
Ylrmlbeşincl Yıl 
No. 6434 

SALI 
28 

' r 

Yunan 

ikinci ktinun 19~6 lzmir'de hergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. . Telef on: 2716 

Saylav seçiminde Venizelos 
Partisi Kazandı 

!:~1:!:~:~-~-~~~~--~!~_!x~n Gemisinden Mısır'lılara Ateş A<:ıldı. 
Haheş'ler, Soıı Zaferden-&-~r~ .... Çe~;H;b;~~-Ö~~~k~ı:·--:~·:--·.--·.--·-~-~~~ -·~-~--.--=·=~~---------=---::.--.. --.-- ··--i--:::-=-=-=··-~---·=-·=·· -·--------·-=----·--·~-:::-.-=-·=--=--=--;::;.~ 

lar, Külli Kuvvetinle Italyan'lara Hücuma Kalkblar Manisa'da Tarikatçılık 
Vehip Paşa Ras Desta'ya Giden lmdad Kuvvet- Yüzündeli Tevkifat Var .. 

ı.~rini Teftiş Etmek için Gimir' e Geldi. Bunlar Ar-as-ın_d_a s-·;-rr_a_f 1-hsaıı'la Ho-

Makalle'niıı Mukadderatı Terazi.Ketesind~ Sallanıyor. Ras Desta 

Kanlı Muharebeler Verdi, J Bazı ltalyan Mevzilerini Aldı. Orta 

Habeşi tan Yağmur Ve Çamur içinde Bulunmaktadır. 
Uomı, 27(Had 

l _______ ca Hilmi, Hoca Abdullah ve Eski~Biı· 
Şeyhi~ 2 Oğlu Var. Hepsi 9 Kişidir. Port-Sait'te 

Bir Hadise Oldu ---·---
Y0 ) - Harar. . 
dın Vf'rilcn bir 
habere gôre, 

Veblh paıa GI 
nlr mevkilne 
nsı' olmuştur. 
V t>hib paşa Rae 
l>eeta 'ya Balle
df'o eevlı:olunao 
lnadad kuvvet . 
lerinf refrfş ede. 
<:ektir. 

Rabe,'fer 1),.8 

la'oın kuman 
da ında Abbaya 
ile Medebo an· 
111 nda mOblm 
kunetlcr. rekef.1 

f ine c;alışmakJ 
tıdırler. l ı 

Ayni mınta.~ 
kaya RH Na. 
ıtba aakerleri cll' Habc•.ş imparatoru Haile Se/(ısiyc 
hıcHr. ınkeclllmek gölleri laalkametlae yGriimek· 

General Gr•çy1at'al11 plAaı tir. Dandan eoara Balle aya· 
garba do~u Stefanl Ye Ahlaki Jetini legal etmekdr. 

General Gnçyanl ~•ahlarını 

Ha~eş'ler 12 Top, 120 Mitralyöz Aldılar .. 
Adıı·Ab:ıba - Raa Se • . 

nubu garbiıiade a .. mab· ))Umk vıe Rae Kaaaa kuvvetleri, Makalle ('e· 
1 1 

~- ım ıev fi cen nok.ta111 • 1 ar ve talyan'lardan 12 . nı ı~ga e muvaffak olmut· 
mühimmat almııJaıdır H to~k ' ale 120 mitralyöz ve külliyetli miktarda 

. er ı ı taraf da ağır zayial vermiotir. 

Mısırda Vaziyet Çok Karanlık! 

Askeri Kuvvetler Büyük 
Faaliyet içindedir! 

in ·ı· ı -----
h~ı ız er Askeri ltilit Isıiyorlar. Talebe Ka. 
ıre ftze · y ' rıne tlrfiyor, Kabine Kurulamadı. 

1'1tsır'ın ıiç mühı'm ,· 
ıması: 

4l>cJü/f Pltah 

1 
bl.ablre, 27 (Radyo) _ Ta-

ıtkı paşa, Naha1 paşa, 
Yahya p~a. 

e e hareket Ye nlmaylılerl 
JtıDld .:ıı 

1 
en en•llfl nreeek •niyet 

• ••tt1r. 
Sanayi mekt~bl talebeıl kendi 

lllektepl 1 ' 
et111ııte ;~ nl J.akmı~a teoebbGıı 
lllQd br r. 1..abıta htdlaeye 

ı ıle t ı bt L e m 1 Ye bu yDıden 
'

11•0 ki ı k. b 1 mecruh dDımGotur. 
a lre, 27 (R 

•llcere'atn adyo) - la 
Mııır Ali komlaerl 

Slr Mllleı Lampeon dtln kral 
Faadla uzun bir mtlzabre 
yapmıttır . 

All komlıerln bu ılyaretl 
ııebebi, hatlınıcak olan İdglllı 
Mıeı: ınG11kereıılnla e11111 nok· 
taaını aıkeri ltlltfın ıeoklllnl 
lıtemektecltr. Dlger mea'eleler 
ıncak ha mlblm Ye eMı meı'· 
tılenln hallinden eonra mlH· 

- Sonu 5 inci ıahif ede -

Vehip; Paşa 

emniyet ıltmı ıldıktıo ııonra, 
Harar Cfct ka hathaa taarruz 
- Sonu 2 inci sahifede 

•M B •· .-. ek ın :ı)a· 
• . d 
reıın en sonra: 

ltalyan V apurundao 
Mısır'hlara Ateş Açıldı 

Kahire 2i (Radyo) - 1ı;irıde 
:Mısır'lılar bıılunııu ve llobcşiıtan 
lehine gösıeri } apılan iküı;ük bir 
\'apuruo iiınine; iı;indeki askerle 
Eriırc'ye gitmek iiz-re Sı1veyf Ka· 
nalını geı;mf'kte olan Sım..lınya 

vapurundan otı•ı açalnno Vf' bu 
yüzden Porl·Soit'te Laıı hüdiseler 
olmuştur. İtalya'nın Porl·Sııifteki 
lı!onsoloıu ve Mısır otoritt•rlcri vak'a 
hakkında dtrhal tohldkaı11 bıışfa· 
m1şlardır. • ------

Soğukfar. 
Nevyork, 27 (Radyo) - So 

ğok dalgaııı Jenm etmckıedlr. 
Son Oç gftn zar(ıodı 16j kiti 

dıh• ölmDotOr. 

Ma11isa'da 
Manlııa'dao aldığımız bir bft 

bere glJre, Mınfsa ubıt1111 ee· 
birde bazı şıbıelarıo tarikatçılık 

M. Bitler Söylüyor: 
Alman ittihadı için icabında Şiddet Kullana· 
<-.ağız. Maksad ve. Bedelimiz Bu Iuibaddar! - -

111ildimeı konağı 

ile iştigal etmekle olduklarım 

babtr ılmı't hunların evinde 
rabarrlyat yapmış bazı veılkı· 

lar bulmuı n neticede bazı 

oahıeları tevkif et mittir. 
Bu ııhıılar, ııarrıf İhsan ile 

boci Hilmi, boca Abdull&b; 
Daodlnlgöbck · nımlle mtruf 
eııkf b~r ıeybln oğullarıadıa 

Nenad tle İnnallcllr. 

Alman-Leh Münilı, 28 (Radyo) - M. Hiıler talebe nasymıal sosyalist Tahkikat heala bltmemlttlr, 

Y 
CP.miyeıinin ikinci senei deı•ıiyesi mürtasebetile talebeye iradet teni edllmelr.t~dlr. lıe, MaalH 

•• 

ak 1 D laşması Mı? itiği bir nutulı1a: Bütün maksad ı·e hedef inin Alman İllilıadtnı adllyeııl el •lmııtır. Terkltat, 
A I vücuda getirmek olduğundan balıseımişıir ve: cuma gaua yapılmııtar. Tahkl· 
? a~ma ilçDncn Yıhna "Alman ittilıadı için elden geleni )'apmıya 1.·arar verdik. Al kalı loUI etmemek için, bu 

Gırdı. Bunun, Hiç Bir man iı~i~adı.m elde Ptmek ıç~n. h:a~ı lı~~inde şiddet kullanacağız. mah1mıtı vermekle iktifa edl· 

Devlet Aleyhine oı. Efrad ıııbarlle neler kaybetıığım:ı bılryorum, falı·at memleket yoroı. 
m d pekçok şeyler kazanmaktadır. ffat.ramııda aldıumıyoruk; 

a ığı Yazılıyor! "Ferdlerin zararı, amumi menafi karşısında hifbiı· mkiı 1'ir ııarnf lbııaa nktlle Menemen 

Berlla - Polonya dıı ha· fedakarlık teşkil etmez" demektedir. - Sanu 2 i11ci sahifede -
kıaı, Görlng Ye G6belı ile gö ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r01m01Ulr. Kolonel Bek'ln bu Yunanistanda Seçim Hadisesiz Geçti, Esa· 
ııeyahıtlndea bahııeden Vaıton 
g•Htelerl, Alman Leh ademi Men HOktimet Sıkı Tedbirler Almıştı. 
tecuaı ittifakının hiç bir dn· 
let aleyhine olmadığını Ye Po 
loay"'nın Fraa11s ittifakı ılya 
ıaaını e1a1 olar L d 
makıad1rlar. 

•a aay ığını yaz· 

V1roota 27 (Rıdyo) _ na 
kumu g11eıelerl, Alman Leh 

Veoizelistçiler 130 Azalık Aldılar. Çal· 
daris Acaba Hangi Tarafa Yerleşecek? 

paktının ftçGaccı yılıbı kotlu· 
lamakta, bu paktın hllt&o A•· 
rup• eolbon• yarayacığını yaz . 
mıktadırlar. 

Dulla 27 (Hadyo) _ Ga 
ut: ler, Alman Leh ademi tf'ca 
vüz puktınıo QçQncG yıldönG· 
ıuQ mOnaeebeıtyle uıon yaaılu 
Jnmıkıa .,., bu arıl•om•oıo 
ehemmiyetini rebuOı rtrlroı~ 
tedlrler. 

Bnllo 2i (R11dyo) _ Po 
looyı dış tolert bakanı Baron 
Bek'ln Alman Polonya doeıluk 
muahedesinin tıçllncG ıenel dn-
rlyeİıl mGnaıebeılyle Berlln'e 
yıptı~ı mOllkat, Alman mat· 
buıa. tarafından takdlrktrane 
yaaılada karoılanmıttır. 

M. Bek, Vllhelm Stıaııa'd• 
Fon Norah ile mCUtkattaa 10n· 
ra M. Bitler tarafından da ka 
bul edllmltUr. 

Goıeteler, iki hlkdmet dıt 
itleri hakanının mGlakatının 
Mf'rkezi Anupı için oayanı 
dikkat bir htdlıe oldoAunu 
yasmaktadırlar. 

Gueteler, bu doıtluk teıa· 
hlratının ılyaat .., ekonomik 
ct-phelerde ıynl derecede ilerle· 

metini lemeanl eımekıedbler. 

Kral Yorgi. tahtaJoturmadtm et•vel kendisini Londra 'dan 
almaga giden heyet arasında .. 

Atloı, 27 (Ôıel ) - Ştbrln karulondald Gçyllz as&ıhk tak· 
caddelerlal doldaraa halk, la· rlbea o3yle ıakılm edilmek· 
tlhabat netk:eal Clserlnle mlta tedlr: 
lealar yllrtltClyor, mClaakaf8larda Vealsellıt'çller 190, Çaldarlıı 
balu11uyorda. Sokaklarda denlye bılkçıl1rı 65, Teotokiıı, Kon· 
karakolları dolatıyorda. Balk, dlllı halkçıları 80, komGnlııtler 

nlmaylıten lçdnpp e.tmlotlr. 10, gerl .tılaa 25 ktırııa de 
Şimdiye kadar ct.t.11 hiçbir hl mubteUf klçGk partiler araıın · 
dlte olmamıtıır. da tablme uğramaktadır. 

Atlna, 27 (A. A) - Bu ••· Parlı 27 (Radyo) - Atine· 
babın IUt içine kadar t-lde dan haber •tırlldlgtne gGre, 

edllea aetloeleıe Sort, 111la•laı •7IH .-çlmlaln natlcelerl, aa· 

cak çarıımbı gClaG (yarın) 

ınlaşılıbllecektlr. Bununla be· 
raber Venlzeloıı partlılola ek· 
eerlyer kazaod A• ıöyleolyor. Bu 
vaziyet kartıeıoda hfttQo parıi. 

lerlo loılraklle bir temerküE 
kabfoeııl teşkil edllect>Al v"Y•· 
bud ,imdlkl D mlrcfıı kabine· 
!lolo iktidar mevkllodc kala· 

cağı eöylenlyor. 
PıpınaıılH, Kafaodıri!, P•· 

- ~oııu :; ci sulıifede -

' BugOn Konferans Var 
- - -··....,...- -

Şehrimizde bıtaklıklar n 
ııhrlılaek mllcıdeleal itini ıet · 

!kike gönderilen doktor Ekrem 

Tok, bugiia 1111t onyedl bu· 
çokta balknl 111lonlar1nda 
ıhrlıılnek ve ıııtma hıkkıad• 

mtıaak•oah bir konferaaıı Te· 

recekılr. 

Bıtıkhk Ye ıhriılaek, (9. 

mirin yıllardaaberl canına ya· 
kan bir mevsadar. Ba itibar· 
la beplmlıl yakından altkadar 
etmektedir ve konfeıan11n, 

lımlr için bir hueuıılyetl Hr 
demektir. 
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Akdeniz Mes'elesi ~ 1 Günün TeDya~o 
Faşistler 'lngiliz · Italyan ihtilafının 

Sebeplerini Nasıl Anlatıyorlar? 
Şimdiye Kadar Kanaldan Geçen Yara 

Jılar, Italja'ya Kaça Mal Oldu. 
iş Yasası __ ........ _.., 

lngiliz:tlonanması 

Façlet ltal ya 'nıu en s4!llhlyet 
sahibi hıtlplerlnden ve Ayın 

Haıındın M. tillcl Federcanl 
Mll&n tınlver.ltulnde beynel · 
milel •lyaaf't karıları kfttat me· 
raslmlndc "Akdeniz mee'elut,. 
hakkında mfthf m bf r nutuk 
Irat etmiştir. Hatip demletlr ki: 

- Akdeniz mea'eleet, lngl· 
llz'ler tarafından Cebeldttırık'ın 
lıgıll gGnanden, 1704 ıeneal 
Ağueıoı'onun d~rdftnden ltlba· 
rıın bıelımııtı r. 

.. Bundan ıonra bu meı'ele, 
lnglltere'ntn bitmek tGkenme.k 
bllmlyen lhtlra11 ile mtUema· 
diyen bGyGmnı, genlılemlıtlr. 

.. Mee'elenlo ruhu, Akdeniz 
de İngiliz tefenokodor. » 

.. Akdenlı tdenokonon elde 
edllmeel lngllfs'lere FrauH n 
lıpınyı Gır.erine Atl11denfzl te· 
fenukonu dı bıhıetmlotlr. 

"İngtltere ozon mGddet Na 
polyon 'un ıark polltlkaaını ve 
Fransa'oın ılmılf Afrika llya· 
setini bozmak için uğrıımıotır. 

Akdeniz meı'elealnlo bu eaf hH• 
İngiliz zaferlle , nlbıyetleomlo 
demektir. 

weandın eonr1, Akdeniz 
mea'eleel loglltere için Çarhk 
Roıyı'aıoı:n Akdealze lnm'!elne 
muhalefet ıekllnl ılmııtır. Kı · 

Pire limanında . 

tefenokanı darbe vuracak mı· 

hlyette telakki etmektedir. Mı · 

ıır'dakl mllllyetperverlerlo ••· 
ılyetl. Kemılf zıu ile yeniden 
kunet balın Tnrldye bo yeni 
aoeorlır ıraııodıdar. Fakat 
loglllere'nln Akdeniz tefeno 
.kona en tehlikeli bnldoğo 

uneor, İtalyan faıfımldlr. 

"ltılyın lstlblıı hareketleri 
zamanındı ve İtalyan lttlhıduun 
ilk on seof'slnde loglltere, lıal 
yanları bir tenıln unsuru 
olarak kalJınmııtır. Roeya n 

Fraa11 aleyhine (ahımık mec 
burfyetlnde olduğu mGddetçe 

ltalyı llo doet olmoıtor. Bar· 
tum Ye Sudın dnae•ndı Fran · 
eaya k .. reı bir kabıbatı ltılyıj ı 
tıkvlye etmll)tir. 

"Fakat boglo Akdenlzde 
Ioglltere için bir Fnnsız teh 
ltkeıl n rekabeti yoktur. Ruı 
ve Alman tehlikesi de hemen 

Kanaldan Geçen 35 Bin 627 Yaralı için Bir Buçuk 
1'Ji iyon lngiliz Lirası Verildi. 

I..ondn, 27 (Radyo) - l'utolao lıtıtlstlklere gôre, tlmdlye kadar SGnn kaoahndan Akdenize 
398 Y1por içinde 35,6:.ı7 y1rılı geçmiotfr. Bool.r fçfn hılyı baktlmetl kanal dlrektOrlftğlne 1,5 
mHyon Ioglllz ltraeı mcırur bedeli vermletlr. _____________________ .. ____________________ _ 

Çin'de Komünistlik Git· Aıaıork 
Yunanistan'ın 

tikçe Tevessü Etmekte 
Devam Ediyor .. 

Yeni Sefirini Ka-
bul Buyurdular .. 

Ankara, 27 (Özel) - Yuoa· 
nlstın'o yeni Ankara elçisi M. 

• • • • Ref•tl bogOo Çankaya kôokOn· 
30 Hın KomQoıst, Hertörlft Mukave- de Cumurbııkaa• Kam&ı Atı 

metı. Kırarak K. . ' · ı ı · tGrk tarafındın kabul edllmlotlr. 
ıyençın e ı er ıyor .. 

0 
. 

---· anzıg 
Pekin, 27 (Radyo) - 30 Bin komanlıt .kırıalarıaa çıkan her· ( • h b 

tarla mokuemetl kırarak Klyençln eyaletinin merkeıl olan Van Dll 8 8ll. 
gaoga kadar Uerlemlılerdlr. Elde bulanın batan eyıl11t kıtaat1, Tekrar Edilmek 
komGnlıtlerln ilerlemelerine mani olmık için beinen yola çıka · 

isten ili yor. rılmııtır. 

Şıngay, 27 (Radyo) - Komdalstlerln Hoın'dao Kaençın'ı 

ydrlmelerl Gıerlne bu ıeblrde örfi idare Uta edllmlıtlr. 

••• 
Kamutay Müzakereleri. 

D. D. Yolları Memurları TekaOd Kanunu ile 
TOrk • Italya Ticaret Anlaşmaları Konuşuldu. 

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

Cenevre, 27 (Radyo) - Pır· 

lımeatolar araaı mftmeealllerl 
of o hukukuna mftdafaa komi· 
teııl bir lıttdı vererek, 9!15 te 
yapılan dınzfg lntlhıbatıoın 

tekrarını ve yeni ıeçlmln kı 

ounu eeul ile tekel fGl edllmlo 
eeaılar dıbtllnde aerbest olarak 
yapılm11ına lstemlıtlr. 

lıtldı, Belçika bıtkıaı •e 
eakl Frın111 bakanlarından mG· 
rekkep bir hoyf"t tarafındın 

tetkik edilecektir. 

Ankara, 27 (özel) - BagGa Fikret Seyltb'aa bııkanbğındıkl 
kamutay toplantıııodı; arttırma ve ekefltme kınananı bir madde 
lltnılne dair olıa .kınua ltylbaıı ile pamuk ııltbına ıh kınan 
ltylbaaının lldacl maukereal yapılmıo •e kıbal edllmlttlr. Don · 
dan bııka 4 kfılnln öllm ~nııına çarptmlmalara hakkındaki 

hiç yok demektfr. Bunun için· maabetaları dı t11dlk olanmaı ·ve TClr.klye · Feolındlyı, Tarklye 
dlr ki b111 konetll f ogmz Ankara 

halkevinde Sa· 
hılya klerlng n ticaret ınlıımılıra hıkkındıkl ltylhaların bera· 

elyıııi mebaf Uf, Akdenfzde fa. 
ber mdzakercılerl y•pılmııtır. 

glltue için bir ltılyın doatlu · 
De•let demlryolları n Umanları mClıtıhdemlerlnln tekıGd mı · 

~ona ıazum kalmıdıtı kaoaa· 
ıoları n pollı kadrolarının genlıletllmeel hıkluod•kl kanun ltyl· 

tlndedlr. 
------ haları da mGltıcellyet .karara ile m611kere •e kabul edllmlttlr. 

Ç.EsirgemeKurumu.~ T •• kY •1•• G••k( d 
DUO Kutlama ur avro arı o er e 

mimi Bir Toplantı. 

üzerindeki 
Tetkikler 
Bitmek üzere· 

lıtaobul, 27 ( Özel ) ; 

kanunu ltylbaeı ftıerlodelCÔ 
ldkler bltmek tlzeredfr. ~ 
11lgortal1r hakkında ayrı 
lar bazırl•nDIHJDI Jıl•0-
rtılmektedlr. 

Goreş 

Antrenörü 
f 

lıtaabol 27 (Özel) -
gilreı antrenôrft PellmeO 

rlmize gelmlttlr. 

ltalya 
918 .Doğumlu Et· 
radı Silih Altına ı\:~ 

Roma. 27 (Radyo) - ti 
tıO bıkınhğı, bir Şii I 
itibaren 1918 doğumla aJ 
ılllh altını dnet etmek 

Japonya 
Kabahatı 

Rusya'ya Atıyor .• 
Tokyo, 27 (Radyo) -" , 

ponya dııbıkaoı Blrotı, t 

dııbıkanhğına •erdiği bit 
tada, Moagol6ııtao'da •O~, 
len son bAdlıelerde Sotyel ' 
yı'nın mGsebblb oldo~o00 

dlrmlıtlr. 

Meksiko'da Gre~ 
Mekılko 27 (Radyo) ~ 

rol lıtlh11l amelesi ıe~ 
bogGn gece y1rmndıo 1 
grev ilin edecektir. AtJJ,JJ 
patron araaında Ocret ~ 
•e heeabından dolayı 

bir lhtlllf 'llrdır. 

Bu fark, geçen grnd~ 
bıren muallakta kalın paır 
lbart'ttlr. ./ 
--~-----------; 

rım mobarebeel, garbi Yunan Telgrafnameleri. 
adalarının legıll, Malta ve Kıbrıe 

adaları leleri hep bu eaf banın 
muhtelif ıeklllerldlr! Oıımınh 

eahanatınao inhitatı, Sihen 
kanalının açılması lnglltı nO 
faı ve hakimi} etinin Akdeniz· 
Şapdenlzf ve Umm•b denizi 
ftıerlnde genlelemeılol icabet· 

~~------------~ Atatftrk De Uçuş Sahasına Gelerek Genclerjn 
Havacılık Çahşmalarile Alakadar Oldular. 

Ankara, 27 (Özel) - Halk 
e•lnde Uladı~ gecesi toplınhıı 
çok aamtmt kutlulaodı. BftyClk 
ônder Kamil AtatGrk'e çekilen 
telgrafı gelen cenp tezahGrıılı 
okundu. Manisa'da Tart' 

tlrmlotlr." 
M. Federcooi muhtelif mu· 

•bedeltrle Akdtnlıde bosolo 
getirilen moğlAk nzlyeıl. it.ah 
etmlt ve bfttdn bunların Ak· 
denlıde loglllz tefenukonu 
lemine mıtof olduğuna söy· 
lemlı ve demlıtfr ki: 

- Mınraylıerlı n Irak 
mındıları, lngfliz'ltrln karadan 
teılı etmek lıtedlklerl .. karı· 

dan Hind yolu,, için elde et· 
tikleri menafiden bir kıımıdır. 

lagUtere, ılyaset eahasına 
yeni glrtn ,btzı aoaeuı Akıteolz , 

Çocok esirgeme kurumu ge· 
nel merkul tıraf1ndın bnar· 
lınao ve ıuretl boıoılyede VI· 
yanı'dı baetmlın bo çok zarif 
ve saelG "LOkl.. kutlama tel· 
grıf Uğıtlırı her telgraf mer· 

k~zlnde bulonmıktadar. Kut · 
lamı telgrafın•ıın bu ıaıln ki 
ğıtlı muhıtabıaı11 Yerllmealol 
lıtereealı, telgnf mdneddeıl · 

nlo bfr kötealne cLflku keli · 
meslal y11manız ve telgraf pa 

raeındın ayraea 15 kuroı fazla 
vermenlı kilidir. Bu kağıtların 

geliri tamamen yurdumuzun 
yo.keol yınalarıaıa bakımına 
ıynlmaıtar. 

Kuılımı ıelgrafıaııı bu ıGıll 

Uğıtlı ılın bu mabıtıbıaııtn 
fazla ınfnç dayıc.ğıaa Ye za. 
rıfetlolze bGkmedeceğfne tClphe 
yoktur. 

r::.~ ~IN~I~ ~o~ o 
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Ankara. 27 (özel) - TGrk koıu çıhımılara gnn geçtikçe ırt· 

maktadır. Camarteıl gGoO tayyare alanında uçuılar •e pıraoGtle 
ıtlımılır yıpılmııtır. Geneler lklbln metreden ıtlamıılardır. Rraı· 

yı'da nrhk ıöıteren S•blbı çok manffıkıyetll uçuçlar yıpmııtır. 
Öğleden enel genel kurmay talim n terbiye heyeti ıef 1 uçuı· 
tarı eeyretmletlr. Öğleden ıonrı da Comar Bııkanımıı Kım&l 
Atıtark otomobille alını gelmlıler n genelerin c;.hımalarını 

alaka ile taklb buyurmoılırdır. 

••• 
Habeş'ler Son Zaferden 

Sonra Çete Harbtnı 
• Blrakmışlardır. 

~-------~---~~ 
- Baştarafı 1 ci sayfada -

edecektir. 
Hanı ıytarıadau: 

Her iki tıkafan da zafer 
Utoı Ue neticelenen mohartbe· Adlı · Abıbı, 27 (Radyo) 

... terden ıonra, Tfğre cepheııindekl 
yeni nılyeıin ne tekilde bu 
lunduğo hakkında earlh Ye kat'i 
mılumıt yoktur. 

Eo bilyük f llmlerln taaıtllA• en ııtlı ıea 

Orta Hıbeılıtın'dı çok ıld · 

detll yığmurlH dnam elmek· 
tedlr. De11le cl'flrıodakl baran 
yollar bosulmuı, mQoıkallt lı· 

mamen darmuııur. Adlı·Ab•bı, 

tım bir çamur deryaaını rnd1r· 
mıktad1r. Tlğre'de yıgao yağ 

mor, harekitı m&al olacak de· 
recede ılddetll deglldlr. Habeı· 

ler, ceoob herekAtı etrafında 

çok ketum dınınmıktıdarlır. 

JEAN KDEPURA 
(Sevginin sesi) ' 'e (Ç1rdaş Filntio) filmlerinin iki büyük komiği 

Paul Kemp, Paul H.örbiger ve Jenny Jugo 
Bir, beı, on değil yiiz def• görmekle zevkine, gClıelllğfne Ye oeo'eeloe aala, doyolımıyın 

~ NINON ~ 
Maılk, ıok, znk, 111rkı · Çılgınlık •e kıhbbılar filminde 

htanhul 27 (ôael) - Alman 
tıtlhbırıt bGroaa, son mubare· 
beyi k111Dın Hıbet'lerln artık 

• 

Samsun 
TOtflo Amelesi 
ihtilatı .. 

lstıubal, 27 (öıel) - Sım· 
ıuada titan lnblıar amelesi, 
idare Amirleri ile arılarında 

bıogöıteren ihtll&f üzerine f t · 
lerlot terketmlelerdlr. 

katçılı k Y ttzOll' 

den Tevkifnt V' 
I 

-Başıarafı lci sayfatl' -
dlnn barhana da git-:' 
ıkh mGnıeaeafae alt b 
porlu tahliye edllmlıtfr. , 

lstanbul 27 ( Özel ) ...-1... 
nlaadı tevkif edilen tarik•~ 
9 kltıdlr. Duaların bir ; 

Yeni Sivas Saylavı M~nemen dlnn harbıadal 
An~ıara, 26 (A.A) - C.8.P. kiim olanlar lmlı. , 

genel aekreterllğindtn: Ankar1, 27 (Radyo) ...-* r 
Boı olın Slvaa aaylnhAını nlea'da tarikatçılık yıp..,. f 

tlyen dokuz yobaı zıbıl•°' .J partimizce aday göeterllen ıı ,, 
emekli general Akif Öıtekln kalınmıotır. Bunlardan ~ 
oy blrllğlle ıeçllmlıttr. mının Menemen irtica a))I 
------ tinde dhınıharpçe 111 ;J 

çete muharebesini baraktıklar1Dı edilen ve mıbkumlyel ~ 
ye gelen kanetlerle dOımını detlerlnl doldurarak bıpl ,ı 
taarruı etmeğe baılıdıklarını den çıkanlardan oldoklır• 
bildirmektedir. lenmektedlr. _/. 

Yugoslavya'nın Zararıııt 
Yugoslav Orman-lstihsalôtını yo.J 

Seksen ltalya Çekerdi. 
~----~-. ~I 

Lobllyıoı, 27 (Radyo) - Orman eanayil mftmeaııllltrlolO JJ' 
feranaında bir eöylev •eren Orman bakanı Bankovlç; YoS ~f 
yı'oıo, ltalyı'ya kartı zecri tedbirler tıtblk etmek mecb~,a' 
tinde blmaeının; Milletler cemiyeti paktının yftklf'dlğl bir 
olduğuna ıöylemlı 'ff'I demlıtlr ki : 

1 
~ 

- .. Yugosluya, zecrf tedbirlere lıtfrak etmekltt .-.o 11~ 
mftoterlslnl kaybetmlıtlr. Konforanı mıball olarak Lublly••~J •e•-' lotlbıb edllmeelndekl ıebeb; zararın en ziyade burıd• • ,,-;' 
gGıtermeılndendlr. Blılm ormanlar lıtlhsalAtnnızın yftzdr. 

nlol hılyı çekerdi . ,, 



.. 1 Çimdikle~ ............ f ..... ş ............... E ..... H i R 
Müstemleke -

HAB.ERLERI 
ister misiniz? 

Clhın, Alman devlet bııve· 
kill M. Blller'to yeni bir jesti 
karımndı bulunmak Ozeredir. 
M. Bitler aea~ı yukarı bir dik· 
tlt6r olmıeına rağmen. dılmı 
plebf•lt usula Ue ı1 görmek 
tınftarıdar. Geçenlerde Sar mın· 
takasını anavatana knaıtormak 
için de ıyol şeye baıvormaıta. 

Şimdi Memel ırazlelnl de 
ele geçirmek istiyor. Bununla 

kabaydı lyqFd:at M. Bitler, lıt 
genişletiyor ve Alman mllletlnt· 

- Maılemleke ister misiniz' 
letcımu mlılnlz? ' 

Diye ıormığı kalkıyor. Jeı. 
tin bunda o 1 yiel olur mu bil 

mem?.. Alman'lara ( 10stem. 
leke leter misiniz) diye sormak 
losıaa birçok şeyler hatırlatıyor: 

Mesela, aç bir loeana, ~ Yf. 
yecek ister mi~toız"' 

İhtiyar bir ıdama "Gençlik 
•e kudret aııeı 

"' 
Çirkin bir kadını ••Gazelllk 
1 '" ımlr beledlyeıloe "Biraz 

dana sel&blyet .. ' 
Serseriye "Hazır yatak 
8 it ' 
Hı znıtı "Dedın gazete 

1 il ' ıter mtılalz, diye ıormık 
gibi hırecy!.. Bogflalerde bQtftn 
Almıayı; 

- lstetlz, leterlz! 

Diye bağırınca hiç ııea111ı· 
hm .. Bir vakitler, bizim Yeni· 
çeriler de Et meydanında kı· 
sanı kıldırınca 

' 
- Biz yomurıayı korıun 

ıtar, keçeye pala çalarız. Bab. 
ııı lsterGk? 

Diye bığmvırlarclı. ltalya'oıo 
Habeı'l1tanı, j•pooyı'oın koı · 
koca Çini yoımağa baoladığ• 
ve dlBcr bu.ı d.,'Vleılerln de 
ôteeleoberl ıteogln bir mGetem. 

leke ıofnııadı birer yığlı lok. 

mayı hazmetmekfe mevgol bu. 
lonaokları şu larlb içinde, At. 
mıo'lır dı· 

1 

- Mftııtemleke leleriz! 

Dly" ha~ırırlarea, ben kendi· 
lerlnl mığzur gôrftrftm: 

Biri ylr, biri bıkar, kıyamet 
ondın kopar! 

Diye mqbur bir alasôıü 
Tardır. Bu eOzft, şlmdlkl nzf. 
yete oydurmak ( yani Tatbik 
etmek) mtımkOndOr. Amma 

(Adalet bonon neresinde?) diye'. 
cekılofz. 

Acanım, ılyaei ıdıleı, Kat 
dı~ıoın ark11ıoda bir nnl 

•oka kooodur. Yozaaa gOren 
Yoktur ki? O, m111Uarda kıl· 
mıotır. Kimi bonon dört ayıkla 
ki 1 

mi Ge1lk gibi boynuzlu, kimi 
hörkOçlG, kimi tilki kuyrukla 

oldogonn ıöyler. Bunlara pek ko· 
lak •ımığa gelmez. Mllleıler 
tetikte ve sıkı dormığa bık: 
malıdırlar. Haner n lııabet 
bartdıdır. Yokııa, ayak sende. 
leyince, yere dGıene ' kargalar 
glbJ çullanıyorlar!.. 

•• Çimdik 

Taksitle Sa .. 
tılan Mallar •. ........ 
Bunların Bedelleri 
Nasıl Tahsil Edilecek? 

Mnzıyede ve ıakeltle eablan 
mallar hakkında dOo Maliye 
vekAletladen valfll~e bir emir 
gelmletlr. Bunda tıkıltlerln kar· 
tıhğına temin eden gayri men· 
kullerln hazine nımına ipotekli 
olmaları hasebtle len n lf lıie 
kanonu hGktlmletl dalrtıılnde 

ipoteğin paraya çevrilmesi ıek· 
llode bazı muameleler vapıldığı 
görfilmOşUlr. Fakat ba gibi 
muamelelerde 935 bOtçe ka· 
nuoo ile mer'iyet devamı kabul 
olanın 134 l tarihli mftvaıeaei 
umumiye kanonunun 23 Qncii 
maddesine göre taksitlerin öden· 
memesinden dolayı tıchıtll em· 
val kanonu hGktlmlerfaln tat 
blk edllmeei IAzımgeldlği bildi· 
rllmlotir. 

Daktorsuz Kaza 
Bozdoğan (özel) - Belediye 

karımoda Amaeya'h All Nlha · 
dın valideılaln evinde yangın 
çıkmıı ve bıetırılmııtır. 

Burada, doktor ve eczacı 
olmımaaı, hılkı dalma endlıeye 
enkedJyor. Vakti hail olanlar 
haetılarını, muayene ve teda•i 
için 'azilli ve Aydın'• gide 
blllyorlar. Fakat fakirin ne 
olacak11r? Bir kazanın doktor· 
euz kalm111 ne demektir?. 

Çalda Köycillilk 
Çıl, ( Ôzel ) - Koy ihtiyar 

heretlerlnln bllglelnl art•rmık 
için kaymakam Mustafa Ayca· 
nın bııkınhğında bir kurs 
•çılmııtır. Kursta kaymakamla 
beraber maırlf Ye muh11ebel 
hoeuelye memurları da dera 
vereceklerdir. 

Hosoet moh11ebe, köyl6ye, 

meynlı ve aıeyvaeız ağaç fi · 

danlara dağıtmııtar. Çal bağcısı 
için de konferanelar tertip 

edllmlt Ye kült6r lıyarı T1rhın 
Toker bir aylık bir bığcıhk 
konfennıı serisi hazırlamıştır. 
Bu konferanı, bağcılarımız için 
çok faydalı olıcaktır. 

Ruhani ayin 
BogDn aaat 11 de İngiliz kon. 

soloıluğondald kilisede mllte· 
veffa kral beolacl Jorj'on illi· 
rabıt robu için ruhani bir Ayla 
yapılacaktır. Bu Ayine vali Fazlı 
Galeç ile şthrlmlzdekl konso 
loılar ve bazı daire mddClrlerf 
dnet edllmlılerdlr. 

Altın Saat Balan 
P11ar gftaa Karııyıka'da De. 

debaoa ile Soğokkayo arasında 
küçGk bir alta91 ııaıt daoOrlll· 
mGetflr. Bulanlar, ldarehaneml· 
ze veyı Hamza Rllstem fotoğ 
raf hanesine getirirlerse mem· 
non edileceklerdir. 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

Bugün eenenio en aarir, en fıotazi Frao11zca eödil ve 
ıarlulı büyiik komedisi 

Gece Bülbülü 
BENRY GARAT ıarafından temıll edilen gençlik 

•evk, neı'e, a,k, maılld Ye k•hkabe filmi 
1 

Gemlik Sun 't 
ipek Fabrikası. 

, ___ ...... 
Son'I ipek fabrlkaııının ku· 

rulmaıuna kırar verlleltdenbtrl 
birçoklarının hatmna 1Jôyle bir 
Bö~ gelmlı olsa gerektir: 

'"Eo gazel tabll ipekleri pek 
bol olıo memleketimiz için, 
eoa'f ipeğe ne IOzom vardır ve 
bo ıon't ipek eadOstrlsi, tabi· 
fııln" rekabet etmlyecek •e ona 
zarar vermlyecek midir?"' 

Fakat en aathl bir tetkik 
bize bu neviden eadlıelertn 

yersiz olduğunu göstermeye kAf 1 
gelmektedir. EnelA eon'i ipek 

ucozdur. Pahalılığı dolay115lle 
tabii ipeklileri glyemlyenler, 
daha ucuz olın ıun'l ipeklileri 
alabilmektedirler. Halbuki ıon'i 
ipeğin kollınılması da ipekli 
zevkinin memlekette yapılma· 

sına blımet eder ki bo hıl 
' 

tabii lpekçlltğlmlzln de lehin· 
dedir. Bandın baoka tıbll ve 
son'i ipeklerin karıotmlmaılle 
yapılan bası ipekliler de daha 
fazla alıcı bulmakta ve böylece• 
de tabii ipeğin aarıımona art• 
tırmıktadır. 

Eııasen japonya n İt•lya 
gibi tabii ipek eodftstrllerf pek 
ya.inek olan memleketlerde bu 
ıon'i ipeğin lOıom •e faydasını 
gOrerek ba endChtrlye ayrıca 

ehemmiyet vermlılerdlr. 

Şimdiye kadar gomrük resmi 
yftkeek olmasına rağmen her 
yıl memleketimize dı1Jarıdan 

250 bin kilo kadar ıon'l ipek 
girmekteydi. Donlar, bllh11118 ı 

çorapçılıktı kollanahyorda. 

Gemlik'te korolıcak olan 
fabrika eenede muhtelif kalın· 
lakta ftçyflz bin kiloluk: ıan'i 
ipek ipliği yapmak ıoretlle, ba 
maddenin dııarıdın memlele· 
tlmlze ithalini durduracık ve 

yerli plyaaamııın ihtiyacını ıı· 
mamen karıı1ayıcaktar. 

Gemlik'te eıkl Tel'lıne ara· 
sına yapı:ıcak olan son'i ipek 
fabrfk11ının yıpı itlerine iki 

aya kadar baılanıcıktar. 400 
lıçl çalıeıcak olaa fabrlkı gele· 
cek ıenenla Şobat'ıada faaliyete 
geçmlı olacaktır. 

Polislerin Traşı 
Polis nlzamaameıloe göre 

poltelerln ııaçlarını 011tmama-
luı n maki ne ile ke~tlrmelerl 
14zımaır. Emniyet tnddftrlOğtln· 
den bOtOn karakollara gönde· 
rllen bir emirde nlsamnamenln 
bu maddeılnln derhal tatbiki 
blldlrllmlttlr. Birçok polisler 
derhal 11c;larıaı keıtlrmlelerdlr. 

Bir Konferans 
Leyi, 27 (Radyo) - Mare· 

ııl Fraaı Despere, cograf ya 
cemiyeti toplantaıını ac;mıı Ye 
Babeılıtan Gzerlne ilk konfe. 
raneaoı vermlıtlr. 

' 

Aynca: Muaiki ilıtatları serili d J b , 
, 

0 ea o •ons Brıbmı ıo La-Bohem operasından bazı parçalan ile meıhur Ninniai 
l!OKS «Türkçe IÖzlü dünya bıberlerit BEŞİKTAŞ takımının Atinıda yıptıgı futbol mıçı 

m 
SEANS SAATLERİ: Der gGn 15, 
17, 19, 21.15. Camartea 13 15 tale· 
be eeuıı. Paur 13 te ilbe eeanaı 

GnmrokHam· 
malları Tarifesi 

• •••• 
Gamrllk bımmallan tarife 

komlıyono dftn lSğleden enel 
TJcaretod11ında oda umumi ki 

tibl Melimed Ali Erten in bıı· 
k:aohğıoda toplıomııtır. Ağır· 

lakta mdınl ve fakıt kıymette 
yOkaek ol•n maddelerin dl ğer· 
lerlnden ayrılmalı hakkında 

yapılan teklifler' tet~lk olan· 

moıtor. Kıymeti fazla olan eı · 

yının kıymetılz eıya gibi Oc· 
rete tAbl olmaaı doğru g~rfll· 

memelttedlr. Komlıyoa; kıymet· 

ıfz eıyanın tenıllitlı bir tarl· 

leye tAbl totolmasanı dGıOn 

mektedlr. 

Bundan bı,ka komlıyon; aa· 
lon gOmrGğCl hammılları tarl· 
fesini de tetkik etmlotlr. K.o· 
mlıyon Çarıamba gGoO tekrar 
toplanacaktır. 

HOkmt Şahsiyetlere 
Tahsis Yapılmıyacak! 

M illhık ve buaoıl bOdce ile 
idare edilmekte olıo htıkml 

ıahılyellere bundan sonra MllJI 
EmlAkln mf'ccanen tahılı mua· 

melealoe 0
1 hayeı verlldl~I Ma· 

Uye VekAletloden Valiliğe bll· 

dlrflmlttlr. Şimdiye kadar ya 
pılmıı olan tahılılerln hilkmft 

bakidir. Bu gibi hak.mi ıahıl· 

yellerin meccanen lıgallnde bu· 
lanın binaların maliye memur· 

larıaa evvelce glSoderllen bir 

emirle tahılı edilen btnılaraa 

birer llsteel hazırlaoıcaktır. Ha· 
zlaeolo emir ve meıunlyetloe 

iktiran etmeaen ba gibi mtıee· 
ıeıelere yapılmıı tahılıler nraa 
tionlar da cedntae g04terlle· 

cektlr. 
• Muhacirlere 

Verilen Malla· 
rın Borç Taksitleri 

Mahıclrl rle eDDıllne .erilen 
mallara Ald borc;lınma maıme· 

lelerlnln tetkiki ile tıliıll edil 
meıl lbım gelen borç mllita 

rının ve tak'.eiı m6ddetlerlnln 
tayini için Maliye ve~lletınaen 
Ylllyete bir emir gelmlotlr: Ba 
emirde tapa dairelerine dene· 
dilen doıyaların lıkAn n mı· ' 

)iye tarafındın gönderilecek 
memurlara g8ıterllmeıl blldlrll· 

mektecllr. 
Ba it ıoın mtltl em119' tct,. 

resinden Perte• ııyln edllmle · 
tir. İıkAoctan da bit memur 

tayin edilecektir. 

Fazla Çocuk Yetiş· 
tiren Memur Aileleri .. 

Umumi hıfzı11ıhha kanununa 
göre bet çocuktan fasla çocuk 
yetiıtlren ailelere sıhhat vf. 
içtimai muavenet nkAlealnce 
ltramlyeler verllcllğl1 mal6m 
dar. ikramiye ba gibi aOelere 
elHıer lira olarak verllmekt4'· 
dtr. 1930 ıeneelnclen ıonra 

alllncı çocaga yetlıtlrea me 
mor ailelerine a7rıca madalya 
lar Yertlmeıt brnlattırıfmıftlr. 
Bu madılyalır yakında lıtan· 
bal darpbanealacle baaılaeaktır. 
Altı çoeokla aileler çok oldalQ 
ve bunların lkramlyelerlnlai 
def aten nrllmealne lmkta ba · 
lanmıdı~ı IÇlli mllne••t 111111 

nuan dlkk6ıe abnınk lira· 
mtye nrllme maameleıl ıınyı 

konmuıtar. 

Sivrisinekten 
KurtolacakôiiyiZ? 

Şarbay doktor Behçet Uz Ue 
Sıhhat n lçtlmat moneneı Ve· 
kAletl tarafıoclın lımlr'de yapı · 
lıcat ııtmı macadeleal eaaıla · 

rıaa teeblt etmek azere tehrl· 
mlze gaoderllen mfttıhauıı 

dokıor Ekrem Tok don bmir 
chırında muhtelif ıebıe bıh· 

çeleriol geımlı ve bu bahçe· 
!erdeki ıa kayalarrnı tetkik 

etmlılerdlr. 
Dfto öğleden ıonra vflAyette, 

nllmlzlo huzurunda bir ıop 

laatı yapılmıı, bataklıklar ve 

macadele eı11ları lrnaoıulmoı 

tor. Torbala'dıkl ormınhktın 

aheya, Çam, aenl f ldanları 
getirilerek bıtak:hklıra dikil 

meal kararlıetırılmıetar. Ban· 
ları boıoııt idare eatın alacık· 

tar. 8ogftn Torbalı'ya gliUlerek 
ığıçlar tetkik olooıcaluır. 

Alman Firma· 
ları ve Tüccarlarımız 

Almaoya'dakl on kadar Al· 
man flrm111; ıehrlmlz Ticaret· 
od111na mtıracaıtla İımirdekl 
Tflrk tlcarethanel~rlle portakal 
•e Y•Ala tohumlar, kuru 'erik, 
dıGm, incir n diğer karo 
meyveler, kitre, jçfındık, ıe· 

kerleme n ıebr mımulAtı, 

zahire, kaepe ve ıoğın ftzerlne 

muamelf' yapmak lıtedlklerlol 

blldlrmtılerdlr. ----Ege Ekonomisi. 
Trakya maatıkııı nmomf 

mGfettlıl genenl Kbım Dlrlk 
ten ıebrlml• Ticaret Odasına 

bir mektup gelmlıtlr. Bunda, 
umumi mGfettJıllğln; Ege mın· 
takasının elfoaomlk darama ile 
hoıud bir ıarette yakından ali· 
kadar olduğu blldlrllmekte ve 

mıntakaaın l~D aurnma hak· 

k:ıodı mufaeeal mıh1mıı lıteo · 
mektedlı. Oda; ba mılAmıtı 

hazırlımıga· baılımııtır. 

Denizli'de Mektepcililt 
De fıll, (Gıel) - Geçenkl 

mektnpta ilin Gç yıllık kllltGr 
tilAnçoıunu yıpmık makaadlle 
okul ve yıtılafdan bahıetmft · 

tim. Da mektupta okulları biti· 
ren talebenin bir Iİıteılnl ya· 

pacıtım. 

1983 ıen 1935 Gğretlm yılı 

ıonuna kadar 3 ıınıf lı koy 
okullarını bldrenler: 
Den yılı kıı erkek yektln 

1938 . 1994 148 4.86 683 
193(. 1935 

Bet ıınıf Jı okalıları bitirenler: 

ı9ss. ı9a4 s' 461 544 
193,. 1935 

Bo nlıbet ifade ediyor ki, 
gerek dç ıınıt lı ye gerekle 
bet ıınıl lı okullardan alınan 
randıman normaldir. Bu do
rum dlger yıllara naaaraa mO· 
blm bir attı. g8ıtermekıedlr. 

il çenmnaekt oli:nltara g8re 

etretmei taaroıa. 
İl çnreelndeld ilk okalfı~c1a 

5' kıdıa n 198 erkek olmak 
lıere 247 ölretmen nrchr. 
Oırefmen kldton llı:I yıldan
!>ert nifetmeD oblo ç.kıılartle 
bl~lye edllme'ite ye okut lctil · 
releibıİD 1*11•• yeal te kod· 
relft eteDÜaDll'r geçtllftmeltteCbr. 

&tlltli dlielfnrl 11k ıık 1Jr. 
d~ere oıi:~iü nıreımen, ta1ebe 
.e ok11l doramlırtle kuta kar· 

t•Y• gel.mel:te, plllimı yeni ye· 
al ~an 1»ıgıamütıdır. 

oo,ondftklerim ••. 

Karşıyaka·Sivri&iuek 
Yır:ıya bıolarlteıı, bjr 11rk!d~ş 

geldi; 
- !levııqopf 

f)lye aordq. 
-X.artı yaka alnlılo~~ müı;ıt. 

deleıl ve bıtakhklarJ 
Dedim. Omu,ıanaı ~H!Hlt 

yOıOail borooturdu: 
- KokmDf eeyl . Diye mı· 

rıldındı. Nob'on maHh veya 
Kurt maealıl. Gaıetelerlo kol· 

lekılyooları bunlarla dolu!. Ne 
çık.ta bukadar yaaındın?. Oıı 
ıeoedeo f11ladır, dlnllyoro~. 
Birçok meı'ul tıbelyetler doğlştl, 
geldi, gtçtl. Fakat ıhrlılneğlQ 
tahtı ve b~ktımdarlığı bıUA yı· 
kılamıd . ikide bir ıöyle bir 

yenilik: 
_ Yok, her Karıayaka'lı evi 

ne mazot dökııila! 
_ Yok, belediye tliyle yapı· 

cık, okallptfls diktirecek, yok, 
Karııyaka, mOcadele mıntıka· 
ıını bağlanacak vualre!. Hfçbl· 

rlnla fili kıymeti gOzOkmedl 
Arkadaıım CleHm ediyordu: 
_ Karııyıka gibi bir yer .. 

DüıtıoGo a:r.lılm, Jzmlr'lo ve 

hıttA Tftrklye'olo en gOzel bir 
kOoeıl!. Sılm•yı koouımuyor da 
Shrlılneğlnl dOoılnflyoruz. Bas· 
talığıodan Hrfıaazar, verdiği 
ıahımmOl edilmez lıkeoce ile 

dertleılyoruz. 

Karoıyaka için, yaz mevsimi, 
bir felaket me .. tml ml olma 
hydı?. Evinizde rahatla olora
mazıınız. Bahçenizde, bir gazel 

yaz ~ecetloln zevklnl ıatamaz, 
yıldızlarını ıeyredemezsiolı. Sa· 
hile çık.ıh bir 11ndılyede deni· 

zlo ıeıfnl dfallyemn, rOzgArıoı 

ciğerlerinize ılamazııoız.. Ge
celeri, kapı ve prnçerel,rl, adeta 
zehirli gazdan korunur gibi, 
tıkamağı mecbureonoz. Bir yaz· 
lak kıyafet, baramdırl 8ertara· 
fınız kızıl lekeler içinde!. Ve 
aoara da ılnielnek mDcadelesU .. 

Arkıdıoım, bir kahkaha attı: 
_ MClcadele ...... Mftcadele! .... 

Diye söylendi. 
_ Fakat . Dedim· mflcadele 

lolo bir doktor gönderllmlo!. 

Yeol bir faaliyet varı.. 
Derhal clddlleotl: 
- : Doktor mu göaderllmlo? .. 

Şu halde bundan ılmdlye ka· 
dar, 1ıbhlye mtıdOrlClğftnCla ve 

belediye sıhhiye tetkllitının 
da booa yapmıdıkları maaısı 

çıkmayor mu?. f;arlb 'leyler!. 
Bunu böyle k.ıbul euek bile, 
bani teıkl!At, hani para? .. Mfta· 
bet iş ve&llğh~ gibi bir cemlye· 

tlo en çetin menaları, her hal· 
de daha baıkablr çılaım• ve 

ıraıtırma 11roretlyle yıayıaa 

yiirOr! .. 
Kendi kollekılyenlaranızın 

açık ıahlfelerlnde kırk dokoı& 
ıekle giren bo it için ne lbım 
blllyor moaon? 

_ Ne lAıım?. 
_ Pıra, teoklllt ve de~letln 

merkeıden G•anacak kuvvetli 
eli!. Yoksa, Karııyakı bu dert· 
ıen &0r kartalar 11lılm!. Siul 
ılneklerle iyi gtı~nmeRe bıkıa! 

Orhan Rahmi Gökço 

Mezbaha Resmi 
Ankara Tllrkof lı bııkanh· 

tından ıehılmlı Tir kof la ıa · 
beİtnf! gelen bir mekıopta ı.. 
mir meabahaııada kedlen ki· 
çDk n bayDk bat baynalır· 
daa alıaaa meabtiba reıml ile 
dlger reırmlerln ne kadar ol· 
duga •e lndlrllme1I mlmktla 
olap olmadı8• eoralmaıtar. Of lı 
mlCllrltgt; banan için memba· 

badaa tetkikat yapank cenb 

~. 
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Ha~erler 

Ate~in HQkimi ç;~~~;~n::= cın'd•k• J•p•• 
- ' kanetlerl kumandanı, Çin ve 

1 Japon yıluolatmHı ydıQnden 
Napolyon · Bonapart'ın Macera arı çın ile her bıngl bJr devlet 

_ Y 111110 Booapartl 
Diye bığrıyordo: 
Nıpolyon en baytık gurura 

l>o mecruh aakeıin bu selı\ılıın· 

dı bulduğunu çok defalar tek· 
rarlımııtır. 

Ve, bu vaziyet karııemda: 

- Artık cihana hAklm ola· 
bilecek kabiliyette olduğuma 

hilkmedlyorom! 
D .. mekten de kendlılnl alı · 

mamııh. 

Ayni gQo akıamı, ehramların 
fatihi Nıpolyon, Kahire kıpı · 

luındı, Cfze'de karargdbı umu· 
mlelnl f lrar eımtı olao Murad 
beyin konağında kordu. 

Bir sedir Ozetlne uzanarak 
biraz istirahat edeceği ıırada 

içeriye Bertlye girdi. Berdye 
Pırla'teo ayrıldığı gftndenberl 
cidden mağmum idi; fakat bir 
kaç gtındenberi bu mağmum 

vaziyet yerine oldukça nee'e 
kıtm olmuıto n bu bal Na· 
polyon'un gözQnden kaçmamıı 
ta, Bunun ıçlo: 

- Bayır ola.. Seni çok ıe · 

vinçli görOyorom. 
Dedi. 

Bayle bir zaferden aonra 
naeıl aevlnçll gôrO.omem? 

- Zaferden son d~rece mem· 
nun kaldığını biran bile şOphe 
eımem, Fakat eevlncloln ve 
neı'enln yegAne ıebtbl bu ol· 
ma!a gnekl 

- Generalim! .. 
- ÇöldP.a ıeçtlğimtz zaman· 

lar, en mGıldl vaziyetlerde 
iken, senin yftzDnde bir neı'e 
be1f rmeğe bııladı. 

- Generalim, size yardım 

benim bir vazifem değil midir? 
Aıkerlerlnlzln mıoevlyıtanı ydk· 
ıeltmek için bayJe hareketim 
Jlzım değil mlydt?. 

- Bertlye, sen çok mftkem 
mel bir Hkeralo .. Ayni zaman· 
da çok mQkemmel bir erkAnı 

harbiye refslıln de!. Sadıkatını 
da lnklr edemem .. 

- Sizin için almeğe bile 
basarım, generalim! 

- General bunlar malum ... 
Sen İtalya eefedne giderken ae 
böyle idin .. 

Nıpolyon gözlerini kendisine 
diken erkAoı harbiye relılne 

bıkmıyor gibi eazone devam 
etti: 

- Pale Roayal'ln gOzel 
Ollmpl çok gtızel bir kadındır, 
ve Parle'te Sen Honore ıoka· 

ğındakl dilberi unoUormoğı 

aıonf fak olabil mittir. 
- Generalim . Bunları ne· 

reden haber aldınız? 

- Bunları \'e daha birçok 
ıeylerl de biliyorum. MeaelA, 

ANADOLU 
- - -----

Gilnlillı: Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydu Rilodü ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mildfiril: Hamdi Nüzhet 

İdıırehaneai: • 
İzmir İlinci Beyler ıokağı 

C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yılhğı 1200, Altı aylığı 700, -Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ftcreıi 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -tloft geçmiı nftahalar 25 kuruttm. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

kadın mubarlblerlm gemide 
mftkemmel bir ıeyıhat y•pblar, 
hiçbir ılktyete mahal nrme· 
diler. Hiçbir ıeyden tlkAyet 
etmediler Ye yol meııkkatlarına 
da tahımmftl ettiler, bu çOlfta 
yorgooloklaıını rağmen md 
kemmel ıorette harbettller. 
Bermanı da Ferlng, İllrlm da 
M oreney ve İda da Sen Elen 
gibi kadınlar harb eabHında 

Kôlemeolerle çarpıtmıkta, ra · 
kaae Atamalı ve malAılm Fa· 
renin gfizel karm ve Ollmp 
gibi kadınlar da emir alıb ıa· 
tOrmekte cidden kendilerini 
göıterdller. 

"BıttA Ollmp'io yaralandı
ğını haber aldım. 

- E.et genenUm, m11ma· 
mal lh çok haf U ıorette yara 
lanmııtır. Yalnıı 11g kolunun 
bileğinde ıöyle kOçftk bir yara, 
bo yarayı hemen Nrmıe olan 
L1rrey bunu bıoı dı temin 
etti. 

Yarasını Latrrey mi 11rda? 
Evet generalim! 
Kadın için bir bahtiyar· 

lık, fakat Lsrrey için de bir 
bet bahtlık.. Yani bo yaranın 

gazel kadının gOğıDnde olmı · 
maeı, cerrah için ne btlyDk bir 
betbabtlık demek lıtlyorum. 

Çaoka bu kıdtnı dragon elblae· 
ıl altında gôrdam, cidden en· 
feı bir vacudı malik... Adeta 
Venaı heykell .. 

- Evet generalim.. Cidden 
enfeı ve gtı~el bir kadın! 

Napolyoo, "'rktaı harbiye 
relılnln omuzunu oktadı 'fe 
gftlerek: 

- Biliyorum ki ıeYlyoraon .. 
Fıbt ... 

Dedi ve 1nııa. Napolyon'on 
alnı buruıto ve birdenbire: 

- Kıdıo muharlplerlml bua 
getiriniz .. 

Dedi. 

ğım •• 

Generalim!. 
Reaml geçld yaptıraca · 

Darıda mı?. 

Evet .. Bundı .. 
Geaerallm... Bilmem .k.IP. 

Napolyon, HkAaı harbiye 
relılnl okııyarak kapıya kadar 
gOtClrdCl. Ba ıırada da YHerle· 
rlnden blrbl Napo!yona doAra 
geldi ve: 

- K.ahfre'de balanın tGccır 
ve eınaf borayı geliyorlar 'fe 
sizden muav'enet isteyecekler. 
Şehlrln ayık tıkımı kıımı, Mu· 
rad beyin mağlubiyetini haber 
almıı ve dakk&nları yığmıyı 

kılkıımıtlardır: Bllha11a ecnebi 
Ulccarların YHlyetl çok fenadır. 

Dedi 

- Bo ttıccarlara deylnlı ki, 
yarm Kahlrede ıftkun ve lntl· 
zamı iade edeceğim. Şimdilik 

kendilerine yiyecek verlnhı. 

Yilzbııı Bre11olye de ıayleylnls, 
kendisine ihtiyacım vardır. 

- BııDıtDne generalim! 
Yaver, mahud Lelukard'ı ha 

rckit eahuında dolaıırken bul 
da ve Nıpolyoo'on hoıoronı 

gat6rda. 
Napolyon Bre11alye lıml al· 

tındı ve yftzbaeı rGtbeılle çalı 

ıın bo caeuıtaa çok memnun . 
do. Herif .k.eodlılnl Napolyon'ı 
ıevdlıdlkten bııkı birkaç lıte 

de milhlm monf fakıyetler le· 
mln etmlıtl. Bununla beraber 
Nıpolyon, B1rr11'ın beıına mu· 
eallat edllmlt bir gaıca ve in· 
glllzlerln bir caıuıa olduğaadan 
benClı oClphe etmiyordu. 

- Sonu var -

araıındı lhtllAI çıkt:ğı takdirde 
Japooya'nın Çtn'e mftsaheret 

edecetlnl Şang·Kay·Şek'e bUdlr· 
mit ve bu haıuıta teminat nr· 
mittir. 
Amerika gümüı alqcak: 

Nevyork - Amerika hGkA· 
metl Çla'den beı milyon una· 
lok gftmDı alıcak ve mabıyea· 

ta ıon verecektJr. 
Caiusların muhakemesi: 
Moıkon - Şark hudotla· 

rıodan aıarık memlekete giren 
21 caıuauo muhakemelerine 
baılanmııtır. Bonlardın biri, 
Mınçukuda bulanın beyaz Ruı 
teıkllttıoa meoıuptor. 

Yunanistan'da havalar: 
Atlaa - Havalar garftlme 

mit derecede ııcaktıt. Dan 
derece galgede 21 e çıkmııtır. 

Bayle bir hıl. 78 ıenedenberl 
olmamııtır. 

.Almanya'da din: 
Bedin - Alman papazları 

Folda da yaptıkları ılıll bir 
toplantıda, Bltlercllerlo dini 
ihmal ettikleri, bunun için 
Hhlercl kitap ve gazetelerin 
okanmamaııaa kırar vermlı· 

terdir. 
~~~~~~ ... ~---~---~-

Ada gide 
KOltOr Hareketleri 
Ôdemlı (Ôzel) - 26 1 936 

gecesi Adıglde de çok parlak 

bir teman verllmlıtlr. Kud11l 
ateı pfyeıf Adaglde'nln K .S.K. 
korumu gençleri tarafındın oy· 
oaamı11 Çanakkale tablosu gas. 
terllmlı, ıoooada bir de ko· 
medl eeyredllmlıtlr. Genç ar· 
tlıtlerln rollerinde parlak bata 
rıları ne kadar takdir edllıe 
yeridir. 

Bu mtlnaıebetle Ôdemlı or· 
taokal Tarkçe ağretmenl E. 
·B. Akman °TClrk denimi Ye 

devrimciliği,. konuıa ftzerlnde 
degerll bir konferanı veımlıtlr. 
E. B. Akman konferan11adı 

(Tekimtll tenkkl, devrimci, 
T6rk devrimini do~ran etke· 
ler Tfttk detrlmlnln ayırmıç· 

ları, devrime karıı Gdnlerlmtı) 
berinde halkı aydınlatmıı: 

- Ttlrk denimi beah bit· 
memlıtlr. fHkemtlse ıon yok· 
tar; denim modera hayat, 
modern eoyaalhk alınlarında 

el, gaadl, tUkG blrllğlle bııı· 

rılacık alo11l davalardır; de•· 
r!ml yaymak, yaıatmak her 
Ttlrk için namuı borcudur. 
Dnrlm Atıttlrk'tln belirttiği 

tllktl yollardır. Onun yolunda 
yarayeceğlı, onun yolunda 
yClbeleceğlz. 

Demlı ve ılkıılaomrıtır. 

Temsilde, gerek Adıglde, ge· 
rek bölge kayleırden gelmlı 

ladan erkek en aıdın (1000) 
kiti vardı. Temıllde Ôdemlı 
hılknlala bındoıa halka tatla 
dakikalar raııtmııtır. 

Bu veılle ile, Adaglde'aln 
çalıtkan demokrat ruhlu kı· 

manbayı Ekrem Gaoeal can· 
dan tebrik etmeyi bir borç 
bilirim. 

Nişan 
İzmir Frıneıa ve ltılyan 

mektepleri moalllml bayın lh
ıaa lle Urla maliye memurla· 
rıodıa bıy İbrahim GGadftzCln 
nlıaa merHlmlerl Pazar cilnD 
akeımı bayan lhaaıuo Namaz 
gAhtakl haaeılnde icra kılın · 

mııtır . Tarafeyne aaadetler 
dileriz. 

Amerika 
Donanmasını 

Takviye Ediyor 
Vaelngtoo 27 (Radyo) 

Amerika hftkumetl, şimdiye 

kadar loıa eımekten vazgeçmlo 
olduğu Dlrlzabl elıtemlndekl 

bayak zırhlıları tekrar loıaat 

programına koymuıtur. Bu 
gemilerden bir miktar daha 
yıpılıcakhr. 

Ingiliz , 
Parti Liderleri Y e11

1 

Kral huzurunda·· 
Londra, 27 (Rıdyo) - S' 

tftn lnglllz partileri baık•Oı.: 
bıobakan Baldvlo'lo batk•0 

ğındı Poklngam 11rayına sf~ 
rek kralın huzuruna k• 
edllmlıler ve habaaının yotoı' 
takip edeeeğl hakkındaki; 
dinden dolayı teıekkflrle 
bildirerek tazlmatta boluolllıır 

Deniz Bir 
Metre Ynkselmiş, Bit' 
çok Kayıklar BatlJJlf 

Pırtı, 27 (Radyo) - Do.
ince ve fakat çok ıogok .,, 

yağmur vardı. Sahil yerle~ 
deniz bir metre kadar yfl~ 
mlı n birçok depoları • ·"" 
glrmlı binlerce ton delr 

eşyasını 11latmııtır. Bu y4' 
vokoa gelen zarar çoktur. 

Denizin yDkeelmulndeD ~ 
tan eandallarla kayıkların dJ t 
reuebaıı :yaserek karayı f 
mıılardtr. 

Heriyo 
Fransa'daki Son 
Vaziyet hakkında 
Ne Diyor .. 

Llon 27 ( Radyo ) - ~ 
Herlyo, don Ltoo umu111f ~· 
yetinin toplantmna rlyıael •· 
mittir. Momılleh, vaziyet ~ 
kında umumi tekilde I• • 
vremlıtlr. Dıı ıiyaeafa t1ıll6111• 
eden hAdlııeler hakk1Ddı be~. 
nalla bulunan M. Berlyo, tJI' 
haeea Franıa'nıo milletler ıaJ 
mlyetl ~miaakına rlyaeet et 

41 
IAıım gelmekte olduğaDO 

11 
binaenaleyh zecri tedbiri''.
tatbikine muhalefet et111eO 

-'1' lmkAnı mevcut olmıdığıoı ,,J 
lemlııir. M. Beryo, llo•0 

ıermayeledn harice çıkD1-:. 
mani olooımıyacağını de p" 
lerlae llne etmf ı, tadb• p 
radlkalldln kazanma hakk•~. 
şftpheal olmadığını blldlrlll;:, 

M. Beryo. radikal P ,. 
relıllğh:ıden ve kabine aııbl',. 
dın lıtlfae•nın ıebeblnl fO f 

kilde izah eylemlıtlr. ~ 
_, 

"- Dalgalı denizlerde ge• ı,11 
tehlikelidir. Ben lıe eıkl 1' 
kayıklı dalgalar araeıodt 0 

oıyordam.) 
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Abdnlbımld, bu para hırsı 
ile gençliğinde Abdftladz'e ha· 
f Jyellk etmlotl. Gençliğinde, 
tahıl&1tında para arhrmak için 
çıheır ve par1larını atlıa bir 
torba içinde ve dalma yanında 
ta11rdı. 

Har.lnel haHadı, Bamld'ln 
ıenetl Bağlam havollar içinde 

ve her IJmın kolıyca kaçırıla 
cak ıeldlde bulunurdu, Hamid, 
herhangi bir tehlike anında 
tıbt1nı mftdafaadın Aclz kaldığı 
ıamıo canını kurtarmak: için 
ecnebi bir memlekete ·Sef 11 ve 
reztl kardeıt Vabdeıtlo'Jn yap 
t•Aı gibi keçmak lcln mOkem
mel tertibat almııtı. Bunun 
için de parasının bl L 

r &ISIDUU 
Anopı'nın en sağlam bankalı 
rına Y•hrmıe, bir kısmını da 
bu ıoretle hazlnel halliada kı· 
çırılmığa hazır bir halde bn· 
hındormakta idi. 

Yıldrz earayıaın içinde bir 
porselen ve bir de marangoz 
lmaJ4ıbaneıJ oldnğunt1 sôyleraek 
hayret etmemelidir. 

Bamldln hayvanlara da me· 
rakı çoktu. Bonon için Yıldız 
••rayında develer, taveanlar 
l iller ve k6pekleX' çokta. Bah: 
çede de birçok ı1cak memle 
ket kuşları vardı. Fakat Ha 
midin papağanlara merak ve 
muhabbeti pek çoktu'! Cihanın 
heman hiçbir yerinde, Hamldln 
sarayında bolondoğo kadar 

çok ve her clnıten papağını 
teeadof mGmkon değildi. 

Yıldız bahçesinin hemaa her 
yerinde, k6eklerde, odalarda 

serbest veya kaf eeler içinde P•· 
P•~ao gôrftlftrdı. 

Ra hayvaoıa;a o kadar bn 
yftk bir hasna muamele gôıtf!r · 
dfür idi, ki bunlar artık insan. 
tarla tamamen Onelyet kcsbet. 
mlolerdl. 

Hamtd'lo papagınları bo ka · 

dar dOokdolftğO ıebebsl değildi. 
Hamid, pıpagınlarır.ı tıklJd 
ettikleri &ellmelerden de mınA
lar çıkarırdı. Yant, dell padişah, 
PJpagınlara haf iyelik ettlrmeğe 
çalışırdı. Hamid, papıganları 
0 kadar mftkemmel terbiye 
eder veya ettirirdi kt, Yıld1za 
yabancı bir kimse girdiği zaman 

P•Pağınlar mohtellf aeslerJe bu 
nn hemen hıber verirlerdi. 

llıyıtının muhafazasını fev· 
kılAde ehemmiyet veren klZll 

•oltanın, papağanlardan bo en· 
retle fellfadeıl tabii gôrftlme· 
ildir. Bıu& kOpeklerln de aadık 
birer bekçi olabildikleri de mı 
himdor. Fakat Fil, Taveın nya 
detelerln ne mak11tla 11rıyda 
beılendiğl henftz hl~blr klmıe 
tarafındın l11h olonamamııttr. 

• • • 
Y Oen~ı. geçen fevkalade 

btdlıelerln teılrl ile aykoeoa 
geçlrdfğf ger.enin aabıhındı, 
bt1t kat'i bir br1r nrmemle 
hır h11lde idi. Bu gecenin, kara 
bıyıua çok mGhlm bir donam 
Doktaıı teeldl edeceAtnl anlı. 
Yordu. 

Evet, Yanr1ğa Hftıntlmlul'I 
•etlyordo; bu ındada, her 

bangt bir kıduala bir erkeğta 
•etdaıındakl gaye n emeller 
fok.ta, ol1ımudı! 

Ba ıudıya, ıaf bir ıık de. 
lllek te mGmkan değildi; fıkat 
..... ..rar111 bir badam eev· 
8ltl 4e111teb1Url 

e~·._. .. ba ıngl dolayıalle · 
I ~~lllleal'I herkesten, Bllınft. 

m • e le111eUü edebilecek her 

43 H. Alyotl 14 50 lS - .. aıtaralı 1 el uhifede-
erkekten ~11kanıyordu; hıttA 443 BogQnlr.Q ıatıı pandrea1 ve Mllonıı sayln 
velinimeti AbdQlhamld'den hile! 489193 DıınkO yekt\o ıeçllmlılerdlr. 

HüsoGmleal'I belki eundan 489636 Umum " Pôtt Parlden gHeteıl; bıı· 
bundan kurtarabilirdi; Hftsnft· Zahire satı~lan: bakın Demlrcla'Jn, ıeçl~ neti· 
ml11l'i mftref feb Eurette yaea· ı d ı lf 

Ç. Cloei K. S. K. S. ceı n en sonra et aııını vere· tacık kadar ·Allaha ıftk6r · pa· 255 Buğday 7 7 ceğlnl ve ekeerfyetl kazanan 

r1eı vardı. Fakat pıdf1ah1D oe· 30 Su&am 16 875 16 375 Venlzeloıı partlıl baıkanı M. 
lunun cıdı rablo Ahmed Bor- d 

1900 P. Çf'klr. 265 265 Sofollı'ln kıblne teıkll e ece· hanlddlo'ln elinden zavallı lnıı 
225 B. Pamuk 41 50 42 ğlnl haber veriyor. n111ıl kurtarabilecekti?.. 19 8 . Son mılO.mıta göre, bo . ıe· 

Artbın bftUln gec,., bfnblr 

1 
1 kilde ınk:t\netle ve ıerbıtıt ıe · 

ıub ve ııtırab içinde halline Piyasa Vaziyeti çim, YonınlıtH'da birinci de 

çal1ehğı ve halledemediği moım· 'Oıam henftz fHI bir mua· fa gôrtllmftoUlr. 

mı işte bu idi! mele ile katrtılanmamakt.-d1r. Baıbakao aeçlm hakkında 
Sabahleylo, kat't ıorette ao· Buğday 7 kuroıa kadar in· daldkaııı daklkaeına krala mı· 

lamııb ki HftsnOmf11l'l kor· mlştlr. hlmıt nrmekte idi. 

tırmık, korumak pek gaç idi. K b" Atloa 27 (ôzel) _ Seçimin am ıyo Akşamki hldlee, karanlık ko ıonucu hakkında kat'J mıl~mıt 
rldordald vak'a Arab'ın gözdo(l Alıı Satıf yok:H da, tlmdlye kadar yapı· 
dx ç.- k K Allm Mark oU,15 ou,.:ı 
urt açt1rmıştı. uD 0... Ol· u lan ta•nlf te liberallerin (Ve· 

lsterlln 620,50 623 " 
kunç bir kadın dftşmanı idi! F F 8 nfzelos partlıl) 130.140, Kon· 

Hımld'ln elinden HftsnOml· 
111'1 kortnmak, zblf bir lh 
tlmalle mOmkcın olablllrdt 

r. rangı ,28 8,30 
Dolar 80,60 80,20 duta Teotoke'ın 80, Çıldarlı'ln 
Belgı 21,16 21,30 65, kftçftk Camurfyetçllerln 10, 
Itılyııın lireti 10,0a 10,06 Metakaaı'ın ıo, KomOnlııtlerlo 
lnfçre frangı 40, 75 41 

10 eaylav çıkaracakları mohak 
Fakat, Borh .. neddlo lçlo vazl . 
yet böyle değlldf. Eğer Bfts · 
ndmleal'e kat'i surette gôz koy· 
muş lee ... Htr fo hltmfe de · 
rnektl, artık! 

Florin 85,15 85,37 
K Ç lr. 1 •- 5 ka~ olarak anlaıılmıetır. . e oı 0'811. ,24 5,27 
Avuııtor. Şilini 23,37 23,87 Atfna 27 (Rıdyo) - Veni· 

Ahmed Burhaneddfn'fn Has 

ıeloı'c;ular, Çaldarle'çl meb'us· 1 Nöbetçi Eczaneler 1 ıarla bırıeşıp ekaertyetı elde et· 

mek fatemektedlrler. General 
Koodillı te ayn\ ıuretle Çaldı· 
rJı'Je birleşmek için çılıemak· 
tadır. 

Ba ıkeam Kemeraltındı Şita, 
Karantlna'da Eıref, Kemer'de 

ntımisal meıeleılnde he'8ptın 
hariç totolabllmeel lçlo ancık 
bir çare vardı: 

Devam edecek 

-

Kımer, Aleaocak'ta Ahmed 
LGtfQ ve Eırefpaıa'dı da E~ref. 
pııa eczaneleri açıkıır. Atlnı, 27 (Ôzel) - Liberal 

putlel relıl M. Sofollı gazete· 
ellere nkl beyanatında, bir 

ulosıl blrlfk kablneal kurulma· 
ıını taraftar olduğunu söyle· 
mlştlr. 

Altınordu, iyi Bir Oyunla 
K.S.K.ı 2·0 Yendi. 

Kral Kondlllı lı~, politika 

adamlarının hıyahoı mnemmen 
olan bir btıkumetln korolmaeı 

Jhımgeldlğlnl;ve bôyle bir hd 
kumetln kurolm111nın sarorf 
olduğunu, diğer partilerle teo 
rlkl meıııl için progrımlarıoı 

ôğrenmeal IAzımgeldlğlnl beyan 

eımJotlr. 

-Altay Şarkspora 4-0, Göztepe De 
Buca'ya 6-1 Gaiip Geldiler. 

~~~~---~~~~-
Pazar gftoft ıamplyona maç. kadar Karııyakı kıleıılnl mtıte· 

larının en heyecanlı gftnlerln· madlyen aıkııtırdıl1r, fakat bıeka 
den biri idi. Altınordo - &1yı çıkaramadılar. 
K. S. K. takımları kareılaıtı ve İkinci devre Alttnordn'non 
Altınordo tıkımı gftzel bir hOcomlle bışladı. Bu devrede 
oyundan sonra rakibini 2 . O Kareıyaka azlmkAr oynoyor n 
mağHlp etti. Oyunu hakem Altınordo'oon ikinci bir ııayı 
Fehmi, yeni hakemlerimize nü- yapmaeıoı mınf oluyordu. Altı· 
mone teşkil edecek derecede nordo'non sert hftcoml11ını, 
gftzel idare etti. Saha trlbftn · Karııyaka da mnhbele etmeğe 
lerl epor merakhlarındın oldukça baelamııtı. Bn ıuretle, oyno 
dolmoetu. Oyun baştan nlha. birdenbire çok aerf ve heyecanh 
yete kadar heyecanlı geçti. bir cereyan aldı. Altınorda tek 

Ber iki takım azami gayretle· Hylle elde ettiği avıntajı kaçır· 
rlni earCederek oynıyorlardı. mak istemiyor, K.S.K lıe hiç· 
Hakem en ufak favOle bile olmazsa btraberllğl temin etmek 
meydan vermediğinden oyun ızmlle çalışıyordu. Fıraattın iı· 
nihayete kadar normal •niye· tlfıde etmeılnl daha iyi bilen 
tini LOabafaza etti. Para ata- Altınordo'lnlar birinci denede 
tında Altınordo k11andığından olduğu gibi gene 83 Gncft da· 
rftzgArı ve gdneıt arka11nı ıl· kik.da •e Alhnordu kalealrin 
mışta O yon Ka,.ııyaka 'nın akı· çember ıltuıa alındığı bir ıırada 
niyle bıeladı. harekete gtçtller. Sol haf OJDI· 

Altınordo'nun kıleıloe kadar yın M11har'ın derin bir p11anı 
ıokolın Karşı yak. akıncıları, alan Said ônftndekl mlldaf H 
sayı çıkarmığı muvaffak ola- ıtlatarak topa kaptı ve kapmı· 
ruadılar. 5 dakika kadar dnı m ıılle Karııyakı kıleıılne glrmeıl 
eden bu htlcnmlardan sonra bir oldu. Altınordo bn ıayı ile 
Alhnordn oyuna ıçmı~a mu gıUblyetl temin etmlıtl. Oyunun 
vaffık oldu. Ve mukabil hG bu daklkaıından ıonra Kartı· 
cama geçti. Fıkat hGcnm hat · yıka'lılar hl~lmı:ua eeref go· 
tında Sald'den bııka mQeeelr llnCl almak gayeılle oyan nlha 
olabilecek oyunca yokıa. O da yetine kadar ıam bir ıaar •e 
dem1rke edllmlı balonoyorda gayretle oyaadılar, fakat ma· 
ve netice alınamıyordu. Mıama · vaflak olamadılar OJOn da Al 
f lh her iki tıkım gol oıkarmık tınorda'nan 2.0 galebetlle bltd. 

aamlyle çıheıyorda. Da oyunda Albnordala Said 
Devrenin 83 ıaea da•lkaıına en gftael oyanl1rından birini 

kadar asayan ba mlH•81ı, Sıld oynamııtır. Sol haf mHkUnde 
bir kafa darbeelle boıdu. Altın· M1abar mqwaffak olmaıtar. 
ordu l·O pllb •niyete geçmletl. Vedad IGauaııas yere fa'tal yap 
Gıllblyet neı'ellle oynıyaa Al- maıayclı çok gtlseldl. Kutay•· 

ıınorcla'Jalar, dnre nlbayedne kalılar heyeti amamlyeal ldba· 

M. Çaldı1rlı le beyıoıtta bu 

lonarak; hiçbir parti mutlık 

ekseriyeti elde edemlyecektlr. 
Bu sebeple hayıtın• mallk bir 

kabine kuralmuı IAzımdır, de· 
mletlr. 

Kalgana Japon 'ların 
Eline Geçti. 

lııtınbul 27 (Ozel) - japon 
kuvvetleri Kılgını'yı lıgıl ey· 
lemlşlerdlr. 

rlyle fena oynadılar. Takımda 

lrılbaı yoktu. 

Bu mfteabıkadan enel Al· 
tay Şarkıporo 4 O• Gôztepe de 
Boca'yı 6·1 yendllu. 

Halk sahasında: 

8. takımların ilklerine de· 

tam edildi. Gôatepe · Boca 1 · l 
berabere kaldılar. Altıy, Şark· 
eporlolar gelmediğinden eere· 
mont ile oyuna kazandı. Ahı· 

Dorda. K.S.K. da birer uyı ile 
berabere kaldılar. 

Gôztepe Kongresi 
· Camarıe1I ak .. mı Gös1epe 

kalClbGaln aenellk kcagreti 
akdedllmlıllr. Reylerin tnnl 
f inde heyeti idareye af8ğıdakl 
ınat aec;Umlıtlr. 

C. B. P. ıabık kltlbl Ma· 
•mmer, talebe yardq mCldlrl 
Şerif, lnhlArlar kttlbl Mattafı; 
gaaeıemt. idare mCldlrtl ibra· 
hlm, Zeki, Aiti ıldla, V edad 
yeni idare heyetine maHf fe· 
kıyetler temenni edem. 

Galatsaray Mağlftp 
1a1a1abal, - Betlktat, Gala· 

tuan7'1 S-2 majl6p etmlfdr. 

Askeri kuvvetler büyük 
faaliyet içindedir. 

----------------------~----------
- Baııarafı Jci say/adcı -

kere edllecektlr. 
Nıb11 paşa, yeni kabinenin 

teıldllne mutaffık olabilmek 

fclo Mı!ır'ı ıltkadar eden bft 
tan mesalllo mdzakeresl lftza· 
mondı ısrar etmektedir. 

Mısır mllllyetperverlerl 1930 
muıhedeslnl e&aı htlb11 etmek 
latemektedlrler. 

İngiltere, kapltftlıhyon meı'e 
lesinde hiçbir ıey ıôylemlyeceğl, 
çftnkn bo meıı'ele ile dl&er dev· 
letlerlo de e8'ıh ıurette ılAkl· 

dar oldoklarını bildirmektedir. 
Kıhfre, 27 (Radyo) - Mı · 

ıır'dı askeri ve inzibat kuv
vetleri tamam~n faaliyet için· 

dedir. Bonon ıebebl, ef kArı 
omomlyenln fe•kalAde mftte· 
heyylç olmaaıdır. 

Kralın ba,Utlbl Ali Mahir 
pıoı, Vah relsloe kral Fnıdın 
nzfyet hakkındaki noktıl Dl· 

Hrlarını blldlrmlı, ve temerkftz 
kabinesi teokillne katılmasını 
ıôylemlotlr. 

Ali Mahir paoı, bir temer· 
kas kabinesi etrafında nzlışıl

mıdığı takdirde kralın bOtiln 
kunet •e idareyi sarayı alarak 
keudl ldareıl ıltında bir dik· 
tıtôrlOk ıealef muborlyetfode 
kalacağıoı" llhfl etmlotlr. 

Veft rOeaaeının talebeyi fes 
kin hueoııunda aadtttlklul 

me11lye rığme J 1200 talebe 

Clze'den Kahire dzerloe yftrO.· 
mektedlr. 

Asker ve zabıta ıeh:ln mnh 
telif yerlerini tutmuşlar ve t•· 
Jebenfn ıKablre'ye gfrmeeine 
meydıa vermemek emrini al· 
mıelırd•r. 

Bir ıOHrl kıt'Hı, bu talebeyi 
dağıtmak ilaere Clze'ye' hare· 
ket etmletlr. 

Kahire, 27 (Radyo) - Va· 
zlyettekl kararsızlıktan 11keri 
n zabıta bıkımındın tedbirler 

arttırılmıştır. Talebe birliği bir 

beyıonımeıılnde, vaziyetin çok 

tehlikeli olduğunu blldlrmle, 
ıon şekle lntlıaren ıQkdoelln 

muhafa11 edllmeılnl letemlıtlr. 

Kahire, 27 (Radyo) - .K.ra 
lan arzuıu tlzerlne Mahir paea, 
Vefd partlılnl bir koHlf ıyon 
kablneal karmak lçfn meııaf bir· 
lfğlne dnet etaf~lnl, Nıbaa 

paıa kovalleyon kablneıl koru(. 
maamdao lmtlnı eyledltl tak· 
dfrde meı'ollyetl Qzerlne •'•· 

cağını ıôylemtştlr. Bu vaaly e~lti 
kral bir ıany keblcesi teşkfl 

edecek ve dlktetörlfik se14blyrıl 
haiz bulanacak olan kablqeıJcı 

kralın özel saray erkioı buJq 
oıcaktır. 

Kahire 27 (Radyo) ..,.. Bq, 
tün tedbirlere ve ta vslyelere 

nğmen talebe greve devarq 
etmektedir. Abidin mahallesin· 

de ve earıy önfinde toplantrui 
lar ve biç bir hAdfse çıkarma· 

dan dığıhmşlardır. Nahas paşa 
talebeyi teskin için elinden 

geleni yapmaktadır. Kahire · 
İskenderlye arasında Debebur 

da'ld oftmaylşte, zabıta tara· 
fındıo atılan kurtunlarla bf'ş 

talebe yaralanmıştır. Danlardan 
birinin öldfiğilne dair çıkan 

tayla te) ld etmemiştir. 

Kahire, 27 (Radyo) - Mısır 

talebeel, Abidin sarayı lioOnde 

bilyftk bir nilmayiş yapmışlar ve 
kral lehloe tezahOratta bulun 

duktan sonra eilkuoetle dağıl 

mıelardır. Vaft parllafnln ekse· 

rlyet ve hQkmftue nğmeo, kral 
Fuad, Iogiltere ile Mısır ara· 

l!ındı mflzakerelerc başlonması 

fırsatını kaybetmek istemediğin· 

den dlktıtörlO~e yakın bir idare 
tesfı eylemek arzoeundııdır. Bu 

e1:bel:ıle hoeuet Utibl Ali Mıbtr 
paşanm bblne trekll edecı-ğl 

kuvvetle tahmin oluuuyor. 
Talebenin grevi ~fddetle de· 

vam etmektedir. BogOn Dama· 
nor'da polieterle btr talebe gro· 
ho arasında erbed.., olmuş ve 
talebe, av ellliblorile polislere 
ateş etmiştir. PoUelerio moka· 
beleye mecbur kalmaeı yflıfin· 

den talebedf!D bt:t kişi ya'ralan· 
mııt1r. 

Kahire, 27 (Radyo) - Nahae 
peıa kabine teşkil etmek iste· 
medlğlnden kral Foad, parlA 

mento harlct ve All Malılr pa· 

,anın bııkaoh~ında bir kabine 
vtlcode getlrllmeeinl emretmiştir. 

~~-----------~~~~----
Hava Tcptili Alan 

Askerler Okusun! 
İzmir Aıkerllk şobcelndc'"': 

Mohtelif doğumlu ve moh· 
telif 11nıf Jardan hava teptlll 
alarak İzmlr'de bolooın y~rll 
ve yabanCJ eratın hemen şubeye 
mftracaat f!tmr.lr-rl. 

~ hn 
go 

~m\a 
.., 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

tekerlerini lccrüb~ ,.dioiz •. 

s.. 
~ 
>~ 

Q,;) ve Pürjen ~•lıab'ın en üetlln 
-C bir müshil şekeri olduğunu 

111111 uoutmayıoız. Kuvvetli müıı· 
~ hil ietiyenler (Şabab Sıhhat 
~ Sfirgüo Hapları)nı maruf ec· 

':I) zaoelerden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeten yü:.de 

20 daha a% sar} iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceginiz ilk fatura ile kolayca anb
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telef on malzeme deposu ve 

Slemens fabdkıl1rı mtımeHlll 
Peıtemalcılar 77-79 Telefon 3332 

~ !il 1 11111 il !il 1111111 il !il 111 il il il il il il il il il il 111 1111 1111 111 il il il il 111111111 il il il 11111111111111111 111 111111 111111il1111111111111111111111111111 111 1 ~ 

~ Al~sehir Banl{.ası = 

' özmör 
••• 
şubesi 

ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi biuaınnda 
TELEFON: !2363 

HertftrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: Alb •y vadeliye % s 
Bir ıene vadellıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, ıfyon vesaire komlıyoncoloğn yapılır. Mallar geldi. 
~inde Hhlplerloe en mOseld eeraltle nanı •erilir. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINlE 
11ANGORA,, npura 20 ıon 

ktnunde bekleniyor, 24 ıon 
kAnona ka~ar Anvers, Rotter. 
dım, Hamborg n Brem en f çfn 
alacaktır. 

"ANDROS" vapuru 3 eubat· 
•• bekleniyor, 7 şubatı kıd1r 
Anvers, Rotterdım, Hamburg 
n Bremen limanlarına yok 
ılacakbr. 

AMFR1KAN ExPOT LlNES 
11ExMOUTB N nporo 2 eo· 

batta bekleniyor, Nevyork için 
yak ılıcaktır. 

JOHNSTON V ARREN 
LlNES-LlVERPOL 

"DROMORE,, npuro 18 
ıon kiuonda bekleniyor, Ltver· 
puldan yök çıkarıp Bargas, 
Varnı ve Köetence için yak 
alacaktıl'. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer

bet Gibi içilebilir. l1'i De· 
fa Sü~ülnıüştür. -Blrfclk Sallı Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi N llzhet 

SIHHAT 
ECZJ\NESi 

N~A 
K Muallim Do kıor 

A. Hulôsi Alataş 
iç hastahkları matebuam 

· ollıuı~ 
Şamlı sokak No. 20 

Telef on 2180 

Olivier vEŞOrekiisı 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"THURSO,, npnra 7 ikinci 
kAnanda LİV.ERPOOL ve 
SV ANSEADAN gelip tahliyede 
bulunacak. 

11ADJUTANT,. vapura 8 
ikinci kAnunda bekleniyor, 
LONDRA için yok alıcaktır. 

0 THURSO., vapura 15 ikin
ci kAnanda bekleniyor LIVER· 
POOL GLASGOV yak ala · 
caktır. 

"POLO,, vapura 1 O lklacl 
kAoonda Londra, Anven ve 
Bol beklenip ayni zımanda 
Londn Ye Bul lçlo ylk ala· 
caktır. 

DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 

.. AQILA., .. parn 5 lklael 
kAounda Bamburg Breme Ye 

Anver1'ten gelip tahliyede ba· 
lunacak. 

Not: Varol tadlilerl H ••· 

pur lslmlerl azerloe d!#tlkllk· 
terden ıceaıa mes'ollyea kabal 
edilmez. 

İsmlr 1nbbırla batmldlıUl· 
ğGaden: 

Daıağaç mtlıklrat a1Dban .. ; 
meTcud 228 buçuk kilo bakir 
taktir alatı ile 120, 900 kilo 
ı.arıp 220 adet lokl •ndllı ~98 

lll3 muhtelif boe tlte 4 •i• 36 
•ana ıaıt 15 te ihale edilmek 
Ozere puarbkla •tdacaktH, 
İeteklllerla e17ayı görmek ip 
töd gete• ambua ve puarhl• 

girmek için teminat panlarlle 
o gGD brımDdarıa~amladekl 
••lif komlıyonuna mlncul· 
lın. 187 22 24 26 28 

~ \ 

( &lra~l .DANKA~I ı 
Fratelli Sperco \' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
°CERER., npora 25·1 ·1936 

tarihinde beklenmekte olap 
yıkana tabliye ettikten sonra 
BURGAS, V ARNA ve KÔS· 
TENCEYE hueket edecektir. 

11GANYMEDES,, vapuru 27 · 
2·36 hekleamette olup yakana 
ıahllyeden MDra ANVERS, 
ROTTERDAM, AM:;TERDAM 
Te HAMBURG llmınları için 
yak alacaktır. 

11CERES11 nparo 10·2·36 da 
gelip 15·2·36 tarihinde AN· 
VERS, ROTTERDAM, AMS · 
TERDAM •e BAMBURG 11· 
mıalarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
••NORRUNA,. ••para elynm 

llmınımıadı olup ANV ARS, 
ROTTERDAM, AMSTEDAM, 
B:llılBURlT, COPENBAGE, 
GD~NIA, DANZIG, OSLO ve 
ISKA.NDlNA VY ~ Umınlan itin 

ylk alaeaktır. 
11BEMLAND., motlSrl 5·2·86 

tarihinde beklenmekte olap yd· 
kand tahliyeden sonra ANVERS, 
ROITERDAM, HAMBURG, 
COFENHAGE, DANZIG, GDY· 
NIA, OSLO ve ISKANDINAV· 
YA limanları için yık ala· 
cıktır. 

~ERVICE MARITlM ROUMAİN 
11PELES .. Hpara 30·1·36 dı 

gelip 31·1·36 tadhlnde M&LTA, 
MARSILYA H BARSELONE 
için ylk alacaktır. 

11Andakt barekeı tarlblerlle 
navlunlardakl deAtolkllklerden ~ 
ıcenta mee'oliyet kabul etmez. 

Fazlı tafslllt için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
binası arkHıuda Fntelll Sperco 
•apor acentalıgına mdrieaat 
edllmell rlea olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

A mbalaj ve komprimeleri n üzerinde hıliJ' 
ti msal i o lan ® markas ı nı ara~11 11 

--------------------------------------~ lzmir komutanlığı sat. al. komıı;youu ua~ 

Met. mv. 1Bt. al. komisyonundan: 
1 - Harp okula için bepılne biçilen eder kırkbee bla .,.

yaı otuz dOrt lira olan 5 kalem mefraeat kapalı .. ,119 

eksiltmeye konalmaelur. 
2 - Şartname keelf ve resimler 228 knraıı met. mT. "' J, 

komisyonundan alınır. 

3 Eksiltmeye glreoelder kanunun 2 ve 3 cft maddeleri' 
deki belgelerle 3415 llrahk ilk inanç parHı me8'-' 
veya makbozla11 ile birlikte teklif mektapl111nı I~ 
gana olan 31 ikinci kAııun 936 cuma gana &Hl 11 
bir ıaat evvel met. mv. ıa. al. komlı1yoıiona nraaea;t 

16 21 25 28 ~ 
Mlıtahkem Mv. 1Bt. al. ko. nandan: 
1 - İamlr Met. Mv. kıtaatı için 36QO kilo koyun eti k•.,r 

ması açık eksiltme soretile münakasaya konaloıaıt•f·-11 
2 - Ih.lesi 10 şubat 836 pHartesl gftna ıaat 15 te ı.oalP" 

kıılada Mıt. M T. ıat. al. komisyonunda yapılacaktır· 
3 - Kavurmanın tahmin edilen mecmu tutarı 3060 urad'' 
4 - Ttmlnatl monkkate akçeal 229 lira iO koraıtor. 
5 - Şırtnımeel hergftn komisyonda gOrftleblllr. 
6 - istekliler ticaret odHında kayıtlı olduklarını veılk• , 

termek mecburiyetindedirler. ,t 
7 - Ekllltmeye lotlrak edecei ler 2490 Hyılı Htırma ye __.trt 

slltme kanununun 2 ve ftçftoca maddelerinde ve P"' 

nımeelnde yısılı vesikaları ve teminatı muvakkıte llJ,) 
bozlarlle birlikte ihale ıaatlnden evvel komisyonda ı,,; 
bolonmıları. 23 28 2 7 20_2/ 

Mıt. Mv. sat. al. ko. rlyaeetlnden: 
l - Met. Mv. in açık eskelltme soretlle mClnakasada bal~ 

21 O lira bedel keelf il ftç kızanlı yemek ocağıaa .,... 
çıkmadığından paz1rhklı Batın alınıcıktır. 

2 - lhaleel l,oobbat,936 cumartesi glnft Hat onda ısrolıl 
kıolıda Met. Mv. satın alma komisyonunda yapılaca~pt 

3 - Teminatı muvakkate akçesi onbeı lira yetmlıbeı k...-

4 
5 

6 

tar. 111' 
Şartname ve keolfnameel hergan komisyonda gördleb 
lıteklller ticaret odae1nda kayıtlı olduklarına dılr 'f~ 
~östermek mecburiyetindedirler. , 
Eksiltmeye lttlrak edecekler 2490 ıayılı kınonuaoo.lrl 
ve tlçlnca maddelerinde ve eart11ameslnde yazılı 'f~ 

ları H teminatı movakkate mıkbozl•rlle birlikte l 
saıtından enet komlsyoadı hazır bulunmaları. 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilanları ~ 
Bornan TOm Ht. al. komisyonundan: jl 
1 - Tftmen birliklerinin 11.900 kilo Hdeyığının 24,l~ 

cuma gftnCl saat 11 de yapılacak olan pazarhğıaı 
çıkmadığından tekrar pa11rlık suretlle alınacakur. 1 

2 Pazarlığı 31,1,36 peroembe gana saat 15 te yapılacı~ 
3 Umum tahmin tutarı 10710 Ura olop ilk peyi 

liradır. 

4 Şartnamesi hergda komisyonda gOrGlebtlir. 
5 - lıteklllerln muayyen vaktinde Bornavadakl 

almı komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryollarından: /. 
1,2,36 gtlnanden itibaren lımtr · Bandırma trenlerinde .!i4 

ılkllk yıpılıcıktar. lsmlrden · Bandırmaya pazartesi, çarı~, 
camı gClalerl 120 l ıar'ıt katara pazar 11lı pereembe colO ~ 
gGnlerl 1207 muhtelit katar Bındırma'dan · hmtr'e pıı•~ 
perıembe ganlerl 1202 ıftr'ıt katarı pazartesi çaqamb• fi!. 
cumartesi glnlerl 1208 muhtelit katar hareket edecektir. 
pre1leria loledlği glalerde mahtelltler lelemlyecektlr. ~ 

Ekspremler de batan istasyonlarda duracaklardır. Vaparl-' ~ 
ur .. ı. çartambı perıembe cumı gtınlerl Bandırmaya gel
._ pıurteıl ıab çaıtambı pereembe cama glalerl Ban 
kalkıoakt.rdır. 

i'a1la tafıllAt için lıt11yonlara mtlracaat edilmesi. 28 30 
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25 Senesi lçiıı inci Culfis 

Bir Şenlik 

asıl 

BirlD tı;lo yevmi 

felAkcılerl, bar hla 

rı, ihtirasları, te 

cavQzlerl, zecri ted 

birler ılavasını unu 

talım. ihtiyar Av 
rupayı çok sarsan 

bu kanlı ';'e enli 

rlkalı şeyl eri unu · 

Hazırlıyor? 

falım da, ekeerl) n 
gözyoşlım \' e ağ 

Jawa aklslrrl gdeu 

Blndlstan'o bir göz 
atalım ve her zB 

mao b4dle olmıyan 

elemsiz ve kedersiz 

bir hlidl ee üzerinde 

llawlaral>ad nizam11111ı 25 inci cıilus yılı 

için /w:ırlanan muazzam şmlik alayı 
biraz do · Hind valll umomlelola sara· 

ralım. 

Hlndlstan'dan, bir defacık: 
doba oleon bir koç haf taya 

mıotır. 

Bundan bııka mOte.velfı 
kral Corç'a, teebbOIOnün gft 
mOo bayramı için kıymeti fu. 

kalAde mücevherat ve bir de 
yınm milyonluk çek hrdlye 1 
f'lnıl~lir. 

yım ziyaretinde loglllz zabhle· 
rlnln ceplerini altın ve mOcev· 

harnt ile doldormuştor. 
Haydorabad Nfzamımn sarayı, 

clhaom en ensin sarayıdır. Ba· 

bası tarafından hlnblr gece 
masallarını, peri blkAyelerlnl 

andıracak !JekUde yıptırılmı!Jhr. 
Şimdi, Nizamın 25 1 ncl cOhle 

senesi ıenllkterl için hazırlılı.Jır 

yapılmaktadır. Yapılan masraf. 
lat akıllara delilik verecek ka· 

tfar bayoktfir. 

Bizzat Nizam bu şenllkler 
için 37,000,000, Nizam hnkô· 
meli 40,000,000, memleket a111I· 
:r.adegAnı 200,000,000 Frank 
vermlşl"rdlr. 

Ynlnız Londra'dan 20 milyon 
fraokhk havof f lşek ve ateı 

oyoolırı f lşenkl"tl ıemarlao· 
mııtar. 

Alaya 500 fil iştirak ede· 
cektlr. Fillerin tezylnatına 5 

milyon frank sarfedllecek, alay· 
da 25 bin kişi mevki alacaktır. 

Nizam Mir Oremao: 
- 25 inci cfth1sum senesi IJ«'D· 

lllderl cihanda eimdfye kadır 

g~rftlmemlş bir ihtişamla yapı· 
lacaktır! Demektedir. 

Nizam, memleketinde 101111· 

mile bur ve ır.rbeaıir. lngillzler 
kendhılnden emin oldukları için 

14 milyonluk Haydarabad kU· 
aaınıo idaresini beman ıımı· 

mile Mir Oımaoa bırakmıolar 
ve battA bazı cıvır ayaletlerlo 

ldare&lol de k:endleloe vermle· 

lcrdlr. 
Bu idare nedir, biliyor mo· 

eonuı?. yeril HlodltlerJn ha· 

yat, mevcudiyet -.e 11ervetlerlol 
istediği gibi kollanmakıın lba 
rettir. togllfz'ler bu insan ıftrftaft· 
nü bn ofzım v18ıtıelle ezmekte 

herhalde Uf 1 derecede meofı· 

at görmektedirler! 
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Italyan Haberlerine Bakılacak Olursa, Bir-;ok Mevkiler 
Düşmüştür. Habeş "ler Arasında Kargaşalık Vardır! 

·•-+-·· 
Ras Hailu ile Mulegeta öldürülmüş Veya Zehirlenmişlerdir. Habeş As· 

kerlerinin Dumdum Kıirşanu Kullandıkları Söylenmektedir. 
Londra, 

26 (A.A) -
Royter ajan 

aındıın: 

Salıibly~t· 

tar hlr Ha· 
hf'e eah•dy'" 
ti. Uoyter 
ajan ıoın A 

dlııAbabadıı· 
k.! muhabir' · 

u,., Makalle 

.,r.brfnln mu 
kadderah bir 

,/ 

Bıbeo•ıer hiUün giln tl&t·ilste 
hücumda bolunmo~lar, fakat 

topçu ateşlodeo kurtulan mu 
hor : ı • l r mitralyöz a·etl altrnda 

ezll mlşlerdlr. 

Ağır zıyiııt vtrmelulne rağ 

men, Habe~'ler yüksek kuvvei 

menr:vfyelnlnl muhafaza rtmfo 
ler v~ ~ · ı Kliııuousanlde bitmeı. 

tOk~nuıer. ~örQnrn 

k ı-rltırl müı~ modl 
[hh il 8 8 

bilcııuılarla 

ltılyım mHdt .. rlol t le geçir 
o, i11tnıtl r. 

Siyah gömlekliler birçok 
ıere:ıl köfe. !ıforoml Radoulio ge11eral Gr<1ç)·ani ile konuşurlum. b "" o ıilogfi Qcumn yıpmıolırdır. 
ılnde eallanır vaziyette oldu· komaodınlığı ha kunellerl Bo arıda İtalyan kamaudanlagı 
ğuou ııöyleml@tlr. muhasara ederek kat'j bir har terazinin kMeslnl ağır bastır 

Roma, 27 (Radyo) - Roy 
ter ıjaa11oıo verdiği hl r habere• 

görl", Habeo kunetlerl Gıoda 
Oorya ıfmslloe bir taarruz 

yapmıolar81l da İtalyao'ların mo 
törlü kunetlt rJ tarafından de 

fedllmlşletdlr. 

Roma, 2i (Radyo) - So 
m•ll Hku ve "ayrl montazıım 
kuueılerl Sidano ayılrıloe gir 
mlol~rdlr. Hu ku netini mit 
relyöılll kunetler ve hava 

kuvveıl.-rl takviye etmektedir. 

Roma 27 (Radyo) - Aııma 
radan ılının haberlere göre 

Habet rfteaaeının tlmal cepb., 
•inde llllcıları devam etmek 
tedlr. 

Itılyın 11kerlerl Si dam o iç 
lertoe do~ru flerlemektr ve 

Rabeı kunetlul gayri monta 

zam ıarell" ric'at ~tmektr.dlrltr. 

Blr Uıhı-t tl"pbaDf'Sl Btrbna 

t!dllrult bir çok eeır alıomıe •e 
• pek çok etıah ve mübtmmal 

eld ı• f'dllmfııtlr. 

Z ı rhlı oıomohl lln kıt'aaı 

Daoıt l'araıii'ıfa hlr Yuoıo u 

bitl kuuıaı.. ıluında hulunan bir 

HııLr~ kıt'11•ıuı geri pü"kOrt 
oıüş Vt' M1ı1I Kıamroyu almıştır. 

Bu cıvarda birçok rftr.ea ltal 

yan 'tara tltlcı e tmfotir. 

göre, Ru Deerı, k1rargab11' 
birlikte Sfdamo baullsloe " 
Aker Salamo ·sıtocığıoa gldert' 

orada hrargıl~ kuracıkı . r. 

RH Naalbo, Rae Oraıa'1' 
ıctfe munlo koneıler görıdtl'" 

mele baıtamııtır. hılyıo tıf 
yarelı rl, bu kuu,.tlnl bufolJ 

boınb..rdımıo etmto~ıo çal•I'' 
yorlıer. 

Aaman, 2i ( Hadyo ) "" 
( HJıı Kasıa) v,. (Haıı Seyyoın)ı.ı• 
Aıımarı.'dıtkl kuntollrrl, hu~O• 

l ı a lyan tıyyarelrrince booıtıar· 

dımın edllmlftlr. 

Buna mukabil ltalyao'lar dı hı totoomak tlzere ltalyan m1ı1k için tam nktlnde yctlt 
Habee'l~r gibi olmal cephesinde kunetlerl göndermiştir. mloılr. Ntcıolnln en eadık aakerlerl 

d Goccandıkl 1 btlf Alf baıtlrmık 

Son bıhı- rlf're ~öre Gaoıle 

Doryı hubında Hıh~o ordusu 

nuo maktt\l •e ulr uyl•tı 

l 0.000 kftldlr. lraJy11olarıo 

eline bnyak kaaabhk haynnlar 

lıalyın kaynaklarından ,l'rl· 

len haherlere glJre, yolda bf,. 

çok Uıbet ukHlerloe tesıdllf 
eden lıalyao'lar, keodlleıfae ,o 
Ye ekmek •ermekttdlr. 

muzafter olduklarını ve Makal · Makalle'nfn batlıına gl en halyıo'Jar. Tıkaıze nehrin~ 

1 1 k hl bl'L ı b k l ' l d lçlo kullanılmaktadır. oıırru le ç n ya m r te a.en n o anet er ıftr at e Oomaoı do~ru cebri yOrOyOole Uerllyt!D "' 
bir habere göre Raa N11lba ıQrftlerl geçmlıt-lr. 

tamamen zail oldoguou bildi · bulmoolar ve onunla temaıı et İtalyan ea~ cenahlle olrndf bQ 
ve Mulegf'to OldftrOlmfttlerdfr. 

rlyorlar. mlolerdlr. tün ct-pbeye takviye hatlarının Bazı mebaf ile göre ha iki 
Royter ajanıııoın Adle Ahı Rae Kae81 yeg4oe çarenin geçmeleri lmkAoının artık ôoOne Ree zehlrleomloler bu haber 

Bu bat mOdafaa tetkll4tını 

Belçlk. 'h zabitan yıpmıolardı . 

lr• lyan 'Jar, tfmal : Cf'pbeıfod• 
ilerlemekte Ye çarpıtmak aır.'" 
Hıbr.ı kunetlerlul araoıakl• 

ba'dıkl mobıblrl, Babf't dev lle?llyen bu ltılyın konetl" ge~ilmlo oldu~oou ıöyllyorlar. lere göre. ılmal ctpheıloln ar · 

rlyelerlnln Mıkalle etrafındaki rlol çevirmek oldoğona gör Royt~r Ajaoııoın Barrar'dald kBBındakl ffıbet kuvvetleri ara 

Babrt ordoıunun dom dom 

kortuna kullandığı birçok ya 

ralılarıo yaralarından ıolaoıl 

lrnit. 

ıılperler arkaeında berın ltıl mftt ve orduıuoa ltılyın'larl• muhabiri, Ud halyın uçığmın eındakl Hıb e o knnetleri arı · 
yan mafrezelerlnln çıkmaııını gô~Qı göğQıe bir savatlı dftş . don Dıggabur'u t~krar bom sıoda m•Ublt bir tmtlzımsıılık · 

maktıdar. 

Adlı Abah• 27 (Radyo) ,,,.. 

Habet bok tlmetl, ltılyı'nan 18 
KAnano11nlde aluılır aoıyetı.ı 
neıdlodekl proteaıosunu bit 

telgraf göndererek tekzlb erıolt 
ye Habet'lerin domdnm tot· 
oono kollanmıdaklarını, [tal· 

yanların hırb bıtlamadın eff11 

Erltre'ye domdom kortunu çı · 

kardıklarıoı blldlrmletlr. 

bekledlklerlnl bildirmektedir. manı imha için emir vermlotlr. bardıman eltJklerlni blldlrlyor. v hrıtıklık hOkftm aQrmek· 
Temblyen'de Babeı'ler Ahi 

nınt'de bir taarruz hareketine 
tetebbaı etmlıler fakat ı~ır 

zıyiıtlı pftakartmaolerdir. ŞI . 

mıl cephealnde mfthlm tıyyare 

Her iki taraf da bayatlanoı Siyah gömlekliler 21 Klon Malhmdar ki, RH Natıibu 
biçe saymaktadır. noHnlde bftttlo gGo tehenOrle kararglhını bu ıehfr charındı 

Royter ajansının, ltalyan şl ve kahramanca eavatmıolar n teala etmlotlr. 
mal orduları nezdlndekl mu· nihayet çemb,.rl yarmıya mu Uçaklar, 2500 den fızla bom 

ha biri, Makalle bölgesinde Qç uf fak olmaosa da pek ziyade ba atmıtlar11da yılnı2 otuz 

gOn aftren muharebe hakkında zıylıt •nmfolerdlr. kiılnln öldüğQ kaydedilmek· 

•ıığıdakl tafıdlAtı •erlJ!ektedlr: 22 KAnunosanlde Raa Kasa• tedlr. 

Raıı K1111'nın 40.000 kadar lbtlyah elden bırakarak adam· Roma, 27 (Radyo) - Turl 

neferle &fakalle'nln 20 kilo larını haJyanlarıo önGnde top zm mQdGrft M. Bonomf, Italya 

te lr. 
Roma 27 (Radyo) - Cenob 

ccpheslndı Italyın lııtlkotf lu . 

talara Ne,.tıll'deo 150 kilometre 

uzakla Vadara mnkllnl de lo · 

gal dmltlerdir. 

faaliyeti Hrdır. 

Parlı 27 (Radyo) - Adle· 
Abıba'dın haber 'erlldlğloe 

~~~~~~~--.......... "~·~··~ .... ----~~~~~~-
Şam'da Kanlı Hadiseler Oldu! 

metre kadar bıtıımda Temble lamıı ve genel bir hocam emri hın kun~tlerlne tayyare mü 

ye glrdl~fol öğrenen ltılyan vermfotlr. IAzlml olarak lltlhık etmloılr. • • • • • • .ı 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-:-·-·-·-·:·· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·· M üs) Omanlar ve U ı rıstı yanlar Elı-bırlı k Yaptılar: öl ev 
Fr!lnsız Kabınesı, ilk Toplantısını Ier Vaı·. Kadmlar, Tankları Taşladılar. 
Yaptı ve Beyannamesini Hazırladı. -Dış Siyasanın Tatminkar Olacağı Umuluyor. Sol Ve Sağ 
Cenahların Kabineyi iyi Karşılayacakları Sanılıyor. 
Parlı, 27 (Ôzel) - K.abioe 

lllı: defa olarak M. Alber Saro 
nuo reeml lkametgAbı olan Mı· 

tlnyao earaymda toplanmıı ve 
Perşembe güokü parlamento 

ıoplantaıı .nda okunacak beyan· 

nameyi keleme almıştır. 

Havai! Ajınaaoıo parlıimeot 

muhabiri, kabinenin ödevi; fran 

gı korumak, FraoH'oın mUlet 

ler cemlyr.tl paktına ve antlaı:ı 

mılarıoı riayet V6 ın'aneli el 

yı11sına dflvam olduğunu btl 

dlrmektedlr. 

Parfıı, 27 (Radyo) - Bıkan 

l11r, dnokO toplantıdan eoora 

ketum dnranmıktadırlar. Ga· 
zeteler, kabinenin bf!yaonımeel 

hakkında faraziyeler yOrQtmek· 

ıedirler. 

Maten diyor ki: 

Beyannamede ıo ooktalır 

eeaı tutalmuıtar. Finanse), eko 
nomlk tabada kalkınma, cuma · 

rlyetl mOdafH, Fransız-lngUb 
ti' eri ki mesaisi.. 

Ötr gneteel, dıt l!IJHa bak· 
kındakl fıkra dikkatle •tetkik 

edildiğinden herkesi tatmin 

edtcektlr, demekttdlr. Pol 

M. Albcr Saro 
Honkor'on intihabatın yakın 

bir zamaoda yapılmasını lııtedl · 

ğlol, bazı nazırların baegöBte 
recek mOşkllAtı nazarı dikkate 

alarak buna itiraz ettiklerini 

•e nihayet birinci seçimin 26 
nleao, lklocl seçimin d" 3 mı· 
yıı olarak tesblt edildiğini yaz 
mıkJadır. 

Ordr gazete 1, ilk toplanh 

nt-tlceelnde hDkdmet erkAm 
araaındı hiçbir noktainazar lh· 

tllAfı olmadığının ınlı,ıldığana, 

perıembe gGnG ıol te 111 ce· 

nahların kabineyi iyi karoılıya 

· cağını, korolların dı mutabak 
kaldıklarını y11mıktıdır. 

Parls - Franııa dıo bakını 

M. F14ndr.n bir toplantadı, yeol 
kaLloenfn l ollekılf emniyet 

elyaeaeına koruyacığını. frnngın 

mabıfazeeına çalıoacağını, dı, 

slyaeadı kıımen Lnal'ıo yolu 
takJb t'dflect'~lot Böylemlttir. 

Demokratlar blrlf~fnlo top 

lanı111ndı, ekonomik v~ rtn110 
ııel aahada yapılın kalkınma· 

dın dolayı M. Lavıl'e teoeH.ftr 

edilmesi hakkında · bir takrir 
kabul edllmlotlr. 

Parla, 27 (Rad10) - Kabine 

Çarıamba gGnQ (yarın) topla 

oıcak n parlımeotodı okuya· 

cı~t beyannameyi bir kerre 
dıbı gözden geçirecektir. Per 

tembe 11bıbı Loodra'dan dön· 
mftt bulunacak olın eumur 

bııklm M. Lebronun baokan· 

la kında •oka bulacak_ toplantıda 
mubteJU mes•eJeler milaakere 

edilecek te kabine, Oğleden 

sonra parlamentoda lsbata vG· 

cat ederek beyannameılnl olı:a· 

yıcıktar. 

Parla 27 (Radyo) - Pôtl Parlzyenln Şaın'dakfözel aytarı bildiriyor: Son tkl gan içinde oftdl8 

yltler eıkl tlddetlnl kaybetmlttir. Talebenin görQlUUerlne olddetle mukabele olonmuotor. Btrço~ 
nftmayleçl polis tarafından tevkif edllmlttlr. Şım ve ftalep'te örfi idare ilin edllmlı ve nGuı•Ylf 
11raaında Olen dç kitinin cenazeıl aftkıln içinde kaldmlmıttır. 

Berlln, 27 (Radyo) - Almao haber alma b6roau Şam'dan öğreniyor: Şım'dı befıa eoouod• 
yapılan g6ıterllerde Oç kiti ölmOtUlr. Birkaç yaralı da vardır . Kadınlar, ıokaklardı dolatan bit 

tankı tıolımıtlardır. Son ntlmayltlerde Hırlstlyaolarla MOalOmıolar birlikte btreket etmloltr "' 

nOmayfeçller ıolı:alı:larda " Yaoaaın Hırlıtlyın ve Maalomao blrllğl " diye bıykarmıolardır . Gre'• 
eski tlddetlnl kaybetmlatlr. lklbio Faa'h ve Seo,,gal'h asker eokaklırda denlye gf'!zrnektedlr. ~ıı· 
llyetperverler bir mubt rı vererek 192S lı::anı~ou e1a11lnln ladeıılol tıtemlolerdlr. Fransız fuklfAd0 

komtaeri, tuyık devam ettlkce mihıkereye glremiyt.ceğlol blldlrml,tlr. Suriye bı,veklllnfo istif•'' 

bekleotlm.-ktedir. 
J'arlı, 27 (Radyo) - Suriye lhıllAlcılınndau birçok kimseler, Fraosıı'ların taklbıatıodıo kıJ' 

tutmak (lz~re Tarkl)e hododlarıoa Utfca etmiolndlr. 
~~~~~--... .-.. ............. ~~~~~ 

ltalya Aleyhine Bir Rapor! 

fliısır Reviri Nasıl Bom
bardıman Edildir? 

--·--Kıblre 27 (Radyo) - Da· melerl lmkiosıı ve gftlQoç bir 

gıburdıkl Mısır kııılay re.iri iddiadır. Bo uçaklar 30 birinci 

nln bombardımanı aırasanda kiaondı '5 dıklka mGtemıdl 
orada bulunan ve Mmr bftkti yen bomba ya~dırmıtlardır. Re· 

meli adına bAdlseyl tetkike •lr karakoldan iki kilometre 
memur edilen doktor Abdftl a•akta idi. lklncl bombırdı· 
halim Sah, Habet kııılbıç yar· manda klmee ölmemlt, yalnız 
dam komlteelnt; bombardımın · basar mGblm olmoıtor ,, 

daa dolayı halya'nın mea'ollye· " Dr. AbdtUballm Said, hal· 

tlol teıblt eden bir rapor •er· yın'luın, Habet'ler tarafından 
mittir. Bu raporda deniliyor ki: OldGrOlen oçmanlırıoıo öcftoQ 

11Kuılay butaneal tlzerlnde ılmak için bo bombırdamıoı 
birkaç d.,fa uçtuktan M>nra kaıden yıptıkJarını ye aon 

bombı.rdımını haohyan ltalyan defa olınk tekrar 25 dakika 

uçıklatınaa b11tıne7I gGrme· ' bombarclamın edllen baetıae 

Kayzeı· 

77 Yaşında 
" ~I Ooorn 2i (Radyo) - l·. ~ 

I· 
Kay2er Vllbelm'lo 77 lod 11 

dôoflmtı tea'id edHmtttlr. 

lhtİ\1ar 
Akademisven 
Bir Kaza ·Geçirdi 

1 
Pariı 27 (Rııfyo) - Akıdt.-

11aıından eayln Ş•tel Got': 
bir otomobil :Uuııoa 111ıt11 ~· . kalmıttır. Derh•I heııtan~ve l ,. 

dırılın bu aay in 8f'ben y•f' 
dadır. 'f" 

çıdırlarının parça puça o~ 
6000 bildirmekte 'e bu bo,...
e aı· 
elde ettiği fotoğraf Heri dfl 8 

11' dermekte oldo~onu lltte 
lemektedlr, 


