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Italyan'lara 
Teslim olan Habeş Kabileleri 
1'ekrar Aleyhlerine Döndüler 

Süveyş !(analı l(a pa tılacali Mı? 
lloğazları tahkim etmek hususundaki teşebbftsftmQzQn 
samimiyeti, herkesce teslim edilmiş bir vaziyet arzediyor 

llükô.metimizle Romanya Arasında 
Parlak ve S!lmimi Bir Şekil Hasıl Oldu 

----------
Oış Bakanlığımız Genel Sekreteri Numan Meııemen
cioğlu'na Bnkreş'te Büyük Biı~ Şölen Tertip Edildi. 

latanbul 25 (Ôıel) - Boğaz 
lır mea'eleslodeo dolayı Ro 

toanya hOkumetlnlo dermeyan 

tltfğl noktal nazır, hükümett 

illide .akı temaslar neılcealnde 

tamamen tebellür etruh ve iki 

lniitteflk devlet arasındaki yllk. 

tek menıf l ve blrli~ln icap 

rttlrdlgl •eçblle gayet parlak 

•e aamlmi bir şekil bieal ol

ınuotur. 

Büknş, 25 (A.A) Aoa 

dolu ıjaoe nın buemi muhı 

Lirinden: 
Dı,lelerl Bakanlığı genel ıek · 

teterl Numan Menemeocloğlo 

bo aktım H•t l O ektıpreelle 

Btıkreo'e gelmlellr. Numan 

Bt'lkrr.t lıtaayonuoda Romen 

b«ıkumetl namına hariciye mftı · 

tetarı te hariciye Hklnı So•· 

Jet elçlıl m11lahatgGurımız ve 

elçiliğimiz memurluı tardın · 

dın kartılanmıotır. 
BOkreı'ıe bulaado~a mGd· 

detçe Numan ve arkadaoları 

ftomen h6kilmetlolo mlHf iri 

olıcakludır. Dıtlolarl grnr!I 
•ekreterlmlze dost Romen ha 

kumetl gayet parlak bir pro~ 

rım h11arlamııtır. 

dOrlerl hazır boluuacak· 

lardır. Ayol akşam genel 

ıekreterlmizle oıatılAhatgftza. 

rımız BıJ Thule•ko'nun 

e"lode buıuai ziyafete dnet· 

lldlrler. 

Pazar gGnQ Hariciye Ve· 

klletlnlo N omıoın eeref ine 

•erett~f reımt ziyafette 
Balkan H kGçGk .u~ant ile Jn 
glltere, Fran,., So•yeı, lt•lya 

•e Polonya ıeflrlerl hazır bu 

M. 1'itulesko'nun Ankar'ayı 
:ziyareti iııtibfJlanrıdan 

lonıc•klardır. Bay Numan Me 

nemencloğlu pazartesi aabahı 

Moskovı'yı hareket fedecekılr. 

Vilayet umumi meclisi dağıldı 

Büdce ve Nizamname 
Kabul Edildi. 

Bay Numan :M,.nemencloğlo 
Jırtn ö~le de maalAhatgftzım · 

lbızla hariciye maııe,uıoa da· 

•ellidir. Bu dnetıe Romanya 

llın hariciye omam mcıdarlerl 
pro?okoı •e matbuat umum mtı · Vali. gelecek sene yilksek bir iş hesabı vere· 

----- ceğioi vadetti. Parti, meclis azaları şere· 
11 Ma y JS tine ziyafet verdi. 

l'oplantısında 
l\onuşulacak 
"es' eleler .. 

M. Avenol 

lstanbnl, 25 (Özel) ·- Uloı 
lır ıoıyeteal genel ıekretul M. 
~•enol, 11 Mayıat• toplanacak 

Olan uluslar ıoıyeteel auamble 

•irade mGzakere edilecek olın 

ttı mGblm meı'eleJ~rln npor· 

'•tını hazırlamakla meoguldür. 

&u toplanhda en enet Loku 

fao meı'eleılolo mftzakerc edil· 

llaeıl mukarrerdir. 

Vilayet umumi meclisi azası, 

VUlyet llmomi mecllıl, · dGn 

SHt 10 da Vali Fazlı G61ıoç'io 

başkınlığında biltilo ftyelerln 

lotlraktle toplan mı o ve eski za , 
bıt Sıml (Ttre) tarafındın okun 

muf, bGdcedekl 1500 liranın 
Kozak köprftlerlue atd oldu~u 

kaydlle kabol te taıdlk edil 

mlotlr. Gelen evrak okonmoı 
ve lcıbı yapılmak Qzere vlli 

yete vertlmlotlr. 

Badce encGmenlnln muhte 

lif itler bakkmda 33 mubııası 
okunmuş ve bunlar muvafık 

gôrQlmil~tdr. Daha ıonrı bDdce 

nlzamnameıl okunmuo •e madde 

madde · reye konduktıo ıoora 

reis Fazlı Giileç'le bir arada .• 

varidat ve mHraf bftdcelerl 

ayrı ıyra eeaml ıaylol ıuretlle 

reye konmuotur. Reylerin tH 

nlf inde •arldat bOd1.:eal l m6ı 
teoklf ve 4 muhalif reye karoı 

29 reyle kabul edllmlotlr. 

Masraf biUçeel lee Menemen 

azuı Kemııl"!n muhalif bir re 
yine kartı 36 reyle te bOtçe 

heyeti umumiyeıl Menemen 

azaaı Kemal'ln yarı muhıllf 

•e yarı mu•afık bir reyine 

karo• 34 muvafık reyle kabul 

olıınmuotur. Emla\k latlmlAkl 

hakem heyetlerlalo ıeçlml yz 

pılmıo ve dılmi encftmen ııa 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Kızılay Kurumu 
Y ılhk kongresi 
Ankara'da toplandı .. 

Ankln, 25 (Özel) - Kızılay 
kuromunun yıllık kongreal, •I· 
&Ayetlerden gelen morahbaııların 

f ıtlraldle toplaomıthr. Kongre 

bıokanlığıoa Antalya meb'usu 

Cemal ıeçllmlo •e yJllık lo ra 

poru okunarak tasdik edllmlttlr. 

Kurumun, yeni ıene bGıçeel 

848,801 llra olarak teeblt edil· 

Yeni sene yapılıcık işler 

hakkındı başkanlık tarafından 

bahat derilmlt kor'ada çekflen 

umumi merkez ızasıoın ynloe 

Kemıl Zaim seçllmlotlr. Oo !!e· 

n~denbeıl çalıoan 8 azaoan, 

fahri ızahğı alkıolar arasında 

ve kongrenin tazim duyguları 

nın AratOk He Baobakana ve 

df~er bftyftkl,.rlmfze bir heyet 

tarafındın blldlrllmesl kabul 

edllmlotlr. 
~~~-~----~~--

Metaksas 
----··---

meııtoda Prog

ramını Okudu .. 

M. Metaksa~ 
Atloa 25 ( 6zel ) - BcıgGo 

Yunan mecllelnde M. Meıabaa 

kabinesinin programını oku 

muoıur. Program Gzerlode mO 

nıkaşa gelecek hafııya hıra 

kılmıştır. 

Aılnı, 25 (Radyo) - Baş 

•ıokll M. Meıakııu Bd1?rad'a 

seyahati mftnaa..-betlle drıhlllye 

•ekili M. Logoseoi~ keodleloe 

vek41et edec,.Atnl blldlrmloılr . 
-~-~-------~ 

Denizyolları 

Vapurlarında ~cr~tlere 

zam yapılmıyacaktır 
Ankara, 25 (Özel) - Deniz 

yolları Hpurlarında yolcu ve 

eıyı Gcretlerlae ummedllmeei 

hakkındaki dilek, lktlead. ve 

kileli tarafındın kabul olan 

mımıttar. Karadeniz hıttrndan 

kooılmento ile aevkedflen Ozftm, 

elma •e yumurtaların nakil 

ilcretl!!rlode Baodarm• hattın 

da yGzde 25 tenzllttla ınkle. 

ı ine •ekAlet karar vermlıtlr. 

Ingiltere, Süveyş Kana
lının Kapatdmasını Sos

yeteden Istiyecektir. 
ltalya- liabeş Harhının, Mnhim ihti
latlara Sebebiyet Vermesi Muhtemel .. 

İııtanbul, 25 (Özel) - hal· 

yın - Habeş harbıoın daha mQ 

bim ihtllAıl11r tevlld etmesi 

muhtemel görülmektedir. Ce 

nevre siyasi mahfellerl, 1 ogll 

tere hükumetinin Milletler ce 

mlyetlol ilk ıoplantmndı Sii 

veyş hnahoın kapatılmHı tek · 
lif iode bulunacağını temin edt 

yorlar. loglh,.re slyHi mrha 

f llf, mütrca vlzln ancak bu su 

retle ozayııı gtden hareketle· 

rloln öofine gP..,füc,.ğl •e sulha 

mecbur kalacağı kaoaatlndedlr. 

I.oodra, 25 (B. R.) - Mil 

letler ceml)eli mOzaberet bir 
llğl, lcalyao - Hab~ş harbıoın 
önftoe gcçllmeılol ve milletler 

cemiyeti noktal rıaurının ye 

rlne gf"llrllmeelnl temin için 

loglltere bakümetlndeo Sftveyş 

kanahnlD kapatılmasını lsttımeğe 

karar vermiştir. 

Loodra 25 (Radyo) - L'>rd 
Llıen bir nutuk ıöyllyerek de · 

mlotlr ki: 

- Vaziyet tamamen ftmltalz 
bir halde değildir, yeni tlmltler 

- Sonu 6 ıncı salıifede - M. Eden 

Mısır Kralının Sıhhi Ah-
vali vehamet Kesbetti. 

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

Hükumet, Londra'da Tahsilde Bulu
nan Prens Faruk'uKahireyeÇağırdı 

htanbol 25 (özel) - Mısır ôldüğd sôylenlyor. Londra'da 

krala Foıd'ın ôldGğG Mııır· bulooın vellabd Faruk'• Mı· 

dan gelen bıberlerıilen ınlaşıl aır'dan gelen bir telgraf ta kral 

mıştır. Fu•d'ın beıyatta olduğu hlldl· 
Berlln 25 (Rıdyo) - Al rtlmiıılr. Onun için Mısır kra. 

man istihbarat bllrolD haber lınan 610m haberini ihtiyat 
•eriyor: Mmr kralı Foad'ıo kaydlle karoıl11mak 14zımdır. 

Mısır Kralı Furıd 

._ Kahire, 2fl (A.A) - K.ralın 
eıhbatına dair neşrolunan rapor, 

:seylin1demlo, oyoştarucu llAç · 

lırıo tesiri ahında geceyuısına 

doğra durduğu \e bir daha 

tekrar etmediği htldlrlllyor, kral, 

gect>yl nlsbeırn eııklo geçlrmlı 

tir. Fakat haatada yorgııoluk 

görülmekte ve teoef file git gide 

nhlm bir şekli almaktadır. 

Londra, 25 (A.A) - Kıhl · 
re'den gelen bir hıbere gör~ 

kral Foıd'an ~ıhbi durama ea· 

dlee oyandırmıkıadır. Sari •ğız 

iltihabı olan hastalık lbtllAt 

göatermlş •e hasta mühim mlk· 
tarda kan zayi etmlrtlr. 

l 922 denberi Mısır krala olan 
Fı:ıat 68 yaş10d11Jır. 

K1hlre 25 (Radyo) - Lon · 

dra'da bulunan veliahd Faruk'•. 

babasının hsetalığıoın feoı bir 

şekil aldığı hiıkumet erk4nıo· 

dan biri tarafından 1Bbahleyln 

telefonla haber verllmlotlr. Si· 

yıli mıhfeller, bir niyabet mec-

- Sonu 6 ıncı sahiJede -

e e aTtl1t uı•u v...,...,.. ....... 
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Eğer bizim bundan daha 

yftkeek OlktımOr: olmamıı olaydı 
görilnOşte pek bo, olıo bu cı 
ıtbelt doktrinin, biz de htç ıy· 

karabız, bnarllerlnden olordok. 

Bozokloğumnz aeUhıe bfrşey 

konalmıkııızın dlyeblllrlz ki 
biz bu hıllmfzle d6, yabıocı 

deYlet için, kılçıkııız lokma de. 

ğllb. Ôue sOrdO~Om plAnı gOt. 

mekltğlnalz yabıncı de•letln 
lılne gelir. Çftnka o ıaman 

kılçıksız lokma olıcığımızı dft. 

ınotır. Yıhıncı de•let, çıkarını 

anlıyorııa benim Ooe ıOrdOğftm 

pltoı izlemede bizi serbeet hı· 
rakacaktır. 

iV - Hlııbılerlm bllhHııa 
olusun aydın ıınıfı içindir. 
Umarım ki onlarla ınlaşıbl· 
lirim; yeni pe<!ıgojlnln bayrak. 
tarları onlat olmalıdır; ancak 
bu aoretledlr ki o, acondı eski 

nOfozono yeniden elde edecek 

•e lııtlkbı.lde yaıamağa hak kı· 
zanıcıktır. Sonra göre ceğiz ki; 
ıl~dlye bdar Herlemt>, mlltette, 

halk sınıfından gf'llmfıtlr ve 

ayol zamanda ba sınıf, ulusal 

varhğın en Onemll lılerlot gör 

m6~, ono korumu~ ve yak 
ıehmlıtl. Aydın eınıfındın tik 

defa olarak, gereği ı.tbl ulusal 

ktıltOre koldaehk etmesi isten 
mektedlr, Eger can ve gönQI. 
den bhul ederee Uk kn, ynk 

ııek •e iyi dilek iyesi oldnğono 
göıtermfı olacakhr. 

Ba hareketin ldareelnl ne 
kadar saman ıoora ele almah, 
diye be11bı kılkmımalı: le 

hılk tabakası OnOne götGrftl 

mek Ozeredlr. BıuA biraz 111-

nındı bile. Enelden olaydı, 
halk bunda, blıe biç mohtaç 

olmazdı. Keıkl bogftnkft aydın 
eınıf Ye torunları halk ımıfını 
•e bılk ıınafı dı yftkııek kftl· 

tGr ile mftcehbez yeni bir arlı 
tokrael teıkll etmlı olaydı. 

Bu hltabelerln bir erge•I de 
umudeozloğı dftıtnlere ceearet 

'" omod vermektir. Zımını · 
mızın baya acısını biraz sevinç 
kıtıbtlmektlr. 

• • • Zamanımız, buna ölmGş 
ceecdl ftstftne ağlayın, o ceııet 

ten bir alay haetıhklar ile eG· 

rGp çıkarılın ve eskiden pek 

tevglllııl olan mekAnından ay· 

ulmıyan, bir ruba benziyor. 

Bu ıztarap alanına girmek için 

lmkAnlı olan her arıcı baıva· 
ruyor. 

ŞOpheelz, öteki Alemin cın 

landmcı ııabıh rftzgir. onun 
ruhuna yaklaııyor •e tatlı tatlı 

okşıyor. Ôlftler Alemlodekl hem 

ılre ıeslerl, onu eelAmhyor •e 
eeYloçle çağmyorlar: Onda yftk· 

aelmlye mecbur olduğu alkO 

ye nlıomak için bir Oaleme 

'8r. Faht daha, ne bu aeıılerl 

duyacak kulağı '8r, ne de hıJ 

kıu lnllbıları alacak doyu 

( 811181) ları. Eeaııen olııa da 

banl1111 kollınmıyıcak: Ç6nkü 

ceeedl kaybettiğine pek yaııla •e 

r.eeet kaybolmakla bizzat ken· 

dinin yani ( Soh ) d• mahvol· 
doğunu eanıyor . Ne yapmalı? 

Yeni Hemin tanyerl (ağarmak 
üzere olup yftksek de~ baıluı 

(Gönerler) penbeJeşmloıir. Ben 

gGcam yettiği kadar bu tanye 
rint penbe ıonğlarını ahp bir 

aynada yanacağım. Orada bo 

avunç ( Teııelll ) btılamıyan za. 
mın1mız, kendisini görecektir. 

O taklt o, kendisinin bıl4 ya 

ıımalua olClotuna f oanar.ak, o, 

bu halinde bile ne dlrlk bir a 1 ne g 
cınhlığı iye oldoğono anlıyı· 

calt ve kendlolo ilerleme çiz · 

glalnl peygımberane bir görüe 
ile görecektir. Bu ıeylt biç 

şOpbesfz ona, g,.çmlı gOolertn 

acılarını uoaltoracaktar. Ôla de 

çok ıh ve vıb edllmekılzln 

meıarı gl>Ulrftlecek. 

Bitler 
Siyasi Mahkôm
ları Da Affediyor 

___ ... __ _ 
- , k Al ' v IetıoboJ, ~5 (A.A) - eo· 11 Mayıs Toplantısı Yaklaşıyor. Fa at manya ya e- gnnka gaıeteıer ıekurboğaıl•' 

N H "'I"' \' · ı d • D • J mee'eleıılle tıtlgıJ ediyorlar. Aeıdl rilmesi Lazımgelen ota a a erı me 1• ıyo~ ar. ua Karun gı.zeıuıodr.kl aiy••ı 
Parla, 25 (Radyo) - Lokarno devletleri eon lctlmıındı All.danyı'yı bir soıl lhteel {gönderil· Jcmaliode bo~azlar mee'eleıl11' 

meııl bıkkındı vP.rllen kırardınberl onbeı gftn geçmiıtlr. Yeni içtima 11 mayııta yıpılıcık içti· dair gelen hıberfertn heme• 

maa da ıncık 15 gtın kalmııtır. Frıoaa ve Helçlkı bu vazifeyi lngtltere'ye tım bir selAhlyetle hemen ekseriyetle mabet olduA0 

vermlı bolonmıktadarlır. ve Ydoan'Jalar•n ıdıların tıb· 
Franııı noktıl nazarı eeaııen reemf nutuklar ve 30 mart mobbraııı da earahıtle gOsterllmlştlr. kimi, Bolgar'larlD Akdeniz mıb· 

Yalnız baıılret Ue hareket Uızomn hlHedildlğl ve Almınyı'ya 11 mayıstan evvel cevab vermek reci meıı'elelerl mnzoobıhe ol8' 
için bu nınl tercih edllaıl,tlr. Fakat İngiltere bl\A bo lleteyl Almınyı'yı vermtı değildir. ~o bile bunların eeaıı mee'ele fle 
iletenin OnGmGıdeki çarıımba gana kabine lçtlmıında tetkik edilerek ondan son~ı Almanya ya alAkadar olmadığını, hlnmenıleyb 
verileceği sOylenmektedlr. HAdlee Almanya için çok mGhlmdlr. Bu teahbCT Fransa dı iyi bir nı · maıakere hakkındaki talebtnJI· 

zarlı gOrGlmemektedlr. zln garantiler araeında iyi kat' 
b Lt bakla olarak menedecektlr. Londra'nın bu ılyaııetl, Almınyı'yı l 1 mıyıııtı ceva verme. en şılandığını. 

Berlln 25 (Radyo) - Reıı- Londrı'nıa, ıolbu oyuncak hılfoe koyduğu bneatl mevcuttur. AçıkeOz gaır:eteel, Boğ11 bık· 
mi mıhıf fi, M. Hltler'in bir kandaki talebimizin brıandı~ 
nmoml af kararnameıl imza 

ettiği blldlrllmektedır. Bu, ikin. 
el ıfoımedJr. 

Bu alname mucibince, bir 
çok ılyıııi mahkumlar, Naziler 
araııındı ademi Hdıkat dolı · 

y11lle mahkum edUeoler, baıı 

katollk ılyui mabkuml1rı af· 
tan istifade eım,.lttedlr. Haza 

mabluimlırın cna mOddetlerl 
endlrUmektedfr. 

Bertin, 25 (Radyo) - M. 
Bhlr.r yeni bir af kararnımeııl 
lmzalaınıotır. Bo kararname ile 

af edilen mıbktimlar ıunlırdar: 

l - Nazi putlıd idealine 

karıı fazlı gayretkeıltt gösterip 
mahkum olanlar. (Glnıyet lı· 
lemle olanlar affedtlmlyecek· 
terdir.) 

2 - Nazi teekllata için it 
eanen ağır ıôa ıôylemekten 

mahkllm olanlar. 

3 - Hhler ve N11I teıklli• 
tanın diğer rlleueını gıyaben 
hakaret etmlı olınlar. 

lskenderun 

Tnrk'Jeri .. 
Iskenderuoun Tftrki· 
yeye ilhakını istediler 

lıtınbul, 25 (Ôzel) - leken· 
drrun TGrk'lerl, İsbnderun'un 

TOrklye'ye llhıkını istemekte· 

dlrler. Boradıkl kardeolerlmlı, 
bu dileklerini muhtelif ıekll· 
Jerde izhar etmlı bulunmakta• 
dırlar. 

M. Titulesko 
Alman Dostu 
Teşekkftller 
için Ne Diyor? 

Baluee 25 (Radyo) - M. 
Tttuleıko, bagao 6 haf t!lık 

bir ııeyıhıuın sonra dônmaı 
ve hemen earayı giderek krala 
Parl•, Londra ve Cenenedekl 
m0zak.ere Te tem11lar1 hıklı:ıD· 

dıkl raporuna nrmlıtlr. 

M. Tholesko, bae•ekll M. 
Tatıreako ile de ozon bir mCl· 

IAkat yıpmııtır. BunJın ııonra 
bıe,ekll de 11raya duet edJI. 
mlştlr. 

BOkreı'tekl haberlere gOre, 

Tıtıreıko ile Tltuleeko arıeındı 
tam bir mQıabakıt f lktr var 

dır. 80111 rağmen M. Tltnleııko 
cezri •e Alman doııtu teıeU.Dl · 
lerln yıphklarını nazarı dik· 
kati celbetmlı ve bo hareket 

lere nihayet verllmeınJ lete · 
mletlr. 

Ankara'da 
futbol mftsabakası 

Ankara, 25 (özel) - ~BogGn 

Çankaya ve Anadolu takımları 

arasında yap,Jao futbol maçında 

Çıokıye takımı ! · 2 mağlub 

olmueıur. 

ltalya, 11 Mayısta AleyhiR Mussolini 
ne Alınacak Tedbir- Milis. Çavuş 

1 . D •• .. g"""' e BaQladı Elbisesi Giymiş. erı uşunnıe ~ ., 
~~-~~---~--~--

U 1 uslar Sosyetesi niu \ 7 ereceği Karar 
lar Tarihi Bir ~lahiyeti Haiz Olacak 

Roma, ~5 (Radyo) - Iıalyao ıtyallf mehef IU, Uloılar tıosye 
teıt konııeylolo 11 mayıeıakl lctlmaında ltalya aleyloe vnllı-cek 

kararlan dftoOnnek ciddi tedbirler ltrihaz edllece~lol ~öylemek 
tedlrler. Bo tedbirler, çok mühim olacaktır. KonA.,ytrı ıleea~ı 

vaziyete glire ıarihi bir mahiyet arzrdecektfr. Bttba"H lof!llttr~ 
nln tarzı hareketince dikkat edllmekıedlr ki, bu har~ketln n,.tı 

ceel bir hırb zoboru dı muhtemel görGlmektedir. Vaziyet çok 
nazik ve nhlm addedilmektedir. 

lstanbul'daki Bavezid 
el 

Yangın Kulesi. 
Torkkuşu Mektebinin Paraşüt 

Kulesi Olacaktır. 
letınbol, 25 (ôıel) - Iıtanbol Tftrkkuıu mektebi yakında 

açılacaktır. Bıyesft yıngıo koleslolo, TOrkkoıu mektebi için 

parııGtle ıtlamı lıtaeyona olarak kullanılmıııı kabul edilmlıtfr. 

lspanya'daki Son Hadiselerin Bü
yok Mnşkolata Sebebiyet Ver

diği Söyleniyor. 
Mıdrld, 25 (Rıdyo) - M. Azanı bogftn Bolınlk m6tefek· 

kirlerinden llyı lremborga kabul etmfı ve İtpınyı'dakl ııon hA 
dlıelerln çok bnyak mGıkCUAt ihdas ettiğini ııöylemltılr. 

M. Azanı: 

- Hdkumet faşfetlerln tıbrlkıitını nihayet •ermek için birçok 
yerlerde aııkeri teıkilAtı değlıtlrmlıtlr . Y ık1nda yeni ıelıbıt ya· 
pılıcık, toprak meı'elesl, ziraat bankaeı dn111 balkın lehtne 
halledilecektir. Halk ve t anun diltmınlarını memleketten tarde· 
dece~lz,, demletlr. 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

Bugün 
Doyduk duymadık demeyiniz 

Yalnız 2 5 K la Şaheıerler eıheıerl iki btı 
uruş yük film birden 

1 - Düoyıoıo en büyük tenoru ve Karuzo'dıo Nnra en tatlı sesi 

Benjamino Gigli ve Magda Schneider 

UNUTMABENi 

M. Muısolini 

Roma, 25 (Radyo) - Bu· 
gftn M. Moeeollnl MUla çavoı 
elbleeııi giymiş olduğu halde 

Ponteo gôld bıtıklaklırındı 

Aprlllyı kaııabaeının temelini 

ıtmııtar. Bu mQoasebetle bir 

notak iradeden M. Musııoltnl: 

"BfttOn bıtıklaklar ftzerln 

deki d~rdOncft bsıbınlD le · 

mellerlnl atıyorum. Bo tel z~cri 
tedblı lerln tıtblk edildiği bir 

ıırada bış•rıyornz. Bu kasaba 
1937 ıeneelnde tımımeo ko 

rulmoı olıcakhr. Bundan eonra 
işçi kaeabaııı k.oraeı~ız. Bo 
metodun mcaılal, doğu Afrika· 

dıkl zaferlerle devam etmek· 
tedlr. ltılyı milleti lııtedl ve 

yapıyor ,. Demlıtlr. 

Alfons Markoni 
Don Londra'da öldll 

Londrı 25 (Hadyo) - Mo · 
cld Markonl'nln kardeıl Alfonı 
Markonl bagftn Londrı•dı bir 

kalp nôbdtlnden ııonra Olmaı 

tör. Altona Mırkool birçok 
mftblm elektlrlk fabrika ve 

mOeıııeaelerlnfn mCldftrft idi. 

Ôlftma, Londra'da yapılacak 
"Mırkool11 gdnft arifesinde ol · 

oıonffakıyetlu eayını memDO'" 

niyet olda~unu kaydetdkttO 

eo.ara bu munffakıyetlu •''' 
milini tahltl ederek Receb Pe· 
ker•ın, ıon notkoudıld haki· 

kıta tr.maıı ediyor .,, bnnoO 

mıdit kuncıten fazla Kam6ll•1 

Türktye'nln hOrtlyetlndf'kl kof'· 

vet n et:mpatldcn llcrl gr.&JI· 

~int ~öyltıyor. 

Yunu!I NartJ, Cnınnrtyet g• 
uırslode (Çocuklıırınıızın istik· 

b11ll) m,.e'c-ll'tıİnl tetltlk ed ~re" 

bunda en mühim eaf baludaO 
birinin, çocuk bakımı folnfo 

tı-ek.11 tlllğl ve bunun tlo alıo · 

ma!lı bile bıalllne dogro bir 

adım Ye katelllğimlz mreafeltt 

C88PID8 DHUaD kıaa bile ol••· 

d6oe ııızarıo çok uıoo oldu 

ğuno eaylOyor. 

Moallim Afet 
ikinci konferansını vet 
mek Ozere Paris'e gitti 

lıtınbul, 25 (Özel) - 'Tar~ 
tırlbl tetkik cemiyeti azıııo · 

dan muallim Afet; TOrk tarihi 

hakkındı ikinci konferan'ııo• 
vermek Gzere Parl19e gltmletft. 

Yeni 
Bütçemiz için 
Kamutay 
hergftn toplanacak 

Ankara 25 (özel) - 8Gyftk 
millet mecllel yeni ıene bGt· 

çeelnl mftzakere için Mıyıeta 

hergOo toplınıcık, bu ıaretle 

yeni bfttçe gecikmeden çıkarı· 

lıcıktır. 

Artist K. Kemal 
öldn, cenazesi ... 
merasimle kaldırıldı .• 

lıtınbol, 25 (Ôzel) - lııtan· 
bol eehlr tlyatroııunon değerli 
ırtletl Kaçak Kemal, eenelerdtr 

eClren verem hastalığından kut· 

tolamayarak pek genç yııt• 

ölmaotar. De~erll artlıtto ceoı· 

zeıl, bogftn meraıılmle gOaıftl· 

mftıtQr. 

Bir Haftada 

2-KAN LEKESi 
muı,ıor. Tutula o 

Türkce ıözlil muazzam 1ehoet ve heyecan filmi 
PARAMUNT JURNAL, CANLI RESl~LER ve BERLlN 

ORKESTASI TARAFINDAM S~NFONIK KON:;ERLER 

Bu eııılz programdıo herkeeJn lııtlfade edebllmeel için ııaat 

yediden itibaren birinci mevki 25 kuruetor 

SEANSLARA DİKKAT: 
3 de ve 7 de Kın Lekeııl, 5 de ve 9,15 de Unotmı Beni 

Cumartesi ve pazar saat birde Unutma Beni ile başlar 

Bir lngiliz Zabiti Kaçak Eşya 
Arap'Jarın 

ıaş yağmuruna 

uğrıyarak yaralandı .• 
Kodda, 25 (Radyo) - loglllz 

sabltlerfndeo biri, Arap'ların 

namıylolerl eanıııında ıokaktı 

bolonmaı oldo~ondan tıı yığ · 

murooa maruz kalmış ve yın · 

lanmıthr. 

Ankara 25 (özel) Soll 

haf ıa içlode gClmrGk mobafıı• 

teekll4ta tıraf1Ddao 99 kıça9'· 

cılık meydana çıkarılmıı, 260 

kilo gOmrGk n 540 kilo 111· 
hlear kaçağ eıyaııı, 2280 def ıe 
kaçık ılgara lıAğıdı, 2 tftfek. 

3 tabancı, bir miktar kureo0 

ve 60 kıçıkçı bay nnı .. ıdtt 

edil mittir. 

.\1 
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~Ç ..... im~dik~ler~' Ş . E H i R 
isteklerimiz 

• 

HABERLERi 
Blıde bazın, ber gün ayni 

ıftton ftzerfnde mOtemadlyen 
yazmanın verdiği bir ruh sı • 

luntısı hııgliBlerlr. Bu, ~aşığı 
yukarı her meslek. adamının 

kendi çalııması içindeki yek· 

na1aldıktan usanııa benzer. 
Bele, mizacımız biraz da mfl· 

tefenin, biraz da kararsız ve 

irademiz zayıf ise, herıeyden 

çarçabuk. bıkar, vazgeçeriz .. 

Fakat tn muhakkak ki, in· 
ıan, biraz da tenenfl lsılyor 

ve bono zaman zaman bir lh 
tlyaç halinde içinde doyuyor .. 

Bilmem, Bektıılnlo fıkraeını 
doydunuz mu? 

"Bektaıluln biri, bir kasa · 
hada dostooa mlsaf lr olmuı .. 
Mevsim de kıbaklarm çarşıda 

bol bol satıldığı mevsim imle .. 

Ev sahibi; sabah, öğle, ak 

ıam kabak. ptelrlrmlı: 
Kabak. çorbası, kabak lızart· 

mısı, kabak musakkası, kabak 

dolması, kabak kebabı, kabak 

köfıesl, kabak tıtl111 1 kabak 
bilmem nesi ... 

Ev eahlbl, sofrayı kabığt 
sftrdilkçe; 

- MObırek nimet! • 

- Ah kabak ah, Ct!Dnet 
taamıdır ve11elAm ! 

Dermit.. Nihayet bektıelye 
gına gelmh, gılf demle.. Bir 
gOn dıyaoımımıı: 

- Amın birader ·demle ıo 
mObareğl, ıo cennet taamını 

her gtın yedire yedire heni 
gdnahı ıokoyorsoo? 

- Neden? 

- Neden olıcık; ben kAfl 
rio, zındıkın, gOnıhkftrlD biri 

ylm.. Böyle mObarek: ve cen· 

netten gelmlt yemekleri ye· 
dikçe gOnıblm artıyor. Bo nt. 

met, bıiia haramdır. Ne olur. 

son, hına bundan yedirme!. 

- Canım, Allah affeder .. 

- Eder ammı, bir defa, 
iki defa yereem affeder. Gel, 

sözftmft dinle, ıen hına ea kft· 

meaten blrlkl iane pis, haeırf 

tavuk kesiver, benim gibi gtı· 

nabkAra bOyleıl yeler artır 
bile!. 

Bu fıkr11dı oldoğo gibi, her 

gftn ayni mevsolır, ayni lı ve 

meıgıle, ayni yemek, ayni gl· 

ylnme.k ve ayni ıey, nihayet 
bektaşldekl tealrlerf oyandırı· 
yor.. Şor111 da nr ki, lnean, 

değltlkllğl laterken, bektaşloln 

tnok lstemeal glbf, dıhı iyi· 
alnl, dahı gftzellnl, ruhuna ve 

zevkine dıhı uygun olanını 

arın ediyor. Bu da bir hod· 

gAmlık, takat ne yapalım ki, 
hıklkıtllr ve ln11n oğlondın, 

baeka tOrlOsft beklenemt1z .. 

Zavallı 
Amele öldü .. 

Çimdik 

Menemenlrı Seyrek köytınde 
İzmirli All'ııln on fıbrlkaıında 
acıklı bir kaza olmoe ve bir 

a111ele ölmtlşUlr. Seyrek köyfin· 

den Mlrall oğla 33 yaşında 
Seyit Ali, makine işlerken ta· 

tnlr elliği kayııını yerin" tık· 
tnığa çalıeırken kendiillol mı 

ltineye keptırmıı ve iki kola 

ile alt ve ftst çeneleri kml· 

lnUJtır. Zavallı ltJçl, aldığı ya 
tılırın teairl ile iki saat öl· 

tnOetftr. Yıpıleo tahkikatta ken· 

dlelnln bo lıte çat.1m1&1 için 

ehllyıtnamesi olmadığı ınlaııl· 
ı.ıııtır. Bond•n dolayı kendlafnl 
Çtlııttran fabrika eahlbl lzmfrll 

.\U bıkkındı takibatı bıılın· 

Limanın 

Genişletilmesi . ···-Tedkikat için şehrimi· 
ze heyet geliyor 

İzmir Hmınının iktisadi lh 

tlyacı cenp verecek bir şekli· 

de genleletJlmeıl ve modern 

bazı teıleat vftcoda getirilmesi 

muvafık görlUdOğOoft yazmış 

tık. Bonon için llm10&mızdı 

tedldkat yapmak fizere İktıaat 
Vekaleti baı mftınlrl Fon der 

Porteo ile leıanbul liman lılul 
umnm mddftril Rauf f, dan ~e · 

nlzyolları idaresinin Ege vapo 

rlle lstanbol'dan şehrimize hı· 
reket etmişlerdir. BugGn gele · 

rek tedkikatı başlayacaklardır. 

letaobul llmaoındı olduğa gibi 
lzmlr limıu1nın da İkha.t Ve· 

kaletlne devri için hazırlan· 

makta olao proje, kanon şek · 

llni aldıktın sonra hazirandı 

bQtQo teşkll4t ve liman mOa· 

tıktı bir umum müdftrlftk hı· 

llode lktaeat VeUletlne bağla· 
nacaktır. GftmrOk ambarlarıoıo 

da ba meyanda lktasad Y ekAle· 

tine devredileceği kuvvetle söy· 
lenmtktedfr. 

Yangın 
Yaınk hırakt· 

lan fitilden çıkmış .. 
Uün ıaat 24 raddelerinde 

Peıtemalcılarbışı caddesine Cı· 

ferzade Büseyln'Jn mutasarrıf 

boluodoğo binanın tlat katından 

yaugm çıkmış Te derhal yetlıen 
itfaiyenin aldığı eeri tedhlr 88· 

yeıdode genlolemeıloe meydan 
verilmeden yaogm söodBrftl· 

mOıttır. 

Borada bir makine ile bir 

yatak ve tlst kata çıkılan mer· 

dlveo kısmen yıomııtır. Zarar 

120 lira kadardır. Gerek yıo · 

•ın çıkın K4zım'ıo ve gerekse 
alt kıaımdakl terzi İbrahlm'fn 
dOkkloındakl euılar ılgorta· 

ıızdır. Yalnız bina 1000 lirayı 
sigortalıdır. 

Yangın, ak:ıımdan içinde ateş 

bırakılan dtOden çıkmıştır. Dik· 

katılzllk neticesi Yangını sebe· 

blyet verm'!kten ala~adarlar hak· 

kında tahkikat yapılıyor. 

Tokat Yoznnden 
Bir c:inayet. 
ömer'i tabanca 
ile öldftrmQş 

Menemen'ln Ulocak köytıode 
bir cinayet olmuştur. Ahmed 

oğlu Murad Hrhoı olmoı ve 
ayol köyden Huan oğlu l\leh· 

med'e bir tokat vormuıtur. 

Bundan mliteessfr ve muğber 

olan Mehmed'tn bayok kardeıl 

Ômer, tabanca ile Moaad'ın 
Gzerlne hacum etmiş ve dört 

el ateı etmiştir. Çıkan kureoa · 

lardan blrlal l\1orad'm baı•nın 

Hğ tarafına isabetle ono ôldftr· 

mftltOt. Katli Ômer alllblle 
totolmoş, adliyeye verilmiştir. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaşa'dı kahveci Kadri 

ve R emzl'yl öldarmekle mı.znuo 

Joce Mehmed n böHlkemlnl 

Ali ile arkadaılarıDID muhake· 

melerlne dan A~ırcezadı devam 

edilecekti, mOddelumumi; iddia· 

ıını tıentız hazırlamımıı oldu· 

ğono eöyllyerek mlhll lıtemtı, 

muhakeme bıeka bir gftne hı· 

rakılmıetar. 

ihracat Mahsullerimi
zin Vaziyeti. 

--·-· üzüm Ve incir ihracatı DevamEdi· 
yor, En Çok Almanya Çekti --İhracat mahaollerimlzln Blhş aada 23090 ton (199055 çoval 

n ihraç vaziyeti hakkındı Ti· incir ve 18936 oanl harda) 

caret odaaı tarafından bir ra Hlılmııtır. 

por hazırlanmııtır. Do rapora ihracat: mart 936 ıyındı il. 
göre piyasaya ilk geldiği 15 mınımızdın dış plyaeaıara 306 
ağustos 935 tarihinden Sl too; geçen yılın ıynl ayında 

mart tarihine kadar lzmlr 688 ton koro incir ihraç edil 

borsaemda 72,122 ton (506,195 mittir. İnclrlerlmfzln ençok lh· 
çuval fe 4330 torba) çeklr· raç edlldlğl memleketli'? ııra 
dekalz ftztım satılmıştır. Geçen ile Almanya, lnglltere, FranH, 

yıl ayni tarihteki satıt mlUarı Kınada, ATostorya, . Amerika 
ve Belçfka'dır. 

41,648 ton (292,835 çuval ve 
Plyaaa vaziyeti: Mart ayrnda 

1152 torba) OzQm eatılmııh. İzmir bonaeındı Hhlıın incir· 
Mart 936 ıyı içinde limanı 
mızdın:ı dıı memlekttlere 1509 lerfo f latlerl ıobat ayı f latle · 

rloe göte elleme incirlerin ki · 
ton, ~eçen ayol ayda 290.; tosunda 75 eantlm dtıeOklflk 
ton koro üzQm ihraç edilmle· 

gôrftlmOşae de bir aylık sarıı 
tir. Oztımlerlmlzl en çok çeken 

mlktır1 geçen ay satışıodan 
memleket Almanya, loglhere, 331 ton (2855 çoul) fazlı 
Bollıoda, Belçika ve Italyadır. olmuşıor. 

Piyasa v&1lyetl: Mart ayında 

boreada sahlan eekfrdekılz ka 

ra OzOmlerln geçen ayı nıızı 

ran f latlerinde kilo baıına 25 
aantlm, sekiz numarada 3 l bo· 
çok santim, 9 numarada ~5 

santim, 10 ve 11 numaralarda 

oolkloer boçok Hotim dOoOk· 
hlk görQlmfietOr. Bir ayhk 111· 

tıı miktarı, geçen ay Htıııu· 

dıo 4!1 ton (2o2 çuval 117 
torba) noksan olmoıtor. 

lncir: 
f zmlr piyasasına ilk getiril 

dlAi 19 ağaetos 335 ten 3 l 
mart 936 tarihine kadar bor ................... 

Yumurta 
Almanya'da İAtek çok 

Almanya yumurta piyasasının 

ıon vaziyeti hakkında 8erlln 

Tark Tlcsret odasından ıehrl· 

mlzdekl alakadarlara bir rapor 

gelmlıtlr. Rapordaki mıhlmatı 

göre yortular sebeblle son haf ta 
içinde yumurta ply11111 bir kıt 

daha canlınnnetır. Ttıoo.rlır 

tarafındın mal tedariki için 

gösterilen bOtGn talepler yerine 
getlrllem. mlotlr. Ancık istihlak 

için htendlğl kadar ve ihtiyaca 
yetecek derecede mıl balona. 

bllmlıtlr. Plyaeı ihtiyacının en 
btıyftk kıımı yeril mallarla ka· 

pıtılmışhr. Yabancı memleketler 

yumurtalarını pek. o kadar lCl· 

zom blBSedllmemlştlr. İthal edl· 
it.o mallar araeındı en ziyade 

Danimarka yumurtaları bolua. 
moetur. Bununla beraber ecnebi 

plyaeaların da yortular dolayı · 

elle konetleotlğl bildiriliyor. 

G6ney doğu Olkelerl istedikleri 

f iıtler Qzerloden bo hıftı ye· 

nldeo tenzllit yıpmaAa yanftlJ· 
mımııJardır. 

Türklüğü 

Tahkir Etmiş 
Şehitlerde TOrkmen fabrika · 

sındı çılııın Hıltl oğla Norf, 

hmoll, Ômer, Masta fa ve ŞOkrO 
adrndakl ameleler, Bıbeılstıoda 

ltalyanlarm mağldb olacaklarını 
ıöylemloler n bundan Juzan 

ayol fabrikada • atlb Mioel oğlo 
Plyer TürklftğO tahkir ettiğin · 

den tahkikatı b.i1Jlınmıetır. 

Dr. Mustafa 8. 
Heykeli çok gDzeldir 

Belediyece dok.tor Musıafı 
bey bulverınıu deniz semtin· 
deki medhallne konmak Ozere 

heykeltr11 Rıtlb'e ılpırlı edl· 
len doktor Mestafa beyin hey. 

kell tımamlanmııtır. Heykeltrat 

Hatib; heykeli şehrimize getir· 

mittir. Tetkik edilen heykel, 

çok gftsel bolonmoıtur. Hey· 

kelin kaidesi zaten enelce hı· 
ıırlınmıı bolondn~andan hey· 
kel kaideye konıcık Ye yakın · 

da tôrenle ıçılacıktar. 

Mısır ve Yunanistan 
tuvara iştirak edecek .. 

Mı11r htlkdmetl, Jımlr foH. 
rıoa reımen lttlrak edecektir. 

Atine ıtışe kommlnlyaHmlz; 

Yunan hOkum"tloln de faHre 

iştirake kırar verdiğini fuHr 

komitesi baekanlığına bildir· 

mletir. 

ödemiş Gezintisi 
Zafer mektebt himaye heye· 

tinin bogOo için Ôdemlee ter· 
tip etliği gezinti, hnaların ıe· 

rlnllğl yGıQnden b11Jka haftaya 
b1rakılmı1tır. 

_, 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Helvacı 

Köy fl Cinayeti 
••••• 

Avukat, mOekkilini 
mOdafaa etti 

Menemeo'ln Helvacı töyOnde 

ıyAo Moıtafa'yı öldOren Molla 

fı'nın mobıkemeslne dftn ağır 

cezeda devam edllmlıllr. Mn· 
hakeme, ıon ıtaf haya gelmlı 

olduğondan m11nunon vekili 

avukat Bılld Natık; mtldaf11· 

smı yapmıı te maktoltln, mO· 
temadt bir tekilde mıznıınu 

takip ettiğini, maekklllnln ıon 

karoılıetıklafl vakit kırda kıç 

mıığı hııladığını, maktulOo de 

küfrederek kendlalol takibe baı · 

ladı~ıoı, muztar vaılyeue kalan 
mdekktllolo korkutmak kaedlle 

tabancaaını bir el atef ettiğini 

söylemle ve tabancada daha scı · 

klz korıoo boloodağa hılde ıt · 

mamıı oldoğooo llAve ederek 
mazouuon 11mlmi şekilde ıuçono 
itiraf etmealndt:n de bahlıle 

hAdleede şiddetli tahrik bulan· 

duğonon nazarı dikkate ılın · 

masını ve cezanın o ıuretle 

bokmedllmeslul lıtemiıılr. 

Kzrarın tef hlml için moba. 

keme batkı bir gfloe bırakıl· 
mıetır. 

Liman omam 
mildürünftn bir izahı 

Izmlr llmınrnın genltletlle· 
ceğl veyıhod Al11ncığa nakle· 

dllectğl ve idarenin lktıl!ad 
VekAletlne devrinden ıonra 

yapılm111 dGeOotUen leler bak· 
kında neırlyattı bolanulmıktı 

olduğunu görtlyoram.· 
Muhterem gızetenlzle ılAka · 

dır hiçbir tlmıeye ba yolda 

tek bir söz ıöylemedl~lmln 

neorlol rlcı eder, ıaygıl1rımı 

ıonırım, 

Umumi mGdOr 

H. Dülge ---
Halk Opereti 

Geçenlerde 1ııtınbal'dın An 
karayı giden ve bir memleket 

turuna çıkmıı bılonın Halk 

opereti bugOnlerde ıehrlmlae 

gelecektir. 

Operet Ankan'da çok ma· 
vaf fıkı yetil oyunlar vermlt Ye 

ılAka ile kıreılınmııtar. fzmlr· 
de de temsillerini Elhımra el· 
nem11ında nrecekttr 

Denizli'den bir dilek 
Denizli'den bir mektup ıl· 

dık. Denlılt'de hayran. yerinde 

bazı ufak tefek hAdlaelerln vo· 

koboldoğa zikredilerek bo yer· 

de bir nokta memuru bulun
masını ihtiyaç göeterllmektedlr. 

iki eene enel, boradaki kıh· 

ncller •ırafıudın da böyle bit 

mOracaat yapılmıştır. 

Denizli Mbltaıının ba haıoı 
tı naaarıdlkkatlol celbederla. 

Bugondan ltiha· 
ren 2 Film 

Herkesin sevdığl, herkeıln alkıoladıgı iki ytık.Jek, iki ınglll yıldızın iki gOzel illmi 

4J a Hücum IFüDcsu 
Jack Holt tarafından büyük bir kudretle temsil cilileo hava tehHkeıioi ve tııyyarecilerio kahraman· 

hklannı göeteren büyük f ihn 

2 a Bor Aşk Hftk6yesü 
Güzel Macar yıldızı Magda Scbneider'in içten gelen bir ilgi ile oyııad1ğı oaheeer 

A)·rıca 1'ıirkçe sözlü FOKS dünya lıaberleri 

Bu haftanın ıeını saatleri: Bftcum flloıo 15-18,15-21,30. Bir ıek hlkAyeıl 16,45-20 
Cumartesi ve pasar ~Qnlerl 13,30 da bir aek blkAyeelle bıılar . 

DİKKAT: Çocuk hfta11 münaeebetile bu hafta her gün ve her eeaneıa çocuklara duhuliye 15 korutlor 

'\' riçre \· 
aTtnt oıaaa v,.,. •••••• 

Dnşnndüh.lerhu ... 

Mezarlıkları 

Bekliyen Y avro 
Bir gaseteofa blrlacl 11blfı • 

ıhıdo reamlal gGrOyor1Jmt 
K.tıçClk bir kı~cığıı .. 

Ve y11ııını okoyorumı 

Mezarlıkta beklnr, ceıı11• 

ıellnce 11daka htermlf. 40111, 

çamaıırcıdır. Y4nl fakra 11aroı 

ret, bo yavrayo kabir taıları· 

nın araımda el açın bir blçara 

hallae getlrmlıtlr. Buraya kadar 
olan kııım, bayatın ve teıklllt · 

sızhğın hergQoktl ıef jl tablola· 

rıodıo bir bııkı çetldidlr. 

Fakat bu tablonoo tlstftnde 
öyle gizil ve ıcıkb fırça dar· 

beteri vardır ki, bir bakııtı 

kendini göstermiyor! 
• • • 

lralyan tıyyarelerlnln alet 
kuıtuğu, bilmem, kaç· 

Jık gilllelerln sığır göklerde 

yıldmm gtbl oçuıtoğa Babet 

toprıklır1nda1 znıllı Habeşler; 

- Ah yağmur!.. Allabım 

ya~mor letlyorua! 
Diye bığrıtıyorlır. 

• • • 
Tarl11ında1 bahçesinde elini 

kuıığıoı dıyımıı, bir taraf tan 

ıosozloktın 11rarıb, boy atamı· 
yan mıhıultloe, bir taraftan da 

ofoklardıkl vef11ız bulat yığın· 
larına bıkan çil tçl; 

- Yarabbi ·diye inliyor ıen 
blllrelo!.. Bana yağmur ver, 
topragımdın rahmetini esir· 
geme! .. 

• • • 
Biz, gazetelerde ba~rıııyoruz: 

- Sığhk teşld14tımıza kov· 

vet verelim.. BaatanelerJmlaln 

kadroıono erhralım!. Veremli· 
lerln, 11ra bekleylb birer birer 

korban gitmelerine tahammtılCl· 
mftz yoktur. 

• • • 
Ve bOtCln bunlar aöyleolb, 

yazalıb dururken, beri taraf ta 

çıplak ayaklı, fakir, ııaka bir 

yavru, mezar tatlarından biri· 

nln QıtGne oturarak, yaılı göı · 

lertol göklere dlkmlı: 

- Allabım ·diyor· ölOlerln 

•111101 artar11n da meaarhğa 

gelenler fezlı 0111... Bir yerine 

oa kiti, on yerine yirmi loean 

can nree ... Ben de birkaç ka· 

roı 11dıka alıbllıem!. 
• • • 

Znallı yavruya kısmık lçla 
cemiyetin vicdani hiçbir bıkkı 
yoktur. Nebbaıı ıcıkarage boğ· 
mık hem hak, hem vazifedir 

ımmı, teıkUAteızhğımııın me· 

11rlıkları allığı ve böyle hazin 

bir nimete mahkum ettlgl yn· 

rucuğa tek aôz ıöylemeğe ktmln 

dlll Hrablllr? 

Orhan Rahmi Gökçe 

Germencik'te sftrekavı 
Germencik, ( Boıuıi) - Na· 

hiyemlz Hcılar kolObtl Balta· 

cık kôyO dığlırı ile Moralı k6· 
70 ormaalarınd•, nahiye mil· 
dara AH Gol Aarelın'ın bıı 

kanbğıoda •yrı ayrı gOolerde 
iki ılrekavı lertlb etmlı ve 

21 domuzla 2 çakıl ôldGr· 
m6etOr. 

Halk, bu çalıemadaa çok 

mamnundor. ÇonkCl haklılar 

yetlımlotlr n domaı, bu mıh· 

eole sarar Hrmektedlr. 

ihtiyar eşekler 
Beledlyeuio temizlik lılerln· 

de yukarı mıbıllelerde çılııtı · 
rılan eıeklerden lhtly1rlımaı 

oa tıneal 11tılıcak ve Y"rlerlae 
genç eıekler ıhnıcaktır. Boa• 

dair tehir meclisi kerar Ter• 

mittir. 

' 
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Fransa Eski 

Siyaset Ve Aşk Cumur Reisi· 
nin Nutku .• 

Edebi, tarihi macera romanı ........ 
Parla 25 (A.A} - .Eekl en 

mor rehl M. Gaeton Domerk, 
radyoda verdiği bir nutkunda 
kôyla, amele ve borjnadın 

marekkep 38 milyon halkın 
ualıema latedfğlnl, dahildeki 
rt:jlm ne olarea olsun Fransız 
milletinin barıı ettiğini, ıllAh· 

larıo terkini, hukuk mfteavatını 
baıan milletler için temlo ede · 

cek bir ıolh yapılm111 llzım 

geldiğini ıöylemlttir. 

StGber, genç ve gtızel kadı · 

nın ne dü~Gndüğfiotl hemen 
•ynea t11bmlo etti ve kadının 

ineli nefsini de takviyeye ça· 

hıarak ~ 

- Üo sene evvel barlkol&de 
ıorttte kullandığınız fevkalade 

aklınızı mı vokea kıy beniniz? 
Geçen gün rast geldiğim Grfı 
çelll, sizin ceearatlolzlo hart 
kolAde oldoğondan bahsediyor· 
do, yolua.. Aldandı mı? Dedi. 

Sıaber bu sözlerle hemıerlel 
gazel kadına en zait ooktaeın· 
dın yakalamış idi . Ltıel ytrln· 
den kalktı ve : 

- Evet, teklif lnlzl kabul 
ediyorum, benden ne lıtlyoreo · 

noz, eöyleylnlz? Dedi. 
Fon der Golç'un adımı, ıjı· 

nı hiçbir eey eôylemeden gf'!OÇ 
kadını elini ozatt•, bir mOddet 
böyle el, ele, ayakla kaldılar. 

Sonra, StGber genç kadını ye· 
rinde oturttu ve Prosya'oıo 

Pırtı eef iri Fon der Golç Ue 
biraz evvel yaptığı mOIAkltı 

kıaa cümlelerle anlattı ve "o· 
nanda: 

- Şu anda, Fransız ordu· 
ınnan hudodlaıı ue miktar 
ıevkl mOmkau olduğuna anla · 
mak, Fransa'nın top kanednl 
kat'i olarak bllmek IAzımdır. 

Dedi. 

Pek.Alı, bu hosaıta elmdl 
ne yıpmak lbım geliyor? 

141 .. 

._ Yokea. Tekllflın boşunu 

111 gltmf yor moP 
- BllAklıı.. Merakı etmeyi· 

nlz Son Ekseliae Fon der Golç 
lan bu huıuııta kAf 1 derecede 

tatmin edici aalAblyet aldım. 
O kadar ki blılmle p1ra ha· 
eusonda pız11lığ• bile Uizom 
görmlyorl1r, eğer movaflak 
olar ve ııef lr hazretlerinin mem· 
noalyrtfal temin edebUlraeniz, 
ılzln için en kArlı bir it ya· 

pılmıı olacaktır. 

Maamaf lh, genç kıdıo bu lı 

tlzerlnde mOııbet bir rakam 
elde etmekte ıarar etti. Stılber: 

- Bence, buoı lftıam yok· 
tor. Sis bana emin oluaus, ve 

göreceksiniz ki ktrlı çıkacakeı· 

aız. Dedi. 
Ltısl de Kolla StGber'ln tek· 

Uf ini kabul etti. Bu ıoretle 

bir defa daha Proıya krellıgı · 

nın Parlı sefaretinin c11011lar1 
uaaına glrmlo oldu. 

Şeytan ve uıta Sttlber : 
- Şimdi, dedi. Berlln'e veda 

ediniz, hareket etmek dzere 

bagıjlarınııı h11ırlıy1Dız1 rica 

ederim. 

-4-
Dak do Gramon • Gıderaı, 

SegClreletl ziyaretinin erteıl gCl· 
aft ıotoıonon bahçeılnde gClaeı 
ve hava alıyorken hlımetçlıl 

yanına geldi ve kendlılnl bir 
Mtlıycınan ıdy1ret arzuıonda 

olduğunu bildirdi. 
Dcık: 

Kimdir acaba ? diye 

Ate' hattı teıkllitı tef l al 
bıy Poloner Dölarık bir nutuk 
vermlt ve demlıtlr .ki: 

- Blslm uılı,ma lc;in çalı· 

ıın, fakat ona kin ıeklf veren 
ahlAkla allkamız yoktur. Bey· 
nelmllel istenen klmıelerle bir 
leıen lhtllllcller blslm hare· 
ketlmlzl kolaylııtırmıı olmH· 
lar. Fransa bir bolıevlk dikta· 
tl\rlftğG lıtemedlğl gibi fıtlıt 

diktatörlGlü de letemlror. 

Almanya 
Yeni Bir Jeplin 
Daha Yapacak •• 

Berllu 25 (A.A) - Almanya 

Y"nl bir jeplln ine• edecektir. 
Adı 131 L. Z. olacaktır. Bava 
tezglhları, bu jepllnl lnıa et· 
mek için tatil edilmektedir. 
Bu ıoretle Almanya dört han 
gemlılne 11hlp olacaktır. 

M. Heryo'nun 
Bir Nutku. 

Fransa'nın son 
Omidi nedir? 

- Siz blllrelnlz. Ne ıuretle 
lıtereenlı hareket edeolllrelnlzt 
Siz bir kadın, hem de çok gG· 

zel, ıucak kanlı ve çok zeki bir 
kadın8JD. Ne suretle hareket ıordu: Parla, 25 (Rıdyo) - M. 
lbım olduğunu dı çok ı,ı hl· - Yftıbııı M. Dwogeman! Beryo, uzun bir nutuk lrad 
llralnlz. Dak LGdovlk'ln yClztı gilld6 etmlı ve muhtelli dnletlerln 

- Pekal&.. Şu andın ltlbı· ve acele ile: malt nılyetlerlnden babıeder· 
ren heıabınıza çılıımığı bııla· - MClmkCln değil 1 Ne~ede· ~ ken ltalya'nın malt bir sıkın· 
yorum. Evet, bu iti ilk olarak dlr timdi? Diye bı~ırcb. uda olduğuna ıöylemlt ve llA· 
yapacak değilim. Do lelerJn - Salona aldım, DClk hu· •eten Franeıı Çekoıılovak mln· 

klfl derecede uıtaeıy•m. Fakat retleri ! kının, Franıa'nın eon Clmldl 
mCltkll bir tı deruhte ettiğim - Hemen yanına gideyim. olduğuna blldlrmlıtlr. 
de ıelkArdır. Sonra Pırtıı'ln - Sonu Var - Tahran 11ın 

Jlrllols. Beo,orhmdon"Coıoı!,. orsa a Tnrkiye Sefiri dedi koducu muhitini de lyl hl· 1 B d 1 
dediklerini bot görmem. Casus· -~----------'-lu~umdın eOphe edildiği gfln, Üzüm satışlCJTı: lıtaabal, 25 (Ôıel) - Tah· 
önClmdrn, arkımdın bir ıClrG ran elçimi• Karadeniz yollle 
hıflye koıacık, çok sevdiğim Ç. Alıcı K.. S. K.. S. Tahrın'dan boraya gelmletlr. 
hClrrlyetlm de ar'tak bir m1&al 378 jtro n tire. 9 13 50 BClkll.meılmlz Tahran'da lklyClı 

138 M. j. T1raato 9 13 bl il f ll b• QL bl 
haline girecektir. TehHkeler de D ra •r e uy • r ıe· 15 M. B. koope. 12 13 faret blnaıı yaptıracaktır. 
ayrı! BCltGn bunlara mukabil, 14.. Ali mol. z. ıo 10 
maddt meofeatlm oldnkça mfl· 14 B. Alyotl 9 50 9 50 Kürek Cezasına 
hlm olmalıdır, değil mi? 6 Ş. z. Galip 12 12 M hk OJ ) 

Genç Lüsl'oln bo tekltfl 9 a Ôm du ar 5 P. K.rlı. 9 
Sttıberl adetl sevindirdi; tatlı 

bir tebeHGmle : 
- GOzel dostum, ben de 

bu eöztı bekliyordum. Görft· 
yorum ki hini bilen, zeki bir 
kadınsınız. Menfeatlnlzl çok 
gftzel biliyorsunuz! Dedi. 
..... ! ............... . 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydu Rtıodü ÔKTEM 
Umumi oeıriyat ve yazı itleri 

mfldfirO: Hamdi Nüzhet 
fdareha.uoıi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partİ8İ binuı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 " Po11ta kutueu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y aba.ucı memleketler için aenelik 

abone dcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtor. -G.nd geçmiı ndehalar 25 kuruıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
•sASILMIŞTIB 

590 Bogftnktı ıatıt Pırla 25 (Radyo) - Alman 
506280,5 Dilnktı ıatıı hadodoaa yakın Meç ıehrl 
506870,5 Umum yeklla mıbkemeıl, Almanlarla ecnebi 

Zahire saıııları: partileri ara11nda çahoao 13 
Ç. Cinai K. S. K. s. kitinin mohakemeelnl bltlrmle· 
251 Bogdıy 6 25 6 75 tir. Bunlar onar ıene kOrek 
147 Arpa 4 25 ( 25 ce1111na mıhk11m edllmlılerdlr. 

6 Su1am 19 19 S 
3i e. pamuk 39 40 ovyet-Es ton ya 

420 B. " 39 !iO Erkanı harbiyeleri 
100 Ton bakla 4 75 4 76 

10 " yapık 59 59 arasında mftzakereler 
1 Nöbetçi Eczaneler 1 Moııkova 25 (R;adyo) - Eı· 
_ _ tonya erklnı harbiye relııl Sov· 

Bu ak19m K.emerıltında Hl- yet erklnı harbiye relıl ile 
lal, Karatı,ta Sınto, K.eçer.l · mftzakeraletde bulunmak ftzere 
lerde Yeni lımlr, lrgatp11a· Moıkoyayn hareket etmlotlr. 

rınd1ı1 Aeri eccanelerl açıktır. Uakova -Goneş 
Mahkftm oldu 

M"nemen'in KAzımpaıı mı· 

halleıılodeo Baaao pehlivana 
katil k.aııdllt ııllAh atan Ham· 
dl'oln AgırceZ1dı dan baılıyan 
ve lntıc edilen mahakemeılnde 

korkutmak kaııdlle ılli.h attağı 

anlaııldıAındın Clç gftn hapılne 
karar veıllmlıtlr. 

Maçı Bugon .. 
lııtınbul, 25 (Özel) - Viya· 

na'nıo Hakova takımlle Ganeı 

takımımız, yarın (Bugün) Tık 
sim ıtadyomooda 11•t 16 üı 

kartılatıcaklırdtr. Ro maçın 

t..Cıllltıoı lstaobnl radyosu Tak· 

llm •tad7omuadan verecektir. 

,r 

Filistin Hadiselerinde Harici Bir 
Nüfuzun ParmağJ Mı Var? 

- 1 

Bazı Arap'ların, Birdenbire Zengin Olmaları Alii
kadarlarca Nazarıdikkati Celhediyor 

Londra, 25 (A. ı\) - , Deyll edildiğini ve bazı Arapların 

Telgraf gezeteelaln Kudftı'ten birden bire ıengln olmaları ııe· 

aldığı bir bıhere gôre Flllıtln bebl bıkkında yapılacak tahkl· 
karıııklıkları harici bazı nü katın enteresan lfıaata yol açı· 

fazlar tarafındın teıvlk edil cağı tdpheslz bulunduğunu kay· 

mittir. Gazete dıtardaa mühim dedlyor. 
miktarda para gelerek tevzi K.odtıı 25 (Radyo) - Bogtın 

Almanlar ve Avam Kama
rasındaki Müzakereler .. -Sir Tomas, Mandalar üzerinde Pa
zarlık Caiz Olmadığını Söyledi .. 

-------
Berlln, 25 (Radyo) - Alman gazetelul; Slr Tomaıı'ın Avam 

kamaraaındak.l beyaoatından bahsederek olddetll tenkldıtta bulun· 

maktadırlar. 

.. Inglllz'ler bu haeusta ıc')z dinlemek lıtemlyorlar; bu boeusta 
Vllııonun mahud 14 maddtelne lıtloıd etmektedirler. Slr Tomae, 
bu mandaların Qzrrlnde pazarlık caiz olmadığını söylemlttlr. » 

Demektedirler. 
Kölnlıe Çıytnng: 

"Barb bhtlğl zamın, bu mandaları der'ohte etmek Clzere yerli 
halkın reyine mftnc11t etmemletl; Eğer o zıman böyle bir hare· 
kette bulunııaydı, meı'ele Almanya lehine nihayet bulacaktı.» 

Demektedir. 

Manda Altındaki Yer
lerin Vaziyeti .. 

Yalnız Filistin'e Ecnebi Muhacir 
Kabul Edilmesini istiyorlar .. 

Londra 25 (Radyo) - İngiliz parlAmentoıonda muhafazakar 
ızadao birçoğu yeni bir grup teıkll etmlelerdlr. Bu grup manda 
ldareıl altındıkl memleketlerin menaf itle meıgul olacak ve mın · 
da eahlbl devletlerin haklarını tam mın111le korumak için 
çaheacaktır. Do grup M. Amerlnk'ln baebnlığıada olacaktır. 
Grup mCle11lılerl, Flllıtln mClsteena olmak ftzere manda altındıkl 
hiçbir memlekete mohıclr kabul edllmemealnl karırlaıtıracıktır. 

Ingiliz'ler, Tana Gölü llavalisine 
Asker Gönderdiler. ltalyan'lar 

Kuşkudadır. 
Londra 25 (Radyo) - Inglltere hflkumetl, Tına gölü bava· 

llelndekl İngiliz menıf Hal korumak için ıOel tedbirler almak 
Jtısomunu bl11etml,ılr. Do tedbirler neticesi olarak M1111r'dald 
Ioılllz kuvvetlerinden mfthlm bir kmnı, Tana gölO mıntakaaına 

hareket etmlıtlr. 
, Roma 25 (Radyo) - Resmi mahfeller, Libya hododo boyunca 

görAlen İngiliz aıkerl hareketini ehemmiyetle kaıtılamaktadırlar. 
Maamıflh bu mahfeller ltalyanların beyecını kııpılmalarına 

ltızum olmadığı mCltıleaııını serdedlyorlır. 

hadlseelı olarak geçmlıtlr. Arap 
lar cuma olmak itibarile hfçblt 

harekette boloamamıtlır ıiıf· 

Fakat galeyan Hayfı, Yaf•ı 

Umman ve11tr memleket lerde 
devam etmektedir. 

Arapların grevi denm el· 
mektedlr. Bütüu itler durmoe· 
tur. Arap komheıl idare heyeıi 
bugün toplınırak vaziyetin tıs· 

llyeal lçio kat'i karar vere• 

cek.tlr. 

Kudas 25 (Radyo) - Fili•· 
tinden gelen haberlere göre 
Yafı ıehrl ölQ bir oehlr mao· 
zaraeı almıı.ıtır. Ticaret leleri 
tamamen dormuetur. Magıı• 

ve dOkkiolar kapalıdır. Hayfı 
ve Ummıo ile civarındaki hızı 

ıeblrlerde yeniden kargaealıklıt 

olmottor . 

Haytada Y abudl mahılleelol 
yakan bGytık yangın, çok md· 
hlm zararlara sebebiyet ver· 

mlıtlr. Yahudiler, bundan ef' 
velld toplıntılarında kendllerıoe 

btlcom eden Arablara tlddetle 
mukabeleye kırar vermltlerdl· 
Diğer taraftan Arablar, dlldk· 

leıl kabul edilmedikçe ıllAhlarıo• 
bırakmıyacaklarıoı ve mOcade· 
leye devam edeceklerini blldlr· 

mlılerdlr. Yahudiler bir top· 
lıntı dıhk yaparak hattı hare· 
kederini tayin için karar alı · 

caklardır. 

Kudtıs 25 (Rıdyo) - Bo· 

gtıu Flllııtln camllerlnde nam••· 
larını kılan mOsltımanlar, cı' 

mllerden çıktıktan ıonra ıtık.l' 
netle dağılmıolırdır. Tuluke" 
rem'de bir nOmaylı daha ol' 
mnı, bazı klmıeler yaralınm•G° 
tır. Yıhodl mıbaf Hl, ıcıkftoel 
baeladıgı kanaatindedir. M4•· 
IOmın liderleri, bir toplaot• 

yıpar1k hattı hıreketlerlnl ıı · 
yln etmeğe karar vermltlerdlt• 

Yemen· Fransız 
Ticaret muahedesi 

dün imzalandı 
San'ı, 25 (Radyo)"- YemeO 

ile Fransa ıraelDdakl ticaret 

muahedesi bagftn Yemen mıJ' 

rahh11larlle Fran"ız delegeletl 

arasında lmzalınmıetır. 

Yemen kralı imam YıhY1' 
Frıneız eef iri ıerel ine bir e6' 
len vermletlr. Bu ziyafette, bit 

çok eıraf ve delegeler de h••'' 

bolunmoelardır. 

Negos'Qn 
Kalküta'da Başgösteren Tayyarecisi 
Arb d } D Ed" Mllsadere edilmiş olıı~ 

Romı 25 (A.A) - Reımt mahfeller, lnglltere'oln Libya hu · 
dudu boyunca aldığı ihtiyat tedbirlerinin m6ohaeıran kendisine 
lld olduğu, binaenaleyh ltalya'aın heyecını kapılmaeına mahal 

olmadı~ını ıöylemektedtrler, 

e e er evam ıyor tayyareyi aldı ve kaç•• 

Yaralananlar, Dno Akşama Kadar 
lkiynz Kişiye Baliğ Olmuştur. 

Londra, 25 (Rıdyo) - Kılkdtıld• Bodlıt'lerle mGslGmanlar 
araıııoda vukobulan eon bAdlselerde her iki taraftan lklytız kiti 

yaralınmıetır. Ağır yarahlardan iki ldıl OlmOeıOr. 
Kargıealıklar devam ,.diyor. Zezıta, arbedel,.rl durdurmak için 

esaalı tertibat almıetır. 

Loodra, 25 (B. R.) - Blndletan'dı Buoı'dı Mecuııl'lerle 
MOelOmıolar arasında kanlı bir çarpıımı olmuş, 13 O ığır 

olmık. Ozere 78 kiti .varalınmıotır. loglllz aaked kıt'aları, 
aıaylıi laade etmlıtlr. 

Parla, 25 (Rıdyo)- Negtıı0° 
tayyareclıl Drolyarl'nln AOJe· 

rlkı'dın getlrtmlt ve Fr10•1
' 

hftktimetloce mGeadere edtlOJH 
olan yolcu tayyareıl, ansı••" 
ortadan kaybolmuıto. Yapı1•0 

tahkikat netlceılnde tayyareolO 
bizzat Drolyarl tardından klJ ' 

çmldığt anlaı.ıılmııtır. / 
Franıız hftkumetl, Frao•• 

tebeaeından olan tayyareci h•~· 
kında kanuni tıklbata b•ıl•' 
mıttır. 
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Ogaden. Cepheısinde F ı·ansız 
Kanlı Muharebeler .. Başbakanı 

V h. p T-. E ..... M d f: Neler Söyledi? e ıp aşanın esıs ttıgı ü a aa ~ 

Hattı üzerinde Habeş Orduları Bü-
yük Bir Mukavemet Gösterdiler. 

~~~~---~~~~-
Parls 25 (Radyo) - Doğa nlo bir taarruza Habeş'lere 20 

Afrlka'dın Pırtı gazetelerinin maktul verdirmiştir. 

aldıkları eon haberlere göre, Clbutl, 25 (Rrdyo) - Hıbetj 

Gondar'dı Itılyın aekerlerl bakınlımndın Ras Makoneo ve 
Sanı g~lftnGn herıaraf1Dı fıgıl saire Cfbutlye gelmftlerdlr. Ct 
etmlı ve Goccım (lzerlne yil· bati letısyonn Habeş :1aray1Ua 
rQmeğe batlımıelardır. ıld birçok denklerle dolmuetur. 

DeBBle·Adle Ababa 'yolu Qze· Adle Ababı, 25 (Radyo) -
rinde Erltre asktrlerl Uerile · Bu sabah 15 Italyan tayyaresi 
mektedlr. Bu kuvvetler mo · gelmle, iki tayyart; tayyare ka. 
törHl katılardan mftrekkeptlr. rargihını lnmle, tekrar uçmuş 
Şimdiki halde 80 kllomette ve diğer tayyarelerle birlikte 
ileride mevki almıılardır. bomba almadan dönop gitmiş 

Ogaden (cenub) cephesinde lerdlr. 
çok mOhlm ve kanb harpler Roma, 25 (A. A) - Deesle· 
devam etmektedir. Harb bun· den gelen haberJerde im· 
dan sonra Saeıbanek·Bulala· paratoruo akıbetine dair hiçbir 
Dagabor hatlı Ozerlnde olmak· Hrahat yoktur. Adle Ababa'da 
tadır. ltalyın askeri SıHbaoek· nazırlar, imparator adına it 

teki Habet kuvvetlerini ç•vlr· gl>rmekte devam ediyorlar. İm· 
mlolerdlr. paratoruo; oğlu lehine tabuao 

İleri kolları Trablos, somall feragat ettiği haberi tekzip 

ve yerli Italyaolardan mürek· . olunmaluadır. 
keptlr. Bunlar Habeş ileri si· Roma, 25 (A.A) - Maretıl 
perlerfnl sOngQ bücumlarlle Badoğllo, eon resmlğ tebliğinde 
ılmıolar ve Babee orduauna llalyao kovetlerlnln diin Tına 
bGyOk zayiat vermlılerdlz . gölft mıntabeının lıgallnl tı· 

Habeş ordusu bOyftk bir mamlıdıklarını ve Somali cep· 
mukavemet göııtermlttlr. Fakat besinde S1111bıoek mıntakaeında 
fıztı kuvvet ve mOtefenlk si· muharebenin elddeıle devam 
lAhlar kareısıoda ilk mftdıfaa ettiğini blldlriyor. 

hattını terketmlşlerdlr. halyıo'lar bo muharebede 

Bu mGdafaa Tiirk generali 40 tayyare kollaomıtlar ve 100 
Vehfp'ln tesis ettiği hattır. ton bomba attıklarını bildir· 

Clbutl 25 ( Radyo ) _ Son mitlerdir. Tıyyarecllerden ikisi 

haberlere göre Necaıl halı.:kında yaralaomıe ve 7 tayyare de ze. 
Adla-Abıbı'da bile malumat dı::lenmlt lee de dftemeden le· 
yoktur. taayonlarını lnebllmlotlr. 

Roma, 25 (Radyo) - Tuna Pırls 25 (Radyo) Son 
istikametinden cenuba inen İtal· gelen telgraf l~a göre, Dıgabar 

!ti. Alber Saro 

Parfıı 25 (Radyo) - Bıo· 

bakan M. Alber Saro, bugün 
seçim münaeebetfle m6hlm i>lr 
söylev vermlı ve Fransız ola 
SUDi hhabla: 

- Yarı a rey lerlnlzl fetlmal 
için eandaklarıo öoClnde topla· 
oacılı.eınız. Yapar.ağınız bu va · 
tani vazife çok mühimdir. in 
tlhap edeceğiniz kimselere Is 
ttkbıllofzl, vatanın yilkeek men· 
faatlerlnl ellerine tevdi etmlt 
olacaksımz. Bonon fçlo çok 
iyi düeQomenlz JAzımdır. N ... 
:zarı dikkate alacağınız blrıey 

daha varH, Fransa'nıo, danya 
nın en serbest bir memleketi ol· 
doğa ve bo memlekette hür · 
rlyet ef Urın hikim bulundu· 
ğudur. 

De mittir. 

M. Alber Saro, düoya lkta· 
Hdlyatmın mutlak surette dü· 

zelmesl lıtzımgeldlğlnl llive 
etmlotlr. 

ispanya 
Sosyalistleri. yan kunetlerl Bahardır Gergfs ve Saeabatı mıntakaeında çok 

mevkllnl saptetmlıtlr. kanh muharebeler devam edl· Azana'nıın 
Burada bfttGn rfleea llllca yor. Rae NHlbuya gelen mü· h k 

hlm ~uvvetler, harbe glrmle~er cumur aş anı 
etmiştir. ltalyın'Jarın eline bir 
çok mGhlmmat dOtmGeUlr. ve ltalyanları fena halde sıkıt· olmaSDl istemiyorlar. 

Desslye'ye Sabadoya Italyan tırmıılırdı. ltılyanların merkez Madrld, 25 (Radyo) - Co-
konetlerl tevakkuf etmeğe 

fırkası tAaıl olmoe ve Adle· mor bıekanhğına :bıtbıkaa M. 
mecbur edllmle•lr. 

Abıba yolonı sevkedllmlıtlr. Azaoa'uın getlrllmealne soıyı 

lnglllz muhabirlerinin DeHI· Parls 25 (Radyo) - ltılyan llstler muarız görGnöyorlar. 
'd kaynaklarından gelen haberlere İleri aftriUen mGtalAaya •ôre, ye en Yerdikleri habere göre • 

Hıbee •ellahdı orduslle çelrll· göre, Askrrl kuvvetleri Adlı· Popoler partisinin programını 
dikten aonra birçok mahalli Ababıya seksen kilometre yık · tatbik edebilmek için MlsyG 
rCleu İtalyın'lara debald et· lıemıtlardır. Tayyarelerin mG· Azana'nın baıbıkan mnkllnde 

temıdlyen ·bomba attıkları ve L ı e ı L dl mitlerdir. •• matı zararı görO me.te r. 
yola açmağa çalıttıklarını söy· 1 b L 1 

Gorıhıy ~5 (Radyo) - Ge· çitler a .. ıoı MClıyft roga, 
ıayorlar. b b L M nerıl Graçyıuı yerU sultanlar· aı a .. an Dsyd Aıına camor 

dan OludUU'yl gôrmGe harp Seçime bııkanı :olmak lıteğlnde ısrar 
mıdılyaaı ile taltif etmletlr. ederse istifa edecektir. 

Ömer Seydın ismindeki Somalili iştirak Etmediler Avusturya 
bir · kabile reiıılnl de harpteki 
cesareti haaeblle nleınla tı:ltlf Pınle, 25 (Radyo) - Sabık Nas,,.onalist• 

t 1 ti meclise mensup birçok meb'os· J 
t m t r. J • J d lar yeni lntlbıbıtı lttlrak et· erı top an ı .. 

Maretıl Bıdogllo ne•rettllil 
"' " memlılerdlr. Bunlar arısında 

bir emri yevmi l~e havı kov· Lut Ntkol, Andre Tardlyö, Ernll 
vetlerlnln harpteki bOyOk kıy· B ı I · u f M D ı ore , orJ uone o, , e mon 
met ve yardımı haseblle ebem vardır. 
mlyetlnl takdirle zikretmiştir. 

Zaferin ıucak havı kuvvetleri ltalya, Mısır paktı mı? 
nln yardımı ile kazanıldığını 

da blldlrmlıtlr. 
Gorabal, 25 (Radyo) - Dan 

Hbıhtaa beri general Verner'ln 
askerleri, Dıgıme'yl aldıktan 

sonr.1 Ras Nulbo'nun cenı· 

hını tebdld edici bir vaziyet 

ılmııtır. 

General Freçl, SHıbıne'nln 

eırkında RH Nıslbu'nun mu· 
kabil cenahını tebdld etmek· 

tedlr. 
Dezyak Abbe de Danto, Ca· 

nagoyo mevldlndeld mağlubl · 

yellen ıonra Deıyak Makonen 
SelAalye'nln kıt'alarına Utlhı · 

ka munffık olmoıtur. 
Yerlilerden Kercııan çeteal· 

Londra, 25 (Radyo) - NI· 
yoz Kronlkel gazetesi, ltalya 
tarafındın Masır'a bir ademi 
tecavOz pıktı ıkdı hakkında 

yapıldığı iddia oluuın tekliften 

baheederek, bo haberin, lngl· 
llzler Gzerlnde tesir yapmak 
mak11dlle Mısır gazeteltrl tara· 

landan çıkarıldığ•, ıııleaı bir 
haber olduğunu, bu gibi hı· 

haberlerin loglltere slyaeetl 

Ozerlode hiçbir tesir yapımı· 
yıcığını yazıyor. 

Milano Panayırı 
'MllAno, 25 (Radyo)-Mllino 

panayırı 1,350,000 kiti tara · 
fıodıo ılyaret edUmlıtlr. 

Viyana, 25 (Radyo) - A vus 
turya nısyonallstlerl, bugfln bat 

bakan muavini prens Stıren · 

berg'ln bıtkınlığ'nda toplanmıo 
tır. Bu toplantıda prens Staren· 
berg uzun izahatta bolunmoe 
ve neticede, A vaııturyı'ıun ta 

klb ettiği s!yaeı tıavlb edil
miştir. 

N11yonılieeler cemiyeti eeklel 

gibi ıılyaeıl fırka eokllnl ala· 
caktır. 

Hollanda 
Hası an esi, 
ltalyan'lar tarafın· 
dan müsadere edildi 

Londra 25 (Radyo) - Ha· 
beeletın'dın hareket etmek 
Qzere bulunan Hollanda bas· 

tıneel, ltılyan'lar 

mileadere edllmlıtlr. 

tarafındın 

Soıro Dalkoka: 

Arııavudluğa, Muhtelif Sıntflardan 
üçyüzbin ltalyan Gönderilecektir. 

------------...... ------~ .. --------.... -----..--""'"9 .... 
Son Defa imzalanan Muahedelerde ltalya'nın Bu 

Talebi Kabul Edilmiştir. 
•• 

Parl81 25 (Rıdyo) • - Itılyı ile Aroavodfok araıındı lmzalanmıı olan ıon muahedelere gllre1 

Arnnodluk hükumeti, Aroavadluğa GçyOıblo ltalya'nın gönderllmeılnl kabul etmlttlr. Bonlat 
ır11ında papaz, muallim ve eenaf olaolıu da bolonacakhr. Araavutlo&ı gö1derllecek olan ltal• 
yanlar, muhtelif kasabalarda çılıoacaklardır. -üsten Çemberlayn, Vi
yanadan Tekrar Buda

peşteye Geçti .. 
lngiliz Nazırı Arşidük Ottoyu Isti

yenlerle De Konuşacaktır .. 
Budapeıte 25 (Radyo) - Slr Oeten Çemberlayn, Vlyana'dan 

tekrar borayı gelmletlr. Osten Çewberlayn borada İoglllz ıef iri 
Slr Kunoks'un mlsaf trl olacaktır. Çemberlayo Polonya baobık•· 
nının Budapeıte'de bulonduğo bir zamandı borada boloomımık 
için movasalAtıoı bir gftn geri bırakmıttı.J 

İngiliz sefiri, bogOn Çemberlayn eereflne bir ziyafet nrmlt 
ve bu ziyafette Macar dıt bakan• Dekanya dı hazır baluomık· 
tadır. Çemberlayn yırın (BugDo) krallık naibi amiral Horll tı· 

rafından kabul edilecek ve öğle yemeğlnt alıkonulacaktır. 

İngiliz nazırı, Macarlatao'ın eski Londra ıef lrlerlle ve bllbeua 
arşldOk Ono'yu lstlyenlerle koooeacaktır. Kendisi gazetecilere 
beyanatt• bulanmaktan çeklnmfetlr. 

Viyana 25 {Radyo ) - Oıten Çemberlıyn, 11aat 11,50 de 
Bodapeşte'ye hareket etmiştir. Henftı teyld edilmeyen bir ,,. 
yiıya göre oradaki tem11larından sonra Belgrad'ı gidecektir. 

••• 
inhisarlar Büdcesinde 

lngiltere 
ltalya-Habeş 

mes'elesinde kor· 
kaklık göstermiştir .• 

Fondra, 25 (Radyo) - Slr 
Erber Samuel, bugan verdlil 
bir söylevde, lnglltere'ofp, lcal· 
ya Aabeo mea'eleslode çok kor· 
kak bueket ettJğlol söylemlı 

n Bıldvln'ln poletlkHını ten· 
kld eylemlttlr. 

Göring 
Bugünlerde Bu
dapeşteye Gidiyor 

Berlln 25 (Radyo) - Ge· 
nerıl G6rlng, buganlerde Bu· 
dap"'ete'ye gidecek ve Mıcar 

başkanı GömbOt'Gn ziyaretini 
iade edecektir. 

GOriog. bu mGnasebetle (Plçı) 
nehri kenarında tertlb edilecek 

ava letlr4k edecektir. 

Isveç 
varidat Arttı .. UJuslar 

Büdcede 2 Milyo; Lira Fazlalık Var Sosyetesinde 
Ankara 25 (öael) - lnhlHrlar idaresinin yeni sene bCldceel Kalacak Mı?. 

kamutayı verllmlotlr. Bfldcenln yekuucı 43 buçuk milyon lira 

nrldıt göstermektedir. Bu miktar, geçen ıene varldallndın iki 

milyon lira fazlıdır. BllhHaa toz varidatı artmııtır. Toz ııtıılırı, 

f fa derin ucoılıtılmaeı, bilhassa dıı piyasalara çok ocbı arsedll· 
mesl neticesi olarak artmıotar. 

lngiltere, Almanya 'ya 
Sual Soruyor. 

Mostemleke Ve Akalliyetler Mes'e
lelerine Temas Ediliyor. Muhtıra, 

Alman ya'ya Verildi. 
Londrı, 25 (A.AJ - lngll· mistlr. Ufak muhtırada mOblm 

tere dıo bakanlığı tarafından 

hasırlının sual varakası, Ber· 
lln'e gönderllmlttlr. Berlln'e 

gönderilmeden evvel :Franea ve 
Belçika bakumetlerlle yeni gö· 

rGemeler yapılmıetır. Bo sabah 
Fransız ıef iri ile görGşeo hı· 

rlclye dalmt milsteearı, ıual 

varakaeının bllha881 Lttvanya, 
Çtkoılovakyı n Avosturyı'yı 

dair olan kısımları hak.kında 

l1ahat nrmlıtlr. 

Loodrı 25 (Radyo) - Fran· 
aız eef iri, dııbık.anhk daimi 

mGsteearlle görGetırken, Alman._ 
ya'yı verilen İngiliz ıual muh· 
tıraııındı Fransa dilekleri me. 

ıeleılne tem11 ederek ozon 
izahat vermleler, M. Eden, 
Frn11'nan emellerini itina ile 

tıklbedecektlr. 

J .. ondra, 25 (Radyo)- Havas 
ajansı bildiriyor: İnglltere'nlo, 
Almıayı'yı verilmek ftzere ha· 
zırlanın ııuıl nrak.ası, kilçılk 

bir muhtıra ile blrllktd Lon· 
dra Almıa ıef lrlae tndl edil· 

olın Clç nokta vardır: 

1 - M. Bitler, yalnız Al· 
maoyı'dakl Alman'lano lideri 

midir. yok.11 1 muhtelif ht\ku. 
metler n ıdlnde ıkalllyet hı· 

Jlndeki Almın'larıo da lideri 
mi sayılıyor? 

2 - Almanya, mGıterek 
yırdım slıtemlne glrmeğe ımı· 

de midir, yokla, bu mee'ele 
için mGnıkııa açmak niyetin
de midir? 

3 - Almanya, lıtedlğl hu· 
kok moıavıhnı elde etmit ıd · 

dedl1or mu, etmemlpe ne lı · 
teyor? Muhtıra ıonondı Alman· 
yı'nıo mftıtemleke dilekleri 
mee'eleelne dtJ temas edilmekte, 

noktalnazırı sorulmaktadır. 

A voıturyı, ÇekoıloHkyı n 
dl~er yerlexdekl Alının ıkalll· 
yetlerf hakkında ne daıcınaı. 

dOACl de ıtorulmuıtor. 
Lo~dra, 25 (Radyo) - İn· 

glltere'nln. Almınya.'yı vere· 
ceğl notanın, gelecek cumadan 

evvel gGoderilemlyecegl ıöy. 

lenlyor. 

Oalo, 25 (Radyo) - laveçln 
uloslar eoayeteelnde kıbp kal· 
ması mes'eleslnl, ineç parlA· 
mentoıo tayin edecektir. 

Söylendiğine göre, muhafa. 

sakAr partlal baıkanı MGlyl 
(Bık) ltılyanın Hıbeılıtın'a 

taarruz ettiği 11blt olduğa bal· 

de oluılar soıyeslnln bana 
karıı blrıey yapımım•ıırn, çok 
mGhfm addetmekte ve bu halde 
laveç'ln ıosyetede kalmııını il· 
zamıuı görmektedir. 

Kömür 
Ocaklarında 

iş azalmış bir halde 
Londrı, 25 (Radyo) - K.6· 

mftr ocıklarındı lo azalmıetır. 

Birçok ocaklar, ameleyi azalt· 
mağı karar vermlılerdlr. 

Senetleri 
Kabul Etmiyorlar 

Londra 25 (Radyo) - Jn. 
glllz bankaları, tEtlpu banka· 
tarının senetlerini kabul etme· 
mektedlrler. 

Ne Konuştular? 
Viyana 25 (Radyo) - A•nı· 

toryı bıokını mösyö Şuenlnc, 

bogGn Franıı'nın bura sefiri 
Gıbrlyet Popo'ya kabul etmlı 
ve uzun mGddet konaemoetor. 
Bo konntmalıra ehemmiyet 

•erllmektedlr. 

Norveç dış hakanı 
Lenlngrad 25 ( Radyo ) -

Noneç dıt bakanı, borada 24 
saat kalarak Oıloyı hueket 

etmlttlr. 



Konnopoliı 

:- 2 -
Bu lıraat, bıına iki, Oç ıene 

ın•el töyle bir gôrfth geçmlt 
ı>ldoğom hayvan p11armı bir 
ilahı görmek guınJmu ferdi. 

Rıbıyık'tı, baynnat bahçe· 
sinde değlımlı hemen hlçblrıey 
yokıo. Dönmek Oıer() iken, 

glhılerlm lhtlyarıız olank mı 
had fabrikayı döndO, Mıhod 
kı11 boylu adımın, Japon'on 
ıôılerl aklımı geldi: fabrikanın 
hakikaten · bOyOyflb bQyQmedl· 
ğlol merab ettim, fakat fabrika 

bana dıhı hareplaomıf görQndü. 
Ben de, herkeı gibi, bo mftee· 

ıenln lelerfnfo yolunda gitme . 
dlğloe hllkmettlm, oıomoblllme 
bineceğim ıırada, OaeObahrloln 
yanında gQıel, Hlltı ve aed bir 
bina gördllm. Üzerinde bir ja· 
pon bayrağı vrrdı. Ve binanın 

bllyGk levbaaındıkf yaldızlı ya· 
sılardın borada iyi yiyecek ve 

içecek ve bana mftmaall bGUln 
lhtfyıçlar•n temin edileceği an· 
lıeılıyordu. Ôğle zamanı geçmiş 
idi; karnımda ıe1kmıe oldoğoo· 
dan bu fıraallın letltadene ka· 
rar verdim. 

Bu kararımı verdiğim ııradı 
blrblnf n 1rkamdan: 

- O... Hoegeldlnlı! 
Dediğini duydum. Meçhul 

ıeı devam eni: 

- Bu defı artak Japonya'yı 
ılyaret edeceelntzl umuyorum! 

Diye llhe etti. 
DöndOm ve bıktım, bana 

hltıb eden adımın bandın 

nelkl ziyaretimde fotoğrafımı 

çeken japon oldoğuno anlı· 

mıktı biran tereddQd etmedim 
ve içimden, fabrikanın vazlye· 

tini ıormık için bir heves doy· 
dam. Bonon için kendisine bir 
algara fererek: 

- Evet, dedim. Gflzel uta· 
nıza bo defa gideceğimi yfl.zdo 

yb ıanıyoram, Çln'dekl nıl· 

fem iki ay ıarecek n oradan 
Tokyo'yı geçeceğim. 

Japon, ılgırayı çekti ve: 
- Franıız UUftnft!. Bo Ul· 

t6nftn ba gftzel kokaıu bana 
Parlı'f, tuh P1rlı'I hatırlatır. 

Dıdf. 

DfrH ıaeto, ıonra gazlerlmln 
içine bıkarak: 

- Mınçarl'ye gidecek mlaf · 
nls?. 

Diye ıordo. Bu ıdımcığıo .. 
Sorgu illetine mDpteJa oldoğo 
gene ak.lamı geldi. Ve suallerini 
kumek için; 

- Evet, dedim. Mançorlyl 
de geseceğlm, jıponya'nın Aıya 
içlerine doğra genloleme&lnl mQ 
hlm buluyorum. 

- Si111etle ıllkadar mm 
nıı?. 

J. L. Mortendea 
..... Hiçbir veçblle ıllkadar 

değlll111. 

- A.,. 
Gene blraı ıoıtQ, 

tını 111J11d1ı 

- Yokeı •.. 

ıonra, hı· 

Derken ıöıftnft k:eııtlm veı 

- · Müsaade boyoronoı, ben 
de ıilıe blrıey ıorayım. 

Dedim. 

- Buyurunuz. 
- Sizin kauçuk fıbrlkanıı 

neden böyle barıb bir halde?. 
Jıpon'on irkildiğini hl1&etılm, 

fakat dudaklarındıkl mftıtehzl 

tebeHGm yerf ude idi ve mml· 
dınır gibi: 

- PlAoımızı değletlrmek 

mecburiyetinde kaldık! 
Dedi. 

- Sebebini sorabilir miyim?. 
- Seblbl mi? KUi derecede 

Kauçuk yok ta ... 

Bana bıklkata ıöylemedlğlnl 

anlamak için fazlı zekhete lh· 
tlyıç yoktu. Ben de ayol alayla 

- Biç eüphe yok, loelz ka· 
lan leçl ve oıtalara hoe vakit 

geçirtmek için bo mftkemmel 

otel gazinoya vftcuda getirdiniz! 
Dedim. 

1\fisaf ir Takımın 
ikinci Müsabakası 

Oyun Tadsız Geçti, Eskişehir Takı
• mı 4-1 Galip Geldi. 

Dön Al11ncak 11b111nda mi· 

aaf lr Eekfeehlr Demlrepor ta· 
kımı lımlr Demlrspor tıkımı 
ile lkf ncl mfteabıkaııoı yaptı. 

Sahada partinin Tllkllfk ban· 
deıu ve pektı ı"ylrcl vardı. 

Hakem İzmir Demlrepor taka· 
mıadao Latif 'in davetlle tıkım · 

Jar 11haya davet edildikleri za· 
mın Ealdıehlr tıkımının lhtl · 

meden 2 O Eskltehlr lehine 

bltmtetlr. İkinci devrede İzmir 
Demlrepor takımında IHbetll 
tadll4t yapıldı. Ve oyun daha 
dOzğdn denecek derecede oy 

naomağa batl•dı. 
Nitekim oouoca dakikada 

İzmir Demlrıporonon seri bf r 
akımna elle Şevket mani ol· 
~uğundın lzmlr lehine penaltı 

yat kaleclılle oyuna letlrak et· cezaeı verildi ve Mehmet onu 
tlğl gôrilldD. Bayrak teıtleln · gole tahvil etti. Fakat lzmlr 
den eonra ofııayt ile netlcele· Demlrsporonoa bo hAklmlyetl 
nen Eekleehlr'lo akını ile oyu· çok devam etmedi. Oyan bakı· 
na bıelındı. Eaklıehlr daha mındıu daha iyi ve daha ha· 
ilk dakikalarda uzun paslarla kim oynıyan Eskişehirliler 

hllcomları batlımıe ve beolncl 31 inci dıklkada GçOncD, üç 
dakikada bir gol ıtmıetır. Oyun dakika eoora da dördOoca gol 
tam mınaalle ağır ve ıaursoz ·lerlnl ımlar. Bundan ıonrakl 

ve ekeerlya Eekfeehlr'lllerln çılıemalar bir netice vermedi. 
alunlarlle deıam ederken Jz . Oyun baetın nihayete kadar 
mir Demfreporo 25 inci dakl· tıteız ve Esklıehlrlo 4 1 Qstftn· 

Bunları, ben de ıebeblnl kıda kıleclıl lımıll'in hataaı lftğQ ile nihayete erdi. 
k1tt'i eekllde bllmlyerek ıöyle· yaıaoden ikinci gol6 de ye· MIHflr tıkım bogftn öğle 
mlı bulundum. Dıbı dogrneu mletlr. Ve dene netice değl~ den sonra Hat onyedlde eon 

bir ıôı söylemle, blrH alay 1 Zabıta 1 maçım Altay takımlle yapacak 

etmle olmak latlyorum. Fakat •-----------·· ve en kuvvetli kadroslle çıka· 
bo ıôzlerlmln Jıyon'o mftteea. Tabak kırmışlar: caktır. 
alı ettiğini hemen fırkettlm. Kemerıltı caddesinde SDley· 

Hiçbir cevab vermedi; yalnız mau oğla Reead ve Mtırtezı 
ellerini göAeıl ftzerlne koydu; oğla Mehmed 11rhoe oldok:lırı 

IRllerek beni ıelAmladı, geri halde bıet'ln lokıutaeındı ta · 
dönerek merkeze doğra göıden 

kayboldu. 

Ba lıte bazı esrar olduğunu 

hll8eder gibi oldum, daha doğ· 
raıo, bo adımın boradı bir 
VHlfe ile mClkellef ıe bir gösca 
olduğuna hOkmettlm. 

- Sona Var -

Kalık, boğaz, baron 
baatalıklaıı 

Birinci sınıf müteha$sısı 

Doktor 

Sami Nazif 
BaytOrk 

Birinci beyler ıokık No. 36 
Telefoa 2310, evi 3668 

bık ve kopa kırdıklarından 

tutolmuolardır. 

Taşla yaralamış: 

Keıtelll caddesinde e~rber 

zade medreeeılnde oturan Moı· 

tıfı oğla Mtıhmed ile Abidin 

oğla M11har ıraeındı medrese· 
de yatıp kalkmak meıeJeılnden 

kavga çıkmıt, Mehmed tıwla 
Mazharı batından yaralımııtır. 

hırsızlık: 

Bıyraklı'nın Meralnll'de Narlı 
koya mevkllade oturan Maı. 

lafa kııı Hanlfe'nln knleılne 

giren Sayld oğlu KAmll bir 
yatak çalarken talalmuıtar. 
Şillılı ta,ımak: 

Kemer' de amomhıne ara11ndı 
Mebmed otla lemall'de bir la · 

Sttveyş Kanalının 

Kapatılması 

istenecek .. 
••••• 

- Başı 1 inci sahifede -

mevcuttur. ltılya hrrekeılnl 

sonuna kadar götftrmGı ve 
zecri tedbirler kararı, ltalyı 

mıllyeal Qıerlnde tesirini göı· 
termlı olmakla berrber mfthlm 
vaziyetler ibdaı etmemletlr. 
Doğa Afrika ile ltılya ırHın· 

dıkl yoldaki kapıyı kıpımayı· 
cık olor11 artık Inglhere'ye 
gClnamemet lbtmdır. 

Fransa'da banca g6r6lerek alanmııtır. 
Otomobil kazası: 

Roma 25 (Radyo) - Son 
ı•mandı logtllılerln Libya ha· 
nllılndekl yeni aıked hazırlık· 
tarı, Sftveyt kanalının kapın· 

m111 noktal n111ranın konet· 
lenmeılnlo bir delili aayıhyor. 

ltılya, buna kıreı tedbir ılı· 

cıktır. Milli piyangoyu Memleket haaıaneel karo111n· 
da ıof~r Akif o~lo Mehmed Teftiş 

bir grub ka7.andı ldıreılndekt 12 namıralı oto· Belediye relal doktor Beh· 

Pırtı 25 (Radyo) - Mlllt mobili Abdallıb kııı ıeklz çet Uz, dftn çareıyı •e Bahri· 
piyangonun ftç milyon franklık yıelarındı Sllreyya'ya çarptır· baba earkıuı teftle •imle, vaıl · 

btıyftk lkramtyulnl Bulaaya'da mıt ve yarılınm11ıaa~eeheblyet felerlnde ihmalleri görGlen bazı 
bir grob kazanmıohr. verdlAlnden totolmoetar. memurları cezalındırmıour. ........................................................ 1. 

KATYA· 
carlar ve klmblllr belki de halk 
mftmeulllerl ayni mevkle geçe· 
ceklerdlr. Bo teıebbaae karıı 
durmak ilhamdır. 

elelerde titri eQrecek f lk.lrlerl 
yokta. Onlar yalnık zevkten, 
ıefıhatten, tıbıkkGman kör ve 

ezici ıeelnden bııka blreey bil· 
mezlerdf. Aoklrzef kurnaz, her· 
ıeyden anlıyıu, her lee yarıyan 
ıdımdı. Ooo ha gizli toplan 
ıılara çıiırmıların ıebebı:de bo 
idi. Bu gerlb mahhlk getlrtlle · 
cek, kendlelnden Dolgorlkl 

Çar'ın Mavi Şeytanı 
-53-

Ruıyayı ıte~e vermek, yJkmak, 
Bus'lara alyıli hftrrlyet ver· 
mekten dıhı kolay ve mftm. 
kGndft! 

Kııyı deallen bu şeytan kı· 
ıın Ç11 AJekııandr'ı bu korku
lan neticeyi kıbal elllreceğloe 

tlphe etmiyorlardı. 

Kont Şönlof gibi 1111 hane· 
dınm ali men af llne canla batlı 
hlımet eden bir polfıı mftdG· 
rGn6 andıran bo kıtyı idi. 

Ba 1111 adımın yerine Patı· 
pn ılbl ne oldota bellrııl ı bir 

idamı getirten de hiç ıftpheılı 
gene K.aıya idi. 

General Pıtapov da kimdi 
bu adam? Polis mftdftr6 olduğu 
gön çarın earayındı kendislol 
bllen hiçbir klmee yokla. 

Vakıa, ıırmı elblıell bir ge· 
nıraldl. Fakat 11 seneler evvel, 
bir neferdi. Tesıdafan yardımı 
ile general yıpılmııtı. Bash 
rohlo, mujlklerden fark.,. bir 
adımdı. Böyle bir adamın ta· 

rayda tel ne ldl7 .. 

Fakat ileride barjavalır, tlc· 

- Kareı durmak IA11mdır ... 
GrındGklerln laepıll bu t ı . 

kirde ydller, 

- Fakat n11ıl? 

Bir lhtllAl mi yapacaklardı? 

imparatorun ıukotu yoluna mı 

'"ldeceklerdl? Akıllarından ge· 
çlrdllderlbl meydanı varmığı 

ceearet edemeyorlardı. Zira bir· 
blrler:ne itimatları yokta. 

Çarın ıon kararını grandftk· 
ler mecllıloe doyurmot olan 
hali polis teıkllAtının fef 1 Aı. 
klrzef fzahat vermek Oıere 

meclfıe [çı"ırılmıetı. 

Aeklrzef belki bir f lkir ve · 
reblltrdl. 

GraadClklerla böyle aıır meı· 

brenıeıln cilr'etklr projelerini 
akim bıraktıracak, Çardan ay · 
rılmaeını temin edecek pllnlar, 
projeler latlyeceklerdl. fmparı· 
torlçe Fodoro•uı daha bıyıuı 

iken bo ayrılma lel bat'i bir 
11ekle ıok:olmalı idi. Yoka. it 

lıten geçılkten sonra M bu 
tobJanhların, ne bo endfeelerln 
ıeeh'l olabilirdi. Grandftkler 
bheedlyorlardı ki Çarı uoçlırı 

lçlae ılaa genç k11 yamın bir 

--······~· ....... --Ba~tarafı J inci suhif ede -
hkları için de yapılan glıll ıe · 

çim netlceılode 33 reyle Sırrı 

(Foça), ::J 1 reyle doktor K.tmran 
Kenan (İzmir), 34 reyle Meh· 
med Aldemlr (Çeşme) ve 38 
reyle Ekrem (Ödemiş) in daimi 
eocGmene ıeçlldlklerl anlaeıl· 

mıftır. 

Gelecek eene ıoplant111nın 

tespiti içi o yapılan görftemede 
1 Mart 937 muvafık görQlmOo 
ve vali Fazlı Galeç ıyığı kıl· 
karık: 

- Arkadaelarım, demletlr, 
bütCln tekllf lerl mi hüanü ka· 
bul ettiniz, ntı lstedlmıe yap· 
tmız. Sizlere çok teeekk:Orler 
ederim. Gelecek ıene huzuru· 
nazı veltld bir ie heeıbı ile 
çakacağım ve bonon için çolı: 

çalışacağım. Mecllıl kıpıyorum. 

Demlttlr. Vallnlo, ba 11mla•i 

sözleri ıareldl bir eekllde al· 
kıılanmııtır. 

• • • 
Ziyafet: 

Parti baekanımız Avni Do · 
ğao, vll4yet omomf meclisinin 
mftzakerelerlnl biti rmesl hase· 
bile dGn akeam Şehir gazino 
sandı mecltı az11ı ıeref ine bir 
ziyafet vermletlr. 

Ziyafette Valimizle bizzat 
pHrtl bııkanımız, ıarbıy Dr. 
Bebcet Salih, v114ytt ve tehir 
mecllel azaları ile parti idare 
heyeti 11aeı, bazı tınınmıı ıl· 

mılar ve gazeteciler balon· 
muıtor. 

Bu, bir ziyafet olduğa ka
dar bOyDkçe bl r f lklr ılleelnln 
nezlb, eğlence ve aamlmi bir 
toplıntası hallnde ldJ. Aradı 
etırprlzler de hazırlaomııtı. Ko · 

nuımalır çok gflzel geçti . 
En nee'ell bir mııa intihabı 

Ozerlnde yapılın bir ıarprlzl, 

Dr. Ramtb ka11ndı ve hedl · 
yeılnl aldı. Valimiz, Parti bıe
kınımız. A vol Doğan birçok 
ince, net'ell cOmlelerle bo sa· 
mimt ve bftyülc mecllıfn zev· 
kini artırdılar, 

Siyasal 
Konuşmalar 

Roma, 25 (Radyo) - İtalya 
hariciye mG1teıarı M. Sftvl ç, 
Almanya sefiri Fon B11el'ln 
ziyaretini kabul etmletlr. Bun· 
dan eoorı Frınea'oın Roma ıe· 
f irile görDemüetGr. Ayni za. 
manda lnglltere'nln sefiri ile 
de bir mOlAkat yıpmıttır. 

lspanya'da grev 
Madrld, 25 (Radyo) - Bil· 

baada'kl oıobOı ve tramvay 

ılrketl memurları grev illa el· 
mlılerdlr . 

varlıktı. İlk defa 11rıyı takdim 
edlldlğl gCln en kendine gClve· 
nen erkekleri bile baetın çıkar· 
ma~a, çıldırtmığı )eten gazel· 

lfğlnl görmOelerdl. 

Zeki bu gftzelllkle blrleolnce 
onan ônOne mi durulurdu? 

Ne vellabd Grandftkle kır· 

deelerl ne de amcalara Aıklr· 

zef in iki yllzUl bir oyun oyna· 
dığındıo ve bOtOo me88IBI 
efendisine baoedanın hazırlı· 

dığı ter ti plerl, ıekını karşı hı · 

zırlının tehditleri bildirmekten 
İberet olduğunu dfteftnmıyor· 
lar, ondan eOphe etmiyorlardı. 

Bu kurnaz ta•, adli ıslahat 

iradesinin lotl~arı bir saat mee 
eleıl olduğu bir zımsoda 

GrandOklerl bo tıaanordao 

haberdar etmlşıl. Bu eayede 

hanedan uaları kendielne loı· 

__ _. ........ __ 
- B~ı J inni sa/ıifede -

U.I kurnlmaeı kanaatini lzbır 

etmlelerdlr. 
Kahire, 25 (Radyo) - Mı· 

ıır baebıkanı Mahir pıtı, krıl 
Foad'ın, çok tehlikeli bir va· 
ılyeue ohloğano ve aı:Oçlakle 

nefeı aldı~ını ıöylemlı, kralın 

Oldoga hakkındaki haberlerin 
a111Bıı olduğuna ve ra1mlğ teb 
llğ çıkacağını ıöylemlıtlr. 

M111r balkı, k:rrlın öldO~ü 

şayl~sı Qzerine her taraftı m• 
tem ılAmetlerJ göetermlıtl. 

Batbıkan Ali Mahir pıtı 

kralm ağır h11ta bolonmasıo 

dan dolayı Londra'da tahsilde 
bulanan bftyOk oğlu prenı Fa 
rak'uo ılelaeele Mıeır'ı davet 
edildiğini ııöylemfştlr. 

Kral l'araf tarı 
iki kişi mahkOm oldtJ 

Parla, 25 ( H. R. ) - Parfe 
10 onca ceza mahkemeıl, eoe 
yılfetler lideri M. Leon Blom'ı 
bir cenaze alayı eena11nd oto· 
moblllnde hftcom ederek bakı 
ret eden, döven ve batından 

yırahyın krıl taraf tarlarından 
iki klelnln mohıkemeılnl bitir. 

mletlr. Mtıtecavlzler; otomobl· 
Un camlarını tırd1ktın ıonr. 

Leou Blom'lı birlikte yanında 
bulanan bir Meb'uıu ve bir 
kadını da döğmftelerdlr. Ban· 
Jardan K.ordnny Gç ay, Onda· 
van 15 glln hıpe mahku edil· 
mlı ve cezaları tecil edilme-· 
111l1tlr. 

Hindenburg 
Balonu ikinci 
seyahate çıkı yor 

Bertin 25 (Radyo) - Ula· 
denburg zeplin inin yeni çıka· 

cağı Amerika seyahatinde M. 
Egner balonda bulunacak ve 

M. Leyman ikinci kaptanlık 

vazifesini yapacıkıır. 

Vatanlar ve Flamanlar 
Brftkeel, 25 (Radyo) - Bel· 

çlkı meb'oun mecllılnde Fla· 
mın Ueanlle ıôylenen notuklı
nn son dcırece ıılr'ıtle Frın· 

ıızca'ya çevrllmeıl için karar 
verllmletlr. Belçlkı'dı Yılanlar 

ve Flamanlar vardır. Flımınlır, 
yalntz Flaman dili ile göril· 
eftrler. Yılanlar he Franıısca 

blllrlet'. Milletler cemiyetinde 
yapıldığı gibi ~nutuklar eöyle· 
nlrken hemen tercftme edilerek 
telefoolırlı meb'uları dlole· 
tllecektlr. 

Japon şairt Berlio'de 
Berllo, 25 (Radyo) - Japon 

eAlrl Tıkobamı Japonya bık· 

kında konferanılar vermek ftzere , 
boraya gelmlotlr. 

nılıbllecek bir ajanı ıahlb ol· 
doklarına zannediyorlardı. 

Vellıbtan: "Eımer mıymu· 

namaz,, diye bltıb ettiği Aıklr· 

ıef mecllel btıkletmedl. Davete 

koıarak geldi. Fakirane glyjn· 

mletl. Omozlarındıu biri daha 

dDeüktG. Heyecanla olduğa za. 
manlarda doda~ıoın garlb titre· 
ylelerl vardı. Parlak Gntforma· 
lan, gözlerinden beliren genç. 
ilkleri ve 11ğhklarlle bu moh· 

ıeıem mecllete, Aeklrzef denilen 
mdtble adam ıaealh bir ıdıoı 
gtbl gOrGnftyordo. 

İmparatorun en yııh yeAeD· 
lerinden Grandak Serj vellıhtıll 
bir hareli ftzerlae ıOze bıtlıdı: 

Aıkfrzef ıenl haraya çıgır· 
mımıııu sebebi lmparaıoran 

kendi menfaati namını ıo 

- Sorıu var -

" 
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hmlr ikinci icra M. dao: 
iffetin emlak •e ~ytam ban

kaıındın adDaç aldığı parayı 
mukabil bankaya ipotek eyle· 
dlğl lzrnlrde aıan yol odun 
kapı ıokağında 25 no. la hı· 
neye kapıdan içeri girilince 
nıon bir tıehk n Hğdı bir 
merdlnD çıkıldıkta kaçak bir 
ıofa Gzerlnde Hğda bir oda 
tekrar merdivenle yukarı çı· 

kıhrken 11ğdı yan yını iki 
oda yakarı cıkıldıktın IODfl 

gene yan yına iki oda n bir 
ıandık odaıı. yanında taraçaya 
çıkılır merdiven ıokak kapı11 · 

nın karıııında cam ile ayrılmıe 
bir taılık ula Hğda bir oda 
Ye bir mat bak kareıda bir ha· 
mım n helA, oımauığa ıuya 

nrdır. 1800 lira kıymetli 

bu nln mGlklyetl açık ar· 
tırma ıaretlle n 844 DU· 

mualı EmlAk n Eytım hın· 

kaaı kanonu mucibince bir de· 
faya mahıaı olmak eartlle ar· 
tırmaıı 3 · 6 · 1936 çarıamba 
gDnD Nal 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmık Gsere 30 gan 
mdddetle 11tılağa konuldu. Bu 
artırma netlctelnde aatıı bedeli 
ne olursa ol@dn borcun ôdt'n 
meal tarihi 2280 oomınlı kı 
oonbn metlyete girdiği tarih 
ten eonraya mG11dlf olması 

baeeblle kıymetine bakılmayı 

rıek en çok artıranın Qzerloe 
lbıleıııi yapılaeakttr. Satıt 844 
DO'Daralı eml4k Ye eytam baokaaı 
kaonnu hakamlerioe göre yapı· 
laca~ından lk inci artırmı yok· 
tur. Sıtıı peıln para ile olup 

' mGıterlden yalnız yüzde lkl 
buçuk dellllf ye m1111fı ahnır. 

f potek 11hlbt alacaklılarla diter 
ıJAkad11ların Ye lrtf fak haklı 

11hlplerlnln gayri menkul tl~e· 

rJndekl bıkl11101 haıaılle falı 

n muıala dalı olan iddialı· 
rını lıba Uta tarihinden ltlba· 
ren yirmi gDn içinde enatı 
mDıbhelerlle birlikte memurl· 
yetimize blldlrmelerl lcabeder. 

Akıl halde hakları tapa ılcl· 

lince mal4m olmadıkça pıylat · 

maden hariç kılarlar. 20 5-936 
tarlhlnd11n itibaren 11rınıme 

berkeae açıktır. Talip olanların 
yDıde yedi bçak temlnıt ık· 

çell •eya mllli bir banka itibar 
mektuba Ye 34ı 6848 doeya 
nam111ılle 2 inci memurluğa· 

na mClracaatluı ilin olunur. 
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t,nhenhede DGçent, 
(Mm'ria l'rofee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Baltalara hergGa 61Wett 
IOlll'a bakar. 

lıtikW eaddeai No. 99 
Ankara apartmam 2 lnc::i bt 

Telgraf • • S TA N B U L 
Telefon : 49250 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökeiirilk 

tekerlerini tecrilhfı "ruois .. 

= .... 
~ = .Q 
~ 
~ 

·9' 
62 inci ziraat makineleri cenubi şarki 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Sosyetesin· 
den: 

Dondan böyle eoııyetemizce 
yalnız eayaç aefıJyalarıuın de· 

7 UA 10 Mayıs 19J6 
ğltlfrllmesl temin edileceği abo· 

BRESLA V Sergisi 

iHRACAT MALLARI : Her ne•I ziraat makine ılit ve nelerlrntzce bilinmek Ozere llAo 
edentı . Zllrrai ve sınat mileıısese· olunur. 
ler ıllt ve edevatı Gilbreclllk 88· Soııyete bu iti üzerine aalı· 
oayll . kuvvet merlıctzlerl . BlloDlom mamıktı olduğundan ahonele0 

makloa. lı.ı ıletlul . Yük ve lnaan rln tablolarrndıkl a8'alyaları 
nakil arabılan . Moıörlft arabalar . ya kendtlerl v~yıh~t elektlrlk 
So nakil neıtı1ar. . Bernevl eıbbi çiler tarafından değlıtlrlleblle 

teelHt . Jtfalye maklnl'!lerl · Elektro cektlr. 
teknik . Radyo levazımatı n rad Abonelerlmlzln, tabloların· 
yo . lneaat malzemesi . Büro leva dakl aefalyalarının teslHt şema 
zımatı. larrnd11 göıterllen ımperaja gô 

iTHALAT : Hernevl meTadı iptidaiye. ZOrrai mımullt ve re olmaıııına dikkat etmeleri 
IAzımdır. Arzu ettikleri tık· maheulAt. AJmaoya'da Türk eiparlelerl veklH 
tirde enıtalAtör terinden bu 

Bütan ıeyabat barolarında ocoı seyahat biletleri bıprı mıhlmat tstlyebllfrler. 
MGracaat mıhılll : Natta Mtut ıeyıbat aceotaeı Maamaf lh, alelAde t!ıbu 

GalatıHray · lıtanbol mahiyetinde olmak azere ve 

Mufa11al mahi'f'at için Breelıoer Meeae . Und Aueetellange· soıyetemlı için hiçbir meı'oll· 
geıellechd t Breılau 16 yeti mGtezammto olmıkeııın 

•'9~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~M~Q~ra~c~ı=ı~t :ed~l~lm=e~ll!dl~r~ . .!!!!~!!~., aeağıdald maldmatı •erlyoruı: 
..; Sayacın amperajı 

" 

~SPIRİN . 
2 ve 20 ~omprimelık ambalajlarda 

• bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan j) markasını arayınız. 

. 
t 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mst. Mv. 1at. al. komisyonundan: 

1 - Bir metresine blçllen ederi yirmi iki koruı olın 450 
bin UA 550 bin metre çamııırhk bez ile bir metresine 
blctlen ederi 245 turuı olan on ıeklz ili yirmi bin 
metre kııhk elhltelfk komaı kapılı ıad la eksiltmeye 

konmoetar. 
2 Çamaeırlı~ın oartnımesl ahıyaı bee, elbleellğln eartn•· 

mtıl lklyftz lurk bee kuroıtnr. 
3 Çamaeırlığın Ut teminatı 7500 ve elbiselik kumaııo · ut 

temlnı.tı 3575 liradır. 
!i Çamııırlık btzfn lhıleel 4 · Mayıs· 936 pazarteel gGnG 

11at 11 de elbiselik kumaşın lhıeleel ayni gftn saat 

15 tedlr. 
5 - Ekelltmye girecekler kanuni temlnıtlarlle kanonun iki 

ve GçGncQ maddelednde yazılı belgelerlle birlikte teklU 
mektoplar1Dı ihale saatinden bir Nal enel M. M. Ye· 
kAletl satın alma komisyon ana vermeleri. 

1005 17 22 26 1 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Esaı No. 
• 578 

Yeri 
Borana bayraklı eahl 
caddesi. 

No. ıı 
10 

Nn'I 
Kah,ehınt"ı 

Depoıltoao 

T.L. 
100 

Mevlll ye nomar111 yukarıda yazıt. mGlkan bedeli peıln veyı 
sekiz ıabhte ödenmek ftıere 11tıeı 9,5,936 camarteıııl gGoü saat 
onda lhıle edilmek Gyere açık artırmaya konolmootor. 

latekll olanlar.o hlzHında yazılı depozitoyu teznemlze yatlra· 
rat artırmaya girmeleri Ye yanlıranda Qçer fotoğraf getlrmeled 
llln olunur. 26 3 

3 Amper 

5 "' 
10 .. 

Tablo aııfalyılın amperajı 

4 Amper 
6 .. 

15 .. 
Şlrlı:talmtz Hyaçları ampı-ra· 

jıoın eayaçlar üzerinde ptrçtnll 
hulııoan ufak levha Ourlode 
ı;öelı-rllekte olduğuoe abooele 
1 lmlzlo nuın dikkatini celb. 
edrrlz. 

o.bo ziyade trnln olmak 
için ıbooelerlml~ alAkıdar eer · 
vlslerlmlzden de bu bıpta mı · 

ltlmat alabilirler. D. S 

• Çocuk hastalıkları 

mfltebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Ha.$ıalnrını her gün 11,30 

dan saaı onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Tell'jon 3990 

Akhisar icra M. dan: 
Adile borçlu Mebmedln &O· 

ğukko~o me•ldlnde 3262 met· 
re mnrabbıı 36 Nk ıeytinllk 
2 3 de iki hlueelnl bir ay 
mDddetle açık artırmaya çıka· 

rılmııtır. lhıleel 1·6 936 p•· 
ıartesl gGnd eaat 15 de icrada 
yıpılıcaktır. O gan maham· 
men kıymetin ytlzde yetmle· 
beılnl bolur&a ihale bulmazsa 
15·6·936 pazarteıl gOnCl 11at 
15 de htır kaça çıkana kat'i 
lbılesl yıpılıcıktır. · 

te~n gayri menkulde bl.r bık 
iddiasında bulanınların 20 gan 
içinde ve11iklle icraya müra 
caaıları aksi halde hakları tıpu 
slclllnce aabh olmadıkça pay· 
lıemayı glremtzler. Harcı del· 
IAUyeel alana ılt Blhl peelndlr. 
Artırma 10 5 936 dın itibaren 
ahcılara açıkbr. 

Fazla malumat ılmık leti· 
yenler icraya milrac11tları fl4o 
olunur. 1077 

Foça 
Yolcularına 

Kolaylık = = ~ lllllllllllllllllllllllllll._ Doktor .. 11111111111111111111111111~ Ay'falık, Dikili, AlunoH, 
Edremid. Tire, Kola, Konya, 
Salihli; bu bıtlıra yolcu yat 
&e'fklyatı. "t ~ A. Kemal Tonay ~ 

>~ =: Baıeriyolog ve bultı~ık, salgın ha.$talıklar mütahassuı = 
Q.;) ve Pörjen ~abab'ıa en iieUlD :: Baemahaae istasyonu karounndaki dibek ıokak. baıında 30 ıayı· = 

"C ltir miiahil tekeri olduğunu =: b eY ve muayenebaneeiode ıabah saat B dan •keım eaıt 6 ı kadar = 
unotmayıoıa. Kunetli mile- = haetalannı kabul eder. = 
bil iıtiyenler (Şahab Sıhhat EE Mhacaat eden butalara yapılmHı lbımgelen sair tahlilit ve ~ 
Stır""o Baplan)m maruf ec- E: mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cenz gö- = 

e.. ;;;; ıilleıı Pnomoıorakl moayenehaneeinde muntazaman yapıhr. = 
lliııilllİİİlu•oel•er•de.o•a•raı•ı1ıla•r ·-- •llllllllllllllllllllllllllllJlllllllUllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111111• 

Zinet 
gırajındın her gan muntazam 
ve emin bir ıorette otomobil, 
kamyon ve teuezaüblerle temlo 
edilir. 

e altt1t uıoaa ... ,...,.11111••••1 

lzmir Vakıflar direktörlüğllnden: 
l - lzmlrde mtzaılıkbaşındı vıruf arsa ftzerhıe yapılacak 

58793 lira 8~ knrue bedeli keellll bil binası lnıaetı 
aoQteahhldlne ihale edilmişti, 

MClteıhhlt taahhadtına ifadan imtina ettl~lnden mukı· 

nle feıbedUerek 25,41936 tarihinden itibaren asamt bit 
ay zarfında p11Hlıkla diğer talibine lbıleel yapılacaktır. 

2 - lbılesl 15,5,936 camı gana saat l 5 tedfr. Tıllplerln 
lsmlr nkıf tar dlrektarJiığG bloaıında toplanacak lhıle 

komlıyonooa ehliyet •eealkiol •e temlnıt mektuplarını 
hımll olarak mGracaatları lizımdır. 

3 - Tıllpler dabı enelden dlrektarta~e mClraca1tlı ba ite 
alt etrakı fenniye ve projeleri ve betonarme proje Ye 

beeabıtını görebtlirler. 

4 - Taliplerin 30,000 liralık lneaatı bıttrmıt oldoklarıoa 

dılr reeml dılre heyeti feoolyelerlnden mo11ddak veıl· 

kaları hımll mahendlı •~ya mimar olmaları lazımdır. 
5 - Monkkat teminat miktarı 4191 lira 56 koroıtor. 

26 2 8 12 

lsmlr ikinci icra M. dıo: 
Fatmının emllk •e eytam 

hınk11ından GdGoç aldı~ı pa · 
raya mukıbll bınkıyı ipotek 
eylediği lzmlrde birinci ıolta· 

niye mahalJesloln kaya soka· 
gında 2 no. la en kapıdan 
girilince bir kOçQk avlu kar· 
ııda bir büfe ıolonda matbak 
tar1111nda oda, dar bir koridor 
yanmda bir ulo vardır. Üııt 
katta bir eofı bir oda nrdır. 

TaGhk11ı bel&, ofık bir bıbçeel 

Hrdır. Kampanya soyu •e elek· 
trlk teılaatı vardır. 1000 lira 
kıymetinde olan bu e'fln mül· 
klyetl açık artırma ıoretlle ve 
844 numarah emlAk ve eytam 
hınkHı kanuou mucibince bir 

defaya mabsua olmak ıartlle 

artırması 3 6 9:l6 c;arıamba 

gGnG ıaat 11 de icra ddremlz 
içinde yapılmak Gıere 80 güo 
milddetle eatılığı konuldu. Bo 
arhrma netlceııılode eatıı bedeli 
tahmin olanın kıymetin yGzde 

yetmlı beelnt bolorsı en çok 
arbrana lhaleel yapılıcakaır. 

Akel taktirde 2280 nomarah 
kanana gare satıe geri bırakılacak 
tar. Sıhı peıln para ile olup 
mClıterlden yıhnıa yDıde iki 
buçuk dellıllye mıeartf I alınır. 

lobu gayri menkul Gzerlode 
herhangi bir ıekllde hık tıle 

binde bulunanlar ellerindeki 
reami ve11lk ile birlikle 1irıul 

g6a zarfında lımlr lcruını 

mQracaıtları 

halde hakları 

lAzımdır. Akel 
tıpa ıtcllince 

mıltlm olmıdıkça paylıımadan 

hırlç kalırlar 20 5 ·~ 86 tarihin· 

itibaren ıırtname h'rkeae ıçık· 

tır. Tıltp olanlırrn yGzde yedi 

buçuk teminat akçesi veya mil· 
11 bir banka itibar mektubu ve 

34 6862 dosya num11aalyle 2 

inci icra memurluğuna mflrıca. 

atları ll4n olunur. 1061 

R. iş. No. 640 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Baedurak BOyOk. Salepçi 

o~ln ham kareısında 

işyar Bayan 
Aranıyor 

Otobils kondöktôrldğftnde 

kullanılmak tızere kefilli bir 
bayına ihtiyaç vard11. istek· 
illerin her gün Hat ondan on 
bire kadar leci eanaf kurumları 
bfrllğlnde molörlO veealtl nık
llye kuromooı baıvormala11 

IAıımdır. D 3 



IDlllllRR s.,ı. e 
:::.:::;;;;;;.-.~iı!ıı, """"""""' .......... ~~ • .,!'!!.,I'!'!,.,~ .. "'· ·""· P!'!.,w, iP.,~ .. ,!'!!,,~ ... !l'!!',!'P!, ,,!!!'., ·"""'"""~~"!"!"!'!'! ..... ~~~~~~~--~~~!!"!"!"!!'!!'!'lftRlll'll'l'l"ltllftl!'l!Ml!P.111ımı:r:, .. n .. ::: :::n ::nı .... :: :. .:.::: .. ~ ... ::: .. ~ .. rr: .. ı:rı ... rr: .. m .. ll"ftllllllftllllft""'""'""'m:tl"l'l'l'lllllt 

V. N. .,mmı 11111111111111111111111111 lll l l lllll il l l l l l l l il il 111111111111111111111111111111!1111111111 llll l il l il l l l l il l il l l il il lll 111111111111111111111111111111~ 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. = Al~sehir Banliası § 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE = 
' =-
~~~~~---· ---...----~~~~-

--

"ANGORA .. vapura 28 Dl· J Z M 1 R Ş U B E S 1 = 
aandı bekleniyor 2 mayıH ka· - ' = 

ikinci Kordon Borea Charmdakl Kendi BlnHında -
dar Aovere, Rootterdım, Ham· _ TELEFON: !2383 = 
barg ve Bremeo için ydk ala --e 
cıktır. = HertOrlfi (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılır. -.. SAMOS .. vapura 6 mayısta - Vadesizlere % 4 

bekleniyor, Anver, llamborg - Mevduat Şartları: .A!tı ay vadeliy~ % 5 
ve Bremenden yok çıkaracaktır. = Bır sene "'ndelııc % 6 faiz verilir. = 

"ANDROS,, vapotu l2 mı· = Zahire, tlzftm, lncJr, pamuk, yapak, ıfyon vesaire komisyonculuğu yapılar. Mallar geldf · = 

-
KASE 

NEDKALMiNA 
oil • 

yuıta bekleniyor, 16 mayısa = ~inde eablplerloe en mileafd şerattle avans -.erilir. _ 

lı:adat An•ere, Rotterda~. Bam· ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
burg ve. Bremen için yalı: •

1
• rl'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

caktır. 

ARMEM~~~=u~~HULDT· Nazarı Dikkatine 
"NORBURG,, vapura 4 ma· 

yııta bekleniyor, Anvers, Rot· 

ıerdım, Hımburg ve Bremen 
için yflk alacaktır. 
AMERiKAN ExPORT LlNES 

"ExB18JTOR,, vapuru 20 
mayısa doğlu bekleniyor, Ne•· 

yorlı: için yalı: alıcık. 

SERVlCE MARlTlME LlNES 
"DUROSTOR., veporo 11 

mayıata bekleniyor, Kôetence, 
Solloa ve Gılaç için yftk ala· 
cakıar. Ayol zamanda aktarma 

ıuretlle Belgrad, Bodıpeot, Bra · 
dalan ve Viyana fçlu yak 

ılıcaktır. 

SPANSKELINJE OSLO 
"BOSPBORUS., motora 9 

mayıeta bekleniyor, Yafa ve 
İıkenderlye için alacakhr. 

Vaporlann lılmlerl gelme 
ıarlhlerl n nnlon 11rlfelerl 
hakkında bir taahhflde gtrlol · 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0ULY~SES vapura 1 mayıs 
ıa gelip ayni gOo BURGAS, 

VARNA ve KÔSTENCE llmaa· 
lan için yilk aıacakhr. 

11CER ES., vapura 4 may11ta 
gelip 9 may1&ta ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 

BAMBURG limanlarına hın· 

ket edecektir. 

SV ENSKA ORlENT LINlEN 
11VINCALAND11 motl)rft 30 

olunda gelip ROTTEROAM, 
BAMBURG, ( Doğru Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDıNAVYA il · 
manları için yftk ıtlacalu.r. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
11PELEŞ11 vapuru 12 mayıs · 

ta gelip 13 mayHta PJRE, 

MALTA ve BARSELONE il 
manlar1aa hareket edecektir. 

Yolca ve yük kabul eder . 
h"ndakt hareket tarlblerll,. 

oavlonlardakl değlşlkıtklerdf'o 

accota mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafell4ı için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
blneııı arkasında Fratelll Sperco 

••par acentahğına mftucaaı 

edllmeel rica olnoor. 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 

Olivieı· vEŞDrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Ha.o, Btrtncf Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO,, upuru nleao: 
lptlda11oda Llverpol n Svan • 
tcadan gelip ıabltyede bolu· 

nacak. 
NOT : Vftrut t1rlhltrl1 va· 

purlarlD hlmlerl n nnlan Gc· 
retlerlnln değlolkliklerlnden meı 

pllyet kabul edllmrz. 

IHS~N 
KLiSExEMÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇAR~ISI NC?2 ~~-

Yeni çıkan çitte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
811 lambalar emsallerine ni.~beıen yı1:z.de 

20 dalıa az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun
da /Jdeyecegini: ilk fatura ile kolayca anl1-

yacaksınız. ' 

M. Tevfik Bay~ent 
Elektlrllı:, telefon malzeme depoıo ve 

Slemene fabrllı:aları milmeHUI 
/>eştemalcılar 7i-79 Telefon 3332 

İzmir oekercller çarşısında 20 numaradaki lmalAthıneml Iı 
mir füld Bitpazarı Solubao char1Dda 1 nomaraya naklettl· 
ğlmden sayın mOşterllerimlo ılpulolerlnl yeni ıdrealmc ver· 

melerlnl eaygılara,mla btldlrlrlm. 
Güzel lzmir bisküvit fabrikusı salıibi lstanbullu 

lsmail Hakkı 

TÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından menim dolayıılle yeni çıkardı~ı kumıılar: 

Sağ Dam 
Zaırüf 

Ve U c l\JI zcdl u11r 
Satış yerleri 

Birinci kordoodı 186 numarada ŞARK BALI T. A. Ş. 

Mimar Kr:maleddlo caddesinde F ABRI KANDEMiR OCLU 

•11111111111111111111111111111111111111 D O K T O R 1111111111111111111111111111111111111111 

=·Operatör Arif Yurcu 1 
- Merkez Hastanesi Operatörft ~ 

Hıatalıranı her gan 15·18 e kad.r Udocl Beyler eokagı ~ 
~ TGrk mlzayede ealonu kartında 78 N.la muayenehane· ~ 
=: sinde kabul eder. Telefon 38~3 :5 
•ııııuuııııııııııımıııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111m11111i 


