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Ras Nasihu ve Vehip paşanın muvattakıyetleri 

l\lak:ılle, Sıkı Bir Çembere Girdi. Gu
rati HabeŞ'lerin Eline Geçti. 

Gurati Mobim Bir Yerdi~ Şimdi En Boyttk Faaliyet 
Ogaden Cephesine Geçmiş Bulunuyor. 

Vicdan Hor-
riyeti-Lôiklik 

BogGa B•beılıtaa'daa gelrn 
haberlerde, Ogaden, muhtelif 
cepheler içinde en ziyade lımt 
geçen bir mıatakad1r. 

; 

Vlcclaa bClrrlyeti biç şGphe 
ılı laııoın en aalz hıkl1rından· 
dır. İaNalarıa letedikleıl gibi 

dGtClamelerl n lıtediklerl gibi 
laaamaları bıkkı binlerce yıl 
yıpalan çetin Nt11lardan eoara 
laNahk •daaa kaaaadaa bayat 
ıaferlerdea biridir. Geçen aıır 
dı •lcdan bClrrlyetl tee•lı 
etmemlı olNydı, ba uran her 
aluda llerlllk •e yGbekllglal 
"1de etmeıl mlmkıa olmasdı. 
İleri •illet rejlmlerlade bngla 
kabal eclllea itildik premlbl 
9ledaa hlniyetlala kıymeıll 
btr •eytuadır. Fakat, •lcdaa 
hlrrtyetl •çeaa, bac:abı bir 
GagGrllk deltldlr. Sotyeteula 
içinde, kaaaa •e Gri halinde 
Y&flyıa bir takım mleyylde. 
lerle oaaa ••ırlan çlsllmlfdr. 

Habeo bGk'ftmetl, ltalyan'la 
rıa Ctclh'ya glrdilderl taylala. 
rıaı teblp ettikten blra1 eon. 
ra, Naılba kanetlerlnla Gora. 
hal' ala 100 kilometre kadar 
olmallnde n lçlleeek ıa mer. 
kezi •e muhtelif kenaa yol. 
tarının blrleıtlil nokta olaa 
Caratl'yl ltalyaa'lardaa aaptet· 
tikleılnl blldlrmlıtlr. 

l S b · · d ld seylap .ı:rec*!$i bir dıvarın yıkılıp Sa!da suların telıclidine maruz ka an u aşı su ıçm e. so , a . . o • 

mangalın ate, almasile y anan Bafız Mustafa nın evınıtı görünüıü .. -----· SeyIAp felAketi Ege mıntakasında umu-
mi bir eekildedir, yeniden evler yıkıldı. 

Torbalı Ve Tire Kazalar1nda Sularla 
Bu arada bir ltalyaa kola 

naa Caratl'dea 3 kilometre 
me•fede 'Karradlğltten S.11a. 
baaeb lıtlkametlade ileri hare. 
ketlae geçmlı olduğa haber 
nrllmektedlr. 

Mahsur Köylere Erzak Yetiştirildi. 

Velıib Paıa 

LoDdra, 12 (A.A) - Roytu 
•j•aıı bJldJrtyor: 

Mtıthiş sağuk devam ediyor, mahsul zaran başlamıştır. Kôprlller yı· 
kılmış, yollar bozulmuş, Aydın hattında mllnakalat , durmuştur. 
Burnava'da 25 hayvan dondu, Değirmendere ve Foça da da zarar 

vardır. Vali; Meodere8 mıotakasından dfindO. 

ee.. h.aa_ ........... . 
"""' t.Whl .... ... ... . 
itle hep .. ••tlaee•la mab 
ıaltWer. 

BDlldaa •ıka gene detleı 

- Sonu 5 inci salaifede -

Muşanof'un Bir Yazısı. 
Bulgaristan Halkan Paktına Girmiyecek ve 

Akdeniz'de Mahreç Almağa Çalışacakmıf •• 
So -. fya: 12 (R.dyo) - 7.ora gueteeiade aabıt bq•ekil Mbf&Dof 'ua 

mühim lur m•kaleel çaklDlftır. 
Bu makalede : 

Seyltb felAketlnln btltOa mıa · 

takacJa omaml bir oekllde olduğa 
gelen haberlerden aalqılmaıtır. 
Slrekli Ti tlddetll yaımarlar· 
cJaa eoan mtlthlt bir qak 
dalgua blk6m ılrmektedlr. So· 
Aakı•n hay•uca aayl•t olacalt 
aalqdıyor. Mahml unrı mi· 
hlm mlkıardadır. 

otorltetlaia ımmenla nlıaa1ı . «Bol~ariataa Balkan paktına hiçbir uman girmiyecektir. ÇGDkG ba = ordrepublqae hık d mıaaka rırmekte hiçbir meofeati yoLtar. 
•mın an "" • Enelkt dnkl eeyltptan IOD· icabında menetm .. b L «Bolgarittaa, denizde mahr.,. almak i .. i.. ...rbeıti L.-reLAtım maba· -

efte a.la ol faıa edecektir. ""' .- """ - • n geoeyar111aa dolfa mtlıhtı duıa buı •azlyeıl er 9ardır ki B bir fırııaa çıkmıı, tehir de tld · 
baaa 1apmakla hClktlmet ıa: . c. o miıak. ile tetiı edi~~n. ıt.tilko Bulgarieı.n'ın menefiine uygaa cletll y•Amar ıalarıadaa ge·-~etild1r. Bulgarutan, menafunı elde edinciye kadar mllknemet edecek• e .. ,.... 

blylk tehlikeye dG1mG1Ulr. 
Fanına blyGk bir tlddetle Ye 

gittikçe arıank Nbaba kadar 
det•m etmlı, ... t bette bir 

kar tlpld batlamııtar. BI r •· 
atten faıla ıGrea tipi neticeli 
hmlr'deld nlerla klreaaldlk· 

-Sonu 4ncıl lalıifede -

cak kendi .. ıtblyetlal kaltaa tır... Demektedir. mlf olaa birçok n n dı•arlar 
••t olar. Eeaebl mektepleıtade ··--·--·-·-·-·-·-·--·--·--·---·-• • • • • • • • ·-·-·-·-·--·-·--·-·--·--·-·-·· obyaa çocuklana lettdıdı kar· 

Ingiltere'de Yeni Tesli
bat Günün Mes'elesidir 
Başbakan S. Hoar'la Uzun Bir Ko
nuşma Yaptı. Kabinede 'Tadilit 

Artık Tahakkuk Ediyor. 
, .. •da hü6metla takiplere gl . 
rlt-11 itte b•nua pel bir 
ad•ltdlr. Bütmella bGyle bir 
btdiee k"f11ı11da yapt119 takip 
ler iki bakımdan do.._ 
rarldlr. e• .. •e sa· 

1 - lrtldada ıeı.tk edilerek 
dlalal dellıtlrea çocukla 
8'ıkl r OD 

a yatından kClçGktGrlttr. 
Baalara yapılın teJLI 1 • 

k •nenn ço. 
cu lar larafındaa kıbala, bir 
nnı mane.t lcbardır. Kıaa. 
ana menettl~t bGyle bir •uf. 
yat kartııında blktlmeıla ad 

llye maklaaına h1rekeıe geılr· 
•ell •ıalfe.tdfr. 

2 - Kaaanı yaııaı ikmal 
edea herkee dini nl ihtiyarda 
hllr •e ıerbeıtdr. Fıkat ıoıyal 
nlıamı boımamık t1rtlyle. 

Bagaa dinin akldelerlae lnın · 
tnıyıa •e onaa emirlerini ıuı 
Dl•Jan pek çok lnıanlar •ar 
dır. Blk6met artak, geçen de . 
llrde olda8a gibi, oraç latm• 
~•nlar, eamlye gltmeyealer bık· 

•ada laklb yıpmayor. ÇllakQ 
dolet lllkılr. Berkeı lttedlll 
:lbt dlılalr •e lnaaıblllr. Fa. 
•t Tırk paçlerlal k•lollkltle 
~ntk ederek, ileride blslm ' 

1 °1Plın1n11a, blalm dlılace· 
•1"-tae Ttırkllk gGbe~ade hl· 

1 111 a 
•anelerlmlae ıamamlyle 

, ..... .,. bl k 
d r llltlrla lçlmlıdea 

otarak lee11Qe eımllbae bir 

Deli mi, değil mi? 

Bir Geo~, Babasını öldürdü, Kar
deşini ve iki Kişiyi Yaraladı. .. ______ ...,. __________ __ 

Babam Irzıma Geçti, Diyor. Evi Ateşe Vermeğe 
Kalktı, Zabıta Memurlarma Ateş Açtı. 

Dan Gtleden aonra Mat onaç 
ıolannda Kıhramaalar'da bir 
alle lacluı olmoı, Sabri lıa1lnde 
20 yatlanada bir genç, bıba11 
Ahmed Bilml'7I GldClrmllı, kıs 
kardeıl Fıınat'ı da kaağıadao 
aAır ıurette yaralamııtır. Ayrıca 
iki yarala dabe nrdır. 

Y apt•l•mıa tahkikat netice 
ceıiade elde ettltlmlı mal6matı 

- Sonu 4 nca salaifede -

tlrlG razı olamayız. ÇtıakQ din 
yalnız bir laan lol detti, ta . 
mımlyle bir kaltClr meeeleeidlr. 
Vakılyle, Osmaah imparator· 
lağaada euıea harlıtlyaa olan 
Ermenl'ler aruıada Ermeni 
katollklltl çıktalı aaman bayii 
kıymet kopmattu, te hClk4meı 
mCldahaleye meebar olmatta. 
O umandan dıha slyade ha· 
gln bir aıame nlaamı meaeleel 
olan ba ite hG~metla karıı · 
maı bem çok bakla, hem de 
çok yerindedir. 

Necib Jf. Kiiçaluı Cani evldd .,. makıul baba .. 

Londra, 12 (Radyo) - Roy· 
ter ıjanıı, bugftn •ktolonan 
Iaglllı kablaeıl lçtlmaında yeal 
teellhat programı mbakere edil 
mittir. 

1aglltere hlkdmetf; hlY• •e 
deala ılltblanmaııaa fnbltde 
ehemmiyet we:mekıedlr. 

Loadra l 2 (Radyo) - M. 
Bald•ln din Slr Samuel Hoar 
te M. Sırltoa tle uzun bir 
mllltkat yapmıthr. Bu mftltkat 
yeal ıeellhat programı baaeblle 
kabinede yapılacak tadllAt ile 
alakadardır. 

Mornlng poıt: 

" M. Bald•ln ba ıadllttı ta 
dllttı tıllk etmek alyelfade 
idi. Fakat kablaeden iki b.ka· 
aıa çekllmetl hueblle bo tadl 
ltt mecburi bir ıekll almıotır. ,, 

Demektedir. 
Makdonald'ıa !JJlu da ıoa 

latlhabta kıunmıttır. 

Londn, 12 (Radyo) - M. 
Baldwla ile Slr Samuel ar111n· 
dakl g3rGımedea eonra, Boar'ıa 
deala bakanhA•n• getlrlleceAI 
rlHyetlerl yeniden onaya çık · 

anttır. 

Loadr1, 12 (Radyo) - M. 
M•kdoaald, oAlanan ıayln le· 

çlldlAI hıberlnl abaca ook ıe · 

.tamlı n kasand•A• ma•affa· 

l luyetten dolayı bir tebrik ıel· 
palı g&adermlttlr. 

M. Baldvin 
Loadre, 12 (Rıdyo) - la· 

gills kablaeel, bugGa Beldrin'la 
baıkaohğı altında toplınmıı H 

mllll mCldafH mea'elehırl etra· 
fanda aıon koauomalarla ben· 
ber, kabinede yıpılmaeı mata· 
ın•er olan deAltlkllk iti dı 
görCltGlmGıt~r. Deotı, kara Ye 

hHa bakınları, tcııldll daıGal· 
len f.,,kaltde mHll mldafu 
bakanbAı için ltlr11 etmlılerdlı. 
Baaanla beraber lonlu8a terli 
ede» deals bakanı Maıley Ilı 

hua bakanı Jemlltoa çekile· 
ceklerlnden, Slr Sımael Hoar'ıa 
fHkaltde mllll mlldafaa bıku 
lığına getlrllmeıl dltClnllmGttlr. 

Domlnyoalar, Slr Samael 
ltoar'aa kablaeye alrm..aaı 

hlllll ıellkkl ••••k&Mlrler, 
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Ortalığı Altüst Etti. . ~~~;:::2a~~:~~~~· 

Soğuk Çok Şiddetlidir 

Varşovo, 12 (Radyo) - Şl· 

mali Polony 'da şiddetli soğuk· 
~ 

lar hn Om sOrmektedlr. Dfin 

derece ıfırın altında otuza ka · 

d r dtışmOıtOr. Fazla kır yağ· 

dığmdan bazı yerlerde şlmen· 

dlfer mi1nıka1Atı do~mnştor. 
Londra 12 (R dyo) - Dftn· 

denberl btikOm ıOrmekıe olan 

mebzul karlırdon sonra ortalık: 

donmoı ve birçok mOeıııılf hA· 
dleeler olmuştur. Cııddelerde 

kayarak dnonnler çoktur. Bun· 
Jırın bir ·ıemı yaralanmıı ve 

hastanelere yatmlmıştır. 

Sofyı, 12 (Radyo) - Kır, 
dOndeoberl mGtemadlyen dOş · 

mektedlr. Nakil vaeıtaları dur· 

ıtddetU fırtına ve soğu tun Nu· muı, kor bir metreye kadar 
rahtıo mınta kaeıodı ı 4 kiti çıkmıetır. Üç· treo, karlara gô· 
ôlmdştftr. Irlında açıkl rındı mOlmüe, kalmıttır. lııtanbol'dın 
birçok gemilerin vaziyeti tebll · hareket edt>D ıark ekepree ile 
dlr. Telsizle imdat istenmek· konvanelyooel ekııpreı, Bulgar 

1 toprakların vıramamıelardır. 
tedlr. Konetıoe odıodokl span Tahminlere gôre Tdrk toprak· 
yol yıporooa bir tehllıılye ge· • larında karlara ıaplanmıtlar n 
misi gönderilmişse de bir d ha yollerrna devem edememişlerdir. 
haber alınamamışhr. Kont açık· İıkenderlye, 12 (Radyo) _ 

larıoda bir Kana'd nporo Borada çok ılddetll fırtını hil· 
batmak Qzeredlr. Fırhna ııft 1l kum eftrmekte ve zararlar yap 

net bolmuı fee de derece çok maktadır. Dalgalar ııahllf tıbrlb 
dOşQktür. etmllJ, bazı yerlerde yolluı keıı · 

Marellya 12 (Radyo) - Ak· mlştlr. Limandaki İngiliz f lloeo 
deolz'de mftthllJ bir fırtına hG· ile diğer gemiler haeara o~ra · 
kam efirmektedlr. İki vapur mamıetır. Solar kabarmış n 
telsizle yardım letemlştfr. birçok etleri ın baımıştar, 

Parls 12 (Radyo) - Yağan • 

-------- Belçıka'nın 
Yurdda Müdafaa işleri. 

Kar, yağmur ve fırtına Bazı meh'uslar bir 
Ankara, 12 (A.A) - Dan 

snat 9.40 da Moğlı'da şiddetle takrir verecekler ... 
Brilk.ııel, 12 (Raduo) - Bel· 

çlko kabfoeıfolo letedfğl yeni 

mtıdafaa kanonlarını Valdeo 

başlıyan yağmur 10,30 da iz. 
mlr'de kuvvetlice bir f.rtına 
ee llnl ılmıı ve bir kısım ağaç · 
ları kırmış bazı tahribat yap · meb'osJarındao mOrekkep bir 

mış, ıellerden çay ve nehirler komite tetkik edecektir. 

taşmış, trenlerin hareketi dur. 

moo, gece fırt1Da poyraza çe 

vfrmlş ve Menderes nehri de 
Çine hevallelode taşmıetır. Fır· 

tını eaaı 17,30 da Kfttıbya 

da cenuptan 18,23 te Antal 

ya'da gene cenuptan ve dolu 

Ue karıeık yağıela başlamış 

18,40 da Nl~d"'de gene ayol 
istikametten baılıyan fntıoa bir 

takım ağaeları devirerek ıtd · 

detlc kt ndlnl göetMmlt saat 
20.14 de gene cenupton An· 

karn'da saniyede l O metre sfir· 
ıtle başlıyan rGzgAr saat 21 d~ 

Bo meb'oalar, Belçika emnl 

yetinin •e mftdıfaaemın ancık 

Fransız · Belçika moahf'deıl ile 
kabil olacağını kabineye bildir· , 

meğe karar nrmtılerdlr. 

Türk- Yunan 
Takas anlaşmasına 
göre çıkarılan bonolar 

Ankara 12 (A.A) - 10 eoo 
teşrin 1934 tarlbll Tark·Yonan 

takaıı ıolaıımaeıoın bOkOmlerfoe 
göre çıkerılmtf olan l 10 1935 
tarihinde tedavülde bulanın 

booolrrın 31·3 936 tarihin., ka 

dır kullanılacağı ve bu tarih 

ten sonra hOkilmlerl kalmıye 
cağı ve gene muktir aolaema 

oın merlyetl zarfmda başlamış 

hususi takaı muımelelerlnlo 

31 :3 1936 tarihine tadar tas 
f iye edileceği 26 9 936 tarlhll 

merl Türk· Yunan klerfng an· 

latmaıının 10 cu maddeelle 
tesbit edilmiş oldo~ondan bu 

mil hl et hiçbir ıurelle uzıtıl . 

mıyıcaktır. 

Italyan'ların ianel~ri 
Tentoo (Birleşik Amerika) 

12 (Radyo) - halyın unııu · 
randan olan Amr.rlkı'hlar 1100 
dolar tane toplıyarak Italyı'ya 

göndermişlerdir. 

~--------------------.. ----------------------
8 azı Evler Yıkılmış, Bir Apartmanın iki Katı, Olduğu 

Gibi Uçmuştur. Fırtına Çok Şiddetli Oldu. 
letant.,ol, 12 (Radyo)- Aylardaoberl bahar hanııını ılıımıt olan Ieıınbul dı dQo gece ııaat 22 

de baılıyın kuvvetli bir karayel fırtınası ile ılddetll bir kıe bnkam ıftrmeğe bışlamııtır. Karıyel 
fırhnaııı gitgide hızını artırarak ,;ece saat yirmi dörde doğru fe•kılAde korkunç bir eeldl almaş 
ve eOr'atl saatte 110 kllomJtreye çıkmıetır. Fırtınanın ıehlr dahilinde tahribatı kıydı değer dere 

cede btıytıktftr. Birçok ağaçlar devrilmtıı, bazı evler yıkılmıı, battı bir apartmanın çatııı ve yeni 

yapılmakta olan diğer bir apartmanın da iki katı olduğu gibi oçmoıtor. 
Kar, dOn gecedenberl fasılasız yağmaktadır. Raııatbanenln verdltl mıltlmıta göre, havada değl· 

elkllk olmıyıcak, yalnız fırtına gittikçe hafif Hyecektlr. ............ 
Amerika, Italya'ya Petrol Verirse 

Ambargo Para Etmeyecek. 
--~~--~~~--.. ~~~~~~~~---

Mü tah ass ıslar Komitesi, Petrol Hakkındaki Raporunu 
Bitirmiş ve ftalya'ya Giren Petrolu Tesbit Etmişt~r .. 

york Taymlıı gazeteelolr> ~·· 
t' ton muhabiri blldlrlY0 • aıt 

p•O' Akdi mutaeavver l ~~ 
kin konferaoııında berlkıte~cl-0 
rJkaoın blltOn memleke 1~ 
lotlraldle bir muahede t;ıf 

dlleı:e 
linmaııına teşebbds e ~011 

Bu muahede "Amerlk•• ~ 
rlkalılarındır 11 •l yaaedolob~''!I 
için yıpalacak ve aıur• re'~ 

k b• konferanstı, mdıtere 1 ~' 
etmege karar verdltlerf 0 

llyecektlr. ıJ' 

Royter Ajanın; .koogre 1,ıı• 
larındın bazılarının J•P00

e 1 

cenubi Amerika ıeblrferlOo~ 
kuldoğuna dair ıık eık e

0
,r1I 

pi• g~sterdlklerlnden, 10 
1 

lfl 

Ceneue 12 (A.A) - Delegelerin ıabmlnl bllAfına olarak petrol •nbırgoau eksperleri 

don de raporunu tamamhyamamııtır. Dtlo bfttllo gGn ihtiyat mevcuda meıı'eleıılle gece 

lıterlle oğrıoılmışhr. Resmi tebllğla yarın yapılmaaı beklenrıblllr. 

konferaoıım bu endişeler dJ!f 
ye yarıyıcağı bnıatlP ı 
24 de•let arae1nda ıulb00 lı' 
mini ve ekonomik IDoo•ee ; 

lnklıafı için bir AIDerl~:eo 
komlteıl letler cemiyeti t,,etUlrıu 

de tahrir 

Cenevre 12 (Radyo) - MOtahaııı.ıılar komitesi, raporunu ikmal etmlı ve İtılya'r• ,kaçak enre· 
tile ithal olunan petrol bıkkındı bir graf lk yapmııtır. Komitenin raporunda deniliyor ll: Ame· 

rlka hdkumell, 1934. yılında ltalya'ya ıattığı mlkdardan fazla petrol •ermekte devam ederae, 

petrol ambargosu konsa dahi bir laydı nrmlyecektlr, 

bahııedllmektedlr. bG f 
Dolar diplomasisi Ue ,1 

bel 
je araeıoda bir mdnaıe ti ı 
nına meydan nrllıneoıe t~ 
kon(eraneın cenubi }.tJJ 1111 

cor 
şehirlerinden blrlnd6 
mıııı çok muhtemeJdlr· 

Çekoslovak Başvekili M. Venizelistler 141, Avam Ka· 
H d ' z· . Muhalifleri 144 marasmda 

O za nın ıyaretı Çaldaris ri;:;:eıinde Müzakereler·· , 
------ >"' Bu ziyaret, Macar gazetelerince Tuna mes'e· bir kabine kurulacak. Londra 12 (Radyo) - ıl 

1 
• • " Atioll, 12 (Radyo) - Venizeloe kamaraaının bo1dokt1 sor ,ıtf 

esı de yakından alakadar görfilüyor aleyhdarlln gurubunun 114 mebuaa 111nda, mındalar mes•eıeı,,~,rr 
nln ıtyıfetlode b111r bulan· malik olacağı anlaıılmııtır. lmdı çok hararetli aıil ~il 

Çekoslovak başbakanı M. Uodza 
Peote, 12 (Radyo) - Macar 

gazeteleri Çekoıılovakya başve· 
klllnlo Parla ziyaretini Tona 

mee'eleılnlo halli ile yakından 
alAkadar görmekte fakat bun· 
dan mOsbet bir netice alınmı· 

yacağı yaJımaktadırlar. 

Pırla, 12 (Radyo) - M. 
Bodzı bugdn bazı reemf ziya· 

retleri kabul etmfe ve bazı 

hueoıi ziyaretler yapmış, öğle· 

deo ıonrı ÇekoıloHkya ııef iri· 

1 Venizeliat mebusların da adedi ler olmo•tur. Bu eenıd• fi~' 
mootor. 141 dir. v 

Bo ziyafette M. Piyetrl, M. Hu rakamlara iıtioaded M. Teo· hıtlbler ıöı almıelar '' l 
Rome Ye ealr 01ıırlar, Roman tokis ve M. Ralli, M. Çaldarit'in lerlnl ııöylemltlerdlr. Sli'ıe~ 
ya hariciye bıkinı Romaoyanıo riyaeetinde Venizeloı aleyhdan bir Jlyenler aruında maııteO' dı' 

kabine klll'ulmaeıoı iatc:mekte ve b •- Si T t• ,,r 
Pırls sefiri ve Madamı, Yu a..ını r omııı 

meclie itimad reyi •ermedigi tak· 
goıılavya eef iri ve Madamı. cu 

morlyet sekreteri •e M. Mooll 

ve general Gımeleo hazır bu· 
lonmoetor. 

Parle 12 (Radyo) - Fnnea 
hOkumetl Çekoıılonkya'nıo Pa· 

rlıı eef lrl M. Steman Uııuekl'ye 

Lejiyôn Dönor nleınının bdyOk 

hac riltbeelnl vnmlıtlr. 

Parlıı, 12 (Radyo) - Franııız 

dıe bakım M. FJAoden, bu 

akeam Çekoslonkya bafJbakanı 

Mllıin Hodza şeref ine bir şölen 

vermletlr. Bu eölende Franıız 

bışbrkanı M. Alber Saro ile 

Franııız oazırlarınao bir kıamı, 

aef lrler ve bazı rical hasır hu· 

1ı,omu11ludır. 

iki Tren 
Çarpıştı .. o 

Sofya, 12 (Radyo) iki 

tren çarpıım•e l:l klş! ölmae 

tQ"· Yaralılar çoktur. 

dirde mecliein feebi lüzowuoo 
ileri ıörmektedirler. 

Londra 
Gazeteleri Pitman'ın 
Nutku için ne yazıyoı·. 

Loodra, 12 (Rad)o) - Bir 
çok 11lya11l zeval M. Bltman•ın 
nnıkunu, Japony'yı yapılmıe 

,.Faldell bir ihtar,. telıtkkl et· 
mckıedlrler. Maamaf lh reıımi 

çevenlerc" bu nutka fazla bir 
ehemmiyet ıtfedllmemekte, Ja· 

pooya'nıo normal ıorette geolı · 

lcmeıılne mani olacak ılddetll 

tedbirler ılanacığıo1n flln1odın 

ziyade, Japonya'ya karııı duya· 
lın bir lğblrarın ifadesi telAkkl 
edllmekteJlr. 

t yl bıber alan Londra çe 

venlerl, bu kabil tedbirlerin 

logiltere'nln lıtlrakl temin 

olunmadan tatbik edltemlyece · 

ğlol çok iyi bilmektedirler. 

Mısır' da 
ı . et· Askeri Faa ıy ~1 

lngiltere ile aı0~9 
reler sabırsıılı 

hekleniyoı·· ) 
d1° lııkenderlye, lı (il• ıof' 

Mmr ef klrıomumıyest. ı1l 
re 'nlo Mıınr•dakl koff:~ ~ 
ırtırmaııı baeeblle bO{ dell ~ 
heyecan içindedir, YeO 1,1ıı9' 
çok kışlalar vacuda gel 

~ tedir. 01, 
Milliyetperver meb• 111 ~ 

sır lnglllz mdzakerelerl~lt; 
lamı11101 ııabıreızhkl• b" 
ıedlr. 

olyede 14 metre eftr'etle e 

meğe baılımıo •e ııaat 20,40 
ile 22,25 araeıod fıruoa eek· 

Hol falan rfizg4r eanlyede 25 
metre ile esml~tlr. Arada fır· 

tıoıı rfizg6rıom sfir'ıtl eaolyede 

30 metrenin tletOnde eatlğl da. 
kik.olar kaydedilmiştir. Bo sı 

roda rtırgdnn ııatlhler üzerine 

yaptığı tazyik metre murabba· 
ma 60 Uogramı a,mışhr. Saat 

2,5 a kadar devıam eden fır· 

tını durmuş ve karla karışak 

yağmur bıelamretır· Bu 111b11h 
saat 10,30 da beşlıyen kar 

15,30 a kader devam etmletlr. 

Gueyarıemdao sonra fırrına 

Karadeniz kı yılarınde tesirini 

göstermiş, Ordo'da, Sameon'da 

cenuptan, Zongnldokta da ko· 
rsyelden teelrlol g~stermlştlr. 

............................................................................... -,~ 

ltalya ~6,ı 
Bir mflbadele .;e dif~' 
bakanlığı ihdas e 1tt~ 

Roma, 12 ( A.A) ;ob'~ 
edilmekte olan yeol ,~ı~I Jt 

•e döviz bak.anhğı b ,tı t" ~ 

Ankara 12 (A.A) - Dlin 
gece şehrimizde bOkfim süren 

şiddetli fırtına dış mahalleler· 

deki e lerde tahribat yapmış 

bu sırada 17 yışlarıoda bir 

çocuk ağır surette yaralanmıştır. 
Fırtına dh nı muhoeeb t 

bioaeınJD çatı kıemmde da ufak 

tefek zar rlara 11ehep olmuşrur. 

Bugün ElbHAM~A Sünemason<dla 
Avropa'nın 20 senedenherj yaptığı en büyük \'e en güzel filmi olen Ki.OD FARER'iu ölmez eseri 

Bao rollerde: 

SİLAH BASINA ANN A BELLA 'fe 

VIKJOR FRANCEN 

' Bu film milyonlar sarfile yııpılmı§ oldu~o gibi bütün harp sahneleri, hakiki deniz muharebeleri safahatından ıthomııtır 
Bu f Um için davetlyP.ln motf!ber de~tldlr. SP.anıılara dikkat : 

...................... ..ı ............ llİll ....................... .. 
9 da 

'.. . ,/' -ı 1 ~ •• 1 ~· ~ • ' ,.._ •, .. .• • ' ,ı • ':··.. ... • - • • . -Her zaman olduğu gibi nihayet bu mesleği de başarmak şerefi ELHAMRA'ya naefb oldu 

.. ıe 1 
ekonomi dlrektörlfiğil g~( 

1 
cektfr. Yeni balı:lnhğ• voct ~~ 
olan Fellco Goarnerl100,ıı 1 ~ 
her gftn temasta bO 01,gıll (1 

eahıılyettlr. Yeni bak• ~ ,~ 1~ bin memura bulonıcJ crt -' 
ıt ı1W 

ztfelerlnden bir de ecı; 
blrltr Qzerlne tuıb•' bl' 

i 
tecim ılyasaeına dalcO 

~ııt• 
btytıt vr.rmek olaca 

MART HA En Güzel Sesli 

EGGERTH En Güzel Yıldızın 
En Güzel 

Ş(TBAT CUMA GÜNfr AKŞAMI 21,15 df!n iTiBAREN 

I 



.................... 
• 

HABERLERi .._Çı-·md-ikle_r __.I ş E H i R 
Italyan tebliği 

Bir İtalyan tebliği okoyo 
ram. Şimdiye kıdar •ukobulan 
muharebelerde İtalyan telefatı 

844: lmlı. Bonon bir kısmı da 
hastalıktan ölmftı. 

insan zeka ve ldraldoln ha· 
zan çok zalim ve mftetebzl 
tarif lar1 vardır. Ba tebliğ kar· 
karıı11nda benim de kıfamlD 
lçtade birçok dGeDnceler yayıl · 
dı, latif hamlar birbirine takıl 
dı, durdu. 

1 - Harp başlıyılı aylar 
oldu. Kollelulyonları açıp ıa 
her tebliğde kaydedilen telef at 
miktarını toplarsanız, görecek. 
siniz ki; yukar1dakl tebliğ, ya. 
lan nya yaulııtar. Rakam, her 
bılde bıekadır. 

2 - Gene ltalyan teb ll~le 
rinde "DOşmaola mOthlş ~n 
Hdemeler> • « Dftemıoa taar 
ruılar.. {eklinde verilen ve 
şlelrllen haberler, biç harp gck 
memlı lna11ınlar1n iki slllh pat· 
layışını bir muharebe tellkkl 
etme,lnl andırıyor. Çünkü bu 

kadar baycık ve çok muharebe· 
lerlo, •llngft , tank hocamla· 
rınıo 'feaalrealn eonunda (800 
kGeur neftrlmlz öldO ... ) deni· 
lince, lneanın gayri ihtiyari ga 
lllmıılyeceğl tnhıyor. Bunlar. 
perhizle torıa araııındald mG 
naaebetalıltğlo, propagandadaki 
cilveleridir. 

3 - Bana mukabil denUe 
cektlr ki: 

"Telefat aouaıan ordoeona 
ılddlr. Halbuki yeıll Askaılter 
de çarpııa yorl1r.,, 

Bunun eaaeıoa tılrer.y dene 
meaıe de çıkan mulyı da dft şQn 

mek lktl1a "der. Yani, demek 
oluyor ki ( AonatHn ordaeooun 
doga Afrlka'aın çamarlarındı, 

luagın yo\larında 'fe ıert tabiatın 
da, kahramanca çarpıeııgı •e bft . 
yllk dHayı tahakkuk ettirmek 
ietedlğl) ıekliodekl haberler 

de yalandır, ÇftnkQ çarpııanlar, 
ana vatın ordaeo drğll, yeril 
aektrler ve Babeıletan'dan kı 
çan biçarelerdir. Voralanlar 00. 

lar, ölenler onlar, dldt,enler, 
ôo eafı, ateıe sokulan hep on. 
far:. Şu halde, duaya bir kah 
raman tipi yaralllmak istenir 

ile, iaıaf la ıOyllyeylm ki, faılı· 
mtn tarihine yerli Aıkartlcrln 
portreelal çlımek icap edecektir 

Iı. han anla da kal mı yer~ 
Tebllge htklm olan zihniyet 
de ltalyan dnuına dlılerlnl 
gGetırerek acı acı ı111tıyor: 

İtalya, neırettlğl tebliğlerde 
•nnatan ordusunun teldıtıoı 
bildiriyor• fakat yerli askerler. 
den bab11 bile lllıum görmQ. 
yor. Bani medenilik, bani Ba · 
beoletan ve Erhre hakkındaki 
lnıanl dftıDnceler?. Bir barbın 
kaaanılmaıı için sGrGlerle tele · 
fat Teren biçare mGHemleke 
balkının da, l'alyao tebliğle · 
rinde, ıDbanla, kadlretnaslıkla 
•nılmaıı IA&ım gelmeı mi idi? 

Demek oluyor kt, söylenen· 
lerln hepıl yalandır 'fe İtalyan 
dava1a uırnnda Olen ılyah renk· 
11 Afrika çocuklerı, eski Ro 
lna'nın mabedlerlnde kılıçtan 
geçirilen kurbanlar n bay•an. 
lardan farkııı olarak telakki 
11dlllyor. 

T('bll~. o kadar eleaılki bir 

Polisimiz ve 
Zehirli Gaz .. ___ ......... ___ _ 
icabında 

canilere gaz atılacak 
İzmir zabııaeı; bazı mOhlm 

zabıta vak'alanndı kullanılmak 

ftzere (zehirli gaz) ıabancalırı 
getirtmiştir. Zabıta; göı yaıu 

tacı gazlar kollanıcaktır. Gaz 
f leenklerl de gelmiştir. Dftn 
kahramanlar maballeelnde bir 
delinin babaarnı öldQrmeel ve 
kız kardeşini yanlamıetyle ne· 
tlcelenen h4dlaede katJI Sabri 
evin bodrum katına eaklan· 
mıştı. Ev z•hıtaca muhHara 
altma aluıdıkıau eonru katilin 
bulunduğa bodruma gözleri ya · 
ıartıcı gaz atılması dü~OnOlmOe 

ae de katil kolaylıkla tutulmuş 
ve gaz atılmaktan vazgeçil 
mlıtlr. 

lneholu 14_,acıası 
Tahkikat bitmek 

üzeredir. 
lnebolo (acıHı tahkikatı bf. 

rlncl mOetantlkllkçe bitirilmek 
Ozeredlr. BOtOn şahldlcrin fa · 
tlnabe eurettle ifadeleri aldırıl 

mışhr. HenQz ifadesi alınma 
mıo olan bir ıahldln lfadeet 
beklenmektedir. Bu da tamsm 
olunca tahkikat doayaeı; eeu 
mütıleıya alınmak Qzere mOe 
tantlkllklf'D mOddeiuaıomlliğe 

verilecektir. 

Bir f>o 'is 
Mahkôın Oldu 

Kehranıımlor mahallesinde ea 
bıkalılardın eıırarkee Mehmed'i; 
tabanca kuroanlle THlfe esna 
sındı tecavGze mıruı kaldığı 
eenada yaralıyab ôllmftne sebe· 
biyel veren polis memuru Şakra 
ağırcezadı onay hapse mahkum 
edllmlıtlr. Mahkeme; eerarkeı 
l\lehmed'ln tecnilz Te polisi 

yaralamasaudan eonrı kaçarken 
arkaıırndan sllib atarak yarala 

mak earetlle ôlOmflne aebeblyflt 
nrmek ıuçondın SClkrO hak 
kında böyle karar vermlıtlr. 

Bu karar temyiz mahke· 
mtalne gönderilecektir. 

Panayır Cinayeti 
Katil 15 Aeneye 
Mahktim oldu. 

Panayır yerinde Şerife adm· 
da genç bir kadınla dolaşan 

er.zacı Mehmed'I blçaklı yara . 

layıp ôldOren Talib oğlu Arif in 
Ağırcezada rnubıkemeal netice 
lenmlt ve Arif 15 aeae ağır 
bapıa, maktolOn vereeeefne 
1000 lira IHmlnat vermeğe, 
enelce bir lm: kaçırmak su 
çandan da ıyrıca 10 gCln hapea 
mıbktlm edllmlıtlr. 

şey lmlt ki ne larafı çekııenl& 
oraya doğru nzayor. Neresln 
den yakalasınız ellalıde bir 
pırça kelıyor. 

Üatftnde daha fazla durma. 
yorow. ÇOnkü gO~ftme, yeni 
yeni, ımtıın daha bazı noktaları 
çarpmığı ba~ladı. Halbuki Y•· 
zım, eplc~ uıadı. 

Ticaret Odasında Tüccar- Esrar 
Kaçakçısı 

larımızın Bir Toplantısı .. onn Ihıis~:·-
Parti Müfettişi Eg~ Mıntakasının Mahkemesine Verildi 

Turgutlu kaııabas1Ddan lımf re 

Ekonomik ihtiyaçlarını Teshil Etti gelen trende yakalanan iabıkala 

~ebrlmizde bulunmakta olan Comorlyet Balk Partlel miifeulşt 

Gtreeon eaylan Jemall eıboncu; lzmir'jo vaziyeti Oıerlnde mOhlm 
tetkiklerle meogol olmaktadır. Dftn öğleden sonra ticaret odaeı 
t1oloooodı ıehrlmlı iıhalat ve ihracatçı tacirleri; davet Gıerlne 
bir ıoplentt yapmıılardır. Bu toplantıda parti mOfettlşl lzmlr 
tüccarlauoın lbtlyaçlaraoı ve mutalealaraoı sormuotur. Söz alan 
muhtelif ihracatçı ve hhalltçı tfir..carlar afyon tlcardlnln son •• 
zly t tl, üzQm ihracatımız ve bo senııld iyi f lıtler, OzQm koro 
munuo pi yasada oynamış olduğa rol, kOkOrt Wt'a'ele&I ve lthaliil 
i şlerinde Köriilen baza zorluklar hak ında mQtalealarını bildir 
ml~lerdlr, Ticaret odası reisi Hakkı Balcıoğlu da toplınııda bo· 
lunmoe ve Ege lktı!Bdlyatıne alAkader eden birçok mes'eleler 
Ozt'rlnpe durnlmuıs, haeblhal edJlmlştlr. P'arıl mQfettlel, bOtOn 
görft~Oleo mea'eleler hakkında notl11r almış ve ticaret hayatındaki 
baıı zorlukların kaldırılması lcio al6kıtdar makemlar nezdinde 
h~şebbOelerde bulunac"ını vadetmiştir. 

Uşak Spor Mıntakast 
-~.,... 

Fevkalade Bir~ Kongre Toplandı 
Ve Yeni Uevetlcr Seçildi. 

" 

Uşakv idmanyurdu kongresi i11tibalorından .. 
Uıak, (Ô•el) - İdman böl nun ıeçlml yapıldı. Oy blrllğlle 

gemlzln yıllık nomal kongresi başkanlığa Ergenekon delegesi 
2l·Temmoz 936 gllnlemeclnde ve C B. P. ilçe yöokurulu reisi 
yapılmışta. Kongreyi taklb eden arbayımız Hakkı Candoğan, 

gftnlerde Uşak, Tarın ve Erge· sekreterliklere de Fehmi Ta· 
nekon ldroan yurtlau flyeleri rakçı ( Ergenekon) Sftleymın 
seçlldlklerl kurallardan ayrıl · Atay (Gediz) seçildiler. 

mıe, bölgenin merkez ve teknik Baokan kongrenin toplanıı 
knrullarıotn yönetimini u,.1c ıebebltırinl açık olarak delege· 
Gençler birliğine bırakmıetı. lere bildirdi. Ulo11l ıporaa, 

Aradan yedi aylık bir zaman bölge ıporunu ancak blrllk ola 
geçtiği halde Batı Anıdola'nun rak çalıımalarla yClbeleceğlnl! 
bir epor merkezi olan lJıak'ta kardeı ıporcolarıo elel vererek 
canlı ve özlG bir ıpor Tarhğı fllkeye doğru hııla yGrGmele· 
görlllemlyordo. Bu dorum genç rlnln gerekliğini bellrnl. 

llğl kucaklıyanların, dikkat gö Roıoamede bulanan madde 
ztınden kaçmamııtı. Aradaki ter Qzerlnde görGımeler yapıldı. 
boşnateozluğon 'fe ınlameıs an· Genel Ahengin dftsenl Te kar· 
laemHlığın ortıdan kaldınlmaaı deş duyguların lçdemlltl belir 
için it ba,ıada bulunan baıaa tildl. BOlgeye bıAlı Uoak, Gediz, 
kurallar birlik olarak çekildik· •e Slmn ıarl.rındakl stad .,~ 
lerlol parti baıbnlı&ına bildir· 8por alanı, ban\ara nrllen 

mlelerdl. emek, sığlınan n &1ğlanacak 
Uıık gibi uluaal apornmozu", yardımlar hakkındı Simav genç· 

gellıtmlode görftleblllr etgeler Jer blrll~I delegesi olarak ba· 
yapan bir bölge ıoeyete Te •por· lunao Balkevl baekanımız Ya 
cularının el btrllğlle lı görme· sof Aysal oıun n etraflı izah 

lerl kadar gerekli bir iş ola· lardı bulunarak: bu önemli itin 
mazdı. Bn dorum blrlik olarak ftzerlnde ilgi ile durularak ça· 
görüldtı "fe kotanldı. laşılmaaıaı bildirdi. Kongre de· 

Balknl kurağıoda bölge legerl bu gerektekl dOtGncelere 
kongremiz fevkalAde olarak top· · birlik olarak katddı. Ruına· 
landı. Kongrede bölgeye bığh menin dlger aıaddele?I Gzerln · 
beı ıoeyeteden dördtı hazır bu deki görGemeler çok eıaılt •e 
lunoyorda. Goemll oldu. 

Kongre lıa~kanlık Seçimler eonacondı yeni böl· 

Cemal adında blrlntn bnulon· 
da yedl kilo eerar tutuldoğono 
l'e hakkında ıahk.ikata baılan 

dığını yasmııhk. 

Cemal; dGn zabıtaca hazırla 

nan tahkikat evrakile lhtlsaı 

mahkemeelne nrJlmlıtlr. 
Tahkikata göre Cemal; daha 

evvel de mftteaddtd de 
falır Buraa' yı giderek lzmlr'e 
mOhlm miktarda eerar getir 
mlottr. Bunların da • teebhtne 
•e bu eerarın nerel r.rde eatıl 

d ğının nı eydana çıkarılmasına 

çahıılmakıadır. 

Dr, B. Uz 
Yaknıda An· 
kara'ya Gidiyor. 

Belediye relıl Dr.. Behçet 
Uı; öoGmGzdekl hafta içinde 
Aokare'ya gidecek ve eehrln 
birçok lılerl için ılikıilar Ve 
kAletlerle temaslarda bolooa 
caktır. Belediye releloln aeya 

• bati bir hafta kadar eOrtıcekılr. 
KfthGrpırk içinde yıptırılecak 

olan At•türk devrim, eıhhat ve 
Eae GrOnlerl mQze bloalaraoıo 
" plaolıarıoı da berabHlnde gö 

tOrccektlr. 
Ankıua'da bulunduğu müd

deıçe belediye rde muavtol Su 

ad vckıllet edecektir. 

Atanma 
Ş!!brlmfz Memleket buııınt-el 

ıbeıhcmelreal Balice Haydarpıoa 
NGmone haetaoeel ba,bemolre· 
Jlğloe teri lan tayla edil mittir. 
-------
g e kurullarımıza ıa ırkadaelar 

gcıldUer: 

Merkez kurula: Birinci baı 
kan Şerif Akçay, ( C. H. P. 
ilçe yönkuroldan gençler birliği) 
ikinci bııkan Ihsan Ôzbayrak 
( Ergenekon soilyeteal bıokanı ) 
Eıref ÔğGn, Fehmi Taıakcı 
( Ergenekoa ) Muıtafa Demirci 

(Turan). 
Futbol karolu: Bıehn Tahıla 

Kıral ( Toran:). ftye Halli Sığ 
can (Toran), Basan BOrekçl, 
Ahmed Soyeal ( Ergeaekon ), 
Mehmed Nacak (gençler birliği). 

Atltıtlım korolu: Bııkan MG· 
nlr Çakaloz ( gençler bl r llğl ), 
Oye Mehmed Torlak, T6vf lk 
Sofuoğlu (Taran), Fahri Topuı, 

AlAeddlo Sezar (Ergenekoo) 
Voleybol, baeketbol, tenis 

korolu: Baekan Osman Kılıç 
Uşıık.llgll ( Toran ), Alleddln 
Tekeli (Ergenekoo), HGaameddln 

(gençler birliği). 

Atıcılık, blnicUlk dağcılık 
kurulu: Baıkan lemafl Yamalı 
( gençler tılrllğl ), Gye Ali De 
mlrel ( Turan ), Afi Sertmaa 

Ergenekon). 
Bölge be11p lıpekterlerl: LA 

ılf Songur ( Toran ), Maetafa 
Ôıdadam (Ergenekon). 

Yeni seçilen kurullara bıea· 
rılar dilendi ve kongreye son 

verildi. 

Dnşo.ndnklerim ... 

Erm~ııakli 

Basan Rüştü 
Hergün yeni bir ölüm haberi, 

fıniliğiu insafsız tokııtıoı y\iıüın(ize 

\'urup gidiyor ve zaman, ağııDI\ 

aldığı insanları, birer lıircr ıı,ı dio; 
lerindo çiğoiycrek kemik külçeı' 
halinde bir mezar çukuruna ku, 
'uyor. 

Ermennkli Huan Rüttü (Kel 
Rü~tü) de gitti. Eski bir tair, eıki 
bir edebiyat bocaıı , eaki bir mu• 
harıir, bir gazeteci ve 1zmir'in ta• 
nınmış ıimaları arasıoda ıuümt .. 
ve hususi bir tipti o!. 

Gelip geçmiş dc~erli mcmleke' 
evlıidlarınıo ceeedleri üzerinde ava~ 
avaz haykıran nankörlüğümü:a, bel· 
ki ı-:rmenakli lluao Ril~IÜ için 
yatdı~ım şu satırlara da dit gıcır• 

dalacaktır. Fakat kulaklarımı tıka· 
yarak, ondan muhakkak bnbsetmelı. 
istiyorum. 

• .. . 
Jzmir'in eıki günlerinde Ne•· 

zııd'lar, Şekip'ler, Eşref'ler, Türkçü 
Neeip'ler, Doktor Taşlıoğlu Elemler, 
Mer'aşlı Klimil'lcr vardı ve bun!•~· 
bu şehrin güzide çocukları ıdı. 
Muayyen içtihadlar eırafında top· 
laoır, anlaşır, düşilnür, ta~a.r, eöy• 
lerleıdi. Oiri·birini yetı~tırır, ta• 
mamlarlardı. Fikri alimleri temiz, 
bayatın velvelesinden ve çamurla· 
rmdan uzaktı. Bunların arasında 
Ermcnakli Hasan Hüştü de 
vardı. Çok mütevazi, çok mabvi· 
yetklir bir şairdi . Uchrin cilvele· 
rine aldını etmez, ferman dinle· 
miyen gururu ile geçinir ve el·etek 
öpmezdi .. 

Derler ki: 
- .ErmenakJi, hiciv vadisinde 

Eşref 'e yakın bir kabiliyet ıaıırdı. 
Keza diger manzum parçalan da 
gayet kuvvetli ve l!nn'aıkiirane idi. 

Ermenakli, o devirde lzmir'in 
maruf simaları arasında ynııyordu. 

Onun son yazılarını , Konyada'ki 
meslekıa,larcla okumu~tıık. lzmir 
baı ı ralarıtıı y:ızıyoıdu. Frıııennk'ta 

do~makln hera lıcr, o, İzmir top-
" raklanııa lı ııj!,lı idi. Burada geçen 

ve isıibdad yıllarında mü~terek 
isyan ve 1ztıraplar taşıyan bir ha• 
yat devresi, onu İı.mir'Ji yapmııtı. 
Her nereye gitti iee gitti, fakat 
İzmir'i unutamadı. Hürriyete •tık• 
tı. Biliyordu ki, yalnız iç bilrriyeıi 
yetifmea ve yaııınak için, memle: 
kette hürriyet rilzglrının eımeaı 

lizımdır. Nevzıd'Jarla, bu eebeple . . . 
birleemııtı. 

Alnının kırışıklığında ıefalotid 
de büyük hisseleri vardı. Merhum 
ıair Tt> meslektaı, 1zmir'de uhhaf· 
lık bile yapmıı .. Bunun için : 

Feleğin girdişi biineafı 
Eni Rüııi'yi ayak eahhıfı 

Diyen ıair, zQ~ürtlük. ~üu~e: 
rinde, çok sevdiği mideaını ıki 
yerde doyururmuf : 

Biri Tilkilik 'tc Sebil karııııında 
mfltevcffa köalemcci Cın Meh• 
med'de, diğeri Taşçılar içinde mey• 
haneci Panayot'ta!. Şişmanca, Juaa 
boylu bir adam olan Panayot bile 
ona hayranmıı. 

Ermenakli, közlemeci Can Meh• 
med'in ifadeııile bir parça yazmıo. 
O da dilkklinma asmış, Parçadan 
bir beyit ile bir mmaı eöyle ha· 
tırlıyorlar : 

Ate~in karııaını kendine 
Kılım~tı meklo 

Anasından doğalı bulmadı 
Sevdadan aman 

. . . . . . . . . . . 
Bir gfbel görse çeker aaab, 

bizim lcöalemeci! 

Devrinin bir ıairi, bir edebi· 
yat hocaıı, bir muharriri olan Er· 
menakli, arkaııında kendisini hatır• 
byan ihtiyar ve vefalı doetlarından 
başka kimse bırakmadı, gitti. O, 
beklr yaşadı ve öyle öldü. 

Fanilik, devleri bile yere i141• 

riyor. Bazı btıyük ve heybetli ka· 
yaların yerinde de yuz, ikiyb 
yıl eonra, rüzgArlar toprak.la oynar! 

Orlıan Rahmi Gökçe 

Yarın 14 Şubat CUMA gDnftnden itibaren 
TAYYARE sinemasında aylardanberi 
beklenen senenin en hoynk filmi P ARİS ESRARI Aşk • ihtiras 

entirika · iyi 
lik ve feııalı 

ğın mOcadelesi gösteren ve P aris'de 64 sinemada 
Flyıalarda zam yoktur • Ba f lllm lçtn parasız davetiyeler muıeber deAlldlr. 

birden haftalGrca geçen UGEl\IESNE'iu ölmez eseri 
BUGÜN SBUBERT'lN AŞKI SON DEFA GÔSTERILECEKTlR. 
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Ateşin Hakimi ' 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

İkinci K11m - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Bayle blrşeye teneızfll 
tlnğro deglldlr, 

- A!aamaflh, paıarhk ta 
mamkftndür. 

Pazarlık mıP 

.,.,_ Y ıol anlatmak .. 

- Mftltslmle mlP 
Hayır, zevcealle! 

Caens, birden daha ileri ahi· 
dı n: 

- General, bana mutlak bir 
serbeıtl veriniz! 

Dedi. 

- Ah, yOzbıoı! Yokea baoı 
bir oda hizmetçiliği mi yapmak 

htlyoraunuz! Malum ya .. Oohe· 
şloct Lainin Lebel leminde bir 
oda hlzmetçlet vardı. 

- Hayır generalim. 

lngllterenlu casusu fev~ıl4de 
bir 11mlmlyet n merbutiyet 
ifade eden bir sesle: 

- Generolfm.. Ben sizin 

ht.yatımzda bir gClneo yarıtmalr. 
istiyorum. 

Dedi. 

- Şo halde.. Şarkta pekaz 
olan bo gftneşten bir dane elde 
ettiniz demek oluyor. 

- Şark gtıneel.. Generalim 
bir Fransız kadJDıaın yaratıCI· 
ğı ıokı yaratamaz! 

- Haklısın! 

- Generalim ben kırkbeo 
yaşında bolonoyorom. Fakat 

pekçok tecrübeler ge,lrmlş bir 
adamım. Bu ıecrQbelerlm, sizin 

gibi henOz otuz yaşmda bir 

gencin baylece aoksız yıoama· 

sının çok: muzlr olduğunu ııay. 

lemek cesaretini bana veriyor. 
Napolyon, caso8un omuzuna 

okşa dl: 
- Haydi dostum, dedi, lı· 

IAmlar nezdlndeld gibi kadınlar 
nezdinde cJe benim için bir 

sefaret vazifesini movaf fıkıyelle 
başarabilecek mfelnlı? 

Lefokard bo iltifattan çok 

memnun kaldı" ve Qzerlne ol· 

dığı yeni vazifeyi de movaf fa· 
kıyetl., yıpıcağını inandı. 

Lefokard, mülblm Fare ile 

gOzel karısının arısıodık:l nıo. 

habbetln çok l:ovvetll oldoğonn 
anlamakla beraber, ümid ve 

cesaretlndtn hiçbir eey kaybet· 

medl. Yalnız taarruz cephe le· 

rlnl de~lştlrdl. Kadını mığhlb 

ed"bllmek için kocasını mfim. 

kftn mertebe uzak bulundur· 
mık yollarını ıradı. 

Casoe, Nıpolyon'a sabırsızlık· 

la bekledlfl ilk haberi getirdi: 

Gftzel Bellllot Napolyon'o ddetı 
seviyor, fakat kocasının kıskanç· 

lığından çok çekiniyordu. 

Bonon Ozerloe mftlAdm 
Fore'nln en kıea bir zamandı 

bir vazife ile Franea'ya gönde· 

ANADOLU 
-------

Gflnlük Siyasal Guete 

Sahip Te Ba17azganı 
Haydar Rcıodfl ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
mOdflrfi: Hamdi Nüzhet 

f darebanesi: • 
İzmir İkinci Beyler sok.ağı 

C. Balk Parti&i binaeı içinde 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta .lmtueo 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. -Ga.oü geçmio nflshalar 25 koruoıor. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILM1ŞTIR 

,Jlmeıl kararı kendlll~lnden 

meydana çıktı. Bu defa, bıe· 

komındıo bu k1rarı vermekte 

en ldlçGk bir tereddad bile 

gastermedl. 

Napolyon do~rudın doğruya 

Bırrıa'ın eline verilmek ftzere 

-Guya• eon derece mahrem bir 

mektob yazdl. Bu mektubun 

lnglUz'letla ellne geçmemesi de 

kat'i surette matlub idi. ı 

Napolyon mektubu hazırla· 

dıkıan sonra, erk4oı harbiye 

reisini yıoını çağırdı: 

- Son darece emin ve ka· 
bfllyetll bir vasıtaya ihtiyacım 
var, bo mektubu doğrudan 

doğruya Bırr11~• götftrecek 

bir zabit isti yorum. 
Dedi. 

- Birkaç lıılm arzedebllfr 
miyim? 

- LOzom yok.. Hen bu 
nzlfeyl yapıcık zabiti kendim 

eeçtlm. M6.1Aılm Fore.. Bu lel 
mOkemmel 8ureue gôreblllr. 

Bert~ye, manalı bir tebe11&tl· 
mQ gftçlOkle glzllyeblldl. 

Booaparl devam ederek: 

- Ba genç, çok takdire 

IAyık bir zahittir. Ayni samın· 

da çok zeki ve çok emindir. 

Dedi. 

Erktnı harbiye reisinin nzl· 

yetini dikkate eayan gören 

Napolyon: 

Fakat ... ·diye bağırdı· ne 

var? 

Blçblroey • generalim .. 

GôrOnGoe bakılıru .. Be· 
nimle Adeta ılay edlyor8on! 

- Bayır, generalim! 

Fıkıtt ben görGyorom. 

Temin ederim ki, hayır. 

Şu halde sayle ne var? 

Bayan Fur~'nln çok g«ı· 

ıel kadın olduğunu bilirim. 

- Ben de bu kanaatteylm. 

Nıpolyoo m'lktobo Bertlyeye 

uzattı: 

- MOlAılm Fore en nlha· 
yet yarını kadar Dimyata ha 
rekel etmelidir. Dimyattan 

ıhll olarak bir gemiye binsin, 

İtalya limanlarından birine 
çıkeJD n oradan P1rlı'e gltein. 

Rn mektubu da doğrudan doğ · 

roya Barr11'ın elinr verme8lnl 

de tenblh edecek81n!. 

Dedi. 

- Hareketten evvel bir defa 

görmek arzu etmez mlelnlz? 

Kimi? 

- MalAzlm Fure'yl!. 

- Sonu yarın -

Bulgaristan'da 
Sular taştı, 
seylab vaziyeti var. 

Sofyı. 12 (Radyo) - Son 

yağmurlardan graveç nehri tıı· 

mıı, her tarafı ıolar b111mıetır. 

Nevrekop ile Sofya ıraundakl 

bOyılk köprQ solar tarafındın 

gatartUmoı ve mftoakalAt ke· 
ellmlıtlr. Şimendiferler loleye· 
memektedlr. 

Kanada 
Ve petrol ambargosu 

Montreal (Kanadı) - 12 
(Radyo) - Bogiln Kınada mec· 
llslnde baovekll Mıkenzl, 11bık 

baevekllln siyasetini tenkld et· 

mlotlr. Bu tenkidin eu8ı, Kı· 

nada marahhaeının uluılır soe· 

yeıealnde petrol ambargoıo lı· 

temealdlr. 

Bu talep, Kanada kıbloeıl· 

nln direktif 1 hllAfınadır. 

Bir Genç 
Babasını öldllrldn, karp 
deşini ve iki kişiyi 

yaraladı 

- Ba~tarafı lci ıayfada -
yasıyoruz: 

Kahramanlar mahallesinin ıe · 

bitler caddeılndekl 31 numı 
rıh evde oturan maliye tahıll· 

darlarındın Ahmed Hilmi, dan 

Oğleden sonra lılnl bitirince 

e'lne gelmln kırııı, kızı ve 
oğlonon mutb•ktı oturdokla· 

rıoa gOrtınce oraya geçmletlr. 

Arıdan bir mGddet geçtikten 

eonra Ahmed Hilmi, 

- Borası sıcak, bari tını 

ola yam. 

Demle ve tırae takımını al 
mık Qz.,re odasını gitmiştir. 

Sabri, bıbaeının dııarı çıka · 

cağını •nlayıncı daha enel 

dav11omıe n kendi odaeına 

geçmiştir. • 
Blkaç dakika ıonra mntbakıı 

otonn ına ·kız, dııırıdan bir 

feryıd doymuelır ve: 

- Ah, 'oroldom.. Yapma 
oğlom ' Sabri! 

Diye bı~ırıo Ahmed Bllml· 
nln eeılnl doyup imdadını koı· 

moılardır. Katilin kızkardeol, 

caoacı111 ile bahçeye fırlayan 

n kanlar içinde yatı o bıbıeı 

nın Ozerlne kıpınmıe ve bey 

kırmağı baolamııtır. Ahmed 

Bllml'nlnlbrıeı Kıymette bah· 

çe kıp18ından dııırı çıkmıe ve 

eokıkta bağırarak lmdad lete· 

mlıtlr. 

lkl kadınan feryadı Ozerlne 

nokta poll81 ile komfaer mua· 

vlnl derhal eve doğru koşmoı· 

lar, fakat bu sırada katll bir 

kama ile kız kardeılol de ka· 

sığından ağır surette yerılamıı 
tır. Komiser, katili yakalamak 

için bığçe kapısını açınca, Sah· 

rl eline geçirdiği f lober tafengl 

ile ıteo etmlı; mermi nokta, 

pollıl Hamdl'nln pınıalononu 

ve pıhosonu delerek geçmlo, 

o eırada yolun ort1&ınd(doran 

fırmcı Moıtafı'nın baldırını ve 

Y ıear oğlu Yusuf 'un da . 1101 

kasığını l111bet etmlo • ve yarı· 

lınmılarına 8ebeblyet vermleılr. 

Katil bandın sonra eline 

geçirdiği bir tabanca ile raıt· 

gele ıteıe dnam eımloılr. 

Maddelomomi muavinlerin· 

den Mftmtaz vak'a mahalline 

gelmlı ve derhal evi mohaeara 

ahına aldırarak, jandarma ko't'· 

ntl lıtemlo, kııllJ yıkalamık 

için ağlıtıcı gaz t~bııncası da 

getlrtmletlr. Fakat bunları kol 

lınmığa lftanm kalmamıo, biti· 

elk evin dıvarından blr poll8ln 

;ateş ettiğini gOren katli, taban· 
C18ını bodromı fırlatmış ve evi 

ıte~lemeğe çahemııtır. Bonon 
ftzerlne diğer bh· komiler moa· 

vlnl bahçe kıp1111ndao glrmiı 

katili yakalamııtar. 

Kaaığındın ağar yaralı olan 
Fıtnat ile diğer iki yaralı oto· 

moblll~ kaldırılmıelar ve tedavi 

altına alınmıolardır. 

Katil Sabri, komiserin ken· 

dlalnl yakaladığını görünce: 

- Bu · bir nımoa mee'ele· 

ıldlr. Beni neden yıkat.yor· 

eon .. Ne yaptım?. l 
Diye bağırmağı ~başlamıetır. 

Kumnıo iki yerinden ve ar· 
kaemdın da bıçakla yarılenanl 

Ahmet Hilmi, aldığı yualırıo 
teılrlle derhal Olmfto ve vak'a 

:mahalllne gelen ıablbl adil tara 
... fındın muayene~l yapıldıktan 
aonu gômlllmftıtür. Katil Sıhri 

ifadesinde: 

- Babam dört gece enel 

ben oyarken namoıoma teCI· 
vQz etti. Ba cinayeti ondao 

lıletdm. 

Torbalı Ve Tir~· K~~~l~rında Sularl9 

·Mahsur Köylere zak Yetisti iidİ· 
- .fJaştarafı J ci sayfada -

led karla ôrtQlmdı, bllhıaııı 

Çatalkayı ve Yamanlar dağları 
ile civardaki dağlar, eteklerine 

kadar beyaz bir renkle kaplı 

bir hale gelmlotlr. 

Don eehılmlze yağmur dOe 

memlıtlr. Fakat tlddeıll eoguk 

dalgaaı devam etmektedir. 
Karşıyaka köyleri : 

Evvelki akeım Karııyaka'da 

Toran kaya arkaaındakl dere 

ıaomıe. vtmendOft:r caddeelodekl 

dört evi aolar kaplamıştır. Yı· 

kılmak tehllkeel gösteren bu 

evler boıahılarak içindekiler 

komııo evlere yerleştlrllmlşlerdlr. 

Soğokkoyo'da Bahariye mı 
halleslode üç evio bahçe dı· 

varlarlle Tınlr 8okağında lb 
rahlm'ln boe olan 19 numaralı 
e'loln bir köeesl ve Şayeste 

ııokağındı Mehmed'ln 12 na· 

maralı, evinin cephesi yıkılmıı, 

ha evlerde oıorıo ıUeler kor 
tarılmışlardır. 

Karşıyaka köylerinden Boa· 

tanla, Turan ve Şemlkler köy· 

lerlnde birçok evler tamamen 

ıolar altında kalmıştır. Tehlikeli 

vaziyete dilşcn evler boııhıl 

mıetır . . 
Karşıyaka ve kaylerlnde 4 

ev tamımcn yıkılmıştır. 

Gece yıkılan evler 
Kıhramanlar mahalle sinde 

Mehmedlo evinin iki dıvarı, 

Zeyılollk: mahalleslode Alinin 

18 numaralı evinin d.varları 

lle Ytğltl.-r mahallesinde Koeı · 

tepe sokağındı topal H1&1n'ın 

4 7 numarala evinin davarları 

......................... 
Demiştir. 

Sabri bogQn muayeneye sevk 

edilecek: ve söyledlk.lerlnln doğ · 

ra olup olmadığı meydanı çıka· 

cıktır. 

Ulğer bir ıaylıyı göre de 

guya Sıbrl'nıo, kız kardeol ile 

babaeı araeındı bir münHebet 

varmış ve cinayetin sebebi de 

bu imiş. 

Kıtll Sıhri, bundan iki sene 

evel kardeet Tevf lk ile kavga 

etmlt ve yarılaoarık haaıaoeye 

yatırılmıotır. Tevllk, kardeşini 

yaraladıktan sonra f ntlbar et· 

mlotlr. Sabrl'nlo kardeelol öl· 
dOrdOğO söyleniyorsa da doğra 

değildir. Ancak Sabrl'nln bir· 

kaç defa dellllk alAmetlerl gös · 

terdlğl ve 11bıtaca adliyeye 

teıllm edtllnce hastaneye ıev · 

kolon doğu J ve bir mOddet 
-;.cışıhede ah•na ıl;ndıklİn - 8;;:

rı bUAhare 11erbe111 bııakıldığı 

ve mftvazenesloln bozuk oldo· 

ğo ıerarla eayleolyor. Tahkikatı 

mdddelomumi muavinlerinden 

Mdmtaz devam~etmektedlr. 

Katilin annesi ve maktnlOn 

karısı elli yaelarında Kıymet 

bir mnharrirlmize h4dlseyl eOy· 

le anlıtmıııtır. 

- Sabri her zaman bize fena 

muamele edn; "'Bana bOyQ 

yaptınız, loıılı bıraktınız, sizi 

öldOreceğlm . ., 
Derdi. Bu eebeble kendimizi 

kollaıdık. Rabaeı, ben, kııım ve 

Sabri mntbıkıa oturuyorduk. 

Kocam bir arılık ben tıraş ola· 

yam diye dıoarı çıktı, ben de 

yemek plolrmekle meegol olda 
ğomdan Sabrl'oln daha enel 
motbaktao ayrıldığını farkcde· 

m"dlm. İı.tte eonrHı belli .. Ah· 
med'tn feryadı iızerlne rlıearı 

fırladık .. Kocam kanlar içinde 

yatıyordu. İmdad tağırmık için 

koıtom, o eırada kızım da 

vurmoo .. 

-yıkılmıe ve bu evler içinde 
barınılımıyıcak bir hale geldi· 

ğloden içlndekUer civar evlere 

yerle9tlrllml1tlr. 
lzo.ılrdeld seylAbzedelere kı 

zııey koroma tarafından yar· 

dım edilmektedir. 

Balı çeler 
İzmir civarındaki bahçeler 

mOhlm zararlar görmOıUır. En· 
glnar tarlaları, h11klıların yarıeı 

mabv~lmoetor. Bl.rçok ığaçlar 

devrllmlotlr. 
Burnava'da: 

Boroava çayı ovada iki kola 

ıyrılıırak beoyOz dekarhk bağ 

ve b11ğçeyl kom ve kQçük taı

ları yığmak suretiyle tahrlb 

etmlo, ovanın diğer kıemı da 

80 altında kalmııtır. Boroava 
dereıl kenarındaki evlere zarar 

olmamıotır. 

Sok.ak aralarında şiddetli 

yağmorlardıo üç ev yıkılmıo, 

iki evin de cephe dıvarları 

çökmOotOr. Gece yarısından 

eonra çıkan eo~ok ve kar fır· 

hnısı tiltdn f ldelerlnln yftzcle 

elllslnl, bakla ve enginar gibi 

mabaoll~rl bozmoo, bee selvl 

ve kavak ağacı denllmle, bazı 

zeytin ağaçlarının dalları kı· 

rılmııtır. 

25 koyun ve kozu soğuktan 

telef olmootor. 

Değirmendere,de yıkılan evler: 
Değirmen dere nahiyesinin 

Çtle köyOnde Aralın All'nln 

fld katlı e Ti yıkılmış, ~ yetlşile · 

rek ankaz ahında kılan ev 

halkı kurtarılmıotır. 

Foça'da kazalar: 
Fırtıoadın Foça'da Fatih 

camii yıkılmış ve birçok zey· 

tin ağaçları köklerlle birlikte 

çıkmıı, Foça iekeleelnde iki 

kıyık bıtmıetır. Gece saat 22 
de bıılıyan kar fırtınası sabaha 

kadır d6vam etmlıtlr. Nftfoııcı 

1.1yııt yoktur. 
Vali Metıderes'ıe: 

Vail Fazlı Gftleç; dftn aabaha 

karşı kftçftk Mend~res nehrinin 
ikinci taekınını yerinde tetkik 

etmek Qzere Torbalıyı ve ora 

dau da Sobıeı köyüne ghmletlr. 

Sel suları; yolları tahrip etmlıtl. 

Tehlike içinde bulunan Arapçı, 

Sobaeı, Tulom ve diğer birkaç 

kay tamamen booıltılmışl1r. Su 

o kadar "yükseJmlıtlr ki yaksek 

birçok •taçların yalnız tepeler! 

8oların üzerlod' görOnQyordo. 

Vıall; hu köylerde almacak 

tedbirleri rlAkadarlara blldltmlı, 

dan akeam oehrimlze döomtış· 

tdr. Feterek köyll bo adlı 

anılın çay anlarının taşmaeı 

yazilnden su ahında kılmıştır. 

Trenler: 
Salhane · Bayraklı araıındakl 

demlryolo dün seylAp bitmiş 

olduğOndan devlet demiryolları 

7 i~cl işletme mafettlıllğlnce 

derhal tamir ettirilmiş ve ha · 
vall trenlerlle poata trenleri 

Afyon ve Bandırma'ya monta· 
zam eeferloırlnl yapmıılardır. 

Fakat Ôdemlı ve Aydın hatlı· 
rındı henOz sey14p dinmemiş 

oldoğondın bu hatlara trenler 

tahrik edilmemiştir. Ödemle 

hattı; el An ııu .ılt1ndadır. 

Dan şehrimizdeki alAkadırlara 

blldlrllmlotlr. 
Torbalı ve Tire köyleri : 

Torb h'dan gelen hıberl~re 

göre kftçük Menderes'fo fev · 

kalAde yükeelmlo olan sulım; 

gene Torbalı ve Tire kazala· 

rındıkl eeylAb mıntıkaeıoı 

doğru coogonlukla akmakt11dır. 

Köylftlerln : 

G 

- Bftyftk ao; ,111Jtı' 
Tabir ettikleri bu ~,ıı' 

ıut• 
dfto ak:~am seyl4b Dl ~lı,ı' 
dakl köylere gelmoııl be 

yordu. ~6 

Tlre'ofn Sabıoı kô14 
r ~ ti • 

rüaO seyliptao y1kılıtı1f \. 
ıao 

mir' den gönderilmiş 0 d• ~~ 
sandal eeylAp manlakseıo tr-~ 
tellf köylere uzak yel~:eıfıl 
tedtr. Bazı tepeler ,P ti 

d ,,oı ~ 
kılan bıyHnlara a 1,r • gııı J 
yem gön :lerllmlıtlr. 'j'c~ 
romu don kımyonlarlıs ~I~~ 
ve Tfre'ye daha bir 
çadır gandermlıtlr. ).( 
Suların. çekilme.~i beJ;lell',e~ 

de ' Torbalı ve havallııto ırı l 
b ıdell .ıe 

ıoJarmın çeldlmeosl e oJ r 
tedlr. Dilo hava yağdJllr~• ,.,J 
mlştlr. Birkaç gftn d• ,ııı 
mor yağmazea oulırıo ,,ıııbtl t' 

d t• çekllmeıt ve kayler e GPd 
yatın avdet etmesi moa>". 

Karşıyaka'da Kızıla>~ 
Karoıyakadı kızıl•Y ~·" 

idare heyeti dan Kare•Y:1111i 
eeylAbzedelerl lskliO ıoe 
meogol olmuş, kendiler 

yecek dağıtmıştı. dO~ı 
Sabahleyin dlspaoaet ııııl 

Mahmud Şevket; seyll~eı•" 
kalarını dolaşmıotır. B rdı 
15 evde 50 ncıfae 1~.~ 
muhtaç haldedir. B00 1~ 
yirmisinin evleri kabili ıtf 
değildir. İaşe ve JıUoJır• 
edllmlotlr. " / 

Osmanzadede babçel~ 
0
p 

kllnde muhacirlere 61 ~ 
80 altındadll'. Ba e•ıerde~~ıl 
tarılan 35 ntıfos bir ıtlıJ 
lık4n edllmf e, yıyece~ 11l 
kömQrlerl kızılay ııı• ,eJ' 
verllmletlr. Bee haeı• et~' 
altına ılınmıo. biri b• dtl 

k ııt 
kaldmlmıştır. FelA e ~ıft· 
yardıma devam edUece 

Bir tasbib 
0 1~ 

Dank.O sıyımızd• bat• 0ıc/ 
l lerlle Afyon'dın geleO 1 fi~ 

8•1 
ve demlryoUarınıD 11 ıı 

d•e 
Salhane ar11ında nğ'11 fi 

rJbat hakkıoda bir babef eııl 
Alakadarlar bize telef00

111
, Ç 

ve anladık ki· bu arııtll • ti ' ,,, .. 
az olmoıı, kOçftk roıır ,,,~ 
men yolcular yerlerine d•~ 
lardır. Afyon treni 2

8 t1ııı'· 
gecikerek lzmlr'e geteb 

Olimpiyat 
Oyunları.. , 

) / ~ 
Garmiş 12 (Radyo ıJI~ 

19 f Ozerlnde koşuya 5, 1,V 

ve 85 poaola Jnlçre~ı~' •' 
kazanmııtır. 5,23 d•

3 
dlv 

logiltere lklod; 6,2 O 
oııor· ,, 

ile Amerika QçQnc eO' M 
tO ,. 

dftoctl ve eon tora bl' f 
koeao Amerika)ı aıle~·0,oo 
ktka 10 aanlye Ue rft 
korları kırmıştır. de J~ 

\ Boz üzerinde bokeY ıo'* 
' çeııos l·O Avrupayı, 101ır· ~ 

2·0 Amerlka'yı yeoa> .~ f 1ı 
18 kilometrelik k.•Y bf' ı'~ 

!llDı levlçre'll Bırlk1100 ~ırl~ 
12 dıklta 38 saniyede ~ 
ilkle bltlrmletlr. 09f ~ 

BeıyOz metrelik b08,1ı 11 
nıj yarışını da N or•eÇ 
kazanmıetır. 

lzmir 
zinden: f 

ol~ fi 
Merkezimizin belli 95~6 

b•' lık kongresi 17 e0 ıe'' " 
rlhioe rastlıyan pıı11" f'r;, 

d" ırr" eaat 17 de Balk.evlP Df' ıA 
ııl• l":ı 

caktır. Kızılıya y• oııe~ 

koogreye teorlf lerl a~5 
olunur. 11 12 
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KIZIL SULTAN 2!...'Italya Faşist Saflarında Anlaşmazlık. Vehip Paşanın 

AIBDOIL.HAMDD "}fossolini, ~endi Tuzağı:'a Düşecektir. Italyan Mil- Muvaf!~!zetled .. 
~=~ıı:y~~,C::y~ayı 'Jeti ve Dünva,.Sulhu Bundan Faydalanacaktır .. , -naııarafi ıci soyfod• -
Bunun için, Bamld'ln sara 

y1nda erkek ihtiyacı içinde 

knrınan, ce111 itibarile de ter· 

biye \'e dhnlyetlerl çok dQşkOn 
\'e baelt olan kadınlar, Hamld'in 

erkek çocuklarJna çok da~kün 
olurlardı! 

Ahmed Bıırhıneddln gibi Yıl· 
dız ıarıyındı Hımld'Jn diğer 
oRullırı dı vardı; fakat bütQo 

bunlar BOrhıoeddln'den d11ba 

genç idiler. l"akat cariyelerin 
hine yaramıyorlardı. 

Saraydaki bu ıhlAksızhk fı 
eıllırı çok gizli oltrık cer"yao 
ederdi. Hamid, böyle bir ah14k 
ıızlık hAdle,.ııi k11şıeında, cari· 
yelerl çok tılddetll bir surette 

cezalandırırdı. Bu cariyeleri 
88

• 

rayın alt katında bir mağaraya 
bıpııeder, cOrmGnOn derecesine 

göre açlık, kırbaç cezaları tat· 
blk c1tlrlr idi. 

Hamid, kendisine taalluk et· 
tlğl zımın ne abl4k, ne namus 

\'e ne de \'fedan tanımaz; fakat 

baekıları bıkkındı çok ~lddetll 
hareket ederdi. 

-12-
Grmc Hüsrıünıisal! 

Feride sultan Yıldız earayına 
vardığı nkh, Hamid nazarları 
ile içtima halinde idi. Fakat 

Ferlde'nln geldiğini haber alın 
CI, içtimadan çıktı, kızına hu 

euli dılreılode yanına kabul 

etti. Bamld'in maksadı, 80snll 

mlııal hakkında bazı malumat 
ılmıktı! 

Bımld'ln sualine karşı Ft'flde 
ıulten: 

- Bana hediye buyorulan 
bu çerktı kızandan Çok mem 
nonam. Kendlılnl kaıdetlm glbl 
le•lyoroml 

Dedi. 

Fakat pıdleıh, kızının bu 

aözlerlndcn memnun gOrOnmedl: 

- İyi hareket etmiyorsun 
Feride! Dedi. Bu kızı et md; 

Daaıın'ın yanında yalnız mı hı 
rıktıo?. 

Eveti 

Ne kadıır 
hata! 

bir 

BaenQmfııal çolı: sadıktır, 
Bunun için bo cJhetten korka 

cık blrecy olmadığına kftnllm! 

- Ne oluna olıun. Bu Ha. 
lan denilen adım nana nimet 

dOımına bir nıokördar. Bunun 
lçlo bir daha böyle hatalar 
Y•~mı. Sonra karıımım! 

ete, Feride, bıbaeının '"' 
di61 b 

"' o vencec Ue &alaydın 
konağını döomtıeın. 

• • • 
Hamld'ln ıon gO.ılerde, ha 

klkaua alyaııi •e dahili vazlye. 

tin bozukluğundan doğan af nlrll 
hallol, kadın efendiler Bihnn 

mlııal'ln earıydın u11kla~tmlmıı 
olmaeına hamledlyorlardıl 

fadieahın en gl§zdeel ve şeb· 
zıde BOrbıneddln Efendlolu 

•nnedl olan kadın efendi bo 

buıueta bllyOk bir endişeye 
do1uı. 

Kadın efendi, HOınfimleıl'in 
••rıy kadınları için boynlc bir 

tehlike olduğuna kanidl. Feride 
ııuhının da pıdleıh tarafından 
davetinin de bu Boanilmleal'le 
al&kıııı olduğunu sandı. 

Hcııothnlaal'tn maceralarını 
•lhnlnden geçiren kadın efendi 

bu lıte Yanr ığamn mfthlm 

bir tol oynıyıbllece~inl takdir 

etti •e 8GınGmt11l meıı'eleelnl 
bu hadım Anp'la mQzıker•ıye 
kırar •erdi. 

Fa.kıt, blılm de blldlgimlz 

veçhflc Yaver ağa Baenilmleal'I 

sevmekte idi. Bunun için Ya 

eer ağayı, llüenümhal'io me 

na{ li eleybloe tebrik etmek ve 

~ullanmak imkAnsız idi. 

Yaver eğe, eııasen Feride 

sultanın barem ığau Selim ağa 

ile aolaemış ve lifüınümleal'lo 

biran bile gözOnden uzaklaetı 

ulmamaeını temin etmişti. 

Selim ağa Feride enhıtmn 

sareyıodeo hemen hergOo Büs· 
nOmfsal hakkında haberler top 

lıyor ve Yaver ıığaya göndeıi 
yordu! 

Feride sahan, babearnın lea· 

retloe, zihnine koyduğu veave· 

seye rağmen, BaenOmlsal'J gô 

rOnce, bu gftzel kızdın kendi· 

sine hiçbir fenahk gelmiycce

ğlne bir daha bnkmettl Buooo 
lçlo, H01100ml11l'io Hasan pı· 

eayı ziyareti bir defa ile kal 
mıdı! 

Feride. çok inandığı gnzel 

HnıınOml'i her fırsat dü§tükçe 
kocaııınm yananı göndermekte 
tereddad bile etmedi. 

Feride. kıskanç bir kadın 
idi; Kocasını sever, kocaeıoı 

kıskanırdı. }'ekat nedense, hu 

BüenQmll!al işinde basireti bağ· 
lanmıetı! 

Feride Sultan DOanOmlsal'e: 

- Sevgili HOenGmlııal.. Bn· 
gOn de biraz pıieanın yanına 

git. Ben bugQn biraz yalnız 
kalmak laterlm! 

Diyor ve genç kızı, mıhnd 
Baean peşıoıo, gQzel ve çapkın 
adamın hosuei dairesine gönde 
rlyordu. 

- So11u var -

.,, .. Ancak mezarlıklara hlklm lt11lyan'lırın Ctbutl'ptn guı 

/11.:.Mussoliui faşi~t ..J kongresini açarken 

Lö PopQler gazeteeinde Aodre mani oldukları söyleniyor. 

Löru yazıyor: Bu anlaemazhkıa Mossollnl 

l 8 son kAnunda toplanmaeı nlo rolü nedir? Mue&ollnl etm· 

icabeden bGyOk feelst konseyi · dlllk, çoğunluğun yanında mev 

l 1 b t b k l 6 R ki almışı benziyor ve hıtti n n eu a a ıra ı ma ı, o 
d ı ı l ld Obltl 1 d Londra ve Parle'te çalı91n uz ma a ı11ş s are m er n e 

baş göstermiş olen bir anlat ise.na taraflarlarının ouon ye · 
rint~ ozla~mıya taraftar bir mozhkla alakalı gösterilmekte 
fıafet eef lolo olmaııı lbtlmalinl dtr. Boza yüksek mevkilerdeki ~ 

adamların Afrlka'dakl harbın dü~ftndOkl~rl bile iddia edil· 

devamına taraf ter olmadıklua mektedlr. Fıelııı "Beraberliği., 
nln arkHıodı gidi olan aolıe 

ileri sOrQlQyor. mazlıkların ehemmlyeıtol lb 
80y0k faşist konseyinin koy mal etmeden, MuHoliol'olo 

nanda, aeıl çoğunluğu teşkil kendi oımllle, her iki tarafı da 
eden bJr 11Sol yan,, ve hlrçot ı ı ı 

kollayarak hareket ell ğ o Pa defalar daha az aekın bir ta vır d ı 
oıyoruz . BOyftk konsey e e m almıe olan bir "~ağ .ran" vır· 

dır. Bu azlığa meneub olanlar 

araeında Londra elçisi Grandi· 

nln, Balbo'oon ve eski Roma 

vallei Boıta\'nln adları zikre 

dtlmekttdlr. Son lkloci teşrin 

diye kadar ııkınların tarafını 

tutar gözOkmesloe kareılık Moe· 

eolloi ayol zamandı btr uzlaş · 

ma yola bulmak için Parts ve 

Loodra'da yapılmış olan billftn 

teşebbüsleri ilham etmtetlr. 
toplantısında bu azlığın zecri Halli bunları sonradan lokAr 

tedbirci devi tlerle mOnaeebet· ve reddedecek olsa bile. 

bındın eQr'ıtle ilcrlr.rue plAq. olan ebedi sulha inanmıyoruz. 

bil larını tıkrar ele aldıkları •Q• Böyle bbıey, cesaret ve le 
kenln dftemanı olan mub8'eza lıeılıyor. 

Vaziyetin pek yakıııde fpkt. 
k.Ar özcQIOğiln yumutık yata tefı beklenebilir. 

ğıoa ozınmıı olanları yorgun Dıggabur hareketlalol blızat 
luk ve lhtlyarhk için için yer idare eden ve askeri mft~avlr 
ken dalma dıha yOkeek bir oluık ta yanında Vchlb pae" 
refaha erl§mek ve bıea geçmek bulunan Nulbu, Curati'nlo iı 
letlyen loııan cemiyetlerine uy· tlrdadı pllnmı bQyOk bir bı 
guo değildir. ıhetle baıırlamıı ve barekere 

.. Biz bu hlharlıdır kl hırbı geçmlıtlr. 
insanla beraber doğmuı lo11nlı Curıtl çok kuvvetli bir 1ıal· 
beraber ölecek olan llizumlu yan mevzll haline grlmfııf. 
bir bal olarak kabul ediyoruz. Fakat bu mevkllo foodılıklar 
BJlekler, andlaşmalar, nutuklar içinde olması yOıOoden Habf'f 
iyi nlyetlerdlr; fakat gemiler, lerln bu baBkıo taarruza mu· 
top!ar, ıayyırelcr, zehirli gazlar varfık olmuetur. 

elle tutulur hakikatlerdir. Naslbo bu muharebe hakkın· 
Cenevre'oln mQeaadeelol ıl da hiçbir tıfslllt vermemekt11 

madın sllAha sarılrİut ve onu d 
lr .. 

konuşturmuş o\duğomuz için Şimal cepbeılnde nhbl bir 
insanlık bıklarma karı• hare enkuo vardır. Bununla beraber 

ket etmişiz. İtalyan bıva kuvvetlerinin yıp· 
"Eğer bu yoldan gidilecek tıklan bombardımanlar ve Ha· 

oluna her kurıun veya mermi bee~lerln Makalle Ozerlne llZ· 
atışını haklı göste?mek lcabe ylklerl devam ctmekıedlr. 
decektlr. Mllletlerarası taktiğe Adlıı Ababa, 12(A A) - Roy-

oyıı;un dGeecın diye bazı gazete ter •jıoaı muhabirinden : 
mftnakaıalarını kabule mecbur Şimal cepbeıtnde bulunan 
kalıyoreak, harb kar,mnda da bir ecnebinin yazdığına göre, 

erkekliğimizi ve merdce hare· Mıkalle Babeş'ler tarafından 
ketlmlzl çeliğe dökmek zorğnda tamamUe muhıııara edllmiı bir 

olduğumuzu lıalyao milleti bil· nzlyettedlr. 

melidir. Mıkalle garnizonunun lıee 
"Blı, Mouollnl'nln lıalyın ılni ıayyareler ıemln etmek· 

larıoın göğııGode bir dlıl yQreğl tedlr. 

çarp mu. 
"Barb harbtır. Barbta, lo 

eenlar bıyıt veya ölQm için 

kahramanca bir gayret harcı· 

mık O:r.ere karşılıotıkları zaman 

arhk lnaanhktan bıhııedllemez 

Habeşler, bu garnizonun pek 

yakında Oç çemberden kurtula 

rak lcalyan orduııunı iltihak 

için bir yarma hareketine le· 

şebbas etmelerini . beklemek· 

tedlr. 

lerln kat'i olarak kesllmeeine Mu11Bollnl her çareye baevu· 
~~~~~-==================-~~~~~ 

. lzmir'de Güreşcilik. 
"Bir mlllet, oeref lol, htlk· 

halini, hayatını ıılllhlara emı 

net ettiği zaman en ulvi bedel 

olu zafue erlemek için bGtftn 

nsıtalar tollınılmıhdırl 

Adla Abd hı, l 2 (Radyo) -

ltalyao ııyyarelerl, Valdeka 

me•kllnl bo;nbırdıman ederken 
loglllz kızılbıç haııtıoeılnlo bu· 
luodoğu yere de 10 bomba 

ıtmıelard1r. 
J -f eşvik Müsabakaları Başhyor.:Kaza· 
- nanlafa~Maci"alya Verilecektir. -

lznıir'doki gürcşçilcrimizdcrı bir gurup .. 
15 2·936 ~floQ İzmir mm· eooondı her eıkletln 1 inci, 

tıka gnreş ealonunda güreş tee 2 inci OçOncftlerlne birer ma 

vl~ mOeıbıkaııı yııpılacaktır. dalya verilecektir. MG!!ahıka 
iştirak edecek gftreşçller hazır· salonunun dar oldoğu için bu 
lıklarına davamdıdırlar. defalık ancık: merkez heyeti 

Bilhassa bu mQsebakadı 56 ızılarlle gfireşçlel olan kulOb· 

kiloya letlralı: edecek 10 mOsa· lerln idare heyetleri ızalerı da· 
bıktao Göztepe'den Mustafa ile vet edilmiştir. Bundan sonraki 

Altay'dan Holuel ve Demlrepor· mQeabakalır eaha'1e yapılacaktır. 
dan Kemal arasındaki gOree 

lerln çok hararetli olacağı ve 
blrloclllğln bu Qç eleman arı. 

eında kalacağı tahmin edilmek· 

tedlr. Diğer sıkletlerde de De· 

mlrepor'dan ve bilhassa Altay 

dan çok iyi yetiştirilmiş kıy 
metli elemımlır vardır. bu mü· 

sabıka, memleketimizde ve bil 

haeaa lzmlr'de yeni ra~bet gör· 
meğe bıelıyao gllreşçlllğln 936 
eenesloln ilk teşvik mOsıbaka· 

eıdır. Fakat bnndan böyle de 

ayol şeklide ıık ıık mfteabakı· 

lar tertip edilecektir. Maeabıka 

-------
Istatietik Yıllığı 
Çok zengin olarak 

basılacak .. 
Vilayet istatistik müdfirlQ 

ğünce İzmlr'in 935 yıllığı ha 

zırlınmıktıd1r. Yıllık bogiln· 

l~rde bitecek n tedklk edil· 

mek Ozere lııtıtletlk umum mG 

dOrlüğOne gönderilecektir. 

Umum mndorlcıkçe taadlklD· 
den sonra İzmir lııtatlstlk yıl· 

lığı haetırılıcaktar. Yılhkta çok 

değerli malumat vardır. 

rarak kendini kurtarmığa çıhea 

caktır: Şarki Afrlka'yı Mareeıl 

Badogllyo'ya verllmle olan bft· 

yük taarruz vazifesi için. yeni 

lutılar gönderirken, vatlkan 

ve krallık aceotaları vaeııtaslle 

yeni zecri tedbirlerin kabolftnü 

önlemek için Avrupa hOkumet 

merkezlerinde sondajlar yaptır· 

"Harb daha ozon, daha za 
llmce olurea, bonon ıuçu, •ıağı 

bir millete medeniyet OacOle 

rint öldGrmek için elllb ve· 

renlere aittir. 

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

iz mir' de Akıl Ma-
razları Hastanesi 

"Top uğuldarken harbeden· Açılacak 
d lerln yiğitliği korkakların acı 

makta ır. İ•mlr'de bir akıl marazları M ussollol bo iki taraflı fa· göıyaelıerım dlnllyemeı "' .. 
'd denlyet baetanulolo bolunmımaııı mG· allyetlle her tkl tarafa kendi İşte Hıbeelııtan • me 

1 
L 

1 b l l n ca blm bir noksandır. Mem e.e adamlırıDI olduga hlaeinl OncOlftğG rolO Oy e çı gı LI d il 
ver<'rek faşist ld.re kadroları ullere veriliyor. b •• tanesloio ılı kataodı• e 

k 1 teda vlbaoeıılnln de ihtiyacı ce· Dın blrllAlol mubaf111 etm~ 1 Borsada k 
L L vab urecek vazlyenen ço istiyor. Fakat baya. .onsey d BI 

uzak olduğu mılftm ur. r toplıntısınıo gt rl bırıkıimHı ... ___________ _. çok akıl baetalırı zaman zaman 
ha ovuouo ~.ilgide daha gGç Üzüm satışları: 1 b l'd Lf 

J kafileler halinde elan u •• leştlğlnl lı!bıt etmektedir. Av· ç. Ahcı K. S. K. S. 
1 

L 

akıl baııtanelerlne gönderi mea.· rupeuan vaziyeti açık ve kat'i 28 Mubte. alacı 15 15 
1 

ı 
le idi. lııtınbul hastaneler ıev· ise, Muısollnl yakındı herkc•I Zalıı"re satıcları: ld b 

" kallde dnlmuo bir hı e 0 · aldatmasına son verecek ve Ç. Ctoıi K. S. K. S. b d 
L 75 lunduklarından şimdi u a kendi tuzağına kendi dftoece•· 365 Buğday 6 75 7 

dil 16 25 lmUosız bir bale gelmletlr . tir. hıly11n milleti \'e oya 20 Soeım 16 25 Bunu nazarı dikkate alın 
ııulbo bundan fıydılanıcıktır. . 10 Nohut 8 8 1 
llarb, /ıarbdır: 3050 P. çekirdek 2 75 ' 3 .. 5 vllAyet·, yeni yal bOdçeeloe z. 

YuLardı bahsettiğimiz aekın 165 B. pamuk 40 50 41 mlr'de hlr akıl bastaneııl açtır· 
o;ı f 1 t e• .. de mek i"ln tabelııat koymağı ka· onsorlıu araaınuı 18 e u.. 52 D. .. 40 SO 41 ... 

Sendikalarının baekanları hu· 4,. ,. 6 rar vermfetlr. Tabıleat 60 bin 
44 B. yıbak '.t; 11. ı 

lunmektadır. 6 ., 44 46 liradır. Yeni bir bina yıptm · 
Bunlar »Proletarya"' harbı· 1200 kilo " 44 46 maııı veyıhud mftna9lp bir bl· 

nın, elmdlye kadar klğıd ftıı · I nanın kiralanarak: haetıneye 
tQnde kalın ve şarki Afrika · 1 Nöbetçi Eczaneler ubıılal 1ımdlden kararlıştarılmıo 
deki kan banyoııo eayeelrıde Bu akşam K.emerıltında Hl· gibidir. 
nlhavet meydana "elecek otan TH Bu hastaneye ayrıcı belediye 

, " 141, GGzelyalıda Altantae, . bOdçeelndeo de yardım temin 
korporatif ılsteml , gerçeklcttl · klllkte Faik ve E,refpıeıda edilecektir. Haııtaoe açıhnca 
rec.,k olan bir harbın lehine E•refpaea ecaaoelerl açıktır. b bl 

emur v Ege mıotık11ının ma im r propaganda yıpm•y• m 

edildlltr. Kambiyo ihtiyacı temin edllmlt olaraktır. 
Sendikaların organı olan La· 

voro fışlıta gazetesinin bıeyı· 

1181 harbta İtılya'ya zaferi le· 

mln edecek uluslar meıı'eleelne 

haeredllmlıtlr. 

İnıaof harb alaycı baehğını 

taşıyan n fıelııt idarecilerinin 
garlb zlholyetlerlnl göııteren bu 

yazının baıhca parçalarını •ı•· 

ğıyı ıhyoroz: 

Allm. Mark 
Iııterlin 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltılyan lireti 
Ievlçre frangı 
Florin 
K.. Çekoalonk. 
A vostur. Şilini 

Ahı 

bU,~O 

620 
8,28 

80,80 
21,12 

9,97 
40,85 
85,20 

5,2, 
23,87 

Sat•ı Yeni fuvar planı. 
50,ij~ 

623 Yangın yerinde kGllllrpark 

8,30 içinde korulacak olan yeni 

80,40 fovarın pllnları belediyece ta· 
~1,25 m~men hazırlanmı1t1r. Pllolar 

9,99 çoğıltılıcık, dıe ve iç memle· 
41,0o ketlere gönderilecek, herkea 
85,30 1 1 bl 

Plina aôre pnlyon yer • 1 • 5,27 " 
28,6 lecektlr. 
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Fransa • Rusya Arasındaki Pakt 
Ve Gazetelerin Neşriyatı. -ovyet Kurmay Başkanı Paris'te Fransız Silah Fab

rikalarına Bnyok Siparişler Vermiş, Eski Çarlık 
Donanmasının Da iadesini istemiş. 
~~~~~~~~~~~-.. ~~~~--~------~---

Rerlln, 12 (Radyo) - J..oo · 
dra ve Parls'te yzpılan si yad 

millAkatlar etrafında gızeteler 

uzun makaleler oeeretmeltte ve 
Rus Moreş l Tohaçefskl'nln Pa 
rls'f ziyaretine hılyük bir ehem 
mlyet atfetmektedirler. Mareş l 
bir halt ıonra dönecektir. Bu 
gO.n, Fraoeız bava bakanı ile 
birlikte yemek yfmiştlr. 

Berlln gazetelerine göre Ma· 
reşal Tobaçefıld Franeız mQ 
hlmmat ve ııllAh fabrikalarına 

çok bftyftk slparJoler nrmlıtlr. 

Mareşıho, Maretal Gamelln 
ile mOzakerenln umumi harpta 
Franea'ya iltica etmiı olan Çar· 
hk donanmaeının Roııya'yı iade 
elle alakadar oldnğo anlaşllmak· 
tedır. Bu denenme 18 harb 
sef loeslnden mOrekkeptfr. Al · 
man gazeteleri bu donanmanın 
Rusya'ya fodeeine muvafakat 
et m,lyeceğl kanaati ndedlrler. 

Berlln, 12 (Radyo) - Al

man gHetelerl lnglltere'nlo 
Fransız · Ruı mlukını mo.a· 
fık götmedlğl için Rus matbu· 
atının bacumlarına maruz kal 
dığını yazmaktadırlar. 

Parls 12 (R dyo) - Frao&ı! 

Sovyet paktı etrafında Fraoeız 

gazetelerinde leh ve aleyhte 
neşrly t devam etmektedir. 

Tan: 

"Bu ml.ıak hakiki bir itti· 
fakı tazammun etmez Bu mi · 

ark ancak bir dostluk mlııakı · 

dır. H6t0n mahiyeti, Avropıda 

mütecnlzlere meydanı boş l>ı· 

rakmamıktao ibarettir.,. 
Franea, ne Bltlerlzlm, ne de 

boleevlzmln leh ve aleyhtatı 

değlldir. Ancak kendi emnlye 
tini aramaktadır. 

Tranefyon: 

Bu pakhn taedlk edflece~l 
şOphelldlr. Ç6ok6 biz dahili 
işlerimize mtıdahale ve nüfuz 
lstemiyoroz. 

Ltberte: 
.. Bu mlaak, Kremlin ııara · 

yına Franııa'dakl faaltyetiol ar · 
tırmek hakkını vermemelldtr. 
Biz, Sovyetlerle birleşmek elya· 
setinin aleyhindeyiz." 

Debo: 
misak Almanya için 

endloe vermemeJidJr. 
"Bu 

hiçbir 
ÇOnkft 
ğUdlr. 

Almanya aleyhinde de· 

"Salim bir dOşftnce Alman 
ya 'ya karşı harb f lldrlerlni n 
Franea'da yaşamadığını göstere 

cektlr. Fakat bu mleak, gelecek 
her hangi bir taarruza karşı 

kuvvetli bir tedblr." 
Populer: 
••Birçok Fransız eoeyalletlerJ; 

bu misakın Ruı bodadlarının 

mQdafaa11 için Almnnya,yı karşı 
Fransa'nın barba glrlşmeelnl 

icab ettfreceğlnden korkmakta· 
dırlar. Maamaf ih bu mleaktı 

hiçbir gizli aekeri madde yok· 
tor. Bonon için bu endişeler 

yersizdir. Mleakın hedefi ıulh· 

ten ibarettir.,, 
Demektedirler. 
Parla 12 (Radyo) - Fran· 

sız mecllelnln mOzakeratına 

baıılanarak Ruı·Ftansız misaka 

et rsf ı n dc M. Hanrl Tores nut · artak Rueya'ya bir santim borç 
kona devam etmlotlr ve: para Vf'rmlyecektlr. Ayol za· 

_ Ba misak tkl büyük dQV· manda Raeyaosn davaları için 

Jet arasında muhabbet ve mft · kan dökmiyecektir. 

naeebetlerln lnkloafına hizmet Demlttlr. 
edecektir. Bu ml8akıo hiçbir MOzakerahn denmı peroem 

tebtr gösterilmeden meclh tara· be gOnilne bırakılmıthr. 
fından tasdiki ve Fransa'nan Londn, 12 (Radyo) - Lon· 

dra'dakf Sovyel mehaf ili; Sov 
imzasını tanaması lıizımdır. 

yet Romen muahedesinin ya· 
"Stılfn 'in dediği gibi hiçbir kında lmzalanıca~ını fh11as et 

kimsenin topraklarında gözü· mektedlrler. 

mGz yoktur. fakat hiçbir kim· Pariı 12 (Radyo) - Frenıız 
ıeye de bir karıı toprak ver· dıt bakanlığı ve Alber Saro 
mek. niyetinde değiliz . kablneıi, parlAmentonun Ruı· 

Demlotlr. Dondan ıonra Fer· Franıız p11ktı hakkındaki tal• 
nan Loren söz almıı ve pakt dlkinl arbmıızbkla beklemekte· 
aleyhinde: dlr. Bo pakt t11dlk: edildikten 

- Roıya'mn e41kl borçları ıonudır ki, Fraoaa'nın dış ıl· 

iti halledilmeden bn misakın yıeaıı dah~ ıçık bir surette 
lmr.aaı taleb edlltyor. Franea, tebellftr etmiş olacaktır. 

Amerika'nın Bitaraflığı .. 
Yeni Bitaraflık Kanunu Bir Sene 

için Talik Edildi. 
Vaolngton, 12 (Radyo) - Kongrede mftzakere edilmek ilzer.J 

bulunan yeni bitaraf tık kennnn bir sene mOddetle talik edUmlıtir, 
Seaatftr Pitmao; 
- BlrJeşlk Amerika denizlerde ticaret , eerbeıtfslnl ihl41 hare· 

keline ceearet edemez. 
0Jıalya'mn bu husustaki endloeleri bakladır ve birleolk Ame· 

rlkı da hududlırı dahilinde milyonlarca İtalyan yaşamakta ol· 

doğunu hiçbir vakit unutmaz ve bunları ihmal etmez.,, Demiştir. 

••• 
Surye'de Son Vaziyet. 

Filistin'de De ' Kımıldamalar Var. 
K udils Müf tilsQ Beyanname Neşretti 

Viyana, 12 (Radyo) - Noye Vlyener jnrnal, Surye'deld mu· 
habirlndeu aldığı haberlere göre, vaziyet henftz dazelmlo delildir. 

Hırfııtlyan LObnanlılar, bu hAdlıeler haseblle dftne kadar mua· 

rız oldukları MOeldman Suryelt'lerle teorlkl roeeal etmlolerdlr. 
Sorye'dekl hareketlere benzer hareketler Flllıtln'de de göze 

çırpmaktadır. Kndftı Arab'Jarı mftftGnftn lotlraklle neırettlklerl 

bir beyanname ile Surye'lllerln kaı:deof olduldarını llAn etmlolerdlr 
Sorye'de ıllAh kıçıkçıhğı en bdyük ve en kArlı bir ticaret 

halindedir. 
Berut, 12 (Özel) - Dftnkft gftn her taraftı eftktlnet vardı. 

Şım'da aaayfol ıdel memurlar temin edecektir. 
Berat, 12 (Özel) - Fran11z fevkalAde komiseri Kont Dö 

.Marıel, bıolıca iki n11yonallıt lideri olan Nesim Bahri ile Mıza· 
nın tevkifini emretmiştir. Bunların tevkif ine sebeft, gayri ılyaal 
bir cinayet kurbanının cenaze mer1&lmlnde nftmaylo yapılmasına 
teoebbfts etmeleri ve balkı fıokırtmalarıdır. 

Telebe, bir nftmaylı yapmak hteaılşse de muvaffak olamamış· 
tır. Çarşı vtı pazarlar el'an kapalidır. 

ltalyan'Jara göre cephe vaziyeti: 

Amerika'lı Miralay Vazİ· 
yeti Beğen~iş 

-· Gôya Ras Kassa'nın Yeğeni De 
Italyan'lara Teslim Olmuş. 

Roma 12 (Radyo) - Aıma· 
ra'dıo bildiriliyor; 

Ecnebi aekeri ateoelerl cep 
henin ileri hatlarını ziyaretten 

sonra Asmara'ya dônmflolerdlr. 
Amerlka'la miralay St6b, 

0İtalyın'ların ileri ve ilk hıt· 
lıırını ziyaret ettim, medeniyet 
eserlerinin kurnlduğonu gör· 
dom, esirlikten k:ortulmoo olan 

yerJllerl oevk içinde gördGm, 

rileaa gibi papaıılar da mede
niyet eserlerini kabol etmek· 
tedlrler. Bütiln Arızalı ar1Zlde 
yapılan nakliyata, vflcude getl· 
rlleo eserlere hayret etmt!kten 
kendimi alamadım. BilUln buo 
lar nihai zaferin lralyan 'tarın 
olacağına delildir. 

0 Gördilklerlm baklundı mu· 

faaeal bir rapor hazırlayarak 

hilkumetlme Yereceğim... Dcs· 

Amerikanvari 
lzd"vaç şe ·ııe • 

o 

Tayyare 
Piyangosıl 

Koca Piyangosu - At üzerinde Veya 
Otomobil içinde Nikah .• 

----· ·---· _ ___.,.., f•f 
lstanhul 12 (Radyo) ..... "4'~ 

bile 
yare plyangoeunon ıye ~ 
çeklllılnde bftyftk ikr•OJd t 

ı r 1 
• zanan numaralar şua 1 

00 
lift 

Ah bn Ame

rika, bu garl· 
beler df yarı A 
merlka'da hiç 
durmadan garl · 
beler garibesi 
olarak neler lca 
detmfyor. neler 
yapmıyor? .. 

Amerika'da, 
Nevyork'ta go 
zel "e şnh bfr 
kız, Mlryans 
Bayt var; gü 
zelln talil ol· 
maz, derle-r ya .. 
Fakat bu kaide 

bizim dilber 
Nevyotk'Juya 

tatbik edilemez 
Çüoktı talff çok 
açık ... Kazı leli· 
yen erkeğin haddi ve heaabı 

yok! Bonon lçln de MlB Bayt 
bayak bir derd içinde! 

Diyeceblnlz ki bunda me· 
rak edecek, derd denf'cek ne 
var. Guzel Nevyork'Jo, talipler 
içinden en ziyade hoşuna gide
ni eeçmlı, işin içinden çıkaın!. 

Değil mi?. Iı'akat. Bizim dilber, 
Adalet'teo ayrılmak iatlyor; 

bunun için de fJO kararı ver· 
mletlr: 

BaUlo taliplere birer numa· 
rı verilecek ve hundan ıonra 

k:or'a çekilecek, ~azanın no· 

mıra hamtll erkek gftzel Net · 
york'lu Mlı Bayı'ın zevci ola 
cık!. j 

Bo karar, t.1fpler tarafından 
ılkıolırla kabul edllmlı ve hP.r 
talibe birer numara verilmiştir. 

Talip yekdoo aekııen seklzt 

bolmuş ve kur'a 5 numaraya 
flabet etmlıtlr. Yalnız, beo nu· 
maralı talip, evli ve henQz 
mahkemeden tal4k kararı al· 
mamıo olduğundan bu netice 
kabul edilmemiş ikinci defa 
olarak kur'a çekilmiştir. 

Bo defa kor'a FilAdelf i yanın 
zengin bir lokanta sahibine 

çıkmıo.. Fakat bu adam ılt· 

mıılıktır. Halbuki Mis Bayt da 
anc•k onyedl bahar ğörmOotOr! 

Mlı Hayr, piyangonun neti· 
cealnl ıtıkdnetle kabul ,.tmlo ve: 

- Mukadderata bütan inan· 

cımla razf ylm. 
Demlıtlr. Gırlb bir evlenme 

usulü, değil mi?. 
Fakat daha garibi var: 
Nevyork'ıa bir genç ile bir 

kız ınlomekte fakat nikAh 
mftıaadeslnl ebeveynlerinden 

alamamaktadırlar. 

Boolar da bir otomobil ge· 
zlntlelnde nlkAhlınmığı çare 

mletlr. 
Roma 12 (Radyo) - Şimal 

cepheılnden gelen haberlere 
göre Rae Gukeanm amcazadeıl 

ve Rae Kaııııa'nın yeğeni Raa 
Fltaraurl bugftn maiyeti ile 
birlikte ltalyıolara teılim ol· 

muştur. 

Romı, 12 (Radyo) - Bn· 
gan milli mddafaa Ali şuraH 

M. Musaollnl'ntn ri yasetlnde 
toplanmaıtır. 

Roma, 12 (Radyo) M. 
Mussolfnl hava kumandanı ge· 
n~ral Valle ile birlikte · nomo 

tayyare kampını ziyaret ederek 
yeni slılt>m avcı tayyarelf!rlni 
tetkik etmltlerdlr. 

Yapılan hava manevralarına 

birçok zabitin iştirak etmiş· 

Jerdlr. 

olarak halmoola ve papa81 da 
beraber alarak otomobil gezin· 
tlef yaparken nlkAh olmuolar· 
dır. Fakat oıomobllden inerler· 
ken arkalarından iki zabıta 

otomobili yetişmiş, bir kom:ser 
kendilerine: 

- Buyurunuz karakola! Nf 
zaaıi eür'atten fazla ıftr'atle 

hnreket etmekle mftttehlmslnfz! 
Demiştir. 

Bir kovboyyon nlkAhı daha 
enterel!andır: 

Herif: 

- Ben at ftıerf nde yaşayıo, 
hayabna kazanan bir adamıaı! 
NfkAbım da at (jzerfode ola· 

caktır! Diye tottormoş, nihayet 
damad bir ata, g1:lfn bir ata, 
babası ve oabldler de birer ata 

binerek bir sirke varmıolor, 

sirkte at koştururken babaaı 

babası tarafından dini nlkAh 
kıyılmıotır. 

Medeot nlkAhı yapan bele· 
dl ye memnrlarıoso da ayni lor· 
mallteye tabi tutulup tutulma· 
dıklarını bllmeyoroz. 

Ekaantrlk olmak heveelnde 
bolocın gençlerimizin kulak· 
ları çınlaaın! .. 

isken deriye 
Belediyesinin 
Hazırlıkları! 

Londra, 12 ( A. A) - Roytet 
Ajansının aldığı bir habere göre, 
Iskenderlye belediyesi zehirli 
gaz hGcumu halinde ilk tedaviyi 
yepıcak haetaueler tealıl için 
binalar satın almaktadır. 

Gaza kartı muhafaza komi· 

tesloln baokını, lcabeden Alet· 
terin eatm alınabilmesi için 
f inana bakanlağıodan onbln in· 
glllz liralık kredi lstemlotlr. 

Danimarka Biz-
den Neler istiyor 

Ankara 12 (A.A) - Danl · 
marka hfikumetl memleketimize 

fındık için 100 bin, üzGm ve 
incir lcln de keza 100 bin 
kronluk ithal Jlsteııl vermlotlr. 

ltalya 
Hava bakan
lığının bütçesi . 

Roma, 12 (Rodyo) - Bava 
bakanlığının 936 937 bütçe tah 

slearı geçen ıeneden 40 mtiyon 
liret fızlaatle 990 milyon liret 
tlı . Afrika seferine mahsus bu 

ıusi masraflar ha hesaba debil 
de8lldlr. 

14:954 numara ıo,O of 

''" 4523 ve 3964 nuwar• 413S 
bin lira, :l5t7 21219 ~ ılı' 
numarala biletler de bloer 

kazanmı~lardır. ı' 

C
. ,1e 

Marsilya ınnı 
·ııP Dün suçluların 3" · \ drtl~ 

müdafaasını ser VJ" 
Parla, 12 (Radyo) _.. co ~ 

~flet'lo muhakemesf ntı b~I il' 
devam edilmiştir. Afil ~i ,.~ 
tooye. suçluların bok0 

ft ııll 
yetlerloi tl'trih etıufş rP'b 
karar verilmeden effelıll'e " 
kemenfo çok dikkat e o>' 
ve ona göre hükildl ,er dt,.ı 
söylemiotir . A vuksl 

tr ki: bOJııı' 
- Bana anlatıoı, 80~ 

ısr•0 nazda bolıınan adaDl bl' ı 
oldoklar1Dı ne ile ıe.s 11111ı1d 
nlz? Bunlar ılzln d ~t 
anlamıyorlar. Zabıt•0'0 ııtıl 
gQzel raporlarını aıı ( 

d aıl•'' edhorsonoz? Bu a 1 
80b 

taıller ıeokHAtıoa ıııe~ fi 
d1:ı.klarını bldayettenb~~yı el 
edi yorlır, fakat Mars dı''' 

d ııı• yetlle acaba alAka ar taıl~ 
Bunlar, Bırvatlstın'ıo "° 
için ç•lıoan bir teşklf 411 

8tl, 
ıobtorlar. Binaenaleyh ,ı 
m6crlm midirler. Eğt f,t 
lulham ettiğiniz g•l> ti 

aıııııı \~ oftbbeslz ki cezaları ber•' 
ııd~r. LAklo Hzf yeri ,...ıttl 

b IJ)"'' 
nazarı dikkatinizi e e 
celbederlm. cı~f 

Bu lallhelzler, ııırf, ştl1~ 
d fr• Jtln vukuu esnasın 1 ,,,o"' 

geldiklerinden dolayı fi dt 
sayılırlarsa bu delil kA dJol 
dlr. Bunların ılyaeal bllıft r 
oldukları şununla 811 rl / 
İtalya, Uıtaıi 1erln ıtderle ,el 
Pavellç ile V aterulld 

e•memf .. tlr. "'' 
v fçlO ıı 

Muhakeme karar 
gftne bırakılmııtır. 

Romanya· 
Rusya Misa1'1•• r 
imkansız gör016~0~ 

Bftkre~ 12 (Radyo ) o"ııoı 
manya ile Sovyel b dili 

kde 1 araasnda bir mlıak • )JV 
hakkındaki haberler, ıııl 
mandan daha ziyade 

eızdır. ~o ııto .ıı 
Rule'te M. Tttutes oıJ~· 

Lltvlnof arasındaki "'1 ~,ı 
rağmen böyle bir lbdpJI 

yen yoktur. 

lsviçre . 1ıe fıS 
Alman nasyoıııı ~i 

şefinin ceııııı l 1 
borE ov' 

Şaveriog (Meklen ı;ıdO' 
(Radyo) - 1 vlçre'de 1 11fl~ıJI 
nasyonallat şefi Go9ıl:0ae 
min cenaze mersııl;;ııer: i 
nutuk söyliyen M. o•'~~ 

- Gustlaf, barf çtel 1 ol 
I d• B sosyalletllğln ilk e 6f 

' Demlotlr. dlğl 
fer M. Göerlng te .ı, 

Jır 
~vde; 0~ ~ 

- Bo ölftm Alili• ıtf 
1 rle a-tıf· 

dakl naayocallel e c•~· 1 
meııai mfze mani oıaııY' ,.,er" 

Demlotlr. Cenaı" 
çok parlak olmoetot· • yııt', 

Italyan Se~J;•, 0° 
Bari, 12 (Radyo) ,.,ot~ , 

mfthlm bir ııbblY" rt~t 
doğa Afrlka'eıo• 

b• 

mlşt!r. 
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Ra<dlyoDaıroırulfil 19 36 Mo<dleDD geDdö 
Bu Model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete dnşordo. 
(1936) Telefunken radyosueu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz. 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız. 

1936 Modeli 
Telefunlien 

Radyosu Musikiden Anlıyan1arm Radyoeudıır 

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı-lzmir 
A • 

ithalat Gnmrnğn Mndnrlnğnnden: 
K.. G. Kıymet Ctnıl f'fya 

9 600 

400 

4 710 
370 

l 450 
310 

16 840 

L. K.. 
~ Alçıdan kurt heykeli 

bir adedi ııkıttır. 
1 Poraelea kadın hey· 

keli. 
120 Top ipek menıucat 
10 ipek eabıht.k 
65 .. mendil 
10 .. boyun atkııı 

Teıbh No. 

12 

12 
5,2,1936 dan 
ltlbuea 19,2, 
1936 çarıımba 
gftaOnde salı 

lıcaeıktır. 

209 
Adet K.. G. Kıymet Clnet eıya Teıblt No. - L. 

2 o 63 

:w ı aoo 

8 o (00 

l 780 
46 3 543 

2 o 665 

K. 
70 

10 

1 

o 
81 

125 

Ahan Nrgı ma 
dalyea. 

Gamaı 11rgı m•· 
dal yon. 
Brona .. rgı mı 
d•IJOD. 

322 

50 Boyalı madaly• tabt11ı. 

50 
Deri çantada tıbbi 

13.2.936 dan 
itibaren 28, 2 
1936 cuma 

gGnGode 11tıl 
mak Gsere. 

ilAt kulaklık. 14 7 

1 
Yukarıda yazılı eıra 19 n 28.2,36 cuma we çar .. mba gGn· 

":Ol ıaat '' te ıçık arltırma rıurettle dahile 11hlmıdığı takılrde 
ayni glnde ecat bl memlekete göıftrmek Q:ıere Ntılıcağındaa 
ı.,ıne gelenlerin ltballı g«hnrft~Q 111110 komlayonuoa mOracaatları 
llto olunur. - 308 

Okullar atın Alma Komisyonu 
Başkonlığnıdan: 

1~nadolo gaıeteeloln 1 tubıt 1936 ıarlb ve 64;J uyıaıoda 
~ tarlırlle muwakbt letlllnııları gö ·terllerek ıçık ekılltme ile 
1 •nıeaklırı Ut dil L k 0 c eo toz teıı..n, •~ytlnyağı patates yamurıa 

llrq GaG b LI l ' ' ' 
l I m •e 11 00 "' a tı kalem ihtiyaç ikinci açık ekılltme· 
er nha bhlti t 'hl t 10 2 9 ı 1 d arı 0 ın • , 1 36 gGaGndea itibaren bir ay 

1~ D e P••ulıkla alıoacıklır. htt>klUer her çarıımba oftoft Kfil 
r dlreku; ln•n d b " 

1. 1 r "' n ,. Hat on l'Şte loplının komhyona muvakkat 
111 0

"
1"• tle blr lilut- uıOrnr.utları 

ıızmir komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları 
Met. M'f. T. 11t. ıl. komlıyonundan: 

1 - Met. Mv. in göıterece~I yerde beheri 505 lln bedel 

2 

3 

" 5 

6 

7 

Mıt. 

1 

'> .. 

4 

5 
6 

ketlfll iki adet bina açık ekatltme ıaredle mOnakaHya 
konmuttar. 
lhaleıt 29 fUbat 936 cumarteal gGnG ıaat 10 da lzmlrde 
kıtlada Mı. M•. Nt. al. komlıyonanda yapdaeakllr. 
Temlnatl mu.akkate akçe:ıl 75 lira 75 kurattar. 
Şartnım~ıı bercan komiıyonda gftrGlebllir. 
leteklller ticaret od111nda kıyıth olduklarına dair veılka 
gGıtermek mecburiyetindedirler. 
Talipler ihale tarihinden 8 gGa enel lsmlr nafıa fen 
heyetinden veılka almak mecburiyetindedirler. 
lkalltmeye letlrak edecekler 2490 11yıh artırma •e ek· 
ılltme kanununun iki •e Gçftncft . madclelerl•de n ıart· 
nameılnde yazıb veılk.aları ve ıe~lnatı muYakkate m1ak· 
boalartle birlikte ihale ıaatlnden enet komlıyondı ha· 
zır bulunmalara. 13 18 2.S 26 385 

M v. 111. al. komlıyonoodan: 

Beher klloıunı biçilen eder bir kuruı 95 eaadm olan 
' 1200 ton boRday öğfttllecektlr. 

Buğday koroma nrglıl wektlete ah olup dl~er bGtGn 
Yergiler mOteabbide aittir. 

lhaleal 15,tnbıt,936 cumarıeıl gftnl Mat 11 ele M. M. 
•· 11110 alma komlıyonanca kapala sarf la yapılacaktır. 

Şartnameıl paraııı olarak hergGn komhyondan ıhnıblflr. 
ilk inanç parası 1755 liradır. 

Kapılı zarf ekılltmeeloe girecekler kaaaaan ilk inanç 
parııı mektup nya makbuzlara ile kanunun iki n 

ftçOnc(l macldelerlndekt belgelerlle birlikte teklif mek· 
tupl1rını ihale ıaatlnden bir Mat enel M. M. "· .. tın 
alma komlıyonoaa nrmelerl. SO 4 9 13 254 

Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Türkiye Ytı Anupa'dıa getlrilrnlt en ıurlında n nadide 

dımızlıklardın •tılaamıı ve gayet itina ile 1etl1tlrllmlt mob 
telif cins ve ya"ta mbyva fidanları ucoaa Hlıhktır. Gôr111ek 
ve toptan almak lstly~nler Kıyae tıtııyonu yanında yeni çift · 
llğrı, perakl'ode almak ve ıılpaıla vermr.k lııly"a•erla Batda 
rakıa Batık hanını mOracııt etm~lul Uta olunur. 

Aydın Aıliye 

llğlnden: 

Kurtulut mıballeııtnen Ayın 
oğlu Mehmed kızı Emine'nln 
Söke'de kıdıylfçl Saim aleyhine 
açtığı boeaoalmnt• l!ibıt duı 
ıının yapılmakta olan mubıke· 
meılnde mad. aleyhin ikamet· 
gAhının aıeçbullyetl dolay11lle 
tebllğat yıpılamadığındın mu 
hakem., 16 ·3· 936 pazart. ıaat 

1 O na bırakılmıe olduğundan 
o gOn ve aaatte mahkemeye 
gelmeıl ve ıkıl takdirde gıyap 
kararı verileceği ilin olunur. 

Menemen A. Hukuk blkfm· 

liğlnden: 
M,.nemen'ln Uzunha11nlmr kö· 

y6ndt! mukim Ali kızı Cennet 
tarafından kocaıı S61eymau oğla 
HOıeyln'ln oa dokuz ıeneden 
beri sağ ve ölft olduğa haber 
alanımadıgından bahılle gılpli· 
gine kaıar verllmeıl için mftra 
caat edllmlt ve mahkemer.e 
merkum Hftıeyln hakkında ma· 
himıtları olanların M~nemen 

Hukuk mıhkemealne blldlrll 
meıl huıoıunon UADJna kırar 
verildiğinden merkum Baıeyln 
hakkında mahimıta olanların 

2 ·3· 936 tarihine kadar mıh 
bildirmeleri IGsumu 

lımlr ikinci icra memurla 

ğundın: 

Bir borçtan dolayı lcraen 
mıhcas H açık arllrma ile pa · 
rayı çurtlmeıl mukarrer He· 
rokle mark.ıh •e 11631, 11627 
•e U638, 268i6 No. in •e 
her biri 350 ter lira kı1mett 
mohımmenell 4 adeı çaYal 
dikme makinul ile A E G 

dOrt buçuk beyğlr 

konetlnde '" 3,332,021 No. 
lo maa teferruat n 350 Ura 

kıymeti mahammeaell bir mftı · 

tamel dinamo 22.2 936 tarihi· 
ne r11thyan camarıeıl gına 
•al 11 de lamlrde Bıllmaıa 
çarııııada çakal otla banı ya· 
nu:da 20 o. lu mağasada la· 

talmak Gsere açık , ırıarmıya 

konolmutlnr. Pirinci arhr1Dada 
muhammen kıy&aetlerloln % 

75 ile lıteklf çıkmazı• arllran 
ların taahhGdG baki kalmak 
Oztre 27 .3.936 tarihine mftH 
dlf peraembe gbnG ıaat 11 ele 
gene ayal yerde ikinci artır · 

maıı yapılmak lıere Ntıt geri 
bırakılacaktır. Arhrmaya itti· 
rat edeceklerin mabammen 
kıymetin % 7,s nlıbetlnde pey 
akçeal veyahut bu nlıbette 
banka hibar mektuba mUH 
banka lbras H tediyeye mec 
bardarlar. Sıtaı bedeli peıladlr. 
% 2 delltllye reımi ıbcıoındır. 
Mal yerinde teıllm edll~cek n 
ı6kme· •e nakli meırafı mGıte· 
rlye ılı olacaktır. Taliplerin 
ıaıaı gGo n ıaatta eatıf mahal· 
linde bulunmaları n llltlk 'fe 
allkaıı bulunanlarında 935 
7318 doıya No. ıı ile memo· 
rlyetlmlP mGracaatları Uta 

olunur. 386 

TASBIB • Gazetemlıln 6 tobat 936 ta 
rlb 'fe 6442 numarala nGıha· 

ııaın 7 inci ıabtfenln l '" 
2 inci ıGtaalan alhayetlnde 
çıkan lımlr milli eml~ mG 
dGrlyetl lllnının 1atıa g(lr;G 
2' ınhllt 936 paurteıl lnG 
denecek yerde aehnn 14: fU 
bat 936 pııarteıl gGnG elarak 
nrıredllmlıtfr. Taıblh olunur. 

AhkAmı "ahılye ıulh hukuk 
mıhk .. meılndea: 

lsmlrde tepecik dar sokağın 
ela 9 ıayıh evd" oturmakla 
iken 934 yılındı ölmGo olan 
f florlna •Glltln Yarlılerl Hr lıe 

lltndan itibaren iç ay içinde 
ııfatlarını mıhktımt1ye bildirme· 

Fransız 

Parlamentosu 
Rus-Fransız misakının 

mtlzakeresinedevamda 
Parls. 12 (Rıdyo) - Yarın 

(BugOn) ıabab, Franıaz parll· 
meotoıu 11ylav ıeçlml projeılnl 
tedklk edecek Ye l'Jğleden IOD· 

rakl toplantıda da Ruı Fraaıız 

paktlnın mGzakereılne deYam 
eyliyecektlr. Paktın, bu celaede 
reye koam111 muhtemeldir. 

Paris 
Hukuk faktılte· 
sinde yeni hadiseler! 

Parlı, 12 (Radyo) - Hukuk 
fakGltealndc bugftn gene bir 
takım arbedeler olmnttar. Ha· 
kuk fık6lteıl talebeıl, dlAer 
fakOlteler ıalebeılle blrleımlıler 
bir arbede koparmıtlırdır. Üol· 
veralte doçentlerladea Allb, 
aabıtıca tanınmamıt olduğu için 

dô•OlmGıtlr. 
Bu bldlae Gıerlne Oaltenlıe 

mecllıl toplaamıt H bir beyan· 
ne,rederek, sabııaaıo hareke· 
tini proteato etmletlr. Bana 
rağmen doçent Allkı, lıtlfa11aı 

nrmlıtlr. 

Parlı polfı mftdftrtyetl, Do 
çent (Allb) in hidtıeye llsam· 
ıas mldahale euııtnl be7aa 
etmektedir. 

Vanzeland 
Buglln Paris'e 
vasıl oluyor. 

Parlı, 12 (Radyo) - Belçlkı 

baıbakanı M. Vaaıeland, yaran 
(Bagtlo) Parlı'e H9ıl olmoe bu · 
lunacıktır. Vaoıelınd, her ne 
kadar Fraoıız - Brlçika doatluk 

komlteıl ıarafınclın •erilecek 
olan bir ılharede basar bula•· 
mak Ye Belçlka'oıa partı aefa · 
reıbanealnln kft .. t retımlal yap· 
mak için gellyorN da, bu far· 
ıattan lıtlfıde ederek Fnntt• 
rlcall'e muhtelif meı'eleler el· 

rafında temıılarda bulona.,.kıır. 

Yunan Kralı 
DDo parti 
başkaolariyle konuştu. 

Parlı 12 (Radyo) - Aılnı· 
dan haber •eriliyor: Kral Yor. 

• gt, bugln parti betklnlanaı 
neadlne çılırmıı H asan mGcl· 
det koıpaımuııar. Parlı'ıe ba 
lunın Venlaeloı, arkadqların · 
dan (Roko) ya g6ndercllll bir 
mektupta, tlmdlllk bltanf bir 
kabinenin teeklllnl tnılye et· 
mektedlr. (Roko) Venlaeloı'an 
mektubunu krala göıtermltdr. 

lngiltere 
Uzak şarkta 
vaziyeti takip ediyor. 

Londra, 12 (Radyo} - Lord 
Eden; lagtllz hGkdmetlnln Çin· 
deki laglltz mGmeulllerlnla 
emniyetini korumak lsere ıed · 
birler almak ıa1anarunda ba 
lonmadıtını, Uzak ıark 'faılye 

tinin iaklaafını dikkatle taklb 
etmekte olduguna MJylemlftlr. 

Kayıb Tayyare 
Aranıyor. 

Kale, 12 (Radyo) - Boy· 
aoı Ayreı ıayyareıl odeo haber 
ehoamamaktıdır. IHr deni• l•J· 
yareal, \ıyrb tayyareyi ınmıte 

çıkmıtttr 

lcrl ,., bu mOddetten ıoan 

mGracaat eden varlıl baloa · 
mHM mctrOkltauın kaooo ah 
Umana göre baslar.ye denedi · 
lecetl Ula olunur !~~4 



~ 111 illi 1111 1 il 
Yeni ÇJkan çifte ispiralli 

MET ALLUM Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız Alisehir Banliası ' -_. _____ . -----Bu lambular emsallerine nisbeten yü:ı.de 

20 daha a: sarf İJaılıdırlar . Bunu ay sonun 
da ödeyeceginiz ilk fatura ile kolayr.a anlı

yacaksınız. 

ö~ mü 1r ŞlYllbesö 
ikinci Kor•1onda Borsa ch·arındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 
-----·~· ---M. Tevfik Baykent Hertilrlü (Banka ,.e Komisyon) Muaıneleleri Y apıhr· 

Elektlrlt, telefon mılzeme deposu ve 
Slemeue (abtlkalerı mGme88lll 

Peştemalcılar 77-79 Tellfon 3332 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!tı ay· vadcliy~ 
' Bır sene vadeh 1e 

% 5 .,: ... 
Ol 6 ( • t'Cfl P' 
JI) 817. 

Zahire, tıztım, incir, pıtmuk, yapak, afyon vesaire komlsyonculuğo 
ıdl· 

yapılır. Mallır , 

tinde eahlplerlne en mfteııtd şeraltle avaoıı -.erilir. 

- 1111111111111111111111111111111111111111111111 m 111111111111111111 ııı 111111111111111111111111111111111111ııı1111 as• 
Müctllit Ali Rıza Fratelli Sperco Vapur Acent 

Yeni Knaflor Cartısı No. 34 ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI f!Jfj-
11G AN Y M EDES11 vapur o 27 · küotı tıhlly~den ıoor• .4 stJa'ı 

Oohershede Doçent, 
(Moarin l'rofeaôr) 

Dr. A. Saf ittin . 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haetalara hcrgdıı öğleden 
eoora bakar. 

lııtiklıil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf · .a S T A N JJ U L 
Telefon : 49250 

SIHHArf 
Balık Yağı 

Norveçya 'mn Halis Jfo. 
rina Balık ragıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
" fa • Siizülmüştür. -Biricik Sat111' Yeri 
IJAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

11111111111111111111111111111111ı111111111111111m11111111111111ırı111111111111111m1111111111111111• •ıı111111mı11111111111111~ Dok ı o r _.1111111111111111111111111 ı• 

1 Dr. Zek~i !arakçı ~~ A. Kemal Tonay i 
~ Merkez hastaoesı Dahılıye Mfltehassısı ;;; = Baıeriyolog t·e buln#ık, salgın hmtalıklar maıahassısı ~ 
5 İkinci Beyler sokağı TGrk mGıayede ealono lttll!lllfnde ~ ;;;;;;;; Basmahane iıtaeyonu kar1111nda.lü dibek t0kak baoında 30 eayı• iEE 
~ numara 45. Hastalarını öğleden eonra 15 den 18 e kadar ;;;; - h e• ve muayenehaneıiDde eabah eaat 8 dan akıam eaat 6 a kadar ~ 
:= kabul eder. TELEFON: 3806 E: = hutalannı kabul eder. := 
iİllllll l il il 111111111111111111111111111111il1111111111111111il1111111111il1111ln!lllllllll11111111111• ~ mi~ı~:~~t m::;~n~;;~1r:; .. !:!~~~~.!:;:g;!;:ı:.~0!a~~~: g~ ~ 

Lüks Sa bu oları iııillıi"11~1iüiiıiı'ıiiıiuiıııiiiiıilıi"iı~iıiıiiİHtti11ml~:~:~: >;r~~·111111111111i 
Ümtd f11brlk11ıoın (LÜKS SABUNLARI) dayanıklı, 

kullaoıth n hile.izdir. Der yerden arayınız. 

Toptan ve perakende satış 
yeri: Omid fabrikası 

KHtane paı.rı 

Dr. Operatör Arif Y urcu 
~lerkez Hastanesi OperatÖrfl 

Haetalarıaı her gtla 15·18 e kader tklocl Beyler eohğı Tark 
mDzayede ealonu kartında 78 N.lo muayeuebaoeılode kabul 
eder. Telefon :J3Y3 

lstanbul Beyoğlu Vakıflar Direk-
törlilğilnden: 

Beılktatıa akaretlerde ıpor caddr.elode 51 53, 55 57, 59 6 l, 
75 79 namarah dGrt nlo tadlllh kapah z•rf uıtlllyle elulltmeye 
kooulmuıtur. Keolf bedeli 17287 Jfra olan bu itin prujeal ile 
fenol •e ekelhme ıartoamelerl 87 koruı mukabilinde akaretlerde 
lldncl hımlt nkfı mtlıevelll kaymakamh~ından ıhnır. 
Muakkaı ıemfnatl 1297 lira olup ekılhmeel 28 ıobaı 936 

cuma gGnCl ıaaı 15 de bcyoğluoda telgra( ıokağındı beyoğlu 

vakıflar mtıdGrlOğOode ıoplanacak komlıyouda yapıl•caktır. Et· 
ıtltme~~ gireceklerin mimar •e mfthendle olm•lıırı IAzımdır. 

10.000 liralık bir yapı itini trahbüd r.dlp iyi bir aorelle baorr· 
dıklarmı glMerlr reeoıi yeılerdeo getirecekleri veelklları bryoğlu 

•akı'1ar dlrr.ktOrlOğft mimarına gö1Jtererek ılacaklır1 nsika Ose· 
rioe 25 ıubat 936 sah gGoOntı kadar proje ve tartuanıelerl ala · 
bilirler. 

Muvakkat teminat akçaları eluılhme tarihinden iki giln ene 
llne kadar mGtevr.111 kaymakamlığı vesneelue yatırılacaktır. 

11 ıs ıs _ ıs :161 

Uevlet Oemiryollarından: 
Muhammen bedeli 9:3,150 kurut olan muhtelif eb'aua 14ti0 

adet tampon greaôrG 24,2,936 pazarıeel gftnil &Ht 15 te hmlr, 
811mahanede 7 inci lıletme komleyoounda açık eblltme usollle 
aatın alınacaktır. 

hıekltlerJn 6987 kuroe muvakkit temfoıı vermeleri ve bo 
ite girmek için aranıl•n nılkalar n kanuni manileri olmadı 
ğıua dair beyannamelerle muayyen valuua komlıyooa mGraca 
ıtlnı lhımdır. 

Şartnameler n örnekler lamlr Baıımabınede 7 inci leleımı 

mlfettltllk kalemludeu par1111 ılaau. 9 ıa 865 

2·36 beklenmekte olop yokaoa ROITEUDAM, OA.&I Gpf 
tahliyeden sonra ANVERS, COFENBAGE, DANZIG·~ı 
ROTTEROAM, AM~TERDAM NIA, OSLO •e ISKA~: , 
ve HAMBURG limanlım için YA llm.uları lçlo 1 
yok alacaktır . caktır. rl~ 

"CERES,. vapura 10·2·36 dı 1Umdakt hareket •• ~ 
oavlunlardakl df:ğltlkllk -~ 

gdlp 15·2·36 tarihinde AN· ı ~ 
VERS, ROTTERDAM , AMS aceota mes'uliyet bbo ~ 
TERDAM ve RAMBURG il Fazla ıafeUaı lçlD t"IJll. 

Kordon'da Tahmil ,e ·:.._..il 
manlarına hareket edecektir. uı SP'"J 

binası arkaeında Frate Ol"..' 
SV ENSKA ORIENT LINIEN vapur ıcentahğına oı 

"8EMLAND,. motörft 5·2·36 cdllmeıl rica olunur. 
tarihinde beklenmekt" olup ya Tele. 2004 · 2005 · 

v. N. Olivier vEŞore~ 
W.F.H. VANDER Limited ıBBI 

DEU!c~t:!'A~9İJNIE fA~d~lr:~ ~~:c~ 'j 
Tel. 2443 

"HELGA L . M. RUSS., va · THE ELLEBMAN LIN~ 
paru 17 eobattı bekleniyor, "LESBIAN" nporD 8 
22 tubata kıd1r Aovers, Rot· d o 
ıerdam, Bamburg ve Breo:en ~~~;~~:· "':0~0::::~• :, ... 
llmanlarma yükllyecektlr. manda Ltverpool ,., G 

"ALAYA,. npuru 2 martta 
yak alıcakhr. 

bekleniyor· 6 martı kadar An· "EGYPTIAN" ••Poı• 
vera, Rotterdam, Bamburg n /. 

tubat Londra, Hull .-ı 
Bremen llmanlar•Da yQkllye ten gelip tahliyede bol 
cektlr. ayni samaod• Bali tel' 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
ılacakllr. 

HAMBURG '"ROUMELIAN., yapoff 
"lROYBURG.. vapuru 25 

tubat Llvupool ve S\l"I 
şubatta beklenlyl"r, Anvers, (}9~ 

gelip tahliyede bul ao• 
Rouerdam, Oamborg Hmaul• · •af 

TBE GENERAL STıs t1 

nna ytıklfyecektlr. VIGATION C. T L v· 

DEN NORSE MIDDELRAVS· "LAPVVIN<; ,,,or0 A 
LlNJE (O S. AS. SPANSK.E· eubana gelip L~ndr• ıçlll 

LINJE) O S L O ~ alacakhr. fi .., 
"UANADEROSu nporu 4 Noı: Vorut tarihleri 'il:. 

martta bekleniyor, lıkeoderlye par lelmlerl azerloe de""~ .J 
Hayfı, Dltppe ve :Torveç lf. il el ~.f 

terden acenıa meı'o 1 ~l 
maolarrna yOkllyecektlr. edllmeı. ~ 

AMERiKAN ExPOT LINES -------""= 
,.E.xPRESS .. vıpuru 28 şu ._QUERNMORE,, ••P~ 

batta bekleniyor, Novyork ve oubaua beklenir, Lf•e' tf 
Baltlmore için yak alacakhr.. ve Au-.erelen ytık çık•fl'.,;' 

JOHNSTON VARBEN gaı, Varoa ve Köıteace 
LINES LIVERPOL lımna yllk alacaktar. 

!111111111111111111111111111111111~~1 O O K T .. O R llllllllllllllllllllllllffllf ~ 
i OperatorCevatAlpsO; 
-~ Merkez Hastanesi Operatöı;O ıs 
=: Almanya'dan ndetle Baatalımnı hergGn eaat 15 "e 
~ araıındıı ikinci beyler sokağındı bamaru karıtaıad•~ 
~ 43 numanlı muayenehanesinde kabul eder. 

İiılllllll 1'olefon: Muarenebon••I 3315 1111111111111111 Evi 3203 /ı 

ltbaiitt Gnmrnğn Mndnrlnğnııde.,, 
ırt .. lthalit gGmrü~ü mildlirlOğOnün euık mabsenlnlı.ı tılO • ,,, 

kında 1231 Ura U kuruşluk bedeli btlf it tamir iti ıf 
ılltmlye koomu~tur. ~ ııJ 

lh•leel 24,2,9.W pezerıeıl güoO eaaı 11 den ba~lıy•r• 
ıe yıpılıe1ktır. ,,,, "' 

hteklllerlo 9:36 yılında ticaret alclllnde kaytlh buloO ~ 
bu itleri yıptıi.larrna dair Nafıı mOdı1rl6AGuden ıhoOJ•I 

ehliyet veılkalarının beraberlf'rlodr: getirmeleri lbımdır· ~ 
Bu ite ıh kroje ve ıartoım., -.e taedlkll keıtfnawe do91 

olup letekliler her zaman görebileceklerdir. .. 1 
MGnakaeaya lıtlrak edecekler yQıde 7 ,5 pey akçeııl 01 ~ 

lira 40 kruıun ithalat gilmrGğil nıneıloe yatardıklat111 A 
aldıkları makbuzu lhaleel yukarıda tayin edilen maddeıl 
yenesi ıarf•nda komlıyooa ibraz etmeleri rrbabı 1ao'a&1D s6' 
olmak G&tıre keyfiyet Ula oluaur. 


