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Japonya 
Mongolistan Sınırlarına Tecavüz 
Edilemiyeceğiııi Bildirmiştir. 

Mütarelie ·Telilifinden Bahsolun 

M. lJalcıdier 

lkiııci Beş. Yıllık Endüstri Planı· 
mız Hazırlanmağa Başlandı .. 

Ankara 20 (Özel) - ikinci bco .yıllık endüıtri pllinıoı tetkik ede· 
cek ulan heyet bugün Celi11 B:ıyar'ın riyasetinde toplanmıştır. Ekonomi 
Hakanı Lir euylev vermiş ve iki celse yapılmı~tır. ikinci celsede e.ucü· 
nıen azaları seçilmitı ve cuma glinü 10,30 da toplımılmok üzere celseye 
nihayet \'erilmiştir. 

Prens Staremberg,e Göre: 

Avusturya, Almanya ile 
Birleşmek istemiyor! 

~Başbakan Şuşni~g De Ayni Fikri 
~ ileri Sül'en Bil'ISöylev Vel'di. 

ı iymıcı 'drm 
Viyana 20 (lhdyo) _ Va· 

••npr.rvr.rlf'r cephesi ônünde 
lıtr nutuk eliyllyen haşbıkan 
'
0 ?avlof prene S1ıuenberg de 
nıı~tlr ki: 

- Btçbfr Z•mın Almınyı 
hın büyQlc bir eyaleti olmak 
istemiz. Blı, Alman olmak Is 
lcdl~lmlzdendlr ki Prueyı ol -
mak istemi yor ve 1811 Alman 
olmıyın bir eleteme girmek 
latemlyoroz. 

Eğn A vustorya'dı eahanat 
lıde edilecek olursa, bu eahı· 
nıı Hıbaburg'larınU olıcak.tır. 
Bu da aeld bir htıkt1met dar. 
bıeı ile yapılmıyacaktar. Belki 
ve mOnbaeıran Avuatorya mil. 

letlnln lradeelle yıpılıcakt1r. 
liununlı berahf'r hQkfimetin 

thndlkl ıekllnl mubaf111 ede. 

bir nıa11zara 

lıilmeşl için eoğuk kanlılıkla 
hırekellen imtina f'fm,.mtllylz. 

lstlkbaldı baoka btr şeklin çıka· 
bllecı>ğl dftotloiUmemf!ltdlr,. 

Bu mitingle bütün kabine 
crk4oı da bızır bulunanuo ve 

A voııturya bışbıkaaı M. Şuonlg 
Dolf Qe'Qn hAtırHıuı yadederek: 

" - IJolf011, sen boşuna ôl· 
medln, bizler ançolo11 •e mea'o· 
llyetalz Almanya 'yı reddederiz .. 
deml~tlr. 

Prag 20 ( A.A ) - lnefanl 
ıjaneı bildiriyor: 

A vuaturya başbakanı M. Şoo· 
nlgln Pr1g ıeyahıtl hakkında 
tefsirlere devam eden Çek g• · 

zeteleri hılyan teori.ki meealal· 
nln orta A nupa ekonomik in · 
klaafı için olan moıl,.k ebem · 

miyetlnt kıydetmektedlrler, 

.ıl1. ller ·o 

auaundı öı:·ayık olmahdır. 
Bıok De Fransa geline«-, bn 
bankanın yalnız zenginlerin 
erlşehller.eklerl bir altın kOlçeal 

kaeaeı halini ılmıo olduğunu 
söylemekte tereddOt etmlye· 
ce~im. 

Artık Fransa'da iki kunet; 

11ıl menılcketlo kuvveti ile bir 

takım akılyonerledo kuvveti 

bir aradı yer bulamaz. Pard 

lerln öetOode böyle bir teeek· 
klıl 11yamayız. 

M. Dıladlu bundan ııonra 
lntlhabıttaa baheetmfe •e de 

1 mittir ki: 

- Radikal partisi ilk ıe· 
çimde, baynğıoı açarak alıbll. 
dl@ine yüklenecektir. İkinci 
seçlmd~ 111,., fıolzmt ve oonn 

menfeıtlerlnl aıağhip etmek 

için mücadele edll"cektlr. 

Bundan ımora söz alıo blr 

ııaylav M. L nıl1tn dıe ılyaH· 
&asını ıakblb etrut11 ve bir tıkrlr 
vtrer~k: hfttOn fırka ılyelerlolo 

- Su1111 3 iincii ~ahiji•<IP -

------ı:;,. Libercıl Diyor l:i: 

l n g i l ter c, A l ·ı.., a ıı · 
ya Aıılaşınalulıı·!.. 

Bu üç iş Nedir? 
Londrı, 20 {A A) - D. N. 

B. ıı j ansı blldlı lyor: 

Blrmloghamda yapılın bir 
topl•nhdı eöz ılın ı vam kı· 

maraaınm liberal üyelerinden 
M. Grahım Vblte, gelecek iki 
ıene içinde baoarılmaeı IAzım 

gel"o Gç mClhlm lolo Almanya 

ile görOomelere glrlımek ola· 
cağını aöylemlotlr. 

Sulh ındlıoma11nın lmzaeın· 
dan ııonra Almınya'ya karşı 
takılmıo olan nılyet diploma· 

ılnln nzlfcılnl layaka il" yap 
mamıo oldugana bir delil te· 
llkld etmektedir. 

Tahran, 20 ( A. A) - Pıra 
Ajaoıından: 

Ekerlanı Te•flk HüştO Arae'rn 
göndermiş oiduğa dostane tel 
grafnemeye cevab olmak Ozere 

a,ağıdıkt beyanatın Anadolu 

ajansına tebliğ edtlmeslnl dış 

bakanı Knzımi Han· Pare ajan 
ıından rlra rtml1Jtlr. 

- Az'z doeıum ve arkada 
~ım Ekeeldoe Tevf lk Uô~dfı 

ArllR gibi hl'n de Anedola Vt' 

Pura ejım tarı aruıodıs hah"rln 

ıeaıJslolrı fkt kerde~ wlllcrln, 
Tı1rk1lerle lnÖ'lılımn yı-kdlğl'· 

rlnl dıtba 1 yf takdir ermdert 

gibi kıyrut:ıll ve fr.ylzlt btr nl" 

tle,,, nr.-r.,.~ine ıamamtylı~ kani 
buluomakıayım. 

lkt ajaoe ara!lındakl dostane 
muoaeebetlerto ve mQtekebll 

rabıtaların gQoden gGoe deha 

ılyade lokloıfa mazhar olmaaı 

için en hararetli tewenollerde 

bulunurum. 
Bu kıymetll fır11Uan lilllfade 

ederek Anadolu ıjınsındın uil 
TOrk milletine •e onun şeref 11 
relıılne 1&mlml ıevgllerlml ve 

en hOrmetkAr tazimlerimi lblığ 

elmtslol rica ederim. 

lngiltcre kralı , refika ı t'e 

oı;ullomıda11 biri.. 
Londrı 20 (A.~) Saat 

birde resmen blldtrlldlğlne göre, 
Kral biraz uyuyabllmlştlr. Vı· 

Mogolistan'da Mengus Adlı Bir Dev· 
let Kuruldu, Harh Devamdadır! 

zlyetlode hic; bir d<'ğfşlkllk 

yoktur. 
Sandrlogham meclisi hasın 

bu sabah toplanm ğa çağırılma · 
eı Sındrlngham aeroyındao bir 

nebze inşirah oyandırmı~tır. 
Kral ıı • ınıoa vıztfe l 'a edecek 

olan altı mneavlrln prens De 

Galles ile Dük Dyork Dok De 
Kent C11nterbory ba~ pfskopo· 
au baıbakan ve Lord Şansölye 

olacağı tahmin edilmektedir. 
Meclis celeeleriol kralın dıai· 

resinde ve ihtimal kendisinin 
de riyaset edebllmul lçln onun 
odasına yakın bir odıda ıkle· 
dflecekıfr. 

• - k'l' Londra, 20 (Radyo) -Kralın 
Pekin 20 (A.A)- iç Moogolietan siyasal, konseyi ba~kan ~e ·ı ı pre~a sıhhi vaziyeti bakluod• sabıh· 

Tekuang bir ıirldiler ne~rederek,. ~~ogoliatao da Meogus adı ıle mustak.ıl 
bir devlet kurulduBunu ıl3o etmı~hr. . .. . . leyin 9,45 de neşredUen lablb 

Mançuko'daki Japon orduları genel kuuıaodaoı bu .ııırkule~ı ımza raporunda: 
etmiotir. iki bin süvarilik bir kuvvet Fioditenjan Mongol oelırıue gel· Kralın geceyi daha sakin 
mi~tir. ~foka~·emel gösleremiyeo Sahar kunıetleri K:ılgan istikametinde _ Soıııı 4 ucii snlıifede -
g
eri rekilmektedirler. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. ~.-.:.·-·-·-·-·-·-·-·-2;~·;~~.;d~·-K·~~·s;;·-D-n~·~f oplandı 

Habeş Mes'elesi Kadar, Almanya'oın 
Silahlanması Da Günün Bir Derdidir! 
Konsey ilk Cele;sini Hafi Yaptı. Akşam üzeri d~ 13 ler 
((onıitesi "fopl~ndı. Gazetelerin Hararetli Neşriyatı .. 

Londrıt, 20 (Radyo) - İn· 
glllz fi?Hetelerl Uluslar ıoeyete; 
alol legal edecek olan bGUln meı 
elelerl mevzau bıbaetmekte ve: 

Dınzlng mea'eleal, eoeyete· 
ft ' 1 nln mOzakere edeceği mee e e 

lerln en mGhlmldlr. Bu mea'elt, 
Almıny•'nıD hummah eekllde 
allAhlanmıaı baeablle Avrupı 

için en bıolı bir endloe ıeeldl 

etmektedir" demektedirler. 

Mornlng Poaı: 

.. Usanca bir 11mıodlnberl 

Milletler cemi) <'ti binası .. 

bıtlımıo olan Alman sl1Ablıom11 

faaliyeti, eon zamanlarda baş 
dôndOrOcQ bir hal almıştır. 

" Bn hareket, Almanya'oın 
mdtemadiyen tekrarladığı aolh· 

ptrverıne beyanatına tamamen 
zıt bir harekettir. Almanya'nın 

ne letedlğlnl olmdldeo hiçbir 

klmae takdir ve tayin edemez. 

Almanya kı!ybettlklerlol mi le 
tlyor vokea ku"Vvel mi göster· • • 
mek •rzsondadır, bilmiyoruz., 

demekte ve ltılyın-Bıbeı lb 

tllafına geçerek: 

" Ya iki devlet arasında bir 

sulh eeeGı aranırken hereeyden 
euel Amerlka'nın bitaraf lı~ının 

bıklld oekllnl ve dikenli Dan· 
zlag mee'eleelni aolamık elzem· 

dlr,, demektedir. 

Tıymle de: 

ft Uluelar soeyeteılnln kare•· 
lıtmıo olduğu m6hllk lıAdfaeler 
ve mes'cleler mQhtmdlr. Konarıy, 

teyakkuz ve basiret gôetermek 

- Şonu .Jilrıcii sahifede-:. 
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Japonya'da Yeni 
Hazırlık.lar Var! --····---Parlamento Dağılclı. 
Milli Birlik istenmekte 

Londra, 20 (Radyo) - Mor· 
nlng Post gazetesi ~lyaei mu 
harrfrJ, Londra deniz konfe 
ranaına gelmt, olan Jıpoo mu· 
rıhhısları bo hafla Iepooya'yı 

gidecektir, diyor. 
Lord Musel, Japon morah 

has heyeti reisinden jıponyı 

nımtnı konteraoea bir m6~ahld 
bırakılmasını rica etmlı ve bu 
rica kabul edllmtıttr. 

Konferansın birinci komitesi 
bu akcam azerl toplanacaktır. 

Tokyo, 20 (A.A) - Bu sa· 
bıh deniz bakını M. Osuml'nln 
bııkanlığında bir Amiraller 
konferansı toplanmııtır. l\f. Osu· 
mi bfttftn deniz ıef lerlnl, ja 
ponya deniz konferansından 

çekl\dlkten sonra bıı ıôeterebi 
lecek olan buhrana karşı ko· 
yabllmek için btıtao kuvvetle· 
rlle ~alıfmağa davet etml,tlr. 

1 G dl n dl' n T e o v a z o H a b e ır o e ır ü 

iki Aylık ·Bir Mütareke.Te·k- ::ssi1::::~~~iz 
lifinden Bahsolunuyor -Mütareke Tek.lifi, Ooğrlıdan Doğruya Uluslaı· 

Kurumu Tarafından Vukubulacaktır. 
Jeıanbul 20 (Ôze1) - Utuelar kuromanon, ltalya ile Hıbeolstan'ı bir nota fererek iki aylık 

bir mtltareke teklif edeceği Cenene'den haber verllınektedlr. 811 haberin tahakkuku bıllode 

moharlplerln ne cenb terecekl•d fe mfttarekeyl kabul edlb etmlyeceldeıl ıfmdldeo keetlrileme
mektedlr. 

Moeko'ı 20 (A.A) - Tark 
modern aan'•t ıerglsl buyilk 
bir movaffaklyet klzanmıotar. 
Daha ılmdlden 10,000 klılden 
fazla ziyaretçi eerglyf gezmlotlr. 
Serginin 27 lldnclkAnun olha· 
yetine kadar uzatılmasına karar 
.eritmiştir. 

Itafya'da 
Para Kaçakçısı 

Japonya Mogolistan'a Tecavüz Ede- Bir Şebeke Yakalandı. 
' Roma 20 (Radyo) - PoUı 

cekler için Ne Diyor? 
Berlin Ve Tokyo Hükumetleri Arasında Karşılıklı 

Yardım için Bir Pakt Yapıldığı Tekzip Olunuyor. 

Nıpoli'de bir para kaçakçı ıe· 

bekesl yakalamıetır. Şebekenin 

b6t0n hılya'da kolları bolun 
do~a ınlııılmakradır. 

Ba oebekeye rlyaeet eden 

baogf!r Koodlyera beı rullyoo 
liret para cezaeına ve e6rgüne 
mıhktim olmoştor. 

Şako sulh nıukareratı: 

Boynea Ayrea, 20 (Radyo)~ 
Şako sulh mokarreratı ~·' 
ııurette teeblt •e kabul edll,.lf 
ve Bolivya ile Paraguay ,ıt 
ııoda doııtane mftnasebetlet b' 
men teslı edilecektir. 

Muahede yerın Jmzıl•••· 
cık tar. 

Bir kabul: 
Roma 20 (Radyo) 

Roıya eef irini M. 
Veoedlk earayında 

mi~tlr. 

Alım lıuç vermiş: 

- Sof1e1 

Moe!o11.,ı 
kabul el 

.. , 
Roma 20 (Radyo) - f;rl 

red,.kl Bfzen manıetm 1"4 
papazı de iane olarak tc.ı,. 
hOkumetloe altın bir baç be 
diye edecektir. 

Tokyo, 20 (A.A) - Baku· 
met parlamentoyu dağıtmış ve 
ulusu mllli birliğe davet eden 
bir beyanname neşretmiştir. 

Bari'de Bir 
•""'abrika Yandı 

Loodra 20 (Radyo) - Ber 
Un ve Tokyo hGkumetlerl bir 
tecavtız vukuunda blrblrledne 
kırıJılıkh olarılc yardım etmek 

ftzre Almanya ile Japonya ara 
sında bir aekMi ittifak yapıl· 

dığını reıımi suretle tehlb et 

mektedlrler. 

bir tebliğde, MongolGstau hu· 
dullarını tezylk edecek olan 
herbsngl bir hftkumetlo, doğ· 

14 Bin Lira .. . .. . 
Biranda Ka-

rodan do~roya Jıpooya'ya karı• 
gelmlı farzedUeceğlol bildir· 
mittir. 

Iran'da ...... 
Kadın Ocağında 

Bir Toplantı. 

Uşak Halkevinde Bir 
Yılda Görülen işlet• 

7 ölO, 20 Yaralı Var! 
Bari, 20 (Radyo) - Bir yığ 

hanede vukoa gelen yımgın 

uya lnf 114kta 7 kişi OlmOş, 

20 khi yaralanm,otır. 

Roma 20 (A.A) - Bari yağ 
fabrikasındaki kazaya eebeb, 
oksijen klbınıo patlam111 ol· 

maotur. Bu lorllak neticesinde 
fabrikanın mtrkez kHmı yıkıl 
mıotır. Bu esnada fabrika faa 
llyette boluooyordo. Heman 
yangın başgöstermlş, benzin de · 
poıo tehlike allana ghmiıtlr. 

Tokyo, 20 (Radyo) iç Mon· 
golletan alya&i kouıeyl baıkan 

vektlt prens Dolman bir ıf r 
küler neşrederek Moogoltstao'da 
Mengo ıdh müıtekll bir devlet 
knroldoğoou llAo etmlıtlr. 

M11nçuko'dakt Japon orduları 
genel kumandam bo elrkOlerl 
imza etmiştir. İklbln ıtharlllk 
bJr kuv•et Tela bln·t'nyam'dao 
Mougol ıehrlne gelmletir. Mu· 
kavc:mct göıtermlyen Sabar 
kuvvetleri Rugan lıdkamctlnde 

geri çekilmektedirler. 
Tokyo, 20 (Radyo) - la· 

ponya bOkümetl, neşreyledlği 

Amerika Mühim

mat Komisyonu 

natlanclı ve Uçtu! 
Ankara, 20 (Ôzel) - Ankara 

tftUln bayii Aziz, içinde U bin 
lira bulunan çıotaeını tezgtbıo 
Ozerlode bırakarak dııarı çık· 

mıo n o aırada meçhul hlr hır 
sız yazıhaneye girerek paraları 

ııırmıe ve kaçmııtır. Zabıtaca 

tabkl\ara baılanmıştır. 

Sinema Filimleri 
Layihası. 

Ankara, 20 (özel) - Sine· 
ma futmlerl hıkkandıkl IAyibı, 
Kamutaycı tetkik olunacaktır. 

Bu llylbayı göre, her ılnemı, 

'ıyrıca öğretici bir f lllm de 
gôetermeğe mecburdur. Bu fi · 

Tahrın, 20 (A.A) - Don 
akıım kadın ocağında bir mü 

111mere Ytrllmlo n fahri baı· 

kanlar olau preneealerle hkan 
lar, eaylnlar, elyaeer, edebiyat 
Ye ean'at adımları zevct.lertle 
birlikte haıar bulunmuşlardır. 

Vertlf"n ııö1lnlerde kadının 

teukki11fndf"n heh•edtlml~tlr. 

Yunan 
Elçisi (;eldi 

lıtaobut, 20 (öıel) - Yu· 
nanlıtan'ın yeni elçlıl M. (Re· 
neJ) bogOn gelmlt ve kara• 
lanmıotır. Ytnl elçl, derhal 
Ankara'ya hareket etmlıtlr. 

Adedi 24 olan ilk yaralılu 

hıyatlarındın ümld keellecek 
derecede ığırdırlar. Bir amele 
ve bir hfat1ecl Olmftıtilr. 

lngiltere'de Sahil 
Muhafazası 

Yeni Ge· 

Vaşington, 20 (Radyo) -
Ayandan M. Kanejlo mOhlm· 
mat komisyonu trhklkatım in· 
kıraa uğratmak tıtedlğl ve bo· 
na karar nrdlğl anlaşılmııtar. 

M. Kaotj, komlayon toplıoh· 

larını lıtlrak etmlyeceğlnl bll· 
dlrmlştir. 

llmlu, bllAhara köylere gön· T b . b d 
derllecek ve oralırdı da göate· e rı z en i 
rllecektlr. 
K d 1 ~., .k Genişletiliyor. 

Ur og U al Tahran, 20 (A.A) - Boku 

Londradan döndo met Tebrlz bendinin tenli için 

miler Yaptarılacak! 
J,ondra, 20 (Radyo) - Bir 

gazetenin yazdığına göre, bab 
rlye bakanlığı, eaatte 40 mil 
ıQr'ata olıcık bir ıorpH en 
daht aleti ile mGcehhez bir 
takım k GçOk. gemilerin loşaeını 
emretmiştir. Bn gtmller, eabll 

muhafızı olarak kullanılacaktır. 

Gömhöş Bugün 
SöyJev Verecek .. 

Budıpeşte, 20 ( Radyo ) -
Yarın, mecllılo ıçdışı müna· 
aebetlle başbakan M. Gömhöe 
bir ıöylev verecek ve Mıcarls· 

tın'ın dııJ elyaeHını izah ede· 
cektlr. 

Siyam Hükumeti 
ltal ya 'ya iki 

' Torpido Ismarlamış 
Roma 20 (Radyo) .- İtalya · 

da loşa olunan iki Sty•m tor· 
pldosonı, Siyam orta elçlel ve 

halya bahriye erkim olduğu 
halde bayrak çekme meraelml 
yıpılmııhr.' 

Lübnan 
Cumur başkanı 

Berat, 20 (A.A) - EOboın 

prrlamentoıo Emile Eddeyl 
Cumur başkana lt'çmfotlr. 

lıtanbol, ~O (Ôztl) - TOc· 
cari tetkikat yakmak ftzere bir 
mOddet enel Loodra'ya gltmle 
ol•n Ekonomi Bıkınlığı mtlı· 

teıarı Kurdoğlu Faik, tetkik•· 
tım bltlrmlo ve bogan 1ııtan· 
hul'ı dönmOıtOr. 

Varşova'da 
Bir Yahudi Mağaza· 
sında Bomba patlattılar 

Varıova, 20 (A.A) - Bir 
Y ıbudi mığazaeında bomba pıt· 
lımıe ve ftç kiti yıralanmııtır. 

Diğer bir lnf llAk netlctelnde 
de bir yahodl eczaneel harıp 
olmootur. Bu eulklıtlar yıbudl 
aleyhtarı ıeoekkaltın eseridir. 

EILHAMRA 
Telefon 2573 SiNEMASINDA Telefon 2573 

MARLE 'E DJETRICU'in 27 ro. lu <.:asae, GRETA GARBO'ouo Matabari filmlerinden 
daha güzel, daha canlı •e daha heyecanlı 

13 No.LU CASUS 
AŞK - HEYECAN - HARP- SEViŞEN CASUSLAR - ZENGiN ve MUAZZAM SABNELl!;R 

FRANSJZCA SÖZLÜ 
Amerikan ordusunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar earf ile yapılan muazzam ıaheeer. 

0·~ rollerde: GARY COOPER -· MARYON DAVIS 

4 milyon riyal earfı için mec· 
liee bir IAylbı vermlotlr· Bu it 
iki eenede blttçektlr. 

Litvaoya'daki Leh'liler 
V1rtova 20 (Radyo) - Bir· 

çok ıehlrlerde halk nümayişi 
yapmış ve Lehlllerln Lltvaoya· 
da muaroz kıldığı fena mua· 
melenl proteeto etmlıtir. Bir 
genual, Polonya Lltvanya mft· 
naeebatınıo medeni mllletlrre 
yakıemıyacak ıekllde olduğunu 

aöylemietlr. 

Yanlış Haber Vermiş 
Barıelon 20 (A.A) - Bele· 

d?yenlo içindeki telgrlf hanenin 
memuru Olddetll cezaya çarptı · 

rılacaktır. Bunun eebebl, me· 
morun çamur başkanına ıul. 

kaet yapmak Jıtfyen bir oah!tD 
yınlıt bir haber vermJo ol· 
maeıdır. 

Amerika'da Ecnebiler 
Vaelngtoo, 20 (Rıdyo) 

iç bakanlığının neıreulgl bir 
latırletlğe gört-, 935 de Amed 
rlka'da ıi milyon 922 bin 
ecnebi nrdı . 930 da ise ecne· 
bllcrlo adedi ahı milyon 284. 
blo idi. 

Bir Felaket 
Nevyork, 20 (Radyo) - Flo· 

rldı ve Alıdak.'tı bir kaaırga 

kopmuı, ] 7 kiti lUmGı, 3G kiti 
yaralıuııııatır. 

... 

Uşak llalkevi 

Uoak, (Öz.,l) - Halkevlmlz 

bir yıııoa daha girdi ve bu son 
yılın •erimi çok gazeldir. Bil· 
hHıa kftçftlt lolere letlnad et· 
mektedlr. E•lmlz, mnhltJn Yar· 
lığında bOytık bir konet ol 

muıtor. 

İdere heyeti, bir yıldı 24 
toplantı yap1rek proğram• üze· 
rtndekl çahımalaranı hazırla· 

m•otır. 7 genel toplantı yapıl 

mıı, mObim leler konotulmoş· 

tur. Ba meyanda idare heyeti, 
diğer ,abelerln toplantılarına da 
ıık ıık katılmış, ittlralt etmiştir. 
BftyCllt ve milli gftnler kAmllen 
Hılkevlnce hazulanmııtır. 

Ar oubedode muılkl ve re 
ıtm kolları iyi neticeler ılmıe· 

lar, moılkl kolu bir de moal · 
Jlm getlrtmlotlr. Bir caz tıkımı 
uln ve balkın ihtiyaçlarına 

cenb vermtğe baılımı~tar. 

Bando tol de batarılmak ve 
bir moalllm ~etlrtllmek ftıere· 
dlr. MOteaddlt konet'rler veril· 

rllmlt ve iyi teelr yapmıotır. 

Moelki dereleıl d vamdadır. 

TemeH şubeel bir yılda 16 
temell vermlı ve her defaaında 

çok alaka görmilştGr. Spor ko 
lüblerl Ue okullar n diğer ko· 
romlarda maaamerelerlnl e•lmlz 
aalonlarında t11rmektedlrler. 

Spor oubeııt, epor teşekktU 
teri ile dalma mfinaaebetl mu· 
batna etmiş, bir yılda 11 at 
letlzm, 31 futbol mfteahıkaaı, 

4.0 u ıporo, 25 voleyhol, bae
ketbol mft .. bık:ası 37, binicilik 
ve cirit 

uuıtır: 

kaynı~mıluı yaptır· 

1 

idare heyeti 

SoJsal yarclıın: 

Bu oube de bir yılda blf 
l çok fakir ,,, klmeeelzler11 ~ 

uzatmıı, 500 talebeye ders ıe• 
vazımı, 600 klmeeelz n faklt' 

gömlek, •yıkkabı, mendil ,er· 

mit. 100 fakir haetayı muay0' 

ne ettlrmie, ilAçlarmı beda•• 
vermlı, 200 çeıitli yardıdJd' 
bulonmoştur. 

A.üıüplıauc ve n~riyuı: 
Gfizel bir kCllüpbane kurol· 

muıtur. Okuyocoların ıayısı '' 
k.6t6phanenln mevcodo glttfkç' 
artmaktadır. Ayni ıube, hıpl"' 

nede de 200 kltıplı.._ bir ki· 

tapearay açmıştır. 

Köyculer: 

Bu ıfibe Gzerlnde de iyi b• 
reketler görGlmOtttlr. 7 dtı,. 
doktorlarla birlikte köylere çı· 
kılmıı, 200 hasta bıkıh:P•f• 

kendllerlne bedan ilaçları ,,. 

rllmlş, köyUl lrı•d edllmtıılt• 

Şeblre gelen köyHlluln tşıerl 
ile de alaka g~aterllmlttlr. K3f 
lü haynoları için dımı•lı~ 
haynn alınmıe ve örnek fi· 
danlık hazırlınmı.ğa bıılandJ•f 
tır. KOylQoOn gecel•·rl, etnıaııf• 

koneer ve milaamerelerl de dO· 

dOıftnGlmektedlr. 

Börekten zehirleorJJe 
Kemeraltı cadde11fode seyy•' 

börekçi dul oğlu Yoda'dı110 
börek yiyen Scıleyn:ıın oSIO 
Re1Jıd saocılaomıı Ye zehtrleO' 
dlAlol zabıtaya olUyet etmlolft· 

ltetad haııtaoeye kaldırılsO'f 
n Yada ıutulmueıur. 



' 

Fransa'da Kuhine 
Her Halde 
Düşecektir. -----...... _. ___ _ 

-Baştara.Jı Jci sayfada_ 

Laval kabinesinde mevki alma 
maları lıir.ımgeldlğlnl,(aksl hare 

ket ıedeolerln fırka dlelplioloe 

karıı gelmiş olacaklarını bildir 
ml1ttlr. 

M. Heryo; cumorlyet için 
her fedakArhğın yopıldığanı; 
kendi mukadderatını diğer ra· 
dikel bakanlardan ayırmamak 
istediğini sl)ylemleı radikallerin 
leılfısı demek, kabinenin lsttfa8J 
olacaktır. Demiştir. 

M. Beryo sOznnü eöyle bitir· 
ml~tlr; 

• Slyıaei mee'ullyetlerl, par· 
lamentodakl parti menaoplırına 
bırakmak lftzımdır. 

Parla, 20 (Radyo) - Radikal 
Soeyalbt merkez .komitesinin 

kabul etll(;I lakrlrde, raıf lkel 
bıkanların vaziyeti hakkanda 

bir fıkra yokea da bu hakan 

ların disiplin icabı istifa ede· 
ceklerl sanılmaktadır. 

Parls 20 (Radyo) _ G 
1 R azete· 
er, adlkal bııkaolırın istifa· 
aıom, kabinenin istifasını intaç 
edeceğlnl kabul etmekte· buh· 
rauın nazik ' ve zorlu olacuğını 
yazm"aktadırlar. 

Potl Jorual· L b l d ' -.a o e ilen 
tatrlrlerlo Radikal bakanları 
sarih surette istifaya d evet et· 
mlyorea da kabineden çclı:Ume· 
lerl vaziyetini lhd 
Y 

as ettiğini 
azıyor. 

Potl Patlzyen; kabine b 
ram o k oh 

ID çı BC&liına 1 
f 

o nanmıık: 
muc zelere IDanmak• b 

.ır, iz he 
mucizelere loonm p ıyoruz, diyor 

Otl jurnal diyor ki: . 
yeni kabineyi ne M La 1 

d l\ · ve 1 ne 
e l. Huyo teşkil etmlye 

~ektir. Hadlkallerden biri ka· 
lneyl teokll edecek ve bo L 

hl .... 
ne gOndellk tolerl~ meogol 

olacak, eftkun lçlude yeni seçi· 
mi hazırlıyacaktır. 

Başka bir gazete de şunları 
yazıyor: 

M. Laval kabluesfnln resmi 
mevcudiyetinin ne zamın sona 

ereceği belll değildir. Fakat 
ölmnouır. M. Lnal'lo , ... , .... enev. 
re den udetlnl mftteakıp ölüm 
mazbıtaeının imzası b k 
k k 

mo a . 
a tır. 

ŞEHİ 
Bulgurca' da ki 
Dayak Hadisesi ····-iki Kadın ve iki 
Erkek Bir Olnıuşlar 

Comaovaıı'nın Bulgurca kO 

yiinde lbrahlm oğlu SOleymım 
döğmekle suçla olarak yaka· 

lanan Musa, İlyae, Fahriye ve 

Elif dao adliyeye verllmleler· 
dir. Masanın anlattığaoa göre 

Süleyman; Mosa'oın karısı Fah· 

rlye'ye sarkıntılık etmiş ve 

kadın; kocasına şlkAyette bu. 

lunmuetur. Bunun ftzerloe Mu· 
H, İlyae ve lkl kadm; hDcom 

ederek Sülf'ymını fena halde 

dl)vmftelerdlr. 

Süleymeo'ın bu dayağın le· 

&irile zııUirreeye tutularak öl· 

diiğQ adliyeye elkAyet edilmiş 

ve Miiddelomuml muavini .Ali 
Akkaya önftode adliye t2blbl 

Muhib Nurhtln tarafından ya· 

pılan otopside Sül1ıymanın za· 
Uirterden ôldOğQ teebit edl'· 
mlştlr. Fakat zatürreeoin dayak 

te~irile olup olmadı~ını adliyece 
yapılacak ıabkıkat meydana 
çıkaracaktır. 

Vali 1 yileşti 
Valimiz Fazlı Güleç lyileee· 

rek dun makamına gelmiş ve 

vazifesine baolawıetır. Dün top· 
laoao l'll4yet daimi eocftmeolne 
başkanlık ~tmh ve nof ıa işleri 

ftzerfnde bir çok kararlar alın· 
mıetır. 

Poliste Teftiş 
Emniyet mftdllr muulol İe · 

mnll Kilntey Bozyala, Çorak· 

kapı, Araphııean, Karantina, GO· 
zelyah ve Şehidtabreddlo polis 
merkez ve karakollarını teftiş 
etmiştir. 

Baloda Sürpriz 
Kızılay koroaıonon ı Şobıt 

ıkıamı hdkO.met. konağı salon· 

larında verilecek olan yıllık 

baloao için mftblm hazırlıkları 
devam ediliyor. Üst kattaki 

salon bo yıl gôrftlmemt~ bir 
tarzda eaaleoecektir. Bonon 

R HAS.ERLERİ 
-- ~ --

Kahveci Münir Tehlikeli Bina: ve _ 
S Y ı d 

Arazi Vergileri .. 
urette ara ı ır. •···• Maarif Hisst>sinden Fe· --·-Sabıkalı Şnkrü· Yaraiadıgw 1 Kahveci dakArlık Yapılmıyacak 

" Arası ve bina vergilerinin 

ile Ortak Olmak istemiş.. hueo!!i idarelere devri bıkkın· 
deki lı:aoun mftoıaebetlle dan ••• Yeni rnftzayede bedeatenl ar· bybetmlş ve baetınede şekerli 

kH)Dda kahveci Mnnlrl ısuetah en ile enjeksiyon yapılmak ısa· 

çakı ile iki yerinden ağıt ıu· retlle ölümden kortarılmeıı 
rette yaralayan sabıkalı Ştıkrtı için tedbir alınmıthr. Fakat 

tutulmuştur. Mftnlrln yaraları hayatı tehlikededir. Tahkikatı 

sağ baldıra ile elludedlr. Sağ göre vak'a ıöyle olmuştur. 

h.ıtldırda yara verld keaUmlş Bundan iki ay evvel Arab 

oldoğondao MDnlr fazla kan Norl ve Bayram adıntla iki -Konferans 
istifade Ediniz. 

ktel; Şftkrft'yQ ortak almaaı için 

kahveci Mftolr'e teklifte bu· 

lonmuşlardır. Mönir bunları: 

- Kimseyi ortak alaaı•m. 

Cevabını vermlı ve çıkıp 

gitmişlerdir. 

Vak'a gOnG Şalı:rft kahveye 

gltmlı ve Mftnlr'e moaallıt ol· 

moetur. Manlr de: 

- Arkadaşlarına dı söyle· 

dim. Defol şuradan. 

Demlotlr. Şakra earhoeto. 
Sostah çakısını çekerek Maolr'l 

yukarıda yazdığımız gibi ıehll · 

keli bir tekilde yaralımıo ve 

.K.Oltftr Bakınlığındın valiliğe 

bir bildirim gelmiştir. Kınooun 

10 uncu maddeıl mucibince 4 
ftncft maddeye göre, lbım ge· 

len teozllAt yıpıldıktın sonra 

kalan kıamın ynzde 25 l vlll· 
yet ve yOıde 25 1 de m11rlf 

bleecal 11yılıcaktır. 1936 yıla 

bftdceJerl hazırlanırken bu 

noktanın göz öoftnde tutulmaaı 

blldlrllmietlr. 

Yeol kanonun tatbllr.loden 

dolayı bazı vlliyetler varidatın · 

da tenzil olacağı aolı~ılmıetır. 

Bo gibi vll&yetlere gelirlerin 

dtkl eksiklik nlebetlnde Mıll · 
ye VekAletlnce nakden yardım 

eeuı kabul edllmleılr. 

Bo kanon yapıhrlı:en huaosi 

idarelerin bOdcolerlnde bir iki 

ııene için bulacak tenzil nazarı 

dikkate ahnmıe, clfğer hizmet 

ler gibi bilhaııaa maarif btzme· 

tinin aareıntıya oğramımHı 

ellH itibarile kabul olunmuı 

tur. Bonon için de 1934 tıb· 

lzmlr'e gelen ıehtrclllk mft· 

tehıeeıeı mimar Bftrhan Arif 

Ongun bugOn ıaat 17 ,30 da 

hıllı:efl salonlarında bir kon· 

ferane verecektir. Mevzu "Ttırk 

oraylarıoın plAnlındmlmaeı ve 

Tilrktye'de Qrganlzmln lnkfşa · 

fı»dır. GörQIOyor kt, konferans, 

bugQn h~r sabada ilerlemekte 

olan blleketlmlzln, benftz 

pek.az dokunolmoı olan bir 
çalışma mevzuuna temas etmek· 

tedlr. Filhakika bizde ~eblrcl 
ilk bllglal çok ııok:ısandır ve 

adeta hiçtir. MOuencrlerlmlz 

bile bu hususta az ve özaflz 
şeyler beklemektedirler. Bu 

itibarlı konferans çok faydalı 

ve ılakalı olacaktır. Mimar, 

Denizli'de de "TOrk ıebir lerl· 

nlo bftoye ve kıraktul"' hak· 
kında bir konferans vermiş ve 

çok al4ka görmOeuır. 

kaçmıetır. Fakat taklbedllerek 

zabıtaca totolmnetor. 

Zabıta 
lıııı ıllAtına göre tınzf m edllml~ i olan maarif bizmetlerloln ay· 

nen denm ettlrllmeal ftzHlnde 

mutabık k:ahomıştır. Mecliste 

kannn kabul edilirken bu nok

ta bllhaııea tebarftz ettlrllmle 

tir. 1934: )ıh vllAyct bddce· 

ılnde mHrlf tıhef11ta 704,055 
liradır. Buna nazırın lımlr 
vll&yetl idare badceılnln ıçığı 

uaıllye veklletioe blldlrtllrken 
en az bo miktarda bir paranın 
maarif hlueıl olarak gOaterll· 

meal blldlrllmtıtlr. 

Mahsullerimizi I"tiyor. 
TOrkof Is Prag oubeslndeo 

şehrimiz Tnrkof isine gelen bir 
mektupta milhlm bir ithalatçı 
Çek firmHının ıınai yağlar, 
ilzftm, kabuklu veya iç ceviz 

glbl mllli mabıulflmiize talip 

olduğo ve tilccarlarımızla lo 

yapmak istediği blldlrllmletlr. 

Bu mfle88eee hakkında kuvvetli 

bir referına nrllmektedlr. 

Palto lıırsızlığı 

lklçeomeltk caddesinde Tıb· 

sln'to kahvesine giden Mebmed 

oğlu Mehmed'lo pıhoaooo ça· 

lan Ahmed oğlu Mustafa total· 

muştur. 

Sarhoşluk ve yaralrımcı: 

Namazgğbta Dlkllhae ııoka· 

ğında Şahın oğlu Mecid ıarhoı 

olarak ıok ıkta bağırıp ça~ırmış 
ve lreadlılol teaklne çalışan 

Mehmed oğlu Salibi uıtora Ue 

kaeı altındın yaralımııtır. 

Dolandırıcılık ve röşvet: 

Fenlpaıa bulvarında Rıma· 

zan oğlu İbrahim ile Ali oğlu 

Kmk diş Mehmed f itli çekmek 

ııuretlle balkın paralarını dolan 

• • • 
Bina ve arazi vergllerlolo 

ldırel huııoıılyeye deni mftnaee 

beılle dftn aktım vlllyette vali 

Fa1h Galeç'ln bııkaolığıoda 

bir toplantı olmnıtor. Defterdar 

lhean n mubaeebeyl buıualye 

~- -- .. • • • •' - 11;. 

DnşondUklerim ... 

· ~ "c·eiıevre ~ 

Bıısünkü şprıl~r ulfınqa C~: 
:nevreınin iilfim(i'fdOll kor~ulH: 
yormuş. ' 

Ceneı.•re; 

Hep b.iliri•, clıfi veyq V<f/Jş[ 
hayviınlardan alrnadıpı gilıi~ 
ne haf f~tır. nf? h·ıı~ıw, flf! qo 
. ' ınsan ... 

Gözleri (ıhu bakJşlqrlıı rJıfıtl 

yakaıı bir dilber, 
Vicdanı, vejrıkur iııscmlı/.r. 

duyguları ile dolmuş bir ~f!V 
gi de dPğif .. 

Diplomatlcırın cırıd ycruıo 

tenis OJtıadıl;lcJrı vo güliirıüıı 
bulanık sularırıda balıh avlcı· 
dıkları bir yerdir. RalılllıtJ no 

çıkarsai /:;marit te var, IJqli· 

na dn! 
Elverir ld iistad olmalı. /;uv 

vetli olmalı .. 
Zaı·allı Cencure!.. Ölcccl~ 

di)'c korlwyorlar • l'ıllardır, 
41 hararet dcrcccsile. ilıtizur 
halinde çırpmclı, çırpmdı. fa· 
kat can vermedi .. 

Yaşayı~ında ugur, ilıtizarında 
ümid, i5lümünde de nimet ol· 

nııyan bu iiç başlı ıczwl <lcv· 
resinin ne giiııe bitcce{;itıi kim 

se kcstircmiJor! 
Öldüğü gün! .. 
Ne olacak sanld?.. Birden· 

bire tlünyanuı kalbi duracak, 

ışıklar sönecek tıc dünyamızın 

tepesinde, ruzgtirlar ölüm lıa 
vasını mı çalacak? 

Tabutunu kürınni%irı sırtırıa 

ı;urup ta cef'azesinin arkasında 
diplomatlar, saf sof el ba[;la· 

)-ınca, kimbilir, bcll'i de top

rak dile gelecek·; 

- lstemem, istenıero!, Ce 
scdini kireçte )'ahın, kemiğinin 
tozlarını ru:gurda savurun! 

Diye baguacak. Ve tarilıin 
mezarlığmdoki yıkık dıvarlar, 
birdenbire yükselecek, kapılar 
kapanacak, açılan her çukurun 
aszınclan yılanlar fışkırarak 
cesedi sokmamoga çalışacak! 

Pırla 20 (Radyo) - Fran] 
eız başbakanı M. Piyer Lnal 
yarın (bagOn) Parls'e avde; 
eto:ıfş bulunacalı:tır. Ba b k 

için adhl.nlar yapılmaktadır. Elektrik 
Tertibatın bir eOrprlz ı 6 

dırdık:larından jandarma Hısın 
Ali ve Abdollıh tarafından 

mftdGrft Adll'ln lıtlrak ettl~l 
bo toplıntıdı bina ve arazi 
vergileri memurlaranda dene· 

dilecek olanların llııteal ftzerln· 

de geç vakte kadar gOrGıftl· 

mftıtür. 

Cenet1(e, ölnumıeğe çalışma· 
lıdır. Onun varlı~ına verilen 
ehemmiyet, <Jncak yaşadığı 
müddetçedir. Yok:;a, bir akrcb 

gibi kuymgunu kıvırıp kendi 
kendini .<ıoktukıan ı:c öldilkıen 
sonra, Cent.vre, ancak bir şca 
meı olarak tanınacaktır. 

l'te ıalilı~izliktir lıuldkatcn? 
Arkasından )'U, 

p
8 1 

, ş a an, 
r I! e gelir gelmez kabfQe t 

toplantıya çığıracak ve Ll y 
dan dö fon. 

omoe hulunıcak ol 
o:ıö~ö B ~ 
( p eıyo ve arkadaşları 

aganon), (Buton) (8 ) 
ve (Marcıel Ren ' one 
olan Radikal ye) den ibaret 

b 
L partisine meneub 

a.anlırın ı lf et alaranı kabul 
ettikten e 
z onra, kendisi de (Eli· 
e) sarayını giderek kabinenin 

letlf1111nı Comur bıokanı M. 
Ltbron'a verecektir. 
Siyasal ,. 1 veven er, Radikal partlıl· 

nln mnzaberetl olmayınca Lavıl'ln 
iktidar mnkllnde kalamayacağı 
lddiae•nda bulunuyorlar. 

M. Lavali lstlhlıU etmeei 
ınubteo:ıel olan kimseler hak· 
kında henüı ht'i bir nıalümat 
nıevcud olrnamaklıı berab 

M. (Plyetr ), l\1. (FIAnden) :; 

M. ( Albcr Saro)nan iaimlerl 
eöylcomekıcdlr. 

M. Leval'fn doetları k dl 
el 1 ' en · 

n o pırlımentoya gelerek 
nzlyetl izah etmeetoi 'e istif ' 
etm ı a 

emee nt tavsiye ediyorlar. 
eada kendisi bunu kabul et. 

mernekte ve istifada ısrar ey. 
lemektedlr. · 

Fransız parlamentosunun Y•· 

Eöyleniyor. 
0 

ac•e• Kilovat Tarif esi 
yakalanmışlardır. 

~~~~~----~~~~~-
rın toplanması mukarrerdir. 

M. Heryo ve arkadaşlarının 
lstlfaeı mee'elealnde Radikal 

partisinde tam bir ittifak mev
cut olm11dığı söylrnlyor. 

Gazetelerde de muhtelif ka· 
naatler ileri eQrfilmekte, bazı 

mnharrlrler, Lnal'ın kılması 
ve bazıları da çekllmeıi IOzu· 
muou ileri sOrmektedtrler. 

Pırla, 20 (Radyo)- M. La· 
val yarın Cenene'den Parlıs'e 
'dönecektir. Çarıambı gClnG ha· 
kanların bir toplantı yapmaları 
n bu toplantıda Beryonun le· 
ttfaeını vermeal muhtemeldir. 
Diğer radikal bakanlar, M. 
Heryooon gittiği yolda yBrO.· 
mek arzusunda oldoklarını aöy. 

lcmlşlcrdlr. M. Laval bu tak· 

dlrde kabinenin müşterek. fetf . 
fanameelnl relelcomur M. Leb 
ruo'a tak.tim edecektir. 

M Lavol'ıo dostları telefonla 
c~ntıvre'dtı keodlelnl aramış . 
lar ve görQemO~lerdlr. M. L•· 
val; Radikallerle araeındakl lh· 

tll4fın mecllsce halledllmeal 

hususunda lerar etmlyeceğlnl 
eOylemlfJ ve yeni kabineyi teş· 
kil vazlfeelnl hiçbir zaman ka· 
bul etmiyeceğlnl llhe etmiştir. 

ÔnOmOzde.kl altı aylık devre 
lc;lo kilovat tarifesini yeniden 
teııblt edecek olan elektrik ta· 
rlfe komlayonu dftn nafıa ko· 
mlecrllğlnde toplaomıı n kilo· 

vat Ocretl Dıerinde görüomelere 
baolaaufJtır. 

Şarbayın Tetkikleri 
Şarbay Dr. Behçet Uz dtın 

ktUttırpark lneaatı ile Bıbrlbıba 
parkını tetkik etmlıtlr. 

Takdir Edildi 
Kemalpata kazaaı nGfot kA· 

tlbl Zaytme umumi nftfoı y•· 
aımında g011terdlğl çalaokanhk· 

tan vllAyetçe bir takdirname 
verllmlttir. 

Bunlar serbest bırakılmaları 

için yirmi kuruş rüoYet tr.kllf 

ettlkl~rlnden haklarmda tıkl · 

bata bıılaomışhr. 

Çamaşır lur:;ızlığı: 

Karantina'da tramvay cad· 

desinde Halil oglu Rıfatın 752 

numaralı evinden birçok iç ça· 

maşırı çahnmıetır. 

Hıreuı aranıyor. 

Balıkçılar arasında: 

Kemerde Ya~ar oğlu seyyar 

hahkçı Etemle Mehmet oğlu 

Hasan bıhk f tıtl ytlzOnden 

kavga etmlılerdlr. Etem; Ha· 

111nı tokatla dô•mtıı ve Hasan 

Kilçftk san'atkarmış. 
Aleancak'ta Bacıbeklr ıoka· 

ğmda oturan ltılya ıebeaısından 

Civanı oğlu Apoetol 2007 sayıla 
kanona aykırı olarak sıvacılık 

totolmuı ve hakkına tıhklkata 

bıtlınmııtar. 

Fanill hırsızlığı 

Hurdavatçılar gar1111nda ma· 

nlfıtoracı Moralı zıde Cevdet'in 

dftkkı\nındın yedi tane fanll4 

Çtılın lbrahlm oğla 11 yıılarında 
Hııman ve kardeşi Ali ile Ha· 
otm oğ'ft Mehmed totnlmuotar. bıçak çekmlıtlr. , ..................... _. .................................... ,, 
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- Makamı a7ey/Jimarı vo· 
hadidP. 

}rahud da; 

- Yıkıldı gitti eltin) admı 
Doymımı e1ıli kubı1r 

DiyecP.kler. Ve esir mcmlo· 

ketlerden, naıırlı, tır naklaruıın 

dibi kanamış, bir çoğu siyalı 

c/erili yumruklar bıı lıoykrrışla 

beraber 

Cenevre, hiçolma:.sa bu fe.c1 
rkibete diişmcme.k için yaşa· 

mağa mecburdur. 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Sil<ilı t<ı1ıJa1ılar: 
Keçecilerde Rıza, Moıstafa 

ve Tepecikte Zlya'da birer hı· 

çık, Keçecilerde Ali oğlu Ôme 
do eUode taııdığı baaton lçla· 

de bir ıtıngtl bulonmuı, zafn· 
taca ılınmııtar. 

/:;kerpirı llırsı:lığı : 

Aamalımesc!Ue 22 numaralı 

aile evinde Dul karm Rı~elln 
iekısı pin ve çoraplarını çalın 

Batan oğla Ali tutulmuştur. 

Kadında csrnr bulunmuş: 

Tepecikte Sürmeli sokağında 

Kftrl Zeyneb'lo umumhanealn· 

de Şükra ku~ı Bayrlyenln fte· 

ıonde 42 11otlgrım eerır bu· 

lunmu9tor. 

'm Te 

\Un 

rm 



Y ı... Cidden çirkin bh
Jıarekeı!. Buna nasıl yaptığını 

ınlımak .. 

- Yok11.. Sen do böyle 
)'•pamadığıoa mı mtıteesslraln?. 

- Bayır, generalim .. Fakat.· 
- PekllA... Bu mö14zlmle 

&erlkl cilrmdnd naeıl cezalan· 
dıracağımı göreceksin! Benim 
emirlerime f taatsızlık nedir 
anlasınlar!. Bu husoeta ibret 
vermek 14zımdır. 

Bo eırada kapı vuruldu. Ge· 
neralin lşnrflti. dzerlne Hertlye 
kapıyı açmak üzere ayığı 

kalktı. 

General: 
- Herhalde kadın olsa 

gerek! 
Dedi. Kapı açılınca Fanfan, 

tam bir asker vaziyeti ve ıe· 

lıimile görOodıl. Napolyon bir 
işareti~ amlralın yaverini Bavda 
ve hiddetli bir eesle: 

- Fure'nln karasa elz mi· 
einiz? 

Diye eorda. 
- Evet generalim! 
- Oryan gemisine nasal gir· 

dlnlı ve bogftne kadar mevcu· 
dJ1eılnizl aaııJ sakladınız? 

- General, her kabahat be 
nimdlr! 

- Bu, benim fııtedlğlm ce 
nb değildir! 

- Tek kabahatlı benim! 
- MftlAzlm Fore'nlo elzfn 

gemiye bJndJğlnlzden haberi 

yok mu demek htlyoreıunuz? Bal· 
baki kamarada kucakle1t1ğınızı 

n ôptıştftğftnftzft doyanlar var. 

Asker kıyafetindeki kadın, 

kocasını kurtarmak hoeueunda . 
ki gayretine rağmen bu ısrarın 
manrsızlığını anladı ve: 

- Kocamı çok seviyorum, 
ondan ayrılmak kvdr~ılnl ken· 
ıUmde görememekteyim! 

Diye kekeledi. t 

- Anlaşıld•; aaker elbleeelol 
kim nrdl? 

- Ben Htın aldım, 
rallm! 

- Nereden? 
- Nereden mi? .. 

mıyorum!. 

gene· 

Hatırla 

- PekAIA... Parls'ten Tolo 
. na nasıl geldiniz? 

- Bakkalın arabaeındı!. 

- Shln kadın oldo~onuzu 
görmedi mi? 

- Bayır, generalim! 
- Muhakkak olan @flvarl 

elbisesini kendinize adım alnllı 
yık •ıtırdığı nazdır. 

- Ata da çok iyi binerim 
1 

generalim! 

- Hiç ıftpheslz kıhnç kol. 
lınmaeını da iyi bflfrelolz, de· 
ğll mi? 

....................... 
ANADOLU 

-------
Günlillc Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydu Rilıdil ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yau itleri 
mildürü: Hamdi Nfizhet 

İdarehanesi: • 

İzmir lkin.c~ Berter sokağı 
C. Balk Part111 bınaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poata kutoeu 4o5 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayhğı 500 klll'o~tUl'. 
Y abaocı memleketler için eeneli.k 

abone Qcreıi 27 liradır, 
Heryerde 5 Kurugtur. 

~ftnQ geçmiı nad:ı.r 25 kuruttur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- HenOz o kadar iyi bil· 
mlyorom; generalim! 

Genç kadın asker ıeılol yOk· 
eelterek llAve eni: 

- Maamaf fb ... Eğtr 10. um 
hasıl olursa .. 

Napolyoo alaylı bJr tavırlı 
tımımlıyarık: 

- Memlukleri kılıncınız önQ 
ne katarak kovalıyacakaınız de . 
ğll mi? 

- Kfet, generalim! 
- Benim kadı o askere 1 h 

tlyacım yoktur. 
General hiddetli bir ıeele: 

- Bana 
getiriniz! 

mfllazlm Fore'yl 

Emrini verdi. I 
Benlye, korku ile bir derece 

daha gftzell~şen kadm askere 
hiç bakm"dan çıktı; Napolyon 
da genç kadına en .lu1çQk bir 
ehemmiyet vermez bir tavır 
takındı. Gilzt.l BelJllot nzlye· 
tin btısbfttiln vebamet keebettl· 
ğlol görerek, fevkal,de bir 
cesaretle Napolyon'a doğru bir 
adım attı ve: 

- Generalim, bizi ne yapa· 
caksınız? 

Dfye eordo. 

Nıpolyon thtiyareız olarak 
cevab verdi: 

- Karaya ayak baetığımuı 

gftn Fraosı'ya gönderilecekıfn! 

Ya o? .. 
O da kim? .• 
Kocam! .. 

Kocanız mı?.. Karayı 
çıktığımız anda divanı harbe 
nrll11ctktfr. Orada rtıtbesloto 

ref 'loe 'fe beş ıene kOrek. ce· 
zaaına karar verilecektir. 

- Generalim. 
- Şlklyet etmeyiniz, bn 

cezama memnun olunuz ve 
onu kurıuna dlzdlrmedf ğlme 
ınkredlnlz!. 

Çok sertsiniz, generalim. 
- Y ı... Bo bir tarls midir? 
- Bayır generalim. Bir 

teeaeilr ... 

- Şo halde, ben mi 
hathyım? 

kıba· 

- Bayır, generıltm! Size 
söyledim n gene eôylerlm ki 
bu hACllseoln bauın mee'ultyet· 
forl benimdir. Bana ne istene· 
nlz yapınız, razıyım, ~akıt 

onun kabahatı yoktur, ıcıyınız. 

Kendieloe bu ... fiıdar yakııao 
sarmalarını eôkmeylnlz. Bunları, 
kocam caoı pahaaına, cesareti 
Ye eecaatı mukıblllode kazan· 
mı ıtır. 

- Fakat bunları ceoe ken· 
disl kayme.ten düoGrmflıtftr. 

Size karoı moknemet edemi· 
yen, benim emirlerimi totmı· 

yan bir adam zabit olıblllr mi? 
- Generalim, ben 111rar 

ettim; yokıa o kabul etme 
mlıti. 

- lradeelnt size h4kloı kıl· 
malı idi. 

- Generalim, çok yalvarı· 
r•m. Beni hapeedlnlz... Eğer 
lcabederııe btnl hapisten hiç 
çıkarmayınız.. Fakat sizin için 
harbetmek, sizin için ölmek 
lstlyen bir askeri bu arz-neon· 
menetmeylolz. Beni cezalandı· 
rınız, fakat ono af fedlnlz. 

Bellllot, bu sözleri söylerken 
bir aaker değildi, yalvaran gft· 
zel bir kadındı. Ellerini gene· 
ule uzatarak: 

- Çok yalnrırım size ... 
Napolyon her cesareti kıran 

bir eda ile: 

- MClmkGn değil! .. 

...... 
- Da~tarafı lr.i sayfada -

fakat umumi ahulde hiçbir 
tahavvül busnle gelmeden ge· 
çlrdlğl blldJrllmlttlr. 

Prenı Da Gılıo kabineyi 
zl yaretiodeo sonra, sarayda 

kraliyet mecllel içtima etmtıtfr. 
Bu içtimada kralın bueusf 

kıltlbl, hilkumet nazırı Ram 
ıey Makdonald, Lord Bımllton 
hazır bolonmuılardır. 

Bu içtimada, Kralın hastı 

lığının devamı milddetlnce hfl· 
kumet ı,terloe bakmak üzere 
bir komisyon teıktl edllmlıtir. 

Londra 20 (Radyo) - Mon . 
trealdan blldirlltyor:. 

BiltOn Kanada'da Kralın 

ladet af lyetl için kiliselerde 
dualar yapılmı,tır. 

Roma, 20 (Radyo) - İngiliz 
kralının ııhhıta hakkında ntı 

redllen tabip raporuna göre 
knl Corc'uo mutlak bir sükun 
'fe letlrahatı ihtiyacı vardır. 

Bogftn ha vanıo gftzel olm11ı 

bile kralın h1Btalığ1 Qzerlne 
md.,Hlr olmoıtor. 

Londn, 20 (Radyo) - İtal · 
ya'nın Londra ııeflrl M. Grandi, 
kralın hosod kAtlplfğlne Hğhk 
dileklerini bildiren bir telgraf 
cekmlıtlr. 

Londra, 20 (Radyo) - Nl 
yabet meclisinin toplanması lfi 
zumu hılsıl olduğundan, m;clfe 
lçlimaa çağrllmıotır. 

Londra, 20 (Radyo) - Es 
kl Alman muharipleri delegas · 
youu gelJr gelmez Veliahda 
blr telgraf çekerek, İngiliz top 
rıklarına ayık bastıkları andın · 

beri KralıD lıdei af lyetl için 
temennide bulunduklarını bil 
dirmhlerdlr. 

Londra 20 (Radyo) - in· 
glltere Kralının hastalığı eski 

dereceelodedlr. Doktorlar, bu 
geceyi çok nazik gOrmektedJr. 
Basta bo geceyi rahat getirine, 
haetalığın ıalib yolunu alması 

lhtlmall kunetlldJr. 

Kralın baltalığı mtıoaaebetly· 

le earayda toplanıu hosuef 
komfıyonda Kınterbory baı 
plekoposu ile dablllye nazırı 

Slr Con Slmon n daha bazı 

bdytık rical daha hazır bulun· 
muolardır. 

loglltere temel yaeaııı mucl· 
hince kralın yattığı odanın 

yanındaki Salonun ara kapıları 

açılmıı ve kral yattığı yerden 
komisyonun mOzakerelerlnl ta· 
klb eylemle, nrllen kerarı im. 
zalamıetır. Komisyonda kraltçe 
Mart ile Velfahd prenı Dogal 
ve diğer prenelerle dOkler hı· 

zır bolonmoılardır. 

Komisyon mOzakerelerlnt hl· 
tlrdlkten aoora earayın arabalı· 
rlyle Londra'ya dônmftşlerdlr. 

Loodra 20 (Radyo) - İn· 
giltere mllH mddafaa komlsyo 

nu, bugfto M. Bald•ln'to baı 

kıohğı altında toplaomaıtır. 

Loodra, 20 (Radyo) - Lon· 
dranıo eoğok havası kralın 

sıhbatı Ozerlnd~ tesir yapmak· 
tadır. Bava ddıellree, çok 
faydalı olıcığı eaoılmalı.tadır. 

Bugan ganeı çıkmaı ve şuaları 

kralın odasına akeetoıletf. Kral 
Jorj, hastalıktan mOtenlllt bir 
ıetırap doymamaktadır. Dok. 
torlar kendieloe oyomaaıl.iı tn· 
siye etmektedirler. 

Loodra 20 (Radyo) - M,.c 
llıt hfu, bogüo Kralın rlyaet. 
tinde ve Krılın odal!ının ye 
nıopakf bir odada toplanmıştır. 

Moıat meraelmdeo sonra Lord 
Balklng nlyıbet meclla asaları· 

Cenevre" de l(onsey Kış Değil, 
D • T J d Bahar içindeyi' 

un op an } Agaçlar yem~:;i;,";ag;;-
----------~~-.--- Rlmalar ceviz kadar, J" 

- Baştarafı l inci sahifede nrdlğl rapor tMdetle ttoldd bcr, tomat balloıtı! 
zararetindt; ayni zıtmanda mül· edilmektedir. Bergama (Özel) Havalat ~ 
teciler, ıolh davalarını da iyi p 1 20 (R da güz gibi gitmektedir. ~ 

ar 3' adyo) - Ltyon· ya~ıılardan sonra ilk yas ~ 
tetkik etmek lazımdır. d k LI ., -_. a oı an u yon Repopllkeou nefin açılması ortallğı 1"1 

Fran11'da çıkarılmak lstent g t ı d bl k d _aıı aze eı , yaz ığı r ma ale e; yaptı. O kadar ki otlar gibi ,,.. 
len kabine bobraDI çok tayını uloılar korumonoo hangi iatl· da yı~armağa, yeıillenmeğe 'tıJ 
dikkattir. kamete doğra gltt14l hakkında Bağlar açılmakta, ıomak çıkJll 

M. Eden ile doktor Göbels'ln bir f lklr dermeyan edllemlye · tadır. Bağlardaki açılan ıaJf 
nutukları arasındaki derin zıd· raklardan sarma yapanlar ı;'1 0"~101 kaydetmekte n yalrıız Eriklerden hoşaf yapılmaktacbt' 
diyet te nazarı dikkate IAylktlr. Lord Eden'io, bir kollektlf ha ı ~ mı ar yeni baıtan cevis 
Doktor Göbele'ln sözleri, Al re kete taraf tar olduğono ileri büyümüetür, Taze büber, t>" 
mınya'nın sulbperverane beya· eftrmektedb. mat bolca bulunmaktadır. 
nat ve emellerloe tamamen (Tan) ğazeteel le~. herşeyin Bu gibi bir yıl, yaılılatf1'. 
zıttır. oluelır kurumu kadrosu dahi· lattığına göre Bergama'da 4J 

N ' • o d il' 
o:: M. Eden solhon beynelml· llode biteceğini yazmaktadır. once geçmıştır. zaman •-" 

l l hl d 1 
lar böyle uygun gitmiş, aır 

e r teeanü t e temi nl n Ayni gazete, uluslar korumu· b k' k O o va ıtte elle çıkarmıtll· 
mohafazaeını lıtemekte, Alman hl l lh nun r ın evve eo o telhln nün ihtiyarlan gençlere: 
el yasası ise bfiebGn başka d6tftn· eylemek: mecburiyetinde oldu· - · Siı böyle yılı çok at'~ 
mektedlr." Rooo kaydettlkttn sonra, zecri Demek swetile keodiJeriııi' 

Demektedir. tedbirlerin şlddedendirilmlye · böyle bir yıl görmediğini aoıaı' 
O il T 1 f 1 

ietemiılerdi. 
ey e gra gazetes : ceğlnl ileri eftrmektedlr. 

• Italyao-Babeo lhtilAfının de· Cenevre, 20 (Radyo) Zeytin yagları: ' 
add 1 U 

Memleketin en bereketli 
vımı m et nce luelar sos Uldslar korumu konseyi ba•· ı ı _fll " ıo ü o ıo zeytinliklere son Y" , 
yetesloi teşkil eden devletlerin kanı A vostralya delegesi M. çok önem verilmiıtir. Ziraılİ'-" 
her zaman kudretlerine göre (Bradoo) verdiği bir söylevde, kolay elde edilen mahıulii l'i 

harekete ve faaliyete hazır ol· 'fefat eden eilAhsızlaoma kon· tarihte de kutsal bir dordlllıı 
maları lcabetmek.tedir.,, feransı baıkanı M. (Hendereon) du. .Fakat zeytinciliğe verile' 

Demektedir. on hizmetlerinden bahsetmiştir. ehemmiyet yağların çıkarıllll•~ 
Cenevre, 20 (Radyo) _ M. hiçbir kayda tabi olmamal 

Bundan eonra Fransız baoba· Ayvalık ve Kırkağaç beıedi1' 
Luel bu 11lıah mesai arkadao· lanı M. Lnal de, Belçika de· tic~ret odalannı~ . tatbik el~ 
ları M. Aleke Leje 'fe M. legesl olup vefat eden (Destra) talimatnameler gıbı bura illl,... 
MHllll n M. Piyer Rooa ile hakkında bir söylev vermiştir. nelerinde de kontrol yapılııı•tl t 
mOzakerede bolonmoş ve 10,:30 Celse kapandıktan eoora M. yerinde olacaktır. Torbalar, ılf 
da hılya'oın uluslar so•yeteel Lnal, İtalyan bıo murahhası harareti, baskı ioleri, daAaılat,; 
morahha8I Baron Alofzl ile lann temia ve bereketli ola:ı::,4 

Baron Alolzl ile Franeız delegaa· mühim rol oynamaktadır. iP" 
mftlAkat yıpmı•tır. yoou d l 1 d .ııı.d b ı ~ v nan a res n e uzun mu · un arın bir talimatnameye 

M. Laval eaaı 11 de oluelar det hoeuei konoomuolardır. Bu Janması ve kontrol edilmeaioi # 
soeyetesl merkezlnt'I gitmiş ve koouemalarda suth hakkında makamlardan bekleriz. 

konseyin hafi olarak yapılan hiçbir eôz geçmeml~tlr. Maahaza 
ilk celseelne lıtlrak etmiştir. aulh yolu kapanmamıştır. Te· 

Saat 9,40 da İngilfz hariciye maılar gayri reemlğ olarak 
nklll M. Eden de Cenevre'ye devam etmektedir. 
vasıl olmoıtor. Öğleden sonra da Onftçler 

Laval Eden mtUıikatı ö~ledeo komitesi, Masyo Madaryaka'nın 
sonra yıpılıcaktır. bıtkanlığında ·toplanmıştır. Bu 

Cenevre 20 (Radyo) - Ulos komitede de İtalya. Habeıls•an 
Jar eosyeteel konseyi Avoetu- lhtlllfa etrafınde eeaelı blrıey 
ralya morahhaeı M. Brnn rl· konoeolmam•ıtır. Habeefetao'ın, 
yaeetlnde toplanmış, bu celeede bir tahkik heyeti gôndedlmesl 
İtalyan murahhası Baron Alol&I, ve kredi açılma11 hakkındaki 
Fransa murahhası M. Laval, talepleri mcizakere edilmiş fakat 
İngiliz mur•hhaeı M. Eden, kat'i karar vc:rllmemlştlr. 
Sovyet Roeya murabbası M. 18 ler Komitesi hıekanı (Vae 
Llt•inof, Lehistan morabb11ı Kone~llee) komiteyi Çarıamba 

Baron Bek, ispanya murabbası gflnG (Yarın) toplantıya çığıra 

M. Modargaya hazır balanmoe · cılı:tır. 
tor. Kftoad nutkundan sonra Romanya baomur1hbaaı M. 
mftzakerata başlanmıştır. ThGlesko, bu eabah M. Lavıl'la 

Akeam OzerJ 13 ler komi· 'fe ögleden sonra da Lord Edenle 
teıl de toplanacaktır. Bu ko· uzun mGddet konoıoıuetor. 
mite de ltalya • Habeı lhtllA· Konsey, İtalya baıbakanı M. 
fını hal için earfolonao mesai M!Jssolloi tarafından kızılhaç 
tetkik edilecektir. teektlAtı etnel merkezine gelen 

Rusya . Urugvay hdkO.met· telgrafı da okumuştur. 
leri arasında çıkan ılyaei lhtllAf Cenevr., 20 (Radyo) - Jor· 
ancak çarşamba günft mtızakere nal Dôjenev gHeteel, M. Laval 
edilecektir. Konseyin mflzakere ile Lord Eden'io, Ceuevre'de 
edecfği mOhlm ve had mee pekaz kalacağını yazmaktadır. 
elelerden cc>lrlel de Ali Jı:omlse· Ayol gazeteye göre, bir ra· 
rln Danzlğ hakkındaki rapora· por tanzim etmek üzere yeni 
noo müHkeresldlr. bir komite teşkil edilecek ve 

Berlln 20 (Radyo) _Alman bo komitenin nreceğl rapor, 
matbuall Cenevre mdzakerattoı gelecek toplantıda mflzakere 
btıytık bir ehemmiyet vermek: olunacakhr. 
tedlr. Konsey, Daozig fevkalAde 

Ayni zamanda Italyın· Bıbee 

lhtll4fına; Dınzlg muammaeıoa 

en ziyade ehemmiyet nrllmek· 
te 'fe Danzig 411 komleerlolo _, _____ _ 
nıo isi mlerlnl gösterir bir tak· 
rlrl Krala takdim etmio, Kral 
Corc bono kabul etmiotir. 

Seçilen niyabet medlei, Kra · 
lın haetılığı maddetlnce glln· 
lilk leleri görecek ve Kral na· 
mını imza atacaktır. 

Romı, 20 (Iladyo) - Gaze· 
teltr, logHtt1re krahnın hs&talığı 
etrafında uzan makaleler yaz
makta ve biran uel iyi olması 
t e m enoi yatında bulunmakta· 
dırlar. 

komletrl tarafından glloderil· 
mf e olan raporu mGzakere ede· 
cektlr. Komiserin bu raporun· 
da, Nazllefln, Danzlg'te tethlt 
ıiyaıetl takib ettikleri yazıt. 

maktadır. 

Gelecek eylulde Uh11lar ku. 
roma tarafındın yapılacak olan 
radyo tesisatı sulh için kulla. 
nılacıktır. 

Loodra 20 ( Radyo ) - İn 
glllz mıtboıtı, bugOokü Cenev· 
re toplantıeınılıı hiçbir karar 
verllemlyeceğlode mOttef lktlı · 

ler. Otyll Telgraf, hiçbir dev· 
lel petrol a111bargosuna ön ayak 
olmak istememektedir. Bu va· 
zlyet karo181nda lngihere thtl· 

Fransa'da Kat 
Parla 20 (Radyo) - Brlf 

sondan gelen haberlere fi. 
kar geceli gftndfl11la yağrD•~ 
dır. O bavalfde mOnakalAI ~ 
ellmlo, yollar kıpınmıı, blJ 
kamyonlar karlara gömoı-' 
dftn gece poata hareket J 
memlştlr. 

İzmir ıolb hukuk oı•b., 
meelnden: 
Dnacı Akeekl Ticaret ti 

kısı vekili Avukat EkreıP O~ 
tarafındın 150 lira al•cteJ 
tıhelll hakkında maddel•"~ 
Gazi bulvarı civarında kM"' 
tobaf lyeciler çarşısında 28 ' 

yılı araba tamircisi Hamdi ale1~ 
ne açılın davada mdddelaleY~ 
lkametglhının meçbollyed 

mebni davetiye n gıyap k~ 
rına gazete ile llAoen teblİI 
eurettle gıyaben yapılan do~ 
maeı sonunda mftddıbth v· 
liranın masadf le birlikte ~ 
diline 11·1 36 tarihine k,... 
verllmlı olduğundan m4dcJll 
aleyhin kanuni mtıddetl tçl,.I 

mahkemeye müracaatla tedJ,

yolona gitmediği takdJrde ~ 
baptaki htıkam katJyet ktıll' 
deceğl tebliğ makamına k~ 
olmak Gzere llıineo lb,... 
olunur. ~ 
yatlı hareket"':'meğe mec"' 

dur demektedir. 
Zeerl tedbirlere aleyhtar ol~ 

ve İtalya taraftarı bo)oJI •· 
Deyll Meyi lee, hükumete, '-•· 
denizdeki gemtlerlnl geri O'ıf' 
mege davet etmektedir. 
gazete dlzor ki: 

"Eakl gergin nziyet D.-: 
dikkate alınırsa, elmdlkl dur' 

"'' bilebOıfto nezaket kesbetı11lf 
Eğer Akdenlzdekl gemtler d~ 
hal geri alınına vaziyet do-; 
lir. Akil takdirde bftyftk I' 
ilke baıgöıtermek Ozeredlr: aJ 

Matbuat, FranBadakl k•.,... 
bobranıoın sosyetenin k~ 
ılamımaaında teelrl olıctl' 
yazmaktadır. 



Pazar Günkü Likler. 
---------------

1 
Altay 6 Burnava 1, Altınordu 
(~özt.epe 2, Demirspor 3 Buca O 

2 

• • • 
Buna rağmen, Neneate'ye 

ertesi gfin hlçblrıey yapılma· 

mııts. ve luzce~ız rahat blrgQn 
daha geçlrmlıtl! 

Padlıah, en Jr.ilçQk kızı Ayıe 
snhanla birlikte ve araba He 
kayıkhaneye kadar bir gezinti 
yapmış, Neneıte'de kendi ha· 
Jlode kalmıfı! Fakat, gezinti 
den döndükten biraz sonra, pa· 
dleah eu iradeyi çıkarmıetı: 

- Nevreete hemen çinili 
~öıke getlrJlelo!. 

Hem de bu inde, bir ma· 
heylncl v 11t1&1le ba~kslfa Mlh 
rldfl'e tebliğ edllmlıtl! 

Nevreıte, bu iradeyi bittabi 
korku ve nefretle ıelAkld et 
mlıtl; fakat pek o kadar kork· 
mamıılı. Çbotil, bu defakl da
vet, gftndtız yapılmıı idi. Gece 
olmadığını göre Nevreate'de kO· 
çQk bir flmld nyandırmışll. Bo· 
non lçlo de hiçbir hraz der · 
meyan etmeden, emredilen köı · 

ke gitmek flzere, barem ağası

nın peıl sıra yilrftmftşHl. 

- Sonu Var -

-~~---------~~~ Puır gftn'ft birinci devre ilk· Buca tıkımı haftalırdınberl 
letmln bir h-.ft.aeıuı daha ge· oynamadığından formnno kıy· 
çl7dlk. Daha geceden baehyın betmie bulunuyordu. 
yağmur sabah olnnca kesilmiş Sıra gtınOn en mOhlm md· 
ti. Ber iki ewba çamurlu idi. blm maeabıkaeını gelmlıtl. 
Sahada eeylrcfiler azdı . Gonan 

birinci mileabıkıfll Altay · Bor· 
neva araıında idi. Burnava 
tam kadrosunu muhafaza edl· 

yordu. Altay 186 Hllıni'deo, 

Fuad'dan, llyaa ve Cemll'den 
mahrum.. Ataa ınaf lh yerlerine 

getirilen oyonco]ar gfızel o:vn•· 
dılar. Zehir Alf he gene dü 
tünceelz oynadı. 

Oyuvon httm esine beı da 
klh kala Altay lehine verilen 

serbest •oroşuda Basriye bırak· 
mad• n Altayın bir ıısyı daha 
kazanm981na mul oldo. Vahap, 
BaıırJ, Haldı çok gflzeldl. Va 

hap gene eağ açık mevkllnde 
oynadı ve çok muvaffak oJdu. 
Blrlncl devreyi 4 1 bitiren Al· 
taylılar fklnci devrede de daha 
iki gol atarak oyunu 6 l ka 
zandılar. 

Ba oyunu De mtrıpor- Buca 
maçı takibettl. Oyunun bldı· 

yetinden nibıyetlı:ıe kadar De 

mlrapor takımı .nlsbi bir hl· 

klmlyet teala etti. Ve oyunu 

sıfıra karı• flç eay ile kazandı. 

Göztepe Altınordu muayyen 
kadrolarlle eahaya dizildiler. 
Oyun Altınordo'nun hOcomu 
ile bıılıdı. Dıabı ilk dakikada 
Altanordo muhakkak bir goltı 
kaçırdı. Bu tebllbyl atl•tın 

Göztepe'Uler arkı arkayı yap· 
takları hilcamlarda 7 ve 8 inci 
dakikalarda ele geçlrdlklerl fır· 

eattan istifade edemediler. 17 
inci dakikada Ahaoordu a1;i 
ye seri bir akırla Sayld'in 
aya~andan ilk eayıyı kazandı. 
Gözt~pe'lller gene hdcumdı. 

Fakat bugilo çok fena oynıyan 
eağlçlerl 29 ve :35 inci dakika 
lardı tapu dıoarı at.rak fırsat 
ları öldftrdil. Maamaf ih Göz 
tepe teknik ve seri oynıyordu. 
40 rncı dakikada Faad 1J•hıi 
bir hOcumla Altıoordo kaleılne 

kadar sokuldu. 
Geriye, Muzaffere p11 verdi. 

Muzaffer •ole vuruşla topu ağ 
lııra tıktı ve oyunun birinci 
k1Bmı 1 · l beraberlikle bitti. 
İkinci kı9ımda Göztepeltler da · 
ha canlı ve daha bildm oyoı · 
yorlardı Fakat hftcom!arı bir 

Aydın'da Korkunç Bir 
Otomobil Kazası. 

netice vermiyordu. Buna mu· 
kabil Altınordo takımı canlı 
çalıııyor, 11ğdan lnktşıf eden 

tehlikeli hOcomlırda balona· 
yordu. Jf ak•t 11ğaçığın fena 
oynaması takımın muvaflakıye· 
tini Adeıa öldGrdyordo. Oyun 
bu ıekllde devam ederken 35 
inci dakikada Göztepe Foıdın 
aya~ından ikinci sayıyı kazın · 
dı. Bo ıayıdan sonra Altınordo 
aağaı;•ğı mQdafaaya aldı. Sığa· 
çık me•kflne de 11ğ mtıdıfU 
geçirdi. Bo de~işlkllk l11betll 

oldu. 

5Yolcu Kurtuldu7 4 Yaralı Var. 
layet Bütçesi Hazırlanıyor! 

Vi· 

Aydın 18 - llbıyamız ôz. 
demir Gilnday dan halkevl 
köycOlllk ıabeel baokını Emin 

Erkayn ile Balta, Karıhıyıt, 
Dalama, Alanlı kllylerlnl dolaı 
mışlardır. Bo gezide örnek 
köyO, Karıbayıt, Dalama ve 
Alanlı da yapılacak okula yapı 
yerleri tızerlnde inceleme· 
ler yapmışlar ve köylerin te· 
mizltğl ile alakadar olmuı 
lardır. 

. Bina ve arazi vergileri hu 
eud idareye devrolonmıınndan 

il bıldı;ealnde 60 lira kadar 
bir eksilik hAııl olmaıtur. Bu 
bueuetald kanon gereğince bo 

para Mallye bakanhğından yır · 
dım olarak bftdçeye ahnmıotır. 

935 bOdçıelnden bogClne ka · 
dar yapılan tahellAt geçen yılın 

bu aydaki tıhellltına nazaran 
yüzde otuz fazlıdır. İlimizin 
eski yıllardın gelen 120 bin 
lira borcundan 935 biidçealne 
konulan 60 bin Ura tamam~n 
ödenmiştir. 

§ - Aydın Balknl spor 
vubeal htmayeılndekl avcılar 

cemiyeti yıllık kongresi evvelki 
gfln döklor Nafiz Yazgın'ın 

başkanlığında topl11ndı. Çok 
eamlmi bir bava içinde geçen 
kongre aooucand.t fahri başkan· 
lığı llbayımız Ôzdemlr Gtınday, 
murabbaahğa Raif Aydoğdu, 

başkanlığa Osman Becerik, as 
bışkıolıklara Salih Akbaş, Muı · 
tafa İri, eağ~manhlı öğretmen 
IUfat, sekreterliğe, Foıd ve 
llyelik.lere öğretmen Halli, mu· 
temet Halil seçtlmlşlerdlr. 
Bir kam)'on l•m;an: 
Dfto Köşk kamununda feci bir 

kamyon kazaeı olmuıwr. Aydın 
orayını yazılı Aksekili Mebmed 

Emine alt ve şoför Mehmed 
Zeki ldarealndekl 96 numaralı 

kamyon Şeyh köyOndeo Köşke 
gelirken l ·~5 zaviyeli bir lnlı· 

ten dOzlftğe çıkarken tekerlek· 
lerl pıeeneya tutuluyor n dört 

tıkla atarak dereye yunrlanır· 

ken çok gGzel bir teead.flf eıerl 

kamyon çalılara tıkılarak kılı· 
yor. İçindeki dokuz yolcudan 

beşi kortoluyor. Köıktın yazı 
sekreteri Naci, tftze mabaılrl 

Rahmi, ağır, şoför mu8'1nl 
Halld'le Aydın hın korumu 

işyarlarından Hılll hıflf suret· 
te yaralanıyorlar. 

Yarılılar Aydın memleket 
haetanealne getirildiler. Zabıta 
tahkikata başladı. Kamyonun • 

bulunduğu yerden çıkarılmıaını 
lmkAu olmadığından pırç.lını· 
rık c;akırılıcak va tekrar ko· 
rulıcıktır. 

Hayvan Maddeleri 
Ambalajları 

Menşelerinde muayene edil 
mle ve baytar 11ğhk raporları 

verllmle olan, içinde yıı nya 
koro dnl, yflo, tiftik, bareak 
gibi hayvan maddeleri bulanan 
ambalajların masrafı sahiplerine 
ıild olmak şartlle kurvun mO 
htlrle mOhtırlenmelerl ve mO· 
hürlenmlş ambalajların lekele 
ve IUHyonlarda muayene mak· 
eadlle tekrar ıçılmımaeı Ziraat 
Vekaletince kararlııtırılmııtır. 
Buna dair vaUllğe Mr bildirim 
gelmlıtlr. 

Neteklm 40 ıncı dakikada 

eahının ortııundıo topu ılın 
eağaçıkları Göztepe kaleıl önfl· 
ne ortaladı. ~olaçık yetlıtl Al 
tınordu'oun bereberlik eayııanı 

yaptı. Oyonnn bitmesine 2 da · 
ldka kıla n111f eahıdan topu 
kapan Fuad kıleclyle karşı kar· 
şıya kaldığı halde topu avuta 
attı. Ve oyun 2·2 berabere 

bitti. 
llalh sahasında: 

Ayni kolftplerln B takımlın 
karşılaştılar. Altay·Burnıva mı· 

çı 5 O Altay lehine bitti. Al· 
tınordu 4 1 Göztepeyl yendi. 
Demlrıpor-Boca maçı lee l · 1 
berabere bitti. 

llalkevi liklcri: 
Bo oyunlardan ıonra Halk· 

evleri Ulderl baolıdı. Kurultay 
takımı gftıel bir oyunla Bay· 
raklı takımını 1·3 mağhib etti. 

İkinci oyun Hacıhfteeylnler. 

Eırefpaşı takımları ıraı•nda 
geçti. Balkevlerl taltımları ıra 

sandı en kuvvetli lk~ raklb 
olan n ayni zamanda puanlı· 
jın başında buluaan bu takım· 
lardan Eşrefpışa oyunu 3· l 
kazandı. HAkem tecrtıbeelz ye 

ldarealzdl. 
Bunu Tepecik • Kahramanlar 

maçı t•kibettl. Kuvvetleri mil· 
ıavl olan bu takımların kır· 

şılıemıeı çok heyecanlı oldu. 
Bltlnci devreyi 11ıfıra ııfır biti· 
ren hu takımlar ikinci devrede 

de birer 11yı yaptılar. Oyun· 

da beraberlikle bitti. 

••• 
Denizli (Hueuel) Parti lerlnden Mcbmed Şabol seçil 

bıtkanı saylav Hamdi Herk· mitlerdir. Pazar gOoıl teh11f 

man'ırı bıtkınlığındı Hılkevl toplınılnuı, baıı knnuomıtlıtf 
kitap ıarayında (Oenlıll idman yapılmıı, konsre eooa ermlotb, 
yordu, Menderes koldbtı. Çlv· Kongrede çok eıımlmj knnuv· 

rll Yeıllova, Sarayköy gençler mılar olmuştur. 
birliği dilekleriyle mıntıka ve Gençlik; baıta parti ve parıl 
fotbol, blelklet, ıtletlım kurul· bııkanındın glirdOğü al4kadan 
ları delegeleri) toplandılar, De· çok mOteb1&ele olmuvtor. Şlm· 
nizll blUgeıl 935 yılı kongreıl diye kadar bliyle özlll bir lop· 
toplandı. lıotı yspılmamııtı. Gençllğlo 

Kongre eıld mıntıka baekı· bu heytcao ve hızla çalı~masım 
nı Rifat Arman tarafından açıl· dilerfı. 

mıı ve letlk.lil marıı ve eporco ı---B------d-----.. ı 
marılırı gtır ıeıle söylendikten orsa ~ 
aonrı dl nnı rlyaeet lotlbabJoa 

1 

____________ .. _ 

gec;llmfı, bfrlocl bııkaohğa parti 

tlamdi Berkman (Denizli C. 
H. P. viMycı idare heyeti 
başkanı ve değerli saJlau) 

başkanı ıayln Hamdi Berkman, 
ikinci baıkanhğa ba1tıne idare 
memoro Ahmed Akıtd, kAtfp· 
ilklere de kGltftr baı ~ekreterl 
All Rlza ve nkaf loyarı Bekir 

Acar ıeçllmltlerdlr. 
Bundan ıonra teknik heyet· 

lerln raporları okoumuı ve 

mıntı\.a çılıımı rapora ılkıt · 

larlı ooaylınmııtır. 

Çalıem• raporları Ozerlnde 
bazı konoımalar olmoı ve bazı 
11ğı11 raporları ile beraber bun 
)ar da incelenmek flzere heyete 
verllmlştlr. Dayak önderimiz 
AtıtOrk'e, bftyftk bııbakan İı · 
met İnöoCl •e parti bıe aekre· 
teri Receb Ptker'e ve idman 

ittifakı baokanı Azlı Ak.yflreğe 

bağlılık, eayg• ve eevgl telgraf· 
lırı çek.llmlıtlr. Edlrne'de bola· 

nan Halid Boyacıoğlunan Tftr· 

kiye bfılkletçllerl ileri gelenle· 
rlnden olmağlı Almınya'yı git· 
meel için verilen takrir kabul 
edllmlı ve yeniden kurallar 
ayrılmaeı tıkrlr!,.rl de aynca 

onaylanmııtır. 

Seçime başlanırken delegeler 
Hylavımız Hamdi Berkman'dan 
maola~ı baıkanhğını kaboldnft 
yalvarmışlardır. Fakat eaylavı

mız, pek fazlı ôdnlerl oldu 
ğondan l ilen baob bir arka 
daşan bıekanlı~ı ıeçllmeılnl le· 
tf'mlş, kendlılnln zaten partl 

baıkanı olm111 dolayıelle ha 
uğurda çıhşmaııoın tabii oldu· 

ğonn blldirmlotlr. 

Neticede Hamdi Berkman 
etırekll alkıelarla lıh: i reisliğe 

eeçllmlıtlr · Mıntaka kurolonı 

Rtfıt Arman, Sallh Şakrak, 

Kadri Ôzbaş, moh11ebecl Ziya, 
öğretmen Ziya, Ahmed Alkıya, 
Salih Göçk6n n atletizme 
Llıe beden terbiyesi öğrotmenl 
İemal Katı, Rlfıt Sarı oğlu ve 
blıiklete Rıza Akan, Frô.san 
Naci, Voleybola n tenlae Dr. 
Rıza Kımeaflt, Bıria Erten, 

Tdrkio, Latif Poyra1 ve atçı· 

lığı Şftkrtı Stıer, Bekir Acır~ 

Sıllb Şakrak ve atlıepor n bl 
nlclllğe Oıman Baydar, Kak· 
hk'lı Ştıkrft, Kıholl Kırımll 

ıeçll mlılerdlr. 

Hesap mOraklpllklerloe hH· 

tane idare memuru Ahmed 

Aktld, il daimi encamenl Qye· 

Ü:züm !iatzşları: 

Ç. Alıcı K. S. 

3i2 S. Süleyma 13 
212 lobisarlar ida. fi 25 
55 Albay. ılco. 13 75 

639 Bo~(inkO Ralış 

487:U3 Dıınkü yeluo 
487952 Umum " 

Zahire satışları: 

K. S. 

J6 
7 75 

14 25 

Ç. Ctnıi K. S. K. S. 
80 Arpa 4 75 4 75 
25 Bakla 5 25 5 ~5 
73 Soeam 17 17 
88 8. pamuk 4:J 25 43 50 

l 00 ton pı. ceklr. 2 50 2 65 
500 pamuk çeldr. 2 60 2 65 

1 Piyasa Vaziyeti 
1

I 
Üzilm plyaııaeında kftçQk bir 

faaliyet hlseedllmlştlr. Ay taah· 
hütlerl için mtibayeatın devam 
edece~l sanılmaktadır. 

Bo~day sahlmamıthr. 

Kambiyo 
Ahı Saı11 

Alim. Mark f>ll 1 12 f>O, ti:.! 
leterlln 62 l 623 
Fr. Frangı 8,28 8,30 
Dolar 79,85 79,60 
Belga 2 l,Of> 21,25 
ltalyan lireti 10,0S 10,06 
lnfc;re frangı 40,76 41 
Florin 85,25 85,50 
K.. Çekoslovak 5,24 5,27 
Avmıtur. Şilini 23.37 23,87 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltıoda Şifa 

Karantinada Eşref, Kemerde 

Kımer, Aleancakta Ahmet Liitfl 

ve Eırefpııoıda Eorefpaıı ecza· 

neleri açıktır. 
~~~~~----~--~--

Burna va Haberleri 
Boroava, (Boeuei) ~ Bele· 

diyenin iyi bir çalıımaeı göze 
çarpıyor: Şar temlzl.enlyor, ek· 
meklere bakılıyor, etler moı· 
yene ediliyor. Çarı• kontrol 
edtllyor. Parkta da umumi bir 
uğrııma var. Atığı çay mahal· 
lealne 30 JAo.ıba yeniden tak· 
dmlmıştır. Yeni mııhalleye de 
elektlrlk hRth çekilecektir. Elek· 

tlrlk ılrketl alınan direklerin 
kıealakİarıoı ileri sürı-rek takıl· 
malarıoa mDeaade etmiyorsa da 
ihtilaf yakında hallf-dllecektlr. 
Bu meyanda park içerisindeki 
balAyı eu getirilmesi, p1rk kı· 
pmodakl beledlyenln hayvan 
abırınıo parkın zarafeti namına 
kaldmlmaeı çok habetll o lor. 

C. H. Partisi Başkanı: 
Beı ıenedenberl Burnın'nıo 

C. H. Parlhi nahiye ba~kaolı· 

ğında bulunan Cemal Kavuk· 
~aoğln boseoe de bıekaohğa 

ıeçllmiedr. Cemal Kavukçuoğlu 
Barnava çevresinde kendlalol 

ıe•dlrmlı, çalııkan bir ıahai 
yettir. Kendieinl kotlolarız. 

Dilenciler Toplanıyor. 
Diln eebrla muht~ltf yerle· 

rinde dilendikleri görilltn 4 
klıl totulmu, n Darftllclzeye 

götilrGlmDıttır. 

nne 
-al\ 



W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. lkrainiyeyi Kazaoan Gün 

PEUTSCHE LEV ANI'E LINIE 
0 ANGORA,, vepnra 20 son 

kAounda bekleniyor, 24 son 
k&ouoa kadar Anvers, Roller. 
dam, Bamborg ve Bremeo için 
olacııkhr. 

"ANDROS" vapuru 3 şubat 
la bekleniyor, 7 şubata kodor 
Anvers, Rotterdaw, Hamburg 
ve Bremeo llmanlarıoo yfik 
alacaktır. 

9 lliinci l(anun 
Perşembedir 

Ai\IFRıKAN ExPOT LfNES 
"ExMOUTEl ~ vapuru 2 şu· 

balta bekleniyor, Nevyork için 
yok alacııktır. 

O Güuün Kuponlarını ihraz Edecek i\ılüşterile

rimize Alış Verişleri Nishetinde 
JOHNSTON VARREN 

LINES LlVERPOL 
"DRO MOR E,, vapuru Yüzde Yüz Bedava Mal Verilmektedir 

eon kdoundıı bekleniyor, Llver· 
potdan yök çıkarıp Burgae, 
Varoa ve Köstence için yok 
alacaktıl'. 

Olivier vEŞürekası lliramiyeli Satışlar 
Limited Devam Etmektedir 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

ikramiyeler Her Ayın 16 sın(la Çekilir 

TBE ELLERMAN LlNES LTO 
"TUURSO,, vapuru' 7 ikinci 

kAnonda LIVERPOOL ve 

SV ANSEADAN gelip tahliyede 
bulanacak. 

ôstöffa<dle E<dlünö~a 

"ADJUTANT,, 
ikinci kanunda bekleniyor, Sümer Banli 
LONDRA için yftk alacaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin
ci kAnuııda bekleniyor LIVER 
POOL GLASGOV yük ala 
caklı l. 

VerrOü 
"1'0.ı...On vapuru ] O ikinci 

kAounda Loodra, Anvers ve 
Bol beklenip ayni zamanda 
Londra ve Bol lçhı yak alu 
caktır. 

kduunda f:lamburg üreme ve 

Anvere'ten gelip tahliyede bo· 
lunncak. 

DEU1'SCBE LEVA ~TE LINJE 
"A QILA11 vapuru 5 ikinci 

Not: Vurul tarihleri ve va· 
pur lelmlt>rl Ozerlne değl~tkllk· 

terden acenta mes'uliyet kabul 
edilmez. 

11111111111nı11111111111111~ 1) ok tor .-.ı ı uı ııı ııınıı ııı ııı ıııı ı• 
---= A. Kemal Tonay 

- Bateriyolog ı•e bulrışık, salgm lıastcılıklar mütahassısı = 
Baıımahane istaayonu karşısındaki dibek sokak ba~ında 30 ıayı• 

= h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 dan ak~am 11at 6 a kadar := 
- haatalanm kabul edet. = 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen ıair tahlilAt ve = 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaaına cevaz gö- -= nllen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. = 
•llllllllllllll lll llllllll llllllllllllllllllllll lllllllllllllllll Telefon: 4115 llllllllllllİi 

Maliye \' ekaletinden: 
l - 2257 No. h madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklanoa 54 kuruştan alınmakta olaq beher • mecidiyenin gftmfiş f iattoln tenezzülü baeeblle kırkdôrt 
kornea indirilmiş ve bu f lat ilzr.rlnden kabul edilmesi 
için maleandıklanııa tebllğat yapılmışllr. 

2 - Cümhorlyet .Merkez bankasınca ııatın ılmmakta olan 
beher oo gram meekük ve gayri meekuk halle g6milo 
badema yirmi iki kuruea eaııo alınacaktır. 

17 18 20 76 137 
~ ... , 

Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Türkiye ve Avrupa'dan getirilmiş en turfanda ve nadide 

damızlıklarden aşılanmıe ve gayet itina ile yell~ılrllmlı.ı muh· 
telif cine ve yaşta mbyva fidanları ucuza eahhktır. GôrIDek 

1 
ve toptan almak fetlyenler Kayas istasyonu yanında yelli çtfl. 
llğe, perakende almak ve sipariş vermek htlyenlerfn Bışdo· 

rakta B11ıak hanına mfiraceat .. ımelerl lldn olunur. 

Manoarr 
Aydın Urayındau: 

500 M. Havai tel 6 .M. M 
200 Tane Porselen f locan fzolatörll 8 S.M 

200 " " " demiri galvanezll 
100 » 1 O amp. hıttıı havi sigorta 
100 '6 30 M M M " 

200 Ünlvereal kalemena 6 M M 
' 

200 Poreelrn plp 16 M.M 
500 M. Saplon teli 2X2·5 M.M 
500 M. ~ ., 2X 4ı M.M 

200 Tane Sljlon için krooe 3, 1 
20 Kutu lt:olebant kuıoso 101\f. 
10 Tane Sayıcı tek.o eu ile 2:W 

Volt, 10. amp. kadar alternetlf 
600 M. Peoel boroeo 

Tutarı 

Fi· Lira K. 
10 50 
]0 20 

6 12 
11 11 
20 20 

7,5 15 
5,5 11 

23 115 
27 135 
15 30 
30 6 

1000 100 
9 54 

579 
Yukarıda yazılı elektfrlk malzemesi açık eksiltmeye konul· 

muştur. Ibaleel 3,2,36 pazartesi gaoa Hat 10,30 da Uray eOrel 
komleyoouoda yapılacağı şartnamesini okumak lstlyenlerln feo 
dlrektOrlOğtıne mQracaatlırı UAn olunur. 21 ~S 169 

Balya Kazası Şarhaylığından: 
Kazamııda 30, l,936 tarihinden itibaren her haf ta perşembe 

gftolerl hayvan pazarı ac;ılacakt1r. lhtleap resmi yilzde 20 para· 
dır. Keyfiyet ilin olunur. 2l 25 174 

lzmir l~afıa müdürlüğünden: 
9580 lira 4 kuruş keşif hedelll Gülbıhçe - Karaburun yolu· 

nun 0+000-4+250 inci kilomr.troları arasındaki eoeenln eeal'lı 

onarılması 16 ·l · 936 gOolemecloden itibaren 15 gfto milddetle 
açık ekelltmlye kooutduğaocJan leteklllerln ekeUtme ve artırma 

va ihale yaeaBının hükftmlerlne göre hazırlıyacakları teminat ve 

fenni veslkalarlle birlikte 31 İkinci kıioun 936 cuma gOnü eaat 
l l de daimi encftmene gelmeleri ve fazla malumıat a9mak isti· 
yeolerln Nafıa mtıdnrhlğüoe mftrııcaatlan ilan olunur. 175 ·-·-

1 

lznıir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Buroava Ttlm aut. ol. komleyoouudan; 
1 - Tilmea birliklerinin l t.900 kilo ead,.yağının lÔı 

QBrvarnba güoii yapılao ilk pazarlığında verilen 9S 
ruş f tat pahalı görüler~k: tekrar lldoci defa ol11rt~ 
ıarlık auretlle alınacaktır. 

Ik.inci pı:urlığı 24,1,936 mımı gQoQ saat 
lacaklır. 

3 - Umum tahmin tutarı 10 710 Uradır. 
4 - ilk pey 804: liradır. 

5 - Şartnamesi hergün komisyonda görtıleblllr, 

6 - Ieteklfler muayyen vaktinde Burnavadıkl 

elma komisyonuna gelmeleri. 

M. M. V. eat. al. ko. nandan: 

askeri; 
158 :.:,,; 

1 - Hepsine biçilen eder otuzbln lira olan yedi UA J 
tane kflf m kapalı zarf la ekslltmlye konmuotor. 

2 
3 

lbıtlest 27,1,936 pazartesi gftnft Hat 15 tedlr. l 

ilk inanç poraH 2250 llrı ve şartııameel yQzelll k,ıf 
1\1. M. veklletl ea. ıl. komisyonundan alınablllr. 
Ekslltmeye girecekler kanuni ilk inanç parası JIJek~ 
veya makbuzları ile 2490 BByıla kanunun 2 ve 3 -

4 

maddelerinde yazılı belgelerlle birlikte tekllf ınel , 
larını ihale saatinden bir saat evvel M. M. veUied 

al. komleyonuna vermeleri. 1 O 15 21 25 s6 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
1920 Ura 20 kuruş keşti bedelli Çımdlbl - Mersinli yoıJ 

0+000-1+190 ıncı kllometroları arasındaki şosenin eıo•i, 
pıelle birlikte esaslı onerılmaeı 16 · l · 936 gOnlemeclndeo 1 J ~ 
ron 15 gftn mdddetle açık ekslhmlye konulduğnndan lstekll1,ll ES 
31 ikinci kAoun 936 günü eaat 11 de daimi eocdmene gelıO; 1 
ve fazla malumat almak letlyenlerlo Nafıa mftdürlılğftne Ol 

ııii iı i :iı li ıı : ;~~ ı ı i ;ılı iı lı I i ı 111111111 11111 1111 111 ıı ı 111 111 111111 ~ ~ ~ 1111111 ııı m 111 1111111' · §ıl 
Dr. Zekai Tarakçı ~ 

~ Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı 
= İkinci Beyler sokağı Tftrk mftzayede salonu lttlsallodl 

numara 45. Hastalarını öğleden eoora 15 den 18 e kıd,ı 
kabul t'der. TELEFON : 3806 

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111ıı119 İzmir ~ nci icra memurlu· Ue birlikte bağın bebef 
ğondan: meıre murabbaı 300 ur• fi 

Necip karı osmana ait olup damda maa~mftştemllAl yı1• 
1 

t'mldk ve eytam baokaeındeın kıymetli olup bununda ftÇ 

ödOnç aldığı paraya mukabil sehim itibarile borçluya ılt J 
bankaya ipotek eylediği ve borç iki sehlmin 
ödenmediğinden açık artırma MiUklyell açık artırma •~ 
&atılmasına karar •erilen ve tile ve 814 numaralı emtı~ J 
10.3.934 tarihinde yapılan H· eytam bankası kınunu ot .J 
t1~1Dda ytızde 75 ıhcı çıkma· hince bir defayı mıheuı ol# 
dığından @atışı 2280 eayıh n kat'i artırması 28.Z~ 
kanona glSre geri bırakılıp hor- gfinft eaat 14 de manlea b 
can bu eene verilmesi lcabeden met konağındaki icra daire•~ 
taksit ve faizleri verilmediği yapılmak ftzere 30 gan O' 

için tekrar ve kıt'i olarak H· detle ıatıhğa konuldu. 

tılmısına karar verilen mani· Bu artırma :neticesinde ~ 
eonın çobanlH karyesinde ve bedeli her ne olurea oleuo ~ 
demlryolo ıltı mevkllnde k41o metine bıkılmıyarak en çır 
ş1tkan ve şlmalen yol ve g1r· artıranın ftzerloe ihalesi 1~ 
ben mobaclr arep Hllh hanesi lıcaktır. Satıo pe1Jln pır• I 
ve fabrika blnaeı ve muhacir olup mcıoterlden yalnız yOI 
yaoar hanesi hasın ve ali ot· iki buçuk dellAllye mBBrd• I' 
man haneleri ve tarik ve cenu· nır. lobo gayri menkul ~ 
ben yol ile çevrili ve tapu rinde herhangi bir oeldlde ~ 

kaydına göre 55 donilm ve 718 tıltblnde bulunanlar ellertod'J 

metre (tahvllen 51263 metremu· resmi veealk ile birlikte yl~ 
rabbıı olan behel' 919 metre gOo zarfında mınlea ve l• 

icrasına mClrıcaotları IAzıındl' murabbaı 300 Ura kıymetli 

bağm 24' sehim itibarile 16 
eehlmln ve çobanlsanın bayıl 

ti mırı demlryola mevkllnde 
IJ&rkan ıelısn bey bağı garben 
borçlu necip ve ulviye bağı 

olmılen aelanbey bağı ve eahlbl 
eenet necip ve ulviye ve ceno· 
ben demlryolu ile çevrlll lçiode 
ikı göz odayı havi bir dıma ile 
44: ıdet zeytin eşcarını havi ve 
tapu kaydına göre 40 döoQm 
tahvllen 36760 metre murabbaı 

Akel halde hakları tapu ,ıl 
lince malum olmadıkça p•11~ 
madan hariç kılırlar. 'f• ,ı 
hinden ltlb.aren şartname ~ 
kese açıklar. Tşllb ola11I• ~ 
yüzde yedi buçuk teminat 1

' 

çıası veya milli bir.,. bank•o;0 
itibar mektubu ve 33 t89 fi 
dosya nomıraııile fzmir 
şartnamenin açık boloodOt 

33. 2290 doııya No. ile 0110
1" 1 ,. 

! icra memurluğuna milracaıl ~ 
mlkdarındakl yerlo Zf'ytlo eşcara ilan olunur. H. lı:. No.~ 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

....._!ekerlcrioi tccrilhfl ediniz .. 

s.. = .... 
~ = :c 
~ ,... 
cı = 
~ = ı.. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
llu lnmbular emsallerine ni.çbctcn yii::.de 

20 dalırı az sarf iyatlıclırlar. Bunu cıy sonun

"" <><leycceğitıiz ilk fatura ile lwfayca mılı
yacaksım:. 

M. Tevfik Bay kent 
Elektfrlk, telefon malzeme deposu ve 

Stemens fabrikaları mnmeutlf 
Peştemalcılar i7- i9 Telefon 3332 

KASE 

NEDKALMiMA . . 
~ 

lb[) 
QJ 

-o v~ Pürjen Şnhab'ın en fi!Lüo 
bır müshil şekeri oldu~unu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
hiJ İ&tiycnler (Şabab Sıhhat 
Sürgün llapları)nl maruf ec· 
zanelerden ara11nlar. 

Izmir komutanhğı:sat. al. komisyonu ilanları -QJ) 
~ = TJ 

lı--:~~~UWJWIW!JWWlWWl!l!!!mW!Jm-
§ 

a --••~-------

0 ~ m n 1r ş l\:JI b 1e ~ u 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi bi:asmda 

TELEFON: !2363 

Hertftrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
4 
5 

• 

M d S ı 
Vadcsizlere % 

ev Uat art arı• Altı ay vadt:liye % 
' • Bir sene vadeli ıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, Qzftm lnclr k 
~inde l!abt terl~e ' pamu • yapak. afyon naafre komlsyonculoğo yapılır. Mallar geldJ. 

p en rnneald şeraltle avans 'terlllr. 

Marangozlar ve 1 

Sanayiciler Içiıı 
Bir Daha Ele 

Geçmiyccek Bir Fırsat! 
(<' b • rlhmda mncud thld 

d,stere ı 1_ 
1 P ınyı, •alınlık, freze 

ddlk k • 
lnı lnelerl ile preee tez 

~Ahı, kurutma ve tutkal furon~ 
"' el tczglbltrı 1 AlAt n edevat 
rnoblly :L ' • •erestelerl, kaplımılar 
P:peller •e 1tlre satılıktır. He; 

gd n .sıat ondan eaıt altıya kı· 
ar Zinet bil h mo ya fabrlbeına 
erneo mQracaat ediniz. 

Zinet fıbrlheı eabtht 
Ahmed Kızılırmak _, _______ _ 

--
Ool•crıltcde Döçent 

(Munio Profeeör) 
1 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

l:lıııtılara h 
1 

ergarı ôğlcderı 
onrı bakar. 

lııtiklil r.add • 
Ankara an. eeı No. 99 

T 1 rrtoıanı 2 inci kat 
e graf • 1 S T A N B U L 

Telefon : 49250 

••-1 • 

SIHHAT 
Balık Yağı 

ıVorveçya'nın llaUs Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De 
fa Süziılmiiştür. -

J 
l 

Biricik Satu' Yeri 
8AŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

,mır kulları Satın Alma Komis
yonu-Başkanlığından: 

KınıklŞarhaylığından: 
Kasabamızın harltaaının lcabatı fennlyeelne göre tanzimi 20 

gfln mftddetle ve kapalı zarf ueollle kırdırmıya konmuetor. Clbıl Miktarı 

11 tıkım 

Beher takım 
tahmini 

dikim dereli 

Tutarı Mu ... kkat 
temloıt 

t.ıırlcl 
elbt-e dikimi 170 Kr.:orue Ura K. Lira K· 

Böloe • , k oOO 850 00 63 75 
" cı1n at o ulu y t 1 b Y•ptırılıc9k olan 

170 
; 1 ta e cel tçln kumıeı okulca vcrfllp 

r;arşanıba Q " 11 ım harici elblıenlo dikimi lol 29 ı 936 
g nu Hat 15 te f 1 ' ' 

nacak komleyonuı:o d zm r kQhQr dlrektörlOğOnde topla -
Şıırtnı ... e v 

0 
uı a açlk f'kelltme ıuretUe ihale edllecektfr 

K ~ e n mooeyl o k . · 
ız llıcalne, (hterme ftı~ rme letıyenler pazardan rnada hergQn 

•ıkkat ternloıt akçele;l •e eaatlode de yüzde yedi buçuk mu 
ahtlarlle komisyona gdmelerl. 

.. l() 15 21 2() 

Dr.Operatör Arif Y urcu 
l1111aıar1n~berk~zı~astanesi Operatörü 

er gun 5 l~ k d mClzey"'de ıal k e a ar ikinci Br.yler ıokaır. 1 TArL 
_. onu artında ,.U N 1 • ., u • 

"ıaf'r ' • u muııyenebaneelnde kabul 
Tr.lrfou ~S9:J 

lbaleel 31.I,36 ~uma gtıon saat ~14 te yapılacağından talip 
olanların kasaba pro1elerlot iyapmağa · eablbl ıelAblyet oldu~ona 
datr fenni veellulan ve temloatlaTlle blrllkte.ı(Kınık şarbaylığına 
mQracaatları t14n olunur. 12 15 18 21 91 

Mı!t. M '· eat. al. ko. rt:ldlğlodeo: 
1 Ber~•ıua'daki kıl'at aıkeri bayvaoatıoan 370 ton arpa 

ihtiyacı kapah zarf ueullle ekelltmlye kooulmuıtur. 
2 ihalesi 23 · l · 936 perşembe gfloQ saat 15 te Bergamı'dı 

aıkeıi eaho almı komleyononda yıpılacıkttr. 
3 Beher kilo arpa için bet ko.oı 40 santim f lat tahmin 

edtlmletlr. 
4 Teminatı muvaklute akçeli 1498 lln elli kuroetur. 
5 Şartnamesi hergOn komisyonda gôrftleblllr. 
6 istekliler Ticaret oddöındı kayıdlı olduklarına dair ve· 

ılka göstermek mecburiyetindedirler . 
7 EkeUtmlye letlrak edecekler '2490 aayıh kanonun iki ve 

Qçftoctı maddelerinde ve şartnamesinde yazıla nelkalartle 
teminatı mavıkkate makbodarını ve tekili mektuplarını 
lbıle ıaatlnden en az bir 1aat ene\ komlıyona nrmlt 

bulunacaklardır. 42 8 12 16 21 

Mat. Mv. ut. ıl. ko. riyasetinden: (16) 
ı - 581 lira bedeli keeifll Toran hkeleılolo tamfrl açık 

eksiltme suretlle yaptmlıcaktar. 
2 ihalesi 23,1,936 pereembe gOnt1 saat 15 te Mat. mv. Ht. 

al. ko. nonda yapılıcaktır. 
:J Muvekkat teminat ıkçesf 4ıt liradır. 
4 Şartoımeel bergGo komisyonda görOleblllr. 
5 - lttteklfüır ticaret odaernda kayıtlı olduklarına dair nelka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - .Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla bnunuo 2 ve 

3 Onctı maddelerinde n oartnımealnde yaıılı nılkalan 
ve muvakkat teminat makbulları ile birlikte ibıl• 11a-

tlnden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 7 12 17 :!l 

Met. mv. eat. ıl. komiayonondın: 
1 - Harp okohı için bepılne biçilen eder kırkbeo bin be, 

yoz otuz dört llra olan 5 kılem mefruoat kapalı zarf la 
ekllhmeye konulmoetur. 

2 Şartname keelf n re:lmler 228 koruoa mat. mv. ea. al. 
komiı1yonondan alınır. 

3 Eksiltmeye girecekler kanonun 2 ve 3 en maddelerin· 
deki hclgcltrle 3415 liralık ilk inanç parHı mektup 
•eya mak.buzlerı ile birlikte teklif mektuplarını f bale 
gftnfl ol11n 31 lkfncl kAoun 936 cuma gfloG eaaı 11 den 
bir ıaat evvel mıt. mv. aa. al. komlııyonuaı nrmelerl. 

16 21 25 28 132 
Mftııtabkem Mv. ea. al. komlıyonundın: 
ı - .Maol11 merkezindeki kıeı n mfteSBeeat ihtiyacı için 

302500 kilo llolt maden kömftrtı mftoakıeayı konul· 

3 

5 

6 
7 

• 
muıtu". 
Şınıoameel ücretsiz olarak Mıohıda tftmen sat. al. ko. 

mlıyonundı vertllr. 
Mftnıkaeaıı 29,1,36 çaroımba gdnft saat 14 te Mani· 

eada tGmen ea. al komlıyounada yapılıcıktır. 
Ekelltme açık mtıoakaea ueollledlr. 
Beher klloaonon tahmin edilen tutarı 1 koru, 15 Hn-

tlmdir. 
Teminatı muvakkate akçesi 261 liradır. 
leıeklller tlceret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 
k•ları ve teminatı muvakbte mektupları ile beraber 
belll eaatta Manleada tOmeo eıat. al. komisyonunda bu· 
lunmaları· 12 16 21 26 100 

Met. M v. sat. al. komisyonundan: 
1 - 8eher ktloeooı biçilen eder 189 koroe olan yirmi ili 

otuz bin kilo sarı aabonlo kösele kapalı ~ad la ekltlt· 

2 

3 

Met. 

l 

2 
3 
4 
5 

mlye konc:lmoıtor. 
Şartoamcei 285 kuruşıt6M. M. V. sat. al. ko. dan alınır. 
Ek&Utmtye girecekler 4085 liralık ilk loaoç paraıı mek· 
top veya makbuılarile kınunon iki ve Oçt1ar.cı madde· 
lcrlnde yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla,,nı ihale 
gcınft olan 5 Şubaı 936 çartımba gftnO saat on birden 
bir aaat evvel M. 1\1. V. aatıo almı ko. na vermeleri. 

166 21 26 80 2 

M•. aat. al. komlıyonnndao: 
Beher blemf 2500 tane olan 7 katem mu1tablye ka· 
pılı zarf fa ekllltmlye konuluıuştut'. 
Hepsine blçUen eder 1637 5 liradır. 
lbaleef 8 oubbat 936 comarteal güoü saat 11 dedir. 

~artname parasız olarak M. M. '· eat. ıtl. ko. dan alınır. 
Ekıtlhmeye girecekler 1228 lira fl kuroolok ilk inanç 

paraeı mektup •eya makbuzl~rlle blrltkte kanonun 2 
ve Oçüocft mıddelerlndek! vesikaları bavi teklif mek· 

ıuplarını ihale Sl\aticdcn bl: eaat encl M. m. •· aat. 
ıl. ko. na vermderl. 2 l 26 31 5 J 67 

Aydın Şarhayhğından: 
540 Ura keelf bedelli 600 kUo gram bakır tel ekslhmlye ko· 

nolmuıtur. lhaleel 3 Şubat 936 pazarteei günü saat 13,30 da 

Urısy ellrel koınleyonooda yapılacağı ve ~artoımeyl okumak t1ue 

fen dlrektörlO~Qoe mftr1c11t oloomaeı Ulu olunur. (HlR) 21 ~5 
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M. Laval 
Yarın Kabinesinin istif asını 

Verecektir 

Italyan Haberlerine Bakılı~sa, Habeş Ordusu Panikte Vı 
Reisler De Italyan'lara Teslim Olmak üzeredirler. 

- - ----....... ··•-+-+ 
Halbuki Habeşler, Bunları Tekzip· Ediyor Ve Verilen Haberlerin Sadece Koıısey üzerinde Tesir Yapoıtl~ 

için Uydurulduğunu Bildiriyorlar. imparator, Bir ltalyaıı Tayyaresine Bizzat Ateş Açmış. 
Adle Abab, 19 (A.A) - Bir 

Habe, ıehlfğl, İcalyanların bil· 
yftk bir ıafer kazanmış. Ha · 

beşlerin dört bin klşf telefat 

vermlo ve halyao 1tıkerlerioln 

Habeş arazlef nde güya l 00 kilo 
metre llr.rlemlo olduklarına 

dair olen haberi tekzip etmf'kte· 

dlr. Bu tebllğte deniliyor ki: 

Bo haberler yakında topla 

nacak olan Mllleller cemiyeti 

kon ~yı ftzerlnde bir tesir hu · 
eule getirmek için ltalyanlar 

tarafından oydorulmuetor. 

Ceoob ctbheııfodrn gelen 

haberler, İtalyan uçaklerınıo 

barekAtım lokAI etmek •e on· 

ları şa,ııtmak ilzne Hahe~ 

konetlerl uı"niluloin dr~le 

tir:lmiş olduğunu hlldlrnıek · 

ıedlr. • 
Yukarıda bnbeedlleo tebliğ, !tal) un asl.·erleri yiiriiyıişte 

Babe~lP.rln kızılbıç ı,aretleriol Italyan kıt'alarıodan 110 ve ltıyyateye ateo etmlo. fakat - tay ;.. 

eulletlmal ettiklerine dair hal · ylyececek istemektedirler. Bu yareye bir zarırJiverememlotlr. 

yanlar tarafındın ileri eilrftlen :da göıterlyor ki Habro levazım Roma 20 (Radyo) - Clbu · 

iddiaları dı tekzlb etmektedir. heyeti çok: le.na çahomaktr ve tl'den bildiriliyor: 

Bıvae Ajansının mobabtrl ordu ihtiyacını temine. mukt~ Deveran eden şayialara göre, 

hali hazırd• yapılmakta olan dlr olamamaktadır. Babet ord~suaon rOuılBI ve 

hareketlerin mohae~matın baş Dooa Paramı ve Uadmana bazı nılar, ltalyan ordusunun; 

langıcıodanberl yapılmıo olan ıoları arasında geoera~ Graçyanl halen fıgal edilen uazlyf f?e 
hareketlerin en ciddisi olduğu · kıt'aları takib hareketine devam çerek Hıbeşletın'da ilerlediği 

00 bildirmektedir. etmektedir. takttrde halyan'ları iltica ede 

Roma 20 (Radyo) _ Rae Tfgre cephesinde topçu ve celderfof blldlrmlol•!rdlr. 

Deata ordusu bGtan cephede tayyare bombardı..,,anı umumi Parla, 20 (Radyo) - İtalyan 
kabkari rlc'atloc devam eımek· yet Oıere baılamııtır. tayyareleri Gocan, Ambara ve 

tedlr. Roma, 20 (Radyo) - Adle Hlr Habeş vilıiyetlerlne yllz 

Jtalyao kıt'ılırı Gala Boramı Ababa'dıo alınan bir habere binlerce beyıınoamr. ıtmıolardır. 

ayaleıioe kadar llerlemlolerdlr. göre, general Graçyınl'oln Ras , Hu beyannameler, Habeş mil 

Bir kısım kuvvetler 2:JO ki · Deata ordusuna vormuo olduğu letlnl Adls ·Ababa hükfımdlolo 

lomctre içeride bulunan ÇUto darbe, Habeı rlt.alfola ve as aldattığını ve lralyın'ların halkı 

kaeabııuna kadar gelmişlerdir. kerl komındınlırınıo harben eearelten kurtarmalı:, çlhlfltlerf 

Habet aekerlerl yeniden moka· yıne arzularına henftz eöndft.- halka dağıtmak, vergileri tama 

vemet göstermek tetemlolerse müt d"ğlldlr. men kaldırmak için geldikte 

de muvaffak olamamıalardır. Bir tayyare, Denle Ozerlode rlnl btldlrmektedir. 

KArvan yolları d:1 Habeş 18· htlkoaf hareketi yıpmıo ve Adle Abahı, 20 (A.A) - Ha 
kerlerl, n kaçmakta olan halk .l ecael blzıat mitralyöz.le bu bee hOkumetl Oodjım isyanı 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Bükrcş MOzakerelerinden Bir Akis 

Balkan Antantı, Ayni Zamanda 
Sulh için Çalışmaktadır. 

----------------------.. ~---------------------T. Rllştn Aras, Sofya istasyonunda Bulgar Haşbakanı ile 4 ~lcmle-
ketin Sulhu Korumak Gayretleri iizerinde Konuştu. 

8ükrte, 20 (A.A) - lbdor 

Ajıo111 bildiriyor: 
Dış fıakanlık. müue~arı Ha 

dılleııko Balkın antantı heyr.ti 

munbhaea•arı ,nef ioe bir öğl" 

ziyafeti vermiştir. 

M. RadOlesko. M. 'l'itülealrn 
oun mnvarfalı:lyet remrool eden 

ıdgrıfıoı okumu, n m61.1lı:~ 
relerin ebemnı(yetlni kaydl'tmlş 

-.e demletlr ki: 

- Memleketlerlmb: ara!ın 

dakl teHnüdü ve trorlkl meaal 

zihniyetini kaydetmekle haki 

katta Balkan antantının kont·~ 
tini teyld ediyoruz ve dört 

memleketin menfeatlerloe biz rı c 

met etmekle beraber ayni za. 
manda nmoml menfeatlere de 
hldlm oluyoruz. Umumi mm 

featler her zamandın ziyade 

ıulbte birliği n emniyet içinde:. .. 
ınlbo tcabettlrmektedlr. 

TOrk delrğeal bftıOn delege· 

lor aımıaı Romanya hllküme· 

• 

'J'evj ik l?ıişdü Aras 
tine gördükleri aamlmi mhaf lr 

penerlfkten dolayı teoekkür 
etmlıtlr. 

Belgrad, 20 (A.A)- Tiirkl · 

ye dıı bakanı Tevl lk Roıttı 

Arae dfln gece eaat 22 de Ce· 

nevreye gitmek Gzere buradın 

grçmi,ılr. 

letıı8yondı beşhakan Stoya 

dloovlç, di~ l~l c rl bakını mna 

vlnl Martlnatz, dı~ hakanlak 

erklnı, Türkiye t'lçi 1 ve ç,, 
ko~lovakya ve Romanyu maıs 

lııhatgüzatları tarııfıodan eelam 
lıomı,tır. 

r~,·f lk Hü~tıl. Ar1111, trenin 

Belgrad'dı kısa tevakkufu eıı · 

oaeıoda ba,bakan Sıoyadlnovlç 

ile görOşmOetür. ' 

Sof)'a 'ıla ki lw1111şma: 

Sofya, 20 (A.A) - Bavas 

ajaoeının ı.0uhablrl blldhfyor: 

Bulgar baobakanlyle Tilrklye 

dıt bakanı görO,mOşler, umumi 

siyasi vaziyet hakkında fikir 

teıtlelnde boloomoşlar ve Bal· 

kan antantı hftkOmlerlnlo sulh 

eeeılnl korumak: ve inkişaf et· 

tlrmek için samimi gayretler 

ıarfetmekte olduklımnı mftıı· 

hede eylemlılerdlr. 

~.,- -· - ~~-7"'........-~ ' ltqdl•• 1 I J I P 1 -

n T Habe~ kö) ii 

oıo burırıldı~ını Ltldtrmf"ktedlr. Bunun 8ebı-bl i~e 1Jlmdlyr ka 

Adle Ababı, 20 (AA) dar yapılın ezim fedıkıhlıklar 

hılyın ıanarelerl yeoldtn Ko lı kıyas edllecr:k dertcede 

ram şehrini bombardıman ~•mit thrmmlyetelz mu var fak1yerler 

ve ketlf uç o olarıoı Ualo'ouo dolıylslle İtalya ordusunun ve 

cenubona kadar gôtQrmllı,tftr. mllleılnln maneviyatını yOkeeh-

Hu Deıta'dan alanao habt.r mekredlr. Bo propagandının 

lere göre, bundan oobeş diğer bir hedef l de Habet or· 

gOo evvel Oolo charında n doıooon ve mllletlnlo maonl · 

Gınale Dorla mıntakaeınd•kl yattnı bozmak.tar. 

bub hAll devam etmektedir. Halbuki ne gazlı bombalar 

ltalyan'iar ön hatlarda Somalili ne de haatanr.lerln 'ffl ochlrlerlo 

kovv,,.tlerl kullanmaktadırlar. bombardımanı Hahea•ıerl mO 

Hanların plıdarları Rae Deetı cıd,.leyl bınkmıyı sevketmlye· 

ordnso ile ,. fttenııdlyen harb cektlr. Bl!Alde bD.Uln bunlar 
ermektedir. 

Habeı hükumeti neı,rettiğl 

bir tebliğde diyor kf: 

ltılyan gazeteleri Dolo cha· 

randa knaadıklıra bazı k~çftk 

mov.f fakıyetlerl bOyOk bir 

zafer halt ne koymaktadırlar. 

Bab:>e'lerln enerjisini artarmık· 

tadır . Hıbeo mllletl en ağır 

zayiata ra~men bile meml,..ket 

kurtırıltncıya kadar mOcıdrle 

ye devam edecektir. 

DeHle, 20 (Radye) - lmpı 
rıtorun karargAhıodan gelen 

Son Dalkölka: 

haberlerde, eon günlerdt 

İtalyan oçağıoın tlmal et~ 
ılnde Dolo'yu bombardı~ 
esnasında Oç kfıtnio Ol 

dOttüğil blldlrilmektedlr. p 
Ble OzerlncJen oçmoo ol•• 

ltalyan uçağına karşı bil 
!mparatoroo mitrali özle atllf 

mle oldoğn haber verllıllt~ 
olr. Tayyareye mermi 1,. 
rtmf!mlıJtlr. 

Clbutl, 20 (Radyo) - ~ 
Ababa'ya ~ldr.o Amerika •'' 
mtherlrı ln kervanı, capulcull 

raarruzuna u~. ımııtır. 

Port·Sald, 20 ( Naıiyo) 
( Mt>tooya) adındaki vapurı 

yôz ton a~ırtığında Cl'ph•"' 
''yarak boraılın ge~mletlr I 
cephaneler, ff abetlıtan içi~ 

Cenovs, 20 (l:tadyo) -

Afrlb.•una gitmek Oıere 

miktar amele buraya gtıloıl~ 
Adlı · Ababa, 20 (Hıdyo) 

tlabeş lmpırıoruuun, ul~ 
korumu konseyince veril 

kararları doıyada heklife-' 

ıöyleolyor. 

Loodra, 20 (Radyo) - tJ 
yan kaynakları, gtneral G~ 
yıol ordoıo tarafından '.' ~ 
olunan zaferin, bOtQn Bı.,... 

tan'da ôğrenlldlAlnl blldlr11~ 
Roma 20 (Radyo) - f 

yao kayıklnrı, İtalya ord-' 
nuo son zaferinin Adlı ~~ 
da'da fena teılr uyandırdı~ 
ve matem tutulduğuna b• ıJ 
veriyorlar. Ayni yerden tı' 
hıberlere göre, Habeı hJJ~ 
toru, Rae Dceta'yı l11bıt 

mek Qezre nezdlne çaRır011f 

Markoni Neler Söyledi? -"ltalya'nın Mütecaviz Sayılnıası Büyük Avrııpa f)e' 
leline Karşı Çirkin Bir Muameledir!,, , 

Uoma 10 (Radyo) - halyan teollen halya, m,.d,.nf ve içti Bn harekt!t1 harl.ıının mO•'',. 
akıdemlelnde bugQn Markonlnln mai vazlfeılnl ifada devam etle oltluğnno ilan ve iddia ,.d 
riyasetinde bir içtima yapılmıştır. cek.tlr. BogüokO halya, eski bQyftk bir dnle&ln bu,.kr.ıfd~ 

Maıkoot bJr nutuk irad Roma'oıu yolları Ozertode yü Rıkllr.i zafer, e'bı-t g .. ltt"' 

ederek: rilmr:ktedh; bu harekerlınlz ba tir; o nmıo cllıın bono il~~ 
.. Sayın me.~lekta~larım; zı bf!yQk ılı·vletlulo ho~uoa ntcektir ki, ltalyın'ların ~-, 
.. Blrlr.,mlş ve kayna~mı~ bir ghmemf'lı.:tt· ; ltıtlya'nıo kr.ndi vrtll; k.ablllyttll v: bscl•~ 

hlele m~mlt'hılo göstrordlğl 8evlydrrlne varmasını ho~ gör t'8ere duam edebilecek nz11 
va:r.llderl y11pm11k O:ıer" bura,la mem~kıedlr. olduğuoıı gösterf'cektlr. ,, ,1 
roplanmıe bulunuyoruz. Ve biz, "İrılya, cihan tarihi lir: tee'tnrı Bu nutuk 1Jfddetle -.ı ~ ••1 1 
bu huıuela bütün kuvvet ve b' ı L L' f kıi ı t..I•' ır var ıahr ı:.. rı umum ye mı~ v11 mOr,.aklb nutoa dil 
k11lıillyetlınl7.l göıtterf'CPğlz. nln tenvir ihtiyacına karı,ı bl'ol ayni eeas dıhlllnıJc irad t 

İtalya gibi çok eski zaman· radyoda lzabatrao mc>oettll~r. mittir. / 
lardanberl medeniyet için ça· - --- ~~=::.:..-=-=====::.:::::====~---_/ 
•·~oııe bir devler; bngon Do~u Liman Batan Fransız 
Afrika'yı medeniyet verect'~I Jf 
ve teVeBlil lııtedfğl için mQto Direk tötlükleri Uçağı yüz(lnrnl 1 
eniz ad •e llAo edflmletlr. Ankara, 20 (ôz"l) _ 8ug0n ı~' 

Bo, Avrupa'oın en bllyftk kil Kamutay toplantmoda lzmlr· Benzakole, 20 ( l<'Jor tJ 
bir devletine yapılan en çtrkln (RRdyo) - Birkaç gfto e f1' 

letanbul liman uenel direktör· f t d b (Y ıO bir muameledir. n ır ına an atan eten çtl 
Krahn Ünlvereltenlo kftıadı ldklerloe ıh lllylba mQzakere deeu Parl) ad1r1dakl deniz o~ 

mftnasebetlle Irat ettiği nutnkta . edlldl. yOzdftrOlmftotOr. Uçak, P' 1' 
Nomayl.Qler Yapılmış haline konacak ve Frao" beyan ve lıaret ettiği nokta· v 

P 1 2 R gönderilecektir. 
lara hepimiz ı,tlrak ede1lz. ar 8, O ( adyo) - Şlmali 

"BOyftk Avropı dnletlerl Fraosa'da Ltl ve [(Döe) ıehlr· Lord Derbi Has~ 
eulhOn mobafaza&ına çalışacak· lerlode zecri tedbirler aleyhine Londra 20 (Radyo) - ,1 
ları yerde. aleyblmfrc zecri nnmıylıler yapıldı~• İtalyan Derbl hpıtadar. Doktorlar, •.,, 

tfıdbirler tatbikine kılkıetılar. kayaıklırıodan geltn habe~erde dlslne mutlak bir lıtlrıb•' 
11Felce mıbkOm edilmek lı· bildirilmektedir. ~iye etmlılerdlr. 


