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' Yeni Saylav- Malen Gazetesi lngiltere Kralına Kar-
E 1 tar Seçildi. • 

Suikast Davası 

vve a Hafi, Sonra Açık şı Açık Mektup Neşretti. 
Bir Celse Kurulacak! l1talya'nın Asker Sevkiyatı, Ingiliz Donanma ının ltalya Civarına' 

Bu Celseye Ehemmiyet Veriliyor. Gibar 
amnıdn Bir Kort, Fraıı, ız Torpidosu 
ile Suriye'den t\lersin'e Gönderilıni . 

İstanbul, 13 (Tel fı ) S • . b ,, e 00 - urıye gazetelerinin verJikleri bır ba. 
ere gure, hlıkOmetimiı r • . . .. n • ran a om Surıye fevk.alide komııerlığıne 
~ raca,

1
t ederek Gibıır iamioJeki bir k.ürdiln biı.e teslimini iıtemiıtir. 

d
, rııo .1z

1 
ar da lıu kClrdQ yakalıyorok bir torpido ile fer in 'e gijn· 

ermıı erdir, 

Ankara 13 ('J' ı ,. ) Ô 
' e eıon - oümüzdeki peroembe gilnQ Ankara 

Ağır~eza mahkemesinde Atatllrk' c ıuikasd Javaaıoo davam edilecek ve 
emnıyeti umumhe üd" lfi 

kt . n ı m ur ğünün bir ajanı hafi bir celsede dinlene· 
ce ır. uou müte L"b . . 

l 
8

• 1 • nçık hır cet e aktedilmek: euretıle muhakeme· 
ye 'evarn olunma 1_ 

ver' l 1_ d. . 81 ÇOıı. muhtemeldir. Bu celseye çok ehemmiyet 
ı o1e...te ır. Bırçok 1 k"k 1 . 

lt'omektedir. 11 1 at erın ayni celsede ortaya çıL:maeı bek· 

,. 
Yeni Aydın S(Jylavı Dr. llulUsi 

Ankara, 12 (A.A) - C. H. 
J>. genel sekreterll~ladeo; 

Boealan Hylnlıklara parti 
mlzce aday •öaterllen generıl 

Pt'rtn Demirhan, Dr. Saim Ali 
~-:-:-~----------------------~ Gazeteler 1 e Yazıyorlar? DUemre, ·Erv.urom .. ,ıntakla 

rına; Dr. Hulftııl Alatae, Aydın 

Gelmesini :ve zecri tedbirlerin Artırılmasını icap Ettirmez, 
çOnkfl Avrupa Sulhu Tehlikeye Düşecektir, Diyor. 

Parla, 13 (Radyo) - Maten 
gnettıl lngUlz krahna hitaben 

bir açık mektob neeretmle n: 
"Maten gazetesi bogftn zatı · 

hıemetmeablarıodao İngiliz bft
k ümetlnl idare eden Buld"lne 
nzlyeti daha fazla vahamete 

ınketmemeıılnl tanlye etmenizi 
lettme ktedlr. 

BogOn Taziyette nlıbl bir 
ıftktlnt'l olduğondao baktlme 

tlolzlo bao•eklll bu fırHttan 

lttlf ıtde ederek ınlbo koruya· 

bilir. 

R saylnlı~ına Hatice Ôıgenel, ' omanya Kralı Belgrada Çankırı Hylulığına, lhPID Kurt· 
kan ve hyaı Sami, Mut, Ço. • 

"lagUlz ef Urı umumlyeıl, 

M111eollal'aln doğu Afrlka'ya 
enklyat yapmaılle mGtl"hey 

ylçtlr; Fakat bu hareket loglllz 

doa1nm111ıaıa llalya cl"ar1na 

toplanma11nı lcab ettirmezdi. 

Ayal samanda, ztcri tedbirlerin 

tetdldlnl de lcab ettirmez. Çftn· 

kO bu takdirde A vrypa ıulbo 

tehlikeye d6tmtlt olacıktu. 

Niçiiı Gitmiş ? 
: nçnk Devletler lstikİallerinin Korunmasını 
' Iııgiltercdeıı Bekliyol"larmış. Kral, Prens Polle 
fi Petrol Ambargo unu Da Konuşacakmış. 
~ Londra, 13 (AA) - Gaze· 

teler Romanya kralı Karol'un 

Belgrıd'a ani ziyaretini ebf'm 

miyrıle menuubııhsetmektedlr. 

t 

Ronıan, 0 Kralı l\arol 

Hdgrad'dan J),.yll Tt'lgraf 

gazetea'lue blldlrUdlğlne göre, 

yapılan tf'hlpltre rağmen bu 

zlyar~t ely11al bir mahiyet ta 

şımılua olup petrol ımbargoıo 
mea'eleel ile altikader bulun 
maktadır. 

Dı~~r ıarafıın ayni gazetf'olo 
yızrlığına göre, bu zlyarr.t bir 

diplomatik ıeyıhatler errlelotn 

ba,langıcını '"tkil eder, ~nrnı 
mektedlr. 

Homanya kralının muti• lo 1 
glhcre 'ye ~itmf'al muhtemeldir. 
Bu seyahatin b11.ı diplomatik 

- Sonu 4 ncil yüzde -

KD tah Ve Coretkar Bir Şehir haydudu 

rom eayluhklar1Da Raif OJnç, 

Zonguldak eaylavlığına lbrahlm 

Tali Ôngôrf!n Dlybrıbeklr ııay· 
lulı~ına oy blrJl~I ile rey alıp 

ıeçllmlolerdlr. 

lzınit·'Ji Tayyareci Bir Kız 

Yıldız U.çman, Bize He
yecanlarını Anlatıyor! 

lzmir'de Birçok Kızlar; Türkkuşu 
Mektebinin Açılmasını Bekliyorlar! 

lngiliz 

"Hırb eelf oelerlnlzl ltalyao 

denlr.ltrlne gönderdiniz; Bunun 

moclb olarığı neticelerin vaha· 
metini hiçbir kimse şimdldtn 

ta&ınur n tahmin edemez. 

"Zah bıtmetmaabınızı 1 Ja. 

Kralı 

glhere'yl ldarfl eden kıblnenlze 

anknnet tavsiye ederiz ve vaıl· 

yetin 1914 teki harablyl mu· 
clb bir feJAkeıe mnncer olma· 

eına mAol olmanızı rica eyleriz." 
Demiştir. 

Fransa' dil Sosyalistler La
val'ı Devirmek üzeredir. 
Biz lngiltere'ye Taraftarız, ÇOukD O Harbci 

ltalya'ya Karşı Duruyor, J)iyorlar. 
uzadıya babeetmle ve dıe siya 
81 hakkında: · 

- " Milleıler cemlyeıluln 
dıhı müessir icraatla bulunması 
lazımdır. 

Demiştir. 

Kar4jeş Afgan 
Hariciye "Nazırı 

---··-·---lzmir'e De Gelecek l\ti? 
ar· 
Jet 

Dün Polislerle Çarpıştı, 
Bir Komiseri Vurdu. Dftn gftzel bir teeadaf, 

.kartımııa Yıldız Uçmanı 

çıkardı. Yıldız Uçman, 
Buıcılık n Spor mec· 
moaııında tanıdığımı& bir 

ıılma idi. Fakat onun İz 
mlr'll, battA Comıo•a'Jı 

Pııls 13 tRıdyo) - MOa 
tıkll ftç Soıyallet fırkaeıodao 

teoekknl eımlo olan Soıyallet 

birliği kongresi dan Aogoole 
me'de açılmıştır. Kongrf", be 

lf'dlye 1aloounda yapılın bir 
halk ndmıylılyle açılmı~, kon· 
gre baekanı Soııyıllııt ıaylnlar 

dan Mab Bebl dıo ılye!ldan 

'OJ dtınyının nazik bir denim 
de otduğondan babaetmie, Bri 
yınd mlııakrna ııadık olduğunu, 

Laval ııiyaııetl taııvlb edemlye 

ceğlol, kabineyi dnoGreceklerlnl 

ıO 

( 1 
M.osademe Esnası~da Oradan Geçen 
Bırçok Balk, Bnyok Tehlike Geçirdi 

Dftiı akoam Hat l ,30 da • 
ikinci kordonda Banka •e De· 

•eli ıokaldarınd8; bazı klmıe
lere tehdld mektubu gönderip 

p11a lıtemek ıuretlle haydut 

lok yap•n Hayreddin •dında 
bir ıabıkalı ile pollı memur. 
lnı araıınd• bir mfteadeıne ol 

muı, taharri komlııerl LOtf ı 
Burca Ur haydut Hayreddin 
yarılınaııelardır. Komlııer I~at-
f Q Borco'nun yaraları kol •e 
baCl~ından olmak Ozt're iki ye· 
rlndedlr •e haydudun yara1ına 
nıı11rın dahR ı~ırdır. Vak'a 
107le olıuuıtur: 

ikinci kordon· 
da Bocuade Ah 

med'Ja üztım I· 

malAthınesl ya· 
nında deri tOc· 
carı Dnl Sldi 
nln deri mağua · 
•ı nrdır. Deri 

O zerine mtıblm komiser Uitf i 
leler yapan bu Burcu 
ttıccar, don eabah (B) lmzaııın, 
taoıyao bir tebdld mektuba al 
mıetır. Bu mektob; mığazadakl 

knH tarafından sabahleyin 
mı~aıa açılırken kaponun aralı · = Sanu 4 ünca sahifede -

oldnğono bilmiyorduk. Ooo 

dı dan öğrendik .. 

fıldız Uçman, ;tayyareye birtm.eden 
evvel t•e bin metre yı'ibekıen ilk pa.· 
raşıit <ıtlama ameliyesini yaparken .. 

Yıldıı Uçmın l:ımlr llıeııln· 
de okomuo, ,. 

\ geneı lzmlrde 

Tayyare ce
mlyetlnde,ma 

zede ve mo· 

alllm .-ekil· 
llğlnde çalıe· 
mıo, fakat ı . 

çlnde yaeıyan 

derin tayya· 

recilik ııe.-gl· 
ııl, ono ha 

gClnkQ Tark Yıiflı: Uçman 

. kııluından ilk defa ıöğe çı· 
kanlar ar11ına karıttlrmıthr. 

Comao.-11ında oturan anne· 
ıılnl ılyarete gelmle. Bu fıreat 
tan lıltfade ettik •e konuftok. 
Bize eunları ııGyledl: 

- Çok eakldenberl, tıyya· 

reye karşı çılg11ca bir he.-eıı •e 
ıngt tıııyordam. Her halde 

tayyıncl olmağa karar nrmle· 
tim. lııtanbol'a kadar gittim, 

fakat Veclhl'nla Y eollkGy'dekl 

mekttbl kıpanmıetı.. İ)3ndftm, 

Ankara'ya geldim. Te•adatftn 

- Şonu 4 ncü ıalıifede 

1 ehemmiyetle kaydetmlt ve söz 

lerlnt eöylr: bitirmiştir: 

- · "Biz, lnglltcre'ye tarafta 

rız, lngtltert, fı~tıt ve harpçı 
ltalya'ya karıı muahedelere rla 

yet tarafım iltizam ctmletir 
Milletler cemlyati Anop•~dı 

muhafaza "dllmelldlr. Avrupa· 
da harplerin önflae geçecek. 
mOel!eııe odur. Bu cemiyetten 

çekllmle olanlar harb latlyorlarl 

demektir. ,. 

Bundan ıoorıi eaylnlardan 

Lıpıye de uzun bir ıöyle.- ver 

mle n meclis açılır açılmaz. 

Lual'i de•lrmek için kolllsyon 

yapılacaAını bUdlrmle, demokra 
ılnln aleyhinde bulunmuştur. 

Eo ııon oluak ıöz alan eıık i 

bıobakanlardan Pol Bonkur lk · 

tındı ve mali ılyHıdın ozua 

Fe,·i: Muhammed Ban 
1 t~nbol, 13 ( Ôıel ) 

Mlsaf lr veıtr bu eıbah An· 
kara ekspreel fle şehrlmlzı, gel· 
ml~tlr. Baydarpıea lstaByonu 
TOrk·Afgan bayrakları tl11 ıüı · 

- Şonu 2 inci salıif ede 



Toplu Haberler: 

Gazetemizin 
Çıkm3dığı 24. 
Saatta Neler Oldu? ...... 

Deniz Konferan ıncla : 

Tokyo - J,ondra 'da hulanın 
amiral Nıgato'ya g~oderllen ta
limatname mucibince Jıponya 

tahdldatta mOaavat ietlyecekth. 
Amiral, taarrozi deniz sll4blııı· 
nan ortadan kaldırılmasını, tab 
telbıhir harbının tahdidini, tlca 
ret gemilerinin ellAhlındmlma 
maeını, ecnebi barb gemilerinin 
kollanılmaeının yasak edllmeelnl 

de ietlyece'ktlr. Nagano, konfe· 
rmnııın aldm kılmamaeı için 

çalı11acak, muvaffak olamazH, 
devletlerin bir beyanname neı 

rederek ellAh yıra~ana kalkıımı 
yacıklarını llAo etmelerini tek · 
Uf edecektir. Kooferaneın Sah 
gGncı dığılmağa mahkum oldu · 
ğona Londra gazeteleri yazmak· 
tadır. 

/ .. aval kabinesi düşecek mi? 
Pırla - Lnıl'ln vaziyeti 

gene neza .. et keabetmlotlr. Rı· 
dlkıller, Lual kablneılnl dO· 
fftrmeğe çalıomaktad1rlar. Radi· 
kıllerfn toplantıları Salı gancı 

bıelıyacık n batan meıı'eleler 

hakkında lıtfzah takrirleri ve· 
rllecektlr. Lnıl'ln, Cenevze'de 
petrol mazakerelerlne lıtlrak 

elmemeıi istenmektedir. 
Faşist Konseyi: 

Roma - Faılet konıeyl top 
lantm 1 Şubatı bırakalmııtır. 

Mongol Detegasvonu: 
Moekova - Mongol Dele· 

gaayona boradan ayrılmıotır. 
Çingene muhtariJeti: 

Moekova - Mnkezi icra ko 
mheel muhtariyeti hıtz bir Çf n · 
gene mıntakaaı tee'kllfne karar 
vermletlr. Raıya'da 61 bin 
Çingene Yardır. 

Almany a p etrol vermiy ecek: 
Bertin - Alman reımi çe· 

Tenleri, petrola ambargo kon· 
doğu takdirde, Almanyı'nın 

hılya'ya petrol nreceğl hak· 
lundakl haberleri yalınlımaktı, 
ltıtlhıalltın letlhllke yetmedi · 
ğlnl btldlrmektedlrler. 

Uom<lnya Kralı rugo:;lavJ a'da: 
Belgrad - Romanya kralı 

Karol ve veltıhd Mfıel borayı 
gelmle, Hllde kraliçe Marl, 
kral Plyer, ıahınat oılbl preoı 
Pol tarafından karşılanmııtır. 

Kralın ıeyıbatl allevldlr. 
BOkreş - Kralın seyıhati, 

BOkreı'te haaeketlne kadar mat 
boattan gizli tutulmuştur. 

Lindberg'itı çocuğunun kntili: 
Ne•york - Llodberg'tn ÇO· 

cuğunon katili Hoptmın'ın dileği 
af dl•anıncı reddedilmiştir. Ka· 
tll kat'i olarak idam edile· 
cektlr. 

4jgan na:m11uı ziyareti: 

( G DD aa T o H b o a )Tayyare 
lUI ın lUI ın e v a ;z o a e ır e O"' o M Piyangosundıı 

Bir lngiliz Gazetesine Göre Iran Baş- so~511~~ipı~1~g~.~::~ bakanının Diyevi 
ltalya Davayı Kaybediyor.. Tı-hr1_0_1 .. 3·ı::A> - Para !~: ::~~:~~::. ~~::;:: 

-

Ajıoeı blldfrlyor: 5624 N Oı 
Anadolu n Para Ajansları 

(Deyli Herald) Gazetesi, ltalya Ordu@unun Uğradığı ar11ında havadla teatisi aenh· 25000 Lı·r 
eloln ıçılmaıı müoaıebetlle 

Zayiattan Bahsederek yazdığı Makalede Ne Diyor.. bııbakan İımet lnöna'ntln doa · 

İıtanbul, 13 (Radyo) - (Deyll Berııld) gazeteıl, İtalyan ordusonon, ıon gtlnlerde uğradığı he tıtne beyanatına cevap olarak 
zlmetlerden babıederek yaıdığı bir Makalede ltılyı 'oın duayı kaybetmek ftzere bolonduğonu n İrıo baıkaoı Mahmud Çam 

28091 No. 

bu gldlıle, milııtemleke iıtemek ıayle doraoo, ltılyı topnklarıoın, İtalyan oloıo için kAfi gele- Aoadolo Ajaneına aeığıdakl 
ceğlnl kaydeyleme.ktedlr. beyanatı nrmek IOtfonda ba· 

12000Li 
-----------•----------- lunmuştur: 25204No. 

Hayvan Vergis_i indirildi -Kamutay Dünkü Toplantısında Vergi Mjktarı 
<le önemli Tenzilat Yapmıştır 

üzerin-

An kira 13 (özel) - Kamutay bagOa Fıkreı Silly'ın baıkanlığında toplanmıı n bazı kanonlar 
kabul etmlıtlr. Kabul edilen kanonlar araaındı haJVID verglelnla tenslll hakkındaki kanun da 
vardır. 80 kınuna klmutayın taevlbloe arzeden Flnanı bıkaaı Fuad 4ğrah, kanonun, hayvan 
flAtlerlnln n menddı hayvaniye f lıtlerlnln umumi buhran dolayıtılte doımeel Gaerlne, kamutayın 
arzoııu ile hazırlandığını blldlrmlı ve: 

- Yeni kanon llylh11ı ile hıyHn •er~lılnde yapılacak tenzlllt ,,5 5 milyon lira ~adar 

tutmıktıdır. Bu tenıllAt, b6dçe vezlyetl gözôntlnde tutularak ıncık bu kadar yapılabUmletlr. Bu 
vergiyi, toprak leleri ile btrlettlrerek bOıbütan kaldırmak gıyeaılıdlr ve bu ileride olacaktır. 

Şimdilik badcemlz bandın fazlaeını mftıaade etmemektedir. Gdecek sene daha f11la teozlllt yapa · 
rız. Demlotlr. 

iç işleri 
Bakanı izinli __ ......... ··--
Kalbinden Rahatsızdır. 

Deniz Konferansında: 

lngiliz'ler. Nikbin, Ja· 
ponlar ise Bedbin! 

Ajaoalarımızın havıdJı teı· 

tlıl eoretlle iki kardeı milleti 

birbirine daha iyi tanıtmak 

yakeek vazifesine bıılıdıkları 

gQn hakikaten mea'ot bir ıe· 
vinç gtındar. Ebelanı lımet 

lnöna'nilo tebarilz ettirdiği 
gibi ha yı>ol bağın mllletlerl· 
mlıln birbirlerini daha iyi an· 
lamaları Ye dıba ııkı surette 
birbirlerine yaklaımaları için 
hı.kiki ve kıymetli hizmetler 
gOreceğlne kaollm. 

İran mllletl 10kıek ve bG· 
yak telinin aydınlatıcı önder· 
llğl altındı mllletler camlaeında 
kendlıfne gıpta değer bir yer 
ılın 11ll 'fdrk milletine alt 

lOOOOLi~ 
Biner Lira Kazan8' 

19938 23462 
Beşyüz lira kazanaol 

805 139L 193l ~ 
3131 8lS' 3447 ~ 
5191 536{ 6624 ; 
6912 7086 7451 1 
8068 8111 8~70 ; 

ll427 1185ö 13705 
15792 15819 16803 
L8481 18505 21192 
21314 22871 2322~ 

23426 21817 24189 
haber'erl boyak bir zeYkle ala · 25275 25288 25522 
cakttr. Anadolu Ajanıı vaıııtı· 26994 2797::> 28:105 
aite atıll Ye Alicenap Tftrk mil · 29270 29291 29912 
letlne fran mllletlnla tıevgllerl · h Ikiyftz lira kazanaııv 
nl ve candan gelen bl&1lyatanı 
göndermekle bahtiyardır. 1247 4200 4515 49 

Tahran 13 (özel) - Anadolu 6 L02 5549 6779 1 
8 AOA 8540 8962 95 

1ıtanbol, 13 (Telefon) - İç 
fıleri bakanımız Şakra Kaya 

l"hrlmlze geldi. 
İki ay mezuniyet almııtır. Kal· 
binden rabatıız olduğu için 

n Taç ıjınelarıoıo anlaomalır• ~ '* 
Londra 13 (Radyo) - Tokyo'd:: bildiriliyor: mtlnaıebetlyle lemet lnönft'nfto 9508 9716 9720 l~ 
Tokyo'daki cereyanlar, Londra deniz konferansı aleyhinedir. Japon· do!tıne beyanatına cenb Hren 10539 10793 13322 1 

burada dinlenecek n tedni 
görecektir. Bu mOddet zarfında 
Ekonomi bakanı Celil Bayar, 
kendisine nkllet edecektir. 

yanın konferanaı delegelerine •ereceği direktiflerin meufi olacağı anla• lraa baıbakanı Mahmud Gan, 1594!1 16566 16915 186 

ıılmaktadU'. Bununla beraber Jıponya hükumeti icbar edilmedikçe Japon lımet lnönft'a6n çok ·gazel te· 19167 19276 lt>915 2o4· 
del~elerlnin konferansı terk.etmemelerini bildirmiııir. baraz ettlrdltl gibi bu gaocın 22335 22395 23027 2sSl 

Londra 13 (Radyo) - Japonya' nsn çok menfi bir tarzı hareket 24975 25302 25603 2511 
takibet etmesine mukabil lngiliz ıiyaei mehaf ili çok nikbindir. İngiliz hakikaten meı'ad bir cOo 01 · 

28112 29309 29712 gazeteleri nevriyatına göre, menfi bir ıiyaaet tftldb ettikleri için Japon doğunu aöylemlo •e lran olu · 
1Dgi1 tere için delegelerinin konferaoııı terkeımeleri lftıomun.ı yazmaktadırlar. 8DDDn Tark oloaunı selAmını y flz lira Kazananls~. 

Taymie, Deyli Telgraf gazetelerinin bu hoıuetıki neıriyıtı ı;ok blldhml~tir. 29 47 391 ~ 

Mevcut 'f ehl ke. müNittir. Bu ;azeteler. bahriye .k.uvvetleriada Japon, Amerika •e logiliz 872 879 1381 191 
mOeantıoa imkan olmadığıo1 yazmaktadırlar. Tor kiye . Iran 2soıı 3of 

Habeş'ten Başka Al· · • • • 2
'

83 2701 
u ı 

manya ve Japonya Eliza Sarayında Afgan ve Irak. !:!! :::: !1:: !~ 
Da Var! , • Dört Devlet Arasında 9197 9969 10164 ısd 

M. Laval, Bugon Cenevre de Takıb b. .1.1A 1 Akt d"l . ıo156 10816 11086 12~~ Loodrı, 13 (Radyo)- Pazar 
gftnleıt çıkan gazeteler, İngll 
tere'nln dıt ılyHası etrafında 

mGnıkaıada balunuyorler. Opee 
Rovr, 1nglltere'nln, yıloız uluıı· 
lar kurumuna dayanarak hare· 
ket etmemeıl lazumondın bab· 
tıetmekte •e Amerika ile bir 
pakt yıpılm1111 lOzomono Uerl 
ıQrmektedlr. Ayni gazete, lngl · 
llz dıe ıty11aeının değtımesl 

IAzımgeldlğloi kayddettlkten 
tıonra, tehlikenin, yılnıı İtalya, 
Babeılatan nıeıı'eleıladen gel 

medlğlol, Anupıda Almanyayı 

•e uzak earktı Japonya'yı unut · 
mımak iktiza ettiğini yazmak· 
tadır. 

ır ı ı a mı e ı mış 12795 12195 15308 t71P'. 

Edeceği Siyaseti Anlatacak. Londra 13 (Radyo) - Tay· 198:ı5 17954 t856:J 19st' 
mlı gazeteal lıtanbol'dan al· 19467 20327 20379 2116' 

Parlı 13 (Radyo) - Fıanıız kablnetıl, yarın ttbagan" Ellza 
11rayında comar baıkanı M. Lebron'on rlyaeetfnde toplanıcak. •e 
M. LaYal, Ceneuede taktb edeceği battı hareket hakkında izahat 
verecektir. ÔRlede-n ıonra pırlAmen•o toplanacak •e relı intihabı 
yapılacaktır. On yıldanbert relı ııeçllen Fernıd Plıo'nan ıekrar 

tıeçlleceğl zannolunuyor. Ret• intihabından ıonra parltmento 16 
k&nono11nlde tekrar ıoplınmık Ozere dağılıcakltr. 

Sayln lntfhıbı hakkında teklif olanan kanunun, parllmento· 
non tatlllnden iki ay ·enci verileceği tıOylenlyor. Parllmentonoo 
mftzakere devreel 31 mayııta ıoaa eriyor. M. Lnal, bagan 
ö~ledeo ıonra parJAmento encamenlerlode bo kanon hakkında 

mGdavelet ef klrdı bulunmuştur. 

ı-

dı~ı bir habere tetlnaden Tür· 25304 25312 2740i 2804 
kiye ile Irak, lran ve Afgınla 29229 29124 ~9952 

tın araıında Balkan ltllAfıaa 

benzer bir ltllif aktedlldlğlnl 

bildirmektedir. Do hll4f pro· 
jeei Cennre'de hasırlınmıetır. 

Dört devlet hariciye bakan· 
larınıo ilk içtimaı Ba~dat'ıa 

yapacakları da ıöyl~nmektedlr. 

Bir Hafta Kaldı 
Parltı, 13 (Radyo) - Ulue 

lar kı.ırumonon toplanmaaıoı 

bir hafta ka'mıştır. Ba mana· 

Kardeş Afgan 
Hariciye Nazırı. 
-Baştarafı Jci sayfa.da

lenmlttl. Feyst Mehmed BaOı 
ltıtaıyondı, vali Ye beledtytı 

Ankara - Afgan hariciye A • k ' 
veziri, Mareoal Fenl Çıkmak'ı merı a • 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

ıehetle ılyıl çnenler araaır.da 
göze çarpan bir faaliyet hfl· 
kftm ıürmektedlr. Do faaliyetin 
merkez elkletl, Partı ile Ro 
ma'dır. 

relel Muhiddin Üıtüadağ, aıef' 
ki kumandanı Gener1l Feh111lı 
emniyet dlrektôra ve bazı ze••' 
tardıodan kareılınmıı, Bayd•t· 
paoa'dan bir m111la Dolmabığ· 

çeye geçmto •e otomobille Pe· 
rapılaea lnmletlr. 

Öğleye kadar Perapalaıta tı · 
zlyare~ etmlı, Sovyet elçlltğlode oın Bitaraf lıg"' 1 
nrllen çay ziyafetinde bulan 

muş, akıım lıtanbul'a hareket l\ıl. Hul, Esasta Deği· 
etmlo ve l11t111yonda u~urlan· • ki" k y k l D. 
mıot1r. şı 1 o ur, ıyor 
------- Vaelngton, 12 (A.A) - M. 

K ıymet)İ Edebi Hol g11:etecllere, dftn demlı 
lir ki: 

Kitaplar 
Dilimize Çevriliyor 

Ankara, l 3 (Telefon) -
K.altar bakanlığı, muhtelif mil · 
letleria edip ve mob1rrlrlerl 
tarafındın kıleme ılınoıış • c 
bagan aan'at kıymetini tı,ıyn 
kltıplaıı tercüme elllrmeğe bıı 
lıyor. Bo tıoretle garb Kiiltftr 
n aaa'atandıo ll1aa bllwlyen 

lerln daha lgealı ltıtlfadr.lnl 

temin edilecektir. 

Senatonun dış lelr.ri r.ncil 
mf!ol tarafındın hlıard lak 
kanunu üzerinde yıpıl1D tadilat 
iptidai maddelere ambargo koo· 
mHı bıkluodald Amerikan 
11iy111aııını değlotlrmemektedlr. 

Hu projenin htlbdaf ettiği gaye 
Amutkıyı bütün harplerden 
uzak tutmık lır. Bftktlmetln 
emrine nrll,.n konetler bu 

kadar ıadllittan ıonra dı ıy· 

nldlr. Bo buaoıta hiçbir dr.ğl · 

tiklik yoktur. 

TELEFON: ~573 

·' ,,~ .. '/,~:· .. : ~ Bu Akşam 
,... 'f//JiJllll/~ • ~ 1 

• Se nel~rden beri beyaz pude 
n in kraliçelik tacını eıslz bir 
m unffa'kıyf'ltle muhafaza eden 

ilahi Kadın 
H~yoğlonda büyük takdirle e 
mazhar olao, ıenenlo çok he· 
y,.ntJ,.n, 

Renl{li Peçe 
Fnneııcı ıözla Metro Gold,ln Mayer SDpc.r f llmlode 

Ayrıca Paramunt Jurnal'da en Aon 
dftnya haberleri 

M. Lnal'ıo bugOn Italyı 

elçlılle yaptı~ı görOım~de hal · 
ya - Habeo ibtJlifı tekrar mn 

zoo 11hl11 olmuotor. 

Frant11'nın Roma elçi@! Kont 

Dö Şınıbron, Roma'ya harı· keı 

rtmek (bre il r. ~1 u maile} b \11 us 
ıollnl ile konuoacaktır . 

Ereğli'de Yeni Hi r 
Liman Yapılacaktır 

Ankar1, 13 (Telefon) 
Ereğll'de yeni ve modtrn bit 

liman yapmak için bOkunıele 
maracaat fltmlı bulanın in. 

ılllz olrketloln murahbaeları 

Aobra'yı gelmek ftzereJlrler. 

tlrahıt eden Muhammed Ban ıı•1 

12 de HIİ Mublddln'I mak•· 
manda ziyaret etmiıı me•kl "" 
meırkez kumandaolarıoa kırı 

bınkmıthr. Ôğl11 yemt>~lnl· Pe· 
rapalaeta vali, meTld ve merk,.r; 
kumındıolHı ile birlikte hu 
ıoei suretle yem!ıtir. 

ı~taohul ı:~ (Teldoıı) -
Ku<lt:o Afgan hükumetinin Hı1 
rlclye Nı; zırı F,.yzt Mehml'd 
Han bo~Qn şr.hrlml?.6 ~ .. ıınfe ,,.,. 

parlalr. bir eek.Udr. hıtlkbal NtiL 
mlıtir. F .. yr.1 Mrhmert Han hıı · 

gQn mihuddld yrrl~rl gl'zmiotlr. 

Üu'rad1n fzmi t ' c: de gltmeııl 
muhtemeldir. 

lstaobul, 13 (Ôz,.I) - Afgıo 
dıı b;1kanı Ff'ytı Mnbamml'd 

H1n bogiio öğlcdr.n eonrı eaat 
1 ti da Takılın Cuınurlyt•t Ahi · 
de1loe bir çdcok koymuıtur. 



t 
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Yabancı Gazetelere Göre 

HA e·E R LE R i Çanakk!lle Boğazı Ve ŞEHİR 
~ilrkiyenin ~aklı ~ileği.E~s~ki~B-ir_M_e~s--~~0-t_o_b_h-.s~S-e-~-e-rl_e_r~i~lç•i-n~T-r-ak-y•a~'lı•ı~~~~-~-~~ 

Mes'ele Son Gnnlerde Der .Yerde Bahse ele Yilz!?.~en. Yeni Kararlar. ve Pan~~!~. l 
Mevzu Olmağa Başladı. Kavga Çıktı, iki Trak.ya'lılar Mühim ~ .. 

Belgraı'ta çıkan ( Politika ) 
gazetesi yazıyor: 

İetınbol, 29 İlk kanon -
Yalnız TOrklye değil, bouın 
Avrupa ef kArı umumlyesl eon 
gQolerde Çanakkale boğazı mes 

eleslne hoynk bir dikkat atfet· 

mekıedlr. Perls'te tıkan (1emps) 

ve (Oeuver) gazeteleri TOrklye 
BarJclye Vekili Tevfik Rüşdü 
Aras'ın Parls'I ziyaretinden ve 
Fransa baoveklll Lnal ile mQ. 
IAhtından bahsederken An'-
b • t •Bfl 

ilkumetloln bu mQIAkatlar Bı · 
rasında Lozın ınuahedesloln 
Çanakkale buğezıoın tahkimini 

meneden ahk4mının ldğ,ı mes

elesini iter eftrdOğftnQ tebartlz 

ettirmektedir. Bu mes'ele eplce 

zaman evvel Cenevre'de ortaya 
ıtılmıt \'e ellıtbeızlanmak kon· 
ferıoeı çerçeveel ini d 

v n e mOna 
kcea edilmiş idi Bu ' 1 h · mee e e 

ogan, ltalyı'yı karşı eakeJyon. 

laran tatbiki dolayıelle yeniden 

sanan mes'elesl halini almıştır 
Berlln'de L • 
" çı11.an yarı reemlğ 
Correspondınce Polhique et 

Dlplomotlqoe,, Milletler Ct!mf. 
yeti pak11nın 16 ıncı madde· 

sinden doğan taabhOtlerden 
ba~eederken boğazlar mes'ele 
elnı de mevzoubıbs etmekt 
bu k e ve 

gfin ft vulyeUn Tftrk.lye' l 
boğazlar mee'eleefnl y 
11 1 yeniden 

er atmak mecburiyetinde hı. 
rakacağı kanHtlnl 
mektedfr. eerdeyle 

Çanakkale boğezıoın tahkimi 
:es'elcel Türkiye fçfo birinci 

erecede ehemmiyeti haiz bir 

:ea'eledlr. BIJlodfğl gibi Tor. 
iye, Cenevre'dekl mOmeeelll 

vasıtaeile u 111 1 uı etler cemlyetlndd 
deruhte dit 
h e mlş bulunan t08h 

Otlere hOrmet edilmesi lüzq. 

mana kendtlfğlnden ve bllA 
kayıt \'e b 
1 O&rt eyao etmlt· 

t r. Fğer b 1 . eyne milel vaziyet 
:yıleşme~e başlamaz, eankelyon 

ar \'el hllhaeaa petrole ambargo 
vaz'ı laly il r 
d 

1 e oglltere araeıo -
ı harb çık 

T 
. maeına sebeb olursa 

Orkıye b 
' oğazların tahkim 

edilmemi ı 
ş o maeı yOzQndeo bfl. 

yQk tehlikelere maruz kalmı 
bulunac•ktar 8 e 
J;Onlerd . o endl~e eo"' 
Şoina ~:·~lclye Bakanı •ekili 
i tlzah il ya bdao yapılan bir 

6 te arQz etmiştir. 
TOrkly h 6 

Olulmetf · ef kıı. 
umumi 1 ' ura 
Ve u.:.:; Y•Btıetıruıağı çalıımış 

4 ye akanı 1eklli de 
hükumetin IAkeyd k 1 d 
rnemlek a mı ığını, 

et nıcnfeatlerfne d 1 
nfg4hb ld , ı mı 

an o uğonu ve haklı ta· 
leblerJnfn yakında kobuJ edlle-

c~ğlol Omld ettlğlol söylemiştir. 
Şunu deıhat kaydetmek 14 

zımdır k • A L . 1
' n11.ara hükumeti 

bu nıee'eleyi b · 
1 

1 ve eulb yo. 
ile halletrne.1;P. daim 

f t; ~ ga}ret ear 
b~tml~tir. Bu hakikat altikadar 

UJilk devletlerin TOrklye'nln 
:aklı talebini kabul edecekleri 

midini uyısndınııktadu lar." 

Maka~ede bo~ularıo son Qz 
senelik tarihi hakkında lzıı~at 
verdikten sonra deniliyor ki: 

""Sel"r muahedesi lstanbul ve 
Çanakkale boğazlarının ve Ka . 

radenlzln her iki eıblUnln fa · 

mamen demllharlıe edllmeefnl 

~mir bulunuyordu. L<>zan mua. 

h edesi bu baptaki çok ~lddetll 
N~kftmlerl biraz tahf lf etmiştir. 

JtekfDJ L 
' gere.. harb ve gerek 

Bolb 
zamanlarında boğazlardan 

eerhe t mürnrd temin etmesi 

~arıile, boğazlarda Türldye'olo 

h4klmlyetl yeniden iade ve te· 
ele olonmuıtor. Buna mukabil 

Tarktye Karadenbln cenah 11 

blllerlnden arıkerllk bakımıodan 
istifade hakkını ihraz etmlotlr. 

Boğulardın v ... hllhl8H Çanak· 
kale boğızından ve bllhaeea 

Çanakkale boğazından demlH 

tarize mıntıkalar vflcocla getl· 

ren Lozan moabedeıl imza edil· 

dlğl zaman bu açık mıntaknların 
hiçbir tehlikeye maruz bulunma· 

dıkları kanaati vardır. Harbıo 
sonunda yeni kan dôkfllmelerlne 

meydan vermemek çarelerini arı

yao beşeriyet eolhnn yeniden teh· 

'fkeyo maruz bnlonduğono tab 
mln etmtyordo. Halbuki, maa 
leıef, vaziyet bogfto böyle de· 
ğlldlr: Akdeolzden barb rftz 
gArları esıyor. Vaziyet tamamen 

değişmiştir. Ve Tftrklye bugflo 

boAazlarao tahkimine kıt'i su· 
rette mecburdur. Bu meıele 

Inrklye için hayati bir meee· 
ledir. 

Boğazların aerbeetlıl hakkın · 
dakl Türk tezi tamamen açık 
bir tezdir. Bn tez eöyle telhlı 
olunabilir: Tatbikleri için lAzım 
olan vasıtalar menfod olduktan 

eonra teminatların ne gibi bir 
kıymeti olıbUJr? 

Boğazlar hOcum ve demlll· 
tarize edllmlş hıtt4 işgal teh 

llkeefne maruzdur ki, bu tık· 

dlrde, J,ozao muahedesinin 
«gerek harb ve gerek ıolh zı· 
maolarında boğazlardan serbest · 
çe murur" dan bahııolın ahk4 
mı tamamen hayll bir hal al· 
mış olur. 

En nihayet şunu da f earet 

etmek gerektir ki, bogfto bo 

ğazlar SiHetopol tarafından 
tehdfd edilmekte değildir. Teh 
ilke bogftn Itılya'dıo gelmek· 

tedf r. Tilrklye'nln dosta olan 

Sovyetler TOrklye'ye kartı ea· 
mimi dostluk duyguları besle· 
diklerini defeatla ispat etmlt 

lerdlr ve Tftrklye'nln boğazla· 
rın tahkimi hakkındaki tezini 

Beoevre'de ilk olarak himaye 
eden Sovyetler olmuştur. 

Dr. Drag Miha)·loviç 

Türk ofiste 
Yeni Mümessillikler. 

Ankara, 13 (Telefon) -
Tfirkof tein, ecnebi m emleket · 
lerdekl milmeesllliklerl ıraeındı 
bazı değişiklikler yaptığını bil· 
dlrml~tlm. Bu meyanda Hin· 

dlıtan'da Bombıy'dı, Arjantin · 

de yeni mOmeHllllkler ihdas 
etmektedir. 

-------- - ---- -
Kişi Yaralandı... Belediye· Eşefıpaşa Gozelyalı, Kemer Hazırhklar Y apıyoı1laF 

Birinci Süleymanlye mahalle ' ' Bu y1l paooyıra Trakyı'Jıle· 
sinde Oıımıo Zati sokağında ve Kültnrpark Seferlerini Hazırlndı. rın topln bir halde İştirekfl ka· 
oturan hmlr'H Halil oğlu Ce rar verdikleri Trokye umomf 
lAllddln ile kardeşi Baltl evle Şarbıylıkça ıehlrdekl ıeyrn ortadan kalkmıe olacaktır. müfettlellğtnden panayır komi· 

rlnln kıpıları önQode dururlar· eefer lelerinlo ıon gtınlerde Gdzelyıh Konak araeında işit teıılne bildlrllml• ve Trakya'nın 
L İh h intizamını '-aybettllr( •e bu it yen 14. otobüs de aene Güzel- dört vllAyf'll için hfiyük hlr 1 
•CD ra im oğlu Ahmed 'fe ... e " 

lerln iyi idare edllmedlğl yılı Konak KtUtOrpark arHaoda pavyon ayrılmesı l!tenmletir. 
Sadık oğlu Tahir oradan geç· Bu pavyonda Trakya'nın muh 

1 l ö 1 d ,,öz ônftnde tutulmuı ve alika· felfyeceklerdlr. 
m şer \'e nce ara ırın ı geçen " telif mabeullerl, elleleri, Truva 
bj k d B darlara sıkı emir verilmiştir. Gerek klphkaçta, gerekle Gü· 

r nga yiızfio en alil; Ah ve Edlrne'nlo büyük ve tdrlbi 
d'i ü ı b Eşrefpaıa hattında tıllyen 6 zelyıla otobftılerf Konaktı gl · me n zer ne ftcom elmiş Abideleri, dfinyaca tanınmış 

ve bıçakla Tabir ile Ahmed'j otobfte sahibinin kazanamadık· diş ve g"lltte Dçer dakika do · Bftyilkçayda'kl Tftrk eserlerinin 

yara1amıştır. )arı anlaşılmıı ve bu otobOale· rarak yolcu: alacaklardır. fotoğraf eerlııl, varıb, peynir, 

Binlerce Halkan 
Türkleri Ana· 
vatana Döııilyorlar. 

lsıanbul: Bıılıcı TOrk 11· 
manlırana şimdi heuıen her 
gfio Balkanlardan anavatana 

geri dao ~n Tork muhaclrlerlle 

dolu vapurlar gelmektedir. Akın 

halin [fekl bu geri dônOıftn ee· 
beblnl, yeni Ttırk devletinin 

itibarının kuvvetle artmakta ol · 
maeında, ayni zamanda Balkan 

memleketlerinde de ulusal doy· 

guların gOnden güne kuvvet· 
lenmeelnde uamık lbımdır. 

Bazı Balkan memleketlerinde 
yabancı unsurları eskiden ol· 

doğu gibi artık iyi gözlerle 
bakılmıyor Te kendileri himaye 

edilmiyorlar. Daha ziyade yeni 

uyanmış bir uloeal şuur ile 

yerli oneurlır ve kuvvetler hl· 

maye görmektedirler. DJğer ta· 

raftın T~rk devleti, yabancı 

memleketlerde kalmış olan 
l'Ork unımrluını kendi mem· 

le~etl hudodları içinde toplayıp 
yerleıtlrmek ırzoenndıdır. Tilrk 

hOkumetl bllhaeaa Trakyı'oa 
bu kabil muhacir yardları le· 

ela ederek horada yarım milyon 

muhacir yerleştirmek lıtfyor. 

Bu muhaceret akınının bundan 

sonra da denmı bekleniyor. 

Mesel& yalnız Rom.nyıdı ıeklz 

bin kadar Tdrk muhaciri ora· 

dıkl emlAklol oatıp aoavatanı 

daomeğe hazırlanmışlardır. 

Evkat ModnrlOğil 
Beyoğlu evkaf miıdürlftğOne 

atanan Bıllm Bakinin yerine 
vekAleıen nkaf mOfettltl Maz 

lum atınmıı 'e gelerek yeni 

nıifeelne baılamıştır. Halim 

Baki Reyoğluna gltmlıtlr. 

'riearet Yapmak istiyor 
Hlodletan'da mGhlm lı yapın 

bir firma; şehrlmlı Ttırkofle 

şubesine müracaatle memleke

tlmlzdtn muhtelif konserve, 

meyvı, tereyağı ve deri mım,ıl· 

IAtı almak istediğini bildir· 
mlotlr. 

rln kemeıe fılemelerl mu,afık Bunlardan batka otobOeler· kaşar, ipek kozası, kıvırcık, 
gôrGlmftıtDr. Şlmdllı::l Kemer• deki biletçilerin soo zamanlar· yapağı, ba'ık konservesi ve bfi· 

Konak arasında lşllyeo 9 kaptı da muot111m elbise giymedik· yok yetlıen meyveleri, teze 
kaçtı Eşrefpa~ı ile KGltOlpırk lerl görOlmOıtOr. Bo memurlar QzOmlerl teşhir edilecektir. 

uaeıoda lellyecektlr. ıyol ıekllde elblıe giyecekler· 
Bu kapta kaçtılar bogilnden dlr. Yolcu fazlalığı ıebeblle 

itibaren yeni Eşrepııa·Konak· yeni yolca atmığı imkan ol· 
Kftlttırpuk ıeferlerlne bıılıya· mıyıu otohflelerln arkalarını: 

cıklar, bu suretle Kordoo'da "Yer yoktur" levha11 mubık· 

eluerlyı otobOı bekllyen yolcu· kak ıurette asılacak ve halkın 

ları da alacaklardır. Bo suretle otobibler arkalarından lQzumsuz 

yolda dolu otobftılerden otkAyet yere koşmalarını meydan ve· 
eden ıolcolarıo elkAyetlerl do rllmfyecelı::tlr. 

Almanya Piyasalarında 
üzüm ve lncirlerimiz. 

·~~~~---~~~~~~-

Son Rafta Fiatleri iyidir. Bundan Sonra 
Mnhim Satışlar Bekleniyor. 

Bertin Tark Ticaret odasın· 

dan Ozftm ve incir mahsulleri · 

mlzln son hafta ıahş 'azlyeti 

hıkkıQda tebrlmizdekl alAka· 

darlara mtlblm bir rapor gel· 

mlşılr. Bunda deniliyor ki: 

beraber incirin AlmDoya'dı 

fazlaca iatlhlAld havaların fazla 

ıoguk geçmesine bağlı bolun· 

doğandan ve en yOkeek ıoğok · 

larda ikinci k4oon n şubat 

aylarında çıktığından incir 

plyaeaeının gene lunvetleteceğl 
ftmlt edUmek:tedlr. 

Şimdiki hılde lzmlr plyaea 

ıında 10,000 çnval kadar in· 

clr kalmıttır, lnclr mıntıkalı· 

rında mftetahıtl elinde bolnoao 

idclr miktarı lee 5000-7000 

Kültürparkta 
Havıız ve 1\1üze 

KOltürpırkta yapılacak olan 
havuzlar için muhtelif ecnebi 

memleketlerden belediyeye bir 

çok pluolar gelmiştir. 

Parkta vOcude getirilecek: 

ofao (Ege Qrfiulerl mftzeel) ha· 

zırl•klarını devam edilmektedir. 

Diln şarbay doktor Behçet Uz 
ile Ziraat vekaleti mQcadele 

letaeyono mlldCrli Nlbail İrlboz 
iki eaaı kadar bu meeele Oze· 

riode mrşgul olmnelardır. 

Vilayet Jan
darma Komutanı 

Vilayet jandarma komutam 

Lntf l Bay kare; bogfin Ber· 

gamı, Menemen ve Dikili ka· 
zalarındakl jandarma teekllıitıoı 

teftişe gidecektir. 

Romanya Kontenjaııı 
ve ihracat primleri. 

Romanya kontenjan eervlel 

tarafından verilen ihracat prim· 

lerl ve Romanyı'ya vAkl ibra· 

cıtımız hakkındı Türkolle An· 
kara merkezinden İzmir şobeet 

"Bamborg koro Oztlm plya 
sası rapor haftası içinde ·Areya 

yılbaşı tatUlnln glrmeıl Gzerlne · 
pek canla geçmemlıtlr. Buna 

karşı lımlr plyıeaıının •Alım· 
lığını muhafaza ettlAI görOI· 
mOştQr. lzmir'den istenen f lıt· 
ler bir hıftı evnlldolo aynidir. 

İhracıtçılırımııın hafta içinde 

100 kilo bışına ılf 8amburg 

şartlle yaptıkları teklifleri tadar: 

çftnl kadardır. dlrektôrlüğftoe mOhlm bir mek· 

7 numara 18 lira, 8 numara 

18,5 ur., 9 numara, 19 lire, 
10 numara 20,25 Ura, 11 DO· 

mara 22 liradır. 

lncir: 
Tatil eebeblle Hamburg f nclr 

piyasası da dorgooca geçml~tlr. 
A ocak f l11tler geçen haf tadaki 
aevlyelerlnl muhafaza etmlıtlr. 

Yani Jdloıu 68-70 tanelik. 
ekstrlııma ceoevin lzmlr natdrel 

lnclrlerl Ttırk ihracatçıları ta· 

rafından 13 lirayı teklif olun· 

muştur. 

İncir 'Clzerlnden baılıca leler 

ılmdlye kadar yıpılmıı olmakla 

1 B d 1 
top gelmiştir. 

.......... _.o_r_s_a __ a _ _.. Polislerin imtihanı 
.. Teri 1 imtihanına giren polis 

Ü:üm satışları: memorlaranıo imtihan evrakı 
Ç. Alıcı K. S. K. S. mOhftrlü olarak emniyet umum 

178 S. Sftley. 15 75 15 75 müdtırlüğfine gönderilmiştir. 

19 jfro ve ıftre. 17 l 7 25 l\lısır'a Ihracatımız 
197 Bo~GnkO satıı 

485932 Donlı::Q yekam 

486129 Umum " 

lncir .satışları: 

Ç. Alıcı 

110 R. Franko 

K. S. 
9 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

125 Buğday 

160 P. çekirdek 

46 Nohut 

7 62~ 
2 65 
8 

K. S. 
9 

MIBlr'a lthol edilmekte olan 
fındık, ce,lz, badem ve kayısı· 

l11rın da yaş meyvalar gibi kon· 
trole tabi tutulmağı başlandığı 

Ankara TOrkof lelnden ıehrlaılz 
şübeelne bildirilmiştir. 

K. s. lstinye'de Ter-
7 

625 sane Yapılacak . 
2 65 

İstanbul, 13 (Telefon) - le· 8 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

' 197 Faıolya 9 

1 Piyasa Vaziyeti 

ıloye do.ldım hükumetçe eıtm 

alınacal ve bu"ada bir tersane 
lnıa edilecektir. 

1 O ikinci kanun cuma günü eeneoio en güzel ve en 
heyecanlı f ilimlerinden biri 

l{EMANLAR 
ÇALARKEN .. 

"STRADIV ARlus~ 

GOstav Fröhlich ile Syhille Schmitz'in şaheri 
Yükse~ bir ~u~ki,, ~~yük hi~ aş~ I:eyecanlı biı- mevzu ve büyük harhın en deh~etli sahneleri .. 

A) rıca l oks ('J url•çc w:z:lu dun)'a haberler) - Mi ki Mavz (C<ınlı karikatürler) 

SEANS SAATLERi: Herglln 15 - l 7 - 19 
21,15. Comarteei 13 - 15 te Talebe seansı 
Pazın günü J 3 te İla\·e seansı varclır.t ı 

--------- Trakya'da 
10 Bin Göçmen 
Evi inşa Edilecek. 

Üztım Gzerlne muım le he· 

oftz cınlaomımıttır. Buğday 

f lıtlerl kOçftk bir diltkftolftk 

Kambiyo 

Allm. Mark 
Iaterlin 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belge 
Itılyın lireti 
Jnlçre frangı 
Florin 
K. Çekoslovak 
A'uatur. Şilini 

Alıo 

bU,10 
620 

8,28 
80,75 
21,05 
10,0b 
40,75 
85,12 

5,24 
23.37 

Ankara, 13 ( Telefon ) 

Memleketimize yeni gelmiş ve 

Satıı gelect!k olan muhacir kardeşler 

60,60 !~in bu marttı Trakya'dı 10 
622 ı bin n loşa edilecektir. 

8g·30 1 N öhetçi Eczaneler 1 
21,25 
10,07 
41 
85,30 

5,27 

Bu akşam Kemeraltanda ŞI· 

fa, Karantinada Eşref, Kemer· 

de Kamer, Alaancakta Ahmet 

LOtf l ve Eşrefpaeıdı Eşref paşa 

23, 75 eczaneleri açıktır. 

L 
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Küstah veCüretkiir BirŞehirHaydudu 
------~'!!'-""'!'9"""'!"'!'~----~ ... --------..... ------............ "-!'-

- Baştarajı 1 inci salıifede -
ğınd110 .atılmıı olarak bulun· 
muıtor. Zırfın Ozcrlnde TOrk 
:lıarflerile (Deri tilccrm Davl 
Sldl'ye) ymıısı vardı . TOccıırı 
bu zarfı açruıı ve içinden Arab 
harf lerllc yazılı bir mektub 
çıktığmı görmQ91ür. Mektubta 
deri liiccarmdan 2000 lira fa . 

Jeolyor ve paranın hazırlamuı, Blll 

onıeklzde mağazaya gelecek 
olan hımmala verilmesi, akıl 

takdirde ôldOrfileceğl yazılı idi. 
Mektubun altında bir de (ihtar) 

nrdı. Banda fmektobon kim 
ıeye göeterllmemesl bildirili · 
yordu. 

Davl Sldl; bundan bfrbuçak 
ay evvel gene böyle bir tehdld 
mektubu almıı ve korkarak 
11batayı haberdar etmemlı. ge· 
len bammala 600 lirayı teslim 
ederek hayduda göndermişti. 

Bu ikinci mektubu alınca 

zabıtayı haberdar etmlt ve ta · 
bırrl komiserliği bu kftstah ve 

cftr'etkAr ıehlr haydudnno ya 
kalamak için tertibat almıştır. 
Akşama doğra polis memurları 

şehirdeki uwumi telefon kOık· 
lerf nl taraseod altma almıılar 

ve tficcar Davl Sldi'yt; kendi· 
ıloe telefonla milrıcart eden 
olarsa parayı hazırlamıı oldu· 
ğoou bUdf rmesl için dl rek.UI 
nrmlşlerdlr. 

Taharri komleerl Ltıtf a Bor· 
co baıta olmak ilzere bfttilo 
taharri memurları dan ha şe· 

rld yakalamak için seferber 
edilmiş holnnuyorlardı.: 

Sa1t 18 de Dul SJdJ'oln 
mağezıeındakl telefoo zlll çal· 
mıt ve mikrofonu eline alınca 
bir eeı: 

- Parayı hazırladın mı? 

Demlıtlr. Taccar; korkmakla 

beı:aber, polisten aldığı direktif 
Ozerlne: 

- Bo pıra pek çok.. Bo 
kadar veremem. 

Demlt, Şehir hıydodo: 

- Ne kadar vereceksin? 
Diye eormoıtor. O vakit 

ıaccar: 

- 200·800 lira vereyim. 
Cevabını vermlıtlr. Bonon 

Gzerlne Hayreddin: 

- Bo kadar az para kabul 
edemem. Ştmdl telefona ka· 
payorom. 

Tehdidini eavurmoıtor. Ttıc . 
car da: 

- Nihayet 500 lfra vere
bilirim. Daha fazla veremlye 
ce1tlm. 

Demittlr. Bayrlddln; bu eôz 
Qaerlne: 

- Pekkl.. Şimdi bir hamal 
göndereceğim. Elinde bir sepet 
nrdır. Puıyı ha sepete ko 
yap göoderlref nlz. 

Demlıtlr. Bo görftşmeden 
taharri memurları hemen ha 

berdar edllmlıtlr. Artık hay· 
dadan nerede fse oraya g*'lip 
parayı almak letlyeceğl mo· 
hak.kaktı. Herkesin loten çık· 
lıkları zamanı raetlıyan o sın· 
da eokaklar pe .. kalabalıktı. 

ğı n ı ve lköıe bıaııodı beklf yeo 
adama doğru ilerlediğini gö· 
riloce bu adımın kim oldoğo· 
ııo öğrenmek için yanına ıo 

kolmuşlardır. Fakat kendlıloe 
btr,ey yapmıyor ve yaloıı yü 
ıfloe bakıyorlardı. CüretkAr 
terbi kendlıfol tehlikede gö· 
rftoce bulunduğu yerden sıç · 

ramıı, ileri doğru atılwıı ve 
tıbıocasını çekerek taharri me· 
morlarının (lzerln" ateı etme· 

ğe hıılamııtır. 

Tıbarrl memurJırı kendile· 
rhıe eiper bir yer ıramağa ça 
lışırkeo taharri komiseri Lfttfa 

Burcu ortaya ıhlmıı, tabanca· 
eını çekerek hem kaçmakta, 
hem de memurları ateı etmekte 
olan haydudun arkasmdan ateıe 
bıılamıetar. Mftaıdeme çok ıld· 

detH olmoıtur. O sırada itle· 
rloden çıkan ve oradan geç 
mekte olan birçok halk ıllAh 
ı •ılerl (berine iki tarafa kaçıı 

~ 
mıolar ve bu yüzden haydodon 
kaçması da bir dereceye kadar 
kolıylışmıştı'r. 

Hıydot kaçarak yan taraf· 
takl Develi ıokağıoa eapmıt ve 

oradan da memurlara bir mild· 

det ateı ettikten sonra Banka 
sokağını geçmiştir. O ııırada 

tıbancıeıodakl korıoolar bit· 
mitti. Sonradan ınlatıldığ1Da 

göre cebinde daha 20 kadar 
mermi \ardı, fakat bunları 

tabıocasına doldurmağa lmUa 

hulımamıı, alllb sesleri ftzerlne 
yetiıen ve o charda nokta 

dolııın pollı memuru 69 lı· 
mail Hakkı, 76 HUml ve 73 
Al4lddln taraf larındın yaka· 
Jıomııhr. Haydut; içinde kur· 
ıun kalmımıı olan tabaacaıını 
pollı İımıll Hakkının gö~ıGae 
•urmuıeada pollı AIAlddln ta 

bancaaıoı göğıftoe dayamıı: 
- Şimdi atef ediyorum. 
Diyerek uzattığı allthını al· 

mıt ve bu sırada göğıGoden 

tabancının çekllmlı olduğunu 

gören hıydudi pollılerln Gze· 
rlne atalmıt, gene kaçmak lı · 

temlıtlr. Yere dftten hıydodon 

eağ gôzft bir taıa gelmf ı ve 
kanımağa bıılamııtar. Kantar 
pollı karakoluna götftrQlen bay· 
dod orada lltlcvab edllmejte 
bıı1amıı ve maaadem: ıır11ında 
sol omoao Oıerlnden geçen bir 
kurşunun elblıeslnl deldiği, 

omuzunu da yaktığı anlatıl· 

mı ıtır. 

Y ıralı komiler; hemen baıta· 
neye kaldırılmıı ve tedavi al· 
tına alıomııtır. Emniyet ma 
dara Feyzi Akkori h11tınede 
kendisini ziyaret etmiıtir. Komi· 
ser Lfttfft Burco'on yaraları 

haf lftlr. Kemikte arıza olub 
olmadığı aolaıalmak için bogQn 
rootken muayenesi yıpılıcıktır. 

Haydut Hayreddin; aslen Se· 
ft'lrlht11rhdır n yirmi iki ya· 
ıındadır. Bundan evel deri 
tilccarı Y akonuo yanında tabak 
olar.it çalıımııtır. O nklt; 
Yako'non derilerini Dul Sldl· 

ye 11Uığını öğrenmlt n ha 
tQccarın fazla paruı oldu~ono 

tahmin etmlıtl. 

Bir mtıddettenberl lıelzdl. 

bırakıp kaçan bammal Mcb 

medl, Keçecilerde buldoğunu 

ve evelce (600) Urayı gene bu 
adam VHıtaalle aldıiını aôyle· 
mittir. Hayreddin demiştir ki: 

- Bana ilk defa (500) lirayı 
gönderince ceearetlendlm. Bu 
defa da (2000) Ura lıtedlm. 

Mektubu ben yazdım, hımmıh 
da ben gönderdim. Çok aarhoı 
tum. Araıt11dakl umumi telefon 
köşkilnden eaıt 18 de telefon 
edlb; 

- Para hazar mı? 
Dedim. Pazarhk ettik, 500 

liraya razı oldular. Köıe baıında 
parayı beklerken yanımı birisi 
yaklattı, yOzftme dlkbtle bıkh. 
Bono polle memuru zannetme 
dlm. ıhlldl, Y ıbacff raccar ta 
rafından beni öldftrmek Dzere 
gönderllmlı biri 11ndım ve ken · 
dimi tehlikede hi111ederek ta· 
bancımı ıtet ettim, kendimi 
madafaa ettim. Vaktlle tabaklık 
ederken Uşak'h Emrullah adında 
bir arkadaıımı bıçıklı yarala· 

mııtım. O vakhtenberl sabıkam 
Yardır. Fakat yatım kGçtık ol 
doğa için o vakit hıpl11neye 
glrmemlt, kurtulmuştum. Ham 
mal Mehmedi Tepeclk'te Yeni 
mahallede 44 numarada otur· 
maktadır. 

Şeririn bo lzabatl ftzerlne 
dan gece bammal Mebmed 
araıtırılmııaa da geç vakte ka· 
dar bolunamamııtır. Maamaffh 
bogQn yakalanacaktır. Tahkl· 
kata mtıddelumumf muavini 

\11 Akkaya el koymnttur· Em· 
niyet madar muavini İımıtl 
Kantıy ve adli kııım relıl hu· 

hiıl AkK6mGt Kantar polis ka 
rakohında geç vakte kadaı 

tahkik.da meıgol olmoılardır. 
Hayrlddln; bir aralık Qç arkadatı 

daha bulondoğuno ıôylemltte de 
sonra bu sözlerini urhotluk 
ıalkaılle eôyledlğlni ifade et· 

mittir. Tahkikata dnam edil· 
mektedlr. 

Bayduduo ıabancaM eıkl 

polis beyliğidir. Kendlııl S.llı· 

kuyuda Abba1aıa ıokalında 
o&arayordo. Enelce Aydın 

emlaki milliye memorlo8a yap· 
tıAı da ıöyleomektedlr. 

• • • 
Maaademe ııraıında oradan 

geçen İzmir eıkl aaylnı Ah· 
med Enver bftyGk bir tehlike 
atlatmışlar. 

Japon Delegas
yonuna Yeni 
Talimat Verildi. 

Tokyo 18 (Radyo) - Japon 
nazırları, bıthıkaa amiral Ka. 
vanın batkanl'gında toplınmıı · 

lır ve deniz konferanıı etra . 
fında konoımalar da boloo· 
muıtor. 

Dıt itleri bakanı Hlrota, 
Londra'dald Japon delegaayo · 

nona çekti~ bir ı elgraf ta yeni 
talimat vermlı ve Japooya'nıo 

gôeterdlğl ıeralt kabul edil· 
mezee, dınlz teıllbatıoda yeni· 
den bir yarıt baılayacağını ve 

konferanea ona gôre aôs ~1· 
lemelerlnl blldlrmlttlr. 

Vatikan Kilisesi 

Biraz sonra u11ktao bir hım· 
malın elinde bir sepetle mığa· 
zaya do~ro geldiği görQlmtıeUlr. 
Bımmalı taklb eden şerir de 
paltosunun y•kalarını kaldırmıı, 
tıpkaeını kulaklarına kadar ge· 
çirmlı olarak yaklaınıış ve eski 
gGmrak sokağının bir köşesinde 
durmuıtor. HenOz bir (?) olan 
bu adamın ayaklarında çizme, 

berinde ıf yab bir elblatı vardı. 

Okodoğo zabıta romanlarının 

tesiri ahında kılan bo terlr, 
kolay pıra kazaomıl için 
ötekine berikine tehdit mek· 
tobo gönderip kazanılacağını 

dOıOnmfit ve bo dfttftnceılnl 

tatbike kalkıımııts. Bir buçuk 
ay eni yazdığı bir mektab 
öıerlne kolayca (500) lira elde 

edince bo defa ikinci mektubu 
göndermlı, fakat yakalanmııtır. 
Maeademe eıraıında elindeki 

para ıepetlal vak'a yerinde 

Siy asal işle· 

Taharri memurları, hamalın 

elindeki ıebetle mağazaya gir· 
dJğlnl, zabıtaca numaraları tee· 
blı edJlmlı olan panlH ıepcte 

kondokt•n ıonra dııara çıktı· 

re Karışmamış .• 
Roma, 13 (Radyo) - (Opıer· 

oaturo Romantt) gazeteıl, Vati 
kan klllseılnlo, aıked mes'ele· 
terde halya ile her.her oldoğo 

ve kUlıenlo elyaeal f ılere ka· 
rıotığı hakkında ineç gazetele 
rlnln yazdıklarsm yalanlamak· 

tadar. 

Bir Italyan Tayyaresi Yere 
Düştü ve P ar<_;alandı 

~~~---------~~~ 
Bas Desta, Cenuh Cehhesindeki, Son Çarpışmalardıl 

Italyan'lara önemli Zayiat Verdirmiştir 
Roma 13 (Radyo) - Azmaradın gelen haberlere göre, ltılyı bna kuvvetleri bakanı muhteUI 

cebbel«'rde tetkikat yıpmıı ve Mareıal Bıdog1io lle ozon bir konoıma yıpmııtar. 
Roma 13 (Radyo) - ikinci k4ounun onblrlocl giloft bir bombardıman tayyaresi içinde blrJrıcl 

mftlblm Santıa, lkloc mQllzlm Alberto ve makine çavoıo Slleeonto olduğa halde yere dOşerı:k 
parçılaamııtır. nn,me ıebebl malum değildir. içindekiler ölmtıılerdlr. 
Aımua l:J (Rıdyo) - ltalyao tayyırelerlolo, b~gün de Hebeı mevzilerini bombardıman ettik• 

lerl ve Anbıdcm mevkllndekl gizli yerleri keşfettikleri ltalyan kaynaklarından haber vel'lllyor· 
Son h•herlere göre de, ltalyan tayyareleri Gondarıo tlmallndekl Dayek mevkllnde htlktd lard• 
bolonmoıl"r ve biraz aoora tekrar açarak hın torpilleri atmıılardır. ______________________ .. ____________________ __ 

1 •it y • Ge ispanya isyanı 
ngı ere en J • Devleti idare Eden 

mı• ler Yaptırıyor. Parıiler Mes'uidor. 
Madrid 13 (Radyo) - Sol' 

yallıt lideri Largo Kbalero, ıo• 
hidlıeler etrafmda bir konfe · Yunanistan'daki lngiliz Filosu Ma

nevraya Çıktı, Yunan Veliahdı Gitti. 
Londra 13 (Radyo) - Nlyoz 

Kronik.el gazetesi yazıyor: 

loglllere, deniz kuvvetlerini 
arhrmak için faaUyete geçmiş 

tir. Deniz .konferansının akim 
kalmak tehUkeıl Gzerlne iki 
hClyilk dlrltna vtm lntaatı için 
IAaım gelen pıra ayrılmıtbr. 

Gelecek ıene dokuz drltnavt 
ftç kruvazör, 9 torpido, 3 de· 
nlzaltı gemlal tlaha yapılacaktır. 

Londra, 13 (Radyo) - Bıy· 

fatdan bildiriliyor: 
lngllls CbeObahrlıl ıeelaatına 

deYam edllmektf'dlr. Hayfa il· 
manının garb kıımı hırb ıef I· 
nelerine mahıuı olacaktır. 

0111abahrl ln11atının pek ya· 
kında biteceği tahmin edilmek· 

tedlr. 

Roma, l 3 (Radyo) - Fa· 
ler'den bildiriliyor: 

Yunan veliahdı prenı Pot· 
dan bıtka Y onan bahrlyeel 

erk.Aoıharblye relıl, bahriye bı. 

kanlığı aervlal dlrekıöril, iiud 
bahrller dlrektörft n htUQo 
Y onan harb gemileri koman· 
dınları logllfz zarhhlarıua ra· 
klb olarak limanı terketmlı 

terdir. 

Bn Yunan bahriye erkAnı 

yaran Saronlk körfezinde ya· 
pılacık lnglllz deniz manev· 
ralırıodı hazır bulun11caklardır. 

Atlna 13 (Özel ıytarımızdın) 
Pire Umananda demirli bulanan 
İngiliz harb gemileri manevra 
yapm.-k Clzere bu Hbah Yunan 
denizlerine açılmışlardır. Bo 

manevralara otuz Yanın sobayı 

da lıtlrak edecektir. Yunan 
veliahdı Pavloı ve Y unın deni• 

deniz kurmay bııkını mınev· 

taları lngllfz Ekalmar barb 
gemisinden taklb edecektir. 

Cebelauarık 13 Radyo) -
Had, Nepton ve Orlyon bogftn 
Cebelftttarık'tıo hareket ede· 

ret lnglltere'ye gltmlılerdlr. 

lzmirli Tayyareci Bir Kız 
- Baştarafı 1 ci say/ ada -

gGıel bir cllveıl; Tarkkoıo 

mektebi açıldı, Oraya girdim. 
Yıldız uçmana ıordok: 
- ParatOtle atladınıı mı, 

ilk atlayııınızda n11ıl bir he· 
yecan geçirdlnlı? 

dık. Ankara ftzerfode uçuyor· 
dok. Bin metre irtifada idik. 

Hocam, gazı kesti. Tayyare 
ıeaelzce eOziUerek uçuyordu. 
Ben hazırdım, yapıcı~ımı blll 
1ordum. Yerimden kalktım. 

Tayyarenin dlkmelerlnl tuta· 
rak kanadın OetQne çaktım. 

Sol elimle dikmeleri totmoı 

bir vaziyette 11ğ ellml para
ıtıtftn çekme halkasını geçir· 
dim. Hocam; 

- Atla Yıldız! 

- Mektebe gireli beı ay ka 
dar oluyor. Eylulda devamı 

haıladım ve ılmdlye kadar pı · 

ratClt tabılll yaptım ve on defa 
atladım. Bunlar hepıl de An· 
kara'da kendi mektep 1abamız • 

ChtGnde oldu. Paraıftt tecrftbe· 
ıınl yıpmığı çok istiyordum. 
Fakat arkadatlarım bono ben· 
den beklemiyor, ummuyordu. 
Atlıyııtan bir gftn evvel, aeu 

Dedi. Birdenbire baş a,ağı 

hoıluğa atılmakla beraber bal 
kıyı da çektim. O dakikada 
geçlrdJğlm heyecanı, hayatımda 

biç geçirmedim. Bu, korka de . 
ğll, baıka bir şeydi, ıevf nçle 
kıraoık, anlatılmaz bir heyecan!. 
Evet, net'eme payan yoktu. 
ROzgirı karşı lıtlkamet alarak 

yavaı ynıı indim. Arkadatlı 

ram1 afağıda bir karınca gtlmeıl 
halinde kımıldaşıyorlardı. Ben, 
benden ummadıkları l"YI yap· 
mıttım,. İlk paratal kollanmak· 
lığım böyle oldu. Ondan sonra 

artık ahıtım.. Ve bir kaçında, 
çil t pıra,ut açtım " 

len ıubht bir muayeneden geçi· 
rlldlm. Uzman Anohlm hana 
lcabedeo nazari dereler verdi, 
fakat gftnO belli değildi. Erteet 

gGnG ıordo: 

- Naııl · dedi · bagan atlar· 
mısın?. 

Ben eevioçle sıçradım biltiln 

arzuma kavuıacıktım. Tayya 
rede uçmanın zevki bayaktGr, 
fakat parııfttle muvaffakıyetli 

bir lnlıte daha baıka bir ıevk # 

vardır. Tayyaremlz hn11laoma 
dan enel yerde birkaç proH 
yaptık. ParaıDtlerl sırtıma al · 
dım. Arkı.datlarım ve aeylrciltır 

toplanmıtlardı. Nihayet tayyare 

Ç1bt...P batladı te ha,aJıa· 

Yıldız oçmıo, ılmdl bir 
ıeoede doğrudan doğruya tay
yareclllk deni görecek ve bir 

ıene ıonra dlplomaııını alacık · 

tır. Kendisinden lzmlr'de ta· 
nuLtı myulır ıraııada böyle 

rane vermlı ve Iapınya lıyanııı• 
hatırlatarak, hatanın, Soıyellıt· 

lerde olrqadığını ıöylemlt ye 
htıktımetl idare eden partileri• 
isyanı sebebiyet verdiklertol 
beyan eylemiştir. 

Romanya 
Kralı Belgra'da 
Niçin Gitmiş .. 

• •a• .. 
- Başıarafı lci sayfada -

maksatlar taklbedeceğl söylen· 
mektedlr. 

Deyll Telgraf gazeteıl ıunları 
llhe ediyor: 

Kftçftk antantı menıob de•· 
letler ıon zamanlarda lıtlklAI· 

lerlnln korunmannı Franaa'dao 
ziyade İnglltere'den beklemek· 
tedlrler.I 

Bertin, 13 (Radyo) - Al· 
mıo istihbarat bGroıoodan: 

Romanya kralının Belgrad 
ıeyahıtl, İtalya'ya karıı tatbik 
edilmek ihtimali mevcud petrol 
ambargoıundan mıd11 Avuıturt• 
başbakanı Şotnloglo Prag aeya · 
bati ile alAkadardır. Romanya 
ve Yogoılavya, Bahleborg ha· 
nedanıoın it batına getirilme· 
elne muhaliftir. 

Belg:-ad1 IS (Radyo) - Yarı 
reemlğ bir tebliğde, Belgrad'dı 
bulunan Romanya krahnın Do· 
blnco aarayındao av meydanını 
gittiğini ve avda Romanya'b 
duetlllerden başka prenı Pol 
ve Yogoılavya başbakanı Stay•· 
dioovlç'ln hazır huloo1uğo btl · 
dirilmektedir. Romanya kralı 
Karol gece yar111 Bftkreı'e ha· 
reket etmlı ve valide kraliçe 
Mart, kral Pfyer, ealtanıt naibi 
krene Pol tarafındın ,Topklser 
fst11yonuoa kadar teşyi edil· 
mittir. 

Kral Karol Bükreş'e döndü: 
Cenevre l:l (Radyo) - Ro · 

manya Kralı Kıuol'on motal· 
IAkaeı prenıeı Elr nl, bugGoler· 
de Cenevre'ye gelecek olan 

oğlu Romanya veliahdı Mftel't 
kırıılamak ftzere boraya gel· 

Belgrad 13 (Radyo) - Ro· 
manya Krala Karol ve oAld 
Mfıel, bogftn Bakreı'e d6o· 
mek Gzere buradan hareke& 
etmlılerdlr. 

bir merak ve arzu görftp gör· 
medl!lnl ıordok: 

- Çok dedi· birçok arka· 
dışlarım ve bu arada liıell 

kızlar, TOrkkoto makteblnlo 
ıçılmaeıoı bekliyorlar. Göre· 

cekalnlı; mekteb açılıın, İzmir· 
den <;ok kızlar göklere uçacak· 
tardır. 
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~IBDCILHAMHD Spor işlerimiz. 
.. --- .......... :~~;-~~~ de Esa~Iı . Çalış· 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 1 L""' d 
Ve bu hal N , ma ar azım ır. 

b ' evreste nln yeni Blçhlr B6z hile sôylemeıte mok· 

d
ayata alııınaeına kadar devam r k 

1 
deı h Vaktlle bir zat; 

e ecektl. tedir olamıya a yer 0 e mı 

F 
lınmıa gibi k l t ... işe Tllrk'ler gibi başlamalı 

"erld y a mıı ı. ı 
nezdlnd e ıoltan, Bamld'io Genç kızın bu hallol farke İoglltz'ler gibi yllrütmell! .,, 

e en çok itibara moUk demlyen Mlbrldtl kalfa sl>ztıne Demtı;ı .. 
olın sultanlardan blrlı!I idi İlk melı:teb ıııralarındı kim. 
Fe ld ' · devam etmlı ve: 

r e nlo "Evet~ dediği blrşe· _ Sonu Vır btllr hangi hocamızın kOçQk 
ye: bOtGu Yıldız sarayının da _ dimağımıza işlediği bu iki 

... Amlo" demesi mecburi idi it alya Ric'at cOmle, ne kad11r gerlptlr kt, 
AhdOlhıınld, bir defacık ~( . ·bGtüo milli kalkınmamızın 

8UQ ho BI k Vt • k' m h I f ray IZtDln arzusuna ~ fil} y ece • • akeiol ishal etmilJ olmasına 
u 1 e et glSstercmernfştl. rağmtn bazı işlerimizde ken 
Nevreste 1 t b Büyük T bl"k • 1:1 e o euhanın e ı e· dini bir hakikat gibi glSsterme 

Y•nıoa vertımtı:ıu. lerı"n Ba-= - l F ~goster· ~e ça ışıyor. 
eride ıohan, bu çerkea k DCio, bir dostumla spor la 

2ın1 glS o b 1 mesi Muhakkak lnıiş! ır r nce eğenmle, arzu ve lcrl etrafsnda g6rllellyordok. 
ınklne çok uygun b 1 Roma 13 (Radyo) - Pazar M N u muı:ıtu. evzo, 100,000 Ura mea'ele 

evreate hu suretle Feride gftnlerl çıkan (Voçe D'italyı) sloe intikal etti. 
•oltanın yanında haf talar gueteılnde (J' urnal" D'Jlya) l ve Blklye malumdur: 
•y ar geçlraıl,tl, gazetesinin bıımoharrlrl (Vlr· 

G il 
TeşkllAt başına gelen dtğArll 

Onlerden blrgOn Ahd"'lh ç yo gayda) bir makale y11:a· mld ıid . u ı k başkanımız Avni Doğan, vaz(. 
f eh veçhlle Mibrldll kal ra ' petrola ambargo kon· yeti inceleme eononda, her 
anın dairesine h L doğu taktirde bile Iıalyanıo N 18ıon vermlı ı:ıeyden evel çalıtm• vasıtaları . 
v~ evreate'yl de teaadll e eri ric'at etmlyeceğlol iddia eyle nan nokeanlığını gör •. aş u 
0 arak orada görmOşıQ. dikten eonra diyor ki: bunları temin için it ve emlak 

zı lloımsi dılre ine avdet ettiği - ltalya aleyhine başlıyan bankalarından 100,000 liralık 
man MlhrJdU kalfayı boz slyaHl cereyan gittikçe eko bir kredi almaıta movaf faL 

nı dav t d oro· DO iL l d A ı l 1 f Eı ... e e erek gôrdOğü bu m • a ın an sue a ını ot . olmUIJtU. 
çerkes dltbe ı 1 kal ediyor. tio hal temenniye 
için b b r n n ertesi akeam 

a çedekl bQ Qk k şayan değildir. Zira hoıan hd· 
gönderilmesi ı y ötke yok tehlikelerin batgöstermesl 

N ° emretmlotl. 
evreste bö 1 muhakkaktır. 

ile karaıl ' Y e bir vızlyet 
.. aşacağını hl 

getirmemi 
1 

C te aklına 
efendiler ot. ÇOnkQ o, kadın· 
terbly veya sultanlar lçtn 

e ve ihzar dil 
hayatının e aıletl ve 

sonuna L d d 
aohınlır -.a Rl' a 

yanında k 1 sanıyordu. • acağıoı 

PıdlşRbı f b 1 
dO~Q vakit t yar halile gör 
bir hl b ' Nevreete'de tuhaf 

s asıl olmuş d' b 
kartı •d ve pa ııa a 
S etrr istikrah doymoştn 

l 
araydakt diğer kadın ve kız. 
arın bn lb . 

ki tlyır herifin zev-

ea;~ k tehalük r,6atermelerloe 

den d alaııo, hunların hepsin· 
e nefret etmişti. 

Mlbrldll k 1 p dl • fa Nevreete'ntn 
k a ıaha kar~ı edindiği his ve 

anaatten h b 
için padl b a eri yoktu. Bonon 
büyOk b:a tın emir ahr almız, 
k r sevinçle Nevreate'ye 
oemuıtu N , 

dlt11ıt . , evre&te yl çok eev· 
~ lçıa bu bn Gk 

verm k Y mtıjdeyl 
e ten bd•Qk hl 

ynyordo. J r ze'k do· 

Nevreete'ye: 

- Şekerhu ı 
devlet lı: 1ı:' e mısım, başına 

oşu ondu v 
hlmlonetl 1 • ellnlmet 
rlnln b ~ z padişah hazretle · 
Yarın koe arana gittin. Yarın 

1 O•ID hal 1 ' 
girmek l:l"ref •ile vet ı:ııhıtneye 
caksın K mQşerref ola· 

. ızuna hl b 
Padf şıh ha n lr maşallah! 
ltiyıktır. zrellerlne cidden 

Dedi 

Fakat bedbaht 
mOjde k Nevreate bo 

arşısındı don 
mıı; bo~azıoın kor muıı, kal 
setmiş· bo& 1 odoeuno hle 

ı•••-·', cu •cağını •-z ., sanmıotı! 

-
A~ADOLU 

G ------6nlilk Siya..ı G -az ete 
Sah· ıp ve Baıyazganı 

U Baydar Rilıdfi ÔKTEM 
rnumf neıriyat 
mildflıil· v~ yazı itleri 

idarehanesi: . __ Ha~ Nüzhet 

İzmir 1kinc' 
C. Halk Parti ~ Bberter ıokağı 

sı ınaaı •• 
Telgraf. f.zrn. ıçınde 

Telefon: 2116 •• ~> .. ANADOLU 
osta kutuıu 405 

ABONE ŞERA1T1. 
Yıllığı 1200 Al • 

aylığa• 500tıkaybğı 700, Oç 
yabancı uruıtur. 

ab nıemteketler için eenCllk 
one ficreıi 27 lir d 

8 a ır. 

G 
eryerde 5 Kuruıtur 

dntı - • - geçmiı nfiehalar 25 L - a.urfııtur AN . 
ADOLU MATBAASINDA 

- BASILldIŞTIR 

Almanya 
Fırsat Beklivor. 

,; 

Parie, 13 (Radyo) - ( E~· 
leror Deroet) gazetesi, Anopa· 

nın bogilnkfi '.forumuna tahlil 
eden bir makalesinde, Alman· 

ya'mn bOyük bir rol oynamak 
için fırsat beklediğini ve bu 

rolün, gerek merkezi ve gerekse 
doğu A vrupaerndı ıesldnf f:Ö&· 

tereceğlnl kaydetmektt!dir. 

Ayol gazete, Almınya'aın 
Cenevre'ye yıklışmaeını ve ava· 

torya hareketlerden sakınmasını 
tnslye etmektedir. 

Sar'ın Yıldö-

nümü Kutlulandı 
Bertin 13 (Radyo) - Bu tın 

Sar havzasının Almanya'ya geç 

tJ~I gOoQo yıldôoflmOoa bayük 
törenle kotlolamıılardar. Tö· 

rende Bltler'I temeli eden (Fon 
Brlkel) söylev vermlttfr. (Suer 

BrOken) meydanında binlerce 
halk vardı Bu gece (don) ylr· 

mlbl n aaker geçld resmi yap· 

mıştır. (Şarlat) lı:asıb&Bı, (Şar. 
gögen) adını almı,tır. Bu ı:ıehre, 

(BUtler) adını vereceklerdi, 

Fakat Bitler buna muvafakat 
etmemiştir. 

Heryoyu 
Reis istiyorlar 

Parla, 13 (Radyo) - Ra· 
dlkal soeyallet partisi, bogftn 

(Ş11pa Dö Len')ln başkanlığında 

toplanmış ve partinin, of mdlllk 
(Antrl Pate) tarafındın pırla · 
meotoda temsil edilmesi ka· 
rarlaştmlmıştır. M. Heryo'non 

baı;ıkanlığı tekrar mevıuubıhı 
olmuş hede, M. Heryo kabl· 
nede bulundugundın tekrar 
ba~kanlığa döomeğl kabul et· 

memektedlr. M Heryo'non 
yerine, M. Daladlye'nln ıeçll. 

meal ihtimali çok konetlldtr. 
Rıdlkal aoayr~lallerln bir 

kısmı, Beryo'noo, nazarhkıan 
çekilerek parti baekanı kal· 

mHını luemekte ve hunlar 
ekseriyeti teşkil eylemektedir. 

Bu mea'eleyl hal için hosnsi 
bir kongre toplanacakllr . 

-------1 
Bir Muhasip Aranı Y!lr 

Muzıaf uaolOne aşina bir 
mohaslbe ihtiyaç ~ardır. Talip 

ler gazetemiz idare memorlo· 

ğooa mflracaat etsinler. 

~onra... Teknik heyetleri 

toplamıt ve hol4sa ounları 

slSylemlı: 

- Size, 100,<JOO lira temin 

ettim, karşılığını da buldum. 

Spor fılerlmizl en verimli te· 
klllerde yGratmek için b11 pata 

elze b6y0k bir kuvvet vere· 

cektlr. Otoronoz, projelerinizi 

yapınız, hemen işe başlansın; 

olsana kadar da yapacağımızı 

bitirelim! 

Elbette ki bu hareket ve 

kredi temin edllmlş olması ıe· 

•lnçll, sevinçli olduğu kadar da 

hızlı btr hamle sayılır. Fakat 

sonra? Futbol &1haları, kapalı 

jimnastik evi meı'eleleılnl Ozer· 

lerlne alanlar, kredi bulunalı 

aylar geçtiği halde mftıbet yol· 

da bir adım bile yGrtımedller. 

Niçin yGrftmedller, yahut 

niçin yürOyemedller; bunlarını 

tahlil edelim: 

Boyak küçük alelumum it 

ler, baıarıcı ellerle ıonuca va 

rır; bu bir kaidedir. a~rbıngl 

bir iş ağır mı yGrQyor nyaboı 

biç mi yaramıyor, bilmeliyiz 

ki, alAkadarların ya 'o kof tarı 

yoktur, yahnt •ok.uf ları var 

da başarma kablllyetlerf ve 

çalıımak için vakitleri t1dır. 

On seneden k.ıea bir zamanı 

bir asıra sıkııtıuo devrim ha· 

reketlerlmfzde movaf fak olma· 

mızın yeglne eırrı, hocanın 

yukarıdaki sözleri htlAfına va· 

kolon ve ba~llıcılığın bGyftk 

bir enerji ile zamın d.,nllen 

kovvt1tl ezmeeltıde, ezerek yft· 

rllmesl o dedir. 

Projelerin yapılması beledl!e 

fen heyeti ne bırakılmıo. Hal-' 

bolı:I bu heyet Laltarpark telle 
o kadar meşgul kl batını bat· 

ka taraflara çevlncek halde 

değil. Kapılı salon işi eayın 
arkadaşımıza verllmlt, halbuki o 

ark.daoımız da o kadar meşgul ki, 

bu le Ozerlnde durmasına im· 

kAo yok ve m..ıordor. BAdleat 

da hun o hllf ili g6aterdf. 

İt bu vaziyette iken diğer 

taraf tan İzmir gençliğinin kıs· 
mı azami, beden terbiyesi faa· 

llyetlerlndtn mahrum bir halde 

bulunuyor. Atletlerimiz çalıı:ıa· 
mıyor, bisllı:letçllerlmlz çalıe•· 

mıyor, hatt4 ekseriyeti teokll 

eden fotbolcularımıı bile ancık 

maç gdnlerl meşgul olabfllyor. 

Meaela\ Karşıyaka gibi yirmi 

bin nafuılo bir muhitin geoç 

lerl, ekezeralı için Eırefpatı· 

Yurdsever 
Köyln Vatandaş· 
farla Hayvan işleri 

Aydın (özel) - Zlr11t md· 

dtırlüğO, köylGlere dağıtmak 

için fenni arı kovanları yap· 

tıtmıotır. Donlar bllha&Sa dağ 

kôylerlne verilecektir. 

Et sarfiyatı: 

İllı:kAoondı mezbahamııda 
712 bao hayvan kesilmiştir. 

Bonon 3:l0 n koyundur. SlSke 

mtzbahl!ınd• da 285 hayvan 

keıllmlotlr. 

Eylul ıyındanberl Aydın, Sö· 

ke, Nazilli mer'alarına 50 bin· 

den fazla koyan gelmlotlr. 

Geçen ay vlllyetimtzden 1715 
koyno, 49 ökfiz. 426 inek: 

24'/ danı, 61 manda, 5' bu· 
zağı, 6 kt-çl, 4 40 dişi koyun, 

208 bindi, 725 tavuk, 240 kn· 

ro barsak, 680 koyun d. rJsl 

çıkarılmıştır. 

Aydın baytar mdcadele reisi 

Lcıtfl, Aydın, Dmtzll, Isparta, 

Burdar mdcadele lstaayonluını 

murakabe va tehi$e memur 

edilmiştir. Bıkaolık, bu eoretle 

mücadele mıntakaları tealı et 

mlştlr. Re le Ldtf 1, Deolzll' deki 

Çiçek huatalığına karşı tedblrlt'r 

almıetır. 

Develerdeki Çiçek hastalığı 

eptyce telefat yapmaktadır. 

Bıtkan J,Otf 1 bu hususta: 

- Develer Çiçek baetalığı 

için memleketlmlr.de henOz eaaa 

lı bir etüd yapılmamıştır. Böl· 

kemlzdekl hastalık SUtlrano 

VirOsdtr k.t yaşlı develerde H · 

llm tekilde geçer, genç bay· 

vanlarda telefat yıpar. 

VllAyltlm\zden ~ıoka Maolaa 

ve Deolıll vllılye:f ert ile Ôde· 

mlo'de de bu h11tıhğın mn· 

codlyetlnl öğreniyoruz. Uo bir 

~pltemldlr, henGz vekaye ted 

birleri, aıı ve eeroml yoktur. 

Hava kurumu: 

ff~VI koroma IOD toplantı· 

sındı bn yolda çok çalışan Ko· 

çarla nahiye mGddrü Oamın, 

hava koroma bıokanı M11hmed, 

Karapınar nahiyesi madara 

~mil, baokan Sedad Ertopço, 

Germencik nahiye madora Do· 

lğel, başkan Akkaya •e Dala· 

mı'da ıeclmer lsmıll Yararara 

teşeklı:Qre karar vermfotfr. 

Koçarh'nın Çakmar köyande 

yordsever klSylülerlmlz bir po?· 

takılı 900, Cincin lı:öde de 

2010 koruoa Jfrayı çıkarıp ha 

ellatı hıva kurumuna bırakmıo · 

lardır. 

Aydın merkr.zlnd;J llkkanon 

sonunda tehllk•yl bilen Qye 

eayıeı 278, yaptıkları teberrftler 

5360 Ura, yardımcı ftye adedi 

1697, teberrOlerl de 2740 lira 

idi.. 

dakl talebe ça'fırını çıkmak 

mecbortyetlnl doyarlarea; doru· 

mu kolaylıkla izah etmlo ola 

blJlrlz. 
• • • 

Evveli, kestf olan yerlerde 

fntbol aahalarından hışlamak 

Ozere en kıea bir zamanda 

çalıtma vaaıtalarını temin et· 

nıek vaziyeti lı:aroıaındıyız. BO· 

yOk gibi gôrQneo, fılı:at hı· 

itikatta ·elde para olduktan 

sonra bilgi ile çalışanlar için 

hiçte büyOk olrnıyan hu lılerl 

derhal başarmalı: JAzımdır. 

ÇonkO: 

Boı geçlrdlğlmll aylar, ·aylar 

değil gOnler bile· gençliğin ve 

nihayet memleket mftdafaaaınm 

zararına kaydedilecek birer 

samantlır. 

Cevdet Kerem 

Altay Gözteyi 5-2, lzmirspor Burnavayı 3T2, 
Demirspor Da Şarksporu 4 .. 1 Yendiler. 

Altay 5 2 Gôztepeye İzmir 
epor 8·2 Boroany'a Demlrspor 

4· l Ş1rlı:aporı gıllb. 

Ltk maçlatmın en heyecanla 

hıf taıund•n biri daha geçti. 

Ona gftıeldi. TrlbOnler dolu 

idi. Maçlar heyecanla ve ea 

mimi geçti. Birinci oyun De· 

mlrspor Şarbpor takımları ara· 

ıında Tapıldı. Demlrt'por takımı 

oyunun batlangıcıodın sonuna 

kadar hAklm oynadı V6 oyunu 

4 1 gibi bir farkla kazandı. 

Bundan ıonra İzmir epor· Bor· 

nava takımları ksrtılaştılar. 

Boroan'lılar azlaıkılr oynuyor 

ve h1&ımlaruıa gol fıraatı ver · 

mlyorlardı. Kuvvetli rakibine 

karşı iyi oyun oynıyan Burnua 

Mrlncl devreyi l· l beraberlikle 

bitirdi. 
İkinci denede İzmlrapor dıba 

canlı oynadı ve beşinci dakl· 

kadı oyunu 2 1 vaziyette lehine 

çe•lrdi. Fakat Burnava 22 inci 
daklbda mGHvatı temin elli. 

YI rml sekizinci dakikada b4· 

kem lzmlrepor lehine bir pen· 

altı cezası verdl. Bu penaftının 

naeıl olduğunu kimse göreme· 

mitti. Kalecinin mtlbaaclmln 
ayağına atılıp topa kortarm111 

cezayı mOatelzlm fs,. penaltıda 

doğrudur, denelılllr. Ba ct:zı 

gole tahvil edildi. Oyun da 2 3 
lzmlrspor takımının lehine neti· 

celendl. Sıra Altıy·Gôztepe mı· 

çına gelmlotl. Hılkem gene 

İzmlrepordın Sıhri tdl. 

Göztepe bogftn çıkarabileceği 

en kuvvetli lı:ıdroelle oyuna 

iştirak ediyordu. Altay be ce· 

zah olan kılecl Cemll'den mıh· 

rom idi. Oyun Gôıtepe'oln 

akıntle baoladı. Beriki takım 

ağır ve asabi ldl. Göztepe tıkımı 

oyunun 13 Qocd dakikasına 

kadar devamlı bir blklmiyet 

teriı etti, fıkat gol çıkaramadı. 

Altay ilk hllcomooo &l'laçık 

Hakkı ile yaptı. Hakkı Göztepe 

blealne kadar sokuldu geriye 

Vabab'ı pH vtrdl. Vahab vole 

voroılı ıopn ağları raktı. 

Bo gol GlSztepe'nln mane,I· 

yatını kırmadı. Var konetlle 

cılıeıyordu. Ahay'hları kendi 

eabalarında sıluştırmışta. Bogftn 
Zehir Ali (.-na oynuyordu. Dl · 

ğer mftdlf i ve moninler Göz· 
tepe'olo gol çıkarm11ına zor· 

lokla mıni oluyorlardı. 25 inci 

Dakikada Altay aleyhine olan 

bir korner, sonra bir penaltı 

olda. Göztepe Bakkı'oın ayığı 

ile miianatı temin etti. Top 

ortaya geldi. 

Altıy'ın hOcumo GlSztepe 

mOdıfaasındı kırıldı. Göztepe 

gene hftcomda. BugQu çok fena 

oynıyan Altay'ın sağ mlldaf li 

Zehir All'nin topu •}ağında 

dolaıtmb vurut yepamamasın· 

dan lıtlfıde eden Muzaffer topu 
aldı Te yerinde bir vuruşla 
uzaktan Altay'ın kalesine eolı:to. 

Kaleci bunu tutabilirdi. G~ıtepe 

2 1 gallb idi. Ve bo neo'e ile 

35 inci dıklkaya kadar Altay 

kalesini mtıtemadlyen tebdld 

etli Devrenin bu kısmından 
sonra Altay'hlar oyunu ıcmağa 

muvaffak oldular ve devre nl· 

hayedne kadar hiklm oynadı· 

laraa da netice değişmedi. 

İkinci devre Altay akmfle 

bıoladı. Top ıO.r'ıtle ayaktan 

ayığı geçiyordu. 3 OncQ Dakl 

--kadH solaçığa derin bir paıı 

gitti. Hıkkı topu Vabob'a verdi, 

Vahab iyi vaziyette olan Şük. 

ra'ye geçirdi. Şükrii bunu, dur· 

durmadan gole tahvil etti. Bo 
golden eonra Altıy takımındı 
bazı değişiklikler oldu. Veheb 

11~açığa, Basri ortaya gt>çtl. 

Bu çok isabet oldu. Oyun 

ahengini bolmuştu. Altay ta 

mamlle hAklm oynıyordu. 6 
mcı dakikada Bıısrl'nf n bir 

voruıo Gôzttpe kalealnio fist 

direğini yalıyarak avuta gitti. 
Gôztepe canla başlı müdafaaya 

çalıoıyor. 18 fncl dakikada top 

kdçftk Rak.kı'oın ayağından 

geçti. Bugftn tam ntt'e ile 

oynıyan bu oyuncu öndndekl 

mftdaf il atlattı ve topu şükrO· 
ye verdi. şaı rcı ani bir şOtle 

Gözıepe kalesine soktu Bu 
gol Göztepe'nio maneviyatında 

derhal teelrlnl göaterdl. 26 ncı 

dakikada Vahab önftodekl iki 

mftdıf il atlatarak dördftncü 

golü attı. Göztepelller hücomı 

gı::çtller. Ve oyuna Altay nısıf 

sahasına kadar naldettirmeğe 

muvaffak oldular. Genç kılecl 

ltıabetll yer tutuşları ve talibi · 

nln de yardımı ile büttın şftt · 

l«"rl tutuyordu. 38 inci dıkl· 

kada top gene Vabab'da mfisah 

vazlyettt!k.l Ba rt'ye verdi. lise· 
rf İlyaıı'a geçirdi ve llyas 
Altayın beeloçl ve eon sayısını 

kaydetti. Boodan sonraki oyan 

her iki takımın mütekabil bft· 

cumlarlle geçti. Oyunda Alta· 

yın 5·2 lehine bini. 
Altay birinci devrede çok 

fena oynadı •e Gl>ztepc fırsat· 

lardan istifade- edemedi. Zehir 

Ali takımın ve güodn en fena 

oyuocoeo idi. Solıçık Hakkı 

ise yirmi dôrt saat evci dftn · 

yaya gelen iki yavroeondn 

neg'e ve sevlnclle çok gthel 

oynadı ve monffak oldu. 

llalk sahasında: 
Izmlrepor Burnna 8. takım· 

ları araaında yapılan maçta İz· 
mlrapor noksan kadro lle oyna· 

dıgından oyunu O l kazanabildi. 

Altay · Göztr.pe kıreılaşmaeı 

3 O Alt11y lehine bitti. Şark· 

spor'lular eahaya gelmedikle· 

rlnden Demlrepor da eeremonl 

ile gallb geldi. 

lstanbul'da Maçlar. 
htanbol - Llk maı;:larında 

lstanbuhıpor 1-0 Vefa'yı, Fe· 

nerbahçe 2- O Sftleymıniye'yi, 
Göne.o 2-0 Anadolu'yo, Ga· 

lataearay 1- O Htllll'ı yl'nml~· 

ferdir . 

Habeş Karvancı

ları Ne Diyorlar. 
Makalle, 13 (Radyo) - Bir 

ltalyao karakolu, ( Tmblyen ) 

lunda bir Bab~ş kirvanını tnt· 

muştur. KArvan, Habee cephe· 

sine 400 çunl pirinç veealr 

erzak götürmekte idi. Kanan· 

cıların ltalyan ruakamatına ver· 

dikleri malumata gört, Babeı;ı 

lmparatı>ro, yeniden 200 hin 

kişilik bir ordu hazırlamaktadır. 

Amerikan gazetelerinin Babe· 

tlstın'dakl aytarları, Habeo or· 
dusonon, Belçika ve İnglltere· 
den ktllllyetll sllib ve mtıhlm· 

mat aldığını haber vermekte· 

dtrler. 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

eekerlerini tccrilbe ediniz .. 
Yeni çıkan çifte ispiralli 

MET ALLUM Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka· arayınız 

Bu lambalar emsallerine nisbeten yü:..de 
20 daha az sarf İ)'atlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceginiz ilk fatura ile kolayca anlı
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mftme88111 
s... 
~ 

Pf'ştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

'~ 
~ ve Pürjen Şnhnb ın en üstilo 

-O bir müshil şekeri oldu~uou 
• unutmayımz. Kuvvetli müs· 
~ bil istiyenler (Şahab Sıhhat = Sürgün Ilııpl n rı)nı maruf ec· 

':rJ zanelerden arasınlar. 

~ "'" 1111 !11111 1111111 il 111 11111 1 il! 111 ili il il il il 111111111111 il ili illi! 11111ilil111 il il l!l lll lll il lll l lll lll l!l il lll 111111111111 1111111 1111111111111111 ~ 

= Allsehir Banl{ası = 
~~~~~----~~-~·~-4911--~----=-

ş lYI lb> ejs n ' ü~müır 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2363 ----·---Hertftrlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadf:liy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Zahire, Ozftm, loclr, pamuk, yapak, afyon -vesaire komlsyoncoloğu yapılır. Mallar geldf. 
~inde eahtplerlne en mdsald eeraltle nane 9erllfr. 

Bir Daha Ele 

Geçmiyecek Bir Fırsat! 
Fabrikamda mevcud ılrld 

deııtere, planya, kalınlık, freze, 

delik makineleri ile prese tez
g4hı, kurulma ve tutkal lurano 

Te el tezgı\blırı, 41At ve edevat, 
mobilya keresteleri, kaplamalar, 
pıpeller ve ııalre salllıkıır. Her 
gftn eaat ondan saat altıya ki· 
dar Zinet mobilya fabrikasına 

hemeo mOracaat ediniz. 

Zinet fabrikası eahlbl 
Ahmed Kızılırmak 

----------
Üniversitede Döçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekim· 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Nort'eçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi lçilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıe Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi N llzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

, 
Baıtalara hergdıı öğleden 

aonra bakar. 

latlk141 caddeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf. ı ST AN BUL 
Telefoo : 49250 

: ollıuı~ 
1 
1 

[ .&lrcı~l .DANL<A:Ol' 

lzmir Lise ve Orta Okullar Satın Alma Komisyonıı 
Başkanlığından: 
Cinsi ff angl okul için 

alınacağı 

Kok kömtlra Kız, erkek llselerl 
erkek öğretmen ve 
aan'at okolunı. 

Zeytinyağı c " " 
Pıtales .. " " 

Koro OzOm N. 12" M " 
Yumurta 
Sabun 
Toz eeker 

" " M 

" " " 
Kız erkek liseleri 9e 
erkek öğretmen okulu 

Miktarı Muhammen 
Azı 

Kilo 
140000 

2100 
6:100 
2933 

61000 
2750 
24.00 

Çoğu kUo bedeli 
Kilo Kr. s. 

160000 3 10 

2650 36 50 
8100 6 50 
8183 20 00 

79000 2 20 
3400 28 00 
3100 26 15 

Tutarı 

Lira K. 
4960 00 

967 20 
526 50 
636 60 

1738 00 
952 00 
810 65 

Muvakkat 
teminatı 

Ura K. 
372 00 

72 55 
39 48 
47 7S 

130 :ıs 
71 40 
60 80 

Kok kömQrft Kareıyaka kız öğretmen 50000 00000 3 10 1550 00 116 25 
" " Buca orta okuluna 20000 00000 3 10 620 00 46 50 

lzmlr Kız Erkek llselerile bölge San'at M erkek ~ğretmen okullarının her kalemdeki mO~ter~k ibtl · 
yaçları bir arada ve Kareıyalı:a Kız öğretmen okulu lle Buca orta okulu ihtiyaçları ayrı ayn ihale 
teri yapılmalı: Ozere açık: eksiltmeye konolmuıtor. 

Şartnamelerini görmek lstlyenler pazardan mada hergan Kız Uııelioe ve ihale gantı olan 29· 
1·1936 çarşamba gQnft saat 14 le yftıde 7 ,50 pey ıkçelerlle Kalttır dh·ektörlftğftnde ıoplaooeak 

komlııyooomoıa mftracHtları. 8 l' 19 25 

~--- ....... ' 'Muallim Doktor 

A. Hulusi Alataş 
iç bHtalıkları mftteha88JllJ 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 llO 

İzmir lnbls111lar baemüdftr· 

lftğilndeo: 

Ôdemle'tekl lo!ılurlar idaresi 

ihata dı varlarının cadde ve 

sokağa ald kmmlarıoda yaptı· 

rılacak tratuvar lnş11ta açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1563.57 mavalı: 

kat temloıtı 117. 27 liradır: 

isteklilerin temlna\ları ile bir· 

likle 22. 1. 936 Çıareambı günü 

eHt 15 de başmGdtırlGğftmftıde 

teşekkftl edecek komlıyona gel· 
melerl. 10 12 Uı 16 60 

Tornacı Alınacaktır 

Askeı~i Fabrikalar UmuJJJ 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tornacı alınacakttr. Donlardan JstıO' 

bolda bulananların Zeytinburnu fabrikasında, lzmlrdekUerlO 
Halkapınar tamirhanesinde, Ank11ra ve civarındakilerin de merke• 
fabrikalarında imtihanları yapılacaktır. Kendilerine gftvenenter 
harcırahları kendilerine alt olmak Ozere hemen Kmklı:aleye gide· 
bilirler. 

lsteklilerln istidaları ile doğruca yukarıda adları yazılı fabrl· 
katara müracaatları. 10 15 20 2S 30 4ı 9 14 8940 

. v 

ANTRASEN Y AGI 
Yedikule Gaz Şirketi, .Metro Han, TOnel meydanı 

Beyoğlu - İstanbul Tel. 4:4800 

Kı~ın meyva ağaçlımoızı Yedikole gazbaoealode katranıo 
taktlrlnden elde edilen 

v 

ANTRASEN Y AGI 
Mahhiill ile tednl edip onları böcelderden, kortlardaO 

vesalr parazitlerden kurıararııanız yarın yftzOoOz gOler, mıh 
sol kartıuz olur. 

••--• Fazla mah1mat tçln mezkdr şirkete mOracaat --~ 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Türkiye ve Avrupa'dın getirflmlt en turfanda ve nadide 

damızlıklar.tan aşılanmış ve gayet itina Ue yetlştlrllmle mub· 
telif cloıı ve yaeta m~yva f ldaoları ocoza satılıktır. Görme9' 

1 
ve toptan almak lstfyenler Kayas istasyonu yananda yeni çtfl· 
ltğe, perakende almak ve stparh vermek letlyenlerln Bışdo· 

rakta Batak hanına mOracaat etmeleri llAn olunur. 

Bergama Şarhaylığından: 
Bergamada mevcoı elektlrlk tesisata yenlleştlrlleceğloden pro 

jesl açık eksiltmeye konmuştur. MotörQ lokomobil sistemi bO' 
barla mftteharrlk ve lSO beygir kavvetlnde olacaktır. Şebeke 
2. 2,5 kilometre muhitinde htr aahı d1Jhllindedlr. Projeyi y•P' 
maga talip mOhendlelerln Bayındırlık bakanlığı buyruğu veçbt111 

Yüksek mfthoodfs mektebi direktörlOğClndeo ruhsatı yahut B•' 
yandarhk bakanhğındao verilmiş elektldk ehlfyetnameslnl bıl• 
olması şarttır. 

Proje yapma Qcretlnln muhammen bedeli 500 lira olup yoıd11 

7,S nlıbetlnde teminat akçesi verilmek lazımdır. ihale 22,1,986 
çarıamba gftoft saat 16 da bitecektir. IeteklUerln ihale eaaılodefl 
nihayd dç ~aat evveline kadar mdracaat etmeler lazımdır. 

10 12 14 16 71-S3"""" 

111111111 ıııu11111111111111~ Doktor ...m1111111111111111111111ııı~ 
= ~ 

~ A. Kemal Tonay 1 
§ Baıeriyolog ve bulaşık, salgın. hastalıklar mütahassısı ~ 
:= Baıımahane istasyonu karoısmda.lti dibek ıokak bapnda 30 aayı• ~ 
:= h e• ve muayenehanesinde aabah saat 8 dan akıaın eaat 6 a kadar ~ 
;;;; haıtalarmı kabul eder. ~ 
= Mılracaat eden hastalara yapılma8l lbımgelen aair tahlilit ve ~ 
:= mi.kroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılm&11na cenz g6o ~ 

mıımlittıılıiılmlıilttİ"İııımiıiiılttiıİ"iıiiliı~iıııiıi;!:;:~:~ ~i~~r.111111111111 
•11111111111111111111111il11111111111111111111~ 1111111111111il11111111111111111111 !11111111111111 ıııı 
= Dr. Zekaı Tarakçı 1 
= Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ~ = ı ~ = kinci Beyler sokağı Tfirk mGzayede ealonu ittisalinde 1 

numara 45. Hastalarını öğleden ıonra lS den 18 e kadar ~ 
=: kabul eder. TELEFON : 3806 i 
§111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111nuı11111111111111 ~ 

Dr. Operatör Arif Y u.-c 
Merkez Hastanesi Operatörft 

Hastalarına her gnn 15·18 e kadar ' ikinci Be.yler ıokağı Ttır~ 
mftzayede salonu karşı.;da 78 N.lu muayenebaoeıılnde kabul 
eder. Telefon 8393 
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Menemen ŞarbayJığından: 
Urayımızdı 55 lira mHelı ftın memurluğu mftnhaldır. Tıllp 

olınların yedindeki veealk: Ue birlikte earbaylı~a mQracaat etme· 
lerl llAu olonıır. 11 12 ıa 83 

Manisa Valiliğinden: 
Kapalı z.arf I.ısuliJe eksiltme ilanı 
1-

2 -

3 

4 

5 
6 

7-

8 -

Mınlea · Alrhlııar yolunan 3!& +!il40 • 42+860 ncı kilo· 
metreleri araeındıkl eeaslı tımlrat işinin eksiltmesi 3 
kanunusanide yıpıl .. caktı. Vaktinde baekınhğa verilen 
kıpılı zari lar 2490 eayıb kanun on 32 ikinci madde 

&indeki eırtlara göre hızırl'!Dmadığından ekelltmenln 
yenllenmeelne zaruret haaıl olmuetur. 

Bo lefn mevcut eartnameye göre muhammen bedeli 
2504:0 lira 5( kuruetur. 

Do lee gfr~cek olan mftteahhldln yapacağı yolun hendek, 
banket, kaldırım, elllndfr •eealr kısımlarını fennen il· 
zım olan eekflde nobıoeız tımımlamak Qzere kötftrft 

bir bedel lekllf etmeel eırttır. Üıerlne ihale J•pılıo 
mftteabbfdfn ihaleden eonra hiçbir suretle flat zımmı 
n llhel keşif istemek ba\kı olmıyıcıktır. 
Şartname nealr evrık 125 kuıue bedel mukabilinde 
Nafıa baemfthl'ndlelfğloden ahoablllr. 

Elulltme ikinci kAnunon 17 inci cuma gOnft 111at 11 
buçukta Manisa bftkumet konağında vllAyet dılmf encft· 
men odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1878 lira 4 kuruetur. 
Eluiltmr.ye gireceklerin 2490 eıyıh kanunun 32 inci 
maddesine tedlkın hazırlıyacaklırı zarf içine bu yılın 
ticaret odaeı nslklsını da koymaları dı earttır. 

Kıpalı zuf ların ikinci kAnonun 17 lncl cuma ~ftnü saat 
10 boçuğı kadar Manlea dılmi eocftmen odıeıoda rele 
llğe verllmed e•rthr. 

Mtıteıbbhlerln gerek teklif lerlnl ve gerek kapılı r.ad · 
tarını kanuni eeralte uygun olınk hazarlamıları menfa· 
atlara lktlzaeındındır. llAn olunur .• 7 lO 13 16 27 

Ayvalık Belediyesinden: 
Ayvalık f"lektlrlk eantralı şef Uğl vazifeelnl görmek Gzere 

elektlrlk oebekealnl idareye ve tıblo ve jeneratörleri kollıomağa 
ve tamire muktedir bir dizel motörlerl motıbıesıeı yilzelll Ura 
ücretle arınmıkııdır. Eo11 lklyOz beygirlik bir Hbtral şef liğl 
Y•Jlmıe olmak eartbr. Mektepten mezon olanlar ıerclh olunı · 
cıktır. Dizel motörlerlnde molahaae11 montör oldoğooı dair 

elinde resmi d"let mileeeeeelerloden nrllmlı nealkl olanlarJD 
ve letekll bulonınların onbee gün içinde AYHlık earbıyl:ğaoa 
lstldı ile bııvurmaları 1140 olunur. 14 22 108 

D. D. Yollarından 
Salihli lelaeyonunda ıenellk kirası 36 lira tahmin edilen bir 

blhetlmlzt :w. ı 36 tarihinde pereembe gOoft Hat 15 de lımlrde 
7 inci leletme komisyonunca pazarhklı ihale tarihinden 31·5 38 
tarihine kadar kiraya verilecektir. 

leteklHe; 630 korno muvakkat teminat v~rmelerl ve Jee gir. 
mlye kanuni bir mani buluomadıgaoı dair beyınu.me ile ıyoi 
gOn ve Hatta baımıbınede komisyon refıılf ğlne bizzat veya tah 
rlrtn mftracaatları 16zımdır. 

Bu lee ıit ıartnameler Salihli lsı&Byonu ile teleıme kalerniode 
parasız verilmektedir. I, 14 14 ı 7 

Milli FmlAk MOdOrlüğftndeo: 

10 Reşadiye erik sokağında 36 tıj numaralı ev 

.. 1 l " mfietecabl zade eoklğındı 4. taj No. Jı dtUı.kln 
12 " " " " .. 

Lfrı ' 
250 
225 
225 

• •• 1 • • ,, 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları Sulh için Siya· 
Mst. Mv. l!Bt. al. komisyonundan: ( F ı · ) 

1 - Kırbğeçıakl kıtaat ıekeriyentn kapalı zarflı müoıka Sa . aa ıyet er. 
seda bulanan 108000 kilo un thllyacıoo talip çıkmadı ·•·• • 
eiından puarhkla &atin ılınacaklır. • Parla, 13 (Radyo) Ekeel· 

Ihalul 27,lkfoclkAnun,36 pazartesi gftnO eaat 16 da Kırk ılyor gızeıeslnln Roma aytarı 
ağıçta askeri eatan alma komleyonundı yapılacaktır. bUdlriyor: loglltcre'nln Roma 

3 Tahmin edilen mecmu totırı 16200 liradır. bDyfik eJçlsl Erik Dromoo'don 
4 Beher kilo un için 15 kuruş f lal tıbmln edilmiştir. mezuniyet mOddetln! kıeaharak 
5 Temlnalı muvakkate ıkçesf 1215 liradır. Roma'ye avdet edeceği haberi, 
6 Şartnamesi hergtin komisyonda görQleblllr. ltalya · Habeş lbtUAfından aJ,. 
7 IeıekllJer ticaret odaaında kayıtlı oldukl1rıoa dair veslh kıdar devletledn doğrudan doğ· 

göstermek mecburiyetindedirler. ruya delegasyonları vaeıteelle 
8 Ekelltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanonun iki istişarelerde balunacığına dılr 

• ve OçQncft maddelerinde ve earınımeelode yııulı vesika · olan o•ylalara teyld etmektedir. 
ları ve te~lnata muvakkate mıkbuzl1rı ile birlikte lbıle lnglliz elçlslotn vazifesi ha 

Halinden evvel k:omleyooda hazır bulunmaları. 11:3 eını dönmesi, ufukta mfthlm 

Mıt. M,. Hl. al. ko. relelfğlnden: 
bAdlselerhı tere~aom edeceğine 

delfl eayılmaktıdır. 
1 - Kırkığaçlakl kıtaatı 11kerlyenlo kapata zarf la miioaka· 

sada bulanın 6300 kilo sadeyağıoa talip çıkmadığından 

2 

3 
4 

5 
t) 

7 

8 

pazarlıkla satın ıhnıcaktır. 

Ibaleel 23,iklnclkı\nuo,936 perşembe güoa uat 15 te 
Kırkağıçta aalerf satın almı komisyonunda yspıJacaktır. 
Tıbmln edilen mecmu tutarı 5355 liradır. 

Beher kilo sadeyağı için ıekseobeş kuruş f fat tahmin 
edtlmletlr. 

Teminatı munkkate akçeıl 4.01 lira altmıfiç kuroştor. 
~artoamesf bergOn komfıyondı görülebilir. 

Ieteklller tlcatet odasında kayıtlı olduklarını dair vesika 
göıtermek mecburlyetlndedfrler. 

Ekslltmeğe iştirak edecekler ~490 111yıh kanunun ikinci 
ve ftcOuctı maddelerinde ve ,arınamealnde yazıla vulkR· 

lırı ve teminatı muvakklte mıkbuzlırı ile birlikte belli 

gOn ve eaatle ltomlıyonda h~zır bulunmalar•. 112 

Met. M •· ea. al. ko. relaltğioden: 

1 - bmlr Deniz kumandanlığı için 1099 lira seksen altı 
kuruş bedel keelf il bir adedi bQyftk: bir ıdedl kfiçOk 

2 

4 

6 

olmak tızere iki adet Hndıl ıçık eksiltme euretlle mfi· 
nıkasaya konulmuotur. 

ibatesi 25, 1 .936 cumarteıl gOoQ Hat l 1 de lzmlrde 
kıolıda Met. mv. ea. al. komisyonunda yapılacaktır. 

Teminatı moukkıte akçesi seksen iki llra kırk dokuz 
kuruetor. 

Şartnıme ve keşlfoımesl bergQn komfeyonda görftlebtllr. 

hteklller ticaret odaaındı kayıtlı olduklırıoı dair veılka 

göıtermek mecborlyetlndedlrler. 

Ekllltmeye lştl11k edecekler 2490 eayıh bnonon Ud 
ve Oçtıncft maddelerinde ve oarınımeılnde yazılı vesi· 
kılırı ve temlnall muvakkate makboıları ile birlikte 

ihale ıaatındın enel komlıyonda hazır bulunmaları. 

9 14 19 23 55 

lzmir harici Askeri Kıtaatı Ililnları 

Prens Birşey 
Söylememiş 

Stokholm, 13 (Radyo) -
Prens Şarl'fn İsveç Kızılbaçıoın 
bombardımanı hakkında beya· 

oatl bulunduğa doğru değildir. 

leveç Kızılhıç seyyar hBBtane!I· 
nln nerede bulondoğoouo hal· 
yan 'lara nktlle haber verildiği 

de yılaulaamak.tadar. Çdnkll 
seyyar heyetin nerede bolun· 

doğu Stokbolm'de de bllloml· 
yordu. 

Loııdra'da Biı· 

Yangın Faciası 
Londrı IS (Radyo) - Rlr 

anne ile sekiz çoco~u Lttnko•· 
yır'da bfr amele maballeelnde 

evlerinde çıkın bir yıogın ne· 

ılceefnde telef olmuoludır. Ço· 

cuklarıu bıbaeı yıtak odasının 

penceresinden l-endlef ol dıoırı 

atarak kurtulmu,tor. Itfrlye 

efradı yangın yerine geldikleri 

zamın ev, ateşten bir ktUle 

haline gelmiş bulunuyordu. Bo 

sebepten dolayı bloaya yaklaş· 
mıl1rı mftmkOn olımamıetı. 

57 Tnm. ko. reiıdlğlnden: Askeri Sevkiyat 
1 _ ôdemıeıeıd kıı'•n•n ahı aylık ihtiyacı oıau 4s.ooo kuo Devam Ediyor. 

arpının 7,1,36 salı gOnQ yapılın açık ekelltmealnde 

2 
:3 
4 

5 

verilen beı korno yetmfo Hatim flıt pahalı görOldd· Nıpoll, 13 (Radyo) - Tos· 

ğilnden kanonun 43 Qn~ü maddesine tetf ikan açık ek· kını npuru; içinde bava or• 

slltmeet 10 gdn mQddetile 17, 1 ,36 cuma gllnd Hat 11 doaonı mensup 52 zabit ile 

de yıp•lıcakıır. 1900 'nefer oldu~o halde Mo· 
Umum tahmin bedeli 19 O liradır. Hvvı'yı hRrı!!ket eımletlr. Bel· 

ilk pey 149 liradır. ledere vaparo da 33 zabit ve 

Şartnımeel hergQn komisyonda görüleblllr. 1400 Alp avcı efradını hamil 

IeıtkJllerla 2490 111yılı kınunoo 2 ve :l Oncft mıdde· oldo~a halde hareket etmletlr. 
terinde yazılı veılkı ve temlnah mankkatelerl ile bir· 1 • 
ilkte muayyen vık.tinde Burnavıdakl askeri salın almı Katil hauptınan çın 
komisyonuna g~lmelerl . 77 yeni bir teşebbns. 

__________ ..._ __ ..... .._ __________________________ _ 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
helılnln vergi borcoodın ôUlrQ tıhslll emv.l ya aeına göre 

haczedilen birinci sftleymaolye mahaUeslnde çakmak ıoktğındı 
' kAtn 27 ıayılı hane ıarlb llAndao ttlbaten ylrblr gOn mftddetle 

satılığı çıkarılacağendan pey ıQrmek letlyenlerln Defterdarlığa 

tıhslllt blemlne gelmeleri. 14 18 22 26 107 

EİDde 6 IDCI 8fttUDUnda hnfız 

ali ve cenon'ı ald 114n eırıoa · 

menin [açık bulondurolıcağı 

tırlb 18.1.936 yazılacak iken 

20.1.1936 olarak yazıldığı ın· 

laeıldığındın 

olunur. 
H. lo. 329 
•• 282 ,., 

keyf lyet tavzih 

Trenton ı:ı (Radyo) - Va· 
elogtoo'on meşhur iki avukatı 

daha Bıuptman tarafını lhl · 
zam etmlelerdlr. ÔIGm cezası· 
nın tadili !cin, tekrar Ali mıh 
kemeye mQracaat edilecektir. 

Bir avukatı tayyare ile Şlka· 

go'ya gllmtştir. Bu avukat.o 

beraberinde, Llndberg tarafın· 

necat f ldyesl olarak nrllen 
paraların bulunduğu sliyleo· 
mektedlr. 

Nevyork 13 (Radyo) Baupt· 
msn'ın avukatı, kıttll ölftm· 

den kurtarmak için Vaşington 

avukıtlarımn yardımım temin 
etmiştir. 
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Sosyalistler 
Laval Kabinesini Düşftrmeğe 

Çalışıyorlar. 
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Haheş'ler Her. Gün Hücum Ediyorlar. Italyan Tayyare
leri~ Müshet -Bir iş Yapamaz Olmuşlardır. 

~+-+-------------~~-
Haheş'ler Ele Geçirdikleri On ltalyan Tankını Sardalya Kutusu Gibi Açmış· 

' 
lar. Reııda Seliise'de 1500 Italyan Maktul Düşmüştür. 

ln•nhol, 12 (Telefon) -
Habeo kovvetlerf; End• Sellsl de 
ltalyan ccpbeelnc bir taarruz 
yapmışlardır. ltalyan'lar bn ctp 
bede de çok eı.luoık bir vaziyete 
daımOolerdtr. hılyın'Jar, ıld· 
detll bir muharebe vermeğe 

mecbnr kalmıılardır. 1500 .mak 
tullerl nrdır. 

I..,ondra, 12 (A.A) - Royter 
Ajınııındad: 

BugOn de B•heı't~r tuaflD· 
dan yenldenl eaa edilen M•kal 
ıe•nıo alınması haberi her 
bılde doğru olmasa gerektir. 

AdleAbaba'da dahi buna hıa 
oılmamaktııd1r. Bununla beraber 
muhakkak olan blrıt1y varsa 
o d• bu mınt•k•da h•lyao'larıo 
madhlo surette Babeı'ler tara 
fıadın ııkıştmlmıı olm•larıdır. 

BergQn Hıbeş kıt'ıları ltalyan 
kunetlerlae bOcom etmektt-, 
yıhud hılyan hıtlıra gerleloe 
ık,nlar yapmaktadır. 

Oıha garla T•knze nehrinin 
ılmal kıyJB1nda kalmıı bolunın 

H•beı kıt'•ları hılyan br• · 
kollarını sıkıştırmaktadır. 

Tigre cepheelode İtalyan tay· 
yare konetleri her samao 
bacama hazır bir halde bulun 
mıktı, fakat tıyyareler bom 
bardıman için hareket yerlerine 
gcldlklcrJ zaman B•beolerl tay 
yare hbcomlarını karı• tabii fuz 
eımle ve d•ğllmıo bir halde 
bolmıktıdırlar. 

Bıheeletao•ın her tarafındı 

ıon zamanlardı yağmıt olın 

y1Amorl1r Adle Ababa mınta 

kaııaı ful• ç•morlıtrriı111r. 

ÇDn\il Royter sjaosı muba 
btrfolo bir telgrafı d6o vellehd, 

Habeş ~bakanları, dfplomaalart 
ve yabıocı gazeteciler önftnde 
at ynııları y•pıldığını ve hava 
açık oldu~ono bildirmektedir. 

Geoe Hoyter muhabirinin 
Adh · Abıba•dan bildirdiğine 

güre, Bendeglna geçidi muha· 
rebeılnt bizzat görenler bu 
muharebe eeo1&1nda 10 haf il 
bftcom tankrnın ele geçirilme 
sini eliyle anlatmaktadırlar: 

Teprlrrde yer ılmış bulanan 
Habet nôbetçllert ltalyan tank· 
larıoın ndlde durmakta oldu 
~onu görmn,ıer ve derhal bunu 
lfzımgelen yerlere bildirmiş· 

terdir. Bonon Qzerlne yOzlerce 

mubarlb gt:lmlı:ı ve geceleyin 
yukarıdan aaağıya bOyOk kaya 
parçaları yuvnrlamak ıorl'tllc 

geçidi iki tar.t t•adı tanklara 
kapamışlard1r. Şlfakla beraber 
Babeı'ler hnr.um etmle ve tank· 
lardan yıpılın ateşlerin nrdlği 
bnyak zayiatı rağmen nihayet 
tınkl1r el" geçirilmiştir. 

Tanklaran içinde bulunan 
luın bir luımı ôlmOı ve diğer· 

lerlde teslim olınl DeHle'yıı 

getlrllmlıtlr. 

Royterla Deıele mobiblrl 
don ltalyın konıoloıluk bin• 
ıında bulunan dört 21blt, iki 
koçok ıablt ve iki nderlc mü 
lıiıkaua buluomuıtur. Banlar 
kendi tanklarının eeir t.dllme 
lerl hAdleeelnf vöyle anlıtmıı 
latdır: 

- Babee•ıer bu iki ıaokı 
yolda yararken devrilmfı ola 
rak görmlle1erdtr. Rab,.e'ler 
tınkları ıarddye kutusu •Çar 
glbt açmıı1ar "Ve lçlndt eaj:t 

f ıalyıolar bulone1 ıışırmıı 
- - -=--===:..=.:::...==--===-="-----

Frausa"daki l'uğyanlar: 

DenizlerdeFeciHadiseler 
Oluyor, Vapırrlar Battı. 

~----~-------~-------'"---

Bunlardan Birinde 365 Yol(~u Vardı. 

Ayrıca 30 ((işi Hoğulclu. 

Parla, 13 (Radyo) - Tuğyan 

halinde bulanan Loar, Saun 
n Ren oebtrlerlnln ıularmın 

lnmeafne lntlıar edildi ğl bir 
ııra•ı yeniden yağmağa bıılıyın 
y•~marlar yOzOnden sularda ye 
uldenynkee1me kaydedllmlıtlr. 

Bnalar1D bugGo ve yarın da 
yığııla olıcıgı ıolııılmıştır. 

Sen nehri Oeterllç kôprüs6 
yanında 3 metre 90 uotlm 
yOkeelmletl. Solarm y:OlueJme 
ılle fllAkldar olan daire ynan 
ıaların 4,30, ve blrgOo sonra 
ınlar1D 4 metre 90 santimetre 
olıcığını bildirmiştir. Bununla 
bereber, bo yakeelmnln endlıe 
nrlcl m11htyetl olmadığını ve 
iki glln ıoora eulann lomeğe 

baıhyıcağını blldlrmlıllr. 
Marn nehri suları da kaf f 

derecede lı:abarmııtır. 

.Nnyork 13 (Rıdyo) - S.ı· 

bil uıohafaza teekllüh, soo fır· 
tınılar yftzftnden Oç Hpnrun 
b•ttığmı Te bir çok yolcuların 

boğuldu~onu hlldlrmlıtlr. 

Battığı tıöyl~nen Yova n 
poronda 365 yolcu ve ,gemici 
bulunmakta idi. 

Bundan bııkr Aetorya ııhll 
muhafaza teekllih Yova Hpo· 
ruoun 1990 ton olup yolca . 
larından 3G kişinin boğulduğu · 
nu blldlrmlşılr. • 

Parie 13 (A.A) - Franaanın 
bazı bölgeleri eol1r •lt1Dda 
kıldığından lo bıkanının bf r 
tebliği ilzerlne hızı bıılarm 

loleıllmeıl muvakkaten durdu· 
rolmuı,tor. 

Nevyork 13 (A.A) - As 
torya letaeyonu Lona adındıld 
1389 tonluk geminin fırtınadan 
battığını ve mGrenebıtınm 

mıbvolduguna bildirmektedir • 

Yarolı bir lfolıeş tedavi ediliyor. 
!ardır. Bize te•dlm olmamızı nob Cl'pht'ılnde Raıı Oeıtı 

Vt1 teslim oldu~umuz takdir· kunetlerl letlkı:ıaf hareketle· 
de de çok fena moımeleye rinde bolunmuolar ve bir çar· 
maruz kalacağımızı blldlrmlı pıemıda ltılyıo 'lara •ğ•r zıylat 
lerdlr. Halbuki bize gayet iyi verdlrmlılercllr. 

muamele olundu. VHlyetlmlz Romı 13 (Radyo) - Asma 
den çok memnunuz. Diğer ra'dın blldtrlllyor: 
eılrler de ayni tarzda konuı· Harp HhHında bnı küçOk 
muşlardn·. mQeademelcrden buıka hiçbir 

l .Podn, 13 (Radyo) - Ce hAdfee yoktur. 

Yunanistan'da Seçim 

Selanik'te Dün Parti Li
derleri Söz Söylediler. 
Halk Miting Yaptı. Liberal Parti 

Lideri, Yasasını Anlattı. 

... ela11ik'ıe11 bir giirüniiş 

Pula 13 (Radyo) - Yona halk partlel relel M. Teotoldede 
nletao.'da bıılamıı olan intiha· aeıl fırkadan ne için ayrıldsğıoı 

bat milcadeleıl haeeblle dOo izah etmlı n: 
Sellnlkte çok heyecanla blrgOn - Bu ayrılık ancak knllye· 
geçmfotlr. tin fadeıl için olruuııur. M. 

Üç mnhtellf parti intihabat Çıldırle kralhğıa lıdeelnl lokAI 

için miting y•pmııttr. Abrar 
partisi relel M. Sofullı ve milli 
halk putlel retıl Teotokle Be· 
yHkule meydanında birer nu 
tok eôylemlılerdlr. 

M. Sofolle, binlerce dlnleylcl 
önQnde fırkuının kraliyetin 
iadesi karoı&mdakl vaziyetini 
izah etmle n: 

- Abrar fırkası; memlekette 
eClkün ve birliği tesla hueueun· 
dald proğramına 11dık kaldığı 

m6ddetçe krallyete kuıı hiç 
bir hareket ve teıebhftıte bo· 
lunmıyacaktır, krala muzaheret 
edecektir. Demlotır. 

Çıld1rlı'ten •yrılmıı olıo 

etmekte idi. M. Kondllle ile 
bu bueneta teırildmeeal ederek 
kraliyeti iade ettik. 

Demlettr. 
Üçftncft mftlogte 11bık mu· 

barlbler cemiyetinin mitingi 
olmuştur. Sabık mobarlbler, 
M. Kondllle tarıft0dan vaki 
olunan kanunlerın M. Demir· 
ele tarafındın hakamden ııka · 

tını protesto etmfııler ve ka· 
nunlaun yeniden merlyet mev· 
klloe konmaeın• lstemfılerdlr. 

Atlna'da da nftmıyloler ya· 
pılmıetar. Pazar • goncı tekrar 
miting yıpıl•c.ktar. HOktlmetln 
ittihaz ettlgl tedbirler eayeılnde 
hiçbir hldite c;ıkmamıııar. 

Tayyareler, Babeo kuvvet· 
ledoln hiçbir ilerleme hare
ketlerine meydan vermediği 

gtbl topçu ateılerl de Bıbeıı 

hareketlerine ılddetll eorelte 
mani olmaktadır. 

Ambaltkl cenubunda hare 
kete geçen bir H•heı kıt'•&• 

tayyare bomb11dımaoı Ue men· 
nedllmlotfr. 

Bu ıoretle olınıle doArn 
tlerme harckelloe mt.ydan v., . 
rllmemloılr. 

İhlcı eden Habeıı Hkr.rlerl 
ltıly1nlı?ı Babeı orduluıoda 
yaşamak lmkAoeıdığandın bah· 
eetmektedfrler. 

lngiliz Gazeteleri Sulh Şe
rait~ nden Bahsediyorlar. 
Son haberler ise, ~levzuubahs SHlh Şartla· 

rıııın Asılsız ()}doğunu Bildiriyor. 
--------------------------Lo n d n, l:l (Radyo) - Deyll derek M. Bıld•io •e M. Ed~n 

Meyi Ye Deyll Ntyoz gazetele· 11~ mOIAkat edecektir. 
tine gör İtalyın · Hıbet h1r· Diler taraftan Roma'dan 
bfnln ıulhen tenfyeıl için ıhotn bir habere göre aç blf ıa 
BrQkeel •e V ıtlkın tırlfındın meıonlyetlne mokabU hemın 

bir teklif yıpılacalr.tJr. ndet eden İagfhere'nln Roma 
Bu teklif Belçika bııveklll ıef iri Slr Erik Oromond'oo 

M. Vınzel.a tardandın :vapala· avdeti çok mGhlmdlr. Romı 

cıktar. mebaf 111 bu 4ÖI ndete büyük 
M. V1nıelon Londrı'yı gl bir ehemmiyet vermektedir. 

- Slr Erik Dromond'un Lon. 
hulya ·- llabe~ 

an laşmazlıgı mi" 

Belçika Kralının 
Tavassutıı Bir 
Entrika Mıdır? __ ............. __ _ 

Habeş HflkOmdarı Da 
Bu Şartlarla Sulha 

Yanaşmıyor .. 
Loodrı 13 (Rıdyo) - Bel 

~lka'oın Habeılsıan mes'ele · 
elnıi~ oyoıyacığı roldt'o habae 
ctrn gıı.eteler, Kral J, .. opold'un 
bu lıştt muvaff•k olımıyaca 

ğıuı yazmaktadır. 

Ueyli Kronlkl diyor ki: 
Belclkaoıo tnHsutu, lhbe . 

ı,iıılandakl l ıalyın .davasının 

tahakkukuna, wıtuf bir eotri 
kadır ki, bu akim 
kalm•R• mablnimdur. 

De1ll Uerald; 

lmpar.torun barıoı y•nıoa · 
cığı haberi yalandır. Necmşt, 
tek bir ltalyan kıt'11ı kaldıkça 

ıolha asit yaoaomıyacakhr. 
Diyor. Taymlı tee fU mftta 

leayı ytırOtGyor: 

Belçlka'oın tan88uto m'Oışkll 

olacıktar. Çnnldl Belçlki 13 
ler 1Z1&1ndan değildir. 

ltalyen'lara Göre 
Prens Daud 
Neler Söylemiş? 

Roma l 3 (Radyo) - ha:yan 
kaynaklarına gOre, B1rr1r'da 
bolonmıkta olın M111r prens
lerinden Kızılay hey.,ti baokanı 
İsmail Dıud. ltalyın tayyare · 
lerlnln {Hulala) yı bombardı · 

~ınlar1nda M181r Kızıl•y bH 
tıoeelnln zarar gôrmedt~lol ve 
Dagabnr•da yalnız ufak bir 

b1etanenln me•cud olduAoao 
ve bunun dı, ılmdlye kıdar 

vokubalan bombırdımınludan . 

mGteeulr olmıdıiıaı ıôylemlıtlr. 

drt'ya eeyıbıtlnlo, hOkiiwetlna 
nzlyet hakkında bf r r1por 
nrmekle alAkldar olduğu an· 
Jııılmaktıdır. Iuglllz ıeflrlolo 
Romı'ya ndetl, loglllz hftln1· 
metinin eolh mOzakerıhna 

glrlomek auuılle ılAkadar ad· 
dedllmektedlr. 

Bu mftzakerenln ulualar 1011· 

yett1el konıeyloio içti mamdıu 
evvel bıtlamuı çok mubte · 
meldir. 

Londra 13 ( lbd yo) - Sulh 
fçfo guetdtrlo ilerl eQrdOklerl 
f kirler n elmdlye kadar yazı· 
lao haberler e .. eeızdır. l\f. 

Vanjıılat, hath hırelr.etlni tayin 
elrulştlr. Petrol ambargo•uoa 
gelince, lnglhere 13 kornlteel · 
nln verectğl karar• muutaz ır 

olacıtktır. 

Mısır 
1'ahkikat için Habeşis
ıaoa heyet Gönderi yor 

Kıbtre 13 ( A. A ) - Ha be· 
tlıtanı ml'ldlfaa komite•l .,mfte· 
IGmıo gençli~( cemiyeti reisi 
Or. Abdtılbamtd Sıyldl D•g•· 
bor, Bolelli ve Cfclka'dıkl 

Munr h11tanelerlnl ziyaret et· 
mek n ıeyyar sıhhiye heyetle· 
rlnln qombardım•nlırı bıkkın · 

ela tetklkattı bolonm•k ftıere 
8ab"1Jl11tın'a gôndermeğe karar 
vermlıtlr. 

Paris Piskoposu Harb 
Hakkında Ne Diyor? 

P1riı 12 (Rıdyo) - Parlı 
bıı plıkopoıa kardinal Berki 
harbı, budalıca ve gayri ma · 
kol bir hareket olarak teulf 
etmlı: 

- Ortad• hakıuz bir tecınOz 
olmadın, bu tecnGz için harp' 

d•n bıoka çare bulonm111 ka · 
bil iken, dôtOemek, lnıanlıgı 

aykmdır. 

Demlıtlr. 


