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-- --- - ltalyan'larıo ilerleyişi durdurulacaktır! Dış Bakanımız Yeni krabn kabul resmı · 

Habeşler Taarruz Bekliyorlardı. Tele- Atauırk'e Ta- Lokarno Muahedesi Hak-
zimatta Bulundu s·· l l · 

fatlarıFazladır.l\fulegeta-RasSeyyum ı .... buı ıs. kında oy enen er. 
(A.A) - Dıe 

irtibatı Kaybolmamıştır, Yalandır! 

l
r ltalyao tayyareleri faaliyettedir. Bas Mulegeta diyor ki; ltalyaıı. 

lar bir mikdar arazi aldılar, takat Makalle'yi tehdid eden vazi
yeti kurtarınak gayelerinde muvaffak olamamışlardır. 

Londra 18 (A.A) - Royı,.r 
Ajınıı muhabirlerinin harp ra 
(Jorlarındın : 

halyanlar Makalleoln ceno 
bunda ıon muıd ferlyetleılnden 
lııtlfadc ederek çr.ktlmekıe olım 
Haı Molageta ordusuna mfthlm 
zıylaa •erdlımnk.tedtrler. 

Bab"ş'lf'!r ağır Z1ylatlarını .,. 
lcılyao ordomnun cenuba do~ 
ru tlerledlklerlnl te'!ıllm etmek· 
ledirlftr, 

Royı11r A janıınıa haly an ti 
ruaı orduları neadladekl muba 
biri, ltalyan aıkerlerlDla Ara 
dım da~ımo aepeılnde 25 ki · 
lomııre 1Dorabbıı bir eaba 
içinde mun&azem ara9tınnal1r 
yapttkluını bUdlrlyor. Baradı 

pekçok mıpra H yırıtlarda 

mabhgmıt, tafek; mitralyöz, 
ylyecek, içecek "' kOçOk ııey · 

yu bir hMlıoe balanmaıtor. 

Buadan baıb BM Malageta'1a 
lld olda~a saaedllea bir nl· 
•an kolekelyonu ara11nda kral· 

C. Graçyarıi maiyeti ı·e y erli sultanlardan biri ile birlikte .. 
lığın ufer nltını dı balon· f 

' Mulegeta'nın muıtur. 

hılyın uçakları çekUmekte 
olan Hıbeı'lcrl ılddellP- bom 
bardıman etmlolcrdlr. Bıbeı'le · 
rln mannlyıtı bocuk görana 
yor. Çeakö gl&leameAe 16&am 
görmedikleri gibi tayyarelere 
ııeı ıçmak lçla durmıyorlar. 

Ingiltere, Sil3hlanmasına 
8 Milyon Lira Veriyor •. 

l..oıulru ı 7 (.4.A) - Deni.:, hara ve hava l·;uvveıleri için 
lıiidce ·e ilave ı•dilen talısisat miktarı bu sabalı neşrf'.dilnıişıir. 
} ekıinu takriben 8 milyon lngif i::. liraııına "iikselen bu para 

Şii ~uretle ıaksim edilmektedır: 
Dımi: 4,850,000, ordu l ,350,000, lıavn 1,611,000 bu tllhsisat 

lralyaıı.1Jabeş anlaşma::.lısı ıizerine iıtilıa: edilen lw~usi ı"d 
birleri i ıihdaf etmektedir. 

Flandeo'e nota verildi 

Şam'da Geoiş Mikyast!l 
Tevkifat Yapıldı. 

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

Aralarında Amerika'Jı bir gazeteci ve profe-
sörler de var. Grev devamdadır. 

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

Şam, 17 (A.A) - Askeri Hyeıçller, umumi grnla nibı· 
ldue Suriye naıyonıllıt tef le yetlenmeeine kıdar mnkaf 
rladeo Qc ldıtyl daha leTklf kılacaklardır. 
etrnlttlr. Blllnmlyeo hlr ıebeplen do 

Gerek boalar, gerek d•h• lıyı bir Amerikalı gazettcl de 
enel le•klf edllmlı olan mil · ınkif olunmuıtar. Ayrıca Ud 

Qolverelle profeıôril, grne ma 
zabaret elllklerlnden dolıyı 

azledllmiılerdir. 

Son karıııklıklar MDH•ndı 

Sorlye adliye bakanı haf tf ıa 
rene yıralanmııtır. Dftndenberl 
ehemmiyetli tesaharaı olma 
mııtar. Grn hızını kaybetmek· 
tedlr. 

Halep hususi komlıeel M. 
Flandlne bir t~lgraf çekerek 
umumi grevin nlh•yeılendlrll · 

meıl için aıığıdakl ear~ları ileri 
ıDrmD ,IDr: 

- Sorıu 6 111cı sahifede -

R. 
Beyanatı 

Parlı 18 (Radyo) - Amba 
Aradam'dı mıRh\b olıa Rıbeı 
kamaadaaı R11 Malegeta, 
Hını mahıblrlne tD beyanat 
ta baluamuıtar: 

- ltılyanlar ıoa muhare 
bede ,ımal cepheelnde bir 
miktar araıl ıldıJar. Fıtat 

telefıtlare fulıdar. Bicim ağır 
uylıtımııı 11klımam da doğ· 

ra deAUdlr. Fakat ouna da 
ıOyleaıellylm ki, ltılyaa'lar 
ıon hareketlerlle Mıkallenio 
çenber tçlndea kartalma1ını 

iatlhdaf eden gayelerine Hrl· 

mamıılırdır. Makalle, el'an 
mııdauarı alcıodı bulanmak· 
tadır. 

Mıkalle'den yClıden 11111 
ııyyartı uçı~ak Dabet'lerl Am 
bı Alıgl'ye kedar bombayı tul · 
muıtar. 

Bosulın 

Uk kıtal•11 
mııtır . 

Babeı ordaıunun 
Ambı Alagl'ye Tir 

Kftçak bir Habeı mClfrezeıl 
toplanarık birinci laılyın ko 
lorduıonon 11ğ ceaıhını bDcum 
etmek lııeml11tı de ılraıle tar 
dedllmltılr. ' 

Muh1r .. beye lıtlrlk eımto 
olan bir hılyın Hbltl, Habeı 
ftntformılarının kendllerioln 
kinden dıba gDıel olduğunu 
ve Habcı &abhlerlaln ellerinde 
bölge harhıları bulundağono 
ıöylemlıtlr. 

Royter ıjH11nın Adlı Abıba 
mabıblrl bildiriyor: 

İlalyan'lerıo, Habet kıtaallnı 
ığır z.ylıı nrdlrme~e maval 
fık olduklara zannedllmektedlr. 
Bu kıt11t çok mabtm bir kaT 
Tel bıllndc Mıkalle'oln cennb 
Te bıtı cenobundı toplınm•ttır. 

Ke11 ltılyan haf lf kollarının 
Mıkılle're 30 kilometre bdar 
meıafedekl Antaloya Hrmıı 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

itleri Bıkaoı 

Dr. T. R. Anı 
bo ı"bıh AT· r 

ropa'dan ıeh 

rlmlze dönmf\e 
tOr. 

Dr. Auı I! 
tHyondı murat 'J'. R. A ras 
meraılmle kartılıomıı ve Pe · 
repılu oteline inmiştir. 

İstınbol 18 (Özel) - llıı 
bıkanımız Tevf lk Rü~tü Araı 

Avrupı'dın döomoı v~ AtıtOrk 

tarafındın kabul edtlaek: ıazl · 

matla buluomueıur 

Verem Mncadele 
Kongresi. 

lzmir bir sanatoryuma 
nasıl kavuşabilecek?. 

Verem mOcıdele kurama· 
nan ıenellk kongreıl, dan öğ· 

leden ıonra 111t 17 de luromun 
Beyler ıokaAındıkl bln11ıoda 
toplıomııbr. 

Kongrede Vali F11lt GCUeç, 
meTkl mtlıııhkem kumandanı 

ıenerıl Klramıddln, Denizli 
•ylHı Baydar Baıda n cemi 
yetin bataa iyeleri Ue g1&ete 
eller hazır balanmaıtar. Kon· 
gre bııkanlığıoı .ali Fazla GCl· 
leç, kltlpllklere de Romı ban· 
kuı ikinci direktörü Mazd fer 
n İbrahim Ôıdel ıeçllmlılerdlr. 
Bandın eoara karam reisi Dr. 
Milat, cemiyetin bir yılhk ça· 
hıma raporunu okomoı ve 
lcıhıt Hrmlıılr. 

Dr. Mltıt'ıan ıonra Çiftçi 
Necati tarafındın muraklpler 
nporo okanmaı n be•blar 
Gaerladc incelemeler yapılarak 

ILabal edilmlıılr. 

Cemiyetin yeni ıeae bftdceıl 
ü&erlade de duralmaı ve bHı 
mGtale1lar yilrGt61mOeıDr. Jz. 
mtr'de bir ıınıtoryom teılıl 

meı'eleal görn,tılarken birçok 
ıellhlyettar ınıt ıöı alarak 
ııaıtoryum aararetlnl anlat 
mıılar, banan biran enci yı · 

pılmae• .,, lcmir'la bu bcıyak 
lhtlyıcına cnıb nrllmeıl te· 
mennlılnde bulonmoılardır. 

Kur'ı petlceılnde heyeti ldı· 
reden çıkan Gç ıza 1eçlml yeni · 
leamlı •e gizil olarak yıpılm 
ıeçtmde, geqe eski anlar en 
fazla rey alarak b~yetl idarede 
kalmıtlardır. Yedek auhklara 
Oıman Nuri •e MoHf fer mu· 
raklpllklere de Çiftçi Necati 
ile Altlyell Cndet eeçilmlı 

lerdlr. 
Kongre rlyaıetlaln tek Uf 1 

Gserlne Baynk Ônder A'aUlrk'e 
Kımutıy baıbnına, bıtbıkana 
n Sığlık tılerl bıkanına ınl 
mat telgrafları çekllmeel ki · 
lrarlaıtırılmıı ve kongreye ıon 

nrllmlıllr. 

Fransa · ltalya 
Parlı, 18 (Radyo) - M. 

Flandea dan hılya'oın Parlı 
ıef irini .kabul ~ımlt Te bir 
mlddet gOrftımGttClr. 

M. Eden, Gizli Madde Yoktur, De
di.1 Ambargo Hakkındaki Suale 

' - -- - Cevap~~ Veı·medi. 

.. 

M. Eden 

Londn, 18 (Rıdyo) - Anm 
kamarı11odı, bıu meb'uılar 

M. Eden'den Lobrno moka· 
Teleılnln gizli 11keri maddeleri 
oldop olmıdığıuı eo:mootor. 

M. Eden bu muknelenlo 

gizil bir maddeıl olmadığı n 
çıkarılın ııylılarıo aeılıız ol· 
doğu cenbını v~rmiıtlr. 

Zecri tedbirler ve Amerlkl· 
nıo vaziyeti haklcındıkl ıuıle de 
M. Eden 

- Bu işle 111Akad1r lıütOa 

esaslan heyaı kltıbla nearede· 
ceğlz Bu hu&oaıı heu Qz ıeablt 

edllmlt bir tarih yolııur. Ve 
~ıaaen bu m~a'ele lnglhere'den 
ziyade uluelu ıoıyeteetnl all 
kıd1t eder, demtotlr . 

Ambargonun konup konmı· 
yıc11ğı hakkındaki suale M. 
Eden cevab vermemlıılr. 

Londra 18 (Rıdyo) - Se· 
kiclncl Edvard Poklogın ura· 
yıodı bir reıml kıbul yıpmıt· 

tır. Bu reıml klbul, Beılaol 

Corc'un ölClmQ dolıy111le geri 
kılın yeni rfttbe ve nlııa 

erbıbı lıtlrak etmlıtlr. 

M oğla' da Kocasını 
öldüren Kadın Asıldı .. 

Cani Kadın, Son Dakikaya Kadar 
itidalini Muhafaza Etti .. 

MaRlı (özel) 
933 1tneılnde 

Moglı'aıa Kı 

rako1a kôyftn · 
de çok ıcıkh 

bir luya ol 
muıtn. Köyden 
Doğ ru par ma k 
oğ alların d ı a 
Mehmed oAlu Caninin cvelce 
Ômer kar111 çel·dlmi~ bir 
grnç H oldokça ";: fotoğrafı 

Cmıi kaduı ibret sehpasında 

gacel 320 doğumlu Ummını ile 
kadının bir t1ıkı ve Aşıkının 

arbdaıı blrleoerek cı•ılh Ôme· 
rl çok ıcıkh bir ıurette boğı· 

rak GldQrmftılerdl . Mutlı Agır · 

• 

ceza mahkemeılnde yapılan 

doruımılardı bo aç Clnlden 
Ummaan'ıo ölllm cc11eını 

ç1rptmlmılar1nı, diğer lkfıloln 

yııları kOçOk olduRondao 2-i 
der yıl ığır hıpıe konulmıla 

r1na karar Terllmlııl. ÔIClm 
cea111 kamoııycı oaıylındıAı•· 
dan Ummın, Kurıanlu ılaaıa· 
da ııdmık ıoretlyle ceauıaı 

çekmlıtlr. Ôlam ceuıı Pertem· 
be gGnO gece ıHt 3 te tıptı•· 

m111ır. lJmmıa ecza nlndea 
ılınmıt ve dloi oydım yapıl· 
dıktıo sonra ibret eebp11aaa 
çıkmıatır. Caol kadın ıon de· 
mine kadar ltidıllnl muhaf111 
etmlı. orada bulunanlarla be· 
lallıımıı, ııandalyıyı ıakOaetle 

çıkmııtır. Ceıed gftndaz Mıt 

11 e kadar ibret yerinde kal· 
mııtır. ÔIOm yerinde 8eael 
ıumın Rıgıp Can dı balon· 
muıtor. 

Hukuk ~.,aknltesi 
Kfillflr bakan-
hğının emrile ders· 
!erini tatil etmiştir. 

Perlı, ıs (Radyo) - KCll· 
lftr bakını; hukuk lakalleelala 
denlerlal tıtlle kar1r nrmlttlr. 

Nazi Propagandası 
Parla 18 (Rıdyo) - lnlç. 

redeki Nnl talebtııl, Guılofua 

ölamDndea ıonra tlddetll bir 
propagıadıyı batlı11111lardır, 
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Ispanya'da Vaziyet Kar
makarışık Görünüyor! 

1 G lY ını lY lfD T e o v a ~ o H a b ~ ır o e 0· 
Altıl)in Kişilik Bir Italyan Kuvveti, Leon oıoıJı 

lngiliz Somalisine iltica Etti.. Hadisesi.--Bir 'Taraftan ilticalar, Diğer Taraf
tan Kahine ile Anlaşmalar Var! 

~~~-----~--~~~ 
. - Tahkikatı , 

Gerek Dabeşıstan'ın ikliminden ve Gerekse Harb H B" llledı 
Mezahiminden Usanan Italyan Askerleri, Son Zaman- ~~~ı~ ,R:!,.ı ~1/~ 

1 d K k Y A "' B l d J Blom hldlıeıi hakk•
0 1ıet 

Mıdrlt, 18 ( A.A ) - M. çimlerin ıono ıol cenah ko'8 · 
Largo C.bıllero Bana ajansı U.yonunı bftyftk bir zafer ıe 

mohnblrlne şu beyanattı bu- mlo etmiştir. GOnftn hakiki 
lunmuştar: galibi .olıo Soayıllıt partlıl lf. 

- Bııbıkındın bOtftn hal· deri Largo ·Kabıllero Ekıelıl · ar a açaca er ramaga aş a 1 ar. kikat, henus kat'i bit ot 
knlerlnln ıçılmHmı rica et· 
llm. Kabul etti. Mıdrft bılknl 
derhal ıçıldı . 

Btıtfln ılyaai mevkufların 

tahllyeılni istedim. HGkumet 
bunları tahliyeye karar nrdl 
n ılyaıi muhacirlerin avdetine 
mOsaade etti. 

l\tadrld, 18 (Radyo) - ı, . 
panyn lntlbabıtmdı M. Jll Rob· 
lee'f n başkanlığından balanın 

eaA cenah ittihadı kazınmııtır. 

Hallkante'de ldarel örf l1e 
ilan edilmletlr. 

Cehelftttırık 18 (Radyo) -
Royter ajanıı bildiriyor: 

yor gezeteılne verdiği beyanat· 
ta yeni hftk1lmetln, ıol cenah 
cumurlyettllerl tarafından ku· 
rulıcığını, Soıyallıtlerln bunı 

lttirlk etmlyerek yardımda 

bulunacaklarını ıöylemletlr. Muı· 

tıkbel dıı bakanı telAkkl edilen 
M. BelHyoda ayni gazeteye 
Iepaayı'nıo bundan ıonra Bit· 
ler .e Moeeollnl dostu bir ıl · 

yısa gQtmeyerek Franıa 'nın 

mileterek emniyet içinde ıolh 
diye tuılf edilen ıdyı111ını 

gftdeceğlnl beyan etmlttlr. 

Yunan 
Parlamentosu 

. -
İstanbul 18 (özel) - Son gelen haberlere göre, doğu Afrikasındı bulunan n gerek Hıbetlıta· 

nın lkllmlnden gerekle harp mezahlmlndeo nHnmıt olan İtalyan aıkerlerl, kaçacak yer aramak· 
tadırlar. Şimdiye kadar ouraya·buraya iltica edenlerden batkı ıoo gftnlerde loglllz ıomıllslne altı 
bin klılnln daha iltica eyledikleri blldlrllmektedlr. 

Beraet Kararı 
Moddeiumumi Baha Arıkan Tara

fından Temyiz Edildi 
Ankara, 18 (özel) - Solkaed danıı neticesinde beraet eden· 

lerden İstanbul'• gidecek olanlar, 'arın (bug6n) boradaa hareket 
edeceklerdir. 

Maddelumuml, kararı temyiz etmletlr. 

••• 

Göhels'iıı Bir 
Kabul ResmiH ····-M. Bitler ve 
elçimizde vardı .. 

Berlln 18 (Radyo) - Oto· 
mobil ıerglılnde dan propagan· 
da bakanı M. Göbele tarafın· 

dan paırlak bir reıml kabul 
yapılmıetar. 

lıpınyol ıol cenıblırını men 
ıop 100 kadar partizan Cebe · 
ICUtarık 'a lltlca et mitlerdir. 
Donlar ar11ındı Dera kıblneıl 
bakanlarından M. Eloya Vıke · 

Un de vardır. 

Kral, sey:b:~: çıkıyor. lngiltere'nin Ençok Meş· Bu reeml kabulde blzHt 
Bltltr1 Franea, TOrklye, İtalya, 
Birleolk Amerlka, lnglltere 
•e11lr devletler ıef lrlerl de 

Dahı birçok ilticalar vokuı 
geleceği ıolıııılmıe •e otellerde 
hazırlıklar bışlamışhr. 

Parla, 18 (Rıdyo) - 11 
panyn bAdlselerl, çok mdhlm 
bir saf haya gtrmf ştlr, comnr· 
baekanı Allulı Zamora'nın nz· 
lyetl naziktir. Momalleybln 
yerine, (Beeltero) •eya (Ala 

clyo)nun geleeeğl ıöylenlyor. 

Saragosa'da çarpıemılu ol· 
muş ve 6 klol yaralınmışt1r. 

Bonl rdan lktsi kıdındar, ha· 
rada umumi gre• Uao edil· 
mfetlr. 

Parla, 18 (Radyo) - Atlnı· 

dan haber •erlldlğlne göre, Yo· 
nan parllmentoıu, bo • ıyıo 
27 inci gana toplanıcaktır. 

Kral, açılma nutkunu blz11t 
okuyacaktır. 

Parlı, 18 (Radyo) - Atlnı · 
dan blldlrlllyor: 

Yunan kralı ikJncl Y orgl, 
bo yakınlardı Ynnınlatanın bft
yftk tehlrleılnde bir gezinti ya· 
pıcık •e halklı t"mH ederek. 

son ••zlyet hakkındaki eikArını 
alacaktır. 

Con Simon 
Madrtd ıs (Rıdyo) - Mad· Kral tarafından 

rld ve diğer •llAyetlerde tam 
bir ıOkGn Hrdır. İtt;ller çılıt · kabul edildi .. 
mağa bıolamaelardır. Loodra 18 (Radyo) Kral 

Parlı. 18 (Radyo) - Bogftn ıekfzlncl Ed•ırd, bogftn iç 
Fransız mıtbuıtıoı Iepaoyol leler bıkaoı S

1
lr Con Slmoo'u 

ıeçlml meıgol etmektedir. Ga· kabul ederek ozon mftddet 
zeteler kargaşalıkların det1m konoımoıtor. 

gol Olduğu Mes'ele. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Kahine, Evelki Gondenberi Sıksık 
h11ır bolonmoelardır. Alman 
ricalinin pek çoğu da mncot 
idi. 

Toplanmaktadır. Taymis Ne Diyor? . Istanhul'da 
Londra, 18 ·(Radyo) - . Hdküm~tln yeni ılllhlanma programı, 

bogdn baıbıkaolaktı toplanın bıkanlar kurulunda tetkik edil · 
meğe hı1lınmıtt1r. Kabine bundan ıonrı ıll•h imali meı'eleılnl 
tetkikleyecek n genle mlky1&ta ılparltl"r kıreıııoda amele nıl· 

yetini 9e fabrlkllarıD ılıcağı eekll göaden geçirecek bazı karar · 
lır Terecektlr. Tıymlı gazeteıl, bakumet; bo geni~ ıılllhlınma 

programı etrafında hszırlaklırla mevgol iken, dOnyı mUletlerl için 
ıulh yolandı dlplomıtlk temaslarını dnım edecektir, diyor. 

Nlyoz K.roolkl de, ıllAhlanma programı e"ıılarıoa gôre ~O 
kro'8ıôrfto yeniden ılparlı edileceğini, 10 eıkl kroHaörftn de 
tamir edileceğini ve bo ıekilde mutabık kalındığım fakat drlt· 
nntlmr meı'eleslnde lhıllAf bıegöıterdf~lnl, bazı bakanların bo· 
lonın tekle itiraz ettiklerini 1azıyor. 

Londra, 18 (Radyo)- İnglllz kablneıt, mutat hllAfını dO.n ve 
bogfln iki defa toplanmıttır. Yarın da tekrar toplanacığa ıöyle · 

nlyor. Do mOzakereler, lnglltere'olr. olo11l mddafa111 ile ılıtka · 
kadardır. İngiltere htıkumetlnl elmdl ençok bo mee'ele ile metgul 
olmaktadır. 

Fırtınadan sakatla· 
narak yıkılan evler 

lıtanbol 18 (özel) - GümOı· 
ıoyonda bir n yıkılmıttır. 

Bundan batka 9 n daha yı · 

kılmak ftzredlr. Belediye, fır· 

tınıdan aakatlının e•lerln teı · 

pltlle meıgoldGr. 

Titulesko Mosko-
va'ya Gidiyor .. 
İıtınbol. 18 (Ôzel) - Ro 

manya dıı itleri bakanı M ftıyQ 
Tltaleıko'nun Moıkon'ya git· 
meıl takarrOr eylemlttlr. Bo 
ıeyahıta önem verlllyor. 

Edirne'de So-

iktiran etmlt değtldlt·b\JI 
Akelyon Fraoıez kk'"dl 

taılanm111 hldlıeel b• edl1 
ubıta tahkikatı de••ııı 0ıtt 
Pollı, amele ıeodlk•l•tl pr· 

01ıe ıJ b111 arattırmılar y•P W' 
Akılyon Franıes ceOI ır" 

edl .• IAğ•ı hıkkındıkl 
111

ev 

bugOn lntlear eunlı •e b•I•' 
cemiyet blnaaındıkl le' 
ılnyıllar lndlrtlmtıtft· 

Tigre'de 
ltalyan'lar zirsi 
mesaha yapıyorl9~ 

Romı, 18 (Rıdyo) 
mıra'dan blldldlfyor: • def1 

essı 
Tlgre•de ılrıf aı d•1 

etmektedir. Barad• buğ 
tletlrllecektlr. p• 

Ayni zamandı kıb~e, f pııJI 
•e 11lr aanayl me•• (lb 

lyeelde yetlıtlrilmeğtı 
maktadır. ....ı.ıı 

c1w· 
Altın aııttarmısı 

mektedlr. 

Fransız FiJ0811 

Manevralardı!··, ı 
1t df0 

Ka1ablınka, 18 ( '
0 

f 
Fran11'n1n ikinci uıoe ~ 1~ 

bor• ·.~ 
neuıludın ıonrı geo V 

gdn kalm11tır. Filo b~ dt· 
bıhrllerlne udet etOI 1 

Tunus'UJ 
Bir Musevi 

1 
fo< 

mahallesi yıktır• ~0-1 
Tooos 18 (Radyo) ""

0 
~ 

ot • I~ omam vallıl M. Peyı •b' 
gtın Tunuıtald Y ıh o dl ;.,ll~ 
sinin yıkılması lıtoe ~ıfl ~ 

bO Jıı tar. Pek berbat olıD ,.rı ~ 
dı 230 milyon lrıo~ ~t etmlyeceğlnl •e aağ cenahın 

saylavlar korolondı muhakkak 
ekseriyet kazaoacığını yazı · 

yorl r. 

Çin Komünistleri B l "k K 
3 bin telefat e çı a a .. 

hinesi Toplandı .. 
Nazi ve Faşist 

Beyannameleri. 

yeni bir mahalle .ocod• l~ 
ğuktan Donanlaı· rllecektlr. Bu pır•0'011•l'~ 

milyon fronkı yef0l111ıe•~ vermişlerdir. Pötl Parlzlyen diyor ki: 
"Halk cephesi saylnlar ko· Pırtı, 18 (Radyo) Çin 

rulunda muhakkak olarak ek· askerleri ile, Çin k.omtıolstlerl 

Edirne, 18 (özel) - En ıon 
olarık teıblt edildiğine göre, 
ıoğakıan donanların sayısı 53 
ttır. 13529 hayt1ndı telef 
olmuıınr. 

serlyetl muhafaza edecektir. 
Kabinenin Ayıra tarafından 

kurulması tahmin edlleblllr. 
Sol teraf ekeerlyednlo tehlikeli 
bir siya et tıklbettl~lnl anlı 

mak için kehanet aablbl ol · 
mığa IOzom yoktot . ., 

Londra'da Tay

~-----------------------.. yare Manevraları 
lE:lLHAM~A 

arısında kınh bir çarpııma 

olmottnr. Bu çarpııma ıonondı, 
komOnlstlerden Gçbln ldel mık· 

tol daımtıetftr. 

Br6keel 18 (Radyo) - Bel· 
çlka kıblneıl, bogftn toplan· 
mıetır. Do toplanmadı, Vanze . 
landın, Londra n Pırtı temu· 
ları hakkında mftzakereler ce· 
reyan eylemlıtlr. 

Londra, 18 (Radyo) - Al · 
man ve Italyaa gemilerinin 
İoglltere•ye tııııdıkları Nazi ve 

Fıelıt beyannameleri hakkındı 
yakındı avam kamarasında hd· 
kumetten bir ıual ıoıolacıktır. 

Maten de şunları yazıyor: 

"İspanyol Lenln'I Larga bQ· 
yok bir zafer kazanmıştu. Kı· 
pılırımızdn bQyftk bir ihtilal 
hazarlıkları •ardır. Dikkat et· 
mellylı!.,, 

SiNEMASINDA TELEFON 2578 

Yalnız 25 Kuruşla 

Senenin en bGyGk Te gOzel iki taheıerlnl gôrecekılolı 

Londrı, 18 (Radyo) -Hava 
filosu bogfln tik defa olarak 

Londrı ftzerlode manevraları 

bıtlımıttır. 24 eaat dnım 

eden mane•ralara muhtelif ne · 
•ilerden 150 açık letlrak 
etmlıtlr. 

Romanya Kralı 

mahana olıcıimdao oıe ~ııt· 
teki lıalzllğl de as,ll~~rtJl1 
Pan Amerı,. , 

Kongree• / 
'11°) et 

Vıelngton 18 (ll11 d•" ~ 
Comar baıkanı tarıf•~eılt~', 
nobi Amerika hftkıl bot' 
gönderilen m"ktopl•'• f'~ 

ff. ~ 
surtıtle kartılınaJll ıoPlot 
Amerikan konferaoı•0'0 oı"~ t' 
maea f lkrl kabul 01°0

1
, ~~ 

Mister Bol, koofer•0
: 81ff

11 

rlka'nın birinci deleges 
0

, , 

bulunacaktır. Koofer•0~
1

, ,,l .,, ~-
enoı Ayrea'ten baıt• fe 1 

~· t 
Popoler n Umıntte gazete· 

lerl soıyıllstlerln zaferinden 
memnundurlar. SİLAH . BASINA 

lekette toplaoıbllecee; uır•-
80 kreşe Dönüyor noo ' lçln, ArjıntlolD 

miyeceği ıôylenlyor· Popoler bugOokn bıemakıle 
ılnde, seçim nttlceal bıkkındı 

eunl ra yazıyor: 

"Sosyalist cumarlyeıçl lepın· 
ya, barba karşı mania teeklllne 
çahean de•letler arasını girecek 
ve Bitler, Mosaollnl ılyasaeını 

ılmıyacaktır. " 

BerlJn 18 ( Radyo ) - Al· 
mın mıtboah, İspanyol seçim· 
lerl sonunda bir eftrprlz ola 
rık telakki etmekte ve tıpan · 
yanın yeni bir lhtllAl arefeıln · 

de bulunma ı lhtlmıltnden en 
diş eylemektedir. 

M drld 18 (Radyo) - Se· 

• 
Büyük Fraoıız filmi ile bu hafta göstermekte oldnğomoz MARTIIA EGGERTH'in bu 

eeneniu en son ve en gü:tel filmi olan: 

Sarısın [(armen. 
' Operetini birlikte olarak gösteriyoruz. 

A YRlCA : GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI RESiMLER .. 
PARAMUNT JURNALDA: 1nglltere kralı beolncl JORJ'on cenue töreni bClUio tafıllatlle 

Bu e,aiz programı tenıilada görebilmek için saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruıtur. 

SEANSLARA DİKKAT: 
• 

Saat !l de SUAh başını, 5 de Sarıeıo Karmen. 7 de SllAh başına, 

9 dn SarılJıD Karmen .. 

Niı, 18 (Radyo) - Romanya 
kralı Kırol, borada ( 8 
Hat latlrıbıt ettikten ıonra 

bogftn Btlkret'e hareket et· 
ınltllr. 

Yukarı Silezya 'da 
Varoovı, 18 (Radyo) - Le· 

h•ıtın reemi mıkamah, yukarı 
Sllezyadald "Almıo oaıyonal 

ıoeyallet hareketi.. ıdh gizli 
Alman tetekk4lftnft lağH teeeh· 
bdl etml,lerdlr. Bo cemiyet. 
yukarı Sllezyada reylam yıpı · 
Jı~ağı b kkında ~izli bir pro. 
pıgınd yapıyordo . 

Arsıulusal fe", 
el·' lef on Kongre ,~ 

) _., o' 
Londra 18 (Radyo 000' 1, 

olosıl telefon kodll'~ıe~'~ 
daveti Qzerlne 19 Ole ,ı ı 
lttlrık eylediği ırııo 1~1~ et~ 
fon kongreıi bogOO ~rtı ~ 
sini akdetmlıtlr. g.oo 1,.,lı# 
l)ubatı kadar ıık·ıık ıoP ~"ti 
teknik m011kerelertoeelefolll ı" 
edecek "'*' dOuy• 

1 d" e 
radyo tecrtlbelerl oıer1;.~ ! 
edilen ueılcelf'rl ıtl 
c.ektlr. 
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~Ç-imd-ikle--r _.I ş E H i R 
Muziplik 

Dll~flndOklerim ... 

Yol vergi i · Kadın • 
içtimat adalet Muzipliğin çev!dl vardır. Her 

muzlpUk: muhakkak ki birbiri· 
ne benzemez. Bazım lnaanın 

husoılyetl de muzlpllğlnde mey· 
dana çıkar. 

Bizim Faik Şemseddin, 81· 

hırlı arkadaılardandır. Adeta 

erenlere benzer. Bir mes'ele 
gözftne çarpınca, bütün dlkka· 
tlle ona bakar ve; 

- Sonu acaba ne olacak? 
Diye beL.ler, durur. Düo lda· 

rebaoede konuşuyorduk. İbra 
hlm, Orhan llahml de 'Vardı. 

Mevzo döne dolaşa belediye iş 
lerloe geldi: 

- Canım . dediler · doktor 
çalışıyor işte!. 

lbrahlm ayağı kalktı. Hara· 
retli hararetli llıhe etti. 

- Vallahl ben keodl payı 
ma da eöyliyeylm ki, doktor-

ron aleyhinde, iwUnı yok, 
yazı yazmam. Benim bir dedi· 

ğloıt iki yaptırmıyor. .. e eöy· 
lesem hemen bııarıveriyor. 

Kendisinden boanodum doğ· 
rueu ... 

ı.~alk Şemseddin yutkundu: 

- Jyt amma . dedi · bizim 
Göıtepe'de bir Şıhlnzade so· 
kaRı var ki... 

Arkadaşımız devam etmedi, 
•n1tu •e lakırdı yarıda kaldı. 

BUAbara baıbaıa kahnca tıor· 
dnrn n o da bana sırrını tev
di euı:: 

- Bo sokakta bir IAğım 
açılmıı. Bir metre murabbaın· 

dan bQyfik ağzı "8r. Geceleri, 
maazallah, blıt görmese, mezar 
çukuru gibi içine yuvarlanıp 
ııtldecek.. Bu lagım, onbeş gün· 
denberl açık duruyor .. 

- E • dedim - neden ştkA 
yet etmiyor, neden yazmıyorsun? 

Faik gOldO: 
- Yazar mıyım biç ·dedi. 

bllAkls benim ona göre bir 
doaoncem vıer ... 

- Bayır ola, nedir bu dft 
tllnce? 

- Bakalım, diyorum, bele· 
diye bono ne vakit görQp yap 

tıracak, lağım daha kaç ~On 
böyle kalacak!. Şimdiye kadar 
0nbeı gOn oldu. Ar11ıra durup 
•aılyetlnl de tedklk ediyorum. 

Merak bu ya, belki o JA~ım 
çukuru daha bOyOyecek, geoit· 

llyecek, fakat belediye bir tDr· 
in onu tamire yanaımıyacak!. 
Bundan bııka, mOze mOdOrft 
SelAblddln de hatmma geldi. 

ister mlıln; belediyeden enel 
Yetlraln de: 

- BurHı aHrJatlhdan bir 
binanın mahzen k:apmdır. BI· 
nanın 6ıt kısmı uçmuştur. Fa
kat hna taarruzunda mOkem· 

Gıel ıığınık olur! 

f)eylp projeyi daya!lln? İşte 
ben, bunlara merak ediyor, biç 
ses çıkarmıyorum. 

Arkadaıımı dinledikten son
ra hemen kaleme ııarıldım ve 

•e bu entunda, bir boşboğaz· 

lık yapmığa karar verdim. Fa· 

kat görllyor musunuz mozlpll· 

Ain çe,ldlol?. Çimdik 

lzmir Polisinde 
Değişiklikler ___ ........ __ _ 

Kısmıadli reisi de Is
tanbul'a gidiyor 

Kısmı adli reisi lluiusi Akgiinıi'iş 

Şehrimiz emniyet direktör· 
IOCO kadrosuna dahil memur· 

lerdan bazıları, emniyet genel 

direktör Oğünce şark •lliyet• , 
lerlne nıkledUmlş bazı komi· 

serler de terfi ettirilmiştir. De· 

nlz OçOncfi komiseri Baydar 

terf lan lzmlr ikinci komiser· 

llğlne, GOzelyalı Oçüncü ko 

mlııerl Reşid teri fan Balıkesir 

lldncl komiserliğine atanmış 

]ardır. 

Şehrimiz adllklBlm reisi Bu 
hlsl AkgOruftş İstanbul Oolfor. 

malı merkez memurluğuna; 

Aleancak birinci komlııerl İhsan 

Baylzlt vlldyetlne; Karantina 

birinci komiseri Saim Gfr,-euna, 

slvJI ikinci komiser Fahri Bin· 
göle, Jldçefmellk ikinci ko 
mleerl Fikri ve Bozyaka ikinci 
komiseri Nuri Bhllıe, tefti, 

fklncl komfıerl Hamdi Sflrd'e; 
Aziziye OçQncQ komlıerl Oamdl, 

Asansör OçancO komiseri Fey· 

zullah, Çorakkapı QçftncQ ko

miseri Kadri Tunçell •llayetlne; 

Karantina açftncQ komiseri Ce

mil •e Araphaean Qçdnccı ko

mi eri Safa Blngaı,; Dolaplı· 

k'!Yo QçllncQ komiseri A vnl 
ve AIHncak açüncQ komiseri 

Emin Bakiri vllAyetlne ııakt. 

edllmlılerdlr. ----
Kleringli memleket-

lerden mOhayaat. 
Resmi dairelerle mftteabhh· 

ter arasında klerlngll memle· 

ketlerden satın ılınacak eşya 

ve malzeme bedelleri; mllbıyH 

olunan memleketle hilkumetl· 

mlz arasında milnaklt klerlng 

moknelesl mDddetl hitam bul. 
doğu taktirde bloke bir he&1ba 

ahnacak ve bu memlekete mal 

lhrac edlldlkce teııvlye oluna· 

caktır. VllAyete bu suretle teb· 

llğat •ardır. 

200 Metrelik Bir Toprak Zavallı Adam, 
Suda Boğuldu. 

üzerinde Heyelan! ---·· .... ---Seylah mıntakasında 

Da ... da Çatlakl Üa Görülüyor. He- başka hôdise yoktur. g ar , SeylAb mıntık11ından dGn 

Yelan Kemer istasyonuna Yakındır. hiçbir haber alınamamı,tır. Fa· 
kat dOnkO yığmor, tplce telAı 

oyandırmıı, fakat denlD etme· --Aydın demlryolunun (lçftncü kllometre&lnde, Kemer Bırlltlyan 

mezarlığı ile Kızılçullu arasında 200 metrelik bir Hhı dzerlnde 

heyelan olmaktadır. Devlet demlryolları .ııekblnci fıletme mftfet· 

tleltğl, bu kısımdald hattın düzelttlmeıl için birkaç gDn ftst 6ale 

amele çalıştırmış, fakat ertesi gan hattın tekrar kaydığı görül· 

mOştOr. Heyelanın son yağmurlardan lltrl geldiği HDılmaktadır. 
Dağın bu kıemı muhtelif yerJerlnden çatlamııtır. Arılarından sular 
sızmaktadır. 

Jeletme mOfettlşllğl mftbendlslerl, buradan geçen iki hattan 

da~ kısmındakloln bir müddet için kullanılmamasını ve boraya 

bir makae yapılarak 200 metrelik yerin tek hat ftzerlnden ge· 

çllmeslol muvafık gôrmfişlerdlr. Yarın bu kısımda makaeın ya· 

pılmasına başlanacak ve bir de kulübe inşa edllerek makaeçA 

kullanılacaktır. İleride heyelAo durursa, eski banan istifade edl· 
lecektlr. 

Orta A vrupa'ya Y apaca
ğımız Kış Sevkiyatı .. 

---------------------------
Yeni tarifeye göre, Istanbul'dan bu nıemle-

ketlere ne kadar zamanda varacak? 
]'ürkof ia başkanlığından şeb· 

rlmlı of le şubesine gelen bir 

yazıda, Romaoye, Çek:oılovakyı, 

Almınya ve diğer orta Avrupa 

memleketlerinde tatbik edil· 

mekte olan kı, tartCeel dolayı 

sile Köetence tranehl fle transit 

anlaşmasında tesblt edilen şe· 

birlere ne kadar zaman zar· 

fında sevklyat yapılabUıı:ceğl 

drao maksmatça ellkadarlara 

Romanya'nın 

Yapacağı ithalat 
Ve buna aid prim .. 

Ankara TOrkofls başkanlı 

~ıadın şehrimiz Ticaret odasına 

gelen bir tezkerede, Romanya 

ltbılAtı ve prlmlerl hak"ında 

ıo malumat verilmektedir: 

tebliğ edilmek aıere g<ınderll· 

dlğl bildirilmiştir. Bu llıteyt 

aeağıya yazıyoruz : 

lstanbul'dan 

Bremeo'e 

Berllo'e 

Dreıden'e 

Dıtıeldorf 'ı 

Frankfort'a 

Bodanl'e 

Karlo•l'ye 

Llyepzl~'e 

Manlh'e 

NOrenberg'e 

Neu Vlfn'e 

Prag'a 

Regenıborg'ı 

Roaenhelnla 

Varşova'ya 

VJyanı'ya 

Vftrjborg'ı 

Z VVlckal'ya 

.w ... = aı -111 c ... 
2,!! 
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180 192 211 
159 171 190 
147 159 178 
191 203 222 
175 178 206 
123 135 154 
136 148 167 
166 178 197 
166 191 197 
168 170 189 
170 182 201 
127 139 158 
182 194 213 
173 185 20( 
122 147 204 
117 142 204 
168 180 199 
156 168 187 

mlştlr. Bununla beraber hava 

kapalıdır ve yağııın devamı 

muhtemeldir. 
Torbalı'dan haber alındığına 

göre, Suba,ında bulunan fela 

ketzedelerdeo •e sarı illetine 
mnptelA bir za•allı, haetalığıo 

Hi bir tezehftrQ ile ıulara 

do,mna ve boğulmu11tur. 

• • • 
Yardımlar: 

Ekmekçiler cemiyeti n koo 

peratlf f, Blliliahmer "8lıtaalleo 

Torbalı'ya gönderilmek dzere 

ekmek toplamııtır. 
Deniz ıporları baloıonda da 

36 lirala.it bir teberrQ kay 

dedllml,tlr. ---
Parti başkanımız 
Aydın'da lıtlklll •e lnkılAb 

mevzuu etrafında iki konferanı 
•eren parıl baekanımıa A•nl 

Voğ•D dan eehrf mlae dön 
mD,Uir. 

ltalya konsolo~ha· 
nesinde 

İtı1lyan ordularının Afrlkada 

Amba · Aradın'da kazandıkları 

zefer mün11ebetlle llılo eehrl· 

mlz ltılyan k.onsoloalnğo bay· 

rak çekmlotlr. 

Hayvan ihracatıınız 
lıtıtfatik umum mOdarlOğO; 

bl' yıllık k:aıaphk hayvan lh· 
racatının miktarının blldlrllmetıint 

fstemf,dr, Baytar dlrekt6rlaıa, 
bu hosuıta basırlamağa baılı· 

dığı cetvelleri onbeı gGne kı 

dar g6nderecektlr. 

Belediye encOmeoi 
Belediye daimi. enc6menl bu 

bGn öğleden sonra Behçet Ua'un 

baıkanlığındı toplanarak bıaı 

kanrlar vermlıtlr. 

Boynk saat 
Son yağmurlardan bosulın 

Yol vergisi kanunuuua NAii 

değlttlılllyrır. V •rgl, modak ... 

kilde. berkea için 6 HJ• 8 
llrı deıu. 4 12 lira olacak, llD, 
lçtlmıf adalete dotru atıla• 
kunetll •dımlardan biridir, 

İzmlr'ln E,r~fpaıa mıballeıla• 

de otnraa tQtQo veya yapı ım•· 

leslodeo Muııafa ile yaz bla, 

lklyftı bin lira 1ablbl ııclr, 

fen ıdamı, doktor, avukatıa 

veya her hangi bir emlAk aablbl· 

ntn yan yanı durarak ayni de· 
recede yol vergisi •~rmetl, 

elbette ki doğru olamazdı. Her 

verginin matrahı, •atında9111 

varlığa ve kazancıdır. 

Blnıenaleyh azami "' 11garl 
lkl had bulunma111, kııkandığı• 

mız adaletin tatbiki namına 

beklenen bir herekellf •e h6· 
kümet te timdi buna yapıyor. 

• • • 
İklnclsl, çalıean, meılek H 

bibi olan kadın dı yol nrglıl 

verecektir. 
8eo bunu, kadın, erkr.k mi· 

HHtınıo bayatta, cemiyet için· 
de müıbel bir tezahftrll olarak 

tellkkl ederim. 
TGrk içtimai heyeti, k•dına 

her hakkı nrmlıtlr. BaKDD 

belki de dony• mllletlerl lçhıde 
kadına bizim kadar hak veren, 

olma.:ınetır. Boau yıparken, 

kadının, mukabil bir katlet 

ihtiyar etmesi de gerekti. Bak, 

milcerred bir keUoıe ve kırıı

lıksız bir nimet dP~lldlr. Er· 

lek kadar hık t11blbl olup ta 

evden bıyıta ıtıldılr.tın ve ka· 

zııoç Hbıeıod11 krndloe pay 
ayıruıluao eoora, hu gibi ka 

dıolarımızın yol vrrglıl •erme· 
mt"lerl, f'8Hen, davanın ıaml• 

mlyetl ile ıdlf oluoamudı. 
Kadın, erhk gibi çalıeır, kı· 

zanır, okur, ıöyler, da,anır, 

yuar, undalya ve mevki alır, 

ıeçer .e ıeçlllrken yol •.-rglıl 

nrmemeei nasıl olablllrdi? 

Dan bir dostum : 

- Ya vermezse? 

Diye ıordu. 
- Erkek hakkındaki herteY 

ona da yapılır dedim yola Romanya dı, ticareti tanzim 
dfrektörl6ğ0nce nrllen karar 

mucibince 936 senesinde veri 

lecek ithalat primleri 1934 
seneet ithalatının yftzde ıltmıeı 

nlsbetlnde olıcıktır. Ticaret 
odasına yftzde iki nlıbetlnde 

takas yatarmamıı.ı olan batan 
lthalAtçıların ellerinde bulunan 

•e Blrlnclkıioun 930 tarihinden 

e•el verllmla olan lthalAt prim· 

!erinin hükmü kalmamııtır. 

Kızılay kongresi kııla meydanındaki nıt d6n • 
tamir edllmlt n yerine kon· • • 

gider, taı kırar, toprak kas.r 
nyabot ta bapee ıulır. Ada. 
Jet, bir bııka te'Akkiye mClte· 
bammll deAlldlr. 

Bundan sonra lthallt prim· 
lerlnln verileceği hakkında at&. 

kadarlara yapılacak ihbardan 
hlbaren yirmi gOn zarfında 

yQzde iki nhbetlodekl takas 

yatırılmadığı takdirde primler 

bakumdeo sakıt olacaktır. 

Kızılay kongresi, ekıerlyeı Kanana hAklm olan ba ylk· 
moıtnr. 

olmadığından ıoplanamamı, ve ı .. ----~-:-------. ıek ruh, dalma ileri ınrdljl· 
haftaya tehir edllmlıılr. 1 Zabıta 1 mQa yeniliğin, içtimai, llyıal 
.--..ı.·-----...,~---.ı- adalet ve mnıavabn reallıe He 

1 B d 1 
Bu ~ya kimin? ı Orsa a el ele •erdiğini ıösler yor. 

Amele Kadrinin Alnncıkta· 
Sözlft it, kanunla bayıl ıra· 

'-------------ı kl evinden çalınan bir tıkım sındı mutabakat olunc.1 cemi· 
elbise, İsmetp•ta bedeslanında yellerin temelleri daha nğlam Ü:i'im satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 

220 Koope. ini. 11 
63 Y. t. Tallt 11 25 
14 Ş. ı. Galip 12 

147 Bu~nnkll 1aıı, 

491678 Dankft yekun 

K. S. kollukça Sftleymaa'da görtU· olur. 

12 25 IDiltlflr. Bu eeyıların Siileyma· 

1 l 25 na kimin tarafındaa ntıldığı 
12 araştırılmaktadır. 

Bir iddia: 

Orhan Ralımi Gökçtt 
---------

Emsalsiz soğuk 
Biıim taraflarda kıtın milll• 

yim, çok zarınız geçmeaine rağ• 

YARIN dan sonra: 
491825 Umum .. 

Zalıire satışları: "(;nzel Günler,, Başlıyor. 
Manlealı Salih oğlu 59 yaı 

(arındı Raif, zabıtayı mDracaat 
ederek lklçe,mellk caddesinde 

men Amerika'ıla Kanada'da çok 
müdhit bir aoğuk büküm ıfirmek• 
tedir . .Kanada'da Ottava'dan bildi• 

"Siyah Gözler.. filminde Barry Baor'a oyun arkadaelığı eden ~lmonne Slmon 'un bOtiln bir 
gençlik, ıak ve tatlı b!r mevzuu lhtl•a eden nef hı filmi 

GÜZEL GÜNLER 
Genci, ihtiyarı, kQçüğa, bftyOğO, kadını, erkeği elddetle alllı:adar edecektir 

TAYYARE SDNEMASD 
fzmir'Jilerc, Talebe ha71tını1 sinemanın içyüzüoü, gençlerin e~lcocelcrini \e bu meyanda 

nez.ih bir aık hikayesini bu filimde sunmuş olacaktır. 

Bugün ve Yarıo 
1 devam edecektir. Sea1Jslarda 

BftyOk mo•affakıyetler ve rağbetler kazanan 

PARIS ESRARI 
n f latlerde değletkltk yoktur. 

Ç. Clnıi 

334 Ton boğdıy 

869 Buğday 
50 Arpa 
25 B. pamuk 
12 lı. .. 

K. S. 
6 75 
6 75 
4 

41 
41 

Kambiyo 
Alıı 

Allm. Mark f>U, 15 
Ieterlln 617 
Fr. Frangı 8,28 
Dolar 80,80 
Belga 21,10 
ltalyan lireti 9,95 
lnlçre frangı 40,87 
Florin 85,10 
K. Çekoılonk 5,24 
A vuıtur. Şilini 23,37 

K. S. 
7 25 
7 25 
4 

41 
41 

Satıı 

5U,t>~ 
620 

8,30 
80,40 
21,25 

9,98 
41,12 
85,35 

5,27 
2S,7ö 

yanına eokulan tanımadığı iki 

kfılnln 50 lira parııını mı· 

nltacıhk ıuretlle çaldaldarını 

söyleml,tlr. 

Kim çamtı? 
lıtanb~llo Rıaa o~lu Sell· 

blddln AlHncak lıtaıyoaundı 

bilet ılırken cebinden 125 ka· 

rot par11ını 'fC par• çantHIDI 

çarptırmııtır. 

Bıçak çekmış 

Kemerde ·~• ıoklığ•nda ota· 
ran Sadettin oğlu Namık Ke· 

mal ile Mehmed oğlu Ziyaeddin 

kavga etmlıler, Ziyaeddin bı· 

çık çek.erek arkıdııının beri· 

ne hDçam etmlttlr. 

rildiğioe göre, cihanın en bftyllk 
bu~day onlanndao biriıi olan Sı .. 
katoevı.uda derecei hararet ııfırelu 
46 derecededir. Buralarda 56 glla• 
denberi derecei hararet ııfırdaa 

aoa~ı 29 dereceden yükııelmemiıtir. 
So~uk dalguınıo (evkelideliaf 

yftzfindcn eimeodifer mfinakaliu 
bllyük müokilit içinde devam 
etmektedir. 

Konser 
Birinci Karantina C. B. P. 

ocı~ındı p11ar gına bir koa· 

1er verilecektir. Koa1ere, oea· 

A•n orke1traııadan baıka ilk 

defa olarak iki ec'ı Claerlndea 

çocuk korota dı lttlrak ede· 

cektlr. 
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w AıeŞin Hakimi ~:f:~:r~e~~:h · 
mı=: J_ && 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
İkinci Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

1 e ~ ı su .a a 

Bu teklif, gftzel Bellllot'on 
;ıon mokavemeıtnl do kıracak 

mahiyette idi. Fakat ıeoç ka· 
dın; 

- Fakat ·dedi· general gibi 
yOkıek bir zat nasıl olur da 
benim gtbl maruf olmıyın bir 
kadınla evlenebilir? 

- Böyle bir izdivaç, Na· 
polyon'on p)Anlırına ve m11na· 
f tine de uygun olacaktır. 

- Ne suretle? 
- Fl'anea'dın gelen haber · 

lere gôre dlrektoır ldıreıi son 
gftnlerlnl yıtamaktıdır... Ve 
jıkoben'ler iktidar me'fldloe 
geçmek Qzeredlrier. 

- Şo halde? .. 
- Nıpolyon elzln gibi halk· 

tan bir kadınla evlenmek ile 
Mısır seferine devam edebilmek 
için bu fırkanın itimadını elde 
edecektir. 

Siyasetten, eiyaa•t lntirlka· 
!arından hiçbir ıey anlamanıık· 

la beraber, bo gazel Lıoke· 

doklu kadın, çok zeki idi n 
bo suretle caeoson ıOzlerlndeki 
mıntıkı hemen kav11dı. 

Buna rağaıen, güzel Bellllot 
'"Evet!.~ d mekten istinkaf 
ediyordu. Fakat.. Bo defa te· 
reddOd göııtermeııinln sebebi, 
ııadece kocaıına ihanet eden 
bir kadın mevkiine dOemek 
endleesl değildi. Fakat, Nıpol· 
yon'on gOzftnde .. Kolayca razı 
olmut,, bir kadın olmımak, 

bu suretle, Napolyon nezdinde· 
ki kıymetini kaybetmemek lıı · 

tlyordo. 
Bonon için: 
- Gener~I Bonapart bana 

yaz11n n... ve .. 
Dedi, ıoıto. 

- CeHb verecek mlelntz? 
- İcabına göre hareket 

ederim. 
Fakaı; gazel Bellllot'on do· 

daklarıoda güzel tebeuQm, ıa · 

rlb ıorette cevab yazacağını 

vıdetmekte idi. 
Caeoıı Lefokard artık zafe· 

rlnden tamamen emindi. 
Gftzel kadın ayrıca ilave 

etti: 
- Ayni zamandı general 

Bonapart'ı benim tarafımdan 

bedi yed için lOtfeo kendilerine 
ıeı:ıekkOr ediniz. Bu macevherl 
her zaman tıtıyıcağım. 

Dedi. 

· · • • Bo gftnftn erteııl sabahı, 
Nıpoiyon'un bir yaveri, beı:ı 

muharlb kadını bir akıam zl · 
yafetlae davet etti. 

Ayni yaver, gOzel Bellllot 
için de Napolyoo'on hoıoel ve 
eıbea mıbsos bir mektubunu 
dı getirdi ve gOzel kadına: .................... 

ANADOLU 
-------

Günlü.k Siyasal Gar:ete 

Sahip ve Baeyazganı 

Haydar Rfl~dfl ÔK.TEM 
Umumi neeriyat ve yazı itleri 

mildilrü: Hamdi Nüzhet 
İdarehane i: • 

İzmir ikinci Beyler eokağı 
C. Balk Pnrtiei binaaı içinde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutueu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, !Jç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

ıbone Qcreıi 27 liradır. 

Heryerde 5 K.uruıtor. -ilnQ geçmiı nftehalar 25 ku..ruıtur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILl\llŞTilt 

- Cnab nıecek 111lılol11 
bekflyeylm mi? 

Diye ıordo. 
Genç kadın elleri tltrlyerek 

mektuba at)tı, yftreğl helecan 
içinde olduğu halde okodoı 

.. Bayan Fare! 

.. Yarın akoam, ıırayımda 

bet kadın mubarlblm için ha· 
ıoıi ve samimi bir ziyafet n· 
rlyorom, 

.. Bu gazel bıyınlırlı sizin 
de blrllkto teırlf lnlzl rica 
ederim. 

"Kıbolil ile hına bilyilk bir 
ıeref bıhıedeceğlnlzl bildiri· 
rlm, 

Bonıpart" 

Franea'nın dıbı dcıoktl ttrzl 
kızı, gazel Bellflot, ynere 
mağrurane bir bakıılı: 

- Generale, geleceğimi eOy· 
leylnlz!. • 

DedJ. 
-6-

Elf l beyin ııarayıoın çok 
mobteıem dôıenmlt bir salo· 
nondı Nıpolyon kadıo moha· 
rlblerlnl, daha doğrusu gazel 
Bellllot'o ağırlamakla meı:ıgol 

idi. Bayan Fare, generalin 81· 

ğrnda mevki almıe boluna· 
yordu. 

Bu vtzlyet, bo mükellef ve 

boıoei ziyafetin ancak bo çok 
gOzel kadının ıeref h:e verildi· 
ğlnl göetermekte idi. 

Napolyon kıd1nlardıo bııka 

ancak Mora, Jano, Bertlye, 
Klebr ve Lamneıl dınt etmhtl. 
Napolyoa bu beı generalin 
doıtloğona f1Zl1 bir kıymet ve 

ehemmiyet verdiğini de bu 
suretle lhıae etmlo oluyordu. 

Salonun dekoru r.lddeo eıa· 

tiri idi. 

Frederik Mıuon, çok kıy· 

metli olen "Nıpolyon ve ka · 
dınlar,, e&erlnae bo ziyafetin 
tarifini çok gftzel yapmıştır. 

MaHoo hllb11ea Bellllot'tıo 

bıhıederek: 

.. Bonıpart, gazel ladına yı· 

nanda otortmoı, çok iltifat 
göetermekte idi; fakat, Ani ve 

heııabıuz bir hareket netlceıinde 
Nıpolyon ziyafet maeaııında 

bulunan ıo ıurahlıinl devirdi 
bayan Fare ba ıolarla fena 
halde ııılandı. Nıpolyoo, aıılanan 
elblıeıinl değlıtlrmeal için genç 

kadını hoıod dairesine aldı. 

Bu hAdlıenla tabii olmadığını 

ıöyllyenler vardır. Eeaıen ge· 
oerılle madam Fore'ola gıybo· 

blyetinln çok uzam111, ziyafette 
hazır bulunanların bAdlıenln 

mOretteb bir kıza olduğu zan· 
nına kapılmalarına ııtbeb ol· 
moıtor.,, 

Demektedir. 

- Sonu Var -

Belediye ve hususi mu· 
hasebe telgraf tlcretleri 

936 ıeneııi hazlrın•ndan hl· 
haren mub11ebel hoeuılyelerle 
beledi yel erin yazacakları telgraf 
ve gOnderecelderl poeta mOree· 
IAtından, Qçte bir dcreı alına· 

caktır. 

VU4yetler poıta ve telgraf 
mOddrltlklerl, belediye ve hu· 
ııuei heHplar idarelerinin ıhı 

aylık posta ve telgraf maeraf· 
larını teıblt ettiklerinden; bo· 
rıdao alınacak eıaaa gôre, bGd· 

ılıat konabilecektir. 

f lk okullar n 
okulu 
Aynen: 

Geçen 
okulunun 

akıım Dumlupınar 
dl\rdQncQ ıınıfında 

olan iki çocuğum eve dönftıle· 
rinde bana birer okuntu getir· 
diler; okulun bıı öğretmeni 
beni ve arkıdaıımı yavruları· 

mııao okuma ve terbiyeel için 
görilıOlmek Gzere diğer çocuk 
anı l'e hı baları gibi okula ça · 
ğmyordo. Gittik ve okulun 
dördanctl ıınıf ana n bıbalırı 
hep geldiler. Bir çay tölenl ve· 
rlldl. Şölen ııra11ndı her ÇO· 

coğun anı ve babalarını oko· 
lnn baı ve ıınıf öğretmenleri 

ayrı ayrı ziyaret ediyor, çocok· 
tarın Ozel durumları azerlnde 
konuıma ve dertletmeler yapı· 

yordu. Bir taraftan da ealona 
konulan radyo ıGlene zevk ve· 
rlyordu. Sonra baı öğretmen 

Gaf far kilreQye gelerek çocuk 
ana ve babalarına çocukların 

genel dorumlar. ve bu dorumun 
iyi ve kötıl giditlerl, iyilerin 
takdir ve kötOlerl alo dOzeltll· 
meıl çevreııiode son tetblye 
dOzenlerlne göre dikkat bakım· 
larımııı çevlrmeğe çıhşıcı söz· 
ler ıc'Jyledl. Çoculdarın ııokak 

durumları ftzerlnde ıöyledtğl 

eözler pek çok dikkati çekmlttl. 
Baıöğretmenlo; çocuk ını ve 
babaları birlikleri yapılması 

gereği için uyandırıcı bildirik· 
lerl bunların yapılmaaı yolunda 
ilk temel taoı gibi oldu. Uzunca 
eftren ıöylev bitince gece yarı· 

sına yakın töleoe ıon verildi. 
Batan anı ve babalar zevkle, 
eevlnçle evlerine döndOler. 
Uluııal kaltar lı:ılerlmizln Uerlel 
için candan doyduğumuz tak· 
dlr hlılerlmize etltuolarınızda 

yer nrflmeıılne ldtftf kAr maııa· 

adenlıl yalvarır ve ıoneoz eay· 
gı!arımı ıunarım. 

497 Nermin ve 500 
Neerl'nln babaaı 

Sabri Yavaş 

Muğla belediyesi, bir 
yalana cevap veriyor. 

11 Şubıt 936 tarihli •e 
6~(6 ııayılı gazetenizin beılncl 

ııahlfeainln tlçQnctl ııatunonda 

Moğla'dı tatil yok mo baohkh 
yazıya karıılıktır. 

1 - Bu yazının altında 
(Moğla'da ıı:ıık bakkallyeıl ıa 

bibi Ömer Yılmaz) lmz11ı bo· 
loama~tadır. Moğla'da ne bo 
namda bir bakkaliye ne de 
Moğlı'da Ômer Yılmaz teminde 
bir ııhıı vardır. Pek b111t bir 
1 bbar lılnln altına lmzaeıoı 
koyacak kadar bir cOr'et ııablbl 

olmayan bu zatın haklkata hiç 
oyar yeri buloomıyau ihbarı· 

nıa da bir kıymeti yoktur. 
2 - Hafta tatili kanunu 

mucibince ntlfuııo on binden 
fazla olan yerlerde bu lddlaııı 
mucibince bir azanın takrlrlle 
hafta tatilinin mecllıce kaba· 
iane hacet yoktur. On binden 
faala nOfoıo Qlao kaıibalarda 
bu kacon ahkAmının tatbiki 
mecburidir. Nitekim Moğlı'da 
d-. bOyle olmuotcr. 

3 - Hafta tatlllnln kaldı· 
rılmıeını dair azadan birinin 
ne bir takriri vardır, ne de 
böyle blrıeyln mOzakereel geç· 
rniıtlr. Bu iddiada tamamen 
yılandır. 

4 - Hafta tatllf kanono· 
nan lıtfınılyet faıılından lıtlfa · 
de eden lıçllere, esnafa milee· 
seıelere kanun tarlfata dahilin· 
de muayyen bir reııim mokabi· 
llnde pazar gOolerl çahomaları 
için her yerde olduğa gibi 
robeat verllmektedfr. Saygılı· 

rımlı tavıib ederim. 
Muğla Urbayı 

Habeş ~lağlftbiyeti eci miş. Graçya· 
ni Adis .. Ahaba'ya ~ürüyecekmiş. 

.._~ ...... _.......,p ............ ._.. ...... -"!' ........ __ ~--------...._--""'!""!~~ 

Ras Desta'nın Kılıncı imparator Tarafından Kırılını~ 
Da Ras Bundan Moteessiren ölmüş. Badoglio'nun 

M. Mı1ssolini'ye Verdiği f :evap ! 
~--..""""'=~~~.,...,..,.--~~~ .. ~~~~~__,....,........,.......,...._,....,...,...,...,.... do· 

Roma 18 (Radyo) - CI Habeı mecruhları baetarıelere dığı hıbere göre, Deıta or 
1 1 ·~ Ctboti'den verilen habere kaldmlmı!Jlardır. sonun yeniden tanzim 

göre geneaal Graçyanl Sldıno Mecrobler, ltalyan'larm bn heoQz neticelenmemiştir. ~~~:~ 
ve Bıle'de bilyilk kuvvetler moameleelnden çok memnun ordusu bakayası henüz g ı 11 

dikleri yerlerde ve mftofı 1 
toplamaktadır. Yeni taarrozon kalmıolardır. 1 , 11ıı 
hedefi Adlıı.Ababa'dır. Berllo, 18 (Radyo) - Al · haldedirler. Bonlarm bıııı ıır 

yaphkları taarruz ve ıkıD 
Diğer cihetten Barar'dao man bızetelerl İtalyan'larıo son k dit· 

1 hiçbir netice vermeme te t'l 
bildirildiğine göre talyao aıı · zaferlerinden ozon y12ılarlı Ceneral Graçiyanl elde eti e 
kederi Kaoman'dın da Hıbeı bıh&etmektedirler. arazide ldırt ve askeri ıeşkt14t 
ordularına mablm bir tazyik Frangfurter Hambarg vilcude getirmekle metgnldilf· 
yıpmıktıd,rJar. ..ltalyın ordoeo ba zaferle Roma, 17 (Radyo)- ltalY~ 

Diğer bir habere göre, Rae 1ade mıkalle'yi kurtarmış değil, tayyareleri miltemadtyeo b0 

Ueııta, Babeı:ı lmparıtoroouo, fakat Bıbee'ler• mOthle bir bardımana devam ediyor~~: 
kılıcını kırmaaındın mflleeeel · darbe de ' lndlrmlı:ıtlr. 100 ton bomba ıtmıılıır 
ren intihar etmte. ..Rae Seyyum, bu zaferin te· Roma'da şenltlder oıoıottot• 
TO))'are bombardımanı: elrioden kendisini kolay kor· Mitingler devam ediyor. 

1 
Roma 18 (Rıdyo) - Ras taramıyıcak ve riecışl de bütOn Roma, 18 (Radyo) - ,S.r• 1

1 

ter 
Molegeta ordoeo bakiyesi tay· umidl11rlnl kaybedecektir." de· Badogllo'ya kendisini ve 11 

d 1•11 

Yareler tarafındın ıfddetle bom· mektedir. ıon movaffıkıyettnden ° au· bırdımao edllmlı:ı ve 500 bom· Roma, 18 (Radyo) - Meııa· tebrik eden bir telgraf g 
bı atılmıetır. jero gHetealnln Dolo'dan al· deroıletlr. 

Bıbeo askerleri bu panik il · ---------====~=========-----___-/ 

~:·::~;..~:1·,~0 ı ..... m ... '"' Yugoslavya' da Hiidiselet 
İtalyanların eline birçok bay· B zl 

van ve 6 ıop geçmıoıır. Mali Proje, Partiler Arasında a~ 
Tayyareler harb esnasında 

40 ton bomba aımıoıardır. Hadiselere Sebep Oldu . 
1 b ı1ıe ı\ acar gazetelerine göre: Belgrad (Radyo) - İekopçloa'da dün mali proje mQnase e 

Peote 18 (Radyo) - Azası bir takım hadiseler olmuştur. Gil' 
gazetesi Habee ordusunun he- Hidleeler soeyalletlerle diğer partiler araeaodı olmaotor. tıııılf 
zlmetlnin mutlak olduğunu rilhfller baBeblle meclisin 25 ıobattı toplanmı111oa karar ver 
yazmaktadır. 

Rae Seyyom ve Ru Kaeııa 
ordolau da mOıkül vaziyet · 
tedlrler. 

Roma 18 (Radyo) - Necıol 

Adle Abıba'yı yapılması moh · 
temel bir taarruz haıeblle iki 
fırka aııker celbeımlştl. 

Son vaziyet Ozerlne, Necaıl 
Adlıı·Ababa'da bnlonın bfttOu 
konetlerln Raıı Molegata'nıo 

imdadına ııevklnl emretmlotlr. 
Cepheye gltmiyecek ıııkerle· 

rln ayaklarının keallmeel için 
emir verllmlıtir. Adle Ababı'da 
bOyftk heyecan vardn. 
Romı, 18 (Radyo) - Babee 

ordoeonon Enderta'da zayiatı 

ilk tahminlerden çoktur. Barb 
11baeı Habeı:ı maktul ve mec· 
rublarlle dolodor. Telefatın 

5 6 bin olduğu ve bu kadar da 
mecruh bulunduğu muhakkaktır. 

İtılyan'ların zaylılı 12 zabit 
122 nefer maktul, 122 ya· 
rahdır. 

Yeril Erltre'll askerlerin za· 
ylatı 254 Rıe Gukea'nıo 76, 
yerli diğer bir kabilenin 28 dir. 

Bombardıman tayyatelerln· 
den Kopıddlnı dönmemiı:ıtlr. 

Babet'lfler tarafından lııkat 

edildiği ııanılmaktadır. 

Roma, 18 (Radyo) - Ma· 
reşıl Badoğllo, Doçe'nin tebrik 
telgrafına c,,vap vererek gerek 
kendi ve gerek ordu namma 
teşekkOr etmlı ve dalma yeni 
zaferlere hlZır olduklarını da 
llAveten blldlrmlı:ıtlr. 

Telgrafın sonunda: 
"Adoa maktullerinin lntl· 

kamı ahnmaııtır.,, COmleel var· 
dır. 

Roma, 18 (Radyo) - Makal· 
-le'den btldirlliyor: 

Raıı Malogeta'nın hezimetin· 
den sonra, Rae ~eyyam, Raa 
Kaeea ve Raıı İmre kendi cep 
beleılnl zayıf dOıtırmeruek için 
yardımı gelmemı,ıerdlr Fakat 
aralarındaki irtibat bozulduğu 

için bu Oç Raa'ıo askerleri de 
m6etıkll vaziyete dilşmOotilr. 

ve müzakerat tatil edllmlotir. 

••• 
Avusturya Mes'elesi 

-- ıı't Arşidük Otto'nun Başkanlığında .,ı 
içtima Yapılmak üzeredir 

Brtıkeel, 18 
(Radyo) - Ajanıı 

B e l g ı y a: göre, 
A voetarya arş\ · 

dilk.QnOn bolun· 
doğu Starkövll · 
de Macar krall · 
yet taraf tarları· 
oın bir içtimaı 

yapılacaktır. 
Bo lçtlmaa 

artldQk Otto rl· 
1 

., eı· J 
de tasdl1') ıı 

b•'o 
mektedlr. Maamatlb bogOn Macar kootlarındın Tlgri, 

yaeet edecektir. Arşidük Otto 
Bu haberi, artfdtllsftn maiyeti ne tekzlb ve ne 

Berk, kont Rıkofeki veealr Macar aellzadelerl gelmtılerdlt· 

Zecri Tedbirler artırılıt" 
cak Mı, Yoksa! -. 

- Ci' Petrol, Haksız Mukatelelere ve 
nayetlere De Mevzu Oluyer· 

• •• 
Pırla 18 (Radyo) M. bıkkakhr. 

Flanden dün M. Vaekooeellee Morrleon: ., 
1ı11ıll tJI 

- Buna rağmen b• t; ,~ ile 18 ler komlteelnla ekııper· 

lerinln rapora üzerine gör61J· 
mOıttır. 

On sekizler komlteıılnln 9 
Martta toplınmaeı tasavvur edil· 
mekle idi. Fakat •lAkadır dev· 
letlerln cev11plarına nazı.ıan 18 
ler komlıeelnln lçtlmaa daveti 
talik edilmiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Zecri 
tedbirlerin en kıea bir zamanda 
teodldi hakkında tebellür etmiş 
hiçbir kanaat yoktur. 

İeçllerden M. Berber Morri· 
ıoo 'on l fkrine göre, İtalya 'oın 
bir petrol stoka hazırladığı ma· 

rıOe • 
kıtelelere meydan •" eıt0 

manasızdır .. VereceğfıJJlJ P ,.,,-· 
lan cinayetlere ıebeb 01:ıeıl~ 
emı temin etmeliyiıı. J3 ıııO 
Amerlkadan da bo bu!:loet• 

eıld cevab beklemekteY1"' 
Demektedir. 

Bolivya'da i.sf~;:( 
Lapaz (Bolivya) 18 (it•,, ıs• 

Bollvya'da yeni bir ls)'11 

reketl baıgl\etermhtlr. t;•ol 
ıeee ,e' 

Yeni bir kabine o"O 
etmlı ve bundan soor• 

8 

avdete baıJlamıetır. 
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atkev• açılıyor, ten vt- J :.µ ~ 
Hayatı, Cari~~,ler~ Y rat kuvvetlendiriliyor. Hangi Takım Kazanacak? doğan bir cjpayet .. 

Yuer ı~ı, ıııırbeat bir 
ıalarık; 

nefes Damad HHan Paşa, kurd Lh Aa. fsar (ö7.el ay tarı mııdın) -

- Hıy allab senden raaı 
olsun. içime rabıt verdin! 

Dedi, BOsnOmlııal tekrar Yıl· 
dıza gelmek istemiyor mu? 

\b - Baş kalfayı sordum; böyle 
lrtey hlseetmedl~lnl söyledi. 

811 kalfaya bakılarııı, OfisnO· 
lllhıal çok neı'r.lldlr. 

- Fakat... Bu nee'eefol ben 
••bli .. 1 b b gorm yorum. Ace a u 
bQb sebebi nedir? 

b Selim ağa, tabii yaver ağanın 
u •oallerlnlo hakiki sebep ve 

lllınal 
arını bilmiyordu. Yaver 

·~•ııın birinci kadın efendi h"· 
••bııı J 
.. 1 çalıohğını saonorcıu. Bu· 
.. il .. i . 
lıı çln f.""erlde ııultaoın Orta 

lı Ydekı sarayını döndOğfi va· 

t, Selim ağanın ilk işi Ofis· 
llflıı:ıı ı 
t it sı etrafındaki casusluk 

"01 11~tanı kuvvetlendlrmek oldu. 
Ilı; 

110 ınuvaffaklyet olarak, Hfis· 

te Qıb lealln, selAmlık dairesine 
ı: eaı"' p .. e geçtiğini ve Damad 
•,•bın 

lhtl Yatık odaaına hiçbir 
Y•ıt t d den 

1 
e bire lftzum görme· 

V 
g rdlğlnl teeblt eni! 

•zly 
kau et cidden nHarı dik· 
- cıJıp idi. Bunun için he· 
-..en h 
l •rem dairesinden de 
,. 'lldlalne bir yardımcı olarak 
leyllep 
buldu. ismindeki cariyeyi 

ı 
lbab?nep eııısen tam saray 

1 llkatındın idi. Hilekar, 

L 
111

'Ci bir kadındı. Çok kıs 
••ııç 
taL Ve kötü ahlAklı idi. Or· 

'"~· llaf f • earaymda evvelce çok 
tdı; fakat HüsoQmleal bu ,.,. 

~I • geldik t~n sonra, Feride 

b1801n en gözdeei olınuo bu 
'Ple Zeynep gözden ve kıy· 

cııetı dOşmOştO. 
z 

c ~Ynep HOsoOmlsale, saadet 

ll:ıcvldlni çalan bir kız oa 
tile b 

~ltı •kmıkta idi. Bunun 

~~b '
1 

Selim •bom cıeusla~uon 
r ol k •it ıra yıpmığı hazırdı! 
•t bt ha r ırıinl vardı : Zeynep 
eooını ı 

Lerı 81 geldiği zamandan 
ah k . 'll• F •tta yatıyordu. lfet 

le 
1 

erlde sultan ve Hi\snü· 
• bul Ytır unuyordu. Buouo Jçlo 

dlğt p casusluk vazlfc:elol le· 
e ).' gibi Yıpımıyacığ1Dı eaodı 

cı erfde suhından kendisinin 
Bl k 

ile ata kıbuUlnQ, bu eu 
11, roltıatizrnasıoın umama· 

Ylrdı J.' lll etmesini :rica etti. 
"tide S 

cı81 1l uhıo, Zeynebln bu 
ôtlll dı kabulde bir mahzur 

C f ' L la.ıı e •>u suretle Bftenü· 
ılıy, il odısınıo yanında bir 

lııdc Yerleoen Zeynep iki gfto 

ttıı.. Çok boyok malt1mıt elde 

'\' ... , 
-.•ccr

1
j' ElasnOml&1lfn gece 

,, •tı111 b 
ırıterıdı OtQo teferruatllc 
a . 

it dıktk 
ltıı:ı • ı bite kıybetmedeu 

''•ttıı aAaya koatu, hAdlııeyi 
'\' .... 

"' •g • da h •nın ar kadıeı, Selim 
Gllllı1 1 •her Vertılf m kf B üs 

l'dıtıde Atık olan hadım ığı · 
ırı G 

•b,11 • OrOnOıte Yavdr ağı 
bcr "~ cııualuk yıp1rkeo bu 

~zert ' 
~ Rluı . · Pd.arıe vaziyeti bOsbOtftn 
._ 1 ile dhlt bir kıskançlık 
~ı, •rıcık: k 

htı1g1 b endi hesabını 
~'•it •tlıdı. 

~it •t.. z 
~ dcll bt 'Yneblo sözlerine 

Ylc bt re kıonııdı. Zeynebln 
~it l' lf ll:ıGtQL,. tlrıda bulunması 

i ·ı .. \IQ 
l dl! 1ı ve haua pek ıı· 

lr OIJıııu 
CGrllıCl n için, kendisi 

t•r •erdı lbeebod yıpmağı 
'-'•d p

11 
• toınmlo lllzumsuz 

'-'"le 11
118111 dılreslade gö 
•tltda. 

oğla kurd ve her halde Selim Hava hOcomonı kartı ııık· 
ağadan zeki bir adımdı. Selim ların glzlenmeal denemesi: 

ağanın bu sık ilık arzı endam 15·2 936 ıkıımı Hat 8 den 

edişinden çok çabuk oOphelendl. 8,30 a kadar devam etmiştir. 
Arap, aceba kimin nam ve Şimdiye kadar bir çok: yer 

hesabına casusluk ediyordu? lerde yapılan bu tecrQbelerde 
Feride sultanın namını mı? 1 k görfi en no eıınlıkları g~ııdeo 

Yoksa BüsnOmlsal, bllmlye· kıçırmıyan nyanık Akhisarlılar, 
rek ağzından bir sır mı kaçır· ışık gizleme denemesinde de 

mıştı? çok muvaffak olmue:lardır. So. 

HOenOmlealln Hısın Paşayı kak lAmbalarını siyah bezlerle 

kıskanması ve Selim ığayı le· maekelemte olan belediye de. 

ceasDse memur etmesi de me· neme gftnQnden evvelki tecr(t. 

mol idi. belerlnde konetll ışıklı 14m· 
Maamaflh!. Ne için ve ki · baların bu siyah bezden de dı 

mln hesabına olur81 olsun, Se ıaradan görQnecek ışık kaçırdı . 
llm ağanın Damad Paeayı teces· ğım görerek bu gtbi limbalara 

süs ettlğt muhakkaktı! birer kat daha bazler ilave et· 
Hasan Paşa, mftnaslp bir mlıtlr. 

dille eüphelerlnt Hnsnnmlsale Tecrübede Akhlaar: Evvelce 
terılb edilmiş olan sıhhiye kol. ıçıı, onun hiçbir şeyden haberi 

olmadığını ınlayınca, genç ca· 

rlyeye tbılyat tavsiye etti. Ve: 

- Sen birkaç akşam benim 

odama gelme.. HattA, gftndQz. 

lerf bile gelmemeğe çalış! Dedi. 

HOenümlHI, bu kararı ilk 

defa Paoının kendisinden nııan· 

mHı oekllnde kabul etti. Fakat 

etrafına dikkat edince, ihtiyata 

riayetin ne kadar JAzım oldu· 

ğunu hemen anladı ve gece 

maceralarından vaz geçti. 

Ve ... Bu karar lam vaktinde 

verilmiş idi. 

Selim ağa, birçok ~eceler, 

sarayın koridorlarında bir ha· 

yalet gibi dolaştı. Sabahlara 

kadar uykusuz kaldı. Fok.at 

şöpheyl celp edecek hiçbir hd 
dlseye rastlamadı. 

Bu vaztyeı Ozerlne, Basan 

Paşa· BOanfimlıı•I macerasının 

bir Zeynep uydurması olduğuna 

hükmetti, kOfOrler ederek, pek 

sevdiği uykusuna eskisi gibi 

kavuştu. 

Beri tıuf tan Zeynep te ıynl 

suretle gecelerce çah"mış, bir 

netice elde edemenıletl. 

Sc::llm 11ğa, Zeynebe çok kız . 

mış bulunuyordu. Zeynep f8e, 

bAdieenln ciddiyetine lımamlle 
emin tdl. Bunun için : 

- Lılacığım . Gözlerimle gör 

dom diyorum 11ana .. Diye J8 

rar etti. 
- lyl ımmı.. İete kaç ge· 

cedlr uykudan mahrum bir 

hılde, deli gibi 11rayın karın· 

lık korldorlırında dola~tık, dur· 

dok! Ne bulduk? Bir hiç .. 

- Fakat ben eminim.. Şu 

halde yarın kendlaloe sonram. 

- Ne? Kendisine mi sora 

cakeın .. Sen delirdin mi yok81? 

Kendimizi böyle uçuruma mı 

atıcağız .. 
- Sonu var 

ödemiş"te 

Haındi Berkmaıı gilzel 
bir konferans verdi 
ôdemh, (Hususi) - C.8. 

partlal genyönkurulu t1rıfındın 

gönderilmiş olıo Denizli say· 

)avı Hamdi Berkman 15 16.2.36 

akşamlara Ödemiş halkevlnde 

"Türk lnkılibı ve lsıik:IAll,, 

konulara Qzcrinde çok önemli 

iki konferaoıı vermişlerdir. Kon 

feransta, kadın erkek bini a1k1D 

halk bulonmue sözcn zaman 

zaman eOrekll alkışlarla alkıı 
lanmıotar. Sözen, konferanslı· 
rıodı, hallumızı Türk inkılabı 
ve fstlklAllnln ını kaynakları, 
dayanak n ıyırmaçluı üze· 

rinde genle ölçftde ıydınlıtmıı, 
Tark devrimi ve lstlklAllne 

· lart nzabıta hyırlan istisna 

edlllrse hemın kırarmıo, lele

mekt~ olan nakil •asıtıları dar. 

mue ve cansız, sesıiz, ıssız bir 

vaziyete glrhermlıtl. Kontrole 

memur komisyon ftyelerl bazı 

noksanlara derhal taı!hlh ettir· 

mlştlr. Bu lei candan benimse· 

yen Akhlearlı 'Jaran gösterdikleri 

yüksek alaka dolıyıelyle dene· 

me lel tam bir movaffıklyetle 

b111arılmış ve sabıhleylo bir 

tellal kaymakamın balkı tf!eek· 

kfirfinü illin etmiştir. 

Aklıisar'da !lali.eri: 
Akblsar'da 23 Şubat f);16 

Pazu güoO HalkP-vl açılmoııına 

karar verilmiş ve şimdi hazır · 
lığa başlanmıştır. Şimdilik ar, 

spor, khab sarayı ve yaym, 

köyciılilk oubelerl açılacaktır. 
Diğer oubelerlo de pek kısa 
bir zamanda açılmaları dü~u 
nülmektedlr. Oalkevlne b'azıl· 
mak için birçok gençler baş 
varmaktadırlar. 

/şık: 

Belediyemiz kifayet et mi yen 

dektrik teslutını çoğahmak 
üzere 5:WOO lira kıymetinde 
yeni ve büyilk bir motör al· 

mağa ve tealeıt yıpm•ğa karar 

vermiş ve işi el.@lltmeğe koy 

muıtur. Pek yakında Akhisar· 

da her nde elektrik bulanı 
caktır. 

ltfaiyc: 

Ôtedenberl itfaiye teıkllAtı 
için elde bulanın arazozun ye· 

tlemlyeceğfnf gözöntıne ılın 
belediyemiz bir motopomp mft. 

bayaasma karar nrmletlr. 

ödcmiş'te Kızılay 
Ôdemlo (Huııuıi) - Bugan 

luzılıy kurumu Ödemle şubesi 
yıllık kongresini yapmıştır. 

Kongrede yıllık çalıtma rapora 

okunmuı. bfidce onaylınmıı 
ve yeni yöokurul Oyelerl eeçll-

mletlr. Kızılay kurulumuzun 

Ödemle ıobesl çok mllsbet ça· 

lıtmıı, yftkııek baearılar göster· 

mtılerdlr. Eekl yônkurula t~· 
oekkürler, yenisine de başarılır 
dileriz. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bışdurak'ta Sıhhat, Kara

taş'ıa Sınto, Tllldllk 'te y ıınl 
lzmir, Irgatpazar'.ındı Asri ve 

GOzelyalı'dı Af fyet eczınelerl 
ıçıktır. ................... 
olın baghhklarımıza kuvvet ve 

heyecan 'ermlıtlr. Ôdemlı, 
unutulmaz ayral iki kalttırel 
ıkşım yaşımıı, en btıyftğllmilıe 
içsel se,gl ve ıtıkranlar1n1 sG· 

retl alkıılırlı beUrtmlflerdlr. 

Roça Mehmed sö)1liiyor: 
Hoca Mehmed'l 8porcolar 

çok iyi tanırlar. Maruf bir 

epor tdarecleldir ve ıdet4 Al· 

tınordu kurmıy başkanıdır. 

Anket leini ftstOne alın sporcu 

arkadeeımır:, kendisini, bOtOn 

sporcuların kararglihı olan Me· 

ilerret otelinde bolmuı ve daha 

ilk konuımadı, HoCI Mehmed 

bir anket kar,ıeındı kaldığını 

anlıyıocı sıyrıhp kurtulmak 

l1teml1tlr. Arkadatımız, anket· 

teki mak&1dıınızı anlattıktan 

sonra, Böca Mehmc:d cevaplı· 

rını vermlt ve şunları söyle· 

mfştlr: 

- Size, Altanordo ıamplyon 

çıkacık dersem yalan ııöylemle 

olurum. Bu lı.ı oldukça mfi· 

hlmdlr. Şampiyon çıkmak ev· 

veli takım mea'elesldlr. 

Meıeli dQne kadar çok kuv. 

vetli gördftğftmftz Altay takamı 

bugün kadrosunu aynen mu· 

hafazı edememektedir. Takım 

Şükril glbl oldukça kuvvetli 

bir elemanından mıhrum lLal 

mıetır. Bundan baıkı kılecl 

sinden de mahrum edllmlttlr. 

Bu b•lumdan, Altıy Hyıf lamıı.ı 

görilnüyor. Şampiyonluğu kıs· 

men kaybetmiş olmamasına 

rağmen bu oyuncuların tekrar 

lhıbılr.lle Altıyın şampiyon 

çıkacağından emlof m. 

Altaydan sonra bugün elinde 

üç puantajı bulunan K.S.K.. 
\·ardır. Bıı takımda ihmal edll. 

miyecek bir kund olmakla 

beraber torlarının golcO olma· 

maeı yOzündeo pu•otajı muha· 

feza edece~ioden ve şampiyon 

çıkac11ğıodın eüpbellylm. 

Altınordu takımnıa gelince: 

Mühim blrkıç elemaomdın 

mahrum bulunan takımımı~dıo 

bogftn için bir netice beklene· 

ınez . Fakat k.endlatndc:n eım 

piyonluk ümidi büsbütftn uzık 

laemımı~tır. 

İzmlnıpor tıkımı muhacloı 
leri dahl K S K. lılar gibi ~olcü 

değildirler. Bu nzlyeue Jzmlr 

ııporunda şampiyonluk ihtimali 
azdır. 

Gözıepe takımı da bu dört 

tıkıma rakip kuvvettedir. Yal · 

oız bu takımın tıllhslzllti ken

disini bogftn be~ puın gibi bil 

yük bir farkla geride bulun· 

durmıktıdtr. Bu itibarla şam· 
plyonluk Qmldl yoktur. 

Neticeyi söyleyeyim: Evvelce 

bildirdiğim ıekllde bir tıkım 

yapmağı ihmal etmezse 1936 
1937 lzmlr şamplyonloğunı en 

kunetli namzed Altaydır. 
• 

' . . 
Ferid Sımsaroğlıı: 

Göztepell Fe· 

rld Slmsaroğlo, 

1zmlr'lo tanın· 
mıe hakemlerin 
dendir. Arka 
dışımız onu da 

qııl bhvehı 

nede bulmuı 

tor. Ferid Sim 

earoğlo f i .. lrle Ferid Simı1ar0Alu 

rfnl ~öyle anlıtıyor: 

- Bence boglloktı vaziyette 

Ot puan ileride bolunm11ına 

ilheten genç 'e enerjik htr 

takıma mıllk bulunan K.S.K. 

1936 1937 1zmlr oımplyonlo· 

ğona en yıkın namzettir. Hu 
takımdan ıonra strı Ue Altay, 

lımlrspor. Altınordo ve Göz · 

tepe namzettirler. 

Altıay son kadrosunda tıdl· 

lAt yapar n aakımını ahenkli 

ve kuvvetli bir ıekle ıokabl 

lirse ayul zaqıandı Vıhııbı eağ 

açıktı oynatm11sı eamplyonlu· 

ğa K. S.K.. kadar yakınlıtır. 
Bu tahminime lllvet~n diye· 

ceğlm ki, diğer tıkıml1rdan 

bilhassa fzmlrsp,or ihmal edil· 

mlyecek bir kunette ve nam 

zed diğer gOaterdlğim iki takı · 

mın dftoeceklerl hatalardan der· 

hal lettf•de ederek ı•mplyon 

loğa çıkabilir. 

Altınotda takımı hlr kaç 

elemıoını kıybetmlıtlr. Diğer · 

terine nazaran daha zılf gö 

rilnmektedlr. Maamaf lh enerjik 

bir taluma malik olmaeı ken 

dlslnden umulmayın hlr netice 

verebilir. 

Göztepe bogfio lçlo beş puan 

geridedir. Diğerleri bdır hatta 

bazılarından dıhı ~uvvetll bu 

lunın bu tıkım bllhaeaa birçok 

takımlara for hatb ltlbıriyle 

tefenuk ot:lmeslne rağmen oım 

plyonlulı.:tın uzaktır. 

Muğla' da 
Tütün işleri ----·-·----iki yıldır mahsul 
işlenmeğc haşladı 

Muğla (özel ıytarımızdan) -

Mıığlı Türklye'nln en tyl tfttüo 
yetlştlrf'D mıntakalarıoden hl 

ridlr. Yılda en nı>fls cinsten 

mllyoolarcıt kilo tütün, ıhQ 
mr.mleketlere çıkar ve nıllynn· 

larca lira ilimiz,. girer. Bllb1111 

ea Muğlanın tabU duromu a ı 

zinlo fazla ta~lık H' da~lık ol 

ma111 borada çok neflı cln,t,.o 

tiltün yetletlrllmeıloe ııebt·b 

olur. Şimdiye kadar y•loıı 111 

ton yetl~tlren Mu~lı'da iki 

yıldanbrrt tütün lı.ıletllmektedlr. 

V akıı bu tşlenen tOtQn faıla 

miktardı deglldtr. FMkat Muğla 

için önemlidir. 

TılıOn Muğla1DID tınınmıı 

t1clrlerlnden Bacı Hamdi ve 

oğulları tırıfandao loletlhnıkte· 

dlr. Geçen yıl 8t bin kilo tü 

tiln tılenmt~. bu yıl da 120 
bin kilo lılr.nmektedlr. TOtOn· 

ler üç nevi fizerloc ialenmek 

tedlr: 

1 Amerlb için. 

2 - Almanya için. 
3 - Kapı, yani tekiller 

idaresi için. 
Bu tQtDnler . işlendikten ıon· 

ra balya halinde Almanya ve 

Amerikaya göoderlllr. Amerl· 

kaya gönderilen ttıtllnlerin f lali 

100, Almanyıyı gOoderlleole· 

rloki 40, tekltler idaresine ve· 

rlleolerln f latl 15 20 kuruştur. 
TütOnlerlo çoğu Amerlka'ya 

gönderilir. TfttOn lılerlnde 300 
ımele calışmı~tıdır. Gondellk· 

lerl 20 koruıtan 50 kuruta 

kadardır. TGtGoler dört ıy için 

ltlenlr. Bu mftddet içinde lıçl · 

fere 1 :ı bin lira bdar para 
verilir. İoçllerln çalıema Hatları 

sekiz ııaattır. Muğla için çok 

h•yırlı olan bu gibi mfteseese· 

)erin çoğılm111 çok lıtenir bir 

iştir. 

Memur alınacak 
hkin dairesinde çalıtmık 

fizere 80 lira ftcretll oehriye 

ile bir memur ıhnıcaktır. Ah· 

nacak memurun lise muonu 

olmaeı e1rttır. 

Talipler arısında mil111bıkı 

yapılacağındın tfmdlden Vell· 

tklerlle llbıylığı bııturmıluı· 

aın guetenlzle lllnıaı dilerim. 

Fronıa'da Nia'ten 50 kilomctro 
nıeaafede kain bir köyde bir otel 
idare etmekte olan 34 ya Iıırınıla 
Kiarle iıminde bir adanı, knneı ilo 
civarda bir kışlada vazifesi oları 

yüzbaeı Jülyen'i tabanca ile kat• 
letmittir. 

Cinayetin sebebi k11kançhktır, 
Kiarle, epeyce zamaodanberi kam 
sının Jülyen ile Ü§ikanc müoaec• 

bctleriodeo şüphelenmekte olcluğun• 
dan, gizlenmiş ve her ikisini de 
cürmü mcolıud halinde katletmi~· 
tir. Silah sesleri üzerine gelenlere: 

- Jandarmaya lıaber veriniz, 
beni tevkif etsin! Demiştir. 

Katil, iıledi~i cinayetten dolayı 
zerre kadar nedamet lıiesctmeıuck· 

tedir. Resimde, kö~eJe bulunııu 

maktul yüıba~ıdır; ııigaraıııoı hü· 
yük bir soğukkanlılıkla tüttüren 
de katil Kiarle'dir. 

Ceki Kogan 'Ja 
nişanlısını soydular .. 

Londra guetclerine göre, Şi· 
kagoda şehir haydutları gece vakti 
Ceki Kogao ile nişanlısı Mie Grabl 
Betti'oio otomobilini cehren dur• 
durmuşlar ve kızın da fizerindeki 
milcevberatı ve her ikisinin para· 
larıDI eoymuşlıır ve kaçmışlardır. 

Haydutların eline geçen mil• 
cevberatın luymeti 1000 İngiliz 
lirasular. .Fakat para azdır. 

Güzel bir usul 

lngiltere'de Gloçeatcreir•dı: ya· 
şıyan güzel bir çiftçi kızı, yeni 
doğan kuıulanoı çiftlikten çayıra 
götüriip getirmek için resimde gö· 
rüldüğü veçhile kendisine mıhıue 

bir ueul bulmuıtur, 

• 
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Rus -Fransız Paktı Etrafın
da Mü.nakasa1ar Oldu. 

' -Fransız Parlamentosunı1n Dünkü 
ToplantısJnda Birçok Saylavlar 

Pakt için Söz SöylediJer. 
Parlı, 18 (Radyo) - Par· 

JAmento, bogOn toplanmıı ve 

ıeçlm tıi etrafındo uzun mOna· 

kaealor olmoıtnr. Yeni eçlm 
için heoQz bir ıletem boluna· 

mamııtır. Herkes, bir proj6 
ttk:tlf etmekte oldoğo için leılk 

rar elden kaçmıştır. Parlimento 
bııkanı Fernao Blıon, bu proje 

yağmurundan dolayı müzake · 
reyi keemeğe mecbor olmoet1a. 

Rus . Fransız paktı hakkın· 

dıkl mGZ1kereler de devam et 

mittir. bu mOzakereler eena· 

11ndı eneli JHlye Valas söz 

söylemlt ve ılmdlkl muahede 

lerio, eskilere benzemediğini, 

dik.kıt etmek lbımgeldlğlol 

söylcmletlr. 
Ayol 111yln1 bir harb vuku· 

oodı Rusya'nıo Fransa'ya ne 
gibi manenetler yapabileceğini 

Fransız parlamento binası .. 

Celse geç vakte kadar devam bir rol oynayacak halde olma. 

etmletlr. dağıdır. 

Pakt Hakkında Bılbokl Alman faelzmlnfn 

hokumeuen sormueıur. Alman ve Japon 
bn kızgınlığı ve japon aıkeri 

mahf ille.rfnln bo hareketleri, 

Fraosa-Sovyet Rusya paktının 

genel sulh için baycık bir 

ehemmiyeti olduğunun en mfl· 

kemmel bftrhaoluıdır. 

Bundan sonra Marsel Ere } • ? gazete erı ne yazıyor. 
de saz almıe ve Jemleıir ki: 

- Şu veya bu devletle mua
hedeler yapmağa c;ahoaca~ımıza 

niçin doğrodın doğraya Almın· 
ya ile anlaşmak yoluna tatma· 

yoraz? 

Franıa llelebed Almanya Ue 

dfteman mı kalacaktır? Yokea 
bu dftşmanhk bize irsen mi 
intikal etmiştir? 

Mateaklben Parla &1yln~ 

(Tetlzer) ıöz almıo ve Rusya 

nan Franea'dan 40 defa biiyilk 

olan kendi memleketini mflda· 

fsaya mecbur oldoğooo heyın 

etmiştir. 

Bo eaylnın sözleri, ko· 

milnlıt aaylayların hOcomona 

nğrımııtır. 

Saylav bo hftcamlara cevap 

•ermlo ve demlıtlr ki: 

- Bize her hangi bir dev· 
letln bu pakta htira'; edebile· 

ce8lnl söylOyorlar, bo nasıl 

olıhlllr? MeeelA Almanya, kendi 

aleyhine olan ho pakta hiç lı· 

tlrak eder mi? 

Saylaylardan (Uryol) da söz 

ıôylemfş ve Rus · Fransız pak· 
tının, behemehal taevlb edfl. 

meıl lizımgeldf ğlnl beyıu ey· 

lemfetlr. 

• Fransız So,yet anlaemaeı do· 

layıelle Alman ve Fransız 

gazetelerinde çıkan yazılar hık· 

kında lv.vestla IJUDları yazıyor. 
Alman matbuatının, Alman· 

ya'oın Lokaroo misakını terk· 

edeceği hıkkıoda açıktan açığı 

yıptıgı tehditlere rağmen,.Fran· 

ea hOkiimetl, Franaa·So•yet 

Roeya karıılıkll yardım mlla · 

kının tasdikini Fransız parla· 

mentosundın talep etmletlr. 

Japon askeri mahaflll mat· 

boıtı da, Franıız . Sovyet pak· 

tına karo•. Alman'Jarınkl dere· 

ceılnde mohıllf bir vaziyet 

almılJ bulunmaktadır. 

Son zamanlarda Sovyet Roı· 

ya Mançurya ve Mançorya-Mon· 

gellıtao hudutlırında vokoa 

gelen hAdJselerde herhalde bo 

Jole ılAkadardır. Japon a1keri 

mehaf illerinin arzusu ha ıo· 
retle Fransa Sovyet Rusya pak· 

tı aleyhinde bulananların eline 

ne akhncr bir takım de· 

liller vermektedir. Bo de· 

llller ise Sovyet Rnııya'oın 

eankl uzak earkta fen" vaziyette 

balundoğo · ve bu sebepten 

garpta eolhan mildafaaıında 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

KOçük Katya: 

- Kfttftphaneden bir kltab 
aıırmııtım, bono size biç söy· 
lemedlm ... Bu eöyledlklerlm hep 

bu kitapta yazılıdır. BOtOn Dol· 

gorokl'Jerfn nasıl hapse atıldık· 

larını, Katerln'io kardeşinin 

Romınof'ların emrlle nasıl idam 

edildiğini okudum. Bu idamın 

nasıl yıpıldığını gösteren resmi 
de gardOm. 

Dedi. 

- Katya... Bo kitabı nereye 
koydun?. Gizliden khab almak, 

5-
glzllden okumak çok fena bir· 
oeydlr. 

"Sonra... Ecdadımızın bOtiln 
gOnahları, biliyorsun kt biz vaf. 

tiz olurken affolunur! Siz de 

Bıdedyaneınız . BogOn ıizln 

hOkumdarınız olan Romanof· 

ları elzfn de affetmenlı liizım· 

gelir!.. Değil mi?. 

- Bayır!. 

Matmazel Trepö meyus bir 

tavırla: 

Şn halde.. Benim için 

artık gitmekten bışka yapacak 

Garib olmakla beraber, sul

hun muhafazasında en ziyade 

alAbdır bulunan Fransada da 

bazı unsurlar bu pakt aleyhine 

harekete geçmlelerdJr. Borada 

11ono tebarQz ettlrmekllğlmlz 

IAzım gelir kf, Alman faelıtle· 

rlnln söyledlklt-rl Fransadakl 

sağ cenıh unsurları Ozerlnde 

tesirler icra eylemekte n 
Fran11dakl aağ cenıh unsur· 

larının sOzlerl de bu sefer Al· 

manyadı aklıler tevlit etmek· 

tedlr. 

Fraosa'dald bo Hğ cenah 

onıorlarının dedlf(lne gôre bu 

paktkn yapılmaaına Sovyet 

Roıya önayak olmoetor. Bal· 
bokl bo paktı tık defa ileri 

stırmek ferefl Bartu 'ya aittir. 

Eğer Sovyet Rosyı, Bartn'noo 

bo arzunoa doğru gltmlı Is., 

bonon sebebi Sovyet Roıya'uıu 

yalnız kendi konetlerl ile ho· 

dodlarını mcıdafaa edecek H· 

zlyette bulunmadığı değildir. 

Bododlarımızı her tOrlt'l haca· 

ma, kendi konetierf mlzle mO · 

dafaa edebilir bir vaziyetteyiz 

blrşey kalmıyor, demektir. ÇOn· 

kil, ılz el>zlerlnl dlnlemedl~lnlz 

için anneniz beni kovacaktır. 

Çar yarm gelecektir. Pederiniz, 

karıılıoıak eeref ini, kendi ye· 

• rl~- ıizln yapmanızı emretmle· 

tir. Siz, ailenin en bOyOk kt· 

zı11nız .... Kardeolerlnlz baııtadır. 

Mleafirpenerllk, çok iyi n 

mukaddes blreeydJr. Bılbukl 

siz bonı riayet etmlyot11onoz ... 
Bunun için benim de, Fraoea'ya 

avdet tçln hazırlanmaklığı.., 14· 
zımgellyor. Ben, ılzl, hak • ., 
haklkatı blJlr bir genç kıı ola· 

rak yetletlrmek istiyordum. Fa· 

kat görftyorom ki bOttıo gay

r derim yarından itibaren ılzln 
inadınız yOzOndeo nlhayetıılz 

kılacaktır... Son sözilnQz bu 
mudur? .. Bo akeam sizi sonuncu 

defa olorak mı kacakla•mı ola

cağım? .. 

Flanden'e 
Nota Verildi .. 
- Baştarafı I inci 6alıifede -

-· Gerek 1923 de, gerek 
timdi tevkif edilen alyast mev· 

• lkuf Jar için af fa umumi llAnı, 

Fnkallde koml1ere veto 

hakkı vermemf\k ıartlle 1928 
kanonu eıaalnlo yeniden mer· 

tyete girmesi, 
Ve Fransa ile Suriye ara

ıında yeni bir muahede akdi. 

Manda daimi komlıyonun· 

dıkl Fransız delegeıl, b~r 

mftlıtkat eenasında Franaanın 

Sorlyeltl.,rln istekleri üzerinde 

mftzıkereye amade olduğunu 

blldlrmlıtlr. 

T. Garp panayırı 
Roma, 18 (Radyo) - Trab. 

loegarp beynelmilel panayırı 

9 martta mareşal Bılbo tara· 
fan.dan küoad edilecektir. 

ve bo, bizim için bir vazifedir. 
Fakat ıulbo yalnız başımıza 

temin edem~ylz. Sulhun temin 

fçlo, sulhun devamı ile alAka· 
dar büıQn devlerin blrleemesl 

lı\zımdır. Çüokft yalnız bu 

birliktir ki, donyayı taksim 

etmek latiyedlere karıt bftyftk 

bir korku verebilecek ve bnn· 

larıo tehditten fili yata geçme· 

den evel çok: derin dftti\naıe · 

lerlnl lcabettlrecektlr. Sovyet 

Roııya ve Franea, hiçbir dev· 

letl çember içine almak niye · 

tini giltmemlelerdlr. 

Bo devletler, bO.tOo diğer 

devletleri sulhun teekllAtlaodı· 
rılmaaına davet eylemlelerdfr. 

Almanya ve Polonyanın, kare•· 
hkh yardım paktına iltihakı 

reddetmemeleri ftzerlnedlr ki 
Fraoea ve Çekeılovakya, Sov· 

yet Ruıya ile ayrı ayrı birer 

kkrtılıkh yardım paktı imzalı· 

mağa mecbur olmoelardır. 

Fraoea'da bu pakt aleyhinde 

bulanan her kim ise, Alman 

Faelzmlne yardım etmektedir. 

Avropa'da kollektlf emnfyelln 

lıtlkball, Fransız parlıtmento · 

ıuoon bu pakt hıkkında ve· 

receğl reye bığhdır. Bo paktın 

taıdllddlr ki harbı hazırlamak· 

ta olanlara eolho mftdafaaya 

hazır kuvvetler mncod bolun· 

doğunu ve bunları ayırmanın 

gayet gftç olduğunu göstere· 
cektlr. 

Son yıl sarfındı dOnyanın 

her tarafında eo kanaat hasıl 

olmuıtor ki karıılıkh yardım 

paktları olmadıkça, Milletler 

Cemiyetinin 16 ıncı maddesi 

hıçblr mana ifade edemez. Fran· 

sız parlAmentoıu, Franea'nıa ve 

Franea'ya yakın diğer Anopa 

memleketlerinin emnlyl!tlnlo, 

kendi vereceği karara bağlı 

olduğuna anlıyacığını ftmld 
ederiz ... 

- Bayır... Hayır... Sizin 
için herıeyl yapacağım, felcin, 
rohomon arzolırını ayaklarım 

altına alacağım. Yalandan arıı 

tazimat öğreneceğim. Ne )Azımsa 

yapacağım; Çar'ın ellnl de Ope· 
ceğlm.... Siz yalnız boradan 

gltmlyeceğinlzl vadedlnlz ... 

Çar Aleksandr'ın gelişi 
1857 Senesinin çok ııcak bir 

gftnQnde akoam Qzerf, Don ka· 
zaklarının kırmızı maiyet alayı, 
Tieplovka köyftoQn tozlarını 

ayağa kaldırarak ıatonoo demir 
parmaklıktı bOyQk kapıııının 

önftode durdu. Bu kapı öoilnde 

iki eıra mujik, ıapkaları elle· 

rinde ve diz çökmüo hılde Çar'• 
bekliyordu! 

Şıtooun vekilharcı İçiğ, bll· 

yak bir telAı vo heyecan içinde, 

bir taraftan hl r tarafa koşmakta: 

ltalyan'ların 

ilerleyişi 

Durdurulacaktır. 
----+• .. •·----

- Bştaraf aı ı itıci ıahifedo -
olmaları da mOmkfln görOl· 

mektedlr. 
ltılyan'lar, Antalo'dan Adlı· 

Ababa yoluna bakim Amba Ala· 

gt'nln cenobnnda ve 10 kilo · 
metre kadar mesafede Bulaya 
doğra Uerltyebttı-ceklerdlr. 

Babei mahaf 111, Italyan ileri 
hareketinin Amba Alagl'den çok 

evvel ve belki de earp Plogalet 
ve Garazlan tepeleri arasında 

dardurulacsğı kanaatindedir. Bo 
iki tepe auıında Amba·Alagl 

yolunu kesen btr dağ sllellesl 
vardır. 

İtalyıo'ların Rıs Mulugeta 

ile Rae Seyyum orduları ara· 

sına girmeye muvaffak olduk· 
lım yalanlanmaktıdır. 

Uabeo bae kumandanının ho 

İtalyan taarruzunun hazırlım· 
dağından pek iyi haberdar ol· 

doğa ve hona ~öre tedbirler 
aldığı blldlrlJiyor. 

Adlı Ababa'da Zlnnedlldlğloe 

göre, ltalyan'lar ıimal ve cenub 

cephelerinde ayol zamand• ta· 

anoza geçmeğe karar vermlı · 

lerdlr. 

Borayı gelen malumata göre, 

enaz iki lıalyın fırkası olmdl 
SomaU'ye doğra yolda balon· 

maktadır. Son 48 eaat içinde 

Adls·Ababa'ya 75 mlllmetre 

yağmor dOtmftetftr. 

Royterln buradaki mnhablrl, 

iki İtalyan uçağının dftn Dag. 

gabur'u bombaya tuttuğunu 

bildiriyor. Bo ıehlr Qzerlne 

yapılan 65 inci bombardıman· 

dır. Hlcblr hasar yoktur. 
Roma 18 (A.A) - Don ak· 

eam İtalya'nın birçok oehlrle· 

rinde Ambar Aradam zaferini 

kotlolamak tızere tezahtlrler 

yapılmıetır. 

Adlı Ababı, 18 (Radyo) -

Babeı hOkumetl, Makalle etra· 

fındakl son muharebelerde Ha· 

bet zaylat•nın yalolz 131 ölü 

ve 7 5 } aralı olduğunu resmen 

bildirmektedir. 

Adiı-Ababa, 18 (Radyo) -

Royter ajınıı, Italyao ileri hı · 

reketlnberl aç numaralı Habeo 
kızılhaç seyyar hastanesinden 

hiçbir haber alınmadığını, en· 

dlee edildiğini bildiriyor. Ma 
kalle'nln cenubunda bulunan 

bu hastanenin bfttftn levazımı 

bir mGddet evelki bombardı· 

mında kAmllen mahvolmuetor. 

lstınbol, 18 (ÔzeJ) - İtal· 
yanlarla 8abeeler araıunda vu· 

kubulan son muharebede her 
Ud taraftan lklyftz bin kişilik 

bir kuvvet harbetmletfr. Moha· 

rebe, beş gOn devam etmiştir. 

Bıbeelerlo rf c'at ettikleri 

bildirilmektedir. 

- Haydi.. . Çabuk .. Dikkat!.. 

Çarımız, kiiçük babamız geli 

yor .. 
Hepiniz hazırlanınız.. Kate· 

rln Mlhallovna nerede? .. 

Diye bJ~ırmıkta ve eöylen· 
mekte idi. 

8lr9z ıonra, 

- Aman yarabbi... Batan 

Ros'ların imparatorunu kabul 

edecek ve kareılayacak benden 

baıka hiçbir kimse yok!.. 
Dedi. 

İri, yarı bir herif olan vekil· 
harcın bo telaeı ftzerlne Mat· 

mazel Trepö de c Katerla nere· 
de?. > Dlye telao içinde kıldı. 

Halbuki, çocok, bütfln inanç
larına rağmen ha.ıır bulanmak 

lc;ln ıöz vermişti. Daha eabah· 

leyin, anneı!oin önftnde resmi 

kıbol provB!ım yapmııtı. Yok· 

ea... Sôr.Ondeo d~nmOş mtl 

Cepheye 200 
d. 1ot 

Tavyare Gi ı) 
~ ·--M 

Sevkiyat devanı l'~,. 
Napoll, 18 (A.A) ~O " 

peBBa Mariı vapurP :ıı 1: 
yare n 200 otooı0 111' 
olduğa halde dilP Af o• 
hareket etmlttir. uğr•1,ıf 

Gemi Slrakuzay• fer ' 
29 zabit ve 145 ııe 
caktır. 9el 

Napoll, 18 (A.A) - ,t 
haetane gemtıl dllP 

0 
oc' 

yirmi açık zabiti 8 ırtdı 
drad ve ~O deniz e ... ıt' 

et"' 
Musavva'ya hareket .... J 

Napoll, 18 (Radyo) 1ıtJ 
vapuru birçok aıık.erı doğd 
mOhimmatı baoıtleP 

f~tlf· 
rlka'ya hareket eıo:ı )ff 

Slragüjadan da rreJJS ,,b 
ket 

vapuruna 1000 as 

edllmletir. fi 
Yeni Fakülte 

Kayıd mua· 
melesi kapandı·.., 

Ankara, 18 (Özel) ,,lf' 
kara dll, tarlh ve coğdde~ 
külteslne kayıd oıi1 ,oııı 
15obattan itibaren k•P ~ ~ 
Şlmden sonra yapıııc•,ııo 
caatlar nazarı ltlb•'11 

caktır. )B~ 
Mısır'ın borç .,.., 

Kahire, 18 (RadY0~., 
nal mahkemeıf bog ııı' 

ı ıo • 
dftyono omomlyee 0 b•~ 
ödenmeııl mes'eJdl fdlr· 
ikinci kararını vero> • dl l 

~re 
Ba karara göre P'tf 

ye kuponları kıtğıl 
tediye edilecektir. Jııt1 

Harh botÇıt•d1o) 
Vaşington, 18 ( . .ıı~I • ,eJV 

Ayandan Barb•O ~ 
takrirle hırb borçl•'' 0 ~ 
larıoıo tediyesi ıoıoıP 
ml~tlr. ,.o' 

Korkunç fır) / 
Loryan, 18 (Jl9d1°,.,o6~ 

nlı fırtınası çok ,.,eıı' 
Deniz, eahtllerde 

4 
1or t 

dar yGkselmlo bo100:,lı'' 
küçQk nkorlard•0deo f, 
tor. Fırtını yftıClP d• ,., 
lerce kilo ağırlığ•O 

1 
t ~ 

•e daha bazı bıh1' • 
atılmıetır. 'dtl 

ParaguvaY çı~ 
isyaıı.., rt: 

Parlı, 18 (ôıel) .,.,ıfl' 
b•· ııe' vay'dakl isyanın 11el ~ 

t•et8 muharf plerle an ~8,d, 
dır. isyandan ıııa ıııtJJ{I ~ 
Boeynos Ayres 'te ttt' ~O~ 
nan Franko'yo te ..,1ıc 

l o>e"' 
baıkanhğına geı r ııt• ... ~ 
nazırlar yıkalanı:o•e 1 fd'' 

111• lıyanı, dört ,. 
mletlr. 

rı1. 

idi?.. 6 '', 
Matmazel TreP 'e ~ 1 

eı;fO 
ıözOoden dönec e. 

mıl vermlyord0 • ıd~" J 
efe (1 

Vakıa, Çar, eO 

vermeden, ın°11~r10' d~ 
bir saat evvel ge ~6~1 
Şu halde... gaı1:· gt 
dillisi ile orınaod 

1
/ ,, 

pıyordu... 00 
MOrebblye belJl 1, ,, 

takibe çıkıı. ıııt~ ~ 
Talebesine erie a•" . ) ,, . ., -~ı~ 

kın ağaçları • 
1 

ol 
el eı ~' ilerledi; bu eor ,,., ;/, 

1 Ç•' ~o kız olduğa iç o 0 ~ 
yalnız kalmak'' ,~• > 
vekilharcı Çar'• P ebıı,, 
sesin haııtılığ1 b•;e.,d' / 
ruak vazlfeslnlfJ rlfe' 

cbll 
tOğOotl izah ıne , 
etti ve gitti.. su"" -
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~ovyetler Mançuri'yi iş
o-al Fikrinde Değillerdir! 

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

Japonya, beş Çin vilayetini birleştirmek 
Ozere askeri tertibat alacak! 

Tokyo, 18 (A.A) - Dıoba · 
icıaı, Harbin bae konıololluAn 
noa Mançu hGlnimetlne yaptı&ı 
tcbll~de, SoYyet'lerta Mançu· 
!to•dakl bat komolaklardaa bl-

' •nt kapayacaklarını bildirdiğini 
te1it etmlttlr. 

Yalnıı Barbia koneoloelağu 
'kıp.nmıiacaıktar. 

SoYJet hGlulmetl ayal za. 
lDaada So•yet Raıya'dald Man· 
turt koaıoloılakl1rıadan yarı · 
•ıaın kapınm111aı lıtemektedlr. 

0 Pekin, 17 (A.A) - Gene 
elrbara, gueteellere beyana 

tında; Jıponlarıa mabedı ti 
111

•ldekt bet Çin •llAyellal bir 
blok hıllnde blrlettlrmek ol
du~aoa ba aebeble, tlmıl Çin· 
d~kt garolıonua konetlendl · 
~ ee~ltol 13ylemit Ye Moğol 
Mıaçako h•dut bAdleelert bak 
kandı dı, daramy endlıe Yerici 
tellkkl et111ecltAfnl, slra SoY· 
Jetlerin Mançarlyl ltgal niye · 
tinde ol111adıkl•n unaında ba· 
landaAuna blldlrmlttlr. 

Moıko•a, 18 (Rıd10) - Taa 
AjıaııadH: Moagol m•kamatı, -

12 Şobıuı Mmnçurl·Moo~ol 
hudud hldlıeılnln Ynkubul· 
dağa Mongol toprakluıaın 8 
kilometre lçerlılndeld mnklde 
JıP,On'lara alt ı4el e11a bal· 
maetor. Bu eeyalar araııında 

75 milimetrelik bir Japon ta· 
barana alt hartuç ile, Jıpon 
muserlerlae mabıuı hallaçlar; 
içi kOrklG bir Japon zabit 
pıltoıu; gaamukelerl Ye daha 
birçok ıeyler Yardır. 

Ba dellllerln, Mongol kıt'· 
atının Maaçuko topr1klannı 

hGcYm ettiği :haberini yalın 
lamağa kAfl olduğa blldirll 
mektedlr. 

Tokyo, 18 (Radyo) - Dıt 
O.kanlığı, Herblndekl SoYyet 
bıe konıoloıuaua Sofyetlerla 
Mançako'dıkl bet koaııoloılok · 
tın dördO!lft kıpıyacaıklır. hl· 
berini reımen Mançuko haku 

metine t"bllğ ettiğini bildir· 
mektedlr. SoYyet htlkllmetl ayni 
samanda Raıya'dıkl Mançoko 
konıoloılaklarından ıyal mtk. 
tarın kapatılmuıaı lıtemletlr. 

Amerika Bitarafhk Ka
nununu Kabul Etti 

- --------
Maamaf ih Kongreden Çıkmıştır. Bu-
gon Ayan Meclisinde Konuşulacak. 

Vaıiagtoa, 18 (Radyo) - •nG1e maruz kalarlarea Birle· 
Kongrede 27 reye kartı 358 tik Amerika yardım edebile. 
reyle bltanf lık lt1lhuı eıldıl cebir. 
gibi 1936 eeaeılala Mıy11 bl· 
rlne kadar dnaa11 kıbul edil· 
mittir. 

Kongrenin taıdlk ettiği bu 
kanan yırın Ayaaa da gelecek 
Ye mGukere rdllecektlr. 

lzmir Yün Mensucatı 
Tork Anonim Şirketi 

---... ·---
lzmlr Yılo Meoıucıtı Törk A. Ş. alo llalhpınar'dıkl ku· 

mıe fıbrlka11 mımalAtandan olan mnılmltk Ye kışlık, zarif 
kıımıelarla, bıttanlye, ıal n yfto çorapları, bu kerre yttnl 
ıçılaa Birinci kordonda CGmbarlyet meydanı civarında 186 
numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONİM ŞİRKETi) mığa 
zaııında ııatılmaktıdır. Mezlur fıbrlkenın metanet •e zerafet 
lıibnlle hcrkeıçe mıhlm olın mamu16hnı muhterem mOtterf· 
lerimlıc bir defa dıha tnelyeyl hlr nzlfe bHJrlz. 

Toptan utıı yeri : Birinci kordon No. 186 Şark Hıh TOrk 
Anonim Şirketi 

Perakende ıarıı yeri : y ,ni mınifaturacılardı mim1r Kemalettin 
Cad. Sağır zade biraderler 

Kuzo oğlu Ç&J1l&ı Asım Rıza ve biraderleri 
Yeni m1nifaturacılarda mimar Kemaleddin C.d. Y6ol0 mallar 

puan F. Kandemiroglo 

Dr. Operatör Arif Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörll 

Haıtalarını her gtla 15-18 e k•d., ikinci Beyler ııokağı Tftrk~ 
mtlzayede 11lono kartında 78 N.lu moayenehaaeıılade kabul. 
eder. Telefon 33~8 

Nnyork, 18 (Rıdyo) - Yeni 
hltaraf lık .. nana l•mımen eı. 
klılala aynidir. Bu tekil ıeaa. 
tonaa hariciye encG111enl tera 
fındaa kabul edll111lttlr. Yeni 
kaoan mucibince, harp mad. 
delerlnla her iki dnlete •erli· 
meal, muhariplere lknuı yı· 
P•lmııı Ye kredi açılmaaı mem· 
lladar. 

Vııington, 18 (Hıdyo) _ 
SaylHlar karama yeni bitaraf. 
lak pıojeıinl 27 re1e kareı 353 
reyle kabul etmlt Ye mer'i b · 
nan hGk6mlerl 1937 eeneıl 
Mıyııına kadar temdld edllmlı 
tir. Da kaaana gGre, hGkdmet 
ıuabarlb dnletlere gönderilecek 
bııb malıemeııloe amba:-go koy. 
mağ•, mabarlb dnletlere lkra· 
••tta balanalma!Jnı yıeak et· 
mekte; kredileri tahdide meıan 
bulaamakıadar. 

lzmir Sicilli Tica
ret Memurluğun· 
dan: 

T. C. lktlıat nkiletl 
İç Ticaret Umum mG 

dGrlGğQ Reımi mGbrQ 

Ye okaaamıy•n bir imza 

Umamt No. 1338 

kanan yalaıı cenubi Ame· 
tlkı dnleılerl hakkında cari 

.:;ıtUdlr. Da dnletler bir le · 

F'ransa'da 
~ehirler Taşıyor. 

Pertı, 18 (Radyo) - Ron 
taebrı tekrar kıbar1111A• batladı. 
Dı~er buı nehirlerin de taf· 
ta~, bUdlrlllyor. 

Japonlar Rusya 
ile Anlaşmıyorlar 

lıtınbal, 18 (Ôael) - Ja · 
Ponlır, SoYyet R11ıya ile bir 

:deını tecnGı maahed.,.I ak. 
edecekleri bakkıadakl haberi 

Y•lınlıyorlar. 

Casus Mu? 
Parlı 1 Q (R•dyo) - Malen 

t••eteılae göre, Alman latlh· 
•raı ıaemarlarıadıa Rltard 

1
•D1lhde blrlıl sabıta aabıta 
lıraftQdan Fr1aıa'yı &erke da · 
•et dl 
b " lmlıtlr. Alman eefaret · 
•aeıfofa tnauata He Rlprda 

etılrtı 8ftn mGblet nrllmlıtlr. 
M. 'fiUllesko 

.._:•rlı 18 (A.A) - M. TltQ. 
0 dtn Ratr,..'e barek11t 

lr 

ilan 
Y elkl kGy 11nd1Aına •ld 

yığ Ye un fıbrtk111 f ki ıeae 
mlddetle kiraya Yerlleceğtn 
den 21 gGa mtlddetle mtlaa
yedeye çıkarllmııtar. 1-3 936 
gGalne teeadtlf eden pazar 
gClaG lbalel katlyeıl yapıla 
cağınd•n talip olanların tart. 
nameyi gôrmek lıere timdi 
den Kı,ılbıhçe ka111onbıyh· 
ğını mGr•caıat .,tmelerl ve 
lhele glnD olan l 3 986 gü 

!nGnde Kuılbıhçe nıhl1e ko 
nığında b11ır bulunmalar. 
tlAn olonar. 

lzmir sicli ticaret 
memurluğunılan 

M. J. Abaaf ticaret aa•ını 
ile lımlrde Gezi bulYanada 
bir No. de hertlrlO klmyni 
gDbreler •ekili omam emtia 
Gıerlae ticaret Ye komlıyon . 
caluk 1•pen M. J. Abuıfın 
ltbu ticaret an fanı ılcareı ka· 
auaa hGkGmlerlae g3re tlcllla 
1554 DUlllU'a .. na kayt Ye teldl 

acltldltl lla. ola•aı 4~3 

muamele, he11p 
alacık Ye Yerecelderlnln lııan 
bal tabeılno devredildiğini bll· 
dlrmlı olmakla bu ıabe ile 
llglal balaaularıa l1taabol 40 

bealne mlracHı etmeı,.rt llaa 
olonQr. 

Haıoıl No. l · 49 

İtba llAn ıaretlnln daireye 

mGbrez aılıaa n dairede Hlılı 

mQbrlıl tarafından lmuh nGı· 

baıııaı uygun oldata t .. dlk 

kıhndı. Blndokazyls otaulıı 

yılı ikinci ktnun ayının yirmi · 

yedinci Puarteıl gOnG. 

27 KAnua11al 936 

Reemi mGhOr 

lamlr ikinci Noter 

lmH okunamadı 

ve Pürjen ~•hab'ın en ütırün 
bir müabil tekeri oldoğonu 
DDutma;yıoıa. Kuvvetli m4a· 
bil iıtiyealer (Şahab Sıhhat 
SGrgGa Hıplan)aı maruf ec
MNlınt. ar....ıar. 

1936 ilkbahar LEiPZiG rauayırı 
1 Martta bıehyor 

Alman şiıneodiferleri Ocret· 
Jeriude yüzde 60 tenzilAt 

Her ne•I tıfıllAt için: Galata'da Ahca · 
<' MOnlh hanında mOheodlı B. Zeckaer'e 

Poatı kotuıu 1076 yeyabud LEIPZlGER MESSAMT · Lelpzlg · 

Allemınge idaresine mOracaat 

~komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları 
Mat. Mf. at. Al. komisyonundan: 
I _ Ona lutaatı için komlıyonda mncut nOmoneıdae gftre 

lklyOz adet altla OıtlO çlf t karyolı •çık ekıılllme ıore · 
tlle mOn.kaaaya konmoetur. 

2 lbıltıl 9 Mart 936 pızarteai gGnG ııaat 15 de lzmlrde 
kıolada Mat. M '· tiat. Al. komlııyonunda yıpılacıktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 3200 liradır. 

4 Temi oıtı muvakkıte akçesi 240 llr1dır. 
5 Şarıname •e nGmaneel hrrgOo komiıyondı görGleblllr. 
6 lıteklller llcaretodıııında kayıtlı olduklarına dair Yealkı 

gGstermek mecborlyetlodedfrler. 
7 Ekıılltmeye lotlrak edecekler 2490 111yıh kaaanan iki 

n GçtıncG maddelerinde ve oartnameılnde yazılı nılka · 

ları n tcmln•tı muvakkate mıkboıları . ile birlikte ihale 
eaal1Ddao enel komiııyonda haz1r bulunmaları. 

19 25 29 3 ,31 
Met. MY. 11. al. komlıyonoadın: 

Miktarı Tahmin edll.,n. mecmu Temlnatl muHkkate 
tatarı akçeıi 

Klloııa Claııl Lira Kr. Lira Kr. 
266000 Ua 35610 00 2670 75 
107000 Ua 14712 50 1108 40 
Beher ldloeunaa Manaka11nıo oekll ihale ıırlh gln ve uıh 

1 

ııbmia flad 
Kr. S. 
13 50 
13 75 

Paaırlık 21,2,936 cama glnG ı .. t 10 d• 
.. .. .. .. .. 10,30 da 

Mat. M,, kıtaatıiun kıpıh zırf aıolG 1111 ayrı ayrı ma· 
nakaeada bulanan yukarıda claııt •e miktarları yazdı 
Ud kalem on lhtly•cını Terilen flatlcr komatınhkoa 

pıhılı görQldOğGnden pazulık anretlle ıatın ahaacaktar. 

2 - J baleleri hizalarında yazılı tarih gGn n uatlarda lzmlr· 
de kıelıda Met. M•. 11tın olma komlıyonunda yapı· 

lacakı1r. 

3 Şartnameleri hergOa komlıyonda gOrClleblUr. 
4 - Iıteklller ılcaıreı od•ndı kayıtlı oldukl.rın• dair nılkı 

gO.termek mecburiyetindedirler. 
5 - EkelltmeAe lttlrek edecekler 2490 ıayıh kanunun iki 

Ye GçllacD maddealadc Ye f8tlaımelerlade yazıla Yeelka· 
ları Ye teminatı monkkate makbaılarlle birlikte ihale 
ıaatından enel komlayondı b111r bulunmaları. 432 

Mııt. MY. ııaı. al . komleyonuodan: 
1 - Bergama garnlıonandakl kıt'alar için 143 ıon ua ka· 

pıh zarf uıollle eksiltmeye konmuetar. 
2 Beher klloııanı 15 kurnt ffaı tıbmln edllmlotlr. 

Munkkat teminat 1068 lira 75 korootar. 
3 Ekılltmc Ber~ımada uzan çareıda komlııyou blna11n~a 

26 tobıt 936 çarıambı gtlnG ııaat 15 de yepılacağından 
lıtekllleda eaat 14 de kadar teklif mektuplarını komi•· 
yona nrmeleri n 2490 eayıh kanonda yazılı •eılkal•n 
beraberlerinde baland11rm•ları gerekllr. 

4 - Sertnamelerl komlıyonda her zaman görDlcıbllfr. 
.. 9 14 19 23 ~53 

Met. Mf. H. al. komlıyonuodan: 
ı Mat. MY. içini 156,585 kilo potrel kapıh ~zırf uıollle 

mGnakaıaya konmaetur. 
2 Ibaleal 2 mart 936 pazartelf gOntl Hat 15 te lzmlr'de 

kıtlada Mat. MY. ııat. al. komlıyonanda yapılacaktır. 

3 THbmln edilen mecmu tutarı 14092 lifi 65 karoıtar. 
4 - Teminatı mankkate ıkçeıi 1057 liradır. 
5 Şartnımeııl bergGn komlıyonda görGlebillr. 
6 Iateklller tlc.ret odaııında kayıtlı oldalarıaı dair nıılka 

göııtermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekllltmlye leıirak edecekler 2!i90 ıayılı kananaa iki 

.., tçGacG maddelerinde •e tartnımeıılnde yasılı nılka· 

larlle teminatı muYakkaıe makbualarını •e tekili mek· 
toblar1nı lh•le eaatladen enaa bir flHt enel komlıyona 
Yermlı buluoıcaklar. 15 lll 23 27 400 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bina yerglelnden borçla olanl•rın bmzılırı 2870 ııayıla kınan 

mnclblnce bina Yergilerinin yGıde 25 nlııbetlnde lndlrtlmeıl Ja. 
aımgelec~ğl kanaatini gOıtermlelerdJr. 

Sösft geçen yozde 25 tenalllt, 1340·1932 mıli ıenelerl içinde 
umumi tahriri yapıhp 2870 ııayıh kanunun mer'ayet mnkllne 
konulduğu tarihte umumi tahrir iratları kat'iyet keebetmlt olan 
ye bu lr1tlar berlnden nrglye tabi totalmıkta balanın bina· 
tarın gayri ofl lr1tlar~na mOob11ırdır. Umumi tıbrlrdeo ıoara 

her bıngl bir ıebeple yenldeD iratları takdir edilerek tadil edll· 
mit olan binalar bu tenzllluıa lıtlfıde edemlyıceklerl mealn\r 
kanunun bfrtacl maddeılnln ıon fılu11ınd11 aarabıten göıterllmlı 

tir. 926 ıedeılnde umumi l•hrlrl yapılmıı olan nefsi tamir ıebrl 
ile barona · kareıyıka ve baca nıblye merkf!alerlnde mtllg• 
mGaakkafıt kanananaa 28 inci maddeıine mtlıtenldea 930 u 

93 l ıenelerlnden itibaren aa1Dmi tekilde menll tadlllt yıpdmıt 

oldD111acJaa ba yerlerde balaau ba..ı.na 7We ~~ ıq. 
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Balık Yağı i.' 4 0 iSTi FADuj ' - --------...... 4mll------ Nort;eçya'nın Halis Alo· 
riııa Balık Yağıdır. Şer

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzlilmii.ştür. 

ö~ mü 1r ŞlUlbesü 
OSRAM liburalonrlaunın 

yeni meydanı getirdikleri 
OSRAM .. D ,. ampulleri 

fennin bir muclıeel telakki 
ediliyor. Çifte epfralll olan 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasıoda 
TELEFON: 2363 ---- .. ·---

llertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Biricik Satıe Yeri 
6AŞDURAK 

Hamdi Nüzhet Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANESi 

OSRAM '" n ,, lambaları 

tabii earf lyatla pek çok ıeık 

verirler . Ceryındın t•m 

mınaalle letlfade etmek le· 
ti yenler 

--------
Zahire, Ozftm, lnclr, pamuk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yıpıhr. Mallar geldi· 

Alnde sahtplerloe en mdeatd eeraltle nane nrtllr. 

Olivier vEŞürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Ceodell Hın, Blrlncl Kordon 

Tel. 24!13 

THE ELLERMAN LINES LTO 

"LESBIAN" nporu oubıt 
Ltverpool n Sweneeadan gelip 

tahlJyede bulunacak ayni z•· 
ruaoda Lhcrpool ve Glaeıow 

yok alac ktar. 

"EGYPTIAN,, vapuru 10 
eubat Loodrı, Hull ve AoYere · 
tco gelip tahliyede huluoıcık 

ayni zamınd• Hnll için yak 

ılacakıır. 

.. ROUMELIAN,. upuru 14 
~uLlll Lf verpool ve S\\ aoıcadao 

gelip ıahlly,.de bulonacık. 

THF GENERAJ_, STAM NA· 
VIGATIOı ~ C. T L D. 

0 LAPVVJN<;,, vaporu 14 
şubatta gelip Loodrı için yük 

ılıcaktır. 

Noı: Vurot tarihleri n H· 

pur lal mi eri Ozerloe de~lelkllk · 
lcrden acenta met'ollyet kabul 

edilmez. 
............... mlllll ... 
Mücellit Ali Rıza 

Yeni Kud lar Çarşısı No. 34 

Fratelli Sperco 
\! apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

,,ORESTES" veporu 22 ,o 
batta beklenmekte olup yftkd · 

nO tahliye eulkten ıoora BUR· 
GAS. VARNA n KÔSTENCE 

ltmaoları için yok alacaktır. 

"lll. YSSES,. 2i eobatta ge · 
llp 29 ~obatta ANVERS, ROT· 

TERDAM, AM;,TERDAM " ' 
HAMBURG llmanlAn lçto yok 

lacaktır. 

SVENSKA ORIEN'f LINIF.N 
.. VI TGALAND" motl\rQ 20 

ı;ubatr ROTTEROAM, CüPEN 
HAGE. DANTZIG, GDY TJA, 
GOTEBURG, OSLOve ISKA ~ 

ntNAVYA llwcınları için )Ok 

ılıcaktır . 
0 ERLAND11 molöra 2 eu 

h tta gelip ROTTERDAM, CO 
PENBAGE. DANTZlG, GDY· 
NI A, GOTBURG, OSLO ve 

JSK.ANDlNAVYA llmıoları lçlo 

yük lacıktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
.. Al .. BA JULIA" vapuru 23 

eubıtta gelip 24 şubatta MAJ .. 
TA, l\JARSILYA, ve BARCE 

1.0N A lçlo yok alacaktır. 
"PELEŞrt vaporo 20 mertte 

~ellp 21 martta MALTA, MAR 

SILYA ve BARCELONE için 

yak alacaktır. 

Yolca ve yilk kabul edu. 

hlndıkl borekel rarlblerlte 

oavlunlırdakJ deglşlkllklerden 

ıceata mes'uliyet kabul dmez. 

Fazla tafslllt için ikinci 

Kordon'da 1'ıbmll ve Tabliye 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCl:fE LEVANTE LlNlE 

"BELGA L. M. RUSS11 va 
puro 17 oobatta bekleniyor, 

22 oobıta kadar Anvere, Rot 

terdım, Bamborg 'Ye Brea:en 

ltmaolaranı yOldlyecektir. 
11 ALAYA,. vapuru 2 martta 

bekleniyor· 6 marta katlar An 

ver , Rott<'rd11m, Bamborg ve 

Brtme-n llmanluıaa yükUye · 
cektfr. 

ARME~1ENT U. SCHULDT
BAMBURG 

... J ROYBURG" vapuru 25 
oubatta b .. k1 .. nty .. r 1 Anvere, 

Rottercfım, Bamborg Umıol• 

na• yOkllyectktlr. 

DEN NORSE M IDDEl .. BA VS 
Ll ı .JE (O S. AS. SPANSKE· 

LINJE) O S L O 
.. BANADEROS.. vapuru 4 

martta bekleniyor, lekeodedye 
Hayfa, DJ,.ppe ve ornç il 
manlarına yOkllyecektlr. 

AMERİKAN ExPOT LlNES 

Ü M 1 D [:'k 
fıbrikaeıolD u S 

• 

SABUNLARI) dayanıklı, kollanıolı ve 
htleıdzdlr. Her yerden ıraymız. 

Toptan. l'e perakende .~alış y~ri 

Omid fabrikası 

OSRA M "0,, 
ampollerlol diğer 14mbalara 

tercih etmelidirler. Adi ucuz 

14mbalara oaurao % 40 
htlfadeltdirler. -

\ 

~ -T-ü-rk_i_y_e_l_ş _B_a_n_k-as-ı~Id~ 

Meclisinden: 
Unıumi Heyetin Çağrılnıııs• 

ısaed• 
E1111a nlzamHroemlzlo 45 locl maddesine tevf lkaP ~ 

0 
d• 

uo•umi heyeti 26 mut 9;16 peroembe güaQ l!Ht J 6,.J t
blt!1 kaoın merkuiod,., alellde olarak toplanacağıadıo IPD r ~o 

Bf'darlırımızıo muayyf'n gQo ve saatte bn toplaocıdı b•'1 

mlları rlc. oluoor. t~ 
ati 

Esas alzmmoamemlalo 49 uncu madJeıl mucibince " ,_ 
leten. gerek nkileten 50 hlıeeye 11hlp olan hlesedırl•' J1t 

.,,~" 
b~yete lotlrak edeblllrler. Aocak nklllerlnde oabseD b• 
11bibl olmaları llzımdar. ' ,, / 

HIHedarlar hamil oldukları hlHe etnetlerlnlo mlktır 10cl 
nlarını gösteren bir cettell mezktlr' nlr.amnamenlo 50 ııe 1 

' rel deel hOkmaoe göre n bleaedarlardıo birini tnkll ıP cedft 
mt heyete lotlrak edecek olanlar dahi menuubıblıı ıteııı' 
m~rkul idare ve oobelerimfzden alabilecekleri ve~ 

1
41r 

içtima gOnGadeo bir hdta enel oubelerlmiıe nrece.kle l 
Müzakere Ruznamesi Aşağıd9 

zılıdır: 
ııı•••·.ı1 1 - idare meclisi ve murakıpler raporunun okıJO ıııt(I,.. 

2 - 1935 aeaeel blinçoıooon tasdiki ve ld,re 

3 
lbraıı. ,,-ı 

19:15 ıeneıl içinde lobllil eden idare meclisi çllt' 
eata hGkümlerlae tevfikan idare mt!cllıioe et 
nın memuriyetinin tasdiki. e1bııl 

4 - TemeUOOn teni eareıtoln ve te•zl tırlbtulo 1 e~ t' 
fitC 

5 - 1986 eeneılnde idare mecllel azılığanı ver 
tin lıJlol. 

6 - 1936 eenee\ mnrıkıplerlnto ıeçllmeet. 1.,ı. 1 
7 - 1935 senesi morakıplerlne nrllecek OcretlD r•Y ıUll 

•111111111111111111111111111111111~~1 O O ~ T O R llllllllllllllllllllllllll~ 1 
~ OperatorCevatAJpB · 
s Merkez Hastanesi Operaıöril ,r. ı· 

Almaoya'dın avdetle Bıatalaranı hergQn ıaat ı 5 d_.ı 
ırasmda ikinci beyler ıo .. ağında bımam kaf01810 İ 

dtf· _ 4:3 numaralı moayeoehaneelnde kabal r 
32

o3 
•11111111 Telefon: Muayf'nehaoeet 3315 1111111111111111 E•1 31 

lzmir Muhasehei Hususive ~D 
rıl 

lOğünden: , , 
b"'" ldarel boıoalye ıkaratından olop Urlad• kAln ,e ııııd' /. 

llllllllllllllllllllllllllll-.. Doktor ... 11111111111111111111111111• bıokHı ile mohıeebeyl haeoelye ldareeloln ııbtı l•~eol' ~ 
_ ~ ...- _ oan ve 6 3!i llra 80 korno becJeU keolf il iki bıp b•); e~ /, 
§§ A K ı T ;;; 14 2.936 tarihinden itibaren 15 gftn mGddetle ,ç• gOlll /, - . em a OD ay ~ çı1tar.ım101ır. taıeklflerin oeraııı öğrenmek ozere brr 1, e•; 
= := ıebtl huıuııiye mGdOrlyetl nrldat kalemine ye ~"b9,ıe f• 

Batcriyolog r e bulaşık, algın lıasıalıklar miiıahassısı - d t ıl. 
.. l<'xPRESS.. vapura 28 oo· - B b . L d L! d"b L k k b d 30 ;;; gôrmek ve eksiltmeye lotlrak etnıek letlyealerln e c••' = asma ane llltal)'ODU •llfHID ·~ 1 e .. 90 a aflll a 8a)'l• - U or• 

batta bekleniyor, Novyork ve =: lı ev ve moayenebanemulc eabah 11aat 8 dan akıam eaat 6 • kadar ~ den enel rla mobaeebe-1 boıuıılye memurloğon• iP 

Bılılmor• lçlo yak •1•••ktır.. ~ hu•·~;:.:b~.:d~;. .. ı ... yıpılm"' ıa .. mgclc• .. ı. ıahULaı •• ~ Oevlef Oemiryollarıııdan: ~ 
JOBNSTON VARREN =: mikroekopik muayeneleri ile veremli hHtalara yapılmHıoa cevaz gô· :;:: . ' ,ııı11" tfJ 

LlNES LlVERPOL =: rlllen Pnomotoraka muayenehanesinde muotuaman yapılır. E: Mohımm,.n eencllk kara bedeli 300 Ura ol•P ""''' 
"Q UERNMOH E,. vapuru 2:J •llllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllfllllllllllf lllllfllflll Telefon: 4115 111111111111• o unda istasyon oteli bir kııını demlrbao:eoyaalle çs;,,,ııı• • 

oubatta beklenir' Lherpol •e •llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllll• Te ırazlııi :ı 3. 936 eah gaoa ııaat 15 de açı~ ııeotıı• 
=- D z k .. • T k =-- lzmlrdo AlPaocalua S inci loletme bloaeıoda bir .1 ve Aoverateo yük çıkarıp Bor. " r 

gaıı, Veroı •e K~eteoce lfm•o· = r • e al ara ÇJ ~ verilecektir. mrlt'' I 
larıoa yük alacaktır. = § lıteklllerln 2550 kuruş muvıakkıt temloıtl ~er 1,rııı', -----------= Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı = girmeye kanuni bir manileri hul,ıomaJı~ıoat dair ht1 b'''' 

F S - - • ı• 
bln111 arkaeıodı ratelll perco ~ ikinci Beyler sokağı Tdrk mGzayede salonu lttfeallnde ~ •yal gftn n eaana komlıyoo relıllğloe blzıat veY ~ 
vapur acentalıAına mGracaat §§ numara 45. Hastalarını öğleden ıoora 15 den 18 e kadar 5 rıcaatları lAzımdır. teı-'1 1 cdllmeıl rica oluuor. ~ kabul ed,.r. TELEFON : 3806 ~ Şartnameler Aleancıktı komlıyooda ve Aılzlye ,ı 

Tde. 200J · 2005 · :l663 İilllllllllllllllfllllllllllllllllllflllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllll!llllllllllli bıoeılodo par1111 dı8ıtılır. 19 23 


