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Kar ve tırtıoanın btıynk tahribatı Trakya'da soğuklar: Zecri tedbirler artırılırsa 

Ankara Ve lstanhul'da Zarar Büyük Edirne' de Fransa, Kararı Derhal 
tür. Sultahmed'in lıir ~linaresi Dev- Attı kişi d~~du. Her Tatbik Edecektir. 
ritd· u k K .. .. .. p I d ıarat karıa örınındor .. 

ı. D apanı oprusu arça an ı. iıtanbnl 12 (Gecikmiştir, özel) 
M. Flaoden Rus-Fransız paktı ve Almanyanın 

Ren'i işgali hakkında neler söyledi? - Trakya'da müdbiı ıoğuklar 

Ankara'ya Müthiş Kar Yağıyor. Istanbul Altftst Oldu. 

iki Apartamanm Ost Katları Uçtu. Vapurlar işlemedi. 

baılam1Jlır. Her taraf karlarla ör· 
1611 bulunmaktadır. Edirne köyle· 
rinde beş ve Ediroe'nin içinde de 
bir kiti donmıııtur. ff ayno tele· 
fatı pek çoktur. Yalnıı F..dirne 
içinde 1900 koyun ölmüftür. Uir 
ekıpres ile bir maqandiz Trakya'da 
çarpıımııtır. Nüfusça zayiat }Ok· 

tur. Bi.r lıAdi&e tahkikine giden 
Çatalca mGddeiıımumiıi de soğuk· 

11~ doomnıtur . 

Pıriıı, 13 (Rad· 
dyo) - P1rla· 
menıoaaa bu· 
gnnkO ıoplanlı· 

ııauda b"yanılla 

bulunan Franea 
dıe işleri bakanı 

M. Flınden, arc · 
ri tcdblrlıırln 

fıs lalıe 11111 m11ı 

Londra'dan lıımnbul, 12 (Gedkmleılr· dıkl birçok kayık Te mnun•· 
____ ıonra... Ôael) - DCln gece yarmadan lar bıımıe; Unklp1nı kôprChG 

S inci Jorj'an Ollm ı6renla· ıonra batlayan K.arayel fırtın111 p1rçalanmı,1ır. Birçok elleıpler 
de buluaın hGlr.Gmdarl1rlı dev eebrl alt Gıt eımieılr. Umau· - Sanu 6ıncı safıifedl' _ 
leı •da111larından çoğu, Londra -------========;=====---~---

. o it' Kral baQbakanla koouşt. u. ----Ye ~•r le bu acı f ırultan v 

Beyaz kitab basılmak nzere ltalyan Ordu- ııkdtrıailrı bey Anapa milteılerlola1 ıCheollgi 
lehine faydılaomak letemlıler 
dlr · GGalerdenberl gtzeleler lkl 
bGylk teblrdekl konntm• •e 
te ....... r balduad• be Hdlı ıhp 
Yermektedlrler, 

Bir luımı hemen tekalb ola· 
Dan o kadar çok komblneson 
lardan bıbıtedllmlt~lr ki ba ko. 
natm• n ıemulana ancak 
umamt hnuı h•kkında f Hdr 
edinilmek lmklnı nrdır. Uma 
mi haH, A Tnpı mlUetlerlnlD, 
• .. k Y•kıa, harb telallkelerlnin 
Gnlne geçmek bmaıandıld 
•l..ıertadea lbaretdr. Zihin 
ler. Alulewü•... ..... n ita
.... delildir. B.wld tebllk. 
h-.S, mealutlert b9rat aley. 
bla.. .,., .. ıarla, bir takım 
tu"jcalar tanfıadan alabildi. 
@ine bGyGıalmQfllr. 

Berkeei memnun eden nota 
' blyGk çoganlagan yılnız baraı 

ufındı olma11 deglldlr: O mld 
ler milletler cemiyeti prenılp· 
lertae uygun glheallk aıallerl 
ne bagh kalmıkta dnam el· 

me~tecltr, 

Ba mGnaıebetle bılkaalar 
•niyeti de bitin guetelerde, 
•ık ilk, m8n•b .. Colanmaıtar. 
Blae Wlbu.. •nine •eren, 1e 

nelerdeaberl, aalb meydan•ndı 
cl«hDten TDrklye ile doetlarınıo 
eateraaıyoaıl ıCUı.Qa ., • 
llA e @:u'feD 

.,e ae kad1r unutulmaz hla 
mene bulun 

kd mat oldnklannıo 
ıı lr edll1111, olm11ıdır. Tar 
kiye ile hiç de ba11 bot olmı 
yın Joanaıl paetetlaln dıt 
politika muharriri S.lnt· Brtce 
diyor ki: .. lylee elele •erea 
bir Romanya, bir Y aaanlatan 
bir YagoelHya •ı. bir Tlrkly; 
iti•, Balg•ılllan'ın teklikte 
kllap glttaetlala nya aatınıa 
~lrmeelnla b6yQlı ebemmlyell 
'olnar. GG9 eallk, ietıtlkoyn 
dnam eUlrmek lıtlyeolerln 
•nlıtddı~ı "" kanetlflrlnln ft• 

tGollA6 ile ••Alınmıtllr. Eğ~r 
•ynı uıulG tatbllıı: etmek aah 
nartioe katlıaılont olHydı, mer 
111"• Anup11ında da barıt çok· 
lan temin edllmlt olurdu .. [l J 

S.lat Briee, Balkanl1rın, eıkl 
tObretlnl IJ lıltnllmea bir ıara 
d• lekalb etmlt oldaAana ~e 
bir dlıeQ or~aola117on" örneAt 
h•Uae gelmek Gsne balanda 
Au1ı1a J .. •ılnıdır. Ba IOD ak 
lnia llL • • H111aalar o kadar 
tftpbe ilo kmrt1lınaa Te o ka 

- Sonu S ncQ sataif ed• _ 

oelwllel durum· 

Lokarno Karşısında lngil sondan ~.irarlar. ::./:~:;!.;·~; ' . v . . . 380 nefer logiliz ulaılar eoıyetr.ıl· 
tere 010 azıyetı Nedır?. Somali'sioe ge,.ti.. ce petrol ambar· 

~ goıa bıklunda 
Lo d (Rad ) M bir kanr 9 erl · M. Flanden M. Titı'ilesko ifo konıı~uyor 

M Ed 1 b d V • f' n ra. 13 :yo - üs ,,.ket edllecetrl bıkkındı bir . en " ca ın a azı emizi Yapa- ıemlelce bakanı Sir Tomas; llree FrlDu'oın .erilen bren PJ 

I le d'"'rhıl ıatblk edece•lal blldh· ıoroya cenp •eren M. Flanden: 

O d 
380 talyan ana vatan as e· "' e 

cağız,, e i. Iogiltere Mostemleke- rinin lngili% Somali'ıine ilıica mlıtlr. " - Fnn11• • So•yet paktı 
) • d F d k A 1 k V eylediğini ve bunların ıiMhtan Almınya'nıa Ren'la ııker bu yerlerin lıgallne bir bıbıae 
erlO en e 8 ar 1 .1 apmıyor ıecrid edildikten sonra kampa ilkten ıeerld edllmlı nuntaka tetldl edemea. Fakat Almanya 

Loadra 13 (Rıdyo) - Si 
IAblınmı meıeleeladen bahıe 

decek olaa beyaz kUab k•hlae. 
•la b•ge•a içdmaıaa. tetkik 
edllmlttlr. Fak•t beyas klt•bın 
De gen Detredtleeelt mı16m 

de~lldlr. Bir b•flı tçlade net· 
redllmeıl çok malatemeldlr. 

M. Eden ba ıaale lte•ab sevkolunduldarını ıöylemişıir. eını ltgall tıkdlrlnde nH•l •• ~·--·-·-.':.:?~:.:.:~:ı:!~:.:._ .. 
~ ................................................................................... ~ ............. . 

Loadra 18 (Rıdyo) - Se· 

lr.ldncl Ed .. rd, Boklagım ••· 
rayında, bııbakan M. Bald•lnl 
kabul etmlı •e yırım uat kı. 
dar görGem4ıtGr. 

Ba görGımede kr.l, umumi 
•aalyet bakkıada mahlmıt ıt. 
mıtllr 

Londra 13 (Radyo) - A••m 
kamarası luandan M. Maader, 
hariciye bakanlığındao Lokarno 
mlıakının 42·43 GncG maddeler 
mucibince Rco gayri aıkeri 

mınıahıı bık kındıkt mtıteacl 

dld 'fllİfelerln henftz baki olup 
olmad,,ını ıormutıor. 

•ermlı •e: 
- lagllt.ıre bGkGmetl ha 

mNbe«leJI henh mer'i gGr· 
mekte •e keadlalnl muahede 
abklmını bejh addetmektedir. 
leabıada 6serlne dlten nslfe 
feri yapacaktır. Demlttlr. 

Diğer bir meb'aı, Slr P•jeı 
Kop: 

- MGıtemlekelerlmladen •e· 
yı mınd•mıa ahmdı balnnıa 
yerlerden birlelnt dl~er bir de•· 
lele nrmek haıamndı y•pılmıı 
bir t•ıbhGdlmGa .. r mulır? 
Diye 11ormaıtar. 

Mletemlekll Mkıaı bu eaale 
ta cevabı vermlıtlr: 

- Hayır.. Böyle bir ııab 

hGdClmG• yoktur. lo~lltere hl 
kdmeti, ne bir mlıtemlekenia, 
ne de mandımız ıltıadılıı:l bir 
yerin herhangi bh de..teıe ye 

rllmeıloi halli da,anmemltllr 
bile! 

Gediz Nehri Taştı, Sular 
Demiryolunu Bozdu 

Hiçbir tren hattı işlemiyor. Kazalarda zar.ar 
çoktur. Uyanan bağlar zarar gftt'mftşUlr 

Karh bir havada kayakçılar .. 
- YAZISI BEŞiNCi SAHiFEDE -

Habeş'ler yeni bir muvattakıyet elde 
ettiler ve Italyan'Jar mağlftp oldular 

ltalyan'ların Telefatı 844 Değil, Yir-
mi Bin Kişiyi Bulmuştur ! 

Hatta ölolerin Elbisesi ile Üabeş'ler Giydirildiler. Bir. 
Italyan Kumandanı Da Harpte ö~do. 

İtalyan 11keri ceıedl uyıl· 

Son Nexelli bombardımanı .. 

Adlı-Abab• ı :l ( R•dyo ) - mllletl IAfalden ~ baıka blrıey 
NeırecUlen bir Hıbeı resmi deglldlr. Yalaıı ıunu luh ede· 

't1ıbllA1•dr. deniliyor ki: hılyan: llm ki, 30 Unun nelde Tem· 
lana on ıabattı neıretllklerl blende cereyan eden kıob 
tebliğinde 844 hılya'nın öldl muharebelerde 15 bin annııın 
~a btldtr111yor. Bu, lıılyın ordaıu efradı "e 5123 yeril 

mııtır. 

Adlı Ababı, 13 (Radyo) -

Şlmıl cepbulndr. ofık refek ileri 
bat çarpıtmaları olmoıtur. ltal· 
yın'lıraa Slıalaıoyı do~ru ller· 
ledllıı:lerl haberi ıeeyyftrl erme· 

mittir. Jıelyan'lar Somali cephe· 
sinde de ufak hlr mağltlblyete 
ugramı,l.rdır. 

Sa~lam Bah"t kayoakl•nD· 
dao VP-rll~n bıbere göre ti Şo· 

balla Negelll cenubf ga. blılnde 

V ualll'de elde edilen ba Habet 
zaferinde btrlktı taraf ela çok 
ığır aaylat nrmlellr. Itılyaa 
ordoıonan kamındını, ölenler 
araııadıdır. lıalyanların bu mal· 

- · Sonu 6 ıncı sahijede 

Çar Aleksandr"ın 
Mavi Şeytanı 

Bu tarihi, gOzei ve entrika dolu tefrikayı 
iç sahifelerimizde bulacaksınız. Katya, çok 
zevkli; ve heyecaoh bir eserdir. 
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ihtiyar bir adamcık 

kalb sektesinden öldo. 

Fransız Kralcıla.,rı, Sosyalistlerin Li- Bayan Afet_Cenev- Mosıakir hokaıııe'~ı 
reye Hareket Etti. olmazsa ne yapacB fo 

deri M. Blum'u yaraladılar. •···• Atlna, 13 (Radyo) -ktbB 
İıtınbol, 13 (Ôıel) - Da· nın krah; Yunanlıtao'd• ~·• -İstanbul, 12 (Özel Gecfkmlt · 

tir) - Tayyare ptyangoaonun 
çekilmesine dfto de deTam edH 
ml~tlr. Keşide eıroeıoda ealond 
bolunun bir ihtiyar, ıektel kılp · 

ten ölmtıştGr. Kızının noma 
raları bildiriyorum: 

Blum'un Otomobiline 200 Kişi Birden Hücum Etti. 
yan Afet, bogan Cennre'ye tan parti llderlerlle b•f •• 
hareket etmlotlr. Demlrcfı'ln ôuande eıyısf \il 

oıı• 
ılyetl izah etmlt •e Ol ,r!J . ,,, 
bir hGkftmet teeldlfDt biot 
lıtemlotlr. Bôyle bir ~· ı..'o 

Liderin ((afasını Yardılar. M. Eden 

On hin lira 
14953 Numaraya 

Oç bin Jira 
3964, 4523 

Numaralara isabet etmiştir 

Bin lira kazananlar 

Parh, 13 (Rıdyo) - Soayı 

lfıtler llderl M. Hlom, bagan 
kralcıların taarıozona 

kalarak yıralaomıo ve 
haataneye kaldırılmıotır. 

en tekilde olmootor: 

maruı 

derhal 
Hldlıe 

M. Leon Blum, otomoblUne, 
nkadıolırından M. (Mone) ile 
Madam (Mone) yf aluak par· 
lımentoyı gitmek Qzere eYln· 
den çıkmıotır. Soayallıtler lideri 
Paleborbon cltarındakl kahve · 

~~~------ı~~~---

teaklben Partı pollı mGdlrll de 
geldi. Doktorlar, Leon Blom'on 
nine nıkledllebllece~lol n tam 
bir latlrahat etmeıl lbımgeldl 
ğlnl ıôyledller. 

Bonon Gzerloe yarılı, muba 
faH altını alınarak nine 
nakledildi. Bidlıe, Pırlı'te 

biranda duyuldu •e btlyGk te · 
eeetır uyandırdı . Gazeteler, hl· 
dlıenln tıfıll&tlle dola bir hal· 
de lntfear ettiler. 

35~7 21219 28234 

500 lira kazananlar 
696 1641 1842 2203 

i hıne'erden birine oturarak, Parlı, 13 (Rıdyo)- Hftk~met 

Blum ' ı yapılan tecnhden 
dolayı bOtftn cemiyetlerin llğ 

Yine Te kralcıların naolrl ef 
kira olan (Akayon Franıeı) gı· 

ıeteılnl .kapatmağa ve "'GdOr· 
teri Leon Dode Ue Şırl Mora~'ı 

bıpıetmeğe karar nrmiştlr. 

2800 3070 3397 3514 
mlıaflrlerlle beraber parlamen · , 
tonun açılmaıını bekliyordu. 

3979 4416 4A45 79Al :. .. Vakfı geldfğlnde kah•ehıne · 
8585 8968 9243 9500 den kalktılar. 
961~ 10208 10208 10226 

11578 11967 12417 12506 
12712 13512 15762 13812 
14021 15142 15889 17730 
18201 18120 18541 18ö68 
19110 19144 21230 2~109 

21109 22924 23040 ~5123 
25719 25770 26551 28024 
8316 22709 18749 6184 

150 lira kazan.anlar 

Caddeye çıkarlarken, o eına· 

da geçmrk Qaere bulunan (Jak 
Bentll)ln cenaze alayı için hı 
zırlak yapıldığını gôrdCUer. Bu· 
noo Ozerln Leon Blum, otQmo 
bUlnl ldue eden oofôre, cena· 

Pırlı, 13 (Radyo) - Ôğle 
den ıoara toplanın Franıız 

parllmeatoıo, toıyıllıtler partiel 

zeye bftrmeten ynne ıftrmealnl lld~rl (Leon Blum) ı kıreı ya 
tenblb eni. Tım harpfye nesı· pıfıo tecudıO bıber ılınca 

retlnln bpıeı ônilnde otomobil derin bir teeuftr içinde kıldı . 
dormuetu. Bu ıırada, kralcıla DUA lıtlını. bltdn parlller, 

4207 
11335 
16141 

4717 
12831 
16513 

8913 
13048 
17277 
22803 
24335 

9673 ran gôı6ne (V-on Blum) on mGtecnlılerl nefretle takbih 

19213 21357 
23978 2400J 
25314 25931 26302 
2i709 28251 

15312 otomobili illeti. Birkaç dakika ettiler. 
17515 içinde (Leon Blum) un otomo Parllmento bıtkanı Feroan 
23133 blll, 200 klolyl mGteculz bir ka ,Bleon, Leon Blom'un uğradığı 
25058 labahk tarafından ihata edildi. tecnOzft ayıkta blldlrmle •e 
26910 R11t gelen, otomobHde bn· bftUln 11ylnlır dı ayakta olduk 

lunao Mftıya Blom'n tıhklre farı halde baekanı dlnlemloler 

100 lira kazananlar baeladı. Bir aralık, derin bir dlr. Başkan; parlAmentonun 
kinle metbu olıın mtlteculzlf'r, e1kl bir uzvu olan Leon Blumun 

409 757 993 
3040 3129 3401 
6154 5344 5i07 
7423 8208 8983 
9651 11090 11214 

12220 12591 13122 
14400 15811 15867 
18592 20258 21134 
22739 24068 24175 
26107 26669 27344 

Vanzeland 
Paris'te 

2789 
3827 
6107 
9109 

11352 
13837 
17444 
21325 
24•41 

bastonlarla hncomı baılıdılar ogradığı tecuGzG kôtGlemlo ve 
ve nlbıyet Leon Blom'o oto· bu gibi hAdlselerln ıona tr· 

m bllln içinden aldılar. Leoo meıl 14ıumgeldlğlnl ıôyledlkten 

Blom'on arkadaeı Ma.ya Mone eoura ıoeyılltler llderln,. ılfa 

Te madamı, Soıyallatler ilde· dilemiştir. 

rlul himaye etmek lıtedileree Baıkan M. (Fernın Blıoo) 

de onlar da, yekdlğerlnl ııkl · dedi ki: 
ben Blom'nn baıını inmekte Parlamentonau, Alber 
olan baston darbelerinden bir Saro blkftmetlne hlmadı •ar· 
kaçım yldller. Blom; Hbıta ye dır. Hakumedn, her ferdin ıe · 

• 
tlılnclye kadar kanlar içinde llmetlnl n hayatını koruya 
kalmı1Jh. cığı gibi ıly111ıl klmaelerl de, 

Kaf sı yarılmıe1 otomobilin ulu orta 'fe ıonun bonon tecı · 

camları yOzGnGn muhtelif yer vilıOne maruı kalmaktan mu· 
Porle, 13 (Radyo) Be\. ferine bıtmı~ n damarlarından hafaza edeceğini Omld edlyoruı, 

çlka başbnk oı M. Vanzelond, biri pıtlatılmıetı. Zabıtanın ye hOkftmeıln elinde hem eellhl-
bogftn eoat 13 te horaya vaeıl llemeel ilzerlne uon Blom, eo yet n hem de nealtlllzlme 
olmovtor. yakın kliniklerden birine kal· meTcottur. Bunların her lldılnl 

Vonzelaod şerefine urllen dırıldı ve ilk tednlılne bıolın · kollanmak ıoretlle ntandıtlı· 
ziyafette hazır boluomuetor. dı . Soeyallıtler lideri, kliniğe rın şahsi emniyetini t"mln ede· 

- gôtflralQnceye kadar epey kan c~gtnden eminiz . ., 
legolde ıeror ederse Fransa uluı· bybetmlştı: Derhal tednJye Bonon (berine Soeyallıtler· 
lar sosyetesi paktı muclbhıce bıelındı n Leoo Blum, ıme· deo (Vonean Oryal) ıôz ılmıt 
hareket edec,. tir. ittifakta, kor. Uyat maeasına y.stmlarak yil· n parllmento batkabı ile, ıos · 

aılıklı ol om tlkman yardıma dair zane bıtmıı olan camlar çıka · yallıtler liderinin uğradığı çir· 
bir madde yoktur. Ancak olue rıldıktao ıonra yıkandı ve ya· kin tecnOzden dolayı teeutır 
ler so yetesl 1 ıedfği anda ha· raları araldı Bu eenıda h&dl· ıöııteren batan parlAmentoya 
rckcıe geçebilir ve o zaman seden haberdar olan ıoeyalfst n bfttOn partilere teıekkOr 
eekll değlofr. ,. demiştir. saylavlar, kliniğe koetolar. MO· etmlotlr. 
~------------------......... ________________ .. 
~LHAM~A 
SINEMASJNDA TELEFON 257S 

BU AKŞAM GALA M0SAMERESl OLARAK 
Ahan Seıll 

MACAR. YILOIZI MARTHA EGGERTH 
BogOne kadar yarattığı en gftzel ( llmt olan 

SARISIN • 

' Aek · Gfizelllk · ef ts 
moıtki ve dauılor · 

çok eğlPnc.ell bir menu l(ARMEN 
AYRICA : 

PARAMUNT JURNAJ .. UA: 
GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI RESiMLER. 
in lltere kr h beılocl JORJ'on cenue tôrenl bGttıo talsilittle 

Her gQn: 3-5-7-9,15 Cam rteal ve pazar 1,30 dı boolar 

"Vonıon Or7ol,, demlotir ki: 
- Leon Blom!on uğradığı 

tecuaz, çok çlıklndh. lklyOıs 
kiti, bir klolye hacum ettiler. 
Mleeculıler, o eınıda nk'• 
mahıllluden geçen cenazeye de 
eayg• gôatermedller. Eğer, Oç 
yapıcı yetltmeııeydl, Leon Hlo 
mo muhakkak parçalıyacak· 

lardı .. 
Dondan ıonra Mlıyl Beryo 

kGrıOye gelerek, bo muamele· 
terin tekerrGr ettl~lnl •e bo· 
nun deYamı halinde, Fraaıız 

cumorlogunun yıkıtıkııı bir 
doruma dClleceğlnl ınylemle n 
Alber Saro bGktlmetlnlo, bu 
çirkin bAdlıelerln mGaebblble 
rint tlddetle tecziye edeceğini 

Gmld etmekle 111'flnç doydoğono 
n bu hadlıenlo ıon olacağını 

beyan etmlotlr. 

M. Beryo'dan ıoora, M. 
Franklen Btı7on •e M. Solye 
ıôz almıılar, Leoo Blum bak · 
kında ren gôrGlen tecaTGzan, 
doğrudan doğruya parltmento · 
ya matuf oldoğoao ıôylemlt 

lerdlr. 

Bundan ıonra b'dttın parti· 
lt.rden mlrekkeb bir komisyon 
tetktl edUmlo .e baobakao M. 
Alber Saro'yo ziyaret ederek 
hldlıe kıkkındı parl!mentonon 
doygolarını bUdlrmlotlr. Bae 
h kan, ldzımgelen bfttGo ted· 
birleri alacağın•, Cumorlu~o 

n Fransa'oın on6rGnft koro· 
yacığını 'flde1lemlotlr. 

Heyet Baebakana teeekkftr 
etmfo •e nezdinden ayt'ılmıttır. 

P11lı, J 3 (Radyo) - Soaya· 
llıtler pırtlel lideri Leon Blom'a 
yapıl•n tecnlzden ıonra Pırtı 
pollı mftdGrtı (GCUyom ), (Akel 
yon Franıeı) blnaıına giderek 
araotarmılaada bolanmoı,tur. 

Pıdı, 13 (Rıdyo) - Leon 
Blum hAdlıeılndeo dolayı ka 
bine, Elime earayında 'fe comur 
bıokam M. (Lebron) on baokao· 
hğı altında toplanmıı, geç nkte 
kadar mtızakeratta bolonmoetur. 

Papazların 

Bir Marifeti. 
Bir muharririn cena· 
zesini kaldırmıyorlar. 

ltalya'ya teminat mı 
vermiş? 

Londra, 13 (Radyo) - Uluı 

lar eoıyeteelnde mlhlm bir 
• 

me•kl eahtbl olan ıallhlyf!ttar 

bir zat Huu Ajınıı mohabl· 
rlne: 

- Petrol ımbargoıo için 
Cenen~; blrleolk dnleıler ka· 

rarını, blrleıtk dnletler de 
Cenene kararını bekliyorlar. 

Ambargo içtn •erilecek karar 
bu meı'eleyl tetkik etmekte 
olan eklperlerln nrdıkları ne· 

ticeyi bildirmelerine bağlıdır, 

herkeı bono bekliyor. 

Demlttlr. Londra'da dolaoan, 
fakat pek te loınılmıtmak IA 
zımgelen rhıyetlere gôre dıo 
bakanı M. Eden; halya'nın 

Londra bayak elçlıi M. Gnn· 
dl'ye petrol ambargoıonon ya 
kında tatbikine karar Yerllml· 
yeceğl hıkkında teminat •er 
mittir. 

rot" 
teoklllne tmkAn olmıl!!I oft~ 
ıandı ekseriyet bzıaıct~ etki l 
parti tef ine kıblnenlJJ ' 
eallhlyetlnl nrecektlr. At1o• 

Parlı 13 (Radyo) -
dan bildiriliyor: AO 

bO~r 
Kral ikinci Yorgl, 1'~ 

gerek ôğleden enel •~ gt ,ıt 
ôğledeo ıonra muhtelif P' ff 

l ,.,,ıı 
terin liderlerini kabo e ~ııt 
ozon mlddet koaoeot

0 ~ 
d•f Môayô Dt>mlrclı, iç te 1,.b'ı 

yası bıkkındı aıoa 

nrmlttlr. 

Yunanistao'd9 

Kral taraftar· 
ları mfihadiller ı 
mahallesini yaktılot· 

jtlrı' 
lıtanbol 13 (nzel) -

dın haber nrlllyor: 1; 
V fft ırt 

Yanan kralcıları eJJ ob•IJI' 
rey verdikleri için Dl ~,r 
Romların oturmaktı oıdo 
maballeleyt yakmııtsrdır· 

Marsilya Suik!lsdcılat' 
Mahkfım Oldular. , 

ilç Suçlu Mnebbed Kürek, flrard11~
1 

,1 • (J'' 
Reis, Arkadaşları idam Cazası •1

d
0
, 

Ekıepılını, 13 (Radyo) - Uıtaşller hakkındaki kırar r4t 
nrllmlıtlr. Üç klot mGebbet kftreğe •e yabancı mf!mleketlı!ıfl' 

10ıet bulunanlardan ftç klel de gıyaben idamı mabkftm edildi ostı 

Üç ıuçlo b!klmln okuduğu kararı ıoğok kanhbklı diole ~~ 
ler ve ıonra jandarmalar mobaf11Hmda mahkeme salo0004ı1' 
çıkarılarken; "Yaoaıın ıerbeıt Hınatlatan!. Yaıaeıo Pa•Uç!.,. tJ•''' 
bağırmıolardır. Gıyaben idamı mabkdm edilenlerden biri 
teeklllttnan relıl n halen halyı'dı bulunan Pullo'dr. blı'' 

Paılı 13 (Radyo) - Marellya cloıyetlnden dolayı oı411 el 
1
,, 

ktıreğe mabkt\m olan oıta~Uer, mahkeme kararını teoı 

mitlerdir. 

• •• 
Şam'da Yeni Tevkifat· 

gıfı 
Karışıklıklar Devamdadır. Frııtl 
Zabıtası Tanklar Kullanmaktad1

( 
Romı, 13 (Radyo) - Kudftı'ten bildiriliyor: ~I~ 
Stırye'de karıoıkhklar denm etmektedir. Dftn l)ım'dı 3

7 

teTklf edllmlotlr. ddeıl' 
Sorye'tller, Franaız'lar tarafındın konulan örf f idareyi tl dt 

proteııo etmektedir. Ticaret tamamen darmoo, .karııtkhk1'' 
nm etmektedir. KnylQler heyecan içindedirler. dırll' 

Fıanıı:.'lar aeıyleln mohafaza11 için tanklar kullıunıık" 

Parla, 18 (Radyo) - MJte· 
yeffa akademleyen Jak Ben 
'fel'ln cenazesini papazlar kıl· 

dırmaktan laılnkAf etmltlerdlr. • 

lngiltere · Mısı~ • 'htilafı lc~bılld~ 
Ne Şekilde Halledilecek. ~-' 

Arıyı girenlerin tanHutu he 
nftz bir netice nrmemtotlr. 

Tabutun Ozerlne ıultnef fı 

nan akademi elbleeal Ye kalıcı 

konmoetur. 
Parlı, 13 (Radyo) - Vefıt 

eden akademisyen (Jık BenTll) 
lo, ( Akelyon Franeez) in en 
sadık menınplarıodao olması 

baseblle cenaztelnlo klllseyc 
götQrOlmealae mü aade edtlmtı · 

mlotlr. Rohenlltr, (Jak Ben•ll) 
in e•lnde toplanmışlar •~ dini 
merasimi or da yıpllktan eoqra 
cenazeyi kaldırmışlardır. Da 
nde, mareeıl (Peten), Parlı 

belediye reJal n bfttön ıka 

demlıyeoler haz1r buloomno 
lardır. M. FIAıİden n mareııl 
Franşc D P"r'e m6me U gön 
Jermlşterdlr . 

Dıhlre, 13 (Radyo) - İngiliz · Mı ır görOemelerl sklıJ1 Jtıfl' 
dığı taktirde lnglltere'nln nasıl hareket edeceği hıkkıod• ııJO#~ 
başbakanı Ati Mahir paıanın ln~Utere hOkdmetlne •ermfo o oblll' 
notaya lnglllı'ler cevab vermltlerdtr. Cevabi notıdı çok ıJ1 
bir eeldlde y11ılmıotır. ,eıt 

kOf 
Notada böyle bir bal ~areııında BOyOk Brltanya'uıo ıetfllı-

mnracaat ederek harekete ~·çmlyeceğl, mlllt cebhe dlfe9' 
tatminine çahtılacığc bildirilmektedir. 

•. •·• oı1' 
Fransa ~leclisinde Habeş işi ,,e }) 

dra Mozakeı-eleri KonuşuJdtl· ,,, 
bıe 

Parl , l:J (Radyo) - Fransız meclisi meb~ueanının ı::o~e ~J· 
encilmenlerl dan faıUyet içinde idi. Dıo loler ~encQmeofO f'' 
Flındeo Jt'raneız · So,yet ıul11lu hakkında tafellAt n ızab•' ıııl
mlotlr. Bu izahat ıraıında Anopa'oın omumf ılyaei ••~1~,fılf 
den, Tuna mlıııkı etrafındaki mftnkerelerd~n, hıly•o · 
lhtlllfJndan da bıhsedllmlottr. 1,,,-

M. Plyetrl de bahriye enctımenlnde, Londra , dt1nlı k0~ı>"~,
ından ve Londra'da yıph~a t mHlırd n bahııetnılt fe 

kCJDfer namıo mQ beı neticelerle da~ılocağmı Gylemtotlt· 



Londrp'daq ıonrp •. , 

. '' f abancı gaze'4?lerden: .. -Yakın 

Şarktan ihtar 
ŞEHiR H ·ABERLERI 

-Bcqıarafı lçi spyfııda -
dar b11armılığ• oğr•tılmık I~· 
tenen Bılkao kaktı koooıaı•· 

~laranıQ beelıngıçtaaberl 7aıdı~ · 

••••• Komitnist 
Taslakları 
••••• 

Hflkftmetin 

Baba Katili l\lüşahede: 
Altına Alınacak. 

Belediyenin 
Bir Kararı ...... 

• lanmı11 ne kıdıtr ııygosı qldq· 
2 tarlbll Relchspoıt gazeleıd, 

f'Yakın farktan gelen lhtaı aeı · 

lerl" adla makalealnde, son Su 
rlye ve Mııar bAdlıelerioe te· 

mH ederek: Bunların, ıarkın 

en mahlm ve mllatıkll devlet· 
lerl olan Tarklye, Af gınlstan 

manevi şahsiyetini 
tahkir etmiş sayılıyor. 

~~~------------~~--
8 abasını Vuran Delinin iddia Ettiği 

Bazı mimar kalfalarının be· 

tediyeden alınan e11ıh lnıaat 
tezkerelerine imza koymak için 
iki Gç lira pıra aldıkları Te 

ioşa1t ile kıt'lyyen altkadar 

olmadıkları anlaıılmııtır. • 

ıooo batırlıtııı•kt•A keııdlmi•' 
alamadak, Bılkaıı paktı, 'oq 
ıenenln en karııık gftnl,.rlqde, 

milletler cemiyeti dn11ııırn tJq 

11Alım dayançlırındıa hlr' al· 
doğunu gllıtermlıtlr. BCUOq 
dalgalır, Balkan bloka aa111l · 
mlyetlnlo eteklerinde kllpQrlp 

snnmlıtDr. Bir bölge gannll· 
ğlnln, hlo kimseye kartı hlçblı 
ıaarruı kasti olmamak ve mil· 

letler cemiyeti bı11't va11fele· 
rlnden ayralmamık tartı ile, 
nsak yakın, enternaıyonal bı· 
raf meselelerinde ne eeaıb btr 

hizmet uaaurıı olduğu görll 

mftıtftr. 

•e fran arasındaki yıkanlııma 
hareketlle bftsbDtan ehemmiyet 
kı11nd1Aından ve ~arbf Aıya 
'le ılmaU Afrika de•letlerl ara 
ıında ı•yanı dikkat bir bDoye 
de~ltlkllği arifesinde bolundu 
ğona learet ettiğinden bahsede· 
rek ıöyle devam edlyo: 

Dayak devletlerin geçen ıeır 
içinde hemen hemen A nopa 
dııındı bulunan bütün millet· 
lerl nftfozo alt1D1 alıu SllmOr· 
~e imperyallzmf, bilyok bir mı· 
baretle A ' • sya oın lnclmad et· 
mit !o5yal kurumluandın lati 

~de etm~ğe monf fak oldu. 
•kat ayni zamanda garbın fi 

kir 'Ve idealleri, Hırlardanberl 
yerleıen •n'antlerl gevıettl, eıkl 
bayat şartlarını mahvetmedlğl 
yerlerde de yeni enerji kay· 
naklara yarattı. Ru auretle ya· 

nı yuaı yakın ıarkta sosyal 
bir lnkıllbın maddi ve manevi 

temelleri hazırlanmıı oldu. 

Filvaki Anopa ılmdllik İn· 
glltere'aln 

Teşkllitı ea11lye kanonu mad· 

delerlol zorla değtıtlrmek için 
gizli komftnlıt cemiyeti teşkil 

ettiklerinden A~arce11 mahke· 
meslnde dörder eene ağar hıpae 

mahkum edilen Sallheddln ve 

ahı arkadaıı; mahkemece ka
rarın tef hlmlnden sonra adliye 
korldoronda bir hldlae çıkar· 

mışlardı. Bftkumetio manevi 

şıbafyetlnl tahkir eden ve bı · 

ğmp çağıran mahkumlar eoter · 
naeyonıl marşım da sôyliyerek 

jandarmalara tecnOzde bulun 

moılardı. 

Bo lkbıcl euçlarından lStftrft; 
yedi mahk6m hakkında mftd 
delumomlllkçe yapılmakta olan 
tahldkat bilmiştir. Kamutay 
relııllğloce hftkumetln manevi 
şahsiyetini tahkir eoçundan Sa 
llbeddln 'le arkadao,arı hakkın 

da tıklhDt yapılmasını mOsaade 

edUmtetlr. 

Mftddelomomlllk; hazırlık 

tahkikatını bitirmiş olduğu için 

Sallhtddln Te arkadııları hak 
kındakl evrakı bugtıolerde mlı· 

tantlklfğe verecek n mftstan 
tikllkçe tahkikata baelınacaktır. 

Şehir Meclisi 
Devrenin son toplan· 

tlsını yapıyor 

Şehir meclisi. şobıt toplantı 
denealnln ıon toplantı gftntı 
olarak bogftn toplanacak ve 
eldeki hfttftn lılerl görftoerek 
çıkaracakbr. Belediyenin y .. nı 
yıl bildce81; mtcllsln nisan 
toplantı devresinde milzakert
tdllecektlr. 

pulak ılyasaıı n 
muazıam deniz ko•vetl saye· 
ıinde Asya yollarına b&klm 
bulonayor, İngiliz, Fransız n 
Amerika ıermayeleıi, hAIA ya 
kın şarkın zengin bam madde· 
lerlnl işliyor. Fak.t MoıkoYa· 
dakl efendiler, .. Manda" cılar· 
dan daha enel hareket ederek 
olu11I Te ıoByal emınıılpaayon 
araııındakl mftnHebett kavrayıp 
yeni yeni buekete 1'ışhyın 
lıltm dnlf!tlrrloln araaına bol 
ınlk ilk lrlerlnln aehhlerlal 
akıttılar. Nihayet bGyftk bir 
ılya .. ı maharet Te ıebat neti 
ceılnde SoTyf!t Rusya'nın p og: 

ramının ilk merhalesi, TGrklye, 
İran, Afganlıtan araaında im· 

zalıoıo anlaım• ile tahakkuk 

~nı. Bu suretle Komintern 

.. Manda" mıntakalarandıkl "Ga~
rl resmi.. faaliyeti için "Res· 

mi,. ve muazzam lllr zemln 

h11ırlamıı olda Belki timdi 

Japon meı'elesi te Fransız Ros 
paktının resmen tasdiki dola 

yııllt Komlntern'ln yakın ıark· 
takt faaliyeti doralıyacaktar. 
Fakat larlblnla dlSuemeç nok· 
tuında bol A 

, , i 1 ayetimizde 
Hir senede 197 ,208 

hayvan kesildi 
935 Yılında mftlhıkat da 

dahil olmak tlzere hmtr vfl& 

yetinde 1864 l sı~ır, 10639 
dana, 37 L mande. 145 mılak . 
59 deve, 63008 koyun, 79968 
k.ozu 1007 3 keçi, 14 65 oğl•k, 
60 tiftik keçhl, 66 domuz 'Ve 
7 domuı yavrusu olmak Ozere 

197,208 bae hayHn ke811mlıtir. 

onan Tropa ıarktın 
gelen bu ihtarı anotmamalıdır. -------

Trakya'ya 
Damızlık tavuk 

gönderiliyor. 

Halkevlerinin 
Yıldönnmn 

Nam11s Mem'elesi Nedir? 
Kahramanlar mahalleılnde tarafından saygı glSsterllen bir 

Şehitler caddesinde baba11 t•h kimse idi. Katil Sabri de dtık· 
slldar Ahmed ftllml'yl bıçakla Un lulhaz elliği evin bodrum 

öldfiren ve kızkardeşl 35 y•· kısmına gelen kimselerle iyi 

tında Fıtnah hm• ile ağır su· bir ıeldlde konuımakta idi. 

rette yaraladıktan ııonra evin Onun dellllğlue dair ıtmdlye 
lSnüoe gelen polislere ve halka kadar blçhlr emmare göralme· 

tabanr.aeım ıteş ederek fmncı mlı,tfr. 
MuBtafa ve Yıoar'ı da yarah · Tabıncaıında kullandığı kur· 

yan Sabri hakkında mOddelomu şunhrı kendlılrıln dökmfte ol· 

mi muavini Mlmtaz tarafından doğu anlaiılmıştır. Hani iyi 

yapılmakta olan tahkikat neti bir ean'atUr olduğunu ınyll 
celenmfş ve kati\ don akeam yenler vardır, fakat bir lokl· 

sulh cua mablemeılne veril şaf HhHı bolımımıehr. 

mletir. Saib ceza bAklmf; ita Katil; bab1111nı öldftrlp kız 

Bu mes'ele belediyece ehem· 

mlyetle gözönllne ahnmıı ve 

bundaa ıonra lntHt ile alaka· 

dar olmadı~• bılde tezkerelere 

ıarf para almak için lmsa ko· 
yan kalfaların belediyece ta· 

nınmamHı al4; adarlara bildi· 

rllmiıtlr. 

ikinci Devre 
Likleri .• 
Bu Pazar glloft başlıyor 

Pazar glntl yapılacak ikinci 

devre ilk maçları programını 

tlll eorouya çektikten sonra brdf'tlol ve yolda iki klelyl " aıağıya yazıyoroı: 
hakkında tevkif kararı ver. yarıladık tan ıonra evin bodrum SHt l l de K S.K . Bornava 

mtetlr. kasmıoı eaklın.:nıı ve polftıler hıkem Sabri ldareılnde, ıaat 
Katil; dftn elleri kelepçeli evin etrafını mohHar• ettikleri 13 de Altay Boca hakem Enver 

olarak htr polis mohtfazaaıodı halde pollıl,.re gra Uıfengl glh· tdareılnde, ıaat 15 de Altanordo· 

Kemer mf'rkf'zlnden muddel termfştlr. lamlnpor hakem Onan idare· 
umnmlltğe getlrllmlıtlr. Baba ı BAdlee mıhılllne ilk yetişen ıtnde karıılaıacaklardll'. 
ııanı öldftren ve ftç klelyl de Kemn komlıerl Fikri; iyi bir İkinci takımlar da Balk sa· 

yaralayan ha katllfrı; gtçtlğl mdvsl tutmue, bll&bare GçGncft ha11nda ıo ıaatlarda kartdaşa 
yerlerde onu gôrmek meraklle k,omlıer Ba1Udl Canbay •e iki caklardar: 
pf'elne tıkılan halk ve çocoklır sivil arkadan He glretek kati· Hakem Babı ldareılnde uat 
pek çokıo. Çorapsız ayakların lln eaklandığı yere yaklaımıılar 9 da Ahınorda lımlrepor takım· 
dı tulumbacı papoçları vardı. •e tabancalarını çektrek: tarı, hakem Kadri ldareılnde 
Ba,ı 1•pk11ız ve Hçları karma - Eller yukarı! 11at 10,15 de K.~.K Barnan 
karıııktı. YfirOyaıüode ve raıt Diye bağırmıılardır. Katil; ba takımları n hakem Ahmed 

ladığı kimselere bakışında onun emre derhal ftHt etmlt, elleri idaresinde 11at 11,!JO da Altay 

gayri tabii bir adım olduğuna nl yukarı .kaldırmış ve hemf'n Boca takımları karşılapcalı.tır. 
ô t bl h l d tutularak sllAhı ahnmıetar. BalLe•I ilk mftHbaUlara dı l ı eren r a var ı . • 

Katil müddeiumu.· Katllln şuurunda halel bu ınyledir: 

Son kouuemı ve ıem11ların 
belirtliğl Ilı.inci bir nota dı; 
doet So•yetler birliğinin A•· 
rupa .., cihan barıe• için de· 
ğerl ne olduğa ve barış dna· 

ıana bağlılığının ıöı götDrme• 

samimiyeti her taraf ta daha iyi 
anlaıılıp kuranmH• olmuştur. 

Ba, ış azmlol kunetlendir 

mek 'Ve harb umlnl kırmak 
boıuıondakl bOtOo teeebblıler, 
ılmdl her samandın f11la ye· 
rlndedlr: Berkeııln babıettill 
harbıonraıı lnkıltplarının, bıı 
lıcHı n bele loaanca11, millet· 

lerln barıı ve salı.do haklara 
baıoaundakl eakl flklrlerln de· 
gtıme1I olduğu aolaıılmahdır. 

Hakkın en bayık sayıfb~ı, 
kunete muhtaç olmandır: At· 

rımıı ona, r.nternaeyonal barıı 
rneı jlııl ve organlıHyonları ile 

bu kunetl temin edecek olar · 

sa, hakikaten bir lnkılib aıra 

olmak gururunu duy•blllr. 
F. R Atay 

lunop bulonmad1~1 anlaıılcnık SHt 12,30 da hakem Kadri 
mi/ilte ııerdi rr; ifadesinde: ( ) B d T ete 0 0 azere kendlıl mftııhede altını ldares:nde Parklpor . Hıcıhftse 1 ura '' emps, gaz 

- Bana fena muamele Te alınacaktır. ylnler takımları; ıaat 14 de sinde gördüğümüz bir fıkrayı 
bak.ret edlyorhrdı Halbuki b ı '-· ki k · ı· oruz · Maddelamomlllkçe Hlf •• hakem Maıtafa ldareılnde Bay· na etme 11 ıy · 
ftııarda herkesten iyi muamele • b • "B / · ı n'ın Balkan palı ıahlı.lkatına ald evra ; agun raklı Yftkaelme takımları, aaat u 8arıs a 
gôrftyordom. Elimde eanatım müsıantlkllğe verilecek •e bun· 15,SO da hakem Ahmed idare · tına katılması düşüneesınin bu 
da Tardır. Te•yfy·clylm. Otur· • l k ti de taraftarlan bu-"' "' d•n sonraki ı .. bklkata mustan sinde Toran Kurultay takımları mern e e e 
doAomoz evin bodrum luımını ı d lt k d ımek 11erekıir tlkllkçe devam olunacaktır. karşılaıacaklardır. un "o""" ay e 0 

• 

tesviyeci dtıkkinı olarak lkol· Nitekim, eski bakanlardnn Mi· 
tanıyor ve ara·ıara ~elen bazı Qzflm Kongresi Yangın hail hfacarof, mes'eleye Mil' 
lel~rı yaparak az çok tasana Ticaret odasından aldığımıı Aptollhefendl mahallealnln gazetesinde şu şekilde ilişmek 
biliyordum da ..• E" halktmdan malumata glSre, bu yılan Birinci· Ftnercl sobAındı Ba11n kızı ıedir : "Kral ile Bay Ubriln 

dalma hıkuet göra,am bende teırln ayının 18 ile 23 6 ara Banlfe'nln oturdo~a 18 nam•· tarafından ıedkik edilmiş 
baycık bir infial uyandırmıfta. sında Tonoı'tı beynelmilel bir rab evde yangın çıkmıı, yetlıen olan mes'ele şudur : Bulgari•· 
Babam; namusuma dı tecavftz flıtlm ve Qzlm ıuyu koDgreal ıtfalye tarafından ıe6nd6r6lmGı· ıan Balkan paktına &irecek 
etti. Bonon Gzerlne vurdum. toplanacaktır. tOr. Tahkikata g6re yangın; midir, yoksa bütıin milletlerce 

Demlttlr. Bu kongrede bağ çubukları, lambanın harlamaıından çık· üıenilmekte olan güvenlikten 

Bu ifadesi lzerlae Sabri baklka kora Qzdm aoyu, propaganda mııhr. Hanife; gece komıaıuna ayrı kalmakta devam mı ede 

ten Damt.IUDa bir teca"fftl vaki mevzuları etrafında glSrftımeler gesmeğe gltmlt 1'e anllllD yan· cektir? 
olup olınadığı anlaşılmak bere yapılacaktır. 1 gın çıkmıthr. Yılnıı bir yatak Eminiz ki kralımıza yapıl 
adliye doktoruna g6nderllerek yanmııtır. mış olan tavsiyelerP, Bulgarn 
muayene ettlrllmlıtlr. Muayene Danimarka flzftm tan lehinde deliller ilave edil· 
netlceıılnde kendisine dokunul. ve incir alacak.. Parmaksız Kaldı miştir. Vazifemiz bıı nasihaı 
mımıt olduğu anlaıılmııtır. Tarkof Is merkezinden gelen Çoraktapıda Bacıall efendi leri dinlemektir, çıinkü bunlar 

M adJelumomlllk tahkikatına bir habere göre DanJmarka'ya caddeılnde Etem oğla Btııeyln samimidir VP. menfeatle aldka· 
göre boudan iki aene evvel fındık içi 100 bin, tura aıDm kanunen yaeak olan n traka sızdırlar. Ve, lıizler, harb eı 

Trık!a amoo i milfettlellğl 
mıatak111ndakl köyler için J1 . 

mlr'd"n damızhk tavuk leteD· 
mlştfr. ,Baytar mtıdarlöğance 
18 damızlık tuuk 'e horoı 

Sabri; babasına hakaret ettiği Te incire de ı 00 bin koronlok denilen patlayıcı maddeleri mek için degil, diger barışse· 
Bı1kevlerinin korulunun yıl için ağabeyi Tedlk tarafından hbal mOııaadeel nrlldlğl telgraf imal ederken at .. ş aldırmıe, 11ğ ver milletlerle birlikte büyük 

döoQmO ayın 23 Gnde Halkevl yaralanmııtır. la bildirilmiştir. Her yDıbin elinin baş parmı~ı kopmaetor. kollrkıif güvenlik fikri için 
salonunda yapılacak bnyuk tö Fakat bir mOddet ıonra Tev. Danimarka korooonon bizim Yaralı hıııtaneye kaldtrılmııtar. yardımımızı esirgemPmeliyi:ı.,, 
r,.nle kutlanacaktır. Bonon için ilk; kendlllırrloden ölm~tilr. l t 1 28 bin liradır B J -------

P.ı paramı•. u ara . a o M. Ruzvelt'ı·n 
Balkevl idare heyeti mlhlm Gene tahkikata göre, gerek 
hazırlıklar yapmaktadır. Yılda maktul Ahmet Hilmi, gerekee Yunan komllnistleri. l•mlt (Denlı ıporlara yurdu) I ) • 
nlmft mfinaeebetlle birçok vlli· katil Sabri mı hallede iyi tanın. Atlna, ı a (Ôzel) - Son taB· 15 2 936 gClull aktamı lımlrpı yeni F aa i yet erı. 

ödemiş'te bir bekçi yet ve kazalarımızda daha ye· mıe klmıelerdlr. Bllhaqaa Ah nlf n eticesinde komDnlatler 19 laı ıaloolaranda kendi Gyelcrl l Ameri 
ld b i L 1 1 1 d araıınd .. bir balo Yerecektir. Borç ar ve 

8~1r 8Urett J d n:.:;."~n~~a~&~e~v~e;'.;.;a;çı~;a;c;•;k;tı~r~ . .. ~;m;e;t~O~ll~m;l~;~b;ft;t~D;n~m;;ah;•;l;le;ll~l;er~.;re~y~k~a;z;•n;m;;ıt~la;r;;;ır~: ................................... ~, " e yara an ı ı• " konteransı için te· 
Ôdemlı kHaıının Birgi na - bG tık filmi 

~!i::··~~~:.::.k:.~:r~·.~~!~; Bugün T A"Y"v AR r··s i NE·;., As 1 N o A v::;.!~~ ıi~E.7,~1::. M. 
•Hlfe için ayni köyden Salltı Pariı'ln 64 ıinamaıında birden baftılarca göıterlleo bir ıahHer Ronelt, dayunu umomlyenl 
oğullarından Mıhmod'un ÇO· azaltılmaeını t1ımin için alAka 

hanı Kır~ehlr'll ômer o~lu p A R ı• s E s R A R 1 dar zevatla lemaılarına dua 
Tahıln'I köy od1Bına göt(lrm~k etmektedir. 
lıtemlt, Tahsin mOmaneat etmlı Ayal samanda M. Rouelı 

Pan Amerikan konferan11na 
•e •ralanoda çıkan kugıda k 
Tahıla Da•ınd taLlldl taban. A dl& bayftk Fran11z yıldıillara blyClk bir altb göeterme t 

" • Oynayanlar: Conetant Remiz, Benry Rolland, Plere Remalr, Luclen Baranı, Madelelne ıeray n "er • • n bu koaferanıtı da timal T 

:::~~:e•t;~r:~:;::.kbe:!;!1:~~~ Ayrıca Foks Türkçe sözlfl dftnya haberleri • logiliz kralı Corc'un cenaze merasımı cenup Amerlkalılarınaa ıalha 
Tabıln tutalmae ve adliyeye Flatlarda zam yoktur - Bu f lllm için meccani kartlar muteber değildir. . tahkimi için nallı olman 
nrlhnlo\lr. '3EANS SAATLERi: Der gflo 15, 17, 19, 21.15. Camarteıi 13 15 talebe .aeaall. ı>asar 13 te ılive lflanaı relerini aramaktadır. 

gönderilmek ftıere hazırlan 
1Dıttır. 



a 
Ftrfına 'Te Seylap. 

Napolyon 
OtobOsfer ve belediye . - . · · 

Bonapart'ın Maceraları b k d Teknık komııeoin rapo· 
za ıta a ro&u,_ • • . • 

ru pek şıddetlı değıldır! ,. 

Nıpolyoo gözlcrlol kırpar• : 

- Ah.. ·dedi· bu kadar da 

h•ya14t• dalmak olnr uıu? 
Bertlye kahkaha ile gtıldti: 

- General .. Beoı . tnecc4· 

hnnoz cidden bOyOk!. 

Dedi. 
Nopolyon, Bertiye'yl söyledi· 

ğlol hazırlaması için gönderdi. 
Kendisi e gOlerek boıosi ka · 

bloeelne geçti. 
Er Anı harbiye reisi, kort 

dorda general Mora ile kartı 

Jaetı; kolaı'tlDa hlrteyler fuııl· 

dadı: 

- General Jozefin'ia yerine 

ba~kosını ikame edecek, aanı· 

yorum! 

Dedi. 

-5-
Memurn !tf ahsus 

Fore, ordunun en bftytlk 
komındaoından aldığı emri 

hemen ifa edecek kadar iyi ve 
ve terbiyeli bir askerdi. Bo 

emri de hemen kabul etti; kal · 
blodtın hissettiği ıgtırabı da biç 

belli f'tmedl. BattA, Napolyooon 

böyle bir vazifeyi kendisine 

vermesini de bir nevi şeref 

addetti. 

Vakıa, gftzel zevceelnden, 

velev ki birkaç hafta için ol· 

euo ayrılın k, genç m014zlme 
çok ağır gelecekti. Maamaf lh, 

casus Lelolrard'ıo Napolyon'a 

verdiği teminat htJAlana olarak 

genç mGIAzlm, gazel zevcesine 
nihayetsiz bl:ı: derecede emin 

bulunuyordu; kar1Bmın sadaka · 

ttndrıa zerrece otıphe etml 
yordu. 

Bertlye de genç m6lıhlme 

mektubu Barras'ı •erdikten 

sonra hiç durmadın Franea'dan 

Mısır'a d6neceğlnl de temin 

etmişti. Bunun için mftlizlm ı 

Fare ile genç ve gft?.el zevcesi 
Ballilot'on vedalı~mıeı çok 

mOeeelr olmakla beraber, ftmh · 
eiz bir vedalaşma olmamıttı. 

Herlklsl de, aglarken gtıltıyor. 

lardı. 

Şimdi, ı~z, dıha doğroıo 
faaliyet ııraeı caeoe Lefukard'ın 
idi. Yalnız bu astı herif, bir iki 

gOn doğrudan doğruya faali yete 

geçmedi; genç mfllizlmln Dfm · 
yat'tao hareketi haberini bek· 
ledt. 

Genç mülAzlm, Dlmyat'ııa 

Ceoova'ya gidecek olan 6ç 

direkli bir ticaret gemlılne 

binerken, cıeos ta luyafetlol 

değiştirerek İngtltere'oln Mısır 
konsolosu Slr Ednrd Morlf . 

meor'fn nezdlne gltmfş ve ozılD, 

esrarlı bir mQ14kat yapmıştı. 

Lefukord, konsoloehanııden 

dlSndnkten sonra, Nopolyon or· -ANADOLU 
, ______ _ 

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip •e Baıyazganı 
Baydar ROedO ÔKTEM 

Umumt neoriyat •e yuı i~leri 
mOdürd: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: 

duıo zabitlerine mabııuı parlak 

n ıırmalı yGzbaıı elblıealnl 

glymlt ve gilzel Bellilot•a ıra 

mıAı koyolmoıtu. 

GOıel Bellllot, kocaıınlD 

azlmetlndtn ıonra, mtltenıl 

e•fode yaloıı kılmak lıteme· 

mit ve bo ıebeble Elf 1 bey 

konağı cınrında bir konaktı 

bnlooan diğer bet dilber Fran· 

ıız'ın, bet barb arkıdaıının 

misaf frpenerllklerloe lltlcı et · 

mitti. 
Şimdiye kadar kocaaı flzerloe 

h•çblr erkeği kat'i ıurette 

enmemlo ve ıe•meğl de dftoGn· 
memlt olan gftzel Bellllot'on 

nazariye ve hareket plloları 

bOebdtOn baıka olan bu bet 
kadınla beraber otormağt ka 
bol etmesi cidden dOtüntUecek 

bir h&dlee idi. Fakat kocaeı 

gittiği gOn, gOzel Bellllot, 

yalnızh~anı çok ıc• bulmot fe 
çok mOteeeelr olmuıto. 

Teselli için ziyaretine gelen 

Dermanı dlS Förnlg ile İda dö 

Stın-Elen'la, davetini bu sebeb· 

le redd~tmemlı ve hemen ka 

bol etmlttl. 
Baf lf meıreb olmalarını rağ · 

men bu "Sabık harb arkadaş· 

larının.. kalblerlnlo iyi, hem 

de çok iyi olmaeına bir mani 

nr mıydı? 

Y aloız, aktamları mıhud 

Franıız'ıo Kahlre'de kordoga 

eğlence yerine beraber gölllr· 
mek teklif inde bolonmamalarını 

rica etme!l de onotmamıotı ve: 

- Kocam yokken bir eğlen· 
ce yerinde bulunmak beni çok 

mftter.lllm kılıcı tır. 

Demi~tl. 

Gazel Bellflot bu rlcaslle 

btlhaesa Napolyon'lı yalnızca 

kareılıomıktan kendisini kor~· 

mığı diltflnftyordo. 
GOzel kadın, Napolyoo'an 

meylini hlli8etmlttl. Nıpolyon'a 

kıt'i bir red cevabı vermek 

mecburiyetinde kalmağı da hiç 
istemiyordu. Bu sebeble mftm · 

ktln olduğu kadar Nıpolyon'la 

karoılatmamıga karar vermlttl. 

- Sonu var -
-------------

Ege'liler cemiyeti 
Ankara - Ege'U gençlerden 

yolnol olanlara tahsil hayatla~ 
randa yırdım etmek, Ege'yl ve 

Ege mahıollerlnl memleket 

içinde ve dı,ıuda tanıtmak, 

Ege'ye ıeyahıtler tertip etmek 

gayelerlle ekonomi bakanımız 

Celil Bayar'ıo fahri relıllglnde 

bir cemiyet koralmoetor. Pazar 
gilofl ıaat onda halkevlnde 

toplanan Ege'lller ilk idare ve 

mQraklp heyetlerini ıeçmleler· 

dlr. idare heyeti, Denhıll me· 

boııo Nr.cfp Ali KtıçOke, Iıpır· 

tı meboıu Kemal Üoal, erkek 

llseıl mQdQrQ Necmeddln Ba· 

1ll ve Eo•er DGodar, Feriha 

Necmeddlo, İbeao'dan mtırek· 
keptlr. Mtırakabe heyetine Cez· 

mi Tahir, Recai, Pertn seçil· 
mitlerdir. 

İzmir İkinci Beyler eokagı 
C. Halk: Partisi bioaı51 içinde 
Telgr f: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutuıa 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruetur. 
Yabancı memleketler için ıeuelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Halep kadınları 
lstınbol, 13 (lSzel) - Halep 

kadınlarından müteoekkll bir 

heyet, Sortye'dekl ııon va; iyeli 

ı anlatmak ve lstlldAl istemek 

için Parls'e gidecektir. 

Heryerde 5 K.uruıtar. ' -GftnO geçmia ntWıalar 25 kuruotor. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

• 

Kutuluk kereste 
lataobol, 13 (öı:el) - İhtiyacı 

karoılamak flzere hariçten ku· 

tuluk kereete ithali lçln tetkikat 

yapılmaktadır • 

Bornava, (Ôıel) ~ ÔotlQJOz. 

deki cnmarıed gftnft •ktamı 

~art okula aalonlanııda Kıra 

okula yardım komltetl ıırafın· 

dan hazırlanan bir m611mere 

verilecektir. BısılAta okoloo fa. 

kir c;ocnkluuun yardımını aarf 

edilecektir. Yardım komite.in· 

den blnbap Ziya, Simsar Re 

ııd, Mehmed AH Sıkatdrk ve 

baı öğretmen Mahmud ve ar· 
kadaıları mtıeamere için çok 
çılıomaktadırlar. • 

Hildl mektebi : 
BllAI okulonan bıtka bir 

binayı nakli zaruri görtllmGt 
ve mektebe elverişli yeni bir 

blnı arınmağa bıtlanmıotır. 

Fırtına : 
Bogtıolerde devam eden fır · 

tınalar yftzftodeo Buruna eplce 
zarar görmftetftr. Bahçelerdeki 
fldıoları ıogak yakmıt, açmıt 

ağaçlara zarar vermie, bazt ev· 

lerln kiremltlerlal oçormoe, 
ıoyoa teıfrlle oloeo birçok dı· 

varlar yıkılmıt, bahçelerde kök· 

lerl sağlam olmıyao seni ağaç· 
ları devrllmlo, telefon telleri 
kopmoıtor. 

Boroon'nın meoho: Deltçay 
namlle anılan deresi kabarmıo, 

o mahalle ealdnlerlnl epeyce 
korkutmuştur. Kamonbay Şe 

f Ut ve ıarbıy hakikaten yağ
mur altında çalıoarak dere ya 

kininde oturan ve tehlike kar 
oııında buh1nan bu mahalle 

11klnlerlnl emin yerlere nık· 

letmlolerdlr. 

Burnava takımı: 
Bnrnava kulnbQ ha haf ta 

Karoıyakı ile lldncl devrenin 
ilk kar1ılaşmae10ı yapıcaktır. 

Birinci devrenin ilk maçlarında 
bize çok Gmfd veren Rnrnna 

takımı daha knnetll bir kadro 

ile çıkmağı hazırlanmaktadır. 

l yi ldrecllerle mGcehhez olan 

Borana kalaba, ilklere tik 
glrmeılne ve povant•jının pek 

geri olmasına rağmen seyirciler 

flzerlnde bıraktığı tesir çok 

mftkemmeldlr. 

Takım anlatmış oyunu, ıeAbı 

hlklmlyetf ve temls oyuna ile 

ef klrı omomlyeden iyi bir not 

ılmığa maval fak olmuetur. 
• • • 

Muayyen saatlerde hareket 
etme1I IAzımgelen otobdsler 
enelkl akıam fırtınalı 1amında 

konak lıkeleelndeo ıeferlerlol 

azaltmışlardır ve mdıterller bir 

ıaat beklemek mecburiyetinde 

kalmıtlardır. Bet buçuktan son· 
ra ancık altı buçukta otobQs 

hareket etmlttlr. Otobtıs eahlp 
lerl Borana bıuıodın zarar 

ettllderlnl ileri ıdrerek kendl· 
lerlol haklı göstermek istiyorlar; 

belki de haklıdırlar. 

Bono bilemeyiz. Fakat oto 

bOıler Hrar ediyorlarsa bu za. 
rarlarını balkın omuzlarına 

yOklemekte ve halkı beklet· 

mekte hlç~lr zaman hakları 

olıaıaz. Vesaiti nıkllye işlerinde 

İzmir belediyesinin gösterdiği 
baee11lyetl belediyemiz de eılr· 

gemezııe ha gibi yolsuzlukların 
öoG abomıo olur. 

Fakat bugOn otobOelerln 

Burnava'da kontrol ve takibi 

yapılamıyor. Çdnkd 8000 nft· 

fora karıı ancak iki zabıtı me· 
moru vardır. TahıllAtı yapan da 

bonlardır. Şu halde 1936 bOd· 
cesl yapıhrkf'o iki beledi ye ça· 

vuıo ile Burona'oın idaresinin 

lmkAoeızlığı da gözönftoe alın· 

malı, ona göre tahıhat kon· 

malıdır. 

Iialya, Petr~l .B lahilecek Gibi Görtl' 
nüyor. Şu Halde Ne Yapılacak? -Şiddet Ve 'Kuvvet Kullanmak Lazımdır. Fakat tJıı 

Mes'uliyeti de üzerine Alacak Devlet Yoktur· 
peır 

Cenevre, 13 (Radyo) - Eke rllen bir mektupta 18 ler ko · rakl temin edilmedikçe 
00 

dt 
perler tAll teknik komltc:slolo mitesl reisi rapor hakkındaki ambargo koymak ıoftOJk. ftll 
bazırlardığı uporoo metni bu· mütalf'alarının blldlrllmesfnl 6ye ğlldtr. Eksperlerin r1por;;1rolO 
gilo oeoredllmlştlr. hftkumrderden lstemfo n bu ya'nın muhtaç oldo~u 

11 
,eoıl 

d muhtelif hilkdmederde ~ RapotJa birlikte lahikalar da hoeostıkl veBBUı.lo gön eritme· k ld ~00o g 
· , ı ı ı t i nlnln mftm On o Otı neor~dllmlş, yalnız ltalya ya s 0 r ca etm ot r. kt dl ~ 

• 1 b terme e r. ısır' 
taalluk eden petrol •e eafre "M. Vaekonııel es n cevap "'Bu vaziyetin lSoftoe gr.Ç ~U 
lthalltı rakamları nPore.lllme lara göre 18 ler komheslnl şiddet •e konet koll•Poı• 
rafetlr. Y11loız 1934: senesinde yeniden lçtlmaa davet edecektir" mflmkün olacaktır. ~ 
Franea'nın ltalya'yı 103,900 denilmektedir. "Böyle bir mee'ullyetl~f~ııı 
ton mazot, gres yağı ııevkettlğl Londrı, 13 (Radyo) - İn· aııablleşmlo olan clb•D 1111 
anlaoılmıotır. glllz gazeteleri, tAll komite ra · omumlyeel önDnde oıerıoe olO' 

Cenevre, 13 ( Radyo ) _ poru etrafında ikiye ayrılmıt cek bir hükumet ıaıavvor 
Uluslar sosyetesi bış sekreterliği görilnmektedlrlf'r. namaz" demektedir. ftl 

neoretılğl tamimde: Bir kısım zecri tedbirlerin Cenevre 13 (Radyo) ~ ıt1 

" 18 lu komitesi reisi M. teedldl lOzomo, dlger kısım da rol ambargosu meı'elesf P ıl~ 
zecri tedbirler ıe,ebhdeftn6n bo kik eden ekııperler; 934 !ı,ıet 

Vaa Kooselllı tAlf ttknlk ko Ald bir istatistik elde el,.. F' 
mlteslnfn raporunu dfto devlet· rapor ile yıkıldığı kanaatindedir. t 1 'f' 

dlr. Buna göre ta ya df!tJO 
lere göodermlı, yalnız muharip Deyll telgraf gızeteel, M. mınya, Rusya, garbt Oto peırol 
oldukları için ltalyı n Babe Eden'ln mOrenlcl el k4rı olmak 

1 
İran n Amerlka'dsD bJ.14' 

tlstan'a glSodermerulttlr. mOnas,.bettle: gönderilmektedir. 93, r' oıdl 
'" Bu raporla birlikte göode '"Blrleof k Amerlka'nın f~tl · , da Italyı lthılAtıoıD Y dft 

ltalyao haberlerine göre: 

Habeş EşkiyalarıDört Ki
şiyi Dağa ~aldırm·ışlar. 

Asi Kuvvetlerin Faaiiyeti Devam Edi 
yormuş, ve Galibiyetleri de Varmış. 

Roma, 13 (Radye) - Ctbotl'den blldlrlltyor: 

Kıtnada'h bir misyoner boraye gelmiatlr. Mlıyonerln beyana· 

tına göre, Habeılstan'da dahili nzlyet çok tehlikelidir. AsHerden 

bazıları leyın 11hasından bir Amerikan mllyonerl ile tiç haeta 
bakıcıyı dığa kaldırmıalardır. 

Babeı hakumetl, bunları kortamak için çahımakta fakat mu · 

vaf fak olama1Daktadır. Bunları Hğ teslim edenlere bftyftk bir 

para vadedllmfotlr. Ayni zamanda Goccım'da, Ras Bldayo'oon 

Necaol'ye . sadık askerletl asiler tarafından mağllp edllmlallr. Bu 
mığhiblyc:.t, Necael tarafından gönderllmle olan tedlb kuvvetle· 

rlnln ftçtıncft mığltıbl) etidir. 

Haheşistan'da ltalyao esirleri 

ltalyan Generalı abeş 

Askerini Yetiştiriyor 

~ıe 
92 ıılnl petrol teekll etıPe tıı~I~ 

Cenevre 18 (A.A) - I e• 
dlplomaalslne menıub bir ' r,tl 

de r 
vas mnhablrfoe Cenevre lk'Oı' 
rol ambargoııo için Aroer f.6" 
kararı beklenmeel balfod~ııt•fl 
dka'oın da Ceoeueofll ılt· 
nı be llyece~lnl söyleınfşııerıle 
T..ondrada'kf yabancı mobfe ~ 
lngf lterenlo petrol sııab•r 411tr 
hakkındaki dornmuo• ~ 
mevcod malumatı glire 00ııO 
Eden, petrol ambarg0~ııoı1 
yaklD bir Atide taedlk el~~ot 
yeceğl hakkında Italyso e bO 

·uı teminat vermfotlr. Jogı efrt 
CeJJ 

kumetl; son kararını ~ıll 
rece 

toplanllsı arefesinde ve ) / 
Vaefngtoo 13 (Rad1° 11110 

ltf 
Pdtrol ambargosu ekeper r•Poı· 
Cenevre'de neırettUderl 1.,ae 

'eıes 
farının petrol Htıeı mes ııcıff 
mes'allyetl Blrleellı: Aoıe;1,,1 1ı 
yiikletff m~k istendiği 11 

maktadır. 
1
,,a• 

Amerlka'nıo harp zsıt1110 ııı• 
bili''' .1 harp eden de•letlere oı"' 
.ııe 1 

kanonuna göre harp Ol 0~ıı 
! aatmemaeı haklı.andaki JJbeıll~ 

oazar mes'elesl mCl088e ııere 
teC 

dıo bakanı M. Bul; gaze 

beyanatında: 0ııd' 
Geldi. - Böyle bir bal zoh0

1
' ,,,,e 

d f e 
lbrrcatıo harp eden e l dlef 

Bir Alman Kumandan Da 
Habeşistan, Eşkıyalığa Karşı Şid

detli Tedbirler Alıyor. 
Adls·Ababa, 13 (Radyo) -

lluae Ajansı bildiriyor: 

Ticaret bakanı; her Aaclrln 

yınıoı onar muhafız vermeğl 

muvafık glSrmftetOr. Soyulacak 
olan tüccarların zararlarının 

Hıbeo Hlilerl tarafından tazmin 

ettirilmesi Jmparatoroo emrtle 

nlllere blldlrllmlttlr. Bu sn· 
retle kervanların eoklyı tara· 

fından soyolmalaunın önftne 

geçllmlo olacaktır. 

Son ay içinde Habeşlııtao 

ticareti artmııtır. Deri ve kah 
veyi pımoklo meneocatla değiş 

tiren Uiccırlar; olmdl para lete 
mekte olduklarından Babrrpa 

rası olan taler f lahoa yökael· 

mfotlr. 

Adh Ababa 13 ( Radyo) - 
lralyro ordusuodaa kaçarak 
teslim olan aekerlue çok iyi 

bakılmaatı ve iyi moımolo 

edllmıktedlr. Hunların araeında 

bulanan bir general; Habeo 

kuvvetlerini yttlştlrmt!kle meo 

guldOr. Erltre'U İtalyan askeri 

erkanından Sılabata birçok Ha· 

bet kuvvetleri baoında Sldımo 

ya gitmek 

mittir. 

ftzere hareket et· 

Bo kumandana Cank·Na~mıç 

nnnnı verilmiştir. Bir Alman 

da SldRmo cephesine gitmek 
Oz,.re boraya gelmletlr. 

OabeşiRtan'ın Fransa 
nezdiııde protestosu. 

Parle, l:l ( Radyo ) - M. 

FIAodeo don Babeolatan'ın Parlı 

elçlsinl kabul etmletlr. Elçi; 

Cibotl demlry•>ll111 ldareeloln 

Uabeşletao'a sllAh nıkllne wo· 

bılelet etmesini bir nota vere· 

rek proteeıo etmlvtlr. 

normal hadde lndlrll0Je5 

zoobabls olamaz. 
Demletlr. .,,o 
Yeni bitaraflık k•00ıı" ıı"' 

bu gibi moddelerln th''~,~ 
bit 1 nor.:nal hadde indiren de e~ 

deyi ihtiva etmlyeceğlPl 
lemtetlr. 

Sııriye'de ~9, 
Mftthiş fırtıoalııt sır 

Beyrot 13 (Radyo) ~ ~ 
rlye 11hlllerlnde mOt~"l ~I, 
fırtına devam ediyor. 

ölmOetOr. ıeri {ıt 
Şam'dan gelen babef 1' ,,~ 

tınının oroda da bir 
90,eal'' 

ribat yaptığını blldlrJJJC~ 50~1' 
Beyrot 13 (A.A) - btıb''~ 

kıyılarındaki fırtına rıı"c 
rı ,, 

Beyrnt'ta pekçok haııs •d•" 
olmuştur. Trabluıt ŞııJJ "''ıe1' tı•" 1 . 
her taraf tan gelen 0 ~ 
önemli hasarlar oldı>~otl 
diriyor. 



-KIZIL SUL1'AN 

ABDCLHAMoD 
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

Meşhud Cü rüuıler 
Proje, Birçok Yeni Hokomleri 

ihtiva Etmektedir. 
BftınGmlsal, Feride ıultının pı,ımn yanından blrın bile ••H------

bu tarzı hareketinden bir mani ıyrılmıyaeıktı! BOkti.met, Adilde VekAleti - Madde 4 '- Takibi ıikiyel Ye• 

Gediz Nehri Taştı, Sular 
Demiryolunu Bozdu, 

-~·-@ 
Hiçbir tiren hattı işlemiyor. Kazahırd4 ~rar 

çoktur. Uyapan bağlar Mrar görmftştl\r, 
k nlo uıau zamandanberl hazır · ya ıahei dua •omağa bağlı olan çı aramıyordu. Fıket buna ra~ Dilber ve genç Çf'rkeı kısı ve bu kanupa gör• meohudeo iıle· 

men lı,erlde'ye de blreey aöyll· nın aşk nihayet gözlerini ka· lamaktı oldoğo meahud euçla :nen suçlarda, suçtan zarar gören· 
Bnalarıa yıamurla gitme· 

meal eebcblle ıeylAb lımlr ve 

clvırındı tamamen bert•raf ol · 

muıtar. DDn ıkıam Menemen 

den •llAyete gelen bir telgraftı 
Gediz nehrinin tattığı ve Me· 

nemen 0•11ının bııtın bııı eo 
baakınını uğradığı blldlrllmlttlr. 

lyıkılmıf!IJ da toııınc• ,,,yl"I 

olmınnıtır. 

yemiyor, bir itiraz dermeyan rartll. Her tehlikeye metelik rın muhakeme nsulO kanonu lerin zabıta memurlarma ağızdan 
edemiyordu. vermemeğe ve gftodtıızlLil Feride oun llylhasını kamutayı ver tiklyeıleri, tikiyet ve ıahet dava 

81110 e•ıının dı, bo yeni ıoltına arkadııhk, geceleri de mlıtlr. açmak hakkındaki umumi uıollere 
cariyeye kar,.ı kalbinde hissettiği ·Gizlice ıultının kocaaı Baıın Mflddelumomlllğe veklletten gore yapılacak ınuamele hükmünde 

m fi ldd b paııyı metl'eılfk etmel'le bıı · gelen bir emirde, bo proienln 11yılır. 
ey • c 11

0 ayak ve gayri " ' Madde 5 - Siyasi ıoçlarla, 
kabili teıkln idi. Pııımız e•aaen ladı. memleketlmtzln boıuılyetlne ve hoıuei muhakeme uaullerioe vo 
birazdı "'Şip 1 dl 1 d id Gerek Basan pııı, gerek ıırılınoa uygun olmaaı tçln takibi izin iııtihealine bağlı olan ev " er en ı. 
Biraz gôıane bot gôrClnen bir Bftenftmisal bu tehlike ıık ma· bOUin hlldm ve mftddelumuml ıuçlar hakkında bu kanon tatbik 
kıdını, kılbl aakız gibi yıpııır cerHını gizil kalmaaını temin leıle hukuk mfteHe!le ve mOn· edilemez. 
kahrdı! için ·Akıllarınca tedbirler itti· tealplerlnln tetkik ve mfıtılu. Madde 6 - Meıhud bir euo 

8 B l!rna konuldul'lo ve her hukuk. iolendiği vakit zabıta, yakalanan flınftmlaıl f LI ı d f 1 hız •ttller. Oaaıo pıaı, Ol!nG ~ 
1 ' • ne e ı o •· ... y çunun bir ay lçlode proje hak maznunu, haU:ın• eiibut deli i rık hıata pııının yanını gön mleal'fo i)locl bir Aglalyı ol olacak maddeleri ve oahidlerin ad· 

derildi ı d L L d k10dakt mOtalea1ını do6rndın ~ ıımın, teaıadQf On gı · mımaaın ın aora.ayor o: " tarını yazdığı zabıt varakaııile bir· 
rlb bir cllveıl olarak Feride BOıınftmleal'in ıaadetlne nl doğraya Adliye VeUletlne gön. likte vakit geçirmeksizin ayni gün· 
•oltan gene dııarı çıkmak mec· hıyet yoktu. Ve tecrQbeıılz aok derebtlf'ceklerl bildirilmektedir. de cumuriyet müddeiumumiliğine 
burlyetlade kalmııtı. yolcalırJDID batını geldiği gibi, Proje ıyoen ıöyl,.dir: teslim eder. 

Ha ft 1 HHaD pışımn ebediyen kendi Ilükıimeı, Adliye Vekaletinin Cumuriyet mftddeiumumiııi maz· 
d 

111 
m Bıl, dımıd paıınıu ozon zamandanberi hazırlamakta ounu sorguya çeker. Amme dava· 0 ııını glrdı111 L alolu oldoğona, Hıean paşayı 

fı •••it, ilk defakt olduğu meşlıud ıuçlano muhakeme sıoı açmağa lüzum görftrae duruş· 
glhl karyolenla yanında bir kendiılnden ID<".ak ôlQmGn ayı · uaulil kanunu layihaaını kamuıaya ma yapılmak üzere maznunu iddi· 
landılyrye oturdu. Ve heroeyden rabllcceğlne kıni idi! vermietir. aoame ile o gün vazireli aıılive veya 
evel b l h Bllonftmlael'Jn tek korkneo Müddeiumumilikten gelen bir sulh mahkemesine gönderir. 

' 1 •e ıtır &ordu: 
Ef vardı: Ya eultan Hamid keo emre göre, temyiz mahkemeri aza. .Madde 7 - Cumuriyet müd· 

- endimlzl buoftn daha ı b 1 h"L' l · d 
j l " dlelnl yeniden Yı•dız l!llrayını snoın, 8 '° ann ve ••1m erın e deiumumiıi, ıuçnn bu kanunun 
Y buluyorum Cenabı barinin - 1 t 1 k h 1 

davet ederee? .. Ghmeaıek kıbll muta ea arı a ıoara azır auan oümolüne girip girmediği veya 
efendimize leli ılfılar thııın B d proje birçok yeni hükümleri taşı· amme davaıııoı açmak İcab edip b olmıyıcak ve aeao paaHın an 
nyurmııını temenni ederim! maktadır. etmiycceıı.i huıuılarında itin ince· 

D ayrılmak bir mecburiyet !olı U ı · " 
edi. mumi hayatlD ae limetı ve leomeıine libum görürse bu ha· 

Haııa teıekkar elti: cıktı!. suçluların cezalandırılmaları iize. kımlırdao tahkikat yapmak filere 
o_ 1 1 rinde verimli neticeleri beklenen suçlunun mahkemeye eevkini ya• - mnnlm gGzel kalfacı&ım.. B d 

D dl o orsa a projeııio eeaslan ıuolardır: kalandığıoın erteai gün• barakabilir. 
e · Senin 1arıfından hatırı 111 dd 1 Adi" k'l J d 

D a e - ıye teı ı atı Madde 8 - Suçlu, yata an ıgı 
mın ıorqlm111, beni ıftr'atle iyi •--------------' olan yerlerdeki belediye sınırlan gün mahkemeye aevkedil~ceği aırada 
etmektedir. Sen benim yanımdı Zahire satışları: içinde ve panayularda iılenen ağır çalııma umaoı bitmiı veya her 
oldukça ben h11ıa deRlllm. Se· Ç. Cloıi K.. S. K. S. ceza mıhkemclerinin vaıireteri dı. hangi Lir tatil ganüoe ıeeadüf et· 
nln gflzel yGıan, benim kalbi - 21 K. pımok 40 75 4L ımdaki me~bud cürümlerle 3 üncü mit ise cumuriyet müddeiumumisi 
mln acı •e ıııılarını durdoru 136 B. " 40 75 41 maddede yazılı kabahat nevinden mahkemeyi hemen çalıımağa davet 
yor! Hep yanımdı kal .. 319 K"n. pılı . 500 660 olau ve 4 üncü maddede yazılı edebileceği gibi ıuçlunuo ı!eYkini 

19 B. yapık 4 4 ôO 51 50 ıekilde işlenen suçlan zarar gören· erteni güne de bırakabilir. 
- Ben de h"p yıaınızdı lerin müracaatlara halinde takibi Şu kadar ki, cumu?iyet mütl· 

kalmak istiyorum; fakat zatıall 24 Yapık 44 5o 5
5

1
1 

5
5
°
0 

tikiyete ve şabei dava açma~a bağh deiumumiai tarafından 6 ıncı mad· 
nlzl L 4456 Kilo yapık 4j 50 

il&, ıdt ziyaret benim olan mcıbud suçların takib ve dede yazılı scbepıeıı dolayı suçlu· 
eli d d 224 4 .. ce•izlçl :J l 35 

m e eğil ki . duruşmaları bu kııoun hükümlerine ouo mahkemeye sevki ertesi güne 

- Elinde dt-gll mi? Bo da Kambiyo tabidir. barakılmııea yukarıdaki fıkrada 
ne d L Madde 2 - Bu kanuua gört: yauh aebeple de olu ıuçlunun 

emea?. Yokıa Ferlde'den Aht Sabo t ı · 'L 1 r 'li 
mi k A) 1 enıra.eo görll en ve 111 mahkemeye ıOYki ikinci bir teah· 0rkuyorıun?. Allm Mark oU,lf> 6U,ti'' k l 

'- ya • anan; hüre uğratılamaz. 
- EYet... Bf'm ıahaa hı leterlln 620 622 B) lılenmesi üzerine hemen Madde 9 _ Cumuriyet müd· 

nımdıa korkuyorum, hem de Fr. Frangı 8,28 8,30 zabıta kuvvetleri veya suçtan zarar deiomumisi ıuçlu hakkındı tevkif 
bndlmdea! Dolar 80, 7 5 80,35 gören oıht11 yahut hackalan ura• mfbekkereıi verebilir. 

80tntlml1al bu ıôzG Bôyler Belgı 21,10 21,25 fıodan kovalanarak faili yakalanan; Madde 10 _ Vazifeli mıbke· 
ken k zı d ltalyın lireti 9,96 9,98 C) 1ıleoen bir suçun faili ol· me cumurı'yet middeiumumiıi ta• 1 r ı, utanarak ônAne 1 1 f AO gr. .ıı 12 
b k O u sv çre raugı ,. ' '-' ~ ' doğunu açık olarak göıtereo eıya rafından eevkcıdilir edilmez baıka 

a tı. 11ın, bu fıreıtı kaçır· Florin 85, 1 O g::::,3(1 ·1 · 1 · d 
mıdı: v ve asar ı e suçun ıı enme110 en ielere tercih ederek euçlunun do• 

K., Çekoslovak 5,24 5,27 pekiz sonra faili yakalanan; ruımaııına baolar. 
- Ya K dl d Avuator. Şlllnl •l3,ll'9ı 2,·>,7r. s t b d ı ... eo n en de mi ~ ) '-' uç ar meş u sayı ır. Duruım• bir celtede netice· 

korkuyoraon?. 1 Nöbetçi Eczanele~ 1 Madde 3 - Türk ceza kanu· lendirilmeyipte baıka güne bırakı· 
Dedi. . ~ nunun 529, 534, 539, 540, 544, lacakaa cumuriyet müddeiumumisi 

- Evet, P•eam. Kalbimden, 
olmdlye kadar hiçbir ldmeeye 

bığlaamımıı olıa kalbimden 
kor kırım .. 

H•ııa P•ta, HaınGmlaal'in 
eHerlol elleri içine ılırık: 

Gaıeı Uı10Qml111l'im. 
Dedi. N d 

1 e en hlılerlmlzl aaklı· 
ya ım. Sevda, gftaıb blr•ey mi-
dir?. K ı .. 1 plerln en labU his ve 
lbtlyaçlırı lfL 

.. •e Bf•dıdır, 
Kılplerhnlz birbirinin içini gö 
rftyorlır. Sen benim olacıkeın. 
Ben de •enin! Bize karıı •ele 
Ckh • " e er kunet hanı •n•gellr. 

BaınGmlıal, 11raydı gırlb 
bir kızdı. Dthnlm•111l tecrObe -
1 b 1 

11 lr kızdı . Sukuıo da pek 

~olay •e pek tabii idi. Bunun 
çln, paıı ona karyolealnln yı 
nını çekti; BilenOınlııl de bir 

kuau IDGtn11rı ile mu kan met 
gG11ermedl. 

Bu akşam Kt!meraltında İtti 545, 54 7 • 548• 549, 551• 558• 564• tarafından hakkında tevkif mftzek• 
hat. GGzelyılıda Ahınııı, Irgat 565, 567, 568• 569, 57o, S7l, 572• kereei verilmiı olan ıaçlunun ke· 

pııanndı Aerf, lklçeomellkte 573• 574• 575• 566• 578 ve 582 faletle veya kefıletaia tebJiyeeine 
ı inci maddelerinde yazılı kabakat mahLemece karar verilebilir. klçcşmellk ve Aleıncıkta 1· o b • 

auçları hakkında da bu kanun Ü• Madde 11 _ Zabıta, ıı:abıt va· 
zef jftlyen ecuncltrl ıçıkhr. kümleri tatbik olunur. rıkasıoda teıbit ettiği ııhidlerle 

Mahkemelerde cumuriyet müddeiumumiıi veya 
mrhkemece lüaum görlllecek diğer 
ıahidleri ve ehli hibreyi cumuriyet 
milddeiumumiıinin yazılı -.eya ıi· 

fahi emri (berine mahkemede ha· 
ıı:ar bulundurmağa mecburdur. Bu 
emir çağrılanlar hakkında ubıtaya 
ibza: nıOzekkereainde olduğu gibi 
zor kullanmak aallhiyeti de verir. 

Sef erihisar'lı Çobanı 
Kim öldürmüş? 

--~~~-------------
Seferlblsar'da çobaa All'jl elde ettik. Çoban Ali'ye bun· 

öldftrmek •e jaadarmı ŞOkrft lan niçin ~ldığını eordam: 

yO tahkir etmekle ııaçlo Haıe· - Muatdı aôyledl, ben de 
ylo oğlu Molttfı'oın mubake· çaldım . 

' meelne dftn Ağırcedı baalın Dedi. Bunan Oıerlne Seferi· 
mıetır. Muıııfı: hlıar jandarma lomındıabğına 

- Ben bôyle bir clnıyet ıtktyet ettim, tahkikata bıı· 
lılemedlm. Çoban'a .. zmlr'e landı. O gece çoban Ali yolda 

gôtQrmeal için iki Gkftı ver· OldOrülmfte . Ôteklnlo berikinin 
mlştlm . Gece giderken OldarcU 
mfiş . .l;Jenlm; çobao All'yl ta· 

klbederek öldGrdOğüm lddl• 

ediliyor ı dı bu, doğru değil 
dlr, Utlradır. 

aôyledilderlne göre Moıtıfı ar· 
ka11nı taklbederek varmaı. Se· 

bebl de lol meydanı çakarmıı . 
olmııı lmlı . 

Madde 12 - DuruımaolD mıh· 
kemece bir celeede bitirilmesi li· 
umdır. 

Şu kadar ki, kaouoi aarureıler 
dolayiıile işin bir celsede karara 
karara bağlaomaaı miJmküo olmazsa 
duruıma bu imkinııalığı doğuran 

nokaanlano eo çabuk vaaıtılarla 

ikmali için lizım gelen müddet 
göz öoilnde tutularak ona göre 
baıka güne tehir edilebilir. 

Madde 13 - Mauaunuo iateği 
Oıı:erine mahkeme ıp6dafaaııoı ha· 
sırlamak için ea çok iki gflolfik 
mflhlet verilebilir. 

Muhtelif ka11lardın 1ey1Ab 

•e fırtını •11lyetl hakkındı •l· 

IAycte mıh\mat gelmektedir. 

Torbalı •e Tire k11ılarında 
ıcylib mıntak11,ndakl kôylere 

evvelki ıkıam tekrar ıo gel 

mittir. Fakat yeniden sarar 

yapıcık bir ıekll kalmımıııır. 

Dağları yığmıı olan karlırıo 

erlmeıl netlceal olarak kflçl\k 

Mendere\ ve Gedlı nehirlerinin 

tekrar tıımaları ihtimali t1rdır. 
Kueıdaeı'ndın •lllyete gelen 

bir telgrafa gôre ıııbıba kadar 

dnam • eden fırtınadan biri 

gClmrftk ldırnloe, diğeri de 

b:r o•hll ıh iki kayığın parç11 

Jaoa.ııı ve evlerin iç ve dıı sı 

valarının dôkGlmGı olduğu bil 

dlrlmlotlr. 
Selçuk nıhlyeılnde birçok 

ağaç ve telefon dlrcldeırl yı · 

kılmıı, Davutlar aahlyeıiade 

b111 nlerlu dnırları barıp 

olmuııur. 

Beletl, Kuyumcu ve Çorak 
onl111ndalıl ıel ıuları gittikçe 

yGkaelmekte te çoğalmaktadır. 

Koııdaaı kaZI merkezinden 

çıfıtdagı mevkllne kadar olan 

kısımdaki arazi; denizin getir· 

dlğl çakıllarla ôrtftlmaıuı . Yı 

kılaa telefon direklerinin tıml · 

rlne baılanmııtır. 

Kemılpııı kasaaında K.erabel 
yolanda bir tahtı kGprG teller· 
dea bosulmııutar. Baglırl• 

mesroıtı sarar olmamııtır. 
Sef erlhlıarda da mtlblm bir 

urar oleımıııır. Yalnıı kası 

merkezinde birkaç e•ln dıHrı 

oranın aaliye hukuk iılerioe bakan 
mahkeme görür. 

Sulh mahkemelerinin göreceli 
meıhud ıuçlarıo mahkemesini ıulh 
hakimi bulunmadıtı zaman bu 
iıler asliye mahkemeliode g~rille• 

bileceği gibi aıliye mahkemeaioin 
çahımadığı samanlarda bu mahke· 
meye aid itlu sulh hlkimleri la• 
rafmdan da görlllebilir. 

Madde l 7 - .Meıhud ıuçlarlı 
irtibau boluaan bu mahiyeti baia 
olmıyao baıka ıuçlarla meohud 
suçta maddi veya manevi iıtiraki 
olup yakalanmamıı olan baoka 
ıuçlular bıkkındı bu kanun bil· 
kümleri tatbik olunur. Ancak ıra• 
lanada irtibat bulunmadıkça meı· 
hud ıuç failinin suçlu bulundnğu 
baıka suçlar hakkında bu kanun 
hükmtl tatbik olunamaz. 

Meıhud ıuç faili olarak yaka· 
lananlardan baıka ıahıalar hakkın· 
da da irtibat v" iıtirak 1ebebile 
bu kanun h6kllmlerinin tatbiki 
uzun samana ihtiyaç göllerine o 
ıahıılar için cumuriyet mflddeiu· 
mumiliği Yeyı mahkemece tefrik 
karan verilerek yalnıa yakalaaan 
meıhud ıuç faili bakkınd11 takib ve 
duruımaya devam eclilir. 

Baıntlmhıl, tam iki ıaat 
Da1ao P•tanıu yınıoda kıldı 
ilk fakat çok tıtlıthlr aık hı 
yatı Y•t•dıl 

Btlıntlml11l'lo, bıyıtının dö· 
nim noktıaı demek olın bu 

gClnden ıonrı, dımıd pııanın 
odQını ılyaretlerl 11klıotı. BCla 

Dtlmlııl, P•eınıa yınını gönde 

' 111Dek lçlo fırııtlar kollıyor 
Ye ·· 1cıdını çılıııyordu. Elln 
den gelle... K.orkm111 Hına 

Demlıtlr. Dinlenen eahld 

Mebmed oğlu Sabri demle· 
tir ki: 

- Benim çlf tllğimden 15 
aığmmı çaldı. Bo Moıtafa ço 

ban Ali'ye çalmıaını tembih et 

mle, fakat @oora yıkalınmıotar. 

Sığırdan lklılnl keamtılerdl. 

Yalnız onGç tancılol bulduk. 

HıttA Ç1lıaan ıığırlırımı ken · 

dlılae ııd-dört _ ıı~ırla birlikte 

Suçluya ne diyeceğini rela 

aorunca maznun Muatafı: 

- Bu adamın eôyledlklerl 
yalındır, iftiradır. Ben ne el 

nıyet tıledlm, ne de çobanı 

bırıızhAı 1e•kettlm. 

Maddfl H - BClrriyeli bağla• 
yıcı bir ceza ile mahk.üm edilr.n 
suçluya me•kuf delilse mahkeme 
tevkife mecburdur. Ancak mahke· 
me karannda m•hk4mun kefalede 
tahliye edilmesine de '\arar ve.ıebilir. 

Madde 15 - Bu kaouoa göre 
verilecek tevkif kararlarana itiraz 
edilemeı. 

Madde 18 - Suçlu Te cumu• 
riyet müddeiumumiei ıuçua bu 
kaoDDun ıilmultıne girmediğini 
mahkemede iddia edebilir. Mıh· 
kem gerek' reaeo -vegerek bu iddi· 
alar iiserine ıuçun bu kanunun 
lflmulöa,_, girmedigine karar ~erine 
durutm•y• umami bilkOmler dai· 
resinde denm eder. 

Demlıtlr. İıtaobul'lu İbrahim 
•e bekçi Ali ııhlt aıfatlle din· 
lenmleler1e de nk'ı hakkında 

hlçblrıey bilmediklerini ıöyle 

mlılerdtr. Muhakeme bııka bir · 

gGne bırakılmııtır. 

Madde 16 - Ccüa itlerini gö• 
ren aıliye mahkemeıi her hangi 
bir eebeple çahımadığı hallerde 
meıbud ıuç hakkındaki duruımıyı 

f ddiılanom reddine dıür olan 
mrhkeme kararını taraflar ancak 
esas hakkındaki kararla birlikte 
temyia edebilirler. Projenin bil• 
kilmleri bir bıairao 935 dan itibı· 

ren ydrtlrlOğe gireoektir. 

iyi bıvalırın t,,ılrlyle uyıq 

mığı bıılamıt olıın baıı ba&lıf 
sarar gôrmaı, köpra te yoll•• 
dı baaı b11arat olmoıtur. 

Buranı nahiyesinde Pınar · 

bıtı kôyGnde eıkl bir yığ fıb · 
rlkaıı çökmOtı Çımdlbl mnr 

kllnde iki evi ıo bıımııtır, 

Enelld gDn Bandırma'ya bı· 
reket aden eklpres; batbD muh· 

telif yerlerde ıu tııkınlakl•rın 
dın bozolmut olmaeı yOıGaden 
geri dôamftttftr. 

Dan aabıb 811t ıeklzde Mı· 
alıı . Saruhanlı eraırndıkl bat 

muhtelif noktalardan ıular ta· 

raf1Ddan keıtlmit ve dokus 
metre tJzoalulı.tı bir köprtl iki 

ıırafıodın oo lklıer metre de· 

rlollkte battı ıtmıetar. Sular; 

bOtOo kunetile h•t Qzerlnden 

•tmıkıadır. ~aat 11 den aoora 

Emlralem ve Mundlye İllH · 
yoolıfl arıııadı Gediz nehri 

taımıt ve demlryolo Qzerlnden 

65 eanılmeıre yaklelerek yola 

bozmuıtor. Ba yOzden Afyon 

treni de geri dônmeğe mecbur 

olmuıtur. 

lsmlr'den Afyon'• har~ket 
eden katar da Emlrılem'den 
lzmlr'e dônmeğe mccbor ol· 

muıtur. 14,akat eğer bugau ıo · 

lar çcklllr ve tamir lmklnı bA· 

ııl oluraı trenler tahrik edile· 

cek, ıkıl tıkelrdtı lıletllmlye· 
cektlr. Aydın, Ôdemlo postalın 

dı ltill lelememektedlr. 

Kadın Ynznnden 
Ikiçeşmelik 'te 
bir vak'a oldu .• 

Baaclaa yedi ay enet Go 
lira alacak yaıaadeo derici 
Ahmed'I Keetelll cacld111lnde 

ağır ıarette yaralı) an te ~ıır· 
crsada yedi ay bapıe mshkftm 

edilen beledi ye eıkl et takip 

memura şakra; hıplıhınedea 
yeni çıkmııtır Nasmlye adındı 
bir kadını yanına ılırak ~ki 
çeımellk'te bir ıokaktın geçer· 

ken NHmlye'nln doıtu Ahmed 

bunlara raıtlımıı ve ıevdlli 
kadını kıakanarık tıbaaca11nı 
Gç el ŞGkrC1'o6D Gıerlne Gl 

darmek k11tlle ateı etmlıtlr. 
Ktırıuolardan biri Şakrl'yl 
ayağından a~ır ıurelte yuıl•· 
mııtır Yetlaen bir polltt; Ah· 

med'I aıbrneıalle tutmoıtur. 

Pollı yeıi,memlı oleaydı Ahmed 

belki de şakra'yft OldDrecektl. 

y arah basta neye kaldarılmııtır. 

Eski Elçi 
4 :epheye Gitti. 
Ordusu ile ilerliyor. 

Clbatl, J 3 (Radyo) - lıtl · 
faal ajınaı bildiriyor: 

Babeıtııan'ın meıhur Rarı · 
larından Tekil Hınryıtl Oga· 

dea cepheılae kumıudın taJID 
edllmit ve karargthı teıkll et· 

mlıtlr. Orduıu; cenaba doAra 

tlerlemektedtr. BaTaryıtl; eY· 

velce Habeıiıt•o"ın Parlı elçlel 

idi. 

Sivas valisi 
bir kaza geçirdi .. 

l~tanbal, 13 (Ôael) - Shaı 
nllıl bir teftlı eınaıında a&bn 

dOımlt ve ay•A• kıralmııtır. 
Dıhll(Je tdAlotl t1l17e iki •J 
meaulyet 'fermlıdr. 



Karşısında ltalya, Kar Ve Rus .. Fransız Pal tı 
Almanya 

• • Fırtınanın 
ve Lehıstan Bnyak Tarihatı. 

Balkan'la d 
Do 

SoğuktaJl 

an ar Çoğaldı. 
~ kttıO 

Pire'd~ fırtınalar • Bulgarjstan'da sogu ••••• 
Bir Italyan Gazetesi, Bu Sosyeteye Karşı ltimatsızlıktır, 
Diyor. Bazı Fransız Gazeteleri De Pakta Muhaliftirler 

- Baıtarqfı lci sayfada -
demirlerini taramıolar ve kara 

ya blndirmltlerdir. Birçok ev 

ler yılulmıttır. Bir apartmanın 

Cht katı ve diğer bir apartma 

nın da iki kata uçmoştor. Sol 
tanıhmed camtlnln minarelerin· 

den biri devrilmletlr. Şehirde 

telefon ve elektlrlk te1l11tı ta· 

mamen bo~olmuş, Ankara, İz 
mir, Anopa telgraf hatları par· 

çalanmıt, muhabere dormnttur. 

Sokaklar denilen s~açlarla do 

ludor. Adalara ve Kadıköytlne 

•apor lollyememltdr. Mdtf'ma· 
diyen kar yığmaktadır. Bazı 

yerlude karın yftkeekllğl bir 

metreyi bolmuştor. Konvanel· 

yonel gecedenberl h enüz gel · 

memlşıtr. Ekspres 7 aut gt"clk 

30, şimendifer kazasından 16 öUl fffr· ~~ 
l'ıınanisıan'da ve Makedon>•a'da ile şlmıtli • YunanlıtıP'dd•r 

r ' ' Atine, 13 ( özel ) - Make· tlpllerlnden ölenler vı 
Varıov11, 13 (Radyo) - Leh 

g zetelerlnlu, Franııs · Sovyet 
misakı aleyhine netrlyat yap 

makta olduklarını Londra ga· 

1ıetelerl yazmaktadırlar. 

Toy mis: 
"Varşova'da bu misak aley· 

hinde görCllen meni i cereyan 

çok büyüktOr." 
Deyll Meyi: 
.. Funeız-Sovyet misakı taadlk 

edildiği takdirde. ~hteıan hd· 
kumetl mühim kar11rlar vermek 

ve ağ1ehl ihtimal Fransız . Leh 

misakını feshetmek zaruretinde 
kalacaktır... Demektedir. 

BOkree l 3 (Radyo) Fran· 
sız·Sovyet mlsokı dolayıelyle 

Romanya gazetesi neşriyatta 

devam etmektedir. 

Ende Pandane Romen gaze 
tesl: 

"80 pakt, bir nevi Lokarno 

paktı demektir; hedef 1 Şarki 

Auupıı'da 11fikuo ve ıolbü te· 
mlo etmektir. 

"Şark mleakınıo, 

gtlzel bir mQtemmlml 
ttr ... 

Demektedir. 

bu pakt 

olacak· 

Berlln 13 ( Radyo ) - Al· 

man ılyael mebaf ili, Fransız 

Sovy:et mlukı etrafında Alman· 

yanın bazı tttebbflslerde bolu· 

nacağı hakkıudıkl haberleri çok 
mevsimsiz bulmaktadır. 

Bo mebaf ile göre, bOyle bir 
teşebbfiıtln bllhHeu eıı l!lırıda 

yapılmasının. Fransa'nın ılya· 

tine mOdabale manaeın1 vere 
ceğl için hiç ihtimali yoktur. 

Roma, 13 (Radyo) - hal · 

yan gazeteleri, Fransız · Sovyet 

ml11akı etrafında IAkayd_I gOs 
termekte ve; 

11 Bo mee'ele ki İtaly 'yı ali 

kıdar etmez, ve bizce tetkike 

deymez" demektedirler. 

Roma 13 (Radyo) - Trl· 
buna gazeteel Fransız mecllıln 

de Sovyet Franııı paktının mfl· 
zakereıl dolayıelle yapılan mft· 

naka,alırdan bahsederek: 

. "Franeanın Sovyetlerle bir 
misak akdetmek hlemul. ulqs . 

lar 11osyetel!llne itimadı olmadı · 

ğını göatermektedlr. Franeanın 

oloelpr ıoeyeteslne ve Lobrno 

mleakına emniyeti olıaydı, tiôyle 

bir teşebbaete bolonmıyacağı 

tabii idi.,. 

Demektedir. 

Parle 13 (Radyo) - Jurnal 

do Rneo: 

tH 

ile 

•• 
'•Bu paktın tasdikinin ilk 

netlce;l, Almanya'oın Ren gayri 

aıked mıotak11ının hemen ıl· • 
IAhlandırılması olacaktır . ., 

Deba: 
11Bo muahede, Franaa'yı te · 

mln edemlyecektlr. Bo mea'e · 

lenin na1ıl hitam bulacağı ~ld · 

den merakıJ~moclbdlr. 

aklıler uyandırdığını görmek ve 
doymak arsoıoad' bulunma

dıklarını Almanya'y• 011lkAne, 

fakat azlmkAr bir llaaola bil· 
dlrdlklerlnl yazmaktadırlar. 

Londr., 13 (Radyo) - M. 
Edeo'ln C4'nevre'ye bağlılığı 

hakkındaki beyanatı Almanya 

tarafından Ren için bir teşeb· 

ba11 vukubolurea her tarifi kov· 

vet lsıimaHne kalkışacağını .gös · 

termlştlr. Bu cevap, htlkumetle 

liberal p .. rti lideri ar Hında 
~eçen mdzakerede teeblt edil 

dl~I eOyleofyor. Loodra' .. akl 
Alman mahfellerl; Almanya'nın 

zaten Ren mıntaka111nı kendi 
başına askerleştlrmek makeadı 

gfitmedlğlnl, fakat Sovyet, Fran· 
H audlaemraın1 abden reddet· 

meğ., karar verdiğini haber 

veriyorlar. 

Habeş ~Jerin Yeni 
Bir Muzafferiyeti 

mletlr. 
Ankara meteoroloji enstlUl 

ıtlnftn bOltenlne göre fırtına 

l•pırta'dan baflamıt u orta 

Aoadolu'da genle mikyasta hii 

kam sOrmftettlr. 
Ankara. 13 (Ôzel) - Dftn 

11abah 10,30 da batlıyan lar 
fırtınası g,.ç vakte kadar devam 

etmltllt. VllAyet bfttfln otomo· 

.ı.lf. Il.eriyo - Battarafı 1 el ytlzde- blllerf emdoe alarak talebeyi 

dooya ve Mora'da mtltemadlyen Nazıra Ate~ 
kar yağmaktadır. Dün Plre'de 

çok şiddetli bir fırıına olmuf. Açtılar Başkıı-
Ayayorgl köyondakl blrbç ' 

gemı açıklara aarokıenmıttır. ları Vuru ldll·· 
Pire llmamnda da birkaç ma· G (I 'da) ıs (6' 
vuna batmıttır. ırnatı spanya bit .,s 

yo) - Mulaılde Fıelel der~'' 
Mugla'da: 
Muğla, 13 (özel) - Fasıluız 

devam eden şiddetli yağmur 

gece on bf re doğru durmuş, 

şehre ve char dağlara kar yağ· 
mağa bae1ımıştır. Barometre 

sıfırdan ışa~1dır. 

Bulf{ar istan 1da: 
lııtaobul, 13 (özel) - Sof ya · 

dan bildirildiğine göre. Bulga 

rlstan'ın her tarafında kar yağ · 

mııtır. Derece; sıfırdan aşağı 

yirmi dOrde kadar dftşmtlt. 30 
kiti eoğoktan donmottor. Şark 

ekl!lprel!ll 22 saat teahhılrle gel 

mittir. Dftnkfl şimendifer kaza· 
sındı Olenlerln 11yısı da 16 yı 
bolmuttur. 

Adna, 13 (Radyo) - SelAolk 

zır halka nutuk lrıd edil" 
btr tepe Ozer!nden. ıtef :gır f' 
bir çocuk ve ftç klel 11 b 

(llııe 
ralanmııtır. Çocuk ı1 
haldedir. 

M. Tataresli0 

Kralın seyahati 9 
hakkında ne di)'or~,, 

Bflkreo 13 (Rıdyo) ...... I ~· 
~r• 

bakan M. Tataresko, de.il f 
roliin Londra eeyabıtlı> rtr~ 

fe 
lamentoya mahioııt 

demiştir ki: ıJleıııl 
- Kralın seyabadı def 

ır t 
kelimizi çok mfttees9 (jJrt' 
I~glltere kralı beetocl 

0
f. 

b 
•1 olıll 

ölftmQ mftnase ett e et,b 

hibl ti ı •ı klb D mekteplerden evlerine taoımıt · 
"FranH, Rusya ile hemho· ye n mu ea avarparma Aya11ofy 'o iki Sultanah 

bl tır. Her taraf la tt"lgraf muha a ıo • · d d d d ırmağı boyanca ll..rllyeo r 

Fakat kral, bu IJJoo• ~ ~ 
dostlarımızla temaa etllle ,ıct 

1 ot 
o eğil lr; ayni umanda beraıı ke~Umle. telefon tealeatı medln bir minaresinin kfllAhları 

Almanya'oın Ro11ya ile hemho· kol da geri dOomeğtS mecbur bozulmo•tor. Gece geç vaklte uçmoı ve kopmuştur. Yenlcaml 
d d ı d olmootor. v o o ma ığı Aelklrdır. Şo kadar hıtlar tamir edllml•llr. ve SOleymanlye minarelerinde 
h ld ? B k Temblen'de RH Seyyom ta· v 

a e u pa tın haldkf hedefi rafından öldflrCllen 15 bin ana Gece dairelerinden dOomlyen de hasar vardır. Dlğu bazı 

eatını bolmuş ve 1 Y .. ~ 
•oı" ' elde edllmlotlr. FraD88 

1 ı· 
p•'' Jımıza göeterdlğl 11e1JJ dtı 

men mllletldln kelbi0 

totmuıtor. nedir?.. memurlar, otellerde yatmı•lır camilerin de minareleri hasara 
19 ... d vatan ve 5123 yerli aekerln v 

'! ı~ e tecrftbeler yaptık; dır. İl!ltanbol Ankara ek.presi uğramıetır. Şehirdeki münaka Alman . Leh 
Al hl b elblıJelerlle Habet ordol!IU giydi · 

manya, ç lrşeyl nazırı dik· Gç saat geç ,,.elml• ve yolcular 14t nıtaları düo hemen hemen • 
k rllmlt ve ıllihlandmlmıetır. " v 

ate almadan, letedlğl zaman b 1 1 k 1 d durmuş glbldi. Ankara treni Mü k J ı•J 
Adl11 Ababa'dakl aıkert mO ee re nem yere staayon a 88 Z8 ere e .' Jt.ı 

hem terk, hem de garb hodu· bahlamıelardır. vaktinde gelmhtlr. Çatalça mfid· (J v 
d d ld fl tıhitler, Habeı'lerln Temblen· d b hL k d ' 1 sıJl OD a ro n oynamıttır. Fırtınadan bazı evler yıkıl· elumumll!lloln lr itin ta ... ı l ö enıe mes e e 

"Fransa için en kıymetli ar· deki mnzafferfyetlerlnln bftyftk· dl h b d 1 1 için letranca'ya giderken latas .., 11
1 1• 

1 L b l Lt b b mıf, V11nı mo a8e at a reS • ı"nkıtaa ugrp(J 1 
kada11lık loglllz arkada•lıllı ol· Oğftnd .. a u etme .. e era er yonda 110,,uklan donduğu vıı.:ı " 

... v " nln çatııı uçmotUlr. Bazı yer· n • ) "' ti 
muı:ıtur,, demektedir. bu rakam•arı ıtırprlz ile karıı· t bildi il ı ti V arşova, 13 (RadY

0 ~ ' ... lerde lnbldamlar olmuş, yao · ye s r m e r. ı1eı• d 
Parl11, 13 (Radyo) - Parlı\ • lamıttır. Çfinkft bu rakamlar rınlar baı gOstermlollr. B4dl11e hakk•nda tafsllAt Is man ve Leh btık:O:erfetlll 

menıo, saat J 6 da tekrar top· meşhur Adoa mobarebeılnde 1 teomlttlr. Şehirde devrilen ağaç · unda Danzlg elmend e buı-' 
1 u_ L' L Olen İtalyan'ların Clç mlslldll'. atanbol 13 (A.A) - DftnkCl dolayı Almanya'nıo ~11 1, anmıt ve J.UJS•l.'raneız pa•lı k 1 t hl d ,, Jarın eay181 belll değildir. Birçok u " 
etrafında mftzıkerelerlne defam Dlırrer taraftan Habeo bftkt\· ar ır ınaaının oe r e yapt161 vereceği para husueo0 ~, 

e h lb t h 1 b• aL ü ağaçlar kOklerlnden kopmoo ve r•' .6 
etmfeılr. metl bu haftanın b•eındanberl ta 1 a ve aHr ar uyua.t r. makta olan mOzıke 1 .. ~v NDf f t kt F L uçmuştur. Birçok baca yılul· .. 

Saylavlardao (Montlnl) ~ıOz Gç ynzden fazla İtalyan yeril us zay a 1 yo ur. aa.at motlor. MüzakerıUO ..,,ı 
• ddi L L B ili mıttır. Damları ve çatıları uçan .,.. 

almış ve Ruıya için Franııa'DJD aıkerlnln Habeşlere iltica etti · ma zarar pe.. ço .. tor. e Almınya'oın borcu00 ,ıtı 
b 1 hadi ı 1 d ve çöken bir hayli de ev var· d .. ~ 

taahhftdat altına glrmeıfol icap· lrl l bildi L dl 11 1 ee er ton ar ır: Odemek letemeeio e.. J ' e n rme.te r. dır. Telefon ve telgraf muha· ı~tııet 
11ız gOrdGğOnO ıOylemlttlr. ( • J M , Uokapanı kOprftsü dOrde bö etmletlr. Maamafib 

11 
... u 

ngı tere )Qır a bereleri de bftyftk arızalara ..... 
Bundan aonra Maeyft (Mak· ' c lftnerek parç•laomıo, Yemft'e koml8yon Berllo'e g ,, f 

k ) M (8 L d Ll 1 y uğramıştır. ıJJllfl 
en ve . Ufe) ıôı ıôyle· Temı· nal Verdı·. ... ar ıOrüa. enm ş, emlo lı · ı ô bir uzlaşma esası ar• stanbol, 13 ( zel) - Ca· 

m?olerdlr. M. (Buee), pakt aley· ketesi ve Heybellada'dakl akay mor edllmlttlr. 
nakkale'de Oç, .Mereln'de biri 

hine rey vereceğini açıkça ıôy· Kahire, 13 (A.A) - Ingllt6· lıkeltel parçalanmıotır. Birçok I l\f aJf 
leml•tlr. Jl b Alman olmak ÜZ·~re 4 npur ngı· ite re- J1:1 

v re, Mıur'a verdiği cevabi DO· mavona ve motur atmıştır. , 
P ı s ı b 1 d karaya oturdu. 

ar Amento, gelecek Salı gftnfl tasında Ingllterenlo tehdld kol· ayı arı e il eğllee de yaı:den Müzakereletl•' lf 
tekrar pakt hakkında mhıke· lanmıyacağına, milli cephede fada tahmin olunuyor. Akayıd Karadeniz vapuru, Eregll'de · , ı> 
relerde bulunmak Gzere celıeye gerginliğin' lzaleılne çalışılacığı Htılığı çıkardıgı ve Paşabahçe batmaktan güç halle kurtulda. Kahire-, 13 (Radyo) ~t ~ 
nihayet vermiştir. hakkında teminat verilmektedir. koyunda bulanan Oç vapurdan lı1tanbul 13 (~zel) - Trak· Kralı; Bfiyilk HrUaPY

11 
be1t1 

,Cenevre, 13 (A.A) - Gaze· G } ' y İhsan ve Yakacık parçalanmış, ya'da mftthlt ıoğnk hüktlm eü zekere için delegaey0~,81ı~ .ıl 
teltr; FraDl!llZ Sovyet paktının, o os ta angın. Fenerbahçe yarısına kadar bat· rftyor. Şimdiye kadar onlkl ki· ıeçen kararnameyi lt'g1!1' 

Fransız meclisi tarafından tas· Atlna, 13 (Radyo) - Go- mıştır. Limanda ve Baliç'te de· ti dondu. mittir. Nahae paes; d; 8~11 

diki lehinde bir llaan kollan · loı'ta muhacirler mıhalleslnde nlz Ozerlde balanın birçok lstaobal 13 (Özel) - Fırtına heyeti reisidir. BOY11 dLI ol~ 
makta ve IngUtere ile Franaa· yangın çıkmıı, (4.0) ev yan· vapurlar demir taramışlardır. ytlzftnden lıt.anbol limanında ya'oın Mısır'la ne eıı~tl " 

P11c'tı 
nın bu tasdikin Ren'de n Al· mattır. Yangın; tedblrelzllk yd· Bunlardan Marmara'ya kadar batan kayıkların adedi altıyılze olıon bir u11.laşma Y' 
man dış ba~anlığında ılddetll zönden çıkmıştır. l!IGrOklenenler de vardır. varmıştır. mln ediliyor. • 

.................................................................... 1 ................................................ 111111 .... ~bl' 
leel yazılmıetı.. Babçevan bu - Miba.. Beni dinle.. 11ına gecıl. Bu yatta, mini 1JJi01 5' ~ 

"Fransız Sovyet paktının 

diki, Franaa'yı Almanya 

yeniden kar,ılaoııracaktır. 

K TYA 
~Aleksandr'ın Mavi Şeytanı .. 

-t-

lhtilalcı bir kız çocuğu diyeceğim. Katerln Mlhalovnı, 
koçak Midilli atını, bo dalma 

Prene Dolgorulil : 

- Bu kız kırbaç 

hakkediyor! Dedi. 

cezasını 

Fakat şiddetli bir Okl!lürfik 

tehdltkArane ıözlerlne devamına 

mônl oldu. Ah.. Şo menhus 

enlloenza (Grip) kızını kendi 

elceğizi ile tedibe m4ol olma· 

saydı .. 

- Pren11lme fevka14de hftr· 

metlm olmakla berabei, J bo kız 
dolu ve kasırgadan beterdir, 

dört nala koşan afacan mah· 
hiku bGtün eür'atlle çlçekllğfl. 

hem de Ozerfnde • kahkahalı1r 

attı~ı halde sürdft : 

- Prf:n& ıordo : 

~ Çiçekler tamamen mi ha· 
rap oldu? 

- Aaaletmeap, harap oldn· 
lar .. Ne kadar da gazel olmuştu. 

Begooyalardan yıpılmıa bir 

zemin azerlnde Hind karanfil 

lerlnden "Yaaasın Çar!.. cftm· 

tll • r 
oaheserl vtlcoda getirmek için - Mftmkfio d,.ğll.. Eoflo· Anahtar deliğinden bağırdı : çocuğundan, bo yoe .,. " 

rı>•"'' bet bin aaba ve otuz mujik enzam var.. _ Kola, Nlkho, Alebl... formalitelerine oy ço~ 

kullanmak mecburiyetinde kal· Kız ıerar eni : L t dl ı f t 8 K terblyel!ll beklemek uen o ey D z... en atya... 
1 

mışh .. Ah, ne feltket! - Blllyoraon ya.. ••Kfiçdk Hepinizde hastaeanız, değll m•? maz mı? •z 11ıtıl', 
Tieplovka tıtosu vekilharcı Baba., ( 1) geldiği vakit tatoya Doğrusu talili çocuklarsınız[. - Madmazel, 81 oe" ~'1 

hlddetlnd~n tlrtlr titriyordu! ate11 vereceğim.. Annem, ·•Kflçftk Baba,. ya kar· ve anlamıyonoooı.. ,~f/, 
ebe 

Bu adam, bfttGo ırkdaşları - Bu afacan kız, ikinci ka· şı oazmen "Hoo geldin!., de· o.o yatında lked ~ıılll f 
gibi mGbalağacı bir Leh yahu· pının Ooftne vardı ve vurdu : mek vazlfeelnl bana yakl"tlyor. itaat nedir blllrdirı>· ... d•'~ 
di11l idi. . Bayük manevraların Tık, tık! Diye. Fakat ben hiçbir şey yapmıya leketlnb:ID eski blrb61ıtı 

1 
devamınca mleaf lr kalmak Gze· - Kimdir o? cağım. Hiç, hiçbir şey yapmı· seli olan "AsaleldeoJe~ : 
re yarın şatoya gelecek olan - Marl Mlhallovna, ben... yacağım.. Benim afacan Golo· ettiriyor,. uıı ue e,d• 
Çar ikinci Alekeandr'a fevka· Katya.. yu çiçekliğe sdrdOm, "Ya1Ja!ın ğonu blll.rdlm! Ç::'::0~1 bl 
lAde bir '·Beyanı hoşamedl., fır - Sakın girme ha.. Enf Jo. Çar.. cQrnltelnl berbad ettir· beodesl im. µB idlti 
1atını kaybettiği için de çok enzam var! dlm. Şimdi artık hiçbir eey talebeniz bir ibtlfAIC ~Olı 
mülee11lr ve mClteheyylç idi. - Bonon bir zararı yok. ıeye, hiçbir kiaJlleYe1 ~t 1 

, • okumak mnmlr.tlu değil! Oh, b blJ .ı 
Ben de totulmak latlyorom. bil t ı Eğ r o 1' • • ne ald oldu. Bnıan Hiod ka m vor. e tb' 

- l\ltşel Mlhaflovlç .. . Ben, - Neden? ranfillerl kırıldı.. Kahrolııun edene .. Vazlfenıze o 1'•tt'' 
Katya.. - Çar'ı kabul ve ziyaret Ç , mek mecburiyetinde JIJ pr'~ 

ar... d rJJ 
Kapalı olan kapının arkaeın etmemek için! - Fakat, Ma • 1,ff ti 

dan zaylf bir sel!I : - Fakat kapı kilitli olduğu Fransız mQrebbiye.. (1) Çarlık zamanın• Ç•~eJJ1 I 
- Sakın gfrmtı ha.. Yaeıık · için Katya mecburi olarak kO· - Fakat.. Madam la preoe. arasmda cKüçük 1Jab

9
: ı~ 

tır! Diye cevap verdi. çftklerln yatak odaaının kapı · Katya beo6z on yaşındadır.. - 5orı 
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W F H VANDER ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

'f ayyare Ve Tank y Jg~ dı. ·zE' El & CO. "GANYMEDES,. vaıora 27· kano tıbllyeden ıoar• 4NVERS, 
:t·36 beklenmekte olup ytlkftoa ROTTERDAM, HAMBUftG, 

N • DEUTSCHE LEVANTE LINfE ıahllyeden ıonra ANVERS, COFENUAGE, DANZIG, GDY· 

l evyor·k Taymis, Darbı Muhakkak Görüyor. Japon- ueELGA L 1\1. RUSS,, 'fi · ROTTERDAM, AM~TERDAM NIA, OSLO Ye ISKANDINAV· 

17 b b 
L( •e BAMBURG lfmınl.rı için YA llmanl1rı için yak ala· ) OJ 1 ' para ıu ıttı C• eniyor, 

ar, avo yar ı Mougol'lardan Al~ılar. 22 ,abalı kadar Annre, Rot· yok alıcakhr. cı~~:~dıkt b1reluıl tırlblerlle 
- -:----------• t d B b B °CERES,, nporo 10·2·36 da ı.:. b 

3 
(d - er am, ım org ve reıxea na•lunlırdıkl de•lıtkllkl•rdea 

..,ıng ıy, 1 Ra yo) - Jı B ıLt il lr; ., 36 lbl d AN w ~ "' 
poo - Mançotl mftıterek kuv er • tırat'ıo zayiata bQ uzak ıukta nıiyeı çok ger- ltmınlınna y6kltyecektlr. ge p o ·~ · &ar o e ıcentı weı'uliyet kabul eımea. 

l 
yGktGr. glnleımleılr. 0 ALAYA,. nporo 2 marttı VERS, ROTT.ERDAM, AMS Faıla tıfıll•ı irin ILln_. 

•et eri, kanh bir barbtan eonrı N TER U • ._. • u.w 

O 
e•york 13 (Radyo) - Ne• Sovyet bGkdmetl Mınçorl ,. bekleniyor· 6 marta kadar An DAM n BAMB RG 11 Kordon'dı Tahmil ve Tahl17e 

lo•olyar mnktf ol Mogol'lar· L T 1 "' ı b L d L ı dan aeptetmlıttr. yor. aym 1 gaseteelnln Şıng· Mogollaıao bodoılarını bGyGk vere, Rouerdam, Bımbarg ve mao ırını are&et " ece.ı r. bln111 arkuıodı Fratelll Spereo 
haydan ıldığı haberlere gGre koneller ııheld etmekıedtr. Bremen llmınlarıaı yGkllye· SV:ENSK.A ORIENT LINh.N vapur ıcentahgına maracaat 

Ç k B J 
cekılr. 11BEMLAND,, moıGra 5 2 86 edllmeel rica olunur. 

b k B ı 
ıponlar da boı durmımıktı e aş 8 anı, e grad1 ARMEMENT B. SCHULDT· tarihinde beklenmekle olup ya Tr.le. 2004 · 2005 · 2663 n mukabt!leıen 500 tayyare, 

ııokl1r Ye 2so,ooo aaker t•h· HAMBURG Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAaları z. ı·yaret Edecek. tld etmlıtlr. ..1ROY8URG .. npora 25 
Hariciye bıkana M. Hlrotı · ıobıuı beklenlynr, Anvere, 

Rotterdım, Bambur• limanla 

Orta Avrupa için Yeni Bir Anlaşma 
iste · 

nın yerine M. Moçlder•'nın " 
rına yGkllyecektlr. 

geçmeal, Japon MUltarlıt par 

nıyor. Almanya ve Bulgari~tanın 
tisinin ıımırnen it bııtoa gf!ç DEN NORSE MIDDEl..BAVS· 
meıl demektir. Bunan için o1ak LINJE (D S. AS. SPANSKE· 

Da iltihakı Bekleniyor. 
ıarkta bir barb, kabili lçtlnab LINJE) O S L O 
değildir. ..UANADEROS» vapuru 4 

ık Pırtı, ıa (Radyo) - Çekotlonkya bııbıkını M. Bod11 cnma 

dtamını kadar Partı'te kılacak ve ılyuıl temıılır1nı dnım 
P 

marttı beklenl7or, lıkenderlye 

arİS ÜDİVersİte- Hayfı, Dl~ppe n Noneç il · 

e eeektlr T 1 fb · una an •ım ... ı n ıeeklllh maukerelerl mllhlm bir 
• K mıalırını takllyecektlr. 

81 apanı yor Mu? AMERlKAN ExPoT LINES 
.. ıdıd1r, Bomınya Ye Çekoılo•akyı tam bir 1alıımı ile Sot· 
•eı • Fran1a dl 
1 

an aımaıına lıtemektedlr. Yagoılavya dı bu and 
•tblllıyı mantık gGrmektedlr. Bonon için bııbıkan Hodıı 21 
ıu •Ilı Bel•rad' 1 d L l lif d " 1 1 yaret e ece.t r. Binaenaleyh ~nce kftçftk iti 

nleılerl ar d bl 
B 

ı11n a r anlıımı yıpılıcıktır. 
a ınlaımayı 8 1 1 f k o gar ıtan ve Almınyı'nın dı iltihakı mo•a· 

ı ~Grftlmektedlr. Ç6nkl Tuaa teıkllıta mea'eleılnde orta At 
rapa nın ıulbu mn b h 
A ıaa ı ıt1r. Po mlo11ebetle ıynl aamındı 

•Dltarya · Maearlıtan ela R , 
beni L ar ... n omı da yapılın anlaımılır1 da 

mıeme. illa.adar. 

A•aıturJ• erklnıaıa o bl b 
baoan için ma it • 1 urg bıned1aı hakkındaki beyanab; 

Prag 13 R ~ ıerah olarak kar,ılınmaktıdır. 

Parla 13 (Rıdyo) - Hukuk 
fakGlteal tılebeeloln heyecana 
dnım ediyor. 

Zıbıta , genlt terbibıt 

ılmıa •e fıkOheyl abluka et 
mlotlr. Talebe, profeı6r Zeıettn 
latlfaaını lıtlyor. Rektör, kahır 
bıkınına •erdlAI bir mobtaradı, 
tılebenla nal7etlal blldlrmlı 

ve leabınd• ftnl•erelteyl kapıl · 
mığı mecbur olacığını bildir 
mlıtlr. nılyetl ' M J : ~o) - Çekoılo•akyı g11eıelerl ve ef Urı umu 

taLlb ' . o il aın Parlı'ıekl me11lılnl dikkat •e ılALı ile S k • • 
.. eıa.ekıcıdlrl M lk .. ~ e iZi nci Edvard bıaeb er. ..,r teref ine yıpıl1a Sorbon meraıtml 

ile Slo•o ır11aeteıl 
.. M " • 

· Hodu'nın M M rlk , kıyetl;, taklb d • . ı11 •e Beneı fa elyıeetlnl movaf fı· 
e ece~I ıırabıtle görülmektedir. " Demektedir. 

1 
Marsilya'd; Grev Var. 
şçiler Arasıoda Hidiseler Çıkfl. 

Bazı Tevkifat Yapıldı . 
Mırıtl71, 13 (Radyo) - Deniz 

l.,rlnln pnl •lılnd d •e llmın ve nakliye amele . 
1 en in hldle ı ı ellerle gren lttlrak 

1 
e er o muıtor. Do bAdleeler grev. 

Z b 
e memlı olaa a ı 

• •la, muhtelif 
1 

me e araıında çıkmıııır. 
lerlo GnGae o yer eri ıutmoı olmakla beraber bu hldlee 

eeçememlıtlr M 1 b • ' 
ıelerl tnldf etml ti 8 . aamı 1 ııbııa, birçok kfm. 
ktrır terilmlt yı~ r. laalır araaıoda bodod harici edllmelnlae 

Gr ncı tÇller de •ardır. 
ne nihayet •e k 

•nlııma r 1 rme lçıa çalııılmıkııdır. Fakat benGı bir 
- ça eı balaaımımııtır. 

f..,ransı M --= z a tbuatında 

Makdonal'le Çemher
layn'ı kabul etti. 

Londn. 13 (R•dyo) _ Kr.l 
aeklılncl Edtard. bu 1abab BHt 
9 da Ramıey Makdooald ile 
Nnll Çemberlıya', Puktngım 
••rayında kabul etmlı ve ala1al 
madlf11 tılerl lçta usun mld 
det koau,mattar. 

T uhaçefski'nin 
Ziyaretleri 

Parla 13 (Radyo) _ So•yeı 
Roıya genel kor11117 bıtkanı 
general Tohaçefıkl; Parlı'te 

Montenblodı'kl topçu ık.de· 

mlılal " ıark açık letııyonu 

Rus-Fransız pak tını 
tiyeo Gazeteler 

no geıml,tlr. Uçak leııeyonuu 
dı bombardıman tecrabelerl 
yıpılmııtır. 

Is- Bir Mayo Gemisi 
Tehlikede .• 

Ayni zanı d - lekenderlye, 13 (Radyo) 
giJiz F an a Almanya'nın dileklerini ve in- tn2lllz'lertn Suıekl kruflıör6· 

. ran8ız fikir hirli&ini ka d k . lmdıd lıaretl veren bir mıy~ 
Pırtı 13 (R d ) 

1 
o Y etme tedırler gemlıloe yardıma gltmlıtlr. 

en dı a 10 - ~ GGnGa kealıdlr •e taıonmueıur. Bina Al 
•ıı demmlyetll btdlaellal Fran l man'lar g<>oOllO 

•tba•ıaa M Fi ' eaa eyb Fraa111 . So•yet aalıı· k 
dıtltlttrl eaeGll\ aİ.d laden jn maıında hiçbir mabıur yoktur .• , 88 er de tophyaeaklar. 
•e 1 b e eki 16alerl Ô•r g•seteel: B aa atı letkll 

1 
k d erlin, 18 (Radyo) _ y 

Gııeteler, ba laabat em":: te bir. . Mftea mee'eltılnde Almanya banca memleketlerdeki Alma: 
tile bl k -11e e · bıreey lııemek tçln bık 11blbl 
lllitler~~o makaleler ntıret df'ğlldlr. Eğer hllyle blrıey da lar hakkında neıredllen Hkerllk 

J . r ıGnllGyoreıa Fr1aeıa •e 1ngllter.... kanununa göre bu glbllerl Al· 
uraıl •111 1 1 F b "'• L 1 •lldl • e eı; raaıaı Roı u meı'elede mGeterek •e ıılm· mın &onıo oılukları kaydede· 

Cek::.::=~··~· taıdlklnln Ruı kir bir noktat nHar ııklblnde cektlr. Bundan baıka g3nGllD 
1111011 Çe ~ andlıtlllaeı ile Ro mCIUef lkllrln Zııen lagllterP aıker de yaaıcaklardar. 
181dtLı koelotak ancUaımaıının Franeı araeandaU bu muııbı: Eml~k b k 

• ile bi•lı olcla• il an asına 
••ldt d e .,aoa, •kel kaı balfla dilny.aın dikkat nı 
l~"•rne ha ındlıtmınan yıkı . ••naı celbeımtıtlr.,. demek MOtahassıs getirtiliyor 

e ı -•••or. d • E ı• .1 te irin. t 
kaeıt11or paeıeıl· ıtanbol, 13 (Ôıel) - Em 

ı.,"lı'ra ... , . So•yeı Ruıya aod Rahibeleri Kaçı· ~k d bınkuının ııllbı için, 
tak ... ._ mhllf'bellle Ren mın n d re l Konelye tef lerlnden M. 
hl~ için Al111aayı ber b gl ran ay utlar. Kearaatf memlekellmlae ça~ 

r d .. llılkllk 1 ıo Pekin, 13 (Radyo) - Ame rılmııtar. 
hukokt lleyeeek nlur11 Ilı; K 
bıyık •e •tyııı bakımd•a ook ı a mııyoaerı ile rablbelerı OçOk san'atlar 

Fl
•arbolr bata t,lf1Jeetık1lr ,, kaçıran bıydoal1rıa yeri Jıpoa ietanbol, lS (c'Sael) - lk1a11t 
" kaneılerlooe letblt edllmlttlr. V L 

S l•••teııl lı": T edletl; uıun tetkikat nelfce 
o"Y•t R otolmılırı lçlo tr.rıtbat ılın · -• d 

''11Y• doruaıo l•bll mıııır "a f! k6çiik nn'allarıo tokl .. fı 
için bir proje bHırlamııtsr. 

.. ExPRESS.. npuro 28 ıu · 

battı bekleniyor, Novyork n 

Baldmore lçl9 yak ılıcakhr .. 
JOHNSTON V ARREN 

LINES LIVERPOL 
.. QUERNMORE .. 'Hpuro 23 

ıubıllı beklenir, Lherpol ve 
te Aotereten yftk çıkar1p Bor· 
gu, Varaa n KG!teuce liman· 
lınaı yak ıbcıkıır. 

Olivier vEŞOrekieı 
Umlt~d 

\ 1 apur ~Acentası 
Ceadell Dan, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

.. LESBIAN .. 91poro 8 ıobaı 

Lt•upooJ •e Sweateıdan gelip 
tıbllyede bulunacak ı1 nt ... 
mındı Ltverpool ve Glu~ow 
yak ılıcakhr. 

"EGYPTIAN" taparu 10 
ıubıt Londra, Bull •e Aotert· 
len gelip ııbllyede bulanacak 
ayni ıam1Dct. BalJ için ylk 
ılacıkhr . 

'"ROUMELIAN,. taparn 1..i 
ıobıt Lhtrpool H s,vanıeıdan 
gelip tahliyede bulanacak. 

TBE G~NERAL STAM NA 
VIGATION C. T L O. 

11LAPVVIN&11 nparu 14 

ıubatta gelip Londra için yilk 
ılıcaktır. 

Not: Vuroı larlblerl Ye ••· 
par lılmlerl Gırrlne df!~ltlkllk · 

lerden ıcentı meı'allyet kabul 
edllmea. 

......................... 
Mtoem~n 11liye hukuk hl· 

klmllğlodeo: 

Menem•ala mermerli mıbal· 

leılnden tbAD kar111 ıeher la · 

• rdJOdın kocaıı gDmrQk 11blt
lerlnden lbean aleyhine açılan 

boıınmı dHııı netlceılade: iki 
tarafın bo11nmılarını 22 5 35 

llflblnde gayıben kuar veril 
mlı •cı buna dair olın ilim 

ıebllA için mDddelıleyh lhııa'ın 
a~reılne gGnderllmtı ile de lb 

11n'ın lkameıglhn:ın QJeçhal 
olduğundan bıhalle ilim tebliğ 

edUemlyerek iade edlld1Alndea 
dnacın•n talebi ile maddel 

aleyh lıba tebllgıtın llloen 
yapalmııına lkuır •erllmlt ol 

dutandın illa tarihinden ili· 
haren gf!çecek oabeı gGa zar 

fanda trmylı eımeıl ıkıl lak 
dlrde meıkftr botuma hGkmG· 

Din kıt'iyeı keabedeceAI ıebllg 

makamını kaim olcnık lsere 
ilin olunur. 

Met. MY. 11t. al. komlıyooondın: 

Miktarı Tahmin edilen Temlaalı mank· 
kate akçeıl 

LIH k. 
2670 75 

Kilosu Ctnıl 

266000 Ua 

94000 .. 
107000 .. 
72000 .. 

mecmu toıan 
Lira k. 

35610 00 
l292ö 00 
14712 50 
9900 00 

969 40 
ııos 40 
74~ 50 

Beher klloıonun tıh· 
mln edilen f lııl 

Manıkua tekil lbıle tarihi 
gftn te 11111 

K. S. 
18 50 
13 75 
13 75 
13 75 

Kıpılı ıarf 17 ,eabıt,936 pıurıeıl gani 1111 15 
M .. M " M M 15,5 

de 

.. .. .. .. 16 .. 

.. .. .. " 16,SO da 

1 - lımlr Mır . Mt. kaı11tınının yakarıda clnıt ve miktarı 

2 

3 

' 

1aaıla dört kalem an lbılyıcı dGrt kıt'a ıarıname ile 

ayrı ayr. kapıh sarf oıollle ekılltmege konolmuıtar · 

lhılelerl blsalımnda y11ılı tarih gaa ve •atlardı lamlrde 
luılıda Mıt. M•. Al. al. komlıyoaaadı yıpılacakhr. 

Şartnameleri hergCln komlıyondı göraleblllr. 

ltteldller ticaret odaıında kıyıılı oldoklır1aı dair veltk• 

göstermek mecbarlyetlndedhler. 

5 - Ekllhmtğe lıtlrak edeceklrr 2490 ıayılı kanaaan iki 

te 6çftncG mıddelerlnde ve eartnımeleriode yaııh nıl · 

kılarlle temtnıtı muvakkıte mıkbualaranı te mObOrltl 

teklif mektuplarını lbıle 11atloden enaa bir ıaat enel 

komlıyonı nrmlı bulanıcaklar. 31 5 9 14 270 

Mıı. MY. 111. ıl. komlıyonoodın: 

1 - Bepllne blçllen eder oa dokas bi• kırk lira olen 140 
tane yemek muuı Ue 280 ııne yemek 11ruı. 

2 - Biçilen eder on dokas bin betyls d3rı Ura olan 868 t.ae 
Ukar gerdf robu. 

~l - Bepılne biçilen eder altı bin dokaı y6ı dok11n lira 
olan 20 tane teneffaıbane m11111 ile 125 aaae ıea.,fftll 
hıoe ıaruı ayn ayrı ıutnımeler içinde olmık ve 2' 
Mı111 936 tarlhlDe kadar teılim ecftlmek prllle kapela 

5 
6 
7 

8 

Hrf lı yaptmlıcıkt.ır. 
Birincinin ilk inanç pıraıı 2428, ikincinin ilk hıaaç 
paruı 1463 fe açancDD6D ilk inanç paraıı 525 liradır. 
Ş.rtnımelerl pıraıaa karıalıgınclı komiıyondın verilir. 
ihaleleri 20 Şubat 936 perıembe gGna 11at 15 ıedlr. 
hepılae birden yıpılacak teklifl~r kabul olanu•t• gibi 
ayrı ayrı teklifler de kabul edilecektir. 
Ekıillmelere gireceklerin kanuni ilk inançlara ile belge· 
lerl ve teklif mektupların• ihale ••tlndea enel ea u 
bir 1111 enel M. il. B. ıaııa ,ımı komtıyoaanı ver· 

melerl. 299 f 9 14 18 

Mıı. M v. T. At. al. komlıyonundın: 
1 - Mıı. M•. in g3tterecPğl yerde beheri 505 lira bedel 

ketlf 11 iki ıdel blaı açık ekllltme ıurettle mOnıka11yı 

konmu,ıur. 

2 lbıleal 29 tubıt 9S6 cumarteıl gGoD 11at 10 da Iamlrd,, 
luılıda Mı. Mt. •t. ıl. komlıyonuadı yıpılacaktar. 

3 - l'emlaıll morakkate ıkçe .. t iS lira 75 karuııar. 

4 Şartnam<!ıl bercGn komiıyoodı glhalebllir. 
5 - ltteklller ticaret oduında kayllh oldnklarıaı dair vellka 

gGltermek mecburiyetindedirler. 

6 

1 

Talipler ihale ıarlbladen 8 gOn enel bmlr nafıa fen 
heyetinden vealka almak mecburiyetindedirler. 
lkılltmeye lıtlrak edecekler 2490 11yıh artırma te ek· 
ılltm., kanununun iki ve lçlncl maddelerinde n tart 
nam~llade yHıh veelkaları ve teminatı muvakkate ma.k · 
baılarlle birlikte ihale Aıtlnden enet komlıyonda ha· 
sır bulanmıl1rı. 13 18 2~ 26 385 

lzmir vilayeti 
ğOnden: 

Haylar direktörlO· 

Yanı Ye ııllb eaeGmenlnln 936 yıh lımlr ilk "" eonbebar 
atkoıuları haıılAıı arı.rmı uıollle mClteabhldlne verilecektir. Altı 
baha koıu için aıprt lbıle miktarı iki bin llradıı. Koıaların 

tcraundın bir ıy enel mClteabbit naklen beıyaı lira vey• bu 
miktar bankı kefalet mılLbusu ıemloıt olarak heyete •errcektlr. 

Artırmaya leılrık etmek lıtlyenlerlo Mart'ıo blrfDe kldar 
1ıtanbol veya lımlr bıytmr dlrektlSrlClğılntı lbıle ıerahl bıkkındı 
faala mıhlmıt almık lıtlyenlerln ~ene bu dtrekt6r1Dklere mG11 
eııı etmeleırl llauudır . S94 
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Üniversitede Döçeot , 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Bekiın· 

Haatalara hergön öğleden 
sonra bak.ar. 

lıtildıil caddeti No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

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

Balık Yağı 
Norveçya'nın Halis Mo· 

rina Balık Yagıdır. Şer-

bet Gibi içilebilir. /J,i De· 
fa Sü%ülmi!ştıir. -Biricik Satı~ Yeri 

6AŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

• 

• 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
~IET ALLUl\1 Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerin~ ni~betetı yii:.dc 

2() dalıa az sarf iyatlıdırlar. Runu ay sonun· 
da iJdcyeceğini: ilk f111rtrtı ile kolayca arılı

yacaksınız;. 

ay kent 
Elcktlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabtikaları milme88tll 
p,.,şıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

lisehir Banliası 
~..,.--~~----.--·-----------~~~ ' ö~möır ŞlYlbe~ô 

ikinci Kordonda Bort4a civarmdaki kendi biuasmda 
TELEFON: 2363 ---···---

llertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Sartları: A!tı ay \'adcliy~ 0

'° 5 . 
' Bır sene vadelı ,e % 6 f ai.z "eritır· 

~ 

eJdf· 
Zahire, C1zChn, incir, pllmuk, yapak, afyon nealre komlsyoncaloğu yapılır. Mallar g 

~lnrl~ sahiplerine en mibıatd ~rahle nane •erilir. 

- 1111111111111111111111111111111 lll lll l il il lll il l lll lll il 1111 lll l l il il lll lll lll l lll 111111111111111111111111111111 ' il 1111111111 

Ali Rıza Devlet Demiryollarından: 
Ol ~ 

Aea0ıda miktar. cine, muhammen m3 f latlt~ri yazılı çı ,f Çar~tııı No 34 ~ b d rf!ııte ınraetyltt 25,şobat, t 9:l6 Hh gün il ııaat l 5 lf'D tci ır ~·P 
ayrı ihale t>dllmek ıureıtle Ankara•da idare btnaeıodll 
ıerf neulil u., ııarıo alınacaktır. ..,• 

ı IJ)ll 
8u ·~e girmek ı--ttyenlerto her clneln hlıaııında ,..~. 1 uwrl~ 

kat teminat llf' k.oonuo rayln ettiği veelkalar ve ttk oıd ı 
ayol gün eaat 14 e kadar komleyoo rr:l&llğlotı vermeltrl ıaıı ~,ı 

Şartnameler beb,.rl 145 lı:oroı mur.tabillnde Ankara, (J• 

peşı, Edti,eblr, lırnlr v~ Adana vunelerlode ea1tlroakı•d1\~ıl 
Cinsi Takr M3 l M:3 mulıammeo M0"'ıo•' 

heddt ıe~ ı 
1 - Çam tahta 1 t20,300 
~ " kalaa 1300,590 
3 ~ vagon tahtası l 2:l0,506 
4 .. dilme 97 3,710 

5 .. azman 

.. tomruk 
11 

2240,780 
3000 
12 14 17 

35 Lira :12os.2 , 
30 .. 2!)46,68 1 

30 .. 2i6 •6' 
30 , .. 2190,8& ' 

22 " 3697 ,29 

18 .. 3950 
(296 357) ( 

oıt 
Kadrolarımız tam men dolmuo ve berbao~t fJınf ıao 1, 

mnstahdem ve işçiye ihtiyacımız kalmamıohr. Bundıo b~1 
için beyhude yue mGracaat edilmemeıl ilin olunur. ~1 

Ibtlyaç vukoonda keyfiyet yeniden gHetelerle blldlrileCt 

11 u 17 (294.356) 1 
,,,ı 

Aşa~ıda y1ıılı gayri menkuller, 28,2,9;J6 cuma gııoO rıtİ 
te lzmlr AleancalL'ta 8 inci teletme komisyonunda açık '\ı 

ı8tt .w 
oıollle ttyrı ayrı ve Qçer sene için klrıya nrllt>cektlr. ·~ r 
rln aşağıdaki miktardı muvakkat teminat Hr1DelMI 1e '1, • 

mt>ğe kanoni maotlerl bulunmadığına dair b,.eyannadlel"' 
dıf· 

mleyoo reisliğine bizzat veya tahriren marac1aıları IAzılP f'' 
Şartoameler A'aaocakta komlıyondın ve KOok leraeyoP 

honeetnden p raeız ahoablllr. ı•V 
Mevkii Muhammen aç eeoe· Ctoıl M0;.ı,.ı 

ilk kira bedeli tt ı)t' 
Lira 

bmlr kemer tepecik 

klğıtbaoc caddesi. 500 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllHI1111111111111111• •111111111111111111111111111il111111111 O O K T. O R llll 1111111111111111111111111111111111• 

Dr. Zekiii Tara çı ~~Operatör Cevat Alpsoy~ 
Köşk ve çifte kahYe ve 

lııtaayonları arnmda 

:J ıi kapı Ye ?.6 b•· 
rlta No. h kabvebaııe 

ve maotemllltı. 

;;; lUerkez hastanesi Dahiliye Mnıehas~ısı - ~ Merkez Hastanesi Operatöril ~ 
- İkinci Beyler sokağı Tark mftıayede ealono lttlealtnde = = Almanya'dın avdetltı Oastalarıoı hergtın Hat IS ve l = 

numarı 45. Bostalarını öğleden !Onra 15 den 18 e kadar = = ar11eında ikinci beyler ııokağmda bımam karımndald ;;; 
kabul eder. TELEFON : 3806 = = 4!ı oomarah moayeoebenrelode kebol eder. §§ 

-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\ 11111111111111111111• iillllllll Telefon: Mu a yenchırn~eı 3 :n 5 1111111111111111 Evi 3 203 tlllllllm 

L •• . - lzmir Lise ve Orta Okullar Satın u iS Sabun arı Alma Komisyonu Başkanhğmdan: 
Ü ı\J 1 O Lü (rs SABUNLARI) dayanıklı, kuUanıolı v~ 
fobrikeeınınl ~ blleslzdlr. Her yerden arayınız . 
~·;ıı ----

1 Topıarı ve peralı.endc satı~ yeri 

ü mid tabrikası • 11 
Kestane pazarı -

Cfosi Miktara Muhammen 
f tatl 

Hen bezinden dl· 
kllmiı iç gômlek 
Haea besinden 

HO adet 

dlkllmio iç donu 4.10 .. 
llamam hHloso 205 " 

Beya IAetlk ayakklbı 150 çift 
Bt>yaz pantolon 

Kuru~ 

!l5 

35 
200 
~00 

Tut1rı 

Llra K. 

14:J 50 

143 50 

410 
300 

Muvakkat 
teminatı 

Kuru~ 

1077 

1077 

:l07fi 
2260 

yelken bezinden 150 adet 100 160 1125 

Belkem,.rl (Kayıt) J 50 .. 20 :10 225 
Bölge ean'at okolu yatı taleb,.al için yukarıda clo~ ve oicetlk· 

leri yazılı ahı kalf'm ~lyecek: ~oyanın açık ekelltmelerl ayrı ayrı 

yapılmak Qzere on giln u&ehlmıotır 
MeYcut iıtımuoelerloe göre hepel hazır olarak al&011cak.tır. lıı· 

tekiller nClmooe ve oıırtnamelerJnl ~Ormek Qzere hergılo eao'at 

okuluna v11 Oetume gcıao olan 24,2,9.,6 pa21rt1>el gOoO ııut 

onbeııte kaltar dl:-ektörlOğOoıle tıplaoacak lomhyooa yftzde 7,5 
temtnal lıtları ile mflracaetlım . 

•11111111mı1111111111111ıa.. Doktor ..a11111111111111111111111111• -

kırkabvede 152+4.00 16 5 döoQm tarla 

kilometrede. 14 18 (~ 

lnhisarlarU mum Müdürlüğilll~e, 
1 - lıtmlr'de çam ıhı tozla ıodı yaoılacak :ı4 797 ur• " 

• it 
roı k,.ştf bt'delli 6 taoe ev bir mekteb ve b ~ 
bloaları topluca kapalı zarf uıo11yle ekıılltrP~Yt 
muttor. ~-~' 

2 - Ekalltme 21 tubat 931i cuma gftoü aut l l de 
ta loblııarlar. binasında komleyooda yapılacakll'• I 

3 - Muvakkat ıemlnatı iti09 lira 8l kuruıtur. f~ 

4 - leteklller tbaledeo enu 5 gOo evvel lnblearl•~ /I 
~ub .. elne g,.lerek diplomalı mimar veya mObeJJdı• ,pı•~ 
tarını •e evvelce euaz 20,000 llrahlı: bloa tol ~ı el 
rını mukavele •e kabul rapora eurPtlerlyle 1&~3 •' 
ten ve fenni ehliyet veelka11 ıldıktan ıoPr• l ' 
mubblllnd~ ek:eihme evrakım letlyebllirler. ~ 'ı 

ıı JI 
5 - Bu vesaiki bnl kapalı zarflar ihale gQaft eaıt ,,ıı 

kadar komlıyon relıılfğlnı- makbuz mukablllodtt s1~ 
olmat.dır. 5 11 U 18 , ............................ ~ 

lzmir Yün Meosucııt• 
Türk Anonim Şirketi ---· ,. 'd'~ 

lımlr YOo Men ucatı 'fılrk A. ~. nfo Ralkapııı11r ı.- 1~1 
k ..... 

WI~ febrlkaeı mamulahodab olan mevıılmllk Vl'l ıO t e 

-

kıımaşlurl•, bauaolye, oal ·~ yün çorapları, bu ~er'&, ı 
açılao Birinci kordonda Cıl~horlyet meydanı d. u''f) ~· 
numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞlHKırf 1rt' 
zııeında ııatılmaktadır. Mt·zlür fabrikanın m~tond f~ ..,ot' 
hibıutle hr.rketıçe malQm olan mamuliitını mulıtertıll 

leıimize bir defa daha tavsiyeyi htr vazife blllriı. ~~ __. __ __.__.__. __ __. __ __._.; . emal Tona y . ~ 
Dr e Operatö ı· Aı·if y ti r~u • = BatcriJolog l)(> bulaşık, alguı hatalıklar rnütahassm ~ Topl•rı eatıo yerl : Birinci kordon No. 186 '- . = Baemahaoc iıtaeyonu kare181ndaki dibek ıokd. bqında 30 eayı· =: Anonim Şirketi 

M = b eY ve monyencluıneainde enbnb eaat 8 dan akıam eaat 6 a kadar :S Perakende antı~ yeri : y ~ui wauifaturacılarda miuıar 
erkez Hastanesi Operatörü = baetalarıoı kabul ede.r. = Cad. Sağır zade biraderler 

Haeralarrnı her gftn 15 18 e kadu ikinci Beyler sokağı Türk = Müracaat eden hastalara yopalmaeı l!zımgelen uir tahli14t ve ;;;; Kuzu oğlu çuroısı Aeım Rıza ve biraderleri a t' 
mözayede Eatonu karşmda i8 N lu mnayf'of'baoeelode kabul = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına oenz 8Ö" ;;;;; Yeni manifoturacılarda mimar Kemaleddin Cad. yool := riUen Pnomotoraka muayenehanesinde muntazaman yapılır. = 
,.rfer. --------•T•l"lf'•fo•n •:rn.Y:•J -- illllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl Telefon: 4116 llllllllllllİi ••pa• '•an•F•. K•ao-de-mi-roğ-lu--


