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J;;;;;;:;'d-:ki·i·;;~~.;;i"yasal ;;- Muallim Afet'in lngiltere ve ransa 

mllhim tesirleri bekleniyor ! Konferansları. Cenevre ~lüzakerelerin-
Ası· ıer Teslim Olmadı]ar. l8eeoevremuhitindeıak·d N V · t Alacaklar? 

dir ve alAka uyandırdı e e azıye 
Zabit De ölü B1ılundu. M. Eden, M. Fl·a-n-de_ıı_C_e_n_ev-r~e,·ye gidiyorlar. 

---------· Başvekilin Sağ \ 1e Asilerin Elinde Mevkuf Bulunduğu 
öyleoiyor. Yeni Kabinede Mutediller Buluomıya

cak, Parlaıııenter Vazivet De Kalkacakmış. 
• lerl Aılleria merkeslal lıgal et 

mtılerdlr. Tokyo radyoıo da 
lı1yan btreketlae bltmlı nazı . 

rtle bıkılacagıaı blldlrmlıtlr. 
General Kael· 
nla lıi refıle · 

rlal kurouaa 
dlaectğl ıôy· 

lenoı ekıedlr. 

Tukyo, ~9 

(Radyo) - Q. 
çDncü piyade 
••• ,. • ... :19-
da kıtlHtD• 

dôamlıtlr. Aı 

:kula batındı 
{bir yGabatı n 
· iki mlllztm 
nrdı. YOıbı· japon harlıiy;;;; 
ı• luılıdao~ :ırı g;meral höl· 
yalnıaJdönmGıt6r. Bira• IODH 

- - - ·- l 2 kamyoa 
uker daha kıt 
..._._ dGD 
mittir. 

j11pon imparatoru ı.;tngbay 29 

Tokyo ~9 (Rıclyo) - Aıller umumi hı•atıa tf!krar bıılıma11 (O.Radyo ) -/ .. pce-t 
biti• b.rekel aolualarını ele lçla bntGrlD tedbirler alınmak 

l 1 b 1 
24,40 ...... 

geç rm t o unu7orlar · U.ıb• ıadır. 
ler kata.lan• 

ba Okada'nın 6l6mll hakkında Lo. adra, 29 (Rıdyo) _ Roy d6nmltlerdlr. 
tU maltinıat ahamıthr: ıer ajanıının Şaagbıy'daa aldığı Diler bir 

B .. bakaa, aıilerla elinden b' b b ır ı ere gftre llpoa Adlert habere gire OD 

kanalmak için ı~klar daJrealae h6kumeıe teallm olmattar. Hkls jıpo• 111 
IÖlaama ... da orada da bola· Bo boıoata beni• ıafıtlAı aaWd Gl6 oa. 
D•rak öld6r6lmDttlr. Şimdi yoktur. japon bahrişe nk hulu . 
teblrde ıım bir ıGkôo nrdar. lklacl bir bıbeıe g6re ·~·• nazırı mattar. 

.~!~•!1~!!~~~~~!~~.!~:~-.!.~~-~~!~~~:~~-~~~·- - Sonu 6 ıncı sahifede -
ltalya-Habeş barbı hakkında on ·-·-·-·-·-·-·····-·····-·-·· 

Keten haberler neler bildiriyor"t 

Amba-Alaji Harhı Nasıl Oldu Ve Ne 
Gibi Neticeler Verdi? 

R , -8 8 eyyum Ve Rus Kassu Fena Va7ıiyette Kalıyorlar. 
General; Graçyani'nio ~ Harrar'a ilerlemesi Bekleniyor. 

1..o..,_ i9 (4 Cephede lıolyan a•kerleri 
blldlrtJGr: A) - Ro7ıer b•berlere 16re, Hahe ... taD'•• 

lrlır, karı ki tl-.ı bp•aı tetkll edeD Am· 
ı uııden plea ba Alejl, b07I~ bir •abte· 

metle kaq1ı.1mıyu ltalyaa ki· 
t•lannıa eUae geçmlttlr. 

ltalyıa'lmr harayı •l1119k için 
ao kolua llerlemlılerdlr. s.ı 
Ye ıol ceaab kolları merkeadea 
daba hıılı n daba ileriye dol· 
ra olar•k hareket ederek bir 
lmklç ••alfe1t glrmltlerdlr. 

M~rkes l1e do~raüa do&ra· · 
J• Amba·Alajl lserlae ilerle· 
mit Ye alhayet lçbln metre 
kıclar lntfacbı •Ala baluaa ba 
~ ele pçlnalftlr. S. ....,. 
ru b6tln be•ef lerlae .,.r. 
m'lbr. 

balyan ileri kolluı baKIJt 
A.a.-Aa.jl'ala birkaç ktlomet· 
re gerlalnde AIUgl g618 • 99 

Gaanm tebrl iıtlk•metlade b•· 
ln•-kllldarlu. 

- Sonu 6 ıncı ••'lti/efle -

Muallim Afet Ankara'da lıal
kevinde biı nııııık dinlerken .. 

lıtanboJ, 29 (Daıaıl muba 
blrlmlsden) - T6ık tarihi ted 
kik beyeıl ikfacl relı muelllm 
Afo& Ceonre loh1Jrelteal aa 
loalınact., bGUla Ceanre mi 
nenerleri•l• karttllDcla b67lk 
alAka n takdir ayaadan11 bir 
koafrraaı nrmltllr. Koaferaa · 

118 menaa "},011a maıhede· 

nameıl hıagl ılyaıl •e aıkeri 
.. rtlar ılhaÜ yıpılda .,, idi. 

llaalllm Afet, •yal Hmaadı 
Qıanre'deki ıadb n arkeoloji 
cemlyedaln u•dır. Ba cemi 
yet Alıcabıyak'ıı hafriyat J•P· 
bna'flı. T.ıbol Afet, ba. bal· 
riy•t etıafaDÜ el. bir koafe 
raaı nreeektlr. 

-----------------------1 n gi l tere Neden 
SilAblaoıyor .• 
Oıteo Çemberlay· 
nın yeni nutku .• 

lnsiti~ gemilerinden biri 
Loaclra 29 ( Radyo ) - M. 

O.teD Çemberı.71010 Blrmln 
...- ini ettlll aatak auu 
dlklatl c.llptlr. Ba aatakt• 
lagUtere'ala mllli mlüfu lçla 
Yerdlll.karann lubedaclea bah· 
eedllmekıe H bdkdmeıla ba 
bumtakl kat'I kararuaı• tak· 
dire .. yan oldala llyleamek· 
tedlr. B•tlp: 

- Makudamı• barp de&ll· 
dlr. BltlD m•kudımas milli 
•Cld•fu •e emalyetlmlsdlr. Ba 
harekele .ık diler tle•letlerln 
beı dGadOrlcl ılllhlaamı '-· 
.Uyetldlr. BU asu madMI 
allAblana ••latldlne pbtalk Ye 

aetlce bekledik. fabl Almu· 
yanın t•bdldl teıltbaı koafe 
ruııadn çekllmetl her Gmldl 

boamatıar. 
"İtte ba bldlle bug .. k6 H 

•lyetl doıarmuıtar " Demlfdr. 

Ingiltere, petrol ambargosuna do, limanla· 
rın kapatılmasına da hazır, fakat! .. 

farlı 29 (Radyo) -· Mateo 
gueteal zecri ıedblrltrlo Tolun· 
d• alt1bla kt,ıatn ı,ela kalma 
ııoa eebeb oldoğandao babıet 
mekte -.e r.ecri tedbirler elya 
eallnl tlddetle teakld tıtmek · 
tedlr. 

Matfm gastteel, bu nzlyetlo 

Almanya'ya çok yarad•A•n• yaz 
makıadtr. 

lttılya 11) rı 
ınuralahas g ö11dermi) l.'Cl'k: 

Rom• 29 (Redro) - halya 
bD\\lmetl, 2 Marlt• toplanacak 
olan 18 ler komlıeeloe buıaıi 
delege glsıftdermtyecekılr. Aaemk 
komite mDHkerelert, ltalya'oıo 
Ceoewe mlmetlllllll bGroıu 

eef 1 Dft Laama K.ap• tarafın 

ct.a dlaleaeeektlr. 

'1. Fll.nderı 

Parll', 29 (Radyo) - 81Hı 
Aj•DllD•D 11ytar1 Loadra'daa 
~reolyor: hlmada t•f•D mem· 
balardan öarenlldlglae göre, 2 

- Sonu 7 inci sahifede -

M. Hitler diyor ki: 

"AlmatJya, Sulhun A vru· 
· pa'da Bozulmıyacağıııa 

Söz Verdi.,, 
Fakat Fran.,ızlar inanmıyorlar, Şart· 
tarda Kabul Kabiliyeti t~örmiyorlar . 

Parlı, 29 (Radyo) - Bitin 
gueteler, Adolf Bltler'ID Parlı 
Midi guetellae •erdlgl beya 
aaıı incelemekte, Palnerl• her 
bugl bir ,....... . Al••• JI• 
lualıtma• lçla koıta•a ıart 
larıa bbolGala lmkloıı• oldu· 
ğo kaa•atlal gGeıermektecllr. 

Gaseteler, yapılacak ot.a bir 
ıal .... ıaıa, uıuw ıoeyetetl 
çerçneel dablllad• mlmkOa 
olı blleceıtat yumaktaclırlar. 

Hazin 
Bir ölOm 

G11eteml• netfly•t amam 
madara H S.hbıt ecHaeıl 

•hlbl degerll arbdıflm•• 
Bamcll Nlshet'la "reflkalın 
Salde'ala uu aa1U11daabeıl 
mabıell oldaıa baıt•bkın 
kartalamayarak beni& pek 
geaı J•tla dla gece nfat 
enllial bOJAk bir ıeMGrle 
laılter aldtk. CtMMıl; bagla 
••t oabetae:Gııtepedekl 681 
aamanb nladea lhtlfallo 
kaldaralank Kemenltı camU · 

ae getirilecek •e ...... 
orıdm kılaadaklaD eoar• .. ı 
kabrlltaaı gG&ClrllDb defne· 

dllecektlı. 
81J6k Wt keder içinde 

boJ11aua ukaclatam•• Hamdi 
Nazbot'e H atleti balkanı 

bibi teeMClr n ıaslyctlerl· 

misi llUIUIS. 

M. Jliıler 

Bertin, 29 (Rıdyo) - M. 
Bitler, Paıi Midi gaaeteıl ma• 
bablrlle bir mGIAkat yapm•t Hl 

- Alm1Dyı bGktlmetl ıul• 

bla A nopa'da boaulmıy•caıın• 
ıöa Hrmlt ,., ba ıGsGade HNt 
etmek&edtr. 

" Mlr.adelelerlm ,. bakkıau 
ba eeerln eıkl aamaact. yual• 
mıı oldoAoaa aHar• dlkkı&a 
celbederlm.,. Dcımlıdr. 

Alman guelelerl, FrmDll& So•· 
yet mlukı hakkındı aeırly•I 

yapmam•ktad1rlar. 
Y alaı• Dtplomatlı Koıe1poD• 

- Sonu 2 inci ıuhi/ede ~ 
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Diyor Ki.. r .., Alman-Fransız Anlaşma-Petrola Gazeteleri 
--· ... ··----- Bize 350 Milyon Ambargo Ne Yazıyorlar 

- B~ıarafı linci sahifede - Frank Kredi Mi d K k ı "' 
danıı gazeteel, Fransız lyAoıDID sın an or u yor ar.. Konmayacak mı? lııtanbul 29 (A.A) - 111' 
Fransız meb'oııanından dıha Açılacak? __ ___. .. , .... ___ teler; arıuulueal daraıo•• # 
durhlo hareket edeceğini YIZ R. Çurçil, lngi liz- ~..,ransız Askeri İtti- l.ondra, ;ı9 (A.A) - BaHll gftn değişen te11bGr•ll;~ 
maktadır. 1 ıanbul 29 (Özel aytarı muhıblrlne göre 2 martta Ce· katle taklkte deHIP e rt1")" 

Parlıı, 28 (Radyo) - M. mızdan) - Gelen haberlere fakını Zaruri Görüyor.. nene'de toplanacak olan 18 ler Yunus Nadi (Co111bll ""-. 
Bltler'jn Parl Midi gazef.felode göre, Pari~'ıe, Türk ve Fran komitesi, Iıalya'y• kare• petrol yeni lnglllı kuı.•tıtleolll• .,... 
çıkan beyanatı, gazetelerde sız mümessilleri arasında bir Londr1, 29 (Rad10) - Vinatoo Çurçll'tn o~lu M. Rodolf ambargoıu tatbikine lmklo ol· ramnu tanlb ederek bll .... 
muhtelif millalealara yol aç· ikraz ve istikraz üz~rinde ÇurçU. K.onıenatörler namına Okııford'da bir nutuk lrad etmla •e: madığı netlceıloe 91racıktır. rın Mllletler Cemf'Jed•1 ,;_ 
mıetır. SiyHal mıhfeller; Bit: miizakereler geçmekıedir. Tiır - Bir Fransıı·İnglllz aıkeri lulfakı elzemdir. Çanka: yarın Diğer maddeler hıkkaoda am· ntlendJrmek, ıulbG ~ 
ler'ln bu beyanatında ~So•yet kiye'ye 350 milyon franklık iki milyon Fransız askeri Alman'larla Jblrlf!oerek İngiltere aley· bargo tıtblki kabil olup olma gibi derece, derece eb• ~ 
Fransız paktı aleyhlndekf eöz· bir kredi açılması mevzuuba· hine cephe tutarlarsa vaziyet ne olar?.. dığını incelemekle makellef bir olacığını •e sulha eef~ 
lere ehemmiyet vermemekte histir, İngiltere hükdmetl mateyakk~ dauanmaktadır. Demlıtlr. teknik komite kuracaktır. milletin bo karardıo " 
n bani eark mt&akında Al Fransız'lar merkez banka - R ' gerek olduğunu ıaylft1''' ı,I 
mın'lann da tedbir almaları smdaki sekiz milyon franklık Al Je ıı· nı· oma ya Aııım Uıt (Kuron) .. , 
için değlelkllkler mamkftn ola dövizlerile memleketimizden man p Bin Fransız ııı·So•yct paktının, F ...... __J 
bil 

' 
L L kömür ve maden alacaklardır. "-"... cceğ of, lo.ıroo p••hnın h l . rafından tasdikini 111• ,...,,. 

kuvvetlendirilmesi lçfn bir hava Poris 29 (Radyo) - M. Yeni Eser, Ri"~o Döienayro'ya 80 seyya ge mış ederek ha paktın Allll~ 
L h L d F , F/anden bugu-n Türkiae bü- J J R •>9 (R d ) En h pa..tı ak.ın a raneız lat tı oma, ~ • yo - aleyhine wGt,veccl O 
f B yük elçisi Suad'ı kabul et Saatte Gı·debı·ıecektı•r ıı. ki h 1 l den olmak ra ından vakttle itler nezdlo • ço"o es mu ar P er ıöylGyor. ... fi 

c) t bb"' t b ı ld ıı. b ı mişıir. Clıere Franıa'dan bin ıeyyah il ""' I e ete us e u unu nı:ıo a '" ~ Frederlkııhafen, 29 (Radyo) - Bfttan Alman ve ecnebi mat· (Son Poııta), Der 0 -' 

de bu le1Jebbase cevap verilme· buat mGme11lllerl bugOn yapılmakta olan yeni 129 jepllnlnl ıl bugan buraya gclmloler ve bft· ma araıında ııkı bir ıe ~ -
mle oldoğanu blldlrmektedlrler. BeJgrad 'da yaret etaalelerdlr. yak törenle karıılanmıılardır. se çarptağını kaydeclel rtl 
Bitlerin ıOzlerlnln eht'mmlyet· NO • ] 248 yolcu taeıyabllecek olan bo jepllnln ıervlı lalerlnde ~O lııa11onda bir bando moılkl iki ğln aonra ltal1•'1' _ . ..Ilı 
1 ld ıı. ht lif " ı mayış er bolonmut ve Franauı · ltal•ao 1111':..1 a 
1 0 0tıu mu e muta ea kici çalııacakt1r. 190 metre mfktbı gH alabllmektedlr. Vaııatt / ahnmaıı mobtemel lf r:. 

larla tebaraı ettlrllmektedlr. - : ıar'atl aaatte 125 kilometre olıcak, Rlyo Döjenayro'y• ıeklen martlarını çalmıttır. eğer bo bClktlmed, b .fi. 
Parfıı, 29 (A. A) - Gllete Polis, bazı eşhası IHllfl gidecektir. İlerde, 45 ... uık montasam seferler de yapı· Seyyahlar, meçhul aııker Ahi · hareketi yapma~a kad9' ~ 

ler; M. Bltler'ln bir Alm1n, tevkif etmiştir. lıcağı anlııılmaktadır deıılne çelenk ko1mwelardır. lerıe uıahalln mctmkOO .,,t 
Franııı barııı hakkında Parl • • • sı·ogapur'da d•rec•_.nd· bası lbdlllllll"'.f Belgrad, 29 (A.A) - Hırvat "' .,.. .... dfll". 
Midi gazetesine verdiAI bey• ıefl Radlç'ln ôlClmClnftn yıldö Devlet Tı·yatrosu 6ntınde tutmak ıcab• 
nah ele alarak bunu takdire b l z b'd Çin amelesi -•yt•yor. :' nftmG manaııe eti e ,agre e DU u '-

pyau bir fikir olarak klrtıla · dan bazı nftmaylaler yapılauıtır. Birbirine girdiler. (Akşam) gazeteıl, °'": 
m•kt•. takat ko•daırru oartıarı Alman M..n. tabacsıs Geldi Beş Genç ı·C9~ 1 

" PollP: b111 tevklfat yıpmıehr. U 
0 

• Parlıı, 29 (Radyo) - Slnga iki gOn ıonr• 'J•P1 

kabul 
1 mkAoından şOphe gOı;tu· H T h • J • G d • ı k par'dakl maden ocaklarında ti lantıda ltalya'yı alalrle ""~ 

mektedlrler. Gazctelerln ekııe· Köylerde asta- Ti"'atro a 81 ıne ön erı ece . .. .. ... arlar eerllmeııne il" 
J maiden gelen Çinlilerle cenup •- • 

rlyed, böyle bir yakınlığın an 1 k J ) M d J l b ı .19 ( l) y ı L ı k d l l ti t 1 ar a Oca e e. atan u ~ Oze - en a.uru acı 69 e ya roıunnn tan ıelen Çlnlller arastada bir gôrmayor. ~ 
uk Cenevre'de barıaın mGtle· tıaslarını hasırlamak Gzne Almanya'oıa tınınmıı tlyarro mOta· arbede çıkmıı ve birbirlerine Al~ 
reken temini için kuralmu• lzmlt, 29 (Özel) - KOyl•rde Ve halya'nıD dı 

v ""' ba111alarından Kul Eber getlrllmlıtlr. Alman nn'atklr bogftn ocaklar içinden f itli istimal et lldbıkı ..,,-~ 
olan mfteıeeae çerçlveıl fçindtı hııtalıLlarla mflcadele için •I T k d h t yıkınlaımaııına --2.1 • lstanbol'dan Ankara'ya geçmlttlr. Beo Gr genci ~, tlyıtro tı • mi•tlr. ki taraftan ölftler l11e· 

l l M " karo1111nda Fr1naa •e mamkao o ahi ecerıaDI yazı · lAyet bdtçealnde mClhlm mlk· ıılll için Avrup•'J• gOnderUecektir. •ardır. gır 
yorlar. tarda talulıat ayrılmıetır. · ::-- bir uzlaıma yolu• ,_I 

Parle 29 (Radyo) - M. Blt MClcıdeleye hemen bqlana· M FJ d G•d • Fransız etmeleri dıha mabt• 

)erin Parl Midi mohablıloe caktar. • an en 1 1 yor ilim Heyeti. ğona ıöylftyor. 

Franıız gaaetelerl; Fra1tııa'o1D ngı iZ ra 1 Jtalya'ya limanların kapatılması başka bir Venedlk, 29 (Radyo) - Bf. 
bey•n•ıanı meuuo bahaeden l · r K 1 Milan Hodz.s 1 
da barıeı htedlğlol yazarak Bugnn ilk - komite zaruretini fllkarıyor. laya dağına gitmekle olan Fran vı·yanaya Gıd ~ 

t ı ı _ ~ ıız tllm heyeti azasından bir 
muhtell mftta ea lf yarara - 1 · • • Parı'ı, 29 (Radyo) - Oo ııeklıler komlteelnln içtimaı arife· ,-J/J 
yorlu. soy ~vını verıyor.. luımı; Vlktorya "porHe hare Prag, 29 (Radyo) :; ~,,..-.. 

Londra, 29 (Radyo) _ Kral ılnde, a1rkta hadle olan fnkallde buhran haıeblle zecri tedbirler ket etmişlerdir. k 1" 
Jurnal gazetesi diyor kt: ikinci derecede kılmaktadır. lovakya b•ıh• aoı b'~ 
"M. Bitler aamlmi ise neden 8 inci Ed .. rd; yuankl Pazar Venedlk, 29 (Radyo) - Bu Hodza, marun ilk _. 

Zecri tedbirlere mukabil ltal1an 91puılarına Umanların kapa· VlL il F' .... ,. maııtemleke meı'elealnl ileri ganO ilk nutkunu nrecektlr. gön .torya vepor e raoaıı!' Vlyana'ya giderek 
Bu DutuL·, hatan dftnyaya radyo tılmaıı keyfiyeti nazarı dikkate ılınına bu elbet yeni bir eki· Atmılıya fen heyeti ıarkl doı Ltaf~ 

atlrClyor, Alman'nın milletler • rlcallle konutıc.. ' ~ 
H telsizler nııtaılle yayıla· perler komitesine verilecektir. ru hareket elmlıtlr. d 

eeml1etlndekl yeri bot doru M. Flanden, M. Pot Bonkor'la birlikte yarın aktam Cennre'de Çekoalovakya •I ~ 
yor. Blı Franıaz'lar, Almanya cakt1r. Memleketi on yıldınberl co111°'_.,1;/r.. 

M D bulunacaktır. ıollır 
ile bar11mağa her vakitten zl umerg c ' L M. Uenea'in mu•• .... 

• M. Eden; p11arte1I aababı ennre 'Jfl '8racaa.tır. Tanıtacak oı· r .. yade taraftarız.,, _______ , ________ . mıa elan Kamil &ro 

Ernovel gazeteal de: Bugnn Liyej'de söy- Ankara Son Posta G 1 v D b edllmlttlı. ..Je~ 
.. M. Bftler eolh l1teyorea lev verecek. Oze ~ser a a. t>e'' ~ 

anıuluııal yardım ve emniyet Q.oiversite planları Tekzip Ediliyor. Ankara. 28 (Ôı~l) - Mat Burnava ba ~" 
Llyej 29 (Radyo) - Sabık O 1) ~ aodlaomMına letlrak etmelldlr,. Ankara, 29 ( Haıael maha· buat umum mCldGrlaıı.anan ha Burnu•, ( ıe ~ Fransız cumor baokanı M. Do · Af J • • S it Ah f'J 

dl1or. blrlmlıden) - Ara kara ftnlver· gan e ÇiSi O an . r.ırlıd•g• (14 oto"raf serolsl} bu bay Ş~r lk: Erol; ıe merg, zevceılle beraber boraya "' ~ e~ _ .M 
Jour gazeteıl, llltlf"r'io, Fran L 1 it ıltetıl planlarına hasırlamak med Hanın beyanatı "OD bftyftk törenle Ekonom bağlı kOylerl geıer ı•~ gelmlı,tlr Belçt.a r ca tara· " k31 

ııı'ları kandırmık huııueunda D .A u_ il aL d•mlel ... Lı baLanı "-J.&l Bayar tarafından d· bnlunmuı •e d·-· "'"' fından çağrılan M. umerg, uıere oer n u " " • Ankara, 29 (A.A) - Afgan • ~ • " 
1 

iP" tıı'J 
maharetinden bıhoedlyor. yoron (bogln) olyual •• 6aomll rolol Pollıkl memleketlmlzo da· olçl•I Sultan Ahm•d Han 28 aç•h,,.etor. Fotoğraf eerglıl tlyaç '° dlleklerl• 111;;,, 

Ôvr g1Zeteııl lef", Almanya bir ııöylev •erecektir. vet tdllmlttlr. tubat 1936 tarlhll Son Poııta memleketi lçerde ve dııarda Kamunbay; k6ylG fi f 
nn da Jlraneız · Sovyet ınd · ------------ Ztngal şirketi gaseteılnln kendlılne atfen tanıtmak makaadlle tertip edil oyunl•rının mıddl fit'~ 
lıtmaaına glreblleceğlnl yazıyor. Ukte yOrftml1or. Almanya, mGt· b b . . nearettlğt beyanatın bazı kıeım · mit ve çok zengin bir ,ekllde za11rlarına görfttlD4' 

10
,-.: -

Eko do Parl gazeıesl; "Al· terek emniyet ılstemlae gir· mu ase ecısı tam:ın yanlıı olduğuna gör· hazırlanmıotar. suıta telkinlerde b;,~ 
manya zolftmlerden tlkiyet edl· rnekten çeklnmlıtlr. Dalma letınbol 29 (özel) - Zıngıl mile ve •a•ğıdakl eekllde tH· KClltdr baklnhğ• talim n Bu yaıden bugGo k.r' L 
yor. Tona meıı'eleelnde ve11lr Sovyet Ruııya'yı lımlhllle ve ılrkettnln mub11ebeclel, ztmme· zthtnl dllemletlr. terbiye heyeti reisi lbıao; ser Iııklar köylerinde ~ ~ 
yakıek ıılyua yollarındı Al mahva mahkum görmiiı, hatala tine 10,000 lira geçlrdl~l için - &o, Son PoAta muhabiri gtnln ehemmiyeti hakkında tamamen kalk1111f ~~ 
manya, neden Fransa ile bir· bir yola dftomGtUlr,, diyor. te•klf edllmlttlr. Ue Tark •ntolojlsl baheı aıe bir ıöyle• •ermle, ıonra mat Bura kabvelerioe; ,~ 

•••••••••••••••••••••••••-.~ 18ıe, ,-~ rinde bir kelime bile konuo· buat umum madara Vedad kambll yerine g• .~ İ! 

~ELHAMRA 
SiNEMASINDA TEI.EFON 257;{ 

28 Şubnı 936 cumrr akşamı 7 den itibaren yepyeni ikı büyük film birden 

Bir Aşk Böyle Bitti 
PAULA VESEELY, V1LLY FORST ve 

BUHRAN BiTTi 
ALBERT PREJEAN, DA IELLE DARRIEUKS 

Bu şaheser programdan berkesin istifade edebilmesi için eaat 
yediden itibaren birinci mevki 25 Kuruştur. 

EANSLARA DiKKAT: aaı 3 te BiR AŞK BÔYl~E BiTTi 5 de BUHRAN BiTTi 
7 " u ' ' , , 9 ,, ,, 

Para mont J uroaldw : En son dilnya haberleri, gayet 
golnoçlO canla resimler.. _ . ----~-

madım. Ne o ıordu, ne de ben eski 'lbnlyetl tebaraz ettirmek n kitap gönderli•;_,, f 
cnab •erdim. Yalnız f•lrler · için iki fetH okumuetor. Ban hevesinin artırıllO oll' ~ 
den bahaedlldl. Abdalbak Ha· Jardan birinde insan •eıalr ıl lacaktır. Yeriode 
mld'I be~endlAlml ıôyledlm. robun nemini çekmek gftnah reket takdire cleAel·,, -
Antoloji hakkındaki ıöaler be· nyılıyor •e çekenlerla idamına Partimizin k 00 ~ 
nim değildir. ceHI •erlll1ordu. Ba fet•a duam edllmektedtl· .. 

b ,,, •• 
Afganistan'• celbedllen ma ıuretlerlnln okonoıundaa •e ba~lı köylerin ~,..ttl'' 

tahaeıuılara verilen Ocret hak Vedad'ıo eöılerlnclen ıonra konferanelar •eri ~~ıl 
kındıkl rakam dı tarafımdan lnkıltb hareketinin her Hha ...Anft de merkeıd• ~ 

e- ..... afi 
taıırlh edllmemletlr. dakl yGkelkll~l bir defı daha Jandarma ku..- fll' 

k M d 1 ·od•' Ka.-ak,.ılı la flca e e anılmıı, •e Celil Bayar kor· Barna'8 1• :2 
~ ~ ...... , 
Ankara, 29 (A.A) _ Geçen dellyı keıerek Bergtyl açmıf, danı Zekil el• ~ _., 

bir hafta içinde gamrak mu içeri glrtlmfttlr. Sergi; gezen· merkeaden DoA•0 11ır 
bafua argata biri ölll biri lerln takdirini kaıanmııtır. naklen tayla edllllll 
yarala 66 kaçakçı, 1935 ktlo Sergide 5 fotoğrafcınınt 28 Mwamerl!: rl ı 

•L 2 L 1 La amatörCln de resimleri •ardır. BurnaH ~eoclt gdmfU& kaçağı, 14 allO nw f dOe ...1 
.. , hça•ı 8 Ulfek, 2 tabanu, 15 gfto açık kalacak olan aer Kıulay men e• ı1r. e ,.,, .. 
311 mermi, 6ıi T4rk llraııt gide memleketin imarına •e bir mGıamere ...11 b••'f" 48 tllp morf 111, 2~ kaçakçı bay· lnkallb luıreketlerlae dair çok laıtıralmıı •e 
nPt ele g«'IÇlrml9dr. mGblm retlmler bolunmakladar, laamıftır 
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• 
HAB.ERLERI ~Ç-imd-ikle~r __.I . ş E H i R 

Gnnltik işler 

DOşOndOklerim ... 

Ahlakın 

Bir artlıt, bıcaklarıoı bir 

nıllyoo dolara ılgortı ettirmiş. 

lstanbul'da bir pehlivanımız, 
kırılan kolunu yaolıu tedavi 

ettiğini s6yllyerek operatör Or· 

hın'dıo bir milyon lira lıttlyor. 

Avropa'da profesyonel fod· 

bolcular, bacaklarına ve oyun 
kablllyetlerlne dayanerak, ayda 

4.00 500 lira mue alarlır. 
Kol ve bacağın, muhtelif 

eekllde nail olduğu bu fmtl · 

Y•ılar, beni bir bayii düeftn· 
dOrdo. Karasına kuvvet veren 

mQtefeL.ldrle:lo, fen adamlara · 
llın. UJubarrlr, esir, doktor, 

avukat ve ealrenlo yarı aç do· 
lıetıkları bir aeırda, bir artist 

bacığı, bir pehlivan koln, keo· 
dlslne milyon kıymet blçtlrl· 

yor. Bir fudbolcu bilmem kaç 
YOz lira maaı çekiyor. 

Bunun içindir ki, bacak ve 
kollarla kafa mftcıdeleefode, za 

•Ilı kalı, duayı kaybetmle, 
Befılete boyun eğmlıtlr. .Nlte· 

kim, Fransa'dakl aç mfioevver· 
lerl doyurmak için iane bile 
toplana yor. 

Ne olurdu, benim de böyle 
hlr kolam, Myle bir bacak ve 

Y• hOoerim olaydı! 
• 

• • 
Zavallı moalllmterlmlzln va· 

ılyetl gittikçe gOçleşlyor. Bani 

Deredeyec, muallimler de lca· 

bandı kendilerini miidafu fçio, 
Ct>plerlne lklıer tabanca koyacak 

•e derehaoede, eokakta böyle 
gezecekler. Kuşıdın bir talebe 

mi gellyor, hemen tıhıocaoın 
eıpını yepışacıklar. Çftnkft ne 
olur, ne olmaz? 

Akşom bir rfiya gOrdOm : 

Muallimlere zırh dağıtılıyor· 
muı. Bazı ihtiyar moalllmlf'r : 

- Ou Y•ttın ıonra biz zırh 
tıışıyamayız. Aman, bizi tekaQ. 

de fevkedlo! 

Dlyolardı. Uyandım ve mual 

Um olmadığıma şOkrettlm. 
• • • 

1ıtanbul'da feci bir tramvay 

kazası oldu. Gno geçmiyor ki, 

Y• bir tramvay, ya bir otobOa, 

Y• bir tren, ya bir araba ve 

••lre; bir lneao, iki lol!lo çiğ 
bemeeln! . 

Toprak Ozerlndeld rahatımı 
zın dibine, mikrop mueallat 

;~muş. MOtemadtyen kemiriyor. 
b ramvay yoldan çıkıyor, can 

•ı gibi takla ata ata, apart 

Olanların dınrıoa çarpıyor. 
Otomobil keyfe geliyor, bir 

•lrıjdan paldır giHdür, dokun. 
lırın t • çme giriyor.. Hani zan· 
tıederelntz ki, hepat de tütsOIO 
kara ıı b e meydanı çıkmışlar, 

ora tepiniyorlar.. Emniyet 
,.. 1 

ae yavaş, topraktan gök yO 
ıOne çılı; b mıştır, buna artak şOp 

e kılmamıştır. 
• 

•• 
Berkesin, bildiğimiz maotak· 

tın baıh hueusi bir mıntılu 
'•rdır 8 

· u mantık, bazen öyle 
leyler y 

uoıurtlar ki hayreti 
Oa • 

d n l'lporda bir lıçl vatın · 
•ı, arkad 

Yordu : 
•tına şunları sOylO· 

y - Yahu, lobi ar idaresi 
entce k 1 k pa et erine ikramiye 
uponlırı koyuyormu11 U l 

hukı y . "' 8 
· 

• eıııce içen ızdır le 
olur L • 

l 
' o autulara koyıc.liına hl· 

tnı(i6 h 
keıl~rı ,5 kuruşluk alg.ara pa 

1 k ne koyııa da blzıın gibi 
1 

lrlrrl Bevlndlrae! 

Çimdı/; 

öbetçi Eczaneler ' 
Bu •k K IAI K l•m emeraltında 81 

y ' 11''•tıııa Sınto, Keçecilerde 
en zrnlr ı 

t • rgaıpıurında Asri 
C&aaelert eçıktar. 

Odanın Yerinde 
Bir Teşebbüsü .. --·· ... ----~ebirle.rimizin 

adlarını taşıyan 

vapurların aclları .. 
Doyçe Levent Llnle kum 

panyaeının llmıoımıza gelip gl · 

den iki beynelmilel deniz tea 

mfiUine göre Aogora ve Drlncc::ı 

adlanoı taşımaktadır. 

Tkaret odamız, ha hususta 

alakadar makamlara başvurarak 

bu iki ıehrto isimlerinin (An· 

kara) ve (Derince) olnp bfttüo 

işlerde alt olduğu Ollteolo ver 

dlğl felmlerln yakışık aldığını 

ve kompaoyaoın, upurlarıoı 

ad koyma ile göatrrdlğl neza· 

ket eserine daha çok uyacağı 

için bu adların düzeltilmesi 

için kumpıoyı nezd!ode teşeb 

bftste bulunulmaeıoı letemlıtlr. 

Telefon 

Şirketin.in 

Satııı Alınması 
ANADOLU'oun ötedenberl 

nıOdaCaa ettiği telefon elrkttt 

ntn satau alanmaeı mee'eleel 
artık kat'lyeıe y•krn bir şekil 

almıetır Duydoğomu:ıa göre, 
telefon şirketinin dlrektörO He 

belediye namına eczacı Faik, 

don Aokara'ya gltmlelerdlr. 

Orada, bayındırlık bakanlığı ile 

sahe mes'ele l Ozerlnde müza 

kerelere baelıyacaklardır. 

Inebolu Faciası 
Esa iddia ) akında 

serdedilecek .. 
İnebolu vapuru faf'iası tıh 

ktkahn birinci istintak h4klm· 

llğlnce ikmal edildiğini maz. 

nunlar hakkında esas mfitalea 

alınmak Qzere tahkikat evrakı 

oın müddelumumlllğe verlldl· 

ğlnl yazmıştık. MOddeiumuml 

ilk; facia tahkikat evrakını ted · 

kik etmektedir. Yakında esas 

mOtalea evrakı telrrar mQetıo· 

tlklfğe verilecek •e o vakit 

kıraroıme tanzim olunacakt·r. 

Ko Ulmlil çocuk 
balosu bazırhkları. 

Haber aldığımıza gl\re, Gazi 

ilk okulu koruma derneğlola 

her yıl vermekte oldu~u "Koe 

tftmlO çocuk mfteamerest11 don 

için değil, bahaya cumartesi 

gOnQ lc;ln hazırlanmıetır 

Bu mft&1mere, biç şfipheslz 

ki, geçen senelerde olduğu gibi, 

çok eğlenceli ve DP.Zlb geçe · 

cektlr. Ayni zam•nda mOsamrre 

haeılAtının yoksul çocuklara tah 

sisi gibi, ortada a ıl blr mak· 

ad da vardı. Şimdiden hüyOk 

hazırlıklar yapılmakıadır. 

Feci Bir Kaza 
17 gilnlük bir çocuk 
öldü, bir de yaralı var. 

Urla kızaeının Çamlı koyan 

de feci bir arabıt kazası olmoe 

tur. Yuıur oğln 70 yı,larrnda 

Mustdı; karısı Ayşe ve onyedl 

günlük toruou Ayşe Ue blr 

uaba Ozerlode kaza mMkezlo 
den köyfine dönerken araba 

devrilmlo ve içinde bulunanlar 

araba altında kalarak ezilmiş 

lerdlr. Ooyedi gfinlOk A71eclk, 

ezilme ttelrlle derhal Olmfiş, 

Mu1tafı'nın bir ayağı kmlmış 
ve kırı ı AJşe'oln de yftzQ 
aıyrılmışhr. 

-

Vilayet Umumi Meclisi 
10 Martta Toplanacak 

Tavla Şampiyon

luk Müsabakası ---·· ... ----Musabaka neticelendi, 

çatlak düdOğO. 
Vali Feılı Gntc9, vatanda': 

lua bitıp ediyor, diyor ki; 
04 Bana vazıca~ını~ mektup 

larde, verece~lnfz haberlerde, 

ıdreelntzl de blldlrlola. ~~~~~~---~~~~~~-

Eşrefpaşa'da berber 
Hakkı kazandı 

1 z mir' in Hastaneye OJan ihtiyacı. Ye- Bunun manaıa ıudurı 

.. Bına lmzaııa olorak mel{ . 

toplar yazılıyor vtı bir takuq 

ibbaratta bulunoluyor, 0 

ııi Büdcede Gözönünde Tutuluyor. Aleancakta meehur tavla Os· 
tadı tanınan kahveci o~mao 'ın l O martta vllftyet umumi 

meclisi toplanRcaktır. Vilayet 

daimi encOmeol; umumi mec 

llslo tetkik. edecrğl yeni yıl 

büdce projesini tamamen ha . 

zırlamıotır. 

Yeni bfidcede bilhassa eı lı . 

hat tılerlne bOyftk ehemmiyet 

verllmektedtr. lzmlr'de btrkaç 

haetdne açı iması için bOdceye 

tRh isal konmaktadır. lbılyaç 

nazarı df pkate alınarak bir de 

akıl hastalıklara hBBtaneet aç1• 

lacaktır. Buna bOyQk ehemn;t. 

yet veriliyor. 

Son zamanlarda yakın vlla 

yet ve kazalardan fzmlr mem· 

lekel haetaneslode~I deliler ko 
~uıuna getirilen akıl hastaları; 

bored<a biriktirilerek kafileler 

belinde lataobnl Bakırköy has 
tanesine gönderilmekte idi. Fa· 
ket Bakırköy hastane kodrosu 

son zamanda tamamen dolmue 
ve buraya yeni basta olıomasıoa 

imkan kılmamıe oldu~u için 

artık leıırnbul'a hasra gi'Soderl 
lememektedlr. Bu yüzden bir 

ıkıl haeııneelne kat'f ihtiyaç 
vardı. Bu da, yeni yıl bütçe· 

sinde oazarı dikkat., alınacaktır. 

Fal:fr köy hftıçelerlne d6 yar 

dım edilecektir. 

terılb etmlı olduğa tavla lJl0 
eabakaları pazar gOolerl dnam 

edilmek Qzere dört haf ta sor 
mQş ve eoaa ermlıllr. Tnla 

müsabekalerıoa hmlr'de ~ok 
lyl tavla oyoadıklırını iddia 
edr.o onseklz klşl girmiştir. Bu 

onseklz kl~I birblrlle karşılao· 

tıkça meğhib olanlar çeklhnııkte 
ve gallblr:r, blrblrlle karşılae 

mıkla idiler. Nlhayf't, en son 
mOsıbıkada Eşrefpaşa'da berber 

Hakkı blrloclll~I kızaomıı Vf' 

kahveci Oamın'ın koymut ol 

du~n lOks bir kupayı aJmııtır. 

Hatırlarsızı Geçenlerde A •nl 
Doğan da, ayni ttkllde bir hA· 

dlae ile karıılıımıı ve gazete· 

lerle cevap vermek, ayol fht•· 

rı yapmak zaruretine dOımOıtO. 

Bu bôdlseler, çatlak, korkak 

seciyelerin einel tencff Oslerlnt 

hatırlatır. Ve bu teneffüs esna· 

sındo, lıte böyle blr gizil do 

dok "'I duyulur. Bu, bize 
eıkl ctmlyetln mlr11 bıraktığı 

bayağı bir ltlyaddır ve ucu, 

Kızıl Sultanın jornalcılarıoa 

ked•r dayanır. 

Kançeşme'deki Heyelan. 

Zar tutmanın önOoe geç 

mek için bakerr; tavla eımpl 
yonluk mftsıhakuıoa girenleıe 

elle 11r altırmıyarak fincan 

içinde attırmıetır. 

Samimi ve doğru blle olea, 

blldlğlol, doydoğann, gôrdOğQ 
nO b!r ntandıe bıyılyetlle 

açıkça eOylemeylp eııki "Mub· 

biri padık.. ttlkeılol kallınan 

her (erd, yırım bir medeoiyet 

ve memleket adamıdır. M iln•· 

kı~adao korkan, eıbef menfu· 

doln urdılmaeındao Orken in· 

sın, her halde fazilet kahrı· 
manlığı da yapamaz. 

--------
Fakat Kançeşme'deki tepeler, yavaş yavaş 

Kadına 
Kızılçullu deresine doğru ilerliyor. 

Laf Atmışlar. 
Sonrada bir kişiye 
bıçak çeknıişler ... 

Kı:ıılçollo ile Kemer lstas· 

yoolnrı arasında fazla yağmur. 

lırdan bwyelao başgöeterdfğlnl 

ve devlrt drmlryolları idaresi 

nln buradan geçen iki hattın 

dan birinin trhlikeye dO~eıek 

bozuldo~uou, kapatıldığını yaz 

mıştık . Devlet demlryolları mn 

feulşllğf; beye14odao sonra bo 

zulan batlan tamir ettlrml, ve 

bu hat Ozerlode tekrar katar 

lar gelip ghmeğe başlamıştar · 

Bu kıeımdakl beyelı\n B11ha · 

tııoda fezla yağmur yağdıkca 
dalma bazı vak'alar ola gel 

wekıedlr. Buodao dört bee 

sene evelkl beyelAndı Vezir 

Ve Ü~man ağa BU yollarının 
geçtiği tarihi su kemerlerinden 

birisi yıkılmıı ve belediyece 

yeniden tesisat yapılmış, mO 

hlm bir para parfoluomuştu . 

lkl sene evvel beyel4o; daha 

ziyade Altmdığ köyO civarında 

tesirini gOstermle. on kadar 

dıvarl11n ve kfremltllklerl çal· 

lamış, boıulmu~. tehlikeye ~İ· 

rrn bu evler lıoıahtırılaııetı. 

Hıtt4 köy mekteb blnaeı bile 

tehlikeye glrmfı. o vakit boşal · 
talmıştı. 

Bo yıl; Altındağ köyftode 

beyden göriUmemlttlr. :Fakat 

Konçeşme me•kilnde görQlmOş, 

demlryolonu bile kaıımen boz· 

muştur. On yıl evel K.ançeşme 

şosesi Ozeriode beyel4ndan bir 

metre g~nlşllk ve de.rlollğlnde 

bir yarık açıldığını görmOş 
olaular vardır. O vakit te yol 
acele tamir edllmtştl. , 

Gene vakılle yaptmlmıı olan 
tetkiklerde bir fen heyeti; be· 
yel4oın bo eahıdakl topralr.lırm 

killi ve kireçli olmasından ileri 

geldiğini vo önüne geçilmesine 

lmkao bulunmadığını bildir 

ml~tl. Ber eeoe fazl• yağmur 

yaAdıkça ~örOleo beJelanın; 
-------

Tirede Bir Cinayet 
Bir adam kırda öln 

olarak bulundu. 
Tire kazasının Yeoloba ki'Syü 

civarında kırda bir cinayet ol· 

a:nuetur. İsmail oğlu Sılleymao 
tabancı kurşunlle öldOrQlmOe 

olarak bulunmuştur. Cinayetin 

sebebi hakkında adliyece tıhkl · 

kat yapılıyor. Katli arınmak· 
tadır. 

yıllarca @onu Kızılçullo dere 

sini kapamBl!ı ihtimali mevcod 

olduğuna eöyJlyenler blle var 

dır. ÇOokO Kançeşme charıc· 

dakl trpeler; her sene biraz 

dahı bu dereye doğru yOrQ 

wekte. ilerlemekte ve dolmak· 

tadır. Yağmurlar kesildiği için 

heyt>lan şimdi durmuştur de · 

nlllyor. 

Al!anaör'de kayalıklar aneın 

da Abdftlbakl oğlu lhııao ile 
arkadaeı BOeeyln; yoldan geçen 

B Qseyln kızı LOtf iyeye lı\f ıt 
mışlar ve bnoa mınl olmak 

htlyeo Baeao oğlu Şuaylb'e de 

tecavilzde buluomo~lardır. 

Seyl3pzedelere Yardım. 
-~~~~~---~~-~~--

Bu gOn Subaşı köyfine on kişilik yardım he-
yeti gidiyor, erzak ve elbiselik dağıtacak. 
KOçilk menderes mınıeka maılar, ayakkabı, çorab helva, 

aında eeylAba uğrıyao köyler mıoıanlıklar ve kapol bc:ıl gö· 

deki evlerinde err.akı au bae tOrecektlr. 

kınına u~rıyarak mabvolmuı Beyeı; saat dokuzda kızılıy 
ve bu yOzd~n sıkıntıyı dfie · kurumu mukezlndeo otobOıı 
mfiş olan felAketzedelere Subaşı Ierle hareket ederek Torbalı 
kôyOnde Kızılay tarafındın yoluna takip ile Subaeı köyüne 

her tOrlQ yudımlar yapılmak· gidecektir. 
tadır, Açılan revirde haatalar Mobııç vaziyette bulunaa 

muayene ve tedavi edilmekte köylOlere her yardımı yapacak 

ve eeylıipzedelerln her ihtiyaç · olan heyet; akşam Qzerl ıehrl· 

ları lemin olunmaktadır. mlze dönecektir. 

Bugün de lr.mlr'deo on kişi · 

ilk bir heyet seylıib mıntah· Borsada 
sına gidecek, aeyıabzedetera ye · Bir senede satı· 
nlden mubtellr yardımlarda ha lan mahsullerimiz. 
lanacakur. Doktorlarla Kızılay 

mensuplarıudaa mOrekkeb olan 

hu heyetin başkanlığında parıl 
llyı'\o kurul he~kanı, Yozgıd 
say lavı A vnt J>oğan 'rn refikaları 

Münire bulunmaktadır. 

Bcyeı; Celıiketzedelere de~ıl· 

mak Oıer.e mOhlm miktarda 

Tutulan bir lsıatlBtlğe göre 

935 yılındı lımlr borsasında 
67:l 23 çuval QzOm, 121,398 
çuval incir, 333,239 çuval boğ 

dıy, 29,535 çuval arpı, 86,38 l 
çuval bakla, 12,93 çuval darı, 

2:Jl6 çuval fasulye, 131,536 
erzak, Qzfim, elbleeltk ku· krotal palamut Htılmıetır. 

* TAYYARE 
SI~EMASI TELEFON :H 51 

- 8uQaJn içindir ki, hı\df . 

seye bir "Srclye çıt lak lığı" teo · 

htılnf koyuyorom. 
• • • 

Anket ve mülôklt yapın 

me&fekLa~\ar, ekeerlya fU eekİI · 
de cevaplarla karşılaşırlar: 

- Amman, bana sormayan, ce· 

vap veremem • ÇOukü biz aôy · 

lererk göze barır. Dem de Qı 

ıOmftze blreey sıçramHı lbıl· 
mali vardır Memleketle bizden 

doğru yok mu? " 
Bu cenpta da, ıeclye çatlak· 

lığının bir eel vardır. Hem de 

yukarıdaki gibi tullet jr.ııtlnl, 

hereeye vukuf iddiasını tıeı11n 

bir jeııtle birlikte .. 
Onlar söylerlerse, çok şeyler 

söylerler (!) çQokft bereeyl hl · 

lirler .. Ve oolar o lıln klmııe· 
ler tırafındıo blllomlyen ince· 

ilklerine de valuf tarlar .. fı'ıkat .. 
Ve bu hafif pılura, cflmle · 

nlo bur11ında, birdenbire eıra· 

tar• adllr1Jlr ve plıleıl r. 
ÇOokG bo u Fakat" kelime· 

ılnden sonra kendiliğinden le· 

t"kkOl eden mini şlldor: 
"Fakat lılme, meof11tlme 

elvermt'z ... 
Evet, lo. menfaat!. V o bun· 

daa bı~ka gtzll bir lmı: 

YAnl, memlekette öyln bir 

ban esiyor ki, eOyllyrnlere, 

ltlr.lrlerlnl eamlmlyetle mOdafaa 

edenlefe aman vermiyor!.. 51'1· 
Orlıarı /lalı mi Gül>~ e 

- Sanu 5 iııri s<1hifede -
... 

HugOn seneuin hDyOk ve heyecanlı iki fihni 

'SEVEN f(ADJN mANsızcAsözL· 1 -
Jobn BOLES ve Ann HARUING'fn temeH ettikleri heyecanlı bir aa\: blUycııl 

2 • ASK I{ AD RILI ALMANCA ı6zl0.. eırkıh 

' Magda SCBNJDER'tn çok gftlünc;IO ıarkılı eğlenceli komisi 

Dl KKA 1': !Ja)r<ım doloyısile bu iki büyü!.· filim yalnız be. gii11 gö ıcrilecch·tir. 

---.-- Ayrıca FOKS TOrkçe sözlQ dOnya haberleri .. ----

s S 1 • HergOo lfi - 17,52 - 21,25 SEVEN KADIN. 16,14 - 19.45 
eaDS aat eri : AŞK KADRILI. Comarteıt H Paıar gGnlerl 13 te AŞK KADRiLi 

llhe edilir. Jler cans sonunda her semte otobıis Karşıyaka)a ııapur ıe.min edılmiştİr· 



apolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kııım - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Nıpolyon'un bir lşar~tf ile 

bbmet(l kadın çekfldl; Bona · 

p•ıt genç udına: 
- Burada kalmanı arlık 

latrmlyorom. Bundan ıonra 

benim 11rıyımda oturacakıııo! 
Dedi. 

(;Qzel kadın, titrek ellle 

NapoJyon'on cJJnl sıkarak: 

- Doetum! .. 
Diyebildi. 

- Ba ıef il bedeviye gelince 

yuıo clnıyetlola cezasını çe· 
kecektlr. 

- Fakat bo bir yeril de · 
ğlldlr. 

- Yı?. 

- Do, o ... TA kendisi idi. 

- Kendisi mi? 

- E•el, kocım .. 

- Mfilblm Fore mi? 
Genç tadın baııle evet lea 

retl yaptı. 

General lıe bu habere bir 

tftrl4 inanmak 1 stemedl; 

- MOmkOo değil!.. ·dedi· 
Şimdi Italya'da bulunması lcab 
eder. 

- Faket ben gözftmle gör· 
dftm, görOşUlm, ti kendisi 
idi. 

- eni öldilrmek mi fltedl? 

- BU mi yorum .. . Ne dediği 
al de .ulayamadım. Korkudan 
yari ölft gibi idim. 

- Vah zavallı gOzellm nh .. 
MOIAzlm Fore burada... Kabl 
re'tle ha ... Şo halde emirlerimi 

ifa dmedi demek.. General 
Marmoo da ıtlatıldı demek. 
Nıpolyon çok hiddetli ldl 

Gazel Bellllot, çok endlıe içinde 

ne yıpıeığını bilmez bir hal 
deydi. 

Nıpolyon, odı blzmetçlılol 

çığırdı, Bayanın yan1Ddao ay· 
rılmamAeını emretti n ayağa 

kaUarıak: 

- Yarın, benim çatımın ıl 

tında olacak11n! Dedi. 

Seri bir buseden ıonra, gfl 

sel Bellllot'tan ayrıldı, hususi 

kablne11lnde general Bertlye ve 

casuıtan mQrekkep le arkadaş 

tarının yanına döndCl· 

N11polyon erkloı bııhiye re 

lıl Bertlye'yi bir kenara çekti: 

- Gftzel Bellllot' o OldOr· 
melt feteyea adam yerli ve be 

dnl değil doğrudan doğruya 

mCUllım Fore'dlr! Dedi. 

Hemen ılmdl gidecek, bu 
mGIAzlml bana getireceksin .. 

Kendtılnl ben l11tlntık etmek 
lltlyoram .. 

- General, korkmuyor mu· 
ıonoı? 

- Bayır, korkmuyoram. 

Napolyon şu veya bu mAnl 

OaClnde f tkrlnden dönen bir 

•dam de~lldl. En kaçak meı'e · .................... , 
ANADOLU ____ , __ _ 

Giinlft.k Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydu Rflodft ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yuı ioleri 
müdilıft: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler ıokağı 

C. Balk: Partili bina.u içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1T1: 
YıllıAt 1200, A.lb aylığı 700, Oç 

aylı4t 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler içi.a eenelik 

•bone ftcreli 27 liradu. 
Beryerde 5 Kuruotur. -taaa geçıniı nGıhalar 25 kuruttar. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

leleri cepheden karşılamak 

adeti idi. 
Bo mOlblm For~enlo hare· 

keti Nıpolyoo ğöztlade çok 

mühim bir med'ele hallol al· 

mııtı . Kendisine vprllen vazife · 

yl neden yıpmanue ve dön· 
mftştG? Sonra ... Kendblne mel· 

re11 oldu~o için karısını öldGr· 
mek bıkkını nereden bolu 

yordu? 
M. dli Monteıpos, reımen 

ondördfinca Lul'lnln metresi 

olduğa valut gazel karnını 

öldftrmeğl mi dOşGnmftıtil?. 

Vakıa, genç general, benOz 

bir başkumandan ldl. Ne bir 

kral, ne bir comor rP.1111 de · 
ğlldl. Fakat mfllaz~m Fore de 

nihayet bir M. dö Monteepoe 

df'ğlldl. 

Nıpolyon genç mOlıiılme: 

.. Zevcenlzl öldOrmeğe teşeb· 

bCb ettiniz; bono unutacağım 

ve af fedec,.ğlm. Fakat bir e•rt 

la: Hemen zevceolal tatllk ede 
cebiniz. 

"Ordudan alakanızı da kee· 

mlyeceğlm; fakat hemen Fran 

ııa'ya gidecek, 11tze vereceğim 

yeni nzltede askeri llyakatlnlzl 
~önermekte devam ed,cekelntz. 

Demek fikrinde idi. 
General, bu teklif in mOll 

zim Fare tarafından kabul 

edileceğine hemen kat'i sarette 
emindi. 

Fakat biraz ıoora nzlyet 

bChb6tüo df'ğl~ti. 

Erlı.Aoı harbiye reisi general 
Aertlye döodQ ve: 

- Groerallro ·dedi · kasaba 

merkez karakoluna gittim. 

Mülblml orada bıpeetmlolerdl 1 
fakat kapatıldığı yerden yok 

olmoı .. 

- Y olua.. Zıadanı değlıtlr 

mlı olmasınlar .. 

- Hayır generalim.. Firar 
et mittir! 

- Ne?. Firar mı etmlı!. 

- E•et .• 

- Bir mftlhlm bana karıı 

geliyor, ıotuluyor, hap11edlll· 

yor, ~sonra kaçıyor, kaçmağa 

maval fak otu1or, ıea de kol· 
Jannı eallıyarak gellyoreun .. 

Hemen koı, bertarafa asker 
çıkar ve ııabaha kadar bu he· 

rlfl mutlaka bulab bıoa getfr· 

mellelnl. 

Napolyon'on emri üzerine 

hareket edlldl; her taraf arandı, 

her tarafa kordon kondu; faket 

bQtüo tedbirlere rağmen f lrarf 

mftltılml tide etmek milmkOn 
olamadı. 

Ba tahırrlyat tam Oç gftn 

dç gece 11ilrdft; gene bir netice 

elde edllemedl. O kadar ki mft· 

)Azim Fare'nln nereye kaçtığı 

ve hattA hayatta olob olmadıAı 
bile anlaşılamadı. 

Yalnız genç mQlblmln, he· 
ofis kim oldukları meçhul bo· 
lonan yardımcılarının eayeılnde 

Akdeniz kıyılarına kaçtığı an . 
)aşılmakta idi 

- Sonu. Var 

Kültür D. 
Muavinliği. 

Kcıltar mftdftr muayinllğlne 

tayin edlldf~lnl evvelce yazdı· 

ğımız ilk tedrisat mftfettiıl 

Rauf İnan; dan yeni vazlfeılne 
batlamıştır. iyi bir terbiyeci 

olan Rauf 1oan'a yeni vazife· 

ılade de muvaffak,yetler dileriz. 

işi yok mu idi? 
Viyana'lı meşhur satranç oyun• 

cularından M. Kar Liçbaver ismin· 
de birisi, ya itinin azlığmdın ya• 
but da parasmın çokluğundan ola· 
cak yeni bit ıatranç vilcuda getir· 
miş vo . .. tışlano bir kumıoı 1tal· 
yan asker ve zabitleri, bir kısmını 
da Habeı censaver ve raalan tek· 
tinde yapmışttr. 

Viyaoı'lılarıo halyan tarafdan 
olduklanna göre, bu yeni aatrançta 
Habeş'Jilerin de galebesini görme· 
ğe nasıl tahammül edecekleri so· 
rulma~a t&yıktır! ---
Bu çocuk, katil mi? 

Jrlaoda'da Dublen'de kocaııo· 
dan ayn yaoayın zeogin ve güzel 
bir kadın euarengiz surette hay• 
bolmuo ve zabıtanın ıiddetli ıabar. 
riyatına rağmen aocalı: kanlı oto• 
mobili bolunmuf, fakat ceııedi bn· 
luoamamıştır. 

Zabıta, bazı delillere iıtinıd 
ederek zengin kadının oodokuz 
yaııoda buluoau oğlu Edvar Bol 
tarafından katledildiğini ve cesedi· 
nio denize atıldığını sanmaktadır. 

Genç çocuk tevkif edilmek 
üzere iken kendisini beş metre 
yüksek bir pencereden atmış, boy· 
ou, bacağı kınlmııtır. 

Ana katili oldoğu söylenen bu 
gencin re mini dercediyoruı. 

Holivud'da ölüm! 
Bollvud'dakl genç yaşta ölftm 

nlıbetl her memleketten çok 

oloyormo!J. Ba mühim me11'e· 

lealn sebebini Loı · Anjelos'da 

ııhhf tıler dfrektörfl doktor 

Pomro'dan ıormoılar, doktor 

ıu cevabı vermlıtlr: 

"H oll vud artletlerl araeında 

ölftmOn dalma gençleri bulma· 

81DID ıebebl aılkardır.. Filim 

yıldızlarının hemen hiç blrlel· 

nln bayatı muntazam değildir, 

daimi çıJgıohklar içinde gtç· 

mektedlr. Uzum ömrOn en bi

rinci çaresi hayatta lntlıamdır! " 

Asırdide gazeteler 
Bo sene, Çln'ln "Klog·Ko" 

gaz teıl 1540 ıocı yılıoa glr· 

mletir. 

8n gazete miladın 396 ıncı 
ıeoeılnde ıeal11 edllmlştlr. 

ltalyan'lar son zaferden öğOnü}· orlar 

Amba ~ Alaji Zaferi Çok 
Büyükmüş, ltalya'da 

Adeta Bayram Varmış. 
ltalyao'Jara göre Ras Seyyum ve Ras Kassa 
muhasaraya yakın bir va7iyete dOşmüşler. 

---------------
Berlln 29 (Rıdyo) - Al 

man haber alma bOroefto~ao: 

Amba Alajl dığı, dfta eaat 

l 1 de ltalyan kıt'aları tarafın· 
dan lıgal edllmleılr. Bo dığ 

34:11 metre ytıkaekHktedlr. 

Roma, 29 (Rıdyo) - Balk, 
Amba Alıjl zaferini kotlula 

maktadır. BüUln meydanlarda 

hllhasea Veoedlk meydanında 

toplananlar binlerce kişi " Ya· 

fasın Duçe! " diye bağırmış 

lardır. 

Gazetelerin hemen hep!I 40 
IPne ervel ayni tepede ceryan 

eden muharebeleri hatırlatmakta 

V«ı kazanılan zaferi tebarüz et· 
tlrmektedlrler. 

Romr 29 (R11dyo) - Am 
balajl zaferi bütün ltalyad11 btı 
ytık rezıhftratla tes'it edilmiş · 

tir. Ztfer radyolardan ve ga· 
zetelerln illvelerlnden haber 

alınmılJ, halk Ktrolyal Hrayı 

öoftne koemue ve Kralı bal · 
kon• çıkmağı icbar etmlelerdlr. 

Gueteler, zaferin ehemmiyeti 

ol ozon makalelerle yazmakta 

ve lt11lyau zaferinin bftyOkln 

ğfinü bildirmektedirler. 
Bo gazeteler diyorlar ki: 

1896 da 2000 askerle 
:ıfı,000 Habeı aebriae karşı 

duran Tozelll kıt'aııının ceeare· 

tinin yeni bir tezahftrftdür. 

Rae Makonen o zamın bo 

ltalyan zabitinin bir Rae gibi 
merasimle defnedilmesini em 
tetmlştl. 

Roma, 29 ( Radyo) - Am 
balajl'nln birinci kolerda tara 

tından zaptından sonra dördün· 

ccı kolordu, yerli askerlerle bir· 

tikte Temblyen'e doğra tlmıl 

ve cenuptan Ras Kassa ve RH 

Seyam aekerlerloe kaıoı elddetll 

bir barba glrlomtılerdlr. 

Harp denm etmektedir. 

Son haberlere gllre bu bOyök 
harp, Itılyan'ların lehine dön· 

mftttftr. Kas&1 ve Seyyum'on 

askeri vaziyeti çok mOıkOldOr. 

Bo iki Rae'ın kuvvetleri dör· 
dOncO İtalyan kol orduslle Yer

li Erhre'Uler tarafından adet! 

lhatı edllmlo gibidir. 

Aemara, 29 (Radyo) - Harp 
cepheelnde bolouan ecnebi H· 

keri muhabirler harekAtın la· 
kfbl mft9aadesinl almıılardır. 

Roma, 29 (Radyo) - Am· 
ha Alajl'nln zakh çok mtıhlm · 

dfr. Mevklln aeked kıymeti 

çok bftyOktftr ve Eoderta har· 
bınan tabii bir mabadıdır. 

Fran1111 gazeteleri ba hu11uea 

b6yftk ehemmiyet vermekte ve 

bo mevzttn zaptının Habeı iş 

yollarını ıçtı~ını yazmaktadır· 

lır .. 

Necaşl borada ~ büyilk bir 

mukavemet yapılacağ• kanaatin· 
de idi, 

Alman gazeteleri de bo za · 

fere çok bilyOk ebema.iyet 
vermektedirler. Ba gazetder, 

halyan'ların Habeş'Jerle eski 

heeıpları hallettlklerlol yazmak· 

ta ve Ambalıjl zaferinin Asan 

gl gôlO yolunu açtığını ıöyk 

mektedlrler. R8!1 Kaua ve Sey· 

yum'oo kuvvetleri çok naztk 

bir nzlyettedir. 

Londra 29 (Radyo) - İtıl 
yan kaynaklarından gelea ha· 

berlere göre balyan askerleri 

Kebad neblrlnl geçerek Dlyno 
köy6oft legal etmlelerdlr. Ayol 

haberler, RH Kaesa ve füıı 

Seyyom ordularının abloka 

edilmiş oldoğuoo bildiriyor. 

Birinci kolordu, Anha Alagi · 

nln cenub letikametlne yOrft· 

mektedlr. 

Amerika 
Habeş-Italya işinde 

gene bitaraf! 
Vaşington, 29 (Radyo) 

Bitaraflık kanonunun mftddetl 

gece yarmodan sonra bltece· 

ğlnden, Rcfslcomur Ruznlt 

yeni yaeayı bu akşam imzala· 
mıthr. Amerlka'oın, halyan
Babı IJ dnaeıoda eski el yaııayı 

takipte devam edeceğine dılr 

bir beyanname nrerl de lıiılm 

gelmektedir. 

Roma, 29 (Rıdyo) - İtalya 
hükumeti 18 ler komlte11lniu 

~ marttaki içtimaı lçio Cenev 

re'ye hiçbir murahhae ~öndar· 

mlyecektl r, 

Vaşington, 29 (Ôul) - Dıv 
bakanı M. Kordel Hol radyo 

ile neırolonao bir nutkunda : 

- Son flç 11eae lçln:ie 1101· 

hon muhafazreı için ciddi me 
eal earfettlk. Bu huıosta LAiin 

Amerika devletleri ile çok iyi 

neticeler elde edlJmlştfr. İki 
Amerika arasında kat'i bir 

dostluk hükftm 11Qrmektedlr.11 

demlıtfr. 

Oaheş isyanı 

Bastırıldı . 
Adlı·Ababa 29 ( Radyo ) 

Royter ajansı aylarından; ban· 

dan birkaç hafta evet Gocam· 

da çıktığı söylenen hyaoın ta · 
mamen baetırıldığı anlaşılmak· 
tadır. Çankil borayı gönderi · 

len 250 Habeş muharibi AdJs . 

Ababayı döomOIJ vellabtan ÖDftnde 

bir geçit resmi yaphktan sonra 

cenap cepbeelne hareket et· 
ml@tlr 

N. Davis'io ziyareti 
Londn, 29 (Radyo) - Ame· 

rika'nıo Loadra eef iri ve Bir 

leolk Ameılka'nın deniz kon 

feraneı bl rlncl murahhHı Nor· 

man Davle, bugfia ltılyan de· 

)egesi amiral Renyerl Blaalyı'yı 
ziyaret etmiştir. 

M. Norman Davls ık,am 

ftzerl M. Eden'le bir mftllkat 

yapmıe ve halya'nın deniz oz· 

Jaıma~ını imzadan istinkaf ı et· 
rafında görOomöotQr. 

Posta tayyareleri 
Londra 29 (Radyo) - Ye 

nlden posta tayyareleri inşa 

edilmektedir. Bunların ilk kıs · 

mı İngiltere Kanadı poetaaını 
hasredilecek ve her biri 35 

kental ağırlığında eşya taşıya· 

bilecektir. 

Lehistan 'ın 
Roma Sefiri 

......... 
----·• .... •-t• .... --

Reisicumur Tara· 
1 fıodan Kabul Edild fi' 

Varıova 29 (Radyo) ~., 
bl11ıan'ın Roma eef iri ~ 
cumur reisi tınfıodaa 

edilmiştir. W 
L"hhtan gasetelerl, dıı ki" ı 

bakanı baron Bek'io Brl 1 
yapacağı seyahatten ebedi .. 

le bahsetmektedirler. ~ 
Bu seyahatin general ~ 

glo Varoova seyabıt1°111 ,,# 
111ekl 

netlceel o\duğo e6yleP 

Bugtto 
I." Roma'da şeP 1 

yapacaklar·· ; 
Roma, 29 (R•dyo) - ~ti 

d f{O"':°'..Jt (Bugün) eaat 10 1 l\O,.... 
m~çhul aeker abldeel . "" 

Pıl•' hilyük bir tören Y' ~ 
Ba törende, kral Vttı:ıor f.I 

btıtO• ~ 
ooel, Mueeollol ve 1>•'""" 
yan generalleri basur ;-, 
caklardır. Bu töreoe 

1
-; 

edecek olan aıkerler, •;~ 
ilk kıyafetinde boloıııet ıOı 

ı s••' talyan radyolar1, .ıı 
l rOJ'' te meraelmt verecek e J 

' J Bir Yunao il 
Hastane yapıl11188d1 , 

J• 
18 milyon ~er ı.dl 
Parle, 29 (Radyo) -

dan hıber veriliyor: ~ 
Yunan zengfnlerlodeO,,. ~ 

oğla, Atlna'da bir h•'' dl"" 
pılmaeı için 18 ınll1°0 

teberra etmiştir. 

Berlin'de 
Beş komnnist ı~" 
idama mabk oııı ot!.. 

Berllo, 29 (Radf0~0;~ 
dan .evvel, nazller det'• ;I_ 
den birine tecavO• e 01 
Alman gencini ôldiJtdl d'' ~ 
Alman komOnlılletlO ~;, 
kişinin mohakeınesl a.o~lfl 
mletlr. Bunlardın bel ~ 
me, bee klıl 14: aeoe eı' 
kişi 12 sene ktırelı: 
mahkum olmaşlırdıf· 

Şaın'dll 1_; 
Yeni hadiseler 0 ~ 

Şam 29 ( Rıdy0 )
1 

; 
makamların verdik t b•lf',,JI 
mata göre y .. oı bl~ı~ 
muştur. Akşıuı dell 

sonra Emoya cauıt1° 0-

halk, zabıtaya bO;lı:I rJ 
müsademe otmuş, ıt"' 
mOt, 9 ki 1 yarıtıo:,.~ 
zah6rat yapanlar ıe ı1.: 
iltica etmişlerdir. 

fnll""' 

lcıt· abluka altına atuıı f 

MuaoıtJJ'' 1 
/ 

Romı 29 (A·-4) b 
reeml ~evenler il•· . .ti 

a.ı elO ...... j 
Romıda'kl ea• .,.., 
ya'da yeni bir d••' tavzif edildi ğl ne rt1'' 
gazetelerdeki pef t11f'! 
sile ademi maluıJJ'~ır P 
yorl11r. Hatırlard• ıe~tfl 
zatın ıon gtınlerde .11° 

lOJIF 
ma'1a geldiği yı•1 \1 ıaıJ 

Londra'da / 
Londra 29 (Rıdyo) 1 

o o 
de gece bir yıng• ~ 
ev ve etrafındılı:l lı:I~ 
yanmıştır. Baıı .,a 
mııtır. Kim old~: 
bir kadın ve ıd•' 
itikle kurtolDJDtl• 

Jar da vardır. 
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~ ll=U ~il= U Ü•Um saıı;ları: Hu işi bir

0 

yoluna korH:ı 
=====;"*""'ifu;::.c:;ı~ayı ı~8 :.~ı~çı •. hl. l~· s. 1~· 5~ B Al K S rl' T Şeıı~~.e~•~ .:::~:..n m•· 
Bamldlyo etfel bııtaneel baı· ket mecburiyetindeyiz .. Sen ne 81 Porıakal •. 12 50 13 25 u gü D tay • . .· I.'-. a. nedilen bıızı seb~eı::Uer, B;ı1cı1•F 

hekimi lbroblm pııa, Y•••r yapman yıp .• Bu ıof lb adamı 31 M. j. Taraoto 12 12 50 içinde ko,.plar •• diAe• ••n•fl• 32 K A KA l 3 ? ııolıoırat; onların bapkQlanoıq Jlı 

ağının muQyene ve tedavlaloe bana gönder.. • · · uı. l4 k l K ı k 20 Vl 1 im arı arşı aşaca tir tında kendihıripe kOçük bir sebııı 
.. aatıo büfesi açmıvl"rdır. TI11nq b11Qı 

memur •dildi. - GP.lmek istemezse?.. te 14 50 14 50 • 
Arab, DOyOkoda'da konaktı -· Bir fınat bul.. Feride 16 S. Emlo 13 13 lan, k11men teli• de ~"P'"'fll'" 

l•davl edilmekte lkeo mabeyo ıolıooı bana g~oder. 13,5 B. Alanyalı 13 15 BugOo ikinci devre llklolo BAi& •• hAIA foonl ve idari dor, Uolodiye memnduı bnolorı 
den horgOo bir adam p.dlıah - MakıadıD>ll ban• da OD 8 P. Klark il 25 il 25 oçnocft bafıaoına giriyoruz. Fi· heyetlerde .oubakemeıl d .. am gelıniıle•ı latınınız?. 301 ,5 BurrQ L" t L '" k' il d d namına baıırını •otar, oıbbl • ••• " 11 .ıoıore gôre ilk oyun Buca ed•o bo meoelo llzorlnde mO· - •"' ·· '''" • oı•m•yı• 
ahvalini padleaba blldlrlrdl. - Yapacak baıka bir çorc 495521 DfiokO Y•kilo Şırkepor takımları ariıeındadır. ıalea yOrOtecek değili•. MH· caktın.,. Mnııeröni« "bıoyi dıı•• kalmadı~ına gôre e.,.. paıay• 496822,5 Umum • ndın mmiyecek•iniı. On ••••fı 

Fakat ~Y•ver alianıo derdi Do oyooo Boruna • G6zıepe mail b 811ır poao vazlyeılolo bına gôod<teblllroeo, kendlelno Zalıfre saıışları: kop•yaook, ,;, de içeti giuockoônôı 
mOblmdl; lbrablm pııaoın te· •••lyeıl bOIGn çıplakloğı ile takımlarının :kariılHmHı ıakl· me•zoobaba nlıDHI bogOokO ve m•ııc,öye iç«i<kn ılop ••••• 

d .. ıeı ile geçecek bir derd de aolatacığım. Bu ive elblrll~lle Ç. Cin 1 K. S. K. S. bedtcekılr. Bu m8eabakalardao oyu .. daha fasla alika •• he· eoluôni• ı 
Alldl. Bamld'lo bam ıotmHı nihayet verm•ğl teklif edeceğim. a7 l Buğday 7 75 7 75 ıama da günOo vo 935 936 yecao vermekte lmll oluyor bo Dcmiıler. Bu cmitdoki m•k"I 
da Arab'o bir teelr yapmıyordu.. Halli lçab •derse, biidleeyl p•· 20 Akdarı 4 25 4 25 oeoeıl lımlr ıamplyonaeınıo eo oyooo Sabri lzmlaepor ldır• da .,ddeyi kapanmakı.n koro• 

BOenOmlsal, belki Arab'ıo dlıaba haber vcrecetlml o6ylo 316 P. çekirdek 2 66 2 65 mftblm hr9ıl11mHı olon Al edecektir. mık imiı. Zmllıln, ıubayı h•ı 
g6nlOoO boı edebilirdi? Fakat mek ıoretllo k•ndlılol ıebdld 45 B. pamuk 39 41 2S ıoy · K.S.K. takımı; O 4 gibi bo· Bize pilrOzoO• •e iyi bir •o•moılor, ıorbay, kolayhk bolun• Arob'ın gtiıOode bo Çerkea'lo edeceğim.. 372 kilo T. b. içi 50 53 50 yftk bir !ırkla Altay• yenil oyoo oeyretılrm.,lol dilrrlı. ma" için emir vermiı. Fakat me• L modor, G••e bildiklerini okumoktal 

&ıymetl dOşmüştO. - Ya eOzlerfnl dlnleme::k 
3 

----- - mlştf. Halk eabaeındı ayol kolOplerln 23 Dog"' un 1 1 Hayatın bu kadar eıkıtık ol· 
Y .. er ağanın ıorayda mevkii letemezae1. l U arın Fakat Alıay, bnoa rağın•n B ıakımları karıolıııcık, ondıo duA•· .. ıandııların bir loknıı ek· 

tok yOkock olduğundan ziya· - Arıık omınn Allıb karı yoklamaları.. gay•l muolHır bir neılce ile ıonro balknlori llklerloe de· mek için her çotcye boı•u•doğ• 
retçllerl oade ıaraydao gelen· ıır •. Sonr• Hzlyeı pek b.rbad lımlr aokerllk ıobeolnd•o: hrıolaıorok 11fır puan ılou9tı . Tim edlltcektlr. boganletd• "YY" oaı ... ıhkı.o m .. 
lerden ibaret kalmıyordu. olacak.. A k k. ~ - - ~ :.....:..:;..;;;;;;....::...:;;=.;;;;;;:..:;:;~------ n~dilco hu zavalhlara hu kadar 

B 

- Tabı'i Ba•ın PB"• biç 8 "'rll çağına giren 332 A ı y ı b l' zorluk 1röste1'mek, vaıtifeperesılilc 
y I~ knııan fazla beyni olmı gelmme, ;'erld .. oolıa;ı ne doğumln yeril ve yabancı del!. tay arın stan u a df'ğil. Li~ nevi merbameteizliktir. 
•n o meobuı Arab'ıo gôzOoo yapıcakımıı?. kanlıların aokerllk yoklamaları Bi<Çok dfikk&nlarda, ınıno ınığ•• 

girmek için birçok: paealar, _ KendMne milnHlb bir aaağıda göeterlldlğl gibi Y•· u k Ed • ' zalarıoda \"eeairede, mfiıteri daima 
boyler, pa,ızıdeler de BftyOk lloanla •eziyeti aolalıeoğıın. Be polıcıktır. a re et ) y 0 r • dı~ardı durur. Bu za\'allılar, bir adıya gellb, hatır ooroyorlardı. raber bir ıedMr ltılhoZoo• tek · Birinci belediye mıotakaoıa. kono yet kit1lımı1l", a"I dilk\6• 

Selim ağanın da bu fırııattan Uf edeceğim. dakl mıhıllAt çara• belediye --------------- sahibi, kendi daracık yerinde ikin• 
ke dl 1 m t L d t Takım Az Çok Ku\1vetlı·dı·,. Umarız ci bir eatıcının da çalıımuına nıeıl 

t: • razı olabilir? l\lcıelli, bu 11atıcılır 
n e ol mahrum bırakmıya - Lalacııliım .. Benim airlıma ın ..... 11 reafndc 1 • ~ 

e.g. pek tabu ıd1. baoke bır tf'dhlr geuyorı 9 morı 936 pazarıceı Ki Ne tice, Fen 3 o 1 m az ! içeride dureabr, kıyamet mi ko· 

Selim ağa, Yavcr ığayı ziya - Ne gibi tedbir?.. 10 man·936 ıah P"? Yeba l•mi<'in beledi ımf; 
ret edince, bl"rkesten başka bir BOıınfimlsal'f seraydao l 2·mart 936 perşembe YarıoLI pı•art·-·l--oO_n_Cl_A_l_ ------ mi bozulur?. Belediye uıemurları, b l • .. "" " gOaOnOntı alacak nlorHk çoğu 

08nl'l kabtlle mnhar oldu. uzaklaetırmık.. kinci belf'dfye mıotı'-aııın . 1 b h d kaln kala, bununla mı uğra§a~k· ıı; tay etao ul'a arekel e ecek· bugQn Izmlr'de mevcut futbol 

Yaver ağa, bu kendisinden - Ruodan ne fayda omu· dakl maballat Basmahane hele. tir. Takıaıımız lstanbol'da biri colarıo en lyll,.rldir. Şu bale lardır?. 
bir derece deha ahmak a~ıyı ynflon?. diye mınıaka dolmlode Bim dı idore l&um•hr. vaı.n• 
b 

" Feoer'Je, dlıterl de Attı Gftneşle göre tıkım teaklllode hatalı ol dıAl n k t d ı., 
ueusf od Hına aldı ve ilk t• - Bu kız sarayda bulun 16 mart ·9:l6 pazartesi " • an arın arının oym&Bı ... • d olmak Qzere bayramın birinci maısa f yl neticeler almak lhtl · zımdır. Şarbayımızdan rica ediyo· 

b ve QçüocO gftulerlnde iki maç malt fazlıdır. ruz, memurların mcrlıımet11izlikle· 
olarak: akça ne senin ne de benim 17·m11rt 936 sah 

•e var eııam?. aşım dertten kurtolmıyecak.. 19 marı · 936 per•embe · d h 
tı 1 • k Talum ne şekilde tanzim edl rıoe mey an vermesin, uncağızlar 

Diye sordu. - 1 aklı8ın .. Fıbt... Ü 0 Q 1 1 yapıca tır. ç ne Je edlye mıntıka•ı lecektlr bilmiyoruz. Maamıf lh da çoluk çocuk sahibidirler! 

Selim arra, kara ve kuru ke - Fakat... dahilindeki mab11l1At Karaotfo-a Sporcu kaf tlesl 14. oyuncu " B L ı&..ı ld ı ı L 0 eeyabate letlrak edt.n oyuncu· Mek tcplerdeki 
Yoksul Çocuklar. fıl8lnı eallıyarak: - u •iZ iyi idare edilirse... belediye mıotaka dalrf81n.Je ve • lff'C oma& zere iyi hlr kız olabilir.. O kadar ·ı alt ktald n lba ttl Ay ları bir ııporcu nazarlle tetkik 

- Vaziyet çok berbad... ( 
0 

L 23·mart 936 pazartesi 
00 1 

• e re r. rıca edecek olureak ıekotğl hmlr'e 
Dedi. ena Y re.il değildir ... Ne lııe.. ııt ·mart 936 •alı bayram totmodeo letlfade ŞI dl b nhbeteo fazla olan J3taobol ta· 

- Baean pı•a bu ed•p•I• m ııen ına Basan pıoayı ~G ·mart.936 per•embe eden birçok epor meraklıları • '" ~.. gö d • kımlarına karo• lyl bir netice 

ilkte h414 devam ediyor mıı?. o ermeğe çalı9.. Dördftncü bel .. dlye mıntaLaııı lr.:.af ile ile beraber İetanbol'a '"' .. elde f'debllmek için eôyle bir 

- Ediyor .. Hem de.. - Sonu Var - dahilindeki mahılllt Aleancıtk hareket edecektir. Haber aldı · ıakım iyi olablllr: 
- Nevat?. • Okurların Dileklf'ri a belediye mıoıah dılmlndo ğımızo gnro lotanbol'• gidecek Cemil, Foıd, z. Ali, Ullml, 

- U8eo0mleal'Jn gebe oldu O - 30 ·mırı·936 p•Hrleol olen ıoolordır. Batkı, Mebmed "Y" Eu•r, 
ğuo u duydum.. rta m ek lep 1 eri o :ıı · mort 9 36 .,ı. Cem il, V oba b, Dml, Fuaı, Bokkı, Fuad, V ıbab, Said, 

. Y"er •il• bir deli gibi ye son kararı ve 3iJeJer 2·nleoo 936 perıembo Salı, Baktı, kOçük Hakkı, En Bml, 
rıodeo fırladı. Anadolu gızeteelne: Beolocl belediye mıntıkası ver, Hilmi, z Ali, Saio:ı; Hı· Müdafi ve munln hattı 

- Ne dedin?. Ne dedin?. Sayın gozeıeofzln 27 ·2 936 dablllodekl mabıllit Eırofpaıı ıao Rllll, kOçOk Mebmot, Fuat. yerindedir. Muhacim bııtıoa 
Diye bağırdı. gOnlem•çll nnıh111ndı, lzmlr beledlye mıotaks dolreılnde Alıay takımı knneıll bir gelince ıoğ açık ookıeolığı 

K 

L 6 nl 93 6 kadro ile olntaıne nuıran le· S L 

F 

- •t'i olarak bilmiyorum. me&tep idareleri k.rarı bıkkın · 810 • pazerte8l c 
0 

göze çarpıyor, ığ açı.ta oy 
•k11 Zeyneb bana HilonOmi da 111aobol gızeıelerlolo leh 7·n1Ho·9S6 ıolı tonbol'a yapılacak olan bu nıyocak olan kOçOk Baorl o 

•al'ln gebeliğini hıbor verdi. •• aleyhteki JIZ•larındın hah- 9 nlean·936 perıembe moçlarıo çok alikalı •e beye· yerin oyoocoıo de~lldlr. Fakat 
- Ey.,b... ıedeo bir fıkra okudum. d :.ııınc~ bel.diye mıntaka9ıo· canlı ulacağıoı tıbmlo edlyo· her iki ayotıoa blklm ve ayol 
Arab b E Pek yerinde olan ve belLt a 1 mı ılllt Karşıyaka bele rtız. Ayol Hmaoda ve bllbHBI ıamıoda "erek teknik ve ge· 

f I 
' 0 .. • yuh., ı o kadar & diye nunıaLa dalre81ode F 'I l L t " roklı ı6yledl ki, tarif edllo geç bile kalıomıı olan bu ko • ener • yapı aca• 

0 
•D mOea rekoe enerji lıibarlle lımlr'ln 

rneıl. rır için aleyhte yazı yazmak 13·nlııan 936 pazarteel baka lzmlr iotbolo için bir en iyi oyoncolarındau biri ol · 

1 

Arab, llüınilml1al'ln hlyeoe abllk dOıkOnlerloe 6n •ermek 14 DIHo·936 ıalı fikir edinmemize klfl gelecekılr. du~ooa DaHraD moHffık ol · 
t nblo bu kadar koyulıımHı ha olur. Aleyhte yaıonlar ya biç 16 nlıoo 936 perıembe foaobol'• giden oyoacnları ma11 omolor. Maamaflb oyna 

ıc ile yorah kalbinden bir daha blrşey btlmlyorlar ve evlAd sa k Yoklama eabıb ıaat 8eldzden Ahlakın icabına R0re Said vey.hoı Va· 
te pek f bibi d "ili dl • ıım 8811t oodoltoza kadar babla yer de.&ittlrmr.k imkanı 
1
,

0 
•oa bir bılde yara· e• er r veyobod yordu d d • 

1 

ınıı d• mekıl. Fakat aeı I meo, 
0 

•• ol o o bite o ıoylerl gGrme k e .. m e ecet tir· Yoklamaya Ça ti 8 k D üd Ü ğO. da •udır. 
dcıınb~I değildi BilonOml11l ma· ve biç olmaz11 ulak bir ıabkltoı :~holle m0me8911lerl •• mO· - Bşıara'aı 3 nc.1 salıifcdc - Sporcularımız• bayırlı oeya· 

• g b ı yapmak }Ozumooo takdir •de e lefler hO•lyet cQzdadl1rlle 'J' bat ve munffakıyetler dileriz. 
let1 e e dl, artık bu reza. .. birlikte geleceklerdir. clye çatlaklığımn ne plellkler kılnıQ gizlenmesine de lmk4n mlyenlerdlr. 9ızdırabllece~lol bunda da gô Beşik l3Ş 

•nııe derneLıl. Yeni neııll eeclyell, temiz .. e }'eni Ncşrİ)'Ot: 0 p & • r yoruz sanırım. 

bele:dl~ıb bu rezaleti doyunca izzeti nefel yüksek olarak yetiş Yeni Adam • lzmir'e Geliyor 
Y•pmıyıcaktı?. tlrmek IOzumooo takdir etmt • • .. R•toleı k yon yoktur. ll3 oaym t•ktı. içindekiler: lllr "Y•" mOne .. er. tipi Tlrdır. ÔoDmftıd•kl kurban hayra 

idi, Bir de~o dallı: budaklı Kor1rıo bedeli loe bondıo Kısa tetkik •• teotltler, y.;.ı Solocaoıo çamurdan h11zetmeol mında K S K •• lamlroporla 
Gef'fnl • Bıaon pııınıo baıh birıoy değildir. Doouo Adam eervlolerl, Vlr Göl, A. gibi, o dı kab .. haoe k6eeolndo Oç mıç yapmak Ozero lıtıo 
IQ muhakkak addetmek d B ı J bir nevi tekke •eyhltıtl yapar. t<ıngelecekıl. • ebeveyne ıarılye •erme•! oı ey, • B., E•bere raıayan • • bol'oo en ko .. etll ıakoml•rı• 

1 il 
t: d ı 1 Kulaktan doloıa bir kaç kell d B tk 1 ı ' ı 

- Y .. ,. ağa S 

11 
, 11 zam eden bir cepbeol d•ğll • •mır, omıll Hakkı, Rüyam ao •ı ıoo, •m r • ge eceK· 

- N ' ı m e: teşekkOre değer yftzfi vardır. dakl mektop, Dr. İzzeddın 'Şı· meyS, hoıuei bir eda ile 8Öf· tir. Maçlar bayramın birinci, 

~ırn?. e yapalmı Selim •ğacı Beı çocuk bıbaaıyım. Yok
8
ek, den, AfJk ile mfteadele, Cami, ler. En mfhpet bir f lkre, bir ftçQocO •e dOrdftncll gOalerl 

oı il SlyHa ... A hAdlıeye kar•ı, ba11 ını ııalJay• J kt 1 f ' 933 
ye lordu. ae, orta ve llkmekteplerde ço ... unn, odra Maorole • 'W yapı aca ır. ım r e eene· 

ve V Gftltekla'f p l v @allaya, mlo4lı mAoA·ı, içini ı d b ı b 1 ı t L ı 
- 811aı cuklırım okuyor. Onların her · a au alery 11 o eo tr ar ç ea a .. ım ge · 

f CQJ.,. Ve,.lyet ÇOL. Q 1 L coı .. .. b ıer ne etOtlerl Dr S ı R · çe-.e çeke, l•aretl11r yapır,· m mi olmaıı na ör L 

··· areketlni takip ederken mek· ' · a P a· • , e ' · g e gere .. 
teb idarelerinin ;azdıklan çir gıp, Kimya nedir, M. f.ı,evzl, - Slz de mftnahe• edin, Balbn'larda yıptığı ııeyıbat· 
kin bıreltetlerio pek çoğunu Terbiyesi 2.0r çocuklar, Kitap 81z d., 8öyleylo, elı de yazın! lerde ve gerekee Atlna'da ea 
lılzı.t gördftm. fzmlr mekteb lır Aaıtole France, Şeytan'ın Drıyloce, hazır duran bir ıon yıplığı 8eyabalte TOrk fut· 

idarelerinin yaptığı bu . allueı eöylevl, Tnzt yeri Ankara ead· knlpo m1Ztıret yapıp takar: bolunu gllldllrecek derecede iyi 
değer kararının bütan yurd de9l No. 51 - Olmaz, olmaz. . Siz bit· neticeler alan Br,tktıı takımı· 
meltteplerlntı öroek olmaeıuı ve Parklar mezııloiz! nıo Izmlr'e gelmeıl lzmlr 
•yol oeyl yapmaaını IOzomlu Ve bu kellmelerln mOpbem, ıpor meraklıları için nimet 

Şarbay do~tor Behçet U•,· moıtJ4L b ı L I' d l t d görür ve bono faılletl ıhlaklye .. " &, u anı• •• e8 a bn a, telAkkl edilebilir. 
dno Knltürpark lo•aall ile •eh· b L ı k 1 LI 1 k dl noktaaından en milbl'I" bir adım • • er-.e9 endi te Ak• 8 • en Beşlktaı takımı yapılan or· 

1 
rlo muhtelif yerlerinde bulunan t ı 1 ı te akkl ederim. e er ile haobışa bırakn. gaolzeye göre K .S.K, Izmlnpor 
diğer parklara tetkik '!ltml•tlr. B d 1 · Operatör doktor v ooa a ayn notu vtrı · takımlarımızla, bu arada belki 
Parklarda ığaçlarıu hodanılm•· y BtJııi)·arAlıu 11 orum: de Altrnordo ve Göıtepe tıkım· 

c 8ını baolıamı•tır. AblaL d d v .. ın çatlak ft GğGI lırımıılı da karoılat1caktır. 

- Beni Uycır. . ın aklıma blreey t;e· 

- ' e .gtbl?. 
- Elaııın gOnd paşayı 8cıı hına 

erenıez mlııln?. 

- GOoderm .& bt herif 
1 

e"e çılışırım. F• 
K n aıımctl ı d cndiılnl b yer n c ..• 
gOrllyor.. eplnılzden yOkeelt 

~ - Ben ona O 
c: •kat timdi g ıtereceğlm .. 

bııka tftrlG h1re 

Okullarımıza devam etmekte 

olan fOluul çocuklara şef kat 
•e yardım ellerlle çok bayırlı 

blzmeıler yapan himaye beye•· 
lerlolo yOkeek allkaları kültOr 

dlrekıOrlQğOnce takdir ve ıOk· 
ranla kareılanmıktadır. Yalnız 

himaye heyeti Oyelerlnln VA· 

kltll nklulı 11D1flar1 girme· 

lerl, muallimlerle gôrOamelerl 

doğru görftlmemlotlr. Bu gibi 

Oyeler; yalnıı h•fJ öğretmenlerle 
görftş11rek yardım lolerlnl ka· 
rarlıotıracak ve tatbik edecek· 

indir. 

ç. Esirgeme kongresi 
İzmir çocuk ealrgeme k.uro · 

monon yıllık ~ ... ugre8l dOo ak· 
fJm Verr.m mOcadele cemiyeti 

kouferanı ulononda toplana· 

cıktı. fakat ekerriyeı olm•dı· 

ğından 12 Ma:t PerfJembe gOnft 

8Ht J 7 ,5 da Bılkevl P.aloula· 

rıoda toplınılmaeı kararlaotırıl· 

mıotır. 

Bir prof csör iUdil 
Tonuıı, 29 (Radyo) - Pro· 

fetör doktor Nlkol, Olmftetür. 
~ohel mtıUfatını da kazan· 

mıfJ oları bo profrıOrftn ölftmG 

feo Alemi için bir zıyadır. 

~---~-------~-
Yeni , eşriyot: 

Fikirler 
( Fikirler ) mecmoaııı lımlr 

Oılkevl dergisi olarak çok ıen· 

gln milnderecıtla çıkmıotır. 

Zarif bir kip içinde çıkan h:ı 

eayıda Mahmut Eeat Boıkorton 

( TClrk gençliği lı;!o ), Receb 

Pelter'ln ( lnkıl&bın maoaeı ), 

Reıat AkLay'm ( SaHI gaaları 
ve bunlardan korunma ), Dr. 

Mltat Orcıl'lo (Spordan ne 

bekltyoroı), M. Obaocak'ın 
(Kitaplarımız Ye kitap evleri· 

mlı), A. Fuad'ın (Bayat bllglıl 
konalar>) gibi çok delerll 

y11ılar vardır. 

Okorl11ımı11 ıınl1e eclerls. 



Mart 1 

Anadolu'nun Anketi Asiler Teslim Olmadılar. Amba .. Alaji harbı ~as~! 
18 Zabit de ölü Bulundu oldu ve ne netice verd11 

1936 · 37 lzmir Şampiyonluğunu 
Hangi Takım Kazanacaktır? -----... ----...... -------- ~e~a 

- Baıtara'i Jci sa·vl'ada - blldlrlldlğloe göre, Japonya ıa· - Başı birinci ttahifedo - bombardıman tayyııreel ~J 
'J' :.1J' tıerle 

- 8 Tokyo'dau gelen bir telgrafa ıtı ile Hat 2 ye do4ru adlerin Gene Erhre kaynaklarınd•n ılnln Harrar'a doğru 
gare amiral Okada Hğ ve Aal· biUGn hareket noktaları tle haber verildiğine göre, iki hal için k4fl görülmektedir. f,r' 

Altaylı Fehmi söyliyor: olacağı fikrindedirler. Ben lee, a 
lerln elinde mevkuf balon· geçmlt ve bu ıoretle hareket yan kolordusu Temblen'de bir Roma 29 (Radyo) - , • J; 

- Sormot oldoğoooz aoale Altıy'ın eımplyon olamıyacagı 111 .. r 
maktadır. hareket tamamen nihayetlen· çevirme h11reketl yapmaktadır· tıl Badoglfo'nuo ıetgr• ,1, celfelkalem boeene bu veya eo f lkrfndeyfm. Sebebi lee, for· b l' 

L 1 l L dl dl 1 1 Lf l 1 1 b 1 Şaughay, 29 (Radyo) - Bo dirllmlttlr. lar.. re birinci kolordu ArJJ 'b'.ıeıı'de taıum tamp yon o acadır ye ve er on ra .. p er ne ne ete 

d sabah aaat 5,5 da imparator, Tokyo, 29 (Radyo) - Asilerin Bo hareketin hedef 1 Rae yl zaptederken feOJ b•.w 
l\evap verirsem her belde biraz ıha teknik olmalarına rağmen rv-
tobaf vnlyete dOterlm. Zannet· enerjilerinin ez olma1ıdır, Ve Tokyo garnizon kumandanı ge· tenkfllne memur olıo general Seyyom ve Rae Kaeııa'yı bir Ras Kaeaa ordolartle de il~ bit 
mem ki ha fılerle 

11 
çok oğ bo vaziyet, Altay ikinci dev· neral Hıealye aıllerl menile· Kaasl'y'!, radyo merbzlle ul muharebe vermfye mtıcbor et· baelanmıehr. Burada bi11 deff 

raımış kimseler de rloğrodan rede bazı mağlubiyetlere uğra . rloden pOıkftrtmek emrini ver· aalı:erlere bir beyanname oeero· mek vttyabud ordulara ufak, Hvat bfttün tlddetlltı 
yacaktır. Birinci devrede Altı· mletlr. Emrin yerine getlrllmeııi, derek onlan kışlalarına dön· ufak groblara ayr•lmık ıuretlle 

do~roya cevap verebilsin. Ancak etmektedir. r.'" 
nordo ve lzmlnpoı'a kartı al· 111lerln ellerinde bolooao reıml meğe davet eımlıtlr. Tayyare· cenuba garbldekl çetin patika d ge 

bazı verah n husaeat gözönQ Cenup cepheııio e ..,"bl-
dığı neticeleri dOıftomek oe blnalerı lı:endlllklerlnden terk lerln de l!!I askerlerin balon yollarından geriye çekllmeıl ne· "'" 

ne alınır ve etraf laca tab ,il " G t d unoD dO 
rektlr. Altay, onların atak ve edebllmelerlue fırsat vermek doklara yerlere attıkları beyan· tlceelol elde etmektir. raçyan or ue bO 

edllff8e belkf bir dereceye ka • L ı ili 9l18I 00 
nefesli oyunlarına karşı mo· için tehir edllmlttlr. melerde onların hatlarında bu· Diğer taraftan Amba ı\lajl'nln .. ıemını og z eom 

1 
ılt· " 

dar 9amplyonluk lçln bir f lklr ..ı d d rdl e 
vof fak oJamamıthr. HattA, Al· Londra, 29 (Radyo) _Tok· lonao aııl zabitlerin hatalarına ltalyın'lara dftşmesl eeaaeo Ru uuna oğro göo e oeoe 

meydana çıkabilir. ıyor· J 
tanordo on kiti ile oyoamııtar. yo'dan bu eabıb gelen haber· anlamıt oldukları, yilkııek ce· Seyyom ve Rae KaH• ordolara· rada yakında br.klen biJI~ 

Bngtınktı puantajı gözöntıoe ş ı ı bil k t k go botıl amp yon ° a ece • ım · lere göre, Japon Hllerl tıgal· ıaret ve zabitlerin" fteatlerio · nın iaşe ve levazım nakliyatını ral Graçyanl'oln 1.-ı 
geılrlrselı: önde giden beı la· ı ı ı ı d 1 ı c•ğ' ~ 

arın çer 6 0 e, can • oyon ara lerl altındı bulondordoklara den dolayı takdtr edildikleri daha ziyade gOçleıtlrecek mahl· man uçağı, yeni y•P8 ~ı~t' 
kımı ele almak her halde yan tle puvaolerı eltOst edebilecek ı lit" 

binaları el'ıo tabliye etmemlt· fakat bundan eoora teslim ol· yette bir hAdlıedır. ruz harekeli kAf g 
lış olmaz. ÇftnkO bo beı ta · bir Altınordu vardır. Avdeti 

lerdlr. Bfttftn mOzakereler ve maları ve affedtleceklerl bil · Bazı mtııahhlerlo dedikler ine tedlr. ) / 
kımdıo birinci ile beşinci ara beklenen Adil ve teczlyealode 0 d!o 

gayretler hiçbir netice vermeı · dlrllmlotlr. Son verllmlı olan göre, Amba·Alajl tepesinin Ital· Adlı Ababa 29 (ı'• ctf 
eında dört puan fark vardır. boracı eelAhiyet görftlemeyen l ı ııı• ' 

mlşt4r. Tolı:yo körfezindeki bl · mnhleı; mparatorun kan dö- yan'ların eline oeçmeel ltalyan· B b ı toru· e ff 
Bu da önClmQzde ki oyoanRcek Cemll'I de alına, kırmızı 14 " a eı mpara ' bllto11 
d b dl t 

' 
h 

cherd fıkıoı ııampı'yoolnğa mu· rlocl f llo bahriye ellAh endaz killmeıloden çekindiğini göı· Jara Aaaogt'den öteye, tA Mı- h 1 d • zlyeıre ~f 
a ı ye mıç ç n QyOk bir "' termektedlr. ea n e ıeoa va ,Jye ~ 

fark değfldfr. Zira basene bo haCaza edecektir. larıoı karaya çıkarmış balon· ~.adalaye kadar yo\ açmaktadır. Habeı kuvvetlerine tık 
maktadır. Deniz ve kara ordu Tokyo, 29 (A.A) - Boku Adlı Abıba, ha ana kadar Am· 1 ı ı 

takımların mıç1arıoıo oetlcele· B ' Ot bü vetltrl gönderm et r. ..,,,t. uroava nıo o s lara araııında bir çarpışma VU· met; bıehıkao amiral Okada'nın ha Alıjl'nlo ltalyan'larıo eline ) J.'I' "" 
rfol evvelden görmlyeoler "Ok D d Roma 29 (A A - dtrttv· .. er i Devamdadır.. kuondın korkolmaktıdır. Hğ olarak bolandoAoou bil· daştOğiloe dair hiçbir haber . bli ',_,j 
aldamrlar. Bu sebepten dolayı Bıdoglfo telgrıf l• ~eti"' 

.d Barnava (öze') _ Buroava Mornlg Poııt'uo diplomatik dlrmletlr. Bu hueo!ta bışkı vermemiştir. d 1s 1.,. 
poantaJ a beılncf vaziyette oJan Birindi kolor o 

11 
ı~v 

G , 1 d dan Buca•y11 değl•tlrflı-o oto · aytan şu mfttaleadadır: Boku malumat olmadığıodao Aetler'n Erltre kaynaklarıodıo gelen d r~e ... 
öztepe n o e eampiyooadao v Amb Al ·ı•yı zapte e _.ı,.. 

bn. l B ' d d metin ~vaziyete hıiklmlz" de ba 11balı:anı öldürmlyerek. elle· eoo haberlere göre, Habee aı • · •J a.0JoP 
Omftvar olme11 icıbeder. us "r gene ornava ya ön ü " l k ı d E ltre " 1 

J H ld ıhı mesfne ragmen lııyın k1&men rinde esir gibi buluodordok· kerlerl bugtın Amba Ala1"l'den c o or a ve r a. 0tft 
Bir de lzmlr'de mevcut ta · er. er zaman ° oğo g K ı " ..J 

Buruna balkı otobOelerln luti· muvaffak olmuetur. Bazı ecnebi lora anlaşılmalı:tad1r. Bu da htı 40 kilometre kadar cenupta askerleri Rae ass " ~lır 
kımların t~kım halindeki kov· b gere• 

zamsızlığından, fazla yolcu ve maeahltler, yeni kurulacak ka· kumetlu A~llerl tenkil için ne· A&angl gölü mıntakaaıoda top · rioe gerek ceno 
ket ve lutbuldakl teknik eEaB· ı dit· .it 

fu:la para aldığından maete· bloede mutedlllere yer veril· den şiddetti dftvranmadığıoı laomaktadır. deo bftcom etaıiş er " .. .r. ... _, 
larının varlığını da ölçecek 1J"" 

kidir. ' mlyeceğlol, ılyaai partllerln IAğ izah eder. Roma, 29 (A.A) - Askeri 28 Şubat cooıa g ·~ 
oloraak mantık, Altay'ın bl b61" ~ 

BogOnkO tarife gidip gelme, vedlleceğfnf, parlamenter hayata Tokyo 29 (.\. A) - Ba§ha· mehaf 11 Somali cephesinde ha· vaktinde başlayan ~ıt 
rlncl derecede şampiyon çıkı- eııJJe / 

gene 25 kuraetor. Htrgao iz. son verllece&lol haber vermek· kan Okada cuma gOoü alı:eamı rekAtao çok yakında ıenlden harebe hAIA devaoı .ı o) 
ca~ı kanaatini verir. " il Pf * 

Yalnız burada K. S. K. 
10 

•mfre inenler için ayda 750 ıedlrler. Şa muhakkaktır ki, M. Goto vaaıtaıılle imparatora baelıyacağıoa lhtlmd vermekle · Adlı·Ababa 29 ( ; ,r•"' 
kuruş toto yor. Ba hıklkateo bn vaziyet gerek yabancı dev· istifasını verİnlt lee de f mparı · dfrler. General Greçyanl'oln Adle ·Ababa ile Cfbol p~ıf 

puan avantajını elinden kaçır· çoh d Çft lı:fl öbft t Y' -" 
para ır. n r •· letler ve gerekse jıponya için tor bu latlfayı kabul etmedi· dört farkalık kuvveti ile 80 ekspres ıon ıefertoi bO ..-

dığı taktirde dl~er kulOı-lerlo raftan da devlet demlryollara -----------• d f 
de aamplyontur.o me .. zoubebs 250 k d b 1 k vahim ve ehemmiyetli sonuçlar ğlnden hıebakanlıktı kalmııtır. - y "mo .. loılerlo e " 

-. fı • oroştao a 11 ocoz ay ı zaonoluoan baebakan Okada, a" r me .. o • 61116" 
tır. Yani boodın sonra her · 1 1 H 1 L doğarablllr. M. Goto'nun başbakachk ve· 1 1 t tlll adettır paso ar ver yor. e e me.dep hayattadır. Başbakan, hosoai v ı o a • · ,ııt• 

b 1 A 1 ,, L L talebelerı·nden f•e ayda ancaL Tokyo 29 (A.A) - Reımen kaletloe nihayet verilmiştir. mor me••fml bael11ıı>1 ~f 
ıog llurpr ze 00rıyacı .. ta .. ım " • sekreterinden daha evvel hıber· .... ,,,.,. 

artık ıamplyonlokıan ümidini bir lira alıyor. Aradaki farlı: blldlrlldlğlue göre başbakan M. Asilerin yanlıthkla amiral Oka dar edlJmle olmasıodao mıka· Napoll 20 (Rıd10) vbıl 
kesmle olacaktır. bilytıkıftr. Bogftn otobDeler Kar· Okada askeri lıyao eenaıııodı da yerine keodlıloe beozlyen mıodan kaçmıe ve sekreteri lerce amele yaklil olıO b•'t~' 

Bo taktirde mOeavl povanlı şıyakaya 10 kornea B1tea'ya ôldürillmemlotlr. Asiler evine kayanblraderl albay Motal'yl Slranto'oun evinde Perıembeye vapuru doğa Afrlt•'Y~ 
yftrGyeo aç takımın ağrıyacağı oo kornea lıledlklerl halde girdikleri zaman M. Okada öldQrdftlı:lerl anlaeıhyor. kıdır eaklanmışhr. etmiştir. j l~ ! 
eftrprlz çok ıcı olacaktır. ikin· Hornava'lılırdan 12,5 lı:oroe kendi dılreılnden kaçmığa mu· Tokyo telılz lııtuyonu, bya· Okada, Perıembe guoft ak· • A) __.,, >" 
1 d alınmaktadır. Bogtıo Baroava, nf fak olmoı:ı n 27 tubıta t b t ld ğ aımı Goto •a•ıtaslle lstllıaııoı Roma 29 (A, 'leılO -c evre maçlarının bOUln kar· nın amamen aa arı ı ıoı ree· v .. a len haberler Babel '"~ 

eılıemalaraoı ciddi tutmak su · Karııyıka ve Boca'dao uzalı: kadar evlolo ueaklır dairesinde mf'o llln etmiştir. Ael askerler· imparatora göndermiş ise de ıode,.. ·-
retlle ve öoOodeld K.S K. mı · bir yer değil ki! ııaklanmıetır. Akşam ftzerl lee le ıobaylar bo eabıh 11,30 da imparator kabul etmemlıtlr. Bu· ha Alagl mnbarebeı ,o•°' ~I 
çını kazanmak aartile AltaTın OtobOecDler lae acretılz bir bir fıreatıoı bularak klmaeye batan devlet dairelerini tahliye nun (}zerine Ot.da bizzat H- muharebeal kadar dı•11ot· jf' 

,. J çok paeo verdiklerini ve bu L d k 1 1 • ld ki bildir 1ttJ' 
1936 . 1937 fzmfr •amplyooo gözn .. me en çı ıp g tm etır. etmişlerdir. Hepıılnln ııUAbları raya gitmiş ve imparatordan d 0 0 arını d. a.of ft d• 

v yOzdeo Buruava hattından ka· • 
ÇıkıcaA-ını ıaonedlyorom. Batbıkanı vet&let etmekte alınmıttır. Baolarıo kumandanı dileyerek iktidar mevklfnden Mulogeta; elm 1 

..,. 
6 zaomadıklarını ileri sflrtıyorlar. 1 ıJJetı~ ~ 

AJtınordodaD o}ao M. Goto yeniden fç işleri 7 inci alay kumandam olan çekUmiatlr. takriben elli ki :111,0~1 1 Al'kadaıılırıdı, tanıdıklarına, .. ~ 
Yaear ııôyJQ . para ız paeo verlyorlaraa bnnnn bıkanhğı leleri ile meııgul ol- yOzbaıı Uslroro'dur. HQkumet Asiler, Okada'ya çok benzi· geride bulunan 110,ı ıı:ı tıı' 
yor: zararını Boroava halkı öde· mağa başlamııtır. Şehirde tam konellerl; başbakanlık bina· yen lı:alnblraderlnl Okada diye civarında yeoldeo ııeıı:'ııt• 

yemez. Bornava'lılardın ferd bir ııOkftn hftkftm ıftrmelr.:tedlr. eıoa yerleşmiş olan aallerlo öldürmiiılerdi. meıgoldftr. Rae M01~0.,fel ~ı' 
- Ben an· B L • ' başına hergGo fada alınan pı · Otftn •Ordoolar kaldırılmış, umumi karargahını bu aabıb Parla 29 (Radyo) - Tokyo kırkblo kadar taze oç• ~-

kelinizi bftyilk b f L d İ ıyıo d ~ ra beş kuro~tor. Belediye of. ar ... lar yıkılmıştır. Oıeller, 7,45 te lıgal etmfelerdlr. m· dan haber verildiğine göre, ge· lemektedtr. Icı wıı • 
bir alaka tle ı ı ı d d • zamları devlet kanunları ancak ğ11 oo ar, msğızı ar yeni en paratoron emrlle boaabah asi· neral (Kael) aaneörüo bugün buralarını taraııııo r' 
takip edlyo halkın hakkını korumak için kapılarını açmışlardır. lere karşı bıelamıı olan tenkil yaran kılkacağıoı haber ver· lundoroyorlar. .,,,. ı48::ıııı 
rom. MOtale· yıpılır. Barnavı belediyeal evel Yarı reıml bir membadan hareketini idare eden Genetal mlştlr. Roma 29 (A.A) tsrt• ı> ~ 
ılarını neşret ki eene yaptığı gibi duralı: yer· bildirildiğine göre, Sa1oocl ye· KHlyl tayana lıtlrak etmle olan· Al•kadarlar, Tokyo hıtdleele . dan bildirildiğine g ılfel1~d~ ı 
tlğlnlz spor Be· Yaşar lerlnde tadllAt yapııa otobDaca. nl baebalı:aoıa tayini hakkında ların asi muaoıeleıl görecekle· rloln, ıcı •e dramatik oldoğn· imparatoru, fen• ':bee of

6
/ 

ver dostların yazılarını da ler gene tarifeyi lndlrmeğe f lkrlnl .-ermek dzere lmpara· rlnl söyl'>mlştlr. ou vaziyet dorolmedao bu h4· lonan el maideki 8 .,,.~ ~' 
okodom. Bu· arkadaolar, hiiyOk mecbur kalırlar. Belediyemizin ıor tarafından Tokyo'ya çağ · Parla, 29 (Radyo) - Tok· dlıelerln vokuono lcabettlren rıoın yardımın• ~~811deıJ 
bir ekseriyet ~ halinde, Ahay ha lele ciddi surette meogol rılmıetır. yo'dan haber verildiğine göre, Amilin anlaeılamayıcağı kansa· taze kuvvetkrle 

kulObftnOn muhakkak ıamplyoo olm11ıoı b"klerfz. Tokyo 29 (A.A) - Reımtn asiler tarafından öldftrOldilğil tinde boloouyorlar. reket etmletlr. i' 
~lll'!' ................................................... ıııııiıı .. 11111!!-m .................................................................... ~~tılOee 

ketsiz darda. Öğretmen muavini mle ve b~r .. berlndekl makasla aôyleme1eeo eaoa iade tıtmlye· Hem de m6eeseseıı> 8dııt· ~ 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-13-
Genç kız1arınilkreıraeı, mavi 

- (1 

thlr nehir gibi [dalgalandı, hep· 
sinin gözleri iki kanıda birden 
açılan kapıya hRktı. 

Fakat ... İmparatorun yerioe 

kapıdan, baoı eçık, [eaçları da· 

ğınık olarak küçQk: Katya gö· 
rtıodO. Yanakları lı:ıl' · kırmızı, 

göğıft heyecanla lnlb kalkmakta, 

gôzlerl zevk ve ıaadetten parıl, 

parıl parlamakta idi. Reveraoeı 

yarım kalan mtıdlreoln önQode 
durdu ve: 

- Ba§melmaab çar, devlet 

lolerlofo ""ehemmlyr.tl haeeblJe 

aaraydan çağrıldığını ııöylem~ğe 

beni memur etmletlr! 

Dedi! 

Katya'nın sırrı ... 
l\10e11eseolo bOyftk yatakha· 

nesinde, kırmızı camla lıimbının 

titrek ziyası bertarafa titrek 
gölgeler dağıhyordo. 

ihtiyatla ayık ııeelerlol bir 
fısıltı taklb etti: 

- Sağda yedinci karyola ... 

- Oraya gidiniz! 
Madlre kapı dibinde hare· 

ııefeıılnl tutarak ilerledi. Kır· imparatorun knrkDnQn bir kııı · ceğlm. Hem .. Söylemezsen ıoha halel verecek bir :11eıJıJcJe fc 
yolanıo mneJln perdesini çekti; mını kesmiş almıe, bu parçayı içine atıp yalı:acağ•m! Dedi. imparatorun 81 e~Pb~tıf 
Kıt ya uyumaktı idi. GOzel ozon zamanda o beri gftndOz Katya, bono almak f çln çok elk yeri gördağ0°e ı~ıl'• lf 

erı:O eaçları 111tık üzerine dağılmış gökeande koreajlnln araııında, uğraetı. Fakat diğerleri V eraya Buna ne mana ' eO .fl' 
ve 11eıUml11 vaziyeti en gazel gece de yaetığının altında &ak· yardım eltlklerin en movdfık Bunun fçlıı ıeto J'•1e İ 

~,01 ı•" dı 
bir tabloyu andırıyordu. hyormoı! Eğer Vera bo haki· olamadı ve neticede nasıl elde bu hatayı yaptıb .4ıı•b o• v-

İhtlyatlı bir el, yıetığıoıo kati öğreomlı olea, bizim boo· ettiğini itirafa mecbur kaldı. itiraf ettirmektir· ıor' 
altına kaydı. Katya'nın ıuya dan hiçbir haberimiz olmaya· Fakat ancak Vera'ya itiraf fıoı isterken lı:PP11'' ,e• 
gördOğtı muhakkak idi. Saolı:l ulı:tar. edeceğini bildirdi. itizar yolu ar•Y'hdll '•e b',ff' 
blreeyler ııôylemek laıfyordu. Vera, Katya'ıuo yatak kom- Moulo ııözQoe devam ederek: b• '(.•'-;_ 

L - Vera, biitftn bunları bil· Mftdlre için, dtğl ı 
Muavin, istediğini bulmuş bir eusu olduğu için ıoyunur .. en tini hiç sevdle ı'1~ ti~ 
vaziyette elini yaetığıo altından bu kdrk parçasını gôrebllmlştl. dfrmek için her fedakarlığa k bir ,ıo v' 
çekti. Katya, blçbirşey doy mı· Bir akıam da, bu kQrk par razı kaldı, bayın miidlre. Ben tedkf k etme tıııP't ;,,e •' 

d bu LAç.n.L Lızın bir delf oldo· ediyordu. Zaten bit ıııd''..t 
mıe, uyumaktı devam ediyordu. ça!I kaza eseri olarak elio eo •u u• • rodan doğrPY' cJıt ~" r'1trr 

Mania hemen müdirenin diltmfit ve Vera, ciğer kapan ğooo eanıyotom. Çır fle gez · yazmak fırsatını ıı0P' ,Jd 
yanına döodO. Heri kist de elde bir kedi gibi bonon Ozerloe m~ğe gf tmek fçlo huırlınarken idi. Bu 80ret1~ 8

,1111° -6 ~ 
ettik' eri şeyle beraber mOdOrlyel atılmış, Kıtya da bir çığlık yanına bir de mak111 almak gözGne glreceğlP ,ıf.,ct~1,I 
odaeına koştular ve oraya ka koparmıett. ki mln aklını gelir? Mndlrenfn katı• ~ot ' 
pındılar. Bu suretle yııakbanedeklle · İddiasına göre bu teoezzilhüo ıeeeoin mevkilP1 bl' -~~ 

- Vera'oın hakkı varmış. rio çoğa yanlarına gelmlelerdlr. bir hataraeını elde etmek lete· için imparator• ·ı-- el•t ) 
V ırne• ı 1 

Kız doğruyu ıöylemlı! Katya era: mlıt Dedi. arzı mazeret t (Soıı1 

bo lşldllmemlı cesareti göster· - Bono nasıl elde ettiğini - Jnaoılmaz bir hAdlae! 
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• • ı • • Bosyaka'da Kayalık metkl· nrgl borcları mal •hlblne 
-Baştarafı lci sayfada - inde Şaban °A10 Şnkt'nln ka ödettirilir. 

Marna toplanacak olan oneeklz leelnde bolanmadıAı llradN içeri 4 - Kat'i ihaleyi mCUeaklp 
ler komlleal fO IODDÇlan Tan• giren bir hıreıs tarafından bir mG11yede bedeli peeln Teriime· 
caktar: çifte llfel' •e bir eyer çal· ildir. akil takdirde icra •e lf. 

Hallhasırda Iaalya'ya karı• mıetır. IAI kanananaa 138 GncG mad· 
petrol nakUyatana ambargo tat· Çuvol hırnzlığı: deet bftkmlnce muamele ya. 
blkl lmkloı yoklar. DIAer mad· Alaancak'ta Aptorruhman'ın rlılllr. 
deler hakkında tedbirler ılaaıb çeldk fabdkMından 92 boı 5 _ ipotek Nhlbl allkadar. 
alanmaya .. ••ını te1blt ettikten ,.ani -•araL •t L -e 'Y .,.. • ıta çı .. aran lar gayri menkolln Clserlndekl 
IOora bir teknik koaıhe ıeçll· Nbıkalalarclan Minare Mebmed, haklarsnı n falı •e murat la 
lllelldlr. Amertka'nın dahil ol· bammal -Oseylr ile Çolak Ya· 

rını glıterlr •eaalk~ 20 ıın 
IDıyacat- petrole ambargo keran 
hiçbir f•yda temin etmlyecektlr. 

Londra ılyMll mehaflll, ko 
mltenln petrol ambargoeana le· 
hlr niyetinde olmakla beraber, 
tedbirlerin yalnıı petrole de~I, 
kGmar, demir •e çeUAe de tat· 
blkl ıly...,ını takip etmektedir. 
Bir rapor tanalml ile takla 
geçrllmeal •e ba mlddet ur· 
fıada da halyı'nın dentı •a· 
la11aa11nı imadan lıdnUf ka 
ranndan rClca etmeli ihtimali de 
kanetlldlr. 

Dlplomul mebefll ite, takip 
edilmekte olan petrola ambarıo 
tablyeılnln tebllkell •••İ yeder 
do&armak ihtimalini gGı GaO•· 
de tatmakta n ltalyı'yı, Al· 
IDanyı'ya yaklaımıktan alakoy· 
maıı çahımık aryaaaadıcbr. 

Lonma, 29 (Radyo) - Sa· 
bab gaaeteled, Lord Eden•ıa 
Ceaen .. aeyahad •e 18 ler ko 
lblteelade Hdleoek kararlar 
tlaerl•de l•giltere•aıa roll ile 
meıgal olmaktad1r. Deyll Tel· 
graf, lnglltere ıa nedeeye Yar· 
IDııtır ki, petrole ambargo 
koam.... ea pratik •e en mi 
e11lr çaredir •e Lord M. Eden 
Cenene•de ba noktal naaarı 
mldafaa edecek H lngllıerenln 
peuol aakllyeııaa ımb.rgo •e 
11 ... ıuıa ltalyan ı•mtlerlne 
kapatalmuı kanrlarıaı tatbike 
...._ ........ blWlneektlr. 

Pakat ae Iaıllıere •e De de 
Franaa, ltalJa aleyhlae hiçbir 
teklif yıpmıyacaklan gibi le· 
tebblate te balanmayacaklar , e 
yalnıı noktal aısarlıranı mfl· 
dafıa ile iktifa ederek onteklı 
ler komlteel b.ıkanının amber· 
go 1 l~rlal llert ılrmeelnl bek· 
llyeceklercllr. 

Demektedir. 

Cennre ~9 (Radyo) - Trt 
boa DG Losaa gaseteal, oaee· 
klaler komlteelnln yeni içtima· 
•adın bıUıd~rek İagtlla ılya· 
letlnl cihan dnlellerlal seeri 
tedbirlerle bldblrlne katmıı 
01•lda itham el•ektedlr. 

Afal noktal aaun la.tere 
~ıeteled de ileri ılrmekte •e 
1•»11ıere•aın ba hareketleri Us 
lbJaı ettlAI •aalyetl aasara iti · 
a..,. al1D1111nı ıat1lye eylemek· 
ledtr. ------

lz111ir tram-:.y ve elek
triL T 

iL Irk anonim şir· 
kelinden: 

la ~beke leılatı ameliyata do 
d:• le ClefJuın 2 mart 1936 
latp,..t 9 daa 15 e kadar mi 

1111 
'fi Jokaıa, Hl9ak, g6nll, 

kık?I bey. hılepll •• apr IO· 

d• k•n llert mlca.tr 10kaklar· 
iDi ealleeeıt •J•• aboaelerl 

ICe blUnmek ... ,. illa ola· 
•ar. ----1• ı.ı:: .. ~:-ln~h":'"l•-r-la-r-.... -.-.-d-1-r· 
ulladea: 

4ltaaA..A La l --e mnulade yıplln 
9e•k ko,ık bir banaı leedd 
ele,_ ı._aa pısarhl• konul 
111-.tar. 

kı C.9111 bedeli '57,:'l ma•ak 
te~u~••laata ,,,50 Und.r. 1,. 
g6 •rJn k .. lf •e tarlaameyl 

15
'••k •e 9.S.936 glnCl aaaı 

bı de P.sartıaa girmek lota 
tlllldarııaımııclekt komlıyo 

........... ı 562 

ıaf sabıtaca tatalmaıl.rdır. sarfında fora dalreılne lbrua 
Tabancaeı alındı: mecbur olup hakları tapa ılcl · 

F.akl SellalL banL d • •aıın • llyle Nblt olm•,Y•n iddia hblp 
Maıtafa 0 Ala llyu'ın yatt•A• lerlnln bu mlddetten ıonrakl 
odada bir tabanca bolanmaı lddJaları dinlenemez. 
H sabıtaca ıhnmııtır. 

Sarhoıluk : 

lımetp• balnranda •bıka· 
lalardan lbrahlm ~la Mehmed 
earboı olduğa bald" yoldan 
gelip geçenlere teca•Cls ettigla· 
den tatalmattar. 
Biıildeı lıırsıalı&ı: 

8h it g3rmek tlsere Bah 
çeU hana glnn Ahmet oııa 
Nart•ntn dJ .. nda barakıııı blılk · 
ı.,ıı çahnm.fbr. 
inek lıırıı:l'lı : 

Mıar·b cadde1lnde Said @Ala 
ıltçl lbrablm'ID ineklerini çı . 
tın Talip olla Baaan •e Şerif 
Olla Omer tatalmaılardır. 
Sarhoılıık 

De1Umendere cadcletlade 
aafbot olarak Hılldla kabnha· 
nealnln eaaalanaı kıran Şaayylp 
otla Yqar ıatalmnttar. 

Bıçalc ıa,ımak 

İklçeımellk cıddealnde Maı 
tafa otla Alllddln •ın Clserlndf' 
bir bıçak balnnmaı Ye sabı . 

taca ıhn1DJ1br. 
lıalyan mektebinde hırsı:ılık 

Meeadlye caddealade ltılyın 
mektebine girmek lıılyen bir 
baraaa; mektep k9ıanı tuylk 
eımltH de açam.mıı 99 kaç 
mıttar. 

Barakanın mühilı ü: 

Oç ay enel kalp butıhlta 
dıa 61en •e nrlll olm•ıhlın· 
dan Abklma tabalye hlklmllAlnce 
e11111 mdblrlenen SClleyman•ı 
•it G&stepe'de taı ocaklannda 
bankanın mlhlr6 bilinmeye• 
bld tanfın... boaaluak eıyı 
kanlbnlmıfbr. Vak'•••• faili 
aranmaktedJr. 

Yeni çıkacak 
25 ve 10 kuruşluklar 

Ankara 29 (Gıel mahablrl 
mlsdea) - BlkalmetJmlsln ye· 
nl çıkaracaAı ylrmlbeı " onar 
karaıtuk paralaran ortaları de 
ilk elacaktır. . 

Boadotın len n lfllı me· 
marluguaclan: 

Doeyı: 1936 52 
Bosdoinda glrtıll kuap 

mebmede borola. bosdoi-ada 
Qaqt maballeılade •ltnlkU aıı 
..... ,. bna tellyenln ba bor· 
caadaa dolayı dlreclk k6ylaCla 
dldtn mnkllndekl tarı.. 1Ç1k 
art1rma ile 8f8tıdakl tartlar 
dalkealnde •talik tar. 

1 - Badada: .. rkan: •eli 
kır111, tlmalen: B. melametl, 
prben: B. Narl, cenabea: il· 

leylD8D mlalulle mabdaı olop 
lapa kaydıDda bet hektar •e 
5•5 meln manbbıu ite de 
ketlfte 55 d6nlm olap (beher 
d6•1•1 60 lln) dır. 

2 - s.a.,, 31·3-936 .... 
glDI IUl lt·l5 te bosdota 
len dalreel •lonanda yepala 
caktar. llleklller mabcusan mu· 
hammen luymetlnla ya.de 7 ,5 
gı olaa (5550) karaı pey ak 
c;ealle nya mllU bir baabaıD 
teminat mektuba ile nya o 
kıymeti baleeak clablll letlkna 
l .. tlll...a.1 be.U.. •lreye 

6 - Artırma tartnı1aeıl 
24 ·2· 936 dın itibaren her. 
keıln göreblleceAI yerde açıklar. 

7 - Bu tarlı birinci ıçık 
anarmada tahmin edilen kıy. 

metin ylıde 75 ini balmas •e 
ya mGıterl c;ıkm11sa. ihale 
lklacl bir gClne on bet gaa 
tonreya talik edilir. Bu 15 ·4· 
986 c;artambaya teNdlf eder. 
Bu artarmade ea çok pey ıl 
rene lbaleıl yapalar. Borç 2280 
No. h kanun ahkimıaı tlbl 
olmayıp tıpa kaycbna gGre hiç 
bir yere baih değildir. 

8 - TaUp olanların mGza. 
yede glnl •e bundan enel 
Boadogan icra dalreılne mlra
caatla daba fula tafılllt ale· 
bilirler. 

Turgutlu icra M. den: 
Zebranın emllk n eytam 

bankuıadın Gdlnç aldı~ı pı 
raya makabli bankaya ipotek 
eylediği Targatlada 227 ıdı kı· 
rly-.al 2168 harita mnkll orta 
mahallede pa .. camii ıokagında 
n ıapanun Ağa, ıola n cep 
hed tarik •e ark... 2048 •e 
2051 •o. la anelarla mahdut 
balanan leba haneala bahçe 
kıamı dahli olmak laere 268 
metre murabbaı oldap 98 bina 
eekaea metre manW..ı eaba 
lsertnde lota edllmlı oldaAa 
•e bina iki cepheli olap bir 
cepheel yole •e bir cepbetlnln 
Hin babçealne nazır balanup 
clmle kap11ındıa girilince altta 
ıemlal beton bir aalon, alt 
katta iki oda bir maıbak •e 
1alon dahilinden çıluhr onbeı 

ayak merdlnnden ıonra yakarı 
katta iç oda bir .. ıon •e t• 
•an •e tabanb b~r tarafa yqh 
boya ile boyanmıt •e hertkl 
cebbenln kapaları doırama yal 
Dil nln cepbe , 8 bahçeye n•· 
sar kapılara demir tılemell .,, 
cepheye iç baboeye beı pence· 
rell olup baboeye D•••r olan 
demir te ıoka~ı auır olan 
pancar n boyala •e bıbçe~en 
Gıı kata çıkmak için onbeı 
•yık moulk renkli merdiven 
•e yeni tealtattan ahn1aıı 10 ,. 

elektrik teel••ı mncat Ye bah· 
çede iki Clslm aımaıı •e be; 
meyn •lacı me•cat olan •e 
heyeti amamlyeıl 7 32i llra 
bulanan hanenin 111cUkly~ll açak 
artırma ıareılle ,. 844 DDIDa· 
rala emllk •e eytam bankUJ 

knana maclblnee bir defaya 
mabltH olmak ıartlle artırme11 
ıo.4 986 •b gClaO aaat 14 de 
icra dalremlı içinde yapılmak 
bere 80 gtn mOddetle •tıhA• 
konalda. Bu artarma •edcelln· 
de .... , bedeli tahmin olanan 
kıymedn Jl&de yetmlı betlal 
balona en çok ırtarana ihaleli 
yapılacaktır. Akel takdirde 2280 
namerala kauana gGre Ntıı g•· 
rl bınkllacakı1r. S.tıı petl• 
para ile olap mltterlden yal· 
01• YI••• iki booak dellılllye 
murafı alıa11. lıbu gayri me• 
kal IMrlHe berbaagl ... ... 

• ·ıwia!iıııJııııııııııııııııııııaııııııııııı ııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııııııııııııııııııııııaaıııaııııııııııııı=•ıı?.ııı.!!I! 
kilde bak ıeleblnde balnnınlar 1 Izmir harici Askeri Kıtaatı ilAoları 
ellerindeki reıml •eulk ile bir· 
ilkte yirmi gcıa zarftnda Tor· 
gutla lcraıını mlracaatlara li 
zamdır. Akil bılde hakları ta 
pa alclllnce mıhim olmadık:çe 
pıylaeıaadan hariç kahrlar. 
25.3.986 tarihinden ldbaren 
.. rıname berkeıe açıklar. Talip 
olanların ylıde yedlhuçok te· 

mlnıt •kÇUI •eya mllH bir 
banka itibar mektubu n tart· 
namenin açık bolondağu 3;)·556 
ıayıb doayı :no. ılyle Turgutlu 
icra memarluğoaı mlracaııları 
llln olunur. B . lı No. '18 

Bitin dlnyacı tınınm•ı 

HABIG 
Kibarların şapkasıdır 

tamir l inci len M. dan: 
Abdarrahmının emllk H ey 

tam bank11ındın Gdlnç eldıl• 
parayı makabil bankayı ipotek 
eylediği fzmlrcle ıehltler mahal 
ıe.tnln gaabıae ıokaıında 1 2 
numarala •e balen 3 numara· 
aajh olan ne kapadın içeri gl· 
rtldlkte urapa plakulle mefraı 
bir ıofı, ıoldı aokağa nazır bir 
oda, lttl11llnde ikinci katı çı · 
kılar merdl•en te badehu gene 
anapa pllkulle mefraı anlak 
kartıda bir oda, ha odam• '° 
landı bir mathak n matbakta 
hlll •e tulumba ıuya, kartıclakl 
odanın arkaıında 3, 7 5 metre 
marabbaındı "' a"upa pllka· 
ılle mefraı klçGk bir ulu, 
ikinci kata çıkalan merdhen 
ılllndı bir kiler, iki merdlten 
aruında bir oda, Clıt katta bir 
ıofa, 10kaA• nasar iki odı, bir 
balkon, arkada iki oda, leolclakl • 
odanın Cbtlllde merdi Hale çı 
lular bir taraça •ardır. 1 E• kıl 
gir. kallanııh •e ıtadyam ya· 
nında kıllndlr. 2500 lira kıy · 

metli ba nla mllklyetl açık 

art arma ıoretlle ,. 84' nama· 
rah emllk te eytam bankuı 

kenona mucibince bir defayı 

mahtm olmak tArtlle utırmuı 

10·4·936 cama glnl 1Ut 11 J11 
icra delremla içinde yapılmak 
Clıere 30 ·,an mlddede Ntılağı 
konulda. Ba artırma aetlcetlnde 
aataı bedeli ıabmln olanın luy· 
illetin yGıde yetmlıbeelnl bolarN 
ençok ertıraa" lhıleıl yıpalacak 
tar. Akd takdirde 2280 numarala 
kanana gGre ıatıı g,,rı bırakıla· 

caluır. Sıtıı peıln para ile olap 

rnGıteıldea yaln11 yaıde lklbu· 
çak delllllye munfı ahaır. 

lıba gayrt menkul lzertnde 

her hangi bir tekilde bak ıale· 
binde bulananlar ellerlndekl 
reıml tetalk ile blrllkte yirmi 
g6n sırlıada ismlr lcr.,.na 
mlracaatlerl lbımdar.Abl halde 
haklan tapu alclllnce malt\m 
olmadıkça paylaımadan hariç 
kalırlar. 30 3 1936 tarihinden 
itibaren prtname berkeae açık· 
tar. Talip olınlarıa yClsde ye
dlbaçak teminat ıkçaıı nya 
1Dlllf bir banka itibar mektuba 
•e 33-22427 doıya namarutle 
1 inci lcr• memurla~ana mD· 
raea•tlerl llAa olunur. !l•O 

B. ı .. No 960 

ManlN TOm. eatın alma komlayonondea: 
l - Menlaa merkrz ihtiyacı için •çık eblhme ile milnaka· 

2 

3 

5 

ıaya konulan 252500 kllo ilah maden kGmDrlne veri· 
len f jat pabılı gôrlldl~Gnden 2490 Nyıh kanunu 43. 
maddeıl mucibince lbalf'ıl on glD ıemdlt edildi. 
Ibıleel maafHd• tlmen ıatın alma komleyonand• 1 O, 
mert,936 Nh gdol Nal 14 te yapılac.ktır. 
Teminata mankkateıl 218 llradaı. Muhammen bedeli 
bir kurut 15 11ntlmdlr. 
Şartoameel hergln tClmen gtın alma ko. nanda g6rClle· 

blUr. 
Talip olanlar belll gCla •e aaatta teminatı ma•akkatele· 
rlle birlikte tlıneo NhD alma komlı1onuaa mlracaatları 
illa olunur. 

lataabal Deni• lenzım 11110 ılmı komlıyonondaa: Tabmln 
edilen bed"ll 15 170 lira olıa 18500 kilo hlnty•A• U,mart,986 
çareamba glaG ıaaı J 4 te pıurhkla ahaacakıer. Monkkat ıeml· 
nalı US7 lira 75 kuroııor. Şa taımeyl gGrmek lıtlyenler her 
gDa ve p11arhğa glrlıecekler yuıh gCln ,. 11atta teminat naek· 
ıabo •eya mekboalarlle K11ımpıeadıkl komlıyonamoa• baı•ar· 
malır1. 1103 54SJ 

lıtaabol Deni• lenıım aatıu elma komlıyonondan: Tahmin 
edilen bedel 2;l300 lira olan 2000 ton rekompoıe kGmQr6 9, ~ 
mart,936 tarihine raıtlıyı pasarteıl ılnl ıuı 15 te puarlal• 
yapılıcaktır. Muvakkat teminat 1672 lira 50 karoıtar. ŞartDa· 
meyi görmek lıtlyenler bergiln .., pısarbk lçla yazıla gla H 

11atta ka11mp•tadakt komlayonumu .. mlncaat oloamaeı. UO.t 548 

Denizli vilayeti Sarayköy mal mfl· 
dorlOğOnden: 

Keılf bedeli 10343 llra 77 karaı olan Saraykfty blktamednl• 
bodrum birinci kat Urglr ve betonarme lnıu! kapala urf la ek· 

ılltmeye .. onolmortar. 
Görmek '"' •lmak lıtenllea keılf enakı tarıname naalrealne 

nrldat memorluAoada metcattur. 
Ekalltme 18.3,91i6 çarıamba glnl Nal 16 t~ yepılacaktar. 

lkıUtmeyo girmek için tıteallen 2490 Nyıh arttırma ,. ekılltme 
kananda yaaıh nNlkle ylsde 7 .6 tan 77ö tin 78 knfaıhak 
ma•akkat ıemlnaı mıkbaso ile teyı banka mekıablle tekUf 
mektubuna ba.t aerflaraa yukarıda yuıh glade eaaı H ele ka· 
dar malmldGrlljlndeJmlletekkll ebllıme komlayona bııkan· 
lığına makbuı makeblll nrll:çeıi. l 4 8 12 550 

Akseki Ticaret bankası rfork ano· 

nim şirketinden: 
Bankamızın 985 yıh hl•edarlar umumi heyeti 30·mtrt 936 

tarihine mlaadH pa11rteel gDnG ıaat J 5 te hmlrde mimar Kem•· 
lettla aaddealndekl bankanın blnuıacla ıoplaaaca&ınclaa bletedar· 
Jarım1Sın muıyyea •akitte lodmada balun1Mlaranı dllerlı. 

Şirket nlsaaaaamealnln 25 inci maddetlne tnflkan a.ıetea 
"fa •eklletea llakel on hlaaeye malik bl..,darlann •l'da ya· 
ııh ramamealn mdukereılnde huar baluamak Clsere 26.S.936 
akeamına kadar hamil oldukl.rı hl11e aenetlerlnl banka merke· 
sine lrae ederek daballye nraka11 almalan H heyed amaml· 
yeye .. tu •eya mlmenll ıafatlle lıtlrak edecek anıtın bbledar· 
tardın bulanmuı metıat oldaga illa oloaar. 

Akaekl ticaret bank11ı 
ldue meellll relıl 

e. Sertel 

Ruzoamei mQzakerat: 
ı - idare mecllıl n maralup raporlaranıD okaamuı. 
2 - Bllnçoaqa tetkik H teıdlklle idare meelltlnla lbraıı . 
S - Temettlln ıoretl tetall haklnncla kanr lttlbuı 
4 - Mnddetled biten a11laran yerine yealdea asa lndhıbı . 
5 - Mlddetleri blıen mankıplerln yerine yenlAn •ankap 

lntlhablle Gcretl11rlnla tayini. 

Iktısat Vekileti iç Ticaret Umum 
Modorloğonden: 

30 lklnclteerln l :130 tarihli kın un bGkOmled dalreılnde tDr· 
klyede it yapmal• lslnll kılanen ecnebi tlrketlerlnden ynnın 
milli ııeyrl ıeferl bahri elrketl bu kerre mlracaıtl• 26 blrlnd· 
ıeerln l 985 ıırlbll hlıeederler umumi heyeti kırırlyle tlrkelİD 
ıuf lyeılne karar •erlldlğlal blldlrmlt •e lb.ımgelea •eelkıyı 
nrmlttlr. 

Bu ılrketle llglıl balonınlıran ılrkeıe '8 icabında •ekllete 
mlncaatları lftsnmo illa olaaar. 29 l 1 16 2 

lzmir Liman işleri Umum MOdflr· 
loğonden: 

Yeniden yıpılacak ylrmlblr bin beıylı yirmi lira keılf bedelU 
koaek npor tıkeleıl ekılltmfl~e kooulmatıor. 

Ekllllme 25 aaaat 936 çarıamba glnCl ... ı 16 dı lamlr LI· 
mao lılerl bln11ındakl mldlrleı enclmııSnlnde y•pılacaktar 
MaHkkaı teminat yGıde 7.G tur. 
Iıteklller ihaleden en aa beı gCln enel Llmıa lılerl amam 

mCldGrlO~lnden dlplomeh mimar •eyı mObradlı oldoklanaa 
•eyahut bu oeraltl bala bir mlhendlı -.eya mlmıtrıo fı tonnaa 
kadar dnamh olarak lı baeında bulondaralıcaAını dair reeml 
te matebfır •ealka g6ıterlp en H ylrmlbln lfrahk bina iti yıp 
ııklarına lıpat ettikten •e f~nnt ebltyet ,,.ıtkaıı aldıktan eoara 
ıoyCls kamı mubblllııde pllo n ekılltm" e•nkını lıtly,.bllhler. 

Teklifler kapah urf lı yapılacak •e dördlncl maddrde g&I· 
ıedldlğl gibi ldaremladen aldıklara •eelkalarl• blrllkte ihale glnG 
nihayet Alt 15 te midirler enclmealae •erllmlı olacaktar. Jıdl· 
clmen teklif olanan flatları ka.,alda •e lbeleyl yapmakta mah· 

t•dJr. 28 1 ' 518 
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ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

, ekerlerioi ıecrühP. "diniz .. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUl\1 Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 

kurul başkanlıg"' ından: .ıt!j 
lzmlr Esnaf ve Ahali bankası orıaldarınıu seoellk ııııO ti' 

genel toplaotıeı 20 ·Mart· 936 tarlblne düşen cam• g ct~ı 
on beşte 1zmlr Tecim ve eodiletrl odaıu ealonnnda yepıl• rta 

ve Pürjeo ".ıılıab ıo en üaıün 
bir müshil şekeri olduğunu 

• · unutmayınız. Kuvvetli müs· 
eJ) bil istiyenler (Şahab Sıhhat 

Sürgüo Haplan)01 maruf ec· 
zanelerrleo arasmlar. 

-- ---------·--------~ 
ŞlUllb~~ö 

ikinci Kordontln Horsa civaraodaki kendi biuasmda 
TELEFON~ 2363 ---·· .. ---

Bu lambcılor emsallcri11 e nisbet«'n yihcle 
20 dalıa uz sar) iyatlıdırlur. Dunu ay sonun· 
da &lcyeceginiz ilk fatura ilr koluyw anlı

JUCaksınız. 

M. Tevfik Bay kent 
-Elekılrlk, rrelefon malumf' dtpoeu Vt 

Sltmens fabrikaları mftmrıuıUI 

l'eşıemalcılar; 7i-79 1'elf'fo11 3332 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norueçya 'nın llalis Mo· 
rirıa Bu/ık Yağıdır. Şer · 

beı Gibı içilebilir. iki Ve· 
fa SiiziilmüŞıür . -Biricik Sa11e Yeri 

Hertfirlü (Banka ve Komisyon) Muanıclelcri Yapallr. tJAŞDURAK 

Hamdi Nozbet Vadesizlere °la 4 

vduat Saı~tları: A!h ay vadt· liy~ ~ 65 
' Bır sene ,·ndeh/C m fuiL vt•rilir. 

Banka 8taıüs6n0n 61 inci maddesine göre osıleteD :~: r•' 
leteo 50 hlseeyl temsil eden ortaların ooağıdakl goode ~ tr~ ı 
maddeler hakkında görü,mek ve karar htıhaz dmek o~or• ı 
lanh gQniiodeo bir haf ıa evvel merku ve şobr.lerlmlze 
ederek girme kartı almaları .rica tıluuur. 0ıaı•~ 

Toplıutaya vek4leteo iştirak edeceklerin de ortak 
earnır. 

l 
2 

3 

4 

6 

Müzakere Ruznamesi 
Yönkurol ve ınüraklp raporlarının okuomae•· lill~~ 

1935 yılı blıioçoeunuo locelcoerek onanması ft 1 
uyelerlolo lbraeı. idi' 

d 111tı 
Yöokurul repon oda göstnllen kezaııcın 11 tı 

dağılma günDoOo ıayiof. 1'' 
5 ·10 9:~5 tarihinde ölen Oye ı uri Meaerreıcl'ofllbln·~ 

~ tıf Otı 
yönkorul terafıodan et>çlleo l\lebmed Rıtgı p "e 

üyP.llğloln onanmaııı. ı et( 

Kor'• fi,, çıkmıo olan (iç yüokurul llyrsl lçlP yeı> 
yepalmaeı .. ıoı fi 

et\ 
Müddetleri biten iki m(lraklp için yeolıJrıı 

pılmaeı · ft -

7 - Yöokorol 6yelerlne -.erilecek huzur lı"klar•0'0 

rakip ücretlerinin tevlnt. 28 1 4 ~-

•lllllllllHlllllllllllllll~ [)ok tor _.11111111ıııııııııııı 
A. [{enıal Tonar ., . 

h,,,sı = Buıniyulus rn. bulaşıl:. ~algın lıusıahklar uııilll 30 tJ' 
Haamahaoe i11taeyooıı karoısmdaki diLek &ok.ak IJafıııd~ , ~",JI 

lı ev ve muuyenebaneıiode sabah ııaat 8 dun ık~ııııı •811 
' fi = bastulanuı kı&bul eder. blİı;ı f 

~ Zahire, QzOm, incir, pamuk, yapak, afyon veBalre kouıl:yonculuğu yepalır . Mııllar ~eldi· -= efndP, l!lablplerlne en müsald şeraltle nans verilir. 

~111il1111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111 il 111111111111111111 

S~l:H HAT 
ECZANESi 

= Müracaat eden butalara yapılnıaın lizımgdcn ıııir '',,r•J 
_ mikroskopik muayeneleri ile veremli baelalara yap1Jnıasııı1~1,. 

, •ııliı
1

1iüıılılıiüiiıillıilıi ııı üiiıilıittiıliılıiilüUiııiiii~:.:;:~.:~ ~ 
"or. Operatör Arif Y o,.eı \'. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUl'SCHE LEVANTE LlNIE 

"AI.AYA,, vapuru 2 marlte 

bekleniyor· 6 marıı kadar Ao 
ver , Rott,.rdam, Bamburı; ve 
Bremen lhnınlarıno ytikllye 
tektir. 

ARMEMENT B. sen Ul..01'· 
HAMBURG 

"'] ROYBURG.. vapuru 25 
tabana beklenly"r, Anvell!ı, 

Ronerdam, Homborg ltmenlı · 

rına yOkllyecektlr. 

DEN NORSE MIDDEUIA VS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
"BANADEROS.. veparo 4 

marna bekleniyor, lekenderlye 

Hayfo, Dlt-ppe n Norveç 11 -
manlarına yOkllyectktlr . 

AMERiKAN ExPOT LINES 
"l!::xPRESS.. vapuru 28 şu 

batta beklenlyort Novyork ve 
Bohlmore için yük alıcaktır .. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

,. QUERNMOUE" vapuru 2:l 
şubatta bekltnlr, Ltverpol ve 

ve Auvereıen yok çıkarıp Bur· 
geıı, Varoe ve Köetence liman· 

larma yftk alccaktar. 

Fratelli Sperco 
\

1apur Acentası 
ROY AI.. NEERLANDA IS 

KUMPANYASI 

.. ULYSSES .. vapurn elyevm 
llmaru mızda o lop 29· 2-36 dıa 

ANVERS,ROTTERDAM,AM~ 
TERDAM n BAMBURG il 
nıanlR?ıne hareket edP.cektlr. 

"B ERMES, vapura 9 marlta 
BURCAS - VARNA •e KÔS 
TENCE llm olara için yük ala 
cakıar. 

••ORESTES., vapuru 9 mart 
ta gelip 14 marna A ~vERS, 

HOTTEUOAM, AMSTEHOAM 
ve BAM BURG limanları için 
yok al caktır. 

"BERMFS,, vapuru 23 marl · 
ta gelip 28 martta ANV ERS, 
ROTTERDAM, AMSTFRDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yftk alacoktır. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 

" RI .. ANO,. motôrO 13 mart 

ta beklenmekte olup yQkGnO 
tobllytıden ııonra ROTfEHDAM 
il A M 8 U G, COPENBAGE, 
DANTZlG, GOYNIA, GOT 
BUHG, OSLO ve iSKAN DINA V 
YA lfmanlan için yük alacaktsr. 

SERVIOE MARITIM ROU~tAIN 

"BUGRESTI,, vapuru 12 
martta g'"lf P ayni günde KÔS 
1'ENCE. SULlNA, GALAS ve 

BHA YLı\ Umaolarıoa hareket 
edecektir. 

11 PELEŞ,, vapuru 20 martta 
geJlp 21 marna MALTA, MAH 
SiYA ve BARSELONE için 
yfik elecakhr. 

.. ALBA JULIA,. vapuru }6 
ntean g~llp 17 nisan do~ru MAL 
TA, MAUSJLYA, ve 8ARCE 
I.ON A için yllk n yolcu km 
bol eder. 

lıtmdok t hareket tarlhlerlle 
onlonlardakl de81şlkliklerdtn 

ıccnta me 'uliyet kabul eımez. 

Limited 

Vapur Acentası 
endell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 244:~ 
TBE ELLERMAN LlNES LTD 

11 F I .. Al~tINIAN,, npuru 8 
mart Lherpool vrı Svaoıeadan 

gelip tahltyede bulonacak. 
11TRı\NTIO., npuro 15 mart 

Londn, Bul ve Aovf'rs'ten ge· 
tip tahliyede Lulunecak Vfl 

ayol zamanda I..ondra •e Bul 
için alacaktır. 

"Tll URSO,, vapuru 2~ mert 

la Llvnpool ve SHoeeedan ge 
llp tahliyede bulooacak. 

Fazle tafetllt için ikinci 

Kordon'da Tıhmll ve Tahliye 
bioaeı arkasında Fratelll Sperco 

•apur acentahğıoa mftracaat 
edllmeel rica olonur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

DEUTSHE LEVANT.I!: LiNiNE 
11ALIM1\'IAN11 npuro 5 mart 

Hemburg, Bremen ve Anv1ıre 

tto gelip tahliyede buluııacık 

Not: Vurut tarlhlert ve va · 

pur tıılmlerl tızf'rtne df'*f~lkllk 

lerdeo acenla mee'ullytt kabul 

edilmez. 

-------------------11 
Onlveraltede Oöçent, 

(Munin t'rofesör) • 

Or. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Rekim · 

ti ft8talara berglln ögledeo 
eonra bakar. 

letiklAl e11dde1i No. 99 
Ankara apartmını 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N 8 U L 
Telefon : 49250 

-------ı.-

~lcrkez Hastanesi t>ı>eratörfi ıa~ 
. . o~•~' ~ Hastalarım hf'r oün la· l8 r kutlar lkfoct Uryler 11 je ~· 

e toı 
mOzayede aalonu kıuoıoda i 8 ~. lu muayenrh•?~~ .1 ~ 
PclP.r. Telt:fon 33 '). 

·---- 11111111~ !llllllf llllllllf lllf llllllllf 11111!~1 O O ~ T O H 11111111111111111111111 ' 

~ Opera tor Cevat Atps0. 
= Merkez Hastanesi ()peraıörü 

0 
ı" = Almıınya'dan avdetle Hastalarını hngün e81l 15 ;.~ı 

;;; ansında lklocl beyler ıokağıoda bamana kırşıeıO ' 

ES 43 numarala muayenehıoeslnde Jıabol tde';o3 I~ 
•ılllllll Telefon: Muayenehaneııl 3315 1111111111111111 (';fi 

3 

~Lül{S MSabunhJrı 
1t 

,11 
ll•"h ıf 

Ü M 1 D Lük SABUNLARI) dayanıklı, ktJ ,r•f'~of 
fabrikaeıoıo S hllel'lzdlr. Brr yrrde11 01,ş ' 

'l'opta~ı ve p~rakerıdt·. $ .. 9Bı 
ü mid tabr•1' ,, ~ 

Telefon 304 i KP.etaoe P""ıııılll~ 
•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111ıııl!llll 
~ Dr. Zekai Tarak'i•,.~ı 
= Merkez hastanesi Oahiliye J\tnteb91

8,.ıı~d~ = td ~, = İkinci Beyler sokağı T6rk milzeyede ealoou 
8 

e ~ 
_ numara 45. Haııtalarını öğleden ıoora 15 den 1 o6 I~ 

i ıı lı iı iıiı'111i U iı 1i1111111111111111111 11ııı11111111111111111fı Uıt U il Hı rrıı l ı iı ı ıı 11111111 


