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Endüstri 
Programımızın Tatbiki için 100 

Milyon Lira Sarfolunacak. 
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Gazeteler Neler Yazıyorlar? Fransa"dakı endişe: C.H.P. Merkez Yardını Komitesinde 

Yeni.Fransız Kabinesi Ayrı BirSiyasa Al~an~anın 
' Vazıyetınden 

özveı~en lzmir Halkına 
Aç1k Hesap! ile Dünyayı Hayrette Bırakmıyacaktır Korkulmaktadır 

Saro, Milletler Cemiyeti Taraftar~dır. Flanden De Hem Italya ile 
Bozuşmamak, Hem De lngilizlerle Mesai Teşriki 1,araftarıdır. 

matbuat bu boeueun dıba fazlı 
bir itimatlı bahsetmektedtr. 

• 
Almanya, 
Petrol Ambargosunu 
Niçin Bekliyormaş? 

----------·-----------
Verdiğimiz Paralar .Y erleriııe Harca
nıyor, Soysal Borcumuzu ödiyoruz. 

naneel dorumu gösteren bltlnço 
J!arlB 25 (Hadyo) - fftrh!lo okunmuş ve halkımızın bayır 

en iyi babu lan •c salihlyrt · cemlyrtlerine kar,ı gö:ıtudlğl 

tar etya i mf'hıftllnde .tın siya yükst k al lca tofikrsnl karşılırn· 

de all .. a •e dikkati., takib mı!Jlır. Bu bliinçoyı glire ~im· 
edilen Alnııny.aın hattı h re diye kadar yapılan tabııllıiı 

ketldir. Ba mebaf ile göri" 20,421 llro 62 kuruştur. 
Almıoya'oıo eodlee nrld hı lzmlr Parti llyllokuru~ baş 

reketlcrl, loglltereyi lıalyaya kanı Yozj!nd Hylnvı Avol Do· 
karşı dıba Bolbperveraoe bir ğan 'ıo yüksek bir 1 abetle tesis 

ıly11ct takibine stıvketmlotlr. ettiği yardım komltP.Bt hnynk 
Pıris mebaltlf, Almaoyaoıa bir muvaffaklyet kazenmıştır. 

Avruprda makead ye emellerini Aktif komitenin aylık raporunu 

açığa vurmak lçla petrol am· okurlarımıza sunuyoruz: 
bargoaonoo koomuını sabırsız · "8ily.ak komltA toplaoıı ıoı, 
laklı beklemlt ve beklemekte Komite lmşkanı vali Fazlı Güleç geçen ayın 1 inde yapmı~hk. 
olda~aoa emindir. C. B. P. merkez yardım ko Bognn ikinci, aylık toplanhmı· 

Bonclıo baokı, ayol mehafl mlteetnl:ı ayhk bliyük toplan zı yapıyoruz. Aradan geçen 
le göre, Avropı'nın eelAmet tıeı C. H . P. merkezlude Vali bir ayı mQteculz zaman içinde 

'fC ıtıkdaeti namıoıa ltılyın· Fazlı Gtıleç'ln başkanlığında aktif komitemizin ne işler yap• 
Hibeı hublnlaln biran enel yıpılmıotır. Toplaatulı aktif tığını şu kıea raporumuzda 

bltmeıl, Steresa e~pbeelaln ye· komitenin geçen bir ıy tçlnde ınlıtmak latlyo~uz. . 

e ık• T t M.:ı.h• T J •d ktr ı dlr yaptığı işlere lld rapor Ue fl . -Sonu 4 cu sohi/"-dt> -
er ı ara u ım a ışı at Yapıyor. Man- ... °.!~~-':'! ... '.:.!e.'! ... :-·-···-···-·-·-·-·-·-····-·-·-···-·-·-···-·-·-···-·-·-···-·-· .. 

çuri ve Japonya, Mongolistana Nota Verdiler. Kralın Cenaze Merasiminde Bulunmak için 

Türk Heyeti He Romanya, Bulgaristan 
Kralları Lo1..1dra Yolunda Bulunuyor •• 

Sandrganı kilisesinin görünüşü .. 
Kr1l Leopold ye prtn8 Şarl Budıpeşte 25 ( Rıdyo ) 

de knhn cenaıe merasimine Romanya kralı Karol, Londra· 

tıtlrık edeceklerdir. - Sonu 4 ncıi ıahifede 

Heyeranlı Bir Hayat Macerası! 

Ermeni Mıg1r Değil, Türk 
Yavrusu Süleym!ln! 

-------------..... --..4--~·-----------
Bir Ermeninin 7 Yaşınrla lstanb11l
rlan Kaçırıp Ermenileştirdiği Urfalı 
Snleyman, 24 Yaşında lzmire Dc>ocln • 

• 

L Dankü ate/ye arılma t6reninde canlı manken t•a:ifesini gi;ren dört kııımızl<ı enstitil)"e deram eden kı:larımı:dan bir gurup .. 

- Y•ı1t1 ifiaci ..ıau.d• -

--Din Oyle bir hAdlıe ile kar · tarının bize ne derece fenalık 
tılıotak ki, lnııını hem hayrete ettiklerini gOilerlyor .. 
eeYkedlyor, hem de dftokft Yedi yattnda iken lıtanbol 
Oımınla caml18t denilen yı~ın ıokaklarıadın çalınmıı ve 24 

içlade 71blacı " iç dotmıa· - Şonu 4üncü ıahifede::. 



t 

Çanakkale Boğazı, lngil-ı G lÜI ın ün T e oya~ 0 Ha be· ır o e rj 
tere, Rusya Ve Fransa! Suikasdcılar Davasına, Elbestan'lı =Mancnko::; 

M. Laval, Bize M nzaheret Vadetmiş. Diğer 
Bir Muharrir, Ayni Zamanda Radosun da 

Bize iadesini ileri SOrmOş. 

~.. :carıı:ıkkale bogazı .. 
Dara'uın ve Atoeaa'nın. o~IÜ- rln 'Ye'Dt'dei:ı gözden geçirilme· 

olan f ran ~ hakamdarı birinci elnt icap ettireceği dolayıalle 
Serbas'ın (mlJAddıo önce 465· Fran&a, Tftrklye'oln bu teklif I· 
485) ıdı, TOrldyenln İtalva ne yanaamıyacaktır. 

tarafındın muhtemel blr:hn Öre taraftan iyi haber alan 
cuma karşı bir hazırlak tedbiri Inglllz a) ıarlannın verdlklerl 
olmak Ozere Çanakkale'oln mılO.mata gôre Laval, Londra 
arratejlk nokıalaranı tahkim da Akdenlıle Karadenlıl bfr. 
etmek boeoeanda Franaa'nın birine bığlıyın Çınıkkale Oze. 
monfakatlnl lııtemesl iJzerlne rinde TGrk hAklmlyetloln tam 
gazetelerde yer aldı . oluak teelelne yardım edeceglnl 

Çanakkale, SGrhH ortlnları, Parla bOyGk elçlılne bildir· 
mllAddan 6nce 4.80 de gemi· mtetlr. 
)erden k6prtı yaparak ftıerln · Augor lmzaılle yazı yazan 
den geçmesinden beri. şöhret bir loglllz mftşahldl lıe Iogll· 
almıı ve Boğ1Zlçt ile beraber tere hilktlmetlnlo Ruıya1a kar 
Aıya'nıo Anupayı girmesinin ıı tılı:ınacağı t1Avr1 tayla etmek 
ilk yolu olmoetur. gibi mOblm bir meeele kare•· 

Uzonluğo 10 mil, geolellğl ııoda bolundutono eöylemek· 
lee bir ile dôrt mil araeındı tedlr. 
olın hu boğaz, Mırmua denizi 
ile Ege denizini blrlblrlne bığ· 
lar. 

Rodos adeaı Ege denizinde· 
dlr n Franıız başbakanı M. 
Lalal'lo yakın doetlarındıo bl
rlel olan Ferdlaand de Brloon 
lnformıtfoo gazeteelnde yazdığı 
bir makalede tam bir tı n 
elblrllğl yapıbtlmek için T11r· 
ldyeye, Lozan muahedesinde 
lı:ıldmlmıt olan, boğazları tıh· 

kim hakkının verilmesi kAf f 
gelmlyeceğlnl, Rodos'ua da Tilr 
klyeye nrllmesl Ye yahut bo 
adada baıka bir rejim tesisi 
gerektiğini ıöyllyordo. 

Ada, 1923 denberl İtalyan' · 
larıo elindedir. 

Bu muharrir, Tarldyeoln 
teklif 1 hakkında Ne,york Ti· 

mes gazeteelne gönderdiği bir 
habude diyor ki: · 

"Bu mesele, yalnız boğaz· 

lırdı gemllerfo ıerbeetçe ıey· 

rleef er etmeleri Gzerlnde de 
ğll, Ioglltere'oln Roıya ile 
letlkbıldekl mGnıeebetleri Gze· 

rinde de teelr yapacaktır. 

BoıOn Tftrkfye, Rueya 'uJD 
ıadık bir mQtteflkldlr. Benonlı 
beraber, Soyyetler, gftofto bl 
rinde Çarlık devrlodckf oart· 
ların yeniden baegôstercceğlol 

de hesaba .katarak Karadeniz 
ltmınlarındıkl bütün Roe il 
mınlarıoın dıearı dıln11 ile 
olan monsalı yolunu Tftrk 

Loıan moıhedeel, Boğaılçf toplarının lneafına bırakmak 
n Çanakkale boğazını gayri lıt~muler. 

•'kari bir hale eokmneıor. Deyll telgraf gazeıeelnlo 1ı 
Bayak harbtan evvel, bO· tanbol aylım j . H. VValtoo, 
yftk dnletlerle yapmıı olduğu ıon yazdığı yazılırdın blriılode 

bir moabedeye göre TGrklye Cumurlyet Tnrklyfl'ıtade Bayak 
bn boğazları Tark olmıyan her Brhaoyı'yı kareı doetlok doy 
bıngl bir gemiye ksreı kapa· gul.rı gellemlttlr. 
yabilmek bıkkını haiz balonu· Bu muharrir, AtatOrk'tln 
yordo. artık Tarldye'yi c Avrupaoın 

Do noktanın aekeri ehemmi· ha81ı adamı" olmıktao kurtar· 
yetf, 1915 de mfitteflklerlo bo dığını yazdıktan eonra diyor ki: 
raaıuı zorladıkları •e tam bir "Dayak Brltıuya'nıo ıon on 
moYaffıkıyetelıllğe uğradıkları yıl içinde TOrklye'de diploma· 

Hamdi'nin De Girmesi istenecek leı·i Rus Hudıı· -Muhtelif Yerlerde Yakalanan Yobaz Tarikatçılar Ara
~ında Keskin Müftüsü De \7ardır. 

Ankıtre, 2 j (Ôz0 l) - Atatilrk'e ııalkHd tf'ş,.bbilaftnden maznun olao Urfa eaylnı All Satb'le 
Yahya. Aziz "e arkadaşlarınw uıubakemel,.rloe perşembe günO devam edflecek ve o gftn müddei 
umoıi liobd Arıkan iddiasını eımle ie ccktlr. Mtıddelomumlolo m12ouolar bakluodı b12ırlamıkta 

olduğu tddlıoa ·u ye b :iyük «homnılyel •erllecekılr. lıldlanameolo çok mu(asaal olıcı~ı ıôyll'nfyor, 

MOdddumuınluhı ; f,lb ~ ı r an'h Uamdl ile budud bulctnde bulooan diğer dört kltlo!n dlvaya dahil 
edllınd .. rlol tetfy• c .. ği zaoooluomıktadır. 

Ank•·•· 25 (Özel) - Mııntdlf yerlerde yakalanmış olan rarlkatcılar anıında Keskin miJftüell 
ile lılr hukuk haldmiolo de bulundoğo ıôyleolyor. 

Ankara, 25 (Özel) - Yakalanın tarft.atçalırıo ifadeleri ılınmııtar. Boolarm araeaodı Anka 

dunu Geçtiler· 
.•. --

Moekova, 25 (R•dyo) ~ 
Moogol111taq.So•y"t Roı1• 

duduoda bir Mınçoko ~ 
rezeslolo hududu ıecı•iU ~ 
meıl ıebebile M•nçoko bO 

metf ne bir nota •erilıoltı " 
maeı melhoz fe•kallde ~ 
ııelt'rdeo Maoçuko bilkÜ ~ 
olu mee'ul tutulacağı bl 
rllmlotlr. 

rıı'da 11atçı Niyazi ile Ke~kln hukuk blklml Tnf lk te nrdsr. 

E d.. . P T b.k. 1 . Almauyıı 
n ustrı rogramımızın at ı ı çın 20 Zırhlı Yap· 

_ 100 .l\filyoo Lira Sarfedeceğiz mağa Karar Vı:~ 
M h l •f M h il • • • K vd•I . I . I Loodra, 25 (A.A) - ~ 

l1 te 1 8 80 erJWJZIO OllServe CI 1 meSI Çlll Z• Telgraf gazeteelnln eıofo 

• ( b l S 'd F b • k ( A "' kaynaktan haber ıldığıll• f 
mır, Sl8ll ll Ve 8m8Ull Q 8 rJ 8 ar çacagız Almanya, yakındı ylrıotıl~ 

Ankata 25 (Ôzel) - Ekonomi bakaoltğıocı bazırlanmıt olan ikinci bet vıllık eaoıyl programı bin tonluk 20 zırhlı ile 20 
Gzerlnde mfthlm tetkikler yapılmaktadır. Programın tetkiki için raportörler ıeçllmlotlr. Raportörler tonluk bir tayyare gemlıl ~ 
ikinci bee yıllık eanayf programını nlııana kadar hHırlıyıcı~lardu:. Yeni programa göre luanbul, tıracaktır. Zırhlılara oo 
ı,mlr ve Sımeuo'da konıene fabrikaları yapılacaktır. Ha aoretle mıbeollerlmizlo mGbim bir kıemı tane top konacaktır. 

konıene edilmek ıoretlle her meY1lmde gerek iç H gerek tlıt memleketlerde Htılabllecektlr. y eof M 181 r' da 
programın tatbiki için 100,000,000 Ura 11rfedllecektlr. , 

Soğuk Dalgası 

Ve Yeni ölilm 
Vak'aları .. 

NHyork 25 (Rıdyo) - So 
ğuk dalguı yeni ölGm Hk · 
alarıoa eebeblyet 'ermletlr. LI· 
man bGyGk boz ktıtlelerlle do· 
ludor. Nlyagara eelaleel dtı 

donmuetur. Nevyorktakl ııan· 

tör ve kılorlf er mtletahdlmle · 
rlnln gre•lerl dnam edlyc>r. 
Federaeyon gr11,ln l tnbıttı 

............ Kabine Vaziye11 

Kardeş lran'da lnkıl3b Kabineyi Nahas 

Hamleleri. Devamda'. Paşa Teşkil Ediyor! 
Kahire, 25 (Radyo) - ~ 

Fuıd'ın ferarı 6zerlne ;., 
~~~~~~--~~~~~~ 

Tıhrao 25 (A.A) - Kadınlar araeında eakl kıyafet ve yaıı· 

yıetan kurtulma yolunda bıehyaUaıe.kettekl terakki hakkmda 
makaleler yeıın Tahran 'e 'lltyet gazeteleri, kadının içtimai 
hayattaki rolGoO ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Gazeteler bGtftn bılk tarafındın bOyGk bir memnuniyetle kar· 

eılınan bo ileri hamlenin Şıhloııh tarafındın gerçekleetirllen 
lnkıltb bımleleılnln en mGhlmlerlnden biri olduğuna yazmaktı· 
dırlar. 

••• 

reial Nıhae pııı bir teOI fi 
kabineıl teekllfne ma.e 
ctmletfr. 

ElhllAI gazeteel ~ 
•Nabae paeanın bu yenl fi 

hareketi, M111r · lnglllı fi J 
kerelerinin hemen baelıyac:lr 

_b_lt_m_e_ıın_ı_ı_ııt_emlttl,_r. ____ Şimendifer Vapur~u· 
lok Şirketi .. 

dellldlr. ti 
" MOıakeratın lntlbab' J 

aonrayı kıldıAı artık fUeD 
alb edllmledr" demektedll'·, 

Bizzat Atattırk, lnglltere'yl Tarı· ~eıerı· nde 
takdir etmekte 'e laglllz'ce il 
ôğrenmek için bClyClk bir za. 
manını 11rfetmektedlr. 

Tftrklyenln mGdafaaııoı or· 
gınlze etmek yolunda So•yet 
Roıyı'nın bClyClk yardımları 

dokunduğundan bıhledeo bu 
aylar, ıuolan yazmak.tadır: 

.. İki ıeoe enel Tarklyeyl 
ziyaret eden SoYyet harb ko

' mlıerl Voroellof'nn, Anadolu 
tarafındaki Çanakkale boğaz1nı 
tef tlelnden zlyadeellıe lıtlfade 

edllmletlr. 
Kemalletlere erkinlik eua · 

eıoda ilk yardım elin( uzatmıı 
olıo Rueyı'mo doıtloğu, Tftrk 
cumorlyetlne kendi yurd lele · 
rlnl dGzeltmek imkAomı bı 

ğıılımııtar. 

TGıklye, ılmal hududondı 

korkulac.k bir tehlike olma· 

Tenzilat Var. 
Ankara, 25 (Özel) - Nı· 

fıa VekAletl Dnlet Demlryol· 
ları tarlfelertnde muhtelif mab· 
ıullerlmlıtn nakliye Gcretlerlnl 
mGhlm miktarda tenzil edectık 
tir. Bu 11yede memlekette hem 
hayat oıoıluğa temin edilecek, 
hem de mabııollerlmlzln mali · 
yet f lıtlnln lndlrllmeefoe dıe 

pfyaeılarda rekabet aahaııoda 

dıha bGyftk monflaklyetler 
elde etmemize çalteılacıktır. 

iki Avukat Ara-
sında Doello. 

Itilafnamt-. Bugfln 
imza Edilmiştir .. 

letınbul, 25 (Ôzel) - Milli 
nporcnlnk tlrketlnln hnku 
metçe eatın ılınm11ı hakkındaki 
ltllAfnıme bogGn DenlıyolJarı 

leletme ldareıl amom mfldOrlft· 
ğftnde imza edllmlotlr. 

Grandi 
Muhtıranın Sure
tini lngiltere'ye Ve-rdi 

l:.Ondra 25 (Radyo) - ltıl · 
ya'oın Londra eef iri ılnyor 

(Nlto Grandi) , bogCln İngiltere 
dıt leleri bıkınını glrmle ve 
llalya'nın ulaılar kurumuna 
vermfe olduğu muhtıranın bir 
ıureıinl vermfetlr. 

Kahire, 25 (A.A) - Vo ~ 
mi kaoaata gôre Vefd p•' I 
nln kabine karmaktan ııd~ 
etmeelnln ef khı nmoıo11 İ 
hoenoteoıluk uyındırmaeı ~ 
temeldir. Bu dorum k dJ 
lelnl kolaylıetmyor gibi~ 
Kralın llberaller baekaoı al I 
med Mtthmud nyı Ali il ' 
pa11ılardan birini kabine ~ 
mığa memur etmeııl tbd 
dıhlllndedlr. ~ 

Kahire, 25 (A.A) - rJ " 
pı,anın yakında yapılaca~ 

ıırada tamımfle sabh olmuııtor. tik alandı mnvaffıklyefle tem· dağını gthenerek ytııGnG ile· 

P ırle, 25 (Radyo) - Parlıı 
baroeondı mukıyyed iki uo 
kat bugaa (Park Dô prene) te 
doello yapmıelardır. 30 saniye 
devam eden bir kıhnç mGıa· 

Almanya 
Ve Lokarno 

çimlere kadar bitaraf bir kabl" 
teıktllnl ve lnglllr.·Mıeır '°~ 
kereletloe kral tarafındall CJ &' 
olunacak bir komlııyoo ~,., uı 
ılle hemen baelınılmıııını ~:;;
ettlğlol; ancak bo koıol ,
baıbnltğında kendls~nln bol ~ 
ma1Jnı ve komleyoo ekıerlt;. 
ola Vaid meb'oelarındın ol 
aını lstedl~I ıöylenfyor. _, 

Sly11al mehaf lllerln kanaa ıll edtlmeııl, bir yakınlatma ar· rlye n eliol terakkiye, yeni· 
tine göre, Fransa, moıhedele r.uıu uyandırmııttr. l• emeğfl doğru çe,lrmlotlr ... 

~---·----------------------------__ .... ______ _ 
!:.~ ~.~~ ~.~ o 
• '111111llllllUllHIHI11111111Ull111111111111111intlll111111WUlllll11 lllll lllllU 111111' . 

Eo bftyfik ilimlerin tanıttığı en tatlı 11ea 

JEAN KDEPURA 
(Sevginio sesi) ve (Çardaı Füretin) filmlerinin iki büyük komiği 

Paul Kemp, Paul Hörhiger ve Jenny Jugo 
Bir, bet, on değU yoz defa gôrmekle zevkine, gQzelUğfne ve nee'eıılne aela doyolımıyın 

NINON ~ 
MOzlk, aok, zevk, oıarkı · Çılgınlık Ye kahkahalar f timinde 

ranındıo sonra iklılnden biri 
kolondın yaralanmı11ır. Avu· 
katlar, doellodın sonra dı bı 
rıımımıılardır. 

Konya' da 
Avcılar Kulübü 

Konya, 25 (ôzel) - Avcılar 

kul6bil teıkll edllmle 'e açım 
töreni yapılmıelır. SQrek H · 

lırını baolıoıcaktır . 

Alanya'da Zelzele 
Alanya, 25 (özel) - Bir 

hat tadınberl hafif zelıtıleler 

Berlln 25 (Rıdyo) - Alman 
ılyHi mebaf m Lokaroo mokar· 
reratıoıo mubafazuıoı letemek· 
tedlr . 

Kahire, 25 (Radyo) - &f• ~ 
kfılınıo boıuei kAtlbl il~ 
p~aea, NahH pıeaya gtd• ,s 
krahn bir lradeılnl teblll -1 
mlı ve İngiltere ile il~ 
araıındı derhal mGıake~ dl 

Doçe Kore11pondenı Baro, bqlanmaııı lftıamono ıe" 
Lord Edeo'tn nutku n nota· eylemlttlr. 
farından bıhıederek: 

Bir lngiliz 

Vapuru Yandı. oO 

wea aııılsııdır. Tokyo, 2G (Radyo) - l~e1 
"Fakat ııôylenen ıösler, yı· tonluk 1nglllı bındualr So" I , 

"Almınyınıo Lokarno ıbld 
nameıloi bava addettiği hık· 

kında çıkarılan eıyialar tamı . 

palan l11aadlır kar111ıoda Al· vapornnda japoo d,,ol•1' 1 
manya da kendi hareketlerini Oklnoaklnı açıklarında Y~ 

denm etmektedir. Birçok ev· dıba fazlı bir dikkat Ye itina çıkmıı, vapur tamameD ~' 

ferde çatlakltklu hasıl olmuş ile hazırlamak m~burl1etlal olmuetnr. MGrettebat .,.tı ,.ı 
tor. Yıkılma •tı nOfueca za. blsıetmletlr... geml111riue alınauk kurt• 
ylıt yoktor. Demektedir . mııtar. 



~. Çi~md-ikle~r ......,,1 Ş E H i R 
Seyyar Satıcılar 

-HABERLERi 
Dftşfindüklerim ... 

C. Kız Enstitüsünde, 
Seyyar aatıcılarlo belediye 

arasındaki mOnaksııı devam 

ediyor. Belediye, kanonun ver 

diğl 1alAblyetle ıeyyar 11tıcılım 
ıokaklarda, yaya kaldırımlarını 
htllAdan menetmfı, mahalle 

aralarına gltmelerlnl blldlrmlı .. 
Hoı, ona da mOsaade yok ya! 

Kız Ens-
titüs(l Binası __ ............ ~.-........,,,.,.. 
inşaat Pro· 
jesi Bakanlıktan Geldi 

Bu vaziyet, bittabi, seyyar 
•atıcılar arasında, gen~l aofer· 

berliAln ilt\oı gibi bir tesir 

Y•pta. Bunda da onların yer· 

den g6~e kadar hakları var: 

lklyOz satıcı, dlJrder nfifue· 

tan 800 lı.lıl eder. Bu biiytık 
kalab"lığın kuna nereden do 

yar, çoluk çocuğa nasıl okur, 
ne giyer, ne içer?. 

Fakat belediye, bana dOeO· 

necek d~ğlldlr tabii! Y ıya kal· 

dırunlerını, bu seyyar eaııcılar 
dan kurtarmak IAzım vesselam!. 

Amma etz diyeceksiniz ki: 

- Koa lı.oca şehrin yaya 
kaldırımına, lklytız, tıçyOz sey· 

Yar ••tacıdan kaç klot leabet 
eder ve bunların ne zararı ola 
btllr?. 

Bo, ancak sizin dOoGncenlz 
dtr, belediyenin değil .. Şu bal 
de? .. 

Biç; belediyenin dediği ola· 
calı.!. 

- Peki ya 11eyyar sahcıla · 
rın vaziyetleri, hakları?. 

- İşte, zaten meselenin en 
mabtm noktası oradadır.. Flk 
rlmce, herllı.1 tarafı memnuu 
et · lbek için tek çare vardır: 

Ya ıcyyar satıcılar, kiremit 
Uklcrde dolaşsınlar, yahud da 

Venedik'de olduğu gibi evden 
e,e kôprOler kurulsun ve bl 
zlm 

zı,allılar buralardan işle. 
ıfnter .. 

Böyle bir çue, yaluuı ıeyyar 
eatacılar1 ve belediyeyi dt>ğll, 
•yol zamandı ev a.hlplerlnl, 
alıcıları da memnun edebile 
celı:ttr. 

GGoün muayyen vaktinde 
balı:mıııınız ki; klremhllklerde 
Çıtır çutur bir gOrllltft var .. 

- Mendiller, çorıplar llah 
yorum? 

- En iyi mmrka ıraı bıçağı .. 
~ert ealı:alı 30, yumuşığa 50!. 

- Üftğmeler, boucukl1r, o 
Yoocalı:Jar ve ıalre!. 

- Lthtna da nr, prısı da 
1 •ar! .. 

O gftn evde ne lbım?. Be· · 
illan bir hıleue ve agzı, tava 
Ilı çevirerek bir komanda; 

- Bey, eebzeel! .. Turp yok 
tno, turp!. 

- Var, nr ıblıcı~ım, hem 
de eşşck kafHı kadar!. 

- Sepetin içinde bir tane 
lllotlrılık salla da göreyim ba 
kıyım!. 

- Bir tane de tne bıçağı 
v"1· Gerçe bizim adam kösedir 
amo:aı! 

GörOyorauuoz ya, mftkem· 
mel bir şekli . Amma, kiremit 

ilkler oıeydan muharebesinden 
artıkalmışa dönecekmi, .. Allah 
Allah; ktrcmltçller de 

Kazansın. Onlu kazın•ncı 
memlekette muamele ırtu, 
siz de 

Kazanıraıoız, olur, biter .. Bu 

••yede belediye de daha çok 

rOııum ılmığa munf fak o lor .. 

Bu eelı.11 elbclle ki, bel~dlye 
tarafından, eey ar eatıcılar ta· 
rafından da alkıela karşılana 
caluır. Ben: de farJundayım ki, 
zek&; ve mautıkımın faydah 
0lda~G zamanlar varmıl .. 

Çimdik 

Yangın yerinde erkek Jlseslne 

giden yol cıvanoda inia edl· 
lecck olan yeni kız enıtltOeO 

blnasınan projesi Kflltfir bıkan 
lığından enstltil mOdQrlOğtlne 

gelmiştir. 

Yalnız iki oy evvel enıtlUi 
için flı\veten on bin metre mu· 

rabbalık area tefrik edilirken 

bu ananın 26 numaralı adadan 
tefrlld lcabederkcn yanlışlıkla 

25 numaralı adadan ayrılmış 

oldnğu gtsrillmOştdr. Şahat top 

lantı devresinde şehir meclisi 

tarafından bu yanlışlak dtızel 

tllecf!k ve yeni enııtlttı bina· 

sının temel töreni parlık bir 
şeklide yapılacaktır. 

Çam Tırtılı 
Mücadele Kışın Ya· 
pılırsa Fayda Verir .• 

Son yıllarda lzmlr ve hava 

Jhlnde çam ağaçlarındı tırtıllar 

mOhlm zararlar yapmaktadır. 

Mıntıka ziraat milcadt>lc mil· 

fettlştlğl çam llrtılları mOcade · 
lesi hakkında bir bildirim ha 
zırlımış ve bOtQn kazalarla 

nahiyelere, devlet demlryolları 

mOfettlellklerlne, kftltOr, orman 

ve hastaoe mildtirlOklerlne 
göodermlttlr. Çam tırtallarlle 

yapılacak mjcadele kışın yapı · 

lır88 fayda vıreblllr. Yazın 
yap ı lacak mOcadelenio hiçbir 

raydası yoktur. Mftcadele şekli 

hakkında bildirimde şu nokta· 
lua dikkat edllmcıl tavsiye 
edllmlotlr: 

Çam tırtılı denilen kurtlar 
soğuk umanları ağın lçlode 
geçirip havalar ı11aınca ağdan 

çıkar ve etrafıakl yapraklarını 

yer, uğradıkları dalları çıplak 

bir kılığa ıokarlar. 

Tartallar mayısta toprağın 

içinde kelebek olmak lçhı alay 

halinde ağa~lardan gGç elmeğe 
başlarlar. 

Bo tırtıllar luııanın tenine 
deydlğl zaman kaşındmr n 
kabartır. Donlar mayıııta kese 

lerden çıktıktan ıonra ·~ ke 
aclerlol toplayıp yakmakta bir 

fayda yoktur. Tırtıl ağlaraoın 

ke11lllp yakılma umanı kıştır. 

Çanka tııtıllar bu zamanda ağ 

keıelerlnde toplanmış bir yu· 

malı; hattnde bulunurlar. 

Merdlvl'nle yetlıllebllen dalda 

kiler bıçak. ve makasla, yetltll 
mlyen yOkeckllklcrdckller ince, 
uzan sırığa bığlanmıı ağaç 

makaııları ile kislllp yere da. 

eOrGlflr ve keeeler toplanıp 

toprağa gOmOlGr veya yakılır. 
Evlerde, bıbçelerde, haııta· 

neler ile, mekteplerde, parklar. 
da, çocuk ve belediye babçcle 
rinde, lstaııyonlarda ve demir · 

yolunun ıaoırı içinde bulunan 
çam ağaçlarındaki tırtıllar mar 

tın sonuna kadar temizlenme 

ildir. Ormanlardaki çam tırtıl 

larınao 

orman 
ıcmlzlettlrllmesl de 

mildQrlüğflnden ayrıca 

htl"nmlotlr. 

Gösıerllen zamanlarda çam 
ığıçlarındakl tırtılları temizle· 

mtyenler mes'ul totolacaklardır. 

Vali Muavini Vekili 
Vali muavini veklll, hukuk 

işleri dlrektörft Dllher ArgoQ 

dan ha1talanmıı ve vazifeıl hı· 
flDa g lememletlr. 

C, Kız San'at Enstitüsü
nün Satış Atölyesi. 

üniversiteli· 
terin Tetkikleri --... .-......... _. __ 
Bergama 'dan Sonra 

l'örk k.~dıoı, bllbaaea uebtf· 
lerde asırlar ıOren bir ptalet 

ve esaret devreılndep sonra, 

korkunç bir zındenıo bodrum· 
tarından alınarıık hııyotu, ışı~ 

altına getirildiği gOn, kim btıhı 

ne kadar ea,ırmıotı? 
~~,.,......~--~---·~_,....--_,.._,..~..,,.. 

Hafriyatl Gezdiler, Ka· 
dife Kalesine de çıktılar 

Tnrk l\ızı ve Kadını, Hayat içinde 
Peçe altı ve kafes ark11sı §le· 

minin güya ahlAki, gQya dlot 

elstemlerl ile kafasını, lneanlı1' 

cevherini, cemiyet içindeki bQ. 

yftk roltıon ııımam,.n ko)bet· 

mlij bir uzuv dü,OoQnüz! 

Varlığını (;östermektedir ! 
Sömestr tatlll mGnaeebettle 

9ehrlmlze gelmlt olao Üniversite 
edebiyat faktıltesl talcslnden bir 

-Kız enathlsftntın K.ftlttır Ba· rcnler mckteb talebealnln nazik 

kanlığı cmrlle açılan ılparle ve sevimli yOılerlle karvılaıı· 
grub batlarında prof esörlerl ol atölyesinin açım tOrenl dtın yorlardı 
doğu halde Bergama hara· saat onaltıda parlak bir tı:kllde Kısa bir zımında davetliler 
helerini zlyareıe gltmlotl. Bayata yabancı!. Okuma\\ 

bilmiyor! . Dılşftome ıerblyeefo, 

den uzak! . J~ ve mes'uliyet 

kaygı11ını kayb .. tmlı Aileyi, 

basil bir esaret çtrçevesl için· 

de taoıyao, çocuğunu terbiye 

den, evini kendi zevld, kendi 
varlığı, kendi bilgi ve idraki 

ile yaşatıp yükseltmekten ticlz 

bir ozovl. 

yapılmııtır. TOrende vali Fazlı çok zarif bir ıekllde h11ırlan · 
K.af ile dftn döomlle, ô~leden 

ıonra belediye reis muaviol 
Snad Yurtkorn ile beraber eslcl 

lzmlr hafriyatını ziyaret etmiş · 

lerdlr. 

Gtıleç ile ref lkaları, mGstah mıt olan aalono doldormoıto. 

kem mevki komutanı General Biraz lst~rahattın ıonra davet· 
KP.rameddln Kocaman, C. B. illere l.:eD"ln bir çay verildi. 

Y or.ğıd ıaylavı Kızlarımuuu blzl!llt ikram el P. başkanı 

Avni Doğan, Koltftr dlrektlJrü ılklerl bu çıydan ıonra enıtltft 
mftdGra Baıılb, enstltOdeld ça 

Burada MOı:e mtıdilrd Sall 

hlddln K11ntar; bulanın dı!ğl"rli 
antik ite hakkında kendilerine 

Ali Rlza, birçok doktorlar, 

mekteb, daire ve banka direk. 

törleri ve gazctecller bolun 
muşlardır. 

Sipariş atölyeal halkın elbl 

selerlnl uc,.zcı dikebilmek ve 

ayni zamanda enıtltfl ve akşam 

mektebi eon aınıf talebeılnln 
ıtaj görmeıl gitil bir ihtiyaçtan 

doğmuştu. Bunu takdir eden 

Kllltftr Bakanlığı iki ay evet 

emrini ver mit, atölye açılmıı 

ve sparlo kabulftne bıelanmıott. 

Daveılller BHt 15,30 da ye. 

ol manlf•turıcılar çırt1B1ndakl 
atölye h1n111ının öoQne geldik . 

lerl vakit atölyenin yOkeek bir 

zevkle eOelenmle olan zengin 

vitrinleri ile kareılaemıelardır. 
Buradaki tık elbiseler, eehpa 

lardı duran ıapblır, eun'i çl . 

çekler herkesin takdirini kaza . 
nıyordu. 

AtOlye kapııından içeri gl· 

tıem• tar•ıı ve ılperlt atelye· 
ılnln açılma eebeb\ hakkında 

kısa izahat nrdl. 

Ba ıuretle balkın ucuıca 

eon modayı taklbetmek fırıJatını 
elde edec,.ğlnl ıöyledl. Atölyede 

çalışan kızlardan bir k11mı 

1100 moda yapmıt oldukları el· 
bleelerlle aalona gelerek bu 

elblselerln gflzelllklerlnl teıbir 

ettiler. 
Mildih; davetlileri atölyenin 

muhtelif kmmlarını gezoıeğe 

•e gOrmeğe davet etti, Battı 

Vall ve mulllabkem me•kl ko 
mutanı •e refikaları olduğa 

halde en Q11t kattaki dikit. t•P · 
ka ve çiçek atölyelerinden bat· 
landı, btıUln mOesıeıe gnlldl 

Nıkıt atölyeıl de ço~ zengindi. 

Davetliler; gördOkleri zengin 

çalıema ve fevkalAdellkteo çok 

memnun olarak mtıeHeeeden 

ayrıldılar. 

lıı:abat vermiştir. 

Gençler; mDze mftdtırOoO de 
alarak boradan Kadife kalenlne 

çıkmışlar ve bu tarihi kaleyi, 

oradan da ıchrln bGtOn gftzel 
manzaralarını gOrmOelerdlr. Su 

ad Y oıtkoro; lımtr'ln mOstık· 
bel f mar plıioı ve K61türparkın 

alacağı ıe~ il bak kanda kendile· 
rlne izahat vrrmlotlr. Bundan 
sonra Kareıyaka'ya geçP.n gençler 
Kıa Muallim mektebinde nrUeo 

mftııamcrede boloomuolardır. 

Ünlverııltelller bu sabah Ban 
dırm11 trealle eebrlmlzdeo ayrı· 

lacı klardır. 

Kafile reisi talebeden Gfiu 
dilz; İzmlr'de kendllerlnc gôete 
rllen ml111flrpMverllk ve alAka 

dan, vali Fıılı Goleç ile Parti 
başkanı Yozgad ıaylnı A•nl 

De~an'a ve ıarbay Dr. Behçet 
Uz'a arkadaılarının ıeşekk8rle· 

rint blldlrmletlr. 

Bu kadın, bilyOk bir mcde· 

nty .. tln analığını yapmış bir 

milletin kadını idi. Şaşılacak 

d~ltlkllk! . 
Tarihi Türk kadını, mllli 

üzüm ve lncirlerimizin 
ihracat Mikdarı. 

istatistik 

te:blye ve en'ınelerimlzln lslAın 

terblyeetle yıkıldığı gOn, bu 

mezara gfrml~, boylu boyuna 
uzanmıştı. Dilnyayı da ahıretln 

içine sığdıran b'lı ablak ve fel· 
@efı·, dOnün acımeğe şayan 

analar katarını yaratmıştı ve bu 

yftzden Osmanlı tarihinde, ne 
hakiki bir Türk k11dıoı slmesı 

doğdu, ne de cemiyetin 
iş bölilmOnde yer tutan bir 

unsur.. Bereket versin ki, bu 

yıkılış, yaluız şehir ve kasaba· 

larda kaldı da köylerimize ei· 
rayet etmedi v~ köylü kadına, 

gene it bışında çılıeoıakta de 

vam f'tll. Yalnız, iptidai t'"kllul 

mobafua etmek ka)dı 11,. .. 
• 

• • Mildilrll Nazım Dan Cumurlyet kız ean'at 

Trakya mıntakuı omun i enethfteOnlln ycDI açılan sipariş 
mlfettlıllgl lıtadıtlt mGdGrJa. atölyeı1I açıldı. Beni de dnet 

---------------
Ticaret Odası Mahsullerimi?ıin Vazi-

ğGDe ıayln edllmlt olan vllAyet etmlıler; ghtlm. 

lıtatlıtlk mGdGr6 Nazım An Ne yalan ıöyllycylm; birçok 

yeti Hakkında Bir Rapor f;lazırladı. 
kaıa'ya gltmlıtl. Şehrimize dön· eserler, etlşlerlnc, çiçeklere, t•p · 
mGtt6l'. Sala gtınG Edlrne'ye katara, elblııl!lere rağmen beni 

hareket edecek ve orada yeni dıba fazla, baeka blroey d1'11Jftn 
Mftblm ihracat mahsullerlml · 

zln eoo ay içinde ıatıe 1 latlerl 
ile ihracat vaziyeti hakkında 
Tlcaretodası tarafından bir ra· 
por bazırlınmıetır. Raporda 

•tağıdakl mfthlm malômat 
Yardır: 

Çeldrdekslz kora ftsGmtln 
plyaııaya ilk gellel 15 Ağuıtoıı· 
tor. O tarihten 31 blrlnclU 

nun 1935 •tınlne kadar fzmlr 
borsaııında 69197 ton (485697 
çuval ve 4090 torba) asam 
aatalmıetar. 1934 yıla menim 
baelangıcı olan 4 Ağoıtoetan 
31 bf rlnclkı\ooa •ktamıaa k• · 
dar bor11dakl ıatıı miktarı 
3615.! tl)o (254214 çuval ve 
982 torba) idi. 
ıhracat: 

Geçen ay içinde limanımı•· 
dan yabaneı memleketlere 
404.8 ton azam lbraç edil· 
mittir. 1934 yılanda ayni ta· 
rlhteki lh acıt miktarı ~995,4 
ton ldt. 

Birinci kAnun 1935 tarihinde 
borHda eahlan ftıftmlcrln ikinci 

tetrln ayına göre f !ıtlerlDde 
7 numara OzQmlerln klloıanda 
2,375 kutu!J, 8 numara ft&Clm 
terde J ,94 kuruş; 9 numarah 

GzOmlf'rdc 2, l 9 kurut, 1 O na· 
manda 1,25 kuroı ve l 1 nn· 
merada 75 ııantlm, 12 uumara 
tızft.mlerln ldloıuoda da 3 ku 
roı dtıe6k1Gk götftlmaetar. 

Bir ıylık. eatıı miktarı geçt>n 

ay Bahtından 5~02 ıon (86430 
çuval ve 527 torba) nokean ol· 
maetur. 

incir: vazlfeılne baılıyacaktır. dft.rdO. Cemiyetçi bir yazı ada · 

Karo incirin plyaaaya ilk Muhakeme Geri Kaldı mı olarak, eadece TOrk kadı· 
gelfş tarihi 19 A~uıtoıı'tan 31 Zimmetine para geçirmekle nınıo, TOrk kızının lctlwai •e 

Birinci klnan 1935 akpmına suçla aahll ıııbbiye mftdftrlftğG mftsbet ölçOdekl hareket n 
kadar horeada 22757 ton mnhHlb ve 'ft'lnedarı Fuad Cen•· hamleslne dikkat ettim. Bunun 
(196192 çonl) incir Hhlmıttır. b'ın muhıkemeıtne dGn Ağır· vereceği f lk.ri heyecan, el belle 
Ayrıca 17648 ıorba da hurda cezada baolaaacaktı. Tahkikat diğerine nanran daha kıymet· 
Hlışı olmoetnr. 1934 le ayal enakına göre ıdmmele geçirilen ildir. tJeo, bir eao'atkirım. Ha 
tarihte bora11dakl aatıı miktarı para (1200) liradır. Fakat yatta, bu eşyaya az eb~mmlyet 
19816 ton (170829 çuval) incir masnunoa baata olarak ba1ta veririm.fakat bu eşya OııtOnde, 
ve 868:1 çonl hurda idi. nede ıedHI altında bulunduğu Tllrk kızının yeni zevkini, 

ihracat: anllfılmıı ve mabakeme başka yeni yaprak açıııoı, yeni glll 
Gtçen ay llmaaımızdan mah· blrgGne bırakılmıştır. verişini ve bunların bir ev için, 

teltf ecnebi memleketler Hm••· _______ ,______ bir cemiyet lçlo hakikaten 
larına 2103,6 ton incir ihraç araııındakl fark şudur: 

1 Sflzmc incirin klloeonda 4 mG,.bet değeri olduğunu an •· 
edUmlttlr. 1934 te ayni tarih· Luru11, paçalın 1,31 korno, dığım ve ıctklke lmkAu bol · 
teki ihracat miktarı 1812,2 ~ v .ı ki b ka ıflr10 

hurda incirin kilosunda Bi,5 doğum giln"'Or ' ao 
tondu. d - " 

santim yftkeelfe görft.lmftotOr. ftşünurum. 
• Piyasa Durunıu: Danka gi\rOelerlmln ferahlı~• 

BlrlaclkAnon 1935 de İzmir Bir aylık Ht•e mlkdarı geçen 
1 0 

.y eataaıodan 22488 ton ( 15973 ve aydınlığı içinde eôy e s y· 
borıaıında satılan luclr f lal. v ~ _ Sonu 5 inci salıifede 
~l;er~l~le~i:k~ln:c:ı~ıe:ı:r~lu~u::;ıı:ı~f~l~a~tl;e:rl~~ç~u~v:•~l)~n~o~L~e:an:.~o;lm;;u~et~u~r~ . .......... ~~~:::-.:::::::::::~ 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

Bugiln ~nenin en sarif,• en fantezi Frautı:ıca ıözlQ ve 

prluh bOyük komediıi 

Gece Bülbülü 
BENRY GARAT tarafından temııll edilen gençlik, 

k ne•'e aşk, muıılkl ve lıabkah• illmi 
ıe• , v ı . . . 

· · d J h 008 Brehmı'ın La·Bohem operaeından bazı parçalan ile.meohur Nıoom A M iki üıtıtları eer11ıa en o a 
yrıcı: uı 1 __ 1 · BE"fKTAŞ taknıunıo Atinada yaptığı futbol maçı 1''0KS cTilrkçe ıözlil dünya bıuc;r en• v . 

SEANS SAATLERi: Der gfin 15•1 
17, 19, 21.15. Cumarteai 13 15 tıle· 1 
be eeauıı. Pazar 13 le ilive eeanııı l 
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11aribt Tefrika~ Nıık!edeo: FAlK ŞEMSEODfl'4 2 Amerikan Uçağı 

Havada Çarpıştı. 
ıem 30 

Ateşin Hakimi 
Booolftlft, 25 (A.A) - İki 

bombardıman Amerikan uçağı 
havada çarpııuak birbirlerine 
tıkılmıılu ve alevler içinde 
yere dOımaılerdir. 6 kfıl öl· 
mfte, 2 kiel puıetıtle athyank 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

t'="tKüçük itilafta Tam Mutabakat. 
"7 - ""' 

Mısır memlulrlerl Morad 
f>ey komandaıında ebramlarlD 
et~ğlnde toplanmıt idi. Mmr 
ıiharl9J bu be b11zırlanmıo 

l!'raneızları bekltyordo. 
Nıtpolyon harada hlr at 

(izerlode askerine hitaben: 
- Askerler... Bo ehramla 

rın ihtOodeo kırk a!!ır ılzl 

bekliyor!. 
Dedi. 
Bo çok lı.111 notok, askeri 

elekdrlk: cereyanına ıutalmoe 

gibi 11retı. 

Uzaktan, ufakta ilçyftz mlna 
reelle g6r0oeo Kahire ıehrloe 

11hlb olmak için harbe baıla · 
mak üzere idi. 

Çerkeelerla kumandanı Mu· 
rad bey, dOımını ha ıehre 

eokmamağa yemin etmlıtl. 

Murad bey Mııır memltl.klerl 
arasında ceearetlle ve ayni za · 
manda fevkal4de gorurUe ta
nınmıştı. Cihanda kendisinden 
ceıar ve kendfıfoden mahir bir 
kumandan yok farzedly,ordo. 

Napolyoo ise hakiki bfr 
harp dehasına sahipti. Ehram· 
)arın öoOnde ordoıono çok iyi 
ııozlm etmlo ve dört köteye 
de toplarını kormoetu. 

Napolyon'on bereberlnde ge· 
tlrmfe olduğu fikir ve ilim 
adamları da merkezde idi. Bo 
yorgun adamlar, harp 11baaındı 
cidden fedakArJık •e ce11rel 
gOetermeğe muvef fak 
J11dır. 

olmoe 

Meseli, tenor Vllloto, bir 
cephane 11ndığt Clze•fne çıkmıe 
oldu~o halde, memhiklerln •e 
kôlemenlerlo hOcouıtarıoı hiç 
ehemmiyet vermemiş ve kalın 

ıeılle marseyesl teganni edlb 
darmuetcır. 

Harp, çetin ve gaç oldu. 
Memlıiklerln hOcomları CeBO• 

rene faakaı ıabyelerl çok bo 
ıolua. Nıpolyon birkaç saat 
içinde mığror Murad b~yln 

ıOnrllerlul mağlôb etti; f lrır 
edenleri elddetle ıaklb etme~e 
koyuldu. 

Murad beyin kölemenlerl 
çok zayiat verdiler. Bir kıımı 

f lrar ederken Nfl nehrinde 
boğuldular. 

Ehramların OnOndekl geolı 
komla ova, at ve fnsıo ölOlerl 
ve yarıhları ile doldu. 

Nıpolyoa bo harpte bOyOk 
ganıfm elde etti. 

Ateşin hıtkfml olan Napolyon 
aıllt harp eabaeında bir teftiş 
yıpu. 

Fransız ordusunun zayiatı 
tıbmlnlerden de azdı. Birkaç 
gOn evvel ·ayan ve hube git· 
memek hazırlığı y .. pan askerler -ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyızgam 
Haydar Rftodü ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
miidüril: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler ıokağı 

C. Halk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıJJıtı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtor. 
Y abaııcı memleketler için 1enelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 K.uruıtur. -GıbıG geçmiı namalar 25 kunıttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

olmdl barqt 'C toprakla yftılerl 
kapkarı, fıkıt maneviyatları 

yerinde, Nıpl'lyon Bonıpart'ı 

alluıladıl•r· 
Banlar araınnda bir Grena 

diye neferi vardı ki, bir kOle· 
menin keıkln luhocı bir dar 
bade bir ellnl bile~lnden k.o 
parmıvtı. Bu adım, ke1lk elini 
havada 11lh 1arak ıealoln bdtftn 
koneılle: 

- Sonu var -

k urtolmnıtur. 

Matbuat 
Federasyonu .. 

Iaıanbul, 25 (ôıel) - Ma· 
yııta Bftkreı'te toplanacak olan 
matbuat federesyono dağıldık · 

tın ıonra lederesyon 6yelerl 
ve murahb11lar Ankara'yı ziya 
ret edeceklerdir. 

C-ennre, 25 (Radyo) - KOı;Ok itllAf murahhasları, 24 kfnunuaanide bir lqtfma akedel 
lerdlr. Bu hususta neerolonan resmi tebll~te dyelerlo bütiln meaall ftıerlnde ittifak ettikleri ~ 
dlrllmlt fakat mOstakbel lçtlmaın tarih ve yeri henilz blldlrUmemlıtlr. 

Maamaflh, Ontlmdzdekl lçtlmaıo Bflkreı'te toplanacağı tahmin edilmektedir. Ayol tarihte ..,ı 
Jno hllıtfı konseyi M. TJtGleeko'nuo rlyaııetinde toplanmııtar. ~ 

Netrolonan tebllğte Cenevre'de ıon hıtdla olan vaziyetler 1lzerlnde tam bir nokııl oızar Utl 
mrvcut olduğu blldirllmletlr. MGıtıkbel lçtlmaın mart ortalarında Belgrad'dıt olacağı da blldfrlhııltd' 

Yugo~lavya 
Iskopçinası Dnn Gil · 
rftlUllft Bir Celse Yaptı 

--------===========!!:..---~--- BelgraıJ, 25 (A.A) - lskop 

C. H. p. Merkez yardım çln•; gftrlll•Old aç celseden 

Erme~i MıgırDeğil,Tür~ 
Yavrusu Süleymao. 

..:.... Birinci kısmın sonıı -konsoloshane vasıtaslle b0~4 
sonra toplaotalarını 3 Şubata 

Komi• tesı• ll de.• bırekmıetır. Muhalifler, bil 
hBBea Yevtlç gurobu; ruzoa· 

~~~~~~---,~~~--~~-

- Bıetar.tı 1 el 11hlfede - dakl dftıftodaklerlnlzl ICUfet 
Geçen bir ay içinde dOrt menlzl rlcı ediyoruz. Verdi 

ıoplıntı yaptık. Geçen aya ıh ğlnlz direktifler, bo h11yırlı 

raporumuzda, onbeı gurubun it Dzerlndf!kl çalıımalerıauzda, 
para ıoplımığa baıladıklarını btze rehber olacaktır. 
bildlrmfetlk. Yaptığımız dört M,.rkez yardım komitesinin 
ıoptıntıda, tıbelle çıkacak olan 23, l,936 akıamındakl f loaneel 
uncular ve gtlmrtlk komuıyon · dorumu: 
coları liıteelol hazırladık ve alt Tahıllıtt: Eski yıldan devir 
oldoldarı guruplara verdik. Lfs· l ,589 lira 1 kuroı, teberrft 

leler haricinde kalmıı bakkallarla n laotıde~ 18,689 llrı 77 ko 
kOçOk iş yapan diğer eenıfı · rot, memurların teberrillerin· 
mııın da hayır cemiyetlerine df'n 192 lira 84 kuroe olmak 
yardım etmek fıteklerlni göz ftzere 20,421 Ura 62 kornetor. 
önüne ılırak, bakkallar cemi· Tedlyıı: Halkevl ııosyal yır 

yetl yöokorolooo toplantımıza dım komitesine 3,665 ll a, 
çağırarak kendllerlle konoııuk. ~kaOzlere yardım Ç'!mlyetine 
Bo zıtlar, hayır cemiyetleri 1351 lira 22 koroı, Kızılay 

.dına halkın yardımlarını top kurumuna 3500 ltra, Verem 
lıyan k.omltemlılo çağıneını mtıcıdele cemiyetine 1500 lira, 
memnuniyetle kırıılıdıklarını Blmayeletfıl cemiyetine 1 fiOO 
bfld1rmltler ve bakkal eaoafının Ura, Tdrk maarif ctımfyetlne 

yapacakları yerdımları topl.sma 1500 lira, K.11 tal~be yardana 
lolol de ene ıeve yapacaklarını 750 llrı, omomt ma1rar lar 
ıôylemiılerdlr. 266 lira 26 karoı olmak ftsre 

Bakkal eıoafımıı için llıte 14,03~ lira 48 koroştor. Ko 
yaparak bıkkalhk yapan yard· mitenln İo bankuıoda bulunan 
da,larımızıo flnaaıel durumla· paraıı 6,889 Ura li koroeıar. 

menin mQzakereslne mani ol 
mak iııemiıler ve bOyük bir 
gtırGhO çıkarmışlardır. Baku 
metin mecllıte 50 rey kadar 
bir ekseriyet elde edeceği 18 

nılmakta he de yazlyet nede 
olııa karışıktır. 

GOrdltü; öiOlerln borçları 

mes'eleılndeo çıkmılJhf. 

lngiliz Kralı 
Londra Belediyesinde 

Londra, 25 (Radyo) - Yeni 
lnglllz krelı Londra belediye 
lordu tarafından Vlnçon aara 
yında VJktorya'oın heyk~H 

öotınde kral llAn edllmlı ve 
berkee Qç defa yaeaııın kral dl 
ye bağırmııtır. Knl, 'pazan ge· 
çlrmek Gzere bogftn J_,ondra'd.o 
Saadırıam ıarayına gitmiştir. 

Paris Hu-
kuk Fakoltesi .. 

Parla, 25 (Radyo) - Hukuk 
fakdheıl, Pazartesi gOoft açıla· 

cıktır. ProfeıOr Zojet'ln dere 
•erlb vermlyeceğl belll değildir. 

rına, meneob olduk.lan cemiyet ---------,=======-======--------

ile cemiyetlerin bağlı bulan· Kralın Cenaze Merasimi. 
dokları eenaf ve ieçl birlikleri 
şef ilkleri daha iyi bildiği için 
kimlerin ne kadar para vere· 
ceğloln teebltl için kendilerine 
bıraktık. Para tahılllne baıla· 

mak azere bizden mıkbnı 

aldıJır. Bandın ıonre; diğer 

eıoafımızıo yardımlarını topla· 
mık ve gereken leleri yapmak 
Gıere kendllerlnl çatırarak 

koouıacığız. 

Şimdiye kadar llıtelert ya· 
pıhp tahılle çıkmıe olan grub · 
ları geçen hıf takl toplantımııa 
çılırarak, kendilerinden mald· 
mat rica ettik. Grubların bize 
verdlklerl haberler, memnuniyet 
vericidir. Hamiyetli bmlr ço 
cukları, keodllerlndtın beklen · 
dlğl ve oldu~o ıtbl, lnıanl 

nılfelerlol de ıeve ıeve yap· 
maktadırlar. Yardımlarını esir· 
gemi yen bu hamiyetli memleket 
çocuklımoı, husorllnosdı bir 

kere daha teeekkQr etmeAI bir 
borç biliriz. 

Dondan Oocekl ayhk toplanh 
raporomuzda söyledlğlmlı gibi 
haıırlanmaeı gerekea yeal Ilı · 

teler ftzerlnde incelemeler ya· 
pıyoruz. İımlr'dekl emlAk ve 
akar eahlplerloln de hayır ce· 
mlyetlerloe yardımlarıuı rlcı 

ediyoruz. İzmir zengtnlerlnln, 
yobollara, kimsesizlere ah olın 
bu ricamızı kabul ederek yar· 
damlarını eslrgemfyeceklerlnl 
umuyoruz. 

Komitemizin mubıılb Clyeıl, 

bogGne kadar olan f loanıel 
dorumumozo anlatan blAaçoyo 
okuyacaktır. Gerek blAnço ve 
gerek yıptıtımız itler hakkın· 

~-~------~-~~...,...---
- Ba~ıarafı lci sayfada -

ya gitmek tlıere Peıte'den geç 
mlıtlr. 

Gazetecilere yaptığı beyanatta: 
- Macarlıtao'lı Romanya 

araıındakl ılyaıf mftnısebetler 

iyidir, ve daha lylleıecektlr. 

1919 da Peete'dekl ikametim 
hatıralarını onotamıyacağım! 

Demlıtlr. 

Floraaea, 25 (Radyo) - Sen 
jozef kllieeılnde kıtollk teb1111 
mGtnef fa kral Corcon lıtlra· 

batı robu için bir Ayin yapmıı· 

lardır. 

Bo Ayinde İnglllz koneoloeu 
ve bazı İtalyan ricali •e İngiliz 
tebaaıı h111r boloamo~tor. 

Bat papa110 Irat ettiği 1ngl· 
lfzce nuıkaoa İngllfı konıoloıu 
cnab vermlı Ye teeekkGr et· 
mlıtlr. Sonra loglllz mareı 
çılınmııtır. 

Belgrad 25 ( A A) - Kral 
naibi preoı Pol; mfttenffa İn · 
gtlls kralının c~naze meraıl · 

mlnde bulunmak ftıere Loıı 

dra'yı ghmletlr. Bolgar krah 
Borla de ayol euretle Loodrıya 
gitmek there dtln ıkeam bo· 
raden geçmlıtlr. Ttlrklye mu· 
rabhaı heyeti de ayni trenle 
gitmektedir. 

Londre, 25 (Radyo)- Mftte· 
veffa Kral Corç'oo cenaze me· 
r1alml gGnil saat 11 den 14 e 
kadar bankalar kıpanıcaktır. 

Mağazalar da kapıla bulundu· 
rnlacaktır. 

Cenevre. 25 ( A.A ) - M. 
Tltoleeko, M. LltTlnof, Tedlk 

R ft ed ft Ara1; mtlteveffa kral 
Corç'on cenazeılnde bulanmak 
ftzere bugtln Londra'ya ghmlı· 
lerdlr. 

Loodra, 25 ( A. A ) - Yeni 
kral; babaııoın cenueıfnde hu· 
lunmık Clzere gelen krallar ve 
krelf çelerle delegaayoolar bıı · 
kanlarma pazartesi akeımı Bo 
klugım aarayıoda bir akeam 
yemeği nrecektlr. 

Cenevre 25 (Radyo) - Ro 
manya dıı lılerl bakanı M. 
Titule1ko ile dıe lılerl bakanı · 

mız Tevt lk Raeda Arıı ve 

Sovyet dıe leleri bakanı M. 
Lltvlıof İngiltere kralının ce· 
naze merasiminde hazır bo· 
loomık ftzere bngtln Londraya 
hkreket e1lemlıtlr. 

Londra 25 (Radyo) - la· 
gllten kralı 8 inci Edvard'ıo 
validesi kraliçe Mart, tabutun 
«berine konmak Gıere yeni bir 
arma gOndermfetlr. 

Norveç kralı ve krıllçeıl, 
bugOn Loodra'ya gelmltler ve 
doğrue1 Boklogam eareyına git· 
mitlerdir. 

Belçika kralı Leo Pold, bu· 
gtlo Brtıkııel'den Londra'ya hı· 
reket etmletlr. 

Kralı hamil olan gemi, İn· 
glllz ıularını girince, iki İngiliz 
harb ,emlal tarafından ıaklb 

edi lecektlr. 
Fransız b~yeıl, pazartr.P.I gil· 

ad öğleden sonra hareket ede· 
cektlr. 

Cenaze merasimi, Frınıız 

radyolarile her tarafa bildirile· 
cektlr. 

yaeına kadar Ermeniliğin teh- metlmlzl haberdar ediyor. Sft 
dilleri, telıtkklleri altında yaşı · tabi tahkikat yapılıyor ye~ 
yıo bir Tftrk genci, timdi lıııhyor ki, Filhakika. Ur 
lzmlr'de anaeınao babasının böyle bf r •ile nrmıe. . ~ 
yanında bulunuyor.. BllAharı İııtanbolı, daha , 

1nanılouyacak kadar garib ra İzmlre gelmle.. Ayol 
bir macera! . manda bo ailenin de kaybOll' 

Bu gencin aeıl adı SOley· bir çocuğa bulondoğo -' 
man'dır. Rıbasının adı Mehmet hakkak!. 
memleketi Urla'dır. Seoelercfl Bonon tızerlne Sftlfllyaı••j 
Aile kocağındıan, mlllet koca · anı vatana ve İzmlre döodl 
~ındao ve ntandao uzak yer tt-mfo edfllyor, Siileymao, ••.P; 
lerde kaldıktan sonra nihayet ra biniyor ve dfto çıkıp f! 
kortolub gelmlıtlr. yor. Kendisine verilen adr.,.11 

Oldleeyt, eöyle bik4ye ede· bab1&1oı buluyor. Babası ti~ 
biliriz: med, artık yetmle beı yıeıO 

Maıa:ekeden biraz ıonra.. bir ihtiyardır. Silleymao, il' 
StUeymao'ıo ailesi, Fransızların baıııoı tanıyor, fakat bıb~ 

Yirmi dört yatındaki meçb Adana hnıllsln' legali Gzerloe ..., 
deUkanhyı tanımıyor. KoO"' diğer bazı ailelerle birlikte hlc blİ 

ret ediyorlar. İşi, gftcü boza· mığa baılıyorlır. İhtiyar bı 
İ - E•IAt ·diyor- bana fJf., luyor, fakir dflıtıyor. stanbula -

gellnce, yedi yaşında bulunan geliyor ki, sen Urfa'll81n, biti 
ıoydao, yakınlardan olacak"" Sftleyma'ı, aıkeri raıdlyelerden 

birine leyli. meccani yazdm· Kınım kıymyor. ~ 
yorlar. Bir gan Saleyman mek · SGleymın, birdenbire bert' 
tepten dönerken tenhalıkta anlatmayı doğru butmıyırl~ 
birkaç şıh110 hacomooı maruz - Bayır . Diyor amca! 
kalıyor Ye kaçmhyor. Meğer oğlunun arkadaeıyım. Berı~ 
zengin bir Ermeni, çocuğu da bnloooyordak. B"nl gonde 

kendisi ıfmdl Yapordadır, oeı' ha enel çaldırmak için tedbir 
almıe bolonoyormuı. 

Çocuk, derhal ıehdld ve tet · 
hle altına ahD1yor. Sftleymın · 

cık, kapatıldığı evlerde, Olftm 
korkoıu ile ıeı çıkarmıyor. 
Nihayet nezaret altmda Ermeni 
mektebine ıevkedtllyor, fakat 
Ermeni, lıtanburdan ayrılmak 
zaruretine dfteOace çocuğu da 
alıp eneli Y ananlıtan'a gidi· 
yor, ıoora Mmr'ı!. 

Ermenl'ler, StUeymıo'ı vaf. 
tiz edlyotlar, akılları ııra lam 
Ermenl'leıtlriyorlar ve kendi· 
sine ıo adı Yeriyorlar: 

Mığırl. ~ 

Zavallı Sftleymaocık (gel Mı 
ğır, git Mığır,) bayoyor, Er· 
meni mekteplerinde ôkotnlo· 
yor, ynaı ynaı ıheılnl kay· 
bedlyor. Fabl damarlarında 

çaltılınan Türk kaoını ve 

göğsftnde çarpan Tflrk ytlreğlnl 
oootmıyor, bir Tiirk evlAdı 

olduğunu dalma hatırlıyor .. 
Ntbıyet lekenderlye'de otelci 

Reıld namında bir Türk va · 

taadaeı ile taoıeırak, glzllce, 
bıııodıo geçen macerayı an· 
lıtıyor: 

- Beni kurtarınız · diyor · 
fakat doyklmaıun, çanka öldtl · 
rGrler diye korkuyorum! 

Otelci Reeld, Sftleymaodan 
aldığı malumat dzerlne derhal .. ................ . 

Loodra 25 (Radyo) - Şld 

detll eoğok, fırtına ve yağmura 

rağmen kralın cenaıeıl bogfto 
l 00 bin klıl tarafından ziyaret 
edtlmleılr. Bir aralık yeni kral 
ıeklzlncl Edvard; kraliçe, be 
reberlerlode Norveç kral ve 

kraliçeıl bulunduğa halde cena· 
zenin boloodoAo yere gelerek 
çeyrek ıaat kadar kalmıılırdır. 

d~yıe çıkıb gelecek!. 
Zavallı baba ıaıırıyor, 

- Fakat ·Diyor benlaı ol 
lom gelmlıı olsaydı, seni -' 
diye gOaderlrdi de kendisi t' 
mezdl?. 

Nihayet, ihtiyar bıbanıD ~ 
fası ve robu, hakikate ıııoı~ 
Stıleymın kendisini tanıtıyor 

kocaklıeıyorlar.. d 
Bu gencin, fzmlr'de bit I 

carethanede Noıret nanı•• 

bir amca oğlu da vardır. 

Pol Bonkur 
Cenevre 
Murahhası Oldu 

Parla 25 (A.A) - Ayıo~ • 
ve makamsız bakanlardıD ,,, d 
Bonkur; Fran11'nın Cıne•re 

1
, 

daimi murkhbaehğına ıı1 
8 

edllmletlr. ı 

Hir Otomobil KazB8' b 
Kahire, 25 (Radyo) - rr; o 

11'nın Kahire Tfoeret ıt• bld 
M. Gran Gftyo'aoo otoaıo ti' 
bir İngiliz hasta otobft•O .. 
maıademe etmlı ve mob1 

ıorette yaralanmıet1r. 

ltalyan Sergisi .,,. ~ 
Badı·peete, 25 ( Radyo ) ,ti• 0 

hGkdmet naibi amiral 8° ti 
Itılya'nıo propığaoda bak•01 ~ , 
mOateeırı M. Alf lyerl'yi k•" ıl 
etmlıtir. "" ~ 

Bogilo amiral Hortl Petl' _-.. d 
açılacak İtalyan eaoayl ıerr· lo 
ktlıad merasimini yapactıkııt· 

Adua Meydanı 
Floranıe 25 (Radyo) - ~ 

birin merkez lat11yonua11 1'ııı_, 
olarak yeniden açılın me1~11 
"Adoa meydanı" lemi •' 
cektlr. 
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;LHAMüD ~t:~~~:Ni:~;~~arının öl~ P!rAf tJ(~] c:.ı 
~~ '~~n· .. z: Et • ;; ; _ ıı 

kesindeki Son Buhran. Mektepliler Lik Maçl~rı Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 
- -

bllhasil en ıtyade ıayını dik· Yner ağanın bu gellıl BOe· 
nlhnlaall ayni saat içinde •e 

ikinci belki de birinciden daha 

korkunç bir felaketten kurtardı. 
Şehzade cidden edepsizdi, bir 

Kızlınğaaı karıısında ric'at ede· 
nıezdl; fakat ortada bir HO ofl · 

ndeal'tn muhalefeti vardı n 
keyfiyet bab1&ını eksedlnce 
belki de bir rezalet çıkabilirdi. 
Yokea... Araba bir de tokat 

aekeden n hedefe doğru yflrftr, 
giderdi... 

kat olan kıımı ldl. Hayatının 

en fazla zatJJıoını borada ge· 
çlren Hamid, kflçQk yııtıkl 

çocukları, kadn:ıeft'ndllerl, lk 

bıllerl ve carllerlle bu kmmda 
birleelrdl. 

Japoo'lar, harbe Kendilerinin Değil, Rusya• 
nın hazırlandığını ve Uzak Şark Ordusunu 

200 Bine Çıkardıklarını Söyliyorlar! ----· ____ , ____ _ 

Şehzade, bu aksi tesadiife ve 
hllhıBea Arab Y Her ağaya k6 
fQrleı ederek mıhod karanlık 
k•>rldordan uıaklıştı. 

Yner ığe; bir mftddet ol 
doğu yerde durdu; sefil eehza· 

denin arkasındnn baktı, gözleri 
Y•ıla dolu gtbt idi. 

Ve zuallı bedbaht nedim 
•rab, odasını girdi, adeta haata 
ld"t v 1

• Ocodn en gOç ve ağır 
yGkler, leler altında ntlmlıJ, 
yorulrnoe, hordabae olmuı gibi 
idi. Kendisini Hde ve hdtt6 
bir derece ıef UAoe olan karyo 
lasıoa ata.. 

Bu •k,ırnuı hlıfleelerl araban 
atoirlerinl berhad etmişti, baya· 

tı~ın mee'ud bir dakikasını bll

mıyen Yaver ağa, aababa kadar 
oyuyamadı! 

Zavalh, ıavıllı ve diiefinceıl 
kıt arab, zavallı erkeklikten, 

hıyat zevkinden ebediyen mob 

~onı hırakılmıı köle... Haline 

•kmadan neler diiş6oiiyordu? 
ı;:ok d Bev iği karaolık boyalının 
tele 1 d Par ak yıldızı olan ve can· 
b •n tevdlğt HDenOmteall ha 

1 •ba ve oğul, cıoi ve eef ll el 
erden nasıl kortaracıı&ını O 

nQ " ' Os 
OJlıaU bunların eerrlndcn na· 

811 koruyacağıDI dilş<loQb duru 
Yordu .... 

Sıcak gOnlerde kadınlar hı· 

remin bftyilk hnozouda yft· 
zerler, ~ğlenirler, kendi arala· 

rında hamam ve banyo Alem· 
lerl yaparlardı. 

Bir bardak soda fırtına! 

Derler ... Homid'in aarıyının 
bu hnuzonda da cihanın btıUln 
rezalet n fezahatlerl yer bula· 

bilirdi! Bonon lçlo, '"Bir aaray 

bnuzunda cihanın bnt\ln pltj 
larımn rezaleti" desek m\lbı · 
leğa eımlt olmayız . 

Bo havuz içinde bir eandal 
ile glrllebllhdl. Hamld'ln en 

bQyük ze•klerloden birisi de 

bu hnnzda sandalla deniz (!) 
safaııı yııpaııktt . 

Sandalın kGreklerl yarı çıp· 
lak ve en gtııel cariyeler tara· 
fındıo çekilirdi? 

Hamid, znklne pek fazla 

dOş1ı:On bir adımdı, Gökııu •e 

KAğıthaneyi gilnlerce hattıi haf· 
lalarla kendisine ve kadınl11rına 
hasretmek isterdi. Fakat çok' 

korkak bir adamdı, bunun için 

de, bu arzularını bir tGrlti te· . 
mln edemezdi •e dışarıda yapa 

madığı ze•klerl earayda harem 
dılree!nln bahçeıılnde ve ha· 

vuzda y•pmağa çalaeırdı! 

Bu bahçenin bir tarafındı 

sarayın hazine hassı kısmı 

vardı. Bo dairede hepal de 
muhtelif milletlerin altın meı 

kı1k4tından olarak Bamld'Jo 
yirmi milyon llrıhk busuıi 

111858 yılında Komodor Per· 

rlnln Japonyanın dıt k•pmnı 

çıldı~ı gibi ıf mdl de Mınçok.o 

dıı Mongollstanın kapıııını çahyor,. 

, D1e bakanlığının bu •eclze. 

sini kafasında tatan Japonya, 

kornea dıe Mongollstao ile lbtl· 

14f larıo halli için y•pılan g6 
rftşmelerde kukla imparatorla. 

ğo Mançnko'yo yetmektellr. 

Mançull lıtmll bir sınır ka

sab111Dda yapılan bu konuıma 

larda Mon~ollatan yalnız hodut 

meıı'elelerfofn konnııolmaeı ha . 
ııuıunda ıar.r etmiş, Mınçako 

lııe Aıya ticaretinin gellemesi 
davaaını ileri aQretek mnzoun 

daha genfııletilmeahıl latemlştlr. 

Bo konuımalarda prenetpler 
araaında çıkın böyle bir lhtf . 

laftan aabıruzlınan hlr Japon 

delegesi ilk teıırln ayında ya 

pılın bir toplantıda ayığı kılk
mıe n deml~tl ki: 

"Eğer siz bizim dedlkltrlml 
zi kabot etmlyecek oloreanız o 
zımın Ur~ıya (Mogollat•n'nın 
merkezi) J\lrQr •e bereeyl eli . 
mlze alırız . ., 

Bu e6z ft erine Mongotlar 
l!areılmıılar ve 26 ikinci teı 

rinde Mınçnko'nun dlplomı!!I 
alanında resmen tınınmaaı •e 

devamlı bir aakeri heyetin ka

bul edilmesi tekltfl flzerlne 

konuşmalar durmuıtu. 

Birinci kAnun ayanda her 

fkl tarafın aoçunu birbirine 
yftkledlğl emır çıtıemılara olda. 
Geçen hafta vaziyet bllıbütftn 

serveti nrdı. vahloı bir eekll aldı n Çin· 

- 7 - Bımld'in paraya dftşkftnlftğft Japon elya11l mtınasebıtı adı· 
Yıldız bahçP.sinde .. pek m,.şbordor. Saraylarda ona mıkıllı gerglnleetl. 

lııret etmeliyiz ki ıebzade ta çocokloğundınberl '" Pinti Bir talum •1tarların kanaa 

Ab1ned BOrbıneddlo, istediği Hamid " derlerdi. Paraya karıı tine göre Japonya Mongolletı· 
ıııt ve dakikada sarayın lele hıra n tamahı, onu kftçftk ya· nın kapısını çalmak. lıtememlş, 
dblğl bir yetine glrlb çıkmak eıodanberl 11rayd11 çok gftlflnç kolaçıfi mahiyetinde bir te11eb 
•kkını -.e h f bO t b l B idi F mQeaıdeslnl hılz ve atfli ğreaç vaziyetlere sok· s e n onmu11tor. onun 

· akıt bazı bueuai daireler :muııo. karşılığı Mon,ollatan'ın Tok· 
vardı ki, bunlara girmek Ha· - Sonu Var - yo'ya elddetll bir protesto DO· 

~·~~~ h1 1z1 zaı kendisinden baeka ıı---8------d----.ıı taeıDgöndMermeııt11 olmaıtor. Ç D otddetle yas•ktı! orsa a "' ongo &tın, milletler 

ıy:•rernb'f1n her dairesi için 
4 

:! ~~el araahında reamen Mongol 
b oıu a ızlar, barem ığıları, Ür.üm satışları: 1 cnm nrlyetl diye tanın· 

t •dıoııı~aları, kallılar vardı. Bu maktadır. 714,000 mil murab· 
e•Lıı Ç. Alıcı K. S. K. S. b d 1 b 

vll At ıeheblle herhtr kız 278 S ıın • o an u memleketin Dil ., · . Süleyroa. 11 75 14 75 
ey, badımığası veya nedim l fa ' o 540,000 dlr. 

ıara' 146 nhlaar ıdı . 7 75 7 75 B 
1 

k Ç 
Yın her dalrealne ırlremez 91 t11 Al u meme et, in Tftrklı· 

., ı:ı o. yotl 13 25 14 75 u M L 
e her daire lelerlle alftkadar tını e anço.a.o araeındıdar. 

ol 8l K. A. Kb. 13 13 25 H d d d LI ı M •oıızdı. Çdnkti her 8Tranın ° 0 00 ıa. Ç ogollata· "' 16 Beşikçi z. &1. 12 13 
•eya kalfanın nQfuz ve hcıkum 4 "f nın bir inamı Manşuko'ya il· 
d 1 u • j. Taran. 16 16 b 

•t
1
relert de ayrı idi. ak edilmlıtl. Jıpon'lar bir 

10 Len Reclyo 13 75 13 75 ik 
ete bn ııayede sarayın men· m tar t"prı~ın dahı katılma· 

ıob .,0 
636 Bo~Qnkft Htıe zım arzu etmektedirler. 

ld nınstıhdlmlerl kendi 488557 DookQ yekun 
b •releri dışındı olub biten 489193 Umum '" Söylendiğine göre Mongolla· 
Adlıelerden kat'lyın hıberdar rın bQtftn nüfoaa Oç buçuk. 

olamazlardı . Zahire satışları: mllyondar ve bnnlırın iki mll· 

A Yıldız earıyıoın içi, tıpkı Ç. Cinsi K. S. K. S. yona Mınçuko hodado için· 
bdQlbarnld'to ruhu gibi idi! 100 Ton buğday 7 7 dedir. Bunları eıyasal eebepler· 

? kadar karışık, o kadar ôdi ve 20 Nohut 8 8 den dolayı pek mdatesnı bir 
0 •eltt1! 500 P. çekirdek 2 65 2 65 me•kl •erilmlştlr. 

Oamtd, fevlralAde bir ihtimam 15000 Kilo pa. 42 42 Ceglz 9an'ın torunları olan 

•e ısrarla earay içinin kar.•ık 1 1 dıe Moogollıııan'hlar, 1911 yı· 
d b v Piyasa Vaziyeti 1 d ç , 

e liıler, dairelerden mOrekkeb •o 8 in lo Mançu hanedanı 
01mıeıoı temin etmişti. Dtin, llğleye kadar 638 çn dli~tGğQ zaman, btr lııtlklAl ha 

Sıray, tam bir çıkmaza ben· nl QzQm eatılmışhr. Vaziyet reketloe baılımıelardı. 1915 
~erdt, Uıttô bazı vakitler, bu henQz inkişaf etmlo addolona· bh· Roıya Çin Mongollatın an-
'llrı ki k lıerıı1&1 eayeainde aıyaeıl hilrrl· 1• ı luı kendisi yıptarmıı maz. l ı 
ol yet er ne knnetıılar. lllaıına rağmen AbdOlhamld Buğday 7 kuruştan 100 ton D b 
de a a eonra 1924 de So•yet 
1 'a~ırır ve saray içinde yo tıtılmıştır. R 
Unu kaybederdi. nııya kendi toprakl1rlyle Çin 

Oa111ıd'I b 1 No .. lletçı· Eczaneler 1 arasında bir tampon devleti n u tertibattan mak· 
••dı k . bulaodormal(lçln çıkarttı~ı bir 
ı ' endıdne karıı eulkaed Bu ak•ım K,•merıl·ında et. lb 11 .. ll M oıka l v " t • e ongollatın halk ca kı: •rını gDçleştlrmek •eya ili, Karıtııta Saoto, Keçeci· marlyetlnl kordu. 

ld'i:ız bale koymaktı. Bı· terde Yeni lzmlr •e Irgadpı· Geçen hı.ha yGkaek 
aara1ının harem dalreal zarında Aeri ecsınelerl arıktır, 1 

v memur ın Moakotayı 
Mon~ol 

ziyaret 

etlikleri ıırada, Uzak o•rk UZ· 

maolırının kayıtlarıua göre, 

]lpooya borayı elloe geçirerek 

Slherya'y• kareı eaıtamlııtırmak 

arzoıooa dftımoıuır. 

Bu lmklnı gözönünde ha 

luoduran Prudı ,azeıeıl, Tok 

yo'ye. kartı ,ıddetll bir yazı 

yazdı. 

Bu komftnlet gazetesi, bu 

yazısında şunları yazıyordu: 

"Eğer hponya emperyalizmi 

bu lete muvaffak olarsa o za 

m•D Japonya hem So•yetlere, 
hem de Çin'e kırıı hueket 

edebilecek bir ııoııa malik 

olacaklar." 

Japonlar. ha ithamlara ver 

dikleri karıılıktı jıponya'oın 

değil, So•yetler birliğinin bar· 
bı ba&ırlınmakta olduğunu aöy 

ledller •e buna delll olmak 

tlzere Uzak ıırk'taki Rus ordu 
ııoaon 200 bin kfılye çıkarıl 

dığını, demlryolnnun çift hattı 

çıkarldığını, dıe Moogoıhtan'dı 

hın Umınları, ıa yollerı, mo 
tör yollan, Sibuya'da ağır en· 

dOstrf merkezleri yaptıklarını 

gösterdiler. 
Dairende japoolar tarafından 

Ioglllz dili ile neıredllmekte 

olan Manchurla Dıily Nene 

gueteelnde şu eatırlır çıktı: 

"Bogftnkft gftnde Sovyet Roı 

ya, Avrapada vaziyetin gergin· 

leemeıl dolıyııılle, Uzak Şarkta 

yapmak fıtfldlğl harrketlerdeo 

geri darmımıktadır" 

Bu gazete, Ruıya'nın iç Mo· 

gollıtında bir takım bırıalar 

beııledtğlol de aöyllyerek yası

eını ıöyle bitirmekte idi: 

«Eğer Şimali Çin'e karı · j• 
ponya'nın gfttmek.te olduğa al· 

y1&a movaf fak olur n Maoçuko 

hudodları içinde yıııyan Mo

gollır, yenl imparatorluğun le · 
hf nde dnranmaktan geri dar· 

mularea o zaman Rosya'nın 

BO.yO.k Okyaouı kıyılarına dıe 

~fo~ollııtın yolu ile nlaımıları 
lmUoıoı tam bir aed çeklllr. 

ŞoraeJnı da aöylemek gerek· 

tir iri Rmıya, Uzak Şarkta ııol 

ha koruyabilmek için bo tfirld 
lhtlraıılırıodao nzgeçmelldir. 

Eğl"r bu bölgede japou bA· 
klmlyeti teala edilecek oloraa 
o zaman buralardaki rahatıız 

lak Ye brgaıahk ortadan kal 

dırılmıı olar . ., 
-------------
Ticaret Lise· 

' sinden Yetişenler .. 
İzmir Ticaret lleeıloden yeti· 

şenler derneğinin yıllık amnmi 

toplantııı 15 Şubattı olacaktır. 
İzmir dıtından gelecek olan 
dernek ilyelerlnfn yatıları için 

dernek blnaaanda yerler hazır· 

lanrnıotır. 

C. Kız EnstittlsDnde 
-B,ıştarafı 3 cii sahifede -

lenerek milesseııeden çaktım: 

- Biraz daha! Biraz daha!. 
lele beraber hayat ktUtftrO, 
dftıftnme terbiyesi ve mee'ull· 

yet kıygıaı!. Donların hepsinin 

tahakkuku kolay değildir. Ce· 
mfyet denilen neane, bir mi· 
mar projeel ile kuralın çıtı 

olaaydı v11iyet değlıtrdl. Biraz 

daha aabır! .. 
Orhan Rahmi GlJkçe 

----...,....----
Lise-Mu a 1 l im Mektebi Berabere K~lc 
dılar. Sanatlar 2-1 Ziraati Yendi. 

Dün Halk aah1Bında 

teblller ltklne devam 

mek - etti. Hakem Ahmed Ôıglrgln'dl, 
edildi. Birinci denenin bhmeejoe iki 

dakika kala Soo'atlar tokımı 
Dava gftzeldl. Jlk oyan Lise 
ile Muallim mektebi takımları 

ırasında idi, Mekteblllrr likle 

rinde en mfthlm rolii oynıy•· 

cık olın bo iki konetll takı· 

mın mQııabıka;ı bftyOk bir ala 

ka uyındırdığındsn &1ha seyir· 

etlerle dolu idi. Oyunu Altay'h 

Fehmi idare etti. Oyun, süku 

nellr.; h•ıladığı glbl bhtl. Her 
iki tıkım mGsni kunette idi 

Nitekim birinci devrede muka· 

bil akınlarla oynayan takımlar 

bfttfln gayretlerine rağmen sayı 

yapamadılar ve deneyi sıfır 

aı fıra bitirdiler. 
Muallim tı1umanın akını ile 

başlayın ikinci deneclo daha 
ftçftocü daklkasıodı M ualllm 

mektebi takımı seğaçıklarının 

ıyıığı ile bir eaya kazındı . Sa 

yanın nrdlğl oeo'e ile açılan, 

Muallim mektebi takımı dev 
renin 15 inci dıklkaııına kadar 
mftteaddld defalar lise kllesiol 
ziyaret etti, fakat ele geçirdiği 
fareatlardan htlfıde edemedi. 

Oyunun bo kısmından sonra 

Lise t .. :ımı anl•yıoh ve güı;el 

oynamığa bıetadı. Yano yavıo 

oyunu rakıb takımın nıeaf H · 

tıahaaıoa f ntlkıl ettf rdl. M•ğ 

ldblyetten kurtulmak bOtfın 

gıyretlerlnl ıarfettl~I görQhl 

yorda n 22 inci dakikada 

Blkmet'fo ayağıodan beraberlik 
ııay1111nı çıkarmağa muHffak 
oldu. Şimdi Liseliler oyuna ta· 
mımtle h4kf m <1lmuılardı. Mo 
alltm tıkımı da ıamamlle md 

dalaaya çekflml~tl. Mftteaddld 
kornerler çekildi, fakat netice 

değlımedl, oyan da 1 - l be 

rabere bitti. 
Bu oyuna Ziraat, Sao'atlar 

l 1mekteplerl takımları maçı takip ...................... 
Dayaktan 
ölmemiş .. 
Dört Yaşında ki 
Çocuğun Neden öl· 
dOğD Anlaşılmışıır. 

Dan Kabramanlır'dı Şehid 

ler cıddealnde otor1n Raru1Z1n 
o~lo BQeeyln'fn karısı 25 ya 

OIDda Melek9 lo; aftpOrge ile 

dövdtlğft dört yııındıkl oğlu 

Rımazıo'ın öHlmftne eebeblyet 

Yerdiği zabıtaya ılkıiyet tdll· 

mletlr. BAdiee tahkikatına 

maddehımomi muavini Mam 

taz Yılmaz el koymoo •e •d 
Uye doktoru tarafındın yapılan 
muayene n oıopeide çocuğun 

dnyaktan ölmedl~i anlaeılmııtır. 
Çocuk ozon zamındanberl !Utma 
baetılığına mtlptelA if.11. Ayni 
samanda mftzmln bir d" sara· 
hk hastalığı .. rdı. Bo haeta 
tıklar yftztlnden ölmtlt olduğu 

teebit edllmtıtlr. 

Y e11i neşr'.iyat: 

Yeni Adam 
Terbiyeci lsmıil Hakkı tara· 

fındıu idare edilen " Yeni 
Adım aa ın 108 loct sayısı çıktı. 

En yeni fikir, edthlyet, ııao'ıt, 
felıefe n terbiye cereyınlaranı 

her haf ta " Yeni Adam .a da 
okuyunuz. Bu gilzel kftlUlr 

gazetesini okuyunuz. 

bir gol attı •e dr:vrr.yl 0-l 
gallb bilirdi. ikinci devre baş· 
lur havlamaz Zlr1&t takımı an: 
layıtlı bir akanla beraberltğl 
temin etti, fokat bu mü ovotı · 

San 'atlar tııkımanın ikinci bir 
golft bozdu. Oyun dı San'atlar 

mektt'bi takımıoan 2-1 ga· 
Jlblyettle hini. 

Bugün K. S. K· Al 
tınordu Maçı Var 

BogQn dokuzuncu bıf ta ilk 
maçlarına devam edllecektfr. 

Fikfsıüre göre ilk oyan Buca· 
Göztepe tıkımlırı arasındadır. 
Bu oyunu Altay Şırkıpor maçı 
takibedecektlr, Ondan sonra 
gOnOn •e bhlocl dP.HC llklnlo 

en mObim kar~ılaemılar.ndan 
biri olan K S K Altınordu maçı 
yapılacaktır. 

İki eenedt'nberl birçok tesir 
lerln mQdehaleelle kırtıhkh 

ciddi bir oyun oynayan bo iki 
rakib takımın bngtlnkn kareı 

lıışmaeının hıııfccanlı olacağı teb 
mln edllfyor." K S.K ıakımı iki 
poao farklı puantajın başın· 

dadır. Altınordu ise raklblndl"n 
btş puan geridedir. l\lnaen· 

aleyh Altınordo nzlyetl kur· 
tnrmığı çalıeocalr, K.S. K ise 

elde ettiği puantajı muhafazaya 

çılıeacaktır. 
Balk eehaeında da ayni lrn 

IOblerln B takımları bre•la~ 
dıktan ıonra Balkevlerl takım 
larının llklerloe devam edile· 

cektlr. 

üniversiteli· 
lerin mOsameresi. 

SOmeatr tıtlli mlitıB!!ebetlle 
~rhrlmlze gelmle olıu Ege'ıl 
Ünl•erslte genclerl önftmOv:· 

deki cumartesi akeımı mektep· 
lllne •e pazar akıımı halka 
bir mfteamere •ereceklerdir. 
MOıamere Hılkevlnde olıcık: · 
tır. Uotversltell genclerimlı bu 
mftııamere için milhlm hazır· 

tıklar yapmışlardır. 

Doınuz Derileri 
Ege mmtakesında çok ftremh 

olan yaban domuzlarının deri· 
lerlodeo tetllade için zlnat 

1 
mmtak. mfifettlşllği lzmtr'de 

. tabaklarla bunların satın alın· 

mHı için bir anlaşma yapmııJtı. 
Son günlerde fazla vurulan do· 

muzların lzmtr'deht bu tabak· 

laro getirilen derilerini evvelce 
kırarlııştırılan f fotten daha ucu· 

za eatın almak istedikleri gö. 
rülmOetnr. Zlrııat mtlcadele mO· 

mO.f 11t1leliği; Zlrııet Vekli le tine 
mftrcaat!ı bunların evvelce ka· 
rarlaştırılmış olan f tat le ;l,fraıt 

dafrealnce aatıo almmaııı için 
tıheliıat gönderilme ini hte· 
mletlr. Vekıtletto; yerinde olan 
bu mtlracastı kabal edeceği 

konetle tahmin ediliyor. 

Şarhay Vilayette 
Şarbay doktor Behçet Uz; 

dQn beledly,. f ldaolığını tetkik 

etmle •e •illiyet wakamında 

.. I! F1ıh Gftleç'f ziyaretle ee 
bir iılerl etrafında görOşmftettlr. 

Trakya'ya gidecek 
Trakya mıntakaaı umumi 

mQfettlollğl köy bOroeo şef il · 
. ğlne 125 lira -Ocretle Selçuk 

mdze memuru Vehbi tayin 

edilmletlr. 
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Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 
oekerlerİnİ tecrühP. Pdİnİz .. 

ı.. 
~ 

>bf) 
~ ve Pilrjeo ~·dıab'ın en üstün 
~ 
ıw bir müshil şekeri olduğunu 
• unutmayınız. Kuvvetli müs· 
~ bil istiyenler (Şabab Sıhhat = Sürgün Haplıın)nı maruf ec· 

pi) zanelerden araaınlar. 

Yeni çıkan çifte is pi ralli 
METALLUM Lambaların• her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine ni.ıibetcn yü:.de 

20 daha az sar} iyatlıdırlar. Bunrs ay sonun
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile lwlayca anlı
yacaksınız. 

M. Tevfik.Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları mt\meealli 
Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

~il 1111ililil1111111111il1ililil1111111il1111111il111111111il111111""'111111111!il11111111!111111111111111111111111111111111111111Tıiiiiiiffiiiiiı11111~ 

= Al~sehir Banl{.ası = 
= ' ··-a a 

o~morr şulbesfi 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: !2363 ---·---HertOrlQ (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!tı ay vad~liy~ % 5 
' Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Zahire, Gzftm, incir, p11muk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yapıhr. Mallar geldl

~lnde sahiplerine en mOsald eeraltle avans urlllr. 

DEUTSCt:fE LEVANfE LlN1E 
"ANGORA., vapuru 20 eon 

kAnunda bekleniyor, 24 son 
k4nunı kadar Anvera, Roller. 

dam, Hamburg ve Bremen için 

alacaktır. 

"ANDROS" vapuro 3 şubat· 
la bekleniyor, 7 şubatı kadar 
Anvers, Rotterdaw, Hamburg 
n Bremen limanlarına yftk 
alacaktır. 

AMFRıKAN ExPOT LINES 
"ExMOUTB.. vapuru 2 ou 

hatta bekleniyor, Nevyork için 

yok alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 

LINES Ll VERPOL 

"DROMORE,. vapuru 18 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibı lçilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıe Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

ıon kaounda bekleniyor, Lher 
puldan yak çıkarıp Borgas, 

Varna ve Köetence için yftk 
alacaktır. 

~--- . ' Muallım Doklor 

_N«A.. 
A. Hulôsi Alataş 

iç hastalıkları mfitehaaeısı 

.... ,,. . 
, 

f 

.. 
. ". O 11 IU. I~ 

lzınir Ilbaylığından: 
Milli EmlAk idaresinde tapuya te&ell edllmemealnden do~~ 

birçok m11haclr, barlhede veya miUtecUerio kendilerine tef 
edilen emlAk kayıtları ıçık ~almıştır. Binaenaleyh muhacir, il' 
rlkzede nya mülteclJerden tahda ve teff iz suret ile Milli eıol~ 
ah n, tarla, arsa veya arazi ı,gal edenlerin bu suretle mOlk 

satılarak motaıarrlr ve mOteeselr olmım1arı için tapı dalretl'I 
mGracaatla tıpulımu almaları IGzumu llAo edilir. 

23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 85 

lzmir Defterdarlığından: 
Hazineye alt arealar üzerine evvelce bina yapmı11 olall.,.ıt 

binılar1Dın yıktmlmaeına teveBBtıl edildiği malumdur. Vat••: 
Jarın meıskenehı kalmamaları için Maliye vekiletl bllm6z•1 
arBS değerini defaten hazineye yatlranların lo§a eyledikleri tf 
lerln fpkaeına mtıeaade etmletlr. 

Hazine areaeı (izerlnde elyevm blnaeı mevcut olanların bit 
istida ile Defterdarlığa müracaatlad ve bu arsalan bilmüı•1e 
Qç ay zarfında BShn alarak tıpoya bığlamalan iktiza eder. 

23 24 2:) 26 2~ ~9 ao 31 ı 2 ~ 

Akhisar Şarhayhğından: 
AkhlBBr kasabaeımn elektlrlk teeleatının tevsii lçlo bayı•~ 

lak bakanlığından ta1dikll projesi mucibince 17 ,800 lira kt';f ! 
Jokomobll, alternatör, tevzi tablosu ve bunların montajı f9' 
lreelle, 34 ,819 lira 8 kuruş keşif ll şebekenin ıslAhı ve IJJG ~ 

vlle merkezi yapılması veealr teferrftıt yapılma işinin 45 r: 
milddetle kapılı zarf uaulfle eksiltmeye konmuştur. İhale 9,s,9 
pazartesi günO s11t 15 te AkhlHr heledlyeelnde yapılacaktır·· 

Kapalı zarf tarın bir s11t evvel verilmesi ve zarf larıo 2 
Hyılı arttırma, ekelltme ve ihale kanonunun ahkAmına gore 
tan vesdld ve teminata havi olarak kapatılmış bolonmaaı e•ı4 

lıteklllerln proje, keştfoame ve fenni şarloımeyl Akbl 
orayından 2 lira 65 kuruş mukablllnde alablllrler. 23 26 29 _!/ 
lzmir Vilayeti DefterdarlığındaıJ: 

lislelnin vergi borcundan ötQrü tahslll emval yaeaaın• ~ 
haczedilen birinci sOleymaolye mahallesinde çakmak sok•~ 
k41n 27 sayılı hıne tarih UAndao ltibaten ylrblr gOn mOd (1 
88tıhğa çıkarılacağından pey eilrmek letlyenlerln Defterd• 

tahsllit kalemloe gelmf'lerl. 14 18 22 26 t01 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Tdrklye ve Avrupa'dan getirilmiş en turfanda ve o•~ 

damızlıklardın aşılınmıe ve geyel itina ile yetletlrHmlş ':; 
tdit cine ve yaşta mtıyva f ldaoları ucuza eatıhktır. Gör 

1 
ve toptan almak iıtlyenler Kıyas istasyonu yao1Dda yeoi ~ 
llğe, perakende almak ve elparle vermek letlyenlerlo B•f"" 
rakta Batak hanına müracaat etmel,.rl 114n olunur. ti 
lzmir Kültür DirektörlOğtıııdeıJi 
Çıkan bir engel yftzOoden ıntlklte mdzeeloıield açık it~ 

ııınavı 1,2,936 cnmarteelne kalmıştır. C71rmek eartlarıoıD " • 1 

~liiıı :~iıiii::ıiıiR:iııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııP._ 
: Dr. Zekai Tarakçı 
-=: Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassı81 
= İkinci Beyler sokağı TOrk mftzayede salonu lttiıal~ 

numara 45. Haetalarını öğleden ıoora 15 den 18 e k 
= kabul eder. TELEFON: 3806 
•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııu 
•ıııııımmııı ı 11111111 ııaı. Doktor ...-ıı 111111111 ııı ııııı 

= A. Kemal Tonay = Baıeriyolog ı·c bulaşık, salgın hastalıklar mütahassıs~~ 
- B&1mahane iıt&1yonu kar1111ndaki dibek eokak bapndı 30 ~ = h eT ve muayenehaneıinde eabah eaat 8 dan akıam 11at 6 • 
- butalannı kabul eder. ' 
- Mftracaıt eden haıtalara yapılmaeı llzımgelen eair tablil" / 
=: mikroıkopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmaeına et'•-' 

1 & i ra c:. l .D "'" L< "''' 1 iıınılliiııiiiıiilıiiıilıiÜiıııilılıilıiıif ıiUiıiiÜıÜiııilıl~:;;.:~ 7:i~1;·ııd, 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~--~~~~~~~~~~~~~~~~-==-=--~----~~~~~~-~ ~ 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 80 

oı· . Şo kA "AQILA., vapuru 5 ikinci F t ıı· s \' A t .,. 
ıvıer VE re ası kAouoda Bamburg Breme ve ra e ı perco apur cen ası Dr ... Operaıo·· r Arı·r Yurt 

Limited Anvere'teu gelip tabllyede bu· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI • 

vapur Acentası lunacık. "CERER,. vapuru 25·1 ·1936 11BEMLAND., motörO 5·2·36 M k H o . 
Not: Vurut tarihleri ve ••· tarihinde beklenmekte olup tarihinde beklenmekte olup yil er ez astanesi peratörQ 1'J 

Ceodell Han, Birinci Kordon yOkGnG tahliye ertlktea sonra kOnft tıhliyeden sonra Anvere, Hastalarına her gdn 15·18 e kadar ikinci Beyler sok•ğ1 

Pur lelmlerl Ozerlne değlılldlk· mft yed 8 l k d 78 N ı h t de 
Tel. 2448 Burga1, Varna ve Köıteoceye Rotterdam, Bamburg, Copen· d za e a onu arıın • , u muTaye~e aoee ~ 

TBE ELLERMAN LINES LTO lerden acentı mee'ullyet kabul hareket edecektir. hage, Danzlg. Gdynıı, Oılo ve e er. eleıon 33y;, 
edilmez . 

.. THURSO., npnru 7 ikinci ----------- "GANYMEDES,, vapuru 27· lekandlnavya limanları için yük 
kılouodı LlVERPOOL ve İzmir lnblearla baımGdfir?ft. 2·36 beklenmekte olup yftkftnft alacılmr. 
SVANSEADAN gelip tahliyede ğilnden: tahliyeden sonra Aovera, Rot · ~ERVlCE MAR1TIM ROUMAIN 
bulunacak. terdam, Amıterdım n Bam· PELES 30 6 Daı ağaç mQııklnt ambaranda burg limanları için ytik ala· " " vapura , ·l ·3 da 

"ADJUTANT,, vapuru 8 mevcod 2 28 buçuk kilo bakır caktır. gelip 31 ·1 ·36 tarihinde Malta, 
ikinci kanunda bekleniyor, Maretly11 ve Barselone için 

tıktlr alatı ile 120, 900 klJo 11CERES., vapuru 10·2·36 da 
LONDHA lcln yük alacaktır. 220 d . LI d oellp 15·',·36 tarihinde Anverı yok alacaktır. 

ııuap a et ıç.. HD ığı ve Pi ~ 
0 TBURS011 vapuru 15 ikin- Rotterdam, Ameterıtam ve Ham Yolcu kabul eder 1113 muhtelif boş ılıe 4 '2' 36 

el kioundft bekleniyor Ll VER burg limanlarına hareket ede İlAndakt hareket tarlblerlle 
POOL GLA§GOV yok ala ~O.on ıaet 15 le ihale edilmek cektlr. navlunlardakl de~lşlkllklerden 

Qzere pezarlıkla-8;t.11C~~ 
cak1ıt. SVENSKA ORIENT LINIEN acımta mee'uliyet kabul etmez. 

PO O lateklllerio eşyayı görmek için F f 
.. .t. " vapuru J O ikinci "NORRUN A,, vapuru elyevm azle ta etlit için ikinci 

k Auunda Lo d A sözü geçen ambara ve pazarlıba K d 'd T h il 1' hll 
• 0 ra, nvera ve " llmıoımızda olup Anven, Rot or on a a m ve 11 Y" 

Bol beklenip ayni zamanda girmek için teminat paralarlle ıerdam, Hamburg, Copenhage, blneeı arkaernda Fratelll Sperco 
Londra ve Bul lçlo yük ala o gGn hromOdGrlGğOmGzdeki Gdyoıa; Danzlg, Oılo ve J9kao vapur acentalı~ıoa mGracaat 
caktır. satış komlıyonona mOracaat· dlnavya Umaolır1 için yok alı edilmesi rica olunur. 
DEUTSCBE LEV ANTE·LINJE ları. 187 22 24 26 28 caktır. Tele. 2004 . 2005 . 2663 
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SlTMER BANi{ 
VeırDö MaOOaır Pazarron<dla 
ikramiyeli Satışlar Devam Ediyor. 

• 
VtbzD~ırce DDır©.lDok eşy 

beş 
Vermeden 

yn 
l?©llF<§l 
ADaböDörsüoııüz 
• -

ikramiye Gono Der Ayın Onaltısında ilan Ediliı·. 

Bu Büyük Fırsattan istifade Ediniz. --
No. 12 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAaları 
Met. M •. Ht. al. komlıyonondın: 
1 

lzmlr Met. Mv. kıtaatı için 523000 kilo odun kapıla 
ıad ueollle ekelltmlye konmuotor. 

Mıt. M,, aat. ıl. komfıyonnudan: 

1 Beher k.aleml 2500 tıne olao 7 ka•em moytablye ka· 
pıh ıarf la ekalltmf ye konnlmaetor. 

-

2 - lbılesl 8 b 
d k 

eu ıt 936 cumutesl gana s111t oablrde lımlr· 

3 
4 
5 
6 

7 

e ıelıdı M M 
ıs. v. eıtın ılmı komltyooundı yapıla· 

caktır. 

Tahmin edilen _ 
T l 

mecmu tutarı 658' lira elli kuruetor. 
em natı muvakkat k 

Ş e • çcel 490 Ura otuzlkl koruetor. 

f 
artnımeel hergQa komlıyonda gôrGleblllr. 
eteldller ticaret d d 

o tııın • byıth olduklarını dıir nalka 
göstermek mecburlyetlndedlrlar. 

Ekelltmeye iştirak edecekler 2490 eayıh bnunun Jkl 
n GçOncQ mıddtlcrlnde •e 01rtnımeılnde yezalı •ealka· 

:~rı n teminata 010•ıkk.te mıkbuılırlle m
0

ühftrltl tek· 
l mebtuplarını ihale aaatlnden bir Hat enet komla· 

yona •ermlo bolonacıklar. 22 26 31 5 193 
Mat. M,, Sa. Al. Ko. nondın: 
1 - yalnız kumıoa ciheti ııkerl d 

3 

malıemeall dikil ye en •crllmek ve diğer 
mlıyondı ~ meal mGteahblde ıh olmak Clıere ko · 

e•cot Dftmoneılo a ı 
elblıe aÇık k 11 e g re 455 tıkım yaılak 
lhaleal 7 eb ı ime ıuretlle oıGnıkasıyı konmoıtur. 

OU il 936 CD 
kıtlıdı M M 01

• gftnCl Hat onbette 1ımirde 
Tahmlo e~~le v. ııatan ılmı komlıyoaondı yapılacıktar. 
kuruııur. n mecmu tatarı ( 1236) lira yctmlt bet 

4 - Ternlnıt 
5 _ Ş muvıkkate akçesi (93) liradır. · 

6 

7 

ırtoameıl •e na 1 h 
latekllle maaee ergtlo komlıyonda göriUeblllr. 
ö r tlc.ret odaııoda kayıtlı oldoklarıoa dair •eılka 

g llermek mecburiyetindedirler. 

Ekılhmeyc lotlrak edecekler 2490 ııayıh kanonun iki·• 
OçGnca maddelerinde ve eartnamealnde y1ııh nılkat~r: 
Ye teminatı mu••kkate mıkbuzlarlle hlıllkte ihale 
••ıhndao evci komlıyonda hazır bulunmaları. 

--,M';;:-M:-:::-:;-7=:-:-----~22;...__:26~~3~0--~4~_.!:19~1:,__ 
Alet. M '· 111. ıl. k 1 om ıyonuncho: 2~8 
1 - lımir Deniz kımutınlığıoın açak ektlltme soretlle mft. 

na~ııada balanın 581 Ura bedeli keeU it Turan f ık ele . 

2 

3 
4 
s 

6 

ılnıo tamirine lallp çıkmıdı~ındın ekailtme 10 gOn uza . 
hlmııhr. 

~haleel 3 0obat 936 pazarteıf gftnQ Hat 15 te İımlrd 
Tıılıdı Mıı. Mv. aatın alma komlıyonanda yıpılacıkıır~ 
Ş e11dna11 munkkıte akçcel 4.4 liradır. 
l artaımeıl bergOn komlayondı g6rQleblllr 

llekltler ile.ret odısındı kayatlı olduklırı~ı dılr teılkı 
E
gô1tennek mecburiyetindedirler. 

keltlmeye 1 1 k d 
•e a On ıt ra e ecekler 2490 ıayıh kaaononun iki 
k 

1 
ç en ınıddelerlnde ve tırtaımeılnde yHıh veıl · 

a arı ve temin 1 LL Lb 
lb 1 ı ı movaaaılfı maa azlara ile blrllluc 

a e •aatıadın enel komityoada hazır bulanmılan. 
'tGttıhkem M 1 ı •. u. • · komlıyoaandın: 

2 

- Manita merkesladekl Lıt'a 
30 a ve m6eneaıt ihtiyacı için 

2500 kilo llnh maden kômQrG mGuakasaya konul 
moıtu,, 

Şutnımeel Gcretıiı olarak Meal11dı tftmen sat. ıl. ko. 
mlıyooundı •erilir. 

3 
- Manaktıaıı 29 ı 36 

1 d ' • çarıambı gOaO Mat 14 te Mani· 
a a tlmea ıa al k 1 4 - Ekılltm k · om ıyonooda yapılacaktır. 

5 e açı mGnakua uıallledlr. 
- Beher klloıoaon tıbmtn .. dil 

timdir. ""' en tutarı 1 kuroı 15 ıaa-

~ ;emlaıtı IDU'8kkaıe akçeıl 261 llrad 

- kıteklller ticaret odaaıadı kayıtlı old~rklarıaa dair veıl 
L •l1tı ve teminata mu•ıkkate 
UP.111 mektaplır. ile beraber 

"atte MaalHda tQ 
loalDalırı . 

10 
men ••t . al. komfıyonaacla bu 

• ı6 21 ~o 100 

2 Hepılne biçilen eder 16375 liradır. 
3 lhıleel 8 eobbıt 936 cumarteal gOnft saat 11 dedir. 
4 ~artnıme parasız olarak M. M. v. ıat. ıl. ko. dıo alınır. 
5 Ekı!Utmeye girecekler 1228 llrı 5 koroelok ilk inanç 

parası mektup veya makbozltrlle birlikte kınunua 2 
ve GçftncO maddelerindeki nılkaları havi teklif mek· 
toplarını ihale Halinden bl:" ıaat enel M. m. v. ıat. 
ıl. ko. na nrmelerl. 21 26 31 5 167 

Mıt. Mv. Sı. Al. K.o. nandan: 

1 - Y •loız komııı ciheti aakerlyedeo vt:rllmek n diğer mal · 
meıiyle dlkllmeel mGtnhhlde ald olmak tlzcre komla 
yondı mevcod n'Dmonelerl de (500 takım kıelık elbise 

ıçık eksiltme ıuretlyle mftnakaeaya konmootor. 

2 - İhale 7 Şabal 936 camı gdııü saat onbev buçukta I~· 
mirde kıılıda Mıt. M '· ıırın alma komisyonunda yapı· 
laC1ktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tatarı (525) liradır. 
( Teminat munkkate akteel ( 40) liradır 
5 Şartname ve nftmnoesl hergfto komlıyonda görOlebUlr. 
o hteklller ticaret od11ıodı kayıtla olduklarını dair nılka 

göatermek mecborlyetloıledlrler. 
7 Ekalhmeye lıtldk edecc·kler 2490 sıyıh kınanan iki ve 

ftçGncft maddelerinde vtı ıartnımeılnde yazılı veslkalın 

n teminat movakkate mıkbuılırlyle blrltl.te lhıle IH· 

tinden enet komleyuada hazır bulunmaları. 192 
22 26 30 4 

Mıt. M•. 111. al. komlayonoa:ıdıa: 
l - Beher klloıuna biçilen eder 189 kuruş olan yirmi llA 

otoı bla kllo earı eabuulu k<Jıele kapılı zarflı ekıllt 
mlye konı.lmoetor. 

2 Şartnameıi 285 koroe• M. M. V. aat. al. ko. dan ahnar. 
3 Ekalhmlye girecekler 4085 liralık llkloaoç paraeı mek 

top veya makbaııluile kanunun iki •e Oçllnr.ft madde 
lertade yazılı belgelerle blrUkte teklif mektuplar1nı ihale 
gana olan 5 Şobıt 936 çaream 'ı a güna eaat oo bfrden 
bir aaıt enci M. M. V. eatan alma ko. na •ermeleri. 

166 21 26 30 2 

- Başı ara fi 1 ci Sa)f ada -

mıyacığıoı, bu hihaıla zecri 
tedbirlerin şlddetleodlrflmeslne 

de nlıbeten muarız bolnnıcağı 
nı yazıyor. Bu gızetedekl bir 
makalede ezcOmle deniliyor ki: 

- M. Fllodeo; Cenevrenlo 
fkl yan ıtğana öpilcOlı.ler koyacak 
kollektlf emnlyeueo bahsede· 
cek ve hudutta 250 blo kf~Ulk 
bir ordu bulundurulmasını ta · 
ahhOd eden Fransız Icalyao an· 
lıomoeını bozmıyac ktır. 

Parle, 25 (Radyo) - Fransız 

gazeteleri, kabinenin bir eeçtm 
kabinesi olduğunu yazıyorlar. 

~ağceoab gazeteleri; kabinenin 
lrıılyan aleyhtarlığı yapıcığıo· 

dıo korkolınık IAzımgeldlğlnl 

ileri ıftrftyorlar. 
Pırle, 25 (Rıdyo) - Eekl 

oazırlır, hugfto y~ol nazırlara 

de nft teslim yapmışlardır. l\l. 
Alber Saro, dahiliye nezaretine 
giderek M. Pagaooo'dan dahi 
liye nezareti omuruna devir 
•lmıotır. Dış işleri bakanı M. 
Flinden, M. Laval'den dış işleri 
bakanlığını de•lr almıştır. Bu 
een .. da dış ılyaea t:trafında mil· 
zakereler olmoıtor. Diğer Dl· 

zırlar dı sırı ile vaztfelerlal 

teslim almıvtardır. 

Yarınki (BogGokO) paHr 
gClDQ kabine ihzari bir toplanh 
yapacak H pazarteet gllnd Eli · 
za aarayıada cuaıor ba,kaaıoın 
bJıkanhğı altında umumi bir 
ıoplantı yaparak paılamentodı 

okunacak olan beyınnıme et 
rafıadı tetkikat yapılacak ye 

mınmm 

Londra 25 {Radyo) - Dı-yll 

Telgraf gazetesi; yeni Freoeız 

kabinesinin dıe Bıyasadı logll· 
tere ile sıkı bir teşriki mesaide 
bulonıcığıoı yazıyor. 

Mornlng Post gazeıeel de 
Franaaı dıe baklaı M. Flın · 

den'ln ltalya ile bezoemımak 

ırzo&undı Lavaldeo geri kal · 
karşılam•kta ve bn kablntınln 

loglllz·Fraosız dostluğunu tak · 
vlye edecek mahiyetle görmek· 

tedir. 
Viyını mahal 111 , Franea'orn 

M. Lual'an ıolh ılyaeetlnl la· 

klbedeceğl kanaatindedir. 
Viyana gazeteleri, yeni Fran· 

ıaz kablneıl hakkında ltılyan 

mehar fllnln göstereceği al4kayı 
çok merakla beklemtıktedlrler. 

KOçftk ve Avusturya gibi kov· 
vetl az devletler. Fransa, uloe· 
lar ııoıyeteelnde hak ve lsrlklAI· 
lere ehemmiyet verecek ve mft· 
dafaa edecektir. 

Rayhepoet: 
"halyan'lar, k"naatlmlzçe 

yeni Suo kabinesini hftenft 
tellkkl edecektir. Hariciyede 
M. FIAnden'io bolonmHı, hal · 
ya'ya emniyet bıheedecek bir 

hAdlsedlr .... 
Nev Vlyeoer TıgehlAt: 
"Fransa'nın harici sly11etln· 

de bir değlolkllk melboı de· 
glldlr. Bu siyasetin e&1sı, Ha· 
beı-Italyan barbanın menli 
kılmasıdır . ., demektedir. 

Göhels Yeni 

beyanname camur başkanı tı Kolonya, 25 (Rıdyo) - Al · 

rafından taedlk olunacaktır. manya propaganda bıkaıu M. 

Bir Söylev ~erdi. 

Parl4mentoyı Eranlden Boyon Göbele bayak bir toplantıda 
ve ZHlye Vılat tarafındın hl · 'bir söyle• vermlı ve Nasyonal 
rer takrir verllmloth'. Takrir Soıyallstl~rln mfthlm movaffa· 
sahipleri kabinenin dış ely1Sa11 kıyetlerlnden bıhılle demlı· 

hakkındı l11hat istiyorlar. Meb· dr ki: 
oılardan Mıledo bir t•krlr - Ecnebi gazeteler, bizim 
.ermle ve f inanı loletl hık· lolerlmltzle oğraşıcakl1rıaa iten· 

• 
kında izahat •erllmeılnl lıte· dl memleketlulle me~gul olea-
mletfr. lar daha iyi olar. Üç ıene 

Alb"r Saro'non, Laval'ln dı enelkl .aılyet yoktur, gençlik 
bl!de takip elliği eıyıaayı ben · ve ııkerltk teekllttı ıamımeo 
zer bir yol tıklp edece~l n değlımletlr. Tarih; Alm1nya•da 
partilerle çupıımıktın tevakki aıkerllğfn Bltlercllerle bıelıdı · 
eyllyeceğl ıöylenlyor. · ğını kaydedecektir. 

Dıı eiyaaadan bahıederken de: 
(Parl So•ar) gazeteal, yeni _ Bıbeı lolade kat'f bir 

kabinenin, perecmbe gOnG 800 bitaraf lak takip ediyoruz •e 
den faılı itimat reyi toplaya bugftn blılm için bitaraflık 
cığını lıhmlo ediyor. lbımdar. 

Ayni gaaete, aayln eeçlml GObelı; ıOylHlnln ıonondı: 
tulhlulo biran enet aolaşıl _ Sizi temin ederim ki on 
maeı IAzımgeldlğlnl ileri ıOr eene sonra bogGokG sefalet hl· 
mekte, n ıeçf m martta yapıla · zlm en ııtlı hAtıralarımız olı· 
calua, parlAmentoooo 20 gftn caktır. Şimdi fedıkArlık yap· 
soor1 faallyeıtnl tatil e41ectğlnl 

ortayı atmıktıdtr. 

PtrlB, 25 (A. A) - Saro ka· 
blneelol büyftk havadis g11ete 

lerl iyi kartılamaktı, !lğcenah 

RBZetelerl kabineye vlddetle hft 
cam etmekte, ıol gazeteler de 
pek memnun olmamakla bera 

m11ğa mecburH. 

Nankin HnkOmetinin 
Paris Elçisi 

Nsnkln 25 (Radyo) - Çta 
hükumeti, môaylJ (Vellnktooko) 
yo Perls'e ıef lr tayin eyle· 

mletlr. 
ber iyi bir kabul göstermekte· A lb O 
dlr. Gazetelerin ekıerlyetl ka· er Ö • 

bloeyl bu parJAmeDlODUn sola f rans öld o. 
1 en ziyade mfttevecclh kablncıl 

ol1rak telAkkl etmektedirler. 
Parlı, ~5 (A.A) - Saro 

kabloeılola parlamentoda gealo 
bir ekeerlyet elde edecrğl ııh l 

Parla 25 ( Radyo ) - Fr1n· 
11oın eıkl Tarldye eef lrlerla 
den Alber Dö Fraaı bagCln 
vefıt etmlıtlr. 

mln edlllyor. Fıkat parlamen· l••-•••••••••-
lzmlr lahlaarlar baımtıdlr· tonun merkez u 11~ gurupları 

kabineye karıı baaımaae bir lftğGnden: 215 
vaziyet takınmıılardır. Fnaklen Ôdemhı'tekl lnblearlaı ldı· 
Bayooun baokanlığındı bulun· reıl ihata dnarlarınau cıdde 
doğu Comarlyet cepheıl neer· •e sokağa ıh kı11mlarında yap· 
ettiği bir kararda kabine boh· tıralıcık. tratuvar la .. ıtıa•n 
nnınıo kanonu eaaelye muhalif lhıleal 3,2,36 p11arteei gftnG 
bfr ıuretle ıçıldığıaı ve gene llat 15 te yapılıcıkttr. 
öyle balledlldlAlol bildiriyor. K.eetf brdell 1563.57 maHk· 
Kıblae Gç0nc6 cumurlyet dn · kat teminata 1 l i ,27 liradır. 

rlnln ve J O 1 lucl te bu par lıtekllledn tayla olunın gGo 
lamenıo devr~slnlo 11 inci ka · Ye 111111 baımGdClrlGğGmGzdekl 

blaee.ldlr. ihale komleyonaa• gelmeller. 

• 
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Vapurculuk 
Şirketi ile llenizyolları Arasın· 

daki: ltilafi1ame imzalandı 

Şimal Cephesinde Habeşler Savaşın Devam Ettiğini, ita 
y~nlar ise Habeş Taarruzunun Püskürtüldüğünü Söyliyo 

~~~-----...-~~++-~---------~~-
ltalyan'lar, Harp Sahası 

Ateş Edecekler .. 
üzerinde Uçacak Olan lngiliz Tayyarelei-ine oe 
Mareşal De Bon·o Bir Makale Neşretti. 

Londra, 25 (AA) - Royter 

A j an&trı da11: 
halyao'Jar şimal Cf'J>b,,ehıde 

fiç g6n eliren mubatf'b,.yl ken 

dll.-rloio kaundıklaranı i Jıfi<J 

rtmf'ktelere~ de Habeo'ln bu 

muha ı-b,.nlo faeıla11ız olarak 

Jevanı etti~lal blldlrlyorlar. 
Adle· ~baba'd•n blldlrll•ilğlııf". 

gött!, Hab,.o'lutn lıu mulıore 

b .. nfn DPtlce&lnd~n . hlınadları 

vardır. Ve hedef Makallr'dlr. 
Dl!u tarof tın halyan m,.ıı, 

blloden alman halıerlr.re göre, 
geçen Salı gilnO Babet ordu 
eunun en gazide aekerlerludeo 

mDrekkep 25,000 klştllk bir 
kuvvet Makalle'ofo garbınddn 

bücumı geçmtıler ve kareıla· 
rrnda bu mıntakadald hıalyao 
kunıtlerlnln oğ cenahını 

himaye eden ve kunetll mev 
zllere yerletmlı boluoaa iki 
f.rkalık E$hre 11kerl bulmuş 

lardır. 

Bıbeş bacumunon tlddetl 
k1rtııında ileri Itılyan mQfre· 
zelerl iki fıkralık. kuntl kOl· 
llyeye doğru çekllm•şlerdlr. 

halyan'lar, Babeş'leri yanJar 
dan Yormak için ınavatao kov 
vetlerlnden mtlıe,ekldl hfr 9 

OncO farkı daha gôodermfeler · 

llabeş"lerin 

dir. lralya topçusu hncuma 
kalkmıt bulunan Habeş kıı• 

vetlerJ kareısında beraj ateei 
açmıe ve Habeo eaf larmda mn 
btaı boşluklar yapmıetar. Fakat 
gene taarruz tau.amlyle dar 
mımıotır. Geceleyin Babt.o'ler 
bir ml.luer llerlemlt bulunu· 
yorlardı. 

• 

Çareamba aabahı kısa bir 
topçu hazırlığından ıonra ltal 
yao'lar mukabil taarruza geç· 
mtelerdlr. llalyan pi yedest htı · 
cuma kalkmıt ve bonon neti 
ceefnde çok kanlı eOngQ mu 

barebelerl o!mootur. 

Bu eınada Iıalyan bava ko•· 
ntltrl, Hıhet'lerl mitralyöz 

bir hücumu 

ateeloe toımoılardır. Piyade 
mobarebelerl Perıembe sabahı 

tekrar baelamıt "' ltılyan '!ara 
göre, ba muharebeyi kendileri 

kazanmıelar ve Habet'lerden 
ytlzlerce eelr almı~lardır. 

Romı, 25 (Radyo) - r._tare 
,al Dobono, bogilo bir makalel 

neeretmle ve y~nt ltalyan mu· 
vaflakıyetlnlnl teırlb etmi~tfr. 

Btl makalede, kat'i malumat 
olmnmakla beraber, bu Hferln 
bayak bir kıymeti arzedı bile 
Cf'81 tahmin edilmekte ve Ha 
beolstın'ı nlbıi mağlubiyete 

ıe&kedeceğl eöylenmektedlr. 
"Hahee pi Anı, ftalyan'ların 

battı rlc'ahoı keımek tdi. Ba 
··~· ... ·~·~ ......... ~ .... ·~·--· .... ·~·~··· ... ·~··~· .................... ~ ....... ~·~·~· ... ·~·~· ... ···~·~· ......... ~ ......... ~ .. 

• ltalyan 'fara Göre: 

Bütün Habeş Taarruzları Kırılmakta 
. 

Ve ltalyan Ordusu Ilerle~ektedir. ______________________ .. ____________________ ___ 

Bazı Dağlar, Mevziler Ve Kasabalar ltalyaolarııı Eline 
OoştOğü Gibi Habeşlerden De Biı·çok Esiı· Ahnmış. 
Homa, ~5 (Radyo) - lngllla 

gazeteleri ltalya ordo8DDDD ıoo 
zaferinden bahsetmemek için 
çok m~eaı eırfetmektedlrler. 

loglllz gazeteleri ancık Rae 
I>e1ta'nın henOz hılyan'ların 

ileri hareketini dqrdoramıd•~ını 
y11maktıdırlar. 

Roma, 25 (Radyo) - Ma 
uıki · Adljoo, yınl Ttmblyeo 
cenubunda Rae Kaeea ve Ru 
Seyyum konetlerlne karıı olın 

harp, ancak bu iki Habeş ku· 
mındanının p1Anlarını boımak 

• için yıpılmıt bir herptır. 

Kar1gömlr.klller kıt'aları, yerli 

Erltre askerleri ile birlikte 
Dehri •e Meglta mevzilerini 
aldıktan ve Antolo'dan öteye 

geçtikten sonra Temblye'nfn 
bir kısmını dabı dOemand•n le 

mlılemle olmuolardır. 

Bu hareket 2~ KAououeaol 
de oark ve gerptao tekrar bae· 
lamıe •e halyın kıtıları Geb 
ralerkata me9kilnl zaptetmlı · 

ler, dftımını L•kl dığlarına 

pD11ktlrtm09lerdlr. 

fralyın kıtıları mahirane bir 
manavra ile daımanı ayni za. 
mandı Erlteban Gergota bat· 

ltndan geri ııGrmGılerdlr. 

Bıbeo konetlerl Dame'ye 

ç.ekllmtılerdlr. Bıbeı aıkerlol· 

nln yapmak latedlklert mukabil 
bir taarroıları Lıkl dağları 

Onftnde EritrelUer tarafındın 

pilskOrtftlmfteUlr. Babtt telefatı 
pekçokıor. · 

Roma, 25 (Radyo) - Mo 
gadlsyo'dan bildiriliyor: 

Motörld bir halyan ılayı 
Megell'nln elmall garbtalnden 
llerlemlo Yf\ diğer bir kıt'a da 
Sldamo'y• girmiştir. 

Bo kıt'alarıo ptedarları Mo 
dara'yı nrmıe ve Zımar dığ 

farını mukuemet glSraıeden 

tutmuıtur. 

Daoa · Megell arHında bil 
· yGk bir ttmlzleme ımellyeıl 

yapılmıı ve esir miktarı bu 
gfto utmıluadır. 

Diğer bir ala1 daha Kenya 
hududunda t mlzltk yapmakta 

'e birçok esir ıllDaktadır. 

Roma 25 (Hadyo) - Barp 
mahlllerl mal(il mcb'oe Karlo 
del Krua'oın rlyHetlode bir 
toplımtı yapmışhr. 

Bu içtimada doğu Afrika 
barbı malul ve mecrublarına 

yardım kararı vnllmlı ve cemiyet 

eandı~ındın 1,3,00,000 liret te 
berrü yapılmıştır. 

~fodana, 25 (Radyo) - iki 
yaı amele bGyftk tezahDratla 

dolu Afrlka'yı ghmek Ozero 

Napoll'ye hareket etml!Jlerdlr. 

Roma 25 (AA) - Son gftn 
lerdek.I ltalyan ıaylatının 25 
Olil ve 19 zabitle ölQ ye ya· 

ralı 389 ltalyao ve 310 Erit· 
re'll Hker oldo~u haber •eri· 
llyor. Oabee zıylıh 5050 den 
fHla tahmin edilmektedir. 

Roma 25 (Radyo) - Ru 
Keasa Ue Badoglto araıııoda 

baolıyan muharebe denm et 
mektedlr. ltalyao kaynaklarını 
göre, Raıı KaHa'oıo, ltalyın 

ct.phe.slnl ikiye ıyırmık husu 
ıundakl plldı akim kalmıotır. 

Rowa, 25 (Radyo) - Tem 
bl yen bavallslode bıolıyan Ye 
llç gQn ıGren muharebe sono 
canda ltalyanırardan 25 zrbit 
maktaı dOımOo ve l 9 zabit it 
yaralanmıolır. Y erll askerlerden 
:HO kiti maktul n yaralı ve 
halyao askeılerdeo 385 mık · 

tul ve yaralı •ardır. 

Bu haberi, ltalyao kaynak: 
tarı nrmekte ve Bıbeı ordu 
sondan dıt bet bin klelnln ölO 
.e yaralı mevcud oldo~ano 

bildirmektedir. 

ltalyan'lard.so 1800 klolnln 
Babee'lere teallm oldukları 

hakkında ltoyter • janıınıu ver· 
dlğl haber, Roma'd11D yalanla· 

nıyor. 

Bir ita/yan tankı 
doğllo'nuo ıon hareketi btr beı Itılyan'ın Hrbet'terce linç 
taarruz de~il, taarru11; taar· edildiğini blldlrmlelerdlr . 
ruzdar.,, d4&nUmektedlr. Port Said 1l5 (Radyo) Bn 

Adle Ababa, 25 (A.A) hafta içinde do~n Afrlkasına 

Hnaa Ajan11: Goızam tllndeld gitmek ilzere 17 34 l Italyan 
isyanı terılb eden ye taraf tar· aakerl n muhtelif baaıane 

larlle cebheyl terkeden Rae lnazımı kanaldan geçmlotlr. 
Gaeatad'ıo Tanı gölQ charında Adlı ·Ababı 25 (A.A) - Hı 

tevkif edildiği haber Vt"rlltyor. ... aytarı Rabeı'lerin efmal 

Bu stbl'ple thtUAl filrn bhmlı cebheılnde bzandıkları muzaf 
aayılıbllfr. ferfyet(o hakikaten mOblm Of· 

Adls Abıbı, 25 ( A.A ) - doğonn ye ltalyan'ların bloler· 
Cfclka'dın gelen yolcular hı· ce ölQ verdiklerini yerli bir 
nnın fenalığt0dın Dıggıbur kaynaktan öğreniyor. 
charında bGyftk bir ltılyan Deaele, 25 (A.A) - Kuzey 
oçı~ıoın dOıttO~ftnG ve içindeki cepheslndtlı:I büyllk muharebe 

hakkında buraya gelen babfl' 
ler bu muharebenin Babeı'ltrl' 
tam bir mozaf ferlyed ile ~ 
tlcelt"odlğin' ve bunların l 
tane ığır topta 100 mtrrı111f' 
zaptettlklerlol bildiriyor. fJI' 
bl'ş'ler, ltalyao taarruzunu pO 
kılrtmıl~, halyantJarı Oasolb•'' 
kr-lerloe atmıt •~ çok muıı•~ 
krm iki m~vzle glrmf11 cıldok' 
larını hlldidyorln. 

Adla Ababa 25 (A A) - J{of 

ter aytarı Makalle yakın••' 
pek tlddeıU bir muharebe•11 

ıft•vam etmekte olduğunu .,ıl 
diriyor. 

Adlı Ababa .25 (A.A) - Jltl 
mi olmıyan bir membadall aıl1 
dlrlldf ğlne gOre Rae Sef 1,
'e R11 KaMa Makalle'nlo t,I 
kuzeyinde •e bıtı11nda bir~ 
mQblm ıclkalcesn noktaları ~ 
geçlrmloludlr. Habeı'ler l 
top, 1 l 2 mitralyöz •e oıO~ 
miktarda Ulft k ve mahhll.; 

zaptetmltlerdlr. 

lıtanbnl. 25 (Ôzel) - Ge~ 
haberlere göte Habeıfır1•,I 

elmıl ..e cenub cepheleri 

İtalyan Te Babeı orduları ~ 
sındı 'ukobolmakta olan k. 
harpler esnHında lnglll& oçıl 
lım yliksekten uçarak bu b•'' 
lerl takip etmektedlrlu. h•j~ 
oıdoaona suatları tıklb ed 
Ioglllz uçaklarını dftşfirmek ti 
emir vcrllmlotlr. 

~-----~--~----...... ~ ......... ._.. __ ~~----~ 
Italya Aleyhine Abnan Zecri Tt~dbit' 

ler Neden Şiddetlenmiyor? _, ____________________ .. ____________________ __ 

Bu Sııal, 
nıo 

Dün Uluslar Sosyetesinin Toplandığı Biıı' 
Koridorlarında Ağızdan Ağıza Dolaştı. 

Cennre, 25 (Rıdyo) - Zecd 
tedbirlerin elddetlondlrllmeel 
meeeleslnl tetkike memur olan 

komlıyouun ıubat ayında top. 
lınacağı söylf'ofyor. Bu toplantı 
ineç murabbaeı M. Bopwonun 
baokanlı8ında olacalı.tır. Kaçak 
hllll ve Balkan antantı dev· 
letlerlnln Cenevre'deld morah· 

baeları; ıosyete koridorlarında 

yaptık lrrı görftomelerde zecı i 

tedbirlerin oeden olddetltndl· 
rtlmf!mekt~ olı:lo~onu ıormık· 

tadırlar. İtalya ile oloalar ııoa 
yeteelne dahil olın de•letler 
aruında ıon samanlarda ticari 
milbadelenln arımıo olduğuna 

na11rıdlkk11tl celbetmltltrdlr. 
Bu devletler murabhraları; 1111-
ya bOkGmetlnln vermlo oldağq 
notaya cnıp nrmeğe lüzum 
olmadı~ıuı da tini sQrmekte 
dlrler. 

Banuolı beraber zecri ted 
birinin tlddetl~ndtrtlme•i ko 
mlıyooonon içtimaı onbee ıu 
battan ene! olmıyacaktır. 

Amerika parlamentoıunon ve· 
receAl kararın beklenmesi ve 

ondan ıonra toplantı için ka· 

rar •erllmeal muhtemeldir. 

-lstanbol, 25 (Özel)- Kaçak 
~tllAf •e Balkan ıntıntına da.· 
bil bulon111 dnletlerlo zecri 
tedbirlerin elddetlendlrllmeal 
için uluslar !OJyetaeioe md· 

racaat ettikleri haber veri · 
llyor. Ceonre'dln gelen bu 
habere ehemmiyet •erllmektedlr. 

Cenevre 25 (Rıdyo) - Sos· 
yetedekl loglllz murabhaeı; 

,J 
ltılyan notasından babıed41-' 
booon milletler cemiyeti P' ~ 
na aykırı bir oektlae vrr11 ı 
oldoğoou, paktın 16 1. 
maddesinin 1 lacl fıkra11a• ~ 
sosyeteye dahli bir devlet b0~ teıebbQs edene diğer b 

devletlerlo bqna kareı bet 1 

tedbirde birlikte barektl 

ceklerlnl eôylemletlr. 

1 Bir lngiliz 
Tayyaresi Ada

ya mı Gidiyorlnr? nadan Benzio şl 
Viyana, 25 (Rıdyo) -Vlner Parle, 25 (Radyo) - 8 41 

A vtısturya Za
bitleri Afrika· 

Çıytong; A •oıttırya milli ma ılıtan 'a gitmek ftaere LD' t 
dafaa erkAnındıa general Ogo· dıo hareket eden bir •:,,ı 
lon yınındı Macar, Bolgar, tayyareei, benzlu almak 
Yogosln ve Arnavud zabitler Adana'ya lnmittlr. 
oldoğo halde do~u Afrlka'da 
bulunan general Badoğllo'non 

yınıoı hareket etdlr.lerloi ya 
zıyor . 

Amerika 
Munzam Bütçesi 

V aotngtoo 25 (Radyo) -
ParlAmento 58 milyon dolarhk 

muaaam bOtçeyl kabul otmlttlr. 

Nevyork'ta 
Bir Otobüs 
Bir 1'renle Çarp•t'11 t. 

Nnyork 25 (Radyo) ; ~ 
bir charıoda 1 ı kioiU I 
dilenin blnmlo olduğa 111' 
baı bir trenle çırpıııı01~; 
klel ölmftt, 2 çocok •I'' 
lınmıııır. 

1 


