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Vaziyet 
. F. R. Atay 

Mılletler cemiyeti ve zecri 
t~il~irler hakkında ileri geri iıitti· 
gımız bütün bükümleri unutarak 
Afr~ka lıarbınm dôrdüncG ayın: 
dakı umumi vaziyete bakacak 
olursanız, milletler tarafından hanı 
lehine ıarfolunan emeklerin kay. 
~olmamıı oldugunu görecekainiı. 

ecri tedbirler, İtalya ekonomisi 
•e. politika11 üzerinde büyük bir 
tcıır bırakmıştır. En mühim nokta 
ara de•letler urasmdftk:i duyanııma· 
nın, etyopiye, milli müdafaaeını 
organize etmek buıuıunda verdiği 
ıerbeıtliktir. Hatta iki taraf birden 
yardunın b,ralulmıı olaaydı, Ha. 
heıler bugün gene pek gür me\"ki· 
de bulunacaklardı. 

Milletler arasında yalnız kal· 
maklı m' ll tl 

' 1 e er tarafından ıerko· 
luo~amak. araaında bir fark vardır. 
Gerçı eni ıoou toprak ve bak 
mildefaaaıoın en ağır yükQ, toprak 
\e bak ıabibinin omualan Qıtüne 
düıtügilne tilphc yoktur. Fakat bir 
tarafa lıarhı güçleıtirmek, ve bir 
tarafa barba kolaylaıtırmak barb 
hakkındaki ilk tabminleı· ' & b ID ÇOtıU• 
nun oı çıkmaeını aebeb olmuıtur 

Son vak'aların meydana çıkar: 
dağı hakikatfordcn biri dün ·1. 
1 tl . . ' ya mı 

b
e crının en hUyQk kıemındaki 
ırb korkuıun b • . un ve anş 11tegi01n 

ne kadar derin ve kuvvetli oldu· 
~udar. Avrnpa'lıhk "' beyaslık 

•eeubunun en koyu olduAu me~· 
leketlcrde bile ha1L H 1..-1 

ı .. , a""'T"er U• 
fına g-miıli· E · · • 'd · . . -,. r. tyopıom ıptı aı· 

lıRı, gerili&i, hattı ıtyopideki etir 
ttlccartatı hakkında yapılan telkin· 
ler •e her kulağa itittirilen edebi· 
yat bile, barıı eaflannı zayıflatma· 
hlı~ır. Bir de, daha yirmi yıl Ön• 
ceaıne kadar oımanlı imparatorlu· 
&una kal'fl yapılan harblann, bütün 
dünyada naııl karıılanmıı olduk.la· 
r~n~ .8~& önftne getiriniı. iptidailiği, 
g rılıgı naair tüccarlığına bırakmn· 
din •e·:1 . b•t a . ' - eıı ı c, taarruz e enın 
mukaddee bir vazife yapmakta ol· 
du~una berkcıi inandırmakta idi. 

Milletler cemiyetinin bant için 
t~~ Lir İQaanca olduğunu belki 
bızun ueıil görmiycccktir. Fakat 
ıneoft olarak harb korknıunon 
ve. n:ıüsbet olarak:, in11ni fikirleri~ 
mılletleri ha • . . 1 n§ ıçıo organıze o • 
maga ciddi olarak hazırlamıı ol· 
::rbAlllla t6pbe edilemez. Şimailik 

1 ancak ır.'içl · ed . .,- eotıren ve taarruz 

b. eıu IDaddi zorluklar ve manevi 
ır ta&yik: 1 a tanda bırakan küçük 

ve ekıik b" 
iyi ,. .. 1 ır tecrilbe, eger daha 

,... ııır •e daha 1" • La_1_ 
elde edilirte ame ı ımAıuwıır 
inak ib . ' . harbı imkAnııdaıtır· 
oldua tı~alı ne kadar kuvvetli 

eUDta Hbatı hiımet etti. 
Pariı Te Lo dr 'd tel fi l D a ıa aon gelen 

gra ar, talyaa havaııınıo gittik· 

~:. !uaı~ıadıgıoı g6ıtcrmcktedir. 
tt mılletler cemiyetinin yeni 

toplantt1ındao önce . b 
te bb , yeoı anı 
~ Galeri lı:arpıında buluonlaca· 

guu bildiren haberler Tard V • zi • ır. a 
Yelin birçok ıOrpriılere tabam· 

~illü oldutu göz onllnden uzak· 
aıhnlmamakla beraber milletler 

Ce111· • 

11 
ıyetı azıılan araııodaki daya• 

•ı1naoın •c hanı a&minin, birkaç 
•y evelki tartları bawli de&" f . 
oldn& " e•ı u·mıı 
. .""u meydandadır. Danı cephe· 
••nın yflzde yilz zafer kazanacağını 
ıannedenler belki, as çok umneaya 
nğnyacakı.rdır: Fakat bu cephenin 
Yüzde yilz bozgun nreceğini ümid 
edenler, daha az aldanmıı olmıya 
caklardır. Neticenin, Cenevre mü: 

eaaeı eeıini kuvvetlendirmek, tamam. 
aoıak ve ona, eoternıııyonal gQ. 

Venlik ibt' 
bi •yacını tatmin edecek 
:raa:ı:kilt •e~melı: arsnıunda bulu· 
ol-·- CfVik eder bir ıekilde 

-1111 tem · 
ne f lptbili.ıla?eıını etmekten gayri 

Yunan Bnkftmetinin Mflracaatı M. Laval Gene Komnnizm 'Aleyhine 

Japon· Alman Gizli An-
Fransız Meclisinin Top· f) '.J M ? 

Balkan Devletleri Akde- Kazanacak Mı?. 

niz işini Konuşacaklar! lantısı MOhim Olacak! laşmaSI ogru U • 
Pırlı, 15 ( örel ) - Camı 

gftnO parlAmentodı hükumetin 
genel ılyaaaıı haldı.andı lıtlıah · 
lar yapılacaktır. Binaenaleyh 

~~~-----~--~~ -----------Dış Bakanımız Cenevre'ye Gitmek fizere 
BugDn Ankara'dan Hareket ~~Ediyor! 

Sovyet Rusya Milli Müdafaa Bfltçesini 14 Mil· 

Istıobol, 15 (özel) - Yo· 
nın bftktlmell, Balkan paktına 

bu celaenlo önemli olacağı cno· 
bakkakter. 

yar Rubleye Çıkardı.~ Rusya Sihir.ya 8 udu· 
donda Hazırlık Yapıyor. 

dahil hakumetlere mOracaat 
ederek, hariciye oazırlerandao 

mtırckkep Balkan konıeylolo 

derhal toplanmıeını ve Akdeniz 
meı'eleılnln görtıoOlmeıinl lı· 

temlotlr. 

1uanbol, 15 (öz,.ı) - n., 
hicri Bakanımıı Dr. Tevf tk 

Roodü Araı !'•rıo (bugno) 
Ankara'dan eehrlmlze gelecek 
n Cenevre'ye geçecekılr. Tn 

f lk RO~da Arıı konaey toplın
tısıoı lotlrık edecek n 18 ler 
komltealoln lçtlmaındı da hazır 
bolunıcaktır. ;revf ik Rüşdı1 Aras 

M. LaHI; itlmıd meı'elesinl 

mevıubıhsedecek n izahat ver· 
mekten içtinap edecektir. M. 
J..nal'ın; bu sefer de muHf fak 

olıcığı ve pazartnl gdnü Ce· 
nevre'ye gideceği aolıoılmık · 
tadır. 

Parlı, 15 ( Radyo ) - Bo 
sabah M. Lavel, oo ıeilzln 
komlteıl relıl M. Vo koneelleı't 
kabul etmletlr. Ayni umanda 
Parlı Irak ıef irini de kabul 

etmlıtlr. 

Stalin ve 

lngiltere Ve Mısır Süel 
Hazırlıklar Yapıyorlar. 

Parla 15 (Radyo) - Akoam 
g11eteled, Rıdlkal 10fyıllıtlerln, 
başbakan M. Lnıl'ı muhalefet 
etmekle Fran1a'ya fenıhk et · 

tiklerini yazmaktı, muhalif ol· 
dukları noktaları ıuahıtla bil· 

dlrmelerl ltıımgeldlğlnl kaydey· 
lemektedlrler. 

- Sonu 5 inci sahifede -

lıtanboJ, lS (~zel) - Sovyet 
bftkumetl, Milli mOdıfaa bftd· 

ceılnl ıeklz milyardan on dört 

mllyu rubleye çıkırmağa kı· 

ıar vermlttlr. 

Moekova 15 (Rıdyo)-1936 

-~~--~--------~~ 
Snveyş ve l'ort-Said'de Yeni ve Bn- Ingiltere, Fransa' dan Bir 
~.~~ı5~=~a Manevraları Olacaktır. istikraz Mı Akdedecek? 

yô) - Kahire· 
den blldtrlllyor: 

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

Ingiltere, Şart Olarak Fransız Siya· 
Port· Sald'den 

ı.1tendertye'ye sasının Değişmesini istemiş! 
lngllhı ııkerle· Pıriı 15 (A.A) - Nevyork Berıld gaıeteıiuin ı>aris nüıhaaı fngil· 
rlnla eevldyıtı· terenin Frıosa'dan yapacağı bir i'tikraz hakkında bugünlerde müzakere· 
nı kolaylıttır· ler cereyan etmekte olduğunu bildiriyor. 
mık için, Mısır Bu iıfikraz dört milyar franklık olacak, kısa vadeli bulunacak ve 
btıkumetl ile ln· faizi yüzde 3·2 olacaktır. 
•lllıler ırıııadı K l Bu haber hiçbir taraftan duba teyit olanmamı~ttr. Maamafilı alı· 
" ra Fuad. Nesimi pa$a. Nalıas paşa b h be l ı nan ası a t er bu iıti.krazıo agiltere tarafından teklif edildiği, 
yeni btr yol lneaıı kırarlıatı· Ajılu mabrlbl Cebelauarık'ı hıkat 1ngiltere'nio bu iıtikraıa prt olarak. J<'ranea'nıo dıo ıiyaaaııoın 
r•lmııtır. gitmlıııtlr. degiımeıini eeaı koyduAu bildirilmektedir. 

Ba yol, aıkeıi mahiyeti haiz ...... ,... ................................................................................................................................................... .... 
olacak ve Port·Sıld'den Dimyat Gazeteler Neler Yazıyorlar? 
ara11ındı yapılıcalt •e tkl bftyak 
köprtlıft balanıcıktır. 

Şimdilik hemen faaliyete ge· 
çllmek azere 50,000 lnglllı 
llrabk bir tıhılnt nrllmlıııtlr. 

Berltaraftaa Port-Sald'de ikinci 

n aıkeri bir Uman daha y•pı· 
lıcaktır. Bu yeni liman Port 
Leıepe'de olacaktır. 

Roma 15 (Radyo) - Port 
Salt'ten blldlrlllyor: 

Mefru11 blr buı tıarrozanı 

kırıı yapılacak bir hın mı 

nenııındı Saun ve Port Sı· 

itte bulunan batan loglllz ve 

Mmr tayyareleri yer ılıcak· 

lardır. Bu mannralara ııkeri 

kıt'alar da lotirık edecektir. 

U&alet (Maltı) · 15 (Radyo) 
Denaılr, Triton zırbblırı bo· 
gan Umanı va11l olmuıtar. 

Kamu tayda 
Ankara, 15 (ö11el) - Kama· 

tay Rafet Cınıtez'la b111kan· 
lıgındı yaptığı toplantıda aıkıerf 

kimyagerler Te dlwçllerln mek· 
tepten çıktıkları zaman löO 
lira teçhiz bedeli almaları bık· 
kındıkl kanonun ikinci ml11· 
kerea.lnl yıpmıı ve kabul et· 
mittir. Kamutay cama glnO 
toplıaıcıktır. 

logiltere~de Umumi Efkar Gene Gale· 
yana Geldi, Şiddet istiyor! ______________________ .. ____________________ __ 

Petrol Ambargosu Marta Kalacak Gibidir. Lord Eden 
Cenevre' de Bazı Sondajlar X apacaktır 

Loadrı 15 (A.A) -.~ Londra .. 15 (A.A) - Sabah 
Muhalefet gaze· g.zetelerl ekıerlyet itibariyle 

~, .. 
leleri hftktimete kabinenin bugDnk6 top14ntmn· 
ılddetle ihtarlar· da 1tılyaa·llıbeı meaeleıl Oze· 

da bol onar• k rinde kat'I bir kuar ılmıy•· 
İn gl 11 z ef kl rı cağı fikrindedirler. 
amam lyeılnla 
bir kere girilen 
secri tedbirler 
yolandan bir de· 
fa daha geri 
dônmealae mtl· 

etmlyece 
blldlımek· 

Dally Telgraf btlktlmet ma· 
hafllloln petrolı ambargo kon· 
matını bir mDddet için tehire 
mcıtemayll oldugano ıôylcıyor. 

Mornlag Poıt lıe petrolı 

konacak ambargonun bir Mart· 
tın evTel yapılmıyıcığıoı n ıaade 

ğlnl 

tedlr. Amerikacla petrol kuyuları 

/.. M. Eden'ln O,nnre'ye ıırf dl· 
Aer devletler aesdlnde bazı 

Ne" Chroolcle 
ıôyle dl1or: 

ba baıaıta Yererek menfaattar olmak tlh· ıondıjlar yapmak için gldeee· 

"İagillılerlo btıytık bir ekee· 
rlyetlnla olddetll lateAI, logUte· 
re'nln Gıerlnden kendlalala bir 
taraftı hırbı mıbkftm etmek 
dljer taraf lan da ayal barbıa 

clnımı lçba llaamla potrola 

metinin kılkmuıdır. 
Muhalefet gı11etelerl ayni za. 

manda eon gDnlerde çıkan yeni 

ıalb teıebblılerl pylalarıa pet· 
rolı ambargo koamuıaı tehir 
için birer manenı oldugaaa 

ileri ılrmekıedlrler. 

ğtnl bildirmektedir. 
Dally Mail lıe diyor ki: 
lnglltere b61u1metl halyı'nın 

halen keocllılne altı nyabod 
doko11 ay kadar yettıecek mlk· 
tardı petrol ihtiyata balaada· 

gaan bıber ılm•ıtır. 

Voro~ilof 

ıeneal btltçeal f loao11 koml11erl 
tarafındın merkezi icra komi· 
teılne verllmlatlr. 

Btıtçe 75 milyar 500 milyon 
rubledir. Geçen ıenekl bCltçe 
65 milyar 300 milyon ruble 

idi. Geçen eeneye nlebetle arı· 
dakt fazl1alık 14 milyar rub· 
ledlr. 1934 ıeneıioe nlıbetle 

1915 de 800 milyon fHlalık 

vardı. Bu mCltemadi fazlıhk 

Sovyet Roıyının ftnaaıel vaal· 
yetinin iyiliğinden doğmaktadır. 

lıtınbul, ıs (özel) - Moı· 
kova'dan verilen haberlere gôre, 

Japonya-Almanya araeında ko· 
mftnl11m aleyhine gizli görClı· 

meler cereran etmeıl, Sovyet· 
lerce ehemmiyetle kuşalıomık· 

tadar. 
Roma 15 (Radyo ) - Bar· 

binden blldlrlllyor: 
Stblryı hodatlarındıkl Sov· 

yet askeri mnhhlerlnde boyak 
hazırlıklar ~ôrftlmektcdlr. Fa11· 
Uyeda merkezleri Ballkal gölcı 

ile Velıdhl11ton araıındıdır. 

Buralarda birçok betonarme 
tesleah yıpılmıkta ve ban 
bataryaları yerleetlrllmektedlr. 

Mtıstıbkem mevkilerin 6 ki· 
lometre gerf 11lnde ikinci mDı· 
tıhkem hat vftcode getirilmek· 
tedlr. Boralara tel 6rgaler yer· 
ı~otlrllmlatlr. 

Alman Gazeteleri, 
Molotot'un Söyle· 
vioi Tenkit E<liyorlar 

Berlla, ıs (AA) - BGUln 
Almın ga11etelerl ve bllba11a 
Nıtlooal Zeltuog Kolnl11cbe Ze· 
itong ve Moochener Neaete 
Nıcbrlchter, M. Moloıof'on 

Bitler Almauya'ıını tecnGs 

niyetleri ve Sovyet Roıyı'ya 

kıreı tauruı plAoı atfeden 
nutkunu tenkit etmektedirler. 

Bo g11eteler, Sovyet Raıyı'aıa 
mtıdıfaa btıdceelolo artmaeın· 

dan dolayı oftpbelerlnl 111kla· 
mamıktı ve Fran11 ile ittifak 
ve Çekoslovakya ile anlaomıdın 
ıonra hanların ancık Alman· 
yı'yı ıık.ı ınrette çenber altını 
almak hedef ini gtıttG8Dna ileri 

ıClrmektedlrlır. 



•ş:~i;"~"ü;yd~~·~ .. m~~h:k;:""("'G""üiii'~'!~ ·~~ .. :~"';"i";"';iii;iii; .. m·~ a b e r O e r ı] 
mede Tevkıf Edıldı. lngiltere Fraosız Donanması Afri- ltalya 

Arkadaşları Olduğunu Söyliyen Ahmed ve 
Çoban Mehmed Mustafa Salıverildiler. 

Deri tGccarı Davl Sldi'ye 
tebdJt mektubu gônderen n 
pollııletle mClııademede bulunarak 
komlıer L. Burcuyu iki yerinden 
yıralıyın eelerihlıarlı Hayred· 
din ile suç ortağa olarak toto· 
lın Kayeerl'll Ahmed ve ham 
mıl roHlnft oynıyın çoban 
Mehmed Mustafa haklarandı 

mllddehımumillkçe yapılmakta 

olan hazırlık tahkikatı bitmlt 
ve maznunlar bakluında birer 
kırar yerilmek azere sulh c~za 
mıhkemealne verilmişlerdir. 

HAldm Muzaffer, ıoçluları lı· 

tlc•ıp etmle ve bun11rdan Hay· 
reddini tevkif ederek diğer lerl 
1ahverml1tlr. 

Dikim tarafındın latlc9ab 
edilen Hayrlddln mıhkemede 

demlttlr ki: 
- Altı yıldanbeıl Şehltler'de 

tıbak All'nln fıbrlkuında ta· 
bak olarak çahıayordom. Yasın 
itler azalmıştı. Bir mftddet Tuz· 
la'da beolncl vinçte aoçı olarak 
kıldım. İt azıldığı nklt İzmlr'e 
dôndGm. Tabakhanede gene bir 
lln gftndellkle çıhıma~a baıla· 
dım. Ünyl bıbam tabak Mu11· 
lafa adındıdır. Bir de ınım 

nrdır. 

HAldm - Tebdld mektubunu 
niçin Davl Sldl'ye yazdan da 
bııkuını y1Zm1dın? 

- Enelce kendisinden bet 
yaz lira ılmııtım. K.endlılntn 

kıc;.kçılık yaptığını hdkô.mete 
ihbar edeceğimi ıôyllyerek kor· 
katmoı n parayı ılmııtım. 

Dikim - Bu defa parıyı 
almığa nasıl geldin? 

- Bfeyftz lira vermeğl kı.' 
bol etti. lklbln Ura yoktof de· 
dl ve ben kendlılne ıaat yedi· 
de bir ıdım göndereceğimi, 

bir sepete sebze koyarak altına 
parayı koymaaanı 'e &f!petl bu 
adıma teıllm etml"elnl bildir· 
dlm. 

- Peki? 
Diye cevab verdi. Çnban 

Maıtafı'yı Tepeclk'de Muıt• · 

fa'nın samın hanında buldum. 
Eeklden kendlılnl tınıyordom. 

Bir bamDJal arkalığı h11ıtlama · 
ıını söyledim. 

- Peki. 

Dedi. Oradan dôoftşte Bas· 
mıhanede Kayserli Ahmcde 

raatlıdım. Benimle beraber gel· 
menni ıôyledim. Hın soğuktu, 

Yaklt te erkendi. Ben tarap 
tçmeğe giderken onu Mezar· 

lık başındaki ndyolu kahnye 
oturttum. Şarap içtikten sonra 

nden tabıncımı ıldım. O 
11rada Muııtıfadı gelmlıtl. Ah· 
medl kahveden ıl1tak Şerif 

Remzinin (Bınb) adile anılan 
mığaaaeının brıısındakl Mey· 
Yeter ıokığıuın köeeılne dik· 
tim. Orada gOzcOlftk edecekti. 
Maetalayıdı bamıl olarık parayı 

almak ftzre mağazayı gôodeıdlm. 
Kendim de mağaza karşısın 

dıkl dınra dayanarak hamroıh 

beklemeğe bıelıdım. Fakat ıl 

vlllerln etrafımı eardığını gö· 
rQnce h•yatımın tehlikede ol· 
doğunu eaudım ve Muııtaf a pı 

nyı alıp mağnıdın çıbrken 

Dul Sldl'nlo: 
- Çok yıllara! Diyen eeelnl 

doydum. BonJan korkarak epl 
ce ıGphelendlm Ye nk'a da 
blldlglnlz fP.kllde oldu. 

Bil.im - Nereden telefon 
ettin? 

- Yeni kavaf lardıkl telef on 
kôıkanden. 

Blklm - Mektuba mağaza 
bpoıundan ne vakit attan? 

- Gece saat on ınl1rındı .. 
Blldm - Mustafa bu vaıl 

yelten ne vakit haberdar olduP 

- Haberi yoktur. Sepette 
p1ra oldnAono bilmiyordu. 

Hiklm - Ahmed'ln nzl· 
yotten haberi Hrmıydı? 

- Ent nrdır. Mektob yaz· 
dığımı bilmiyordu. 
Fıkıt ne yıpılacığındın ma· 
lumall vardı. Zaten onunla 
böyle birkaç· it için konnı· 

moıtuk. lpeklı mığas11ını soy· 
mağı da bana tek Uf eden odur. 
Fakat ben reddetmlıtlm. 

Hlklm - Evelce Dnlden 
para alırken neden Ahmet gibi 
bir gOzcG koymagı Ulzum gOr· 
medln? 

-Telefonda ıftbhelenmlttlm. 
Çdnkft mltemıdlyea ılmdl ge· 
lecek diye 011tmıılardı. 

V ak'ı ııraıında ıırhoıtom 

ve itiraf ediyorum ki, batara 
Hrdır. Zabıtı memurlıu; elYll 
bolondokları için bunları Ulc· 
carın adımları 11ndım. Zıbıta 

memurları olduğunu blleey· 
dlm derhal teallm olurdum. 

Pollıe karı• gelecek kadar ca · 
bil değilim. 

Hayreddin'den sonra Ahmed 
ile MuJtafa da lıtlcHb edil· 
diler Te Hayreddln'ln ifadele· 
rlnln uydurma oldutoaa, hl· 
dtıede hJçbfr alAkılırı bulun· 
mıdığanı ıôyledlltr. HU.im; 
diğer iki kiti hakkındaki de· 
llllerl tevkif için kit l garml· 
yereek onları aerbe1t bırak· 

mıttır, Hayreddlu de ccıaeYlne 
gönderllmlıtJr. Tıbklkata mla 
tıotlkllkçe deHm edilecektir. 

Koltorpark 
Ağaçlanıyor. 

Belediyece kOltQrparkın ağaç· 
Jandmlmaıını bGydk bir ıdr· 
atle devam edilmektedir. Son 
hafta içinde geceli gClndGzlG 
me11I neticesi yıngın yerindeki 
bot ıabı hemen tımımen de· 
nccek derecede ağı~landırılmıt 

ve molozlardan ibaret olan H · 

hanın gnraoaıu değltmlıtlr. 

KdlUlrpark dnarlarrn1D lno11tı 

da llerlemlttlr. ...... 
Bul; Uluslar 
Sosyetesine 
Nota Mı Verdi? 

Vaşington, 15 ( Radyo ) 
Itılyan anıurondın meb'uılar· 
M. F11nk Koaeto, dıı itleri 
encümenine Amerlka'dakl hal· 
yan'lır nımını bir proteilto 
vermletlr. 

Bu takrirde: 
Dıt işleri bakanı M. Kordel 

Hn1, .uluslar soııyeteılne ltalyan 
lara kareı yapılacak zecri ted · 
birleri takviye eden bir nota 
vermletlr. Bonon lç•n ltılyan 

lar bo notadan sondereco mQ 

teetıalr olmaılardır.,., Denilmek· 
tcdlr. 

liu protesto kongrede bGyQk 

gOrftltGlere eebeb oJmoe '" 
hılyın unıurondın olan meb· 
uetan iddiasını iebat etmesi 
leteollmlıtlr. İtalyan meb'uıu 
ftzerlne proteıto ıakdrlol geri 
alwığ• mecbur kılmııtar. 

••• 
Belçikanın 

Mndaf aasını 
Doşonoyormuş 

Londra 15 (Radyo) - M. 
Bıldvln'ln bııkanhğında top· 
lanmıı olan Ioglllı kabinesi, 
beyneJmllel ılyaıal dorumu 
tetkik eylemlıtlr. K.ıblne yarın 

tekrar toplanacak ve Cennreye 
gidecek olın dıı lıterl bakanı 

Lord Edene verilecek tıllmıtı 

h11ırhyıcıktır. 

Londrı IS (Radyo) - lngi· 
Ilı kıblntalnln 11babkt toplan· 
tıaı nnemll olmoıtur. Slyaerl 
çennler, Lord Edene Yerllmeal 
1111ım gelen tallmıtın verildiği · 

dl 'e fakat ğlzll tutulduğunu 
iddia ediyorlar· 

loglltere'nln Belçlkanın hl· 
maye Ye mftdafauı etrafında 

önemli tedbirler dGıGadaga de 
ı6ylenlyor. 

Afgan 
Hariciye Nazırı 

Avrupa'ya Geçiyor! 
İstanbul 15 (özel) - Şehri· 

mfzde bulanmakta olan Afgan 
Hırlclye Veılıl Feyiz Mobam · 
med Hın dtln oehlr dyatroıuno, 
fabrikaları gezmlı ve malumat 
almıttır. Feyiz Muhammed Hın 
yarın Avrupa'ya gidecektir. 

lıtanbol 15 (ôıel) - Afgan 
hırlclye nslrl Feyiz Moham· 
med hın din öğleden ıonra 

mlıelerf, SGleymınlye n Aya· 
ıofyı camilerini ıesmlıtlr. 

Yeni Vali 
y ekili Tayinleri. 

Aakara, 15 (Özel) - Yeni 
teıkll olunan Tunceli Ylllyetl 
Yali Yekllllğlne Elhta nllıl 

Tevfik, Bitil• nllllğlD6 kıymı· 
kam Yahya Omer, Çoruh Hll· 
Uğlae Art•lo kaymakamı HGı· 

na, Blngale uUUglne~Çapakçor 
kaymakamı Recai 'ekil olarak 
tayin edllmlılerdlr. 

Suriye'den · 
Getirilecek Kort. 

Haber Doğru Değil 
lıtanbul, 15 (Ôzel) - Sol· 

kast itile alakalı bir kGrdftn 
Surlye'den Merıln'e getlrlleceğl 
haberinin do~ru olruadığı ıöy· 

lenlyor. 

ka Sularına Hareket Etti. Iogiltere);·Taarruz 
Etmiyeceğine Dair 

7 Parçadan ibaret Olan Donanma Teminat Vermiyor. 

A • J O ' K d d d İttanbol, 15 (ôzel) - Pel' 
mıra övon un uman asın a ır tola ambargo kondu!u takdirdi 

Parlı, 15 (Radyo) - Yedi parçadan ibaret olan Fransız do 
nanm11ının ikinci ve dördftncil flloıo, Afrlkı ıolarındı mann· 
ralar yapmık tızere bugftn Preıt limanından yola çıkmıtlardır. 
Bu f llot11; ımlrıl DOvon'un kumandası ıltındıdn·. 

••• 
Balkan AntantJ Ekono· 

İtalya'nın, lnglltere'ye tecu.ud' 
bulunmıyacığ.ını temin etmelPe~· 

tedlr. Bo cihet, henGz ta1111' 

mile anlaıdmıı değildir. 

Kamutayın Kış TatiU 
Ankara 15 (Ozel) - K.ııo•· 

tay gelecek haf ta kıı tıtill Jçi' 
klnr .erecektir. 

mik Konseyi Toplanıyor. Eden, reı-
----- rol Ambargosıı 

lıtanbol 15 (Ôsel) - Balkan ıntıntı ekonomik konseyi cuma 

gına Bıkreı'te toplanac .. :tır. Konıey toplantııını lıtirak edecek İÇİll Salahiyet AJd1 
olan heyetimi• bugln BGkreı'e hareket etmJıtlr. Konıeyln ruz· L d 

15 
R d ..,.., 

, on ra, ( a yo) - ıv 
nımeılnde yılnıı genel ekonomik ılyual mee eleler değil, ayni bl 1 d d J le~ 

ne top anlııın a ıı ı 
zamandı Balkan ıntınh deYletlerl arasında mGbadele fılerlnl b h dJl 1 oll 

menno ı ıe m ı H petr 
Ugtlendlren mea'elelerde Hrdır. Raznamede tonlar bulonmaktıdır. ambargo meeıeleıl için Lo,. 

ı - Romanya, TGrklye, Yonınlaıın, Yogoılnya arasında Ed , ı•Lı il 1 •it - en e ıı ısu yet yer m t~ ' 
emtea mGbadelelerlnln arttmlmuını matuf bir pl&n hazırlınmaea. Ed ,1 C , h L tlll' 

2 Demlryolları mee'eleıl. 

3 Hın eefeılerl teılel. 

Turizm itlerinin kolaylaıtmlmuı .. 

••• 
Sofya'daki Muhakeme 
Maznunların ifadesi, Yeniden. Bazı Zahit· 

lerin Tevkifini Icahettiriyor 

Roma 15 (Rıdyo) - Sofya'dın blldlrltlyor: 
Son darbel hakumet faillerlnln muhakemesine devım edilmek· 

tedlr. Maznunlardan bir kıemı, 1 Mayıeta Toıef aleyhine yıpılın 
urekete Sofya kıılalarandan bir çok zabitlerin de lıtlrlk ede 
ceklerlnl fakat General Zllotef'in mildahale n naılhıtı 6aerlnt 
lıtlrakten nzgeçtlklerlol aöylemlılerdlr. 

Bu ifade ftzerlne mahkeme tahkikatın tamlklnl emretmlttlr. 
.Bo iddia hakikate nygon çıkır11, pek çok zabit ye tekıtıd za. 

bitin tnldfl lcabedecektlr. 

Çin-Mançuri 
Şimendifer Mü
nakalatı Başladı 

Tty•D Çin, 15 (Radyo) -
Mınçurl ile ılmall Çin aruındı 
4 aenedenberl lnkltaa uğrayan 
ılmendller mGnıkalAtının tekrar 
baılamııa için ılmıll Çin ve 
Jıpon ıael memurlar• ar11ında 
anlaımı yapılmııtar. Bo karuı 
Nınkln'ln tıadlld beklenmek
tedir. 

TOrkiye-lran· Irak 
Afgan Arasındn Misak 

İetanbul 15 (özel) - TGr· 
klye·lrın Irak ve Afgan arasın· 
da bir ademi teca,Gz ml11kı 

lmsalanacaktar. 

Alman Gaze· 
teleri Uzlaşma
lar Aleyhinde .. 

Berlln, 15 (Radyo) - Al· 
m•n gazeteleri, Akdenlzde bir· 
birlerine y1rdım için lfraoaa 
Ye İngiltere araıındı yıpılıo 
uılaımılara hGcum etmekte Ye 
bu ozlıomanın lokarno andlaı· 
mau Ozerlade yıpıcağı teılrlerl 

kaydeylemektedirler. Bir gazete, 
İngiliz hasına Almanya'ya karşı 

ok .. yıcı ıOzler 11rfedlyor, Ber· 
lln'ln endlıeıalnl yerılz göeter· 
meğe çılıoıyor, demektedir. 

en n enene ye are.e 
den enet tekrar kabine toplıll' 
tısı yıpılmıyıcakbr. 

M. Eden, petrolı derhal .... 

bugo konmısana tıleb etmlf" 
cek Ye fakat bu itin ıekol~ 
cihetini tetkikten sonra bir k• 
rar verecektir. 

Irak Hüku
metinin Dileği 

Cenene 15 (Radyo) - Ir•~ 
hakumetl, mllletler cemiyeti•' 
ırıettiğl dileğinin bu sene IPO· 
sakere edllmeılnl ye rozaalll1' 

den çıkarılmasını oluılar sol' 

yeteal genel ıekreterl M. A•'' 
nul' dın rlc. etmlıtlr. Bandı• 
baıka, Iran ile Bl'aııodıkl bO' 

dud lbtllifının sulblD hıtll tçl• 
Yerilen mGbletln de osatıllJll' 

ımı M. Antul'un ıa,.eeotno' 
lıtemlttlr. 

Yunanistan'da 
Saylav 
Seçimi hazırlıkları 

Parla 15 (Rıdyo) - Atla•· 
dan haber nrlllyor: 

İç itleri bıkıahğı, 11yl•' 
seçimi hakkında genlı tedbiri•' 
almıı ve seçimin, tam bir aeı· 

beıtl içinde cereyan etmeatol 
temin eyledJğl gibi, neticeal•• 
eeçlm gOnft ıkıamıaa kad•' 
tımamen anlatılmasına yardılll 
edecek derecede tertibat ıl· 
mı~tır. 

, ....................................... , 
ELHAMRA 

SiNEMASI 

Londra, 15 (Radyo) - Yarı 

reımi Çfl'fenler, Franıız · İngiliz 
erkAnıhırblyelerl ar111ndı Ak· 
denize dair yapdan ltlllfoameye 
bir mukaddeme olmak 'Cbere 
Ren havzasının 11kerllkten tec· 
rld edllmlo olan mıntakuı.,ın 

lıgıll hakkındaki Alman mutale· 
batının eıaeıuı olduğunu, yapılan 

Staviski Davası 
J uri heyeti Sabaha 
Kadar Meşgul Oldu. 

TELEFON: 2573 

Bu Akşam 
Senel.,rden beri beyaz perde· 
nln kraliçelik tacını ~t•lz bir 
movaffakıy1:tle ruubaf11a eden 

~· ....... rb!l ~~!~d~ b~~~~.~ 
mazbır olao, eenenln çok be· 
yenll4'o, 

Renlili Peçe 
Fraoıızca ıözlG Metro Goldfln Mıyer Saper f Umlnde 

Ayrıca Paramunt Jurnal'da en Aon 
dftoya haberleri 

anlaımanıo hiçbir veçhlle Lö 
karno mlııkını lhlAl demek 
olmadığını beyan eylemektedir. 

Ayal mebaf il, bo u11lıom1nın 

Milletler cemiyetinin zecri ıcd 

birler bıkkıodakl kararı kal· 
dırıldıktıo ıoora bir kıymet 

ifade etmtyecrğınt de llhe ~t 

mektedlr. 

Mnflis Bir Banker 

Ortadan Kayboldu 
Parla 15 (Radyo) - Fnn 

aantn tanınmış bankerlerloden 
M. Adler, birçok açıkla lf lae 
etmlı ye ortadan kaybolmoıtor. 
Zıbatı etinde tıharrlyıt yıp 

mıtH da k11ndlalal bolıruı· 

DUfhf, 

Parla, 15 (Radyo) - Stnit1'1 

duası, bogan bıelımııtır. )orl 
beydi, bu gece 11baha tadl' 
bir taraf tın sorgu ıoracık '' 
diğer taraf tan da kararları •e· 
recektlr. Kırarlar1n, cuma gıoO 
( Yarın ) tef blm olunacaAı -31' 
lenlyor. 

Düzeltme 
Pakta Suriye 
Değil, Irak f)ahildir 

1ııanbol 15 (A.A) - Afg•d 
hariciye vnlrl Feyz M ub11mrııed 
hanın düo nrdiğl beyan•''' 
dört dcv1et anl!ıoda par•'' 
edildiği blldirllen ııleml ıccaf 11• 
paktı Tilrklye, lran, Afgaolet"' 
.ve Irık rraıundadır. OOn y• 11' 

lıelıklı Tarklye, lrıo, Afgaoh••' 
ve Suriye araııınd11 parafe edtl• 
mledr, 11ekllndt1 intfşlf c•lıniıtff· 
Do yıolıılıgı daıeltlriz 
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Hayreddin namındı birinin 
ye~lğl naneleri doydunoz. cı. 
neı romanları, haydnd polis 
hUı:Ayelerlnl okuya okuya nl· 
hıyf't o da bir Arııen LOpen, 
bir Gangster kesilmek istemiş 
Tehdld mektuplara ile Dntd 
Sldl Dl'Dındald vatandaıı eplce 
terletmiı ve beıynz llraeJDı 
bile koparmıı . 

Bondao baıka, gene İzmlrde 
esrarkeı Yaşar namında biri de 
takmıı maskeyi suratına, aJmıt 
tabınuyı eli ne, ve enelkl gece 
bir vataod19ın yakasına ya· 
pııwış: 

- Ver paraları! 
Maeke, tehdld mektupları . 

tabanca ve g A 1 • ece.. o ıyoreunoz 
yka, hepsi zobua romanlarının 

okusu .. 

Ben romanların fnsan Oze
:lndc yaptığı tesiri çok iyi hl· 
enlerdentm Ve çocukluğumda 
ıeyabat romanlarına ıyak kap 
tırmııtım. 

Eb beni KôrmeUydfofz ne 
tıklltler, ne marifetler, n~ kı· 
yafetler!. 

lı:e!ıar~nl.k, ıuız sokaklardı, 
er 0 tırınanaınıdıkları earp 

yerlerde koeı k h 
rerdl. Eli oıa ta tam gev· 

mde kalın bir sopam 
da vardı A 
r k · ya~ımda demir ça· 
ı eksikti.. Hiç unutmam: Jnl 

Vern'ln k 
•ptın Nemo'ya ald 

eserinde bir .reefm vardı. Ko· 
eıaıan bir dığ: 'emo il tepeye 
tırı:nanmıo 
0 b 'Ve uzaklarda da gft· 
eı atıyor .. Altındı da aynen 

şn cOmle yazılı idi: 
"Ka t N 

son AP an emo, uğurlar ol· 
g-.oe , dedi 

Fakat N " k emooun hfr ayağını 
ayıya dayayarak, bir elini de 

:~nedşe doğr: uzararalı: öyle 
r uroeu v.rdı ki, beni ve 

~enim gibi birkaç arkıd 11 çl· 
eden çıkardı. Ve gDneıe ayni 

IJekUde bir dağ tepesinden 8e . 
llm vermek için iklbuçulı: sa· 
ıtlllı: yola teptik.. Arkaeındao 
da Şövalye romanlarını kendi · 
ınJ •~rdl m. Çok geçmedi. z8• 

bıta romanlarını eardırdım .. 
Şırlok Bolmla'fn prof U . bir 
fotografı nrdı. Sol kaeını kal· 
darmış, ağzındı pipo . Bu do· 
ruıq taklit için ben ve kafa. 
dırlıtıın neler çekm~dtk? Cebi· 
rnltde moıtalar, kDçGk, glyllı: 
ayığı ıaplı kamalar ayni ktı · 
çQlı:lnkte arlı:a cep ' tabancaları 
'Ve dıbı da neler? 

Ba devirler de geldi •eçtl 
Alt '" . 

' romınlarına baılıdım. Aman 
Allah 
G 1 mecnuna döne yazdım. 

ecelerln rnzgArlarını dl nlemek 
için t 

anrının kıt gftnOnde pen· 
cerelerl 
L •Çar, tltrlye tltrlye, bıç· 
11;ıra hı k 
bl ç ıra ağlardım. Siyah 

r eeoıotn kırııeında durur, 
toprakta d 

rı ftıen veremUlerl, 
yetlmelerl doıııoordftm, Bir yı· 
ğın delilik ?. 

d Bunlara ynmakton maba· 
ım, roı:nanların tealrlerlnl an. 

~atrnıktar. Uzığa gltmeğe ne 
acet, bizim gençler gazete n 

mecmua sablfclerlnde artistlere 
aıılı: olmıyorlar mı? Artlııtlerln 
talı:lltlerloi yapmalı: için gOlQnç 
vaziyetlere döşmnyorlar mı? 

Geçenlerde vapurda bir genç 
kız, eJlndekl romanından bazı 
parçalar okudu, okudu dı ıelık 
gôzlerlnl bldırdı, yınındakl ar 
kadışına; 

- Ah ·dedi. otanmaıam ağ· 
lıyacağım. Ne içli sözler, ne 

derin, ne acı &özler sôyllyor 
zualh kız!. Hayat ve biz ... 
Bep boş .. 

Kızcağıza bıktım, bakhm da 
mırıldandım: 

- A kızım, hayat •e blıim 
•uçumuz ne?• Onu o tekilde 
gösteren Romancınm kalemi 
lı:ırılıınl .. 

Çımclik 

lzmir Vilaye .. 
tinin Nüfusu. ...... 
Dahiliye Vekaleti 
Malumat istedi. 

Dahiliye vek&letlnden vllA 
yete gelen bir mektobta ıon 

yapılan ntifuı eayımını göre 
kadın erkek n yeknn ayrı 

ıyn ıöeterllmek ıartlle vll& 
yetin umumi nüfoso, kazalua 
bağh nıhlyelerlH ntıfoelara He 
keza merkezinin niifoııa, bu 
gftokd ldar~ takıılmatına gôre 
vUAyetlu, kazolarrn 'Ve mOm · 
kiln e nabiyelerln meeahal sat· 
hlyelerl hakkında mahimat 
ietenmletlr. Vll4yetln, lı:azala . 

rın ve nahlyelerln tbtlva ettiği 

köy adetleri ayrt ayrı gôste· 
rllmek, yazı n rakamla blldl· 
rflmek enretlle acele teıbft ola· 
nacaktır. 

Gomrüklerde 
Bir Tetkik. 

BaıvekAleı latatlıtlk mfldOr· 
ıoııı mClmeylzl Muhiddin, ibra 
cıt, hhılAt gnmrOğll lılerl Qze. 

rlndt- tetl.tkat yapmak ftıere 

eehrJmlze gelmiştir. Ayni mık· 
ntlı boradan dı İstanbul'a gl · 
decektlr. 

Gaziler Ocağı 
C. 8. P. Gaziler maballeııl 

ocak kougreııl toplanmış ve ocak 
yönetim lı:onluna antikite m6· 
ze müdOrü SelAhtddln Kınt"r 

ile 2ümıllk memorlarına1n Fey· 
r:ollab Arayıcı, tılccar Halil 
Hilmi, HUlll Fıhıl, Kerim 
Aıuoyu eeçmlıtlr. 

Prens H. Said 
İstanbuldan gelmekte olan 

Mıııır prenalerlnden Halim Said 
şehrimize gelmiştir. Birkaç gtıo 
lzmlr'de kaldıktan n tehrlml· 

ıln gezilecek yerlerini dolıo 
tıktın sonra memleketine gide
cektir. 

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
Terbiyeci İemıll Balı:lı:ı tara · 

fından çıkarılan bo medent 
lı:alttır gar:eteıl 8 Doca yıhaa 
girdi, 106 ıncı sayısı çaktı. Bo 
Hyıda en bnytık htdlıelerin 

tetkiki n en ang•n kılemlerln 
yazıları nrdır. Ba sayıda ölen 
Franıız edibi Clzerlne uzun 
eUltler bulacaksınız. Ayrıca İs · 

mail Brkka'oın genc;lere nrdlğl 
OğQtler dikkate değer. Yeni 
Adam'a mutlaka abone olmalı· 
81DIZ. 

Almanya ile iş 

Yapacak Olanlar. 

-, 

Muakiplerin Çi~
kin Hareketleri. 

• 1. 1 • 

Bu Gibiler Şid· 

r 1 ·-N· ... ) H k Ed detle Takibedilecektir 
ÜCC8r OrlIDIZIIl 881 are et e• Savaılardı malul kalınlırla 

cekleri Hakkında Bir Rapor? ıehld olanl1rın Ailelerine h6kd· 
metçe nrllmekte olan m111 

Almanya"yı mal aatııında bazırhğa ve arattarmalıra ihtiyaç larıo tahalıl n ikramiyelerin 
gOzetllecek noktalar hakkında yok demektir. alınması için moıklb namı ıl· 
Bertin Tdrk Tıcarctodaeından Taze meyvalar gibi ambal•j· tındı bir takım lı:)mselerln yord· 
ıebrlmlz Tlceretodasana bir ra ları nlkemlıde hennı tamamen dıeların 1aftyıtlnden fıtlfıde 
por gelmlı,ıtlr. Bunda aeağıdıkl billnmlyen mahaullerln ambı - ederek kanun ve nl1amların 
malumat "Verllmelı:tcdlu IAjlanmaeı hakkında Tnrkoflı· tayin eUIAI Goretlerden çok fa · 

"Almanya ile yeni mOuaee ttn ve ıobelerlnden her 11man bit Gcret almaktı oldukları ve: 
bet kurmak htlyen Tarlı: tlca etraf la malumat alınacağı gibi · - Kazanç nrglıl veriyoruz. 
ret evlerimizin sorguları içinde odadan dı dılma istenebilir. Bftkumetln reemt muaklblyla. 
Tilrk Ulccarıoa hiçbir surelle Bandın ba~ka ambalAj hakkrn· Diyerek kendilerine paye 
altkadar etmlyt"nleri de bulun· da doğrudan doaroya Alı:oan verdllı:lerl gôıdlmnıtnr. 
maktadır. Mese14 bir mahn alacı ile de anlıemalı: mOmkftn· Dıhl!tye VekAletlnden 'VİIA· 
Almınya'da flat n piy11aeı ile dar ve htır halde ılıcınan ilk.· yete gelen bir emirde, vatan 
berab~r gümrftğD, öteki nr· rfnl de Oğrenmek tavefyeye uğrunda yaralanın nyı ıehld 
gllerl, nakliye ücreti n battA değer. olub da kınları bıh11ına ken· 
kantar parası ve hamıllyeel dllerl nya Aileleri tarafından 

Dflşflndftklerim .•. 

Bizde., 
Derler ki: =- lJmomf efklrt J•ratlQ Vfl 

onı htlkımet, 'ekli ve gJd!I 
veren matbuıuır .. 

Ve ha deyişin de, mobtellf 
cephelerden iuhları yapılmıfhr.1 
Filvaki, matbaat, bası yerlerd"ı 
ba&ı zamanlar için bu kuvvet 
ve 11lAblyetlni lı:ullaamııtır Vft 

lı:nllanmaktıdır da .• 
Fakat bu eaae, asrım ·ıda mo 

dası geçlrtlmfı bir ııılı: glb! 
kaldararak bhlm vaılyetlmlae 

bakarealı:, oklı:ı veya kllodalı:t 
kıyasi vahldln bizde hım baıh 
olduğuna görürüz. EYet, vaziyet 
blıde bar ıklıtlr. 

Btzde matbuatı, omu ruf eJ Ur 
idare eder. Neırlyıtımızın yftzd& 

doksanı, hılkın lııteğloe, zevkine 
göre ha&ırlanmııtar. Biz ef lı:Ara 
yapmak ve yaratmık delil, mev· 
cad, fakat ıekll gayrimalum 
etk•n ea11 tutarık, dlm•ğımızın 
haıeketlerlne, aan'abmıllB ve 
vulfemlae latikımetler veri· 

bll 1 L d Kömflr Geliyor ahnan btr kaç koroıa gôı lı:o· e 1Jorn maa.ta ır. yoroz. 
Orman ldare1lnce Torbalı, yan bu gibiler balı:lı:ıada tlddetle l h ı Bunlar ise tacirlerimizi do~· nınmadan yazın mu arr r· 

Kemılpııa, Turgutlu, Seferlhl11r kınont tıklbat yıpılmııa bil· 
rodan doğruya al&kadır etmemek ler bizdedir. 

ve Bergama ormanlarından lı:ô dlrllmlttlr. d L 
tedfr. Çftnkft satıılar bogtın Bir batlkaıı yazayım eraen, 

mor imali için nrllmlı olan 
hemen yalnız ya (Sif) Alman Atanma omomi ef k•rın herhangi bir 

robsatlyeler ftzerlne imal eatıen lib 
limanları veya (Alma oya hn· Menemen orman me ınaro bQlı:mGaden lı:orkırak ezl , 

, kômnrler İzmir plyasıııoa gel· b 
dodo teslimi), yahod da (Fc>p) Mt"bmed Ku•adası ormın mnı· baınlab, lı:ıvrıhb tıkla ah 

meğe baılamııtlr. " ı ı 
T6rklye limanları yapılmakta· melit memarloAonı atanmııtar. lı:eUme oyunlara ile blçue er o 
dır. Şo halde ıılf 11tıılarda . ki Ereğli Bez Orman Keşfi blotıreal vasiyetine dOtnı: gene 
malan; eataldı~ı memleket Uma- Fabrı·kasının Tark maharrlrldfr •. 

lamir birinci eınıf ormın m6· ı b lk nanda teslimi demektir · Eıya· San'at eaerl yer ne, a ıa 
nıo bu limana ne kadar mat- lnşaah Tamamlandı hrndJııJ Emin Çolı:nroğla !ormın ıneblleceğl, aç lbtlraılarımızı, 
rafı, sigortası ve nakliye Gereli ~Gmer Bınk tarafından Kon keılf lerl için Soma•ya gltmlitlr. yamrı • ynmru demagojlmizl, ip· 

satıcı tarafından verilecek de· ya Ereğll'ılnde kurulmakta olın Av Hayvanı KulOpleri ıldaf telAkklllerlmlzl, hDIAaa 

mektlr. Pamuklu dokn0»9 fabrlkıunın VUAyet dahlllnde bulonın gerlllk. eaklllk n köhneliği· 
Al b d d il 1 d d 1 b bil 1 ti Alman ınlzl ekııyıp bir kedi 11rıı gibi mın a o a tes m n e e yapı nşq m t r. · av hıJ:HDlartnın cinı ~· tak· 

T bl 1 d d l ld ır a 'da 1 tı t l L•-e kıbartaa ıOzde eserler, geae · a r n en e an ıoı lı;l uıere· ya D get r m 1 ° ın maa.au • rlbl mlkınrlarlyle ucıların H· 

sıtaı Alman badado teelfml lerln mootıj lılerlne f11llyetle yıu ve .araa l'fCI knlGp bu nalyetln mıbeaUldGr. 
l k b lı: a d dil Lt dl F b iL o D Bonuo içindir ki, bizde mat· yapı ma ta ~e orayı ı ar evam e me. • '· 1 r •• 1 lerlnla omamt nslyellerl, tlye 

L il f ı h • t l iDii olan Lıı buatın koatlnaeıl yav•ı yavaı team maara arı ntıcı nr· eauz amam anma • adellerl dahlllye "Vekaletince 
11 tekemmnl etmekle beuber ka· melı:tedlr. mı konel mnharrlke untıa • vllayeuen aoralmaııar. Vtlt•et 

Ü h b ' lhflll ve dolı:unaın uyıftır, n· çnncd ıekll olın (Fob) TGr· ndır. Ereğli fıbrlbıı em 0 · içinde tatbik edtlen av oınU~rl L L d 
sının yakarı çıa.mama&tı ar. 

kiye Batıtana gelince, yani ma· bar, hem d~ SU kuvvetlle çalı hakkında da malt\mıt faten• 8QUlD bunlar nedendir, dl· 
lın Tftrklye limanında npura tMaktır. Fabrika tealeabnın bu· mlotfr. CJnı av lapelı:lerlnln yecek.elolz. 
teıllmlne gelince yılnıı boraya loadağu yerde buhar Hntrılı· mlltarı da blldlrflecelı:dr. Pfyıea hafif tfr, zayıflar; knt. 
kadar olan mauıf satıcıya nıa yapı itleri devam ediyor. Vekllet; her yıl ~oralın H uırın, a~ırbaıh, tezli eıerlere 
ılddlr. Ba ADtraldau, ıncak eo kurık haynolırı ile kurolm111 mftm· tabammftl6 yoktur, bugcınka 

BillAaı her dçftnde malın mevsimde faydalanılacak. ıene· kan olaq H kuldplerlnln mlk· lıtlhayı karıılımak yollarını 
Almıoya'dı hımmallyesl veHI· nlo bGUla dlğ'lr Ju.a.wlarıada, tarlarını da ıormoetor. döktılmtı~tar. 
reııl gibi itlerde &atıcıyı alAlı:a Ere&ll civarındaki İvrlz dereal 1 1 Rfzde ktıltOr mecmuılarının 
dar etm•mekıcdlr. Emen dö•I• byuklarond• •• ıoplımık ••• . Borsa da - 6mGrlerlrln kıoı •• hıdn ••• , •• 
kanonları n ticaret anlıımaları retlle eld., edilecek çıilayandu _ • Bizde aan'at eıerlerlaln yok· 
da baılı:a •arılarla eatı•ı md· lı:unel moharrlke temin edile· ....,_.,., ____ .__.,.,..._~~ lu~a da hep bundan ileri •e· 

v v d v a41n satııl•ı: " " 
Hade vermemektedir. cektlr. Bu kaynaklar zengin lı llyor. Bulha, cemiyet içinde 

Terle lhracatçıeı Almıayı n boradın ahnacılı: elektlrlk Ç. Alıcı K. S. K. S. mGhlm bir neırlyı~ derdi, ala· 
cereyanı çok acou mıl ola l5 j. Tara. mıh. 12 60 13 

gdmrak resmini ôdemet için 12 Koopre itti 12 50 17 50 bildiğine devam ediyor .. 
TOrlı:lye'de para tedarik ede· calı:tır. 27 BogClakl ııtıı Maartf Velı:ıUetJ, garb ede· 
mez. Ôteyandan lee Almanya'ya Fabrlu, Ereğli llblyoaaaaa 486132 Dankl yektlo bfyat kGtGpbanealnden •e kla· 
bilfiil ltbılAt için lthalAtçıoın yllllnda bolaamıktadır. Ve bir 486159 Umum .. elklerlnden tercllım11ler yaptı· 
Al'!lınya'da oturması n buı lltlaak banlle lıtuyona bqlan· lncir satışları: racakmıı. İdeal denecek kadar 
ıarlları da şahaında toplam11ı mııttı. Su lbtlyaoa dotradan ç. Alıca K. S. K:. S. yerinde.. Fabl ya pahıhdır, 
1Azımd1r. Muamele yapmak le· doğruya yalı:ıadaıı geçmekte 250 K. A. K&aım ll ll diye oknamıyacak, yabnd dı, 
tlyen e...lerlmlz eadece malan olıa dereceden karı•laaacakbr. Zeytin.yağı satışları: ""omnmt" dediğimiz bam sevke 

kemiyet ve keyflyetlle flatl Endlatrl teıhıatıadın maada Kilo Alıca K. S. K.. S. ve geri kafa ee'Vlyeılne cenb 
hakk1ndı aolaımak n eatıo fabrib mıntak11ıada memur ı!SSOO M. alıcı 36 76 37 vermediği için vitrinlerde ka· 

1 Nöbetçi Eczaneler • (SU), (Fob) veya (Alman hudo· evlerlaln iotan lıl de ilerlemek· Zahire saı,,,ları: lac.k!. 
- ~ du tedlml) oldol'runa gOre mı· tedlr. r S r S Ne acıdır, ne hazindir?. n Ç. Claei n.. • n... • 

Bu akıam .K.emeraltındı Hllll, lfyet f latlnl heeab etmeğl d6· Ereğli fabrikası UUbend, pı· 275 Buğday 7 25 7 75 _____ o_r_ııan :_R_a_h_m_i_G_ök_·ç_e_ 
Gfizelyalada Altıntaı, Tllkllikte eOnmelfdlr. Bundan sonra mahn tlıb gibi ince aokamıl8rlı O N b 8 8 (( ı 
Faik, ~refpatada Eo,efpaşa ee· ambalAj edllmeal gelir. AmbalAj • ince pa11H11ı:: ipliği yıpaa ilk 1~381 ~e:t. pılaSOO 600 ihtiyar 8İİ 

;ı.n•e•le.rl_a.çı·k·ı· .. r •• -------m·u·a·y·y·en-·b·n·lo·n·u·y·o·r·ea-·ay·r·ıc·a-·T-tır·k·f·ab•rllllk ..... • ·o·ı.·ca-kl:ltı.r ·--· 7 5 8. Pamuk. 4350 4350 Ağı rcezada 

TAYYARE S.NEMAS 'I Piyasa Vaziyeti !idamdan Kurtuldu .. 
1 1 Üınm ftıerlue muamele he AHnııOr ftıerlnde Mmrlı cıd· 3151 TELEFON 3151 • 

17 lkiuci Unun cuma gı1nü saat 21 den itibaren Georgea D'Eaparbeı'in ,aheaer romanaodao iktibaa edilen 

l(artalların. ölüınü 
Yavrum lllmlnln kıymetli eaa'atklrlarındın Constant Remy, Plerre Renolr, Debacourt, Marcel 
Andre ve Annle Docıokı'on teman ettikleri politika, aelı: n heyecan dolu ıenenlrı bayük filmi 

Ayrıca: Re11'hli Mikı - Foks "Turkçe sözlü dünya haber:ieri" 

Bugün her seansta yann 15 17 19 seanslarında çok beğenilen ve çok alkıolar toplamağa muvaffak olan 

Gtıst~v KEMANLAR ÇALARKEN Fllmlnla gösterilmesine 
FrOUh in devam olunacıktır 

atız baelımıı değildir. deıılnde karıp Nealbe'yl bıçaklı 
Buğday az Hhlmıırır. 23 yerinden yaralayarak tum· 

Kambiyo 

Alim. M1rlc 
beerUa 
Fr. Fr1nıı 
Dolar 
Belgı 
ltalyan lireti 
lnlçre frangı 
Ftorla 
K.. Çekoelovak 
A vuetur. Şilini 

Ahı Sabf 

f>0,10 Ö0,6~ 
620'60 622,50 . 

8,28 8,80 
80 7,9,60 
21,05 21,25 
10,05 10,1 
40,75 41 
86,25 85,50 
5,2. 5,27 

23,37 23,6 

maden aldaren 75 yışıoda Ab· 
dollab'ın ağırcezada muhake· 
meal bitmiş ve soço eablt ola· 

rak yaıınıa çok llerlemlı olması 
aebeblle ôlftm cezasına mukabil 
2~ ıene ağır hapee mahkum 
edllmealnft karar nrllmlıtlr. 

Subay Terfileri 
Ankara, 15 (Ôael) - Subay· 

lara mıbıas terfi kanunondı 

buı tadlüt yapılacaktır. 
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Atesin Hakimi 
' 

BIRINC'f KISllV\ - HiND .YOLU 

Sefil odam, bfr dentz har 
binde ve akdenfzio suları için· 
de ölmek letemf yordo, Sftf li 
ean'ata foabı olarak pe .. çok 

klmseledn bayat ve !Dematı 

dzerfne p14nlar kormoı, caauı· 
loklar yapmıotı; fakat kendi 
hayatını mnhafazıı boıoıonda 

çok thlz idi. 
Bo aef JI, parayı çok ıeverdf; 

fakat mabod bae!eler gibi kOp· 
lere doldurmak n bu knplerl 
toprak ıltıoa &aklamak için 
sevmezdi. Boğazına ve kadın · 

lara çok dftşkftndtı. Bu iki 

zevlLI için para kazınırdı. 

Casusluk ona k4f 1 bir servet 

temin etmişti. Fakat kazanmak 
hırsı henOz eönmftş değildi. 

Kumarla hiç al!kaaı yokta. 
Tali oyunlarını ıevmemekle 

beraber, ba defa mukadderatını 
ııllbe bmıkmaya karar verdi. 

Kendi kendisine: 

- Adım sen de bu en karla 
işi bir ihtimal QzerJne bırakıb 
kaçmakta bir mana yok. Daha 
ilk toplsr atılırken ben hemen 
denize atlarım; bir bıhk kadar 
yftzen bir adamım. lnglllz ge 
mllerlne yaklaşır Plt'tn adamı· 
nın bana verdiği parola saye 
sinde kapağı bir İngllfı gemi· 
ılne atarım. Ücretimi alır, sonra 
ıel8b, aedaeız Pariıı'e döner 
mrtık akıllı, uslu yaıarım. 

Dedl. 

İşte, Napolyon pencere ha· 
tında barometresini muayene 
ederek yerJoe döndBğO vakit 
caıus bunları dGşQntıyorda. 

Napolyon: 

- Havı bozuyor! 
Dedi. C..eoı ta: 
- Çok cao sıkıcı bir ceza. 
Dedi ve sonra ilave etti: 
- Ba vaziyet azlmetlntzl 

tehire aebeb olur sanırım! 
Dedi. 

.Napolyon bu söze cevab 
vermedi. Y ılnız gtılilmıedl n: 

- Çalııslım! 

Dedi. 
Casus, yarım saat kadar töh 

retli talebesine Mmr'da llzım 

gelecek Arapça climlelerl, Anp· 
çanın sarfını öğretti. Napolyoo 
tayını hayret bir kolaylıkla 

derelerinde • UerJf yordu. 

Den yarım saat kadar devam 
ettiği zaman, açık olan pence. 
reden esen rilıg4r maaa Ozerln 
de bulunan blr·ikl kAğıdı uçur. 
do. Lefakard hemen yerinden 
fırladı, fakat Napolyon kendi 
ıloe vakit b11akm11dı Te bir 
hamlede pencerenin yanına 

gitti. 

Ufak adamakıllı .karırmıştı;ı 
pekaz evvel bu kadar sakin 

......... ! ............ .. 

ANADOLU 
-------

Giinlnk Siyaııal Gazete 

Sahip ve Ba§yazgam 
Haydar Rnodd ÔKTEM 

Umumf ue~riyat ve yazı ioleri 
mildürü: Hamdi Nüzhet 

f darehanui: • 

İzmir 1kinci Beyler ıokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir • ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alb aylıgı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için ııenelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Heryerdc 5 Kuruotur. -iGdoG gcçmio nilehalar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

olan aaklo olan denizde dalga· 
cıklar peyda olmuıto. Rftzg4r, 
sanki görGnmeı bir lrıdenlq 

emrlle birdenbire harekete geç· 
mlştl ve gittikçe harekedol 
elddetlendlrlyorda. Barometre 
görtUmemlı bir hızlı daıtıyor · 

da. ŞlddetU bir fırt•D• mohak· 
kaktı. 

Bunun ft~erlne Napolyou 
.Arapça maalllmlne: 

- Eh... ·dedi· bagftn için 
ba kadar den yeter. M181ı 'ı 

gidinceye kadar den alacak 
vaktimiz çok olacaktır. 

Boradaki famlle yazbıtı 
BreHuley aıkerce bir aelAm 
verdi; çektlmeden evvel N•pol· 
yon grl renk bir manto aldı ve 
caausuo giderken yarı açık 
bırakıı@ı kapıdan: 

- Berllye! 
Diye ıealendl. 

- Emriniz generalim!.. 
- Haydi, gldlyoras. 
Bııka hiçbir tey ıöylemeden 

.Nıpolyon Ber!lye tarafındın 
taklb edlldlğl halde barodan 
çıktı n bahriye dılrellol te:· 
kederken de: 

- Plyadl köpr6aftne! 
Dedi. 

Nıpolyon ba aoktadıo gemi· 
lede dolo körfeal dıha gazel 
seyrede bilecekti. 

Fırt•oı artık tlddetlenmlıtl! 
Maotoeaoan cebinden çıkar· 

dığı bir dtırbln ile uzakları 
bıktı. Nelaon'on gemileri acele 
mmnevralar yapıyorlar n ıdeta 
kaçıtıyorlardı 

Napplyon erkAoı harbiye 
reisine: 

- Bertelo beni aldatmadı. 
Fırtınanın ıaatıaı dıklkıaı da. 
klkaeını haber •erdi. Blıl bek· 
llyen İnglllı harp gemUerl azık 
ıahlllerde kendilerine 11gınacık 
yer aramığa mecbur kıldılar. 

Dedi. Uf rH aaıtaktan IODH: 

- Ben ve NelaC\n hıklkt 

bir saklambaç oyana oynıyı· 
cağız ve zaferin bende kılıca· 
gını da eminim! 

"Bertlye, doltum, ılmdf ra· 
bat oyuyıblllrlı. 

Diye llbe etti. 

- Sonu Var -
~~~~~---~~~~~-

Kağıt Fabrikamızın 

inşaatı Çok ilerledi. .. 
ftlemeğe baılıdığı samın 

Tt1rklye kAgıt ihtiyacının yGıde 
50 ılol temin edecek olan 
İzmit k4ğıt fıbrlkımııın lota 
H montıj çıhımıları hararetle 
devam etmektedir. 

Fabrikanın kA&ıt yapacak 
kısmı tamamen bltmlt n lıle-

meğe hazır bir 'llalyete gel· 
mittir. Bandın bııkı kına, 
dlrektörltık binan, !Aboratonr 

binası loıaata da ıonı ermlt, 
tamlrhıne, mu•nkkat nntral 
ve llttaak battı çalıtmığa bat· 
baolamıotır. 

Sa alma 18t11yonunan, yani 
sftzme durulma n tulumba da· 
lrclerJnfn int .. ıı ıy aoaandı 
bitecek le montaj iti ıltı hafta 
ıftrecektlr. Ttırblnln montıjı da 

ıubatıo ilk hıftaıındı bltmİı 
olacaktır. 

Fabrikanın ıa ihtiyacını te· 
mln edecek olın dereden fab · 

rlkaya kadar boru döoeme iti 
bhlrllmlıtlr Ayrıcı demiryola 
hattının altındın bir geçit ya· 
pılıcaktır. Ba geçidin projeal 
b1Zırlınmıı n devlet demir· 
yollarlle bu hoıuatı gereken 
ınlaıma yıpılmııtır. 

Fabrikanın marttı çahımığa 

bıelıyıblleceğl tahmin edllm,,k· 
tedlr. 

Köylo Ruhiyatı 
\

7 e Köy Çocuğu. 
••••• -2-

Vakıa Anadolu yaylaeıoıo 

toprakları çorak ve katıdır. 

Fıkıt bu ıert topraklar ftze· 

rinde o kadar yumuıak n ve· 
rlmll ruhlar yııamıktıdırlır ki.. 
Anadolu'ya nrfmalz diyenler 
aldanır, köye yıngözle bıkan· 

ların göıa körolur, kGylftytı 

bakir görerek beyenmeyenle· 
rln de rohandı Tark'Gn, lakı· 
llpçı roho boiolor. ÇdokQ 
köyler n köylaler bizim var 
lığımız için 'flrlıklarıoı 1l11Ut· 
moı yerler ve lnaanlardır. 

Blraa ıonra kararmıı tat yı 
gınları gibi kabaran köy evle· 
rlnln ılluetl görGndO, borada 
daha uzaktın Cumoriyetln lıerl 
olan okul :kurağı boyınık n 

kaçak yerden bir zafer ırabaaı 
gibi görGodG. içimde ıevloçle 
karııık bir ftrperme ... 

Dıha ötede koyan bdydk 
ve geoit meaarlığı, danka köy· 
Ul ıstırabını acı bir dllle aöy. 

lftyordu, Bu kara tıelarda ıe 

bepalz ölenlerin, ıarekll ealgıo · 

lırın yanık meralyelerl yazılı 

idi... Bu ıradı lbttyıraızca ma 
ıl ne kadar ullmmlı demeden 
geçemedim .. 

Blraa ıonra bayakçe bir glU 
kıyıaındın geçiyorduk bu göl 
den hayvanlar yıkatılır, icabın· 

da lnaanlar da ıalanır dediler .. 
Geçtim. 

Şlmde de köylGlerln biraz 
Grkek bıkan gözleri önGnden 
geçiyor •erilen içten ıelAmlara 
toplıyordom. Yılaız ddnQn te· 

ılrl olaa gerekkl hAIA köylG 
kendine yabandan gelenleri 
blru lhtlraıla bıkıyor. Bosok 
kaldırımlı ıokaklar nihayet yo· 
lama ımıca erdlrmlıtl... Co· 
murlyetln mubarek izlerinden 
olın bu karag itte köylGnftiı 
gftnetl Ye varlık ılıcığı, benlik 
ıahlbl olıcı~ı fınlal idi... 'Oı· 
tGlide ... Kaya yeni gGneo okula 
cQmleıl geçmloln kirli ytızGne 

ka•ntll bir opjektll gibi va· 
rayordo ... 

Bu yavanın .. r zekAlı ço· 
cukları biraz eonra ırabının 

etnfını alarak bot geldiniz 

ngretmenlm, kıç gGndftr yol 
göaetllyoraı, ôtekl bial beğen· 
mlyerek kıçın öğretmenlmlı 

gibi ılalde kaçıverir dl7e ne 
kadar Gadldtl.k. Bir tanftındı 
elimi karınca gibi ôrGyorlar, 
H öpftyorlırdı. Bu ırada hu 
ruh ve a .. ıet brpıındı gene 
irkildim. Gene gözlerim doldu. 

Arıbıdıkl eıyı bu çocuk· 
ların eamer ganeo yanığı 'elle· 
rinde odayı tıpnmıo haberim 
olmamıı. Biraz sonra bir ıgıl 
kıy11ınd•kl nimin toprak IO· 

faundın uzaklara bakum. Kı· 
ıabı dumanlı mavi bir hava 
içine bıtmııtı. Nedendir bil· 
mem, köyden köyld gôzftle 
bıkılaraı k111bı hııka bir 
biçimde gllrGaGyor. 

Bıktım ki çocoklır etrafımı 

ılmıt benimle konot~ak isti· 
yorlardı. Berıeyde oldoğo gibi 
benimde göaftm ilk kez ftıt· 
bıılarını illeti. Rengi uçmoı 

ıaçları ua1mıı, elblıelerl renk 
renk ve eıkl, derileri gene 
yas gGoeılnln yınıklarlle kısar· 
mıı. Fakat bu yanık beden· 
lude, bu rengi oçmoı traıaıı 

kafalarda, bu yırtık elbise 
içinde yatın YClcutlarda be· 
nlmde göremlyecetlm Ye ifade 
edemlyecegtm yGkaekllk'er, fa· 
atletler, vırhklar, insanlıklar 

11alet ve kahramanlıklar, m: rt· 
ilkler aakhydı. 

Macar Ve Avusturya Siyasası 
-----------------------.. 1-----------------------

A v ustur ya Başvekilinin Prag Seyahati önemlidir. Fıı· 

kat Macar, Avusturya Siyasası Değişmiyecektir. 
Peıte, 15 (Radyo) - Viya· 

nı'dın ıhnıo haberlere göre, 
A voııorya bııvekllinln Prag 
ıeyıbıtl dolayHlle A vasturyı 
ılyaaetlode bir ıahantıl husule 
geleceği hakkındaki haberler 
yıl.adır. 

Bundan baıka, Macaristan 
aly11etlnfn de değlıeceğl hık· 

kındıkl ııylalar yalandır. Ma 
carlıtın aly11etl htçblr vakit 

lnglllz dostluğuna istinat et 
memlıtlr. 

Mıcarlıtan ticaret bakanının 
yaptığı aeyahatta Btrllo'den 
Romaya kadar de'llm edecektir. 

Macar rlcılladen birisi: 
" Avaııturya'nın menıf ii Tu· 

na havzaıı ıly11etlne bağlı kal· 
maktadır. Macaristan da höy · 
ledlr. ~lmınya ve İtalyı, bo 
doaılaklardan lııtlfıde edecek· 
ler ve merkezi Avropa'da aol · 
hu temin eylfyeceklerdlr. ,, 
Demiıtlr. 

Prağ, 15 (Radyo) - A•oı 

turya baıveklıt Şaoofng'in ziya 
retl tlolayıslle Çekoslovakya a 
ıetelerl, hararetli yazılar nee 

Gözlerinde bugftodn ıı•ğı 

yanıyor, ruhlarında Atıttırk 

ateıl kor halinde kızarıyordu. 

Dedim ki itte Atatdrk'Gn co 
marlyet ve devrimi emanet 
ettiği kahramanlar, yeni neıll 
diye bitap ettiği varlıklar bun
lardan bııka nedir ki. 

Toprak tıbaoh n toprak 

örtdltı evime girdiğim zaman 

odanın loı ve asırlık karınh~ı 

ve kokusu içinden ıo aeal doy· 
dom: 

- lıte kGy tipi benim. Köy· 
ta de benim. AtıtGrk'Gn gös· 
terdlğl ımıç da benim, ıen ve 
senin gibi olanlar bana ve bize 
ııık nrhk vereceksiniz.. Ben· 

den ve blıden kaçmayın, biz
den kaçmak demek hıklkıttın 
kaçmak demektir. Benim çeh· 
remi ala kı11rtacık, karınlık· 

larımı ılz boğacak, bu köyGn 
aokıklarını alı temfzllyecek, 
ıularını ılz aal4h edecek, me
zarhkluıoı siz darıltacak, bu 

köytln çocuklarını siz ıdam 

edecek nlhıyet bu köye ılı 

'llrlık ve bilgi vereceblnlz 
dedi ... 

Bu ıeı kartııında drkmedlm. 
Dinledim, alra bu bir ıeı de· 
ğll, bir lıarettl... O gtınden 

ıonra köyden kaçanlara tutan 

yarekll, köylOytl beyenmlyen· 
Jere tllkl ruhlu diyorum .. Köy· 
de bir çok ıeyler yok. Fakat 
bununla beraber hiç bir yerde 

olmıyın •e bulunmıyın bir 

.eey var ki oda fazlltt 'le in· 
aanhktır .. 

Köylere ıeferberllk halinde 
koımıyıncı köylftyd ve köyQ 
yGkaeltmek gGçtar. Aıııl alka 
köy olmalıdır. Bo ıoretle kırk 

bir bin köy n onGç milyon 
köyUl Cumhuriyetin ııığı altına 

alınıcaktar. Genç, yııh, her 
mQ.oener, alkdyd ba yolda 

retmektedtrler. Gazeteler bu ıf. 

yarelten meı'ad neticeler ılın
mHını temenni etmekte ve iki 
devlet ılyad ve lktı81dl mftna· 
ııebetlerloln dOzeleceğlnl Qmld 

eylemekıedlrler. 

Ziyaret resmlğ mahiyeti haiz 
olrnamsklı beraber, bu ziyarete 
fazlı bir ehemmiyet vermekte · 

dlrler. 

Bu ziyaretin iyi neticeler ve· 
receğlnl yazın Narodnl Liarl 
gazetesi: 

~ A vuıturya'ınn baıveldll b6· 
yük bir ılyaı1tdlr, memleketlcılo 

letlklAll için bihakkın çılıen11 f 

tır. Bu mesahlode komıo el · f· 

letlerln emniyet ve hlma ! nı 
ve küçük ltflAfıo da yardımıo• 

lem in etmiştir" dr.mektedlr. 

Tayyare Faciaları Birbi· 
rini T akib Ediyor. 

Bir Amerikan Tayyaresi Parçalandı· 
Bir Fransız Deniz Tayyaresi de Batll• 

Nevyork, 15 (Rad}o) - Nevyorlı.: ile Loı · Anceloa araaında 

posta aefcırlerlnl yapan bllyGk Amerikan yolcu tayyareıl, (Tavaen) 

batıklıklarıoa dtıımllatllr. Yolculardan 14 kişi 50 metre sah• 
dahilinde parça parça bulanmuıtur. Bunların ıraeında 3 kadın 
ve iki çocuk vardır. Bo kaza, Amerlka'da derin bir tee1Bftt 

oyandırmıttır. Kazı hakkındı tahkikata baılınnuştır. 
Parlıı, 15 (Radyo) - Fransa ile Amerika araaında seferler 

yapan Franeanın en bdy'ik yolcu tayyarelerlodeo (Llyotenan Pırl) 
adındaki deniz tayyaresi, Am e:rlkanın Pezıkola limanında denlıe 

lomlt olda~o bir zımanda ıılddetll bit" kasırgaya maraz kalıra._ 
denize gömGlmtııttır. Yolcularla pilotların hepıl karaya çıkmıt 
olduklarından lnssnca zayıat yoktur. 

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

Rauf lstaıı
bul'a Döndo. 

Ieıanbol, 15 (özel) - Anka· 
ra'yı ghmlı olan eski haıbakan 

Rauf, bo ıkıam dönmftştdr. 

Mısır Tahvi-

Berlin • IspanyJI 
Tayyare Uçuşu .• 

Berlln, 15 (Radyo) - Alma• 
tayyarecileri, General GôrJug 
ıeref ine bir tölen vermlııler ve 
bu t61eode Berlln'den lapan· 
yı'ya kadar bir oçoı yıpmığı 

Hltını Kazananiar ~=:·ıo';;~:~d=da Ka· 
Kahire 15 (Radyo) - Ydz· 1 A •k G • 

d A • 1 11 L dt F 1 h an merı an encı .• e uÇ ıl z &re 008 ye ta . 
Tlllerlnln bogdokfl çeldllolnde Nevyork 15 (Rıdya) - MI· 

1886 ıeneıl tıhvlllerlnden nezotanın Benkolojer iskelesin· 

382424 nomarı 50 bin frank, den Bılgura gitmek ftzere ar· 
kadatlle beraber vapara • binen 

1903 ııenesl t•hvlllerloddD 
Amerikalı bir genç vapurun 

522029 numara 50 bin-frank; boz df!poıooa glrmfı ve depo· 
1911 aeneel tahvillerinden nun kapanması ytlzQnd"n oo 
318202 numara yüıbln frank gD.n depo içinde kalmııtır. 
kazanmııtır. Vapurun Bılgur'a mavaeala· 

M. Laval El-
çilerle Konuştu .. 

Parla 15 ( Radyo ) - Fran· 
sız baıbakanı M. Laval, bogftn 
İtılyıoaa Parlı elçisi Sinyor 
(Çerotl) yl ve Franaa'nın Roma 
elçisi (Kont Dö Şambron) u 
ve I~ ler komitesi baokanı 

(V11 Konsellı) yı kabul ederek 
konoımooıor. (Vas Koneella), 
uluslar kurumunun bu ayın 

20 sinde ıoplanacığını eöyle· 

mittir. 

Isveç Mavi 
Kitab Çıkardı .. 

Stokbolm 15 (Radyo) - Dıe 

bakanlığı bir mavi kllab neı 
retmlttlr. Bu kltab, zecri ted· 
birlere matealllk vesikaları ih· 
tiva eylemekte ve kollektlf ha· 
reketlerln lmkinıoı göster· 
mektedlr. 

tındı buı deposo ıçılmıt ve 
Amerlka'h genç, elleri ve ayak· 
ları donmuı olduğa halde bo· 
lunmuıtur. 
~~~~~----~~~~~-

Fransızca Dersler 
Dljon tınlvenlteılode tahsil 

görmftt bir ımattlr tarafından 

hueoai Franıızca dereleri veril· 
mektedlr. Yeni he•eılllerl ve 
bo dersten zayıf kalmıı mektep 

talebelerini az zamanda yetft· 
tlrJr ve imtihandı mov"af fık 
kı:ır. En kısa zamanda konuo· 
mığı 6ğrfltlr. istenildiği takdirde 
gtındGz ve gece t~lebe evlerine 
gider. Ücret ocuzrlur. Taliplerin 
ldarehaoemlze müracaata. 

~--- ......wz: Muallim Doktor 

A. Bulôsi Alataş 
iç haeıılıkları mD.ıehasım 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

ıramalıdtr. Yoksa kitapta okor -· .. ••••••••••••••••••••-•• .. , 
gibi romantik olarak köyctı 

olmanın zamanı deAlldlr. Köy 
cdltık köye gitmekle, köylO 
rohlyallnı oknmıkla olur. 

Genç erkadıı. Köye doğru 

dön.. Köyltıye yaoaı orada ha· 
kiki roba n nrhğı bulacaksın. 

Tarhan Toker 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Tdrklye ve Anopa'dın getirilmiş tn turfanda ve nadide 

dımızlıldardın aıılanmıı ve gayet itina ile yetlıtlrJlmla muh, 
tcılif clnı ve yaıta m~yva fidanları ncu11 eatıhktır. Görmek . 
ve toptan almak latlyenler Kıyıı letasyoou yaaında yeni çift. 
llğe, perakende almak ve elparlı vermek latfyenlerJn Bışdo· 

raktı Batak hanına mdracHt etmeleri ll4n olunur. 
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- Sana getirdiğim bo mDj düşDo. . . Senin bu sözlerini ya ' 
deli haber için hediyemi lcterlm birisi duymut olea... Senin ha· 
ha!. Dedi. Bana vereceğin be. lln, batt4 benim balJm DHıl 
dlyeyl kendin tayin etl Para oloı?.. Ah... Ahl.. Öleceğim 
istemem, bana bir kürk alabil. aklıma gelir, fakat senin böyle 
sen ne kadar iyi olacak. Vallahi hareketin .ela aklıma gelmezdi. 
DHlb kılar da bir de çocuk Kazam avağ•na kadar gelmlı 
dünyaya getirirsen ... Bo~az için· bir bahtiyarlık, ba,ına konmuı 
de btr kôvk hakkımdır! bir devlet koeu böyle atalar mı? 

Nevreste bu eôzlerl adeta Allah lonnın gôzlerloi kör 
anlamamış ve keodlelot kAhaslo olur!. Aklını başına topla. Sôy 
bir ı ~ ö 

uya g rilyor 11nmıştı. Fa· llyeceklerlml can kulağlle dinle! 
kat !onunda dayaoamıyarak: Bu hateketin padişah efendimi 

Se•glll kalfacığım. Sus zln hlddetle:lnl moclb olecak· 
AIJıhaşkıno! Demişti. Bu ya hr. Sonra karışmam ... 
lanları art1k bırak', beni az Mlhrldfl Kalfanın kendisini 
daha haata edectktinl anlamadığını vtı hAIA f lkrlnde 

Vıskıa Nevreete, ağzından pa ıerar tlllğial ~örünce, Nevreaıe 
dlşaba kartı tahkir teşkil ede bir deha dOşmilı, bayılmıştı, 
cek bir eôz çıkarmamak için Mlhrldil Kalfa artık vak'ayı 
bu suretle eöz eöylemlıtl; Guya kendi cereyanına bırakmak 
çok hftyük mDjdeyl kendiel için Uızamunu hleeetmlt, gtnç kızı 
IAytk görmemişti. ayıltarak yatığına yatırmııtı. 

MlhddU kalfa da ba vaziyeti Belki sabaha kadar dftıtıoGl', 
hAIA kurıyamamış ve bunun ta~ınır ve ba dellllkten nzge· 
için de: 

- Yavrum, benim e6zledme 
neden inan mıyoreun? Demlotl. 
Sına yılın eöylemeğe mecbnr 
muyum?. Yokeı haremde em· 
Bilin ırasında senden gGzel 
padişah efendimizin iltifatın~ 
senden l4yık bir kız daha var 

~1 eınıyonun?. Sultan hazret· 
erine eğer sen hoıı gôrOomez 
ıeo, bo ddoyada kim bot gô 
rChıdr, Allıhaştını?. Allahım 
e•hhllr ki sen haremin en gd· 
zel kızısın!. 

Nevreete artık eoAukkanlılı· 
ğıoı elde etmişti; ı,lmdl daha 

:•ntıki dftşfinebllfyordo. 8'raz 
ıyret fakat fızla bir teeeeQrle: 

- Çok &eYglll kalfacığım ... 
Deaılı,tl. Beni bir tOrlft anlıya · 
ınıyorean. Arzu ve henı etme· 
diğhn şeyleri bana e6yleme; 
Allabını eevereen! Benim iste 
dlğlın şey ıadur: Eğer leler ve 

beni de cındıo e vlyorsao, pa· 
dlıahın benden vazgeçmesini 
temin et. Ayaklarını öpeyim 
kalfacıliıaı LJ!. ,,1 1 • Ô Eı • -.upeb D o ayım .•. 

lGncüye kadar esirin olayım. 
Bu Çıreyl bol! • 

Nevreete, o kadar heyecan 
içinde idi ki, bu e6zlerl e6yler 
söylemez dlılerlnlo bıgı çôztıl· 
llldt ve yere aerllmlt. Zavallı 
kııcığıı bayılmııtı! Kalfa genç 
kızı boynk bir gOçldkle ayıltı · 
bllmloti. 

Bu hAdise, Mlhrldll kalfaya 
bir Yıldırım çarpması gibi bir 
leılr 

Y•pı.nıştı; seneler senesi 
&arıydı b l 
b u ondoğu, elinden 
lrçok kızlar yetloerek padişahı 

Çırak edildiği halde böyle bir 
hAdlıe ile karoılaşmamııtı. Mlh· 
rldU kalfanın dar dimağı, böyle 
bfr haber kartısında Nevreete· 
nfo ecvlncloden bir çılgın gibi 
boynuna earılaceğını :ve bu 
tnazbarlyetle lf tlhar edeceği ol 
dQıoneblltyordu. Boul ... Sevin· 
cinden eıcrarkeo bııının tavana 
değeceğini Panıyordu . 

Hem de ıınray kadınlarından 
hanglııl idi ki, pıdlı,abıo lltlfa. 
tını canından lı.:ıymetll say. 
ınaeın? .. 

Doğrusu. .. Mlhrldll Kelfa, 
••raydaki uzun hizmeti ar-sın. 
da padişahın halveti için can 
•tan hem de ne kadar gOıel. 
kadın ve kızlar g6rmDotQ .• 

Nevreeteoln bu görOlm dik 
•e laltUmedik. hali kareıeındı 
nihayet Mthrldll Kalfanın sabrı 
tıDtı •e bı~ırarak: 

- Çılgın çocuk -dedi· deli · 
ilk gGrdDm amma ha kadarını 
dı hiç göroıemlıtlm. Bir defa 

çer, diye!. 

-4-
Felegin Darbesi 

Nevreste bitkin bir 
idi. 

Kalfan1D verdiği haber onun, 
benliğini yıkmıv, huab etmlı 

idi. Kıllı ile de yaplJğı m6na· 
kaı,ı, zavallı kızın bOtOn mev· 
codlyetlnl, derin bir eureUe 
earemıth. Bunun için, vaktın 

henOz erkeo olm11ını rağmen 

yıtığıodan çıkmamıvtı. 

Nevreete btıtün geceyi yatı· 
ğında ağlamakla geçlrmlı ve 
ortalık ığarırkao, lam dalacağı 
bir eırada Mlhrldtl Kalfa tekrar 
yanına gelmlotl. 

Kalfa, gene tatlı dllJer dö 
kerek Nevreate'yl inadından 
caydırmaya çalıımı, fakat N ev· 
reste bunlara, zerrece kalık 

aemamııta. 

O, hayatının bo andan iti 
haren korkunç hAdlaelerle dola 
yeni bir Hf hasına girdiğini 
anlımıı, ba hayatın ihtimalle· 
rlnl dOtOndOkçe çaldıracak hı· 
le gelmekte idi. 

Nevreate'yl bu çılııoca hare· 
kete eevkedr.n ne idi?. DDtllD· 
meye hacet yokl. Nevreete'nln 
genç kalbi çoluıoberl birisini 
seviyordu; kalbinin sultanı, 

kelimenin tam mınHlle sultan 
Hamid değil, fakat baıka bir 
erkekti. 

Çerkes ıtkı. belki de cihan· 
da emsalsiz bir atk ifratı de· 
mektlr. 

Nevreete'nln bir ıamanlar 
evvel ölmOıı bir teyzesi vardı, 
ba teyıeelntn de Sabri leminde 
onıeklz yaılarında ve bu eıra · 

larda harbiye mektebinde tah 
ellde bulunan bir oğlo nrdı 
Bu Çerkes deakanlm cidden 
güzel Hr delikanlı :tdl. Uzun 
boylu, narin fakat mevzun 
endamlı, bey11, kıragôzlQ ve 
kaşlı, bıyıkları henQz terlemeğe 
bıı,lamıştı . 

Sabri'nln gDzelllğl dlllere 
deetın tdl. Yaz tatlllt!rlnde bazı 
sarıya gelir ve teyzuadeııi 

Nevreste'yl görQrdtı. Çerkes 
olmak ltlbarlle de Hrayda bir 
kozentntn bulunmasını ktndiel 
ltlo oeref bilirdi. 

İotc ba ziyaret ve tem11larda 
Nevreıte'oin körpe kalbi, genç 
ve gazel Sıbrl'nln karımnda 

bıeLa tOrld ıtmağa başlamıı n 
gitgide gönlDnde derin, ateılt 

bir •ık Ue yanmağı batla· 
mııtı. 

- Sonu var -

Yukarıda Cezaevinde fanilôcılar, aşat,ıda kurılar 
Ödemiş, (Ôzel) - Kazam•z dır. 350 Mevcud içinde devamla 

cezaevi, direktör Ziya Sdrmell bir hastalık yoktur. Her ko· 
oğlunun çalıtması ıayeıılnde bu. Aottın bir aıçı ayulmışhr. Bun· 
gGa örnek bir aile yuva~ı hallol lır gardfyan nezareti altında, 
ılmıttır le genel takdirler top· numaralı çakılarla çahımakta· 
lıyan bir yetltme ve yetlıtlrrne dırlar. Uyka ve uyımt, tenef· 
yeri olmuştur. llk it olarak fOe tamamen intizam altındı 

hkti 1 d JI. k b ve saatler dahilindedir. E•ln mı m ar urt llma •e OD· 
bfttGn kayıtları, doııyaları ve 

larda mubtelll koğuşlara ayrıl· fotoğrafları intizamı bı~lanmıı· 
mııtır. Baıkı bir .koğot mev· tır. Evde çorapçılık, fanUA, kon· 
kof lara, bir bölmede amme duracılık, marangozluk atelyeel 
borçlalarına tabela edllmlotlr. / ve 60 tşçlsl vardır. Balkevl ta· 

Mıhinimlyeılnl temiz geçi· rafından burada açılın karea, 
renlerden her .kogoııı lkiıer 150 klıl devam ediyor. 
çnaş eeçllml,tlr. Hiçbir kavga Olr cezacvlnde gôrfilen bu 
olmıyıcaktar. Katar bile yasak· intizam ve temiz, çıhtmı dola 
tır. Çnutlar temizlik yoklama hayat, çok lyt intibalar bırak· 
ları yapmakta, temiz olmayanlar maktadır. MGdftrft takdir etmeAI 
hamamı ve etQye gônderllmek· borç bilirim. 

tedlr. Yemek dığılmıeıoa da Dnz'clime 
çavuı,lır nezaret ediyorlar. Te· 
mlzlik için koğuşa ve meydana 
eilpürgecller, bunların başına 

da lkf çavuı ayrılmıştır. Keza, 
12 klılllk bir çamatırcı kolu 
ve iki çavuolar vardır. Moay· 
yen mahalde haftada iki defa 
çamaşır yıkınu. Fakir ve kim· 

eeelzlere yardım tetkllAtı yapıl· 
mııtır. Bu glbllere lmkAu dere• 
ceslnde el uzatılmakta, haftada 
bir iki, sebze vesaire dağı lmık· 
tadır. 

Berbt!rler toplanmıı, kontrol 
altında bir teııekk61 yapılmıttır. 
Haftada blrgftn, trat mecburi· 
dlr. Evin ikinci bahçesinde hah· 
çevanlara sebze yeılıtlrtlmekte 
ve mahsul, fakir olanlara dağıl· 
maktadır. Cezaevinin gdzel bir 
hamamı ve hamım levazımı 
vardır. Her koğoııa soba kurul· 
muı ve odun dı dağıhlmakta· 

Gazetemizin 7 Ktnnna Hnl 
936 tarihli 0Clshas1nın altıncı 

eahlfeelnln dôrdOncO eOtunodı 
gayri menkul mallar açık ar· 
tırma serlevhalı ilAnın ikinci 
Htırındı dmıya numaraeı 1933· 
9072 yazılacak iken sehven 

(9972) yazılmıvtar. DOzeltlrhı. 

İzmir İnbleular baımtıddr· 
IGğGnden: 

Ôdemlı'tekl ln!ılearlar idaresi 
ihata dıvarlarının cadde ve 
sokağa ald kısımlarında yıph· 

ralacık tratuvar lnıaata açık 

eksiltmeye konolmuıtur. 

Kevlf bedeli 1563.57 munk· 
kat teminatı 117.27 llradar. 
isteklilerin teminatları ile bir· 
ilkte 22.1.936 Çartımba gftoG 
saat 15 de bıımDdOrlftğdmOzde 
teıekkül edecek komisyona gel· 
aıelerl. 10 14 16 18 60 

Yavrucuklar Böyle Korunmalıdır •. 
' 

Giydirilen yavrular 
ManlB1,: (Ôzel) - İ ylllkeever çocuk : velilerinin : yardımı ile 

Manlea'da bet ıenedenberl çalıımHına devam eden Necatlbey ilk 
okalu talebe koruma cemiyeti; hereone olduğa Rlbl bu iıene de 
yetmlı yokıal.~talebenln kltabını,Jdefterlnl ôğle yeımeklerlnl temtn 
etmlt ve bayramda da giydirmek ;(eoretlle ; ba yetim yavruları 
sevladlrmlttlr.: 

öldDrDlen Daydud Dnşmanı Gazetecinin Ka. 
rısı, Kocasının intikamını Alacağını Söy liyor! 

Bir kadın, Ame 

rlb'da 10 bin 
ı,eblr bıydadooa 

10 bin "Balk 
dOımaoıu na kar 
şı barb UAo ettll 

Bu bdın; genç 
kafa gözlQ. ufak 
tefek bir kadın· 
dır; parası yok· 
tur. Fakat fuka 
IO de cesarete mı · 

llktlr •e el çan 
taetoda bir ada 

mıo, kendi göz 

lerl v" çocukla· 
rı n ın göz le rl Genç kadın öldürülen gazeteci kocasının 

öoOndo haydut· kalbura dlJnen cesedi ü::erine igildi 
Jar tarafından ve intikam için yemin etti 
katledllmlı kocaeının kanlle kır· mlyoruml.,, der idi. Hep gft· 
mızıya boyanmıı bir mendil !erdik. Zavallı Hoırı 1934 ee. 
vardır!. nesi EylU.Ulntıo yedloci gftnQ 

Ro mini mini kı::lın kimdir ôldardlUer. 
biliyor mueunoı? Geçenlerde Kıtlllerloi bulmak .çok kolay 
baydudlar tarafındın katledilen oldoğu halde bir maznun bile 
gazeteci Vılner Llget'ln zeT· tevkif edilemedi. Kocam Mln"a 
cesl Mlatreı Edlt'tlr!. valisini itham etti; vali kocam 

Gazeteci, 9 kAnunenelde aleyhtnde dava açh. 
otomobtlle evine dôndftğO vakit, "Kocamı da suetorımadılar, 

otomobilde karısı ve iki çoco· öldftrdftler. leterleree beni de 
ğo da nrdı• Otomobllden çı· öldOrebtllrler. Fakat ben, Ame· 
karken ikinci bir otomobil rlka'dı haydudluğnn nerelerden 
yaklatmıt ve Gzerloe bir mit· ve kimlerden kuvvet alarak 
ralyôz ateıl açmıı, zuallı adam yaıadığını göstereceğim, elbet 
oldoğo yere yık.ılmııtı. Vtıcu bu kuvveti yıkacak fedakdrl&r 
duna tam 20 mermi ieabet bizi takip ederek meydanı çı· 

etmlttl. kacaklardır!. 

Kocasının kalbura dôneo 
kınlı cesedi ftıerlne dOıeo zev· 
ceal, ba cesur kadın: 

- Valter'io oğraıtığı ve uğ· 
ıunda ôldDğft dan yarım kal· 
mıyacakhr. Şehir haydutları 

buodıo eonra kaııılarında beni 
bulacaklardır! Demlı ve bo ıu· 
retle llAoıharb etmlıtlrl 

Ba eözler bir teeaetırln eseri 
deAlldlr, çünkG bu kadın, ko 
caeının haydudlar aleyhine oeı· 

retmekte olduğa gazeteyi devam 
ettlrmege bıtlımıı,tır! 

Bir gazeteci, Madam Valter'le 
bir mOIAkat yapmıı ve sorduğu 
eoıllere aldıgı cenpları neıret 

mittir: 
- Haydutlarla n1Bıl uğrat• · 

cakeınız?.. Pltnlarınızı hasırla· 

dıoaı mı? 

- Bu hueuetı lsahıt vere· 
mem hedef im kocamın lntlka· 
mını ılmaktar. Kocamın katil· 
lerlnl, bllhauı Ktd Kan'ı elek
tlrlk Hndılyeeloe oturtıca~am~ 

Bu adımm hakiki leml İzldar 
Blomenfeld'dlr, balen zıodan · 

dadır. Amerlka'nıo en hdyftk 
Alkol, uyuıtoroco maddeler ve 
kadın kaçıkç111dır. Mahkftm 
olacak mı?. Borasını bilmem! 
Eğer haplıtco kortulorea bbi 
karıuuoda bulacaktır. Ya onun 
ya benim poeıom mezarda de· 
mektlr. Amerika adliyesi, bir 
kadının nelere muktedir oldu 
ğuou görecek ve belki de bu 
Amerika Adllyeıl için bir leke 
olacaktır. 

"Kocam, eline geçirdiği kil 
çok bir sermaye ile eeblr bay· 
dotlarlyle mDcadele için gaze. 
teslnl teele etmletl. MloeapoUı· 

de en genç gazeteci olıo Ho•r 
Gllford'oo hıydotlar tarafıodıa 
katil kocamı korkotmımııtır. 

°Kocam genç Boar'a: 0 Dlk· 
kıt et, eeni öidftreceklerl,, der, 
genç gazeteci.. Kocama: 
"Sen de dikkat et. Hanglmlıl 

daha cnel ôldtıreceklerlol bil· 

-------
M. Laval Gene 
Kazanacak Mı? ...... 
- Baştarajı 1 inci ıahif ede 

Yarın (bogön) toplanacak 
olan parlAmentoda baekan M. 
(Fernın Blton) mutad söylevini 
verecektir. 

Söylendiğine göre, aııker top · 
lamık usula ile kadınların ee· 
çlml~re htlrık etmeleri hakkın· 
da .. I kanunlar, 31 marttan ev· 
vel konuıulacık, kabul veya 
reddedl'ecekdr. 

Bu hafta içinde yapılacak 

mtlıeaklp toplantılardı M. Lnal, 
muhtelif mes'eleler hakkında 

kendisinden ıalebolonan fzabatl 
verecektir. Sayluların bir kısmı 
Frama'oın umomt elyatıası bak· 
kında kabinenin Y' ol de o ma· 
hlmat vermesini htlyorlır. 

Radikallerin bugtın toplana· 
cıkları ve Cama gftnk6 top· 
lantıeındı da Heryonuo durama 

• 
konutulıcığı söyleniyor. M. 
Heryo, Lnal kabine-inden çe· 
kllmek istemediğini bildlrmlıtlr. 

Parle, 15 (Radyo) - Fren· 
ea'da vokua gelto eeylAblardıın 

mfttevellh zararlu için parla· 
mento bQlulmete 50 milyon 
tahsisat vermlıtlr. 

Katil Hautpman 
Terenton I5 (Radyo) - HA 

kim Onla, Ltndbergln çocuğu· 

nan katili Hıoıpman'ın ma· 
vakkaten ıerbesı bırakılmaeı 

hakkında avukatının dileğini 

redddmfttlr. 

Nevyork 15 (Rad.vo) - Ka 
tll liıutpmao'm avukatları, ye· 
nl Jersay valisine Haotpmanın 

katil olmadığına dıir b111 yeni 
dellller vermltler ve tenli tah· 
kikıt taleb etml~lerdlr. Mıh· 

keme, idamın tehirini kabul 
etmemfttlr. Şimdi Ali divanı 

mtıracaat edllmlotlr. 



ve Pürjeo ~uhab'ıo en üstün 
bir müshil şekeri oldu~unu 
unutmayınız • .Kuvvetli müs· 
bil ietiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec
zanelerden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeıen yıl::.de 

20 daha az sarf iyaılıdırlar. Bunu ay sonun
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı

yacaksıııız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu te 

Slemens fabrikaları mtlmeulll 
Peşıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

~ 11111il1111 111 il il il 1111 !il 11111111 il !il 11111 il il 1111 il il il il 111111111111ilililililil1111111111111111111111111111111ilil11111111ilil111il111111111111111~ 

~ Alisehir Bankası = ' ·--.......... _________ _;....--"'.~ 
ö ~ m n ır ş u lb> eis n 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

' Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt:liy~ '° s 
Bır ıene vadelııe % 6 faiz verilir. 

--------------
Z ah l re, ilzam, incir, pamuk, yapak, afyon nealre komfııyoncoloAu yapılır. Mallar geldi· 

~inde @ahlplerlne en mQsald eeraltle avans nrlllr. 

Marangozlar ve 
Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 

Geçmiyecek Bir Fırsat! 
Fabrikamda mevcud tlrld 

destere, planya, kalınlık, freze, 

delik makineleri ile preıe tez
glhı, korutma ve tntkal furono 

n el tezgAblıra, Alit n edevat, 
mobilya keresteleri, kaplımalır, 

papeller n 11lre satılıktır. Her 
gQn saat ondan saıt ıltıya kı· 

dar Zinet mobilya fabrikasına 

bemeo mtırac.ac ediniz. 

Zinet fabrlkaıı sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

-------------------
Üniversitede Döçent, 

(Manin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergdo 6~Jeden 
eonra bak.ar. 

lıtildll caddeai No. 99 
A.nbra apartmuu 2 inci kat 

Telgraf • 1 S TAN B U L 
Telefon : 49250 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halia Mo· 
rina Balık Ya!zdır. Şer· 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satuı Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

l •1111111111m1111111111111a.. Doktor ...ımıı 111111111111111111111111 

- A. Kemal Tonay 1 
_ Bateriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahassm ~ 
= Batmahane ietaeyonu ltarpmıdild dibek ıok.ak. baamda 30 sayı• ~ = h ev ve muayenehaneeinde 1abah ıaat 8 dan akaam 11at 6 a kadar ~ 
=: haatalannı kabul eder. ~ = Müracaat eden hastalara yapılmaeı lizımgelen sair tahlilit ve ~ = mik.roıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· ~ 

ilıımıiüııiiiılnıW,11,i"i'''nıiıiiıiüi""i'limiıiıınıı~:~:::~ ~r~~r· ,,,,,,,,,,,ı 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANIE LlNlE 
"ANGORA., 'flpura 20 son 

kanunda bekleniyor, 24 son 
kAouna kadar Anvera, Roller. 
dam, Bamborg n Bremen için 

alacaktır. 

"ANDROS" npuro 3 ıubıt· 
ta bekleniyor, 7 ıobatı kadar 
Anvers, Rotterdıw, Bamburg 
ve Bremen limanlarını yük 
alacaktır. 

AMFRlKAN ExPOT LlNES 
"ExMOUTB» vaporÖ 2 eu· 

batta bekleniyor, Nevyork için 
yak ılacaktar. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"DROMORE,, vapuru 18 
son kAoundı bekleniyor, Lher· 
poldan ydk çıbrıp Borg11, 
V aroa n Kôıteoce için yok 
alacak tar. 

MGcelUt 

AUD Rüza 
Yeni kaeaflar çarom No. 34 

Olivier vEŞOrekasJ 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci K.ordoO 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN L1NES LTD 

0 THURSO., npnro 7 lldnd 

kAoonda LIVERPOOL '' 
SV ANSEADAN gellp tahliyede 
bulunacak. 

0 ADJUTANT,, vapura 8 
ikinci kAnonda bekleniyor, 
LONDRA için yok alıcakıır. 

0 THURSO,, vapuru l 5 lkio" 
el kAnanda bekleniyor LIVEll· 

POOL GLASGOV yok al•· 
cakııt. 

"'P0l40,, vapuru 10 ikinci 
kAounda Londra, Aavera " 
Hol beklenip ayol zamıacll 
Londra ve Bul lçhı yak ılr 
cakıır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNfj 
0 AQILA,, vapuru 5 lklotl 

k&ounda Bımborg Breme " 
Aovers'ten gelip tabllyede b•' 
lonacak. 

Not: Vorut tarihleri ve ,,. 

pur isimleri flzerlne de~lolkU~· 
terden acentı meı'ollyet bbol 
edilmez. 

Manisa Valiliğinden: 
Kapalı zarf llsulile eksiltme ilanı 
1 - Manisa· Akhtııar yolunun 3~+!140 • 42+860 ncı kilO 

metreleri areeındakl esasla tımlral teinin ekslltmeel S 
kAnono11anlde yapılacaktı. Vaktinde haekınlıga veril•' 
kapalı zarflar 2490 sayılı kanonun 32 ikinci madd1' 

sindeki eartlıra göre bazırlanmad1ğaodan ekslltmeol' 

yenilenmesine zaroreı haeıl olmoetor. 
Bo lfln mevcut oartnımeye göre muhammen beded 
250'-0 lira 5! karuıtur. 

2 - Bo fee girecek olan mtlteahhldln yıpacığı yolun hende~• 
banket. kaldırım, silindir veaalr kıeımlarını fennen 1'' 
zım olın oekllde nokeınııız tamamlamak dzere köttır• 
bir bedel teklif etmesi şarttır. Üzerine ihıle yıpıl-' 
mtlteabbldtn ihaleden sonra hiçbir suretle f tat zalD.,.S 
ve llbel keelf istemek hakkı olmıyıcaktır. , 

Dr Operato .. r Arı· f y 0 ... cu 3 - Şartname ves••r evrak 125 kuruo bedel mokabmııd' Bergımıda meTcot elektlrlk teal1atı yenlleetlrllece~ladea pro· • ' il. 
jesl açık eksiltmeye konmuştur. Motörd lokomobil ılıteml ba· Nafıa başmOhendlsllğlnden ahoablllr. 

laarla mtıteharrlk ve 150 beygir kanetlnde olacaktır. Şebeke Merkez Hastanesi Operat6rQ ~ ~- 4 - Eksiltme ikinci kinunan 17 inci cuma gOnti saat 1ı 

Bergama Şarhaylığından: 

2. 2,5 kilometre muhitinde bir saha d•hllindedlr. Projeyi yıp· BHtalarını her gQn 15·l8 e kader ikinci Beyler aokal1 TClrk buçukta Manisa bGkômet konağında vJIAyet daimi ene•· 
mığa talip mOhendlslerfn Baymdırhk bakanlığı buyruğu veçhlle mft11yede 111000 brpnda 78 N.la maayenebıaetlnde kabul men odeeıada yapılacaktır. t 
YGkeek milhendls mektebi direktôrlO~Onden rohıatı yahut Bı· eder. Telefon 38~8 5 - Muvakkat teminat miktarı 1878 llrı 4 kuraetor. el 
yındırhk bakanlığındıa verllmlt elektlrlk ehllyetnımeelol haf• 6 - Ekeiltm,,ye gireceklerin 2490 eayılı bnunon 32 IO 
01m•aı earuır. Karacabey Harası Modorlog"' onden: maddeaıue tedtkan hazırhyacakları zart ıçıne ba 11...-

Proje yapma ftcretlnla muhammen bedeli 500 lira olup yClzde ticaret odaea veslkaaını da koymaları da şarttır. 
7,5 nlıbetlnde teminat akçesi verilmek lazımdır. ihale 22,1,936 Banda yedten l93' dopmla dGrt b.t ufku Iagtll• tayının 7 _ Kapıla zarfların ikinci kAnonon 17 inci camı gt1n0 ,,A 
çarşamba gftnCI saat 16 da bitecektir. Iıteklllerlo ihale 11atlnden aleni arttırma aıallle 1atııı 23,kAnanaeınl,936 peqembe gbQ 10 buçuğa kadar Manisa daimi encümen odıllndı r•" 
nihay~t ftç aaat evveline kadar mOracaat etmeler lıtzımdır. t L-- t ı ta T ı ı LL t ı L •- ı t 111 oauvwv DH ı mıt r. em Dl ı muva&&I e o an&: yuaye m !! llğe verilmeııf gıarttar. 

10 12 14: 16 71·53 lira alıaıcıktır. lıteklllerln temlaatlartle birlikte eatıt gGn6 Ba· 8 _ Mftteıhhhlerln gerek teklif terini ve gerek kapalı .,,, 

I A 
rıda bulonmıları ilin olunur. 5 11 16 22 4100 Mil 

farını kınani ıerılte uygun olarak hazırlımaları meV~ 
Ş Y 3 r r 3O1Y0 r !llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lf!llllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllll~ 1&11rı ıktızaeındandır. ııan· oıunor. 1 ıo J.3 16 21 

Anikite Müzeleri Direktörlüğünden:~ Dr. Zekaı Tarakçı ; lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Aalt yirmi Jlra maaşh ve bir de eTl ile mflzeler depo n nak· ~ Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı ~ l8811tnın verr:f borcundan öttlrD tabılll emval yı .. J. 

llyat loyarlığı açıklar. Masabaka ayın 25 inci Cuma gQnG uıt = İkinci Beyler sokağı Tftrk mOzayede aalono lttfeıllode ~ göre haciz edilmiş Boroldlye mahallesinde Emtalye ııokıA• 
onda yapılıcaktır. TafııUAt almak ve imtihanı girmek letlyenlerla S: namın 45. Butılarını öğleden eonrı IS den 18 e kıdır =: kAln 17 ııyılı Muani mektebi binası tarih llAnındın ltlb 
Pertembe n ComıdHD batka herırGa mkeler dlrekU~rl6ğftne baı· =: kabul eder. TELEFON : 3806 §§ ylrmlbfr gftn müddetle eatıhğa çıkartıldıaındın pey sflrmek tıdf 
Yarmaları. 16 16 iİlllllllllfllllllllfllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\IHllllllllflllflHHI lerln defterdarlık lah11llil kalemine gelmeleri. 16 20 24 28 (l 



Radyooaıroınoını 19 36 ModeDü geOdü 
Bu Model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü, 
(1936) Telefunkeıı radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz. 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız. 

1936 Modeli 
Telefunlien 

Radyosu Musikiden Anlıyanların Radyosudur -

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı-lzmir 
İımlr Milli Eıııllk 

Yunanla doıya 
No. 

Lira 
49~ G 

O 6ztepe unıat b. ı. 218 eski 10 tıj No. la 39,61 1750 
ınetre murabba• ac odı n bir mutbıbı mGıtemU n. Kı· 

4.99 R.,ııdlye tramtay c. 895 eakl 1047 No. la 162,73 2800 pah 
ınetre murabbaı aç od11 ıof11 mutbab 1 tulombı zarf 
bodrumu mQ,temll evin Dlllf blHeel. DIU· 

492 Reııdlye erik ıokıAındı 44 eaki bil& No. tejla 719,04 1050 
life metre murabbaı bir oda bir dolıpıııı su borulu 
koyu hane ve bahçe. 

534 Huığıç pırılıkôprG c. 117,ll9 eıkl 87,89 tıj 10500 
No. h 4502170 metre murabbaı mı mQştemll&t 
on fabrlkaeının altıda bir bleseel. 

46
8 Dırağıç tramtay c. 121,123 eski Dl,93 tıj No. lı 10500 

2093 metre murabbaı ma mGvtemll&t deponun 
l yirmi dört hlHede 7 bl88eel. 

26 Kıroıyaka donınmıcı ılmendlfer c. 90 eski 116 14 700 
yeni No. la 919 metre murabbaı bahçeli ve yedi 
oda bir salon bir arılık bir motbab bir yeldeğlr 
menini mtııtemll ev. 

480 Taran menemen c. 2 eeki 93 taj No. h 00,09 metre 560 
murabb11 iki odı, sofı, mutbıh, uluyu mOıtemll ev. 

6~0 Turan ıimendlfer c. 4 7,49 eski 133,136 taj No. lı 910 
279,68 metre murabbaı kahvehane ma ar11. 

4 76 Tarın menemen c. 4 eski 92 taj No. lı 83,89 420 
metre murabbaı iki oda sofa avluya mtııtemll ev. 

649 Bayrakla menemen c. 41 eıkl 55 taj No. lı 10,09 700 
metre murabbaı d4kk&o. 

429 Bayraklı !Jeftılı ı. 8 eıkl No. h 80,01 metre mu· 560 
rabbaı bir oda bir motbah, bir avluyu mOştemtl ev. 

738 B•yrakla moradlye c. 92 eski 94 taj No. la 225,86 8.10 
metre murabbaı iki oda mutbab ulu ve kuyuyu 
mtııtemll e,, 

tht3 Burnava merkez 11. 21 eski 23 taj No. h 199,52 560 
metre murabbaı diıkk&n ile bh oda bir mutbab 
koridor avla 

0

ve koyuya mllıtemll 9 eski 21 taj 
nomuılı ev. 

64.2 Boruna merkez e. 66 eıkl 78 taj No. Jı 16,37 560 
metre murabbaı d6kkAn. 

Yukarıda yuılı gayri menkuller on gt\n müddetle arttırmaya 
koaalmaıtor. Jhıileıi 23,1,936 perşembe @'ÜDft 111t 14. tedlr. 
Sıtat m6nhasırao gayri mllbadll bonosu iledir. 119 
-- - - . - -- ... - --- - . - - - .... ·- . --
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lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
MGatabkem M v. sa. al. komisyonundan: 
l - Manlaa merkezindeki kıt'a ve mQessesat ihtlyıeı için 

2 

3 

4ı 

5 

6 
7 

302500 kilo llnh maden kômGrG manıkaHyı konul· 

muştot'. 
Şarroameıl ücretsiz olarak Manleada tOmen sat. al. ko. 

mlıyonunda verilir. 
Milnokasaeı 29.l,S6 çarıamba gftotı saat 14 te Mınl· 
eadı Ulmen 11. ıl komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme açık mdoakaııı ueoliledlr. 
Beher kilosunun tahmin edilen tutarı 1 kuruş 15 san

timdir. 
Teminatı movakkate akçesi 261 liradır. 
!etekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarını dair vesi · 
kaları ye teminatı movakkste mektupları ile beraber 
belli eaaua Manleada tGmen eat . al. komlıyonunda bu· 

lonmaları· 12 16 21 26 100 

Met. Mv. eat. al. ko. relellğiodeo: 
1 - Ber~ıma'dakl kıt'at askeri bayvaoatının 370 ton arpa 

ihtiyacı kapalı zarf oeollle eksUtmlye konulmuştur. 
2 lbılest 23 ·I · 936 perşembe gana ıaat 15 te Bergıma'da 

11kerf eıtın alma komisyonunda yapılacakt1r. 
3 Beher kilo arpa için beş ko.u!J 40 santim f tat tahmin 

edllml!Jtlr. 
4 - Teminatı movakkıte akçeli 1498 lira elll kuruştur. 
5 Ş1rtoamesl hergftn komisyonda görQleblllr. 
6 İstek.iller Ticaret odd•ında kayıdlı oldoklırını dair n · 

slka göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekslltmlye iıtlrak edecekler 'M90 eayılı kanunun iki ve 

QçftocD maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veslkalırlle 
teminatı mankkate makbuzlarını ve tekili mektuplarını 
lhıle eaatlnden en iZ bir 111t enel komfıyooa vtrmlı 
bolonıcaklardır. 42 8 12 16 21 

Mıt. mv. eat. al. komlsyoound•o: 
1 - Harp okolo için hepılne blçUen eder kırkbeı bin bet 

yaz otuz dört lira olan 5 kalem mefruvıt kapılı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Şartname keılf ye reelmler 228 koroıa met. mv. 11. al. 

komisyonundan ılınır. 
3 Ekılltmeye girecekler kanonun 2 ye 3 cft maddelerin· 

deki belgeltrle 3415 liralık ilk lnınç paruı mektup 
veya makbolları ile :birlikte teklif mektuplarını ihale 
gftoil 01110 31 ikinci Unun 936 cuma"gDnft saat 11 den 
bir eaat evvel mıt. mv. 11. al. komlı1yonuoa vermeleri. 

. 16 21 25 28 1 S2 

Mst. Mv. Sıt . Al. k:omteyonundan: 
1 - Mıt. Mf. in ıçık eksiltme suretli~ mftnıka11dı bulanın 

210 lira bedel keılfll 3 k11ınlı yemek ocığını talip 

çıkmadı~ındın ekılltme 10 gOn u11tılmıotır. 

2 - İhalesi 24 2 inci klnun 936 camı gGoft eaıt 15 de fı 
mirde kıılıda mst. mv. eat. al. komieyonunda yapılı· 

c•ktır. 
3 - Teminat mankkate ıkçeel 15 lira 75 koroıtur. 
4 - Şartnamesi bergOo komisyonda görQleblllr. 
5 İstekliler Tlcaretodaeında kayıtlı oldok.larını dair v,.ılkı 

göstermek mecboriyetlndedirler. 
6 Eksiltmeye lıtlrak edecekler 24 90 Hyılı kenunon 2 ve 

3 cd maddelerinde ve ıartnımeelode yazılı veıikıları n 
temloıtı munkkıte makbuzlu• ile birlikte ihale ıaatın · • 

dan evvel komisyonda hazır boluumalırı. 138 

Izmir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
57. Tam. Sı. Al. Komisyonundan: 
1 - Tilmen birlikleri için 14.,300 kilo sabun açık ekılltme 

suretiyle mtınaka1ıyı konulmoıtar. 
2 - Açık ekılltmesi 20·1·36 Pazırteıl gftnd ıHt 11 de yı · 

pılıcıktır. 

3 - Umum t•hmln tutarı 44!i3 lira olap muvakkat teminatı 

332 liradır. 

4 - Şartnamesi hergGn komisyonda g~rClleblltr. 

5 - MGoıkaeaya lttlrAk edebileceklerin 2490 eayıh kanunun 

2, 3 mıddelerlode yazılı vesikalarla teminatı matakkate mıkbuı 
veya banka mektuplarlyle muayyen vakltteon evvel bornavıdakl 

aıkeri eatın alma komlıyonona gelmeleri. 4 8 13 16 

Bergıma icra "'emorloğondao: 
Evvelce bergımıtnıo kadı kö 

yande otururken hılen otar· 
doğa yer belit olmayan mah 

l 52 Karııyıka celAl ı. 40,48 eski No. Jı iki odı bir U 70 
anlak hlr avluyu mQıtemll ev. 

43 Darığıç makara ıokağında 12 eski No. la dakklo 84.0 Açık 
449 w demir mebmetçlk ı. 1,1 No. taj bllA anı 420 art· 

inhisarlar Çamaltı Müdürlüğünden: ::~mo~~anımndan .rı, oğlu 

kebire ile mftteıavlyen matı· 

earrıf olduğonoz 4 p1rç. tır· 

ladaki hlaııelerlnlzln açık ar· 

tırma suretlle 11tıhğı çıkarıl· 

dağı ve 26 2 36 çarıımba nal! 

14 15 de lbıleılnln yıpılıcığı 

llAo •arakası yerine geçmek 
ftzere flAo~n tebllğ:oıunur. 124 

mesıhoaı 80,83 metre munbbııdır. tır· 
• 26 Duağaç demir mebmetçlk s. 2 eski No. lı dOkkAn 840 ma 

Tuıla madarlftğflnce l O adet araba haytanı pazarlık ıurettle 1 Kadı kô yden aallb, ıh met 
mftbıyaa edlleceğlndeo taliplerin 18.1.936 Comarttısl gftotı sut ye kıDJk: kamonbayı şftkriiye 
14 de Çfğlldtı ld1re damına mftracaatlara. 130 olan borcunuz için gQlsilm ve ..................................................................... 
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Şimal Cephesinde Habeşlerin Büyük Taarruzları Bekleni-
yor. ltalyan Ordusu ·na Cenupta Taarruza Başladı. ______ ....._. ........ ·---------.-

Aks um Yakınında Yapılan Bir Baskında Dört Italyan Tayyaresi Haheşlerill 
Eline Düşmüştür. Italyan'lar ise Bu Haberi Tekzip Etmektedirler. 

J...ondra 15 (Radyo) - Ba· 
rar cebheılnden haber •erili 
yor: Adie Ababa'dan gelen hı· 

berlere göre, Habeoler ya.kında 
Maka1leye kartı bir taarruz 
hareketi yapacaklardır. Hatr4 
bu taarruzun şimdi baılımıt 

olmHı da muhtemeldir. 86tün 
elmıl ordolarmın Tjğre'yeh~ 
reketl lçtn emir vedlmlttlr. 
Makalle hareketini elmalde ba 
yak genel taarruzun taklb et· 
weıl beklenmektedir. 

Habetler Akıom yaklnlnde 
verdikleri bir baekında dört 
ltılyan uçağı ve mtıblm mlk 
tarda top ve mitralyöz ele ge·~ 

çlrmlılerdlr. 

DiJn Clbotl · Adla -Ab•ba de· 
mlryolo üzerlnd,. bir İtılyın 
ıayyareal uçmut Ye lıtlkıaftı 

bulunmuıtor. Bir İtalyan tay· 
yueal de Ambı Brlknan aze. 
rinde oçmut n Sıbtarfyf bom· 

Raı, Desta 

bardıman etmlotlr. 10 klıl öl· 
mftt. pek çok kimseler yaralan ·ın 
mıt, kör olmuttor. Borada bo·~ 
ğuco gHlar da .kullaoımııtır. 

Japonya, Londra Deniz 1, 

Konferasından Çekiliyor 
Tan Gazetesi, Diğer Devletlerin Yeniden Si
lahlanma Yarışına Girişmeınelerini istiyor. 

Tokyo 15 (Rıdyo) - Hü· 
kdmet, Japon heyeti bııkanına 
deniz konferaoarndın çektlmeal 
hakkında talimat gôndermlt ve 

akdı datanftlen dörtler konfe. 
• nnııoa Mıdılyl mtltıhlt tıyln 

etmlı olduğuna tebliğ etmiştir. 

Tokyo, 15 (Radyo) - Royter 

•ytarındın: 
Japon gazeteleri, deniz kon. 

feranaının lnkıtaa uğram.aını 

bıyret etm"mektedlrler: Bu ga· 
•eteler, kabıhatı Brltanya •e 
Amerlka'yı yftldetmeğe çala,. 

mıktıdırlır. 

Parla, 15 - (Tın) gazetesi, 
deniz ~onferanıı hakkındı y11· 
dığı bir mekalede, Jıpooya'nın 
bClınG niyet gôıtermeel df ~er 
dnletlerln de, ltl kôrllkllyerek 

ıllAhlınma yarııına baılımıma· 

ları lllımgeldlğlnl kaydettikten 
ıoora, mtlzakerat için bedbin 
olmıdığını, Jıpon'latın açık 
kıpı bıraktıklarını llhe eyle · 

mektedlr. 

Londra 15 (Rıdyo) - Deyll 
Telgrıtf, Jıpon'ların deniz kon · 
feranundın çekilmeleri takdi · 

rinde Dayak Okyanua'tı bir 
tıkım ihtimaller doğaca~ını ve 

Amerlka'nıa yeni Qsaftlbıbrller 
lneuına kalkıımaunın 1ngllte· 

re'yl de ıınkOlceyı vaıiyetlol 

tahkim etmek mrcburlyetloe 

daıarectğlnl, bllhısaa Boog . 
kong'oa mftdafaaaı için yeni 
tertibat alınmaıını zarar i kıla · 

c.#ını yazmakta ve Jıponlırın 
ba hareketleri neticesinde Ame 
rlkauın danyıda eıl mevcud 
olmayın gemilere aahtp olabil 
mul için b11ırladığı pllaın 

ıatblklne meydan bırakacağını 

llAYe etmektedir. 

Vaılogtoo 15 (Radyo) -
Reımi çevenler, Londra deniz 
konferanıındald mGıakerelerlo, 

iki baycık devletin mftteaklbeo 
birbirini tutmuı oldoklarıoı 

gôatermlı oldoğuno beyan d 

mektedlr. Cihan ıılyıuaınıı la 
tlkbal ~berinde yıpac•ğı ttelr 
dolıyıalyle bana "'bOyftk bir 
ehemmiyet nrflmektedlr. 

Tokyo 15 (Radyo) - Duı 

bakanlığı namını ı6z ııôyle · 
meğe ıAbfyetll bir sat Jıpon 
hOkumettnln. japon delegaayonn 
Londre'dan ayrıldıktan sonra 
deniz konferansına bltmlı nı· 
zarUe bıeıe1ğıuı ıôylemfştlr. 

Parla, ı5 (Radyo) - Gaze· 
leler, deniz konferanıının eoya 
daoece&loe muhakkak nazarlle 
bıkmakta, jıpon'ların tarzı hı· 
reketlerlnl değiştireceğine lhtl· 
mıı vermemekte ve ha hale te· 
eHftf eylemektedlrler. 

Ôtr; kooferanııın ııoyı dftt· 
mesloln loglllz'lerle Amerika'Jı. 
lar n japonlar ar1&ındakl re· 
kabetten ileri geldiğini ve ha· 
nun ilk netlceei deniz ıUAhları 
aahıaıodı yeol bir barıom bıo 
lımııı olıcağını yazıyor . 

Eko dô Parl gueteııf; lngl· 
llzlerle Amerlkalılarm, Japonya 
deniz k.ooferanınndın çeklldlğl 

taktirde konferansın işlerine 

dnım etmesi f lkrlode oldok· 
lırını ve Jıponyınıo yerine 
Sovyet Roayı ile Almınyanın 

dnet edllmtıı'nlo dftşftoflld6ğıl 

bonon lıe yeni bir takım lhtl · 
14( lara yol ıçıcağıoı yazmakta 
Ye dört dnletln Japonya aley
hine bir nzlyet ılmıktın111, 

teellhıtın bazı cihetten tahdl· 
dine gldllmeılnln daha lyl olı· 

ca&ını llAH eylemektedir. 

Royter Ajıneının aytarı bll 
diriyor: 

Şlmaldekl İtalyan ordularının 
hareketefzliğl, borada hılyao'Jar 
aleyhine tefsir edilmektedir. Bo· 
radakl yıbıncı mft~abldler lee, 
bu hıreketeldlğln pl4o icabı 

olduğunu, çankft hılyıo'ların 

faik kunette boluoduAnnu te 
barQz ettiriyorlar. Bunlar dl 
yorlar ki: 

- Habee'lerlo birkaç hafla · 
dan olmaldekl hareketleri, hal 

mGdafaa ile kartılatıcak olan 
Habeş'ler hareketlerini durdur· 

mığı mecbur kalacaklar ve bu 
ıoretle ltılyın 'lar plAolarıoı tal 
blke muvaffak olacaklardır. ÇOn· 
kft Babeı taarruzu durunca 
halyın konetlerl derhal mu· 

kabil taarı uza kalkacaklar ve 

karşılarında bozolmuı, kftçftk 
kftçftk kunetler bulıcıklırdır. 

İtalyan tıyyarelerlolo assOlha· 
rtkelerlnden b:r bayii uzaklarda 
bombardımanda boluomılar. da 

Ogaden köprüsıinde yerli nöbetçiler 

yın'lırı memnun etmemiştir. gösteriyor ki, İtalyın'lar yeni 
ÇQnkft bu hareketler, kOçQk pl4om tatbikine intizar edl · 

kunetlerln hdcumlara şeklinde yorlıu. 

tecelli ediyor. Fakat bu hOcum letanbul IS (Gzel) - Veri 
lir yakında umumi taarruz oek· len haberlere göre, ılmıl CLp· 

Hol alacık •e yalnız Mıkılle'de aeelnde Hıbeıler boynk bir ta· 
değil, bfttftn tlmal cephesinde arruza bıııtlımık tızredlr. Bo 
vukuı gelcc•ktlr. Konetll b!r b1reketln ılyaeıl nzlyette ehem· 

Dessie Bombardımanı Hakkında 

lsveç Italyaya Nota Verdi 
Bu Notada ltalyan Tayyarelerinin Göre :Göre 
Hastaneyi Bombardıman Ettikleri Bildiriliyor 

Bombardıman edilen kızıllıaç hastanelerden biri 
Roma, ıs Radyo) - Dıt Bu notada: 

l•lerl bakanı ineç ıcflrlnden u30 kAounnvelde Hıbeol~ · 
bir nota almıttlr. tın'da (Boromı)da yapılan tay· 

Mıten ouoları yazıyor: Fran· 
aız delegeleri bugl'ln Japonya· 
nın teklif 1 Qzerlne e6z söyle 
meğe davet edileceklerdir. Fran 
aa esae itibarile muadelet elyı 
eaııını ınohalll, drğlldlr. Fakat 
bu prenılb denlı konferansı 
çerçneıl dıtını çıkıcık mOIA 
hızalırı yol ıc;ıcık bir netice 

vcrmlyecektlr. Franaıı delege· 
lerl rey vermekten fıtloklf ede· 

ceklerdlr. 

yare bombardımanında İneç 
baat•nelerlae de bombalar atıl· 

mıt birçok haata ve hıatıbıkı· 
cılar yarılınmıı ve ineç teba· 
aaından da bir kiti Glmftt ve 

eerıablb doktor Vllıdtır de yı· 

rılıomıı ve hıatıne tamamen 

b.rıb olmuıtor. 

"'General Graçlyıol'nln ve 

lıılyınların teblfilerl bn hldl· 
ıeyl tee11Grle ılkretmltlereede 

nrllea bu l11bıt gıyrl klfl 

mlyetll tesirleri olacağı eGylen• 
mektedlr. 

Roma 15 (Radyo) - Ha· 
beılerlrn Akaum civarında bir 
baılunında 4 uçak ile birçok 
mfthlmmıt n mftralyöztı ele 
geçirdi klerl hıberl tekzip edll 
mektedlr. Resmi tebliğde; ge 
nerıl Graçyaoi'oln Raa Deatı 

konetlerlne kartı tatrroza 
geçtiği blldlrllmektedlr. 

Adlı Abıbı 15 (Radyo) -
Bir H"beş kaynağından blldl
rlldlğlne göre, geçenlerde Tem · 
bl yeo mıntıkasında gôrOlmftı 

olan Ras Seyy•ımun kuvvetleri 
Y ~raha mıntakasında bir Ital · 

y.n mOfrezealnl yakalayarak 66 
kiolyl telef ve birkaç mitral 
yözle birçok mtıhlmmat n 

late maddeleri almışlardır. ltal 
yan uçakları, yeniden Amba 
DeTgetenl bombardıman etmiş· 

terdir. 

Uzun bir llabeş neferi 
Adle·Ababı 15 (Radyo) 

ReJmi bir Babet kaynağına 

gôre, R11 Gukea ile birlikte 
halyın 'lıra motnaat· eden Bla· 
tateakıy, ltılyanlarıu aleyhinde 
çahştığı lddlı edilerek Maeanı 

ve gayri tabiidir. Habeş'lllerl 

tecziye için yapılın bir hareket 
hıatıneye kartı yapılın bn 
çirkin taarroıo mazur gôater· 
mez. Aldığımız raporda bo 
hareketin çok manasız oldn· 

ğono gôstermektrıdlr. Sallblıh· 

mer lıaretlerl çok aarlbtl. hal· 
yan tayyareleri btllltlzım bn 
hareketi yıpmıotır. Bizim kına· 

ıtlmlı olmdlllk bandın lba· 
rettir. 

"ltılya htıkdmetlnlo bn hA· 
dleenln meı'ullyetlnl kabul etmit 
olması haııeblle tahkikatı in· 
tizi? eder. F akit hıttı hareke· 
tinde ıcrbeatlalof, hakin itlra· 
ıını ve yeni maddelyat hıkkı· 

nı da mnhıfıza eder." 
Denilmektedir. 

• Roma, 15 (Radyo) - Stok· 
holm'dan ılının haberlere göre, 

ılyaai mehaffl ineç hftkdme· 
tinin Cenevr.,'den zecri tedbir· 

lerln teodldlnl lıtlyece~I hık· 

kıddıkl hıberlerl tekılp etmek· 

tedlr. 

karııııında hl11edlldiğl adad,. 
kaçmıt Ye Makalle clvarıob 
Habeş konetlerlne iltihak el· 
mi~tlr. lralyan uçaklarının yer· 
illere hitaben Arapçı varabltf 
attığı teııplt fdllmektedlr. euo· 
lardan bir lnıımı logtllz eoOJI' 

lfalne dOşmOetOr. 
Desıle, (Radyo) - BJr Itıl· 

yan ketlf tayyareııl bngGn Det· 
ele ftzerlnde 20 dakika kıd•' 
uçmuı ve bazı fotoğrd lu al· 
mıthr' Halk; kerkodan ıebrl 
terketmla ve eığıoaklıra Utlcl 
eylemlatlr. 

LQodra, IS (Radyo) - Rof' 
ter'f o Mogadlıyo ayları bildi· 
rlyor: 

ltalyın'lırın cenub cepheılo· 
deki kunetlerl ırasında wı· 

larya çıkmı,tır. Haatıhk bil· 
haeH Şlbell ndlalodekl ıakerlef 

arasında faalı talirlbat yıpmııtıf· 

Amerika 
Bitaraf mı? 

Roma, ıs (Rıdyo) - (Jot· 
nıle D'ltalya) gaseteal, Amerl· 
ka'nın bitaraf kalıcağıı:ı yaı· 

makta •"' ltılyı ile BabeılatıO 
ar1111ndıkl lbtllAltın Amerika• 
nın alıb vereceği olmadı~ını kay· 
dettlk.ten aoora, ha mea'ele il• 
yalnız İngiltere, ltalya •e PraP· 
ea'nıo ılAkıdır olduğuna ,e 

İlılya'nın, Blndlıtan yola lçlo 
lnglhtre'ye teminat nraolı bo· 
luodoğunu llA•e eylemektedir· 

Yugoslavya 
Tazminat Almış .. 

Parla 15 (Rıdyo) - Atin•· 
dın haber veriliyor: 

(Prolyı) gHeteel, yazdığı 

bir makalede, zecri tedbirler 
ytızanden zarar gl'irdftğftnft ileri 
eilren Yagoıılnyı'nın, İngiltere· 
ce tıtmln edildiğini habet 
nrmekte n Yunanlıtanıo d• 
ayni tekilde hareket ederek 
tazminat ıramaaını istemektedir· 

Karol'uu Seyahati 
Bflkret, 15 ( A. A) - Resmi A 

mehafll, Romanya kralı K .. 
rol'on Belgrada yıptıği kı., 

ziyaretin ıılya111l bir ııebebl ol· 
duAunu ileri ıaren •e muhtelif 
kaynıklardıo gelen haberleri 
yalanlımaktıdır. 

Krahn bir na fıtlrak euıgt 
bu bir gllnlük ıiyaret, tamı
mtın boıoei bir mıhlyattedJr. 

Dl~er taraf tan Hıbıbnrg aile' 
sinden Aroldftk Anının'ın bO 
nda mncot buloadu~o dl 
doğru değildir. 

Fransa ve Rus-
ya'ya hDcDm •• 

Torlno, 15 (A.A) - M. l\{o· 
lotof 'on notkondın bıbaede0 

Gazetta Del Popolo Sovyel 

Rnay11 ve Franaa hGkdmetlerlo' 
bacam etmekte ve bunları' 

zecri tedblrclllkten bfllıtlfadl 
A vropı' Ja bir harb açmak ol· 
yetinde bulondokllfıaı bllcllt' 
mektecllr. 


