
t 

Ylrınlbeatncl Yıl 
No. 6426 

Cumartesi 
18 

1klncl kAoun 1986 bergftn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

Londr:ı Gazeteleri 
Petrola Biı·an Evvel Amlıargo 

Konmasını istiyorlar. 

AlmaQya Gene l{ımıldamağa Başladı 
~ ...... -::..:::.---:---:-_. _--;-_ ... --··--7--:---.--:.---;w--z-x~-.::::.-.z~r":•"r-·:--·,-... :..r:::z::.•r!:!r--.. =.-n-::::::::2.r:::Z:.::::..r--·- -r --m :::.:-=------.-- ··-:.--·.·--.--z~-=-···--:--:.:-:-:-::::----.::....-z..z.·-·----=--=------·---- -~---·--=--=-·-=-·-=:-=----·.--·-------.::;;:-
In gil tere Deniz ve Hava Kuvvetlerini r Deniz "\ Fransa'da Buhran Var 
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FevkalAde Tahsisat -----
Bu Silahlanmanın Seheblerini izah Edecektir. A"k""' "'(A.A) - sr. ,uami, Radikal Sosyalistler ve Mahaliflerio 

l>ah·arılığı, deniz biidçcsinde Kabineyi Dllşilrmelerıi' de Bahse 1We\rzudur. " ovyet Barışçılığı 

F. R. At"Y 
.Merkeıi irrıı komitesinin on 

toplontı ıud L· • 
a ırçok millum nutuk· 

lor 6G)leumi,tir. Sovyet münaae· 
lıetler · · J 

. ıoıo ıiçbiriode Türk dostluğu 
ıı nıım· · L ıye1ı ulunmadı~ım ııöyliyen 
Mı1,~yü ~1olotol 'an nutlLu lııı~ta 
ge •yor. • 

~lerkezi icra komitesinin mil· 
~oknşolarıtııı, bilhassa harb ve 
uorı.. d ' 
.. .. avasının hflkim olduğunu 

goraıckteyiz. 160 milyon nüfusu 

~c nıaddi mnoe\İ Liltüo .imkflnları 
c ancak cnternoeyonıl silkun ve 

gfivcnliğlu dc\•aw etmesine hizmet 
e.den, büyük ve kuvvctJi memle.ke· 
ta, harb tehlikesi ile kaygılaodır· 
maı~o t d • 
10 1 ay ası ne olacağını bar 

dr a heaab edemiyoruz. Hakikat 
o ur k" 1 
1 

1 918 den sonra, dost de\·· 
et, bırı~çılar safından bir an 

"> rılın ki kı aınııtır. Gene hakikat odur 

t b 
ta oylumunda lıir ülkeyi baş· 

an ao . 
lub 8 10oa etmcğe ugragın iokı· 
b t'•rı, lıududeuz fedaklirlıktı 

11 
unarak, koskoca bir kara \e 

lıava 0 d 
. r osunu yapmağa eevkeden, 
lQ~a hüdc.eıiniu• ehemmiyetli bir 
~Uınını müdafaa eiluhlanna t"e 
d azırJıldarına •),rtan sebeb, hep 

.d'!ardan gelen bir tehlike hav11ı 
ı 1, 

Dünya dıı politikaları arasın· 
da, kendi euıulyetioden gayri bir 
koadi olnı . . fi • ıyao prenıııpçı m ateann 
81{'1Bnlardao biri, Sovyet politikası 
; duğuna tüpbe edilemez, Sovyet 
usya'oın dostlukları nasıl gönül 

açıklıgı ile kor~ılımakta olduğunu 
•c doatluklarıoın huzur ve güven· 
liAlne naul yüksek lıir değer 
verdiğini biz, en güç imtihanlar 
nraııında, on beo seneyi atıan tec· 
tObeıni:ıte biliriz. 

Asya'nın ucundan Avrupa orta• 
l~r~n1t kadar uzayan Unaya ülke· 
• 
1~10 tehlikeııi demek, a~ağı yukarı 

•kı kıta, yani yarmdın fazlı in· 
ıaniyet tehllkesi demek olduğu da 
tıllz götürme:r. Bouun içindir ki 
doeıumuzun bfiUia tehlike ihtimal· 
lerinin önüne geçebilecek bir mG· 
dafaı cihazı elde etmesinden yat. 
nız onun dostu değil, dünya ban· 
ııoın sarsılmaz taraftarı olarak 
ınenıoun olmaktayız. Bu cihaz ne 
kadar pahalı) a mal oha dı, sonu 
neye varacağı aala belli olmıyan 
uınumi bir k.argaşanıo in aniyete 
vereceği maddi manevr zararlar. 
dan çok ucuzdur. Zaten kudret öl· 
çüeflnfi iyi bildiğimiz Sovyet mfi· 
dafrao dhazı hakkında, komite 
toplıntııı hraatı ile, yeniden ıJdı· 
A•mız ioınc:nlar bu ıeheble bizi 
ıcvindirmiştir. 

Bugüne kadar barıo halini, ba· 
rış cephesinde yer tutmuş olanla· 
no aamimiliAi ve davaya gönı1J· 
den bnAlılığı devam ettirmiftir. 
Eğer bu cephe, tarihçiler ve boz. 
guoculara kapılarak, zayıfJamıe, 
ve umumi güvenlik maksadı dıoın· 
da çııreJer aramağn bnflaını§ ol· 
aaydı, l 936 yılma naaıl gireceğimizi 
falcıların hile hayali eJmızdı. 

Barı~ mCicadeleai, harb kadar 
Çetin ç-ııtıımalar \ 'C her biri ilk 
göriloOıte •oılmaz zannoJunan zor· 
lııklar ara11nda, göğüs göğüse, 
geçıni§tir. llüuıo ümidleri bu mü· 
cadelenio zaferine bağlamak, yo· 
rulınııkaııın, oyuna gelmeksizin, 
ilerlemek vıdfcıi, henüz, ehemmi· 
Yellııdeıı kıybetmiı değildir. 

F. R. Atay 

lngiliz lıarp gemileri Alalta'da .. 

nçı/a('(I/, bir .(<ısla 2, l 00,000 faeını dfğer 
1 
bakanların taklh 

liralık jeıılwllide tahsisat l.-011 · edip etmlyeceğlol, Uadlknl sos. 
nıası, Giimriil; ı·e lnlıisarlar yallstlerlo oe şeklide hareket 
bahmıbğı büclçe;;i11de 26,17 O edecekleıiol v~ Radikallerin 
J'iiksel: zirmıı ensıiııisıi hüd · 
çesi11de ele J<J,000 Jiralıl: 

11ııiıuıhal•• yapılma ı lıal•kın 

d" 1.-i /;an ıı n ltiy i lı "/,, n 1'. ll · 
11111toya gt•lmişıir. 

~--~~------~~ 
ltalya Bize 
Bir Nota Vermiş! ---....... ___ _ 
IngiJtere 'ye Ver
diğimiz Cevabın 

Mahiyetini Sormuş! 
Jıtınbul, J 7 (Radyo) - Tıy· 

mis gızeteel; hılya'oan Ankara 

elçbinln, Tarldye İtalya muıhe· 
desine lıtJnıden hGkfimetlmJze 

M. flt•ryo 

Parla, 17 (Radyo) - Geze· 
teler, M. I.avıl'ın kazandığı 
munf fıkıyf!te nğmen kabine· 

' Din nzlyelloden endfte etmekte, 
Heryo'nun çok muhtemel isti 

hugOolerde yedacakları toplan· 
' tıların koblnenfu fetlfaeını foab 

ettirip ettlrmfyeceğlnl sormak· 
tadarlar. 

Le jurnal; yalm;ı: IJ"ryo'oun 
lsılto edeceğini, df ğer nezırlı · 
l'ın istf{a etmlyeceklerhıi yaza. 

rak, dOokn kargooalıkların 

Franea'da efmıJlye kadar e~t 

görülmediğini kaydediyor. 

l\fa\en; Heryo'oun lsllfHıoı, 

diğer nazırlardan Bone ve Berl· 
rao'ın letl(alarının raktb ede· 
Ct'ğlnl yazmakta ve kabine buh. 

- San11 4 rincü sahifede 

l?ransız Sefirinin TeşebhiisD 
bir nota vererek tarafımızdan 

Loodra, J 7 (Radyo) - Bft . Oe1ll Telgrd; yeniden mll· A ı R '• } l 
tfin gazeteler, bükftmetlo mfl. yonlar Serfedllecek pllo hazır· Jnglllzleı'e verilen cevabi nota· ma n 'Ta en 1 şga 
yonlarca Ura sari He temin ola lanmıehr. HOkômet, geçen nm, TOrk hal yan hllAfnameelne J 
nacak sllAblanma pllolle mee· martta yaptıgı gibi bir beyaz mugayir olob olmadığını sordu Ed T hı • k v f 
gDI bulunmaktı, hal ya · Bıbeş kltıb neşredecek n elltblınma· ğono n bizim de; lnglltere'ye erse e J e 3 r • 
savaşı ve petrol ımbargoıo ğı mecbur eden sebepleri gös· verdl~lmlz cevabın Uluslar ıos· ·-----
mes'ele~Jnl ikinci derece olarak tererek, kendini hıkh çıkar· yeteal paktını uygun olduğuna AJ ff • • Mü l T • 
ele almakrıdırlar. - Sonu 4 11Cİİ salıifede - bUdlrdlğlmlzl yazıyor. man arıcıye s eşnrın1n emı-

··-·-·-·-·-·-;-·-·-·-·-· ···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-:-·-·-·-·-·-·:·· na tı Kaydı ihtiyat 1 a Telakki Edildi. 
It;ılya nın Mısır Hududundakı T abşı- Parle. 17 .(R•dyo) - '"' • ~ 

nıtl'ın Berlln özel aytau bil · i 

dalına Mukabil, lngiltere de Mısır'a dt·~.:~u1 •. 000 
fon•• büyıık 

B Y • s k d • ' elçisi Franaoa Penır, Puart .. sl oyuna enı Kuvvetler ev -r-e ıyor. gQnd Alman hariciye milsteşan 
----------~ Mısır'daki Ingiliz Askeri Sayısı Yetmiş Bini Buldu. Bu 

Arada Motörlü Bir Fırka Daha ~Gönderilmiştir . 

Fon Görhlyd ıılyaret etmiş, dıı 

leleri eırafıadı gUrüşmfiştfır. 

::Sef lr, Franaız.lnglllz genel 

k.urmıylar10ıo teknik nolışma
sınao Lokarno mleaklDı boz 
doğu hakkında Alman gazete· 
lerlofn oeorlyıhoın ve Ren'Jn 
aakerllkten ıecrld edilmiş mın 

takal,.rının legal ediltceğl ha 
berinin Pırla'te heytcan oyan· 
dırdıgını eöylemlştlr. 

Parla, 17 (Radyo) - Pôtl 
Parlzyen'ln Kahire özel ıytarı 
gazeteeloe on telgrafı yollımıotır: 

Geçen hafta 20 bin lnglltz 
aekerl buraya gelmlttlr. Dondan 
batkı dün general Hoard'ın 
kumandaaında bir piyade llvaaı· 
nın da karaya çıktığı haber 
verilmektedir. 1talyan'ların ta· 
kındıklHı son vaziyet Ozerlne 
lnglltcre Mıeır'da geoit mlk· 
yııta tertibat ılmıe ve kOlllyetll 
milhlmmıt, barb mılzemeıl ge· 

tlrtmlttlr. Bılen Mısır'dıld 1n· 
glllz aıkerJerlnln 11yııı 70 bin· 
dlr. Sadın'dakl garnizonlar in· 
sao ve malzeme Ue mGtemıdl· 

yen takviye edilmektedir. 
Joglltere'nln Mısır'da bu ka· 

dar anemll sQel tedbirler ılmaeı 
iki oeye hımledllmek:tedlr; 

1 - İnglltere'nln, Mmr'ı 
--~-------~~~--

T.R. Aras 
Cenevre'ye 
U areket Etti 

l•tınbul, 17 (ôzel) - Ba 
111bab ıehrlmfze gelen hariciye 
veklllmlz Dr. Ted lk RftetG 
Arae, ıkıam Semptloa ekepreel 
ile Cenene'ye hareket etmiı, 
duraktı nAaılıomııtır. 

lngiliz askerleri 

kartı yapılacak herhangi bir 
tecuOze kartı koyabilmesi. 

2 - lnglltere·M181r ıftel an· 
lıamı lmkAnını •ermek. Karı 
Te denizde maıtemlekelerl ile 
mOnıkalAhn emin bir otkİlde 
yıpılmaeını temin ve M11ır 
toprıklırtndın lıtlfade etmek. 

Parls, 17 (Radyo) - Kı· 
bfreden blldlrlllyor; 

lnglllı'lor son olarak Mııır 
topraklarına 20,000 piyade il· 

kert ve birde motörlQ bir farkı 

serkedilirke11 .. 

çıkarmıılardır. Bo fırkanın 

ıllAhları, en eoo elıtem mo· 
tOrlft ıllAblardın mftrekkebtlr. 

Son ıhnın bf r habere göre, 
daa Mııır ıopraklırını bir ılıy 
daha çıkaulmıotır. 

Ba konetlerln ihracı Mı· 

ıır'da derin bir teılr buıole 

getfrmlotlr. Bu kunetlcrln hal 

yan'lar1n Mısır garb badatlı· 

rına yıphkları yeni tıhıldatlı 

ıllkadar oJdoAa da ıOylenme1'· 
tedlr. 

Franauva Ponse; Ren mJD· 

tıkaeının askerlikten tecrid 
edllmlş kısm10ın işgali, Berllo 

hükumetini mes'ul edecek ve 
bir takım vahim bAdleeler do 

ğorıcaktır, deml~tlr. 

Alman hariciye müsteurının 
askerlikten tecrld edllmlı mın· 
takanın legal edllmlyeceğl hık· 

k.mdı sef lre teminat verdiği 

söylenmekte ise de bu haber 
teyld edilmediğinden kaydı lh· 
tlyatlı telAkki edllmektedlr. 

Londra 17 (Radyo) - Res· 
men blldlrildlğlne gôre İngiliz 
ıef irinin Bertin' de yaptığı te· 
oebbaınn gayesi, Alman hdku. 
metine Fransız ve lnglllz mil
tehaeıuıltrı araıındıkl görflome· 
lerde Franıı'nın ıark hndado 

meıelesfoln mevzoubll!bı olma
dığını bildirmek !dl. 

Franıız ıef irinin ziyareti lıe, 
Ren'fn ıekerllkten tecrld edil . 

mlı olan b6lgesiodekl vaziyetin 
boınlınıyıcığı bıkkındı teminat 

laıemektl. Bu ıoo meı'ele fa· 

M. Jliıler 

glllz teşebbns sırasında me\'ZU· 

ubabıedllmfıtlr. 

Tayyare 
Almak için 1. 
Londra'ya Bir 
Heyet Gönderdik. 

lstanbol, 17 (Radyo) - Ye· 
nl tesis olunacak hava hatla· 

rında lılemck Ozere f nglltere. 
don ılacığımız Qç tnyareyf 

mflbıyea Jçln I..oodra'ya bir 
heyet gidecektir: Bu heyet, An. 
.kara'dao lstanbuPa gelmiştir. 
Y ıkındı 1 oglltere'ye hareket 
edecektir. • 

" tit 
.n\m 
tan 
eltı, 
d,, 
\en 
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ElliJ.k Güzel Kadının 

Feci Macerası. 
1 G ü n ü ını T e o v a ~ o H a b_ ~ ır o e ır ö) 
ü.,;üneü Genel Müfettişlik 1\'lıntaka· Almanya ...... 

Kımıldamağa sında Büyük Bayındırlık Var (;enç Aşıkı Tarafından öldürülmüş, 
(~esedi Kezzap içinde Eridilmiş! 
Fransız zah•tası, 

eon gilnlerde iki 
esrarflnglz clnaye· 
yetin arkasmdı 

koımakıa fakat 
bir Ui,.lü muvaf · 

fak olamamakta· 
tadır. 

Trabzon'da 170 Yataklı Bir Hastane Yapılacak, 
Ve Rusya'ya Kadar Telefon Uzatılacaktır. 

1 haşlamış. ran 
Parle, 17 (Radyo) - l Mır· 

Cinayetin birisi, 

yılbaıı ı?ecesl öl· 

dftrftlerek Parla 
~clnrında bir ça . 

-hlı'iii•atıloiie• çırtll Genç katil Egender ve metresi Tezer 
çıplak ıekJz yaıındald çocuk bu hıtmız ile erltHerek: yok 
fıclaeıdır. edlldfğlne kanidir. 

Zabıta bu çocuğun bQvlye Genç katllfu, madamın gay· 
tini bolamadıt:ı gfbl bu cloa· bubetlnden sonra 19 Teorini· 

yetin fılllerlol de blr tarla bu· evvelde Nlı'de 1200 franka 
lımamıetır. madam Arbellye ald bir çit t 

ikincisi, daha karı~ık ve na· kftpe, iki kGrkla boyon atbaı, 
zarıdlkkatl calf ptlr: ıattığı muhakkaktır. Bono ken· 

Bundan 3 4 ay enel m•· dlsl de itiraf etmekte fakat 

dam Arbel isminde, 50 bah1r madamı katletmediğini, madı· 
görmQş fakat her zaman çok mm katledlldlğlnl bllmedfğinl 

gı1zel kalmış, zengin bfr kadın iddia eylemektedir. 

kıybolmoı, nihayet bu kadının Zabıta, MıdamlD cesedinin 

ıevdlğl Egender isminde 20 22 içinde bulunduğu buuluD nak· 
yaşlarında bir delikanlı tın· llnde yardımı olan iki mtıhlm 

fından öldOrGlerek cesedinin sabıkalıyı da tevkif etmlttlr. 

bir bavulla meçhul bir tarafa Aylar sGren ıahklkata rağmen 
götQrGldOğd ınlaşıhnış, genç bu cinayet henQz tenenftr et· 
te•klf edllml~tlr. mekten uzaktır. 

Gencin katil oldogonu ıös 
teren dellller çoktur. Bu genç, 
maktul, gOzel ve zengin mı· 

mıdamıo bazı senet 'Ve tahvil · 
lednl, mQcevberlerlnl eatmıı 
tır. Maktul kadına ıld kınlı 
gOmlek elde edllmlttlr. 

Fakat bunlara rağmen bu 

delikanlı cinayeti kat'i surette 
tnkArda devam etmiştir. Bir 

Halık dellkanhoın metresi Te 

ue; Hbıtaya lbbaraUa balon· 
• muı ve Madam Arbelln ceae· 

dinin, katll tarafından VJvlye 

de Annesinin nlntn bıbçeelne 

gOmftldftğO de iddia etmlıtlr. 

Zabıta hu ihbar Ozerlne Ma· 

dım Egende'nln hahçeılul baı· 
ııa · baıa ka:r.mııPı da cesedi 
bulamımııtır. Birkaç seneden 

beri dargın olmHına rağmen 
dellkanlmın Madam Arb.,l'ln 

byboldoğu aıral dn bo eve 

geldl~lnl valde oğul ozon 
bir lnkArdan sonra itiraf et· 

mleler, fakat ceııed ve cinayet· 
ten gene kıt'i auretle ademi 

malumat beyan eylemişlerdir. 

Cesed bulunduğu veya cinayet 

fılllerl tarafındın itiraf edildiği 

zaman b4dlse tenenOr edebi · 
lecektlr. 
~--~-----... --------~ 
M. Şuşning'in 
Bir Konferansı 

Perığ 17 (Radyo) - Don 
akıam buraya gelt'n A voaturyı 

başbakanı Şuınlog; endastrl 

kulabande, merkezi Avrupa· 

nıo ekonomik bakımdan duru· 

mu etrafında bir konferans 
vermlı, kQçftk hllılfın ekono· 

mlk vaziyetini izah etmlı ve: 

-
11Tona bnzae•ndakl dn· 

letlerln mukadderatı, her tGrlft 
ılyıııal m OIAbaıalardan uzak 

olarak tahakkuk ettlrllmelldlr." 

Dedikten aonra, A voııturyı· 
oıo kaçtık ltllAfı aykırı olarak . 
iç ve dıt aiyaea11nda değlelkllk 

olanağı hakkındaki e•yf alarl 
tekzlb etmlıtlr. Bu konferanıtı 

Çekoılonkyı bııbakanı MUın 

Boca da hazar bolunmuıtor. 

Almanya'da 
M. Hitler'le Arkadaşla
rı AI'asında ihtilat Yok! 

Berlln l 7 ('Radyo ) - A ı. 
mın milli bınkaıı mtıdürft M. 

Şahı Pomeranyada Irat ettiği bir 
nutuk ile M. Bitler ile arka 

Jaşlım aras1Dda ihtilaf olduğa 
haherhıl tekzip etmlı ve: 

İıtanbol, 17 (Radyo) - Üçüncü genel müfettiı Tahıin bogün ~ehrimize geldi, yakında vazifegj baıına gi· 
decektir. Genel eıpekter beyanatta bulunarak; Trabzonda 170 yataklı bir hutane yapılacağına, bütiln memur• 
lnrın ayni k.umneıno elbise giymeleri için Yüniı ile bir anlaşma yapıldığını; Erzurumda yeni memur evleri 
inıa edileceğini ve Erzurum viliyetinin seki" ay içinde Ankara• fatanbul • Ruaya ve lran'a telefonla baıJaoa· 
ca~mı, Trabzon • İran traoait yolunun verimli ioe yarar bir hale getirileceğini ıöylcmiıtir. 

----------------------.. ----------------------
Balkan Antantı Konseyi Staviski 

o·· k ' T ı d Davası Bitti 
U reŞ te op an l. Beraet Edenler -Dört Devlet Delegeleri, Turizm, Ekonomik Arasında Staviski· 

Mnnasehat ve Münakalat işlerini Konuştular. nin Karısı Da Vardır 
Bflkreı, 17 (Radyo) - Balkan antantı ekonomik konaeyl, Parlı 17 (Rıdyo) - Fran· 

b•ıgftn Romanya dtılegeal (Rıdeleıko) nnn başkanlığında toplan· aa'da baycık bir akandala ıebe· 
mıetar. Bu toplantıda, Tarldye, Yunaolıtın ve Yogoılavya dr.le· biyel teren Stulakl danaı 
gelerl hazır bulonmoılardır. İlk mazakereler, dôrt dnleı araaındı· bltmlttlr. Maznunlardan doku· 
ki ekonomik mGnaaebatın daha 11kı bir surette temini, ılmendl· zo bereet etmlı, yedisi aahte· 

k4rhk', dolandaracıhk ıuçların· 
fer nıklfyatı Ye turizme kolıylak verllmeıl etrafında ceryın 

dan mahktlm olmuştur. Beraet 
eylemlttlr. edenler arasında Stnlekl'nln 

----~ .... ,.·---
Loodra Gazeteleri 

Petrola Biran Evvel Ambargo Kon
masını istemektedirler 

I~ondra 17 (Radyo) - .Muhalefet gazeteleri, petrotı ambargo 

koymakta hakumetln mDtereddld dnranmaeıoa elddetle hocam 

etmektedir. Itılyın tayyarelerbıln İngiliz kızılbıç haııtaneslnl 
bombardıman etmeleri gazetelere yardım etmlttlr. BGtGn muhale· 

fet gazetele:I, ltalyanların Hıbeelatandı katiller lcraııını meydan 
verilmemek için petrolı ambargo konmasını latemekıedlrler. 

Alman'lar Lokarno Misa· 
kına Hücum Ediyorlar .. 

~--------~-------
Ingiliz ve Fransız Elçileri Almanya Dış Da· 
kaobğı Nezdinde Teşebhnsatta Bulundular .• 

Berlln 17 (Radyo) - Al· 

mıo g11etelerl, Lokarno misakı 

aleyhine elddetU neırlyıtı bıo· 

)amıılardır. Bu mGnaaebetle 

Franısa'n1n Berlin elçlıl Al· 

mıaya dıı bıkınlağı nezdinde 

teıebbileatta bulonmuıtur. Al· 
maa gazeteleri, İngiltere ile 

Fransa ve Ruıya Fransa ara · 
amda yapılan ıon ınlıımala · 

rıu, Lokaroo ml111kını mtıteeı· 

ıılr ettiğini yazmaktadırlar. 

tlddetll netriyata devam edt· 

yorlar' 

1nglltere'nln Bertin elçlal 

(Str Erik FUlpı) te ayni ıeldl· 
de itirazda bolanmnt ve Al· 

manya Dıı leleri bıkanhğında 

yaptığı mtıkAlemede, İngiltere 
Ue Franaa aramadaki anlaşma . 

nJD, Almanya'yı ılAkadar el· 
medlğlnt Ye 1111 Akdeniz mea. 
eleal için ıktedlldlğlnl beyan 
ederek, Alman matbuatının 

oeırlyatauı iyi bulmadığım söy· 
lemletlr. 

Bertin 17 (Rıllyo) - Al· 
manya'nın Londra elçlııi tara· 

landın lngtllz Dıı leleri hı· 
kınl•ğıoa ıon ınlıemalara karşı 

yapılan oeşalyıt için teminat 

verdl~I y•landır. 

Cibali Fab-
rikasında iştial 

karıı• da vardır. 

Bu meı'ele etrafında jurlye 

1752 ıoal ıoralmot, jOrf ban· 
lıra cevab vermek için adliye 
blnısandı 2( aaıt mGtemıdlyen 

çılışmıetı:. 

Pırla 17 (Radyo) - Stnbkl 
davasında beraet kazınanlar, 

eğer başka ıaçluı yokaa der · 
bal ıerbeıt bırakılacıldırdır. 
Beraet eden maznunlar, Orleıo 

belediye relal, eski avukat 
Barnler; Mı dam Arlet Stnlıkf; 
eıkl pollı mftfettlıt Lttvank, 
La Volonte gaaeteılnln eıkl 

dlrektörlJ; La Ltberte gazeıeeı. 

ola eaki dlrektörd Dnlı, eıkl 

avukat Rlber De Halen ve 

Rome Nlyo'dur. Mahkeme jGrl 

heyetinin kararını tıadlk et· 

mletlr. Öğleden ıonr1 da bir 

toplaoll yaparak mabkuml~rın 

cezalarını ıeablt eylemlıtlr. Mah· 

kumlardan Ttaa Ayar, Kıben, 
Garat; Geben yedlı~r ıen'; 
Gaaton Bonu da bir ıeae 

hapse mahkum olmuılardır. 

Ingiliz Kralı 
Hastalandı .. 

Londra, 17 (Radyo) - Kral, 
ao~uk algınlığından mustariptir. 

Odadan dıtarı çıkmamaktadır. 

Dış işlerde 

birleşiyorlar. 
Kahire, 17 (Radyo)- lngiltere 

ile Mısır araeında başlıyan müza. 
kerelerin, bugOnlerde inkioaf etmek 
üzere olduğu ve dış ıiyaeada Mı· 

eıt'la İogiltere arasında bir vahdet 
cepbeıi tı•şkil edileceği söyleniyor. 

Yunan başbakanı 
Yabancı Gazeteciler 

ı~y Malen) g11zeteei, Almın1ı· 

nıo buırlındığını n kımıldalPai' 
başladığını yazarak diyor ki: 

- Almanya 'om neler haıır• 

lıdığını ve neler daıonağan4 
hiç kimse bilmiyor. Yalnız ıtı 

cihet ıtlkArdır ki, Hltler'ln be• 
yanalı n Alman matboatıoıo 

aeferberllğl, tehlikelerle dolo· 
drır. Velhaeıl, ( Ren ) fa ôbOf 

tarafındı olıa · biten şeyler, dik· 
katteo kaçmayacak: kadar öoeın· 

lldlr. 

Japonya'nın 
istediği Olamazmış 
Pırla, 17 (Radyo) - Jıpon· 

ya'oıo deniz konferansında ileri 
ıDrdfiğfl f lkfrle, denizlerde 
Amerika ile bir ıevlyede ve 

bir konette bulanmak fıtedlğl 
aöylenlyor. Bundan bahaedeo 

Frauıuz matbuatı, Iogllıere'olo 

Amerlkl ile beraber olank 

Jıponyı'oın imaline ırd çek· 
IDf'ğe çahııcaklarını ve muaaval 

noktılnazarıoı kıbol etmlye· 

ceklerlal yaııyor. 

(Peıl JJrot) gaıeteaf, japon· 
yanın deniz konferanı1ndaa çe• 

kllmelde yeni vaziyetlerin lb· 

d11ına ıebeb olmadığını Jlerl 

ıarayor. 

Paris veLondrads 
Lord Eden ve Laval 
Cenevre'ye Gidiyorlar 

Lındra, 17 (Radyo) :- Lord 
Eden, bugan Franaa'nıa Lon· 

dra elçlııl (Koryen) ile İtalyan 
elçlal Sinyor Graadl'yl kabul 
etmlı ve ozon mtıddet konoı· 

moıtor. 

Parla, 17 (Radyo) - l4~r1naıı 

bıebakanı M. Lnıl, İngiltere'· 
nln Pırla e!çlsl M. Tomıy• ka· 
bul etmlı ve ohnlar kuru· 

mundı taldbedllecek noktalnı· 
zar etrafında konnımuıtur. 80 
konoımılar, İngiliz dıı bakanı 
Lord Eden'la Fransız ve hal· 
yıu elçllerlle yapmış olduğu 

mtılikatla mtınaııebettardır. 

M. Lnıl, yaran Cenevre'ye 
mfltevecclben Parla'ten hare· 

ket ~decektlr. 

Lord Eden, Pazar ~Gril Ce· 
nene'ye bueket edecektir. 

Nankin 
Muhtariyeti 
'Tanımıyormuş 

Nonkin, l 7 (Radyo)- ,General 
Şan·KayŞek, ~imali Çin muhtariye• 
Lioi protesto için nümayiş yapan 
talebeye, Nıınkin hükumetinin biç 
bir zaman muhtariyet hükumetini 

Bu aralık, madam Evgen· 
der'ln bir bakkeldan 15 kilo 

bamız eatın aldığ• meydana 
çıkmııtır. Bo bamız, az mfk· 

tarda n motbak işlerinde mer· 

mer ve heli taelarım temfzlc · 

mekte kullanılır; fakat 15 kilo 

için bir evde mahalli sarf ha· 

lonımaz. Bu kadar hamlı, an· 

cak bir cesedi eritmek ve yok 

etmek için knllanılır. Zabıta 

efmdl madam Arbel'fn ceaedlnln 

- Almanya'da tek bir parti 
tek bir ılyıeet ve bir Bhler 
vardır. Demiştir. 

Franııı elçlıl, dıı bakanlığın· 

da (Von Blof) o ziyaretinde, 

bu gibi neırlyatın ve battA 

Bitler tarafından vokubulan 
beyanatın, FraoH'da fenı tealr 

uyaodardığ1nı ve (Ren) mıntı· 

kuının lıgıll ile Lokarno mi· 
eakının Almanlar tarafındın 

akim bıraktırılmak Jıtenlldlği 

kanaatini verdiğini, İngiltere· 
oin de ayol fikirde bulundu· 

ğonu ıôylemlttlr. Alman Dıt 
işleri bakanhğa mutedil olmık· 

lı beraber, Alman gazetelt>rl, 

lııanbol, 17 (özel) - Clba· 
ll'dekl alğara fıbrlka11nıu karpit 
deposu kısmında bir lştJal oldu. 
(ki amele yaralındı. 

Seref ine balo Veriyor.. ıa~ıt~rıyaca~ı hakkında teminat ver· 
' mı~ ı . 

IE:LHAMRA 
Telefon 2573 fNEMASll\DA Telefon 2573 

.MARLEN.E Dl ETHICB'in 27 No. Iu Cnsoe, GHETA GARBO'nıın Matalıari f ilml~rindf"o 
daha snzel, dnba canlı ve daha heyecanlı 

13 No.LU CASUS 
AŞK - BEYECA - HARP - SEViŞEN CASUSLAR - ZENGiN ve MUAZZAM SAHNELER 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Amerikap ordusunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar earfile yapılan muauam eaheeer. 

Bae roUerde: G RY C()OPER ·· MARYON OAV(S 
Al'RICA : PAR4ıtl 

Deniz Konferansı 
Komitesi Toplandı. 

Londra, 17 (Radyo) - Deniz 
konfcraueının birinci komitesi, bu· 
guo toplanmıştır. Bu toplııntıda 

Japon delegeleri bu1unmarnı~1ardır. 

Endüstri 
I' rogramı mız. 

letaobul, 17 (Özel) -· ikinci 

beş yıllık eodibtrl programım 

bazırlıyacak olan heyet pazar 

teal gilnO Ankara'de btıyak bir 
toplantı yapacak ve bo toplantı 
ekonomi bakanı Celil Rıyar•an 

bir ıliylevtlcı ıçılıcıktar. 

ParJı, 17 (Radyo) - Atloa· 
dıu haber Yeriliyor: 

Bııbakan l>emlrclı, gelecek 
hafta fçlodo Yunaolıtan'd11 bo • 

lunmaktı olan yahıncı gızere 

ler ve ejanalar aytarları 

eeref ioe ~ .ir balo vncc,.kttr. 

Bu baloya Atlnı kibar atlelerl 

n kordfplomadk dav .. t edile 
cf"kl,.rillr. 

Sir Sanıuel 
~ 

Kdmiser !\ti Oluyor? 
Londra 17 (Radyo) - Söy· 

lendlğlne göre eski Jnglllı dış 
bakanı Slr Samuel Ooır Uloı 

l11r ıoe1eteal mQltecll"r komhe 

ıl ytıkıek komlaulfğln~ tayin 

edll~ııcıktlr. 

Iogiliz Şairi 
Ağır Surette Hasta 

l.ondra 17 (Radyo) - ŞAtr 

Rodgır Klbley gt'c~yl çok va 

hlm g"çlrml,tlr. rlayotındıan 

fimh ynktur. 

~lacar l~ko· 

nonıi )Jakanı 
Berlln, 17 (lhrlyo) - M.,. 

carlEtan ekonomi bakam ~g6n 

Prıte'ye hareket etmlşıir. Ha 

kan hısreketiııd eo e\'\ ı 1, iki 

aydaaberl Macar dıo ticarı t 

b14nçoeundı Ahnr:ınya'nıo bhtocl 

mo•ktl işgal ~ısıwktc olılıığonu 

ıöylewtıılr. 
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Devir l\~Uua-
sebetiyle Geceli 
Gnndnzın Çalışılıyor 

Jianun mucibince boauei lda 
relere devredlltcek olan bina 

ve arazi vergll rl def ter ve 

evralı:.lyle muhtelif muamelele 

rlnlo lotblklne ve devir cet· 

vellerln:n hazırhınmaerna def· 
terdarlıkça devam edilmektedir. 

Defterdarlık memurları· bunun 
tçln çalıı,ma Baatl dııanda olmak 

ilzre geceleri de çalıı,hrılmak· 
tadul11r. Bina ve arazi vergileri 
tahakkuk Ve tebııll memurla 

rından; bu vergilerle blrllktrı 
ldarel huıuslyeye devredllecei: 

olanlaran da lelmlerlnia trspi 
tloe devam edilmektedir. 

Komisyon 
Bugün Gidiyor. 

ihracatta Rekor Yılı. 
-------... ......... ----==·----------....... -

incir Hi~ l\.almadı, üzüm Rekol-

Hırsız nç 
Çingene Karısı 

Meuleıt'da 26 ıııgı 1111yıs•PJ ld, 

rak etmlı, geııç btr 11rkıd119 
doAdu, Adı ( 8 EylQ\) dn.r. Pl· 
lerlmı 26 yıl, 261) yıl fflfOllJPI: ----· .... ····----

Kuşadasıudaki 
te@inden 9000 Ton Kalmıştır. 

Bozyaka'da Bir Evi 
Bu ırkıdae, baftıtd• lkl gftq 

doğan bir f 11',lr Jfığıdır. l!;bndı 

48X ll, iki yaprnkh vp ço~ 
küçftk ;bir gazete.. Keyf l7eJlc; 

kemiyet arasınd~ mQ11aeebot vo. 
kıymet birliği arayenlardan de;: 

ğlllm z,man gelir ki, bir kit~ · 
bao bir eahlfeel, bir gaıetenrn 

tek ıfttunu, lılıe yığıolurla &il· 

h\fe ve münderecat içinde bu· 
lamadığımız fikir ve zevk ı;ı · 
da1ını, faılaeı fulaeıuı vem· 

Binayı Tetkik Edecek Soymak istediler. 

Don kaç memur devredtle 
ceğl hakkında alıikadıarlardao 
tahkikat yaptık. Aldığımız mı . 
hlmatı gtire henüz bunno için 

kat'i bir şey söylemek lmkin· 
sızdır. 

Dotredllecek memurların cet 
velledoi tespit edecek olan vali 

:•zlı Gtıleç'lo baıkanhAındald 
omlııyon; valinin hıstalanmaııı 

Ytlıftnd ı d en çtlmalarını devam 
el ememektedlr ve te!!plt ame· 
lyeııt d b 
i

L e u yOzden biraz ge· 
c 11.tcekttr. 

Nazilli Fabrikası 
inşaatı Çok ilerledi .. 

Beş yılhk endGstrl progra· 
nııouza uygun olarak Nazllll'de 
yapılnııkta olan ve gc:çen 24. 
~yluldc tenıeU ahlmıe bulunan 

et fabrikaeıı.ıın luşaat hl eri ~ 
:~ami bir eQr'ıtle ilerlemekte 

1 
ır. Fabrikanın birinci kıııım 
D§aatı olan memur evlnl 
modarı b • ' d yet lnaeı, kaotın ve 
epolırınıo yıpıları çok ller· 

lemı~tt 
hl r ve bir kaç ay içinde 
b lecektlr. Demlryolu iltisak 

•~h ikmal edilmiştir. 
0 •••hn lkfocl kısmını teşkil 

eden aıııl fıbrlk• binası da 
ihale edllmiı ve mQteahhhler 

Y•pı yerine gldtrek ite baela · 
mıtlırdır. Ba ikinci kısım in · 

eııat ta 1937 eeneei batında 
bhoıle bulanacaktır. Bir yandan 
Y•pı l~lerl ilerlerken bir yan· 

dıen moutajıoa başlanacak ve 
tllontaj lel inşaatla muvazi 
olarak llerllyecekllr. 

Fabrika .Nazilli şehrinin ke· 
barına, A,ağı Nazilli'nin yanın · 

dı yapılmak.tadır. Mendres neh· 
tine blrbuçok kilometre uzak. 

hk.tadır. lı'ıbrlkanın eu ihtiyacı 
Yerinde açılmıo olan artezlyen 
kuyularından temin r.dilmek· 
tedlr. 

Kusodasmda Kurşunla hanı· 

nın yıktmlarak yerinde gfizel 

bir park y ptmlması için bele· 
diyece vokubulan teşebbfts 

fizerlne hen binasının Aııarıatl· 

lı:.adan olup olmadığını tetkik 

etmek Ozere bir komisyonun 

Kueadesına gideceğini yazmıı, 

tık. Müzeler mildftrft Se14hld 

din Kantar •e !kültilr direk · 
tôrll All Rlza ile bazı zevat· 

tan mürekkeb olan beş klelllk 

komisyon bn eabah trenle S~l 

çuk'a gidecek ve oradan Kno 

adasına geçecektir. Knreunlu 

hını tetkik edilerek dOndle 

cek ve b!nanın aaarıtlkıulan 
olup olmadığı teeblt edilecektir. 

Birlikler BQro· 
sunun Yıllık BroşQrfi 

C.B P. hlmayeııtnJe loçl ve 

eıınaf blrUklerlnln yılhk bro 

eftrft yakında bastırılacaktır. 

Ba broaftrde bir yıl içinde 

ftyelere yapılmış olan muhtelif 

yardımlar ve yapılın lı,l~r hak 

tunda mfthlm malumat vardır. 

Belediye Daimi 
Encümeni 

~~~~---~~~~-
Muhtelif mahaullerlmiıln 935 ve fetlhlıik edllmlı,tlr. Piyasada 

yılıoclakl ihracatı; mtıetahıll ve mevcut 500 ton kadar incir 

tücrarımızı sevindirecek dere· hiç me1aboslndedlr. luclrlerl · 
cede yüksek bir mlktare baliğ mlı de çok iyi f latlerle eatıl · 

olmaktadır. Flatlerln de çok mıetır. 

lyl gitmesi ve biikumetln Ticaret odaeınca 935 eenesl 

almış oldoğu tedbirler ııayealnde Ozilm ticaretimiz hakkındı 

dtişmekten koronmaııı ınctlceel uzun bir rapor hazırlanmakta · 

olarak ihracatçılar da busen-' dır. hu rapor Ekonomi bıkan 
kazanmışlar ve geçen seneki lığına gönderilecektir. Rıpordı; 

gibi zararlar g~rmemlelerdlr. 935 yıhndy diğer yılları göre 

Üzüm rekoltesi 78 blo ton fazla üdm lhracııanın eebeb· 

dur. Boouo 69 bin tonu ta· lerl, yapılan ihracat miktarı 

mamen ihraç edllmlı, bulunu· ve llıtler hakkındı ozon mı· 

yor. Piyııııda pt'klz mahsul himat vardır. 

kalmıttır. Bunların da bundan -
8
-a-

1
-
0
-

eonrı baehyacak olan şiddetli 

ıoğoklar eebeblle Avrupa plya· BQyük Hazırlık Var! 
11larmdao vokubulacak mOhlm 

htekler kartmnda kua bir za · 
manda ihracı mdmkftn otacıktır. 

Evvelki ıene Ozllm rekolteııl 

öO bin tondu. Ayni ıene ba 

tarihe kadar yapılan ihracat 

miktarı 36 bin tona ball4 ol-

mueto. 
I 

İki senenin QzQm 

araıındıltl fark çok 
bir mlktıardır. 

ihracatı 

mühim 

İncir mahııulGmdze gelince 

rekolte 25 bin tondu. Bunun 

Şubatan birinci gecesi hQ 

kumet konağı ııaloolarında 

verllecek olan yılhk Kızıl11y 

batoeu lçlo koram tarafından 

fnkalAde hazırlıklar yapılmak· 
tadır. Balo geceıılne mahııoıı 

olmak Qzere birde zengin etya 

plyangoııu hazırlanacaktır. Şark 

salonu, Amerikan bar ve letl 

rahat ııalono aJ rı ayrı zengin 
ilkte hazırlıuacaktır. 

üniversiteliler 
Belediye daimi encOmenl hemen hemen tamamı lhrac 

don belediyede toplanarak bl· lı·-----------.ı Tetkikler Yapıyorlar 
rlken leleri çıkarmıetar. Borsa da Sömeetr talili mCloaıebedle 

eehrlmlze gelmlt olan İzmlr'U 
Kiliznıan Balıkçıları '----------- yftı kadar ÜnlvenlteU genç; 

Urla'da Ktltzmao'da (150) 
kadar bahkçı v.rdır. Voli yeri 
olao Kllfzman'da evleri bolun· 
mayan bo balıkçılardan bir k111mı 
yellarda, bir kısmı da lı.ıletilen 
iki kahvede yatıb kalkmakta 

· tdller. C.H.P. hlmayeıindekl 

hçl n snaf blrllklerl genel 

bilroıo; yokııol bir hayat yaı,ı · 

yan bu balıkçılarla ehemmiyetle 

. alAkadar olmoe ve kendllerlne 

yatacak iki bina ldrılımıetı •. 

Evclkl ~tın KIUzmao'ı giden 

genel baro eefl Oımıo Şen; 

yerinde tetkikler yapmıo ve 
balıkçıla · ın ihtiyaçlarını tf'ebh 

etmletlr. Balıkçılar için kirala· 

nan iki binada yatmığa mıheuıı 

Ür.üm satışları: 
ı,ehrlmlzdeki muhtelif mtıeeeeee· 

Ç. · Ahcı K. S. K. S. Lf Ll L 
leri gezerek tet• a. er yapmaa.· 

77 H. Alyotl 14 50 16 tadarlar. 

61 M. j. Tarın. 14 75 15 25 Şahat lptidalarında Balkevln· 

49 F. Solar! l:l 50 14 50 de zengin tıir de mftıamere ve · 

787 Bo~ftokfl Htıe receklerdlr. Ba mtıııamere için 
486913 Donkü yekun mfthlm hazırhklar yapılmak· 
4ıS7100 Umam " 

tadır. 
Zahire satışları: 

S Yeni Polis Kara· Ç. Cinsi K. S. K. . 
654 Buğday 7 7 75 kol ve Noktaları .. 

~ 

I• 
3 Barçak 6 25 6 25 
5 Bakla 4 75 4 :75 

10 Faııulya 9 50 15 
230 Kendir. t. 5 5 
300 P. çekirdek 2 65 2 65 
416 . B. pamuk 43 50 43 50 

17 B. " 43 50 43 50 

Aııaoıördekl polis karakola 
blnasıoın tehlikeli bh nzlyet 
almaaı yftzQnden belediyece 
bina yıktaralmıı ve boradaki 
memurlar, merkeze alaomııtı. 
Aııaoııör havıllslndekl halkın 

ve yerden yllkııelı.: knevetler ı 
yaptırılmasına baelanmıı.ıtar. Ba 
hkçılar; bu iki binadaki koğuş 

larda barınacaklardır. 

Piyasa Vaziyeti 1 
Üzdm - plyaeaeı h41A gayri 

faaldir. Buğday evelkl gftn ka· 
zandığrnı dftn kaybetmhtir. 

emniyet müdQrlQğGoe milraca· 
atları üzerine ihtiyaç bolondo
ğo da nazarı dl"kate alınmış 
ve borada yeni bir bina ki · 

ralanmı!J ve aH~ııör polis ka· 
rakolo tekrar açılmıeur. 

kilo pamukla bez yapacaktır. 

Fabrikanın yapacağı bezler ka· 

liko, madapalan, basma, eaten, 

kaliko basma, f lAnf'l, f ltioel 
bonttur. 

Nazllll fabrikası metre heea 
blyle, Kayııerl kombla11ınm 

üçte lklei ntebetlnde pamuklu 

çıkaracaktır. Ereğll'de korol· 

mali.ta olan ve Mılatya'da kn· 
rolacctk olan fabrikalar da iş · 

lemeğe baılayınca memleketin 
bütün pamuklu ihtiyacı içerden 
temin edllebllecektlr. 

Pamuk üzerine muamele il~· 
lamdır. 

Kambiyo 
Ahı Satıı 

Allm. Mark f>O,lo 60,ö1 
lııterlln 620 622 
Fr. Frangı 8,28 8,30 
Dolar 80,10 79,80 
Belga 21,06 21,26 
Itılyın lireti 10,03 10,06 
lııvlçre frangı 4.0,76 41 
Florin 85,25 85,50 
K. ÇekosloHk 5,24 5,27 

Yukarı mahalleler halkının 

mftrıcaatı Qzerine Bahrlbaba 

pınkı içinde yol Ozerlnde blr 

pollı noktaııı lhdaıı edllmlt ve 

boraya bir de baraka kon · 

muştur. 

Buca'daki Hırsızlık 

A voetur. Şilini 23.37 23,87 

' 

Kayseri komblnaeı gibi mı· 
klnelerl Hoeya'dan gelecek olan 
ve projeleri de Ru11ya'da Türkst· 
roy mühendisleri tarafından 

hazırlanmış olan Nazllll bez 

fabrikası 29500 iğ ve 768 tez
gfthla çalışacak, mfinnebe eu· 
retlyle ili ekiple 2400 işçi 

kollanır.ak ve ıenede 2 milyon 

kilo pamuk harcayarak 30 mll· 
yon metre veya J ,8 milyon --------------......................... _. ....................... . 

TAYYARE SiNEMASI 

Buca'dı Madam Rlrlo evin 

den borular çalınmıştı. Boca 

nahiye müdllrft ve jandarma 

karakol komındaoı hadlıe ile 
alAkadar olmuelar ve hırsızlar 
boraları araba ile İzmir'e ta 

şırk"n Kızılçullu el varında ya 

kalanmışlardır. 

Stajyer 
Kullanılmıyacak 

3151 TELEFON 3151 

Aşh - IIırs · heyecan . Poliııka . Mücadele · Casu~luk 
Oynıyunlar : "Yavrum,. f llmlnln kıymetli eın'atkArlarmdan Conatant Remy, Plerre 

Uenolr, Debucourt, Marcel Andre ve Aonle Ducaukıı • 

Ayrıca: lUıkı 1'amamen Renkli Karilmtür - Foks "1'ürkçc sözlii diinya haberleri,, 

SEANS SAATi ERİ· Uer gün 15, 17, 19, 21.15. Cumarteei 13, 
• • 15 t•lebe ıeanıı. Pazar 13 te ilave ıe•n&ı 

Bazı dairelere ııtıjyer olıırak 

memur •lınmakta idi. Bo gibi 
memorların reeml hiçbir ma 
hlyetlerl ve mee'ullyetlerl ol

madığından vllAyetçe kullanıl · 
mamaları JAzımgeldlğl biitftn 
daire mtıdOrlftklerlne blldlrll· 

mlştlr. Bu emre rağmen etıj 
yer kollanacaklar hakkındı 

takibat yıpılacaktar. 

Bozyaka'da ağıbey mevkllnde 
oturan Cemal kızı Ballme1olo 

evine et Jetemek bıhaoeslle gi• 
den Izmlr'U c;lngene Mehmed 

karısı Çeşminaz ve Ali karlll 
Mlloener; ev eahtbl Ballme'yl 

IAkırdıyı tutarak Çe,mlnH ve 
Şehriban evdeki enılara karı,. 

tırmağa bı~lamı,lardır. Bunu 
gören Halime bağarmıı ve Çeo· 
mlnaz elinde bulunan bir çakı 
ile Ballme'yl korkotmu,tor. Z11 · 
bıtacı ilçil de tuıolmuşlur. 

Grip Var! 
Son günletde şehrimizde grip 

vak'aları artmıştır. Bununla 

beraber haetıhk epldemlk bir 
ı,ekllde değildir. Sıhhat ve iç 

tlmaf muavenet mOdürlOğft 
grip haııtalığ•nıo ııalgm hallol 

alma11 ihtimaline karoı tram 
vay arabalırHe otobftslerde, el· 
namı ve kahvelerde bazı ııhhi 

tedblr'er aldırmığı karar ver 

mletlr. Bognolerde bunların 
eablplerioe tebligat yapılacaktır. 

Filistin'e Gönde· 
rilecek Yumurtalar .. 

Memleketim izde o Flllııtln'e 

gOoderllecek yumartalırın her 

blrlntn ~izerlne reımi llç llean 

la (ithal edllmlı,tlr. ) Damga&•· 
oın vurul Hl mt·cborlyetl hak· 

kındıki kararname Flllello ha 
k ti metince dfğlştlrllmiotlr. Ba 

karar 1·12·935 tarihinden hl · 
haren tatb\ke baılınmıetı. 16 
enbat 93d tarihine kadar mu 
teber olacak ve ıonra kaldan· 

lacıktır. 

Elektirik kilo· 
vat tarifesi. 

Ônilmüzdekl altı aylak devre 

için elek.tlrlk tarifesini yeni· 

den teııbtt edecek olan kilovat 

tarife komieyonn önümftı· 

deki hafta içinde lçtlmalarana 

bışhyıcaktar. ----
ı~tatistik işleri 

Şehrimizde bulunan ve Uma· 

namazın ihracata hakkında lata 

tlııtlk ftzerlne tetkikler yıpın 

lııtutlıtlk nmum mtıdütlftğft mtı 
meyylzl N arettln dfto Ticaret 
odaeında meogul olmu~tur, Daha 
kolay ve ııeri letallltlk tutula 
bilmek lçlo neler yapılması 14 
zımgeldlğl hakkında ticaret odası 
umumi kAtlbl Mehmed Ali 

Eten'den malumat almıetır. 
Ô~leden ıonra da TGrkoflste 

bir toplantı yapılmış ve bazı 

kararlar alınmıştır. 

1 çi, Esnaf Kangresi 
C. H. P. hlmayeııindekl işçi ve 

esnaf kurumları genel büro· 
sonun yeol yJI btıdceıılnln ha· 
zırlıgı bitmek Gzeredlr Yılhk 
kongre yakında toplanacak H 

yeni büdce ilzerlnde görOşe· 

cektlr. Bo kongreye lzmtr'deld 
muhtelif mileııeeseler ve daire 

ler dlrektör1erl de çığrılıcaktar. 

Yeni yıl bftdceelnde ftyelere 
yardım ve ikraz lalerl için fazla 

tahaiıııt ayrılacaktır. 

C. H. P. 
Genyön Kurulu 

Ankara, 16 (A A) - C. H 
P. GenyOn karolu 16 1·1936 
tarihinde haftalık toplantaııını 

yapuak, partinin iç leleri ilıe · 

rinde görOtülerde bulunmuştur. 

bilir .. 
Fakat eamlmlyetlmlıe güve· 

nerek dlyeblllriı ki, 8 eylül 

arkadaiımız, elde mevcud im· 
k4nlıra ve gazeteciliğin ena 

taıtl•nna rağmen, akil bir yol 
tutmof, kOçllcOk hacmi içinde 

(Kırık bilezik) adında blr tef· 

r .kadan bıı,ka, ikinci bir tefrl· 

ka reklAauaa başlamıetır .. Ne 

kadar yanlış ? 
Bıekuınıo i1lne müdahale 

ediyor drğlllz. Ancak mealfğl 
mlzln içinde yeni do~mut ve 

memlekete mftf ld olmasını efe· 

tediğlmlz bir ırkadıaşla konu· 

ouyornz. 
8 Eyll:U, bu şartlarla ancak 

bir Manba gar.eteei olablllr n 

olmalıdır.. Kısa bir bış yazı: 

Tabii, mıntsa hakkında .. ~onra 
Manll!a baberlrrl, halk, kültür, 

iktisat, içtimaiyat hareketleri. 
Mahalli etftd ve lbllyaçlır. 

Derli, toplu ıjıne, radyo ve 

mOmkftose telgraf haberleı 1.. 
KüçQk bh kronik ve Mani· 

88 'nan zengin tarlbloden bir 

yaprak. ' 
Bo mlloderecat, gazeteciliğin 

tekniği ile yeril yerine konur 
ve bir tHnlf yapılırsa, haftada 
iki defı, haktlı:.aten Manlsa'yı 
yıkı,ır bir eser elde edllmla, 
Manlaa'dan iki ıeı ve f kllr duy· 

mue oluruz. 
Eeaı itibarile bu hacimdeki 

bir vilAyet gazetesinin tefrika· 
ya bile tahımmQlll yoktur . 

Eğer, vardır, denilir ve buna 

bir zaruret, bir kıymet atfedl· 
llrae, herhalde (Ç1plak Arap 

"Manisa Tarzına") gibi mün· 
derecall isminden aulatılan bir 

eııerden ziyade, Manlsa'oın gfi· 
zelllğlnl tanıtın, Manlea'oın 
bağlarındıo, dağlarından, Ge· 

dlz'jn ıöğiit altlarında yıaın· 

mıa, Maolııa'oın hayat ve plako· 
lojlefol . akıettlrmlo, tozlu bir halk 

romım vermek daha doğru olar. 
Bot bir sofraya ı,arap, taı hına 
çonbaeı ve pekmez tıtlm çıkar· 

mak, yınlıe bir harekettir ea· 

nıyorum. 

O. Ualımi Gökçe 

Hasan Fehıni 
lzmir Muhasebei 
Hususiye l\lildQrO .. 

Balıkeılr, L 7 ( Özel) - Ba· 
lıkeıılr muba1ebel huııoılye mil· 
dürft Baııan Fehmi; iç Bakan· 

lığınca lzmlr muhasebel busu· 
ıılye mildQrlQğilne ve !zmlr 
muhaııebel boeuıılye mftdftrll 
Adli de Balıkeele'e atınmıı,lardır. 

Bir lJçak 
Kazası Daha 

Bogato 17 (Rıdyo) - Üç 
motOrlft bir eftel uçak bir or· 
mana düemOş, içinde bulanan 

dokuz klıt ölmüatllr. 
Tayyarenin motörde çıkan 

bir Arızadan dOetOğO anlaşıl· 
mııtır. 

tah 
tı,, 

!,, 
en 
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Atesin Hakimi ve Hava Kuvvet. 
' terini Artıracak 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
BiRiNCi KiSi.iV\ - HiND YOLU 

•• 1 • ., 

- Baştarafı 1 el $ayf ada -
mağa çaheacaktır; diyor. 

Bu aralık, günrte kôprtıetı 

araıuoda genç bir aeker, ceylan 
ıyaklarılo btlynk btr ihtiyatla 
ilerlemekte ve ara ııra ktmee 

ıarıfıudan görnlnb görülmedi · 
ğlol anlamak için durarak 
.ıırafı dinlemekte idi. 

Bu nefer, blzlm bildiğimiz 

Fanfan idi. Hiçbir kimse tara· 

fından görülmediğine emin olan 
genç asker ·yani gazel Belllot 
kapısı yarı ıçık bulanın bir 
kamanya dı1ldı, kamaranın ka· 
pua h.,men kapandı. 

Gazel kadın, asker elblsesl 
altında aaklanan sevdalı zevce, 
hiçbir ktmee tarafındın görul 
medlğl kanaatinde idi. Fakat 
aldanıyordu; arkasından ayak· 
larma lyt bir abadan yıpılmış 
bir c;lft terlik giymlı bir adııım, 
ayni ihtiyatla görOoda. 

· Bu adam karaclığın bakam 
ferma olmHını rağmen ilk gö· 
rOote farkedllecek bir adamdı. 
Ueııabh ve lhtlyallı bir hare· 
ketle, hiçbir en çıkarmadan 

•kamaranın kap181oa kadar geldi, 
kulağını kapıyı dayadı; içeride 
heyecanlı bir görOıme ve .... 
ateşli bir poee ecel doydu; Le · 
furkad ·evet, bu eırıreuglz 

adam, bu caeoe· hiçbir şey söy· 
lemeden, fakat dudaklarında 

garlb bir tebeHftm olduğu halde 

karanhklar içinde kayboldu, 
gitti .. 

• • • 
Yirmi gOa saren bir deniz 

yolculoğonı rağmen gemilerin 
çanakhklarıuda nôbet betllyen 
nöbetçiler, bir defa olsun ofnk· 
larda bir yelken göremediler. 

Napolyoo yolda teeadU edl· 

len her gemiden etıphe edf. 
yor ve onlara: 

- luglllz gemilerini gôrda. 
naz mtı? 

Sualini eoronrlyordu. Bu 
eoal cevapsız kahyordn. 

Evet, İoğlllz ımlralı Nelıon 
Fnnıız donanma ve nakliye 

gemilerinin izini kaybetmlıtl 

lote, bu harikulade tali eaye· 
ılude 21 prerfyal (yani 9 hazl· 
ran) dı beeyftz Fransız yelken· 
llıl Mıha kareısına vardı. 

Napolyon karaya hemen çı · 

k.rdığı tıçbln askerle la Valet 
flman ve kaHbaeını mohaaara 
ettirdi. Bırb sefioelerl de ha 

yftk toplarlle eehrln lstlhk4m 
larıua amansız bir ıteı açtılar. 

Şehrin hAklmt olan Malta eö 
nlyelerl mukavemet etmek 
htedller; grantmeter, eôvılyelerl 
ile bOyllk bir huruç hareketi 
yıpmık istedi, fakat Fransızlara 
pekçok eıılr vererek tekrar 
kaleye kaçmak mecburiyetinde -ANADOLU 

-------
Gllnlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rüıdü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı işleri 
mildüıil: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İr:mir İkinci Beyler ıokağı 

C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poata kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ : 
Yıllııı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

ayhlt 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler içi.o aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruştur. -Gaocı geçmiı nüshalar 25 kuruatur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

kaldı. Nihayet Mıha grantme· 
teri Ferdin at aô Hompeı, ka · 
yıtsız ve ıartııı olJtrak teıllm 

oldu, bu ıaretle Maltada eö 
valyelerin haçlı bayrağı yerine 
Fraosızlımn d9 rtnkll lbtllAl 
bayrağı çekildi. 

Bu da göıterlyor ki, Nıpol 
yon mukadderatına eon derece 
inanmıt ve Nelsoo'on hattA bir 
taarruz lbtfmalfnl hile heııabı 

katmıyordu. 

apolyon adanın idare eek· 
Hol teeblt ve GçblD ldtlltk bir 
kuvveti general Vobın koman· 
d11ındı bıraktıktan ıonra ye· 
nlden denfze açıldı ve lıkeude· 
rlye yoluna tatta. 

Amiral Nel1100 bu aırada 
Napollde, meşhur Ladl Hamil· 
ton'on agueunda idi; ancık 

Malta'nın Napolyon tarafından 

zaph azerlne yakasın. bu gftzel 
kadından kurıarabllmfe ve do · 
.nanm1Bını iltihak etmletl. 

Nelsou'on douanmaet bn 11· 

rada Sardnnya c~nubl garbi· 
sinde San Plero adası ônftnde 
bolonoyordu. 

Amiral Nelsou, yanlıt haber 
lere aldanarak Franıııız heyeti 
eeferlyeılula Tolon'dıu ayrıl · 
madığını Hnmıe ve tekrar 
Tolon öoftoe gllmlştl. Bu eena· 
da Fransız sefer heyeti Korelka 
vd Sardonya ıçıklırındın ıarkı, 
Nelsoo f lloeunuu aksl istika· 
mele yol kazanmakta idile. 

Ve, Nelıou flloıu Tolon 
önftne tekrar vardığı vakıt ta 
Fıanıızlar Malta adasını ıaptet· 
mekte idiler. 

Napolyon eanıııiı inanmaktı 
hakh idi ve mokıddarabn ıev· 
kile Hklınbaç oyununu k11an· 
mıştı. 

-8-
0n an gemisinde 

Akdenlzlu en gilz"l ve yıl· 

, dızı yaz gecelerJodeu blrlıJ olan 
bu gece, Napolyon enstltftıft 

tesmiye ettiği Allmlerb:I, ıan'at· 

kArlımoı, doktorlarını, şAlr ve 

zabhlerlul etrafını topladı. 

Mozlka takımının "Marıeyez 

ve azlınet tarkııı,. -.e daha ealr 
havalarını dinledikten 10011, 

Nıpolyon Adeli veçblle maiyeti 
ile samimi bir mtıeahabeye 

daldı. 

Napolyou komandan gemlıln· 
de mOkemmel bir kGtftphaoe 
de hazırlatmıetı . İklbla kadar 
olan bu kltablar, geminin genlı 
hır ıalonuna yerleotlrllmlı ve 
çok kıymetli idiler. 

- Sona Var --------------
Yunanistan'da · 

Askeri Şura Toplandı 
letıobol, 17 (Özel) - Yunan 

aekeri ıuraeı, kralın rlyaıetlude 

olarak hariciye bıkauhğıudı 
mühlaı bir içtima yapmıı ve 
bo içtimada vellıbd da hazır 

bolunmuotur. 

Bu içtimada, Akdeutz'de çık· 

ma1ı moht"mel bir harpte Ya· 
nan bOlulmetlnln ittihaz ede. 
ceğl askeri tedbirler dGtünOlmOt 
ve ayni zamanda da bezı Ya· 
nan 6110bahrllnlnln tahkimi 
kararı verilmiştir. 

Kral, tahkim edilecek yrrlerl 
bizzat teftiş edecektir. 

General Nobile 
Roma 17 (Radyo) - Moı· 

kova'dan alının aou haberlere 

göre general Noblle 29 Una· 
ou11nlde Roma'yı vaııl ola· 

cık ve ltılyan havı kuvvetle· 

rinde vezifeılue bıthyıcıktır. 

Mornlng Post oouları yazı· 

yor: 
Bftkumetln neoredectğl he· 

yaz kltab, Akdeniz, Uıak eark 
ve A vropa lhtlllfını gösterecek 
ve taglltereuln madataa kov· 
vetlerlnl takviyeye ICiıomono 

lıpat edecektir. 
Gazeteler yeni ıll&blınma 

p1Aomın esaılarını ıa tekilde 
teebll etmektedirler: 

1 - Mtldafaa tertibatının 

ıon derece modern hale ifrağt 

ve yeni teknik, lhtlııae k11ım · 

tarının ızami tekemmül etti· 
rllmeel. 

2 - Uçak kavvetlerloln mü· 
blm mlktardA arttmlm11ı. 

3 - Donanma için bet yıl · 

hk bir plAu tanzimi ve derhal 
yetmlı krôvazör yıpılmaeı. 

4 - imparatorluk madafaa 
komitesi idaresindeki deniz, 
havı ve kara bftttlo mftdafaa 
kovvetlerl ıraıında it birliği 

temini. 
5 - Malta ve Slngapoıd•kl 

aevkiUceye nıktılarının tekA 
mftlO, modern bir hale kon· 
muı. 

Londra, 17 (Radyo) - Deyll 
Telgraf ~Heteıl, yeni deniz 
plluının Vaelugton muahedesi 
hadado dıhfllnde olıcağmı, 
yalmz kruvazörler ıını(ıa.n Is· 

ıbnı teekll ettiğini, çOnka bu 
muahede mucibince İngiltere· 
nln 50 krovazOrden fazla yap 
mı1t meaedllmle iken 70 kro· 
vazör inşa oluuacığını yasıyor. 

Fransa'da 
Buhran Var. 

- Başıarafı lci sayfada -
ranı çıkıp çıkmıyacağının de
recelerini araştırmaktadır. 

Parla, 17 (Rıdyo) - İtimada 
değer bir kaynaktan öğrenildi· 
ğlne gOre, M. Heryo eerbeıt 

kalmak ve Radikal ıosyallıt 

'partlıl lideri olmak dsere : ka· 
blneden lıtlfa edecektir. M. 

Beryo, Radikal pirlinin ıol 

c~nıb relıl olan ve liderlik 
için nımsetllğlnl ko,ın M. 
Dıladlye'yi atlatmak arzoıon · 

dadır. 

Parlı 17 (Radyo) - Radikal 
partlılnlu batkaulık eeçlml, 

pazar gftna (Yarın) olacaktır. 

(Parl Suvar) gazetesinin verdiği 
habere göre, radikal partisi, M. 
Heryo'nan kabhıedeu çekilerek 
paatlsluln bıeına döumeıl lı 

teomektedlr Ba mea'ele 28 
muhalife kartı 68 reyle parti 
grobo tardındın kabul edil· 
mlştlr. 

M. Heryo, redlkıl partisine 
menıub diğer nuırlar kabine· 
den çekllmezleree kendlıl istifa 
etmeğl te partisinin bıtıoa 

döomeğl kabul ediyor. 

Radikal partlıloe mensub 
nazarlar, don Heryo'non bıo 
kanlığında toplınmıolar ve bu 

hoıoıtı konoımuelırdır. Her· 
yonun kabineden ne gfta çeki · 
leceğl maltlm d~ğlldlr. 

Sudan 
'f opraklarına 
inen Italyan Tayyaresi 

Barlam, 17 (Radyo) - Bir 
İtalyan tayyıreıl, Sudan toprak· 
larına inmiştir. 1923 Seneılude 
akdolunan ve barb dolay111le 
Teşrlolnel'den itibaren mer'iyet 
mevktine giren bitaraf tık moa 
hcdeel mucibince bu tayyarenin, 
pllotlarlle beraber harlun ıonu· 

nı kadar Sodanda kalmaıını in· 

gllterece kırar •erllmittlr. 

Fransa Meb'usan Meclisinde 
M. Laval'ın Ne Harici Siyasette, Ne~ De Dahilı:si

yasette Bir iş Yapamadığı Söylendi. 
yet hakkındaki diltGncelerlni 
blldfrmek istediğini ıa1leml1, 

harici elya-:et azerlne pek yakın 
mAztde kAf 1 izahat verlldlğ'nl 

elde edllmlt bir ıey yoktof' 
Demlıtlr. 

M. Blljo ve M. Rauet ~ 
kumet aleyhine rey ter~ 

Parlı, 17 ( Radyo) - Dan 
Meclfıl meb'uıının ilk celıeel 
yıpılmıetır. Ba içtimada bftku 
mete ıorulıcık ıoal takrlrlerlnln 
hazarlınmaılle lotlgal edllmlttlr. 
Takrlrlerlu hemen hepsi de 
harlct siyaset ve hakumetlu 
rlrat nzlyet karımndıkl do· 
romu ftzerluedlr. 

de llAve etmltllr. rint ıôylemltlerdlr, 
M. Montlul ıöz almış ve ha Bunları göre klnonuefffl 

kumetl müdafaa etmlıtlr. deki mnnakaşa ve mncıdelr~ 
M. Dea aoeyaUat ittihadı na · hitamı ermiş değildir; 

M. Blum'de yapılacak UI_, 
reyi .toplant111nda Comorl~ 
partileri ltlmıd beyan euıkl 
takdirde vazlyeıln ıOrftooe# 
ve tereddndden korto'mı,; 
ğını söylemlıtlr. 

Mecllı relılnin nutkundan 
ıonra, tabirler verllmeğe bıt 

lanmıe ve M. Leval Franea'yı 

eıaalı earett11 aarııao zirai vazı . 

mına: 

- M. Lnıl'ın ıly11etl bir 
movaffaklyet ifade eden bir 
ılyaeet drğlldlr. Ne harici el· 
y.aette, ne de dahllt vaziyette 

lngiliz Donanması Akde
niz' den Niçin Çekiliyor 
(Morning rost) Gazetesi Bu Husus
ta Mühim If şaatta bulunmaktadır .• 

~~~~-~--~------
Lond ra 17 (Radyo) - Mornlng Post gayet mftbim bir ıırrı 

ffta eylemekte ve Ioglllz donaomaıııuıu Akdeulz'den niçin çekil · 

dfğlol bildirmektedir. Bu gazete diyor ki: 
Filo Akdenlz'e gönderildiği zaman az m•lzeme almıeta. Eğer 

manevralara devam etse idi, bir harb vakuouda mflhlmmıtıız 

kalacaktı. Bundan haık11 927 ve 934: seneleri arasında mftrette· 
bat miktarı da etellmlştlr. Ş(mdl tecrftbell mftrettebat ihtiyaca 

yetmtyecek kadar azdır. Maddetlerl bitenlerle yeni angajmanlar 
yıpılmaeı istenmiştir.,, 

Ayol gazete, olmdlkl gemilerin loglltere için k&fl olmadığınt 
da kaydetmekte ve lnıaatın loglltere'de gayet ığar Uerledlğlul 
Gç zırhl~dau daha fazlası btrdeu yıpılamıdığından ehemmiyetle 
bahse tmektedlr. 

Bu gaaetede, Loudr~ plıkopoao ve Lord Yeti n ealr laoınmıı 
zevalin mektupları da lntloar eylemektedir ki, bu mektuplardı 

donaumınıo derhal fazlalaştırılmaeı tavsiye edllmııktedlr. 

Prağ Seyahati 
-Yeni bir Siyasal Gidiş Mi ihdas 

Etmiş Olacak? 
Prağ 17 (Radyo) - Avoı 

tarya başbakanı Şuonlng Jle 
Çekoılovakyı siyasal ricali ıra· 

ıındı bıelıyao mftzak:ereler, iki 
devlet araııudakl me11ile lnbl11r 
eylemlotlr. M. Şoonlng, yarın 

(bogtın) Cumur baokanı Edvar 
Benee ile de konuşacak ve on· 

Prag gazeteleri, 
Prag ııeyıbatınıo 

bahsetmektedirler. 

Şaonlg'lu 

öneminden 

Reımi gazetelerin yazdı~ına 

gôre, ba ziyarette A vuııtoryı· 
oın ııyuaııuı değiştirdiği bildi· 
rllecek ve A •ostorya, İtalya ile 
Macarlıt•n'ı bırarak kftçGk 
ltllAf ye luglllz eıya111ını yak· 
lıoacaktar. 

Loudra, 17 (A.A) - Royter 
Ajaneının bildirdiğine göre, 
Avoıturya Te Çekoelovakyı'oın 

resmi vo hOkumetçt gazeteleri, 
M. Şu,nlgto Prağ'ı ziyareti 
hakkında hiçbir ıOphe bırak· 

mamışlardır. • 

Söyleuildlğiue göre, bo slyaret 
yeni bir ılyı11l gldlıl lhdae 

edebilecektir. Bu Hslyette Avaı· 

turya olmdlye kadar ltalyı •e 

Macırlıtan Ue olan mftnase· 
betlerini terkederek kflçftk iti· 
lAfı ve İngiltere ile Fnnııa'ya 
yıklaoacıktır. 

Habeş'ler 

lskenderiye' de 
Hir Italyan 
Gemisine Zorla 
Selam Verdirdiler. 

lıtanbul, 17 (Özel) - Y o· 
nan gaaetelerlnlo lıkenderlye· 
den aldıkları bir habere göre, 
bir İtalyan nakliye aef lneıl 
İngiliz Berhıo zarhhıına ııeJam· 
lamadan geçmek lstemlo fakat 
bo halyın ıef lneıl loglllz bay· 
rağını selamlamıyı icbar edil 
mlştlr. 

Kaşif Sıhhattadır. 
Londra, 17 (Rıdyo) - Dlı · 

tonya gemlılnlu kaptanı, kişlf 

Eımond ve Klmyo'ooo eıhbıtta 
olduğunu blldlrmloılr. 

M. Rlnkar da hnkumet aJlf 
hine beyanatta bulaumoetor· 

M. Laval, harici elyHet Ol 
rlne mftzak6renlo kapanmıf ' 
doğunu ve ancık zirai v••~ 
Gzerfne mftnakaea edllecef"' 
a~ylemletlr. 

Zirai vaziyet hık.kında hOkt 
metin ılyaeetlnf o mftoab~ 
rına baolanmıştır. 

Kamutay 
Toplandı •. 

Ankara 17 (Özel) - KıOJ' 
tay bogftn Nuri Conker'fn bll 
kanlıgıuda topla~dı. Ordo fi 
zabitan heyetine alt kınuocı' 
ikinci maddesinin değlştlrUoJ 
hakkındaki kanun laylha!ıos' 
ikinci mftzakereelnl yaptı fi 
kabul etti. Pazarteel geo• 
tekrar toplancaktır. 

Peris'te Talebe 
~Qmayişleri •. 

Parlıı, 17 (Radyo) - Bıd 
Ajansını göre Franııı Tıb fF 
kalteıl talebeel; diğer fakCllC'° 
ler tılebeılle blrleıerek bog4' 
garOltdlO ntımıyiılerde boloO' 

mnetor. 
Talebeler, (Karltelaueme) OJI' 

hılleelnde yaptıkları bir arb" 
dede, zabıtaya tecavftz .,tmlılel 
ve iki polisi yarılamıelardır. 

Dış Piyasada 
Mahsullerimiz .. 

Dış plyaeadın TOrkof lıe ıo 

telgraflar gelmlAtlr. 

Üıftm: 
Londra borııaeıodı: Tilrk m•" 

No. 7 peoln 39 30 ıeklz vadeli 
31 42 dokuz peıln 20·23 yo· 
nan Qztımlerl Kandlya No. 3 
peıln 3· dört ndell 41-60 
Kallfornlyı Ozilmlerl tomeoO 
prtlo 36 nıtorel peıln 37 aı· 

torel vadeli 24 Avoıtoral1• 

Qzftmlerl yeni mal 40 46 frıO 
Qzftmlerl peıln 28·38 ndell 
16-23 şllludlr. 

Hamburg boreaııında: Tftr~ 
azomlerl No. 7 peşin 18 seki• 
peşin 18,50 dokuz peşin 19 f. 
Uraıı, Y onan ilzftmlerl Kındl1• 
No. 3 peolo 15 32 florin K.ı· 

llforolya 6ztımlerl natorel pe· 

eln 6,85 İran ClzOmlerl peolO 
33·38 dolardır. 

İncir: 
Londra bor11ıımdı: incir fi · 

ati Türk malı genuiu nrtftrel 

petlo 34 natOrel peoln 36 aı· 
tClrel vadeli 24ı ıkeleton 4 
conn 1 llb. petl 45 peelu 48 
altı peeln 50 yedi peelu 5S 
şlllndlr. 

Hımburg borıııeında: Tar~ 
incirleri ekstrlHlmı vadeli 24 26 
·rg .geouln peolo 14 Tdrk llrUI• 
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il.Avni Ozan 1e Diyor? M 
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larımı11, Jzmlr'de edebiyatla nğ· BelirHİı, AnJaşma 
rışıın ılmalıır arasında bir de ıs :u z:ı ss s :n • ' t ' M& 
qnket hazırlamışlardır. Dedem bQtftn acuna hıH iğdlrou bir erdi, bf. 1Jin-IJ6l Kızıı Su';ra BırgQo 4kdıml~ JklJQJI, el! 

Sorgular §Onlardır; Verdlil buyrukları hep oloeltr dlnlerdt. 8olarıo akala de gôrGı:ıftp blJ t>QJ m•l l~llPlhıe, PlJVI SJ'mahırıg 
l s ' Poğerdi tA göklere onun ,orgoçlo bat• Sarı aaolırını rftJg4rlare at. ıenkılJ ber J•r•fJPdııt neg~Jdl. - an •t mecmoalıırı bizde 

niçin Y•eamıyor1 Pılm• kaıaaıardı vaptıjı her ınııı.,. Sevgilim bıııoı dizlerime koy Şhaıal lldhııl hlldlğlmfa: glJ>i 
2 - Gençlik ne ve nasıl Kahramanca çarpıtır, vnroıordo erkekve Sevgilim bu gece dlzlerlmde yat. mıAmom ılıll 1"rt çefır,,stı~ 

okornalıdır?. GözOnG burllmeıdl ne saltanat ne akçe! Senılı harabedir ıevdfğlm belde Akdenlr; lklimhıe hlr e,,Jjo:ı 
S - Bizde, TOrk lnlulAbının Onu.o için berıeydl at oynatıp ok atmık, BiltOn bir gftıelllk derip bir elde verlb geçmek leıedl. Fııtkaıi 

ideolojisini orjlnal eekllde çizen Bono yapıp yurduna yeni Glkoler kıtmaks Senin için açtı ıeyret dalında Akdenfıln ıçık ~anollo, , pınhı~ 
bir eser yazılaııa mıdır'l B 1 b L c_ yOalO, herkuln mlzacaoa uyguq 

4 8 
y ı en m aya .. ıoyomon biricik amacıydı. ooyret ki dalındı yıoımı geldo. iklimi, Akdenltıi memleketleri oe 

bl 
- agQnko gençlik: edebi Bllfrdf ki her ınaı bir varlık yamıcıydı. Meı'ot tnekkelle oaanan çloe~ b 

r va ı k ıık ıık ettiği bir te eHOmlo. 

B r 
1 

yaratabilir mi?. Sanşırken can vermek ıerehl onun için, Dodaklarıo gibi ıteıln gGldft l k ı 

O 
o suıUere Haee .. ln A•nf D d ıfmıl ikliminin yo nnn esı : 

zın • " ağ an dağa uçardı atıyla 'dola dlıglo.. Saadet f111ldıyan yaJ aktamında • _ Blraı beni dloltır misin? 
iO cevıplırı vermiııtlr·. N ı S v • e yağı kıhcından, ne okundan yılmazdı, Senin için kapıp yere dökftldft Hem böylo kime kızdın dı 

hl d 
- an'at mecmualarının ı e nlçtn y Kahram•nllğına eı yoktu, holooamazd•! Alev ıevglılne çılgınoıbnıp yilıün deiltmlş? dedi. 

deki •ıımadığı hakkın· Aşığı yoH~lanan çığ hızıyla koıarak Naeıl bir pervane yanar, dOoerar Şimal lkllml Akdenfl lkU· 
ıorgunoıa olu, orta cevab 

vermek doğ Denizi ahftst eden tayfun gibi co,arak Atkım bo gecemle eanı aldamp minin parlayan gözlerine kızgın 
bedii ı ı ru olamaz. Bunu Yılmadan, earsılmadan yıptıbı ıert 1Lınlır 8 btl ô 1 ö l ö d k•ı1110 baktıı 
ç k çt mılyat tetkiklerinden " .. a yarım 1 e, 1 e ı ner e. t; 

ı ırmak lıiıımg 
11 8 

• Ônftnde iğllmlotl hep yabancı alınlar.. A . Turgut - Benim yOzümOn dtğlt· 
beni e r. n ne S k bl b t • t meılndea 11na oe. Şlmıl mem· 
clud:ıredebi ealAblyetlm bari· ~ar tan r gftneı gl 1 doğup garba yGrOda, leketlerlne bulut oötOrOyorom 
,, • Ancak az, çok yaptı Geçtiği Cllkelerl baynğına borada! Sisli Geceler " 
b
,.,fund te

1
tklkatla §Unu anladım ki, Besim Jlikrnet kır yığdıracağım. Seni dinliye. 

d
z e ürk • robunu terenntım • • t Yalçın kayalardan daha yalçın yftıOne mem. Hem ıenln gibi zovk ve 

e ecek mlW Yurdumdan Ayrılırsam Baktıkça gazel lımlnl kalbim heceler ıefı ile de ınetgol deği'lm. hin, 
Jeti ı şahsiyet henOz gGcan yok mu? dedi. 
T ıı:neı:nl1Jtlr. Daha done kadar Ruhlar uotıo, ıırdı, olan her hüıilne, 

Y 
QtrklGk'le alAkaaı olmayan ha · Yurdumdan ayrı her yer hanı bir gece, inan, Ey kalbimin ıtkı gibi ılıll geceler . . . Akdeniz iklimi taşırdı, titrek 
a lezıbQrl 1 1 ÇonLO ha ıoprıL a Jı: t ı L lbf d korku ile larııık bir eeıle: er n hl ı ı ı T • • 1 •; em z aa m e yaoar.. Atkın o harlı hıeretl bir aldı mı hıı 

ktın anlıya d ' 8 er n • Ot· 1 - Bo yaptığın iv midir dl· 
ı:na ıbı dil ""l n nanın öz yordama baetırmaz bııka ayak, SAdetle beraber anılır hatırana., 

ile • bl " ve u Çu yecek oldo. 
•tı e iğ eden Osı:nan'Jı aılrlerf Ve, yabancı illerde kalbim naeıl inler, bık: BI ı b L ı L ı dl .. lllre,ı k v z ç o u aaran ı-. gece er r ııranaz, Fakat Şimal iklimi gftrühil 
)'et olnıa~:. ta blld! birer şahsi · Şlmdl kulaklarımda kual seel yerine, Ey kalbimin •tkı gibi elıll geceler • . • ile uzıldaııı. Soğuk yftzft ile, 
ğlldU n aşaa birıey de · KôpQklil dalgaların hıçkırıklı eetıl ur.. Pık bfr gece, etrafta keellmloıf ıedı, ıoğak kanlı mahlüklara yardı · 
ıirt elr. Çaokft lelAmlyetin le· Soda esin inliyor bak derinden derine; Baygın iki göz aıkıma, ıh, etti Hdı, mı ırldlyordu. Akdeniz iklimi 

1 tındı it 1 T D' " k4 J • 80 ürk Hn'at· ıole, gecede bile bir iç ıftremeel var. Siz gôrdOnOz, oldn alev ıtkım da fedı gôzlerl yaıla dola, kendisine 
r arı Tftrk'Q 

~eklllertnt t n milli ve edebi Bir acı ıezf yo?dam btUOo gftzelltklerde; . Ey kalbimi o ışkı gibi hlıll geceler • . . yapılın bu muameleden .._albl 
Arab BIDamen bırakmışlar, Nerde, yordomun ıeatılz, gamtıız buaeı nerde? ~Memduh Delen kırık, Şimale bakarken; yanın· 

naınıışl::d Ac~~ hırsı ile kıy· Naeıl olur da lnaan kapılmaz bordı derde, • • • d•o geççen ~~l l l~lf m~loe gôızü 
lııa • ı . ·- t Türk rohono Yurdumdan dıh• gazel bUmom ki nareıl ur? Mezarımda lllett. öl l m en ılni gör 
b wı tekiller karşısında mo· mfttUl, meraklı yanına yıkla· 
lfııı ed Yeşil. R. Karayazıcı 

b "lllenıekteo mQtevellld • • • Turan ı•yordu . Yıklıetı ve ıordo. 
u mırazi d S L b L l il borada 

1 
enin ruhi haletini KO ,M ıcı-. ve erraa. ıeı e: 

b ..... A BJr ı6ğftt alımda 11eçtf m mezarı 
tııon za etmek bir parça y - Hayır ola gftzel iklim 

gider. Kabrime gellraıen yaoını ıftrme eeni ıo giden log6zar znılh mı 
Maanı f GônUlme bir bahar ntlJ'eel dol1r, h d ı ? 

rQb 
8 lh aııırlardauherl milli Bir emel bağlayıp, o gGn, ba arı, arı ttı 

ve ı GörGnce kartımda eenl gtılerek". . Akd ı tkll ı ı ö lırf Wandan mahrum ve .ı Geçmltl anıpta rohomo bftrme., en z m n D zaten g z. 
bl mıraıt ve fahei bir ede- Yftaftnde, bhmlyen ıen bir düğOo nr; Papatya bezenmlı çimen Grtftıtl lerJ doloyPrdu. Bn ııcık aesle 

l 
Y•hn hAklmlyetl altındı •ıl · Biç ağlamadın mı een ha gftnedek . • booındı. içini ÇolOo b~rrak 

en T " p k Taıımın yaldızı bir yeıll yoıun 
d Ork hedUyatı O!manlı'lık: · kftçilkeiln amma, pekte :gazeleln . . iklimine dQktQ. Gaz yaeları 

evrJne ald h Rohamdı tltreıen bir tek emelıln . Açan vabel gGUer ınkll bir ıihft, akıttı. 
debf ayıt unsurlarının I L 1 b 
k e ltrıeel Ozerloe yeni bir fııf· Kalbime heyecan veren bir yelılo. ıterlm ıGatlt a ro om uyoıun. O ıırada Akdeniz memleket· 

aı:net ılı:nıetır. Boyak harpten Ey; gönftl bıbçeılnde açan ıon çiçek. Kız liaesi: terinde kıı oldu. 
e•el edebt b s Lamia • 
terJı.ı areketler aruzun « evenler çok amma yftrekten değil." --------------- • • Ç 

1 
L 

' dilin taef lyeal gibi ma Bari lı:n geliver önQı:nde eğil • . Bo nk'ıdın ıonrı; 6 ... . 
~deleler yapıldı, fakat bunlar Bir •ık ·~ k ı Sesler ve Sagw ır Vurgı1nuyum ilmi ile Akdeniz lkltml blrbl· 

1'
-uebtzft birer hamleden lhaı etti. y k ı ç neme ne enıdır, bil .• • rint anlar iki doııt oldular. 

• ildir ki· h k ld 
1 

a ıımaz bogazel tene bo yGrek .. Çocuk Robomdı fıtkırao Akdeniz iklimi her zamaa 
eıkt ' o ımı anıt ar Hey Ntbıd!. Sevgiden ıoneuz hıyald•n • • 

kıymeti ı ti d d " • Kalbimde hıçkıran Çöl lkllmioe,· leylekleri, karlın· 
lçUmıi h ere e oı e en Gene bak göolana bir ııka aaldın .. Sen! 
.
1 1 

•yatın durgun ve ener· 0 1 
Sönmez bir aekım var gıçları gônderlyor. Veya Çöl 

J e ı 011 ı eıe 1 gClıelle baı bata kaldın, Kalıklarını ellerinle değil lkUmi Akdeniz iklimine; ley· 
b ıor arı kar~ıtıındı omomi G ı L il 

lr d <\I e artı ... , e ol ııtıraptan k a.çlannla kapat,. L L 1 ı • d ı e• tlkUk yapamasdı. çe . . . Tatlı bir emele lealerl, aır angıç ırı gun er · 
Aeıl lnLıtab L L 1:ı1. r,·1ıad Ku"rşad Duymak lıtedlğln ıeeler olor11 yorda • • ın yıııucı, yı-.ıcı, ı ' 1

· Verelim el ele · 
Ydıratıcı gOoeıl Milli mOcıdele· zevklerimizi bonolarını a•ır· ııaablbln Açlarının tellerinden.. 81rg0n gene Akdeniz, Çöl 

en J notkaoo behemehal gôrmell. s d L ı l ı ı Do bawkırııım ur L 1 sonra do6moı ve bfttQo mık bayak ean'atktrlarımıza en, ayma. 1 eme• m 8 n, " iklimi ma!I ıemılarıo ren-.e z 
e ki l'J Slıtematlk bir tarzda meılek· ô 1 'l 8 hayat teşkflArını devirerek teveccOb eden estetik bir öde"'· 1 

1 Y e, her tarafında buloııular. Akde· 
y 1 " erine ald eıerltırl okuduktan Se ! S 1 1 
l 
er ne yeni ve medeni kıymet· dlr. Benb •örGtme yazı tanı· n · ng ye coıa ım otı ikliminin göılerl dola de· 
er " ıonra lnkılAba ald her .--rl Se 1 a b d• • B wata ko .. lım ikame etmlıtlr. TGrk'Go mııı bo gellmelerle telif ede- k ...., n ••elf yapan D ufuD· •,, ğlldl. Çöl ~kllml11e teıekkftr 

•Gbdi L b açırmamahdır. Beqeyla ceb· 'me ve dalmalarandaa TU •e"! BI k bl b d d L 8 t t d .. 
d ve all ne eauatına bir memlı iken ıllrane bıyallerl· llncJeo ilmi evlldır. Mltalea " y r •ı H •r ır. e ere-.: w en onu mı ıoıı 
b arbe varan ve milli hayatın misi, slhnl taaanantımızı tef · znklnl bulmak lbamdır. MI· Kendi odanda kendin bağır· diyordu. Çöl iklimi önftne ko· 
t Utan oaıurlarıada teılrlal göe· blh •e lıtlarelerle ve ayni ite talea hakkında b8tanma tc1yle ma! . Verelim el ele camın çöle bıkarak, Akdeniz 
keren bo devrim öyle bfr ter· llmelerlo yardımı ile izhara blroey geldi. "Mltalea a.b'a Bagırma, pencerelerin kapalı Kapılma her yele iklimine teıekkGr ediyordu. 

lb •Gcude getlrmleılr ki, bu btlt lmkto gôrememekteylm. gelen kdtl ve 'llelllla en mi· oldaga saman · · Gelen bir bahardır. "Beni oaotmadınız, her zaman 
Gtrıumt k:alkııma mGHceheılnde Edebiyatımız mllll bir mahiyet eeelr bir dnaııdır Bl(blr ke· Seılnl lfltmlyeolerl 11ğ1r yıp ıngtlerlnlsl kırlangıç ve ley· 

bedJı mGe91eıenln hateketılz almııtır ve lnkılib Herlerlmlıde dere mGaadlf olmadım ki bir mı! G6n.lldea ağlayan leklerle yolladınıı ., dlyorda. 
ltıhnaıına imkan yoktur. Bina· milli mef klr~yl, TGrk katta.. aaıtllk bir mGtılea oaa lsaleye Oalu 16yllyorlaı, gGlGyorlar Ben lçttn çaglıyaa Halballd ınallı kuılar çah· 
eoıleyb lakılAb yaroyor. Bo rGntl tarihi ve edebi cepheler· kifayet etmlı olmuaa.,, kıbkahalarla .. llllAırıyor ve bay· Akan bir ıayam yanam ııyor, çabahyor, koıuyorlar: 

' 
10

klftbla beraber yeni baılımıı den yaymaıa b8flamııtır. Bir Ttırk denlmlao ıld J'Ullan br17orl.,.. Kendilerine gôre iki iklimin 
bir dll lnlulAbımıa da vardır. gftn gelecek edebt mecmoala. eıerlerln hepiiol okayallUI•· Blrlnla 1eılal bepd ltldyor 0 titrek lellaln arııında bir iklim bulmak lola 

Bo dll inkılabı tekAmGI had· rın bııında ·ınkılAb hayatının IJm için nrecegtm htlklm ve beptlnln 11ellnl her biri ... Bea ıık beıtellaln dldlalyorlardı. S. K. 
dine •aııl oluncaya kadar bir deatanını yı11cak kahramanla· doıra olamas. Maamafl bayle Fakat, baaların aruında yal· Vorgaoayam ya.ram 
tereddüd ve tevekkof dnrl ge rı da gôrecr.ğlz. Uo .. heaerler, bir eıerla mevcudiyetinden ha· nıs bir lfltmlyea nr.- o dı 
Çlraıek aaroretfnl de gôsönGade yeni hayatın sarari rabıtalı · berdaı detillm. Hnaln! 
boloodurmak lbımdır. itte bo rıodan doğacaktır. Fakat bo Bltb lmldler Tlrk gen~ Sea, 
ll111a içindir ki; hakiki milli samanı tayla etmek gGç... lladedlr. Şana IJI biliyorum, Odaada kaç peaoerea HrM 

edebiyatın tekenQnlne kadar 8 TGrk geoçllti wıkıek bir ı-·- açmabaa, •• kalaklmm ver· 
alknlerl k61Ulr ltlerlnde " -

edebi hareketlerden b4yGL bir· 'iL ~e herecaola lakıl&L- L-1rıı•r. mellala Mllere! Berket ve 
" 1 .. ıafıa gôrlaen mlllt mGeı· O d U11 

1119
" ı 

tey beklenemez. Bizdeki dil a •n heroey bekleaeblllr. Ba beqey 1enlale koa111ıcak o 
. ıeaelerdlr. Balknlerlnden boau do L 
ıakaltbı, Clserlnde ehemmiyetle b e .. a .. ı ergin neılla banca f.. AIDaD •• 
el eklemek hakkımızdır. Netice 
arolıcak uametll bir tetir tadar: rıpt ve fedak&rb~ geaoUila Batta bnnbklar ve botlak· 

Dil koroltayı eıkl Oemınlıcanı~ 8 FeylsU fe •erimli olmau, flk· lu blle ._ tiyle uykıne1k· 
Tcır er <il kalem latan. hn rt 

kee mokablllerlnl toplııarak Al 1 · yat ve ılyulyat llemlode kad· lar: 
clna f r geç nen vatandaı ha 6nemll tU L 

GJClıe binlerce kelime yı6dı ı ı L- re ve ••netli hamleler yap 
bo k 1 "' ' f 119tuımu ve hunun tçt0 • m içi dl 

e laıelerln kalluılacaklart dir ki çlkarıl.n edebt mecma· ua D r. Atatlrk'la •Obl' 
yerleri tayla etmek, kalakları · atar da r•ııyamu Derleme yolaada geaollk ylk· 
mıu bot ı•lealerlnl, day... ıı 1elecek •• Tlrk'la akaa kitabi· 

"- - Aa.tlrk'ln hawataaı, L-b 
" 81 ..., emebal yaupkbr. 

- Geç kalclıa 9a1ır çoonk! 
Ne 7aak ki ınlıyamaclın, 

lellla iNier iti• delil, 1e1lerla 
1eala lvla oldatanul .. 

A. V. A.. 

Verelim el ele 
Kapılma her yele 
Gelen bir balaardır. 

Bahamdan fııkınn 

G6*ıGmde hıçkıran 

S6nmes bir 8fkım vardır. 

Yalçın Orhun 

1 Nfibetçi Eczaneler 1 
Ba ıkf8m Baıtarak'ta Sıh· 

bıt, Karaatlaa'da Etref, &e· 

mer'de Kamer H Etıetpq.'da 

Btrefpl .. ffluıelerl •'9kbı. 

Viyana'da 
M. Laval'ıo Itimad Ka· 
7.anması iyi Karşılandı 

Viyana 17 (Radyo) - Fran · 
ııı mecllıfnde M. Lnal'a veri· 
lea ltlmad reyi Vlyaaa'da hll· 
na ıuretle karıılanmııtır. 

Viyana mahal 111, bu ıayede 
M. Lınlan Cenenede'kl 1Glh 
ıly11etjnl tıklbedece~l kanaati•· 
dedir. 

Reıml gasete, ·•ba ltlmıd 

keyfiyeti yalaıs Franea'yı degU, 
çok auk memleketleri de all· 
b4lar ed•.,. Demekle4Br. 



Yeni çıkan çif le ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lnmbular cmsallcri11c nisbeten yü;..de 

20 dalıa az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun 
da ödeyece~iniz ilh fatura ile kolayca anlr
yacak~rn ı z. 

M. Tevfik Baykent 
Elektfrlk9 telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikalara milmeaetll 
P.•ştenwlcı lar 77 -79 Telef on 3332 

ve Pilrjen ~ahab"ın en üstün 
bir müshil şekeri oldu~unıı 

unutmayınız. Kuvvetli müs· 
bil istiyenlcr (Şahab Sıhhat 
Sürgün Hnpları)nı maruf ec· 
znnelerdeo ara!tıolaı:. . ~ . ~ .. .. ....... ·- ~. . . ~. . 

... - . ' ... 

" 11111111111 1111111111111 111 11 1111111111111 ili il 111 111 il il il 

~ Al~sehir 
1 ili il ll 111111111111111111111111111111111111111111111111ITi1 • ~ • 

Banl{ası = 

• 

' ü~möır -----------~--~~-~·~-.------~-------~ 
ş uı lb,.e sn 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 
TELEFON: 2363 ------·-··--___.:..---

• 

- HerUl rl n (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. -- Vadeeizlere % 4 = Mevduat Sarıları: A!b ay vaddiy~ % 
5 

' Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Zahire, dzfim, incir, pRmuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncuıue'!. yapılır. Mallar geldi· 
~inde sahiplerine en mnsald şeraltle avans verilir. · 

Marangozlar ve 
Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 
Geçmiyecek Bir Fırsat! 

Fabrikamda mevcod ~lrld 

destere, planya, kalınlık, freze, 

delik makineleri ile prese tez
gAbı, korotma ve tntkal furono 

ve el tezg4bları, alAt ve edevat, 
mobilya keresteleri, kaplıcnalar, 
papeller ve ıalre satılıktır. Her 
gQn saat ondan saat altıya ka· 
dır Zinet mobilya fabrlkHana 
hemen mOracaat ediniz. 

Zinet fabrlkaııı eablbl 
Ahmed Kııahrmak 

----------
Üniversitede Dôçent, 

(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haıtalara hergdn öğleden 
eonra bakar. 

lıtiklil cadde1i No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S 'i' A N B U L 
Telefon : 49250 

--1------------

SIHHArf 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Blrfclk Saı.e Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

I . ...... 
"" ı 

- ., 
Fidan Meraklılarına Müjde ı 

KınıklŞarhaylığından: 

Ttlrklye ve Avrupa'dan getlrilmte en turfanda ve nadide 
damızlıklardan aoılıomış ve gayet itina ile yetlettrllmlş muh· 
t"lif cins ve yaşta meyva f ldaoları ucuza eatıhktır. Gôrnaek 

1 
ve toptan almak letlyenler Kayas lstHyono yanıoda yeni çift. 
llğe, perakende almak ve sipariş vermek ietlyenlerln Ba~du· 

rakta Batak baoına müracaat etmelP.rl filo olonur. 

Jzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lsıılıılnlo vergi borcundan ötürü tahsili emval ya11aııına göre 

haczedilen birinci eüleymaolye mahalleelnde çakmak sokağında 

kAln 27 eayala hıne tarih llıiodao ltlbateo ylrblr gOn müddetle 
satılığa çıkarılacağından pey eürmek lstlyenlerln Defterdarlığa 

tabsllllt kalemine gelmeleri. 14 18 22 26 107 

" • 
Dr.Operatör Arif Yurcu 

Merkez Hastanesi Operatörft 
Baetalarını her gfin 15·18 e kader ikinci Beyler sokağı Türk 
mQzayede salonu karşında 78 N.lo muayenehanesinde kabul 
eder. Telefon 3398 

Kaaabamızın haritasının lcabata fennlyeıılne göre -tanzimi 20 
gOn mOddetle ve kapalı zarf uııollle kırdırmıya konmuıtor. 

ihalesi 31,1,36 cama gilnü ııaat 14 te yapılacağından talip 
olanların kaııaba projelerini yapmağa eablbl selıiblyet olduğuna 

dair fenol veıılkaları ve temlnatladle birlikte Kınık ıarbaylığına 
•maracaatları llAnlolunur. 12 15 18 21 91 

-
1 

e 

il 

----------...... ------~~~--~~-----:"~g v. N. Olivier vEŞürek' 
W.F.H. VANDER um•••d 

1
: 

ZEE & CO. Vapur Acenıae d 

DEUTSCl:lE LEV ANTE LlNlE Cendell Han, Birinci goıl ğ 
Tel. 2443 

11ANGORA,, vapuru 20 ıon 
k4Donda bekleniyor, 24 eon 
kloona kadar Anvere, Rotter. 
dam, Bamborg ve Bremen için 

ılıcaktır. 

nANDROS" vapuru 3 şotiıt· 
ta bekleniyor, 7 şubata kadar 
Annra, Rotterdaw, Hamb~rg 
ve Bremen limanlarına yük 

alacaktır. 

AMFRİKAN ExPOT LİNES 
"ExMOUTB.. vapuru 2 eu· 

batta bekleniyor, Nevyork için 

yok alacaktır. 
JOBNSTON V ARREN 

LlNES L1 VERPOL 
0 DROMORE,, vapuru 18 

son lutoonda bekleniyor, Llver· 
puldan yak çıkarıp Burgaıı, 
V arna ve Kôıtence için yok 
alacaktır. 

THE ELLERMAN LlNES ıJ 
"TliURSOn npnro 7 1., 

kAnunda LlVERPOOL 
SV ANSEADAN gelip tahlif 
bulunacak. 

"ADJUTANT,, vapuro 
ikinci kanonda beUeolf 11 

LONDHA için ynk alacakcıl 
"THURSOn vapuru 15 I~ 

el kanunda bekleniyor Ll" İ 
POOL GLASGOV yük 
caktır. 

"P0.&.0,, vapuru JO I~ 
k4ounda Loodra9 Anverf,İ 
Hol beldeolp ayni zıor İ 
Londra ve Bul için yGk 

o 
caktır. ..ıt 
DEUTSCHE LEV ANTE·LW' 

"AQILAn vapuru 5 I~ 
kAnonda Hamborg BrelO' ~ 
Anvere'ten gelip tahlfyed' 
lunacık. 

Mücellit Not: Vnrut tarihleri ~e J 

A O D

a R Da c:;i? a por isimleri Qzerlne de~le~~.J 
E:!5:a - lerden acenta mes'uliyet P" 

lllll;~l~;Ul;~~l~~~;ll~ NoÔ~k~:;••· .... 111111111111111~ 
A. Kemal Tonay ------

- Bateriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar miitahassısı 
Baemahaoe istasyonu kaqıeındaki dibek ıokak baaında 30 "t 

;;;; h ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 dan akaam eaat 6 a k• 
;;;; haııtalannı kabul eder. . . fi = Müracaat eden hutalara yapılman lllımgelen eaı.r tahlili'/ = mikroskopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmasına ceva• r' j 

iılıiı11i"ııiiı"nııı1ııiıiiıiııınıiıirıi1ıiiı"iıiinı1tiıınıı~:~:::~ ~:~;·,ıı~ 
Maliye Vekaletinden: ~ 

1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tef~ 
devlet alacaklarına 5!.l kuruştan alanmakta olao I 
mecidiyenin gilmftş f la tinin tenezzülü haeeblle k•t~ I 
kornea indirilmiş ve bo f lat Ozerlnden kabul edil 
için mıleandıklarana tebUğat yapılmışlar. I 

2 - Cilmhurtyet Merkez bankasınca eatın alanmakt• i 
beher on @;ram meııkuk ve gayri meskuk halta g• 
badema yirmi iki kuruşa eatın alınacaklar. 1 • 17 18 20 7613~ 

İzmir lnbleular baemüdOr· Keşli bedeli 1563.57 .o• 
IGğftoden: kat temloıtı 117 .27 il 

Ödemiş'teki ln!ılHrlar idaresi lıteklllerln teminatları il' 
ihata dıvarlarının cadde ve ilkle 22.1.936 Çareımbı 
ııokağa ald kısımlarında yaptı· eaat 15 de başmQddrlOğil 
ralacak tratovar inşaatı açık teoekkül edecek komlıyoo' 
ekelltmeye konulmuştur. aıelerl. l O 14 l 6 ıs 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll 

: Dr. Zekai Tarakçı 
--_ Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassı 
=: 1klocl Beyler sokağı Tnrk mGzayede salonu tttlea 
== numara 45, Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e k 

kabul eder. TELEFON : 3806 
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111111 
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Mahkemelerde: Bekçi Kadri Mahkeme· 
Bir (adın Parmağının de Neler Söyledi? 

Karıştığı Cinayet. lddia Edildiği Gibi Tuzak Var Mıdır, 
--------

ef~rilıisar Kavaklıdere KöyO Muhtarı Is-mai· Bıçak Kime Aiddir? 
hu Ağırcezada Muhakemesine Başlandı. 
Seferlblear'ın Kavaklıdere kö· • 

yünde Giritli Baeeyln oğlu 
Evliya nımlyle maruf Beııan'ı 
tar;aaında çift st\rerken öldftr· 

melle eoçlu köy muhtarı İs · 
mall'to muhakemceioe don ağat· 
ceuda bıelanmıetır. Mahkeme 

ealoou; bu muhakemeyi dinle · 
mek için gelenlerle dolu idi. 
Okunan tahkli. 

•il evrakını gô 
re Çobın Mehaıed adında biri· 
Baııın'ı tırl1&1nda öln olarak 

görmiiş ve muhtıra haber ver· 
mlı, muhtar atına binip h4dlee 
yerine gelerek ıyığlyJe Baea· 
nıo cesetln1 dOrtnıQş ve: 

- Ölmüş! 
Diyerek atını Seferlblaar'a 

ellrmaş, jandarma kumaodanh· 
@•na haber vermiş. 

Baza şıbhlerln nk•a yerin· 
den kaçarken muhtar lımıll'I 

1 görmfto oldukları le hına elin· 
de bir de uzun sll4b bulunda 
ğu hakkındaki ifadeleri OıerJne 
mobtır l il 81111 tutulmuş ve 
nıaEbkeoı~ye gönderilmişti. 

vrık oku d L Sa D Da.tan sonra reis 
rene; eoçlu lemalle nk'anın 

nıeıl olduğunu Bordu. 
111mıll dedi ki: 

eın-; Gnnee doğark)n ôlcı Ha 
b 

1
10 tıllasına bir çeyrek uzakta 

o onan k dl 
H en tartıma bedelim 
ee Qlaeylo'le birlikte gittim. Bil· 

Y 0 Çtrt etl 
etlek ita rmeğe hıeladı. Btr 
Atım da dar Yere tobom ııerptlk. 

I' S 1 Y•nınıda itli, binerek 
S e f erthlaır'a Shtlnı, Saat 8,5 da 

J e erlblear'a varmıttım. İkindi 
, tamını kö 

ye döndam. Evde 
0 tururk ı 

en ;ulr Çocuk gelerek: 
- Buan'ı vurmu~lar! 

lerl otlatıyordum. .Elimdeki 
gazeteyi okuyarak bir tış ftze 
rinde oturuyordum. Bir silah 
e: sl doydum. Tarla içinde tos 
dumanı karıeta. Öküzler ka· 
çıetı, tarlada çlf t etıren siyah 

caketll bir adım; yerde yatın 
ôlOnQn yanına eokuldu n 

eğilerek baktı. Sonra kıçmığa 
bıeladı. Bakole bak.ole yan 
taraftaki hıyıtlığın l~lne daldı, 

elinde azan ıılldbı vardı. 
Şabh Abdi çavuş oğlu l\leh 

med de eu mftblm lzabıtı verdi: 
- Gon doğduktan iki saat 

sonra Alınkırı denilen yerde 
-ki cinayet borada olmuştur.· 

Muhtar lemall'I atanı blomft 
olarak dolu dizgin Seferlblear'a 
giderken gördüm. 

Şahid Veli oğlu Aptorrahman 
dedi ki: 

- Ôld Hıean'ın tarlıeına 
elli metre uzakta buluoın ken · 
dl tarlamda çift edrQyordum. 
Çoban Mehmed'IA yemek yer· 
ken bir eil4h patladı. Ayığı 

kalkarak. bıktım. Saçla lımall 
elinde uzun bir ellAb olduğu 
halde bükftle bOkOle kaçarak 
bayatlığın içine girdi. Hıttl 

kaçarken ıapkaeı bir bç d~fa 
yere daıta, eğilip aldı. Ben de: 

- Allah heJAnı vereln de· 
dlm. Oıaan; muhtar lımıll'ln 
ıtllğı kureunla vorulmuetur. 
Fakat bu .:ouhtardao bauıo 

kôylft yalmıı •e korkmuı olduğu 
için kimseye ıöylemedlm. Hatta 
benimle yemek yf yen çoban 
Mebmed: 

- Ne oldu? 
Dlye aorda. 

IJdçefmellk'te nltınbsını ken· 
dlelnden ayırdığı lçln nlıaah. 

ıının babaeı kahveci Oemın'ı; 

yolunu beklemek ııuretlle bı · 
çıktı yaralamakla suçlu bekçi 

Kadrl'nlo muhıkemeıılne dtın 

ığırcezada devam edllmlıtlr. 

Bazı eahldler dlnl .,nmiotlr. $a
hld bek.çl Haııan lfad~11lade 

demlotfr ki: 

- Kadrl nleanlındıktın ııon. 
ra birçok paralar earfettl. Bana 

500 lira kadar harcadığını ıôy . 

ledl. Sonra •ak'ayı haber ıl 

dım. Nişanın bozolduğunn bana 
söylememişti. HıttA nl,ınlıııını 

n blh tuttuğunu Te bo en 
eşya aldığına btllyorom. 

Yaraları lylleotf ğl için mıh 

kemeye gelen ve dnacı mev
ldlnde bulunan kahveci Oıman 
deırılttlr ki: 

- Yaptığı masraf çok de. 
ğlldlr, Zıteo aldığı ayhk azdı 

n mıerıfıaı bu aylıktın yapı· 

yordu. O; baok• yerlere de 
maeraf etmlotlr. MeeelA; karde
şi askere gitti, ona ve, dıba 

bazı klmıelere pıra harcadı. 

Bunları dı bize m11raf etti 
eekllnde göıtermesln. 

Reis; suçla Kadriye ne diye. 
ceğlnt eorda. Kadri: 

- Ben Oıman•ı babam hl· 
Hrdlm ve ona her clhotçe gQ· 
venlyordum. Zıten biz kavga 

elmlt te değiliz. Benim anlı · 

dığımı göre Oıımao; benden 
kurtulmak için böyle bir toZlk 
tertip etmlıtlr. Ne kngı, oe de 

' bıtkı blroey .ardır. Benim 

kullandığım iddia edilen bıçı· 
ğı da kendlıl ahnıetır •e vak'a 
yerine atmıetar. Bu bıç•ğ•o 

kendisine ald olmadı~ına yemin 

etmeıılni teklif ediyorum. 
Bu sözler s6ylenlrken Os 

mın; yerinden ayağa kalkıyor 

bışını iki tarafa ealhyordu. 

Reie; mıznunı: 
- Başka şahidin var mi? 

Diye sormuotor. Bonon Oze 

rlne Kadri: 
- Evet. llau4 sabahleyin 

buraya gelmişlerdi. Fakat mu· 
hakeme öğleden sonraya ka 

lınca beklemlyerek gittiler. 
Demlotlr. Bu eabltlerln celbi 

için muhakeme başka birgQne 
bırakılmıştır. -···. ltalya 

Kuvvetinden Hiçbir 
• • 
Şey Kayhetmemış 

Romı. 17 (Radyo) - (Po· 
polo D'ltalyı) gazeteııl, yazdığı 
bir makalede, zecri tedbirlere 
rağmen İtılya'oıo, kunetlndeo 
hlçblrşey kaybetmediğini, ltal 
yın kovvetlerlolo, ıafeıl elde 
edinceye kadar harbe de ram 
edeceklerini ve ç6nktı İtalyan 
uloeunun, bu haıueta hem 
fikir ve mtıueblt bulundoğur.u 

kıydeylemekt,,, halyan Habee 

lhtllAfıuın, yılosz mubarlb iki 
de,letl al4kadar ettiğini ve 
İtalyanın, ne Avrupa ve nede 
Amerika ile biç yer ılıb·vere · 

ceğl olmadığını llhe etmek· 

tedtr. 
Ayni gazete, halyın uluıo 

nan, A vropı için bnycık bir 
kuvvet olduğunu ileri ıilrQyor. 

~--- r*TB _ ' 
Muallim Doklor 

A. Hulôsi Alaıaş 

s.1ı. ' mnınnn 
# • • 1 •• • 1 • ' •• •• • • 

Met. Mv. sat. al. komisyonaodan: 
1 - Kırkağaç'takl kıt'atı 1Bkerlyenln kopalı zarf la mOoaka· 

eada bulunan 56000 kilo sığar eti lhtlyocJOo verllelJ. llat 

pahalı göriildilğünden pazarlıklu satan at.nacaktır. . 
2 - lbaleal 20 ·2 inci kôoan· 936 pazartesi gOoQ euat 16 da 

Kukağaç'te askeri satın alma komlıyonunda yapılacaktır. 

3 1 1 h l dilen mecmu talan 7840 liradır. - Sığır el n n ta m o e 
4 - Teminatı movakkıte akçt sl 588 liradır. 
5 - Şarlnomeei her gOn komisyonda gl'ırftleb\ltr. 

1 6 - lııteklller Ticaret odaeındı kayıtlı olduklanoa da r vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekılhmeye fotfrak edecekle 2490 sayılı kanunun 2 ve 

ık l 1 ve teminatı mu· QçQncO maddelerinde yazıh ves 8 ar 
vakkate makbuzları ile birlikte ihale saatinden ene\ 

152 komisyonda hazır bulunmaları . 

Met Mv eat al komisyonundan: 
· · · ' . ı k kellame usullle l - Kırkağaç'takt kıtaatı askeriyen n açı e 
mOoakasıda bulunan 8400 kilo bulgor ihtiyacını verilen 
flat pahalı görilldilğftoden eksiltme 10 gfto ozatılmıetır. 

2 - İhalesi 20 ·2 inci Unun· 936 pazartedl gOnü saat 15 te 

Kırağaç'tı askeri eatıo alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Bulgurun tahmin edilen mecmo bedeli 1008 liradır. 
4 - l't:mlnatı movakkate nkçeel 75 lira 60 koruatu~. 
5 - istekliler Ticaret odoeında kayıtlı olduklarını dur vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Şartnomeel her gOn komisyonda gôrCllebllfr. 
7 - Eksiltmeye iştirak edect'!kler 2490 sayılı kanunun. 2 ve 

QçQncQ maddelerlude ve şırlnameslode yazılı veeıkaları . 

ve teminata muvalı;kate makbozları ile birlikte lb;te 
ıaatlnden evvel komıeyonda hazır bulanmaları · 15 

Okullar Satın alma komisyonundan 
İzmir Kıs lisesinde eartoameelne göre pazarlıkla yaptmlacak 

500 lira muhammen bedelli clektlrlk ve au tesleatı yapmağa le· 
t yl görmek Gzere her tekli olanların yıpılacık l~I ve ear name 936 

Qo saat ikiye kadar Kız lleeslae •e ftıtenne gOnB olan 22·1· • 
g b BnO eaat 15 te bu işi başıreblleceklerloi gösteren eh· 
çırşım a g 

7 
b r- l otuz 

llyet kAğıtları ve muhammen bedelin yilzde oço"'o o an 
k l rlle KOltOr direk· yedi lira elli knrnşluk muvakkat pey a ça a 

tôrlO~tınde toplanacak komisyona müracaatlara. 

Aydın belediyesinden: 
b k uru olarak çıhaıcak: Şehrimiz elektlrlk tesleatında şe e e mem 

bir memur aranmaktadır. İetekltlerlo veıılkl\arının aeıl veya BU· 

retlerini lllştlrecekleıl bir mektupla Uraya milracaatlara. 
148 18 20 

Karacabey Harası Modorlöğünden: 
Harada yetişen 193ı1 doğumlu dört baş saf kan Ioglllz tayının 

aleni arttırmı ueoUle eatışı 23,k4nunuııanl,936 perşembe gQnfi 

b Uzatılmı•hr Teminatı muvıkkate olarak yftzyetmlş 
ıHl OD e'e v • U 
il l nacaktır. lıteklllerln temloatlarllc birlikte eatış gOnO a · 

" a 
1 

16 22 4100 
d Dedi. Gidip baktım ve jın · 
ıırmı kumında11lığını bıbec 

\'ermek lçlo Seferıhiııar'ı git· 

~laı. Katil; telefonla yakın kôy· 
ere bıber vcrllmeeloln önQne 

1 ~ec;oıek için trlefoo tellerini de 
~eımto. Beni euçlu diyorlar. 
ı\.lb l . 

- Hiç. Avcılar kuıluı atı · 
yorlar. 

Dedim. 

Tıhktkıt enıkına &öre ölG 
H1111n'm nlkahlaeı Ayıe ile 
muhtar 1emall araeıodı bazı 
miloaaebetler olmuetur. 811110; 

bunun Gzerlne boıınmı davaeı 
sçmıe n hıttl bo mubıkemede 
şıhtd eıfatlle suçlu İsmail d~ 

dlnlenml~, Ayıe hooındıktın 

eoora muhtar l11mılı'le evlen· 
mletfr. ÔIQ Baeı1n da bUabua 
Hanife ıduıdı bir kadsnlı ey. 
lenmiştir. Haltl vak'ıdao bir 

ıç h .. ı.ı.kıarı mntehaee•ııı Alman _ Japon 
Şamlı sokak No. 20 Katil # • 

Knn Davası 
rada bulunmıluı illa olunur. 5 11 

, 
0 etmem. J<;nelce cinayet 

tnee' ı e esinden bir aene kadar 
haplı Y•ttım, fakat sonra ben· 
et etthn. Bir jaadumıyı da 
Y•ralımıatım ve bo yüzden de 
bir 

ilene ceza yldlm. 
Pıtıbıyıklı, iri yarı olın 1s 

tnıU'tn bu eözleri dinlendikten 
~orıra şahld çoban Hasan din· 
et:ıdf ve dedi ki: 

- Koyunlırla geçerken lla· 
eın' ' tarlasında ölO olarak gör 
danı \'e muhtara haber v1ırdlm. 

~ Vak.'ı yerine gelen mohtır 
~ 1Ytğlle OUl llaaao'ı dOrttOkten 
d •oorı: 
1 - ÔlmQ~. 

Dedi ve Seferibleara jındar· 
D~r l'lla komaodınlığına bıber ver· 
,. llle~e gitti. 

Şahid çoban Mebmed de de· 
llll~tlr ki: 

;,ı - Bir trpc ÜZf'rlnde keçi· 

hafıa evel de Nazmiye ıdmda 
bir de metres tutmootur. 

Gene tahkikatı gôte mub 
lar lemall; vak'a yerine çok 
yıkm bir yerden •e atı ftze · 
rladen telefon tellal keemlıtlr. 
Mahkemece kaza jandarma 
kumaadını yOzbışı Tıllt ile 
;;ıa HaHn'ın karısı Hınlfe ve 
metreal Nızmlye'olo amme 
hukuka şıhldl sıfıtlle celble· 
rlne ve mohıar lımıll'e diğer 

köyUUerle birlikte mavzer dağa 
tılıp dığıtalmıdığ•nm tahkikine 
karar verilerek muhakeme bat· 
ka bir güne b1rakılmışhr. 

Bornan Merelnll'elnde Eteml 
öldOreo Ferbıd'ın Ağırcnzada 

durotmısını dan devam edil· 

mlotlr. . Bu celeede maktulün 
vereeeel tarafındın getirilmiş 

olan baza eıbltler dlnlenmlotlr. 
Bunlar ifadelerinde demlaler· 
dlr ki: 

- Bizim nk'a hakkında 
mahlmıtamız yoktur. Yalnız 
Balk.in harbmdan evvel katil 
Ferbad'ın kardeıf Ahmed; mık· 
UU Elem'lo oğlu All'yi öldilf. 
mtıııo . Ôhlnftn vlrlılerlodeo 
bazıları dı Ferhad'ın bıba111nı 

öldftrmOal~rdi. Son cinayetin 
111bebl fıte bu kan davasıdır. 

Suçln ile mıktal akrabadır· 

lar ve birlblrlerlle konuourlardı. 
Fıka Ferhad arı . sıra: 

- Beolm bunlardı alaca~ım 
var, ne vaklt olea yapıcığımı 
ben bilirim diyordu. 

Şahitlerin bu lfıdelerlnden 
sonra mQddelumumlnln iddia· 
eını ~erdetmeel için muhakeme 
başka bir güne bnakılmıştır. 

••-•T•e•ıe.'°'•' .2.10•0--••ınç Ay Da- Etnperyalizmı. 
ha Yaşıyacak.. Moekova 17 (A.A) - Geze Izmlr lohlaarlar bıımftdQr. 

lüğOnden: 

AhlD dağ mevkllndekl dal 
remize ıi<J barut deposu ara· 
zlei üzerinde yap•mlacak kü· 
çük bir tecrit depoeu lneaata 
pazarlığı k.onalmoştur. Depo 

• non keelf bedeli 45 7, 71 mu· 
nkkat teminatı 34,50 Urad1r. 
İıteklHerhı keolf ve tarlnameyl 
görmek ve 22 ı .9;36 çarşamba 

günft saat onbtote pazarlığa 

girmek için baaınOdürlOğtlmQz. 

deki komisyona gelmeleri. 157 

h:mlr loblsarlar bışmGdllrlü · 

ğGnden: 

Çamalh tuzlası lcln 4 pos· 
lok 60 metre boru pazulıkh 
satın ılınacakhr. Borunun mu· 
hımm.,n bedeli beher metresi 
Qç ve teminat paraeı ylrmiyedl 
Jlradır. bteklilerlo 22 1·936 
çareamba gOnü 111at 15 de bao· 
müdftrlüğQmüıde teşekkül ede· 
cek .komisyona gtlmelerl. 6 

leler, Mareşal Tukıceoııkloln 
Trenten, 17 (Radyo) - Yeni merk.eıl icra komltee1ndekl 

Jermey vallel Ootmın; katil nutkunu ozan uzadıya mevzuu 
Haoptmıo'ıo idamını 9o gftn hahıetmektedlr. 
ged bırakmıştır. Alman •e japon emperyı· 

Trentoo 17 (Radyo) - lfzmlnlo emellerini ehemmi · 
Maddelumumi JuUen; Buapt yede kayteden ve gerek şark· 
man'ın ölilm cezasının 90 gQn tan ve gerek g1rptın ayol za · 
tehir edllıneelnln katile Oç ıy manda bDcumda bulunarak 

dıh• yaaamak imkanına bab. Sovyet Rusya ordusunu ikiye 
aettlğlnl, çftok.O biklmln idam ayırarak zayıflamak mıbadllfl 
için yeni bir tarih tesbltl ldzım · aktedlldlğlne oftphc olmayın 
geleceğini söylemiştir . japon . Alman askeri mnahn· 

desi Qzerlne nazarı dikkati 
Fransa Mftstem· celbeden matbuat, Sovyet lluıı · 
lekat Memurları. ya'mn her tOrlQ lecavfizfl eze· 

cek surette mftsellAb kuvvetini 
Parla, 17 (Radyo) - Mile· 

artırmak için bududeur. mena· 
t t mlekAt bakam, mthtemlekc· bte malik bulunduğunu teba· 

lekelı:ıre tayin edllecep memur· rflz ettirmektedir. 
ların Franaa'da kalıcık ôflele · ___ _ ___ , _____ _ 

&erinin tııeslni teminden evvel memurların elclllerlne dlelpllne 
memuriyetini tıetlk etmlyeceğlul ademi riayet kaydl konacaktır. 

Bu hususta bir de kararname blldtrmlştlr. 

Bu euretlt1 hareket etmlyen _çıkacak __ ı_ı_r. _______ _ 

eh 

1 
lft\ 



Cumartese 
18 

kinci k4oun 1936 

ltalyanlar 
Ingiliz Kızılhaç Teşkilattoı 

homhalamamışlar? 

Son Harpte Habeş Süvarileri, Italyan Tanklarına l(ab 
ramanca Atıldı1ar Ve t,:arpışma çok Kanlı Oldu. _______ ._.. ........................ . 

Cansız Atlar, Canlıya Karşı Muvaffak Oldular. Italyanlar'dan Zaptedil 
Tanklar, Diğer Bir Harpte Kendilerine Karşı Kullanıldı. 

I~oodra 17 (Rıdy") - Roy· 
ter ıjınsınan Haheşletın'dıkl 

aylara blldtrlyor; Ceoub ceb 
heelode Hılı"tlerln taarruz ha · 

rc-.ketl iukişaf eltol'ktetllr 
Şimal cebheef ode Uolo mıo 

lakauoıia Rıu lJesta kuvvetleri· 
111 mağltib edtın lıalyao yerli 
anı ntıo a kerlcı I; Slbell neh 

rl boyunca pOekfirttüklnl kov 

vetlerl tıklb etmektedlrl~r. 

Ras Ot.ala 'oın eol cenah Oz• . 

rlod~kl temditli berlard etli · 

lince, Sasayaoa Ctclka ve Ba 
rar hatta boyunca ' hareketin 
genlıllyeceğl sana 1 mı ktıdı r. 

Halen eağcen•hın bu hare· 
keti, asıl taarruz mo, yokaa bft 
yok t11rruz için iptidai hare 
ketlermt olduğu malum de· 
~ildir. 

Bınale·Dorta mıntakasındıkl 

harb çok çetin olmoıtor, Babeı 
ll'lvarlal mOteıddld hOcumlardı 
bulonmuı, çitler ar11ını yerlrı 
leftlrllen Hıbeı makineli tG· 
fenk ve mitralyözleri lıılyan · 
Jara f11lı telefat nrdlrmietfr. 
l''ıkıt tanklar mıklntıU tClfeuk· 
lerln hıtlırıoda bulunanları öl 
dürmileler n bu yanları te· 
mlılemlelerdlr. Bandın sonra 
hılyıo orduıo tekrtr ileri hı 
r11kete b1tlımıetır. 

En dehıetll •e tDyler Grper 
tici 11•111 Dariı nehri boyoncı 
olmuıtur. Borada 81tbe1 ıa .. 
rlılnln klbrımıncı n yıldmm 

gibi sıldırmılıra İtılyın 'lırdı 
11hrlbıt yıpmııtır. Halli blralit 
hılyıa ordusu rClc'ıt eder .,.. 
alyet ılmıe n fakat ırkadın 

gelen yardımcı konet ve tank· 

lar eıyealnde teh 
llke atlatılmıştır. 

Baheş l!Üvarllert 
bu tıok.lara da 

cesurane ve kah 
rnnıanca ealdırmıe 

lar fakat blr neti 
Cd elde edememiş 

lr.rdtr. Tanklar, 
makineli tfifrnk 

ve mit ılyözlerl., 

lılr kısım siharfyl 

yue eerınlo dlğ~r 
lr.riol de kac;mağa 

mecbur etmiştir. 

Yani caııh beygir 
makineli beygir 
ar11ıadaki çarpıe 

ma, mıklnell bey· 
girin galebeule neticelenmiştir. 

ltılyanların Dol o mıntıka · 
aandakl llerleylel en fazlı iki 
nehir ar111nda olmoıtur. Bu 
civarda kOçftk kOçftk birçok 
Habeı köyleri İtalyanlar tara 
fındın zabtedllmlıtlr. İtalyan 
açıkları, R11 Deatı'oın ırka 

dan yardım almımıaan• temin 
için ric'at eden ordunun geri 
lerlol eiddetle bombardıman 

etmlılerdlr. 

Adls-Abıbı, 16 (A.A) -
Dolo bölgeılnde genlı bir cephe 
Gzerlode Raı Deıta ordusu 
tnafındın bıılınıo Ye l4 ki 
nunoeanlye kadar ltalyan'!ır 
tarafındın meıkuı geçilen bir 
muharebe bCltCln ıtddetUe de 
nm f'tmektedlr. 

Bıbe,'ler mOhim arazi ve 
kayde değer ganimet elde tl

mltlerdlr. Bo ~•nimetler ara 
ıındı birkaç tank. elif mitral 

ltalyan Kavnaklarının Hahel'leri 

lJabcş süuarileri .. 
y~z, 100 kadar katır ve kam 
yon birçok diğer harp levazı 

mı dı nrdır. 

Şiddetle mCldafaada hulunan 
ltılyın'lır tayyare bombardı· 
mıoları hlmıyeılnde bir kıç 
defa mukabil taarruza du ça. 
htmıolardır. Bu muharebe ea 
naaıodı önce ftılyın'lardan 

alanau tanklar Uk defa olarak 
ltılyın mnzilerlne karoı kul· 
lanılmıetır. 

Muharebe Uebbe Şebell neh· 
rlne kadar btUiln cephe hıth 
ftıerlnde denm ermektedir. 
ltılyın'lar, elmılden kont>tll 
ihtiyatlar celbetmekıedlr. 
Romı 17 (Radyo) - Tlg· 

renin eimıl cebhealnde ltılyın 
tayyareleri Aobarıdım '° Ko 
nrd mevkilerini elddetll ıoret· 
te bombardıman etmlolerdlr. 
Bo<loglio geri çağrılmamıç 

Roma 17 (Radyo) - Mare· 

ltalyan Kuvvetleri Harar'a 
120 Kilometre Mesafede! 

Ras Nasihu Kuvvetleri, Mukabil Bir Taarruz Hazıt·· 

lıyor. ltalyan'Jar Harar'ın Boşaltıldığını Söyliyorlar. 
Roma, 17 (Radyo) - hal· 

yın ııyyarelerlnln Dıgabur-Şı · 

oabınekte yıpmıı oldukları bom 
b1rdımın çok mCle11fr olmoııur. 
Tıyytre bombaları, toplınmıı 

nyı hareket hıllode bulooao 
Hıbet kunellerloi tamamlle 

cbığıtmıthr. 

Konetll zırhlı otomobfl ve 
tınklardıo mftrekkep 1ralyan 
kıtı'ları, tayyarelerin de yardımı 
ile Fa Fan nehrinin iki aahl · 

llnden ilerlemektedirler. 

Itılyın ordusu Harar'• l 20 
kilometre me11fede bulunmak· 
tadır. Merkea n ıark ordula· 
rının htrekete ıceçmesl ve Oga· 
den'de beehyın hareket Raa 
Ueıtı konetlerlnl nsan hue 
kltındıo uzak dtııOrmek e11· 
11nı mftıtenlttlr. 

Dolo cephesi 

gelince: 
R11 Deatı'aın 

htrekellerloe 

bir k111m 11· 

kert tccrld edllmle, aalr kıt'· 

alırla irtibatı keeilmletlr. 

Adls· Abıbı'dın verilen bh 

habere göre, İtılyıo tıyyarele· 

rinln durmak bllmlye~ hare 

ket n t11rauz11rma reğmen, 

Raı .ı. aalbu konetlerl lıılyın 

taarrnıuuı karı• mukıbll talf· 

ruaa baılımık Gzeredlr. Doryı 

Gınılede Ras Oeeta 'nın ııkerl 

kun~tlerl Ulelmıl lstlklmetlne 

doğru çekllmektedlrltr. 

Adlı·Abıba'dan verilen ikinci 

bir habere göre Harar tahliye 

edilmlttlr. idare ıeekllıtta Ct 
boıl . Adle Abıbı ılmendlfer 

hanı ftıerlodc Arodoayı çeldi 

mletlr. 

R11 Naılbu dftn Harar · CI · 

clka cenubunda toplınmıı olan 
konetlerlnl teftlı eım•eılr. 

MUAno dı mGnteılr K.oryera 

Dellbera gHeteıi Tlgre Ct'phe· 
eloe dair Hıbeı meoıbllnden 

çıkarılın haberlerden bıhıe 

derek: 

"Habeı aıbrlerl bir adım 
blle llerlemlı dt'ğlldlrler. ileri 
meniler halyın'ların ellerinde 
bolunmıktıdır. Buralardı kov· 
ntll projôktörler me•cnddor 

ve geceleri de he~ tatafı rar11· 
ıut mtımkCln olmıktıdır. 

"Bundan bıoka Mareeal Bı · 
doğllo dı, bO!On Hıbeı cep 
besini yıldarım sQr'atlle eanı· 

cık bOyflk bir taarruz hazır · 

lımıktıdır,. demektedir. 
Mogıdlıyo1 l 7 ( Radyo ) -

Cenupta Itılyan orduları ara 
ıındı Malarya hüiıhAı baı gôt· 
terdlğl haberi yanhıtır. 

Yalanmış! 

Roma, 17 (Radyo) - Habeı 

kovvetlerloln Mıkılle'yl tehdit 
ettikleri bıberl yılandır. 

f;. 
A ı;:: • o 4 i il 

ı· 

f 

lıal)mı Topçufon .. 

ııl Bıdogllo geri çı~ralma · 1 Habeşler ,/örtbin 
mııtır. ölii bırakmış/ur .. ..... 
Son Daköka: 

ı 
Londra 17 (Radyo) -

yınlar rno harpte 75 11111 
lemlıtlr. Habeşle bu ,.,JJ. 
belerde dı'htblo ölQ .,erJ 
dlr. 1ıalyanlıırıo d11 sif 
öoeml ldlr. ··--ltal}'a 
so~yetetlen Çekilotl 

Roma, l 7 (Radyo) -
o~vu'den al anan bıherleri! 1 
Uloelar ıosyeteıl hılyao .~ 
gelnl için otellerde dıll"' 

kiralanmıştır. 

Bu hıber, hılya'oıo ulİ 
eoıyetolndt.n btntız çekli' 
dl~lnl göıttrmektedlr. ıJ 

M. Tltillesko PaHr JV, 

Cenevre'ye Haıl olıcıkrıl• 

I 

lngiltere Silahlanıyor. Otom9bil Fa 
rikalarında Da imalat Artırılacaktıt 

I 

----------------------.. .~ Londra 17 (Radyo) - Kabinenin mflli mCldafaa komlteıl bugao öğleden ıonrı bir rop.,..'. 
yıpmııtır. Komite bir balta zarfında dôrdGncü defa olarak toplınmıetır. 

Komitenin yeniden ılllhlınmı meı'eJeıl lle meogul olduğu ıöylenmektedtr. Kabine, Ceoeff_'..; 
verilecek kararların ıatblkl için, İngiltere ·nin dıba l.Veldeo tertibat ılmıt olm111 lilım ge~ 
kln11tladedlr. Zınnedlldlğlne göre komite, ~lmanya'oıo Rea'lo 11kerllkt"n tecridi Ye yeD~ 
ıllıthlınmı meı'eleıfle de meıgul olmoı, birçok ıllAb, uçık, otomobil fabrlkılır1ndı lmalitan ,1 
rılmaıı kanrlıohrılmııttr. SUıthlıumı mıırafını karııhk yeniden bir mili! mGdafaa lıtlluazı Çl
nlıcığ• ınlııılmıktıdır. 

İngiltere, Ren, Avuıturya memel Ye bıltl Almıoya'oın eski mGetemlekelerl meuuubıhıeclll 
den ıllılb:aomık anoıundıdır. Ancık bu meı'elelerln muıllhıne bir ıekllde Ye pıkhn 16 1 

mıddeai e11e tutularak mGzakere ve hılledUmeıl lnglltere'oln en boyak ınoıodur. -Son Şiddetli Harb ve lngiliz Hastane 
si Bombardımanı Yalan Mı? 

Roma l 7 (Radyo) - Saliblyetll çnenler, Kıoalle'de tiddetU bir muharebe oldo~u bıkkıadl 
haberi yalınlamıkta ve Hıbeılıtan'dı böyle bir k:a1abanın mncut olmadığını yalnıı hu tılmde ~ 
kabile bulunduğuna beyan etmektedirler. Bunun, Ktnlya ıultınının letlkıaf hareketinden g• 
oldotu aanılmıktıdır. 

Bu çevenler, İngiltere kızılbıç b11tıaeıloia bombardımanı haberini de t~kzlp etmektedtrl~ 
Afrika'dın gelen hıberlert' göre, oçeklaa De11iye yakınında 500 çadırlık ve Gardl Bıdodı ~ 
çıdırhk iki klmpı bombırdımıo etmlelerdlr. Bunda bin kadar Hıbeı'll bulunmaktı ye .,ıı 
lagiliz doktoru çahomıktı 1 mfı. 

Parla, 17 (Radyo) - hılyın tıyyırelerlnln, Deıelye clHrındı yıphkları bombardıman nette' 
ılnde lnglllı Kızılhıç bııııneıloln yıkıldığı baklundıkl haberler, llılyan't.r tırafındln yılıoll' 
mık.tadır Bombardıman mıntakaıındı bir lnglllı zabitinin bulanduAn ve onun dı blçtilr ••"' 
g6rmed1Al söyleniyor. 

~~~~--------.--·~·~··-·~·------~~~-

T f •k R•• ı•• A Batan Tayyare ev ) UŞ U ras Pırlı, 17 (Radyo) - ~ıJ 

Iran Ajansına Diyevde Bulundu,. 
~~~---·-----~--~~~ lıtınbul, 17 (Ôzel) - Bu ıkeım Cenene'ye hart>ket eden 

dııbıkınımıı Dr. Tevfik Raııa Ar11 Taç Ajınemı bildirilmek 
6ıere Anadolu Ajıaıını tn diyevl nrmletlr: 

- "Milletlerin birbirlerini ınmek •e birbirlerine dabı fazlı 

yaklıımık: için yekdlğerlnl dıhı çok •e dıhı iyi tıuımıları kıi 

deel iki memleket Ajanıının kartıhkh hiımetlertle komıa ..e 

kardeı milletler Iran ve TGrkty" araıındı en gilzel ve en ıeme · 

reli utlcelerlnl verecektir. 

Bunuıı için gerek Anadolu gerek Taç Ajanılarının bu 11hıdıkl 
hlımerlerlnln çok hıyarh olıcığa hakkında ıeYglll Te bftyClk Bıı 

vekilim lımet lnGnft'nCla eöylemlı olduga beliğ ılJılere cındın 
ortak olar •e bo fıreattın fltlfade ederek 1111 Irın mliletlne ve 
onua bftyClk Şeblneıhını hadutıar, ıetgl ve 11ygılarımıo arzını 

ılıden rloa ederim ... 

da da bıtmıı olan üte_, 
Pırl tıyyareılaln yClzdftrll;..J 
için Nuvel Orleındın 100 ıol 
luk bir tıbllılye dubuı geılt 
tllecektlr. 

Tayyıre yedi metre deıl'' 
Ukte baloamıktıdır. T•Jf' 
rflnln aablle Çt>ldlmnl çok fı'! 
olacaktır. Tayyarenin eôkCll•"' 
Fnnıı'yı göaderllt1cegl •Dil' 
ıılmıkııdır. 

Buğday Sıkıntısı Y o~ 
Aakan, 17 (Ôıel) - ztffl' 

mftlte11rı Atıf, boıene melllll' 
kette bnldıy ııkınt111 0111111" 
cağını, hlk6metla lbımı' 
tedbirleri ıldılını ıGylemıfllt• 


