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}' erıi Fransız deni:.:cıllı gemileı inden biri 

lngitiz · Fı·ansız Geoel Kurmayları 

Teler on: 2776 

rundıfaa komlteef; d~o öğleden 
ıonra M. Bald•ln'ln ba,kanh-
ğ nda ıoplaomıoıır. 

M. Eden toplantıda 

bulunmoetor. 
huır 

·.~~~~~-------~~~~ 
Alman'lara bcıhılırs<ı 

~---------------------·--------, 

Ingiliz 
Siyasasında Değişiklikler Ola

cağı Soyleniyor. 

Haydudun ~·araladığı konıis~r~Uit(ii lıastauede 

.. 

Deri tüccarı Davl Sldl'ye yaralayan cOr'etkllr şerir Selerl· 
tehdld mektubu g6ndererek hlear'h Hayrlddln hakkındaki 

2000 lira para letlyen ve p•· 
ralıra atmık üzere geldiği ıu · 
radı kendlıılnl yakılımığa le· 
ıehbfta eden taharri memurla· 
rını tabancHını alet ederek 
taharri komiseri Lntfl Borco'yu~ 

Ingiliz Siyasetinde Değişiklik Vardır. 
Ambargo Hakkındaki Şiddet Azaldı. 

Mançuri-Mongolistan Çarpışırsa Çftnkn Türkiye, Mısır, Yugoslavya Ve lspanya'nın Ce· 

Rusy~·Japonya Arasında vapları ve Almanyanın Vaziyeti Kendi~ini Tatmin Et· 

-Da Har Beklenehilirmi memiştir. Uzak Şark Vaziy~ti De Endişe Vermektedir. 
P Ş Roma 14. (Radyo) - LOad Diğer cihetten de Loadrı Moralag Poıt: "İngiltere hft · 

Bir J . • rad~n alanın hıberlere g6re, denlı konferanıınıa jıponyı· kumetl zecri tedbirlerin teodldl 
llaydud llayriddin 

tahklkıtı don mdddelumuml· 
llkçe dnım edllmlıtlr. 

'fıhklketı el koymuo olın 

mtıddelomuml moulnl Ali Ak· 
- Sonu .5 inci sahi/ede 

r apon Dıplomatı, Başbakandan Slr Etik Dromoncl'an muayyen nıa mahılefetl ile lflAı etmeıl hueuoand• hiçbir ıarırdı bolun· 
Japon' ç· A ) f d• nkluen eni Romı'yı udetl ba tahınDle ıebeb olmootur. mıyıcıkhr. ÇClnkft bn hnınıtı 

. ( 10.., D 8Şm8Sllll @le 1. İngUtere'de ambargo hakkın· jıponyanın ayni samanda bir meı'ollyet ahını altına gir· 
Mongollıtıo cumurlyetl anıında dıki tlddetln geçmlı olmHındın Uaak ıarkta, hiçbir dnlete mek istememektedir"' demek-

General llirola 
Romı, 14 (Rıdyo) - Şıng. 

bıy'dan blldlrlllyor: 
M Klaı Vekll Reviyef KHeteıl, 

ongal Mınça mQn11ebetlerln· 
den bahıederek: 

.. Eıer lıhnçarl bakametl ile 

.. mtııellAb bir lbtllU çıktığı tık · doğmaktadır. ehemmiyet nrmeden eerbeatce tedlr. 
dlrde Japon ve SOYyet Boaya İtılya'yı gelince: Londra hG· ' hareketi de J..oadra'da eadlıe ----------:.:::==============--------
ar11ındıda mCleellAb bir thıillf kdmetlnln IOD kararlarını ıG · uyandırmııtar. A{jgan dış hakanı DJ n 
çıkacaktır. k'dnetle beklemektedir. Bunun Almıayı da lnglllzlrre ltml· 

"'V11lyet tehlikeli Te DHlk· için de 18 kAnon ıanlde top· lnın vermemektedir. d 
tir." Demektedir. lanacak olan bayak faılıt kon· Ba ıebebler altındı İngiliz lstanhul hasını na iyevi • 

Tokyo 14. (Radyo) - Japon greıl 1 ıubıta tıllk edllmlttlr. kablneılaln daha ihtiyatla n 
devlet adımlarından biri bat İngiliz ılyuetlnd., gôrCllen bu bulretkArane hareket ıazumu· 
bakanla bir mdlAkıt yaparak, tıh•ll, Roma'dıkl kaDHle gGre nu lcab ettlrmlttlr. 
Japonya ile Çin araıında teca. Vasiyet bugDn İtıfyan • Bı· 
•Oıi te tedaflt bll' ittifak akdi bir cihetten loglllz hGkalmetl· beı lhtlllfının halli yollarını 
haıoıondı ıırır etmlıtı'r. nlo Akdenlı dnletlerl nezdla· 

açmıı bulunmaktadır. 
Londra, 14 (Radyo) - Çin deki teıebbClıCln bt1kleneu ne· Dondrı, 14 (Radyo) - Si· 

bakanlığını ıl&kadar bazı ıe· ticeyi nrmealnden doımaıtur. yııl Ta1lyet Londra'da çok ol· 

nt, Japon gazetelerinin, la. Mlllr, bu letebbD1e tam iı· siktir. Lonclrı pzetelerlne göre 
glltere'nln Tokyo elçlılnln Lon· tlklAl latemıkle, TGrklye boğu M. Eden secri tedbirlerin teı-

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

Kardeş Afgan Ulusu, önderimizden 
bahsederken, A.tatOrkOmüz;diyorlar 

----~~~------~~~ 
litınbol, 14. (A.A) - 4.f· kldar fHlh konuoımıyorom. 

gın hırlctye nzfrl Ekaelaoı Esasen borada kıroılıotığım 
ıerdar Mohımmed hın bogftn hftsnQ kıbol o kadar 11ml· 
ıaat on birde lıtanbol mal· midir ki n ben de o kadar 

dr,.'ya gelerek; Jıponya'nın lırın daimi tahkimini, Yogıı· dldı lehindedir. Deyll Telgraf 
Çin elyaeuı hakkındı bir luyı da Adrlyıtlk denizi meı. buıtı mClmeuUlerloi kabul et· 

pıeted: ı ı 
mOtehıealelm ki kendi lfeınımlı 
konoomoo oleam hile doyga· 
larımı elıe arzu ettiğim ka•· 
vetle anlatımım. " 

rapor vereceırrı haberini bay· eleılnia kenaı lehine Te Ya· b L m fl r. 
e "Petrol Clzerlne am argo a.on · 

retle kartılımıılardar. naolıtın onlkl adanın kendi· muı ~ısemdlr." Demekte, fakat Afgan hariciye veziri; geze· 
Huaa muhabirine gGre, de· ılae nıilmednl istemekle ma· DeyU Meyi de: tecllerle b11btbıllnl çok iyi 

nlz mea'eleıl halledilmedikçe kabele etmltlerdlr. "Zeerf tedbirlerin teıclldl bir konoıcuğu TG.rk dili ile yapmıo 
laglltere jıponya'nın hiçbir lıpanya blt•nflık ilin etmlt t.ydı nrmlyecektlr; ıalb çare· n ilk ıOı olarak: 
teklifini kıbale yaaıımıya· FraDM da •Dlamak IQsamaaa lerl qııkı yollardae araama· 

I 

cıktar. tndye eylemletlr. lıdır,. demektedir. 
- Bir medeniyet H irfan 

dili olın TQrlı;çe ile lı&ecJIAlm 

Ve aOzlerlne oOyle deHm 
et nlotlr: 

- Ankara'dı yaptığım te· 

- Sonu 4 üncü yüıde -

tt 
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1936 Yılına Ne Kadar G11zeteler.,Bakılacak0lursa! 'Avrupa'da Yeni 

Kuvvetle Girdiler? Sulh Tavassutu Y apılmıyacaktır! Bir 810!:.~u? 
- .Parla H (Radyo) - (Fnnııl! 

~~ransa, logiltere ve Rusya'nın De- Çttnk"' Neıı·cegı·nı·n Çıkması Qmidi Yoktur. Böyle Bir Bordo) gazetesine gôre, lngll · 

1 U o tere ile Almanya arasında vu· 

niz, Kara ve Hava Kabiliyet eri. Teklı·rı·, Ancak Sosyete Veya Komite Yapabilir. kubulanmoıak~relerden sonu. 
Alman'Jar ltalya'yı kendi taraf· 

2 - ı 
İtalya ve Almanya orduları 

cihan eulhOnfl tehdld eden kov· 
ntlerdlr; Bo iki ordu, harfe 
ılyaeller elinde, yeni lstllAlar 

için hazulaomışhr. Fakat buna 
mukabil, evvelA Alpların beri 
tarafında ve Ren nehrinin gar 
yak:aııında muaszım bir kuvvet 
vardm Franeı2 ordneu! 

Fransız ordusu, herıeyden 

evvel Ren nebrloln eark yaka· 
ııadan gelecek bir taarroıda 

Alman intikam ve hırı taarru· 
zona kar~ durmak lçlo hazır· 

lanmııtar. Bu arada da. Koralka, 
Tunoe ve hatta Franea'oın c~· 
nub illerinden bazılarma göz 
dlkmle halyı'ya karşı durmak ta 
düetıntılmtıetar. 

Hızar ordusu Franea'da 20 
fırka ve 522,000 neferdir. Ba 
ordu, belki de her devlet ordu· 

ınndıo fazla mıklneleıtlrllmlo· 
tir. ve 1900 tayyareye mallktJr. 

Fransa'nın denir. konetlerl· 
ne gelince: Orta kıymeti hafa 
8 adet 68.000 ton dlrhnnt, 
.2 adet 32,000 ton tayyare 
gemlsJ, 23 adet 194,000 tonluk 
kruvazör, 86 ıdet 132,000 
muhrip ve 89 adet 84,000 
tonluk tahtelbıhlrden ibarettir. 

Franea'nın hatif filosu hal· 
yaya nlıbetle daha yeni Ye 
daha kunetlldlr. Fnnea elmdJ 
bGyOk hacımda dlrltnavtlarla 
donanmasını takviyeye çahı· 

mıktadır. 

Fransa 1914 taarruzundan 
alhğı aldığı dereler aserlne 
gerek Almanya ve gerek İtalya· 
ya karşı çok bftyftk mftdafaa 
n taarruz h1Zırhkları yapmıı 

hr. Fransa, kısa bir zamanda 
tatk hudutlarına mOblm kov· 

ntler eevketmlı. ve bu hudut 
hıetan bava en eoo sistem ma. 

dafaa teıkllAtı ile emniyet al· 
tına ahnmıe bulunmaktadır. 

FranH, garb cephesinde barba 

glrlımek: için f nglltere'nln yar· 
dımına heeaplamaktadır. lngfl. 
tere'nl ·Yeni bir hAdfse takdirde· 

Fransa'y• yardıma söz verdiği 
muhakkaktır. 

fnglllz'lerln konetlerlne ge· 
lince: 

Berıeyden evet denize ehem· 
mlyet veren bu devlet, Umumi 
harpten eonra da . Bazı zan ve 
tahminler hll4fına olarak· De
nizler hAklmiyetlol elinden hı· 

d b l C il •inin ya larana çekmeli-fi ve talya, Al· rakmıı değildir. Bogftn lagU· Parla 14 ( Radyo ) - Pötl daha ıolh tak!tflerln e o DD · ennre m e88eıea ., 
L L ı L il L d Ld d .... &I cel••ılnln bu maoyı, Macerlıtan ve Japony• tere'oln deniz GzerlndeJd faal Parlzlyen g11"teel, beynelmJlel mıyaca .. lerını. ae .. er ve .. ay o •ID a aa. e e""e '"" 

ve harb kadroauna dahil harb diplomatların bCUGo l•JebbCb· alacağı şekil bekllyeceklerlol nzlyetl değlıtlreceğl ftmlt edil· arasında bir uzlııma yapmağı 
ıeflaelerlala yek1ln tonajl 1 lerlo aldm kalmaıı Gzerloe bir yHmaktadır. mlyor. 18 ler komltealnln bu karar vermlılermtı. 

milyon 330.000 tonllltodor! haftaki toplantıaında dı, Ame· Onİversİteli 

Jnglhere nkıa, IOD birkaç Mussolini ümidi Kesmiş rlka'oın ambargo hakkındaki 
sene ıçtude zırhlı ınıaaı bu•a· bau. huekeıınıu anı.,.ımaa•n- Gençler Geliyor. 
ıoada blraı l{eYtek davranmıı· - dan enel bir karar vermesi de I (ô l) Ü l· 
tır. Fakat 1935 ıeoesfnde ınl oı· r Fransız Gazetesı· Ne oı· yor?. ihtimal dahilinde değildir. An· ıtaobul, 14 ze -, D 

L L 1 d ı venlte tılebeelndeo İzmir U l 00 ve fnkalide btr faaliyete geç· caa. .. onıey top aotıım a ı 
ı , Parla, H (Radyo) - Parla ile Romanya ılyıaal çevenlerl ara· ,1 Af ... h b ne genç ıQmeeter tatili dolayıılle mittir. Bonon için talyın tarın yeç n, rı•• ar anın 

85,000 tonluk ıeflnelerlne bağ· aıoda ıolh için yeni mGzak.ereler cereyan ettlAl hakkındaki ha· ıeldlde yapıldığını bildirerek bogtıo lımlr'e hareket rtmlı· 
ladıkları Qmhler ıuyı dOşmDı herler doğru değildir. İtalyan herb uıollerloe hflcnm terdir. 

demektir. Babeılıtan'ın, tahklk heyeti gönderilmesi hakkındaki metali· edeceği bekleneblllr. lngiliz Kabinesi 
lnglltere'nln kara konetle· batı devletler ar1&ıoda konoıulmaktadır. Tahkik heyeti gönderilse Eko DlS Parf; ônQmftzdeki 

rlne gelince; 1914 ıeneeloe dahi mohaaamat dormıyacaktır · baftn toplanacak olan konıe· 'f O plan d 1 
nlıbetle pek fazla değltmlt de· Avrupa ılyaıal çevenlerl, İtalya·Habeı harbıoın daha çok de· yln, lhtllAfın ıolban ballhıe Londra, 

14 
(Radyo)- 1ngil.U na· 

ğlldlr. 114.000 gônOllftden mG· Hm edeceği f lkrlnt ileri ıGrOyorlar. Gerek Londra'da ve gerekıe lmkAo olup olmadı~ını araya· zıtlar mecliıi, yann toplanacaktır. 
rekkepllr. Tayyaresi de 8060 Ceneue'de yeni cereyanlaran baıtamak tbere oldoğo da ııöy· cağJDı yaıuyor. Bugün yapılan ihzari toplantıda, 
adettir, fakat 1935 ıeoeplnde !eniyor. Bu cereyınlıra, Japonya'oıo Uzak ıarktı ye Almanya'nan Ekıelılyor; Lnal·Boar proj"· togiltere'nin uluıal mftdafaauna ait 
lnollls kara Ye hava kuvvetle· Avropa'da takındıkları dorum ıebeb olmoıtor. d L buıuaat konuıulmuıtur. Bu toplan• 

" dnlo uğra ığı aaametten ıonra, 
rlnlo de fevkalAde takvlyeelne (Llon Repobltken) gazetesi, ıolh mftzakerelerlnln dofra oldu· b 

1 
tada yalnız millt müdafaa, denfa ve 

L il 1 ti Q he yoL ı ı 1 k hiçbir hftk1lmet netlceal meç 11 bava bakanları hım bolunmuı· aırar ver m • r ve 1 P •· ğanu ve Moaeollnl'nln, habe•lerl ma~ltib edemlyece6 n ın ıyara 11 
"' e bir ıolh teklif ine yınaımıyaca· tor ki bogGn lnglllz tayyare ıulh latedl~lnl haber vermektedir. L b L Mil 

kuvveti birkaç mlıllnl bulmoı " _ ğını y11araa. \JDD anc•a. · 
lardır. 

Japonya'nın metalibau ve lngil• 
tere'nin uluılar kurumunda tutacağı 
hattıhareket de konuoulmuıtor. 

ve Joglllz kara kuvvetleri akıl· J ' 8 •• D letler cemiyeti veya onseklzler 
lıra hayret verecek oekllde m•· apony:ı nın ugun e- komlteılolo yapıbtleceğlnl kay· 
klneleşmlotir. delmekte ve bu ıeldlde bir Petrol ambargosunda biilÜD 

devletlerin müil•rek olma&ı ~art 

koıuluyor. 
• • • 

İnglllz ve Roe menaf :ı; ayrı, 
ayrı bir kotop teıkil eder. Fa· 
kat buna n~men m09takbel 

bir harbte Ruaya'nın da lnglllz 
ve Fransız cepheıfnde mevki 
alm11ı çok muhtemeldir. Bonon 
için bu ııradı A nupa ve Aıya· 
nın bu b6ytık del'letlnln kov· 

vetlertol de hesaplamak Ja 
zımdır. 

Ruaya'nın bogtın emre hazır 
3000 tayyareal vardır. Hassr 
knnetl de 950,000 dar. İhtiyaç 
ve ıefer halinde on milyon H· 

kerl kolayca beellyeceğl söylen· 

mbktedlr. 
Roeya'nın Baltık ve Kıra 

denizdeki deniz konetlerl hak· 
kında malumat pek azdır. Fı· 
kat dııarıdın yapılacak her 
hangi bir taarrot:o def n Ruıı 

ya'yı mildafaa için aaami feda · 
kArlık göstermlı olan Sovyet 
Rosya'nın deniz kuvvetlerini de 
azami tekilde arttırmıı olmasına 
inanmak lAzımdır. 

• • • 
işte, Avrupanın beo büyftk 

devleti l 936 ıeoeılne bu kul'· 
vetlerle glrmlı bulunmaktadır· 

lar; bu nzlyet, kuvvet mova· 
zenealnln İtalya ve Almanya 
aleyhine olduğunu sarih ıorette 
göstermektedir. 

nı·z Ko~eransından Çe- auıh 1.p.amae•n•n da pe.kiz JJ mnhtemfl oldağooo yazmak· 

tadır. Mısır Hükômeti 
kl.lmesı· Beklenı·yor P11r••. 14 <Radyo) - M. Gençlik Teşkilatını 

Laval'ID, İtalyan elçlılnl kabolft 
hiçbir izahat verllmemlotlr. Yaşak Etti. 

Londra 14. (Rıd)o) -Royter 
Ajanaı bildiriyor: 

Japonya bak11metl Londra 
deniz konferan~ıodın çekilecek· 
tir. Bonon sebebi de deolz 
konetlerlnde mftaavat eeaeını 

konferansın kabul etmemesidir. 
Buna rağmen 1ngl11z ye Blrlealk 
Amerika murahhııları konfe· 
ranaın deYamını lıtemoktedirler. 

Londra 14 (Radyo) - Amiral 
Nogara'nm rlyaıetlnde bulunan 

Japon morahha1ları deniz kon · 
feranıından çekllmeğe karar 
Yermlılerdlr. Konferanıta bir 
mftoahld bırakıb bırıkmıyacak· 

ları meçholdftr. 
Loodra l~ (Radyo) - Mor· 

nlog Poıt gazetesinin yazdı~ına 
göre, Japon delegasyonu ayele· 
rlnden biri, yarın, Japonyanın 
deniz konferaoıından çekllece · 

ğlnl bildirecektir. 

Parla 14 (Radyo) - Japon· 
yanın deniz konferaıından çe
kllmeelotn nhlm tesirler hıra · 

kacağı anlııılıyor. Japooyın1n 

en konetll hftkdmetlerle deniz 

konetlerl için anlaımalara gl· 
rlımemeal dikkate tayaotilır. 

Fransa; deniz konetlerl için 

araımda bir uzlaamr zemini 
bulunacağına ılmcllllk lmkAn 
görmemektedir . ----
Vekiller 
Heyeti Toplandı. 

Ankara, 14 (A.ı\) - İcra 
Vekilleri heyeti bugtlo BaovekU 
lımet lnönQ'nQn reisliği alhnda 

toplanarak muhtelif itler Oze· 

rinde gôrftımelerde bolonmuı 

ve ba lelere ald kararlar ver· 

mletlr. 

Muhtariyet 
Rejimini Sokma
ğa Çalışıyorlar~. 

Maamaflh. mallkatıo vaziyeti Kahire, 14 (Radyo) - Mı· 
değlotlrecek tekilde oldoğo sır bClktimetl, Vefd partlal ta· 
umulmaktadır. Eauen vaziyetin rafından yapılmak latfnlleD 

Uloılır ıoıyeteal toplantısından gençlik teıkll!tmı meneyle· 

enel değlımeelne de lmkin mlıtlr. Bu hareket, Mııır'da 
yoktur. çok derin eldeler yıpmıotır. 

lzmir Vali 
Muavini Kim dir? 

Anklra, 14: (Ôzel) - lzmlr 
Veli muavinliğine DahlUye Ve 
kAletl hukuk itleri mftdQr mo· 

nlnl Cnld tayin edilmek Oze 

redir. 

Çin -Japotı 
ittifakı Lazımmış 

Tokyo 14 (A.A) - Nlsl • 
Nlı gHtıteılne gôre yftkeek ja· 
pon devlet adamlarmdan biri; 
baobakanla yakmıı olduğa bir 
gôrfiıme ııraıında japonya lle 
Çin arasında tecnOzl ve teda· 
fQI bir ittifak yapılmaaı lftzu· 
munda 1Brar etmiıtlr. 

Ünlveralte talebeal, hftkftmete 
bir oltlmatom vermlı ve genç· 
llğlo ıerbeet bırakılma1ıaı lı· 

temlatlr. 

lngiliz-Fransız 

Genel Kurmayları 
- Başıarajı 1 inci sahifede -

Ha gHetenln verdJğl dJAer 
bir habere göre de, iki dnlct 
kurmaylars, Franaa'nın tedaf6i 
vaziyet almasında ye tecavftz 
vukoonda ıon iki aınıf aıkerbı 
derhal ıllih altına çağrılma· 
ıanda anlıımıtlarftı~. Eğer bir 
İtalyan f Uoıu Rrltanya ada11na 
mCtevecclben Fraoıız toprak· 
larından geçene, Fransız ban 
orduları mohaberatından lıd· 

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

Londra 14 (Radyo) - De· 
olz konfe11nıının ıon celeeııln· 

de de Japonyaoıo metallbatı 

nazırı itibara alrnmadığıodan 

Japon morahbaa heyetinin kon· 
feranıı terkederek Locdra'dan 
ayrılma11 bekleniyor. Konferans 
yarın tekrar toplanacaktır. Ba 
celsede kat'I ıekll tesblt olana· 
caktır. Slyaeal çevenltr, Jıpon · 

ys'nın .konferan11 terketmeıl 

le de mQzakerelerln devam 

edeceği kanaatindedirler. Kon · 
feranı, gelecek haf tam o ortı· 

ıına kadar devam edecektir. 

Pekin U (Radyo) - Siyasi 
mahfellerde Japoo'Jarın Şanı ve 
Nankln ayaletlerlle civardaki 
ayaletlerl muhtar rejlıne sok· 

mak için tedbirler •lmıkta ol· 
duaları sôylenlyor. Bu vaziyet 
karoııında milli Çin ordolarıııın 

kumandanları eraıında gôrOı· 
melere baılanmıatır. Mtıhlm 

ispanya gazeteleri 
ileri varıyorlar 

fade oltınacak ve İngiliz çe· 
venlerl keyfiyetten haberdar 
edilecektir. 

Londra, 14 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin dlplomaııl ELHAMRA 

SiNEMASI 
TELE•'ON: 2573 

Bu Akşam 
Sen elt)rden beri beyaz perde 
n in kraliçelik tacını eıılz blı 
m ov affakıyı'!tle muhafaza eden 

rb!l 18~!~!. b~~.~!.~ 
mazhar olao, senenin çok be· 

yenilen, 

Renlili Peçe 
Fransızca eôzlii Metro.Golddn M11yer Sftper f Umlnde 

Ayrıca Parnmunt Jurnal'da en Ron 

dünya haberleri 

Amerika ye İnKlllZ deleg111· 

yonları. dıı leleri bakanı Lord 
Eden'fn baakanhğıoda toplana· 
nk koooomalarda bolunmoı · 
tor. Bu toplantıya Amerlka'nıo 
Londra elçisi M. Norman da 
lıtirak etmlıtlr. 

Londra U (Radyo) - Jı 

ponyanlo deniz konferanaındın 
resmen çekileceği aolaıılmıatır. 

Hanı Ajınıı; deniz konferansı 
mOzakerelerlne İngiliz, Amerika 
Fransız ve İlalyın delegeleri 

aruında denm edilmesinin 
muhtemel olduğuna hıber ve· 

rlyor. 

kararlar bekleniyor. 

Fakülte 
Hala Açılmadı 

Parla, 1 ı (Radyo) - Hu 
kok fakftlteıl, bugtın de kapalı 
kalmıatır. Açılması için Maarif 
nezaretinden emir beklenmek· 

tedlr. 

Fransız Donan-
ması Hazırlanıyor 

Pırla 14 (Radyo) - •'ranaıı 

donanmaaının ikinci f 110101 

mannnl1r için bazırlıomık· 

tadır. 

Madrld 14 (Radyo) - İı· 
panya nazırlar meclisi. comur 
baakanı Alkalı Zamora'nın baı· 

kanlığıoda toplanm•tltr. Top· 
lantıdan ıonra gazetectlerl ka· 
bol eden baebakan, yazılan 

1azıların, 1epanyayı mutazarrır 
ettiğini ıôylemlı ve bu gibi 
teıebbOıattaa nzgeçllmealnl 
rica etmlıtlr. ispanya gatele· 
lerl neırlyatta çok ileri nr· 

mıılardır. 

Hauptman 
Kurtulacak mı? 

Trenton, 14 (A.AJ - Llod· 
b~rı'ln çocoguno öldGrmekten 
suçlu olarak idama mahktlm 
edilen Bauptman'ı ôlftm Ct-Za· 

ıından kurtarmak için blrıey 

yapabilecek yegAne aahslyet vali 
Hofman'dır. Halbuki o da bG· 

yük bir ıereddGt içindedir. 

muhabiri; Fransız ve lnglllı 

erkAnıharblerloln Akdenlz'de 
İngiliz donanmasına karı• bir 
tecnilz vukuu takdirinde ıea· 

ğıdakl noktalardı mutabık kal· 
mıı olduklarını yazmaktadır: 

l - BOyük Brhany•, Fraa· 
ıız ilHftbahrtlerl ile Franııs 
Dok ve tezgAbluındao iıtltade 

edecektir. 
2 - Franıız tıyyarelerlnio 

mddafaa tertibatı muhtemel 

bir hava taarruzuna karı• ko· 
yabllmeıl için lngUtere'nlo 
tmrfoe amade bolunacaktsr. 

Mimar N. Emre 
Mimar Necrnlddln Emreye 

Trakya mınıakaıl umo111i mı1· 

fettlollğl Jooaaı itleri mftcavlr· 
ilk moavlnll~i teklif edllmlotfr. 
Necmlddln Emre; 70 lira asli 
maaıh olan hu iti kabnl el· 

memletlr. 



Dan bir arkadaşlı kon;;; 
yordum. O sordu, ben ' "' söyle· 

..ı c.. 

dlm: 

- lnglltere, yeni gemiler n 
tıyyırt.ler ı•ptmyormııı. Ne 
dereln? 

- Sulha perçlmleyor. Çan. 
kG maldm bir mısradır: 

B1Zırol cenge eğer 
istersen sulhtı eelıib 

- Peki, lnglltere'nlo petrol 
ıoıbargoao teklif etmemeıl ne 
ol o yor? 

- .K.ornazlağınan fazlıhğın · 
dıo!.. N1&ıl olsa ltılyı harbde 
kaybediyor. Arıyı kızııhrıp ta 

yuvadan çakarma~a ne haceı· 
bnak, gQrftltfteOncı yu•aeıod~ 
yapııan! 

- Y •ğmor neye derler? 
- Ceoıbıhıkkıo Habeş kul 

larana Ihsan ettiği bir ne•I 
maide helvaaı ıuyu! 

- Yıldu: namında bir Ttırk 
kızanın nasıl oçıogunu, para· 

tOtle nıeıl ıtladağıoı okudun mu? 

- Okudum, keneli hesabımı 
utandım. Biz yerde dolaşırken 
hile, tatla cauımızuı endişesi 
ile .kıvranıyoruz. Kızlarımız 
lıe gôğe çıkıb bize yukarıdan 
baluyorlır. Hakları da var ya! 

Mekteb tılebeel kahvehı· 
nelerde k umar oynıyormuş, 

dfye blrşeyler var. Polle mani 
olacakmıt. Baza muharrirler, 

ıu halde talebe ne yapsın, De· 
rede vılı::h geçlrıln; diyorlar. 

J - Hah, işte eoıllc kuyruk· 
usa: 

A efendim, benim blldl&im 
talebe 111 k b ti 

' e le e gldrr. Akeam 
sbaıt L bette evine gelir, çantHını 
ıra .. ır s .. onra çıku, yarım 

~at, bir saat dolaeı{, hava alır. 
ve döner, Alle sofrasında oto 

rur, Tanrı ne verdlee midesine 
indirir.. Biraz oturur, sonra 
derelerine çalışmağa haelar. Ve 
sıat l O l 0,5 11 yatağını girer. 
1alebe bu kum11rı rıe vakit 

oynar, anlamıyorum .. 0111 olea, 

gece ıaatlerlode değil mi? So 
halde bizim dellkanhlar khab 

bile açmıyorlar aemektlr. 

Arada eeaeen boe nldt yok· 
tur ki, bu nklt için gençlere 
yent blrtey lcad edelim.. E~er 
okumak ikinci pllna kalıyor11, 
her ıktım bir mahallede fener 

alayı yapsınlar, eğlenıloler· Bat· 
ka ne diyeyim? 

- Parle'c gidip Eyfel kole· 
elol gördftn mQ hiç? 

- Naelb olmadı, fakat bl· 
zlaı leçller birliği şef 1 Oamın 
Şen'I tanırım .. 

- B•yıtta ençok kimi te· 
•erdo? 

- K.endlmlt 
- N"'n? 

- CClnkcı beni ındlklerlnl 
llGyleyealerio biçblıine laanmam 
Te kendhne acırım da ondan! 

- Eekt dnlrde te ıelAhlyeıll 
olııydın eo gınglıter bozmam 

Bayrlddln'e, bir komiseri vur· 
da~a te pollıe kar,eı yaptığı 
teyler için ne cua nrirdf n? 

- Kaaık! 
- Y ı; demek ki kasık ce· 

1111 bu kudar •A1r ha! .. 

- Tabii değil mi yı, doy· 
muyormaıa•, .. X...k"; dillerde 
harcıllem oldu. Vaktlle bir he· 

rlf, eplce maılfealer iılemlı 
Nihayet idamı kararlattmlmıı .. 
Hangi ~tld Oltlm lıtedlğlnl 
10rmutlar. 

- Hepsi bir! 
Demif. 
- Ş.a halde · Demlıler. ka· 

••la ceçlrellm aenl! 

Herif afallamıı. 
- Aman Allah aekına, lıte 

ben ono heıaba toyma•11thm! 

Cetabını •ermtı! 
Çımdik 

.. 
HAB'ERLERI ' nn,nndftklerim ... 

O 2 fil JE 
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lspanya'nın lzmirrLimanının incir ve Ekmek Biraz: 

Istanbul -lznıir 
Pire· lskenderiye., 

Yaş üzüm ihracatı h Ucuzlatıldı •. 
....... üzüm 1 racatı •···• 

Ambalaj Şekil- _ Fiatlerde Onar Para 

feri Ozerinde Tec- Geçen Yıl ihracatımızda Bir Rekor Tenzilat Yapıldı .• 
h } y Belediye dalmt eocamenl 

rn e er apılacaktır Yılıdır. Bu Kadar üzüm Satıldığı dan ıorboy doktor Behçet Uzan 
Madrld Tcırkoflsloden teh baekanhğında toplınmaı n ek· 

rlmlz Ticaret odasına hpınyı'nıo Daha Görülmemiştir mek flatlerlnl tıJtklk etmletlr. 
yaş ilzilm ticaretini anlatan n • • Un ptyaaaaaoda evelklne nlıbet· 
yaş nınmcftlOğftmllzO ehemmi Şehrimiz ticaret Odll!ının le · derecededir. Buoa dair oda le çuval baıın• yirmi beı ku 

yetle al&kadar eden bir rapor tatlıtlk ıenlsl, Ege bölgesinin genel sekreteri doktor M. Ali ruı kadar dClttlkU\k otdoğo 
gelmlıtlr. 935 yılını alt ihracatı bıkkın· Eten bir mubarrlrlmlıe de· teıblt edllmlı, birinci neYI ile 

Bu raporda lepıoya'n1n sof· da bir lıtıtlatlk hazırlanmak· mittir klı ikinci nevi ekmeklerin flatle 

talık yaı üzilm ihracatının tadn. Egenin muhtelif ihracat - ÜzClm, incir ve diğer rinde 25 ter eantlm (Onar pa 

50 60 milyon .kilo gibi ycıkeek lakelelerlnden de odaca evelce ihracat maddelerimizin dıı ra) tenılllt yıpılmıttır. Tenzl· 
miktarlara yükeeldlğl, bu yaz gônderllmlo olan cetvetler dol· illkeleıe yıpdın sevklyıt ba· IAt bogGoden moteb·r olı · 
den lepaoya'ya her ıene 5 6 durulmakta ve odaya gelmek kımıodan geçen yıl Adeta bir caktar. 
milyon Ura pıra girdiği bildi. tedlr. Odamn bu suretle ha· rekor yılıdır. Şimdiye kadar 

rllmekte ve Ispaoya'nın yao zırladığı lııtatlatlkltrden Oğre · hiçbir Ulccar menimin ilk dört 

ilzQm ticaretini nasıl lokl11d nlldlğlne göre geçen yılan lh ayı içinde bu kadar cızam çı· 
ettirdiği, nerelere ve n19ıl, ne racatı; gerek mtıetabell, gerek karıldığını hatırlamamaktadır. 
gibi ambalajlar içinde sevklyat teclmerlerlmlzl eevlodlrecak bir Almanya; yalnız Qz(lm için değil 
yıpbğı hakkında mufassal mı ------- df bf k dd l f ı i 1 

vı·ıaAyet J&D• ğer rço ma e er m 1 Ç D 
hl.mat verllmektedlr. de geçen yıl eo birinci ıhcımıı 

füaeeo yaş azam ticaretimi · darına. Komutanı olmuştur. 
zlo fnldtafı lçlo tetkikler yap V d k Bu hoauata Berllo'den aldı· 
mıkta olan Ticaret odası bu ra . lllyet jın arma o mutanı 
pordao lıtf fade ederek tetkik· hlnbıeı LGtf 1 Baykara dan ~ımız hıberltre gôre Almanya 

Menemen ]
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andarma te•klUıtını o eren yıl TOd he'den 7 9 mil· lerlnl genleletmeğe başlamıştır. v " .._ J 

te{rf•e oltml•tlr. Oradan Ber· yon marLhL eıya çekml•tlr Oda; raporda tarif edilen " " v a • v • 
gama ve Dlklll'ye gtçerl'k tef e lb ki 193A d bo m mi L t ambalaj tekil Ozerlnde ehem· ı o .. e e eae e 
llaloe devam edecektir. ı Jb 67 1933 mlyetle durmakta ve bo eekllo " o an racahmız , ve 

yaı Oılım lhracatımızs da tat· "Ulus,, 17 Yaşında 1982 yıllarıoda lııe yalnıs 37 
bikini düeOomektedlr. Bodoo Milli mncadeledeo heri An· ve 4.0 mllyon marka varıyordu. 
için ılikadarlarlı temae edile· 
cektlr. 

L\1 Osaadesiz inşaat 
Hazlney., ald arealar Oze 

rinde ldoıiz inşa ettirilen hl· 

naların kanunu medeni hilkftm 

)erine göre yıktmlmıl!I için 
milli emlAk mQdQrlOğll tara 
fıodao mahkemeye mOracaat 
edilmekte ve hilkftm alınmakta 
idi. 

karada çıkmakta olan '"Ulus" 

arkadaoımız onyedl yaşına gir· 
mlştlr. 

.. Uloı'" karagftnlerde bu 

memleketin ve TüıldOğlıo se· 

etol duyuraa bir guetedlr. Ku 

rucuso dır A tatOr.k'tOr. 

Ref lklmlaln lnkılAb ve yurd 

uğrundaki değerli neırlyatının 

daha çok yıllar devamını dller 

tebrlklerlmlzi ıonarız. 

M erein Lima
nında Yenilikler 

Bu da Almanya ile olan kllrlo· 

glu bu yıl çok iyi Ponkslyone 

edildiğini gösterir. 

Ege çevresini o ôlke ve madde 

itibarile bfttiln ihracatını gôsle· 

ren lstattıtiklerlmlzl oda btllte· 

nlnln gelecek eayııııoda netret· 
mek niyetindeyiz. 

Kızılay Balosu 
Şobıhn 1 inci gGnl aktamı 

htıkumet 11lonlarmda nrllecek 

olan yıllık Kızılay bıloıu için 

tlmdlden hunlıklara bqlan· 

mıetır. Belediye makine ve 
elektrik m6hendlıl Bnrtld Çat· 

lar; dftn hak~et kona~ı ıa· 

lonlarnida bılo 'mllna1ebetUe 
' 

Liman işleri 
Umum Mndllrü 

Bir mOddeltenberi Ankara'dı 
bolonan liman leleri umum 

mftdClrft Haımet Dftlg«" tebrl 
mire gelmle ve vazlfealoe bıı 

lamPthr. 

Bir Baba Bu 
Şenaati Yapar Mı? 

D ğlrmcndere' Je Keıbın lı 

mlnde bir kız, 11bıtaya milra 
caat ederek babası Ali oğla 

Mebmed tarafından .klrlenl~lnl 
şlklyet etmletlr. Tahkik.ata 

baelanmıetır. 

Eiektirikteıı 

Yaralanan Amele. 
Bir Amele Direğe Ge· 
çen Cer.eyana Kapıldı. 

Taalıçeıme'de K:ankepı ıoka· 

ğınd• belealye ıOprClntcı ame· 

lelerinden blrlıl; bir nln lı::a· 

pııı lçl•de olan ıGprDnttl tene· 
kealnl ahrkea kapının yanıba· 

tındaki demir elektlrlk direğine 
totanmot n birdenbire elek· 
tirit . cereyanına kıpılmıetır. 

Baygın bir halde amele h11ta· 

neye kaldıralmıttır. Bldlee hık· 

k1Dda tetkikat yıpıhyor. 

Devrim Mflzesi 

Geçenlerde Abidin Pııv~r ılı; 
"Cnmhuriyet,, te bu mcvzq jlıe: 

rinde güıel bir ya;ı yazdı: 
"İetqnbul • fire • lekepıferiy~ 

ııererleri., 

Bu hat, \'&purcu;lu~ eebebilft 
iptııl edildi deniliyor. Abidin Da: 
verin itaret ettiği gibi, f nebolJt 
Hpuruoun batmıf ol11la111 ile mev· 
cut gemilerimi~io io hac.imlerinde 
hasıl olan aınlma, bizim için ço1' 
ehemmiyetli olan bu hattın büa. 
bütün kaldırılmasını icabcuirccek 
bir keyfiyet değildir. Nerede kalı 
dı ki, bu hattan tesisinde, kHan9 
mül4hazalan ile beraber, Türk 
deniz ticaretinin bayrağını, komoq 
memleketlere de götilrmek ve ta• 
nıtmak gayeıi vardı ve bu nokta, 
zaman zaman ııa14biyettarlar tara• 
fındın müdafaa bile edildi. 

Mı11r, genel harpten evel, bi· 
zim yakın, emin ve bol veri~li 
bir mahrecimizdi. Komıu Yunanı•· 
ı.nın rekabetine rağmen bu piyasa 
bizim için hala açıktır, hali mü· 
ııaittir. Çunkü bizim nefaııet t"e 
tenevvü ile Yunanistan mahsulle· 
rine karıı olan rekabetimiz fazla· 
dır. Meyve ve 6ebze mevsimlerinde 
öyle va;i1eıler oluyor ki, babçevanı 
ve bo it üzerinde c;abtan ibra· 
catçıyı, ancak Mıııır piyaeaııı kur· 

tarabiliyor. fani biz, )Cni l.ıir 
mahıeç yaratmanın zorluf;u karı•· 
aında değiliz. Bilakiı bizjmle mil· 
niscbet tesis etmiş bir piyasayı 
gene elden kaçırmak endişesi 

karşmnda hulunuyoroı. 

Bundan ba~ka, bir de Yuna· 
niıtan piyasaaı vardır ki, bilhıısea 
hayvan ihracatı noktasından ayni 
hattın ehemmiyetini takviye et• 
mektedir. Kom~o memleket, son 
zamanlarda en mühim hayvan aa· 
tıı piy1111mız olmu~tur. Buradıı da 
bize en çok memleketler rakiptir· 
ler. Gerçe Türk hayvanları, topra· 
ğımııın, gnneı ve havamızın teai· 
rile iyi yetişmekte, etleri lezzetli 
olmakta Ye piy11ada rağbet gor· 
mektedir amma, nihayet buhran 
karı111oda f iatin oynıyacağı rolü 
unutmamalıdır. Rakip memleket 
hayvanlan, Yonaniıtao'a daha 
ucuza mal oloyor. Biz de iıe, hat· 
tin kaldırılmaaı ilo ihracat akaamıo 
ve nakliye tarifeleri, yabancı va· 
purların inııaflanna kalmıştır. 

Üçünccı bir nokta da; memle· 
ketimizdtn Yonaniıtan'a vo Mı11ır'a 

bilmukabele her iki dost memle• 
ketten Tılrkiye'ye seyahat meı'ele· 

Defterdulık; bu gibi binı 

eahlblerloln mağduriyetini mu 

clb olmamak için Maliye Ve· 

lı.:Aletloe mOrıcaatlı bo gibi 

Ozerlerlne bina lnea edilen ar· 
ealırın mQzayedeye çıkar1larak 

bina lota edenlerin ilzerlnde 
kaldığı takdirde yıktmlmamaaı 
cihetine gldllmeel muvafık olı· 
cı&ını bildirmişti: DDo VekA
letten gelen cevapta bu mftta 

Mersin Tlcaretodasandan teh 

rlmlz od11ına gelen bir mek· 

topta İzmir llmınının tahmil 

ve tıhllye itleri hakklnda b11ı 

malumat latenmlttlr. Baadan 

makaat Merala llm•nıada iıte· 
ailen lntlıamın temini n ttlc 

yapılacak elektrik teeleatı için 

keolf yapmıtt1r. 
Kcılttırparkta yaptmlıcak ıidir. Bir kere yukarıdaki zaruret· 

terin tazyikinden ba~ka, bu ııeya• 

leauan kabul e:.llldlğl •e ona 

göre muamele yapılması bildi· 
rllmlotlr. 

Havagazı Ucuzlıyacak .• 

carlır1 iııtarya ile diğer baıı 

zararlardan korumaktır. Bu· 
noo için bir talimatname ha· 
zırlanacak ve odanın mtıtalea11 

bu talimatname için eıae tolu· 
lacaktır. 

----Tavukane ve Fidanlık 
VllAyet köylerinde tavuk 

clnılerlnln 11lahı için Buroan 
Ziraat mektebinde bftyClk bir 

tavukane yaptmlacağını yas· 

maıtak. aa- ltbı .... , ....... 
Mekteplerin Tamiri .,..reden ı200 lln •,rnı.aaklll. 

Menemen KoblAy mektebi Damıaltk el• tHak Te borom 
ile Kartıyaka'dı Ankan, Gtl· lar Ztraat Vek•leı•dea idea•· 
ıelyah'da BAklmlyetl Milliye, eelntr. K .. eçh Ye Mlu• m• 

Oltl, Şehid Fadıl Bey, Boetanh, kinelerl•I •ll•y~t gn.derecelı:d" 
laıttlAl, Gtlselyala, S.nbm1t Geae .. ıayet k6flerl lçla Zba 

(AtatClrk denim mftzeal) için hallerin vimdi Umilen yıbancı 
dfln belediyede bir toplantı ya· vapurları kaldığı da unutulma· 
pılmıetır. Şarbay Behçea Ua'un malıdır. 
batkanlığında toplanın tarihçi Mabmızı, gelip gidecek yolcu· 
ler; denim mGseefne konacak !arımızı kendi vaporlarımnla taeı· 
olan eserler hakkında kararlar manın hem kazanç, hem de milli 
almıılardır. eerof ve Türk deniz ticaretinin 

---------~~---.ı iııklpfi nokta11ndaa elbetıe ki 

B da m6tbet bir k17meti vardır. Bir orsa taraftan d::ni&ciliğimiz devlet eliae 

ı---.... -----lmlll!~..__.1 geçirilirken, diğer tararı.n da h•· 
men bu battı diriltmolidir. Eğer O ~am şaı..,ları: 

Ç. Ahcı K.. S. 
3 j. Ta11a. 10 

K.. s. 
14 

Reledtyece huagazı f la tinin 

lndlrllmeelne karar nrllmlttir. 

Bavag111 fabrlkaıında yapılan 
yeni teılnt eayeılndf' gazın 

randmanı ytlkeeldlğl gibi tıto 

rld de artmııtar. Şarbaylık, 

oabat devrednde toplanacak 
olan ıehlr mecllılne ocaa ha 

•ıgıaı flatlnl teıblt ettirecek· 
tir. Donan için bir teklifte 
bolonacalİır. 

n Zafer ilk mektepleri bina· •t meluebllide bayat bir fi. Zahire şatışları: 

imkln yoksa 0 ki ummuyoruz· hiç 
olma11a hor harta Ç&11amba gcıoleri 
bmir'e gelip perwembe günl dl· 
aea Yapurlann Puo'ye kadar gidip 
ıelmeleri temin edilmelidir. 36 ... 
atlık bir teehbir bugünkü pıog· 
ramlan alt·lat e&mea, 9flkmiyeliaa. 

lannın tamir ettlrilmeılne ''' denhk t•lı olonaoaktır. BHaa ç. Oaıi K.. S. K.. S. 

IAyet daimi enctlmenlace karar "'• olmdtden •a•rhldan ._.. 4. 7 7 Buğday 7 25 

nrilmlttlr. lınmıfh•· 11 Bakla 5 
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10 İkinci kanun cuma gilnü ııenenin en gftıel ve en 
heyecaalı t ilimlerintlen biri 
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Gtısta v Fr6hlich ile Sybille Schmitz'in şaberi 
Yük1ek bu muıik.i, büyük bir •ok, heyecanlı bir mevzu ve büyük harbm en dehıetli 1ahneleri .. 
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21,15. Cumırteti 13 - 15 te Talebe .ııeann 
Paur ni J 3 te ilin IMDll •ardır. 

47 H. pımuk 48 50 
ııs e. " 43 50 

Piyasa V a~yeti 
'Oslm ıatılmamııtır. Bagday 

flatlerlade dlae nlıbetle 20 

pıra ıeref fil nrdır. 

Alim. Mark 
hlerlla 
Fr. Fnagı 
Dolar 
Belge 
ltalyan lireti 
lıTlçre frangı 
Plorla 
K. Çekolllo•ak 
At11118r. Şlllal 

f>0,10 50,ti2 
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8,~8 8,80 
80 79,60 
21,06 21,25 
10,05 ıo.ıo 
40,75 41 
85,25 85,50 

5,24 6,27 
23,87 23.6 

Or11an Rahmi Gökçe 

Nôbetçi Eezaneler 
Bu akıam Batdarakta Sıhhat 

K.aralıafta Santo, Tilkilikte Ye· 

al lamlı, lrtadpua11ndı A.t, 
GGzelyerde Af lyeı eOADelerl 

açıktır. 

Fabrikada Bir Kaza 
Şehıtlerde lıtlkltl fabrika· 

11nda amele Ali oıı.a Blaeyln 

fabrlkaaıa tulumba yatakla ..... 
ıo atarken aıtabaıı Makıad 
oAha Nlken, mıklneyl Ani ola· 
rak çabtt1rmıf, HDıeyln aya· 

tını tulumba kayııına kaptı· 
nnk ,. .............. u ... -.. 
hakkında tahkikata 6nm ecll· 

ll7or. 
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Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KiSiN\ - HiND YOLU 

Rica ederim, peni dinle, 

bir ıöıOm dabn var! 
- Seni hu raya kadar aldı· 

ğım için beni plı.ıman etme! 
- Böyle yapma general! 

Ben ıoğok halde ıyrılmamııı 

fateml1orom. 
- Fakat, ben bir eoğnklok 

hissetmiyorum. Seni temin 
ederim ki, aklım eeode oldnğo 
halde ayrılıyoruz. 

- Ben, bana kızgın oldu· 

ğunn sanıyorum da .. 
- Neden? 
- Neleoo'dan bahsettiğim 

için .. 
- Nelsoo mu?. Yarın o da 

glirecektlr. 
- Y olonon Ozerlnden def 

mi edeceksin?. 
- Bayır. 

- Şo halde ba:b olmıyı · 
cak mı?. 

- Bir tek top bile patla· 
mıyıcak! 

- Şu halde? 
- Askeri sırlarımı sana 

fı!Jedemem. Bu sırlar bıul 

bana bile aid değildir, alla· 
hıodır. · 

- Buradan mOıterlh ayrıla· 
bllmeklf ğlm için yuıoa kadar 
borada kalayım, booa mOsaade 
et! O kadar gizil kalacağım ki, 
hiçbir kimse beni gôremlyecek· 
tir. Ben pençeremden senin 
azlmetfnl ıeyredeceğim, tA uzak· 
larda iken de sına .. Alla hı 

ıımarladık" diyeceğim. 

- PekAIA.. Yaran borada 
kal. Sen !Jfmdl git, bu akoam, 
akşam yemeğini eeotn odanda 
yeriz, olmaz mı?. 

- Aı.ık ve muhabbet içinde 
değil mi? 

- Tabii!. 
Joıef in, ayak Ozerlode fakat 

ıerl, ıerl olduğu kadar ateşli 

bir poeeden ıoora, çok ahenkli 
bir ytırOyOele giderken, Napol· 
yon lçlol çekerek f!Jlle letlgıle 

baı.ıladı. Hemen ayol zamında 
da, bhl1Jlk bir "dada emirlerini 
beklemekte olan general Bertl 
ye'yl çağırdı, bizzat mtıbürledl~I 
n zarf ladı!ı bir kAğıdı vererek: 

- Bono bizzat sen Brftgeıe 

götftr! 
Dedi ve aaatına bıkllktan 

ıonra dı: 

- Şimdi benim Mıaır dere· 
lerlm eaatıdır, yftzbaıı Bresao· 
leye eOyle, kendlafol bekli· 
yorum. 

Diye llAve etti. 
Napolyon kalktı, denizin 

genle ufuklarını gôeteren bir 
pencerenin yanına gitti. GOneş, 
blyftk bir şenlik gOnftnde 
olduğu gibi parlamakta, deniz 
sekin ve mavi f dl. 

ANADOLU -Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydu Rüıdft ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. Balk Partiei bioaaı içinde 
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Yılhğı 1200, Altı aylığı 700, Oç 
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Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerdc 5 Kuru~tur. -~inil ;geçmiı nfllhalar 25 kUl'Uflur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Uzaktı kOçOk n koya rr.nk· 
il buhar yığıncıkları görftld· 
yordu. General, memnun ve 
mOsterlh bir vaziyetle barumet· 
resini muayene etti; barometre 
dOıftyorda. 

Ba sırada, erkAnı harp elbl· 
sesi giymlı olan yftzbaıı Breı · 

auley içeri girdi ve hazırol 

vaziyetinde darda. 

Napolyı.o İtalya ıeferl eıoa· 
11nda aeker ve kamındınlar 

araaındakl IAabıJUlğl tamamen 
kıldırmıı ve ordunun 11pt ve 
; aptı için 11lu bir disiplin v., 
teşrifat teefl etmf ııi. 

Bu adamın yGztıodeki Hf lık, 
gOzelllk ve samimiyet kar1111n· 
da hiçbir timıe bir hain, bir 
caeoı oldoğano aklını blle 
getirmezdi. Bu adamın Lefa. 
kard lıml altındaki caıoıluğooo 
geçen bahlelerde gôrm'tlştftk. 

Bırr1& kandtrdıgı zamandan· 
beri çok değlımlı n tam bir 
11ker olmoııu. İtinin lcıbı 
olarak emniyet ve ltlmıd ka· 
zaomık için elinden gelen 
b11reeyl yıpmıt ve mu"flf fak 
ta olmuıto. 

Bu adım, kendhlnl en fezla 
para verene eatao bir adımdı. 
Ayni zamanda dç yerin adımı 
demekti: Oneeklzlncl Lul n 
mutlakıyet taraf tarı olan Frao· 
sız aallzadekln muhacirlerine, 
lnglltz hariciye bakınhğına ve 

Barra&'a hizmet ediyordu. Fa· 
kat lnglllz barlclye!lladen ald1gı 
para, hepsinden çokta!. 

M11maffb, ılmdillk Nıpol· 

yoo'uo nezdinde bayak vtı 

mtıhl m bir me'fkl kazanmak 
için c:ahımakta idi. Bentız ca· 
soıluk lşlerlle uğraşmıaana da 
"flkıt var demekti. Sıruı geUn· 
ce; lnglllz'ler hakkındı Barraaa 
ve Bonıpart ve hareketleri 
hakkındı İngillılere malumat 
verecekti. 

İngiliz hariciye bakını Plt, 
Parlı'ıeki caaaıoodın memnun· 
do. Verdiği kGçftk haberlerle 
Nıpolyoo'on hareket zamanını 
öğrenmiş ve bu mıhlmııı da 
Nelıon'a vermeğe mu"flffak 
olmuıtu. Bunun için amiral 
Nelıon Tolon limanının önCloCl 

keımle ve: 

- Napolyon, Umandan çık· 

mağı ce11rer edemlyecektlr. 

Deıdlıtl. 

Napolyon'un hareked kat'i 
ıorette emretmlı olmaeına göre 
Tulon önGnde bir harp, hem 
de mtıthle bir deniz hırbı mu· 
hakkak demekti. 

Casus, amiral Neleoa'un en 
ziyade Nıpolyon'an blomlı 

olduğu Oryın (Ş1rk) ıeflneelne 

eııldıracıığaoı çok iyi biliyordu. 

Halbold bu ıef lnede kendlıl 

de bulanmak mecburiyetinde 
idi. 

Hemıerl Lefakard, ilk defa 
olarek kendi kurduğu tuzağı 
dilşOyor, demekti. Bu mohık· 

kak tehlikeden na11l kartala· 
bllm~ll idi?. Firar etıe ... Olmı· 

yıcak ve caaoılugona meydıo• 
vermlı olacıklı!. 

811taltk bahane elle ... Fıklt 
Napolyon kendlalnden çok. biz 
met umuyordu. Bunun için de 
haaoai doktorlarındın blrlılnl 

gönderecek n bu doktor da 
baetahgının ıeyıhatı mini ola· 
mıyacağıoı bildirecekti .• 

- Sona Var -

Halkevinin Köy 
Servisi Notları .• 

LES - ~-..-
Kemalpııa fQHtlnln dağlara 

111rd1ğı noktadan, 11ta d~nftuce: 
IAlell ınrtlarla tef tıll 'f8 kayın 

hığçelerl .raaıqdın ince bir 
yol ile (Kavak.dere) ye varıhr. 

EIJI evli bir obadar. Oba oda· 
ıının Oodne oturuncı karıınıı · 

da ·Çamhbel'ln koca çamıoa 

benılyen balınah baycık çam 
ile bonon etrafında daha yoı 
lcrce çam g3rGlar. Dere, ha· 
gilnlerde, ıen tarkftler çığıra· 

nk akıyor. 

Obanın en gazel bloaıu; şoae 
kıymadaki okuludur. Okula: 
Yeımtı yıtındı iken latlklil 
moherebelerlne bir d.,Jfbnlı 

gibi lıtldk etmlı olan Mehmed 
efeolr. adı verllmlıtlr. 

Obanın odııı önGodeytı. 

Obılı ile halt batar ıoruıtoktan 
ıonra onlı.r, hep, ıehlr hna· 
dl~lerlnl, Habeı ltılya eavaııoı 

ıonrlar. Bu konuımalar, nr 
hayet, o haf ta o köyde ne 
Gıerloe konuşulacak lae oraya 
dök61Gr. Bu obamız; meyveci· 
ilk ve ıebzectllk ile ıeçlolr. 

lsmlr'de (Kınkhdere) olu her 
tarla meyve ve sebzesi pek 
Clnlddtır. Uo haf ta boradıkl 

koouemı; köy ekonomisi Ge· 
tane olacak: 

[Ege kıyılartnda meyveciliğin 
ehemmiyeti; n meyvelerimizin 
hoıualyetl. Nar ıorobo. Yapma 
fıl. Ağaçlara iyi bakma. Mey· 
veclllkte, Bornnı Tarım oko· 
lundın naeıl latUade edebllece 
ğlmlz lıl. Çocoklerımızı ne ao· 
retle bizden daha iyi meyncl 
yapabiliriz? Meyve ve ııbbıt. 

Meyve ve mftıtakll oloıal ıer 

vet "fe 11fre ) 
Obalarda bu yfl, geçen yıl · 

lera nlıpeten ııbbat çok iyi. 
Doktoromus, haber verilen baı· 
taları gôrdftkten ıonra oda nacı 
ne geldi. Etki doıtu 82 yaı· 
lanoda Sdleymın dayıyı gôrdft: 

,. Naııl11n Sftleyman dayı? 
Hep öyle. 

Göaledn görftyor ma? 
G~rdl~lm bir karaltı ... 

senin kuıltını görtıyorum "f8 

itkin ylzlnd ayırd edemem. 
Adam ıende.. Bundan ıonr1 

bana bu kıdan yeter. Evin 
yolunu bulablllyorum,. ŞClkftr, 

çok t6kClr .. 
Obanın okalana yöneldik. 

Geno ogretmea ~rkada,, bize, 
talebelerini anlatıyor. Köy okul
ları dltdne konntoyoroz. Oka· 
lan mansar111 pek L Oıel: Dört 
çevreel. çamlı dağlara, deredeki 
ıeftall bıgçelerlne bakıyor. 

SonkAaunun onlklılnde, Nlaan 
gibi gCloeıll n ılık bir hava ... 

Obadan ayrıldık. Işıklara dı 
agrıyacağız. lklyGz elli nll 
Iııkl..r, inekleriyle dnlO bir 
obadır. Genlı bir ovaya, mah· 
teıem bir bakııı nrdır. 

Kôşeden kanılır lnmlmu; 
al mor lAleler görddk: İlkbı· 
barın majdecllerl ... Üçer beıer 
ille debılrdlk. Btı ille devşl· 
rlrken, O"'adan köye. giden bir 
atlı gördndG. Obada lneanluda, 
bıy"flnlarda b11talık olup ol· 
madılını ıorduk. Sağlam hıbe· 

rint verdi. "Bir kabnmlzl iç· 
meden elbet geçmeulnlıft dedi. 

lşıkler'dayız. lamlr'ln ıdt de· 
polırından birinde... Karşıkl 

mar'•da inekler, ılık bir gftneı 
altında yayıhmdalar. Iııklat'ın 

bu gGıel inekli mer'al,rı, Hol 
landa onlarına benziyor. Dıha 
doğruıa Hollanda, borıya ben· 
zlyor. Ege kıyıları, bfttfto dtın · 

ya gazelllklerl ıerglal... 

R. B. 

Yeni Sulh Teklifleri Asılsızdır -Bir Avıısturya Gazetes!oe Göre, M. Mussolini Tavsiye 
veya Tehdi<llerle Yolunu Değiştirmiyecekmiş 

Roma 14 (Radyo) - ltalyan reırni çevenlerl, yeni enin teklif lerl yapıldığı hıkkıodıld haber· 
lerl yalanlamakta ve Belçlkaoao tnaseoto ile yeni bir müzakerey" yol açmak istendiği hıberlerlola 
de doğru olmadıjiını blldtrmektedlr. Ayol mebaf ll Londra'da bolooan lngUtue'o•n Roma bOyilk 
elçisi Slr Erik Dromond'on Romı'ya ıolb esaslarını Ald projder getireceği hıberfnln de H111ıı 

oldoiuno söylemektedir. 
Viyana 14 (Rıdyo) - Volkfter Çeytoog gazet~el: 
"M. Mosaollnl muhtelif tehdld veya tnelyelerle hattı hareketini değletirmlyecek.tlr. Uınu1.11l 

harpten ııonra Jtalyı hilkumetl badci alyasetlnl ı.ıu veya ba devlde lstloıd ı.ıek.llode idare etmcwlt 
ancak kendi programına gôre hareket etmtştlr. Italya, hedef loe yürllyecektlr. ~ d1ımektedlr. 

~~~~----~;~ .... ~ ....... ~------~~~~ 
Muss~lini'nin Oğlunun Tayyaresi Vu· 

ruldu ve Zorlukla Kurtuldu 
letanbol 14 (özel) - Habeı.ıfıtan'dan Roma tarlldle gelen haberlere göre M. Moaıolfnl'nln oğlu 

Vlkorya'tun ldere ettiği tayyare Habeı kuvvetlerini bombalarken Hıbeş'lerfn açtıgı ateıten birçok 
yerlerinden delfnmlı ve gGçlQkle kortnlarık ltalya kuvvetlerinin bolondoğa sabaya lomlıtlr. 

Roma 14 (Radyo)- Maeeollnt'nln o~lo Vlktoryonon uçağma Ambı Ardım'm bombardımıoındı 
bir mermi laabeı etmiştir. Mermi; oçığtn odaemda patlamışsa da pilota blrşey olmamı' ve uçak 
ltılyın hatlarını döomGttftr. 

M. Mussolini 
•• 

Haheşistan'a Tahkik 
Heyeti Gitmesine 
Muvafakat Etti.. 

İıtınbul 14 (Özel) - Roma· 
dan gelen hıberlere göre İtalya 
ba~bakaoı M. Moeaollol'oln Ha 
beılıtana bir ı11blr.lk heyeti 
gônderllmeeine r.zı olduğa 

bak.kında bir şayia vardır. Bo 
eayla İtalyan reımi .kaynakları 
tarafından yalınlamsktadır. 

Afgan Dışba
kanını o Istanhul 
Basınına Diyevi .• 

••••• 
- Baştarafı 1 ci say/ada -

m11lardan çok memnunum. Te· 
mu ettiğim b6tfto devlet erkAaı 
herttırlft tahminlerin dattınde 

bir nmlml:Ht göıterdller. İımet 
İnön6' Tnflk RGettı Araı; ytık· 
tek hıtıralannı dalma muhafaza 
edeceğim TGrk ricali araeında· 

dırlar. Burada bllb11aa (Ata· 
tClrk) ftmdan bıhıeımek iaterlm. 

(Ataıtırk) ftm diyorum: 

ÇGnkCl bftydk lneanlar eade 
bir mllletln değil, bGttıo beee· 
ılyetln malıdırlar. Kaldt ki iki 
kırdet millet olan TClrk'lerle 
Afgaa'lılar hattın değerU nr· 
lıklınna mftştereken 11blptfr. 
ler. Ben de baıtın Afganlılar 
gibi Dayak Şef ten baheederken 
(AtatClr.k.'Gm) demeğe kendimi 
haklı boloyoram. 

EkaelAoe Muhammed Han, 

bundan sonra Tcırklye • Afgan, 
lran n Sariye araııoda esaılırı 
ıekırrGr eden ademi tecavClı 

paktı hakkındı demlıtlr ki: 

- Alikadar dört devlet ha 
paktın eeaalarında tamamen 
mutabık kılmıılardır. Ve paLt 
parafe edilmiştir. lmıaıı bir 

aam•o meı'eleel olan bu pakt 
dört memleket ıraıında eeaıen 

dostane olın mOoısebetlerl bftı· 

btıttın ıalı..vlye edecelılr. Pakt 
lmkln nlıbetlnde yakın bir 
tarihte hmalauacaktır. Nerede 
lmıalanacagı heoftı teıblt edil· 
mem1atlr. 

EkeelAnıı aerdar Muhammed 
hın; Tarklye'den Afganlatıın'a 

gidecek mutah1H11lar hakkında 
da ıa beyanatta bulonm•ıtor: 

- Af89Dl1tanda birçok Tark 
matab .. 11lan 'fudır. Bunlara 

Frans1z Kabinesinin Dün 
Sabahki Toplantısı. 

Nazırlar l~ahat Verirken Bahriye Nazırı Da 

Busene Yapılaeak Yeni Gemi inşaatını Anlattı 

Parla 14 (Radyo) - Bo H 

bab Elfze eareyınde Cumhur 
relal M. LebrOn'fln rlyaaeıhıde 
olarak bir kabine içtimaı 1•· 
pılmıetır. 

Kabine reisi M · Laval, ha 
rlci siyaset vaziyetini izah et· 

mla, Finans Bakanı M. Remye 
f loanıel vaziyeti ve bQtçeoln 
taedlkl dol11yıılyle temin edilen 
fevaldl ınlaımıe, Dahiliye Bı· 

kını M. Pagaoan, me111I Ba· 
kanı M. Eynak, l!'I nao!I Bakını 
dahili vızl yeti, feyeıaolırın 
muclb olduğu f elAketlerl ve 
ıeylApıedelere yerdım için bir 
kredi açılması lGzumuna anlat· 
mıılardır. 

Bahriye bakanı M. Pletrl de 
Loodra deniz konferanaındın 

ozon nıadıya bahseımlf "fe ja· 
pooyı'oın muhalefetini teşrih 

eylemla ve bu ıene içinde in· 
şaıı ıarori olan barb ıef lneıl 

mlktırıoı blldlrmletlr. 
B.rblye bakanı M. Fahri; 

Lfvoo'on aakeri vallıl ve 14 
flocfl mıntakı kumındaoı ge· 
neral Doesl'oln ydbek barb 
tftraıı azaıı ıeçtldlğlnl bildir· 
mletlr. General Klodel, ıln tah 

dldleln kanan o mucibince vazlf e· 
alnden ıffedllmlttlr. 

KOltGr bakanı da Sen öğret· 

menlerinden ve balkan k6ltGı 

lılerlndeo bahıeımlştlr. 

Dün Gece Bir Haydut 
· Daha Yakalandı. 

-
Esrarkeş Yaşar, Maske Takarak Bak

kal Hakkı'nın Yolunu l{esti. 
~~~~--ı~~~~-

D an gece, eaıt 22 raddele· morları, hemen koşmoılar ve tah· 
rinde Göztepe'ıle Nevzed bey klkataıa baalımıılardır. Zabıta 

sokağında evine gitmekte olan maskeli haydudun, eabıkıhlır· 

bakkal Bıkkı'oın önGne yflztı dın euarke~ Yaı.ıu oldnğano 
bir bezle 11rılı ve eli tabancalı teeblt fltmt!J ve biraz sonra ya· 
mechol bir ıab11 çıkmıı ve: 

kılamıetır. Tahkikatı devam 
Pareları çıkar. 

Dtyenk Hakkıyı tehdit et· olunuyor. 
meğe başlamııtar. Tecnüze Fetbl'olo yıraaı gayet hafif. 

uğrayan bakkal Hakkı, etraf· tir, kureun arkaaındao sıyırarak 
tan lmdıd lıtemeğe ve bağır· geçmletlr. 

mağa mecbur kalınca, o civar 800 Kiloluk 
dakl evlerden 16 vaılarındı 
Fethi adındı bir çocuk ıokığa B • O • 
fıılımıı ve taıla meçhul ııbsıo ır rgıoas 
Ozerlne bacam etmletlr. ltalyan 'lara Satıldı .• 

Bonon tızerlne yazcı mıekell 
İstanbul, 14 (Özel) - Bu· 

haydat, Fethiye bir el !llAh 
atmıı ve çocuğa yaraladıktan gOn İatınbul balıkçıları nla· 

ıonra kaçmııtır. SllAb ıeslnl oırken 800 kiloluk bir orglnaı 
lıltec Karantina merkezi polis me· balığı totmuı.ılardır. Kaç eenedlr 

Uheteo Kabl: Üoherıılteel için 
profeıôrler, hokok mOşnirlerl, 
doktorlar ve mObeodleler getl · 
recrğlz. Bonlırm kıymetli me 
eallerlne Afganistan çok mOte · 

ıekklr kalacaktır· 

bokadar btıyak bıhk tutulduğu 

gördlmemletl. Bo btıytık bahgı; 

limanımızda bulanın ve btıyak 

balıklar aatın alan İtalyan balık 

gemilerinin eahlplerl ıatın al· 

mıılardır. 



-Ba6tarafi lci sayfada

kıya; don Kemer polis kıra. 
ko\oodı e bahtın ıkşama ku. 

d1r meıgul olmuo ve lıhklket 
yıpmııtır. 

Şehir hayduda Hayreddin· 
dünkft lfıdelcrlode haydutluk 
arkıdıoı olan Kayseri'Jl Ahmed 

adında biri bulunduğunu n 
ve evvel ki gece parayı 
almak fizere r;inlğl l!lnda Ah. 

m~d'in kendlefoi Bıllmağa çar· 

ruıı ••rafında sokak baeında 
beklediğini e6ylemlşt:r. 

Kaygerl'll Ahmed; Dolaplı· 
kuyu'da Abbıaoğa tarlaemdı 
Hayreddin 'in evine yıkın bl r 
yerde oturduğundan taharri 

memurları tarafındın yakalan. 

mııhr. İeticvab edilen Ahmed· 

Bayreddin'le hiçbir alasaeı bu: 

lunmadığını söylemektedir. Hı 
reddin diyor ki: y 

- Bir buçuk ıy evvel Ulc· 
car Dul Seydfye gOnderdftrlm 
tehdld L b b 

me .. tu u Ozerfne (500) 
lirayı kol 

aycı almııtım Bunu 
tabii hiç kimseye eöyle~edlm. 
Bu parayı bol bol b d 
B k d arcı ım. 

u ı ar ı;ok 
hl parının kısa 
k r zamanda biti vermesine im· 

An yoktu, fakat ben rakı ve 
oarap içerim A 1 
kuma · yn zamandı 

r oynarım lb 
b ı ' ya •tı gecesi 

en m için atr 
ld' o boreuz bir gece 

ı. gece k d 
k b omır a yaz llıı 

P::a ehtthn. d K.ıcdınlara da çok 
arca ırn. 

Hayrırnd bf 
K , an r gece evveldi. 

aysert U Ahmed'Je b 1 L 

Birlikte o uotua. 
Çaroıyı indik. Oduopa 

zarında dolaoıyorduk. (Jpeklş) 
llJağııaeı OnQoden geçerken 
Ahmed baıaa: 
B - Şu mağaza çok zengin ... 

unu ıioyeak zengin oluruz. 
Dedi. Ben de: 

- Abmedl O naaıl eôz? 

Dedim. Oradan Araıta içine 
geçlik. Orada bir kahvede ota 
rop ılğara içtik. Ahmed benl 

hıreızhga teovlk ediyordu. Ben 
rıza olnııdım, fakat: 

- Ben mOhlm bir loe glrl · 
teceğlm u d · m oğum parayı alır· 
saaı sana da bir miktar veri · 
rlrn, Dedlnı. 

Kahveden çıktık. Orada bir 
kuta fabrikası vardı. Borada 

:alıpo •rkıdaılarım vardı. On· 

balrıdn Y•oına gittik. Ahmed ce· 
o en bt k 

çıkardı v: •rıdağ tabancasını 
bana gösterip: 

llJ - Şu tabancayı görOyor 
usun? Bun 1 

bul 1 Zmlr'de kurşun 
•mıyorum d d 

hl ' e l. Ben ce-
a. ~de bulunan birkaç kurşunu 
"1&•rdıoı ve tabancaya oydur. 
llJağı çalıotını. Orada bir ke· 
reste y ı; 1

"
101 ön6ode Ahmcd'le 

Uatlcrce x b gura;uım ve neticede 
ırekete karar verdik. 

D Bir buçuk ıy evet tOccar 
avı Sldl'den 500 lirayı bana 

•lap getiren bammıh taoımıyo . 
roı:n. Kendisine ylrmlbeş kuruş 
Yerfp: 

- Git, Davı Sldl'nln mığa· 
tıııından sanı bir hftyilk eepet 
•erecekler lçtnde sebze var al 

~'tir dedim. Gitti, ılıb getirdi: 
un b4dlse gecesi gönderdiğim 

haı:nD'uıl; tanıdıgım hf r hım· 
:•ldır •e adı Mehmeddlr. Kco. 

111 çingene olan ha adım ee. 
peue ne bulunduğuna bllml · 

~ordu. Ylraılb"ş kuruş ve bir 
e mektub verdim. Bono Ulc · 

~r Davı Sldl'ye göUlrOb verdi. 

b 
eko •okağıo baoından hım malı 
a •yordu D 

ı:n. nl Sldl, eepete 

eeklel gibi gene sebze doldor· 
muş ve bunların arasına para 

yerine klğıd parçalarlle dolu 

bir zarf koymoş. 

Bemmıl; sepeti ahp mı~aza· 
dan çıktığı sırada Davl Sldroın 
sesini duydum. Yüksek ecele: 

- Çok yılJaral 

Diye alay etti. Bu sözler 
beni huylandırdı. Hammal; eo· 

kağan köşeıılnden beni görml· 

yerek ileri gtderken: 

- Bu tarafa gel! 
Dedim. Bu sözlerimi yan to· 

rııfta ealdı buhmdaklarım son· 

radın anladığım memurlar duy· 

muti r.. Hemen O zerim~ gel· 
diler. Ben onları polla memuru 

değil, Y ıhudl tarafından beni 

öldürmeğe gelr n kimseler ean· 
tlım. 

Bu mes'eleofn daha ene· 

Hyıta vardır · Deri tüccarı Davl 
Sldlnln hayatını iki ay tetkik 

ettim. Yako adında bir deri 

Ulccarının yan adı çalaşıyor· 

dom. Yako; der!lerlnl Dtvlye 

eatıyordu. Bir gece trenle Kar· 

şıyıkadan gelmiştim . Gene Davl 

Sldlnhı mığazaeını tarassut 

ederken Hermın İaprer tfttOn 

mağaıaeının yanı başındaki çık· 

maz 11okakta birinin yeri kız 
dağını gôrdOm. Yanına ıo· 

kuldom. Bo bir Araptı . 
Yananda demir bir çekmece 

nrdı. Bent görmedi, onun ha 
rek.etlerlni gizlice tetkik edl 

yordum. Demir çekmeceyi; aç 

tığı bir çukura koyda ve aze 

rlnl topraklı, tıola örttd. Ta. 
nımadığım bu Arap; oradan 
11yrılırken yanını yaklııtım: 

- Oiaya ne gömdOn? de· 
dlm. Cevap V<.?mek istemedi. 

Tabancamı çekerek göğıQne 
tuttum: 

- Anlat! 

Dedim, nihayet: 

- Bana kıyma! . 
Anlıtacatım. 

Dedi. Kendf11lol bir kahveye 
götiirdOm. Orada kahve içtik 

ve anlattı. GömdftğO demir 
çekmecede kötft maksatlar için 
getirilen bomba ve sllAhlar 
varmıı . 

Böylece Davl Sldl'nln sırrını 
Oğrenmlıtlm ve bandın letlfı· 

deyi diltilndam. BOktimete ha 

ber veririm diyerek kendisine 

yazdığım ilk mcktob Qzerloe 

(500) lirayı itirazsız verdi. O 

vakit oıada hakikaten bomba 

ve tabancı ealdı bulunduğuna 

hOkmettlm. Fakat bu Arab'ın 
kim oldoğano bllmlyorom. 

Bayreddln'ln bo lfadeet Oze. 

rlne adı geçeo ba çıkmaz ıo . 
kıakta zabıtaca orıştırma yapıl· 

mıeea da blroey bulnomamıı ve 
bunun uydurma oldoRu neti . 
ceelne varılmıotır. 

Tepecikte yeni mahallede 44 
numaralı eYde oturan Hammal 
Mehmed'e don tutolmoıtur. 

Tutulan hımmal; Hayreddiu'I 
tanımadığını ve Davl Sldl'oln 

dOkkAnıoa gitmediğini söyle · 

mekte iıe de Hayreddin ken· 
dlılnl tanıdığını ııöylt"mf'ktedlr. 
Kıyeeılt Ahmed'de hammal 

Mehmed'I tanıdığını ıöyllyor. 

Bayrlddin ilk tahsilini yap · 
mılJ, Torbalı'da blrbuçuk sene 

tahrirat k4tlblf ğl müllzlmllğln· 
de boloumoş, elnayet ve hay· 
dutluk khıblırını çok oka· 
muştur. 

Taccar Davı Sldl'ye gönder· 

Gördes'tc Yeni Köpn1 
Gördes, (özel) - Gördes Kumçayı Qzetlode hUktimet konağa 

ile şehri baAhyan VfranköprO, valimizin direktif ve irşıda ile 

yeniden yapılmış, bu sur~tle köylümüzün Salihli ve merkezle 

olan irtibata sağlama, eelıtmete bağlanmışllr. 

Mcl.ıepçılih: 

Merkezdeki bir mektep ihtiyaca kati gelmedlğfndtn valimiz, 

Ur.aoçam maha1lestnde yeni bir mektep için nltte bulonmoo ve 

ll9cbay Mohoin Gökkaya'ya direktifler vermiştir. İlçebayımızdın 

Omlt ur olarak neticeyi bekliyoruz. 
Bando: 

Partimiz himayesindeki Gençler birliği yeni bımdoso faaliyete 

geçmlı.t ve ilk mileamereel çok muvaf fakıyetll olmuotor. 

Gene parti himayesinde atlııpor ve avcılar birlikleri kurul· 

muotor. Parti, bo teıekkOllcrle yakındın alAkadar olmaktadır. 

Her haftada topla ev gezlntllerl yapılmaktadır. Atlııper kulft · 

btlndn tyl binici 31 azası vardır. Bogtınlerde Salihliye gidilerek 
cirit oynanacakur. Merkezdeki koşu &1b1&1 derdır. Bu itibarlı 

ilçebay ve parti başkanı SOleymao Büke yeni bir saha teminine 
çalışmakıadırlar. 

Aydın'da Deve Güreşleri 
Çok Hararetli Geçti. 

Güre~lere 
Aydın - Halkevl sosyal yır· 

dım oobeslnln yoksul ve kim· 
-------

dlği tehdld mektubunda ıo 
camleler nrdır: 

"Siz Çerk.ea Etem komitesi· 
ne dahtlslnlz. Ben TOrkftm; 
sizin dftşdnd6klerlnlzl yaptır · 

mağa muvafekıt etmlyeceğlm. 

Evelce hona muvafekıt etmle 
tim amma olmdl etmlyorom. 
Yanınızda (2000) lira bolun· 

durun. Saat altıda telefon ede· 
ceğim. Telefon bıoından ayrıl· 
mayın ve beni bekleyin. Siz 

gizli bir komiteye meneobsunuz. ,, 

Mektubun imza yerinde 
,..Umum MOsevller birliği gizli 
teşkll4tanın lzmir ılperl,., yasıeı, 

bonon altında da (K.) harf I 
vardır. 

Kayserl'll Ahmed'fn; hAdlıe 
gecesi Bayreddlnde bçarken 
usaktan poltelere allah attsğı 

da söylenoılşse de tahkikatta 
bunun asılsız olduğu anlaşıl· 
mııştır. 

Komiser Lütfi ne halde? 

Sol bacııığı ile sol kolondan 
yaralanan taharri komiseri Ltltf l 

Bnrcu'nun yırtları hafiftir. 

On gOn sonra hastaneden çıkı 
cağı tahmin ediliyor. Knrıon· 
lcmn ikisi de lçerde kaldıAı 
halde dftn rontkenle araştırma 
yapılmıo, kurıonlar bulunama· 
mıştır. Bu da ıaoılacak blroeydlr. 

Ltıtfl Borcu, çok cesur, in· 
tlzamperver, çıhokın ve yılmaz 
bir memurdur. Kendisine ı.tifa· 
lır dtlerlz. 

Adliyece tahkikatı bogQn de 
devam edilecektir. 

bir bakış. 

sesiz çor.oklu için hazırladığı 

deve gilreşl evvelki g6n ba, . 

lamıı, don bitmiştir. Bo yal 

gOreı çok llgill olmuıtar. Ga. 

reıe Tavae'ıao bile pehlhın, 

lök, batan komşu illerden ıe · 

ylrctler gelmlıtlr. İki gao için · 

de !10 çlh uııo gQreımiotlr. 
Ayağa Savrandere'll tftla kı· 

zandı. Ortayı berabere kalan 

Kort oğlu ve Oıtmın bakla tO· 
liiler aldılar. 

Başı gene Köşk'ltl Mehmed 
Ağının ünl0e6 aldı. 

Bandın baek• Tavae'tın ge· 
len lök'le ıepetçl UUdlerl de 

müla.Afc1t alwlar. 

Y ılnır. dOnkQ gQreıte, bir 

Devi Lök atışması meydanı 

çıktı. Tola cinai, doğudan ge· 
len ve buhur denilen çil te 

hörkOçlü develerle yerli deve· 

lerin blrleştlrllmeelnden, Lök'te 
yerli cine develerin birleşme· 

terinden elde edilen cinslerdir. 

Tilld develer gerek fıızlı yftk 

çekme ve gerekıııe f lat bakımın 
dan yoz rle 9C1erden daha kıy 

metli oloyorlarmıı. 

Tavıe'ıan gelen lök'le hiçbir 
uun snblblnln deve•dol gtıl'eo· 

tlrmeyl kabul etmemeleri, ha 

kem lmruluno ilimiz için ge· 
net bir karar vermeğe mecbur 
etti. Bundan sonra tala ile 

'ök gOreomlyecek, Ullü U1U1 
ile, lök te lök'le gflreıtlrlle 
cekrlr. 

Okurlarımıza baıı alan tClft· 

nan bir hlklyeslnl btldlreceğlm: 

Meğer Spor Namı A.ltında !lertürlü 
Rezaleti Yapıyorlarmış! 

Yunan kız atletlerinden bazıları 

Yunan gazetelerinde görda· bazı ıahıılH hakkında da tı· 
~omdze göre, ııpor felerlnde ktbat icrasını bftkumetten rica 
ahIAk namına bir lekandal eımlıtlr. BfttQn eporcoların 
vukobulmuotur. HAdlıe, kız ve böyle yerlere denmı yasak 
erkek atletler arHındadır. Ve edildiği gibi akıt takdirde ıld· 
Panıtloılkoe stadında geçmlotlr. detle çtzalandıracakları da bil· 

Kızların çoğu İzmirlidir ve dlrllmlotlr. 
930 dınberl klAıılk eporl1rlı --••e-+• .. •·••-t•----
uğraomıktadırlar. ôtedenherı Merkez 
bunların nzlyetl ıOpbe uyan· 
dırmakta imiş. Geçen gün kız 

larla erkeklerin, çırıl·çıplak 

banyoya girdikleri görftlmOIJ ve 
bAdlıe patlak vermiştir. Maruf 

bir zat, daha geçen sene bu 

çirkin halleri federasyona bil , 

dlrmlo ve o zamandınberl 

pollııte dahil, bfttOn t~raeeutlar 

ve tetkikler oetlceılz kalmıetar. 

Jc'akat ıtletler araaında hariçte 
mfttıo,mıdlyeo man1&ebetler vo 

kobuldoğo da anlaoılmıotır. Bu 
meyanda mHof bir atlet kızın, 
bir boksörden hımlle kllarak 

çocuk daıardOğa, dahı sonra 

lıl azıttığı anlııılmııtır. Bir 

gece stadyum civarındaki mey· 

haneye giden federaeyoo refll 

ile atletizm antrenôrft meyha· 
n.-cf ile konoıorlarkeo kendi· 

terini tanımayan meyhaneci, 

- Meyhaneml ıkeımları gör· 
mellelnls, öyle zarif parçalar 

geliyor ki, els de her akıam bu· 

rayı ıaıınacakeınız! 

Demlıtlr. Ertul gan antre 
n~rle ıtad bek çfel gizlenerek 
stıdda ekzerelzden ıonra erkek· 

lerln doı odasını iki kızın gir· 
dlğlnl görmOşler ve bllAhıra 
doıhanede taşlu Ozerlııde yapı 

lan tetkikat, rezaleti meydana 

çıkarmıetır. Bundan bıeka er 

kek, lui bdUlo atletlerin, saha· 

dan ayrıldıktan sonra char mey· 

hanelere giderek kafayı tats~· 

leylb eğlendikleri teeblt edil 

mlotl. Federasyon bu atletlerden 
bir kısmını tardetml11 bir kıe· 

mını cezalandarmıotsr. 

Kendilerine idareci ve ko · 
lftpçft ıoıa vererek gençleri 

fobıa ve eefıhıtı ınkeden 

---~-~------~--~-
yarın otlakta yeni yetloen 

bir tüld kendisine hOcum ede· 

rek dizini kapmıı. Bıe pehll · 
van, acemi tOlftnan dodağını 

dl1Jlerlle haf fçe yıkalıyarık yu· 

karı Jr:ıldudıktan eoura tırnak 

larıoa götGrerek ( Boradan tu· 
tulur demek ) letemlı. Sonra 

tülQ ile uzun: boyla oynamıo 

ve ona -deveciler tabirince · 

0Çengel tıkma) , ( Kuvvet de· 
neme), (Kafa verme), daha bir· 

çok hiloerler öğretmlı. Ne der· 

etnlr. devenin moılllmllglne?. 

Heyetimiz .. 
Kulilb ve Sporcu-
lar Hakkındaki Ka
rarları Y .:ınlış Buldu .. 

Spor işi rimlz ilzertnde çok 

hassas davranmağa bıolıyıo mtr· 

kez heyeti, futbol btyetlotn 

vermlo olduğa eon kararlar Qze· 

rinde dftn bir konoıma yapmıı· 
lır. Neticeyi a~ağıdakl tebllğl 

ile bize bildirmiştir. 

TOrklye İdman Cemiyetleri 
ittifakı lzmlr merktr: heyetinden: 

İttifak nlzamnımeılnio 305 in· 

el mıddeelnln, berhıogt bir hı· 

talı vaziyet kırııeındı verilecek 

cezaların uealOod gôsteren hl· 

rlncl fıkr111ında " .... Tayini dO· 

ıftnülen cezanın nevi blldlrlle· 
ı:ek izahat tıleb olunur. Mohtt 

addolnnın kulab veya iZi teb· 
llğln icra edildiği gftnün erte· 

sinden itibaren beolncl gantı 

akoamına kader itiraz ederek 
lhımgelen izahata verir ve ha· 
Jrnkono mftdafaa eder.,. Denll· 

mektedlr. 
Futbol heyetimizin 4.1.936 

tarihli kararında asol ekıılkllğl 
bulunmasına ve bu ekelkll~ln 

mıntıka merkez heyetloce gO· 

rftlememeeine binaen 7.1.936 
tarihli kararın tekemmill etme· 

dl ğl anlıoılmıo ve yeni bıotan 
kulüplere n oyunculara veril· 

mesl dOoOnOleo cezaların nevi 
Hldirllerek ltirazlaranan ahuma· 
eını 14.1.936 tarihli toplantı· 

mızdd kırar verllmlı oldoğono 

ltizarlı arzeylerlm. 
Tftrklye Jzmlr merkez 

heyeti baekanı 

Avni Doğan 

iki Bnynk ölo için 
Bergama (özel) - Necati ve 

Nımak Kemal gOolerl halk· 

evinde pat'lık bir oekllde yaşa· 

taldı. Namık Kemalden parçalar 

okundu. Vıtanperverllğl anıldı. 
Necati hık.kında baıöğretmen 

YılmH bir söylev verdi. Ôğ· 
retmen Rlzı, yazdığı manzom 
bir parçayı ve hızı gençlerde 

Necati hakkındaki şiirleri oku· 

dolar. Kardeıl Foıdı ea~lık 

telgrafı çeklldl. 
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Türkiye iş Bankasından: 
1929 aeneıl °19 8 faizli İzmir beledlyeıl htlkrazının 31,kAnu· 

nuevveJ, 1935 tarihinde icra edilen ketlde muamelesinde kor'• 
tııabet edip plyaıadan ref 1 lcabeden l11lkrH tıhvlllerlnln numı· 

ulunun aıağıda gasterlyoruz. Gerek amorti isabet eden tıh•ll 

bedelleri ve gerekse 6 numarala kupon faizleri İzmir ve lıtın· 
ııobol ıubelerlmfz gleelerlode tediye edilmektedir. 

Beheri bin llrahk tahviller: 4225 424.4 4.253 4262 
11oıs 1102s 11026 11021 4321 43·24 4.348 4361 
11033 11036 11051 11052 438! 4399 .,,. 4452 
11053 110i2 11073 11077 4498 4.750 4761 5512 
11085 11087 11097 11104 5550 5570 5618 5663 
11105 11113 11119 11120 5681 5704 574, 5755 
11490 11125 11131 11156 5781 5g07 5835 5910 
11160 1!172 11183 11186 5968 h513 6542 6551 
11200 10227 11229 11255 6592 6637 665( 6686 
11267 11269 11283 11347 6860 6714 6730 6734. 
11319 11362 11363 11370 6770 67~2 6894 6910 
11380 113~3 11404 11418 7047 7090 7099 7142 
11420 11424 11431 11440 7176 7178 7307 7319 7335 
11453 11458 11486 7336 7342 7345 7371 7435 

Beheri beşyllz liralık tah•lller: 7433 7601 7512 7528 7539 
10040 10052 10080 10083 7570 7571 7585 7606 7616 
10089 10139 10171 10196 7648 7679 7694 7715 7790 
10165 10157 10201 10202 7810 7838 7851 7923 7967 
10218 10247 10256 10261 7969 8612 8626 8627 8635 
10273 10282 10289 10378 8637 8676 8687 8824 8851 
10370 10365 10381 10417 8863 8864 8913 8967 8868 
10471 10459 1 0~62 ıo100 203 353 728 751 24t6 
10~4( 10116 10519 10527 2878 1031 1403 1408 
10529 10533 10587 10570 1818 6615 6664 7003 
10583 10589 10617 10621 2367 26!2 2625 2637 
10037 10639 10651 10694 2654 2683 2692 2806 
10701 10734 10736 10i92 2864 2939 2917 2989 
108 8 10834 10995 51 132 194 343 

Beheri yoz liralık tahvllller: 356 388 451 525 
26 40 60 91 96 675 7~1 727 739 
98 172 208 223 285 814 815 885 895 

942 401 434 453 465 979 994 1016 1075 
492 544 561 68~ 770 1545 1605 1638 1727 
776 785 899 1017 1102 1842 1888 1981 1988 

1318 1321 1853 1372 1387 1067 1 27 1187 1241 
1421 1511 1527 1760 1641 1351 1383 1451 1050 
1648 1650 1655 1927 1993 1685 1710 176{ 1824 
2103 2106 2124 2181 2255 1960 2961 1994 2158 
2355 2381 2402 2443 2480 2236 2280 2223 2372 

Radyosu ile dün· 
yayı dolaşabilirsiniz -

DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD 
YOLAR ARASINDA EN MÜKEM· 
MELl OLARAK lMAL EDİLMiŞ 

OLAN PHILIPS RADYOLARI 1 
DÖRT YENl MODELLE PiYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

16 ila 2000 Metroluk her 
türlü mevçleri alır. 
MÜKEMMEL SES, NEFİS MUSİKİ 
PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

BiR SENE Kredi ile 
lımf rde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 

PEN ETTi ve PARIENTE 
Ticarethanesioden siz de 
bir PHILIPS alabilirsiniz 

Staviski :oav 
JOri heyeti perşelll 

gDnO. toplanıyor• 
Parlı, 14 (Radyo)- Stı 

mobakemeıl, Perı.,mbe 1 
(Yarın) toplanacaktır. Jarl 
yeti, lldye ayr•lacak oD 

ktıl lıticvap edecek ve ö 

de hGkGm verecektir. Bu 
birinci defa görGlayor. 18 
ılden ibaret olan ıuçlo 
1900 ıual aorulacaktır. 

Kararın, bu hdta içinde 
rUmeıl muhtemeldir. 
~~~~---~----lsmlr birinci fora meıııO 

ğondan: 

Necip kalaca vereseslne '· 
tekli ve lzmlr birinci aultıll1 

mahılleelnln kapınlzade 

mazında kllo 15 No. tajh 
mabmot ahdiılhazim oğlu b• 
ıll iki oda ve bir mut 
ma mOıtemllAt bir bap b• 
açık artırma ile 17.2.36 p 
tesl gtlotı Hal 11 den t2 
kadar arllrmaeı yıpılacaktıf· 

1 - Muhammen kıyraed 
yüz lira olob birinci artırOI 

yftzde 75 ıtni bulmazsa ik J, 
artırma oo bee gGn daha 1 

dldlle 3.3.36 ealı saat 111 
12 ye kadar en çok artıpt 
ihale yap•lacaktır. i 

2 - Ş1rtname 6.2.36 ~ 
hinden itibaren herkes "! 
açıktır. 

3 - 8akları tıpo sicili 
sabit olmayan herhangi bir 
Hhlbl llAn tarihinden ltlb 
yirmi gOo zarfında icrayı 

racaatları akil halde hı 

tapu slcllfnce sabit olmadı .. 
paylaşmadan hariç bırakıhr~ 

4 - Fazla maldmat aldl' 
bttyeolerle taliplerin 935,61.J 
No. ra ile ve yGzde yedi bO~ 
pey akçealle veya milli t 
bankanın itibar mektuba 
dalmfze mftı;ıc11tları llAo ~ 

121 _/ 

2482 2496 2529 ~542 2607 2453 2510 2556 2611 2650 
2728 2758 2810 2837 28ö6 2631 2623 2604 2774 2778 
2867 2918 4003 4017 4079 2956 402l 4073 4063 4083 
4080 4226 4346 4385 4391 4101 4102 4123 4129 4134 
4402 4410 4419 4126 4428 4166 4196 4209 4222 4229 
4441 4445 4763 4768 4782 4.233 4247 4249 4251 4271 
4790 5650 5675 5668 5680 4274 4291 4297 4306 4311 
5768 5856 5862 5915 6533 4316 4317 4320 4347 434-3 
6606 6647 6727 6252 6794 4367 4381 4895 4398 4404 
6850 6865 6876 6920 6940 4408 4421 4442 4450 4458 
6980 7021 7154 7163 7347 4467 4488 4496 4757 4766 
7425 7430 7526 7543 7568 4788 5717 5719 5726 5739 
7578 7623 7658 7711 7756 5747 5753 5784 6794 6810 
7812 7860 7863 7874 7~86 5832 5864 5866 5882 5900 
7888 7976 8507 8589 8609 5908 591Q 5955 5982 5994 
8611 8630 8633 8697 8768 5923 5926 6511 6561 6596 
8771 8838 8842 88~8 8879 6613 . 6649 6657 6~70 6689 
8898 8917 8978 9901 9962 6718 6719 6723 6736 6745 

Devlet demiryollarından: 
A11tıdıkl gıyrl menkuller 30 · I · 36 perıembe gftnft uıt 15 te 

lsmtr'ae Alaancak'ta 8 lnct loletme komlıyonunda pazarlık uıo 
ille ıyrı ıyrı kiraya verllecektlr. 

o.tam-rn 
j 

9321 9334 9543 9559 9651 6747 63 78 74 
19283 157 176 192 2,5 

Amorti edilen ~i 8 faizli 220 209 383 415 
beheri yftz Jlralık İzmir Bele. 406 527 528 589 
dlyeıl htlkraz tahvllitı llıteel: 656 664 6 79 755 

7757 7793 7840 7910 7732 779 795 797 822 
8705 9099 9011 9024 9042 828 889 949 969 
9053 9114 9116 9150 9lb7 882 909 725 716 
9190 9210 9232 9238 9404 1086 1088 1115 1121 
9434 9443 9500 9502 9525 1158 1174 1189 1197 
9533 9602 9681 4132 9744 1200 1212 1219 1242 
9770 9714 9i59 9778 9790 1271 1279 705 1400 
9866 9875 9882 9887 9888 1494 1456 1487 1507 
9945 9978 7620 78 444 1548 1551 1660 1662 
653 833 1030 1010 1191 1684 1703 1750 1608 

1417 1515 1528 1618 168b 897 14ö7 6 1176 
1756 1890 2202 2244 2853 32 1894 153 1909 
9892 4330 4460 415i 5501 1828 1878 1895 1933 
5727 5602 5669 5762 5833 1942 1755 1236 1,34 
6516 6526 6572 6658 6925 1566 1327 1055 1106 
6978 7009 7083 7179 7113 2121 2064 1 2081 
7271 7396 7485 7509 7949 2119 2138 2165 2193 
8770 8811 8987 8920 9005 2224 2234 2283 2227 
9038 9280 9247 9286 9442 2377 1974 2384 2397 
9747 9777 9837 142 1275 2444 2421 2415 2447 
4090 5619 8995 9170 9181 4240 4472 367 1594 
4026 1038 1159 1561 6897 2454 2477 
9275 2608 7566 9347 9538 2396 214 
455 1214 2710 2366 2371 2548 2572 

2410 2416 2466 2468 2590 2597 2599 
2622 2678 2748 2753 2773 2752 2770 
2848 2899 2920 2927 2931 2520 2881 
2960 4015 4032 4088 4133 2624 1681 
4140 4145 4188 4189 4~10 8983 2274 

2113 2502 
2582 1369 
2626 2651 
2781 1840 
2682 2846 
860 2500 

6759 6760 

lıteklllerln ha yerler hlsısında gasterllen miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve ite ıtrmeğe kaaonl minileri olmadığını 
dair beyannamelerle komisyona bt11ıt veyı tahriren m4rac11tlara 
lbımdır. 

Şartnameler komlıyoodın ve Denllköy ve Söke kemeri lıtH• 
1on yazıbınelerloden parııız ılınır. 

M«'Tkll Cinsi Senelik klrı bedeli M ovakkat 

DeTeUköy lsıııyonu Btıfc n yı· 
Llrı 
35 

teminat 
Koroı 

263 

144 nıdıkl ev 
Btlfe 289 Söke kemeıl 

117 15 20 
25 188 

633 ................................... . 
591 r 
11' Fidan Meraklılarına Müjde 
880 T4rklye ve Avrupa'dan getlrilmle en turfanda ve nadide 
97 4 dımızlıklartlın aoılıomıı ve gayet itina ile yetlıtlrllmlo moh· 

1074 telif cine ve yııtı meyn fidanları ucoza eatılıktır. GôrDJek 
11831 ve toptan almak lntyenler Kayae letasyona yanında yeni çift· 
1375 Uğe, perakende almak ve ılparlo vermek lstlyenlerln Baedo· 
1243 raktı O.tık hanına m4racaat etmeleri llln olunur. 
1440 6789 6791 6796 6803 6832 1526 1579 1621 1626 1642 
1525 6872 6892 6899 6907 6927 1674 1687 1728 1812 1914 
1678 6945 6957 6962 6983 6869 1951 1962 1963 1966 1969 

718 6997 6994 6902 602 2669 1970 1978 2010 2027 2030 

/.40 iSTiFAD[LiDi] 
1 

OSRAM IAboratonrlıtının 

yeni meydanı getirdikleri 
OSRAM "' D " ampulleri 
fennin bir moclzeel tellkkl 
ediliyor. Çifte ıplrılll olın 

OSRAM " n " lambaları 
tabll 1arflyatlı pek çok ııık 

verirler . Ceryandın tım 

mınaılle istifade etmek lı· 
ti yenler 

OSRA M "D,, 
ımpollerlnl dl~er lambalara 
tercih etmelidirler. Adi ucuz 
IAmbalara nazaran % 40 
1 etlfıde ildi rler. 

~~~~ 7004 7016 7024 7063 7103 20ö2 2054 2071 2075 2108 ----------------------
7115 1151 1168 1112 1114 2129 214s 2115 2219 2222 Tın. k Hava kurumu Kemalps 1940 1180 131s 1at6 7353 7362 2289 2291 2303 2308 2321 1.1.r 

1536 . d 
1560 7369 741B 1419 7431 1439 2338 2357 2359 2360 2365 şubesin en: 
2091 7440 7444 7460 74fi6 7468 1745 1798 
2199 7475 7476 7484 7504 7522 2 135 
2361 7523 7533 7536 7551 7557 1006 1421 
2405 7594 7608 7609 7614 7615 2020 2043 
2491 7645 7649 7650 7669 7691 4110 4479 
2456 7698 7701 7721 7724 7753 6521 • 6543 

7762 7767 7782 7788 7796 6821 7375 
2504 ıs 36 ı52 167 221 7633 7873 
2589 248 261 273 297 313 8808 9132 
2740 365 427 • 468 513 548 9~86 9692 
1265 5~7 647 651 674 757- 2046 2242 
2238 796 912 927 1617 1080 4t62 6671 
2670 1132 1147 1196 1283 1368 8832 8880 
6764 1371 1455 1483 1484 1520 2312 1578 

252 399 
1482 1647 
2139 2237 
4490 5843 
6923 66~9 
7467 7432 
7973 8769 
9142 9168 
9728 382 
2674 2398 
6969 6620 
8968 9367 

568 
Mevkii 

2017 

Cinsi Miktarı Bododu MohalOJI 
bede ' 
Lir• 

2648 KaplGce 
5985 

Bı~ 5314 M. M. Doğusu mtılk eahlbl 
Ahmed, endbl nalbant 
İbrahim vereıesl, poy· 

150 

6724 
7563 
8788 
9~56 

1879 
4784 
7328 
9666 

razı LGtftl •ereıeel. 

kıbleal kaptın oğ. Nazlf. 
T. Hava koruma Kemalpaıı oubesl tıHrrafandın olup 

artırmaya çıkarılıp isteklisi çıkmayan yukarıda vaııf l1rı yıııl• 
klrdekslz Dağın artırması 20 · ı · 36 pazartesi gtıntl saat ı6 
uzatılmıetır. Sataı takaltlldlr. Umom ıartlannı (öğrenmek tııl 
lerln Hava kurnmo Kemalpaıa ıobealne baevormılan llAO f 
nur. 120 15 17 J 



ÖKSÜRENLER 
l\lutlako (OKAMENTOL) öksilruk 

.._!ekerlerioi tccrilbe ediniz .. 

""' = -... 
~ = CQ 
~ 
~ 
cı = ~ = = ı.. 
~ 

lbj) 
~ 

'""Q -~ 
~ = rl) 

ve Pürjen Şahab ıo en üetüo 
Lir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mQı. 
hil iıtiyenler (Şahab Sıhhat 
Sargan Haplnrı)m maruf ec
zanelerden arasınlar. 

Yeni çakan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbcten yih<le 

20 dulıa a:; sarf ipıtlıdırlar. B1111u ay sonun 
da ödeyeceğiniz ili. fatura ile lrofayca unlı
yacalmmz. 

M.Tevfik ay kent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemeoe fabrikaları mnmeaslll 

Pe~ıemalcılar 77-i9 1'clefo11 3332 

. . . ,. ' ' ~... . . 

mmıııııımımmmummımııı ımıımııı ııımmımıııııınııııııı l'l!IHUllll!ll llll!! 111111ııı 1'1111'111111111111111111111!!1111!1!!!!!~ 

Alişehir Banliası ! 
n ~ m n ır ·ş· u lb> ei~ n 
ikinci Kordonda Hona civarındaki kendi biuaıında 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norı•eçya'mn Jlalis f'tfo. 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. lhi De· 

TELEFON: 2363 
fa Süıailmüştür. • -Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK RertnrUı (Banka ve Ko~isyon) Muameleleri Yapılır. 

M d Vadeaizlere % 4 

ev uat Şartları: ~:ı :Oe'··v:~7.te ~ : faiz verilir. 

Hamdi Nnzhet 

S ı:H HAT 
ECZANESi Zahire, QıQaı 1 el 

ıJ. ~iade eahl le • n r, pamuk, yapık, afyon 'feealre komlayonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
P rlne en mtıeald terıltle avaoe •ertlJr. 

J M 1 1 1 111111 11 11 ı ı ı 1111111 111 ııı 1111 ııı ııı 11111ıı11 111 ı 111111111111 ııı 11111111111111111111 ııı ııı ı ııı 
" arangozlar ve 
: Sanayiciler için 
1 Bir Daha Ele 
el G · ~ çnııyecek Bir Fırsat! 

Fabrikamda mncud tlrld 
deetere, planya, kalınlık, frese 
delik L 

1 

nıııdnelerl ile prese tez-
gAbı, knrotma •e lotlı:al furonu 

•e el tugtblırı, AlAt n edent 

nıobllyı kereetelerl, kaplamılır' 
P•pelltr Te 11lre eatıhkhr. He; 
~On lllat ondan Hat altıyı kı· 
b ır Zinet mobilya fıbrlkaaını 
enıen mftracaat ediniz. 

Zinet fıbrlhıı 111blbl 

Abnıed Kısıhrmak 

-----------------
OnlTersltede Döçenı 

(Muavin Profeaôr) ' 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

llaıtalara hergfbı 6Aleden 
aonra batu. 

Ankar~•~ktaı caddeai No. 99 
T ı J>U:tnıaoı 2 inci kit 

egrar. ıSTANBUL 
Telefon : 49250 -

• 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
8 Merkez Ha tanesi Operatörü 

aıtılarını her O. 15 oıaıayed 1 g n ·18 e kadar tklncl Beyler eokığı TOrk 
~ eder. " 

11 
unu klroında 7 8 N.lu moayenf'hıoeelode kabul 

f -----= Tel~fon 8:~93 

lzmir Okulları Satın Alma Komis

Munkkat 

i Yonu Başkanlıg"' ından: 
eli, Cinai Mlk 
• , tıra Beher takım Tutarı 

lahmlnl 
lakım dfLf teminat 

8ırlc ı .. m Gere ti 

el Jf·e dikimi 170 Koruo l.fra K. Lira K · 

Bölge •ın' 1 k 1 
5oo 850 00 63 75 

Y•pbrılıcık o~ın ° 1 ; 0
u Y~h talebesl için komaoı okulca verilip 

tartırnba ga ft 
11 •m harici elbleenlo dikimi işi 29,1,936 

bıcık. lrorn1e;00~::t ~5 le !zmlr kO.har dlrektörlOğllode topla· 
ırtnıoıe T uz 8 açı eksiltme euretUe ihale edll,.crlnfr. 

K e nQmooeyl gOrmek l ı· ı 
lı llıeelne G 8 ıyen er pazardan mada hergftn" 

vakkaı 1 1
' llP.tme gllo ve Baatlod" de yüzde yedi buçuk mu • 

em naı akç 1 1 1 1 1 
" er 11 at art e komtııyona gt'llmel~rl. 

10 15 21 26 

•N~A 
o !l ıu ıı• 

t 

Kınık ŞarhayJığından: 
KHabamızın haritasının fcıbata feonlyeslne göre taoılml 20 

gOo milddetle Te kapalı zarf oeullle kırdırmaya konmootur. 

Ibaleel 31, 1,36 cuma gftnd saat 14 te yıpılacağından tallp 
olanların kasabı projelerini yapmağa 111hlbl se14blyet oldoğanı~ 
dalr fenni vesikaları ve temlnadadle birlikte Kınık oarbayhğıoa • 
mftraeaatları flAn olunur. 12 15 J8 21 91 

11111111111 mıııııııııı ııı ıı._ O ok tor ...m 11111111111111111111111111~ 
i~ A. Kemal Tonay ~ 
1 Batcriyofog ve lmlnşıl~·, salgm lıastalıklar nıütalıassı ı = 
I= Bııemabane istaıyono karoıııodaki dibek ıokalr. baıında 30 .. ,... = = lı ev ve muayenehanesinde ıabah eaat 8 dan ııkoam 11aat 6 • kadar §§ = baetalannı kabul eder. = 
1:= Müracaat eden hastalara yapılması liumgeleo 11air tahlillt ve := 
=: mikroskopik muayeneleri ile Terc~li hıatalıra yapılmuına ceTas gö- = 
:= rfileo Pnomotorab muayenehaneıınde muntazaman yapılır. := 
• 11111111111111111111111111 111 11111111111 1111111111111111111il111 T e 1ef0 n: 4 1 l 5 11111111111111 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııı11J11111111111111111• = Dr. Zekai Tarakçı i - -
~ Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı ~ 
!- İkinci Beyler eokağı Tark mazayede aalona ittisalinde ~ 
_ numara 45. Haetalarını öğleden eoura 15 den 18 e kadar Ea 
- kabul eder. TELEFON : 3806 §§ 
= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I\ 111" 111111111111111• 

lznıir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
M. ı\'1. V. eat. al. ko. noodın: 

1 - Hepsine blçtlen eder otuzbln llrı olın yedi llA onblo 

tane kilim kapalı zarf la ekıUtmlye konmootur. 

2 Ib11lesl 27 ,1,936 pazarteel giloa Hat 15 tedlr. 
3 ilk loıoç parHı 2250 lira 'fe şartııameel yOzelll kurooa 

M. M. vekAletl sa. al. komisyonundan alıoıblllr. 

4. Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraeı mektubu 

veya mıkboılırı ile 2490 eayıh bouooo 2 ve 3 anca 

maddelerinde yazılı belgelerlle birlikte teklif mektup· 
laranı thale eaatlodeo bir saat enci M. M. nk41etl eat. 
ıl. komlayonuna nrmelerl. 10 15 21 25 56 

işyar Aranıyor 
Anikite Müzeleri Direktörlüğünden: 

Aeli yirmi Ura maaşh n bir de evi ile mQzeler depo ve nak· 
ltyat loyarh~ı açıkhr. Mdsabıkı ayın 25 locl Cuma glloG eaat 
onda yapı1acaktır. TafsllAt almak ve imtihana girmek lıtlyeolerln 

Perıembe Te Cumadıto baoka hergllo mOzeler dlrektôrlftğOoe bao· 
vormaluı. 15 16 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 LERCULET,. vapuru 13· ~ERVİCE MARlTlM ROUMAİN 
1 36 da gelip 18 1·36 dı An "ALDA JULIA,, npura 9·1 · 
•ere Rotterdam, Ameterdam n 36 da ğelip ayni gQo Pire, 

Hamburg limanları için yak Mıhı, Marsllya n Baraelooe 

alacaktır. hareket edecektir. 
SV ENSKıt ORlENT LlNIEN Fazla tafelltt için ikinci 

"GOTLAND11 motöra 20·1 · Koıdon'da Tahmil ve Tabliye 

a6 da Retterdam Ye Hamburg bloaeı arkasında Fratelll Sperco 
limanları fçfo yok alacakhr. vapur ıcentahğıoa mftrıcaat 

"ROLAND,, molôril 6 ·1·36 edllmeıd rica olanor· 

da Rotterdam, Hamborg, Co- Navloolardıld n bırebet 

peohage, Danztlg (Gdynla, Go· tatrlhlerlndekl değlşlklllderdeo 

teburg, Oılo ve Iekandlnavya ıceota mes'oliyet kabul etmeıı:. 

Umanları için yak alacaktır. T~le. 2004 · 2005 · 2663 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANTE LlN1E 

"HERAKLEA., vapnro halen 
limanımızda olop Anvere, Dlr· 

ket, Rotterdam, Bamburg Te 

Bremeıı llmanlarina yok al · 
maktadır. 

11MILOS., vapuru 6 son kA· 

oonda bekleniyor , 10 ıon 
k!nona kadar Aovera, 

Rouordam, Hamborg 'fe Bre· 
men limanlarına yllk ılacak:tar. 

AMFRIKAN ExPOT LINES· 

"ExCHANGE,. vapuru balen 
limanımızda olup Norfolk ve 
Nevyork için yok al.naktadır. 

"ExlLONA., vapuru 29 B. 
inci k6nnnda bekleniyor, Boe· 
ton Ye Nevyork için yok ala· 
caktır. 

ARMEMENT H. SCBULDf 
HAMBUG 

11NORBURG11 vapuru 30 B 
inci kAnunda bekleniyor, An· 
ven, . Rott,.rdam n Hamburg 
liwaolarına yok alacaktır 

"GLUCHSBURG,. vapuru 6 
son Ununda bekleniyor. Bam 
burg ve Anvrraten yok çıka 
racaktır. 

JOBNSTON VARREN 

LINES LIVERPOL 
"DROMORE,, nporu 15 

eon lıaounda b~kleolyor, Ltnr 
pol te Anverıten yok çıkarıp 

Burgaa ve Kôetence için yllk 
alae1ktar. 

DEN NORSKE MİDELHAV. 
_ SLINJE (D·S. A·S. SPANS. 

Olivier vEŞOı-ekôsı 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendelf Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

"THURSO,, npnro 7 Jkfocl 
kAnnnda LIVERPOOL ve 

SV ANSEADAN gelip tahliyede 
bulunacak. 

"ADJUTANT,, npora 8 
ikinci kAnonda bekleniyor, 

LONDRA için yük alacaktır. 
0 THURSO,, vapuru 15 ikin

ci kanunda bekleniyor LlVER· 

POOL GLASGOV yak ala · 
caktır. 

"POLO,. vapuru 10 ikinci 
kıhıunda Loodra, AoTerıı ve 

Hol beklenip ayni zamandı 

Loodra n Bal için yak ala· 
caktar. 

DEUTSCBE LEVAl\TE LINIE 
uAQILA11 vapuru 5 ikinci 

kAnunda Bamburg Breme 'fe 

Aovus'ten gellp tahliyede bu· 
lunacak. 

Not: Vurul tadhlerl Te Ya· 

pur lelmlP.rl Gıtrlne dcitl~lkllk· 

terden &ceuıa mes'uliyet kabul 
edilmez. 

K ELINJEN) OSLO 

uBANADEROS., Hporo 1 O 
son kıinonda bekle.:ılyor, Dl· 
eppe ve r oneç Umıolarıoa yllk 

ılıcaktır. 

Ayni zıımında lskend,.rlye 

ve Balya için mal kabul eder. 
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"\ 
Yirmi beşinci yıl ı 

No. 6423 
======ı 
Çarşamba 

15 
ikinci kinon 19:l6 

Japonya'nın 
Rusya'ya Da Taarruz Niyetill' 

de Olduğu Söyleniyor 

Haheşistan'da <,;ıkan isyan Bastırıldı Ve 50 Kişi Asıldı 
General Grac;yani'nin Bir Taarruzu Bekleniyor. ______ ....._. ..... .-.~-----------.. 

Makalle CivarındarHaheş Harekatı Devamdadır. Cenupta Büyük Harpteı 
Olacaktır. Italyan'ların _Son Bombardımanında Telefat Yoktur. 

llabe.ş imparatoru, ceblıcde 
Jtulyu11 tayyareleri taraftndmı 

atılıp patlamıyan bir 
bamba öniinde 

Roma, 14. ( Radyo ) - Ma· 
kalle'ain cenobonda Ambı·ÜrP 

dan'dı bir letlkaal hareketi ya 
parken tayyaresinin mtıhlmmıt 
deposu bir mermi lubetlle in· 
f llAk etmlatlr. Tayyarr; buna 
rağmen Itılyan hatlarına kadar 
uçmuo ye zararaız olarak yere 
fndlrllmlodr. 

Londra:ı4 (A.A) - Royter 
ıjaneındın: 

Cenupıı İtalyan generali Gra· 
zlaol'oln yakındı yapacağı ha· 
rrketJer beklenmektedir. 

Şimalde lee Mıkılle manta· 
kasanda Bıbeoler'f n glrlotlklerl 
hareket devam etmektedir. Bu· 
rada Habeoler tekrar halyın 

haılarıDI yarmak teoebbbıOnde 

bulunmuılardır. 

Londra, 14 (A. A) -Royter 
Ajanıındın: 

Erltre kaynaklarından alınan 
haberlere göre, Habeş •ıe::fo 

Temblen'de ve Mıkılle'oln ce· 
nubundı yıptakları bacumlır 

şlddeıll mQeademeler neltce 

sinde tardedtlmlotlr. 

Bu mQaademelerde 1ıalyıa 
haf il topçusu ve hna kuvvet· 

leri dOşmıoı '. ağır zayiat nr· 
dlrmlştlr. 

Londra 14 (A.A) - Uoyıtır 

ıjaoıındıo: Mıkalle'nln cena 
bunda keşif hareketleri yapın 
bir İtalyan m6frezeıl Babeo· 
lerl4 bir erzak kolunu basmıo 
lar ve olddetli bir mOaademe· 
den eonra mohıfızlırı luımen 

öldllrmOşler Te mQtebaklılnl de 
kaçmığa mecbur etmlolerdlr. 

Erzak kolu ltalyan'ların 
eline dOoıoGotftr. 

Malmlie'Je ltal)'atı askerleri 

Londrı 14. (A.A) - Uoyter I~ondra, 14 (A.A) - Royter 
ıjanıuıdan: 1 Ajıoımın Dogadfıclo'dı halyao 

Erltre mabaf Ulode dolıoan konetl•rl aezdiodekl mubabl· 
bir şayiayı göre, Mıkalle'nln rloln bildirdiğine göre, cenupta 
garp mıntakaeındı bir takım pek yıkandı mOblm htdleeler 
Oabeı muharipleri isyan etmlo· olacaktır. Gen.,ral Grazl'nln 
ltrdlr. Fıkıı lıyın kanlı bir bOyOk bir taarroı yapma11 bek· 
tarzda baetırılmıı ve elli klıl !eniyor. Taarruzun kat't tstlka· 
idam olonmu~tor. meli belli de&llıe de Ciclka ve 

Londra 14 (A.A) - Uoyter Harar'• gldf!o en keıtlrme ve 
ıjınıından: kolay yol Falan Te Jerrer ne· 

Adls·Ababa'dan gelen bir hlrlerlnln ndllerldlr. 
telgrafı,., İtalyan tayyarelerinin Şimdiki hılde ftalyın cephesi 
11 KAnonoeanlde Tıana gölO· Valıden'den ıol cenahta Da· 
nOn 120 kilometre elmıllnde not'on birkaç kilometre kadar 
bulanan Debata bombardıman· ôtealne Gıanmaktı, ıığ cenahta 
lırmda biç kimse l\lmemlotf r. Cıbba Badodınan ve Gabrldi 

··~· .. ·~·~·~ ........ ~ ....... ~·~·~· .. ·~·4··~· .............................. ~ .............................. ~ ...... ~.~· ...... ~ .• hırl'den ve olmale doğru da 
Gerlogobl fe Vat Val'den geç· 
mektedlr. 

Fransız ayan Ve Mehusan Meclisleri 
Dün Toplandı. 

ayan Başkanı, Fransa'nın Ingiltere'den Ayrılmaması 
Lazımgeldiği Kanaatini Gösterdi. 
----------------------.. ----------------------Pırlı 14 (Uadyo) - Bogftn ilet paralel, M. Matııel Dea'yı 

ıkoam tizerl meb'naan Te ayan bir takrirle hükumetten umumi 
meclisleri faaliyete hı~hyacak· ılyaaett bıkkındı izahat isteme· 
Jardır. ğe memur etmlotlr. 

Uıul moclblnce, meclisler Parla, 14 (Radyo) - Ayan 
kAnunosanloln dalma ikinci on meclisi, 1936 içtima devresine 
gana içinde açılır. Ktışıd not · bugcın baolamıotır. Bu toplan 
konu ancık beelncl derecede tadı ziraat buhranı ve mGteakt 
en kıdemli ve ihtiyar olun zat tieo Franaa'nın dıo ılyasaıu ko 
lrad edecektir. Bundan sonra ouşulmuotor. 

içtima ptırşembe gOnQoe talik Mecllıin en ihtiyar ayesl, 
edilecek bnro ve ,,daimi mecllı M. Lnal'tn ılyaeaııı bıkkındı 
relıl intihabatı bugOn yapıla· birçok medhOıltaylote bulunmuo 
caktar. Bandın ıonra meıal ve Fraoaa'nın 1oglltere'den 11y· 
programı teeblt edilecektir. rılmamısı llzımgeldlğlnl ve 

Bu programın mukırrerahoı Franııa'nın herzamındın ziyade 
olmdlden tayin mllmkftn değil· ıolbe mOhtaç olduğunu, dıbUde 
dlr. Slyaei partilerden hiç birisi ılyıaal mGnakataların dormae' 
de bo boıoeta henüz bir içtima 

iktiza ettiğini, Franıız milleti· 
yıpmıt değlldlr. nln, mllJi ve mftttebld bir hO· 

Meclisi meb'asından 40 
meb'uıı Ayın lotlhıb edilmiş 17 kumet tıtediğlol eöylemlştlr. 
meb'oı da nokeındır. Parla 14. (Rodyo) - Fr~nıız 

Uoma U (Radye) _ Radi · parl4mtntoıu, bogOn oğleden 

kal fukaeı; Fransız kablnealnde ıonra 1936 içtima devreılue 
bulonao Radikal bakanların bıtlımıı, en ihtiyar aayluların 

._ıbloeden çekilmesine taraf· bfrçoğn haata olduklarından M. 
tardır. (Korbeliy,·) bıtkınhk ctmlotlr. 

Yeni intihabatın 22 -29 Mart . Momalleyb, bir açılma ıayl"vl 

ta yapılması hakkındı bfr ce verml• ve seylAplırdan bahsettik· 
reyın nrdır. Maamaf lh bun· ten ıenra sözü ııulh işlerine 

lar, hatlci ılyasetln loklşalını çevirerek, Frın11nın harb lııte· 

göre tahakkuk edecek bldlse· medlğlnt ıö1lemle ve dahili 
lerdlr. mftnıferetlerln dormaaı te yeni 

Perlı 14 (Rıdyo) - Soıya• 11ylav ıeçlmlaln biran evel 

yıpllmaaı llzım geldiğini ııöy · 

lemlıtlr. Bundan ıourı 319 reyle 
pırllmento haokauhğına (Fer· 
nan Blıton) seçllmlotlr. PArlA. 
mento, perşembe gtına (Yarın) 

tekrar toplaoıcıkhr. 
Yeni saylav seçimine blrkıç 

hafta eonra baılınacığı ıôyle · 
nlyor. Cuma gQokft toplantı, 

çok heyecanlı olacak ve htıktl· 

met aleyhtarları, M. Lnal'a 

ılddetll hacomlardı boluna· 
caktar. 

Iıtanbul, 14 (Radyo) - Ajana 
Havaa'a gört•, bogtın Ellze H · 

rayında toplanan nazırlar mec· 
llılnde bıebakın M. Lnıl, yeni 

eayln fntlhabatınm, martın 

22- 20 unda olmaııını Te yeni 
mec'lıln, ya 20 olaanda veya· 
botta 1 mayıstı toplınmaıımı 

lstemlıtlr . Bunun için ne karar 
alındığı malum değildir. 

Pırla, 14 ( Radyo ) - Per· 
ıembe gGnO, parlimentoya dıe 
elyaea hakkında letlzab takrir· 
lerl Terlleceğladen mOblm hA 
dleeler beklenmektedir. M. La 
nl, bo tıkrlrlerln geri alınma· 

sını lsdyecek ve ftlmıd meı'e· 

leıılnl llerl ııOrecektlr. 

P11f111 14 ( R•dyo ) - M. 
La .. ı, dftn akeam tızerl Bir· 
leolk Amerlka'oın, Belçika ve 
Jıpon ıefllerlal kıbul etmlıtir. 

Roma, 14 (Radyo) - Ctbo· 
tl'den verin bir habere göre, 
R11 Mole Geto ordoıonda çı · 

kan isyan henaz bHtırılmıo 

değildir. 

Roma 14 (Radyo) - Bir 
eaylıya göre, 1908 ıınıfı ılJ&h 

alınacaktır. 

Adiı Ababı, 14 (A.A) 
Babee hOktlmetl; Hıheılıtao'ın 

K•zılhıç teokllAtmdın letlfade 
hoııosondı ımllıtlmalde bulun· 
doğana ve Harar'dakl mfthlm· 
mat depoıonoo üzerinde Kızıl· 

haç learetled mevcod oldoğonı 
dair ltılyan 'lar tarafından ya· 

pılın iddiaları proteato etmek· 
tedlr. Barar'da vazife görmekte 
olan doktor Ferron bu ıon 
iddiayı kat'i surette tekzlb et· 
mektedlr. Mumaileyh Kızılhaç 

loaretlnln yalnız ııhhlye kolla. 
rmıo kamyon, çadar Te eafresl 
Ozerlne konmasına nezaret et· 
mekte olduğunu leıret etmlotlr. 

Adls · Ababı, 14 (A.A) 
Kıbt klllseıl rclal; Necaıldeo 

ııağıdıkl telgrafı almıotır. 

"' BOUln kıt'aları cebheye 
eeTkettlm. Kendim de yarın 

Oe11le'den harket etmek niye · 
tlndeylm. Askerlerimiz için 

dua ediniz. " 
Borada ı:annolunduiana göre 

Necaıt yakında Tlğre cebhealne 
gidecektir. ~ 

Adlı·Ababı Ii (A.A) - Pek 
yakında Habee'lerln Makalleye 
karıı bir taarruz hareketi ya· 
pacaldın haber nrllmekıedlr. 

BıttA bo taarruıun bu ıaatta 

bıılımıı olm111 ihtimali bile 

vardır. Degardı yeni talnlye 
kıt'aları ile Auaaea mıutıkaemı 
terkederek Ttgre cepbeııln,. git · 

meıt emri nrllmlıtlr. Habeş 

lerln Abam yakınında dört 
ltalyın uçağı ile ooikt moto · 
ılklet uptetmlı oldukları haber 
nrllmektedfr. 

DeHI, 1 i (Radyo) - Bir 
ltalyın uçığı; bu eabıb birçok 
defalar uehrtn Gıerlnde uçuşlar 
yıpmıt ve biç boınbı ıtmıyarak 
ılmale gltmi,tir. 

Roma 14. (Hadyo) - Bu· 
gftn de Trento'dın bir . mitral 
yaz tıboro ile bfr topço tabu · 
ro doğa Afrikaınna gitmek Qz 

re hareket etmletlr. 
Amerika'dı bulanın ltalyan· 

lar, motorize edllmit bir hae· 
tane tedarik ederek Mogadlııo'ya 
gGndermlılerdlr. 

Roma, 14. (Radyo) - Erltre 
cepbcııl ~ nzlyetl bıkkındı ıu 

habrrler geluıl,tlr: 

c~pbede kesif bir karakol 
faallyetl görtılllyQor. Ufak ıilAb 
endaz mQfrenlerl katarlarla ce· 
velAolar yapmaktadırlar. Bir 
hıtyan mQfrezeıl; Bıbeo'lerln 

bir leY11ım kolonu yakalımıf, 

bin çuval kadar buğday n pi· 
rlnç elde edllmlıtlr. 

Adla·Ababa, 14 (Radyo) 
Ogaden cehheelnde İtalyan 
uçakları bazı köyleri te amele · 
lerln barındıkları yerleri bom· 
bardıman etmltlerdlr. NOfuıca 

zayıat olup olmadığı Lelll de· 

~ildir. 

Askerlik cebheılnden bo gibi 
bombardımanların biç ehemmi· 
yeti yoktur. Bu gibi yerlerde 
kulQbelerde otnfan klmııeler 

tayyırtler yaklaııncı• zaten ya· 
kınlırdakl çamlıklara n kır· 

ları kaçmaktadırlar. Telefat 
olıa da peklz olmaktadır. Da 
gibi bombardımanların ıoınni 
teılrlerl de hiç meeabeslndedfr. 

Adle Abıbı, 14 (A.A) --'.Ha 
heı mebaf ilinden ılının haber· 
lere göre, ber iki cephede de 
nzfyet gOnden·gftne Itılyan'lar 
için daha mGıktllleemektedfr. 

Şimal cepheıılnde şiddetli ve 
eGrekll yağmurlar Italyın kov· 
~ttlerlnln geri çekilmesi veya 
her hangi bir harekette bolun· 
ma111 fmktnlırını tamımlle or· 
tadın kıldırmııtır. Babeı koT· 
ntlerl ıgır zayiat nrmek lıte· 

medllderlnden ltalyao'lırın mOı · 

ııhkem mevzilerine cepheden 
bacam etmiyorlar. 

Aıked mehaf ilde mevcod 
kanaate göre, hu mevzilerde 
bulunan konetler er geç teslim 
olmak mecburiyetindedir. Çtln· 
kft geri çeldlemedlklerl gibi tık· 
vlye konetlerl de alamamak· 
tadarlar. BtUftn yol:ır batak 

haline gelmlıtir. Arabalar ça· 
morlara aaplanıp kalıyorlar. 

Bunonlı beraber İtalyan kov· 
ntlerl topçu te bava kunet· 
terinin yardımı ile hulandak· 

lırı mfttkGl mevkiden knrtul· 

mığa çalıııyorlır. 

Bıbeı'ler ilk hıtlırdıkl kDY· 

Fritreli bir asker ve deve 

vetlerlol taıelerlle miltemıdl~ 
değtıtirmektedlrler. Hereeye ,.ı 
men mGıademeler ılddetle ,~ 
nm etmekte Te Makalle 
ıtmıll garblılnde n Ak; 
mantakaıında her lkl taraf •f 
zayiata uğramaktadır. 

Cenup cebhealnde ltalyao'' , 
Ogaden mıotaltaıını tahliye 

tikten ıonra olmdl Bale ol 
tıkaaıodan ilerlemek için b ... 
retle hazırlanıyorlar. Koş uçtİ 
ile 600 kilometre olan o~ 
Able Abıba yola evvel& ı ~ 
kilometre genlollğlnde batı~ 
n ıuııuz göllerden geçtn°• 
n ıoorada yllkııek dağlık .ı' 
zlye nrmıktadır. lote 160,of 
Bıbeo'llnln meni aldıkları f 
bu dığhk arazidir. 

Bıbeı aıkerlerl 

techlz edllmle oldp çok 
vetll bir moknemet göaterlOJ 

kar11ındıdırlar. Daha olmdld" 
R11 Deeta'aın ordoıo 0°11 

mıntakıııında eık aık mok•ıı' 
taarruzlar yapmaktadır. ~ 

Y ığmorıuz geçen eon 1 
gtln içinde ltılyan keotl ı•f 
yırelerl baycık bir faaliyet gfl 
termletlr. Şimal cephesinde ' 

fi 
çoolarını De11fe'ye kadar 
cenub ceph-'ıılnde de Saıılı' 
neh'e kadar göU~rmfteterd' 
Diğer mıntakalıtd• ehemmlye~ 
bir eey olmamıeter. 

Da11f e 14 ( A. A) - ltı11'1 
tayyareleri 10 Ktnanueıold' 
MıkaU.ı'nln 100 kilometre ~ 
nobanda Sıkato•ya ateo TerıO 
!erdir. Diğer taraftan atıl-' 
gazlı bombalardın 10 kişi ~! 
olmao •e beo klol de yaamı,S 
Salnte Marle klllıeai yıkıl"; 
"'" ankaz altında 10 klıl 
mOotOr. 

Kocasını öldore~ 
Bir Kadın 

idam Cezası Y idi 
Ankara, 14 (özel) - &tol 

la'mn Kırakuyo köyQnde ~~ 
c11ını OldGren Ümmeh,. 
ölftm ceıaıı hakkındaki kırt" 
t11dlk edilmek ftıere K.ıot' 
tıyı gelmtıtlr. 


