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Onaylandı 
Japonya'da öldürülen Nazır, General ve Amiral Sayısı 

, . Yüze Yakındır. lhtiJaJ Gizli Cemiyetin Eseridir. 

Japon ımparaıoru mcınet'rada 

tın 11onr1 Aıyıd .. ;t orduları etmekti. 

cenubi Çin istikametine ıınk isyanın sebepleri: 

~Jançuko miifre::elcrindcn biri 

ihtilalcilerin maksadı 

Sovyet lzvestiya Gazete
sinin Bir Yazısı! 

Tokyo, 2 7 (Redyo) - Ntıl· 
Be Doku gaaeıeel; Tokyo lty•· 
nının ıeb•plerlnl ıa ıuretle NY 
mıktıd1r: ' 

1 - Mit Sa p1rılılnla ıe 
çimde ba.am•ıı Ye hblaeyl 

f'ltne alm•ıı mGbim dedikodu 
l1rı ıebeblyeı •ermlıtt. 

2 - Mıçurl . Slblryı Te 

.Waaçart · Moagol bldl1elerl. 
3 - ProfeaGr Mlnaldua, im 

par1ıorun bir dnlet mGme11lll 

•e bla111 dnlet olmadı~•D• 
dair ıôılerlola 11keri blılerde 
b~uıule geılrdl~t ~ıleyen. 
Asiler teslim oluyorlar: 

Tokyo, ~7 ( Redyo) - Aıl 
lerla leıllm olmelerını ladaar 

edlllyor. Ahnın haberlere göre 
lıyıncıler teeltm olmıtı k•rar 
•ermltlerdlr. BGyGk mali, ma 
elll!tleler mohefa11 ıhındadı r 
~~~~-----,~~~~--

A 1 manya 
"B~kanl~ra Kurşun Atmak Japon- Fırsat Aramakta! 

ya da Bır Spor Haline Gelmiştir.,, Karışıklıkta o da 
Parıı, 27 (R d - -· - isteklerini haşaraca~? 

~'letelerl J • 1°) - Pmrlı le dt!nlllyorkl:~ 
• •poou a·k P1rlı 27 (Rıdyo) - ProAre 

bek inada aıan Y•ııler 1 ı Hdl Japonya lıyancılım l<'fkllitlı Oöllyöa ~ııeıeıl, A nup• Ya 

lır, leyancıların 1Detkll yıııyor çalııırlar Ye bund.u eonra da zlyeıladen bahsederek: 
hakim olduLI •aalyete letkllltlerıaa de .. m edecekler 

a Hı ••kdlrd it "Almanya bD~ılmetl, çok 
tHk'dı aıDblm lbtllUlae aaak dlr. ÇDnkD mabbme önDne k11ıtık olaa umumi nılyet 
roaıından •e lıqnluın Ar çı · ~ıkan ha gibi 1UlkHdçılar r.Gz'f kar,111ada fıreallıa lıtlfıde rde 
ya'da yayılmıııadaa k •rofll lr ceza ile kurtulmıkıaf)ırlu. rek R"a bharaf mıaııka11nın 
IDalttadır, orkal Bıkan,~re kurıun almak Ja ıtliblındmlm11ını, mGıtemleke 

M k ponyı a en ıehllkeıla bir ha· lerlnla lıdeılal, yeniden me Japooı o•a,
2

7 (Radyo) - Son reket T~ bir ıpor haline gel 
oyı ııyeaıadan bıb d 1 nddı iptidaiye lıılyecek te 

•••eıu ıe en m ıılr. Bu hareket; ıeçlmde Tanı hHa111 itlerinin leblne 
bir 1 1• JHeleıladea mGblm kHaaımımak yDıGnden yıpı bılllnt ıalebedrcektlr" Demek. 111 

çı~m•thr. Bandı rıcGaı onu 4nca sahifede - ıedlr. 

Bankalar; çok ııkı nezareı al· 
llnda lı görlyorl.r. 

Tokyo, Yokohımı •e Ozmka 
borHları el'in k•pıhd1r. Mu· 
Hkkaı kabine erktaı; itine 
duam ediyor. 

Amerika'dt1 endişe: 

Vııtagton, 27 
Birl•tf k A me 
rlka ılyaNI 

mahal lllt!rl jı 

poııyıdıkl 111 

yıc uzlyf'llnl 

endftl'! Ue lı· 

klb etmt.kle 
••rı~r. Mallyr. 
m6tlf'tarı M. 
FUipe, ha •a 
dyetln denlı 

konferanıı 

için b:le u 

( lhdyo) 

rarh olmıyı Mongol askrri 

ca~ını lddtı eımlt, bu hıdlıı, 

den ıonra lngtlıere ile olan 
noktıl aııar lhtllArluıaın dıba 

kolıy balledlleblleceğlnf ıôy le 
mittir. 
Amerika'daki aldıılcr: 

Vıtlagtoa, 27 ( Rıdyo ) 
Oıtlt1erl EacGmenl aı11ındın 

•e Uı-mok11tlardıa M. Tom11 

jıpooyı'dıkl ııyın bıdlıelerl 

bıkkınd• beyınıuı buluaank: 
Jıpoo blyGklerlaln •atll; 

gerek jıpon •e gerek Amerlb 
efUn tarafındın tel'Ja edJle 
cektlr. Bu hareket; klc;Dk bir 
gurubun eeerldlr. Banu yıpıa· 

lır, jıponyay• te jıpon mille 
ılnl ıemıll edemeıler demlttfr. 
lhıilfıl lıimin eJeri : 

Lnndrm, 27 (Radyo) - jı 

pon ııkert lbtilAll, bGyGk te 

gizli ıedblı cemlyeatnln bir 
uuldlr. 

Asilerle mri:akere: 

Tokyo 27 (Radyo) - Japon 
- Sona 6 ne 11hlfede -

Vatandaşlar 

Adreslerinizi 
Viliyt.ı mabmındao: 

Bugünltırde im:asr:: t'P ıul 

rP.11~i: olarak birçok mel.·ıublar 

almal.-ta)'ım. Vatandaşlar i.(im 

/erinin gi::li tutulmasını ister 
IPr&e bunun lPmin edildiğine 

emin olmalarını ııe dileklerine 
cerab verebilmem için sarilı 

adreslerini bildirmelerini rira 
f'derim l:ımir J' afüi 

•'astı Güleç 

Londra, 27 (A. A) - llıbr 

verildiğine ~öre 40 milyon il· 
nlık bir lıılkraz ıktf için Sov· 

yet haktimeıil~ bir aoglltz mil 

111eHlll 1raaıada Moskovı'da 

cereyın tıden pazulıklar, dahı 

·r .. mi ııfaıı hılz ikinci bir 

delege gGaderllmeılnl icap dll 
recek f11I bir 1111 hıya ~irmlıılr. 

lıılkraz ! irml ecne için ık· 
tedllecek ve 111mf yfiıde ahı 

fıh gf!'tlrtc~ktlr. Bu faizin yoz 
de lklıl Boynk Rrhınya'da 

ihraç edllecı-k eıhıma ıab!!lı 

olunıcık, geri kıllO yfi1dr dör 
diı rıkl ç1rlık bonolıırı hamil 

r 

M. Stalirı 

lerl lehine bir ıazmln11t akçrıl 
teı,kllindr kullanılıcıkıır. 

lstanbulda Çok Feci Bir 
Tramvay Kazası OJdu 

-~~-----··----~--~~-31 Yarah Var. Tramvay bir Eve Çarptı. HA· 
dise Yeri, Et ve Bacak Parçalarile Doludur. 

lıt1nbol 27 (Özel) - Dlla yak bir gOrGhG ile perçalıa· 
gece (EYelki gece) 1811 23,30 mıttır. Kazıyı nğrayH ırım .. y 

dı Şlthınc yokotundı feci ınbHıodı (:35 ). yolcu •erdı. 
bir trım vıy kHH• olmottor. Y olculardın kırtui yecl Ztıbıa 
Yukardan ıGr'ıtle inmekte derhıl ölmftı, konırol memu 

olan bir ınmny anba11, •I 
rejdı yoldın çıkmıı ve kare•· 
da bulunan ne çarpank ba 

ru Niyazl'nln ıyıklır1 parc;ı · 

lanmıı ve keıllmlıtlr Gf'ae 

- Sonu 3 nr.ü salıif ede -

Habeş'ler, Kuyular Ba· 
şında, Bombardımana 

Rağmeo Çekilmiyorlar. 
~----· 

• 

Has Mulegeta, Ambal~gi'ye yapılan hDcumları 
pftskOrttD. Somali'de de harp \'ar. lralyan tay· 
yareleri imparatorun karargahını arıyorlar. 

Halıe~ sı4varil,,ri lıiirumd(ı., 

Londr• 27 (A. A) -- Royter !erine göre Rrs M\llogeıa ma 
ıj1Dııaın hnıuıi harb muhıbtr barlplerl Ambı Alrjtyt f'le .ıe• 
lerl bildiriyor: çlrmek hllyen llılyao ileri 

Şimal cepbe1lnde beaftz biç koll•rını abmele o~r•tıbll· 
bir mlhlm harektı kaydedll uaektedlrlr r . 

memekte ite de Bıbeı bıber - Sonu 7 İnC'İ .sahifede -



• 

Bugün, Habeş,lşin~en Z~-ı G dl n dl n ır e oya~ 0 Ha b_ e ır Der 1 
yade Japonya dakı Vazı- Rus-Fransız Paktı Dün Tasdik Edildi Döviz işi 
yet Günün Hadisesidir ---------------------.. .. ..... ~. _________ , _______ _ Fran@a Harb istemiyor, Fakat Buna Mech11r Olursa Vekiller beyefl 
lngiltere, \.iµ Limaıılarına Gemi Rusya Onun için Bir Müttefik Olacaktır, Diyo-.·lar.. Mnhim bir 

yanana baı=., ve neticede . bava kuvvetlerine oıau1ı: bo· KQr~r verdi f• Göndermeği Düşünüyor. Rus -
Bekleniyor. Japon Harbi 

••• 

Pulı, 27 (Radyo) - Fran 

ıız parlAmenloın, bogan top· 

lınmılJ ve Ros·Franıız pakh 

etrafındaki incelemelere devrm 

paktın tasdiki lAzım geldlğlnl londuğonu beyan eyledikten Ankara, 27 (Radyo) - ıJ 
ıöylemlıtlr. ıonra tunları ıl'>ylemlttlr: killer heyeti dövlı •-,.r 

Bundan ııonrt (Flllp Aorlyo) - Fran11, bu pakh harp bakk1Dda mfthlm bir kırt' LJll 
Londra, 27 (Rıd~o) - Tok suretle taraftar değillerdir. Dır· 

yo'dakl bırelı:At ve b4dheler, bel btıluimetlo netice olarak 
l d elllı...-olonmuıtor. da tekrar ıôz almıt ve demlo için değil, ıolbft kuvvet en lr mittir. Döviz yerine dl ..,.. 

Saylav (Gote) ıôı alarak be· tir ki : mek için yapıyor. Maahaza iı- altın getlrUebfücegl •e bO;... .. 
Moıkova ve C"aevre mebafl· 
llnde endl,elerle faklp edil 
mekıedJr. 

kurulacak yt-ol jepoo hakumetl, 

Naokln hftkumetloe bolıevlkll 

ğln aleyhine çalıtmık (lzere bir 

ittifak teklif edecektir. 

------- - Paktın, haokıt devletler temedlğlmfs halde bir harbe Merkes Cumhuriyet &aa 

K ı L l l ,cıf• 
O era için de açık olduğu ıöyleolyor. glrlemek mecburiyetinde a.a ır aahlıcağı ILararlaştırı ID1 

Donunla beraber, ıonu haber sak, Roıya bi~lm lçtn faldeelz • kJBI 
Nınkln'de Çto m~haflll bo 

darbel bOklimetln japoo btıkô 

metinin Mogol mee'eleslnde 
ki bP-taet ve b1reketl aley· 

hine yıpılmı~ addetmekt~dlr. 

Par ti gen yol 
Toplantısı ... 

__ ............ .---
Siyam'da 
Tırpan Atıyor 

vereyim ki, bu pakta hiçbir bir mtıttef lk mevkUnde kal · inkılap, (sil 
devlet lttlrak etmlyecekılr. mıyacakllr. 

Bundan •onra eaylav Splta da MOoakaı:ıalar, çok ozon ıftr Konferanslar• 
ıöz ıöylemtt ve paktın taıdl · maıtftr. Saat 18,:{5 de reyler 
kini lıt~mlıtlr. ahlmığı baolaodı. Neticede 16' 

Nınktn'de, bo darbel hftlui 

metin Çin jıpon mOnaseballoı 

dlsehece~I kanaatı göeterllmtk· 
tedlr. 

DOu neler konuşuldu? Parlı 27 (Rıdyo) - Siyam Sabık haYa bakaoı Ptye.r Kot, rey muhalife krrıı !~53 r~yle 
----...•>-4•~· ... -------- ,,,, 

Bergama 27 (özel) - ,,r 
tehrlmlze gelen K.atab11 

jlf' 

Ankara, 27 (Radyo)- Parti 
genyal korala haftahk toplan 

tısını yıpmıohr. Tllrk lnkllA 

hının heyecanını yaeaıacak olan 
devrim mftzeslnln lnta edllmeıl 

Projekelyonlo ılnemalardan halk 

evlt'!rlnde balkın lııttfadeıloln 

temini n kanundaki mftddet 
dolmak Ozere oldoğoodan parti 
ocakların1n, yorddaoların soy 

adlarını alm11k ve teıcll etmekte 

itlnlnl kolaylaşdırmaları lçfn 

çılıtmaları kararlaodıralmıttır. 

dı tlddetll Kolera nrdı.r. ;,I . pakt lehine osoo beyanattı Roı·Fran11z paktı tHdlk edil 

Nınkln, 27 (Radyo) - Eyi 
haber alan Çto mıbafill, japon 

darbel btikdmetlo ilk bıbarda 
bir Ros · japou harbine eebeb 
olacağını tahmin etmektedir. 

Londn, 27 (Redyo)-Tokyo 

harekAt ve hadlaelerl bftyftk 
bir a1Aka ve eodi,e ayandır· 

mıthr. Slngıpor ve aalr Çin 

llmanlarına barb ııefloeleri ve 

aıker g~nderilmeel derpiş edil· 
mektedlr. 

Pnlı, 27 (Radyo) - Japon 
htdleelerJne kartı Parla'te eft 

k11a •e ftldal göıtc:rJlmekıe ve 

lbtllAUn neticelerine lnılur 
edllmektedlr. 

Şangbay, 27 (Rıdyo)- Tok· 
yo'dan blldlrlllyor : Amiral 
Uaoh'ııln emrlle birinci japon 
f lloıu Tokyo Umanı na deıl 

olmuftur. Burada &1hll moha 

faza f llosu da bolonmıktadır. 
Ordu vaziyete hikfmdlr, halk 

ıakun içinde hAdhelerln lnkl 

tafını beklemektedir. 

Ne•york 27 (Radyo) - Tok· 

yo darbel hilluimeılo Japonya· 
da aekul bir dlklatora teeHt'h 
edeceği 11nılmaktadır. 

J .. ondra 27 (Rıdyo) - Mor 

nlng Po!t gızeteılnde. yeni 
nslyetln jıpooya'da çok mft 

blm oadoğu yazılmaktadır. 

Bo gneıe, Babee işlerinden 

zlyadr uzak. euk iolerlne ehem· 
mlyeı verllmeılol lııtemektedlr. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Son 
darbel hllktimellD Çtn'deki bol 

ınlk propagand11ına nihayet 
•ermek •e bo huıuaıa ciddi 

ıarette çalııacak bir hükumet 

tetklll için yapılmadığı ıöylen· 

mektedlr. 

Bolee•lklerln Çfo'dekl leveı 

ı6G ıayını dikkat bir hal al · 

mııtır. jıpon mllltarht ve mtl· 

llyetperverlerl bolııevlkltğlolÇln· 
de lnkitaf ve terakkisine hiçbir 

Tehlike Var 

yam'la dlğet memleketler ara · 
ıındakl manakalAt keıtllmlttfr. 

Batan Kolera mıataka•ında 

geoit tedbirler ahomıtltr. 

Flanrlen 
Belçika Elçisini 
Kabul Etti .. 

Parlı 27 ( Radyo ) - Uıı 

lolerl bakanı M. Flanden, bu· 
gon Belçika elçlılnl kabul et· 

mit ve uıon mftddet koUOIJ 

mo,ıor. 

Tayyareler gitmediler. Paris Tale-
Şaogh•y, 27 (Radyo) - Sin • • 

gapur'dan hponya'ya gitmekte besı NQmayış 
olan ftç lngtllz tayyaresi olduk· d. 
ları yerde kalmak ve emir yapmak iste ı. 
beklemf'k emrini almıtlardır. Paıh, 27 (Radyo) _ Ünl 

Sefiri er Ara.. veralte ıalebeıt, Go,.mGzdekl 
paaar gftoa bir nftmaaı, yap 

sındaki Faaliyet.. mık Ostre hGktimetten mezo. 

Parlı, 27 (Radyo) - hal · niyet lıtemltlerdlr. Batbakao, 
ya'olD Parla ıeffrl bo 11bıh izin verllmemeılnl emretmlttlr. 

harlctye maeteearını ziyaret el 
mittir. Bundan ııonra halyan 

ıef iri başvekil M. Saro'yo zlyı · 
ret etmlotlr. 

Londra, 27 (Radyo) - Bu· 
gao hılyao ıef iri M. Grandi, 
Franea sefiri ve I .. ord Londoo 

Derrl ile maJikat yıpmıttır. 
Ayol zamanda M. Eden ile Ce· 
nnre'ze eeyıııbatlnden evet ko 
o aşacaktır. 

Fevkalade 
Nezaret Mes'elesi 

Londra, 27 (Radyo) - Bao 
bakan Baldvfn, bugftn hava 

kovvetıt'rl nazırı Lord Zoytoo 'u 

kabul t-lmft ve fevkalAde tan· 

zlmıt b.ıkaolığı etraf1Dda ko· 
noşmoştur. 

Almanya .. Italya 
Roma, ~7 (Radyo) - Bat· 

b11kanlık mftıteşarı M. Suvlç, 
Alman el~sfnl kabul ederek 
görO,mQşlftr. 

ltnlyan'lar 
Haklı imişler. 

Roma, 27 (Radyo) - Mob 

telif ltalyan ıeıekkftllerl lop 
lanmılJ, nloılar ıoıyeteelnl pro 

teeto etmlt ve ıoıyeteain hare 

ket ve kararlarını misak bili 

tını addettiğini iddia etmlo 'e 
ltalya'nın mfttecnlz olmadığını 

blldlrmlotlr. 
Ayni zamandı zecri tedbir· 

lerln tdlline olmadığını da ld· 

dla eden bo protesto, bu bak· 
ıııhklann en kısı bir zamanda 

tamirini lıtemektedfr. 

ltalyan meclisleri 
Roma 27 (Rıdyo) - ltalyan 

mecllılr.rl 9 Martta toplanacak 

ve muhtelif bakanlıkların mali 

itleri Ue alAkadar o1ıcı~ n 

Amrrlka'da göoftllft olarak bu· 
looan 55 meb'oea eaygılarını 

ELHAM RA 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

28 , ubat 930 cıımn a/,şamı 7 den hilınren yep)'erıi ikı biiyiik film birden 

Bir Aşk Böyle Bitti 
PAULA VESEELY, VILLY FORST ve 

BUHRAN BiTTi 
ALBERT PREJEAN, DANIELLE DARRIEUKS 

Bu şaheser progranıdan herkesin istifade edebilmesi için saat 
yediden itibaren birinci mevki 25 Kuruştur. 

SEANSLARA DiKKAT: saat 3 ıc BiR AŞK BÔY/,,E BiTTi 5 de BUHRAN B/'J'Tİ 

: " " " ,, 9 '' " 
Para mont J urnulda : En soıı dOnya haberleri, gayet 

gDlnuçlD canlı resimler .. 

bolonmo~ Ye Roıya'mo, büytık mlştlr. 

••• 
Balkan Antantı Bürosu 

Ankara'da Kuruldu 
Müttefik Devletlere Haber\' eriierek 

Memurları'da istendi 
Ankara, 2i (özel) - Balkan aotantl hariciye bakanları kon · 

'"YI Dıokanlığt Doktor Tevfik Ra~ta Araı•a devredildiğinden 

Konsey Bilroıu eltıtoko mucibince ıehrlmlıde tf'tkll edllmfottr. 

Baro ıefllğlne, Hariciye Vehlletl açaocll daire şefi CeHd tayin 
olonmuıtor. Hariciye memurlarından Faik de Baro'dı çalışıcık· 

hr. BOronuo teşkili keyfiyeti Balkın Antınh Oevl~ılerlne bildi· 

rllmlı ve birer memur gôndermel~ri fııenmlttlr. 

Altay Takımı 
Bayramda ~"'enerhahçe ile Maç Yap

mak için Istanhul'a Gidiyor .. 
lıtanbol 27 (Ôzf'I) - Bayramın dörddnca gGnft Fenerbabçr; 

lsmlr'fn eo konetlf tıkımı olan Altay ile boreda karşılatacık· 
tar. Ba mOııabaka için Altay'lılıırla bir anlaem• yıpılmııtır. 

Streza SıyasasJ. 
Roma, 27 (Radyo) - Hına Ajanı muhabiri bildiriyor: 
Rejimin en konetU elf'manları Streza tlyaeetine bağlıdır. Bu 

mnebedeyl imza rden Fran11'dan İtalya için bir yardım amidi 
kalmayınca İaalya, StreH ılyaeetlol terk ile Almanya ılyaeetloe 
dönecektir. Bo taktirde lıalya; Leblnanın da f lilen lştlraklle 
Almanya ile blrletecektlr. Zecri tedbirler kararı teşmil ediline 

halya erkAaı, anıolo9al doromo yeniden tetkik edtocek ve karı· 
rını •erecektir. 

~lussolini 
Jngiltere'ye 
Bir Nota Verdi 

L ndra 27 (Radyo) - Ital 
yaolD Londra elçisi, bog6o 

loglltere dıo bakanı J,ord Ede 

al ılyaret etml~ ve Muısollnl 

den almış oldolo bir notayı 

vermiıtlr. Mu11ollnl ootaeıodı, 
tlmdlkl durum devam ettfkçl', 

hiçbir andlatmada yer almıya · 

cağını blldlrmektedlr. 

lsviçre-Almanya 
Arası .. 

Loodn, 27 (Radyo) - Man 
çeıter Gardiyen gazrteıl. son 

umanlarda lniçre'de Nazi tet 
kllıit merkez(nln kaldırılma11 

yüzftodeo Almanya ile levlç 
re arasında gerginlik bışlamış 

olduğun••, Almanya'nın lnfçre 
hududunda kunetli tahkimat 

yaptığını, aekeıl tecemmii nok · 
telafi teeblt ettiğini ve Zorlh 

clv1rına bava f llotlllllarının 
dığıldığını yazıyor. 

lfviçre bakumetlnln Alman 

notaaıııa vereceği ceHpta nazl 

teıklllltnın kaldmlmaeındı ıerar 

edtcl'ğl bıber Vtırllmektedlr. 

Yeni yıl 
Bütçesi hazırlandı 

Ankara, 27 (Ôzel)-Yeni yıl 
bftdçuioln hazırlaom1&1 bitmiş· 

tir. 80 yıl mHraf bftdçeıl, va· 
rfdatından 15 milyon Ura faıla 

olacakur. Bftdçe; Cumartesi 

(yarın), kamutayı •ertleceklfr. 

Şehir içinde 
Dolaşan Kamyon
lar ve Otobüsler. 

Aokarı, ~7 (Ôzel) - V~kll· 
lr.r beyr.tl tehir içlerinde dola 

ı:ıao kamyoolnrla otobllı ve tıkıl 
oıomcıblllerlnlo 40 kilometreden 

fazla hızlı ylrftmemelerlne ka 
rar •ermlotlr. 

Yeni Bitlis Valisi 
Ankara, 27 (Ô•el) - Dıbl 

llye Veklletl ecferberllk şftbeıl 
m6dilrft Hasan Fehmf; Bltllı 

vallll~loe tıyln edllmlttlr. 

Fransa-Felemenk 
Pırla 27 (Radyo) - Fl&odeo 

boıan bazı tlcuf mee'eleler 

dolayıelle Felemenk ııeflrtnl ve 

bundan ıonn Yunan ıeffrlnl 

hbol r.lmlştlr. 

UI ıt'o• lavı ııtld Hakkı 0 e k,,,,. 
rlm hak~ında verdl~I ,... 

ranı, balke•lnl doldor•
0 dl•" 

terce khl tarafındın 

mittir. 

Bati bin ıö:t.lerl dlalef"!: .,.,.k 
aıerlnde bftydk teılr rr 
Bergımı'lılarıo Atıt6rk'e, C. 
dnrlmlne, Tllrk lıdkllll ... ,~ 
8. Partldne bağhhklırıo• 
rarlatmıthr. 1~ 

Saylav, bo akeaDI d• ~fi 
kooferao&ını vermlt •e b ; 
ıalono dlnleylcllerl ııd•- ~ k,.,,,..-
medlğlndeo, birçok 

dıtırada kalmııtır. ~ 

Söke 27 (özel) - f; ttl' 
ıaylavı ŞGkr4 Kocak dlO~ 
IAl mevzulu ikinci toafe, 

dı verml1Jtlr. Hatibi• ,111 
alaka ile dlnlenmlı ,e 

laomıotır. 

lstanbul 
Gazeteleri 
Japon ihtiUUi içİJJ 
Ne yazıyorlar ,,,, fi 

lıtanbol, 27 ( A.A ) ,11 , 
oOnkft • azett-ler Tokf

0 ...& İ 
~ h efl~J'I 
bor eden lıyanla 111 elti , ........ 
maktad1rlar. Yanoı ~~ ... İa" 
morlyet) te "Jape>Df1 eıl , 
ıadi emperyılfltler, ,.k bit ; 
peryallıtler daha yeni ~ 
cadele hallôdedlr. fkll ~~;' 

'"'' Japonya'n10 uzak e• t* .... ~ 
nıf llnln korunmaeaa• ,_. •' ~ ... yollırdın u~ravıyorlat • "';. 
mllltarlıtler lıe buol•r;,,... 

f•na olarak bu g•yefe ,- -~ 
donanma ile dsıl ol.O ",il 
llodedlrler. itte 10~,,.-
lttlfak~t ve ıermayed• "*~~ 
hine loçllerleblrleteD 1,. ... 

leıemelerlnden Uerl ~' ~ 
Bunun jıpon ılyaı•910 ~· 
cağı teılrler meıık1• 
yor " diyor. " ,. ~ 

Kuruo'da AııDI V ' ... ~ 
ya' da itidal tarafdırı 0 

_J ,-

''"' mllf rltler ıerafındıo ~· ~ 
melerloden bebeedere ' *'A' 

Maksat ve bedefterl t';. 
olan mOfrltlerln u••" ~ 
neler yapıcaklırıoı ,aol f' 
beklemek (Azım geldl _M 
yor. dlf°9~ 

Necmeddfn ıadı"• 'd' _ Jil 
Uberallerln jepoD1

1 ~·""J 
hareketlere maru• al '1 ' 

"" görOlayor. Bu bıre d,,.. J 
taevir etmak mGDlk0° d~ 

Soo hftkô0t~1 
1110 

f. 
mfttea11ıp bir ıık ,,,-

em~llerto lnt1brıı1 ıı 1 -~ 
ilce bir hareketi .. · ~ 

Son Pflıtıda Seli: 
Jıpon leyanının b•1"

1
., 

rlnl tatmin etm"yta ,, 
ftıf" karoı askerin bir 

du~uou yuıyor. 
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vay Kazası 
- Ba6tarafı 1 iuci sahifede -
yolculardan yelkenci Mehme 

din bir ayığı da keallmlotlr. 

Diğer yolcular da muhtelif 

yerltırlnden ağır surette yarı · 

lanmııl1rd1r. Yılnıı dörıbolcu 
moclae kabllloden kurtulmuş 
ludır. Yaralılar arasında bu 

lunan vatının, llıdeelnde: 

Talebenin Almanya'da Türk Malla· Maarif Modnr 
Terbiyesi Meselesi o·· .. R 'ffll b v Muavinliğine 
Mektep miı.dörınkle· rına uyuk ag et ar .. Mnfetti~ R~~· 
rinden talebe velilerine 
mektup gönderildi ... 

Tnrkiye'niu Almauya'ya ihracatı; 
Buhrana Rağmen 1935 de En 
Yüksek Seviyeye Yok selmiştir. 

Almınya'nın Tftrklye umumi 

dış ticaretindeki çok mGhlm 

mevkii bilinmektedir. Gerçek· 

inan atandı. 
Ama1ya ilk tedrisat mftfet· 

tlfllğlne tayla edllmlf olın 
ıebrlmlz kOltftr direktör mua· 

vlnl Balı:lı:ı Sneay'ıo yerine 

KftltGr Bakanlığınca lzmlr 

onuncu mıntaka lllı: tedrlıat 

mtıfettiel Jtaof loın tayin 

edllmlı ve l'lmri valillAfl geloılı 
tir. Rauf J oan9 yakında yeni 

vazlfeıloe bıılıyıcaktır. 

Şehriıolıde buluu•n 111 

Ama Veyıel •e arkıclet•, Oa 
mOıdelı:I cuma gOoQ ıaat ~O, 
da Balkevl ıalonuoda T 
ıarkı ve lı:oemıla11ndau mir. 
kep bir kuımır verecektir. 
oun için bir program ba•ırlı 

mııtır. (Aııklar ganQ) ıdt • 
rileo bu konsere hıllı:ıaıı 

bcıyok bir rağbet göıtercoe 

ıcıpbeılıdlr. Davetiye yolı:t 

İıtlyen btıtün yurddıılar Bıl 
evine giderek Ama Veysel 

arlı:ada,ının lı:onaerlnl dlnllyı 
bilirler. 

Bir ö)Qm 
Moekova 27 (Rıdyo) 

Akidemi Azaemdan lHn PH 
v,.fat etmlet1r. 

- Frenler bozulmuştu. Çok 

uğraştım, fakat tramvayın eflr 

atini kesmek mQmktın olmadı . 
Gittikçe hızlanın araba, virajda 

yoldan çıktı ve şiddetle kar 

eıdıtl binaya çırptı. Benim 

kabıhatım yoktur. Demiştir. 
Sabahı kadar çalışılarak tahtı 
•e cam parçaları arasında in 
llyen yaralıları hastanelere ta 
ıımıılırdır. 

Şehrimizdeki erkek talebenin 

devam ettl~I orta derecedeki 

mektepler mftdftrlOklerlnden 

talebe velilerine birer mektup 

gönderllmlı, çocukların terbi 

yeel mee'ele2lnde mektep fda · 

reelle el ele çalışılnı191 isten 

mlştlr. Bazı muzır tesirli Bine· 

ma f IUmlerlnfn, ahl4k ve ter· 

biye Qzerlndeld fena netlcele · 

rlodt:n çocukları korumak lç1n 

oularm he-r f llml görmele· 

rloe mQeeade edilmemesi, sine 

ma}a gidecek çoculdarın, ve 

illeri heraberlnde göUlrftlmelerl 

ve onların muzır cereyanlardan 

korunmaları istenmiştir. Baza 

fena arkadışt..rla cereyanlar; 

daha kOçOkıen çocuktan frna 

yolları BOrükleyeblllr. Bunlar

dan çocukların DHıl korona 

cak ara da blldlrilmlştlr. 

Almınya'nın 19:35 yılı genel 

dış tlcareıl vaziyeti ve Türkiye 

ile olan ticareti hakkında Ber · 

lln Tarlı: ticaret odaeından şeb 

rlmlzdekl alAkadaılara bir ra· 

por gelmiştir. Bu rapora göre 

193;~ yılında Almınya'nın h 
halatı 4,203,600 marlı:, 193~ 
de 4,451,000 merkvel935 te 

4,158,700 marlı:ıır. Ayol yıllar 
içindeki ihracatı da 1933 ten 

hlbnen sıra ile 4,871,400 mark 

4,166,900 mark ve 4,269,700 
marktır. 

ten Almanya, hemen tekmil 

hırb sonu yı : lırı içinde Tfirkl 

ye'nln gcrelı: ltbalAtıoda, gerek· 

ee lhracıtıoda hemen dılma 

birinciliği mohıfaza edegelmek 

tedlr. Evvelcı: Tftrklye'nln Al 

manya dıı ıicırctiode · Al 

mıınya'dın bıkım itibarile · biri 

pek o kadar m6blm bulunma 

makto idi. Yani, Almaoya'nın 

Tılrklye- umumi ithı1At ve lh 

ucatındıkl payı, bılına göre 

yüzde ~W·40 tutarken, Tftrkl· 

yenin Almıoya omumf dıı ti 

c11etlndelı.I paya ancak yazde 

0,5·1 ten ibaret bulunuyordu. 

Yalnız ) 933 ten itibaren baş 

Jıyıo fnkleıf sayeılnde bu ole· 

hf't yüzde biri grçebllmletlr. 

iki dost ülke arasındaki tlcı · 

retln 1935 yılındı yeniden bil 

yümesl tızerlne Tarklye'de Al 

waoya'oın dış ılcareılnde mQ · 

blm denllehfücelı: bir yer tul 

mığa maval fak olmuetor 

Bu- sporu benimsemeliyiz! 

rur fen heyeti; kaza hakkın · 
da tahkikata bışlımııtır. Bu 

mOthlş kaza, halk arasında 
çok fena bir tesir yaratmııtır. 
Parçalanan tramvay ırabaeının 
altındın k 

Atıcılık Sporunun Çok 
Faydaları Vardır. 

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

1933 ve 1935 yıllan aktif 

ve 1934 yılı paself geçrnl,tlr. 

1 isanda faaliyete geçiliyor. Eski poligon 
lah edilecek, kapalı poligon da yapılacak. 

opmoı, el, bacak ve 
et parçaları çıkarı'mıştır. 

lıtınbul, 27 (özel) - Bele· 

diye encGıoenl tramvay kıza 
ea mea'eleıılnt bugOn görO~tQ 
•e mOıakere bQyQlt bir teee · 

ıtır içinde geçti. Vall ve be· 

ledlyf! relel Muhiddin ÜstOn 

dıA; iki gan ıoora h4dlee 

bıkkındı gazetelere izahat 
verecektir. 

Z 
_.) 

.. ecri l'edbirler 
Komitesi 

Cenevre 27 (Radyo) - Zec 
rl tfldblrlu komheıl 2 M artta 
loplanaeıluar, M: Eden 11 M 
Fllnden'io ıoplıntıya lt~lrAk 
:decekferl enlııılmııtır. BOHin 
ıı bık.oları çığırılmııtır. M 

Lthlı-.,f ile M TfıQI L ' • 
· ee11;0 nun 

da bu içtimada bulonmılan 
muhtemeldir Komlt · t; zccrf 
tedbirlerin te•mlllnl k 

k " onuıı· 
ca tır. Petrol komlte;loio teı. 
kik elliği meseleler Ozerlnde 

ızamf dikkatle duracak olan 
~~ ler komheıl, eoeyflteye da. 

de.Jetler llmınlaranın hal· 
yan tlcarf!t ~emllerlne kapatıl· 
IDHıoı kararlııtıracaktır. Ko 
IDltenlo; mtıhlm birçok lı:ıuır· 
lır ılmıd 
• 1 an meıalelne nihayet 

Bizim için en ziyade teşek: 
kilre değer olan cihet, Tarkl· 

ye·Almaoya ılcıretlnlo ı 935 
yol vergisi yılındı dohl yeniden pek fa 

M ylzll bir Baretle artmasıdır. Al 
emurların mart ay- man lıtıtlıttlklerlne göre, Al · 

1 hklarındaıı kesilecek.. maoya'nın Tıırldye ile olan 

1 1525 numarala şöee ve kpp 19;35 yılındaki ticareti 1934 
rülcr kanonunun tatbikine dair ve 1933 yıllarlle karşılıkla ola 

tıllmatnımeİıb 3 unca mnd· rak aşağıda gösterildiği şekli· 
desi mucibince memurların yol dedir: 

pınaaı vergllerlnlo taksitleri l 93:j Yılında Türklye'den 

ığuuoe ve mart ayları olarak Almınya'ya 37,900,000 mark 

tesblt edilmişti. Valı:tlle ağuetoıı lık lıhaUıta mukabil 36,300,000 
takehl ılınmıetı . V114yetten marklık ihracat yıpılmıotar. 
bQtün daire mftdOrlOklerlne 1934 yılındı 67,500,000 mark 

gOnderlll'o bir tamimde ikinci lık ithalata makabli 50,900,000 
tlkılıe alt olan aç Uranın memur marklık lhncat ve 1935 de de 

lırın alacakları mart maaılı 93,400,000 marklık 1tb .. 1Ata 

rındın keıllmut ve mubaaebel mnlı:abil 7 ,300,000 mark hl 
hususiye•mQdftrlOğftne vertlm~ıı ihracat yıpılmııtır. Bu rakam 

l>lldlrllmtotlr. lara göre Almıny•'nın Tılrkl· 

Hav agazı yeden ltbaıtcı ı 9a' e1 ,5 mıı 
yon markıan 1935 de 93 4 

Tesisat mllyoo marka çılı:mıı, yı~I 
tekrar yüzde 38,:l nlsbetlnde 

yapllranlar çoğalmış çoğalmıştır. Almaoya'nın Tür· 

Şehir meclfelnlo geçenkl top klyeye ihracatı Jııe 1934 de 

lıntııında hnıgazı Ocretl ile 50,9 milyon marktan 1935 de 

hnıgaıı tesisat Gcretlerl ucuz. 67,3 milyon marka çıkmıf, 
latılmıetı. Ba ucuzlatmanın te· yani bu dıbl bir yıl Oaceelne 

Biri netlceıl olarak ıoo gllnler . k.rıı yeniden yftıde 33 kadar 

dd hnagızı almak için bele. çoğalmıştır. 
dlyeye milracaat eden1er çoğal· ltbalAt ile fbracatm birlikte 

Almınya'nın Tcırklye'ye kar· 

ıı aktif veya paealf olınaerna 

gelinci", bu hususta · ötedeobed 

söylediğimiz glbl · kat'i bir 

mO.talea beyanı kabil değildir. 

Alman istatistiklerine göre Al 

manya'oıo Tftrklye'ye kareı 

vaziyeti Benelerdenberl p11slf 

bolonmalı:ıadır. Halbuki Tarlı: 
lıtatlatlklerl d" bonon blltlın 
da ııetlceler göstermektedir. En 

doğru netice, beriki Glklnlo 

yalnız lthılttı öğreten rakam 

larının blrlblrlerUe karşılaştı· 
rılmasındın alınıbileccktlr. 

ı ··me:;;;;ıa 
Ü&ilm satışları: 1 

mı11ır. yekdnu 1934 te 118,4 milyon 

fzmir lisesinden Mark'tın 1935 te 160, 7 mil 

yetişenler.. yon Mark'a çılı:mıı ve bu ıu· 

Bununla beraber aktif veya 
pHlf olmalı: mefhuma; bogan 

hiçbir aoretle eekl yallardakl 

mıblyettn bir netice ıayılmaa. 
Bflba1111 aralarında klerUog mu· 

kavelesl bulunan alk:elerln bir· 

blrlerlle ticaretlerinde aktif 
veya pHslf olmak hemen hiç 

mevzu baba olmayıp eı11, lthı· 

IAı ile lhr•catrn birbirini ka 
patm11ıdır. Almanya, Tcırklye'ye 

Ç. Alıcı 

l 7 4 Alfotl bira. l~· :Ö 
106 Portakal z. 11 
151 lnhltar lda. 5 75 

52 Ş. Bencuyo 11 
37 M. j . Taran 2 . 12 25 
2~ s. saıeymı. 1 l 

U. Alıoyılı 14 25 
12 S. linıln 12 50 
10 P. Klarlı: 11 75 
10 Beılkçl z. 13 

595 Ba~Clokft 
494 '>8 •ıtı~ ., 8 Daotı:a k 

retle harb ıono ıenelerlnln 
İzmir lisesinden yetişenler 1929 dıkl 14 8, l milyon Mark 

K. S. knrumunun yıllık kongresi ile en yftkselı: sevlyeılnln bu 
14 

martın hl. inci güoQ saat J 5 d efa 12,6 mllyon Mark lletfln. 

karı• paeeU dahi olsa bu farkın 

tutarı paralar, Tftrklye'nln Al 
maoyı'yı olan eekl borçlarının 

13 75 
7 50 

13 
13 
11 
14 25 
12 50 

de erk,.k llaeılnde toplınac11k· de bulunmuıtur. Bu suretle 

tır. K~ngre mtloaeebetlle ba Tilrk-Alman ticareti, umumi 

kurum ftyelrrlne davetl,elPr buhranın devam etm~alne rağ 
göodertlmlştlr. men, bOyOk harbttD Bonra 

J 935 te eo yOkıek kakltafa 
maabar olmuştur. -

tenlyeeloc earfedllmekte ve ge· 
ne Almanya'da kalmaktadır. 

Bıçak taşımak 
Çorakkapı'dı Arif oğlu Emin 

de bire bıçık bulunarak alın 

mı,11r. 

TAYYARE 
51 ~E\1ASI TELEFON 3151 

Aokara'dı teeeklı:OI edto"ıtı 

cılık 11 federasyonunun teıekkOlil 

ile ismi r'de de bir şftbe teıek · 

kdl ettlglol yazmııtak. Dcıo, bu 

mevzu Gıerlnde durduk ve en· 
ladık ki, .. Atıcılık .. ıporo, bl 

zlm mlllf ze•k ye ıporumoıu 

dlrlhmekle beraber •ynl za 

manda birçok kolaylılı:larla ba 

earılacak:tır. Buna Utveteo, atıcı 

eporcoya baaı haklar ve fayda 

lar da temin edilecektir. Şiiphe· 

siz ki atıcılık, iyi ıllAh kullan 

mak, yaol silah terblyeeloe mı· 

ilk olmak, b,.r ferd tçlo, her 

zaman IQzumlu blrıeydlr. Ayni 

zamanda bonon anki de var· 

dır. Öyle omuyoroı ki, bu spor, 

fımlr'de bayak bir ıltk:a gı'J 

recektlr. 

Bir kere, »A1alık .. namı al· 

tanda biç bir para altnmıya· 

cıktır. lklnclıl, atıı için ıeçl 
len gtınler ye zımın, hepimi 

zln ııerbeıt oldoğumnz saman 

tara teıodOf ediyor. Üçftncftlll, 

korıunları, ıl&kadar Spor teeelı: · 
kala verecektir. DôrdGocflıD, 

atıı ıdoroou bitltmlı uya bıı 
ıpora devam etmekte olanlara, 

dGoyanın bıeka yerlerinde ol· 

duğo gibi Dnletc~, Cemlyetce 

bazı kolıylılı:lar, muailyetler ve 

bıklır gôıtcrllecektlr. Btıılnclıl, 
hiç ıllth atmamıe olan genç bir 

yurnaı, mutaba111ıl111n lread 
•e nezaretleri altında buoq 

öğrenecek ve yealıecektlr. GO 
rClıltıyor ki, temin edilen fayda · 

lar, Hlındıeıo ııhai snlyeeln· 

den bile çok ve bGyftkUlr. Kal 

dı ki bunun olueal faydaları da 

bıekadır. 

Onyedl yııındın yukarı, her 

g .. nç bu kolQbe 111 olıbllecek 

tir. Kayıd yerleri ınralarıdır: _ 

494983 U ye 60 
lllUIQ .. 

Zel tin) <ılt 
v ·ı ~ ~ı :ıcuışları. 

Ziyareıler 
Ş"hılmlade bulun•n Saylav 

11 75 lırdıo Galib lltı oebrlmlz So• 

13 yet Jeneral Konsoluou M. Tren· 
tlyt>f ve raıllll P•muk Men 

aucıt fabrlk11ını yapm•kda olan 

iki Suvyt't mQb~ndlel lltt Nazilli 

Men ucat fııbrlkuaı MOdürQ 
HugOn senenin bDyOk ve heyecanlı iki fihni 

l'\.I 0 Alıcı • 
42100 M b K. S. 

u alıcı 30 
,Zolıire <ltışluı ı: 

Ç. Cloıi 

225 t Bu~dıy ~ :~ 
1~4 Arpı 3 75 
47 Soıım 10 50 

139 Akdın 4 
ıooo p 20 

• Çf'klrdek 2 75 
UÔ2 L &fln pala 4 90 
185 B. pıruuk 39 

1531 ki. acı b içi 40 
1073 ki. tat b. " 50 

K. S. t'a:ılı; don Şubay Doktor Heh 

37 ôO cet Uz'u 6eltıdlyc'de ziyaret 
etrulıludlr. Y l"nl Vali munfnl 

K . S Cavid ve Mektubca Alıeddlo de 

7 76 don Şarhıyı ziyaret etmtolerdlr. 

4 Trabzon 
J6 ~o 

5 ° saylavı ~ırrı Day 
~ 75 Şehrimizde bulunmakta olan 

630 Trabzon Hyluı, eski mıllye 
4 l 25 vekAletl nakld lflerl mGdO.rft 
46 Sırrı D.ty bugftn Ankara'ya ha 
G2 r,.ket etmlatlr. 

1 SEVEN KADIN FRANSIZCA - SÖZLÜ 

Jobo BOLES ve Ann BARDI ~G'ln ıemBll eulkleri heyecanlı bir aık hlklyeBI 
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' Mıgdı SCBNIDER'fn çok ~QltınçlO ıarkılı eğlenceli komlıl 
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Uhe edilir. Her seans sonunda her semte otobüs Karşıyakayn vopur temin edılmiştir· 

ttornn ııpor kull'lplerf, pa 
nahiye ocaklıuı, pıızar gGnl 

Al&ancık 11b11ında glıed 
bosoıi memur n mektebi 
idareleri ... 

Atıe iki dnrelld'r 
devre öoQmOıdekl L ntıaa 
bıılıyıcık, l{elecek martın 
oundı bitecektir. ikinci de• 
re de geoe gel~c~k nl11Dda bat 
lıyıcık ve öhOr yılın martanı 
ıonuoa kadar d evam ed 

fakat altışar ay olmak Gıer 

iki devrrye ayrılacaktır 
Anklndakl fedt"neyoo, lımlt 

ılmdlden ~O bin mermi il 
elli mavzer tufeğl •ermlıtit. 

meyanda, Poligon hakkında Is 
mlrdekl ı!Akıdır ııpor makam 

makamlır1oın fikirlerini 
moıtur. 

Orıada iki nazar 
Hrdır: 

Blrlıl, mQstacelen eakl 
gonda ıılAbıı yapmak, 

ikincisi d111 kGIUlr 1>9rk' 
kapıla pollgon'on ioıaaıaa 
zırlınmık? 

Eea1en fçlıterl Bakaolıl• 
kapalı poligon inşaatının gecl 
tlrllmemeıl fçlo Beledly•'1 

emir nrmlı bulunmakta•• 
Dllc:r ~lbetten de lı:Ohllr park 
mıntıkaya ıld olmak Osere 

ıırlanıcak kapalı jlmnuya 
aabaaının pltoları da bldrll 
6zeredlr. 

Kapılı poligon yapılın 
kadar eski poligonda gidip ıe 
mek için de kolıyh\lar bal 
nacaktır. 

Atıo gOn ve 11atlerl 

tublt eııllmlıtir: 

Yaz menlmlnde comarteı• 

gftnlerl 11ıt 16-19, paıır 
ltrl saat 7-10, 

Kıı mevalmlude cumarl 
ıaat 14 17, pazar gGnlerl 9 1 

Her iki deneyi bitiren ı 
cıya bir nılka Yerilecekll 

Bunlar ara11ada maıabı 

tertibi, içlerinden b11ılu•I 

beynelmilel atıo ma11bıkal 

lıtlrak enlrilmeıl gibi d 
celer de -..rdır. Yukarıda 

dettlğlmlz gibi, ileride ba 
cılara muhtelif haklar 

cektlr. 

Her halde atıf ıporu 

de gençlerin ihtiyaç Ye be 
cıalaru;ı, yetlımelerlne ce1' 

,,.ıebllecek en ôılll H fay 

Bporlardandır. ----
Parti başkanımız 
C.H.P. •llAyet idare bey 

bafkanı A vol Doğan bogDa 

le:lhlıar'a giderek ( lnlultb 

lıtlklAI) menolo konf.,ra 

ranı vcr.-cektlr. 



Nakleden: F~~K_J_EiıSEoot~ Yaban Domuzu 

Atesin Hakimi 
........ 

MOcadele ehem. 
' miyetle devam ediyor. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları Ziraat mQcadele müfettloıtıı 
oin a9mıı olduğu yaban do· 
mozn mOcadeleal; her tarafta 

bOyük bir ehemmiyetle devam 

etmektedir. Geçen ay içinde 
vlltyetln bütOo kazalarıoda 

1114' edilen domuı HYIBI 2500 
den fazladır. Jzmfr avcılar 
de rnt'ğl, 9 marttan itibaren 

domoa ııftreklerlneo baelayacak· 
lardır. Bo yıl, mahııullerlmlz 

yaban domuzlarından geçen 

yıllar kadar zarar görmlyeeek· 
Jndf r. 

İkinci Kuım - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

MOIAzimio ıstırabı pek ba 
yOktO, ıon dakikaya kadar 

ancak bir tOpbenln tazyıkı 

ahında idi. Fakat timdi; oOpbe 
yerine tam bir kanaat hAklm 

olmoetu. 
Anb kıyafetinde Kablre'ye 

girince, ilk tı olarak karısını 

bıraktığı eve gllmlı fakat hiçbir 

kimseyi bulamayınca, neferine: 

- Borada Jdmıe yok mo? 

Diye sormoeto. 
Evi bekllyeq aeker, Parls'll 

bir ktilhanbeyl idi. MülAzlmln 
kim oldatunu da bilmiyordu. 
Bunun için: 

- Kleopatra'yı mı soruyor· 
ıuouz? General Booapırt'Ja NU 

kenarında febrlAyJnde! .. 

Dem itti. 

Kleopatr•. .. Karısına verilen 
bo hlm kadar, Fore'ye baki· 

katı bildiren birey olamazdı. 

Ayni andı, Kahtre ufukla 

rıoda birlncl hava f toenkl. 
renkli yıldızlar Hçarak yükeeldl. 

Mftlazlm, şenlik yerine ~ltmt.k 

istedi. Fakat kalabalık yftzürıden 
karıııoa belki de yaklaş!lmıya · 

cağını dftoftndü. Klrnpatra'om 
yeni adreelnf öğrenmeğl daha 

muvafık baldo. 

Karıeının yeni adresini genç 
mftlAzim çok kolay öğrendi; 

çDokO Kablre'de berkeı ,.Sul 

tan Bonıparl'ın" 

Hint biliyordu. 
gözdesinin 

Genç mftlAzlm, evin cıvarm · 

da bir köoeye &aklanarak bek 

ıedl; herblrl birer asır betaetl 
ile geçen birçok dakikalar, 
dakikalardan eonra eeatlcr bek· 
ledl. 

,.thayet, önden meı'alelerle 

aekerlcrin koıtuğu arabada ka 

r11ını Napolyoo'un yanında 

gördü. Ba askerler -Mukadde· 

rahn elim bir lstlbz1111 olarak

kendi sOvari alayının neferle · 
rlnden ııeçmlolerdl. 

Fure hemen tabancae ne sa· 
rıldı; fakat tıtddet ve heyecan· 

dan bfttftn azısı ~lddetle titri 

yordu. Bu hal ile hedefe isabet 
ettlremlyeceğlnl kendld de 

anladı. 

- Ateş edersem, kurşun 

boıa gidecek; ben de bota 
hoıona yakayı ele vereceğimi 

Dedi ve gene bekledi. 

Askeri itaat ve terbiye genç 
zabitin ruhuna kadar teelr 

yıpmıotı; bonob için, karısını 

kendisinden kapan Napolyon'a 
de~ll, kendlılnl kocasından 

bııkasının kolları arasını atan 
kumnın Qzerine ateş ede· 

cektl. 
Genç mfilbtm, iki eevdıılının 

~ve girmelerini, kanı kalbtne 

·--·- U M ANADOLlJ ____ , __ _ 
Günlfik Siyasal Goı:ete 

Sahip ve Baoyaı:ganı 

Haydar Rftşdü ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı ioleri 

mfidfiril: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmir ikinci Beyler 110.kağı 

C. Balk Partiııi binası içinde 
Tdgraf: fı:mir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poııta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreıi 27 liradır. 
Heryerde 5 Koruotur. -lnd geçmiı nflahalar 25 korUftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

akarak bekledi. Sonra... Dıha 
bOyük bfr aabır ve ıstırablı 

Nıpolyon'an evden çıkm111n1 
bekledi. 

Fure'oln hayatının en kor· 
konç ve utırablı Biatleri işte 

şu ında geçml~tl . Napolyon, 

genç zevcesinin yamada... işte 

vakıtlardır ld kalıyordu . . De 

mek ki, kar111, kocasından 

başkaeıoın bir metreel ldl! Ve ... 

Bir, birkaç haf talak bir ıyrıhk 
en sadık bir kadını, en yalancı 

en hain bir kadın balloe ııok 

mık: için kAf 1 geleblllyordu? .. 

Napolyon'uo hareketi, genç 

mOIAzlmln boşana gitmemekle 

beraber, 29 yaeında Fransız 

aekerlerlol zaferden zafere oçu· 
rao bo kumandana kartı bir 

sulkaedı aklına blle getirmiyor, 

fakat bfltün hiddet ve kini 
genç karısı ftzerlne toplam· 
yordu. Ve ayol zamanda: 

- Napolyon'o öldOrllreem, 

Bellllot'o öldiiremlyeceğlm. 

Diyordu. 

Nıpolyon çıkıb gittikten ıon· 

ra, bu taraçaya kadar hrmauı 

rak karııııoın yanına giren 

Fort-nln of yeti mllcrlm addetti · 

ğl güıel kadını Oldllrmektl. 

Af fetmeğl de dOtllnmedl 
değili. Fakat ,.MlllAzfm Fare 

kar181mo ~Oz~llJ[;loden istifade 

yolunu buldo" denmesini haz · 
medemlyordo. 

• • • 
Genç ve gOzel kadın, koca · 

ııının tabancaeanı çıkardığlDı 

gördOğft vakit, ne korku eıerl 
göııterdl, nelde kaçmıga tet•h· 

bOs etti; hiçbir hareket yapma 

dan, btçblr 11ee çıkarmadın 

durdo. Aldatılmıı koca, taban· 

cHınıo soğuk namloeanu gftzel 

!tarJ111nın kardın beyaz boyna· 
na dayadı . Genç kadın gene 

korkmadı, gene Orkmedl, 88 

dece: 

- Andre! 
Dedi. 

Parmağının ufak bir hareketi 

ile, bu tabanca pıthyacık ve 

gftzel Bellllot ıl kanlar içinde 

ytre dOoecektı: 
Aldatılmıı kocanın bııından 

aşağı sıcak bir ter boeandı. 

Tabsocaoın namlaeanu biraz 
ged çelı. ti. 

Genç mftlAzlm mağhib ola.ıoı.ı 

demektı! 

Kararını tatbik için yeni 

btr hamle, yeni bir 11lm lA 
zımdt. 

(Sonu var) 

(lk/iwoz 
"'. 

Belediye 
Tenviratı hartası 

Belediye makine mOhtndlı· 

llğl tarafından fzmlrde elk.trlk 

ve hnagazı tenvlratını gösteren 
muntazam bir harta hazırlan 

mıf ve Şarbaylığa verllmlı.ıtlr. 

Fuhuşla mftcadele 
Fohoı ve fobuo yüzdoden 

bulatın hastalıklarla macadele 

komtıyono Sı!ıhat ve içtimai 
muınenet mOdftrlOğftnde top 

lanmış, biriken işleri çıkar · 

mıştır. 

lngiltere'de 
Çocukların işle· 

diği suçlar artıyor • 
Londra'da çocukların l~ledlk 

Jerf eoçlar gOnden gftne artmak· 

tadır. Erbk çocukların yaptığı 

birçok mevsuk sirkat bAdlselerl 

meydana çıkarılmıotar Ufak te 
fek bıreızhklır da biç ekelk 

değildir. 

Yakınlarda çocoklerı moha· 

keme eden crza dalrt'ıılnde on 

yaıında iki çocuğun iki defa 
bir mfte11eıumlo ldlldlnl kırarak 

ve borulardan tırmanarak hır· 

sııılık yıptıklara sabit olmuştur. 

Son blftalarda cılrmOmeohut· 

lırla uğraşan mahkemelere gön· 
derilen çocuk suçluların adedi 

normılfn iki mılllnl geçmek· 

tedlr. 
Bbbç hafta evel Londra'da 

eoçlu çocukların ıslahı için açı· 

lan daire gece gandOz çaht· 

maktadır. Bo da çocuklar ıara· 

tından işlenen ıuçlarm arttığını 

göıtermektedlr. Çocukları ma· 

hakeme eden ceza dılrelerlle 

alAkadar bir memur bir gaze· 

teciye: 

- Çocuk mıhkemelerlne tabi 

olanların Y•f haddi yftkııeltll 

mlttk Ooun için bu mahke· 
melerf n işi bu yaıden de art· 

mıı.ı bulonnyor. Fakat l')lerln 

artm1111 btlhaaea çocuk. suçlu 
larının artmaeındao ileri gel · 
mektedlr. 

Demietlr. 

I 

'şıe ~ykusuz~ııktan kıvranan sinirlilerin bilmez tükenmez dilekleri ••• 
91en~le~ s~lah gelmez, her gıııı artan sinirlilikten gittikçe kuvvet aza l ı r, 

ertesı gun ınsan )'Orgun :ırg ı n, hiç bir şey )·apamamak hal sizliği lc kalkar. 

Bromllral ·Knoıı .. 
bu. felaketfen kurtulmak İçin kullanı lacak ilaçtır . Asla zararı yoktur sinir· 
lerı yatı şt ı rır \'C Sakin \'C Sali m bir 11yku davet eder. ' 

10 n 20 komprimeyi lıa\'İ tuı,. 

lerdc ccıancl~de reçete ile satılır, 

Kin o il A.-0., kimyevi madde 1 er fabrika 1 n rı, L u d w i_gs Jı af e ıı s/ R Jı in. 

lııAiiAıııi~~-..... - ' 

11.ıgiliz Kabinesinin M. Eden' e Verdi~ 
Talimatta Bir Yenilik Yoktur. 

lsveç, Yeııiden Zecri Tedbirler Itt;hazını, Yahut da IJO' 
tün Limanların ltalyan'lara Kapanmasını Istiyecek· 

Landra, 27 (A. A) - Zecri 
tedbir taraf tarları parlAmeoto 

mıhfellerlnde iddia edildiğine 

gl\re 18 ler komlteeloln Geoev 

n 'de yapacığı 2 Mart toplan 

tıeıoda İsveç, petrola ambargo 
konulmadığı tıkdlrde İtalya'ya 

-------------kartı yeniden zecri tedbirler 

lııtblklnde ıerar edecektir. 
İneç projesinin k OmOr ve 

ham demir cevhtrl~rl eatıı.ıının 

ve zeori tedbirlere fttfrak eden 

milletlerin llmıolannı ltalyau 

~emil erlne açık bulundurma· 

Bir ltalyan Doktor Diyor ki: 

Müstemleke ltalya 
için Hayati iştir .. 

---------------
ltalya 'nın Sabrı Tükenirse Yeni Bir 

Barba da Atılabilirmiş! 
••• 

farla, 27 (Rıdyo) - lralyan tilkenerek veni bir barba giriş· 

büyük sanayi erbabından doktor memfz de mOmküodür. 
Plrelll Parls Amerikan kulQ. Zecri tedbfrlerln vereceği za · 
bftnde bir konferans vt'rmletir. rarlar çok llori zamanlara eamll 

Bo konferansla bilhassa mfüıta olacak.tır. Ve ayni zamandı 
merat lşlerlle alAkudar olanlar gayri ablAkldlr; çünkü Bebe 
bulonmuştar. şfetan 'a böyle blreey yapılma· 

mıfhr. Bunun için de bfttün 
Bn konferanıta Habeş ltalyan t 

talyıo'luın Moseollnl etrafında 
lbtllAfı ve M. Lold Corç'un • 

btrleemeslnl lcab ettfrmletlr. 
mftıtemlekelerlo takelmi tekli- Demletlr. 
f ini mevzuubahı edtlmlş ve 

doktor Plrelll bu m08lewlcke 

lolnln İtalya için hayati bir 

meı'ele olduğunu ve 1919 mo· 
kneleel mucibince Iralya'oın 

yeni mllstemleke ve mevaddı 

iptidaiye veren eabalara hakkı 

olduğunu ıöylemlttlr. 

Hatib, UlPPlar ııoıyeteıılnl tld· 

detll surette teukld e tmle ve: 

•·Itılya diğer devletlerden başka 

blrıey yapmıkta değildir. Ulus 

lar soıtyetesl vızlfelerinl meselA 

Mançurt işinde ihmal etmiş 

olduğu halde, ltalya'ya karşı 

elddetll harekette bulanmakta 

ve zecri tedbirler koymaktadar. 

Zecri tedbirler İtalya'dao zl · 

yade baıkalarıoı zarara ııokmuf · 

tor. E'ıkat her itin bir had 1 
vardır, bunun lc;in eabrımızan 

ihtilalcilerin 
Maksadı 

Baştarafi 1 inci sahifede -
lon bir hareket değildir. Aeıl 

ehemmiyetli olao nokta, balkın 
anıl faşist ve aotl militarist ce 

reyanlara kapılmasıdar. 

Japon imparatoru; jıpon 111· 

kerlerloin yalnız imparatorluğa 

uzak müstemlekelerde ve yeni 
zaptedlleo yerlerde olanlarlle 

değil, j•poo adaları ü.:11rlnde 
bolonanlaraoıo vaziyeti ve his 
lerl ile de alAkad1r olmahdır. 

Bu alAkaeızlık; tlmdUd neticeyi 
vermiştir. jıpooya vaziyeti timdi 

ftodal ve faeist teş1d1Aılı bir 

manzara arzetmektedlr. Neti· 
cenin ne olıcağrnı şimdiden 

keııtirmek milmkfto değildir. 

.ıo•~ 
ların1n yHak edllıP" 
oldnğu ıôylenmektedtr. S ~ 

Loadra, 27 (A.A) - ,r, ... 
gazeteleri kabloeolo 11k,,.t 

l d ··'fi top aDtl81 bıkkın 1 Gf,.f' 
mıhlmatta, hüktımetfo, 1~ 
re'de petrol ambırg080 k ~ 
büsüoO üzerine aJıııalP~ ... ' 
kandaki kararını roub• ı;cte'• 
tlğlol ve bugOo için ~· U, 
Cenevre için aldığl :ı- ' 
yeni hiçbir onsoru i 
medlğlol blldir!yorlır· ~ 

ıetlı - ,.JI 
Mornlng Post gıze IJlk.,... 

nede petrol ambargosu _., 
mOhlm görüf lbdlAflırı 
cod oldoğonu yazıyor. ,,-"_ 

Avam kamarası ız•81 • tll ~ 
zecri tedbirlerin yı eıdde tJtl' 
klbl veyahüt terki IA•

1111
:..., 

kanaati gittikçe ,rısO•~ 
Bo tedbirlerin terki ıo• • t' 
kani olanların sıyıeı gO 
tikçe fazlalıeıyor. '1 

Ceneue 27 (Rıdyo) ~ 
sekizler komitesi M. Dl 

11 
rtl 

2 &!•'' .. -" selle& rlyaeetlode f"· 
lanacak, M. Eden, &f. 'o;; 
de bu içtimada hazır 

' caktır. ıe1k' ıııl 
M. Lltvloof ve TltO ,,. P' 

bulunacak fakat Lehi~ 
Bek yerine uloslar d~ 
daimi delegr.al temsil e ~fi 

Londra, 27 (Radyo)~~ 
kamarae1 azaları; ltılY•~ 
zecri tedbirlerin y• ~~ 
dlrllmesl ve yabod lfl"
kaldırılmaeı mOtaleıP• 

Beyrut'tS 
Istiklil . di 
Partisi Fesbed•1 ~ 

Beyrot 27 (A.A) ..,,,.. ~ 
rlyetçl iıtikl&l pırt1•1• .,., 
ları kapattırm•ğ• ıeıeb ~ 
~inden fesbedlhıılıtfr. ,,_.,, 

f•sr 
lar yeniden ıçılmıe, J 
hidlse olmamıttar· 

'JJ Fransız Kab• JI 
Italya Uarh Tahsisatı Ne Toplanııs•0 

Japonya'daki soJJ J1. 
Kadara Çıktı? vaziyet ıe koıı11;~ 

• Parla, 27 tRadyo) fl''I"~ 
Roma, 27 (Radyo) - 20 Haziran tarihlndenberi Doğa Afrf. bugün toplanuııf 1 " it ,.-~ 

kası ıeferl için ayrıla o fevkal4de tahQiaat altı milyar 170 milyon muhtelif mes'etelef~ı~lt--~ 
Lireti bulmuştur. Bu para fil şekilde sarfı-dilmiştir : larını t etkik etmlt ~ 

İkt milyon 730 htn Liret Uar biyP, 6 15 bio Lfret BHhrlye'ye, dyeılo mtlvazeoeyl 111 rl'" 
Bir milyon 85 blo Ltret Oava, l ı l r mil yon 800 bin Lhet müs kararnameler abkiı::,11 •• ,f.J 
temleke Bakaohklerını ~eri ka lan miktar da Dah il iye ve fl r.r l nokta ı mOzakere "'~ 
clye Bakanlıkları emrine ve rll ın l~ t l r. Ayni içtimada L

0
:..-

- eaeındto yopılaP f~:l~l.,. l s U ri \i C' de \ ! ~l Zİ \T et razı etrafın Ja .ı 11 
'd• ,o'~ 

j j pılını~lır. Japorıf 1 ıddi ıt ~J 

Arabların Heyecanı ()cvamdadır ;::~~k ~~~:::',~ '\,.,"ıs~~ 
Irak, Sosyete'ye Nota Verdi teeı raporu da J?Ôzd~•""'l 

K11düs, 27 (Radyo) - SOryeden gelen haberler cok fenadır . 

Franıuz meoabilolo verdiği babeılcr ı o; ılııız • lır, Arıthlar araııodıkl 

heyecan ve aııablyet devam etmektedir. 

Cenevre, 27 (Radyo) - Uluılar Sosyetesi Khıbet dairesinde 

Irak hftkumetl'oln Sflrye hadiseleri etrafında ıverdigl nota tetkik 

edil mittir. 
Bo nota'dı, Fraoıızların Uluslar So9yeteal ahkamına riayet 

etmedi~lndeo e\kıiyf'l edltmekt,.dlr. Bütün hadltıelerfn mQsf'bblbl 

olarak Fransız aııkeri : l.1 ı ı1 mdarao'ıoan Sfirye Meclisine oidd~t 

ve ll!hakküm ı;östertlml~1ir. Sürye'olo vaziyeti Utoılar SoHyeıeel 

Paklıoıo 22 inci maddeılo tt uygun değildir. 

Irak l:lükiimr:tl, Silryt'nlo d e eükiio bulmıık Qzere Uluslar 

Sosyetealoe glrmeel lOzomuna kani oldu~unu da bildirilmektedir. 

v~ M. Flııodeo'Jıı e1bll 
battı hareketi de 

1 ,.a 
oıl~dr. fe"~ 

Avusturya btı~ ·d~ 
Macaristan'ıı gı / f') 

Peştt- 'J.7 (Rıd1°) ~ 
' r1

1 7 sonlarında A vn•':.:11' 
linin Peete'ye y•P ,,,_, 
cnz'i baynk bir '° 1,, 
kırıılanmııtır. bO"'~ 

Bu hAdlse, iki 01.,ı 
11ndakl te11aoode 8 
bıttır. 



.. 
-KIZIL SUL 1'AN 

A~DClbHAMüD 
Almanya 
•• •• 
zuın ve 

Piyasasında 
cı ·leı~jmiz. 

Manisa Valisi 

Ve Seylapze" 
delere Yardım .. 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı ---------~----------............... 
Türkiye Alman Kompostolaı·ına 

incirleri de Konu'mağa 
laadı, Satış Arıttı .. 

___ .,. .. , ___ _ 
M11nlea Kızılay so3yete inden 

şu mektubu aldıkı BOsnOmleal'ln Orta k6y'de 

'Feride ııohaoan ııar•yındakl shn 

dallnl Selim ·~· oıtHı Yaver 
•Aaya anlattağı nkh, K.ızluağaaı 

elem "e 11t1rab ile adeta iki 

bftklGm oldu. 

Yner a~anm bGtGn Omldi 

HD11nftmt111l"de idi. Hftsnftmlıa 

lln llelebed bekar kalac•ğım, 

HOınOml111l'ln genç "e taze 

hlblne •tk denllen beyftlloın 

glrmlyece~lnl eanıyordu . 

Arab, BOıoftmlııal'I "elini 

metl Sultan Hemtd'den bile 

kııkaomıı, kaçırdı~ıoa memnun 

olmuıto. Şimdi... Baean paşa 

gibi bir zendostun pençesine 

dOemeafne dOtmOş oluyordu!. 

l.,lllalar, damatl•rı hemen hiç 

llt!Vmezltı; hunları saraylara mu 

ııallat olmuş tufeyli mıhhiklar 

•dd~derlcr, padfşahıao sonra 

ıarayda bf'r hakkın kendilerinde 

olduğunu laoırlardı. Hasan pa 

IJHın Aglalya reuletl aarayda 

luym-:tlot çok dOışOrmn,ıo. 
Yner ·~•. Baııao pas• deni 

len bu ııevmedfğl adamdan ta

mamen intikam almak için, 

Hoıınftmlııal mea'eleatnl eultan 

Hamid'e aızetmtıRe karar verdi. 

Bu sorrtle, hf'm ııevdf~inl t"Jln 

den kalan damatt.ao, hem de 

kendlıılne blyanetllk eden 8011 

nOmhal'den lntlk.m almış ola· 
caluı! 

Aub koış lı:afaaındalı:i bir 
dirhemlik aklı, bundan fazla 

dOtOnemezdl; buoon için 8abab 

olur olmaz Ramld'ln baau~i 
dalreıılne girdi. 

• 
• • 

Bamld'ln buıuııf dairesinde 
bertaraf bGyQk •ynalarla kaplı 
idi. Bo aynalar ••yeatade e. 
mld dıirf'81 içinde olan biten 

berıeyl mftkemmcl ıurette gô 
rDrdO. 

1ıte bu eayede Yaver ağanın 
içeri glrdl~lnl gören Hamid, 
•ğ•yı: 

- Ne var?. 

Diye ıordu. 

ll•mld, ığada çok bllyOk bir 

labantU gôrdcı. A~a, eankl bir 

gece içinde erlmlı, lhtlyarl11mı1, 
boıulmue, kftçCUmOttft. 

Bunun için, Hamid ikinci 
defa olıralı:: 

- Ne oldun lala b01Ie. Yokııa 
baıta mıaın? .. 

Diye ııordu. 

Yun ağa, gizli derdini ııak· 
la111aga çalııırak: 

- Biraz h1etayım hoımet· 
ruaıb, Cenabıhak 8ıhbatı şaha 
nelerini artırean, geçici bir buo 
•Ar111 .. 

l>edt, 

- n,bıt l'!ftt,.ydlo ... 

k Bu te .. l!f Oztrloe arab yut 
Ulldu. Blrı,.yl~r ıôyleruek h 

h•dl lık 
V at uau•affak olamadı. 

" bu nıOuıda 0&,.rino geri 

dJ öoQh gtıu . llılbukt maksl\dı 
fa.an P" tın . il• lnilml al rrzale 

tloa lı<ınkAra arzcııııı-k, intikam 
al rnak ıı. 

Odıı~ına dllndü"" 
l nu zaman arab 

t • lklr;cl Ye yeni bl ' 
baılıJ,: r eudlıP 

Ya euhan bu rı-ıalctl ha k 
hlrlılnden, nı .. dl S il 1 a 
d e m ·~•dan uyaru .. IJunu h b 
dl • l'r Verme ~I için kendlıloe net 
nıaıdı?.. er yap . 

Hunun için tGyle bir tedbir 
dOıGndQ Ye Selim 

ığaya: 

- Padloabımız efendimizi 
çok ııabl gGrdOm Bunun için 
hu m ' l 

6 
eıı e eyi açımadam. Sen de 

•rrı••nı aalu 1 ut.. Maoıılb bir 

fırsatta 

derim. 

Dedi 

mes'el,.yl ben arze· 

Selim ağa da bu f lkrl mu

vafık garda, ve gözcnlnk ı,tne 

deV1m edecl'ğlnl vadederek Or 
taköy'e, Feride saltın earayına 

döndft. 
• • • 

Yaver ağa odasında 

baldığı vakh başını iki 
yaloız 

eli ara 

mtl· 8ına aldı; çok .meyoe ve 
tee8slr idi. 

- Kendi kendisine: 

- Ya.. Dedi. Donyada bo 

insan denilen mabhiklara hlmad 

kat'iyen caiz değtldir. HOsnQ 

aıisol'den bunu biç ummazdım 

Cihanlara hükmeden aultammıZR 

hile mukavt"met gösterdi de, 

nihayet bftotiln mahiyeti bir iç 

oğlanhğından ibaret olan bir 

Ulredlye teslim oldu. Ah .. Allah 

bOyftktftr. Elbet intlkamrnH ala 

cı~ım! Fakat.. Hu yaşta bu 

feltaktıtlere tahammül edemlye 

Cf'ğlm . Allah canımı alsa da 

ben de bo hayallan kurıolBBm, 
arlık!. 

Arah, bu elemli vaziyette 

birden yt"rlnden kalktı; tekrar 

&oltanın yanma glul ve padl 

~ıbın ayaklarına kapanarak: 

- Raşm~ıll efend m, veli 

nimetimi. Dedi Çok baetapm .. 

Bana biraz f zln ver. Biraz letl· 
rahat edı-ylm! 

Sıılrao Hamid, Yaver ağamn 
hakikaten basta olduğuna emin 
idi; bonon için fazla malumata 

IOaum görmeden Yaver ağıya 
htlrabıt lı;in izin verdi. 

Bundan ba~k. hazlnel hasea 
namına BOyDkada'da btr ko· 

aak kiralanarak ar•b'ın ikamet 
ve ietlrahaıioe tahelıı edlldl. 

- Sonu Var -
~----~~-----~~~~~-

Kız Yüzünden 
Arkadaş•nı 

yaralayan Ratacl. 
Raşel adında bt r kız, eevmek 

ytızftnden arı:laraod11 çıkan kav· 

gada R.tael adlı on aiti yaıın 
da bir çocuk, bıçakla arkıdatı 
A •ram'ı yaznoden yaratamı,tır. 
Aııllyeceza mahkemeelnde ecre· 

yan eden mohakemeııl netice· 

ııtnde Rafael'Jn 8uçu lşledlRl 
ııablt olmoı n TOrk ceza ka· 
nunonun 456 ıncı maddesinin 
ikinci fıkraeı mnclbfnct, yaıı 
nm kOçftklGAtı de nazarı dık· 

kate alrnırak allı ay hapetne 

karar "er11mf tl lr. 

Jbracat mabaullerlmlzla Al 

mıınya plyaaalarındıkl eon haf 

ta dnromu h•kkında Berlln 

TOrk ıfcaret odBBı ıarafından 

hazırlınmış olan mOhlm bir 

rapor eehrlmtzdeU alı\k•darları 

gelmiştir. Bu rapor la aşağıdaki 

mühim malumat vardır: 

20 lklncllı:Aöun 1036 danbe 

rl Berlio'de Almaoya ve le 

\İçre muubhasları arnında 

yürütQlen eörOsmcler ltl 1iif la 

nı-llcelenmlş ve iki hakumet 

ara ıoda 8 locl btr munzam 

tlcard mukaveleRl lmzılanrnıı,ı 

tır. Mukavel,.; diğer mevzular 

arasmda, bilhBBsa 1936 yılında 
lnlı;re'den Almanya'ya yapıla 
cak peynir hbılıltını taoılm 

etmekt dfr. Almanya, dl~er ta 

raf tan Lttvanya lla de bir tl 
caret mualıedesl yapmığa ha 

zır bulunmaktadır. 

Lit vaoya, şlrudlyrı kadar bir 

kaç defa ticaret muahedesi akdi 

için .teşebbQelerde bulunmuşsa 

pa memrl bı\df8eal milnaeehe 

tile Almanya, hllktimeıf; bu 

muabedentn mftzakerelerlne 

yanışmamıştı . Halbuki memel 

de 80n yapılan eeçtmde oradaki 

Almanlığın arzusuna nygun bir 

netice vermemlt olduğundan 

iki hüki'ımet rraeında tlcui 

muka\ele akdi için artık PbPm 
mtyetll bir mani kalmamıştır. 

Yakında müzakerelere başla 
nacağı Qmld olunmıktadır. 

Almanyıt Polonya arasındaki 
tlcııret moahedeelnln tatbikinde 

bazı mft~kll4t başğöettışmlttlr. 
Bu zorlukları teıktk ederek 
lı\zım gelen tedbirleri almak 

ftzere bir Polonya heyeti Al 
manyaya gelmlı ve tetkiklere 
ba9lamı1tır. 

Kuru Ozftm: Rapor bafıısı 
içinde QzQm plyaeası durgun 

geçmiştir. Ancak bir hafta ev· 

vele göre eOıe dt"ğer lı,ıler ya· 

kalrnııtır. plyaııanın durgonloğu 
ve f latlerln ışlmdlkl •azlyed 

için 8ebep olarık mnhtellf mft· 

tal!!alar yftrfttftlmelı:tedlr. Bu 

arada Hamborg'da, batt4 iz 

mlr'de fazla Hok bnlonm111, 

bu hlbarla ellerlnde m•l bola· 

nan Alman tOccarının lllı:önce 
ıtokluını ear(Jl çalışmaları ve 

batt4 Almanya'dı bfr mftddet· 

tenherl ~örfllen yumurta uok· 

Baş· 

panlığı dolayıslle az pasta y•· 

pılması, bundan ôtftrQ de az 
Ozilm aarfedllmeel bildirilirken 

bogOnkO vazlyelln euf menim 

icabı olduğu da eôylenmektedlr. 

ôıeyaodan io•nılır kaynak· 

tardın aldağımız malumata göre 

ise gerek lzmlr'deld, gerek 

Bamburg'takl stoklar zınn,.dll 

diğl kadar ı;ok değildir. Bu şe· 

klldekl cftzlerln bOyfltülmOş 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Her ne de olsa çıkımlan bu 

muhtelif şayialar oeticeılnde 

plyHa hiç olmazea geçici bir 

zamıo için çeklngf'n davran· 

mayı muvafık görmftıtftr. Dakiki 

vaziyet şudı.r: 

Pıyasa yrınlden canlanacak, 

bllba!I a yakla,makta olan pa!I 

kalya yortuları · bu canlılığı ko 

laylaştı racakıır. 

F·latlerc gelinci'!, Türk ibra · 

caıçılıırı bu haf tı yaptıkları 

tek.lif lerdr; geçen haf takl f f. 

aılerde erbat etmi~lerdlr. Fi 

ati er şun luır.: 

7 nomara J 6,5 lira, 8 nu· 

mar• t 7 llra, 9 numara 17, 25 
lira, t O numara 19,50 lira, 

l l numara 21,50 liradır. Bu 

f laıln yilz ktlo batlD• sif 

Bımburg olmak üzeredir. 

Rakip mahsullı-rden Yuna 

nl8tao'ın Kandlye fizümlerloln 

h•ı,ılıcı tfplerl Alman ldhıl4t 

çıler1 tarafından dabtl~ yilz kilo 

ba,ıoa loko Oemburg olmak 

Ozere aşağıdı.lı..1 f laller Ozerln · 

rlen teklifle btilonmuılardır : 

Kendiye O.tice 85 mark, 

Kendiye Nec pluıı 59 mark, 

Gretagold 45 mark H Francy· 

golden 43 marktır. 

incir: 
Hamborg incir piyaeaaı da 

bo haf ta durgunca geçmlatlr. 

Ancak bu dorgonluk doğrudıo 

doğruya yok.leme hltırtı, yılol 
Tdrk ve Alman f lrmıları ara· 

sıodakl muamelelere mftnb1111ır 

kalmıııır. Yo
0

k111 iç plyaa• ha· 

kımandın bo haftaki variyet 

memnuniyete değer gösterllebl· 

Ur. Şubat ayında beklenen 80 

ğuklar bu hafta başlamıt ve 

hararet derecesi 8ıfırdao aıağı 

ona kadar doımftıtGr. 

Huamn bu dP-ğltlkllğl incir 

plyHaeına memnuniyete değer 

bir ııarl!tll'I canlandırmıştır. So 

Son ~noterde yağan fnla 
yağmurlardı Gedlı taımıı '°" 
Mınlea'ya bağlı Mahmudiye kô 

ya 80 folnde kalmıttır. KöylG 
oOn feci vasiyeti hakkında 
malumat alan 111yın İlbayımıı, 
Btıkumet cebheılnden lcab eden 
tedblrJerl almakla beraber; So8 

yetemtıl de V1zlfeye dnet et· 

mlı.t ve bunun Oaıırlne dcrhıl 
felAkete uğrayan Yozden fazlı 

• 'f nnfoea 00 gOnlak muhtel. er · 

zak tevzi •e letlrahıtları temin 
edildiği glbl b11rab olan 24. evin 

tamiri aebıbına da ten111GI olun 

mueıur. Soayt!temlzl maddi, 

manevi her yönden yardımlı 
rını eslrgemlyen ve çalışmalı 
rımızda lsabetll görft~lerlle bize 

dalına aocft olan ııayın llhıyı · 
mız Murad Germeo'ln bu kıy· 

metli yardımları ht!plmlzl TC 

bClıfin balkı mlnnı:Uar etmlıştlr. 
Kızılay Soeyeteai 

M. Hitler 
B•rllo 27 ( Radyo ) - M: 

Bitler bugao yeni Çin ıef lrlnı 
kabul etmlı.t ve hlmatnımeıılnl 
almııtır. 

----------~~~-ğuklar devam elllğl takdirde 

bu canlılığın fzmlr plyHaaı 
Ozerlne de iyi teılr yıpacıgı 

kunetle Omld olunmalı:tıdır. 

Dikkate drğer ki, allkad•rlır 
incir piyasaaının yarınından 

daha bilyftk itler beklemekte 

dlrlrr. Bonon ıcbrbl Alman · 
ya'da yemeklerden eonra al nan 

ve birkaç nevi koru meyudnn 

yapıldığı için karı91 k komposıo 
denllrn tatlılaran lmalluden 

~imdi kuru lnclrlerdrn de htl· 

fadeye gldllmeeldlr. 

H.lbuld karıtık kompostoyu 
lhsar için 1:kurlyetle Elma, 

Armud, kuru kaya•ı, Şeftali ve 

Kara erik alındı~• halde fncfr· 

den lııtlfaıle olonmamakda idi. 

lzmirden y.pılan tekliflere ge· 

llace, lbracatçılarımıı bir hafta 

enelkl flıtlırı letemlıler, yani 

ktlosu 68 70 tantıllk ekııtrlımı 

Ceoeve'ye Jım•r aaturel incir· 

lerl 100 kilo batını elf Ham 
bnrg 12 lira ftzuloden teklif 

eylemişlerdir. 

ldhalAıçıl.rın Bamburg'ta 
m"•cod ııtoklardaa yıptaklıra 
lekllflerde he mohtellf lnr.lr· 

ler için aıağıdakl flıtler lote 

nllmlttlr: 
100 kilo bıeına mark br.111· 

bile çuVlldı ekıtrlııma cenevln 

26 mark, emperyal natord 30, 
emperyıl roHy•I 3,, rouyal 

4 •> •e hyer 50 marktır. ıtıçmr. .1 

. . . . . • . . bl ortada par ti başkanı A ıırıi Dogmı Solda ~nldılı partı ıdrıre lıcy<'t111dcm IJulıHı sö)li)or, yanındıı Uşak JJalkevrnde canlı la o, . . . 
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1
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m ı n açı mBBı, ura a ~enç • d 
1 

siki kolu da ı,tırak eti . a 
nımız A vnl Do~ao'ın da iştiraki ve halk araıunda adeta bir b•y ke8mlı, ııalondı ban onun ça . l hl bftyftk bir 
ile çok canh ve hararetli ol· dı~ı lııtlklıll m.rıı dlnlenmlt ve zırlanan can 1 ta u 

1 1 
il 

ram gibi kutlulanmııtar. letlklıll il kolu tarafındın tesir uyandırdı . Söy ev er •er 
muotor. Bııkan, bu manasebetle gece, tem! • L 1 derin 8!U'llll 

mar•ından eonra Cumurlyet için 1 ı yuanmı•tır dl Atatftr•e o an verdiği eöylevde, Hılkevlerlnln v "Kebramın., p ye8 o v • • 

il l 1 l aod tçtlml9, Halkevl idare be · U L (Huıuai) - Halknl· mu ee•gl anıldı. Konser ve 
•az e ~r u ve gayelcrlnl ebem· t 1ıa• ı 1 

dJtnftmftnA bftyftk le· temılller nrlldl. Milli nkllar 
mlyetle tebarflz eulrmloıir . Ônft· yeti ftZa81ndan Huhisi, Mualllm m z o ya u u k.ta bdar 

mazdekt yıl içinde, Halkevlmlz, Melek Kızıldağ, muallim Şef tk ııhuratla kutluladık. Törrnl, yapıldı. Gece gflÇ "" 

dıbı geDlı hamleler yapacaktır. Önder tarafından ııôylevler ve· Baıkan Yuııuf Ay111I açdı. Er bayram kuılulaudı. 

Mauisa'da 
Sosyal Yardınl. _____ ........... ~--
y cııi vilayet büdçesi 

1,300,000 liradır, 
Manisa, (az,.l aytanmııdan) -

Yeniden ıeçllen B11lkevl ,obe 

td•re komiteleri dftnden Hlbır11q 

tıe bıelımı~lardır. 
Yeni t ıekkftl eden lhlknl 

lçtlmılA yırdım komlteal dftq 

Seniha Murad Germen'lo bıo· 

kanlığı altında ilk top1aot1110• 

y.pmıı ve d"rbal temin ettiği 
200 lira Ue ônOmfbdekl bıy· 

ramda 70 çok fakir çocuğa bl· 

rer ıyıkkabı, çamaoır ve çorap 

ııatın almığa karar vermlaıir. 

Bu eoreıle yırdım g'irecek 

çocuklar önOmü~dekl perıembe 
ve cuma gOnlerl aonelerile bir· 

ilkte Balkevloe da'fet edllmlı· 
terdir. Orada çamsşırlar komi· 

terıtn Qyelerl tarafından biçile· 

cek ve dlAer ~ıya da vt·rlle · 

cekt•r. Komite bııkam çocuk· 

Jara tevzi eJllecek r.ıyının te· 

mini ve blçtlrllmeel busuılarile 
bizzat meıgul olmak.tadır. fç. 

ıimalğ yardım komitesinin bu 
çok ynlnde ve çok bıyırh ka· 

rerlarını takdirle karıılerız. 

Umumi meclis toplanıyor: 

Haber aldı~ımıza görfl vllıl· 
yet umumi meclisi martın do 

kuzunco pazarteııl gOoft topla· 

nıcıktır. Tekllf btıtceıılne göre 

vll4yet nrldah 1,300,000 lira· 

dır. Teklif edllen maeraf bfttçe· 

J,.rlne ~öre 55 000 lira kadar 

açık vardır. 

Aklıisar ) olıı11daki bo::ııkluk: 
Son l!D taşmılera M:ınfııa· 

Akhisar şo 1'81ntn mtıhlm bir 

kısmını l>anp eloıiotlr. llba· 

yımız M orad Germf'n bırep 

yederl blzzııt trıklk elmiş ve 

bozuk yrrlerlo 6000 lira ka· 
dar para earfını lcab ttlrecı-~lol 

ıöylemlıtlr. ----
Gördes'te 

Akhisar haok1tsı 
bir şube açacak .• 

Gôrdee (özel) - 6 ay nel 
Gördeıı kaymakamlığına tıyla 
edilen Abmed'll nablye1I mG· 

dftril Mubatn'lo Gl\rdea'ttı fay· 
dalı çalıımıları gôrftlmektedlr. 

Bu arada ~aprOyQ yeniden lnıı 
ettlrmı,, Akbtear yolunı ve 

bnı köylerde mektt"p lnıaeına 
b•tlınmıtllr. Jandarma kuman· 
daolıtı, yazbı'ı Mınaur'aa 
Manisa merkezine alnımaııı ile 
lohllll etmlıtlr. Gardeıı muhiti 
çok temizdir. aaaylış dOzğGndlr. 
Fakat bir kumandana lhtlyıç 
ta muhakkaktır. llbaylıgıa Dl· 

zar ıilkkattol celbedt"f. 

RelediJede: 
Uelr.dlye rt>lsl, yeni belediye 

dalrl'Blotn ıefrl,lnl dl'l bltlrml1J· 

t'r. Öuümilzdekt yıl için bnı 

hay rlı i~l .. rn atılacn~ı htlırr 
ılınmı~tır. llu tnt'yıtnd1t "ıı 
iılnl b .. I t'lınfi!İ çok yı rlıı•le 

olur 

Tiitünciilt•r: 
Se•lnçle duydugumuza görfl, 

AkhlHr ıGıQncOler bankaeı bıı 
@eo';, ıoıon mevelmlnden evel 

Gördeıı'ıe tOIQocOlera yardım 
itin bir şubo •çıcoktır. Bubl'r 

tobı~kuk ederse, birçok ıoıaa 
moıııahslll, ıunun bunun din· 

den kurtulacak, banka da fıy· 
dalanacaktır. B"nka dlrektörG 

Halil ile Gördeı'te dua nkltl 
Cevdet Erden'ln ba buııaıtakl 

meııal ve •llkaları çok iyi 
karşılanmaıtır. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akıam K.emeıaltı'ada h· 

tlbad, GGıelyalı'da Gftzelyalı, 
Irgatp11arı 'oda Aari, lklı;eıme
llk 'te ll.lçeımellk, Alııaneak'ıa 
Jor.ef Jolyen ecı1nelerl açıktır. 



,~ - • · r Oldular. Avrupa ve Amerıka Endışededır· 
öldftrftlen bak•0 • ~ n Anadolıı'nun Anketi . 

1936 · 37 lzmir Şampiyonluğunu 
Hangi Takım Kazanacaktır? 

lzmlrspor ko 
lübil başkanı 

.. e Yusuf Rıza 

m,.ktebl mfi 

dfirü Adnan 

şunları eôyf Q 

yor: 

ANADOLU 

gazetesi .., bo 

- 8 

anketi tam za· lzmirspor reisi 
mananda açtı. Adnan 
Ônfimüzde yapılacak maçlardan, 

Kar~ıyaka · Altay ve lzmfrepor, 

Karşıyaka maçıoden sonra bo 

anketin açılmaeıoa kalkııılmış 

olsaydı, tabiidir ki kıymetsiz 

olacaktı. Gazetenizin, fzmfr 

şampiyonluğuna meydana çı · 

karmak uğrunda anket açmak 

ımretlle yaptığı teşebbfi!!ft can 
dan alkışlarım. Flkrlınce evvel& 

şu noktaya lllşmek laterlm: 

Futbol tokırolarıoın bogüoktı 

duromn bölgemiz futbol varlı 

ğmın ileri gittiğine alAmel de 

ğlldfr. 

GOnti\ isterdi ki, puantaj 
vaziyetleri ayol olan bo dört, 

hatt4 beş kultıbflo sahaya çı

kardıkları ,takımlar hakikaten 

mOkemm l ve tam futbol oy 

naeıolar. Bolbokl henlm kadar 

bOtOo futbol meraklıları takdir 

ederler ki eıraladı~ımız takımlar 
maalesef ytıksek bir kıymet 

ınzetmemektedlrler. 

Sadede gelelim. Bugüne ka · 

dar oynanan maçlarda onblrl nls 

beten mfikemmel olen Altaydır. 

Altınordo; lzmlrspor, Kereıya 
ka n Göztepe takımlarımızın 

lebenln ıonunı lrl,ememek teb 

IOkeelı:e dOşrcoktfr. Keza, Anor 
mal hadiseler işe karıemıyacak 

olorııa hücum ve mddafaa hıt 
larlle dl~er kulüblerln takımla 

rına faik olan Altay, ıamplyon 
luğa namzeddlr. 

BugOo lçlo keodlelne en ya 
kın raklh olarak da lzmireporo 
görmekteyim. 

Mıutaka ve 
Halkevi Likleri. 

Bo haf teki maçların progra· 

mı eo suretle tesblt edilmiştir: 

Halk Raha11ında B takımları: 

Saat 9 ';arkepor Bacı hakem 
Ahmed (Halkevl) 

Saat 10,15 Göztepe Burn1&va 
Kadri (Boca) 

Saat 11,30 K.S.K.·Altıy kd 
çılk Moııtafa (Altıoordu) 

Alsancak eabaeında A ta 
kımlan : 

Saat 11 Buca Şarkepor Mas 
ta'a Bal (Altınordu) 

Saat 13 Gözh pe · 8nron11 
Esad (K.S.K) 

Saat 15 K .S.K Altay Sabri 

( lzmlrepor) 

Yarın yapılacak halkevl okul 

Jar llkl programı : 

Saat 14,30 KarçıyalLa Mual 
llm mekıtbl hakem Ali (Ltıe) 

Saat 16 Boca Ziraat Mustafa 
Bal ( Altıoordu) 

Balkevl ilkleri : 
HllAl Yükııe\me Moııtafa 
Bayrakla · Eşrefpaoa Muııafı 

Şenkal 

Turan Tepecik Faruk 

Yeni polisler 
Altay'dan bir derece aşağı ol · Emniyet mftdQrlOğft kadro· 

duldan kanatlnl ta~ımaktayım. sonda boş bulunan pollsllklere 

Bununla beraber Altay takı · talih olanlar arasında ıeçlm yı 
mı, mesela benim kulühQm olan pan Pollı İntihap Enctımenl; 
İzmirııpora karşı oynadığı dur· bunlardan mftaald tartları haiz 

~un oyunu roklblerlndeo bir olan iki kişiyi polisliğe kıbol 

dlgerlne oynadığı takdirde, ga · etmlttlr. 

----Serseri Torpil 
Belediyece 
cezalandırıldılar. Ala çatı 

kı yısıoda görftldn ... Son haf ta içinde yerlere ıü 

kOren 25 kişi, numarasız ve 

IBBmasız köpek taeıyan 3 klol, 

konturatsız evlerde o·uran 15 
kl~i. belediyeden mtıeaade al· 

madan yeni inea edilen evlere 

giren 3 kişi, sinemada eigora 

içen 1 kl~I belediyece cezalan 

dmlmıe ve dün şehrin muh 

telif yerlerinde dilendikleri gO 
rülen 4 klei tutulmuştur. 

Alnçatı öuftnde denizde ıer 
seri bir torpil gördlmOş •e il· 
man reisliğine haber verilmiştir. 
Torpillo lmbaeına çalışılıyor. 

Katalonya hükOmeti 
Madrld, 27 (Radyo) - Cu 

murreisl bogQn bir kararname 

He Kaıalooya'dı ytnl hdkume· 

tin eeçllme&lol kabul ve taedlk 

etmiştir. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-13-
dur ve gftzeldlr!. 

- Ben, Kııtya'nın bu şerefe 

lüyık olmadığını söyl l' mek isti· 
yorum. Başını \ ' C şımıı.rıktır. 

Coğrafyada olduğa gibi tarihte 

de bllglelzdlr. Hesapta kıymf'ltl 

eıfardır. Yogıioe k ıymeti Frao • 

&ızca'dadır. 

• • • 
MQ,esese müdiresinin meş 

gollyetl bOsbOtOn ba~ka idi. 

Mfldlre, öğretmenlerin ortaeıoda 

olduğu belde mOdlrlyet daire· 

sinde, lmııaraıorun geç kılma 

l!ıoı eudlije ile telakki tdlyordo. 

Acı bn fmpıra ı ora bir felAket 

mi gelınl~tl? 

Mbll~t~lcrlo bir eulkaeJı mı 

varrlı : 

Fransız hıkılahınıu verdiği 

misal, bo kııdıır omumi ve sari 

idi. Çara taalluk eden heroP.y 

de bu endişe zaruri idi. Çw 
biraz da ihtiyatsız, cesaret ea 

bibi bir adımdı. 

- Muhafazaya memur olan 

lnrın azlığını gördünüz, dt· 

ğll mi? 

Başı birinci sahifede -
ajaneındın: Hftkumet daireleri, 

elAn lhtllAlcı tarın elinde bu· 

lunmaktadır, Stıel mıkamat, 

ko net laılmaltoe mahal kal· 

madan te~ıtm olmalarını Asilere 

blldlrmlı ve mOzakereye glrl· 

şllmeslnl, mokav"met etmeme 

terini emrtıylemlştlr. Tokyo'da 

durum yatışıyor gibidir. Örfi 
idare hrnOz kaldırılmamıştar. 

Tokyo garnizon kumandanlığı 

oa general Kati tayla edllmlrı 

tir. Genel kurmay baıkaoının 

hayatı t.-hllkededlr 

iktidara kim geçecelc: 
Şaogbay, 27 (Radyo) - İyi 

haber alan çevenlerln verdiği 

maldmata göre, Tokyo bddfee · 

lerloden ıonra iktidar mevki· 

ine taarrazt faılet temıy014th 

ıüel bir kabine gelecktlr 

fııyan hareketi diğer şehir 
lere ılrayet etmemiş lııe de, 

Asiler, Ruııya'ya karşı görüş th 

dl4fa bulunan kabine erkıioı.ııa 

ortadan kaldırmak ıurellle emel 

terinde muvaffak olmoşlardır. 

Nazırın ölümü: 
Londr•, 27 (Radyo) Deyll 

Telgraf gazetesi, Japon floaoe 

bakanı Takehael'oln Asiler ıa 

rafandao yaralandıktan eoora 

ayol güo öldfiğOoü yazıyor. 

fsy01ı evelden lıuzırlanmıştır: 
Tokyo, 27 (Radyo) - feyan 

badleeeloln hazırlıkları 15 güo 

evtldeo anlaşılmıştır. Hatla ıisl 

ler oobeş giln evet bir darbel 

hükumet tecrtıbeel blle yap 
mışlardır. PrenırSayondl; asiler 

evine relmeden kıçtıgıodan mu· 
hakkak bir ölQmden kurtul· 

muştur. Y ııbancı devletler mil 
mesellllklerlne aid binalar mu 

hıfaza altındadır. Lapa lapa 

kar 11~makta devam ediyor. 
Kralın earayı ooQnde nöbet 

bekllyen ve kımıldamadan do· 

ran nöbetçiler donmue hleelnl 
nrmektedlr. 

Tokyo 27 (Radyo) - Day· 

renden Royter ıjaneı muhabt 

rlnlo blldtrdlğlna öre Japon· 

ya'da illyancılar; hazırlamış ol 

dokları kara listelerinde isim 

Itri yazıla olan 

rınt öldflrmeğe 

lonuyorlar •e 

listelerde adları 
arayorlar. 

dnlet adamla · 

azmetmiş bo 

isyancılar, bu 

yazalı olanları 

Tokyo, 27 (Radyo) - idari 

VP. aeked ricalden mOrekkep 
bir heyet, başkumandan Ko 

ne giderek lhtllAlcllerln ltaata 

davet edllmeılnl lııtemlatlr. 

Mlkado'non sarayında, muh 

telif fırkalar relelflrl Mikado ta · 

nfıodan kabul edilmiştir. Ge· 

oeral Tuı Tokyo aekeri ku 

mandanı tayin edllmfştir. 

- Kızakta bir yaver bite 

yoktu! 

Ne lhtlyat111zlık.. Çttr hl 
rlncl A lekaandr, bayatı oda bir 

...,.... ................ .._.~...--------·•f-4•H• .. ..,--.._._,,_.._....--,,_,,.... 
Londra, 27 (Radyo) - Ga· olan general Ueda, ıaray erkl· 

z"teler, jıpooya'dakl yeni va· dile görn,uıkten ıonra asiler 

zlyet, "Asya Aıya'lılarındır!,, hakkında tatbik edilecek aıoa 

alyaaetlpln bir feveranı addet mele hakkında erkAoı harbiye 

mektedlrlu. Ro htdlsenln Asya relıl Mareşal krena Kanln'fn 

amiralin eıyıeı 161 k 
Yenl teşkil edllecekıol~ 
mutedil hareket el lk' 

cavftzk4r bir P
0111 

""' 

~ 

b 
b 
b 

ilö alAkadar olao bütftn dev · tenlbloln almak Gıere Odan 

letlerl alAkadar edecek mOhlm ra'ya ghml,tlr. Ba aktam av· 
bir hadise oldağano yazmak· detl beklenmektedir. 

tadarlar. Şlmdlllk vaziyeue sOkunet 

Loodra, 27 (A.A) - jıpon vardır. 

11111' edeceğt haber ver 

Londrı 27 (A· ~) ~ 
işleri mutabassııı -;/J J 
Tokyo hlidlıesf pi, tef'. t 

ııbll·-. ...- d 
tarafıodao genç dırbel"' .. 

hldteelerl burada bftyQk bir Tokyo 27 (Radyo) - Mika lerloe "urolıD rltl• 
ake6limell added11° ..,ı 1 allkı He takip erHlmektedlr. do'oun rJyaeetlnde saltanat • sıııe 
IJf mdf ki slyıeı cf Sabah gazeteleri, radikal ıtıel euraııı toplanmış ve buhramn 
l!tmek, endftarlyel ,ek <?. 

ooınrlımo' muvaffak olamıya· biran evvel balllnl ve hüku 
hliklmlyetlnl k0 '

1111 ~;J 
Mongolfetan'ı lşgıl "o~ 
keri bir bokuıD61 b•..-

cığı ve kanunu esasiye sadık metin meoafllne göre kuvvetli 

mabfelleria doruma hlklm ka· bir kabinenin teşekkülilnü arış 
lacaldarı dmldinl beslemekte 

dlrler. 
Deyll Telgraf gazetesi, Tok 

yodakl müthiş cioayetlerlo bü 

tün uzak doğu için vahim neti· 

celer doğuracağını, bfltfto or · 

dooon emperyallııt f lklrler 

beıledlğloi ve gayeıılnlo uzak 

doğuya bı'lkl m olmak ve Çin 

ekonomi kayoaklarının m6n 

haeıran japonya tarafından isti!· 

marını temin etmek olduğunu 

yazıyor. 

Londra, 'li (A.A) - Nev 

yorktan g,.len bir telgrafa göre 

jıponyaoıo Nevyrk koosoloııu, 

amiral Suzukt ile M. Takaha 

efoJn öldüklerini bildiren bir 

telgraf almıştır. 

Şıngbay, 27 (A A) - japon 

kaynaklarandan haber verildi· 

ğloe göre, imparatorun ısrarı 

üzPrioe Goto kabinesi monta 

zam bir hılkuroetln teeeeibiloe 

kadar laıffaeıoı geri almağı b · 
bul etmiştir. 

Tokyo, 27 (A.A) - Buhra· 
om Onüoe geçecek çareltrl 

aramak Qzere imparatorun hu· 

zora ile konferaoı toplaomıt 

tır. Bu konfennea prenaler, 

hususi mtlşavlrlcr, harp mftea 

•lrlerl ve kabine azaeı iştirak 

etmiştir. 

Tokyo, 27 (A.A) - Gece 

yarısı vaziyet şöyle idi: 

Harb yOkeek şuraeı landarma 

kumandan lığında toplı.nmışh. 

Bakanlar ve yflkeek: erkin ge· 

ceyl earayda geçirdiler. Bahriye 

sllıihendazlara Hllerln tahkim 

ederek sığındıkları mahallerin 

etraflarını dikenli tellerle çe 

vlrmı,ıerdlr. 

Diğer mahallelerde edkunet 
vardı. 

Şaoghay, 27 (A.A) - Japon 
kaynaklarından haber verildi-

ğine göre, setler mevzilerini 
ııilkônetle tahliye etmektedltler. 

Hukumet aralarmda bir çar· 

pışma vukou ihtimali azdır. 

Tokyo, 27 (A.A) - 1932 
Şanghay moharebelerlnde japon 
kuvvetlerine komanda etmiş 

defa 

kızla 

oleuo yalnız olarak bir 

teneızfthe çıkmış değlldl. 

Ya bu geyrl muntazır 

teebbftr!. 

tırmıştır. 

Bu tçıirnadan sonra, ~eneral 

Arald ve Mazakl earaydan ey 

rılarek lbtllllcllerlo merkezine 

git t ltJ bir mOzakere eeası tea 

bitine çalışmıolar ve asaylet 

lhlAI edecek bueketlerden vaz · 

geçllmeıılol tavsiye etmlşıerdlr. 

Saltanat our11ından eonra 

aıkert tura da toplanmış ve 

ihıllAlcllerln sükun ve haata 

davete karar vermiştir. 

Asiler, beriki şuranın tavaı · 

aoıono kabul etmişler ve mdl · 

ki idareleri tabliye etmişlerdir. 

Muvakkat kabine relıl M. 

A '1• japonyayı eya po 
mak istiyorlar. dit 
Alman nazl bıreke 
ediliyor. ~ 

Tokyo 27 (A· A) ... -
cller, bakanlık: bl:••" 
tıklarındın iç b~ ,.,. 
memurların• }er ~ııJ 
inini bildirmiştir. 1.,, 
çığrılan birçok •1'~,ktlf' 
met kuvvetlerl01 

1 1 rdlt· boraya gelm O e ) ,, 
Tokyo 27 (R•111°~ 

ratoruo urayıod• d~ 
11izll tatulan bir iç ~ 
" ki ··g ra general Ar• b 0~ 
bllerlo karargA 

1,o 
Goto bu sabah iıtlfa etmiştir. lşgaUerlnde bolu: 
Yeni kabinenin teşekktllüne tahUye eımelerlo ~ 
kadar idareyi bırakmama11 MI 
kado tarafından istenmiştir. 

Sarayda sabaha kadar faaliyet 

devam etml,tlr. 

Tokyo, 27 (A.A) - Yeni 

kıtaların ğelmesl flzerlne Tok· 

yo'da eilkuo hftkftm sftrmeye 

başlamıştır. leyanı yepmıı olan 

birinci fırka aekerlerlnln bü· 
y6k Mr kısmı kıolalarına ~lr 

mlılerdlr. Btıkumet örfi idare 

ilin etmiştir. 

Reımen blldlrlldlğlne göre, 

Yokahama, Kobley. Oaaka ve 

Nagoya'da sükun hoktımferaıR· 

dır. E!aeen bu ıehlrlerde hiç 

bir hAdlee olmamıştır. 

Bahri ye dılreelnlo bildirdi 

Alne g3re, birinci •e ikinci 
f llo Yokusukua ve Tokyo kör· 

tezinin askeri himayesini dze · 
rlne ılmıolardır. 

lmparatornn kardeşi prens 
Chlchlbo bugün Tokyo'ya ge· 

lecektlr. Eski iç işleri bakam 
Gota'nın başkanlığı t.ltındakl 

yeni bir hOkumet teıekk111 

edloclye kadar iktidar me'f· 

kllnde kalecaktır. 

Meclf slhas imparatorluk ea 
rayında yeni kablnenlo kurul· 

maeı şekil ilzerlne müzakerele 

rloe foaılaAız bir surdte :levam 

devam etmektedtr. 

İstanbul, 27 (özel) - Tok· 

yo'dan alının haberlere öre 

süel isyanda, aslltr tarafından 

Müdire bu aon sözleri bü 

yük bir rndlşe ile söylemekte 

idi. Öğretmenler ve öğretmen 
mnrııvlolerl de birer blrM haç 

çıkarıyorlardı. 

• 

... •10' 
dlr. Aıller, tef11 ktll _-,,. 
bir hOkuaıet teo iP'.; 
hant edeceklerf01• ~ 

d b•ı..
mana kadar a k 
tehlikeye koyac• e 
reketten hndo• 
bildirmişlerdir. dfo)~ 

Tokyo, 27 (lt• 1..,.-. 
rtUen ımlral Ç•Y 

kort 
eıuı· kocasını 

' 1 tırken ellerlodell ~ 
Şanghay, 27 (~1,ı; fll 

haber alan oııbf~ ~ 
yo hldlıelerlodeO dl' 
bir kıblnenfD tkal .,ı• 
geleceğini ıöyllf0~ 

·1• bfltün japony• ,,,ı 

mitse de ttld•1 1 ~I 
tamamen ortadt0 

uetlcelenmhıalr. d
10

) / 

Parla, 27 (it• bı 
gazetesi, TokY0 bit 
bahelle yır.dığı 1 
berşeyln, japoo1;,,ı~ 
nun alacağt ted d•'~ 
11Dlışılacağını 1'•1 &t 
ra, japonyı'n10 •'"' 
göz koydağoDD. ,po' 

dolayı bir Ru• ~k•~ 
beelnln ınob• 

yazmaktadır. (.4·~) "~ 
Tokyo, 27 el~ 

kıelalarına dlS11111~~ 
palan teklif ter:ııot• !
resmen bUdlrl b•1'"~ 
ren karışık bir ot, 
Tokyo şehri 0

0
,. 

dönmftş hnlonof ... 

Sanki layık ıoıle ~o~ 
b •• o• 

Katya'nın a,, IJO ~ 
- Doğruı0" dl_. 

de glymeık teıer ~l 1 
- Dlyorlır ~,ti' A 

kralı İsken deri ;". ·•'ı 
• • M d AleLeandr) .,.ıbl Çan yeniden çalındı. il lre • " 

karmış!. ıı•t•'';İı hemen kabul BBlonona koştu, 

öğretmenler de keodlelnl takip 

ettiler. 

- Banu ,,, ; 
- Klınbtılr 1# 

te• '' ;I, 
Çarıo avdetlnl alkışlamak met peyda eta> ı 

- aırıoc ıf' için ıılebı:ler sıradaki yerlerini 
1
,,-

aldılar. Genç kızlar araeıoda lvanovoa'ya dt:dtrl -~ 
fısı hılar baoladı : mftcburl yetili ,ı....-, 

- Kilçfik babamız Çar ne rayı teneıznh:eel 1'7-J. 
MüdtreolD j'..··· 

güzeldir! Ne yakışıklıdır. Ya l ,,.., ' ~ 
_ Çocuk• ktbırlıgı .. 

- Ben kendisini Çarevlçttn roo, eoııaooıl •1,-
genç bnluyorom! Gelenlerll> fi -Hl 

Yolma.ıa baelad•! IJ'I ı Ondan gOzel ve yakışıklı. r. 10r 
ılDpır• ~ .d Gôderl daha mul.. .;O""' -

t 

b 

d 

d 

t 

Genç kızlar:arasmda fısıltılar ... Ellerl de ne kadar gQzel. 
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rılacıcaktır. Ke~lf bedeli 100 cuouo ödenmesi bkkkında vokobolan mdteaddlt tebligatı roğ Cimi Kilo gr. Lira Kr. Kr. S. Ltra Kr. - Ba, tarafı 1 ci sayfada -
Buna mukabil Erltre kay 

uık.lırındao ılınan haberlere 

~ôrc", Amba Alajf'nln tıgallne 

ber 1111 intizar edilmekle •e 
batı• ılmdldeo ltgıl edlldlğl 

teminat parası 15 liradır. fı men bugilue kadar ödememiştir. Un 70000 9800 00 14 00 736 00 
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bıkkındı da ıaylılar ~ön 
rnektcdlr. 

Cenupta hlr mDddeueaberl 
llllgı lıtlkametlade bir İtalyan 
taarruaaaa lntfsar edildiği hal 
de bll&klı Somali cepbealade 

muharebeler olmaktadır. Boa 
dıo ınlaıılıyor ki Ogaden'dekl 
Jrılyan ileri lhareketl Hıbeşle· 
rln Sldamo'dakt muknemeti 

hrnıınen kırılıncaya kıdar te 
bir edilecektir. 

d Balen Babet müfreıelerl Si 
•1110 bölgeılnde maruz kal · 

dıkları tlddetll haH bombar 
dırnıalarıoa rağmen bGyGk bir 

~oknemet gôatermektedlrler. 
1 tarafında ele geçirmek lı · 

ltdl~l kayalar charendı mClıa 
demeler olmakıedır. 
d :oyter Ajınııoıa Adlı Abıbı 

1 1 muhabiri bildiriyor: 
Bıbeı bGkametl halyan'lar 

larıfınd 1 hlld ID a andığı birkaç defa 
irilen A b . b 111 a · Alııl dağının 

.., en1a Bıbetlertn eltade oldu 
eonu hlldlrmektedlr. 

I De19te'den bildirildiğine göre 
dtılyıa aç.klırı ıayyare mey 
•nı ile tehir araaındıkl •adiyi 

~krar tlddeıll bir ıareue bom· 
ya latulmaılardar. l'ıyyıre 

lerta l ıınr a lmparatoraa k•· 
'•rgtbını aradıkları 11nılmılı: 
lıdır. Son bombardımandı in 

ilaca hiçbir aaylt olmamamıı 
hr. Yılnıa birkaç katar ôl· 

lnClttClr. Uçıklar ılmarte doıru 
teklllrkea De11laıldl• 
laerlae ele bo be Jola 
ı k m at•ııler' 
o at mDhlm bir Detlce elde 
edememlılerdlr. 

ln~lllı bıııaneılnden bir 

Akblnr icra memorloAondaa: 
Akblıar tlltClnclller hınk.ası· 

na borçla camii kebir mıhal· 

leılodeo tıbık Etem ı~ıoın 
ba ııpu matı11rraf olduğa Ak 

blıarıo tıbta b'e caddeılode 
çıkmaz ıokaktı Hğ• ve ıolo 
n arkaıı emHlt metruke ön 

tarafı yol ile mahdut bf r katla 
ort111 koridor iki tarafında 

Udıer oda bıhçeıl ve ayrıcı 
bir mutbak n ahırı mllıtemll 

600 lira luymetlade bir bıp 
hane bir ay mOddetle açık 

artarmıyı çıkarılmııtır. İbıleal 
9.4 936 perıembe gilon ıut 
15 de Akblııar icra dılreılode 
yıpılacaktar. O gtln muhammen 
luymetlo yflzde 75 ılul balor111 
en ç-0k artaraaı · lbale edilecek 
tir. Balmadıgı takdirde mtlZI· 
yede 15 gftu denm edllerek 
24 4 936 cuma gfiaCl gene bo 
kıymeti bolraHııa 2280 No. la 

kanana tnf ikan tecile tabi 
totalıcaktır. Hu gayri menkul 
Gzerlade bir hak lddfaıındı 
boluaaa (Vereeedea StUeymın 

dan gayrlılaln) nraa 20 gtla 
sarfında unlu milıbltelerlle 

icraya mftncaatlara akil takdir 
de baklar1 tapu ıfclllnce 11blt 
olmadıkça paylıtmıdan hariç 
bırakılıcakbr. Oelllllyeel barcı 

alanı ah 11111 peılodlr. Mnza 
yedeye lttlrak eden mabım 
men kıymetin yGzde 7,5 alı 
l:etlade pey ıkçeel teya banka 

ttmlnıt mektubu lbrat etmt.k 
tartlar. Acık artırma flrakaıı 
l 9 S 996 tarlhladea itibaren 
ılacılan acalmr. Faalı mehlmıt 
lttlyenlerln icrada 93l 127 N 
lu doey111na mGracatlırt ua

0

~ 
olunur. gurub dGa Ualdlı'dıa K.oramı 

hareket etmlıtlr. Baıtıae, a6ır 
Jatıl ı " mııtar. 

ı ar tamamen boıahncayı 
lı:ıdır Ualdiı'dı kalıcaktır Aılur'de kenanlar ve ılper 

Aı · ler tehrlb edllmlı Te Takaza'dı 
mara. 27 (Radyo) _ E 

nebi gııetecllerl Malı:alle'd c kt Aberaole me•ldlade Babeı 
d6nm en illere çok zıylıt Hrllmlttlr. 
il flı •e cebbedekl faaliyet Cecab cebbeılade batın Ha 

e lıtlgel edilen yerlerdeki yol bet mCldafaa cebbeıl, Metale 
te •ılre f111lyellnl tıkdlre ı• n Megıye bGyGk miktarda 
Jın bolmaılardlr. bombı atalmııbr. 

M11a'd 11 R 11,etl a Glıaıuın tnıll faa il 81110 Gıgıbı bGtfta 
bıılamııtır. mabarlblerlle blrllkde Dolo'da 

Ro..,ı (R d it l l 11 la • ı yo) - Darb ıa 1 yan ıra tlcı etmletlr. 

rı:·~e'~~ıl "e ceaob cebbele Romı, 27 (Rıdyo) - Siyah 
eı.., Jftk tıyyare faaliyetleri ~ömleklllere menıap btlyftk 

0ı •e U b blr Fıılıt göollllll kıtaıı Zara'· 
lhtıh lb • eı mevzileri çok d 

' bir 1,.tılld l b an doAa Afrlkı'yı hareket 
~)-- fi ,om olın· etmlotlr. 

1 :r:nıir Liınau işleri Umum Müdür
ilgOııden: 

•oy ealden J•pılıcak l 
;~k •ıpur lık•leıt y ~mlllblr bin beıyGz yirmi lira lı:eılf bedelli 
~11.llhme 25 e ı tmf'~e koaalmaıtur 

bıao lılerl blnıı'::.~~kr36 çareımba gflafl .. ~. 16 da lımlr J,t. 
Mnıkkat 

1 1 
mGdClrler eocftm~olnde yıpılacıktır 

l1t•klllu lheml dnıt yGade 7,5 tar. . 
lbftıd ı e en 6r1Cl~Gnd•n d' ea H bee gtlo evvel Llman ltlrrl um 

•
""Y•bot bu ft'rahl •:l~mılı mimar •eya mfthendlı oldukl um 
•dır df\•111111 ol La ı bir mftbeodlı •ey• mlmarıo it ıo•nroını 

•tı 1110 b ıra., ı b na 
ılı.lerı~: "r ""•ika gôll:rı •••ada bolondurulıcığıoı d•lr reımf 
lı;yaı k lıpat ettikten P en H yJrmlbfn ı•ralık bluı lıl Y•p 

Tekllfurııı IDokabtllnd:e ~~:al ehliyet tt1lk111 aldıktın ıoora 
ltrlldl 1 ler kıpılı ••rfla p • ıl •e eksiltme evrakını lstly"blllıln . 
•lbı A ~lbl ldaremlıdea 1

1
dP •cık •e dGrdllacG mıddedc göı 

yet llıt ı ~ ı ıklar 
6rnen lekllf u te mGd6rler ene• •eılkalarla blrllkte ihale ~Claft 
rdır. olanın flatlırı lı:ıbftınuloe •erllmlo olıcıktır. Jfo 

Dide •e ihaleyi yıpm•kta mub 
28 l ~ 518 

Ü M 1 O 
fıbrlkııının 

eaat 15 te Vakıflar direktôrlOğOnde utıe komlıyoouaa mora· şekli Tırlbl gftn ıaatı 
caatlar ilin olunur. 28 4 9 519 Kapılı 9,3,936 pıurteıl 14 

D 1 
Açık " " 13 

ev et Oemiryollarından: .. .. .. ıs 
Muhammen bedeli 1937 l lira 19 kuruş olan 106 kalem mıt 

hu evrak 16,3,936 paıarteel gftnO. 181t 15 te Hıydarpaşıda gar 

blnaaı dıhlllndeld birinci leletme komlıyonu tarafındın kapılı 
zuf uaollle satın ılınıcıktar. 

Bu lıe girmek lstlyenlerlo 1452 L. 84 K.lok mo'8kkıt teminat 

•e kanonunun tayin ettiği nıalk Ue teklif terini ekelltme gOnd 

eut 14 de hdar komlayon relıll81ne testim etmeleri ltıımdır. 
~u dloe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl 

mı ta ır. 28 3 9 14 495 

lzmir ve Civarı Telefon Tnrk Ano
nim Şirketinden: 

30 Mart 1936 tarihine G d ket bl d 
1 

m 81 lf Pazartcıl gGnO ıaat onda tir· 
naıın a ıuret tdlyede to 1 L 1 1 ._ 

lar heyeti 1 1 lb . p anıca• o ın f u.ellmlı hlaeedar-
I um~m yeı 0 12 ıubat ı 936 teri binde tlAo edllmlo 

o an ror.oımel!ıoe idare mecll 1 mlotlr. 1 ne~ aşağıdaki maddeler ilin ıdll 

l - Roıoamenln ikinci mıdd .. ıfne 1 ... şo cOm e lllf'e edil 
mittir. 

.. ,e temetlftatan ıuretl ıenlt 
Madde: 4 .,. 

a - 81ıherl on Tark llraaı kıymednde dıba ( 12 000) onikl 
bin bf11e ı dl ' ene netr1 imek ıuretlyle ılrket ıermıyeelnln 
dıba (120,000) ytlz yirmi bin lira arttırılarak (520 000) 
b a ı ' eey z Y rml bin TGrk Ura1101 çıkarılmaea, •e neılr 
entları, blue ıenetlerlnla tahsil ee\lllerl, •e bn yeni 
eenetlerln hakları ve 11lr baıoaatı hakkında klrar •e· 
rllmeıl. 

b - Teıyh edilen ıtrmayeye 1 otlrlk edecek bl11t:darlardıo 
tHbhftt ıenetlerl alınm111 •e lcabedea tak&ltltrlD tahılll 

c -

ile eermıye ıuyldlnla tıhakkalı:11na muktHI kanuni ıh· 
Umı yerine getirmek Oıere idare meclfılne ıallblyet 
nrllmeıl. 

Sermaye tezyidi aetlceılnde, ıtrketlo ca11 moka•elcaa· 
mealolo heılncl mıddf'.tlnln birinci cnmleılola drğletl· 

.:llmeel h•klunda kınr •erllmeıl. 
Ş rket etaı makHelenameelnla 5 inci maddeılala 

birinci cflmleel. 
Eakl tekil Yeni ıekll 

''Şirketin ıermayeet dörtyGz 
bin TGrk llrHından ibaret olap 
beheri on TGrk llrQı kıyme • 
tinde knkbln hlNeye muaka· 

"Şirketin 1ermaye1l be~yftı 

yirmi bin Tark llrHından lba 
ret olup, beheri on TGrk ltraeı 

kıymetinde elli iki bin bl11e 

ye maakaaemdlr . ., atmdlr . ., 

Madde: 5 

Dlrektôrlerle memurların bayat ılgortalaraaa ılrketçe yardım 
edilmeel hakkındı kanr ıhnmHı. 

idare mecllıl 
Y. Ragıp 1. Hakkı 

ı1111111m111111111111111._ Dok tor ~11111111111111111111111111• 

~ A. Kemal Tonay 1 
5 Bateriyoloo ve b l k h :S = c " ~· , salgın asıalıklar mütahassısı = 
~ lı n °::m~~:n:niıa.ıyo~o k1r1111udaki dibek eobk bqındı 30 •ra·= -
E: hutalınm k.), l~eaıade 1abıb 11ıt 8 d111 ak .. m ıut 6 • kadar 
- u cuer. 
§§ M4rıcaat eden baıtıl 1 1 • • i5 - mik.roak ·k ar. npı mHı bımgelen aa11 tahblit •e = 
E5 rdlen p::~ot~;.ı,en';!e;!1 ile ~~re~li:aatalıra yıpılmıeıoa ccı•aı g6- ~ 
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5 

Kırhğıçtakt kıtaatı askeılyeolo ihtiyacı olan yuklrıda 
yazılı cloei ~e miktarları y11ılı Gç kalem eruk Oç kıt'• 
oarlnıme ile ayrı ıyrı bfzel11ında ynıldığı nçhlle biri 

kapılı zarf ikisi de açık ckalltme ıuretlle mftoak11aya 

koomoıtur. 
Ihalelerl hfzalar1Ddı y111h tarih gfto n ıaatlardı Kırk· 
ığıçıa kt~lıdı satın ılma komlıyonu blo11ındı yapıla· 

caktır. 
Şartuımeal hergftn komls7ooda görGlcblllr. 
ltteklller ticaret odasmda kayıth olduklarını dılr teılkl 
göıtermek mecburiyetindedirler. 
Ekellımeye lıtlrak edecekler 2490 numarala arttırmı "e 

ekalhme kaoonunoo iki '" dçftocG mıddelerlnde Ye 

eartnımelerlade ynıh •eılbl1rlle n temlnall mu•ak· 

kate makbuzlarını ve mGbClrlG teklif mektupla11 kapalı 
zarflar içinde ihale eaaılnden enH bir 111t enel ko· 
mlıyooa vermlı bulunacaklardır. Açık ekılltme için de 
kınandı ve ıartoamede yasılı •eılka n temloatlarlle 

fhıle ıaaılnde komlııyonda h1Zır bolonmıları. 18 23 28 8 

IHanbul Deniz lenıım eahn ılma komtıyoaundan miktarı 
l 1000 k . claıl köıele tahmin bedeli 17050 lira muHkbt le· 

mloata 1278 lira 75 kurut p11arlık glloft 10 mart 1986 eaatı 
14 miktarı 6000 kg. claıl nketa tahmin bedeli 111'00 lln 
mnHkkat temlaıta 855 lira pı11rlık gClnD 10 mart 936 11111 

14 yukarada yazıla köıele n nkete yazılı gllnde p11arhkla ah· 

nıcaktar. Şertaam~ılal görmek için bergftn •e p11arbk için ya· 
&ıh IPDHkkat teminat mektubu "ey• makbaalarlle Kııımpıı•· 
dakl komlıyon baekanlığına mGracHt olunmHı. ö 14 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu iliaları 
57 Tam komutınlı~ındao: 
l - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup 20,2,936 da manı· 

kaıaıı yapılan 14,300 kilo ııabuaı talip çıkmadıgından 
yeniden paaarhk ıuretlle aatm ahnıcıkur. 
Son przarlı~ı 2,mart,936 pHarteıl gflaCl aaat 11 dedir. 
Umum tahmin tntırr 44'28 llra olap ma .. kkat temi· 

2 
3 

natı 382 liradır. 

4 
5 

Şartaameel bergln komleyoada 8Grflleblllr. 
leıeklflerln mu11yyen Hklfnde Barauadıkl 
alma komlıyoaaaa gelmeleri. 

aıkerl aatın 

SO:l 

Akblıar icra dalreılnden: 

Ctnıl 

Tarla 
229 adet 
zeytin eprı 

Miktara 

7:300 M. M. 
,,2 blıeeıl 

Tarla 8282 

Terlı 4875 

Uığ bağlar 3680 
mu gGrGnb•g 

Mnbımmen k. 

Hududa 
Etrafı erbıaeı tarik Ue 

mabat 

Ltra kr. 

213 (>0 

Şerken lıplr o~la tarlaıı 

ılmalea aablbl ıenet gar· 
ben mebmet ceaaben cırt 
cı petro ile mahdut. 479 
Şerken tarpan bafıs fera· 
ğıadan emnU metruke ve 
tarik garben ıbmet nef lee 
halice .e ıhnllçl ıftleyman 

•ereeelerl ılmalea mehmet 
fer1ğıo iın t'Sklcl kaobor 
lbrahlm cenuben çıy (çıy · 

dın hnbur lbrahlm tar 

1111101 kadar 80 hanedir. 146 
Şarkao d~mlrct m~ıtıfı 
ferağından kGrkcO bağı 

garben yol şlmılea bak · 

ya bıgı cenubea bacı ıı 

kot fera~ıodın bıcı mu 

rat o~lu tarlaeı. 130 

60 

50 

90 

Akhlear tfttGacll11r bınkaean• ipotekli olup tpott'~lo puıya 
çnrllmeılne karar •erilerek açık artırmayı çıkar,lao yukarıda 
nMfı y11ılı dört parça ıayrl &0~nkul bir ay mGddrtle arhrmıy• 
çıkar1lmı1tır. lbaleıl 9,4,9:.J6 p~roembe gftoft Akhtı:ıar icra dıl· 

re1lnde yapılacaktır. O gGn mubımmeo k'ymetlo yftzde 7 J ini 
boluna en çok artırlDa lbıle edllecektlr. Bulmadığı tılLtlrde 

m011yedeye oobq gfto denm edilerek 24 4,936 cumı gCloO 
her kaça çıka~ıa mubımmen kıymetine bakılmıkıııın lhıle yapı 

lacaktar. Bu gayri menku! fiıerlnde bir hak ldıl!tı•!lndıa bulunan· 
tar nraa 20 gftu zarfında r.ınakı mfüıbltel .. rlle blrlit..ıe Akblear 

fcrHına mtlrac11tlı" akli taktirde hakları tıpu ılcillnce ıablt 
olmadıkca pıylaımıdın hariç b:rakılacıktır. l)e11Aliyr8' barcı 

•lana alt ıatıı peılndlr. MOıayPdt>ye iştir.ak: edr.o wuhımmeo 

kıymetin yQzde '1 buçuk nlabetinde pey •kçeel •ey• h•nlı.a te· 
mlnat mektuba lbraa etmek eerltır. Aç k artırma V1rak111 10,:~. 
936 larlbloden itlbırea ılıcıl•ra açıkt•r. lı'azlı mılı1mat almak 

lıtlyenlcrlo icradı 934 l 90 N'l, lı doıyayı mftr1c11tları 1160 

olunur. 



' ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKA MENTOL) öksiirük 

şckf' rlerini terröhP. .. .tiniz .. -r. 
= ..-..c 
>... 
as 

..Q 
Q.,) _.. 

= = ~ 
:a 

..Q -Q.,) 
ıe.t 
Q.,) ve P ürjeo ~alıab' ıo en üstün 

-O bir mil bil şekeri oldu~uou 
unutmayınız . K un·eıli müs· 
fıi) ietiyenler (Şabob Sıhhat 

Sürgün Haplıırı )nı mnuf ec· 
zanelerden arasıolor . 

Yeni çakan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
/Ju lambular emsallerine ni.<tbeten yü~d.e 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kola yca aıılT
y acalm m z. 

M. Tevfik Baykent 
-Eltktlrlk, telefon malıtme df' poeu ve 

Sfemene fabdkaları mOmeHHI 

: Peştf'nıalcılar 77 • 79 T elef on 3332 

• il il 1111111111111111111111 11111111111111111 1111111 11 il 1111 ! l lll il lll l lll lll 111111111111111111111111111111 iITITiiiiiiı~ 

= Alisehir Banliası SIHHA'r 
Balık Yağı 

- ' _______ .__._. ______ _ 
Norveçya'nın Jlalis Mo· 

rina.. Balık }'ağıdır. ŞPr ü~müır şu lb es ö 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuasmda 

TELEFON: !2363 ---··---
Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muanıelcleri Yapılır. 

Vadesizlerc % 4 

Mevduat Şartları: A!h ay vaddiy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. --- ---- -

Zahire, ftıam, loclr, pamuk, yapak, afyon vculre komfayooculoğu yıpılır. Mallar geldi· 

~inde Hhlplerlne en mOsald teraltle nana verilir. 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DE UTSCHE LEVANIE LlNJE 
"ALA YA,. vapuru 2 marna 

bekleniyor· 6 marta kadar An 
vera, Rotterdam, Daruborg ve 
Brem en lfmınlerıııa yOkllye· 
eektlr. 

ARMEMENT H. SCH ULOT· 

UAMBURG 

"1ROYBURG.. vapuru 25 

ıubatta beklenlynr, Anvera, 

Rotterdam, Hamburg llaıanl• 

rana yftkllytcektlr. 

DEN NORSE MIDDELBAVS 

LI TJE (D s. A s. SPANSKE 
LINJE) O S L O 

"UANAOEROS.. v .. puru J 
martla bck ltolyor, Jekeoderlye 

Hayf11, Dit· ppe ve Norveç il 
manlarıoa yükllyecekdr. 

bet Gibi içilebilir. //.ii De· 
fa Süziilmi!ştür. -Biricik Satıo Yeri 

tlAŞDURAK 

Hamdi N flzhet 

S ı:H HAT 
E{CZA N ES i 

J 
j 

AMERiKAN ExPOT LİNES 
.. Ex PUESS .. vapuru 28 ~o 

batta bekl eniyor, No•york ve 
Hılltmore için yak ılıcaktır .. 

... '-........ ...,.-.4 

·N~A 
JOBNSTON V ARREN 

UNES LIVERPOL 
" Q UERNMORE .. vapuru 23 

tubatıa beklenir, Ltverpol ve 

n Auvenıen ytık çıkarıp Bur· 
gas, Varoa ve K.Oatence llman· 

larmı yok alacaktır. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANOAIS 

KUMPANYASI 

" ORESTES" nporu 22 oo· 
batta beklenmekte olup yftkft . 

nQ tabliye ettlktrn sonra BUR 

8AS · VARN A ve KÔSTENCE 

lloıaoları için yok alacaktır. 

"llL YSSES" 24 oobatta gr,· 

llp 29 şubatta ANVERS, ROT· 

T ERDAM, A!\bTERDAM ve 

HAMBURG llmaolım için yok 
alacak tar. 

~VENSKA ORIENT LINIEN 
'" VJNGAI .. AND" moı i\rQ 20 

şuhattı llOTTERDAM. COPEN 

HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEU URG, OSLOve JSKAN 

DINAVYA llwınları için yak 
ılınlı. tır. 

"~RLAND, , motöril ~8 tu 

batta gelip ROTTERDAl\f, CO· 

PENHAGE, UANTZIG, GDY 

NIA 1 GOTBURG, OSLO ve 

ISKANOINA \'YA lfm anlerı lçlo 

yok alacaktır. 

SEHVICE MARITJ\1E 

ROUMAIN 

.. ALBA JULIA" vapuru 2 3 

şubatta gelip 2-1 şubatta MAL 

TA, MARSILYA , ve BARCE 
LON A lçlu ytlk alacaktır. 

"PELEŞ.. npuru 20 martta 

8ellp 21 martta MALTA, MAR 
SILYA ve BARCELON E için 

yftk alıcaktır. 

Yolcu ve yllk kalıul eder. 

lllmdakt hareket larlblerlle 

oavhıolardakl dcğftlkllldtrden 

acenta ruee'oliyet kabul etmez. 

Fazla tafellAt için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 

., 

o JI ıu · ı~ 

Olivieı· vEŞOrekası DEUTSBE LEVANTE LiNiNE 
11ALIMNIAN,. vlporo 5 mart 

Ltmltcd 

Vapur Acentası 
lendell Han, Birinci Kordon 

. Tel. 24'13 
TllE ELLERMAN LINES LTD 

"f J,AMINIAN11 vapuru 8 
ruart Ltverpool •tı Snneeadao 

gelip tahliyede bulunacak. 

"TRANTIO,, npuru 15 mart 

Londra, Bol ve Anvere'ten ge · 

llp tıhllyede bulunacak ve 
ayni zamanda Loodra ve Hol 

'çlo alacaktır. 

"TH URSO,. vapuru 22 mtrt 

ta Lhupool ve Suoseadan ge 

llp tabUyede bolooacak. 

blnHı arkasında Fratelll Sperco 

vapur acentahğına mOracaat 

edllmeel rica olunur. 

Tele 200~ · 2005 · ~663 

fhmborg, Bremen ve Anv~ra 

ıro gelip ıabllyrde buloııacak . 

Not: Vurul tarihleri ve va · 

pur isimleri 0Ztrlne d.-ıtılkllk · 

lcrdeo aceota mes'uliyet kabul 

edilmez. _, ________ _ 
Üolvenltede Uöçent, 

(Muavin l'rf>feeôr) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haıtalıra bergGn ögledea 
IODfl bakar. 

lıti.k.111 cıddeei No, 99 
Ankara apartmanı 2 iu,ci ket 

Telgraf • , S T A N B U L 
Telefon : 49250 

--------------

, 2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

Sıhhat ve içtiınal nıuaveoet v.:k 

·iskan umum müdürloğ011 

tk••'1 
1 - lsUo umum müd6rlOğGnce cine tc iP ~ 

ffllahl ayrı ayrı teeblt edllrn tiplerde ar• el 
menler için 10,000 pulluk pazarlıkla lm•1 

11 
2 - Pazarhk bu tobatao 28 inci cuma gilPO .,, 

bat fekiletlode masttıar)ık dairesinde ıopl• 
yon da yapılacaktır. 

3 - lsttkliler buna ald şartoamderl ankara'd•k•'' 
müdOrlOğilndeo n lstaobul, lzmir, çıP•k 

1 1
, 

dürlOğüklerlle kocaeli •aliliğlnden alıbıllr t 
d ft 

4' - lıteklller şutnamedekt oeralt dalreelP e 
1 ır.r · gclo ve Halle komisyona mtlracaat e1111r. ~I 

18 20 22 24 

!l 11111111111111111111111111111111111111111111~ 111111111111111111111111111111:1~ . 
~ Dr. Zekaı Tara" --~ Merkez hastanesi Dahiliye Mnte 
- İkinci Beyler sokağı TOrk mGıuyede ıı•loP01, f = numara 45. Haetalarını ö~leden ııoora 15 deD 

:: kabul f'du. TELEFON : 

i ıı 111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111111 un 

Dr.Operatör Arif f ti 
Merkez Hastanesi Operat3t~ 

Baııtalarını her gQn l5·1R e kader tktncl Beyler 
mGzay~de ~alonu karşında i8 N. lo muayeor.b• :J:l9J 
~der. TelefoO ' 

•llf llflllllllllllf 100111flllllllllfl O O ~ T O n lllf llflllllffllll 

1 Operatör Ce~at Ate 
~ 1'1erkez Hastaııesı Operıı16 1s 
;;; Almanya'dan avdetle Hastalarını ber11ftD ı••'"' 
= " ~·'· = araeında ikinci beyler sokağında bımarıı e"" = 1 := 4:l numaralı moayeot:haoeelode kab0 ~fi 
•ılllllll Ttlefon: Muayenebaneel 3315 lllllllflflflllf 

lzmir Esnaf ve Ahali bafl" 

kurul başkanlığından: '"~ 
lımh fünaf ve Ahali bıokaeı ortaktarınıD cdtJ!' 

genel toplaotı11 20 ·Mart• 936 tı~lblne 'dfiıeD od• 
on beote lzmlr Tecim •e eodChtrl od111 saloPP ıcı•'' 

Banka statüe6ntıo 61 locl mıddeelne göre •" ~ 
leten 50 hlseeyl temeli eden ortaların aeağıd•1" e&dl~!,, 
maddeler hakkında g6rüemek ve karar lttıh•• ,ı,. 
lantı gftoüoden bir baha enel merke& ve eobele 
ed.-rek girme kartı almaları rica duuor. ,,si: 

Toplantıyı vekaleten lştfrak edeceklerin Je 
•arttır. 

ı 

2 

4 

6 

, 
s• Mozakere RuzoııJJJc ... , 

k"' , Yön.kurul •e müraklp raporlarıoıo 0 ... ,-

1935 yılı bliotoeonun incelenerek o0 •
0 

Qyel~rloln lbr111. cı" 

Yönkurol repon oda göıterlleo k•"0 

dağıtma giioftofto tayini. .Aft 
. &ftr' 

5 · 1 O· 935 tarihinde ôleo ftye Narı ııP 
yönkurol tarafından seçilen Mebmed ]l• 

clyellğlolo onanması . tıl t(I 
Kur'a ile çıkmıo olan Qç yöokurul 01 .ill 
yapılmHı ,,,.ar
Maddetlerl biten iki milraklp tçlo 1 
pılmaeı · ..,~ 

7 - Yöokorol Oyelerlne nrllecek bo
2
•;' J • 

rakip Gcretlerlala tayini. 


