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Bitler 

Rus Ricalile Koııuşınalara 
Başlamış .. 

ltalya, ln~iltere ile Anlasmal{ Isteıniş 
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Atatürk, Dış Bakanımızı BaşbakQnımız 
K b ıEd lstanbul'a Vardı. 

a u ·· .. ·· ·· erek Goı uştuler Refakaılerirıde Adliye -IJuynk <lnder, ilk Kadnı l'ayyarP.ci

ıııize '"Gökçen" Adını \ ' erınişlerdir. 

Bakaıu da vardı. 
l11ta11bul, ıo (Üzel) - Hış 

hakrıuımı:7. Geonal lsm"ı lnıioü; 
hugünkü c-luıpreelc Ankt1tı'd11n 

gelmİIJ "'"' i la yurıdı karşılan 

nıı~tır. Baı,ıbokaoımı.,to herah,. 
rlnd,., Adliye Hakanı ŞökrQ Sa 
racoğlu verdır. lıJIBS)ODda dıo 

hakan T~vfik ROşdQ Aras ile 
Vali Muhiddin f stnudaf;, kol 

ordu komuıaoı, emniyet direk 
törft ve Ooherelte rekt6rQ ve 
dabı birçok z~vat Başbıkanı

mızı karıılamıolardır. 

kabul buyurmuşlar ve yemeğe 
alıkoymuşlardır. 

İstanbul, :W (Özel) - Ala· 
tilrk, ilk k11dın t11yy11reclmb 

AtaUlrk kızı Salıltıa'yııı kendileri 
ad vumlı,ılu: 

- Senin adın Gökçen (Koş 
glhl, kanad gibi dcm,,ktlr) olsun. 

Buyurmuolardır. -------
lııgiltere 

Habe., istau'la 
muhaheredemi imiş? 

General; lnönü motörlle doğ 
rucı Oolınıbıhçe 11trayıoı git· 
ml,tlr. 

l•tenbul, 20 (Özel) - Baş 
Uomu. 20 (llad ·o} - ltnl- bakanımız lımet JoönO, Slpıbl 

) 'On ga:eıcım-i, lugiltere ile ocağ nı teşdf etmiş ve şehirde 
1Jcıfıl'şiı;ta11 arasında cereyan 

~ bir gezi yaphktın eoora Dol-
t>dnı bir m11lıabneyc aid lm:ı 
neşriyat ) C1pmakıadırlar. eş - mababçe earayına giderek Ala · 
rolıınnn im uesil.aya nazaran. tftrk'ü ziyaret etml~tlr. 
lngilterc lııil.iımeti, /ıalya'nm Oıı:ı lı:ılerl Bıkana Tevfik 

19lanbul 20 (öıel Doğu A/rilm'ya osker seı•kine Rtııdft Ar111 Bıobıkanı ziyaret 
ınrk do I) t 

1 
) Atı· başladığı giindcnberi ltalyu'ya etmlo ve Avrupa eeyahatl bak-
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Jurnale d'ltalya'nın bir yazısı 

ltalya-Ingiltere ile Anlaşmak istemiş, 
Fakat lngiltere yanaşmamış. 

Hube i tan için Fransa. ft;lya Arasmda Anlaşma Bile 
\l arınış. Yazı Londrada Biç Akis Bırakmadı. 

.Homı, 20 (Hıdyo) - Jur- 1 
nale Dhalyı gncıtıel; Cenevre 
top•aotalarını ve J..oodra hftkQ 
uıeılnln Haheol lao'dıkl men 

fratlerlne dair anQhim bir ra 

11or ııc11retmlotlr. Boy ok Bri 
taoyı hftkftmetlnlo uluılar eoı 
yet etoe vtırmto oldogu raporun 
rn"ıntnl nrtredtaı •e Hıb f 
' ~ ~! ın ald halyan har,.kııtınd 
v f an 
e men eıltı:rlndeo b b d 1 il !P 'D 
tıalya hOkümetloln 1 u m rf'smi 
~n"''"~I; hu raJHır nıo d u ereca 
1 ının r!f kArı lt·b 1 
ı 1 Y ç edectık mı 
1 yelle olduA 

1 Ok il. uı.u yazarık lkt 
) hUlrıtlo de l'l)(j l L 

( ~ere .. men 
eıtleriol temin d bil 
· e e ecekle 

rınl, bauA hunun için Jo il 
\"e lıal ' g tere 

ya nıo el ele verebil 
r,.klrrlol, Homa hQk. e 
hu b umetloln 

u uııtı Loodr• hilk. 
11 dl d umetl 

r:r. o t'i te,ebb01te bile b l 
J r, b O UO· 

' u~u aldo mQ b 
ıı et cevap 1 

uıadığını ilhe ~tmekıedt ; 
zrıede ou nıObl r. a 
dı •ardır. oı mOtalealar 

oı ı 1'35 yılında F 
halya r&n8a ve 

araeında U 
lr•lyao'lı t ab"olatın'ın 

r •rıfındıo 1 il 
Alıtl bir rnuıbcd k ~gı için 
Babetlıııao'd e a dedllrolotlr. 
1 ı tealı edil k 
lalyan kooırolQ logtherc 1 ;c: 

çok f aydılı olacıkttr Çç o e 
rntletıkll lı . llnka 

lr Babl'eletın'd J 
~lll:ı'ler r • o 

'""0 Ht temin d 
rtıeıler. Ete<'ler bil nakıe o~ :· 
Uu eh d u •• 
lı 1 ır o olacık hlr h1rbte 
ı dya; lrıbında loglltere'y 

yar llQ ed bili e 
oto e r. HıttA tana 

: U ile bnıllıhd lnglltere 
euc koııtrolQ ıhıoı alıblllr 

M. Mu olini 

kandı hiçbir mfttıJeadı bulun. 
mın.ııktdırlar. Bu lfoaaı; bek· 
lendlğl gibi Londrı'dı beye· 
cın uyandırmımııtır ve heye
can verici bir ıuıbtyet g6eter· 
memclı:tedlr. 

Roma, 20 (Rıdyo) - Geçen 
llkbarda Bıbetletın'dıkl lngl 
llz menfa1tlerl hakkında bazı 
bılı:anlaran lelklkatandın ıonra 
verllmlı n laglhere bıkanlar 
kandundı gOıOıDlmGı olan ba 

kınlar tetklkatanı ild raporun 
Jurnale D'halya gazeteılnde 
neıredllmlı olm111 Romı'da 
hayretle kartılanmııtar. Raporda 
Bıbeıletın'dı bir İtalyan kon 
trol6ntlı: teeial, loglllz'lertn 
menfHtl bıkımındaa her el 

betçe iyi olacağı ve tercih edl 
leceğl zlkredllmektedlr. 

Londra, 20 (A.A) - Tıy 
mh ~azeteeiolo Loodra'dıkl 
mn ha hl ti bildiriyor: 

Bazı klmeelu f oglllır. belge 
!erinin Glornıle D'lıalya'dı 
n .. ıredllmcıılnl Joglllz dıo ba 
kanlığı etyae11ını itibardan dü· 

ıftrm~ğe mıtuf bir ıeeehbftıı 

olarak telikkl etmektedlrlu, 
Bununla beraber neeredllen 

mubtırıdı loglltere'ntn Babe 
şlstan'da kendlıılnl bu mem· 
leketln ltılyı tarafındın lıgı· 
llnı nıuhaldet etmeğe mecbur 
edecek menfeıtlerl olmadı~ı 
yazılı bulunmımdın, billlde lu 

gth~renln m11ofeatperut ıebep 
lerle hareket etmedl~lol gôı· 
termeğc delll addedilebilir. 

Taymlı gazeteıl mohtıranan 
ltılyın hOktimeıl tarafındın 
l 935 de ıoralın hl r ıaal aze· 
rlne geçen ıene tanzim edildi · 
~ini blldlcmektedlr. 

Londre 20 (A.A) - Jurnal 
D'İtılyı gaaeteıt 1935 yıhnda 
Hıbetlıtın'dılı:t lnglllz menfe· 
ıtlerlnl teıblt için teıekkal 
eden komlıyonon baıklnı mClı· 
temlekeler bakanı TomH'ın 
gizli raporuna nrıoretmlıtlr. Bu 

- Sarıu 6ıncı sahifede -

Sağda öldiigii 1 CJ" c ir dıiştüğii meçhul Ras Desta. ortada /)es iye ·ae Habeş 
soldu Makalle'de bir lcalymı nöbetçisi 

1.arnrglilıı , 

-----· Haheşisıan'da harp yeniden alevleniyol' 

Cenup ·cephesinde Harp Şiddetlendi. 
Burada Habeş Kuvvetleri Toplanıyor! ________________ .. _________________ __ 
Simal cephesinde de ltalyan'lar R~s Seyyum ve Ras Kassa ordula· 
; 111111 iaşe kabiliyetlerini kırmak i tiyorlar. hnparator riyasetinde 

Habeş Harp şurası toplandı. 

I.ıondra 20 (A.A) - Hoyıer 
ıjıuııı basuei muhabirinin harb 
raporlarından ahnmııtır: 

Ogıden'de duruma dair sarih 

hiçbir haber alınımamışhr. Fa· 

~t 1srarla döoeo şaylolara gö 
rrı SaHbıneh bölgeıılnde ebem 
mlyetll muhartbeler olmıktıdır. 
General Grar.lıal'nıo Ctclka'yı 

do!ro bir t11rrun glriamlı olub 
olmadığı merak edilmektedir. 

Somıll c~pheıılode haly,o 
tayyareleri R11 Oe8tı orduııonu 

gtneral Sıble'oln kumandaeıodı 
ıoplınmığı •e tahaolde çala 
ıan Habet kollarını mOtemadi· 
yen hombıya tutmaktadır. Bu 
cephedeki Bıbe.ş mevv.Uerl de 
hornbardıman edllr6htlr 

Şlmıl cekbe&lnde ltalyıo'lar 
muzafferlyetlerlol htlamıra de· 
vam etmekte '" Makılle'nln 
cenubunda ve batı cenubunda 
Gaela bülgeılnl legal etmekle 
Raa s~yyum ve Haı Kaesı or· 
dolarının iııelerlne mAnl olmı 
yı veya biç olmazsa bunların 

bulunduldarı yerlerde lı~elerlot 

temin edebilmek için kilçOk 
mftfrezelere ayrılmığı mrcbur 

onu 6 ınn alıifede -

lnebulu'nun Leşinde (is
tikbal) in izi Aranacak. 

Komite toplantısında ~Yukarıda Mulıarrcm lwlctanın motörlcri lncbolu filika ını !{eti· 
•rirlerkcrı, aşağıdn Mulıarrem hoptan ve '")falan lnebolıı'nwı 

Eden bulunacak 
Londra ~O (Radyo) - Ce 

nevre'de toplanacak olan 18 ler 
. komlteıl lçtlmıındı loglltereyl 
temallen dış bakan M. Eden 
bulunacıktar. 

Londra; 9 Marttı toplanacak 
olın komitenin :l Marttı top 
l!'nm11ını muHfık ıgftrmekte 

ve tıclllnl lıtemektedlr. 

Londrı, 20 (Rıdyo) - 18 
ler komlteetnln, marhn 9 oodı 
toplınmaııı mukarrer iken, fn. 
glltere'nln dkl teklifi Ozerlaf' 
martin 2 inci gtına toplıomHı 
tılı:arrftr eylemlotlr. 
AYım kamarHının ilk top· 

lantaeınclı luglllz amele partlıl 
nln, zecrf tedblrlr.r etrafında 
bir mOukere kapaıu ıçılm111 

teklif inde bulanıcıAı ıOylenl· 
yor. 

ilk çıkarılan talılisiyc 

Uzun zamandanberl körfezde 
pelikan feneri Onftndc batan 
Jnebolu vapurunun lt.eiol ara 
makta olan n feıınbol'dın 
buraya "f'llmie bolunın dı'~ıç 

Mohırrem Denizaltı ile arka 
dıolarauın Jeol boldoklarrnı don 
ko 111yımızdı yazmıetık. Joe 
bolu leololn baluodugo yere, 
deniz Clzerlae bir ı:ıımındıra 

konmoo ve ıraetırmıdı mu· 
vaf fak olan dılgıçlar1mıı; don 

iki motftrle llmınamıza dön· 
ınl'lılerdlr. 1nebolu leılndeo <:•· 
kardıkları bir I tilki ile Oze· 
rinde (loebolu) yazıla bir cın· 
kurtaran dı beraberlerladedlr. 

Havı boımoe olduğu ,::e de· 
nlz altındı çahımık gOçleoılğl 

için d~nlzrllcr bit mOddet ha· 
Hnın dtızelmeıloi bekllyecek· 

ler ve bu eıoıdı Jıt•nbul'dın 

sımidi ile gö:ıihiiyarlar. • 

yeniden bazı dalgıç levuımı 

getlrleceklerdlr. Ondan eonra 
loebolu'oun ımbarlıra açılacak 
ve içindeki eoya çıkaralıoıktır. 

Bu eeyaoın yarısı çıkaraulera, 

yarısı da dcnlzyolları iı:ıletme 

idaresine 4id olacaktır. 

Facia bıkkındı nlı:tllc ıah· 

klkat yıpılırlı:eo vapur kaptın• 
Mehmed Ali; fena vaı!yette 

seyreden vapura; istikbal vıpu· 
ronan birden bire şiddetle çarp· 
ma111 yOzi:hıdco lnebolo'oun 
efir'atleı bıtmaBmı eebeblyet ve· 
r!ldlğlnl lddlı etmlıtl. Bu 
iddia mtlnaeebelllc Muharrem 
Denlzalta tarafındın lnebolu 
vapuruna lstllı:bal npurunun 
çarpmıe olduğu yerde mQsademe 
netlceıl bir iz buıulc gellb 

gelmedlglal de tetkik edecektir, 



Tf\r t-Bollanda dostluk cemiye· 
tinde bir doktorun konferansı 

De rimizin En Büyük 
Kurumu Atatürktür. 

Kortu uş ve Kuruluşumuzu Anlatan 
onferans Bnynk Alaka Gördü. 

Luhey 19 (A.A) - TOrk.· 
Hollanda dostluk cemlyetlolo 
geçenlerde tertip ettiği ıovare 

fevk l de r1ğbet bolmue ve 

Hollendo'mn yeni TGrklye hık· 
kınd ne derin bir muhabbet 

beslediğini gôatermlıtlr. 

Genç cumoriyetlo •kıllara 

durgunluk verecek lnklealını 
hoeuri bir alAka ile tetkik et 

mlş olan doktor Van Hentsz, 

kalabalık ve mftotabab bir hı 
zlruo kfttlesl önOodc Kamftl 

AtatOrk ve letlkJAl mGcadele· 
ılnden mGlhem bir konferans 

nrmfetlr. 
Konfer nıı;ı, bu menuu en 

der teeadQf edilir bir anlayıe 

ile tahlil ederek, Kamil Atı 

ttırk'fln teşebbas u teılrlyle 

gerçekleetlrllen muazzam ve 
cllr'etUr eseri izah etmletlr. 

Doktor Van Heotez, Atatür· 
kdn llhamlyle yapılan eser lı.ar· 

şıe>oda doyduğu hayranlığlD ve 
hO.rmetlo ne kador derin oldu· 

~onu tebaraz ettirmiş ve Ata· 
tOrk'O devrimizin en buyak 

korocoeo telıikkl ettl~lnt eöy· 

lemek enretlyle bazlronuo bir 
den alAk eını uy ndırmıştır. 

Konferıusçı, TftrkG fektr ve 
elltbeız bırak n Mondros mli 

terekesine kadar çıkarak bftyftk 
eef lerloln imanına lnının de· 
ğerll bir avuç insanın giriştiği 

mGcadelenln bilgin bir tarih 

çeıılnf yapmıotar. 

Doktor Van Benter, Gad'oln 
ve sadık arkedeelarıoın yıpran 

mış ve her tfirlQ yenilik gay· 
retleri için meı'om olan bf r 

rejimin olçak lntrlkalarını •e 
ecnebi memleketlerin ilham ve 

idare eılfklt rl tehlikeli icraata 

karşı idame etmek mecburiye· 
tinde k ldıkları çetin ve mOş· 

kftl mQcadelenln bOtftn eafaha· 

tını tebarOz ettirmiştir. 

- Tftrk milleti için elim 

ızttnplar tevlld eden ve bir 

kan ıelt bah11ma mo11f fer 
olan bu devAeA mGcadele, ge· 

lecek neelller tarafındın ıonıuz 

minnet ve eakrınlı yadedlle 

cektlr· 
Bir eeffn mCiohuıran mu 

azum ve ntanpenerllğln ve 

taekın bir enerjinin llbım ve 

eevklle meveod batOo kuvvet· 

letlo nasıl 11lahını gerç"klee 

tlrmle olduğunu size göstermek 

istedim. 
o~mınlı lmpıratorluğunon 

parçalındığı bir ııradı ve etin· 

gGler 11l1Dd1 bir avuç adamın 

nuıl TGrk milletini kortarmıe 
ve yeni bir deTlet konbllmtı 

oldoğono tınlre çalıetsm. 

HGrrlyet gftneıt, mnharebe 

ile k oı bulanmış bir toprak 

Ozeriode yftkeeldl. Ve bfttftn 

bunlar bilmle olaaanız ki, eğer 

tabılr.kuk etti iae Tftrk mllle · 
tinin feragatı nefsi ve fedakAr · 

hk zlhnlyetlle cındao Te hı· 

heele boyok koruca Gazi Muı 

ıafa Kemıl'ln yeniden ihya 

bulan bir mllletln oğul ve 

babaeı Kamll AtatOrk'Gn et · 

rdıodı toplanmıı olm11ındandır. M 

Bu konferaoı çok şiddetli 

ve anreldl alkııl1rla kartılan · 
mıı ve bey,.canlı Tftrk mlllf 
mareı çahomağa bıılıdığı nklt 

azAml dereceafnl bulmoetur. 

Sunreyl geç nkıta tadar 
devam eden bir bılo takibetmle 

ve ara sıra gramofonda mQ_dern 

TOrk mo ıklslne ah plAkl1r 

çalıomıştsr. 

Mesai Ko-. 
mitesi Toplandı 

Cen11vre 20 (Radyo) - Me· 
eai komitesi, bugün 7 4 Oncft 

Yunanistan 
Balkan 
Paktına Sadıktır 

Atlna 20 (Radyo) - Yo 
nan baebakaoı M. Demlrcle; 

bir ecnebi gazete•lne mfthlm 

beyanatta bulonmut ve de· 

mittir ki: 
- Şunu ıöylemeğl bir va · 

zlfe bturlm ki, Yonantatıo; 

b6t0n kalbtle Balkan paktana 

11dık11r ve onun hatan htı · 

kGmlerlnla mobafauaı için 

elinden gelen herıeyl yıpa · 

caktır. 

Yunanistan'da 
Kabine Bı1hranı ...... 
Sofulis 'in Çaldaris'e 

bir mektubu .. 
Atloa, 20 (Radyo) - Eıtlya 

gazeteıl M. Sofolls'lo M. Çıl· 

d1rfa'e yazmıı olduğu bir mek· 

tabu neeretmİeılr. Bu h&dlee, 

iki fırka ara11Dda bir uzlaımı 
hoıolGne delAlet etmekle bera 

ber, benfts bayak bir Gmld beı 

lemek calı deAllnlr. 

Parla, 20 (Radyo) - Atin• 
dan hıber nrlltyor: 

Yeni parlamento, gelecek Sah 
veya Çarıamba gGnft toplana· 

cık.tar. Liberaller partlal baıkanı 
Sofolle ile Ahali partlıl başkanı 

M, Çıldaris araaıoda bir itilaf 

hoeole gelmeıl mohtemtldlr. 

Baebakln Milsya Demlrclı, ga 

zetecllere nkl beyanatında, Yn· 
nanletao'uı, Balkan paktana htl· 

tOn mevcodlyetlle bığlı oldu· 

ğoou ııöylemletfr. 

Yeni Posta Tayya-
relerimiz Geliyor. 

latanbol, 20 (Özel) - · ln

glltere'den aldığımız poıta tıy· 

yarelerl, yakında şehrimize getl. 

rllecektir. Yeni tıyyarelerl lngll· 

t~rede staj görmek~e olın 6 

tayyıreclmlz getirecektir. 

Oışhakanımız 
Konferanecı, çok entersın ve 

sık sak alkışlarla keellen lza 

hıtı sırasında, Atatftrk'Qo meş 

hor 1 ~27 nutkundan iktibas 

etti ğl fıkraları zlkretmh ve 

ııözlerlnl birçok tarihi vesika· 

toplıntmnı, Kanıda delegesi 

M. Rlder'fn baekanlığındı 

lanmı~ur. 

10P· Alman elçisini 
kabul etti 

Bursa'da 
Su Baskını 

letanbul 20 (özel) - Alman 
elçisi bogftn dıe itleri bakanı· 

mızı ziyaret etmiştir. 
1110 lstlnad ettirmiştir. Huna 2o (özel) - Bureada 

Bundan başka; doktor Van şiddetli yağmurlar yQzGnden K ra ı Ed vaı·d 
Hentaz, tarihi bir gtıa olan 29 Bar11 onsını sular basmıetır. D 
ılL ı 

1
9 

3 
ominyonlar bakanını 

.. ıeer n 2 e yani Comu· Borar Karacabey ar11rndakl Bar· 
rtyetlo llAoına kadar tanlı Tftrk haniye köprüail yıkllmıı, mfi kabul etti 
milletinin ihyası eserinin ge· nakalAt durmoıtor. Nllftfer Londra, 20 (Radyo) - Kral 
çlrdJğf heyecanlı saf halara an· çıyıodan ve kanaldan taean 8 inci Edvard, bogQo domln 
latmıetır. ıuler Borsanm lnztbat kôyftne yoolar bakanı (Malkom Mak· 

Doktor Van Hentaz nutkunu kadar yayılmıeea da nftfoıçı dooald) ı ve Lord Ell(ab'ı 

şöyle bitirmiştir: zayiat olmamıştır. kabul etmletlr. 

#-------------------------------.;..;.;.;~----~ ELHAMRA 
INEMASINDA TELEFON 257S 

BU AKŞAM 9,15 seansından itibaren 

F ;ı~i'~·~B r r foD~iii~;:u. 
• 

ının Hil{avesi 
Baş Rollerde: M RIE Bf~LL - PIERRE FRESNA Y 

En zengin sahnelerde çevrilmi~ bisııi, heyecnnh ve çok meraklı bir mevzu 

Herkesin seveceği film 
Filme llıhc : l'aramnot dOnya haberini 

Fabrikalarda Bedeo Ter- Romen ve 
Bulgar Krıı118'1 ' 

biyesi Tesisatı Yapılacak. K 1 B r··~te ll0' aro n reş ' 1 - f Kayseri Fabrikasında Yaptırılan Te- ris Belgrad'daıı 0 

sisat Beğenildi ve Takdir Edildi. 
Ankar1, 20 (Özel) - Sftmerbaok'ın Kayeerl m~osucat fabrl

kaeında lıçllerln beden terblyeel için fabrika mftdürlftğü tara · 
fından lneı ettldleo muhtelif teelsat C. B. F. genel eekreterllğl 
lırafandan Teklrdağı aaylnı Rahmi Apak v1&ataelle teflte ettiril· 

mletlr. Borada makemmel bir ıtadyom ile yftzme baYOZO, eskrim 
boka, gftree, voleybol, basketbol, patinaj sahası ve jimnastik beh 

çesl yıptmldığı memnuniyetle görOlmOş, ı,çlnlo beden terblycıl 
için yıptırılao bo tealaat çok yerinde bulunmuştur . 

Çdnkft p1rtlmla; gençliğin spor terblyeelle f'b .. mmlyetl ., mt·ş 
gul olmaktadır. Diğer fabarlkalarımızdı leı;llerlmlz tçlo bu eıo· 
kilde spor teılıall yaptmlmHı için parti tarafından lbımgdı n 

teşebbilslerde bolonolacıktır. 

••• 
Şam'da Umumi Grev 

ve Kargaşalıklar .. 
Berat, 20 (Radyo) - Şım'dan gelen haberlete göre Şamda'kl 

Franeız aekeri ld1reelle bir kıeım Arab liderleri ır11ındakl lhtl· 

IAftao doğın umumi grn hll& denm etmektedir. 
Gre•clleı; 926 yılında bazı h4dl9eler miloaeebetlle Sorlye'den 

tardedlleo Suriye llderlerlnln affını lılemektedlrle. F ıkat bo dl· 

le~ln Fr1nıızlarcı kabul edileceği pek de muhtemel değildir. Mtı 
zakereye baelınmıetır. 

••• 
Avusturya· ltalya Arasında 

Bir Temas Oldu 

Yeni 

Floranaa, 20 (Radyo) - M. Sovlç ile A vosturya bulclye hı 
kanı arasında yıpılın mı11Akat ve mGzakereoin neılceıl, her iki 

memleket araıındıkl noktainazar lttlfıkıoı göetermletlr. 
Öğleden ıoora M. Su•lç, A voıturya baclclye baklnını bir 

ziyafet vermle ve bo ziyafette Avusturya ıeflrl, ltılya hariciye 

protokol eeft, Florıoea A'fDstorya kooeoloıo hazır baluamuş· 

tardır. 

Viyana 20 (Radyo) - Floranaada bulunan Avosturyı dıt 
hlerl bakanı Berker Vıldenek ile İlalyı dıı işleri bakıolığı 
milıleıarı Sovlç arasındaki konutmalardan bahsedt10 Viyana 

grzetelerl, bu konoemalar1 önem •eriyorlar. Bu gazeteler, Avoı· 
torya ve İtalya devletlerinin Tona ılyaeasında en mfthlm oneur 

olduklarını kaydediyorlar. 

Rus-Fransız Paktı Etı·a

fındaki Müzakereler. 
M. Heryo, Eski Komünist Saylavın 

söz'erini Beyanatile Cerhetti. 
Parlı, 20 (Radyo) - Fraoflz 

parlAmentoeu, bugün de toplan· 

mıe ve Rus · Fransız andlaşması · 

nıo mftzakerelerlne devam et· 
mletlr. BugftnkQ celeede enelA 

eakl komünlet eaylavlardan M. 
Doryo ıöı söylemle ve paktın 

lüzumeozloğundan bıhseylemle · 

tir. Bundan eoora M. Heryo 

söz ılmıı ve Doryo'oon sözle· 

rlnl cerhederek, pıktın t11dt · 
kini istemiştir. M. Heryo de 

ml~tlr ki : 
- Bazı klmaeler, Ruıya'nıo 

kuvvetini kOçO.ltr.oek istiyorlar. 

Halbnkt, Rusya FraDea için 

çok konetll bir mftttef lk ola· 

cak mevkidedir. Zira muallem 

ve mdcehhez olarak bir milyon 
üçyOz bto kişilik bir ordo çı 

karablldl~l gtbl, 13 milyonluk 

ihtiyat bir kuvveti de vardır. 

Rusya, son zamınlarıla çok 

llerlemle ve tayyare kuvvetle· 

rint, en yftksek bir derr.ceye 

çıkarmıetsr. Bunu, Fra.ııs1z ge· 
nerall (Loıjo) da blazat gör· 

milştftr. 

Roı'ların bizden letedlklerl 

bir mllyarhlc kredi, eodftetrl 

lılerinde sarfedllmek lçladlr. 

Bu krediyi biz vermezsek, Al

m.uya .errcektlr. Rueya ıldı · 

ğının Lede il ol pe,t n !edlye eden 

btr memlekettir. 

Mileyft Beryo'nun bu sôzlerl, 

tlddetll gOrQlUUere sebebiyet 

Terdi. Bızı eaylavlar: 

- Madam ki bu kadar moo· 

lazam tedlyauı bulonoyorlar, 
bize eneli eekl borçlar;oı 
versinler. 

Diye bağırdılar. 

M. HerJyo, bu ıözlere cevab 

vererek: 

-Ben, ticari muımemelerle 
için baheedlyorom. Borçlar 
mee' elesl, blllibare konuşula· 

caktır. Size şunu sôyliyeylm ki, 

Bu pık.'tın parlamentomuzca 

taedlki lizımder. Son seneler 

içinde cereyan etmle ıremlosal 
bOyük mes'elelerl tetkik eder

sek ınlınz ki, R oaya, dalmı 

ıulhtı mftdafaa etmiş ve bu 

noktada eımimi kalmııtır. 

MOzakereler, geç vakhe ka 
der deHm etmiştir. 

Japon Kabinesi 
Düşecek Mi? 

Tokyo 20 (Rıdyo) - Yeot 

intihabat başlamıetır. .Vaziyet 
mlnezota partisi lehinedir. Bo 

vaziyet kat'i şekilde tıhtkkuk 

ederse jıpoo kabinesi teılfa 

mecburlyetlucle kotıcakhr. 

J(ttfol 
Romanya kralı ~ 

Bftkree 20 (Radyo) :e 
Karol, Londra psıl9 1 tdl 

d d af' 
gra ıeyahatln eD •''' • f 1 

11,30 da BGkree e tf•tf 

muştur. Krıh kib10~ •' 
-.esalr yQkeek ,aıbe ~ 
eef lrler bir Fr•081

' 

katşılamıetır. .,, ~ 
Sofya 20 ( RıdY0 ) •' J' 

Borle, Helgrad'dall ·~. ~ 
ayrılmfe ve lsteıy0~11 ı•" 
Pol ve S1rp bae~e 8011~ ~ 
dan teıyl edllmlşt r. bif -' 
çok Sırp ricali ,e 
kıtası da eel&mlaOl1 ~11'~ ~ 

Sofya 20 ( Rıdyo )
1
,, el 

Borls boraya mo••81 ,61" 
tir. Kral, lstasyood• 

karşalaomı,tır. "1,ıı~ • 
Bulgar matbuatı, 0,-t 

goslaıvyada g6rd0Aa b olf'~ 
ıı:ıoO Jıf 

bolden dolayı aıe ~ı•"' 
rane makaleler y••ıı:ı• J11 

yog ft' 
(Zara) gazetesi. •''' 

Bulgar uloelarınıD d•tı> fi~ 
ayol nkın kanı "• 

yazmaktadır. ( 

Celal BııY9 .. ;~ 
ltW' 

Ista o bul'da Be1' ~ 
letınbul 20 (ôıel) ;,f ' ı v r 

noml bak1nı cet• "''-
1 1 bt 
•tımbnl'ı gele9es , 

idman Cetl11
" .. i ,e. 

yetleri KoıJg 1,; 
1) / ~· Ankara, 20 (ôıe ,t.11 

cemiyetleri genel k00g1 
ta borada toplaoıcll 

"ti . 

34 Halkevi 
of' 

Daha AçılıY ,, ~ 
Ankara, 20 (ôıe~ı~l' ır 

ne, yeniden 34: (J ıeı91~ 
açılması takarrOr tıf 

Mil an Hodı~ J'~' 
Belgrad'a G••·~. / ı' 

Png 20 (Radyo) y•":/' 
kın Mllıo Bodztı 41r.f 

gfto) Belgrad'• ıO 
h.reket edecektir· 

ManiS9 

BalkeviodC 
1 

,,. 
Konferaııs 9 / l' 

(aıel) ô 
Manisa, 20 dt" 1 

verelte profeııörterl~~tfl (f~ 
Celil, ha gece ıJ• 10 '1.ı/ 

k 00 ,-
nanda lokılAb 0 ,11 ıl 
da ilk kooferaııs•"~ıol"~O 
11100, baeteob•ş11 

01, ti 
dolu idi. Kool"'" ıııU 
bir al ka ile tllflıeıı 
k' •ılın wıe1ır. 
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HABERLERi 
Dnnkn Anadolu yazıyordu : 
Habeı imparatoru, bir solkasd 

atlatmıı. Meçhul (l) bir devle· 
Un adamları, tıyyoresloln ıura· 
sına, borasını dokunmuşlar ve 
eğer tayyare, iyi bir muayene 
den geçirilmeden havalansa 

lmlı, Babeı imparatoru eoloğu 
ecdadınm yanında alıcakmıı. 

Her muharebe, her döğOı, 
her yarıı, her göreı, ne yapı· 
hrea yapılsın, lıt«' böyle bile· 
ler, halk dilinde "Kancıklık 
denilen entrikalar, aalkasdl:; 

Ye Hlrelerle doludur. Bunu 
Oltaca yapan, muvaffak oluyor 
n kimse ayıplamıyor. Çftnko, 
•tığı yukarı, hayalin her cep· 
heılode, her bldlsealnde, her 

k
cllveslnde bu gibi marifetlerle 
•rıılaııp duruyoruz. 

Sporcunun favolo, 

Mukabil kulOpçOler tarafın · 
dan bir oyuncunun oyundan 
bir gece evel aarhoı edilmesi 

Deve gOreşlnde, develerd~n 
birinin ığzınıo gevşek bağlan· 
mBBı, 

Ymrııa giren hayvanlardan 
en kuvvetli hayvanın kuyruğu· 
non veya eğerinin altına bil
mem neler konarak: hayvanın 
çileden çıkarılması • 

Elektrik 
Kilovat Tarifesi 

__ ............ -41 ___ _ 

Kilovat 18,5 
kuruşa indirilmiştir 

Elektrik kilovat tarifesini 
yeniden tespit için çalııan ta· 
rlfe komisyonu; lılnl bhlrmlı 
ve dftn son toplantısını yap· 

mııtır Komisyon; yeni kilovat 

ücretini ekseriyetle 18,5 koroı 
olarak tespit etmiştir. Yeni ta· 
rlfe taBdtk edilmek tlzere nafıa 
vek4letlne bildirilecek Vti tas· 

dikinden sonra muteber ola· 
caktır. 

Selçuk 
Kaymakamlık istiyor 

Haber aldığımıza göre Sel· 
çok nahiyesinin kaymakamlığa 

tahvlll hakkında vllı\yete bir 
mQracaat yapılmıştır. Seltok· 
lalar kBBabalarınm tarihi eöh· 
reli de nızarıdlkkate alınarak 
kaza merkezi yapılırsa pek 
yakında bOyOk bir terakkiye 
lreceğl kanaatindedirler. Kasa
banın ileri gelenleri arasında 
bu hueoııta şimdiden birçok 

imar projeleri hazırlanmığa baş· 
lıumı.tır . 

Otomobil tekerleklerinin 
ahına çhl fırlatılm111, lohisarlarda 

M11kteple:de çalııkan bir 11. Şimdiye kadar Aydın direk· 
!ebenin btıttın notlarının ça t/\rlOğftne bığh olan Koşadaeı 
lınm111, inhisarlar mOdOrlyetl önQmQz. 

- =._=y -;=- "'- -:;::: .. 

Vilayetin Yeni Yıl Büd-
ce Projesi. 
-----------

KöylünQn kalkınması, göçebelerin iskanı, 

ağaçlandırına, hayvan cinsinin ıslahı ve 
köylOye yardım mcs'cleleri .. 

VflAyedn yeni yıl bOtçe pro 
jesl hazırlanmııtır Yeni bfitçe 

de bir çok mtiblm itler için 
mfihtm tahsisat ayrılmaktadır. 

Pazar gClnti ö~ledAn evvel vl· 
lôyeue vali Fazlı Galeç'ln bae 

kanlığında daimi encümen top · 
lanacak ve bu toplantıda bü· 
tOn daire mOdOrlerl de hazır 

bulunarak yeni yıl bfttçeel et· 
rafında görO~ecekler, daire ınll 

dftrltrl, yenl bütçe hakkındı 
mClraleılarıoı bildireceklerdir. 

Bıı toplantıya; yeni bOtçe· 
nln hazırlanması müoasebetlle 
bOyfik ehemmiyet veriliyor. 

Yeni bCltçede bayındırlık iş 
lerl, köy kalkınma hareketleri 
için mftblm tıheleat ayrılnıak· 

tadır. Köylü dindeki hayvan 
~ıoelerlnfn ıelahı, köylerin mek· 

ıeb ihtiyacı, Oğretmeneiz köy· 

lere mekteb temini, aılretlerln 

teUoı veealre gibi lıler için 

tahel11t ayrılacaktır. 

8llh1&ea ormanları tahrlb 

eden ve kömQrcftlftkle geçinen 

aşiretlerden tarla ve bığ yeıh 
tlrlb göçebelikten vazgeçecek 

olanlar için ikramiye vermek, 
ıtpikte buluumak için mCihtm 

taıınvurlar vardır. Köyleri •ğaç 
landırmak ve yeril tavuk cine 

lerlnl ıılah etmek için Barona 
Ziraat me\teblnde açılacak ta· 

vak fstaeyonu ve boynk f ldan· 
lık mee'elelerl de konuşula · 

caktır. 

VllAyet umumi meclisi, 10 
Martta toplonacaktır. Yeni bfttc;e 

projesi Qzerlodekl ihzari gôrtıı 
me bir toplantıda bitmezse 

lktncl bir ıoplanlı yapılacakltr. 

Bulgurca Çiftliğinde 
Y eoi Bir Hadise .. 

Halkapınar 

Su Tarifesi .. _ __ ........ __ _ 
Metre ınikabı on 
beş kuruşa indi •. 

Halkapınar su Qcretlni metre 

mlkAhı 15 koruıtın teıblt 
eden ıo tarife komhyonooan 

kararı t11dlk itin nafıa nkl· 

letlne gönderilmlttl. 
VekAlet; ıa tarlfeılnl 15 

koruı olarak tasdik etmlı; ıeh· 
rlmlz nafıa komiserliğine gönder 

mittir Şimdiye kadar: metre 
ınlk4bı 16 kuruetın kollınılan 
su, boodan ıoora 15 koroıtın 
harcanacaktır. 

Bir Dina· 
mit Patladı 
Bir Kişinin El· 
leri Parçalandı .. 

Gözleri miyoptan hiç görml· deki Hazirandan itibaren Söke 
yen bir insanın gözlftklerlnln ve Selçukla birlikte İzmir tn-

~~--~----·~--~~~-

Çiftlik adamlarından yedi kişi bir olup ftç ki· 

Torbalı kazaıunda Çapak kö 

yftnde bir klaloln ellerinin par· 
çalınmaellfl neticelenen bir kaza 

olmoıtor. Köy içindeki yolların 
toprk tenlyeılnde çalışın Muı 
tafa ftğlo Ômeı; bftyOk kayalara 
dinamitle parçalayordo. Bir dl· 
nımlll kaya içinde açtığı deliğe 
yerleıtlrmlı n fhlll ıteılemlttlr. 
Bir mtlddet bekllyen Ömer dl· 
namitln patlamadığını daymoı 

fitilin eôndftğG zaanlle ıaklan· 
dığı yerden çıkaralı: dinamite 

yıklaımııtır. O ıırada dinamit 
birden patlımıı te Ômer'lo iki 

elini parçalamııtır. Yarılı lzmlr 

Memleket h11taneelne getiril 

mlştlr. 

•ıırılm11u, eulkHd değil de hlsarJar mndnrlyeıloe rabtedt şiyi döğmüşler, birinin kolunu kırmışlar .. 
Dt:dlr? lecektlr. Teıkllltı mülkiyeye de 

Dfteftnellm ki, sulkaad başka uygon olan bu hareketin mu· 
Delirip ölen öğretmeni kim döğmüş? 

tftrlft de oluyor. ameleyi daha ziyade kolaylaş· Comaovaeı nahiyesine bağlı 
Meıcll : Bir lçıimad11 falan hracağı omolmakıadır. Bulgurca çlf tllğlnde bir dayak 

mahıoldo ıo kadar koroetan • hftdfsesl olmuş ve şf Uyet Oze. 

Htalmaıı kararlaetmldığı halde Aydın lnhl~;lar baş direk· rlne müddelumumUlkçe tabkl· 
gizlice llcareı oyunları yapıl· törlOğftnde bu senenin ilk altı lı:ata bıelınmıştır. Davacılar, 
m19ı, ayı zarfında geçen yıla nazaran Bulgurca köyftnden Ahmed 

Dlr i~e alınacak namoelu ve ynzyet ı hl 0
5 ln Mustafa, Hasan ve Yusuf m Ş o lira fazla varidat '°' 

ehil bir adamın aleyhinde kıı elde edilmiştir. Varidatın bu adındadır. 
~aldırarak, dudak hfikerek, suretle artm1eında yeni direk· Dayak hAdleeeinden maznun 
arı şık keli meler kollanarak tör Şnkronon baytık bir faa· olanlar çlf tllk lı:Ahyası Abbas 

ıJftpbe uyandmlmaBJ, llyet hlsaeei olduğa kaydedil ile arkadaşları All, All Rlzm, 
Bir lı:mdının, kullandığı' her mektedlr. Zıya, Rlfıt, Abidin "e koyun 

hangi gfizel bir krem bir k.oko kAbyaeı Ha11n dayıdır. Al&kadar 
hır ro · ' • Cereyan 1 k J yerine, arlı:adııları 

80
• o ma itibarile çlf tllk kiracısı 

run9cı, bıılı:a lelml,.r vermeıl Kaçıran Direk Bftıeyln de maznondor. 
lr d ' Ü 

1 
evletin, kendi tapon Dftnkcı aayımıada Selvlllmeı· ç dıtvacı; tarlalarında çalı· 

:s lbaeını haıka devlete Httık· cltte bir baba ile lı:ııının bir ıırlı:en çlf tllk klbyası Abba1'ın 
ın ıonrı en eon hazırladığı elektlrlk direğinin cereyan kı· gelerek mOdahale ' ettiğini ve 

•e en mftteklmll olanlarını ç r a ı k ha yClzden çıkan kavga eına · ortaya " L ı m111 zer ne aza geçirdik· 
S v 1aarm111 ve saire.. lerlnl yazmıştık. ııında arkıdaalarıoın da gt1lerek 

olk11d, kelimenin tam ma· Aldığımız habere göre, direk, kendtlerlol dövdftklerlnl bil· 
naılle, bunlara da ıamlldlr. ln. elektlrlk olrketlne değll, bele· dlrmlelerdlr. Mftddelamomlllkçe 
•anlığın U5 5 ı ı dl tlı:I tarafın da ifadeleri ılın· ı;raıtı0ı ı erin çoğn yeye 'e umumi tenvirata 
~uhıkkık fenı olmah ki, or· Alddlr. mıştır. 
•yı, (Solk11d) dl b ı b K Dan de Cumaovaeı nahiye 

bir kelime hl ye •e 1 aşına omiscrlerin harcırahı 
F k • r terktb çıkmı~ mOdOrQ mQddelomnmlllğe gel· 
:ı •t buna ınukabll (BOenQkaed) Şark vllayetlcrlle diğer vlla mi~ ve ifade vermiştir. Nsblye 

ye hlreey yok! yetlere nakil ve lerf 1 edilen müdfirO; vak'a hakkında hiçbir 

Aınma ılz diyeceksiniz ki . polis komiserlerinin yeni vazı şey bilmediğini söylemiştir. 
bl - E~er (HOaoOkaad) dl;e felerlne bışlamık Qzere İzmir- Abbas k4hya; tarlanın tavı 

recy olaıydı, hıyat böyle lı:e· den ayrılmaları için harcırah iyi olup olmadığını anlamak 
paztllk mllcad 1 havaleleri beklenmektedir. Bar· için glnlğhıl, orada çah•ao 
1 1 d ' e e, gırtlıklışma v 

lerlnl, hatta ıll4b çektlklerlnl 

söylemiştir. Tahkikata göre çlf t· 

ilk kdbyası Abbas ile arkadıo· 
ları; diğer üç kişiyi fena halde 
döğmftoler ve hıtta birisinin 
kolonu iki yerinden kırmıı· 

lardır. Davacılar; kendllerlnl 

çlf tllk kiracısının döğdürdftğil· 
nft iddia etmektedirler. Tabkl 
kata devam olunmaktadır. 

Bulgurca köyünden Eekt köy 
mektebi öğretmeni BOseyln 

Narinin ınaaı; dftn vUAyete ve 

Mtıddelamumlllğe bir letlda 
vermlı ve çiftlik kiracısı Bd· 

eeylnden davacı olduğunu bil· 
dlrmlştlr. htlda da; öğretmen 
Baeeylo Narinin; köyde halkın 
ôoftnde çU tllk klracııı Hftıe· 
yln tarafından döğtıldft!O ve 
bu yOzden delirip letanbul'da 

bl r haıtanede öldilğCl blldlrll· 
mekte, kiracı aleyhine dava 
açılmakta ve tazmhıat lıten· 
mektedlr. Mnddelumomlllk; ba 

letlda ftzerloe de tahkikatı bat 

lamıetır. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Sıh· 

hat, Gtızelyah'da GOzelyıh, Ir· 
gıtpazannda Aeıi, İklçeşme · 
ilkte lklçeşmellk ve Alıan · 

Yetişen 

Geoçleri~izden 
Altı ıeneden· 

beri Almanya· f"': 
da Bertin ftnl , 
venlteıl lktıHt 

fıkOlteelnde lk· 

tı111t, ticaret '" 
bankacılık tıh· 

ıU eden n 

diploma imli· 
1 

hanlarını bil· 
yok bir mo· ismet Alkan 
vaf fakıyetle bitiren lımir'lf 
gençlerlmlzd"n ismet Alkan 

ntanım1'a dönmftştllr. 

Kendlıl tahılle baılamadan 
enel Almanya'da balı:alor)aeını 

Abılın'de nrmlt fe Almanya· 
nın en bGyOlı: bankalarından 
olan OeatBChe Bankta ı~ajyer 
olarak çahemıttır. Her 11hıda 
azerlne aldığı vazifeyi yaparak 
bu defa lımlr'e döomilotftr. 

Yıkandı iş hayatına atılacak 
olan bo genç yorddaııo, hem 

memlekete, hem de kendlılne 

faydalı çalışmalarını ve munf 

fakıyetini dileriz. 
ç 0 e geç~r miydi? cırahıo bugClnlerde gel meal bek: Moetafıı, Baııan ve Yoıuf 'on 

Hakkınız 'ar. Jote ben de ~o•l~y~o•r ·~---•••••••k•e•n•dill•el•n•e•nılımA;.nlm;o~lm~•k;.;'8;te;d;l;k.· .;•ç;ı;k~tı;r·~----••••ı, 
onun içindir lı:.t ., _ 
lerlnd ' yaıama cilve 9PAV v 

cakta jozef jülyen eczaneleri 

Belediyede 
Şehrin muhte· alabll;lğ~eşld çeıld anlkaedların U A R E 

ıöylern k: ne ht'ıkllm ıftrdQgllnil 
e letlyorum ya! .. 

Cim dil• 

C.H.P. ei;i; .k . cı aran-
tı na ocog.,.ınd k 8 onser 

Yarın nkııın ı 
aat 21 d K 

rıollna c B p e • 
· · ocak eal d 

orkıırının ' 2 onan • 
e ıe11U L 

ltorolunan 1 1 çocu. 
b ıt rıklle bo Ok 

dır konser 'erllecektlr o/ 
IAhulıe ô · ı:ıren 

OC.lı:. g re bu konsere bfttGn 
A nıenıublara dıvetlldlr 
yrıcı klmıey d . 

derllt11l L e netlye gön· 
yeceallr. 

SiNEMASI TELEFON 3 t 51 

Gençlik, aık, eğlence, talebe ve eincmı.cılık ho• atını goeteren hiiyük film 
•• J • 1 

GUZEL GÜNLER 
"Siyah Gözler"' filminde Barry Baor'a oyun arkadaıhğı eden Slmonne Slmon'an bfttQn bir 

gençlik, ıık ve tatlı b!r mevzuu ihtiva eden nefte f llml 

Ayrıca F oks · Türkçe sözlfl dOnya haberleri 
NAKiL VASITALARI ·. Her ı•ana d h • b k •ard r .. ıonun a er ıemte oto fte, Karırya aya tapar .. ı · 

SEANS SAATVERI: Bergün IS, 17, 19, 21.15 Cumar· 
teei 13 ve 15 talebe seansı, Pazar 13 te ilave seaneı 

lif işleri görOşOldO .. 
Dftn Hlf Faslı GOleç, ıarbay 

doktor Behçet Uz'u belediyede 

ziyaretle ırhrln muhtelif leleri 

üıerlnde dört 111t kadar görfiı· 

mDıteır. Yeni bfttçe mftn11ehe· 

tile belediyeyi ıllkadar eden 

birçok mee'eleler konuonlmoı, 

kırarlar ahamııtır. 

Buz kıran kayboldu 
MoıkoH, 20 (Radyo) 

Hazer denlılnde kaybolan Ton· 
yan buz kıran gemlıl onbeı 

ıtınd4'nberl aranmaktadwr. 

Dftşflndilklerim ... 

Oilp, BugUn 
O k•dar değlıtlk, l'S~l mlh· 

verlmlı, eakl şnlyeqıl~, eı~' 
maddi ve manev1 ftlemlmtı q 

kadar Qzaklard• ~aldt k.I 1. 
Çok kftçQktOm. NaztlWd«ı 

idim. lıtısyona lnmltth:q hlf 
gftn.. O gQn, kur'a efr11dı aev· 
lı:edlllyormoı. Kalabalık lçlnd~ 
birkaç kadın, lokomotife, v~· 
gonlara hayretle bakıyorlırrdı ., 

Biri dıyınamıdıı 
- De gidi gA vurun malı ı 

. dedi • bo nacap (naııl) gider 

kU. 
Ôbftrft mırıldandıı 
- içine fieyıan glrmlıtlr el· 

J4lem. (Allıhu Alem) 
YAnl Anıdolo köylnıa, ıl· 

mendlferl blle görmemişti • 

Dilnya ve ntıo, bir dığ teJle· 
sinden ıeyredllebllen en uzak 
noktada biterdi. Y aloız, 11rat 
köprftsd glbl bir yol vardı, Te 

bu yol ya Yemen'e, yahut da 

Arnavutluğa giderdi. Ylnl 
TOrk oğullarının boıana can 

verdikleri şu tarihi meshaha· 
)ara 1. 

lzmlr, lstınbol denlllnce, 

kulak. kabartırdı köylO 
Sanki Kal dığıoın arkasında 

periler, cinler, ~eytanler mem· 

leketiola efsanelerini dinler gl· 
bl vaziyet ılarlardı. Bu ıehlr· 
ler, ( Flrengl~tan ) dan birer 

parçı eanıhrdı .. 
Tftrk köylOsft, bo kadar dar 

btr çerçevenin içine eokulmaı· 
to. K.ıea bir zaman, onOç yıl, 
onu tarihin, an 'anenlu, bed'a· 

tin ve bCUQo geriliğin en ytık· 

ıtk dınrlarının arasından ko· 

pardı. Hayatını, hakkını, ••· 

bli lnkloıfını getirdi. 
Geçen bayram, bir aile ziya· 

reli için Tlre'ye gltmlıtlm. 

Yolda bir köylıl kadın · net, 
köyltı - biletçiye ıeelendl: 

- Yirmi dakika geclklyo 
ruz neden? Otomobllle ( .... ) 
saatte varılıyor ımma, çekllml· 

yor kahra!. 
Birdenbire, bıtfıaamın çocuk. 

loğı ald lı:öıeılnde, (ghur ma· 
lana) hayran hayran bakan ka· 

dınlır belirdiler: 
Sırtlarında heybeleri, koltuk 

ahlarında çıkınları, ellerinde 

oğullarına nreceklerl renkli 
para keseleri •e Çl'lnelerl ile 

onları görftr gibi oldum. Onlar 
ki, yavrularını elmeudUere ver· 
diklen ıonra, yıllarca, yıllarca 
görmezlerdi. Mektupları Gç ıy· 
dan ftç aya gelirdi. Ve zarflı· 
randa bile, gurbetin usak yol· 
larından dönmGe, harap, peri· 
ıın, t11rll ve yorgun bir bura· 

ıaklak olurdu. 
Şimdi i•e, oğlanı hasret çe· 

ken an•, kocasını özleyen ka· 
dın, trene atılıyor, hududun 

bir tarafındaki h11retlne iki 
gOn içinde kavoeuyor. Afyonu 

da biliyor, Adana'yı da, Van'ı 
dı, Edlrne'yl de!. 

Ne kadar değlıtlk, ne kadar 

uzağız eski Alemimizden? 
Otlıan Ralımi Gükçe 

Gazöz ve Vergi 
Muamele ver· 
gisi alınacaktır. 

Şıbrll bir madde olıo ,,. 

zözGn, şekerden mamul olm111 
ıebeblle muamele nrglıl ınoa· 

f lyetlnde!i lıtlfadeıl mevsua 

bahis olmadığı halde bazı yer· 
ierde bo vergiden lıtlına edil· 

dlğl görftlmftıtGr. Gazöıdea 
934 mıli yılı baılıngıcından 
itibaren nrgl alınacaktır. Ba 
tarihe kadarki vergiler; ka· 
yatları da terk:ln edllmiıtlr. 

Alınmayecaktır. 



• es n 
' Napolyon Bonapart'ın 

İkinci Kısın - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

İngiliz ıobltt merdi vene dog 

JD giderken. sahte ltalyıo yo 

Jonu kesti ve: 

- Komodör dedi bu na · 

ınoelu ve cesur adamların be· 

nim IQlo mahvolmalaunı arzu 

ermem. Siz mOlhlm Fore'yl 

mi arıyorsunuz? Pekdla.. Mü 
lılzlm Fore benim. 

Fure, Ticaret gemisinin kıp 

tanına da: 

- Kaptan Lorens, benim 

için hepinizin feldketlne sebeb 

olmak istemiyorum. 

Dedi ve sonra, lnglliz za· 

biline: 

- Komodor, işte emrinizi 

bekliyorum. Beni ne yapacak· 

Hnız, yapınız! 

Dedi. 

İngiliz zabit, bu kahramanlık 
eahnealndeo zerrece milteeaslr 

g8rfinmeden: 

- Napolyon'un Barrae'a Aid 

mektubunu bana veriniz! 

Dedi. 

- Veremem! 

- Şu h lde, sizi kur,ona 

dizmek mecburiyetinde kala 

cağım. 

Kendllealne hiçbir 'ey em· 

redllmedfğl halde fdört lnglllz 
bahriye neferi mOlıiziml tutmak 

istediler. Genç mülazlm: 

- Ben bir zabitim. Bana 

dokunmaktan sizi menedlyo· 

rom. 
Diye bağırdı. 

Andre, cebinden 

bOyftkçe bir çakı ile 

Çlktrdığl 

kendisini 

mOdafaoya hızırlındı. 

HAii hissiz gibi dur n 

Uz zabiti: 

- MOIAzlm efendi.. 

logt 

Euer 
" sizin hatanız yüzflndeo bir 

damla İngiliz kıtoı akarsa ... 

Geminizi terketmeden evvel 

bombardıman ettirir, hatırlı · 

rım. 

, 'Ben de elzlnle beraber öl il· 

rDm, eğer lcab ederse... Fakat 

Frıneız comurlyetinln madun 

bir kara zabhlnlo, mftttehld 

İogtllz krallığı bahrlyeelne 

meosob mafevk bir zabitine 

kala tuttuğunun eöylenmeslne 

meydan bırakmam .. 

Dedi. 

MQlllzlm Fore; İngiliz zabl· 

tinin eöyledlğlnl yapacağını 

emindi. Bunun içfn çıkmnı 

yere atarak: 

- Madara ki mH'ele aekeri 

bir madun ve mafevk mea'ele· 

sidir; buyurunuz beni arıyabl · 
lirsiniz. 

Dedi. 

Genç mQIAzlm, Napolyon'on 

mekıobonu bulamıyacaldarını ' 

eaomışh. Fakat ba zanoında -ANADOLU 
-------

Gfinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgan1 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumf neoriyat ve yazı işleri 

mddüıfl: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kurootur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruştur. -Gnnn geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

aldandığını çok çıbak öğrendi. 

Bir İngiliz neferi, mOlazlmhı 
her tarafını lyJce aradıktan 

eoora, Omtdlnl keeeceğl bir 

sırada, yeleğinin aıtarı araamda 

gizli olan mektubu boldu; 

mü14zlmln biraz evvel yere 

atlığı çakı ile yele~ln bu luı· 

mım yırttı, mektubu alarak 

ln~lllz zabitine verdi. 

MGlAz'm, İngiliz zabhine: 

- Şimdi. beni harb g•ıml · 

nlzln dtblode zencire vurabl· 

lfrdlnlz, hakkın1zdır. 

Dedi. 

İngiliz, büebOtün alaylı bir 

vaziyet alarak: 

- Bilakis .. 
Dedi. 

- · Yani.. 
- Sizi serbest bırakacağım 

ki, .Napolyon'uo yamna dön· 
mek fırsatını bulasınız.. Na· 

polyoo da Akdenlzln hAIA 

loglUz kraliyetinin donanması · 

nan h4klmlyeti altında olduğa· 

ou şlzl görerek anl1&ın. 

Iogllf z zabhl, sert, soğuk: bir 

selimla geri döodl, Fransız 

ticaret gemisini terkettl. Na· 

polyoo'on mahud mektubuna 

da beraber götürd6. 

I oglllz eandalı biraz uzakla · 

şıncı, genç mülizlm Ani bir 

hareket!e yerinden fırladı, eğer 

kaptan ptlşlb kendisini tol · 

mamıe oleaydı, kendisini çok· 

tao denlzr: atmıe bolunecaktı. 

Kaptan, mlllizlml blleğlnden 

tutarak: 

- Betbaht ·dedi· ne yapı· 

yorsun? 

- Askeri namusum berbad 

oldu; benim için arllk ölmek· 

ten başka bir çare yoktur. 

- Biraz kendinizi toplıyı· 

nız, rica ederim. , 
MOlAzlm Fare hAll söz din · 

lemlyor ve kurtulmağa çah,ı· 

yordu. Nihayet: 

- Fakat beni bırakınız, dl · 

yorum size!. 

Dedi. 

- Bayır... Siz bizim haya· 

tımızı kurtardınız. Biz de sizi 

~Slllme terkedemeylz. 

Kıptao eski bir deniz kor· 

do idi. Bo aoretle mft14zlmln 

ıerannı kırmağa mahkum oldu; 

mdlAzlm ozaklıomakta olan 

Iogillz aaodıhna yumruklarını 

sıkarak: 

- Sefiller! 

Diye bağırdı. 

Fore, bitkin bir halde ken· • 

dini bir halat yağanı ftzerine 

attı ve: 

- Bu halt başkamındına 

e6yledlğlm anda beni kar,anı 

dizdirecektir. 

Dedi. Kaptan: 

- Hayır -dedi· sizin için 

yapacak eey nzlyetl izah et: 

mekten ibarettir. Biz de alzlnle 

beraber geleceğiz ve fedakAr· 

ltğınız bıkkındı eahldllk ede· 

ceğlz .. 

- Napolyon beni affetse 

bilt•, askeri istikbalim mahvol · 

muş demektir. Ben, bo istikbal 

Ozerlne ne hOlyalar koruyor· 

dom. Hayır... Artık ya,amık 

liiıım değil.. Kaplan, çok rica 

ederim, bana b!r tabancı ve· 

rlnlz .. 

- Bir tabanca mı? • 
- Evet.. Beni denize atıl· 

maktoo menettlnlz. bunun için 

tab nca ile beynimi dağıtmak· 

lığtma mf1Raade ediniz. 

- Sorıu var -

yaparlarken en ku netli 
mik.roıkoplarla bile görült:miyen 
eararengiz bir milcrobu müıalea 

etmek mecburiyetinde kalmtılardır. 
Grip hastalığını bu küçük 

organizmin doğurduğu tahmin edil· 
mektedir. Bu huausta fen adamla· 
rımn meegul olduklan v.e uğrao· 

tıklan en önemli nokta budur. İki 
mütahaes11 hekim mütemadiyen bu 
mikrobun menşe , ve evaafı ile 
ıoğuk algıolığmın •e gribin müna· 
scbetlerini ııraotırınaktadırlar. 

Bu mikrobun yalnız bir iki 
ıpeciment, mevcuttur ve boo· 
larda büyük bir kıskançlıkla bak· 
teryoloji laboratuarlarında &aklan· 
maktadır. 

Bu mee'elenin en tuhaf ciheti, 
grip salgınının bulaomaıından, 

ara,tırma işlerinin müşkilata uğra· 

maeıdır. Bu sebebi• uzmanlar çok 
zaman evci elde edilnıio ıpeciment• 
ler üzerine çalışmak mecburiyetin· 
de bulunuyorlar. 

Bunlardan Dr. Iloyle, Dayli 
Meyil gazetesi muhabirine tecrübe· 
lerini izah etti. Mumaileyh, hu 
mikrobun laboratuularda iıtiheal 

edilmesi teşebbüslerinin akamete 
uğradı~ını ve bunun eimdilik yalnız 

inean vücudunda neıvü nüma bulabi· 
leccği kanaati doğmakta olduğunu 

ıoöylr.miotir. Birçok grip vak'alannda 
bu mikrob bulunamamıetır. Maa· 
mafih bu mikrob ile hayvanlar 
ıoılanmıı ve hayvanda insan gripi• 
ne benziyen bir durum meydana 
gelmiştir. Doktor izahatma de· 
vamla demiotir ki: 

- l\fovııf fakı yet ihtimalini do· 
ğuran yalnız bu noktadır ve bu 
mikrobun hakika\en gribi doğur· 
dugu muhakkak değildir. Şimdi 

daha fazla ııpeciment elde etmeğe 

ve bir ııerom yapmağa çalıoıyornz. 

E~er bu mikrobun hakikaten gribi 
doğurduğunu anlarsak meııoeleriııi 

aramağa baıhyacağız. Bu oekilde 
belki tedavi yollarını ve bu nıİk· 
robun faal olmasına mani olacak 
tedbirleri bulacağız . . 

Dr. llarris ve ben Almanya'da 
ve birleşik. cnmuriyetlerde bu iş 

için yapılan tetkiklerden muntaza• 
man haberdar oluyoruz. Şimdilik 
ilk iı bıı mikrobu tecrid et• 
mektir. ~ 

Yakın istikbalde bu mikro• 
buu fotoğraflannın çekilebilmesi 
ihtimali vardır. Çünkü Londra'da 
ıimdi (X) ıualannı kullanan yeni 
bir mikroskop yapılmışur. Ve bir 
çok orgaoizlerin bu mikroııkop ile 
fotoğraf çekebilmiolerdir. 

Bu mikrob yalnız ultra violet 
veya (X) ıualarile görülebilir. Bu 
mikrob specimentlerinia tedariki 
için bitçok. hastanelerle ınlaıma 
yapılmı§tır. 

1 Okurların Dilekleri~ 
Denizli'den bir dilek 

Memleketimiz bulunan De
nizli'de iti 9ar,1 vardır. Birisi 

htıkumetin tıat tarafında dlAtı· 

rl de hOkumetln bir kilometre 

a,ağmndadır. A,ağıda bulunan 

çar,lda çarşı bekçileri nraa da 
bunlar ihtiyaca kAf t gelme· 

mektedlr. Kahvehanelerde sık· 

sık hAdleeler olmaktadır. Honan 

için hOktimetlmlzdeo Bayram· 

yeri namındaki meydanda bir 

polis noktası lhdaııını batan 

ahali Vfl esnaf rica ediyor. 

Muhterem gazetenizle Jizımge· 

len makamlara doyoru verme· 

nlzl yalnrmz. Meydan yeri 
bftUln otomobil ve dlğu vaaıta · 

ların durak ve geçit yeridir. 

Bulgaristan'da 
fırtınanın zararları 

Sorya 20 ( Radyo ) - Son 

kar fırtınasından husule gelen 

haearın miktarı 20 mtlyoo Le· 
va tahmin ediliyor. Stragoza 

,imeodlfer kazası da dahil ol · 

mak Qzere norus zayiatı 100 
den fazladır. 

Küçük itilaf Ekon 
Prağ'da To 

mık o 

lanacaktı • 
f 

Bir "1i ıJ 1 • Alm:ın Gazetesi, Konferansın Suya Oüşeceg 
Orta Avrupa Sulhuııu Sarsacağını Yazıyor· 

Şubau11 aktedeceğ 
1 t~ 

Bt-rllo 20 (Radyo) - Doyç" Koreepondane. kQçQk hllAfıo Prağ'da 24 
nomlk k<>nferanıtao bahsederek: ır 

de"ıetler "Çekoılovakya başvekili M. Hoca, bu konferansta Tona havzasının, diğer Tuoo tr 
lştlraktle tıınzlmlnl teklif edecektir. Fakat, Alman piyasa ve pıazarlarmm Tuna ile al6k081 

mek istenecektir. ıe 1 

"80 ekonomik plıloının şimdiden if 14911 mıhkılın olduğunu beyan edeblllrlz; çüokll bÖf 

şebblle ve teklif lerlo Merkezi A vropa sulhuoo ıareacak akel tesirleri muhokkakttr. "'e~r 
"Htzlm için, Almanya'sız yapılan her le Almanya aleyhine bir teeebbüe demektir." l)eı:ııt el'~ 

0reC 
Parla 20 (Radyo) - Küçük ltllUın Prağ'da yapacağı ekonomik konferans, on gilo 8 bOb' • bU 
Romanya eksperleri şimdiden Prağ'a gelmişlerdir. Çekoslovakya1 Yugoslavya eksperler• 

ithalatının tanzimini mftzakere edeceklerdir. cl~ııt 
Konfcrmsta k4çük hllAf mabsul4tına mahsus bir sergi v4cade getirilmesi mfizakere oluPll ........ . -

ltalyan kaynaklarına göre: 

ltalyan Kuvvetleri Faaliyettedirict· 
iki Leh'li Doktor Esirler Arasındad•' 

~~~~~~~~- of 
Bnnlarm Sözleri Hilafına, Italyan Esirler iyi Bak•!•Y 1, .. 
lar. Mulegeta'nın Müşaviri Ya lngiliz Veya Amerı~9 

Mugodlsyo, 20 (Radyo) -

lstefıol Ajımeındao: 

Genenl Graçyaol'oln yeni 

almıt olduğu Boraoıa bölgesinde 

nizam tamamen kurulmoı:tur. 

Ahali iş ve güçlerlle ruf'şgnl 

olmığa başlamıştır. Adld Ababa 

dın cenub cepheAloe doğru iler 

llyeo bir kervanı İtalyan uçak· 

lan bowbalamışlardır. Klemelde 

mtıstahkem bir mevki olan 

Belrıa dağı kenenodı Habee• 

lerlo tahkimat yaptığlDı gören 

tayyareciler; boraeıııı ve Valen· 

çeU'yl bombardıman etmişlerdir. 

Mıkalle cephesinde lııtikoaf uça· 

en ııraeındı İtalyan tıyyarele· 
rloln bombıl1rmdın ateş alan 

benzin yokla iki kamyon yan· 

mıştır. 

Roma, 20 (Radyo) - Mı· 

kalle'den bildiriliyor: 

Birinci ve dörd6ncü kolor · 

dolar llerllyerek Togara me•· 

kllae nsıl olmo,lardır. 

Gondar'dan Sokotayı gidon 

batan kı\rvan yolları İtalyan · 
larıP tef tlşl altındadır. 

Yerli halktı, Ha be, çeteleri 
tarafındın çok fena bir hale 

aokolmuşlardır. Bunlar İtalyan· 
lardan himaye tstemektedlrler. 

ltalyan'larm eline esir dil· 
oenler arasında iki Lehli nrdır. 

Birisi doktor Makelmllyen Be· 

Jfto n 28 yıeındadır. ikincisi de 
25 ya~larında gazeteci Men 

diski leminde bir adamdır. 

Donlar Varşova'ya ıevkedlle · 

ceklerdlr. 

Bonlıar bP-yanatta: 

- ltalyan tayyareleri hiçbir 

vakıt sallblahmer işareti olan 

yerleri bombardıman etmemı,. 

tir. Bulunduğumuz hastaneler· 

de böyle blrşey görmedik. Ras 

Malegeta ordoaundı S1tm11 dl· 

zıntorl h11talıklıfl maetevli 
bir haldedir. 

Son harbe iştirak eden mon· 
tazım Habeş aekerl 50 bindir. 

Bunlarr iyi stlahlaodırı 30,000 
gayrimuntazam kunet de yar· 

dım ediyordu. 

"Habeı ordueonun zaflatı 

pekçok: idi. Habe,'lerln Amba· 

lskl'de de mukavemet edecek· 

lcrlnl sanmıyoruz. 

"RH Mulegeta'nın 

biye reisi bir 1ogtliz 

Amerika'h zahittir. 

erkanı · 

veyahud 

!tal yan a~kerleri .. 
ltalyan'lar, yOzlerce Habeş olmamı,tır. fı•ıf' 

mecruhonu Makalle hastanele· Roma, 20 (Radyo)- ff'll 
rlne almıılardır. tayyareleri mütemadtyeO .~ı,r' 

Mecruhlar, halyan'laun ealr· yettedlrler. İtalyan 1'•1°8000° 

lere çok zalimane muamele et· birinci İtalyan koJordO e~•'' 
1 b•J 

tiklerini duyduklarını söylemlı · cenup cepbealade ller 

lerdfr. başladığını bildiriyor. l tı' 0 
. os. 1).;. 

Rema 20 (Radyo) - Habe· Havas ve Royter •J~t" ı•, 
şlatandan gelen haberlere göre verdikleri haberlere g ,j-,dt' 
birinci kolordu cenuba .değro Molegeta'n1D oğlu (LfÇ rl''' 

btlt 
ileri hareketine devam etmek· Anbaradam mobıre 

tedlr. Cenup cebbeılude blrıey maktul ddımGıtGr~1 
Italyan'lar; Mısır HtıJ 
dunu Kuvvetlendiriyo~:· 

lJOd I~ 
Roma 20 (Radyo) - Son zamanda Trabluegarp . Mısır of'el 1 

na gönderilmek üzere Napoll'den eevkedllen askeri ~af•''~ 
sebebi, bu hodod üzerinde Trablusgarp umumi vaıtel 
Balbo'ooo yapmış olduğa son tetkiklerdlr. "' 1 . • . ı 

Fransa'da u Yıl f cJJ 

Mağaza Açılmayacıı~.:~ 
Parla 20 (Radyo) - Fransa mecllal bu sabah topl•:,ı0U' 

lotihıbat kanonu etralmdıkl mukabil layihaları tetkik 1 
Fakat bo hususta hiçbir karar verllmlo değildir. ,çılrı' 

Bundan sonra Franaa'da bir el'lne içinde yeni rnığ•'11b•1' ~ 
11nı ve mevcod mağazaların teveltnl yasak eden bir IAY1 

t 
ti' 

bol etml,tlr. b•~~- 111 
Parla 20 (Radyo) - Ticaret Bakanı M. Jorj Booe oJ•tJlf 11 

cemiyetinin bir ziyafetine riyaset, teevik ve teecl edici t d0-' 
bir nutuk lradetml,tlr. Ayni zamanda bQkumetlo vazıyet s' 
mek için çıhşmıktan geri durmadığını da llhe etmiştir· 01_0.f< 

İkhaadi ve ticari vaziyetin ıslahı için diğer devlederl;ce ll"'tıl' 
kerelere glrl,tlğlnl de teselli nıak:amrnda aöylemlş ve b•' oJeııl10 
pıra verilmeyeceğini de blldlrml,tlr. Fransa, mümkf1D 1J1'', 
barice verdiği paraları istirdadı çılıoacaktır. Almony••dı ı:tJoc11 
bumaz olan muallak hesaplar tamamen memlekete d60 ~1ot• 
hılya ile vaziyet zecri tedbirler ynzündeo tablatlle boıO 
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- Benim Selim B aga.. en? 
Zeyneb? Dedi. 

- Ne var? 

- Ne olacak conım.. Hfis 
nfimleal. HnıınOml al.. 

- E · Ne olacak eankl? Şu 
8Ulfa hiçbf r vey df oJemt'ğe Vllk· 
llm yok: .. 

Hüeoümlscl, Zeynebio yunın 
dan ayrılırken tabii vaziyetten 
emin d"ğildl. Hu k12ın bir kö 

tülfik Y"Pmasıoı çok mubte· 
mel görOyordu. Bunun için ee 
lı'imlığa kadar ghmt'k, aradığım 

bulma, gibi yaparak döumrk 
nlyeıiode idi. 

r'!k döomOıtOr. 

• • • 
lzmld C. H. P. llyörıkurulq 

oyelerloden ıvukaı Sr.dad eeh 
rlmlıe geler~k l'i ve l 8 ~q· 

bıt akeamı balknlmlsdıı dev· 

rlm ve erginlik hakluoda iki 
kooferarıa vermhtlr. 

Zeyn"h fırsatın kayboJacağın 
ııandı. Korku ile ve ağzını k.a: 
pının anebıar deltğloe a ı 

Fakat Bt'IAmlığa kadar ge 
llnce, t>peyce günlerden beri 
görmemiş olduğu ıır.vglll Paşa 

sını biraz ohun görmek arzu
sunu yene&0emlş ve Pışonın 

odasına girivermişti. 

Sinema ı'.il ernt, yıldızlarlle 
Konferanaa kadın, ukek bQ· 

yak bir kalabalık ıelmlı, hal · 

knl ealon •e bılkonu dolmoı, 

taımıı, yer bulamayan pekcoi{ 
kimseler dOnmOştür. Hatibin 

temas ettlAI menu dlnleylclle· 

re heyecan Yermlı, çok tatla 

n kudretli aöylt.ylıl derin bir 

ligi ile dlnlenmlı, bararet'e al· 

kıılınmııtır. 

ıararak : y p 1 

- Lalacığım .. BüıınOcolııal 
ıeJAmlığa geçti. Dedi. 

tfrlhar eder, yıldızlar bflha cıo 
gllı!tf'rlşli vücut, yüz veya gü 
ze!llklerlle lf tihır ederler. 

Bu haber, Sellrn ağanın mu. 
koemelf nl kırmak için kat 1 
geldi. Ve : 

Ne? Dedi. Yanhı görmOş 
olacaksın. Bu sarayda bö l 
bir hal.. İmkanı yok!. ' y e 

- Yanlıvım yok lılıcığım. 
Göılerlmle gördftm H 1 ]Af h · e e ııen 

a ıuk. Vakh kaybetme ııen 
de göreblllratn. 

- Ya.. Ya.. PekAlll.. Sen 
inaı, yavıı yClrQ; ben de ar 
ındın senin odına gellr!m! 

Selim, lelAı ile giyindi· bir 
cep IAmbaeı ılarık: Zey~ebln 
harem tarlfındıki od111ına doğ 
ru yOrQdQ! Fakat ııonra uz 

Paşanın odasından hiçbir 
ses gelmiyordu. Acaba Paşa 

odasında yok muydu? Aııl yatak 
odasının yarı açık kapıerndan 
içeri girince, Bıııın PH,ayı uyur 
buldu. 

HOenamleal, Paıayı tatlı ve 
derin uyk:uıundan uyandmp 
uyandırmamak hususunda bir 
müddet mfttereddft kaldr. 

Dönecekti. Fakat bu kadar 
ayrılıktan eonra •e bo kadar 

tehlikelerle geldiği bn yerı1en 
boşuboıunı çıkmak lıtemedl ve 

biiyOk endam aynası öoOnde 
ııoyunmığa başladı. 

geçU, hıreız fenerinin k ~ k apıgını Ç · · • 
•pallı, bir kö~eyt> ııak:laod erkeıı kızı, aynı karşısında 

81 ı ve.. en . 1 
r ııaat kadar h~klcdl. son vazıyet tedltlk ederken 
Selim ar. L keodleinlo ve bllhaııea vftcudu' d ~a, •Cndl kendisine 

Sinema, göz içindir. Flllm 
yıldızlarını göze daha ziyade 

göetermek için bf oblr makyaj 
usulü konmuştur!. 

Resmlmlzde görOlen lloli 
vod'un maruf yıldızlarından 
Rlta Kanelno'dor? Bu gOzel 
kadın vOcudonun ve bllhaeea 
bacaklarının gfizelllğl tle meş 
burdur; ve gOzd kadının ba. 
caklarını te~hlr şekil de cJdden 
dikkate ltiyıktır! 

Hir aile faciası 

ftştınnyordu. nuo bu kadar güzel olduğuna 

- Paıa hu kadar çocuk d hayret etmekten kendfelnl ala. F 'd 
~Udlr. Belki oykuıu k e madı. ranııa 8 bir hoba, ondört 
kha k açmıı ve B yaşında buluoan Uoberl Ouıı 

P 0 umak Gzcre BOınQ ı ChnGmls.1, ırkını matlsuıı f 
ıııll yan m hl ı emfndekl oğlonu tabanca ile .. 
Y 

ıoa çağırmıştır. Sonra.. r Olta ığa, hem de anasından a 1 1 fı 
anını f ı doır. L nnes n eoa halde dö .. dOğa 

g ren n BOenOcolsal of. fJata.en ıııhip olmuştu. Bu • u 
doğu ne belli? suretle Pa b için ayağından yualamııtır. Bu 

' şaarna lr aşk ve zevk k d 
ııy, baaıaJınmıı .. Yanına bJ. eOrprlzl yapmasını pek güzel çocu ört ay evveline gellnclye 

rlılnl Çığırmış11.. becermiş oluyordu. kadar çok fyJ bir çocukmuş, çalı · 
"N P şır, kazanır, eve de yardım eder 

e mO~kQI vaıif ..J_ ışı, dudaklarını değen at~1111• B em varwr? ..... mlş. Fakat, son zamanlarda 
aıydl ileri oltalk M d • bir c;lf t dudak ile uyanınca, k 

bir " " ey ana d ötü eh14klı arkadıelar yOzfin· 
b ıbey cıkıramıdık, halimiz erin bir hayret içinde kaldı d 

el r ad olur. 11,.rl gitme l•t raya mı görüyordu? Yokea. Sa~ en lıl bırakmış edcıbalzllğe 
0 oruna b ' 11 r b bışlımı,. Annesine de hatır ve 

•Alı BI L 1 ıyın o odaııını periler mı' 
çıktı 111 • r •ÖlG Ok 1 1 hayale ""hnez eziyetler yap· 1

• ınee'ul 'ga etmlı idi? Birdenbire Llm " 
Dedi. grne bizi" ld .. mııtır. 

o o~uau anlıyamadığı ve fark: 
Bıaıh p edemedl~I bu çıplak: dilberi Geçen gOn annesini fena 

nın •ıının bu Hattı ya hl halde dövmeırre bııılayınca, hı· 1 glraıeıl ı r peri kızı ıanmı•tı. fJ "' 
81 De mkAn yoktu. "' b h 

r ıııua b - Sonu var - aııı tı ıımmaı edememiş ve 
rek D eri ayakta •e ha I~ tabıncaeı ile o~lonun Qzerlne 
,, ctıJı duran Arabın ayıkluı B ] fJ 
ı0fQldo L orsada atCf etmfetlr, ÇOCUğDnOn aya· 
1 •e a .. lıaa bir ıl•ara ·"' d 
Çaıek geldi. " tı•n an yaralanarak: yere dOı 

Fak ~Ü.~~---------.Jl tGğünil gören babı, tabanca 
idi 

ıt Jıler De kadu ıkal zıim satışları: e n bf 
g yord T ı ı r ıarafa atmı,, yaralı 
ıındı a:~hn:~:: kesesini oda. Ç. Alıcı K. S. K. S. oğlunu kucağında bir hıııta· 

N 179 inhisar ldı. 6 7 neye gôlfirmQş, fakat yakııındı 
- e olacak? O d' K 90 Ko 1 fh b alıncıya k d e ı. eıcmf ope. u a.11 15 50 zı ıtınan pençesini bulmuştur. 

ol a ar HGınQmlııf kaş 38 M. j. hran. 14 15 Reımlmlzde felAketzede an· 
up uçıcık değil yal 25 Ş. z. Gillp 12 50 12 50 n 1 b 
Fakat Ta e ve >a ı görtllmektedfr. 

rak dö ·· tGn kesesini ala 9 Len Recyo 13 50 13 50 T 
buldu ~nce, •ı~lyetl değişmf, 341 Bo~Gnka Htıe am yerinde 
den . kııın Paııoın dalreııln- 49215 Daok:Q yekun 

en OçQk bl .t92499 U 
rnlyordu, r ece bite gef. !l mum " 

Zalıire satışları: 
Arab, kendi k: 

aıe~e b 
1 

d endlne ıöyle0• Ç. Cinsi 
ao 1 ı: 100 Ton buğday 

BI;- Bay Allah cezamı verııln 855 Buğday 
d L 

8111 ıl~ara içmedim B . 7 ~ A 

K. S. 
6 75 
6 75 
3 75 •&ika d b 1 . eş o rpı 

idi?. 
1 1 caıeıem olmu mı 100 P. çekirdek 2 75 

1 
· Şimdi itte lçtırlden 85 8 

cı ı ne · pamuk 4. l 
ge lyor, ne de 

hile yok:. ıeda .. Nefeı 10 8. yapık 

Şu halde 
Zeyneb k ne Y•pıblllrlm. 

ızın do"'ru " ıöyl fJ ıuyleylp 
8 emedlAlnl nereden hllirlııı 

g:a bAllıhtıa kork.ram. il lfr~ 
oı hr Göın 1 

biç hl · m e glirmeylace 
Dedi, r teye hGkmcdemem! 

Selim 
durını• •Aı, artık dıha f1Zl1 

rıa lazam ô d 
od111111 k g rme 1 Te 

Çe Herek )'attı, uyudu! 

53 

Kambiyo 

Alim. Mark 
laterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belgı 
Italyan lireti 
Intçre frangı 
Florin 
K. Çek:oılonk 
A•aıtor. ŞIUnl 

Ahı 

ô0,10 
618 

8,28 
80,70 
21,12 

9,96 
40,87 
'85,15 

5,24 
23,37 

K. S. 
7 75 
7 75 
3 75 
2 75 

41 
53 

Satı o 
50,50 

621 
8,30 

80,40 
21,37 
9,98 

41,12 
85,37 

5,27 
23,87 

Parls'te eosyalist reislerinden 
M. Blum'a kraliyet taraf tarları 
bir taarruzda bulundul1r. Bo 

taarruz bir cenaze mer111lml ıırı· 
sında ve yQzlerce mutaaısıb krall · 

yetcl arasında oldu. 

Taarruz eden kim?. Malum 
değili. 

Şahit var mı? ... Yok!. 

14'akat bir eloema amıtörft· 

}'11/wrıda Aııni Dognn Aydın ist,,syorıunda karşılamrken, aşa·I 

ğıda Aydm parti ve lıalkevi eridim ile bir arada .. 

Parti Konferansları. 
Parti Başkanımızın Aydını Ziyareti, 

Sedıd partimiz tarafından 

mlııaf fr edllmlı n ıarbayı· 
mıı, mieaf lr ıeref ine ııhıen 

bir öğle ıolenl nrmiıtlr. 
19 Çerıamba gGnft lımlr 

yollyle lzmld'e dOnmGıtGr. Çok Alaka Uyandırdı. 
Aydın, (Özel) - İzmir parti 

başkanı Yozgıd eayJuı A.ul 
Doğan'm Aydın Balkevl ealo 
nanda lokılAb ve lstlklAI me•· 
zolan Ozerinde lkt kooferane 
verdiğini tel yazımla blldlrmlı· 

dm. Bu konferaoelar partililer 
ve halk Qzerlnde ı.;ok derin iz 

lıırakmı' ve çok yiiksek heye· 
canlar yaratmıştır. 

Avni Do~un, Aydın'da kal · 
dığı iki gan içinde parti He 

kamun ve ocak yônkorullarlle 
konuşmuştur. PartJ Uyönk:orulu 

halkevl yöJJetlm kurulu •e ko · 
mltelerlle karşılıklı baııbıhaller 

yepmııtar. Parti ta.rafından ıere · 

f hıe verilen şölenlere ilbay ve 
komutanlı parti ve balkevllltleer 

bulunmuşlardır. Bu konuıma· 

larda Izmlr ve Aydın halkev· 
ferinin kar,ılık.Jı geziler yap· 
meları da kararlafttrılmı,tır. 

A •nl Doğan Hılkevlnd~ 
ikinci konferansını bitirdikten 

eonra, Aydın parti baıkanı 

Etem Kadri ~onları oöylemlıtlr: 

ve kalbimizde yaıatacağız. eı . 

zlm için TOrk milli terbf y,.el 
bakımından Aydın, fzmlr, Mağ· 

lı, Erzurum ayrılığı yok:. Ay· 
dın'hlık, Moğla'lalık, Jsmlr'JI. 
ilk, Erzurom'lulok tellkldıl de 

yok. Bizim için TGrk nrlıh 

ğının bGtftnlftğG •e bu bGıGn · 

HlğQ yaşıtın milli hodudların 

içi var. 

Bu mt.mlekeıln y\llı.ııtık bir 
evlAdı olan A•nt Ooğan'ı , Türk 

milli va,rlığının bir parçHı olan 
Aydın f çlo de oeref •e kendi 
ıılnl Aydın'lı ıayarıs arkadaşlar. 

Bayok Şefimiz AtaUhk'a 
en yftkeek 1ayg1Jarla aoarık 

karıınızdaa ayrılırım. 

A vnl Uoğan buna Tcrdl~I 

karşılıkta Aydın'• n Aydınlı· 

fara karflı ötedenberl duyduğu 

ııe•gl n alAkayı tekrar etmlı 

ve bunun için çocu~unon adı· 

aı (Aydın) koyduğuna bildir· 

mlıtJr. Sayın batlb lroaferanı 

larının birçok yerlerinde Ay· 

dın'ı (TGrk'Gn harman oldo~o 
yer) diye tnılf ctmlıtlr. 

Doktor Kemal: 
Bir kaç aydanberl açık bo· 

luoan ilimiz aağlık n ıoıJal 

yardım dlrektörlft~lae Rlae'dea 
naklen alınan doktor Kemal 

gelerf'k ödevine baılımııtır. 

• • • 
Doktor Osman Nuri: 

ilim iz Mr.mleket huıaoeıl 

bat beklmllğlnr., bHfaoe he 

kimlerinden rootken müıehH· 

aıaı doktor O:ımao Nuri alın · 

mı~tar. 

Paris, Londra, Vaşing· 
ton arasında temaslar. 

Vıılogtoo, ~O (R•dyo) -
M. Kordel Dul, Fraaıı• ıef I· 
rloln Mleter FUlpı ile yaptagı 
mOIAkattao hahıederek : 

"Bunlar, Gç cepheyi, yani 

Pırla, Londra ve Vaılngton'u 

ılAkadar eden meı'elelerdlr. 

Bonon için Amerlka'nın Lon· 

dra 1ef iri ayol meı'eleler hak· 

kında Londrı'da loglllı rie1llle 
tem11 etmektedir . ., Demlıtlr. - Sayın mlııaflrlmlz, yftk· 

sek parti arkada,ımız ve bOyft 

ğOmOz, lzmlr, Manlaa illeri 
parti başkanı Avni Doğan'a 

doyamadık. Aramızda geçirdiği 
birkaç gnn içinde eıcak ve 111 · 

mimi doygulaıile bizleri ken· 
dlslne bığlıdı. Zaten görme · 
den de keodlslne karıı takdlr
kAr bir eevglmlz vardı. 

Kordon Seferlerini Ya· 

Biz Aydın'lılar, Aydın'da 

yaşıycm TOrk varhğı hıkkıoda 

gôeterdiğl bu kalbi ilgiye, ea· 
mimi yakınlığa nasıl mukabele 

edelim? Tatlı, veciz ve ruhlara 

hhab eden konuımaalle, vo· 

kuf lo bllgllerJle milli duygu · 
larJmız ftzerlndo çok heyecıolı 
izler bıraktı. Kendilerinden 
her vakıt istifade edinmek lıı 
teriz. Bunun için fırsat kaçır · 

matr asını degll; fıreat hasırlı 

. maaını, yaratmasını diler, ken 
dilerlne candan ııaygı ve ıev · 
gllerlmfzl sunarız. 

Arkadaşlar; 

Kendisini her :nklt anıcağız 

1100 b4dlse eıınaaında çekmeğe 

mu•affak olduğu bir f llml 

bir resmi mOteırrlzlerden iki· 
elnl mQkemmel surette teıblt 

etmlo ve iki genç krallyetcl 

bu aebeble tevkif olunmuıtur. 
Reımlmlz, en mGkemmel 

surette oıhltllk eden bu filmin 

hüytıtiUmtıı bir kopyeıldlr. 

pan Yeni Otobüsler .. 
Belediye, Dokuz Otobüsçüye Yeni 

Sefer Tecrnbeleri Yaptırıyor .. 
Kordonda lşllyen otobOııler· 

den birçok ılkAyetler Hrdı. 

Servislerin bozukluğonJan Ye 

bazı otobGslerJn çok eakl n 
harap olduğundan bıbıedHI 

yordu. 

HeledJye, bunları nazarı dik· 
kate alarak bu gibi otobGılerl 
kordon ef'ferlerladea çıkarmıı, 

dokuz otobGıçGnGa otuz kadar 
yeni arab111ını balkın lehine 
olan buı ıırtlıula kordonda 

Jelemeğe tahılı etmlıtlr. 

Bu otobfteçaler; dGnden iti· 

haren belediyece mea'ollyrt ıl· 

tında tutulmak kaydlle 1eferle· 
re baılamıılar ffl lkleer dakika 

ara ile muntazam arabalar lıle· 

terek balkın ihtiyacını k:arıı· 

lımışlırdır. 

Ba otoblıçGlerln her araba 
lçla belediyeye gGnde birer 

lira Gcret Termeğl te bu pı . 

ranın killtGrpırk loeaatında 

kollınılm11ını kıbal ettikleri 

bıklnnda bir ııyla nrdır. Din 

al4kıd1rlardın tahkikat yaptık. 

Bu haber tımamea aııılııııdır 
n ıayla bazı makeadlarla çı · 

karılmıştır. 

Kordonda otobOılerlnln lı · 
letll mcıl menaedllen eıkl oto· 
bGelerla ıablplerl belediyeye 
Ye dah• bazı makamlara ılkA · 

yetlerde bulunmuşlar n ıene 

arabalarının bu k1111mda l11letll· 
meılne mGeaade lıtemfılerdlr . 

Bu mOracaıtler tetkik olun· 
maktadır. 

Belediyeden aldı~ımız mılü· 
mata göre tdhrin muhtelif 
yerlerlnd~ oıobaı lıletmek bık· 

kı kendlılne aft olduğu için 

belediye, kordonda bir ıecrllbe 
1eferi olmak Gzerlade bir mld· 

det dokuz otobllçGnGa yeni 

arabalarını lıletmeğe .karar •er· 
mittir. Ba ıecrGbe hılkın ıl· 

kiyetlerlne 1ebeb olana bu 

hatta batka otoblller de katı· 
lacakıır. 
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Anadolu'nun Anketi 
1936. 37 

Hangi 
lzmir 

1

Takım 

Hakem K. S· K. lı Esad 

&Dylüyor: 

İzmlr'de eporla btlffll meı · 
gol olmoı bir sporca ve ~im · 

diye k dar idare ettiğim maç· 
lar için vicdanen tamamen 

mOsterlb bir hakem eıfıtlle ta· 
kımlorın mevcod elemanlarına 

V· umumi vaziyetlerine, oyun 

eenaeınd oyuncolarm yekdf · 
dlğerlerlle olan lrtlbıtlarma 

göre 936·37 senesi ıamplyon · 

luğonun hangi t kım tarafından 

kezamlacağı hakkındaki görtı~· 

lerlml arzunuz veçhlle bildi· 

rlyorum. 
Halen K. S. K. 25 puvaola 

öode buluomakt dır. İkinci ee· 

rld"! 22 şer puvanla İzmlrepor, 
Ahınordu ve Ahay takımları 
gelmektedir. 

Önde bulunan K. S. K. bf · 

rlncl devreyi blrlncllllde bitir· 
mlştlr. Ve kendisinden sonra 

gelen bu dç takımı ftç puvan 

aşmıet1r. K. S. K. fm milda· 

faa hatları nlebeten zayii, for · 

ved hanı çok enerjik, genç, 

fakat biraz tecr6beslz oyunca· 

lardan mOteeekklldlr. Hallhaıtr 

vaziyete glrebllmeel forvedln 

fazla enerjisi He kabil olmu~tur. 
Povantajdakl avantajdan istifade 

edebllmeBl için çok fatla çahş· 
nıa ı lazımdır. 

, lzmlrepor: 
Şampiyonanın ikinci serisin· 

de gelmektedir. Bu takım he· 

yeti umumiyet itibarile ahenk· 
dar bir eleteme maliktir. Ta 

kım halinde ç hşmılar•, ener· 

jilerlle blrletlnce hiç dmld edil· 

medlk bir zamanda çok gOzel 

oyun çıkarıyorlar. Mftdafaa ve 
muhacim hatları mükemmel 

bir makine gibi lellyor. 
YegAoe hataları: Gol yldlk· 

Jul zaman fazla kmhyorlar ve 

eski oyonlartnddn eser kalmı · 

yor. Ben şahsen f zmlrepor'u 

gallb bir vazlyetttı çok ğOzel 

anla mıı, enerjik fakat haemı 

nın biran için fatklyetl ve me· 

seli bir gol uması Ozerlne ma· 

nevlyatt kırılan bl r takım ola

rak ki.bul eıllyorum. Binaen· 

aleyh şampiyon olabilmeleri 
için bn aakatlıldarını izale et 
melerl ldF.ımdır. 

Altanordo: 

Halen defansa lstlnod eden 
bir takımdır. I!'orved hath çok 

beceriksiz ve tecrObeelz oyan· 

Şampiyonluğunu 

Kazanacaktır? 
3 -

culardan milrekkeptlr ve ancak 

bir oynncuya lltlD1•d etm.,kte· 

dfr. Bu oyuncu ne kadar iyi 

olorea olsan yalnız ba1Jına bir 

iv göremez. Kabul etmek lA· 
zımdır ki futbol ferdi bir ıpor 

de~lldfr. 

İkincisi, bu takımm yeglne 

hatası, mağlubiyeti kabul ede

memesidir. Oyuncular eıkışttk· 

lsrı zaman IOzumoodan fazla 

sert oynıyor ve ılntrlenlyorlar. 

Bu hareketler tablatlle aleyh· 

lerloe netice verCyor. Şampl· 

yon çıkabilmeleri lçio bu za. 
flyetlerlnl tedavi etmeleri ve 
mağhl.blyetl de galibiyet kadar 

ıportmence kabul eylemeleri 

IAzımdır. Çalı1Jmadan mağhibl· 

yet, mahcubiyettir. Yokea çahv· 

taktan ıonra haemm fılldyetl 

kar1Jısında mağlOblyetl mem· 
nunlyetle kabul etmek ıporco 

Jar içi o ~eref tir. 

Altay'• gelince: Geçen Bene 

IJ•mpf yooloğu kaybeden bo ta· 

kım puvantaj vaziyetinde ikinci 

ıerlde glJzftkmekıe ve 22 pn· 

vanı bulonmıktadn. Mftdafaa 

battı pek iyi olmakla bereber 
muavin ve muhacim hatları 

kuvvetli btr manzan arzetmek· 
tedlr. Takım hallode bOtQn 

hatlara ile ınlaşank futbol oy· 
nıyablltyorlar. Birkaç oyuncuau 
mOsteenı bu takım halen İz · 

• 
mlr'de en kuvvetli vaziyette 

gözilkmektedlr Netice itibarile: 

lzmlrepor ve Altınordo'nun 
eerdettlğlm eebepler dolayıBlle 

tabii ıeralt dahilinde şampiyon 

çıkmaları ihtimalini zayıf gö 
rfiyorom. 

K. S. K. balen öndedir. 
Sporu ıpor için yapan ha ta· 

kım gerçe eleman itibarile pek 

kuvveell değildir. Fakat bOyftk 

bir enerji ve imanla birinci 

devre IJ•mplyonloğono kazan 

mııhr. lzmfr ıamplyonluğunn, 
ayol hararet ve 1Jevkle birinci 

devredtın daha çok fazla çahı· 

mık ıuretlle kaıanablltr. 

BugCin bu kadar movaffa· 

klyet ğöeteren genç K. S. K. 

lılardan İzmir ıamplyonloğuno 
da beklemek çok yerinde bir 

hareket olar. Altay mt\dafaa ve 
forveddekl birkaç zayıf nokta · 

sını tekvlye ettiği takdirde ge· 

rek takım ltlbarlle ve gerekse 

ferdi futbol kabiliyeti bakımın· 

dan vemplyonloğa en yakın 

KATYA.-. 
Çar'ın 'Mavi Şeytanı 

.... 

man itaat eder!.. Diye hıykı· 

rıyordo. 

Askerlerin kabkohıılarrnı, genç 
kızın ıesf, atın nalının m~rmer· 

leıden çıkardığı ıakırdılara ka· 
rışıyordu! 

İkinci Alekeoodr, parmaklık· 
tan sarkarak bu ecaylb vaziyeti 

g6rmek. istedi: Uzan 11çları 

dağılmış, ıslak UU elbisesi vfi· 

coduna yapışmıı, elinde kırbaç 
olduğu halde kOçOk kız, kay· 

gm mermer merdivenlerden 

atrnı çıkarıyor, mQvazeneslnl 

7-
de hiç kay betmlyordul 

İmparator Alek11odr: 
- Fakat, dedi, ııen bir kız 

dt'ğll, bir !Jeytaneın! Seni aiharl 

alayıma kumandan yapıyorum, 

fakat ııen klme•n? .. 
- Ben Katerlo Mlballovna 

Dolgornkl'ylm. Ebeveynim tara· 
fındau Çar'ı kabule ve karııla· 

mağa memur edildim. Y ı ... Sen 

kimsin?. 
- Aleluandr Nlkolayevlç Ro· 

maoof ! 
- Şa halde, btklt1ylnlz ... 

~Aydın ffalkevi 
Seçimi. 

•• 
Aydın, (Özel) - Halkevlmlı 

ıobelerlnlo komitelerinin ee· 

çimleri tamamlanmı11tır. Dil, 

tarih ve edebiyat ıubeıl komi· 

teılne; öğretmen HuluBI Aksu· 

doğan, liğretmen Luti iye ve 

öğretmen Mftmtaz, 

Gôııterlt ıobeıl komlteıılne; 
öğretmen Turgut, öğretmen 

Sabiha Yazgın, öğretmen Sa· 
dlfe, öğretmen Hikmet ve ha, 

öğretmen Muharrem Oral ee· 
çllmlılerdlr. 

Yeni Halkevlnln yönetim 
korolu şöyle korolmuıtur: 

Öğretmen Buhlııl Akeudoğao, 
Dğretmen Btırrem, öğretmen 

Blkm t ŞDlen, ziraat mftcadele 
espekterf Nıdlr Berdır, Ekrem 

çiftçi, öğretmen A vnl Deniz, 

ldart yazı loleri dlrektörıl Aııaf 
Gökbel, emekli öğretmen Şakra 

Sav ve idari heeap lele.rt direk· 
törfl Oıımın Bircan. 

Şobe ba1Jkanlıklarınada ıo 

arkıdaşlar eeçllınlolerdfr: 

Dil tadh IJUbeııl baıkanhjtına 
Buhlıi Akeudoğao, ar şubesi 
baekıolığına fen fıyart Halid 

Ziya, göeterlt ıubeBl ba11kanh· 
ğıoa öğretmen Turğot, ıpor 

eoheel başkanlığına defterdar 

Nafiz Tuncer, ıoyeııl yardım 

eubeal başkanhğına ilbay Özde· 
mir Gôndayın eıt Necmiye 

GDnday, halk dereaoelerl ıo · 

beııl baekınhğına gece öğret· 

meni Nimet Ak, kltapearay 

ıobeel baekınhğına Aııaf Gök· 
bel, k<ıycOlQk ııobesl başkanh· 

ğına Ahmed Arkıyn, mftze ve 

ıergl ıubeıl baekanlığına Oe· 
mın Bircan aeçUml~lerdlr. 

Aydın avcılar cemiyetinden 

50 ncı evelkl gan 150 kOylft 

avcının lştlraklle Savrandere, 
Oynık, Cerelller ve Balta kO 

yft taraflarında bOyük bir Bft· 

rekavı yıpmı,lardır. Av~ıların 

avlandığı ve taradıkları bölge 
10 eaatlıktı. Bu ıQrekte iki 

domuz ôldilrftlmftşttır. 

Yunanistan'da grev 
Atlna, 20 (Radyo) - Şoför· 

lerln grevine tramvay işçileri 

de lotlrak etmlılerdlr. 

Atlna, 20 (Radyo) - Taksi 
ve otomobil ıolôrlerlolo grevi 

Bona ermlttlr. 
~~~~~-..... ~~~~~-

bir namzettir. 

Ancak futbol n12arlyelere, .e 
tahminlere sığmıyan bir epor 
olduğu için eımplyonloklarını 

zaylf gôrda~am takımlar n 

zafiyetlerini ıılah Buretlle daha 

iyi neticeler alabll~ceklerl gibi 

meaell bogftn çok geride kalan 

Göztrpe kulübftnOn de biltiln 

rakiplerini yenerek IJamplyon 

çıkmaeı da ihtimal dahlllndedlr. 

Eo doğru ıOz: Şamplyooloğa 

hak kazanın takım oımplyon 

çıkacaktlr. 

Attan ineyim ... 

Katya bono söylerken atın· 

dan •tığı atladı. Ve: 

- Babamdan aldılım emir 
mucibince Bize bir reveranı 

yapmakla mOkellef im. Boyu· 
runoz!. · 

Dedi; ellerlle 11lak mui etek· 

llğlnl tuttu, yere kadar eğildi! 

Bo vaziyet imparatorun çok 

hoıuna gitti; Katya'nın yanık· 
larını okşadı. 

- Bundan eonra, size mın· 
zom bir hoıgeldJnlz muaBiml 
yapmakla mQkelleflm. Fakat 
bu vazlf e için bana beyu: balo 

elblsed Jbım .... Bu beyaz elbl· 

aeyl glymt k f c;ln bana vakit 
bırakmadınız ki. .... Çat'ın bizim 

oatoya böyle bir 11at evvel gel 

m~meel lbımdır! 

ikinci Alek11andr dayanamadı, 

kahkahalarla gQldO, ve: 

Italya - lngiltere I e 
)aşmak istemiş, Fa~at 

lngiltere Yanaşmamış 

1 Zabıta ... ,_.__......~ 

- Bştarafaı l inci sahifede -
rapordı Brltanya'oın Baheıla 

tanki menfeıtlerlnln, Habetl•· 

tanın İtalya tarafından lıgallne 
mani olmadığı yazılıdır. 

Londra, 20 (Radyo) - Roy· 

ter ajaoBının dlplomaai moha· 

biri blldlrfyor : Cornale Dltal· 

ya gazeteılnde neıredllen gizli 

raporun İtalyan'larrn eline na· 
ııl geçtiğini tedkik için reBmt 

hiçbir tahkikat komleyonu teı 

kil olunmıyacakttr. NeoredUen 

rapor hulAıaeı Tana gôlft ile 
Otlak hatlam:u alAkadar .,t. 

mektedlr. Bu rapor; oloelar 

eoeyeteııl genel sekreterliğine 

gizli kaydll4' verllmlıtl. Rapo· 
run ne suretle elde edildiği 

hakkında Roma bilkumetl nez· 

dinde de bir teıebbOete bula· 

nolmıyacaktır. Raporun bir 

kıBmı lfıa edllmllJ olmasını 

rağmen tamamı da neıredllmi· 

yecektlr. 

Roma, 20 (Radyo) - Dıı 

bakanhğ• ve İngiliz elc;lllğl 

Jurnale D'ltalya'nın neerlyata 

hakkında beyanatta bulunmak· 

ıao imtina ediyorlar. Bo neı· 

riyalin elya&i manA11 henilz 

izah edilememektedir. Havas 

muhabiri; bunun soo ltalyan 

muvaf fakıyetleri Ozerlne fo. 
gllter'e tarafından verilen az 

çok soğuk cevab ftzerlne Jn . 
glltere ile mftzıketeye devam 

etmek arzoııoodan Uerf geldi 
ğlnl haber veriyor. 

Habeşistan'da Harp Ye
niden Alevleniyor. 

~~~---------~~~ - Baştarafı 1 inci sahifede - ıhnao ve Adle Ababada mevkuf 
etmeğe çalılJmıktadırler. 

RQyter ajaoeının Adle Aba 
ba'dakl muhabirinden: 

Habeş btlkumetl Makalle 
mobarebeııl hakkındı henOz 

hiçbir ,ey eöylemt'mektedir. 
Adle Ababa'da zannedUdlğloe 

göre ltalyan'ların bundan son· 
rakl henefl Benda olacaktır. 

Benda, Danakıl çölünd kont· 

rol eden .Makalle etrafındaki 

dağlara kadar uzanan yollar 

Qzerlnde ınO.blm bir ıevkdlceylJ 
noktaıııdır. 

Bıbeı hdkumetl Lehletanh 

doktor Mıkıılmlllıoe Belan ile 

moulnl Hocuııka Toedenzenln 

İtalyan ·1ar tarafından yakalana· 

rak İtalya yola ile Lehfetan'a 

gönderilmelerini Cenevrede pro· 

ıesto etmek niyetindedir. Habeı 

kızılhaç hizmetinde bulunan bu 

iki Lehlıtanlı pazarteel gftnO 
Amba-Aradam dağı Qzerlnde bir 

mağarada bulonmuılardı. 

İtalyan topçuları ılmal cep· 

heılndeld Babee mnzllerlnl 

bombardıman etmişlerdir. Adlı 

Ababada bu bombardıman 

yeni bir İtalyan Heri hareketi · 

nln pek yakın olduğu suretinde 

tefsir edilmektedir. Bo hare· 
ketin Oniloe geçmek için Ras 
Seyyum ve Raıı Kaııea'ya acele 
takviye kıtaatı gônderllml1Jtlr. 

Dftn Adle Ababa sokaklarında 

müstemleke ııpkah İtalyan 
esir piyadeleri gorülmüştOr. 

Habeş hükumeti İtalyan harb 

esirlerine iyi muamele yapıldı · 

ğını ispat için geçen ay esir 

bolonan bir ltalyao zabitini 

Deıele'ye göndermlıtir. Zabitin 

orada eılr bulunan vatandaola · 

rını ziyaret etmesine mdeaade 
edilecektir. 

Makalle, 20 (Radyo) - Ste 

fani •j•nıı blldlrlyor: 

İtalyan kuvvetleri; yeni al 
mış oldukları yerlerde yeni 

mnzllerlnl Hğlamlaıtumıı bu 

lunuyorlar. yOzlerce mil meea 

fedekf Babeo köylerindeki dftş · 

mao kuvvetleri temlzlenmtıtlr. 

Bu me•zllerde geceleri Habeı 

taarruz!arındın korunmak için 

bdyfik projektörlerle ortalık 

aydmlatılmaktadır. Llzırugeleo 

yarlere mhralyôzlM yerleıtlrll· 

rolı ve mftdataa tertibatı ılın · 

mıştır. 

Clbotl, 20 (Radyo) - İBte· 
fani ajansından: 

Deaııt'de Habeı imparatoru· 

nun rlyaııetlode Harp ıur1111 

toplanmış, Son İtalyan taarruzu 

mtınaııebetlle vazf yeti tetkik el· 
mlştlr . 

Adlı ·Ababa 20 (Radyo) -
Rgyter muhabiri, Temblyen 

bôlgeııinde Habeş kuvvetleri ile 

Slyıh gömleklller araııoda ~id 
detll bir muharebe cereyan et· 

mekte oldu~unun gayri reemf 
suretle bildirildiğini haber ve· 

rlyor. 

Yeni sevkiyat 
Napoll, 20 (Radyo) - Prenı 

Covaoa vaparo dün asker, za. 
bit ve ıllAh yQklQ olarak doğu 

Afrlka·ya hareket etmletlr. 

Saı·hoşluk YO· 
zundeıı Kavga·· 
Bir kişi tabanca jle 

ağır yaralıdır.. 51~1 
Tepeclk'te Avni oğlO bl" 

tbr• 
ile Tahir oğla Norl ve p,ı1t· 
oğla Ali ııarholJ olarak btP 
yerinde doloıtrken Sark• ıe..ı•de 

rJoıı 
siz Norl'ye aOvmOı ve , , ,ıe~ 
ıabancatınt çekerek Sıt~• ~. ~il 
etmek letemlıtlr. O ııt• bJI"' 
mani olmak isteyince ''

1 
ııııdt~ 

90 e ' sanı Aliye ateı etmlı ft \1•~ • 
atıf· 

ağır surette yaralanoı 1 ~ 

failleri tutolmuıtur. I 
Bir Sabıktı 1 

oç dnkkanı 
Soymak istedi· 0110 

Sabıkalılardan Ah1'.11e~ıot~O 
Mehmet; evelkl gece b•~~~ 
caddesinde lemıll'ln ~ırO''~ 
d6kkA0tnın kapıııoı tıll 

1e (lf 
euretlle içeri gtroılf d• r• 
kotu lokum aldıA'• sır• ytf. 
bulunan bazı t~nekeıer 
daım ilot Qr. ,e1!111 

Garftltüden yak
81111 

.. •'' , ... , 
zenneden Mehmed kaç• f;ftcf~ 
caddede Muhiddin oğlU ~,,ııl 
dOkkAn mandaboı çı 61tılıl' 
te1JebbQs elmlıee de g t / 

... )'•~· ~·' ve oradan kaçar•• d• Y 

Naeuh'un dilkktnınd•0 fd ıf 
eızb~a teıebbGs eyleıoff 
tolmoştnr. 

Zincir çalmışlar : 1e~~ 
Kordon'da paoıyır ~ı r 

belediyeye ald tzaılr ~·:eri ~ 
nınm etrafındaki zlnc '10ıııı" 
lan Ahmed ve Sabri 

10 

tardır. 

Saat hırsızlığı : ~JI 
Alııancak'ta Şebtdlr.t 11 

f oAIO J; 
sinde oturan Yueo 

1
,., , 

f lk'lo cep aaatiol ç' 
ıot· 

tafa Haean tuıulaıO~ 

Manto hırsızlıgı: 10~,ı ~ 
Karaotlna'da U~or ıod'' _, 

fırıncı HüınG'nftn e' 0ırl 
hnun lkl kadın ııı• b ~ ,.,. 
çalan HOBeyln ile 11,dı' 
tala çarşıda tutoloı0~ ' ,,,, 
Tutuldu J>f ti 

Kemeraltt0da Jlıı• d•ıı 
1 

hamal Rasa'nın od•
110 ~·' f 

eşyaaını çalan lbrab1"'1,ıı 1 
tı. Diln zabıtaca 10'",1 le . 
hl m adliyeye veril Ol ff 
Bıçak taşımvk 0111• ~ ırlD Tepecikte BQıeı b0ıo 
klr'de bir bıçık 
zabıtaca ahnmııtıt· 'O 
öğretmenlet• ,, .. 
Kıdem Zııı:JJ111 ~ 

Ankara 20 (Oıel) ; 1'/ 

dolaylelle eylulde kıd~o ~ 
oıet 00 

alamıyan ôğretrJJe 1>41 

zaoılarının urllı:P881;,,.. 
IAyetlere blldlrflr:J11 ~ 

- Allah, Allah.. Dedi. Kil· 
çQk ıeytan mazeret beyan ede· 

ceğlne beni tekdirle karıılayor· 

ıon!. 

ııalihlyetlnl haiz değildir. Bense 

seni takdir ediyorum. Haydi, 

git elblııenl değletlr ve akeam 

yemr.ğlnl beraber yemok ilzere 

gene boraya gel! 

. I 

1 
blr1Jey... toJ ol~J 

- Benim ıesı:ll ~ (" 

- Siz ondan ço •O 

Kıterln, bdtün eaflyetlle: 

- Baıka tOrlO ne yapabilir· 
dlm?.. Şatomuz Qzerfne tmpa· 

rator bayrağının çekildiğini gö 
rOnce, Golo'yu bt\tftn ıftr'atlle 

koıtordom, dereyi yftzerek geç 
tik .. 

Sizin erken gelmlt olmanız 

benim koııorom mudar?. 
Belki de bu hatadan dolayı 

hen tekdir lıtteceğlm, k1rbaç 
dayağı yiyeceğim.. • 

Çocuğun hiç durmadan eôy 

ledl~I bu elJzler lmparatotun 

hoıuna gldtyo" ve Aleksaodr 

daha fazla gftlOyordu. 

- Borada hiçbir .. lmee, be· 

nim emrim olmadan hiçbir 

kimseye karbıç vurmak hak ve 

Haşhaşa ilk 
akşam yemeği! 

İmparator çorbasını lçMken 

Katya'y11: 

- Manzum hoıgeldln mera· 
el mini yapmadın ya ... 

Dedi. 
Fakat... Bo manzume de· 

rede bo&oldo! Uzun ve can 
ııkıcı idi; bir daha okumak için 
cebime koymuıtum. Makeıdım, 

siz gelme7.den evvel hayvan 

heykeli öoftnde Bonuncu defa 
okumak ve adam akılh ezber· 
lemek fdt. 

Bu heykel naaıl şeydir?. 

- Kıllı ve çirkin, ihtiyar 

nlz!. . ıl"'' 
Teeekkür ede 

ıeytao! fe, ~I ~ 
l.ıll l 

Çar. o kader *'Jfl' 
güldtı ki, maeao•0 ,,.: 

lacak gibi earsııd•· çat''1oı 
Halbuki mafyeıl gotd1~ 

zamandanberl böyle ııı~f 
ııı• görmemllJ ve do)' 

Çar, Katerln'fD 1 

ıarab boıalttı, •e: f' ''f' 
- Biraz ısıııP'0.. lı' e .,,... ~· Bogiln Tieplovka IJb' ~,1 

dw Ebeveyninin 
81

1 
t-111 

' 8e ır 
Katerlo hiçbir ıı.ot 

8ısı11 .J 
yormuı gibi ~ r 

ederek: eıl•""~ 
- Ben elzl ~at bo 1 

mlyordum. F•~•' 1 I 
- So'''' 
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Ulu 1 K 1 • n • ı Al Tıhmln edilen bedeli 19500 llra olan 50 ton benzollu benıla s ar urumu çın Jt er fil8UY8 24,şubat,936 pazartesi gOoO saat 14 de pazarhkla ılınıcıktır. 

L 
Mfl81emlekc· Muvakkit teminat 1462 lirı 50 kuruştur. Ş•ntoımesfnl görmek ordlar Kamarasında Rus Ricali lsıiyeoler hergOn ve paz.arlığa glrloecekler yazıh gftnde Kıınmpa· 
lerioi İstiyor. eadakl deniz lnazım eatrn alma komisyonuna haovormaları 905·451 

K 
Jl K Berlln, 20 (Radyo) - Al 

onuşmalar Oldu. e onuşma- manyı propıgandı bıkana M Jandarma genel Komutanlığından: 
)ara Başlamış. Göerlng, ~lmanya'nın mflıtem İetanbul . Mıltepe'de j11odarm11 gedlkll okıılu hekimliğinde 

·~~~~~~~----~~~~~~~-

•~o r d la rd an Stemtop, tazı devletlerio çekil· 
nıeıile sosyetenin zayıf dnştflğflnO söyliyor. 

Londrı, 20 (R•dyo) • • - Soıyetf'; Amerika, Jı· 
Ludlar lı:ımaraıının b 1ı: uıan G ponyı, Almınyı n dabı blrkıç 
ınftllkerealnde Lord Remel· devletin çekllmeılle zayıf la 
Uloılar IOIJtteılnla dıbı kot

1 

mıotır. Çekilmelerin eebebl iki 
vetll bir hıle eokalm111 için dlr. Blrlnclıl pık'tıa nclbe 
Jııkt mıddeltrlnla detlttlrll· lerlnln ağır oldoğondıa detlo-
rueel teklif inde balanmoı n tlrllmeeinln l•tenmeel, diğeri de 
hıly1n · Babeı barbının mn. ıoıyetenln mncadlyetloe la 
saob:hlı olmıdıtını, lı:ollektlf zom olmıdığ•dır. Pık'tın mad· 
emniyetin mobdısaıı için ıoı delerinin de~lıtlrllmeel için 
yete Gyeıl deYletlerla dıba ıoıyetede dıhll dnletlerln 
kanetll Ye temlnıtlı ol1rık elı:eerlyetle br1r •~rmelerl IA· 
bıAlınmılarını, b111 dnletlerln ıımclır. 
birbirini lı:orkuııcak ındlaı Soıyete 11llhlyetlnln değlı 
mıl1r ılı:dlnde ıerbeet bırılı:ıl· meıl için pılı:tın dıhı ıbenkt1r, 
mımılerını lıte•lttlr. Remel· mantık.Hl bGkGmlerl lhtbı 
ıosyetenla Anapı, Amerik~ etme•I Jhlmdlr. Soıyeıenln; 
•e Aıyı için ayrı teııelı:kftlleri daa11dıkt kıt'alar ald mee'ele· 
olm111aı, Afrika ıeıktlltlnın lerl ldareıl mee'eleılae gelince 
10nra dftıQnGleblleceglnl aôy· bunan bem lehinde, hem ıley· 
lemJıtlr. hinde ıôylenecek 16sler pek· 

çolı:tnr. 
Jıçl parta.lndea M. Sltnel'de lahıbnıa 

ıoeyetenla kanelleameıl IG•a· 
ıonandı lord 

mandan bıhaetmlı. bllk6•et 
namını l11hat •eren Lord Stın · 
top de•itdr ki: 

Stıatop; lagtltere'aln toıyeıe 
paktı mıddelerlnl değlttlrmek 
için bir daıınceıl mncad ol· 
mıdığını blldlrmlıtlr. 

lsp3nya'da Kabine 
Nihayet Kurulabildi. Başbakan 

Bahsetti. Umumi Aftan 

letanbol, 20 (Ôzel) - Al· 
mınyı Comnr bıehnı Bhler'ln, 
Roe rlcıllle konuomı11rı bıe· 
lıdığı ıôylenlyor. 

M. i\lussoliui 
Polonya'nın Roma 
elçisi ile görllştQ 

Roma 20 (Radyo) - Polon 
yı elçisi Vleo•kl, bugan bıe 

bıkln M. MuHolinl tar.tından 

hbol edilerek bir mtıddet lı:o 

noıtaktan ıonra V1rto•a'ya 
b1reket etmiştir. 

Uroguvay'daki 
Son ihtilal.. 

Askeri parti bir be. 
yanname yaytı. 

Alompelyon, 20 (Radyo) 
Oragot1y'da dırbel bGkumeU 
yıpmıı olın aıkeri p1rll, ne, 
rettlAI bir beyınaıme ile bılkı 
iti Ye ~lcG ile ltılgıle dneı 
etmlı •e emir hlllfıaı hareket 
edenlerin •e U1Yltl lhlAl ede 
ce\lerla ılddetle ceulandırılı 
eaklınnı illa etmlıtlr. 

Sabık muharipler, memleket 
••ylılnln mohıfısa11nı Cl&erle· 
rlne almı1lırd1r. 

Leon Blum 

Tahkikatı Mıdrld, 20 (Rıdyo) - Ba Mrdrld, 20 (Radyo) İı· 
gln M. Asanı tınfından yeni k b Dftn h · k 
kıblae teıkll edllmlıtlr. Kıbloe PIDY• ı lneel, ilk toplınhsın& . ır genç ya 8· 

•alaıellf partilerden teteklı:GI bogfta bııbıkaa A11nı'aıa baı )andı ve hapsedildi .. 
et•ltdr. k1Dhlı ıltandı ıoplanmııı.r. 

y 1 k Pırtı, 20 (Radyo) - Leon 
Maclrtd, 20 (D--yo) - n_f •• ıblne, mahkeme•c 81 b d 

a-.:: u. rtl ı 1 am i l1eal baklı:ındald ııb 
bıkan M. Aaanı; belediye bıl- •e mı olanluclae INııtı be 
k d ledlye mecltıl •Al11ının m.... klkıtı denm olunuyor. Bagaa 

onun 1D meydında ıoplıaaa " (JolO) d d bl L b Ilı: bl marlyeılerlnl iade etmlttlr. a ın ı r genç 1•••· 1 1 r notalı: eôylGyereL yı · lıamı .. ır Ba • h L 
lı:ında bir ıf lllaı mevsaa.bıbı Kabine, dılı:ı buı meı'eleler ,,.. . "eaç, er De •• 

oldaıana, banan f"ln bftLti , etrlfında da mft11kerelerde bo dar bldiıede balaamacbııaı iddia 
.. • lanmottar. ıdlyor• ela mGddelamami mo· 

metin leteklı:CU ederek ite bat· y •ılı:lı:ıt tnklf mlzeklı:eretl ke· 
lı•ııını beki U•D (Bagln) camarbaılı:ı-
Alnl 16 l l ~mek lhımgeldl- nının rly11ellade bir toplınh ıerelı: lı:endlllnl hıpeetmlıtlr. 

- ., em ıt r. oııeakı.r. Bulgaristan Sefir-

Rusya-Japonya Arasında terini Değiştiriyor 
) • - Sofyı, 20 (A.A) - Bal. ı· 

ZVestıa Gazetesinde Çıkan Makalede rlıtın'ın Mo•kon elçlıl Pr. J Mlbılçef meıktse alınmıı Ye 

aponya'nın Suiniyeti Gösteri)i,Tor yerine etki Anbra el-;lal 9e 
Moık 20 R J mllletler cemiyeti daimi dele· 

•e11ı on, ( ıdyo) - lı eelere ıebeblyet nrdltlnl n geıl Bay Anıınof 
J • gueteıl, ıon yıllardı tıhklht için mnbtellt bir ko maıtar. tıyln olan· 
•ponyı·Raıyı 1rııındıkl ılyı· mite teıklll bıklı:ınd ki 

ıttlo normıl bir ıekllde den ı mftrı Bftkreı elçlıl B. 1 •ın Popof 
aaı için Gele CHtJ cenpeıı bıraktığını yua. yıkınlırdı Belgt1d'ı ta•ln ola· 
1 1 rllen hlhnClnlyet · rak diyor ki . B ı 
ere Hl•en Jıponyı'nın ıalnl· • Din . K.ıncof'an yerine Prıt• 

yetle hareket enlgtal, hadad. - So•yet Roıyı badudları elçi tayin edllmlttlr 

l1rdı dıımı ıareue .,. •• hac1t 11r1h o••nk teeb1t edildiği ... , . Katil Uauptman 

Göring Lehis
tan' da Avlanıyor 
Dönftşftnde Mllbim 
MOzakereler Olacak? 

V BrfO'•• 20 (Radyo) _ Ce 
Derıl Gftrlng Ye zetceıl, dfta 
rtıGıeıddlt slyaretlerde balon 

~nı 'e bırlelye bak.na tarı· 
uıdıa nrllea slylfeıe gltmlıtlr. 

General llıt 18,20 de H 

lçla BlılOYlçe gltmlıtlr. 
Ba Hd•n Hdetlnde buı mG 

bt.., mbakereler olıcaıı ıfty . 
leıunelı:tedlr. 

Pasaport Vize-
sini kaldırmışlar 

11 
Bakreı, 20 (Rıdyo) - Raıyı 

e Rornaa71 ar11ıadı lmzalının 
Jul bl ' IDqıhede mucibince 
pıllporı 'lıoılul kalclırmaıludır. 

de japonl1r; SoYyet hadadla· 

"•• yıpıt.a tauraatan dalma Avukatı, katilin 
hıkh gGetermeğe çahımıılırd1r. 
Banan ılı:ılel it.bal etmek •f· aleyhinde bulunuyor .• 
dillik olar. Ne•jeney, 20 ( Radyo ) .:_ 

Tokyo, 20 (Rdyo) _ japon Katil Bıapımıa'ıa nak.ıtı, 
dıı babaı, lngUla 1eftrlnl al mClekkllle beı ... t gGrnıtlkten 
yaretle Moagol Mıaçako badad ıonn gısetecllere: 
meı'eleıl bılı:tındı l&1bıt •er- - Artık ba ıdamıa Ha· 
mlıtlr. kıtlığını yıpmıktın imtloıı 

• edlyoram. Oaaa yıpıeağı en 
doğra ıey, 'Ulyette oylİM&ğı . 
rolGa kıhnmını oldatana 

Kalb Sektesinden 
öldDğD Anlaşıldı 

Ofta 11bıb ikinci kordoadı 
llccarnın Hikmet Beılm'e atd 
tltCln depoewıda bir ~Ham hl· 
dleeıl olmattar. Tltlla ımele · 
•inden ltuan o~la 61 yııında 
Ml•ln'ln ınıııın ôldlAI n 
y4&0 ile ellerlnln yemyeıll lı:e· 
ılldlAI sabıtı n mClddelamu. 
mlliıe hıber 'erllmlıılr. 

ÔIGm tGpbell gôrllmGf, fı 
kıt Mamle'ln doktor a.ır1fındın 
yıpdın maıyeaflde blb eekte 
llndea lldoıı ınlııılmıttır. 

ıôylemekılr. 

Demlı Ye Bıaptmın'ıa dal· 
mı mıbkdm olıeağını ili.., 
etmlıtlr. 

Seçime iştirak 
Edemi yecek ler 

Boenoı-Ayreı 20 (Rıdyo) -
Mahkemenin •erdiği bir t1rar· 
dı leçl p1rtldaln reıml partiler 
ıraıandı •yılmıdı ~ı n eeçlme 
lttlrak edemlytıu~I bnrlıftı · 
rılmıt11r. 

lekeye olan ihtiyacını belirten (lcr8 tle 10 görmek Qzere bir hekime ihtiyaç vardır. 
bir nutuk eöylemlo ve demle 
tir ki: Okul dlrektörlOğGoe müracaat. 381-452 

- Altmııyedl milyon nO(ueu 
olan bir millet bonılırken bazı • 
mllletlerln mOetcmleke toprak 
larlle lobı bıllne gelmesi hak 
sızlaktır. Blı Almıo'lar; yaban 
c.tl1rıa mftstemlekelerlol almık 
lıtemlyor. Sadece ekonownlk 
ıaruretler sebeblle meıro mıh 
mıı olan u vaktlle ellmlzdeo 
ılının mCbtemlekelerlo iıdeelnl 
lıtlyoruı. 

lzmir mıntakası 
Kadasro mO

dnrlOğOoden: 
Şlmıll Ye 30 metrelik yenl 

cıdde, 11rkı melez çıyı, ceau· 
ba Krmer eaddeıl, garbı Tıhlr 
aokağı ile mıhdut oğuılar ma 
bılleılle ılmıll otoı metrelik 
yeni ıçıl1n cadde, ıırlı:ı Tıblr 

40klğı cenaba ılmendJfer yolu 
te lıt11yonu garbı b11mane 
meydenll«' mıbdut te çor:kkapı 
mıhılleılne ba defı llhe edl . 
len mıhıllenln Ula tırlbladen 
hlbaren onbeı glln ıonrı kı 

d11troao yopılmığa bıılınacık 
tır. Yaklrda bodatlırı gftıterl 

len eıluı içinde gayri menkul 

mılları teyı bu mallar Gze · 
rinde ıynl hakları bulananlar• 
o mıhallede boloDln kld11tro 
poıtııını beı ~GD eonu mGra 
e1ıtlı beyınD1me ılmılnı veya 
kendilerine terilen bey1nnı 

melerl Y• bluat y111r1t nyı 
poeta m.,moronı y1&dırank bu 
ilin t1rlbladen bet gan geç· 
dikten eonra bir ıy tclnde ged 
urmelerl n nGfaı lı:lAıtları, 

ııpa eenetlerl we tklıer dıoe 

fotoAraf lırlle 11lr belgelerlnl 
poııılır1 •ermeleri weyı gfts 
termeleri Ye banl1rı yapmayın 

bık •hlplerlnln mıll1rı hık 

kında 2613 11yıh yuanıa bG 
kGmleri tıtblk olanacağı Ye 
Nlun 936 glnilnden itibaren 
yakardı y11ılı11 o~al1r mıha•· 

leılle çoralı:bpı mıbılleelne 

Ube olanın yerlerdeki gıyrl 
'DHkallerla tahdidine baılıaa 
cı~ı H eınulnı, dınr, çh, 
tıhııperde gibi görftnen t1ııta · 

larlı çenllmt1mlo yerlerin kö: 
telerlne ığiç kasıklar dllı:llmell 
•e bu yoldı gıyrlmeakallerln 

ııaırları göıtertlmlyeo Ye llgl 
illerin tıbdlt gGnG gayri men 
kaltınde bolonmıyınların tıh 

dldi me•cnı belgelere, ~ukof 

ehlinin ıftılerlne gftre yıpılecığı 
illa olunur. 458 

M1Dl11 ıolh hokok mıhke· 
meıılnden: 

M1nl•nıa lılıpııı mıh•lle 

ıladen ıbdillkıdlr kısı ayıe 

12.7.935 gGuGnde Glmltı Ye 
lerekeıl yaııhp ııtılmıı H tu 
t1rıdı mıh "..eme emrinde ie 

1 
bınk11ıaı yıtınlmııtır. Tere 
lı:ede gıyrlmenkalde nrclır. 811 
dirilen were1eye ıebllgıt yıpıl · 

mıı leede mad4etl içinde t1rlı 

oldalı:l:rıaı dair nrueı ıene 

dini aMbkemeye lbra.s etme 
mlılerdlr. 

Harbiye Okulu K.' lığın
dan: 

1-

A ) 

B ) 

c ) 

D ) 

E ) 

F ) 

2 -

. ) 
b ) 

fi ) 

d ) 

Bu ıt1ne harbiye okuloDI •e H. hıklm 'fe moalllm ıını· 
fanı mlllt mGdıfH veklletlnln g~ıtereceAI nlıbet içinde 
Tark tılebe kayıt 'fe kabul olanıcıkıır. Kıyıt u bbal 
oartları ao•~·d•dar: 
Llıelerden olgunluk imtihanı .ererek mezon olınlar har· 
biye okolonı glreblltrler. Bunl1rdın bir ıene ıoorı mi· 
racaıt edenler lmtihaneız, iki Teyı dıhı ziyade eeae 
ıonra mlr:cHt edenler as. llıeJf'rden birine olgunluk 
(bıbloryı) lmtlhınına tıbl tatolorltr. Ltee mezonlınıD· 
dan gıyrl, sınıf ve lhtl111 olkall1rı Ye • lleelere muadil 
oldoklar1 kGltGr bıbnhgınCI tHdlk edllmlo olıo ekıl· 
llyet n ecnebi okul111Jndın meııon olıo TGrk ıılebe 
ae. liselerin birinde olgunluk lmtlbını gf!çlrmedlkçe n 
Tftrk dlllne tam nkıf olmadıkçı h1rblye okulonı l'lbal 

edilmezler. 1 

Ana nıan dıo1adın okolı girmek letlyen TJrk talebe· 
nlade ıı. liselerden birinde bıkı1 oryı lmtlbını vermeleri 
TGrk diline vık.af Ye Tarlı: tabiiyetinde olmıl1rı lbım· 

dır. Olmıyıol1r bir aene Hrlındı Tart tıbllyetlne ge· 
çeetJ~lne dılr bir aenet •erirler. (Bir eene urfındı b· 

bllyetial deglıtlrmlyealer olaraa okul m11rafı kendlle· 
rladen ılınınk ok.aldın çıklrıhrlar.) 

lııeklller (16) y•ı•nı bltlrmlt te (23) yııını bentl• 
girmemle olmık. 
Üalnrıltede okurken ıı. bılı:tm Ye maalllm olmak 
tetlyen talebeden birinci ıınıfa girmek lıtlyenlerln ~n 

yukarı (22) ikinci eınıfı (23) GçDncG sınıfı (~4} yıı· 
l11ını bltlrmlı olmılırı lbımdır. 
Vft.coduonn teıelı:kOlltı n 11hbıtı (tım teşekkftllG hryetl 
ııhblyece yıpılan moıyencde) ordudı 'fe her iklimde 
fHl hlımete mtıHlt balunmık. 
AhlAk te eeclyeıl Ye ılleslnln hiçbir feoı hıll Ye fenı 
tftbreller 11hlbl olmıdığıoa dılr n11lk göııermek. (ıcı· 
bındı okul K. lığıne1 muhtelif kanıll:rlı yıpılacak 
tahkikat netlceıl mlıbet çıktılı tıktlrde okulı bylt Ye 
kıbol olunur. Menfi aaboroodı ise kabul olunmH. 
MGracHt edealer bo boıoıtı hiçbir bık tıleblnde balo 

nımaalar.) 
Birinci mıddedekl ıartl.rı hıls olınlırclan lttınbaldı 
bolanaal11 her ıeoe M11t bııındıa :Temmoı nlhıyetlne 
kıd1r dogrodao doğrayı harbiye okulu K. lıgını H 

lııınbul hırlclnde bulonınl1r balondokl111 yerlerin en 
bOyGk 11keri K. nını veya aakerllk ı,ubeel baokanlıRını 

en geç Temmnz nihayetinde harbiye oknlundı bolunı· 
e1k nçhlle lstldı ile mftracaal ederler. letldıl1rını aoa. 
ğıda y11ılı kA~ıt fe .,eelkaluını bığlarlar. 

Nftfos teekeıeel Yeyı moeıddık euretl. 
MGteh&Hll tım bir heyeti sıhhiye ıardından mueadd.lı: 
11bhıt ve ıeı vesikaları (aeı Teılbları olmıyıoları Hkcrl 

hekimlerce aoı yaptırılır.) 
Meaan bulandoto okaloa oehıdetoımeel "" okulon Ye· 

receıı reaml haınGbıl kağıdı. 
Okula kıbal olandugo takdirde 11kerl kanunlar, nizam· 
lif Ye taltma•lır1 a.ımıa.en Ye aynen kabul ettiğini nıtık 
nllılnln Ye lı:endlılnln birer tHhhGd senedi, 111r'alt, 
ayko hıllnde geser, sidikli, bıyılmık ve çırpınmık 

h11tıhğını milptelı olmadıklarını dair taliplerin Vf!lile· 
rlnln teıhhGtDlmelerl. 

Bu gibi b11tılıklardan bhlle okulı Rlrmezden enel 
mıldl olduğu blllbırc aolaıılın tılcbe okuldan çıhrıhr. 
Ve o tılebe için ıarfedllea baran mıarıflar •elfılne 

tHmln ettlrlllr. 18 21 26 29 417 .,.. ________________________ .. ,, 
V ıriı oldaldarını lddlı eden· 

ler iç ıy içinde HHlet 1ene· 
dini lbraı Ye 9 11yıh doeyı 

lfıdeelle Mınl11 ıolh hukuk 
mahkemeelne mlrıcaıı eıme· 

lerl ıkıl tıkdlrde terekenin 
hazineye detr edllece~I llAn 

1 
'4"'idan Meraklılarına Müjde ı 

TOrklye n Auupa'dın getirilmiş en ıurfında ve aadide 
dımızhkl:rdan ıoılınmıı 'fe gayet itina tir ytıleılrllrule muh· 
telif cin• 'te yııtı mtıyvı f ldıoluı ucuu eatıhktır. Görruek 

olaDar. 454 

Ye toptın ılmalı: lstlyeoler Kay&1 letasyonu yanında yeni çift . 
llğe, per1kendc ılmık ve elparlı nrmelı: letlyenlerln Bıedo · 

rıktı O.tık hınını mGne11t etmeleri ilin ol onar. 
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Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbcte11 yihde 

20 daha cız sarf iyaılıdırlar. Bunu ay sonım
cla ödeyeceğini::: ilk fatura ile kolayca anlt
yacal•sım:. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu •e 

Slemena fabrikaları mümesalll 
f>eştemalcılar 7i • 79 Telef on 3332 

Zahire, dzClm, incir, pamuk, yapık, afyon veııalre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
~inde eahfplerfne en mOeald oeraltle avans urtllr. 

§§11111111111111111111111111111111111111ili11111111111111111111111illil11111111111111111111111111111111111111111 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
ndell Hım, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

"LESBIAN" npuru 8 ~ubat 
Llverpool ve Sweneeadan gelfp 
tahliyede bulooacık a;nl za. 
manda Llverpool n Glasgow 

yok lacaktır. 

"EGYPTIAN" nparu 10 
eubat Londra, Bull ve Anvera · 
ten gelip tahliyede bulunacak 
ayol zamanda 8011 için yak 

ala ktar. 
uROUMELIAN11 vapoın H 

eubat Lherpool •e Swaoaeadao 
gelip tahliyede bulanacak. 
TEIE GENERAL STAM NA· 

VIGA1'10N C. T L D. 
11LAPVVJN(,.11 upuru 14 

eubnttı gelip Loodra için yak 

alacaktır. 

Not: Vorut tarihleri ve ,,. . 

pur isimleri Ozerloe de~lvlkllk · 
lerden acenta mee'ullyet kabul 
edilmez . ....................... 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar Çarşısı No. 34 

Fratelli Sperco 
Vapur ;t\centası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ORESTES" vapuru 22 eo· 
battı beklenmekle olup ydkO· 
n6 tabliye ettikten ıonra BUR 
GAS. VARNA ve KÔSTENCE 
llmaoları için ynk ılıcıktu. 

"ULYSSES" 24: şubatta ge· 
lf p 29 ıubouo ANVERS, ROT· 
TERDAM, AM~TERDAM ve 
HAMBURG llmaolım için ynk 

alacaklar. 
SV ENSKA ORIENT LINl.EN 

"VINGALAND" motörn 20 
şubatta UOTTERDAM, COPEN 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOlEBURG, OSLO•e iSKAN 
DINAVYA llwaol rı için yak 

:elıeaktır. 

"ERLAN D., mot~rQ 28 vu· 

Jlır 
j 

.. ·. 

balta gelip ROITERDAM, CO 
PENHAGE, DANTZlG, GDY 
NIA, GOTBURG, OSLO ve 
ISKANDJNA VY A Umanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

MALSA JULIA" vapnru 23 
şubatta gelfp 24 şubatta MAL 
TA, MARSILYA, ve BARCE 
LONA için yok alacaktır. 
"PELEŞ" vapuru 20 muttı 

geltp 21 martla MALTA, MAR· 
SILYA ve BARCELONE için 
yak alocaktar. 

Yolcu ve yok kabul eder. 
llimdıkt hareket ıarlhlerlle 

onlunlardakl değlşlkliklercJen 
ıcenla mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafılllt için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
blooaı arkasında Fraıelll Sperco 
vapur centah8ıoa mOrıcı ı 

edilmesi rica ohıaur. 

Tele. 2004 • 2005 · 2663 
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i Dr. Zekai Tarakçı ~ 
~ Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı ~ = ikinci Beyler sokağa TClrk mGHyede ııalono lttlsıllndc =: 
_ numara 45. Haatalarıoı öğleden ıoorı 15 den 18 e kadar ~ 
:: kabul eder. TELEFON: 3806 Si 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCHE LEVANIE LINIE 
11BELGA L. M. RUSS., n· 

puro 17 oubaua bekleniyor, 
22 eubata kadar Anvere, Rot· 
terdam, Bımburg •e Bremeo 
limanlarını yilkllyecektlr. 

11ALAYA 11 vapuru 2 marttı 
bekleniyor· 6 marta kadar An· 
vere, Rotterdam, Bamborg ve 
Bremen llmıolırını yakllye· 

cektlr. • 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"1ROYBURG.. upuru 25 
ıobattı bekleniyor, Anvera, 
Rotterdım, Hamborg lhııaolı · 

nna ytıkllyecektlr. 

DEN NORSE MlDDELBAVS 
LI TJE (D s. As. SPANSKE 

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

marttı bekleniyor, lekeoderlye 
Hayfa, Dleppc ve Norveç il· 
manlarıoa ytıkllyecektlr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 

- - - ---- - - -

Şubat 21 

1 ·!•· 1111 idare mecllıl ve murakı pler raporun on okaoJJI ec0' 
2 - 1935 aeoeel blAoçosnouu tasdiki •e ldue ıJJ , 

lbraaı. ,11~1~ 
3 9 - t •• ,,, 

1 ;Jo ıeneel içinde fnhllAI eden idare meclis ııe" 
eatu btıkümlerlne tevfikan idare mecllılne eeÇ 
nın memuriyetinin tasdiki. bfıl· 

T ,~ ~ 4 - emetttıün tevzi auretloln ve tevzi tarlblalP ~ O 
5 - 1936 ıeoeılnde idare meclisi azalı~ana verUeCe 

tlo tıflnl. 

6 - 1936 eeneı\ mnrakaplerlnln ıeçllmeıl. :ı9 ' 
7 - 1935 senesi murakıplerloe verilecek Ocretln rıyfol· 

Autalya Ilbaylığından: o~'' 
l .. .J 

Anadolu g1Zeteılolo 6398, 6'06, 6413, 6.(21, e•Y1 1 

1 ~o ,ı luındı naaf •e şeraiti IHh edilen Antalya Yllıiyetl td•~ /'~ ~ 
alycıılne ild n yılhğı 15 bin lira mnbımmeo bedelli :d• ''~~ 
kaaı dç yıllık icarını kapılı zarf aaalfyle yapılın erıırıtl ,,g' 1~ çıkmadığından 3 3 936 ealı gOnll Hat 15 e kadar p•''' 1,~eı o 

1 o ~ 
oolmnetor. Taliplerin kırkbeo bin liranın yüzde oob~ eo" 
de temloıılı •llayet makamında toplanın daimi eocOıJJ 9bO 
racaatları bildirilir. 11 16 21 26 ıı .,r 

"ExPRESS.. npuru 28 ıu· 

batta bekleniyor, No•york n 
Baltlmore için yok alacaktır .. 

JOHNSTON V ARREN 

LlNES-LlVERPOL 

RE ~•P ı' 
"QUERNMO " rf>° r Ll"e 1ı~ oobattı beklenir. r•P ,-

n Aoveraten yQk çı1':e tlıı' 
gaa, Vıraı ve Kaereo 
lırmı yClk al11cıktır· 


