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Lord Eden 
Mısır Mes'elesinin Halline 

Taraftardır. 

Italya l(ralın.ın Tahtı Tehliliede Mi? 
Trablns Hududunda Italyan'lar Ve lngi· 
liz'ler Karşılıklı Tarassut Vaziyetinde: 

lngiltere, Akdeniz' de Tertibat Alıyor, 
Tayyare Kararg3hları Kuruluyor. 

M. Baldvin'in '-'lngiliz Hududları Ren Sahilleriudedir,, 
Sözü Alıııaııya'da Heyecan 
Harp Geınileri Yaptıracak. 

1.ondra, 3 (Radyo) - Trıb 
Juııgarp'to bulanan İl•lyan kav· 
vetlerlolo vaziyeti hakkında şu 
malQmat gelmiştir: 

İtalyan'lar kol~lerd" gece 
gGodOz nöbet bekllyerek loglll:ı 
kıt'alarmın hareketlerini tara . 
sud ~tmektedlrler. lnırlllz kıt'a 

" l•rında kOçOk bir hareket ızô 

rQlOnce hemfln bir ltalyao ıay · 

yareel uçarak keşifte bulunu. 
yor. Dağlarda Mı ır süvarileri 
vardır. Banin da halyan kov 

veılerlolo barekeıl~rlnl daimi 
• l . Lıorette teral8ut a me~guldOrler. 

Madrld :1 (Radyo) - İapen· 
Y• cumur reisi M. Alkala Zı . 

moraoın neşrettl~t bir karar· 
naml", bahriye bakanına iki 

Uyandırdı. ispanya Yeni 
lngiliz Amirali Malta'da .. 

torpllo muhribi, iki 2500 ton· 
luk top çeker, dört 4oo tonluk Bir lııgili= lıarb gemisi 

aabll mohal1Zaza gemielnlo ve netine bftyOk bir kıymet ver· yet n yeni muvazene haeeblle 
2 romokôrGn inşası ealAhlyetlnl meslnl doğru bulmımıktadırlar. İngiltere hftktlmetl Ak.denizde 
vermlatlr. Londra 3 (R•dyo) - Avoı yeniden bftyOk •e mGnahkem 

Londra 3(Rıdyo)- fnglltl"re tralya kru .. znro Sidaey fngi· bahri merkez vilcuda getire· 
rıfvll bahriye bakanı CebelCUta· llz Atlas denizi f llo'!ona lltl· cektlr. 

rık'a gelmlatlr. bak için yola çıkmışhr. Halen 7 milyon lagillı lirası 
Berlln 3 (Radyo) M. Londra, 3 (Radyo) - İngiliz earflle Hayfı'Cla moa1zam bir 

Baldvln'ln .. Iogtllz hudutları baş amlralhğı amlrıllarından tayyare karargAhı vücuda ge· 
Ren eahlllerldir,, şeklinde he· Lord Ballndas Mılta'ya azimet tlrmektedfT. 

yanatı Berlln'de !ıeyecan uyan· etmiştir. Bu tayyare kerargAhı, Maıır, 
dırmak.ta de•am etmektedir. Parla, 3 (Rıdyo) - Ltberte Sodan, Flllıtln, Mnerafşerla, 

Bertin gazeteleri, Franea'nın ~azeteelnln I..ondra'dao aldı~a Mosul, Akabe'de meTCod İn· 

taly r 1 DID Mi. 
Jtalya Veliahdının Karısı "Ya Faşizm Devrilecek, · 

Ya Bir Avrupa Harbi Olacak!,, Dedi. 
lstanbul 3 (Özel) - Son Belen Avrupa gazetelerinde, 1ıalyan-llabeş lıarbmın nkim kalması ' 

takdirinde doğabilecek rnziyetler gözden geçirilmektedir. Bu meyanda, lıalycı 'mn fena bir 

vaziyette kalacağını yazanlar: "ltalya kralının talıtı telılikededir.,, 
Miitaleasını yürütmektedirler. 
Bundan b<ışka, gene ecnebi gazeteler, ita/ya t:eliahdınrn rnf ikası Belçilmlı prense. e liid 

!l bazı be)anaı neşre. tmekıedirler. Bıı beyanat mı1/ıimdir. Prenses: 
! - } r a faşizm sukut edece/o, yalıud da lıir Aurupa 1ıarbi olacaktır. 

!f Demisıir. Bugünler, umumi t'a:iyet itibarile çok ünemlidir. Çünkıi Amerika r.unmr reisi, 
~( lllusl<ır sosyete1i lelıine saUilıiyet almışıır. lsveç'tf! aleylıtarlık artmıştır. Son lıasıaneler bom· 
:t bardımanı birçol.· memlekeılertle. huttfi Fransa'da fen<J bir ~el.ilde karşılannı~tır. 
;f Bütün bunhırda11 başka, cephede ltalyan vaziyeti lıiç le iyi değildir. 
'.t Vaşingıou. :-J (Radyo);- Neııyorlo Herald ga:cıesi, Amerilw 'do Avrrıpa'ya karşı biiyıil; bir d itimats1zlı1• lmlunduğunu şa:zarak At'mpa"da lıarbe ma11i olma/: "çin AmeriJuı lıı1kli..~ı~ti ne: 

t;t di.ndc yapılacak her teşebbüsün gerek kongre, . gerek cumur lmşkam tarafından buyuk bır • 
U itımatsı:ltkla karşzlanacagmı haber vermektedır. • 

'··---·. _---:-_ ··-·.·-·.-:;:-.;-:-~--=--~~7 .. w .. ~z-=-..-~.-:~--=---:::-z--::-4--::-~--=-·~~:z.~-zl 

ltalyanlar intikam Alacaklarmış. 
Çonku Tayyarecilerini idam Etmişler. Barbar Bir Mil

lete Bu Dersi Vermek Lazımmış. 
~~~--... -----~~~ 

Roma, 3 (Radyo) - lıalyan gar:eteleri, İtalyan ordularanıo Habe~tstao'da çok ln11ni hareket 
eullderlnden ,lklyet elmektedtrler. Ve bo a.oO.naıebet\e İtalyan tayyarecilerinin ldaaılarJDa hak.O · 
metin nazarı dlkkatJol celbetmektedlrler. 

' Gazeteler, İtalyan mllletlnln hGkftmctln İtalyan tayyarecllerlne arkadaşlarınm intikamını almık 
. hoeoıonda llzımgelen emirleri vereceğinden emin olmalarını yazmaktı ve: 

Ru Deeta'yı kareı yapılan tayyare tıarrozlan hu intikam hareketlerinin bir başlangıcıdır. 
hılyan kunett, Babet'ler gibi barbar bir millete IAylk oldoğo dersi verecektir. Demektedirler. 
Bondıo haoka, dıı lelerl bıbnı M. Suvlç, uluslar aoayetealnede şlddetll bir not• vermlı ve ealr 

daaen iki ltalya'nın mukadderatın• nazarı dikkati celbetmlttlr. 

ANADOLU - Dnnift aayamızda yazdığımız veçblle, Hıbeeler esir tayyarecllerln ôldftrfUdGğOoft 
kat'i şekilde tekab etmlalerdlr. ........ ~ ............................ ~ ................. ~ ............. ~.~· ............ ~ .................................. ~ ................. .., ........ ~ .... 
M. Eden Mısır Mes' elesi- Muahedelerde 

Tadilat Talebi! 
nin Halline Taraftardır. 

Almınıya ile oılagmak istediği haberlere göre, prkf Akdeolzde glllı yakın oark tayyare karar· 

~!!~~!!:~.!.~~ltere'nlo muave· huaule gelen yeni bahri nzt. ~Ahları aerhlal tamıtlllıyacaktar. lngı· ltere Aleyhine 
Dolo Bomb;;d;;~~;·Eı;;f_;;;:·-·-·--·--·-·---·--·--·-·-·-·-·-·-·-·--·· Milliyetperverler, 

--Nümayişler Devamdadır. 

Tam istiklal Istiyorh:r. 

Roma, 3 (Radyo) - I.iOn· 

dra'dan alınan bir bıbere göre, 
muhafazakir ve liberallerden 
onbeı Dleb'ua, Avam kamara 

aına "' rdfklerl bir takrirde 
bakumetln bazı aulb muahede· 
lerint tadile teşebbOa etmesini 
latemtktedlrler. 

da lsceç Prensi Şarl Dedi Ki: 

Uğranılan Bu F el3ket, Italyan 'larıo 
Şerefsizce Bir Hareketi Sayılacaktır. ~ .. ____________________ __ 
Fransız Sol Cenah Gazetı-lcri Ve M. Blum, Vaziyet Naziktir, Patlı· 
yan Bombalar Vaşington ve Cenevre'de•Akis Uyandıracak, insan

ların vicdauını Harekete Getirecek, Divorlar. 
Pariı, 3 (A.A) - Dolo'da 

bir İsveç Kızılhıç heyetinin 
bombardıman edllmeal h4dtsl'.!&l 

matbuatta heyecan uyandırmak· 
ta berdevamdır. Sol cenah g• · 
zetelerl, bo hidlıeyl halya aley· 
hine bir allAb gibi kollıomaktı· 
dırlar. 

Echo UO Parie gazetesi dl 
yor ki: 

Eğer ltalyan'lar bllerekten 
bir hastaneyi bombardıman et· 
ıolelene hareketl~rlnln affı ka· 
lıU olmadığını ve bfttOn dfto . 
Y•nın takbıhtne maruz kalacık · 

larını a6ylemek beyhudedir. Fa· 
kıt leln b6yle olmoı, olmlt!ı pek 
ıız ınuhtemeldlr. Vıtandı,ları· 
11111:.0 alul ve muhakemesine 
"e l!o~okkant.hklarına hitıb edl 
Yoruı; Cenene'de ağır bir ta· 
kım kararlar alınmasının zamanı 
Yıtkl .. mıe olduğundan dolayı 
lhbeı lbtlllfı a11lk btr 11f bıya 
gl rmlttlr. 

r ' -::zı"'---

M. Blum, Popoler gezeteafode 
şunları yazmaktadır. 

İsveç seyyar hastanesi Oze· 
rinde az veya çok. bomba pal· 
lamıatır. Fakat kurbanlarının 
az •eya çok olm&11 muhakkak. 

tar, kıbul n itiraf edllmlttlr. 

Biç kimse araıulo11I en eekl , 
en mukaddeı anlıtomalardan 

birinin ihlal edildi ğlnden eftpbe 
edemez. ltalyan'ların itirafı g•· 
yet bariz bir şekil almaktadır. 

ÇGnkft ltalyan'lar bunu muhik 

- Sonu 4 nr.iJ sahifede -

Parlı, 3 (Radyo) - Maıır· 

dıki İngiliz Ali komtı~d M. 
Lempıon, meşrutiyet partlıl relıl 

Mahmud pııa ile mdzakerele· 
rlne devam etmiştir. 

M. Lampaon, Mıbmod paoayı 
M. Eden'ln M111r mes'eleelnln 
halline taraftar oldogoou aöy· 
lemlatlr. 

Mllllyetperverler, mftHkereye 
yanıımamakta ve ancak kat'i 
beyanat ve 1930 NabH paşa· 
Henderaoo mokaveleıloln mer'i· 
yete konmaaını lıtemektedJrler. 

' Parla, 3 (Radyo) - Kabl· 
re' den bildiriliyor: 

İngiltere aleyhine devam et· 
mekte olan nftmıylılerl haaehlle 
zırhlı otomobiller oehrln baalıcı 
caddelerinde dolaımaktadır. 

Kahlre'dekl konetler tak· 
•İye edilmlo, köpr6ler ve yol . 
lır ııker tarafından muhafaza 
altına alınmıatır. 

Bu tedbirlere rağmen talebe 
nln ntımaylşlerl ve heyecanı 
devam etmektedir. 

Bugane kadar yapılın nOma· 
ylşler ytızftnden Kahire elektrik 
n tramvay şirketinin uğradaAı 

haıarıt 60,000 aterllnl geç· 
mlatlr. 

Milliyetperver fırkalar, Mı · 

aır'ın hm lıtlkl411nln İngiltere 
tarafından kabul 'fe taıdlklne 

kadmr fHllyedae karar vermlı · 

lerdlr. 

M. Ede11 

M llltyetperverler, lnglllzlerlo 
1923 kanunu eaaalılni kabul 
ettikleri gibi lıdklAI arsalarını 
boyun eyecekleri kanaatinde· 
dfrler. 

M111r mtlllyetperver matbualt: 

M İngiltere, Mısır'• latlklAllni 
•ermekten ne için letlnkAf 
ediyor? Babeılıtan'ın latlklAll 
için her fedaklrhk yapılarken 

M11ırlı'ların liıkkı neden nnarı 
hlbare alınmıyor?. 

"Bo vaziyet, Iogllkre'nln 
Babetlıtana kartı olan vaziyet 
ve alyaaetlnln ele samimi olma
dığını gGıteımekıedlr.n D11mtk· 
ıedlr. 

Bu muahedeler ar•ııında hll· 
ha88a Uloalar eoeyeteıl paktının 
19 uncu maddesi mucibince 
tadlll mevzuu bahıolablltcek 
muahedeler vardır. 
~~~~~---~~~~~-

Rom ı, 3 (Radyo) - Kabl · 
re'den bildlrJllyor: 

Mııır Milliyetperver partileri, 
intihabatın 6oGmOıdekl Eyldlde 
yapılması hakkındaki eıylaları 

endişe ile telAkkl eylemekte· 
dlrler. 

Mllllyetpervuler, lntlbıbatın 
iki aydan evvel yapılmasında 

aerar etmektedfrler. Nealml p•· 
aaya, bo ı,ı beceremlyeceğl 

taktirde lrıtlfa etmealnl teklif 
otmişlerdlr. 

Mllllyetpernr partiler tef· 
lerl, ubo vaziyet altandıt Mı · 

aır'da 11ftk.1loetfn avdet ede· 
mlyece~lof" söylemektedirler. 

Parlı, 3 (Radyo) - Kıblre· 
reden bHdlrlllyor: 

Eıber talebeıl tarafından ya· 
pılan yeni bir nOmaylı pollı 

tarafından matraklarla dağı· 

tılmı1t1r. Talebeden yaralılar 

vardır. 

Kahire, 3 (Radyo) - DCln· 
ka nGmaylıte Mııır talebeıfn· 

den yır1lanaular 70 kltldlr. 
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Japonya Günün TeDyazo aberDern ••• 

Avrupa'nın 

Başına Gaile
Mi Açacak? .. 

Parla 3 (Radyo) - Pol Pon· 
kar, (Depeı Toloı) gHeteelade. 
yndllı bir makalede, uuk fark 
daromuno teırlh etmekte n 
Japoaya'aın, y.rıa da ıtuaya'ya 
hlcam etmeğe kalkııacağını 
Ye gauan blr4nde dqayuua . 
hatan• bGyak gaileler ıc;.cagıaı 
Uerl ıGrmektedlr. 

Italya'ya 
Karsı Alına
cak Tedbirler 

Londrı 3 (Rıdyo) - l11gtllı 
psetelerl; uloılar aoıyeteıl mtla· 
takbel mG11ke11tı hkkkıadı 

ihtiyatlı bir ll11n kull.umık 
tadırlır. 

Deyll Telgraf: 
cPımok, demir ve petrolı 

koaıcak ımbergo mGhlmdlr. 
İt•lya'uın petrolo yoktur; bu 
tedbir her dnlelt~n alyıde 

l>lrleılk Amerikayı allkader 
eder, •e kongrede bo meeele 
hıkkıada bir karar nrllecek
dr... Demektedir. 

Staviski Davası 
Bugon Modafa
alar DinJendi .• 

Parlı 3 (Radyo) - Stnlıkl 
dn81ı, bagln de devam etmlı 
Ye ıuçloların nakıtlırı mldı· 
fulHIDI yıpmıııır. 

Amerika 
Para işlerinde 
Cephe Alıyor 

Meblko 13 (Radyo) - Mn· 
ıuk olduğu iddia olanın hı 
berlere göre, Blrleılk Amerika 
para itleri için batan Amerika 
anmada bir blrleıme teklif 
edecekdr. 

Baılae bakanı M. Morgenla 
Mekılka bak6metl munhb11. 
lerı He yapmakta olduğa ma. 
•kereler, bu teklif in ilk kade· 
medcllr. 

Ba teklifin ta bıtlı hedefi 
Ceeubl Amerika hllkıimetlerlae 
Anupa mali aletemlerlnln Te 
para itlerinin aaf tı n blklm 
olmuulır. 

Makdonald ve 
Oğlunun Meb'ns· 
luklan Meselesi •.. 

Londra 3 (Radyo) - İıkoç · 
1• ıeçlm mıntakuanda Ramaey 
Makdoaıld'ıa rakibi Ceymiı 

Leyd aamaetllktea çekllmlıttr. 
Sebebini ıorao gaaetecflere eoa 
eeçlmde mağlüb ola., Ramzey 
Mıkdonald'ın her halde b11a· 
mUJnı lıtlyen hakdmetia her 
ttılD ıedblrler almıı oldutonu 
taylemlfdr. 

MakdoD1ld'ın oğlunun da 
ROi Karomanlden Mylav çıka· 

nlm11ıaa çahııbyor. 

M. Ruzvelt'in Söylevi, Londra'da 
. Sabırsızlıkla Bekleniyor. -·f eklif Olunan Yeni Proje Kabul Olunursa, Sanksiyo

ner Devletler Bir Silah Daha Kazanmış Olacaklar. 
Vıılagtoa 3 ( Rıdyo ) -

Amerikan kongreeinla bagaa · 
ka ictlmaı maıad merulmle 
bııhyacaktır. 

Comar reisi M. Rusvelt, ilk 
defa olarak nutkunu gerek 
ıen•to n gerek kongreye bir 
arada lrad edecekaJr. 

Bu natuk radyo ile blltGa 
Amerlka'yı •e cihana Terlle· 
cektlr. Denraa eden ııyıaları 

gGre, M. RoHeh 1933 len 
itibaren icraatından bahae. 
decek ve ayal samanda blta· 
raflık hakkında mGblm beya 
nana bulanacak n kanonun 
yenlleetlrllmeılal Jtdyecekılr. Bu 
yeni kanun llylhaaı: 

l - Reamea llAaı harbtea 
ıonra ılllb •e m6blmmatın bG· 
Ula muhariplere nrllmemeıt. 

2 - Muhariplerin alaılar 

ıoıyeteelne dahll olup olmamı· 

ıının nasarı ehemmiyete aha· 
mama111. 

3 - Comar relalae petrol, 
pamuk, demir, bakır n aalre 
gibi mıddeleıla Hrtlmemeıl •e 
her iki muharlb dnlete kartı 
ambargo koyabllmeıl 11liblyetl 
nrllmeılnl, 

4 - Ambargoya mohılefet 

edeceklerin 1 O bin dolardan 
bııhyaa bir ceıaya ve beplı 
cez111ına tlbl tocolm11ıaı, 

5 - Muharip dHletlere 
meoıap Hpurların Amerikan 
limanlarına girmelerinin Te ba 
lhunl.rı GaaGlbabrl yıpmıları· 

nın ya1ak edllmeelnl, ı 
6 - Kredi ve lıdkru Te· 

rllmealala yaeak edllmeılal tek· 
Uf etmektedir. 

7 - SUAh fıbrlkal1rnua 

kontrol altıba alınmaıını. 
Bundan baıka, kaaaadı lca· 

btada hHı dnlellt re dıba 

maeald hareket etmek huıu· 

ıuada mallık bir eelAblyet 
nrllmeıl de lıtenmektedlr. 

Amerikan ıeaatoıa bu kanuna 
taraftardır. Kanun IAylhaıında 
LAtlo Amerika de•lellerlnln 
moaroe e11111na tabi oldukları 
l~ln lıalınalnı da varda. 

LAylhanla reportöra ha ka· 
aoaan ancak Amerikalı ol· 
mıyan htlkdmetlere kartı tatbik 
edilmek Glera konacağını ıGy· 
lemlıtir. 

Vatlngton, 3 (Radyo) -
Amerika dıtlılerl bakanı (Hol), 
(Makedoa) n (Bltma11) Ame 
rlkannı bitaraf kalıp kalmamaa' 
hakkında camorbııkanını aelA 
hlyeı •erllmeıl nakkıadakl pro· 
jede mutabık kalmıtlardlr. 

Slyual meb11fllde 13ylendl· 
ğlne göre, bu proje kabul 
edildiği tıkdbde, İaalya ıleybl· 
ae ıecri tedbirleri kabul eden 

deTlttlerln eline mahtm bir 
ıllAh diba nrllmlı olacak .e 
An11pa dnletlerlnden birçoğu · 

nan durumlarını tıyln Ye teı· 

bit etmelerine lmkAn nrecektlr. 
Amerlk alyııllerl, Io~llıere · 

ala Cennrede ne gibi bir ıl-

ıet ıalı:lb edeceği henGz belll 
değildir: Iagtltere hClktimetl de 
Amerlkaa~n alacagı vaılyetl 

beklemektedir. Bo ıebeble 

Loadra çnenlerl, M. Rosveltla 
ıôylnial ehemmiyet ve eabır · 

ıızlıkla bekliyorlar. 

On Dokuz Haziranda 
Güneş Tutulacaktır. 

-Goneş Tutumunu Tetkik için Bazı 
Alimler Torkiye'ye Geleceklerdir. 

İıtanbol, 8 (Özel) - 19 Haziranda memleketlmlıde bir k6· 
11\fu kallı olacak, iki buçuk dakika ıarecek Ye memleked~lıla 

baaı yerleri klraalık lçlade kalacaktır. 

O.sı Alimler, bu kGatif hldltealal görmek n tetkik etmek 
Glere oehrlmlse geleceklerdir. 

Mnhendis 
Mektebindeki 
Talebe Grevi. 

••••• 
l.atanbul, 3 (Özel) - Mü· 

hendi~ mektebindeki ıçlık greTI 
bAdleellal tetkik eyllyen heyet 
tahkikatını bldrmlf n kırannı 

ver mittir. Arkadaılarını gren' 
teı.tk eyUyen bir talebe terde· 
dllmlt Ye dlter ba11 talebe de 
mabıellf ceuları çarpamlmııtır. 

Yugaslav Ka· 
binesinde logil· 
tere· Yugoslav Tecimi 

Belgrad, 3 (A.A) - Din 
toplanan kabine, tecim bakanı· 
aıa yeni Yagoıln·İnglUı tecim 
anlıımaıı hakkındaki lsabıboı 

dlnlemlıılr. Ba anlatma Yagot· 
lHya'nın İaalya'ya yapılan Heri 

tedbirler dolaylllle uğradılt sa· 
nrl1rı telifi etmektedir. 

Tedm babnı ayal meı'ele 

etralınd• Franea ile de mtlH· 
kereye glrlfmeAe memur edil· 
mittir. 

TOrkiye-Odesa, Odesa· 
TOrkiye Hava Postası .• 

lıtınbal 3 (özel) - İlk ba· 
hırda memlekedmlıden tayyare 
ile Ode11 n Kôeteace Uman· 
l1rına aakllyıt yapılacaktır. 

Sirkeci'de 
Bir Tren Kazası 

t.ıaabal 3 (öıel) - Bagan 
Slrkecl'de bir kasuı olmuı, ma 
kaılarıa açık kalmuıadan iki 
tren çarpıımııtır. NGfOICI la· 

ylat yoktur. Kısaya ıebeblyeı 

Yerenler hakkındı takibat Y•· 
pllmakaadır. 

lsveç Has· 
tanesi Bombar
dıman Mes'elesi. 

••••• 
Roma, 3 (Radyo) Dıı 

babalık mGaıe .. rı M. SaYlç; 
İneç ıef irini kabul etmtı n 

ltılyın t1yyarelerluln Dolo'dıkl 
lıveç K.ııılhaç ıeyyar haataae· 
ılnl ne gibi eenlt •ltancla bom· 
bardıman ettiğini lsab eylemlı· 

tir. Made .. r; bundan ltal_ra 
hakdmetlnln Ye milletinin mG· 
tee11lr bulundoğoao blldlrmiıtlr. 

Adlı·Ababa, 3 (Radyo) -
tllr H•beı tayyareıl; Kııılhaçı 

Adlı · Ababa mameulH M. Bro•n 
ile bir miktar lllç alarak Ga 
lolıyı hareket etmlıılr. Burada 
halyıa tayyarelerinin bombar· 
dımaaında yaralananlar için bir 
miktar llAç bırakmıttar. Dolo· 
dakl ineç K.ııılhaç haıtaaeılala 
bombardımanı için yerinde tlh· 
klkat yıpmık .., yaralanın Je. 
nç'll iki doktoru alarak Adlı · 

Ababa'yı getirmek Gıere Do· 
lo'ya hareket etmlttlr. 

Y anl1.1 oımuı! 
Roma 3 ( Radyo ) - ltalyı 

dıı lılerl bakanı manini Su•lç, 
bagan lueç,ln Roma elçlılnl 
kıbol eımlı Te bombardıman 

bAdlaeıl hakkında luhat •er· 
mittir. Sinyor Su'flç, hAdleenln 
yanhılıkla •akua geldlAlat ~Y· 
lemlıılr. 

Italyan Casusu 
Parlı 3 (Radyo) - Clball · 

den alınan haberlere gGre, Adlı · 

Ababa'cla bulanan Yunan teba· 
uınclan Ktryrkopaloı lımlade 

blrlll İtalyanlar heMbına CUOI· 

lok ettlAf için Necaıi tlnfınden 
hudad harici edllmlıtlr. 

iiiiiiim=-=:--::--=--=-~~~~--::-~~~----~~--~~~~~~~~--~-

1935 Sinema dftoyasınıo en gOzel ve eo bftyflk filmi 

ŞEN DUL 
MAURICE CHEV ALIER • JANE'ITE MAt;DONALLD 

Ayrıca: Paramunt Jurnal ve Berlin Senfonik orkestrası tarafından 

Bug6o mallnelerden 
itibaren 

Vagoer'in T ~NHA VZER Qvertflrft 

ELHAMRA Sinemasında 

Atina'da 
••••• 

üç lngiliz Ge
misi Bekleniyor 

Atlaa 3 (A.A) - Bahriye 
dairesi Pat1111 aç laglllı ge· 
mlılala moTaıılall beklendiğini 

bildirmektedir. 
DJğer bir habere göre, Pir· 

goı açıklarıad11 hıagl memle· 
kete ald oldukları btllnmlyea 
yedi barb gemlıl gGrdlmGtttlr. 
Bunların dı logtlls hırb gemi· 
lerl olduğu ıau,ımaktadır. 

T. Roşdo Aras 
Vekiller Heyetinde 
Don izahat Verdi •• 

Ankara 3 (Gzel) - Dıı lı · 
lerl Bakanımız Tnftk ROtda 
Araı, Cenene Parla gezlıl 

ba~kında heyeti nkllede lsa · 
hat nrmlı, Sofya Te Belgred· 
dakl tem11larını anlatmııtsr. 

Pekin'de 
Talebe Nflmayışi Arttı 

Pekin, 3 (Rıdyo) - Şlmalf 

Çin muhtariyeti cereyanını 

karıı1 tılebe tarafından yapı · 

lan namıyltlerln gltltkçe art 
tı~ı blldlıllmektedlr. 

200 talebe ya pıyııahtı Tar 
mık •eya ölmek hoıuıonda 

yemin etmlılerdlr. Do muhta 
rlyeı cereyanını proteeto etmek 
mabadlle Nankln'e doğru yola 
çıkın talebeye ceMret Termlttlr. 

Talzbe 624 mil meaafede 
boluaıo Nınkla tehrlae, Ti· 
yeoçln · N•akla demiryolunu 
taklb ederek ilerlemektedir. 

Tunceli Vilayeti 
için Af Çıktı 

Ankara, 3 (Gıel) - Kama· 
tayın buglnktl toplaaıı11nda, 

yeni tetkll edllen Tunceli •I· 
liyetl bılkıaın aafo11 yııılma· 
mak •e .. kılade 11kerllk ıu· 
belerlne m6racaaı etmemekt,,a 
mGtnelllt ıuçlar1Dıa affı hık· 
kıadakl dahiliye nkAleılnla 

ltythua mtlHktre n kabul 
edllmiıtlr. 

Belçikalı Bir 
Diplomat öldo. 

BrGklel 3 (Radyo) - Bel· 
çlka eıkl •e meıhar ılyaea'· 

larından (lal Deıtro), 72 ya· 
tındı olduğu halde ölmClttGr. 

Mtlteveffı, aoayallıtler par· 
tlıl liderlerindendi. Bu adam, 
genel ıHıttı ltalyayı llllAf 
deTletlerlle blrlettfraıeğo mo · 
nf fak olmuı •e bGyak bir 
nam almııtı. 

(Jol Duıtro) ayni 
kanetll bir aTokat 
diplomatik akıdemlıl 
dendi. 

isyan 

aemanda 
Ye Parlı 

6yelerln· 

Haberi Doğrhdur 
Ro

0

ma 3 (Radyo) - Slyıaal 
mabafll, Tr11blm badoduadl 
bir Hlcfn kolunun lıya• ede· 
rek kumandanlarını öldClrdağG 
hakkındaki haberini teyld et· 
mekte, ancak hAdlıenla maHı 
zli olduğunu n layaacılarıa 

yedi aekls klılden ibaret ba· 
landağuna ıöylemektedlrler. 

· işsizlik Derdi 
Ceaene 3 (Radyo) - BllA 

lt1lallkten en ılyade maıtarlb 

olan Ye l11lsler adedi faslılıpn 
memleketler Balgarldın, lıpaa 
yı, Yagoalat71, Almuya'dır. 

Yaralı Doktorlaı· 

Adis · Aba ha 'ya 
Getirilecek 

Adlı Ababa 3 (Radyo) 
Kızılhaç teıklJAtına menıub lk l 
tıyyare, yaralanan ineç dok 
torlırını getirmek asere h1reket 
etmlıtlr. İneç doktorlınnduı 
Bıaan Ye J oao bombardıman 

mıutık11ında tetkikat yapmak 
için bu tlyyarelerle hareket 
etmlılerdlr. 

Deniz Konf e
ransı Toplanıyor 

Loudra 3 (Rıdyo) - Dealı 

konferanıı, bu ayın altıncı p•· 

zerteıl gauo tekrar toplana· 

caktır . 

Fraıisa'da 
Tuğyaolar ve Heye· 
)anlar Devam Ediyor 

Parlı, 3 (Radyo) - HH•· 
ların fenahğındıa dolayı loğ· 

yanlar n heyelınlar Franea•da 
dnam utmektedlr. 

Roa nehri yabelmekte de· 
Hm etmekte Te Ltyon clHnnda 
yalıAıadın ıaımııtar. 

Ardee •e aalr kaçak nehir· 
ltrln ıolan alçalmaAa batla 
mııtır. 

Dan, Elye'de r•~ın yaAmor· 
lar yGıüadea yakeelmekıedlr. 

Laar nehri kenarındaki nler 
ıalar altındı kalmııbr. 

Sen Marı.,n'de birçok nler 
ılmdlden tabliye edllmlttlr. 
Ren'de bGUla yollar ıalaİ-dan 
bozulmat n maaakaltı keıll· 
mit ya.den fasla in•• mel'· 

cealz kalmıı n pek çok kim· 
ıelerde yGklek yerlere çekllmlı 
n hanlara ıandallarla yardım 

edllmektedlr. 

Bir baırga, ya.den fasla 
bDylk •Aacı köklerinden ~k· 
ma,ıar. 

Rusya • Urugvay Mfl· 
nasebatı Fena Gidiyor 

CenHre, 3 (Radyo) - So•· 
yet Ruya•nıa Uragny hlkti· 
meal aebebalı n aıulaus olı · 

rak ılylli mGIAbtları keameei 
dolayıelle Hrdltl nota bentlı 

· Ulaılar 101yeıealne gelmemlııir. 

"Bo notaaı n mahtevlyebn · 
dan heatls malumat olmamakla 
benber, gueteler "Ba nota, 
bu hareketi Ulaılır ıoıyeteıl 

pakbnın 11 inci maddealnl 
darbeledlAfal n 101yete Qyele· 
rlaln hepelnl de aUkachr etti· 
ğlnl iddia etmektedlr.11 

Demektedir. 

Monte Video 3 (Radyo) 
ılyuf mGnuebatıa keedmeıl 
aebeblle So'fJ'et ıef frl M. Mla· 
kin Ye eefaret erklnı bagan 
Monte Video'dan ıynlmıılardır. 

Rlyodejaaeyro S (Radyo) -
Brezilya haluimetl SoTyet Raı· 
ya aleyhine ılddetll bir mOca· 
leye karar nrmlı Te celbubl 
Amerika camorlyealerial SoT· 
yet Rmyı ile mGauebederl 
kat'• teı•lk eımeğe batlamıttır. 

Roma 3 (Rıdyo) - Or1ente 
ajan11, So•yetlerle yapılan tb· 
tllAf reddedlldl8l t1kdirde, Le· 
hlıt1a haktmetl Fran11'1• u· 
kert maaHDet tadetalAlnl bil· 
dlrmekteelr. 

Leblıaaa hariciye bakanı M . 
Bek'le meealıl Myeelnde Fnm· 
ııı Alman mlnaeebetlerlnde tle 
çok e111lı bir 111Ab temin edl· 
leceğlnl de Franta'ya bildir· 
mittir. 
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OOşilndtıklerim... il 
Zavallı "Ayıp,, 

1talyao tayyareleri, Habeşi&· 
tan'do Dolo cephesindeki İsveç 
kızılbaç haeıaneslol bombardı 
man ettiler. Bittabi, bu h4dlse, 
Hebeşletan'da oldnğo kadar Is. 
veç'te de bftyftk bir akis uyan. 
d1rdı. 

- . 
ŞEHiR HAB'ER -LERI 

.&J Z~bıta1

~}11 ,il 
Yangın 

Soğnkkuyo ırımray c11ddft: 
&inde Abdurrabmıu kııı Fev. 

ıiye'nln evinin ocak bacası ''' 
mlılenmedlilnden kurumlar tq, 
tuımuı ve yıngıo oıkmıttıı, 

Yetişen ltfaly_, yangını ıöndOI'• 

mftştür. Ev slgort11ızdtr, 

aKomisyon · ~ 
Dün Toplandı. --.---····---Devredilecek Memur· 

ödemiş -9Birgi Yolundaki 
Otobüs Kazası. 

Dış Piyasada 
Mahsullerimiz. ___ ,. ....... , .... __ 
Ozılm: 

Polise lıakarcı: Cftokü dftnya kuruldu koro· 
lalı, yfikeek insan} yarndıhşıom 
ıobU bir kanunu olarak, hal!· 
taya, kadına, ihtiyara, çocuğa, 
mebtılere, esirlere, hastanelere 
dokunulmaz, onlara ateş açıl 
maz, onlar vurulmaz, yakılmaz, 
öldürülmez. 

lar Tcshit Ediliyor. 
Muhosebel hosoelyeye devre· 

dilecek olan bina \'e arazi ver· 
glleri için maliye •ekAlerfnln 
emrlle teukll edilen komisyon 
dün vlltiyette faali yete ba~la . 

m ıı~hr . Vali Fazlı Gülec~lo bat 
kanhğıoda defterdar İbeao ve 
mubaeebel bueoslye müdür(i 
ildllden teşekkOI eden komfs 
yon; muhasebel hueuslyrye dev 
redlll'cek vergi defterlerJle ev 
rakının ve bunlarla birlikte 

devrolunacak bina ve arazt 

vergilerinde çıhşan memurla · 
rın lluelerlnf hazırlıyaca .. tır. 
Bu listeler ay sonunda maliye 
veklletlnde bolonacıktır. 

Alınan Tafsilata Göre Kazanın Sebebi Oto· 
bilse Fazla Yük Almaktan Olmuştur. 

Londra borsu1Dd1: No. '7 pe· 
şln 38 45. sekiz vadeli 28·38, 
dokuz peşin ~O 23; Yunan 
üztımlerl KandlyP- No. 3 pe9in 
39 g6,4, vadeli 29 44, Kallfor· 
nlya ftıilmlerl tomeon prtln 

Gaziler mabıllı:ılnde ÇQlali 
sokağında Muıtafa oAlu Mrb. 
med earhoş olmu9 ve devıly~ 

pollı memurlarını hıka.reUft 

bulunmnştur. 

Halbuki hadist . tam bonon 
aksinedir. Brhtlyan Roma'nıu 
çocukları, K· zıl salibe, o nun 
altında barı n anlara, yatanlara 
bomba ve kurşun yı~dırdılar. 
Genel harb gibi, insanlığın dış 
tırnak boğuştuklnı çığda bile, 
bu kadar açık bir tearruz gö 
rnlmemi~tl. 

lneç'len yOkeelen çığhklır 
n lnf lal homortolarındın bış 
ka, gene ayni hadise yftzilndeo 
bayraklar yarıya indirildi. 

Dankft ANADOLU'yo okur· 
ken şöyle bir haber göztıme 
Uletl: 

İtalyan matbuatı, İsveç bay 
raldarıoın bu matem hmreketlnl 

1 

bir "Ayıp,, olarak tellkld edf. 
yormuş. 

Zavallı cayıp ı kelimesinin ne· 
reden nereye tıkıldığını dGeü 
nGyorom da, bu lnııfıızlığı 
kareı; 

- Ayıp! .. ayıp! 

Diye bağıracağım geliyor. 
Her memleketin tek ferdinde, 
btr cemiyetin, bir milletin hay. 

si yet Ye şeref 1 yaear. lilr İtıl· 
yanın Londra eokaklarmda dô 

ğftlmeel, terzil edilmesi İtalya 
topraklarmdı ne kadar lnf lal 
uyandırıraa, bir İsveç teşekkfl 
lftnfin bombardıman edilmesi de 
bittabi, ondan fazla sinirleri 
eablan(hrıcıkta . 

Nerede kıldı ki, bombardı· 
man edilen yer, ne orta Af· 
rlka'da çôl kahvehanesi, ne de 

dağ bıeında madenci kulesi· 
dir. &nBlnhğın her tauroz· 

dan maaun tuttuğu bir hasla· 
nedir •e onun Gıtonae de 

Hıistlyaolır.o maşterekeo kabul 
ellikleri bir remz vardır. 

1 - Salibe yapılan taarruz. 

2 - B11tıneye vaki tecavGz, 
Noktasından, lneç'te bayrak· 

lar yaraya de~U, bığlanh yerine 
tndlrllee yerindedir. İoınmıyanlar 
Roma'nın ruhani hftk6mdarın. 
dau bunun fetfleını ılı'billrler. 

Orlıaıı Rulımi Gökçe 

' 

~~--------------------Ev kat Mndnrn 
Evkafı ald bir çok itler hak· 

kında evkaf umum mcıdarıcı. 
ğftyle temas için Ankara 'ya gh. 
mlş olan şehrimiz nkaf mtıdQ . 

ra Halim Baki lzmlr'e dön· 
mtlştQr. 

Karşıyaka' da 
Işık Sön-
dDrme Denemesi 

Bu ayın 10 uncu güoft ak 

tıamı Karwıyıka'da bava haca· 
mana karı:ıı ışık eöndilr • e de · 
nemeıl yapılacı~ını yazmışhk. 

Deneme için halk · ışıklarını 

maekeleyecek vHıtalar hazırla 

mağa baelamıelardar. 

Köylüye 
Zirai Konferanslar 

Burnava Ziraat mektebi ôğ· 
retmenlerl tarafındın basene 
verilecek olan zirai konferanı 

lın hugtlnden itibaren bıela· 

nacak tar. 
Kon feraaelar Burnava ılraat 

mektebinde verileceği gibi kasa 
ve köylere gidilmek eoretlle de 
verilecek.tir. Bu auretle yalnız 

Buranı ve İzmir charındakl 
köylaler değtl, kazalarımızdıkl 

çiftçi ve kôylftler de lonferanı· 

lardan istifade edeblleceklerdlr. 
Bognnkft konferans Kemal· 

pa.. kazaaında ılnıt mektebi 
müdara ile bir ôjtretmen tarı · 

f1Dd10 verilecektir. 

ölçOlerin Muayenesi 
Batan ölçft eahlplerlnln ôlçQ 

lerl bu ıy içinde belediyede 
muayene ettirilmek 14zımdır. 

Onan için ôlçd eahlplerl bele 
d•yeye mtlrae11l ederek mUa· 
yene vesikam almağa başlamış 

lardır. Ôlçtı 1ahlplerl ölçfi me 

murloğondan birer cetvel alı· 
rak bunlara dolduracaklardır. 

İklnclk4non ayında ölçü sahip 
lerlnden milracaat etmlyenler 
cezalandmlacaklard1r. 

Atanma 
inhisar idaresinin M~nemen 

tahrir kontrol memura Halid 
Ziya idarenin Adaglde nıhiyeııi 
ambar memurluğuna atanmışhr. 

Gl'Çl'D güo Ôdemlş'le Blrgl 
nahiyesi arasındaki eo~ede bir 
keza olduğunu, bir otobüs(ln 
fazla yQklü olmaBı yüzündrn 
~of örün tedb:ref zlfği ndlcest 

Ağırcezada 

Bir Yılda Cö
rülen lşier .. 

----+-...... ----
Grçen bir eene içinde lımlr 

ağırceza mahkemesine esas ola 
rak ve muhtelif suçlan ihtiva 
edf'n 346 dava dosyası gel· 
ml,ıir. Bunlardan 249 zo ne · 
ılcelenmlş ve 97 dava doay191 
yeni seneye devredllmlı:ıtlr. 

Bir senede mahkemeye gön 
dnllen &uçluların mevcuda 
54 7 dlr. 8onlardıo lklelnln 
ldımma, 97 ılnln ağır hapsine 
7 5 şlnln hapsine, 100 ün tın 
beraallne hftkmedllmlştlr. 21 
ııoçlunun tahkikat evrakı nok
san olduğundan itmam için 
iade edllmlt ve 7 eoçlo bu· 

lonmad~ğından doruımalarınm 

tatlllnt; 19 zo e\lendlğl için 
hıklarındıkt takibatın teciline 

karar verilmlotir. 
20 kişi 23:30 numaralı af 

kanunundan istifade etmiş ve 
affedilmiştir. 6 kişi de para 

crzaıdle mahktlm olmuelardır. 

Kalaolann 32 111 katilden, 71 l 
kız kaçumık ve arıdan, 60 ıl 
lHdQrmek kaetlle yualımaktın 
19 ıu y9ğmadaa, 6 .. .ahteklr· 
laktan 13 G komGnlıtllkten 36 
kıeten yıngıaa aebeblyet ver· 
mekten, 5 el çocuk dGtftrmek· 
ten olmak ilzere cem'an 200 
ldtinJn dnıeı 936 yılana lev· 
rolonmuştor. Baalardın bışkı 

maçtenl luilde ltlnzen tetkiki 

lcabeden 230 evrak gelmle ve 
tetkik olunarak karara bağlın 
maş bu suretle ayrıca bu ev· 
rakıa intaç olonmoıtur. 

Y ılnız rehllkçe tetkiki 14· 

ıun gelen !tlrH evrakı olarak: 
219 tane gelmle, hepıl intaç 
oluomuetur. 

Mıhktlm olanlardan harç 
tarifesi kanununa göre tahsili 

14zım gelen harçlır•n alınması 

için defterdarlı~a yuılan 231 
mazekkere ile 40'6 Ura 60 
kurutun tıhelll ltteamlıtlr. 

Ağırceza mahkemesinin mon· 

zam bir vazifesi olan lldllye 
encQmenlne de bir ıene içinde 

286 urak gelmiş, hepei la1119 

olonmoetor. 

lzmlr h•:k•non k•ymeılt ~·~h•t •• :neccobooo ka .. non TA y y AR E s İ N EM Ası' 
Yenı seoe şerehoe 2 f ılmle şOkran borcunu ödemeğe çalışıyor ~ 

Al Jolaon - Kay .Fraocis - Doloreı Del Rio - Hicardo Cortez _ Dik Povvel _ Guy Kibbee _ Ruth 
Donoclly - Hal 1..eray - Huglı Hebcrtlı - fifi Dorııay ve 5000 güzel kız 

Büyüli ihtilal 
Aona Bella ile lan Gabin tarafından oynanan aşk ve heyecan filmi 

A ~rıca F oks dllnya havadisleri "Tftrkçe sôzln,, 
SEANSLAR: ~ergün 14, 17, 21. Cumarteai 12,30, 14 talebe aeaoaı. Paııtr günü 12,30 da ilive eellll8ı vardu 

olarak havlacok köprüsOne çar· 
parak köprftden ışığı uçtuğunu 
yazmıştık. Bo kazada otobaaıe 

bolnnın 2 l yolcudan biri öl 
mOş, ve lklıl ağır olmak ftzere 
20 kiti yaralannııth. Karada 
ölen ve yarılınanlar hakkındı 
Ôdemlş'ten •lllycıte aıağıdakl 
taf.llAt gelmlttlr: 
ÔdemlıU Fehmi ve Remzi 

kardeşlere alt ıoför Rızanın 

ldarealndek l 83 ıayalı oıobfte 

81rgl'den Ôdemle'e geliyordu. 
Otobftı Hnlocukköyft köprft 

.. 39, natürel pı-tln 38, ndP.11 
26; A voıurılya OzQmlerl yeni 

mal 42·48, Jran DıGmlerl peefn 
27 35, ndelf 16 2:l 9lltndlr. • 

fhmbor~ bors111ında: TOrk: 
üzftın1erl No. 7 pe,lo 14,50, 
sekiz 15, 9 16 T. lirası: Yunan 

üzdmlerl Kendiye No. 3 pteln 
15 32 f 1. Kallfornlya ftzOmlerl 
natürel 5,85, Iran Gzftmlerl 

peşin 33 38 do1ardır. 

lncir: 

Siltilı çalınmış: 

Kantarcılar'da al1Ab91 Hakkı 

Caf~r adında biri ıarafındaq 

dCikUoından bir Parabellorq 

tıbanc11ının çalındıtın' ııabıtıyı 

şlklyet etmlotlr. 
Telıdid: 

Yorgancılar'dı Dıllm o~lo 

Ahmed ye Elmaa oğla Zeki; 

bıçakla Baydar oğlu .Kadir'i 
tehdit etmltlerdlr. 
Barda h&Use: 

ıilode manevra yapamaant, Londrı borsasında: TOrk mah Torkonz berıada 1arhoı olıa 
köpranau demir k:ork:oluk:larını gen o in ı;atürel peşin 38, vadeli gGmrftk k:omlıyoneuıa Refik 
çarpmıe ve köprftden ıeağ~ 22, genotn peeln 35, vadel 24, barda bir kltlyl tokatlamıe ve 
dOşmılştOr. Kasa şof örOo fazla ııkeleon 4 1 crovvn 1 llb. peıla polise de tecnCl.1 etmiştir. 
yftk ahnaııu .. dan olmuotor. Şoför 57, beş petln 62, altı peşin Hmcızlık: 
Rıza adliyeye verilmiştir. 57, yedi eşin 70 olllndir. K.arııyıb'dı F11hreJdla pa,ı 

Kazıda ölen yolculardan Hamburg bouaaındı: Tftrk caddeılnde merkeı bankaıı mft· 
Zeytinlik köyDnden Ahcı oğul· incirleri e.xtıleelma vadeli 24-26 dara Mecld'ln evine giren bir 
tarından Mebmed oğlu 30 rh. genulo peeln t 4 T. llraıdır. hırsıı hizmetçiye alt 33 llra 
ya,larında İsmaildir. Ôdemle'ln pıra ile bir yorgan çılmııtar. 
Meş: utlyet mahalleelndeu Ali Köpek Balıkları Mektepte hırsızlık: 
oğlu 14 yaşlarında lbeın Ue İzmir körfezi ile Akdeniz kı Çokorçetme'de Tınaztepe 
Çıtılyol mıbılleeloden 65 yaı:ı yılarımızda bulanın fHla mlk· mektebine giren bir hınız; ÇO· 

larında Genevlf Mehmed o~lu tarda köpek balığı bahkçıları coklara ald 10 lira para tle 
İbrahim ve 17 yaşlarında oğlu mıza mGblm Hrarlar vermek· mutfak anahtarını çılmııbr. 
Ahmed, Devecibarot o&lu 35 KarısıDı dövmüş: 

~ tedlder. Bu köpek bahklarına 

Yışlarandı Mehmed ve oğlu 12 Çokurçeşme'de Baıeyln oAla 
hariçte mClıterl temin etmek 

yaı1arındı lemail, Toıon•ar kö Şakir kan11 GalsGma dôt • 
mık&1dlyle TOrkof lıin yı&ptığı 

yftnden Ali oğlu 37 yıılarında maetftr. 
teşebbailef mfttbet ,.,kilde ne· K 

Bftı6ylo H oğlu J 2 yaşlarında aza: 
Mebmed, Ôdemlş'ia Meşrutiyet tlcelenmlv ve Franaa'da bir f lr· Şehitler cıddealnde ıofGr Re· 

mıbılleslndeo Ômer oğlu 15 manın bunlara tıllb oldu~o ıCll oğlu fsmıll ldırealndekl 
yaelarında Bekir ve ıoför Meh· Tlrkof lıe blldlrilmletlr. (60 11yıh otobCha Mebmed 

med •oğlu 35 yışlaranda Ali, 1 Borsada 1 oğlu Blleeyiu'e çarptarmıı, ba· 
Topbaşı mıhılleıılnden ıemercl tından yırılımışhr. 
topaloğlo 16 yaılarınaa Meh· _._ ___________ ., § Tepeclk'te MoraddaAı IO· 

med, Efeler aaıhallealnden O~üm satışları: kığında İbrahim oAla Buan; 
Basnnl oğlu 14 yaelarında ç. Ahcı · K. s. K.. s. bosulaa otomobilini tamir eder· 
Ali, Genevll tuzl Sadık oğlu 193 S. SGleymı. 13 16 keu kriko tol eli flaerlne dl .. 

12 yaşlarında Nareaaın, .K.uv· 80 inhisar ldı. 7 60 7 50 milt ve iki parmı~ıaı yarala 

9 F S 14 l A 50 mıftJr: veril kôyaaden Arnnud Mık· 7 . olırl .. 
sud oğla 14 yışlıranda Kemal, 73 N. Ali Bay. 15 15 25 

Zeyb,,kler mıhıllealoden Moa· 49 Kohen bira. 1' 25 15 
lafa oğlu 15 yaolarandı Haea 39 Oenlş Cafer 14 25 14 50 

14 75 

14 50 
13 50 
15 

meddln, Şahın gelini 23 yıt· 32 H. Şeşbee 14: 25 
!arındı Nedime, diğer gelini 24 S. Gomel 14 
25 yaşlarında Emine, Rueen 9 H. Hcıınil 12 50 
karası 55 yıılır.ndı Fıtmı, 7 R. Kohen 15 
berber Teklnotlu 14 yaşlarında 585 Bo~tlnkD 11tış 
Necmlddln ve Basnil oğlu 28 482934 DilnkO yekun 

yaşlıranda Cevdet le muhtelif 483519 Umum " 
yerlerinden yıralınmıılardır. lncir satışları: 

Ç. Alacı 

95 M. ahcı 

Zahire satışları: 

K. S. 
8 

K. S 
15 

Bı.nlar.n içinde Nurlddln ve 
deveci barut Mebmed ağır ya 
rahdırlar. Dokuzunun yarılara 

haf lf tir. 11 kişi hastaneye yı· Ç. Cln9i .K.. S. K. S. 

hrılmıttır. 740 Buğday 6 875 8 625 
100 Arpa 4 50 ( 50 

Buca Belediye Rei i 70 Bakla 5 625 s 625 

Yankesicilik: 
Baımahane lstıı,onanda Ah· 

med Ye Mahmad glıe4ea Mlet 
alan Meaemen'll Ahmed o#a 
Muıhfa'nın 110 llrulle plyaako 
biletini çalmıılırN da yakalan· 
mıtlardır. 

Otomobilde dövmüşler: 
Gazi bulnranda Ali oAla 

kaçık Ha1a11 Hrhoı olmDt Ye 

kasıp bııı Abmed'le Muammer 
tarafından eYe glderkea oıomo· 
bil lelnde dGviildClğClnft, kola· 

ğından yaralandığını •e 200 
llraeın n alındığını sabıtaya ti· 
klyeı etmiştir, tahkikata baı· 

lınmııtır. 

As&yiş Durumu 
Boca belediye refet Nbım 200 P. çekirdek: 2 65 2 65 935 yılında eeblrde ve vlll· 

rakıaa. Ankırı'yı gtdecek ve 223 K.en. pılı . 320 670 yette olan zabıta •ak"'alırı hak· 
Buca''ya gf'tlrllmerl dftetlnftlen 70 B. p 11muk 43 4;ı 50 kında Emniyet mGdGrlGjGace 

içme ıoya için Dahiliye veklletl 1 Piyasa Vıaziyeti 1 bir letatlltit bı11rlaam•A• baı· 
nezdinde teşebb'lsatta buluna lanmıtllr. Bu iıtatletlk rillyet· 

caktır. 

Ağıreeza Başkatibi 
Usan 'sımandınberl baııtalıpı 

yazanden nzlfeel başına gele 
mlyen ığırcezı mıhkemeal bıt 
klıtbl Ahmed Ôzemre iyileş· 

mlş, dünden itibaren vaslfeılne 

başlı""ıehr. 

lzmir Eserleri 
Kaltar Bakanh~ı tarafından , 

satın alınmıı olan ErgenekoD, 
Fran111ca İzmir rehberi ve eski 
.lamlr eıerlerlnden blrçeğu ıeh· 
rimlı keltGr dlrektörlaAGne 
gelmit •e mekteblerdekl katıp 

. hanelere 'tl-tıtalmıttır. 

Üzüm - Donka eahş az 
d r. Flatler iyidir. 

İncir - Don 95 çovılhk 
kGçflk bir muamele olmoıtur. 

Buğday - 740 çuval 6,876 
8,625 den eahlmtotır. 

Kambiyo 

Alim. &lark 
leterlla 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltalyın lireti 
Inlçre frangı 
Florin 
1.. ÇekoeloHk 
A n11t11r. ŞIUnl 

Alıı Sat11 
uU,15 50,f>O 

617 621 
8,28 8,30 

79,9[> 79,70 
21,05 21,~6 
10,08 10,16 
40,62 • 40,85 
85 85,2ö 

5,24 6,21 
23,87 28,75 

ten Dahiliye VekAlcıtlne gGude 
rllecekılr. 

Polislerin terfileri. 
Pollı ye komiıerlerl rerf 1 

imtihanları 10 lklael •toanda 
yıpılıcakbr. Şehdmladekl ko 
mlser ye pollılerden ba imli· 
hına girmek için hazırlınaalar 

epi çok.tar. ----
yazıhane Nakli 

AYDkat Nurl Fettah Eten, 

Sel4nlk banka11 Glt6odekl ya· 
zıbaoealnl lzmlrde birinci kor· 

donda İt hanı11111 6lt btunla 
ı 3 nam•nb dairelere adlet· 

mlt&F· 
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Ateşin Hak.imi Bu Feı!~~~· 
· Italyan'ların Şerefsizce 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları Bir Hareketi Sayılacak Ingiltere'de iki Fikir Çarpışıyor?. 
BiRiNCi KiSiN\ - HiND YOlçh.&{ - Başıarqjı 1 inci ıahifede -

Yoksa heni sevmfyo;. s _ Fıkaı7 .. rne glSıtermete oahımaktadarlır. Bu 
ıııuaon?. - Fakat kumındıa 11bltle· hombırdımınıa doAarda&a lı· 

- Ben mi? Senin için çıl· 

dııayorum!. 

- Burada kılmak ııuretlle 

bu muhıbbetlot lıbat et!. 
- MOmk6n d~All, hizmet 

mecburiyetindeyim; yemin ettim! 
- Kime?. 
- Cumurlyete!. 
- Ren bunları anlımım, 

hele bu Napolyoo'o biç tanı· 

mım! Bu adam İtılyı'dı bu 
kadar toaaoan öUlmiloe sebeb 
olmadı mı?. Neden?. Neden?. 
Ben bu adamdın nefret edl 
yorum!. .. 

Y ela ve 11tırıbıoın ıevklle 
coıırak: 

- Ben onu ôldGreceğlm!. 
61dGreceğtmJ. 

Diye bağırdı. 

Tare taıkın bir hılle: 
- Benim glıel Bellllotom, 

böyle söyleme! Ricı ederim 
böyle eôyllyerek 11tırabımı il· 

tuıb kıtmı, çClnka benim de 
elem ve ıstırabım ıenlnldnden 

az değildir. Buna inan! Baıı · 
mıza gelen bir felAkettlr! Fa· 
kat ııandığın kadar gayri kabil 
telAfi değildir! Gittikten 11 
ıonrı ndet edeceğim. Emin 
ol, gidince lıtllımı vereceğim. 

- Neden ıtmdldea lıtlfı 
etmiyor sun? 

- ÇftnkO kabul edilmlye· 
cektlr. Hem de amirlerimin 
göıGnde korkak görGnmek 
lııemem! 

- Şo halde karını fedı 
edlyoreon demek olnyor. Seni 
bu kadar ıeven uğrunda ölecek 
olıa karını .. 

- Biraz sakdoet bolunca 
benim mazeretimi anlayacak n 
kabul edecekııla. :Benim nzl 
feyr, oı.a merbotlyetho h11e 
bile beni bir derece fazla ee. 
ncekılu! 

- A•detlnden eıqfn olıbll · 
ıeydlm .. 

-· Emlnol, dôoeceğlml Se 
nln roban lıenl dGnClaceye kı 
dar her tehlikeden koraya. 
eakbr. 

- Ah .. Ben elemim ile T•· 
aında bulunmığı tercih ede. 
rlm .. 

- Ne deml'!k lııtlyorsan?. 

- Senin yanında olmak .. 
Anlamıyor moıon? 

- Benim yanımdı mı? .. 
- Andre... Benim ruhum, 

leYgf llm, btınl de beraber ıl! 
- Heyhat.. . 

- Yokla... Beul b~raber 
almak lıtemlyor moııon?. 

- İllememek mi?. Evet, kıl· 
blmla bfttGn kanetlyle lıttyo· 
ram .. Fakat ... 

ANADOLU -Gdnlflk Siyaaal Gazete 

Sahip Ye Ba11azgaıu 
Haydar Rtttdfl ÔKTEM 

Umaml n .. riyat Te yan itleri 
mtldilril: Hamdi Nddıet 

idarehanesi: • 
l.mir İkinci Beyler eokağı 

C. Bük Partili binan içinde 
Ngrar: fsmir .. ANADOLU 

Telefea: 2776 .. Poeta kutuau '605 

ABONE ŞERAİTi: 
YılhAı 1200, Alb ayhğı 700, Oç 

•:rhtı 500 kunttur. 
Y abuaca maalebller içia 1e1aelik 

abone Gereli 27 lirachr. 
Heryerde 5 KW'Uftm. -Gtlo4 geçuüı Dlahalat' 25 kal'llflm. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASlllıOsTIR 

rln kadınlarının gemilere alın· 
maeını tlddetle ya11k etmlttlr. 

- Bono 11ua kim ıGyledl?. 
- Uıon bir emri ynmi de 

y11ıhdır. 

Geno kadın hldd.,tle: 
Ah bu Nıpolyoa, bu li•· 

polyonf . Diye batırdı. Da adam 
dan ne kadar nefret ettlAlml 

· HDa tarif için kelime bolımı· 

yorum!. 
Yen idea alnlrleaen genç n 

gazel kadın Nıpolyon aleyhine 
ateıler pClıkClrmeğe bıtladı: 

- Ha ıdım bir ifrit, bir 
ıeytandır. Neden Koralka'da 
kalmadı?. Kocamın ıda neılne 

yetmiyordu?. Orada kabaydı, 

bagGn Inglllılerla eline eelr 
dfltecek ve h1rb yapmak eer· 
beatlılnl bulamıyıcaktı.ı 

.. Blılm gibi, birbirini kılp· 

lerlaln bfltln konetlyle ıeven· 
lerl ayırmak ... Ne bayClk bir 
cinayettir. 

"Kendlılae gelince, çok eml· 
nim ki kendi karıııaı, meles 
Joıef ini her halde beraber ıla· 
caktır. 

- Y anlııın Tar. Josef lal 
Fraaea'dı bırakacaktır. Hem de 
kırııını fevkılAde eevdlğlae 

emin olablllraln ... 
- Bir defa M11ır'• Yardık· 

tan ıonra, k1r1111aı hoıad bir 
gemi ile getirecektir, een de 
bawı emin olmalııınl ltalya le· 

ferlade de .,.,yle yıpmach mıP. 
- Fıkıt Mııır'lı Frama arı· 

ıında çok genlt bir denlı nr· 
dır, bu denlae de lnglllı harb 
gemileri htklmdlr; bana anat· 
mamak lAsımchr. 

- PektlA. 'Sen korkma, eana 
bu haıuıta hlçblrtey tne«Gh 
etmlyecektlr. Fakat ben eenl 
taklb edeceğim! .• 

- Mamkaa dejtll!. 
- Ne için?. 
- ÇGnktl lıkenderlye'7e ka 

dar geldiğini kıbnl eteek bile, 
orada seni Napolyonan ıdamlan 

görecekler n hemen Frınea'yı, 
hauA geldiğin ıef ine ile iade 
ed~ceklerdlr. 

- Ya... BGyleml •nıyoreaa? 
- Sanıyorum deAll, haki· 

kati ı6yleyorum! 
- Bıyır.. Beni Fran•'da 

bırıkmık itine ıeUyor da onan 
için böyle ıöyleyoraon! 

- Bellllot ... Böyle ıöyleme .. 
- Haydi.. Haydi!. Orada 

benden gftsel huriler Hrchr, 
deAll mi? 

- Sen dellıln gtllel1111! 
- Ent.. Huriler.. Odalık· 

lar... Rıkkueler... Saltaalan 
blle kendilerine esir eden bin 
bir çeıld glzeller Tar. Ben eenl 
iyi blllrlm ... 

- Y ıpma Allah ıtkını! 
- Yemin ederim ki fikrin 

bodur .. 
- Bana cidden iftira edl· 

yora an .. 
- Biliyorum.. Biliyorum .. 

Oradı beni tamımlle onata· 
cakııa! 

Genç kadın biran durdu; 
göılerlnl genç mtllbıma dikti; 
bıAarmadaa, aııamıdan: 

- Aadre .. Beni dinle!. Dedi. 
-Soaa Var-

1 Nôhetçi Eczaneler 
,. 

Bu ak .. m Batdorakll Sah· 
hat, • Kırantlaada .Etref, Ke· 
merde Kımer Ye Etntp.tlda 
Etrefpeta ecuDelerl açakbr. 

yın cereyanı gtulkoe blyClmek· 
tedlr. Yıbadı ır11ala•I Tlcdanı 
yıal bClUla memleketlerdeki 
nımaılo ln1anlırın YlcdaPnını 

harekete getirecektir. Ar11olaııl 
Ylcdıaı 11ld bGyGk cerey11nlır 

dnlet ıdımlıtlle onların ço· 
cakça komblnesoulırıaı bir • 
man çGpG gibi ılrGkleylp g3 · 
tlrlr. Dolo'dı patlayın bombı· 

lar, makabeleılal Vıtlnhton 

Ye Ceanre'de bot.caktır. 
Stokholm 3 (A.A) - S.ıı 

ltalyıa membalarından yapılın 
beyınıt dolıy11lle DCln "Aleden 
ıonra toplanmıt olın K.11ılhıç 

komlteılnde prenı Şarl demlt 
tir ki: 

- Çok korkarım ki, ineç 
ıeyyar nhbtye heyetinin Hıbe · 

tlıtıa'dı oArımıt olduğa felA 
ket hılyıa'l1r t111fıadan yı· 
palan ıerefılı bir hareketin ne· 
tlceal mıblyetlade telAkkl edil · 
meıl lcabedecektlr. 

Seyymr ııhhlyeılnl f1rk gG· 
setmekelıla Babet'lere olduğu 

kıdır ltalyıa'tıra dı hediye 
elmlt olan ineç milleti hakiki 
bir laf lıl hlul doymılctıdır. 

Son ılının haberler, İneç 
ııhhlye heyetinin enelce tıh· 
mln olandoAa kıdar aAır 11 · 
ylatı oğıımımıı olduğuna 
bildirmektedir. AaCllk ba hal 
mlte1rra11 terettap eden me· 
ıallyetla derecetlni hafif lete· 
meı. Ar11olo11l luıılhıçaa hi· 
mayeel altındaki birçok Bıbeı· 
lerla 9}mftı olmuını teeNClf 
etmelcıen hıll kılmıyıcıgıı. 

• 
Komite Cennre'dekl kıııl· 

haça bombırdımıaıa meeallye· 
thal meydanı çakarmık here 
tahkikat yıpman lçla pan gGn· 
dermeye karar nrmlıtlr. Sıh 

biye beyetlnla gerek memur 
•e mllıtıhdemlerlnl H gerek 
techlAtını ikmal edecektir. 

Stokholm, S (Rıdyo)-lneç 
kıaılhaç: l.oromo bıtkaaı prenı 
Şarl, korum komlteelaln top· 
lant111ada demlıtlr ki; 

"- Ineo milleti ba hare· 
ketten derin bir laf l•I hlul 
doymaktadır. Zıylıtıa ilk ha· 
herler kadar çok olmımaıı 

llarrasan meeallyetlal haf lf. 
leteımeı.,. 

Komite, Ceanre'dekl kıııl· 

hıça taarraıon meeullyetinl 
meydanı çıkarmak Gsere tıh· 
klkat yıpmaıı için bir mahtı · 
n göndermeğe kırar nrmltdr. 

Stokholm, 3 (Radyo)- ineç 
kııılhaç kurama ayelerlaln 
yapmıı olduğa toplantıcle, ahu· 
ı.r ıoıyeteal kıaalbaç teıkllAtı· 
na bir mahbra gGnderllerek 
Dolo bombardımanının tahkik 
edllmeelDID lıtenmeılne kuar 
nrllmlıtır. ----Tokat BaşmfldOrft 

Tokat lahlearlar batmCldClr· 
ıaıane terfim atın an tehrlmlı 
lah111rl11 bıımCldar maulnl 
Ha.na dCla tehrlmlzden ayrıl· 
mıtbr. 

Karşıyaka 

Dedehaşı. 
(ôroek) köya alanında 

pııır gtlaa 11ıt ondan beıe kadar 
maHam bir dne gd reti yıpı · 

laeaktır. Ba gftrete ea meıbar 
pebllHn dneler ltdnk edecektir. 

-Birinci8i, Şimdiki VQziy~tın:Esasen Italyan: Aleyhinde Olduğu,'}kin" 

cisi Şiddetli Tedbirler Alınması LOzumu Merkezindedir. 
~~~~----~~~~-

Loadra, 3 (Radyo) - Londra ılyaaıl çeveoleriodo Hıbet · İtalyan barba karıııande ıhnıcık 
tedbirler hakkındı iki noktai n11ar tebatOz etmektedir. Bunlardan blrhl ltılyanlar; Bıbeşletandı 
ıaten ııkıımıt ve fena bir vaziyete dftımilş1erdlr. Oooo için barba mani olmağa ve tedbirler 
almıgı IGıum yoktur, Çaaka bu vaziyette İtalya barbı saten terkedecP.ktlr. 

İkinci cereyan lıe petrol, demir ve kömfire hemc:n ambargo konarak harbıo acele Dl'tlcelen. 
dlrllmealdlr. lnglltere'deki mohallf gnetecller lldocl cereyanı körQklem~kte ve yeni cezri tedbir· 
Jer kararları alaamaaını tıtemektedlrler. 

Deyll Krontkel g11eteal; İtılyı'nıo içine d6ştftğii çıkmazdın kurtulmak için etrafı &1ldırmıık 
lıtedlğlnl, Frıasa'oın Londra ıeflrioln Parlı'e gh~erek M. Lnal'lı görfitlftğüod yazarak diyor ki: 

~ M. Lnıl'ia fikirleri malumdur Bunların İngiltere tarafn dan kabul6o" lmkA:ı görftlm6· 
yor. Son olarak laılyı'nın teıebbosa ile Belçllra Kralınııı ; Londra'ya gelerek oılaşma için h•ı· 
YoracıAı rlnyetlerl de vardır. 

Loadra, 3 (Radyo) - Eevenlog Standaryavn, petrol ve dtmlr ambargosundan babııederek: 
" halya'oın Habee ıeferlnde ntbayeıe kıdar devam ırzoıu karş11ındı bu tedbirler de diğerleri 

gibi menfi netice nrecektlr. Cihan sulhano de tebdld edecek mahiyettedir.,, Demektedir. 
~~~~~--~.-.~··· .. 

M.LavalParis'tenAyrılır-lngiltere'de 

ken Temaslar Yaptı. 
~~~-----~--~~~ 

Parlıı 3 (Radyo) - Birkaç gftn lıtlrahıt için Overnlye hare· 
ket etmezden evel M. Lnıl; hariciye 11rayında Tanoı umumi 
nllsl M. Peyrotıy'ı, İtılyı'oın Parlı eef irin\ kabul etmlotlr. Ba 
mGIAkaua İtalya o sef irile siyasi mlnkere yapılmadığı ııhmln 
edlİmekte n ıncık yılbatı ziyareti olduğa ıalııılmıktıdır. 

İkindiden ıonra, M. Lnıl, Blrleılk Amerika hariciye mGıte · 
tlfı Slr Mlıter Vllyım Fllps'I de kabul etmlıtlr. Loadrı konfe· 
ranıını lıtlrık için A vropa'ya gelmlo olan bu 11tın refakatinde 
Blrletik Amerika ıef iri de vardır. Bo mGIAkıttı dı Amerikan 
kongreılnden bahsedildiği tahmin edilmektedir. 

Mlıter Fllpı'ln Amerika bltıraflık kanonu bıkkındı b11ı 
mıldmıt nrdlğl de anlaıılmıktıdır. 

Pırtı 3 (Radyo) - M. Lual, hugftn öğleden ıonra Kedoree 
ıarayındıa (Şınelda) ya hareket etmiotlr. Frınaıı bııbıkanı, 

baradı birkaç gCla lıtlrıhıt edecek Ye celecek haha Pırlıı'e 

d3aecektlr. 
Nasırlardan Leon Berar ve Pagınondı, birkaç g6n için l11tir1hıt 

eylemek Cllere Parle'ıen mOlhakata çekllmlılerdir. -
Muhasara Altında Bulu

nan Ital yan Askerleri 
••••• 

Mahsur Askerlere, Italyan Tayyare
leri Erzak Atmağa Başladılar 

Romı, 3 (Radyo) - Stefınl Ajaaıl bildiriyor: 
Y edl bin klılllk bir Hıbeı kuvveti tarafındın mahıeara edtlen 

Uıl Uıldıkl ltalyan orduıanı tayyareler tarafından mGblmmat, 
ıll•h ve yiyecek ıtılmııtır. Tıyyareler Hıbeı kuvvetlerini mltralyöı 
leırle taramıflar n tayyareler bombalar atmıılardır. Şiddetli makabli 
alete maroı kılın. tayyarelerin benıln depoları dellamlı, benzin· 
ler yere ıkmıı, ortı pervaneleri kmlmıetır. 8111 tayyareler yere 
inmek mecburiyetinde kalmııludır. Habeı'ler, tayyarelerin yere 
indiğini gGrance derhal hlcoma kalkmıolır fıkıt pilotlar mitral·· 
yöılerle mukabele ederek tımlratı bitirdikten ıonrı tekrar hna· 
lanmıılardır. 

Muharebe gece saat ona kadar devam etmlı, uçakların bom· 
bardımanıaa dayınımıyan Hıbet'ler mohıııııayı çözerek kıçmıı 
lardıl\ iki taraflla dı ığır uylıt nrdır. 

Lindberg 
Kardife Gitti 
Hopman'ın Arzu. 
hali Alınmıştır .• 

Londra, 3 (Rıdyo) - Meı 

bar Amerikan tayy11eclıl Llnt· 
berı, karıılle beraber Llverpol· 
dan ( K.ardlf) e doAro hueket 
elmltdr. 

Nnyork, 3 (Radyo) - Tem· 
ylı mahkemeıl, Llatberı'la ço· 
eoAono Gldarea Hopmın'ıa ar· 
zohıllal ılmıt n keadlılle ko 
aaımık Gsere dört klıillk bir 
heyet göndermlttlr. Ba heyet, 

Italyan 
Tayyareleri 
Şimdi de Koyuları 
Bombardıman etmişler 

De111I, 3 (Radyo) - Ceaub 
cepheli kumandanı, general Na 
ılbo ltalyıa tıyyı:elerlnla Da· 
gıbar'an tahminen yirmi mil 
cenobondı Galale n Saıabene 

kayalarını bombardıman etdk· 
terini bildirmektedir. 

Hıbet'lerdea beı klol Ye 19 
deYe ölmaıtar. 

Ağahan'ın 
kartalm111 için mıhkômı •ır· Teklif İ 
rıoı lf.. eımeslni teklif rde • 
cektlr. Bombıy 3 (Radyo) - logll· 

Hopmın'ıo ılleıl, koc11ının tere htlkdmetl, Hlndht11ı'da 

kartolıcagıuı Gmld etmediğin· krallık mam,.111111 tayla edilme 
den bugan Berlln'e dönmek lçln ılnl lıtlpn Ağahın'ıa teklif ini 
yola vWmttaı. reddeylemlfdr. 

Italyan'ların 

Mağlup Olacak
ları Kanaati Var 

Londra, 3 (Radyo) - Mil· 
letler cemiyeti konıeylnln 23 
lklnclkAnon toplaatm dolayıılle 
IngUtere'de iki cereyan vardır. 

Blrlnclııl, lstlcıle lazam ol· 
mıdığı Ye ılmdlkl ıecrf ted· 
birler ve Iıalyı'nın Habetl•· 
taa'dakl fena ıekerl vaziyeti 
dolayıılle harbıa eeaıen kendi· 
llğladen dfloeceğl merkezinde· 
dlr. 

ikinci cereyan lııe, petfola, 
demir Ye çeliğe derhal am· 
bırgo konularak harbın hemın 
bltlrllmeıl lehladedlr. Mahıllf 

g11etelerde bu ikinci cereyanı 
tutmaktadırlar. 

Mussolini 
Berlin elçisile konuştu 

Romı, 3 ( Rıdyo ) - Maıı· 
sollnl, bugao ltalya'nıo Berlln 
ıeflrl (Atollko) yu kaba etml7, 
ve uzun mtıddet tonaımnştor. 

Polislere Konferans 
İzmir pollılerlne verilmekte 

olan meılek koaferaaelırına 

dGn de Halkntade denm 
edllmlıtlr. Ddnka konferanıın 

mnıoo (Ce11 mıhıkemelerl) 

idi. Ya.o yıkın poUıla balan· 
doğu bu konferans kendileri 
için çok lıtlfıdeU olmoıtor. 

L. Corç Fas'la 
Parlı, 3 (Radyo) - Fıı'a 

gf tmlt olan aabık laglllı dıılt· 
lerl bakını Lold Corç, bu hı· 

valideki ıeyabıt n ikametini 
temdide karar nrmlıtlr. 

Beşler Komitesi .Jleisi 
Roma, 3 (Rıdyo) - Uloılmr 

eoıyeteıl İspıny J morıhhıeı n 
Betler lomlteel relıl M. Mı· 

daryagıaa bugQolerde komite 
relıllglnden lıtlfı ırzuıo izhar 
etmlıtlr. .................... 

Cinayet 
Fehmi Adında 
·Biri, Bir Kahveci 
Çırağını öldordo. 

Dan gece, ıopaltıudı ... t 23 
raddelerinde Fehmi adında 

bir ıahııılı kahveci çırağı HG· 
ıeyla ar11ıadı bir mGn111a 
çıkmıı H aedcede Fehmi BCl• 
ıeylnl bıçaklı öldlrmtlıttlr. K.a· 
tll derhıl yakaı.amııbr. 
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Yaz:an: Memdııh nelen 
- -E\•et, .arılıyomıyorum!.. BüHin 

duşuopelerıme, bütün l:anştırmalo· 
rımu, bütün araetırmalonmıı rağ· 
men anlıyam1yorumt.. Eledim, in· 
?eled.im nnlıyamadım; eleyorum, 
ıncelıyorum, anlıyamıyornm.. Bıç· 
kınklarla gülmek, kahknhalıır)a ağ· 
lnmak istiyl)rum! .. 

Hele; 'u cemiyet teknesinin 
pnnki kaptanlan olacak küçük 
dimağlann oyunlarını veya serpil· 
me biçimlerini incelemiye görün ... 
Çehreniz çatık bir tebessümle bu· 
Jutlonır ... Evet, çatık bir tebessüm· 
!e, sı~~mak •gülmek demiyeeeğim. 
ısteraınız, Çünkü hoş görmek ister· 
siniz. Nitekim şimdiye kadar her· 
~es hoş görülüp gelmiştir. Fakat 
ıoceJemenizılcn sonra derhal çeh· 
re?izi bir karanlık istila eder, ce· 
m~yet teknesinin usta kaptanlar 
e~ı~c geçmiyeeeğinden endişelenir· 
sıoız, onan için tebessümünü ça· 
tmır.,. 

Çok zaman, çok defo • alay 
edilmekliğime rağmen • küçük ço• 
cuklarln oynadım, onlarla beraber 
yaşadım. Onlara hazan ha~, hazan 
arkada§ oldum, onlarla düfüp kalk· 
tım. Onan için hu yazacııklanma 
emniyetle inanabilirsiniz ... 

• •• 
Memleketimizin küçük varlık. 

lıırı fena •başka kelime bolamıyo· 
rum • bir terbiye ile yetişiyorlar. 
IIemen hepimiz kfiçüklcrin dille-
rine dolanan kelimeleri doymu. 
ouzdur: 

. .- Ne ağıza alınmı)acak, ne 
çırkın, ne eeviye ve seciyeyi her· 
had eden kelimeler.. Pakat bunlar 
yalnız bir kızgınlık neticesi olarak 
bir defa için kullanılmıı değildir· 
ler. Bayır, huna emin olabilirsiniz. 
Ilayntlormın her günü ve hemen 
her saati böyle çirkin, kulak tır· 
1!1alayıcı \'e umud edilmiyecek ke· 
lımelerle doludur ... 

Her hangi bir çocukla lliübuli 
veya arkada§ olmıya söriinl.. Size 
u~l:ıtacaAı vak'alar ve hele kendi· 
sının yaptığı vak'alnr insanın sinir· 
lerine o kadar dokunuyor kı" . b. • JDSO• 
nın ır au müvntenesi kayboluyor 
ve, anlattığı vnk'alardan mubayyar
artık büyük bir insan edası il~ 
ha~an •. karşısındaki bu bozuk sevi· 
yelı dımağı hem kendi terbiyesi 
he~ de hulundu~o yük ek cemi· 
yetın yüksek seviyesi namına do· 
yakla hırpalııynsı geliyor ... 
_. - Ne .akla sığm~yacak, ne çir. 

kin, ne sevıye ve secıyeyi berbad 
eden hıırekeıler. Fakat hunlar 
• onlarca. bir söstcriş neticesi oln· 
r~k bir defo için anlatılmış değil· 
dırler. Hayır huna emin olabilir· 
siniz. Ilayatlannın her , günü ve 
hemen her saati böyle çirkin, ku· 
lak hırpalayıcı ve umud edilmiye• 
cek hareketlerle doludur. 

ller hangi bir çocukla lailhali 
veya arkadaş olmıyn ,.,o~ru-n s· f. k. 1 . . o .. ıze 1 ır ennı, düşündüklerini anlat61o. 
• .Bunun için uzun t:nman arkada~ 
0~~p- itimadını kazanmr.k luzım • 
~uzun üz derhal rengini atar, alnı· 
nız ve yanaklarınız buruvur •.. 

Ne _söze alınmıyacak, ne çirkin, 
ne sevıye ve seciyeyi berbad eden 
dü~ünceler. :Fakat hunlar ·onlarca· 
~i.r gösteriş neticesi olarak bir defa 
ıçıo aolatılmıe değildirler. Bayır. 
Hayatlarının hemen her rriinu- b" 1 . ki o- oy• 
e çır o, sinir kopancı ve umud 

cdilmiyecek dü~üncclerle doludur. 
Bunları eelahiyetle söyliyorum 

l\fekteplerin lıer Türke dikkatli v~ 
5tkı davranmalarına rağmen hu 
böyledir ... Acaba neden? 

Şu vaziyetin en acıklı tarafı, 
hu yavrulara • her memlekette ol· 
doğu gibi • büyük tıbeylerio örnek 
olmalan lnzımgelirkeo, hu fıbe)ler 
• anlıyabildiğime göre• oümuoelik· 
lerinde kueurlu<lurlar. Evet maat. 
teeuüf bizler, bizden küçük olan· 
lar için güzel bir örnek olamıyo· 
ruz. Örnek olmak şöyle dursun, 
onlarla bulunduğumuz zamanlarda 
kuJlanmnğa alışmış oldoğnnıuz ke· 
limeleri kullanmaktan dü~ünmeğe 
alıomış olduğumuz fikirleri söyle· 
mekten ve yapınoğa alışmış oldu· 
ğumuz hareketleri yupmaktnn geri 
kalmıyoruz .. Örnek olamı)oruz, biç 
olmazsa fena nümune olmıynlım. 
Şıiirin dediği gibi <Gölge etme 
haeka ihsan istemem, hu fena 
fid.etleri bizim nereden öğrendiği· 
nu~a, bunlara nerede alıştığnnızo 
gclınce: 

1ote hunu aıılıynmıyorum. 
.. Evet anlıynmıyorum!.. Bütün 

duşfincelcrime, bütün karıştırmaJn. 
rıma, bütün ııraetırmalarımo rağ· 
men anlıyamıyorum!.. Eledim el· 
ledim anlıyamadım, eleyorum, elle· 
yorum onlıyamıyorum!.. Bıçkmk· 
!ar~a gülmek, kahkahalarla aglamak 
ııti yorum ... 

Namık Kemal'a ' 
Elbet yüce ruhun evlnçte etmdl. 

Yeşil yurtta artık: hıçkırık dindi.. 

Ufuktan sfllodl ealranıt ılıl, 

Knlhlerde yaşıyor •atan ıevg'81 

~illet değerJol boldu yeniden, 

Yok şimdi hak lçlo yanın, abeden .. 

Bugan genç bir nesil senin eeılnle 

Nvsı~ halk destanı okuyor dlnlt" 
1 ' 

OJnle, f çlrufzlu her yükeellıte: 

"Kemal, aradığın saadet lıte .. ,, 

Diye seni anan faslı seefol... 

Kalbimiz içerken bak sevgleinl, 
içimizde yanan mef ktlre, senin, 

Kireçli topraktım doğan sevginin 

Verd!ğl mukaddes çiçektir, inan! 

Bogünlin gençliği eenl anlayan, 

Milleti seninle seven varhktır .. 

Bogiln yurtta esen hava ılıktır ... 
Ey mOkaddes ölü, ruhun sevlnıln, 
içinin o soneuz eızıeı dinsin 

' imanımız korur cumorlyetl; 

Kalbimiz en yOce, öz saadeti, 
Onun gölgesinde içti kanarak, 

Şimdi yurdomoza yabancı ayak, 
Biz varken basamaz rohomoz dinle 

Nasıl haykırıyor senin seninle; 

"Vatan sen gidersen helak oluruz" 

.. Ko~nuoa can atardı bAk oluruz" 

Yeşil R. lı.ara)azıcı 

Celal Sahir'io Son Şiiri 
Degerll ıalr CelıU Sabir Eroıın'ın lölftmftudeıi blrkao gOn 

evvel y11dıi• ıllrlnl dan çıkan "P rıembe,, meomuaeında okn· 
dok. Bu gOzel ve içten gelen mıeralıar eunlmrdır: 

HAiı\ yaıım genç •mma 'Qcudum lllgQo gibi 
Bftltln acı gftnlerlm aklımda bogiln gibi. 
İçim hayata kClskOn yGztlm bir dftğfto gibi 

Elif iki yıl ceçtl, elll iki gOn gibi. 

Doğmıyan balyaların Hçluını taradım, 

Ezop gibi fenerle gOndOa insan endam. 
Ne kendime yar oldom, ne kimseye yaradım 
Elli iki yıl geotl, elll Ud gGn gibi. 

Kıt'a 
Dinsin bu taba111ür gftnftmGz voılata eraln 
Aokın ile ıevgln ile artı~ ne çekersin 
Beyhude sftrGklenme ne mağna ki .. G1Zanfer" 
Oinaln bo tıb11sftr gQnQmOı vuılıt• ereln! 

Gazanfer Sakrü. Ö:can 

Bekliyorum 
Gene eeılendl kalbin kulığıma fııladı. 
Y •ı• dlomlyen gözQm bekledi haberini! 
Çiy gibi dfteen yaeım belki yolu ıeladı! 
Bulmık için lıiol gözledim her ytrinl. 

BugGo de can ~ermeğe ne olurdu gelseydin? 
Seninle geçen zamanda ağl•mamıt olurdum! 
Kalbten vurduğun avın halini bir ~öraeydln 
Vmrlığınla yarama belki merhem bulurdumt 

- Armuılu -
Fikret Eskici oglu. 

'Ooeteom ftni1me dağlar aes •erir: 
Bozumu ııytrttı karayel deyi, 
Gitme yollarını keatl ıel deyi. 

Oaların tlrlnden korkar değllem; 
Söıettlm kadere yolom çel deyi. 
Gizini çözele ki bende bllem. 

O tftrlft yılvaram aana gel deyi. 
Bağrımı gererem okla del deyi. 
Bülbftller halime ağlar ıe11 •erir! 

Gürazer 

Gönül B;ığ<_;eleri 
Hasret bana yar olda 
Şu garipler yerinde 
Senelz bir b11har solda 
GGntll bağçelerlnde. 

Yok ıtmdl o ,en kuşlar 
Yeller e~er yerinde 
BtUbftller hep ıusmuelır 
Göna.l bağçel~rlnde. 

K11lbtm eevgl kayn•ğı 

Bir blcranl• ağlıyor, 
Coean gönOl ırmağı 
Haykırarak çığlıyor 

Haııret bana yu oldu 
Şu garipler yerinde, 
Senılz bir babu oldu 
GönOI bığçelerlnde. 

Ö. Y. Orhun 

··-·-·-·-·-·-·-·:-·-·-·-·i);.-~~i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~·-·-~i~;;~i~::::·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
- N. Suna'ya 

Boıeme isyan eden dudaklarında yaln•z; 
O koron göreftn diye yBDdığını bOebOtdn .. 
Y ftkselir tA iP.erine gönlOm tebe88Gmdniln 

Ey, bOtGn bir cihanı bir bakıela sarsan kız!. 

Ne olur etrafı kış sarmadan bayıl gönldm; 
Dizlerine kapanıb kanı, kana aRIHın. 
Gençliğim, arzum gibi, dar bir nefesken ömrOm 

Gel, yolond• Hhanıt kurdum mehtabı yak1D. 

RazgAr yelpaze olur, ay renk nrlr ytlzftne 
Gel ki.. muhitim yalnız rGyalarınla dolıun 
Bestelerim gece "Şiir" im gftndOıftne 
Aokı anl11tabl1mek için tercdman olıun 

Ey yOzft gözlerimi o ınkl artık geliniz, 
O bıygın bakışların ıoeadım mehtabın•; 
Blcranla çOrOttOğOn hayatım ah bilseniz 
Böyle elzıılz ne kadar acı geliyor banal. .. 

/. ŞPyda Sevin 

••• 
Masal 

Ort• Asya kızının gill renkli ytıztı eolmuo 
ÇOokO Hrı bir yıban baoını buyruk olmuı 
Kız yüz verwemlo ona; delikanlı kudnrmao 
Bançerlol sıyırmıı kızın göğsüne vurmuı 
Yıllarca hasta y•tmı, gClzel kız yatağında 
Çekik gözlü yabaocı taht kurma., koc•~ında 

Kız demlı: - Ben eenrdlm gök tanrının oğlunu 
Onun gOcfi bOkecek fD mumyanın kolonu 
Bekliyorum yakında gelecektir horaya 
Meydan okur o yiğit yıldırıma boraya 

Nal ıesleri duyulmuş uzaktan perde perde 
Atlılar otak kurmoo gOnftn doğduğu yerde 
Yabancı toparlaoıp tabanları ya&lamılJ 
Gelen bııboğ genç kızı kendisine bağlamıe 

Genç kızın ışık dolmuı yeniden gözlerine 
Dinç bahadır han olanı yıbıncının yerine 
Bo h11n ki dört buc11~a an salan bhramandır 
Adına Tark diyorlar inancım pek yamandır 

Adnan Önclçin 

••• 
Ardından Mısralar 

Son ışıklar eridi bahtımın potaBınd8; 
Karanlıklar koynuna son bir dileği aldı ... 
Her sevgim her umudum bir" deniz ort11ında, 
Ak ıııhıh bir ay gibi batan bir ealdı. 

Bir d,.re kenarında onunla hezlnlrken 
Kıvrak söğftt dalları başımıza değerdi 
Sevişen iki kalbin her •uruoo ellrken 
Gönlüm bir gOzclllğln eoneuzloğona erdi.. 

O gitti.. İşte bugün... Fakat benim içlmd" 
Hasretlle açın bir kızıl gülGn rengi var 
Ve.. BlrgQo gene gelir.. Diye, bak ıevlnclmde 
O çapkın gOlO~Onftn sesinin ahengi vır ... 

Nilıad Kürşad 

Çiçeğim yere dOıtO, çlçf'ğlm örselendl; 
1oce ve ye,U eapı yerlerde aOrGnftyor, 
Gittikçe inciniyor, tozl•ra bOrQnftyor .. 

Elimde kalan elmdl, birkaç aarı, ak yaprak, 
Biraz sonra onlar dı 88raracak, solacak; 

Çlçekçiğlm ne kadar gOıel, ne kadar ıendl .. 

GönlQm incindi bagan, göoUım benzedi gQzf', 
Çlçegim yere dftotO, çlçtğlm örselendi, 
GOzlerlm dalmıı iken ince, gDıel bir yftze ... 

Çiçeğim ne kadar gftzel, ne .kadar tendi, 
Çiçeğim yere doıuı, çiçeğim Oreelendl. .. 

Mart 1935 
~ Ö N' .Ş. • • 

••• 
"Kitabe,, 

- Onsekiz yaşında ölen 
bir gene kızın taşı için 

Hepimiz gideceğiz bu ölez yerden, fakat 
Vakti gdmeden gitmek .. Anlayamadım nedf'n? 

Doğru mudur kuroıon I iliz iken bir hayat, 
Toprı~a yıkııır mı onıek~z yıllık beden? 

Bu kadar gene bir yaıta ölmek ne kadar acı ... 
Dcııtıo: Ôlene acı ... DCltGn: Kalına acı ... 

llikllye 

Vals 

Soner ceketinin dGğmeılnl 

bGyClk bir itina ile ilikledi. Ar· 
kadaflırından Ôıdemlr'in biraz 

enl tanıetırdığı genç kızın ~nOn· 
de kOçOk bir baı eğdi: 

- Bu nlsl beraber oynama· 
mıza mCleaade edermislniı Bıyao 

Nesrin .. 
Genç kızın, bir Sonbahar 

geceılnln rohda bıraktığı Orpe· 
rleler kadar tesirli titrek dudak· 
larında bir tebeHftm görftndO. 
Coe\un bir denizin ıert hırçın· 

hklarını tıeıyın earı eaçlaıını 

arkaya attı. Gözlerini kaldırdı. 
Bnuın 't'Gcudunu aaran yumo.,ak 
koltuktan kalkarak Soner'ln 
önflnde durdu. 

Bu akeamld balo, kristal hır· 
daklardı, ay ıltında ıııldıyın 

deniz euluı gibi parlak içkinin 

b11edöodftrftcO ze ... :lnden ftıtOn· 
da. Caz onıltıncı Ltll'nln eany· 
lırında dıneedlb oampınya içe· 
rek aababhyan ve aaray adım· 
larının kollarında u~uyaa dG· 
oeılerln, konteılerln bir mGzl~lnl 
çalıyordu. 

S. N. Özerdim 

ve Aşk 
Yazan: Erol Tekin 

Renk renk ampOllerden fıo 

kıran zlyalu yığmurlo bir ge· 
cede ipekli vitrinlerden sızarak 

ıokak kaldırımlarına dökGlen 
h11ta ıııklar kadar tltre~tl. 

Soner, genç kıza sıkı ııkı 

earılmıı, onun kokusunun ro· 
bunda uyandırdığı derin arzu· 
IHdan kana kana içti. Yüzünde 
dolaıan saçlu göz:erlnde alev· 
den halkalar çizdi ve bu hal· 
kalar hırçın rohonun hırçın 

acılarını hluedllmeden euarak 
yıktı. 

Neırln'i kendine biraz daha 
eıkıca bağl11dı ve nlse uymak 
için bir rQzgAr gibi dönclGler. 

Soner daha genç kızı göıür 

görmez bir baıkalık hlesetmlod. 
Benliğine sanki bl: ale• ddş 
mOetft. Bu llyle bir alndl ki... 
Bir ıızı içinde yanıyordu. Hayır 

bayır, adeta erlml11 bir Ih hı· 
llnde genç kalbine akmak lıte· 

mletl. 
Nesrin mırıldandı: 

- Romanlarınızı çok beğe· 
nlyorum. 

:JCardetim frfoo SjvıiyeJ 
bı ta~e v(lcut birbirine ı!I, ~ 

rıldı, dalgın ve nemli iki çlf f 
göz dınrdakl takvimin dağını~ 
y•praklorına t11kılcfı. İçlerinden 
bfr eeı 'fgünler nede çabu~ 

geçti?'" \Takh tam groe yrısı 
idi sokak başlarındaki lambalaf 
ancak kendi clvuını aydıolatı 
yorılo. Ortada ne bir ses oq 

bir eeda vardı. Az sonra his: 
bekçi diidftğO ve bir arabıt 
sesi işitildi, iki taze vOctıt 
birbirine ııorıldı ve dıvara rek· 
rar baktılar: Ne ı-:amandaoberl 

daduklırı kilhlenmlı gibi du 

ran genç kadını 

gece, 
Bir gece geldin, bir 

• • • 
Lokomotif, kesik keelk ıeı 

çıkarıyordu, ve bir kayn•şma 

oldu kampana kol11kları yır· 

tucaeına ihtizaz etti. Yolculu 
klıenln önilnde tıklım, tıklım 

ellerini uzatmıe bilet için sıra 
bekHyorlmr. Lokomıttlf ayni 
kesik sesler çıkarıyordu. Bo 
kua cQeeeli dev, yilrftmek Is 
tlyordo, azgın başını durdur· 
mık içlo ·~zına gem vnrulmu!J, 
bir yere bağlanmıe sanırsınız! 

Sahiden! bu iki demir ny fize· 
tlode hlddelloden el yab do· 
manlar çıkuan azgın ejderi 
yerinde mıhlıyan kuvvet ne 
idi? Çan tekrar çaldı. Kır H· 

kallı gôzlüklO bir adam buru· 
ook elinin içinde tuttuğu çanı 
tekrar tekrar ealladı ve yolcu· 
lara: "uğurlar ' olsun,, dtr gibi 

OçilncCl kamp•nayı d• vurdu 
sonra J4kaydaue bir göz ges 

dirdl, çektllp gitti. Sallanan 
mendiller, ağlaşanlar onun için 
dtğlldi. Kim bilir, bunca yıllık 

ömrQ içinde kaç yolcuyu ayni 
kampına ile böyle uğurla· 

mışh. Bayatı bir ıetır•p olmue, 
yük omuzlarını çökertmlı. Göz· 
lerlnln feri kalmamış, namuelo 
bir baba olduğu belll idi. Kim 
bilir belki de, şimdi hBDgl gel· 
mekte olan bir trenin yakın· 
Iaıtığını haber vermek için 
gene kampan88ını çalmakla 
meogul olacak. Ktml ayrılıyor 

kimi bulueuyor; o bunların 

hepsine blg4oe •.. 
Devin sırtına bir adam bin· 

mlı, onu baglı tutan dOğmeyl 
çe•lrdl n bir anda arkHın· 

dakl vagonlar raylu ftzerlnde 
akmağa bıol11dı. Yolcuların bir 
kıl!mı ağladı, blr kısmı mendil 
ealladı. Biran içinde tiren do· 
raktao uzıklaştı, karanlığın 

içinde kayboldu. 
iki genç hlcranzededen birini 

tiren götürdü . . . . Arkada ka· 
lanlara blcrao bıraktı, lote, 
vuslatın eooo ha .... Genç kadın 
mendlllol gözlerine götürdfi •e 
önQnde uzanıp giden iki yıl•n 
dlll gibi raylara bıktı kaldı: 

- Bir gece geldin ve bir 
gece ••.... Diyen hıçkırıkları 

duyuldu. 
Öğretmen okulu son ıınıf 

Nuri Siııri 

Soner, genç romancı, yOzfiode 
dol•şan earı ktvrımlı eaçlunı 

genzinde bıraktığı kokayı dal 
mıo ... Neden sonra ccnh verdi: 

- Acaba? .. 
- Evt1t.. Hoşuma çok gidi· 

yor. lneanlarm plıkolojlk tar11f· 
Jarıoı öyle gfizel yazıyorıunoz 
ki.. Klmbllir.. Öyle dlyece~lm 
geliyorkl ben o kimseleri h•yauı 
t11nıyorum. 

Soner'Jo dudak uçları kıvrım· 
landı. Başını öne eğdi: 

- Devamı nr -



Slmnr bay İtmıll Hıkkıaın 
buıGadea itibaren memulAtı· 

mııua ••htı ile ılAkadar bo· 
lunmıdı~ını muhterem mOıte· 
rllerlmlze ilin eder ve lıbrl · 

kımııdın mıl m6bey1a etmek 

IGtfuada bolunıcaklarıa tılpa· 
rlıltırlnl yı telefonla (2025) 

numaraya şlfıhen blldlrmelerl · 
al veyıbuue mektupla ( l 71) 
namıuah posta kutusuna gön· 
dermelerlnl rica ederiz. 

Tarklye Y•lı ve Mamuhlta 
Hnayll Ltd. elrketl 

"Turyıg .. 
lzmlr eubeal 

Marangozlar ve 
Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 
Geçmiyecek Bir Fırsat! 

Fıbrlkamdı mevcod tlrld 

deıtere, planya, kalıplık, freze, 
delik mıklnelerl ile preseo tez-

gAbı, kurulma ve ıutkal luronu 
Ye el tuglbl.•rı, llAt ve edevat, 

mobilya keresteleri, bplıaıılar, 
ptıpeller n Hlre satıhktır. Her 

gln 111t ondan 1aat alhyı ka 
dar Zinet mobilya fabrikaeına 
hemea maracaat ediniz. 

Zinet fabrlkaıı ııhlbl 

Ahmed Kızıhrmak 

lsmlr ikinci icra memnrlu· 
ıandaa: 

Sadakan emlak ve eytam ban· 
katından ödGnç aldığ• paraya 

makabil bankaya ipotekli bu 

lanın -.e geçen ıene yıpalın 

ntıı 2280 No. lı kanona gDre 

tecil edildiği bılde bir sene 

lçJnde birinci taksit borç öden 

medlllnden ıon ve kat't olarak 

tekrar mlsayedeye konan iz. 
mirde bGyGk tubaflyecller çar· 

Radyosu ile dfio. 
yayı dolaşabilirsiniz 

DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD 
YOLAR ARASINDA EN MÜKEM 
MELl OLARAK İMAL EDiLMİŞ 

OLAN PHILIPS RADYOLARI 
DÔRT YENl MODELLE PİYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

16 ila 2000 Motorluk her 
tOrlfi mevçleri alır. 
MÜKEMMEL SES, NEFİS MUSlK.l 
PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

BiR SENE Kredi ile 
lzmlrde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 

PENETTl•e PARIEN.TE 
Ticarethanesioden siz de 
bir PHILIPS alabilirsiniz 

memurluğundsn: 

Kolonyacı AbdD!kadtr'io Em 
lit ve Eytam bınkaıından 

ödtınç ıldığı parayı mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmlr· 
de Sultaniye mıhalleılnde cedit 
49 numarala önG 20 metreUk 

cadde, aa~ında 48 numaralı 
araa, solunda 50 numırah ıraa, 

arkası yolluk mahal ve 600 
lira kıymetli bir hab:mığazanan 

mtUldyetl açık artırma suretlle 
ve 84( numarala Emlak "e 
Eyıam baokası kaoonu mucl 
hince bir defaya mah&ue olmık 
şartlle arıırmaıu 17 ·2 · ;~6 pa 
zıırtui günü saat 11 de lzmir· 
de Uülı.iimet konığıod11kl tklocl 
icra dairl'slode yıpılmak (b:erıo 

30 gtıo müddetle satılığa ko ~ 
nnldu . 

. Bu artırma neticesinde satış 
bedeli rahmlo olunan kıymetin 
yüzde yetmt, be~ioi buluri!a en 

çok artaraoa ihalesi yapılaca~ tır. 
Aksi takdirde 2280 numarala 
kanona göre eatılJ geri bıraka 

lacaktır. Sata, peelo para He 
olup mOşterlden yalnız yOzde 

iki buçuk delllllye masrafı 

ılınır. lıbo gayri menkul Oze 
rinde her bıngt bir oekllde bak 
talebinde bolaaanlar ellerindeki 
resmi • veaalkle blrllkte yirmi 
giln zarfında Jzmir icrasına 
mtlracaatlan lhımdır. 

Akel halde hıkları tapu sici · 
lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 5 ·2 · 36 
tarihinden itibaren ıartoame 
herketıe ıçıktar. Talip olanların 
yflzde yedi buçuk teminat ak 
çeel veya mflli bir baoka itibar 
mektubu ve 934-232 dosya 
numıraılle İzmir ikinci icra 
memorluğanı mftracaatluı 1140 
olunur. 9 
~-- ._ıu:ı'!!'ı--, 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç haerılıkları mtltehasaıeı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2780 

I . 

Büyük Piyangosu 
3cü Keşide 11 ikinci Kaoundadır 

Büyük Ik rami ye 

5©>9 ©>©>©> Löıra<dora 
1 

Af yon vilayetinden: 
LI defa blrlblrl ardı sıra kapala zarf nııollle eketltmlye konu· 

lop birinde talip çıkmamu~ vo lldoclslnde talip (iıkmıo lee de 
yapılın teklif 14ylk hadde görO!medlğlnden gene 7 ,kAoonnevvel, 
935 tarihinden itibaren bir ay mfiddtle n ayni şerahle, pazar· 
lıkla ihalesine karar verllmlş otan ve bedeli keşfi 13513 lira 

25 kurut bulunan Sandıkh merklzfode yapılacak llkmektep in· 
şaatıııı bir ay zarfında talip olınlenların her cuma gftnlerl vlli · 
yet daimi eocflmeofne mOracaatl.rı ilin olunur. 24 28 l 4 4 (149 

Menemen Belediyesinden: 
Kaza Belediyelerinin Nazarı Dik

katine 
Belediyemiz nflmune fldınhğındı muhtelif meyva fldınlarlle 

K1t1abı ve köy eokak ve meydanlarının teıclrlne yarar Akıtıya 
isfendan ve hanı benzer 20 bini mfitecavlz fidan peoln para 

ile ıahlığa çıkarılmıljtır. Arzu edenlerin talep lfıtelerlle birlikte 

belediyemize mtıracaat etmeleri ilin olunur. 27 :31 2 4ı 4090 

Jlırı Dr. Operatör Arif Y urcu 
1 Merkez Hastanesi Operatöril 

1KlJrUf 

[&lrcıc.l _0ANL<A~I l 
flBIDdı 102 No. lı Ye 6tt6nde 

bir odııı olıa 1800 Ura kıy· 

metli mı~azanın malkiyetl açık 

arıırma ıuretlle ve 84.4. wama· 

rıh emlak n eytım bankuı 

kıauno a1aclblnce bir defayı 

mıhıaı olmık n kat'i arbr· 

maeı 17.2.986 pm•rteel gtlna 

t111t 11 de lamlr hGkumet ko· 
nağındakl ten clıitretlnde yı· 

palmak a~ere 30 gh m6ddetle 

saltlığı konuldu. Bu artırma 

netlceatnde ıatıı bedeli her ae 
olurea oltıun luymetiae bakıl· 

mıyarak en çok arllranın tıze 

ılae lbaleil •yıpılacıktar. S.tıt 

petln puı ile olup mıl1Jterlden 

yalnız ylıde iki b~ok delil 
tiye mıınfı abDt1'. I1bu gayri 

menkul herlnden ht.r hangi 

bir tektlde hak talebmd" ba· 
lanınlar ellerlndekl retımf n 
ıalk ile btrllkıe yirmi gftn 

sarfında lamlr 2 acl leraı .. a 

mürac11tları lbımdır. 

Aktıl halde hakları tıpa 

slcllhİce malum olmadıkça pıy· 

lıımadan hariç bhrlar. 5.2.36 
tarihinden itibaren eırtnıUıe 

berkeee açıktır. Talip olanların 

yiiz ıle yedi buçuk. teminat ak 
çaııı veya ml•li bir banka hf. 

bar mektubu ve 3,.44 doıyı 
numaraslle lzmlr 2 nci icra 
memurluğuna mGrac11tlan illa 

olunur. H. lı. No. 365 10 

Baetılarını her gfio 15 18 e kadar ikinci Beyler sokağı Tftrk 

mGzayede '.aalonu karşında 78 N .lo moayen,.haoeslnde kabul 

eder. Telefon 3393 

•ıııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııuıı1111111• 

- Dr. Zekai Tarakçı 1 
:= Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı ~ = İkinci Beyler sokağı Tftrk mOzayede salona ittisalinde ~ = numara 45. Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e kadar ~ 

~ kabul rder. TELEFON : 3806 §§ 
iıııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111" 111111111111111111111ııııııııııım11111111m 

lzmir tramvay ve elek
tirik sosyeteAinden: 

Ş"beke amellyıll dolaylılle ce 
reyanın bu ıyın ô iade ıaat 9 
dan 15 e kıdar çlvlcller, aaodıkçı· 

lar, odunpazarı, yolbedeatanı, 

kuzuoğlu çarşlBI, oamanlye cad· 
deıl, yorgancılar · solı:apları ile 

mOcavlr eokıklırda keıileceğl 
sayın abonelerlmlzce bilinmek 

Ozere ilin olunur. 
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1 Alisehir Banl~ası ' . ..._ _________ _ 
ö~möır şulb>cesö 
ikinci Korılonda Borsa ch·arındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2363 

SIBRA'f 
Balık Yağı 

l\1orucçya'mn Jlalis ftfo. 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi lçilebilir. 1ki De· 
fa Sür:ülmiiştür. -•• 

HertOrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Biricik Sıtıe Yeri 
BAŞDURAK 

M d 
Vadesizlere % 4 Hamdi N Dzhet 

ev Uat Şartları: A!tı ay vadf:liy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANESi ~-------Z ah l re, ftıtlm, incir, pamuk, yıpak, afyon veı11fre komlıyonculoğu yapılar. Mıllır geldi. 
ıtlnde sahiplerine en mftsıld eenltle nanı 'lerillr. 

r
Ö K SÜRENLER 

Mutlaka (OKAMENTOL) öluıürnk 
oekerlerini teerObe edioiz .. 

ıı = 

I)" . "' ve Ul]en ._.abab'ıo en üıtfin 

bir müıbil tekeri oldu~unu 
onuımayınıı. Kuvvetli mfiı· 

hil iatiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)oı maruf ec· 
zaoderden ara81olar. 

Yeni' çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

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

20 daha a: sar} iy<ıılıdırlar. Bunu ay sonun
da ödcyeccginiz ilk fatura ile ı·olayca anlı
)'acsk~ımz. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrtk, telefon malzeme depoııu ve 

Slemenı fabrikaları mftmeııatlt 

l'e~temalcılm 7i-79 TelPfon 3.132 

Olivier vEŞürekiisı 

mımmo 

Tornacı Alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkale fıbrlkaları için tornacı alınacaktır. Boolardan latan· 
buldı bulunanların Zeytinburnu fabrikasında, Jzmlrd"kflerln 
Halkapınar tamirhanesinde, Ankara ve charındıkllerfn de merkea 
fabrikalarında imtihanlara yapılacakt.r. Kendilerine gOvenenler 
harcırahlara kendllerlne alt olmak Gzere hemen Kmkkıleye gide· 
bilirler. 

Iaıeklflerln istidaları ile doğruca yukarıda ıdlars yazıla fahri· 
katarı mftracaatları. 1 O 15 20 25 30 4 9 14 3940 

•1111111111uııı11111111111~ Doktor ..-11111111111111111 lllllJlllll 
-A. Kemal Tonay ~ 

_ llateriyolog rn lml~ıl;, salgrn lıastalıklar müıahassm ~ = Haı;mabane iııtaeyono karpımdald dibek eokak bapnda 30 uyı• = = 1ı eT ve moayenehaneıinde ıabab eaat 8 dan ıkıam eaat 6 • kadar := 
=: hutalannı kabul eder. := 
=: Müracaat eden hastalara yap1lm111 lizımgelen uir tahlı11t ve § 
- mikroıkopik muayeneleri ile vere~li haatalara yapılma111na cevaz gö- = = rlllen Pnomotoraks moayenehanesınde muntazaman yapılır. = 
iİIJlllll 1111111111111 lllll lllllllllll lll il lllllllll lll il lllllll il Telef on: "115 1111111111111 
lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAoları 

Mat. Mv. Sat. Al. K . ReMlğhıden: 

l - 851 Ura bedel keılf li tarın takeleılofn tamiri açık ek· 
elltme suretiyle mOoakuaye konolmoıtor. 

2 - Ihılesl 20 lkloclkiouo 936 pezarteıl gOnft ıaat onbeete 
lzmlrde kıılıdı mıt. ruv. H. al. ko. nanda yapılacaktır. 

3 - Teminat muyakkate ıkçeıl 4.4 liradır. 

4 - Şartn•mesl hu gGn komlıyonda görOlebllir. 
5 - istekliler tlcaretodıııındı kayıtlı oldaldırına dılr vedka 

gö2t,.rm,.k ro .. cburiyettodedlrler. 
ö - Ekslltmeye lotlr4k edecekler 2490 uyılı kanunun 2 n 

;J Qocfi maddelcırlnde ve şartnamc.alode yazılı vesikaları ve temi · 
net movıkkate makbuzları ile birlikte lbalı saatinden evvel ko 
mlıy nda bızır hulonmıları. 4 9 14 18 16 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı llAnları 
Kömürünüzü Umlt~d ------------------------

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon ı o. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Tüırlk Ar;ıtırasötü 
Semü Kok 

OngöOö~ Kolk 
DngöOü~ Ar;ıt1rasütü 

En Ucuz Fiat. 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNtE 
"BERAKLE!,. npura balen 

llmınımııdı olup Aovcre. Dlr· 
ket, Rotterdım. Bımborg n 
Brtmeıı limanlarını yftk ıl 
maktadır. 

••MILOS,. npuru 6 son U· 
nondı bekleniyor , 10 ıon 
k!nona kadar Anvers, 
Ronerdam, Bımborg ve Bre· 
rnea llmanlınna yak ılıcaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES· 
"ExCBANGE,. npuru balen 

llmaD1m1zda olup Norfolk ve 
Nevyork tein yDk ıl&0aktadır. 

"ExlLONA., vapuru 29 B. 
inci kanunda bekleniyor, Boa· 
ton ve Nevyork fçln yük ala 
caktır. 

ARMEMENT H. SCBULDt 

BAMBUG 
"NORBURG,, vapuru 30 B 

inci kanunda b,.klenlyor, An· 
Vt;rtı, Hotr,.rffhnı ve llamburr; 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"RERCULES,, npora 26 
12 35 de beklenmekte olup 
ytlkdnü tahliye ettikten ııonrı 
Borgas, V aroa •e Köstence 
limanları için yol ılıcaktı. 

limanların• yOk ılıcaktır. 
"GLUCBSBURG., vapuru 6 

ıon kAnondı bekleniyor. Bam· 
burg ve An vrraten ytık çıka 
rıcakıır. 

JOHNSTON V ARREN 
UNES LlVERPOL 

0 DROMORE,, vapuru 15 
son kAnuoda bekleniyor, Lher. 
pol 'e Anversteo yftk çıkarıp 
Hurgaa ve Köaıence için y ilk 
ılıcaktır. 

DEN NORSKE MIJ>ELBAV . 
SLINJE (D·S. AS. SPANS· 

K.ELİNJEN) OSLO 
"8ANADEROS,, nporu 10 

Bon Ununda bekleniyor, Dl 
eppe ve Norveç llmınlırını yftk 
11lacak1ır. 

Ayni zamandı İıkendr.dye 
v•· Haf}• tçln mal katını edtr 

0 VULCANUS., Tapuru 30· 
12-35 de gelip 4 1·36 dı An· 
9r.U, Rotterdım, Amıterdım ve 
Bamborg llmıııları için yftk 
alacaktır. 

.. LERCULET,. Y1puro 13· 
1 36 da gelip 18 1·36 da An· 
vera Rotterdım, Amıterdam ve 
Damburg llmanlırı için yftk 
ılıcaktır. 

SV ENSKA ORIENT LlNlEN 
.. GOTLAND,, motörü 20·1· 

:{6 da Reıterdam ve Bımborg 
limaoları için yOk alacaktır. 

"ROJJı\ND,, moıörü 6 ·1 ·36 
dı Rotterdam, Hamburg, Co· 
penbagP., Dauıtlg (Gdynlı, Go· 
teburg, Oılo ve lskandlnavya 

Umanları lçln 'dk ılacıkhr. 
SERVİCE MAR1TIM ROUMAIN 

"Al.BA JULIA,. vaporo 9 ·1 · 
36 da ğelip ayni gün Pire, 
Mıha, Marsllya Te Barselooıı 
hareket edecektlt. 

Fazla tal llil için ikinci 
Kordon'da Tabmll ve Tabliye 
blnaıu ukıınada FrateJll Sperco 

8urnau Aıkerl ııatıa •lma komlıyonundan: 

Vapur Acentası cınııl Mikt1rı Mahalll Umum tah. Muvakkat ihale Jbıle S.ıt 
tarihi 

Ceodell Han, Birinci Kordon KUo mln tutarı teminatı tekli 
Ura Lira 

Tel. 244.S .4350 327 
TBE ELLERMAN LlNES LTD Un 30,000 ödemi, <,i 

açık 6.1.936 10 

•·THURSOn 't'lpnro 7 lldacl 
klnonda LIVERPOOL Te 
S V ANSEA O AN g1ılf p tahllyede 
bulunacak. , 

"ADJUTANT,. vapuru 8 
ikinci kAnundı bekleniyor, 
LONDRA için yftk alıcık.tır. 

0 TBURS011 npora 15 Jkio
cl kAnooda bekleniyor LlVER· 
POOL GJ_,ASGOV yftk: ala 
caktu. 

.. POLO" npuru 10 ikinci 
kAoonda Loodra, Anvere n 
Bol beklenip ayni zı'.llında 

Londra ve Hut f çlo ytık ılı 

caktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LlNIE 
"AqILA., vapuru 5 flı:lacl 

kioonda Bımborg Breme ve 
Anvcn'ıen gelip tahliye~e hu· 
luoacak. 

Not: Vurot tarihleri ve va 

pur tıılmlcri OzeriDfl dtı?ielkllk· 

lerden acente meı'ullyet kabul 
edilmez. ----------Mftrellh 

AOU Rü~a 
Yeni kaeaflar çareHı 'o. 34 

--------------------
OnlYershede Döçent, 

(Maa't'İn Proftıeör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baetalara bergdn ô~Jeden 
10nra bakar. 

fetiklll eıddea No. 99 
Ankara apartmım 2 inci ket 

Telgraf· • ST ANB U L 
Telefon : 49250 

vapur ıcentabğıaa 

edllmeı-1 rica olunur-
maracaat 

Nnlunlardıkl ve barebet 
t11rlhl~rludek 1 dP.~lıjlklUderdea 

•centı mf!s'ollyt:t kabul f!tmez. 

'J'f'le. 2004 · 2005 · 2663 

Un 60.000 bornıH 8700 ti53 

pazarteııl. 

kapıla 6.1.936 11 
pazartesi· 

Un 100.000 gaalemlr 14500 ıoas bpıh 6.1.936 15 

Arpı 45.000 O de mit 1980 149 açık 

pasırteıl. 

7.1.936 ıo 
ulı. 

Arpı 52.000 gezle mir 2808 216 açık 7.1.936 11 
ulı. 

Arpa 275.000 bornnı 14850 1114 kapılı 7 .1.936 15 

Sade 

yağı. 

1 -

2-

ıılı. 

U,900 tftm. bir· 14900 ll08 kapılı 8.1.936 11 
Uklerl. çaroamba. 

TOmen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cins ve mlk· 
tarları yazılı 7 kalem eruk hizalarında yazıla tekilde 

mftoakaaıya konolmoıtur. 

Müoakıaılırı hlzılaunda gösterilen gGn n ıaaalndı 

yapılacıktar. 

3 - Umum tahmin tutarlarlle muHkkat teminat tutarları 

4 
5 

hizalarında yazılıdır. 

Şartnameleri hergtın komlayondı görftleblllr. 

Ekıdltmlye glrf'celderln 24.90 sayılı kanonun 2 ve 3 cft 

maddelerinde yazılı veslkrlarlı teminatı muHkkate mık· 
buz ~eye banka mektoblarlle mQnıkasının yapılıcatı 

muayyen vakitten enel ve kapalı ıırf lı yapılacak oln· 

lar için de mftbilrlü teklif mektoplırıns mtlnıkıu eaı· 

tından bit ıaat enet Barnandakl 11kerl aaho alma 
komlııyonunı vermeleri. 20 25 31 4 403 l 

Edremit utın ılmı komteyonondao: 

l - Edremit garnlıoou birliklerin ihtiyacı için kapılı zarf 
usulfle 16.12.35 gftnü alınıcığa llAo edilen 130.000 
kilo ona istekli çakmadığındın gene kapah urf uıul1111 
61 2. kAoon 935 pazarteal gOoft Hat onbeıte utın ıl· 

mı blnısınd• thalesl yapılacaktır. 

2 
3 

Mıho ilk teminatı 1560 tahmin bedeli 20800 Unıdır. 

leleklt olanların temlnaılarınt tdmeo mohaeebeclliğlne 

teıllm ederek belit vakitte komtayondı bolunmaluı li· 
Eımdır. 22 27 31 4 4046 

57. Tilm. Sı. Al. Komisyonundan: 

ı - Tilmen birlllderl tçtn 14,300 kilo BBbon açık ekelltme 

ıuretlyle mftnıkaaıya kooulmoştar. 

2 - Açık ekslltmeıl 20·1·36 Pnırtcıl gftnft 1111 ll de f11 · 
pılacakllr. 

3 - Umum tahmin tutuı 44~i3 lira olup muvakkat temlnıtı 
332 llradar. 

4 - Şartoımeel hergftn komisyonda gôrGleblllr. 
5 - Mtloakaeayı fşdrAk edeblleceklerlo 2490 uyılı kanunun 

21 3 maddelerinde yazılı v~elkalatla leminıh movakkıte mık.bas 

~eyı hanka mekıuplarlyl~ muayyen vaklıten evvel barnavadakl 
11kerJ utın alma komlıyooona gelmeleri. 4 8 13 J 6 

y 



Kaybolan 
Cumartesi 

4 
Fransız Tayyarecileri Mısır 

Çöllerinde Bulundular. 
lttael klana 19:46 

Şimal Cephesinde Italyan Kuvvetleri Çekiliyor. Haheşle 
iki Italyan Tayyaresini Daha Düşürdüler. 

·• •·· .. 1 
Italyao'lar'dan Bazı Zabit \! e Askerler Habeşlere Teslim Oldular. Italyan 
Bombardımanı Devamdadır, Telefat Azdır. CenubCebhesindeSükônet Var. 

lttaobal, :l (öael) - Lon· 
dr•'dan •erilen haberlere göre, 
la.lyaalar tlmal cebheefnde bO 

ylk hezimete n~nmıtl1r '" 
rle'ıtf! baelamıılardır. 

Har1r 3 (Radyo) - İtalyan 
kunetlerlodrn 6 eobay ile 

yerli 12 ıobay •e l tO a&ker 
Babeelere kaçmıolar, r~ıılim ol 
moılardır. 

Loadra, 3 (Radyo) ~ Roy 
ter ajıa11 bildiriyor: Adi• Aba· 
hadan gelen haberlere göre, 
Babe., kanetlerl M .. :alle'ye 
dolra ileri bareklne deHm 
etmektedirler. Raı Malegeta 
kanetleıi karpeıada hılyaa 
kanetlert Makalle'nln cenah 
•e eeoaba garblılade geriye 
tekllmektedlrler. 

Hu Molegel• kanetlerl A • 
rapa ukerl terı.tyeıl görmlt ve 
imparatoru mabafau alayına 
menaab mana.um aıkerlerdlr. 

Dellh'dt• tlmale cJotra ller· 
Uyea lmpmraıoraa mabafa1a 
•l•J• kanetlert Claerlae 1181· 
JaD tayyareleri tlddetll bir hl· 
eam yapmıt Ye bomhllrdım•n 

•tmltlerdlr. 8a hlcamd. tay· 
7mreler yaagın bombaları ela 
k•lı..mıtlMu da &ebetler ara 
••de mOlalm bir ıulr yapama 
•ttl•r •e ayı.ıa eebeblyet ve· 
rememltler. 

ı..,.ntoraa yeAenl idare· 
lladekl 12 bla kiti ilk maata· 

Hab~ş'ler yaralılarını taşıyorlar .. 

sam kunel le Raı Mulegelıya 
yardıma gelmektedir. 

Adlı Ababa'dan g~len haber 
lere göre eli ıllih tutanlar la 
mameo 1eferber edilml, ve ee 

ferberllğe icabet etmlyenlerlo 
de bunan eebeblnl IHh etme. 
lerl bir beyanname llD bildi 
rllmlıtlr. 

Adlı· Ababa bftlulmetlnln reı 
m18 bir tebll8lne göre,IMakalle 
ce•abancla bir J·alyan tayyareıl 
çok alçaktan uçarak bombar· 
daman ederken Habeı topçuları 
tanfıadan dltlrGlmGtllr. Ta1· 
yarede bulanan iki tayyareci 
GlmftttGr. 

Habeılıtan 'ın tlmall garblıln· 

de Volka clnrıada çolı: afağıdn 
açarak bir köydeki tı.lkı mit 
ralyGı ateılae tutao iki balyan 
tayyareılne halk mukabelede 

boluomuı, bu tayynelerden biri 
dlemöı •e tlört tayyareci öl 
111 ftttftr. 
Ogaden cephesindP: 

Cenub Cf'pbeılnde faaliyet 
gayet udır. Yağan yıgmurlar 

dan bertaraf çamur deryaeı 

hılladedlr. halyan konetlerl · 
nlu ileri hareketleri için her· 
halde lllım olan tank n aarbh 
otomobiller ha ıeralt ıllında 

yerlerinden hareket edememek 
teıdlrler. 

Dol o civarı ada R11 Deıta' · 
aın Somall"ye bGcamandan 
korkan halyao'lar ba mn~I•· 
ikada mlhlm bir ka••et tatmak 
meeborlyetlol doydaklartodao 
11ğ cenahtaki konetlerden bir 
çoAona buraya göadermlılerdlr. 
Onan için Hi c.-nıbtaa bek· 
lenen m6blm t.allyet gGeterlle· 
memektedlr. 

............................................ ~ ........................... ~ ........... ~ ........... ~ ................ . 
Fransa Eski Muharipler Baekanı Diyor Ki: 

Italya Aklıselime Dönmelidir. Tehdid
leri Fransa'da Tesir Yapamaz! -Diğer Taraftan Vatikan Zecri Tedbirlerden Müteessir· 

lıalyan süıari luıvv .. ılerinitı cephe hareketlerinden .. 

Ra1 NHlba'non g6nderdt~I mekte olaa mub•fıs alaylar1 
baberlete göre, halyan l•yya efradından bir kıta I·alyan 
relelf Calole me•Mhnleld Babeı tayyareleri larafıodan blcama 
kanetlerlnl bombalamııl•rd11. ap.mıtl•r H y•agın çıkarıcı 

Bar•d• Ü kiti öl mit ye 1 O bombal•rl• bomt.rduaaa edil 
kiti yaralanmııtır. 

Loodra, !l (A. A) - Royıer 

Ajanııodan: 
Adlı Ababa'dan gelen haber· 

lere göre halyın ileri kanet· 
lerl Malı:alle Clzerlne cenabı 

.. rkiden ilerlemekte oln a.. 
Malaget• konetlertolo tehdidi 
altınd• geriye dotra çekilmek· 
tedlrler. 

Ra1 H•pt• kanetlert, B• 
bet ordmaaan A napm terblyeel 
gOrmlı en iyi k11mını teoıkll 

etmekle •e boalann mOblm 
bir kıemı lmparatoran mahala• 
ıleyı.rı efndındaa mCltekkr p 
balanmakııdır. 

Deeloden ılmale doAra git 

mltlerff de biç bir aaylat Yer 
memftlerdlr. 

imparatora• yeAenl Flnararl 
Germa Raı Molageıa,. 12,000 
kltlllk bir takviye kanetl gö 
ltlr• 11•tet1r. 

Elt ılflh latablheek berbı 

Adlı Ababa'da ıeferbtr edllmlı 

ve orduya lltlb•k etmlyenler 
ba b.rekeılellam 1ebeblnl bil 
dlrme&e mecbur tatalmwılu .br. 

Reımi bir Babeı tebllAI Sala 
gG•I bir ltalyan ta1Jaretlnla 
ıllibla Makalle clnrındia dltCl· 
rlldlll•tl H iki ltalyaa l•J· 
y•redılaln Gldftlbl blWlrmek· 
tedlr. 

Deeele'tle gene reeme• bildi· 

rlldlAlae göre Bıbetlııaa'ın ti· 
mali prblılnde Volkayd mıala· 

kaıında iki halya• tayyareıl 
Koblla köyl lıerlade pyeı al· 
çakıan açmoelar •r. köy ballnoa 
mhralyösle ateı etmlılerdlr. 

Köy betkı huna m :ı klbele et 
mlı n ba eoretle tayyareler· 
d .. a blrlıl dlltürftlmlftftr. Bo 
ta ytınde boluoaa 4 halyan 
ıayyarf'clıt de ölwOı&ftr. 

Cenab eephfflnde bötln ay 
rarfuiü ~ayea aa faallyeı göı · 

terllmlıtlr . Bunan eebebl yaa 
mnr •e çamur neıiceelnde ı rhll 
otomobil ve blcum tanklarının 
llerl .. yememeeldlr. Halbuki hal · 
yan'lar fundalık araalde ilerle · 
yle bare•ketlerlnl ba auhlı oto · 
mobil H tanklarla bimıye el· 

mek lıtemektedtrler. 

DIAer taraftan Uolo clnr1a· 
da bulanan Raı Oeeıa orduıo · 

nun cenabtea bir bClcumaadan 
korkmakla olaa ltıtyaa 'lar kea · 
dl konetlerlal eol cenahla tah· 
tlt eylemekte n bu ıaretle 

H~ ceaab n merkeale rlel ula 
aANtmakt•dırlar. 

Baı.aristan'da At 
Sofya, 3 ( Radyo ) - Noe-"t 

mGaaeebetlle Balpr knh ebU 
m•emelerle dlYDı laarblerta 
ma•ltım eHll' 404 •itiyi af fe. 
den bir emirnameyi kabul 
etmlttlr. 

Amerika iş Konteransı 
V ..... oD, 3 (Radyo) - Oa 

dArl Amerika bllnlmetlnln 
ıemlll eni~ Amerikan it koa· 
frnaıı açılmıttar. 

Mısır Çöllerinde Açlık ve Susuzluk 
içinde üç Gün Nasıl Geçti? 

dir, Ziyaretçileri Azalmıştır Ve Kredi Bulamıyor. Tayyare ile Uzun Bir Seyahate Çıkan Fransız Moellifi, 
hrlt, S (Rıdyo) - Alanan mit Ye demlflr ki: Parlı 3 (A.A) - Eakl ma· 8 G ) J • H k"" Ed• 

Mlterlere g6re Vatlkıo ıelihl· - Banlar Fnnııı'lmr Qze. barlbler batkanı Plcbot ~Hele· aşına ye en erı i aye ıyor. 
,.atar melaaltllerlnde Babrı rinde hiçbir teılr yapamH. lerde neırettlAI bir makalede, Parlı, 3 (Radyo) - Kaybo· dGt6adOk. Pmlamıs boaalmat· bilahare aaı.dııımıı Yadl Mak· 
•dlt6aı• halli Gmldlerl nr Fran1a'aın ltalya için bir bar. ltalya'nıa akh 1ellmlne mtlracaat lu Fraaııı ıayyareclıl meıbor ta. Tayyareyi b1rakmaAa ve bir ıum dHnadı bir IMdetl ker· 
m. Şimdiki halde btlttln lmld· ba glrmeılne kim (Ent) diye etmf ktedlr. Plcbot diyC'f ki; mlelllf (Senle Ekeoberl) Ye lıtlkamet herine yola çıkma· HDIDıa aulrl•D geçtillnl gir· 
'8ı Belçlb krahaın Londn bilir. halya lee buna lıtlyor. - Bu grçen gda blae ltal· (Pro•ot) Cla buloadaklın tı.k· I• karar •erdik. dik 9 ., Mrbal lı:otn•k yar · 
NJahadadedlr. ya'dan Franea'ya kartı ihtarlar kandaki haber, Parle't• bl7lk Bir h•yli ylrldlkteo eoara dam lıtedlk. Bede.tler, blH 

On gueteılae göre Vaıikan; •e hant kapah Hya açık teh · ınlaç ayandlrmıttır. Fnb111 tattupmaa yolan blsl telimete ıa H ekmek nrdlkıea 1011ra hal,.•,. tatbik edilen aeeri dider getiriyor. Ba hareket ne romaa mabanlrlerl •e mlellt lıal edemlyeceııat •nladık Ye dnelerlae •ıaıllrdller H ilk 
.....,lerdeo çok mlıeeulr ol· dDrGıttftr ne de mantıktır .., fia doatları, Madam (Senle Ek· adımlarımııı taklb 1ıderek ge lıtuyoada bir otomobile blatll· 
--.au. 8a ye.den Varlkaa'ın Fraaııı'Jar , ftzerlnde hiçbir ıobtri) yl ılyaret etmlıler •e rtye .., tayyaremlıln bapoa rerek K.blre'ye gGadenlller . 
..,_....lert feYkallde azalmıı· teılr y•p•mH. Ma11olini'aln ıetlnçlerlal göıtermltlerdlr. döadlk, ıuıualokıan kmbyor· O gla akıam, ltablre'ye .... ı 
ıır. S. ılyaretçllerdea Vatlkao kendi memleketini, Franıa'yı B•lea &.ahire Fran11a eer.•et dalı:. Ta11arealn Gaerlne çıt olmat bolaaayordak . 
...... ı..11tt elde ediyordu. •e dlgrr dnlrtlerl bir harbe h11neelade boluaaa we Hl olan toplaomıııı. Bu, blru ıaıuzla Ba hldlee mer•kh bir ro· 
Papalı•; bankal•rdan e.ldıl gibi ıOrGltlf'ylb 116rftklemlyec,.~l ıua mlelllr, baıına gelen bidlıe pmaıa giderdi, böylece ClçgGn m•n• mena ıetkll edecek lla· 
iredl ae.ln edememektedir. lloe bagGn "Eter,. ceHbı Ye hakkındı fU malftmah nrmlttlr. geçti. tlçlacCl gln biat arıyaa dar mlblmdlr. 
laelya hü6metlle P•P9hk ara· rlleblllr. Bu harpta .tehlikeye - Biagasl'den bereket eı ıa11arelerln dolaıtığını gördGk, Parlı 3 (Radyo) - Kahire· 
••• bir .. :ı da•kHele yapıl· en zlyı1de m1ruz bulanan g11ne tikten eoan, Mııar Libya mem fakat ı .. ret •ermek mlmktbl ol· den Hrllea ubertı g6re, çölde 
tİll• GtreaUmlıılr. Temin olun· ltalya'dır. Hiçbir mftltemleke na mınıakaıındıa geçmemek madı; oalu d• blıl farkede. byboldqa tahmin edtlf'D Frn· 
........ ~ im muka•ele ile duletl, mearlA Fran .. , Rahe· için ndlyl taldb etmek mec medller. Dördlncd glD, artık 111 leJJUecllerl K.ablrflye gel· 
l181ya; Vatlkaa blkllmetlae p,· ılıtan'ın fethinin ltal•a için barl•ellode kaldık. Vakit •ece tlmldl kettik, ıuaa•lak ye açhk mitlerdir. Teyyaıe ltıhlre'ye Pnpa onbirinci ı ı " 
JUtla• ecleceblr. bir hayat memat mee'eleal ol · •e karanhkll. Tayraremla al · blıl bltlrmlttl. Fakat ne olaru 150 kilometre me••fede dDı · 

P _ _._ ( o.be, mea'eleel ltalya için ıı:. a t• 
909, S Radyo ) - Eıkl duiana lnanmaa. lt•ly•n'lar çaktaa uçtaAu lçla birdenbire olıon yol• çıkD18I• aarar •er· m f ur . 

..__. mlhlmdlr. halyın'lar; kendi M E-1". ........ pler batkaoı M. TllO glrmlı olduktan çıkmazdın bir tepeclge çarpıak. T•yyare· dik ye Dİiek.im çıktık. Bayii • uen 
pseıeellere beyaoatınü balya öllmlerlnln A•rupa'nın iUlml kurtulmak için dnmı ileri g&· mlı parçalanmadı, f•kıt yola· 7GrldClktea IODh t•kabmız 
•• akb1ellme dBameıl lbım olacağını tôyllyorlar ve bunan tClrlyorlar. ltalyaa'lar, Anopa na dnam edemlyeeek bir bale keeİlmlıtl. Biraı mola \'erdik 
rtdltlal, her geçe• glalerln neılde1lnl yasıyorlar. Franıa· nın öllml dem.,k olan bndl geldi. Sabaha k•clar ıayyareala •• AO•n ıeknr ytlrClmeıe hllt 
llal1•'•• açık tebdlder getir- nıa haly• lçla bir barba gir· milli Gllmlerlaln metblyellal altaada H tlddetll . bir •yude ladak. 

Biz~aı Bulunacak 
Loadra S (Radyf>) - Dıt 

büaa .M. E4ea 23 lklllelki · 
~I, komtuluıaı, bllba•• ml'!liae ne imkan Yardır, ne de y•pmaln•thrlar. Boaa ne lOıam kaldlk, Sa yeılae Hrm111 lçdk. Ba ıırade, K.ahire'dea 150 aaada ıopluuaeak olıa alaelu 
,._..,. te•dlı ıllllt•I IOylı· ıaarla bir barekııdr. •u 111 de taaıla bir harelEıadr. lldacl ıo• ••1'91• ...._...... kllomı1•1 ••k•!' oldaa-a IGIJtllll ... blma buluwldar. 


