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18 ler Komitesi 
Petrole Ambargo Konması 

Mes'eelesini Konuşacak. 

al 'un en ze Alayı da 5 ral, Pren Ve 2 Ha-
iciı · az rını öldürmek Istiıenler T vkif Edildiler. 
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Ele geçirdikleri arazi çok azdır amma: Valimizin beyanatı 

Son Muharebeler Nasıl Geçti Ve ltal
yan 'lar Nasıl Muvaffak . Oldular? 

Derhal Yollar Açılmağa veTelefon 'ıesisatı Kurulmağa 
Başlandı. Mareşal Badoglio Da Cepheyi Dolaştı. r 

Loadra, 22 (A.A) _ Royter ~ 
Ajao11nm harb muhablrlerlodea: 

Dlln cepheden gel,. n lel~raf 
lar, hılyın kollerıoın ıllAb •• 
mahı2ın eneli t gün 20 kilo 

rurtre llerliyerek mQnbh Bula 
onıını ~t'Ctiklerlol ,.. bu böl 
genin rn mOhlm ncblrJerladen 
biri olan Mallmeılc nehri n· 
dlıloe hlklm yeni meniler i1 

~al f!Ulklrrlol gö1termektedlr. 
Hattı dönen tıylalar1 göre, 
llalyau ileri D"Clfreaelerl A.mba 
Alajl'ye çok yıkın bir yerde 
hulunmaktadtrlar. 

halyau'luıa timdi ı,g•l et 

mekıe oldagu Anderat Makal 
le'aln 35 kilometre kadar ce 
nobondadtr. 

ileri hareketi Lir topçu bom· 
bardımaaındln ıoara b .. lamıt 
•e tayyareleri taklbedta ltalyan 
kollerı hedef lerlae hiçbir mu· 

M. Mussolini 
lngiltere ile 
Anlaşmak istiyor! 

M. Muuolini 
Loadra 22 ( A. A) - Haber 

•lıadı6ına • • gure, gece Roma'daa 
haraya dö 
Blecla it 0:'1G' olaa amiral 
ltı i, ••1• nın lm&uını lagl 

• ıloeunun A.lulenla'den 
klloıeıloe çe 
11 

•e &ecri tedbirlerin 
gı1tna ba~l•mak baıuıunda 

M. Ma .. oıtat'den hiçbir emir 
•lmamıthr. 

Bonunl• beraber ı6ylendlAI 
he bakıltua il. Maıeolhıl ya 
Ptlacak andlaırnaya dl~er blltan 
'
1
1•tel m"ı'eleler •lbl bu 

"l 1 1 " mea 
bil ,. erin de dlplomael yolu ile 
alltoı kolaylıttıracak bir for

IDl\I kooma4ıoı loglhere dıı 
t,akaoı 6 d A ı,..ıo aa ihlmaı etmlttlr. 

JDI zamanda lıalya'nın 
lbQ111kan mrrı.-bfl ılr'atle Sıre 
"' c~pheılnln 1 lıyaıına da ta
raf tar oldu.o ilhtı ediliyor. 

Styaıal mebaf il Tlgre cep 

~eelaciell on halyan mu•af 
l•luyetlerlndr.a ıonr., Oaçe'nln 
lab,., dua11nın balll aımmın 

da yenldf'a barı, ma .. kerelul 
De ~lri .. bnrıılne mub.lefet et 
mlyec,.~ı kaaaaılude bulunu· 
7orlar. 

lıtdyan a!kerleri )'Ol açı) orlar •. 
knemete tuadCU etmekelzln yanlan bu bölgede mlaaklle 
llf'rlemiolerdlr. bıtlarıaı ı.elıb n tlddeıll yı~· 

ltalyın bacam lutHtının ar· mar menlmladea enel batar· 
kasından gelea letlbk4m katala · mak letedlkltrl yeni hım leler 
" enelkl ileri bartketlerlade hazırlımak lmklaıaı nreoekılr. 
oldu@a gibi hemen ite koyu· Babet kaynagındaa al•aaa 

larak kenan yollarının adi yol haberlere göre, Rae 1\1 olageıa 
haline lfnAıaa Ye telefon bat· bir mDddettenberl ltalyaalerıa 
ları teelelae batlımıtlardtr. geoe gDadDs kendi kılaal••• 

Bu yeni ileri hareketi hal - Sonu S nca sahi/ede _ 

Almanya Hiç DurmadQn Çalışıyor. 
------

Londra, 22 (Rıdyo) Almanya'dan n Sar bn ... ıuden ge· 
çen bir lngllla moharrfrl: 

04 

Almın'larıo h1rb ha&ırl.kları, Serrebrulı:: cl•arında Dentlf 'ıe 
çok bftyDkt6r. Borada bir tayyare kararglbı yapılmaluıdar. Ba 
karargAbıo topuk.altı klıımları çok milthlttlr. " 

.. Baıaa kıtlıler yeniden •Gende getirilmekte n harb ibtl· 
mallerl derplt f!dilerek hnırlıklar yapılmaktadır. " 

04 

Bu faaliyet, Almanya'nın bugGnlerde yapıc.~ı bir tekllf He 
alAkad1rd1r. Bu teklif le Rea batzaeınm ıllAhlıodmlmıet n lo · 

karno abdnameılnin tadili e11ıına lıtlaad edecektir. " D"mektlr. 

Haber tahakkuk ediyor 

logiliz'lel-, Uabeşistan'a 
6 Milyon Sterlin Veriyor. 

------------------8 unlar, petrol ambargosu olmadığına göre, 
ekonomik yardımı zaruri g6rilyorlar. 

Loadra, 22 ( o\.A. - Haber 
•erlldlğlbe g6re, bir logUI& f I· 
nanı grubu balen Babet lmpt1 
ratorlle 6 mllyon llerllog llr• 
hk bir latlkra& maı;kereılne 

• glrlomlttlr. 
Bu meblA~ın yar111 Adlı Aba 

ba'd• yarıeı da barb len~ım 

bf'ldf'llnin i\deumeıd için Lon 
dra'da tf'nlye olunıcakhr. 

Zecri tedbir taraf tara meba 
f 11, Uabetlıtan'• flnanıel •e 

ekonomik yardımda bulunulma· 
11na dıt ekeperlerlnlo muhale 
fP.tlne r•Rmen nr kunederlle 
çalıtmaktadırlar. 

Ayal mebdll, mtll.,tler ce· 
mlyetlnln bayılyetJal korumık 

matlQp lıe petrol ambargoıun· 

dan f lllea YH ~eçllmlt olma· 
1101 k1rtılık biç değtlee Bıbe· 
tlıtaa'ı ekonomik bakımdan 
yardım edllmeel lbım gelrcr~I 
f lkrlndedlrler. 

Habe-1 hıikümdarı .. 

Perltmeater mehaf 11, kabl 
nenin bath hareketini puarıeal 
gGna at1m kamıraııad11 tesı : 
bar edecek et Ura g~re, tHy· 
yGa edecegl 11oaındı boluna· 
7orl1r. 

Yurttaş! ---............. ___ _ 
BugOn Halk
evinde Bulun! 

İzmir Dalkevlndt.o: 
Belknlr.rlnln açılma yıldö 

nftmft bugDn eaat 15 de Halk· 
nlnde bftyak ılirenle kotla· 
nacakhr. Ankara Halknlode 

yapılar.ak tören •e •erllrcck 
söylnlf'rl dlnlr.mek QzPrtı halk · 
e•lmlzd·· radyo tf'rllbıtı alın 

mı911r. 

Ankara'dıkl töreud~n ıonra 

ulml:ıln törenine b.,ıanacak 
•e Hılknl mftslk kolu tara 
fındın bir koaıer •ull~cektlr. 

G<'ce için de ıyra bir pro 
gram bıaırlanmıtllr. Balknl 
göııerl• kolu tarafından ıHt 

20 de Akıa pfyeel ıemtll edl 
lec:ektlr. Hılknlerlnln ıçılma 
yıldönClmCl mDHeebetlle gla 
diz yıpılacak tGrenle gece 
•erilecek temelle bGtDn yurt· 

tıtlır1mıa dnetlldlr. 
S.yın bılkımııın te~rtf lerlnl 

rtca ederi&. 

logiitere Kralı 
Sekizinci Edvard 
Radyoda ilk utkunu 

Bir Martla Verecek 

Seki~inci Edvard 

Londr•, 22 (Radyo) - Martın 
birinde Seki:r.inci F..d .. rd bir nutuk 
irad edecek n rldyo ile b6tla 
imparatorluğa nqredilettkıir. 

Bu nutuk kralın ilk radyo 
nutku olacaktır. Kral, henüz Preaı 
Dö Gal iken 1922 ytlmda da bir 
nutuk irad etmit bülfirı imparaıor· 
luğa hitab ctnıitti . 

---------.'~1 ..... ------------
Talebe Siva-

• l 

sal Cereyanlar 
Arkasında imiş .. 

Pariı, 22 (Badp) - Fnnııa 
ktUttlr bıhnh~ı, Fren11a mek 
teplerlade ılyaMI cereyıalar 
me•cad oldngann n talebenin 
ba cereyanlafa kapıldı&ıoı ileri 
ıGrmekte n böyle cereyıalıra 

eebtıblyeı nren ô~retmealerln, 

tlddetle ceaalaadm lıcaklnıaı 

btldlrmektedtr. • 

Karaburun 'un Bazı Köy· 
)erinde Halka Yardım! 

--~~-----------~~ lzmir Hilaliahmerinden Un Aldırıl-
dı. Köylüye Erzak Dağıdıldı. 

Karaburun, (Buıusi) - Bu· 
r1da beıı köylerde halk, yiye 
cek tedarlktndr fenı ver.lyeare 
kalmı!J, keyfiyet kaymakamlık 

ushaslln vllAyrte blldlrllml~tlr. 

Hu köyler, Eylen hoca köyft 
ile ona yıkın blr~ıç köydür. 

Elılk1n enıkeız kaldığı, gnnde 
lik iıtrBlol leminden acl:r. vad 
yete düotGAü anlaoılmıetar. Bu 
nuo üzerine lzmlrd~n HllAll 

ıbmr.rce on •e ealre glSnderll 
mlotlr. Gelen ~ıd• maddeleri, 
derhal ihtiyaç lçlode Junıoıu 

köylalerlmlze da~ıhlmıotır. 

Bu köyler, •tığı yukar1 U 
mllen bı~cıdırlar. Fıkat bu yıl, 

bağlarandı mabıDI çolı:: al ol· 
mattoı. K11men biç lılihMlAt 

npmmıyanlar dı nrdır. Yokluk 

bundan doAmotter. ÇGokl pera 

ııa kôylll, kıthk er11kını hHtr 

hyımımıt •e lam bu mevılmde 

ııkıntıdı kalmıttH. Köyliller, 
VllAyetla n 811&11 ıbmerin 

göıterdlgl ılAkaclla tlkran doy· 
makıadırlar. 

• • • 
Bu haberi ıhnca ••llmlı 

Faah Glleç'e hlıt•nrduk. Vasi · 
yeti ıa ıaretl~ ayd.alam: 

- Kareboroa'da mıballl 

1 ali Fazlı Gı1leç 

81141lıbmerl, her yerde olduğu 
gibi k6ylG fıkar11ını erzak tn· 

ati ıuretlle yardım etmek aran· 
ıonda bolunmuı •e orada on 

almak mDtklllAhnın mecudlye· 
tini görerek merke& Blllllıb· 

merl naıı11lle ıldırmıthr. Bu 
ıeue, •lllyedmlıln b~ iare· 

tındı lk.tıeadi nılyetlmlı mem· 
nuntyet nrlcldlr. Umumi olar1k 

hiçbir kayGmDıde lktı11dl •Hl· 
yetten do«m• ıııbnll yoktur. 

Der memleket gibi Karaburun· 
da da yardıma mobtac olaa 

bazı fukara vardır n onlara 
ufak bir yardım yapılmııtır. 

Meı'ele bundan ibarettir. 

r 
Cenaze Alayında 5 Kral, 

3 Prens, 2 Dış Bakanı 
öldüreceklerdi. 

htınbal, 22 (Özel)- loglltere kr•h heolncl Corcon ceeaae 
meraalmlade baaırlanH baycık •e korkunç bir ıotkaed bak· 
kında Fran11• Ye lngllla gazetelerinde mablm lf~HI bı,lımıt · 
tır. MalQm oldaAa nçblle, ceneze mera1lmlne b111 kullar n 
camar relılerl ile muhtelif duletlerlo herlclye nazırları "' ta 
aaamıo ıtmıları lttlrak etmltlerdl. Solkaedcılar bunu dtııGne. 

rek 5 kral, 3 prenı, iki hariciye numoı ôldftrmek lıtemltler, 

fakat Fraaıaı ve logtliı &abıtaeı el ele vererek hldleeyl mey· 

dına çıkarm•t •e bunlardan bir kısmını yalı::al•:ıntflr. 

Aaarelıt komitenin merkezi Berlla'deJlr. Zarlh'ıe de fU 

beti Hrdır. 

Leh Hariciye Nazırı Belgrad'a (;eJe
cek, G.Göriug Yarın Avdan Dönüyor 

/,eh harir.iye nazırı M. Bek, genemi Göring ve karısı .• 

Varto"• 22 (Radyo) - Lehiııan'ıo resmi ıebligindr-: 
cHariciye bakanı M. Bek, önOmiizdeki ilk baharda Belgratl'a gİ• 

decekıir. 

cBrfikeet'de iki martlı bulunacaktır. 
,Generel Cörinı, ,arın ndın Varıo"ı'p d6aec.k&ir.• denilmektedir, 



Fe , erasyonuna 
Mu Gidiliyor? 

·~--~~----~--~-----

Arada Tftrkiyenin de adı geçiyor. Lavrens 
de evvelce hundan bahsetmişti. 

Martored Orlebd gazetesin· federaeyonun hiç olmaz11 ırsıu · 

den tercQme ettiğimiz aşağıda · lusal mQnasebetlerln ılmdlkl 
ki makaleyi ynea neşredl dorunıondıo hiç te muTaffak 

yoruz. . . olmıyacağı kanaatindeyiz. Eea 
fskenderlye'den bildirildiğine sen şimdi "Ultra natfonalJste,, 

göre Kolooel Lavrenı'ln "Seven lerln taeanor eltl~I eekllde ne 
Ptllers of Vlsdom,, adlı eserin· de pınlalamfk olan bir fede · 
de blldlrlllp de bir panarap n syon mevzuubahs olamaz. 
feder syononun ihdasına dolr Nitekim eneli arap fedenıyo 
ol n f lkrlo, tabahakkuk etmek nuouo tahakkuk edebilmesi 
Ozere bolonda~u söyleniyor. 
Birçok şark devletlerlnlo ear· 
!ettikleri diplomatik faaliyet, 

biç olmaz a bazı İe keoderlye'll 

Maruf ve mütcvefja Lavrens 

muhitlerde, bu oretle tefsir 
edllme"tedir. Tdrklye V'" lra· 

. nıo, bu faaliyetin başında bo· 
lonop bo Ud devletin de her 

•eyden evvel daha sıkı bir l· 
yasal ve ekonomik le beraber 
llğl tssorladıklara ayrıca llAv~ 

edllmektedlr. 

Keze TOrklye, İran ve Irak 
araeında geçenlerde kırarlaşh · 

rılmıe olan a:leml ıecnOz and· 
laşmaeının ehemmiyet n şu 

muin de tebarOz ettirilmekte· 

dlr. Bu mOnısebetle fren şahı
nın Bsğdad'a gidip sınır me· 
ıeleıtoe dair bir az taşma yapa. 
cağı ve nihayet de bir ademi 
tecavOz andlışmaeının evveJA 

Hicaz ve Yemen'I, d11ho eonra 
da Yemen ve Maverayı Erdell 
içine aldığı aôylenmektedlr. 

Gazetemizin mütaleBSı-Bazı 
kimselerin yaptığı glhl yokur· 
dakl habere boıoei bir mıoa 

t~dmek mfibalAğah olar. Bu. 
non içindir kt biz, bunu kaydı 
ihtiyatla veriyoruz. Bazı milli. 
yetçl muhitlerin us sıra fazla 
gOrQltQ He llAo ettikleri genie 
bir panarop veya p nlslamlk 
hareket yaratma yolunda ya· 
pıl&O teşebbfisfer, efmdlyA ka• 
dar, bo kad r potll'dının ye· 
rinde olmadığım glieternılşlerdlr. 

Borada mevzuobabs edilen 

imkansızdır, zira Hydığımız 

devletler nasında Tftrkler ve 
İranlılar gl bl Arap ırkına 
mensup olmıyao devletler nr· 
dır. Kezı penfslamlk bir fede · 
rasyo11 karmık da mOmkOo 
değlldJr. ÇaokO meııell Tdrkl 

ye · yalnız Tilrklye'yl nıHrı 

itibara aleak dahi • laikliğini 

ilin eUlkten beri gerek iç Te 
gerekse dıı alyae11ını dinsel 
mOtalealar Qzere bina etmek· 
ten geri durmamaktıdır. 

Dfğer taralııo ıuraeı d• mu· 
hakkak kt bo memleketlerin 
buzı'arında ırki unıarlarla dlnf 
zOmreler, her Ulrltı ıly111al 

kompllkaeyonları «Jnlemek dze · 
re bu memleketleri bu husoı · 

tıkl hassHlyetlnl yarılamamayı 
nazarı dik ate ıldıracak kadar 
mühim faktörlerdir. 

Bununla beraber mOteaddJt 

andlaemaların akdi l~ln ıark 

memlekealerlnlo ttı son zaman· 
larda gôıterdlk\erl faaliyeti de 
fearet etmek lhımdır. 

Zira bu cihet, bu memleket· 
ler kendilerine çok gôrOlmeıd 

imk4neız olan hem bir hak 

hem de bir zarorettlr. 
Ayni zamanda bu defletlerln, 

kendi aralarında konetleetlr· 
mek istedikleri doıtlok hfıle · 

rlnln böyl~ce takviyesi A,no· 
pa'nın siya al ve ekonomik 
veeayetloden kortolmue olma· 
larının neticesinden baoka bir 
şey değildir. 

Japonya Saylav 
Seçimi Bitti. 

Tokyo, 22 (Radyo) - Say· 
lav seçimi devam r.tmektedlr. 
Mlnezota ve Senlkota partileri 
kaZ1nmaktadır. Birincisi 137 
ve ikincisi de 10,, Soıyalletler 
de elmdlye kadar 19 karıa ka· 

ıanmıe oluyorlar. Netlr.eler he
DOz UAo edllmemiıtlr. 

Vaz Geçmiş! 
Holfvod, 22 (A.A) - Mar· 

len Dletrlb (Bir asker ııe•lyn· 

rom) f flmlnde oynamıktan vaz 
geçmlt ve Avropa'ya :dönmek 
üzerP. Holl ırod'n terhtmletlr. 

;;~~~~~~;.....;~~~~iiiiiiiiiiiiii~liiiiiiliiiiiilıliiliiimi~~·--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiii .... ~· 
Halb~ıru~rı 

· Çek Başbakanı Belgrad' a Vardı. - Istanbıtl 
~--------------------.. ~--------------------

Tuna Mes'elesi ile Londra ve Paris Müzakereleri 
__ , ..... ----- 018' 

üze· Gazeteleri 89~ 1 

kalelerinde ~e rinde Mühim Anlaşmalar Bekle~iyor. 
Belgrad, 22 (Radyo) - Çekoslovakya batbakanı M. Bodzı saat dokuzda Belgrad'ı gelmiş ve 

lataayonda Yugoalavya baıbakanı Stoyıdloovfç tarafından kartılanmııtır. Dıı leleri balanı ile bir 
mftlAkattan ııonra Kral naibi prenı Pol tarafındın kabul edilen M. Hodza öğle )'.emeğine a!ıkoQ· 

muı n prensin misafiri olmuştur. 
ÇekoııloTak bıtbakanıoın bo ıeyahatlne bftyO.k ehemmiyet •erllmektedlr. Tona mee'eleal ile 

Loodra Te Parlı mtızakerelerf tızerlode mOhlm anlaemal1r yapılmaıı bekleniyor. Belgrad hakiimet 
erklnınıo; ÇekoeloTak baebakanının anlııma plloını kabul edecekleri kuvvetle tahmin ediliyor. 

Sofya'daki l\luhakeme Deniz konferansı 
ne olacak? 

Divanıharp Tarafından Bir Albay, •·•·• 
o· o· h ld M bkti Ed.ıd· Fransız delegesi 
ır ın aşı ama 8 m 1 1•• M. Edenle konuştu 
Sofya 22 (Rıdyo) - Sılel mahkeme; 3·10·935 hGktimet du· L 

beııf t t ıebbflııtınde zlmetbal olanların muhaiemelerlnl bltfrmletlr. ondra, 22 (Radyo) - Fran· 
sanın Londra sefiri Fnnsa· 

Albay Dıızltef ile blnbaeı Dınçef idamı, sekiz kl~l onar ıene, ' 
nın Londra deniz kenferansı iki kiti ıeklıer ııene hıpıe mıhkum edllmittlr. Bir kiti bir ıeue 

· baş murabbası M. Eden ile 
bıpıe mahkum edllmtı11e de cezaıı tecil olunmoıtor. Beraet h ' 

arlclye dalreıılnde mtızakeratta 
edenler aranndı eski bakaolardın Todorof Ue bir genen) ve b 
S , l tıd• • d ulunmuelord1r. Bu mGzıkere· o ya emn yet m uru var ır. 

t • 1 terde blrlocl bahriye Lordu da 

Z. Bankasına Aı•d (2500) fttlr"k eımlıtft. 
__ Bu mtı14katta, Konferaoeıo 

akamete nğramamaeı için çare· 

Liralık Bir Paket Çalındı ler aranmııhr. Fnnııız amirah 
ile Lord Monıel de ayrıca mil· 
zakerelerde bolanmuelardır. 

~adise ile Alakadar oldukları AnJa- Iranda 
şılan Bir Posta Modorn ile Arkadaşı Inkilip hareketleri 

Tevkif Edildiler. 
Ankara, 22 (Ôzel) - Ziraat Bankaeı hesabını Aokarı'yı gln· 

derllmft olan para paketlerinden (2500) lirılık bir paket çalın· 

mışllr. Tahkikat netlceılnde haruzlıkta aJAkadar oldokları görQ· 

len Çubuk posta mCldOrfi ile arkadaşı tevkif edllmlo n parıl8l' 

grmdftklerl ynden çıkarılmıotır. 

Onsekizler Komitesi 2 
Martta Toplanacak? 

lngiltere'yi M. Eden, Fransa'yı Da 
M. FJanden Temsil Edecek 

Cenevre 22 (Radyo) - On · 
eeldzler kom hesi 2 Martta top · 
lanroak Ozere dnet edllmlettr. 
Komite; zecri tedbirler karar. 

farının tatblkat1 Ozerlnde gö. 
rO.tecek, ayni zamanda yağ, 

demir, kömftr Ye çelik ambar · 
gosu kararı vermek meselesi 
dserlnde duracaktır. 

Komitenin rozoımeılnde, 

Ankan, 22 (A.A.) - Nenlb 
AIJ Kaçak. bOgOo. (Utoı)~gaze · 
teılode ( lrao'da lnkılip hare· 
kelleri ) bathğı altındı yezdığı 

bir bıe yazıda Şark ııınırlarının 

öte tarafındı binlerce yıllık 

(D.ra) lır yorbunda Şıh Beh· 

levlnln rebbedlğl altında dik · 
katle tıklbe değer hadiseler 
geçmekte oldoğono, btıyOk bir 
itina ile karolmuı ytlkeek dı · 

•artar ve ııoklkda çadır denilen 
kaha peçeli çarelflar içinde 
yışıy•n Fars kadınlarımn Ttırk 
hemılrelerl gibi aziz hOrrlyet· 
lerloe kavvaomuo bolondnklı 

rını, yazıyor: Necib Ali Kftçüka; 
Kıdının bir arkadaı olarak 

eoııyeteye doğrodın doğroyı lotl· 
rak etmedf ğl bir memlekette 
yeni hıyatın doğmHına tmkAo 
olmadığını kaydederek, Radikal 
tedbirlerle yftrftyen kardf't lran 
mtlletfnl moHffıkıyetlerlnden 

dolayı tebrik etmek ııuretfle 
yazıııluı bitirmektedir. 

. ' -
Yazıyorlııt·· ao· 

lıtanbol, 22 (A . ~) -. yt~ 
• .. bllb•- ffS 

gtın ka gneteler frtıı 
lngUlz ıllAhlanDla -1e ıte ııııf 
Sovyet pıkh meı'elelet .,eıt,ı: 
gol oluyorlar. (T•0) g eotdd 
İngiliz hiikumedıı1° y ~·~ 

ı ıııı 1 ıllAhlanmak için og 81erU' 
nesine 300 m11Y00 ro~rf~ 
mal olacak geni~ bit Pfplll " 

• es G tatblkına klnr verP• b00 ttt1 
• k ı 

beblerlol arışurar• o~tJ( 

bı ında lngllt,.re'ıılO ıJJ fıtf ' 
i rtt• .ı~ 

emniyet prenelb ne "'" 
do~unu ve bu preostbf O ti• ~ 
ıncak kuvvete da1•11ın• M,,I 
bil olacağını bul o yor ,e ,rk ~ 
elltblıom1111 ile Uı•k :, bir' 
kaylloln de bo k•'' ot· 
Amil olduğuna tayıedlY wı) 

Yunua Nadi· (C0ıP0r) ol 
1 kll rl 

( Franııız . Soyyet p• 
01

,kt 
Fransız meclisinde ot ~ff,f 

'oıO f aıtın111ebetlle Rosy• ıolP 
el1aeetlne filen iştlr'k cif ~ 
senelerin en ebeDlıııf1;e,tl~ıe' 
dlııeıl oldo~ooo k•1 .. ıfll' . " ıne.. ~ 
sonra paktın Freoııı ıı•" 
tmedlkını mubakk•k bof 

'oıO ıt' 
bakıyot •e Ruıya rlı,1 

•A' ot A napa aalbuoda t;ılt ~ 
imli bolonmıktı ol•0 

olduğunu yezıyor. ~·~· l" 
(Zaman) ~1Zetesf; eol 6' 

kanh~ıoın hazırlıdıgı 1 ıe~ 
loeaatı kınuoonon Ole~ ~ 
en eıaeh bir tel oıdoğ~eoft 
lGyor ve bonon °~1kıl ılyasetl gibi derin ıet rP' ~ 
ıonra esaslı bir progr• 

1
Jr

1 k•1 ,., 
lıoması IGzumono de b b 
(Son Poetı) gazetdl 

1
,.

metln yol ılyaııedof bıl ıtİ 
tanlble karoılıyırık ·oıtıO~ 
btısoo hftktimrtlo fl bel~ 
11ly11etl kıdar, batlı eti il' 
ondın fzzla ebeınıP11 
olduğunu s~ylGyor. , j 
Nişanla taltt 
edildiler _,, ~ 

dfo) .ıcl 
Moskova, 22 (R• ed'r.J 

B1l11l muvaffakıyetle 0 
00.,,,...1 

mle olın milli ekO d•~ ı 
ooo ~ 

plinlaşma komlsy0 esflt 
aza nişan verilmek •0

' 

kAfatlaodırılmıılardıf· 

Komite içtlmıında bulunmak 
Gzere İngiltere dıe bakanı M. 
Eden'ln Londra'dan ne vakat 
barek el edeceği henftz belll 
değildir. Fran111 namına M. 
FJ&oden ve M. Pot Bonkor'on 
toplantıyı letlrik etmeleri muh 
temeldir. Bflhnsa Pol Bonkor 
herhalde bulunacaktır. 

zecri tedbirlerin elddetleotb 
ılddetlenmemeel ve petrola am· 
bargo konup konmaması mea· 
elesl birinci derecededir. Bo 
meyanda Amerlka'nın 1933 
tarihinde ftılya'ya eathğı pet· 
roldan faz:a nrmemek suretlle 
ambargonun faldeılz kalmaelDı 

meydın vermemeıl için Amerika 
otzdlnde leşebbftsaua bulunul F,ransız Kabinesi lspanyol , 

Komünistler• ettl' ması da mevzuubahs olacaktır, 

Söylendiğine göre Lord Ede· 
olu komite lçtimııoda hazır 

bulunup bulonmayae111 da 
henOz belli değildir. Şıyed Eden 
gelmezse FIAnden de gelmlye· 
cektlr. 

Parte, 2~ (Radyo) - Fran~ız: 

kabinesi, plZarteal gftnd M. 
Alber S.ro'nun baıkanlığı al 
tında Matlooo otelinde topl . 

) .,,, ~o 
Parls, 22 (Radyo ,o1' ıf"' 

gftndenberl Frıoea.l9P {ı'1 fi 
dudonda bir btcrel bP''· 

~1------------------------------ııiııım-------------.. Litvinof Tokyo'ya 
Mı Gidecek? 

naC1k ve dıe leleri bakanı 

M. FlAnden'ln, ılyasal dorum 
hakkında nreceğl IZ1hati din . 
llyecekdr. 

nrdır. Birçok alleıer,fr•"" r' 
yı terketmektedlrlet· yol 
oturmakta olan lııP'~or' 
mftolstlerlnden bit 

0
,1•'' 

memleketlerine d6o01 ~LHAMRA 
SI rEMASINDA TELEFON 2573 

Bugün 9,15 seansından itibaren · 
Dünya edebiyıı tınıd şaheserlerinden birini ve Fransız filmlerinin en gilzeliı;ıi görccekBioiz.. 

Fa iİ Bir Delil{an-
ının Hil{avesi 

Baş Rol e ·de: MARIE BELL - PIERRE FRESNAY 
En :r:engin u bnelerde çevrilmi~ hiu i, beyecanb •e çok meraklı bir mcv11u 

Herkesin Eeveceği film 
fülme lltive : Peramunt dOnye haberleri 

MoakoH 22 (Radyo) 
Tokyo'dan verilen ve birçok 
ajanıılar tudından teyld edilen 
M. Lh•lnol 'on Tokyo'yo ziya· 
ret edeceği hakkındaki hıber 

bıkkında burada hiçbir mıhi 
mat yoktnr 

(Beyaz Irk) Jıl 
Faikiyeti ) ,.. e: 

d1" ıf 
lıtanbul, 22 (A.A) - Kan· Dombay, :lZ (R• tJef,f ,ti 

dilli raeadbaneıloln modern bir Alman doktoroD ( aı1tı ~-
bale gcılrllmeıl karırlıeıml· diğer ırklara faiktir) O-'~, 
mı~tır. Cumurlyet gazeteııf; bu dlğl bir koofer•"~ııJ'" 

Rasathanemiz 
Modern bir hale 

konacak. 

dk Blnd'lller· bOtGD it 1ko' 
işin te iki için raeatbıne dl ' bO 

Alman ya'da rektôrG Fıtln tle Pr. Veber ve larına ve iliçlarıDll 
~ • • Frenkllkln btıkumet tarafından rarı vermlolerdlr. D~eı 

Resmı ızdıvaç _ Aokara'ya ghtlklerfnl yazıyor. Mussolinİ 1"J ~t 
idarehaneleri açılacak N k I ? • • bol 

Bedin 22 (A.A) - Alman· e onuşmıış ar. dıslerı Ka / " 
ya'nın her beabasında dedetçe Roma, 22 {Rıdyo)- Dıt le· Romı 22 (Rady0) ~t" 

.,oo "' reıımi bir izdivaç ldareııl koro· lerl mGıteıarı Sovlç, bogQo yor MoıısoUnl, bo., bıl!ıtd"' 
lacaktar . . Husoıi lldlnç idare Franeanan Romı elçiıl (M. Kont arayında 11nıyl ıııO ti' 

l ) 
ıO~ b1De t.rl ha ııoretle iş görmek dö Şambron u kabul ededenk il.bul etmiş ve IJ 

h kkıoı klybedecekl•rdlr. uzan mOddct kooutmottur. konuşmuştur. 
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Çamaşır, Şapka ve Bir Vatandaş 
Karda Dondu. 

Hazır Elbiseler. 8. t hn·· 

~-··· ....... ----.-
-Ba~ıarafı Jci soyfad« ~ 

bombudımao etılklerloi lıtl 
diriyor. 

---+•----
Yumurtaları· ır o o s lnebolo faclaaanın bir kor· 

bam daha dGn denizden çıka 
rılmıt, ldllzmaoı götftrOlmştQr. 
loebolu leıloden çıkarılın bo 

ceıed onıektz ya9ında bir kız 

cağıza aittir ve "•par leşinin 

ambarından etyı çıkarmağa ça 
lıtan dalgıçlardan biri tarafın . 
dan npurou pnmıklıkları ara 
ıını ıılu9mıı olarak bolunm01. 

tur. Ceaedln bulunmaaı eöyle 
olmottor: 

mızın tahlili mil· 
him bir netice verdi. 

TOrkiye yomortılarıoın muh 

telif memleketler yumurtalarını 

enlf ve gıdalındırma itibarile 
çok faik oldağo TOrkof lıçe 
yaptırılan tahllllerde teeblt edil 

mlşıir. TOrkof lııı; bo raporu; 

Almanya tle dlğt:r memleket· 

terdeki muhtelif ticaret mtlea 

seeelerlne göodcrmlt ve son 
sene içinde yumurtılarımıza 

dıt plyaHlarda bOyOk bir nğ 
bet görftlmcğe bıılımışhr. 

BunlardQn Da istihlak , , ergisi Alı

nacaktır. Vilayete Emir (;eldi 

}'Olcuları, bir gece 
kar içinde kaldılar. 

Acıpayam, (Ôı:el) - Bir haf 

ta evvel yaA•n kardın bOı6o 
telefon hatları bozolmuıtor. 

Köylerle muhabere tamamen 
keıllmfetlr. Tamirat bıtlımıştır. 

lnctıler kayftndeo Y eıllynva na 
biyesine gelmekte olıo Ali oğlu 
Ahmed kar içinde doomottal 

mıt ve ölOııft buloomuııur. 

Royter Ajınıının ltılyıa ıh 
mıl ordol111 oesdlndekl mqb•· 
biri, mıreııl 8ıdoAlio1oun Qotı, 
vadlıılndekl Addbıul Mr.ıuı deıı 
bulonıo r111ı mnkllndeo gön· 

derdlil bir telgraftı diyor ki: 

Bir iki gOndenberl ıert ruz 
~Arlar dindiği için loebolu n 
puroodıld e•yıyı çıkarmak için 
İıtanbul'dın gelmlt olan ka . 
tın M h p 

u arrem Deolzaltı'nıo 
ldırealndelı:I denizciler motôr· 

lerle npuruo bıtmıı olduğu 
yere giderek: faaliyete geçmlt 
lerdl. 

Gediz nehrinin körfeze dök· 
tOğG ıel ıul1rıodıo deniz ao 

yonun rengi ••pıarı lmlı . Bir 
dalgıç; •ıpor leılnlo göverte 
ılude ımbır kıpığını ıçmığs 
çıhtırken parmaklıklar ırasloda 
bir loaaa hayali gôrmOı ve ya 

oına yalı:la,arık dtklı:ıt etmiştir. 

Bunun bir ln110 ceıedl ol · 
duğono anlayınca lıaret ipini 
c;ekmiı •e ayol IJmıoda ceııedl 
parmıklıldar ar11ındıo çıkara 
rık ınyoo GıUloe yClkaelme~e 
bıelımıttır. Dalgıç; kocağındı 
bir ceıetle ıo Qzerlode görQ 
nOnce arııtırmı ile 1 meego 
olan denizciler telA,ı dOşmüş 
lerdlr. 

Motôrlerden birine çakanlao 
ccıetlo Ozerlode ılyab bir çar 

td nrdı . Ooıekla yatında olan 

bu kızın vftcodo ıodan ılımlı 
fc tefe11Qb etmlı bir hılde idi. 

Bılık lu; göılerlol, dudak, bo 

r~n 'Ve kulaklınnı yemişlerdi. 
El 'e ıyıklınoda çtırilyerek 
dôkllleo kııımlar da vardı. 

CenıicUcr; ceııedl motôrle 
derhal Klllımıo 1ahllloe RÖ· 
~Clrnıı, 'Ve Urla ıdllyeıloe ha· 

er •ernıek için Tllltı, yolcu 
arırnı& b 1 U e• aı ımııl.rdır O ınada 

rlı'ya gitmekte olan ve Ki· 
llzmı 'd 0 ıo geçen bir kamyon 
•ofora ile haber gônderllmek 
lıtenmlttlr. Kamyonda balnoın · 
1•rdıo bir yolcu: 

-İnebolu npurunda benim bir 

kıı kardeılm vardı. Çok araı· 
tırdım, fıbt kendlalnden biç 
bir hıber ılıtnıdım Ac11bı bo 
ceıed kıı k.rdetlme ıld olmaaıo· 

()1 ' 
yerek ceeedlo yımoa yık· 

lıımıı •e Gıerlodekl ôrtDyD 
ıçınca kız kardrılnlo ceıedlnl 
t•nıyıuk feryadı bıelamıe, fe· 
nılıtmıttır. ~n11eolo bugQn 

Urlıda gômGlmeıl muhtemeldir. 

Geçen sene Almanya hü"u 
metl tarafındın yomurıal11ımız 
için verilen 10,000 kental yo 
martı yerine Almanların Tar 
kiye yumurtıruıoı fazlı rağbeti 
neticesi olaru 80,000 kental 
ihracat yapılmış ve bo yumur 
ta •ar Hrf edil mittir. 

Almanya hukumetl de kon· 

ten jan lletealnde Tdrldye yo 
murıılarına ona göre y~r nr· 
mlştlr. Bflh1&11 lbılyarlulı h11 

talaktan kallı:ıolora gıda ltlb11lle 

Tılrkiye yumurtaları çok eyi 
gdmeltedlr. Bundın ıoorakt 

yıllardı Almınyaya yumurta 

ihracatının artacı~ı memnuol 
yetle görQlmekıedlr. 

Yılan 

Bahğı ihracatı 
Almanya'ya ihraç için 

hazırlık yapılıyor. 
Tllrktye Ye Almanya uaaında 

akdedllmlı olan ticaret •e kle · 

rlog aolıımıları ıebeblle bizden 
en çok mıl c;eken n satın Al 

manyı'dır. Bo defı da memle· 

ketlmfzdeo yılan balığı ldbal 

edecektir. Ôkoooml 8ıkaolığı 
yılan bılı~ı avcılığını btlyftk 

bir ehemmiyet nrmeğe bıtlı· 
mıılır. 

Haber ıldıAımıZ1 göre Cel· 
lld gölGode faslı yılın bılığı 
nrdır ve bunların nlaomııı 
çareleri arıomılı:tıdır. 

Alaıınyı'dan birçok firma 

lar ıehrlmlz ticaret odaıına 
mOrıcaatlı mllhlm miktardı 

yılan bılığı ldh•I edtıceklcrlol 

bildirerek bo bıhkları kendi 

lerlne gönderecek: f lrmıların 
adreslerini latemlılerdlr. 

Tlcar~t odaıu evelce de bu 
mes'ele Ozerlode ıedklkler yıp. 
tığı lçla allkadırlarla tc:maaa 
geçmlı, Almınya'yı yılan balığı 

ihraç edecek tOcc.rlarıo adreıı 
lerlol ıeııblte bsılımııhr. 

Lekeli humma 
Bu haberi çok 8"C ıldık Kıı 

c·~•ıın bG•l•etl 1 .... • Hastalıktan 
t · 0 teaoıt etmeğe 
~kın bulımıdık. korunmak 18zı m .. 

Necaşi -

Onıidini ~esmiş! 
N Berllo, 72 (Radyo) _ Doyçe 
ıhrlbıeo guetealode dok tor 

Hero. 

Şobıııo ilk gQnlcrlnde t"b 
rlmlade görQlco bir l~kellhom 

mı vak'aııındın bıtka don de 

bir nk.'ı dıhı ~OrQlmaıtGr. 

Sıhhat n lçılmıi muavenet 

mftdOrlQ~ü hastalığın ııöomealnl 

temin edf'cek bertGrlft 11ğlık 

tedbirlerini almıttır. 

2458 eayıh klnon lzebna 

meatoln çımııır, ııpka ve ha · 
ıır elbise gibi eşyaya ıh hOk
mClotln değlettrllmeııl bıkkındı 

Maliye veU1etlndeo valiliğe 

bir emir gelmlftlr. 

Karaburun 
Ocuizyolu 
Fırtınalar schebilc 
kapanmış bulunuyor. 

Karıboruo ile clnr lekele 

lue nfık motör ve yelbnllle 
rlo yolcu tltımalırı menim do 
lay11lle fırtınalar yftıftoden me. 

nedllmlştl. Buna ra~meo baıı 

klptınlarıo bo lakelelere yolcu 

ııeıdıklsrı haber ıhomıo, liman 
reisliği bundan vlllyete ılkA 

yette boloıımoetGr. 

Tailte 
Enılaki olanların 

mtıracaatı lazım . 
Suudi arıblatıo knllığı da 

hlllode Tali Ka11b11ının dıeıoda 
hıraplıımıo miılk blo111 yerinde 

hOktlınetce yeot bir eeblr kuru· 
lıcaktır. Burada Tllrk tabah 

klmstletlo de emvali bulanması 
ihtimali n1&1rı dikkate ıhomıe 
•e Maliye VeUletlmla alAka 
darlınn dllı:kıtlol cı:lb etmlıtlr. 
Buradı mGlk uhlbl olanlar bir 
yıl içinde mllrıcaıtla emllkl 

hıkkıodıki vealkllın göıter 
mek mecburiyetindedirler. 

Suudi Knllı~ı; bo mQ(ldt 

geçtikten ıonra harap binalara 

tamir ettirerek kiraya •erecek· 

tir. Tamirden sonra yıpılıcak 

mGrıcaatlarla bn emlAklo ha· 
kiki eablplerl me1daoa çıkar 

ve resmi vealka ibraz ederek 

bık eablbl oldnklarıoı lııbat ey· 
lerfeae kira par11ındıo yflade 
(25) 1 maliyeye bırakılarak nln 

t•mlrl •eya yerinin lılabı için 
earf edilen para maliyeye nrll 
dl~I takdirde mal kendine •e· 
rllecektlr. 

Tamir 'Ve lılıbdan 15 yıl 

geçtlkttn ıonrı bu yerler; ta 

mamen hak u metin mCUktl ola· 
caktır. Eakl aablblerl; bunlar 
Ozerlode hiç bir hak iddia ede· 
mlyeceklerdlr. 

Komünistler 
Tahkikatına mflstan· 
tiklikçe devam ~diliyor 

"İtılyan'ların zafulnden @on 
rı, ecııt artık safer Gmldle 
rint klybetmlt demekılr. Bıut 
lbe•cadlyetlol muhlfıH edecek 
•aaiyeue deAtldir. 

Kardeşini ve karısını 

yaralıyan adam 

BQkumetio mınni ıahılye · 

tini tahkir etmekle mHDDD 
komilolet SelAhldBlo ile arka· 

dıılırı bıkkındıkl tahkikat 
nrakının 6çGocfl mGatıotl il 
ğe verildiğini yaımıttJk. Milı 

ıanılklllı:çe dQu bu hldiaeyl 

gôrmOt olın ı•hhlerden bir 
kıımı dlolenanl~tlr. Şahitlerden 
bazıları Ağırceza mıhkemeıhı· 
de kırar ıef hlmloden ıoDr• 
m•hkum komGolealerlo korldo 
ra çıktıklarında jındumıya 

karıı eldlkleılol, (Ynhıt) diye 
bığırdıldarıoı •e hGkdmetln 

maoeti tıhılyetlol tahkir edici 
ıözler ıaylecllklerlnl blldlrmlt · 

lcrdlr. Gelmemlı olan bazı ı• 

"İtalyan'Aar tlmıl •e cenuptı 
Babetlllın'ı bir alet çeuberl 
11•••na l a mıt •e bu çenberl 
hergDn bir derece dabı ıılı:ıt· 
tarmaktadırlar . ., demektedir. 

Kuııdaaıodı Sarıydımıodı 
kız kardeıl S1nlye füı karısı 
Ferdıne'yl ya11lıyao Muğlalı 
All Ağırceza mabktmeıtnde bir 
ıene dokuz ay hıpıe mıhkdm 
,.clllmlıtlr. bitin yarın dinleneceklerdir. 

Vaktlle pıruok, ylln ipliği, 

pamuklu ve yClolil meoeucıtle 

beraber (Pamoklo ve yauıa 

mensucat) ta nrgl menuunı 

ıhnmııtı . ldhallt nmom tarlle · 
ılnlo 11, 12, 13, 39 uocn fı· 

ııllınnı dahli 11alr pımoklu 

ve yanUi mamulltın vergi ola 

beılerl ıyrıcı gOsterllmek JD 

reılle pamuktan n yönden 

yapılmış "0Y•D1D mOkellef lyetl 

teylJ olunmueto. 

Tarifenin 13 ve 40 ncı faeıl· 

l1rıodı lae pamuklu •e yGolil 
mamıillt meyınındı elblııe, ça 

mışır ve11ir glylltcek eeya hl· 
rer birer Hyılmıt olduğundan 

bu gibi eeyadıo dı lıtlhlAk 

vergisi alınm111 lbımgelmek· 

tedlr. 

lzıhoamede bu gibi eşya ve 

mıddderlo lııılblAk verglıloe 

tlbl olmadığı alkredllmelı:te lıe 

de lıtaobul ve lamlr gibi ma 
blm ticaret merkcılerlndeld 

maliye me""urlırıoa yapılın 
tebligatta bu flkra hClkmftoGo 
tatbik edllmemcal btldlrlldlğl 
ve bunlaradın da kıououn ta· 

yln ettiği mlktar n olabetler 

dıfreılode vergi ıhna1111 )Azım 

geldiği emredtlmletlr. lHhna· 

medekl yaolıtlık bo surete dft· 

zeltllııılt ol o yor. 

Kan davası 
Katil 15 seneye 
mahktlm oldu 

Boıoon meralalleiade kan 
dauıı netlceel olar.k Botn•k 
Edbeml tabancı kurtunlle Oldft 

ren fülııtem oğlu F erhıdın AAır 
ceıa mıbk:emealnde cereyan et· 

mekte olıo mohıkemeal netice· 

lenmlı, ıınço ublt olarak on bet 
yıl ığır bıpae mahkt\m edilme 

alne karar nrllmlıtir. 

Manisa'da Parti 
Konferansları 
Çok alaka gördft .• 

Maolıa, 24 (Huıoıi) - · Pro 
f eıör Ômer Celil Cuma gaoa 

•ktımı MınlH Hılknl 1110 

"nanda f etlklll menuo Clzerln· 

deki ikinci konferaoaını nrmlı 

•e bftyftk bir ılika ile dinlen· 

mittir. Sıloo hınca hınç dol 

muoıo. Bıılb bo meno tııe · 

rinde ehr.mmlyelle durmuı, hılk: 

heyecana gelmlı, AtatOrk'a ya 
rekten ıomı, n alkıılımıthr . 

Denizli'den Acıpayım'a ha· 

reket edf'D tfıccerdın Abmed'ln 

otobftıı yolcolırı 3t inci kilo 

metrede K111ıkbell mnkllnde 

karın yolu kapım11ıodıu orta 

da blmular, geceyi utobDsıe 

geçlrmlıler, fakat arabanın yeni 
ve mıhfoz olm111 dolıyııile 

k:ortulmuılardır. Sabahleyin köy 
lQlerlo y1rdımı ile yol ıçılmıt 

ve otobOa gelmlıtlr. İçinde bft 
kômet dokıoro Gıllb de nrdı. 

§ Jandarma komındıoı yO 
bıtı lımatl Bılı:kı Çloe'ye nık· 

ledllml,, yerine yGabıtı Elem 

gelmfttlr. 

Jzmit vil&yetinde köy 
kalkınması 

lımlt, 22 (A.A.) - Kocaeli 
mobaaebel huıuılyeal kôylGler 

birliğinin Hazirana kadar ftç 

aylık bfttçealni 59 bln 400 lira 

olarık yapmıtlır. Boouo 15380 
llraıı ile köylerin ve kôy yol 

lanmo bıyındırhk maıı11fına, 

10,850 llraaa zıraat kalkınma 
ma1rafın11, 8000 llraıı 11ğhk 
n 4200 llraıı da kGllGr lılerl 

maaraflarına konmuıtor. 

Geriye kalan k111m da birli 

Aln idare n mClteferrlk maıraf· 
lan karııh~ı olarak ayrılmııtar. 

Benal Nevzad 
lımlr eaylavı Beoal Nt1nıd 

tehrlmlze gelmlt ve dOa idare· 

hanemizi ılyaret ederek arka· 
dıılarımıala k:onoımnıtur. 

Vi&yet Mektupcusu 
VilAyetlmla mektopçalaluna 

tayin edilen Ye ıehrlmlıe ge· 
len Çanakkale mektapcuıa Alt· 
eddln din yeni nılfeılne bıt· 

lamııtır. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele 

Ankara 22 (Ôael) - Son 

hafta içinde gGmrftk moblfazı 
teeklllta tarafındın 67 bçıkçı, 
3893 kilo gGmrftk kaçığı ve 

67 kilo lobhar kaçağı eıya, 2 
dikit mıklneal, 11 altın lira, 

238 gGmGt mecidiye, 88 merD'I, 
2388 alğara kAğıdı n 45 ka· 
kaç.ıkça hıyT&nı elde edllmlıtir. 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

20,()00 Kl,ldeo mOteıekktl 
olın blriocl hıly1n kolorduıq 
ılll 1 atmıdan Buiı ov111111 t•· 
mımeo lıgıl etmhlerdlr. 

Üç piyade fırklıı 11bıhleyln 
11at 6,30 da harekete geçuek 

Garadeam· Adent, Gomolo Vd 

Debra Allı tl'pelerloe nrmııtır, 

Bu i~lmler 1$9j de RH Mın· 
gHa ile genen~ Arlmoodl ua· 
ıındıkl mubırebelerl bıtırlıt• 
mıktıdır. Bu fırkll1r hedef le· 

rlne, hiçbir do,mını teaadOf 
etmcılzlo ısat 11 de lrlımtı· 

terdir. 
ôgledeo ıoora Mıreıa Bıdog· 

Uo yeni a1ptedllcn bölg~de bir 
turne yıpmıe ve rzcQmle Balı 
kôyOnQ zlyareı etmltılr. 

Bu ıuretle ı O Şubıtrınberl 
ltılyın'lar Mıhllc'oln ceou• 
bunda t 850 kilometre murabb11 
yeal ınzl ltgal etaılt oluyorlar. 

ltalyan lıdlısf uçıklaranın 
pilotları cenuba giden pıılka 
ve yolların kaçaklar, ölOler ve 

yıulılerla dola olduğunu gör 

dftklerlol aôyltyorbr : 

Royıer ıjınııınao Adlıı Aba· 

ba'dıkl muhabiri b\lihlyor : 

Bunda bildlrlldlğlue göre, 

Babeo bOkumetl mubarf'hıı ne· 

tlcelerlol blldlrememrk vazlye· 
tlodedtr. ÇtıokG blrtncbt teletz 
ye telefon ıeehall llfl de~ll. 
dlr. lklnclıl de, lıılyıo'lar Bı· 
heı telılzlerfnl alıblldlkıul lçto 
Bıbeı genel karargtbları ha· 
berlerl 111 ile gôndermeyl •~r· 

clh etmektedirler. 

Adlı Abıba. 22 (A,A )- Ha· 

bet terlldlglne cöre R11 Mulıı· 
geıa hılyaolıran mfttemıdl tıar· 
roaları kartıııodı dıhı ehultll 

mevzileri tutmak için Eodeta 

•llAyetio., çekilmektedir. 

Cencbdı N11lbu karargAhı 
8abet kunetlerloln Koundele 

ve Kordon letikametlnde ileri 
hareketlerinde terakki ,.ttlklerl· 

al blldlrmektedlr. Ba mınıalı:a· 
da Nlıaoa kadar çok wlddelll 
ııcalı:laa duam edeceAlndea 
hılyao moıôrlft konetlerlnlo 

hareketleri bilytık mGşkCUlta 
oğnmıktıdır. 

Ayarsı7 ölçll varmış 
loblııarlar tGtftn fıbrlkıunda 

kanona ıykm olarak ıyanıı 

ölçft kollaoılmıktı olduğu ölçft 
H ayar batmClfenlellğl tuıfıo· 
dan nlillğe tlUyet edllmltllr. 
Tahkikat enakı da TllAyete ve· 

rllmltllr. 

Gençlik, aık, eğlence, talebe ve ıioemııcılık b•y•lıoı göıteren biiyilk f llm 

GÜZEL GÜNLER 
"Siyah Gözler~ filminde Barry Bıur'a oyun arkadath~ı rdeo blmoone Slmon'un bGUln bir 

gençlik, ıtk •e ıath bir menuo lhth"a eden neflı filmi 

Ayrıca F oks • Türkçe sôzln dDnya haberleri 
NAKiL VASITALARI : Her ıeanı aoannda her ıemte otobftı, Kartıyakaya vapur nrdır. 

SEANS SAATLERi: Bergün 15, 17, 19, 21.15 Cumar• 
telİ 13 ve 15 ıalebe 1ean11, ı>uar 13 ta il&Te acanaı 
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Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

1 'Nihayot boldular, mektubu 

Jtlıb gittiler. Ben, elimden ge 
leni yaptım. BOtQo kusurum 

elden gelmtyeo\erl yapamamak· 
lan lbarelllr. Ve Hifece benim 

için çok ağır bir ıoçtor. İtte 
generalim, hakikat bundan 
ibarettir. 

General Marmon: 

- Şahide ihtiyaç yoktur. 

Ben elıı:ln ıözleriolze inanı · 

yorum. 

Dedi. 

- TeıekkGr ederim, gene 
ral.. Sizden, benim tesadQfQn 

kurbanı bir mQcrlm olarak te · 

IAldd edilmemi rica ediyorum. 

- Ben teeadftfe, oğorsuzlnğa 
inananlardan değilim. . loglltz 
lerlo bQtQn ıkdenlzde, bfttQn 

Mısırdı ve hatta aramızda 

müthlo bir caeos teeldlAtıoa 

malik oldoklarıoı anlıyorum. 

İyi hazırlanıyorlar •e tyl mn· 

vaf fak oluyorlar. Kabahat 

sizden evvel başkalarında.. Ma· 
amal lh başkumındaDJn ne 

diyeceğini bllmlyorom.. Bana 

rağmen ben sizi kurtarmak 

için mGmkfln olan eeyl yapa· 
cağıı:n .. 

- Size karoı Uelebed mln· 

nettır kılacağım, generalim ... 
Eğer .. 

- Ne lsllyorsonoz? 

- Bent Kahfre'ye kadar en 
kıs yoldan 8evketmenlzl.. 

-
1fc;ln?. 

- Beşko1Dandanı bfran ev· 
vel görmek için .. 

- Bu aceleye lilzam var mı? 

- Var generalfın.. Ben ha· 

ldkata general .Ronıpert'ı biran 

evvel bildirmek: istiyorum. 

Genenl, yutkunmak mecbo· 

rlyetlnde kıldı. ÇaokQ, millı'l 

zlmlo karısı Ue Napolyon'on 

maceraları bütün Fransız ordu· 
8onca maldm blrşeydl. 

Vaziyeti kurt rmık fçfn ge· 
neral Marmon: 

Bu işin d6zeltllmealnl 

hanı bırakırııanız daha iyi 
olur. 

Dedi. 

- TeveccfthftnOze çok te· 
şekkilr ederim, general.. Fakat .. 

geç kalıraam daha fazla mes'ul 

olmaz mıyım? 

- Sanmıyorum.. Mıdamkl 

işi ben ftzerlmt> alıyorum .. 

Sabık dilk dö Rogüs kendine 

mahsus bir zarafetle ıöziloe 

devam etti: 

- Ben vaziyeti dQzeltmeğe 

çalışacağım. Napolyon'on ilk 
hiddetini bu suretle geçiştirmek 

çok iyi olacakt.r. Ben bu ha· 

susta bir nporla kendisine 

mtıracaat eder n esbabı mo· 
........................ 

ANADOLU 
-------

Giinlfik Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rütdd ÔKTEM 
Umumi neariyat ve yazı ioleri 

müdür6: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk: Partisi bioaaı içinde 
Telgraf: lzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 ··Posta kotuıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için en elik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. -dnfi geçmia ııOehalar 25 kuruştur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR -----· 

hıf file de ı:lkredece~lm. Slı 

baıknmındıoı blllra1plz, çok 

aerttlrı fakat merhameti de 

yok değildir, 
Dedi. 

- Evet... Batan bunlar, 

zamanla olacak lılerdlr. Ayni 

zamanda, ben general Bonı· 

part'ı çok iyi bilirim. Barras'a 

sizinle g6ndndlğl mektubun da 

alyaef ve askeri bir eırrı havi 
olmadığını eminim. Bu ancak 

hAdleatrn teıbltloden ibaret bit 

rapordan ibarettir. 

- General, bir defa daha 

teıekk.Or etmekllğlme mOeaade 
buyoronoz .. 

- Benim kanaatimce nzl 
yetin lnkltafJDı aabır n ıllkil 

netle beklemek lbımdır. Sizin 

lehinizde elden gelenleri yapa · 
cağım eaıln olıblllrslnlı. 

- Teoekkar ederim gene 
rallm.. Emrinize itaat edlyo 
rom. 

General, genç m61Azlmln ka. 

rıaının eevdıııına dayenamıyarak 

glılice Kahire yolunu tatma· 

ıındın ve bo ıoıetle bftyük 

bir akandıJln meyda"u almaeın · 
dan korkarak ıo tedbiri de 
tatbik etti, ve: 

- MGlblm efendi ·dedi· ne 
olursa oleun eizln vaziyetinizle 

bir divanı hırbla alAhdar ola · 

caktır. Napolyon'un sizin hık· 
kınızdakl kararı belli oluncaya 

kadar sizi tevkif etmek mec· 

borlyetinde olduğumu tabii 
taedlk eder iniz. Çok ozon 
eftrmlyecek bir maddet için ılz 

benim mlsaf irim ıekllode fakat 

reımen mevkuf kılıcıkeınıı. 

General Marmon hemen 

miralay Mırşo'yo davet etti v~ 
genç m61Azlml, hflanQ moıme. 

lede kusur edilmemek ıartlle 

tevkif etmesini emretti. 

Genç m014zlm, bon11 pek 
tabii boldu. Yalnız, giderken: 

- Generalim.. Zevceme bir 

mektub yazmak için mfteaade 
verir misiniz? 

Diye sordu. 

- Mtımkdn değil.. Kanun 

ıbkAmını ılz de hlllrılnlz .. Me· 
rak etmeyiniz.. Şurada blr·lkl 
gtınlftk bir sıkıntınız kıldı. 

Yarım 111t donra mOlblm 

Fure mahbos vaziyetine girdi. 

Maamıf lh, rahıtıodı hiçbir 
nokean yokta ve kendisine' çok 

istisnai muamele ppılıyordo. 

Bulunduğu yer iyi daıenmlı 

ve iki bilyclk şamdanlı tenvir 
edilen bir oda idi. 

• • • 
Bu mabposlyet aradın bir 

haf ta geçtiği halde dnım elli. 

Maddi iatlrahatındın hlçblrşey 

kaybetmemiş olmakla beraber, 

bu mftddet, genç mfllAzlmln 

ılnlrlerlni adam akıllı germek 

lçfo kAf I geldi· Buna rağmen 

aabır ve tahımmll gôıterlyor· 

do. Hem de, kendlıloden az 

uzaktı, gOıel zevceılnlu, yeni 

blr Sezar'ın yeni bir Kleopıl· 
rası oldoğooo hiç bllmedlğl 

halde, bazı, mOphem bir blıle 

kalbinde şüpheler doğuyor, 

fakat buna rağmen çabuk le· 
ıelll buluyor ve: 

- Gfhel 8ellilot benden 
kat'fyyen nıgeçmez. 

Diyordu. 

Buna rağmen, acı hakikat, 

korkobç haki.kıt, genç millblm 

için çok zaman dıhı gizli kıl· 

mıyıcıktı. 

- Sonıı var -

Üzüm satı~lam 
Ç. Alıcı K. S. 
91 H. Alanyalı 11 
59 T. DebbH 11 50 
17 Ş. Benooya 9 '75 
14 j. Taragent 12 50 
10 H. Alyotl 13 

9 H. AJbertl 9 50 
200 BugGnkil eatıı 

4.93353 DonkO yekô.n 

49:J553 Umum . " 
Zahire satışları: 

K. S. 

11 
11 50 
10 '15 
12 50 
13 

9 50 

Ç. Clnıi K. S. K. S. 

723 Boğdıy 6 75 7 75 
50 M. darı 5 75 5 75 
7 Araka 8 8 

13 Faeolyı 8 50 O 
9 Bulgur 11 11 50 

25 Akdarı 5 5 
625 P. çekirdek 2 75 2 75 
415 8. pamuk 40 75 • 41 

2344 kilo yapık 42 50 4.2 50 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu aktım Kemeraltındı 81-

141, Karataşlı Sınto, İklçeşme· 
ilkte İklçeomellk, Irgatpaza
rındı Asri eczaneleri açıktır. 

-------
}'eni Neşriyat: 

Knltnr 
lzmlr'ln değerli KOhürft el· 

linci eaym da gene resimli ve 

zengin yazılarla çıktı. İçi bft· 

tQo okoyacol.rı yakından ilgi 

lendlren yazılarlle doludur. 

Nihad lriboz'on ,.işsizlik ve 

dllençllik" mıkalul, Aıım Kal 

tOrftn musikiyi niçin anlyoraz? 
Doktor Necati Kipin °Çocok· 
ların cinai lostyıklarım terbİf P.11 

Leman Doran'ın bQyilk artist 

Şopenln bayat n a~klarına 

dair ikinci yazıBI Rauf loanın 
"Hare bakımlle İzmir köyle · 
rinde,, yazıları Sarboo profö 
e6rlerlnden Mercel Prenıo'ın 

.. Uzvi maddenin doğurma kod· 
retlndekl harika,. adlı çok de· 

~erli bir mıkaleıl, Sokrat'ın 

mtıdafaaeının ikinci kısmı. Mak· 
ılm Gorki'nln ebtdi hatıraları 

ile terbiye kıımındı Viyana 

resim karıları agrelmenler için 

plto örneği; lamet Aytekin 

KtıltflrOn çocuk hayatından 

ıhnm11 "Çinli,. adlı hlk&yeal 

ve bir koralığın bayatı nrdır. 

Çok zengin bir ıorette çıkın 

KtıltGr'a hattın okuyocoları· 

mıza ıouarız. 

Yeni Adam 
112 inci 11yııı çıktı. İçinde· 

kiler, kıM tetkikler, radyonun 

kO.ltOrleımesl, vlrgdl, Cbırlea 

Dlckonı, İsmail Hakkı, Şarlo, 
Kerim Sadi, Hilmi Zlyı'nın 

tercftme yınlıılırı lımıll Hak· 
kı, terbiyenin ezeli prenılplerl 

Van Loon, İıkandlnıryı cami 
ılyaea, V. Galtekln, nerden 

başlamalı? Fahri Dalaar ateo 

böcrklerl, Anıtole France, ıey· 

taoın söylevi. 

Havacılık ve spor 
TGrk hava kurumu tarafın 

dan çıkarılmakta olan bo ga 
zel mecmuanın 161 inci eaym 

da zengin ~Goderlçatla lntioar 
etmtetlr. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

1 Martta 
ltalya'da Adua kurban· 

)arı anılacaktır. 
Roma, 22 (Radyo) -Mırlın 

lptldaeandı meçhul aeker ibl· 

desinde intikamı ılınmıo Adoı 

maktallerl namına dini bir Ayin 

yapılacak ve bu mtraıılme bOUln 

İtalyan mftlki ve 11keri ricali 

lotlrak rdecektir. 

Bundan başb b6tftn vıll ve 

belediye reisleri hazır boluna 

cıklar. 

Italyau haberlerine göre ı 

Italyan'lar Amha-Alagi'ye Yaklaştılat• 
Ras Mulegeta Ric'at Ediyor. 

... 1 r~ 
Ras Seyyum Ve Ras Kassa .. Mukavemet Edecek O ti, 
larşa irtibatlarını Bozacaklarmış. ltalyan'lar ŞiıJJdı 

Mümbit Topraklakda Bulunuyorlarmış. 1 'f "rıı 1 
Londa, 22 (Radyo)- •. b•' Roma, 21 (A.A) - İyi ma· 

hlmat alan mebafllden öğrenll 

dlğlne göre İtılyıo kuvvetleri 

Ambı Alajl'ye yıklaomıolırdır. 

Pek yakında çok mobtm htdl· 

eelere intizar olunmaktadır. 

Roma, 21 (A.A) - Doğu 

Afrlkaeı için 4 flncft bir kol 

ordu teşkil olunmuştur. Bonon 

komandınlığını General Ezlce· 

abenl tayin edllmlotlr. 
Makılle, 21 (A.A) - balyan 

kunetlerl Eodtrtı zaferinin 
neticelerini istismar ederek 

yeni bir hamle daha yapmıolar 
ve 20 kilometre ilerlemişlerdir. 

ltalyıo kuvvetleri Babet 
dOmdarlarıoın mokavemetlerln 

den baoka ciddi hiçbir moka 

vemet görmemektedirler. 

Roma, 22 (Radyo)- Makal 
leden bildiriliyor: Havaa ajan 

ıının muhabiri İt11lyın ordusu· 

nan ileri hareketinden baha 
ederek: 

Birinci •e dördüoctı İtalyan 
orduları iki cepheden Ambala~i 
ve Sokoteye giden yol Qzerlode 

ilerlemektedirler. 

Birinci kolordu ltH Seyyom 
konetlerlnln hepsini ve Raa 
KaaBB kuvvetlerini de kaemen 

tehdit etmektedir. Bu Habet 

kuvvetleri mukavemet göster· 

mek lıterlerae irtibatlarını kay· 

betmek tehlikesine maruz ka· 

lıcaklardır. 

Takaza nehrlnfn cenubunda 

Oven İtalyanların eline dGı· 
mtıottır. 

Ras Hıyelu, lmro, Bura ve 
Makonta orduları Ailr'atle Atın· 

ki göltıne doğru çekilmekte 

İtalyın tayyareleri tarafındın 
bombardıman edilmektedir. 

Raı Molegetı konetlerlnln 

Oçte ikisini klybetmlt olduğa 

halde Ambalakl'de Bımla'da 

mevzi almak için tahımıktıdır. 

Babeş'lerln birçok muavenet 
aldıkları muhakkaktır. 

DördOncfl kolordu Debra 

Alla1y• logal etmlotlr. Gaoım 

tepeleri de İtılyan'lar1n eline 

dilımtııtdr. 

Borada 1896 harbinde İtıl 
• 

yan Arlmondl dôrı tabur il· 

kerle Babeı'UJere ılddetle mo· 

kavemet etmişti. 

Dördiincll kolordu Ambılı 

kl'ye 20 kilometre , meaafede 

olan Belogo'yı nrmık Qzeredlr • 

ltılyın askeri birçok tepeler 

ve dığhk yerlerden geçmiştir. 
İrtibat kuvvetleri movaealı· 

nın temini için çıhşmıktıdırlar. 

İtalya plyadeıl hemen hiçbir 

moknemete maruz kalmadan 

zengin ve mtımblt] ovalardan 

ilerlemektedir. Buralar Habeo· 

latan'ın en gOzel ve mOmblt 

yerl.,rfndendlr. 

Mareşal BadoglJo, teftlt için 

Adlyufl'e v11al olm11otor. ,Bir 

çok Habeş muhırlpled ordu· 

dan f trar etmloler ve köylerine 
dönmQşlerdlr. 

Deaeie'de bulunan Nt>caşl, 

hezimeti büyftk gôrmflo ve İtal 
yan'ları durdurmak için yeni 

kuvvetleri bu cepheye eevke 

başlamıştır. 

Dilo, ltılyan kıtalın 36 ki · 
tdığ• 

gazetesinin Romadao • Jt-' 
fO 

bere gôre, R11 Kase• . ıııOt 
lmro'non askeri vazfyell 

killdftr. 
1 

,1010 
İtalyan aekerlerl Aaıb• .~~rt•t 

40,000 .kelimeden 12 lnglllz mili yakıoıod ıdeo 
gazete haberleri ver· Bu mevki Adla Ababa'ya g 

lometre meaafe daha katetmle · 

lerdlr. I,gıl edilen yerlerde 

le•azım teok.114tı yapılmak.ta ve 
Hkerln nzlyetl konetlendlrll· 

mektedlr. 

Radyo1 

müukkep 

mletlr 

Şo ana kadar 1900 kilometre 

murabbaı yer legal edllmlştir. 

Roma, 22 (Radyo) - Cenup 
cepbeelnde tayyareler 60 deve 

den mQrekkep bir kervanı bom· 

bılımıştır. Bu kervan ve 100 
kadar nakliye askeri dağıtıl · 

mıştır. 

Londrı, 22 (Radyo) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 

Raa Mlllilketı Mıreıal Ba· 

dogllon'oo tuzağını dOşmfitliil'. 

İtalyanlar halen Babeşlatamn 
mrrkezlne giden bGtün yollara 

hAklm vaziyettedir. 

Baheı ordusu on andı ıaar· 

rozlardın çeUnmek ve ~edıfoi 

bıtb yapmak mecburiyetindedir. 

Hıbeolatanda dahili vaziyet de 
karışıktır. 

1 dit· 
kervan yollarına bak rP ıı•l 

Asmıra 22 (Radyo) - b" 
elaO 

yan kaynaklarından g dO'o or 
berlere gôre, Itılyao ı:ıı•''''' 
Aobalaglye çok yakl•O ı•• 
Kaeabanın daomesl, a••''

1111 

ta bekleniyor. 10t•f• 
1896 tarihinde. lt•~[eoell~ 

bu kaaabının önOode ııefef 
f d bir 

kuvvetleri tara ın ao dflOJff 
kalmamak şartlle imb• e 

terdi. 1111,ıt 
ltalyan topçosa ile ,eııe 

kuvvetleri mtıtemıdi bir 
80 ıl•'' 

hftcomlarına devam edf 1° 

mıı. Jt•lf'o 
Parla 22 (Radyo) - dlAıot 

k.ıynaklımndan bUdlrll ı;.•"' 
göre, Raa Seyyom ve H•9 eılt~ 
orduları, ltılyın kO•~.,,ıt 
tarafından ihata edl~ , 

Müstemleke Mes'elesı 
Portekiz Başvekili, Bu Bizi 

landıramaz, Demiştir . bif 

d ttig• u5 
Lizbotı, 22 (Radyo) - BaşvF:kil M. Salazar ira . e 1eııı 

nutuktu müstemlekelerirı yeniden taksimi mes'elcsıne 

~i~~ # 
v ' f r,51 • 

- 3füstemlekelerin mandater/iği mes'elesi günün mes \.0:11• 

Bize gelince: Bu mes'elenin bize ıuallukımu zannetTT'' 
Çünkü bizim elimizde hiçbir mandaterlik yoktur. c~tit; 

"Bu mes'ele, göz boyamak için .il~das ed~lmiş ols~ f,~arı~~ 
Maksad ve hedef ne olursa olsun bızmıle alakası yoktıl 91ııı0 
bizim müstemlekemiz ı:ar, fakaı mandaterliğimi: yoktıJf· 
mandaterlik yapan devletler düşünsünler.,, demiştir. 

••• 
Ingiltere'nin Ziyanı ~ 

Zecri Tedbirler Iogiltere'ye 8 ~ilf0 
Ingiliz Lirasına Mal OJoıtJ~ iflJ 

cııeıc: oO 
I..ondra, 22 (Radyo) - Lord Rutermer Deyli Meyl g 0o,O, 

neşrettiği bir makalede zecri tedbirlerin l11gilıore'yc 8,(1 baıfi1' 
lngiliz lirasına mal olduğunu bildirmiştir. Bundan başkO 051t1•

11 

lngiliz donanmasının lıedef ve ma1:satsız Akdenize ıa~ırı"1 . 
1 

da masrafı lngili:'ltriu sırtına yüklenmiştir. ' 111;ıe'~ 
Cenevre, 22 (Radyo) - M. Vaslwnselles on.~eki.:ler k

0 pcl 
içtimaa davet etmiştir. Kamite 2 martta toplanacak ve 
ambargosu müzakere edilecektir. 

- • • • fe' 
Amerika Gemi inşası Içtn KoJJ 

rans Neticesini Bekliyecek.·11eıı1 
Vıologton, 22 (A.A) - Meclisin deniz lolerl eocflıtJe: edl

1
e1 

iooaat için 17 5 mUyon dolarlık maerıfı kabul, fıklt ıoo ~ıı.,ıt~ 
e seli" ıı• 

cek gemi tiplerinin Deniz bıkanlıAı tarafından aerbeatÇ fer•ıı•1 

bıkkındı lıtenlleo selAhlyetl red ile Londra deniz koO 

netlceatol beklemeğe karar vermiştir. .•. -· Ankara Halkevi Bugün Bayrıı 
Nasıl Kutlulıyacak? 0 ••'' 

Ankara, 22 (A.A) - Yarın 23 şobbıt 1936 pezır gO:ıetl~: 
5 te Halkevlerioln yıldönümQ ~otlanacak ve yeni Belke0 el ıt fi 
açılma töreni yapılacaktır. Bu mQnıeebeıle C. B. P. ge f,'O~', 
releri R«"ceb Peker bir söyle• vr.recektlr. Söylevden ııoor• ,.0ııJ 1' 
Halkevioln hızırlımıo olduğu koro, orkestra, filim ~e ~ııt• .ı 

l ,011 'il dan mflrekkep milsımere programının tatblk•na bae sok '1tı1J 
Aokara radyosu bu töreni yapacaktır. Yırın açılacıı bıJıof 

Balkevl ile birlikte yurttaki tlalkevlerlnlo sayıeı 136 Y1 



~dnqrı ÔoeJı;io'e -
e- ~nne yeter ertık .. Yeter. 

- H•yır oğlum, bu ıenla 
bıkknı! 

- Niçin böyle dlyoraun! BI· 
llyoraun ki ben gencim. Fakat 
ten.... Ben bugGn •ç kalmıkl• 
blrtey bybeımem faklı ıen 
anne? 

- liay1r nltdım, ben bu 
lıof dGnyının tadını tozana 
lıtoııı bir kadınım. Gım yemem 

eioıden sonra ôlGraem! N1111l 
olıı bir gOn gôçece~lm 

- Anne sen lUmlyecekeln! 
Sen ôltıreen beni kime bıraka· 
cıkaın? Babım •lJldG, brdeıle · 
~loı ôldcı, een, bir ıen kaldın. 

en glderer.a yııımak, bayır, 
biç f1temedf~lm bJreey olıcak· 
tır. F9et anne, odalarının çf\ 
tGmaı döıemelerl Qzerlndt:; yı· 
kık du•ırl 

"'• çôkmne çıtııı 
•hında bu a 1 
mığ d g n çln olıun yııa· 1 

GtGnen biz biçareler 
karıolırıoıııı doyurabilmek için• 
mGkellcf f 1 ' 

k eo rı arın çeıldll ye 
mc lerlnl, tıtlılarını de611 wıl· 
IJız k " ' ı 

uru bir pırçı ekmek letl · 
yeolerlı. 

- Suı nlAdım, ıuı! 
- Hayır •n~e euımıyacı~ım! 

Bu Dledenf lnıın kfttlelerl ıoa · 
y 1 1 1 

bayat böyle mi kuruldu 
trı d ' 

' enf yet bu mudur? Y eılılr 
bu •Hırıb!.. Benim gibi mil 

~onlarca ·Istırabın çocuğa ur. 
0 dGnyadı bıtblarının ço· 

~Uklırı ıibl, yaıımak, blılm de 
•kkımız değil midir? 

b - Peki oğlum, bir zengin, 
lr banker olaıydın ne olurdu? .• 

b - Ben mi?. Fakat ınne, 
en •engin olmak emelinde 

değilim. Ben bôyl" daıaa mG 
Yorum. M11maf lb eğer sengin 
oleıydım, batan •arımı yo~amu, 
ııtırap çeken Olmelı: Gzere bu
lQaııo Isıarıb çocuklmrı na Hrf 
ederdim. 

- Dahı? 

- Y etltlr ıane, bu ıatırabın 
~•rıııoı dıba fazlı deıme! Çfta. 

d Q detlle, detlle cerahat yerine 
•ttıırlarımdıkl bıbım1D eaf •e 

tcoııı kını ılı:ıyor. O ıehld oldu 

gltu, Sıokl timdi onu ıOrtıyo; 
gibiyim. Bana aaold hicranla 
'•nı ıoyıa yor. 

OL - Ah cYltdım ·Dlynr. ıenl •oa, ba L 
• ra11;tım. Cemiyette aeoln 

e •eof 0 t 
aıı g bllerln, lJlı:eGzlGğGnG 

lll uttorıcık ln11n çolı: as de· 
IOI?. 8 

onda · b enim bu Yatın n~ 
te ld olmım, ılaln ha· 

''ll•ıt k 1 
l ı m1n11 beplnlıl yedi, 

1 rdt 8 
1 1 • u böyle mi olmalıydı?. 
~k bGyle mi görmek Jeterdlm? 

' •en ki hıkıl11ydıa oQrbOz 
ili ~ ' 1

' dinç bir çocuk ve sonra 
111~lım bir genç olurdun. 

• •• Bunları bl L 
ı ' r .. ıı geceıl, fakir 
r Çatının ônQ d 

o en geçerken 
Yduoı 81 
1 • r çocuk ve bir ına 
~~ordu.. ..hlırabın çocuğa., 
ıreıe bır1kıl1U11 ylkıek bir 
•nlık 

•rmıgıoıdır. Oolua 
gGn b 
il er yerde eık ıık net 

r Joruı Fakat •ırlıkla olan· 
1111111 1101111 borcumuıu yeri 
geıtrıyor muyoı? .. 
e gcı"r re ne h11ln tey?. 

..____ Cahid Ulucenk 

arnık Kemal 
I Ya:rm : Zalıir ıtkı 

.. •t•rıbul'dı Namık Kemal 
"1hloe L . 

çı.,ırılıo ankete ce
t•tır. 

80 bro a cı r 1 r denime inanın 
•rkıdıtın okom111 gerek

. 8l11ro ı 
••pe,1 na )oarulok: Tnrk 
d k nde ııtılmıktıdar. u. 

e 1 •rkatJ l Ô 
,._,,.,•ın'd "' u Adoın ael· 

do e.11 teının edebilirler. Mn· 
•ıalıuııtar. Taaeıl 10 

Uthar, 

-
Doğudan Batıya 

Gece, 

Kara kınaıl1rıns ıopırlıyarak 

Kıçtaı 
Goa doğdu, 

Gone9 ıçtı, 
Can doıarkea, 

Ufaktı d11 
Bora gibi eeen, 

Rftzglrın yolunu keeen 

Siyah bir nokta bellrdt .. 
Me11felerl 

Yıldırım hızıylı •ttı, 

Yaklııtı 

Yaklıth 

Yakl19tı, 
Hanları 

Bir ok gibi delen, 

Ganeoln doğdo~o yeıdea 
Kopup gelen 

bu nokta: 
Rftzgtrlın geride bırakHık 

Cereyanı kapılmıı, 

Su gibi akarak, 
K.oeın, 

Koıtukç• coıan 

, Bir kaf ileydi. 
Bloaılı bir ıkuıcı kaf lleel. 

Y aptıklan ıkın, 
l' Greklerlne ae•lnç katmıı, 

Bepıl, 

Atl1rının boyunlarını 

Y ıtmıolardı. 
Kııları çıtak, 

Gözlerl, 

Bak1yordu ileri.. 

Bcuan 

Bir gan 

Dormıdan lrnımuolardı ... 
Olı:yıooaları ıltüıt eden 

Deli dalgalar gibi 

Coımoılardı ... 
Gittikleri yol, 

Atlar, 

Gidenleri amacını, 
· Ve belkl de • 

Bir Mvıı yamacına 
GöUlrftyordo. 

Karınları dellnlrceılne 

Mıhmuılıadı. 
Htpıl 

Y enlden cınlıodı ... 
Gaa artık ıona eriyordu. 

Gece 

GClneı, 

K.aaaıluını ynaı, ynıı 

geriyordu. 

Kıııllaıh, eoldu; 
Dotodın Babya 

Su gibi akan 

Çelik bakııh ıkıncılar 

Uf kon eon çlıgtılnde 

kıy boldu .. 

BESiM blKMET 

Ozan 
· S. N. Ôserdlm · e benaetme 

GônlClnde p11 totmuı atkı bırak ta, 
Gençlik ateılal yuı,.,r ozan . 

Vefah gftsellu tenden mıklı; 
Atkın me•arını k11ıver 011a!.. 

Bayatta ne buldnm kederden, gamdan, 
G6nlllerde eıen boğucu ııımdan .. 
Yıldıala donanmıı çılgın ak11mclan, 
Yarat g6r~llm bir ıabeıer 011n .. 

Bık görClyoreonya, eeltm yok yardan, 
Haydi medet umma bir cantlktrdao, 
LtclYCrd dıglardan, dmrCld bı~tarclın, 
"Yurd için laterlz ezgiler ozan .. ., 

1. ŞEYOLA SEViN 

Gece Şarkısı 
Bu ~ece ıalara yıldıılar indi 
Bu gtce altan ay dığlara lladl 

Se•lıllk gecenin koynunda dindi 

Bu gece dltlnmek eenl ne tıth 

Bu gece yılaıılık hereeye bedel 
Bu gece h11retln ıenden de gbel 

YClalmG oktarken rClagtrdın bir el 
Ba gece dGılnmek aenl ne tıth. 

ERCÜMEND TARCAN 

/ki tarı arasında 
au gz 21 Ji 3ZE 2 

Teselli 
Çok ı&ladın bilirim gönCU rehgtınrındı 
Bııb bir Alem inler 11nkl aba zarında 

Ne çıkar ık dGıerae daAılmıı ııçluını 

Onun da gQa gelir kıt olur itle ıaranda 
• • • 

Çilen benGı dolmımıt fakat yeter bu f lgaa 

Gurbetin çöllerlnde gençlik 0111 da alhın 

loan ki dôaer dnran, laın ki dliner cihın 
Oauo dı gGn gelir kı9 olur ille ıarıoda 

/)erdli 

Dilek 
I 

Bir eöğCldGu glll(ell Jkl bıtı lJrtGnce 
lkl gOoGI boıalt11n 1 biriken dntlerlnl 
Kılplerlnde kalmasın, ne ıGpbe, ne daıGnce 

Ve.. Sevince terketala her tGrlll gım ytrlol .. 

Gaaeı, afakta kızıl bir gol gibi dururken 

Ooun •ııkı bGlbll lnbıln uzaklarda 
Dığlar, anlar, •e iki baı yer yer tutoıorktn 

iki göntll blrlepln, blrleıeo dudaklarda .. 
22 5 35 

NlBAD KÜRŞAD 

Gönül Şarkıları 
-1-

(Naz) a 
K.ıı ıen ıyrılıb gidince 
K•pandı gönlClm ıe flnce 
Gözllm ıenl görmeyince 
"Geçmlyot gCloler, geçmiyor.,, 

Ayrılık varmıı arada 

Gliı yaıta, gönCll kirada 

Sen oradı, ben barad• 
••Geçmiyor gGnler, geçmiyor . ., 

Bu .gln, yokluğun ile 
Sonıozdur çektiğim çile 

Gliz yıoımı elle ılle 

"GeÇmlyor gOnler, geçmiyor.,, 

Bayır, bayat değil ıenılı 
Kokmaı gll, kar1nf il eenılı 
Se•glllm ıuna bil: Senılı 
.. Geçmiyor glaler, 3~mtyor.,, 

Gel arbk g~I yar olılam 

Meı'ut bıbtlyar olalım 

Blrn ihtiyar olabm 
0 Geçmlyor gGnler, geçmiyor . ., 

Turgıulo: Niyazi Hicran 

Birleşmenin Zarureti 
Bla Fasull gibi .. Dcrd çok 

bemderd yok, dGıman kHI tali 

seban.. demiyoruz Te demlyece· 
ğlı. Evet derd çok, belki hemderd 
de yok n hatta dGıman da 

kavi... Fuat tıllb demen ıeyl 
anlımıyoruı Bırakalım, ferd 

kendi hıyıt1ndı bakim olama. 
dıgı noktaları talihle lııb etıln. 
Edebilir amma bir milletin mu
kadderatında talih mnzuubabı 

olım11. Her .mlllet kendi 1111· 
ini kendi yapar. 

Bla, Camarlye:tln çocukl1rı, 

geı:ç neıU gibi birçok umumi 

•rlerle ınılaa blı "lıtlkbıl 
elılndlr,. diyenlere ceHp •er· 
medea Gnce o lıtlkbıl uıruna 

harcıyıcaıımıı gayeyi haykır 

mık lbtlyıcındayıı. 

Bir Tlrk dellkanl111 için 
TGrk olmak ne kadar övlnl· 
lecek blr'fey ite TftrkçCl ve mil · 
llyetçl olmak tı o kadar tabii 

Ye doiuıtındır. Bir dellkanh 
lıter Anadolu yıylılarının le 

mi• bna11nı clAtrlerloe doldur· 
ıan, lıter ıelılrlcrln bin bir 

meleı fikirle kokutmuı hl'• 
ııaı tenef fCh etmek mecburiye 

ılade kaleıa ... 

Da böyledir •e bayle ola 
caktır. 

Blı kafamııdıkl bllglyl n 
lc;lmlıdekl ıe•glyl bu tek yola 
barcıyıcıııı. Menf 1 propıgao· 

daların ııreaç teculılerlae, 

ıaa.- _.,\ıa yabuca llıtem ki 

leJerlne, onların batan ~ayret· 

lerlne raımea blt6n Tark 
geoçllll bugaa tek fJldr etra· 

fındı toplınmııtır: T4rkllk ... 
Gençler yardan ber tarafındı 

ayal kaaı taııyor. TClrk b19a11 
ile kısartn bu kın ber genç 
aabaında ayni dltClace ile ıtı · 
yor. Berır.r yurd için dftıturu 
her yarekten damarlara ıynl 

yakıcılıkla boıılıp taııyor. 

Blı biri&. Bir olmak blılm 

için bir zararelllr. ÇGnka ya 

bıncı itlerin 11rdıgı yerde, 

içerdekller ıynl blrlık sarare· 

tini dayarlar. Yaran TClrk ca· 
ml11ını idare edecek ellerin bu 

eeref il mee'ullyete ltyık olmuı 
lbım. Yılmımık, yorulmımık 

dığılmamak Tllıf larıaı lltımuı 

lhım. 

itte bizi blrblrl•lae perçinle 
yen kadnıtll dayp, o boyek 
doygu ancak bu 9111f ları Teri· 

eldir. Donun içindir ki netli· 
mlıln, çClrltClcCl llnıdlan be· 

nlmıemeelne lmkAn yoktur Ye 

gene buooa içindir ki nlln 
Te millet yolunda ayal ıarluyı 

h•ykıraa genç ve dinç gôlCll· 
lerln plı bHılıra ııbımmlll 

yoktur. Blse içi dııı bir lnean· 
lar gerek. Biı, ancak içi dıtıaı 
denk olanlarla elblrllğl edebi 

llrlı, blıe 

"Nim ıun peymaaeyl Mkl 
Tamam ettin ~nl ,. 

Der gibi W.ald.. babee•ea 

l il 

C•A•mıı,' ~!vgt '" ~ent::ftq 
çıAı ey at:vglll.. 

C.Aımış, ç"Al•r•n tıll sn .. cH 
en temfıl.. 

Sen bir nlııın 11h•~ı ~~dlf 
Jttlf ve sarlfıia .. 

GöalGm çıgıoın verdiği he~ 
yecanla, bir PIHP ıabıhı gfH 
yıpraklırı Dıertode tltrcvcq 
damlacıkler gibi çnpmıyqr.: 

O çl&Jer ki parlıkl klımn,, ıef· 
fdlıklarını ıenlo ~özlerlodeq 

ılmıılardır. Fakat nlolo o kıv · 
rık kirpikler g6ılerlal örtmek 
içi a bu kadar acele edlyorlar1 
Ntçfa g6zlerlndekl 11f ve ber· 

ra~ parıltıları gizlemek lıtlyor· 
lar?.. Niçin bu kadn kıı · 

kançtırl&r? .. 

Niçin, ey sergili? 
Nlçfn yanakların zamın H 

mıa pembelcolyorln? 
Ba pembelik, bir b6lbft1Gn 

yOreğloden mi geç\yor onlara? 
Çağımız, ıevgl ve heyecan 

çağı ey ıevgtll .. 
GönlQm bir nisan 11babı, 

göl yapraklan üzr.rlodr. titre· 
ıea çiğ dnılactklırı ~lhl çır · 
pınıyor. GaolOmtlo bir lstrğl 

var ıevglll: Göolftm, bir nlaao 
Hbıhı, çiğ damlacıklırıaın Oıe· 
rinde tltıeıtlklerl göl yıpr1k· 
larındaa blrlıl olmak llılyor. 

Çağımız, çağların en göıell 

Te ea lemlıl.. 
Çağımıı, ıevgl ve heyecan 

çağıdar ıe•gfli. 

Egime11 
~~~~~---~~~~~-

K ü it O r Oç yaşında 
M11ının Ostftodc KOlttır der· 

ghlola too 49 uncu eayı111 do· 

ruyor. KOltftr bu 11ayıaıyla üçOn 

cil yaııoa glrmlıtir. iki yıldan · 
beri olgun ynıluı ile lzmlr 
ilfnf ve lrfıa Alt"mlne pet 
bftyftk hlımetler eımlı olan 
K.ClhftrGo ba ıon ııayıııodı çok 
değerli y11ılar Hrdar. İki yel 
hk bıyıtıada KClhOr her ko · 
nuyı temas .,111 KGltftr kollek· 

ıfyoolarını kanıtuaular edebi 
yat, fen, terbiye, ruhiyat •e 

1ı>ıyolojl hakkında pek kıymetli 

bilgiler edlnmlılerdlr. 
Kfl'tGr aıkaye inanın lnHD· 

ların dergeıldlr. KaltGr "ıml 
midir. Bu eamlmlyettlr ki onu 

iki yıl yıııth ve yıllarca y•· 
f8lıcık.. K.ftltGrl çıkaranlar 

1111 pıra bunmayı daıanml· 

yen ın11nlardır. KtıltGr, mflı· 

pe' bilgiye ıuııamıı la11nları 

tatmin etmf'k için çıkarılmııtı 

Te o gtıoden ba~Goe kadar 
eareılmaa bir irade ile yolunda 

ytlrftdll. Üçftnca yılını giren 
Kftlttıra kutlolarkeo daha oıun 

OmGrlQ olmasını dllerlı . 

Aydın arkadae! K.OltOrft oku· 

mık •e yaymak en bOyftk kGI· 

tOr borcundur. A. Ô 

Jorj Vaşington 
şerefine merasim 

Pırtı, 2~ (Badyo) - DCln 
akf8m Amerikan kulOpte, bir· 

leılk Amerika ıef iri riyııttlade 
Jorj Va,lngton fereflne mera• 
llm yapılmııtır. 

Bu m.,rıelme Fraoııı kabl · 
neıl relıl, birçok Amerlbhlar 

•e Amerika lıtlklAll ile alaka· 

dar olıa Fran111•ıarın ıhfıdı 

lıtlrak eİmlıtlr. 

bedmeılerle de~ll. 

~phemlı dalma dıeardakl Te 

!çerdekl iki yGzlllere, kanımııı 

ıalındırmık lıteyen mGtereddl · 
lere, ileri f iklr adı altında eO 

rtllmek lıtenen menfHtlere 

kartı olacaktır. 

Haydi! .. 
Zahir "•tkı ,,,,.,.,,.. 

• 
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Gör.tepe tdarecllerlnden ta· 
lebc yurda dlrektlirft Şerif 

eöylftyor: 
Tıkım lerın 

povnntajdakl en· 
tereean durum· 
larındao Uhıaı 

alarak Anadolu 
gazeteelolo böy 
le bir anket aç 
maş olmaaı ge 

rek: eporco gençler n gerekse 
epor eennler Ozerlnde çok iyi 

bir tesir oyındırmıt ve bun 
Jarın ilgilerini temin etmlotlr. 
Anket bftyOk bir alaka ile ta 
kip edilmektedir. Sporla ve 

spor lşferlle oğraoın bir zdm· 

renin dikkat ve dütftnftolerlnl 
böyle bir nokt11 etrafında top · 
lıyabilmek ga1eteclltk mesle~I · 

nfn lncelfğl kadar gaıe· 

tecl arkadaşlaran dı isabet 11 
gördşlerlnln takdire eayan 
olduğuna 11mlmlyetJe itiraf 

'!derim. 
Şampiyon kim olacak? 
Bu ıoıle tam ve leabetll bir 

cenb vermeğe bugün için 
lmkAn yoktur. Eğer bu ııoal 

(Altay-Kıroıyaka) ve (f:rmlrepor 
Kueıyaka) maçlarından sonra 
ortaya ıhlmıe olsaydın şamplyo · 

nun kim olacağını anlaşılması· 

yOzde dokeın kolaylaoırdı. Ma· 
amaflh takımlımn durumlarını 

•e pnvantıjdald mevkilerini 
mukay ıe ederek oamplyonlok 
ve IHbete yıkın bir f tklr 
edinmek mftmkOodOr. 

Altay ŞakrO gibi kunetlt 

bir elemınındın mahrumdur. 
Fakat Vahab gibi tecrdbeli ve 

kıymetli bir oyuncunun ank 
n idare ettiği şfttör ve golcft 

bir for hattına maliktir. De· 
faneta iyidir. Takım tertibinde 
bir hata yıpmadığı takdirde iyi 
neticeler alacaktır. 

Altmordo: 
İki mQbf m oyoncoeono kly· 

betmek.le beraber kuvvetli bir 

5 -
Yeter ki Altıy 'a oynadığı oyu 

nu her oyunda göaterebllıln. 
K . S. K . Çalıekan ve ••nıh 

bir takım olduğu gibi atılgan 
bir for hııu •ardır. Diğer ta · 
kımlan nezarao ilç ptıvao dı 
avootajı vardır. Yalnız atalgao 
f or hattını idare ve fınıtl1rdao 
istifade edecek tecrGbell bir 

ortu fora olmadığı için pu 
vaotdjdald mukllnl muhafa.ıa 
edebileceği ıtıpbe uyandırmak · 

tadır. Temenni ederim ki lyl 
oyunlarlle bu ıüphenln yersiz 
olduğa lıb11t edllmlo olsan. 

Göztepe: Gol yaratmığa ka· 
blllyetll bir for hattı kıdır 

gol yemeğe kabllfyetll bir mft· 
dafaaaı vardır. Beıı povan da 
geridedir. Bloaenaleyh eımpl 

yonlok bu takım lclo var 
olamaz. Yalmz povantaj Gze 
rinde mdblm çok mftblm ve 

DOo Balk aabaeıodı halkev· 
feri koaalteılnln tertip ettiği 

mek.tebllJer ilkine devam edildi. 

Havı tım spor :havası idi. Se· 
ylrcl çok.ta. GGnftn ilk oyunu 
Erkek U.eıl ile Ticaret llaeıl 

ar&1ında idi. Takımlar tam kad· 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

~ Ne? .. Kıaterın:Mtallovna mı?. 
l\tftmkfio değil! Çllnkft lmpa· 
ratorfçe veya Gun Daeee ol · 
mıdıktoo eonn, Çorle hiçbir 
kimse birlikte yemek yiyemez. 
Hau sefir madamları bile .. 

- Fakat doğruyu eôyllyo· 
rum!. 

1 ' 1 ıe .. , 
Yanlış.. . Kat•tyyen yan. 

K11terln... Sen haJdklten 
Çarla birlik bir akeım yemeği 

yedin mi?. 
ne kı 

9-
dar~luzardı. Bu hal, Kıtya'oıa 
en gazel hallerinden birisi idi. 
Böyle olduğa vakit, afacan ar 

kadıolar• "itfaiyeye haber n · 
rln, çfinkü Kalya totoı,ıuyor!" 

Diye bağırırlırdı! 

Katya, arkadaernın hıyretlne 
kızdı; ve: 

- Çarla beraber ıkeam ye· 
meğl ylmekte ne gibi bir fev · 
kalAdellk gGrOyoreun?. Bftyftk 
halım Katerln Bltler'ln lmpa· 
ratorlçeal idi. 

Kızlar he bir ağızdan bı· 

Pırla, 22 (Radyo) - Frınaa 

ile Norveç arasında yeni bir 
tecim andlaem111 imzalanmıştır. 

dıba hAklm oynadı. Fakat mu· 
hacim hattı bllb11ea ıolıçık çok 
fena idi. 20 inci daklkadı Er· 

Fazla Tahsi-
sat istiyorlar .. 



A • ... • 

Zabıta 1 Yunan Kralı 
il ........... . 

• 
11111----------------·~' Izmir komutanhğı sat. al. komısyonu iliaları 
lzmir Yiin Meosucatı •• ayram yerinde 

ir vaka 
ile Venizelos 
Arasındaki Muha

Ali'yi bere Dosyası Çalındı! 
latanbol, 22 (Özel) - Ati 

Uç kişi; kahveci 
yaraladı 

Enelll gece ıaat 22,30 da 
lktçefmellk caddeılnde Bayram 
yerinde bir •aka olmattur. Sar. 
boş olduklara halde Mehmed 
Alt'ala kahnbaneelade gftrGlta 
çıkaran •e camluı kıran Ali 
oııu Baıan, Ahmed •e Mazatrer 
kendilerini kah•eden dıfarı çı · 
karmak lıtlyen kahHcl Meh 
llled Alt'yl bıçakla ıol oma.on 
da• Y•ralamıılardır. Mu1alfer 
kaçmıı, df~erlerl tatalmuıtor. 
Kıç.n aranmaktadır. 
s·ı h 1 d ıa,ıyanlar: 

GHller caddeılode Şaban 
o~la Ktaam'la Namasgtb'ta De· 
1Dlr ogha Seltm'de birer bıç.k 
balunlDu b 

ı, ıı ılıca ahnmııur. 
arhoş ve kadın dagmek: 

Teı•eelk'te Ak .. m eokağıada 
llrboı 0 1trak karaıı Ane'yl 
dôğen •e menetmek latlyen 
poUee karıı gelea Mettab oııa 
11111•11 Hakkı tutulmoıtar. 
KardPJ kav8a$ı: ____ _ 

K.aratıt'tı Semerci sade ıo· 
kıtındı oıarae Mebmed ogla 
Hikmet, bir redm meeeleeladen 
k d • 11 eıl Aıım •e Khım ıaraf· 
1111ndıa d6ADlerek baııadaa 
bat lf ıaretae yaralandıtıaı ••. 
hıtaya tlkt7et etmlfltr. Tıhkl 
kıta batlaamıttar. 
Naşıl lcona,u: 

lklçeımellkte Y eldettrmenl 
tokatıad. komıaea Hamid oğla 
Bamld'la tencere Ye ilhanla· 
naa oalan Mo11af1 otlu Ma
hlddl11 tatalmaıtar. 
l'alto ralmıı : 

Kereea.ctıer ~- ... 
'••goı e11e,ı ...... lltnhlmıa 
1•11baaeılade a11h dana .,.ı. 
lota çahamııt11. 
KiJmür hırsı:lıgı 

llamaae lıtuyoao ımbar1n· 
da bir Yıpon k.pt11adakl klll . 

dl kuıp k6n1lr çalmağı teoeh· 
beta •den Recep GAia Şerif tu 
tal1Da1tar. 

~arho,luk: 

na'dan bildiriliyor: 
Atfna'da Yanan krah Jorj 

ile Venfzeloı araıındakl mobı 

bereye afd doıya çahnmıttar. 

Bir Norveç 
Vapuru Yandı 

Baraelon 22 (Radyo) - Ni· 
nı dÖllod yQklCl olan Noneç 
baadırala 'Viala Hporuada yın· 

gıa çıkmıe, tayfal11 npura 
ıerkeımletlr. Yangın bllyGdG 
Aftaden ••pur limandan usak· 
laıtmlmıttır. 

Marsilya Grevi 
Liman işleri altOst oldu 

Marellya 22 (Radyo) - Me 
Hl nasırı M. Foıar, grn illa 

etmlı olan liman amelelerlle 
tema• gelmek lzere boraya 
gelmletlr. Grn yhtlnden lt 
maa faallyed aaormal blr bal· 
dedir. Tahmil t•hUye lılerl 

darmaı gibidir. Me11I aazm, 
ımele lle pıtroalar anıındıkl 

lbtlltf ları halletmekle mee. 
goldlr. 

Paris'te Bir 
ihtilalci Tutuldu 

Padı, 22 (A.A) - M. Bla· 
me kart1 yıpılan leeHbe lıtlrak 
eııftl aalaıılaa lhılltlcl 101Yallıt 

rıeaçler ptıtlıl komlteal aA11n· 
daa Lnak le•klf edllmlıdr. 

Hasta Kral oğlu 
Bnana (Kôbe) 22 (Radyo) -

lıpanyı krahnın ogluna tedaıt 
etmekte olan doktor, eonuacu 
ku .UU ameUyabaa da J•p· ....... 

Ba IODDDCU ba nakli, ..... 
taaıa çok blytlk olaa ıdlyednl 
inle için yapdmıfbr. 

Asılzadeler 
Hakkındaki 
Karar Geri Alındı 

Ke~IJer e.dd•lade •rhot 
oldap halde aura ataa H 

PGllalere baktret •e bekçiyi rar g.,rl alınmııtar. 
tehdit edea mutafa ogla Ha.acı 

Madrld 22 (Rıdyo) - ı.. 
paaya ... ı..delerlala memlekete 
tekrar dGameled H mallaraaa 
1ablb olmaları hakkındaki kı 

•utalmaııar. Davet 
y onaoistan 'da TGrk Maarif cemiyeti 1ımlr 

ıabeıl koagreıl 2'·2 936 Pa· 
1 .\ttna, 28 (Rrdyo) - S.y aarıeıl glnCl , .. , 19 da Bal· 
hlır k l .. 

ara o 'Jl m1rt11 topla kevJnde toplaaacaktar. Sayın 
'-•eıkt 

....._ "· Gyelerlmlzla ıearll lerl. 

Selçuk muhtarhğındau: 
k 1~elvak kGyl okaluaaa keılfaımeılne gGre 9i4 Ura bedeli 
•t 

1 ılı kıt odı •e koridor beton dlıtemeıl ile çene dı•arla · 
rının J•pıl1D111 15 
lb 1 gln mlddetle açtk eblllmeye koa•at 98 

1 
1 ~JI katiyed de 936 Mutanı• 9 aaca Puartell yapalecapadaa 

ltr.alllerta ~ 
il& 0 gln Selçak hey eti lbtlyarty•lade balaamtlara 

Tork Anonim Şirketi 
•• 

İzmir Yftn Menaocatı Tart A. ş. nln Balkapınar'dıkl ko· 
mıt fıbrlk111 mamalAttndın olan me•ılmllk -ve kıtlık, zarif 
k•ımıılarla, bauanlye, tal 98 ydn çorapları, bu kerre y•al 
açılan Birinci kordonda Clmharlyet meydanı civarında 186 
numaradaki (ŞARK BALI TÜRK ANONiM ŞİRKETi) mığa 
zaıanda 1atılmaktıd1r. Meak.m fabrikanın metanet n zerafet 
itibarile herkeeçe mal6m olaa mamolAtını muhterem mtıııerl· 
lerimlae bir defa dabı tuılyeyl bir •aslfe blllrla. 

Toptan Nhf yeri ; Birinci kordon No. 186 Şark Balı T6rk 
Anonim Şirketi 

Perakende eatıo yeri : Yeni manifaturaalarda mimar Kemalettin 
Cad. Sağır zade biraderler 

Kuzu oğlu ça11111 Aıım Rıza ve biraderleri 
Yeni maoifaturacılarda mimar Kemaleddin C.d. Y6ol6 mallar 

peran F. Kandemirotlu 

Jsmlr Milli Eml&k Mtıdlrltlğloden: 
Llr1 

40 Bayrakla dere ıokağında 163,61 metre murabbaı 4 7 
5 eeld No. h e• ıreaaı. 

41 Toramanda dladar ıokağında 49,30 metre manbbaı 46 
6 eıkl aumanlı e.ln yeımlt iki hl11ede S hl11eıl 

42 lklncl Karantina Naamlye ıokak 162,40 metre ma· 164 
Hbhaı 4 eski o. h arn 

48 Reıadlye Gç kayalarda Urlı caddealnde 1039 eayıb 100 
e• -ve kıh•ehıaeden mGfrez 2 No. la 241,22 metre 
murabbıı ar1a 

44 Kanaılaa Bılll Rlfat P.f• caddeılnde 707 adanın 98,35 
20 panel namaruıacla yasılı 281 metre murabbaı 
ar11 · 

45 Kar•nllnı Halil Rlfat paıı cıddeılade 707 adanın 45 
19 pıuel namaraııada Jllıb ı 28 metre murabbaı 
ana 

46 lklhcl Kanntlaa Fnalye aoka~ında 707 adanın 7 76 
panel aamıruındı J•ııh 217 metre murabbaı ana · 

Yakarıda ya11la araallfın 1Dllldyetlerl peıln pan ile utılmık 
ftaere artıamayı koaalmoııar. Alacalana 27 ·2 936 peqembe gtl•tl 
... ı 14 te milli rmlAk mtlcltlrlyetlne mftracaatları 15 25 397 

Sıhhat ve içtimai muavenet vt:kileti 

iskan umum modorloğonden 
1 - lıkta amam mtldtlrlG~nce clnı •e miktarı n fenni 

ıeraltl ayrı ayr1 teebll edilen tiplerde trakyıdakl g~ç· 

menler tçla 10,000 pullnk paurlakla imal etdrllecekdr. 
2 - Puarhk ba •obataa 28 inci cama gla6 •al 15 te ııb · 

hat tektlednde mOııtearhk dalrellade ıoplaaaeak komlı· 
yoadı yapılacaktar. 

3 - leteklller baaı ald tartDameled ankarı'da lıktn amam 
mldlrlqGade• n tıTaabal, tamir, çaaakkale ilkin mi· 
dOrltlpklerlle koeaeli Y•llliAlndea alabıllrler. 

4 - lıtekUler .. naamedekl eeralı dalreılnde Ye maa71ea 
gGn ve 11a1te komta,ona mlracut etmeleri. 349 410 

18 20 22 24 26 28 

Devlet Oemiryollarıbdan: 
Mubımmen ıeaellk kin bedeli 300 lln olan aslalre lataıyo· 

nanda lıtuyon oteli bir kıaam demlrbaı · e11ulle çamlık, seytlnUk 
•e eraslıl 3.3.936 1ah gtanl Mat 15 de açık utarma aıallle 
tamirde Aleıancakta 8 inci tıletme bln•nda bir eeaellk klnya 
-verilecektir. 

İlteklllerla 2550 karaı ma.akkaı temla•t nrmelerl Ye lee 
girmeye kaaanl bir mınlled boh•n111adı1Jna dair beyannamelerle 
•ynl ~a n ••il• komlıyon relıltttne blıuı Yeya tıhrf rl.a mtl 
racaatlara 'jbımdır. 

Şartnameler Al11acakta komlıyonda n Aslstye lltuyoa yuı· 
hıaellade paruas daııııbr. 19 23 421 

Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
Kilimciler çarıııında ıulahandaa 111Gfre1 18 numarala kıeımda 

ktla iç maıua •e antreılnla bir ıeaellk klraıı açık artllrmayı 
çıkarılmııttr. 

Artırmı 12 Mart 1936 perıembe ıtaft aaaı 15 de olacıkı1r. 
lıteklllerln o gtla bankamın mllraeaatları. 28 25 460 ..._ a olanar. 23 29 4 

iio~e-rg_a_m __ a _T_o_ı_o_n ___ ....:~:_.:.--ı ızmir Vilayeti defterdarlığından: · 
M Qstabsılları Koo- MDttıkalı dal •e yetlmlerln 1929 ...... eeneıl nihayetine k•· 

Peratifioden: dtr bqlanmıı 15 taraoı taıtu oıaa .,a.kıarlD ıo ıeneıtkıerınıa 
1935 Beıap yıh geael toplanhya alt gtlndemdlr. 
1-Y6aeıim karul Ye murabba nporanon okanm11ı. !-Blltaçoaan taedlkl •e yönetim karalanan lbrHı. 

- Kır peyıaıa da&ııalmıı1. 
4 

- Biriken lreallerl batıılanan borçla : ortıklarıa datıtallba · 
S Y•a kaaaaoları hakkında karar •erllmeel. 

Blue ıened.taad.a baklJJe borçları ( 20 ) llrtya kadar 
olanlarıo takllte tabi tatulmlyarak defatea tabetll baaaıa 
karar altına ahnma11. 

6 Murıkabı lcretlnln taytal. 
7 BGılçeala tatdlkl. 
8 

Kar'a ile çıkacak ($) iye yerlae yeniden eeçlm. 9 Marıkaba heyetinin eeçlml. 

'iO Bergı1111 ııııa lretmealerl kooparadftal geael karamaana 
· ~•rt 1936 paHrteal gftnl ö~ledea eoan .. , (14) de ılrket 
lnf' ruatnd ı k L 

0 Q " top ıaarı yuauıdı JH•lı glndeml gllrGt6leee~adra 
g 0 ortıldırın gelmeleri yaharıhr. 

•edlmeıl için mıliye VekıUeıladea emir gelmlttlr. Martla 15 inci 
gtlntladen itibaren Nl11n albayellae kıdar ba mlk.tar maaı 11blp 
lednln muhaıebeye mGraca•t etmeleri llaa olunur. 

28 1 1 471 

Buca Şarbaylığından : 
Buca Şarbaylığıadan Sa Proıeel mlnakua11 
Baca Beleclly•I Bae.yı S kilometre me1afede balaaaa kaagöl 

mnklladekl Su menbııadan ıaya demir boralar •a11taılle kata· 
bıyı getlreeektir. Ba ıa hakkında Nofiı Bakanh~ı bey'etl fenol · 
yed tanfıad.a yapıhp gönderllmlı olıa ıa nponıadakl eenlt 
d•lreılade bir 111 projeılnln yapılmaıını IGıam c6rllmtl1tClr. Mea 
k dr npor dılrellnde proje tan1lmlae ııllp olan mtlbendlaler ba 
bapda yıpalıa mlaakua fU'tDamealal g~rmek .e eyyamı tadillye 
mllteıaa olmak ftsere 20 . 2 . 936 tarihinden 9 · 3 • 936 tı· 
rlblae kadar mlnak11aya çık.arılmııtır. MGnakuıya lıdrak ede· 
celr olıa ıallplerla Buca Beledtyeelae mClracaatla11 ilin ola•ar. 

23 3 7 468 

Maı. M•. ea. al. komtıyonuodan: 
1 - M11. M •· içini 156,585 kilo potrel kapalı zarf uıollle 

mGnak11ıya konmuııor. 

2 - Ihıleıl 2 mart 986 p11arteıl gOnG aaat l ö te Izmfr'de 
kııladı Mat. M•. eat. al. komlıyonundı yapıla?khr. 

:l - T,_bmln edilen mecmu tatarı 14092 lira 65 kuruııur. 
4. - Temtaah munkkate akçesi 1057 liradır. 

5 - Şartnameıl h«'rgDn tomlıyonda görGlebillr. 
6 _ Ieteklller ılcnet odııında kayıth oldolarıaa dılr nılka 

gôııermek mecborlyealndedlrler. 
7 _ Ekllltmlye lııirak edecekler 2490 ıayıh kanaaua iki 

•e tıçllocll maddelerinde •e ı•rtaameılnde yazıt. Yeılka· 
larlle ıemlnah maHkkate makbuzlarını n teklif mek· 
ıabl1rıaı ihale saatinden eoH bir uat enel komlıyoaa 

nımlı bulunacaklar. 15 19 23 27 400 

Mıı. M•. ut. al komfıyonondan: 
ı - K.onya'da buluoan Gedikli erbat mektebi matbak ocak· 

ları ftçyGz erlik olarak tadil edilecektir. 1ıbu tadll lıl 
ıçık ekıtltmeye konolmaıtar. 

2 - Tadil edilecek ocaoluık tadil ame Konya'da kor H . al. 
komlıyonaada ve lımlr Mıt. M,, aat. al. komlayonaa· 
dadır. Ta11pler oarınımeyl komlıyonda görebilirler. 

3 - Tadil edilecek yemek ocığıoan muhammen tutarı 6'0 
lira olnp moHkkat teminatı 48 liradır. 

4 - Ekllltme 2 Mart 936 p11arteıl gClnO saat 10 da Koaya· 
da kor 11t. al. ko. nundı y•pılacaktu. 

5 - lıteklller muayyen gGa -ve 1aane teminat mekıub .eye 
makbusu ile komlıyon gelmeleri. (862) 11, 16, 23, 29 

Maı. M •· uı. al. komlıy<'aoadan: 
1 - TGmenln ihtiyacı lçla 252,500 kilo Llnlt mıdea k6ml· 

rll mGaakaaay• koualmuıtor. 

2 - Ş1rtnameıl tlcretılz olarak Manlıada Tam. ıat. ıl. komlı 

yonaudan 'erilir. 
3 - lbaleel 26,2,936 çarşamba glntl 1aat 14 te Maallada 

TGmea .ıa. al · komlıyononda yapıCcakıır. 

4 - Ekıllme açık mlaahu oıallledlr. 
5 - 252,500 kilo IJnlt maden kGmlrlntla beher kUoıanua 

muhammen flatt 1 koraı 15 undmdlr. Temlaatı mu· 
nkkateıl 218 llrad11. 

6 - Iııeklller ılcareı odaıında makayyeı olduklarına dair 
•eılkal•ra n ıemlnall moHkkate makbaalara ile blrUkte 
belU glla ,e uıua Manl1ada Ulmen ea. al. komlıyoaaaa 
mGrac11tlar1. 1 12 18 23 3'0 

Mıt. MY. aaı. al. komlıyonoodan: 
l - Bergama garnlsonandakl kıt'alar lçla 143 ton an k•· 

pah 11rf uıullle ekılltmeye koamaıtar. 

2 - Beber kilotona 15 karuı flaı tahmin edtlmlıttr. 

Ma•akbı ıemlaaı 1068 Un 75 karaıtar. 
3 - Ekellıme Berıamad. aaoa çareıda komlıyea blauaatla 

26 tabat 936 çaqamba gaae 1aaı 15 de yıpılecalJada 
lll~kllleıla ••I 14 de kadar teklif mekıuplanaı komll· 
yoaa .ermeleri n ~M90 aayıh kananda yasılı Yeılkaları 

beraberledade balaadormaları ıerektlr. 

4 - Ş1rtnameled komlıyonda her umaa görlltıblltr. _ 
9 14 19 23 So3 

Izmir harici Askert Kıtaatı ilônları 
418 Karb~aç aıkerl ıa. al. komlıyoaaadan: 

Teminata maHk· 

Miktarı 

Kilo gr. 
70000 

S!lOO 
4400 

Mecmu tatarı 
Lira &r. 
9800 00 
4860 00 
1584 00 

Tahmin edilen f. kate akçeal 

Claıi 

Un 
S.ıley•lı 
Saban 

MGnakata 
tekli 
Jtapalı 

.\çık .. 

Kr. S. Lira ~r. 

14 00 736 00 
90 00 36, 50 
36 00 118 80 

f balt ıarlbl gGa H aaall 

Tırlbl gla 1Ulı 

9,S,936 paurıell 14 .. .. 
.. .. ıs 

l :l 
1 _ Kuklgaçtald kıtaatı 11kertyenln ihtiyacı olan yakarıda 

ya1ıh cinai .e mlktuları yazıh Gç kalem erHk 6ç kıt'a 

tartnıme ile ayrı ayrı hizalarında yHıldıgı nçhlle biri 
kapıh sarf lklıl de açık ekelltme ıoretlle mftnakuaya 

2-
konmoıtor. 

ihaleleri blHlar1ada yazılı tarih gln 
a~ıçtı kıılıda 1aha ılma komlıyoau 

cakı.r. 

n 1aatlard• K11k· 
blnaıında yıpıla · 

:l - Şartnameel herğla komlıyonda görlleblltr. 
4 _ Ieteklller ıle1reı odaıında kayıth olduklarına dair Yeılka 

gÖlltermek mecbarlyeılndedlrler. 
5 _ Eullımeye ltılnk edecekler 2490 aamarah arttırmı te 

ekalltme kaaonaaan iti •e GçGncG maddelerinde •e 
..rtnamelerlade yHıh vealkılarlle •• ıemlnah moHk· 
kate makba1tarıaı •e mObOrlG teklif mektupları kaP11I• 
sarf lar içinde ihale ıaatfndea enu bir 11aı enl'I ko· 
mlıyona nrmit balunacaklırdır. Açık ekılltme için de 
kananda ve f8tlaamed6 yuılı -vesika u ıemfaatlırlle 

ihale 11atlode komlayoada hazır bulunmalara . 18 23 28 S 

I' Fidan Meraklılarına Mojde 
TClrklye •tı Auapa'dıa gt>tlrilmlı ea turfanda H n•dide 

damııhklardaa aıılaamıt Ye g•yeı itina u,, yf!tlttlrllmlı mub· 
ıellf claı H yaıta meyH fldıolan ocu11 utıhktar. Gôr111ek 
Ye toptan almak lıılyenler Kıyaı lıt11youu yanında yeni çlfl · 
Hğe, penkende almak n ılpırlt nrmr.k lıtlyealerln Befda· 
rakıa Ba&ak haaıaı mlncaat etmeleri U•a olaaar. 

' 



Mutlaka (OKAMENTOI.) öksürük 
~ekcrlerin i ıecrühP- "rlioiz .. -ı... 

~ ...... 
>.. 
~ 

..Q 

~ 
> 
c 
C'CS 
~ 
:tS 

.Q 
:. 
~ 
>~ 
~ ve Pürjcn :;dlıab ııı en üstün 

bir müshil ~ekeri olduğunu 

unutmayınız . .Kuvvetli mü•· 
bil isıiyenler (Şahab Sıhhat 
Sürgün Hapları)m maruf t"C• 

zanelcrden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Hu lambular em.salleri11e tıisbetetı yü:.de 

20 daha a: sar} iJuılıdırlar. Bunu ay sonıuı
da öde)'eceginiz ilk fatura ile kolayca anlı

)'<Jcaksını:. 

M. Tevfik Baykent 
mektirlk, telefon malzeme deposu Vt" 

Slemeos fabrikalara mamessllt 

1-'ı\temalcıfor 77.79 Telefon 3332 

111 1 il il 1111 11111111 1111111 ! il 111111111111111111 111 111 il il 111 il 111 11111 111 il.~ 

§ Alisehir Banliası = 

= ' ----------------~· ..... ···--------~---
özmüır Ş tYJ b e~ö 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuasıncla 

TELEFON: 2363 ---·----

SIHHA'I' 
Balık Yağı 

Norı•1>çya 1nın llalis ılfo . 

rina Balık Yağıdır . Şn 

bet Gibi içilebilir . iki Ve· 
fa 'iiziilmü~tür. -Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muaıneleleri Yapıhr. 

Biricik Sallı Yeri 
UAŞDURAK 

Vadesizlere % 4 

l\f evduat Şartları: A!t• ay vnd~liy~ % s · 
Hır sene vadehje % 6 faiz verilir. 

Zahire, Gz:Om, loclr, pamuk, yapak, ' afyon vesaire komisyonculuğu yapalar. Mallar geld:. 

f!lnde sahiplerine eo mfisald teraltle avaoe verilir. 

Hamdi Nozlıet 

S ı:H HAT 
ECZANESi 

NE O KAL iNA 
--~~~--------~ ~----::::/ 

J' lzınir 1 ültür Oirektö rlOğiiııde• ,· 
1eıı1IP' 

işin cinsi Keşif bedeli Eğreti , 
. I J\· L. K. _, 05 

lzmlr G11zl okulu inşaatı 21 (i () 07 ı 62 

.. V nll Kflz ı ın paşa 

okulu tnoaatı. 

1 mir Fevzi paı,a okulu 

to,natı. 

Ödemi~ kunetli okulu in· 
şaah. 

M .. nem en şt hh Kl'mal 

737 "; () 

fi lfj 44 

97 ' 06 

~5 55 

57G 45 14 oo F 
ıı. ı ıt 

Yukarıda lsimltıri yazılı okullard11 ' lnoaaı yapıırılttC• ~ t~~ 

i11kr lS,t,:Hi tarihinden hAşlamak üzerr. Hi g<io için •Ç' ~·# 

okulu tntaalı . 

To lı 
OJt"Yf" konmuştur. Eksihmı-yr. glrt-blhn,.k için 2490 · p~' 

1 r• 1' nun tarif ettiği hrlgelerl getir weel earllır. Bu loeaat 8 4ı 
ö ıflt'~ 

lstehli olanlar kıo~lf, fı-orıi ve hoeu&I ~arnamelerlol ı; r ııt 

bergiln Kuhür direktör lOğQn~ ekelhmeye girmek l•
11Y'" r' 

k•rıd• 
9,!l,936 pazartesi gftnü saat 9 dan 12 ye kadar yu tı1t'~ 

§El11111111111111111111111111111111111111111111111,,1,,,1,,,,1,,,,,,ıııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııı1111111111ıııııı11111111111 
Olivier vEŞürekası 

rlleo ·~retl temloat ile blrllkt• lı oOrel komi•y••~•' 38~ 
mala.ı. 18 2:l 27 3 ~~ 

~"-=-- •ıııııııımıııııııııııııııa.. Doktor ...-ıııııııııııııııııııı! 
= ~ 

Limited 

Vapur Acentası 
ndell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LlNES LTO 

"LESBIAN" v11puro ~ubat 

I.hcrpool ve Swenseadao geHp 

tahliyede bolooıcık a} nl za· 
manda Lhtrpool n Glasgow 

yok alacaktır. 

"EGYPTIAN" vapuru 10 
oubat Loodrı, Hull 'e Anven· 
ten gelip tahliyede lmluoacık 

ıyoi zamıınd• Boll için yok 
ılı•ktır. 

"ROUMELIAN., vapuru 14 

oubat Llverpool ve Sw D cıdan 

gelip tahliyede bulunacak. 

TSE GENERAL STAM NA 
VlGATION C. T L D. 

"LAPVVIN~.. vapuru 14 
ıoLaua gelip Loodra için yük 

alacaktır . 

.Not: Vurul tarlhlerl 'e va· 

pur lelmlerl az~rtoe de~lşlkllk . 

lerden aceoıa mee'ollyet kebtıl 

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

Yeni Kavaflar Çırom -ro . 34 

Fratelli Sperco 
\'apur Acentası 

ROTAL NEERLANDA1S 
KUMPANYASI 

,,ORESTES,, vapuru 22 oo 

balla beklenmekıt: olup yoka. 

nO tabliye f'lllkten eoora BUR 
GAS · VARNA ve KÖSTENCE 

llmıoları Sçln yilk alacak.tar. 

"llLYSSES.. 24 eobaua ge· 
llp 29 şobıua ANVEHS, ROT· 
TERDA 1, AM::>TEROAM ve 

HAMBURG llmanlım için yftk 
ılıcaktır. 

SVEl'iSKA ORIENT LINİhN 
"VlNGALAND.. motörii 20 

1Joba1ta ROTTEROAM, COPEN 

llAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOJ EBURG, OSLO•e iSKAN 
nINA V YA llwoolırı tçtn yok 
ıl ıu:oktır. 

"!RLAND,, woıora ~8 ~u· 

batta gdtp ROTI'EROAM, CO· 
PENHAGE. DANTZIG, GOY 
NIA, GOTB URG. OSLO ve 
ISKANOINA V YA llwaoları tçlo 
yük alacaktır. 

SER ViCE MARITJME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA" Hpnru ~3 

~uballa ~,. Jlp 24 ~ub1Jtlu MAL 
TA, .MARSILYA, v~ BARCE 
LON A için yük alacakıır. 

.. PELEŞ .. vapuru ;!O mertle 
gelip 21 martta MALTA, MAR 
SILY A ,,, BAHCELON E Sçio 
yilk e lncaktır. 

Yolcu ve yük kabul f'der. 

İllmdakt harekr.t farihlerile 

novluolordakl değlşlkliklnd,.ıı 

aceota mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla ıafııtlat için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
btnaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur ıceotahğıoa mQracaat 

edUmeıl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · ~ö6 3 

•11111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111 ı• 

s; Dr. Zekai Tarakçı ~ 
-
~ Merkez ha tanesi Dahiliye 1\lütehassısı := 
:= ikinci Boyler ıokağı Tark mOzayede Hlonn lttiHllnde _ = numara 45. Bıstılarını öğleden eoora 15 den 18 e kadar := 
- kabul edu. TELEFON : 3806 = 
• ı 1111111111111111111ıı1111111ııı1111111111111111ıııı1111111111111111111111111ıım1111111111111111111 • 

V. N. cektlr. 

W.F.H. VANOER 
ZEE & CO. 

OEUTSCl:iE LEV ANTE L1NIE 
11 UELGA L. M. RUSS,, va · 

poru 17 tubaua bekleniyor, 

22 tubata kadar An•en, Rot· 

terd•m, Bamborg ve Breilien 

llmaolarıoa yfikllyecektlr. 

.. ALAYA,. npuru 2 martla 

bekleniyor· 6 marta kadar An 
ven. Rottudam, Hambnrg Ttı 

Bremen lhnıolarını yOkllyc· 

ARMEMENT R. SCHULDT· 
HAMBURG 

.... ROY8URG.. vapuru 25 
şubatta beklcolyM, Ao•t"re, 

Rotterd•m, Hamburg llw•ol• 

raoa yQkllyecektlr. 

OEN NORSE MID06LHAVS 
LINJE (O S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
"UANADEROS.. vapuru .,ı 

martta bekleniyor, lıkeoderlye 
Hayfa. Dleppe n Norveç il· 
maolırıoa ytıkllyecektlr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 

~ A. Kemal Tonaj 
- s"'' = Huıeriyolog re bulnşık, ~algrn lıasıalı klur maıah0~0 ,,J; 
E§ Baemahane istasyonu karomndak.i dibek ıokalt baaınd6 • ~fi" = lı n ve moayenehaneıinde aabab saat 8 dan akıam ea•l ; 
=: baetılannı kabul eder. JJili1 f 
- Müracaat eden hastalara yapılmaıı lizımgeleıa sair ı•ce••• 'j = mikroskopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapıh:naaıo; t ~ 

iı ıllılittı ılıiıiiiiiı
1

ıllıitti ı ııiıılıilıiülüüiiiii""iııiiıi~:::: ~r; ~ · 11
111 

~ ~tl 
Dr.Operatör Arif Yot' 

Merkez Hastanesi Operatöril g• 1~ 
BHtalarıoı her gQo 15·18 e kadar ikinci Beyler ııok~e ~· 
:mo:ıayede ealoou kartında 78 N.lu moayeoebaaeet~ ~ 
f'der. Telefon :l:W· lll' 

ııııııııııııııııııııiiiııııııııııı~~I il o ~ T o R 111111111111111ıııııuıııı 11111,( 
~ Opera tor Cevat Atps0 

~ Merkez Hastanesi Operatöril l'' == fe := Almaoya'dao udetle Baııtılanoı hergQo aHt t5 d•~I = 11ra11ında ikinci beyler sokağında hamam karoısıll ıtd 
;;;;; 43 numaralı muayenehanesinde kabol ede~o3 l1~~ 
iiılllllll Telefon: Muayenebaoeıl :S:l 15 llllllllllllllU E•I 3" 

.. ~·xPRESS.. v•puro 28 ıu · 

batta bekleniyor, Novyort ve 
Balttmore için yılk alıcıkllr .. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOL 


