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Fransa'da 
Şimdiye Kadar Görülmemiş Bü

yük Bir Heyelan Kaydedildi. 

Fran.sa, lfalya'ya Silah Veriyormuş! 
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Bitaraflık Ve Amerika lngiltere-Fransa Anlaşıyorlarmış 

M. Ruzvelt'in Bugün Vereceği Söy- Ingiliz - Franstz Hava 
lev, Ehemmiyetle Beklenmektedir. Kuvvetl~~i irtibatı. 

Lond M h f ·ı· . K .-: Gö A .k r e·ı 1 Fransa, Bir TecavOz Karşısında Nakledilecek ra e a ı ınin aııaa ıne re merı a ı ara - . 
' ı1' Ordusu Olup Olmadığını lngıltere'den Sordu. 

lığıuı Bozacak ve Petrola Da Ambargo Koyacaktır. Loodr1, 2 (Radyo) - Deytt- bava filoları derhal Manşı ge 

Parla, 2 (Radyo) - lyl ha Kronlkl gazetesinin Parlı ay 
b,.r alan mehaf U, yarın kon ' tarı, FnnH'nın ııftel tedbirler 

@,renin kil~adı mOnasebetlle M. 'i) alınmasına taraftar olduğunu 
Honeh'to lndt1dect>ğl no'kuo bildirmektedir. Stıel tedbirlere 

çok mGhlm olacağı ve bUbaıısıı hşlaomadan logllfı · Fransız 
hltaraf lıktın babıedeceğlot ıah · [) ha .. ordulara araıııoda irtibat 

çecek ve bu ıoreıle FranH 
topraklarandao lııılfade lemin 

eyliyecektlr. 

Fransa hOkömetl loglhere'ye 

gOoderdlğl bir notada, bir te 

cavnz vukuuoJa nakledllebtte 
mln etmektedirler. temtn edilecek ve lngihore'nb cek kuvvetli bir ordusu mev 

Londra mehel lll de bu nuı hava orduııu &t:ferber edfü~cektlr. 
ka fazla ehemmlyf't vermekte Akdenfz'de bir tecnOz VU · 

ve Amerlka'nın bharaf lık ıılya t kubuldu~o takdirde lıe lnglllz 

setini de~i~tlreceklerlol ve pel •. J -
roıe de l\mbargo koy•cakıu.nı lugi tere' de Harh 
Omld etmektedir. l'edhirleri Var! 

Vaolgton 2 (R dyo) - M. 
'l'omaıı kongre maliye rapor 
tOrft ıııfatlle, beynelmilel bir 
kaoferaoıın ııfir'atle toplana 

rak nakit itlerini hılletmesfnl 
latemlotlr. M. Ruzvelt 

Londra, 2 (A.A) - · loglllı 
ıın bakanlığının verdiği bir ha 
bere göre bueuııi kamyon n 
otomobil şofc'lrlerl ile hnı eıoar 

grubları bir barb vukuunda 

mOtemmlm ihtiyat oınıfıoda 

aakert blımet ifa edecelı..lerdlr. 

Blrletlk Amedka'oın cenubi bir heyannıme neıretmlo ve 1 mine çalışacağını ve bo meııa 
Anıerlkı hQkQmetlerl ile bir- bnuıo kuvvettle aulbno tahkl· - Sonu 3 ncı"l sulı~fede -
leıeblleceAlnl ıabmlo ed"a M. .. ........................................................................... ~ .................. <91 .................................................... ... 

Tomaa, Uzak ıarkta lnglllz Son Habeş Taarruzu iki logiliz Mi· 
nakdf tıhakkomtıoe bir darbe ralayının Teşviki ile Mi Olmuş? 
indirmek lftzumunı kanidir. 
1nglltere'nlo Bhleolk Amerika 

noktıl nazarına ancık ha ııu 
letle iştirak et•lrUmeıl mOm· 
kon olacaktır. 

M. Tomae bu beyınaıı, Mek· 

Habeş Hükümdarı Bütün Kabileler 
Efradını Cicika Cebhcsioe Çağırdı. 

ılkı murabhaeı şeref laf! verllt'D • 

hır zıyafeue nrmıeıır. Habeş'leı- 3 Mevzi Aldılaı·. Şimal Cehbesinde Yeni Ta-
eu ılyafeue Ayından M. 1 d M h b 1 v 

K'ng, M. Bor1b ve Morgentn da arruz arı Bekleniyor. Temhiyen e u are e er ar. 
haaır bulunmıkıa idi. ·-----

Loadra 2 (A.A) - Royter otıııın'da iki mubaeım ordunun 
Parleı 2 (Rıdyo) - Mekel ıjanaındın: nılyetlnde ehemmiyetli bir dt· 

ko'dan bildiriliyor: Somali Cf'p!ıeelade Denen'de ğltlkllk gôıtermemlıtlr. Ve etm 
M. K.ardı,nae, ıenebaıı dola yapılan mlblm bir mftudemede dilik her iki t1rafça da genlo 

ylılle Mekılh'Mara hitaben hılına edlllree yeni yıl Habe bir taarruza glrltllebllecf'ğlae 
······~ ................ ~·~·~··············· ......... ··· .. ···~·~·····~·········~· .. ···········4 
.Jurnal Gazetesinin MOhim Bir Yazısı 

M. Mussolini ile Dünya Ef k3rı Ara
sında Derin Bir Uçurum Daha! 

(Eden'e Tali Yardım Ediyor. Amerika'nın Petrola Ambargo Koy·j 
\.. nıası ve Zecrt Tedbirlein Şiddetlendirilmesi için Bi .. Sebf>p Doğdu..) 

Parlı 2 (Radyo) 1 ruduğondan da emin olmalıdır 
~l. Edenin lngll· 'e ıona emin olmıladır ki M. 
'"redıo leleri ba· Laval her zıımandan ziyade bı· 
'- ınh~ını getiril· rış ve uzlıema için çalıoıyor.,, 
nıle olrn11ındao Muharrir bundan eonra Jtal 
lı ıhıeden J ornal yanlı ın son dt>fı Dolo'dakl 

dair biç bir emare yoktur. 
Bir ıalyan tebliğinin legı 

Jlol blldirdlğl Donan ıehrl Go 

llabeş imparatoru 

Sonu 4 11cü sahifede 

cud ohıb olmadığını ııorwuotur . 

J.oudra, 2 (Radyo) - foglllz 
deniz ıigoıta elrketlerl idare 

heyeti harh tehllkeııloe karşı 

ı'gorta Ocretlerloi Şap denizi 

ve Akdt>nlz için b"~ otllodeo 
6ç ıllln dOrt ,f)coayı indir 

mittir. 

M. Laval 
CebelGUarık 2 (Radyo) 

lngllfı Renn zırhheı CehelGl· 

tara\'ı terk.eı.terek lııkenderl 
yede bulanan loglllz f tloıuna 
iltihak için yola çıkmışhr. 

Romanya 
Veliahdı 

---···---
Fransa, 
Kendisine Lejyön 
Deoör Nişanını Verdi 

BGkreş 2 (Radyo) - Frao 
ea'nın BQkre, ıef iri M. Dor· 

meaon Kral Karol tıulındatı 

ııarayda Vellıbd Prenıı Mtıel 

ile birlikte kabul edilmltllr. 

FnnH ıeflrl, Veliahda ll'j · 

yôo denör nleannıı verml,ıir. 

Bundan eoora kabine uhl 

M. Tatartııko Franıııı sefaretin~ 

gtderek hOlulmetln ve Kralın 

ıeoekkGrlerlol blldlrmlotlr. 

J!. rı ıeteeloln lanın leveç kııtlbaç baetıneılnl bom Uzak Şark Meseleleri 
11111 muharrirlerin bırdımıo eımr.lerl hı\dlaeeloden 
ılı· n Slr Brlı ıon bahsederek diyor ki: 
' zıııadı diyor ki: "Bu h4dlee M. Mueııollnl ile 

·•Sır Samuel llo· 
1 1111 y~rlne ~~c;en 

\I Edt'DI hundan 

"'11ora çok mubah 
lı. ıkAr bir ıaada lı 
lıaşıada görGyo . 

dftnya ef lıArı araııındakl dr.rlP 

M. Mussoli11i 

Japon Başv€kilinin Yeni 
Yıl Tebliği. 
~-~------~--

Mançuri Hftkümdarhğt ile Aramızdaki Ra· 
bıta, IRtikbal için Hir Teminattır. -· 

r ' En Mühim 
Haberler 

ltalyan Ge-
nel Ric'ati Mi? 

lstanlml 2 (Özel) - $imal 
ceblıesinde/.;i llabeş lmıroetleri 

kumandam Ras Seyyum 'un 
lıareldilı çok elıemmi:'·et kes · 
betmişıir, Bu Rasın tatbike 

başladığı pltiımı /tal yarı or· 
dusunım ge,wl ric'atini icu· 
bettirme i lu~l..-ıerımektedir. 

Kafaları Teşhir 

Edilen Tayyareciler 
istanlml 2 (Özel) - Ge. 

çenlerde bir bombardımarıdrı 

Kızıllwç teşkilatını bile bom 

balar alımda ıelılike)e diişü 
ren lıalymı tayyareleri11de11 

biri, Habeş lmvvetleıi t<1r<ı· 
fırı dan diişı"iriil miiştii. 

Bu ta)yarecileriu cesetle· 
1·i11derı. kafaları kopcmlmış 

tıe A ılis·A lınba 'dcı teşlıir edı I 
miştir. 

lngiltere 12 Adayı 
Bize Verecekmiş 

lstaubul 2 (Özel) - Bir 

Yunan gazetesi, Akde11izde 
çıkacak bir lıarpte Türkİ)'ellİ11 
vaziyeti t•c l11giltere ile olan 
temasları kaydederek lrıgilte 

rerıin bize 011iki adayı tıadet 

ıigini yazıyor. 

Fransa ltalya 'ya 
Silah Mı Gönderiyor 

lstatıbul 2 (Özel) - Fransa 
lıiikumeti, ltalya'ya karşı 

almacak ııaziyetlerin korıu~ul 
dugu bu son günlerde, Al 
nıa11ya'nm miithiş bir iılıa 

nıına maruz kalmıştır. 

Bı. ithama göre , Fransa, 
Almanyo yolıı He lıalya')a 
si/Ulı ue mıilıinınıat gö11der· 
mektedir. l\eyf iyet tesbit 
edilmiş t'P. Almmıyu, bu ı·aıi· 

; eti lngiltere'ye lwber ı·er· 
mişıir. 

Habeşistan ltalyan 
Haberini Yalanlıyor 

lstarıbııl 2 (Ô.ıel) - Son 
müsademe/erde düşürülen iki 
ltalya11 tayyarecisinin kafala 
rının kesilerek Adis-Ababa'da 
teşhir edildiği lıakkımlaki ha 
ber etrajmda llabeş hükılmeıi 
bir ıeblığ neşretmiştir. 

Bu teblıgte haberin lıal 

Jnnlatm korsanca harekttle 
rini ört-bas eıme'J.; için uydu 
rulmuş mevhum bir yalan ol 
dugıı bildiriliyor. 

"-·~~--~~~~---~ 
husule gelep çöıGlmea rabıtı, 
lıılkbal lçtn bir teminattır • ._ 
Demiştir. 

Tokyo, 2 (Rıdyo) - Jıpoa 
tftccarı Şangbay'da kawblyo te· r 111• Bor'un Pa rlı teklif 1 adı 

' '"tilea oılatmı teklif 1 aley · 
lılude bulunan M. Eden o t k· 

ı.' 1 bugan biçe indirmiştir. 

yelleri u111ındı fark vardır. 
lnglhere · Uluıılar ıııoıyeteel 
1r11ında motn111ıt nılfeıl 

görmek, lmpatıtorloğuo men· 

faaderlal lblAl ettirmemek, 

komıu dnleılerle ılyaaal mi· 

uçurumu daha açmıştır. Bu 
vaziyet kırııeındı Amerika IH· 
blaeıılnln peırola •mb1rgo koy· 
makta tereddüt etmlyeceğl n 
mGsbet bir karar vereceil kuf· 

telle tahmin edilebilir. Bu 
bAdtıeden ıonra bu kararın 
hemen verllmeılnl beklemek 
IA&ımdır.,, 

Tokyo, 2 (Radyo) - Rengo yGrayecektlr. Uıoo mClcıdele menGçlerlne ~mani olmak lçla 

Şcıı '" ki. henGı oyunun de . 
' • nı etmekte olduAuau da ka 
1111 eımek IAıımdır. Bu iki mi· 
lıiaa tllad 1 J•l D meı'all7eı nıl 

naıebellerl bozmımık lbımdır. 
M. Ed n talthl11 kendlılnl ko · 

18 ler komlteelnla de ıecrf 
tedbirler ka .. arını ılddetleadlr 
meıl için mQblm bir aebeb 

dolmuı bulunuyor. 

Ajıoıı bildiriyor: eenelerloden n bQyGk bohraD· Japon emtlaeını ç k ucam fi· 

Bııvek.11 Amiral Okadı, yeol lardan ıonra Japonya'oın nGfuı ıtlerle plyaııayı dökmaouır. 
Nıokln bakdmeıl flaanı ba· 

ııene dolay111le bir tebUi neı n bakma bftyGmekte devam kını, Japon tOccarının bu ha· 
reımlt Te: .. Japonya hnkumetl etmlıtlr. Maaçorl hGkdmdarının reketlol n Çtn paraeının lıtlk· 
Mlkaao•dın ıldıtı ilhamla lıtlk · geçen ffne içindeki ziyaretini rarı aleyhine çnrllen Japon 

bılia fethine doıru yolanda anaıamıyıe1tı1 ve arımıtdı •• mıanralarını prote1&0 ea.lfdr, 
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Güzel Bir Falcı 1 GlYıli'ilün Tenva~o Ha~=eırDeırô) 
193fl Senesi 

ierde 
için Güzel 

Bulunuyor! 
Vaid- { 

Haheş'ler Müdafaaya Hazır Vaziyette. Atatürk 
Kızılay Balosuna 
Şeref Verdiler 

·~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
BOtOn clbao 

Ras Nas~hu'ya 
iki 

Yeni Salihiahmer Heyetleri Geldi. 
ıoruyor: 

Ankara, 2 (Özel) - Ata 

tOrk, yılbaşı mtınasebetlle Kı 
zılıy tarafından verilmiş olın 

bOyQk baloyu şeref lendlrmlı 

~e geç vakte :kadar baloda 

kalmışlardır. 

Hastane Daha Kuruldu,. 
1936 Senesi 

be şe rl ye t iç in 
acaba ne gibi 

hı'ldlaeler arzede . 

cektlr? 

Yeni barb ola· 

cek veya şimdiki 

harb ı;teoşllyecek 

mi? Yok sa ... 

1936 eeneel eulh 
ıeneel mi 

cık? 

ola 

Harptao ziya · 

de dflnyı malee· 

tini dO~Onenler 

de bu sualler 

yınıaıra, "İkııea 
dl buhran dOzelecek mi?.~ ıuall· 

ini sormaktadırlar! 
Sulh ve eflktioe ııueamış olan 

bfltftn A vropa halkı ba ınallere 
mılııbet ve iyi cenplar bekle· 
mektedlrler. 

İos~nların endişelerini dağıt 
mık veya lınlkballo m6bheml· 

yetini izale etmek latlyen mO· 
necclmler bu suallere kendi 

gftrOş ve buluşlanoe göre cevap· 
lar vrrmektedlrler. 

Gazeıemlzde 1936 senesi za 
ylçeslnl bildiren birkaç mQoec 

cimin el:SyledlklerJnl naklet 

mlttlk. 

Bugan de Parla'in dilber ve 
efrln falcıeı Madam S11natl'nln 
1936 srnul hıkkındakl falna· 
meslnl dereedlyorut1: 

Madam SGoıtl'nln falcılığı 

mahut Madam Teb dereceıılne 

varmış ve şl:Sbretl Franea bu· 

dutları dışına yayılmıştır. 

Bu kadın, ·belki de kendisi 
dfllıer ve şirin olduğu için 
olacak!· fılnameslni çok nikbin 

e111lır Ozerlode vOcode getir · 

mlo\lr. Ve top yekun olarak: 

1936 ıenesl ytnl harp ee 
nesi değildir! BnkmtıoO ver· 

mektedlr! 

Aslen Belçikalı olduğu halde 
hıyıtınıa m11hlm bir kısmını 

Mısır'da geçirmiştir. Borada 

ehr1mlarıa karanlık dehJfzle . 

rinde, Tutankamen'fn mezarm 

da, eskiden istikbalden haber 

nrdlğl el:Syleoen Sfenks ·varı 

iman yarı aıılan bftyük ve 
eski Mıtıır heykelleri · öaünde 

gaipten ve istikbalden haber 

vermek ean 'atlnt, sırrını elde 
ettmlotl. 

Madam Somaıl, clhını endi 

teye dOotıren yeni ve biiyftk 

barb lıhtlmıllaln 1936 senesi 
için varld olmadığını söylemekle 

beraber 1037 senesi için eulh 
temınatı verememektedir! 

ltalya'ya geUnce: halya ha 

tını 11rdı~ı barh belasından 
193 6 senesinde kortolımıyacak, 
Habea'ler çete harblle hılya'yı 

bfltOn aene uğraştıracak ve 
ltalyı mOsbet bir netice elde 

etmeden uzak kalacaktır. 

Madam Sıimati 

İtalya · Bıbeo bırbı ne Ti· 

kit bitecektir?.. Madıma göre 
bu meçholdOr! 

İtalya, hedef ine H&ıl olun· 
caya kadar har bden nzgeçmek 

f ıtemlyecek, fıkıt Llrçok dev· 

letler, kendi menfaatleri Dl· 

mına halya'yı hedef ine var· 
mıktan menedecekler, uloılır 
sosyetesi de bu hususta mOhlm 

bir MI oynıyıcaktır. 
Ulaelrr eosyeteefnln 1936 ıe· 

nesinde elyaef b!r zaferi olmı· 

yacak, hona mokabU oyooto· 
raca maddeler, kadın ticareti, 

e11ret aleyhine mfthlm netice· 
ler elde edecek, beynelmilel 

mesai e&1tiol teıph edebile· 
cektlr. 

MIBlr'dı mtıhlm hueketltr 
vardır. 

Bhlt:r'ln yıldızı btıt6n ııene 

parlayıcJk, Almıayı beynelml · 

lel mOhlm roller oyoıyacak, 

fakat başka bir memltketln 
dlktörQ eolkaltle ölecek ve bu 

memlekette çok kanlı hidlıe· 

ler olacaktır. 

Jıponya'dı çok korkunç ve 

blıyOk bir zelzele olacak, pek 
çok felAketler hueole gelecek 

fakst Japonya bu emealslz fe 
lı'lketlere rağmen Uzak Şerlun 

h1rb ve karıoıkhk unsuru ol· 

mak elyaeetlol şiddetle tıkl 

bedecektlr. 

Japonya bOyOk zırhlılar yı · 

parak Amerlka'dakl endişeleri 

çoğaltacaklır. 

Uzak Şarlı:tı resmf bir harb 
olmayacaktır. 

Balkandıkl ıulb ve uzlaımı 

bavaeı 1936 dı da gayet mft· 

eald ol.rak esmekte denm ede· 

cektlr. Balkln ltflAfı daha zl· 

yıde kuvvetlenecek, faklt Bal· 

kanlarda merkezlere dflaen bir 
memlekette sene ortalarında 

mflhf m h4dlse ve hareketler 

olacak, bazı et yııei hudutlar 
değişecektir. 

Madam Sünatl; u Balkın· 

lar'da yıldızı bir nkltler çok 

parlamı~ bir ıiyaaet ıdamı 

ölecek, bunun M. Venlzelos 

olub olmıdtğını söylemek iste· 

mem! .. " Demektedir. 

'----------------J 
ltalyan'lar 

Y crleı·i Muhafa
za E<liyorlarmış 

Roma 2 (Radyo) - Popolo 

D'Iıalya gazetesi, yazdığı bir 
makalede, 15 ıetriolHnlden 

beri ltalyınlu tarafındın lşğal 
edilen yerlerin ıımımen ltıl· 

yanların elinde oldu~unn 

ve bu yerleflD dılml bf r kont 

ıöl altında bulunduğunu, hal· 
yın tayyarelerlnln, Bıbeıleria 

bir harekttlnl görGnce derhal 

f11llyete geçtiklerini, Bıbeolerln 

çok defı rlc'ıtı icbar edlldlk· 

lerinl ileri ıdrmektedlr. 

Ingiliz Tayya
Pilotu • • 

resının 

Ne Diyor .. 
Londra 2 (Rıdyo) - leken· 

derlye'ye yıkın bir meedede 

denize dftıen İngiliz posta tay· 

yareel bnlondoğa hılde, boğu· 

lın 9 yolcoiıon ceaetlerl henQz 

bulunamamıttır. Yaralı olarak 

bir 1oglllz harp gemisine gô· 
tOrftlen tayyare bptını Vll· 
son, bugGn beyınıttı bolun· 

moo n ıunları ıöylemlıtlr: 

- Tıyyarede hiçbir 11katlık 

yoktu. Aneızan motôrftn ftçO 

de durdu. Tıyy1re denize dile · 
tftkten eonrı maklnelerl terket· 

tim. Kınyı ftç kilometre me· 

safeye gelmlıken çuk bltıb ol· 

doğum bir andı bir h1rb ge· 

mlelnln monenetlle kurtarıl· 

dım. Tım altı saat denizde 

kaldım. 

Brezilya 
Komünistlik 
Aleyhine MOca
deleye Karar Verdi 

Rlyodejanero 2 (Radyo) 

Comar baokanı, komGnlıtlerln 

Brezllyı'dıkl tıhrlkAtı bıkkındı 

beyanatla bulunmuş ve Brezil 

ya'nın, bu tahrlkAtla mftcıdele· 
ye kırar verdiğini blldlrmlıtlr. 

İktisadi buhran, 1936 da çok 

hdllllyecektlr. Fakat Fran· 
11'da umamf bir grev çıkacak 

ve memleketi fazla eareacaktır. 
Baaılı, madam Sdnatlye göre 

1936 eenoıl, 1935 ıeneelnden 

dıba aeode ve gftıel geçe· 
cektlr! 

P11lı 2 (Rıdyo) 
den bildiriliyor: 

Ctbutl 

Hn18 ıjıneı mohıb 1rl tata· 
fıodın verilen haberlere göre, 

hattın Ogaden cepheelnde faa 
llyet ve hareket vardır. Gayet 

lyl elliblaodmlmıt kovntll bir 

liabeı ordusu, melhuz bir hıl · 
yı&o taarruzuna karşı durmak 
Ozre bHırlınmaktıdır. 

7000 yeni muharlb Rae Abıla 

kumandaeıoda olarak Dıgabor· 
da weul almıtlardır. 

lnglllz Somıllslnden yeni 
gelmfı ytızlerce kamyon DJre· 
davadao cenuba mtlhlmmıt ve 

erZ1k tııımaktıdır. 

1tılyan tıyyarelerlnln bom· 

bardımınları çok sıklaımııtır. 

Tayyare bombardımanları, Hı· 

beı ıekerlerloln barb hususun· 

dakl fevka!Ade arzularına m4· 

eHlr olamamıktıdır. 

halynn 'lar namına ha . eket 
eden 0 0udeo yerli çeteleri, 

Adla Ababa'nın oazarıdlkkutlol 

celbetmektedlr. Bilhassa Ha 
rar'ın M flsl(lmao unsurları ara · 

sıodı da bayte bir hareket 

bışl11ması lhtlroall, llabet ıdyaııi 

mehal flfol dOodo J Ormektedlr. 
Şark cenubi Ct'phesl ku 

mandını Rae Naısibu muhtelif 

Avropı devletlerinden eallbıh 

mer yardım heyetleri almıştır. 

Clcika'da yenldeo iki askeri 
hıetane vOcode getirilmiştir. 

Parle, 2 (Radyo) - halya 
cephesinden ve Cibnti'den bil· 

diriliyor: 
Tlgre cephesinden gelen ha· 

berlere göre, Raa Mftlegeta H · 

kerlerlntn yıpmıı oldukları son 
ric'at, İtalyan Eritre lut'aları 
taraf ndın yapılan ihata hare.keti 
tehdidi yOzftnden yıpılmı,tır. 

lsveç Hükfımeti 
~~~---------~~~ 

Ingiltere Hükumetinin de Tahkikat 
Yapmasını istedi 

Parla, 2 (Radyo) - ineç htıkdmetln Adltı Ababı koosoloeu, 

yıptığı tıbklkattan sonra htıkumetine gönd,,rdlğl bir npordı, 

ineç hHtauelerlnln bombardıman edlldlglnl ve doktor (itilin. 

derl)n voroldoğonu n bir dl~erlnla yGıGnden yaralandığını 

bildirmiştir. 

Ieveç bGkftmetl. yeni bir heyeti ııhblye göndcrmeğe kırar 

vermlotlr. 
Ineç hOkumetl, İnglhere'nln Adle.Abıbı elçisi v11ıtaeUede 

bombardıroın hidleeel hakkında tahkikat yıpılmasını Ioglltere' 

den rica etmlıtlr. Bonon Ozerlne loglltere dı~ lılerl bakanlığı, 

derhal Adle·Abıbı'da ki loglllz sefirine emir nrmlş ve bu mee'· 

ele hakkında tahklklt yıpırak bir rapor göndermeılnl bildir· 

mlotlr. 
Romı g11etelerl lsveç htıkumetlnlu bu bAdleedtn dolayı 

bayrıklnınt yarıya indirerek matem tutcnHının ayıp oldoğono 
yazmakta ve haetanenln, Habeş ordogAhına yakın olduğundan 
ltalyan'lartn mes'uliyet kabul etmedlklednl ilbe eylemektedlrler. 

Fransa'da Çok Korkunç 
Bir heyelan Oldu. 

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

4, Milyon Metre Mikap Bir Parça 
Arazi, 500 Metreye Kadar Yürüdü. 

Parla, 2 (Radyo) - Fran 
ea'nın her tarafında ıoğok, kır 
n bonunlı beraber şiddetli 

yığmorlar vardır. Birçok yer· 
lerde karlar yolları kaplamış 

ve nıkll nııtılarını moattıl 
bir hıle koymuttor. 

Son gelen haberlere göre, 

mOlhıkıttı da kasırgalar ol· 
moştor. Sen nebd, gittikçe 

yQkııelmtktedlr. 

Alp dığlarındı 4 mUyon 

metre mlUb arazi, btoyQz metre 
genişliğinde bir heyelan göııter· 

miıtlr. 

topraklar altındı kalnııo ve 

Eg nehri mecrasını değiştir· 

mlotlr. 
Saylendlğlne göre, bu beye· 

landan dolıyı Fr1Deız erkAoı 

harblyeııl bu mıntakayı gösteren 
hultaları değiştirmek mecbu 

rlyetlnde kılacaktır. 

Liyon'dın gelen haberlere 
göre orada dı çok evlerin bod· 

romları eululı dolmo~tur. l\lar· 
etlya'da IAğımlar patlamış ve 

çok haear~t olmuştur. 

Molen'den ılınan haberler, 
orada iki gftndenberi mütemı· 

diyen yı~mar yığdığmı bildir· 
mektedlr. 

Bu eaha dahilindeki yollar 
tamamen kaybolmoı, bir köprd 

~~===========~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'=:'.~~ 

1935 Sinema dünyasının en gOzel ve en bOyOk filmi (Loar) nehri taımış ve el 
vardaki köyleri sulu altındı 

SEN DUL • 
~ MAURICE 
~-------------

CHEV ALIER • JANETTE ı\IALDONALLD 

Ayrıca: Paraınunt Jurnal ve Berlin Senfonik orkestrası tarafından 

Bogilo matinelerden 
itibaren 

Vagner'in TANHA \7ZER üvertOrQ 

~LHAMRA Sönema~oncdla 

bırakmıştır. Bu yılzden, Mulon 
bıl şoseıl baştan başa bozul. 

muştur. 

Sular, 80 santimetre yOkeek· 
llğlnde bulunmakta ve Molen'ln 

bnyok bir kıımını kıplamak
tıdır. 

Llyon'dakl Saon nehri de 

ııomıttır. Tant oebrlnde batan 

bir mahılle ıular altındı bu

lunmaktadır. Şehrin diğer kıs· 

mı ile bu mıhılle araeındıkl 

temH HndallarJı •okubulmak· 
tadır. 

Rıss Hayeln'ln oğla vcrllen 
emirleri dinlemediği için tevkif 

ve hapeedllmlıtlr. 
Mogadlıyo'dan VPrllen bir 

haberde de hılyın ordolarınm 
mubolk gaz kullandıkları hık· 

kandaki şaylılar kıt'i surette 

tekzip edilmektedir. 

Staviski Davası 
MO.ddeiumuml 
Talehnamesinin 
Sou Kısmını Okudn 

Parlı ( Radyo ) - Stnlskl 
dıvaeı, bogQo de devam etmlt 

'e mtıddelomomi talebnameel · 
nln son kısmını okamuıtur. 

MClddelomumi, ıuçlulardan (De· 

p1rdon) on beraatlnl ve (Re· 
manlto ile arkadıolarının tec· 
z'yulnl lstemiotlr. 

MClddtiomumi, Stulekl'nln 
karısı lçlo de bir ce11 tertlb 

edilmesi lilıumonu eGylemle ve 

fıkat anı olduğa için, yetim 
çocuklarının selli kalmamasını 

temlnen affını tıleb eylemiştir. 

ispanya 
Cenevre'de 
Bitaraf Kalacakmış 

Mıdrld, 2 (Radyo) - Bıe· 
bakan (Porteli Vıladıree), dlın 

gazetecilere dlyn·de bulonmut 

ve lepanya'nın, Cenevre'de hun· 
dan ıonn bharıf kalıcağını 

bildirmiştir. 

Liman 
idareleri Memurları 

Anklr1 2 (özel) - Llmın 
l~lerf umumi mlidOrlilklerlode 

c;alıaan memurlar için bir tali· 
mıtaame b1Zırlınmaktadır. Bu 
talimatname memurların kıdem 
zamları, lzlaler, fasla çılııılan 

eHtlerln Clcretlerl hakkındı 

hflkGmler lhtha edecektir. 

'fürkiye-Ispanya 
htınbul, 2 (Özel) -Tarklye· 

Iepaoya ticaret muıhedeal iki 
yıl için muteber olmık: Gzere 
imza edilmiştir. 

ölen Patrik 
lıtanbul, 2 (öıel) - Ölen 

Rum patriğinin cenaze mer1slml 

bogQo yıpılmıo ve pıtrlk. gn· 
mOlmOotOr. 

Belçika 
Zabıtanı Harh 
iste mi yorlarmış 

Roma 2 (Radyo) - Belçika 

zab•tauının, vulı:uhulacak her 

bıngl bir muharebeye lıthAk 

etınlyeceklerl ve Belçika Kta · 
hnın, bunun için Loodrı'ya 

giderek İngiltere bOkumetlyle 
temaeta bulundu~u, İtalyan kay· 
nıklarından hl ldlrllmektedlr. 

Italya'da Bir lnt ilak 
btaobol 2 (Radyo) - hıl· 

yada bir tıbbhi ecza depoeonda 

bir iof llAk. olmuş, bir bina 

yanmıt, 2 kişi ölaıQ~ ve 18 
kltl yaralınmı~tır. 

MllAoo, 2 (Radyo) - Ba· 
radı bir tıbbi ecza deposunda 
lnf ll4k olmuştur. Binanın Qet 

katındaki ealonda depo eabibl 

ile mieıflrlerl yeni yılı kotla · 

yorlardı. 

1nf llAk Ani olmno, ve bir 

ııalonu açan mluf lrler alev ve 

zehl rll gazlarlr karoılışarak: ba· 

yılmışlardır. Hlr klot ölmuı, 18 
kişi yıralıowıvtır. 



- Bitaraflık 
Yaşasın Medeni yet 
Çat burada, çat kapı ara 

eında! 

ŞEHiR HA B'E R LE R i .. 
Ve Amerika .• ····----

Size bilmeceden bahsediyor Şehri 
değilim. Yirminci asırda, fennin S } 
ilerleyişine bakıyorum da, bono ÜS emek 
hatırlıyorum. • • •. ---

Eskiden bir zaman, bir me· 
eafe ve mek4n hükmft vıtrdı. 
Şimdi bu hükmftn yerinde 

yeller esiyor. Dedelerimizin 
şeytan eırn, şeytan icadı diye 
karoıladıkları ufak, tefek fenni 
itler, elmdl bizim DBZBlllDIZda 
lbtldai fn3an ve fen hareket 

lerldlr. Biz oııl ırıo en müte 

kdmlllrriol gôrftyoruz Aklımıza 
sığdıramadığımız, ntlı:r ve neler 
vaı?. 

Radyo, telsiz telefon, tele 
vizyon ve ealre .. 

Bizim radyoyu açıyorum, 
Londrada mı dediniz; sağ ku1 8 . 

ğımın dibinde! Parla mi, bu

runcoğumun dibinde.. Eyfell, 

Elfzeyl1 Luvru görüyorum am. 

ma, operasını dinliyorum. Ben 

de oradaktlerle beraber gülüyor 
ve dO@ünQyorum. 

İote Kahire istasyonu.. Bir 
Arap; 

- Yaleleeeell. yalel! . Dabllek! 

Diye diye feryadı haemıı. 
Udlar, kemanlar, def fer, tan· 
horlar almış, yOrümQ~.. Sanki 

mahalle Brl!nıda köçekler ek· 
zerslz yapıyorlar. 

Beri taraf ta Bari letuyo. 
nanda bir İtalyan, Rumca ohe 
ile havadis •ermeğe çalışıyor: 

- Atelna ... Oslmera Osklryoa 
ÇalderJs Edehtlke... Ve eai;e ... 

Aman Allahım, daha neler? 
Kırım istasyonunda bir kadın 
TOrkçe halk 'atkısı eöyllyor: 

1 

- Gôster yüzfinQ baoa 

A gız yOreğim yan1r 

Sana bakan bu gözler 

Söyle nasıl dayanır? 

Gel keyfim gel, yaşasın me 

denlyet, yaşasın radyo, ya~uın 
elektrik! Yalnır, bir cihet, şa 
televizyon marifeti yok mo; 

ondan korkuyorum .. Bele tele· 

fona tatbik ediline berbat bir 
'ey!. 

Kocaıunı kontrol etmek fa 

tlyen kadın telefonu açtı mı; 
:~keğlolo odasının içini, yaptığı 
1 ' mas1&1nın ClsUlndeld y1Z1· 
ları görecek! 

Telefonda gazel ~elen bir 
sesin Bablblnln hlçlmelzltğl mey· 
dana çıkacak! 

Fakat buna mukabil, bir 
genç, aevglllsiol, sıcak odasında 

eöyle serllmlş, aerpllmlş bir 
vazl)ette temaşa edecek ve 
aılre!. 

Bence faydaııınıo yalnız, bu 
zararı var!. Hele uzaktan bu 

şekilde fotoğrof çekmek te ta 

amrnQm edene, vay halimize: 
oeler göreceğiz? 

Çimdik 

için Bahçe Mil· 
sabakası Yapılacak. 

Halktan eıı iyi bahçe yapan 
ve evinin öntın(l süsleyenlere 

verilmek Ozere busent'kt bele
diye bOdct'Bfne 500 lira tahafeat 
konacaktır. 

Bo paranın 300 lirası yııpı 
lacak mfisabaked11 blrlncillğl ka 

zanacak bahçe sahibine, 200 
Hruı da babçevaoına verile· 
cektfr. 

Beledlyf'; bu suretle ~ehrl 

güıelleştirmek, ağaç ve çiçek 

sevgisini arıırmak emelini taklb 
ediyor. 

Yunan Bankala
rındaki Dövizler .. 

Yunan bankalurındakl ecnebi 

döviz veya dıange mevduatıom 

drahmiye çevrHmeal mecburi· 

yetir i koyan kanun hakkındaki 

hDkumlerl evvelce yazmıştık. 

Dılo Maliye vek4letloden şehri· 

mlz Ticaret odaima gelen bir 

mektupta hu kanun hakkında 

izahat verilerek deni'lyor ki: 

l - 26 Nlean 1932 tarihine 
kadar bankalara yatmlmıe olan 
mevduatın: 

A) Ecnebinin 29 Temmuz 

1932 tarihinde daimi olarak 

ecnebi memlek.ette otutoror bo 

lundoğunu göaterlr mudlfn otur· 

doğu yerin ald olduğu Yooan 
konsolo&lıığondan bir vesika, 

2 - l\fudfln Yunınlatan'a 
girlb girmediğini n girdi ise 

ne zaman glrlb ne zaman çık· 

tığım ve Yunanlstan'da ne ka 

dar maddet kaldığını gösterir 
Yunan dahiliye nezaretinin ec 

nebiler servisinden alınmış ve· 

elka 8 lk=nclkAoun tarihine ka· 

dar kendilerine ibraz edilecek, 

ha veıikalar 6zerlne ecnebinin 

mevkii kanunun lstlanaeından 

istifade edlb etmlyeceğlnl kes· 

tlrmek bankalarat ald olacaktır. 

Türk-Sovyet 
Anlaşması .. 

2{ 6 935 tarihli TOrk Sovyet 

ınlaımaaının l · l ·9 36 dao hl· 
haren bir ay ozatıld)ğı, anlaş· 

manın 8. lhteslnd~kl kooten· 

janlarının ahanda birinin mn· 

teber olduğu Ekonomi Bakan· 

lığından şehrimiz tlceret oda· 

sına telgraf la bildirilmiştir. 

Denizli Say lavları 
Denizli aaylavları Yusuf ve 

Hamdi, latanbol'dan şehrimize 
gelmişlerdir. Bog6n de Deniz· 
ll'ye gideceklerdir. 

-Baştarafı Jci S<l)'fada--

Çamaltı Tuzlası ldaresin- Adliyede 

d '\7 • D ,,_ .. ki.ki Bir Vak'a ..• 

foin de millet tarafından tak· 

dlr edllcc~ıınl Om ld etllRIPI 
bildlrmlotlr. 

e • enı egıQı ı - er. • .. ...__..__ 
Y Kızla Sevgilisi 

P1rlı 2 (Radyo) - Mohttıı 
lif devletler araeında cereyan 
eden ılyasal tomaıılar, yortu 

mtınaeebetlle tevakkuf etmlı 

h!r haldedir. 

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

Tozlarımız Rakip Piyasal&rda üstün Tutulu· Kol Kola Girdiler. 
S t T F h .k M h• S l Diln Cumaovaaındı Kuale'h yor · o ra uzu a rı ası ve O ım atış ar 13 d hl L k 

yeşın a r ••Zı ıçıran Lord Eden, yortuları geçir· 
İohlHrlar lda· M h d d d bl k e me a ın a r genç ya a mek Ozere gltml~ oJdugu 

resinin Çamaltı lanmış v., Aellyeceza mahkeme· (Yorkslr) den bu aabah Lond 
ıuzlaaın l• teekl· ılne verilmiştir. BAklm; kızı ve raya dôomOf ve derhal dıt 
Jat ve letlhsalıi kaçıran dr.llkanlıyı 1 ılcvab etml~ bak.aolığına gld,.rek akeama ka· 
tın genişleıllme· ve kız: 

dar mepul olmutıur. ' 
8lodeo ötvrn ve - Ben OD Oç yatında de· o 

r.111 s· dt L d b b F ranaız Haşbak.nı M. Ln.l, Tqzla miidür e m ... ım ye aa ar • •mın 
lüğilnQn doğru · yanında bulunuyordum. F•ht en mühim lıılerlol bhirmlt ol 
dırn doğruya hana şimdiye kader ne ayekkabı, doğu için bir kaç giln letlrahıta 

ne de ~.lblae almıtllr. Onun çelr.llecek.tlr. M Lav11l, bu ıa· inhisarlar genel 
için kendlelnl istemiyorum. Ya· hah Iıaly11'oın Pıırlıı elçlıl Korıt mü dür lü ğil ne 
şım da 18 ı bolmo,tur. Nn Çcrotl'yl alelacele. kabul eımtt 

bağlı "M iletakıl 
fvıt• kGçük yazdırmııler. Beni •e kıH bir mOddet konoımuş· 

Müdürlük .. ha · 
kaçıran çocuk ta bent klrlf't- tur. 

llade idaresi 
memlştlr, .makHdı benimle ev M. Laval, öıtleden sonra nlll 

kabul edilmiş 1 eı 
enmektlr. Ooon yanında kal 15 buçukta da Amerika elçisi 

tir Onbf'ş gOn· mak ve onunla nlenmek isti (lıldor Strovle) ı kabul etmiştir. 
denherl latan 

Tuzla'dan bir gorunüş.. bulda bulunan 

ve Tuzla'ya Ald birçok i~ler tozu çıkarılacak ve tozlar ya 
için çalıean Çamalh tuzlası rımear ve birer kiloluk zarif 

mQdflrQ Sezal şehrimize dön paketler içinde eatı,a çıkarıla 

müştür. 

Son yıllarda hu m0f'&8esede 

yapılmış olan fenni yenilikler 
çok iyi neticeler vermiş ve 

tuz on maliyet f la tini pek çok 
dOşOrmOotftr. Bu eebehle tuzları· 

mızm raklb piyasalarda daha 

OstQn bir 'ckilde revaç bul 
doğa gôrillmQştOr. 

Tuz satışları: 

Belçika, Yugoslavya ve la· 

ponya; miihl m miktardı tuz 
alacaklardır. ilk nOmune partisi 

olarak Belçlka'ya 2500 ton tuz 

ganderflmlştlr. Geçen haha 
Japonya'y• 4500 tonluk ilk 
parti eevklyatla bu memlekete 

yapacağımız hnyak ihracata 

baolanmuı bulunuluyor. 

Yiiklemede sür'at: 
Şimdiye kadar ihracat ta ma 

liyet f la tından başka tahmil 

mea'eleılndekl sQr'ıt dahi alı · 

cıları dftşilndilrmek~e idi. Jı · 

ponya'ya eevkedllen tuzlar lçfo 

Çamaltında ye•mlye 1500 ton 
yftkleme yapalabltP.ceğl anlaşıl· 

maş •e tozlarımızın nefaseti, 

ucozluğo1 ıabmlldekl aDr'at ne· 
tlceal olarak Japon'larla 75 bin 

tonluk bir mokaveltı akdedll· 

mlı,tlr. Bu miktarın daha Elyade 
artacağı ı,Opbeelz telAkkl edl· 

Uyor. Soo gClnlerde Yugoslav· 
ya'dan bO.yftk miktarda tuz 

aatın almak için milracaatlar 

olmuştur. Yak1nda anlaşma yı· 

cakhr. 

Mühim inşaat· 

MOeeseaenln daha ziyade le· 
Umfllfl için ha mevsim içinde 

bdyük mlkyaeta inşaata bıelan 
mıotır. Bir taraf tan rıhtım 

yaptırılmaktadır. Ytıkleme le 
lerf ol makine ile ve gayet ıerl 

bir şeklide yıpmağı te'Dln ede· 
cek olan beton lekele ônflmOz 

deki hadrandan sonra inşa 
edllmtğe başlanacaktır. 

Yeni iskele: 
Bu iskelenin lotaaından eon· 

ra vapurlar doğrudan doğruya 

iskeleye yanaşarak tuı yok.il· 
bileceklerdir. 

Çamaltı tuzluıum muhtelif 
piyasalara yıptıAı mClhlm mlk· 
tarda ihracat Port Said ve Aden 
tuzla teıkll4tlarını endl,eye 
dDşOrmtış n bo iki teoekkGl 
birleşmek mecborlyetlaae kal· 

auotır. Bana ragmen tozlarımız 
daha ucuza ıatılmak ve rekabet 

karşıeındı mavaf faklyet temin 
etmek mevkllol kayhetmemlotlr. 

Tuzlamızı görmek istiyorlar: 
Haber aldığımıza göre Port 

Said tozlaeı mQdClrO; Çamıltı 

tozlaıunı g<Srmek ve tealeatını 
tetkik etmek için tuzlayı ziyaret 

etmek ftzere umum mCldtırldk· 
ten müsaade istemiştir. 

Bir Çocuk 
Yanarak öldü .• 

Kemer'de yeni mahallede oto· 
ran Milmln karm Salime; altı 

pılacaktır. ayhk çocuğu Rabla'yı evd" bara· 
lnce tuz fabrikası: kıh sokağa çık mı o ve e.e dôn· 

Çımaltında 15 mutta işle· • diiğDnde mangaldaki ateı,lerln 
meğe başlayacak olan ince toz devrilen mangaldan çocuğun 
fabrlkaaının temelleri atalmış Qzerlne dökftldDğftnCl ve çoca· 

ve inşaata baı'anmıştır. Bu fab· " ğun yanarak a~ır surette yar. 
rlk:ada günde 40 50 ton aofra lanmış oldoğono garmOıtOr. Ço 

yorum. Sef trio yanıod•, Amerika dılJ 
Demiatlr. Bunun Oı .. rlne hA Fı"lpe 

kim; kızız 13 yaıında bolun · 

madığını da nazarı dikkate 
alarak; kimin yanında hlerae 

kalmakta ıer heet olduğunu eöy 
!emiştir. 

Amc11ı ile akrabalarınlD 

gOzO OoClnde kıı; ındlğl ço 

cukla kol·kola glrmlı ve adll· 
yeyl terketmlotlr. 

Turizm 
işleri Kanunu 
Şarhay Bu iş için An· 
kara'ya Gidemiyecek 

Baıhakanlığın tenılblyle ba

kanlıklar mtımeHlllerlnden, Ta· 
ring knlflb ve İıtanbol beledi 

yeıl morahhularınd.a mOrek· , 
keb haklnlıklar araıı Turizm 
komisyonu bir mDddettenberl 
TGrkof lıte çal ımakta idi. Ko 
mteyon Turlım ile alAkldar 

ldati lılerl garftımtıı Ye bazı 

karartar almııtır. 

Bundan bııka Tadım lıle· 

rlntn yoluna konmaaı ve ileri 

letllmeal için bu nğordı çah· 

oacık bir teokllat kurmak için 

bir kanon lAylhaeı hasırlaamıı· 

tar. Ankarı'da 6 K&oouoeanlde 

toplanacak olan komisyonda 

lAylha tetkik edilecektir. To 

rlzm bakımından lzmlrl de 
yakındın alAkadır eden bu 14 

ylhanın mOzakereılnde lımlr 

şarbayı doktor Behçet Uı'on 

da hazır bolonmaaı Ekonomi 

Bakanlığından gelen bir mek. 
topta bfldlrllmloae de ıarbay 

işlerinin çokluğundan gldeml· 

yecektlr. Yalnız layiha hakkın · 

da bir mtıtalea basarlıyıcak ve 

bakanlığa ganderecektlr. 

bakan manini VUyam 

vardı. Slyaaıl çe•enler, bu mft· 

14kata büyilk bir ehemmiyet 

veriyorlar. Zira (Vllyam Fllp11) 
in, azel bir ödevle Perlı'e gön· 

derlldlğl söyleniyor. 

Vışloğton'dao haber verildi· 

ğfne gôre, Amerika comurhaı· 
kanı M. Frank.len Rouelt, ya· 

rın (Bogfln) aaat 21 de Kapl· 
tDlde çok önemli Ye ılyaeal 

bir söylev veucek, Amerlka'oın 

handan •onra ve yeni bir barb 

zuhurunda takib edeceği siya· 

eayı bildirecektir. 

M. Runeh'in ha ıöylnl, 

bOtCln cihan dorumu ile alA 

kıdardır. 

Kudos'te 
Kaçak Girecek Muha· 
cirler Cezalandırılacak 

Parlı 2 (Radyo) - K.udDı· 
ten bildiriliyor: Mubaclret ka· 

nuno ntaredUmlştlr. Bu kınan 
gayri kanuni ye gizli olarak 

Kodae'e girecek olan muhacir· 

lere çok ağır cezalar vermek· 
tedlr. Bu gibi muhacirlere 

yardım edenler de bGyGk ce· 

zalara çarpllrılacaklardır. 

1935 Seneıl içinde Kodaı'e 

59,000 Yabadl muhacir gir· 

mlıtlr. 

Bu Edib de Bir Kaza. 
ya mı Kurban Gitti?. 

Parla, 2 (Radyo) - Kabl· 
retden blldlrl'lyor: 

Çölde kaybolduğn anlaoılan 

maruf muharrir Mareel Pre•oat 

ve Ekalberi'nln tayyareıl bık· 

kında yeni bir haber gel mittir. 

' cuk don ölmOotOr. Emin oğlu 

lzmlr halkınm kıymetli re~bet ve teYP-CCClhlloO kazanan TAYYARE s .
1
NEMAS1 Milmln; vak'adan zabıtayı za· 

manında haberdar etmediğinden 

Yeni seoe şerefine 2 filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor çocuğnn ölnmane eehebtyet ver 

ftçilnt'il Müstantik· 
likte Bir Yılda Gö
rülmftş Olan lşl~r. 

Üçflnct\ mClıtantlkllkte bir y.t 

içinde gelen 883 ıabklket doe 

yasından 739 a ikmal edllmlı 

•e karara beğlaoarak Ald olduk· 
ları mahkemelere gandertlmlı,, 

yeni yıla 114 tahkikat dosyası 

ve evrak denedllmıtlr. 

Blngazl çöllerinde bir tayyare 

ankazı bolunmoıtur. Bunan 

kaybolan tayyare olduğa 11nıl· 
maktadır. 

Parla 2 (Radyo) - Kay· 
bojan Franııı mClelllfl (Pre· 

vos) ton tayyareıl hakkındaki 

tahırrlyaı deHm etmektedir. 

Şimdiye kadar hiçbir iz bula· 

namamııtır. AR 
Al loleon - Kay l<'roncis - Dolores Del Hio - Uicardo Cortez - Dik Povvel - Guy JGbbce - Ruth 

Donnelly - Hal I..eray - Uuglı Hebcrtlı - t "ifi Doreay ve 5000 ı;üzel lr.ıı; 

Büyül~ ihtilal 
Aona Bella ile Jan Gabin tarnfıouan oynanan aşk ve heyecan filmi 

_ Ayrıca Foks dilnya havadisleri "Türkçe sözlü,, 
~ANSLAR: hergiln 14, 17, 21. Cumarteei 12130, 14 talebe seansı. Pazıır günü J 2,30 da ilave seaneı vardu 

mek suçundan ıedllyeye veril· 

mloıir. 

· Akhisar'a Gidecek 
Tilrkof la dJrekıôr muulnl 

Rahmi Erand merkezden gelen 

bir emir (izerhıe bogtın Akhl· 

sar'a gidecektir. Ortdı bir lşfa 

tahkiki ile meşgul olacaktır. 

Edirne Köy Bürosu 
Trakya mıntakaeı umum mCl· 

fettlşllğlnde kanun mucibince 
teşkil edilecek olen kay bftroeu 

için İzmir köy btıroıa memur· 

larından Taceddin -.eya Lfltf 1 
yüz lira Qcretle ataaacaklerdır. 

Bu movaf faklyet n çalııkan · 

lığıadan ötClrD Clçtıncft mlıtıo 

tik HaHn Baerl'yl takdir edrlı. 

lstanhul Valisi Gitti 
Bir haf tadanberl şehrimizde 

balanmalua olan İıtınbul vallıl 
Muhiddin ÜetClodığ dan İzmir 
vapurUe letınbol'ı gllmlt n 

YBpurdl birçok snat tardındln 

uAurlaamıttır. 

Yalnız İran körle:ıdade bir 

tayyarenin enk.Hı bulondo~o 

blldlrlllyor1a da, bu enkas•n, 
kaybolın Franeıı tayyaresinin 

olup olmadığı henDı helll 

dtğlldlr. 

Hususi idarelerin 
Islftbı için Proje .. 

Ankara 2 (öıel) - Baımi 
idarelerin ıalAbı için mfthlm 

.bir 11roje huırlıamık Garedlr. 
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Italya, Avusturya Arasında Soğukluk. 
Napölyon Bonapart'ın Maceraları 
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Gü:.cl Belliot 

Bu mOkellef balonun veril 
dllladon blrka9 gfto sonra 
Buıet sokağındı, mfttevazl bir 
Hde, paraıııı bir zabit evinde 

gayet gftzel ve genç btr kadın, 
yıkıtıkh ve gazel bir mft 

IAılmln boyununa 11rılmıı ağ 

hyordo. 
Bu zabit 22 inci atlı avcı 

ıaboro z•bhlerlndeo idi. 
Zabitin lemf; Andre Fare 

idi. Ceıur, vazlCealnden başka 

hiçbir ıey bilmez bir askerdi. 
Kadına gelince: Aile ismi 

Marg1rlt Bellisi idi. Kocasını 
delice ıeven çok gQzel bir 
kadındı. Kocasına ilk teeadlf 

ertlğl zaman, Karkoion'da bir 
hal11ınıo teralhaoeafode nakioçı 
kızlardan blrlıi idi. 

Ba Uk görOote, ıQeUl Hhh 
elblaelerl içinde cidden yakı · 

eıklı bir adam olan m614zlml 
hemen ıevmlştl. 

Aodre de, bn cenubi Frao· 
sa'nın çok gftzel, ıevlmll ve 

fatraten cilveli kıza hemen 
tutulmoıtu. Fakat bu bışlaogı. 
cın evliliğe kadar ellrftk.lenece 
ğlnl ıklına bile getirmemletl. 

Evvel& glıllden bıelıyaa mtl· 
IAlı:atlar, Oç haf ta içinde mede· 
nt nlklhla nihayetlenmişti. 

Evlenmelerinden binene son· 
ıa zabitin alayı Parlıe davet 
edllmlıtl. Fure'oln "Gftzel 
Bellllor,. dediği gDzel kansı 

bo haberi ahnca eonaoz bir 
ıevfnç doymuı: 

- Parle... Güzel Parla!. 
Diye ellerini birbirine vur· 

muetu. 
Bu ille, ba ıoretle Parla'e 

gelmlıtl. 

Genç mGlhlm, Pırle'te ya· 
.. yacak kadar p1rıları olmadı· 

ğını ıôyledlğl samın gazel 
BellUot; 

- Ne ehemmiyeti nr. Mtl· 
ıekabll ve eamlmf bir aek 
Bntlnde para solda ııfır kahr. 

Demleti. 
Parlı'tekl bu yuvaları, nkıa 

mtltevazl ve baılttl, fakat gOeıl 
sevee, ince bir zevkle yoklara 
en iyi yer vermek sayesinde 
çok sevimli bir yovK halinde 

leli. 
Genç mtUAzlm, bunun için: 
- Benim kırım, bir kadın 

deAll. fakat bir melek.tir! 
Diye il tlbardı hıkaıı değil· 

dl. Ve, gan geçtikçe hlrblrle · 
rint o kadar dıba fazlı ıev· 

mekte idiler. 
Şu halde?.. Bu gôz yaılarını 

bo elem n ıetıraba aebeb ne 
idi?. 

ANADOLU -Giln.Ulk Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba11azganı 
Baydar Rftıdil ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mflddril: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: tamir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poıta kutuau 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllilı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylıgı 500 kuruıtur. 
Y abuıcı memleketler içia seııelik. 

abone kretl 27 liradır. 
Boryercle 5 Karuıtar. -IDG geçmiı nClahalar 25 kuruıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

-----•ı 

~o 

Haalt, fıkıt b11lt oldo&u ka . 
dar acı bf rıııy: O ıön mGIAzlm 
Fure'nln taburu, erteılgtı6 Ta· 
Jon'a hareket emrini ılmııtı! 

Tabur, oradan dı ılmdlllk 

meçhul kılan bir ıemte gide· 
cektl. 

Akdeniz kuvvetleri umum 
kumandanı emri yevmldııı, 

"Meçhul bir ıemte,. diyordu. 
Fakat birkaç gGne kadar haki · 
koteo sır kalmıı olan bu ıemtl 
meçhul, artık herkeıe mılt\mdo. 

Tulonda toplanın ordu ile 
fUonan doğrudan doğruya Mı· 
11r'a hareket edeceği artık bir 
olmaktan çıkmııtı. 

Bu bıber Franea'da ef k&rı 
umumiye tarafından çok iyi 
karıılınmıı ve Akdenlzde hA· 
ldmlyetln Fransa eline geçeceği 
kanaatini hoeule getlrmfıtl. 

Orduya gelince: Ancak coğ· 
rafya ve tarih kltablarlle ıeya· 
halnımelerden blllnen ve haki· 
ld blobtr gece diyarı addolu · 
nan bu eerarengfr n çok zen
gin kıt'ının saplı için bnynk 
bir arsa ve hevıııı taıımakta 
idi. Belki de bu orda araunda 
Napolyon'on peıl ııra ıafer ve 
ıerefe koemak için davet edl· 
lenler içinde bo genç mtllhlm· 
den baıka elem ve acı dayan 

yokta. 
Sevglll ve gflzel karııından 

ayrılmak, bo gCllel kadını Pa· 
rle'ıe veya Franaa'nın herhangi 
bir y~rlnde yılını bırakmak, 

belki de harpten dönmlyerek 
bu kadıoı ebedi bir ökeGılOğe 

mahkılm etmek, genç mal&zfme 

çolı: gftç ve ağır r;örOntlyoado. 
Bu acı haberi karısına naeal 

vereceğini bllemlyen genç mtl· 
i! lblm, azimet gGnGn4n erteel 

g6n oldoguna göre haklkatı 

karmna bildirmek mecburiye· 
tinde kaldı . 

Kadın, bu haber karıııında 

bllyGk. bir 18okınlık geçireli ve 
80DH: 

- Şıka yapıyorıunl Bu ha· 
berin ulı yoktur. 

Dedi. 
Bir zaman da inanmamakta 

load etti. Fakat genç kocaıının 
hazırlandığını gôrtınce, haklkatı 

bGtGn ıcılı~ı ile anladı; koca· 
sınan boynuna sarıldı. 

- Bayır ... Hıyar .. Bu aefere 
ıen ghmlyecekaln. Beni borada 
bırakıb bir yere gldemealn .. 

Diye ağlamaya baılıdı. Nt· 
hayet: 

- Eğer beni bırakır ve 

gidersen, kendimi Gldtlrtlrtım! 

Dedi. 
Genç vulfeperver .ıablt: 

- Beni vazifeden kıçmaga, 

firar Arını kabule mi ıevkedl· 

yoraon? 
Diye ıordu .. 

- Sona Var -
~~~~~---~~~~~-

Baytar Mftdflrft 
Baytar mddClrd Adil YergGk 

haetal11amıı ve doktor raporlle 
kendisine bir ay lıln veril· 
mlıtlr. 

Edib özyaman 
Trakya mıntakaıı umum 

müfettiıllk lek6n eef 1, eıkl 

Bornava nahiye madara Edib 

ÔzyamaD izinle tebrlmlse gel

mlıtfr. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akıam Kemeraltında İt

tlbıı, Giiıelyalıda' Altıntıı, lr· 
gaıp11arıoda Aerf, İkiçef1De• 
ilkte İldçeımellk ve Abancakta 

Jozef Jalyen ecaınelerl a~ktır. 

ez _; ' _ ;_ 3 4 .. 
Ankarada, Sergi Evinde, Ba 

ııo Genel DlroktGrlGICl tarafın · 

dan 25 Şubat 1936 dan 5 Mart 
1936 tarlhlae kadar devam 
etmek azere, açılıoık •Torldye, 

Tarih, gftııellik: ve lı memleketi" 
adını tatıyıcık olan fotoğraf 

ıerglılno TGrldye'd• yaııyan 

yeril ve yabancı pro ' eayonP-1 ve 

amatör fotoğrafçılar da aıığıdakl 
t11tlar altındı lıtlrak edecek· 
lerdir: 

Aradan Kara Kedi Geçti. Avusturya, Zecri Tedbirlere 
iştirak Etmediğinden Pişmandır, Zarar Görmektedir. 

Londra 2 (A.A) - Baıııı 
gııetelerl A •oıturya ·• ltılyı 

mftnaeebetlerlnde büydk bir 
ıoğulduk: görilodOğüntl kaydet. 
mektedlr. 

Dlly Telgraf gazetesinin VI· 
yını'dan aldığı bir habere gö 
re bo aoğukluauo ba~lıcı üç 
eehebt vardır. 

1 - Habeı mohaıebeal haf 

1 - Gönderilecek foto~raf · 
ların on Şubatta Aokara'da, 

Basın Genel Dlrektörlağcınau 

eline varması IAıımdır. Bo ta· 
rlbden ıonra gelecek reılmler 

mdeabakaya lotlrak edemezler. 

Necaşi Bütün l\abileler 
Efradını Cicikaya çağırdı 

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

2 - Her fotoğrafçının gönde· 
receğl reııimlerln ıayı11 ona 
geçmlyecektlr. 

3 - GOoderllen foto~raf la· 
rıo aıgari ebadı 18 - 24, ızı· 
mt ebadı 40 - 60 olacak ve 
bo reılmler kartonlanmıı olarak 
gönderilecektir. 

( - Her resmin arkasına 

gönderenin adı ve adresi ve 
reıml o neye ald olduğu yazı · 

lacak n göranen tarafın bir 
köıeıfnde de nhlblolo imz111 
bulunacaktır. 

5 - Gönderilecek resimle· 
rln k•rılıb buruemamıları için 
iki kaha karton arasında ım· 

balAz edllmlı olmaları ve taah 
hadlll olarak gGnderllmelerl 1A 
ıımdır. Yolda yıpranmıı veya 
eline varmımıf reelmlerdea do· 
lay1 Basın Genel DJrektörlngtı 

hiçbir mea'oUyet kabul edemez. 

6 - Sergi kapandıktan ııonra 
bir ay içinde resimler Hhlple· 
rlne, maınf Jarı kendilerine ald 
olmak tlıere iade olunıcıktır. 

7 - Reılmlerln ıerglye ka· 
bola veya reddi bir Jtlrl heyeti 
tarafından kararlaıtırılacaktır. 

8 - Sergide ençok mavaf. 

lak elan birinci, ikinci, 6çGnCO 
fotoğrafa Baııa Genel Direk· 

t~rllğtl tanfından bir ıeıef 

dlplomaıı nrlleeektlr. 

Memleketimizde tık defa yı· 

pılmakta olan bôyle bir sergiye 
TGrklye'de yaııyan biıtau pro 
feeyonel ve amatör foto~raf la· 
ran lıtlrak edeceklerini, Bum 
Genel DlrektGrlGğft ilmld eder. 

- Baştarafı 1 inci sahifede 
rabal'nln garbındJ k&lndlr. Ve 
manakalAt bakımındın çok mft 
blm bir nokta olarak t 14kkl 

edilmektedir. Bo ıehlr, bir çok: 
göğüs göğCiee cereyan eden kanlı 
çarpıımalır neticesinde ele ge· 
çlrllmlştlr. 

İtalyanlara gOre, Habeşler 
yftz ôltl ve bu mlktart1ao fazla 
da yaralı vermltlerdlr. 

lıalyın'lırtn zayiatı lıe bin . 
nlsbe azdır. 

Şimal cebheelnde İtalyan'lar 
bir Habee taarruzuna lotlzareo 
son derece uyanık davranı 
yorl1r. 

Tembfen de Rae Mulogeta 
nın koovotlerlnin Abbt . Addi 

eeoobon:la tahannt etmekte 
olduğa zannedilmektedir. 

Aemıra 2 (A..A) - Tembl· 
ende ,,ıddetll muharebeler ol 

da~a blldlrllmektedtr. Habeı · 
)erin ağır zayiata uğradıkları 

ve ltalyan'ların ına vatan or · 
daııuna menıob 44' ölQ ve 12 
yaralı ve Erhrelllerden de 8 
~na ve iki yarala verdlkl"rl 
llhe olunmaktadır. 

Yakarı Uebl · Şebell'de kınİı • 
muharebeler olduğa blldlrfl· 

mektedlr. 
letanbol 2 (özel) - Adla· 

Ababadan verilen bir habere 
göre, Habeşler Somali cebhe. 
ılnde Clç mGblm mnıll zab· 
tetmlılerdlr. Bo mevziler ele 
geçtrlllnclye kadar mfthlm za. 
ylat nrllmletlr. 

Parlı, 2 (Radyo) - Adlı. 

Abıba'dan bllıUrlllyor: 

Necaılnin bir lradeıl, ıllAh 

taeıyıhllecek b6Uln kabileler 
efradının kAaonu aanlnln ıona · 

Lindberg'in na tadar Clclka cephesinde ha 
zır boloum•larını ve bo iradeyi 

Çocuğunun Katili dlnlemlyecek olanların elddetle 
cezalındırılacıklarını blldlrmlıttr. 

Gene At Istiyecek! . Viyana, 2 (Radyo} - Rıyhe 
Nevyork 2 (Radyo) - En poll gazet~ılnln Adle Ababa'dın 

eon haberlere göre Llndberg'ln l .1 bl b b t a 11ığı r a e!e göre oglllı 

çocu~oaon katili olma~ mcıaa miralayı Ltkferd · K• yeni Lb· 
1ebetlyle idamını karar verilen rene demektir · ve Adlı Abaha· 
Bopman ıoo defa olarak af ko daki İngiliz ataıemllterl Teylor, 

mlıyonuna bir mllracaattı hu· Necaıl'nin İtalyan'lara kareı mu· 
hınacaktır. Af komlıyonouon kuemet fikrinden vazgeçme· 

ıffa taraftarlık gôeterece~I hık· meei için ellerinden gelen her 
kındıkl 6mltler zaittir. vaııtıyı baıvurmaktadırlar. 

Haytinin istiklali Rae Deıtı'nıo Dolayı ve Ba· 

Parlı, 2 (Radyo) - Hıytlnln beı ordoıunon Tigre'ye taarruz· 
Gçytlzftnacı ıenel devriyesi do lırı emrini imparatora bu iki 
lıyıalle Franıa'dın giden Fran· İngiliz zabiti verdlrmlşlerdlr. 
ııı murabbaı heyeti Bavanı"ya Adle Abıbı, 2 (Radyo) -
da uğramıı n Ktiba Comar relıl RH Naılbu mıatakaıında yeni 
M. Barnet tarafından kabal asker toplanmağı baelanmııtır. 
edllmlıtlr. Bonon için çıkan emirde, davete 

icabet etmlyenler bıkkındı eld· 
detll cezalar tertlb edileceği 

Franıız murabbaı heyeti, K.u· 
ha cumur reisine M. Lebruu'un 
bir mektubuna vermlı ve mft 
kellef bir ziyafetten sonra ~n 
Tema'ya hareket etmlo ve bu 
rada Guyanda bulunan diğer 

Fransız beyetlerlle blrleıerek 

diğer adaları da ziyaret ede 
cektlr. Morahhaa heyetleri Flandr 
nparlle Hner'e mtltevecclben 

hareket etmlılerdlr. 

zlkredllmektedlr. 
Adle·Ahabı, 2 ( Rady.o ) -

4 İtalyan tayyareal, bogQo de 
Dagabor kaeabaıını bombard;. 

mao etmlvlerıJe de attıkları 

bombaların en çoğu laf IAk et 

medlğlnden telefat olmamııtır. 

Roma 2 (Radyo) - letefınl 
Ajanıı; ltal7aa tayyarelerlaln 

RRB Desta'nıo cebhealode yap 
tıklan bombardımanın, Habeı· 

ler tarafından kafaları keılle· 

rek Harar'da teşhir edJlen iki 

İtalyan tayy•reclılnlo intikamı 
için yapıldığını ve daha evvel 
bunun için atılan beyanname· 
lerde: 

'"Tıyyarecllerlmlzl Gldcırdll· 

ndz ve kafalarını kestiniz. 
Şimdi cezaaını çekiniz.,. Denll· 
dfğlnl, 15 dakika ıonra da 12 
tayyare tarafından bombırdı 

mana baelandı~ını bildirmek· 
tedtr. 

Stefınl Ajınsı, bn bombar· 
dımaa neticesinde Hıbeı'lerden 
beşyOı ldololn öldOğünQ haber 

vermektedir. 
Söylendiğine göre, ltalyan 

tayyareleri bundan sonra hiçbir 

ıeye bakmıyarak btltfto Habeı 
ordogAhlarını bombardıman ede· 
ceklermtı. 

Adiı ·Ababa 2 (Radyo) -
Hıbeı htıkdmetl, neeretmlt ol· 

doğu bir beyannamede ltalyan 
tayyarecllerlnden esir dGıenle · 

rln kafaları kesildiği hakkında · 

ki haberleri ıuretl kıt'fyede 

red ve tekslb etmekte bu ha. 

berlerln Italyınlar tarafından 

uydarulduğnoa' il4n eylemek· 
tedlr. 

Adle·Ababa, 2 (Radyo) 

Cephelerde ılddetll yağmur yağ · 

dığından Italyın tankları yO· 
rftyememek.tedlr. 

Adle· A.bıba, 2 (Radyo) -
Yarın (bugon) Ud Babeı tıy · 

yaresl bombardıman mıntıka 

sanı gidecek ve yaralanmıı 

olan ineç doktorlarını Adla 
Ababı'yı nakledecektir. 

ltalyan tayyare karargahı, 

bu tayyarelere dokunolmıma11 
için emir almııtır. 

AdlB·Ababa, 2 (A.A) - Ce· 
nob cephesinden bildirildiğine 

göre, İtılyao'lar Dolo mıotaka· 
ııoı ele geçirmek için hazır · 

bklarına devam etmektedir. Son 

hafta ve bllhlBBI son iki gfln 
içinde RIB Desta'nın kuvvetleri 
dtıomın tayyarelerinin ılddetll 

höcamlarana o~ramııtır. 
ltılyan'Jar mftnha.-rau gaz 

ve yangın tıombıları kollanmak· 
tadır. Birçok hava hGcomlarına 
rağmen Habeı'ler mdetıhkem 

mevzilerinde totanmaktadır. 

Şimal cephesinden alınan hı· 

berlere göre faaliyet faıılaeıı 

devam etmektedir. MQnferlt 

mflıademelere glrlımekte olan 

Hıbeı kuvvetleri yavaı yavaı 

ilerlemektedir. 
AraıuloBll Kızılbaç cemiyeti 

cenupta İneç Kızılhaç heyetinin 
uğradığı hava htıcomono tahkik 
için lnlçre'll Juneaa'yu tayyare 

ile bAdlee mahalline ~ônder · 

mlıtlr. 

İngiliz ııeyyar h11tanelerl 16 
kamyonla birlikte Deael'den 

olmıl cephesinde Ras Seyyum'on 
mıntıkasını htreket etmlıtlr. 

Bir Wnd mlhraceıl de Ba· 

lıyalıdanberl ltnlyanlar Avoıı · 

turya'dao yaptıkları itbalAta 
pe,io pıra tle delil, bono ile 
ödemektedlrler . 

2 - A vuaturya zecrl ted· 
bfrlere lıtlrak etmediği için 
logntz ihracat müe11eıelerlo l n 
boykotuna ogramaktıdır. 

Üç İngiliz mileıııeeeel ltalyan 

Uaraf Jı bir memleketle wua· 
mı le yapmak istemediklerini 
llerl ıftrerek kontratl11ıoı fes· 

hetmlolerdtr. 
3 - loglllz alacakhları yeni 

tenzllAt yapmıya razı olmamıı · 
lar ve ltılya'ya karı• ıempatl· 

sini açıkça gösteren ve gazete· 
lerl lnglltere'olo zecri tedbir 
polltlkaaını kötQ bir ıekllde 

tenkit ~den bir memlek.ete hiç 
bir imtiyaz vermek istemedik· 
ler\ ıGylemlılerdlr. 

ltalya'da 
Yeni Tedbirler. 

Roma, 2 (Radyo) - Baıba· 

kanlığ• bağlı olmak ftzere bir 
(Mftbadele ve dôvlı mtletepr· 
lığı ihdas edllmfel!r. 

Ba milateıarhk zecri tedbir 
kararından doğmoı bulunuyor. 
İtalya lktıaadlyatanın yabancı 
memleketlerle olan lılerlnl doğ· 

rodan doğruya tedvir ve tanzim 
için çalışacaktır. 

Krasin 
Vapuru Yazdan Ev· 
vel Kurtarılamıyacak. 

Pariı, 2 (Radyo) - Boz kı · 

ran (Kruln) adındaki Rae n· 
puro, karaya "otarmuı oldutu 
elmali Norveç'ten yudan enet 
kortarılamıyacakt1r, ................... 
beı Kızılhıç'ı için mtıhim bir 
meblAğle Adlı · .A.bıbı'ya gel· 

mlştlr. 

Adle·Ababa, 2 (A..A) - İs · 
veç kızılhıç haetaneılnln eon 

defa bombardıman edllmeel 
ftzerlne iki lneç'llnla yarılan· 
dığı, 30 Babeı'llnln telef ve 
50 klılnlo mecruh olduğu reı · 
men bildiriliyor: 

Da malumatı Royter ajıneı 

aytarına resmen vermlı olan zat 

araıolueal kızılhaçıo Adlı·Ahabı 

dakl mClmeHlll M. Brovn dan 
yaralanan lsveç'lllerden biri 
haıtauenln teli olan Dr. Bylın 
derdir. Telef ölan Hıbeı'lllerln 
haata oldukları, yaralınıoların 

da gene haetalardan ve h1ı1ta 

bakıcılırdıa oldağo aanılıyor. 

M. Brovn tavılhen ~yledl · 
ğlne göre Dleka Melltam'da 
bulunan haetınenln her tarafı 

kızılhıç bayrakları ile örtG idi. 
En yakın ordugihtan bir kilo · 
metre uzakta bulunuyordu. 
Bombardıman ve mltralyôı 

ıtefl birdenbire vukobuldu. 

Haetanenln bnuın enakı, llAÇ· 
lar, çadırlar ve lkf kamyon 

mahvolmoetor. 
Bombardıman berine h11· 

tanede panik çıkmııtır ltılyın 
açıkları önce taarrnz etmeden 
haetınenln cızerlnden geçmlt 
oldukları için bombardımaD 

hayretle kar~ılanmııtır. İtalyan · 
Jarın bu taarruz eaoaıında ze• 
birli gazlar da kullandıkları 

eanıhyor. Hastaneyi idare eden 
Dr. Bylander aağ tarafında• 
biri de yazGnden yanla•· 

mııtır. 
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Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 
Evet. Arab ıidetlerlne g6re 

•Ocoda getirllmie olan elAm 
werlıtında bir erkek dOrt tane 
kadın ılabllfrdl; fakat Arab 
Adetlerinden olan bu Adeti 
TOrk 'ler ekseriyetle tatbik et· 
mlelerdl. Arab ıidetlerl ayni 
zamanda ~saray ve konak fob. 
şonow temin için bir de esir 
ve cariye osoUiotı bolmuı bo 
çirkin Adeti de 9er't şekle sok· 

kalan kadın saray mensubları 

tarafından tebalOkle ıncellğe 

kabul edilirdi! 

Beden Terbiyesi 
Sporların Yeni 

Ve Atletizm ile Diğer 
Teşkiliittaki Yerleri .. 

--~~~--~~--........ -
2-

O zamın Hrayın t'trırını Yeni geoollk tefkUltı için 
saran Aroavud, Boınak, Sari Ankara'da toplanan komllıyona 
yeli, Kürdfstanlı adamlar pa· 
dlşah artığı kadın almak için loılrak eden belediye rls mua 

vtnl Soıd Ynrdkoru'nuo ko 
blnblr cinayet ve rezalet çıka 
rırlardıl rulsyonıJo gllrü,ülenler ve y,.nf 

Bamtdlo sarayında bu ka trvkllit bak kandaki mütaleala 
danlardan başka bir sınaf kadın rının bir kı;mıDI dOnkl\ sayı 

moıtu. 
daha vardı: Her sene Kadir mızda yazmı,tık, Bugün de md 
geceıl, bazı llyıkıtelz vezirler tebakfelnl yazıyoruz: 

Arab'larau bu usullerinden kendi kızlarını pıdl,ıba takdim Hueuet ıetekkGller böyle mil 
19 nncu Hran &onlarındı olma· ederlerdi. Bu ıuretle mevklle· tıbı8818ları naaıl yeıi,tlrrcekler, 
ıına rağmen DaD1ld istifade rlni 11ğlamlııtmrlardı! neredeo bulacaklar ve bunların 

yolunu bulma,, blrkeç tıne nlklbh lıte bu kadın halltaeını ya· Gcreılerint nHıl nrebllecek· 
"Kadın efendi d h L 70 ver a5

1 idare ediyordu. Bu " en •ta.• "' terdir? Eğer bCUQn bu lmkln 
tıne de genç - A ı L d bedbaht, akılca çok zGğftrt .. e guze •• ını ları bize hDluimet nyı partimiz 
haremin 6 L arabın vaziyeti, bdyük ma68 • 

e Y1cm1e ve zev .. toe 6 verecekıe • ki bundan baıka C•· 
hıeretmlıtl. zalır vitrinlerinde gOıel ve 

cezfp, Juymetll oyuncaklar gö re yoktur · o halde artık gençlik 
Bamld'fn sarayındaki bu ka· rap de bir tG.rla bunları ıla kendi kendin., teıkllltcılağa ıh· 

dınbr arasında rom, ermeni, mıyan fakir çocuklara pek ben· ııcak diye bu naaitl, panları, 
Sorlye'U, hani Bulgar, olıh zerdi! mltahasaıeları onların emrinde 

ve ... Bazı Avrupalı kedın da Zavallı ırep... Zavallı bade· ' bırakmak manlıız olmaz mı? 
verdı. mag11ı... Şarkın en g6zel ka Hiç oftphe yok ki gençliği 

Rom, Ermeni ve Suriye dil dınlan içinde kadn:a, aıka teıkllAtçılığtt alııtarectk yol ve 

berlerlnln eıray v~y• konak hasret içinde yıeıyordul aahı ıpor lıl değildir. Bono biz 
haremlerine lntleab teklileri Araban yemeal, lçmeal yerin daha baoka 11halarcJa dı tatbik 
bilsbcıtan baıka idi; bo le, de idi. Allah bertlı:et nreln, edebiliriz ve gençleri bu ıo-
eer'e uydorolmoı bir nevi "Be· puası dı vardı; Hıbeoltıtan'da retle de yetlttlreblllrlz. 
Yaz t ı ı çöller içinde kat11, tabii bin e " t caret lıl idi. Fak•t, Spor kalaba bir mekteptir. Bu 
Ç r L 'J bir eza ve cefı içinde kalacak· e &eı er ve GGrcQler için rada yalnız beden terblyeal ve 

ta. Fakat o, memleketinin bd· 
vaziyet daha bıtk• idi: Kıf· ablak deral dt-ğll, ayni zaman· 
k d tOn yoksollnlı:ları ve ıstırapla · 
ııyı ığlırının ıaf ve &ablam L 1 da uluııl k.OltGr, uluııl aeciye ,., rına ••t ınmağa hız r ve razı 

hev11ı içinde yaııyın bir Çer· idi L d .. e ılyııı da talim edlllr. Bu ; te-. ıu ltberler içinde hı· " 
keı veyı GGırcG llleıl kızı la dım ve iktldıraız olarak kal mevzu ise hiçbir zaman huıusi 
ılkbıl oları k " Hlr saray veya masaydı! ııbısların elinde bırakılamaz. 
bir konağa •atılmak,. emelini İete yaver ağıom eeaelı d r· O hılde ne yapmak lbım? 
bealerdl. Bonon için Çerkea ve dl, en batlı ıetarabı ve elemi Bu k11mı ben, Ankara'da 
Garca ana, babalardan pek ço- bu idi. lılerlm dolayııtlle fazla kala· 
ğu ergfn kızlarını saraylara \'eya Yan: ağaya bu gftzel kadın· mıyacığımdan, komlıyonda ıöy · 
vasıtalarına kendi ellerile, fakat lardan hiç birisi hiçbir tltlfıtta lemedlm. Fakat bir npor 

hflyOkçe hfr perı mukabHlnde bulunmazdı. Yalnız korku be huırlıyırak komlıyon haek:anı 
göndermekte tereddcıd etmez. IAıı olarak yClztlne gtıler gibi çok değerli ve muhterem bay 
lerdl! hareket ederler, fakat fır11t Aslse verdim. 

GörGı zavly,.,lerl dar olanlar buldukça alıy etmekten çekin· Raporun ana hatlarını ıöy 
için bu hareket pek makuldü. mezlerdl ! llyeylm: 
"Oamanlı hanedanı., · Onvanı Fakat bunlar içinde tek bir Yeni ıpor t~eldlltı partimizin 
altında ıha asır hOkftm sGren kadın, dlğer .. harem kadınların· hılkevlerlne veya gençlik teı 
ve menıel itibarile en hallı dan ay11 kalırdı; bu hadım kllAtını bağlı, fılı:at ayrı bir 
TGrk kenındın olan bu hane· adamı; yalnız bir kadın fazla teşkllAtı olarek korolmıhdır. 
dan beı aaır hiç durmadın bir yakınlık ye aaygı gOsterlrdl. Teşlı:UAtın batına partice bir 
bln·hlr ırktan kadın almıt ve Bo kadın da HOınCl Mlıal idil zat getirilir. Bu zat Tcırklyede 
nlhıyet neldGğl bellnlı bir - Sonu Var - ıpor itlerini orgınlıe ve idare 

hale gelmfetl. Birçok Oımınlı 1 1 edecektir. 
pıdltıhlırı yı Trabzon ve,,. Borsa da Genel ıpor dlrektörtl gibi 
Atlnı papazlarının torunu, yı ._ ___________ _.

1 
bir lılm verllebllecek olın bo 

hud dı Surlye'U Kaf kaeya'lı Üzüm satışları: zat mnhtellf ıpor ıobelerl için 
kadınların çocukları idiler! yanını klfl miktarda mGte· 

Ç L L 
1 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
er .. eı a.ız ıra, ealrler, cı ı h11111 alacaktır. Ber mtlteba .. ı 

r ye· 897 S. Sdleyma. 13 14 75 
ler kaylerlnden veya dağların kendi ıubeıfndekl ıporon (me· 
dlln geldikleri gibi ıı?ıyları 3!l8 K. A. Kbım 13 25 lfl 50 ıell beden terblyeıl ve ıtle· 
kıpılanmazlır, bir m"'ddet e•lr· 345 Jlro ve ıa~e. 13 50 14 75 u ~ 

15 50 
tlzm, denizcilik, gOreı, futbol 

eller e-linde terbiye (?!) edilir· 306 B. Alyoti 14 lbl) T ki 1 l d 1 1 d 188 T. Debbıa 12 75 13 75 g Qr ye ç D e organ ıu· 
er 1. Cariyeler, lar•y haremle· yonanu yapacak H gı nel mpor 

rlne kapılındıLtın eonrı da 13 l S. Gomel 13 50 13 75 • 12 ş dlrektörOne kartı meı'al ola· 
hemen hftoktrların ônlne 5 . Bencuya 13 25 14 50 

cıktar. veya 111 Kohen bira. 13 25 15 
hal•etlne çıkaralmazlerdı! 

78 A. Naci 12 13 25 
Sarıydı da bir terbiye (?1) '36 M. Norl mıh. 14 25 14 25 

deneel geçirmek mecburiyetinde 34 N. mlhalef 13 13 
idiler! Bunun için aarayı ekle- 3l 

Albıyrak tlca. 14 14 50 
rlyetle ! l 12 yııındı kızlar 15 P. Pııı 13 7 5 ılınır, birkeç ıene ıonra bir l l B. Şe ıbeı 14 50 ~: ~~ 
veılle ile pıdlııha g6sterlllr, 9 Mani. b. koo. 12 75 12 75 
padloah beyendlğl tekdirde flraeı 2165 Bu~lnkG ••bı 
h'1mayuna nrlllrdl! 480769 Donktı yekda 

Dilnklrın koynuna konan 482934 Umum " 
her cariyenin m11harlyet -.e 
tılll bir olmesdı. Bu kız eğer 
padlııbın botuna gidene göz· 
deler arııını alınır, tesadftf 
e1erl olarak gebe kalır11, nlklh· 
lıuırd,, Fakat pıdlııhın nl~ih 
lııı yediyi bulunca bu cariye 
lerln doğurdukları çocuklar bo 
ğulap Boğ11lçl'oln ıularına atı· 
hverlrlerdl! 

Gazde ve lkbıller arısında 
Ter ılamıyan cariyeler, bir mild 
det padiııhın sevkine . bir ka 
pek gibi · hlımet ettikten ıon· 
,. tank vıkanlar Ye ba uta 

Zahire satı~ları: 

Ç. Clnei K.. S. K. S. 
250 Buğday 8 8 

71 Nohut 8 8 
31 B. Pamuk 42 60 42 50 

1 Piyasa Vaziyeti 1 
Üıtım - İhracatçılar yeni 

ıene ve klnonaaanl ayı lhti · 
yıçları jçfn mllbayeıla batlı · 

mıılardır Mabayeatın hararet· 
lenmeıl bekleneblllr. 

Buğday - Flıtlue 10 · 25 
para daha ıım yapılmıı ve 
250 çuval utalmııtar. 

Mıntıka tablmatı: 

Her mıotakıaa (Meeelt An· 
karı, lzmlr, lıtanbul gibi) 
ıpor lılerlnl organize ve idare 
etmek here genel ıpor direk· 
törl tarafından bir set memur 
edilecektir. lemine mıntıka 
ıpor milddrl dlyehllece~ml• 

bu zat kendine verilen mınta 

kayı (MeeelA lımlr eehrlnl) 
lıkln keıafetlne :göre muhtellf 
mıntıkaları ayıracak ve her 
mıntıkada birer kolGp teıiı 

ed11cektlr. Anı ıpor, beden ter 
blyeıl ve ıtletlzlmdlr. 

O halde ilk defa ıtletlılm 
kolQblerl teelı edllmeltdlr. S6 
acı dahı iyi tuh etmek için 
bu takılmatı lamlr ftaerlnde 
yıpabm: 

lzmlr'I; GClzelyala, Etrefpııa, 
Baımıhane . Tllklllk • Tepecik, 
Al1111cık ve K.arpyakı olmak 
bere beı mıntakaya •yırablU· 

rla. Ba bet mıataka lçlade 

birer atletlılm 11hBBı yapılarak 
bn ııahılarda bet kulüp ııçaca · 

ğız Her kulObe mantaka ıpor 
müdOrQ tuafındın bir mftddr 
tayin edilecektir ki bunların 

vazifesi ktndllerlne Yerllı-n 

mıntıkıdakl bfttOn gençleri 
kulObe alAkalandıracak ve on 
lan kolQbe bağlayıcılı: eaular 
t'lzerlnde çalıımak ve kulftbft 
idare etmektir. 

Her atletizm kulftbtln4n (fen 
nl •e normıl atletizm 11bılı · 

ruaın içinde bir futbol ıab111· 

nın bulunması da ıart oldağa · 

na g6re) bir atletizm, bir de 
futbol öğretmeni bulanacaktır. 

(Spor mftınlrlerl, mıntıka ıpor 
Amirleri, kulClb tnCldtır TC aı 

retmenlerlnln ba lıe ıld mek· 
teplen yeı lfll llmelerl, hiç d11 
ğllıe bir kuralın geçirilmeleri 
eırttır.) 

Öğretmenlerin nzlfeıl; kn 
IGbe g-.lecek gençleri eabahtan 
ıkeıma kadar poıta posta çı· 
latlırmaktar. Sporcuların kıı ve 
erkek olduğuna, yıı ve lı far · 
kına göre çalııma ıaatlerl ıy· 

rılacaktır. KulClplere fahri Asa 
kıbal edUmlyecek, kolGbe in· 
tlııb eden her ferd ev ve il be · 
den terblyeel ve atletlım yap· 
taktan ıonra d•ğer ıpor ıubele· 

rlne de girebllecektlr. 
Her mıntıkada denlzclllk, 

gOret gibi ıpor kalOblerl de 
ıçıJacıktır. Fılı:at ba ıpor ku· 
lGplerlnln adedini · Fazlı ve 

f azull para earfet memek lçla · 
ihtiyaca göre artırmak lhımdır • 
Meıelt lsmir'de ilk olarak iki 
deniıclllk ve bir de gClreı ko · 
lClbCl teelı edilmelidir. 

Bu kalabler koUektlf mıhl · 

yette olacak; yınl euı beı kn· 
IClbe menıob ıporcolardan lıtl· 

yenler bu knllblere devam 
vam edecekler H orada öğret· 
menlerin ne11retl altında ye· 
tlıtblleceklerdlr. MIYbakalar 

ıaraıında lıe her genç kendi 
eeaı knlClblnOn rengini Te for· 
m11ını temıll edecektir. 

Mıntaka ldırl ve fenni he· 
yelleri: 

Mıntıka idari heyeti; mantı· 
kada mncud b6ttln kulftb mO· 
dlrlerl haftanın •eyı ayın mu· 
ayyen gOnlerlnde mıntaka ıpor 
mCldClrftnQa baılı:anhğında top 
lanarak mıntakı idari he1etlnl 
teıkll ederler. Fakat kallb 
mOdftrlerlnln bu heyetteki va· 
zlyetlerl tamamen lııloarl ma· 
hlyettedlr. 

,Mıntıka ıpor m4d6rCl lıter· 

ıe kalftp mOdOrlerlnden birini 
' kendine vekil JIJ>'llblllr. 

Mıntaka fennt heyetleri, 
mıntıkada mevcut bOtOn atle· 
tlım hocaları bahanın Hya 
ayın muayyen gOnlerinde mın · 
taka ıpor mddlrlnGn baıkan· 

lığında toplanarak mıntıka at· 
letlzm heyetini teıkll ederler. 

Bu heyet fenni bakıaidın ıpor 
çıhtmııını, mleabıkıların ıu· 

retl cereyanını ve buna mOte· 

ılllk itleri taazlm eder. Atle · 
tbm öğretmenlerinin bu he· 
yettekl Hsiyetl de lıtlıart ma· 
hlyettedlr. Mıntıka ıpor mi· 
dClrCl lıterae atletlım öğretmen· 

terinden birlılni ba heyette 
kendlılne vekil ta1ln eder. 

Bonon gibi fotbol, gOıeı, 

denlsclllk heyetleri de tetekktU 
eder. Barau aaaıalmam•k 

-Bayramda Alaşehir Halkevi Gozel 
Bir Köy Gezintisi Yaptı. 

Milli kıyaf'!Ueki kö) '"j'delikanlıları:ve Alaşf'hirli misafirler •• 
Alııehfr (Ozel) ilçebay nrllmletlr. Nahiyeye, ıehfrdrn 

Şemslddln Kıya Aılın'ın bıı Gç otobaı ve bir kıç otomo· 
kanlak ettlll Alaeehlr Halked bllle gldilmlıtlr. CIHr kGylller 
kGycGlOk komlteıl, diğer bıl· de borada toplanmıılardı. Na· 
kevlerl komitelerine örnek ola· hlyelller, mlıaf lrlerlnl parlık 
cak tekilde çıbımaktıdır. Bu n ıımlml tezahGratlı karııla· 
yıl da, her aene bayramın ikin mıılardır. K.Oylerden gelenlerin 
el gOoCl yıpılmaıı matad olan uyııı binlerce kiti idi. Davul, 
Ye Gomer denilen toplantı için sarna ıeılerl ortalığı çınlata• 

bir pro&rım hazırlayarak tehir· yordu. 
illeri bir ılrpriı karo111nda bı Cumhuriyet meydıaı dolmuı, 
rakmıe, Sarıgöl lı:amunundı tıımııtı. Hılknl kOycalok ko· 
köyldlerle tt.hlrlllerl buloıtar· mlteıl ıekrcterl, köylGye blta· 
mue, tanııtırmıı ve çok gaıel ben ~.asel bir ıöyln nrdl H 

bir giln geçfrllmlıtlr. ılkıtlandı. 
Bu meyanda bir mlHmere Hazırlanın mflıam.,re ilk 

- mektep ıalonlır•nda verilecekti. 
Jtıımgelen bir nokta var11 bO Fıkat havının mftıalt Yaılye· 
tin bu ıpor ldıredlerlnln mı· tinden lıtlfıde edildi. Mcıeame · 
ıılı olacakları ve mıntıka ıpor 
Amiri nyı genel ıpor dlrektö · 
rtınan emrlle tayin nyı lıden 
( ıkardablleeeklerdlr. 
Para imkaniarı: 

Böyle ldmın yerlertle, mu
nısaf ldareellerle ıpor lı:altıp 

lerl ve teıklllta kurmak elbette 
mClhlm paraya mltnıkkıftır. 

Ba para dı ıa ıaretle temin 
edilebilir: Kanun euaen haıoıl 
idare ve belediyelere ıpor il· 

halan korm•k meebarlyetlnl 
tahmil etmlıtlr. 

Bununla beraber mabılll ldı· 

relerin batında batarılıcak o 
kıdar aAır lıler vardarkl bun 
lardan t•ıarrof edlb de bagCln 
fçln bOyle bir teşklllta earfe· 

dilmek bere gereken par•yı 

ayırmalarını lmkln yoktar. 
Ba vulfeyl yeni baıtan ve 

daha knnetll mleyyldelerle mı 
halli idarelere ylklerken o hılde 
onlara yeni bir takım varidat 
membıları gGıtermek te lcab 
edecektir. Spor lılerlne 11rfe 
dilecek paraların en tıblt gelir 
membaı ıpora akil olan ıey 
lerdlr. içki, t6tln1 eğlence yer· 

·~rl gibi... 
içkiye, ttltClne, ılnemalıra ve 

emeall terlere konacak kOçClk 

birer reelm ile halktan bllba· 
ııta bu parayı toplamak pek 
mlmklndcır. MakAdın b6y6k· 
lftğ6 ve verilecek paranın kG· 
çClklftğG ku111ındı ba parayı 
her ntandaı ıne ıewe verece· 

ğlnde ıaphe yoktur. 
Dl~er taraftan, kendilerine 

mont11am bir idman 11haaı ve 
ve11ltl verilen gençlerin mali 
dorumu mleald olanlarından 

ayda 25 kuraı gibi kaçak birer 
aylık atmak, glnden gOne he· 
•e1klrı arlan 1por mClaabılı:ala· 
rındın dı mcıblm hlıılat elde 
etmek kabildir. 

Nihayet ezaamandı bö~le kov· 
vetll bir · otorite, diılplln ve 

vukuf altındı ıporan haklkt ve 
çok cazip çehreel o kadar gClıel 

meydana çakacak.tar ki itte o ıı · 

man hayal yapmanın ve bir 
takim, klhlk, hıtyatlyet ifade 
etmlyea prenıdplere MAlanma· 
nın acııını ulamıı oı.caam. 

re cumurlyet meydanında H · 

rlldl. K.öylGler çok ıevlndller. 
Bunu mlteıklb Balkevl ıpor 

kola bf r futbol ekıerslıl yıp 

tığı gibi moılkl kolu dı bir 
konıer verdi. Temıil edilen 
eeer "Sönen Gmld,. adındaki 

plyeıtl. MClıamerenln ıonanda 

kamunbayın kııı; ml11flrlere 
kGyltıler n•mıaı tetekklrlerlal 
bildirdi. G~rek kamanbay, ge· 
rek kGyltller ve ileri gelenler 
mleaflrlerl hlyClk bir umlml· 
yet ve neseketle karıılamıı ve 
aturlamııl1rclır. 

Ispanya'da Buhran 
Madrld, 2 (Radyo) - Vul· 

yet ve bCldce 6zeılne kendlel· 
ne 10rolan bir ıoale ceYap ola· 
rak ekıerlyet fırkan relıl M. 
Jll Robleı, mecllll meb'lllU 
relll M. Santlyıgo Albaya bl: 
proteıto mektuba gGndercllAIDI 
ve ba mektupta mecllıln bldee 
mGnakıea edilmeden bir ay 
maddetle talilini kanana ... 
ılye ıauhıllf gGrdOğlnl ıGyle· 

mlıtlr. 

M. Jll Roble1'ln tahminine 
göre, mecllı mlddet hltamınck 
bir ıy daha tatil edilecektir. 

filen Alman Sefiri 
Pırtı ~ (Radyo) - Ôltn 

Almınyanın Pırtı btlyClk elçi· 
ılnln cenueıl yarın ı6reale 

kaldırılacaktır. Saat 10 da Al· 
man kllleeı,nde tyıa yapılacak 

n ıonra cenue Şark letuyo· 
nana gGtlrOlecek, Berlla'e gfta· 
derllecektlr. 

KlimOr Amelesi Grevi 
Lonclra 2 (Radyo ) - (;al· 

dan gelen haberlere göre ma· 
den ameleıl . patronlu mel· 

eleılnde yeni Ye mlıbet bir 
netice elde edllememlıtlr. 

Şimdiye kadar bir netice 
alamadığına gOre kGmlr ame· 

letlnln amam! bir grnlndea 
korkulmaktadır. 

Hudud Mezarlarında 
Trlyeate, 2 (Radyo) - ltal· 

yan ubık muharipleri tarafa•· 
dan budadclakl uker meurla 
nnda teuhlnt !•pılmıfbr. 



Kanuni S. Süleymanıo Kucağındaki 
Çocuğa Bağışlanan Yerlerin Tarihçesi 

---------------------.. ------------------~-
Aydın" da Cihanzadeler - Ağaların Birbirine Hncumu · 

Dökülen Kanlar · Kanuni Dedi Ki: "Parmağımla 
Çizdiğim Hududu Cihana Armağan Ediyorum.,, 

Cihanoğlu çeşmesi 

Aydın 1 (özel) - İlimizde 
mevcud bir çok terlhıel lzerlerl 
lncellyerek hakiki Aydın tarl· 
hini yasan ar.kadıılarm ha ge· 
sUerlnde topladıkları bllglleıl 

pntemlze ara ıırı veriyorum. 
Buguu ~de Kınunl S61eymın 

devrinden tınzlmatı kıd11 ÇI 
ae'ala Mason ve Aydın'ın Ko 
çarla kımunlırında voyvodıhk, 

Ayinbk ılren •e bir çok defa 
AycLn'dı mGteıelllmllk yapan 
Clbaa zadeler ıüllleeladen bıh 
ıedeceıım. 

Kanuni Sdleymın 1613 te 
100 bin kltlllk bir ordu ile 
B...ıoaaa fethine giderken, bu· 
IGnkG Cine Uçeılnla Mason 
ya7lM1ada Hor11ıadan gelme 
Jılehmed beyin obuanın balon . 
daAa yere ot•A boyuyor ve 
Mebmed beyin çad.mada ko· 
aakluyor. O gGnlerde teıadlfen 
Mebmed beyin k1r111 doğormık 
llleredlr. Kananl Sftleymıta 

ıel ... a aebeblnl ıorayor. Ve 
tam ba ıırada Mehmed beyin 
Wr o~la dftnyaya geliyor. Kı· 
ani, ıelAıın ba ıebepten ol· 

doğunu 6~enlnce çocuğu letl· 
yor n kuc.ğını alayor. Mızon 
dalanın mnkl itibariyle baıaa 
h11 ••diye hAklm hulunmaıını 
dlfClaerek çocuğun ıdını (CI· 
ban) koyvyor ve parmığfyle 
Mısoa'dan görlnen batın ova 
•e dıgları gGıtererek .. parma· 
lamla çizdiğim hududu bu et. 
hana armağan ediyorum,, dl· 
yor. İtte 1618 ten 1840 yılını 
kadar Mıson ve Sobacı kas• 
lanna ve AycLa'ı hGkmeden 
Ohan tiey ıdlalealala baalıl bu 
çocuk oluyor. 

Ba allenla bllha1M 1205 le 
otalları araııada derebeylik 
lamumetlerl baıgöıterlyor. Bu 
ellenin en ıayını dikkat ılm•· 
aı oJaa Jbrablm •I• ile Baıe 
yla •Aa ıra11nd• yıllar ıaren 
lhtllAflar oluyor. Baıeyln ağ• 
Suam aduında l•rahar bul· 
daju Rumlarla kendi "Kapı 
luılkıaı., tık•lye ederek ma 
teaddlt defalar Koçarhyı ba91· 
yor, İbrahim ağanın kon•~ıoı 
ve bGtGn Koçarh çer111ını, ma· 
hallelerlnl alete vetlyor. Da 
and. yblerce adım ötlyor. 
Bua makabil İbrahim ı~ı da 
balktu baldu#1J taraf larlarlle 
Blle7ln •aya kartı geliyor. 
Nlm,et o•a tftrdedtyor. 

Blaeyla •I• ıarıya çatıyor. 

• 

Tahkik için gelen mlbqlrlerl 
kaodmy r Ye tahkikat İbrahim 
ağa aleybioe netlcel nlyor. Ye · 
nlden muharebeler b · ıhyor. 

Bu muharebeler o .kad .. r ıld 

detll oluyor ki bir ıeferlode 

yaloız bir defakl çarpıımada 
ıaraf eyndeo 1000 den fazla 
adam öliiyor. Bu ailenin eo 
meehur ağalarından blrlel de 
Halil'dir. Halil ağa 1212 yıl 

lanoda eo meıhor seoglnlN" 
deo ve o6fozlu ağalardaodır . 

Şöhreti Aydın'ı çoktan aımıı, 

baıan memlekete yayılmııllr. 

Devletin o zamanki teıldlAııada 
baı defterdar İbrahim vesaretlt" 
Ş11 aı valllf ğlne tayin edllmlı ve 
Balll agadan lıtlaae etmiıtlr. 

Hona ıh mektup bugtln ele 
geçmlıtlr. 

Bu ailenin ıon;:ag11ı Muıtı· 

fa ağı 11Jbrablm eganın o~la,. 
SGke ağaeı ve ••lalı mGteaelll 
mi "Yani İsmlr beyi,, İly11 
ağanın damadıdır. Karııı Ne· 
f lıe hıtoa 1253 te veba~a 
ölOyor. Buna ılt mezar taıı 

Koçarlıdad1r. Muatafı a~a bu 
acının yakooı tıtırken 1255 
dede taazlmıt lltu edilerek 
voyvodalığı ve mGltealmllAe ıon 
veriliyor. .. 

Bu darbe altında ezllea Muı· 

tal11 Ata lıl tef•b•te dGkOror. 
BagOnkQ Söke llçealle A7dan 
merkeı llçealnl lhtba edea • · 
hayı kıphyaa blltGD çil tllkle· 
rint elden çık•nyoı H bir çok 
defa b.hıettlllm, bagCla cama· 
rlyet hdk6metlala oralardaki 
toprakııs köylaye dqathlı (Bı · 

yıkla, Fotyadtı ) çlhlllbal de 
l.taabal ıaraf larıadaa maraba· 
hac• Plımlı ogla Serklı'e le~ 
ediyor. 

Sonradan bundan •ugeçerek 
1253 te Sobuea bcbıı Yakab 
çelebinin delAletUe latanbal'a 
b•ı•aroyor v., 1araydan gelen 
bir fermanla ba çil tllk keadl· 
Bine lıde edlllJona da 1273 te 
GlamGudea IOara 270 bin ka· 
ruıluk borca•• karııhk çlf ille 
gene Serklı mataarrıf ola1or. 

Ba çil tllk Serkle'ten llaltaca 
oAlonı geçmlı, Baltacı oııa bG· 
Ula çlf tllge S11111m ektirerek 
il ile etmeıl ylzlnde Fotyadtı 
Alleıl eline dClımltttlr. Blrçogo 
dlım•n tebaau olmalannclaa 
memlelLeal terkedea f otyadlı 
llleBI çil tllAI vekilleri daH •e· 
kili Etem'e bırab7orlaıta da 
amnml taHt içinde S6ke'U 
hıca Zıya'nıa damacb olan K.uı· 
çubııı Etref gelerek çlf tllle 
nı'ıyed ediyor. 

Vekil Etem'•a o u"'ankl İz 
mir vıltıl Rahmi'ye mClrıcutı 
ve Rıbml'nln mddahlleel bir 
fıyda temin etmiyor. Nihayet. 

N~A 
1 

1K nJrUI o JI ıu· ıı-
1 

Koçarlı ' da Cihanoğlu Kulesi 

mık mt!cburiyetlnl duyuyor •e 
Koçarb'dıkl evinin yanınd• bir 
kule yaptmyor. Bu kule enelce 
yazdığım Arpaz kuleılne 11, çok 
benzer. Yılnıs 10 baNmıklı 
bir merdi 'euden tonra koridora 
çıkıhr. Koridorun ıağ1ndı h• 
mam, eoluada abdeıtbaae •ar· 
dır. Arpu'dı hamım Gçancft 
kattıdar. 

Bımım Arpu'dakl gibi kab 
beli 7 eklentili ve 11c.k, ıoğuk 
ıu teıalb.tlıdır . 

Oıt kıtta tar111ot kuleleri 
vardır. Ona ıçık etrafı dnarla 
çenllmlıatr. T1ru1uı kuleal 
banda gftDey kınmdıdar. Ar· 
pazda lae dört taraftadır. Bina 
maspl dellklerlle doludur. 
Meıtur pencereler dört cebhede 
lkl.-dea aeklsdtr. Bu blnı 

1930 da 860 llnya Aktehlrll 
•baaca Ramıun'a tatalauttır. 

Ba aileye alt maldmaıı, K.o. 
çarlı'da kendi cainllerl Hlı· 
nndakl ve berlerlade aile ar· 
mamDı t111yın muntuam ma· 
urbklarlle ailenin ıon varlıl 

olan clhauade Muıtala'nn elin· 
deki çok kıymetli ve bol veel. 
kalardaa topladak; Senelerce 
Aydın çenealade en hakim ve 
en naf İ• bir rol oynıy•n bo 
aileye alt Gyle entereean •eıl 

kal1r g6rdlm ki boalarun ile 
rlde birer birer baluedece~m. 

Bayram naııl geçti: 
Ba yıl Şeker baynmındı 

yeni llbayımısın genellemeli 
berine dıyra ve evlerde hel 
kuthalam•lar yapalmamıı, Bılk 
evinde llbıyımıznı baıkanb

landa genel H1"flll• yapıl· 
raııtır. 

Yılbaıı: 

Ydbap dola111Ue din ık .. m 
Halk.evi taloaunda KJSalay ka 
rama bir balo •ermlttlr. 81. 

K6rşıyaka 

Dedebaşı. 
(~roek) köyft alanında 

pa11r gona Hat ondan beıe kadar 
muazzım bir deve güreşi yapı · 

lıc.kt1r. Bu glreoe en meıbur 
pehlivan develer lttlrak edecektir. 

lzmir tramvay ve elek· 
lirik sos yelesinden: 

Şebeke ameliyatı dolıy111le 

cereyanın 3 eonkAnun 1936 da 
Nil 8 den 15 e kadar KAğıt· 

IJwae, SClrmell, LAie ve Hımam 
ıokaklarıada kellleceAt tayın 

ıbonelerlmlsce blUamek bere 
naa olunur. 

Fect Kam 
Parla 2 (Radyo) - Ver11y· 

da bir lıtlaıt da•arı ıni olı 

rak 71kılmııtır. Bo kasa hıae · 

bile datarın yıkınıadaa geç· 
mekıe olan bir kıcLn ve bir 
Olmftıtftr. 

Yola kapatan enkazın kaldı · 

rılmuına çıhıılmıktıdır. 

Muallim Doktor 

A. Hultisi Alataş 
iç h11talakları maıeh1Uı11 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

tlD memleket ay danlara bulaa · 
maı ve çok iyi etleallmlıtlr. 

Elekıirik ıeailatı: 

Ayclaa elektlrlk teeltab bit· 
mek Gaeredlr. 120 beyKfr kav· 
vetlade RottoaHoronıbl markalı 
gaotörlıa toad•jı yapıldı. Direk· 
Jer dikildi. Birkaç ıan içinde 
teUer çekilerek bu ıy l~lnde 

cereyıa verllecektlr. 

Dr.Op~ratör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörtl 

H11talarıaı her gftn 15-18 e kadir ikinci Beyler ıobAı Tark 
mlsayede :Nloau kartında 78 N.lu muayeneh•aeılnde kabul 
eder. Telefon 3393 

[&lrcıc.l .DANL<A~I 1 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAnları 
Mftıtahkem· Mv. ea . .ko. nandan: 
Miktarı Clnıl Tahmin edilen Beher klloıuaua 

I mecmu tutarı tıhmla edilen l laal 
Klloıu Lira kr. Kr. s. 
40800 Arpa 2550 00 6 25 
55800 " 3~87 50 6 25 
60000 " 3750 00 6 25 

Temlnıtı muvıkkıteıkçeei Mlnaka11nın tekil lbıle tırlhl gln 
Lfrı Kr. ve 11atı 
191 25 Açık eksiltme 14,2. lnclkAnon 936 Hlı gftna 111t 14,5 
261 57 c " .. " " "' " 15 
281 25 .. ~ .. " " " .. 15,5 

1 - Ismlr mGstahkem mevki kıtaat hıyvanıtının yukarıdaki 

claıl ve mtktarlan yazıla iç kalem arp• ihtiyacı IQ kata 
eartnıme ile ve açık ekelltme ıuretlle ıyrı ıyrı mln•· 

2 

3 
4 

k111ya konmottur. 
ihaleleri hlsalarandı yasılı gaa •e ıa1tlırdı Ismlıde kıı· 
lada Msı. mv. sal. al. ko. nundı yapalıcıktır. 

Şartnameleri herglo komlıyonda ıGrGleblllr. 
lıteklller tlcı:et odaıuıd• kayıtla oldukların• d•lr veelka 
gGetermek mecburlyetladedlrler. 

S - Ekelltmlye lttlrak edecekler 2490 ııyıh kanunun 2 ve 
3 indi maddelerinde ve eartaameelnck yU1h veelkaları 

ve temlaah maflkkato mıkba•l•rlle birlikte lh•le ua· 
tinden enel komlıyondı hasar bulunmaları. ~6 1 5 10 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı IIAnları 
57 Tam. ea. al. komlıyonundau: 

1 Tamen blrllklerl için 3300 kilo zeytlnyaAı pııuhk ıa· 
retlle 11tıa •hDacıktır. 

2 Pasarlığı 4, 1,936 cumarteıl glnO 111t 11 de yıpıla· . 
cıklar. 

3 - Umum tahmin tatarı 1!120 lira olup mavıkkıt teminatı 
99 llr1dır. 

4 
6 

Şartaımeıl hergftn komlıyonda görlleblllr. 
lıteklllerln mo•yyen vakitten evvel BurnıHdıkl aıkerl 

11tıa alma komlıyoaona mlracHtları. 3 l 2 

Bornavı aıkerl 11. al. ko. nandan: 
Miktarı Ma· Umum tıh. Muvakkat ihale ihale 

Clnıl Kilo halli tutarı. temlaıtı. tekli. tırlbl. nıt 

Un 
Ua 

1 

42.000 SGke 
84.000 Tire 

L. S. L. S. 
6090 o 

12560 o 
457 o 
942 o 

kapılı 10, 1,36 10 
~ " , 11 

cama. 
Talmen blrllklerlnln ihtiyacı olan yakarıda mlkt1r ve 
cinıl yazıla iki kalem malzeme kapalı sarf uıollle mCl· 
nıkaeaya konulmuotor. 

2- Mlnak11•ları 10,1,936 cam• gftnG 111t 10 ve 11 de 
yapılıc.kıar. 

3 Umum tahmin tutulle muHkkıt temla•tları bluluıada 
yasılıdır. 

4 - Şır•aamelerl bergtıa komlıyondı gör6leblllr. 
5 - Eblltmeye gireceklerin 2490 11yılı kanunun 2 ve 3 cO 

maddelerinde yazılı •eılkalarlı teminatı muvakkıte mık· 
boz veya banka mektuplarlle m6nıka11nın yıpılıuğı 

Eıref Albn gGtClrmek Gı.ere Ara· 
blıtıa'a gönderilerek çiftlik 
vekil Etem'e teıllm edllebW7or. 
Çlf tllğl mütareke yıl nda vere· 
ıedea Mıdam Barlkll'nia ko 1111ttın bir Hat evvel, mGhClrld teklif mektuplarını Bur

nındakl ukerl ı•tın ılmı komisyonuna vermeleri. 
c111 idare ve ıonıa bıcı Haınl ! .. ••-••-•••••-•••••••••••• 

•111111111111111111111111111111 il il il lll il llllll IH 1111111111111111111111111111111I!11111111111111111• 2 s 3 o 3 1 'o 5 9 icar ediyor, en tonra da cu
murlak hlk6meıf, yıllardır ora. 
da kGleUk yapan 1ekls kayan 
toprabuı halkına dılatıyor. 

Yukarda lbnh.lm Ağa ile 
Blleyla Alanın bvgalaondaa 
w..etmittlk. İbrahim Al• ton 
kHp Gaeılae bir kale 1apbr· 

j Dr. Zekii Tarakçı 1 Denizli Vilayeti Sarayköy Malmü· 
i Merkez hastanesi Dahiliye Mlltehassısı ~ dOrlDğOnden: 
§ ikinci Beyler ıokağı Tark mlzıyede Nlonu lttleaUnde 5 Sarayköy hOkumeı blnaıı semin kıt ln1&11 için 30, 12,935 
§ namarm 45. But•l•raoı Ggledea eoora 15 den 18 e kıdar §i glnl eblltmeıl netlceetndekl eblltme hlddl ltylk gGrllmedt&ln· 
SE kabul eder. TELEFON : 3806 §S den 9,1,936 peroembe gClnO Nıt 15 te pııaılıkla ektlltllecelfa· 
IMlllllffllllllllHllllllllllllllHllllllnlltllllUIHllffllllllllUHllllHIRllllllllllUlllllllHiİ den l11tklllerln 2490 numaralı kınaD dalreılnde mlracıatları. 



ve Piirjen ~abnb'ın en üstlin 
bir miisbil şekeri olduğunu 
aoutmayımz. Kunetli mfie. 
bil istiyeuler (~ııhııb Sıhhat 

Sürgün llaplnrı)nı maruf ec· 
zııoelerden nrosınlor. 

...................................... 
Yeni çıkan çille ispiralli 

l\1 ETAl.jLUl\1 Lambalarını lıer 

satıcıdan ıııutlaka arayınız 
1111 lwnbular emscılleri11e ııi~bcten yih.de 

20 dolw az sarf ('r·atlıdırlar. JJ11n11 ay sonım· 
do ödeJccegitıiz ilı- fatııro ile kof<ıyca unlı
)'llCak~ımz. 

Mehmed evfik 
Elektlrlk, telefon me lzeme deposu ve 

Slemens f abrlkal ra mftme!etll 

Pf·~ıemalcılar 77-79 Telef 011 3332 

. . - . . . : . . . - . . - . 
ı • •• • • • •• • 1 • .~ • ,· ... ~ -
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! Alişehir Banliası ~ 
- .. ·-~-------

ö~ m ör ŞlYllbesö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 
•·· 

HerUlrlQ (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

M 
Vadeeizlere % 4 

evduat Sarıları: A!tı ay vadtliy~ % 5 
' Bır sene vadehıe % 6 faiz \•erilir. 

Zahire, OzOm, incir, pnmok, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi 
~inde 88hlplerioe en mflsald ijeraltle avane 'terlllr. 

Kömürünüzü 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Jlalis JJo. 
rina Balık }~ağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sıi~ülnıiiştiir. -Biricik Satıo Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Limited 

Edvar Conson 
Halefinden Alınız 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24ı13 

THE ELLERMAN LlNES LTD 
.. GRODNO,, vapuru limanı 

mızdo olup 25 ilk Uouna ka 
dar J,oodra ve Bul için yük 

almaktadır. 

---·· .. ---
ikinci Kordon No. 88 1.,icaret Odası Karşısında 

"FLAMINIAN.. Hpuru 25 
ilk kAnondı LIVERPOOL n 

SVANSEADAN gelip tıhltyede 

bulunacak te ıynl zamandı 26 

ilk kAnona kadar LIV ERPOOL 
Ye GLı\SGOV için yQk ela 

Tü1rk Antırasütö 
Semö Kok 

"POLO,, vı:puru 10 ikinci 
kanunda Loodra, Anvers ve 

Holden gelip mallarım tabliye 
edip ve ayol zamanda J..U To. 
ra ve BUL için yük ılaeaktar. 

DngöOü~ Kok 
DIFllgüOü~ Ant1rassütö 

"TRURSO,. nporu 12 lkio
ct kaounda Llverpol ve Svan· 

sradan gellp tahltyede buluna· 
cık ve ayol zamanda Lherpol 

v~ Glaegov lçlo yilk alacaktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LINfE 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
0 BERAKLEA,, npuro balen 

llmanımııda olup Anvera, Dlr· 
ket, Bonerdam, Bamborg ve 

Brenıe'1 llmanlannı yak al 
mıktadır. 

'
1MILOS .. npuro 6 son kA· 

nunda bPklenlyor , 1 O eon 
lı Anana kadar An vere , 

Rotterdam, Bamburg ve Bre· 

men llmaolırını yak ılıcaktır. 

AMFRIK.AN ExPOT LINES· 
.. ExCHANGE,, vapura hıleo 

llmanaruızda olup Nor(olk ve 
Nevyork için yftk al.nal&.ıad&r. 

"Ex ILON A,, vepuru 29 8. 
locl kAnuada bekleolyor, Boa· 
ıoo n Ncvyork için yilk ıl• 
caktar. 

ARMEMENI' H. SCBULDf 
BAMBUG 

"'NOR BURG,. vaapuru 30 B 
inci ktnanda bt'Urnlyor, A a 
nr•, RoU,.rd•m 'tr- fhmburg 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANUAlS KUMPANYASI 

"AOILA,. npuru 5 lklocl 

kinunda Hamburg ve Anvere 

ten gelip tahliyede buluoacak. 
11 HERCULES,, npnro 26 

12 35 de beklenmekte olup 
JOknoa tıhllye ettikten soura 

Burgae, V arna v., Kt'hteoce 

Umanları için yak. alacakta. 

llmanluına yftk alacaktır. -
.. GLUCUSBURG,, npurn 6 

son Unondı bekleniyor. Ham 

burg te Aovereten yftk çıka 
racıkt1r. 

JOHNSTON VAHREN 
LINES LIVERPOL 

0 0ROMORE., npuru 15 
l!On kAnundı brklenlyor, Lher 
pol "" Anventeo yak çıkarıp 
Burgae ve K6erence için y Gk 
alacaktır. 

DEN NORSKE Mlr>ELU~V 
SLINJE (O S. AS. SPANS· 

KEL1NJEN) OSLO 
"BANADEROS,, ·91puro 10 

soo Ununda bekleolyor, Dl 
eppe ve Noneç llmanlmrına yak 
alıcak1ar. 

Ayni zamanda lıkeodrrlye 
v,- Hıtfya için mal kshul .-d,.r. 

"VULCA~US., vapura 30· 
12.35 de grllp 4 1-36 da An 

•en, Rotterdım, Amsterdım ve 
Bamburg llmırnlara için ytık ' 
alacaktar. 

0 L ERCULET., vıpuro 13· 
1 36 dı gelip 18 l 3G d11 An 
vere BottMdam, Amııterdam ve 

Bamburg llmauluı için yllk 
ılıcaktır. 

SVENSKA OBIENT LINIEN 
11 GOTLAN D,, motörü 20 · l · 

!{6 da Relterdam ve Hımhurg 
limanlara için yak alacakrır. 

"ROJ. .. AND., moHhft 6 1 36 
da Roıtt rdam. Hamburg, Co· 
peohagr, DaHtlg (Gılynl11, Go 
tebotg, Oalo ve hkandlnavya 

limanları lçln yftk alacaktır. 

Not: Vurot tarihleri ve va 

pur isimini Oznloe değlelkllk· 

lerdf3n ıcenta meıı'ullyet kabul 

edilmez. 

--------------------
Üolvenltede Döçent, 

(Munin Profeıör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

llutalara hergftn öAleJrn 
ıonra balLar • 

ltıtikliil caddeli No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kar 

Telgraf • ı S TA N H U L 
Telefon : 49250 

~ERVICtı: MAHITIM ROllMAIN .-,--------
"ALBA JIJJ.JA,, vııpuru 9 l· 1 16 mAracaat , vapur aceo a ıeauı u 

36 de ğelip ayni gDo PJre, dil 
1 1 1 M e meıı r ca o uD•Jr· 

aha, Maretlya n Barııdooe 
barekf'I edec .. lulr. • nl uolHdıkl ve harehet 

Fazlı tıfıdltı lçtn ikinci lMrlhlrrlndel. 1 dr~lşlk.lllderd110 

.Kordon'd• Tıbınll ,., Tahliye acr.nıa mu'ullyet hbul etmt'Z 
blaeıı arkuıada Fr•ıelll Sperco 'Jele. 2004 · 2005 · ~663 

• • ••••••••••••••• •••••••••••••• ...................... ııııı 

Un fabrikası kirası 
Antalya '' aliliğindeıı: 

Medde: 
1 - Vlloyet ldnrcl hueusiyesfae eh Antalya iekcleelnde rıbtıw 

bllfijiğlode kahı un fabrikasının Qç yıllık kirası 4 ·12 U35 
tarlbtnden 5 ·Şubat' 936 tarihine rastlayan çarşamba 

gOaü aent 15 ~e kadar kopalı artırmoya konulmuştur. 

l\f oddt: 

Bu fabrika günde yirmi lld otuz ton buğday OğOUlr, 

uou Aıuerikoo uolıırı ne(aaeıiodedlr. Fobrlkanın bir 

Y'llık kirası (15,000) llrdar. 
(Fobrik nın baş değlrmeoclel ile iki drglrmenclnln 

sylıklnra ldarel husu iyece verilecektir.) 

2 - Kira nrtırmo ı:artnumeel İzmir. lstanbul, Ankara, Adana 

vlldyetlerioe gönderllml~tlr. istekliler bu vlldyetlerden 

alıp o uyııblllr!er. Vil{tyetlmlze müracaattan b !inde de 

odrcalt'rloe para ız gönderilir 

Madde: 
:1 - Artırma be~ ~ ılJat 9 t6 çııreamba ı:;ünQ eant 15 te An· 

ıelyo Valilik odaeıodu vllAyet encnmenl hozurunda ola

c ktır. 

~1tıdde: 

4 - Artırmaya gtrrceklerlo muhammen Oç yıllık hedelln 
yüzde yedi buçağo oLın Oçhln Oçyftz yetmiş bee Ura 

muvakkat teminat vermeleri ldzımd1r. Teklif mektubunun 

ve teminata muvokkate makbuzunun zarf,lanmaeı 2490 

~ayılı artırma, eksiltme ve ihale kaounonoo "Kapalı 
zarf ueultle arlırma ve ekelltme .. ıhkAmma göre yapıl 

malıdır. Bu ahUma uymıyao teklifler kabul edilmez. 

Maddde: 
5 - Tekllfoemeler yukarıda yazıla gGn ve ımatloe kadar An· 

tlayıı vallll~ine gönderilmelidir. 

Muvakkat tt.mlnat olarak ·2490 eayıh 
kıymetlerlo herhangi biri kabul edilir. 

3988 14 24 

kanunda yazılı 

3 13 

Büyük Piyangosu 
3cü Keşide 11 ikinci Kaouııdadır 

IJüyOk ikramiye 

41009000 lbÜIF©\<dJDlra 
~ . . 

. . ,,,, . . . . .. - - . .· 

Gedikpaşa'da lstanbul Jandarma 
Satın Alma Komisyonbndan: 

Jaodnrma blrllklerlnlo lhılyıcı için jandumı dlklmevlode dl· 

kllccek dikişlerde kullanılmak uzere mevcut evaafına uygun yerli 

fıbrlkalar telode 50,000 rlllblo metre beyaz ve 10,000 onbln 
metre kur~uot bez kapah zarf ekelltmeelle eatın alınacak ve ek· 

ııhltmP.sl 3, 1,936 comn gftuO saat ooheşte Gedllrpaoası jandarma 

dlklmevt bloa111odakl komlsyooum1Jıda yapılacaklır. 50,000 metre 

beyaz bezin taaarl11nan bedeli ı.t,000 oodOrt bin ve tik gGven· 

meel 1050 bin elli liradır. l 0,000 onhfn metre koreunl beıln 
IHarlaoan bedeli 3200 üçblo lkfyQz lira ve tik gilvenme 240 

lklyüzkırk liradır. Her iki bezin bir fsteklly., ihalesi caiz olduğu 

gibi beyaz ve kotşuol bezlerin ayn ayrı leıeklllere de lhaleal 

caizdir. Şart ve evsaf Uğıtları hergfto komisyonumuzda görQle· 

bilir. htelr.lllerln letlyeccklerl hrze ah ilk güvenme malsandığı 

makbuzu veya muteber bınkl kefalet mektubu ve 2490 eayılı 

artırma ve eksiltme lhıle kanununda yazılı aelr belgelP.rl de bnl 

t~kltf mektupları ekıılltınr saatındın bir saat evveline kadar ko 
mleyonumuu vermiş bulunmalara. 20 25 30 3 7900 4027 

•ınmnmımınııınııı._ Dok tor _.ın11111111111111111111111-- -- -1 A. Kemal Tonay 1 
§§ Baıeriyolog ve bulnşılı·, salgın hastalıldar müıaha1Sısı a 
=: Baemahaoe iıtaeyonu kaqıundaki dibek ıokak baııada 30 NJl• § 
ES b et ve maayenebaueeiode Nbab ıaat 8 dan akoam tHl 6 • kadar 55 
=: baetalaraoı kabul eder. E 
§E Milracut edoo hutalara yapılmaııı lhımgeleo Mir tahlilAt ve 5 
::= mikroıkopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılma11na cevas p 5 = rllea Pnomotorake muayenehaneainde muatauman yapılır. E 

il l lll il lll l lll il lll fll il il llJ il il il lll lll lll lll l lll llf llf l fll llJ T" l "f 0 0 : 4 l 15 11111111111111 



Yirmi betlncl yıl 
No. 6413 

CUMA 
3 

lttncl kAoun 19:16 
• 

Ruzvelt 
Bugün çok önemli ve siyasal 

bir söylev verecektir. 

Isve.,;'te ltalya Aleyhine Tezahürat Var. Nümayişciler; So
kaklarda "l{ahrolsun Faşizm!" Diye Bağırıyorlar . 

................. 
Hastanenin 

Bu 
Bombardımanı ve Yaralıların Kaçışı Çok Feci Olmuştur. 
Mes'ele, ltalya ile lsveç'in Arasını Bozmuştur. 

Adlı · Abıba 
2 (AA) - Is 
veç k ı z ı 1 b a ç ı 

ııryyar buıaue 

ılala bomber· 
damınıodao 30 
H ıbr.ş'ltnln öl

dQ~O ve 2 111 
Vf'Çll [)0 Ha· 
brflinln yara· 
landı~• rf'@mrn 
bfldlrJllyor. 

Arsıulusal 

._ U\ılhııç kuru · 

munt.ın Ad 1 e 
Ahab11 mümr.e 

11111 M. Bravıı 

h o mb ardıman 
rdllro h1t1tanenlo 
hrr tarafının kı · 

zıllıaç bayn" 

larllc örtüln ol 

duAunu söyle· 

mi\', bombardı· 

mama ve mit. 

ralyöz ııeota ' n 1sveç velialıtı r c zevcesi 
birdenbire bıo1ıadığıoı ilave le protesto ediyorlar. ea•ılmet 
etmltllr. 

Sıokholm 2 (A.A) - BOtOn 
gHeteler Jsveç Kızılbıç hutı· 
neelnln bomhardımamoı şiddet · 

partlılof o orgıol olın gazete 
bir nOmıylo için haz1rlanılma · 
eıoı yazmışllr. 

Sok.klan bu huaoa için be· 

yanuımr.kr aeılnıışlır. 

Adlıı At aba, 2 (A A) - Ar 
ııulusal kızılhaç m6mt's~lıt M 
Bron; Ct'uene'ye bir telgraf 
çeknf'k levPç ecyyu: hSBtunr:d 
bornbsrdımamnı proı~sıo et· 
mlştir. 

Parleı, ~ ( ı\ . A) Flgıro 

gazetesi; Lozhanyı vapurunun 
haıırılmuı nasıl Almanvı'ıııo 

ale,h\nf'! n.-ıl · ı ln vtırml~s,. J1vr,ç 
; 

baeıaıı'" 1 homlııudamarııruo da 
lıalya ul eyhlııfl eıkeQl11uırll~r 

yupa<'B~ırıı yıı~ıyor ...................... 
l' ı· ah 1 us' ta B i r 

IS)'311 Çıktı .. ---·····---ltaly~ı u Askerleri l\IOf-. . ... 
rc·ze Kunuıudaıunı lil· 
dürlib 'l'unus'u Knçltlar 

}
1aris, 10 (A.A) - Uaılyo Ajan· 

sıınn ügrcn<li[;ine göre, 'fraLlus'ta 
Na1ut civıırıoda lıir lıalyaıı lıeı~iu 

miifrtusiude isyan ı;ılı..ıoış \"e IJu 
müfrezeye nıcosuL hir kıta <"euuL· 
dan Tuous'a ihicı etmi~tir. Bu k.ıtu 
ıilôlılarından tccrid edilmi~ıir. Müf· 
reıeuiıı kumandanı Teğmen Biouıli 

biler ıarafındao ö1dürülm0ştür. 
··~·~·~·~·~· ... ·~·~·~·--·····--·~···~·~· ......... ~ ..................................... ~.~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·· 

M. Eden Vaziyeti Tedkik Ediyor: 

Mısır'da K.anlı Hadiseler. Talebe ile 
Polis Arasında Müsademeler Oluyor. -Bir Talebe ile Sekiz PoHs Yaralıdır. Milliyetperveı·ler 

VeriJmesini Istiyorlaı· Tam Bir istiklal 
Kıblre, 2 (Rıdyo) - Ar111 

ulueal cerrahi kongresinin top 
laahıı mno111r.bttlle ünlvt relıe 
lllr.rln yıptJklım göalnller 
Gzerlnc kablo~ binanın etrafına 

D1Qblm miktarda Hker yı~mışlır 
Tıb fıkültetıl de 5 Kaouneanlye 
kldar kapalı kılıcakrır. 

Kahire, 2 (Rıdyo) - Hı1 

~ılmet z'"blrll gaz maakeal P8t•n 
almak için 25 bin Mııır lirası 

ıahilsat klbul dmlıılr. Ga~lara 

karı• koruoma wes'elr.ıl ÜZi"· 

rlade ebrmmlyf'tle ltıtklklrr 

'ıpıhyor. 
Pula 2 (UıdJ o) Kabl 

red'!D bildiriliyor: 
Binlere., talebf', baota Eıber 

t•lebeıl olmak Ozne ,tdd,.t il 
nllmayiılPr yapmıJ ve bu er: 
bt"ble de m011demeler olruoştur 

V aeake'de bir polis nOm•yl~ 
cllfır Ozerioe ateı açwl' ,.e la
ltbeden biri ini yarahmıştır. 

T•lebe ıırafıodın da ııekiz po 
Ilı yaralandıAı rhıyet edıl 
mektedlr. 

Romı, 2 (Radyo) - Kebire 
den •hnın h•berlere göre, mll 
llyetperver fırkalu ittihadı, 

M111r'ın tam fıılklAll hakkındı 

mOe.tr bir nGfuz ve tazyik 
yıpmakta ve ef k&r1 omumlyeyl 
ıebylç etmektedir. 

Ba aahrlktt, Taalyetl bıddeo 
f•ala bnlaod1rmıktadır. Lood 

rı'dıa terUea l>lr habere gO· 

MISlr Kralı Fuad 
fc! de M. Eden bugCn yılbaıı 

talllloden Londra 'yı dönecek 
ve Mıeır me,'dealle ltılgal ede 
cekılr. 

loglltere1 Babeo mre'eleelnln 
vahameti karııeıoda, Mıeır mes 
eleel baklmıdı dıhı mftlı\yım 

butket edeCl!ktlr. 

Londrm, 2 (Radyo) - Deyi 

Telgraf gazete3I; M Eden'lo 
Mıeıt mea'eleeloi inceden inceye 
tetkik etmıokte olduğunu ve 
noktıl nazarını arkada,lırına 

bildirerek göril~ecı·~tol yazıyor. 

togiltere'oln Mııır'a kıarşı oto 
sur,.tl11 harekcl edect'ğl ondan 
mora k11rarla1Jlırılıcak1ır. 

Kalıtre, 2 (A.A) - El ı>zber 
ürılvnsltrıln" meosub binince 
tıılP.be bu ııahalı gl\aıeriler yap 
mıştır. Talebe ile polis aruında 
çerpıomı\ar olmoştw·. Hlr talebe 
ağ1r 1 8 polle haf il yaralan 
mışhr. Abbulyede de talebe ile 

polta araaıodı bafka bir çar
pıtma olmuş, poll~; üzNI n" 
ıa,lar fırlatan tal e hey~ karşı 

elltih kullıınmak zorunılı kal 
mı~tır. 15 talebe v~ birçok 

polis yaralanmıştır. 
Londra, ~ (AA) - Taymh 

gazeıeslolo Kıhlre aytarıoa gô 
T• ; Mısır nıiltt~bh crpherıi mi\ 
mesıılllerl Eden'fn hlr ın .. ktn 

bunu tet kik etm~k'"· fakat he · 
ııüz bo hueuıta bir mOtalr.a 
beyan etmemektedirler. 

Kahire 2 (A.A) - Arsrnlu · 
eal cerrıi kongresinin açıh11 

mDnaeebetly le talebe tarafındın 
yapılın gö•terller Ourloe ka· 
bine, kongrenin toplınmaktı 

oldoğu Gnhenlte blnaeı ônOne 
mOblm miktardı aıker ve polit 

kuvvetleri yıAmıga karar ver 

mlııtr. 

Stokholm , 2 

(Radyo) - ltal 
yan tıyyar~lı:rl 

lar•f .odan ineç 
aaliblahmer h18 
tanf'lerloe ıaur 

ruz cdllm,.~l iiıe 
rlne ineç ıallhl 
abnvr rel!!l dok · 
(or Z ·not Ha he 

ı:htu1'11 111bldkat 

Jap•uak Ourr. git 
mt,ılr . 

fsv ,.c kOktlmı·tl 
du" tıır Zeııoıun 

raporuna ~l\r~ lıa 
r~kr.t rdec~kılr. 

Sroklıolm, 2 
(Hadyo) - n. ı 

lo'ıla"l lııvr.ç kı 
?.ıl haçı fı111taDl'l · 

ııtnln lıombardı· 

manı mftDHt!btı 

ılıe beyorlmllel 

kızılbıç ıeıkl · Mussolini 'nin oğulları ue damadı 
IAtı umumi mGdOrQ doktor. Resmfğ gazele; hAdlaeolo çir· 
Rlrardl'ohı yaralıluı yardım klnll~lnl tebarlb ettiren bir 
dmek ve llnlde yıpıl11cık pro· makal~ yızmıflır. Geceleyin dı · 

leııo için bAdlse yPrlnde ıahkl · •arlırı yıpııtırılao btıyınname 

kat yapınaeı muvafık görftl· lerle bGtOo halk val 'adıa ha 
mOelOr. herdar edllml~tfr. Bandı; ltıl· 

Stokholm, 2 (A.A) - Habe yan'l111n baarr.ketlerlnln ı~ırlı· 

tfııan'dakl ineç aeyyar haeta ğıodıo acı bir dllle ılkıyet edl 
neıloio halyın tıyyarelerl tar• llyor. Mobıfızaklrlara ah buı 
fıodın bombardım•oı Oıerlne gazeteler bile Jneç'lllerlo duy· 
ineç Kızılbıaç bıtklDI Prenı dııldarı dPrln nefreti yazıların 
Cbarlea cemiyetin dhamnı Per da gölllerlyorlar. 

ıembe gOnQ için toplıntıya C•· Adle Ababı, 2 (Radyo) -

Aırmı~hr. Bu mQo.eebetle İnf'Ç lueç luzılhıç baetaneılnln İlıl 
Kı.ıılbıçını gerek harlçttn ge· yın ııyyarelerl terafınd•n ıld 
rek dahilden birçok t1r.lyet tel· d"tll bir ı,ekllde bomberdıma . 
grlf lırı ve mektupları gelmek· 
ıedlr. nında 2 lneçll'oln yualandığı 

latıobul, 2 (özel) - Bntnn ve 30 Bıbeı'ln ôldDğD, öO 
Jneç'ırı ltılyan'lın karşı gale Babteln df' yaralandığı blldlrl · 
yan nrdır. Stokholm cadde· llyor. ineç hftkumetlala Adlı 
terinde nQmaylşctler "kahrolsun Ababıdald mftme1111l M. Brov 
fışlsan!,. diye bağırmaktadırlar. oun Roytf'r Ajınıı muhablr' ne 
Sıokholmdıki ltalyaa rlçlllğl V('rdf~I mah1mıtı göre hastı 
blna11ı poltı mubafaz1eı altına neota oef 1 Dr. llıyland"r de 
ıhomıştır . yarılınanlar lfHındadar. Tt'lef 

Stokholm, 2 (Rıfiyo) - Yıl olan ve yaralananlar butınede 
baş ı nda çık mık Adeti olmadıgı lmlunıo h11ta ve yıu ahhrd1r. 
halde birçok gazeteler; Dolo Baııt• b•kıc1lardıa da yırel• 
bo ' bardımaoma ıh buıuıi tab' nanlar vardır. 

lar yapıoıelerdır, Mameeell M. Bro•n'an ıOy 
~--~~~---~--~~---

Kah 1 re, 2 (Rıdy") _ Mıl'ır ledlğloe gOM Gf'gamf'lka'da 
bulunın huıanenln her tarafı ıalebealnln bugün yaptıkları 

nihnayleltr nPtlceılode poll"ler kızılhıç lşarctlerlle dolu idi ve 
d~n 8 kiel yarelrnmıotır. Tele baetıot; ordu~Abı bir kilometre 
beden de J 5 kişi yaralıdır. uzaklı boluouyordu. Onun için 

NQmaylocll~r. bir br.yarıuame tayyarelerin bombardımaoı bay· 
neıretmtoler ve Jngllterc'nlo va retle lurıılıomıthr. 

tdlerloe bundan 11onr11 ktmeenlo Bombardımanda ha1tanenlo 
kulak a;ıacak m .. vkld" olmadı - erzak ve flAçları ile iki kam 

A•nı btldlrmlol"rdlr. yona tamsm"n mahvolmuştur. 
Kahire, 2 (Radyo) - Rüku llomberdıwıo ııraaıoda h11ıa 

mrt Dt>~rettlğl bir beyannamede nedtı panik b11~lamı~, yırılılı 

tılebr lr.rlo y11pmalııe olduğa rın ötey" beriye kaçışmaları 

göalerllerllerln Mısır için mQ çok feci bir mınzara lf'şkll 

hlm ve. nhlm neılcl'ler vereblle · eımlııir. 

c"ğlnl btldlrmlo ve talebenin Tıyyereler "v' elA b11ı.nenlo 
bu glhl h&dlıelcrden bezer el Qzerlnden geçmişler ve bir 
meıi lllttnmlotlr. mQddf't eoar• geri dönerek 

J,oodr• 2 (Uıdyo) - Deyll gaytıt alçaktan bomba ve mit · 
Herald gazetealnln dlp1omaeı ralyôz ateşine baolamıolardır. 

ıyterıoa &öre Muurla İngiltere Bombardımınd• zehirli gazlar 
arasmda yeni ırnlıomı gôrftşme · da kollanıldığı t.1Dıhyor. Dok· 
lerlne bu ıy bıolanacakttr. tor M. Baylandn Hğ tnalın · 

Bu gôrOomelor Kahlr«>'de h•t dın ve bir h•et• bakıcı dı 

lı11oık n Londrı•da bitecektir. 7G1Gadea yıral•amııtır. 

" 

Stokbolm 2 (A.A) - Areı
uloul Kızılhıç kurumunun 
Bıheşll!lıo'dıkl ru6meFa"lfol tı . 

veç Kızılbıç bnıaoeslnln bom . 

hardıoıaoını proteeıoya 1"8111 ola· 
calc tahkikatı yapmak ve y• 
ralıltra bakmak ozr., bidlıe 

yerine göudnmhtlr. 

C,.n, u e, 2 (A A) - Millet· 
in crmly~ıl geo,.ı ıekrelerli~f; 

tl11heş hüktim~tlnd"u, Habe11· 
lerln harbte dumdum kur~unu 

lrnllandıklarıoı yalaolıyıan bir 
nota almı~· ar. 

ti arar, 2 (A A) Hınar 

lllndtı dl ıllAh ıut.oluın •y 
sonuna kaıJar orrluya mOracHt 
etmeleri bılı.kıoda imparator 
ıuıfındın nriff'o f'mfrnım., 

okunmuıtur. Bu emir H11 N11I· 
bu ıarafrndan yakındı bfr I•· 
uruz yapılacığına delil ıı .. yıl· 

maktadır. 

Bir Iıalyan Gemi
sinde isyan Çıktı 

Vtnedlk, 2 (Radyo) - LI· 
mıo r,.lıllğl; Köılence'dea gelra 
(Kolon. Parenı) Sarnlç gemi· 
ılnln eeyıbıtl aıruındı lıyan 

kir vaziyet •laa t•yf•ler bak 
k1Dd1 tahkikat yapıyor. Romıo· 
ya'lı ve Yunen'hlardaa mOrek· 

ktp ohın mftretteb•t fırtın• 
yCzQndeo çalıfmımııler ve kıp· 

tan ile bııçarkcı vapuru keodl 

hatlarına Venedl~e geılrmı, . 
lerdlr. 

lsveç'te 
BOyflk Bir 
Dağ Kayıyor. 

lsııobol, 2 ( Radyo ) - Jı. 
•eç•,e iki göl ara1ıodı hOyOk 
bir dığ kaymaktadır. Beytlin 
yClzftnden iki dığ ıraeındıkl 

yolun oOO metr.,.llk. lrnımı ka· 

pıomııtır, uylat mllhlmdir. Bir 
değirmen harap olmuı, bf r 
köpra yıkılmıı •e yol hpan· 
mııur. Birçok kGylnln mun· 
HIHı keallmlştlr. 

ltalya Veliahdı 
Nıpoll ~ (Radyo) - KAnn· 

nueanlnlo aeklılnde nllıhd 

pren! Bomberıo, onuncu kolGr · 
do ve ikinci bna kolorduları 

eaocaklerıaı verecek ve bir 
kardloıl tarafındın da bayr•k· 
lar tıkdle P.dllecekılr. 

Fabrikalı1rı.n Zararı 
Pırtıı. 2 (Rıtdyo) - Jı.ıyaya 

kartı Z"Cti tr.dblrlerln tııblklne 
devam edllm"ıl ılzerhıe Stdel 
ve Modlna fıbrlhları, •mele 
lere yol vermek mrcburl1etiode 
kalmıtlerdır. halya'dın alataklı 
olan bir bank• dı pır.lerıaı 

alamamıthr. 

Diyarıbekir'den 

Van'a Gidiyoruz" 
Aokare 2 (öıel) - Dlyerı · 

bekir demlryolunun v.n TUA 

yetine azahlmıeı k.rerl•ıtml · 

mıotı. 8q yolun tnpaı için f&1· 

llyete geçllmiıtlr. 
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