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Sui kasdcıların 
Muhakemesine O~n de Ağırce

zada Devam Edildi. 

!1Habesler 
L...ı • Ric'at Ediyorlar. 

ofd,, miiddeiumumi Balıa, ortada lJanıid Şevket siiz ~üylerl.·en .. Dalıa herıarda A lı Saip .. 

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

Su ika sd cıları n Mtıhakemesine Dün 
De Ağırcezada Devam Edildi. 

~~~-----......... ~~~ 
t)ğleden onra Gizli Bir Celse Aktedildi Ve Bazı 

... 
Daha Dinlendi. Şahitler 

Ankara, i ti (Telefon) - Atı 
fQrlı:.' iL 

e ıu aı d lçln cemiyet tet 
lı.U et111 L 

ea te teıebbOııte bolun· 
mıklı 8 ı _ Ut a Urfı aaylnı · Ali 

Ingiltere 
Yal;ız B~şuıa 
Birşey Yap· 
nıak istemiyor .. 

Cenevre 16 (Rıdyo) - Ulus· 
lar kuı umu, Onftm6adeld pı· 
ıt:ırteet geinft toplınıcıktır. 

Gerek Eden Ye gerekte 18 ler 
komtteıl hatkını "V ıı Kon· 
•eli•.. kon1eyln lçtlm•ından 
0 •el hlrÇok ıly11al ricalle ko· 
noııcakıaraır. 

Lord Edea, B•liJtlııın'ıu 
tekllft teçhile Hıbetlıtıu'ı bir 
lıbktk heyeti gôaderllmellne ıa 
raftardır. Bununla benber, 
alaılar kurama n'!ye ktrer 
terine kendlll ltlras eımlye· 
celutr. 

halyan ıly ... ı mehıftltne 
geltnee, Baron Alol•I gelmeden 
eneı blrtey .nylemek llleml· 
Jorlar. Da mehafll, 119zarte1ln· 
clea enel ıalh lçla bir l•Hı 
•tat 'fakabalacatı kaDAtlnl gôı 
lerl7orlar. 

(Moralag Po11) gaeıealae 
gGre, lngiltere her baa8' Mr 
tehUke k ... 11acla uıar buluna 
bllmetl 'feya bDyDk bir deılet 
tarafından kendl•lndea yHcllm 
lıtendll' takdirde ona lfı ede· 
mlyecek bir hale dltmemeıl 
için hlçltlr letebbaee &aay•k 
ohnak niyetlade d•llhltır. Baa· 
daa b .. b, fn111a'aıa da eon 
&amaalarcla İtalya ile boıaımak 
letemelilell laatltere'ala siya· 
IUıaa mO ... r ol 1Adftar. 

itte ba mebepledlr ki, lagll· 
tere, kendi baııaa blreey yap 
mamaıa H her iti Ulaılar ko· 
rama.. b1rakm1Aa karar nr 
IDlfllr, 

Gene (Morniag Poıt) gaıete · 
•lata baAtlne nauran, lagll· 
tere, D•k tark meı'elelerl mD 
aa1ebeılle blraı da Uhular ko· 
rama dıtıada balanın de.let· 
lerle olaa mClDuebataaı nuarı 
dlkkaıa almak mecbarlyetlo· 
dedir. 

_ l Yalıya, 2 Aziz, 3 Arif, 

S•lb'le Yahya ve arkıdıılarıoıo 
mobıkemelerfne bugfto ağırceza 
mahkemesinde denm edllmlttlr. 
Mahkeme 11lono çok kalıba 

lıkll. Geçen muhakeme celse. 
elnde verilen karara göre Hat 
ondc'ırtte gtıll celıe ıçıldı. Gtzll 
celıede dinlenen bHı tahldlerln 
ifadeleri 'fe muhakeme ııf baıı 
eaat 17 ,30 kadar deHm etti. 

Cel1enln yarım Hat &adlin· 
den eoara on 1eklıde ıçık celte 
bıtlacb. MClddelomamlllAe ıuç. 

lqlardan Arif n ldrlı'ln Y•t· 
ları hakkında nllfua kGlftğClae 

4 rıahiye müdiirii Şemseddin 

kayıdh haloadoklıu yerlerden 
gelen tıhrJrıt okundu, dıba 
sonra maznun Arlf'ln mahke· 
me reiıUğlne nrmlı oldo~a fı· 
tlda okundu. Bundı; hukuka 

Amme tabldl 11fıtlle mahkeme· 
de cUnleamlf olan Ankar. Em· 
niyet mldClrftnDn ıaçlaları lı· 

tlcnb 11raeında hiçbir •çlay• 
lı,kence yapalmadaAt bakkındUI 
tehadetlnln •otra olmadıAı bil· 
diriliyor 'fe emniyet mldGrl 
hakkındı do~o tabiilik etme· 

mek ıoçandao dan açılmaıı lı· 

MGclclelamoml Baha Arıkan 
kalktı, bu talebin; görftlmekte 
olın duı ile hiçbir ı14klıu 

olmadığını, tlklyet edilmek lı · 

tenlyorn bunun ayrıcı yapıla 

bllece~lnl söyledi. 

Maznun AU S~lb'tn nktll 
avukat BAmld ŞeTkel te bo 

ooktıl nazara lttlrık etti. Mıh 
keme heyeti; kararlle iddia 
mıbmıaın talebine uydu. Sal· 
kıed dnHını ıld dosyanın enı 

mfttıleı için iddia makamını 
te'tdi edllmealnl lıtlyen m6ddel· 
umuminin ıôılerfne karşı Alt 
Salb'ln •"kili HAmld Şevket: 

- Mildaf11yı bazarım. iddia 
makamını logıl eden zıttı id· 
dl•larını ıert etıdnler. Bonon 
için da,.anın bıtka gine hıra· 

kılmaeıu• 1Gaam 7oktar. Dedi. 
Mahkeme heyeti müsakere 

de balanda n dna dotymnıa 

iddia makamına verllmellne 
karu nrdl. Muhakemeye 
pertembe gOnft denm edile · 
cektlr. tenlyorda. . ................................................................................................................................................................. . 

Bir RuA Mareşalının Söyledikleri: 

"Sovyetler için Tehlike Uzak Şarkt:ı 
Japonya, Garpte Almanya'dır,, 

Ruıya Botoo Kuvveti ile Yeni Deniz 'Ve Kara Muvvet· 
leri Vocuda Getirecektir. Mogolistan -Maoçuri Tutu· 

şurlarsa Rus· Japon Darbı Beklenebilir. 
Nnyork, 16 (Radyo) - Nn· 

york Taymlı'la Mançorl'den 
aldıA• haberlere g&re Maaçarl 
ile Moğallar aruında hırb ih· 
tlmallerl fnkalAde •rtmıflır. 

So•yet'lerln Slblry•'da 'fe 
Viladi V01tok:'ta harb hısarhk· 
ları hummalı bir tekilde devam 
etmektedir. Buna makabil, Ja. 
pon Te Mınçarl htıktlmetlerl 

de ayni tekilde h11arlanmak· 
lıdırlH. 

Moğollıtan ile Mınçurl ıra· 
ıındı çıkacak bir harbın; la· 
pouyı •c R91ya'yı da barbı 

ıOrlkllyecell mohakkaktar. 
Merkeal Aaya'da çok mllalm 

hldbelere latlur lllımcbr. 

MOlkota 16 (Rad70) - Taı 
ıjanıı bllcllrlyor: 

Allllan orvluıuııdO top ıalimZ.ri .. 
&ıııl icra komlteli içti· ı TahıoefKI ıôs alarül 

..... ............ ."... - Şonu 6 inci ıalai/ede 

Petrol Aınbargosu Konmı
yacak lUı, Hangisi Doğru·! 

Ingilterc, Bütün Sil8hla
rı nı [(uvvetlendirecek ! 

~~~~-~~~~ 

lngiltere HnkOıneti, Amf'rika Ve Fran aıun 

Vaziyetini~ Gözlinüude Tutacak! 
Londra 16 (A.A) - Sabah 

:gazeteleri kabinenin dfinkQ 
lçtlmaındıo baheedf'rek petrola 
alhbargo k"nml8lDID arhk nı 
zuı dikkate ılıomıyıcığını bil· 
;aırmektedlr. 

Dafly Telgraf diyor ki: 
• Cenevre konuşmaları esna· 

aındı bOtOo eksperlerin nıl · 

felerlnl derin tetkiklerde bo· 
lunarık petrolı kooıcık arbar · 
ğonuo verebllectğl bfttftn neti 
celerl tespit etmek olıcakhr. 

Bu tetkik eaoa11nda en bııtı 

naznı dikkate ıhnacak noaor 
lar Amerlka'nıo nzlyf'tl ile 
Freoeaoıo iç ıly1111ıdır. 

Morolng Poıt lee ıöyledl· 

yor: 
Dftnkd kabine lçtlmaandı 

Parla plaomın geri bırakılma· 

M. IMeu 
aıoa en tiddetle taraf tar olan 
bıkanlar dahi pelrolı ambargo 

-Sonu 5 el ııbtfedc-

Bir ltalyan Tayyaresi ln
meğe· Mecbur Kaldı .. --Bartum 16 (Radyo) Tek eatahlı bir İtalyan uçağı 1'okarda mecburen 

yere inmiııir. İçinde bulunanlar biroey olmamı,tır. 
Harlum, 16 (Radyo) - Royter ajansı bildiriyor: Mecburi ıuretıe 

Tokarda yere inen İtalyan uçığıDJn Habeş kuvvetlerini bom~~rduı.ıaodao 
sonra Aımara'yı dönerken yolunu oaşırmı~ re Hıutum araz111ne ınme~e 
mecbur olmuotur. Arka tekerleklerinden biri kmlan uçak muhafaza al· 
tına alınmıotır. Tayyareciler flartum'a götürülmnolerdir. 

Rus-Fransız Anlaşması Karşısında 

Alman'lar Taarruz Mak
sad1 Beslemiyormuş! 

~-----------~~~ Halbuki Belçika Gazeteleri, Almanya Kapı· 
mızı Zorlamağa hazırlanıyor, Diyorlar. 

-----
Berlln 16 (Radyo) - Alman 

hariciye mflbaf ilinden ilham 
edlldll' anl•tılın bir mı kale · 
ılnde Berllner Tıgbllıt gaıeteıt 
.Franııı . so,yeı mukneleelol 

tetkik etmektedir. 

Bu gazeteye göre, ba mak•· 
yelenin akdi me'tllmılıdlr H 

Almanyıdın ıGphe doğru de· 
ğfldtr. Almanya ne ıarki 
Auapa H ne de garbi Ana· 
paclı bir taarraı 'te tecnDı 

makudı heelememekıedlr. 

.. Almanya b6ktlmetl; böyle 
bir ıaarraıdaa doAacak tehll 
keleri bilir 'te takdir eder. 
Eter lagtltere blkdmeıl Cenn· 

re'de nGfaıana teıiı etmek lı · 

tlyona muahedeleri yeni battan 
tetkike, Lokarno maahedeılnl 

değlıtlımeıe n ulaılır aoıye · 

ıe81ade reformeye h11ar olma· 
taaır. demektedir. 

Brlklel, 16 (Rıdyo) - Bel· 
çlb gazeteleri, Loiarno moka· 
nleel aleyhtae H gıJrl •ıkeri 
Ren mıntakaıı bakkıadakl Al· 

maa nokıal anarl•raad•a hah· 
.... nkı 

... Almanya lreodl htııabına ba 
cihetlere şiddetle mobalefeı 

gôıterlrkeo, muahedeler hlllfına 
konetll bir orau TGcodı getir· 
dlğlal unutmak.tadar. Alman'la· 
raa bu ıoıoııtl hareketlert, yeni· 
den kapolımmııı ıorlamak ha· 
ıarlıkları deAll midir?" demek· 
tedlrler. 

Amerika'nın 

Bitaraflığı 

Harici Ticarette 

Göz6n0ode Tutuluyor 
Vaılagton, 16 {Radyo) -

Bitaraf lak hakkındaki k•aaa 
llylhaea Ayan tarafındın b111 
taehlhata uıramıııır. 

Do t11hlbat, Amerlka'nın 
harici tlcmretlne 11rar verme· 
mek flkrlle yıpılmıttar. Ayan· 
d•n Pllman, mubarlb dnletlere 
b111 mnıddı gônderenlertn 
ba huıaıta huıale gerecek kir 
te sarardın badllertnln met' · 
ul olmaları e1a11nın kabo:ını 

teklif •••ittir. 



ıunda General A. Nlsel yazıyor: 
Herkes Habeş mea'eleslnfn 

barıı yollle halledllmestot can· 
dan istemektedir. Fakat millet 

ler cemiyetinin kararlaştırdığı 

zecri tedblrlerlo tatbiki, hele 

bo tedbirler kômOre •e pet· 
rola da genlıletll~cek olursa en 

uhtm neticeler doğorablllr ve 
bo hal ya luglltere'nlo ltılya 
nın savaş kaçekçıhğını kontrol 
lçtn muayene hakkını kullan· 
mak lıtemesinden, yahut ta bl 
taraf devletlerin bu hakkı ona 
vermelerinden tlerl geleblllr. 

Şo halde tayyareciliğin deniz 
harbı şarllarmda huıule gelir· 
dlgl de~f elldlkler dolayıeile Ak· 
denlz'de Stratejik vaziyetin ne 
halde olduğono locel"mek fay 
dalı olor. 

Makineni o btıyok lnkleafın 

dan ve tayyareclllkle denizaltı 

gemilerinin vücuda gellılnden 
önce, donanmalar aylarca de· 
nlıde kılıp dOımao 11hlllerlnl 
yakındın abluka edebiliyor· 
lardı. 

Ayni devrin topçulu~u ile 
hattA eahU seviyesUe ayni yftk· 
ıt..kll.kte bile olmak eartUe iyi 

mOdaf11 edilen limanlar, ge· 
miler için iyi sığınaklar teekll 
ediyorlardı. BugDn lee modern 
gemiler, gerek tamir edUmek, 
gerekstı yıkacak tedarik etmek, 
mecburiyetindedirler. Sahille blr 
ııevlyede boluoan Umanlar, 
uzaktan topçu ateeloe tutula· 
hlllrler: Bfltftn Umanlar, dGt· 
men tayyarectllğloln f111lyet 

ıahaeında da bo eoretle bom· 
bardımtn fıaallyetlne maruz. 

darlar. Hareket halinde bulu· 
nan gemiler, hava bombarJıma 
nından bir dertceye kadar 

kaçın•blllrler f•kat hareketsi• 

doropta dar bir ltm•nd• bo· 
lundular mı, mubakbk ki en 
bft)dk tehlikelere muuz bulu· 
nurlar. 

• • • 
halya'nın merkeıi nz~yetl, 

kendisine garb A kdeolz'tnde 
lnUt götftrmez ıtratejlk fıydı· 
lar temin etmektedir. 

Sardony11 kıyılarına kadar 
ancak 100 mil, Slcllya ile To. 

noe'un timal burnu araeında 
• ancak 70, gene Slcllya'nın ce 

nub kıy111 ile Malla araıındı 
ancak 70 mil nrdır. Sardonyı1 
Sicilya ve Napoll eahUI araeın 

dakl ftç köşeoio dıl'ı 400 mili 

buldoğu gibi. Tlreniyen deni· 
zlnln biç bir noktıleında tfmal 

İtalyaaının veya Libya eıbllf oln 
300 mil ôteelnde bulunmakta· 
dır. İtte bu kadar mesafe dı· 
hlllnde ltalyın kira tayyare 
clllğlnln bOyftk bir kısmı de· 
nlz hıreketlerloe lttlrltk edip 
herhangi bir harb eden tırafm 
deniz yolunu 8on derece tehll· 

keyı dOeOreblllr, o zamın Mal· 
tı'da pek hOyOk olmıyan llma 

• • 
Kızıldenlze gelince mabak· 

kak ki lnaılllz dooı.nmıııı bo· 
rada ıöz götftrmez hJr GetGn· 
lüğe eahlbtlr. halya her hılde 
burayı mablm kuvvetler geçir· 
m"k hatasına dOıımez. Buna 
brtılıkt• ltılyın'ların ıarkf 
Alrlkaya geılrmft oldukları bft· 
yftk ban konetlerl Kızılde· 
nlz'ln ticari gldlo·gelltlnl çok 
tebllk61l bir kontrol altına ala· 

btlfrlcr. Ôt" y•ndan 

Italya Petrol Alıyor 
Prığ, 16 (Radyo) - Berllo· 

den gelen haberlere göre İtalya 
hftktlmetl Almanya'dao lıttıdiğl 
kredilere mukabil petrol al· 
maktadır. 
~~~~~-...... ~~~~~-

kuvvetleri Sudan tarafında kara 
kunetlerlle blrlf kte icraatta 

bulunabilir. 
Llbya'nın oark ceaubana 

Eritre'den ayıran meeafeye nğ· 
men, ltalyıo tayyareleri için 
bu topraklar ftzerlnden açmak 

lmklauı blreey değildir. 

• • • 
Şimdi tatbik edilmekte olan 

programı gereğince İngiliz bava 
kanetlerlnln hizmet gGren, 
ve belki de yaruı Cfbraltu'da, 
Mılta veya Mııır'da buloaao, 
yahut da Akdeniz donanmat.ına 
yerletmlt olan 1100 ua 1200 
barb tayyıre81 vardır. Bu prog· 
ram tamam olaocı 1500 
tayyıreye 11blb olıcaktır. 

İtalyan ordaıonon fıe harp, 
baelangıcında hizmette 1200 
harp tayyareel "ardı. Bu ıon 
aylarda bava filolarını 115 den 
170 e çıkarmak için yapılan 
Uheler dolayıılle 11rlh olarak 

tayini lmkAnııı olan tayyarele. 
ılnln Hyıeı, şarU Arrtkadıkfler 

de dahil olmak ftıere, daha 
elmdlden 1500 le 1600 ara· 
11ndıdır. 

Malıemenln kaltteıl ve eki· 
pajının talim ve terblyeal ba . 
kamından lıe, balyan ve lngl· 
Ilı han kunetlerlnln her lklıl 
de yakeek bir değerde olup in· 
yaslaoablllr bir nzlyettedlrler. 

• • • 
K11acaıı, Akdenlzle Kızılde· 

nfzde bir harp çıkacak olureı, 

bava konetlerlnln faallyetlerl 

harekederfn ıeyrl ftzerfnde kD9· 
vede teeir yapacak mahiyette 
olacaktır. Hoıoıılyle, tayyareler, 
ticaret gemilerinin bOyOk bir 
kıemınıo Akdenlıde itlemeleri . 
ne engel olacak, bu auretle de 
ekonomik vazf rette bayftk bir 
değhlkllk meydanı getirecek· 
lerdlr. 

Bu itibarla devlet adıml.rı· 

nan ihtiyatla ve temklnll hare· 

ket ederek harp. adaml•rına 

harekete geçmek fıreatanı ver 
meoıelerlnl candan dilemek IA 

Magalo Kasabasına 150 Kilo Ağırlığında Torpillet 
~tılmış, Birçok ihtiyar, Kadın ve Çocuk ölmüştnr 
Adlı Ahaba 16 (Radyo) - Deuleye altı kilometre meıafede bulooaa Magalo kaHbaıı Italy•O 

uçakları t1rafından bombardıman edilmiş ve ka1aban10 yarm buab olmootur. ltılyan uçaklırı 

bombalırdın baıka, beheri yaıelll ldJo ağırhğında •it• torpil atmışlardar. Kaeaba clnrında boluoıO 
loglllı kızı:haç bıetıoeıl de tamamen yaomıthr. Bombardıman netlceılode kadın, erkek n çocak· 

lırdaa birçok kimseler ôlmftttOr. 

M. Laval, Bu Sefer De 
. ltimad Reyi Aldı. 

• 
Radikal Ve Radikal Sosyalistler, Laval Ka
binesine Şiddetli hftcomlarda Bolundalar. 

~~~~~~---·~~~~~~-

Parlı I6 (Radyo) Bu 11bıb, R•dl nana gelindiğini beyan ey· 
kal ve radikal ıoıyalfıt partUerl lemlıtlr. Bııkan, Franea'nın 

birlikte toplaomıelar ve geoel dıı slyaeuından da bahıetmlıı 

ılyaea etrafıoda konutmuolar· ve büıtın Anupa'oın bogtın 

dır. Her iki parti menıupları · oAdk bir mevkide bolondoğunu 
nın bir kııımı, M. Laval lehine batırlıtmı11tır. 

ve bir kıımı da aleyhine idi. MClteaklben, b•ıhakan M. 
Nftnataıalar çok ozon ıClr· Lnalln dıt ııyaea hakkında 

mOOttftr. Bokıimet taraftarlı · isahat vermesi letenmletlr. M. 
randan M. (Mal.,ı), ıôz almıt Laval, uoıurdogu yerden" dıt 
ve bandın evel M. Laval ka· 81yasa hakkındı izahat vermenin 
blneılne her iki putlnln itimat aar11ı olmadığını ve çGokft ge · 
reyi verdiğini ve timdi akılne çen ıefer bu meı'eleoln konu· 
hareket etmenin muvaffak ola· ıolduğunu ve bftktlmete ltlmıd 

mıyacağını ıöylemlt, itin pır· reyi verildiğini beyan etmlıı "e 
llmentoya terkedllmealnl tav· bııka ıor~olara cevab vermeğıı 

ılye eylemltllr. hazır oldnğooa blldlrmletlr. 
Bundan ıonra aleyhdarlar· Bonon Ozerlne letlzahlara 

dan M. Şôven tarafından nrl ba,lanmı, ve çok olddetll mft 
len takrir okunmo~tnr Bn tık · nah.a,ılH olmoehr. Do ıurada 
rlrde deniliyordu ki: ıoıyallıt partiıl lideri M. Blum 

el.aval kabinesi, Radikal ve da söz ıô1lemlo ve hllkdmete 

Radikal eoıyaUıtlerln hiçbir bacam eylemlttlr. 

teklifini nazırı dikkate alma· 
mattır. Ba kabine, devletin le· 

tlbıal konetlulnl felcd uğrat· 

mıttır. Ekonomik hayatımız 

bogno çorbaya dönmGııtar. Mah· 
9ullt1mıı para etmemektedir. 

B akumet bana bir çare bula· 

mamıtbr. İtılıllk. eaklıtnden 
daha fazladır. Sanayi mfteeeeee· 
lerimlz milııkallt içinde kıuan· 
dığı halde hGktlmet hiçbir ted · 
bir alamamıttır. Batan bu ııe 

bepler ortada dururken blılm 
Lınl kablneılne hlmad reyi 

•ermemize lmkAn yoktur." 
Matealdben 9olcenab menııub · 

larındın M. ( V aren ) de ıôı 
almıe •e M. Lual htıkümetlnln 
taklb ettiği ıly11•yı 1Jlddetle 

teoldn eylemletlr. M. ( Vareo) 
M. Lnal kablne81De rey veri · 

Urken iyi dfteGnGlmeel lbım · 

geldl~lnl n ç6nktı Franea'nın 
intihabat arefeııtnde bolondo· 
ğunu ıöylemlııtlr. Toplınb ö~ · 

leye dogro da~ılmıetır. 

Parla, 16 (R•dyo) - Fransız 
parlAmentoıa, bogGo öğleden 
ıonra toplıomıotır. Baob•kan 
n bfttftn nazırlar parlAmentoya 
gelerek yerlerine oturdular. 
ParlAmento bıekanı ( Fernın 
Blıon ), ıçılıı ıöyle•lnl vererek 
geçen yıl parltmeatonan tanlp 

ettl~I itleri ve 
intihap 

Uzun ıaren mftnakaealar· 
dan ıonra baebakın M. Laval 
kftrıOye gelerek demlttfr ki: 

- Dıt ılyHı hık.kında tek · 
rar IHhat nrmeğl Jüzomıuz 

gör01orum. Yapılan mftn•bta· 
lırı dikkatle taklb ettim. Par· 

JlmeDtodı, her gelen hGkti· 
mete hOcom etmek n onu 
dGtilrmek lıtlyen partiler, 
Fraoıa için fatdell bir it yap· 
mıyorlar. M. Blum, radikalle· 
rln arkHıoda ııaklanarak bize 
kuru ııkı atıyor. Bizim taklb 
ettiğimiz yolun, Fraoıa için 
iyi bir yol olduğa kanaatindeyiz 

M. Lnal, uıon mftdafaadan 
ıoorı zirai proğramın müna. 
beaeı için evvelA itimat reyi 
verllmealal iıtemle ve reyler 
atılmağa baıılanmıttır. Saat 18 1 
40 geçede reyler t11nlf edllmle, 

251 rey muhalife kartı 315 
reyle dördftacft defa olarak Lavıl 

kablne•lne itimat reyi •eril· 
mittir. 

Ziraat proğramının, mQzake· 
reılno yarından itibaren bıe· 
!anacaktır. 

Parlı 16 (Radyo) - Franeız 

Ayan baıkanhğıaa eaki baokan 
M. (jıa Ene) seçtlmlttlr. 

Ingiliz Donan
ması Harekette 

Bizim lçiu Çıkarı 
Yalan Haberler .. 

••••• 
let•nbul 16 ( Ôzel ) - Bft· 

ktimetfmlzln borçla bulunduğO 
hüktimetlere borçlerını verme· 
mek mes'eleılnde dö•lı yf'rlD' 
mıl vermek ıuretlle ödeme 
tekli kararla11ırdığı h•kkınd• 

Pırlı'tekl Enforma1lyon gazete· 
ılnln oetrlyıatı Parlıı boraaeıad• 
TOrk eebamluı Ozerlne feo• 
tealrler yapmııtır. Ba neırlyıtı 
hOkdmetlmlzln moratoryom Ut• 
edeceği ııylalarını da çıkar · 

mıetır. AIAkadar reamıg meb•· 
f lllerln bor<!ların mal vermek 
ıuretlle ödeneceği yolunda •e· 
rllmlı bir karardan mahlmatl•r• 
yoktur. 

Afgan Veziri 
Parise Gitti 

fıtaobol, 16 (lzel) - Bu· 
r•da bulunmNkta olan Afgıll 

hariciye veziri ıerdar F11y• 
Muhammed ban bogGn Partee 
hareket etm:ıttr. 

Köylüye 
Yardımlar 

Ankara, 16 (lael) - Zlrııt 

bankuının köylilye yapt•A• yar· 
dımların geololctllmeıl bakı\· 

metçe kararlııtıralmıotır. Kor· 
lüntıo borcunu ödemeıl tçlo 
kolayhklar gôıterllecoktlr. 

Hitler'in Has-
talığı '~alandır 

Bertin, 16 (Radyo) - &f. 
Ditler'e bir ameliyat yıpılmıetJr· 
Ttdavlelnl derohde etmlt olıtl 

mClteh11111ıiar, hariçten mDte· 
haHıe celbine lazam olmadığı · 

nı n Bltler'lo ahvali aıhhtye· 

ılnln çok mucibi memnunfyel 
olduğunu ıöyl.,mlelerdlr. 

Berlln 16 (Radyo) - (Doyçe 
Nahretenabro) Hhler'lo huğ• • 

zandan rahauız olduğuna y•· 
lanlamıkta '6 Hltler'ln dftO 

bir ıôyle• bile 9erdlğlnl bil· 
dlrmektedlr. 

M. Lava! 
Cumartesi 
Gonn Cenevre'ye 
Hareket Edecektir 

Parla 16 (Radyo) - Cenef' 
re'de yirmi kAoonu eanlde y•· 
pılacak Uluılar ıoıyeteel toP' 
lantıeı etrafında hummall bir 

faaliyet bilktlm ıürmektedlr. 
Ulualar aoeyeteel kooıeJf, 

IE L HAM R A 2573 TELEFON 2573 BU AKŞAM 
M • .ı.1.3 27 No.N ö:·ı Ü filmleriCbASUS~ ... 

Celıelüttımk 16 (Radyo) 
ikinci f llonun kunel k.QlUyesl 
Akdenlz"dekl Oıılere hareket 

ed~cektlr. lkf dlrltont hareket 
etmlııtlr. 

Hıbeo İtalyan mu'eleııhıd~n bıt · 

ka Uruguny ile Sovyet Ruııy• 
arasındaki ılyaai mtınasebetlertO 
lnkltu ile de meşgul olacıkUf· 

.. 
. AŞK · HEYECAN · RARP · SEViŞEN CASUSLAR · ZENGIN VE MUAZZAM SAHNELER .. FRANSIZCA SÔZLÜ 

Amerıkan ordusunun hudutıuz yardımlarile ve milyonlar IAl'file yapılan muuzam ~abeeer. Bao rollerde: GARY COOPER-MARYuN DA VIS 
A YIUCA : PAR4MUN'J' JURNNAL VE C.1NJ,f UESIMLEH .. 

Mısır 

Saylav Seçimi 
Kahire I6 (Radyo) - Mııır 

eayln ıeçlml, Mutın 10 uncu 

gfinfl batlıyıcık ve J 8 inde 
8ona eroılı buluoıcakhr. 

M. Lnal cumarteıl gao4 

Parlı'teo hareket edecek • 8 

Overln'de yirmi dört Hat letl· 
rahattın eonra Crne.re'ye gl· 
decektlr. 

Mecllelerln M. Laval'ln ıly•· 

•~tlnt1 taraf tar kalı~·~· tıh111ld 
cdllmekttdfr. 
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Pres Medikol'den Yazan: 
.1. L. }' aore Türkçeye çevi• 
ren doktor Esaa llatihoğlo 

Müstantikliğe 

Verildi .. 
Göztepe' deki Maskeli 

Haydud Kimdir?· 

Nilfus 
Kotok • 

erı 

Çeşme Jbcalaı·ı 
Gazetel~rde oko~ok: 
Çe@me Jhcılarıpın Jr;ıplr be 

ledlyeıl hududu itine ahnmas, 
lstonlyormov. Çeşme, hUbııesq 

son nmaolarda plAjlım, ııı:alç 
ıo ıhcaları, Qtellerl ve umumi 
heyeti ile ynaı yavaş. btr gfl 
zloti, bir dlnleııme yeri ol 
muştur. Tabiat. lımtr'ln yakl · 
nlnde, varhğıodan müstesna bt 

parça yaratıp onu blıe ver· 

mittir. 

••••• 
Komiser LiltfD Vilayet ... Yanan Yel'ler 

••••• 
Namına Ziyaret Edildi. Haydudu Y.akalamağa Koşarken Onun Kurşn· :Yangın dolayısı le buı yer· 

lerde nftfaı kfttftğOnden doğooı 
ay ve gftntıntın zabtını lmkin 

olaııyıoların yıı baddtolu 1683 
11yılı tekatıt kanonunun bil 
kftmlerloe uygun olarak eli•· 
rlodekl ntıfoı teıtktrelerlnde 

yazıb tarlhlere.söte eaap edil 
meıl Jbımgeldlğl de•l4't tArHı 
omomt heyetince kararlaıhr l· 
mJf ve buna dair ,karar 'llliUğe 

gelmittlr. 

Clı V V alıher 

!ıÇlleıdol dotclordo, çok par· 
lek bir hayatın akıamıodı ya 
'1.a9_çı llykuya daldı ve arkasın· 
da ~eesM lerden baıkı blroey 
hırak:..:aıyor. Çankü onu tanı· 
yanlar, dostları, talebeleri ha· 
lıusoı h t 1 ' •• • ırı ataııında bu 
eakln ve yomuoak hoJ'lu, iyilik 
ıever ve Allceoab, fakat 1ağlam 
irade v e yGreklt, doğru doy· 
gulu adamm iyi hatırasından 
~aşka blrşey saklıyabilecek 
a.lmıe bolonmlZ. 

Son zamanlara kadar iri 
boyu ile, daima gOlilmeeyen 
çebreıl ve biraz mtıtereddlt 
Datıkaelle, latıball ıohbetlerl 
haricinde, halka l(adel meram 
ettı~ı 

ı=ı zamanlar yarım kapanan 
parlak gözlerlle ayni halde 

halde kılmııta. Birkaç ıeoe· 
denberı yOrftmeel biraz zorlaş• 
lllll Ve yftzil de blrrz aay•f. 
lamaotı. Mestekta~larınm sevgi 
Ve ıay.gıları !lumdtsiol tıb aka· 
demeel relııltğlne çağırdıkları 
zaman yorgonluğun11 hAklm ol· 
mak: için !Brfenlğl g11yretler 
eıbbatlnln bozolduğooo hiçbir 
gözden glzllyemlyordo. Kendi 
neslinden olanlarm hepsi gibl 
tloıdl o da kayboldu. 

1879 da 24 yaşında Bablneky 
Chıntemeeee, Zafller, de la 
Pereoonelerle birlikte enlem 
idi. Clamırt letrlbıneıtnde tek· 
rar holoatuğn Tlllanttı hocaları 
ırasında idi. Ba leoada karaı 

derin bir muhabbet beslerdi, 
bocııı da kendlilni ayol mu· 
habbetle eeverdl. 1882 de Lan· 
nelongue'lo eoıernl idi. Gam· 
bettaya lhtlurındı ınGbetçlllk 
ctmr-sl burada oldu. Hepimizi 
derin teeaeOrlere daldıran bu 
faclınm son yaşayanı 1dl. 

Bunlar, tıe kadar uzaktır? 
1890 da Hastaneler cerrahi 

oldu. O andan itibaren muleğl; 
talebelerinin muhabbeti ve mu· 
vıffakıyetlo balesi içinde, bir 
cerrah için ıum'atınao tam ve 
ıerbeat icrasının verdiği baki· 
kt töhretln velvele lııtlt?oa edl· 
liree, tım huzur ve çalıtma 
içinde inkişaf etti. Cerrahhğın 
derin latihaleler geçirdiği bu 
devrede yeniliğe en evvel ve 
en koiay uyanlardan biri oldo. 
Çok dikkatli ve cmln operatör 
ameliyatlarda emniyeti çok ile· 
rllere olaıtmyordu. 

Meslek.taşlarana ea meşr.o cm· 
niyet telk.ln eaenlerln ilk 118-

fında lill, onlırdandıkl endi 
lerlne doktor arkadıttları aile· 
lerlol ve babµeua •pandlelte 
yakalanan çocuklarını leredd1lt· 
eGz götürtırlerdl~ 

1900 de Ameliyatlarda faali· 
yet ve meharetln tamamına sa 
hlb olmuııtu. MOzmln apandisit 

- Sanu 4 üncü sahifede -

İkinci kordonda meyveıer nile Hafitçe Yaralanan Cesur Fethi Ne Diyor? 
gilmr11ğ0 ıokeğıoda pollllerle 
yaptığı mtı1adt1mede Hayreddl· 
nln attığı kurıunlarla ıol ko 
landan ve bıcağından yaralı· 

nan taharri komiseri LdtfO. 

Borcu ıvalt Fazlı GOleç nam•na 
aaa emnl1et mDdOrtı Feyal 
Akkor tarafından hastanede 
ziyaret edllmletlr. 

TO.ccar Davl SJdl'deo 2000 
Ura almak için tehdit mektubu 
gönderen ve komleer LDtfü'ytı 
yaralayan Hayreddin; d1lo ev· 
raklle birinci .mQıtantlkllğe 

vtrilmiı ve isticvap edllmiotlr. 
Hayreddin, evelce zabıtada)d 

hazırlık tRhklketında vermlt 
olduğu ifadeyi tekrar etmlı ve 

uçu nasıl fıledlAlnl bütfta 
tafeil4tllc anlatmıştır. 

Ticaret Odası 
Genel Sekreteri. 

Merala Türkof la dlrektörıl 

Celil Ekonomi Bakanlığınca 

açığa çıkarılmıştı. Şehrimiz ti 

caret odaeı genel eekrettrl Meh 
med Ali Eten'e bu vazifeyi ka 
bul edip ttmlyeceğl ıorolmoı 

ve Mebmed Ali kabul etmiye· 
ceğlol Bakaolt~a blldlrmittlr. 

Gôztepe'de Nevzatbey soka· 
ğında bıkkal Bakkı'nıo önftne 
geçerek Oltimle tehdld etmek 

suretlle zorla pıraaını almak 
teıebbftsOnde bulunan ve ken 

dlslnl yakalamak için koşaa 

Halil oğlo 15 yııında Fethi'ye 

öldftrmek kaetlte ıll&h atın H· 

bıkllı EHd oğlu Yııear'ın yaka· 
}andığını yazmııtık. Y aıar; el'· 
velce İzmlr'de kayıkçılık ve 

kaaab çıraklığı etmekte idi. 
Blrgiln çahttığı kıııabıo dakk& 

Dtoda fırsat bularak çekmecede 
bulunan paraların hepalnl alıb 

ıavoşmoı, fakat yakalanmıştı. 

BAdlse yerinden k.çtakıaa 

eoora Yaşar Eorefpaıa'da bağlar 
araıanda bir hendek içinde tn· 
tulmottar. ifadesinde bAdlae 
lle hiçbir alAkaeı bolonmıdığını 
söylemiı, para11nı almak lote· 
dlğl bakkal Bakla.ı ile vurmak 
için tabancl attığı Fethi ve o 
sırada nk'a yerinden geçen bir 
vatman ile yftıleıtlrllmlıtlr. Bo 
öç kiti; haydudun boyu ayni 
oldo~onu, fakat 1lzerlnde bir 
siyah palto bolonduğono ve 
yaıOnft, baımı bezlerle lama· 

Muğla'da Temsiller 
iki Kafalı Bir Çocuk Doğdu. Gözleri Şaka· 

ğında ve Burou Da iki Tane! 

men 11rmıı olduğundan görme· 
diklerini eGylemlılerdlr, 

Zabıtaca f•pılan arıttırmada 

bo palto bulnnmue11 da nk.'a 
sıraeıoda başına glymlı olduğa 

ıapka bulanamımı,ttır. Do ıo· 

r"tle .ıeıhlı edtlmeılne nğmeo 

Yaoar ,geae lnkArda devam et· 

mlotlr. 
Dan hakkındaki bnarhk tab 

klkatıoa Aid evrakla mDddel· 
Sıhhat M1ldftrtl 

Çeıme •e• Alaçata bnallılode 
omomlllğe ıevkedllen Yıaar 
hakkında bir karar verilmek bazı tıbklkıtlı meıgul olao 

Zengin memleketlerde böylQ 

hlcnmemlt, bakımeız pBBçalar· 
dan cennet bdar güzel eaerı· 

ler yaratJhr. Fakat tablatan 
nrdlğtne, loe•o zekAsınıo, tek· 
nlk kııdretln ve ıermayenln de 
kendinden bluz enerji ve var· 
hk 11rfetmesi lbımclır. Bllhısssa 
turizm yaratmak, ,eeyyıh top 
lamak teılyeo memleketler booı 

mecburdur' ar, azere ıolbceza mıhkemeılne sıhhat ve içtimai muueoet mO· 
vertlmlt ve b&klm tarafından dftrft. doktor Cetdet Saracoğla • • • 

h l l d.. m•ıt•r Bu milracaatın ıltınıla eöyle lıtlcvap edllmlıtlr. lıtlcvaptan ıe r m ze un u u • 

eoura Yaıar te~klf edilerek hı· Takdir Edildi bir mana aardır. 
plahaoeye gôoderllml,tlr. Çeıme btledlyeal, ılır.alarm 

Bir mobarrlrlmlz; bu bayda· Kay mekteblerluln lnşa11ada nrldatım alıp çeUllyor •e bu· 
don yakalanmaeında Amil olan göslerdlğl gayret ve muvef fa· raya modnn bir ıekll vermeğl 
n hAdlse ııraeında azerloe 'ıao· klyetten öttırCl (Kataba) Tur· dtıollomlyor.. Binaenaleyh .. 
la htlcum eden onbet yaısnda goılo kaymakamı Seyld S.yın'ı Evet, btnaenaltyb ver dini 
Fethi ile gôrftomGtttlr. Dahiliye Vekiletloce takdlrna· İzmir belediyeell. 

Fethi aelan İıtanbul'Judor '" me nrilmlttlr. Öyle amma bu dilek karo•· 

(12) lncl llkmektepte tahelllnl K l S h ıında, kanon ve mauhğıo ken · 
yapmaıtır. Kcmeralt1 caddeelnde apa 1 a a dlllğloden .koooşmağa başladı· 
'Otomobil yedek ıkHmı 1atao Haber aldı~ımır.a gOre, kapalı Aını da doymak lizımdır. Ko· 
Bedrinin mağasuında çeho· jlmoaatlk 11baemın projeel ha· nuıma ıudor:; 
maktadır. Vak'ayı biç heyecan zırlanmağa batlaomııtır. "İzmir beledlyeef, belki de 

göetermeden fQ earetle anla· Bu 11hada portatif olmak ılJCayı kurtarmak ve yaratmak 

tayor: Oıere toleyboy, buketbol teei· tıtemeelne rağmen, bono yapa· 
-Gôıttepe'de ~edrl'oloe ~in· 11tı lle eıkrlm, gftret nıalre maz. Çilokü irtibatı yoktur. 

de bnlunuyordam. Atladı bu· nııtaları da buluaacakhr. Ilıca, 85 kilometre meıafellk bir 

lunan bir kuzuyu içeri ıokmaklı 1 1 ozakhktadır ve İzmir ıehrlnln 
meogul iten dışırda iki klalnln Bor.sa da bftdc~slnl yapan 'le dolduran, 
yiikıek eeele birbirine blr .. yler Tepeclktekf, Karabığlar ve Eş· 
eöyledllderlnl duydam. Bedri 1'-•0----------- refpaoıdakt, Mereloll'dekl, Bos· 

~üm s~lan: 
ile kapıdan dıtarı çıktık. Bay· tıohdakl ve bu eemtlerln orta· 
dudu elindeki tabaaculle bık· Ç. Alıcı K.. rS. K. S. 11tndakl Iımlrlllerdlr. Çeşme'yt 
kal Hakkıyı tehdit ederken 477 Vltel •ehftre. 14 23 15 50 rftyaeında blle gôrmemlo olan 
gördClm. Orada bulunan bir 139 S. Saleyma. 13 76 14 50 bir İzmirli, .kendi . burnunun 
ntmıu: 48 B. Şeıbet 14 14 50 

- Adam Oldft.rd4. Tôtun? 41 Jlro " ttıre. 14 50 14 50 ucunda kaldırım, elekılrlk, 
çeıme, IAğım ıo nya bu gibi 

Diye bı~ırdı. Baydud yaıft, 27 j. !fara. mab. 12 15 50 lhtlyaçlu dururken, verdiği 
gOzft tamameu aarılı bir halde 22 M. j. Taun. 15 15 50 d L b L(l 

para an eeır.ıen eı • ometra 
idi. Elindeki tab.-ncayı aallıya· 754. ~tın.kel Mllf ötedeki blr ılıcaya tahsleat ay· 
rak kıçmaba baoladı. Ben ouun .4°6159 DankG •okfta 

" -.o 1 ıılmaıııoa, elbette gö11 yumamaz, 
hakikaten adım OlddrdftğOnft '86913 Umum " eoaamaz. Bonon mantık cephesi 

zannettim ve hemen peılnden Zeyıin.yağı satışları: bu kadar ıklaktır. İkincisi, bu 
kotmaga başladım. Aramızdaki Kilo :Alıcı K. S. K.. S. kadar lo karolllnaa, lzmtr be· 
meeafe gittikçe azabyordu. On 35000 Taran yag fabrl. 37 · ı ı 
adım kadar kalmııtı 'le onu ledlyeelnla kuvvetini, eoerJIS o 

Zahire aaıJ.Şlan: d k b ı ı b eaır na yakalayabileceğimi anlamıştım. aAıtarı • u ş aşara c
1 

b Ç• Cloei K. S. 1:. S. d ı ro• Baydod; öntınde bulunan lr a aaomıyo ... 
M A 605 Bnırrday 8 8 25 h ld lir 1 uğlı, l!i: - Ayın on ikinci ancak bir buçuk ay olduiu hendeğe giriverdi n poıoya -&' Şu a e ne yapacaı;•z, ı ıcıyı 

Temsili veren gençler 

75 Akdaı'ı ' 25 ' 25 L ? pazar geceel Halkevl tarafından halde goıterdJ"I çalııma takdire yatarak tabancaıını hına doırrru na11l ır.ortaracağız · " " ıo Nohut 6 75 6 76 d Orta okul ealonunda çok mtl· ıayandır. çntraı. Durdum •e yerden bir 1 - Eneli Çeome bele f. 
L 1 hl 1 309 Ken. palı. 360 615 1 ı b L l ti mek ır.emme r mG11mere veri · llci karfıalı bir ,.~cuk do1tdu: tat kaparak Ozerlne fırlattım, yee n are.e e ge r ·· 

_. o 141 B. pamuk 43 50 43 50 Ol k"" k 
mittir. (Uyanış) plyeıılle (Arapçı Memleket h11taneılnde bogQn b"ndege atılmak için hazırlan· 2 - mazea, uy anunu· 

değil mi, uydur, uydur söyle) bir ucube doAmottur. MuAla'nıo dığım eırada tabaacaeını Ozerl· ı Piyasa 1V aziyeti 1 no tatbik etmek. 
komedlıl temeli edUmlıtlr. Pl· Yaka mahalleeladen Kafalının me alet etti n koroan elblee· 3 - Bu da olmadığı tık· 

Üıtım flzerlne .d6n biraz 
yee çok alAka nyandırmıo ve gG.rcCl Akkıs adında bir kadın; mi "elerek omazomu hafifçe dlrde bir elrket kurmak! 

L s muamele olmut fakat hentıs komedi balkı gOlmekten ba· nlode do~uramadıAmdan has· sıyırdı. Baydod .açtı. onra Çeıme beledlyeel, hakikaten, 
1 l. l L ı ı buaretl"umemlttir. yı tmı@tır. Plyeeler arasında taneye getlrllmlt n operatGr ktndlalnl po 111 er ya .. a amıı ar. ıhcayı ihmal etmiştir. Tahmin 

zeybek oyunları oynanmıı şiir· Babı, Dr. Mohaln tarıflanndıo Mekteblerde Ztsytlnyağı dCln biraz yftkeel· ediyoruz ki, burıdın aldığı 
ler söylenmiştir. Gençler rolle · ameliyat yapılarak çocuğu auı mittir. epeyce varidat nrdır. Bunun 
rinde çok muvaffak olmoı olarak alıomııtır. Do çocuğun Yazılı \' oklamolar. Buğday 20·30 para y4kselmlı kartılağı, ktUfctl nerededir?. 
tardır. Halkavi yıldöntımft. için· iki kafası nrdır. Gôslerl ... Lfeelerle orta mekteblerde ve 606 çuval eatılmıotır. Ilıca gibi istikbali çok parlak 
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dlrter Yooo<lk, bu olmazsa, 
.köy kanununu harelrete geçir· 

meJIJlr. Kendi yağı ile mftkem· 

melen kavrulur. ÇOnkil orada 
çatı kurmue ve yerin gftzelleı· 

meeiol lıtlyf'n Türk, yabancı 

bir çok zenginler vardır. 

Onların yardım edecekleri, 
gôkdcki gDnet kadar tabiidir. 
Valimiz Faslı GOleç bo mevzu 

- Sonu .') inci salıifede -



~akledeu: FAİ1' ŞEPrtSEODİN 
2;s 

Atesin illiimi 
' Napo yon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi K ISl.M - H i ND YOLU 

• • • 
Erıeei gfin, oğle vekıı, Na· 

polyon karısı Jozef in ile hara· 
retli bir vedalaşmadan sonra, 
iki sonra kendlelnl aldıracağıoı 

vadederek erkAnı hıırblyeelle 

birlikte Oryan gemisine bindi. 
Bo, 120 toplu ve zamanın en 
güzel bir harp gemisi tdi. 

Fırtına geceye doğru eftkun 
bolmuş ve ha\a gfizeldl artak! 

Rfizgtlr, Napolyon'un MIBlr 
seferi gemilerine çok uygun 
olarak esiyordu. 

Napolyon komanda kllprO· 
eOnde, ellnde kuvvetli dfirblol 
olduğu halde tıfokları retklk 
ediyordu; kendi kendisine: 

- loglllzler çok nzakta 
olacaklardır. Bize taarrnzlarlD· 
den korkmaya lOzum kalma 
mıştır. 

Dedi. 
Tulon'a eon defa bakmak 

ftzere geri döndü; T olon, Na· 
polyon'on yeni zaferlerlnln Uk 
kademesi demekti. 

NapolyPn, Tolon'on evlerin· 
den birinin penceresinden be · 
yaz bir mendille sallandığını 

görfince: 
- Oılor! 
Dedi. Zevcesini 

Müteessir bir halde 
do~nnda. 

olduğu 

beyaz yerde; gözleri eallaoao 
mendile baktı , kaldı. 

Bundan sonra, kendlsJnl hl ç 
kimsenin rahatsız etmemesini 
emretti ve aşağı, hoauei iş ka· 
blnealne doğra yQrüdil. 

"Mısır' da, yakanıza ftçftncO 
bir yıldız takmak fırsatım elde 
edeceğlnlıl Omld ediyorum. 

Napolyon birdenbire clordo: 
- E'll misiniz? 
Diye sordu. 
- E vet, generalim! 
- Çottanberl mi evllalnlz? 
- Ancak ıeklı aydanberl 

generalf m!. 
- Zevcenlzden 

her halde el ze çok 
mlştlr. 

ayrılmak 

gaç gel· 

Genç mtUblm, Nıpolyon'on 
bo sözlerinden telAşa da,uı, 

kekellyerek: 
Gen~rallm! . Yani. .. 
ze,ceniz güzel midir? 
Hem de çok gazel!. 

Birkaç ay ıonra birbiri · 
nlze kavoştuğonoz ıamın bir· 
birinizi daha çok • ıevecekılnlı. 

Nıpolyon bu kaçak moba· 
vereden ıonra kablneılne girdi 
ve kıpıyı kllltledl. . 

Bo aralık generalin geldlglnl 
gl>ren ve mal&zlme doğra gel· 
mekte olan genç bir ıClvarl 

neferi, ouh bir yftrftyGıle ve 
acele ile merdiven cihetine 
gi tmişti . 

Bo eihorl neferi, şimdi Fan· 
fan mtietear ismi altında yaşa· 

yın gOzel Bellllot, malblmln 
onyedl, onseklz yaıındıkl ıev· 

ceel idi. Aııker elblıelerl, ken· 
dlelne çok yaraşmıştı . 

Fanfao'ı ber.keı az zamanda 
• 

ıevmeğe baılamıştı. 

• • • 
K binenin önOnde, ell kıh· 

cmın kabzaeıoda nllbet hckllyen 
Napolyon'on eefer heyetini 

siivarl avcı elbisesi giymiş genç ... " 
teşkil eden &dl ineler NJı eahll· 

zabiti gördO. 
Zabit çok yakışıklı idi. lerlnden farka doğru ilerliyor· 

lardı. Bo yolan ıeçllmesl, fır· 
.Napolyon geçerken bu zabl tına hasehlle Talon'dan uıak· 

tin yüzOnOn ve vQcudanon gil· 
ı laımak mecburiyetinde balanın 

zelllğlol (arken\. Zabit çok 
amiral Neleon'on karakol gemi· 

hoşuna gitti ve mQIAyfm bir 
ifade ile: lerlne görftnmemeıl fikrinden 

· doğmnoto. 
- Adınız nedir? 
Dedi. 
- M014zlm lFure, 

llm! 
genera· 

- Çok ıamandao beri mi 
11 kerllk yapıyoreunoz? 

- Beş eenedenberl gene· 
rallm? 

- Harbe girdiniz mi? 
- Evet generalim. Hem de 

sizin kumandanız altında ! 

- Nerede? 
- İtalya'da.. Manto'ya i lk 

gtrmek bahtlyarhğmı kazaomıo 

v*' bu eebehle sizden terli al · 
mıştım. 

- Siz mi idiniz? 
- Evet; generalim! 
- Kahramanlarım o kadar 

~oktur ki, ielmlerlol hatırda tut· 
mak cidden gfiç oluyor. -A.NADOLU 

-------
Günlük Siy88al Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
Haydar Rü§dü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuau 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 koro§tnr. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ftcreıi 27 liradır. 

lleryerde 5 Kuruotur. -iGdnfi geçmi§ nllshalar 25 kuruştur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Mokadde11tın gôsded olın 

Napolyon, samanın en iunetll 
f llosondan kendini kornyabll· 
mek fırsatını kazaamııtı . 

Nıpolyon'on denlı kunetle· 
r1 gOndlılerl dağıhyor, iki 
fersahlık bir daire içinde Her 
llyorler, geceleri de mftmk6n 
olduğa kadar blrleılyor ve ya· 
naoık nizamda ilerliyorlardı. 

• t 

• • 
Tam gece yarl81... üryanın 

aı;fherteslnde ... Nabetçl zabitler· 
den n nöbetçi gemicilerden 
başka hemen berkeı uykuda .. 

Napolyon bu ııradı lıtlrahıta 
çekllmel ilzere idi. 

- Sonu Var -----:. _______ ,,,..._ __ _ 
Havacılık Filmi 

Halka havacılık hakkında 

bir l iklr vermek makıadlle be· 
ledlyece Sovyet Roeya'dan ge· 
tlr tllen 7 parçadan marekkep 
çok entereıın bir filim havı 

korumomoıa nrllmlıtlr. Bu 
f Ulmler tayyare ılnımaıındı 

halka parasız göaterllecektir. 

Teşekkflr 
Bir kaza neticesinde batım· 

dan ılmıı olduğum yaralarla 
hayatım tehlikeye gtrmlıtl. On 
he~ gOn beni bayat bir lhtJ . 
mamlı tednl eden ve ııbba · 

timle çok yakındın ıllkıdar 

olarak hıyıtımı kurtaran mft · 
tek ah yarbaylardan doktor Gı · 
llb (Eerdlnl) ye aleni teeekktlr 
ederim. Bıhı SıkıUlrk 

(~h V \ 7 alther 
- Baştarpjı 3 nc(l sahi( ede 
f:Jerlne arayııları b11 devhdeu 
bı,lar. Çok H yızar ve daha 
az ıaylerdl. Çahımağı tercih 
ederdi. •'akıt bonon bllfnmefll 
lbımdır. Zira mOzmln ıpandl 
alt bakkıuda batan bildikleri · 
mfzl, hayli saman enel ara· 
mızdtn çekilen Bıon'le Jalla· 
goler'ye ve kendlatne borçloyoı. 
Ve hakikaten bo da cerrahların 
ve haetılatıu mlnnettarbğını kı· 

111nmık az bir ıeref değUdlr. 

Biç kriz yıpmamıı ve hae 
tallkları ~kendini gôstermemlt 
haatalardan çlkardığı apandlı · 

lerl cerrahi cemiyetine naaıl 

getJrdlAI hAIA gözOmdn ôndn· 
dedir. O devirde bngftn btldl 
~imiz ve banca beltları ve ka· 
zaları yapan guıayı mobRttnln 
kıbolaomalarını, bOkalmelerl, 
luımt tıkanmaları, katılaımala · 
rı, kaçalmelerl, kalkiUlerl hiç 
bilmiyorduk. 

Tekrar ediyorum; blıe ve 

cihan cerrahlarını bunları ôğ · 

relen VValther'le Jalagoter'dlr. 
Bunda her bfrloln hlueıl ne· 
dlr bilemem, gazele ve kitap· 
tarda bono bulmanın mamkan 
olup olmryaca~IDı da bilmem, 
fakat ahval böyle cereyan etti. 
Bu iki adam ıtk·ııık buloıorlat 

ve ha devirden ıonra cerr.blde 
baycık bir yer toıan bu meae· 
leler 6serlne ılpheelz f lklr 
teati ederlerdi. Bu iki adam 
birlikte bayak bir eeer mey· 
dana getirdiler. Adlarının bu 
eeere hağlanmaeı doğru olur. 

VValtber talebesi Tarnlne'le 
beraber derlnln amellyattan ev· 
Hl telutore d'Jode'Ja temizlen· 
aıeıl oauUlntın bayak m6daf ll 
de olmuetor. Her gan bayak 
hizmetleri gôralen hu uıal bd· 
t6n dGnyaya yayılmııtır. 

Çok çahıkandı, · ba devirde 
yapılın cerrahinin tekmil ıube
lerl hakkında ıakdfre değer 

tecnlbeel vardı. Ağır bıılı, ıo · 

tok kanlı ve kalbinin duygusu 
çok olan bir adımdı. Tekrar 
ediyorum, çftnkl IAylktlr, bo 
haualar keudlılnl neıllnln en 
bftyftk cerrahlerındın biri yap· 
mııtı. Barb eın11andı Vıl de· 
grıce'de bayak bir aervlı idare 
ediyor ve ayni zamanda Ver· 
don ordoıunon cerrahi mftoı· 

vlrllğlnl de yapıyordu, ben de 
o zaman Chalon~ ordoıunun 

maınlrl idim. 
Dayak fırtınanın kara gCln· 

lerln4e, vulfeılnl bftyClk bir 
eadellkle yaptığı bu elem ve 
alcım mıntablarındı aruıra 

raıtlıeırdık. İylllğl hudotıoz, 
ulonQ cenabı alçaetısda. Bu 
dGnyada baldoğo aaıdete Uya· 
katı vardt. Çocoklarlle, ııda· 

katle babaaının yoluna totın 

oğlu ile kendlılnl ömrftntın 

IOn gtlnlerlnde terkeden pyanı 
takdir bayar arkadaıının ya· 
nıoda, meılektaılınndan meı · 
leğe ıeref veren bir adıma 

gôıterllen batan eaygılır ve 
herkeabı ıngl ve ıaygılarlle 

çevrllmlt olarak hıyabnı ge · 
çirdi. 

Bunun içindir ki birkaç ıe· 
ne evvel de Frınıız cerrahi 
cemiyetinin reisliğine yftkıeltUd. 

Chlaan yıklnlnde Jeıne 

d' Are'ı tanınmıı olın eıkl 

oatonon haımetll harabeleri 
yın1baıında çok ı vlmll bir evi 
vardı~ Bo evin manzarası Vl 
enne nehrine hlklmdlr ve biraz 
uzakta an 'anenln Rablalıı'nlo 

doğduğunu eandığı klly de bu 
evdr.n gllrGlılr. 

Şimdi io11nlarıa dldtşmele· 

rlnden, ıehrln garahalerloden 
auk, tarlılınn llthl ıalh ve 

r 

' Italyan Tayyarelerinin Sıhhiye Teşkı 
latını BombardımanJarı Devamda! 

Bir lngiliz Binbaşısı Yaralandı. Mısır Kızılayı, Ital' 
yanların Bile Bile Bomba Attıklarını Bildiriyor. 

Kahire 16 (Radyo) - hat. Parla 16 (Radyo) - Adlı terinin İngiliz ıallhlahmer .., 
yan tekılplerlne mukabele ol · Ababa'dan bildiriliyor: tanelerini değil, fakat 11b~ 
malt Ozere Mmr kazılay ko· Beynelmilel saliblabmer mu levazım amb.ırını bombardıOI., 
mlteıl bir tebliğ neıretmlştlr. rahhas1 olan dok.tor juno, Hı- eniklerini ıöylemlıtır. Da ti 

Bu tebliğde Dıgahofda bir Mısır vaı ajan11na, İtalyan tayyare· heple nftfusça zayiat olmıaı~ 
sıhhiye heyetinin elAa boluna· 
rak vazifesine devam etmekte 
olduğa 'e bo heyetin; Dagabn· 
ruo bombardımanmdın altı 

hafta eyeleAmerlkan kızııhaçı· 

nan çekllmeal ftzerlne yerine 
geçtiği blldlrllmektedlr. 

Heyetin baıında hulanın 

prena bmall Davud on telgra · 
fından bir ~111m da tebliğde net 
redllmletlr. Bunda "ltalyan tay· 
yarelerl M111r kızılayını bom· 
bardıman etmlolerdlr. Akel ha 
herler aıılınıdır. ,. deniliyor. 

Mısır hakt\m.,tl ltalya'yı pro 
teeto için Habeılst'Jndakf kon· 
aoloaondan rapor beklemek· 
tedfr. 

DeMle, 16 ' (Rodyo) - Sa· 
hahleyln İtalyan uçaklarının 

bombardımanında loglllz dok· 
tor M. Borgond mablm bir 
tehlike geçirmiş ve yaralan· 
mıştlr. Yanında Avastoryah 
doktor Solnerln bulunduğu bir 
ııhhlye heyeti vardı . İrlandah 
iki doktor da bulunmaktı idi. 
Kızılhıç haıtane çadırına gene 
bombalar atılmııtar. 

Adlı Ababa 16 (Radyo) -
Adlı·Ababı'da bulanan İneç 
Kııalhaç delegesi; ltalyın uçak· 
tarının Aabeılıtındakl İeveç 
Kızılhaç eeyyar hutnnelerlol 
bombardıman ettikleri için hiç 
blrıey yapılmıyacağı ve Habe· 
tlatındıkl btıtftn Kı~ılhıç ıey· 

yar hutınelerlndekl ecnebi· 
lerln Bıbetlıtanı terkedecek· 
lerl hakkında Babetler aruın· 

da dönen ıayıaları yılanlı· 

mıştır. Delege Dolo h11taneel · 
nla bombardımanı hakkındı 

Cenevre K.ııılhıçına gandere· 
cegt mfthlm rapora hHırlı· 

mıkla meıgaldor. 

Adlı · Ababı, 16 (A.A) - Ha 
beı kaynaklarından ılınan ha· 
berlere göre, İtalyan tayyırt· 
lerl pnlden bir Babeı kııdhaç 
lıt11yonaao bombardıman et· 
mitlerdir. 

Üç İtalyan bomb1tdıman tay· 
yareıl Deaele'aln yaıelll kilo · 
metre ılmıll"lde Daamdla mev· 
kllne gelerek oradaki kızılhaç 
lıtaayonono bombardıman etml' 
ve bu bombardıman netlcealnde 
iki hııtıbakıcı hemılre yara· 
lanmıı ve bauın çadırlar harap 
olmuıtur. 

ıaktlnu içinde, kırların bftydk 
ıem111 altında ıon lıtlrabıtlne 

vardığı Franea'nın hu gazel ka ~ 

eeılnl pek Beterdi. Onu IOD 

olarık görmekten geliyorum. 
Ba ı6k6ttı ne bayok par· 
laklak ve ebediyet uykuıuna 

yatan bu hareketılz çehrede ne 
baımet var? 

Fakat ömlrlerlnl çıhımıkla 

geçiren ve etrafına, gtıçlerlnin 

yettlAI kadar, eaadet, eıhhat, 

hayat dağıtan ve ııecib bir 
varlığın akıamında, tal8eız ol 
doğu gibi aceleslı, 6stlerlne 
aıoman ebedi gôlgeılnln tam 
bir ılktl.a ile dfttUlğana do· 
yanlara acınm11. 

Japon Başbakanı (Okı 
da) nın Diyevi. 

Japonya, Bazı Me;leketlerde Sanıl' 
dığı Gibi Mütecaviz Değilmiş. 

Londra, 16 (Radyo) - Gazeteler, Baıbakan Amiral (Okıcı-1 
nıo beyanatını neşrediyorlar. Japon baobakanı, Japonya'nın. 11•· 
dıkları gibi mfttecavlz olmadığını ve manzomel davellye lçtodl 
ıolho aeveo bir devlet oldoğooo saylemektedfr. 

Amlr.l (Oltada), diğer dnlederln de japonya gibi hareket el• 
melerlol ve eulb için bonon el:ıem oldağono söylemektedir. 

Japon Dışlşlerl bakanı ( Hlrota ) dı hemen hemen aytl 
beyanatta bolonmuştor. 

Bahriye bakanı (Ojemi) de, sll4blanmı yırııına nihayet veril 
mesl lazomonu blldfrmlttlr. 

••• 
Paris'de iki Haydutluk 

Vak'ası Oldu ... 
Haydutlardan Bir Şebeke Bir Ban
kayı Soymuşlar ve bir Madamın Ds 

Para Çantasını Aşırmışlar! 
Parla 16 (Radyo) - Bogan Parfı'te iki llnemlf haydatlak 

olmootor. Gelen haberlere göre, (Bulvar Sen jermen) deki bıa· 
tal1rdın biri haydutlar tarafından ahlaka edllmlı, yftzbla frank 
abnmııtır. Haydodlar, otomobillere binerek kaçmıılardır. 

İkinci haydutluk, ( Venıen ) de (Şarm) caddesinde olmaı ve 
(Coıtl) adında bir kadın, eml4tlnln kiralarını alıp evine glderkeO 
otomobil içinde bulanın bazı haydutlar tarafından çarpılmıtı 

içinde 20 . bin frank bulanan çantaeı aomlmııtır. 

••• 
Avusturya Baş
bakanı Prag'da •. 

Pırla, 16 (Radyo) - Siyasal 
mehaf il, A vueturya baıbakanı 

Şuşnlag•ın Paag ıeyahatlnl çok 
llaemll relAkkl etmektedirler. 
M. Şaşnlng'ln. bugOn Prag'a 
muvasalat ettiğini ve yar1n Be· 
neı tarafından kabul edileceği 

blldlrlllyor. 

Staviski Davası 
Karar Bugtın 

Tefhim Edilecek .. 
Parla 16 (Radyo) - Stavle

kl davasının dan baıhyan ıou 

baılıyan celeeıl, bfttan gece 
devam etmiş ve bu eabah ıona 
ermiştir. Jorl heyeti ha1ırlan · 

mıo otan yata._ ealonana geçtiği 
zaman ııalon, çok tuhaf bir 
manzara ırzedlyordo. Zln ıuç · 

lalar ıynl ealona ithal edll
mlılerdl. Jorl heyeti, ııoçlolar· 

dan canı ııkılanların kAgıd 

oynan oynıyablleceklerlnl bil· 
dlrdl. Öğleye doğru yataktan 
kalkanlar, hemen yemeğe otur· 
dolar. 

Yemekler çok boldu. Herkes . 
yemek parası olarak onbeıer 

frank vermiştir. 

Jarl heyeti, öğleden sonra 
eaat onaltıdı işini bltlrmlotlr. 
Karar, yarın (Bogftn) saat 9 dı 
tef hlm edllecektlr. 

Bir Yolcu Tay
yaresi Daha Doştfl 

Bogota (Kolomblyı) 16 (Rıd• 
yo) - Bogfto bir yolca tıyya· 
resi daha dftımaı ve içinde 
bolonao 7 yolcu ölmftıtar. 

Doğu Afrikasına 

Sevki yat. 
Port·Salt 16 (Radyo) 

Lombardlya ve Plyer Morıte 

vapurları , Port·Salt'ten geçe· 

rek Libya eablllerlne ağnya· 

caelar ve oradan onbl n kiti · 

ilk bir kuvvet aldıktın ıonrı 

ıekrar Doğu Afrlkaeına döne· 

ceklerdlr. 

Bogftn de (Atlaoıa) vapura, 

İtolya'dan ılmıı olda~o 11ker· 

feri hamilen Do~o Afrlkaıına 
glt'1'ek illere Sftveyı kanalın· 

dan geçmiştir. 

Yunanistan' da 
intihabat için 
Yeni Tedbirler Alındı 

Roma 16 (Radyo) - Atlnı· 

dan bildi rlllyor: 
İntihabat dolıyıelyle ıeaylıla 

temini için hayale tedbirler 
ittihaz ve aek.erla lntlhıbıtı 

lıtlrakl menedllmlıtlr. Yalnız 

zabıtan ve kftçftk zabitler reye 
lıtlrAk edecektir. 
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Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 
SıbrI'nln de Nevreste'ye karşı 

meyli vardı. Bir r.amon gılmlı· 
tiki yılnıı kaldıkları vakit bo 
iki hemtlrezade birbirinin kılp· 
!erinin ıırlırını verirler, ıstırap· 
luını ıOylerler, lıtlkbal için 
dGtftocelerlot anlatırlardı! 

Uzun bir mfiddet iki genç 
birbirlerini sevdiklerini itiraf 
etmeml,ler, fakat blrgtın bat· 
bııa bnlaoorken lhtlyarsıı bir 
halde dodakları birbirine yıpıı· 
mıı idi. Ve bandın sonra da 
çılgın bir •ık iki gencin tıze. 
tinde t b 
mu.ıtal 

•m lr h4klmlyet kor· 

Sabri mektebi iki ıene ıonra 
bitirecekti • l't" genç bir baytar 
~ıbltl olarak yetlıecektU Bun· 

•n sonra tamamen birbirleri· 
nln ol Ll aca.. ar, hOkumetln tayin 
edeceği bir yerde, mt11Azlmllğlo 
verdiği kftçQk maaşla meı'ud 
bir yuva iturıcıklırdı v ... 

e... İki hayalpener, tecrll· 
beılı genç, bu rQyalarının iki 
sene ıonra tımamlle tahakkuk 
edeceğine lnınmıılardı. Hldlıe· 
lertn L d • mu.ı derahn bir gfto 
sonra ı .. ı l d v n ne er haznladığın· 

k •o, gftn doğmodıo ne fel4· 

1;1~~:~ doğabileceğinden hıberıılz 
Nevreete, bflttın gece, eıcak 

gOıyıoları dökerken bo iki 
ıeoe L 

sonr111.I aaadetl dQşftnG · 

Yor, Sabrl'slnden ·Velevkl za· 

Olanın pıdlııbı için olıuo! · ay· 
ralmaır. l 
1 fı 1 ô ftmden daha gQç bu· 
uyorda. 

N e Sabrl'nln macerae.ndın, 
De de Neneste'oln dOşQncele· 
~inden haberi olmıyan Mthrldll 

•lfa lee, hiç durmadan n1&tbat 
\'errnfıll: 

T - Kızım, l QIOm, şekerim!. 
b •IJbfn bu doğan yıldızı çok 

tlyOktor. Bu sayede blrgün 
P•dlşıbın nlkAbı ıltını girer 
bl 1 

r kadın efend! olurıun. Böyle 
bir talih, herzıman ineaoın 
ayağını dolınmH! Belki de 
binde bir defa ele geçeri Ak 
lını b 

•tına topla, iyi dfteftn! 
Zıt\'alh Neuesıe ... BGUln bu 

•ôılere karşı sadece ağlımıkla 
mukabele etmişti. Nevreete'nlo 
bu vaılyetl, sarayda çok çabuk 
şQyft bolmaetu, Hrayda hemen 
herkes bundan haber ılmıştı. 

Cariye n odahkludıo bir 
kıımı sevinçten adeta kınat· 
lınmııl1rdı; ha surede bir 
· 8em de naeıl bir· rakipten 
kunulmuı oluyorludı. Çftnkft 
bunlar kftçilk Çerkeı'ln, padl· 
tabın en fazla hoşuna giden 
tipte bir kız olduğunu pekAIA 
blllyorlardıl 

Bir kısım cariyeler de kıs· 

kınçlık hlıılerlnden azade olarak 
Nevreete'nln akılsızlık ve pıdl· 
oıha hClrmetılzllk ettiğine htık 
llledlyorlardı. 

• • • 
O akşam Abdtılhamld, tım 

bir deccal hal ve vaziyeti ile 
halvet dairesine girdiği vakit, 
Mlbrhitl kalfa da yanına gir· 
mtştl. Mlhrldll kalla dı rln bir 
ııtırab altında iki kat olmuı 
glbi idi ve hiç şGpheslı, çılgın 
Cerkeı kızına blnblr lAnet oku· 
yarak, padişahın ayaklarını ka· 
panoıış \'e korkudan tltrlyerek 
etek Opmtıetcı. 

Bılbuld "Zıtıııkaneaa Nev· 
reete'yl bekliyordu. Bııkalfanıo 
~o hareketi ona far.la mClle· 

'YJlr etmlı ve bııını kaldıra 
rQ: ıer bir ıesle: 

- Ne ur?. Ne oluyor?. 
Diye sormuştu. 

Mlbrldll kalfa, biraz doğrul· 
muı ve yerden bir temenna ile 
bir iki adım geri çekilmiş, göz 
lerlnl yerden kaldırmağe ce11 
ret edemlyerekı 

- Cenıbıkadlr mutlak, haı· 
metli pıdloıhım efendimin amra 
şahanelerini her dılm sıhhat 
ve afiyetle mClzdıt buyursun! 
Nevreate cariyeleri h11tadır ve 
gelemlyeceğl için affı ııhıne· 

nlzl istirham ediyor? 
Dlyebllmlttl. 

-5-
Abdüllıamid Kudurdu! 

Bu haber, padişaha bir yıl· 
dırım teılri yapmıştı; tım "Zev· 
kloahanelerloln,, tatmin edile· 
ceğl bir ıırıdı bu soğuk haber 
de ne demekti?.. Hiddetle ba· 
Rırmıı ve: 

- Do çirkin haberi hanı 
neden daha evvel bildirmedin? .. 
Demlttl. Kalfa? Vazifeni artık 
ihmal edlyoreon! Allıhın bftyGk 
adını seni temin ederim ki, 
cebimden tabancayı çeker ve 
senio mQrdar ean1nı cehenneme 
gllnderlrim. RıozU.. Alçak, kal· 
tık?.. 

Korkudın hAla titremekte 
olan Mlhrltlll kllfı, bu eöıler 
fhıerlne pıdleahın bir daha 
ayıklerADa kapınmıı ve ığh· 

. varak: 
- Kusur etflm, gftuah et· 

tim, beni af buvurunuz
0

• Canım, 
hayıtam zatııahınenlzlndlr. Emir· 

lerlnlzl barlı harfına yapıca· 

ğıml. Demişti. 

..._ Sonu Var -

Ingiltere bütün 
silahlarını 

Kuvvetlendirecek 
- Baııarafı 1 ci say/ ada -

konmaaını hiçbir latek: göeter· 
memlelerdlr. HıttA M. Eden'ln 
dahi bogtınka f lkrl petrolı ko
nacak ambargonun hiçbir fay· 
dala netice vermlyeceğlfil.ı. 

Dılly Mail ve Dılly Ekspreı 
gibi ıecd tedbirlere aleyhtar 
gızeteler ise petrol ambargesu· 
DUO öldOğGnG ve defnedildiğini 
bftyftk bir memnonlyetle bil· 
dJrmektedlrler. 

Londra, 16 (Radyo) - Deyll 
telgraf gazete!I; mtui mGdafaa 
mea'eleslnl tetkike memur olan 
bıkınlarlı mtıtahıeeıaların içti· 
malarınJD ehemmiyetinden bıh· 

ıetmektedlr. Yapılan tetkiklere 
göre yılnıtı açık ve donanma· 
nın mftetıkbel harblerde mOblm 
rol oynıyıcağı anlaıılmıııı da 
İngtltere'nln kendisine IAzım 
olan ıeylerl "temin etmeğe bun 
lır kil l gelmemektedir. Dayll 
Telgraf ıazeteel; bo iki milhlm 
sllAhın takvlyeıloe karar alın 
dığını yazmıktadır. 

Londr1, 16 (Radyo) - M. 
Eden; intibah dılreainde bir 
nutuk verecek ver bu nutkunda 
loglltere dış ılyaHeının anahıt· 
ların~ izah l'e teırlh ed~cektlr. 

Londra, 16 (R cdyo) - Mllli 
Mddafaa meclisi bir hdta acı. 

ren içtimalarında Mllli Mada. 
f11 slllhlart mee' eleslle uğraş· 

mıştır. Meclis; al Akılı f inana 
meıı'elelerlnl de tedldk etmiştir. 
Hilktlmetlo; mllli mad.taa si· 
lAhlarcnı temin için bir l~tikraz 
ıktlae karar verdiği söyleniyor. 

Londra, 16 (Radyo) - Denlı 

babnı; CebelGttarık'tıkl İngiliz 

hırb gemilerini tetkik etmlş&lr. 
Akdenlı'dekl bCltda fl!lerl ge· 
zerek tetkik edecektir. Deniz 
bakanının bu ıeyabıtl elyıaal 

ehemmiyeti halı değildir. 

1936 Olimpiyad Oyunları için 
Alman'ların Büyük Hazırlığı 

Ağoetoı ayJDda Almınya'dı 

1936 ıeoesl olimpiyat oyunları 
yapılacaktır. Almaoya'da bo 
yaı:den fevkallde hazırlıklar 

vardır. 

Ollmplyıt oyunları ilk defa 
1896 tarihinde Yonanlıtan'dı 

bıılamııtır. 1916 ıeneılode 

Berlln'de yıpılm111 kararlattı· 

rılan olimpiyat, bGyftk barb 
dolaylelle akim kılmıttar. Do 
sene Berlln'de 1 ığuıtoıta bıo· 
layacak ve 16 ığuıtoı ak:ıunı 

bitecektir. Almao'lar 1932 ıe· 
nesinde Loa Anceloıta kuralın 
onuncu ollmplyıttan dılıa ma. 
kemmel bir olimpiyat kurmak 
için bauın gayretlerlle çalıı 

maktaddırlar. Berllo olimpiyat 
heyeti halk.tın, Alman gençli· 
ğlnden ve htıkt\metten yardım 

gôrerek gecell gOndOzlG oğraı· 
maktadır. 

Almanyauın propıgandı l'e· 
klletl de yakmdan ılAkadar 

olarak gelecek olan sporcu ve 
seyircilerin istirahatleri için 
tlmdlden bfttfta otelleri emre 
amade kılmış ve lftzumunda 
apartmınlardın istifade edil· 
mek üzere apartman eahlpler( . 
ne birer odalarının gelecek 
mlaaflrlere vermek mecburi. 
yetinde oldoldarını blldlrmlttlr. 

Şimdiye kadar Almınya'da 

mleaflrler için (130) bin yatak 
temin edllmletlr. Bu yatakla 
rın ıeklz bini Balkan devlet· 
leri tarafından bpatalmıttır. 

Da hoaueta Tflrldye'de uğraıan 
bir acente da TGrklye'den gl· 
decek olanlar için yıtak kapat· 
mıktadır. 

1936 ıeneıl olimpiyadını lı· 
tlrak edecek milletlerin adedi 
ellidir. Bu elll memleketten, 
ıporcolardan başka akJD edecek 
seyirci kQtleelnln eğlenmeleri 

için mOkemmel teıldlAt vQcuda 
getirilmiş, sinemalar, )lyatrolır 

kurulmuıtur. Batta spor şehri· 
nln yanında (75) bin klşlllk 

büyQk bir açık tiyatro kurul· 
muıtor. Stadyumun yanında 

açbln sporcu lıtlap edecek bir 
yer b11ırlınmııtır. Almın'Jar, .. 
btıUln dany(gazetelerlnde mec· 
mualarıoda ve her ' tırafıDdı 

bftyClk af lelerle reklAmlar yıp· 
tırmaktıdırl1r, Batt4 olimpiyat 
için reklAm mahiyetinde filim· 
ler hazırlamaktadırlar. Yakında 
bu 1 ilimlerin kopyelerl latan· 
bol'da gösterilecektir. 

Ollmplyad kGyClnde bir spor· 
co bizim paramızla 8 liraya 
ylylp içip yıtıbllecektlr. Bal· 
kan oyunlarında blıde olduğu 
gibi ıehlrde de paruıı geıebll· 
melerl için sporculara veult 
için p1110 nrllmeel de karar· 
lııtırılmıştır. 

Her milletten kendi yeme· 
ğlnl plılrmeel için birer aşçı 

getirmeleri lıteemletlr. japon· 
ların lftkeü sevdikleri için bu 
hoeo~ta ıtçı gônderecelderl ce· 
vabını nroılılerdlr. 

Eeaıen her ekip bana lftıum 
görmektedir. ÇftnkG mOaabaka 
zımınlarında aemlrmemek ve 
ığırlaemamak için hafif gıdılar 
tercih edilmektedir. 1 ağuıtoı· 
tın başhyarak 16 ağustos ak· 
tamını kadar defam edecek 
olan ollmplyadda tu ıporlar 
yıpılıcaktır: 

Atletizm, gftreı, futbol, polo• 
hentbol, yGıme, kGrek, bokı, 
b111ketbol. kano, blnlclllk, eı · 

krlm, sıklet kaldırmı, blılklet 

ve nlııncıbk. 

Ayrıca kadınlar ara11nda ve 
8ırf kadınlara inhisar eden at· 
lethım, jimnastik yflımo ve 
lakılm masıbakaları tertlb edil· 
mlıtlr. Arada daha epeyce va· 
kit oldoğn halde bugftn satıl · 

mamıı tek bilet yoktur. Hattat 
Almanya'da bugftn biletler Gze · 
rinde borsa oyanları bile oy· 
nanmaktadar. Bllh111aı muhtelif 
sporların döml final ve final 
gGnlerlne alt biletler değerin· 
den çok yQkaek farklarla elden 

ele eatılmaktıdar. 

Atlna'dan baelıyarak, Balkan· 
ludan dolıetırılacak ve en nl· 
bıyet Berllo'e getirilecek olın 
meı'ıle ile 1 eğuıtoa gClnü 
ıtadyomı ilk girecek olan ıpor· 
co tarafından ıtıdyomun meı· 

ılesl totuıturulıcıktır. Bu ollm· 
plyada bizim de lıtlrık edece· 
ğlmiz sôylenlyor. 

Gtıreşçllerlmlıdeo htıyak 

dmldlerlmlz \'H. 6 ıncı Balkan 
oyunlarında Romınya'nan 11, 
Yunınletan'ın 10, Yugoelavya· 
nın 6 puanına kartı 17 puan 
ve dört birincilik alın gQreıçl· 
lerlm!z tayed giderlerse, ollm· 
plyıdda eplce varlık göıterebl· 

lirler. Sonra Nls, Ahen, Peşte 

vo VJyını'da dört birincilik ve 

birçok lklnclllk ve mftkAfatlar 
alan ve büytık movaf faklyetle 
ana vatanıııa dôoen binicileri· 
mlıden de baycık Gmldler bek· 
leneblllr. 

Lik Maçları 
Bu haf takl Uk mıçlHı pro· 

gramı ıo suretle teıblt edil· 

mittir: 
Halk 11bastnda 8 tıkmlırı: 

Saat 9 da Altay - Burnava, 
hakem Reşad (Halkevl), 10,l5te 
Altıoordu-Göztepe hakdm Ah· 
med (Balke•I), 11,30 Buca -

Demlrspor hakem Baha (Altay). 
Aleancık eahaeında ( A ) ta 

kımltrı: 

Saat 10 da Altay- Bornnı, 
hakem Ferid (GOıtepe), 12 de 
Boca- Demlrepor; hakem Mos· 
tala ( A. o), 14: te Altınordu -
Göztepe; hakem Sabri ( İzmir· 
spor). 
~~~~~----~~~~~-

Bir Rus Mareşalı
nın Söyledikleri. 
-BaştaTafı lci sayfada-

- Aık~ri bddçeolo lhtln 
ettiği r1kamlır lı:GçGk değildir. 

Fakat bftdçenln heyeti omoml· 
' yeelne nlabetle kaçakuır. Ve 
tecnClı hazırlıyınlar karıııında 

askeri büdcemlz bundan çok 
bGyilk rakamlar lhtl vıt etmeli 
idi. 

"Sovyetler için tehlike uzak 
earktan Japonya, Merkezi Av· 
rupıda garptan Almanyadır. 

c Bu iki haktlmet harb bGd · 
eelerlne akıllara hıyret verecek 
derecede ve blıden pek çok 
mtktular koymaktadırlar. 

"'Hudodlırda nzlyet dılmı 

emin ve Hğlam olmalıdır. Bah· 

rlyemlıl teala için sarfettlğimlı 
me11I, tıhtelbıblr f lloaonun 
kovvetlendirllmfllll için 111rledl· 
lea meni gibi mGblm ve bGyftk 
olacaktır. 

c BfltCla kanetlmlsle yeni 
deniz ve kıra kuvvetleri YClcoda 

getlrecegl1> demletlr. 

ret l\'lemurluğuo

dan: 
İzmlrde kftçftk kardlçah ha 

nında 16 11 numırada gaa ve 
mGıtahıelAtı ticaretini yapan 
mQecçcel İımlr TGrk petrol 
ılrketl lımıtl beyzade hacı 

BftıoG ve ıürekbı ıtrlı:etl ıe· 

rlklerloden hacı HftıoG ılrket· 
teki hukukunu alınk ılrketten 
oekllmeııl Gaerlne mezkllr ıtr 

ket [lımlr Ttırk petrol tlrketl 
Sıhri Soyalı: ve ıftr4'k4eı) un· 
vaoını aldığına mQtedalr be· 
yınnameal ticaret kanana bft· 
lı:flmlerlne gare ılcllln 1536 
nomaraıına ka1t ve teacll edil 
dlğl ll4n olonur. 

lımlr slcllll ticaret memur· 
loğo reıaıt mfthrO ve 

F. Teolk fmzaeı 

1 Beyanname 
İımlr Tftrk petrol tlrketi 

İı.:nall beyzade bıcı Hftıod ve 
tdrek4ın adla kollektlf ıtrketl 
ıerlklerlnden bay hacı Htlend· 
nfto Beyoğlu dördClncft noter · 
llğiode imza eylediği 3·1 936 
tarihli noter aenedl mucibince 
tirkettekl hukukunu letlfı ile 
çekildiği cihetle aramızda ya· 
pılmıı olan 8·ıubat ·I933 tarih 
ve 1916 No. h ılrket mukave· 
lenamedeld ahkAm n ıeralt 

dalreelode İzmlrde kOçftk kar· 
dlçalı hanında I6 17 No. h ya· 
zıhınemizde ılrkello ayni mev· 
zu Ozerfne "İzmir TGrk petrol 
ılrketl Sabri Soyak ve eOrekAııı., 
unvanı altında devam etmeefnl 
ve keyf lyetfo teecll ve lllo 
edllmeılnl beyan eylerlı. 

13 K. HDI 1936 
Boca · lzmlr caddesinde 6 
No. h evde otnrao Santo 

İt. Erg111 
İzmir TClrk petrol ılrketl 

Sabri Soyak ve ıtıreklıı 

firma ve lmz1111 
Bayraklıda muradlye cadde· 
sinde 18 No. h evde oturan 

Sabri Soyak 
İzmir Ttırk petrol ılrketl 

Sabri Soyık ve ocırek4ıı 

f lrma ve lmı1111 

Umumi No. 645 
Bueoai No. 1-105 

Dılrede okunup mınHı an· 
latalan bn 13 1-986 tarihli be· 
yan name ıhındakl f lrma ile 
birlikte konulan lmaalırın zat 
ve hClvlyetlerl dairece maruf 
Boca · İımfr caddeılnde 6 No. 
lı evde oturan Santo lı. Ergas 
ve Bayraklıda muradlye cıd· 
desinde 18 No. lı evde otoran 
Sabri Soyakın olup mftodere· 
catını tımımen kabul ve lkra: 
ettikten sonra bizzat vazettlk· 
lerlnl tasdik ederiz. Bin dokuz 
yftı otuz altı senesi k4nunnıanl 

tızerlode tevekkuf buyurorlarea, 
bizim do~nodQklerlml~den dohq 
çolr. mOkemmelhıl bplablllrl~r. 
Ben de, dll ı>ğln şıı ıı~kıeıııng 

iştirak ediyorum kj, b1Syl13 gq 
ıel bir yer, l~ıletteyin bir ea · 
bil mıhalle!I olarak kılm.,malı 
idi. l\ltın v•ııf lın olan blf 
parçayı, ayak ahında tdj blr 
tat gibi çiğnemek, bılttln l~eal 

arzularımıza Jr.orıı eırıtııı tıff 
hAdleedlr. 

Orlıan Ralınıi Gökço 

Doğum 
"Yeni Aeır» muhırrlrlerlq 

den Mehmed Alt Oral'JD blf 
çocuğu dQoyaya gelmiştir. Yav· 
raya ebeveyolle beraber uıoQ 

ömfirler dJlerll. 

Burnava Bekçileri 
Bornuı (Buauei) - Burna. 

va b~ledlyeei yeni yazıları bil· 
mlyen bekçllerl l~ten çıkormağı 
kararla~tırmııtı . 

Fakat bunların ailevi vazf. 
yetlerlnl nazarı dikkate alan 
belediye, ikinci bir korarla, 
kendilerini itten cıkarmıyarak 

Ttlrk y1Za1ını kısa blt zamanda 
öğretmek Qzre bunları karalara 
gönderıneğl karar altrna a\mış · 
tir. Bu kırar bekçileri çok 

sevindirmiştir. 
~~~~~----~~~~~-

l ı m 1 r ikinci hukuk mahke· 
meelnden: 

İzmlrde lldnclkordon 75.5 
numarada vltel ve eOrekAsı ya· 
nında tzık matalon tarafından 
karısı mOddelıleyh tepecikte 
ee•lnç sokağında 15 uomaralı 

evde muakklb nnzat yanında 
eakln ıamılcıaı refael kızı rejin 
aleyhine açılın çocuk tealtml 
dansı tlzerlne mOddelaleyhln 
son gösterilen evden çıkıp ue· 
reye gittiği bilinmediği cihetle 
kendisine tebligat yapılmadı· 
~ından tebllgatm llAoen yapıl· 

maeını ve mıhkemtniode 3.2.:36 
pazaarteal gfinQ saat 14 de 
talikine karar verilmiş olmakla 
momalleybaoın o güo ve eaatta 
lzmlr ikinci hukuk mahkeme· 
sinde 1111leten hazır boluomaeı 
veya vekil göndermesi akel 
takdirde hakkındR gıyap ka· 
rarı verlleceil bok.ok uıtulcı 
mubıkemelerl kanunun teb· 
llgıt faııhnı tevllkao tebllgıt 
makamını kılm olmak Ozere 

UAoen tebliğ oloour. 14.4 
~~~~~----~~~~~-
ayının on QçQncft pazartesi 
gGntl. 

T. C. lzmlr Gçftncü. noteri 
Tabılo Amor resmi mübrft 

ve fmzıeı 

Umumi No. 646 
Husuei No. 1 105 
Bu beyanname eoreılnln da· 

lre doıy111mda eaklı 645 umumi 
numaralı aelıoa uygun oldo~u 
taııdlk kılındı. 1936 senesi kA· 
nuneanlnlo on Qçünctı pazartesi 
gflnQ. 

İzmir ftçüncft noteri resmi 
milhrd ve T. Amor imzası. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. h madeni ufakhk para kanonuna teef lkao 

devlet alıcaklırıoı 64: lı:oruetın alınmakta olao beher 
mecidiyenin gftmftı I lıtlnlo tenezzülQ haeeblle karkdört 
kuruşa lndlrllmlı ve bu I lıt Ozerlnden kabul edilmesi 
için mılHndıklarını tebllğıt yapılmıştır. 

2 - Cnmhurlyet Merkeı bank11ınca satın alınmakta olan 
beher on gram meskdk ve gayri meekdk halle gOmüş 
badema ylrml iki kuruşa satın alınacaktır. 

17 18 20 76-137 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürln
ğünden: 

K. 
12 

3 

Adet 
G. Eşyanın cinai 

Tek kapaklı 5huı kol ıaatı 
024: Kol saatina mahsoı ipek ıerlt 

Teebit No. 
321 

012 Kol Hatlarına mah1oe pirinç O.ze · 
rlne altın yaldızlı toka. 

500 F11unell boyala pamuk mensucat 
320 Alt knuçoklo yaıa mensucat ayakkabı 

Yukarıda yazılı enı 22,1,36 inci çıreımba gftaG saat 14 te 
açık arttırma ıoretlle dahile utılacağındın lılne gelenlerin ltha· 

llt gClmrft~Cl ıatıı komisyonuna mGrac11tları llAn olunur. 15 



llllflllllll Sayfa 6 
............................................. 111 • ........... .. . 

Türkiye iş Bankasından: ğoudan: 

Muhatap: Jzmfrde Çeko•;: 
vak ya konsoloabaneainde pıok 1929 ıuıneıl 8/o 8 faizli İzmir beledfyeıl lstikrazımn 31,Unu· 

ouevvel, l935 tarihinde icra edilen keılde muameleslade kur'a 
leobet edip plyaeadan refl lcabeden lıtlkraz tıhvlllerlnln numa· 
ralarınm aşağıda göaterlyoroz. Gerek amorti isabet eden tahvil 
bedelleri ve g~rekse 6 numaralı kupon faizleri İzmir ve 1.tan· 

iken elyevm lkametg4bı ı:ııeçbO 
Zdenko Vrebka tarafına. • 

Banko dl Roma Izmlr ,olı'1 
ıılne borçlu bulundnğuouı l~ C 
lira 82 koruıon faiz 1e 111 tanbul ıobelerlmlz gl~elerlnde tediye edilmektedir. 

Beheri blu liralık tabvUler: 4225 424.4 4253 4:.!62 
11013 11025 11026 11027 4321 4324 4348 4361 
11033 11036 11051 11052 438! 4399 4444 4452 
11053 11072 11073 11077 4498 4750 4761 5512 
11085 11087 11097 11104 5550 5570 5618 5663 
11105 11113 11119 11120 5681 5704 5744 5755 
11490 11125 11131 11156 5781 5g07 5835 5910 
11160 1!172 11183 11186 5968 6513 6542 6551 
11200 10227 11229 11255 6592 6637 666~ 6686 
11267 11269 11283 11347 6860 6714 6730 6734 
11319 11362 11363 11370 6770 67~2 689! 6910 
11380 11393 11404 11418 70~7 7090 7099 7142 
11420 11424 11431 11440 7176 7178 7307 7319 

rafı ile birlikte temini I~ 
mezkur bankaya terhin etti~ 
nlz 191 l tadbl ve 19609 r, 
yılı bir adet mmr tabvillO ,. 
rehnln paraya çevrUmeııl J0 ~ 
lle yapılmakta olan icra calı1 ~ 
Ozerlne çıkarıJau ödeme elO 

tkametgAhı hazırınızın pıeçb11 

bulunmaeına binaen tebliğ e~ 1 

medlğl anlaşılmış ve UAnell 1' ~ 
ll~at ifasına kırar verllaıle 0 

i 
,, 

doğundan ltbu U4nın neşr 

11453 11458 11486 7336 7342 7345 7371 7435 

rlhlnden itibaren 20 gün içi~ 
de borcouuzn fılz ve mıetf ~ 
ları ile beraber vermenh:I fi ~ 
bir ltiı'azınız varaa 10 gOf ~ 
içinde dermeyan etmenizi .~ § 

Beheri beşyflz liralık tahviller: 743.:S 7o0l 7512 7528 
10040 10052 10080 10083 7570 7571 7585 7606 
10089 10139 10171 10196 7648 7679 7694 7715 
10165 10157 10201 .10202 7810 7838 7851 7923 
10218 10247 10256 10261 7969 8612 8626 8627 
10273 10282 10289 10378 8637 8676 8687 8824 
10370 10365 10381 10417 8863 8864 8913 8967 
10471 10459 to462 ıotoo 203 353 728 751 
10444 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 1065t 1069, 2654 2683 2692 2806 
10701 10734 107J6 10792 2864 2939 29&7 2989 
10888 10834 10995 61 132 194 343 

Beheri yüz liralık tabvUller: 356 388 451 525 
26 40 60 91 96 675 721 727 733 
98 172 20S 223 2~5 814 815 885 895 

342 401 434 453 465 979 994 1016 1076 
492 54! 561 68! 770 1545 1605 1638 1727 
776 785 899 1017 1102 1842 1888 1981 1988 

1318 1321 1353 1372 1387 1067 1127 1187 1241 
142L 1511 1527 1760 1641 1351 1383 1451 1050 
1648 1650 1655 1927 1993 1685 1710 1764 1824 
2103 2106 2124 2ın1 2255 1960 2961 1994 2158 
2355 2381 2402 2443 2480 2236 2280 2223 2372 
2482 2496 2529 ~542 2607 2453 2510 2556 2611 
2728 2758 2810 2837 2856 26pl 2623 2604 2774 
2867 2918 4003 4017 4079 2956 4023 4073 4063 
4080 4226 43~6 4385 4391 4101 4102 4123 4129 
4402 4410 4419 4426 4428 4166 4196 4209 4222 
4441 4445 4763 4768 4782 4233 4247 4249 4251 
4790 5650 5675 5668 5680 4274 4291 4297 4306 
5768 6866 5862 5915 6533 4316 4317 4320 4347 
6606 6647 6727 6752 6794 4367 4381 4395 4898 
6850 6865 6876 6920 6940 4408 4421 4442 4450 
6980 7021 7154 7163 7347 4467 {488 4496 4757 
7425 7430 7526 7543 7568 4788 5717 5719 5726 
7578 7623 7658 7711 7756 5747 5753 5784 5794 
7812 7860 7863 7874 7~86 5832 5864 5866 5882 
7888 7976 8507 8589 8609 5908 591g 5955 5982 
8611 8630 8~33 8697 8768 5923 5926 6511 6561 
8771 8838 8842 8848 8879 6613 6649 6657 6670 
8898 8917 8978 9901 9962 6716 6719 6723 6736 
9321 9334 9543 9559 9651 6747 63 73 74 
9783 157 176 192 24:5 

Amorti edilen % 8 faizli 220 209 383 415 
beheri yftz liralık İzmir Bele· 406 527 528 589 
diyesi istikraz tahvllAta Jtsteal: 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 9lö7 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 4J:l2 9744. 1200 1212 121.9 1242 
9770 9714 9759 9778 9790 1271 1279 705 1400 
9866 9875 9882 9887 9888 1494 1456 ~437 1507 
9945 9978 7620 78 444 1548 1551 1660 1662 

653 833 1030 1010 1191 1684 1703 1750 1608 
1417 1515 1528 1618 1680 897 14o7 6 1176 
1756 1890 2202 2244 2853 32 1894 153 1909 
2982 4330 4460 415, 5501 1828 1878 1895 1933 
5727 5602 5669 5762 5833 1942 1755 1236 1434 
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 8937 8920 9005 2224· 2234 2283 2227 
9038 9230 9247 9286 9442 2377 1974 238, 2397 
9747 9777 9837 142 1275 2444 2421 2415 2447 
4090 5619 8995 9170 9181 4240 4472 867 1594 
4026 1038 1159 1561 6897 2454 2477 
9275 2608 7566 93{7 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 2620 2881 
2960 4015 4032 4088 4133 2624 1681 
~140 4145 4188 4189 4~10 8983 2274 

2113 2502 
2582 1369 
2626 2651 
2781 1840 
2682 2846 

860 2500 
6759 6760 

7539 
7616 
!7790 
7967 
8635 
8851 
8868 
244.6 

Radyosu ile dün· dtl = taktirde ~O gOnldk mild ~ 5j 
geçtikten sonra me!hom tab E 
Un açık artırma ile eatılacl~ ~ 
tebliğ makamına kal m ollll E ~ 
Ozere ilin ve icrayı 935 .36~ § 
dosya No. eı ile mftracaat e § 

yayı dolaşabilirsiniz 

.. 
DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD· 
YOLAR ARASINDA EN MÜKEM· 
MELİ OLARAK İMAL EDiLMİŞ 

OLAN PHILIPS RADYOLARI 
DÖRT YENi MODELLE PiYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

meııi llhe olunur. 142 ~ *••- r § Muallim Doktor E -
A. Hulôsi Alats~ ~ 16 ila 2000 Metroluk her -

türlü mevçleri alır. 
MÜKEMMEL SES, NEFiS MUSİKİ 

PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

iç bastılaklan mötehaseıeı ~ 

Şamlı sokak No. 20 ~ 
Telef on 27 80 t"' ~ 

lzmir Tramvay 1t J 
elktrik sosyetesinde~ BiR SENE Kredi ile 

Şebeke ameliyatı dolıyıdfll ~ 
cereyanın bu ayın 18 inde ı•'1 lzmlrde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 
9 dan 15 e .kadar Yueuf Dedt J 
E~refpa~a yokuşu, Kapanlz•dt 

4 Mısırlı caddesi, Değirmen d•~ 
Memitıtğa sokakları ile mftc•'ıı 
sokaklarda keelleceğl eayın ıb0 

nelerlmlzce blllnmek dzere 114' 

PENETTlve PARIEN.TE 
Ticarethanesinden siz de 
bir PBILIPS alabilirsiniz 

4271 
4311 
4343 
4404 

lzmir ithalat Gümrüğünden: 

... • e ..a .ııııı • 
~ = e 
~ :a z 

K. G. Eıyanıo cinsi S. M. No. 
194 500 Ipllğl boyalı p. menıucat f11eunell 1 N. Z. 329 
182 00 " " » » 1 " 894 
207 00 .ı.ıı " » " 1 » 327 
292 00 » " " " 1 » 7997 
195 00 M » » M 1 '6 330 

.. ... .. 
ııı... 
111 
111 

4458 
4766 
5739 
5810 
5900 
5994 
6596 
6680 
6745 

188 500 " '6 M N 1 " 1079 316 
191 500 " » » .. 1 " 1078 

144 
182 500 " c " " 1 " 898 

289 267 500 " " " " 1 " 1016 
683 221 00 " " » M 1 46 899 
591 191 500 .. " .. .. 1 " 896 
77, .2813 3000 11 

880 Yokarıaa yazılı eıya 27,1,36 inci puarteel gilnd Hat 13 te 
97 4 açık artırma euretlle dahile eatılacığından l~lne gelenlerin İtbalAt 

1074 gOmra~a aabt komlayonuna maracaatları llAn olunur. 65 
1133 

6789 6791 6796 6803 6832 2129 2148 2175 2219 2222 
1375 

6872 6892 6899 6907 6927 2289 2297 2303 2308 2321 
1243 

6945 6957 6962 6983 6869 2338 2357 2359 2360 2365 
1440 6997 6994. 6902 602 2669 17.4:5 1798 
1525 7004 7016 7024 7063 7103 2 135 
1678 7115 7151 7168 7172 7174: 1006 1421 

718 7180 7318 73!1.6 7353 7362 2020 2043 
1570 7369 7413 7419 7431 7439 4110 4,79 
1822 744.0 7444 7460 7466 7468 6521 6543 
1940 7475 7476 7484 7504 7522 6821 7375 
1536 7523 7533 7536 7551 7557 7633 7873 
1560 7594 7608 7609 7614 7615 8808 9132 
2091 7645 7649 7650 7669 7691 9692 
2199 7698 7701 7721 7724 7753 

9486 

2361 7762 7767 7782 7788 7796 ~~~ !!~~ 
2405 15 36 152 167 227 8832 8880 
2491 248 261 273 297 313 2312 1578 

252 399 
1482 1647 
2139 2237 
4490 5843 
6923 66~9 
7467 7432 
7973 8769 
914,2 9168 
9728 382 
2674 2398 
6969 6620 
8968 9367 

365 427 468 513 548 
2456 5~7 647 651 674 757 DOzeltme 

568 
2017 
2648 
5985 
6724: 
7563 
8788 
9256 
1879 
4784 
7328 
9666 

796 912 927 1617 1080 15 Kanonueanl 936 ıarlhll 
2S04 1132 1147 1196 1283 1368 nashamızıo altıncı eahffesfnln 
2589 1371 1455 1'183 1484 1520 birinci n ikinci &fltununda 
2740 1526 1579 1621 1626 1642 beheri yfiz liralık tahvillerde 
1265 1674 1687 1728 1812 191~ (6752, 9783, 2982 numaralar 

12238 1951 1962 ~963 1966 1969 yazılacak iken yınlıtlılda (6252 
2670 1970 1978 2010 2027 2031 19283, 9892) olarak yazıl· 

6764 20ö2 205!1 2071 2075 2108 mıotır. Dozeltlrlı. 

oluunr. _./ 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaa~ 
Met. Mv. sat. al. ko. reisliğinden: ~ 

1 - Mat. Mv. in göslereceğl yerde 2084 lira 4 koroı bede 
ketlf il elektfrlk teelsatı açık ekelltme eoretlle mdn•~' 
taya konulmoıtur. 

2 - İhalesi 25 ·l · 936 cumarteal gft.nil eaat 10 da lzmlr'd
1 

kıolada Mat. Mv. Ht. al. komisyonunda yıpılaeaktır. 
3 - Şartname ve \eşf 1 ve reeml lıer gfln komteyooda g6tO 

leblllr. 1 
4 - Muvakkat teminat akçe8İ 156 lira 31 kuruştur. 
5 - lateklller Ticaret odaaında kayıtlı oldoklarına dair ft 

slka göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekelhmlye iştirak edecekler 2490 eayılı kanonun 2 f~ 

3 auc4 maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı veıl~ 
Jarı ve teminatı mnvakkate mekluplarlle birlikte lb•ıe 
Hatlnden evvel komisyonda hazır boloomaları. 

43 8 12 17 22 ,,,,,,.,/ 

Mıt. Mv. eat. al. ko. riyasetinden: (16) ~ 

1 - 581 lira bedeli keılf 11 Turan lekeleelnln tamiri 11Ç' 

eksiltme soretlle yıptırılacaktır. 
2 - lbaleel 2311,936 perşembe gOnd eaat 15 le Mat. mv . .,,. 

al. ko. nunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat akçeel 44 liradır. 
4 - Şartnamesi hergflo komlayonda görQleblllr. 
5 - istekliler ticaret odaalndı kayıtlı olduklarını dair veel~' 

göstermek mecborlyetlndefilrler. ' 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 eayılı kanunun 2 fe 

3 Oncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı Yestkal•ı1 

ve muHkkat teminat makbuzları ile birlikte ihale ,.,, 
tinden evvel komisyonda hazır bulanmaları. 7 12 17 j 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilanları ..../ 
Burnava Tllm Ba. ea. al. komisyonundan: 

1 - Sök:edekl alayıo mayıı gayesine kadar ihtiyacı olup JO'. 
1,36 da yapılın ilk pazarhğıoda 42,000 kilo nnoo ~ 
her kilosuna verilen 14 kuruş 23 aantlm f lat bab•1' 
gördldOğdııden tekrar pazarlık suıetlle münakasaya ~o· • 
nulmuıtur. 1 

2 - İkinci pazarbğı 20,1,36 pazarleel günü eaat 15 t"dlt· 
3 - Umum tahmin tutarı 5880 liradır. 

4: - ilk pey 441 liradır. 

5 - Şartnameel hergiln komisyonda görOleblllr. 
6 - lııteklllerln moıyyeo vaktinde Burnavıdakl Aekerl s•''" 

alma komisyonuna ğelmelerl. 13~ 

MUH EmlAk MüdGrlüğllnden: 

Abdullahaga çlCtllğlndekl kırarg4bta toplanmıı olan seyıl: 
mahsula pazarhkla mahallinde eatılacaktır. Alıcıların 21 J,3 
ealı gtınd eaat 11 de mahallinde hazır bulunmaları. 134 

. . 



mnıııım lkı nci klnon 16 ;!!2!!····· ........................... . 
ÖKSÜRENLER 

Mutlaka (O~~MENTOL) ök ürük 
~ekerlcrını tecrübe ediniz .. .__ 

;.... 

= -oıı 

~ = = ~ 
;.ıı.. 

= = ~ 
~ = ;.... 
~ 

lb.{) 
Q.) 

~ ... 
QJ) 
~ = ·rı 

,.~ Pürjen ~ahab ın en uatün 
hır müshil ~ekeri olduğunu 
u~utnıayınıı, Kuvvetli müe· 
h~ ietiyenler (Şııhab Sıhhat 
Surgün IJaplan)nı maruf ec. 
ıanelerden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 
. satıcıdan mutlaka arayınız 

Ru lmnbular emsallerine nisbcıen yii:.de 
20 tl<1lıa a:; sarj iyatlıdırlar. Bunu ay sonun 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kofayca unlı
yacaksınız. 

M. Tevfik Bay kent 
Elt'ktlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemena fabrikaları mdmeealll 
Pt•ştcmalcılar 77-79 Telefon 3332 

- ıwmıııııım """"l"""""""m nıııııııuıııııııııııııııııuıuıııııııııııın ııııuııııııııııııııııııınıı1111n1111111111 ııım1111111111111~ 

,~ Allşehir Banliası -
a --•~----~--:::----~ o z m ö 1r ş u b 1e s ö 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveua'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi biuasında bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. 

TELEFON: 2383 ----·---Hertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. Biricik Satış Yeri 
BAŞ DURAK 

M d 
Vadeeizlere % 4 

ev Uat Şartları: A!b ay vadı:liy~ % 5 . . . 

Hamdi Nüzhet 

Bır sene vadelııe % 6 fal7. venlır. 
Z.hlre 6aG ------.----

~· d ' m. incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi. 
0 

e aahlplertne en mtıaald eeraltle nanı nrlllr. 

' il 1 1 1111 1 111 
' Marangozlar ve 
~ Sanayiciler için 
" Bir Daha Ele 

Gcçoıiyecek Bir Fırsat! 
tf Fıb jL 

d r .. amda mncud tldd 
'!etere, plauya, kalınlık, frese, 

delik 
lllaklnelcrl ile prete tea-

gibı, karatma ,., tutk•I turuna 

'' el teıg4bları, 4\lt ve edevat, 
tnobllyı kereıtelerl, kaplamalar 

P•peller '" ıılre 11tthktır. Be; 
gdQa •ıat ondan Hal altıya k• · 

ar Zt h Det nıobllya fabrlkaaına 
emeo Dıftrıcıat ediniz. 

Zinet fabrlhıa eablbl 

Ahmed Kıııhrmık ........ _____ _ --
Ontnnltede Döçent, 

(llıınio Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

ll 1 •etı arı hergdn ötledeo 
1e>nra bakar. 

A L lıtiklll ~addesi No. 99 · / 
Dııı:ıra apartmanı 2 İnci kat n~ 

~ - Telgiat • • S T AN 8 U L • : ; ~- Telefon : <&9250 ,r 

Kemalpaşa Şarhaylığından: 
t bK.."IDalpıea beledlyeılace mubayaa edilecek lldbln Ura bedel 
1 

mlnll maa araba motopomp ve 300 metre hortum 7 ı 936 
• tarlblnd l lb ' ' t en t areo 21 gCln mOddetle açık ekelltmeye çakarılmış· 

r~r.d Taliplerin 2190 11yılı kanunun ikinci ve ilçftocd maddele· 
tı ılkredllf'!D evsaf ve veealkl hamil ve tahmin bf'deUne naza . 

;,an yftıelll lira teminatı mo"kkate akçesini yatırmıt olmaları 
a&md1r. • 

•ln~bıle 27' 1,936 pazartesi l[ftnd eut 15 te Kemalpaeı belediye 
0 oıfttetckkll komisyon bozoruoda yıpılacaktır. 

Fenof •e h i uauQ oartname bllibedel verllect'ğlnden tıltpltor 
o· ~tnımeyi Kemalpa,a beledlyt:llindrn lıtfyeblllrler. 7 12 17 22 

ııııııııımınıııııııııııı~ Dok tor _.11111111111111111111111111• 

1 A. Kemal Tonay ~ 
E:; Baıeri)·o/ b l k l = ' ;:::::::: og ve " ''~' , sa gın ha:ıtalı klar müıahassısı = 
:::::::: B .. ınıba • -::::::: h 0 ne lllalJODu kaq111ndaki dibek ıokak bapndı 30 aayı• = f =:: hııtaı:e ınuıyenchaneainde ıabah Hat 8 dan akıam 111aı 6 a kadar =: =:: nnı kabul eder = 
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Dr.Operatör ArifYUrcu 
Merkez Hastanesi Operatörft · 

Haıtılarını htr gcın 15·18 e kadar ikinci Beyler sokağı TOrkf 
mftzayede aalouu kareında 78 N.lo muayenehaoealode kabul 
eder. Telefon ;3393 

Türk Hava kurumu Kemalpaşa 
şubesinden: 

Me,kll 

K t\plftce 

Cloat Miktarı Uududu Muhammen 
hede il 
Lira K. 
160 Ba~ 5314. .M. M. Doğueo mülk ııeblbl 

Ahmed, eodhl nalbant 
İbrahim veresul 1 poy· 
razı Lfitfü •f'rf'l!f'AI. 

kableal kaptan oğ. ıtzlf. 
T. Una koruma Keınalpıeı ,obcel ıaearrnfundın olup öoc., 

artarmaya çıkarılıp lstekllel çık mı yan yukarıda neıf lan yazılı çe· 
klrdekııfz bığın ertırmaaı 20 · t · 36 paıarteel gflnü ıaat 16 IJC 
uzatılmıetır. Satıe tabhllıJlr. Uruom şartlarıuı ö~rf'omek lstlyen· 
idin Ravı kurumu K .. malpaeı euheelor. baevurmaları lllo olo· 
nur. 120 ıs 17 ıu 

111111111111 . ......... . 
f'ratelli Sperco \' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"LERCULET11 npuru l 3 

l 36 da gelip 18 1 36 da An 
ven Rotterdam, Ameterdam ve 

Hamburg limanları için yftk 

alacaktır. 

SV ENSKA ORlENT LlNlEN 

"GOTLAND,, motör'1 20·1 · 
i-16 da Reıterdam ve Hamburg 

limanları için yftk alacaktır. 

"ROLAND,. motôrO 6·1·36 
da Rotterdam, Hamburg, Co· 

penbage, Danztlg (Gdynla, Go 
teborg, Oslo ve hkandfnnya 

limanları için ,ok alacaktır. 

V. N . 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEVANTE LlNJE 
"ANGORA,. vaparu 20 eon 

kAnunda btkleulyor, 24 eoo 
lı:Anuoa kadar Anvere, Rotter. 

dam, Hamburg ve Bremen için 

alacaktır. 

"ANDROS" vapuro 3 oubat· 
ta bekleniyor, 7 şubata kader 
Anvua, Rotterdıw, Bamborg 

ve Bremen limanlarına yftk 
alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES 

"ExMOUTH.a vapuru 2 eu· 

batta beklenlyor1 Nevyork için 

yftk alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"DROMORE,, vapuru 18 
eon kanunda bekleniyor, Ltver 
puldan y6k çıkarıp Bargaa, 
V arna ve KOetence için yak 
alacak.tal'. 

MOcelllt 

AOü Rö~ca 
Yeni lı:aeaOar çar,ısı No. 34 

~ERVICE MARITlM ROUMAIN 
11ALBA JULlA11 npuru 9·1 · 

36 da ğelip ayni gOo Pire, 
Maltı, Marellya ve Bareelone 

hareket edecektir. 
Fazla tafeUAt tçrn f kinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 

binası arkeeıoda Fratelll Sperco 

vapur acentahğıoa mOracaat 

edllmeıl rica olunur· 

Navlonlırdakf ve hırebet 

taerlblerlndekl değlşlkllklerdcn 

ıcentı mes'uliyet kabul etmez. 
Tele . 2004. · 2005 · 2663 

Olivier vEŞilrekası 
Ltmlted 

Vapıır Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24,S 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

"TliURS011 vapuru 7 iklocl 

kılnonda LIVERPOOL ve 
SV ANSEADAN gelip tahliyede 

bulunacak. 
11ADJUTANT11 vaporo 8 

ikinci lı:Aounda bek.lenlyor, 

LONDRA için yok alıcıktır. 
11TBURS00 vapuru 15 ikin

ci k4nonda bekleniyor IJVER· 

POOL GLASGOV yftk ala· 
caktıı. 

"PO ... O,, vapuru 10 ikinci 
klaunda Londra, Anvcn ve 
Hol beklenip ayni zamanda 

Londra ve Bul lçhı yftk ala· 
caktır. 

OEUTSCHE LEV ANTE LtNIE 
0 AQILA,. vapatu 5 ikinci 

lı:Anonda Bamburg Breme ve 

Anvera'ten gelip tahliyede ba· 
lonacak. 

Not: Vorut tarihleri ve va· 
por lelmlerl dzerlne de~ltlkllk· 

lerden acente mes'uliyet kabul 

edilmez. 

•l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 11111111111111111111! 11111111111111111• 

~ Dr. Zekai Tarakçı 1 
- = 
~ Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı ~ = İkinci Beyler eokağı Tftrk mftzayede salonu lttlaallnde ~ 
=: numara 45. Haatalauoı öğleden ıonra 15 den 18 e kadar 5 
~ kabul eder. TELEFON : 3806 = 
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllll 

O. D .. Yollarından 
Salihli lataeyonunda senelik klr11ı 36 lira tahmin edilen bir 

bdvetlmlzl 30 1 36 tarihinde perşembe gftoft eeat 15 d6 İımlrde 
7 inci f1Jletme komisyonunca pazarhkla ihale tarihinden 31·5 38 
tarihine kadar kiraya verilecektir. 

istekliler 630 kurut muvakkat teminat •ermeleri ve işe gir. 
mlye kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanu.me ile ayol 

gOn ve aaatta baımabant'de komisyon relttllğloe btnıt nya tah· 
rlrcn mdracaatları IAzamdır. 

Bu işe ait eartnameler Salihli lıtaeyono ile t,letme kaleminde 
parasız veıllmektedlr. 114 14 17 

A1Jığıdakt gayri menkuller 31,1,36 cuma gftnft ıaat 15 te 
açık artırma oıulO ile lzmlr Alaancak 8 inci l1Jletme komleyo· 

ounda ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
Iıteklilerfn bu yerler hlzaaıoda gösterilen miktarda muvakkat 

teminat vermeleri ve lee glrmeğe kanuni manllt'rl olmadığını 

dair beyıooamelerle komlıyonı blazat veya tahriren mftracaıtları 
lazımdır. 

Şartnameler lı:omleyoodın ve Selçuk, Donunla lıtaayon yazı · 

hanesinden parasız alı nar. 
Senelik muhammen Muvakkat temi· 

Mevkii Cinai kira bedeli LSra nal Kurut 

Selçuk letaı· Plltform ftze · 40 300 

yonu. rinde düklı:Ao. 
Bor8unlu " Sıra aç dOkkin 60 450 

17 20 139 
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ltalyanlar 
Ingiliz Kızılhaç Hastanesini de 

Bombaladılar 
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Şimal Cephesinde Habeşler Makalle -Adua irtibatını Ke~ 
tiler. Fakat Cenupta Ras Desta Ric'at Ediyor. ______ , ....... . 

ltalyanlar Tayyare ve Motörize Edilmiş Kuvvet erle Hücum Ettiler. Mareş• 
Badogliyo Italya'ya Dönecekmiş. imparator Da Cepheyt~ Gidiyor. 

Adlı Ababı, 16 (A A) -
RoytH Ajanııa mubahfrl bil · 
diriyor: 

Buradı eacıltlıAıoı gört, 
1\lıkalle Adua ile irtibatı 

lamımtle kesilmiş bir halde ••• 
bulunmaktadır. 

80 haber Habeş kaynak · 
larınca teyld olonı.aaktadır. 

Habeş kumandanlara arza 
etseler tehrl derhal gr.rl 
ala bilecek vaziyettedirler . 
Fakat bnı l"\TkOlceyı eebep· 
l6r dolıyıılle Hıbeeler efm· 
dilik bekleme~l tercih et· 
mektedfrler. 

Söylendl~f oe göre, hftkO.· 
met elmal cr.pb1ısl bareU· 
ta bık.kında btllltlzam teb 
Jlğ neerdmemektedlr. Şlmıl 
cepbeelodekl Habeş hareUta 
buradı R111 Seyyom, Rae 
K11sa ve diğer Babeo koman · 
dınlnının yanı yanı fakıt 

emin ilerle huekeıl diye tnılf 
olunmaktadır. 

Adfı· Ababa, 15 ( A.A } -
Royter Ajan11 mnhıblrlnden: 

Bir Bıbeş kaynağından bil· 

dirildiğine göre. geçenlerde Tem 
blen mıntıkasında görGlmGt olan 
Rıa Seyyum'oo konetlerlnlo 
Gheraltı nokt11ında Tlgre cep· 
heılnl geterek bir hılyın milf· 
reıeılol yakalımıe oldukları ve 
ltılyın'lardın 66 klolyl telef 
•e birkaç mltrılyöz Ue birçok 
f Jaek, ki tar ve lıte menddı 

Hptetmfşlerdlr. Hıbet'lerden 6 
kitinin telef ve dokuz kişinin 
yarılınmıe olduğa ıöylenmek

tedlr. 
ltılyan uçakları diln yeniden 

Takaaıe nehrinin cenubuna 1 O 

Makalle'den iki görünı1ş . Aşağıda eski imparator sarayı 
mJl kadar meaafede bulanın bebl lmparıtorun bOyOk ıaarruz 
Ambı Brogoton'u bombırdımıo milnaaebetlle Tlğre cephesine 
etmlolerdlr. ~ldeceğlne ve harbın her gtın 

Adle Ababa, 15 (A A) - daha tlddet keabederek çok 
Royter Ajaoıı mubıblrlnden: kınlı bir ı.ıektl ılıcağına delll 

Resmi bir Habeı kaynağını eayalmıktıdır. 

göre, RH Galna ile birlikte Londra, 16 (Radyo) -Royter 
Erlıre'de ltılyao'lara mutavaat Ajans mobıblrlnln öğrendiğine 
elmlı olan Blatıteeg'-Y lemindeki göre cenob cebheıhıdekl mu· 
Habeı'U mftblm bir zat, bllAhare b11emat çok elddellenmlşıir. 
İtalyan'lar aleyhinde çalıımalda Dolo'non ılmall garblelnde 
hhım edil rek Ma11001 açıkla · cereyın eden bu ılddetll harp 
randa bir ıdıdı hıpıedllmlştlr. ler cıç gftn ıllrmilıtar. Rae 

Blıtıtesga , bulunduğu mıh· Oeata'nıo mOkemmel ıorette 

peıten kaçmış v" Makalle yı- eUAblındıralmıı olan ıltmıe lılo 

kınında Bıbeo kınetlcrloe lltl · kltlllk orduıo; hub meydanandıı 
bık etmfotlr. ytızlerce maktul bırakuuıtır. 

Deesle, 16 (Radyo) - Necıtl General Gıaıyanl kun .. tlerlnl , 
ile birlikte Desele'de bulunan Tan göla yaklolnde ıımamen 

prena Makonen Adlı·Abıba'yı hazırladıktan, her tGrlQ terli· 
dönmGştGr. Prenıln Deııaie'den hali aldıktın eoorıa ına·ntan 

Adlı-Ababı'yı dönmeılolo lf' · ve yerli askerlerden mGrekkeh ............. --....................... ~ ............................................ ~ .................................................................. .. 
Italyanlara Göre Cephede Vaziyet: 

~e 

motorla 

Raa De1ta'oın kuneıleıi tld 
detle mukabele ederek toprak· 
Jırını karıı karış mcıdaf11 ede · 
rek gayet yanı geri çekllmlt 

ikinci, bllbıua 

OçGnca günlerde tınklarlı zırhlı 
otomoblller ve diğer motörla 
nıntılar tlddetle harekete de 
nm etmle, Babetlerl kırmıı, 
bu yftzden Bıbet mukneteml 
ge•eemle n R11 De1ta kunet· 
lerl ıar'ıtle geri çeldlmeğe bıt · 

lamııl1tdar. 

Bu ıuretle gener1I Graıyını 
Ogaden cepbellnde ıol tırahı · 

ki Raı Deııta kuvvetlerinin teb· 
dldlnden acele kurtolmoı olı 

cak. merkez n 11ğ cenıhtan 

Cicik. Bınr lıtlhmetloden hı· ....... 
Solrl1 Dalköka: 

r eketlnl ioklıaf ettfrece.kd1 

Iı.lyan kuvveılerlle ber•~ 
bulunan bir muhabir lualJıd• 
gueteıloe ~u t,. lgra fJ çeko>1f 

hulyuo yerli aeknlt rl; il•~ 
ileri kuvvetlerini pOıkorıııllt 
lerdlr. R11 Deaıa kuv•oıll 
yanı ynae geri çeklllyor. iti 
yan hücumu ' pnarlt!ıl •e 1 

gQoQ oiddetle denm etdll~ 
Babeşl"r f yl ılllhlanmıolır~ 
Fıht lrılyanlar moıörlCl C~ 
satlı hGcoma geçince geri ~ 
kllmt-ğe mf!cbur k.ılmışlırdıt 

Roma, 16 (Radyo) - vrl 
Afrlka'11ndıkl ltalyın ord.,. 
rınıo bıtkumandanı olan M•" 
ıal Bıdoğllo'nun geri çıgır~ 
cagı hakkındaki haberler 1' 
lanlınıyor. Şıytılır1 ıôre -
reşıl Badoğllo; Erftre'oln yİ 
ıek yayla bınıııoa tıbıoalllt 
edememekle ve kumandınlık111 

af fana lııtemektr.dlr. 

fıtanbul, 16 (özel) - 8• 
beılıtın'da ceonb cepbeeloİ 
R11 Deıta kuuetlerl; geoer' 
Graatyınl ldareılndekl kovttf 
lerla tanklırla yapt•kları ıtl 
detlJ hClcumlara ftç gGn ... 
kavemet ettikten ıonra ract1' 
baolımıelırdır. 

J~tanbol, 16 (Osel) - Bılı' 
şlıtan'ın bazı yerlerinde çı~ 
tayınlar tımımen b11tmlmıı1t' 

Sosyete Toplantısında Petrol Ambar' 
gosu işi Ne Şekil Alacak? 

Cenupta ltalyanlar 70 Kilometre Iler· Ingiliz Kabinesi Cihan Siyasasını, 'ha .. p Vaziyetini, Almanvanın şar1 

. • , ., • hududu Siyasetini Tetkik Etmiş Ve Sulh Esası flzerinde DurmuşttJ' 
lemişler ve Ras Desta Rıc at Etmış! Parla, 16 (Radyo) - Gaze Almınyı'nın ıarki Anopa bo nlng Poıt gazeıeııi İal{lltl bot 

teler yıkındı Cenene'de yıpı · dotlarıodı tıklbettlğl ıly11et kdmetlnln İtalya · Babet meı'el" 
______________________ .. ____________________ __ 

Harekatı inkişaf Ediyormuş. General Graçyani'nin 
Ras Desta'nın Karargahı 

Roma, I6 (Rıdyo) - Harb 
11b111ındao alının ııon hıberlere 

göre Gınale . Dorlyı cıpbeelo · 

de hılyın'lar 70 kilometre 
llerlemfetrrdlr. 

Raı Deatı koneılerl gayri 
munt111m ıekllde ric'at ederek 
dıglara iltica etmielerdlr. Ha· 
beı'lerln 11ylıtı mOhlmdlr. 

İtalyan tıyyarelerl Dag~ıbor 
ve Şıpbanek mıntıkaaını bom 
bardımın etmişlerdir. 

Mogıdlıyo'dan verilen ikinci 
bir habere göre de: General 
Gnçyaol konetlerlnlu ileri hı · 

reketl de .. m etmektedir. Ge· 
oeralln zaferi Ganale Dorya 
ve U•eb 1r111ındı kaZ101lmıştır. 

Bu lılmlerln halyancı olm111 1 

nvelce halyın'ların burada 
tıkllmt meyıh ımellyeelnl yap· 
mıı olmalarından dogmoetor. 

Amno Barder'de zafer tayını 
dlkka111r; ÇQnka boralar çok 
bıııklektır. 

Don Bombardıman Edilmiş! 
İtalyan harekatı ıl mdl Dnro 

batıklıklarına tevcih edilecek· 

ılı. Borada Foko gölG •ardır. 

Bundan ııonrı Malgı F eoder11 

Molgı Kımlae, Molgı Ulçı ve 
Molga Kıra, turroz edllecektlr. 

hılyın'lar bunları alınca 
Babetletao'ın en zengin ve mQn 
bit ovaluını geçmlı olacak· 
lardır. 

Roma, 16 (Radyo) - Clbu· 
tl'den bildiriliyor: 

İtalyan ııyyarelerl Maygolo 
ve Gemlr hattına bombardıman 

eıml~ıir. Bu mevkiler Bıle'de 

Rae Deeta 'nın kararg4hıdır. 

halyao'ların Sldomo ve Bale 
eyaletlerine doğru ileri hueketl 

devam etmektedir. Taarruz kov 
veılerl 5 ltrkı ve konetll tay 

yare ve motörlO ellAhlırdao 

marekkeptfr. Diğer bir ltalyao 
kolunun Kemyo'ya dolra ller· 

ledlğl ııöylenmektedlr. 

Romı 16 (Rıdyo) - Roy· 
rer Ajınııoın bir Jogllfz hae 
tıneılnln Ogıdeo'de ltalya tara· 
fındıo bombardıman edildiği 

bıkkındı verdiği haberler, 
yılındar. 

Beynelmilel Hllblahmrr re 
leloe göre, Ogaileo'de salibi· 
abmer hastıoeıl yoktur. Buda 
habeıln yılın olduğuna bir 
dellldlt. 

Roma 16 (Radyo) - Adlı-, 
Ababa'dın bildiriliyor: 
Gocımdan ıhoan haberler, 

burada çıkan ıayının benQa 
baıtmlmıdığmı bildirmekte ye 
nzlyet dıhı ziyade feoılışmık· 

tadır. Bu ıebeble Harar duko 
olan Nccael'oln oğlu Adle
Abıbı'yı dönmek mtcburlye· 
tinde kalmıtlır. Bu Hyın, Bı · 

be,fıtao'dı dahili ahfllto iyi 
olmadığına bir delildir. 

lacık olan eoayeıe toplıntleı Gzerioe derin tetkikat yıpıl· azerlndeki yeni uzlyetlnl reJ' 
ile meıgoldOrler. Ancık moh mııtır. kik ederek: 
telif eebeplerd~n petrol ambır· Bandın baıkı japonya'nın »İngiltere hClktlmetl ltılY1" 
goeu lçio kaı'i bir karar alanı · uzak ıarktakl nıClbbem n teh· Bıbeı lbtllAfındao korkOJdf 
mıyıcığı için lçtlmıao mftblm ltkell elyaıetl ozerlnede mOblm · değildir; fıtıt moclb olıctr 
bir klrar ıhomadao bırak.ılı· raporlar okunmuııur. korkunç neticelerinden kor~· 
cığı bıber verlllyor. POtl Pa· muştur. lnılltere, herhangi JJlf "Deveran eden ııylalan gô 
rlıyeo gaıeteeJ; İlk kioundıa· bAdlıe kartııında otorlt.,11•1111 

beri zecri tedbirlerin tlddetlen·· re zecri tedblrlfrln teıdldl ho· ı11lmaıını mDlaade edeme••" 
dlrllmeıl mee'eleıl k1rıı11nda tosunda 11rar edllmt1meğe de Demektedir. 
Amerib'nıo bftaraf lağında kat'f karar nrllmtıtlr. Bonon aebe-
blr sarahat olmıdığındın petrol bl de, Italyın konetlerlnlr 
ambırgoııonon mftı•kerulnlo Auopa munıeneııl için e1ıem 
muahhar bir tarihe. bırılulmuı olma11dır. 
mecburiyeti •ardır diyor. "Bunun için, Inglllz kabine· 

On gHeteııl de M. Lnal'ln ılnln hemen bOUlo erktoı ııolh 
birçok dlplomıtlırı kabul ede· ılya1etloe taraft1r kalmııla ·dır. 
rek görftımekte olduğunu ve İngtllı k~blneılnln ba yeni 
Londra kabinesinin de ayni ılyaıetlne aızaran Berlln ılyaıi 
meı'ele Ue meegul bolunduğuoo, mehaf 111 I;l ler komltealnln 
Milletler cemiyeti maıakerele · Hoar · Lual mokarreratı gibi 
rlolo bu defa da kıt't bir şekil degll fıbt prenılb itibarile 
ılamıyacığını yazmaktadır. • yeni bir oılışma formaıa ara· 

Berlln, 16 (Radyo) - Al· yacığını Hnmıktadır. 

mın ~Httelert, Londr1dın ıl "Do mukarreratın M. Ede 
dıkl1rı haberlere lıdnad ederek: nlo elyaııetlne de mablm teılr · 

c Loodra'dı kabinenin ıon let yapıca&• ıanılmaktadır. ,. 

yaptığı lçtlmıludı clhın ılyıd Demektedir. 
vaılyetl te Babct· halyın harbı 1 Londn, 16 (Radyo) - Mor· 

ltalyan HarekAtı ~e 

Alman Gazeteleri .. • 
Bertin, 16 (Rıdyo) - AIOJ•111 

hClyGk. g11eteled, hılyın b•'' 
k4tındın osnu uzadıyı bab•t1' 
mektedlrlet. 

" Berllaer Donen Çıytnol " 
g11ete1I: 

"ltalya hedef terine dııl ol· 
mak klrarın• vermletlr ye öo40., 
çıkan baynk mClşkallere ve 1•· 
pacığı ftdıkblıltlıra muk•tıll 
yolandan dönmlyecektlr. 

"M. Moııaollot'olo notkuod• 

dediği gibi ııonunı kadar ~··· 
mek. Itılyı'nıo en batlı prO' 
gramıdır" demektedir. 


