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\'e Köy 
---· 

P. R. 4ıny 
Orduda ıı k(."r]ik hi•ın~ıini biti· 

ren genç köylülerin en yeti~kinle· 
tinden lıir k.ıamım, Kültür Bakan 
lığı t•mriııdP, 1.ir oıudJeı ııtııjdııu 
geçirerd., faydalı kiiy unsurları 
eltle etmek dii;ünüldliğünü balıer 

alıfılc. Kr.y eltonomi•i, tarım tnbiyeııi 
•e daha birçok bakımlardan cumu· 
riycıçi Türkiye dav1111mn başında 
~~lir. Bu topraklarda Aıatürk ·de\" 
riudeu gayri hiçbir de\'ir, köycü 
olmamıştır. Oou, şeriat soyucu~ ıı· 
nun, ihi:r.amcıoın, dcrebcyiuiu, 
•urgun faitciıinio elinden kurtaran 
bu rejimdir. Toprabız lı.öylü hı· 
raluuamaAı it edinen ve gerçeleati· 
ren lbu rejimin hükClmetidir, ııt· 
mayla, trabomla, kör.ü kemiren 
hııuu. Hlgıolarla, biı ınaoa ko· 
yolduk; gücilmfiıüa yetti~i ve büd· 
cemiıio el•crdigi kadar, köy mek· 
ıebleri açhk. Ve hepsini ancak 
b8flangıçlar olarak görilyoru. Tür· 
ld7e lrilfaıuaua eu blyök inamı, 
köylldflr; en balmaııa ve geri bı· 
rakılaa luamı, köydür; bu köyler 
d&Aınıktırlar: Birçogunun nüfoııu 
tqkiütlamak teıebbü.tlerin.i önleye· 
cek kadar aıdır. Halbubi bütün 
ülkeyi, bu asrın köyleri ile donat. 
mak, köyü medenileştirmek ve 
tekniklqtirmek, her cumuriyetçi 
'l'llrkiln baıbça k.aygıaadır. 

Suikasd maznunları .. 

Ankııu, 30 ( A A ) - Atı Rlyal!et mıkam1Dıo lıbklkıtı 
tQrk'" ıolk11t yapmakla maznun genltletmek yolanda btr talebi 

olanlımn mobıkemelerioe bogfib olop olmadıAı ıoallne cnaben 
ögledea ıonra devım edlJmlotlr. - Sonu 3 üncü sah~fed1> _ 

Almanya, Ren mınıakasının si· 
lihlandırilmasıoı istedi, takat .. 

lngiltere Buna Sebep Ve 
imkan Görmedi! --·--lngiliz, Alman, Fransız dış hakanları Lokar

no muahedesi vaziyetini de konuştular. 

Dr. Aru; kralın ıarayıodın 
çıktJktao ıonra loglltere dıtba· 

kanı M E<J.,.o'l ıi3areı f!tmletlr. 

Kral; Te•f ık Uüştll Araıı'tan 
eorın Afganbıao dıebııkanı Fe· 

ylz Mubımıneı ban ile Macnİ!· 

ıan dıebakaoıDJ kabul etmiştir. 

Lonrtra 30 (AA) - Kral 
eeldzincl Edvaro; bu~On rn6hlm 

mur•hhu hrytollrrl Vf! bllbaııpa 

Tlirkiye dı" bakım doktor 

Tnflk Hüştü ArH'ı kabul 
rtwietl r. 

Sekizinci f~~vard 
(;eziye Çıkacak 

- - --.•·---
80t0o impa· 
ratorluk içinde 
on ay dolaşacaktır 

Londr1 30 (Rıdyo) - Deyll 
Herald gıseteılne göre. önft· 

mtladekl Hne içinde tenlç 

merulmlnden eonn eeklslacl 

Ednrd Brltanya lmpuatorlaia 
dahilinde blyftk bir ıeyahat 

yapaeak .e bu aeyabat on ay 
ıtlrccektlr. 

Ba maddet urfandı krallık 
umarona buıuei bir .. ıııoıt 

mecllıl idare edecektir. Bu 
mecllı, Krıll~ Meri ile diğer 

Dç oğlandan mDrekkep ola · 
derecede ehemmiyet terdlkleri L•--

Cl&&U. 
Hnnedlltyor. Mumaf th ba karar heni• 

Londn'cia mncad kanaat• kat'iyet keehehDemlt olmakla 
göre, Alman hlktlmetlaln ba· beraber, Deyll Benld ba ıe-
len Anupuua halle mtcbar yahatl mecburi görmektedir. 
olduğu birçok mee'elelere bir Bo dı yebl kanana eıul ah 
mea'ele daha katmak arsmDDda ktmıadaadır te kral her do 
olmHı için dddi blçb.lr 1ebeb mlnyondı 1.,1,ıç merulml 

yoktur. yıpm•I• mecbordor. Kral Def · 

Londıa, 80 (Radyo) - Ba bide lmparıtorhık taCJDı giye · 

il~~~ Jtalyan ~bir askeri knrne taşıyacak, 
ka:rıoesizlere iş verilıniyt~eek! _ _ _ 

M. Mussalini 

Roma, 30 (Rıdyo) - UugGn 

eabableyln Venedik sarayrnıi• 

I ı alyan L. ıhl,,eel M. Muewllni 
ııin rlyaseıhıde toplanmıştır. 

1\1 . Mceaollnf ha. lci elyueı 

hakkmda izahat HHmlş, Fraoıız 

bubr1tnındırn bahıırtoılş, ve ay10I 

zamanda Akd l' nlz mes'..lr@inde 

lrı rı ilf Prf''ııln h a llı herr kl'tlrıl de e 
t r~r h " ) ı , mlş t lr. 

M. Mns~olhıl: 

- Hehr~IBlan Ct'rmhunrfa par 

lak zofnler t·lde «-tmrktryiz. 

Gt·ıı-k eiwol ve gc-rt'k cenub 

Cl'J>btl• ıloıJe yağıı ur mev imi"'· 

de bar,. kı\ ıa devııo lmklnı le· 

mio ı-dllmt~ılr 50.000 amt·I,., 

bunun için çalıetırılmaktadır 

Aııkerlerlmlzfo Cf!Hretl ynlod" 

ve fedaklrlıkları tıhmlnlerla 

fevkindedir. 

.. Bo 11ure,le ltalyıo mtlletl · 

alo c"earet ve şecaauekl me•· 

kUol g6!termtş olmaktıyıa. 

l'tOrdumoı n Anopadakl 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

Sıtma, sivrisinek ve batakbklar 

lzmir'in Derdi üzerinde 
Kuvvetli Bir Konferans! 

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

Doktor Ekrem Tok, Dün Başımız-
daki Derdin Bnyo~loğttnü Anlattı. 

Sıtma mOcadele heyeti ma 

fettlılerlnden doktor Ekrem Tok, 

enelkl gGoka nGıhamısdtı bil 

dlrdlğhulı veçhlle "ııtmadın 

naııl koranmala H ıl•rlelaek 

terin urarları., meHOD etra 
fandıki konferanııaı, daa Gj· 
l"lden eonra ... t 17 buçukıı 

Bngünk.O T6rk köyü hakikalle· 
rine unon, belki yalnız bize bia, 
amelt tedbirler bulmak, icadcı ka0 

fa ile dGttlnmek zoru aıtındayıt. 
Oraayn Uy için mektebleıtirmek, 
tOpheaiı, bu tedbirlerin bqbcala0 

nndın biridir. Yığın terbiyeainde 
ordunun hiamtti, blabalıtının bil· 
yük bir kıımı, hemen hemen, 
bizimki ile ayni tartlar altında 
bulanan Sovyet Raıya'da denen· 
nıiıtir •e her Ulrla fedakarlığı 
faıla.Ue ödeyen neticeler Termit· 
tir. Sibery.a köyledne ne llzım? 
Me1eli 5000 traktörcGI bu puola 
orduya gider ve aakerlitini bitiren 
köylülerden bet bini, köytıne gitti• 
Ainde birer traktör makinisti ol· 
ınuıtur. 

ron Fen Noraht'ın lnglllı ılyul cek n bu da 1937 ıeneslnde 
- Sona 6 ıncı ıablfede _ olacaktır. JlalknlDde nrmlıtlr. 

Şi;~iC~ph~~i~d~·Şidd~lii-M ubarehe· 

Balknl konferanı ealona, 

dinleyicilerle bıtl•D baı• dol· 

maııu. A.ukatlar, doktorlar, 

memurlar, ô~retmenler Ye bir 

çok talebe, konferanıı dinle· 

mege gf'lmlılerdl. ilbay Fa1b 
GGleç, parti ba,kaDı Y011pd 
ıayluı A •Dl Dogaa, ıarbay 
doktor Behçet Uı, ııhhıt H 

lçtlmıt muneaet dlrekUlril 

Cndet Şakir, dhıleyicller ara· 

ıandı idiler. Tım 1111 17 ba· 

çaktı Hlona gelen doktor Ek· 

rem Tok konferanH baılıdı. 

Doktor, ha kooferıoıı Y .. rmek 

veıllealol hazırlayan parti bıt· 

ta ı AYDI Doğıo'• mftteoekklr 

olduğunu eöyledlkten eonra 
muuuon hoklılnl bir kaç 

cllmle ile çlımle n konfera11u 

Bugün Türk köyünde, müabet 
telkinler için •uıta yoktnr; eaf 
halk, menfi telkinlere karp •Çık· 
tır. Köyde, parti 'feya devlet em0 

rinde, nHıl iıtereeniz öyle alınız, 
klavuz ckıiktir. Stıjdın geçen 
klavu&Jar, ameli bilgi ve görgale· 
rinden hemterilerini fa7dalanilır· 
dıktın bııka, köy itleri ve neıri· 
yatı ile uArapn bürolarla, köylüler 
aıaıında her tftrlü tcmau nııta 
eılacaldardır. Bunlara belki az çok 
hocalık itlerini de yaptırmak im· 
kaııı vardır. ihtimal ki bunların 
yalnız yiyecekleri köylüce verilecek, 
J•rkllz bir ııua ile, hilkiimet biı· 
lbc-tıne almmılannda daha büyük 
fayda görülebilir. Fakat köy kla· 
"~•zu ile, Türk köyünde cumuriyelin 
Lır &ô~ü, Lir kulağı ve bir aAaı 
lıuluııınu~ olacaktır. içine girilmi0 

Y"ıı koy. yerinden oyna mu; bütfiu 
d.c-~itiklildefi, yeni ~artları, kerpi· 
~ıoın içinden yıllar yılı aeyreder, 

llrtar. KöyQu katı görenek •• gi· 
•enıi l'L 1 

•-. kabuguna kırarak onun 
hari111· · · • 

' 
1Ç•nde yor almamı• 'hımdır? 

l", it Aıay 

M. Elen 
Roma, 30 (A.A) - - Roy . 

ter ıjınıından: 

M. Eden'ln Franııı Te Al· 

mao dıı bıaar.ılarlle yıptı~ı gö . 
rll11melore b111 mabfellercle ha· 
ıalf bir mlnl •erllmlıtlr. 

Royter Ajanıı bu görGıme· 
lerln umumiyet itibarile Anapa 

durumuna t11llılk ederek taml· 

mi bir mıblyette cereyan eden 

bir gôrlımeden ibaret olduğono 
ö~renmlttlr. 

Londra'dı, Almın'larıo Ren 

bölgHlnia ıtllhlınm11ını il eri 

ıardllklerl ıenntdllmemektedlr. 

Zlrı bu mınlıkaoın ıllihtın 
tecridi Versıy muahedesinde 

yHılldır. Ve bu Alman'lu ta 

rafından kabol edllmfıtlr. Al 

mın'ların lokarno ınlıımııana 

bu bölgede herhangi bir tr b 

ilke lddlauna Hbep olmı7acak 

. . ...................... ~·-······ 

ler Var, Habeş'ler Ağır Ağır ilerliyor! 
ltalyan \Telefatı Çoktur. Yeniden 13 

Top, 25 Mitralyöz Alındı. 

Habeş .. askerleri .. . . 
Adlı Abeba 29 (A.A) - şı. Babet kanetlerl •Aır 

mal copbHlnde tlddeıll ma· ilerlemekte •e dlfmau 
barebeler deYam etmekıocUr. u7tıı nrdtrmekıecUr. 

Cenup ~pbealnde va1lyet 

açık değildir. Maamaflh Raa 

Deala ile muhabere yeniden 

teılı olunmuıtur. 

- Sona 3 aocG Hhlfede - - Sonu 6 cı sahifede -

Londra. Moskova temasları 

Kral, M. Litvinof Konuş
ması 40 Dakika Sürdü. 

----------Alman 'la rı n tt'hHkeli teşebbOsleri devam 
eder~c lngiltere faaliyete geçecek! 

~~~-·~----
MoıkoH 30 (Rıdyo) - Sov- memnuniyetle karoılaamııtır. Bu 

yet mebaflllode Londra'da Sov. mOlAkat kırk dakika ıarmllıtftr. 
yet dıı bakanı M. Ltttlno(un M. L!tvlnof; ôAledeo ıonra 
lngtltere kralı Hklstnol Echard bııbakao M. Bıld•ln'le gôrDı· 
tarafından bbalCl bG1Clk bir - Sonu 6 ıncı sahi/ede -

- --
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Soma 'lı öğretmenlerinin köy ,, • ' 
toplantıları ve bir konterans 1 G lÜJ n lÜJ n T e o y a ~ D G==ll ©\ b e ır o e r j 

Taralı Obalarında! 
ıı-ı.. ........ lllİI..................................................... ~ 

MongolisJan ve Mançuko Orduları lngilterc 
Arasında Hudut Çarpışmaları. Bize 30··;uJYo~ 

-Hayat nasıl geçer? Nasıl nişanlanır vt-. evle· 
ııirler? Türkncnler söyler, gençler oynar! -Seyyar muhabirimizdım: 
B er bıftı bir köyde toplı· 

nan Soma blUgeei ö~retmenle · 
rlnld 25 ıon kAoun cumarteel 
toplantııı (Tarab) ob1&ındı ol· 
do. 80 obada lncelem~r yı· 

pıldı. Obahlarlı konoeuldu .., 

gece obodı geçirildi. (Devrim 
eğitiminin dayandığı prensipler) 

O.stOne de bit ırkadao konutta. 
Obaya dogru: 

Kitiboglu (1) eana kimler yarandı 
Yazıktır pnına KAtiboğlu 

Çarpışmalarda ölenler Ve Yaralananlar Var. Her iki Liralık Kr;di 
Açıyor .. 

1ımir'in içinde vuruldu oyun 
Kaoareye gelir kurbanlık koyun 
Cellddlar geliyor kalk beyim aoyon 
yazık tar ranına KJtiboğlo 

Tarafın Orduları Hudutta Tahaşşüt Etmiş Bulunuyor. 

Ksrk kıdar öğretmen obı 

yolundayız. Yol, ıaral iarıl 

akan bir dere boyunca dağ 

araınndın gidiyor. Bfttftn dere · 
nfn f çt tA obıya kadır eniz 
ığıçlırlle dola, Y oldakl pınır· 
lırın adı bile o kadar gGıel ki: 

Cennet pıotr, b11l pınar, aç 
oluklar. 

Nihayet obanın içinde kuk 
olu • Obaotn adı (Tırah) bu 
ad, (Trova) yı ne kadar hatır · 

latıyor. Kartal yqvaıu gibi bir 
Akropol, buralerı guen (Şırl 

Tekelye) de, borayı dair blr11 
mahlmat nr: "Soma'nın meTkll 

(Antone) nln cedvellndekl eski 
(Germı) tebrlne epeyce tetabuk 
ediyor. Biraz ötede bir kıyıyı 
tetvlç eden bir Blzanı lıtlbkA 

mı bar besi görfllGr. Uçoromon 

meyilleri Gr:erlne inen dıHrlırı 
eski beldenin ıorl1rından61ır. 

Akropol'un ıırtlarında olın 

obanın . evleri hep birbiri aı 
til.ndedlr. Blrlaln dımının ftıUl, 

öteldoln ıTlıeı . 

Vıdlde Clç tepe var: Akropol, 
Temenl, Kartıyakı .. 

Obanm kış evleri Akropol, 
Bleartepede, klraı n bağ za . 
manlarındı gidilen Karpyıktıı, 
obının kart111ndı ... 

Obayı (Kırk oluk) tarafındın 
girdik. Olukların hepılnden 

durmadın ıarıl ıırıl ıolar ak . 
mılr.tı ... Olok.luda Selçuk de· 
koraıyooları, bundan başka hl · 
rinde kartal, haıkİ birinde de 
bir yılan (Eekftlap) nr. 

Gfln batmıdın köyG dolat· 
taktan ıonra oba okolona var· 
dık. Okolon dağlara, derelere 
pek gilzel bir manzarae• nr. 
Yani bııı oçorom. Okulda ak· 
eam yemeğini yedikten ıonra 
obanın tGrkdlerl n oyunları 

baıladı. Ben, elmdlye kadar 
hiç böyle oyan görmemiştim: 

Bet kiti oyuna kalktı. Yedi 
sekiz tOrkftcft Ulrktl ıöyllyor. 

Bo bet insan, tım elll beı 
dakika, onlkl tftrld flgtlr ile 
oynıdılar. Her flgQrftn Ulrlr.Geü 

ıyrı n tGrkaler de Ege bölge· 
Bindeki hAdJselere alt. TGrka. 

leıden b1ıalırı: 

f zmir'in içinde midem bulandı 
Okundu fermanım kalbim inandı 

" 

Varın bakın Pe~be hanım uynrmu 
GerdanındaJı.i altın inci durur mu 
Katiboğlu gibi vezir olur mu 
Yazıktır eanına &.4tiboğlu 

• • • 
falancı dünyaDJn öteıi ince 
Bülbdlün arzuıo gül ile gonca 
Bir gazelin kendi göold olunca 
Arayıp tenhada bulman vardır 

Davaslıoglu türküsünden: 
Ayvalık dedikleri bir küçük kasaba 
kesilen kelleler gelmez heaaba 
Aydın'ın zeybeği dönmilı ka&aba 
Ayvalık dedikleri bir altın direk 
Çığnıır mnyalar d•yanmaz yürek 
Davaelıoğlo gibi bir aalin gerek 
Ba#ka bir türküden: 
İnite giderken tavşan bük«ıliim 
Yokup giderken keklik ıekiılim 
Kötkilne otnrmue dogan bakıılım. 

İzmir'in içinde oturdum tap 
Arkamızdan gelen üç tuğlu paıa 
Daha neler gelir uğ olan baıa 

Şu karpki dağdan 

Bir yiğit kahraman 

Sevdl&ine nrmıyan 

kenan · geç r 
yol olut 

olsa ıevdigioe 
kul olur 

ddnyuında 

deli olur 

Yarim! Bahçelerde bülbüller öter 
Prfevlaoın verdiği derd bana yeter 

Uzun kavak gibi uzundur boya 
Taze fidanlar gibi incedir beli 
lımir tekerinden tatlıdır dili 
Kalmadı eabnm kanadım her gün 

ağlanm 
Yann hakkın divanında söylerim 

bir giin olur 

Sabahın 1ehel' vaktinde oturmuı 

incit okur 
Ben o dilden anlamazdım, 1anırdım 

biilbül ıalur 
Benim sevdiğim .. Evde yalnız yatır 
Yar ıafada ben cefada hoıouddur 

yar hoınuddur. 
Bo oyunlardan •onra bir de 

ortı oyunu yıplllar: 

Arı bokçlel, 

Obanın bıy•tından bazı Hf· 
balar: Bir çocuk dtıoyaya ge· 
lince bonon koca boğazla ol· 

maeını lıter:eree obada koca bo· 
ğazh kim lıe onu çığmrlar. 

. O, çocnğon ağzauı parmığlle 

on bulaetırır. Obor olm111a 
derlerse obadan 11 yiyen birini 
çağmrlar. 

Obada her çağa göre ayrı 

ıyrı odılar vardu: Kııalcılar, 

kızılcı kösler (Yeol elliler), 
orta köaler, olgun köıler, 

ihtiyarlar. 
Odada Herkeıln ııra nama· 

r111 Hrdır. Birbirlerine ve 011t 
yanındakine ıev~ n saygıları 

- Sanu 7 inci $ahi/ede -

• 
Moekovı 30 (A.A) - Ulan· 

bıtor'dın bildiriliyor: 

jıpon · Mınçorl kıtalarınıo Mo 

ğoUıtın hududundaki tabrlkAtı 

denm etmektedir. 28 11onkt 

nondı Horhalto'dı jıpoo0Man · 

çurl aekerlerl otomobllle gele· 
rek hudut direğini götGrmftt· 
terdir 

24 ıonktnonda japon Mın· 

çorl kıtılır1 bir Moğol kar1ko · 
lu kart111ndıkl hudut yolunu 
tıhrlb etmltlerdlr. 

22 llkkAoon 1935 de jıpon · 

Mınçari 111kerlerl 3 kamyon 
içinde hududu dolıoaıık bir 
bölgenin hatan hudut maıetle· 
rint kaldırmıılardır. 

Mongol mahfellerl daha 193' 
te konulmoı olan ha tıaretle · 
rln kaldınlm11ı, Mongollırın 

Mançurl topraldarındı bolun 

doğunu iddia ile bunların 24 
ıonkloan tarihli notada yopıl 

dığı gibi geri çekllmelerJnl 
lıtemek lmkAnını temin için 
yıpıldığı kanaatindedirler. 

25 ıonktnun geceıl 6 japon 
Nınçoıl askeri Borlno yakı · 

nlnde bir Mon~ol kırakoloaı 

alet açmıtlardır. 
6 sonk4nondı ıynl bölgede 

9 japon · Mançorl keelf ııkerl 
göralmGıtar. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Ajını 
Rengo meveok olduğunu temin 
ettiği bir habere göre S0.000 
klıltk bir Mongol kanetl Me
kuleno'dı, Mançurl hududu 
'ftıerlne tahılt edllmlıtlr: 

Bondın hııka Mongollııan 'ın 

iyi tıllm vc tecblı edllmlt 150 
bin klılllk 11kerl dıbı vardır. 

Mongol ordaıunun ban koT· 

vctlni 100 tayyare tetkU et· 
melnedlr. Ayni zamanda 20 
tank ve 1400 kamyon da mn· 
cottor. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Moa· 
ğolletan n Mınçuko orduları 
arasında bası çarpıımılar ol· 
moıtuı. İki taraf orduları da 

hodud tıserlnde taha11ild et· 
mektedlr. Mınçoko konetlerl 
5000 kiti tehmln ediliyor. Çar. 
pıtmılarda ölenler, yaralananlar 
olmoıtor. Muharebeden ıonra 

iki tarafın da blrblılne notalar 
•ererek proteıtolardı bulana· 
cağı tahmin edlllyor. Bu pro· 
teıtolardı harbın mftsebblbl 
olaıık iki taraf tı birbirini 
göıterecektJr. 

Tokyo 80 (A.A) - Mançurl 
memurları; dıı Mongolletın or· 

dular1Dd1n 5000 bin kitinin 
Mon~ol · Mınçorf hududunda 
tıbeld edildiğini haber alayor· 

' ~lbG==llAMRA 
Telefon 2573 SİNEMASINDA 

ı 
Telefon 2573 BlYI Alkşam 

Amerlka'da 375 ıloemada birden gôeterllmekte olan ıeıtl elnem.uın bir hArlkaıı 
Canlı ve hararetli blr mevzu Gıerloe iKi BILLÜR SES . 

JEANETTE MAKDONALD ve NELSON EODY 
• 

MAR I E TT A 
Franeızcı ılnlft 

Unutulmaz " SERSERİ KRAL ,, ifan ıonra ılnemın1n yaııttığı ikinci bayak ılnıma operası 
Şimdiye kadar göıü1memlı bir maHflıkıyet kazınacaktır. 

A YRJ(:A: Opera Overtür ve Pramut jurnal 
• ...~, ... 4~\~ ......... -~ 

- - - --

çorl topraklarından gelen el lıtanbol, 30 (Ôıel) - lo 
lAblı bir mGfrese Dlngeraon llz'lerln bak.umetlmfse 30 .,,~ 

~~~-----··----~~~-lar. Mongol ordusu modern 
ıllAhlarla mGcebhez 150 bin 
kltillktlr. Yanlarındı 100 uçak 

~5 tank ve ıiOOO kamyon 
mıntaka11nda bir Mongol mfif. yon l'«ırk llraıı dtreceelode ~ 
rezeelne hGcom etmlıtlr. ; Ha kredi açıcaklırı ve boıı011 

com eden Mınçoku mflfreıeel yeni vıporlar yıptmlıuğ• ~ 
Moıkova, 30 (Radyo) - Mın· birkaç ıllAh bırakarak kaçmıştır. dra'dan hıber verilmekte 

vardır. 

Yunanistan'da Bir Türlü ~öylnyo _.,, 

Kabine Teşkil Edilmiyor Yükselteceğiz 
41 

Ankara 30 (özel) - 8 1 

S f I • y . d 1- . h b y J metçe köylauan yakıeltflOI fi" 
0 U IS, Cnl en ntl 8 at apı W8· için mfthim tetktkler y•P" ~ 

81nl Kral Yorgi'ye Teklif Etti. maktadır. Bunun eu~ı ot~f 
Parlı 30 (Radyo) - Atlnı'd•n haber veriliyor: 
Kral ikinci Yorgl, bogtln partilerin Jlderlerlnl k•hul etmlı 

ve DIUD maddet konuımnttor. Ekeerlyetl ılın Sofolfı, bir temer· 
koz kablne11lnln teşkili mamkO.a olm1111, yeniden ve ( Maıorlter) 
ılstemi dairesinde lntlbıbat 'yapılmaeını ve hangi parti ek11erlyet 
tetkil ederae, o partinin iktidar mevkllne gelmeılnl, azlığı alan 
partılerin, ekseriyet pırtlılue kartı gelmek Gıere blrletmeleıine 

meydan nrllmemeılal teklif etmlttlr. Halen kıblne tetkll edil · 

memlıtlr. 

icra vekilleri ve kamutay toplantısı 

Deniz yolları Büdce Ve 
Kadrol:ırı Konuşuldu. 

Şehid maaşları ile Muğla'lı bir cani kadının 
idamı mazbataları da kabul edildi. 

Ankarı 29 (A.A) - Jcrı 
nktılerl heyeti hogOn bıınkll 
ltmet lnOnG'nan reisliği ahın · 
da toplanarak muhtelif itler 
Qzerlnde goraımelude bolun· 
maı n bu fılere ald kararlar 

ver mi ıtlr. 
Ankarı 29 (A.A) - BogGn 

Refet Canıtea'lo bııkanlığındı 

yapılın kamutay toplant111nda 
11.kerllk kınunoa 36 ıncı mıd 
deılnla ve a11kerf ceza kınonn· 
non bası maddelerinin değlttl· 

rllmeal ve ba1.ı maddelerine de 
ekler yapılmaeı hıkkındakl ka 
non IAylhaları ile TGrktye ile 
Yonanlıtın araeıodı maaaklt 
ticaret ve ıeyrlıefaln mokave· 
leılne ek olan 26 eyltll 935 
de yıpılmıo olan ıulatmaoın 

taıdlktne, nebatlırın baıtalık 

ve 11r•rı böceklerden koron· 
maıını ald kanon IAylhıları da 
mOzıkere ve kıbul edllmlıtfr. 

Kamutı)'ID gene bo toplan · 
tı11Dd1 11keri n mGlki ıekaftd 
kHanonon iS inci maddeıln 

dekl ıehld kellmeelnln tnmol 
derecesinin tayini hakkındaki 

mazbata ile iki ıuç ortağı ile 
koca11 Doğroparmak oğollarıo 

dan Mehmed o~lu Ômerl ta· 
ımmüden ölddren Muğla 'nın 

.Karakuyo köyfinden Salih kızı 

Ümmeha'nın ölGm cezasını çar· 
pılmau09 ald mnbatayı da ka· 

bol ctmlttlr. 
Ankara 29 ( A.A) - Komu· 

tay btltçe divanı mahaeebat ve 

lktlııt encümenleri bogan MO· 
kerrem (Iepartı) nm batken · 
lığında uma mi heyet • halinde 
toplaomıtlardır. 

Ekouoml hıkanı CelAl Bı· 

yar'ın da bulunduğu bu top 
lıntıdı, ruanamede balanın 

maddeler ftzerlnde gOraıCUerek 

npurcolok Tftrk anonim ılr· 

keline 11ld npurlHan deotıyol · 

lar1 ltleıme ldareıluce eatın 

ılınmaeı dolıy11lyle denlzyoUarı 

idaresinin 1936 yılı vaddaı n 
maeraf hGtçelerlne lllveıl lktl111 
eden tıhıl1111 ve mtlrettebıt 

kadroları lr.abol edilmiştir. 

Gene bu topl1ntıda umumi 
heyet Aby tıletmeılnln 1936 
bfttçeıloe bağlı 9 nomar1h cet · 
velile ve gene bo idarenin 936 
yılı kadroıuoda değlılkllkler 

yapılmaıı hıkkındekl teklif lerl 
de tasvlb edilmiştir. 

Kraliçe Mari 
lngiliz ulusuna 
şDkranını bildirdi. 

Londra, 30 (Radyo)-Krallçe 
Marl: İngiliz Mlllet n lmparı· 
torloğoaa bir beyanname 
neoretmlıtlr. Bandı; kral Jorj'un 

alama mıteml dolayıılle hak· 
kındı gösteıUen yftkeek sem· 
patlden ötGrü tGlr.r•nını bildir· 
mekıedlr. Beyannamenin ıonon· 
da to aıt1rlar nıdır: 
• " - Saltınabm anında elze 

aziz oğlumu ıavılye ederim. 

kral beılncl Corç'ı karıı gô•· 
terdlğlolz emniyet n ıe•glyl 

ona karıı dı gôstereceğlnlzden 

eminim . ., 

Sevkiyat 
Devam Ediyor 

Meılnı 30 (Rad10) - Ome· 
teda vapura, doğa Afrlkasını 

gitmek Qzere hezırlınmıt olan 
beılncl tayyare grobonq alarak 

•hareket etmlıtir. 

ispanya Kabinesi 
Mıdrld, 30 (Radyo) - la 

panyı kıhlneıf • cumorbıtkanı 

Altala Zamoro'nıo bııkanh · 

ğında toplaamıttır. Gazeteciler, 
bu toklıntıdı neler konoıol 

duğuuu aolıyamamı~lardır. 

11kerllk hizmetini blureo .~ 

lftleıln yetltklnlerlndeo bit J 
mınıo ktıltftr babnlığı eıotl el 
bir mftddet ıtıj görerek ~1 
dllerlne, kôylerlo kılkınoı•-' 

· yardım edecek faydalı DJ•lıl fi' 
vermek n köye d(SnCloee I 
•e faydalı bir unıor b•ll0 

çalıtmalaıını tflmln etoıe~ 
Bu kôylaler: öğrenecekleri ~ 
hlmıtı köylerinde tathlk e 
cek:erdlr. 

Mmrlı Zenginle~ 
Verilen Parals' 

V o~ Ankara, 30 (özel)- ıO J' 
harbte bakumet tırafınd•• ,
ıırlı zenginlere .erilen P' ~ 
lırıo letlrdadı için bokAIOeııl' 
lcıbettlğl~ıekllde mt1racaıtler 
bulaoulıcaktır. 

Soleyman'ın 

Mezarı 
101 

Anbra, 30 (Özel) - O' 
kiye • Sariye hndodond• 

1 mıoh Tarklerlnln Beyi 5olt, ... 
mın'ın me11rının yıptmloı• bO 
ve Cıber kıleelnln tımlılll" 
kdmetçe kırar nrllmlıdt· 

Yeni halk· 
evleri açılacak 

Ankara, 30 (A.A) - C·
6 

P. k.enel eekreterllğlndeo: 1 ,.o 
BogGn haf talık toplaolJ 10 

yapan C.B.P. genyönkor0 ~ 
~Godemlndekl leleri kouot•~, 
ıonuçlamıt • ' yurdun ıotğ'ı~· 
ıdları yazılı 32 yerinde b• ı· 

ft 
evleri ıçılmaıına kınr 

miotlr. Açılıc•k BalkevJerl• 
11 

Bol Hdın, Bandırma, G60~'. 
Acıp yam, leldllp, Arltlo. t 
llholu, Kille, Sıllhll, " Akbt•• ... ' 

r~•' Turgutlu, Birecik, Slft ,. 

Nlktar. Zile, Bor, Nevıehlr, 1'~. 
ıehlr. DeveJO, Yalvaç, Elbol1 

.. 
b h•' Çırıamba, Fethiye, Zıfrıo 0 

Ayancık, Ereğli, Devrek, Ge~'. 
LOleburg11, Bıbıeıkl, Ç•P' 
çor, Gebze. 

Mussolini 
Ecnebi eserlerinin i 

·ı· d et• temsı ıne mftsaa e 
.. ıe" 

Parle 30 (Radyo) - ıu• f 
gazetul; M. Maeeolln,'olo ,eeı, 
tedbirler mftnı!ebetlle · bı11' ~ 
tiyatrolarında temelli 1•" 1 

ıtıO 
edilen ecnebi eserlerin y•••tı 

• Son Dakika 
7 ci Sahifemizde•' 
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Suikastçıların 
Muhakemesi 

••••• 

--$EHIR HABERLERi 
Belediyenin 
Yeni Bütçesi .. ····-Yukarı Mahallelerde 

- - ... ""-- ...... _ _,,_ H ~ - .... . 

Kuşadası'nda Yağmur· 

dan Bir Ev Yıkıldı. 

·- - -· 

Maliye Şube .. 
leri Azaltılacak .. ...... 
Defterd11rlık yeni 

- Jıaşınrqfı 1 r:i sajf ada -
MGddııluaıumj enelce hukuku. 
•mme ııhldl ınfatlle dlnlentlen 
Ajan lızet'fn b111 IBlmlere fı · 
Unıden ıaçlo1ardan X ıbya ve 

All Sılp haklundı malumat 
•ermlt olduğunu ltaret ederek 
lzset tır.fından ilimleri ılkre· 
dilen ve baıttln hududları geç· 
ilkleri emniyet itleri genel dl· 
rektörlftAtlnQo tezkerealuden an· 
lıtılın l>a tıhhlerl &mme ıa· 
hldl ııfıtlle ikame ettiğini eôy· 
lemlı ve ınc.k Ajan lızct'ln 
gizli celıede dinlenmesini latll· 
Hm ettiren eebeblerln bu ııhh· 
lerln dlnlenmeılode de mevcad 
bulunduğunu, bunları dı glıll 
celıede dinlenmesini ve darat 

,. - Z bir kadro hazırlıyor 
Yol ve lağım yapılacak lzmi r Bahçeleri de Dol odan Çok a- Bina TC arHI nrgtlerl me· 

Belediyenin yeni yal bGtçnl 

mının iki hıhı sonrayı barı· 
kılma11ını lııtemlttlr. 

Mcıddelumuml bu eOılerlne, 
G~•edeo Ouce cllnlendl~I takdir
de öğleden ıonrald ccleede de 
lddlanameılnt okuyıbllt.ceğınl 
llhe etmlıttr. 

Söz alın mftdafaa Tekili HA 
mit Şnket ince,, ba talebe ı,. 
tlrak ettlAinl ııôylemlı ve yıl · 
Daı mflhletlo daha kıealtalma· 
sını lıtemlttlr. 

Heyeti hakime iddia maka 
mının dermeyan ettiği talebi 
mantık görerek, ııbldlerln 

amme ıabldl olarak n zikre· 
dfüa ıebeblerdea ôlClr6 akde 
dilecek gtıll bir celeede dinlen· 
meılne ve muhakemenin ıubı· 

tan 6 ancı gtlnfl 11bah eaıt onı 
bırakılmHaoı kırar nrmlttlr. 

Ankara 30 (Ôzel) - Ata· 
tftrk'e eulkaıd tetebbGııftnden 
maznun Urfa eaylavı Ali Sıib 

ile Yahya, Aılz ve arkada~la · 
ranın mabıkemelerloe bugftn 
Ağırceaa mıhkemeılnde devam 
edllmlıtlr. Kalabalık halk kit 
lell muhakemeyi al&lı:ı Ue 
tıkth ediyordu. Salonun IHlıb . 
haddi derecesinde dinleyici 
'lınmae n pekçok bılk t• 
mahkeme hlnaeı Onfiode neti· 
ceyl beklemletlr. 

Bugflnktı muhakeme celeeeln· 
de mGddelumumt Babı Arlkın 
ıös alarak demlttlr ki: 

- Glıll tetkll&t ıjaol11ından 
l11et, mahkemeniz husuranct. 
ifade nrlrken lıhtigl buı Y8k· 
atardın bıh11etml1tlr. lııaeyon 
memuranan ntade yapalan top· 
lıntlyı ınlıtmıt •e orada edilen 
yemini de b111 klmeelırln Ua· 
delerine atfen ıôylemlttl. Btı 
ıabltler Sarlye'de balunmıkta· 
dırlar. Celbleri için mOrıcaat 
etmlttlk. Gelen cnabı yflbek 
mahkemenize veriyorum. Bu ta· 
bitler gelmek 4ıeredlrler. Hat· 
t& hadadlanmııdan Terkiye 
lopraklırına dı glrmlı bulunu· 
Jorlar. Bunların gelme1I ve 
mahkemede dinlenmesi için 
mnbakemealn geri barakalmı

ıını Te gelecek tıhhlerln de 
glıll bir celıede dinlenmelerini 
llterlm. 
_ Mftddelumumi • Bıhı Araka· 

..rbıylakç• matnaaıu olarak rar Gördü Nnfusça Zayiat Yoktur. 
buarlınmıı Ye tetkik edilmek ........ -'...,......,.--..,._ ____ ...,..-___ _ 

aıere belediye dılmi encftme· Evvelki 1tün~-yığın •iddetll Gtçen gilo yığaa ce1lı b6· 
nine verllmlıtf r. Daimi eocQ· yaJmorlardan K..oııdı1aadı çar yOklOğftndeki doludan bllba .. 
men; Şubıt içindeki toplaatı · ıebıe batçelerl b6y6k urarl.r 
larandı yeni btıtçeyl oôzden ae. ••Y• yıkan bir yerde bulanan 

" "' k bl L ı gôrmftıltrdlr. Marul ve engl çlrecektlr. Şehir meclisinin Nl Oç atla r ev 11•1 mııtar. 
un ıoplantmnda da bOtçe mec 
liste gôrOıfllecektlr. Yeni yıl 

bCUçeelnde İt Bankaeı latlkrez 
borcu için 200 bin lira ayrıl · 

mıet1r. 

Buodıo bııka yukarı mıhıl· 
lelerin lağım ve yol ln111h yeni 
yıl için de geçen yala nazaran 
daha geoit tahılıat ıyrılmııtır. 

Bu faalıhk onbln liradır. 

İçlod·ı oturanlar; n yakıldığı 
euıdı komıuda bulunuyorlardı. 

Onun için loHncı zayiat olma· 
mı~tır. Çtırftk vaziyette bolu 

nan bazı evlerde de kazı ol 
mua lbtlmılloe kareı ıaklole.rl 

akrabalarının evlerine çıkarıl · 

mıetır. Alanın bu tedbirler bak 

kında Kuııdaeı kıymak.ımlığı; 

vallllAl haberdar etmlıtlr. 

narların mıhvoldugu ~yleni· 

yor. Bığçelerde turfanda ve 
fide yetlıtlrmeAe mıhını ca· 
mekAolarıo camları biç kalma· 
mıı, hepsi parçalanmııtır. Fi· 
dclerdedo zarın çoktur. Bo bA 
diseolo en,glnar •e marul flat 
lerioe de tedr edeceğl tahmin 
edllmektı-dlr. 

Bllbıeea Boca 
zarar fazlıcadır. 

Şehir Meclisi 
Hava gazı fiyatı Kardeş Ve Karısının Ka-

acuzlıyacak 

murlarından (120) klıloln yeni 
mali yal lçla yık•ncla mub11e· 
bel baıuılyeye devredileceğini 
y11mııtık. Ba memurlar, def· 
terdarhk kadroıondın mobaıe · 
bel haıaslye emrine verlllnetı 
defterdarlık tdareılnde bulanan 
dokuı maliye ıab~ıl dörde in· 
dirilecektir. Üç ıeyyar ıubenia 
de bire lndlrllmell muhtemel 
dlr. Baı takdirde k lra ile tut ol· 
muı olan maliye ıubelerl blua· 
tarı boeıhılıcak ve belki do 
mobısebel buıoılye tarafından 
blnı ve ar11I nrgllerl için 
yeni lhd11 edilecek. ıobeler için 
m6ntslp gl\rftl6r1e klralanıcak· 
tır. Dcfterdarhk; yeni bir kıd 
ro hazarlamıktıclır. 

Devrim Müzesi 
Yarın mDhim Şehir meclis• ,obat denesi tili Osman Diyor Ki: 

lçtlmılarını pazarteel gOnü saat 
16 da bıehyıcaktır. Bu top· - bir toplantı var 
lınh deneelnde gôr61tllecek "yaptığımdan p işma11 Değilim, Ba· KGltGrparktı yapılacak (Atı 
lıler arıaında bllhHea bavag111 tOık denim aıil&eıl) lçla yırın 
acretıer1aın ıac:tırumeeı, her· na En Bnvok F enahğı Yaptılar.,, .,,, 15,so da belediyede bir 
berlerla oadcıl&eyon maldoele - __ "' • toplantı yapılaeaktır. Ba top· 
rlnlo kootroltl mee'eleled var- DeAlrmeodere'ıılo AbmeJbeyll muhıfazaeında Değlrmendere· lıntaya ••il FHh Gtlleç ile C B. 
dar. Geçen toplantada karara kôya yakınında kıelıktıkl y6- den ıehrlmlı adliyesine getiril partlıl bmlr htkanı Yoıgad 
bıAlanınıdın kalmıe olan bazı rtlk çadırında bir gece karısı mittir. Hylnı A.ul Dogın dant edil· 
lıler de çıkaralıcaktır. Bt ledlye Elif ile kendi kardeıl Bektr'I Suçlu mtlıtıntlkll~e verllmlt mltltrdlr. lzmtr•Jekl tırlbçller, 
ınhbıt zabıtaea tallmatnımeel de gıyrlmeıru bir tekilde bir ıtrıdı Te letlcnbıudıa sonra tevkif reaHmlar n belediye m6hen· 
mOzakere edilecektir. tutan ve kamı ile lldelnl de edllmlttir. Oamın; eu~onu lttrlf L d 

dlılerl de toplınhya ittlraw. e e-
A t •k• S } ,..ldA T L il l ı d M etmektedir. Bir muhar lrlmtz n 1 ıte ev~r er u uren e.e ., ret n en 08 ceklerdlr. Maaeoln lhthı ede· 

l tıfı oblo Osman dftn 1· andırma Oemınla gôrftemftetOr. Karde'ıf b , L ve r.mlr antikite ıeverler FOB· c ceı.ı eıerler tea it o unıc•• l•••••••• .. ••••I ve karısmın kettll Osman de· " 1eteel idare heyeti puarteıl yeri do tayin edllecektlr. 
gtlntl Tcukofbto toplaMrak Yagw murdaıı mittir ki: 

-Yaptığımdan plımın degt· 
IOIJOleDID fMllyete geçeeeil 
m6hlm baaı itler hakkında Zarar Gören llm. Bına en bayGk feaahgı 
gôrftıecektlr. yıptılar. Bundan bııka GldGr· 

_, _____ Köylflye Ziraat mek te istediler. :Talib; onlara 
nın; bu ıôzlerl tlzerlne Urfa 8 k d d 1_, delili, bıaa yardım etti n 

80 aSI '\i&r ime eCeA e 
sıylHı Maznun Ali Sıib'lo HU· " onları ben Oldardftm. 
L e ld ş L ı Buodao bir mflddet evvel ••h Am evw.et oce sôz DGn avukatlardın yaptıgamı• 
almaı ve mftddelumumlnln hu yığan tiddetll yığmuılardın tıhklkatı gôre yOrflk Osman• 
talebine cevab vererek; hlaıl olan sellerden zarar gör· Tlrk ceıa kanunu maclblace 

- Bo tıhttlerln dinlenme· milı olan DeAlrmeadero aahl· iki 1,ı bıpılne kınr nrllmeıl 
lerinl kabul ecllyoraz. Ancık yealaln Kene kôylaclekl 46 loap etmekte tınlı. Fakat tap 
dlleglmlı muhakemenin naamı çiftçiye 7ardım edilmeli slraat healz bu meı'ele mıhkemeDID 
m111 Ye luıa bir samanda neti· bank .. • umum mCld6rlOIClnden tıkdlrlne kalmaktadır. 
celenmeeldlr. Suçlu; mahake lsmlr ıubealae blldlıllmlıtlr. 
meal biran evet netleelondtiile- Umum m6d6r1Qk; budan İı · 
"l'k ya tpt, yı kendi nine ve. mir valillğlnl de haberdar et · 
yıhud ceza nine gttmelldlr. mlıtJr. 

Demlıtlr. Mahkeme heretl 
m61akerede bulanarak bu ıa· 

bitlerin dlnleamelerlnl kabul 
etmlı ,.e muhakemenin denmı 
Şubatın 6 ıını bırakılmıtlır. 

Ankın, SO (özel) - Tokat 
•ll&yetlnde seldı ldtl te•klf 
edllmlttlr. Ankara'ya ğetlrll· 
mit olın bu ıektı kiti ıneanda 
eski dıt bakanı Bekir Saml'nlo 
oğlu ŞeTket te dıhUdlr. Bunlann 
AtıUhk'o y•pılmat istenen sal 
kaıa itile alAkadar oldukları 
Hnedllmektedlr. 

Sulh ceza mah· 
kemeleri yeni binada 

Şehrimiz adliye hlu-dı 
bulunan btılocl n lklnel ıulh 
cesa mıbkemelerl çok dar hl· 
rer odada ııkıtmıt bir halde 
balunu:yorlaıdı. LClsum berine 
lbtlaaı mıbkemealnln balanda 
~u Bagçellbında ayn bir daire 
klralanmııtır Paaartell gbln-' 
den itibaren her iki mahkeme 
yeni binada d•nları görmege 
bıthyıetıklaıdır. 

Vilayetin 
Yeni Bndcesinde 
Koltar ve 
k6ylflye yardım 
tahsisatı geni11tir. 

Halk Sandıkları 
2279 Sayalı kınanan 9 aacu 

mıddeılne ıôre falı farkı olarak 
tahsil edilen par•ların huıull 

idareler tırafındın lrıd kıyde· 
dilmesi lbımg~ldlgl lktaead 'H · 

kAletlnden vıllllge blldlrllmlttlr. 
Bu paralar; bılk ıındıklırJDın 
teıekktUftne kadar 11klınıca· 
gındıa lrıd kaydolanmıyıcık· 

lardır. 

MahkOm Oldular 
Tepectk'te bir ıQnaet dlğtl · 

nOnde çıkan knga eıauında 
Abbae'ı ôldaren n Baılml 
yıralıyıa Rıelm h&clleede tahrik 
•e yıı kGçt!kllll naurı dlkka · 
'" ahnarak Agarceu mahkeme · 
ıl11de Gç eene, iki ay, on gla 
h11pee1 Rısayı ıopı ile yırah· 
yan SGleymın dı yedi gGn 
hıplıe mahkt\m edllmlılerdlr. 

KömOr çarpmış 

TAYYARE SiNEMASI 

VllAyet daimi encllmenl dan 
Veli F11lı GGlec;'la baıkanlı 
ğıoda toplanarak yakındı top 
4ıı:ıcık olan •llAyet nmnml 
mecllılne Terllecek yeni yıl 
badceel 6serlnde görfttmftttllr. 
Yeni yıl bftdCf'ılnde mClhlm bit· 
çok ı ... nurlar Vlrdır. Rllhuea 
nafıe, kflltGr, Te kôyltlye yar· 
dam tılerl l~n mftblm tahsisat 
ayrı lıe1ktır. ----
Sıhhiye mOdflrOnP 

Konak takelılade otomobil 
yıkayıcı Mebraed oglu Mee'ucl 
bir mıagıl kômlr yakarek 3 
numarala otomobil lolae ılınıı 

n 11ygm11ttar. lnaı .. r edea hı· 
mızı tuboa 16s6adoa baygı• 
bir bale geldll' g6rllen Meı'ud 
baataao7e bltlırı&nuıtır. 

Şamlı Melek 3151 TELEFON 3151 

Bugfln Cbarles BOY ER ile Gahy MORLA Y'ın temsil ettikleri 
senenin sa yılı filmlerinden 

Aı· SAADET ~ 
e~yeetıalı bir i!tk mıceraıı · YClkeek bir ıah tahlili · Enfes bir mevzu 

Ayrıca: F oks Tnrkçe sözlfl dflnya haberleri 

SEANS SAATLERi: Der gün ıs. 
17, 19, 21.lS. Comarteei ıa ıs tale· 
be eeaoeı. Pazar 13 te ilive eean11 

tehdit eden ~uat fer 
Kendlllne it nrllmeel için 

ııhhat n lotlmal 111oanaet 
mld6ril Dr. Ce•det San~lu 
n• mıkamıada tehdit eden 
Moaaffer Aıllyeqesa mahkeme 
elncle ıltı ay bıp:ae mabk6m 
edilmlı, fat•t mıbkdmlyetl tecil 
olonmattar. ----Otoınobil rekoru. 

Florqıa, 80 (Radyo) - ~I· 
beadlı Joaef .. Furlul, otomobil 
cihan ılr'at rekorun• karaıt«a 
mıı.al fak olm1ttlar. 

Akrab11ındıa genç bir kııı 
fob.. teı•lk etmekle m11nua 
amomhınecl Şamla Melek9ID 
ııllye ceu mabkemeılndo mn· 
kufen dnım etmekte olan 
muhakemeel neticelen mittir. 
Şımh Melek beraet etmlı Te 

dGn ıerbeıt b.rakılmııtır. 

Yangın ıQuslokları 
Şehrlmla adUye bl .... aıa 

Y•Dl'adaa korun.,..11•1 temin 
makıadlyle alt n Qıt katlarda 
4\0rt J.f>H y.-.ın maalaakları 
konmaıtur. 

DtlşllndOklerim ... 

Geuçlik 
Parlı hukuk fı\.tllteıl profe ~ 

enrl•rlndep JJlrl, ı:emlyealı~: 
nmda, Bıbe,lıl•P'•D JP~clıfı" 
.eklUdlr. BaJı aoplıııt,IJrd•, 
mOekkUI namına ııO,; alır, mt\: 
dafaıdı, l11•1J Yıa tıtl11ıbı1 bJ1: 

lanur. 
Ba nıjyet, fekflltc ııJeb• : 

ılnl ılolrleodlrdl n blr hAdlaR 
çıktaı 

Profc~rft kovalıdalar, fıkOl ı 

tenin nlaamanı boıdular, der•: 
lere girmediler venlreJ .. 

'Onherıılte mefhumu karıı. 
sındı bıtara Uk ge!ea ıey, mQ. 
nenor tipinin aamıfıdl blı 
gençlik yııınadır. Geno. yatı· 
nın, kıomıo lcıbı, dalma f11I, 
dılmı hareketli. dılma canlı 
•e hryecıohdır. B&dleeler ,kir· 
ımndakl metkllol, ancak bun· 
lar ıaylo ve teshil ederler. Fa
kat, Franıız hukuk tılebcelnln 
hareketini, mantılun, bıkkın, 
baut mulek .e lneaalıgın te• 
raslılae korNk, o ' kadar haf lf 
ve baHdın blrıey kalıcktır ki .. 

ı _ Hukukçu,'" meılek çer· 
çeveJI içinde basan bir baydo· 
do, balln bir bınızı, bir ca· 
nlyl, halli bir ntan n millet 
dGşmınıoı bile mOdafaa ~der. 
Tarihin meıbur re11letlerlnde, 
facialarında ve hAdlıeler!nde 
bu, böyle olmoıtar •e bôylo 
daVlm edecektir. Adaletla ya· 
oılablltceAI, ıd•letl teni eden· 
lorla bı .. o m6hlm bir nok· 
tayı gôrme•lklut •alddlr Ye 

nokıt, burada rol nynar. 
Kıldı ki, ortıtlı, ln11nhk 
cımla1ından bt'ıy6k bir parça· 
nın mft11h~retloe nail olmut 
bir millet, Babe'ıf milleti bıhıe 
mevzudur ve bu menuun, mu· 
ıbedelere letloıd eden bir hu· 
ıudyetl, ln11ohklı 1 medeniyetle 
girift noktaları Hrdar. Bir ha· 
kukçunun tarihine geçecek bir 
dnıyı madafıa otme1lnden ta· 
bll, ae oleblllr? 

2 - ÜalTertltenln hududu, 
ybkaek tabell dıHra ile çlıll· 
mlıtlı. 'Oalwenllell, benO• ken· 
dini yarıt11t•dın bu dı•arlan 
ıtarık ce~lyetln lly11aıın•, hı· 
reketlerlne karıtbgı gtln, ba· 
glnkft gençlikte aranan dfılp· 
Uall hGrrlyet mef buma da or· 
aadın kılkmıt olur. 

Bayatlı t•bıll dnreıl •ra· 
ııada . bu gt41I ıbnl için · mu· 
hık.kak bir ayrılık · &det& dlaya 
ye dla lılerinla ıynhR• dere· 
ceelade bir ayrıhk • olmuı it· 
SJmgeldlgtae kaallm. 

Genci 'Oalnnlteden kaçıra· . 
rak kıldmm ye mide poletlka· 
ııoda g3rmek, diler h6rrlyet 
nımıDa, diler memleket nlu· 
mı namına, diler cemiyetlere 
ald meafeat ve otoriteler na· 
mana omuı ıllklnmlyecek htdl· 

eeleıden•tr .. 
Gençllgln heyecanını ve hftr· 

rlyetlnl tak.tar et•ek gaf le· 
llade d-Atll•. 8111!.. Aamk 
cemiyet loladekl •klkl mel· 
nllyetlo ehemmiyeti hakkında 
m6tbet bir f lklr nrobllmek 
için, genel tahılle dewamı mı•· 
dedaae, bn batı botlaktao, be· 
yeeanının cerey•nlarınd• rail 
gele hareketten korumak g• · 
rektlr .. Aerımııan ıayıunı ana&· 
mıyıhm: 

Ylrmlacldlt1 .. 
O. Rahmi GiJlcçe 

---~~~--.... ~~---~---
Zjyaret 

Loadn, 80 (R•dyo) - Krıl 
betl•cl Coıç'aa eenase menli· 
mine lıtlrak etmlt olıa ecaeM 
aıked murah ... ı heyetleri •Slll, 
l ..... beıblye kkahpu " 
erli&aı batblyel amamlye'llDI 

al1ue' et~lıl11rcllr 
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Atesin HU.kimi Şiddetli Muhare-
, = • z _ 14 beler Var .• 

Napolyon Bonapart'm Maceraları 
- Baıtırtfı 1 el 11blfede -

hılyıo'!ırıo Uerl bereketi 
dormoıı ,beoılyor, 

İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

- 2 -· 
Yü;başı Lefukard mahiyetini 

mml ve nerede göseerir( 
Aynı gDnOn akıamı, ııaat 

onbfre doğra, Bonıpart'tın 

ıldığı emir ftzerlne yDzbııı 

Bro11lye beyaz Mııırlı elblaeıl 

glymiı oldağu halde, Kölemen 
lerden birinin atı QıUlnde 

Kahlre'ye girdi. 
Yılancı yDzbııı, Kıhlre'nln 

h41A gilrilltaler gelmekte Ye 
aleTler görOomtkte olan nmomf 
caddelerine geçeceği yerde 
yOkaek ve eski binalar ar11ındı 
kılmıı:ı karanlık ve dır eokık· 
fara dıldı . 

• Bo tarihte, Memluklere ltd 
kısmı letlenı edllirae, Kıhlre; 
A vropılıl1r için oturolacık bir 
tehir değUdl. Memluklere ve 

Kölemenlere mıh!uı k111mda 
bazı güzelce konıklar nrdı; 

Bo kJSımda da bfrH temlzlJk 
göze çırpardı. Fakat bul ta . 
raflarda ırablara mahıoı ıe · 

f lllf k n plıllk hAldmdl. 
Caeoıon dolaıhğı dar, blrhl · 

rlne ka;.ıım ıı yollarda bir ıftrft 
bedevi göze ,çarpıyordu. Bu 
bedevllar, hıreızhktı, cinayet 
lkı10da biran dftıftnmlyen, te · 
reddGd göstermlyen n le1bın · 

dı OlOmden bile korkmıyan 
adımlardı. 

Lefoklrd'ın bo karma kart · 
eık ~olları cayet iyi bildiği. 
tereddOtıGz ve endlıeefı ilerle · 
meıloden anlaııhyordo. 

MHmaf lb gözleri ile etrafı 

dikkatle tetkik ediyor, bir elini 
de cebi ndekl iki tabancının 

birinden ayırmıyordu. 
10,lllzlerl a caıoıo ha suretle 

oldokçı tenhı Ye bir iki hurma 
ağacı dlkllmlı kilçtık bir meı· 
dınlığı nrdı. 

Borada eayflye ıek.llnde, 
hey1Z badanıh gazel bir evin 
pencerelerinden biraz ııık ıızı . 

yordu. M11maflh binanın dört 
t1rıfı yllkeek dınrlarla ihata 
edllmlıtl . Bu dıverlırdı d1r ve 
ozon moltatfl eıkllnde menfez· 
ler flrdı; boalar tıpkı eald 
kale dınrlarmdıkl mazgal de · 
ilklerini ındar.ıyorda. 

80yak kapıda kahn Ye etk 
parmıklıklı bir kapı daha 
vı.rdı. Ba parmıkhklar o kadar 
ıık idi ki, arılarmdın bir eU 
içeri ıokmak kabil olamazdJ. 

Bu pırmıkhkh kapıdan ge· 
nlı bir bıbçe içinde gtızel ve 
bayok bin• ycıkaeltyorda . Blnı 
hem arab hem de gub mi mı . 
rlılne gôre yıpılmııta . Bina 
ayni zımındı mildaf11 t6rtlba . 
tıaı dı mıllk gibi idi. 

Bu tohd şekildeki binanın 

ANADOLU ____ , __ _ 
Gflıılilk Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydu R4tdil ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yan iıleri 
mQdilıil: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İmıir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk Partisi binadı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ: 
Yılhgı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

ayLgı 500 kuruıtur, 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur, -Gdnft geçmiı ndshalar 25 klll'llftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Dıerlnde bir bayrak dfreAI 91r 
ve bu direk ftserlnde de bir 
bıyr1k 11llınmıktı idi. Fıbt 

gecenin karanlı~ındı ba bay· 
rığın rengini f1rketmek mam. 
kon olamıyordu. Yılnıı kapı · 

nıa yan dınr1Dd1 mıdenf bir 
levha Qıerlnde lnılllı ırm11ı 
11rlh aorette farkedUlyordo. 

EYet, bu blnı, Slr EdHrd 
Mortlmer'Jn, Mııır İngllls gc· 
neral kooıoloııanon lkımetgAhı 

t idi. 

Caıoıı Lefokard'ın bu bina 
eAklnlerl ile enelden mDn11e 
beti veya ha bina hıkkn:dı 

İnglltere'nln PırJı'tekl vaaıta · 
ları t1rlfındın ıhnmıı mıhimı. 

t , var demekti. 
C1&u1 binanın demir parmak· 

hkh bıhçe kıpııınıa Gnaade 
atından indi; kapının yan dı . 

varını teekll eden iri tıfb ad· 
tonun dördftnca ıaıınıu bJr 
noktııını ellle eiddetll bir ao · 
rette baıtudı. 

Bu aoretle blnıya bir lıaret 
verdiği muhakkaktı. ÇGnka bu 
hareketten ıncık cıo dakika 

ltıly•n konetlerlnlo göller 
mıntık11ını k•dır ilerledikleri 
hıberlerl kat'iyen ea11&ısıl1r . 

Londra, 30 (A.A) - Royter 
Ajınıı blldlrlyorı 

Bıbeı kaynıUarıuı g~re, ti 
mıl cephealnde muharebe de 
nm etmekte lıe de ba çırpıı · 
mılu hiç tOpheılı tıll derecede 
h1rektttıu ibarettir. Cenoptı, 

Bıhıı'ler yeni bir ltalyıu taar· 
ruzauo bekllyorl1r. 

Royter'ln De19le'deld ılmıl 

muhıblrl :blldlriyor: 
- Rabeı ılmıl ordaıu genel 

k1rargthının bir tebliğinde, 

Temblendekl Abbl Addl'yl bom· 
bardımın eden ltılyın hnı 

f Uoıonon Mır yam, Arfedı 'fe 

Muhıle Tınk ldllıelerlnl yakt•ğı 

blldfrUmektedfr. 
Birkaç kiti bu tayyuelerden ' 

birini tOfenk ateılyle alevler 
içinde dflıtırmflılerdir. Tıyy•· 

renin içindekilerden biri pıra 
tOtle atlımııea da bir Mimoza 
ağıcını tıkılmıı n 11111 kil· 
mııhr. 

ıonrı, bahçe ortaaındı binanın Diğer iki kiti yınm•etır. 
bpmnın ıçıldığı •e Avrupıh Dekaz Sıhle ordoıona men· 
elbbelerl giymtı bir ıdımın ıop 19 klılllk bir devriye 
bahçe kıpmnı doğru geldiı.t 

ıı Mablle civarında bir beyaz 
göralda. l 

talyın kolona poıu kurmoı 
Bu Anopa'h ıdam bıhçe 

kapıııua doğru ilerlerken cısoı ve 35 aakerl öldtırmOıtar. Ko· 
dı, kapı parmakhk.ları ır11ın· lan bıklyeıl mGhlmmat ve yl· 
dan tohıf bir ıey göıterdJ. yecek dolu beı kımyon hırı . 

loglllz konıoloıo . eYet kı· brak kaçmııtır. 
pıya gelen blzHt Slr Boer 10 K.lnnnoıanlde bıılıyın 
Mortlmer ldJ . bn garip ıeye bOyGk muharebede ıhnmıı olan 
bıkmadan: Samı Albera kıleıl ltılyanlı 

- Sizin geleceğfnlıden hı· rın mOkerıeı hacumlırına rağ · 
berdarım. Boı geldlnlı! .. Dedi. men bili ellmlıde bnlonmık · 

Konıoloı ba ı~slerl MJyler· tıdır. Hıbeı tebliğinde, alının 
ken de knnetll demir pırmık· 13 top ve 25 mitralyözle tim · 
lıklı bpıyı, glzlJ ve tlfrell bir diye kadar elde edilen ganimet 
anahtarlı açtı . mlktınnın 23 top n 125 

C11010 içeri ahnc., kıpıyı ' mltralyöıe yllkaeldlğl llhe 
ayni ihtimamlı gene kllltledl edllmektedlr. 
Ye en doğru yarada. E•ln Cenup cebheıl durama Adlı· 
kapııında, Lôfobrd atını bir Abıbıyı bllha11a me,gol et· 
ağıcı bağladı Ye konaoloaon mektedlr. ÇGnk6 Graçyınl'nln 
arklııodın içeri girdi! Sebelll nehri boyanca Jlnlre 

Girdiği yer, Arab uıold •GI· doAra ilerlemek Gzere balon· 
lenmlı bir yerdi. Fakat barı· doğa zannediliyor. 
dan geçtikleri oda, Londrı Ulc · Keza Bıbeı'ler motörl6 kaY· 
cırlarının yazıhanelerine ben· ntlerln ilk hedef Dagabar 
zlyordo. . • olarık Gerlogobl'den anıı11n 

Konıoloı, cuou: ilerlemeye bıılımıl1rı lmktnını 
- Bize ne hıber gelirdiniz?. da göz öntlnde tutomıktadır· 

Diye ıordo. 111. Danonlı beaaber ıobat 
C11oı: batındı menim yığmarları 

- Fıkat ben de sizden bu· böyle bir ilerlemeyi pek ziyade 
no ıoracağım. Ne haberler ur? ıorlııtırebllecektlr. 

- Sisi bana, Generıl 8o· İtılyın'ların çıboldağa Ha· 
nart'ın en yalun bir adımı beı'lerl ıaıırtmıktaılır. Dolo 
olarık bildirdiler. yıkıniade Bıbeı plyıdeılnlu 

- Doğrudur! İtalyan tNnklarını karıı tatbik 
- Şu halde, bana bekledi· ettikleri fenı uıol 'fe Raa Deı · 

ğlm tlfıllAta getlrmemiı olma· ta'nın ileri kıtaatındı yiyecek 
nııı hayrete ııyındır! Bn hı· yokluğa İtalyan Uerlemeılnl 
berlerl hlllnG suretle kollın11ak m0mk6n kılmııtlr. 

mıkamları gönderecektim. Üç Bıbeı bakını tayyare ile 
- Fakat, Bonıpart'ın To· De11le'den dönmDılerdlr. Eıkl 

londın ıyrıldıktın ıoon neler Rarrar Hllıl n ıtmdlkl iç ba· 
yıptaAını ılıin de benim kadar kaaı Dek11 Mı~ GHbe Meri· 
blldl~lnlz pek tabiidir? ı'nın Raa Deıtı'nın yerine geç· 

- Zırarı yok, elz tekru tlğl 11nnedUmektedlr. 

ediniz! Her iltlklmetten gelen Hı. 
- Nıpolyon Malta ıdııını bet takviye lutaaları Allıtı'ya 

zıbt ve ltgıl ettikten ıonra lı . doğra ilerlemektedir. Dondan 
keDderlye'ye geldi, borasını da ınlııılıyor ~I, Bıbeı'ler ltıl· 
aldı Ye Kahire Ozerlne yftrftdQ. yan'Jarın harekette bolundok· 
Kölemenlerl tırOmar etti. Şlm luı dGı arazi bıt~aındıkl dığ· 
dide Kıhire'ye bir 11fer alıyı tık bölgede toplanmaktadırlar. 
ile glrmeğe h11ırlıaıyor. Yani f)olo'dan ılının bir habere 
Mııır'ın pıyltahtlDı! gôre, Negelle'nlo doğoaonda 

- Bonlan hep blUyorum. Ltban çôUlofta bGyak bir kıs · 
Konıoloı soğuk Ye maı· mını lhtha eden bGyGk Boram 

h11ektr bir t1T1rlı ilin etti: bölgesinin ıef 1 Uadıngat İtal · 

- DeHm edecek - yın'lıra motnaat etmlıtlr. 

I 

Arab ve Ya. 
hadiler Davası. 

___ _.,.&, ___ _ 

Ingiltere Arah'lara ne 
cevab verdi?. 

Pıriı, 30 (Rıdyo) - Kudftı 

teki Arab ldareıl, lnglllz müe· 
tamerat bakanJDdın bir cevap 
ılmııtır. 

Arab idaresi, Fillıtln'e olan 
Y abadi mohıceretlnin dordo 
rolm11ını lıtemlıtf; İngiltere 
hftkdmetl bu talebi reddetrulı,ıtlr. 
Yılaıs Arab'lıra mahıoı emlAk 
'fe ar11lnln Yahodllere 11tıl· 

maması hakkındıkl kanonun 
çıkllğı da bo cevıbla tebliğ 

edil mlotlr. 

Fransız Kabinesi 
Toplandı 

M. FJandeo Londra ko· 
nuşmalarını anlattı. 
Pırla, 30 (Radyo) - Saro ka· 

blneıl bogftn ıuıt onda Ellze 
ııacayında comor reisinin riya · 
aetl altında toplaomııtır. 

M. Saro, mecliste lrıd ede 
Cf'ğl notkon suretini okumoı 

Ye kıbol e,dllmletir. 
M. FIAnden ve M. Pletrl 

Londr1'da deniz konferıneı et 
rafında M. Eden ve Lord Mon· 
ıel ile yapmıı oldukları mftlA· 
kit hakkında izahat nrmlıler· 
dlr. S11t 15 te kabine mecllıte 
beyanattı bulunacaktır. 

Habeşistan'daki isyan 
Pırla 30 (Radyo) - Parlı 

gaıetelerl Loodra'dan aldıklara 

h•berlere lıtlnıden Babeofıtan· 

dık.i lıyanın nmomi bir mıhl· 
yet keıbeltlğlnl bildirmekte· 
dlrler. 

lıyıoın merkeze de 
konetle melhozdar. 
Aııllerln elindedir. 

ılrayetl 

Goccam 

Adlı·Ababa'nın cenub lmım 
larında laller Aroılye gitmek· 
tedlrler. 

Londra, 30 (Radyo) - Roy· 
ter Aj•nıı blldlrlyor: 

Bıbee - Jtalyın cf'phelerlode 
mOhfm bir nılyet yoktur. Gırb 
cephesinde iki taraf ta meni· 
terini tıhklm etmekle meşgul· 

dOr. Raı Dellla, imparatora 
malAkf olmak Ozere Deıel'ye git 
mittir. 

Sldamo'da Babeı ordo kn· 
mındanhklıunda hHı değltlk· 

ilkler yıpılmııı kunetle muh· 
temeldir. Aroıl ilinde mabtm 
hAdlıeler cereyan etmektedir. 

Adlı · Ababı, 30 (Radyo) -
Rae Deıtı'nın ordaıunu tak•lye 
için vellıhd tarafındın İryonene 
ıeçme bir tabur gönderllmlıtlr, 

Adlı· Ahbaba, 30 (A. A) -
Aıkeri nzlyette hiçbir değlılk· 

ilk yoktur. Ufak tefek ehem· 
mlyetılz çarpışmılır olmıkıadır. 

ltaly11n'lar ile Babee'ler mev· 
zllerlnl dOıeltmekle ve tıhklm 
etmekle meşgoldOrler. Y ıkındı 
cenup cepheelnde mablm bazı 

hAdl11t cereyan etmeıl muhte· 
meldir. lmparııoran cenup cep· 
heılne çok ehemmiyet verdiği 

ve yık,nda kırırgAhını orayı 

naklederek hırekAtı blzzıt idare 
edeceği ııanılıyor. 

Raı Deılı kıt'aları, ltalyın~ 

ların Adlı · Abıba'ya doğra ller · 
lemeslne mınl olmak tçto göl· 
ler bölgesine hAkim tepeleri it 
gal etmlılerdlr. R11 Deeta'ya 
mOlemadlyen tık•lye kıtaatı 

gönderilmektedir. 

A. Saro, P arlam~~ıodı 
Beyannamesini Okud~ 

----~---~----~...,.,....~.,..,.....,-----

8 i r Saylav, Yeni Kabinenin eoso 
niyetten Uzak Olduğunu Söyliyer' 

Şiddetli Hücumlar Yaptı. - . Parlı, SO (Radyo) - Fran· her Saro kablneılal kar•P 
ıız parlımentoıu, bugGn açıldı. h«lınftnlyetten uzak gördil'. 
TılbOoler bııtan bat• dolu idi. beyan etmlı ve Alber 51"1 
Parlamento baokanı Feruan BI· tarlıde balonmoı:ı, buod•'J' 
ıon, kııa bir ıöyleYden 11onra Yel bir söylevinde Soryel , 
aözü baıbakln Alber Saro'ya yı'ya hücum ettiği bıtdeı 'il" 
Yermlı •e mumaileyh kllraftye dar mevkllae gelince il 
gelerek kablneılnln beyanname· değlotlrdlğlnl ıöylemlıttr. ~ 
ılnl okomağa baılımııtır. bundan ıonra dııfılerf ~ 

Alber Saro demlttlr ki: M. (FIAaden)e de şiddeti~ 
"Parlımeot&oon devreılnl lk· com etmlıtlr. Hatip, b ~ 

mal etmek ftzere bulandoğa nazırına dı çıtm11 n ıtlib Pi' 
bir zamında iktidar mevkllne rlkalırına ılmearlık y•P 
gelmlı boluooyoroz. Böyle bir lddiı eylemlıtlr. 

zamandı bGyOk lıler peılnde Manakaıılar ozon eO~ 
koıtoğumozo ıöylayecek değiliz. Rerlyoyı da bGcom etosf 
Bononlı beraber, hOktlmetln Dondan sonra Frınkleo Si~ 
prognmını lhmıl etmlyeceğlz. ve dahı birçok 111ylı•ll' 

Fraoea'nın yflkıek menaf Ual. sôyleml,Ur. /. 
lınonlarımız dılreelnde koru· M. Berfyo, bir eaat ı6f"' 
mağa çalışacağız. Uevletlo eko· lerulı, radlkll pırtlılnln b•~ 
nomlk iokiıalıaı temiae gayret lığından n kabineden JIJ 

edeceğiz, halka refıh 'fe lı le · çekildiğini izah etmlı, te~ 
mln etmek hoıoıonda ellmfz. ue hilcom eden Fernıo ffl 
den geldiği kadar oğraııcağıı, cevab nrmlıtlr. ti 
rençberln horçl1rı için bir çare Soıyalfet partfıl, M. sıoııııı f 
arıyıcağız. başkanlığında toplandl11 ~ 

Ztral ılyaaı, Franeanın. haya· ozon mGddet konoeıo°'-
tıdır. MıhıolAtımızı yftkeeltme· Soıyallıtler, kabul edlleO J 
ğe, ıınıt mamolltımızı revaç ylha mucibince cemfyetlJ 
bnlmaaına çaheacığız. mftetem hemen liğvedileceğl teıulO pf 
le~elerle merkul haktlmet iri · mezse kıbineye ltlmıd 
111ndıkl moamelıitın, tebeamıza nrmf yeceklerdlr. j 
dıbn kunetll bir emniyet Ye · Alh s yl er aro, hlmıdre ~ 
recek derecede tedvir edllmt!ıl .,. mazııa pırlımeaıtoyo bir•! 
boıoııonda ızamf dikkat earfe· 
deceğiz. Do ıoretle dnletln ettirecektir. " 

AyAo meclhl de bogGO 
omurunu ted,lr ederek, Fransız 
oluıonon yıpbğı fedakArbklıra 

mukabele edeceğiz. Dıı 111ya1a· 
mızda ıulhu koromak, progrı· 

mımızın bıılıca eııaılarındandır. 

Uloılır korumu paktuaı ıu . 

retl kat'lyede ıad1k klluık 

kollektlf me11lye rlıyet ede· 
ceğlz . Bo yol, Fran11'nın 20 
y.tdınberl raldbettlğl yoldur. 
Almanya Ue olın mOnaaeba· 
tımıııu, dıhı ııkı bir doetlok 
ed haaını :glrmeıl için 11rfı· 

meeal edeceğiz, ltılyı· Babe· 

ılıtan arHındıkl moharebeuln, 
blrAn enel ıonı ermeıl için 
elimizden geldiği kadar çahıı· 

cağız. Franıız milletinin htııod· 

niyetinden emin olarak vatının 
ı,..metl uğrunda bize yardım 
edileceğini amit ediyoruz. 

Alber Saro'non beyannımeel, 
ııağ cenahtan muda btıtGn aay· 
lavlar tarafındın alkıtlınmııtır. 

Alber Saro. beyınnameılnl 

okuduktan ıonra, rlyHete ve· 
rllmlı Qİın 63 eoal tıkrlrloe 

cenb nrmeğe hazır oldoğana 
sGylemlıtlr. 

Sual tıkrlrlerlnl kıeıltmık 

için parlımento yarım eaıı ka· 
dır tenetfQı etmlıtlr. 

Yarım 11at sonra tekrar m'Ü.· 
zakerelere baıtınmıı ve parla. 
mento bıekanı, ıoal takrirle. 
rlnden bir kıçlDıD geri alındı. 
ğını, blınlardın bir kıımının 
bogGn, dl ğerlerlnln YHID mil· 
zakere edileceğini ıöylemlı ve 
ııaylnlardın (Fernan Loran) a 

söz verınletlr. 

Mumaileyh, kOraftye gelince, 
enell M. Lnıl'ID çeldlmeılne 

sebebiyet veren Rıdlbl parti. 
ılne bacam ettikten ıonrı, Al. 

lanmıı 'fe kabinenin bef.-; 
meal adJlye nazm il no VO; 
tarafındın okunduktan ,o 1 
harbiye nHırı bir 11trlt 1 
rerek, aıkerllk maddetlolİ 
aydan iki ıeneye çıkarıllO~ 

lıtemlıtlr. Bo takrir, gel" 
toplınt,dı mflzıkere edlfeC' 

Macaristan ve 
Küçük Antant 

I 

Dodıpeıte 30 (Radyo) ~ 
Macar ılyaai mahfellerfnlO •I 
her aldığına göre Londt' ; 
M. Eden; Macar dıe bık-:,, 
kabul ettiği vıkıt, Mactrl ,1 
ile kDçilk antant yakıolıg I 
temini me•zoubahlı edlldl1 

Almanya • Ingiltere; 
va anlaşma mftzake 

İ11tanbul 30 (Gzel) - v' 
dradın bildiriliyor: ~ 

Almanya dıt bakanı b il' 
M. Noyrat'ın 1oglltere dıl .
kanı M. Eden tarafındaD il" 
bola eınııında bir bua ·~ 
m111 yapılması me•zoO ,; 
edlldlğ 11öylrolyor. Do görO tılf 
eaaaııındı M. Noyrat; 8• ~ 
İtalyan anlıemaıı yap.ııoıclı ~ 
bir hava anlıımaıı yapııoı'~· 
Almıoyı'nın taraftar ollO 

ıtını . ıöylemlıtlr. 1"" 
Parla, 30 (Radyo) - ot" 

drı'dan gelen haberlere g""' 
Lord Eden'le .konaıan ı\1 ti' 
dıı leleri baknı Von rıJo ,o· 
İtalya . Habeeletın harb• ,, .,.. 
oı ermedikçe, AlmaD11 ,ti 
hna misakını konoıanı•1 
ğını beyan etmlıtlr. 
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a ı aa:aı ' Habeş')erden Binlerce Kullanan Adam ABDCLHAMID 
~~ Barakasında 

Tecav4a 
&S eıarlık hıuıodı l aclrJ Qğlq 

Y abya ıerhoı pJırı~ be1t ~IQI 
ıelere tec11 vO• eıtııılt ve tqtql 

moıtur. Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı ölü bulundu Esir Daha Alındı. Gene· 
Korkarak $i/ah aırmı: 

EbGlbftdı her mftracaauı bu 
eöılerl hemen ıaynea tekrar 
eder ve blr mftddet lıtlbareye 
dalar, pıdlıah la bn lıtlbare 
mQddetince suıar dinlerdi. 

Bu defa da htlbaredeo eoora 
Ebtılhftda: 

- Efendim, baremi hflma
yonlannda zahbdmayunlannız 

dın bııka erkek bulundurma· 
mak gerektir! Her kim olursa 
olıon, haremi bftmayunooozda 
bolonın f!rketl kendi dairesine 
11evk mecburdur! ŞehzadegAnı 
kiramın dahi haremi htımayun· 
dan uıaklaıtmlmalan baklun· 
dftkl karar habetadel ıabanele· 
rlnln kat'i 11urette tatbiki emir 
'le irade buyorulmıhdır. 

Dedi. 

Ebtılbftdı'oın kokmuı, çlhftk 
"Te ııararmıı dişli a~ıından çı

kın bu 11ôılerle Abdalbımld'de 
bir defa daha aafak attı. 

Ne keıkln, ne zahir Ye bahir 
lbı, keramettl boP. Sanyda gece 
karanlığında geçen hAcH1eyl bOy 
le ıabahleyln naşıl da bili 
yordu? .. 

Fakat Abdalhamld için ıeh 
ilde Ahmed Bthhanedclln'l ha· 
remden uzaklaıtarmak, diğer 
tehzadelu gibi ayrı b'r 111ray 
•eyı konığa kapatınak pek 
gaçtft! Bo oAlonu, Hamid çıl· 
daraııya ıevlyordo nuelAm! 

Bo tereddltlft •azlyetten kor 
talmak için ıynl gftnde saltı 

nat mecllıılnln toplanmHnu dı 
irade eni. 

Ahmed Bftrhaneuln için ba· 
baaının mnai11m, kadın çetldi 
gOzellerden mOrekkeb olmak 
Oıere pekçok olan barem dai 
re11lnl terk.etmek çok bflyOk bir 
mahrumiyet demekti. Bo tınla · 

nah ve kılabılık, zevkli harem 
dairesinden, zevceılnln yanını 

gitmek ne kadar elemli n 
feci dl! 

Kendi dairesinde ıek kansı 

G11tler maballrılnde Kemer 
caddesinde Kapılari:la h111h bir 
dftklı:lnda yatın ve biç bir 
klmeeıl olmıyan İııtıobollu Sa 
llh drılı..kAo içinde ö1a olarak 
bulunmuştur. Yıpılaa moaye 
nesinde fa1lı miktarda alkol 

kollınmaktan lUdoga ınlaııl· 

mııtır. Defnine robıat •eril· 

mlştlr. 

ile ve nihayet ııhs'8atının mtı· Sll Horu ları 
eaadeal dahilinde bir veya iki 
odıhklı bayat eııkltmek nasıl S 
mOmkOn olabilirdi? Bir ıahsade atılmış Mı? 
dftnyaya ancak zevketmek, ye 
mek ve lomek için gelirdi. Böy 
lece kunetll bir barem daire 
sinden tek nya birkaç daneclk 
kadmh Mr yere geçmek ve 
orada yaıamak lmkAuı eabıade 
Barbmoeddlo'ln hav&1lasını ııığ 

mı yordu! 
Banonla beraber ortada bir 

karar ve bir irade nrdı. 
Bo iradeyi icap ettiren bal· 

leri de biliyordu. Bonon için 
vaziyetin ciddiyetini takdir etti 
n hemen birinci kadın efen· 
diye, padişahın en gözdeıi olan 
annesine ilticaya karar verdi. 

Genç ıebzade-, esas itibarile 
çok cahil ve görgthOL olan an· 

nesine lltlcH> eebeblerlol ıolath 
ve saltanat şiiraııı kararının 

biç olmazsa tatbikinin tehiri 
için AbdOlhamlt nezdinde ba· 
ttlo nafuzanun tatbikini istedi. 

O zamanlar Oımanh hane· 
danının mukadderatı ile çok 
yakından allkadar olan ııaltınat 

tlir11ıoın mokarreratı kat'i ve 
riayet mecburi de~lldl. 

Yamanlar ııayonun Karııyı· 

ka'ya nakli için Hktlte getiril· 
mlş olan we gOmrOk re11mloden 
muaf olarak memle\ ete ıokulan 
borulardan kullıaılmayıb kal · 
mıı olan bir lnımının bir tir. 
ket ıarafından lımlre yakın 
bir kazıya getirilecek 110 için 
ııatılmıı oldugu tbbar edllmlıtir, 
Bu ihbar Gzerlne gftmrtık mfl. 

feuişllğfoce tahkikata bıılan . 

mıştır. 

Bağcılara Müjde 
150,000 asma 
çubuğu geliyor. 

lımtr merkezi ilııı mC!ılhıka 

• • • - Dnam odecek-

tının ihtiyacı için Maolea Ame· 
rlkan ıama fidanlığında yetlı 

tirilmiş olan aıma fidanların. 

dan (150) bin çubuk lsmlr em· 
rlne ayrılmııtır. Bunlaran aldı 
rılmaıı n bığcılera dığıtılmaıı 

•llAyete blldl:Umietlf. Urla bal. 
cıları lçln ayrıca 35 bin aııma 

çubuğa ıynlmııtı~ 
S.ltınat 10rası 1 ,eyh EbiUhtı 1 

da'dan b•ıka mıbeyn batkltlbt Borsa da 1 
kara Tılutu, batmabeynel bacı 

Çocuk Dilşllrme 
. Selvlll meecltte Balhkuyuda 

Ali, ikinci mabeyacl Ragıb paı•ı --~----------..1-
lklncl klllb Sorlye'll izzet Hu· Üaam ıaııılan: Çemberli aokığında 23 eayıh 
ı 'd Ç Abcı K. s r S nd~ oturan Hakkı karııı Ze•· 
o an mtlrekkeptl. · · · n.. · ;r 84 Y. 1. TalAt 12 50 14 nebin iki aylık çocnk dtııftr· 
Sıltanıt 11'.iraıunın relıl blı 41 S Gomel 11 25 ı l '25 dftğa zabıtaya haber •erllmtıtlr. 

zat Abdftlhamld ldl. Bu şura, 36 O. Alyotl 13 25 15 Yıpılan tıhklkıtta Zeyoebln 
tarihin karaohkları içinde oy· 161 Bugtıokft sallı ığır yak kaldırmak yblnden 

nanan 11aray komedllerloln en 489731 çunl Daokft yekl!n çocuk dllıtlrdft~G anlaeılmııtır. 
şayanı dikkatlerinden blrlal idi. 489892 Umum " Kadın hHtaneye kaldmlmıttn. 

Bu ethıda mantık, akıl •e blk· lncir satışları: 
met yer bulmazdı! ç Al • ıcı K.. S. K.. S. Paris'te 

ral Ogostini ilerliyor! 
Habeş hezinıeti mutlak imiş. Ras Mulegeta 
vnrulnıu~, Seyyuın'ucı oğlu da boğulmuş. 

Roma SO (Rıdyo) - Şimal Roma 80 (Radyo) - Ma· 
cepheılne gelmekte olan ecnebi kallealn clyannda Raı Seyyo· 

• • • 1 

atetomllterler M11ana'dın Ae man oğlu aeblrle boğalmoş 
mata'yı nııl olmuılardır. \'e R11 Mulegata dı bir tayyare 

At•oeler, Adlgra•' n Akıom'o bombardımanında Ambalakl 

sly1re1ten sonra cepheye gide· el.arana ıyaııodın yarılan 
ceklerdlr. mıştar. 

Mıkalle'de karargAbı umumi· R11 Malegata'ya Auopah 
de Mareıal Badogllo tarafmdan bir doktor tedavi etmektedir. 

kabul edileceklerdir. Ve ılmal 
c,.pbeılcde harekAh taklbede· 

ceklerdlr. 
Roma, 30 (R•dyo) Mo 

gadlıyo'daa verilen h•berlere 

göre: 
General Agoıılal kanetlerl 

Toto dağlarına naıl olmuıtor. 

Ba dığlar Berloea ayaletlndedlr. 
C•nçeo'da ltaly•o ıonrllerl 

Babtt kuvtetlerlnl da~ıtmıkta 
ve birçok eıılr almaktadır. 

Yollarda ytızlerce hayvan, 
pekçok mOblmmaı ve ııillh 11lde 
edilmiştir. 

1500 Bab~ı 11kerl daha eılr 
edllmlıiir. 

KaiJın, ihtiyar n çocuklar da 
sara halinde hicrete blkmıılar 
fıkat yollarda kalmıılardır. 
hılyın ldareııl bunları toplamıt 

•e vlyecek vermltllr. 
Babeo kovvetlerl Ganela Dor 

ya mıntakaıııoı tamamen terk· 

ttmlolerdir. · 
İtalyan kunetlerl Alloıa lıı 

tlkamttlode ilerlemektedir. Tay· 

yareler d6o ba me•kll 
bardıman etmlelerdlr. 

bom· 

. Oabeı heılmetl; matlık bir 

hal almııtır. Batan yollardı 
firar halinde kananlar g&rGI 

mektedtr. 

M. Ruzvelt 
Kredi alarak 
sabık muhariblere 
tediyat yapacak .. 

Vaılngton 30 (Radyo) - Cu· 
mur relıl Ruznlt maliye ba· 
kunlılındın 2,248,178,000 do 
larlık bir kredi lııtemlıtlr. Bu 
kredi ile ıabık mubırlblere 

tt'dlyat yıpılacaktır. 

No•york 30 (Rıdyo) - Bir · 
leılk Amerika hGkdmetl Nev· 
york llmaumda btr aerbeıt mın 
ıaka teelılal ıaıanur etmekte· 
dlr. Bu ıerbeet mmtakada it· 
hal&t n ihracat eıyaıı daha 
Hpnrlara .erilecek n npur· 

)ardan ahnacaktır. 

Habeş'lerde 
FranAız Zabiti de Var! 

Romı, 30 (Radyo) - Habee 

hırb cephelerinden ahoaa ha· 
berlere göre Habee kıt'ıları ara 

ııında pekçok ecnebi 11hltler 

nrdır. Bunlar ar11ında Franıı• 
sabitleri fasla gGıilomektedlr. 

Ambılayı'da Babeı'ler harpte 
Gleo aıkerlerl btıyQk odan yı· 

~ıoları uuıa• atarak 7akmak· 

tadarlar. 

lklçeımellkte b11tı. ıokığ•Pd~ 
oturan Nah oğln Abdullıb'Jq 
tısını lıtlyea Arq1Vuıl Qld.vet 
•e kardeot l"uıuf, Abdullab'ıq 
nine giderek kapıyı çalmıtlaf 
dır. Boodao korkıo Abdullab 
bıvaya ftç el ei14b atmı9 v. 
tutolmu,tor. 
Saat çalınmışı 

Aaaoıör'de lmım ıokaAınd• 
Yosef kııı Mılka'nın nlae gl · 
rlp yırım ıaat kadar otaraQ 
Yako oğla Yoıef; dıvarda aııh 
durea bir 11at• çalmııtır. 

Memurlara hakaret 
lımelpııa mahalleılode Mo· 

rahıne ıoka~anda 8 numarala 
aile evinde oturan ve buraııoın 

ldereelne memur baluuan Nuri 
ollo Moıtafa'ıun borçla oldu~o 
yol parııını taksitle vermesini 
aöyllyeo memurlera: 

- Mftrtrklp ve oıftrteılılPi•. 
Demek ııuretlle hıkarelle ba· 

lundoğo ılktyet edilmiş ve ken· 

dlıl totulmuıtor. 

Esrar bvlıındu 
Tepecikte ıofGr muavini Ali 

oğ:o M"hmed'lo rızerlade 95 
ııantl~rım e1tar bolonmoıtor. 

Horoz hırsızlığı 
Trpeclkte dar ıokakıa Remıi 

oğlu Ali lrfın'ın t89ok ve ho· 
rozlarını çılan Ali kuıııı Şerife 
ııoç ftıta totolmoıtur. 

Şeker kavanozlarını 1.-ırmış: 

GDselyalı tramvay caddesinde 
otunu lamıll oglo Hıfzı ıar· 
hoş olnık rakı eatan Salibin 

dakkloına gltmlt, ıarap içmek 
lııtemlt, •erllmemesiodeo kıza· 
rak ıeker kavaaoılırını kırmı'· 
tar. Bunu gôreo po\111 memnru 
200 numaralı Aptollah "° 276 
numaralı lhıan kendialnl kıra · 
kola göılrmek lıııeyluce pollı· 
lere hakarette balanJDDftDr. 

23 lira çalınmış: 

Çin KomOnistleri 

fklçeımellkte 628 numaralı 
dClkklnda kömtırcll Yaıaf oglu 
bmall; gece kapalı bulunan 
dakkAoıodan 23 llraeınıa çalın· 
dığıaı zabıtaya ılklyel etmlıtlr. 

Demirle yaralamış: 

Her 11ôyl1ınen ııôz, her llerl 240 M. Alalof 7 05 9 25 Romen ve Fransız dev· 

lngllt• K.enya'aı ile llebeı 
memleketleri araııında artık mtı 
n11ebet •e lrılbat kalmamıştır. 

ilerlemekte o'•n ltalyan kıt'•· 
ları Adlı · Abıba'yı 11gdan teh 

dit etmektedir. 
Negell'den bildiriliyor: 

Pekin, 30 ( A.A) - Şimdi 
Kıveyyang'ı doğfD tlddetli htı· 
camlar yapan komGnl11tlerln 

ileri hareketleri dol•y111lle ecne· 

bllere bu ıebıl terk.etmeleri tav· 
ılye edllmltdr. Bakdmet kol· 
tarı K.ıveyyıog'ı dogra çekili· 

yorlar. 

lklçeemellk'ıe Morahaoe IO· 

kağındr oturan Abdullah ogla 
Mebmed n Bılll oglu Mehmed 
ile ômer oglu Baıın, All ogla 

Moıtafa arasında bir pencere 
mee'eleelnden kngı çıkmıı, 

ıftrftlen f lklr, ya do~rodan doğ· Zahire saıışları: 
rayı padişaha anı ubudiyet ve ç. cıaıi K.. s. K. s. let ricali konuşacaklar 
merbutiyet ifade eder, ya da 45 M. darı 5 75 5 75 Pırtı, 30 (A.A) - Romaaya 
nelden tebellftr etmlt bir mık 30 SoMm 16 25 16 50 krah K.arol ile dıı itleri bakanı 
sıd •e hlsmete matuf olurdu! 10 Akdarı 4 50 4 50 M. Tltoleıko ba geceyarıu Lon 

""Da (llrada, Abclalbamld'ln ileri SO Bakla 2 25 5 25 dra'daa Parlı'e dôneeektlr H bu· 
ııftrdGğtl moa'ele hakkında H 1500 P. çekirdek ~ 75 2 75 rada Aç dört 1Cln kalacaklardır. 
kıa ıOra aHıının her blrl bir 788 L l .ıı50 625 a.en. pa a. ,.. Seyahatin hnıad mablw.,tle 
fikir dermeyan etti; fakat btı 345 8. pamuk 4:1 50 42 olmaıını ratmeo FraD11ı dnlet 
t(ln bunlar guya Ayet ve badlı 21 H. .. 41 50 42 adımlan ile baaı koaupnalu 
lere latlnad ettirilmekte, haki 1 
L Pı"yasa Vazı·yeıı· 1 yap1lacaktar. 
a.aua lıe hiçbir makead ve renk 
"•de eımemekıe 1d1. Berlin 

Bonon da 11ebebl, asa efen 
dllerln bu meı'ele hakkındı bir 
fikir edlnemtmle n kimin f lk· 
rlne uyacaklarını eveldeo tayin 
edememlı olmaları idi. 

Ay ıonu geldlgl halde Ozftm 
plyı1111ında ıallh buıol bul 
mamııtar. 

Buğday flatlerl dilıktınlOk 

&öıtermekte ve buğday depo 
ve atoldarı tekrar plyaıaya atı· 

rftlmektedlr. 

Kambiyo 
Nihayet, batan f lklrler alil 

anel cihan Ebtılhtıda'nın fikir 
ve kanaatine uygun bir şekil 
aldı. Çtınkft 11alar, afakı fikir Ahı Satıı 

Alim. Mark bO ı r... r...u H•i 

ler dermeyan etmek ıoretll ' " u ,v~ 0 lsterlln 620,60 623 
hangi cereyana tAbl olacaklarını Fr. Frangı 8,28 8,30 
anlamıı ldllerl Dolar 80,60 80,20 

EbfllbGda'nın, ıehude Ah· Belga 21, 15 21,30 
med BOrbanettla'l haremden ltılyan lireti 10,0:i 10,05 

lnlçre frangı 40,75 41 
ozaklaıtırmak: lıtedfğl anlı,ıl · Florin 85, l 5 85,37 
dıgı lçla kararda 1Zaların ini K.. Çekoılonk 5,24 5,27 
faklle ıehaadenln diğer oebıa A•oıtur. Şlllnl ~3.37 23,87 

Olimpiyat 
oyunları gelecek 
Perşembe başlıyor 

Berllo 30 (Radyo) - OUm· 
plyat oyanlar•, gelecek Pe,.em· 
be gtınO Bitler'ln bir MJylnlyle 
(Garnlıı) ıtadyomoucla baılıya· 

cık ve kar tlıerlnde muhtelif 
oyunlar yıpılıcaktır. 1800 atlet 
bu oyunlırıe iıtirAk edecektir. 
28 memleketten atletler gel· 
mittir. 

Yalanmış 

deler gibi buıuııt bir dalred 1 
ikameti lftıoma kararglr oldu~ N IS betçi Eczaneler 1 

Partı, 30 (Radyo) - A•uı 
taryı ıefarett; preoı Starenber 
gln Bablııborg banedaaına mtl 
ilki olacağı bıkkındıkl haberi 
tekzip ediyor. 

Ba karar hemen ıebude Ah Uu akıam K.emerıllında İtti· 
llled Blrhanettla'e ıebllğ edildi. had, Gaıelyahda Altıntaı, Jr. 
Fakat ıeh11de bu kararı alınca gadpazaıında Aerl, lk:lçeıme· 
adeta çalcbraeak gibi bir hal llkte lklçeımellk ve Aleancakta 
•ldı. Jozef )Giyen ecaaoelerl açıktır. 

Bir kabul 
Roma, 30 (Radyo) - M. 

Mo110Unl bogln Veneıoelll 

ııeflrlnl kabul et~ltllr. 

RH Deııta'aın bCltGa mtıblm· 
mat ve lııe lnaaımı Italyan· 

tarın ellerine geçmlttlr. 
İtalyan n Somali kıt'alan 

nın manevi kunetleıl yerin· . 

dedir. De11ta'oıa f lrar !aallnde 
olan ordaıo tarafın~.ın blçblr 
yerde mukaveınet gGaterllm•· 

mlıtlr. 
Mogadlıo'dan bildiriliyor: , 
8111 eılrlerln verdikleri ha · 

bere göre Raıı Deıta kuman· 
daolıktan aaledilmlı yerine 
Dejaamal Gırble Mlryam tıylo 

edllmlıtlr. 
Roma, 30 (Radyo) - Şimal 

cepheılnde Temblen'de ltalyao 
aıkerlerl temlıllk harekltında 
devam etmektedirler. 

20·2{ Kaoonuıaolde ola• 
harblerde Habeı sıylatı 5000 
maktuldClr. Bo maktuller ara. 

11nd• birçok rtleea "° sabit· 

ler de \'lrdır. 
Ona barekltı, Hıbeı mn· 

sllerlnl ve bllbUI• Malr.alle 
cenubuodald ıecemmCl nokta· 
tarını bombalamak ıureılle de· 

um etmektedir. 

Kralın teşekkftrO 
Parlıı 30 (Radyo) - Cumur 

relal tarafından eektslncl Ed· 
nrd'a çekllmlt olan telgrafa 
Kral cnıp nrmlı, gerek kendi 
n gerek kraliçe Mart namına 

teıekkGr et mittir. 

Fransa · 
Petrol Ambargosuna 
Jşıirak etmiyecek mi? 

Parlı, 30 (Radyo)- iyi ha 
bor ılın mehıf ile g&re, Franııa 
bGkClmell petrol ımbargoıu ka· 
rannı lıtlrak eımtyecektlr. 

ilim Namına! 
Parlıı, 30 (Radyo) - M. 

Ga•ton )eze hukuk Gnlnr9lte 
alnclekl uılfeılne Cumırteılden 
itibaren b1thyacaktır. 

Karıııkhk olmamaııa için mG 
blm tedbirler ltalbn edllmlıtlr. 

Pazar maçları 
Pazar mıolarıaıu hakem n 

ıaatlerl ıo ıoretle te1blt edil· 

mittir. 
Birinci takımlar Alııacak 

eahaıında: 
Saat 10 da Boca · Baranı 

hakem Ahmed (Balknl) 12 
Karııyaka · Demlrııpor Sabri 

(lamlrepor) l' GGstepe - lsmlr· 
11por Duan (Altay) 

ikinci tekımlar halk Mha11ndı 
Saat 9 ela Kırııyıkıı · I>emlr· 

11por Kadri (Buca) 10,15 İı· 
mlrepor.Ghtepe klçlk Muıta· 
fa (A. O.) 11,30 Baca Burna· 
n Cemal (Demlnpor) 

Halil oğlu Mehmed t .. la, Ab 
dollah ogla Mehmed te dt mirle 
llıun'ı baıındın yaralamıt· 
)ardır. 

Bıçak bulundu 
Tepecikte Moıa oğla lıma· 

ilde bir bıçak bulunmuı H 

ahnmııtır. 

Taflan gazino 
sunda bir vak'a 
Kemer•ltında Taflan gaal· 

noıunda arkadıelarlle oturan 

lbrahlm oglo lamall tuvalet 
yerine ghtlgl ııırada lçtlğl iç· 
kinin teııirlle manıeaedal 
kaybetmlt n bir cama çarpa· 
ıak cam• kırmıetır. Cam kınk· 
la · ı keodlılal yftzlnden 'le •I 
blleglnden haf lf 11uret1e yan· 

lanmııtar. 

Motehassıslar Ko· 
mitesi Toplandı. 

Cenene, 30 (Radyo) - MI· 
taba11111lar komlteal, FraDll• 
gClaırClklerl genel ~ dlrektkl M. 
Pol'in bııkınhgı altında top· 
lınmıttır. Bu toplantıda eye 
cnletlerln, halyı lle ekonomik 

mlnaaebeılerl bakkıadald ••· 
rom tetkik edllmlı n kaçak 
ıurettle ltılya'ya mal gGoclerea 

de•I etler için konuıolmuttur. 



. lzmir'in Derdi üzerinde 
Çünkü Almanya, Lehıstan ve Japonya, K ıı· 8 . K ~ . ' · · uvve ı ır onıerans. 
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Muharrir "Buna Teşebbüs Edildiği Takdirde Medeni
yet Yıkılacak, Kültür Mahvolacaktır,, Diyor .• 

LA Repoblfk.'te Plyer Doml· 
pik yazıyor: 

Sovyeıler Birliği baıvekfll 

M. Molotof'on eoo beyanatı 

Almın-Leh-Japon aolışması 

'Yeye daha doğrosa yakında al· 

IAb vaeıtaslle talilerini dene· 
meye karar vermlı bir revizyon· 
colar çeteıloln meYcadlyetl hık· 
kında yaptığımız . lıterıenla 

karamsar deyiniz · neırlyıtı te• 
yld eni. 

Gerçekten, komlaerler ônftn 
de söz ellyllyen M. Molotof ne 
diyor? Sözlerini iyice tartalım. 

"Açıkça eöyllyorum, Sovyet 
hakumeli Almanya ile dahı iyi 
mftnaeebetler teele etmeyi istiyor. 

.. Fakat ba yalnız bize değil, 
Berllo'e de bağlıd11. Halbuki 
Bertin, 935 ıon k&nononda, 
Sovyetler kongreeiode, buı 

içinde lstHA projeleri rahatça 
izah edilmiş olan (Meln Kampf) ın 
bir pa11jını zlkredlelme kareı 

harekete geçmedi. 
11Almınya'nın yıkın bir za 

mıuda taarruza geçmeye hazır· 

lındığı ve Alman htık-ametloln 
, bu memleketi bir karar~Ah hı· 
Une koyduğun o bllmlyen var mı?.,' 

-anlıyor ki, Almanya'nın parlak 
muavini Polonya'ya dtııen U· 

ılfe, 1914: harbı eaaa11ndı 

A voıtorya • Mıcarlıtın lmpıra· 
ıorluğooo.o oynad•A• rolGn ay· 
nldlr. Eaaeeo boau elmdlye 
kadar birçok defalar ıöyledlk 

ve bu yOzden Polonyı'nın tek· 
zlbloe bile uğradık ki bu tek· 
zlb bize FrauıoH · Jozef'ln 
ıolhço beyıoıhDı hıtırlıtmııtı. 

Fakat M. Molotof bununla 
iktifa edemesdl. Nihayet, japon· 
yı'D10, bir 11ldırmazhk pakta 
lmzalıomııı n hattlo ıınır hl· 
dleelerloln dostça halledilmesi 
için Sovyetler birliği terafından 

f yapılan teklifi cenbsız bırak· 

inıe olduğunu dı ıöyledl. 

Bu ne demektir? Ba demek· 
tir ki Moskova, japonyı'nın 

mek11dları Te gene boganlerde 
Sovyet gazeteleri tarafından 

hıbf!r Terilen bir japon · Alman 
anlıım111 hakkında çok iyi 
malumatı 11hlptlr. Eaaaen Al· 
manya'nın taarruıa halinde jı· 
pooya'nın mödıhal11lnln ehem· 
mlyet ve hattA lf&zamo aılkAr· 

dır. Tek mftoakaea gGtflren 
nokta harekete ilk ônce Al· 
mınya'oın mı, japoayı'nın mı, 

yokııı Polonya'nın mı hıelıya· 

cağı mea'eleeldlr. Fakat her· 
halde hu hareketin hıthyıcagı 

muhakkaktır. 

Baauu {içindir ki Afrlka'dı 

ıalh ve İtalya ile lngllterenln 
kartıhkh doıtluk hlaleılne dlS· 
nltdnden batka blıl hırbın 

korkoaçlgklarından koroyıcık 
blrıey yok tor. 

Tercih etmek mnkllnde de· 
ğlllz. Afrlka'dıkl barb hergan 
Avrupa'dı harbe doğru bir 
adımdır. 

Açık görmek lddla11nda olan 
bir loıdçı gibi gerektiği kadar 
tekrar edeceğim. Berlln Te 
Tokyo, vuracakları darbeyi hı· 

ıırlıyorlar. Bıı darbe hasır ol· 
mıktan uzaktır. Buna tetebbtıı 
ederlene medeniyet yıkılır, garb 
kflltflrtl m•hvolur. Ve ltalyı, 
gallb, mığltlb veya lszetldefıl 

kmlmıı bir halde, Brenner'de 
etlAbı terkeulgl andı buna 
teeebbGs edeceklerdir. 

Bonon için Afrikı'da ıolh, 
hereeydea l>nce ealh, h~r neye 
mılolorıa olsun ıulh lıtlyoruz. 

M. M1tssolini 
Kabinede 
izahat Verdi .. 

••••• 
- Baııaraft lci sayfada -

ordumuz, tayyare ve denlı 
kunetlerlmlz yar•D için sahur 
edecek herhangi bir ihtimale 
karıl bszırdır. 

Demlıtlr. 

ıtsyle b111lımııtır: tetklkatt•n babeetmlıtfr. 
Sıyın dlnleylcllerlml Bıtlb; lımlrde en tehlikeli 
Azla yordumuıu o!duia ka mıotakanıo, Bostanla ile Karıl· 

dar batan dOoyıyı lunındınn yaka n Yalılar semti oldoitonu 
sıtmı, insanlarla berabcır gel· ve çOnka buralarda anofel ve 
mlı ve medeniyetin bClUln gftrekı nevinden olan ılvrlılnek 
terakldyıtına rağmen bAIA mev· lerln kearede bulunduğuna ıöy· 
cudlyetlnl muhafaza etmlı bir Jemlı, beledi yenin batakhhlırı 

haetıhktır. Sıtma, yapılan fennt kurutmak huıoeunda gösterdiği 
tetkikata gGre, mlltttan 100 gayreti kıydeylemlıtlr. 
ıene enelde tahribatını gôe Hatib, llvrlılneklerln aredlk· 
termlo ve bllhaeıa matedll lerl yerleri oıua nzadıya tı.df 

havalı memleketlerde dalma etmiş ve ha muzır mahhlkao 
tesir yıpmııtır. Amtrlkı'da, pis olmıyın bir bardak ıoda 

Hladlıtın'dı, l9panyı'dı, ltıl· dahi flredlğlnl ve az bir ıa· 

ya'dı, Fransa'dı ve dıhı bir man içinde milyonlarca yo· 
çok ileri gltmlı Glkelerde llt· marta bıraktığını ıllylemlı ve 
ma vardır ve ba yGzden:blrçok ıonları ıöylemlıtlr: 

insanlar ıııtırap çekmekıedır. Lrığım anları ve dl~er pis 
Sıtma, ln11nlrrm, medeniyet aolır mastesoa, blr11 temi• 
kordaldarı yerlerde kenetle olan her hangi bir damla eo, 
hflkmftoQ göstermlı olan bir aivrlslneklerln tftremealne kA· 
haatıhktır. Bunun ıebebl, me· f iplr. Bu sebeble, barda~ıD1zdı 
deni insanların yaeıdıkları kılın bir damla soyu bile hı· 

yerlerde soyun bol bulanması rakmıyarak derhal dökm<ilf, 
ve ııtmıyı ışılı yan, bu hasta· knyolırın ağızlarını iyice kapa· 
hğm mikrobuna dılmı bOnye· mıh, havozl11a her oobet gün· 
sinde tıııyao ıhrlalneklerlo, de bir ham petrol (Mazol) dôk· 
ıula yerlerde 6remeal ve yııa meli n hona eon deıeee riayet 
maaıdır. etmekle beraber komşolarınız· 

Sıtmayı, aıtmıh bir klmıeden dan lhmılkıt· hk gösteren olarsa 
alıp aağlam bir klmaeye ııtıh · derhal ikaz etmelisiniz. Zira 
yan ıhrlsioek, temizce solaran 50 hanelik bir mahallede 49 
bolundnğa yerlerde ftrer. sı... ev mazot döker de biri bunı 

rlılneklerln ne•ilerl 500 den riayet etmezse, 4.9 on emeği 

fazlıdır. Fıkıt boolırdın en yabanı gider. Booı, memleke· 
çok muzır olan ve aıtmı mlk· tlmlsdeld baıakhkları tamamen 
robunu tıııyın ılvrlalnelder, kurnıoncayı kadar Te metod 
anofel n Korka dedikleri slv· dahilinde devam edeceğiz . Zira 
rlalaeJderdlr. Bu iki nevi ılT· karıımızdı, kanatlı milyarlarca 
rlalnek, çok yumurta yapın ve dftıman nrdır. 

Bundan daha aarlh olmak 
mftmkfto değildir: M. Molotof 
Almaoya'nm Raeyı aleyhinde 
bir fetih harbına h1Zırlandığını 
ıçıklıyor. Başka devirlerde, 
Almanya bu kadar şiddetli bir 
ithamı karşı protesto ederdi. 
Şimdi ediyor mu? Hayır. Hem 
n11ıl edebilirdi? Sllzler bir yan· 
dın, bir yanaan da bAdlıeler 

meydandadır. 

lngllrere, Franea ve balya, 
11ğlım bir blok teıkll etmlt 
oleılardı, Te bllb11aa İtalya kG· 

Kabine erkanı 
nlnln beyınıtını 

M. Mo11oll · ayni zamanda 2 kilometreden Bunlarla mftcadele etmek ta · 
ılkıılarla ka· L 

Herşey ona itham ~diyor. 
M. Molotof Polonya, Fin· 

lındlyı n Baltık memleketle· 
rlodekl Alman propagandasına 

learet ederek diyor ki: 
"Bu propagandanın ıebeblerl 

kolayca tahmin edilebilir" ha 
huıoıta bize bıeka mılO.mıt 
verilmiyor. 

80 belli de, Moıkova dev· 
let adımlarının, Sovyetler bir· 
llğl ile Almınyı araeında bir 
kuga çıktılı taktirde Flnlın · 

dlya, Eetooya, Letonyı ve Lft. 
vaoyamn bitaraf kalacaklarını 

ummalerındın tlerl geliyor. 
BattA Ftaoaa'nm, son dakika· 
da Polonyı'yı dordorablleceğlol 
hile dOeftoeeler gerektir. Ba 
itibarla M. Molotof 'on lhtl · 
yıth bir Usan kullaomHının 

eebebl diplomatiktir. 
Fakat slyaet hadiselerin ba

ah bir mfteahldl bir halk ko· 
mi serf nden daha ıçık konuşa. 

bilir; ve şöyle dlyeblllr: c Rer· 
llo'le Varşova arasındaki anla,. 
ma tamdır. Alman ordularımn 

Polonyı'ya girmesine bile lft· 
zam kılmıyacaktar. Alman or· 
daları Flnlandlyı, Liıtonya, 

Lhvanya ve Eetonya cephele· 
rinde harekete geçeceklerdir. 
(E!ıaen Memel meı'elest ve 
Lttvanya ile olan anlaşmazlık 

naile yerine geçebilir.) Alman· 
yı Lenlngrad'ı hedef tutacaktır. 
Polonya da Ktyef 'I.. eonrı bu 
J1d kanet, biri cenuba, biri 
ılmıll ·ıarldye dônerek Moekova 
tlzerlne yGrOyeceklerdlr.,, 

BOylece M. Molotof 'on ha· 
klkatlerl olduğa gibi gôrdGğO 
neticesi çıkarılıbllir; o iyice 

çak ınlaıma ile oyaoabllıeydl, Al· 
manya bo işe gfrlemekte tered· 
dftd edecekti. Fakat timdi? Bo 
hususta iyice daıanellm. Alman 
genel kurmayı, ne t6rl0 muha· 
keme yilrOtflyor? 

Şu ıotetle: İtalya Hıbetlı· 
ıan'da ya gıllb gelecek, ya 
mağldb olacak, ya da, kendi· 
ılnl kanetll fakıt tatmin edil· 
memlı bırakacak bir anlaımıyı 
lm11lıyıcıktır. 

İlk faraziye: İtalya zaferi 
kazanar ve menfeıtlerlal an· 
mt heddlne çıkarmaya glrl· 
şf rıe, İngiltereyle ve netice 
hlbarUe Fransa ile .ulaıamıya· 

caktır. Bu takdirde Almanya 
Rusya aleyhindeki itine rahatça 
glrf ıebllt"cektlr. 

İkinci far11lye: İtalya mağ· 
h1b olarsa, bu komflnlıt lh· 
tllAU demektir, ve o zaman 
(Bedin dGıflnflyor) İngiltere 
ile Fran11 A1manya'ya yalda· 
earak Raıya'dakl!hareketlerlnde 
onu ıerbeıt bırakacaklardır. 

Baboıuı ki bu takdirde Franaı 
Alplar tarafındaki ıınırıoı mu· 
hafıza altındı tutmaya mecbur 
kalacaktır. 

ÜçGncO faraziye: İtalya bir 
ınlııma imza ederıe, itibarını 

ancak Avropı'dı andlaımaların 
tekrar gôıden geçirilmesi ıure· 
tile iade edebilir, bunu ise 
Ayropı revlıyoncalu~onan btl· 
yClk ustası Almanya ile birlikte 
yapabilir. 

İ§te Habeo mıcera11 bGyle 
bir drama' ıebeb olmoıtor. Ve 
M. Molotof bunu blltyor. Ger· 
çekten, Afrika h4dlıelerl, Al· 
mınyı'nın »aekeri lmklnlan"nm 
azami hıadlne çıkm11ına hlı· 

met ediyor. Ve Almanya'ya 
azam! ıını nrmlye yarıyor. 

bul etmlo~lr. 
Kabine lçtlmıında verilen 

kararla bandın bGyle her ltıl · 
yan bir askeri karneye malik 
Q&acak n bo karnede maddi 
To maneıt bf&tfln nılyetlerl 
tesblt edilecektir. Bu karnelere 
malik olmayan bir genç herhangi 
bir daire ve mGe11eaede lı bu· 
lamıyıcıktar. 

İkinci bir karar dıhı lttlh11 
edllmlıtlr. Ba karar mucibince 
kıdıa ve kızl11lı, mnharlblerln .. 
yetimlerine boseneden itibaren 
~ardım için 7 milyon llretllk 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Bu tahılıat, yetltmedlğl tak· 
dlrde arttmlacaktır. Kabine lo· 
tlmaında bazı ticari Ye aiali 
me-ı'eleler de mtızıkere edllmlı, 
yan n 11lre gibi maddelerin 
tekallf 1 harbiyeye tAbf olm111 
hakkında yeni uıoller konol· 
moıtor. 

Alp kıt'alarınan beıten aeklse 
çıkarılm111aa da karar veril· 
mlıtlr. 

Roma 30 (Radyo) - Bakan· 
lar korolu toplınmıı, M. Moı· 
ıollal umumi nzlyet haklranda 
vermlıtlr. Gôrftlen ltb:om ftze· 
rloe beılncl bir dıt topçu alayı 
ile onuncu dağ alayı tetklll 
karerlaıtıralmııtar. Bu toplantı· 
dan sonra yeniden uker top· 
lanaca~ı aannedlllyor. 

Ne dereceye 
kadar haklı? 

Parlı 30 (Radyo) - Şimdiki 

akademi buı M. Jak Ben•ll, 
Kındld mecmu11ında bir mı· 
kale neıretmlıtlr. 

Yeni akademlayen bu mı· 

kaledtı, hukuk tılebeelnl mO· 
dafaa etmle n Bıbeelstao'ı 

mGdafaa ettiği için profeaGr 
Gaeton Jeze aleyhinde bulun· 
maıtur. 

7 kilometreye a.ıdır uçan sh· bildir ki kolay blrıey değildir. 
rlslneklerdlr. Ba hıynncıklar Belediye ve hAkO.met kanet· 
16 gGn lclnde 200 30o yamar· lerl, lıtedllderl kadar çahıııo, 
ta yaparlar ve böylelikle mil· biz, ayrı ayrı ve herkeı ııtma 

yarlarca çoğalırlar. ile mdcadele etm~nln yolono 
Slnlılneklerln 11 balondoğo bilmez ve bn hususta çalıemaz · 

memleketlerde, ıftphealı ki ııtJ eak, hedefimize geç varırıı. 

mıda .. olar. aak-amet, yapscığını yapıyor 

Anofel ne•lnden olan ıhrl· ve İtalyan'Jarın "eıtmanan 04· 
ılnekler, ıılma mikrobunu çok cı tencerenin içindedir» dedik· 
kolay ııllarlar. Bonon içindir lerl gibi, sıtmalı mıntakı,ardı 

ki dGnyınıo her memleketinde halka refah da temin ediyor. 
bu nevi ılvrlslneklerle daimi Fakat bizim de, dediğim gibi, 
ınrette ve ıletemrtlk bir tarzda ayrı ayrı ılvrlılneklerln imha· 
mllcadele edUmektedlr. ıına çalıemaIDız lbımdır. Hen 

Son defa yapılın bir latıtlı· 1tılyı'da ilk mekteplerden hl· 
tik, ıene•I ııtma mosaplarının rinde talebeye elvrlslneklerle 
600·300 milyona kadar çıktı· nasıl macıdele edeceklerini me· 
~ıaı gllıterml,ıtr. todlkman ye el leleri deralerlle 

Yalnız laglHa Blndlıtınında birlikte llğretlldtğlni gôrdftm. 

yfll milyon klılnln sıtmayı Orada ençok ıivrlslnek getl· 
tatuldoğa n bunlardan bir rlb ngretmene veren talebeye 
milyon Gçylz bin ldelnln ôl· ikramiye verilmektedir. 

dftğG ıene Tardır. Camarluk Hatib, hftkdmet dairelerinde 
denlnden evyel 11111 yardumaz· Te bftyftk mf&eeeeeelerde dalma 
da ııımadaa mıhTolmoı ve 10 ile dola olın yangın kova· 
yalnıa bir ıftrft mezar tııların· latıoın da ılvrlalneklerln ftre· 
dan tiolonmuı kllyler vardır. meal için çok masıtd oldoganu 
Bonon ıebebl, o 11maolarda aôylemfı ve bo ıoyon, aç dôrt 
tıtmı ile mftcadele etmek lhtl · gflnde bir dôkftlmeıl lıtz,mgel 
yecıaıa, klmeenla hatırına gel· dlğlnl tnılye eyl~mlıtlr. 
memlı olmaııdır. 

Şftkranla kaydetmek lbım· 

dır ki, comarlqk devrinde ba 
hayati meı'eleye bQyftk bir 
a1ikı nrflmlş ve sıtma ile 
macıdele teıkllı\tımız, mftkem· 
mel bir hale getlrllmlıtlr. Ba· 
gftn, 25 •flı\yetlmlzde 111tma 
milcadeleel teıkll4b makcmmel· 
dlr. Ba sayede ytızbiolerce 
yorddııımız ııtmıdan kurtarıl· 

mııtır. 

Hatib, konferanıını devam 
ederek, tab Alimlerinin eıtmı 

ile milcadele haauıanda gae 
termlı oldaklın ehemmiyeti, 
bu haıoıtı elde edilen netice· 
teri uaon usıdıya izah ettikten 

Konferanı, derin bir alAka 
ile dlnlenmittlr. Hatib, eGzlerlni 
bitirdikten ıonra konfennı me•· 
zou dıhillnde eorulıcık ıuallere 
ceTıb Yermeğe ve dıba fazla 
izahata hasır olduğuna söyle. 
mletlr. Parti bııkanı A vnl Do· 
aan dinleyicilerin konferanatıo 
çok lıtlfaJe ettiklerini sôyllye· 
rek hatibe te,şekkClr etmiş ve 
Ekrem Tok, dloleylcller tara · 
fından hararetli bir eorette al· 

• • • 
Doktor Ekrem Tok, bugfla 

lzmlr'den Ankara'ya hareket 
edecektir. 

Alnıauya R 
Silfth lqodırıld 

sını istedi 

····~ Baıtarafı 1 lacf "ati, 
rtca1lle yıptıjlı IDftl ,JI 
Almaoya'ııın Lokıroo #İ 

bozmak niyetinde 01 , 
blldlrmeAe matuf oldo'I' 

maktadır. JI 
Almanya, Lokıroo .ıı 

garbt Avrupı'nın •"1" 
emniyeti namını eıze" 
mektedlr. Ahnan haberle"~ 
Ren bitaraf mıotakaeıoıf, 
ıekllnin değlttlrllmesl•;, 
olmıdı~ı İngiltere ı• 
Almanlara blldlrllmfıdf• 

Londra, 30 (A.A) - cJıl 
Telgraf gazeteıl AhoaO 'fi 
kını Von Norat'ın togl 
Ren'io askerlikten ıeerll 
mit bölgesinin yakındl rw' 
edilmesi için ordu b••1 

haberinin asılsız olduA-: 
temhııt verıııı, otdoA0' 

zıyor. / ____ ___.,,, 
Londra · Mos1' 

' 
M Qnasebetietl 

Bııtarafı 1 
11!:1 ı~ 

maıuır. 

Ôğle yeme~lnl M. :; 
birlikte ylmlı olan M. ; 
Ren ayaletlnln gayri J 
mıntık11ının Almanlar il 
dan askeri lıgıl altın• ~ 

için yapılacak bir b• ~ 
biitCln A vropa için çok ,j 
keli olacağına ,loıret 

Almanyı'oan bu herek'',/ 
hazırlanmakta oldağo 

bulandoğonu ıGylemhdf· -

M. Eden de ıôzlertle ~ 
ltlmıtaa dogrulağuna ıe , 

mittir. M. Eden; llhetell I 
mıntakaeının gayri asker~ 
yetinin lhlAI edildiği ı• f 
loglltere'nln faal vaziyete 

ceğlnl, Franıız hareketlol'JI 
ayni ıeldlde olıcagmı, Io~J. 
ve Franea'nın bu ıoel .J 
mflıterek harekete karar 
olduklarını ıOylemlıtlr. ~ 

M. Lltvlnof; Londra'd" ~ 
rılacak ve Sovyet heyet1ad•., 
lanın Mareşal Tokıçef ık.I ~ 
bir hafta kalarık baaı ılJP 
lerde balonıcıktır. fi 

Londra 30 (Radyo) - ,1 
buradı çok milhim görO~ 

olmuttar. Kral yarın A •d "ril1 
bıtvekll moulni preaı S ~ 
berg yırın da YagoılaT 1' , 
kO.met naibi prenı pol 
glSrGıecektlr. ., 

~Jef 
M. LhTlnof'uu; M. V'~ 

gllrfteGrken Ren'ln gayri f 
vaziyetini lblil tçln Al1118'J 
nın yaptığı hazırlıkların bi f 
zannında halundu~anu ~ 
dlğl ö~renllmlıtlr. M. J~ 
bôyle bir hal 'Vllkuo lhtllll ,r 
tekzip etmtmle, fakat İnglU'of' 
aln, Franea'nm tntıcığı 1 
takip edeceğini ıôylemlıdt· J1 

Londra 30 (A.A) - .&f. 1 
·dnof boradan ayrılacak;:., 
beraberinde bolanan lıf , 
Tuhıçefakl bir hafta k 1 

kılacaktır. 

Mareı~bn İngiliz erkıl01~ 
blyealle temaa etmeı.t ye ' 
ellAh mOeB&eaelerlne slpırl~ 
vermesi muhtemeldir. of' 

Loadra 30 (A. A) - S ~ 
dakl Sovyet çevenlerlnde ' 

ile Llt•lnofun kırk dakik• ti 
ren ve çok candan •e 1 , 

olrn gGrOımelerlnden ıoeıo' 
niyet göıterllmektedlr. 



Ali Mahir Paşa Kabine Bir Mançuri 
1 Teşkilioe Muvaffak Oldti Mofrezes...._.~·-· -

, Rusya toprakla· 

Yeni Kabine, Derhal Ingiliz'lerle rıoa iltica ettti .. 
MoıkoH 30 (Rıd10) - K.ı 

Müzakereye Girişeceğini Bildirdi. bınofta bir Mınçorl mGfreıeıl 
So•yet topragıoı iltica etmlıtlr. 

Kahire 30 (Radyo) - AÜ• 1930 itllAfıoa göre 
Mahir paıa, bogGa kabineyi taraftardırlar. 

olm11ını 100 klolllt olın bu mGfrezeoln 

teı\:lle mataf fak olma•tur. Bu 
" Bondau bııka Mıamo oloıl1r 

klblnede, muhtelif partilerden 
ıoıyeteılne glrmeılnede ısrar nazırlar •ardır. 

kumandanı bir mCllblmdlr. Ja. 
pon zabitlerinin tuylkladen 
blHr olırık 10 Japon zabitini 
ôldGrerek So•yet hudoduaı 
lhlca etmfılerdlr. 

edllecek Ye M11ma maııaldl Ali Mıhlr patı, ayni .. man· 
dı lçtıleıl bıkanlt&ıoı dı Gzerl· bir orduya ııblp olmıeı da lıte· ••••••••••••-

" nccektlr. 
ne ılmııtlr. Dıı leleri bıkanı kıımf bir meı'oHyell bulanma 
t Mııır ııbh11ını ecnebi mCl ilet pıoı n mıHye bıkana ıını lıtemektedlrler. 
AbdAI b b dGr1n tayini artık meHuubıhı 

"' "' a pııı, eıki kabinede Kahire, 30 (A.A) - Kralın 
d b ı ı d edllmlyecektlr. 
e u unmuı ar ı. hoıaıi kalem bııkını Ali Mı. 

Kahire, 30 (Radyo) - Bu. Mllllyetpernrler bllbıeea kı· bir pııının bugGn hem baıao 
gGnka nftmıylıler hatif olmaı pltGllıyonların da lığ•ıaı "" partilere, hem de kendidne 
tar. Nuhaı pıı•. a6mıyloçllere lnRlllı'lerln ancak Sudanda bl· karıı doıtlak temıyalo bulu. 
itidal tuıiye eylemlıdr. Ba· klmlyetl olmaeını 'le sa.eye DID bir hClkdmet teıkllinl tek. 

Taralı 

Obalarında 
••••• 

-Ba~tarafı lci sayfada -
çoktur. Berkea, kendi yıııtlı 
rlle oturur kalkar. 
Nipnlanmı çağı gelince: ba 

harın yaylıda ilk çiçekler aç · 
mığı bıolıdığı zaman çiçekler 
açmıt kirazların ahında tGren 
ile yapılır: Atee yıkılır bonon 
etrafında k11lır, erkekler kar· 
eılıkh maniler eôyleelrler. Ora 
cıkta nlıın töreni, yayla çiçek· 
lerlnden kuııhkh birer tıne 

verlımek ıuretfle olar. Bunun 
adı (Koyun yatırma) dır. 

Dft~Dnlerde, ) akın 11mına 

gelinceye kadar, dııardın çalgı 

gelmezdi. Y nkarıda ıöyledf ğlm 

tGrkftlerl kendileri çıgırarak 

oynarlardı. Son zımaolardı 

çalğı getlrtllmeğe bıolınmııtar. 

Gelin ıarküsü: 

aaata beraber lıkenderlye ta· kloılının mCldafaaıı haıaıandı lif edectll bildirilmektedir. 
lebeıl grn illa eylemlotlr. --------=============-------! 

lnglllı fe•kılAde komlıerl 
(Şlr Mllelımpeon ), motolikleıll 
bir poııı neferine yıpalıa ı11r 
roıdan dolayı proteıtodı bu· 
lan111aıtur. 

Almanya'da Bitler Reji
minin Y ıldönümü. 

Dwldi kazan taolan 
Snuldu dGğ6n aılın 
Gelinin k11 kardeıleri 
Hoıgeldio allı gelin 

Kahire 30 ( Rıdyo ) - AH 
M•hk prıı kıblaeel, lngtltere 
ile derhal mGıakerelere baı 
lıyacıktır. 

Kıbtre, 30 (AA) - Tılebe 
ile 11bıta 1ruındakl arbedeler 
dGa dtı de'llm etmlotlı. Zıbıtı; 
DCl111ayilÇllerln kimler oldutana 
göetermek •e tahkikatı kolay. 
laıt1rmık için pompalarla aClma· 
Ylıçller berine aablt renkU 
mGrekkepler aıkarık boalın 
teablt edecek 'le mClrekllebtn 
rengi b.,rgGa cleglttlrlleeektlr. 

Talebenin bir koagreılnde 
~artllerin blrleımelerl ı1rnri 
olduAu ilan edllmlıtlr. 

Kıblre, 30 ( A.A) - Ali 
Mahir pııı; dCln ıkıam mQza. 
kt!relerlnl bltlrmlıtlr. K.endlıl· 
nla batan partilerce kabol edf. 
lebllecek bir kabine karmığı 
mo•ıffık oldo~a 111nıhyor. 

Kahire, 30 (Radyo) - Kı· 
blneyl teıldle memur edilen 
Ali Mahir pa11; parti llderlerlle 
IDbakerelerlnln neticeılnl ık· 
l•aı tııerl knlı bildlrmiıtlr. 

Bir kabine teıklll mQmkGn 
olıe.ğı kanetle aôy,enlyor. 

Kahire 30 (Radyo) - Siya· 
•i bobran de'llm etmektedir. 
Mıımlf lh bugDnlerde buhranın 
bltım bolıcaıı tıbmla edilmek· 
ledlr. 

Ali Mıbir pııı muhtelif 
fıtkalar liderleri Ue yeni kabl· 
rıe~ın teıldll hık.kında mbı· 
kerelerlnl bltlrmlıtlr. BagGn 
'•poruna kralı nrtıcektlr. 

V erllea bir habere ıöre, 
•d t, liberal n mGıtıklller 
tarlfındaa bitaraf bir kabine 
lttkll edilecektir. 

lt.ıhlre, 30 (Radyo) - ltıl 
Y•'nın Kahire ıeflrl M111r ha. 
lütnetlne yeni bir prpteatooa· 
tile daha •ermlıtlr. Bu proteato 
dı, Nı11r'ın aecrl tedbirlere itti· 
hkhıln kanaaıaılagundıa bah· 
~dll111lıt1r. 

hal1ıa notaıı: 
.. hıl11 bGkftmell doıru •e 

kaaanı itleri ıner· Brlaad . 
lett ' 
1 og 1Dlııkındı meıru mDdı 

1
11 bıUade bulanan bir de•· 
ete ka 

blk rıı ıecrı tedbirler ııt· 
l,) adUeeeAI meaktlr deAlldlr.,, 

'•ll11aekaed1 
~ r. 

bire, 30 (Radyo) - Arab 
IJ•ıetelertDI ~ 
.._1111 n aeerlyıllnı gGre, 

fırkalar, ln~lt•re llr. 
'P.lac.k lllOı.ker•aln eM••DıD 

--~-----~-------~~-Bitler Diyor Ki: Artık Mağlôp De. 
ğiliz, Donya istediklerimizi Nazara 

ra Almak Mecburiyetindedir. 
•• • 

Berlla 30 (Radyo) - Bitler bU•klı bGyOk bir makuemetle 
njtmlaln ClçDncCl aeneıl dolı. kutılıımıı olm111 tee•Dfe deger. 
yıalyle bDtftn Almıoyı'da teD· Bunan içindir ki daayınıa, 
ilkler yıpılmık:tıdır. Almınyının beynelmilel teırlki 

Bu mGnuebetle Bltler'ln meaılye koımuıodın dolayı 
ma

9 affaklyetlne yardım etmlı ılUyete hakkı olmıdıAt gibi 
olanlardan mGrekkep 25,000 lıtekli tecerr6dCln de tehlikeli 
kiti M. Bitler 6nOnde reıml makHtlın mıtaf oldnpaa lddlı 
geçld yıpmııtır. etmeğe de hakkı yok.tar. 

Bitler Alman mGzeılnln bıl· Almnyının ba ıeptkl me
11 

konoaclaa bir natuk röylemiı· iye dalma amada balanm
111

, 

tir. Bltler'den bııka General thndlye kadar hnana nlye:ıtlerl 
Lak Ye General Goben tara· bıkkındı kın•ıt 'ferlel hiçbir 
fındın da birer natuk e6ylen. delil gôetarmemlı olınların gô· 
mlıtlr. BCltClo yollar uker n raı •e hislerinde bhıl olacık 
ııkeri teıekkGlle •e halk ile detlılldlklere . baglıdır. 
dola idi. Berlln 30 (Radyo) - M. 

Aıker m6&e ile eabık l111pı Bitler, 11rayının ôn6nde top• 
rator Arayı ınıındı mnkl •I· lanmıı olan 25 bin klılllk bir 
mıetı. Bu meraelmde harp tar· halk huıurundı bir eôyln nr· 
kıları ıGylenmlttlr. mlı 'le Alm•n alaıunon, 14 

Akıım dı 30 bin klılllk bir yılclaııberl yıpmıı oldala feda· 
halk kGtleıi fener alıyı yap. . kbbkt.ra aaydıktın ıonrı, Na· 
cıkt1r. Gece Bitler ikinci 'le zllerln, daha çok fedakArb .. 
mGhlm bir nutuk dabı ıöyll- lıtedlklerlnl n Almıoyı'yı he· 
yecekılr. define götClrmek için daha çok 

Bertin 30 (A.A) - Alm•n çahfmık lbım oldoğona ıöy· 
Ajanıı bildlrlyor: llyerek demlıtir ki: 

Milli ıoıyıllsmin ClçGnca yıl· - Almanya, bir dıhı zelil 
dônClmCl mlnaeebetlle Koreıpon· bir 'llzlyete dClımlyecek 1918 
dını Diplomatik Polhlk gneteli Teırlnlaanl tarihi, bir dıhı 
ta eatırlırı yHıyor: dônmlyecektlr. Şeref le yıııyı · 

.. OGnyı birçok ıhnlde Alman cıgıa. Dan ; ı, lıtelderlmlal 
01 

yı'aın eon 1eaelerddd ılyıaaıını um dikkate ılmık mecburi 
IAylklle takdir etmemlotlr. Ec yetladedlr. Almanya, arhk mığ · 
nebiler yı milli hıyıhmııı ba. h\b değlldlr. (Şiddetli ılkıılar} 
tCla ılınlarındı aarfeulgt mis Bir 'le 1erbeıtlz. Ben tendi 
enerjiyi yabancı nyı tehlikeli t1b11mı, biımetlerlnfsden dolayı 
olarak telAldd etmlıler •eyıhot ılae teıekkar ederim.,. 
ta buna Almınyıa'nın humane Hltler'ln e6alerl, ıtddetle 'le 
bir arsayı geçlıi taraında tefılr ılrekU ılkıılar ıraıındı ıonı 
etmlılerdlr. ermlotlr. 

811 1 Almaayı'aın kudreııla 

•e dıtılmıı olm111ndı ıl•kaaı 
olan yerlerde bllbı11a böyle 
olmaıtor. 

Alman ılyuu•nın hukuk 
maıuıtı Ye milli kanetlerln 
normal bir tekilde lakt .. fı 
bıkkıadıkl amaçlar bir tehlike 
•e bnııklık aaıura delfl, hl· 
llklı A napı lcabatıd1t. 
Karıpk bir dOayı ort111acla 
yeni Almın'yı bir .. k6n •e 
bano unnro tqkll etmektedir . 
Bu bıl .. Ur netl~nln dlnya 
ıarafıadaa kolaylı,amlmımıt Ye 

Parla'te çıkan (fıo) gazetesi, 
Almınyı'dıkl ıenllkler mlnı 
1ebetlyle yaadıgı bir makalede 
diyor ki: 

.. HltJer, halkı notmak mec 
morlyetlncledir. Siyaıııını ancak 
ba ıoretle yOrOtebUir. Alman 
camur bıokını, Ver11y muıhe· 
deelol akim bırıktırmık isti · 
yor. Sulh .,.,ya harb, Alman 
yı'nın ılyuaaın• bıglıd1r ... 

Kahire, 30 (Rıd10) - All 
Mıblr paoa. bugGn bllard kim· 
1eler~r.n mlrekkt!p kıbloeliol 
lttkll elmlftlr. 

Safa buldum benim canım 

Gelinin giydiği ıtlaı 
Atlau iğneler batmaz 
Gclia gdveyıiı yatmaz 
Hoıgeldia allı gelin 
Safa buldum benim caoım 

Gelinin kayoaaan 
Ôafinde mumlar yaauı 
Gelin gG••yia aluı 
Hoqeldin allı gelin 
s.ra buldum benim canım 

Seyrettim çıktım Hanaya 
Yem ubm allı danaya 
ç.1ınn Mehmed ağaya 
HotgcldiD allı gelin 
Safa buldum benim canım 

Gelinin da•atı aldır 
DodaAJ tekerle baldır 
Geline bu hal ne baldır 
ff otgeldhı allı gelia 
8afa buldum benim cuım 

Obanın geçimi: Meyn bil· 
bıeea kiraz, bağ, bez dokuma, 
t1bıklıktır. Üç Tab ... bıne 'il? · 

dır. Her nde teaglh lıler, 

yapılan beılert, köaele ve de · 
rllerl, pek ClnlD olan Taralı 

çlımelerlnl: Somı, Kırkağıç, 

Kınık• Gireeoo paurlarındı 
•tirler. Soma çukaruuua en 
çalııkıa lnıınları; Taralı'lardır. 

Bu paaar yerlerine gitmek için 
haftada Clç defa gece yarıeı 
yola ç.kıp gan doprkeo; Kı· 
nık, Glreeon, Kırklğaç paz1r· 
larını nrırlar. Rıhıdı bir 
gece de odalardı toplanıp ıob· 
betler ederler. Tam çahıırlar, 
tam eAlenlrler. 

Paaar ıabıbı kôyUUer bizi 
(Üç oluk) tardın oturladılır. 
C,'lfa ağıçlarlle dola derenin 
kıylllndın, binlerce (lıplnoz) 
kuılarının cı•ılhları araıındı 

yölı koyulduk. Bıl pınardan, 

cennet pınardıa geçip Somı'yı 
indik. 

"Denim eğhlmlafn dıyıa· 

dığı prensipler,. konfarınıı 
okulda yapıldı; öğretmenlerden 
baola ilçebay, eırbıy. parti 
bııkaaı •e dıbı hHı Ya~adıo · 
lar da hHır bulundu. Soma Gğ· 
retmenlerlnln bu değerli kGy 
incelemeleri n çahımaları tık · 

dire .. yandır. 
• • • 

Obada bir de eıkl mGderrJı · 
lerden wllr Kaaım Şakra ile 
konoıtok. Yıoı yeımlıe yıklıı· 
mıo bu derli sat, o gdn klru 
1 ldaobrı dikmeden gelmlı, bize 
tatlı tltlı konaıayordu. Şiirle· 

rlnden baıı parçalar ıbyorum: 
Varken •ok Yatan, biroeye etmeGı 

iltifat 
• • • 

vııan, 

Fidan Meraklılarına Mojde 
Türkiye ve Anupı'daa getlrilmtı en torfıoda •e oıdide 

dımızlıklardın ışılınmıı ve gayet itina füı yetlıtlrllmle muh 
telif cfnıı Ye yaştı mtıyva f ldıoları ucuıa eatılıktır. Gôrwek 

1 
ve toptan almak lıtlyenler Kayaı lıt11yonu yanında yeni çtft .

1 lfğe, perakende ılmık ve ılpırlı vermek latlyeolerln Bıodu · 

raktı Batak hıoıoa mOrac111t etmeleri llAn olunur. ---Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Mu. M•. 11t. ıl. komleyoaundın: 

Miktarı 

Kilosu • Cfpıl 

266000 Un 
94000 .. 

107000 .. 
72000 " 

Tahmin edilen 
mecmu tatarı 

Lira k. 
35610 00 
12925 00 
14712 50 

9900 00 

1'emlnah moHk· 
kate ıkçeı! 
Lira k. 
2670 75 

969 40 
1103 40 

742 50 
Beher klloauaan tıh· 
mla edilen f lıtl 

MftnakaH ıeldl ihale tarihi 
gftn n aaatı 

K.. s. 
ıs 50 
13 7G 
13 75 
13 75 

K.ıpalı Zlrf l 7 ,,ubıt,936 p11arteıl gllnft s11t 15 de 
u .. .. .. .. .. 15,5 
.. .. .. .. " .. 16 .. .. ... .. " 16,SO da 

1 

2 

5 

İzmir Mıı. M v. kıt11tınanın yukarıda cloıl ve mlktan 
y111lı dört kalem on ihtiyacı dört kıt'a oartuame ile 
ayrı ayrı klpıh zarf uıollle ekılltmeğe kooulmoıtor. 

ihaleleri btzılarındı f1Zıh tarih gGn n aaatlardı bmlrde 
kıılıdı Met. M•. ııı. al. komlıyooondı yıpılacıktır. 

Ş1rtnamelerl bergtın komlıyondı gGrdleblllr. 
Iıteklller ticaret od11ındı klyıtlı olduklarıD1 dılr vesika 
gclıtermek mecborlyetlndedlder. 
Ekılhmr.ge lotlrak edeceklf'r 2490 ıayılı kanonun iki 
Ye GçGncG maddelerinde ve oartnımelerinde yasılı •eıl· 
kalarlle teminatı monkkate mıkboalırını te mGhGrla 
teklif mekıoplıt1nı ihale uıtloden enıs bir aaat enel 
komlıyonı nrmle bolunıcıklar. 31 5 9 14 270 

Mıt. M•. 11t. al. komlıyoauodın: 
1 lımlr Mıt. Mv. kıtaatı için 528000 kilo odun kapılı 

sarf oıullle ekılltmlye koamoıtor. 

2 Ihıleıl 8 ıubıt 936 cumarteıl gaaa a11t onblrde lımlr· 
de kıtlıdı Mı. MY. utın alma komlıyonuadı yapıla· 

3 
4 
5 
6 

7 

caktır. 

Tahmin edilen mecmu tatarı 65:17 lira elli koroıtur. 
Teminatı moHkkaıe akçesi 490 lira otozlkl koroıtor. 
Şartnımeıl bergQo komlıyondı gôrGleblllr. 
1ıteklller ticaret odaıındı kayıtlı oldoklar•n• dılr •eılk:I 

g6etermek mecboriyetlndediı'lır. 
Ekılltmeye lttlrık edecekler 2490 eayıh kanunun iki 
'le GçGncG mıddf'lerlade •e tartaımeılnde yHıh •eılkl· 
ları 'le teminatı mo•ıkkate mıkbHlarlle milhGrlG tek· 
Uf mebtapl1rını ihale 11ıttndea bir ıut enel komlı· 

yona nrmlo bolonıcaklar. 22 26 31 5 193 

Mıt. M•. 11t. al. komlıyonondan: 

ı Beher "'•lemi 2500 tane olan 7 kalem muytıblye ka· 
pılı zarf la ekelltmlye kooulmaotut. 

2 Bepeloe blçllen eder 16375 llrad.r. 
3 lbıleet 8 ıubbıt 936 camarteıl gGnO uıt 11 dedir. 
4 - ~ırtname parasız olarak M. M. "· ut. ıl. ko. dan ılınır. 
5 Ekıdltmeye girecekler 1228 lira 5 koroılok ilk inanç 

paruı mektup veya mıkboılarlle birlikte kanunun 2 
n ClçClncG maddelerindeki yealkalır1 bui teklif mek· 
toplarını ihale Mıtlndea bl: 111t enel M. m. "· eat. 
al. ko. na .ermeleri. 21 26 31 5 167 

lzmir muhasebei hususiye modor
loğondeıı: 

Yeri Cinıl Nom1r111 
Kemer caddeal DakUn :l - 7 

İdarel hoıuıiye ıkaratıadaa olup yukarıda yer n clnıt J1Zılı 

akar 3 sene mtıddetle klr1ya nrUmek Qzere 29 · l · 36 ıırlhln · 

den ttlbıren 10 gan mtıddetle temdldea utır'ltayı çıkarılmı~hr. 

1ıteklllerln ihıle gGoG olan 10 ·2· 36 tarihine mOeadlf pazarteıd 
gftntı &1hıh 9 da depozito veya bank mektuba ile encGmcol 
•lllyeıe mGraC1atları . 265 

lzmir ithalat GomrOğünden: 
K. G. 
:ı 500 

Etyeuın clnıl 

K.osu derlıl kocuk 
Teıblt No. 

121 
Yukarıda y11ılı eıyı 10,2,936 acı pasuteal gftoQ ıaat 14 de 

açık arttırma ıuaeılle dahile ıatılacağından lelne gelenlerin ltbı · 

llt glmrG~Cl eatıo komlıyoauna mOr1c11tlare ilin olunur. 109 

• • • 
Baokuıoı iıtemem, ıh ntaoım, ah 

• • • 
'lataoım! 

Seuıia hep eeoein benim bu dilde 
klmım ey vatan 

Senıio hem bi ihtiyar hcrdem ke· 
lamım ey vıtao! 

• • • 
Çekeede fakru ururet müptezel 

olmaz gene 
Çünkü erbahı feuilde bulunmaz 

• 
•• 

Merdimii Akil olan 

ihtiraıı 

Herkeee ef 'ali olmu§tur ıuedan 
iıtinad. 

Bu koca ollr, kırk 1enedlr 
oba11ndı: çoeuklarlle, toranlı · 
rlle, kir.:; •ğıçlarlle meıguldDr. 
Obı içinde btr nar dur. 

(1) İzmir voyvodoeu 

lzmir tramvay ve 
elektrik sosyetesinden 

Ameliyat dolayl!lle cereyanın 
1 eobıt 1936 da llll 8 aen 
16 ya kadar gandGz ıoka~ındı 

·kealleee~I 11yın ıbonelerlmlze 
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ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOJJ) öksürük 

eekerlerİn İ leCrÜbP. PdİDİ7.,. -;.. 
ce _..,. 
~ = .Q 

~ 
~ 

= = ~ = ..Q 
:.. 
~ 

>bD 
~ 

-c 
ve Pürjen ~.slıab" ın en üatüo 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müe· 
bil istiyenler (~ahab Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec
zanelerden arasıolar. 

Y eııi çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lanıbular emsallerine nisbeterı yü:.de 

20 clalıa az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlr-
_v<ıcaksını:. , 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılzeme deposu ve 

Slemenı · fabdkaları milmeNIU 
Peştemalcılar 77-7'} Telefon 3332 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııım~ 

; Al~sehir Banl~ası = 
---------·---------' ü~möır Ş tUJ lb> es ü 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi hiuasmda 
TELEFON: 2363 ---·· 

HertOı·lü (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. 

A. Hulusi Alataş 
lç b11tılaklın mftteha11111 

Şamh sokak No. 20 
1'<!lef on 27 llO .................... _ 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEVANTE LlNIE 

"ANGORA,, npora 20 900 
ktnundı bekleniyor, 24 800 
klnunı kıdır Anvere, Rottu. 

dam, Hamburg ve Bremen için 

ılıcaktır. 

nANDROS" vapuru 3 tobıt· 
tı bekleniyor, 7 tabatı kadu 
Anvere, Rouerdaw, Hamburg 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

NorTeçya 'nın Halis Mo 
rina Balık Yağıdır . Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa "ü:ülmi!ştür. -Blclcf k Satış Yeri 

SAŞDURAK 

llamdi N Ozhet 

lzmir Ilbaylığında 
Milli EmlAk tdıreılnde tapuyı te8cll edllmeaıeelo_, 

birçok muhıcfr, harlkzede veya mGltecllerin kendllerl 

edilen emlak kayıtları ıçık \ılmıttır. Binaenaleyh 111 

rlkzede vtya mültecilerden tıbsf8 ve tef tiz ıureılle .Mllll 
ılt ev, tarlı, arsa veya ar1ZI fegıl edenlerJo bo ıuretle JI 
11talarak motazarrlr ve miltee11lr olmımeları için 11po sS 
mtıracaatla tapolaruu almaları JQzumu llAıı edilir. 

2a 24 2s 26 28 29 30 jl ı 2 

Izmir Defterdarlığından: 
J Hazineye alt arHlar üzerine evvelce blnı yapmıı ' 

blnılarının yıktıralmHıoa teve8sQl edildiği malumdur. f ~ 
ların meskensiz kllmımıları için Maliye vekAlell bl~j_ 
1r11 değerini defeten hazl~eye yatır1nların lo~a eyledlMll 

lerln lpkasıoa mOeaade etmfetlr. 

81ılne arsası 6zerlnde elye•m blnaaı mevcut ol1101'":t 
18tlda He Def terdarlağı milrac11tlarl ve bu areıları bil .. 
üç ay zarfında ııatın alarak tapuya bağlamaları iktiza ed' 

23 24 2n ~ö 28 ~9 jO 31 1 2 

lzmir hhaliit gumrüğü müd' 
ğündeu: 

lzmir gilmrftklerl hamroılları için ni1muoe1i veçhi&~ ı34 
elbhe n 1 :~2 ~öml P.k ve ı:·H ka9ket yaptırılacaktır. 

Booların bedelleri altı ay içinde roukHeatan ödeııecek111 

nırueel ithala t ~ümrüğü L··vazıcn ve ayniyat 8ervl9lod11 

zam.an gllriileblltr. leteklller 12 ·2 · :i6 çareamba gnoO F••' 
İlb a lat f?Omrüğüudc mnte,ekkll komhyon mıbs ıeu~un• 
at lerı ilan ol un ur. 242 

lzmir Oefterdarlığından: 
Kua av oıe vslm lnfn bölgernlzıJe l•itimt lıb .• ylak idare b• 

Şubat 80nu olarak kabul edllmlollr. A'i ~ adırlar l!a nıııhldl 

Ozer.- tla\n oloou:r 26S 

lzmiı· ithalat Gnmrnğüudeıı: 
K G. 

546 
E~yınıo cioel 

Kullıoılruış k.etlllaıl~ oto 

mobil dııt lıhtlğl par~a 

halinde. 

T .. ebir N° 
:10 

Yukarıda yazılı eoya 10,2,936 ncı p11arıed gOuil 11••1 

ıçık arttırma 80retlle dahile 11ıılacığındın lolne gcılenlerl• 
IAt gftmrft~ü 8atıı.ı koml8yooona mOcacaatlırı filo olooor· 

• ı 1111111111111111111 11111111111111111111111111111111il11111111111H111111111111111111111 
~ Operatör Dr. <:f'yad Alpsoy 
~ Merkez Hastanesi OperatörO 
S Bntıl1rını bergfto 1111t 15 •e 18 ar111nda ikinci b11' 
~ ler 8obğanda bımam kartı8ındakl 43 namır•b 
5 maayenehaae81nd~ kabul eder. 
S Telefon: Moırenehıneıt a3la E•I 3203 

illllJHllllHllf lllttllllltHtfllflllffflllHHIJJlllllllHWllllllllllllllUf U llllflllll , 
Dr.Operatör Arif Yur 

Merkez Hastanesi OperaUirO 
Hutılarını ber gOn 15·18 e kadar ikinci Beyler 8okll' 
mGzıyede ıııalonu brıındı 7 8 N Ju muayenebaoeılnde 

:~ıca ~;.:~en 
11

manlırı
01 

Y Ok •llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftllllllllfllUlllllll 
AMFR.KAN ExPoT LlNEs ~==- Dr. Zeka"ı· Tarakçı 

eder. Telefon 3:W3 

"ExMOUTB .. vapura 2 ou· 

batta bekleniyor, Nevyork için J 
yok ılacakıar. 5 Merkez hastanesi Dahiliye MfltehasB 

JOBNSTON VARREN ,...., , ,,..., E İkinci Beyler ıokağı TGrk mGzayede ıılonu itti 
L1NES LIVERPOL ~~ 1--~~-.. E numara 45. Hutalaranı öğleden tonra 15 den 18 e 

"UROMORE,. Hpuru 18 .. ~.... ./ = kabul eder. TELEFON : 3806 

8on kin unda be klenlyor, Lher. n-- mllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111 
pold•o yu Ç•korıp Borg11, t./ , .. - •ıımınınıı1111111111111~ Doktor ~1111111111111111 

_a_~_:_~_·t_ır_~_e_K_ô_•ı_~_c_e_•_~_n_1_o_k~----· ________________ (_&_~=i~r_o_~_l_~_A_N_~_A_s_,_1~~ A. KemalTonay 
Fratelli Sperco \' apur Acentası Olivier vEŞQrekôsı •-------- = Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar '1jÜtaha, 

ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI Limited = Bannıhane istasyona karp8Uldaki dibek eobk bafl.Dda 30 
OnlTerıııltede Dôçent, - b L-- • d hah 8 d L 6 • "GANYMEDES., upnru 27 · 

2·36 beklenmekte olup yokaaa 
ııhllyeden 80Dll ANVERS, 

1 gelip 3 l ·l ·36 tarihinde M .\LTA, = et Te maayenewweauı e .. ..at an ••tam eaaı Vapur Acentası (Muavin Profeeôr) = hutalanm kabul eder. 

ROTTERDAM, AM.,TEROAM 
• n HAMBURG lfmınluı için 

ynk ılıcaktır. 
11CERES., npuro 10·2·36 da 

gelip 15·2·36 tarihinde AN· 

VERS, ROTTERDAM, AMS 
TERDAM ve HAMBURG il · 
mınlarıoa hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINl.EN 
"HEMIJANO,. motörn 5·2 36 

tarihinde beklenmekle o lop yfi 
kilon tıhllyeden 8onra Al: VERS, 

ROITERDAM, HAMBURG, 
COFENBAGE. DANZIG, GDY 

NIA, OSLO ve ISK.ANOINAV· 
YA Umanları için yok ala 
cakhr. 

~ERVICE MARITJM ROllMAINI 
11PELES,, npuro 30·1 ·86 dı 

MARSILYA •e BARSELONE O A s f • • Mftracut eden hastalara yapılmHı liaamgelen eai.r ıaJdil'! 
için yfik alıcakhr. Cendell Han, Birinci Kordon r. . a ı ttın = mikroakopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuuı• ~ 

İlimdeki hareket terlhlerlle Tel. 24j3 A o· H k. . = rGlen Pnomolorake muayenehanesinde muntazaman yıpıbr· 
nnlanlardakl deRlttklikJMden TBE ELLERMAN LINES LTO ğız ve iŞ e ım mllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllflllfllllll Telefon: 4ll6 fll 
ıceotı me8'oliyet kabol etmez. 

"Tl:fURSO., npnru 7 ikinci 
Fazla t.fsllAt için ikinci Ununda . LlVERPOOL ve 

Kordon'da Tıbmll v,, Tahliye 
bln111 arkaınoda Fratelll Sperco SV ANSEADAN gelip tahliyede 

bulanacak. Hpur ıcentahgıoa mftracaat 
edllmesl rica olunur. "ADJUTANT,. nparu 8 

T t>lr. 2004 . 2005 . 2ôf13 ikinci kAnunda bekleniyor, _ ................. .. 
Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar 

Çarşısı No. 34 

tONORA lçlo yok ılıcaktır. 

"THURSO,. vapura 15 ikin
ci kanonda bekleniyor LlVER· 

POOL. GL.\SGOV yak ala· 
cık.ur. 

"PO 4"0" n puro 1 O lldncl 
klounda Londra, Anvera •e 
Bul beklenip ayni zımında 

Loadra .e Bul lçhı yGk alı · 

cıktır. 

Uaetalara hergda 6ğledea 
eonra bakar. 

letildil cadde1i No. 99 
Ankara apartmarıı 2 iuci kat 

Telgraf • 1 S TAN B U L 
Telefon : 4.9250 -------i. 

DEU fSCBE LEVA ~TE LINIE 
0 AQILA,, vepuru 5 ikinci 

Ununda Bamborg Brem~e ve 
Aovere'ıen gelip tahliyede bu 

lunacak. 

Noı: Vurul tarihleri n va 

por 181mlerl Ozerlne detltlkllk · 
lerden ıceota me8'ollyet kabul 

edllmta. 


