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logiltere Ve Fransa Anlaştılar Mı? H. Rauj Hakkında- Bir Darp Çıktığı Takdirde: 
ki Haber Asılsızdır! 

talya Akdeniz' de lngiltere'ye, Alp· lzmir Şarhayı 
ard F s ld n.. ık· . D Saylav Mı Oluyor? 

Yunanistan, Pakta Sadık 
Olarak Cephe Alacak! a ransaya a ırırsa, .. "er ısı e ·--

Müdafaaya Hazır Bulunuyorlarmış! 
0

~:~: •. 
0

!~0!.~ta :a:: -aaınatib Anlaşma Rem Gizli Tutuluyor, Hem Yalanlanıyor. Keza 
Fransa'ya Motörln Iogiliz Kıtalarıoıo Geçeceği Haberleri De 

Hayali Olarak Tavsif Ediliyor .• 

H 
Parla 7 (A.A) - Nnyork 
erıld • 

L e .. etetlnla Perlı'te çı · 
aın lltbhı l 
perlertnl 11 nglllz 11knt ekı 

a Londra 'ya dönfttCl 
mGnıaebetlle diyor ki: 

lo..tıter il 
d e• e e Frınıa'nıa kı · 11 •, deni d be 1 e •e handı bera· 

bl r çıhıaııları için artık kıt•ı 
r L plAQ hııırlınmıt bolun· 

ma..tıdır ô 
d ki F · yle zannedlyoroa 
l~ı ranaa •e lngUtere timdi 

D yı Akdenfı'de İngiliz do 
d ııunuı 

na nya Alp'lerde Fran· 
Ilı hod d 
baaı 11 una t11rruı edene 

ti 1 kırıı koymıyı b11ır ha· 
fi 0001•ktıdırlar 

Pi . 
1 i'ra llldı, lnglllı konetlertalo 

ııııı a J t llGbıbrllerlnden •., 

0~~Ablırandıo lıtlfadeıl derplt 
IUDıktıdır ' ı . J clen~:~ltere, Fraoea ııbtllerlola 

k en •e b111 enclftatrl mer 
~erinin hnıdın mGdıf111ını 

J1 b bte et0>ektedlr. Batta le•· 
IDdı 

lngili= donanması .. 

F eenobt o-rkl bododondı 
rtnhı O>euUerlala ırk11ıa1 

Parlı, 8 ( Rıdy<') - R~yter hbıl olan motıbakıt mıhrem· 

~OlôtlG kuneıler göndermeyi 
yl e ktbol et0>lttlr. 

Ajanıının ıytarındın: dlr. Londrı'dı dı ba huıoıtı 
Reamiğ Franıız mıbıf 111, hlçblr,ey ıôylenmemektedlr. 

8 
Pırtı 7 (A.A) - Nnyork 

F11n11ız-lnglllı 11kerf ebper Kartılıkla yardım anlıımı11 · 
lerl ar111odı r.ereyın etmlı olın nın ee19ları (Ok glıll totulmık· 

'"' erıld gıaeteılnln Fnnııı · in · 
Klllı L 

m011kereler bıkkındı Amerikan tadır. ÇOnkQ buolaran 101111 her 
1 ki taraf menf11tlerlne uygun 

•" d •• .. eri ınlıım111 bıkkan 
1 o d•kl J•ıılırıaı menaobıhae· 

en · 

gazetelerinin netrlfıtın• hayali 
olarak tanU eylemektedir. 

fi J0 0111al gazeteal Frın11a 
~•kerı O>ebıflllade l~I memle· 

et ••ker1 eokıperlerl ara11ndı 

Akdenla'de bir ltalyan taar· 
rozona karı1, motôrUl lngillE 
kıt'ılarının Fnnu'yı gônderl 
lec~I bıkkındı dı ayni oeyler 
ıôyleomektedlr. 

tl:IQtıt L 
b D011;tıf DHlf teatlelndea 

r. 1 •ıkı blroey yıpılmıdığını ıöy· 
ra 'inekle lktlfı edlldlglnl Jll · 

ttııktıdır. .f. 
10 K.loonenel 935 te iki 

taraf 11keri ekıperlerl arııında 

Jıırnole D'ltalya Diyor Ki: 

i Fransa~Italya Anlaşması 
Şiddetle Parçalandı. 

,,,, llir Mostemleke Darbı Mantık~ızca 
~1; ı\vrupa'yı Harbe Sorttklemektedir. 

lloaıı, 7 (A.A) - FrlDIJI. ltılyan aolıom11ıoıo yaldönGmfl 
••ıno 7 

' 
•aebetlle Gloraıle D'hıliı ~11eıeıl Klnunu11ol 1935 de .. ,, 
•taın eaerln tlddetle parçılındı~ıDı n bir mOıteml"ke thtll&· 

fıoıq L 
oOI p Dııntakıııcı Auupı'yı teımll olonduğonn yazara. diyor ki: 
el· •IDperyıllet n glıll b!r tıkım konetle· ln mtldıhal .. elle A• 

11· tııpı •e bıua btıtQa dOnyı menfaat 'H prenalb rekabetleri içinde 

~r~ 1,

1
'
1re •yrılmıı bolaauyor. Ve batftn bu rebhetler :ıçlade ltalyı · 

'h d 
e"· , ••••• tahrif edllmfo n boğolab gltmlotlr. 

Şılndt yeni bir harb dflollnGlayor. Bazı bGyftk dnletlerln 
1 •bıı 

8
'1, UIQıtU edilme• lmtly11lırına letlnad eden bir teorlkl meealye 

1 11 1~. ı , d 11 Joktor. Bir A nnpa tearlkl me11lıl için ıılyı oın oju 
1 ' A trlk • 1 bl 11• ndıkl menf11tlırınıa ıınınm111 ea11 ı r earuar. 

I' ltı>aıa 8 (Radyo) - M. Lnıl tarafından lmzalınao ltılyan· 
rıınıı, fhtllUı ıenet dnrlyeıl dolıylılle Sıjoro ga1etHI: 

1 
' · laııı tartblodenberl ,..pılın leler memnuniyeti muciptir. 

1

1 
'
1'"1 hırbı dolıy11Ue çıkın hAdlıelere gellact; ltılya'oıa bu 

. "!tııta b 1 h 
1 O>ee'ollytıtl yollar. Bonı rağmen o doı ok er tOrlft 

ec· 
1 11 '" 1 ıle11 nıa1andor. ÇOnktl ba lhtfllf iki milletin ruhundan 

• ·•Qı k 11
• ltı •e ltılyan'lu dı M. Laval'la 1ıh11odan emniyet n 

hlmıt bah11ıktıdırlar.. demektedir. 

görtılmemektedlr. 

Rtıımlg çnenlere göre vıpılın 
broılakh yardım anlıım111 tı · 

mımen bugankO krlıe ıld olup 
h•ıklcı hiçbir gayeyi lıtlhdd 
eyl,.memektedlr. 
~~~~~--,~~~~~ 

Paris Şarhayı 
Buıeloo, 8 (Rıd10) - Pı· 

rlı belediye relıl &I. Şlyıp .e 
aeneıl bogao belediye relel 
tarafından kabul edllmfetlr. 

lhıilafrn llalli için 

M. Laval 
Artık Araya 
Girmiyecektir! 

Buna Sebeb, 
Mussolini'oin 
Son Nutkudur 

Londra 8 (Radyo) - Ha 
beş-ltalyan ihtilafında , Fran 
n: efkarı umumiye.~iııde hd 
sıl olan desi#klik, Mussolini 
nin Pontaniy a'da söylediği 
meş'um nutka atfe<lilmektedir. 

1'1. Mıusolini 'nitı bu nut 
kunda kullarıdı&ı mütecaııiza 
ne sö::lerle, Laral-Hoar tek 
lif itıe kar~ı göstf'rdiği soguk 
luk Fransa'da o A·adar fena 
tesir yapmıştır ki, .M. Lar•al 
bile biuaı ltal)"a 'nın Pnris 
elçisini çagırarak, kendisinin 
bir daha barış içirı tavassutta 
bulunmıyacağını bildirmiştir. 

Partlıl 11yln nımzetlerl 1r11ın 
dı f zmfr oubıyı dol tor Deh 
çet Uı'on da balondo~o ıöy · 

lenmektedlr. 
t~tanbul, 8 ( Ôıel ) - Eıkl 

icra Vekllltrl heyet! relıl n 
Bamldlye ıtharlıt Btııeyln Ra 
uf 'un mQnbıl 11ylulılı:lardın 

biri için namzed ıöıterlleceğl 

bıkkındı eıkan haberler yı 

lınlaomıktıdır. 

~---.-..-.-----------

0 on Akşam 
Ay Tutuldu. ---·-·---3'5 Saat Kadar SOrdO. 

Bir iki gClndeoberl haber 
•erdiğimiz ıy totoma don ık· 

ıam olmoıtur. Ay, tım eaat 
onae•lıl ylrmhekla geçe ve 

şark fıtlkametlndekl doğoıon 

dan ıonra totolmuıtur. Haıo 

fon lnkltafa oehrln mobtelJf 
yerlerinden uıun oHdıya ıey· 

redllmto ve eeklden, bu tabU 
bldlıeyl dordurmık için duı 
rtmek, ıllAh atmık gibi yıpı · 

lın gQIGnç ıeyler bıtırlınmııtar. 
Hoıuf, ıaat 21,51 e kadar 

devam eımlı n yılnız fzmlr'de 
de~ll, bGıQn Tftrklye'den gö 
rOlmnıtar. 

flarhiye Bakanı, Yunanistan'nı A k~ri hazır
lığını Yapmakta Olduğunu Sövledi. 

~~------·.---~~-Atlna, 7 (A. A) - Harbiye hasır olmaeı için her ıeyl yı· 

hıbnı general Pıpıgoe umumi pıyoroz . GGcOmOzClo yettiği 

bir barb takdirinde Yuoanlı nlıbette bfttfto gıyretlerlmlı 

tın'ın alacığı vızlyet bakluoda bono leılhdaf etmektedir. Ha 
Eldteroı Aotropoı gazetesine ıırlıklar1mızın eo k111 bit IEI· 

ıo beyanına bulut m ·:tor: mıo içinde bltcce~lol ıftyllye· 

- Havının çok kızgın ol bilirim. 
doğa mohıkkıktar. Fakat bft ----------- -

yak devıetıerın dıpıomıttk 101 Strcza M uahedcsi 
lırlı mOallhaoe bir tar11 hal 
bulup bolmıyıcakları benfb 
keatf rllemu. Sulhu Hmlmlğ 

olarak temenni edlyoroı . Fıbt 

lbtUAf genl,Uytcek olanı Yu 
nanlıtın Milletler cemiyeti Gyeıl 
aıfatlle keadlılae dftoea vazifeyi 
yıpacakhr. 

Yoaınfltıo'ın 1 aakeıf hazır 
lıldarına dair gazetelerde bueo 
mtıbılAğayı varan yazılar gör· 
dGm. Bizim Hknt cihetten ha 
zır olmadığım1zı iddia etmek 
ne kadar yınlıoea tımamlle ha· 
zır olduğomoıo ıöylemek le 
o kadtr yanlıo olur. Her halde 
ef klrı umumiye ıonu bilme· 
Udlrdlr ki, aekert teoki14tımııın 

----+•--- -
Haleldar Olursa 
Avrupa Muvazenesi 
Bozulurmuş .. 

Parla, 8 (Rıdyo) - Strezı 

mnıbedealnlo hnaalaodılı gG· 
nftn yıldôoftmtl olmık mtln11e· 
betile bugGa gerek Parlı'te n 
gerek . Roma'd( U~ren'le( olmoı· 

tor. Romı gar.erelerl, batan 
badleelere rağmeo, Sıraa maa· 
bedeelnln haleldar olmadığını 

yazmakta ve çflnktı o takdirde 
Avrupa monzeneeiota de be· 
raber yıkılacağını ileri ıGrmek· 
tedltler. 

Şahar'ın Onda Dokuzu 
Mançuku'luların Elinde. 
Yirmi Bin Komünist De Bir General 
Kumandasında Harekete Geçtileı!, 

--~-.--~---
Tokyo 8 (Radyo) - Peklo'den blldlrlllyo: Mançoka kıtaları, 

Şahar'an onda dokuzunu legal etmlı bulonmıktıdır, Bu bölgede 
-Çin oBfoıo kılmımıetar. Bo aolhun dıo Mogollatıo'ıo letlkllll 
mee'elealnl kolıytaralıcığı mohakkaktar. 

Tokyo 8 (Radyo) ..-- Çfn komftolatlerl yenldrn harekete geç· 
mfolerdlr. General Domınkloglo komandaıundakl yirmi bin kiti · 

Ay böJle tutulur ilk kııılordo İacoyo ıyıletloe glrmfetfr. ................ ~ ..... ~ ..................................................................................................................................... ~ ..... .. 
Mısır-Libya Hududunda lngiliz, ltal-
yan Tayyarecileri Yanyana Uçuyorlar 

320 Kilometre Uzunluğundaki Tel Şe~ 
bek esine: Yakalanan Kurtulamıyacak 

' -
Dört Ingiliz Gemisi Yunauistan'a Geldi. 811nlardan 
Başka Daha Bazı Gemilerin De Gelmesi=~Bekleniyor. 

Ro} ter ıjao11nın laken deri · 
ye'dekl mobıblrl bildiriyor: 

Mııar Libya budodundı 320 
kilometre uıunloğondı faaıl11ız 
teala edtlmlı olıo dikenli tel 
oebekeılnl geçerken yakılıoa · 

cak olınlar ölftme mıbktlmdor. 

Ba ıebrke boyoocı montızam 

aralıklarla mltralyftılG İtalyan 
karalı:olltrı ıealı edllmfetlr. Şlm 
diki beyaelmUel dorum dol•· 
y11tyle bo teyıkkuı İtılyaa 'lar 
cihetinde olmdl dnhı ziyade 
arttaralmıotır. Zamın zaman la 
glllı ıQel açıkları bu ıebeke 

aıerlnde ltılyın oçaklarlyle 
yın yını uçuyorlar, tayyareciler 
blrblrlerlol ael&mh7orlır ve 

Bir ltalyarı 
ıonrı hudutları içinde oçuıla· 
rıaı devam ediyorlar. 

Derne'deld ltılyıo ıGel fa · 

ıll71tl artmıktıdır. Ve Btn111I· 

Bataryası .. 
Tobruk'a tayyareler n bf r çok 
mftbimmıt çıkarılmııtır . 

Mmr'ı doğru bir ınkfllceyı 

- Sonu 4 nçü 7awe -= 
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Y 
. ;~anc~:zi~eleri GöreA: ı' G lÜ ifil lÜ ifil T e o y a z o 

enı ır ı et er rası 
HabceırDeırl 

T kk ··ı·· M··? ltalyanlar, Son Muharebede Yeni 
eşe -~ u 

0 
• .l\f ag~ lôhiyete Daha Ug._ radılar 

Bir Kamutay 
Don Toplandı ....... 

Bu Devletler Tftrkiye, Rusya, lngiltere, Fransa, Ankara 8 (özel) -· Kamu&• 
bogdn Flkret'lo batkınhgıod' 
toplınmıo n mıtboıt kınu11• -Yugoslavya, Yunanistan ispanya ve Polouyadır Habeş'lerin, ltalyan'lara önemli Telefat Verdirdikleri 

La Repüblikgazeıesinde Pi- sız htıkômeıi glbl, eninde 10· o· k E . Ald ki s. 1 k d. b·r 
nnn dokuzuncu mıddeılne ,1 

JCr Broroleı yazıyor: Duoda paktın 16 ıncı mıddeal ve ırço sır 1 arı öy eome te ır 
İki ay önctı, zecri tedblrlP.rlo gereğince Gzerlerlne dftten ta lıtınbul 8 (özel) _ Son gelen haberlere gGre, Cenab cepbealnde ltalyınlarlı Habeşler araeındı 

fıkra eklenmeılne dair dıhlUJ' 
enctımealnio teıkeresl ile be 
tediye tetkllltl olan yerlerdt 
mobtırbldırın llğ•ı hakkındaki 
kanun liylhı11nın n Toncd 
halkından vaktinde ııkerl; 
eobelerloe kıyltlarJDI yıptırdll 

yanlarla her ne suretle olo,
olsun 11kerltk yıpmıyınlırı• 

affı hıkkındılı:l kanun liylbl 
ıının ikinci müıtakeresl yapıl 
mıı •e kabul edllmfıtlr. Kt· 
motay cuma gaod tekrar top· 

Janıcakbr. 

benOz kıirarlı,mamış bulundoğn ıhbiidft, kendllerlne ne kadar bıohyın muharebe ltılyaaların mığltlblyetlle netlcclenmlttlr. Avrupa ajansları, Habeı'J~rln ltılyın· 
bir ıırada, lnglltere, bo tedbir· ağır görcınaıse görftnsClD, kabul lırı çok ıaylat verdlrdllderlnl n esir aldıklarını bildirmektedir. 
lerln tatbik mevkllne konulu edeceklerinde eOphe yoktur. . • 
oonon filoeono Akdenlzde bir 
kazıyı maruz bırıkmıeındın 

korkarak yftziınO Parhı'e dön· 
mftotft. Slr Corc Klı:-k, loglltz 
f floıu zecri tedbirler yazan den 
tecavftze oğrıreı paktın 16 ıncı 
mıddeel gereğince Fransa'nın 

onun yardımını gelip gelmlye· 
ceğlnl M. Lnal'dın ıormooto. 
Ve Frıneız hftkumetinln reisi, 
tereddfttlft •azlyetl henQz ha 
hrlardan çıkmamıı balnnan bir 
haf talık mfthletln sonunda, 
mftsbeı cevab vermişti. M. La 
nl, p11ar gOnft mecltıte ver· 
dlğl beyanattı eeaaen bu ce· 
nbın şQmolana ıçıklamıotu: 

»Paktın 16 ıncı mıddeelnlo 3 
ftncft fıknea gereğince lngll· 
tere, zecri tedbirler yftzftnden 
taarruza uğrarsa karadı, de· 
nlzde Te bandı onun yardı · 

mını koemık için Frauee'yı 

fnglltere'ye karşı taahhOd ıltma 

sokmaktı tereddOt etmedim" . 
Böylece, biç olmazea l!'ranea 

bıkkındı, M. Samuf!l Hoar'm 
Avım kamıraeında tbııae etttğl 

Te İtalya'ya kartı &l)'HHIDln 
değişmesini bununla mazur gôı. 

termek istediği ş6pböJler orta 
dın kalkmış olmıhdar: Akde 
nlzde bir bAdlae oldutu tık· 

dlrde, İngiltere, Franaa'nın 
yardımını gQveneblllr· 

Fakat neden yalnız Frınea'yı 
marar.ııt etaln? fuglhere, bir 
Frınaa'om yardımını bir itti· 
fıkı lıtlnıden degll, paktın 

icabı olarak htemlştl. Şu halde 

lnglltere'nln Milletler cemlye· 
tinin tıyeal olın diğer devlet 
lere de bııvurmııı mıatık\ ~e 

ayni zamanda gerek Franaa'nın, 
gerek f nglltere'~ln le hine olan 
bir hareketti. Av11ıı kamara 
unda muhalifler bono çok 
yerinde olıuk hatırlattılar. 

Muhalif lerln bu ısrarını kar· 
oılık nrmelr. için mi nedir, ma 6 

hık kak olan şudur ki Avam 
•ımır11ındıkl a.0ftnıkaıalardın 

yirmi dört ıaat sonra kabine, 
daha bir mClddet önce, hu hu· 
ıuıtı f lklrlerlnl öğrenmek tızere 
Akdeniz devlellerlne bışvor . 

moı olduğuna blldlrdl. Ve bu 

ıon.sunı verilecek cevablar 
huıuıuudı acele edllmeet lçiu 
tetebbaalerde bulunmoo olma· 
ıı da muhtemeldir. 

Cenblar naaıl olıcıktu? 

YoıoelHya ve Yonınfıtaoın 
mlıbet cevab verecekleri olm· 
diden kat'i gOrQntı.ror. lapın · 
ya'nınkl daha 11 kat'tdlr: Cu· 
murlyetçllerln paktı uygun 
hareket niyetinde olmalarını 

karıılılı: M. GJI Rohles, ılyaeal 
ııempıtllerl yftzftnden ltılyı'ya 

karşı dostluğa temaytU ediyor. 
TGrklye de, Sovyetltr Birliği 

gibi pıkbn çok hararetli tard· 
ıarı olmııını rağmen bOsbfl. 
Ulnde endfoealz değildir: Bo 
ğazl1r Lo:tan andlaom111 gere· 
ğlnce aekerelzleşllrUmlş olduğu 

için, Çaoakkale'ye karoı bir 

İtalyan hareketinden endlıe et· 
mektedlr. 

Buaonlı beraber Madrld ve 
Anhra bftktlm~tlerloln, Fr•n 

bir~~~;:. ;:~:~~:~~.a ~:~;;;;: l~gilizler, Akdeniz'e 92 P!lrça Harp 
t1r•f1t~d•n ileri eftrftlmftt olan Gemı·sı· Daha Y,,.,ıg~ dıta r. hılde, ona bava kanetlerlyle 
yardımı koııcaklarını blldlrmlı 

oldukları haber veriliyor. Ba ltalyan Siyasal Çevenleri, Bu Yüzden Telaş içindedir. haber hoıuılyle Polonyı'ya 

ıld olan bakımındın · blr11 lttınbol 8 (Özel) - Ioglllz'ler, Akdenlz'e 92 parça harp gemisi yığmıe bulunuyorlar . Soa 
ihtiyatlı telakki edilmek 14zım· geltn haberlere göre, Roma ılyaaal çennlerl bundan dot.yı tellı içindedirler. 

Afgan 
Dış baka-

dır. Fakat eğer teeyyftd eder.e, Londrı 8 (Radyo) - Amlrallak, bereene ikinci kanun ortalarında olduğu gibi boıeoe de 
Akdeniz devletleri tarafındın Harbıdo•, Neleon H Rodoey zırhhlırı ile diğer gemilerle 21 inci torplto f lloıunoo bazı Uman· 
İnglltere'ye nrllmlı olan ce· Jarı ziyaret t-deceglnl bildirmektedir. 

vapl1ra bunlar da eklenecek Bood ,e diğer bazı gemiler ,lnglltere'ye döneceklerdir. Yapılacak ziyaretler bıkkınds bir nının ziyaretleri 
•e mllletler cemiyetinin tart program hazırlınmıttır. İlk ziyaretin Cf'belflttarık olacağı söylenmektedir. 
hinde ilk defa olarak, batan Ne1aon n Rodney, dftnyının en konetll zırhlalarıodın lklıldlr. Nelıon zırhl111ndı anı ftıonun~ 

Ankara, 8 (özel) - Şebrl· 
mlzde bulunmaktı olan kardet 
Afgınlıtan'ın hariciye nazırı 

Fent Muhammed Hın, bugClO 
ııhbat enıtltGlerlnl, nftmone 
hastıneılnl, Etnoğrafyı meze· 
elni ve Hılke•lnl gezmlt •e 
K4bll elçimiz Memduh Şevkel 
tarafından Atatftrk çiftliğinde 

oeref ine Hrllen öğle ziyafetinde 
hazır bolonmaıtor. 

ınlh orgınlzaıyonu mOdıf Jle· amlrallık bayrıgı bolonmıktıdır. Do harekAtın ılyaııt hadiselerle Uglıl olmadığı blldtrllmelı:tedlr. 
rlnln tıhıyyftl ettikleri millet· 
lar 1r111 kunet . hiç olmazea 

naıari bir ıekllde · teıekkftl 

etmiı olıcıktır. 

Jlk defa olarak diyoruz. Bir 
sene önce milletler ıraeı bir 
kuvvetin tetekkftl etmı, oldu· 
ıuno unutmıyoroz. Bu, Su 
plebhltlnln ıakdnunu temin 
lçlo olmoştu. Fakat bu bJr 
pollı knnetlndeo bııka bir. ıey ' 
değildi. Ve tecrGbe çok k6ç61ı: 

bir Olçftde yapılmııtı. Bu defa 
mevzoubıbı olan bQyftlı: mlk· 
yaatı bir harekettir. O kadar 
hcıyak mlky11ta ki, nzlyetln 
tıŞJdığı hakf kf tehlJkelere nı· 

zarao nlıbetsls bir derecede 
gôrOnmektedlr ve blras mftbı 

liğı edllmlo olduğunu dtaoOn· 
mekte ıerar ediyorum. Fakat 
hldleenln oamolQ bu yftzden 
.taba az genlo değildir. Ve eğer 
bu misalden Fraoıı gerektiği 

nçhlle fıydalınırea bundan 
böyle taarr.ozdın ıoçlo deYlet· 
lere karoı ~odretll bir baraj 
kurolmuo olurdu. 

ŞOpbeılz ki batan bu ıefer· 

berllğlo bir tek dnletln men 

faatlne olarak yıpılmııa ben· 
zemeıl eaefe değer: loglhere 
hOtDn dilnyıyı kendi heaabına 

ıyıklaotlırıyor görftnayor. 

Ve ha it b11~ı ıftpbeler ayın· 
dırmıdan yftrftyecek değildir. 
Fakat Franea'nın ılyuısı mil· 
letler cemiyetinin hareketini 
frenlemeğe gayret ettl~I ve 

teoebbOıtlerl, meı'u\lyetlerl n 
tehlikeleri fnglltere'ye bıraktığı 
bir sırada hAdlseler başka tftrla 
olabilir mlydt? Bu 11rtlar al· 
tanda oyunu İnglhere'nln idare 
etmeıl zaruriydi. 

Fakat meselenin 1111 mOhlm 
tarafı bo değildir. Meıelenln 
eeaslı tarafı, 16 ıncı maddey'e 
ll4n edUmlı olan mütearrıza 
kar41 dayınıema mftıpctleom~kte, 
maddeleımektedlr. Eğer Franıı 

bllee ve i11teee1 nılyetln bu 
umulmaz ioklşafıodıo ne mft· 
kemmel netlcelar çıkarabilirdi. 

Roma'da 
Yeni Mahalle 

Roma, 8 (Radyo) M. 
MoesoUni Roma kral moulnlnl 
Ye mOtah11sııl1r heyetini kabul 
ctmlıtlr. Ba heyet, Roma'dı 

açılacak. yeni mahalle plAnlarını 

M. Moesollnl'ye gôıtermlttlr. • 
Doçr. bu planlar beyenmft ve 
hemen işe bıılaom11ıoı bildir· 
mittir. 

Suikasd Davasına Bugün Yeni saylav 
, Namzedleri .. 

Ankara da Başlanıyor Namzedler Ara· 
sında lzınir'den Dr. 

Maznunlardan Ali Saib, Hamid Şev- Buh1Hi De Vardır ... 
Akıamda Afganistan bayok 

elçlltğlade blr eOlen tertlmlt 
ve ıölenl bir kabul reımll 

taklbeylemlttlr. 

ket'i Avukat Tayin Etti 
Ankara 8 (Özel) - Solkııtçıl1r arasında temi geçen H hu· 

duttırımııa pıeaportıuı olırık giren Ali Saib adındaki ııh111 
hükumetin emrlyld bogftn hudutlırımızdın dıoarı ıtalmıotır. 

Ankara 8 (Ôul) - Sulkaed davaıı yarın (huıGn) Ağarceza 
mahkemeılnde bıolıyacakt.r. Samtln için bug6oden 160 kart 

•erllmlttlr. 
Mazoonlardın, Ali Saib nukat HAmld ŞeYketl nkll totmoıtur. 

••• 
Yaş Meyva ihracatını 
Devlet Yapacaktır .• 

Ankara 8 (özel) - Yaı aıeyn ihracı itine bftkumet çok 
önem Termelı:tedlr. Ekonomi Bakanlığı yıı meyn ihracı lıfnl 

ftıerlne alacık Te geoit tetkUAt yıpıcıkhr. Bo hueuetı yakındı 
ıehrlmlzde bir kongre toplanıcıkt.r. 

• •• 
Yeni Hava Yollarımız 

1 Nisan'da ilk Sefer Ankara· Istan-
bul· lzmir Araısnda Yapılacaktır. 
lıtaobul 8 (ôzel) - Havı yolları teokllAtı nlııandı faaliyete 

geçecektir. İnglltere'ye slparlı olunan on bayak ıon ılıtem yolcu 
tayyareel o zamını kadar gelmiş bulunacaktır. 1 Nlundı Uk 
tjefer Ankara İelınbol İsmlr arısında baıhyacıktar. İleride ban 
hatları dıha genloletllecektlr. 

~-
EL HAMRA 
Yalnız lzmir ve Istaubul'da değil, takat 

bflUlo dOnyada hasılat rekorlarını 
kırmış olan şaheserler şaheseri 

2 IFUOm BD1rcdlen 

SEFILJ,ER 
Tflrkçe sözln 2 devre birden 

VE 

SEN DUL 
' Maurice Chevalier • Janette Macdonald 

Filimlerin eeıoıı naılerine dikkat; Saat 3 de Şen Dul, 5 de Sefiller, 
7 de Şen Dol, 9 da Sefiller 

FiyatJardn Zam Yoktur. 
• 

1.tı.,bul, 8 ( Ôıel ) - Say 
lavhğı men:ou bahis olan, eakt 
Lfmın itleri olrketl idare mec 
Hal baekıoı doktor Huhlıl'dlr. 

Tıbbi adli dJrektörG Saim Ali· 
de nımaedler ıraıındıdır. 

Ras Guksa 

Muhammed Hın, yarın (bu· 
gan) Io, Samer, Comurlyet 
Merkeı, Ziraat n Eml&k: ban· 
kılırlle YOolı mae11eıe11lnl 

aezeceklerdlr. 
Italy~n 'lar taratın- Tehlike 
dan kurşuna dizilmiş Cephesi BnyokUlr 

lıtınbol, 8 (özel) :- logtu: Londra 8 (Radvo) _ tngtlhı 
gaz~telerl, Ru Gukea oın ltal · hın bıkana, İngiliz ılyaaetl 
yan Jır tarafından kurouna dl · hakkındı lrıdettlğl bir nutukta: 
sildiğini muelrren yazıyo1rlır. "Maoferld tetebbClsler fıyda · 
Ayni gazeteler, Gukeı nıu, d L L il Ltlf t bbG• 

eıa u; anca .... o e.. eoe .,. 
Itılyan'l1rı ırkadın vormı~ı lerle hareket thımdır. Çftnka 
tetebbae ettiğini, bunun için tehlike cepbeıl bftyftktGı •e 

teallm olduğunu ve bo teıeb· buna öre teoebbaaler Jtzımdır." 
bftednftn, ltalyın 'lar tarafındın D 

1
g

1 em et r. 
Yaktınde eeıudığını uert sara B .

1 11d 
yorlar. . rezı ya a 

Muhtar- HftkO.met KomDnisl· 
lıklar için Kanun leri Tevkif Ediyor 

Ankara, 8 (ôzel) - Mohtar· Rlyo Oejaaero g (Radyo) -
tıklar için bir kanun llylh111 Komilnlıtlerden bazıları ve 
hazırlanmaktadır. Yakında Kı· bunların baıında bolonın Per· 

mutıya nrllecektlr. ker te•klf edllmlotlr. KomClalat 

M. Madariyaga propıgandaeı yapın ~azetelerln 
Medrld, 8 (Radyo) - M. idarehanelerinde de tıbarrlyıl 

Mıdıgarlyıga'nın lıpınya'nın yıpılmııtır. 

milletler cemiyeti dılmf azadı · '~ lsvesti ya,e 
ğındın çekllece~I hakkındaki 

haberleri Fıbra ajınıı yılıula· 

maktadır. Fabra ıjaası, M. Ma 
dırly1111 ile htıkumet ıraıında 

Bıbet itinde noktıl n11ar lhtl· 
JAfı bolunmadığıoı llhe etmek· 
tedlr. 

Roma'da Şenlik 
Roma, 8 (Radyo) - İtalya 

krıllçeılnln dotum eeneldevrl
yeııl mQoısebetlle bugGn Romı 
bayraklarla donıtalmııtar. 

Bu aktam bu mOnaeebetle 
ıenlllı:ler ve tenvt.ıt yapılı · 

caktır. 

ltılyı'nın her tarafındın ve 

~ırlçten birçok yerlerden teb· 
rlk telgraf Jırı gelmektedir. 

Staviski Davası 
Pıılı, 8 (Radyo) - Stulekl 

dnaeı, bogdn de denm eımlo· 
tir. A•okıtlır, mQdaf11larıoa 

devam eylemlılerdlr. 

Gazete8i 
Rus-Fransız Maa· 
hed~si için Ne Diyor 

Parls 8 (Radyo) - Ruı'lırla 
Fransızlar araıında Pırls'te im · 
zalının tecim muıhedeıl hık· 
kJDdı (hnatlyı) gazeteıl bir 
bıomıkale yazmakta H iki dn· 
let araıında imzalanın bu moı· 
bedenin, meı'ud bir bAdlııe ol· 
doğunu kaydeylemektedr. 

Yunanistan 
Uluslar Kurumundan 

Tazminat istiyor 
Parle. 8 (Radyo) - Atfnı'· 

dan haber veriliyor: Yanın 

hGkumed. Cenevre'dekl dele. 
geelne göudermtı olduğu bir 
mektobta, zecri tedbirlerden 
dolayı Ulual.r korumandan laz· 
mlnıt letemı ııl için 11rltblpt 
vermltllr. 



--
DOşiindOklerim ... 

Oç Rahmetten Biri 
_ŞE H i R .. HAB.ERLERİ 
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Marlen Dhrtb'f herkes tanır. Vali ve Parti Baş- Su ve Elektrik Tarifeleri lki \Taife 
kanımız Döndü.. - . Zehirlendi .. 

Dost Afganistan 
Afgaoisrao1an Dış Bstcont 

Fey~ Muhammed Han bugün 
Aakara'y• gelmtıılr. Kendii!1D: 
de yaloaz doat bir deilttlq 

:mamesslllnl değil, !'rJdn v,; 
illeri A fganlıtan davaeının yQ~· 

eek ınııçılırından birini se· 

Bundan eminim. ÇOnkü hu 
kadın, ne bir Alimdir, ne llln · 

aotkAr, ne de fen adamı? Yıl 
dııdır vo gOzeldlr. Tanınmak ......... _._,,,_ Suyun Metre Mikabı 15 Kuruştur. 

Kilovat Tarifesi Tetkike Başlanıyor 
.. • 1 • • l&mlamaktayız. He11ils kır~ 

Yanmamış lK6m0rü beş yaşlarnada boluuan Fen için bu ki meziyet kafidir. 
Amma ılz dlytcekelolz kl: 

- Yıldızlar da birer ean'at· 
kAr değil midirler? Bu ıoal 

Bazı Yerlerde 
Mahallt Hapisha· 
neler inşa Edilecek. Su tarlfeıl Naf la vek&letlnce 

formlll noksanı yüıftnden ka 
bol edUmemlı ve tlrket heııab · 

taranan tetklklle tarifenin for· 

mftle uydurulması, yeni bir 

karar alınmaıı blldlrllmlıtl. 

Nafia komlıerlfğlnde toplanan 

tarife komlıyonu; ao ılrketlntn 

son yıla eld heaablınnı bııtao 

batı tetkik etmlı ve neticede 
tlrk•tln itirazını bık11v. bola· 
rak ıoyon metre mlkabına eıklıl 

gibi 15 koruı:ı f lat koymoıtur. 
Bu suretle tarife formtUe göre 

hazırlanmıı olarak taedlk için 

N af la vekıtletlae gönderllmlıtlr. 

Kamaralarına Almışlar Muhammed Han, 1919 da 4f 
Gamrftk önOnde demirli bu· lgan erklollğlnl devletlere bll : 

dlrmeğe giden delegeeyQo azıt 
mOnabeaya değer ve so götO· 

~ftr yeri çoktur. Fakat ona 
•ıka aatonlardakl arkıdaılıra 

bırakıyorum. 

M Evet, beyaz perdenin mırof 
•rlen Dltrlh'f, her çevirdiği 

f IUm için 150-200 bin Tftrk 
lirası ıl R ır. u parayı ne yapı· 
yor, diye eormayınız. Amerika· 

da ve Bolhudda otarmak ko 

~y değildir. Znalh yıldızın 
ızına mıbsue 6 tane muhaflz 

vardır. İri yırı, belleri taban· 

fcaldı, her zaman çocuğun etra· 
ın • a-ort göz dolaşan 6 
muhafız!. 

M COnkQ bundan iki aene evel 
arlen Dltılb'e haydutlar bir 

~hdlt IDektubo eöodermlşler ve 
•tını k ki b b vermt 

1 
ıçıraca arını a er 

1 er. Onca~ız dı hemen 
heoıerı 1 ha 1 

8 h muhafız istihdama 
d 1 •oııı. Fakat nihayet maıırafı 
ayınıoııoııı •e ılmdl pıhyı 

pırtıyı t 1 nzakı op ayıp Am~rlka'dan 
T •eoıığ• karar vermtı:ı .. 

'YY•recl Ltodberg de ikinci 
ÇOttığ 
oı it unu haydotlardın kurtar· 

1 
lçio, daha beı on gftn 

evet A b ınerlkı'daa kaçtı. Bir 
•ıka oıllyarder lst, yeni do · 

f~n Çocuğunu hususi bir yata 
b ndfrfp yola çıkarmış. Çocuk 

d~YOyihıceyc kadar yat, diyar 
Y•r dolaeacakmı, .. Zanllılımn 

Cllld yazcıudea çektikleri me· 
V•kkate bakın .. 

Zenginlerin bir çocuğa dOn· 
Yayı geldi mi, haydutların göl· 
geeJ de dıvarı vuruyor: 

Ya para veri o, ya çocuğu 
•lıt•z! 

Bu korku, yavaş yavaş bil· 
Ula Amerika zengh:.leriot ııara · 
cık olarsa, korkarım Amerika· 

rıın bir kıımı boıalecak ve 

OJobıceret baılıyacak! 
AoıP.rfka hOkli.metl, haydut· 

ların hakkından gelemediğine 
~4re, ıneeelA bir kanon çıkaraa, 
(Şu kadar aernti ol.al1r kısar 
•oıeUyıtıaa tabi tutulacaktır.) 

Dese ve zenginlerin çocuk ye· 

tlıtlrmelerlae mani olsa, fıy· 
dası görOlmezmlyıU, diye dtı 
liloüyorum .. 

Valulle bizde de Çakıcı ha· 
cı Mustafa vesaire vardı. Çok 

tftkar, hepsinin kökOne kibrit 

soyu dökdftk. Amerlka'hlar, 

Yukarıdaki kanonu da çıkara 

llıızlarsa, bari zenginleri, 1 ftr · 

klyeye geJlp otursunlar, yahut · 
tı bizden m11şlı polis alııalar. 

Üç rahmetten biri, çOnka bu 

vaziyet başka tftrlQ hıslle · 

dllemrz! 

Orhan Rahmi Gökçe 

Bergama'dK loşa edilecek olan 

mabıllf h•plebıneslnla yerini 
tayla etmek ve Kınık nahlyeal 

belediye ivlerlnl tetkik eylemtk 

ftzere beraberinde Adliye Vek&· 
Jeti hapishaneler mQtabaımeı 

Motı!ıhar Şerif olduğa halde 
evvelki gfta Bergama'ya gltmlo 
olan vaUmlz Fazla GOleç dftn 

şehrimize dönmOttOr. 
Bazı mahim yerlerde umumi 

hapishanelerden ba,ka mahalli 

hıpiAbıneler lnıa ettirilecektir. 

Bergama'dı da lnıaeı karar· 

lattırılan böyle bir baplahıne · 

nln yeri tayin edllmlı:ıtlr. Bu· 

nan loıaeı ldn Adliye VeU.
letfnden tahslaat latenmlştlr. 

Para gelince ln111tı 

caktır. 

• • • 

batlanı 

Vall Fazlı Galeç'le Bergama · 

nın Kımk nahlyeıılnde belediye 

leleri ftr.erlnde tetkikler yapan 

parti batkanımız, Yozgad aay 

lnı Avni Doğan da ıehrlmlze 

döamfiştOr. 

Karşıyaka' da __ .............. .---
Yarın Akşam 

Işıkları Maskele
me Denemesi Var .. 

Yarın akı:ıam a11t 22 den 

22,30 a kadar Karııyıkı'dı bava 

hllcomona kareı ıtıldarı maııke· 
leme denemesi yapılacıkhr. 

Maskeleme tecrübeıılnlo bıt 

lıangıcı fabrika ve vapur düdftk· 
lerl çalınmak aoretlle illa edl · 

lecekdr. Bu ııaatlar arasında 

herkes ev veya mağazae1Ddıkl 

ıeıldarı maekellyecek ve bonon 
~ için vasıtası yoksa aöndtirecek· 

tir. Nakıl vıaıtalırı da ıı:ııkla· 

rıaı söndürerek bolondokları 

yerlerde duracaklardır. Hastalık 

takdirinde doktor taı:ııyacak olın 
otomobiller ıoıklarıaı eônd6rmOı 
olarak hareket edeceklctdlr. 

ltık maııkelemc deoemt":BI beyan· 
nameleri Karııyaka'dald bütün 

halka dağıtılmıştır. 

Mahkum Olanlar 
Bornna'nın Ieıklar köytınde 

bırııız aamUe maruf Yusuf 'on 

bıçakla yaralıyarak ôlftmftne 

eebebiyet vermekle ıaçlo Pmar· 

baaı köyOnden Şerif oğlu kaeab 

O fteeyln Ağırceza mahkemesinde 
bir aene tıç ıy hapse mahkum 

edilmiştir. 
• • • 

Doleph koya mahallesinde 

Momcokahvesl •okağında Meh· 

med oğlu Htısnft'yft Birinci kor· 

don'da yolda giderken tabanca 
kuraunUe öldftrmek için ıllıth 

atmıkla ııoçlo Feyzollah'ıa ağır

cezadı muhakemesi netlcelenmı, 

ve eoçu Hblt olmamıı:ıtar. Yal 

aız Feyzollah'ıa btJAhare ıehlr 

dahilinde ııilAb attığı anlıeılmıe 

bir gtın bıpıine ve yınm lira 
para cezaııına mıbkdm edil· 

mlı:ıtlr. 
• • • 

Kemalpaıa'oıa Kızılcaköyden 

Şerit oğla Kftrt Mehmed'l çifte 

tüftği ve tabanca atarak ôldGr 

meğe tettbbtıs ve hnkumetln 

maoni ı:ıahelyetlni tahkir el· 
mekle suçla Abdullah oğlu Ali · 

nln Ağırcezadı muhakemesi blt

mlı ve aoço sabit olarak hee 
aene üç gftn ağır bapslne, 30 
lira ağır para cezasını mahkum 

edllme&loe karar verllmlttlr. 

Devrim Müze· 

• • • 
Ôntımüıdekl altı aylık devre 

için elektrik kilovat tarifesini 

yeniden teablt etmek Qzere 

elektrik tarife komisyonu ya· 

kında naf la komlıerllğlnde 

toplanacaktır. VllAyetten bele
diye relel:gıne gönderilen bir 
mektupta tarif~ komlııyononı 

belediyeden bir lza intihabı 

blldlrllmlıtlr. 

Asliyecezada 
Bir Yılda Görülen işler 

1 

Şehrimiz asliye birinci ceı:a 

mahkemesine 935 yılında 653 
dan doıy111 gelmlt ve 58' d 
netfcelendlrllerek 936 yılını 

69 dava dosyaaı devredllmlı:ıtlr. 

Asliye lldocl ceza mahkeme· 

sine de 659 doıya gelmlı:ı ve 

595 1 çıkarılmıı:ı, yeni ıeneye 

60 dava doıyaeı kılmıehr. Bu 
kadar davayı munffıklyetle 

ve atır'atle neticelendiren ha. 

klm Kemal •e Bllml,yl takdir 

ederiz. 

Borsada l 

luoan (Sar'ıt) motörftnde taife 

Ali oğlu Şaban yattağı kama

raya yaamamı' kömftrlerle do · 

la bir mangal koymuı ve ar 

kıdaıı Mutafa oğla Şetkl fle 

beraber baygın bir halde bo· 

Jnnmoılardır. Bamızıkarboudaa 

zehirlenmek tehlikesi geçiren 

bu iki taife memleket h11tı· 
uealne kıldmlmıılardır. 

ölçü SahiRleri 
936 yıh için ölçft Hhlplerl 

belediye ôlçO n ayar memur· 

loğona mftracaat ederek mu· 

ayene veelkelırını doldormağı 

baı:ılamıılardır. Bo ay içinde 

muayene yaphrmıyın ôlçO ••
bipleri, bll4bara cesa görecek· 
lerdlr. 

Köy BDd· 
celerioe Varidat 

Köy btıdcelerlne varidat te · 

mini için bazı yerlerde eıhaa 
ald ıarlılaran ıatıldı~ı haber 

alınmııtar. Valilikten bfttOn 

köy muhtarlıklarına göoderUen 

bir bildirimde ancak köye ald 
tarlaların aahlablleceğl ve eı 
haaa ald ıarlalaran eatalmaıına 

kat'iyyen meydıo verilmemesi 

bildiri' mittir. 

Reşit Akpay 
Altı ayaaaberl Almaoya'da 

ziraat klmy111 ve ziraat ll&çları 
hakkında tetkikler yapan Bur. 

ona ılraat mektebi mftdftr 

muulni ve kimya gurubu öğ · 

reımeol Reolt Ak.pay Almıaya· 

dan dönmOo ve ndfealne baı 

lımııtır. sinde Devrim Ka· 
hartmaları Yapılacak 

o;üm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

128 S. Gomel 14 50 
Şarbay doktor Behçet Uz 16 N. Alt Hay. 15 50 

dtın KiiltOrpuk lu~aatını tef tlı l' 4 Bogftnka 1atıt 
etmiıtlr. lnıaat edr'ıtle ilerle· 485540 DaokG yektlo 

K. s. Buroava Kır Bekçileri 
14 75 Barona belediye relsllğlace 
16 25 kır bekçilerinden okur yazar 

mektedlr. 485684 Umum " 

Kftltürparktı yapılacak (Ata· Zeytinyağı satışları: 

tOrk devrim mftzeııl) nde reı · Kilo Alıcı K. S. 

samlarımızla tarihçilerimiz ta· 48600 Mob. alıcı 34 50 

1 l d lı: Zahfre satışları: 
rafındın devrim can an ırıca 

l L r Ç. Cloei K.. S. 
kabartmalar yapı maaı .ara · 

olmıyaalarıa lıten çıkarılması 

kararlıotırılmıotar. 

Deniz Sporları 
K. s. Yurdunda 
36 50 

K. S. 
685 Bugday 7 25 8 625 

Kadınların Araba· ıaı:ıtırılmııtır. 20 Kumdırı a 1 50 

Deni• sporları yurda bina· 

ıında basene bdyGk bir jlmnH· 
tlkhıne vacoda getirilecektir. 
Levazım için lıtaabol'dakl bazı 

firmalarla muhabereye bıolao· 

A 1 1 Nahiye 25 Mıaırdarı 6 925 G 625 
sına t amış ar MüdürlDkleri.. 3700 P. çekirdek 2 65 2 65 

mıetır. 

Edirne Köy HOrosu 
Çoıakkapıdan hdkumete doğ 313 Ken. palı. 455 560 

S " l d n biye m•dftr Edlrne'de ıeekll edilen klSy ro gelmekte olan Kazım oğlu on gun er e a u ' 307 B pımok 43 ~3 50 
· bftrosoaa lzmlr vllAyed köy Baean'ın bine arabaııına binen lOklerine atanmak için vllAyete 1 1 

Türk.An ve Pakize adındaki btrçok mO.racaatlar vokobolmak· Piyasa Vaziyeti bftrosu memurlarından Lfttfl 

d N hl Od
" " ı bil ek ___ ._ ____ ...____ y(b llrı ftcretle atınmııtır. 

kadınlarm ırabasnıı atlıyaa ta ır. • ye m uru 0 a m Üzüm - Flatlerlal dOıar. 

berber Ziya ve mirasyedi RIH için ortımekteb mezunu veya mek teıebbaıd dan de devam Türkiye· Jsveç 
ile iki arkadıtı zabıtaca aran· polis komleerllği yapmıt olmak etmlı:ıtlr. Bu eebeble Borııada Hflkumetlmlzle İneç haktı 
maktadır. Bu dört ktıl araba· ıarttır. Bu glbllere valilikçe ha ancak 144: çonl Ozfim satıl · 
cıyı da dövmüelerdlr. cevab verllmlı:ıtlr. mııaır. 

ımtr halkının kıymetli rat?het ve tevrcc0bı1o0 kazanan TAYYARE Si NEMASI 
Yeni seoe şerefine 2 filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor 1 Nöbetçi Eczaneler 1 

Buğday - Dılo 685 çuval 
Htılmııtır. 

meti ar11ıadıkl ticaret aolııma · 

sanın 31 birinci kanun 935 
tarihinden itibaren bir ay daha 

temdldedlldlgl Ankara Tar kof le 

merkezinden ıebrlmiz Tılrkof le 

dlrektörlftğQae telgraf la blldl · 

rllmtıtlr. 

BAR 
Al Joleon _ Kay Fraucis - Doloree Del Rio - Ricıırdo Co~.ttz - Dik Povvel - Cuy Kibbce - Roth 

Donnelly - Hal Leny - Huglı Hebcrth - !'ıfi Dorııay ve 5000 güzel kız 

Büyül~ ihtilal 
Aona Bclla ile Jnn Gabin tarafından oynanan aşk, harp ve heyecan filmi 

Ayrıca F oks dllnya havadisleri "Tfirkçe sözlü,, 

klllkte Faik n E~refpaı:ıada 

E,refpaıa eczaneleri açıktır. 

Ka~biyo 
Alıı Satıı 

Alim. Mark f>U,15 5U,ti2 
leterlln 619 621 
Fr. Frangı 8,28 8,30 
Dolar 79,75 79,60 
Belga 21,05 21,26 
ltalyan lireti 10,05 10,10 
lnJçre frangı 4.0,75 41 
Florin 85,12 85,30 

Cenubi Amerika'da 
Boynaz Ayree 8 (Radyo) -

NGmıyiıçllerle zabıta arasında 

mtısıdemeler olmuş, beı polis 

ve bir nümayişçi ölmaottır. Ya· 

ralılar dı vardır. 

lspanya'da örfi idare 

K. Çekoslovak 5,24 
Avustur. Şlllnl 23.37 

·EANSLAit bergiin 14, ı 7, 21, Cumartesi 12,30, 14 talebe aeausı. Pazın güuü J 2,30 da ilave eeausı vardı 
5,27 

23t62 

Madrld, 8 (Radyo) - Baın· 

kil M. Porte de Lnerde, Cu· 

morrelelne l\dt idareyi kaldıran 

bir irade lmzalınmııhr. Bu 
suretle İıpıaya'da tabii hal 

avdet etml~tlr. 

aındın idi . 
1920 senesinde Psrle lvgo~ 

derliğinde ve 192 l de KOhil~ 

bakanhğında bulunmuştur. Kıy· 

tak Beçe·Sakt isyanında hapım · 

looan Afgan aydınları araıııodq 

idi. Nadir Şah bu lıyana baa· 
tırarak, dost detlete yeni bir 

ilerleme ve genlik devri açtık· 

tın ıonrı, Dıo bakanlığı ken. 

dlılne nrllmtetlr. 
Kahraman kralın 1933 de, 

bay ak mlllf eıerlnln en veri mil 
zamınındı, nasıl bir cinayete 

kurban gltmlı olduğunu bili· 
yoroz. Yeni kral Muhammed 

Zıblr Han Afganistan tarihinde 
bahtiyarlık devrini açan acıil 

ve hıemetll bıbHınıo yerini 
boe bırakmımı~tır. Kral ölmüş· 
ıe de, eseri, bCllilo bayatlılığı 

ile yürOmekte devam etmiştir. 

Türkiye sınırlara dışındaki 
Asya kıtHındı, Japonyı'dan 

aoau, erklnllğiol tam olarak 

koruyan lkl devletten biri, Af· 
gaalstao'dır. K1rdct mlller, bu 

mftııteını bahtl yarlığı dışarıya 

ve içeriye karı:ıı, uzun, çetin ve 

kahramanca ııavaşlar sonunda 
r.lde etmfı:ıtlr. Yeni bir ilerleme 

hırebtl kaydedtrek geçen her· 

gcıa, Afgıotstan 'ın enteroHyo· 
nal eh,.mmtyet ıve duromono 

gittikçe arttırmakta, kültOrel, 
ekonomik ve eoıyal hamleler, 

bu nzlyetl bergfto dıhı çok 
pekitmektedlr. 

Af gıalstıo'ıo &1acletl, Türk 

milleti kadar, kimi eniodlre· 

btllr? 1922 dt KAbll'den An· 

kara'ya ilk bftyftk elçi geldi· 
ğfndenberl, tını~ıklığımız göoiU 

ve kafa yakınlığımız gitti!< çe 
artırık, nihayet kardeı milletler 

samimiyetine varmııtır. Bu hn· 
sosta bayak elçi Sultan Abmtd 

Bao'ın yO.kaek zek4 ve faallyo· 
tine, değeri olao hleeeyi eyır· 

mılc IAzımgellr. 

Af gınletın'ıa de, TOrklye gl· 

bl, dıı ve fç politikası iki kc· 

llmed toplanabilir: Barıt ve eAyl 

O da, bizim glbl, komeuları ve 

uzakları ile bft.tOn ıalaımazhk· 

larıDI, barıf osullerl içinde bal· 
lederek, kendi halk yığınlarının 

ve memleketin genlik ve ha· 

yındırlığıoı çahomıktau gayri 
bir hedef arkaııında de-ğildlr. 

Milletin bilyClk fazlletlerl, Kra· 

lanın ve ona hizmet edenle-rln 

zeU, karakter ve tnerjl kov· 

vetlerl ile birleşerek, Af ganİB· 

tan'a yeni aııır tarihinde şanlı 

bir tali hazırlamaktadır. 

Aokara'da ve oğramık fır· 

ııtım bulıcagı her TOrk ıeh · 

rinde halkın hiçbir tercOmın 

isten: iyen açık gönlil n dlll, 

11yıa m111af irlerlwlz Feyz Mo· 

hımmed Haa'al Afgıoletan'ın 

aramızda yeri ne olduğunu, 

ıOpheıiz, bizim yazılarımızdan 

dıba iyi ınlıtacaktır. İk.i ı:ıey 
lııterlz: Afganlstan'ıa hergOn 

daha yOkeeldlğlnl, ve Afgan 
milleti ile TOrk milleti arasın· 

dakl dostluk ve aamimlyetln 

hergftn daha arttığını görmek! 
F. R. Atay ----

Cam ve Şişe Resmi 
Ankara 7 (A.A) - Cam ve 

,1,e ithal resminin artırılmaııı 

hakkında hazırlanan bnoa 14 

ylbası kımutıya 'erllmlştlr. 



,.apolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISllV\ - HiND YOLU 

Nıpolyou genç ve gilzel ka· 
ıısını servetine, şeref ine de 
ortak etmit, hediyelere boğ· 

muıtu. Kıterln sokağmdakt 

konağı onun için satın ılmıı, 

bauın haf lf llklerlnl de afet· 
mlıtl. Bundan sonra da Napol· 
yon'oa ze.cesloe olan sevgisi 
durmadın artmış, dormueıo. 

Buna mukabil, Jozefln Na
polyon'an muhabbetine karşı 

hlyaoetlnden biran geri dar· 
mamııtı. Bo gOu geçtikçe töh 
retl utan meşhur ve genç 

generale mokabll, Jozefln ma· 
hod M. Şarl'i tercih ediyordu. 
Fakat, eon bAdlseden sonra, 
teh•etlne çok mağhlb olan bo 
kadın, hakikati görtır glhl 
olmoı, yaptıklarını kendlal de 
be~enmemeye başlamıştı. 

Kendi keodlalne: 

- Bt:nl aevmtımeğe haılarsa .. 
Btllm ne olur? 

Diye dOttınmekte idi. 
Şimdi, bu pfımanllğın çok 

geç kalmııı olmasından korku· 
yor •e tllrfyordu. 

Napolyon'a ehemmiyet ver· 
meel 11adece şeref ve menfaat 
lktlZ18J değildi; son zamanlarda 
bu meşhur generale karıı, ee· 
rarlı bir kuvvet kalbinde ko•· 
ntll bir aşk ateşini körflkle· 
mekte idi. 

Geaeralln, M181r seferinin 
arefealndekl sert, kısa ve ııoğuk 
~ıler tıarfederek çıktıktan sonra 

Joaef in dayanamamıı ığlamaya 
batlımıetı. Saat sekize bdar, 
kendisini Qzerlne attığı kanape 
berinde, batı elleri arasında 

ı~lımıt, gözleri ştşmtı, kıpkır · 

mızı olmottu. Ever, Nıpolyoo 

bDyClk ve uzun Bftrecek bir 
ıefere; keodlalne en kOçQk bir 
iltifat bile gOatermeden gldly"r· 

da. Hiç tDphealz bir daha da 
kendlliul aramıyacaktı! 

• • • 
Joaefln bo halde iken, ho· 

londuğo salonun kapılarından 

blrlel ıçıldı. Ortahk Uf 1 dere· 
eede kuarmıttı; açılın kapıdan 
•lonı ıtık girince, Joaef in 

ghlerlol arat.yarak baktı; ka· 
pının eşiğinde blızat Bonıpırt 

duruyordu. Ellerlnl arkaeına 

koymo11, ealdt ve camit bir 
mide duruyor, karısını bakı 

yordu. Blrez sonra: 

- Neden ığhyorson? 
Diye eordo. 

- ÇGnkO sen gidiyorsan!. 
- Fakat... Benim gldhlmlo 

•na bo kadar keder vereceğini 
hiç sanmıyordum!. 

- Vakıa, Hna karşı 
kueurom var... Fakat.. 

çok 

ANADOLU 
-------

Gdnldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydar Rfiıda ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ioleri 
mGdftrfi: Hamdi Nüzhet 

İdarebaneııi: • 
tamir İkin.~ Berter aohğı 

C. Halit Partm bıoaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefen: 2776 - Poııta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YıllıAı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

ayhgı 500 kuruştur. 
,; Yabancı memleketler için eeoelik 

abone ücreti 27 liradu. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -Geaa geçmiı oGahalar 25 kUl'Uftur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Jozef lo, 
ıonra: 

bfraı ıoıtu 

- Affını rica ederim! 

ve 

Dedt •e gene ağlamayı baı· 
ladı. 

Napolyon, bir komedi ile 
karşılaıtığım 1andı. Bnoon için 
Jozef in 'in ığlıma ve ricalarına 

kalık asmadı, sadece: 

- Ha)dl yemeğe gel! .. 
Dedi. 
Jozefln: 

- Hayır ·dedi· İıöyllyecek· 
lerlml sOylemeden evvel getml· 
yeceğlm! 

Ve hıçkmklarla boğolor gibi 

' oldu. Napolyon'a sarıldı. 
Napolyoo, zevceııiol böyle 

bir halde hiç gOrmeml9tl. Buna 
rağmen hAIA inanmak lıteml· 

yordu, ve: 
- GörOyoram ki ılnlrlen· 

mlş!ln.. lıtersen oda hizmetçi· 
sini çığırayım .. 

Dedi. 

- Hayır ... Hayır, istemem. 
Aramıza hiçbir klmıenln girme· 

aiol iatemlyorum. Çok yıl'flrt· 

rım, beni dinle!.. 

Napolyon, birden kararını 

verdi. Ayı~ının ucu ile lapıyı 
itti; kapı kapandı, lklal de 
hafif bir ay ııığı He aydanlan· 
mıt olan bu 11londa yalnız 

kaldılar. 

Bo yarı kıranlık mohltte, 
Napolyoo karJBıoı çok, pekçok 
gGzel gOrdd n aert olmıyan 

bir aesle: 
- Haydi, ıOyle bakalım! 

Dedi. 

- ETet.. Sana kartı çok 
kusurum var. Sına kartı bak· 
sazlık gösterdim. Bonon için 
sen de beni arlık enmiyorsun. 
Dondan nefret etmlt bir halde 
Fraasa'dıu ozeklara gldlyoreun. 

- Bayır... Nefret ve kin 
yok .. 

- Fakat, intikam fikri dt 
mi yok? 

Napolyon bo eaale cnab 
vermedi. Jozef in bağıruak: 

- Evet.. İntikam almak 
latlyoraoo. Hem ôyle bir lotl 
kam ki, beni 11na pek çabuk 
unotturacak! 

uzaten Gzerlne ıldı~ın it 
çok mOhlm, çok bDyDktor. Do 
kadarı seni aıkını unutma~a 

icbar edebilir. Birkaç haftayı 

kadar, belki d ı daha as hlr 
zaman içinde ıeofn için Joıef in 
yok olacaktır, arlık! . 

"E•et .. Hu neticeyi doturan 
benim hatam, benim hatalarım· 
dır. Bu çok btıyak hatılırı 

kabul n itiraf ediyorum. Fa· 
kat seni de anlyorum. Da 

seTdım, gOn geçtikçe artıyor. 

Bu da en btıyOk bir hakikat· 
tır. Bundan ıonrı ıade senin 
için yaeıyıcağım. 

"Bo şeklide ayrılamıyıı. Be· 
ol öldOrftcG bl r ftmltelıllk için· 
de bırakıb, gitme.. Beni acı!.,, 

.N'apolyon'un bo kadar ricaya 
kartı hAll hlHIZ gibi kalmHı 

hayrete tıyan idi. ÇGnkft onun 
da ,u anda Jozef ln'I ae•dlğl, 

Jozef lu'e kartı muhabbetinden 
blrşey kaybetmlt olmadığı mu· 
bakkaktı. Biç tGpbealz, kalbini 
kemiren ıOpheleri defetmeğe 

çaheayordo. 
Bununla beraber, kalbini 

burk.o, kanatan bo elim md· 
cadeleyl Jozaf ln'e hlc hleaettir· 
mlyordo. 

- Sona Var -

Zapıetmiılro: 

Gazi bolvarrnda atmltçl Oj· 
man oğlu Ahmed ile Ômer 
oğlu Raalm'Jn ıehpa ve dolıp 

lçlnd!1 olan gevreklerini sapte • 
den l4'erld ve Tedlk hakleran· 

da tahkikata baılanmııtır. 
Ayakkabı çalmış: 

Çorakkapı'da İbrahim oğlu 
Kemalin bırakaeından bir çtft 
ayakkabı çalan Ahmed oğlu 
ıhrahlm yakalanmııtır. 

Para hırsıılığı: 

Çorıkk.pı·da Mftzehane ıo· 

ka~ında oturan Moatıfa karıaı 

ıerlfe'nln kocaaının akrabaıın· 

dan lemall oaıo Ali Te karıaı 
Gevrlye tarafından on lira pı· 
rasının çalındığını zabıtaya ıl· 

Uyet etmlıtlr. 
Kız kaçırmak: 

Sehlllmeıçlt Dere sokağındı 
Ahmed karm Fatma'oıu 21 
yaıındakl kızı Hatice Feriha; 
eolıteıl Murad, kııkardetl El· 
mae, amca zadesl Tıhlr ve ka· 
rm Fmlne taraf )arından İamall 
oğlu Ahmed'e kaçmlmı,tır. 

Ahmed ve Feriha aranıyor. 
Parkta bir uak'a: 

lemetpaıa mıhallealnde ç..,. 
dar eokağında oturan manav 
Ali oğlo Ha110; bir boç6k: ya 
ıındakl o~loau Namazgfti par· 
kında gezdirirken tanımadığı 

bir adım çocuğun omozondakt 
onarlık altanuno çalmıştır. 

A.adın sarhoş olunca: 
Dımlacık'ta Mangaltepe so 

kağanda oturın Emin kızı Mı· 
nlsa'lı Fatma; aoğon evinde 
aarhot olarak saat 2,30 da çalgı 
çıldırmıı ve menetmek isti yen 
devriye memurlarının vazlfele· 
rlne mGdahıle etmlıı, bağırıp 

çağırarak herkealn rahatını boz 
moıtor. Zıbıtaca hakkında tah · 
klkıta bıtlınmı,tır. 

Mısır Libya 
Hududunda 
-Başıarafı lci. sayfada

hareket aokıaaı olan Formad· 
dalena'dakl Eritre'll kıtalar da 
beyaz ltalyın kılalariyle de~lt· 
drllmlttlr. 

Roma 8 (Radyo) - Aılna. 

dan blldlrlltyor: G11eteler, Pi· 

re'y~ gelmlı olan d6rt İnglllz 
torpho mabtlblnden bıokı iki 
muhrlb ve aç baycık hattı harb 
gemlılnln daha bu ay içinde 
Yanın anlarına geleceğinden 

bahaeımektedlrler. 

Atinı 8 (özel) - Dan 
Pireye gelen dOrt lngit ~ deı· 
tlruyerlnden batka 6ç destlro· 
yer Taroe adaıı ön6nde demir· 
lemlıtlr. Atlautlk ftloıona 
menıob Renov, Hood ve Ro· 
ıong harp kruvazörlerinin de 
bo ay içinde Yunan anlarına 

gelecekleri bildiriliyor. 
Elef tlron Vlma gazetesi, bu 

ziyaretin •on manevralarda yo· 
rolmnt olan murette:bıtı din· 
lendlrmek makeadlle yıpıldığını 
ve Y unao limanlarına mllrette· 
batın ahtkın olmaeının iltlrahat 
için bu ıoları tercihe eebeb 
oldoğono yazıyor. 

Atlna, 7 (A.A) - Dört in· 
glllz açık deniz torpido muhribi 
İıkenderlye 'den Plre'ye gel· 

mlııttr. 

Londra, 8 (Radyo) - ·Royter 
Ajansından; Mııır Libya budu· 
dondaki 325 kilometre ozon 
loğondı dikenle tel örgft ıebe· 
kesini geçerken yıkalınacaklı · 

• 
rın öltıme mıhktim edilecekleri 

blldlrllmletir. Bu ıebeke bo· 
yonca mootezım ırılıklırlı mı· 
klnell tüfeaklerle mücehhez 
İtalyan karakolları teala edil· 

mittir. 
• Son gilnlerde Derne'dekl sQel 
faaliyet te artmıttır. Blogaıt'de 
mOhlm miktarda lop ve oçık 

balunmıktıdır. 

Fransa'daki Feyezan Tehlikesi. 
~=-_,..---~...-------_,..,...,...,..., _ _..,...,...,......,.... __ _,..------~----...,...,. 

Tehlike Azalmış Gibidir. Fakat Tekrar Yağmur Ya .. 
Vaziyet Gene Endişe Verecektir. ~ garsa, 

Parla, 8 (Radyo)- Franaa'da nehirlerin tuğyanı ıehllkeıl berdevam olmakla berebeı, Sen nehri 
ij.7 kAnonsanl'de tahmin hll6fına olırak yftkaelmemlıtlr. Yalnız 6 aantlmetrellk bir fark göstermlı, 

ıolar 4ı metre 37 aantlmetrede kalmııtır. 

Marn suları SO eantlmetr" bir tenezzftl göstermlı, Ren anlarında henOz bir tahınftl yoktur. 
Vaziyet h4len iyiliğe yOa totmuı ıddolonıblllrse de, yeniden yağmurlar yağdığı takdirde tehlikeli 
bir vaziyet haaıl olacaktır. Luvr ıoları da tehlikelidir. Nont'da da eolar her tarafı yaz ııened ı·o · 

beri gOrClmemlı bir ıekllde kaplamııtır. 
Parla, 8 (Radyo) - Son haberler; yağmurların blrH dindiğini ve Lnvr nehrinin lnmeğe bı. şla· 

dığını, yeni yağmurlar yağmazıa, vazlyetfn lylllğe ytız tutacağını bildiriyorlar. Baııandr ve Sen 
Ojın mıntakaaı, baştan başı ıolar altındadır. Mezk4r havalldekl fabrikalar mesailerini tatil eyle· 
mitlerdir. Makon'da yağmurlar devam etmektedir. Borada yollar ııular altında bulunduğundan 
mGnıkalAt durmuştur. Garon nehri lnmeğe batlamıı, Tor ve Llmoaen bOlgelerlnde heyelanlar bat• 

lımııtır. Llmoz tlmendlfer hattıbda bazı kOprGler yıkılmıttır. ______________________ .. ______________________ _ 

Ali Mahkeme Kararının Tesiri. 
Verilen Karar Ingiltere'de M.. Ruzvelt'e Karşı 

Boyok . Teessür Uyandırdı. 
Loudra, 8 (Rıdyo) - İngiliz slyaai mehaf ili ve lnglllz gazetelfl?I, M. Rozvelt'e kartı Ali mıh· 

kemenln kararandao teeaıOrle bahsetmektedirler. 
İngiliz umumi kanaatine göre, M. Rozveh'ln programı bdtüo cihan için faydalıdır. Ve bo ka· 

rırm aka014melleri bOUlo cihanda blsııedilecektlr. 
Vıologtoo, 8 (Radyo) - Relalcomor M. Ruzvelt, Ali mahkemenin zirai kredi tlzerlne mevzo 

nrgl için verdiği karar hakkında hiçbir beyanatta bnlonmımıotır. Maamaf Jh, zirai kredinin .,,. 

rllmeslne devam edilecek. yalnız banlar Qzerloden vergi alınmıyacıktır. 

Italyiln 'lar imha P oliti· 
kası Takih Ediyorlar. 

Yeni Sietem Top 
Dünyada Bir 
inkılap Yapacakmış 

Londra 8 (Radyo) Ar· 

Habeş Hükumeti, Uluslar Kurumu 
NezdindeTekrarProtestodaBulundu 

mestron ellAh fabrlkaaı idare 
meclisi reisi Sir Eri yer LA nena, 
yeni ıılstem bir top imal edil· 
mekte olduğunu ve bu topnn, 
şlmdlkl topların h"pılnln fev· 

kinde oldu~onu ve dflnyıda 

böyftk bir lnkllAp yıpıcığıuı 

söylemiştir. 

-
Cenevre, 8 (A. A) - Habe· 

ılatan'ın Parla elçili Milletler 
cemiyeti aekreterltğlae ytnl. bir 
nota gOndermlotlr. Bu notada 

Ruzvelt'in Teklifi 
Kongrece 
Kabul Edilmiyecek Mi? 

Parla 8 (Radyo) - Ovr ga· 
zeıeel yezıyor: Londra hGkumet 
çevenlerlnde eOylendlğlne gOre, 
kongre Razvelt'e aalAhlyet •e· 
ren teklif 1 kabul eımlyecektlr. 

Bonon Qzerlnde bazt değlolk· 
Ukler yapılması muhtemeldir. 

Eğer teklif 1 kabul edilirse, 
ltalya'yı ıolh zamanında lh'raç 
edilen petrol mlktarınıo onda 
biri ihraç edilecek 'ft'> M. Ruz. 

velt İlalya'ya; ben ablukaya 
iotlrtk etmiyorum; uluslar ıoı · 

yelesine de, ben mfttterek ah· 
lokanıza karıı Oyle kırarlar 
ittihaz eyledim ki, ablukaya 
lttlrAk etmlt vaziyetteyim diye· 
cek ve bitaraf hğı bu oekllde 

temin eyllyecektlr. 

Hoverın 

Gazeteleri. 
Petrol Ambargosu 
IÇin Ne Yazıyorlar. 

V ıtlngıon, 8 (Radyo) 
Sabık cumor baokanı Hoar'a 
menaob olan gazeteler, Amerl · 

kanın petrol ambargosuna lıtl · 

rak etmemesi ltızomondın hah· 

aetmeğe bıışlamıılardtr. 

Azledilen Y onan 
Memurları 

Atlna, 8 (ôzel) - Kral, 930 
lhtllAlloden aoora azledilen dev· 
let memurlarının tekrar ite 

alınmaları hıkk1ndakl iradeyi 

lmsalamıttır. 

ltalyan 1&kert wıkamıtının tel· 

hfı elyasaeını devam ettiği ol· 
mal mıntakaeındı Habet kuv· 
vetlerloe karı• zehirli gezlar 
kollanıldığı, bonon mftnferlt 
bir vak'a olmadığı ve İtdyao 
hükumetinin gazetelerde llılo 

ettiği gibi Habet milletinin 

lmhaeını latlhdaf ettiği blldlrU 
mektedlr. 

Habeo hökumetl harb nizam· 
lırının ve beynelmllel moahe· 
delerinin yeni bir lhlAll olan 

bu hareketler bıkkındı tahkl· 
kat yapılmasına tekrar rica el· 
mektedtr. 

Cenene 8 (Radyo) - Ha· 
beş hftkumetl, uluslar eoıyetesl 
sekreterliğine bir telgraf gön· 
derml,tlr. Bu telgraf ta Hıbeo 
hükumetinin İtılyan'ların hırb 
oaoltl etrafında tahkikat yapıl· 

maıı hakkındaki talebinin ha 
tün nyelere bildirilmesinde I!! · 

rar ettiği bildirilmektedir. 

KlarkLon
dra'dan Döndo. 

ispanya 
Cumur başkanı 
ta.lihini deneyor •• 

Parla 8 (Radyo) - ( Tın ) 
gazetesi, lıpanya'da alya&1l du· 

romun tehlikede olduğunu ve 

ispanya comurlo~onun bundan 
zarar gOrmekte boloadoğonu 

yazıyor. Ayol gazete &1yln ae· 
çiminden sonra İıpanya'da ne 
gidi bir vasiyet hAııl olacağının 
tlmdlden keetlremlyece~lnl ili· 
ve ettikten eonra, comor bat· 
nı Alkala Zımora'oın mGıkll 

şerait içinde it gOrmekte bu· 
luodoğono ve tallblnln ha ee· 
fer anlıeılacağını kıydeylemek· 
tedlr. 

Madrld 8 (Radyo) - lıpan· 
ya comur baıkaoı M. Zımora· 
uın emrile matbuat aansörCl 
kıldııılmıştır. 

Fransız ' 

Parlı, s (Radyo) _ lngllte · Donanmasının Ma· 
renin Parla elçlai Slr jorj Klark, nevraları Italyan Ihtila· 
Loodra'dan ndel eylemlıtlr. file Alak&dar Değilmiş 

Çin Komünistleri Parla, 8 (Radyo) - Fransız 
Tokyo, 8 (Radyo) - Japon· 

ya dıt itleri bakanı Blrota'oın 
başkanlığında, jıpon taleplı!!rlne 

karıı Çln'ln ne gibi bir hıttı 
hareket taklbedeceğlnl tetkik 

donanmaııuıo yapmağa batla· 
dığı manevraların halya·Babeıı 
lht114fı ile alakadır olduğu 

hakkında verilen haberler, 

Fransız siyasal çevenlerfoden 
yalanlanmaktadır • 

için bir komlıyou toplanmıı,, 

bo komısyon, d•t baıkaoını ı,ı Av o katlar 
tetkike memur eylemlotlr. ır 

Ancak bo tetkikten sonra ı~anunu Tetkikte 
bir konferaoa akdedilecek.tir. 
Fn mtıhlm mee'ele, Çtn komü· 
aletleri Qzerlnde birlikte uğra · 

şılmaaı ve ,ımıli Çin mohtarl· 

yetlerl itinin bir neticeye bağ· 

lanmaıı lbımgelmektedlr. 

Ankara, 8 (Ozel) - Adliye 
bakanlığı mDsteıarının rlyıse· 

tinde teıekktıl eden bir heyet, 
adliye bakanlığınca hazırlanan 

avukatlar hakkındaki kanon 

llylhaaını tetkike baolamıttır. 
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Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

1 
Bımld'tn yanındaki bir kol. tine davet ettiği bo eırılardı 

oğo dı, çok hftrmetkdr bir v i genç bir adam değildi; altmıt 
ız yet ile HOsnfimleal otoru· yıeını çoktan ıtmıotı. Fakıt ha 

yordu. deccal bozontoın ıdım lbtl · 
Efendlelnln bu gibi zaman yarlıdıkçı azmıt, bir gençten 

lır~ıkl adetlerine tamamen fazla kadın ddtkOnG olmuotu. 
•a ... ıf bul B ld onın kahvecJbaşı, ne Bir ayağının çukurda olma· 
b ~nı 'e, ne de BdsnOmleıl'e eını rağmen b4ll kendisinde 

a madan Balonda oraya hora 15 16 yaşındı bir kıza hAklm 
~· gldib geliyor ve htzmetlo~ ve aahlp olabilecek hayati kod 

CYlm ediyordu. ret taeavvur ediyordu l 
Kıbveclb Genç kız biraz eonrı: 

rlncc p di ışı, vazlfeelol biti· - Ben letemlyorum! dedi 1 
jh a Olbın ihtar etmesine 

ll
8
yaç gaetermeden çıktı, gitti! Hamid biran için kulakları · 
o zaman p dl h nın yanht duyduğuna bGkmet· 

"Ve h ' 1 oa , en tatlı mek istedi; fıkıt kendisi ile 
ıraretU 11 .bit b ses e gene kıza bu genç kızdan baek• hiçbir 

' etH: kimsenin buloomadıgı bu bGyük 
-. HoeoQmfsal! Dedi. 
Buanaı:nıeal 

elizOnc hl b , Padişahın bu 
Sıokl d ç lr ce91p vermedi. 

G 
uymaoıışta! 

ene kız 
~!mi • gazlerlnl önftoe 
.. f 

1 
ş, 'Y•klarının altındaki 

.. e e ve 
bal çok kıymetli Acem 

ısının de 
Abd Benlerine baluyordo! 

filbımtd d 
bir seıle • aha kavvetlJ 

B tekrar eeslenbl: 

eılonda, B OsoümlsalJn ağzından 

çıkın bu iki kelimeyi sarahatle 
leltmlo idi. Bu red cevabı ya
kan Şark'JD ha eon, fakat en 

inatçı despotunun yilzfioe çar· 

pılmış bir hakaret kırbacı tetlri 

yaptı. 

Hamld'fn yoza eap sarı ol 

muvto. Oturduğu yerde, kudur· 
gan bir hal almışh! 

Baenümlsal, yaptığı hatayı, 
Ba lk funo. oılsal! dedi. 

nil 011 1
10cl hitap ilzerlne HOe· bu hatanın bGyOklftğftnti anladı 

Sil hı 141 d sından: adakları arı 

- l.ebb k 

ve yerinden kalkarak: 

- Çay getirmemi irade bu· 

yormoştonoz, değil mi efen 
K.eUm ey efendim! 

hata d elerf yarı f eltllfr bir dlm?. Dedi. 

e Ö\:.fttda 
Fakat b . 

Ahenk 0 seste De yaman bir 

yerlerde •ardı ki AbdOlhamld; 
r.

00 
Allah'ın vekili oldu· 

ı: u, he 
81,,,. rşeye kadf r bulundu· 

.. an b 
bir 

1 
Q Dıüetebld hftk.Omdarı 

mu e ektlrfk eademeelue tutul· 
~ glbl titretti. 

tarı ~· Y•elanmış olduğu koltuk · 
illi l lrez kımıldandı, Hüsnü 

ıa e d " gibi 0ı:ra yarı daodO; buz 
dllb tltrenıektc olan ellerlle 

Cl' V eli e taze Çerkez kızının 

ne dokundu ve bir daha: 

; BoenQmleal! Dedi. 

gibi •mld'in &esinde yal varır 
bir eda va:dıl 

gfl Otıeonmıeal, bo eahnenln bir 

11 
n gelip bir yıldızı olıcığını, 
rıy1 Ptıl •oıucııu tarafındın kı· 

"' aotırıldığı andanberl bili· 
ıOrd0 V b ' e arkada~Jarından da 
le t' oauıta hfnblr tafell4t din· 
• tıı ttl. Fakat buna rağmen 
ı:ı'tıç ç ge 

1 
erkez kızı feel dıklkalır 

t rlyordof 8 . 
•mid, hep ayni halde: 

,,.:; OoanOmieal... GOzellm, 
tıo 

1
rna gel bakayım! Neden 

10
! e korkmoo bir halde ve 
15Uk d 

111 , uruyorson?. Şekerim, 
., •ru 
ile lll, Yanıma gel de bak!. 

il 8 l 
''•det en mOcevherlere, parayı, 
ltad •e şerefe garkedeceğlm. 
k.,

11 
111 efendiler bile 111eoi kıs 

el' •cakıar!. Cihanın, Cini Ma· 
lllQ 

ltf en kıymetll fpekltlerlol, 
•elır Dl •na eana vereceğim... Se· 

•'tı ıeagfn edeceğim... ÇanlO 
bay bentnı hayatımın gfineşlsln, 

•tım i ' lla ın eu gOzel gooceııle n. 

k.e~;~flml al'lm, benim kınalı 
l.rıtı ~lnı!. Gel, o gazel parmak· 

•etı ve ellerinle bana çayımı 

~e~ı Gazel ellnden çay içmek 
Otd Ql canıma can katacaktır! 

ı. 

ltı ~erkee dtlbetl, gözlerini bir 
~tı Çlıı halıdan çekti ve ctra· 

bat~ tôyle bir haktı; yOzOnde 
hı. ı bir istihza dalgası görOl 
b~ Otuz kfleor milyon lneanın 

t atebıt hakamdsrı, yarım mil· 

, 111• olduğunu 1andığı bfttOo 
"llllı lenu rıo hıltfesl benOz çocuk 
\' ~cek bir yıota bulanan 

& flenamtaal'ln önOnde aşk 
ıe,k;, dil •il enen sefil bir adam 
nde idi' a . 
•llıld, HOanlımlHl'I halYe· 

- Sonu Var -
~~~~~---.~~~~~-

Manisa Vilayet 
Genel Meclisi .. 
Martta 
Toplanabilecektir 

Manisa (özel) - Manlea 

umumi meclisi iktnclk4nonon 
ilk haf tasında toplanacaktı. Bu 
suretle vilayetçe bayak hazır· 
lıklar yapılmış iken bina n 

arazi vergilerinin hoeusi ldıre· 
tere dc:ui hakkındaki kanonun 

çıkması ve hasosi bdtçenln ye· 

nl eeaelara g~re yeniden bazı:· 

lanmaeını icab ettirişinden mec· 

ilsin toplanmasına lmkAn ha· 

lonamımıotır. Maliye Vek4le· 

tinden gelen talimatnameye 
g~re hususi idarelere dnlr 
muamelesinin yapıh:ıı111 ve hu· 

sosi idareye geçecek memurla· 
rın tefriki ve miktarının tespiti 
lşloln Şubat ayının onbeşlnden 

enel yapılmaeı mQmkfin olmı· 

yacaktır. Hosoei mobaııebe mG· 
dftrlftğft btltçentn Mart ayından 
evvel meclise sevkedilebllecek 

vaziyet~ glremlyeceğlnl vllAyete 

bildirerek toplantanın tehiri hu· 

eusuou rica etmlotlr. Yeni ka

nun on çıkmaslyle tabaddOs eden 

bo dorum mdvacebeslnde mec
lisin toplanmasında btlha88a 

bfttçenln mftzakeresl noktasın· 

dan amellğ bir fayda olmıya· 

cağı aolaoılmış ve toplantı Mart 
haf tasana bırakılmıştır· 

Salikli llatket'irre yardım: 

V114yet emrindeki boauei 

bOtçey~ ald ihtiyat tıbslHtın· 
dan 500 lirasının Salfbll Hal. 

kevlne verUmeelnl vali Murad 

Germen muvafık görmfte ve 
tediyesi için emir vermiştir. 

Turgutlu yolumla 26 menfez: 
Manisa Turgutlu yolunda 26 

ıdct menfez inşaıı Mimar Fa· 

ad ve 1\lehmed Korçına ihale 

olunmuştur. Bu menfeıler Mı· 

yısın ylrmtbeşlne kadar ikmal 
edilmiş bulunacaktır. Bu eoretle 

yolun 1 malAtı Blnalyesl tamam 

lanmış olacaktır. llbıyımız bu 

yol on en tiz zamanda şosa ha· 
lfnde tımamlanmaeı için fca· 

beden tedbirleri almış bulan 

maktadırlar. 

Bir Italyan Madamı 
Ve 1936 Senesi. -o da Diyor Ki: Mussolini'nin 
Yıldızı Çok Sönüktür. 

BngGn de 1936 eeneel mu 

kadderatından bahsedeceğiz. Bu 

yeni istihraç, Madam Malınıti 

leminde Fraaeıı, fakat bir İtıl· 
yın'ın karısı olan bir Mada 

ınıudır! 

Madam Malanatl, Franeı'da 

mevcud medyom'ların en kuT 

vetllıldlr. 

191 O Seoeılnde, dişlerini le· 

dad ettirirken birdenbire dal· 

Medyum Madam Malanati 

mıt ve letlkbalden blrşeyler ha· 

her vermeğe baelamış Ye ... 1914 
Herbını bOtün taftll4tlle anlat· 

mı ıtır. 

Darbın hitamından sonra, 

ôl0m6 duası Franea'da hllA 

gôrfilmekte olan bir kral, Ma· 
dam Malanatl'yl tam bf'll defa 

ziyaret etmlo, iki polisin mu
hafazasında, yfizletce mftracaatçı 

arasında eıra bekllyerek istikbali 
hakkında f lklr eormottor. 

Bundan baeka birçok bOkt1m 

darlar, haknmdar zadeler, prens· 

Jer, devlet ricali de bu medyo· 

mon kapıeına bıovormaktan 

kendilerini alamamışlardır. Bu 

kadın hiçbir gazete okumaz, 

sinemaya biç gitmez, en bClyftlt 

zevkini evinin lolerlle meşgul 

olmak teıkll eder. 

Yukarıda bu medyumun bir 

ltalya'nın zevcesi olduğuna ıôy· 

lemlotlk. Madamın ltalyın'lara 

meyli ve muhabbeti pek bO· 
yüktQr. Bunı rağmen gördft· 

ğQnO eaylemekten çekinmedi· 

ğlnl söylerler. BoDon için ltal· 

yan'lara meyli h1&eblle 1936 
eeoeel hakkında maldmat lete· 

mek biraz manAııız gôrftnftr. 

Fakat eôyledlklerlnl okuyan· 
lar hayret içinde kalacaklardır. 
Çfinktı ltalyın'lar lehinde de· 

ğlldlr!. 

Madam Malnaatl yeni aene 
için diyor ki: 

- 1936 seneelnde Fransı'da 

lktıeadi buhran azalacaktır. 

Mart'ta hayat pahalılığı azala· 

cak, elyaei ekonomik ık11ndallar 
olmı yacak tır. 

.. Fran1a-Rueya ittifakı ola· 
cak, loglltere'de işlerde eelAh 
garalecek, Fransa birkaç meş· 

hor adamının ôUimGnü göre· 
cektlr. 

.. K4nuno sanl - Şubat'ta 
Fransız kıblneelnde tebeddtUler 
olacak, fıkıt M. Lıval reelkAr· 

dı kalacaktar. Mıyle'ta kahine 
buhranı' lhtilAll andıracak şe · 
kilde umumi bir grev çıkacak! 

Habeş 11eferl eşeğin kayra· 
ğonı benzlyecek, yani her iki 

taraf için de bir m&na ifade 

-etmemek ıoretlle bitecektir!. 

İtalya bo harpte zafer ' bola· 

mıyıcaktır!. 

1936 da ltal1anın yıldızı 

eaoaktftr. Harpten Habeıletan· 

dan daha berbıd ve bitkin bir 
halde, umduklarından hiçbir 

şey elde edememek oartlle Çl· 

kacaktır. Mıltareke marttan 
evvel olacaktır. 

Mdtarekeyl ltalyı kAnuna 
eanl &onlarındı imzalamalıdır. 

Akel tık.tirde ailesi Mo&1ollnl 

için bayak kederlere ' ~rayı· 
cık ve memlekette lhtllAl çı 

kacııktır. 

M. Mo&1oll'oln eınsı dört 
eenedenberl kademe, kıdeme 

bozolmııktıdır!. O kadar ki, 

Dolftıı'ftn akıbeti glbt bir akı· 

bete ytırQmektedfr. Duçe'nln 
oıorduğu earıy, içinde otura 

cık herhangi b'r kimse için de 

meo'nmdor!. 
.. Moesollnl umomt eeferberllk 

emrettiği anda berşeyl kaybede· 
cek, Roma'da lhtllll çıkacak, 

birkaç gftn eOrecek... Bo vazl· 
yelten kral hanedanı latlfadp 

edecek Ye vellıhd prtnı Bom· 
herto kral olacaktır. 

Sırı tehlike yoktur. lepaa· 

ya'da krallık iade edilecektir .. 

1936 Stneei bazı diktatörler 

için meo'umdur. DJktatôrden 

birisi oğluna bir tayyare kaza 

emdı kaybedecek, çok gftzt:l 

bir delikanlı ve yerine geçecek 

olan damadı da ayni ıeklldeı 

ku ıyı uğrıyıcık, yOıtl tınınmı· 
yıcak derecede berbad olacak 

ve ~ırmndın ıyrılıcıktır, 

Hıbeıletan mGstıldl kılacak 

fakat Halle SelAalye tahtından 

• lncllrllecektlr. Yerine ogulların· 
dan blrlel geçecek Habetfııan'ı 
lhyı edecektir. 

• • • 
Madam Mılanatl de boeene 

i.936 eeneıl vekayllndeo hah· 

ıeden medyumlar gibi ılnyor 
Muesollnl'nln hftyftk bir feltket 
geçireceğine kanidir. 

Fakat mGnecclmler ba f lkir· 

de değildirler! Kara kAhln 
Udya: 

"Eğer M. MoeeolJnl 29 tem· 
mozda doğmuş lee, yıldızı aôn· 

mekten benftz u11k1ır! Uğr.yı· 
cağı mG11killAt pek b11yfak ol· 

mıkla beraber, sukut etmlyecek 
ye bu mOşkftller içinden çıka· 
bilecektir . ., demektedir. 

--~----

Italya, lsveç"e bala 
izahat Veremedi. 

Roma, 7 (A.A) - Dıt işleri 
mOstee1rı SuTlç bogftn tekrar 

leveç elçisi ile gartıımftottlr. 
İsveç eeyyır hHtaneelnln bom· 

berdımaoı hakkında general 
Grazlaol'deo henftz rapor gel· 

memlştir. Bonon içindir ki 

ltalya'da teeBBOr uyandıran bu 

b4dlıenln tenviri bir mtıddet 
daha gecikecektir. 

Şili · Fransa. 
San~lyago de Şlll, 8 (Radyo)

ŞIU h11kt1metl ile Fransa ara 
sındakl Ticaret mukavelesini 

meclfe taııdlk ve kabul etmlotlr. 

Belçika Kralı Döndü 
Brılkeel 8 (Radyo ) - Bel· 

çlka kralı, Londra eeyahıtln· 

den avdet etmlıtlr. Kral, Load· 

rada bir mektep arkadaoının 

nezdinde kılmıe n mıntıka 

golf oyonlarını lttlrek etmlttlr. 

sız 
_.... __ .._... _________ .....,......,_ 

M. Lnıl'ln Franı11 mecıt. 

ılnde nrdlğl çok ehemmiyetli 

dfyn, Franııı gaa: telulnde, ya 

çok luzgın, ya çok memnun, 

birbirine zıd tftrlft akiller uyın· 

cbrmıktadır. lıte bonlardın bir 
kıçı: 

M. Leon Blum, Lô PoptUer 

gazeteılnde tôyle yazıyor: 
Umodlarım kıralmıı değildir. 

Fakat utanca benzer blroey 
hlHedlyorom. M. Lavıl bu 
ıefer meclleln elindeydi. Bayle 

bir mGnakaoanın eonundı ve 
onun netfceef olarak meclis M. 
Lalıl'l devlrmlı oleaydı, ha 
demokrat ve ıolhçu bOtftn A •· 
rupının genlı bir neteı almaeı, 

mllletlerırısı slyaeaıının yeni · 
leımeıf, Fransız emolyctlle sulh 
organlsaayono araeındı ıhtngln 
nihayet tee88Cls etmeııl olacaktır. 
Bununla beraber M. Lnal bek· 

ledlğJ ekeerlyetl kazındı. Ken· 
dlal bo ekseriyeti ikna etmedi, 

tek tek toplad1. Partilerinin 

kaurlarıoa Ye camorlyetçl an· _, _____ _ 
Devletler 

••••• 
Adis-Ababa'ya 
Hastane 
Gönderiyorlar .. 

Pırtı 8 ( Radyo ) - Genel 
merkezi Cenevre'de bulanan 
arııuluıal kızılbıç teokllAtı, bD· 

Uln de•letlere m6rac11t ede· 

rek Adle Ababa'ya birer bae· 
tane gOndermelerful rica etmiş 

lir. Kızılbıç mtrkezlnln bu 

ricası, Almınyı da dahil oldu. 

gu halde bfttftn Avrupa dev· 

letlerlnce kabol edllmletlr. 

lsveç Doktorları 
Nişanla Taltif Edildi 

Adlı·Abıba (Radyo) - Ha· 
bet lmparıtora, lneo kuıaJhaç 
bat hekimi Bllander ile bom . 

bardıman eenaeında yarılınarık 
Olen muavininin alleılne niean· 

lar nr1Llttlr. 

Adls·Abıbı 8 (Radyo) - le· 
veç kızılhıç heyeti baıkını 

doktor Bllındere imparator 

namını dıt lıled bakını tara• 
fından ıtlel baç ulıını veril· 

mlıtlr. Bo nJıan, ıynl zamaada 
bombardımındı ölm11ı olın hlr 

lneç'll doktoun hıtıraaını ta· 

zlz için vedlmlıtlr. 

lugiliz Kabi-
nesi Toplandı 

Londra 8 (Radyo) - lnglllz 

kablntıl, bogGn bışbakın Bald· 

vln'ln haıkanlığında toplınmıt· 
lır. Ba toplantıda uluslar ku· 

ramunc1a konuşulacak olan me· 

1eleler lçlo laglltere'nln alacağa 
taziyet konuşalmuıtar. 

Habeşler 
Yedi Italyan Zahi· 
tini Esir Ettiler. 

Adlı·Ababa 8 (Radyo) 
Şlre mıntakaeanda Rae Bıllo 
tarafından ealr edilen 7 ltalyın 

zabiti, De881e'ye gOUlrfllmdt· 

lerdfr. 

Yalanmış 
Vlyını 8 (Radyo) - ATns· 

turya dıt lılerl bakanı (Valde· 

nek) in Buda pette eeyıhıtl 

eenaeındı zecrt tedbfrlc:r etra· 

fında Macar rlcıllle konuem•· 
larda bulunacağını dair olan 

şayıılar, ATostnrya mıtbnı· 

tıncı yılınlınmıktadır. 

ıoeye 1adık kalmıyan 30, 40 
radikal meb'oı ıerekll yardımı 
temin ettiler, 

Ve daha ilerde M. L,va\ 

nutku hakkındı dı diyor klı 

Eğer 1ağlar, bo yapmacık 

Cenevre ortodoke nutkunu cld, 

diye ılmıo, M. Lıval molıallf· 

lerlo biltOn hıtlplerlol ve bB· 
tQn f lklrlerlol tenkld ederken 

onan eamlmllfğlnfl lnıumıt ol · 

11lırdı, rey vume zamanında 

bir tek adım gibi hep birlikte 

onun aleyhinde rey verirlerdi. 

M. Gıbrlyel Perl I'Umaulte 

gazetesinde diyor ki: 

Lnal kıblneelnde altı radl· 

kal meb'oa vardır; ve diln yGı· 
den fazla radikal meb'oı Lava) 

kabinesi aleyhinde rey nrdller. 
Şo halde eabtekArca .. milli bir· 

tik .. adı verilmiş :olan şey oer· 

dedir. Ve partileri tarafındcm 

muhalefete oğramıt altı bakan 

kimi teınell ediyor. Radikal 

partisi len komltesinlo yaran 
veya ab(lı gtın tezatlı vaziyet 

kareısmdı ne yapacağını bllml· 
yoroz. 

- Radikaller çok açık ko · 
nuomımızdan dolayı herbal· 

de bize gftceomezltı; mev· 

znubahsolan eulhtu ve dOn 

M. Laval'ı kortarmıı olanlar 

14 temmoı yeminine muhalif 
hareket etmlolerdlr. 

RıdJkıl gazeteler gene fklye 
ıyrılmıolardır. Ön ~azeteelnde 
Goerln Laval'ın muvaffıkıyetl· 
nl kOçGltmlye çalışmaktadır. 

M. Lnıl kıblneel hıklkatf'n 
bir hocamı oğramıt mıdır? 

Bir kabine dOşilriUmek letenll· 

dlğl zaman bildcı:nlo kat'i kı· 
bula hlmıd reyi verilecek cel· 

eeden ıonn yı bırakılmız. Bir 

kabine dvoflrlllmek hteolldl~l 

zaman, başbakana cenb ver· 
mek Ozere bir muhalefet hatibi 

tıyln edilir. Bir kabine dOtO· 

r6lmek latentldiğl zımao, bu 

kadar mOblm mes'ele koooıa· 

turken, rey dlelpllninin tatbik 

edilmesi laıenlr. 

Kıblde deYrllmek lııtenll· 

memlştlr. 

Gerçekten, eankl makead 1\1. 
Laval'e İngiliz · İtalyan • Bıbee 
mes1eleılndekl ılyasası hakkında 

meclie kftreftsGnden bir nutuk 
Qerdirmekmtı gibi hareket edil· 

mlıtlr. 

Ne de ol1a bu M. Lavıl için 

bir maval fakıyettl, fakat dıo 

eıyaııaaı için? 
Dıln eon eözGn ıôylenmlı 

oldo~onu kimıe iddia edemezdi. 

Booa karşılık radikal Er 
Novel gazetesi de memnundur. 
M. Luıl kablne!lloln dQomeal 

Ugler mea'eleslnl, frangın vazi· 

yetini bir macecayı ıtırfikllye· 

bileceğini eöyledlkten sonra 

diyor ki: 
"Hu yazdendlr ki dan, ceso· 

ca n akıllıca pJrtlnln doktrl· 

nine uygun hareket etmle ve 

memlekete hizmet ederken 

milli rejime ve parayı iyi bir 
blımette bulunmuş olan radl· 
kallcrl çekinmeden tebrik edl· 

yoraz. 

Haber gazeteleri vo hiçbir 
partiden olmıyın diğer gazete. 
ler umumiyetle M. Lıval 'ın 

tarafını tutmaktı ve kablaenlo 

bir kere daha mecliste hlmıcl 

reyi kazınmıı olm11ındın do· 

layı memnun olmaktadırlar. 

BOtftn bu neerlyattın ılman 

alınan umumi intiba, M. Lı· 

val eıyaeaeanın memleketin ek· 

ıerlyetl tarafından tanlb edil· 

dlAI mahiyetindedir. 
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1 i Olan Yeni Hapisan.ı 
İ E Motehasss~s Şerif Mutahhar, Berga· 
~ ~ ma'daki Tetkikatını Bitirdi .• 
s = - -- -- -== = = = Bergıma'dı baplıbane lılerl - -§ § Gıı:erlnde tetklkıttı bulunan - -§§ § hıplıhıne mtıtehaum Mntahhar 
5: E: Şerif ıehrlmlze dönmaıuır. Cu· 
= = S 5 mı gtıntı Ankıra'yı gidecek - -§ § olın Motahhır Şerif bir mo· 

= = = = hırr\rlmlze tetkikleri hftkkında = = 5 
§ beyanattı bulunmuı ve de· 

= = miınlr ki: 

= = -----------~ ~ Katil Ingiliz Zahi ti Ka· 
§ ~ birerle Linç Edilecekti 
§ 5§ Parla 7 (A.A) - Parla Solr 
El§ ~ gazeteılnlo Kıhlre'den öğren· 

§ ;;;; dlğlne göre, sarhoş bir 1ngllfz 
~ s subayı M111rh bir ıokık süpü· = ;;;;;; racoıona tabanca ile öldür· 
s_ ~- mtııttır. Bu hadise ıubıyla 

maktul ırıeanda çıkın kavga· 
S 5§ nın bir neticesidir. 
~- §_ H•lk ıobayı linç etmeğe te· = := oebbcıs eylemlotir. Üolverııltell· 
§ E ler loglllz subıyının bu hare· 
- := kelini protesto için yeniden 

§i = - grev llAn etmişlerdir. = ~ -----------
-=§ =-~= Salihli asliye hukuk hakim· 

llğlnden: 60 

= - S•llhllnlo eski cami mıhıl· -- Dflnya, gOnün en - son haberlerini bekliyor Herkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

5 leıindfJ mukim Mebmed kızı - -- = Eminenlo kocaıı tatar Mmtafa == = aleyhine açtığı boıanma dua· 
:c: 

- Modeli T E L E F U N K E N 1936 = ıand• yazıla Muıtafa'nın llAn = -
- - tarihinden itibaren bir ay zar· 

~ Radyosuııa sahip .olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pürüzsüz~ tında mooıerek haneye dônmeet 

- l k ı ı s· d h h ld b · R d - ıçın ıhtar ıcraııana ve mumaı-

-

::: o ara a ır ar. ız e er a e ır a yoya sah'p olunuz ve ~ lcybln ikımetg4hı meçhul ol · 
- ;e duğondıo keyf lyetln gazete ile 

:_== 1936 modeli E 1 ; E I! u· N 1( E N' ~= ~~~~~3~·:1:::·~:;:.D:an:::~ • r - verllmlt olduğu mtlddeialeyh 
;; - :5 Moetafanın mıldmu olmak Oze· 
= Radyosunu intihap ediniz; Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına: her = u uao olunur. 

~ halde hayran olacaksınız. i · -------
; Bourla Biraderler ve Ş~ı. Gazi Bulvarı· lzmir İ 
iinı 1HtlIH11111111111111HHll1111111Hl111111111UI111111 llllRI llH HHIHlll lll l il lll l l l l l l il il l l l 111111111111111111111111 il il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l il l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 ii 
Bir Posta 1ızmir komutanlığı sat. al. 'komisyonu ilaoları Bloke 

V H Met. Mv. ıa. al. ko. relıUgioden: Ed .1 . F 
apUI'U asta• 1 - lzmlr Deniz kumandanlığı için 1099 Ura seksen altı 1 IDIŞ raD• 

K lb d•Jd• kurua bedel keşifli bir adedi bGyGk bir adedi ktıçtik M•l I neye a e ı ı.. olmık Qzere iki adet 11ndıl açık ekelltme ııuretlle mü· sız ı yon arı. 
Pırls g ( Radyo ) _ (Lold nıkaeaya konolmuıtur. Pariıı, 8 (Radyo) - M. La 

Trlyeıtlne) kumpanyasına men· 2 - lbaleııl 25,1,936 cumartesi gtiutı 11at 11 de Izmlrde vat Overln'deo Pırle'e dönmtiş 
eob Gradlksa vıparu, İtalya kıılıda Met. mY. 111. ıl. komlıyonunda yıpılıcıktır. ve bugftn (Gedorııay) earayın" 
htıktlmetjoce haııtaneye kalbe· 3 - Teminatı muvakkate akçeıl ıekıen lkl lira kırk dokuz gelerek muhtelif lalerle m~ıgul 
dllmloılr. kuruıtur. olmığa baılamıştır. Bu itler 

Onlvenltecle Döçent, 
(Mu.arin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara hergdıı öğleden 
ıonra bakar. 

lıtiklll caddem No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Milcelllt 

Fransa 
4 - Şartname ve k.eılfnameel bergtın komleyonda görftleblllr. meyanında ltalya · Bıhet iti An o OD R:5) OD ~ .!S\ 
5 istekliler ticaret odaııındı kayıtlı olduklarını dair veılka de vardır. ~ ~ ~ 

göıtermek mecburiyetindedirler. M. Lavıl, öğleden ıonra 
Elulltmeye lotlrak edecekler 2490 sayılı bnunun iki tftccırları ve eanaylcllerl kabul 6 

Yeni lı:aeaflar çarıısı No. 34 

Sayın ilbay Fa1lı Gftleç'le 
Bergıma'ya giderek haplehaoe 
itini tetkik ettik. Bergamı'dı 
yeni bir hapishaneye ihtly•O 
~ardır. lzmtr'ln hıpllhıne ftl · 
le de meıgul olarak tetkiklerde 
bulundum. Nerede kat't lhtiyıı9 
görftltırııe, 011da hıpldıane lrıo• 
edilecektir. 

İzmir, vasiyeti itibarile 
önemli bir merkez olduğundaD 
bir bıplııhıneye ihtiyacı nrdır 

ve bu yapılacaktır. "' 

MfttıhıBBıı Mutahhar Şerif 
yapılacak olan z!rai hıplıhaoe· 
ler hakkındı da şunları söyle· 

mloılr: 

- »ilk meıgol olıcağımıı, 

zirai hıplehınelerdlr. Toprak· 
tan gelen ve toprağa dönecek 
olan mıhkdmları, topraktaD 
ayırmak fıtemlyoru~. Bu iti· 
hırla zlraı hıplıhınelerde yal· 
ıuı ziraatçı olanlar bulunacaktır· 

İzmlr'ln, Bergıma'oın 'fe 
lımlr YllAyetlndekl diğer kau· 
lıran haplıhıne lhllyaçları kı· 

bil olduğa kadar çabuk temlD 
edilecektir. Neticeyi Anklray• 
dônGoOmde bakanlığa arzedece· 

ğlm." 

Balıkçılığımız 
inkişaf Etti· 
rilecek, Konserve 
fabrikası Yapılacaktır•' 

Ankara, 8 (Özel) - Bıbk 

konıerve fabrlkaıı açılm111 lçlo 

hQkdmetçe teıebbllıata glrlıil· 

miı ve memleketimizde balık· 

çıhğın lokloafı için bir kano• 

llylhaeı hazırlanmıştır. 

İzmir lnhlearlH bışm6dGrl4· 

ğQnden: 

Ahındag mnklfndekl daire· 

mlıe ıh barut depoıu ar11tıl 

Ozerlnd• kftçtık llpte bir tecrit 
deposu pazarlıkla yıphrılacaktır. 

Deponun keılf bedeli 457.71 
muvakkat teminatı 34,60 lira· 

dır. btekltlerln keılf ve ıart· 

nameyi görmek ve 15.t ·36 

çarşımba gtınft eaat 16 de pa· 
zarlığa girmek için bıomddftr· 

lüğGmOzdekl komleyona gelme· 
letl. 69 Rusya'ya Ne Kadar 

Kredi Açabilecek? 
Parla, 8 (A.A) - Almın le

ılhbarıt bGroeondın: 

ve Qçtınctı maddelerinde ve ıartnımeelnde yazılı veıl · eımlotlr. Bunlar, İıalyı'nın 
katırı ve teminatı muvakkate mıkbuıları ile birlikte 450 milyon frrnk bloke etmlt 
ihale eaıtından enel komisyonda buır bulunmaları. olduğunu ve bu yftzden Franıız 

Devlet Demiryollarından: 

Sovyetler blrlf ğine 800 mil· 
yondPn 1 milyar franga kıdar 
açılacak kredi h11kkındakl ea· 
ylılar hiçbir tarafta yalanlan 
mamııtır ve bo şayiaların doğ · 
ro olduğu ınla,ılmaktadır. Boı-· 
cun fıfzl yilzde beş olacak ve 
yQzde sekseni Fransa devl.,tl 
tarafındın tekeffül olunacaktır. 

Hokumetln bu tasavvuru 
bazı ekonomik ve hususi me· 

9 14 19 23 55 tftcczrlarının)ıkıntı çektiklerini 

Met. Mt. Sat. Al. K . Reisliğinden: 
blldlrmtıterdlr. 

1 - 851 lira bedel keıtf li turan lıkeleelnln 
ılhme ıurellyle mftnıkaıaya konulmuıtur. 

tamiri açık ek- ltalya'da 

2 - Ibıleel 20 lklnclk&nun 936 pazartesi gtınü 111t onbeıte 
lzmlrde kışlada met. mv. 11. al. ko. nanda yapılacaktır. 

3 - Teminat muyakkate akçesi 44 liradır. 

4 - Şartnımeıl her gtın komlıyondı görOleblllr. 
5 - hteklller tlcıretodaeındı kayıtlı olduklarına dair vedka 

göstermek mecburiyetindedirler. 

Toplanan Altınlar 
Roma, 8 (Radyo) - Verona 

faıf ıt mmtakıeıoda 9 kilo 800 
gram altın toplıomış bu eurltle 
bo mıuııkanın altın laneıl 7 ,5 
kentıle baliğ · olmoıtur. 

AtıRıdald gayri menkuller 22,1,936 çırıımba gtıntı ııaat 15 te 

Izmlr Alıancakta 8 inci lıletme komisyonunda ıçık ,arthrmı 

ue11lft ile Oç ıenellğl kiraya verilecektir. 

Ieteklllerln aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri 

ve işe glrmeğe kanuni bir manileri olmadığına dair beyanname· 

terle komisyona bizzat veya tahriren mftracaıtları lAzımdır. 

Şartnameler Aleancakta komlttyonda ve Ortaklardı lııtaeyoo 

y11ıhınealnden parasız alınır. 

Mevkii Ctnııl Üç ıenellk muhım· 
men kira 
Lira K. hıfllde ve harpten enelkl 

Rus borçları hamilleri arasın· 
da bOyQk bir hoınuteuzluk 

uyandırmış ve proteeolırı mu· 
clb olmuştur. 

6 - Eksiltmeye letlrlk edecekler 2490 11yılı kanunun 2 ve 
3 tıncft maddelerinde ve ıırtnımeslnde yazılı veelkaları ve temi· 
nıt muvıkkıte makbuzları ile birlikte lhalı ıaatlnden enel ko 

mleyr ndı bızır bulunmaları. 4 9 14 18 16 

Rqmı, 8 (Radyo) - Meb'uı 
ve sabık muhırlbler rel•I M. 
Şarl Delkruı, eabık muharlb· 
terin ltalya lehine vermle 
oldukları hediye ve ıltınlarını 

hılya'ya teslim etmiştir. 

Izmlr · Aleancık ıehlt 11 No. depo 
ter yadlğar sokağındı. 

432 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
3~ 40 

Zenciler 
Cumur Reisi 

Parlı 8 (Hıdyo) - Edvln 
Bark.ley Liberya comur reisliği· 
ne ıeçlhnlştlr. Zenciler, Edvln 
Barkley'l ıekfz yıl için eeçmlo· 
]erdir. 

Fransa'da 
ltalya Aleyhin~ 
Bir Cereyan Başladı .• 

Londrı, 8 (A.A) - ltalyın · 
Habeı lhtilAfında Franııız ef kArı 
umomlyeılnde hAsıl olın değl· 

olkllk Londra'oın iyi mahimat 
ılın mehıftllnde Mu1Bollnt'nln 

Pontılnı'dı ıôyledJği o meo'um 
nutka atfoluumaktadır. MoHO· 
llnl'nln kullandı~ı mfltecnlz 
lisan ve Lual · Ooar plıloına 

karşı göeterdlğl eoğoklok Fran· 
ea'dı fena bir teelr yapmıetır. 

O kadar ki bizzat Lnal, İtalya 
elçisini kabul ederek bir daha 
tanesoodı bulonmıyıcağını bil· 
dlrmietlr. 

Göztepe Spor KuUıhn 

O'it.klar istasyonu ya . Bir dönüm 
nında 99,1 kilometre incir bah· 

de. 2 çeel. 

Ortaklar lııaeyonu ya· Beo dönüm 
Başkanhğından: · nında 100. 2 .kilometre incir bıh · 

KulhtımOziln senelik kongresi 
11.1 936 cumırteıl gQnCl ak· 
oamı saat 20 de toplanacağın 

dın bll'umum azının gelmele· 

rlnl dileriz. 54 

çeel. 

Ortaklar letaeyonu ya· Y edl dönüm 
nındı ıöke ıubeelnde incir fidan· 
100 7 kilometrede. h~ı. 

10 

12 00 o 90 

60 00 ~ 50 

30 00 2 25 

9 13 52 
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o~mö1r şybceso 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuuında 

TELEFON: !2363 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya 'nm Jlalis Alo 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi lçilebilir. iki De· 
fa Süs:ülmıiştür. -1 • 

HerUirlQ (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 
Biricik Sauş Yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

M Vadesizlere 0-'> 4 

evduat Şartları• Altı ay vaddiy~ % 
5 

• Bir sene vadehıe % 6 faiz verilir. 
--------

Zahire, tııfhn, laclr, pamuk, yapık, afyon venlre komlayoncoloğa yapılar. Mallar geldi· 

~inde eahlplerlne en mdeald şeraltle av.nı Yerlllr. 

ÖKSÜRENLER 
Muılaka (OKAMENTOL) ökeilrilk 
~ckerlerioi tecrübe ediuiz .. 

ı..; 

= ...... 
~ = = ~ 
> 

= cı: 

~ = ;.. 
~ 

·~ 
~ 'e Pürjen ~ahab ın en Üetün 

bir müshil şekeri oldu~unu 
~ ...ı{) unutmayınız. Kuvvetli müe· 
-....;. bil iatiycnlcr (Şabab Sıhhat 
~ Sürgün Hapları)nı m1ruf ec· 
~ tanelerden arasıolar. 
~ 

Kömürünüzü 

Yeni çakan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine ni.'ibctcn yıi:.de 

20 daha az; sarf iJatlıdırlar. Bunu ay sonun 
da ödeyeceginiz; ilk fatura ile kolayca anlı
yacal..·smız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoau vtı 

Siemena fabdkaları mftmeaetll 

Peştemalcılar 77 • 79 Telefon 33.32 

Marangozlar ve 

Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 

o cı ınacakt ~ 

Askeri Fab ikala U um 
Müdürlüğünden: 

Kmkkıle fabrikaları için tornacı alınacaktır. Bunlardan isten· 

bulda bulanenloun Zeytinburnu febrlkosırlfe, Jzmlrdekllerln 
Halkapınar tamirhanesinde, Ankara ve civerındokilerln de merkez 

fabrikalarında imtihanları yıpılıcıktır. Kendilerine gt\venenler 
harcırahları kendllerloe alt olmak Qzere hemen Kmkkaleye gldo· 
blllrler. 

letekltlerln istidaları ile doğrocı yukarıda adlau yazıla (ıbrl· 
katara mOracHtları . 1 O 15 20 25 30 4 9 14 8940 
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Edvar Conson 
HaJefinden Alınız 

= Dr. Zekai Tarakçı _ 
Geçmiyecek Bir Fırsat! _ . . . . -

F b i L d d 1 ıd = Merkez hastnnesı Dahıhye Mfttehassısı = 

••• 
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

TlYıırlk Antırasntn 
Semü Kolk 

OngöOü~ Kok 
DngüOü~ Ar;ıtrasö'ltü 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEursct:ıE LEV ANIE LINIE 
''BERAKLEA,. upuru balen 

llrnaoımııda olup Anvere, DJr· 
ket, Ronerdam, Bamburg ve 

lıren·eıı limanlarına yok al 
trııktadır. 

''MILOS .. vıpuru 6 son kıt · 
tıunda bekleniyor , 10 eon 

hnuna kadır Anvera , 

flntterdam, Hamburg ve Bre· 

llıeo llmaolarıoa yOk alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES· 

.. ExCBANGE,. npuru balen 

llnıaoımızda olup Norlolk 'Ve 
1

evyork tein yftk ıl<Dakta4:1ır. 
"ExlLONA

11 
vapuru 29 B. 

lneı kAoonda bekleniyor, Dns · 

hın ve Nevyork için yftk ala· · 
t'•ktır. 

AR lEMENf H. SCHULDf 

BAMBUG 
•· ' ORB HG,. vıtpnru 30 8 

bıcı kAnunda hrklenl)or, Ao 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0lıERCULET.. npuru 13 
1 36 dı gelip 18 1 ~16 da An 

vere Rotterdam, Ametndam ve .................... 
•ere, Rot1r.rd11m ve Hamburg 

limanlarına yClk alacaktır. 

"Gl,UCBSBURG., vapuru 6 
eon Ununda bekleniyor. Bam 

burg '" Aoverıten yok çıka 
racaktır. 

JOIJNSTON VAR REN 

LINES LlVERPOl, 

"0ROMORE,, vapuru rs 
son kAouodı bekleniyor, Lhu 
pol "e Anverettn yftk çıkarıp 

Borgae ve Köetence için 'Qk 

alac.1ktır. 

DEN NORSKE MIJJELBAV· 

SLINJE (O S. AS. SPANS· 

KELİNJEN) OSLO 

"BANADEROS,. npuro 10 
l!OD Ununda bekleniyor, Dl 

rppe ve Torveç llmınlarıoa yok 
alacıkhr. 

Ayni zamandı lekendrrlye 

Vt' Hafyı için mal kabul ~der . 

Bımburg limanları için yok 
elecıktır . 

SVENSKA ORIENT LlNlJ.i.N 

"G01LAND., motörtı 20 ·1· 
~ı6 da Rcnterdam ve Bamburg 

limanları için yak ılacakhr. 

"ROLA.ND0 motörıl 6 ·1·36 
da Rottordam, Hımburg, Co· 

pcnhag .. , Daoztlg (Grlynla, Go 

teborg, Pelo •e hkaodlna,ya 

limanları için yftk ılıcaktır. 

~ERVlCI!: MARITIM ROUMAIN 

"ALBA JULIAu vapuru 9 ·1 · 
36 da ğelip ayol gOo Pire, 

Malta, Muellya ve Barııclooe 
hareket edtcf'kttr. 

Fazla tdellAt için ikinci 

Kordoo'de Tahmil ve Tabliye 

blnatıı arkaoında Fraff•llt Sp,.rro 

•ıpur ecentahğı oı nıüracaal 

etlllnıul rica olunur· 

Nnluolerdakl •e hıırehet 
lıerlblerlodekl dtğlolkllklerd,.o 
acrnta tnl's'ullyet kabul etmez 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

a r ~ım • mevco t r = -
deatere, planya, kalınlık, frue, - İkinci Beyler sokağı Tdrk mOıayede salonu lulsallnde = 

numara 45. Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e kadar 
delik makineleri ile prf'ae tez· - -= 'kabul edf'r. TELEFON : 3806 = 
g4bı, kuroıma ve ıuıkal furonu 

ve d tug&bları, alılt •e t>deeat, 

mobilya keresteleri, bplımılır, 

pıpeller •e aalre salllıktır. Her 

gQn aaat ondan Hat altıya ka· 
dar Zln~t mobilya fabrlkaerna 

hemen mftracaat ediniz. 

Zinet fabrtkaaı eablhl 

•1111111111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111111111 nıı ıı ı ı ı ııı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı• 
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i A. Kemal Tonay = 
= Bateriyolog ve lmlnşık, salgın hastalıklur mütahassısı 
~ Basmahane istasyonu lur11eındaki dibek sok.ok ba~ında SO sayı• 
:= lı e• •e moayenebaoemule eabah 11aat 8 dan ıkeam saat 6 a kadar := 

AbmedKızıhrmak =: hastalanoı kabul eder. =: 

~--- "'4 Muallim Doktor 
\ =: .&lilracnat eden hastalara yapılm111 lliumgelen uir tahlilit ve = = mikroekopik muayeneleri ile veremli haetalara yaıulmaema cevaz gô· =: 

=: rftlen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. =: 
A. H ul tisi Ala taş İillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll T elefon: 4115 11111111111• 

iç baatalıkları mütehaaıııeı 

Şamh sokak No. 20 
Telefon 27fl0 ................. _ 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vaptıı· Acentası 
Ceodell Han, Blrlocl Kordon 

Tel. 24~:ı 

TBE ELLERMAN LlNES LTD 
•·THURSO,. vapuru 7 ikinci 

LAoood• LIVERPOOL ve 

SVANSEADAN gtılfp tahliyede 
Loluoıcak. 

"AOJUTANT,. npuru 8 
ikinci kAounda bekleniyor. 

LONDRA fçlo yak alacaktır. 
"TBURSO., upuru 15 ikin

ci kAnundR bekl,.olyor LlVER· 
POOL GJ,.\SGOV yok ala . 
cıktı r. 

.. PO""O .. vapuru 10 lklocl 
kanunda Loodra, Anvere ve 

Hut beklenip ayol zs :randa 

Lon.>ra ve Hol lçlıı yok alı · 
cıkrır. 

DEUTSCBE LEVA '4TE LlNlE 

"AQILA,. vapura 5 ikinci 
kAnunda Hemlıurg B·,.me ve 

Anvns't,.o gt:llp t11hllyede bıı· 

lonacık . 

Not: Vurııt torlhleri ve va · 

pur l!I oı lerl üurl ne deıtloik li k · 

INden •""uta meı:ı'ullyet kabul 

edllmeı. 

, ' 
Dr. Operatör Arif Y Ul'CU 

Merkez Hastanesi OperatörD 
Daetalarıoı her gftn 15·18 e kader ikinci Beyler sokağı TOrk 

mftzayede ealoou karşında 78 N.lo muayenehaoeelndo klbul 1 
eder. Telefon 3:\93 

Tfirk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
3cü K~şide 11 lkiuci Kanundadır 

BüyDk ikramiye 

SOoOOO LÜlr©l<dJOlra 

• 



1 

r 
Yirmi beelncl yıl 

No. 64.18 

Perşeınlle 

9 
ikinci kAoun I 9:W • 

Akdeniz' de 
92 raı·ça logiliz harp Gemisi 

Yığılmıştır .. 

ltalyan Tayyareleri M. MussoJini ve General Grac;yani 
imzaları ile Haheş'lere Beyannanıeler Attılar . 

........... 
Haheş'ler Yeniden Bir Tayyare Daha Düşürmüş Ve içindekileri öldürmüş

ler. ltalyan'lar Zehirli Gaz Kullanıyorlar. Fakat Harpte Kaybediyorlar. 
Londra 8 (A. A) -- Royt.-r 

ıj11ıeındao: 

Babeşler t1mıl cebb,.ıtode 

İl•lyan hatları Clzt.rlndekl tn 
ylklerlol muhafaza etmekte 
bf"ler de dftn (Biç şOphf"alz 
llıbeş noe: yortueo mftnHehe 
tlle olacak) cenupta ıftkdnet 

v•rdır. 

Roytt.r ajansının B••rbera 
(lnglllz somıllel) odıold moh• 
b!rl bildiriyor: 

Bulalldekl 15 Dabe,ln öl 
meılle neticelenen ıon homber · 
dımandan nnl hılyın uçak 
larıoın Gr11laol fmzaetle at 
tıklan beyannamede IJO satarlar 
yasılı idi. 
(Tayyareclletlmlıl beynelmilel 

hukuka ay km · olarak ôldOrdO 
naz. Kar~ıhgıoı bekleyiniz ) 

Danimarka seyycır lwstanesi bombalnnmamak için yere 
kı::.ılhaç ba)Tağı sermiştir .. 

Diğer t1raftan Muuollnl im 
1aılle atalan dlğl'r beyanname· 
terde, atlretlere lıalyan'larıo 
adaleli tatbik n iyi bir ha 
kOmet lder~l teele için gele· 
ceklerl blldlrllmektedJr. 

Buraya gelen haberlere göre 
aon gOnlerde motôrQ bozulan 
ve Dıggabur hGlgeıl ode kuayı 
lnme~e mecbur kalan halyan 
uçağının raklplerlnden fklıl 

Habeo'ler tarafından tQfekle 
OldOrftlmfto ve kaçma~• mu 
nf fak olan Gçftucaıa de eoo 
radan yakalanarak öldOrGlmOı · 

tar. 
Londra 8 (Radyo) - Deeale 

den haber verlllyor: 
Son gGnlerde ya~ın otddotU 

yıgmurlar, Habeş'ler lehinedir. 
Çaaka: 

l - Bo eayede OtGncQ defa 
olarak mabııol alınacak Ye or 
dnnon lateıl kolaylaeacıktu. 

2 - I ·lak •e çamurlu ıra 
r.lde İtalyanların motorize edil 
mtı ordularının llerlemeıılne 

lmUn yoktur· Halbuki çıplak 
ayıldı Hıbt.t mohartblerl b.-r 
Hman için böyle areılde tl.-r 
li1ebtllr ve hiçbir ıorlok çek 
m.-ı .. 

Son yağmorlardl\D, OeHI 
Adle·Abıbı yolu bozulmoetor. 
Deııle'deo paytahta gitmek Gzere 
yola çıkan Amf!rlkao guetecl 
lcrl bir dağ ıllseleet dibinde 
kamyonetlerl ile çamura eap 
lanmıolardır. 

Adle Ababı, 8 (Radyo) -
lıalyan'Jır Temblen bölgeılode 
zehirli gu kullıomaktadtrlır. 

Beyn btr duman halinde yı · 

yılan ve ktıçftk k6ç0k fıçıların 

f çlnde bolooftn bogoco gazın · 

fperlt oldo~u eanılm .. :ııdır. 
Adlı Ababa 7 A.A) - ŞI 

mal Ct bbf'ılnden bildirildiğine 
gôre gayet tfddetll yağmutlar 

her lftrlll aekerl huekellerl 
tmUoeız bırakmaktadır. H•bee 
yOkıek yayl111 Oıerlne 7 g6o· 
deobtri durmadan yığmor y•ğ 
maktadır. Bö. le bir hal 1907 
denbeıl gGrlllmeml~ttr. Ç4nkf1 
normal ıorette yağmur meY· 
ılml •ocak mart ortalarına 

doğru bıılamıktadır. 

Şimal cebheelode yaımorıuı 
geçen her ııaata ltılyınlar bil 
hıHa Şlre ve Volkıyt mania 
ktlarıOJ bombardıman etmekle 
gtçlrmektedlrler. 

Soinıll cebbeılnde ltalyan· 
ların Dolo mıotakaıılle Dolo. 
non cenubunda yapmakta ol· 
dok ları tahtfdat devam etmek· 
tedlr. 

··~·~·~·~ ......... ~ ............................. ~ ............. ~ ......... ~.~·~· .. ·~·~·~·--· ..................... ~ ....... . 
Haheş'ler Makalle'nin Garbını ve Ten

hien Bölgesini Ele Geçirdiler -ltalyan'lar lngiliz Somalisi Kabilelerini De Bombala
dılar. Ras Desta Yerli ltalyan Ordusunu Mağlôb Etti 
Londra, 8 (Rad

yo) - Son dakl· 
kadı nrllen bir 
habere gOre ol· 
mal cepbeetnde 
Yf' M•ka11e'de 
Italyın 'Jar ftıerl · 
ae yftrGytn Ha 
bet lı:unetlerl, 

Makalle'ola garb 
kıımını •e bun· 
daa ba,ka Trn 
blen bölgeelnl 
ltalyaalardın lı · 

tlrdadı muvaffak 
olmaılndır. 

I..ı0ndr1, ~ (Rıd 

yo) - halyın 
oçaklarıntn bazı 

lagtllı Somallel 
kıbtlelerlnl bom 
bardımın eniği 

bıkkand• bora . 
ya gelen haberler 

. 

benOs ıe~yyftt GPçenlerde Des&iye'<le Bombardıman edilen 
etmemlttlr. Tafari lUakonen hmıane$i .. 

Adlı·Abıb•, 8 (Radyo) - ı konetleıf yerli ltılyau ordu· 
BeoOı teenat etmlyen bir ıana maııob etmletlr. 
bıbere gGre, R11 Deeıı•oıa Adlı Ababa 8 (Radyo) -

fnglllz doktoru M. Jlooı bu· 
gno Ooloya gelmletlr. ilk ya 
pılıo tahkikattı bombardımana 

meruz blan ineç Kızılh•ç 
baetaneelotn harp hattıodıan n 
kararğtbıao uzak n zararın 

çok fazla oldogo mflydaoa çık· 

mıetır. 

Rus - Urugvay 
IhıiJiif Uluslar Kuru· 
munda Konuşulaçak. 

Ceoene, 8 (Rıdyo) ·- So•· 
yet Ruıya ile Urogny bok11 
metleri arasındaki tbttl&f mO. 
DHt'bettle Rasya tarafından 
uloelar kurumuna verllf'o nota, 
ilk topl•nttdı mftzakere edll · 
mek Ozere ruınamC!ye kon 
mo,tur. 

Fransa 
Cumur Başkanı 

Parlı 8 (Redyo) - Cumur 
baıkanı M. Lebron bugDn 
l!!abık bakanlardan M. Marıo•do 
He Tunuı umum nliıl M. 
Peyruto'yu kabul etmlttlr. 

ltalyan bombrırdımatıı ile yaralanan bir lsver sabayı 
tedavil edilirken .. 

ltalyular bCltGa Ogaaea lerlala tetkikini 
etmlttlr. 

Adlı·Amba 8 
lmparıtonaa ~Ala 

tekrar rica 

(Radyo) -
Makeaoaea, 

notl mftnaeebetlyle Deulye'd• 
bolun~ n ltılyın eelrlerlol zl . 

yaret eımlı •e kl'ndilerio~ ıe· 

ker •ermtı, bıtırlarenı ıormue 

tur. l\takeoöoen, eıtr Hbltlne, 
ntınlarını ya11cakları mektup· 
ları da gooderecf'tlnl •ıd.-t· 

mletlr. 

Loodrı 8 (Rıdyo) - Geç,.a 
hd ta Adlı Ababa•111 bare,kt!t 
eden kı&ılbaç uçağının kaıdeo 

t•hrlb edlldl~I ıeylael tekzlb 
ediliyor. 

Lonira, 8 {Radyo) - Adl11 · 
Abıbı'd•n •erilen hıberltre 

gllre, ltılyaa uçaklHı, bagGn 
Oolo, Gnjlaael H &adeyaade 
uc;otlar y•pmıı, bombardımında 
bulanmuılardar. Uçaklar, bura 
halkına attıkları hf'yannımtler· 

de, ağır nrgtler ahında r.ıtle• 

halkı hGktmeı.ıleyhlne lırıma 
tr.t•lk etmektedirler. 

ayıletlal tıbllye etmlolercUr. 
Cebbe timdi Val·Val dıD bq· 
lımakta n Gerlogubl, Garahıy 
Ye Kaba yolu ile Cenuba n 
Dolo'ya nrmaktadır. 

D11eele 8 (Radyo) - Bıbtt 

reıml tebU~lne gOre, Italyaa 
uçakları Ttıre ıyılettnde halkı, 

hGkllmet aleyhine tahrik edici 
beyannameler ıtmıılırdır. 

Hitler'in. Basta- Mısır· Ingiliz 
landığı Yalanmış •. Muahedesi 

Adlı ·Abıba 8 (Rıdyo) 

Dolo bombırdımınandı Olen· 
ferin adedi gaa geçtikçe art· 
maktadır. Uçaklı DeHle'dea 
8abtıhtao 'a gönderilen heyetin 
aıhtanı ölmek uzer"dlr. Gene 
uçakla Adlı Ababa'ya getlrllmlı 
olan yarah 11lıııın Hanç Roy· 
ter Ajıne ıytaranı ıonları ıöy 

lemlıttr: 

- Doto bo..nbardımanı çok 
fecı oldu. Dr. BllıadM, bom · 
bardımao eenaeında bOyllk Ce· 
eareı göılerdl. Doktor, bambar. 
dımına ah birçok fotoAraf lar 
Çf!ktl. Ben de yanında idim. 

Kıea bir mcıddet ııonra her 
lklmfı de yarılandık. Çadırları 
mız, RH Deııta'nın kampındın 

en aıığı ftç kilometre meııafede 
idi . 

Bomhırdım'nın arefeetnd" 7 
ltılylD yeril 11kerlnin bey11 
bayraklarla Rae Deetı'nın ileri 
menllıorlne yaklattıklıranı n 
meni kumındaoı tarafından 

bunland ıllthdao tecrfd edilmek 
lıteodlğlne ıabld oldom. O za. 
man R11 Duta, mnl kuman 
d•n•o• fena haldtı kıımıt ve 
bu glbllerln Babeo'ler için kar· 
df't telAkkl edilmeleri IAzımgel 
dfAlnt ·ve bGyle moameleoln 
f lrar hAdlıelerlnl arttıracağına, 

ıfltbl1rını derhal geri nrmeııfnl 
ııGylemtıtlr. 

Pırlıı, 8 (Radyo) - Babet· 
lıtan 'an Parlı el çiti, milletler 
cemiyeti Utlbl amnmlllğlne 

gönderdiği bir notada, İtalyan 
:.rın tetblt ıf yaııaeına bili de· 
vam ettlR•nt, ztblrlf gaz kol· 
lıodıklırını bonon mftnferld 
nk 'alar olmadığını; ltalyın 

~aıetelerlnln enelce de y11dı~ı 
Albt Uabeı milletinin lmbaeını 

btlbdaf ettlklerfnl blldlrmlo Ye 
lld tarafın beynelmtlel lnrb 
uıollerlae riayet edip etmedik 

...... 
Beril•, 8 (Radyo) - Alma•J• 

Comur baıkaaı Bitler, Berlhı'e 
gitmek Osere yarın BaYyera'dan 
hueket edecektir. FClbrtr Cumı 
glloQ Bulla'de ıeflrler b ·yetini 
lı:abul edecektir. 

M. Hltler'la ıoa 1amanlarda 
hııtalandağı h•kkında gı•ete · 

lerde çıkan huadtıltr 11ıl111dır. 
Dıha birkaç gftn enel kendi · 
elle gGrOıeo reamt ı.tr ıahllyet, 

Fobrer'ln ııbbatanın yerinde 
oldogoau ıöylemlıtlr. 

Adis-Aha-
ba'da Kasırga 

Adl11 Ababa, 8 (Radyo) 
Ba ıabab Adlı Abıbı'dı bir 
kaeırga lı:opmuı, ıebrf karma 
brııık bir .a.tyete ıolı:moıtor. 
Clnrda ılddetll yaımorlar yığ 
mıktadır. D~111le'den gelen yol· 
colar; yolan ıeller tuafındao 

gOtftrGldftAtıoa ve karııdan kar 
ııyı geçmenin lmkAnı)ı bir 
bale geldlgtnl ıGylenıektedlrler. 

Bazı Habeş'ler 

isyan Etmişlerdi. 
AdJe·Ababa, 8 (Rady.,) -e.... ıjlDIJ blldlrlyor: Sael 

mt·baf ll, Cölltın •yaletlndekl 
lıyının, Necıılye •adak kalın· 
ların mftd•haleılle eooa erdi· 
glnl bildirmektedir. 

Tnklf edilen Raı Ver~tayın 
ıerbeıt bırakılmıttır. ~göate · 

ren lqanın ltalyan ıabrtkl ile 
aleyhe bir hareket olmadıAı, 

•rletla ileri gelen ıabaılara 
n11ında çıklD lbtflAftın hoıole 

geldiği ınylenm !ktedir . 

Bir Vapur Battı. 
Moıko .. , 8 (R11dyo) - 2500 

tonl~k Oemee .apuro Ruıyı'dın 
Roterdam ve Hamborg'ı 8İıler 
ken fırtınıdaa batmıt Ye mG 
rettebatından 3 kiti bogolmae· 
tor. Kaaaıedelere hemen lmdad 
gôaderllmlttlr. 

••••• 
Loadıa 8 (Radyo) o,, 

itleri bakanlaAı ektperlertnla 
halen yeni bir laglllı M111r 
moabedeel projeılol tetkik et· 
mekte ahluklırı blldhlUyor. 

Sallhfyetat çnealer, tlmdlkt 
konoemaların kAf 1 derecede 
llerllyememlı olduğunu n ı... 

gillı bGlı:Ometlnln de gelecek 
har ıadan enet bu itle mf'tgol· 
olamıyaca~aaı bildiriyorlar. 

Müşterek Em· 
niyet Nazariyesi 

Londra, 8 (Radyo) - Hata 
bakını Lord Vlatf'n, Gembrlç'te 
•erdf Al bir notolua mftıterek 

emni1et DHarlyeetnf mCldıfaa 

n beyaeloıllel lolerde, m4nfe. 
rld hır, ket fikrini reddet· 
mittir. 

Hauptman 
Ayın 17 sinde 
idam Edilecektir. 

Nnyork, 8 (Radyo) - Ltnd· 
btrg'ln çocogunon katlll Haapt · 
m•n ıyın l 7 ılnde idam ed~le· 

cetl blldlrllmlttlr. Boaa Baupt· 
man cumartesi gftnCl ıoplına· 

C•k olın af dhanıaan kendi 
ce1aıını bapee tah•ll edeceAlnl 
Gmlt eımelnedlr. 

Italya 
Bir Fırka 
Daha A~ker sev· 
ketmek Ozet"edir .• 

Roma, 7 (A.A) - Tnere 
ılyıh gömleklller f1rka110111 So· 
maltye gGnderllme11I bltmte ol· 
du~uad•o timdi Valpuıterl Alp 
fırkuanın ~Onderllmeılue bıı· 
lıomattır. ikinci nakliye npnra 
bu!Ga Nıpoll'den hareket et· 
mittir. Fırkanın kurmay heyeti 
daa .apara blnmtıtlr. Alp alay· 
tarından mtlrekkep el ıa ba 
fırkanın mncudo 12,000 ki· 
tldlr. 


