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Demi ryol u Bozuldu. Lağımlar Patladı. Şehrin Her 

Londra, 11 (A.A) - Slyaeal 
mebat ilden buıları eon gtıın 
lerde menuobahıolıo kabine 
buhranının petrol ımbargoau 
rnee'eleılnOen hldlı olıcığı flk. 
rlndf'dlrler. 

~------------~~-S.moel Hoar, yeniden ıllAblın · Tokyo, 11 (A.A) - Sa hı· 

kan lı~ının ealAblyetll erkanın· 
- Sonu 6 ıncı sahifede 

Tarafı Tehlike Geçirdi. Nakil Vasıtaları lşliyemedi. 
mı deYreıl eın111nda mtlli mO 
dlfaanın ftç ıobeılnl birden it 
blrllAI teminine çıhımık 6sere 
bıbnhkıız bakın ulırak biz 
met edecektir. 

Felaketzedelere Yardım Başladı. 

Londra, 11 (Rrdyo) - Deyll 
Ekıpree gazeteelnin ıly11i mu 
bırrlrl: 

.. Slr S•moel Ooar, Hndalya 
11z bıkan ıııfıılle kabineye gl· 
recektlr. Slr Samoel Hoar'ın 

kabinede uzife~i Milli m6dı 

fuyı temeli eden ftç bakıohklı 
teşriki me91ldlr" demitllr. 

Londra, 11 (Radyo) - Ka· 
bine feYkıllde ıoplınmıt, bıt 

bıkan arııoloıal durum bak· 
inadı taabıt Yermlıtlr. Dıhı 

ıonra mııır meı'eleelle meşgul 

olın kıeblne Mıeır ile mDzake 
relerr1 bıtlanmaaıaı ıanlb el 
mlıllr. 

Edt'n Siyasa~ı 
Ve Italya .. 
M. Eden ltalya'yı 
Almanya ve Japonya· 
nın kucağına atmış .. 

T.mulm J J (Radyo) - Dey 
fi Meyil gazetesi "Ederı'i11 
:afe.ri,. serll'vlrnlı bir moka le 
m:şreımi~tir. IJu makulede Ede· 
nin siyaseti tetkik edilmekte ve: 

"Ede.n'in en bıiyük :aferi, 
ltalya gibi do$t bir memlel.·eıi 
düşman lıaline sokmak ve Al

many a ile Japonya'nırı l.11ca 
~ın<ı otmaL· olmuştur.,. 

Demektedir . 

ona 11bıh ~ bışlımıo] olen 
çok ıtddetll n ıftrekll yığmor 

b6yGk bir tlddet n coıkun · 
lokla akıımı kadar dnım et · 

Sir Samuel Hoar 
......................................................................................................... ~ ...... ~ .................... ~ ........................................ . 
Cephede fevkalade hadiseler 

Zer.rl tedbirlere taraf ıar olaa 
pultmeaıo aaeWIU koridorla 
rlDda eereyaa edea koaaımalar 
.,anaııadı ••bargoaaa ıatblldnl 
•rhk kat'IJYe• tecil eımemek 
Ye petrol meı'eleıi bıkkındı 
Amerlka'nın k.raranı b,.kleme. 
mek niyetinde olduklarını ıçık 
çı lıbar eylemlılerdlr. 

geçmediği anlaşdmaktadır. 

Habeş'lerin Yaptıkları Son Taarruz 
Müsbet Bir Netice Vermedi. 

8~ber ılandı~ını göre, la. 
•içre den ndet eden -.., ııhbl 
darama mDkemmel b l 

Makallede ltalyan'lar Zorlu Tahkimat Yaphlar. Şim· 
diye Kadar 844 Italyan ölmüş. 

Si a nnın 
r Sımael Boar çok öaemll 

ılyıaal bir rol oyoıyıcakt1r. 
Londra 11 (A.A) _ Deyll 

Ekıpreııln bıber aldıgını göre, 
kıblneye pek yıkıada ndet 
etmeli meYaaabıbı olın Slr 

l.ondra 11 (&. A) - Şlrnıl 
cepbetlnde, Babeı ka .. •etlerl 
yeniden Makalle etrafındıkl 
menllere hClcam etmlıler, fa 
kat anlıtı1dı~ına göre bir mo 
Hffaluyet elde edememltlerdlr. 
Bo meniler timdi o kadar 

Tayyare Piyangosu 
35 Rin Lirahk İioyok ikramiyeyi 

22481 Numaralı Bilet Kazandı 
İıtıabol 11 (Ôael) - Tıy • • .-

Jıre plyangoıoaon kf'tldeılne 150 Lıra Kazananlar 
bagDa tıı,lınraııtır. Kıaanan 1520 1952 2142 3947 
aamıralıra bUdlrlyoram. 6657 7602 9648 10048 

35 11600 12950 14367 14,77 000 Lı·ra 14541 15009 15438 15889 
1\066 18079 l9ti02 19791 

22481 N 21014 220,0 2!l643 24790 umaraya 25487 2699s 21349 

15000 Lira 100 Lira Kazananlar 
22949 N 46 

unıaraya 2798 

12000 Lı·ra 4883 
7513 

24 77 N onıaraya 8279 

1000 L 10463 ira 
11459 nıun . 11705 

5 
araya uabeı etnıişıir. 12551 

'00 Lira Kazananlar 16217 
1071 2189 2268 18402 
ö7Bo 10046 1267~ S46s 21444 

18453 16879 13359 24046 
~3783 18537 l97S3 26665 

29489 

1234 
3592 
52 7 
7550 
8972 

11042 
118!5 
12609 
16374 
18746 
21651 
24185 
!a6857 
29930 

2257 
4078 
5293 
7551 
9282 

11344 
11978 
14552 
16584 
200,1 
21711 
2424ıi 

27035 

2458 
4882 
5396 
8252 
9802 

11690 
12101 
15984 
17757 
20204 
22t02 
25801 
29263 

lıalyan hudııd karakolları .. 
tıbklm edllmlı bolanoyor ki, 
Babet'ler lçla bunları hocamla 
aapıeımek hemen hemen im 
ktnıııdır. Meger ki bir baıkın 
bırekeılle ba mnallere gtre . 
bllılnler, 

Cenab cepbeslude, Geetro 
nehri boyunca llerlemlı olın 
motörlG halyaa yeni takviye 
kıtaatı almııtar. İleriye doAra 
yeni bir hamlede bolunm111 
bekleniyor. 

Babeıler de cenubı tıkYlye 
konetlerl gôndertyorler. Yirmi 
iane de lop gGndermltlerdlr 
haalarta yar111adan fuluı tınk · 
ları karıuLr. 

Dlger taraf tan Port S.ll'ıen 
hildlrlldlglne göre 25 Son lı:t 
nan ile 7 Şabıt araııada 30 
bin qlı:ert hımllen blreok ltal 
yan nparl111 Kınal'dan .. rld 
Afrlka'ya doıra ıetmltlerdlr. 

.. 

Bir Bıb"t menbıından ıl ının 

hıberlere göre, konetll Hıbeo 
mlfreaelerl din Makalle etrı· 
tındaki hılyın meuilerlne tld 
detll bl.r bClcom yap11119lardır. 

Bıbeı'Jer topçu barıj aıe,lnl 

•tmıılarea dı knnetll tel Orgd· 
lerlle kartılaımıılar n mlıral 

,oz ateılne ugramı,lardJr. NI· 
bayet geri çekllmege mecbur 
kalmıılardır. 

De•le'dekl Royter Ajanıa mo 
hıblrlnden gelen ıon haberlere 
göre, De•le'yl bombardıman 

eden yedi balyan ıayyırell 

yolda Sololl'ye de bombılaı at 
mıılard11. 

Napollden DtıHleye gitmekte 
olın lngtll• aeyyar b11ııne1I 
ba mnkide yaralanan iki ka 
iı•ı tednl etmlttlr. Ba h11tane 

- Sonu 6cı ıuhifede • 

mlo, b6ydk 11rarlara ıebeblyet 

nrmlttlr. 
Sajınık hıllnde ozon Z1man 

dnam eden ba yığmur neti · 
ceatnde tebrln amami hayıh 

darmoı, tramtay Ye otobDıler 

lıleyememlı, denlı ıaları yak · 
ıelerek birinci n ikinci kor· 
donlar ıo altında kalmıthr. 

Oıob6ıler gtııçlGkle ikinci kor· 
donda fıleyr.bllmlılerdlr. Bil· 
bıua gGmrDk ftnG bir gftl mın 
zaraeını and1rda. Limandaki 
eıtlar o kadar yObelod,ıl ki 
bonlaran rıhtam Gurloe dOeme 
lerlnden bile korkulmığı bıı 

lınmııh. 

Berkeı; kendlılne bir ıığına 
cak yer arıyor Ye yığmoran 

ılddedaln geçmesini b11kllyor· 
do. Fıkat Hat ondaa itibaren 
16,30 a kad1r yığmar gittikçe 
ı.,uyDd ederek bir aralak flf 
tına dı çakmıt, birçok evlerln 
dnarları f1&la yıgmorlardan 

uten ~amuf8m•ı olduğu için 
yıkılmııtar. Bllbaı .. Eırefpııı, 
Şehidler, Kahramanlar, Tepe 
elk, Ar1p Hıean •e Kırııyıka, 
Boıtanh'da yıkılan dıHrlar 

çoktur. 

Mah ailelerde: 
Dımlıcık dereıladen gelen 

ıtddeıll ıolar; B•hrlbaba lSnln · 
de IAğımları patlıtarak Bıhrl · 

babı ıramtay eıddealae dolmaı 

ve boradan Aeçmeğl lmUnııı 

bir bale koymaıtar. Karatıt 

tramHJ cadde1I de gene ya· 

kuı mıbıllelerden selen keılf 
yığmur ıolarmın b6camo kar· 
şıeıoda bir gl>I hıllnl almıe, 

burada nlerln ah kıllarına 

ıular dolmuetur. Atan~öre ka· 
dar olıo yol tle Sanıtlar mek· 
tebl OoQ ve Göııepe'de KftprG 
m evkii sel aulımoın bfteamlyle 
birer göl baliol almıt n tram · -uy bu yftzden Oç 111t kad.r 
lıley~memletlr. ÇOnkQ ıramtay 

yolları çımur 

kılmııh . 

Çarııd<ı : 

Ye moloz içinde 

Odonpuarı civarı tle Halim 
a~ı c;arşııı ve koru yemlıçtler 

ıokıkları da gene ıa hllcomana 
oğrımıo, birçok dGkUnlara ıa· 

- Sonu 4 ncı1 sahifede -

r 
Valinin Gazete· 
mize Beyanatı 

-···· lzmir, Bergama, Tor 
balı ve Tire telilket 
geçiriyor, tirenler 

işliyemiyecek 
Vıll Fazla GOleç; dtııa ge· 

ce 111t yirmi dörtten ıonraya 
kadar mıkamındı kalank 
eeyllp btdlıeıl mtınaeebetlle 

yapılacak yardım Ye ıhnm .. 
ltaımgelea lı:orıarma ameliye 
lerl Dserlnde çıhtmıf, kaM· 
lırdın gelen telgraf Ye tele· 
fon haberleri ftz r ine •lika· 
darlara lAt:ımgelen emlrlerl 
vermlıtlr. 

s .. t yirmi dörtte keadlllal 
ılyaret eden bir mahırrlrl· 

mlze ıon ıeyllp fel&ketl bık· 
kında ıa beyaaıtta bala•· 
maıtor: 

- Birkaç gaadenbed ya · 
ğ•n gayri tıblf yıgmarlardlııt 

•llAyetln ırmak •e gGI kea 
olan köylerinde baaı ıo .... 
kınları oldoAono tabii biliyor 
ıonaz . BogDn öğleden ıonra 

birdenbire y•A•n tlddeıll yıl· 
- Sona 2 et 11hlfede -
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Avusturya ' r ıe· 
Prens Star nberg 1 G lÜ D'i'l lÜ D'i'l T <® o V/ <§\ ~ o G=ll a lb> <® ır. o ~ ır Ü 1 Valinin Uı~tı 

..................................................... ~------------~ mize Bev.ıo 
ıekliJlerin~sılka.rşıladı Uzak Şark'ta Vaziyet. lngiltere _-8.-etar-.,;~·.;io;, .... , 

Hiçbir Şey murlınn tealrfle v yet:~ 

Londre, 11 (Radyo) - Deyll 

Berald gazetesi, "Preae Staren 
berg, AYoıturya'da Babıburg 

hanedanının yeniden ihyası 16 

zumunu in ir ve red etmemle, 

fakat halen elyaei vaziyetin lea· 
b tı başka olduğundan merker.i 
Avrapn devletlerinin arznl rmı 

g~re hareketi so1hon teminine 
dahr faydalı bol muşlar . • , De· 

mektedlr. 

Londro, l l (A.A) - Prenı 

Starenberg Deyll Telgraf gazeteel 

muhabirine beyanatla boluna 

rık Avustorya'Dın bugünka hu 
dotlsrından memnun olduğunu, 
mevcod meıı'eleoln Tonı millet 

lerl arasında karoılıklı, daha iyi 
bir anlaşma vOcode getirmek 

mee,eles olduğunu eôylemle ve 
biri Pao jermanlzm, öıekl Pan 

lslhlzm iki zıd teeekkOl vacnde 

getirmek eqretlle Avropıyı mah· 

va efirftkleyecek olan Alman 

nazllerlnlD tıhrlklerlne kareı 

ancak kuvvetli bir hılyı'nın 

eed çekebileceğini ilAve etmlıttr. 
-------

Ingiliz · Mısır 
Münasebatı 
Başvekil, mfizakereye 
hazır olduğunu söyledi 

Kabl re, 11 (Radyo) - fa. 
glltere'nln M111r fevkalAde ko 

mleerl Slr Miler Lompıon, bo· 

~OD Maear bıevekill Ali Mıblr 
Paşa Ue mtılAkat yapmıştır. 

Mahir Psıa, beriki tarafı tat· 

mln edecek bir gayeye varmak 
lçlo mOzakerata baolamağa ha· 

zır oldoğono blldtrmlılerdlr. 

Kahire, 11 (Rıdyo) - İn · 
glllz fevkelAde .komiseri Lump· 
eoo; Mıe1r başbakanı Ali Mehir 

Poea ile görOemOe, . yeni mOzı 
kereler akim koldığı , takdirde 
etatftkonun mohaleza1ıbı lete· 
mlştlr. 

Londrı, 11 (Radyo) - Mıtıır 
mOz11kerelerlode bOtOo gftç 
IOkl~rln yenllec!eğt ve hlllf 
elde dileceği keoaaıl vardsr. 

Yunan Kralı 
Parti liderlerini 

çağıracak. 
Por:e 11 (Rıdyo) - Atloa 

dan beher veriliyor: Kral ikin 

el Yorgl, bugün Kondtlle par 

tisi lideri Aıaktastopoloau, ka 
bol etmiş ve bir müddet ko 

nuemuetor. 

Kral, mQteaklben hışbakao 

vt-klll möeyl} Demlrcla'I kabul 

etmiştir. Mösyö Derairclıı, kra 
lın gelecek b f ta partiler baş 

kanlarını toplayarak koooşacı · 

ğını ve kabine t~lnl konueıca· 

ğını bey n etmletlr. 

~-------------------.. ----------~----------
Aınerika - Japon Harbi ihtimali Yoktur. Japonlar; Vermiyecek keıtnd~ muhtelit .:::1,rı 

taımHı ve bazı ı; ıdot~ 
pıtlamHı yOıiluden ° dll A ıneri ka · Ticaretine t\'lani · Olmak istemiyorlarmış. Londre ıı (Radyo) - Avam 

- - -----:------- • ., kımaraeı; İogtllz müıtemleke 
Vıı şlngtoo, l 1( Radyo ) - bueketlol teokld ederek: Pekin, 11 (Rdyo) - japoo· ve mındelarındon herhangi hl · 

ı\ynndao Phman, Senato bari - Amerlka'oın Flltpln ada lar; Nt Kon. Van'ı l~gal et· rlnln başka bir devlete bırakıl · 
ciye encOmeol rrl 1 eıfatllt>, Ja laımdan çeldlmesl kadar bO mlşlerdlr. Şimdi Teng · çe şeb- masına bftUln lnglllzlerln mua· 

ponyn•nın Çio'de tıktp ettiği yok hata olamaz Japon vezl· rl de tehdit edllmek.tedlr. Eya· rız olduklarını teıhh etmietir. 

siya ett tenkit etmiş ve: y~tl ehemmiyetle nazarı dik· let kıt'aları geri çekilmişlerdir. Karardı İnglltere'nfn, bOUlo 
"Japonya, Çfo pazarlarının kate alaomalıdır. Monıol hododoodı iki ıaraf ta dom6oyonlarıoın refıı h ve iyi 

kapılarını Btrleşlk Amerika ti Demlıtlr. harbetmek lııtemedlğl için tıh idare hoııuıonda ee,.ef vazlfeılne 

carttlne kapatmak istiyor,, de M. Devlıı'ln nutku; dlnleyl· şldattı bnlunmaktadır. devam edeceği zikredilmektedir. 

mletlr. clln tarafındın heyecanla ıl· Çin 2~ UDCO fırkası Kalgan o ususi 
Siyasi b.lr beyanat mahiye· kıelınmıotır. jıpon bfty6k elçi oehrlul boealtmaktadır. Bo eu· 

tinde olan bo notkon alAkadar· ılnln senatoda bu iki nutka retle doğa Bopeyl eyaleti ta · Ziyaretlerde 
lar tarafından ne ıoretle tellkkl kare• bir cnab vermlyeceğl mımen Çlo'lllerln elindf'n çık· 

edileceği henaz malö.m değildir. benaz belli değildir. mıı oluyor. Bııluomuşlar .. 
Pitmın, Jıpooya'oın eftpbeU --- -----========== ===--------

hareketleri karemnda blrle,tk Midilli' de Açlık Var 
Amerlka'nıo ıflAhlanma folne 

Parfı, 11 (Radyo) - Bura 

da bulunmaktı olan Çekoılo 
vak.ya baebakanı Mllın Hodza, 

fazlı ehemmiyet vermeelnl iste· 

mekre, Jıponya'yı Uluslar ııoe 

yeteıl, Brlyın ·~ Kelloı ml11klı 

rını muhalif hareketle itham 

t.tmektedlr. 

Japon vlı ımlrıl 1'ıkazl~nlo 

bir beyanatını da Amerlb'dı 

bOyClk bir ehemm1yet veril· 
mektedlr. 

Bıleo faal btr bahriye aml· 

r l ol o bu 111t. Çin latll4aının 

joponya'yı tatmin edemlyece· 
ğfnl. japonya'oın yeni Gine Ye 

cenupta Boroeo'yo dı bttll 

mecburiyetinde kalıcağını aöy· 
lemi tir. 

Pltmın'ıo ootku, Japon ıml· 
ralıoın bu beyanatına cevab ad 

dtıdllmektedir. 

Jakonya'nın Vaelngton eef lrl 
rmtral Saho matbuata verdlAI 
bir beyanattı: 

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

1 Y Y 1 n Sovyet Rui5ya erkloı har· 
Açlar ve işsiz er Orttyilş aptı ar, biyel umumiye başkanı Toha· 

Nümayişlerde Bulundular.. ~etekı, huııo•i döıtlar•DJ ziyaret 
etmfelerdlr. 

Mldtllt, 11 (Özel) - Binlerce aç ve lşılz eehre inerek nftmı· Berlln, 11 (Radyo) - Al. 

ylo y•pmıe, zabıta ve jandarma vahim bldtıelere meydan verme· mın ılya11I çevenlerl, Sovyet 

mek için m1ldıhalede boloomamıe, yılnıı havaya ıllAh atmıkla erkAoı harblyei umumiye bış · 

iktifa eylemlı:ıtlr. Açlar kaf Ueel vllAyete gelerek bir muhtıra ver· kanı mareeal Tohıçefıkl'oto 

mleler ve bllAhara ntlmıyle yıpırak caddelerde dolaı:ımıtlar, gece Pırtı ıeyabadnl iyi bir alAmet 

geç vakit dağılmışlardır. olarak telakki etmemektedirler. 

İstanbul, 11 (Ôzel) - Midilli adaeıodı GçyOz ·~ıhı, cAçız> J a on a 
diye bıgırarak belediye daire.tol legal etmltlerdlr. P Y 

P 
. , Merak Etmiş! 

arıs te letanbol 11 (özel) - japon· M. Mazarik için 
Yapılan ihtifal 

ya bOlr.dmetf; Londra'yı gitmiş 

olıa Sovyet Ruıya erkAnı bar· 
biyel umumiye reisi Mareeıl 

(Tuhaçefııkl) nln, Londra'dı ne· 
ler lıonoetuğunu anlamak lııle · 

mle ve bu meeele için Loodra 
elçlıılne talimat Yermiştir. 

~·1ıe mühim ıel hldl11eler af' 
mlştlr. Bu yüzden sor: bil 

1 1 ' :;t 
Karoıyaka n zm r 1 

1 
ıJ 

ıl e 
ler, Kıbremıolar ıno 1,b 
taraflarında bazı evldlJ 1111oı 
llyelerlne zaruret hası 0 

b'f 
ve boralardıkl ntındtt'r 
ka ) erlere nakledlll1lı~r ~J 

f yı 
Merkezde blrklÇ e " fi 

mıe, bir kadın, bir er~tfOıe' 
tandao yaralıumıetır. 

baeka zayaat yoktur. e' 
Saat 24.. MOlbakıtt•bı> rl~ 

b• e 
diye kadar aldığıın e1I 

gc5re, ôtedeberlde kıııııeO fi 
b h fe 

tındı bulunan Tor ı kôfıt 
hududlırı arasındaki tıJıf' 
n civarında ID ee•l1''

1 o/ 
yakeelmle n Arabç• k,lif ' 
eıaıen ııuların tıbrlb•tı0'1,~ • f 
ruz kalın daha bee e b•fff' 
mıe, fakat nGfoa ve 

zayıatı yoktur. 0ft 
d• d• Kueadaeı kazı••D 41119 fi 

lara ıo b11mıı, kez• 11 

yl•h kaydedllmemlşdt· f.otl 

Yaln•z Bergıma'd• 
0 

~ 
Ömerli mer'aaıoda 40 _,~ 

ıırl• 
yanla bir çobanın ıo *" 

l pllJlfı ıar kaldığı haber a 1 d t· 
ki• 1 .lı ıırılmaaıaa çalıeıloı• 

1 
fi v t•. Aydın, Ôdemlt pos ı 

,e ti 
yollarıodıkl tabrlbııl ~~,ı 
zelar ytıztıodeo oıo•• dit· 

l ı1ıer ~eferler~ 

Petrol 

- Bence bir Amerikan · Jı · 
pon barba ihtimali yoktur; bo 

Fransız ve Çekoslovak Devlet Ricali 
Don M. Mazarik'in Şahsiyetini ve 

Yurduna Hizmetini övdüler 
Ambargosu 

Ziraat Bankası • .... ~ 
adar man&1ız bir zan olamaz. 

Mi ter Pltmao'ıo böyle ıözlrre 
kıymet vermemesi •e loanma
maeı lbımdır. Jıponva'nın De 

Çio'de ve nede baeka bir yerde 
Amerikan ticaretini menetmek 

f tkrlnde olmadığını earahıtle 

eöylerlm. Bunlar mao4sız şfly 
lerdtr.,, demiştir. 

Vaelngton, l l (Radyo) 
Senaior Hope; beyanıhndı de 

mlotlr ki: 

-· Muharipler alAlı::ıyı keıı · 

mek IAzımdır. Bunun içf o ted 

bir elıomılıdır. Bununla bera 

her muhtelif maddelere ambarco 

koymak barba Amerlka'lılar için 

aok pahalıya mıl etmek de· 

mektlr. 

V ıtington 11 (Radyo) 
Senıto'da Ayan IİZıHlodın M. 
Pltmao'dan sonra ıöz söyllyen 
M. Devlı japooya'nın Amerika 

için mGhlm bir tehlike teokll 

etmekte olduğuna ve bo vazl · 
yetin uzno umındanberl de· 

vım ettiğini eöylemlı, hdktime· 

tin japonya'yı kareı hiçbir ha · 
rekette bulunmamak ı:ıeldindekl 

Patlı 11 (Radyo) - Düo 
akıam Sorbon'dı Mazarlk lhtl· 

fail yapılmıetır. 

Çekoılovakyı bıeveklll M. 
Rocı, coaıhor relel M. Lebro· 

nun ve M. Saro'nun yanında 
mevki almıştır. 

ilk ıözü M. Hoca almuj ve 

cumhuriyetin faziletlerinden ve 
Mazarik'ln hayat Ye eserlerin· 

den, meaalelnden bıhaetmtş ve 

Çekoelovıkya cumhuriyetinin 

mevcudiyetini Mazarlk'tn aıkı · 

na medyun olduiuno blldlr· 

mlotlr. 
Bundan ıonrı, M. Flınden, 

M. ~aro veııalr zevat a~z almış 

ve Mazarlk'fn hayatmı ve mo· 

vaffaklyetlerlnt teorlh etmi J 
lerdlr. 

Prag, 11 (Radyo) - Sor· 
bon'da Mızarlk ıereflne yıpı · 

lan lbıifal, burt&da bftyilk bir 

ılika llo t•klb edllmelı.tedlr. 

Çckoelovaya gazeteleri baştan 

baea bu htdlaeden bahsetmekte 

ve Franııı dostluğnoun kıyme· 

tini çok yOkıek görmektedirler. 

M. Ma::arik 
Parle, 11 ( A. A) - Cr•mor 

başkam M. Lebruo, Çekoılo 

vakyr bıekaaı M. Hodza'ya 
l~jyoo döoör olşınımn b6yftk 
haçına Yermletlr. 

Mussolini 
Arnavudluk elçisini 

kabul etmiş. 
Romı, 11 (Rıdyo) - Mua· 

sollni, bogGn Arnnudluğon 

Roma elçisi Aılan Beyi kabul 
etmiş '9e bir mdddet konoe· 
muştur. 

Italya'ya aylar- 1 
KöylDye d~ha geniş danberi petrol itbfl•'' 
yardımda bulunacak.. ~t 

edildiği anlaşılJJl1 f 
Anbra 11 (özel) - Zhaat .,,.. 

bınkaeı, köylO•e olan yardımı Ceoene, 11 (Rıdyo) 1 ~ 
J ' ıeato ' 

genişletmek için yeni tetkikat rol •mbargoeo meı t. 11,ıf yapmaktadır. Banka bu mık· kik eden ekıperler t / 
eır0 .ı eetla 16 eobe dlrektörtloft An· ithal edtlmlı:ı olan P ıı:ııor·' 

karaya çağırauetır. terı üıerlnde me,gol 
0 tt'f 

Habeşistan 'da zarar dır. Muhtelif peuodl t~;. ( 
yalarınıo Yermlı ol P 11 ' ' 

gören lngiliz yokmuş.. rol eatıe Uatelerlle y•P119 ob'' 
Londra, 11 (Rıdyo) - Lord şılıetırmada ltılya'd• tJJ 11/ 

Eden, hılyan'lar tarafından depolardı bo Uetelere 
0 oJ I" 

Petf JI 
elmdlye kadar vukubolan bom bir milyon ton fazl• 

1 
'""" 

J,ardımınlarda hiçbir lagfttzl'n 
1 

londuğono teeblt etlO ;,ot! 
zarar göamedf ~ini beyan eyle· Bu mtlhlm fark; ıyl•' ~e<" 
mlşılr. / ltalya 'ya petrol ltbarn• 1 ti'' 

llO 9 Sekizinci Edvard ednmeııoden uerı ge ~ · 

Saytiye8inden Hududları 'feC 
Londra'ya Döndü .. 

Loodra, 11 (Radyo) - Birkaç 

gftodenberl ııayf lyeslnde bulun 

makta olın loglllz kralı eekl

zlncl Edvard bugün borayı 

dönmftş ve Baldngım ııarayıa· 

da m~şgol olmağa bıelımıet1r. 

vüz Etmişler· 
Harbin 11 (Radyo) :J 

0,,..,. ~ 
ponyaoın boradaki Ol tr tJ' 

0 
Sovyet elçlııtne v"rdlAI b .ıo~o' 

bOP I~ 
tarada, Mınçuko ıe~' ~ 

..................................................................................... -~ 
tecuftı eden Roe ıs1'e;1.,,t'1 
teczlyeelel, tızmlnat "'erıet~ııl# 
ve derhal hödodlırııı 

ELG=llAMRA Su ırnemaso ırnda ~ lYJ g lÜ lfi1 
Anopa'oın 20 seoedeoberi yaptı~ı en büyük re en güıel filmi olen KLOD 1''ARER'in ölmez etıeri 

SİLAH BASINA 
' 

Bae rollerde: 

ANNA BELLA •e 
VIKTOR FRANCEN 

Bu film milyonlar urfile yapılmış olduğu gibi bütün lıarp ııııbneleri, hakiki deniz muharebeleri safahatından Hlınmı~tır 
Bu f Um için dnetlyeler muteber de~tldlr. Seaoılara dikkat: 2- 4,20 - 6,40 - 9 da ........................................................... 

. . ' . . .· . . . .. .. ,,. ,. . . ' .· . . .. . . . 
• 

Her zaman otdağu gibi nihayet bo meslegl de bıearmak şeref 1 ELBAMRA'ya naelb oldu 

letcmletlr. ' ı1i 

nçnncn Mnfet•~~. 
•1 .. {J Trahzon'a ~ ıı / 

Trabzon, 11, ( Oıtı~.' 11~ 
ÜöçQrıcü umumi uıfifetl fi 

l r:ııU' ti eln Uzer buraya ge ıı 
. ltrl n emniyet mOşsflf 

fından kareılınmıştır· 

SARIŞIN 

K Rl\ EN 
MART DA 
EGGER.TH 

En Güzel Sesli 
En Güzel Yıldızın 
En Güzel 

ŞUBAT CUMA GÜNÜ AKŞAMI 21,15 den ITIOAREN 



~Çı-·md...,...ikle~r _,__,, ş E H i R 
Makalle 

-HABERL.ERI 
Bu lıml tanır1ınız elbet: 

Habeılatın'ın methur bir şeb 

rldlr. Gidip bakHnıı, belki bf. 

ılm Dedebaoı onun yanında 
cennet gll>lcUr Ye Mak:al:e o 

ltadar iptidai bir nzlyettedlr .. 

lı'akat M akalle'nin, orada bol o · 

nuıu, bagQa baıla batına, tarihe 

geçecek bir töbret olmağı k.U ı 
Jelmlttlr. 

Batan banlar, malum ıeylerdlr 
ıre benim de 1111 makeadım 

' -tHICD bııkadır: 

Malı:alle deyince, ilk defa 

kulak kabartan, biz gazeteciler 

oluyoruz. ÇGnkQ ha uğurauz 
him, bizi bergQn karlln gôza 

ônClnde imam feneri glbi renkli 
renkli, Hğa, ıola, ône, arkaya 

mCUemadlyen çevirip durmak. 
tadır. 

Bu marifetli tttılr tıettınde 
ecnebi •j•na Ye gazete mubı: 
birleri ıeref loe • , epıyce 

yalıncı mnkle dtıımtı,tızdtır. 
BogGa halyın'lardadır, yann 

Dabeo'Jerde.. Yok Babeı'Jer 
oehrl ıarmıelar, yok ltalyan'ları 
':dıçtaa geçlrmlıler yok Mı 
k:alle'de en kClçClk •bir hareket 

yokmuı, yok Mıreıal Badoğlio 
ıehlrde aıkerlerl teftlı etmlt, 
daha nel11r de neler? 

Kora 11ln haber tabancalar. 
~ftklercle maytap gibi akisle; 

yapı~or. Rlr Bıbeılıtan ahyor 
bir hatya!.. • 

Biz ne yapalım, duydukları 
mııı yazıyoruz ve her Makalle 

haberi gelince blrlblrlmlze ba 
kıyor; 

- Yahu, yarın yine dinliye 
ceğlmlz ıeyler var! 

Diyoruz. Fllhaktlı:a, okurla 
rımıı, gHetede Makalle keli 
mealnl g&rlnce mClet b • 
gllehnılyor; 

• e 11yane 

- Haydi bakahm, gazetectler 
Mak•lle'yl, h•ı defa da kime 

geçlrdller •e ne yalınlar attılar? 
Diyorlar. Halbuki bu 1 

b ı şte 
izim ıun'Q takılrl"'"'lz L ... yo .. tur 

emin olunuz!.. ' 

Habuler pasarındı 
1 ne verir. 
erae, onu aat1yoru1: 

Mıl ll•hte 1 1 
ı ı m '' uydurma 
kml ı.. Blı ne Y•pahm? Fahri · 

a arın dumanları blılm bayıl· 
hanemlıdl değil, Adlı1 Ababı'da 
Aımara n Romı'da tGtCl • 
BI a M yor .. 

rg n, •kaile, hakikaten Ba 
beı'lerln eline geçene 
İtalyao'lar Adlı Ah b ' •eya 
ı 1 •ya girer· 
erae, korkar.m ki LI 

ı • mıe inan 
mıyacak! Ça ka 
k " u yılancının 
~,a Y•nmıı ta klmıe 1 

mamıe! . nan· 

Çimdik -------Şehir meclisi 
encOmeleri 

Şehir mecllıloln muhtelif eD· 

cClaıeolerl dan belediyede top 
lanarak m il ec ıçe enctımeolere 

gônderll1Dh1 °l•n enak ilzerln· 
de tetklk'ler yıpmıılar ve m11 

hatalar haaırl•mıılardır. Şehir 
lbecllıl cuma gGoQ toplana 
C•ktır. 

Mübadil ve Kuşadasın'da Yörük Ça- 7 &ilo · 
Muhacirler , • • • Esrar Tutuldu 

T ............ k dırları f ehlıke Geçırdı .. K k ·•.·• apu senet erıoı ısa aça çı yı 

bir zamanda alacaklar Aileler, Civar Göllerdeki Kazak Ba- trende yakaladılar 
Muhacir ve mabadlllere tah· Geçenlerde bir ıaatçı mağ• 

aı. edilen mauarıa bır.1 ıçınae lıkçılar Tarafından Kurtarıldı.. • ... ndan 500 11ra değerinde 
tapu aenedlne bağlanmaları için Hal çalınmıı ve zabıtaca hır· 
lbımgelen bDtQn tedbirlerin KutadHmın Akıncılar nablyeılnde çorak ovaaındıkl y~rftk 11ızlar1D yakalanm11ı için ted 

alıomaeı ııbbat ve içtimai mu· çadırlarını Mendereı nehrinin ıular1 baımıı ve bu çadırlarda blrler alınmııtı. Çalınan ıaat 
ı.venet vekaletinden İzmir va · oturan yôrtıkler çok fena vaziyette kalmıelardıf. Barba Andon ları meydana çıkarmak için 
lillğloe blldlrllmlıtlr. ve cıvaıır gôllerlndek• balıkçı kazak kayıkları ile bu çadırlar Turgutlu kHabaaına liımlı olan 

Büyük Gar 
Modern te8iSatı 
ihtiva edecek. 

D~vlet demlryolları; ekonomi 

nokt.aındın İzmir için dıha 
'tlverltll olan tek (Gar) lnşaaıD1 
kabul etmiştir. Bunun için ya· 
pılan tet lkat ftzerloe bir pro 

je hazarlanmıetır. Bu prrje Ba· 
yınd1rhk Bakanlığınca tetkik 
edlldlktr.n ııonra tasdik oluna· 

cık Te hftdcedro ayrılac .. : tah 
elıatla lneaata baelanacıktır. Al 
aancak lataayonu; her ıarıa 
yftkleme V8 boıaltma vaaıtala · 

rını fenni bir tekilde haiz bu 
lonmamaktıdır. Ve ıek gar; 

bu lat11yonda yapıldığı takdirde 
elmdlkl binalar ihtiyaca ceub 

veremeyecektir. Onun için yeni 

gar; her türlii ihtiyaca cevab 

verecek derecede genlı ve mG· 

kemmel teşklllt ve tcalıah lh 
tin edccekllr. 

Işıklar civarında 

Bir Havdutluk 
.t 

Bir yolcunun 
on lirasını aldılar. 

DGrt gGn enel K.emalpaıı 
yolanda Iııklar k~yClnDn bağ 
dorumu mokllnde bir haydut 
lok nk'aıı olmoı n bu nk'a 
ıehrfmlı jandarma ko.ı:ıoıanh · 
ğına haber vcrllmleılr. 

lzmlr'dcn Slmat'a gitmek 
ilzere hareket eden Stmn'ın 

Kurntepe kôyGnden İbrahim 

o~lu Moııafı'yı lzmf r'den ta . 

klbe baılayan dört kiti yolunu 

keaerek bıçakl• lrhdlt etml,lcr, 
zorla on llraıını alarak lzmlr'e 
doAru kaçmıılardır. Soyguna 

o~rayan İbrahim o~lu Maetafa 

Pınırbaeı jandarma karakoluna 

marac11tlı şikayet etmlı ve ça· 

hkalucılar1n takibine baalan· 

mııhr. Yapılan tahklkaı ve ta 

kip nctlcealnde bunların Tepe· 

clk'te oturan ıabıkahlar olduk· 

ları nctlceılne varılmııtır. Tah· 

klkata devam ediliyor. 

Arsıulusal panayırlar 
Ankara TDrkoflılnden ı:ıeh 

rlmlı Ticaret Bduına gelen bir 
mektupta Yugoıluya'da her 
yıl kurulmakta olan arııuluaal 

halkı Alman boğaz1 latlkametiode Abah Boztepeelue nakledllmtı taharri memuru Haaan Fehmi; 

lerdlr İnaan ve bayYauca zayiat olmamııbr. Sular; gerek Men Dan lzmlr'e dönerken trende 

dereıılo eald mecraaındın ve gerek yeni açıl11n mecradan taıarak methur Veyıel'lo. kayınblraderl 

büyük tehlike vGcude getlrmltlerdlr. Menderea nehrinin 30 se Cemıll 7 kilo earar kaçmrken 

nedenbert bu kadar geni, nılkyaata taşdığı gôrtUmemlş lr. Yalnız yakalamı!Jllr. Bu esrar bir bı 
bet } ıl evel sular 40 aaotim kadar ytıkeelmhtl. Şimdiye kadar vul içinde idi. Cemal; kendi 

ba hnalide kaydedllr.n yGkaellı 52 saııtlml bulmuıtur. ılnl yakalayan memura yftkaek 

ödemiş Alaşehir'de Bir 
Köyieri Faaliyette Cinayet Oldu. ····· .......... ___ _ 
Birgi'de mfisamere Halkevi,himayeietfalio 
ve konferanslar verildi yoksullara yardımları. 

Birgi Ôdemfı (Huıud) - Alatf'blr, (Ôz,.1) _ Bfmayel 
Birgi t!por kolu gftz,.l bir mtı etfal kongreıl toplandı . :Son yı 
aamerfl vtırerek ( Atatftrk yor ha leleri ol gözden geçirdi. Ce· 
donda) plyealnl temeli t'ttl, bir mtyet hlr yılda, dört terkedll 

komedi de oynadı. Temell mu mlş yavruyu hlmayeıloe almıı, 
vdfaklyetll oldu, ceuçler çok f•kat lk'81 ölmnıuır. Fakir ço 

alkıılandılar. Bu mOoaaebetle cok allelerfne yardım edllmfı, 
Od 1 O t L ı Tü L 96 çocuk glydlrllmletlr. Yap.lan em ı t a o .. u r.çe mu 
alllml E Hamdi Ak "T ıeçlmde fenl heyete Ge•gllUI 

man Grk Bekir, dlıçl Moblia Ulutaı, 
de•rlml ve devrlmcllllr,. mevzuu Ahmed Evllyao~lu, tftccardan 
Gıerlnde önemli bir konferanı Hayri dayı, Sudi Mıbç10ğlu, 
vermiştir. Mtıeamerede Ôd~mlt mOmeHllli~e eanaf ahall ban 
Balkevl bandoau dı bolunmuı kaaı m6dftr6, yo:dek .z•l·klara 

tor. Çok gtııel bir gece geçi Raalm Mueal, Şakra Işık, öğ 
rllmlş, Atatilrk coekunlukla retmen Abdurrahman, lamail, 
aoılmıttır. Hakkı Akçal: aeçllm\tlerdir. 

Hamdi Ak11ıan'ın mevzuu Alatehlr (Özel) - Uıyıbatı 
çok önemli idi. AtalDrk'e ald köyGnden Ayı~'nln dolta ek· 

olan parçaları tiddetle alkıt mekçi Şerif Ah, Ane'nln eTID· 
landı. den çıkarken oradan geçen ve 

Birgi, ıarlhael bir nahlyedlr. kadının eski kocaaı olao Ra 
Merkezde SOOO nGfuıu, ~2 m11anı görlp ıDphelenmlı, 
L korkmuş, tabanca ile kendlıloe 
•öyft var .. Battın nOfoıo onlkl M ı 
bindir. ateı açmııtu. Ramazan an aa 

Baehca Ordnlerl zeytin, in 

Clr, pa•ateı, kendir, Ultfto, keB 
lancdlr. Tabii gftzelllğl vard.r. 

Bertarafı yeıilllktlr. içinden 

bir çay geçer. SLları temlı, 
hnaıı, gCloeıl boldur. Aydınoğ 
la Mehmed beye ild olan ca 
mlln tarihi ve mimari kıymeti 

çok bGyftkUlr. Birgi, birçok 

tarihi devreleri yaşıtmaktad11. 

Ve Ôdemlı'ln dller nahiye 
ve k~ylerlnde oldujto gibi ba. 
radı da gençlik faaliyete geç· 
mlıtlr ve bonon dnımı tak· 

dlrlnde yeni bir f lklr kalkan· 

maeı olacakbr. Kaltcırel ve 
ıoyeal hareketlere çok önem 

verilmektedir. MGeamere sonun· 

da Birgi belediye reisi S. V. 
Can da gflzel bir ıôylev ver 
mlıtlr. 

Otus sayımı 

h11taneainde ôlmClttClr. Ay~ ve 
Şerif yakalandılar. 

Alaıtıhlr, (Ôıel) - Halknl 
eoyıal yardım komlteıl ıon iki 

ayda 18 çocuğa tamamen, 18 
yavruyu da kıımen tlydlrmlı· 

tir. Her haha Balknlnde fa· 
kirler muayene edilmekte ve 

bazılarının llAçları bedava Te· 

rilmektedlr. Bir doktor ve bir 

dit t•hlbl, her hıfta talebenin 
ıağlı~ı ile alakadar olmaktadır. 
Fakir l•lebenln kitapları da 
tedarik edilmektedir. Bir de 

ıGl damlası lı.urulmaıına çalı 

ı•hyor. 

Yerinde bir dilek 
Şehrimiz Kaz llaeıl mftdlr 

ltığ6; vlllyete mtlracaatla fakir 

ve dı1Jardan gelmlt yeralz kız 
çocuklaranın barınmaları için 

açılan Kız Ueeıl Talebe yordun 

dan ıu ve elektirlk ılrketlerlnin 

tam Clcret almıyarak yarı Clcret 

almasını lıtemlıtlr. VllAyetçe 

bunan için lbımgelen teıeb· 

biblerde bolunolacak.t1r. 

bir rftıvet teklif etmişse de 

taharri memuru bu tekllf 1 red 

derek kendbiol lımlr'e getir· 

mlştir. Eerann nereden tedarik 

tdildlğl ve earar Hht şt b.,ke 

sinde klmlrrio bolunıluğu bak· 

k1Dda zabıtaca eaaeh tahkikata 

girlıllmfşılr. 

Emniyet mtıdftrtı Feyzi Ak· 

kor; vazlfeelnde munffaklyet 

glhteren bu memuru takdir 

etml1Jtlr. 

Yaş Meyva 
ihracatı .. 

Bu işe hflyflk ebem· 
miyet veriliyor .. 

htanbal'dan Almanya'ya yaı 

meyva lhracahDI artırmak tçln 

hummıh bir şekilde çalışılmıığa 

başlanmıştır. • Şebrlmtz Ttcaret 

od11ındın aldığımız maltımata 

göre ilk ıevktyat bu aylD l ~ tılle 
16 ıı araaında Kösltınce yolile 

yapılacaktn. Ege mıntakasında 
yaı meyva ahı verlıt eakln geç 
mektedlr. Ege'den Almanya'ya 

yapılmakta olan portakal ıe• · 

klyah h11nlıkları bitmek ize· 

redir. Mersin mıntakaaından ıon 

hafta içindeki elma ve portakal 

ihracatı ufak partilere mdnha· 

ıır kalmıat.r. 

Yat meyva ınklyahnda am· 

ballj itinin arııulnHl plyaaala 

rın bteğlne uydurulma11 için 

gayretle çalııılmalı:tıdır. 

ôlflm 
Gazetemizde nezih bablılerl 

ve kaluır itleri etrafında ıık 

ıık kıymetli yazılar1Dı dercet 

tiAlmbı Ôdemlı orta mekteb 
Tftrkçe mo•lllml Eyub Hamdi 
Akman'ın yavru Tunıı11'D1n öl· 

dftğGnft tee111örle haber aldık. 

ANADOLU t•hrtr alleıl, arka 

daılannın aC1larını lttlrak eder, 

baıeağlığı dller. 
~~-------..... ~---~~-

ltalya'da 
Vatikan • hiikt1met 
anlaşması bayramı 

Vilayet mektupçuluğu 
1 

Bir mClddeaherl mGnhal bu· 

L6bllyama nGmoce panaymnın 
basene de 16ıncı Jel• olarak ;1(} 

Mayıı'ta açıhp 11 Htzlran'da 
kapanacaAı •e 11anayl mfteı11eıe· 
lerlmlzln de nftmuneler g~nde· 
rek ba panayıra tııirak etme· 

lerl blldlrllmlttlr. 15 ·6· 936 da 

Prağ'da kurulacak beynelmilel 
panaym ziyaret edeceklere her 

Geçen umum! ntıfuı aayımı· 
Qın vlllyetlmlıe bağh merkez 

kan, nahiye Ye köy belediye· 

lerl ıınuldrı içinde eayılın 

umumi nftfuı ıayıeının bir ka 

lemde ve her belediye için 

ayrı ayn g6eterllecek ıekllde · 

bir cedvelln hazırlanarak gele· 

cek ayın onuna kadar g6nde· 

rilmeıf İç bakanlık.tın ilbay 

lığa blldlrllmlttlr. 

Ziyareı 
Vail Fazlı Gtıleç; din C. B. 

Roma, 11 (Radyo) - Bu· 
gtın batın ltalyı'da Vatlbn 

ile akdolunan ozl•ımanın ye· 
dinci ıeneldnrlyeıl teı'ld edil· 

mektedlr. 
uaan •lllyet mektupçala~una 

Canakkale valiliği mektupçuau 
Alteddln t•yln edllml, ve emri 

tebrlmlı nllllAloe ~elınlıtlr. 

tGrJCl kolayhk côılerilccr-ğl ve 

nakliye tarifelerinde mGhlaı 

miktarda tenzllAt yapılacagı bil 
dlrllmlıdr. 

P. merkez blnaılna giderek 

Parti baekanı Y ozg11d HJIHı 
A vnl Doğan'• ziyaret etmlı, 
muhtelif itler hakkında gôrfllJ' 

Şenlik bllha1t1a Roma'da fn· 

kallde surette kotlulanmakta 

ve her tarafta ltalran ve Vı· 
ılkan bayrakları gôrftlmektedlr. 

Halkçı Devlet 
Parti• kuruhay1Dm 1935 mayııs 

ıoplantıımda, milli büoye)·i ku'• 
veılendirmek için bir ıakım esaıs· 
lir \oymuf olduAunu biliyoruı. 
Hiikumeı bu dileklerden en mij· 
himlerini ba~armak için dincleq 
geldiği kadar çıhotı. Bokonhldarı· 

•mııın teklifleri iJzerine Jrnruh•); • 
1 - Tuzu ucuzlıtmık, 

2 - Şeker f iatirıi fodirmek, 
3 - Çiftçi borçlarıoı tpkıiı. 

lendirmek, 
4ı - Yeni toprak yaıuıuaa 

baılatmık, 

5 - Bina \'ergilcrini 11ahmık, 

6 - Hayvan vergisini indil'• 
mek, 

7 - Tanm kredi Ye ıatıı ko• 

operatifleri kurmak, 
Gibi halk için ebemmiyeıi aöı 

götürmiyen birçoklımua kira• 
vermi~tir. 

Ba~lıca ihtiyaçlamnazı ucu ucu• 
na karşılıynn lıüdccmizin kaynak· 
Jarı füıtüode oynamak ne kadar 

nazik olduğunu bildiğimizden bun· 
Jarın büyük bir kısmı hükömeıçe, 

derin ve uzun, tarııhp düeünüle· 
eck işlerdendi. Hayvan vergisindt'n 
5 milyon lira ile tuz ve eeker 
f iatleri gibi, diğer indirimlerden 
7 milyon lira kaybediyorduk. Halk 
lehine bu fedokiirlıklar ne kadar 
zaruri isc, hüdce aarsant191nclao 
korunmak da o kadar gerekli idi. 
J:<'iatler indikten sonra yoğaltım 
artmı,sa da, gelir diiımü~ıür. Me· 
aell eon ay içiude 95,192,46l kilo 
tuz ~alılmı~tır. 93.ı yılının ilk 6 
ayı içinde iııe lıu milı.dar, i6,019,515 
kilo idi. Fakat buna karşı, bu 
aaııılardao, 934 binesi 4 milyon 
800 küsur bin lira iken, 835 his· 
seıi 3 milyon 200 kllıur bin lira• 
dır. Yo~altım, 19 milyon 400 
küııur bio kilo arımış, gelir 
1 milyon 500 bin küsur lira &Zil• 
mışhr. 

Memlekette ekonomi ve en· 
düaıri faaliyetlerini arıırmalr, dıt 
ticaret ve maliye politikHıoı ug• 
Jam tuımak, lıu fedaklirlıklarm, 

936 büdceai üstündeki tesirlerini 
hafifletmiştir: Vergi ahm niııbeıi 
yükselmiştir; ihraç ço~almıştır. 

Bu izahlar bize cumuriyet eae• 
riniu halkçılık: ııevgiııi ile hükômeı 
uo'atıaın yanyanı, kıyaılaamaeına 

fıraat vermektedir. Kamutay, dev• 
Jet ve parti, elbirliği ile milli 
bünyeyi kuvvetlendirmek için, halk 
lehine hiçbir feclaklirhktan çekin· 
memekle beraber, iyi bir ekonomi 
politika81 ile, bü yilk inıı hareketi• 
ni ıekteye uğraımaktın korumık 
tedbirlerini de bulmaktadır. 

Bükilmeı, halkı düıiiomiyen 
hazoecilik ifraımdan uzaklatbll 
kadar, biidceoin nzifelerini dG· 
şünmiyeo demagoji hnasma kapıl· 
maktın dı kendini banmıkıadır. 

Parti kurultıyıoın dilekleri bal· 
kın yiireğinden geliyordu: HGkd· 
mel ve kamutayın bu dilekleri aı 
Z1manda gerçeldeıtirmek huauı1nn• 
dıki azrui de, ıüpbeaiz balina, 
gönlünde kendine drAer olan akııi 
bulacekıır. 

F. R Aıay ----
Portekiz Oe 
Silahlanıyormuş! 

Uıboo, 11 (R11dyo) - Por· 
tekiz kablneıl bugün cumur 

relıl riyasetinde toplanmıı •e 

umumf ılyaai vaılyetl tedklk 

etmlı ,., yeni bir ellihlanma 

eıaıı 11.abul etmlıtlr. 

Kabine yarın da toplan..rak 

ayni eıaa Gzerlnde tetklkaU• 

bulanıcakllr. 

ltalya'da 
Döviz Kaçakçılığı 

Roma 11 (R•dye) - DG.U 
aahteklrhgı yapmakta olan lZ 

kiti tevkil edllmlttlr. 

14 uhat CUMA gftnfhıden itibaren TAY
YARE sinemasında aylardanberi 

beklenen senenin en hflynk filmi P ARİS ESRARI Aşk· ihtiras· eııtirika • 
iyilik ve fenalığın mil· 
cadelesi gösteren 

Paris'de 64 sinemada birden haftalarca geçen UGEMESNE'in ölmez 
Fiyatlarda zam yoktur • Ba f lllm için pHaııs duetlyeler muteber dtıAlldlr 



• ~·kled .. ~!~~s:ş7sE~Dffl Seylab Dün Facialar Doğuruyordu. Evler Yıkı 

Ateşın Bakımı · iki Kişi Yaralandı. Bostanlı' da 40 Ev~ Su Bastı 
e Napolyon Bonapa:t;ı! Maceraları •••• - rt ..-"! 

- Baştara{J Jci sayfada - Bayraklı arısındaki tlise Te de- lın evlerin aaym 40 tın f11· Kadrlye'nln evi dô ~,. 
İkinci K18m - NAPOLEON ve KLEOPATRA l•r dolmoı, sarar yapmıthr, mlryolono ıular Ortmftı, bora. ladır. ıularla koşıtalmış ye 

1
,., ıt 

Caaua, mühim olmakla bera· Ealdıloe nlsbetle çokaı. Fazlı moloı getlrmlı olan yıj· dakl bıi ve bahçelerle evleri Karııyaka'nın Kahramanlar kurtıulmıştar. Merstol ~ 
f>er bu vaziyeti atdmaaı gayri Bana ılze kim söylayor? muı ıularıı ıehrfn her tarafın· ıa baemııtır. mahallesi tamamen ın altında· rina fabrfka111uıu el•:.,.; 
"•bil bir mania 1aymadı. Bo· Elimde deliller nr. Gör- dakl IA,ım bacılarını tıkadığı Kız lisesinde: dır. Alaybey dereıl taımııtır. 16 ev kAmllen ıolır l~ ~ 
punla beraber, tam bir hareket dom. lçlQ boalar belediye temizlik Yangın 11baıındıld kıs llseıl Boatanh'dald mektepte bulunan mıolarsa de benGı ıe 
ve faaliyete geçmek için Bo Nerede? amelesinin muhtelif postalar blnaaının ah katına da ıolar çocoklaran nzlyetlerl de acı· rQlememektedlr, ı.ı' 

pıpart'ın bu kadını şiddetle Vatandıı H 8101f arka· halinde faaliyete geçmeıln~ ka· dolmoı ve yemekhane bn in· nacak derecede MI. 4 _ Çorakkapı'd•ı •' 
lıteyib letemedlğlnl iğrenmek daoınızın bahçeılode.. dar kapalı kalmıı ve bllAbare ıımde1 oldoğundıo yemekhane Bn yavrular; ııandallarla kur· caddesinde pollı ıneıııofll ;J_ 
IOzomunu hlHettl. Şeytan herif, Nıpolyonla gO· açtmlarak ıolar çekllmlye hıı· aalonondakl eıya llCele yukarı tır•lmıılardır. Kırııyıkı bele· ıafa'nın evini au baear•~11,& 

Elf 1 beyin konağına dOndOk· sel Bellllot anıındı gayri meı · lamııtır. Fıkıt deniz suları çok kata taşanmıı. solır 20 aaotlm diye müdürO; yaD1ndı memur- k1&1m yıkılmılJ ve ye~ 
lerl nkıt, caaoı adam Nıpol 10 bir rabıta teehl için herıeyl yftkaelmlı olduğa için l6ğım· kadu yftkaelml11tlr. Kız llseıl larla Bostanh'ya giderek evleri ı'iilesl ve çocukları •4' ft 
yon'a: hazırlamıştı. lırdald yağmur ıuları denize arkaaında KAzampııa caddealnde ıu basan aitlerin kurtarılma ame· mııtır. Gene Çorakk•P1 _.,J 

_ Generalim dedi· hu ge· _ Generalim ·dedi· ılz gil· gftçlftkle ıkablliyor ve ıular bdy;.ik bir evin davarı yıkılmıı llytılnl idare etmiştir. kıt ıokağında 45 o0 
"-

cekl tenezzilhten memnun kal· zel kadından ayrıldıktan sonra kolaycı çekilmiyordu. Kızılçıd· Vt5 heı çocuklu bir Aile açıkta Kırıuyaka'da Talit 8dy soka Saniyenin 47 nuwarad•ı ~ 
dıuız . mı? ben orada bir mftddet daha la'dao gelen Melez çayı moh· kalarak kız Useaiae alıomıı, ğındakl evlerin bodrum katla· Galbey. 51 numırad• ~ 

Napolyon fazla ıoallere mey· kaldım ve onları tetkik ettim. telif yerlerden yağmur ıolarlle harındmlmııtır. rıoa anlar glrmlıtlr. 36 nvmarada elbiseci ı; 
dan bırakmamak: için: Sizin &ol olarak kendlılnl terk heılenerek Kemer, Kahraman· ılfersinli'de: Şıyeste 8okağında Mehmed'ln 50 nnmarapa Ali o~ld;' 

_ Bu ıkoam gördOğüm ka· etmeniz, gOzel kadında derin lar, Tepecik ve ıebltlerde el Şehhlerde Ffllbe'Ji Süleyman 8 numaralı evinin saçakları yı 49 numarada boyacı O•~ 
dınlır içinde nazarı dikkati bir teellilr husule getlrmlttlr. rafa yıyılmıı, btıtan bahçelere on fabrlkaeanın arka kıamı yıkılmıo ve ev boıaltılmıştır. Ztba aokağınd 14 pOol' ' 

callb ancık mftlblm Fore'nio Kocaaı gelmemle olsaydı.. tıomıı ve bu yerlerdeki birçok ıolerla kaplıdır. Mersinli' de 8 Yaralanan yolcu : Vlktor Şaol'uo evleri ~ 
genç znceıldlr. _ Görftyor1uuuz ya.. Her nlerln alt katlarını ıo baa· 10 kadar ev tamamen ıu altın· Soğnkkuyu tramvay cadde· katları sa dolduğund•O .,., 

Dedi, yerde ve her zaman kocaaı.. m11tır. da kalmıetır. ılnde bir de kaza olmuıtur. terek 4tleleri kurtarılaıı1t , 
_ Evet... Cidden nef la bir _ Ldtfen beni dinleyiniz. Melez çayı; o kadar yQkael· lkiçeşmelikıe: Zeytlozade sokağında N orl'nlo 5 _ Şehrin merke-:-, 

kadın!. Millblm Fure kııkauçbk ile mlıtl ki, K.emerde'kl Kenan Şiddetli yağmurdan lklçeşme · bahçe davarı kenarından yürft· çarı• içleri ve Uray el ,'. 
_ Ôyle.. Fakat ne kadar gazel kanllnı: köprilailnden akan ıular kOp ilkte uzun yolda ronkuı ıoka yerek evine gitmekte olan ta· gümrOk öoft kdmlleD ~ ~ 

'ayanı teeaaOr ki, evlt bir _ General aaoa ne dedi? raoün üst k11mını yalayarak ğında yıkılan bir evd" yangın barrl k:omtaerl Ltltfft'odo zeT· i rıD IJll"' maball&ttan inen su 11 • ~ 
kadın! Diye ıordu. geçmekte ve bu k:öprOden son· dı çıkmıştır. Seyyar maolfatu cesfuln Gzerlne davar yıkılarak k .,.._ 

B d d ra kıvrılarak yoluna devam et· racı Hilseylo'e alt olan ha ev ayağı kırılmıotır. Bir otomobille mealyle geçllemlyece ü' t/ 
- Şu zavallı, paraeız, istik· - eni gör flttın en dolayı aulırlı kaplanmıştır. 1 ; 

halsiz mOIAzlmle.. memnuu olduğunu ıöyledl. mekte idi. Şehitlerde.ki kOprft yağmurdan çökmOo, içinde bu· yarah hastaneye kaldmlmııtır. 111 
- Neye yarar?. Kocaaını - Fakat çok memnun ve ve yol tamamen ıu ahında lunao yanık mangaldan. etrafa Belediye ve kızılay kurumo; çarııııoda Şerif zadeD J.. 

ıeTlyor. beıuı göraotıyorda. kılmıttı. Borada ıoyon yftkae dOkölen at~olerden yangın bao· SeylAbzedele e yardım tedbir· bir dftkkAoı yağmnrlırıO 1' 
B L - Evet öyle ldJ. lltl yarım metreden fula idi. lamıııtar. İtf•lye yetfııerek yan · lerl almı11tır. Bazı yerlerde ııey· rll" çOkmüş ve bltftlgi~ - anı .. ahraa, generalim, v " ~. 

sevdiğini l!lnıyor. - Seni gazel bulduğuna Bu ılddetll yağmur n fır ganı söndQrmftş ve polisler, IAbzedelere don akşam ekmek dilkkAoın da inhidam "' 
ıOyledl, de~IJ mi? tına esnasında bazı evlerin yı· a"ıkta kalım ev b11lkını korta ve ıalre dığ1dılmıııtır. Kızılay vaziyete gelmesi ftzerıoe - Maamaf lh .. Bu da mdm· 0 ... " 

kGudar. - Evet! kılmığa haılaouş olmaeı da btı· rıp baoka evlere iııkAn etmiş · korumu para yardımı da yapa· diyece yıktmlmııtar. JI. 
Napolyoo birden kendi zeT· 

ceıl Jozef ln'I hatırladı n içini 
çekerek; 

- Kadınlar eıaaeo itimada 
llyık olmayın mahluklardır. 

Dedi. 

- Generalim mftsaade bu 
yurur11nız gftzel k:ıdıuın ılze 

bir-iki f lrari bakışlı bıktığını 

gOrdOğilmQ aöyllyeyJm. Bu ba· 
kıılarda ben çok manalar .. 

- Yani ... Bana Aşık olduğa 
manasını mı çıkardın? 

- Maamaf lh, ılıi sevmek 
Osere olduğu bence mubak· 
kaktır. 

- Bono da nereden çıhrı· 
yorauouz? 

- General... Salıncaktan ıo · 
lamıh... Size ilk aOyledlğl ıllz · 

ler, çok aarlb mauılır ifade 
eder. 

- Ben bu 
bile etmedim. 

cihete dikkat 

- Ben dikkat ettim. Heye· 
can içinde idi. 

- Belki de minnet ve ıak. 
ıın hisleri ile bu heyecana ka · 

pılmııtır. Fakat aok ve sevda 
ile değil! 

- Generalim, kendisini ılıe 
cezbettlrea hlBBlyıtıo baki ki 
mahiyetini gQzel Bellllot'un da 
bilmemesi çok mamkilodilr. 

- Maamaflh kocasını ıld · 

detle eevdlğl lukAr edilemez. 

ANADOLU ___ , ___ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydu Rilıdü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yuı itleri 
mildüril: Hamdi Nüzhet 

İclarehaneai: • 

İzmir İkinci Beyler ıo.k.agı 
C. Balk Partiıi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutoıo 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylağı 700, Oç 

ıyhğı 500 kuroııur. 
YaJ>aııcı memleketler içiıı aenelik 

abone Ocreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuroıtur. -~IDCl geçmiı nClehalar 25 konıııur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Sana llAuı a11k etti mi? yak bir felAket teşkil etmlotlr. lerdir. caktır. 6 - Birinci kordoO d ~ 
- Vakıt bolımadı. Ene14 Şehlt'erdo ıepetçl ıoka · Karantina'da: Trenler: yQkselmeılle 80 altıod• 
- Bınlm hlldlğlm hemen n ğıoda 1 numaralı Veli oğlu Karantlna'da Sıu'atlar mek· Salhane ile Bayraklı arasında mı11tır. ~ 

sftr'ıtle uzak:la,tığıdır. Sıbrl'nln evi yıkılmılJ ve dıvarı tehi Ontıode yırım metre ka demlryolo bozulmuş olduğa için 7 - Karşıyakaoıo ,il 
zade ııemtlode Reoadlye ol 1 
ğıodı hafız Oamaoıo eYI ~ 
basarak lıtlmdad oıer1°'"' 
tararıudın rettıumıo ye A 
kurtarılmıotır. Gtıne Kırfı I 
nın Bostanlı mabılleslod~ 
kadar evin dOrttarafıaD ~ 
kaplandığı haber ıhoır•" vJll 
de bulunanların korllfl ;I 

ÇOokO ıenl gelirken gOr· alt.oda kalan Sabri acele kor· dar yftkeelen sel ıularıoıo te · dan akşamki Afyon ve Ban· 
dn ... 

Fakat hiç ıes çıkarmadım, 
yerimden bile kımıldamadım. 

BllAkls, iki adım ıttın. 

Hayır. 

Evet!. 

tırılarak haataoeye kaldmlmıı· mlılenmesl ancak aaat 19 da dırmı trenleri Karoıyaka'da kal· 
tır. Sıbrl'nln yarası ağırdır. tamamen milmkftn olsbllmlı ve mıı, yolcular Karııyaka'da tren· 

Kemer caddesinde pollı me· ondan ıonra tramvaylar mun· terden inerek Körfez vapurlle 
mora Mustafı'uın evi de yı· ta11m ııelerlere baolamıılırdır. İ1:mlr'e gelmlolerdlr 

kılmıo ve f lrkat ıokağında 6 Burnava'da: Deniz suları yükselmekte de· 
evin alt katlarını aular kapla· Burnavı çayının fazla ıula· vam ediyor. 

Ben goraamedlilme eml· mıı, bu eTlerde oturanlar ıa· rından tehlikeye diloen otuz Zabıtıc• eeylAb vaziyeti ve 
nim!. ların bacam ettl~lnl gOrGnce kadar n hooaltılmıo ve bu ev· zararlar teıblt edilerek •ll&yet 

Belki.· Fakat iki adım letlmdat eımlıler ve yetlıen ler balkı komoulırlle akraba la. Dahlllye VekAletlnl telgraf la için icıbeden tertlbt1 

attın. Nıpolyon bundan mem· 
nno olmadı; b11lt bir ıfharl 

mdlAzlmlnln muhnereılne ka· 
rıım11ına tabii memnun ola· 
mazdı. Yok11 kıskançlık ıahne· 
lerl mi hııhyacık. 

- Bellllot .. Kıhlre'ye ıyık 

b11t1ğımıs zamıadınberl ıen 

değlotln .. 

pollaler tarafından kurtarılarak rıuın evlerine yerleotlrllmlotlr. haberdar etmlotlr. 
dlger evlere yerle~tlrllmltlerdlr. Burnava'dakl bu evlerin vazf. Zebıtanıo teıbh ettiği muh· 
Arab Haaan mabılleılude berber yetlerl çok tehllkeltdlr. telif nk'alır şunlardır: 

Kemal'ln nl de yıkılmıt ve işçilerin lıali: Sabıbtanberl yağmakta olan 
Alleel balkı komou evlere yer- SeylAb; loçllerln lolerlnden yağmur 11at 14 de çok olddet· 
leıtlrllmlıtlr. çıktığı saatte arttığı için lıçl . Jenmlı ve oehrin birçok yerle . 

Şiddetli yağmur ııraıında ler yollardı kılmıtlar, evlerine rint ıular b11mıotır. 
devam eden fırtınadan birçok gidebilecek nakll vasıtası da 1 - Yalılar semtinde Ka· 
telefon direkleri yıkılmış, tel- bulımamıılardır. Bllhaaıa Hal· rantlaı deresi taşarak tramvay 

mı11tır.~ ~ 

Karııyıkıda Sogokk&J~ 
Zeytlazadede bir dıYlf ~ 
rındın geçmekte olıD ~o, 
Latf l karııı Af lf enin Ol 1 
d•nr yıkılarak bıcığınd~ 
ıurette yaralanmış ve b• 
kaldırılmıotar. '\f' 1' 

- RJca ederim; beni rabıt ler kopmuı, ağaçlar devrllmlı· kıpıuır'dald fabrikalardı çah· caddeılal yarım metre yftkaek· 
SeylAbzedelere kızıl•1'0 

dımı temin edllmlıtlr. ~ bırak!,, 

Ca8uı, bu uydurma hJkAye· 
sini ou suretle bitirdi: 

- Kau, koca mauıkııa 
ederek uzaklııtılar ve bundan 
fazlaaını lohemedlm. 

F•kat caıoı, bu maıalı cld· 
den gazel ve mahirane bir ıe· 

kilde uydormuoto. O kadar ki, 
Napolyoo'uu hoıuna ılttl ve: 

- Ne denirae denıln! .. Ka· 
hlre'de bulunan Franaı• kadın· 
lıra içinde handan şuh ,., gft· 
zell yok!. 

DedJ. 

C•snı, zeminin lıtedlğl gl bl 
hazırlandığını hl11ettl ve: 

- Geoerallm, bu kadın ha· 
klkateo hoouuuzı gldlyor11, eldd 
etmek biç ti\ gftç olmıyacıktu. 

Dedi. 

tir. Bundan dolayı kazılarla ıan lıçller mftıkll vaziyette ve ilkte su kaplamış ve Şehltfah · 

telefonla gOraımek mftml On ıu ortaaında kılmıılırdı. Bele. rettin karakola yanındaki yo. 
olamadığı için kazalardaki aey· diye; otobftıler göoderfb lıçf . kuıtın inen eular tıı yığaoları· 

Tafsilat alındıkça tekrat 

dlrllecekllr. 

llp vadyetl hakkında kAfl ma· lerl taoıttırmıı, mftokll vaziyet· uı tramvıy yoluna doldurarak Menderes'in vaziyeti: 1 
l 'd•O ltlmat alınamımııtıt. ten kurtarmıotır. tramvayların lolemealne mani Diin Tire ve Torbı ı ı.'. 

d SO"'-.J 
Buruna dağlarından gelen Karfiilıyaka' da: olmuotur. Poll~on deresi de ta· llllğe gelen telgraflar • ~orr .. 

çay da çok yakaelmlı ve yakın V oarak char bahçeler ıo altında Tolum, Naloıe ve diğer ~ 
geçtiği bazı evleri ıu baamıştır. Karşıyıka'da yağmurun za. kalmııtar. Arapbaeın da bftlbftl basmış olao Menderes •0 , 

Şehitlerde fırıına denizdeki rarı umumi Ye mfthlm miktar· ıokağında 10 nomarah berber azalmakta olduğu bildiri~ f" 
dç motora alıp açıklara atmıı · tadır. Kemal'fo evi yıkılmıı ve içinde Fakat don yağın ıldde'~; I 
tır. Motörlerde kimse yoktu. Karııyak:a'da bllhaaaa Alıy· bulunanlar kaçarak kurtulmuı · morlar; Meodereı'ln geÇ ~ 
Mele:& çayı; kOlderlyle beraber hey ve donanmacı mahıllele· lardır. · halara da yağmlşsa 1e, 
çıkmıı iki de bftyftk ağıcı de· rlndekl evlerin alt katlarında 2 - Şehitler ıepetçl ııoka· aeylAb olmaaı çok mubtedl 
nlse getlrmlıtlr. ıalır kıynamağe baılamış, bazı ğıodı numarHız yapı yağmurun 

Şırbay doktor Behçet Uz; evler tehlikeye glrmlotlr. Bunun şlddetlle çökerek içinde oturan 

ıeylAp aırısıuda her tırafi ges Qzerloe bu tehlikeli e•lerde 22 yaşında Veli oğlu Sabri 
mlı, belediye amele postalarının kalanlara yapılacak imdat •e altında kalmıo ve yetlıen pollı 

faaliyetini artırmıo, •olarıu akı· kurtarma ameliyeıi için pollı tarafından yaralı olarak çıkarı· 
dılmaaı için tedbirler aldırt· ve bt1ledJye memurlarına uker lap memleket haataueılne gön· 
mııtır. kunetlnln de yardım etmeleri gOnderllmlotlr. Geotı oehhlerde 

Deniz Konfe· ~ 
ransmda Karıı'-.r 

Londra, 11 (Radyo} ....,. 

ter aj1011 bildiriyor : ~ 

Tren işleyemedi: muvafık gOrOlmGetOr. Derhal bahçeler arasında kahveci Ha· 
Fakat kocaaını ne yapı· Saat 17 de Karşıyaka'dın bu gibiler 11ğlım nlere yer· 11010 evini 110 baamıo ve kar181 

hm? lzmlr'e gelmekte olan tren; de· leotlıllml11lerdlr. Alaybeylude 10 ile çocukları polis tarafından 

Deniz kouferaoaıDıD ~ 
komisyonu; bazı iyi o' ,. 
teıbh etmiştir. Kararl•I~ 
noktalara göre tayyare g• fJ ~ 
22 bin ıon, kruvazörler tll 
ton, torpidolar 2 blo ~ 
caktır. Muhtelif itler .,..,, 
noktal nazarlar lhtllAfı 

Oh.. Kocasını mı? 

Pek tUA .. Aralırıudald mft · 
nasebeı eaklıl gibi d.-gu. Sizin 
dloledlğlulz sözler bono 15öa· 
termlyor. 

- Ve ayol zamandı onu 
mftblm bir vazife ile bir mftd 
det ozaklaohımık ta mQmkan. 

dftr. Meael4; Frınaayı bir va· 
zlfe ile gönderebiliriz! 

- Sona vır -

mlryolunun eeylAp ıularıodıu kadar ev bo11altılmıştar. kurtarılarak yaoıodald bira fab· 
hozolmaaı yOzOuden Bıynkh'da Boatınlı'da Ahsrkuyu dere· rlkaıını yerleotlrllmlolerdlr. 
kalmıo ve bu eaatten sonra ge ılnln tıımaaı ve deniz sularının :l - Merıloll'de Buruava 
rek havali, gerek poıta tren· yOkıelmeıl Dt!tlcesl olarak Bos· cıddeıılnde 11 numaralı Salibin 
!eri lıleyememlotlr. Bayrakla'd• tanlı köyaudekl bQtiio evler, kahvesi kıımen yıkalmış ve 
kılın tren yolcularını kurtar· m~ktep ve kahveler ao altındı lnaaoca zayiat olmamıştar. Ayol 
mak için belediyece fzmlr'deu kalmıoıu. Burada 30 - 40 ev caddede 26 numaralı lbrahlmlo 
Bıyrakh'ya otobtıı n arabalar su altındadır. Ancak aandallar erini solar lstllil etmiş ve ' tçln · 
gönderilerek yolcular Jzmlr'e ile gezebilen m"murlar maekll dekiler polis tarefaodan korta· 

getlrllmlıtlr. Deniz ıoları ydk· vaziyette olaular1 kurtarmıolar· rılmı11ıır. 

aelmlı olduğu için Sılhıne ile dır. Bostınlı'da 8u altında ka· Meralnlf'de deniz kenarında 

etmektedir. ~ 

logiltere ve pe ıl.. 
Londra 11 (Radyo) "'_';! 

ya'ya petrol lhracatıoıO 
hakkındaki kanun liylb'

11 

bul edJlmlotlr. 



- Huzurunuz, donmuş olan 
kalbime yeniden bayat ve hı 
reket verdi. KOçftk hanım!. 

Dedi. 

BilınOmlsal, Jhtlyanız ve 
ıourııoz bir hareket yaptı; ne 
yaptığını kendisi de bllmiyordo· 

fakat bu har•ıkcı Baaan paşaya' 
cesaret verdi, ve: 

- Ne kadar zımındınherl 
İetanbul'da ve Yıldız earayanda 
bulunuyorsunuz?. 

Diye sordu. 

HOeoftmlaal, lı:ızndı, boynunu 
bOlı:crtlı:: 

- Üç eenedenberl, efendim! 
Diye Ce•ab verdi. 

Yı... İatınbul 
bokadar çabuk nasıl 
nfa?. 

11 fealnl 
öğrendi· 

- Ailem nezdinde hl h 
'· er 

•aman TOrlı:çe konuıuruı, efen 
dlm .. 

- Fakat, hu kadar az bir 
••manda taraydın ne için çı. 
ralı: çıkarıldınız? .• 

Hoınamıeaı, tıblt şehZlde 
Ahmed BOrhaneddin ile olan 
rezlJAne macerayı, bu bir iki 

dakikalık •ehıalıktıo latlfade 

ederek dımadı hazreti şehrlya 
~I !(l?j BB1an paıaya anlatamH 

ı Bunun için, bıthlfa ile 
geçloemedlğlol eebeb olarak 
gOıterdl! 

Bu eırada, UnanOmleal, Fe. 
rlde auhanlb kendisini sadece 

pışının hatırını aormık ve bir 
ıeye ihtiyacı olub olwıd ğ 

l 1 lbl 
an ımak için memur ettiğini 
dfteOndQ ve birden: 

- Pıea h11retlerl, hıetılı · 
~ıoızıo ne oldu~ono hına söy. 
leınedlotı ... 

Dedi. Fakat genç kızın kalbi 
gOgeOncı parc;.lıyıcık gibi çar . 
pıyordu. 

b 
- B11talığım mı?.. Koçalı: 

ınım. M•bı b 
• u m lrıey değili 

Belki haf it bir ıoğulı: algınla: 
~ı ... Şlddetll bir hararet bo 
gec b 1 ' ttın 

e en yıktı. Gözlerime bir 
an hile k 

uy u glrnıedl. F k 
elz odam t 1 ı ıt 
k 

1 
a g r nce hiçbir şeyloı 

ı nııdı. Bir rn 1 L 
Jık ' e-. gibi hasta· 

eeytaoıoı buradan d f 1 
tiniz! e e · 

BaınOmlaal, hcJhangl bir ha 
rekete m d ey •n bulmadın y0 • 
mu k ı ' k tı e lnlu, pa,anın gene bir 
lı: adın ellnl andırın eli içinde 
ıldı~ını ve paıanın elini ha 

rıretle eıktığını aOrdtı H 
it " . emen 

e ol çelı:mek lıtedli fakat kalbi 

•e zihni o kad1r perloan idi k" 
bu h ı, 
k. areketl bile yapamadı bir 
L uzu gibi olduto yerde durdu 
aıldı! ı 

Pııı, bu doruıtan cee11retle 
Derek DOınGmleal'ln cldıfeo ga 

&el eline atc~ll bir buıe kon 
durdu. 

HaınOml111I, yınıklarındın 
att~a • 1e•lerl dılgılındığı halde: 

- Pıaam, diyebildi. Artık: 
geç old M 
kil u. Oıaadel 4llulzle çe. 

eblUr miyim?. 
-Git k 

gen b me mi?. Yavrum, seni 
flrl;le eklerim; tekrar gelmek 

gldeblllnlo! 

- Saltın hınım mG111de 

sQrfi jurnal haeebHe çok sıkın 
hlı ğfinler geçirmekte ldi. Va 
zlyet karanlık ve ka11şık idi; 

saltanatın temelleri sarsılıyor, 
de.llf'blll rdl ! 

Siyasi hava çok bulanıktı, 
letanbol ve bOtOn Törkiye,de 

heran bOyük bir lhtll41 çıkması 
çok muhtemeldi. 

Sultan BamlJ, bu karanlık 
ve korkulu vaziyete çare bul
mak daha doğrusu kendi keo· 
dlslnl nntmak malnadlle her· 

gün saray ve mabeyn paşalarını 
topluyor, mflzekerelerd~ bolu· 

nuyördo. Bu müzakereler, Ha· 

mtil'Jo zaten bozuk olan sinir· 
terini hiisbfitüo bozuyor, ve 

Hamld'I rahatsız ediyordu. 

Hunun için, sultan Hamid, ne 
kadın efendilerle, ne de hare 

mini dolduran çeşitli cariye· 

lerle meogol olacak bal ve 
vıkti bulımıyotdo. 

Saray kadınları bu vaziyetten 

çok meyua idiler. Vakıa, ani· 
tanın ihtiyar -.ftcuduodon, kalp 

lerJol kızdıracak harareti bu· 1 

lamıyorlardı; fakat ne çarekf 
naılplerlne dtışen erkek te, 88. 

dece bu ponumuı ihtiyar idi. 
Baremi btlmayun kadınlan, 

kadınlık, tıbU ihtiyaçlar clhe· 
tinden hıklkatcn bedbıbt ka· 
dınlardr. İşsiz, gGçeftz bir hayat 

yaşıyan bu bdınların erkek 

ihtiyaca bavnk ve eOndllrOlmez 

bir ihtiyaç şekllnl almıştı. Ve 

hauıt, bunun için haremi hii· 

mayanda çok gayri tabii aşk 
ve lhtlraılar hOkdtn eftrmek.te 
idi! Sevicilik bile zaraydı katı 
derecede bir ablikeızhkh! 

Bıreml hümayunun en şa 
yanı dikkat aılı:ları, h1rem ağa· 
larfle olıu aşklarda. 

Eveti Yanlıı yazmadık. Ha 

dım ağalar, erlı:ekllkteo bftııbü· 
IOn mahrum olmakla beraber 

1 

Bamld'ln kadınlarından bir v~· 

Bu eroee Beru 

ve 'f atyana Anar 

ismini ıaşıyan 

ahbsp çavuşların 
cürmü 11edlr, hj . 

llyor musunuz? 
Fotoğraf çek· 

mek! Yalnız bu 

fotoğraf çekme*, 
biraz, hıtt4 faz 

laca altamerlkendlr!. 

Bera, Parle'fo maruf parkla 
randa dolaşır,,:bfrblrlle sevişen·, 
parkta randevu veren çlf lerl 

arar, bunlar~ bulunca karşıla. 
rında ve en fyl poz alacak şe. 
kilde bir yere oturur; gu ya 
karşısındıktlerle biç m~şgul 
olmaz veya blrfslnl meralı: ve 
heyecanla beklermiş gibi vaziyet 
ılır •. Fakat glzH bir fotoğraf 
makinesi, harekete hazır, en 

mGsalt bir zamanı beklemek. 
tedlr. 

En mQsalt eaf ha gell~ce, 
Beru sadece dizini hartıket et. 
tlrlr ve rcelm alınmıı olur. 

Bundan sonra, arkadaşı ve 

metresi Tatayano cürmfi meı 
hod halinde fotoğrafı ılınmıı 
kadını lalı:lp ve adreatnl teeblt 
eder. 

Bu da olduktan sonra Bero, 
kadın• bnlur ve : 

- işte cOrmtl meehod ha· 
llnde fotoğrafınız!. Bono ko 

canıza • ve yahud nişanlınıza, 

veya babanıza · göıtereceğlm .. 
Kadın teliıa daıerek.: 
- Y •pmayınız!. 
Diye rica eder ve.. Bero ki 

f I derec~de bir para alarak 
kllıeyl kadının gö&lerl önünde 
kırar. 

Kadın, artık mGsterihtlr. Fa· 
kıt bu hıl ozon zaman devam 
etmez. Bir mlidJet sonra Tıta 
yaoo'oun zly1retlol kabul eder. 
Oldukça gOzel ve genç bir b 
dın olan bu ziyaretçi : 

- Ah, der. K.ocım çok ıh · 
14ksız bir adamdır. Slıtn.. Nı· 
sılsa fena halde bir fotoğrafı· 
nızı elde etmlı. Bunu zevci. 

nize göstermeğe kalkıştı. Bir 
dOrlO linOntl alamıyorum! 

Der. Ve bu suretle bir mlk· 

ya birkaçının "Amanı,, olur· 

lardı!... Zavallı saray kadınları ... 
Bu erkek harabelerinden a~k 
şllaaı umarlar, bu kabiliyetsiz, 
bu çirkin, bu kara ve kuru 
adamlar için, gill gibi, boz gibi 
kadınlar birbirinin gözlerini oy· 
ma~a anışırlardı! . tar para daha koparır. 

- Sonu var - Hu llı:t ahllksıa foıografçı bu-
_______ ' suretle Parle'te meşru hudodlu 

M. Mus oli~i'nin daına- harıctnde f ırarı bir buee ıeatı 
dı cebbeye gidiyor. eden veya ıüpbell bir jest ya· 

pan kadın ve erkekler için ta· 
RotDa, 11 {Radyo) - Porı bıınmtıl edilmez bir beli ol 

Sıld'deo bildiriliyor : moılardu. 

Leouard Dövlnçt vapuru Para koparımadıklıra veya 
Kont Cf yaoo'yu hamilen borayı letedlklert kadar eoyamadıkları 
visıl olmuştur. kadın ve '"kekleri de kork· 

Kont Ctyaoo ve arkadaşlara tokları klmeelere ihbardan çe· 

vıpurdan çık.arık şlmendlferle klomemlşler, bu suretle bir ta · 

Kıblrc'ye kadar bir 11eyıbıt kım faclalıarı da eebep olmoı 
yıpmıılardır. Koot yarın v1 . lardır. 
porla Şnki Afrlka'ya hareket Banlar, kftetıhlıklırını dıhı 
edecektir. ileriye götftrmOelerdlr: Evli ve 

Romn'da bir toplantı 
Roma, 11 (Uıdyo) - Su, 

gaz ve elektlrlk korporasyonu 

M OHollnl'nln riyasetinde Vene· 

dik ıarayındı toplınmııtır. 

zevcelerinin k.ıakanç olduğunu 

teeph ettikleri erkelı:lere, Tat· 

yıoa kendisini . blnblr şuhluk· 
la· arzeder ve doeto Bern de 

kolayca cQrmlmeehot fotogrlfı 
ılır! 

Kızıl Maksın Katili 
Sarışın Snzan Cinayeti itiraf Ediyor, 

Aşıkı l8e Dala inkarda .. 

. . . : ... 

J 

I 

Fakat bıı oaul, bu şantajcı 
ların l~lol bozmuştur; bn hile· 

yl farkeden birisinin şlkiyetf 

ftzerlne Parla zabıtaeı her iki · 
sini d" tevkif etmlı ve mıbke· 
meye vermiştir. 

Hem, cOrmOnQ lllrıf et· 
mlş ve: 

- Bu sayede aydı 8· 16 bin 
frank kazınıyordum ! 

Demlotlr. 

Bundan beş oo 

gOn evvel Lond· 

rı polisi, Londra 
civarında vQcudu 

korşuolarla delik 

deşik edllmlo bir 
ceset bulmuştur. 

Ceset iizerl nde 
hüviyetini bildi· 

recek hiçbir eey 
olmamakla bera· 
ber Londra po 
llel maktulOu 

beyotılmilel hay· 
dudlardan kızıl 

Maka olduğuna 
anlamıı ve katil de lt:sbh et 

mlştlr. 

Londra pollel, Fransız poll 
eloln mQaaadeslle evvelki gün 

Parbe gelmh vB bir oıomobllle 
havali ye glderedek gece saat 
20 de genç bir delikanlı ve 

sanşan bir kadın da benbe 

rinde döndOğO görQlmiietör. 

Bo iki genç, Kızıl 

katilleridir. 

Makeın 

Sazan lemini taşıyan ve Lon· 
dra'dı viicudonu satmakla ge· 

çlnen B1rııın kıdlD, Lonilra 
zabıtaeının gOaterdtğl deliller 
brtıaında cGrml1 itiraf etmiş 

tir. Ve; 

- Benim bu cinayette hiç 

Mahkemelerde: 

Dolaphkuyu Cin!lyeti 
Nasıl Olmuş? ------------Dolıplıkuyu'da kahveci 80 aaydığıoı doymadım, Fehml'yl 

eeyln'I bıçakla Oldtıren Arab tokatlıdıgını da görmedim. 
Fehmi'nln mobıkemeılne dftn Ahmed adında biri de vak'a 
ığırceıada bışlaamııtır. istintak gecesi Bfteeyln'Jn yaralaadıgı 
kararnamesi olı:nndoktın eonra eokığı doğru giderken B ftıe· 
ıuçlu Fehmi'ye vak.'anın naeıl yln'ln: 
olduğu sorolmnı ve Fehmi ıöy· - Fehmi Allıhışkına artılı: 
lece anlatmıotır : vurma! Dediğini duyduğunu 

- Ramazanın 15 inde 80· ıöylemfı ve: 
Beyin benden ariyeten bir kat - Bu sözlerden Fehml'oto, 
elblıe htedl. Elbise ile pabuç, HOeeylntl yıralıdıgını anladım. 
gömlek ve Hlre verdim. Bay· Demloıir. Mahkemece başlı:ı ıa 
rım geçtikten sonra bunları bitlerin dinlenmesi için moha· 

geri vermedi. Birkaç defa ken· keme bıokı l»lr gQoe bınkıl· 

dlelol görftp letedlmee a~ oralı mııtır. 
olmadı. Vak'a gecesi kör KA -------•------
mille benber Eırefpaıı'da bir Auta) ya' da 
kahvede oturdum, aomata JI G F i 
marlıdım. Kıbv~de garsonluk eçen IrtIDa ar. 
yapan Hnıeylo'ln aomatıları ge· 

tlrdlğlnl görOnce elbleeler tek· 
rar hatırıma geldi ve istedim. 
Cevıb olarak : 

- Sateam, paraeını ylsem 

ne çıkar? Dedi. 
Ve •• ımızda bir aııema oldu. 

HCiseyln yakampıo tutarık he· 
ol kırk: adım kadar ilerideki 

Bokığa göt6rd0. Ve tokatla vo · 

rarak: ağza ılınmıyıcak sOzler 

el;ylrdl, bunlar yetmlyormoı 

gibi bıçığıtu da çekerek üz'11 · 
me saldırdı. Hftaeyln eabıkalı· 

dır. Beni bl'lkl öldOrOr diye 

bıçağı kabae1Da aıpladım. Sonra 
çok. kan kaybederek ölmftı. 

Dinlenen eahh kör KAmll 
de demiştir ki: 

- Somata içiyorduk:. Fehmi 

elblselerJal lıtedl, HGeeyln: 
- Sıtıreım ae olur? Dedi, 

atıştılar. HOıeylo, Fehml'nln 

yakaeıoı 11rıldı: 

- Gel! Elbiseleri geri al. 
Diyerek. oradaki karanlık bir 

soka~ı girdiler: 
- Allah! Yandım! Diye bir 

sea lehtlm. Fakat bu eealo ki 

me Ald oldoğonu bldıyette ın· 

layamıdım. HClıeyln'lo ıôğGp 

Bir kızcağız 
yıldırımdan ôldO, 
bir de yaralı vardır. 

Antalya, 5 (ANADOLU) -
birkaç gtındenberl Akdeolzdf", 

bllha9sa Antalya eahlllerlnde 

çok ıiddetll fı&tınalar devam 

etmektedir. Hu yOzden •ıpor 

lar Anıa1ya'ya uğrıyamamıkta 

yolcu ve yOklt'rlnl çıkarama· 

mılı:tadırlır. Deniz o kadu o 
kadar lırtınılıd1r ki llmıudı 

bnlunın birçok mnnna ve kı· 

yıklar parça parça olmuı, dal 
galar gümrftk binasına hOcum 
eımlıtfr. Menin • Jstaolıul doğ 
ru seferini yapın Aoafarta va 
puro Alaoya'dın yOkOnü alıp 

ayuldıktın sonra dehoetll bir 

fırtınaya tutulmuş. glherteslnde 
bolooao fkibln sandık portakal 

ile ayr1ca sekizyGz kadar por· 

tahl .köfealnl denize ıtmıı •a 
gQ vertede bulunan dıhı birçok. 
eşyayı deniz yaladıktan eonra 

gOçhıl ile Antılyı'y• gelebil· 
mlştlr. Ayın dörddnde yığan 

ılddetU yığmorlardın çok yer

lerde ıoeelerl ıeller ılmıı, yol. 

/Jd suçlu 
bir alalı:ım yoktur. Makıı'ın 

evimde öldürOldOğü doğrudur. 

Maks bir gün evime gddl, dos· 
tum I..akruı da 23 lira alaca~ı 

olduğunu söyledi. Dostum hak· 

kında birçok fena sözler Hrf · 
etti. Beo ak~am vazlyeıl dua 

torna anlattım . Dostum hına 

Make'ı 23 kanunu sant gr.ce.el 
evime davet et 1 ekliğimi söyledi. 

"Muayyen vak.itte Maka geldi. 
' Doeıom ile aralarında korkunç 

bir kavga başladı. Ben kork· 
tum, ikinci katta olan yatak 

odama kaçtım. 
"Yukandın bağrıımalar, dö· 

ğO,meler lefıillyordu. O kader 
korktum ki başımı karyolanın 

pstıkları arasına 881ı:ladım. Kav· 
ga bir saat kadar efirdO, sonra 
sll4h sesleri geldi. Ben odamdan 
dışarı t.rlıdım, Maka kanlar 

içinde v'\ eallaoa, eallanı •t•lı 

lofyordo. Yanımı gelince dOştO, 

öl da. 

Bu aralık doatom da geldi 

- ~e yapıyım? dedi· bf'n· 
den kuvvetli idi. Ateo ederek 
lHdOrmeğe mecbur kıld•m, sen 
yat. Ben ceıedl yok ederim! 
Dedi. Sabaha karşı geldiği va· 
kit te PırJs'e gldece~lnl el>yle· 
dl ve ParJıı'e kaçtık . ,, demlotlr. 

Katile gelince : 
- Ben bu ma1aldan hiçbir 

şey anlamıyorum. Ben lıılw Ilı:· 

tlzası Parla'e geldim. Maka lı· 

mlnde birisini de tanımıyorum. 

Demiş ve cQrmOnd bir tOrUl 

itiraf etmemiştir. 

Hadisede Loodrı pollılolo 

gösterdiği maharet pek bOydt· 
tür. O kadar ki hilvlyetl meç· 
hol adımın ktm olduğunu mey· 
dana çıkarmak pek gOçtQ. Çüa· 

kö maktul esaeen Londralı de· 
ğlldl. Londra pollel k1&a bir 

zaman içinde katilin katil f I· 
lloden eonra neler yaptığını 

saat ve dakikası ile teahit et· 

rulş, Fransız ıabııaaın dan mtl· 

saade alıncı, katilleri elite koy· 

muş gibi Parla havallılode glı· 

lendlklerl yerden bulup çıkar· 

mıştıt. 

Teftiş heyeti reisi 
Bir müddettenberl şehrimizde 

bolunmıkta olan Oıhlliyc Ve· 
klletl malklye teftiş heyeti 
relel Sabri Çhak dOn Bandırma 
trenlle şehrimizden hareket 
etmiştir. 

Jar birer deniz maouraeı gllı· 

ıermlotlr. Fırtınauın şiddetin· 

den telefon direkler! devrllmlı, 

hatlar kopmuş ve yüzlerctı ağaç 
kökOnden devrllmletlr. Bu eı· 

rada Antalya'nın Befızbey kıt· 

rakolu mıntakasında bir köye 

yıldırım dftoerek. bir luz ölmno 
ve bir de kadın alır surette 

yaralınmııtır. Yarılı Antalya 
memleket h11tıneslnde tedavi 

altındadır. Fırtını hAIA deHm 

etmekte ve Dinar, 1ıp1rtı hı· 
valisine kar ya8mıktıdır. 



Parlamentosu Rus-Fransız Fransız 

Pak ının 
bargosı1 Mes'elesi 

l\lüzakeresine Başladı N.h •1..-....... •·.1·___.,. 
ı ayet ngı • 

M. Flinde~, Paktın Heme:Tasdikiııi istemiş ve Çünki tere kabinesinde 
, • w • • buhran doğurdu. 

f\lmanya nın Mütemadıyen Hazırlandıgını Söylemıştır -Baştarafı lci sayfada-
dan biri, Mınçuko hududunda _,..__,..__,.~------._..-----------...--...-

olduğunu beyan et· Japon aıkerl tahtlı edildiğini Berllo, 11 (Radyo) - Berltn Laval yıpmııtır. de açık 
~lyaet mehaf ilt, Fransız meclfıl Diyerek bağırmıılardır. mittir. 

meb'o&aoında Fransız · Sovyet Hatib, Radikallere cevıb -.er· M. (Toreı), bu paktın, Fran· 
paktı mftzakereelnl bftyftk bir mlş ve bu pakta Lnıl imzalı · 11'nın ıeref lle alakadar oldu· 
dikkat ve ihtiyatlı taldb etmek· mıı lee de Moıkova ile muta· ğonu ve Paankara'nın zama· 

nından beri bu pakt için Fran· 
ea'dı mftlAylm bir bava esmekte 
bulunduğunu ve lnglltere ile 
beraber Almanya'nın Ruaya'ya 

kartı olan vaziyetlerine rağmen 
bu temay61Qn sônmedlglnl, 

Herlyo'nun, bo işi bu derece· 
ye gtıtlrloceye kadar çok çalıı 
tığını ıöylemlş ve demiştir ki: 

tedlr. bık kalmak letedlğlol ve bunun 
Pari , 11 (Radyo) - Geze· için iki yıldanb1ırl parlAmento· 

leler, Fransız Sovyet misakı et· ya getirmediğini eöylemlotlr. 
rofıada ne,rf yat yıpmakta n: M. (Oölaeterl) den sonra dıt 

"Bo mlsa herhangi bir dev · bakana M Geyö Filinden küreftye 
let oleyhlode değildir. Alman· gelerek, borçlar mee'eleslnln 

ya'nın kendi aleyhine addet· eıkl halde oldoğonu ve bunun 
mesJ, yınho bir telakki eaerl· için paktın geri kalmamaeı J4. 
dlr~ diyorlar. zımgeldlğfnl ve çtınkd Alman· 

Alman gazeteleri de bu mi· ya'nın hergtln hazırlandığını - Polonyı'nın bu pakt için 
itirazda bulunması, Polonya 
topraklarmın, gerek Roı n 
gerekle Alman ordolarana ge· 
çid yeri olmak lstemedlğln· 

dendir. 

sakı hoı görmemekte ve Lavel'ln beyan ettikten ıonra bu pakt 
ynnlıe bir eseri addetmektedir· için Marellya'da öldOrOlen Lül 
ler. Alman blZetelerlne göre Bartu'nun çok çalıttığını Uıive 
Fransız fntlhabatını Moekova eylemiştir. 

idare etmektedir. F'ransa'nan l\l. Flınden'hı eözlerfnden 
Sovyetlerle mlsaktan hiçbir h · 
tlfadesl olmıyacıktır. 

Parla, 11 (Radyo) - Bogftn 
Fransız · Sovyet mlııkına ald 
tores raporunun mOzakerestne 
baelao mıotır. 

Bu rapor, Rus · Fransız mi 
ealunın bir istikrar ve ıulb 
misakı olduğunu göstermekte 
ve earkl avropa solhftnd temin 
edeceğini izah etmektedir. 

Rapor, bo misakı garb için 
bir teminat pakti olan Lokaroo 

paktının ayni olduğunu ve oar· 
U Auopa için bir eulh ve te · 
mlnat temin edeceğini bildir· 
mektedlr. Bu paktı diğer dev· 
letler de iştirak edebilecektir. 
Bo pakt Uluslar sosyetesi pak· 
tanın 21 inci madde:fne oy· 
gundor. 

Londra, 11 ( Radyo ) 

Fransız • Rovyet ıekert ındlaı · 
maeınan kabolo ıaktlrlnde Al· 
manya'nan Ren eyaletinin 18· 

keri vaziyeti hakkında dilekte 
bulanacağı söyleniyor. Bo tak· 
ılrde Fransa, bonon için Lo 
karno muahedesine bir madde 
lldveelnl letlyecektlr. HenQz 
Almım'lar taralandan Londraya 

(Ren) için hiçbir teklifte bola· 
nalmamııtır. Fakat andlaıma· 
dan eonra ba mOracaat bekle· 
neblllr. 

Parla 11 (Radyo) - Fransız 
parlAmentoeu, bogftn öğleden 

sonra toplınmıe ve Ruı-Franııı 
paktının müzakeresine baelamıetır 

Pııkt beş kısımdan mftrek· 
keptlr. Birinci kısım. paktın 

uluslar koroma teaeı paktına 

oygo.n olduğu hakkındadır. 

İkinci kısım, mfttecavlz herhan 
gl bir devlete karşı yapılmıotır . 

ÜçQnca kısım tecınftzftn sebe· 
bine dairdir. Dördftncfi ve he · 

şlncl kısımlara gelince, paktın 
vadesi bet sene için olub, ulus 
lar kurumunca taedUt edilmesi 
lftzomo hakkındadır. 

ParlAmeotoda mftzakereye 
bıolandıttan sonra ilk söz söy· 
lem,.sl IAzımgelen ( Franklen 

Btıyoo) gelme mit olm1Sından 
dolayı parl4mento başkanı, say· 

lav (Oolliıterl) ye ıöz vermlttlr. 
Ba saylav, Roeya'mn e ki borç· 
l1rı hakkında pakt'ta blrşey 

görmediğini söylemiş ve Rusya 
nın, ıhm olarak Franeı'yı 

borçlu olduğu 25 milyar frao 
gın ihmal edilmemesi iktiza 
ettiğini beyan etmtıttr. 

Saylav, Heryo'non Moekova 
eeyahetlnde borçlar hakkındı 

blroey konuşmadığını eöylemlt 
ve bonon Ozerlne radikaller: 

- Bu pa ktı Heryo dr.ğl11 

sonra M. DolaBterl yalnız borç· 
lır hakkındaki kayıt baki kal 

mık ıarttle itiraz talr.:rlrf ol geri 
aldığını ıöylemlıtJr. 

Müteakiben; pakt hakkındaki 
mazbata moharılrl M. (Toree) 
söz ılmııs ve paktın lklbcl ve 
ftçftnca maddelerini tahlU et· 
tikten eonrı bu paktın, yalnıı 

Fransa'nan drğll, bfttftn Avro· 
pının srUmetl için yapıldığını 

ve buna iştirak etmek litl· 
yecek olan diğer devletler için 

Almanya'yı gelince, onun, 
Avrupa eulhft için noktıl na 

zarı bıtkadır. 

Tekrar ediyorum: Bo pakt, 
A vropa'nın eellmetl içindir. 
Bu itibarla bizden bıtka her 
hangi bir devlet bo pakta iş 

ılrlk edebllfr. 
Celse geç vakte kadar denm 

etmlttlr. 
Dıo bakanı M. Flanden, ya· 

rın dıt encOmenlnde pakt hak· 
kında ayrıcı izahat verecektir, 

Şam'daki Nümayişler 
--·-· Beş Kişi öldü, Bir P(>lis Yaralandı 

Hadiseler Devam Ediyor. 
Beyrut, 11 (Radyo} - Şam'da yeniden birçok nftmıyfşler ol· 

muş, polle kuvvetleri, nOmıylşçllerl dağıtmıttır. Bıleb, Lazklye 

ve Sıyda'dı çarıılar tamamen kapahdır. Her tarafta sükun var· 
dır. Devriye kolları dolıısıyor. Yalnız Fırat nehri ftzerlnde OJ. 
rtUbıyır'da bdyak bir nftmıylt olmoı, zabıta ıllAh kollanmı11 
nftmaylıçllerd~n bet kiti ölmOttftr. Bir polis zabiti de ağır ya 
ralınmıttır. 

Roma, 11 (Radyo) - Suriye ahvali çok karıtıktır. Şam, Ha· 
leb, Saydı ve dıbı birçok yerlerde arbedeler olmoıtor. Ba arhe 
deler eenaı!llada halk, memurları taılamııtır. Halktan 5 ölft ve 
yerli ıubıylardın bir yarılı Hrdır. 

Maoş'ta Fırtına Var .. 
Londra, 11 (Radyo) - Mano denizinde mftdhlıı bir fırtına 

hftkOm eGrn"ektedlr. Dalgalar; bir vaporoo gtıverteılnden iki 
tayfayı denize gôtilrmfto n ha znalhları kurtarmak mftmkan 
olamamıohr. Bazı vapurlar; bftyftk tehlike içinde yollarına de· 
uma çalıoıyorlar. 

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

ltalyan'lara Göre Cephe
de Vaziyet Nasıldır? 

Habeş Harekatını idare Eden Ame
rika'Jı Bir Miralaydır. 

••• 
Romı, 11 (Radyo) - Clbu mfllki idare tetkll4tı vılcudı 

tl'den bildiriliyor: getirilmektedir. 
Habeş cebbe hırekıitını idare İtgal edilen yerler halkı, 

etmekte olan Amerlka'h mırı· ltılyın o.ıdoıana kurtarıcı bir 
lay Hol'dor. kuvvet addetmekte ve Rae Deı· 

Bo miralay, 1aglltere'den ta'mn yeg4ne senetleri olan 
gelmekte olan hll'b levazımını kasaplık hayHnat ıftrftlerloi 
cebbelere taksim etmekte ve gaabettlğlnl söylemektedirler. 
harek4t hakkında Necaıl'nln General Grıçyınl, ıerbeıtll 

ticaret ve seyyahatl temin et· 
mftşavlrllğlnt yapmaktadır. mlotlr. Bu sayede lıgal edilen 

R11 Deetı ile RH Kısa ara· yerlerde ticari faaliyet baola· 
sındı cenub cebbesi bozgunu 

yüzftnaen lhtllAf çıkmışhr. Ha· 
bee ordusu arasında irtibat ve 
hareket iştiraki yoktur. 

Roma, 11 (Radyo) - Moga· 
dlsyo'dan btldlrlldlğlne gOre, 
hgal edilmiş Habeo arazlelnde 

general Graçyıol tarafından 

• 

mıştar. 

Vigant Surye'ye gitti 
İstaubol 11 (özel) - Surl 

yede baş göııtertn son h4df ıeler 
üzerine FranAız erkAoıhatblye 

omuwlye baokanı Vlgant Surl· 

yeye ghmlıtlr . 

tekzlb etmlıtlr. 

Londrı, 11 (A.A) - Kabine, 
A nm kam1raıında fevkallde 

bir toplantı yapmıotır. 

Londra, 11 (A.A) - M. 
Eden, İngiltere hdkumetlnl n 
Mınçoko'yu tanımak niyetinde 

olmadığıDl beyan etmlotlr. 
Londra 11 (Radyo) - Sa 

bık dıı bakam Slr Sımoel Do 
ar, bugdn başbakan Baldvlo 
tarafından kabul edtlmlş ve üç 

çeyrek kadar konotmuıtur. 

Loodra 11 (Rııdyo) - Şlm 

diye kadar lDohafazakarların 

taraf tar olmadıkları bir uloeal 
mOdafaa bakanhğı fçln avım 

kamara mm ilk toplantl8lnda 
bir konuıma cereyan edectği 

söyleniyor. Şıyed söylendiğine 

göre böyle bir bakaohk teeısQı 

. ederse bu bakanlığa Slr Samucl 
Hoar getlrllrcektlr. 

Ctnevre 11 (Radyo) - İyi 
baht r olan mubrrller; petrol 
ambargosu mu'eleelnl tetk~k 

eden eksperlerin Cenevre pak 
tının 16 ancı maddesine göre 
hazırlamakta oldukları raporla 

yalnız Habet harbı için değil, 

ileride her tftrlfl harplar~ mani 
olacak şekilleri tetkik eımekıe 

oldoklırını haber veriyorlar. 
Amerika parlAmenıoso blta · 

raflık kanonunu temdit etıe 
bile milletleri harptan menet 
mek gayeelle petrol ambargo 
ıona iştirak etmesi Amerika · 
dan istenecektir. Hane; petrol 

ambıtrgoaoooo ancak Amerika 
petrollarına ambar20 tatbik 
edildiği takdirde müeBBlr ola 
cağını bildiriyor: 

Marsilya Cinayeti 
Mnddeiumumi suçlula· 
rın idamını ~istemiştir. 

Paris, 11 (Radyo) - Usta· 
ıllerln muhakemesi bugün de 
denm etmlıtlr. M6ddeiumnmi1 

evvel& Yogosfavya kralfçeıl 

Marl'nln bir mektubunu oku· 
moı -.e billhare maktul inal 

Alekeandrın hıyıtındıo, Fran· 
ea'ya çok bflyflk hizmetler ifa 
etmlo olan maktul Bırtu'dın 

bahsettikten sonra iddianame· 

elnl okomağa baılamıı ve ue· 
tııllerln, Franea'ya iki grupla 
geldiklerini ve cinayet( taemlm 
eylediklerini, grubun biri mu· 
vaflık olmayaydı diğerinin bo 

cinayeti irtikap etmek Ozere 
kıt'i karar vermlt olduğunu ve 

bo gibi canilerin, mutlak. so· 
rette f llllerloin mukabili olın 

öltımle cezalındırılmaeı lıizım 

geldiğini ıOyleİniotlr. 

Muhakeme başka gOne hıra. 

kılmıotır. 

Kaçakçılığa Karşı 
Daha mftessir 
çareler aranıyor. 

Ankara, 11 (Ôzel) - Hft· 
kumet, kaçıkçıhğa kartı mftes· 

ılr bir tedbir olmak üzere ka 
çak euretlle memleketimize eo 

-kolan rşyanın flıtlerlnl ucuz 
latm•ğ'- ve kaçakçılığa karşı bo 

tmretl" dabı fili bir mücadele 
açmığa kırar vermltjtlr. Bu 
mftn11ehetle tetkikat yapmak 
Ozere husuei bir komleyoo leş· 

kil edllmlttlr. 

Habeşleri Son 
Taarruzu Mtısbet 
Netice Vermedi .. ... ' 

- Baştarafı lci sayfada -
Iogıliz doktoru Melly'ln ldareıl 
altındadır. 

Bir Jtalyan tayyaresi haata · 
nenin ftzerlnden ve pek alçak 

tın oçmoı, fakat bomba atma· 

mıthr. 

Itılyan tayyareleri DeHledekl 
tayy1re meydanında bnlooan 

Hıbet kııılhaç tayyaresine 80 
bomba atmıılerdır, Do tayyare 
pek cftz'i hasara uğramıştır. 

Hükumete ıild diğer bir tay· 
yareye lıe hiçbir şey olma· 
mı ota. 

Adle Ababa 10 ( A.A) - Dün 
biltfto gftn ve gece Habetfstan 
yaylaııanın her torafına dola He 
karııık müthiş yağmurlar yağ 

mııtır. Yalnız etvil halk araem· 
da zayiata sebebiyet veren dön 
kü bombardımanlar borada bü· 

yQk bir nefret ile karşılanmıt 

tır. BllhaHa içinde bir asker 
bulunmayan ve haf talardaoberl 
yalnız seyyar b11fanelere tecem · 
mft merkezi vazlfeetol gören 
De11ie'nln bombardıman edil· 
meel pek ziyade fena telakkiye 
uğramıştır. 

Roma, 10 (A.A) - Harbiye 
bekanlığı bugan ltalyan Habee 
barba başhyalıdan beri ına va· 
tan ordueooon verdiği zaylıhn 
reımf lfıteılnl neıreımlttlr. Bu 

listeye göre; Anavatın ordusun· 
844 ölft vardır. Bunlardan 427 
el çarpışmalarda maktul düş · 

mOş, 396 aı baetahk ve diğer 

senle eebeplerllf' ölmGş 4 ta · 
nesi aldığı yaralardan hastanede 
vefat etmlttlr. 17. kiti de ka· 
yıııtır. 

Bu zayiatın yarııandan faz. 

IHı kAnonusanl ayma ahtlr. 
Roma, 11 (Radyo) - İtal· 

yan ordularının, (Cfclka) iize · 
rlne yOrftmek istedikleri hak· 
kıodakl haberler, İtalyanlar 
tarafındın yalanlanmaktadır. 

İtalyan tayyareleri, Vadlgalo 
kasabasını bombardaman etmlo· 
lerdlr. Bo bombardımanda Ha· 
bet'lerden fiç kişi ölmftşlOr. 

Söylendiğine göre Habeş im 

paratoru, tayyare ile DeHleden 
mecbol bir semte hareket et · 

mlıttr. 

Aımara, 11 (Radyo) - İtal· 
yan kaynaklarından gelen ha · 
berlere göre, Rae Seyyum or· 
doları, makalle'nm ıarkında 

taarruza kalkışmıılar ve şiddeti 
bir moharebeden sonra kftlll · 
yetil ölQ bırakarak ric'at et· 
mlşlerdlr. 

Roma, 11 (Radyo) - Dün 
akşamki İtalyan gazeteleri, İn· 
gillz albayı Nold'on Babeı im · 
paratoronun aekeri baş mft11a · 
vtrllğl vazifesini almıı olduğu· 

y an 
Stf 

Mosko'fB, 11 (Radyo).,... ııb 
0ııı 

yet Maoçoko bodudhıtı ~·o" 
dldl için Jııponya 1e e ~ 
bükumetlerlle mftzakereY 

dıf· 
rlıtldiğl haberleri yılıı0 (SOUl 

Kelemotl yaklntııdc dodO~o 
Moogolon Mooço bO ~1ı1 
tecavılı ettiği haberi de 
ola.ıak yalanlanıyor. 

V enizelistlere 

Karşı Blok. . ,r· 
Dün Çaldaris r1Y9)Jı 
tinde toplantı yaP~ , 

Aıloa 11 (Radyo) _. 6ıd.t 
partisi erk4nından Ç 

00 
bll 

Rellfe ve Teotokl bllg ı11tP!f 
lctimı yaparak Balk pıır b6t6~ 
"Ven!zelos aleyhtar•~ 

0 
I•~'~ 

partileri bir arayı l Pterdl! 
rıııe esaslarını müzakere el 

Her iki Taraf 
Hazırlanıyor· 1, 

Şanghay 11 (Radyo) ,....-o 

d 
_aJoOı; 

pon askerlerinin ıe b•fl 
taorn, Dolunur llalk•01d0~1J 
etnde toplanmakta 0 

,.,,' 
tlP 

haber veriliyor. MoPg0 jll~ 
mukabilinde bet blo kleııet tl 
ordu tabşld etmlttlr. b!-

ıoıe 
taraf, otmdlllk hazırlıO 
dorumna bulunmaktıdıt· •Jll 

~er.• logiltere'de v "'Gr 
Londra 11 (Radyo) ~ 8e~ 

v ve Romırkoda yeoı ııftf 
bltmfetlr. Netice bPj~r f 

belli olacaktır. Naoııe bfİ 
sanda bulunan M. ReoııeY ~I 
don11ld'm vaziyeti de bll ser 

nlıcakll/ oetlceetnde belll .:..:..:..---: fi' 
------- de 1 

nu btrlocl aahtfelerlll 

maktadırlar. ~of 
Roma, 11 (Radyo) _. 19b'' 

gızetelrrl; eon Desste bO ,rr 
dımanı hakkında tafsll

8' tbı; 
k r•r~ mektedlrler. Habe~ ~ Otı 

birçok bombalar du~ıtl ,ııf 
vordakl ormanlar atee .~~ 

ıotO• Jl 
ahı vagon cephane oeo·· 
yOzlerce kltl GlmOttOt· ,,, 

~ıır ~ 
deki Habeş tayyare 6•~· 

da harap olmuş ve t~I 
tayyaresi yanmıotır. ~) 

Adle Ababa 11 ( A· ııı~f~ 
Ogaden cephesinde G0'11

181ırd 
Habet'ler tarafındın ~ Jı' 
edllmlı, çarpıtmada blrço 

yan OlmflştOr. ~) 
Adfs·Ababa 11 (A· erd 

Royter ajansının habtt "
11 

ı~ 
ne göre, Habeş bükaıııe ,d,' 
ren tevkif edilen biri &•0 

0/ 

öteki Amerlka'lı ıııteY:ıı'tf' 
eerbest bırakılmasıD1 

ml~~ieAbaba 11 (ı\ · A)cı~ 
Royter ajansı blldlrlyor: (ı~4'1 

ka'mn ltılyan'lar 0 ':000 

· ahndığı ve Maketi" dı~ıı 
Habeı'lerln bozguna uğ'',•; o~ 
hakkındaki hobeJler k• 
rak tekzlb edllmektedlt· ,. 

lzmir Yün Mensucat• 
Türk Anonim Şirketi 

~~ 
'd•~I ~I 

İzmir YQn Meoeocah Türk A. Ş. alo Halkapınar ı' 1 
m•o fabrikası mamolAtındın olan mevsimlik ve kıolı~• ~ 

b kert" tS kıımatjlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, u d• ' 
açılan Birinci kordonda Cl1mhurlyet meydanı civar•r) ıJJ~ 
numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONİM ŞlRK.E'f ıe''f 1 
zaeındı eatılmaktıdır. Mezlôr fabrikanın metanet 1" ort' 

ııı 
ltib•rlle herkeeçe mılum olan mamulı\tanı mohterePl 

f 

leıimbe bir defa daha tavsiyeyi hlr vazife biliriz. 
1'1'~ 

Toptan satıo yeri : Biriod kordon No. 186 Şark Jlıılı 1~ 
Anonim Şirketi r ııı'ıe 

ı)crakende satış yeri : Y tni nıanifaturacılarda mimar f!,.tl 

Cad. Sağır :ıııde biraderler 
Kuzu oğlu çar§ıeı Asım Rıza ve biraderleri 

• Yeni marıHaturacalarda mimar Kemaleddin 
pa:>arı F. Kandemiroğlu 
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I .. tra 
225 
120 

Munkk.t temlnıt 

Llr1 K . 
16 88 

lJ 00 
16 12 (3H) 

Vilayeti Defterdarlığından: 
lt1ıı11n1n • 1 

bıcfı edllmt ~g 1 borcoodaa ôUhG ııhıtl rm•al 711a11D1 göre 
k11111 3"" ' r ocl Mlrıll mıbıllt1ılode kare kapı caddeılade 
hıı Ç•~• 1•1dY• h ev tarihi il lodan hlbır.. n 21 •la mGddetle ıata fl 1ı1ad Q L • ft 
kal .. nıln 8D P"Y 1 rme. HtlJttDlerla de(ıerd1rbk ıahılllt 

e tf'llQ,.frrl 350 8 1 ~ J 6 20 

Yapuru 4 
martta bekleniyor, İıkenderlye 
Hayfı, Dif!p(HI te Nornç il· 
mınlarana yGkllyecelulr. 

AMERİKAN Eı:POT UNES 
"ExPRESS.. nparu 28 ıu 

bıttı bekleniyor, No•york te 
Bıltlmore için yak ılıcakhr .. 

JOBNSTON V ARREN 

LINES LlVERPOL 
.. QUERNMORE" ••puro 2:'.J 

ıabattı beklenir, Ltterpol ve 
ve Au•r.rıten yak çıkartp Bur· 
gaı, Varoı •e Köuence Uman· 
larını yak alıcaktar. 

Mıdde 1 - ld1re mecllıl •e mur1kfpler r1porlınaın okun 
m1111 ve ıaedfkf 

Mıdde 2 - 1935 yılını ılı bllaaço '" Ura zuar he111pları 
nan n en•ıaıerln ıeıklk ve ıııdlkl ve idare mec 

llılnln lbruı. 

Madde 3 - Madderlerl biten murıklpler yerine yeniden bir 
ıenellk mllraklp ıeçllmeel ve acretlerlnln tıylal 

~,ratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"GANYMEDES., va;mro 27 · TERDAM ve BAMBURG il · 
2 ·36 beklenmekle olup yftklloG mıoluanı hareket edecektir. 
tahliyeden eonr• ANVERS, SV ENSKA ORIENT LlNb.N 
ROTTERDAM, AM,:)TERDAM 0 HEMLAND,, moUlrG 5 ·2 :~6 
ve BAMBURG llmınl..rı için tarihinde beklenmekte olup yO 
yok alıcaktar. kGntl tabllyrden eonra ANVERS, 

"CERES., vapuru 10·2·36 da ROTIERDAM, BAMBURG, 
gelip 15 2 36 tarlblııde AN COFENHAGE, DANZlG, GDY · 
V.ERS, ROTTEROAM, AMS NIA, OSLO .,., ISl.ANDINAV· 

__ , _______________ __ 

Üolvereltede Dôçenı, 
(Munin Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara bergil.o ögleden 
eonra bakar. 

lıtiklll caddeei No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

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

YA llmmnlım için ylk ala· 
caktır. 

handaki buckct ıırlblerlle 
nnlonlardakl detltlkllklerdrn 
ıcenta n. eı'uliyet kabul etmea. 

Fazla ıafılllı için ikinci 
Kordon'dıa Tahmil •e Tabliye 
blnaeı arkaeınd• Fraıelll Sperco 
npur ıcenıahğıoa mOncaıl 

edllmeıl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 2663 



~----------·-----------~ ş lY lb ~"~Ü 
-- ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasıodo 

TELEFON: 2383 __ _..··----- Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

evduat Şa t Altı ay vaddiye % 5 
Bir sene vadeli /C % 6 faiz verilir. 

--------
Zohlre, ftzftm, incir, pRmuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapıhr. Mallar geldi· 

~inde eahlplP.rfne en mftsald eerahle avans ..erllJr. 

{ 
ÖKSÜRENLER 

Mutlnkn (OKAMEl.'iTOL) öksürük 
eekerlerini tecrühP. ,.dioi:r. .. 

%1 
.Q 
~ 
~ 

c 
~ 
~ 
~ 
~ 

-._, ve Pilrjen ::alıab' ın en üetüo 
bir müshil oekeri olduğunu 

unutmayınız. Kuvvetli milıı· 

bil istiycnler (Şahab Sıhhnt 
Sürgün Haplan)nı maruf ec
znnelerden araeıolar. 

lzmir Kızılay merke· 
zi11den: 

J 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

.Norueç)'a 'mn llafi..ı. Mo· 
r;,rn Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir, iki De· 
fa Siiziilmiıştı1r. -Biricik Sataş Y nl 

HAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Merkezimizin belli olan yıl 

lık koogreıl 17 şubat 936 t• 

rlhine raathyao pazartesi günü 
saat 17 de Halkevlnde yapıla· 

caktır. K121laya yezılı ftyelerin 
kougreye teşrif lerl C5nemle rica 
olunur. 11 12 13 (365) 

' ,, 
~ ,,. 
·~. -.· 

.N~& 
o 11 ıU ·u~~ 

...................... 
Mücellit Ali Rıza 

Yeni Kavaflar Çarşısı No. 34 

Çifte ~plrallf yani USRAM "0" IAmbalırı 
elektlrlk cereyanından azami dereced" 
istifade lemin ederler. Çifte SplrılU 

olmaları !ayeelnde ucuz JAmbılara nau· 

rao yıJzde 40 daha ncozdorlar. OSRA&f 
"D.. ampullerini tercih etmeniz karınız 

kabıdır. Ambalajı üzerindeki "O.. lşare· 

tine dikkat ediniz . 

Kaıaoın 60 parça köyü için llAç alınacaktır. t• 
l - Her kC5y fc;tn alı11acak llAcın hedr.11 mubarouıeı> 1 

kuro9tur. Ve miktarları da ıeıgıda gö9terllaıloıft •
61 

2 - Umumunun bedeli mohammcol 7;33 llredır. ffer~ c•~ 
al1Dacek bu ilaçlara ayrı eyn 60 paket y•P' ~efı 
Kula kaııebaeında teslim "dllecekılr. Ve bedeli 
ve peolnen verllecekılr. ~ 

ıııt 
Hu lllçları sıtma~· taltp lllanlar 100 f letlarıP• ıJ11 r 
ile 25 Şubet 936 gftoıloe ktdar kıza keyaıak• 

!l 

blldirrcektlr. 
"trll 

4 - En •tığı f lıt teklif edenden ılıom111ına karar 20 
hndlılo11 tebliğ edilecek •e tarih tebll~lndeP 
içinde llAçları teıllm f'tmeğe mrcbur tutulacaktır· 

Kankeelcf penı 
Daz makae 

Adet 

1 
l 

Pravaz thlngaıı 

1'f'nUlrdlyot 

l lldllk 
100 grem 

Saf alkol 
Ampul thllkaofre 

Ergotlo 
K•felo 

500 > 

1 kotu 

1 kutu 
1 ... 

~lllllllllllllllllllllllllllllllll~~I o o K TıO n 11111111111111111111111111111111111111• •111ııııım1111111111ıııııa.. Doktor ~llllllllllllllllllllllllll• ~a0z88:~~:,;::" 5 paket 1 metrelik 

~ OperatorCe~atAlpsoy-~ A. Kemal Tona ! :~:.:. : ~·:.: , 
2 kilo 

= Merkez Hastanesı Operatörü = . . y 5 MuHff• gH 5 pıkot 1 mctrollk = Almaoya'dın avdetle Baatalarını hergGo ııaat 15 ve 18 - Ratcrıyolog ı·e bulnşıl., sulgrn /ıa:;taltklar nıütahassm ~ Okstjen l tlıe kiloluk 
_ d İ = = Baımahane ietaııyonu karıl8Jndaki dibek eobJr. baıında 30 eayı· :C 1 b k = arasın a kinci beyler sokağında hamam karoıeındakl = lı ev ve muayenehaneıinde eabab ııaat 8 dan alqam eaat 6 • kadu ~ ıplrlo lAm Hl l tene e veya çinkodan 
= 43 numarala muayenehanesinde kabul eder. = = hastalarını kabul eder. = Oubeı kalemdir. (ıı4b 
-.ıfllllll Telefon: Muayt>nehaoeel ~i315 1111111111111111 Evi 320311111111• . Miira~at eden hast~l~ra yopıl'?aaı li:umgelen 1air tahlilıt ve 5 _____________ s __ ı_2_1_6_2_0 ___ ,Y 
...,

1 
____________________ .. = mıkroskopık muayenelen ıle veremlı hastalara yapılmasına cevaz gô· := 

• ' - rnlen PnomotoraJr.e muayenehanesinde montazamno yapılır. = 
D r. opera t ö r Ari f y il re u •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 1111111111111 

l\terkez Hastanesi Operatörü 
Haetalorıoı hn gün 15·18 e koder ikinci Beyler sokağı TOrk 
mOzayede salonu karşında iB N lu muayeoehaoeslnde kııbuJ 
f'der. Telf'fon 3:W:l 

Tnrk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
·~ ilncil K~şide 11 Şubattadır 

Büyfik Ikraoıiye 

3590<Q>(Q) lbörr©ı<dloıra 
ı 

Lüks Sabunları 
Ümtd fabrikasının (LÜKS SABUNLARI) dayanıklı, 

kullanıelı ve htleılzdlr. Her yerden erayınız. 

Toptan ve perakende satış 
yeri: ftmid fabrikası 

304i Kt>etane peıerı -

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ırıımımı1111111" 11111111111111111• 

= Dr. Zekai Tarakçı ~ 
_ Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ~ 
= ikinci Beyler sokağı TOrk mftzayede salonu ittisalinde = 
;;; numara 45. Baetılarını öğleden eoora 15 den 18 e kadar =: 

kabul edtr. TELEFON : 3806 = 
•ıı ı ı ı ıı 11111111111111111ıı111111111111111111111111111111ııııı11 ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ım 1111111111111111111• 

lzmir ikinci Daire Slı işleri Müdür· 
lüğünden: 

1 - 3826 lira !H koroş bedell keeif il marmata gôlQ tığdly" 

kanalı teml. lenmee' ve gedlzden kanala eu almak için muvakkat 

haglınh yapılması. 

2 - 972 Ura 48 koro~ bedeli kf'tlf 11 betonarme köprü lnoaeı. 

Yukarıda yazıh işler 30. l 9:J6 tarihinden ltlLaren pazarlıkla 

ekılltmeye konulmuştur. ihale 14 2.9~6 tarihine rasılıyan cuma 

gQn(i saat Hi de lzmlr ıu lı:lerl müdOrly~ttode yapılacaktır. Şert· 

name ve projelerini gC5rmek letlyenlerln ııu işleri mOdOrlqğOoe 

müracaatları . 

Her iki iş bir müteahhide verlleceğlndeo muvakkat temloat 

miktarı 360 Uradan ibarettir. 

İeteklllertn yukarada yızıh lelere benze:- l~ler yaptıklarına delr 

veeatkle Tlceret odalarına mukayyt.t olduklarını dair veelkalırını 

benıber getirmelidirler. 30 4 8 12 

Menemen Urbaylığından: • 
tıe 1' 

1 - Menemen kaeabaeıoda hıll hazır vuiyet ile ııı ~I 
ııı" imar plAoını nazarı dikkate ılıuerak yenldf'n yapılmısı 111111 

elektlrlk teıleatına ah projenin hazırlanmaeı iti açık e"' 
konolmootor. 

2 - Bu lolo ketlf bedeli 400 liredır. 

:~ - Yapılacak işler şunlardır. 

A Projö 

B - Kf'tlfname 
C - f'eooi .,artoame 

O - Mukavclrname sureti 

E - R 1;elmln 0,f~ 
4 - isteklilerin oafıe vekaletlnclen mueaddak ebllfel 0ı~1 

hıfz olmalara ve bu gibi tesi et projelerini yepmığ• rb111b,-ı laııoı gösterir lzmlr nafıa komleerllğlnden veı kil ıı; 1eıf' 
ibraz •tmelerl ve mu tak kat teminat bedelini vezot.Y 

eylemeleri oarltır. ıedl1 
5 - Ekıihme 21 2 936 cuma gGnQ saat 15 de b:e fi', 

komlıyon huzurunda yepılacaktar. isteklilerin bu Roo Jlı 
belediyeye m\lracaat etmeleri Ulu olonur. 344 8 J 2 ~(. 

Türk hava kurumu Aydın ~ıı 
direktörlüğünden: ~ol 

btt ' Aydın merkez kansının kamun ve köylerlle beti' " ~f~ 
derisi ve bsğırHkları 27 · l · 36 tarihinden bııelı.Y•'' ,,,ıı j 

mO.ddf'tle artırmayı koomoetur. lsteklllerlo şartlar• Jj 
Qaere Aydan bava kurumuna bıe vurmalara. 275 ı 
~ 

1 
Fidan Meraklılarına Müj(le,,ı 

• 'fe ~~ 
Türkiye ve Avropı'dan getlulmto tn torfandı ~ ,) 

damızhklerdın aoalınmış ve gayet itina ile yetleıir11ıtl 1~6'~~ 
teJil cins ve yaotı meyve f ldaoları ocoza Hlıhktı1· ,,.,ı ~-
ve toptan almak lstlyenler Kayaı istasyonu yanıod• 1 e' 
lfğe, perakende almak ve slparlt vermek tstty.eolerto ,_/ 

rakta Batak heoıoa mOracaat etmeleri illa olun~ 
1 


