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Habeşi taıı'da Ecnebi lıaetaneleri Çoğalıyor. 8. Rauf 

M. Mussolini Bombalarımızın I~ine Eski Başve~iı 
' ~ De Milstaktl Nanı· 

Kolonya Mı Koyalım, Diyor. 
· Habeş imparatoru Da Memnundur. 
l~~paı·~tor Diyor Ki; Zehirli Gazdan llalya Çok Fayda 
(,örem1yecek. Mısır Teşkilatı da ltalya'yı Protesto Etti 

zetliğini jKoyacak .. 

' 

ıo 

• 

lleniz işleri -
l>t'llılryolları etbi, denbyolla 

rı dıı dev,eıl .. r:tlrlhot'k ilzn .. ıllr . 
İki laraflı ldııre lıiıko-: Btll P 

tr.crOhe Pclllmlştlr: Vo ıtalerın 
bir kısmı hükum .. ılo, lılr ltırnıı 
eerbe t ferdlt'riıı elinde idi 

) a"'ıwk milli m~nfo11tlerl eeas 
ıutao laOkfımet mnkemı il"" 
1 ter letf!mez, (?Ondeltk kazanç' 

lıırını clOşfiornek zoru a'tında 
buluoıao busu i tc-~ebbüder ıra 
sında Ahenk korolmamı~hr. 

Deniz vaııtalarınan çoğu eski 
idi, Bunlerı yeulleştlrmek, fa . 

ht çok ağır olduğane QOpbe 

olmıyao bu mııırafı aıı:. zamanda 
karoı hyablhnek Jçln, yolcu ve 

mal fteıOoe yOklenerek, ta~ıo 
k' hıyıtını Ifelce uğratmamak 14 

ht 21mdır. Dosuıt şirketlerin elin· 
11 

deki demlryolları misaline ha 
şo kınız: Vaziyet o halde idi ki 

bunları devle,tlrmek, milli eko· 

aoml kadar, hine ve kapital 

eıhlplerlnlo de hayrını olmuı · 

ıl• 

hl 

I tor. Akdeniz hudut kıyıların. 
dın, Karadeniz hudut kıyıla· 
rını kadar, Aaıdolo yarımada· 

tf ıını çeviren uzun sahil çizgi 

ocJI •ine bakınız; Edirne Ue şark 
dit ıınırları lrHıodıkl bitip 10· 

kenmez kıra yolu ile, etraf 

eebekelerl dOeGnOnraz. Uman· 
ların, blnterlantların nafo9 ka· 
1 b 

1 

a ıhkları araeırıdı yer yer, 
nlabetelzllklerlo mObadelc tart . 

l1rı ftıerlndekl tesirlerini beaap 
edlnlı. Sonra b6tün bu şartla · 
rın ftıtflnde, hiçbir Qretlm böl 

of geıfal ötekinden ıyırmamak 
c 1 

umurlyet refahını bfitQn n 

tan ve yurddıelar ölçQsOnde 
rıO y L 
kll •yma.. ve değıtmalc Eoru al 

tındı bnlonıo devletin vazife · 

tlt' lerlol gözöoüne getiriniz. Bu 

ıeıl detltte, memleket ekonomlıl 
ro~ tlettlnde, d11lmf ve yaygın bir 

kontrol aelahlyell ve onun bft 

Uln meaoll) etlerini de yOkle· 

ylolı. Nakil VHıtalara onoode 

Yftıde yGı hnkom aftremlyen 
t ' •ı•n polhlkıeını, umumi eko· 

1, 001DI polltlkuı ile hynaetara· 
Jt rak idare edemlyen devlet, bn 

rneauUyetlerln ahından neeıl 
kalkabilir? r~ı~ 

r·d 
od 

ehli 

rd1 

Devletçilik eıyaeaııı gOden 
bir bQkOmetln ilk nzlfeet, hiç 

ohnazsa esaslı olarak umumi 
ıoenfeatlere temH eden hizmet · 

ıoe lerl d l l 
n et e~tlrmek otdnğuna 

~Opbe edilemez. imdi bo biz 
ıııetlerin baeında demir ve de· 

iyt rılz yolları gelir. 

to Bir zamanlar deniz nakliye 
l~lerlni bOıbatan serbest bırak· 
lllak f iL 1 

l •••• 

n .. , 6ne eOrOlmOştO: 
ugan bu f lklr klmeenlo ha. 

'ısllnden bil e geçmez. Fakat 
- Sonu 4 ncil alıifcde -

i f •• 

dan lılr heyli uzak 
olıın f\1 ıL<ı r ıı~vvar 

toıbh1) e ıı ·şkllölıuıu 

lıoml ardıınıııı "dil 
dl~lul, ftılnı?. maddi 

zaylauan h11~ka t~ 

ı,~fat o!madığ•n•: lıil 

dlrnıl~ılr. Y rnl \'e 

eırlh mah·ımat bek 

lennu•klf'dlr. 

1\1 ıeır lıllliliulımer 

kurumu, c .. unre 
beyof'lnıilel k ıv.ı lhaç 

komlıesl 

protestoda 

muştur. 

nezcllnde 
bulun· 

lmvarator bir uçuştan sonra Puls, 6 (Radyo) 

İetaobol: (), (Özel) - ltalya ReAmlğ bir Babee tebliğinde Ma 
başbakanı M. Muesollol, Ha kalle'oln :cenubooda bulunan 

bea'lerln, lneç'lerln bombar· Amballgl İtalyan uçakları ta· 
dıman bakkmdakl şlkiiyetlerl rafından boğucu gazlarla bom 1 
Ozerlne şunlan öylemlştlr: bardımıo edllmlotlr. Deeslye'de 

- Bombalarımızın içine ko bulunıo imparator, Haha ajansı 
lonya mı koyıhm, bizden niçin mOmeestllne beyanalla bulun· 
alk:Ayet ediyorlar. muş ve: 

Kahire 6 {Rıdyo) - Dnku " - SOel hareketin şlmdJye 
met, Bıbeetatan'dıkl koneolo kadar aldığı şekilden mem· 

eundan Dıgabur bombardımanı nunum. ltalyan'ların zehirli 

hakkında izahat letemlıtlr. gaz kollanmıga baılamalırı, 

Koneoloe; muharebe hıttın- • - Sonu 4 nr.ü salıifedP -

il. Raı~f 'ım eski foıograflarından 

Ankara 6 (ôzel) - Comho 
rlyeı Balk Partisi, klmutaydakl 

boe aaylavhklar için karar 
laetardıgı namzetleri bo Pazar 
güoO llAo edeeektlr. 

Eekl baıveUl ve Hamldlye 
gemisinin eebak eilvarbl Btıae· 

yln Rauf 'un da mCleta it nam· 
zetıtıınden bahsedilmektedir. 
~~~~~----~~~~~-

Kumar Oy .. 
oıyan Çocukler .. 

lıtanbol, 6 (Özel ) - Bora· 
dald kahvehanelerde oyon oy· 
nıyan 45 talebe yakalaomııtır. 

~ ................................................................................................................. ~ ................. ~ ......... ~.~· .......... 4 

Deniz Konferansını iflastan Kur
tarmak: :ı~in Uğraşıyorlar. 

~~~---------~~~ 
Fakat Diğer Taraftan,Ingiltere Tezgahlarıuı Genişletİ· 

yor Ve Daha Bnynk Zırhlılar Yapmak istiyor. 

L01ıdra deniz konferansmd<lki beş deı:lf>tin başkan, kral ve imparatorları 

Loodra 6 (A.A) - Ot-yit gAhlarının geol~letllmeılnl dil· graf gazetulne göre, Londra 
Telgraf gazetesinin yudığıoa eftnmektedlr. Vıelngtt>n mukavelelerindeki 
göre, Ioglltere bOkılmetl daha Londra 6 (A.A) - DenlE euılar dalreılode deniz ıUAb 
bOyOk zarblılar yapabilmek için konferansı bugtln 6gleden aonra larıoın tahdidi hueuıonda yeni 

Pllmoutb ve Portsmooıp tez tekrar toplıaıcıkttr. Deyll Tel· - Şonu 5 inci alıifede -

1 
\ 

Eden 
Ecnebi Devletler Elçilerini 

Kabul Etti. 

il 

Tehlil{ede .. 
Celal Bayar Yakında 

lzmir'e Gelecek. 
~~~---------~~~ 

Kütalıya'da KOlliyetli Linit 1\1adeni Bulundu. 
lzmir'de de fizilm işleri Gözden Geçirile<:ek. 

Ankara, 6 ( Özel ) - Eko 
noml Bak m G~ldl Bayer Kcı 
ıahyı \e Balya ile Jzmtr'de 

bazı trtkl-.ler yapm k itin bay 
romda bnrektt ed,.cektl. Yolla 

rın ~·e lıuaoıo mO a11de izli 
~lrıd .. o ged kelun hu 8f') o hat, 

yakındı yapılacaktır. 

llobrr aldığımıza ıtört' Kü 
fahyo'da kıym"11 mllyorler tn 

lan Llolt kümilr madenleri lıu 

lunrnu tnr. 1'aeovvur .. dllrrı lıil 

yük t'lı ktrikeeyon burdda ya· 
pılacaktır. 

Cdal Hayor, Küıobyu"dıı hu 
işi locceledlkıen sonra Balya ·ya 

geçerek bundaki mı::denlerde ıeı. 

klkat yapacaktır. B11kanımızıo 

lzwlr'deld tetkik menuu, bil 

hassa OzOm kurumu vaziyeti 
ve işleri üzerinde olacaktır. 

İzmir için, mihtahell için yeni 
hareketler ve faaliyetler b k · 

leneblllr. Bu meyanda tetkikin 

Celôl Bayar 
yapılacak bfiyOk eatıo teşkilatı 
ile de alıikadar olmBBı oOphe· 
sizdir. Cel4l Hayar'a bıızı lzmlr 

:ısaylavları da refakat edecek· 
lerdlr. 

lngiltere-Mısır ihtilaf laı·ı Arasında 
Bütün Arap'lar Ayaklanıyorlar. 

~~~-------~~~~ 
Londra, 6 (AA) - Deyll Telgraf gazetesine göre, loglllz Mısır 

mftnaeebetlcrlnln dOzeltllmeel için daha bu hafta içinde İngllte· 
renin Mı11r fevkalade komiseri Slr Lampeor ile .Mısır hOktlmetl 

araıında mOzekerelere baelanıcakhr. Noktal nazar teatileri henüz 

ilk 11f hada bulunduğundan M. Fden'io hftkt1mete bo bapta 
11rlh bir teklifte bulunması zamanı heoftz gelmemlıtlr. • lataobul, 6 (Özel) - A vıopa gazetelerine göre Arap memlt'• 

ketlerlnde letlklAl için ayıklanma hareketleri başgöetermle\ir. IJu 
vaziyet, Avropı gazetelerinde ehemmiyetle göze alanmak.tıdır. 

Pazar Günü Heyecanlı 
Bir Maç Seyrettik. 

-Altay, Altınorduyu 3-2 Yendi. lzmir
spor Ve Demirspor Da Galiptirleı·. 

Altay takımı 

Pazar gOnQ Al.ancık eaha· eooa kadar bAldm oynadı, maçı 
eında ilk maçlarana devam sıfıra karşı 3 eıylle kav.11ndı. 

edildi. GftoOo ve ilkin en ikinci oyun Demlrepor Burnava 

mühim kareılışmılarından . blrlnt takımlara maçı idi. Burnna 

teşkil eden Altay·Altınordu ma gençleri gOzel oynuyor, fakat 
çını görmek için eahayı kesif her yaptıkları akın semeresiz 

bir kalabıhk gelmlıtl. ,. Bıva kaiıyordu. Demlrapor takımı 

bulutlu idi. Fı~at ya~mur yat· hılcom hattıoı koyduğu tec 
madı Oyunlar da bu eurelle rabeU oyoocolardıa istifade 

temiz ve tam bir 1p1Jr havaeı ederek Boranı gençlerloln hA· 

içinde geçti. GOoQn birinci kim oynamalarına ra~men arkı 
mOHbakası Jzmlrepor ile Şark arkaya tıç gol ath. Ve devreyi 

epor takımları arasında yapıldı. O 3 lehine bitirdi. Oyunun 

lımlrıpor tıkımı bıılıngıçtıo - Sonu 5 inci yüzde -: 
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Arah illerinde: 1 

1 ·ı· 'l Al h. . ş·d 1 G lUı ını lUı ını T e o va ~ o H a b e ır o e ır n 
ngı ız er ey ıne ı -

dedi Nümayişler Oluyor. Tayyare VergBisi HakkınBda Fi indans Ba- Ada~?~~i:iHauı 
------- kaDIIDIZ eyanatla ll Ull U Sahillerine ve 

Ara~ ittihadı-Hicaz, Irak, ittifakı- -------•------- Fethiye'ye Indirilece" 
Hicaz Yolu ve Olub Bitenler Eski Vergiler, Ayni Şekilde Katedilmekle Beraber Ietanbot 6 (ozel) = Afyon· . . d Karakoyo hanının açılma töreni ·-·-· llicaz ve Irak sıkı 

bir iııif ak cıkdctmişler 
KodOs - Beğdattan gelen 

kaynağı eağlam haberlere göre 
Irak ve Hicaz hükumetleri eıkı 

bir ittifak akdetmlşlerdlr. Bo 
ltllakın esasları şu maddelere 

dıyınmaktadır; tedaf Oi ve te· 
cavQıi bir askerlik lttlfaln, 

mOşterek sefirler ve murubbas· 
lar tayini, pnranın tevhidi, 

pasaport ve gümrOğOn ilgası, 

tedrisat 'n vahdet. 

Suriye. imparatorıugn iltihak 
rçrn is10r edecek! Araplık yeni 
b r şerefli luıyaıa kcıvuşaccık 

Bağdad - Burada çıkan 

(Elırok) g .. zeteslnln vrrdlğl ma· 

himata göre ekseriyetle Ctdde'de 
oıoran ve şark işlerinde lngtl 

tere'oln en bilydk mQtebssıııe 
larından sayılan Mister FJlf p'I, 

Ctdde'de kabul ettiği bir Frarı· 

eız gazetesi mtıhauirlne şunları 
söylemiştir: "İbnlseuad, Arab 

yarımadasını muntazam kuvvetli 
ve zengin bir devlet yapablllr. 

Kendisini bOyQk bir Arab f m· 
paraıorluğu vOcude getlrmeğe 

teşebbtia ediyor. Avrupa yak.anda 

-------
}'eni neşriyat: 

Tftrkiye Hakkında 

Da J.,and Kemal Atatürks. 
JJer VVerdegang der moder
ncm Tilrkei . Von August V. 
Kral. VVien - Leip:;ig 1935, 
VV. Bruumliller. 

19 8. KAnun 935 tarihli 
••IA Bulgarle., den: 

Eeki Avusturya bakanı M. 
Auguıste Von Kral, yukardıki baf• 
lık altında modern Türkile'oin 
inkiıafının tetkikine haereClilmiı 
olan bir eıer neşretmiıtir. 

l'tlodern Türkiye'oin davalarını 
~örmek hususunda M. Von Kral· 
den daha salahiyetli bir kimse 
bulmık zordur. Müellif hayatanıo 
bilyük bir kısmını Balkanlarda ve 
yıkın Şarkta geçirmi§; Avrupa ea· 
vaşından ıonra da Sofya'da Avuı· 
turya elçisi olmu§tur. Von K.rat, 
Tılrkiye'yi hakikaten esaslı bir 
suretle tanıyan bir kimse telakki 
edilmektedir. Bu sou senelerde de 
Ankara'da Avusturya orta elçisi 
olırak bulunmak basebilc genç 
Türk cumuriyetioin inkişafını aeıl 

yerinde tetkik etmek fırsat ve 
imkfioanı bulmuştur. Filhakika eseri 
uzun etütler ve müşabedelerin 

mabauliidür. 
Kitap, modern Türkiye'nin 

hiillJn davalarıoan her birini le• 

ferrüatile tetkik eden 22 bahee 
ayrılmıotır. Yazgan eserinde, Av· 
rapa eavaşı esnasanda 'fürkiyc'oin 
maruz kaldığı mağl6.biyetle baıla· 

yıp Mustafa Kemal Pa~anın zuhu· 
runu Tiirk müdafaasanın kuruluşu• 

nu ve Oemıoh f mparııtorhığuoun 
nihayete ermesini nolatıyor. Bu 
meyanda daha 1924 ten itibaren 
meırutiyetlc ortaya çıkan mes'ele· 
lcr, hük6.metin reformları ve sanat 
~·e edebiyatın teldimülleri esnasında 
yol aldıkları yeni istikametler çok 
dikkatli bir surette iocelenmiolerdir. 

Yeoi hükumet merkezinin An· 
karada lı:urulnıası, kitabın husuei 
bir bahsinin mevzuunu teşkil et• 
mektedir. Orduya, genel ığlığa, 

Tfirkiye'nin iç ve dış ıiyasaeı gibi 
mes'elelere aynlan bahisler ise 
ayrıca alaka vericidirler. 

M. Von Kral'ın eseri sadece 
çok cazip bir okuma zevki vto.ren 
bir kitap olmakla kalmıyor, ayni 
zamanda muasır Türkiye hakkında 
tamımen eahib olan malumat ve 
bilgi elde etmek istiyenlcr için 
kıymetli bir yol göeteri<'i \'&zifeeini 
de görmektedir. 

bu imparatorluguo vDcod bul· 
duğono ve bı,ında bOyftk btr 

kafanın boluodoğana görecek 

tir. Suriye, hethılde, bu lmpı· 

ratorluğa Jhlhık edilecektir. 
Yalnız İbnlıısuud'on keodlel So· 

rlye'yl latemlyecek. Suriye bu 
~devlete iltihak .. olunmak lçlo .., 

lbnis uutl 

ısrar edecektir. Ve.bu:~ıoreıle 

Arap'lık yeni bir teref il hayata 
lcavoeacaktır. Surfye'nfn ytnf 
devlete lltlhılundın sonra Irak, 

Maverayl Erden ve Ftlletln onu 
ıaklb edecektir. lbnlHood Mek· 
ke'ye gittiği zaman Arab mil· 
letlerf nl kurtarmak f çlo lıyın 

ettl~lnl eôylemlttl. Kendtıl ba 
dfttOnceyl !erçeklettlrlnceye ka· 
dar çıhıacaktır.,., 

Beş şark devleti 
Birleşiyorlar mı? 

Cldde - lbnlaeuod hftkume· 
ıt Irak fe Torklye htlkdmet· 

lerlnlo bir teklif l kart111nda 
boluomaktıdır. Bu teklif Hicaz 

btlkumetlnln Torkfye, Irak, 

Iran ~e Afganistan ar19ında 
Jmzalanıo ademi tecnftz Te fyf 

komıuluk lttlfalunı glrmeıldlr. 
Bu ittifak farkta eolhfto beka11 

ve lstlkliltn mubafaZ1aı kay · 
goatyle yapılmaktadır. 
llac yolu yeni 
ittifak ı'lzerine değişti mi? 

Kudas - Bteaz ile Irak 
arasında aktedtlen yeni aekeri 

ittifak Ozerlne Hıc yola değlt
mekttı ve ıudyeden geçmekei 

zlo Bığdad·Necld HlclZ tarik.tol 
ihtiyar etmektedir. Bu tebdil 

hacıların artık Berat ve Surl · 

ye'den geçmelerine meydan 

vermlyeceğl cihetle Lftbnan n 
Suriye için lktıeaden zararla 
olacaktır. 

Hayfa 6 (A.A) - Arab mlllf 
propagandası gtloden güne ge · 
nlşlemekte ve dalma dıha mtlf 

rlt bir tekil almaktadır. Gine 

bOyOk halk katlelerlnln l~tlrak 

ettiği bir çok nOmıyleler yapıl· 
naaş ve Mıear, Surye ve Şerlı 

Arab liderlerinden tebrik tel . 

graf lıra gelmiştir. Nutuklarda 

en mOhlm şeyin loglllz dOt· 

mınlığı ve İoglllz'lere karşı 
mQcadele oJdağu ve YabudJlerf n 

ikinci dtrecede kıldığı söylen· 

mlştlr. 
-~~-~-.... ~-~-~-

Ahmed Emin 
Siyasi Mec· 
m ua Çıkaracak. 

letanbu, 6 (Özel) - Vıkıt 
gazetesinin müeeslelerlnden ve 

eııkl Vatan gızeteılnln eahlbl 

Ahmed Emin, elyHi bir mec 

mua çıkarmak ıızıe mOrıcaattı 

bnlunmuştor. 

Ayrıca Tahakk1ık üzerinden y Ozde 1 ki Nıshetın e Şubatta yapılacaktır. Bu hatbn, 
Adalar denizi aabillerlndekl 

Tayyare Vergisi De Kesilecektir bazı yerlere ve eıcamle Fethi· 
ye'ye bığlanmaeı muhtemeldir. 

Ankara 6 (Özel) - Tayyare verglıılnln ne soretle keııtleceAl liıkkında ga1etelerde yaoht mahi· 

wat neşredlldlğlnden, Finans bakant Foad Ağrıh, Anadolo Ajanııına beyanına boluoarak: lngiliz Tayya
resinin Ank azı .. - Tayytre nrglel kanonu ııarlbtlr. Vergi, tahakkukun aıılt ftzerloden heeab edtlecelutr. fükl 

vergiler. yani kazanç, muvazene ve buhran vergileri ayol tekilde kesilmekle beraber, eneli tayyare 

vergiıl çıktaktan sonra ahoacığı doğru değildir.,. demletlr. lekenderlye, 6 (Radyo) -
Steab Hafen deolı uçı8•nıa Ankara 6 (AA) - Tayyare verglıılaln ne ıuretle kesileceği ve diğer vergilerin matrahlarını 

değlttlrlb değlştlrmtyeceğl kakkıuda bazı yınlat mahimahn lntltar ettiği görftlme•l Ozerloe bir 

mubarrlrlmlz Finans babnı Foad Ağrala'ya mftracHt ederek mes'eleoln tanlblol rica etmlotir. 

ıokıu:ı lakenderlye'de karayı 
çıkaralmıttır. Uçaktaki bOUln 
posta paketleri bolunmuotur. 

Yalnız iki çanta kay,ptir. 
Finans bakanı bo hoeueta demlttlr ki: 

- Toyyare vergisi kanona sarihtir. Vergi tıbaklı:ukoo aılı ftzerloden keıllecektlr. Diğer taraf· 

tao kazanç kanunu mucibince bu vergi de aelandan kesilmek lcıbetmektedlr. Booı nazaran eald 

nrgUer ayol eekllde kesilmekle beraber ayrıcı tahakkuk Gzerloden yftzde iki tayyare "ergisi de 
ke!ilecektlr. Tayyare vergisi çıktıktan sonra tlet tarafından kazanç, mClnzene ve buhran nrglle · 

Maraş'da 

reçeler Kalkıyor 
rinln kee\leceğlne dair olan haberler yanlıttır. 

Marıt 6 (özel) - Uraym 
lklnclk4nononda peçelerin kal· ~~~~---.... ---~·~· .... ~·--------~~-~ 

Komiteler __ ............... _. __ 
Ayın Yirmi
sinden Evvel 
Toplanacaklar Mı 

Gene;vre, 6 (Rdyo) - 13ler 
ile 18 ler komitelerinin, bu 
ayın yirmisinden enel topla 

nacaklırı ve Babet impırato · 

runun, Babeoleıın'a thkfk hey· 

eti gônderllm .. ı hakkındaki ta · 
lehini bu toplantıda mftzakere 

edemfytceğl tahmtn olonayor. 

Kamutay 
Toplandı •. 

Ankara, 6 (Ôzel) - Kımo· 
tay bogOn Refet Canıtez'ln bıı 
kanhğında toplıamıt n bazı 

bakanlıklar bfttçelerlnln fasılları 
Qzerlnde yapılacak mGnıkaleler 

hakkındald kanonu m6ıakere 

ve kabul etmlttfr. Kamutay 

Çarıımba gftoü ttokrar tot'lına · 

cıkhr. 

Atina'da Salih 
Suya Atılılı 

Romı 6 (Radyo) - Atloadı 

Hllbln suya atılması yortuları 

mOnaeebetlle Atlna bıa~papHı 

Brhoetomoe tarafından bir no 

tuk lrad edllmlt ve bu nutoktı 

"Cihan eolbanun temini için 

cenaba hıkka dua edelim, hı 

rlıtlyan devletler ıolhun biran 

enel ta~akkuku için harekete 

geçmelldlr. 11 demiştir. ,_ 

Kardeş Afgao 'ın Harici-
ye Veziri Ankara'da .. 

dırılmıeı hakkında verdiği ka· 
rar mevkii tatbike konmuŞtor. 
Ştmdl Maraş'dı bir tek çareaf 

ve peçeli kadan gôrillmemek· 
tedlr. 

Misafirimiz, istasyonda Hararetli Bern Elçimiz 
Bir Şekilde Karşılanmıştır... Ankara'ya Geçti 

---------------

-----•----- lıtoobul 6 (özel) - Bern 
Ankara 6 (Ôzel) - Afgan Pekere kart bırakmıetar. elçimiz Cemal HOınft tebrlmlze 

hariciye nzlrl Fent Mohammet Mehmed ban, öğle yemeAfnl gelmlo ve bu akş11mkl ıreole 
Han H1ıretlerl bu ıabah To · dıt itleri bakanı doktor Tevfik Ankara'ya hareket etmletlr. 
roa ekspresine bığlınan Oıel Ra~tQ Ara'elı blrltkte ve hu- { 'd 
bir vagonla eebrlmlze gelmloler· ıuıt eorette ylmltlerdlr. Bu spanya 8 
dlr. İet11yondı, Dış Bıkanımız gece hariciye nazarı oereşlne Bir Hatib, Reisi· 
Tevfik RGodft Arae, Ankara il· dıe itleri bıkanlığı bfnaeı do· 
bay Te tarbayı Neuıd, dıı bı · natılmıotır. cumut'U Tenkid Etti .. 

Ankara, 6 (A.A)- Dost ve v (l (R d ) k.anhğı genel ee\reterl, mevki lgo epanya), 6 a yo -
ve merkez kumaodanlırı hı · kardtş Afgan hftkt\metloln dıt M. Jll Robler, halk partisi lideri 

işleri bakanı ebel4os serdar eıfatlle mOblm ve mtltecnfztne 
kanlık ileri gelenleri, protokol Feyzi Mubammad b.n aeref ine 

f l Af ı tıl t L• v blr nutuk lrıdetmlş ve cnmur 
te ve gın e ç ğ er.anı, dış itleri bakanı Dr. Tevf lk 

k l l ıh 1 L refet Alkalı Zımora'ya hücum 
nnırı artı amıt ar, t ram ••· RtltUl Aras tarafı.odan Ankara 
tası ıellm reamlnl ifa eylemlttlr. pılaıta bir akeım ziyafeti H · etmlıtlr. 
M h H H 1 t A Notkon lrad edildiği mitingde 

o ammet an aıret er D· rllmfştfr. 
L ı ı f l dil ı l dl haktlmet murahbaıı, hatibi iti· 
-.ırapa aııa m ıa r e m e er r. Veklllerle kamutay bıokanı 

Af h 1 t dale davet etmlttlr. Do tlddetlt 
gın ar c ye nazmnın ee ve rf y11et dhanı nyelerlyle, 

fi b A L 1 nuıkon 11ebebl1 bfttçenln kabolft 
re ne u gece n-.arapı astı kamutay dıt itleri encftmenl 
hl ll L ı ve mecllaln feıbl itlerinin karar r ıunre ver ece111Lt r. Oyelerlnln, comor baekaolı~ı 

Ankara, 6 (özel) - Sabah hııynerl, özel bftro dlrektörQ, namelerle yapılmak lıtenllme · 
1 h l l 1 ıldlr. 
eyin te r m ze ge mit olan muhafız alıyı kumandanı, dıo 

Afgan hariciye nazm Mehmed itleri bakaolağı ile Algın bftyftk Bir ihtilas hadisesi 
hın hazretleri, Ankara palaııta elçtlt~I llerl gelenlerinin hazır Ankara, 6 (Radyo) - An· 

bir mftddet istirahat eyledikten bulunduğu bu ziyafeti bir kıbul karı adliye veznedarı bir lhtl· 

ıonra beraberinde Afgınlatan'ıu resmi takib etmlotlr. laı mes'eleılnden dolayı tevkif 

Ankara btıyak elçisi sultan Dıelılerl Bakanlığı bo aktım edllmlo ve yapılan ilk tah· 

Ahmed han olduğu halde Kı· yOkeek mlaaf irin eeref ine do klkah mdteaklb ıerbeııt hın· 
motay bıtkana Abdftlbıllk Ren nıtılmıt bolonayordu. kılmıttır. 
dayı, bıtbıkan ismet İoôoQnft, -------::==-==:..==~====-===:.....-------

dıt bakanı Tevfik RftşlQ Arası yun an Tütüncülüg-' Ü 
ziyaret etmlo ve bakımlar ku· 

rulo dyelerlnden bazıları ile y T Z , 
parti genel sekreteri Recep Bu ıl iltün er iyatının Tah-

ELHAMRA 
didi Kabul Edilmiştir 

Roma 6 (Radyo) - İktıeadi vaziyetin mtıdaf11eı için kurul· 
mut olan cemiyet, ıon btr lçtlmaınd11 tdt6n zlraatlaln taibdldtnl 

Yalnız lzmir ve Istaobul'da değil, takat 
bOtQo dOnyada hasılat rekorlarını 

kırmış olan şaheserler şaheseri 

2 IFOOm BD1rcdleını 

SEFILJ,ER 
TOrkçe sözln 2 devre birden 

VE 

SEN DUL 
' Maurice Chevalier • lanette Macdonald 

}'ilimlerin eeıoı ıaatlerine dikkat; Saat 3 de Şen Dul, 5 de Ser iller, 
7 de Şen Dut, 9 dı Ser iller 

Fiyatlarda Zam Yoktur. 

kabul etmletlr. Bu karara göre bu scncU tOtftn zer'lyıt Hhuı 

geçen ıenenlnklnden fazla olmayacaktır. 

Cemiyet, zecri tedbirler yftıftndeo Yunan ticaretinin uğrıdıAı 

zararlar1 da tetkik etmlt ve bOyOk devltıtlerden bu zararları 
makabil tavlzıt isteme karar vermletlr. 

Fransız - Alman Muharibleri lngiliz
ler Tarafından iyi Karşılandılar . 

Londra 6 (Radyo) - Sabık Fransız ve Almın mubarlblerln· 

den iki heyet, cenubu Gıl'de Nefete vasıl olmuotur. iki heyet 

belediye ve loglllz aekerl menıobları tarafından karo1lınmışlar· 
dır. lrad edilen nutuklarda, umumun arzuaunun Franeı, Al· 

manya araırndı htl&nG milnaeebetln tdımeel olduğu söylenmlotlr. 

Buradan Vooıblre gldllmlt ve ayol meraıtm tekrar edllmlttlr. 

Çarşamba Günü Akşamı 

13,5 de Ay Tutulacak! 
Saat 

htanbol, 6 (Özel)- Buenfu killli, çaroamba akoamı ıaat 13,5 
de m~mleketln her yerinden görftlebllecek btr oeldlde olacıkttr. 

O gftne kadar Avrupa'dan ba11 Alimler eehrfmlz,. gelmlo buhı· 

nıcaklardar. 
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ş. E H 1 R H A s· E R L E R 1 Me~!:n·ı~1:.~!:::~.ıod1 Politika!? 

Dizim urkadev\ar dfio boş 
vakitte oturmuş\ r, çene çalıyor. 
Habeetaıan f tini konuşuyorlardı 
Beo de mOmkOn olduğa kadar 

leln gnezellk tarafından konu· 
euyorum .. 

Çeşme ve 
lzmir Belediyesi 

"Köyceğiz'de Fakir _Yav-' Bir Çocuk "e 
• l· Bir Kız Yandı 

iki koy halkı, bir ıınır kav, 

g11ından ıUih ıll6ba gehııltlef, 

1etn içinde bekçi de var, muh 
tar da ... Haberler göıterlyot ki, 
bir köyltı de yıralınmııur, 

Biuralak içlerfnden biri· 
' 

- Şey dedi· Çimdik, een 
politikadan anlarsın? Söyle 

bakılam, İtalyao'lar cebhede 

mağhlb olurlarsa veya zecri 
tedbirler 11lddetleudlrlllr de te 

eblol gô~terlrae İtalya, vaziyeti 
nl gone kurıarablllr mi? 

llerbad btr sual.. DJğer or· 
kadaşlar do· 

' 
- Evet evet ·d:ye eeeleodi 

ler· Çimdik eöyleslo bakahm?. 

Hemen kalemi kaptım ve 
kliğıdlsn önüme çektim. 

- Ne yapıyorsun yahu? 

Oedller. Cevab verdim: 

----···---Çeşıne'Jiler; Kazanın 

lzmir Belediyesince 
idaresini istiyorlar .. 

Çeşrue'lller şehrimiz ıarbay 

la~ına miiracaatle Çeşme'nln lz 
mir belediye hududu içine ahn· 

masını letemlılerdlr. Çeşme ile 

lzmfr'lller çok sllikadardır. Ya· 

lo.,o; İstanbul belediyesi budu· 

dundadar. Çe~me'oln de bu ıe 

kilde İzmir beledlyeel hududuna 

eokulnıueı istenmektedir. Bo 
mın; Çf'şme'oio boyındulığı ba 

kınımdan çok iyi olacağı 'e 

Ceşme'ye lzmlr beledlyealoln 

teşebbüelerlle seyyah celbedUe 

bUect-ğl tahmin edtllyor. 

rulara Yardım Yapıldı. 
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Yaralılar Hastanede te• 

davi Ediliyorlar .. 
Karatıe ıram•ıy caddesinde 

218 sayılı evde A vram kızı 

Malko; maltız içinde yYkılan 

atrşten t.Dlarlehıln elekleri lo· 

tuoarak bacaklarından yanmış 

ve bastan ye kaldıralmııtır. 

Bundan başka Aleaocak'ıa 

Mıkara l1C\kağlDd11 Sadık kızı 

Zeyneb de mıın,,el yakmıo ve 
odaya koyarıt!Lltlle meıgul ul 
muştur. O sırada <lört ya,ların 

dakl kızı Rtthf me ruılea man 

gala Fokulmuo ,-e etekleri tutu 

şarak yanmağa başlamıştır. Gök· 

rıündeo yanan kızcağız haetaneye 

kaldaralmııtır. 

Sınır, bele köy aınırıl 

• • • 
Sınar deyince 

gelmiyor: 
neler 

Borrlyettn sınırı, •fcdaoıq 
eınırı, eel6hlyetlo aınırı, hami· 
yetin ıınm, bıtlli hamlyeteb, 
llğln ve ablAkeızlığın eıoırı ... 

l>aba ne blleyluı; 

Cebalr.tln eı111ra, mııntıkr!•31 
lığın eınııı, kar ve kczenc•n 

aıoırı. 1ıb ..... 
Bütün horılar, er.miyar lçlnJ" 

bergün kı:-1Jıl11,ıığımız öyle hadi 
ıelerdlr ll, biz~ .,Sınır., uru 
retlnto, hı·m dt" ölçülmüş, biçil 

mtı .,. çlztlmi11 bir .. ~rnıt .. za 
ruretlnin ne hClyült l.ıtr tt·ı;trl 

olduğunu göııterlr. 

HertOrlO hOrrlyetlo eınırın· 

dın biraz ötede anarşi, bir 

- Ne mi yapıyorum; elz 
beni politikacı olarak telakki 

edlb te bu sualleri sorduktan 
sonra, cevabını nlçlo yalnız 

size vereyim; hlçolmazea ıaze. 
teye yazarım kf, bQtQn kariler 
de okoeunlar .. 

Atatürk Devrim 
Müzesi için 

Devıim Eserleri 
Toplanmağa Başlandı 

KOltOrpark lçlnde yapımla· 
cak olon (Atatürk devrim mO 
ual) euılaranı tesblt etmek 

Giydirilen yaurulm (Ortada kaza ilçebaJı) ihmal Edilmiş 
Köyceğiz (Ôzel) - Şehrimiz çocok eıılrgeme koroma, ŞekerJ 

mtırteci gibi diz çôkOp posuyı 
yatmıetır .. 

bayramı m6nasebetlle faaliyete geçml,, ,eblt çocuklarla yetim Servet Kaynakları. Vlcdıoın en genle tutulan 
sınırının arka11nda çok kere, 
mantıkııızlığın da bayrak açtığı 
görOlOr .. 

ve faltr yavrulardan otozbeşlnf giydirip kuşıtmıı ve ıevlndlr· Tarkof lı'çe memleketimizde 

mlştlr. Bo hareket, tehrlmlzde vatand•şlar arasında ıevlnçle yetlte Ayrık kökO, Ayva çektr· 

- Yahu, yapma; biz hususi 
konuşuyoruz, 

karı:ıılanmışhr. Do yavruların hemen kAf feıl ilk mekteplere de· de;tl, Tıtolı, Gelincik, Hatmi, 
Salibtyetio eınmndan çıkıncı, 

adına topyek uo .. Yoleuzlnk " 
vam etmektedirler. 1lçebay B. Tuncer de bu işle yıkından Hardal tohumu, Karabaş otu, 

- Hususi de ne demek? .. 
Mevzu umumi olduktan sonra 
bir gazeteci huense ko 

ı noşamaz için çalı~ılmaktadır. 
Türk ihtllAllol ve 

Milzeoln 
devrimler 

alakadar olmuı:ıtnr. 

Antakya' da 
Çarşaf, Peçe Atılıyor. 

Çocuklarımız 

Bu Ay iyi Yar· Ve bundan eonra yumağa 
başladım. İşte bu suale benim 
cevabım: 

eUseleelnt bugcınkü ve yarınki 
neele en canlı bir suretle gös

terebilmek için bo Milzede 
ıarlhl değeri haiz eserler bo· 

• Aotıkya'da çıka "Yeni Gfin,, 

gHetesl yazıyor: 
dım Görmftşlerdir .. 

.. Sadrazam me~hur Sokullo 
zamanmda dOşman d 
0 

onanmaeı 

F
amanla donıınoıaeını yakıyor. 
akat kııı b "' ıeınca Oarnanh 

devleti esaslı bir f it 
1 

aa yete ge 
ç yor ve bir yenisini hımrlıyor. 
Bu eırıtda Sokullo, Venedlk 
elçlelnl kabul ederek bir mO 
naaebetle; 

- Elçi cenahları -diyor· 
kuvvet ve ceaareılmfzt g0r6· 
yorsun ... Sizden bir krallık yer 

almak, ılzl earaar ve ıideta 
bh kolunuz kopmuş olur. Bl · 
zlm donanmamızı yakmak ise, 
sakalımızı tr11ş etmektir. 

Elçi alılhyor ve Soknllo, 

ııOılerlne şu manidar cOmleyl 
llhe ediyor: 

- Dtllyoreunuz ki, kazrn· 
mıe bir sakal yeniden biter ve 
hiçbir ziyanı olmaz. Fakat kop 

muş bir kolun yerinde yenisi 
çıkmaz. 

işte, benim politikacılık dl· 

yerek verebileeeğlm cevap bnn· 
dan ibarettir. 

Habeş şehirleri ve arazisi ya. 
kılabilir.. Allah için şehir de· 

necek yerleri var ya • Fakat 

ayni şehirler, bir mevsim için· 

de eakal gibi gene pftekftrllr .. 

Fakat ltalya için bu nıee'ele 
sıkıla değil, koparılacak kbla 

benzetUtrse, bilmem tıkma kol 

dan bıeka bir yenisi çıkarıla· 
bilir mi? 

Çimdik 

lnnacaktır. 

Bunun için şarbayhk birçok 

makamlara baş vurmuştur. Bu 

meyanda Ataldrk'Qn Samsnoı 

ayak bretağı eırada Sameun'un 
vazlyetlnl ve AtaUlrk'ün ora· 

dakl hatıralarını gOsıeren fo 
toğraf ve gazete yazıları He 
diğer vesikaların asılları, müm· 

kün değtlee suretleri istenmiştir. 
Ayol zamanda memleketimizde 
çıkan bQtOn gHelelerln mO 

tarekeden sonra olan kolek· 

!iyonları da bu Müze~e bolun· 

durolacakhr. Bunların temini 

için de teeebbOelerde bulunul· 

moetor. Müzede bir de ' okuma 

aalonu olacaktır. Do 

Tark denlmlne alt 
veealk bulunacak ve 

okuyabilecektir. 

Hl onda 

bOtOn 
herkes 

Asarıatikacılar 
AeArıattka mublbleri cemlye 

tinin yeni idare heyeti Oyelerl 
ilk toplıntmnı letatletlk mil· 

dOrlQğOnde yapmıştır. İdare 
heyeti relellğlne inhisar sigara 

fabrikası mddilrQ Kemal, mo· 

haalb mee'olliğe eski mnhaee · 
bel hususiye mO.dQrü Tahsin 

ve katibi omomlllğe mftzeler 

mOdilril SelAhlddln Kantar ııe · 
çllmlılerdlr. Cemiyetin yeni 

çahşmı tarzı görftşQlmilı ve 

toplantıya ıon verllmlıtlr. 

Çarşamba gQnQ tekrar top 

lanılacaktır. 

Şebrlmfz TOrk kadınları ara 

aıoda çarşaf ve peçeyi atmık 

için geç nklt önemli bir ha· 
reket başlamııtır · Bu yolda ilk, 

ceaor ve medeni atımı atan ba· 
yanlarımıza lmtfHI; bllhaHa 

ytıksek eoıyeteye menıub aydın 

kadınlarımızın kendi aralarında 
konuşmalara başladıkları 'te 

topla bir harekete geçmek ftıere 

hazırlanmakta oldokları öğre· 

nllmlştlr. 

MftaUlmın Arıp kadını, mOs· 

Ulmanlae;ın doğdoğo yerd' pe· 
çell ve çarşaflı değildi! Tdrklye 

çok zaman evvel peçeyi ve çar· 

oafı kadanlarınm başından ve 

ytıztınde atarak kendine yakı~an 

hareketi yaFmıetar. Peçe n 
çarşaf İranda da tarihe kırışmak 
üzere bolunoyor!. Yılbaıından 

itibaren Torklye gibi İran'da 
genel almasını degt,mlş ve bu 
y~den de medeni Aleme ka· 

rışmıı bolonacakhr. 
Antakye'olo eayın ve aydın 

Tnrk kadınından ceHret bek· 

llyoruz .. 

Hava 
Taarruzu Konferansı 

Hava taarruzu karşısında halk 
tarafından alınmaeı lhımgelen 

tedbirler bıkkındı öğretmen 

Ôztarhan tarafından llnOmtız· 

deki Pereembe gOnü saat 17 ,30 
dı Balkevlnde bir konferana 

verilecektir. 

' Iımlr balkının kıymetli ra~bet ve teveccObıloO kuınan TA yy AR E s İ N EM As 1 
Yeni sene şerefine 2 filmle şükran borcunu ödem eğe çalışıyor 

BAR 
Al loleoo ~ Kay ı;rancis - Dolorc& Del Uio - Hicardo Cortez - Dik Povvel - Guy Kibbee - Ruth 

Douoclly - Hal Lcray - lluglı Hcberıh - .Fifi Doreay ve 5000 güzel kız 1 

Büyül~ ihtilal 
Annıı Bella ile Jnn Gabin tar:ıfından oynanan a~k. harp ve heyecan filmi 

Ayrıca Foks dOnya havadisleri "TOrkçe sözlü,, 
SEANSLAR: bergün 14, 17, 21, Cumartesi 12,30, 14. talebe &eansı. Pazıtr günü 32,30 da ilave eeansı vardır 

Çocuk esirgeme kurama iz 
mir merkezinin 986 yılı içinde 

başardığı leler: 
1 - Korumun bıkım evinde 

2452 haela çocuk muayene edll· 

mlı:ı ve llAçları parasız nrll· 
mhtlr. 

2 - 150 Çocuğı 154.8'l ku· 

ruıluk nakdf yardımda bola· 

nulmoıuır. 

3 - 60 Çocuk 14750 ka· 
roe earflle giydlrllmletlr. 

4 - 70 Çocoğı 5665 ko· 
raılok oyuncak tevzf edilmiştir. 

5 - 5 çocuğun mekteb kl· 
tabı temin edllmlıtlr. 

6 - 225 çocuğa 18.>80 ku· 
ruılok yiyecek dığıtılmııtır. 

7 -· 303 çocuğa 3311 liralık 
iç çamaşırı veıllml,tlr. 

8 - 40 kıs çocuğuna 185 
lira kıymetinde elbiselik verU 

mlştlr. 

Yek~o itibarile 3290 çocuğa 
muhtelif eekllde yardım etmek· 

ten maadı, kuram merkulnde 

fakir çocuklara mah~H genel 

bir kftttıphıoe, genç kızlar, n 
genç anneler f çln çocuk bakımı 

hakkında aydınlatıcı ve ö~retlcl 

seri halinde bir reılm ve tablo 

m6zeel hazırlanmıştır. 

Hanife Kız 
t\tes'elenin 
Esası Ne imiş 

Geçen gan İetanbul'da iz 
mlr~ll llınlfe adındı bir kızın 

ıabıtıca tutoldoğonu n İzmlr'e 
göndertlcctğlnl yazmıetık. Zı· 
'batıdan yaptığımız tahkikata 

göre bo kız; Kıerııyıka'bdıı ve 
bir mOddet enci letaobGl'a 

gitmişti. Paraııı olmadığı için 

lzmlr'e gelemiyor muı. Bora· 

dakl bıba,ı; yol paraın gOndcı· 
dlğinden letıobul zabıtaeı da 
kızı bu para ile 1zmlr'e g/\n 

dermlştir. 

Vali Bergama'da 
Valf Fazlı G1Ueç ve adliye 

vekAletl hıplehaneler mOtehH· 

·eıeı Mutahhar dfln Bergamı'ya 
gltmlelerdlr. Bergama hıplıha· 
neıl tef de edilecek ve yaptı· 

rılıcak yeni haplııhıne için tel· 

klkler yapılıcıktır. 

Kudret hevlaeı ve diğer birçok 

maddeler hakkında tetkiklere 

başlınmıı, Ticaret Odasından da 

mıhimıt lıtenmlotlr. Odaca ban· 
tarın ıenut lıtlbııal n iç ve 

dıttıkl sarf lyıt miktarları ve 
maliyet f latlerl etrafında ciddi 

tetkikler yr pılacakıır. Ufık mlk· 
yasta lıtlbeal edilen bu madde· 

lerl şimdiye kadar ihmal et· 

mekle mühim servet kaynakla 

rımızı lıletmemlş olduk. Hal· 

bukl dJğer Avrupa memleket 

ininde hıtatleılklerln gOeterdlği 

gibi bu koçak maddelerin IAyık 

olduğa ciddiyetle lelenmeeinden 

bnycık alueal faydalar temin 

edilebilir. 

Tayyare Pulu 
Yapıştırılacak .. 

Tayyare reamloe tabi euak, 

senet ve plAklara bazı yerlerde 

tayyare polo yerine damga pu· 
lu yıpıetmldığı görülmftttftr. 

Dftn Maliye VekAletlnden va· 

llllğe gelen bir bildirimde bu 

hareketin yanhe olduğa ve bu 

&lbl ıeylere her halde tayyare 
polo yapıetırılmaııı lAzım gel 

dlğl blldlr!lmfetlr. Tayyare pal· 
ları; damga pulları aatın bay 1 
ler tarafından eatalacıktar. 

Ondülasyon 
Makineleri için 

Altı aylak ondülıhyon maki 

nelerinin kollanıı tarzı ve elek· 

lirik kazıılauna mini olmak 

diyebileceğimiz bir takım mlk· 
roplarıo ortalığa eataljtığı gö 

rOIQr .. 
Cibaletln sınırım lıtlye lstlye 

geçenlere karşı da müsamıhı 

ve merhametin kapıları kapı· 
nar .. Vesaire. 

• • • 
Bir köy eınm da, o kadar 

önemlidir.. hizlm ld11e teşld· 
lAtımıı ba~ladı baolıyah, .çok: 
eııkiden, yaol O"manlı'hğıo ilk 
zaaaanlarındınberl· bo me1zo, 
mOlemıdlyen giiniio hldtseel, 

devlet dalrelrrloln içinden çı· 
kılmaz bir iti, köy balkının 

başında sık ıık tutuşan bir alev 
olmuştDI'. 

Comorlyet ldareıl, olmdiye 

kadar bo mevzu Gıerinde çok 

dormnştor. VUAyet genel mec· 

Jlıılerf, vfJAyet makamları, ve· 

k&let, devlet eurası, bu köy 

sınırları lhllllf ları ile yıllarcı 

boğuşmoşlırdır .. İdare takslma· 

tımızda aradığımız intizam na· 

mına bu mftcadele kadar tabii 
bir keyf lyet olamazdı. 

Fakat görftlftyor ki, bazı köy 

ihtiyar heyetleri, köyl6 vatan· 
dışlar, sonradan dftzeltllmio ıı· 

narlar Ozerlnde bAIA malumıt 

sahibi değildirler. HıUl dededen 

kalma, (Tarla, kesik, f UAn yer· 

deki ağaç veya tao) eekllndekl 
mftlı1ıbazaların eıılrldlrler. 

Fikrimizce, yapılacak ,ey, her 
köy odasında baelt birer köy 
haritasının daimi ,ek.ilde bulun· 
durulmasıdır. Köylü, muhtar 
n bekçi, kendi hudutlarını, 

için bunlardı ılınmaeı lazım· damlırıodıkl hayvan, zahire, 

gelen tedbirler hakkında bele· mahsul kadar bilmeli ve tını· 

diye meklne n elekdılk mtı malıdırlar. 

bendlılel Horeld Çığlar tara· TOrk köylüsOnftn, sınır kav· 
tından önOmtızdekl pazartesi gau ile, ellaba B&rıhb kendi 

gOnO belediyede berberlere bir kardeşi ile boğuırnaıı, dOktOğtl· 

konferans verllecrktlr.. mOz alınterloln kodei ideal mı· 

Seferihisar'da Hastalık naeına hiç te !!!on değildir .. 
Seferihisar kuHİ koyun ve Pavyonlar Kaldırılıyor 

kozolarıoda çiçek h11tılığı çık· 

mıe •e baytar gönderilmesi 

letenmletlr. 

Aydın'da 

Deve Güreşi 
Aydın (Ôzel) - Bo ıyan 

J 1, 12 inci Cumartesi ve Pa 

zar gtıolerl, Halke'l soyeal yar· 

dım ıubesl menf11tlne bftyilk 
bir deve gürfltl yapılacaktır. 

Gdreee ilimizde ve komıo iller· 
dcıkl flnltı UllOlerln gelmetıl 

temlu olonmuıtur. 

Geçen ıeoekl pınıyır yerinde 

bulunan pavyon n barakalarao 

belediyece yıktırılmasına baş· 

lanmıştır. Bunlu tamamen yık· 

tmldıktın eonra panayır yerin· 

deki park halkın lstlfadeılne 

açılacaktır. 
t' 



• 

Iran, Amerika:Sef irini,1Çekti. 
Buna Sebeb, Sefire Hakaret~11Edilmesi ve Verilen Tar .. 

ziyenin Tatminkar Görülmemesidir. 
Ne\lyork, 6 (Radyo) - İran'ın Birleşik Amerika •ef iri Gaffar Han htıkumetl tarafından geri 

,ekilmiştir. Bonon sebebi, ıeffrln oıomoblllnl ıtır'atle ınkettlğl için bazı memurlar ve halk tara· 

tından tahkir ve suimoamele görmesidir. 

Sel lr, bir aralık tevkif edilmlı, lııkat elyaef hüviyeti anlaıılınca ltlzarla aerbeıt bırakılmıf'a da 

hidlse bo kadarla bitmemiştir. 

Gaf far Ban sefarethaneye avdet edince, Amerika hftkumetlnden tarziye lıtemlı. Fakat verilen 

cevab nazlkdne olmaktan çok uzak görillmftştilr. Bonon için 1rın hükumeti ıef lrlol geri alm.f ve 

yerine de yeni bir ıef lr göndermem eğe lı:arar vermiştir. ----------------...... ---.. --------------------
"Jurnale D'ltalya" Gazetesi, M. Ruz· 

velt'e Hücum Ediyor. -M. Ruzvelt, Petrola 
Vaziyet Daha 

Ambargo Koyacak Olursa, 
Fazla Karışacakmış .. 

Roma 6 (Radyo) - Coroale 
D'ltalya) gazetesi, bogftnkcı 

naıbasıodo yazdığı bir maka· 

lede, Amerika comor başkanı 

M. Razvdt'e şiddetle hocam 

eıınekıedlr. Mezkur gazete, Ruz 

velt'lo söylevini ozon uzadıya 

tetkik: ve t enkit ettikten sonra 

oanları yazmaktadır: 

Bir devlet reisinin, baoka 
devletlerin lşloe karıştığını ilk 

defa gôrfiyoruz. Amerika co 

mur başkanı; ııôylevlnde Al· 

manya, Japonya ve ltalya'ya 
htıcum etmiştir. 

Sôylevln bizi al41ı:adar eden 

kısmı hakkında 1\1. Ruzvelt'e 

ouoo sö J llyellm ki, faşzm, sulh· 

perver vu serbesttir. Nihayet, 
cumurlok olmasına rağmen 

Amerlka'da M. Rozveh'fo tat · 

blk etmekte bolondoğo ve 
kimseye istediği şlkAyette bu· 

lunmaeını mOsaade etmediği 

bogtınktı Am~rtka idaresinin 
fevkindedir. 

Dostumuz olmamalıda bera· 

her, başka devletlerin debili 

lelerine karışmadığından dolay• 

Rozvelt'e nlsbetle lnglltere'nln 
sabık dış işleri bakanı Slr Sa 

moel Hoar için daha ytıkeek 

bir ııempatl doyuyoruz . Zira 

M. Huz velt, verdiği eôy levde, 

comurluk p erdtel arkaeından 

emperyalist f lklrler beslediğini 
ve kendisine bir rehber enen 
vermek letedf ğloi göstermiştir. 

M. Razvelt'in ıöylevlndl'!n 

bizi en çok alakadar r.den, 
petrol hakkındaki sô.ılerdlr. M. 
Rozvelt, petrola ambargo ko · 

yacak olursa, o zaman İtalya · 
nın aleyhinde olduğu ve ulus 

lar kurumu ile loglltere tara 

fından kandırıldığını açık açık 
lsbat etmf e olacaktır. 

...................... 
ANADOLU 

Fakat M. Rozvelt'e şono ha· 

ber verelim ki, Amerika pet· 

rola ambargö koyu bile, İtalya, 
petrol ihtiyacını başka devlet· 

!erden temin etmiştir. Binaen· 
aleyh pelrola konacak olın 

ambargo, yalnıs Avrupayı daha 

fazla karııtırmıo olacak ve M. 
Ruzvelt'lo Avrupa lolerloe ka · 
rııtığı gibi, Avropa'nın da Ame· 

rlka itlerine karıımuını lntac 
edecektir. 

Lord Bameri Diyor ki: 

Uluslar Sosyetesi Harhı 
Durduramamıştır .. 

~~~---------1----------------

Lorda göre, höyük ve küçük devletler 
menfeatleri arasında fark varmış! 

Viyana 6 (Radyo) - lnglltere'oto eabık mClstemlekAt bakanı 
I ... ord Hamerl, yazdığı bir makalede oluılar eoeyeteelae 
çalmaktadır. 

"Uluslar soeyeteıl harbı dordormağa monf fak olımımıetır. 

Uluslar sosyetesi, mftsbet bir elyaııet ifa ve ıolh elyaıetl tatbikine 
mecburdur. Soiyete yıkılmak lıtemlyorııa, ınlh için IAlım ge· 
leni yapmalıdır.,, 

Demekte ve eosyetede reforme .yapılmaeını istemektedir. 

Lorda gôre, baycık devletler menafii ile kOçftk devletler me· 
naf 11 arasında fark Tardır. Bazı bayak devletlerin mCletakll el· 

yaaetlerl vardır. MeıelA Blrleelk Amerika devleti ııoıyeteye dahil 

olınıdığı hılde birçok mahlaı mee'eleler hı .. kıoda f lldrlerlnl 
ileri eQrmektedlrltr. 

~ovyet Roeya da, hoeoııt menaf il itibarile Avrupa devletleri· 
ola ayni menftf llnl takip edemlyecek bir nzlyettedlr. 

Fransa ve Lübnan 
Cumur Reisi, Artık Lübnan Mec

lisi Tarafından Seçilecek .. 
Parls 6 (Radyo) - Beytot'tao bildiriliyor: Fnnea'nan Suriye 

411 komiseri Kont Dö Martel, 1926 da teefı edilerek 1932 de 

bdkOmden ıekat edlleu Ltıbnan kanonu esaelıl y~nldeo merl et 
mevktfne koymuotur. 

~o kanon esası mucibince, Ldbnan comur reisi Ali komiser 
yerine medle tarafından seçilecektir. 

Lübnan meclisi 20 şubatta toplanacak ve comar relılol ıec;e· 

cektlr. LOboan comor relıi bir kitabet heyeti ve bir de mOoa· 

vlrler heyeti ile ldarei hOkumet edecektir. 

Amerika Dona oması 

ihtisas 
Mahkemesi 

Bir:Yıl 
içinde Gördüğü işle .. 
rin Bilançosu o o Verdi 

935 ıeneıl içinde İzmir lh· 

tle11 mahkemeılna 325 dosye 

gelmlıtlr. Bunlardan Qodördil 
geçen ıeoeden devredUmlı olup, 

Ünlverslt,.d~ Oöçent, 
(M uııvin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haatalara hergdn öğleden 
sonra bakar. 

126 ıı oyoıturoca madde ka· 

çakçılarına, 169 u lohlsar ka· .--

çıkçılarına ve oobeıl de gftm· İzmir btrlocl hukuk mahke· 

lıtikl&l caddesi No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

rGk kaçakçılarına alttlr. Bir an~slnden: 
eene sarfında bunların moha· Gıyap kararı ll&uı 
kemeleri netlcelenmlt, yalnız Davacı Hazine vekili Adem 

15 doııya 936 eeneıılne devre Kora tarafından mOddeialeyh 

dllmlotlr. Karataf Asansör sokağında 334: 
935 yılında temyiz edilen NP. lı haneı:Je mukim Kavala'h 

b6kOmlerden 42 el taedllı: edil Mümtaz aleyhine açtığı 3000 
mit, onbirl boznlmoı ve llı:lyüz Utanın tahılll hakkında m6ddel · 

elllıl hClkmen temyiz edllmlye· aleyhin 16 ·12· 935 tarihinde 

rek lı:at'lleımlttlr. Bo bir ııene mahkemede ispatı vtıcud ~tmesl 
lc;lnde 13,215 lira ağır ve hakkında olmana gôoderllen 

575 lira haf lf para cezası davetiye .arakasında mtıddel· 

tayin Ye hClkmedllmletlr. aley lıbo lkametg4hıoı terk ile 

1 BorQada l ıemt meçhule gittiği Te lka-
0 metg&bının h41en meçhul bo· 

1 

___________ _. lunması itibarile müddeialeyh 

Zahire satışları: 
Ç. Ctoei K. S. 

360 Buğday 7 50 
100 Arpı 4 75 
600 P. çekirdek 2 65 

57 H. pamuk 43 

K. S. 
8 25 
4 50 
~ 65 

43 

hakkındaki tebllğatın gazetelerle 

UAn eoretlle tebligat icra kı· 

lınmııtır. Yevmi mezkurda da. 

vetl lı:anonlyeye icabet etmf yen 

mOddefaleyh hakkında Hukuk 

oeol muhakemeleri kanununun 

1 
"'addel maheueaeı hClkmüne 

ı __ P .... iy._a_s_a_V_a_z_ı_· y_e_ıi__ tevfikan gıyap kararı verilerek 

bu baptaki mahkemenin 20 , l, 
936 tarihine masadif pazartesi 

gftnft ııaat ona talik kalınarak 

mezkur gıyap kararını 114u eo· 
retile tehllğlne karar verilmiş 

oldu~ondan tayin edilen yo· 

kardı yazılı gtınd" mClddelaleyb 
Mcımtaz'ın İzmir Aeliye birinci 

hukuk mahkemesinde lıpatı vü· 
cot etmesi, alul takdirde hak· 

kandaki mahkemenin gıyaben 

Üztım ve incir ilzcrlne ôüo 

muamele olmamıatır. 7,5 · 8,25 
ten 360 çuval buğday aatıl · 

mıotır. 

Haftalık Borsa Satışı 
1935 ıenealoln eon hafta · 

tındaki boraa eata~ları şöyle 

ÜıOm - 2840 çuval çeklr· 

dekelz ilzftm 7 ,5 · 18 kuruştan 
ııatılmıotır. 

El aheşistan 'da 
Ecnebi Hasta
neler Çoğalıyor. __ ....... 

-Baştarafı lci say fa<la

harbl bllmedlğlmlı; bir durulP• 

sokmuıtor. Ancak, bunun dOo· 

mao için mabeıiı bir faydı 

teıkil edeceğini zaonetmlyoroPlı • 

demiştir. 

Adle Ababa 6 (Radyo) 

Soo günlerde, boradaki ecoebl 

hastaneler adedi artmaktadır. 

Bir kuç sıhhiye tetkllitı D es• 

ıılye'ye hareket etmletlr. 

Norveç FlnlAadlya KızılluO 

heyetleri de beklonmektrıJl r, 

İngiliz heyeti gelmek Qzredlr. 

Deniz işleri 

- Başı 1 inci y iizdo -

karsız, yani hazneden yardımlı 

nakliye lelerini devlet 6sliine 

ydkllyerek, karlı nakliye lele· 

rint ' hnınsi teeebbilıilere bırak· 

mak teklif l de, TGrklye'de hiç 

bir &aman modern ve tam bir 

taoın ııervlıılolo koralmımıaına 

eebeb olmaktan gayri bir loe 

yaramayacak idi. 

Ekonomi bakanlığı, birkaç 

senelik tecrClbe oetlcelerlol gôr· 
dtlkten ve bo neticeleri yüksek 

ekonomi menfeatlerl ile karoı· 

laetırdıktan sonra, şDpheslz en 
doğra, en IOzomlo karara 

varmıştır. 

F. R. Atay 
------------~--~~--------
icra edtlP.ceğl ve bir daha mah· 
kemeye kabul edllmlyeceğl gibi 
milddel tarafından dermeyan 

edilen batan vakıaları ikrar 

etmiş addolonacağı gibi ayrıca 

cc-zayı nakdi ile de mahkum 

edlleccğlofz tebliğ makamın11 

kaim olmak ilzere llAn olu· 

nur. 26 

•nınnınuı 1111111111111-.. Doktor ...mı ıuııııııııı1111111111111ı 
Vasati fi. = A K ı T ~ 

Vaeıti n clnıı Bzerlne satıo 

ve f latler oöyle idi: 

No. Miktarı 

6 273 10,40 § • ema onay 1 
7 112 12,24 --
8 143 12,66 = Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar müıahassısı ~ 
9 17 4 6 13 4 6 = Basmahane istasyonu karılllndaki dibek sokak baımda 30 sayı• s; 

' ' h ev ve muayenehanesinde ubab saat 8 dan akıam ıaat 6 a kadar ~ 
10 276 15,12 = haıtalannı kabul eder. ~ 
11 271 16,17 - Milracaat eden hastalara yapılması lAzımgelen 11ir tahlilit ve ~ 
12 10 17 ,67 - mikroııkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö• ~ 

Bundan bıoka 7,25 . 7
1
75 = rlilen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. ~ 

ıi04 çunl razakı eahlmışhr. iİlllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111. 
Sıtııların azlığına, bayram· 

tarın da araya glrmeel ıebtb 

olmuştur. 

loclr - Geçen hafta tçibde 
incir üzerine moa.ııele olma · 

mıotn. 

Buğday - 7 ,875 tf'n 8,625 
kuruşa kadar 230fi çuval ııa ~ 
tılmıştır. 

Arpa - 4,625 ten 100 çu· 
Tal eatılmıştır. 

Bakla - 5,625 ten 34. ço· 

val satılmıştır. 

Darı - 5,625 · 5,75 ten 
321 çunl mıııırdarı eatılmıştır. 

Fıııulye - 9, 75 ten 21 ÇU· 

nl ııra malı aatılmtşhr. 

Nohut - 5,75 ten 5 çunl 

eatılmıotır. 

Pamuk - 42,5 · 4:3 ten 

Gü-nl-ük-Si,;e-al-Ga-zete Büyük Manevralara Başladı ve Her- 479 balya birinci hazır, 42,75 
ı-------------I 43 ten 125 balya vadeli-hl 

Sahip ve Baıyazgam G • l • T l J 
Haydar Rütdii ÔKTEM şey iZ ı ll ll o yor• rlncl mal, 42,5 tan 69 harar 

Umumi neoriyat ve yan ioleri Nevyork, 6 (Radyo) - 120 ııef lneden mQrekkeb bir f Uo Ye birinci kabı, 2,65 ten 334500 
mildürü: Hamdi Nüzhet !100 tayyare Kıllfornlyı'dı Sen Petro'dı toplınmıotır. Ba muaz. kilo pamuk çekirdeği eatıl· 

idarehanesi: • k d · lb 1 b 1 L mı•tır. zam avvet, yarın an ' ıt aren manevra ara ao ıyaca.tır. ~ 
1zmir 1kinci Beyler sokağı Palamut - 380 · ö75 ten 

C. Halk Partisi binası içinde Bu manevralar hakkındı baycık bir ketumiyet muhafaza edil· 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU mekte ve hedefi hakkaoda hlçblrıey eôylenmemektedlr. 2304 kental palamut eatılmıştar. 

Telefon: 2i76 •• Poeta kutusu 405 Manevralar, amlr11l Rld'ln kumandasında yapılacaktır. 

ABONE şERAtTı: Çin'de üniversite Talebesi Nankin 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 100, Oç 

ayhAI 500 kuruştur. y G • 
Yabancı memleketler için senelik Üzerine ÖrüyQşe eçtı .. 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. Pekin 6 (A.A)- Üoherslte ttlebesl Nanldo Qzerine yQrümek 

- plAnlarını tatbike koyolmoolerdır. Bunların beraberlerinde yiye · 
GdnQ geçmiı nflahalar 25 kurllflur, 

cek: dolu kamyonetler gitmektedir. Talebe Tlen - Tein • Nanldn 
-ANADOLU MATBAASINDA demlryolJarı boyunca ilerlemektedir. Gidecekleri meııafe 1000 

BASILMIŞTIR milden fazlıdır . 

Lo rd Eden •111 ı ııııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111nınıı111111111111111111111111111111ı!11111111111111111 __ 

Ecot-biDevletler = Dr. Zekiii Tarakçı 1 
Elçilerini Kabul Etti .. . = :::: 

Loodra, 6 (Rıdyo) - logll· - Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ..... 
tere dıı leleri bakanı Lord Eden, = İkinci Beyler ııokağı Türk mGzayede ııalono ittisalinde 
bogtln, İtalya, Fraoaa, Belçika, numara 45. Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e kadar 

Amerika, İspanya, Portekiz ve kabul eder. • TELEFON: 3806 
Alman elçilerini l ka bol etmiştir. • il 11111111111111il1111111111111111111111111111111111111111ti1111111111111111111\111111111111111111111 
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Pazar Günü Heyecanlı 
bir l\laç Seyrettik. 

- Başt.arajı 1 inci ıqhif ede -

lldncl kısmında Barnave'hlar 

penaltıdan bir gol knıodılar. 

. 
oloyorda. Bilhassa mftdafl Ziya 

Tuzla, ugün Zengin 
Fenni Bir Eserdiı· 

Bir logiliz Müneccimi 
ve - mc -

1935 Senesinin Pek Çok Hadiseler· 
le Doiu Olduğunu Söyliyor, 

-----------------tıe iki yan haf kayda şayandır. 
Altay da ta:ayikten sıyrılmak 

ve hısımlarına gol fıraatı ver· 

memek için uğraııyordo. Nite· 
kim 25 inci dakikadan ıonra 

oyonu açmağ muvaffak oldo. 

Fakat birinci devrede kısmen 

iyi oyoıyao Vahab bu devred" 

ayağına giden topları ıahsi 

oyana ile öldürdGğü gibi, fır· 

aat beklf yen arkadaılarnı.a da 

vermiyordu. Ayni zamanda çok 

korkak ve enerjlslzdl. 

Yıllık Varidat 200-300 Bin Liradır. 
Ga.aetemtsde, 1936 ıeneel 

hakkında bası mGnecolmlerlo 

aOyledllderlol yazmıotık. Bogtın 

yeni bir harb ohnıya~ıkhr. 
Denblerde, bllb11ea yarı e\. 

mali arıda pekçok fetıltyeC nhı: 

cık, fakat bqolar bıırbcı mt\n: 
cer olmıyacaktır . 

Bu sayımn verdiği neı'tı ile 
daha cınh oynadılarsa da oyon· 

culırın şahei hareketleri, her 

eJe geçen fırsatın bova gitme 

el ne sebeb oldu. Demlrepor'Ja. 

lar da bu devrede mukabil bir 

kmç akın yaptılar, fakat golleri 

faıla1aetırmığa muvaffak o1ama· 

dılar. Neticede oyun 3 · l olarak 

Demlnpor lehine bitti. Sıra g6 

nOn mOhim müsabakasına gel 

mlıtl. TrlbOn o sırada seyirci 
lerle epeyce dolmuş idi. Hakem 

Sabrl'oln daveti (izerlne sahaya 

evveli Altay'lılar çıktılar alkış 
lenıiılar. lllraz sonra da Altın . 
ordu'lolar teker teker sahada 

gözOktOler. Altınordu takımı 
on kişi idi. Cemli oynamıyordu. 
Adil daha gelmemişti, 

Oyonoo 20 inci da1dkaaıoa 
kadar Ahıoordo on kişi ile oy· 

noyor ve Altay'ın bGt6o falkl· 

yetine rağmen canla başla çalı · 
şıyordo. 22 inci Dakikada Altay 

sağdan endi, Bani topu mft· 

kemmel ortaladı ve Şakra ye · 
tlşerek ilk golQ ath. 

Altay güzel oyoıyor, herkes 
oyono bQyftk bir farkla kaza. 

nacağını Z&Qnedlyordo. Bu sı· 
rada Adil de gelmiş ve Aiti · 
nordu kadrosu tamamlanmıştı. 
28 inci dakikada Vah b 
1 

a mev· 
s mln en gftzel gollerinden bl· 
rint ve rakımının lklnchılol ve 

35 inci dakikada da Basri pe· 
naltıdan Altayın 3 üncli ve 
son eayıeın L d d 1 m>ay ettiler. Devre 

e Ahayın falklyett altında ve 

~·O galebeetyle neticelendi. 
kinci devre başladığı zaman 

hlrlact devrede faik bir kuvvet 

gösteren Altıya kartı Ahınordo 
takımının daha dazgOo n da· 

ha canh oynamağa başladığı 
görllld(i, Altay takımının bay· 

ram ve yılbıoı m6oaeebetiyle 

birbiri Ozerloe yaptığı dört 

mfteahıtk11nıo tesiri barizdi. 

Oyoncolar ıocak bir devre 

oyunu ahenkle oynıyablldller. 
Oyunun hu kısmında Altınor · 
do 20 dakklka mOtemadtyen 

ağır bastı. Fakat beklendiği 
gibi istifade edemedi. Muhacim 
hattı bt 6 1 ıı: t r ft gol çıkaramıyor, 
fırsatla k rı nçırıp duruyordu . 
Hakem Sabri oyuna başlaogı 
cıodıo bu bısmıo 20 inci da 

klkaıına ka ~ar hatasız idare 
etti. (c' k . a at kendısl de yorul. 
mue ol k k aca 1 ..artık topun ar· 
kaeıodın k · 

oşmağa lOzum gör· 
rnemtğe ba,lı:dı ve bu suretle 

hızı batalı kararlar verdi. Yan 

hak~mlerden birisi tamamiyle 
taraf ktraoe hareket ediyordu. 

Birçok ofeayd cezaları veril· 
medlğt glhl ofeayd olmıyao 
bazı •kınlar da durdorulda. Bu 

meyanda !W uncu dakikada 

Vahab eanter çlzglelnden aldığı 
toplaf Altınordu'nun orta moda 

f Hol atlattıktan sonra ve ön On de 

her iki kale müdafileri bulun . 

doğu halde ilerlerken bo akın 
ofeayd diye kesildi. Hakem 

kasdi hareket etmiyordu .. Fakat 

yan hakemler kaedl deneblle· 
cek şekilde oyunu çığrından 
çlkarıyorlardı. Sabri dOrüst ve 

tenılı tanınmıA bir hakemdir K. .. • 
endlelnden oyunun hakkJDı 

daha fazla vermesi bek.lenlr 
k ' çe lnmeğe liızum yoktur. İkinci 

devrenin 18 inci dakikasında 
Alhnordu bir sayı kazındı ve 

takım Adeta Omhleodl. Altıoor · 
d\\ def 

•nsı çok iyi muvaffak 

Bu sebepten yapılın akınlar 

neticesiz kalıyordu. Altınorda 
ha kısımdan sonra sert oyna· 

mağı bıılamıttı. Soo dakika · 

larda Adil llyae'a tıka perdeel 

altında tokat atmık cesaretini 

de gösterdi. 4.4 Clncll dıklka· 
da yapılan bo hareketten ıonra 
top Altay kalesi önQoe auldı. 
Mazhar kaleyi kapatın oynn 

cıılar. favul yapt·, fakat topu 
da ağlara tıktı, oyun bilA ııe· 

beb 3 dakika kadar uzatıldı. 

Neticede Altay 2·3 gallb olarak 

eahıyı terkettl. 
Altay takımının ikinci dev· 

rede fena oynamasına Vahab'ın 
IJıhei oyunu ve merkez mQda

f lln topu sGrmeme;f ve bazın 

da ayağında fazlı bekletmesi 

idi. Altınordo tıkımı ise aeabi, 

sert ve fnQllft oynadı. 

llalk alıasında: 

ikinci takımlar araaındı ya· 
pılan ilk mQeabakalarından 

Altay Altıoordo takımları lk.lıer 

sayı ile berabere kaldılar. De · 
mlrspor. Buroava takımları maçı 
sıfır sıfıra btrabere neticelendi. 

lzmlrepor tıkımı ise Şırkapor 

gelmediğinden seremol ile oyo· 
no kazaomıı,ıllr. 

Deniz 
Konferansı 

- Baştarafı lef yüzde -

bir mukavele yapılmtı1111 Qmld· 

lerl arhk hiç kalmamııtır. Mı· 
maf lh toollatoların azaltılması 

için bir mukavele akdi lmkAn· 

ları çoktur. 
Londra, 6 (Radyo) - Yal · 

mz Pazar gflolerl çıkın (Küçfik 

Taymle) ve (Opservor) gazeteleri, 
İoglltere'oln aloııal müdafaasını 

takviye etmesi lOzumundan ehem 

mlyeıle bahsetmekte ve yeni 

SP.nenlo bir harh doğurma· 

ması temeonlyatında bulunmak· 

tadarlar. 
Parlt•, 6 (Radyo) - Londra 

deniz kon(eranıı 9 blrlncl kA· 

onuda baehyarak 21 de bay· 
ramlar ,dolayıelle tatlll faaliyet 

etmiı.ı idi. 

Konferaoı bogfln Lord Mon· 
eel'fo riyaeetlode toplanmııtır. 

Birleşik Amerika, İngiltere, 

Fransa, lta!ya ve Japonya mn· 
rabbaelırı hazır bulunmuşlar· 

dır. KonferaosJD bu lçtlmunda 

1938 de bitecek olan Vaılog · 

ton moahedeelolo yerine daha 

moliylm ve muvafık bir mua

hede lkameei cereyanı açık oe· 

kilde görOlmdştOr. 
Konferansın yeni bir deniz 

ellihlanmaaı müaabakaeıoa mey. 

dan vermemek lııtedlğl de an· 

laıılmaktadır. 

Londra, 6 (Radyo) - Bugün 
toplanan deniz konferansında 
Japonya delegesi, donanma kov· 

vetlerlnln azaltılması hakkında 
diğer devletlerin noktai nazarına 

iştirak elliğini eöy lemlştlr. 

Istihsalat Gittikçe Artmak~dır de lııgiliı mftnecclmlerlnden 

Mfetr Taylor'on dediklerini 

y11ıyoroz: 

.__ ___ __ 

lnbbann Çamshı tuzlasında 

vapurlara toz yGklemenln zor 

luğo e1kldenberl malumdur. 

Son zamanda Japonlara yıpt· 

lan tuz aatıolarında yftklemede 

gösterilen sOr'atten memnuu 

olan japonlar bo yıl Çamalh 

tnzlasıodan 75 bin ton toz al. 

mak için lnhlaear ldarralle bir 

mukavele lmzalımııılardı. Pa· 
zar gQnQ tatilden istifade ile 
Tuzlayı kadar giden ·bir ırka· 

daşımız intibalarını eöyle kayt 

ediyor: 
Her1Jeyden eni yol bQzaktor. 

Sarsıla sare:la Tuzlayı vardık. 

Yolun lkl tarafında muntazam 

ve demifden otomatik telefon 

ve telgraf direkleri sıraya dur. 

moı gibidir. 

Bir ıaatten fazla süren bu 
yolda Tozla'da dört kilometre 

nzonloğunda loşa edilecek 

olan rıhhma Çiyli kOyOnden 
tao taııyan dekovil arabaları 

vardı. (Tozlı'da biç t•IJ bulan· 
madığındıo 14.. kilometre uzak· 
tan tao taşımak mecbarfyetl 

htsıl olmuıtnr.] 

Nihayet kadıeında iki bayak 

atıtun üzerine (Çamıltı tuslaeı) 
yazılı bnlonao Tuzlayı girdik. 
Borada lnaanın yeknazırda 

gôrdilğQ oey ftç aenedenberl 

memlekette fazla latlblAklne 
rağmen çokluğundan htlhllk 

edilememiş :300 milyon kilo 

tutar1Ddıkl tuz stoklarıdır. 
Bizi Tuzlanın çalııkan ve nazik 
mQdftrft müheodl• SeHI kartı· 

lada ve dolaı.ımığa başladık. 

Tuz dağlarının arkasında 

deniz kedaranda baotan baaı 

ozaomıe ve çok muntazam dl· 
kllmio olan demir elektlrlkll 

tramvay direkleri ve rayları 

buradaki çahşmada elden 
ziyade mlhanlkln it gOrdtlğftoQ 

anlatıyordu. 

TozlanJD atölyesinde lmıl 
edllmlo olan bu direklerin ye· 
rinde evvelce ığaç direkler bn· 

lonoyormoş. Tuzlada yer yer 

yeni yükselen binalar göze çır· 

pıyor. 

Ayda İnhlaar idaresine 2200 · 
300 bin Ura nrfdat temin eden 

hu mfleaeeeede bllhaaaa lstlbHI 

zamanındı 1500 -2000 amele 

çalıemıktadır. Bu amelenin sağ. 

lığı için yerinde tedbirler alın · 

mııtır. Bir etO dairesi, bir 

doktor ve eczanesi vardır. 

Amele ve memur ai'elerlolo 

evleri çok temizdir. Son yıl· 

larda ılınan fennt tedblrlet ve 

yapılan yeni tealaatla ledhealat 

100 bin tondan 160 bin tona 

çıkarılmıetır. Bu yıl 2060 bin 

ton o bolacaAı tahmin ediliyor. 

Tozla'da tıç elektrik mot6rtı ce· 

reyın vermekte ve tramvaylarla 

dekovil arabıları bu cereyanla 

ltlemektedlr. 
Tozla'da vapurlara ıuz ytık· 

leme tol şıtlarla yapılmaktadır. 

Bir lekele varaa da vapurlar 

buna yanaıımımıktadırlar. Ev· 

nlce yOzlerce amele kullanıla· 

rak eatlara yOklenen tozlar 

ofmdl elektlrlk ceryanlle lıltyen 
tesieatla el değmeden yftklen · 
leomektedlr. 

1ohlearlar omom mOdftrlO· 
ğünce de kabul edilmlo olan 

projeye göre bo yıl beton le 

kelenln inıaeından ıonra va· 

porlar doğrudan doğruya lake· 

leye yanaoabllecektlr. Şimdiki 

halde gflnde 1500 ton yftk· 

leomektedlr. 
Tuzl•'dakl Gç deraanell mek· 

teb; memur ve amele çocukları 

Ue diğer çocnklara yetmedlğln· 

den bn yıl helJ dereanell bir 

mekteb blnaaı da yaptırılacak 
'e bu mektepten yakındaki 

Saaallı koya de latlfade ede· 

cektir. 
Blraı-. da tuzlanın tarlhçeslo · 

den bahsedelim: 
1888 seoeelode boradaki toz· 

lalar Rom ve Ermenilere Aitti. 

Ve tozla.ı dOyunu omumlyeye 

satıyorlardı. Satıo Foçada yapıl· 
dağı için Çamaltı toılarına (Foça 

tozu) adı verlllyordo. 
1913 te dOyuon omnmlye 

tuzlaları zorla lstlm1Ak ediyor, 

fakat, istirdat ta da ıamamen 

hOktimete geçiyor. O vakit mu 

vak"at teslaaıla fazlı randıman 

elde etmek yegAne dtlşiınce idi. 

Fakat cumorlyet ldareılnlo fe · 
ylıll eti bu mfteHeeeyld~ dirilt · 

mlı ve her yıl yapılan teslsatla 

tozla gtınden gOne tek.Amüle 

baılamıştır. 

Müdftr Sezal yOksek tahsilini 

Almanya ve Amerlka'd• bltlr

mlo ve Oç sene evvel tozla mil 

dftrlftğfloe getlrllmlo, o tarihten 

heri de çok iyi çalıomıotu. Ma 
rangozhanesl, tamir ıtôlyeal, 
elektrik santrala, akkOmftlAtOr 

dairesi ve yeni yaptırılacak çn· 

val deposu ile tozla, daha mft· 
teluimil bir mfteH• se olacaktır 

İıtlhaalıltın artmaaı faydalı 

gördlQrııe arazi mftaalddlr, le· 

tlhaalitı yılda bir milyar to· 

na çıkarmak için tesisat yap · 

mık mGmkftndftr. Tuzladı 130 
lnctmad tavaaı vardır. Toz 
lstlbaall de bir lhtlaas mes'ele· 

sidir. Şimdi altmıo yaıında l'lın 
ve 45 yıldaoberl burada reis· 
lik yapın, bGt6o ômrGnft tuz 

tılerlne nrmf e olan Tahir çı· 

" t diyor ki: 
- Tozla; benim göz bebe· 

1936 senesi, ayın teıfd al· 

tındadır; ve bo vadyet çok mtı 

hlmdlr. Herhengl bir denbcfye 

aoranaoız, ayın bava ftzerioe 
çok bftyflk bir teılr yıptığını 

ıöylerler. Fıkat gemici •e çift · 
çlden zl ya de bo tesirden bft · 

tftn cihan altkadardır. Bir 
mQnecclm, arzan ayın tesiri 

altında yeni seneye girmesin 
den çok bOyftk endlteler do 

rablllr, Bu tesiri aylar itibarile 

eöylece izah mflmkQndflr, 

KAounoaaolde: - Yeni ıene 

yeni ayla bnaber glrmlı ve 

ayni zamanda bir de tam bir 

kftsuf görtUecektlr. Senenin 

yeni aylı berıbrr glrmeıl iyi 

haber demektir. Cthana ıaedet 

bıhtederl 
Krallık ile idare olunan bir 

htık-0.met . aglebl ihtimal Bolga · 

rlstao - harici ılyaaetlnde bft· 
yak bir lnkılAb geçirecek ve 

bu, memleket için hayırlı ola· 

caktır. 

Ticari faaliyet artacak ve ....................... 
ğlmdlr. Ona btr ıarır getiril 

memesi için ne kadır çalıştım. 
Bir yıl Tozta•nıu eahlhlerl olan 

Rum ve Ermeniler dGyuno 

omnmlye Ue f lıtte ınlaaama· 

maşlar ve grev llAn etmlelerdl. 

O yıl dtıyonu omomlyeolo em· 
rlyle çahştam •e gOnde 25 ton 
toz latlbeal ettim. Toz lstlbea 
Hode ıolarla oğraemak için lkl 

şart 14zımdır: 

Suları yazın içeri, kııın dı 

ıarı almak. BQ.•Gn OmrOm; hn· 
nunla oğraemakla geçmlıtlr. 

Şimdiye kadar 19 mtıddr ve 

28 mObf'ndlı geçirdim " 
Yeni den 12 aile evl, bir 

mtlyondan fazla çuval ılıcak 
çuval ambarı ve 12 yıtakh re· 

vlr yıpıldıktıu ıoora Tozla 

dahı gOıt!lleıecektfr· KftçOk bir 

tehir manzarası gösteren Toz· 
la'da bir bakkal, bir tohdlye· 
el, iki kahve, amele hamamı, 

bir mabf ll vardır. Memorlır 

gecelt:rlnl bu mahf lld., geçir

mektedirler. Amele lcln bir de 

ışçı dnkkioı nrdtr. 
Yirmi sene moattlll kaldık 

tın sonra lıletllen toz değir · 

meninin yıuında bir de sofra 

tuzu değirmeni yaptmlmaktadır. 
Bu fabrika 15 marttan itibaren 

plyaaayı sofra tuzu çıkaracaktır. 

Tuz, birçok klmyni madde· 

terin lstlhaallnde kullanılır. 

Bllhaaaa Sodkostlk ve Klor gazı 

latlheıll mGblmdlr. İleride ho· 

radı bir Sftdkostlk fabrlk• 

sının lneaeı da muhtemeldir. 
En mfthfm mt1'ele Belçika, 

Yogoslnyı n japonyı gibi 

mOhfm mdıterller boloıomoz· 

dar. Bu suretle stokların bir 

yılda tftken~cegl tahmin edllt · 
yor. Çamaltı tuza; diğer mem 
leketler toılarına n111ran tath 
ve nefistir. Bonon sebebi de 

toz istihsali için 1Jart olan gtı 

oeş, rftzgAr ve toprağın horada 

çok mfteılt olmasıdır. 

Bir yıl ıonra Tuzlayı yeni 

lo~aat ve teal11Uın ıoora tama· 

men değlemle, maklnel,.omle 

ve gGzelleomilJ bolac.ğız. En 

mfthlm hAdlee de tozlarımızıo 

maliyet f lıtfnln döodrGlmesl· 

nln temini ve lstlhealAtın da 

artırılmasıdır. 

Şobatta: - Z.lraat vcı tıc._ . 

rene büyük movaffakıyeılef 

vardır. 
Fakat İagilteredıı, belki d~ 

eatr bası devletlerde korkunQ 

bir grip lsılJ43ı gôrOlrcoktlr. Bq 
hastalıktan . bOkümdar olm•· 

roak eartlle. iki bftyök adım 

ölecektir. 
Harb endheal b6tüo ctbao, 

kaplayacaktır. Honunla herabeı 

Şubatta da yeol barb 91kmıya· 

caktır. 

Marttaı - Bu ay ''ıelzela 

ayı., olarak tarif olunabilecek· 

tir. Boyok, çok korkunç ve 
çok sarar veren bir selıele 

olacaktır. Booa mukabil cihan 
ıolbtı bozolmıyıcak, ticaret 

bir derecede loktıaf bulacak, 
iıelzllk bir derece dıba az ola· 

cıkhr. 

Nieanda: - Ticaret ioklıa· 

f1Dda devam edecek ve bazı 

dnletler gftmriık kayıtlarını 

mdtekabU mü&1adelsrle azalta· 

caklardar. Beynelmilel vazlytt 

çok dftzelecektlr. 
Mayıata: - Ticari ealib de· 

nm edecektir. Birltanya lmpa· 

ratorlağu dahHtnde bar.ı karı· 

oıklıklar m1ıbıkknkur. 

Haziranda: - Boya.k bir 

deniz kazaaı olacak büyük bir 

Trans atlantlk boyok bir va · 

purla maaademe edecektir. 
İngiliz rlcıllndeo blrlel öle· 

cektlr. Haatalık btllAI bir ee· 
kilde bu ıyda elddet keabede· 

cektlr. 
Beynelmilel bOyük bir lh· 

tllAf çıkacak, İogUtereoln bir 

komşusu ile araaı açılacaktır. 

Temmuz ve Ağostos'ta - Bu 
iki ay içinde birçok maruf 
klmıeler ölecektir. Denizde de 

bd ftk bir felAket vardır, fakat 
bu· felAketln ticaret ve barb 

gemileri yflzfto:len olacağını ta· 
yln etmek mtımk.Oo değildir 

Uzak şarkta iki devlet araeında 

bir harb çıkacaktır. 
Ağostos'tı harb cereyanları 

çok kovvet:enect>ktlr, belki de 
ikinci bir barb dıbı çıkacaktır. 

Fakat bu harbte logllttre mevki 

almıyacıktır. 

Eylu'de: - Harici ticarette 

fevkalıide bir lnkioaf vardır. 

Grip ietlll11 kuvvetten dü~e· 

cektlr. 
Teşrlnenel ve eanlde:- 80 

lkl ay içinde loglltere lçio çok 
fenıt bldlseler vardır. Blndle· 
tan'da korkunç hAdlseler ola· 

caktar. Harbcuyane f lklrler 
kunet bolacaktar. Bu yOzden 

lnglltere ile bazı devletler 
araaında had lhtll4f lar çaka· 

caktır. 

Ktoonenelde - Bu ayda 

senenin beman bfttdn mea'ele· 
lerl canlanacaktır. Ticari faaliyet 

duracak, denizlerde bir facia 

daha olacaktır. 

r " lzmirPalas 
Cumartesi ve Pazar 

günleri 

TE-OANSANT 

HER Akşam 
DiNE KONSER 



Kemalpaşa 

ğoodan: 

Kemalpaea'nın Seltmlye kö· 
yilnden Ahmed çavow lrnu ha 
ticeye ciheti nafakadan borçla 

ayol kOyden ıtUeymın oğla 
ömerln işbu borcundan dolayı 
haczedilen gerd_,me köyG cha 
randa vaki n faraf ları tapu 

kaydına DHarao gftndoğduııo 

cabbar oğlu mehmed all, gftn 

batası bacı ali b~raderl muıtafa, 
poyrazı kara muatafa oğlu ha· 

san v~reselerl, kıbleıl )'Ol ile 
mahdut ve tapuya nazaran 5 
dönftm iki evlek. bağ halen 9 
dönfim miktarında ve deronuo · 

da 35 adet irili ufaklı zeytin 
ve 15 ağaç badem ve 10 ar· 

mut ağacını havi tarla olup 
hallhBZırda 150 lira kıymetinde 

l 936M~deli BirPHILIPS 
bulanan ve gene gerdemenln 
karacali mevkllode vaki ve ge 
ne tapu kaydına göre ıaraf tarı 

gfio doğusu cabbar oğla halll 
kızı, gOobatıeı hacı oğlu meh· 
med, poyrazı ibriktar haııın, 

Simsar bay İşmall Bakkanm 

bogQnden itibaren mımulAh· 

mızıo sah~ı ile alakadar hu · 

lunmadıgını mobterem mtlıte· 

rllerlmlze ilan eder ve fahri · 

kımızdan mal mftbeyaa etmek 

lfitfunda bulunacakları.o ılpa· 

rlelerlnl ya telefonla (2025) 
numaraya şifahen bildirmeleri· 

nl veyahutta mektupla (171) 
numaralı posta kutusuna gôn· 
dermelerlnl rica ederiz. 

TOrldye yağ ve Mamuh1tı 

eanayll Ltd. şirketi 

"Turyığ,. 

İzmir şubesi 

Akhisar asliye hukuk hiklm· 

Jlğlnden: 

Camikeblr muballeslnden gO· 
mOlclnala taheln kızı azlmenln 

kocası k.ethfida mahallesinden 
hacı ali oğlu ahmet aleyhine 

açtagı lhtu davası Ozerloe da· 
valının lkametg4bı meçhul kal 

dağından dolayı llAoen tebligat 

lcra111na karar verilerek muha· 

keme 28.1.986 ealı gOnQ eaat 

9 za talik kılınmakla yevmi 

mezkt1rde davalının bfzzat mah· 

kemeye ıelmesl ak.pi takdirde 

gıyaben muhakemesine bakıla· 

cı~ı llAn olunur. 

... ':O:,. 

Radyosu ile dün· 
yayı dolaşabilirsini 

DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD 
YOLAR ARASINDA EN MÜKEM 
MELi OLARAK İMAL EDiLMiŞ 

OLAN PHILIPS RADYOLARI 
DÔRT YENi MODELLE PİYASAYA 
ÇIKARILMIŞTIR. 

16 ila 2000 Metroluk her 
ınrlil mevçleri alır. 
MÜKEMMEL SES, NEFİS MUSlKl 

PHILIPS RADYOSUNDA BU 
LUNUR. 

BiR SEı~E Kredi ile 
lzmlrde ikinci kordon No. 66 da 

ACENTA 

PENETTlve PARIEN.TE 
Ticarethanesinden siz de 

; bir PHILIPS alabilirsiniz 
t.... 

kıblesi kasaba caddesi ile çev· 
rlll ve içerisinde 28 adet zeytin 

ağacı meveut ve hali h11ırdı 
175 lira kıymetindeki tarlala· 

rıoın birinci ve lldncl açık 

artırmaya çıkarılm111ını karar 

verilmiştir. Birinci arh::maeı 

10.2.936 pazarteıl günü aaat 

11 de kemalpaşa icra dalrolnd" 
yapılıcaktır. Bu artırmada tah. 
mio edlteo k'ymello yftzde 75ol 
bnldnğu takdirde en çok artı· 

raoın üzerlod
1

e bırakılacağı 
yılzde 75 nl bulmadığı takdirde 

ikinci artırmaya çıkarılacağı ve 
ikinci artırma1ının da 25.2.936 
tarihine mfteadıf pazartesi güoll 
eaat 11 de yapılacağından t.r
tırmaya iştirak edeceklerin mez· 

kur ve Hatlarda kemalpaşa icra 

dalreılode yüzdt" yedi buçuk 
pey akçası veya banka mektubu 

He birlikte hazır bulanmaları 

1e bu artırmanın herke"sın 

görebilmesi 1 çf n tarihi lllodao 
itibaren yirmi gdn mliddetle 

açık bulundoralacağı fJAn ola· 

nur. 

N~A , 

; IK LJ ru f ~ -o 11 ıu ıı; 
~ 

lzmir Muhasehei Hususiye Modor mtıdtırlyetlne varidat kalemine ve pey sQrmelt lstlyenlerln de 

ihale gOnO ol11n ikinci k4non ayının 16 ıocı perşembe gOnü aaat 
9 da depozito veya bank mektabo ile encQmeoi vtliyete mtıra· lüğOnden: 

Bedeli muhımmenl 

Lira K. 
3000 00 

Yed 

Karantina ean'at mektebi 
arkası oda. 

Cinsi 

Idarel Hususiye ak.aratandan olup yukarıda yer ve cinsi yazılı 
hamamın mülkiyeti satılmak ve bedeli 4 senede ve 4 mOaavl 
taksitte ödenmek üzere 20 gftn mtıddetle ilin edilen arttırma 
neticesinde verilen bP.del haddi Jayik görOlmlyerek ihale mfld· 
detl on gQn temdit edilmiştir. 

lateklllerto ~enhl öğrenmek Ozere hergOn Mohaııebel hususiye 

caadarı. 3~ 

' Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

H881alarını her gOn 15 18 e kadar ikinci Beyler sokağı Ttırk 
mOzıyede salonu karşında 78 N.la muayenrhıoeıılode kabul 

eder. Telefon 33Y3 

Büyük Piyangosu 
3cü Keşide 1 l ikinci Kan und~dır 

BilyQk ikramiye 

509000 Lörra<dlora 
Kemalpaşa Şarhayhğından: 
Kemalpeşa beledlyeılnce mubayaa edllf'cek f klblo Ura bedel 

tahmlnll maa araba motopomp ve 300 metre hortum 7, 1,936 
tarlbiod~o itibaren 21 gGo mQddetle açık eksiltmeye çıkarılmış 

tır. Taliplerin 2!90 sayılı kanunun ikinci ve üçOncü madde l ı:ı 

rlnd zikredilen evsaf ve veHlkl hamil 9e tahmin bedeline na..:11· 

ran ytızelll Ura teminatı muvakkate akçeılnl yatarmış 

IAzımdır. 

olmelıı rı 

ihale 27,1, 9:l6 pazartesi gOnil saat 15 te Kemalpaşa 
sinde müt~şekkll komisyon huzurunda yapılacaktır. 

belediye· 

Fenni ve husutıi şartname bllAbedrl verlleceğloden 

şartnameyi Kemalpaoa beledlyeelod~n isti y_.blllrler. 7 12 
talipler 

17 22 

(;ayıl menkul ~mal açık ar · 
tarma llAoı: 1933 9972 

İzmir U.lncl icra memarlu 

ğandan: 

İımfr hazineyi mallyealne 

ezgayrl tediye, masarif ve rtslm 
hariç 374.4.l lira ıs kuruş için 

muvazenel umumiye kanonuna 

tevfikan birinci derecede ha· 

clıll m hmed cenin lzmlr dOr· 
dOncfi tapu sicil muhafız~ığının 
11.4.926 tarih ve 27 ııra DO• 

maraeındı kayıtlı lzmlrlo rom 
kabrietenı vanara S. SelAtlo 

meacldt vakfından tevali lntl· 

kaili 4. dönOm bağçeyt ve iki 

kuyuyu ve arsayı müştemtl 

tafsllıitı herkese açık bulondu· 

rotan şartnamede yazılı 25825 
Jlra muhammen kıymetli bir 

bap huap boz fabrlka~ının 

2280 numaralı kanun ahkAmı· 

na tevfikan 7 şubat 936 tari· 

hine mOeadtf Cuma gClnil lzmlr 
ikinci icra dalreelnde sa 
at alafranga oodın on 

ikiye kadar bo bapıald oart· 

toameel dalreılnde açık l ar· 

tırma ile eatııı yapılacaktır. 

Talip olanlar bu hoeastakl ar· 

tırmı ıartnameılnl ve mahal· 
llnde tanzim kılınan harita ve 

mfthendls raporlarını ve arzu· 

ları halinde bizzat fabrikayı 

7.1.936 tarihinden 6.2.936 ta· 
rlhlne hdar dairemizin 33.9072 
numara ile mGracaatları hallo· 

den görebilirler, Göııterllen bu 

mGddet zarfında istekliler şart· 

nameyi gôrmOe ve mOadereca 

tını kabul etmfe sayılırlar. Sa· 

tıı peoln para iledir. Alıcıya 

11atıf bedelini ödemek flzre 7 
gdnlQk mflddet verilir. Artır· 

maya lştlrAk için mohsmmen 

kıymetin % 7 buçuğu alsbetlo
de teminat akçesi veya mllli 

bir banka mektubu lraesl li · 

zımdır. Tayin edilen zamanda 

artırma bedeli gayri menkuliln 

tahaılo edilen kıymetinin ~~ 

75 tol bolmıdığı takdirde ar· 

tırmanın 15 giln daha temdit 

edilmek suretiyle 22 şubat 

936 tarihine teBBdftf eden co· 

marteıl gftnft ayol yer ve ea· 

ıtte icra kılınacağı ve bu ar· 

tırmıdı da gösterilen miktarın 

elde edilmediği takdirde ıatışın 

geriye bırakılacağı ve artırın· 

ların taahhOtlerindeo kurtula 

cağı ve eatış halinde 7 gunlilk 
mfthlet içinde HtJO bedeli ve· 
rllme1Be ihale kararı feehedl· 

lerek kendisinden evvel en yük· 

sek teklif le bolnnan kimseye 

arzetmlş olduğu bedelle almağa 

razı olorea ona ihale edflece· 

ğlol o da razı olmaz veya bo· 

lunmaz•a dairemizce hemen ye 

nlden 15 ~iln müddetlb artır· 

maya çıkarılıp alAkadarlara teh· 

llğata lftzom görOlmeden llAnla 

iktifa olunarak en çok artırana 

ihale edileceği ve her iki ihale 

araeu dakt fark ve diğer ziyan 
ların ilk alıcıdan hftkme hacet 

kalmaksızın dairemizce tahsil 

olunıcağt ve hakları tapu el· 

cllllt,rle sabit olmayın ipotekli 

alacaklılarla diğer al~kadarlarıD 

ve irtifak hakkı eahlpleriulo 

bu haklarını ve ba bosoela 
faiz ve masrafa dair olan lddl· 

alarını evrakı milıblteledyle 

fl4odao yirmi gQn içinde daire· 

mlze bildirmeleri ak.si halde 

hakları tapa elclllltle sabit 

olmadıkça satış bedelinin pay· 

laomasından hariç kalacakları 

ilin olunur. 33 

İı:mlr birinci icra M. dan: 

Raof 'un emlik ve eytam 

bankasından öddnç aldığı pa· 

raya mukabil bankaya 1 potek 

eylediği lzmlrde Mahmudiye 

caddesi eski palak paıarı mev· 

kltnde 8 numaralı adada 17 

No. la bir bsb mağ11a tapu 

kaydına göre bo mağazanın 

ônGnde sekiz metrelik ara so· 

kak Hğında 16 ıolunda 218 

ve arkaıında 44 No. lo mağa· 

zalar bu çarıının pltmaa na· 

zaran öoQnde 8 metrelik arsa 

eokık 111ğındı 16 ve solonda 

18 ve ark.Hında 24 · numaralı 
mağazalar mevcuttur. Üetftnde 

bir odayı havi bulunan ve 

1000 lira kıymetinde olan 

ha mağazaatn m a l k 1 y e t l 

açık artırma enretlle ve 844 

oamıralı emlıik ve eytam ban· 
kısı kanunu mucibince bir 

drıfıya mahsus olmak ıartlyle 

artırmHı 19 2·936 çarşamba 

gancı eaat 11 de izmlr boku· 
met konağındaki 1 inci icra 

dairesinde yapılmak üzere ea· 
tılığa konuldu. 

Bo artırma neticesinde &1tış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 

yftzde yetmlşbeolnl bulursa en 

çok artırana ihalesi yapılacak· 

hr. Aksi takdirde 2280 nama· 

' ralı kanona göre B&tıo geri hı· 

rakılıcaktır. 

Satıf peşin para ile olup 

mtıeteriden yalnız yftzde iki· 

buçuk dellAllye murafı alınır. 

İobu gayri meok.nl O.zerinde 
heı hangi bir tekilde hık ta· 

lehinde bulananlar ellerindeki 

resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gOn zarfında lımlr l inci crasını 

mftracaatları lbımdır. Akel hal· 

de hakları tapu ılclllnce ma· 

lam olmadıkça paylaşmadın 

hariç kalırlar· 5·2 1936 tarl· 
binden itibaren şartname her· 

kese açıktır. Talip olanların 

yftzde yedlhnçuk teminat "k· 
çaeı veya mtlli bir banka iti· 
bar mektubu ve 34.·1243 doe · 

ya nomaraelle lzmlr 1 net icra 

memurloğuna mftracaatlırı llAo 

olunur. 13 
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'~ QJ 
-o ve I>ürjen ~bab'rn en üstün 

bir müshil şekeri olduğunu 
unutrnayınız. Kuvvetli mils· 
bil ietiyenler (Şahab Sıhhat 
Snrgfin Bap1arı)m maruf ec· 
nnelerden ara ıolnr. 

l{ömürünüzü 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norvcua'mn Halis Mo 
rina Balık Yagıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. llıi De· 
fa Sıir.lilmüştür. -Yapılır. 

% 4 

Biricik Saııe Yeri 
IJAŞOURAK 

Hamdi N ilzhet 
% 5 
% 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANESi yapıhr. Mallar geldt. 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lmubular emsallerine nisbeten yihde 

20 daha a% sarf iyatlulırlar. Bunu O)' sonun· 
da &lcyeceginiz ille fatura ile kolayca anlr
yacaksımz. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 

Slemens fabrfkoları mOmesatll 
Pt•ştemalcılar 7i-79 1'elefon 3332 

• 

Olivier vEŞürekası 
Limited 

Vapur Aceııtası 
Cendell Han, Btrlacl Kordon 

NEDKALMiNA 
Manisa' Valiliğinden: 
Kapalı zarf ıısulile ~eksiltme"'ilanı • 1 

l - Mınlea · Alrhtııar yolunun 3~ + 440-_ 4'l+860 ncı kilo · 
melreff·rl arısındaki esaslı lımlrat işinin ekılltmeıl a 
Uounoııanlde yıpılıccaktı . Vaktinde baekaohğa nrllen 
kapıla zuflar 2ıl90 sayıla kanonun 32 ikinci madde· 
sindeki eartlara göre hazırlanmadığından eksiltmenin 
yenllt>omeslne zarore' hasıl olmu11ıor. 

üo tein mevcut şartnameye g6re mnbammeo bedeli 
2504 O lira 5 l kuru ot ur. 

2 - Bu lee girecek olan mtlteıhbldln yapıcığı yolun hendek, 
baokd, kııldmw, slllndfr 'esalr k181mluını fennen il· 

3 

4 

5-
6 -

7-

8 -

zam olan şek ilde ııokeaosız ıamaml11m11k ftzere kôtara 

bir bedel ıekltf etmcef şarttır. Üzerine ibıle 11pılın 
mOtrabbldlo ihaleden ı;onn hiçbir ıoretle flat ztmmı 

ve ilhel ke~ff btemek hakkı olmıyıcakıır. 

Şartname vesalr evrak 125 korov bedel mukabllfnde 
Nafıa baomüh .. ndlsltğlnden ıhnablllr . 

Ekelltme f ki ncl kAnunon 17 inci cuma gOnil saat 1 l 
huçokta Maofea htıktlmet konağında vllAyet dalmt encG· 
men odaııoda yapılacaktır. 
Mo"akkat temloıt miktarı 1878 lira 4 kurootor. 
EkeiltmP.ye gireceklerin 2490 eayıh kınooon :ı2 lnct 
mıddeefoe tevfikan hazırlıyacaldarı zarf içine bu yılın 
ticaret odaeı •ealkasını da koymalara da oarıttr. 

Kapalı zarf Jarın ikinci Ununun 17 inci cuma gGnO 111t 
10 buçuğa kadar Maolea daimi enccımen odııında relı · 

llğe verllme@I 111rthr. 

Mdteabbhlerln gerek te\111 lerlnl n gert'k kapılı sarf· 
larını kanooi eeralre oygnn olarak bazırlımıları menfa· 

atları tktlzaeındaodır. l16n olanor. 7 10 13 16 27 Edvar Conson Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTO Izmi.r komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 

"TliURSO,, npnru 7 ikinci 
1Aounda LIVERPOOL n 
SVANSEADAN gelip rabliyede Ha1efinden Alınız bulunacak. 

"A OJUT ANT" npuru 8 
ikinci Ununda bekleniyor, 

LONDRA için ytlk ılıcaktır. 
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

TlUı1rk Antırasötö 
Semü Kok 

11THURSO,, nporu 15 ikin

ci UnondR belr.leofyor LIVER 

POOL GLASGOV ydk ala 
cıktır. 

"POı..O" vaporu J O fklocl 
kanunda Loodra, Anvere ve 
Bul beklenip ayni zı T anda 

Lont' ra ve Bul için yok ala· OngüOü~ Kok 
DngöOü~ Antra~ütö DEUTSCBE LEVA ~TE LIN1E 

11AQILA., nporu 5 ikinci 
Uouodı Hamburg Breme ve 
A nvera'aen gelip tahliyede hu 
looacak. En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEVANTE LINIE 
"HERAKLEA., vaporo balen 

limanımızdı olup Anver , Dfr 
ket, Ro:ttrdam, Hamburg ve 

Bremeıı llmanlarıoa yok al 
maktadır. 

11 MILOS .. vapuru 6 t!OD U · 
Dundı bekleniyor , 1 O son 
k!\nooa kadar Anvere, 

Rotterdam, Oomborg ve Bre· 

men ltmaoJarına yok ılıcaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES· 
.. ExCBANGE., vapuru balen 

ltmanımızda olup Norfolk ve 

Nevyork lcln yok ıl..aaktadır. 
"Ex ILON A,, vapuru 20 B. 

inci kanunda bekleniyor, Boe· 
ton ve Nevyork için yftk ala 
caktır. 

ARMEMENI' 8 . SCBULDf 

HAMBUG 
"NOR8URG11 vapuru 30 B 

inci lı.Anunda br.klrnlyor, An· 
ve r111 Rottndıam ve B•mhur~ 

Not: Vorot tarihleri Te va 

Fratelli Sperco Vapur Acentası por tsımıerı ozerlne de~ıotklfk . 
lerden acenıı mee•ullyet kabul 

ROYAJ. NEERLANDAIS KUMPANYASI edilmez. 
11 1 ERCUL~T.. npuro 13 SVE~SKA ORIENT LINIEN ,ı••---a....~M?.~~:r~•• 

1 36 da gelip 18 1 36 da An· 11GOTLAND,, motörO 20·1 · lfuallim Doh·tor 
"'8 Rotttrdam, Ameterdım ve :•6 da Retterdam ve Bamborg H ) 
llımburg llmaolara için yük limanları için ynk alacaktır. A. U ÔSİ Alala~ 
alacaktır. '·ROL!\NO., moıörO 6 1·3e 

----------·- da Rotterdam, Bımburg, Co· 
iç bıstalıkları mfttchı98ısı 

llmınlarına yok ılıcaktır. 
11GLUCl:ISBURG., vapuru 6 

eon kAoondı bekleniyor. Hım 
burg ve Aovtrııkn yük çıka 
racaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LlVERPOL 

"UROMOREu vapuru 15 
aon kanunda bekleniyor, Lher. 
pol ve Anvereten yilk çıkarıp 
Burgaa n Köstence lçlo } ftk 
alacaktır. 

DEN NORSKE MlnELHAV· 

SLlNJE (O S. AS. SPANS· 
KELINJEN) OSLO 

"BANADEROS" "8pnro 10 
eon kAnonda bekleniyor, Dl 
eppe ve Norveç llmıolarını yftk 

penbagtı, Danıttg (Gdynta, Go 
teburg, Oelo ve hkandf o av ya 
Umanları lçfo yok alacaktır. 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 27l10 

~ERvfct. .MARlTtr.ı RottMAIN Marangozlar ve 
"ALSA JULIA,. vapuru 9·1 · 

36 da ğ"lip ayni gfio Pire, Saııayiciler için 
Mıha, Marellyı ve Barsdone "' 
hareket edecektir. Bit" Daha Ele 

Fazla tıfeilAı için ikinci 
Koıdon'dı Tahmil ve Tabliye Geçmiyecek Bir Fırsat! 
blnaeı 1rkısıoda Fratelll Sperco Fabrikamda mncod ,ırld 

vapur ıcentahğın1 mOncaat destere, planya, kılıplık, frue, 
edllmeıl rica olunur· df'llk makineleri ile preeo tez-

Xnlonlardald ve bareheı glbı, kurutma ve tutkal furuau 
tıtrlhlerlndekl değlşlkllklerdeo •e el tugAbları, AlAt Te edevat, 
actnta ml's'nllyet kabul etmez. mobilya kerrı;telerl, kaplamalar, 

Tele . 2004 . 2005 . t663 papeller ve ealre aaıılıktar. Her 

Möcellh 
- gan aaaı ondan saat altıya ka · 

dır Zinet mobilya fıbrlklıına 
alacaklar. 

Ayni zamanda 

ve Hııfya tçfn mal 
A O a R a ~ hemen mOracaat f'dlnlı. 

lekendrrlye O O~ (g& Zlnf'l fabrikası aablht 

kabul eder. Yeni kaearlar çarouı No. 34 AbmedK1zılırmık 

Met. Mv. ıat. al. ko. riyasetinden: (16) 
l - 581 llra bedeli keoffll Toran lıkeleılnln tamiri açdt 

elulltme soretlle yıptmlacaktır. 

2 Ibıleal 23,1,936 per, '!mbe gGoG aaat 15 te Mıt. m•. tat. 
al. ko. nuuda yapılıcıkhr. 

~l Muvakkat teminat ıkçeıl 4~ llradır. 
4 Şarınımeıl bergcın komisyonda görGleblllr. 

5 - lateklller ticaret odaaında kayıtlı oldoklıunı dair Teelka 
göstermek mecborlyetlodedlrler. 

6 Efulhmeye letlrak edecekler 2490 11yıh ktnooan 2 n 
3 Oncft maddelerinde ve ,arınameılade yıınlı nıtkaluı 
ve mo'flkkat temloıt mıkboılırı ile blrllkte ihale Ht

tl o den enet komlıyooda hazır bulunmaları. 7 12 17 2 l 

lznıir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Boranı askeri 111. al. ko. nondan: 

Cloal 

Un 
Uo 

l 

2 

Miktarı Ma· Umum tıb . Munkklt ihale İhale 
Kilo halli tutara. temhııtı. eekll. tarihi. 1111 

L . s. L. s. 
42.000 Söke 6090 o 457 o kapıla 10,1,36 10 
84.000 Ttre 12560 o 942 o .. " 11 

T6ruen birliklerinin ihtiyacı 
cioel yazıla iki kalem erHk 

comı. 

olan yukıradı miktar n 
kapılı zarf oıollle mG· 

nıkaaıya konolmuetor. 

Mllnıkıeaları 10,1,936 cuma gOoQ &Hl 10 ve 11 de 
yapılacakrır. 

3 - Umum tahmin totarlle muvakkat lemloıtları hizalarında 

4 
5 

yazılıdır. 

Şır~nımelerl bergün komlayondı görQleblllr. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 111yılı kanunun 2 n 3 cQ 

mıddderlnde yazılı "slkalarla temloah monkkıte mık· 
boz veya baoh mektuplırlle mtloıkaeanın yıpılHa~ı 

111ttın bir saat evvel, mftbtırlQ teklif mektuplarını Bar 
nuıdakf 19kerl ııtıo alma komfsyoouoa vermeleri. 

25 30 3 7 4059 

M. M. V. aatan atma komleyoouodın: 

l. - Beher klloRuna biçilen eder yiizdokean yedi buçuk ko 
rot olan yirmi llA otuzbln ve ıyrıcı on ıeklıbfn kilo 

sın 11buoln kôsele kapalı zarf la ekelltmlytı konulmaetor. 
2 - Yirmi llA otoıbln klloeonon ibıleel 10 2. inci khun 36 

3 

5 -

cama gdnft 111t onbeşte n oneek.lz bin kilonun lbıleal 
ayni gOn ıaat oobhdedlr. 

Şartnameleri ayrı ay11 296 ve 178 knruea M. M. •· 
eatıo alma ko. nundın alınıbiltr. 

Yirmi llA otoıbln kilonun ilk inanç pıraeı 4216 ltra 
elli kuroo onl!eklzbtn kilonun 2616 lira ylrmlbe, ku· 
rurtur. 

Ekalltmelere girecekler kannni ilk inanç par111 mektap 
.-eyı makbozlırlle 2490 111yıh kanonun 2 •e 3 DncO 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup· 
larını lhıle eaatmdan bir 8Ht nnl M. M. v. ut. al. 

ko. nuna vermeleri. 26 31 2 7 4066 
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ltalya 
f>etrol Ambargosundan 

Korkmuyormuş 
İklncJ lı:Aoun 1936 ................................................................................................................................. 

Haheş'ler Bir Tayyare Daha Düşürdüler. Italyan'larıiı 
Bugünlerde Büyük Bir Taarrıız Yapmaları Bekleniyor. 

_. ......... 
Habeş Harbiye Nazırı Kumandasındaki:Iyi Mücehhez Bir Ordu, Makalle'ye 

Doğru ilerliyor. Ras Kassa Ve Ras Seyyum Da Faaliyettedirler. 
Roma 6 (A.A) - İtalyan 

Juın do~u Afrlh'sıoda 1935 

&f'oeet t:arfındakl kıyıplara 390 
mıktul ile 14 kıyıp ve l~çller 

ar11ında kazı •eyı lıaetılık 

yftıt'lodeo vokuı gelmle o!ıo 
ıel~fıuı 259 :za bıllğ olnıuetur. 

86 zeblt ile Hbh vl'ktll V" 

r.(r.ıd mubıeltf wuharrıbP.lerde 

telef oloıuşlor. 

I~ondrı, 5 ( A. A) Jlcıytn 

Aj•oeı bildiriyor: 
hılyıo'lar tırafıodan &oo za 

maolerdı ccoob cepbeelud ya 
pılın hararetli fullyet olmdi 
~imal ~phesloe de o&mlldlr. 
lıılyıo uçakları bGyOk l>lr faa 
llyetle Hıbe, tıbşldıtıoı keefet 
mtye ç.hımakıı ve bir dft~man 
~rabu Hooettlklerl her toplıtn . 

ııyı bombard11oın etmektedirler. 
Uçakl1rıo bu f111fyetl Hıbf'O 

ın bıkaoı RH Mulogeta'olD iyi 
ıecblz edilmlı bir ordo ile Mı· 

kıll .. 'ye yaklıomıktı oldo~on 

ct.n llert geldl~I ve diğer t1raf · 
tın cb R111 Seyyom ve RH 
K1111 lı:ı11111nın bıtadı n olmıl 

Jlubcş ,,e/11rlerini11 lwmlmrdınım1111da11 lıir t:iiriiTliiş 

halısında Tembleo ve Şire'de .olan Velkalt Llilgeelodek.l Kıf 
olmdlye karlar tr.krar eld~ etılk· ıay'ı lıombardıman 1 ttlkleıln1 

lerl yerleri gcnloletmlye çalış bildiriyorlar. 
tıklıra ve bu eureıle ltalyan Aşiretler uçaklara tüfrld~ 
miloıkalıUıoı tebJh ettlkltrl mukabele etmişler ve lılr uçıA• 
bıber verllmektedlr. alevler lçerhılode yere ir.df r· 

Uçaklar hiçbir noktayı lhwal mlolerdlr. 
etmeden htlkşıftı bnluouyorlar. Uçaklar dfto Mıe r, Bahet 
Babeı'ler birkaç oçığın Uahe seyyar haetaneelolo bomb.rdı 

olıtın'ıo ,ımıl bılteındı bir köoe mın edildiği roevkte yıkrn bu 
••~·~•••••._. ............... ._. • ._. ........... ~•••..,••••~••..,.•••••~•••••~·~•••..,•••••••~•••••~•~•+•c 

lsveç Kızılbaç Heyeti Rci· 
si Bombardımanı Anlatıyor 

"işaretlerimiz Vardı. Yanımızda Si-
liihlı Olarak Kimse Yokta!,, -Tayyareler Çadırların üzerinden Uçarak EvveJa Bomba Attılar, 

Sonra Geriye Dönllp l\1itralyözle Ateş Açtılar. 28 Hasta öldft. 
Ameliyat Esııasınd& Bir Yaralı Da Delirdi. 

Stokholm, 6 (A.A} - Adlı 

Abıba'dın htldlrlldlğin~ gôrc, 
Dolo'ooo h•lyao'lar tanfaodan 
bomhudımaoı ,.ına aoda yara 
taam•• olın lın,.ç Kızılhaç bey 
eıl refıt Dı. Uaylender areı 

oluul Kıı.ılbaçıoıt ıeığııfakl 

dlyt'•de buluooıoıtuı: 
.. hılyıo booıbalartle 23 huıa 

ırlcf olmuştur. J(,rıllııç ltJtff'I 
lr.rl iyice gOrnlı cek oeklldP- ko 
nulmuttu ve 3 m~tre gnı ı,ıı 

~inde bir Kızılbıç Jardı . Hey 
elin yaoıodı ne ıdlAhlı Habeo 
ler, ae de ılllhlı Avropa'lıl1r 

Yardı ... 

Bllbıuı ıunı naıar dikkııt 

celbetmek lııerim kt 1 kazılbıç 

çadırlarını bin, bin beıyOz 
metre me11fede bir Hkerf 
mG(reze nrdı kt, borayı bir 

tek bomba bile atılmamıotır. 

22 İlk ktnondı iki Iıalyao 
ııy11real çıdırlarıo 6zerlndeo 
açmoı Ye birkaç bomba ıımıo 
lar, mOteaklbea ı1çıktftD uç" 
rak Oıerlmlıe mitralyözle ıte, 

açmıtlardır. Do bombardıman 

dın hiçbirimiz zarar görme 
mlıtllı:. MGteıklbea Gç tayyare 
dıba geldi n gıyet ılçıktao 

açırak birkaç mıoeuı yaptı 

n aaaklııtı. 

30 ilk ktaondı tekr1r gelen 
ııyyareler lıe tahminen yaz 
bombı atmaılar • ., ıoorı mh . 
ralyGılerle ıaramıılardır. Bo 
J,lıe çok ıelefıt nrdfrmlı, çı· 

/Jabeşista11 'da kıııllıaç !iılıhiyc 

dırlar delik dtolk olmuotor. 
Bir çıdır içinde lr.eodlelne 

ameliyat yapmaktı olduRomuz 
bir Habeo cengherl, bombar 
dımao eenHandı deltrmlıtlr. 

J9t1nbol 6 (A.A) - lınç 
Ajıo11nm Adlı Abab•'dan öğ 

rcndlğlne göre, M. llıylaoder, 

Hıheo kızılbıç erkanına ve 
beynelmilel kızılhaç delegesine 
verdiği izahatta demf otlr kf: 

halyan'lar tarafından bom 
budımın edilen İneç eeyyer 
b11tıntel Dolo'd•n O kilo 
metre uzaktı bulunuyordu. lııl· 
yao tayyareltrl blrhç defa bu 
hastanenin Oıerloden uçmuolar 
ve 30 Kğounuenelde de 200 
metre yftlueldlkteo bombar 
dımın eımlolerdlr. Biç de~llıe 
100 ıaoe yangın n lnf llAk 
boaıb111 ıltlmıı ıoora dı h11· 

teşı·ilatı otomobillerinden biri 

tane mitralyöz ıteılne tutul 
mootur. İtalyanlar bu bom· 

bardımındı boğucu gaz kul 
lınmamıolardıra 

Londra, 6 (Rıdyo) hal· 
yan'lar tarafından hombardı · 

mın edilen Jneç hıetıneıl hık· 

kanda İoglltf're'oln Adla·Abıbı 

elçlel ıarafındıo yapılan ıahkl 

kit raporu, bugOn Londra'yı 

nrmıı ve loglltcre kablneıl 
tarllfıodao ıeıklk edildikten 

ıoora bo npornn bir kopyeel 

İneç bOktlmetlne güoderllmletlr. 

Dolo Bomb1rdımanıoda ôll'o 

ler, 50 klotdlr. ineç baetaoeıl 

doktorlarının, ltatyıo'lardın te 
mloıt almıdıkçı bir dılıa cep · 

heye gitmek letemeıllklerl bil· 
dirilmektedir. 

roltı eığııııklarıodı \'e sfperltr · 
de maharetle glıll'odl .. lerhıl 
iddia ediyorlar. 

Jıalyıın ıurrıızıınun pdı: 'a 
kıu oldu~u zıannrdllınekır.tltr. 

ÇtiekO Sııınalı'Jnı gr.len bafı,.r. 

in ublldı- kıış yıı~uıutlarıuırı 

lıa~ladığıuı H yağmurun yıs4~ 

y•vııt ,ım11lr. sluyrt eıJ.ct· ~lııl, 

lıunun da c;aıuur" ııplıınm ıılıın 
tnf'I ~01'11111 hir ıurruz yıtp 

mok lsıedıldnl takdirde lıııl 
yarılıuırı ı;11lıuk hıu"krt t'ltıır.!I 

lıb:ı uı~elecf'ğlnl lıll ,ti r ınr.k 1 edi r , 

M . M11s.\oli11i"n drmıa • lı bir urııştfllı .•01ım 

Adh Ahaha 6 tRııJyo) -
lmp11 atorun ~lrn11I cepbeıılrıı• 
yapınık tıu. vvuı·undıt hulundu· 
gu eııyıthıılar. olddf'tle yıı~au 

yağmur ytııOotlen yııpılamemı9 

lır. Bu yeAmurl1r, Drtı!lyc'rıl•ı 
,ımaUoddd yolun bir kııtınını 

luoen l>ag::ııbur o hrhıl ıon 

haftolar ıarfırıdo eık eık ziya 
ret etoıl~lerdlr. Bu ,eblr cenub 
cdılıesluln doğu er.nahı üzerin· 
ılrkl Hııbe~ müdaf11ea01n mO· 

hlm lılr u .. r1 mcrhzlul lf'tkil 

etmekıedlr. Bununla bt.nbu 
IJebt>ıler dalma uçıklarıo prk 
nadir ölüme sehep oldo~onu ve 
çOokO ıılrr.l ıdımlarmın ye· ııbrl u rlmlıtlr. 

~~~~~~~~--....... 19-............... --~~~~~~~~-

So1n1 Daküka: 

Su Baskınından Paris Muhiti De 
Tehlike Karşısında Bulunuyor. 

. -
Bazı Yerlerle Münakale Ve Muhabere Kesildi. lıısan 

Ve Hayvan Telefatı Da BaşladJ. \'aziyet 'Tehlikelidir. 
Parfı 6 (Rıdyo) - Şiddetli 

yığmurlar1 bazı bôlg.,lerde yal · 
nız ooıelerl dtğll demlryollırına 

da tıhrlb eımitrlr. Bir çok 
yerlerde mftoakallt darmuıtur. 
Anger belediyesi, muvakkat 
ooeeler yıptarmıohr. 

Pariıı 6 (Radyo) - Normao 
dl'deo gelen haberlere gôrf', 
yığmorlar orada da çok hae •· 
r1t yıpmı~tır . BfttOo fabrilı:al1r 

durmuıtur. ÇGnkO büyük elek 
trik fılırlkaıJıoı ıular bumıt ve 
makine l~lemr:z hıle grlmlıtlr. 

luce bir l!O olan Senışe dereel, 
~imdi blnlrrr.e oarab fıçısıoı 

önüne kaımıo bir et-1 hallol 
ıılmııtır. Sularla dolu bir bt'n, 
df'ğl geçmek lıtlyf'D n içinde 
6ç klol bulunan bir araba dev 
rllmlı, iki kiti derhal boAulmuo, 
Lir ktıt de a~ır ıorelft.ı yara 
lanmıotır. Hayvan telefatı çok 
fazladır. 

farlı, 6 ( Rıdyo ) - Sf'n 
nehrlolo tuğyanı, Maro ve Lo 
ar nehirlerinin de tatmHlle 
pnlı Ye mOhltlol tebdld et 
mekte devam ediyor. Parlı -
Nont mGoıkalAtı hAIA keılktlr. 

Parla Ye c1 .. rında zaylıt yok· 
tur, belki baıı yerl~rı eu baa· 

mııtır. Dfta, muuenet heyet 
lerlolo y1rdamını IOzum hlHe 
dflmemloılr. 

Parla 6 (A. A) - Memleke 
do her tsrafıodıo btldlrllen 
feyezan!ar git · gide vahim bir 
oekll almakta ve mOblm zarar · 
lar yapmaktadır. 

Pırle '3 (Radyo) - Sa h11· 
krnı tehlfktll bir oekll almııtır. 
Birçok demlryolları tehlikeye 
maruz bolonmaluadır. Bordo . 
Parlı yolu kapınmııtır. Bin· 

~~~~-...... ~~~~-
lerce hektar buğdıy tarlHı eu 
altında bulunmıkııdar. Sokak· 
lar geçilmez bir durum al· 
mııtır . 

Parlı1 6 (Radyo) ·- Soıo 

nıQtblt bir ıekllde klbumıı 

ve işçi mıbılleelol ıular b .. ı 
mıştır. Şınken'de tramvaylar 

durmuııor. 8Gt6n yollar göl 
h•llodedir. Şınken · Pa1rlı eke 
prf'ei lıleyememekoedlr. 

Pnlı, 6 (Radyo) - Fraoea 
da yağmurlar denm etmek 
tf'dir. (Sro) n• brl biraz daha 

yOkıelmlıtlr. Nant oehrlode 
ıçaktı kılanlar, belediyeler tı· 

rafından laoe edllmtkıedlr. 
Naat tchrl ile Bordo ara 

ııaodakl bGyftk yollar solar ıl· 

tıodadar. (Orlean) hnıllelndekl 
bfUOo tlmendlferler ıeferlerlol 

tatil eımlo bolonoyr, vaziyet 
çok fecidir. Bordo ile Toloz 
areeıodıkl yollu dı aul1r al· 
tıodadır, bloluee hayvanat bo· 
ğulınuşıor, (Se Donl) köyııod ı 

hlrçok blnıları ıular ılıp gö· 
tOrmOotGr. 

lU. Ruzvelt'in Nutku Karşısında 

ltalya Petrol Tahdidin
den Korkmıyor ... 

Bana l\1ukuhil lngiltere Gazeteleri, Nutku'n 
ihtilaf ta Tesir Y apacağuıı Yazıyorlar 

Londra, 6 (Rıdyo) - la~I · 
Uz matbuatı, Blrleolk Amerika 
comor rehl M. Ruıveh'to out 
ko eıra(ıodakf neorlyata devem 
fllmektedlr. 

logillz matbuahna göre bu 
nutuk Oıbeo · İlalyı lhı114fıoa 
mOhtm bir teılr yaptcaktar. Ve 
uloılar aoıyeteııloe, kftçük de 
olıı, bir kıymd •e kunet 
vermektedir. 

Birçok g1Zeteler1 M. Ruz 
velt'ln nutkunu uluıl1r eosye· 
ttııl dyaaetl ile hem ıheok gör· 
mektedlr. 

Roma, 6 Radyo) - Siyasal 
çevenler, Roıvelt'Jo beyıaatı 

bık.kında moııleı dermlyıo 

etmekten çeldomektedlrler. Mı· 

mıfth1 Amerlka'nan barb H· 

mınıoda normal petrol çıkarıl · 

ma11oa mGl11de edileceği hık· 
lundıkl kıeım, memnuniyet 
oyıodırmııtrr. Amerikan pel· 
rolo, hılyao ltbal&tanıu ıncık 
6 dı birini ıutmaktıdır. Ve 
e11ıen ketrol ıtoku altı aylak 
ihtiyacı yetecek kadardır. Bu 
sebeple, petrol lbracıtıoın tıh · 

dldl İtılya için korku teıkll 
edemez. 

M. Baldvin 
Londra'ya DöndQ 

Londra 6 (Radyo) - M. 
Baldvla lıllrabat etmekte ol· 
doğu 11yllyeıloden Loodra'ya 
dönmGo ve çılı•m•A• batlı 
mııtar. 


