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Suikasd 
Muhakemesine Bu Hafta Anka· 

ra'da Başlanıyor. 

Italyanlar ~ene hastan.eleri bombaladı 
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Amerika Cumur Reisinin Kongredeki Nutku: r i\ lngiliz-Oaheş Hududunda 
Paris projesinden sonra 

Amerika Tamamen Bitaraftır. Su1hu 
Bozan Her Muharip Devlete Karşı 

O da Cephe Alacaktır. 
~~--------~~~ Şu Vaziyete Göre Italya Aleyhine Petrol Ambargosuna Amerika 

Da Girecektir. lngiliz Gazetelerinde Sevinç Var. Deyli Herald, 
Italya Yola Girmeğe l'1echur Olacaktır,1 Diyor. 

Vaologton, 4 (Radyo) -
M. Uuzveh, nutkunu lrad için 
kongre ııalonuna girdiği vakit, 
ı:ıldddle elluşlaumıı ve alkış 

birkaç dakika eQrmftşıür. 

Comur reletolo irad elliği nu 
lok 50 daklko eQrmOş ve bir 

çok defolar alkışlarl11 keall 
mlştlr. 

Cumur reisi nuıkuoda: 

- MOıevazlo bir btıdceye 
malikiz, 

Demlttlr ki bu, muhalif le 
rloe karı:ıı nrllmlış k191 fakat 
nclz btr cevabtar. S111mtlo, bu 
cftmle karıııında biran dar· 
ma, ve bluz sonra fevkalade 
bir alkıı yapılmıştır. o kadar 
ki, vaıl1ete bizzat Cumur ret· 
ıt de gOlmekteo kendisini ala · 
mım1ş ve comur reisinin bo 
gOlmeal mikrofondan bOtOn 
radyolara dı geçmlıtir. 

M. Rozveh nutka d vam 
ederek demlıtlr ki: 

- Oıokrat hOkiimdlerlo ve 
mfitecnlz hOk\lmetlerln ihdas 
eUIAI n b6tftn cihana şamil 
olıa şimdiki buhran ve teh· 
ilke karoı11nda birleşik A me 
rlka hlkftmetl veaalr Amerika 
hlkllmetlerl ıftkuoet Te itidali 
demi muhalaaıya azmetmiş ha 
lanmıktıdırlır. 

ı\'eıı)'Orktmı llıir görünü~ .. 
Mütecnlz devletler hakkın "Bu hükumetler, snlb henOz 

dakl M. VUeon'on nutkuna sllAh seslerlle bozulmadan n· 
!derhatır ettiririm. Bu vaziyet tel mütecavizlere mCleald bir 

ler feci bir vaıiyet ihdas et fırsat vermemekle mOkellefllr-
mekte ve cihanı yeniden bir ler. Harplerin, mfttecavtzlerln 
umumi harh~ ııfirGklemektedlr. tccnOzlerlnln önftne ancak bu 

"Bu hftktlmeıler, eulbpene· 
raoe vaaıtıları unutarak eulh 
davaıııoı ellAb oyunlarlle bılle 

blkışmaktıdırlar. 

"Sulha tchdld eden dc-.let· 
ler, ııolhu muhafaza etmek Is · 
tlyen demokrat hOkiimetlerl 
karıılarında ıolhnn mftdd il 
olarak bulacaklardır. 

- Sonu 5 inci yüzde 

Italyan'Jar 
Tarafından Kur· 
şuna Mı Dizildi?. 

Urla Sahillerinde Bir 
Cesed Bulundu. 

~~~---------~~~ 
Genç Bir Kadına Aid Olan Cesedin 
.. Hüviyeti Henüz Teshil Edilemedi. 

I tla sahilinde bulu11an cesed 

Urla'nın Menteş mevkllae 200 
metre uaak\a denizde bir kıdıo 

c ııedt buluDmuıtur. Urla mGd· 

delomumillğl ceeed meı' ~leııl 
haber verilince hemen tahkl· 
kata glrltmlt ve mOddelumomi 
bizzat vak'a yerine ghmlttlr. 
Denizden çıkarılan ceıet 18 
yıtılarında tahmin edilen bir 
kadına aittir. Boyu J .50 met 
redir. Kumral ve eeyrek: Hçları 
vardır. Saçları kırmızı bezle 
ôriılmDşUlr. 

YüzQ ve karnı elfmlt olan 
CCl!f't kaza merkezine getiril mi~ 
ve orada bOvlyetfnlo teıbftf nP. 
çalıtılmışea da henQz kim 0 t . 

duğn anlaşılamamıştır. YOzünde 
ateşten bbıl olmnı bazı leke 
ler, vOcndunda d• gene böyle 

~ate1Jle haf ilçe kızarılmış bir 
bal vardır. Vilcut Ozerlnd" da 
yak f&erl veya yera görftlme. 
mlotlr. 

Urla l!abUlode bulanan bu 
cesedin 1 nobolu vapuru faciası 
kaz1ZedelerJoden olmadığına 
kat'f surette hDkmedllmlıllr. 
Fakat kim oldu~u n denizde 
na11l boğulduğu dı heoth: an · 
lııılımamııtır. 

Guksa 

ı~taubul 4 (özel) Adlı· 
Ababa'dao Lildlrlldlğloe göre 
vaktiyle ltalyan'lara teslim olan 
Makılle umumi vallııl Rae Gnk· 

ııa'yı hılyan'Jar koreuoa dtzmtı 
lerdlr. R11 Gukea'oın kortuna 
dlzllmeıl bir şOphe Ozerlne 

olmaıtar. 

Roma'dao gelen haberler; 
Raı Gukaa'nın kurıanı dlıll· 

dtglal 1ılıalamıktıdır. 

Laval'in 
Yeni Bir 
Teklifi Mi? 

•• 
Petrol Am· 
bargosuna Da 
~fani Olmak istiyor 

Londra, 4 (RadJo) - lJi 
mallimat nlan mahfillerin 
ı·erdikleri lıa/Jcrlere göre 

Fransa başbakanı M. Lami; 
lngiltere')'e ltalyan-flabeş uz 

laşma.H için yeni bir tehlif te 
bıılunmkştur. Bu teklifte pel 
rol <ım bargmmna nrnni olmak 

için M. l,aııal bazı ıeşebbii~ 

lerdP. ı·e nıütulenlarcfo bulun 
maktadır. 

\.. ..) 

Futbol işlerimiz 

Altay'a Sıfır 
Puvan Verildi. 

A.lttnordulu Oômmw 2 yıl, Göz· 
tepeli Fuad, .Muzaffeı ve Hakla· 

'a on be~er gün bo)·kot ı·erildi. 

Fuad L'e Mahmud 

Evvelki akıam geç vakte 
kadar içtima ed"n fodbol beye 
ti eon fodbol mGeabakaları 

mGnae~betlle bası oyuncaları 

cezılandırmıı ve btıı kulDble· 
rln de mlsabakada gallb HZi 

yene oldukları halde nlzamaa· 

me mncl61nce m•Ahib sayılma· 

lerıoa karar Yermiştir. F udbol 
heyetinin bo kararmı yazıyoruz . 

ı - 22·12 935 gaaa (Ana 
doln gazetesi kupaııı) için oy· 
naoao Altay Altmordu birinci 
ı.kımları mCbabakuından ıonra, 

oyna sıraııınde yıptı!ı kaedi 
hataları tecıf ye etmesinden 
mftaf lleo, hakem lımirııporla 
Sabriye yomnruk Yor110 Altın · 

ordulu (mtıdafl muavin) O.a· 
mana n~zamnamenlo 193 ncil 

maddeıioe tevfikan iki Bene 
mOddetle boykot cezaaı •erli· 
mittir. 

2 - Altay kalObil foJl>ol
cularandıo Şakir, Altaydan 

18.10 934 tarihinde alıp mın · 

taka merkezine 26. l l 934 tı• 

rlhlado taııdlk ettirdiği bon· 
ıenlıle Jıtaabal mıntakaıı Vefa 
idman yurduna latlHp etmlı 

- Sonu 5 inci ıam/edt -

Uaheş'lerin Bir Yanlışlığı 
•• 

Sanarak Ingiliz ltalyan Tayyaresi 
'Tayyarelerine Ateş Açmışlar 

~~~~---~~~~-
(jfüuti, 4 (Radyo) - f ngiliz·llabc~ hududu üzerinde uçurlar yapan 

İngiliz tayyarelerine Hı1beş'ler tarafından yanlışlıkla at~ açılmıştır. 
Bilh111sa Dövale nehri boyunca uçan tayyarelere Babeş'lerin açtıkları 

ateş çok şiddetli olmuştur. 1ogiliz tayyarelerindcn hiçbir mukabelede 
bulunulmamıştır. Bu hlidiee fizerine iogiliz'ler; Adis·Ababa'ya İngiliz ve 
İtalyan tayyarelerinin ioaretlerioi Lildirerek Habct'lerio dikkat nazannı 
celbetmiolerdir. 

ltalya Federalleri Namı· 
na M. Mussolini'yi Ziyaret 

Bütün Faşistlerin bağ· 
lantıJarını bildirdiler. 

~~~--... -----~~-
Rom 11, 4. (Radyo) - M. Mauoliol Venedlk:: aareyında, M. Sa· 

racl'ola rlyaııetl a1unda bOtüo Italya'dakl federal mecllılerl 

umumi Udplerloden mQrekkep bir htyetl kabul etmlotlr. Bu 
heyet, batan faşistlerin Al. Muesollnl'yc itlmad ve merbutlyel· 

lerlnl blldlrmlotir. 
M. Mueaollnl heyete bir nutuk He teoekkOr cımlo ve göıteri · 

len vatıapenerllk; disiplin dolayıslle baıou faolatlere teoek:kOr 
ve ııelAmlarının tebliğini rica eımlotlr. • 

Heyet, ikinci bir teşekkOr ve beyanı hlmıddan sonra saat 
12 de V coedlk 111rayındao çıkmıo TC balkın alkışları aruında 

Llttorlya sarayını, yani faşlııt umumi merkezine gltmlotlr. 

Dolaphkuyu Cinayeti 
Nasıl Oldu? 

Kara Fehmi Arkadaşını Bıçakladık
tan Sonra Sevgilisinin Yanına Koştu. 

EYelkl gece Oolıplıkoyn'dı 

D•ğyolu sokağında Şükrd oğla 

Kara Fehmi bıçakla kahYtcl 
Kbım'm yanında yardımcı 

Maatafa oğlu Hftseyln't öldGr· 
mCle ve kaçmıetar. Cloıyetl 

dDnkG sayımızda kısaca yaz· 
mıttık. Zabıtıca yapılan arao 
tırmada Kara Fehml'nln umum· 
hanede bulanan doııtu Arap 
Fatma'nın yanını gittiği teeblt 
edllmlt ve kendlel orada yaka 
lanmıet1r. Fehmi; hiçbir eey 
olmımıı ğlbl dostu ile bir kar· 
yoladı yatıyor vaziyette bulun 
maıtar. 

Tahkikata göre cinayetin se 

Katil kara Fehmi 

bebt bir elblııe mea'clcıldlr. 

Fehmi; bayramda kendlılnd~n 

bir kat elbi!e htlyen arkadaıı 

H\leeylo'e elblııe vermlo ve son· 
ra mOteaddlt defalar letedlAI 
halde elblııelerlal •lımımıtlır. 
Evvelki gece Fehmi kıbYealo 

önfloden geçerken HOııeyln'e 
r11tlamıo ve clblııelerlnl lıte-

mlotlr. Bunun üzerine Haseylo; 
- Elbleelerl eateam, paraeını 

yleem ne olur?. 

Demlo ve Fehmi bu sözler· 
den fena halde kızmıştır. 

Yakasından yakaladığı Baıeylnl 

kahveden 5 6 adım ôteye çek· 
mlş ve yanında taoıdığ ı bıç.· 

ğ•nı çekerek eol bakdmna ha· 
tırmıştır. Aldığı yarının teıl. 

rlyle BOııeyla'fn yere dOıtlğQ · 
otl göriince oradan aavuımuı· 

tur. BQıeylo; feryadı başlamıı 

ve yetlıeoler tarafından vak'a 
aabataya haber verllmlotlr. Fa· 
kat HOıcyln ana damarın ke· 
ıllmlı olmasından fazlı kaa 
kaybederek ölmü~tOr. 

Katil Fehmi; dün tahkikat 

evraklyle adliyeye verllmlı Ye 
tevkif edllml,ılr. Tahkikata 
devam edilecektir. Adli ıahkl· 
katı müddeiumumi muavini Ali 
Akkaya yapmıetır. 

inhisar Memurları 
Ankara, 4 (Özel) - Jnblıar 

memurlarının tekaOdlyeel hak· 
kında baztrlanan IAylhı, K•· 
molaya nrlldl. Her ay mHI· 
larıadan ynzdc bet keıllerelk 

eaadıga pıırılıcı~&ır. 

, 

t 



ltalya lngiltereye Karşı 
Harb Edebilir Mi?~ 

..... ca·a··-n•ü•.-n .... T ...... e-ı-v_a_z ..... ı -H....-a_b ___ e_r_ı_e_r_ı l 
" 

lıalyan askerleri .. 
Soa ~elen •L'Orop NaHI,, dlAfnl anladıgı uman intihar 

mecmuu milletler 1ruı bir eder. Ma110llnl fatlıttlr, fakat 
balıran doğarmuı olan balyan ayni umanda İlalyan'cbr. Onua 
Babet me1eleelne as11n bir etld nHannda koneıe mlncaat 
'a1armıfbr. Ba y .. ulan bir ltal yeni komblaezonlan yol ıçar. 
,...ıagllls barba ihtimalini gO M11110llnl'nla harbı Uta etmeel 
utea kıımı qağıya yasıyoras: bGUla A •rapa'da, yapılıcak 
Bir harb olursa olan mllletler 1raıı etnıyete 

hanıejl aam1nlannın h6km6 kaqı bir IArenme n çekllme 
Whtlr. Sl•eyı k1ııah bir ta· hneked gOrllecektlr. Belki o 
111mla aıptedllemeı. laglltere, uman ltalya'ya "Afrlkadakl 
..._ bubıa baılangıcında, hal· parça11,, terkedllecektlr. Bant 
JaJla Alrlkadakl ordaea ua harb baılamıı oı. bile İtalya'· 
lllltlUI mtlnakıleyl keeeblle· nıa eUndekl IOD .-ııtaluı, yani 
eekdr. İlalyanların bitin ama· ne dltman filoya torplllemek 
Mleoeklarl, İDgllls doaaa'muı· lçla Olmlye huır ikiyi• tay· 
ma llareket lılerlyle an11nı yarecltlnl, ne de Mı11r berine 
U...kdı. Fakıı ba donanmı. ytlrlmeAe hHır Libya orda· 
et• blene, kendine bir yol ıana hemaa kallana11yacatı 
8"P Qbralta'ya ..,1a Kap'ı dlılnGleblllr. Dlplomadt bir 
...... ,., blylk ka11pıar pa· ıafer lmldlle, İtalya, 11'kerl 
••• • oı. ı.manffak ola •arekeılerl mabdad bir •haya 
labr. Kanda Ubya •e Erit· lnbl•r etdrecektlr. Afrlka'dakl 
n'Mkl llalyan ordalan Mııır ordmaaa açhğa mı mabk4m 
'ft Sadın'ı kıımea Ye mavak· etmek btlyeaekler? Ba tak· 
aa.. ltpl ıedeblUrler. Fakat dtrde ordua komta Sadan'a 
h afer pek ıtlrebfs olar n girerek ylyece~I ond .. temin 
lllllae pçllemea bir maAhlbl· edecektir. Ba teeebbll, Babet'· 
Jelle netleelenlr. Ba maAl6bl· lerla lllaemlnla bir dH ... ın 
Jeda De neticeler dotaraea&ı dan baıka blrtey olmayacakbr, 
•1e•••• talamln edUmltdr: İtal· yaal yemek tçla ylrlyen Ye 

fa •-•••• Ye 08 iki ada GldGrealerla -,obullak harbı,,. 
1' bybedeeektlr. Fakat ba bar Bly6k tehlike karıııında ltıl· 
.. laglUa doaanmaıı, dealul 
blar n tayyueler tarafnıdaa yan 'lann takdlf herhalde Nyle 
ı.,.ınuak klımen tabrlb olacaktır. Fakat kuvvete mi· 
....... olacakt1r ki ba, bitin rut aıalG kabal edlldllf andan 
AftapDlll manseneılnl bosa· ldbaren kim barbıa hadadaaa 
..t mlaldt bir •naatı olar. danllmalda G•laeblllrP Kavil· 
ı.,.t •11..t olın mabaluaklr cam biç lklmuntn ammadıla 
..._leıe kartı Anapa hmrl · yerden çıbr. 
._.. delftdrecek yeni ltdfık· Sonn, hub fikri bir defa 
.. lmlkb dablllne gl:ecekılr. ciddi olarak ghettllnce •akit 
...,..,. u ba baıaıll rol6 kaybetmeden kıbal edilmek 
-1...-..;.L llteamlyecektlr. lnglltere Ak· 
-atar. MatldblJedadea IOD dealsdekl deni• Gılerial ham· 
• llalya ellthııslaacbrılmıya 
.....,, Olakl • timdi blUyora• 
M • Wr milleti aaaa uman 

.... _._. ... llaaı..a tatmak kıbll deAfldlr. 
S.U.. ballı bir .Om6rge kH· 
... ya.tadea barbı İtalyan 
...... Da kadar gOtlrmeğe 
tlıt eelUet edllmtyecektlr. Bu 
•retle İtalya, kllkln, kısgın 
W -&16b bir millete galibin 

_.. ...... ~• laanb eclllmeelnln •er· 
- Ml,ak ldbaıe Nhib olarak 

._cla kalkıaacıktır. Ve 
T•I!'._,_ ... Je•lden Mllnl y6bel· 

...... •11a. prb medenlyetlala 
,... ... , hasırlamak için onu 

mala bir ıarette kanetleadlri 
yor, tanarelerlnl JHlf yHat 
yıba .. rkı naklediyor, bir 
yeniden lllthlanmı programı 
llb ediyor. ltalyı, glıglde coA· 
nf 1 vaalyednia n ukerf 
hUJrlıklannıa kencllllae •er· 
dlAf lmtlyuları gtndea gllle 
kaybetmektedir. lagfltere ken 
dini bir ınl bukıaa brıı 
emniyet altında blı .. ııiıt • · 
man dahı enerjik h1reket ede· 
cektlr. Kendi kunetlne n 
belki de Fnaıa'ma yardımına 

gtvenerek ekonomik secrl ıed· 
birlerin aprlqtanlm• n ha· 
ıaalle petrola ambargo konul 
ma11 yoluna gitmekten c,ekln· 

Suikast Muhakemesi Pazartesi, Ya
h ut Perşembe Günü Görülecek! 

Aakın 4 (atıel) - Aak1ra mftddelamamlıl Baha, Alltlrk'e ıalkaed taıanara bldiıetlae 

ald d01yanıa Ankara Aılfyece1a hlklm:lğlae nrlldltlal, mnkaf l1rdaa S61eymın, Omer, lıa, 
Talib, Alim Ye Cafer'la ıahllye edildiklerini, Yıbya, Arif, Asla, Ali Saib, Şemıldclla, İdrlı, Ramısan 
H İ1t11all'ln de cesa kanunaaaa 168 inci maddeılae mlm11 g0r61en fUllnden dolıyı Ağırcesa 
mahkemeelae ee•kedlldlklerlnl ıOyledl. 

Ankır1 ' (Gsel) - AtatGrk'e ıalkaflt yıpm•A• teıebbGı etme•le mazaon balaaıalaun ığırcesa 
mıhkemeılnde mobakemelerlne yıkında batlanacagıaı blldlrmlıtlm. Salkutoalann mabakemelerlne 
peroembe nyıhat puarteıl gln6 bqlaaıcaktır. -Yılbaşı Tebrik 

Telgrafları 

lzmir'den 
Kaçan Kız 
Istanbul Zabıtası 
Kızı Yakalamıştır 

Iıtanbal 4. (kel) - fsmlr 
den kaçıp blnya gelmlı ola 
Hanife acbada bir ka: bmlr 
emniyet mldlrllllnla bir tel· 
gn6 lserlae banda 7ıkllaa · ........ 
Yumurtaların 

ihracı Mes'elesi. 
Aabn, 4 (Oael) - Yamar· 

raı.n••• Hınca lçla Ekonomi 
Bakanbla a.n6ndan mlblm 
tetkikler J8palmakta•1r. Futa 
yamarta lllllual edilen mlblm 
merke•lercle yamarta toplama 
koml11oalan letkll edllfeekllr. 

Galatasaray-
lılar Mağltlb •• 

htaabal, 4 (Osel) - Baglll 
Galatauny·Macar takımları ua· 
11nda yapllaa fathol maoaada 
C.latuaray takamı 5 1 golle 
mııttb olmattm. Mıeular; çok 
lıtln bir oyan oynamıtlud11. 

Ankan 4 (AA) - Camar 
bNtkaaı K.aaıtl AtatOrk ile 
mabteUf memleketler baıkan· 

lara aruanda ıflllıdakl tebrik 
telgraf lın teati olanmaııar. 

Ea.ldnı Kam4l Aıatürk 
Türlciye cumur ba,lcanı Ankara 

Y •nl yıl mllluebetlle çok 
••imi &emennlyıtımıa kabal6· 
nl ek1elamlanaıldan dilerim. 

Yorsi 
Maje.ıe ilcinci Yor g& 
Elenl.- kralı Aıina 

Majelteleılalala lltafklr ıeb· 
rlk telpaflarıadlln slyadetlle 
mltehulb olınk keadllerladen 
yeni .Jal lçla ea iyi temenni 
yılımın kaballal dilerim. 

Kam4l Aıatürk 
Ebelam Kanactl A.IO#b'k 

Ttırkiye cumur ba,kanı Ankara 
Y eal yal mlauebelile gerek 

..1u1 ... detlerl gerek Tir kiye· 
ala refalu hakluada en •mimi 
temenalyatımı 

takdim ederlDı . 

Eksel&u Ben.es 

ekeelıDllDIU 

Edvar Bene• 

Cumur ba,konı Pras 
G3adermek llıfaacla balan· 

daklara IGtaflrtr telgraftan 
dola11 ebelAaılanaıaa hanretll 
ıarette tetekklr eder •e yeni 
711 mlnuebedle gerek ııhll 

.. dederl gerek ÇekoeleYakya· 
aın refahı bıkkındakl ••imi 
temennlyıllmıa kaballal dl· 
lerlm. 

Kcundl Atatürk 
Ekael&u Kam4l AıaıiJrlc 

Cunwr Başlcanı Anlcara 
Yeni ,..ı blujedade Ebe . 

lbıl1rıBJaa dOlt Ye mltteflk 
TGrklye'aln refahı temeanlle· 
rlle blfllkte en blr tebrikle· 

Bugün Bütüo lzmir 

ELHAMRA 

rlml yollamakla bahtlyanm. 
Pol 

A.lıeı prem Pol A.ro~eorseviç 
y usoalaoya krallığı naibi 

AltMlerlaln gGndermek IDt· 
fanda balundakları telgraftan 
ılyadellle m6teballlı olank 
kendllerladea yeni 111 için ea 
hlr tebriklerimi Ye a7al •aman· 
da 11hlı ıudetlerlle doıt H 

mltteflk Yagoıluya'aın refahı 
temeaallerlmln kıballal dl· 
terim. 

Kom& Aıatllrk 
Ebeldnı Kam.dl Atatürk 
TiJT1iiye cunıuT &ııkanı An· 

wa. 
Yeni baıbyın yıl için gnek 

......... •• gerek Tlrklye lola 
en •mimi temennlyatımı tak· 
dlm ederim 

Karol 
Majeaıe ikinci Karol 

Romanya Kralı Billcreş . 
G6aclermek latftlade bala•· 

daldan lltafklr telgrafl•D do· 
lıyı maje1telerlae hararetli •rette 
t"tekklr eder Ye keadllerladea 
yeni yll tebrlklerlmle benber 
gerek 11hll .. detlerl H gerek 
Romı~yıa •ıa refalu için •mimi 
temennlyatımın kabalanı dl· 
lerlm. 

Kamdl Aaatark 
Eluellıns Kamdl Aıatük 

Türkiye Cumur başkanı Ankara 
Y enlJll mlnuebetlle ek1elb 

11nıu en hlr ıebrlklerlml n 
gerek 11bıı Nıdetlerl, gerek 
Tlrkiyenla refam için •mimi 
temennlyabmı takdam ederim. 

Boris 
M ajesıe üçrln.cıl Boris 

Bulsar Kralı Sofya 
GBadermek IGtfGnde halua· 

dakları lfttDf ktr ıelgraflla do 
lıyı mıjellelerlne banretll ıa· 
rette te19U6r eder ve kendi· 
lerladen yenlyd tebrlklerlmle 
benber gerek fabl• .. ctetlerl 
ve gerek ~alprlıtaa'ın refalu 
lçlra •mimi temeaalyatımıa ka· 
batini dilerim. 

Kam.dl AtaUJrk mlyecektlr. Ve Afrika harbıaı Sinemasına Koşacak 
derhal dardarmaya yanmıyacak • • • 

M••Dllal, hartta 6serlade 
• .. kin ittifakları he· 
btmadıa, İngiltere ile 

illı-elNtlerlal keemeyl gGset· 
•81lldlr. laglltere'yl n 
'Jı 7oklamııt1r. Fakat 

hloblrl laglltere'ye 
.,ı .. ae Diyetli deAfller 

• Ş. laılde kendini tekbaf'n• 
...... etGaek mldblt baki 

..... dadır. Baawa için 
ltnm olaıaddı:oa ba tıe 

..._.._ııtııııkdr. Hakiki bir .,. 
kat'ı olank yenll 

olan ba tedbir biç olma.. çc N ·KC Aakar1 ~ (A.A) - Yeal 
berke1e 111l7ı'aıa b6y6k bir yıl mftnaHb.tlyle Balgulıtaa 

Avrupa hubıaı glrltemlyece· Şimdiye kadar yapıl· baıbakını M. K.• l•anof ve 
tlal ı,.,_ta y1r•yacaktar. F abt beıbak .. ımı• lımet lnGDI an· 
İıalya aecrl hdblrlere kaqı mamış bir fedakirlık mnda •oapdakl telgraflar ıead 
pulf olank 1e7lrcl kalına bir ) • b• edllmltdr: 
gla gelecektir ki battl bir Ve görft memlŞ lr Ekaeldns lımeı ln8nü 

amadlaalak barba• bile glrl· su·· .... p .... ·ozle Başbokan 
eemlyecek bir Yulyete dlfe· 1 1 Ankara 

cektlr. Banu için ıebUkeyl Karşılaşacaksınız. l'eal yıl m6nuebed7le ebe· 
önlemek lcabedecektlr. İtalya, ıa .. nadaa ........ dederl ile 
1914 Aliaaayua _..,., kendi El ·ıa ) Tlrk mllledllla refalu hakkın· 

ıleyhlae degleen bir kaneı ı:;;;;;I i;iDiiiairiıiniıiiairiaiiyiıiDiliZi.iiiiiiiiiiiiiii d8 en lak temeanllerlml• ka· 
ma•aseneıinl, urb Yaatllll(e (1111 ~llallal .Uler H memleketleri 
ıeıbll ellfeyl dltlamekıetllr. ma.1 blrblrlae ba&byaa doltla .. 

Sinop'ta 
••••• 

Tohumluk 
Buğday Dağıtıldı. 

~lnop, 4 (A,A) - Geç,.,. 
yıl ılrea karakhkıan ekılkleı i 

ıohomları elde edemlyen kGy 
illere daAıtllmık 6'9re 1'1rmı 
Babnl•ğı ıar16ndaa gOnderllen 
100 ton ıohmlak baidaJ bu 
lıler için karalan komllJODeR 
teıblt edilen mabtaçlan .eril 
mete bıtllftmııtır. 

Vapurculuk 
Tekelden 
idare Edilecek. 

fetaabal, 4 (kel) - Vapar 
caluk ld1re1lnln bıyıncbrlak 

bakaalataaa b.&laaarak tekelden 
idareli hakkında bir ı ... •nr 
Yucbr. Bu it Gaerlade tetkikat 
yapmak bere bir komllyon 
toplanarak tetklkıt yapacakbr. 

C. Ba~kaolığı 
Orkestrası .. 

Anbn, 4 (Osel) - Camar 
baıkanlatı f ltrmonlk orkellnll 
J8f1Dkt (Bagln) Puar glnln· 
den itibaren Maılki Maalllm 
mekteblade konıerler vermeıe 

baıt.yacak ve ba komeder radyo 
ile aetrolaaacakllr. 

Alman'ların 

Batan Gemisi 
Bulgar'lar Denizaltı 
Gemisini Y tlzdflrdtller 

lıtanbal, 4 (hel) - Umaml 
barbte Vıraa'da batan bli Al· ......................... 
gar'lar ya.d6rmege çalat1Jor. 
larda. Ba çahımalar iyi 1011aç 
nrmlt H dealulb gembl y8•· 
dlr81mGıtDr. 

Staviski Davası 
Pull, 4 (Batlyo) - ita.teki 

danmmn baglnkl celleeblde de 
blaa aaçlalana mlda .. laıı 
dlalenmlttfr. 

ballannıa 11klathnlm.. için 
•mimi temenalyatll balana· 
ram .. 

Baıbakan K&e lvaıaof 
Elcsel&u KiMe loanoj 

Başbaluın ve dıı iıleri bakanı 
Sof ya 

G6adermek l6tflllde balu· 
dakları telgraftan dolayı ekM· 
lbıınısı hlr bir mrette teıek· 
kir eder Ye ebelbuaısdaa 

yeni 111 hakkında ...... -•et· 
lerl ve Balgar mlledaln refahı 
için en eamlml temeanllerlmla 
kaballn6 rica ile memlekelle· 
rlmtsl birbirine bqhyan dOltlak 
bıllarınıa ukılafmaııaı Nmlmt 
ıarette dlledm. ı 

lımeı lniJnu 

Ankan, ' (A.A) - Yeni 
yıl mlauebedle Balprlllaa 
blfbakanı n dıı ltltırl babaı 
e. K.Gle banof ile dıt ltlf'rl 
babmmas Dr. Tedlk llAtdl 
Ara1 aruıada ....... ki tebrik 
telgrafları a.ad olanm11t1ar: 
Fbeldnı Tevfik Ra,da 4TOI 

Dı, l,leri Balcanı ltlanbul 
Sotyı dan&ından ıeti•I•· 

den 11mıaıada haberdar ola· 
madııımdaa dolaJI llsl Mltaa· 
lamak bere bqı gitmek " 
doetlak hblerlml teyit etmek 
aevklnclea malanaml1edm eebe· 
blle pek dJade mlt .... f im. 
Yeni 111 mleuebetlle ebelA•· 
mmldall •• har tebrlklerl.te 
...... 1Udeded n Tlrktye'ala 
refahı hakkıadakl en 1a1Dlmt 
tebriklerimin kaballal dUerlm. 

Ba,Nkan &&e ,.,.,.of 
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fiç Kari Tipi 
loaanm yavıoa, boeına göre, 

Jele~kllerl ne kadar değietyor? 

Ş E H İ A ·H A e· E R L E R i 
İstanbul ref lk.lerlmlzden bir 

ikisi geçenlerde orta eahlf ele· 
rloe, yarımşar sahife bOyllklfl . 

ğftnde bir yığın artist reemj 

doldurmuşlar. Bir tarafa bakı 

yoraunuz, göğ'1slerl açık ve 

bacaklara en yukarıya ked r 
firyan duran bir kadm .. 

Kuşadasın'da ... Menemen'de iki l(öy '""' . ___ .. _____ _ 
Su ve __........,_ _,~ - -™· - ----- D . 

Balkı Arasında Bir v aka. M~::s7 Toplantısı 

ÔbOr tarafta süzfilmQş bir 

çift gOı.. ÔbOr eahtf ede dadak 
dudağa vermle bir erkekle bir 
kadın . 

Bayındırlık işlerine 

Ehemmiyet Veriliyor 
Ku~adası belediye relel Mltad; 

kazanıo bazı belediye işleri 

jçlo eehrlmlze gelml~tlr. Kazada 

eeylıibıo bozduğu park yerinde 

yeni ve gOzel bir park vftcode 

getirilecektir. Bonon lçlo Zt 

raat mektebinden ağaç f ldan · 

Jarı temin edilecektir. SevlAba 

mônl olmak için dere mecra· 

Kır Bekçisi ile Tamar Köylüler Mü
sademe Ettiler, Bir Kişi Yaralı dır. 

KiihOrpark yerinde vücude 

getirilecek (Atatürk devrim ma 

zeel) için dün belediyede bit' 

toplantı yapılmıştır. Şehrimiz 

deki tarih ve edebiyat öğret 

menlerinin bulundukları bu 

toplantıda devrim mOzeslnlo 

eıaeları konoıolmuı, kararlar 

~~~---- -~--~~~-
Meaemen'ln Emlralem nahl· alem nahiyesindeki jandarma 

yealne bağla Telekler köyü ile karakoluna teıllm edilmiştir. 

Vapurda geliyorduk. İki 2enç 

kız bu reelmlere bakıyorlardı: 

Manleı'oın Şeırar köyü ahali Atılan kurşunlardan ikisi 
sinden bezıları arasında bir bekçi Büaeyln'jn caketinl ete· alanmıştır. 

m .. r•a mes'elesinden kavga ol· ğlnden n kolondan deldiği 
Varolsanlar! - Aman -Diyorlardı · n' ka 

dar şık, ne kadar cazlb!.. Gör · smın temlzleulrllmeılode yakın 
moı, kar bek:çlsHe Şamar kö· halde bekçiye blrşey olmam1şhr. 

f zmfr tftccarlarıodao Alaşe 

hir'll Sığarzade biraderlerin 500, 
uıccardao Ruşen Mt'hmt'dlo 500 
Alaşehir' ll Beşlkçlzade Hacı 

Mehmed Mahdumların 100 lira, 

hlmlerlol te11blt edemediğimiz, 

diğer hızı Alaeehlr'U zevatın da 

gene oldukça yftkeek rakam 

larla Alaşehir Balkevi lçtlmat 

yardım komltealne teberroatta 
bulunduklarını memnuniyetle 

duydok. Bu memleketseverltğl 

ve özverenllğl takdir ve tebrik.le 

kaydediyoruz. 

dtın mQ ke,larmı nasıl almış?. da başlanacaktar. 
yönden baza kimseler birbirine Şamu köyOnden Molla Mustafa 

Hele şu erkeğe bak, tam Kauya dökme boralar içinde 
eflAhla atee etoılşlerdlr. Müea nan kalçaeandan bekçi tarafm· 

ideal tip!. getirtlecek temiz içme suyu 
demede köyliilerden bir klelnln dan atılan kurşunlardan blrfle 

Ô 
için hazırlanmış olan pro1· e tae 

yaralaodağ• eOvlenlyor. yaraland1~1 ıöylenlyor. 

- pllşmelerl de asri! . 
dik edilmek Qzre sıhhat •e iç 

Vak'a şöyle olmuştur: Menemen Cumorlyet mftd · 

- Aeri değil, kübik!. Bak tlmai muavenet vekaletine gön· Bayandır'lı Rahim Kahya na· 
eana dudaklara nasıl eekll almı~? derllmlştlr. manda biri bu kıe mevıılml için 
Vallahi güzel Mr gazete doğrusu! Telekler kôyG halkına ild yer· 

Beri tarafta yaem'-1 başım Değirmentepe'de lerl koyunlarını yaymak Ozere 

almış başka iki yolcn da, ayol Ağaçlandırma.. klralamıetar. 
gazetelerden birini okuyorlardı. Şarbay dok.tor Behçet Uz; iki gfto evel Telekler köyft· 
Biri; diin kareıyadakl çocok yuvaelle ne hudut olan ManlH•nm 

- Nedir bunlar . Dedi· dol Soğukkoyn'da Değlrmentepe Ş11 •ar köytındeo yirmiden faz · 
durmuşlar kadın bıcağ1oı, ba<t · deki Yam·ınlar aoyo havuzunu la halk Telekler k4'y4 arazlııln· 

mıılar öpftşen arıhtlerl!. teftiş etmiştir. Havuzun etra de yapılmakta olan Rahim 

- Ne yapaınlar, yazı bula fında 150 çukur açılmıetır. k4hyanan 150 kadar koyunn 
mamışlardır da ondan!.. Bunlara ağaç fidanları dlklle· 00 ~uya kendi hudutları içınde 

cektlr. Belediyece borada bal b l ld l 
- Öyle olacak! lalerl gOç. u unan araz e yayı ayormuş 

"' kau htlfıdesl lçlo bir de oazlno dl k l ı \ kö l 
lerl yot, hanları çıkarıb bor· " yere zor a a mıe ar, y e· 

yaptıracaktır. ı • ,. Q k ı t ı t dl numoza dayıyorlar .. Hoe; benim r ne ,gut rme e em şer r. 
baktı~ım yok ya: ydnız ~o Kilizman Sonlardan Molla Moetafa'dı1 
tefrikalarına okuyorum.. •• k K - .. d bir Alman mavzeri, bakkal 

Kamaradan dıııarıya "ıktım. orue - oyun e AU'de bir Yunan ~raaı; Bay· 
B " v Urla'nıo K.tllzman Örnek rao, Ahmet, Yaşar, İsmail oğ· 

lr dostuma rastladım . Müoev· köyünde ağaçlandırma fafne "' lu Mehmet, Mevlut oglu Ah· 
ver bir insandı, ayni gazeteye büyük ehemmlret verilmek· 
bakıyordu: met, Ayanın oğla Mebmed, · 

t edlr. Bngünlt:rde köyde nüfus Himmet oğla Hasan, BOeeyln 
Bir iki b b b" r k hl başını beşer zeytin aıracı diki · a er, ır ı ra, r 0 Ali oğlu Mehmed ve İbrahim 

m k l fi ı d lecektlr. Hazırlıklar bitiril· a a e zer n e durdu, 'nlara oğla Mebmcd'de bir çtf te tfl· 
okudu ve sonre· mfştir. Bu ağaçlaran geliri köy 

B k 
' aaodığana alt olacaktır. fegl, MoH, Kara Mehmed, ve 

- aş a birşey yok! Fey~oll4h oğlu Mehmed'de ta · 

Dedi . Gazeteyi hnnp cebine iskan Memurları banc~ vardır. Bunlara Telekler 

•oktu. lete Oç ayra tip, Oç ayrı lekAn memurlarının maaşlara köyünden daha beş, on kişi 
zevk ve Oç bambaşka döşünile!. için vllAyete 1078 liralık ha· iltihak etmlstl. Koyonlar1 alıp 

Gençler bu artistlere, bu vale gelmletlr. Ücretler için de götürmek isteyince Rahim kah 

çıplak vacutlara, bu haf U ve lazım gelen havalenin bogOn . yanın çobanı Enver vermemek 

hant mevzulara bayılıyorlar. lerd~ gönderileceği btldirll· istemiş, ltöyUiler çobana tutarık 
Çtınko ça~Jarı, heyecan çağıdır, mlştlr. dövmftşlerdlr. Enver bir aralık 
damarlarındaki kan sıcaktır. Evkaf Mildftrü fıreat bularak kaçarken de ar· 

fLf fi kHından birkaç el aUAb atmıı · 
11. ne er ise kızıyorlar. Çün Şehrimiz evkıf mildftrü Ha 

ka ı tardır: Çoban Enver; nk'ayı 
on ar merdiveni başka yere Um Baki; omum mOdftrlökçe 

d l d Telekler köyft bekçisi BO&e· 
ayamış ar lf, kanları eski kan Beyoğlu Evkaf miidftrlftğüne 

d iilldf M yine hıber nrmle ve bekçi 
er, r . ataae ıp oldukların· ataomaıtar. 

d d il vak'a mahalline oldince köyltı · 
an eğ , · ÇünkO onların da -----------•, " gençliği ayol şeylerle dolodor . öllim lerln kurşun ateşi ile karşılaş · 
d 

• 1D1ştar. Bekçi de sllAhını ateş 
81 ece yapımadıklırındın, buna Yarım asırlık bir mOd· etmekle bolonmue ve 11llab 
lmkAn gôremedlklerlodf'" sinir dettenberl Kemeral!ı cami k 
leolyorlar. seslerine yetişen Telekler öya 

.. şerif f imam ve hatibi olan ahalisini kalabalık halde gô · 
Uçiıocn tip lee, bir mftnev muhterem hocamız Bacı ha rdnce Şamar köylüler kaçmış 

verdir, kafasmı hordavatçı çek· fız l\laetafa dOn öğle üzeri lar ve koyunlarını da bırak· 
mP-cesfne benzetmek · lstem~z . vefat etmiştir. Cenazesi bu mıolardır. 
İşine yarıyanı alır, ı?erl tarafını oQn Kemeralh camtlode na d B Ah d ., c Bunlar an ayran, mc , 
farlotır, ıtır.. Ve biz zavallı mazı kılındıktan sonra asri Me\lltlıt oğlu Ahmed ve Ali 
gazeteciler Is~ h ı ı l kabristana ..aefoedlleceLtfr. b • eps o nıeı u a. oğla Mehmed ~ııerlnde olu. 
tatmin edeceğiz diye, imam fe Kederdlde ailesine ve mıh nan lkhi kırma n tek kırma 

nerl gJbl döner, dururuz. damo Abdullah Naci'ye ba tilfeğl hAdfee yerinde bıra~mış· 
Çimdi/, şıuız enğolson d~rlz . 

8 
tardır. Bunlar alınmış ve Emir· , ' fzmlr halkının kıometll ra"'het '"'e ı üh MAS 1 i=====J ~~ ~T~~~vrcc~· ti~nü~keza~nan TAYYARE SiNE 

Yeni seoe şerefine· 2 filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor 
1 Bugün 10 hüyük yıldız ve 5000 güzel kmn çevirdikleri harikalar filmi: 

VONDER BAR 
Al Joleon - Kay Francis - Dolores Del Hio - JUcardo Cottf'z - Dik J>ovvel - Guy Kibbce - Rutlı 

Donnclly - Hal J..eray - Hugh Hebcrth - Fifa Doreay ve 5000 güzel k.1z 

Büyül{ ihtilal 
Aona Bella ile lan Gabin tarafından oynanan aşk, harp ve heyecan filmi 

Ayrıca F oks dünya havadisleri ''TOrkçe sözlü,, 
EANSLAR: hergün 14, 17, 21. Cumartesi 12,:iO, 14 talebe seansı. Pazar günü J 2,30 da ilave seansı vardı 

delumomiliğlnce hAdlse tahki· 

katına devam edilmektedir. 
• • • 

Manlsa'dan vllAyrte gelen 

bir telgraf ta da vak'a şu 110· 

r~tle anlıhlmalctadır: 

Şamar köytı halkından bir 

kısmı eürekavına çakmışlar ve 

o sırada Meoemen'ln Berelder 

köyü hodaduodın kendi mera· 
larına geçen bazı koyanların 

otlamaktb oldoklaranı görmftş 

lerdfr. Bun•ın ftzeıloe bekçi 

Mo11tafa oğlu Mehmed'l gönde· 

rerek Herekler köyd bekçl!!I 
earı 8ü9eyln'deo bu hayvanlara 

niçin kendi meralara na bırakll · 

~ını sorma~lerdır. Bekçi Sarı 

ff Qseylo hiçbir söz eöylemeğe 

ve bahat vermeğf! lOzom gör· 

med~n kendi köyll halkını 

haberdar etmek roakeadile el· 
lib atmağı baelamış ve bunun 

Ozeılne Herekler köyQ halka 

ve ihtiyat' heyeti etlib ve 110 

pılarla Şamar köyQ halkı ilze. 

rlne gelmiştir. Bunlardan bir 

kısmanı; Şamar kö lftlerl tuta · 

bağlamış ve dövmüşler, diğer · 

lerl kargaealıktan letlfıde ede· 

rek kaçmıelardır. O sarada ka · 

çan köylülerin ':arkıınndan 

dindeki mavzeri ate~ eden köy 
muhtarı, Şımar köyGnden Mu11 

tafıyı eağ kalçaıundao yaralı · 

mış ve yaralı hastaneye 11evke· 
dilmfe, ıahklkata baelanmae ve 

suçlular köylerine eavnemoşlar 

dar. Soçlolarm totolmaH Mı 

nlsa vallltğlnce lstenmlttlr. 

Bugün 
Altay ve Altınor
du K::rşılaşacaklar .. 

Köy Bürosu 
KOtahya valisi, eski lznılr 

vali muavlnl Sedad Erim Ka 
tıbya'da İzmir köy bürosu glbt 

bir baro teekU edecekt!r. Bu· 
nan için lımlr köy bftroeo 
hakkında malumat letenml~tlr . 

Urla Kaymakamı 
Uzan zamandaoberl hastalığa 

yfizünden htanbol'da tedavi 

edilmekte olan Urla kaymakamı 

Kemal iyileşmiş ve gelerek va. 

zlf Peloe haşlem ştır. , .. 

BogOn saat 10 dan itibaren 

Alsancak etadyomooda İzmir · 
epor Şarkepor, Burnava ·Demir 

spor nı Altay·Altcnordo takım 
lar• sekizinci hafta ilk maçlarına 

devam edt"ceklrrdlr. 

lzmlrepor Şarkıpor maç' o 
kadar önemli değ11ee de Bor· 
nava . Demlrspor takımlarının 

mOtevnln kuvvetle olmas1 ha 

oyonoo hlr derrce llglll olaca 

ğını göstnmektedlr. 
Fakat ıfinftn son maça olan 

Altay . Ahanordu karşıla~maemdı, 

bllhaesa bundan bir hafla evel 

her"d takım1n iki kupa maçanda 
kareılıklı bf rer mağlubiyet ve 

galibiyet elde etmiş olmaları· 
ovonon çok ciddi ve heye· 

canla olacağını anlatmaktadır. 

Hangi takımın gaUb çakacağını 

ePash olarak kestiremeyiz .. Çtio· 

kil zıman zaman beriki takı · 

mın da gftzel oynadığı görftl· 

milştfir. 

Bu oyun ilk. maçı puanla· 

jında da mühim bir tesiri ya· 

pacak:llr. Bu itibarla sahada 

fazla spor meraklısının toplan· 

ması tabiidir. 

Nazım Balkuv 
VilAyet istatistik müdQrd 

NHam BalkuY terf lan Trakya 

&0ıntakaeı umumi mfifetU~llğlo 

de 70 lira asli maaşlı fıtatleılk 

mildürlüğ'1oe atanmıetır. 

lzmlr'de ozon zaman m1Jvaf· 

fıklyetle çalışmı,, bfiyiiklrrloln 

takdirini kazanmıştır. Yeni va 

zlfeetnde de muvaf fakiyetlcr dl 

lerlz. 

TAYYARE SiNEMASI 
Çok saygılı müeterilerine fevkalade hir gece hazırladı 

6 ikinci \anan pazartesi günü ak~amı saat tam 21 de 

B3eOma C~vcdet 
V c ar kat/aşları tarafından yalnız bir dtifnya mrılısus 

B3üyü lk Konser 
iki 

Ayrıca: 

zengin fasıl - Çk zevkli saatler .. 

Bu ıı.tceye mahsus nrşell bir f lllm lif' J..'OKS 
(Dooya haberler) veııalr snrpllıler .. 

Biletler 50- 75- 100 kuruştur. Numaralı mevkiler oimdiden 
sinema gieeıinde eatılmRktadır. 

Her tarata otobOs Karşıyaka ya ~·apur vardır 

1 UDşOndflklerim ... 
Keudi Araınız·ta 

Ben, memlekette yaıanlerıq 

fçoğalmaaını htlyenlerdenlm. Fa· 

"kat her yazın1n bir kültür, blf 

kıymet kfirsQ.eQ otmrısıoı da, 

ana ıart olarak dOşüoürüm, 

~Yazmak için düşünmek lbımdır, 
:naenomek: lee, htr kafaQın eQ 
yüksek bir hııreketldlr ve, llQ 

cık kiiltfir gıdasına eldığı ta" 

dtrdedlr ki, bu hareket mOıı"'~ı 

tir, cemiyete faydalıdır. 
Bugfio, fzmlr'de İataobol'da 1 

her yazı ve 1ıun'at Cf'J>heslnd& 

görOlen manzara ise, bit.im f 1 
kir deryamı•un m\ltblş bir bu· 
laoıklık içinde çalkalandığını 

gösteriyor. Aramızda bazı tofey· 
lller, mQrabbeelz roee'ullyeub, 

ihmal edllmtş, mdHwaba ve 

lakaydlyc bogolmo' duran gıt 

zete sütunlarında, çalakalem ya 
zayorlar. 

Yeni yrnl fıkra mobarrlrle 

rlnlo 936 modeli ean'at naza 

rlyelerf doğurduklarını, yeni 

diller yarattaklannı görOvoroz. 

Argo li!!Bnı, açık Tllrkçe ve 
halk lc;onuşmHı olda. Sokak 

ıstılahlarıodan mürekkep saçma· 
lar, bu yeni mektebfn, bo yeni 

Hn'at n yızı paro'ısıdır. Ya· 

zıda ve HD' atta f lklr yerine, 

Adi bir ş1klabanlak almış, yOrO· 
müştQr. Yaıt otoritesi de, Adeta 

matrod bir biçaredir. 
Roman ve tarihi tefrikalar 

sabası da, bizim ct1haletlmlz\n 

cıvıtll~ı bir bataklık ballo., ge· 

tlrllmlştlr. 

Diin bir gazetede, bir tarlhf 

t~frtka parçası gô:ıfime lllştt. 

Tarih denlleu ilmin haysiyeti, 

dört tarafından dlşlenmle; sağa 

sola çeklştlrillb duruluyor. Tıuih 

namma iki ld · ıptan fazla blrşey 
okumamış ve hiçbir h4disenln 

tah'Hinl, umumi bağlıntaeını 

yıgamıyacek lneanlar, onun pa· 

lavra götftrmrz, baesae ve ölçft· 

" lOb blçllml' varlığı ftzerlnd" 

horra teplyorler .• 
Halbuki herhangi bir hadise· 

oto izahında ne kadar çok ma· 

teryale ihtiyacımız vardır?· Tı· 
rlhi bir vak'ayı, başlıbııına olub 

geçmiş, zeminle, zamanla, ahval 

ve eartlarlı, cemiyetle ve cemi· 

yetin umumi bayatı, peslkolojlal, 

geçmiş g6nlerl, idaresi, kuvveti, 
telAkkllerl ile alAkadar olmayan ın 
bir nesne eanmak ne bayftk 1 
gaflettir? Tarih Qzerlode konut· ıer 
mak için, evveli ıarlh okuma· ' 
aanı bilmek ve tarih bak.kında 
bir felede kllltftrüoe ııahlb ol· 

mak gerektir. 
Geçenlerde birkaç yazı daha ;a 

görmOştQm. Ve bunlara (Folk· V 

lor) eiisd vermişlerdi. Rastgele 

toplanmış birkaç yalan yanlıı 

parçayı kıymet atfetmek için 
folklor denilen ilme de ayol 

taarruzu yapmıe•ar. Floklor nedir, 

nereden bl' ;ar, parçalar kaç 

türlil topianır, Folklorle uğıaşan 

bir mün.vver, nelere başvura· 

cak, onun kadrosunda neler 
vardır. esaslara nelerdir, bunlar 

nasıl taeolf edilir, elmdlye kadar 

tanmmış folklorcolıar hangi yol· 

dan gitmişlerdir, bunlardan ban· 

glsl doğrudur veeatrr; hiç te 

farkında değiller.. Bir miniyi, 

bir koşmayı, bir yıkımı ıokakta 
duymuş, ona bir dô taevlr yap· 
mış; tamam!. Ne olacak, nereye 

gldlyoroz, ne yapıyoruz, kimle 

farlunda değil .. Öyle sert ve 

çarpıcı bir hakikat kll .... 
Orhan Ralımi Gökçe 

N öhetçi Eczaneler 
Bu akşam Kemeraltıoda Hl· 

141, Karata,ta Santo, Keçeci· 

lerde Yeni İzmir, lrhatpaza· 
'"fflida'Aerf~czİÔelerl aÇaktır.-
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Ve., horıeyl t Gse ıldırmıı, 

•D aklı gelmez bereketlere bile 
ıeıebbClı edeceğini gGıterlr bir 
eda ile: 

- Eğer beni 
•u, bir fellket 
jlıu!. 

Dedi. 

beraber ılmH· 
ibdaı edece· 

Genç mftlblm, genç ve ga 
ıel karaıanın lhd11 edeceği fe. 
ilkelin ne oldu~unu gözlerin· 
den anladı; genç kadının kasdı 
Nıpolyon'on hıyıtmı değil, 

fakat kendi bayatını idi. 
Fare: 
- Yok .. -dedi· berıey olar 

amma, ıenln bu dtıt4ndaaan 

olamıs! 

Dedi n aonrı ağır •l•r Ube 
etti: 

- Pekllı.. Sen de Mııır'a 

gelecekıln!. 

- Doğra mu ınylayoraan, 

Aadre?. 
- Ent.. Yemin ederim! 
- Şu halde ... Seninlcı bera· 

ber geleceğim ha?. 
- Ent. 
- Beraber mi? 
- Evet, beraber! 
- Ayni glnde mi? 

Enı, ayni gGnde! 
Ayal teline ile mi? 
Evet! 
Bonapart'• rağmen mt? 

- Sftkdnct bal.. Ben iti 
lyle bir tekilde tanzim edece· 
llm ki general -.e amirlerim 
hiçbir teY hluetmlyecekler .. 

- N11ıl? 

- S.nı bu aktım môyllye· 
eeglm! 

- Neden hemen timdi ıôy· 
lemlyoraan? 

- Belllm de buı b..ıırlık· 

lan ikmal etmem lhım da, ....... 
- Bunları beni te1kln için 

•I 16yllyorıan? 
- Bayır.. Herhalde mlıbet 

bir plln berlndeylm. Çok iyi 
Mlinla ki ben yapımıyıcağım 

.. ,ıer berlndt» eôs fermem. 
- Ba akt1m mı! .. Şahalde 

.. n de hu1rlaamılıyım. 
- Bıy11 .. Da ıktım birlikle 

buarlınıns. Şimdi benim le· 

ala hareketin ha11rhklarını 

... lamık lsere gltmekllğlm 

llsım. Bir dakika blle kaybet· 
•eye gelmez. 

- Git ıHglllm! 
- Biraz gee dönereem me· 

nb ditme.. Geç kalmıklığım 
MI.._ iyiye ıllmenlr. 

Genç karı n kocı npaıttUer; 
mlllbtm Hden çıktı. 

Gla, genç kadın için çok 
olda. Vakit geçirmek için gasel 

ANADOLU -GClnllk Siyual Guete 

Sabip •• Bqyugam 
Baydar Rfltdl 0KTEM 

Omam! a8fl'iyat Te yuı itleri 
m14tnl: Hamdi Nüzhet 

Llanılwaeai: 
1smir İkind Beyler eoUAı 

C. Balk PartİIİ binan içinde 
Telgraf: İuür .. ANADOLU 

Telefen: 2776 .. Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERA1Tl: 
Y.U.,. 1200, Altı •11ıiı 100. Oç 

•yhtı 500 kuruıtur. 
YÜUIOI memleketler iÇİ.111eaelik 

üoae Gereli 2 7 liradır. 
Beryerde S KDnlflar. -t aa.a..lar 25 k11l'11flar. 

d.ü>OLU MATBAASINDA 
BASllllIŞTIR 

bir ıkpm yemetl hHırlacJı. 

Saat yediye geldlgl hılde 

Andre benb gGr4nmemlıtl. 

Genç kadın bu cihetten hiçbir 
endleeye dGımedi. 

Nlbıyet, geno mCllblm ıekls 
de geldi; elinde oldukça bGylk 
bir paket nrdı; Aadre, bu 
paketi masanın lserlne koydu; 
sonra, karnına bir kAğıd verdi 
ve ıadece: 

- Baao oka! 
Dedi. 

128 Jıkuuyon 15 
80 İnhl11rlır ldı. 5 75 
69 D. Cafer 14 75 
68 S. Cellrdln ıs 

47 K.oben birı. 13 50 
4.0 Albıyrak ıo 

24 Ab. Naci 14 50 
17 Bora11nl o. 15 
16 S. Emin 15 50 

4. S. Gomel 12 50 
1018 BuaGnkft 11tıt 

483519 DGnkO yek6n 
484537 Umum " 

15 25 
7 75 

14 75 
ıs 

15 
11 
14 50 
15 
15 50 
14 

Bu kiğıd, 22 inci ı4nri Zahire saıııları: 
alıyı tiradından Fanfan Belle· Ç. Ctnıi K. S. K.. S. 
roı ilk.bile analın Franıan 172 Buğday 7 25 7 25 
Böpn lımlndekl ıdvırlnln ha 64 N ohot 6 60 8 
Tlyet nrıkııı ldl. 453 B. pamuk 42 50 43 50 

Genç kadın; 1 p V • • 1 
- Bu Fınfon Belleroı kim· iyasa azıyetı 

dlr, allıb •ıkına?. 'Ü•Gm - Yeni taabbatler 
Diye ıordu. dolıyaılle n menime nasıran 

Sen! muamele iyidir. 
Bea mi?. Buğday - 7,25 ten 172 
Evet, 1en! çonl ıatllmııtar. 

Fakat gnrmlyecekler mi? Cezala:.i'ırıldılar 
- Neyi?. 
- Bo Faafon Belleroı'an İki belediye &1bıtı memura 

bir kadm olduğuna görmlye· ve dört temlıllk ımeleıl Vlll· 
cekler mi? felerlnl dikkatle yapmadıkların 

- Bayır. dan belediye relıllğlnce ceaa· 
- Fakat bana bir ıakım landırılmııl1rdır. 

elblıeal lAıım! Kesilen Hayvanlar 
- İtte getirdim ya.. 635 yılında Bornuı mesbı· 
- İfl.. Fakat •t• blnmealnl hı11ndı keallen hıyfln miktarı 

becerebilecek miyim, acaba?. ıador: 
- Korkuon'dı iken 1101 441 11ğır1 1327 dını, 2 

blrH binicilik deral vermlttlm. manda, 20 manda ynraıa, 
Bu ııyede monf fık olıbllece· 680 koyan, 4042 koza, 309 
ğtnl tahmin ediyorum. Bandın keçi, 2890 oğlak, 4.!l tiftik 
batkı 11nı ıır olarak birkaç ogt.ğa, 5 domuz olmak lzere 
tey ınyHyeceA1m. Banlar ukert 9760 bıt haynn ke11lmlıtlr. 
ıırlardır. General, yGkl ault- • 

mık için ılnrllerln atlar1nı Dikili kaz.:S • meıbıbuandı 
Frın11'dı bır1kıeak 'fe Mı11r'da ton ay tctade 156 k~yun, 46 
yeniden •t tedarik edeeektlr. keçi, 17 inek 'fe 34 dana ke· 

- Şu halde, Puta'tea Ta· ıllmitdr. 
lon'a yayı olarak gitmek lbım 
gelecek. 

- Senin için bGyle blqey 
mnsuubahlı deAIU 

- Ne için? 
- Alay blkkalhgını yap· 

makta olan Vlktoula, ba b· 
d.ındıa slyade bir erkege ben· 
zlyen bu nımmla kadınla an· 
laıhm. Sen onan ınbulle ge· 
lece kain .. 

- Da kadına ltlmad calı 
midir? 

Evet. 
- K.endlılne teldH ettin mi? 
- Etet .. Kabul etti n ıenl 

keneli oğla gibi 1encek. 
- Şimdiden ba kadını ka· 

caklamak hneelne kıpıbyonam. 
Sakan la6yle yapma .. 

- Neden?. 
- Çankl... ihtiyar bir Hcı 

kadar eakalladır da... Haf tadı 
ancık bir kere Irat olar. 

- Şu halde elini ııkınm. 

- Amın... Bana da cetaret 
ltzım; çGnkl parmaklannı bir 
11kı1ta kırabilir. 

- Sona Vır 

Roma'da 
Bakanlar Ku· 
rulu ve M.M. Ko· 
misyonu Toplanıyor. 

Beynelmilel 
Salibiahmerin 
Yaptığı Bir Tavsiye 

Roma, 4 (Radyo) - Cenn· 
re'dekl heyaelmllel S.llblahmer 
heyeti İtalyan manhbıh Kont 
Vlnçl, beynelmilel ullblahmer 
karamanaa hutanelere ademi 
taarrm hakkındaki 'feaayuına 

ce••b Termit •e bunların İtalya 
aleyhine karalmaı bir tuzak 
n propaganda olda~ana iddia 
etmlıtlr. 

Polis Teftişi 
Emalyet mld4r manini İt . 

mali K.lntay dCln Menlnll, Bay· 
nldı, Tana n Karııyıka pollı 

karakollarını teftlı etmlttlr. 

Paris Belediye Reisi 
S.nelon 4. (Radyo) - Parlı 

belediye relıl M. Şlyıp -.e sev· 
ceal Bareelonı nıd olmaı · 
tor. Darada on gftn lıtlrahat 

edeceklerdir. 

Havalar Soğuyor 
Ankan, 4 (Ôsel) - Hanlar 

iki '6JldGr ıogak gitmektedir. 
Derece dalma 11fına ~lhnda te 
laa•a bpılı bulanmıkıadır. 

r 
lzmirPalas 

Roma, 4 (Roma) - Bakan· Cumartesi ve Pazar 
lar korolu, 30 ikinci kAnnndı 
toplantıyı çığmlmııtır. Milli gOnleri 
mldafaa komlıyona da 'IQ· TE-DANSANT 
battı M. Ma11ollnl'nln rlyue· ıa------------·•ı 
tlade toplanacaktır. 

Eınıf teıekklll11rl federu· 
yona 18 ikinci k&aanda bir 
ıoplınb 71paeakhr. 

HER Akşam 
DiNE KONSER 

ltalyan'lar, ikinci Defa Olarak Has .. 
tanelere Bomba Attılar. 

Adis-Abaha'ya Gelen lsveçli Doktor, ltalyan'ların 
Çok Bomba Attıklarını söylemektedir 

Adlı Ababı, 4 (Radyo) -
Dolo mıntıkasında İtılyao'lar 
tarafındın vokobulao bombar· 

~dımın e1n11ıodı yaralanan İı· 
nç'll doktor (HllAnder) ve ar· 
kıdı,ı, tayyare ile boraya getl· 

Şimal Denizinde 
Bir lsveç Uarh Gemisi ile Bir rosta 

Vapuru Çarpıştı 
Londra, 4 (Radyo) - Şimal denlılnde, bir ineç barb gemfal 

ile bir loglllı poatı nporo ıra111>da bir çarpıtmı olmuı ve posta 
npuronun birinci mevki yolcularından bazıları ölm61Uır. Ç1r· 
pıımı, ıiı yftılnden Tokua gelmletlr. 

1 •• 

Alman Sefirinin Cenaze
si Dün Kaldırıldı .. 

Fransız Bahriye Na~ırı, Hitabesinde 
ölilniln Meziyetlerini Anlattı •. 

Parla 4 (Radyo) - Almanya'nan P•rlı ıeflrl M. Rolın Keı· 

ter'in cenaze meraıılml eamtmi bir oekllde Pırla Alman kllıealn · 

de yapılmııtır. Dini merasimden sonra, cenaze Şark garını götO· 
rGlmDı n harada rf'lımi cenaze meraelml yıpılmıotır. Meraılmde 

çok kalabalık balonmoeto. 
Tabut cevizden q gtım011 çerçeve çevrllmlt ve her tanfında 

gıme baç ve Bitler bayrağı vardı. Tabuta en yakın mevkide 
balanın mfltevaf fanın ıileıl ve Alman eefıretbaneal erkin ve 
memurları T1rdı. 

Fran11 dents bakana M. PJetrl cenase meraılml dolıylıile bir 
natuk Irat etmlıtlr. Bu nutukta: 

0Almınya'nın dGçar olduğa bu acı matem, Fran11a'da derin 
elemler uyıadarmıttır. Çok nazik bir nzlfe lf11ını çahımık 
mecburiyetinde olmuını rağmen, m4teveffı kendlaln4 -.e sulh 
ınerlere itimat beılemekte idi. Parle·e gelmez'den evel ıllAh 
ıltındı memleketine yaptığı hizmeti, 4ç ıenellk ıeflrllk hıyatan · 

da da mlkemmelea yıpmııtır. Do ıradı da haiz olduğa emniyet 
-.e keza b11lretk&ılığı 'fe ıolbperverllğl ile cihan ıolbonı da 
blylk hlımetler yıpmaıtır. İki aabık mobarlb dnletl blrblrtlt 
yeniden iyi mClnaıebetlerle bağlamık için çok çahımıo ve iyi 
neticeler elde et"'lttlr. Franıı b4kumetl nımanı, Fran11 topr• · 
ğını terkettl~I bu ıarıdı memleketine çok m4f it olarak çalıpn 

m4tenflıyı blt4n ıımlmlyetle ıe14mlanm . ., Demlttlr . 
Bundan ıonra Breıllyı ıef iri M. Dıntoı Parlı'teld ıef lrlerln 

en kıdemllıl ııfıtlle bir notnk Irat etmiıı Te mtltneffının hde· 
nCllllyetlnden, bulretklrlıgındın ve vatanını -.e ayni zamandı 
cihan ıolhanı ve beıerlyete hlsmetlerlnden bah11etmlttlr. 

Fransa'da Yağmurlar 
---~~~~--·--~--~~ 

Sıılar Yokseliyor. Paris Bile Tehli-
kededir. Zararlar Oluyor. 

Pırlı, 4. (Radyo) - Yağmur 
devam etmektedir. 

Ron, Sen fe Jlron havzıl11 · 
rındı ıular mGtemadlyen ylk· 
ıelmektıdlr, nslyet tehlikelidir. 

Brltınya'da da dere ve ne· 
birler ıClr'ıtle ydkıelmekte ve 

çok zararlar olmaktadır. 
Nıut'ra ınlır 7 metre 90 

nntlmetre yGkaelmlttlr. Şehir 
içinde 'fe clnrındı klçClk Ti· 

parlırlı ıeyrlıefer m4mkan 
bir nnyetl hldlı olmoıtur. 

Makoa, Meç n clvınndı 

kGyler ıolar içinde kılmaıtlr. 

Lo Vlen nehri 4 metre yClk · 
1elml1tlr. Parlı'te de tehlike 
hl11edllmektedlr; çClnk4 Sen 
nehri ele ıGr'ıtle yClkaelmek· 
tedfr. 

Bagdnlerde hanlar poyrazı 
çevlrme11e nılyet batın Fran 
ıı'dı felAket teklini ılıcaktır. 

Parfı, 4 (Radyo) - Son g4n· 
)erde dnım etmekte olan fır· 

tınıl1r arımıfbr. Sea nehri tat· 

mıı, rıhtamlar su altındı kıl· 

mııtır. Bir demlryolo boıolmoı, 
bir lPkomotlf devrllmlıtlr. K.a· 
tuda bulanın yolculara blrt"Y 
olmımıısı dı bOytlk bir korku 
geçlrmlılerdlr. Fırtını mıntıka· 

ıındı harı~ olın birçok nler 
solar altındı kalmıt ve botal· 
ulmıştır. 

Do nlerde kalmıt olan b.zı 
klmaelerln boğolmaı olmılann· 
dan korkuluyor. Bltfln eTlerln 
zemin katları boııltılmıktıdır. 
Bir çıg; demlryolona kıpal

mıotır. 

Pırtı, 4 (Radyo) - M. Her· 
yo, Ltyon belediye retel eıfatlle 
Ren nehrinin taemaaındın do· 
layı ıcele tedbirler ıbnmaaım 
emretmfttlr. Vaziyet tehllktı· 

ildir. 
Tmoı eehrinden gelen haber· 

ler, yele nrecek derecededir. 
(Loır) nehri, bertarafı ıolırlı 

kaplımıttlr. Alp clıglıundıkl 

B"yelln darmaıtar. Bu •l'far· 

rllmlolerdlr. (BllAnder), Auupa 
gazetecllerlne -.erdiği dlyevcle 
İtalyan'lırın tlddetll ıoutte 
bombardımandı bolondaklar ı na 

ve h11tane çadırlarından yal..ıız 
bir adedinin dörtyDz yerinden 
delindiğini aöylemlotlr. 

Adls·Abıbı, 4 (Radyo) -
İtalyan tayyareleri, Dagıbur 
mıntakaıını tekrar bombırdı· 

mın etmloler ve Kısılhıç hıı· 
tıoelerlne ikinci defa olarak 
bombalar ıtmıolardır. 

isyan 
Yok Diyorllar 

Roma 4 (Rıdyo) - Libya 
hadotlarında öld4rllan İtalyan 
zabitinin, haydutlar tarafından 

öldGrlldGğ4 ve lıyın hakkındı 
haberlerin aııhıs olduğu, İtal· 
yan kıynıklaraodın blldirll· 
mektedlr. 

M. Benes 
Uluslar Sosyetesine Te· 
şekkO.t"lerini Bildirdi .. 

Ceoene 4 (Radyo) - Çe
koslovakya cumhur reisi ve ıa · 

bık uluslar ıoıyeteıl reisi olan 
M. Bence, çektiği bir telgraf ta 
ulaılar ıoıyeteıl erkinını ırzı 

teıekk:Clr etmlt -.e 17 ıeneden · 

beri uluslar ıoeyetealnde geçir· 
dlğl meı'ud ındı hiç bir vakit 
onutmıyıcağını ve olaılar ıoı · 

yeteel otorlte1I için çalıpcı~ını 
blldlrmlttir. 

Iadei Ziyaret 
Viyana 4 (Radyo) - A•aı· 

tury• Dıt lıleıl Bakını V ılde· 
nek, Macar Bııbıkanı GOmböt 
n Dıt itleri Bakanı M. De· 
tanye'ye lıdel slyaret için bu· 
gOnlerde Badıpeıte'ye gide· 
cektlr. 

Grev 
Parla, 4 (Rıdyo) - Sen ızor 

teıkAhlarlndıkl amele fazlı me
sai ıHtleırl için lıtedlklerl 4c· 
ret verllmedlğlndlğlnden grev 
llAn etmlıler n ıokıklardı nCl· 
mıylı yıpmıılard.ır. 

· M, Mussolini 
ölen Tayyareci· 
lerin Ailelerine Ta· 
zi yetlerini Bildirdi. 

Romı, ' (Radyo) - Hı· 
rar'dı Bıbetler tarafındın kı· 

fı)ırı keellen iki İtalyın tay· 
yıreclılnln allelerlne M.. Moı· 
ıollnl, halyın tayyare komın
dını general Bılbo -.e bilin 
İtalya ıehlrlerl belediye ve fa· 
ılıt reisleri tarafındın taziye 
telgrafları çekllmlttlr. 

ANADOLU - Bu haberi 
Roma rad1osunon 'ferdlğl ve 
bılbakl Bıbetfatın'ın bana 
kıt'i olarak tekzlb ettiği onu· 
tolmımıhdır. 

dıkl yıllar temizleniyor. 
Marn nehri, 3 buçuk metre 

y4kıelmlrtlr. 

Parlı ile Bordo ar11ında m4· 
kıl&t, lnkıtH Dğnmak lzeredlr. 
Ba hal, 30 yıldıabeıl görtUme· 
mittir. 

1 
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KIZIL ULTAN ..!..Spor 
A~DCILHAMfiD 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 
Hflsnümlsal, güzel bir Çer· meel, Arab yaverin kalbini 

keı kadını idi; çok munis, çok merhametsiz bir iekllde burktıı 
can yakın, Adeta bir Van ke· oparıyormuı gibi ıızlatlı. BG· 
dJei gibi sokulgan idi! tOn kom, kıaa kıvnc.ık, koyu 

Bundan be~ sene evvel, smu· &l} ah bir keçeyi andıran 11çlı1 
ueı Çerkes beylerinden Aslan kura ve yumruk kadar kOçük 

bey tarafından Yıldız enr yına kafasına hücum etti. 

bOyOkçe bir lhaaoı ıahane mu· Cfğer kadar knmızı, osun 

kabilinde! · Takdim edildiği za fesi ahındakl kafasından soğuk 
man, dncak onblr y eınd kü· terler boşıhtl. Anber ağamn 
çflk, korkak fakat gene sevimli odasına glrdlğl vakit, halinde 
bir Cerkes kızı idi, eareye ilk htsaedJleo bir yorgunluk, bir 

glrdlğl andan hlboren saray balslzllh değll fakat bir eleın 
kodın ve hadımları, bu kızca· ve Htırap vardı. Gözleri yaşla 
gızın yüzilndekl saflık ve ma· dolmuo ve buruşuk yanakların· 

eomlyetl hemen farketmlşlerdl! dan iri yoo tanelerini de an· 
Vakıa, Yıldız saraymın ha· cak ha yüzden akıyordu. 

rem doiresl gibi, hep gOzel ol· Kıpı yoldıoı Anber ağa, ken· 

mak ilzre bir efirfi kadıo ara · dlelne verilen vazifeyi yaparak 

Bında Bilsnümleal'in gQzelllğl odasına döndü ve Yaver ağanın 
fevkallide addedllemezdl. Fa· kendisine sual sormasını bekle· 
kat, moeumlyetl, saf gfizelliğl, meaen: 

iyi tabiatı, fıtri terbiye ve - Bugünkü kadınlar, ne 

nezaketi ile onların hepeioden utanmak, ne de terbiye bllml· 
fistiln bir hususiyeti vardı. yorlar. Kadın dlye hftrmet gös · 

BüenOmleal'fn bilhassa göz· terecek mahluk. yer yüzünde 
lerlnde öyle derin bir bakış, kalmamış .. Utancımdan yerlerin 

öyle miles!!fr bir &fizülQş var· dibine girecektim, az daha!. 
dı, ki küçak bir kız iken bile Dedi. 

bu gözlere meclob olanlar vardı, Anber ağanın ha müphem 

denebilir!. sözlerinden ilk çıkorılecak mana 

Ya biraz sonra çıkmak, ya· Bileniimlsal ile Sultan araıında 
hnt ta ömrilnün sonuna kadar yoz kızartacak, usule muhalif 
beklemek üzere d lmi kalmak bir hol geçtiği mınBBı idi. 
için sarayın kapısından giren • Bunun için de Yaver ığı, 
yOderc,, kız ve kadınların he· arkadaşından bu hususta izahat 
men hiçbirisi Y ever ağada hu isteme~e ceearet edemedi. 

susi bir teelr boeule getirme· - Sonu Var -
mletl. 

Fakıt, Büsnümleal!.. Bu dil 

her ve sevimli ız karşısında 
oyof suretle hareket ve mua 

meleye muktedir olamamışb! 
Evet ... Yaver eğı, "Yerde 

Allubın gölgesi olan Sultanı 
alf şao,. ın baremi bfimRyunu 

hadımağaeı, olan kapkara, kup 

koro Arab seviyordu; kara kal· 
bind..ı kızıl bir şlc ute t yanı · 
yordu! Hem de padlşohın yeni 

gözdesi BasnQmleall ıevlyordo. 
Maddi cephesi olmıyan bu •ek. 
eıkı bir akrabalık muhabbeti 

şeklinde, tabii biraz olsun ileri 
geçmiyordu. 

Bu erkeklikten mahrum, ha· 
yatın zevkini hiç tatmamış ve 

ilelebet te tatmamağa mahkt1m, 
çok sevimsiz, çok çirkin Arab 

belki de Hoanfimleall kızı gibi 
e~vlyordu. Bu husu i ve şekU. 
eız muhabbetin sebebi de, Bas. 
namıea\'fn earay kad1nlarının 
en temiz ve ıazeel ve çok mu. 
nla ve muti olmanı idi. 

Bayatı kara elemlerle, ıstı. 
r plarla yüklü olan yaver ağı· 
nıo ufkunda; B6so0mfsal, bir 

Gmld ve teselli gfineşl gibi doğ 
hlootu! Eveı! BfisnOmleal sara. 

)'.ın diğer kadınlarl gibi çirkin, 

yakası yırtık, areız sözler ear· 

fetmez, halla yamoda böyle 

•özler söylendiği vakit, utancın· 
dan lupkırmıza olur, elemli 
~ôderlnl önQne eğerdi. 

• • • 
Yaver ağanın en btıyflk 818• 

letl, Hüenümlsal'e tenha ola· 
rak raelamak, ona • en derin 

ıaygı1arile dolu ve yerden bir 

cınenna vermek, ondan tatlı 
>lr söz işitmek ve çok gfizel 

rfizOne hayran, hayran bakmak 
dl. 

İşte buı:On, efendlel, tapın· 
lığı velinimeti padişah, bu m11· 

nrn Çerke:ı dilberinin tazelik 

gOıelltğlnln zevkini tıtmığa 
rar Yermle bolonoyorclu! 

Padlıahın, beklenmekte olan 

brarının icraat f Ullne geç· 

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

Dış Piyasada 
1'1ahsullerimiz 

Dış piyasa hakkında eu tel 
graf lar gelmiştir: 

Üzüm: 
Londro bonasında: Tllrk malı 

No. 7 peşin 38 -45, sekiz n 

deli 28-38, dokuz peşin 

20 - 23; Yunan OzClmlerl Kan· 

diye No. 3 peıln 32-56, dört 

vadeli 23 - 44 , Kallfoınlya 

ftzQmlerl tomeon peıln 39, na· 

türel peıdn 38, vadeli 26, A vns· 

turalya OzOmlerl yeni mal 

42-48, İran dzftmlerl peoln 
27-36, vadeli 16 -23 şlllndlr. 

Bamhurg borsasında: Türk 

Ozfimlerl No. 7 peolu 14,50, 
sekiz peşin 15, dokuz peşin 16 
TOrk lirası; Yunan Ozilmlerl 

Kendiye No. 3 peşin 15-32f1. 

Kallforolya 6ztımlerl natQrel 

rel peşin 5,85; İran ilzamlerl 

peşin 33 - 38 dolardır. 
incir: 

Londra boreasıdda: Tark malı 

genoln natfirel peotn 38, vadeli 
22, peşin 35, vadeli 24., ekele 

ton 4, crovvn 1 llh. peıln 57, 
beş peşin 62, altı peoln 57, 
yedi 70 ılllndlr. 

Bamburg bors11ıoda: Tftrk 
incirleri ekxtrlsmı peşin 24· 26 
rh. genuln peşin 14 Tiirk lira· 
eıdır. 

Bir Senede 
Birinci Müstantikl
ikte Görülen lşlt·r. 

Adliyede yeni yıla glrllmeel 
mfinaeebetlle muhtelif evrak ve 

dosyalardan muamelesi netice· 
lendlrllmemlş olanların yeni 

yıla devri tamamlanmışbr. Ge· 
çen yıl içinde blrlacl mQıtan· 
tlkUğe 863 evrak gelmiştir. 
Bunlardan 7 45 l neticelendi· 
rllmiş, karua bığlınmıotır. Ma· 
amelesi henQz netlcelenmemlo 

olan 118 tahkikat doıyaıı yeni 
yıla devredilmiştir. 

isterimiz o 

' ...... 
- Başıqrajı 1 inci şahifedo -
iken, mezkur mıntaka ve ka· 

liipten lzmlre avdet ederken 

nizamnamenin 130 ncu mıddeıl 

hakamlerlnl ifa etmeden gel· 

<fiğinden ve bu ıuretle Altay 

kulübftnGo; 
17.1.935 te Boca lldncl ta· 

kamile yaptığı ilk mQeabak:a· 

ınnda. 

1.12.935 te Karşıyaka birinci 

takımı ile yapltğı ilk mftııaba· 

kaeında. 

22.12·935 te Demlrepor ikinci 

takımı ile yaptlğı Uk mfisaba· 

kasında oynatıldığından bu 

oyunların Altay kulübü ikinci 

ve birinci futbol takımlarının, 

nizamnamenin 130 ncu maddeııl 

delaletlle ve 7 3 ncü maddesi 

mucibince hOkmen mağlublye· 

tine ve mukabil taraf takım · 

ların galibiyetine karar verildi. 

2 - 22·12•935 te oynanan 
Karşıyaka · Gôztepe mac;ıodı, 

ikinci devrenin 42 ncl datlb 

sıoda oyun Karşıyak lehine 
3 6 vaziyette iken hakemin 

Gôztepe aleyhlnı;ı verdltl penaltı 

cezasından ıonra, ortaya konan 

topu tld defa arka arkaya dı 
oarı atan Gôztepe'U Fuad ve 

bundan ıonra gene iki defa 

topu dışarı atan Gôztepe'll 
Muzaffer, kendilerine Eahayı 

terketmelerlne dair hakemin 

verdiği emre riayet etmeyip 

bllAkla Israrla oyunun devamına 

mini olduklarından ve bu hale 

takım kaptanı Hakkı da mAnl 

olmadığı gibi 45 inci dakikada 
hakemin dQdiik çalmaıundan 

ıonra bütftn tıkımı hakemin 

tezyif yollu (Hakemin ıereflne 

yaşa yaşa) diye ba~J?ttı~ı ve ııa 

suretle yukarıda lemi geçen 
iki Gôztepe'li futbolcunun ha· 
reketlerlne manen m6raharet 

gösterdiği solaeılarak ve hakem, 

raporunda ııu ıebeplerden do· 

layı oyooa tatil etliğini bildir· 

dlğlnden: 

A - Vak'ınıo beynelmilel 

fodbol kanfdl umnmlyeelnfn 

ooilç6nctl maddesine mutabıka· 
tı görülerek oyunun bu eoretle 

kasten bltlrllmemeelndeo lStftrfl 

Göteı.e takımmıo nizamnamenin 

73 ünctl maddesine tedlkan 

hOkmen mağldblyetloe n mu· 
kabil tuafın galibiyetine. 

B - Ve gene fudbol kavaf. 
dl umumlyeıl reımi mokarre· 

ratındakl (eahlfe 30) earahıte 

binaen ve ittifak nlzamnameıl· 

nln 194 üncü maddeel maclbln· 
ce Gôztepell FQad, Mozaf fer 

ve Hakkı'mn 4·1 936 gftnande 

haşlamak ilzero onbeşer g6n 

müddetle mfteabıkalıra ademi 

iştirak: ıuretlle cezalandırılma· 
larına. 

C - Ve bunlardan hariç 
kalao diğer Göztepell takım 

efradından (Bebzat, Haeeyin, 

Mehmed, Yosof, Mahmud, Ha· 

Ud, Abbas ve Adll'in) takım 
kaptanının nezaket ve ıpor 

terbiyesine yakıomıyan emrine 

uyarak hakem için "Yaıa, yaıa" 
diye bağırdıklırından birer 

ihtar cezaıı ile tecziye edilme· 
lerlne karar verildi. 

Otobüsçülerin Şikayeti 
Değlrmendığı 'fe Eşrefpııa'ya 

lıllyen otobilı sahipleri dün 

beledlyey" müracaatla bu kııım· 

da kazanmadıklarını ve zarar 
ettiklerini blldlrmlıler ve haeka 

hatlara lolemek için mdeaade 
letemlılerdlr. Şlklyet Gserloe 
brıledlyece tetkikat yıptmlmıga 
baılaomııtır. 

Amerika Cumur Reisini11 Kongredeki Nutku, 

Amerika JJ. t~mame~ bitar~f tı~. Sulhu 
hozan her muharih devlete karşı 

o da cebhe alacakt1r. 
-Bııı blrlncl ıahlfede -

ıuretle geçilebiliyor. Bunun 

için, harp ihtimali çıkınca, her 
lkl taraf deylete ellAh n me· 

vaddı iptidaiye nrmemeğl oıul 
ittihaz etmek lAzımdır... de 

mlıtlr. 

M. Ruzveh nutku araeıoda 

memleketin serbeıtlslnl kHmak 

arzusunda olmadığını da llive 

etmlttlr. 

V aşlngton, 4 ( Radyo ) -

Bütiin Amerika gazeteleri, co· 

mur reisi M. Rozveh'ln nutku 

etrafında uzun yazılar yazmaktı· 
dırlar. • 

Bu gazeteler not.kon barlcf 

alyaaete tHllok eden k11ımla· 

rıoı bdydk bir ehemmiyet ver· 

mekte ve dahili ely11ete taal· 

lok eden tıeımları ikinci planda 
brakmaktıdular. 

Nevyork Taymls: 
.. Nutkun pekçok kl8lmları 

cidden tetkike 14yıktar; beynel· 

milel vaziyet hakkındaki beya· 
nat, hiçbir kimse tarafından 

itiraz edtlemleecek derecede 

· sağlam ve doğrudur. 11 demek· 
tedlr. 

Londra 4 (Radyo) - Ame· 

rlka Cumhur reisinin nutku 

bftUln lngfllı gazeteleri tara

fından takdirle kartılanmıf ve 

bilyük gazl leler manıetlerlnde 

alkıtlıyıcı cflmlelerle nutku 
taavlb etmektedirler. 

Bununla beraber, Amerika 

bitaraf lığının ne oekllde tatbik 
edileceği ancak bir iki gftn 

ınnra anlıoılacaktır. 

Deyll Berald: 

"Petrole ambargo konduğu 

takdirde, petrola malik olma· 

maeı haeebfyle İtalya eulb yo 

lana glrmeğe mecbur kalacak· 
tır .. , 

Deyll ekspree: 

"Runeltln nutku, eade bir 

tarafa değil, muharlb devletle 

rln hepsine de bir darbedir. 

Rozvelt'ln teklif 1, bıttA zecri 

tedbirler taraf tarlarının f iklr· 
lerlne de mnhıllf tir.,, 

Demektedir. 

Nevyork 4: (Radyo) - M. 
Runelt kongrede Jrad eylediği 
nutukta demiştir ki: 

- Amerika hftkftmetl, ıllAb · 

ların tahdidini görmek arsa· 

ıondadır. Bazı devletlerin at'a· 
ıındakl lbtllAf larıo da biran 

enel hıllfol istemektedir. Sulh 
dünya için lAzımdır. Sulha 

tebdld edenin donyaya fenalık 

yapmakta oldukl11ını anlama· 
lıdırlır. 
' 

Son zamanlardaki hAdfıelerln 

tebellar ettirdiği veçhlle eğer 

bir futuhat devri bıtlıyıcak iee 

bo devirde Şimali ve Cenubi 

Amerika taraf•ndan taklh olu· 

nıcak hatlı hareketi, herhangi 

bir tecavOıden aakınmak ve 
çekinmek; kendi bddodları 

içinde mfldafaa tertibat a:mak 

olacaktır. Bunu diğer milletlere 

de tnılye ederiz. 

Bondan sonra eaylnlur ko· 

rnln dıo bakanlığı enctlmenl 

baekanı M. May Renalet mftd· 

dctl biten bitaraf lak kanonu 

hakkındaki yeni projeyi kong· 

reye getirmiştir. Bu proje, CD· 

mor baekınını, mnhırlb dev· 
letlere ihraç edJlecek harb alAt 

ve mGhlmmalını tahdld veya ya 

eak edebJlmek ıtlAbJyetlol nr· 

mekte, ayol zamanda maharlb 

~~__,..,....._,.. .... ~,,,,_--.--,.,,. 
de•letlerle f lnansel mQnaHbet· 

lerl azaltmaktadır. 
Londra, 4 (Radyo)- Bfttftn 

logillı gazeteleri; Amerika Cll· 

mor baıkanı M. Rozveltln kon· 

grenln aç.ılıtında lradettlğl na· 

tok hakkında matalealaı ıerd 

etmektedirler. 
Deyll Telgraf gazetesi; Ame· 

rlkanın Avrupa hırbı takdirinde 

bitaraf kalacağı hakkındaki 

vaadın bir barbın öuftne gec; 

mek makeadlle oldnğooo yaz
maktı, bir bırb takdirinde 

İngiltere harbe girecek olursa 

Amerikanın; hatti Ioglltere'ye 

bile ambar~o tatbik edect>ğlnl, 

harb mılzemeıl olarak moharlb 
devletlere • hlçblrşey eatmıyıca 
ğıoı yazmaktadır. 

Parla 4 (Radyo) -:- Avrupa 
matbuatı; Amerika comar bat 
kam Razvelt'ln siyasal eôylevl 

hakkında heoflz f iklr derme· 

yımnı bıolamamış bnlnouyur. 
Roma gazeteleri •e elyaeal me· 

haf il, Ruzvelt'fn söylevi için 
hiçbir f lklr vermiyorlar: 

ltalya'oın anlamak fetedlğl, 
Amerika'nın petrota ambargo 

koyup koymayacağı mee'elesldlr. 

Maahaza M. Ruzvelt'ln eôylevl, 

hona dair blroey ifade etme· 

mektedlr. 

ltılya aleyhine zecri tedbir· 

ler alan devletler, Amerika 

cumur baokanın elSylevlndeo 
başka noktalar brkllyorlardı. 

Londra siyasal mebaf ili de 

Amerika cumor haekanının söy· 

levlnl muğlak bulmaktadır. 
D.ış itleri llakanı Lord Eden 

bu hosoıtald kansatlnl göstere. 
bilmek için Ioglltere'nln Va 
ologton elçlıl tarafından söylev 

hakkında gönderilecek raporu 

beklemektedir. 

Y ılmz Berlln elya11l meha 

fili, M. Ruzvelt'ln eôylevlol 

sevinçle karşılımıetır. Bo me· 

haf ilde diyorlar ki: 

- 1914 yılında Amerika 

cnmur baoklnı boluomuıı olan 

Vllson da M. Ruzvelt'lo kana 

ıtlnde oleaydı, Amerika genel 

eavaoa lotlrak etmlyecektl. 

Parlı 4 (Radyo) - Bdttln 
A vropı, Amerikanın ne yol 

taklb edeceğini, comur baık•· 

nının eôylevlnden anlamak le· 

tlyor ve iki gtındenberl 111bır· 

ıızlaoıyordo. Bununla beraber 

M. Ruzveh'ln elSyle•I, cihanı 

lilıumo kadar tenvir edecek 

şekilde deçlldlr. 

Yalnız (Tan) gazetesinin yaz · 

dığı gibi, M. Ruzveh'ln ıôy· 

levf nde lolerlnl ıUAhla hallet· 

mek lstlyen devletler için kat'i 

ve açık bir takbih \e lnf lal 

belirmektedir. Amerika cumur 

hıokını, harbeden devletlerden 

ne birine ve ne de diğerine 

sllAh nrllmeal taraf taradır. 
Rozvelt, bn husuatakl ambar· 

gooun, moeavat dairesinde tat 

blkl lüzumunu ileri e6rftyor. 
Ulnelar korumu paktı, mtl· 

tecnlze karoı tedbir ahnmaeını 

Amlrken, Amtrlka Comar baş 

kam, verdiği söylevde baoka 

bir yol tıklbederek, mtıteculz 

devletle tecnilze uğrayan de•· 

letl bir tutmakta ve heır lklılne 

slllh ve mtıblmmıt namını biç 

bir oe1 nrllmemeılnl uızamlu 

görmektedir. 

Vaılogton 4 (A.A) - Rus· 

velt'la kongredeki aatkaaa 

Amerlka'aıu altıy01i udynq~ 

birden vermiştir, 

Dıı ıly11aya ald olan nutkun 

birinci ktBmında Ru:nelt, mil~ 

letlerfnl boyunduruk altınd~ 
tutan ve onları harb' ıcvkede~ 
otokrat idareleri tlddetle tenktd 
etmekte ve Amertka'nın ıulQ· 
culoğuno ve bitaraf hk yolOQ• 

dakl goyretlerlol kaydetmek· 

tedlr. 

Nutkun Almanya'daki 
Akisleri 

Berlln 4 (A.A) - Amerika 
camur başkam M. Ranelt'ln 

nutku burada btıyak bir tesir 

yapmıftır. Bu nutukla a!Akadar 

olaralS 19l5 te Amerika eğer 

moharlblere harp malzemesi 

vermeseydi btıyak harbin ta· 
mamen baeka tOrlQ netlcelene· 

ceğl tt:bırQz ettirilmektedir. 
Gene burada tebarOz ettiril· 

dlğlne göre Amerikan petrol 
lerluin lhracımn men'lnden 

ıonra batan yanın madde 
membaları İogtllzlerln, Rusla· 

rm Ye Romanyalıların eltnde 

kılmııtır. Amerika cumor baş· 

kanıuın nutkundaki başka bir 

İıokta Almanya'yı dOşftndOr· 
mektedfr. Bu nokta eudor: 

İoglltert; Almınya'yı zecri 

tedbirler sly11etlne doğru çak· 

mek için tesir yıpmadıkçı Al· 

manya mtlletler cemiyeti azası 

olmayan ve bitaraf kalan Ame· 

rlkayı ileri stırmek enrdlle 

c11vab vermek idi. Ba bakım 
dan Amerika; Ceoevre'de ılı· 

nan zecri tedbirler kararına 

ne derece yaklaşırsa Almanya 

da İtalya'yı mahkum eden dev· 
Jetler, blokuna o derece yak· 

laemış olacaktır. M. Ruuehln 

memleketlerini barba ıiirOkll· 

yen diktatörlerin rolOodeo 

bahseden eôzlerl burada fena 

kıroılıomıetır. ----
Alman'lar 

Rusya Aley-
hine Neşriyata 
Devam Ediyorlar .. 

Cenevre, 4, ( Radyo ) - M. 
Lltvlnof 'on Uragvaf ı protesto 
eden notası Uluslar eoıyeteelne 

gelmiştir. 

Bu nota, Uluslar eoeyetesl 

meclisinin ilk içtimaı ruzname· 

sine konmoetor. 
Berlln, 4 lRıdyo) - Alman 

matbuatı U rogvay hddlsesl do· 

lıyısfle Sovyetler aleyhine neo· 

riyal yapmaktadır. Bu bldlı;ede 
kabahat Sovyetlere atfedilmek· 
tedlr. 

Parls 4 (Radyo) - So,yet 

dıo leleri bakanı Lltvlnof ulus· 

lar korumana vndlğl bir no· 
tıdr, Urugony ile Roeya ara· 
ıında husule gelen lhtllAfa 

mfldahale "tmeılnl ve bir ko· 
noımı için zemin hazırlımHı· 

nı :ıstemektedlr. 

Rus hftkumetl, aleyhindeki 
lsnadatı redetmektedtr. 

Fransız sefiri 
Yugoslavya Zabitle
rine Nişanlar Vermiş 

Belgrad 4 (Radyo) - Fran· 
sız elçisi môıyô Damplyer, Yu· 

goılavya ile Franıa araııoaakl 

doıtloğa goıtermek için YogOI· 
lnya Hbhınıoıa bir çogaoa 

aioaalar nrmlıtlr. 



ilan 
Slm11r bay İşmall Haldunın 

buıbden itibaren mamolAtı 

mıııa Hlıtı ile alAkadar bu 
lonıııadıgını muhterem milete 
Jllerlmlıe llAn eder ve fahri 
kauuzdan mal mftbeyaa etmek 
IDtfunda bolonacakl1rı 11 slpa 
dolerlnl ya telefonla (2025) 
11omaraya tifaben blldlrmelerl· 
nl veyahutta mektupla ( l 71) 
pu m.rah posta kotoaona gön 
dermelerlnl rica ederiz. 

TGrklye yal ve Mamohib 
aanayll Ltd. ,ırkeıl 

0Turyağ,. 
lzmlr •abesi 

Marangozlar ve 
Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 
Geçmiyecek Bir Fırsat! 

Fabrikamda mevcud ılrld 

deatere, planya, kahplık, freze, 
delik makineleri ile preH tez· 
glhı, kurutma ve tutkal furunu 
n el tezgAbları, AlAt ve edevat, 
mobilya keresteleri, kaplamalar, 
pıpeller n Hlre eatılıktır. Her 
gan uat ondan Hat altıya ka· 
dar Ztnet mobilya fabrikasına 

hemen mGracaat edlnlı. 
Zinet fabrikası 11hlbl 

Ahmed Kııılırmak 

Devlet Demiryollarından: 
Turgutlu lataayonunda senelik kirası 36 lirA tahmin edilen 

blYetlmlz 16,1,936 tarihinde çar,amba gani ıaat 15 te lzmlrde 
7 inci ı,ıetme komlayouunca ihale tarihinden sı,5.938 tarihine 
kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. 

İıteklllerln 6i5 kuıu, muvakkat teminatı istasyon vunealne 
yatırarak ılacaklırı makbuzlı ve işe glrmeğe kanuof mani ba. 
lanmıdıtını dair beyınnameslle ayol gQn ve 11atte baamıhıne 
komfıyon relıllğlne mtıracaatları IAzımdır. 

Bu lee alt •utnam~ Turgutlu htaayono lle işletme kaleminde 
para11z verilecektir. 5 8 4 

Türk Hava K11rumu Kemalpaşa 
Şube~inden: 

Bava kuramnnua Keoıalpıfa llçeel merkeılnde kAla tapulu 
be, parça bağın mGlkiyetl tıbitle aatılığı çıkarılmı,tar. 

ihale 8, 1,36 çarıambı gilnl ıaat onbeıtedlr. hteklllerln ıırt 
namelerini Bna kurumunun Kemalpaıa tobeılnden öğrene· 
bilirler. 25 29 2 5 4063 

Izmir Milli Emlak MüdürlOğOnden:~ 
Darağaç demirhane aokağıada 81 Ye 33 numıralı ke· 68460 
reıte fıbrikıaı ve içinde hazineye alt demlrbaı Atat ve tıdevat 
Baca halk ıokığında 4 eıkl 23 yeni numaralı n 10500 

AlNncak mn'adlye caddeelrde 152,192 numaralı 687,23 3920 
metre murabbaı ırea. 

Baca lıtaayon caddeelnde 21, 77 numaralı et 12250 
Tepecik arslanlar aokığındı 24,26 eakl 26,28 yeni nama· 4200 
rmlı eYID ve fırının ve yokoı ıobğındı 67,69 eekl 3,5 
yeni numır.lı arıının 36 da 7 hlsaeal. 

Alıaacak lzmlr bahçeler ıokağındı 7,1,9, numaralı _,, 
Bayrala vlıne sokığında 3 numarala ey • 

Baca atığı maatala kemıl caddeılnde numaruız 595,2 
metre morıbbıı dıvarh ıraa. 

2940 
1190 
2450 

Yakarıda yaz ıh gıyrl menkuller on gGn mOddetlo ve kapalı 
Hrf uıallle aat••• çıkarıldı. 

İhaleli 19,l 1936 pezartr.ıl gana Hat 14 tar. 
Sıtıı monbasıran gayri mObadll bonoıa iledir. 7 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
3 Kuantloı lekele caddesinde 70 · 58 bpı No. )ı 37 4ı metre 

murabbaı ersa 178 
4 Karahe 9 eylôl sokağında 10 · 16 · 2 No. h 215 metre mu· 

rabhaı arH l 07 ,50 

5 Buroava bedava sokağında 10 taj No. h 356, 15 metre mu 
rıbbaı kah•ehane area11 106, 5 

Yukerıda yazılı arsaların millklyetlerl peeln para ile ödenmek 
lzere 2,1,36 ta.lhloden ltibareıı bir ıyjzarfında pHarhklı Hh· 

ı.caktır. Alıcıların bu maddet zarfında hergan Milli emlAk mQ:'" 
dlrlyetloe mGracaatları. 21 

lzmir ithalat (;umrüğü Modorln
ğOnden: 

K. Adet Eşyauın cinai 
2S07 100 Pulluk 
1282 500 " aç demiri 
1~8 60 " toleaa demiri 
128 60 " kalıtı 

64 500 c vldıeı 

3909 1220 
Yakarıda yazıh e,ya 15,t,936 ıncı çarıımba glnl ıaat 14 te 

aç.k artırma ıuretile harice ıatılıcağındaa itine gelenlerin çeıme 

glmrııa •hı komlıyonuaa mlracaatlar• llb olanur. 4095 

N~A 
o 11 ıu ıı-

1 

~ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Harada yeılıen 1934 doğumlu aôrt baş saf kan I ogUfz taymın 

aleni arthrma uaullle sah•• 23,k4ounusaol,93ü per~embe ~Ooü 

eaat oobeşe uzatalmı,hr. Temlnıtı muvakkate olarak yüzyetmlş 
lira ılınacaktır. İsteklilerin temloatlarile birlikte eatış gfinii Ha· 
rada bulaomalar. ilAa olonıır. 5 11 16 22 4100 

-~ l DoKsrô . 
Fl!ll-I Rİ IŞIK 

İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 

JJer nevi RONTKEN muayeneleri 

ve Elektrik tedavıleri. 

1. 
Yürüyemiyen ve bilhassa RAŞİTİK çocuklara Ultra-Viole 

ta•bik ve i{ontken ile KEL tedavileri yapılır . 

lkıııl'i Beyler Sokak fırın karşısı No. 2.J T t'lefon 2:ın 

L=--c-.,,,- --.----. - ·---J:/.., o-·- ~----- ------

lzmir ithalat GomrOğü Mndnrlü
ğnnden: 

K. 
1092 

127 
38 

1257 

Eşyıaan cinsi 
(Sanayide mOetamel) 
·hayvani yağ· iç yağı. 
Parafin 
Anilin boya 

Teshil No. 
320 

Yuklrıda yazılı eeya 15,1,936 ıncı çarşamba gftnO saat 14 te 
ıçık arlhrmı aoretlle dabtle satılacağından işine gf'leolerla ltha 
IAt gftmrDğft satıe lrnrnıs,onona mtıracaatları llAn otoour. 4094 

. . .................. . 
icra roemorln· 

ğunda.: 

Klrmldcl 1111rle Mehıne llt" 
emlilı: ve eytam baokuıodao 
ödOoç aldığı p:ıuya mukabil 
bankaya lpote,k eyledıaı lzmi :· 
de Karşıyakada Bahariye abacı 
ıok. 1 eski 24 yeni numaralı 

hanenin kapıeından içeri giril· 
dikte sağda bir oda karııda 

bir od>! bet baaamık bir mer· 
dlvenle yıılı:arı çıkıhneı bir 
sandık odası ve bu odadan bir 
kapı ile dışarıya çıkılır bir he· 
ton teraça ve merdivenle hane 
nln alt kıt!mına hıildikte soka· 
ğa doğru bir oda bir guaolha· 
ne arkaya doğra bir oda 
ve bir mutbak te bir 
hela ve bela lttlHllnde diğer 
bir goeolhaneyl mftıtemlt 1800 
Ura kıymetli bu evin mfilklyeil 
açık art.rma ıoreılle ve 844 
numaralı emlAk ve eytam han· 
kası kaoono mucibince bir 
dt:faya mıheus olmak ,artlyle 
arllrması 18 · 2 · 936 salı 

gOoQ aaat 11 de lzmlr htıku· 

met konağındaki 1 fncl icra 
dairesinde yapılmak lzere H· 

tıhğa koaolda. 
Bu artırma netlçealnde 11tı1 bede 
il her ne olursa olsan borcun 
öderımeıl tarihi 2280 namarıh 
kanunun mer'lyete girdiği tı· 

rlhdeo sonraya mOıadlf olması 
hıseblle kıymetine balı:ılmıyarak 
en çok arhranıo Ozerlne lhıleıl 

yapılıcıktır. Sah' 844 num•· 
ralı eml4k ve eytam baakııı 

kınonu hakClmlerloe göre ya 
pılacağıodao ikinci artırma yok· 
tor. Satış pe,ın para ile olup 
mft~teriden yalnız yftzde iki · 
buçuk dellAllye murafı alınu. 

hbu gayri menkul tızerlade 
heı hangi bir şekilde hak ta· 
lehinde bulunanlar ellerindeki 
reımi Yeaalk 114' birlikte yirmi 
gGo zarfında lzmlr l inci craaına 
müracaatları Jbımdır. Aksi hal· 
de hıkları tapu alclllnce mı· 

lam olmadıkça payla,madan 
barfç kalular· 5·2 19:36 tırl · 

hinden itibaren şartname her 
keae açıktır. Tıllp olınlarıo 

yftzde yedlhuçok teminat 11k· 
çası veya mllll blr banka iti· 
bar mektubu ve 34-3103 dos 

ya numaraılle lzmlr 1 acl icra 
memurluğuna mOracaatları ilin 
olunur. B. S. No. 455 

lımlr 2 inci icra memurla · 
ğandın: 

Cemile ~Melek'in Eml&k ve 
Eytam bıakaeıadan ödaaç ıl 
dığa pırayı mukabil bankaya 
fpot . k eylediği lımlr Karatao 
mıhallealnfn dokaı Eyhıt ıoka· 

gıada kAln 83 vergi nomarah 
ve 85 nnmaratajlı evin kıpı· 

sandan gtrlldlktcı dar bir korl · 
dor, eağda iki otla, karşıda bir 
oda ve bir mutbak ve ırkadı 
bir Hlu n avlo.Ja helA mevcod 
olduğa görOldD. Evde ll•lka 
pmar ı;uyu da vardır. 800 lira 
kıymeıiude olan bu evin mOI 
klyetl ıçık artırma suretlle •e 
814 numaralı EmlAk ve Eyıam 
bıinkaeı kanunu moctblnM bir 
de'aya mahaue olmak ıartlle 

artırma:u 18 ·2· 936 ealı gilnil 
saat 11 de İzmir bakumet ko· 
nağındıkl 2 inci icra dalreıln· 

de yapılmak ftaere 30 gao 
maddede 11tılıga koauldo. 

Bu artırma netlceılnde aatıı:ı 

bedeli tıbmla olanın luymetln 
yOzde yetmlo beolnl bulurea en 
çok artıranı lhaleıl yapılacakhr. 
Aksi takdirde 2280 numaralı 

kanona göre Hlıl geri bırakıla 

caktır. Satış pe,ln pıra ile olup 
mlıterlden yalnız ylzde iki 
buçuk dellAllye mıarafı ılın1r. 

İobo gayri menkul lzerlnde 
her hangi bir tekilde hık tı· 

lehinde bulanını.r ellerindeki 

--.,-___ ._. .... ._, __ 
Bir Kuyumcu Dok 

kanı Soyuldu 
Marıllyı, 4 (Radyo) -

hır1ıs oeıeıl, koyumcu d 
k&olarındın birini ıoym 

ve 100 bin franklık mQcet 

Jerle kaçmıtlardır. Z•hıtı, 

rln keaarındı baydadların o 
moblllnl bolmu, lıe de keD 
terini yakalıyamamııtır. 

lspanya'da 
Vaziyet Hala Karışı 

Madrld, 4 ( Radyo ) -
Porteli! ValAdare, kabine re 

ııfatlle meclis reisi M. Sa 
yago Alba ile 45 dakika acı 

bl.ı mOIAkat yapmı,ıır. Baeve 
hakdmete kartı kraliyet taı 

tarlarlle birlikte aalbaua 
lor doğu hakkındaki 

reddetmf t te bildçe 
kıraraıme çıkarmak fikri 
olmıdıkı gibi mecllıln feıb 

de de kınanl yollırdıu bıı 

blrtey yıpmıyacı&ını ili Ye 

mlotlr. 
MecUı relıl, ba lınıt Ye 

ylaların tekalbl için me 
muhtelit ve daimi enclmen 
mOracaat etmeelnl tnılye 

mittir. 

Kendi hesabına böyle 
zanda bulunmadığını ve 
veldlln vatınperverllğlne itim 
bolandoğoao dı aöylemlotlr. 

Pazartesi gOnCl dılmf eD 
men toplanacak ve bı,ve 

dlnllyecektlr. Bu aebeble, 
ilsin feıbl iradesi henOz me 
yet mevldfne konmıyıc11ktır. 

Şark ikarabisar 
Şarklkarabbar, 4: (A.4) 

935 yıh lptldaıındıa ıon 

kıdar Karablsar'dın dıt pa 
tarı 4900 kilo iç, 122.875 
boklu cevls, 3500 kilo terey 
ı 5.532 kilo yan, 1~1526 
kili, 2500 adet bağıreak, 70 
koyan derisi ~ 1200 l.llo 
mumu, 1408 eandık yama 
1067 adet koyun keçi de 

20.060,67,275 oğlak, 27,, 
lHfla, 1270 tilki, 230 BID 

386 poreok, 96 kurt, 100 • 
kunduz derlıl gônderllmietlt 

Kaçakçılıkla Mncad 
Ankara 4 (ösel) - Son 

tı içinde gGmrGk muha 
teoldllh tırıfıadan 45 kaça 

756 pırça kaçak eoyı, 4ı tD 
124 mermi ve 14 kaçakçı 
nnı tatolmaıtar. 

Hırsızhk 
Şıdırvınahıoda (16) 19 

dOkkAoda bakkal Mehmed 
oğlu Mehmed Falk'la dik 
DınıD ÖDGaden bir teneke 

ıfoyığı çıdıomııştır. / 
~~ ......... _~~~-w 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alat 

Şamh sokak No. 
Telefon 21no 

resmi ve11lk ile birlikte y 
gln 11rfıada lzmlr lcraıını 
racaatları lAsımdır. 

Akel halde hakları tapll 
clllace mıldm olmadıkça 

lqmadıa hulc; kılarlar. 5,2, 
tarihinden itibaren ıartD 

herkese wçıktır. Talip olan 
yGzde yedi bYçak temlnal 
çeıl veya milli bir banka 1 
mektubu ve 934-28 
nomaraılle' lsmlr 2 inci 
memurluğuna mlracaatları 

oluaur. B. S. N. 



ve Pilrjcn ~ahab'ın en üalfin 
bir mOibil şekeri oldu~unu 
unutmayınız. Kuvvetli müe· 
bil istiyenler (Şabab Sıhhat 
Sargan Hapları)oı mırof ec
zanelerden ara11olar. 

Kömürünüzü 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu larnbular emsallerine ni.'ibCt(!n yii:ı.cle 

20 daha az sarf İJatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk f aıura ile kolayca anlr
yacaksmız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrik, telefon malzem11 dt.poso v~ 

Siemens fabrtkale.rı mtıme1Sllf 

Pt>ştemalcrlar 77 -79 TclPf<>n .~332 

Olivier vEŞürekası 
Limited 

Müstahkem MY. sa. ~o. oundao: 
Mlktıra Cinsi Tahmin edilen Beher kilosunun 

tahmin edilen f fatl 

Kilosu 
40800 Arpa 

55800 " 
60000 .. 

mecmu tatarı 

Lira kr. 

~550 00 

:H.87 50 
3760 00 

Kr. S. 
6 25 
6 25 
6 25 

Temloatı muvakketeakçeei Monık.asaoan şekil ihale tarihi gan 
Lfra K.r. n Hali 

191. 25 Açık ekelltme 14,2. lnclUnon 936 Hh gano eaat 14,5 
261 57 C " N .. .. ... .. 15 

281 
1 -

2 

. , 

.) 

4 

s 

25 N N N " 6' " N ı 5,5 
Iımlr mthtabkem mnkl kıtaat hayvanatınıo 'okıradıld 

cfoel ye miktarları yazıh Oç kalem 1rpa lhtfyıcı ftç kalı 
flttoame ile -.e açık ekelltme ıuretlle ıyrı ayrı mftna· 

kaHyı koomottur. 
Ihılelerl hlularmdı yazılı giio n Hatlardı hmlrde kıe · 
iade Met. mv. sat. al. ko. X)Qnda yapılacaktır. 

Şntnamelerl hergOn komisyonda görülebilir . 
bıekliler tlca:et odasında kayıtlı olduklarını dılr veı\ka 
göstermek mecburlyetlodedlrler. 
Ekslltmlye lttlrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 

3 OncQ maddelerinde ye eartnameelode yazıla •eelbları 

n teminata moHkkate makbuılarlle blrlfkte ihale Ha· 
tinden ~nel komlsyondı hazar bulonmala11. :?6 1 5 10 

Edvar Conson 
Vapur Acentası 

Cendell Han, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD 

Met. Mv. Sat. Al. K.o. nonden: 
ı _ Jzmlr Met. MY. in ~gösterec~ğ! yt1rde (210) Ura bedel 

keelf H bir adf't Qç kazanlı yemek ocağı a~ık eksiltme 

euretlle mtınıkesayı konmoetor. 
2 - lbaleal 13 2 inci kADun·936 p11ırteel gOaCl eaıt onbeetc 

fzmlrde katlıda Mat. MY. Sat. Al. Ko. nunda yapı· 
lıcıkhr. Ha]efinden Alınız 

ikinci Kordon o.88 Ticaret Odası Karşısında 

Ttür.k An'ltırasntü 
Semö Kok 

OrrngöOö~ Kok 
DngöDö~ Arrnt1rasötö 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

V. N. 
e•f w 
CI: .F.H. VANDER 
k ZEE & CO. 

DEUTSCHE J .. EVANTE LINtE 

"HERAKLE!., npuru balen 
llOJınımızdı olup Anvere, Dlr· 

tLtet, Rotterdım, Bımburg n 
Bre1tı eq llmınlerına yfik al 

eıe• Pl•luıdır. 

2( ''Mitos .. npuro 6 eon kA· 

ıl 1•ırıda bekleniyor , 1 O son 
_.tı Anona kadar Anverıı • 
yi;Jlotterdım, Hamborg •e Bre· 
a Jııcn limanlarını yftk alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT L1NES. 

f_pıı "ExCHANCE,, vapuru halen 
~ ~rnanıoıızda olup Norfolk ve 
[2 9 cvyork için ycık ıla01ktadır. 
jıt~'' "E:ılLONA,. npuru 29 B. 

!
nıııflcl kAnonda bekleniyor, Boı· 
at ;>o •e Ncvyork lçlu yük alı 

ıflı:br. 
ılt \RM 

do'l EMENT U. SCBULDT 

l t '•N BAMBUG 
I~ ORBURC,. npuru 30 B 

rı el Unund l 
• •r.klenlyor, An· 

ra, Hott,.rd 
ıırn , r. Hamhur~ 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"HEUCULES,, vapura 26 
12 35 de beklenmekte olup 
yükdoft tahliye ettikten eonra 
Borgaıı, Var na ve Köstence 
llmınları için yftk. ılıcakta . 

llmınlarına yftk: alacaktır. 

"GLUCBSBURG,, npurn 6 
eon kAnonda bekleniyor. Bım 
borg Ye Aonrsten yiik cıke 
racaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOt 

·•DROMORE,, vapuru 15 
ıon Ununda bekleniyor, Lher· 
pot ve Anvereten yak çıkarıp 
BurgH \le Köslence için ) ak 
alacaktır. 

DEN NOUSKE MIDELHAV 
SLINJE (D·S. AS. ôPANS. 

KELlNJEN) OSLO 
uBANADEROS,, veporu 10 

son klnunda bekleniyor, Dl 
eppe Ye Norveç limanlarına yak 
alacaktır. 

Ayol zamanda lıkendedye 

'd' Hııf}ı lı;ln mal kahul edPr. 

"VULCANUS,, veporu 30 
12-35 de gr.Up 41 ·36 dı An 
ven, Rotterdam, Ameteıdım •e 
Hamburg limıoları fçlo yftk 
alacaktır. 

"LERCULET,, upuro 13· 
l 36 da · gelip 18 1 36 da An 
vere Rotterdam, Ameterdım ve 
Bemburg Umanları için yak 
alacaktır. 

SV ENSKA ORlENT LİNİl!:N 
"GOTLAND., motörü 20·1· 

:~6 da Relterdam ve Hımborg 
limanları lcln yak ılacakıır. 

"ROLAND., motörd 6 ·1·36 
da Rotterdam, Hamburg, Co
pebhıge, Oanztlg (Gıiynla, Go 
teborg, Oılo ve lskandlonyı 
limanları için yük. alacaktır. 

~ERVIClt: . MARITIM ROllMAIN 
.. ALBA JUUA,, vapuru 9 l· 

36 dı ğelip ayni gdo Pir~, 
Mıha, Marsllya •e Banelone 
hareket edecektir. 

Fazla tafııllit için ikinci 
Kordon 'da Tahmil 'Ve Tabliye 
btnaeı arka11odı Fratelll Sperco 

•·TUURSO,, npnrn 7 lklocf 
klonoda LIVERPOOL ve 
SVANSEADAN gelip tahliyede 
bolnnacık. 

"ADJUTANT,, vapura 8 
fklacl kionnda bekleniyor, 
LONDRA için yllk ılıcıktır. 

"TBURSO,, vapura 15 ikin· 
el kAnooda bekleniyor LlVER 
POOL GLASGOV yftk ala 
cıktı t. 

"POLO" npuru l O ikinci 
kAounda Londn, Aovera ve 
Hol beklenip ayni za Y andı 
Lon~ra ve Bul lçhı yok ala· 
caktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LINI E 
"AQILA,, vapuru 5 ikinci 

Ununda Hımborg Breme ve 
Aonre'ten gellp tahltyede bu· 
looacık. 

Not: V orot tarihleri ve Vll · 

por lelmlerl Qzerloe df'~l,lldik · 

)erden acenta meıı'ullyet kabul 
edilmez. 

MtıcetUt 

AOö Röza 

--------
Üolnreltede Döçenı, 

(Monin Profesör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haıtalara hergftn ö~leden 
aonra bakar. 

3 - Teminat muva~hte akçetl (15) lira yetmlt bet kurnotor. 
4 - Şutnımesl hergOn komisyonda gôrCUeblltr. 
5 lıteklller ticaret odaıında kayıtlı oldnklarına dair vealkı 

6 
gôıtermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye letlrak edecekler 2490 ııayıh kan11nun 2 u 
3 Oocft maddelerinde n t•rtnamesinde yaı!llh nelkaluı 

•e teminat muvakkate makbuzlartle birlikte lbıle ıaa· 

tandan evel komisyonda hazır bolunoııları. 26 31 5 10 

1111111111m111111111111111~ Dok tor _.llllllllllllllllllllllllll! 
s 
~ A. Kemal Tonay ~ = BaıerİJolog ı·c bulnşık, salgırı /ıa$talıklar mütahaJsısı ~ = BHmabane iltaıyonu kaqıımdaki dibek ıokak batında SO tayı• E = h ev ve muayenehanesinde 11bab 11at 8 dan akıam saat 6 a kadar = 
=: hastalanın kabul eder. = 
_ Mdracaıt eden haııtalara yapılması lbımgelen sair tablilit Ye E: 
:= mikroııkopik muayeneleri ile Teremli ha1talara yapılmaııına cevaz gö- E 

rftlen Pnomotorake muayenehanesinde muntaıamao yapılır. =: 
iill il llJ lll il lll lll lll lll lll llJ lll 1111111111111111111111111111111 T e 11110 0 : 41 1 5 11111111111111 

TOrk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
3cu Keşide 1 l ikinci Kan undadır 

Büyflk ikramiye 

SOaOOO Lüra<dlora 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111illl111111111111111111111111111111~1111il111111111111 

~ Dr. Zekai Tarakçı ! 
: Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı ~ = İkinci Beyler ıokağı T6rk mtızayede salonu ittisalinde ~ = oumıra 45. Haatalırını ô~leden eoora 15 den 18 e kadar §15 

ı :: kabul eder. TELEFON : 3806 § 
Ankara11~~!1ı~:!~e;i i~~· :;. •ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll\llllllllllllllllllllt• 

Telgraf • ı S TAN B U L ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm ... ______________ , 
Telefon : 49250 y 

Hpur ocentalıA••• mOracaaı Dr. Operatör Arif urcu 
edllme@I rica olunur· Merkez Hastanesi Operatörü 

Nnluolırdıkl ve bırcbet Butalarıoı her gaa 15·18 e kadar ikinci Beyler eoklğı Ttırk 
tınihlerlndekl dt~l~lkllklerdeo mGzayede Hlonu broıodı ~ 8 N.lo muayenebıoeelnde kabul 
acenta mes'uliyet kabul etmez. eder. Telefon 33~3 

Te~. 2004 . 2005 . ~663 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Yirmi beetncl yıl 
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PAZAR 
• 

5 
ikinci kinun 1986 

Amerik:ı 
Cumur Başkanının söylevi 

Mobhem GörtlnOyor. 

ltalyan'lar Bombardımanı Artırdılar. Bir Habeş Haberin 
Göre Mısır hastanesi de 89mhardın1an Edilmiştir .. .... .. ... . 

Harar Cebhesinde Habeş'lere Kaçan Italyan Askerleri, Ana Vatan Ordu 
sondan Birçok Kuvvetlerin De Kaçacaklarını Haber Veriyorlar! 

Adls·Ababa, 4 (Rıdyo) 

Burada · ııırerla dolaşan, fakat 

teyld edllm!yen bir habere göre 

Dıggıbor'dıld Mısır 8eyyar blil 

llabeşisıan 'a gönüllü giden 

Mısır prensi lsmcıil 

teneııl İıalyıo tayyareleri tara· 
fıodau bombardaman edllmhtlr. 

Romı, 4 (Radyo) - Doğu 

Afrtka'dın gelen haberlere göre 

ltalyan tayyartılerl Sokota ve 

Seleooka'yı bombardıman et 

mloler ve Hkeri kll'aler ara 

aında çok z1rarlcır vermlı:lndlr 

Keza Kasıo clabi bomhar 
dı mao edilmiş, Hab,.e ask ~r 

lerloe çok: zararlar verl1mi1 

ltalyen tayyareleıloden hf rlal 

Habl'ş'ln tarafından do,rırül · 

ınO~ ve tayyare parçalanmı~ıır. 

l,oodra 4 (Radyo) - Barar 
civarında liRbl'ş'lere llttcn ey 

llyeu ltalyuo suba1 ve askerleri, 

cephedl'kl anavatan ordus•ı da 

dahil olduğu halde baııın u 

ker lerln memnuolyeıslzlik gös 
terdiklertnl, bogOolerde Uabeo 
hatlarına iltica harl'ketlerlnlo 

bııhyacağıoa ııôylemektedlrler. 

Londra, 4 (Radyo) -Roytu 

Ajuıaının bo aal.abkl!ıı~nleioe 

göre, olmıl ctpheılnde kayde 
değer bir bueket olmımıotır. 

Cenevre'd~ Yeniden Faaliyete Geçilmiştir 

Ay Ortalarına Doğru Sosyetenin 
Bekleniyor. Mühim Kararları -Amerika Kongresinin Kaı·arı Ve Bitaraf hğı, Son 

Hadiselerin ön Safında Bulunmaktadır. 
Parlıı, 4 (Hadyo) - Uluelar 

ıoıyeıeel l.ehaf tllnde ılmdldeo 
bHı hareketler ve f1allyetler 

gDrCUmeğe bıelamıetır. Bonon 
ela ıebebi, zecri tedbirlerin tf'Ş· 

dldl karagGalulolo yıklaşmı 

ııdır. 

Yeni stneoio ılyıd bAdlse 

ltrloln alacağı yeni IJ~klllerl 

hiçbir ldmı1ınlo şimdiden ııb 

mlnlne lmkio yoktur. 
Uluslar ııoııyeıeslnlo bogOnlı.ü 

bubren karşııındakt faallyetl 

çok mOblmdtr. Uloelar ııoıyete · 

ılnln 20 kAnooBBnlde yapılac.ık 

içtimaı muııd tçılmalardan ol 

malda beraber, mGzakere mev 

zularaaıo çokluğu ve ehemmi· 

yeti bllba11a Jtılyın · Babeo 

harbı haNblle ılmdldea endlte 

.ermektedir. 
Uluılar ıoııyeteııl lçllmaaodı 

ba huıoltı ne brar verilece 

gt de tahmin edilemez 

Pırla kararının ademi ka · 
bala Gıerlae on ilçler komhrel, 
ltalya mar1hbaaı harJç olmak 

Gsere babraaın eaaıtarına tetkik 
eımlıtlr. 

SôyltodlAlne göre, Klnunu-

1&Dlnlo ortalırana doğru bir 

karar nrmelerl muhtemeldir. 

BugGoden ytnl bir eulb 

mflzakereıl kapıııı ıçılac•ğı 

hıkkında bir Gmlt beıılenebl· 

lir mi? Doııt Joglllı · Franıııı 
dnletlerl bo buııosta dı>etaoe 

bir çare bulmak için çılıo 

makta duam etmekıedlrJ,.r. 

ln8Utere hDkömetlnln ne 

glbt bir haltı hareket tıklb 

edecl'ğl de benOı lımımlle 

•eçboldar. 

M. Laval kon 'ey 
13 ler komheıl klnunuı.nl 

nlo oobeelne do~ro topla.ıı 

cıktır. Ayni ııoretle 18 ler ko 

mileal IDC.k paktın 16 ıncı 

maddeelnln tatbtkt için çalıo 
maktadır. Petrol ambargoeu 
dolay111Ue 18 ler komlteıl de 

20 Unuouııanldeo evvel top 
laoacıktır. • 

Vtziyet lı:arıoılı: ve meıelder 

mu~lak olmakla beraber çok· 
tur. Amerika koogreılnln içli · 
ma11 yeni bitaraflık kanunu 

ön ıaf ta gt len meselelerdendir. 

lngtltere'rıio, vaziyeti iyiden 
iyiye tetkik etmeden barekt:te 

geçect'ğl vopbelldlr. Londra'da, 
Zf'CI i tedbirlerin teıdldl artık 

fazlı bir mevki tutmamaktadır. 

lnglltere'nlo bu 1~1, doğrudan 
doAruya u•oılar ııosyeteıılne bı 

rakacagı aol•eılmaktadar. 

logtltere murabhaa heyetinin, 
Slr Oıten Çenbtırlıyn nam ka 

marHında tradeulgl nutuk eaae 

luıudıa 17rtlmı71catı Ye secrl 

reisile konuşuyor .. 
tedbirlerde fazla ııırar gOıter· 

mlyece~l tahmin edilmektedir. 

Zecrt tedbirler huıınııunda 

blrletlk Amerlka'nın kararını u 

çok mGeNlr olacağı muhıkkak· 

hr. Amerlka'nlD kararı dıerlne 
Uluıılar 11011yete11l kat'i kararanı 

verebllectıktlr. 

Fransa'ya ıeltnct; M. Lnal 

bu boıoııakl ılyaeetlnl mı·cllııte 

g«:çeo Cumar~eııt gllnd izah 
etml~ bulunmalr.radır. 

Londra, 4 (Radyo) - Roy · 
ter ajanıııoan bildirdiğine gOre 

UI01lır eoıyeteıloln vereceRI 

zecri tedbirler kararını Am~rl . 

ka htılıümetl tatbikte biç te · 

reddOd göııermlpcektlr. 

Oeyll Herald gazeteıl; uloı 

lar ıosyeteıılnln petrole ambu 

go kooulmaeı hakkında bir 

brar verdl~I takdirde Amerika 

hllkametlolo bu kar1ra muha· 

lefet etmlyece~lnl ve aynen 

&atblk edece&lnl 71117or. 

- -'l=' 

• lıalyatı 1.-uvveıl~ri ı,e tayyareleri .. 
Son gGn cenupta bayık fa•· 
llyet gôeterllmlıtlr. Dolo lıtl· 

hmetlodekt ltalyao kn'aları 

nezdinde bulunan Royter ay· 
ttrı, hılyın'ların Dolo'nan 

yirmi mil r.enubt oarklıılnde, 

yGkaek dığl1rlı muhst bir mftı 
tabkem mnklde toplaamıı <'I· 
duklarını blldlrmektetlfr. Bu 

ruı mhralyözlerle muhafaza 

altına ahnmıot1r. Da mevkide 

bir de tayyare meydanı bolun 

maktadır. Geaeral Graclya'atnln 

ordaıu 45 bin klılden 7 S bin 

klelye çıkaralmııtır. 

Adlıı Ababe, 4 (Radyo) 
Son !ıaftı lçtnde halyan tıyya 
relerinin muhtelif yerlerdeki 

camlarında aıkeri bir munffa· 

luyet Hamak beyhudedir. Bu 
bombardımHlar hiçbir ıonuç 

vermemlıtlr. Babee maklmlara 
nın verdikleri mah1mıta göre 

tayyareler :JOOO bomba ıtmıı 

ve Habeı'lerden 10 kiti GlmOo, 

ıs ktoı df' ynal••••ıttr. 
Ceaub cepbtelnde Babee'lerle 

hılyın koavetlerl araeında Şe. 

beli nehrinin elmallnde kanlı 

çarpaımaler olmaetar. Bu çar
pıomal1rdan hiçbir Dt;llce ekle 

edllememletlr. 
Loadre, ı&. ( A. A ) - Şimal 

Cf'pheıılnde kayde df'~er hiçbir 

bldtee yoktur. Bana makabil 

cenah cepheı1lae mlhlm bir 
faaallyetlerlode ve devamla hl· faaliyet gBse çarpmaktıdır. Ce· .......... 

nobıe Dolo lııtlkametlnde fd 
yan orduıo mıotakaııada dol 

oao Royter'ln muhebhl LugM 
randl'de pek çok yiyecek 

mbbimmat bulundo~on blldl 

mektedlr. Oolo'nun 20 mil 

oubl ıulıhtnde bulanan L1' 
' fer11nd etrafı yG~ıek dıvarla~ 
çnrlomlo mlletahkem blr me 
kidir. Burada gQa,.I bir de t• 

yare meydanı . ardar. Bu mrf' 
dıeanda hlolerctı fa.ıyao a11k~ 

dört kö~ell mev&I almış bul• 

rıuyorlar Mevzilerin errafı ınll 

ralyözlQ otomobillerle çe•ı' 
mltıir ki bu; yalnız tOfek• 
m011ellAb bir daomına bd 
mftkemmel t lr wGdafa slal' 
midir. 

Umumlyetlıs zannedlldijtlfl 

göre bu Ctpbede bGyGk ltaly 

taarruzu pek yakındır. Gene,_ 

Grazlanl ordgıynnn mevcul 

45,000 kltlden 75,000 c çılı:I 

rılmaktadır. 

lıalyan Somallıl ııbfller1al. 
yağmurlar birkaç haf taya kf 
•r bathyacaınadao ve ba ti 
mGadet eonra lçerlere ılra~ 

edece~lnden kat'I neticenin Ş~ 
bata kadar ahnmaıına çahfll 

cal1 •e banda muvaffak oJf 

nacaAı beklenmektedir. 

Geuual Gnçlıol pllnı ~ 
Deıta'ya kartı kanetll bir ~ 
cenah teşkil ederek mGdafHM. 

kalm111 •e 1111 taarruzu mel. 

kesden Safabenk tıılkamet10.ı 
yapmuı kuvvetle mobıemeldt'-

Gazeteler ve M. Ruzvelt'io Nutku 
-----------

Amerika Barba 
Hu Nuttak 

Soroklenmiyecektir. Amerika'da 
K'lrşısında iyi Akis Uyandı .. 

gazeteleri tarefından geç haber ıhnmıotar. ooJ Parla 4 (Radyo) M. Ruzveh'ln nutku Fran111 
lçlo nutuk ııabahkl g ,zetelerde çıkmamıottr. 

Jurnal gaaeteıl diyor ki: 

Amerika hılkumetlofo dıt devletler ile alikader olduıunu zannetmek batadar. Amerika kararaJ. 
vermlvtlr ve yalnız Amtrlka'yı ıllkadar eden lelerle mf'ıgol olacakt.r. Amerlka'ya 
yecek hiçbir zorluk yoktur. 

Ne•york (Radyo)-Nevyork Heıald Trtblln gaıetul; barıı duyguları ıleyhlnde g~ıterllen bereketa.A 

Amerlka'da tyt kartılaomadı&ını yazarak Avrupa'da çıboak herhangi bir barba Amerlka'aın ııatı 
rak eımlyeceğl hakkında camnr r.,lıılnln meydana vardoğo doygularındakl lılınCl nlyemen Am 
rlkanların çok memnun olduklar101 yazıyor. 

~~~~----~~~· .... ~-----~-~-
Belçika Kralının Seyahatı 

Londra'ya Sadece Teda
vi için Gitmiş .. 

Londra 4 (Radyo) - Belçika kralının Londra ıeyabaıl laı· 
ıeblle çıkan birçok oayialara ıouuna erdirmek için Oeyll Telgraf: 

"8elçlkr kralı, Londra'ya ancak ıoo kasadan almıt oldaıu 
baaı yaralan tedavi ettirmek için gelmlttlr. Bu ıeyahat mlnaae· 

betf~e çıkaral•D tıylaların flylfallD bepalof trkzfp edecek mn· 
kide Gulunuyoruz. Belçlka kralı, ancık teda,ı mrkııadlle Lood 

rayı gelmlıtlr . ., Demektedir. 

Bir HeyeUhı 
Mtl4oo, ' (Radyo) - Bjr 

beyelAu olmae, 10 bin aAaç 

mabvolmuetar. 10 ev kullanıl· 

mıyacak bale ıelmlıtlr. lnıeoca 
saybt yoktur. Son beyellnlaran 
f11hı yaımurlardaa oldaıu tab 

mi• edlll7or. 

ff raosız Heyeti 
Parle, ( Radyo ) - Franıız 

morahbaıı heyetini Antll adaları 
!JOO inci eeoe bayramlarına gô 

Ulrmllo olan Kolombiya vapuru 
Anttı adalarından ayralmııdır, 
13 Ktnana•nlde Hnr llmaaıaa 
,.,.ı olaukbr. 

Deniz işleri. 
miz için Muta· 
hassıs Getirileee 

Ankara, 4 (Oıel) - T.ııtl 
of lıı relıti KurdoAlu F•lk; M•li'l 

rh'te tetkikler yaparak Lo• 

dra'ya geçmlttlr. TGrkofiı rel 

Londra'da bazı ıınıt leler 

Dealıyolları tılerme ldareel• 

getirilecek mutaba11ıılar Dl 

eleılle meıgul olacakt1r. 

mugoslavya'da Vaziy 
Viyana, 4 (Radyo) - 1' 

goıluya'da da Lalayana'dan ılt' 
nıa haberlere göre lktııadl t' 
alyet çok feaalatmııtır. Slo•' 
lerden elli bladea fasla 1 
nrdır. 

--


