakıaı 

Şatalk 'la Çekoelonkya'ya ya· 
paceğı 1eyıbaıla, politika Ue 
altkaıı olmacblt•• Ye yalaıı 

ekoaomlk han•tla attkadar 
ohla&aaa yamak1aclır. 

Deyli Telgraf Aksi Fikirde Amma .. 

Deniz Konferansınınfj Akamete Uğra· 
ması, Artık Tahakkuk Etmiştir -Japonya, Denizlerde Müsavi Kuvvet Esası üzerinde 

En Koçnk Bir Fedakarlık Yapmıyor. 
Londrı, 11 (Radyo) - De· 

nla konferıaeının akamete uğ 
rayıcığı utak tahakkuk etmlt 
ıddoluaablllr. Fıkat bo b4dlse 
endloe ve he~ ecıo uyandır 

mımıetır, çfinkft milnkeratıo 

şekli, bu neticeyi evvelden 

göetermlotlr . 
fngtllz gaz~telerl, bu akamtı 

tfo jııpon murahhaslarının ısru 

rıodan döğm• b.zı kııırıaaue 

dlrler. '"fakat jıponya wıır11b 

baelarmıo çrkflmf'ıılo" rağmen 

dl~er devletlerto de bn akamete 
meydan vermemek elkriodedlr" 
De-mt.ktt.dirler. 

Tokyo, 11 (Reılyo) - Ha 
YH Aj•neı mubıabiri Jspon 
bahriye bakıolığına menıub ve 

ublbl ıelAhfyf't bir Japon'la 
bir malAkat yapmıştır. 

Ba J•poo dewl,tlr ki: 

- Jıpon'ya mftddelyatında 

ıarar edecektir. Çank.G japon· 
ya'oıa emniyeti ancık bunlarla 
kabili temfaıllr. 

Deni• .konftrınıı morahhaeı 

amiral Nogo•e konferansı terk· 
eımlyecek y" jıpon madde· 
lyatıaı elde etmek için ıonuna 
kadar devam edecektir. Y ılnız 
diğer morabbaılar japon mu· 
rabbulanaa iham olmadığını 

blldlrdiklerl samın konferanı· 

tın oekllecektlr. 
.. İngiltere hak6metf, laglllı 

donanmaıı hakkında hiç bir 
teklif dialemeuıektedlr. J•pon· 
ya l1e, İnglltere Ye Amerlka'nan 
deni• kuvvetlerinde tefenoka 
elUI Gzerlnde biç bir mi••· 
kereye glrtıemes. 

•Japonya kanette ma•vat 
81Uındaa sene kadu fedıkir· 

lak 7epmı711cakıar.,. 

Londıı, 16 (Radyo)- Deyll 
Telgraf gaseteıl, deniz konfe. 
raa11aın mavaffakıyelliıllğe Dğ· 

nyıcetı hakkındaki iddialara 
kıymet vermemektedir. Ba gı 
mele, Jıponya'aıa Amerika ve 
lnglltere doaanmuına mluvl 
konet ve tonajda donanma lı · 

temedlAlnl y11mıkta •e konfe· 
ranı akim kılsa bile 1a illere 
ile Amerika 'nan yınea glrle· 
meıe karar nrdiklerlnl bildir· 
mektedlr. 

Deyll Telgraf gaaeteılnln 

diplomatik aylan, Amerikan Ye 
İnğlllı delegeleri aruında aıkı 

iki Şehri 
Birleştirmek 

için Tünel Açılacak ! 
Londra1 11 (Rıdyo) - Tay· 

mlı aebrlala mamabındakl iki 

telırla blrletdıllmeal lola, aeh · 
rta altından geçeeek bir tlnel 
açılmuana kanr nrtlmlttlr. 
Banan 1.,Sa öç mUyoa ıterllng 
11rfedllecektlr. 

Romanya'daki 
Alman'lar " 

Bakreı, 11 (Radyo ) - Ro 
mınya'dakl Almanlar, bu ayın 
26 ıDCJ gına Nazi partlllne 
olan 11dakatlerfnl reyle g&ıter · 

mek ıorettle bir ple blılt 71pı · ........ 

Fransız donanması .. 
ınlaımı yapıldığını ve İngiltere da toplanmıı olın deniz koJI' 
Amerika, Fransa, ltılya arasın · feraneı hakkında gGrlıatmOI 
da da bir ıolaımıdaa bahse· ve Japonya delegasyonuna .r 
dildiğini ve 26 bin tonlok harb rtlecek yeni talimat tespit edil 
krov116rlerlnln 8 bin ıona mlıtlr. Bu talimata gGre, t•Y-
lndlrlleceğlnl yazmaktadır. Jeponyaaın motılebıtı nasır' 

Tokyo 11 (Radyo) - Deniz alınmazsa jıpon morabhaeiırh 

bıkanlıgı koa1eyl, deni• baka meı'ullyetl diler devletlere bt 
n•nıa baıbnlıgında ıoplaamıı · rakarak konforan11 torkodoeelı' I 
tır. Bu ıoplıntıda, Londra· Jerdfr. -1 

Atlas Denizinde ve Der-
lin'de Fırtınalar Var. 

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

Vapurlar Tehlikede! ölenler Var. 
Seller, Tuğyanlar Oluyor. 

Lizbon, 1 l (Rıdyo) - Atlas denizinde çıkan fırtınanın ' 
dl~I zararlar çok btlyGktGr. Birçok vapurlar tehlikeye dttımGıt4"! 
Portekb harb gemileri doklara çekilmltlerdlr. 

Porıeklzln birçok yerlerinde Tıj ve Daıo aehlr:erlala ıa 
nın ylkeelmesl, ytlzlnden tu~yanlar olmoeıor. Yblerce eTler 
kılmıı birçok kimseler yıralanmıotır. 

Brltınya, 11 ( Radyo ) - DlnkG tlddetll fırtınada 17 
ôlmGetlr. 

Berlln, 11 (Radyo) - Dan tlddetll fırtınalar olmaıtor, ıe 

ı•mal mahallelerinde fırtanıdıa birçok e•lerln damlan uçmat 
211 çoenkla 44 lıçl Aile eni• kalmıetır, bir mektep te h 
olmoıtor. İtfaiye, K..ızılbaç, Nazi bacam kıt'aları seferber edil 
feliketıedelere yardıma koetorulmuıtor. 8Gktimet, 250 k 
lıktna mecburdur. 

Londra, 11 (Radyo) - İnglltere'de fırtuıalırdan 6 kiti bo 

maıtar. 8onl1r, batın bir vapurun tıyfalarıdıı. Şimal deniz 
mGthlt bir fırtına denm ediyor. K.11ayı oğrıyın bir vapur 
mak 4ıeredlr. Hımburg'tan Londra'ya hueket etmlt olaD 
ıUep te limını gelmemloıir. Batmıı olmuından korkuluyor. 

Daeeldorf, 11 (Radyo) - Dolu ile kanıık fırtınadan iki 
GlmOe, 13 kiti ığır yaralaamııtır. Blr.;ok haf ti yaralı nrdır· 

Pırla, 11 ( Radyo ) - M. Laval; feye11n mıntıkalırı 
halka umomt ~eldlde yardımda bolanulmak ftıere bir pro 
h11ırl1111masını emretmlıtlr. 

Pırtı, 11 (Radyo) - Merkezi Avrupa'da ve bllhı1&1 FraD., 
yeniden olddetll yağmurlar yam~mııtar. 

(-'en) nehri, kısmen lomlttlr. Lonr nehrine gelince, pe 
ye cuma gGnlerl yığan yağmurlar netlceel olarak teknr tıı 

Nınt baJallsladekl vaziyet gittikçe fenalatmıktadır. 
(Eko Dolor) ve ( Leklr) delvar g11etelerlnln matbaaları 

altındı bolandotJadan mesktir gHeteler bogln lntlear eıaı 
terdir. Salar, birçok depolarla mığısaların bodrumlarına h 
etmlttlr. 

Y ığmurlıdan zarar gören halka yardım edllmeelnl temlo 
Parls'e gitmiş olan Naat beıledlye relıl, bGk6menen ( 100 ) 
franklık bir tıhıl11t ılmııtır. 

Parla ile Bordo araaındakt yol tamamen kıpanmııtar. 

Ro) mıntakaaında arazi çökmGştftr. ( Saraad ) nehrinin tıı 
tlım birçok k6yler daha •lar altında blmıfbr. 



• 

' 

yt'a 5 Hflllllflll ikinci Una n 12 ı:! w~:nıııııııı11m111111ıııııııı1111ıııııı111111ııı.,111m11111111mııı..... • """' • ' "t' '. • • " ·h· b ' ' ' ' "" ınımııuıı:ıımnıııınıı iihiiiiiiiiiihliiiiillhjiijjhllhiihlhliiiiiililhl::""""""'"""""""""""""""""""""!" ·: . - . . s p o R D p a ri 8 siya 88ilar1 kı :ıd a er: 

Suıkast Davasıoa - un Devam EdıJdı. ~u fi~kÖ. - Ne Bekliyorlar?.. Ras Guksa 
-Baştarafı lci sayfada

tlklerl, ara sara Adana'ya gel· 

dikleri Hman Ali Salb'fn lstn· 
yonda bulondoğuno gördQklerinl 

ve eskiden tamıtığı Şe•kl ile 
gôrtıetOğCl ve kendisine 

- Bir ıey mi var? DJye 
sorduğunda: 

At satm almak için Mer· 
aıı gidiyorum. 

Cevabını aldığı, Ali Salb'ln 

Batılır. 
At Meraıta değil, Urfıda 

Dediği yazılıydı. 

Bu raporda muhtelif eaf hı· 
lar hakkında da izahat nrlll· 
yordu. 

lfoporlara karşı 
Söylenen sözler: 

Mahkeme reisi; Alt Salb'den 
bu raporlora ne diyeceğini sor. 
do. Ali Saib demiş lr ki: 

Şevkiyi 22 ocnedenberl 
. tanırım. Evvelce zahitti. Son 

zamandR poll olduğuna duy. 

dam. EylulOa 9 onda Adanı 
da bulonu;ordom. 

O sırada Borsa meb'usu 
Bl"hcetle daho bozı meb'os'. 

lardan mektublar almııtım. 
Adana ietaayonund, kendllerlnl 
karşıladım. Beraber Urla'ya git· 
tik. 

lludutıan Geçenler 

Eyh'.ilon 14 nde Uda'da bazı 
kimselerin huduttan Tılrklyo 
topraklarma geçtikleri şayiası 
çıktı. Mt\teyalduz olmalarını 
çtf tUktekl adamlarıma bildir· 
dlm. 

EyJQIOn 14· 15 fncl gecesi 
Şe~klyf gôrdflm. Nereden gellb 
nereye ghtlğlnl sordum, o bu 

soalfme cevaben at almak için 
oraya geldlğlnl söyledi. 

Adınadn iken tifıllkte çalı . 
•an adamım Ali lle idare me· 
moru Ômer'e bazı tenblhlerde 
bulundum. Çtltllkte 250 kadar 

amele calıeıyordu. Çiftliğe ge· 
lecek olanlardan eilpbe enik· 

lerl ktmeelerl tutup jandarma· 

ya tesUm etmelerini söyledim. 
Duyulan şa,·ıalar: 
Ankera'yı dôoQnce ıolk.ed 

hakkında şayıalar doydum. Be· 

nim ıdım da karıutırılıyordo. 
Denizli meb'oeo Mazhar Ma. 
fitle gôrtıııtam. Bana: 

- Senin çlftltğlnda vopbell 
bazı eeh11& totulmoı. Dedi. 

Bunun Qzerlne Dahiliye Ve· 

kili ŞükrO Kaya'nın yanına 
gittim. Mea'eleyl Bordum. Çift. 
llğlmde adam tutulduğu habe. 
rlnl tekzlb etti ve: 

- Senden şOphemlz yoktor. 
Dedi. Yanından ayrıldım. 
Eğer aulkasd mee'eleelnde 

kendimden vtıpheın olsaydı 
Ankara'yı geleceğim yerde Bon 
bulunduğum yerden bir eaat 1 

uzakta olan hududu geçer, kı· 
Çardım. Çolak Aılz'i tanırım. 
Kendisini polh teşlı:llltanı da· 

bil bulunuyor eımyorum. Şfmdf -ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip •e Baıyazganı 
Baydar RO§dü Ô1'TEM 

Umumi neşriyat •e yazı ifleri 
müdürQ: Hamdi Nflzhet 

İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyle.r sokağı 
C. llalk Partisi bina ı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta "'kutusu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığl 1200, Alb aylığl 700, Oç 

aylıSt 500 kuruotnr. 
Yabancı memleketler için senelik 

ıboue ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 KW'Uftur, 

G -=-0.0.Q geçrniı nilahalar 25 koruıtur. 
-ANADOLU MATBAASINDA 
n B~LMIŞTIR 

k g • · • · • Kurşuna Dizilmek Şöy• evkaf apartmın• mftdOriOğOnd• Mahkemenin ara qrarı: Perio, ıı (Rodyo) - Siye•ai 

bolunduğuoa gôre ~albelt bir Maznun Alt Salb'lc avukatı Lı· k MçJ arı . çeveoler, uluslar kurumu lctl· le Dursun, iş Başuıcl~! 
adam olmosa gerektir. Cnmn· Bomld Şefket bn eob11ların • maonı, bu 'Y'" U Ondo Cumur Roma 11 (Radyo) - Uaa 
rlyet oteli o do bir odoya kapa· eabitllklerlno lüzum olmıd•ğ•nı, •,o•• bqkauı M. Lebrun'un boıka•· Gukıa lıaiyau'iarın blmay.,I 
nıp lkl ıuat gOrQşmeınl' m~s· zaten mtıddelomomlnln bono BugOn Aleancak sahasında lı,,ındı toplınıcak olan nuırlar 

idi 
c altında olmak Ozre Babeçlııtqn• eleılne gellnce bu otelin An· dabı enel letemeel l4zımge · dokuzuncu haf ta Itklerlne de· mecllılnln siyasa hakkındaki 

kara'n•n orıuında bnlnndugunu ğlnl, l•temodlğiue gOre ancı .. m edilecektir. Birinci oyan karar.o, bekllyorlor. 
k httlA için bir piyade fırkası v 

elSylemekle iktifa ederim. Co· yeni bir ıoç delili bulnnduğu l!Ht onda Şarkepor-Demlrepor S Ilı bk de polis teşldl4tı vQcnde 
murlyet oteli tOpbell bir yer takdirde dinleneblleceklertul ıakımları ırıııında ve Muııtafa· ltalya'nın U · getlrmlotlr. 

mldiı? ıOyledller. Mlddelnmnmt co•ab nın idaresindedir. Beriki takım Tek lif 1 eri m j? Anadolu - Halbuki İuglii• 
Bu rapor; cftrml tcıbltıen Terdi •• mıbkeme bu mcıele mftonl kunetıodlr. • gazctelorl, bu ıdamon, lıalyan· 

zlyadı Ankara polisinin lçyfl· hakkındı bir ara kararı veril· MIRmıf fh Şarkepor, İzmir· Parla, (Radyo) - M. Laval'le ları arkadan •urmok tçfn de . 
zllnQ gOsterecek mablyetıedir. mek lzro ceioo taıli edlidl. Elit ıpor tıkomına kareı oynad•I!• Kont dö Şambron amondakl baieı etliği, mokoaıınm m•v· 

Şemseddin ne diyor? dakika ılren mftıokercden ıon· gftzel oyunn Ç•koroblllreo gıilp mftiAkotıı, lıaiy• Bıbet lbılillı danı çokhğom ve bogfioi-.d• 
Bundın sonra ıuçlulerdan ra mobkemo ma•••• llo •eki· geimeıl ibtimıli kuvvetlidir. kono,uimueıur. SOylendiğlno gO· knrıuuo dizilec•ği•I yızmakıo 

nahiye miidaro Şomoeddlu lı Unlu ıolebi nçhlio npor 11blp· İkinci mıç lzmlropor-Bor ro, Kont dö Şombron, ltaiyınon dorlor. llangielo• lnaumaı.ı 
ılcaba baıiandı ve dedi ki: lorluln dinleumeoino IQzum ol· nan kar,olıtmı8'dır. Bıkem kat'i ıolb t•klifleriui bildlrmlı Adlı Ababa ll (Rıdyo) -

- Memiokeıiruo giderken madoğrna koror verdi. Ahmed ôz Glrgln'dir. lzmfr· tir. MaıbHa bu bıber •••YJOd OOzyok Gukoo, t nzh• •)ledlğl 
yoldaki köylerden birinde eı Ajan Aziz dinlenecek; opor takomı teknik •• tecrftbe etmemiıılr. ordu ile lıai •• orduouna liıl 
kiden tanod•ğouı Yuoufu giir Hundan ıouro mftddelumu· lilborile Burnavı ııkuı.,ndın fhtiJ3fJar Nasıl bak ederek cebhoyo giıml,ıir. 
düm. Davet ederek evine gö· mi kıılkorak ajso Adz'to fahit fietündOr. Federe takımlarla 
tdrdn •rad•: ...... mahkem•r• g•••rıım. ıık d.ı •• ı .. ak b• ,.1 ""••·••· Halledilmeli imiş Paris'ıe Gene 

- Kaçak Hamdi tutulmuş, sini ve verdiği raporun okut ean Buroına ise niebeleo t~c· 
ne oldu?. torulmııeıoı, aur.alı: Aıtz'6n hn rübeslzdlr. füoaeoaleyh iki ta· 

Diye sordu. Şüpheyi davet kQmetln gizli tetktl4tına men· lnm arasındaki ırnıf farkı na etmemek için kendisine bu L 

suh olması ı:obeblle tıirçoa; fa zarı itibara alrnıre•, lzmlrepor'un mee'eleoln kapandığını söyle- dil ı 
e dl hıelırın isimleri zikre eceğ D · ırellp gelmeal lazımdır. Bu mil · dam. 8uodoo maksadım ım i " 

n den lm ııhldlo dlnleoeceğ •abakadın soora 110n0n vr llklo ıaklb eıilllyorsa haehlarını ., " 

bonon farkına varmamalarını duroııma cdseslnln gl~ll yapıl · ,.
0 

mfihfm karşılaomalarıodan 
temin etmekti. masıoı istedi. biri olan Altay- Göztepe maçı 

llk tahkikatıahi if adc: Alt Saib ve veklll Hamid l'ardır. 
Bundan sonra mOddelumo Şövket hona da itiraz ettiler. Hakem lzmtrspor'dan Sah· 

mi Baha Arıkan: maznun Ali Neticede mahkeme heyeti mild· rldlr. Bu Ud takım teknik nok 

Salb'Jo ilk tahkikat sırasında delumtufn talt:bl •eçhlle bu tal nazarından lzmlr'ln birinci 

soru hakimliğince alınmış olan celsenin gizli olarak certıyao sınıf takımlarından olduklarına 
ifadesinin bazı kıeımlaranın etmesine ve muhakemenin 16 nazaran gOzel oyonlarfle ıpor 
okonmaeını istedi ve: lkinclklnon ôğleden sonraya meraklılarına eplce heyecan n· 

_ Bunlar okondoktın ıonra bırakılmasını karar verdi. receklerdlr. 

beyanına bnlonıcağım. p - Ayni kolftplcrln (8) takım· 
Dedi. Bunun Qzerlne llk iyango tarı sabah saat dokuzdan ltlba· 

tahkikat evnkındakl iladesl rtn halk eabaeıode kareılıeı· 
okundu. Bu ifadelerde Ali - Başıarajı 1 inci sahifede - caklardır. Birinci oyon ı~mlr· 
Salb'Jo; Azlz'le olan mftoase· 10377 11169 11814 14721 spor . Boruna takımları araeın · 
beti dereceelnlo tesbhlne çalı· 1520:i 17208 21056 22109 dadır. ikinci maç Altay Göztepe 

eılmıştı. 22176 2~420 23018 28980 Oçfiocd ıarkspor·Demirspor tı· 
Bu ifadelerinde Ali Saib; 26438 27063 27663 29163 kımları araıındı yıpılacıktır. 

Şevkt'yl tanıdığını, Azlz'ln BG· 29207 Do mOeıbakalardan eonra hal· 

yak Millet Mecllalne gelip Yüzer iira kazananlar: ke•lerl ıpor komiteıılnln tertip 
meclis katlplerlle konuıur ol· 143 201 2870 3688 ettiği ıtldere denm edilecektir. 

doAuno, evelce pollıllk ettiği· 4060 4854: 51:38 6979 Blrlncl oyun Bayrakh·Dokoz 

nl, şimdi df'l e•kıf apartma· 6905 7383 7878 8276 eylCU, lklnclıl Bllll Kahraman· 
nında mddftrUlk ettiğini eôy· 8399 106j6 10859 10924 Jır arasındadır. 
Uyor ve: 11289 114.98 11985 12182 Puıntıjda dereceleri iyi olan 
Bir kadm ismi karışıyok: 18384 1~491 13603 141Y9 Hllll takımı bu oyunu dı kı· 

- Kendlelnl arayarak bul· 14.213 14377 15176 17684 zıoıru Deride giden takımların 
muo de~llm. Cumurlyet oteline 17946 19530 19903 20079 en kuvvetli rakibi olacaktır. 
gittiğimiz gGn Aziz; (Fikriye) 20179 2069tl 21055 21076 Son oyun Balkevl takımlarının 
lsmlude bir kadını orayı geti 22039 2235 ı 22378 22578 en konetllsl olan Kurultay lle 
receğlnl sôylemlotl. Kadını ge- 24392 24749 24887 26276 Pırkapor takımlar1 arasındadır. 
tlrmeğe giden gareonı elli ku· 26500 26888 26950 272:!8 Her iki takım da şampiyonaya 
ruş bıbılı vermiştim. Fakat 27930 28778 29245 29429 doğru gitmektedir. Bu itibarla 

kadın gelmedi. 298!18 galip gelecek takım eamplyona· 

Üzeylrl de beo eenedenberl 1 d ı Dndeın en kunetll namaedldlr, 
gOrmOe değilim. Bu şayaalardan Borsa a neblUr. 

tam bir ay evvel aerbeet bir ün Halk Saha· 
halde idim. Şayet böyle bire '1 Ü:ıl.m satışları: k }"l 
ile alAkam olııaydı durmadın K. s. sında Me tep 1 er 

Ç. Alıcı K. S. Ed" ld. hoJod haricine geçebilirdim. 76 s. StUey. 13 so 15 50 Likine Devam 
1 1 

Çtftllğlmde y6zlerce amele var 5 7 Şınlak z . hl. 13 50 16 Dfln Halk PahHında mektrp· 
dı. Üzeylrle konuetuğomu on· 4 All Naci · ıs 75 13 75 llldr ilkine devam edllmlotlr. 
lardan birinin görmemeılne im 137 Bogtınka ıatıa İlk maç Sın'atlar ve Ticaret 

kan yoktu. 48ô795 Donkd yekdn mekteplt:ri takımları araeındı 
Diyor ve llıhe ediyordu: 485932 Umum " yıpılmııtır. Hakem İzmlrspor· 
- Adana'dan sonra latan· ' dan Sııbrl idi. Devrenin bat· Zeytinyağı satışları: 

bolı'a gebldll'md. M h d Kilo Alıcı K. S. K. S. laogıcından nihayetine kadar 
Blın u a O Ar er ıokı· Bomba hAklm oyoıyan Ticaret takımı 

banda bir e• tuttum. d ktL d bir sayı Eı 15 A. Saffet 22 22 ancık Bon a a.a a 
Ev salıibinin ijadesi: kazanmış ve deneyi ıııfır bir 

İfadelerin oknnmıeı bittikten ı Piyasa Vaziyeti 1 galib bhlrmlıttr. 
ıonra mftddelomomi kalktı. 

Üztlm Qzerlne muamele dur· İkinci devre başlar başlamaz Ali Salb'ln Kadıköyftnde otur Ticaret bir eayı daha kazan· d r. 1 bibi olan kadının gundur. Ôo~mftzdeld hıfta 
o"n ev n H mı..ı,r, 10 dakika Bl'nra Sau'ııt 1 1 lı d Slnlo de okut. mQbıyaatın hararetlenmesi bek· or ı ınmış o ın ı e lar mektebi f iri kikten ilk 81· ıorolmııını lıtedl. Ali Salb'ln lenmektedlr. ft 

yıBm• çıkarmıştır. Oyun m te· e•I nasıl tottôğu, ılleıl ile be· Kaçakçılık nzln ve iki bir nzlyetlnde 

raber evde oturduğu mO.ddetçe cereyan ederken Ticaret mek· kendlılnl •e ıileefnl ziyaret Tepeleniyor. 
tehi Oçanctı sayıyı da yapmış edenlerin kimler oldoklat'ı bak. Ankara, 11 ( Özel ) - Son L 

tır. Bu eayıya San'atlar taa.ımı kında malumatı ihtiva eden bu haf la içinde gtımrak muhafaza 

itiraz etmiştir. Hakem karann· k4ğıt ta okunduktan Bonra teokllAtı tarafından 66 kaçakçı S , 

1 dan dOnmemlı ve an at ar m4ddelomumi Baha Arıkan; tutulmoıtor. Bunlardan biri yı 
evvelce raporları okunan şahıB ralı, 2 BI ölft olarak elde edil· takımı eahıdan çekllmlotlr. 

farın hOvlyetlerl hakkında izı· mlııtlr. 3000 kilo kaçak eıya, İkinci oyun Muallim mek· 

hat verdi ve bu ııbısların hu· 519 gftmtıı mecidiye, 1 altın tehi ile Buca Ortı mektebi 

koku amme şahidi olarak din· lira, 38 kaçakçı hayvanı tutul· takımları araBında oynanmıştır. 
Birinci dene Boca takımının lenllmelerlnl istedi. muıtur. 

Pari!J 11 (Radyo) - (Ekle· 
ror Denle) gazeteel, yazdığı bir 

makalede, danyanın illğl için 

devletler arasında çıkacak her 

hangi bir lbtlJAfm, hüsnu su· 
retle TO ltldılle halledllme•I 

IOzumuou ileri etirmf'ktedlr. 

Hindistan'da 
Kolera Var 

J,ondra, 11 (Radyo) - Hfn· 

dletan'ın Ralo'i havallelode 

kolera çıkmıştır. Az bir mOddet 
içinde 45 khl ôlmOştOr. 

Italyan'lar 
insanlığa Ve Medeni· 
yete Fenalık Yaptılar 

Pırlıı, 11 (Radyo) - Ronon 
dô Pobllken gazetesi; ltalyao· 

Jırın Dolo mıntıkasında İsveç 
kızıl haç teşkll4tını bombardı · 

man etmekle loeaolığı fenalık 

ettlklerlnl. her ue kadar harp 

eBnasında mdesslf hAdlseler ola· 
bilirse de kızılhaç gibi Jos•DI· 
yet için çalııao btr mftessese· 

oto ateşe maruz bırakılmasının 

medeniyete yakııır bir hareket 

olmadığını UAve eylemekte, 

Franıı'nın bili Itılya lehinde 

boloomaeıadao hayret doydu

~onu kaydetmektedir. 

Pnris Hukuk Fa-
kültesi Açılmıyor. 

PJan Hazır anıyor 
Parla 11 (Raliyo) - Royter 

ajansının meveuk bir koynoktan 

aldığı haberl re göre Hah ş 

helyoo muhııscmatınıı elyaFal 

ı abada eoo vermek için Parle 

ıe yeni bir pitin hozıılımmek· 

tadır. Fakat bu plAn üzerinde 

diplomatik trmaslar ve yeni 

mtizakereler olacağıoa dair 

henfiz bir haber yoktur. 

Baheşistanclao Gelen 
Avusturyalı Ynz. 
başı Ne Diyormuş? 

Viyana 11 (Radyo) - fJn. 

beşletaoda N ecafl aakerlerlnden 

bir kısmını kumanda etmlıı 

olan Avusturya 1üzha1ılann· 

dan M. Jozef Von Yanke, le· 

dnl ve tebdflbava için Avue· 

tnryaya dOomOetOr. 

Mahalli ~azetelerden blrleine 

verdiği bey&ı•atta: 

_ Bubeşletaoda tayyareler 

dolayıslle bOyilk bir heyecan 

bakam sürmektedir. Vaziyet 

çok mühimdir, efkarı um o mi· 

yede sabırsızlık eserleri görill · 

me!e başlanmış ve hılyao or· 

dolarının llabee toprakların· 

dan h414 ne lçlo çıkarılma· 

dıkları sorulmaktadır. 

Demiştir. ----
.Parla, 11 (Radyo) - Hukuk A-rsıulusal 

fakOlteainln açılmaaı için henOz M J d J 
bir karar verllmemlttlr. KOIUir ua ıe e er 
bakanı emir vermeyince fıkftlte Hakkında Bir Yazı. 
açılımıyıcıktır. 

Feyiz Muhammed 
Han Şeref ine Ziyafet. 

Aukara, 11 (ôzel) - Şehri· 

mlzde bulunan Afgan dıt ha· 

kanı Feyiz Muhammed Han 

ıeref ine bugQn Iran elçiliğinde 
bir öğle yemeği verllmlı ve 

Dıe Bakanımız Tevf lk Raıdft 

Aras, akıam hariciye köşkünde 

bir çay töleoi vermlıtir. 
~~--..--~-... ~~~~~-

Belgrad, 11 (Radyo) - Pra· 
vda gazetesi, eon arsıulusal 

muahedeler hakkında Yugos· 
lavya'nın Ankara elçisi tarafın· 

dan yazılmış bir makaleyi neş · 

retmektedlr. BOyQk elçiofn hu 

makalesinde tetkik ettiği maı· 

bedeler lea'nın doğueundıın ÖD· 

cekl yüz yıla aittir. 

Hiodistan'da 
hAkf mlyetl altındı geçtiği halde Siyasal Par-
aayı çıkarılamamı~tır. İkinci 

devred,, Muallim mektebi daha tiler Arasında 
dozgao n hAklm oyaamağa ~lfittehit Cephe Mi? 
başlamıştır. Fakat Buca mftdı · 

faası gazel bir oyunla gol ç~k· 

maeıoa mani olmuştur. 24 Qncü 

dakikada Boca, oyunu ıçmağa 

muvaffak olmuıtor. Sollç oy· 

nıyan Baean aldığı derin bir 

paeı bGımO istimal edc:rcık tı. 

kımının yeglno goltınfl atmıt· 

tır. Bu golden sonra Muallim 

takımı var konetl ile çalışma · 

~· bıelaııuı ve son dakikada 
benberllk eayısını k11ınmıttır. 

Oyun da ba ııuretle 1·1 bera • 

bere bitmiştir. 

Londra, 11 (Radyo) - Bom· 

bay'dan beher veriliyor: 

Milli parti başkanları, Gan· 

drye müracaat ednek, bütan 

elyaeal pıırtllerln blrl~erek mtit 

teblt bir c~phe almaeının nasıl 

olacağıoı sormağa ve bu hu· 

eoBta f lkrlnl ılmağa kırar ver· 

mlelerdlr. Do mflnaeebetle bir 

konferans yapılacak ve milli 

birlf' emenln gayeleri anlatılı· 

caktır. 



Radyosu ile diln· 
yayı dolaşabilirsiniz 

DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD 
YOLAR ARASINDA EN MfJKEM· 
MELl OLARAK lMAL EDiLMiŞ 
OLAN PHILIPS RADYOLARI 
DÔRT YENl MODELLE PİYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

16 ila 2000 Metroluk her 
ınrlü mevçleri alır. 
MÜKEMMEL SES, NEFiS MUSIKl 

PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

BiR SENE Kredi ile 
lzmlrde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 

PENETTlve PARIENTE 
Ticarethanesinden siz de -bir PHILIPS alabilirsiniz 

Un fabrikası kirası 
Antalya \ 7 aliliğinden: 

Madde: 
ı-

Madde: 
2-

Vilayet ldarel hoeoeiyeelne alt Antalya iskelesinde rıhtnn 
bltlefğlnde Uln un fabrikaaının D.ç yılhk klreeı 4 ·12· 935 
tarihinden 5 · Şubat• 936 tarihine raetlıyaa çaqamba 
günü saat 15 ıe kadar kapalı artarmaya konolm'"tor. 

Bu fabrika gnnde ylrml Ut otuz ton bolday GIGtftr, 
unu Amerikan onları nefaeeliudedlr. Fabrikanın bir 
yıllık kirası (15,000) lirdır. 

(Fabrikanın baş değlrmenclal Ue iki değirmencinin 
aylıkları İdarel hueuslyece verilecektir.) 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 
11BERAKLE.4.,, vıporo balen 

limanımızda olup Anvere, Dlr· 
ket, Rotterdım, Bımburg ve 
Brenıe•ı limanların. ydk ıl 
maktadır. 

11MJLOS.. vapuru 6 ıon ki· 
nanda bekleniyor , 10 ıon 
kAnuna kadar Anvera , 
Rotterdım, Bamburg n Bre· 
men llmanlarıoa yak alacaktır. 
AMFRlKAN Eı:POT LİNES· 

"ExCHANGE., vapuru balen 
llmaDlmazda olup Norfolk ve 
Nevyork lcln yD.k alc.0akıad,r. 

"ExlLONA., vapura 29 B. 
inci kloandı bekleniyor, Boa· 
ton ve Nevyork için ynk ala· 
caktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
HAMBUG 

"NORBURG,. nporu 30 8 
inci kAnunda bekleniyor, An· 
vere, Rolll!rd11m ve Uımburg 
llmanlannı ynk alacaktır. 

"GLUCBSBURG,. uporu 6 
aon klnundı bekleniyor. Hım · 

burg ve Aovereten yilk çıka · 

racaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOL 

1•DROMORE,. upuro 15 
son k4ouoda bt kleolyor, Lher 
pol 'e Anventeo yük çıkarıp 
Durgas Vfl Köstence için J ftk 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELBAV· 
SLfNJE (O S. AS. SPANS· 

KELlNJEN) OSLO 
0 BANADEROS,, vapura 10 

son kAnunda bekleniyor, Dl 
eppe ve Norvrç llmanlarma yık 
alacak tar. 

Ayni zamanda lskend~rlye 
ve Rafya için mal kabul eder. 

MOcelllt 

AOö Rö~a 

Kira arhrma oartnameei İzmir, letanbol, Ankara, Adına 
vtlAyetlerioe gônderllmlıtlr. lstekltler bu vilayetlerden 
alıp okuyablllrler. VllAyetlmlze mtırıcaatlırı hıllndo de 
ad.realerlne parasız gönderJUr 

Devlet Demiryollarından: 
Madde: 

3 

Madde: 

Arllrma beş ~abat 936 çartamba gllnQ Hat 15 te An· 
talya Valilik odasında vllAyet encGmeni huzurunda olı· 
caktır. 

4 Artırmaya gireceklerin muhammen ftç yıllık bedelin 
yOzde yedi buçuğu olın Gçbln D.çyb yetmlt beı lira 
muvakkat teminat vermeleri IAzımdır. Teklif mektubquan 

ve teminata muvakkate makbuzunun zarf lıomaaı 2490 
EByıh artırma, eksiltme ve ihale kanunonun "Kapalı 
zırt aaulUe artırma ve eksiltme.. •hlllmıaa göre yapıl· 
maladır. Ba ah Uma uy mı yan teklifler kıhal edilmez. 

Maddde: 

5 - Tekllfoameler yakarıda yazıla gftn ve ıaatlne kadar An· 
tlaya valiliğine gönderilmelidir. 

Madde: 

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 aayıh kanonda yazılı 
kıymetlerin herhangi biri kıbol edlllr. 

3988 14 24 3 13 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
16 BlrJncl kordonda bıhkbane altında 5 eekl o. la 420 

kahvehane. 

! 7 Karşıyaka yemişçi paoa sokağında 32 eakl No. la 76 
dOkkAn. 

18 Bornavı topçukapı sakağında 7 eekl 9 yeni No h 25 
dükkan. 

Yukarada yazıla emvalin bir ıeoeUk icarı artırm~a ko· 
nolmoştur. Taliplerin 28,1,986 pertembe gOnQ eaat 14 le MIUI 
emlAk mftdOrJyetlne mtıracaatlau. 89 

At•Rıdıkl ga1rl menkuller 22, 1,936 çuıamba gftnft aut 15 te 
hmlr .llıancaktı 8 inci loletme komleyonunda açık artttrma 
mn14 ile Gç ıenellğl kiraya verilecektir. 

Iıteklilerlo ııağıdakl miktarda muvakkat teminat vermeleri 
n lıe glrmeğe kınunt bir manileri olmadı~ına dair beyanname· 
lerle komleyona bizzat veya tahriren mlracaatları 14zımdır. 

Ş11rtnameler Alsancakta komisyonda fe Ortaklarda lateeyon 
yuıhınoalndeo parasuı ahDlr. 

Mevkll Cinai Üç senelik mubam· Muukbt 

lzmlr • Alaancak ıehlt 11 No. depo 
ler yadigar eokağında. 
Ortaklar istasyonu ya · Bir dônftm 
nıodı 99,1 kilometre incir bıh· 
de. 2 çeel. 
Ortıldar letaeyooo ya· Bet d~oftm 
nında 100. 2 kilometre incir bah· 

çeel. 
Ortaklar lııaayona ya· Yedi dönüm 
nıode eôke tabeelnde incir fidan · 
100 7 kilometrede. h~ı. 

10 

men kira 
Lira K. 
432 00 

12 00 

60 00 

30 00 

9 13 

Kınık Şarhaylığından: 

teminat 
Lira K. 
3~ 40 

o 90 

4 50 

2 25 

52 

K•aabamızıo harltaııınm lcabatı feonlyealne göre tanzimi 20 
gGo maddetle ve kapalı zarf uaullle kardırmaya konmuıtur. 

ibatesi !H, 1,36 cama gOnft saat 14. ıe yıpılacağınclan talip 
olanların knaba projelerlol yapmağa eahll>I eeltblyet olduğuna 

datr fenni fealkaları ve ıemloıtlnlle birlikte K.ımk ıarbaylığına 
mGracutlan ilin oluar. 12 15 18 21 91 

Dr. Operatör Arif Y urc 
Merkez Hastanesi OperatörO 

Baatalarıoı her gGo 15·18 e kadar tklncl Beyler sokağı TOrk 
mOzayede :ııloou kerfJndı 78 N.la moayeoehaaeeinde kıbol 
eder. Telefon 33~8 

Menemen Şarbaylığından: 
Urıyımızdı 55 lira m111lı fen memurluğu mGnhıldır. Tıllf 

olanların yedlodekl veeılk ile birlikte tarbayhğa mD.racaat et..,. 
lerl llAn olunur. 11 12 13 83-' 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"lıERCULET., vapuru 13· ~ERVİCE MARtTJM ROUMA 
1 36 da gelip 18 1·36 da An 11ALBA JULIA,, vapuru 9 l 
nre Rotterdam, Amıterdım ve 36 da ğelip ayol gftn r.r1ı 
Bamburg Umanları için yok Mıhı, Marıllya ve Berselo,. 
alacaktır. hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN Fazla tafallAt için tkl)lfl 
"GOTLAND,. motöril 20·1· K.ordon'da Tahmil n Tabii~ 

~6 da Retterdam ve Hamburg binası arkHında Fratelll Spe~ 
limanlara için yD.k alacaktır. vıpor acentahğına mGrı~ 

"ROLAND,. motörtl 6·1 ·36 edilmesi rica olunur· 
dı Rotterdam, Hamburg, Co- Navlonlardakl ve hare .... 
penhage, Danztlg (Gdyola, Go · tKrlhlerlndeld dtğltlkllklerd-' 
teborg, Oelo ve lekandlnavya acenta mes'ollyet kabul euoe'o 
Umanları tein yok alacak.tar. Tele. 2004 - 2005 . 2~ 

Karacasu icra memurloğon· menkul ile temin edllmlı ıll' 
dın: caklan mecmoandao fazlı1' 

Alacaklı: Kancııto zlrai:kredl çıkmak ıartlyle en çok artır•-' =ı 
kooperatif 1. ihale edilir. Böyle bir bectJ 

Borçlu: Karacasoyun yaylalı elde edllmezae lhıle yapılı-
maballesladen cerezcl bmall Ve eatıı talebi dılter. 
oğlu hayrollah 6 - Gayri menkul keodt 

Açık artırma ile parayı çev· elne ihale olanan del'bal -.e'I' 
rllecek gayri menkolGn ne ol vtırllen milhlet içinde part" 
duğo. vermezse ihale karar1 feehol~ 

Bir parca tarla ile bir parça narık kendlelnden evvel '4 
bahçedeki hleaeel. yD.keek teklifte bulunan ki°' 

Gayri menkulün bulunduğa arzeımtı oldağu bedelle almıl 
k razl olorea ona razl olmaz •' mev 1 ve mıhalleel sokağı no· 

maraaı. ya bulunmazea hemen onb'I 

Çatalçeemenln yeltepe mev· gOn müddetle 28.2.936 co-' 
kllndeki tarla ile ıhmet de.reel gftoQ saat ondôrtte artıraı•f' 
yuvaköy mevkiindeld bahçedeki çıkarılıp en çok arlllrana tbı1' 
hlaee elli lira ve tarladaki hle edilir. 
aeal yirmi beı lira İlk ihale arasındaki fark fi 

Artırmanın yapılacağı yer, gtıçen günler için yQıde bet"' 
giln, e11t. Karacasu icra dairesi heeap olunacak faiz ve dll" 
14.2.936 cama günü saat 14 te. zararlar ayrıca htıkme b.o" 

1 - lebu gayri menkalOn kalmakeısın memuriyetimi' 
artarma ıartnameel 8.1.936 alıcıdan tahtıll olun.ur. 
tarihinden itibaren 936 7 3 lıbo mallar yukarıda g6fll 
dosya numıraelle memuriyeti · 
mi~ mOracaar etaıelldlr. 

2 - Artırmaya lıtlrak için 
yukarıda yazılı luymetln ylzde 
7,5 nlabetlnde pey veya milli 
bir bankının teminat mektuba 
tndl edilecektir. 

3 - ipotek eahlbl alacık· 

lalarla diğer alAkad1rlann ve 
irtifak hakkı eahlplerloin gayri 
menkul ftzt:rlndekl haklarını 

hueoılle faiz ve masrafa dair 
olın iddialarını lıbo ilin tarl · 
hinden itibaren yirmi gQo 
içinde evrakı mtıebltelerlle bir· 
llkte memurlyetlmlze bildirme· 
Itri lcabeder. Akel halde hak· 
ları tapu alclllle eablt olmadıkça 
eaııı bedelinin pıylaşmııııudın 
hariç kahrlar. 

4 - Gattertlen gD.ode artır· 

maya htlrak edenler artırma 

şa:tnımealol okomuı ve 16· 

zamla mıl6matı ealmıı ve ban· 
ları tamamen kabul etmlı ad 
ve itibar olunarlu. 

5 - Tayin edilen zamıada 
gayri menkul ftç defa bağınl· 

dıktın ıonn en çok arhraaa 
ihale edlllr. Ancak arhraıa be· 
deli muhammen .kıymetin yftz. 

de yetmlıbeılnl bolmaz 1'eya 
ıatıı lıtlyeceAinln alacağına roc· 
hanı olan dlAer alacaklılar bo· 
lonap ta bedel hanların o gıy · 

rl menkul llo temin edllmlt 
alacıklaunıa mecmu ondan faz . 
laya çıkmana ~n çok artıranı 
taabhadı baki kalmak tıure 

arbrma oobeı gln daha tem· 
dit Ye onbeılocl gftoQ ayol sa 
atta yapılacak artırmada bedeli 

eatıı htlyealn alacaAına rnchını 
olan diğer alacaldılana o gaJrl 

rlleo 14.2.936 tarihinde k.., 
caau icra memurluğa odııuodf 
lıbu llAn ve göeterllen artır-' 
şartnamesi dılreelnde sahlacll' 
llAo olunur. 9' 

~--- "" Muallim Doktor 

A. Hulusi Alats 
iç baatılıklırı m6tehaaaıeı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

Olivier vEŞilrekBf 
Limited 

Vapur Acentası 
CeudeU Hın, Birinci Kordol 

Tel. 244:3 
TBE ELLERMAN LİNES L'fO 

••THURSO,, vapnJa 7 lkl;J 
kADuada LIV ERPOOL ; 
SV ANSEADAN gelip tahltyed' 
boluaacık. f 

"ADJUTANT,, nporo 
ikinci kAnunda beUentyol 
LONDRA için yük ılıcaktıt• 

0 TBURSO,, vapuru 15 Udi' 
el klnooda bekleniyor LtVıl' 
POOL GLASGOV y6k • 11 

caktır. 

"POLO,, vapuru l O tkl.J 
kloundı Londra, Anvert ; 
Bol beklenip ıynl zam.Ol 
Londra vo Hol lçlu yak ' 
caktır. 

DEUTSCBE LEVANTE·L~ ..ı 
11AQILA., vapuru 5 iki,.. 

kAnunda Bımburg Breme -' 
Aınere'ıen gelip tahliyede ti 
lonacak. 

Not: Vorut tarihleri ve 

par lılmlerl Gzerlne deRfılk 
lerden acenta meı'uHyet 

edJlmea. 
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ÖKSÜRENLER 
Mutlak.o (OKAMJ~NTOL) öksürük 

şekerlerini tecrübe ediniz .. 

il lzmir koınutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 

··----· = 

ve Pürjeo Şahııb ıu en üstün 
bir nıü bil şekeri oldu~uou 
unutmayıoız. Kuvvetli nıil&· 

bil İ•tiyenler (-. ebnb Sıhhat 
SılrgGn Hoplnrı)nı maruf eo
uınelerdco araeıolar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METAI.JLUM Lambalarını her 

satıcıdaıı mutlaka arayınız 
Bu lnmbulur emsalleri11e 11isbeıen ) ihde 

20 daha az sar} İJ atlıdırlar. Bunu ")' sorıun 
du ödeyeceğiniz ilk fatıtra ile kolayca tınlı
yacak.<Jımz. 

Mebmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemenıı f abrlkaları mflmesslll 

P ... şcemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

f l"'"l"""""l"l""'l"l'l'"""Hlll!!I !! il! llUHll!! uıını nımıııum 11111 !!1!11111111111ıım1111uıııı11111111111mıııııııııııııı 111111~ 

1 Alişehir Banliası i SIHHA'f 
Balık 

a --.~.---~-----

O .~ m ö ır ş u lb e 1s ö 
Yağı 

fkmcı Kordonda Borsa civarındaki kendi biuaımda 
TELEFON: 2383 

HerUlrlO (Banka ve Koml~yon) Muameleleri Yapılır. 

M d Vadesizlere % 

ev Uat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 

4 
5 

Dır sene vadelı J e % 
Zıblre azam ı j --------

6 faiz \'erilir. 

' 
1 ne r, pamuk, yapık, afyon vesaire komleyonculoğu yapılır. Mıllu geldi· 

~inde sahiplerine en mOsatd şerıltle avını verilir. 

Marangozlar ve 

'Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 

"G . eçmıyecek Bir F ırsaı! 
fi Fabrikamda mcYcud tlrld 
el deııtere, planya, kılıolık, freze, 

tJ delik makineleri ile preıe teg. 

gtbı, kuroıma vo tuıkal furuno 

v el tezglbl1rı, ll4t ve edevat 

nıobllyı keresteleri, kaplıaıaıu' 
pıpeller ve ııalre Batılıktır. Be; 

gOn Hat ondan Hat altıya lt1 

dar Zinet mobllyı fıbrfkaeını 
hemen mOrıcaat edlol&. 

Zinet fabrlhııı eablht 
Ahnıod Kızıhrmık -----------

Ünlverıltede Oöçenı 
(Muavin Profeaör) 

1 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Uekinıi 

Uutalara hergdo öğleden 
sonra bak.ar. 

A letiUaı caddesi No. 99 
nkara apartmanı 2 ııı' • L T l cı •at 

e graf • • S T A N ll U L 
Telefon : 49250 ____ , _____________ _ 

10 -
~ Bergama Şarhaylığından: 
d' Bergarnıda 1 k 

e jeel a ık oıevcut e e tlrtk rt.ebatı yenlleotlrllece~tnden pro 
la 1 t ekelltmeye konmoetur. MotörQ lokornobll ılıteml bu. 
•r a rnOtehurlk ı 50 h 

2. 2 5 •e eyglr kanetlnde olacaktır. Şebeke 
ol llıığ '' kilometre mobhlnde · bir sabo d•hllindedfr. Projeyi yap· 

Yak: ~allp ~ilbeodlelcrfo Baymdırlık bakanlığı buyruğu •«'çblle 
yınd el mO oodle mektebi direktôrl0~6nden ruhııatı yahut Ba 
ol ır ık bakeohğındın verllmtş elektf tik ehllyetnımeelnl haiı 

tllteı ıuttır. •'' 
,.. 5Proje yapmı Qcretlnlo mohımrur.n bedell 500 lira olup yOzde 
' • nhbellnde ttı ı L 
"'"rıe-ba A m naı a..çeet verlll.Qek lazımdır. ihale 22 l 9'.l6 
y. ""' guoQ eaıt J 6 d h ' • ' 
nib • hecekılr. isteklilerin ihale saatinden 

'Y"l Oç aaat eneUne kadar maracaat etmeler IAıımdır. 
•" i 1 o J 2 14 ı 6 71 53 
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•11 Dr. Zekai Tarakçı 5 
.,, ~ ~ılerkez hastanesi DahiJiye MOtebassısı ~ 

..._ kinci Beyler eokeğ To k = 
fi E: nunıara 45 f:I 

1 
1 r mGzayede ealona htJeallnde 5 

aıJ: § kabul t d.. . aeta ırıoı öğleden oou 15 den 18 e kadar ~ 

• ıg 1111 
"

11
" 

11
" "" ı i 11

111 "" 111 " 111111111' ı ıı "' 111 u 1111 ı ıı; Uı'tt u ttnı nı n. n" u u 11 111 "11 ıııl 

• 1 

1!1111111lllHllllllllllll111-.. Doktor _.11111111111111111111111111• 
= -= A. Kemal Tonay ~ 
§ /Jateriyolog :ve bula~ıl.· salgın hastalıklar nıütahassm s 
E: Baemahane ietasyonu karomndaki dibek 10kak baoında 30 ıayı• ;;;;;;; 
E: lı ev ve muayenehaneainde aabab ıaat 8 dan alı:ıam ıaat 6 ı kadar = 
§§ hastalarını kabul eder. E 

§§ . Mdracaat eden baetalar1 yapıl~ıeı l&ıımgelen eair tablillt ve ~ 
=: mıkroıkopik muayeneleri ile veremh h.aetalara yapılm11ına cens gö• = 
E: ıillen Pnomotorake muayenehaneeiode muntazaman yapılır. = 
• 111111 llJ il lll lll IJl il lll lll lll lll IJl lll il lll lfl 111111111 1111111 T e 1 e fon : 4115 11111 liJll il• 
Kemalpaşa Şarbaylığından: 
Ke-malpıtoa be: ledlyeslnce mobayH edilecek lldbln Ura bedel 

tahmloll maa araba motopomp ve 300 metre hortum 7,I,936 
tulblnden hlbıren 21 gon müddf'lrle açık ekelltmeye çıkarılmııı· 
tır. Tollplerlo 2~90 Hyıh kanunun ikinci ve üçtınc4 maddele· 
rlod zikredilen evsaf vtı veııalkl bamfl ve tahmin ht'deUne oaza 
ran yüzellt Ura temloalı muvakkate akçeeinl yatırmıı, olmaları 
liizmıdır. 

l bale 27, I, 9:36 pızarteAI l[ÜOÜ Hat 15 te Kemalpıoı belediye· 
sinde mOteıekldl komleyon huzurunda yapılacaktır. 

Fenni •e husuei tnrtnıme hllAbedel vnllecr.~lnd,.n fallpler 
şartnameyi Kt.mılpı~a beledlye8lod,.n letlyeblllıler. 7 12 17 22 

Met. Mv. eat. ı\. ko. reisliğinden: 

1 - Met. M v. in gösterrceğl yerde 20 '4 lira 4 kuruo bedeli 

2 

4 
5 

kf'şlf il e1ektlrlk tesleıtı açık ekeUtme euretlle münıkl· 

(8ya konolmootor. 
J hali'! 1 25 · l · 936 cumartesi günü saat l O da İzmir' de 
kışladı Met. M v. sat. ıl. komleyonondı yıpılıeaktar. 

Şartname ve \eşf 1 ve ruml her guo komleyondı g&rG· 

leblllr. 
Muvakkat ıemluat ıkçui 156 Jlrı 31 karo§tor. 
Ietek iller Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 'fe· 

ılka göstermek mecboriyetlndedfrJer. 
6 - EkeUtmlye loıirak edtcekler 2490 eayıh kanonun 2 vo 

3 Oocft maddeJerfnde n şartnımeltrlode yazılı vesika· 

ları ve temlnıtı mnvıkkatc mektuplnlle birlllue lbıle 
e11tfoden end komisyonda hazır bufoomıları. 

43 8 12 17 22 

Mtt. Mv. eat. al. lco. rlyasttiodeo: (16) 
l - 581 lha bedeli ke,if 11 Toran lsk~lesluln tamiri açık 

rlutltme euretile Y"Phrılacaktır. 
2 - foalest 23,1,936 perş'.mbe gftnO eııat 15 te Met. mv. 11t. 

al. ko. noudı y•pılıcaktır. 

!l 
4 

s 

6 

MaHlı.klt teminat alı.~ıi 4.j lfradar. 
Şartnameel bergftn lı.omleyooda gôrtUeblllr. 
letekltler ticaret od11•oda kayıtlı olduklarına dair vealka 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekelltmrye iştirak edecekler 2490 eayılı k•nonon 2 ve 

3 Clncft maddelerinde n şartnamesinde yarılı veılblara 
ve muvakkat teminat makbuzları ile birlikte ihale ıaa-
doden enel komtıyoada h11ır bnlonmaları. 7 12 17 ~ l 

Met. M •· 11t. ıl. ko. releltğlndeo: 

l - Ber~ama'dalrl kıt'at Hkeri hayHaıt•nın 370 ton arpı 

2 
ihtiyacı kıp•h zırf ueullle elulhmlye konolmoıtor. 
lbıleal 23 · l · 936 peroembe gftaft ııaat 15 le Bergama'dı 
Hkerl 11tın alma komlıyonunda yapılıcıluır. 
Beher kilo arpa için bet ku.uo 40 santim f lat tahmin 

etltlmlotlr. 
4 - Teminatı munkkate akçell 1498 lln ellt koroetor. 

5 - Şartnameel bergftn komisyonda gôrCUeblllr. 
6 f steklller Ttceret oddcnnda kayıdlı olduklarına dair ve· 

7 
ılka gö11termek mecborlyetfndedirJer. 
Elı:elltmlyc lıtlralı: edecekler 24 90 ıayıh kanunun iki ve 
Oç6nctı maddelerinde ve ~artnameılnde yazılı nılkalırlle 

teminatı muvakkıte mılı:bo•larını Ye teklif mektaplar1Dı 

ihale ıaatlnden eo az bir ıaat enel lı:omleyona nrmh 

bulooacaklerdır. 42 8 12 16 2 J 

Mtlıtabkem MY. ea. al. lı:omhyonondan: 

1 - M11nl11 merkezindeki kıt'a n mOeaae&at ihtiyacı için 
302500 kilo llnlt maden kômClrQ mOaakaeaya konul· 

2 

3 

4 -
5 

6 
7 

muı,to,. 

Şarınımeıl ücretıiz olarak Mınl11da tftmeo Ht. al. ko. 

mlıyonondı verlllr. 
MOn•kaeaıı 29,1,36 çaro•mbı gClnft 111t 14 te Mani· • 

ııadı limen H. ıl komlıyonunda yıpılacalı:tır. 
Elı:elltme açık mftoakası oeullJedlr. 

Beher klloıanun tahmin edilen tutarı l karnı 15 MD• 

timdir. 
Teminatı muvakkate ıkçell 261 liradır. 

leteklller ticaret odıeındı kayıtlı olduklarına dılr Telli· 

kalırı ve teminatı muHlı:kate mektupları ile beraber 

belli Hatta Mınleadı tOmen eat. al. lı:omleyonooda bu· 

lunmaları· 12 16 2 l 26 100 

lznıir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
57. Tftm. Sa. Al. Komls1onondan: 

ı - Tümen blrlllderl tçfn 14,300 kilo 11abon açık ekelltme 

ıuretlyle mftnılı:a1ıya konulmootn "· 
2 - Açık eksiltmesi 20· l 36 Pazartesi gnntı ıaat 1 l de ya 

oılacıktır. 

• 3 - Umum tahmin tutarı 44:i3 lira olup monkkat teminatı 
332 Jlradır. 

4 - Şartnameel hergfto komisyonda görOleblllr. 

5 - Mftnıkaeayı lttlrAk edebileceklerin 2490 sayılı kanonun 

2, 3 maddelerinde yazılı veellı:ılırla teminatı munlı:kate makbaı 

veya banka melı:tuplarlyle muayyen vakitten enel buruavadald 

ıekeri eahn ılmı komleyonooı gelmeleri. ·i 8 13 16 

57 TOm. sa. al. ko relıllğlndeo: 

1 -

2 

3 
~ 

6 

TOmen blrltlı:lednln ihtiyacı olan 14,900 kilo 111deyeğın 

8,1,36 da ;yıptllD kapalı zarf ueollle mGnıka11t11nda 

verilen dokeao dört koro" yirmi dört eaotl111 f lat pıhıh 

gör41dD~ilnden bir ay zarfında pazarlık soretlle alanı· 

caktır. 

ilk pHarlığı 15, 1 ,36 çeroımba '. gOnft saat 15 tedlr. 
Umum tahmin tut~rı 13,, 1 O liradır. 

ilk pey 1006 Utıdır. 
Şırtnam~BI hcrgOn komisyonda gör6leblllr. 

Ieteklllerio muayyen vakitte boroandakl ukerl eahn 
alma lı:omleyonnna gelmeleri 82 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eeas No. Yeri N.,. ın Nev'i . 
C. 84 Gazi bal varı B. tuhaf iye · 9 Alt ve ClstQ 

ellet ııkarya cıddeel. mığ111. 

Depoıltoeu 

1'. L. 
760 

Mevkii ve numır-.sı yokaudı yezılı m•ğızaoan peeio veya 
tıkıltle •e pazarlıklı 11taea 16,1,36 per,,cmbe gOnil eaat onda 

ihale edilmek Gure artırmayı kooolmuetor. 

latekU olanların gftaterilcn depozitoyu veznemlıt! yattnralı: ra· 
tırm111ına girmeleri IAzımdır. 9!l 
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Roma, 11 (Radyo) - Adlı 

Ababa'dan Royter Ajıneı tara 

fıodan verilen ve Rae Muloge· 
ta 'o an zaferleri haberleri tama· 

men asılsızdır. 

Bllakla Ras Mulog ta kov· 

vetlerl Ambıl&kl Goruoe mın 

takasında pClekilrtülmilıtiır. 

Londra, 1 ! (Radyo) - Roy· 

ter Ajansının Mogadlıyo'dakl 

muhabirinin verdiği mıhlmata 

göre Rae Deatı kunetlerl kar· 
!Jı&ıodı ceoob cepbeelndekl ge 
neral Grazyanl aekerlerl çoğo 
beyaz İtalyan n bir luıımı yerli 

aııkerlerden mQrekkeptirler. Rıe 
Deatı'nıo bu havalldekl kov 

vetferlnln çok olmıdı~ı aoıa,ıl 

mıotar. Bu konetlerle ltalyan· 

larıa ııa~ ceoıbını earmağa çı· 

lıımıtH da muvaffak olama· 

ınııtır. 

Şimdiki halde Vıl· Val bölge· 

sinde yeni bir ceoıbtan çevirme 
hareketine baolamak üzeredir. 

Fakat bu taarruz için de kov· 

vetlerln yetecek derecede mil· 

blm olmadığı eanılıyor. MHma· 
maf tb taaarlaoın halyao llerl 
hareketini geri bırakmağa mn 

vaffak olmuotur. 
Londra 11 (Radyo) - Roy 

ter ajansından: 

Bahet kaynakları, Habet'lerio 

Kerellede muvaffakıyetler elde 
r.ttikleriol iddia eylemf"ktedlr. 

ti' akıt t?~len telgraflar ltalyao
ların son muharebede birkaç 

kilometre ilerlediklerini bildir. 

mektedlr. Maamaf lb Raa Dest• 

bırekeılerlode muvaffak olmuo 

ve Guçyınl kuvvttlerlnl bft 
ynk taarruzdan akim bırak 

maıtır. Graçyaol'nlo Harar 
Ciclka üzerine yQrOyftoft im ~ 

kineız bir duruma dOşmllotOr . 

• 

Yerli İtalyan askerleri siperlerde mitralJöz başında .. 

Loudra l l (R•dyo) :- Ba mevzi almıt olan halyıo ~uv· 
rar'dan bUdlrlllyor: Makallı•oln •etleri Qzerine tlddetll bir bil 

cenubunda ve yirmi ktloınetre com yapın Habef kunetlMl 
uzakta ( Amba) dığı Qzerlode ilzerloe şiddetli tayyare tıom 

Komiteler, lçtiınaa Çağrılmak flzeredir 
bardamanındın ıonra gnl çe 

kllmtolerdtr. 
Bu arada ba,lı:a bir lı:uv· 

vet te ltalyao kuvvetlerile bar · 

ba tnlotaralı: ltılyanlan geri 

çelı:Umeğe mecbur etmlotlr. Bu 
ıarada puıo kurmuo olan hal 
yan lı:onetlerl Habeolerlo ller· 

lemeılol bekllyerek mitralyöz 

aleti açmıolar n Habetlere 

mühim zayiat Yerdirmfolerdlr. 

ltalyanlardao da zayiat mftblm· 

dlr. Ölenler araııında üç ltıl· 
yan ıabhl de vardır. 

Petrol Amba_rgosu için Teklife Hacet 
Yok; Çaresi Bulundu .. -l11giltere Kabinesi 

Laval, ihtilafın 
3 Nokta 
Halline 

üzerinde Duruyor. 
Hiç Karışmıyacak! 

M. 

ıll.: L(lr:al sosyetede 

Parls, 11 (Radyo) - Parla 
Suar guetcal, M. Laval ile 

Franea'nın Roma bftyftk elçisi 

araaıodıkl gornomelerlo, Ce 
Devre mQ11kerelerlnlo hangi 

tartlar ahında cereyan tde· 

ce~I mee'elesl mevıuobaht ol · 
doğunu ve M. L11val'ıo 1 ne 
İngiltere halya, nede Hıbet 
İtalya meı'elelerlnln hıllfoe 
kar•tmıyacagım, bu lşlo artık 

Cenevre'ye ıh oldoğuoo ıöy· 
lediğfnl yazıyor. 

I~ondra, 10 (A.A) - Resmt 

mebafflde zaooedlldlğlne göre 

'Milletler cemiyeti konseyi baı 

kanlığı 13 ler ve 18 ler komi 

ıeıılnl lçtlmH çağırarak ı~cri 

tedbirlerin lı:uvvetlendlrllmeel 

n petrole ambargo konulması 

meı'elelerl bıkkındı bir karar 
verllmeıılnl isti yecekıtr. Bu ıu 

retle lo"lllz ve dlğtr heyttl 
murebbıııalar petrol embargoıu 

te~ebbtıeıQnü ftzerle.rine almadan 

bu mee'ele hakkında vaziyet 

almak imkanına bulacaklardır 

Loadra 10 (Radyo) - Sı 

beymıat yupıyor .. 
bıh gazeteleri; lnglll~ hülı:ume 
tinin pdrol ambargosu hakkın 

da leh veya ıleybde bir karar 
Vt-rmlytceğlol yezmaktıdır. 

Morlng Post, relecek bu haf ta 

toplantılara bıolıyacık olan ka 
binenin petrol ambargosu için 
bllhHaa ou noktalara nazarı 

ftlbart alacı~ını yazıyor: 

1 - P"trot ftzerloe ambargo 
konduğu takdirde, ltalya, BI· 
rloclkdouoda aldıi(ı tedblrlerdrn 

bıeka 11Qel tedbirlerde bulnna· 
cak ou?. 

2 ..:.. Fransız dooanmaııınıo 

Akdenlz'dek.l alyasaııı ve Ame 

rlkı'nıo hlt•nf lak kararı, vaıl 

yeti oe şektld~ değlştlrmloılr?. 

3 - Samuel Hoar'ın ken 
dini mftdaraa için verdiği ıöy 

levdeo ııonra, Parts ııolb proje 

ıloln ef kArı umumi yede uyan 
dırdığı oefrrt, ne dereceye ka 

dar teskin edllmf otlr? 
Deyll telgraf, İogtltere'olo 

Cenevrede petrol Oztrloe am 

bargo konması lçfn ııınrdı 

buluoımıyıcagını yazmaktı Te 

harb doğurmalı: lhtlmıU oldu· 

ğandın ltal1a'ya karııı yeni 
tt'hblrler alınmasının lftzomıuz 

oldnğonuo ıöyleodl~lnl baLer 

vermektedir. 

Pırla, 11 (A.A) - Gazete. 
ler; peırol ımbargoıo mı-ı'deııl 

t;l ler komh.:afne nrlldlkten 

sonra bugQo için Fnosa'nın 

bir uılaema tt>oebbılsQnde bo 
lunmaıııoa lmk4o taııanor edl 

ltmlyeceğlnl yazıyorlar. 

Maten gızeteal: bu ambargo 

non hemen tatbikine hıılantla 

cağını zannetmiyor. 

O vr gazetesi de ıılyah eoya 

menaob bir milletin, bGyftlı: bir 

devlet Oznloc bariz bir ıafer 

kazanm11ıodakl tehlike ile ltıl· 

yı'oın bGabOtiln zebun dOome 
sinin A vropı muvazeneılnde 

tamir edilmez bir darbe te,lı:ll 

edeceğini bGtDn boyat devlet· 

lcrln ıoladıklarını ve Bıbeois 

tan 'a gönderilecek bitaraf bir 

tahkik komlıyono vaıııteelle ba 

rıoın batlangıcıoı kurmak en 

doğru yol olacağını aôylftyor. 

Roma, 11 (A.A) - Royter'ln 
aalihlyetll çev~nlerden aldığı 

malumata göre halyı; petrole 

ambargo kooolmaıııoı gayet ağır 

bir tıdblr telakki edecektir. Fa 

kat bunu bir harb ııebebl ııayıb 

ııaymıyacığı b"kkıuda ayol çe · 

vcnler beyanatta bulunmak.tın , 
f mtloa etmişlerdir. 

I...ondra, 11 (A.A) - Royter 
Aj11naı; hılya'uın yakında bir 

l\Ulb tf'tebbtısflode bulunacağı 

hıkkında Pıulı'te oıtyl olan bir 

haberin Londrı'J" teyld edil 

medlglnl bildiriyor. 

( 

Şimal cebheıılnde birçok ka 

rakol çarpıomalan olmuotur. 

Par hı, l l (Radyo) - Ha 

rar'dao Clbutlye verilen bir 

habere göre general Graclyıol 
hagGolerde Adla Ababa Qzerlne 

Dolo'dan bir ıaarruz hareketine 

geçecektir. 
Roma, ll (Radyo) - Asma 

ra'dao blldlrlllyor: 
Tılı:ar.a'da bir Italyao kıt'Hı 

bir kettf eanıaaodı birkaç Ha 

beş esir almıo n ııorguya çe· 

kilen b esirler, Hıbet zabit· 

lf'rfnlolo barbten } ftz çevirdi~· 

lMlol ve yakındı birçok lltlca· 

tar baohyıcığını ıöylemltlerdlr. 

Roma, 11 (Radyo) - Go 

rlçya'dan blldlrlllyor: 
Alp lut'aları bir reıımlgeçh · 

ten ıonra huaoıi trenlflrle 

ııevk tıkeleleıloe gltmlılerdlr. 

Bu kıt'alar doğu Afrlka'ya 

ıe v kedllecek lerdl r. 

Rt•ma, 11 (Radyo) - Mo 

gadlayo'dan blldlrUlyor: 

ltalyın ıomaltslnden hareket 

etmlo olan İtalyan kunetlerl 

Dolo'dı mftthit bfr tayyare 

hombardımıoındao aoora Raıı 

Oeata kunet'erloe taarruz et 

mittir. 
Bu taarruada halyan'lar bir 

miktar yer almıelardır. 
Adlı Abıbı 11 ( Radyo) -

Bugtıolerde Habeştotao'ın her 

tarafında yığan yığmurltr, 

olmdlye kadar görOlmemlt de: 
recede tlddetltdir. Deflılye ile 
Adla Ababa arHındıkl yollar 

geçilmlyecek bir haldedir. 

Roma, 11 (A.A)-Harp bıo 

byıhdın beri 35,000 b1111 ve 

Deniz Konferansı 
Hiçbir Netice Vermeden Da

ğılıyor Gibi .. 

yaralının SQveu kanala yoUle 

ltalya'yı iıde edildikleri bek 
kıodıki haberler yırı re&mi bir 

kayoıktao kat'lyeıle ıekzlp edl · 

il yor. 

10,000 Aııker katığının A vuı 
turya'ya ıı~ındıklerı babtrl de 

tekdp edilmektedir. 

Makallf", il (AA) - Sıe · 

fani ajansı bildlrlyor: 

Gr.ce•eyhı Hebeo kuvvetleri 
Ookya yakınını ıoku'.arak hal 

yın kuvYetlf'ı in,. hücuma tewe· 
btlıı ,., ml~lu&t' de açılan top 

atf"Oİ Qzerlne geri Çflldlınlı,ıler 

dtr. Temblytınde iki taraf kov· 
ntlerl ara1ıoda maeademelr.r 

olmoıtur. 

Adlı Ababa 11 (A.A) -
Deaale'dekl yerli kaynaklardın 

gden haberlere ~ôre Habttı 

konetlerl iki gOodenberl ~ı. . 

ka\leyl ıabtf'tml, buloomalua

dırlar. 

Mıkalle 11 (A.A) - latc 
fani ıjroaıoao evvelki gilo G11· 
bık ,.., Gueba nehirlerinin bir 

lettl~l yerde cereyan eden mQ 
11demeler bık.kında nrdl~I 

tafılllta gôre iki halyın kolu 

birçok Hıbf"O gurop!ıranın yak· 

laotığını haber alarak orayı 

llerlemloler, ve Habeoler bo 

iki konetln açtığı ateo ırasın 

da kılmıolardır. 

Hıbeş'ler, a~ır zayiatı uğra· 

mıelerdır. hatyanlardın 3 zabit 

yaralanmao, bir zıbhle :l Askeri 

ôlmClottlr. 

1tomı. 1 l (A.A) - Royter 
Ajaoıa ıytara Makalle'nto Ba 

het'ln tarafından zalıta bıhe· 

Uluslar Kurumu 
-----------En Çok Rus -Urugvay Mes'elesile 
Meşgul Olacak .. 

Parlı 11 (lladyo) - Uluıılar lı:oramunun ilk ıoplabtıııod• 
Rueya-Urucvay araııodıkt lbtltAf mG11kere edllecelı:tlr. Urug••1 
bOktimetl Ruııy11'oın Brezllya'da propıgaodalır yaptağı lddi• 
edlyorH da Puııya bu iddiayı ııoretl kat'iyyede tekzip etmektedlt· 

İtalya Bıbetlstın lbtllAfına gelince, bu lbtllAfı tetkik edel 
komitelerden hiçbiri konseyden evet toplanamayacaktır. Mftzake' 
reler, en çok delegasyon boıkanları araaında cereyan edecektlt· 

Avuııtoraly• murahbaaı, boo, beşler komlteıl batbnı Madıat· 
yakı ve 18 ler komitesi bııhoı Vaa Konıelı bGtftn meı'elelet 
etrafında kooutıcaklardır. 

Petrol ambargoıo, ilk toplıotıdı konuoulmıyıcak, AmerlkanıO 
bu boeuıtakl mfttaleaın belı:leneoektlr. 

Slyaıal çevenlerin verdikleri malumatı göre, Cenevre mehaf 1 
liode itidal bAlı:lmdir. 

l Şubatta toplanacak olaa fa~ht mecllılnlo vereceği karardıO 

evvel Ceoevre'de mdblm konu,malar olmayacaktır. 

Müthiş Bir Zelzele 
Kolombiya'da Toprak Yarıldı 

3000 Kişi öldü 
ve 

Boyota (K.olomblya) l l (Radyo) - Asaayeled Preı m(Ubff 
bir hareketi arz yQzQndeo Kolomblrı'oao bir çok yf'!rlerlolo b•· 
rab olduğu ve Qç bftyOk köydn ıımımen mahvolduğu hıkkıod• 
bir bıbn vermltllr. 

Albınyı'da baearıt bnyOk.tGr. Bazı yerlerde yerler yaralmıı fe 

loeanlaı bo yaraklar lclne dGtmllotfır. 
Ôlenlerln miktarı 3000 deo fazla tahmin edtlmektedlr. 

Btlktlmet genlı bir yardım faaliyetine glrlımlıtlr, 


