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Yunanistan 
Askeri çevenleı·iııde asa}Jiyet 

haşgöstermişti r 

onanmaınız Daima Hazır Buluııacali 
Ortrda bir şayia var! 

Bir ltalyan Kolu Mağlô.ptur. 28 Ilkteş- General Kondilis 
. M·ı· K t' I h Ed.ld• Zehirlenmiş Mi? 

rın ı ıs ı ası m a ı ı. · · Maamatih, şayia Atina· -Cenup c :ephesine ~.,azla Habeş Kuvvetleri Geldi. Deste 
Bir Tabiye Batası Yapmıştı, Yerine Başkası Gelecektir 

------

dan ıekzip ediliyor. 
Atina, 1 (Özel) - Binlerce 

lıalk ve biitiin fırkalar reisleri, 
sefirler miiteııeffa G. Kondi· 
lis'in hanesine giderek t<ıziyeue 
bulunmıışlardır. 

ltalyanların egelli mıntakasındaki ilerleyişleri durdu. Habeş'Jer, 
Italyanların Göller nuntakasında ilerliyeceklerine kanidirler. 

------ r G. Kondilis'in :elıirlenerek 

öldıigii 1ıakkındaki 1ıaberler 

kat'ı surette tekzip edilmek· 
redir. 

Uzak Şarkta 
Milletler cemiyetinden aynla· 

ralı; politika serbeatliğini elde eden 
Japonya, Londra denir. konferan• 
11ndan çekilmek.le deniz kuvvetle· 
rioi kayıt altında kalmaktan kur• 
tarmıthr. Japon teklifi, adeta, e.n 
bııta Amerika ve lngiltere tara• 
fıodan reddedilmek için bar.ırlan· 
ını .. · benzer. Bu teklife göre üç 
büyGk deniz deYleti araa1nda etil• 
lilı: labul edilecek ve taarru• kuv· 
Vetleri indirilerek, donanmalar 
lllildafaa kunetlerine baeroluna· 
cıktı, Çünk6 Çin da,·aaı ile u?• 
rı .. n Japonya'nın, ıiaıdilik, de~ız 
kuvvetlerine uıakta kullanmak ıh· 
tiyacı yoktur. Elverir ki di&er 
ılevletler keadi ıulanaa yakla· 
t•1111ıınlar. 

Vaıiogton deniı konferansı , 
devteıler aruıada, müdafaa zaru• 
retlerine göre, bi1erarıi uzerine 
da1a111oakta idi. lagiliı •Amerikan 
~~ lapo11 deni• kuvvetleri S. 5, 3 

1~nde kalacaktı. 
Gerçi bugün Amerika birletik 

('Ut;nuriyetlerioin l ,351,51 O tonluk 
438 gemiaine karıı, Japon)• 
830,909 tonluk 242 gemili ile bü· 
) lik bir tehlike anetmez. T.eblike, 
\ •tiDglon kayıtlara orıadın talk· 
lığı için, pahalı ter.gib ) anıınıu 
bıılamanudadır. 

On dokuıuncu aınn ortılaran· 
da, gemi toplannıa zoru altıaıda, 
Y•'hancılarla temua giren Japonya 
) i rnıiaci aınn ilk yirmi bet yılı 
iı;iude cihanla boy ölçüvecek bir 
kunet olmaıtar. N6f11ıu 33 mil· 
Y0 nct.n, Kore, J.o'ormo:ı ve S•halia 
Japonları ile birlikte 94 milyona 
"•rdı, Çine doğru inen beyaz Ruı· 
"•gını durdurmak için JaPoaya'yı 
barba ııevkedealer, ıimdi, ona As
) ıoın aereeinde durduracaklanoı 
~•oırdılar. Maoçuri'den aoara, dı~ 
l'tloogoliaıan•a aıra geldi. Şimali 
Çin ıömilrgeleımek üzeredir. So'· 
)''tler, JaPonya'oın Maaçuri'de 
yaloız strateji intalan ile uğrattı· 
~ını haber vermektedirler. 932 de 
280, 933 de 500, 934 de 900. 935 
de l,200 ıkilometre d.-ıuiryolu ya· 

)>ılnııştır. 
Avrupa gazetelerinin bir Almao 

Japoo anlaımanndaıı ne kadar 
••rarla habaeımelı.te olduklarım 
l 1iliyoruz. (;erçi Almanya 'oın logil· 
'"re ile detam ellirmek iıtediAi 
doaıtuk, bu haberlerin durulmasına 
)'ardım etmipe de, Moıkova eaki 
kaygıeından kurtulmuı deAildar. 

Japonya'nJD Amerika ile da· 
\'aıı, Çio Ye Filipin adalandır. 
lıponlar, f<'ilipin'i, ıabalin'den .For· 
hloq giden imparatorluAun bir 
P"çan da aaymaktadırlar. Çin 
dafaıında ise, JapGnya yalnız Ame· 
l'lka ile değil, bütiln duletlerle 
kartılaıma halindedir. Her güo, 
goz ala1aya bilyiiyilp genloliyen. i~· 
P.ratorluğun, Çin dansını, Çın. '? 
rıereaiude bitirecegi naeıl keatuı· 
le11ıeaee, Aıya dava1ın• da, Aıya.' 
Dıa nereıinde nihayet •ereuğı 
l~b.11ıio edllamea. Jap<>n endilatri· 
" 0 •n, cihan piyaıaeında, A yrupa 
•e A11terika endilıtrieini natıl bu· 
P.laa.akta olduıuau iee, uzun sa• 
.. ..._•beri biliyoruz. 

F. R. Aıay 

Aıina. l (A.A) - Havas 
ajamından: 

General Kondilis'in c.enaze 
merasimi pazar günu öğleden 
sonra yapılacaktır. 

- Sona 6 ıacı •hilede 

Ren Mı,ıakası Vaziyeti 

Almanya 
Fransa ile 
Anlaşmak istiyor 
Alber Saro 
Kabinesi iyi 

Faşist söuüllüleri Bir intiba Bıraktı 
Adi• Ab•bw, 31 (A.A) mıntakaeınd•kl d•ğ ıU.llelerlae 

h•lyaa kunetlerlala Negelli h6cum etmek lıterlerae enel 
mıntabsıada\I ileri h.reklt be enel mUHHm mGhlmmat 

ııoouna gelmlıılr. halyan'laran ve yiyecek celbelmeleri IAzı111e 
Mardera lıtlbmetlnıte yıpllk dır. Bu lıe yolan asaalağo 

ları taarruzlar keıU m•hlyetlol dolayıılle mtlblm emniyet ter· 
geçmemektedir tlbatıoı ihtiyaç göAterlr. 

h•lyın'lar, Göller mınt•k11 . Rond.a baoka bu mıntaka 
ıını lomek Ozere olmıll ıarbl - Sonu 4 neli salıife<Je 

Şimdi de Paris'te 'faaliyet var 

Yabancı Kralların, Dev· 
let Erkanının Temasları. 

[M. Bitler 
Berlla 1 (Radyo) 30 

kiaanaeanlde Almanya'nın Ren 

hnaa11ndakl pyrl aıbri man · 
Londra'da Avusturya prensine Tuna devlet· tiikayı ukert bale koy•caRt 

leri ile anla~ma tavsiye edildi. baklundalı:I taylalaran manaıız 
llgı filen Hhh olmuıtur. 

Romanya kralı Karol 

Parl•, 1 (Radyo) - Lon· 
dra'dan eonra, Parla AuupınıD 
ikinci bir beynelmilel ılyaıet 
merkeıl olmaıtur. 

Romanya kralı Karol ile bao· 
nkll M. Tltuleeko cumor 

relıl ve baı•eldl tarafındın ka· 

bul edllmtılerdlr. 
M. Lh•laof ta •JDI ıoretle 

kabal edllmlttlr. 

Banlardın baıka Bulgar Reımt Doyçe K.orreepoadanı 
krah ile prenı Stahreaberg'ln Btbo; 
de Parlı'e gelerek ılyall mail· .. Almanya b6k6metl taabbD· 
katlar yapacakları eöylenmtk· dat1nı boımak n k11mak Dl· 
ledlr. 

Preaı Stahrenberg'ln BrGk· yetinde deAlldlr. BllAklı, Al 

ıel'e giderek ArıldClk Oto ile manya bakdmetl bir yaklaıma 
m61Uat yıpacağı rlHyeti he· •e azlaıma ılyatetl taklb etmlı, 
nOı teeyyftd etmlı de~lldlr. fıkat blrtalum manialarla kir · 

Prenı Strabreaberg Londra lıom•ohr. 
dı -~•uıtarya'da kraliyetin iade· "Yeni Franıaı kablneel relıi 
ılnden ılyade ılmdlllk bir al· M. Alber S.ro'nua bu azlatma 

yabet teılılnl teklif etmlotlr. •e yakıalaıma lilıumuna dair 
Gerek Loadra ılyaıl meb.· beyan•tı Almanya'da bayık 

f UI ve gerek kllçOk ltllAf me· bir ılAka uyandıracaktır. 
baflll bo teklifi hoı görme ''8Qıntı niyet dnam ettikçe 
mittir. b~tftn m•nlal11ın orta?ın kal· 

Prenıe, Tonı devletleri ile kacığına ıDpba yoktur. 
bir dolllal u yakıalaıma ıl· "Almanya hllktlmeti ba ha· 

yaeeıl taldbedllmeıl tanlye edil· ıoıta arıu ve blın6 niyetini 
mittir. göstermlıtlr. Teeltbatta mllınat 

Prenı, Lendra'nın bu tekli· let11mekte olmaıı da ancak ıal · 
afini ılyaıf pnnılplerlne aygoa han temlal içtacltr.,. 

- Sonu .1 ndl ıalıifede - Demektedir. 

Zecri tedbirlerin artırılması isteniyor! 
Londrı 1 (Radyo) - Liberal mebafil, Heri redbirle~in t9fdidini 

=bir mecburiyet tellklı.i etmektedir. Bu karar •erilmnM, umumi ve 
.maıterek emniyetin mobafazatı mllmkün olmayacak ve maaHız zafer 
mabiyethıde kılacak te mQtecavize kartı umumt ve mftıterek bir aciı 
ifade edecektir. 

ltalyanca Popolo d'ltalya'da 

M. Musso)ini'den Mül
hem Bir Yazı! 
~~~---------~~~ A vrupa'nın Genç Talebesine Hitap 

Ediyor, Harp Çıkarsa ltalya'nın Bfl· 
ton Oonya ile Çarpışacağını Yazıyor 

Rom•, 1 
(Raayo)- M. 
Manollnl' alo 

g11eteıl olıa 

Popolo d'ltal· 

yı gazetetlade 

Mueeollnl 'den 

miUbem oldo· 

ğo kanetle 
tahmin edilen Jtl. .Mussolini 
bir makale çıkmıttar. 

Bu makale Avrupa ıılebeatne 
bir hlt•plır Te bu mı\.alede 
deniliyor ki: 

cZecri tedbirler eeferberllğl 

duam eder •e yeni lnkloaf lar 
gôeıerlree, aıknt bir seferber· 

Jl~l lcab ettirecek ve ilk hım 

lede ıllAh aluna A nopı'nın 
genç talebeıl ahnacaktır. 

"Ro bldleenln mea'ollyetl 

lld olmıyacakt1r. Çftn\tı İtalya 
barpco bir de•let ltalya'y dtAll · 
dlr. 86yle ohud•AıD• da pekçok 
bAclleelerl11 tıpat etmltllr. 

cPetrol ımbargoıu bir mo· 

haeara demektir. Bunan netlceel 

bir harptir ve İtalya btltlln 

d6oyıya karıı da olıa kendlol 

mtıdafaa edecektir. 

"ha1yı-Habeı lhtllAfınıa e1111 

aneak bir m6ıtemleke dnaıın· 

dıa lbarenlr •e blltfta kıymeti 

bu hudud dtbllladedlr. Banan 

haricinde hiçbir veçbile mata· 

lea edilmemelidir. 

0 lng1Uz halJH lbtlllfına ge· 
Hace: balya f nglltere tle doı· 
tane mtlnaaebetler teılılae talih 

oldugunn bldleeler •e ml11ller· 

le gGıtermlıtlr. 

••İtalya bllk6metl İngiltere 
ile olan btıttın lbtllAf larlD bal· 

llnl leter.. halyı, ne Hind . 

yollırındı, Dt1 ele Akdealıde 

loglltere'ye muarız değildir. 
balya, Hdece kendi meaafllnl 

taklb etmekte "e emniyetini 

ıemlae çalıımaktadar. 

Rusya Japonya'ya Şid
detli Bir Nota Verdi .. 

Çekoslovakya'oın Rusya Hesabına 
Fazla Tayyare Yaptığı Yalandır .. 

-------~~~--P rag l(Radyo) - Çckoelonlı.ya hükumetinin Ruıya nam ve beeabına 
fula miktarda tayyare ioıa eımekte oldu~u halı.kıı&da bazı ecnebi gaz•· 

lelerin necriyatı yalandır. 
ÇekoeloYakya bilkilmeti kendi ordusu ibtiyacalı için çahımakıa, 

dıı ıipariolere fazla bir ehemmiyet vermemektedir. 
Moıkon l (Radyo) - Dıa ifleri halk komiııer munini tarafından 

Japonya sefiri M. Atoya ıiddetli bir nota verilmiftir. Bu notada, Japon 
Mançuri kunetlerinio So•yet Ruıya araziıi dahilinde yapbklan teca• 

vür.ler proıeeto edilmiıtir. 

Avcılarımız nasıl avlanıyorlar? 

Kaplan Avı, Deyip Geç
• 

meyın, ·· ı v ' o en ar .. 
~~~--~-~--~~~ 

Bir Genç Kaplanla Boğuştu, Sonu 
Feci Çıktı. Keklikler de Çok Azaldı. 

lzmir avcıları köylülerle beraber bir domu: ~ürek avında .. 

- YAZISI DÔRD'()NCÜ SAHiFEMiZDE --
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Libya çölünde Bingazi'den Nil'c kadar uzanan G 
iki muvazi mildafaa~hattı tertip:edilmiştir. te eçmeğe Hazırlanması Lazımdır. Bonoları 

Hflktimet, Bu 00110' 

larıo Kıymeti11i 
ynkseltecek . 

lngiliz askerleri ... 
Fölhlşer Beobıbhter gazete· deki tekmil mftdafH tertibatı· 

sine Kıhire'den yı1zıhyor: inan en eeaeh bir GaGlbareke 
Libya çOHlnQn garbını dft· nokt111 haline ıokalmo,tur. 

een tekmil yarıııı, Mısırda "A• · 
kert mıntıka., diye llln edl· 
dlğf ve umumun ıeyrfıeferlne 

kapendı~ı gftndenberf, o eaha· 
dakl askeri hareketler bıkkın. 

da bir f lklr edinmek de gftç 
bir eekll aldı. 

Ancak, ltalyı Blngazlıılnden, 

ıekeri kontrol altındı yıeak 

mıntıkadan geçen :yolcuların 

ve muvakkat mezuniyetle ge· 
IPn sObayluın ınl11tıklar1Dd110, 

bu arıda, askerlerin Kıblre'de 
banyoları yapılmak ftzere ~ÖD· 

' derdlklerl foto~raf fardan ve 
Mısır aft bakanlığını gel,.n 
gizli raporlardan .nlıeıhyor kf, 
çölde İngiliz · Mııır ıeferberllğl 
ır hızla inkişaf etmtktedlr. 

Boeuelyle, İoglllz'ler gentı 
lUçGde tertibat ılmıktıdırlar. 

ÇOnkD, Mısır mıbf illerinde 18· 

kert bir çnrpıomının her Ulrlft 
ciddi ihtimali göı öntınde ha· 
londurolmıktıdır. 

Her hangi bir ini baa1nn 
ihtimali göz ônftnde balonda· 
rulnrak, Ltbya çOIOnde, Bfngızl 
ıııınmndın Nil nehrine kadar 
uzanın birbirine mGnıl iki 

mftdaf11 bıth tertip edllml~tlr. 
Bo hatlardan biri, ıahll boya· 
nu takip etmektedir. 

Bu hattın merkezi, İtalya . 
Mı ır sınırı ftzerlndekl Sollom 
kaeabaeındadır. Sollom'on garp 
tarafında bolunıo dığ kuvvetli 

eureue tahkim edllmlıtlr. hal · 
yan toprakları boyu11cı giden 
sınır da dikenli tel manlı1ı · 

rlle kapınmıetır. K.ftçOk u 

tabii bir llmın olılD Sollum'dı 

kara ordusunu takviye etmek 
O zere, iki İngiliz kru •aıörtı 
balonmıkıadır. 

Çöl yolu Sollum'oo earkındıa 

eahtl hoyuaca ve çöl mıntakı· 

eınm garbında en bOyQk şehir 

olan Mereıl Matrah Qıeriuden 

geçerek Jakenderiye'ye nrmak· 
tadır. 

Bu hall1D biran evvel biti 
rllmesl için bogüukil gDode 
borada, çOl m1Dt1kalarındıo 

toplanmış ve hayallerinden bUe 
geçirmedikleri ölçDde ekmek 
parası kazanan binlerce bedevi 
çalışıyor. 

Da yol ilzerlode ve şimdilik, 

Mersal &1etruh'an takriben 100 
kilometre şarkında bolunın 

Fuka'ya kadar işlemekte olan 

ve Faka'dın dıhı ilerilere 
do~ru bhlrllmeel için (Eoçok 
dört ıyda bhidlecektfr) var 
kouetlle çalışan demlryolunda 
Mereal Mıtroh'on garbına doğru 
alabtldlğlne askerj ı.0alzeme, 

trzak: ve aaker taşınıyor. 

Mtreal Matrah kaeabaeı, çöl 

Bandın dört ıy enellne kı· 

dar kilçtlk bir kaphcı kuıbııı 
olau bo yer, bogGo bir harb 
karargahı halini almıetır. 

Haftıdı bir defı, Hollıodı, 

Hlndletın bava seferinin yapıl· 
dığı ııyyare meydanı İoglllz 
ordusunun hau merkezi ol· 

maşlar. 

Söylendiğine gOre, lı:ıeabanm 

garb tarafındı çok kanetU 
madafaa siperleri leefı edllmlı· 

tir. Ayni zamandı, tekmil mo 
ıörld kıtılırlD üHIUhareke 

ooktaııı vaziyetine glrmlt olın 
kaB1b11 :tayyare bQcumlarıaı 

karıı ııenlt ölçOde tahkim edil 
mf ştlr. 

1klncl mOdafaa hattı, sahil 

hattına muvazi olarak dôrtytıs 

kilometre geriden geçmekte ve 
Mereal Matrah Gçyftzelll kilo· 
metre cenubu garblelndekl sı .. 
vahıalle Umbı Seghlr vıh111 

fizerlnden, Kahire 'nln takriben 

yftz kilometre tlmıll garblıln · 

deki Vıdll Mıtrun'ı varmak· 
tadır . 

f nglllz kıynıklarındın haber 
ılıod1ğına göre, bu hını, on 

ildden aşığı olmamak tlzere 
birçok mftdıfaa noktaları hı· 

ıırlanmıetır. 

hılyın'lırın bu bat Ozerlode 
yapacakları bir ileri hareketi, 
hiç ıOpbeslz ki, sahil boya 
hattında yapılacak olan bir 
Uerl hareketinden çok dıbı 

bftyGk zorloklarJı kareılıoıcık· 

tır. Ancık, ltalyan'lar borada, 

Hhll boyunu baıtanbııı alet 
1lt1D1 ılabflecek mevkide olın 

loglllz zırhlılarının yan ate,. 
lerlne maraz k:almıyıcıklardır. 

ltılyan'ları gelince, onlar dı 
hazırlıklarını bitirmek ftzere· 
dlrler. Mısır ıınırlarmı 150 
kilometre yaklaşmış olan yeni 
Trabloı ve Blngazi otomobil 
yolunan bitlrllmeal için, 2000 
işçi gece gündiiz çıhımı.ktıdır. 

Borada hergDo beı kllomelre 
uzonloğunda munkkat tarzdı 

yollar yapılmakta olduğu söyle· 

nlyor. 
Buradaki 1nglllz mıhf illeri, 

ltelyan'lıma Libya'dald kuvvet· 
lerlol 65,000 ktıl taehmtn edl· 
yorlor. Bo kuvvetler. bugftn· 
terde bazı Ooltelerl Blngızlye 

gettrtlmlş olan motörleeılrllmla 

bir fırka ile takviye edilecektir. 

İtılyan'larao Libyı'dı 1200 
tayyareleri ve bftytık bir kısmı 
çlUtın icaplarını göre tertlb 

edllmlt 800 tankları oldoğo 

tahmin edlllyor. 
Kat'i olarak bilinen ıodur 

ki, llelyeo'lar Melfı vabaeındı 

Yerıbub'da Y"Dl yeni çtşme ve 

_____________________ .. ____________________ __ 

Bunun için Büdceye iki Milyon 
Tahsisat Konuiması 

Yoz Bin Liralık Bir 
isteniyor. 

Aokarı, l (Özel) - 935 Yılı btıdceelnde ıçılıcık olan b•r faelı 2,100,000 liralık tıbel11t ko · 
nulması bOdce eocOmenf tarafındın kabul edllmlıtlr. Bonon için kamutayı verilen kanon lAyl· 
baeı eıbıbı mucibe lıtylbaa•ndı bo tıhel11tın ılyıııl v11lyet icabı olırık deniz kunetlerlmlzln her 
hangi bir harekete geçmeğe hazır olmaeı Jçla ihtiyaç hl8ı!edllecek olıo mılsemeuln almdiden top · 
lanmaeıoın zaruri olduğu kaydedilmektedir. 

na~o 
Ankare l (Ôzel) - ~ 

meı; eon zamanda ftıdr.rl P; 
dftışmila olan gayri ınob• k 
bonolar1Dı luym1:tlendfrlllt 

0 

Alinan'lar 

tçlo berekete geçmfttlr. 8°"11
0 

için gıyrl mftbadll booolarıll~I 

M H ı ' N k luymetteo dfteme ıebebl ık . it er in ut unun mıllye mftfetthlerlne ttl~ 
ettirilmektedir. ---· ~ ' ı •ıı 'd k• Ak• ı • Hllkumet; bo tetkik 

0 ~ Bugün ngı ere e I IS erı. ceıınde 11zım gelen ıedbır1t0 
F k 1 1 

. _ ittihaz edecek ve bu bon°1'rı 
1 ara ar çın N t k ç k Ihı· tkA d. D t kıymetini yakeeltecektfr. u u o ıya arane ır. ış an\.. __,/ 

Para 
1

Toplıyorlar z· d I u· h Ed·t . . J 
s.rııo ı (R•dr•) - A•m•n ıya e çe ıt~ 1 mıştır. Bulgarist8l 

aakerf ricali bogOn toplınırık Londra, 1 (Radyo) - lnglllz elyHal mahfillerinde Almanyıdı , 1 , --

aralarında bir komlıyon teıkll n11yonıl eoeyılhıt rejiminin yıldönOmtı mtınııehetlle Almanya B lk A ti Q\j10 
etmfıler ve lnı mGn11ebeılyle cumor relıl M. Hltler'ln Irat ~tmfı oldqRo natuk çok ihtiyat · 8 80 Il ft't' ı 
fıkaral~r için iane toplımığı kAr ıöylenmlt telAkld ediliyor. Bu notaktı dıhı ziyade dahile sına Girecek l\fı 
karar nrmftlndlr. Komfıyonun bllah edUmlotlr. yo 
ntırettlğl bir beyannamede, Sulhcalok hakkındaki ııözlMl btıytık memnuniyetle kıreılın · lıtınbal, 1 (Ôsel) - ~ı 
htrkeılo y.rm (bugiln) keıeılnl mıklı beraber M. Hltler'ln nelld nutoldırındı hanı dair ıöz · dra'dan dönecek olıu 80 

rt 
ıçm111 lGsumundın b ıhııedll · terin daha kuuetll olduğunu iddia ediyorlar. Nuyouıl ıoııyıUıt · kralı Borfı'ln döaGoftodeO ~ 
mittir. ler ve ıol cenah bu MSylevln Almınyı'yı taalluk eden luınm· Bulgırlıtın'ın dı Balkın '° ı~ 
Haydarpaşa 

Hastanesi 
lıtınbol, 1 ( lizel) - Yeal 

açılın Brydarpııı nOmooe h11 

tarını gıvrf mtıeald ıelAkkl etm11ktedlrler. m11ıoa gireceği kanetle 
831

1, 
,/ k ı'i o olyor. Buna ,imdiden 1 sol ' .. 

Rus- Fransız Anlaşması 
Etrafında Konuşmalar. 

rak bakılayor. Bonon lçlO fi 

gar kabinesi dGtGrtılece~ ~· 
yeni teeldl edilecek olıO ,1 
bine Balkın ınlıtm111nı 

,,, 
tır bir kabine olıcıkur . t111ealnln ıçım töreni parlak 

bfr oekllde yıpılmıetır . Vail - ff kfi • jı 
M. FIAnden, misakın, bu ayın 11 inde parla· O met1Dl , 

manini bir ıöylev vermle ve O 
bu 11ğhk maeıı eıeılntn Iıtan · mentoya verile~eğini M. Litviuot'a söyledi. Rusya ile ticaret ıJl · 

d tll bul'an mtıhlm bir ihtiyacını - ka velenamesi ak e " 
cenp nrmlt olmaeının memnu· Parle, 1 (Rad10) - Borada bulaamıktı olan Roıyı dııleleri ~., 

1 bakanı M. Llttlnof, boofto Franıız dı•lalerl bıkını M. Flandt.n'l Ankara, 1 (Oael) -
80 ı.O fnlyetle kareılındığını ıöy emletlr. " .. v ;"' 

Açım tlirenlode birçok HJ· ılyıret etmlı Ye uzan mGddet konaımuvtur. M Llt•lnof, bu den muteber olmak oıere fit 

lavlar 'fe doktorlar bulonmoı· ıradı, Raı · Fnnıız ınlıımaııının ne zaman tatbik me•klfne ktlmetlmlı; So•yet Ra•f' 1e 
tar. Kurdelal keallerek içeri gl· konacağını ıormottor. M. Flınden, paktın, bu ıylD 1 l inci gtınG beı aylık bir ticaret o:ıolt• ft 

rlldlkten sonra davetlilere bft· Frana,z parlımeutoıonı verilerek mGzakereılnln lıteoeceğlnl leııl akdetmiştir. Bo o:ıu"' O' 

beyan etml•tlr. leye göre So•yet Raıya; ııse Jı 
lede ikramda bolunulmoetur. .. "''t"' 
Hastane; aeıbl h11tahklaraan İki bıkan araeında mQbadelel etyı mee'eleıl de koouıulmuotur. teketlmlzdea mtlhlm ıul 

bıtkı bGUln branoluı lhtlu el· M. Lh•inof, kollektlf emniyet bıkkındı Loadrı'da kral 8 inci mıhıul alacaktır. 
mektedlr. Pollkllnk ıenlılerl Ednrd ve Lord Eden'le yıpmıı olduğa konutmılardın M. Flan· Göçmenlere 
f11llyete baılımıotıı . den'I haberdar eylemiıtlr. ~ 
------ M. I..ltvlnof, bıtbıkan M. Alber S1ro'yu da ziyaret ettikten Hastane y apılac9 J~ 

koyular ıçmıelır ve bo yere ıonra ıkaım llzerl Moıko•ı'yı hareket etmlıtlr. A L ı (A A) yor v o.ıra, . - 1,~ 
bO.yGk ölçGde uker yığmıı· Pırlı gazeteleri, uzak ıarktı baogöıteren bAdlseler mOnaıebetlle muH gelen •e gelecek 0 

0
, 

tardır. Raıyı'oın, Rae · Fran11z aolıımıaını boyok bir ehemmiyet ver- göçmenlerin ııhhi duruoıl•':, 
Yarabub, Shı'nın elmıli gar· dlğloden bıbıediyorlar. ıslAb için Kızılay cemiyeti o' 

sinde ve Akdenla'ln flçyftz kilo· • • • rafından Trakyı'da açılo>'~tf 
metre cenoboodı bulanın bir Havaların Yumuşaması karar verilen dört b11t•De ot 
yerdir. Keean'dıkl 30 yıtıkh b•91'ııı'ı 

Bir 1ınç'llnln ınlıthğını b f d IJ ] nln bOttın basırhldırı l~gSV 
göre, vak.tile Grıdant'olo Sd· Fakat ir tara tan a se er o makta edllmle ve bıetıne 1 Şub•I ·w 

b'' noılye kartı bGyftk mnvaffılu· Ve telefata sebebiyet vermektedir. tarihinden itibaren lee 
yetler k111ndığı ve timdi yeni· mıttır. 

d O g Dl• dil ı olın h clu Pırla 1 (R•dyo) - Havaların mftlAylm gltmeıl yOzüoden yu· B , kl'tı.JJet en r • ...e e m' e erut ta sn lJ 

) 1 L 1 L karı Pirene dığlarındakl bozlar çôzftlmeğe baelımıt ve Dar ve 
ıDnrl ı ay arını tı ... v ye t!lme.. avdet etl?JİŞ• 

1 için, Balbo, ne kadar hecin Efel nehirlerinin ıolarını fazlı yftkseltmlotlr. Julyın'da seller rutO 

Ytlzftnden Gç ev yıkılmıetır. lıtanbal 1 (Özel) - .,.. ıe 
de.esi varsa hepsini toplatmak· ' ısı 
tadır. Yukarı Garon Averon nehrinin ıuları bet metre yllkeelmie· tın bildiriliyor: BllUln o>" eti' 

Apıçık olan blrtey var11, o 
dı, beriki tarafın ılnlrllllğl ıon 

dereceyi bulmot olmııııdır. 

Bftttıo teferroıtlyle haber 
verllmlı olan ufak tefek 11nır 
hadiseleri nl bugöolerde Royter 
yılınlıdı. 

Ancak, hın o kadar elktrlkll 
bir hal aldı ki, en afak bir 
bıtdlee bile, çok kata neticeler 
doğurablltr. 

Bu havanın Arab halkını 

da sirayet etmesi ve hoıu:lyle 

bugOnlerde, loglllı mıhflllerln 
de hiç gOrDlmemlı bir ôlçtlyft 

bulan sinir boıokloğonu çoğalt· 
mımık için,• Mııır'dı çıkan 

gazetelerin, aıkeri tedbir •e 
hazırlıkları, kıtaların hareket 
lerl gibi handlıl~rı yazmılırı 

yal!ak edllmlıtlr. 

tir, feyezanın devam ed~ceğl ve dıhı yftkeeleceğl tahmin edil· kette ıtıkdnet avdet eto>1 aıt .. •" mektedlr. Garon havzıeın~ı Aryej ve Soon suları dı yokaelmek· Şım'dı çartılır elto ••P dl't 
tedlr. Kırpentojı gitmekte olan rasat mtıfrezeılne menıab iki Camilerde yeni hiçbir b• 
nefer jlnede bir kar çôktıotü8tl altında kılarak ölmftetür. olmamıthr. , 
ElLHAMRA 
Telefon 2573 SİNEMASINDA Telefon 2573 

Amerlka'dı 375 eloemıdı birden gösterilmekle 
Cınlt ve hararetli bir mnzu aurlne 

JEANETTE MAKDONALD 
• 

olan ıeell ıloemanıo bir hArlkası 
iKi Bff,l,,ÜR SES 

ve NELSON EODY 

MA.RIETT A 
Frau111ca 1161Ul 

••• Unutulmaz " SERSERİ KRAL ,, dan ıonra ılnemanlD yarattığı ikinci bllyOk alnımı oper 
Şimdiye kadar görillmemlş bir moHffıluyet kuanır.akt1r. 

A YRI<~A: Pramut jurnal · Dnnya Haberleı·i -
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~·~~;~·~·~~·~:c~r :~,,, Ş EH i R HA e· ERLER 1 Faaı!~~~var .. 
Uvkuda __ -- - - --- - --- _ - Baeııırafı 1 ioci sanır~d~ = 

.,/ lşçı·. Esnaf K ı c . . . Bı· r Kızılay Balosu bulmamaktadır. 
Saat, ıece yarasını çoktan iZi ay emıye tın 1 n Pırl11, 1 (.\ . .\) - PftQ -~: 

geçmlı.. Havada •ııhyın iki _ • • 1 , • 

ılnblnek blrH dolıodıktaa Federasyonu Dnn gece ıım buraya gelen ~Q'f"ı b1trl· 
•onrı konaemaıta baıtadılar: --•• .... -·••-- SeneJı• k Faaliyeti k ' 1· l clye gelen Sovyet harlı:tye ~Q· 

e o· d 11800 • ço n~ş e ı geçl mleerl M. Lhvlof·, Fr1ae111 .t•t - Şurada blrfll yatıyor. Gel, ır sene e 
-------------- Kızılay koromonuo yılhk Fi .ı ı• ıa. " tonun burnuna konahm!. k • • d • y d bakanı M. an"feP. ,p !HfHf

1 

- Kendlılol tanır mıeıu?, ışıye yar ım ettı Bir Senede 20,320 Kişiye ar ım bıloıo dftn akşam bClkılmet cektlr. 
_ Ent bir moharrlrdlr. C.B.P. hlmayeılnde işçi "" konağı salonlarında nrUmıotır. Tilrklye Dıebıkanı doktnJ 

1 esnaf federaıyonu yılhk kon Edilmiş, 16,656 Lı·ra HarcanmJ'1tJr. Balo çok neo'ell bir ıekUde R A il B 1 ' Yorgun, dalgın, babayane bir V Tevfik Clttfl raı e 0 gı 
O'retl 15 Şubıua feder11yon ıabaha kadar devam etmlıtlr. 

gençtir. Baca&ından çekaeler e •- krahnın, n Yogoııtnya bftk\l · 
e binasında toplınacakt1r. Umumi Kızılay koroaın İzmir euhe· Dlıpın••ırlerdekl faaliyet te Vail Fasla GOleç'ıe reflkaılle 

gene doymH. L met naibi prenı Pol'an ve Avuır 
kongrede okunmak ilzere fede· besinin 1935 yılında yaptı""ı ıudurı baloda bolunmoıtor. Balo ÇO• 

- Çok iyi, yağh kelepir fı torya bııbakan muulnl prenıı 
1 rasyon genel bftroııo şef Jlğl muhtelif yardımlar hakkında Bir ıenede İklçeımellk dh· ıengln olmoı n dnedller una· 

g bi bir oey.. f 
1 1 1 

tarafından bir rapor hazırlan· bir istatistik bazırlanmıetır. pınııerhvı 10317 kltl mtlracaat tolmn aaatler geçlrmlılerdlr. Sterenbergln de gelmeleri bek., 
- Kanı da tatlıdır kl r n.. b ı ı f bl lenlyor. Bu ınatın M. Alber mıetır. Kenarına zarif birer ıun'f çl · etmiş, un arın 1 Aç maera 1 Salonun tezyioatı da bftyftk r 

Biraz matbaa mftrekkebl ko· 632.ı il 11 L I iT 1 Saro •e M. Fllanden'le u6rGı· Aldığımız malumata gôre çek lllıtlrllmlı olarak ba1tara. o:an ~ ra .. uroş ıar itina ile yapılmııtı. aııı ayın ... " 
koyor amma, zararı yok!. d·ı 1 tir Kar•ıyaLa dlıpnn ı ı mel•rl mohtem·ldlr. Bo 0'61 

federaeyon bir yıl içinde Oye· lan kartlar Gzerlndeld bu lııta· e 1 m f • v .. • hezarlamıı oldoAu seng n P yan. "' "' " 
Uzatmayayım, iki ılnlılnek l r. .ıı 1 LI l ft t t 

terinden 11800 kltlye muhtelif tlııtlk dfto geceki Kızılay balo· ıer ne 0 .., • ' m racaa e · go bftyftk bir raAbet bulmuştur. rOtme•erde orta Auupa n 
ılouna yıp•otı.. Hakikaten ben mlı, 3146 lira 25 kornılak ALdenlz meıı'eleılnde kartılıkh 
d 1 oı:kllde yardım etmletlr. ıunda davetlilere dıAıtılmııtır. p y d • 

e o kadar yorgundum kf, a . Korumun İzmir •obeııl bir llAç nrllmto. Kahramanlar dlı· ara Oziln en ' 1 1 1 .. o Cll 
dırıo etmedim.. Bir iki defı inşaat Tahsisatı 

1 
d L 

1 
:_ paoserlne 2481 haııta mftracaat yardım meı e eı n n gur 

1 
e· 

hortumlarını ıaplıdılar ve gene yı için e yo.so me...tep tale . v" tedavi edllmlo, bunlara 1897 Kavga Ettiler ceğl ı3ylenlyor. 
L ll N t a Vek""leı· besinden 116 kl,tye 415 lira lira 49 koro•luk llAç veril Parlı 1 (Radyo) - Romanya &ODaşmakta devam ett er: a 1 3 1 v d 

N 
1 

I? d 30 knroo, ıakatlardın 14 klşt . mtetlr. Mereln'llde Mandaçayırın • krah, Parlı'e gelmlı ve cumar 
- • 111 1 iyi m . le; · bfidcesin e toplanacak k k 1 k Ömer oıtlu Bfl11,1yln "UDO ile _ Mtıkemmel!. Biraz dı ye ıyı • 0 •e orea yaptır· Yekun itibarile kurum bir PJ -v relılnl ziyaret etmiştir. M. 

ktU gallbı!. DQn Dablltye VekAletlnden mak lçln 850 lira, fakir ve sentıde 20320 kloiye yar· lbrahlm kızı Ayşe ıraııında para Lebrun, krah ôğle yemeAlne 
vllAyete gelen bir bildirimde muhtaç 908 klılye 3024 lira dım etmiş ve bonon için 16656 mes'elflllnden çıkan knpda 

- iyi ya, bir çırpıda lııplrto 1 L 2 1 l alakoymootnr. Roma kralı, ye· 
"b 2799 namara 1 .. anunon oc 19 kurut, fıklilere ve hıyar Ura 23 kuruo harcamışhr. Kı· Bftııeyln btçık\a Ayıe'yl arka· 
1 ti yacı mızı da defederiz. ye 4 Onca maddeleri mucibince mekten ıoora Franaa dıo ba · 

b kurumlarına ıynen dağıtılan zılıy fzmlr kurumu idare heye ıından ağar ıurette yaralamıştır. 
- Hakkın nr •. Fakat O· 1936 ı od yapt r lacaL ı Lanı M. 1''laoden'le ır3rftomGt· 

yı 1 8 1 1 
.. neı· eıya 107 8 kltlye 998 lira 89 tlnl bu mnvaffakıyetloden Otft· Vak'adan ıonra kaçan Bftıeyln • " 

gftnlerde ben biraz endloedeylm. atın Nafıa Ve*'lletl hDdceslnde tAr. M. Titoleıko'non Franııa· M ı kurutloktor. rO takdir ederiz. 11bıtaca aranıyor. u 
ılum ya, bir doktor gelm Oı açılacık bir faaıldı toplanacağı ' Romanya ticaret maahedealnl 

hızım tçıne peyce atm•o. tutma,.. bndırumıotır. ıooaat teheısatı r Kadını yaraladı bu görnımeden ııonra ımza 
Geçrnlerde belediye relefnl dfl ftç kıııma ayrılacaktır. Kadavra etrııeal çok mohttmeldlr. 
bataklık kenarında kar• kıra 1 - Yeniden yapılacak Ve· Orhan Rcılımi Gökçe'ye v ak'anın sebebi 
dGoClnftrken gördam. Gldlh ko· ya flhe edllr.cek binalara alt En hazh duyuşlar .. Suda ıeıler .. Sıra bir gol, henOz anlaşılamadı 
lığını mrdım.. y anındakllere; tabıılııat. M l dl b L d b aıa l L S ll L • d az ye ıça.ırma ı hep ıı te gu ulJ er Tepecl.te Drme IO•ııı;ın a 

- Bu itin hakkından ge· 2 - Mevcut blnıların eıaııh Gölgeyle karışmış ~ecelerden blrlnlndlr, Nazhnın umomhanulnde oto· 

lemezıek çok yazık!. tamirine alt tabıl11t. Guya şu bıyıalettekt nazan bOkftlftşler.. ran Abdullah kızı Selime, diğer 
Diyordu. Canım &Jkıldı, bir 3 - Mencot binaların adi Süruri Gökbuş adı Lfttf lye ıobğa çıktığı ıııra · 

dıba ııırdım.. surette tamirine alt tıhslıat. \.,,...._ ________________________ ,./ da Toııun oğlu Moııtafa adında 

d 3 N d "' ll d. - biri tarafındın kunduracı baça· 
- iyi etmemleıln. Ooo 8 · umara a guııler en • l lkı· Talebe Ara- Kız Yüzünden 

rıltmağa ıelmeı.. Geçenlerde tamir ı,ıerl tıhıılııatı şimdiye ğlle ıol kalçaeından hafif 

b 1 dl .a kadır oldobo gibi her vekllet d B V k' V k' ıorette yıralıomıtbr. Vı .. 'anın 
111 arkadatlar, be e ye aH· ı; • ç k a a 

1 h •eyı idarenin kendi bDdceslnde Slll 8 Jr a 8 1 QO ıebebl benftz anlaşılamımıttır. 
arınan evlerine de Gcum et· 
ınl,lerdl de ben mAul olmoı· kalacaktır. .. • ı • • • ·• • • • 
to1n •. Onlar blslm bamllerlmlı, Adi tamir tahtlaab keşif he · Talebe çakı Bir memur, Beraet 

Kala babaıı Ktıımlı birlikte 
de.letlllerlmlzdlr. Sayelerinde defleri 250 llrayı geçmlyea 11

• kullanır mı? bir kadını dövdO. kaçakçıhk y.pmıkıan ıoçlo 
ı dl d n, badana, elam aktarmaıı gibi 

Y ylb lçlyoraı, diyar yar ° Kanntlna'da Necatlbey mek· Karantlna'da Halldbey ıoka· olarak osun umandanberl mo· 
ı blnan•n e1ld nılyetlnl d~ğlo· K 
•tıyoruı. Kimin blıe ne yap· lehinde talebe Mebmed oglo ~anda bir vak'a olmoıtur. Gaı. hakemeat yapılmakta olan oı 

t 6 tlrmeyen dlğf'r itlere ıarfedlle· 6 adaıı eıkl belediye relıl Fuad 1 f!ı 1 var?.. 13 yaşlarında Ahmed Bozkurt fidan adında blr kıı; Balldbey 
cek paralardan ibarettir. hakkında dfto fımlr lbtlııaı 

- Fakat y11 vakti gelince, d ile Balldbey mektebi talebeıio· 80Lağında Meleı&ln evinde Rşıd 1 ve 2 numara ı gôıterllen a. e mahkemeılnde yapılan ııon do· 
lllaıot dôktlyorlar yal. yeniden lnoa u eaaııh tamir den Yoıof oğlu 12 yaıında adındaki nloanhılle oturuyordu. roomada masnonlara lınat . dl· 

- Ne oıkar?. Kim, ne ka işlerine alt tahıi111t 936 yılın· Receb arasında bir değnek me· Bana kızan lımlr belediye len suçlar aabit gôrDlemedlğio· 
dar maaot dGkGyor 111nkl?. Bir dan itibaren Nafıa Veklletl ııeleslnclen kngı çıkmış, Receb muhaııebe mtmarlarandan Ce· den her tklıılnln de beraetlertne 
koca.kırı, ltğımı maıot dökft bftdceıılncle açılacak bir fasılda çakı ile Ahmed'l ıağ bacağın· mal; eve glder•k kapıyı tekme· karar nrllmlotlr. 

Y0 rda da; ayrı ayrı gösterilmek ıoretlle dan yaralam0thr. lemle ve açarak lç"'rl girmiş, n MllH mlcadele ııraıında çok 

- Onlar baoa çıkamamışlar, toplanacak.lir. Göztepe kulilbil sahibi Melegl tekme ile dô•· hizmetleri ıebkat eden Fuat· 
biz mi yıpablllrlz? ---- milı ve ôlftmle de tehditte bu· tın eeaeen b3yle bir I09 bek· 

Diye ıGylenlb daroyordo.. Eleklİrİk idare heyeti. lonmuotor. Vak'adan ıonra ka. lenme:sdl. Mahkemenin beraet 

- Ya f llt, ya f llt?. T 1 • K d Göztepe ıpor kalaba idare çan Cemal zabıtıca aran yor. kararı heplmlıl ınlndlrmlotlr. 

- Ne yapalım, Habqlıtan· e ı opuyor u.. heyetine aeçllmle olan zent Karantina ocağında Polislere dersler 
da zehlrll gu kullanularaa fı Tramvayların gelip dan akşam koldb blnaaında 
1Dlr'lller de bira• f Ut kollan· toplanarak. lo bö\Clm6 yapmıo· bir operet heyeti lzmfr pollılerlne mealekl bil· 

·ımesi aeci kti 1 d gllerlnl artırmak için şimdiye 
lllışlar ne çıkar?. Maamaflb gı " •• ar ır. C. 8. P. birinci karıntloa kadar Yerllmlı olan dera n 

G d mem Dftn akıam Babrlbaba tram· Kulftb relellglne; gazetemldn hlti ll l il Lon•eranıılardan ne derecede 
unutma ki flit yftı o en idare mddtırd İbrahim Kemıd ocağında mu n eeç m 1 a e • ,, 
leketten epeyce pau çıkıyı"r dı ny caddeıılndekl dönemeçte kızlarından ve gençlerinden ye· istifade edlldlgf anlaşılmak ftıe 

l 1 L Ôzdel, umumi kaptanh5a Zeki, b klmıe farkında deAll.. MaHı elekt rl. tellerinden biri kop e nl bir operet heyeti c;alıomıga re emniyet dlrektOrlftğtl azı 
lah, bu para ile batak.laklar• mık tehllkeıl göstermiştir. Bu· umumi kltipliğlne Vedad, mu· başlamıştır. Zengin bir orkeııtra sualler tertlb etmlı ve pollılere 
korutmak akıllılığını yapıaler nun üzerine elektlrlk şirketin· ha!llp ve veznedarhğına Şerif ile oobatıa 9 10 akşamı (Mah· •ermiştir. 
be olurdu?. 

_ Suı, yn•o konoe, ftıtan 

de durdağumoı adım mohar· 

rlrdlr. 

den acele çığrılan bir elektirlk 1eçllmtelerdlr. Yeni heyete ma· dom bey Hlenlyor) opereti Pollıler bo ıoıllere yazı ile 

h dl 1 1 vaf fıluyetler dllnlz. b mCl en ı , te 1 tetkik etmlı ve temsil edilecektir. Opereti ya· ceuplarmı nrecekler n o 
tamir ettirmiştir. Ba tamir M. Trentiyef san; bestellyen ve oynıyanlar cevaplar emniyet mtlddrd Feyıl 
yftıOnden e!eklfrlk.11 tramvay lıtanbul'da bulunmakta olan İsmlr'U gençlerdir ve yeni c>pe· Akkor'un baıkanhğında topla· 

Balkan 
Ekonomik konse
yinde verilen kararlar 

Perlıı, 1 (Rıdyo) - Atioa'· 

dan blldlrlllyor: 

Bftkreo'te toplanan Balkan 

ekonomik konferanıma lıtlralı: 

etmlo olan heyet, bogGn f ln101 
bakanı tarafından kabul edil· 
mittir. Beyeı; TOrkly.,, Yagot· 
luya, Romanya n Y unanl1taa 

anıında bava mftnakalill lçla 
verilen kararlar hakkında be· 
kanı haberdar eylemltdr. 

Prens Pavlo 
DönOyor .• 

Parlıı, 1 (Radyo) - Yonan 
veliahdı prenı Pnlo ile Italya· 

nın Lonclra ıef iri Dino Grandi 

boıftn boradın hareket etmlı· 
lerdlr. Vellahd Atlna'ya •e 
Dlno Grandi de Roma'ya glde· 

cektlr. 

Faşist Şenlikleri 

Sade Geçti. 
Roma, 4 (Radyo)- Faolıtll· 

ğln 13 Gnctl yıldönGmll mtlo•· 
ıebetlle Roma'da boACln şenlik· 

ler ·oımootor. Faolııt mlllılerl, 

baıbıkan Muııeollnl'ye tebrik 

ttlgraf ları çekmişlerdir. Şenlik· 
ler, geçen ıenelerlnklne nlıbetle 

çok aade geçmlıtlr. 

e olacak, yar•n gider 

de yazar, haıımısa le çıkar! 
_ Bıklkaten öyle?.. Dor, 

arabalara da Bahrlbaba'da top · So•yet Rusya şehrimiz general ret beyetl; şimdiye kadar nacak bir komlıyon tarafından fspanya'da 
lanmış, mftnakale çeyrek saat konsoloıu M. Trentiyıf İımlr'e lzmlr'de aahneye hiç çıkmamış tetkik edllec,,ktlr. intihabat MOnase· 

ben oonan yınağını bir iyice 

ııırayuıı da akıllanııo .. 

_ Faıla ısırma, oorada kom 

onlardan blr y abadi kadını 
'far; otomanca yığh bir eey. 

ona gidelim • 
Tam bu ıırada artık dıy•· 

na1111dım, ayındım. Onlar ha 
•alandılar. Artık gftrGIUUerl 

keıUmlotl. Yanığım acı acı ya 

••yordu.. Fakat biç olma... bir 
derı almıı, bir iıtlfade gOrmfto· 
lQ111., 

Hakikaten yıllık f lll 91dl· 
Ylh ıcab• ne kadard•r? · Bu 
)>ara ile ıl'frlılnek a ...... hal· 
1•dlleıneı mi? .. 

Çimdik 

kadar geri kalmııtır. dönmftotdr. clemaol•rdan m6teoekklldlr. h• 
~--------------------------' Çocuklarımızı ımaye betile Yeni Hazırlıklar Çocuk eılrgeme kurumu İı· TAYYARE SiNEMASI 

3151 TELEFON 3151 

Bugün Charles B~YER ile Gahy MORLA Y'ın temsil ettikleri 
senenin sayılı filmlerinden 

~SAADET~ 
Heyecanlı bir •ık maceraııı · YGkııek bir ruh tahlili · Enfes bir met1a 

Ayrıca: F oks Tnrkçe slizlfl dDnya haberleri 

SEANS SAATLERİ: Der gün 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale· 
be aean11. Paur 13 te ilive eean11 

mir oobeılnla dlıpauııerlne 
ikinci Kanon ayında 193 haıta 
çocuk 'mGracHt ederek mu· 
ayene edllmlo n lllçları da pa· 

rasız verllmlıtlr. Ahı llkmek· 
tepteld fakir talebflerden yaz 

yirmisine def ter, kalem n 
ktgıd da~ıtalmıo n faydalı 

muhtelif kitap hediye edil· 

ınlotlr. 

Jeplin balonu 
Cenova 1 (Radyo) - Jeplla 

balona ıablbl doktor Erkner, 

Hollanda · Cenote · Cua jeplln 
ban teferlerl maka.elednl im· 

ulamııtır. 

Madrld, 1 (Radyo) - bpanya 
başbakanı M. Portella dö la V•· 

res, lntlbıbat tarihinin taliki 

hoııoıunda parti reielerlle r.alaı· 

maA• muvaffak olmaftDr. 

Bo mtlnaııebede baonklleda 

neşrettiği bir emirname ile ao· 
kalLlatda ttcemmCller ve alma· 

ylıler kat'i ııurette menedll· 

mlotlr. 

Bu emir blllfına hareket 

edenlerin şiddetli ıorette ceza· 

laqdanlacakları blldlrllmlıtlr. 

llpanya'da kadınlarda• mi· 

rekkeb bir pollı tetkllltı dı 

yapılacaktır. 
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-Ateşin Hakimi ı Kaplan Avı, Deyip Geç- Cenupta barba Giriştilet 
meyin, ölen Var! Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

İkinci Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 
-, ~ 1 

- Bu p14oı bana bildirir - Bunlardan birisini kendi 
mhlnlz? Sırrınızı ıaklayacağımı için ıeçmek mi lsıfyordo. 
tomfnc lüzom yoktur. Arzu - Battl blılıtnl kendlıl 

,,derseofa hftktimetlme de bil· için ıeçtfğfol de 1anıyorom ve 
dlrmtyeceğlm. bo ıeçUen kadının, evli olan . 

- Fvot.. Slzlnlo benden dilbf!r oldnğooa emlolm. 1 
broko&ının bu Eırrı ve plôaı - Sahi ml eöylQyorennoz? ı 
bllmemeal şlddetlo lı'lzımdır. - M11maf lb ı,ıerto keodl 
Size eöylf yeceklerlm çok mü· kendine Uerllyeceğlnl de Hn 
blmdlr ve bunları size söyle· mıyorom. ÇftnkG bu evli ka· 
mek lhtlyacıodayım, çfinkd dın kocaemı fevkelAde ıevaıek 

bazırladığnn plAnda ılze d~ te, koca ı dı bn kadmı deli 

ihtiyacım vnrdır. olmaktadır. 1 
- Bana ltlmad edeblllrııl · - Ray kör teylan hay! 

nlz!. - Fakat Rlveli n ehramlar 
- Emin olabillrlm değil mi? fatihine kim mukavemet ede· 
- Tabii! bilir? Aynı 11manda perde ar· 
- Bono zaten emindim; kıaıodın benim de oynınıcık 

/:mir kaplanlanndan 
çtıokG erbabı namuıtanaınız! rollerimi, entrlkalarımı he11bı 

"Şimdi beni dinleyiniz.. katarea ... ız, ı,, it demektir. Bu Bo yıl İzmir avcıl.rı; her 
"Jozefln Napolyon dıerlnde sayede, mOlhlm Fore'nln ıev· yerde av azlığından tlk&yet 

bir hAklmlygt sahibidir. Nıpol· glll karısı dilber Bellllot Na· etmektedirler. HauA bu yaz. 
den bazı avcılar blrle~erek 

yon bu melez kadıoa deli gibi polyon'ao kolları arasına dtııe· 
celulr. Eğirdir, Bordur bav.Haine git· 

aşıktır. O kadar ki İtalya aefe· mlı, oradı bol av bularak av. 
rinde, İtalya'oın en gOzel ka· - Sonra? ladıkları mdhlm miktarda av 
dınları, MllAno'nun maruf ve - Sonra mı? M1B1r lıtUA11 hıyvanlannı İzmlr'e getlrmit · 
çok gazel moganniyeel Grasııl · nihayete erecektir. Nıpolyonon lerdlr. 

nl bile Nıp'>lyon'o bıştan çı · bOtGn rQyaları sönecektir. İn· c. e. P. hlmayealnde Halk· 
karamamu~tır. Nopolyon, bu glltere de bo ıuretle Avrupa evi avcılar derneği avcılık kap 
kı.tdın Ozerlne hainlik etme· lolerinde dedn bir nefea ala· tanı ve ikinci reisi Mustafa 
mlştlr. Ç6nkG Jozeffn'e emniyet caktır. bize muhtelif av hareketleri 
ve itimadı htıyGktü. - Fakat.. Bu ba1lt ıok ve ve bllha88a 12mir bavallelnde 

"Fakat, bugftn vaziyet artık hlyanel hldlıeeloln bu kadar yapılan kaplan avları hakkında 
böyle değildir. Napolyon Jozc· fevkalade netlcelf"re sebeb ola. ou kıymetli malumatı 'fermhtlr: 
fln'fn kendisini en çirkin ve cağını ummuyorum. - lzmtr avcılarının kaplan 

C L dl ı ha h tabir ettikleri Leoparlardan batta eQf li bir tekilde aldattı · aeuı, a.en B ne mı oe •· 
ğm.s tamamen emindir. rlktllade bir itidalle: gıeyrl çok yırtacı olan Pare'lar 

- Bunun ftzerloe bir met· - Fakat, ben ılıe Bellllo· lzmır•e yirmi kilometre kadar 
yakın me1afelerdeki ormanlarda 

rea mi •ottu? tun evli oldu&onu da eöylcdlm. 
·~ "' araeıra gôrtılmektedir. (İzmir 

- Henaz metrea tutmada.. - Söylediniz.. Fakat bir kaplanı) denllen kaplanların 
Fakat bu hAdlsenln geç kılmı · koca, cebra kunel veyahod derileri beneklldfr. Bonlarm 
yacağına emin olablliralolz. menfaat eayeelnde uy11l bir boyları kuyruğunun ucundan 

- Buna nasıl mln oluyor· adım haline gel~hlllr, itibaren baeına kadar iki metre 
eonuz? - Herk"s için do~ru bir 80 Hntlmdlr. 

- Bir defa dft~dnDnftz ki, ihtimal.. Yaloıı aıked vazlye· İzmir avcılar derneğinin ara· 
Napolyon kamından gemisinde tini ayaklar altına alarak, ıa· eıra tertip eniği kaplan ulırı 
altı dilber Frınıız kadınının dece ıevdaeının eeılnl dinliye· ' çok heyecanlı n zevkli oluyor. 
balondoğonu ketfetmlo, daha re.it karaıına bGUlo emirler hl· Bu ular ayni zamanda tehll· 
doğrusu valltamla böyle bir IAfına Oryan gemisine ılın bir kelldlr de .. Bundan çok ız ev· 
v81Jyetten haberdar olmuıtor. koca, kııkançhk ile cinayete vel Söke'nln Moralı köyG el· 

kadar kooablllr, hele teşvik te varında tertip edllmlı olıo bir 
"Bu vaziyeti öğrenince Na· ıilrek avında lklboçuk metre 

polyon fnkalAde hiddeılenmlo görGree... boyunda dftl bir kaplan vurul· 
I L il l L d - Şu halde.. Booapart'ı n1. 
ıa .. ıt ev ve gftze .... ımn muı ve karoıodan iki yanu 
gQzelllğl, baasaslyetl, sıcak kan· dGreceğlnl mi tahmin ediyor· çıkmıfh. Bu kaplanla ıamamlle 
11 L IDDoz? ı ığı aaroıeıuda dayanamamış, ölmeden boğuşmak lıılyen Na· 
yamoıım ı fe bu hale göz yom· - Evet!. kJ?ıeının Nıpolyon· ipli köytınden 22 yaolarında 
muotor. la mnaşakaıını inkar kabul avcı bir ar.kadao kaplan tara· 

"Bu kadınların herblrl dlğe· etmlyecek şekilde öğrenlne... fındın kol ve ayaklanndan yı· 
rlnden dabı gftzeldJr. Bunlar Ve ben bu hmuıta genç Ye ralanmııtı. Tedavi sayesinde 
Nıpolyon ordusunda asker Qoi· Atık mOIAzlme rehber olaca~ım. lylleımeğe yaz tutan bu arka· 
formaıı ile m6kemmelen har· Hem de perde ark19ından!.. dao kor.konç mftcadele netice· 
betmlılerdlr. - Bo pJAn cidden teytanet· ılnde kaybetmlı ~olduğu fazla 

ktrane hazırlanmıohr. Fakat ne L ft ftnd f dA " ••Dfto akoam, bir perde ar· .an Y z en zayı ufmuo 
kasından bu .. adınlarla resmen çare ki, bu plao, ıiıln ve be· ve on gtın kadar evvel ölmllo• 

nim ılmıı olduğum talimat ve t1 ı ı h 11 ı d b l yaptığı mQl&kah seyrettim. Na· t r. zm r ava in e u onan 
emirlere uygun dilomemekledir. (1 ı L ı ı ) ı. L polyon bu .kadınlar karşmuda ım r .ap ın arı aoaeı yu .. arı 

bambaşka bir lneın olmuştu. - Sonu var - tamamen teıblt edllmlt &lbldlr. 

Gevezelik ediyor, ıakalışıyor, 1 Borsada 1 Bunlar ekseriya Çlne'nlo beı· 
cınısJar yapıyorda .. HauA, evet parmık dığlarındı, Tlre'oln 
battA.. •-___________ _. Kadife ve Habipler dağlarında, 

............ 11111111!~--""· 
ANADO'LU 

-------
Günlük Siyasal Gaıete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar RCi§dii ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

mfidüril: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. llalk Partisi binan içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAIT1: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Öç 

aylığı 500 kuruıtUJ', 
Y ahancı memleketler için eeoelik 

abone ficreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuru~tur. -Gdnn geçmio nfishalar 25 k.uruıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
61 Koope. itti. 12 50 15 
20 S. SO.leyma. 11 11 

81 Bu,;Gnkll eaııo 
490119 çuval Danktı yekun 
490200 Umum " 

Zahire $atışları: 
Ç. Clnıi K. S. 

1400 P. çekirdek 2 75 
236 Ken. pala 650 

K. S. 
2 75 

650 

Milli Vapurlar 
Denizyolları idaresine 

teslim edildi. 
11tanbol1 1 (özel ) - Akte· 

dllmlo olın mukaveleye göre 
mlllS Hpurculuk tlrketl vapur· 
ları bogftn Denlzyolları leletme 
idaresine devril teellm cdilmlttlr. 

Değlrmeadere, Ahmedbeyli, Gft . 
mftldftr, Belevl ve s~lçok el· 
varında görQlmektedlr. Ancık 

Değlrmeodere, Gftmtıldllr ve 
Belevl havıllelude ·Selçuk mOı· 
teena olmak bere· kaplan ıtı· 

rek avları tertip etmek için 
arazinin vaziyeti mGııald de· 
~ildir. 

Onun için İzmir avcıları 
kaplan avlamak için Beşparmak, 
Kadife ve HablplerJo ormanlık 
ve korkunç dağlarını tercih 
ederler. Üç ıenedenberl Ha· 
bipler ve Kadife dağlarmda 

yapılan kaplan edreklerinl idare 
ediyorum. Geçen sen" yapılın 
bir eilrekte bir kaplan eilrek 
manııkaaı dışında kalarak kaç· 
mıştır. Kaplanın pençe izleri 
ıtırek hududa dııında görGI· 

tahnit edilmiş bıri .. 

mOıtftr. Köylerde kaplın izle· 
rlnden anlıyın avcılar baoa 
geçerek k•plının bolondoğu 

yeri çevirirler ve eilrek hatlar. 
Kaplan UJDda çok dikkat el· 
mek, kaplanın ansızın meydana 
çıkarak müthio bir çığlık bae· 
dıktao sonra kırol81ndı bolu· 
nan avcıyı lıir hamlede atıl 

maeını beklemek IAzımdır. 
Kurşunu kaplanan ya kalbine, 
yahut batma sıkmak lazımdır. 

Haf lf yaralanırsa çok tehlike 
lldlr. KöyHUerln gördükleri ve 
eeelol l~ittlkled keplaolar şu 
suretle teeblt edilmiştir: 

Değirmen dete hı vallılnde 2, 
Ahmedbeyll k~yQ havallslnde 
2, Gftmftldilrde 2, Habipler ve 
K adile dağlarında 7 veya 9, 
Belevl ve Selçnk'ıa 5 tanedir kl 
hepsi yJrwl kadardır. 

Bu sene İzmlr'e çok yakın 
olan Aptullahığa çlf tllğlnde Ud 
pare görtUmao n blrlıl vurul· 
mottur. 

On, onbeı ıeoe enel İzmir 
civarında kaplan bulunduğu 

ıôylenlyor, fakat bu hayvanlar 
için eClrek tertlb edilmiyordu. 
lıılrdattan sonra baynnlara ve 
hatta ln1anlara 11rar vermeğe 
batlıyan kaplanlar için ıQrek· 
ler tertibine başlanmıa, Çine 
havallslnde, Aptullabağa çiftli· 
ğlnde, Selçuk'ta ve Bıblpler'de 
ıeklz kaplan vurulmuoıor. 

Diğer avlara gelince; İzmir 
mıntaka11nda çeşitli avlar vır· 
dır. Haut lzmlr'e 25 30 K. M. 
uzakta bulunan Armudu ve 
Parıa dağlarında yaban keçlel 
ve karaca V1rdır. Keklik nesli 
ıon zamanlarda azalmıştır. İz. 
mir havalielnde yalnız eüğUlo, 

çil k~kllk ve turaç yoktur. 
Kekllk'lerln azalmasının Be· 

bebl köylOler tarafından ıu bao 
larında poeodı -.e çalı uı~ıllle 

mevelmılz avlanmalarıdır. Tav· 
oan; bu yıl geçen yıla nazaran 
dahı mebzoldOr. 

lımlr avcılarından iyi atıcılar 
av gaolerlnde 18 - 20 keklik 
vurdukları yerlerde bueene bu· 
nan yarısını bile vuramıyorlar. 
Lökeşe avları havaların iyi git· 
meelnden hiç olmamıoıır. Geçen 
ıenelerde gdnde 25 lökeoe vu· 
rulduğu olordo. Bu yıl en fazla 
4 tane vurulmuştur. 

Ördek ve kazlar da bu yıl 
lzmlr'e çok az uğr1mıotır. 

Memlekette av hayvanlarının 
üremesini temin için mevelmılz 
av yapanları cezalandırmak çok 
doğru bir hareket olar. Akel 
takdirde onların daha çok azal· 
dıklarını ~~recrğiz. Bergama'da 
Manisa hudodooda ae4rıatlka· 

dan Ege Akropoll charmda 
pek çok keklik bolonduğonu 

haber aldık. Y akmda bir grup 
halinde gidip avlanacıgız. 

.•. ~ ' ,ı:ıP 
- Bıttarafı 1 inci 1ablfede - l?elmlt ve HabetlıtaD ı ıJıl 
nm fevkalade ırlzalı olduğu dı edllmlıtlr. Daha 700 110 I• 
gözönünde tololmalıdır. RH cephane gelmek Ozercıdlt· 'ı 

tet•ll 
Deelınıo kumandanlıkları ile glliz fabrikaları Babel ~ 
irtibatına kaybetmlt olan mftf. mıltemadlyen mQhimmaC fe 
rnelerl de toplanmıılardır. tlrmektedlrler. M• 
Garplen ve olmald~o gönderi· Adls Abıba, 1 (Radyo)-

1 1 ol• len takviye konetleri varmıı · kaile civarında ta y• ti 
t,r, Bu aoretle RH Deııta or· olan son bir harpte ffabet 
duıonoo mevcudu, İtalyan ta· mühim bir galibiyet elde el~ 
arrozunon bldayetlodeklodeo, lerdlr. Do harpte ffsbef 
şimdi daha fazladır. İtalyan'lara kat'i bir tobl•

4
' 

1 
Raa desta'nıo yerine harbiye oğrıtarak 35 eabra topdı I 

bakanı Raa Mulugeta'oıo getl· mitralyöz, 26fl3 ıilfek. •e (. 

rlleceğl ı&rarla eöylenmektedlr. tank almıtlardır. Yaralıl9t 
•ıer RH Deato kuvvetleri mevzi· öliller pekçoktur. Habef 

1 
lerlol bırakarak Dolo'ya inmekle bu harpteki zayiata t 200 ~; 
bOyük bir tabiye bataeı işle · dlr. Habe1Jler; pekçok eelr 
mlştlr. Çıınkil düz ve çıpl•k 

Hadde mo.törlll İtalyan kuneı· 
lerl karşııında fcabeden aar•at1e 

hareket edememlotır. 

Negelli'dekl İtalyan kuvvet· 
lerl motörltı ftçbln kloldlr. 

Mıkalle, 31 (A.A) - Ste· 
fani ıjaoeıneın: 

Ô~renlldlğlne göre, Clclga 
hemen tamamen botaltılmıotar. 

Orada bulanan kıtaat cenuba 
doğru hareket eımlotlr, 

Yeni kıtaat Harar'a doğru 

yola çıktığı ıırada Ctclga'dak.I 
kuvvetler de Saeeabane doğra 

hareket etmlolerdlr. 
Ogaden'ln her tarafına yiye· 

yccek, içecek, mtıhlmmıt ve 
asker gelmektedir. 

Londra 1 (A.A) - Royter 
ajanıınıo harb muhabirinden: 

Somali cephesinde İıılyan'lar 
son muzaflerlyetlerlndeo fayda· 
lıomağa de•am ediyorlar. 

Fakat Babet kayoağmdao 

çıkan bir telgrafa göre, bal· 

yan'lrrıa ıeyyar kollarından 

biri bir mağhlblyeı geçlrmlotlr. 
Şimal cephe•lnde yalnız mu· 

ıad mft11dem!!J ve bombardı · 

manlar kaydedilmiıtir. • 
Londra, 1 ( A. A) - Royter 

ıjaneınm Adle Ababa'dıkl mu· 
bıblrl bildiriyor: 

Borada bildirildiğine göre, 
bir ltılyan kolu Somali cephe· 
elnedld Uadera yıkınlnde cere· 
yan eden bir muharebeden 
ıonra geri çekilmeğe mecbur 
edllmlotlr. Do muharebeye De· 
caz Nac Mık.onnenln kıtaatı 

lıtlrak etmiştir. 

Dehe doğuda Decaz Nac 
Abebıdomto n Dezac Nac Be· 
yenmeredln komandalarındakl 

Habeo muharipleri de İtalyan· 
lırla muharebeye glrlomlotlr. 

Londra, 1 (A.A) - Royter 
Ajauıının Dolo'drkl muhabiri 
bildiriyor: 

Somali cephesindeki eon mu· 
harebede ölen Bıbeş'lerln adedi 
1500 e yilkeelmektedlr. Çalılık· 

larda ölenlerin adedi de bin· 
letce bolondoğoudan yekun 
6000 kadardır. Bu adede Ha· 
beı'lerln Daua Parma nehri 
boyundaki muharebelerde ver· 
dikleri 1500 öl6 dahil değildir. 

İıtanbul (özel) - Desele'den 
blldlrUlyor: Hıbet genel kırar· 
gabı tam bir zafer kazandığım 
haber veriyor. General Dtya· 
mındi'nin idare ettiği 28 ilk· 
teorin adı verilen eeçldn Milis· 
lerden mtıteoekkil mGWm İtal· 
yan kola da Hıbet'ler tırafan. 

dan tımamlyle imha edilmiştir. 
Hıbeo'ler; bQyftk bir zafer ola· 
rak tavsif ettikleri bu harpte 
binlerce Hlr •lmıf, blolerce 
mitralyöz, mfthlmmat ve erzak 
ydkla katır elde etmlolerdlr. 

lıtaobul, 1 {özel) - Ctbo· 
tl'deo Stefınl Ajaoeı bildiriyor: 
Clbutl'y~ 500 11ndık cephane 

mıtlardır. V 
İatanbol, 1 (Özel) - ~ 

b 'le'" geceki muharebede Hı et 
1 11• hılyan'ların 28 Ukteır o ~of 

verilen en yQkeek milis 
vetlerlnln imha edllmlt otd• 
olduğu bildirilmektedir. ı 

Adle·Ababa 1 (A.A) -
mın ajansından: gı 

30 lklncikAnan tarihiyle 1~ beo btıyak erkAnı barb r 
tebll~ ediyor: ~ 

21 lklncikAnundı oıa1•1 t 
heelode baolamıı olan mob~dl 
don bitmiştir. Bu bırb r#'r 
yette İtalyan mostıhkelJJ f 
zllerlne karo• tarafımııd•0 ( 

palan bir taarruzla baolııtt''ııı 
8 gOn ııonra bir halyıo ~ 
kabil taarruzu halini alıtt' ~ 

28 blrlnclteorln lımlol ~ 
yan siyah gömlekliler fıt 
imha edilmlotlr. el'* 

Temblen ve Makalle tf 
rında yapılan ba muharebe 1 
DHında İtalyan'lar 30,000 f 
lefat vermlıler, 34 ıabr• 10 

17 3 mitralyöz, 2653 tafeO~ 
18 tank kaybetmlolerdlr. it 

Mecrohların adedi ölO 
nlıbeıle yazde 30 fadıdıt• ,t 

Habeo orduıunun zıy1•11 ~ 
rlben 1200 klolden lb•ıe ~ 

~ıe 
Zayiatımızın bayak bir .~ 
elynm elimize geçmlo bo10 ~ 
mitralyözlerle mtıcehhe• (1 

letlhklmın zaptı eenaııod• 
kua gelmlotlr. f 

Adle-Abıba 1 (A.A) - G'~ 
resmi haber nrlldlğloe g 01 

,eıı 
Rae Deıta'nın yerine ~ 

cepbeeı komınd111nhğına b•e 
getirilecektir. 1 eı 

Desele, t (Radyo) - Jto1 
ajanıından: fJf~ 

Habeı genel karargtbı ( 16~ başlıyahdan beri eo b~ ~ı 
muharebe) dl ye tavsif etdğ feri' 
muharebenin lam bir •'11ıır 
neticelendiğini iddia ed IJl~ı 
Don sona eren ba moh•re ~ 
general Dlyımınd ordosO ııf' 
teerlnlenel) adlı meıhor 1~ 
fırb11 da dahil olduğu bf 
tımamlle imha edihnhtit· 

...................... ~,~ 
ihtiyar AkadeJJl'~ 

yen Ağır Hast9' 
s6 f 

Parla, 1 (Rıdyo) - ~~ 
1 otO 

oında bulunan ve b r (~ 

bit kaz11ına maruz ka1•0 lf'~ 
een Goyon) un eıhbi •"' 
nezaket keıbetmi~tlr. ııı• 

e• 
PırlAmento bıokanı, ~ 

baovekll M. Laval, co111or ,,-1 
kanı huıoei k&tlbl • 0 

1,,t 
baokanı ile birçok ı•Y1'1 
hHtıyı r.lyaret etmltlerdlt• 

Kral EdvarJ ıP' 
Londra, 1 (Radyo) - · .~ 

çit, 
8 inci Edvard, pazarı ge ıe~~ 
ftzere Vinçur'dakl eayfl1" 
den birine gitmiştir. 
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KIZIL SUL1'AN .!!.. Her Göçmenin Ital~ao ajansı vaziyeti nasıl g<Jst~riyor? 

A~DCLHAMüD BirEviOJacak. 
~ ~ayı ~imdilik 10 hin 

.._.._ _________ _;,_ ew yaptırılacoktır. 
Herhangi bir kararın değiı· mulyetl, beyaz teni, ılyab kaşı 

meıl için bir lr1d• klf 1 idil ve... 8alık etinde gftzel bir 
Milli bir dava olarak. göç· 

men lıtnl t!lfJ alın bfUı:Gmetl· 

miz, ıoa yurda kavoeınların 

keodtlerlne ve nıana faydalı 
birer unsur olmalarını ıemln 

etmek için hiçbir fedııklrhkıan 
geri kelmamı,ıır. So~y•I bf r iş 

olın göçmenlerin tıı~ınma TA 

yerlrştlrllmeef , uğlık ve eoeyal 
yardım halı:anlığına devr'"dlldlk 

ren sonra, mevcud idarf •ltllı:a 

En.ea Hamid de ıdranın bu kadını ındarmuı idi. 
kararını pek taraftar dtığlldl. Okur y11ar mı idi?. Belki... 
QenQz bir hafta kıdar evvel Zıphraptı olmımık, kargacık 
çok ıevdlAI kısı Feride ıultanı burgacık yaaılmak ıartlle bir 
Da110 pııa lımlode bir bende· mektub yazabilirdi... Bundan 
•ine niUblımııtı. Bu euh•a ortı batb kendisinden bir terbiye 
lı:ôydekl Nr•ylHd•D blrlelne eıerl 9fımık o zaman için çok 
gGaderllmtı, yani ıuglll bir beyhude bir zahmet idi! 
~••dan ayralmıttı. Ve timdi de Feride Suhaorn kendlılol fev 
ea ıevdlğl oAlo ıehHde Ahmed blade sevmesine mukabil, Ha· ' 
liCbbıoeddin'deo ayrılmık Ha ıao pıeının kar1BJ ile derin bir 

işin eotıyal mahl) etine uygun 
uygun bir ımrellP- artrnış1ır. 

Bakanlık, göçmenlere tohum 
lulı:, pullok de~ıttıktan eoora 
şimdi Je krndllerlol hlrer ev 
&1hlbi yapmağı kararlaıhrmıe 

lır. Bu e•ler kôyleıl 'lenlenc1i 
recek, yordun bayındırlı~ını 

artıracaklar. Şlmdlllk Trakyada 
n Kocaeli' de yerleıt n 'te yer· 
ltttlrllecek "lın gôçoıenler için 
10 binden fasla ev yapılaeaktır. 

nıid'e çok ığır ve gGç gell1ordu. mOnHebet ve alAt.ıı yoktu. 
Birinci Kadınefeodi bu sa Onun mııf kuresl damad olmak 

)'ede Sultan Bımid aeıdioclô olmık idf; keodieln~ irade ile 
rlcaaını kabul ettirmek için çok verilen kızı veya kad1nı ıevmt.k 
DIQ .. ld bir semin balmuı de· değll! 
lllektl. Bu eureale ulaanıt ıura· Duan pıea, çok ahllksıı ve 

llDıo kararını boımak hoıa· tClredl bir adım idi. Sef•hetten 
111nda hiçbir mtlfkGlltı te11dtlf çok zeyk •lırdı. 
etmedi. Ve... Sırayı damad olarak 

Ve ... ff•tarı, ıımarık ıebaade indHbındın enel, aereden ~el· 
ba ıayede ve 100 emre inalza· dlgt belli olmıyaa panlarla Je. 
ren bir mGddet daha Yıldız ıaobul'da ve Beyoğlu'oda ol· 

Evlerin plAn, kteifoame ve 
tartnamelerinl hazırlamak Gze. 

re, mimarlardan kuralan ko 
misyon nzlfeılnl bltlrmletlr. 
Bo plAn, ketlfname ve tarloa 
meler bayındırht bıkaol~ı ta. 
rafından da tetkik ve l1&dik 
edilmiştir. Kôylerio •e her 
kôyde evlerin yerlerini gôıtere. 
cek olan cedveller de tamam. 
laamak nıeredlr. 

larayıoda kalm•k mCleaıdeılnl dokçalkanetll bir eefahet hayatı 
ıldı. Fıkat... Bızı k•yıd ve yııamıotı. 
tartlara riayet tartlle!.. BıHn pııı, kadın zevki bol· 

Beri cihetten de ikinci tedbir mak için Beyoğlo'nun earar n 
ol- ftıere HllnClmleal'la bir rakı kokan plı bir odaııoı, HH 
lblddeı tein nnydan aıaklaı · yın ilke odalarına tercih ederdi. 
lıralnıa11 kanrlattmldı. Feride Sallanın gllzelllgt Ha 

Bt1ent1mlnl'tn ba gyede çok Hn'd• hiçbir teılr ve değtelkllk 
•etdl~ Feride Soltan'ın neıdtllfl husule ~etlrmemlıtlr. O, damıt· 
g&nderilmeet bılr.kıad• da bir lığı bir newl memuriyet ıekUnde 
irade ~ktı! kabul etmlı zevkine devamdan 

Bıkanhk elmdlden, allkalı. 
lara llzım gelen emirleri ver. 
mit ve yerlerinde tertibat aha. 
ma~a b•tlanmıtllr. Yapı mev. 
ılmlnln bıeında hemen ite ba11 • 

Şimdi tehaade Ahmed BGr· vugeçmegt ıklaaa bile getirme· 

haneddln'de bir 81ıalm1Hl ip mittir! 

tll&ıı baelımııtı! 
Şl111dlye kadar herhangi bir 

..... lçla mu.,.U.kıyeı•zllğe 
08ramamıı olan bu ıımtrık teh 
.... , a .......... eldf edeme· 
lllelt JtlzflndeD çok ılnfrlenmfı 
hulonnyordu. 8GıınClmlaal'den 
bJrlaç gftn •yrı bhncı, ba 
ırıu ıd.,ta bJr ktra ıewda ha· 
llnı ıldı. Bunan için tik fırsattı 
gdael Çerkeı kısıaı elde etoırğe 
•e bu ıyrılıklara ıebeh olıa 
Yaver •&•d•n da dllhırde deat•a 
olıeak tekilde latlkım •lm•A• 
kırar •erdi. 

-6-
lltııraümisal Feride 

Sultan Yanında! 
Lamld'la ıeaç kısı, yeni e•· 

le1aea Fertde Saltıa, Hlt•Clml· 
lll'I hCllnl ıoretle k.artıa,d, ve 
••bul etti! Eeaıen, Yıldı• .. ra· 
1\•dı blrblrledl" doıt ltlller. 

ltaeaımlaal'la ba ıoreıle Fe· 
rlde ıultıaın yanını verllpıeıl· 
•aln hakiki 1ebeblnl 11ıea hiçbir 
kl.Jllıe bllml1orcla. Feride ıaltan 
dı, Bıınlml•l'la y•nını vedl· 
llleıfnl babuıaı• bir llllfG lluanı 

le1'W etmlıtll 
e ... aml•I, ruhea iyi bir 

kıldı. Bn ı•yede Feride Sal· 
laa'ıa hakkındaki BOıaG te•ec· 
ClbGaa koı.ycı en yDbek de · 
rec...ıae çıbrmığı manffık 
Oldo. 

Feride Saltaal• B••D pat•· 
llı11 lantaa•lı lıdlncının bHı 
glıll noktaları T8rdı. 

F ertde, ıetcl B••n P•PY1 

tllcL11111y• ıniyordo. 
Ba e ... n p•... lıt•abal'on 

8a11ıtd demadekl bDIDll tiple· 
"-den blrtıl y•nl glıel, y•k•· 
taktı idi. Teni bey••· k•ıl.rı 
111•b, bıyıldın gGr ·te k1tıreık 
idi. Fıkıt... Ba•D pet8 pod· 
1'1111 kort11111 eokl~ eılkmııdı. 

Bu •dım, eekl ıım•aın da· 
;'d tipi idi. Erkek mi idi, 

'Q 
0

- kadın mı?. Buna oıoa 
t~ ırattırm•A• ye aoraı· 
25"'-I. llsam yok. F•kat ba 

1 ..... kl pttnı• yegtae 

Sonu nr -

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akıım Kemerahında Hl· 

ili, . Kanıaıta Santo, Keçeci. 
lerde Yeni İımlr, Irpdpasa· 
nnd• A1rl ecuneler açıktır. 

-

lanılıcıktır. Evler için gftıel 

bir tip kabul edllmiıllr. Evler, 
her bakımd•n, medeni T6rk 
kôyllı6aln baglhakG lhllyaç· 
larıaı karplayaoak birer yuva 
olacaktır. 

Birinci deue llk maçlarının Halk salımında: 
aoalanna geldik. Bag6nk6 m6 S•bah gıı 9 dan itibaren 
Mbakalırdu eonra blrlael dene 8 takımları kırt1lııımktır. lık 
ilklerinin bitmesine bir halta 01an Demlnpor-K. S. K, dl· 
kalacakbr. Demek oluyor ki ~erleri de lsmlrapor - G&tepe 
bogftn ilkin en hararetli ufa· ve Do• - Baraava takımlan 
batına ,ırecep. UU1ndad1r. Sut 18 ıe bitecek 

Birinci maç; Boca - Burnan ol.. ba oyaal.rdaa Balkevlerl 
takımlın aruındadır. Bu iki ıakımlarındua Kabnmınlar _ 
l•kım bugftne kadar ancak iki KamltıJ ara11ndı haaad bir 
galibiyet temin edebllmlelerdlr. mıç nrdır. S•ıt tam 15,30 da· 
Bacı; Şarkıpora ancık 2 Hyı ile da Altay-Şarkspor birinci la• 

yendlgt h•lde BurnHa 4 ıayı kımları tam kıclroladle kaqa· 
farkla mıgldb etmlttlr. laııcaklardır. 

Aradıkl gol farlunı nazırı Mektepliler lik maP.18· 
ltlbare aldıtımıı takdirde bu- ~ 

gftolr.Cl oyun netlceelnln kısmen rt08 dftD devam edildi 
üurnna'nın lehinde olacatıoı Dan öğleden ıoorm Balk 18• 

ıabmla edeblllrh. Maamalth h•11ndı mekteplller ilkine de· 
kanetler mıınldlr ve oyunun vam edildi. tık oyan; ncare• 
da ber1berlikle bltmeal veyıbut mektebi ile Karııyaka orta 
Baca'nın ez gol f1rlr.lle k•san· mektebi takımları ıraıında ya· 
mııı mubcemeldlr. pıldı. Birinci denenin ilk da· 

lkJacl oyun K. S. K. - De· ldkalarında Tleareı mektebi 
mlrepor takımları ar .. ndadar. penaltıdan bir HJı kazandı n 
Demlrıpor takımı; kendi •Y•· devreyi 1161 bir olarak btdrdl. 
rıodakl ıakımlare b6y6k bir İkinci defte baılar bılımH 
farkla yenmlııtlr. K. S. K. lıe daha bir ıayı kHaaan Ticaret 
ball h11ırda bir puan t.rkl• pu· takımı bet dakika eonra 6çlnc6 
aat•jın baeındadır. Şa bale gare golı de •tank oyunu ao ııfır 
bagtln K. S. K. oldukça tDpbell kııandı. 

bir imtihan geçirecektir. Ha oyana Baca orta mektebi 
Gtlaln en mlhlm karıılae· ile Karıtıt orta mektebi maçı 

muı atıl K. S. K - Demlnpor takip etti. Birinci devrede Ka· 
m•çını takip edecek olan lsmlr· ııtaı fılk bir oyan oynadı •e 
ıpor-Gôıtepe takımlarının kir· devreyi 3 1 gallb bitirdi. lklacl 
ıılaım•ıdır. Ba oyun ilklerde devrede Bacı'blar 15 lnel da· 
mle•h- oleca@laa a .. uan çok klkaya bclar adeta tek kalede 
alaka •e heyeoa• a7andınoaktır. 07m7orda. fmt •JI çakan· 

15 Günde Birçok Yerler ltalyan'lara 
Geçti, Habeş Pliioı Akim Kaldı . 

----------------------1 .. ----------------------G a o al e Doria ile Daua Parma arasındaki mıntakada Italyanlar hA· 
kimdir. Habeş'ler, Uadara'da depoları ateşleyip ôyle çıktılar. 

lıalyan askerleri .. 

Ne~elll, 31 
Ajıoıındın: 

(A.A) - Stefanl ele geçirmek, bu kolordunun 
vazife.t idi. 

ltalyan'lar ıarafınd•n legal 
edlh11l1 olan Uadara, R11 Dee· 
ıa 'aın batlrca 'lqGlbarekelerln · 
elen birini teıkll ediyordu •e 
orduıo ltalyan hududuna yft 
rftyGı yaptığı sırada bir baha 
burada otormotta. 

23 İkinci lı:Anaa fecir 
vakti bir kol dGtmının ka•· 
vedl bir mukHemetlnl kardık· 
,.. IODra Negelll'yl ıerkedlyor 
ve Uıdara'ya giriyordu. 

B•beı'ler; ıehrl ıuketmeden 

evvel mGhlmmat drpol•nnı ıtete 
vermlılerdtr. 60 kıtır, yGılerce 
çaHl buğday ve bin çov•ldan 
fazlı kahvfl ele geçlrllmlttlr. 

Oolo, 31 (A.A) - Stefanl 
•janıındın: 

Bir h•lyaa kolanun Daua 
P•ma Gserladekl mrekdl do· 
laylllle ıa mıd6mat verlHyor: 

Vadiye hlklm olan bu mevzi, 
kartı 11thımallln kontrolflnG 
temine yartr bir meHldlr. 
Piyade fukaıı ile DGk Dc'S Piı· 

ıotanıa kamınd111 ahında hu· 
luaın ılyah gömlekliler 19 Kl· 
nann•nlde Adlbotıe, Nebalde 
ve Debrf ve eon Ktaonda da 
tlddet1i çarpıımalardaa 10nra 
Gnat berllidelı:I kaleyi ltg•I 
etmek eareıtle • harekata lttlnk 
etmlılerdlr. 

Kaleyi ltgal eımlı olan kov· 
vetler, Gabllııyl'de ele geçir· 
mlıler ve kalenin m•l•nlınna 
gtzleamlı olan dGtmını IHr· 
ruza geçmlılerdlr. 

Bo maharebe, Babet'lerin 
yapmak t1Mnaranda bulan· 
dokları lhıta mınevra11nı akim 
bırümııbr. 

MD1avn, 31 (A.A) - Sıe· 
faal Ajan11ndan: 

Ecnebi aıeıemWterlerl llma•ı 
ılyaret ettikten ıonra cep'9eye 
harelı:eı et•lelerdlr. 

Romı, 1 (Radyo) - 6000 
tıtlhUm aıkerl Dotu Afrika· 
ıına gitmek ftz~re NepoR'yı 

ıevkedllmlıtlr. 19:~2 h8'ı vı 

iıdhklm efradı ıl!Ab ahın• 

çağrılmııtır. 

Rom•. 1 (Rady••) - icat. 
yıolır, Ot'betlerln Temblt'Q 
clnrında munffaluyetler k• 

zudıklara hakkındaki h11bcılerl 

yalanlamaktadırlar. Reaml kay· 
oaklu, ikinci klnunuu ~;J Oode 
vuku• relen harpte ne olda be 
hepsinin reıml tebltite blldl 
rlldlilnl beyan edl)orlır. 

Roma, 1 (Radyo) - Dola 
Afrlkaaını gitmek bere bagtla 
Nı~ll'den 4 alay hareket et· 
mlıtlr. 

Kotophanecilik 
için Kurs 

•••• 
Bu Da Bir 
ilimdir ve Hir .. 
çok İncelik 1eri Vardır 

••••• 
Anlı:arı 31 (A.A) - Jklacl 

klnon ayı içinde ylklek tarım 
anıtltlıd genel kltıb aarayında 
Anbra lklUlphıae memarlaraaı 
yetletlrmek l6sere bir kGılph•· 
aeelllk karta açılmıttar. 

Kora enıtltG rektGrG profeıGr 
Dr. Filke'aln bir ıöylnl ile 

IÇ'llmıı ve bundan eoara kltlp· 
hne mlteba•11 Dr. Tamm· 
•oll ilk denini •eHnlıllr. 

Kanlara 6 bayaa ve 20 
bly devam eımekıedlr. S •J 

ıatecek elaa •• kunta, 
klt6pbaneclllk llmlaln bl&ln 

Bu kol orman mlllllerl ef · 
radı ile mhnly6ı b61ltlerla 
dea, zırhlı, otomobillerdra mG· 
rekkep idi. Ve 9111feıl Negell 
tlzerlne ylrtl,.ekte olan uıer· 

kesi kola hlmıye n Habeı'lerln 

Kımyo He mlnıeebat •e mi· 
nakalelerlnl kumekten lbuet 
bolanayorda. 

1 Zabıta 1 incelikleri göııerllecek " sao· 

.... ----------•- dera bir kl~phıaeain ıaaatfl 
Silcilı atmak: 

Kol, ayın 13 Gnde Malkarl· 
den yola çıkmıt H 15 tarihin· 
de Callegayı ltpl etmlttlr. Oı· 
mın mlUıler mG&eseleri 18 de 
Malta Gherelyl, 22 de M•ltı 

Llbelyl ve 26 dı Malta Mat· 
rlyl lıgal etmiılerdlr. 

Bu ıon noktada Kenya ile 
Babetlıtan aruındakl hlUlud 
Dana Parmadıa auklatmık• 
t•dır. Ballbuırda ltalyın kola 
nehrin iki kı yı11nda da hareket 
icra edebilecek bir •ulyette 
bulunmaktadır. 

Y oklnda zikri geçen yerlerde 
kanla çarpıtmalar olmaııor. 
'Gaaale Doriı ile Dıaa Pırma 
aruındıkl mıntaka tamımen 

iegal edllmlıtlr. 

Aımara, 91 (A.A) - Stefaal 
Ajaaııudul: 

Temblen'de •otoa gelen ıon 
muharebe hıkkında elde edilen 
mah\matı göıre, 3 cft mllll kol· 
ordnnan wulfeal Adlbotse'yl 
ve Drbrlyl legal etmek idi. Ve 
bunan gayeel dlıman konet· 
lerlnln Raı K1118 ve Raı 

Seyyamon konetlerl ile blrlet· 
nıeelne mani olmaktan ibaret 
bulunuyordu. Ayni sam•nda 
Gabatıyı hakim olan bleyl de 
~~~~~---~~~~~-
madılar, Kanlat oyunu ıçıı •e 
blrlblrl berine iki gol attı. Da 
gollere Baca lklllcl te lçlncG 
ııyı ile mukabele etti Ye oyan da 
ba ınretle 6 - 3. K.uatat orta 
illekteblala lltlallll ile bini. 

Balbpınırda karaçay mı· 

hıllt .. ade oturan H~yu kltabcı 
Melimed oıta Ahmed eebepds 
tlç el dtth amimun ıatal· 
moıtaı. 

Çamaşırları çalmıı 

Şehir gaa1not11 kırıı•ındald 
bar1bda o•u• Zeki i'aaa Ba· 
llde'aln harakUI lnGndekl ar· 
Mya Htclfll c;am8tttianaı çalan 
Mebme• •lla Slld; kathD IUa· 

6adan tatalma ... dı •I ellnl• 
iki paımaıını 111rmıı kaçmıttır. 
PoU.ler yetlıerek Sat.il yakı· 

la•ılardar. 
Sarhoşluk 

lklçeımellk cıddedade kıh· 

veci Nezir 081• SCUeymın'ın 

kahndae •rbot olarak giden 
Muıtafa oAI• Mehmed iki llra 
değerindeki tnlayı yamraklı 

lurmıt Ye baflnb oaıırdılJndaD 
tatalmufhlr. 

Hırsızlık 

Bamuede k•n•an boya· 
cıhğı yapan Ba•n oııa Omerln 
dlrt .. ;. fıqaanı ~ s.ıa. 
nllı:U AU o&lo Mebmed ile 
Y •tu otla İbrahim tatalaaaı· 
tardır. 

Yan kesicilik 
Aluae11k111 lıalyın haltueel 

GnQnde bir haaıaııaa çıkarmak 

için tiekltyen Bablti oııu do· 
kom•cı Ahmedln yama• toku· 
lan iki kiti yıokeılclllk ıurettle 
36 llraaıaı çılmıetır. Yapılın 
llllıklkıttı banlaıa •bıkıh 

Mıbmed n Talip oldakluı 
an .... lmıttır Zabttaea ınnmık· 
talıılar. 

için gerekea blttln euılar 61· 
retlleeei:tlr. 

Memlekette ilml bitin elM· 
ları riayet edilerek taıalf edl· 

len ylkeek tanm eaıılt116 

kltap•rayı blse modern kltlp· 
hanenin ne elemek oldaAaaa 
anlatacak biricik 6raektlr. 

Blyle modern bir kltGphue 
lçlade yetleecek olan kGtDpmne 

memurları ileride kendi kGtlp· 
banelerlal taınlf ederken b67le 

en iyi bir dıteml tatbik etmif 
olacaklardır. 

Aakıra 1 (Ôsel) - lklael 
klnaa ayında yOkeek slrut 

enııltllerlade Aakan k6t6p· 
hane memnrlırını yetlıtlnnek 

lçla bir ktltlpbaae kana açıl· 
mıfbr. Kanaa OÇ1lı11 mlaae· 
betile ktltlphıne mGıah ... ıı 

doktor M. lldkoly bir '6JllS• 
vermlt " modern k6tapbaae· 

ellik Glrenllmelinl temin ed.e· 
cet ol•• ha kanan çok bl· 

ylk faydalar •ereoegtnl ~·· 
mittir. Kar1a 6 kıdın ve 20 
erkek devam etmektedir. Kan 
iç ay dnam edocek H mo· 
dern ktltlpbane e•ılaranı 61· 
renecektlr. Ba ıarette memle· 
kedn buı yerlerinde bena. 
tatbik edilmekte old modem 
ktt8pbanec1Uk Gpnllece.ktlr. 
Y lkeek slnllt enıdtfllerl ki· 
t6pbUe mGeueıednde görlle · 
eek motlem ktltlplwae idare· 
dal memarlaı idare etdklerl 
Htlplimeler41e lltblk eaecek· 
leıdlr. 



Paris 

• 

SC>N I-l.Al3E~ 
Hukuk 

Yunanistan Süel Çeven· Fakültesinde 

. TEl.EFON TELGRA J' ve TELSi~LE ,. 

Fransız 
• • Yeni Bir Arbede .....---•..-.---

Sil ab Fabrikaları lerınde Asahıyet var Parla, 1 (Radyo) - Holı:olı: 
fakClltealnde bogfto tekru bA· 

Mütemadiyen Si
parişAlıyorlarmış 

Çaldaris, Teotokis ve Metaksas 
Partileri Venizelistlere Karşı 

Blok Teşkil Etmişler 
Patis 1 ( Rıdyo ) - ParlA 

mentonun dOokO topl•nheınd• 

hublye nazıra general Moren; 
Franuı ail4h fabrlkalarmın mfl· 
hlm alpırfşler almaktı denm 
etmeel sebeblle hunları meonet· 
medlğl için tıhtle edllrolı:ıtf r. 

Gandi'nin 
Halefi Kim? 

Yenldelerl 1 (Radyo) - Je•o 
Harıyay; Hlndlatın ulusal kon· 
greel başkanlığına seçllmfı:ıtlr. 

Bu zat; el mdlye kadar beş defa 
hapse girmiştir. Gaodl'nln ye· 
rloe geçecek yegAae oahslyet 
olarak gösterilmektedir. 

Marsilya 
Liman Amelesi .. 
Tramvay amelesi 
de grev i13n ettiler .. 

Mareilyı 1 (Radyo) - Li
man amelelerfnln tl4o etmiş 

oldokları gre• devam ediyor. 
Dftn de tramvay ameleal grn 
llAn etmiştir. · 

istikraz Ha-
berleri Yalanmış 

Parls, l (Radyo) - Rusya 
elçisi, dıe bakanı .M. Lhvlno· 
fon lnglltere'de bir tstlknz 
için konoştoğn ve Raeya'nın 
eski borçları için mftzmker"'de 
bolandoğu hakkındaki haber· 
Jeri yalanlamaktadır. 

Stnrenherg 
Arşidflk Otto 
ile Görüşmemiş .. 

Londrı, 1 (Radyo) - A•oı· 

torya başbakan muavini prens 
Starenberg'ln, Otto ile konue· 
tuğu hakkındıkl haberler ya 
lanlaomaktıdır. Prens, her ne 
kadar hAIA Londra'da bolunu· 
yorsa dı, huıusi dostlarlle ko 
naşmıkta •e birkaç gDn lııtlrı · 

hat için ndetlnl tehir etmlt 
buloomıktıdır. 

Londra, 1 (Radyo) - A•oa· 
torya baebakan munlol prens 
Starenberg'ln Babsborg haneda· 
n•ndın AreldOk Ono'yu A•oe
turyı tahtanı getirmek fçlo ken· 
dlelle gôrilıficeğl haberleri y•· 
lanlanıyor. Prens Starenberg, 
Pazarteıl gftnQ Londra'dan Bel· 
çlka'ya giderek ArşldOkle gôr6· 
şeceğl haberlerinin yalın oldu· 
ğono aôylemletlr. BugQnkO. hal· 
de Avoetorya'oın kaçak antanta 
dönmesi çok muhtemeldir. 

Londra Deniz 
Konferansında .. 

Atlna 1 ( A. A ) - Bavaı 

ajıoeı muhabirinden: 
Çaldarla'fn organı olan Ele· 

nlkon Mel'lon g11eteal; ordu 
şef lerloln hftkumet nezdinde 
eaylnlır kurolooon feahlnl ve 
yeni seçim yapılması için bo· 
gOo teeebbOs yapacaklarını yaı· 
mıetır. Sa bakanı General Pa· 
pagoe bo eaylaları kat'iyen tek· 
zlp etmiş ve ordooon politika 
ile hiçbir ıllkaeı olmadığını 

aöyllyerek gaıetecllerden ordu· 
ya yazılarına karııtarmım•larını 
rica etmlıtlr. 

Da haberi neereden gazete 
aleyhinde takibat yapılacaktır. 

Parla 1 (Radyo) - Yunanlı 

ten ıOel çevenlerfnde, gôze çar· 
pacak derecede bir asabiyet 
v1rdır. 

Çaldarls, Teotolla ve Meıak · 
ıae, Venlaellatlere k1rşı bir 
blok teeldl eylemlelerdfr. 

letanbul 1 (özel) - Atlnı · 
d.n gelen haberlere göre dtın 
gece Atlna'da garnizon kamın· 

danlara hokt\metl tehdld eder 
bir v11lyet ılmıolardır. Do ku· 
mandanler ordudan çıkarılmıı 

olıuların tekrar orduya alınma · 

masanı istihdaf eden bir hare. 
ket yapmak latemlelerdlr. Do· 
nuo için, hattA lcabeder&e kralı 
da devlreceklerlql aôylemle· 
terdir. 

Petrol Ambargoslı Mübrem Bir ih
tiyaç Halini Almaktadır 

Londra, 1 (R•~yo) - Liberallerin lideri; beyanatında ltalya'yı 
petrol ambargosu tatbikinin mftbrem bir ldzom oldugonu sôylye· 
rek demiştir ki: 

- Petrol ımbırgoau kararİ çoktan nrllmelldlr. Bası alyaeller; 
bonon M. Muaaollnl tarafındın bir harb ıebebl olıcıRanı ileri 
ııOrmest yDzftnden geri hırakıldagını ıayllyorlar. Donun gecikmesi 
zecri tedbirlerin fayd111ıa tedblrlol azaltmaktan baekı bir tedbl r 
değildir. 

Fransız Kabinesi Ekse
riyeti Nereden Aldı? 

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

14 Şubatta Fran~a-Rusya Paktının 
Müzakere Edilmesine Karar Verildi 

gand kiralar mea'elealoln, co· 
mı gGnft ıdrai nzlyetln 11 eo· 
batta da Frane•·SoTyet paktının 
mftzalı:ere edilmesine kırar Te· 

Parlı 1 ( Radyo ) - itimat 
reyinin nrllmealnden ııonra, 

Franaız mecllel meb'oaanıoda 

önGmOzdekl ealı gOntı yeni in· 
tlbıbıt lı:anquonon, peroembe 
.. ı .. ~ ............. ı 

Belçika Milli 

rllmlıtlr. 

Pırtı 1 (A.A) - Saro lı:abf. 

neıfnfo elde ettiği ekaerlyet oo 
eoretle dağılmaktadır: 

Müdafaası 
Parlamentoda 
heyecanlı mftza. 
kereler olmuştur. 

BrtUuel, 1 (Radyo) - Dan 
Belçika meclfal meb'oıa111nda 

heyecanlı mftzmkereler olmuetor. 
Bu heyecan, mlllt mfldafaa için 
istenilen mGblm kredilerden 
doğmuştur. 

Milli mO.dafaa encOmenl 8 
eobatta toplanacak ve harbiye 
bakam talebinin eııaeını izah 
edecektir. 

Amele putlll pazırteıl gftnft 
toplanacak ve bo hoeaatı mft· 
zmkeraua bolunıcıktır. 

r ola Limanında 

İeçl birliğinden: 14 
S. F. 1. O. Soıyıllıtlerfn· 

den: 96 
BltOn radikaller: 140 (Cel 

sede mncut olmıyanlır mas. 
teana olmak ftzere} 

Soıyallıt birliği azaaı: 40 
Sol cenah radikal meb'oela 

rlyle, sol cenah maataklllerl ve 
bir kaç eol cenah comurlyet· 
çlterl ve mQnferlt comortyetçl· 
ler: 25 

Afftetenklf ler, bfttQn merkez 
n komGnin grupları aruında 

dığılmıktadır. 

Kral Karol 
M. Lebron'a nişan verdi 

Ingiltere, Fransa ve ltal- Kömür bulmuşlar 

Parla, 1 (Radyo) - Roman· 
ya krala Karo), Romenya elçisi 
ile birlikte meçhul aaker Abide· 
ıfne bir çelenk koymoetar. Bo 
eanıda Abide yerinde bolun· 
moe olan İngiliz, Yanın ve 
Sırb ıteeemlllterlerl krala aelAm· 
lamışlardır. 

ya Anlaşmış Deniliyor. 
Londra, 1 (Radyo) - Lon. 

dra deniz kooferaneında harb 
sef lnelerlolo •e deniz toplarının 
tipi etrafında bir eaae ı ulhu 
olunmuştur. 

logtltere, Fransa •e ltılya 
hOk'llmetlerl 35,000 tonluk ee· 
f iaeler ve 350 mllfmetrellk 
toplar yerine 27,000 tonluk 
aeflneler ve 305 mlllmetrellk 
toplar ikamesinde anla~mıe· 
lardır. 

Tlryeete, 1 (Radyo) - Pola 
limanında ıDodıjlar yapın ltal· 
yanlar, 32 metre derinlikte 
iyi •e mebzul maden komara 
damarları bolmuılırmıe. 

Alher Saro 
işsizlere 

iş Bulacakmış 
Parlı 1 (Radyo) - Fransız 

bıebakanı M. Alber Saro, leılı· 
lere iş bulmak için elinden gelen 
herşeyl yapıcağanı blldlrmlıtlr, 

Kral Kırol, mQteaklbeo Ellı. 
aarayına giderek cumorbıokını 
M. Lehron ve Madam Lebron'a 
ılyıret eylemiştir. Franaa Co· 
morb•şkanı .. e Madamı, kral 
Karol eeref f ne öıel bir eölen 
•ermlılerdir. 

Kral, M. Lebrun'a birinci 
Karol ul~ıoıuı Hrmlıtlr. 

•• 

dlaeler olmaıtor. Profeaôr Ze· 
ıe'yl lıtemlyen talebe, sabah 
Hat 9 raddelerinde fakftltenln 
kon aalonana zorla glrmleler 
•e dera takrir ederken profe. 
aOre bOcom etmfılerdlr. 

T•lebe, aalona (Fomljen) 
bombalar atmıel.r •e patırdı · 

larda bulanmoelardır. Profesôr 
Zeze, .abıtanın himayesi altındı 
falı:tUteyl terkeylemlştlr. 'Onl· 
nralte rektôrft, keyf lyetl bir 
raporla KtUtQr balı.:aohğına bil· 
dlrmlıtlr. Bu vaziyetten sonra 
Zeze'nln, gelecek haf ta dere 
tekrir edip etmlyeceğl belll 
değildir. 

Arjantin 
Bir Nota Verdi 

Ceneue 1 (Radyo) - Bre · 
zllya morahhaaının yapmıe ol· 
do~o protetto eaaaınd• Arjantin 
bOkdmetl delegesi de Uloılır 

sosyetesine hl r proteıto notası 

nrmlı:ıtlr. 

Bo notada, So•yet d~legeal 

M. Lit•loof 'an Latin Amerika 
dnlederl aleyhinde koll•ndığı 

ağır ifade protesto edilmek· 
tedlr. 

Ayol umanda kooıey refBI· 
ne de gösterdiği nezaketten 
dolayı teoekkOr edilmektedir. 
Cenubi Amerika devletlerinin 
harice karıı Jttlhadı ıaraılmaz 

bir eeklldedlr. Dahm leler, 
harlct dnletlerl, hllhaeea A ... 
rupı'yı alAkıdar etmes. 

Aslı Yokmuş 
Parlı 1 (Radyo) - Almanya 

v~ Japonya arasında tedaf it 
bir ınlıımı Tnkuldoğu hakkın· 
da Franaız g11etelerfnde çıkan 
haber 6aerlne Parla Japon btı· 

yak elçisi bir tebliğ neı:ıretmle· 

dr. Bunda jıponya'nın Alman· 
yı ile riyast ve tedaf il hiçbir 
aolıemı ve ma1alı:erede balon 
madıgı blldlrllmektedlr. 

Deniz Konferansı 
Loodra, 1 (Radyo) - Deniz 

konferınıı toplantııı bili mftd· 
det geri barakılmıotır. Teokfl 
edilen till bir komite faallye· 
tine denm edecek •e lazam 
gOrQnce denlı .konferaaaını top 
lantıya çağıracaktır. 

lstanhul'da da 
Tarikatçılar 

Yakalandı. 
İatanbal, l ( Ozel ) - Son 

zamanda tarlkatçllllı: mea'ele· 
ılnden bazı •llAyetlerlmlzde 
tnkJfat yapıldığı mahimdftr. 
latınbul'da da tarlkatçlllk an· 
çandın birkaç kişi te•ldf edil · 
mletlr. 

Italya'ya 
Göre Misır. 
Vaziyet salah bulmuş 

değildir! 
Roma, 1 (Radyo) - İtalyan 

gazeteleri, Mısır nzlyetl etra· 
fanda mahl m neerlyat yapmak· 
tadırlar. 

Bu g11etelere göre Alt Ma 
bir paea kablnealnln teeekk flltl 
Mısır d•hlli •e h1rlci nslye· 
tinde bir salAh uya bir değlılk· 
ilk •Ocnda getlrml~ değlldlr. 

Vaziyet hAlA nazik •e nhlmdlr. 

General Pelegrini Afgan 
Berlin'e Gidiyor. Hariciye Nazırı 

' 
Paris, 1 (Radyo) - lıalya 

bava konellerl komutanı ge· 
neral (Pelegrlol), Parla'ten ıonra 
Berlln'e hareket etmletlr. Ge· · 
neralln, Alman askeri ricali ile 
koaoeacağı aöylenlyor. 

Polonya 
Nakliyat Ka
tarlarını Azalttı .• 

Vıreova, 1 (Radyo) - Po· 
looya hdkiiuıetl, 7 Şubattan 

itibaren bitaraf koridorlardan 
geçen Polonya lı:atarlırmı azalt· 
mak mecburiyetinde bolundu· 
ğanu blldlrmlotlr. Donan aebebl, 
Almınya'oın Polonya'ya olan 
borconan henftz tenlye edilme· 
mle olmaeıdır. 

Moskova'ya gidecek' 
J, 

, Mosko.a 1 (Radyo) - &!· 
gaoletaD hırfclye bakaDI r 
bammed Han'm Mo11koft 

gelmesi beklenmektedir. ~ 

Eıbık kral Amanollıb" ~ 
nındanberl Afganlıtan'daD )f ~ 
kon'ya alyaıi rical geıaıeoal ~ 
Da ziyaret, iki de•let •" dt 
dald doetloğan yeni bir 
ildir. 

Londra, 1 (Radyo) - ~ 
Eden, bogtın Afganf11tıO 

leleri bakanı Feys Mob•OS
111 

Han'• kabul etmto ve bit ııı 
det konoımo~tor.Feyz Mob•;~ 

Han; TGrkl ye, İran ,e ı.; 

araaında aktolonmak aıert. l 
loaan donluk misakı o• j d 
nletın'ın da letlrak edeceğlO f 
Lord Eden'I haberdar eyJerJll 

Makdonald Maden Ocağında 
Yangın 

Kalkftta 1 (Redyo) - Jn· 
yaod'dalı:I maden ocağı yangını 

çok feci olmoıtor. 14 O loglllı 
•e 23 6 İtalyan olmak ftıere 
37 ölft ve 23 yarıla vardır. 

Yeni lnf U4klar ihtimaline kare• 
ceeed arıomaea geri bırakıl · 

kuvvetli bir 
ekseriyet kazaoıtl1~1 

Londra, l (Radyo) - ,&f• 
donald'ın intihap rnıoıak•91~ 
konetll bir ekseriyet k•••0 r 
aôylenlyor. Netice pazırteel 
od belli olac•ktır. 

Bir ölflm 
a. dt R Pırla, 1 (Radyo)- A•• ~ 

o manya az1111ndan Veraay ıatollO "'
0 r 

mıetır. 

H ft k '1meti Yalanlıyor fızı ve maruf muharrir p,J. dl 
Bftkree ı (Radyo) _ Ro· yer Nolkak kalp baıtahA10 

manya'nın ltalya'ya olan borç· •efat etmiştir. dt~ 
lırı için altın tedlyat mecbo· Roma, 1 (Radyo)- Ak• ~ 
riyetf mukabilinde ltalyı'ya baekanı Marko, Fraaeıı •~; 
14zım olaa petrolCl 1937 baha· mlıl tlyealnden Plyer Not~•~ 
rına kadar vermeğl taahbftd vefata manasebetlle Fraaeıl lf 
bıkkındı çıkan haberleri Ro · demlsf bıı:ıkanlığıoı bir ıe 
manya hilkumetl yalanlımıetar. çekerek taziyette buloo1JJ0~ 
Barışıyorlar Mı? General Kondil 

Loodra l (Radyo) - Sabık • • dJ 
111pınya lı:raltçeal Vlktorya, bu· Zehırlenmış L'' 
radan Roma'yı hareket etmfe· B t f 1 1 btfedt - ae ara ı c eı 

tir. Kraliçe, İtalya lı:rallçeal ta · G l h. z -e nt' enera ın ze ır en,,. 
rafından davet edllmlotlr. lsp•n· $inde öldüğü hakkında bir 
ya kraltçeılotn, kocası Alfonı'la . d·· d" • d i )~ 
barıeıcağı sôyleolyor. yıa on ugü.n en oıop~ 

masına karar verilmi#tır· nf 
ltalya KoltOr lsıanbul, ı (ôzd) - A6 8 k B 1. 'd dan bildiriliy or: General. ) a anı er ın e difü'in birdenbire ö[me.iJ 

Parlı, 1 ( A.A. ) - Mıten na'da büy ük bir tee$silr "J 
gazetesinin Berlfn'den haber dırmıştır. General Ko~~ 
aldığını gôre ltılya KftlUlr ba· kahvP.altı ettikten $anro ~ 
kıohğı mOeteearı; Berlln'e gel· sini ziy arete gelen bazı ~ 'it 

mfe ve dıe bıkan tarafından daşlarile görüşürken orıS 
kabul edllmfltlr. Mftsteşar; y ere düşerek ölmüştür. ;~ 

Ollmplyıdlarda hazır boluna· Eski kral naibi; göC5
" , 

caktır. madalyaları ve nişanltıf'.ıl 
Londra Toplan- duAu Jıalde kilisede ,,oh,4V 

diği ) erde yatmaktadır· eJr 

maları Etrafında.. batarı ı·e kralın yaveri g ı1· 
cenazesini selamlamışlot0 4 

Parlı 1 (A.A) - Londrı'da Cenaze, yarına kador ;tll' 
kral beşinci Corc'nn cenazesi ·z·5es,.· na'nın en büy ük kı ı 
mdnaaebetlle toplınmıe olan kalacak ve oradan scıO',. 
alyasi zevatın mfthlm gôrOeme O" 
•e toplanmalarından bahseden buçukta törenle kaldırıla' 
gazeteler; muhtelif mfttılealarda !•--------~-/ boloooyorlar. İzmir lklacl lc:ı ıoe 

Pötl Parlzlyen diyor ki: Aandan: ~I 
"İngiltere; ıneHi birliğine İtımlrde Araıtıda muklfP11 ~ 

giriyor. İngitlz aıyıaaaımD al· sa pa~a haf idi Mehoıet ~I. 
mıo oldoğu lıtlkamet; logtlte· rafıoa: İzmir lablsarlıt ~ol' 
renin Alman tehlikesini daha alne borcunuz olan g43 ~i 
ziyade anlamış •e buna kartı 
koymak için Sovyet Roayanın 

yardımlle kollektlf emniyeti 
konetlendlrmege azmetmiş ol . 
maktadır. 

Eko dô Parl gazeteıl de dl· 
yor ki: 

"Prens Pol, doktor Tevf lk 
Raod'Q Aras .. e prena Staren . 
herg ar11ında yapılacak gi5rOe· 
melerln merkezi A nopa n 
Akdeniz mea'eleler! Ozerlode 
yapılacağı tahmlo ediliyor. Ltt] 
•loof 'on m0k4lcmeleri de bu 
lelere alt olacaktır. 

ÇQnkl birçok taraflardan 
Ruıyı 'nıu Tona meıeleelne kartı 
ıl4kadaılık göstermeal lıteolyor . 

ve mıııarıfm tab~lll b•*~i 
İzmir Sulh Hukuk JJJ•b. 
sinden 18~6.1934 tırlb:'ıı/ 
3.t-245 No. lı ilamı lcr•Y ,tf 
edilmekle ilamdaki adıe t~ 
gönderilen icra emri 

0:011 
lklmetgAhınıo meçbdl ~~ 
maaına mebni llAneD ':,.,l 
icrasına karar nrlhnl' 0 

5 $ 
tarihi llAndao itibaren l 111 
zarfında işbu borcooo•0 

/ 

men ikinci icra daıres1°e1~
1 

meniz ve bo mdddel , f ,o• .J 
mal beyanında bnlooJJJ o'' 
takdirde mtıddet uıato' J 
aonra cebri icraya de•111JJ ~ 
nacağı tebliğ makaıo•0' f 
olmak Ozere ilin oluoot· 



İzmir 2 inci icra M. dan: 
Abidin oğlu mehmel ığaoın 

eınllk ve eytam banka ından 
OdOnç aldığı parıya mukabil 
bankaya ipotek eylediği tor· 
gotlunon yenice mahallesi lzmlr 
caddesinde kdln ve tapunun T. 
ıaol 928 tarih ve l O ~o da 
kayıtla tahtanı 2 oda fınkaol 2 
oda l hayal avlu vtı mOeteml· 
lAtı eıl reyi ha vl l 7 6 metre 

1Unrabb11nda 3028 llra k'ymetll 
olan ve geçen eeoekl saheı 

2280 numaralı kanona tevfikan 
ged bırakıldığı halde birinci 
•ene taksiti muayyen vadesinde 
Odeııaıedl4lndrın bu bakam or· 
tadan kalkarak evin yeniden 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Yeri Esae ' o. 
28 
331 
4li 

702 
702,l 

Hasan boca m. bılttr bedesteni 
burana bayraklı btUbQl eokak 
birinci karantina yıldız tepe 
hıtunlye m. dellltl baaı ı. 

No. eı 

39 
14 

26,26,2 
2 
.J. 

Ncv1I 
.Mığ&ZI 

E• 
Ana 
evin 640,320 sehmi 

c: 640,320 hllııeel < 

702,2 
779 

... 
6 

ikinci ıOleymaolye yQzbatı hHeo ve dettebao 55,57 
... 640,320 » 

n bahçe •e ar11nın 371640 
eeblmde 64080 h . "" hıfzı eokak. 

789 birinci bratıa tea•fklye sokak. 9 
40 

600 ve 5 

evin 6!1 h118ede 35 p. 350 
921 karşıyakı oıman zade nuh e. 2~8.50 M. M. arııa 100 
925 reıdlye tr1mvay ve lekele çıkması 292 » » •, 350 
95 l ,952 Akdeniz m. sabili ye ı. 38 h•mım ve mığazının 24 1000 

bluede 6 payı. 

Malklyetl açık artırma sare 
tile n 844 nomarılı emlAk •e 
eytıaı bank:111 kıouno mocl 
blnce bir defaya mahsus olmak 
tntlle artırm1&1 18. 3. 1986 çar· 
tıaıba gooa saat 14 de icra 
dairemiz içinde yapılmak Oıere 
30 gQn mGddetle eatılı~a ko. 
noldu. 

984 
1032 
1059 
1060 
1065 
1066 
1070 

köprD tramny cadde 1 

OçGncO karataa duygu sokak 
IUncl gaziler yeni kemer c. 

600 
27 

par. N 15 

219 M. M. area 
nln 3 le bir hf18eei 

127.17 M. M. arn 
116.79 ... » .. 

300 
20 
70 .. .. .. il 16 60 

kaaap bııır M. baıau boca ı. 

kl111p hııır hı' rettin pııa ı. 
ikinci karatıı veblt na~ret bey e. 

12 
9 

71 

dakkln .. 
211 M. M. arsanın 24 

payda 6 hleeeal. 

..ıo 

70 
30 

1073 ikinci ıftleymınlye kAmll pa,a e. 219 ada 132,134 278 M. M. arsa 20 
4 pıreel. 

Bu artnma netfceılode satıı 
bedeli her ne olurea olsan bor· 

1074 ikinci ıGleymanlye kAmll paıa e. 219 ıda 1 p. llO 72 » " » 5 
1075 " .. w » " 158 ıda 3 p. 1,10 242.5 " " " 15 

can ödenmesi tarihi 2280 on· 
oıara'ı kanunun merlyete gir· 
dlğl tarihten sonrayı mGsadll 
oloı111 baeeblle kıymetlnı:ı ha· 
lulaııyarak en çok artır1nın 
«berine lbaleıl yıpılacıktır. Sa· 
tıt 84' numarala eml4k n 
eytını bankası kanunu bakftm· 

lerfne gl5re yıpılıcağrndın!lklncl 
•rtıroıa yoktur. Satış petlo par• 
ile olup mGateıldeo yalnız 
Ytaıde iki buçuk dellAllye mH· 
rafı alaoır. lebu gayri menkul 
Oıertade herhangi bir eekllde 
hık talebinde bolun•nlır elle 
rladeld resmi veaalk ile bir · 
ilkte yirmi gOn zarfında lzmlr 
•e targatlu lcraaına mOracaat· 
lerf IAıımdır. 

1076 .. " .. » » 10 153 " " .. 10 
1077 " " birinci kiremitçi ı. 160 ada 9 p. 42,2 342 » " » 15 
1078 "' » ,. " 167 " 15 p. 7:~ 1037 » " » 45 
1079 "' " İk.lncl " 16\i. .. ll p. 19,l 1078 » " » 45 
1080 .,, » .. u 160 " 2 p. 18,2 3~66 » » " 120 
1081 " » Gçftnca > 160"10p. 42,l 2'79 » ... " 15 
1082 » » çorak eokak 150 " 14 p. 20,l 1688 " » » 70 
1083 " » moral reis ı. 1,22 774 » " » 40 
108!1 c c mıeırh c. 125 142 " u » 25 
1086 burnıH nlbıne kom 1ahve mevkii 28,80 5051 " " c 260 

Mnkll ve numaraları yukarıda yuıb emltldo bedelleri peıln .ey• tıkıttle ödenmek Gzere 
p11arhklı aahoları 3,2,936 p11arteel gftnft saat onda ihale edilmek ftsere açık arttırmayı konul· 
muotur. İıtekll olauların hizalarında yazılı depozitoları nıneıulzeuyatlrarak arllrmıya sfrmelerl 
•e yaolar1nda ftçer de fotoğraf getirmeleri llAn olunur. 19 25 2 9S 

herkese açıkur. Talip olınlarıo Çamalt T 1 Mttdo lo v Q d . 
yQıde yedi boçuk teminat ak· ı uz ası r g n en. 
ç111 nya mtlli bir banka itibar 8000 Kilo ııç levha 

mektuba ve 33.17956 dosya 5000 " U demiri 

Akıl halde hıkları tapa ılcl 
lince mılüm olmıdıkça pay· 
lıemıdın hariç kahrlar. 6.S.936 
tırtbtnden itibaren eartname 

numaraıtle lzmlr n prlname· 
nhı 34.23 dosya nomaraalle 
açık bulunduğu torgoılo icra 
memurluğuna mtlracaatlerl llto 
olunur. B. iv o. 72 280 

Eksiltme ilanı 
lzmir '"relefon şirketinden: 
1936 yılılTelefon klavoso ba11lm11ı işi l Şubat 1936 tırl· 

hinde bıtlıyarak 11 Şobıt 1936 Hlı gGnQ 111t 16,30 da ıonı 
erınek •e 'lıteklllerla nrecelderl ll•tlar elYerltll g6r61medlAI tak· • dlrde m6cldetl lyealdea autalmak bere 10 gla için ekılltmeye 
konalmnıtur. 

Eblltme paıarlık yollle yıpılacak n lbaleel 11 Şubat 936 
•lı gana uat 16,30 da yıpalıcakur. 

1ıteklilerla Telefon tlrk:etl ldareelne bat nrarık klnaıuo 
bııaloıı ıartlarını görüp ınladıktın eoon teklif lerlnl tlrktt dl· 
rektörlftğDae kartı y111 ile y•pmaları •e 1 lıt nrmelcrl Te ek· 
ılhmeye lıtlrak edebilmek lçlo de ılrket veıneılne eo ıtıgı 30 
lira leD\laat ak99el yeıırmaları •e ihale glnl de ılık.et idarehane 
•iade h11ır buloamaları IGsoma llta oluaur. 

lzmir liman jşleri unıum mOdür-ı 
loğnndeo: 

Alıybey teraanealnde idarenin ihtiyacından f11lı olarak: mncud 
bulunan mftte1ddlt demir kaaapelerln mGu~ede ile tatılmaaı n 
IDDsayedenln Şobaııo on lklılae k:ıdar dnam eımeel kararlıt 
tırılmıt oldatandan talip olınlarıa tlmdlden tereane lmlrlltlne 
•e ihale glııGae mleadlf 12 Şubat 1936 tarihinde aaat on ikiye 
kadar lımlr liman itleri tdarealadekl midirler eaclmenlne mi· 

r•caıt eylemerl illa olunur. 303 

Tork hava kurumu Aydın şubesi 
direk törl OğOoden: 

Aydın merkez kasaaınıa kaman Ye köylerlle beraber kurban 
dertıl ve b•~ınakları 27 ·l · 36 tarihinden baıhyırık bir ay 
lllClddetle artırmayı konmuıtur. İıteklllerla tartl1rı ınlamık 
Claere AydıD baH karomu•• b.t •armaları . 275 2 12 22 

Devlet Oemiryollarından: 
Soaıa lıtaıyoo yıtakhıae bloa11nıo •it kıtaadı balaaan Ye 

leQellk ldrllı SO lira tıhatla edilen bir oda bir 1alon Ye mle 
te11ıt1111 14,2,36 tarihine mGeadlf cuma gOaCl 11at 15 de tamirde 
7 l11cı ltletme komlıyoaandı ihale tarllalndea 31,5,938 tarihine 
kıdar pıurhklı klr1ya •erllecektlr lıteklllerln 869 kurut maHk· 
kıt teınlaat akoelerlal Soma nya bmh Yezaelerlne •ermeleri 
•e ite gtrmeıe kaaaDt mani baloamadıAına dair beyumame ile 
ayal ııa 98 IUH• s.amahaae komityon reltlllfne w ... ı YeJ• 
t•brlrea m6neaıtlara ıasımdır. 

Ra lf4! ah eartaame Soma l11111yoau ile ltletaııe kalemlade pa· 

'•ıız •erflmt'kt .. dlr. ~ 6 ~56 

4000 
600 
200 

1000 
25 

100 

il 

il 

,, 
Adet 
Kflo 

" 

k6oebcnt demi rl 
perçin çhlıl 
lama demiri 
•lda 
greı yağı 

bllak boya 
15 11 kreozot 

100 Torba arelın merka çfwenıo 
Yakarıda lılmlerl y11ılı on ÇCIJh malzemeden demir akeamı 

t:b'at Ye örneklerine göre pazırlı.klı 11tın ılınıcıktır. Talipleri 
7,2,936 cuma gaaa eaat 15 ıe Çımaltı toıl11ıoda mGbıyeat ko· 
mlıyonuoa mClrac1atları 2 !l 297 

fımlr Mllll Emllk Mftd6rlGICli!dea: 
Açık Artırma 

D. No. 

398 Karııyaka alaybry Mimar Sln1n ıokak 7 eık:I 9 
taj No. la 573 meıre murabbaı area. 

Lira 
490 

446 Tepecikte tepecik ıo. 2,2 No. h 101 52 metre mıı· 280 
rabbaı area. 

440 Darağıç paralıköprO tramvay caddeal 116, 118 No. h 980 
190,61 metre murabbaı hıne •e dilkktn arealari. 

636 Barana merk:es ıo. 75 No. lı eıkl ıej No. h 12, 95 70 
metre murabbaı dltUn areaıı. 

772 ikinci karantina lekele caddeetnde 101 eıkl 95 yent 700 
No. lı n ile 103 eık:I 97 tıj No. lı dakk:la. 

179 Buca mecidiye caddeetnde 3 eıkl 17 tıj No. h dGkktn 350 
Yaarıda yaııh menkuller 10 gln ıuClddetle artırmaya konul· 

moıtar. lbaleal 10 ıabıt 9a6 camarteıl gCloD 111t 14 tedir. Satıı 
mlnhaııran gayri mGbadfl bonoea iledir. 240 

Maliye V ckaletindeo: 
Etki glmClt Mecidiye Ye akaamıoıa bet Şubat bin dokaı ynı 

otuz ıhı tarihinden ltlbareD her hangi bir kıJmelle mlbadele 
v11ıt11t olarak knllıaılımıyacağı Ye krdlıamık lıtlyenleı 2257 
No. h kenoa He tayin edilen t"kllde ceaalandırılaca~ı ilin 
olaaar. 2 ' 5 

Met. M "· aıt. ıl. komisyonundan: 
1 - l\t.olea tümen kıtaatı için 3200 çift yemeni mftnıkaeıya 

konulmuştur. 

!a - Şutnameel Qcretelz olarak Mınlsada tfimen :ıatın ılma 
komisyonundan olınablllr. 

3 MOnakaeusJDa 17 şubat 936 pazartesi gtına saat 14 de 
Manleada Tüm. ae. al. komlıyooonda yapılacaktır. 

Ekılltme açık milnakaea uıullledlr. 

5 Beher çiftin muhammen bedeli 150 kuruofor. Teminatı 
movakkate akçesi 360 lfrıdır. 

6 Iateldller ticaret od1&1nda ~kayıth olduklarını dair veııl· 
taları ve teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte 
be'll gtıo •e eutlo Maoleada TOm. eıtıo alma komla· 

yonooa mOracaıtları Uôo olunur. 2 7 12 15 298 

Met. Mv. sat. al. komisyonundan: 
l - Beher kilosuna biçilen eder 189 kuruş olan yirmi ili 

otuz bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf la eksilt· 
mlyo kontılmuatur. 
Şartnamesi 285 kuruşa M. M. V. eıı. al. k:o. dan alan1r. 
Ekalltmlye girecekler 4085 liralık UldDanç pıraeı mek· 

2 
3 

top veya makbozlarile kanunun iki ve ftçQnr.O madde· 
lerlode y111lı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 

gtınG olan 5 Şubat 936 çaroamba gftnG ıaat on birden 
bir saat evvel M. M. V. satın ılmı ko. na nrmelerl. 

166 21 26 so 2 

M6stahk:em M•. eat. al. ko. oundın: 
ı Izmlr Met. Mv. Jutaatı için 3600 kilo koyun eıl kavur· 

2 

m1&1 açık eksiltme suretlle münakasaya konolmuotur. 
ihalesi 10 şubat 836 pazartesi gtınG saat 15 te Izmlrde 
kıtlıda Met. M•. eat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kavurmanın tahmin edilen mecmu tutarı 3060 liradır. 
4 - Temlnıtı muvakkatc akçesi 229 Ura 50 kurottor. 

5 - Şartnamesi hergGo komisyonda görtUebtllr. 
6 htekltler ticaret od111ında kayıtlı olduklarına .eelkı gös· 

termek mecburlyetlndedl rler. 

7 Elulltmeye i1Jtlrak edecekler 2490 aayıh artırma •e ek· 
elltme kanonunun 2 ve tiçBncCl mıddelerlnde n oart· 

n•meılnde y11ılı vesikaları ve teminatı muvakkate mak· 
buılarlle birlikle ihale e11tlnden enel k:omleyonda baıır 

bulunmaları. 23 28 2 7 207 

Izmir harici Askeri Kıtaatı Uilnlnrı 
Born8"• Tam. Sa. Al. Komfıyonundan: 
ı _ TOmeo eratı için nGmunetioe göre 2000 çtf t yemeni 

açık ekslltmeye konulmuıtor. 

2 Açık ekelltmeal 13 Şubat 9~6 Perıembe gGn6 Hal 15 

tedlr. 

3 Umum tahmin tutarı 4.900 lira olup ilk peyi 368 liradır. 

5 

Şartaımeıl n nGmuneıl hergan komlıyondı görGleblllr. 

Iatekll'erln muayyen nktlode Bornnıdakl aıkeri aatın 
alma komlıyoouna gelmeleri. 30 2 6 11 24.8 

Jımlr birinci icra M. den: 
Flrden'ln emltk •e eytam 

bank:aeıadao Mlnç ıldıtı pa 
rayı mukabil bankaya ipotek 
eyledl~I kaeabacıo camii cedl 
mıhılleıtnde paf8 camii eoka 
guıd• l no. lo ve 225 inci 
ıdaııın 1 2182 harita no. lu 
ar.• Gsertode ine• edllmlo iki 
kaı:ı tım ktrglr evin ıokık 
kapmadan girilince ıemlo k:a 
tanda beton Bzerlne yapılmıt 

çini dftteme •e ıhtap tanoı 

bnl bir koridor iki od• n 
bir motbak Te aıuı taraça n 
ikinci batı bir koridor ve iki 
odadan ibaret 5046'70 Ura 
lnymetll evin mtllklyeıl açık 

artırma ıaretlyle n 814 an 
maralı emlAk •e eyıım bankaaı 
kanonu maclblnce bir defayı 

m•hauı olmak ıartlyle artırmaıı 
ı 8 3 93ö çar .. mbı gDaa ••t 
14 de icra c1alremlı içinde ya 
pllmak lsere 30 gln mOddetle 
aatıhğı konuldu. Da artırma 

oetlcealade taht bedeli tahmin 
olanın kıymetin ylıde yetmle 
betini bnlur11 en çok artırana 
lhıleel yıpılacıktır. Akıl tık · 

dirde 2280 aom.rılı kınunı 

g6re ıatıı geri buakılıcıkta. 

Satıı petln pıra ile olup mGt · 
teılden yılaıı yaıde lklbaçuk 
dellAllye m11rafı alınır. Iıbu 

g•yrl menkul GserlnJe her hın 

gl bir tekilde bık lıleblnde 

bal11aanlar ellerindeki teıml 

Y1talk ile •lrllkte inal la 

11rfında lımlr turgutlo lcraııaa 
mlr•caatları ltıırndır. Akıl bal 
de hıkları tapu alelllnce ms· 
lüm olmadıkça paylıtmıdan 

hariç k:ahrlar. 6 3 936 tarihin· 
den itibaren tartoame berkeae 
açıkıır. Talip olaolaraa ylzde 
yedlboçok teminat akça•• nya 
mlllt bl r banka itibar mektubu 
ve 34 6389 doıya 11umar11lyle 
lımlr n şartnamenin 34 738 
dosya oo. siyle ıçık. buloodu~a 

turgutlu icra memorluğoaa mO· 
raca1tları ilin olunur. 

8. h No. 591 279 

Aleni Teşekkür 
Suık:rl pıloo nmanıoda Mtın 

aldığımız 177131·4.0 numaralı 
C tertibi l Q tane ikramiyeli 

yOıde 5 falıll 1933 Ergınl 

lıtlk:razı tah•lllerlne J 6.10.934 
k:eeldeeiade ikramiye luheı et· 
tlğl halde farkına varmayarak 
bunları lıtanbul boreaeında at· 
tırmııtık. Teeadftfen Merkes 

bankaıı elin" geçen bn numara· 
ların ikramiyeli olduğu g6rlle· 
rek ke.,tde t11lhiode bu tı'1•11· 
ı~rlo klmla rllode boluodoia 
ıraıtırılmıı Ye neılcede lkraml· 
ye ıutarı olın 1360 lirayı bize 
6demfttlr. 

Bu mGD1eebetle T4rkiye CGm· 
horlyet Merkes Baakaıını açıkçı 
teı•kkGrG borç bllirlı. 

ŞGkrl Bafıı te Mebmet 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTQL) öksürük 

eekerJerİDİ tecrfihr. Pdİaİz •• 

"" C!S 
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~ 
İiil" 

= = ~ = ~ 

"" ~ >el) 
~ ve Pürjen ~dlııtb ın en üetün 

'"'C bir müshil ~ekeri oldugunu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
hil ietiyenler (Şabab Sıhhat 
Snrgüo Hapları)m maruf ec· 
zıınelerden araeJOlar. 

Yeni Ç•kan çille ispiralli 
METAl.LUM Lambalarını her 

satıcıdan ıııutJaka arayınız 
Bu lnmbular emsallerine nisbctcn yii:.de 

20 dalıa az sarj iy<ıtlıdırlar. Burw ay sonun· 

da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolaycn anlı

yucakswız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılzt'me dt'poeu ve 

Slemeos labtlkaları mümeeelll 

Pl'ştemalcılm 77-79 Telefon 3332 

llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!W~ 

= Alisehir Banliası -
~......--~~~----..._.._ .... __ ~~~~~ ' ö~möır ş lYI lb>1e ~ ü 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 
TELEFON: 2363 •• 

Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y apıhr. 
Vadesizlere % 4. 

Mevduat Şartları: A!t• ay \•addiy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, (lztlm, incir, pRmuk1 yapak, afyon Teeılre komlsyoocaloğu yapılır. Mallar geldf. 

~inde sahiplerine en mQeald oeraltle avamı •erilir. 

=111111il111il1111il111111111lllllil1111111111111111111111111111111111111111111111111il1il1111111111111111111111 ---Muallim Doktor 

A. Hulusi Alataş 
iç haetılıklırı mdtebaseısı 

Şamlı sokak No. 20 
'l'elef 011 27 llO 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCliE LEVANTE LINfE 
"ANGORA., vapuru 20 son 

k nanda bekleniyor, 24 soo 
kıtouna kadar Anvere, Roller. 

dam, Hamburg ve Bremeo için 
lıcaktır. 

"ANDROS" vapuru 3 şubat· 

ta bekleniyor, 7 şubata kadar 
Anvere, Rotterdım, Bamborg 
ve Bremen llmaolarına yok 
alacaklır. 

AMFRıKAN ExPOT LINES 
"ExMOUTH.. vapuru 2 eu 

batta bekleniyor, Nevyork için 
yok alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOL 

"DROMORE,, vapuru 18 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norı:eçya'nm Halis Mo 
rina Balık l'agıdır. Şer. 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmi!ştür. -Biricik Satıo Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

lzmir Ilbaylığından: 
l\lllli EmlAk ldareılnde tapuya tescil edllmemeelnden dol•1

1 

birçok moh clr, barlkzede veyo mftltecllerio endllerlne ıefl 1' 
edilen eml4k kayıtlara açık \almı~br. Binaenaleyh muhacir. b• 
rlkzede nya mültecilerden tıbele ve teff iz euretlle Milli eaııAk~ 
ıh ev, tarla, ar81 veya arezl l~~ıl edenlerin bu suretle ınölkltr 
ıatalarık mutaıarrlr ve mtıteeeelr olmamelan için tapu dalreııot 
mGracaatla tapnlarlQı almaları IOzumu Jlio edilir. 85 

23 24 25 26 2 29 30 31 1 2 

lzmir Defterdarlığından: 
Hazineye alt anılar üzerine evvelce bina yıpmıe 0Jaol•1

'
0 

d•' binalarının yıktmlmasına teve11cıl edildiği malumdur. Vatın ' 
dt 

larıo meekeoıtz kalmamaları için Mally" nUletl btlmtıtaft 
l cf 

ıraa değerini defateo hazineye yatıranların lntı eylcdlkler 

lerln lpkaaıoa mOPaade etmlettr. 
Hazine areaei üzerinde elyevm binası mevcut olanların bit~ 

lııtlda He Def terdırhğı mQracaatlarl ve bu arsaları bllmQZlfe 

üç ıy zarfında HlıD aluak tapuya bağlamaları iktiza eder. 

23 24 25 26 2 29 :rn 31 ı 2 ay 
Memleket 

ğinden: 

Hastanesi Baştabibli· 

1 - Haeıaoemlzlo 27 l3 lln 95 kurueluk kıymeti ınub•~ 
menell al!ta tıbbiye ihtiyacı 29~1,1936 ıarlhlndeo 171 t 
1936 tarlhloe kadar 20 gtln mftddetle açık ekeflUJJ'~ 
çıkarılmıştır. ~ 

2 - Atanacak Alıitı tıbbiyenin ev afı ve şartnımeslul görıllel 
letlyeoler hergQn lzmir .Memleket •hastanesi baobekl!J1

1 

ğloe müracaatları. · 

3 - Ekeiltmeğe lotlrak edecekler 203 llrı 55 kuroı teoıt 11•;
1 

movakkate mektubu veyt m kboza ibraz etm6ğe oıe 
bordur. 

1 

4 Ytrll malı olmadığından Avrupa malı olacaktır. 

5 Atanacak 41411 tıbbiye 3 ay ır;arfında haıtaoeye ıeı11111 

edllmlt bolu nacaktır. 
G - Ekalltmeğe lıtlrak edecekler 17, 2, l 936 tarihine rıstlı 

yan p1Zarteel gcıoo saat ondH onlktye kadar Jıa>1' 
vll4yetl daimi encılmenlne mQracHtları. 29 2 6 1~ 

lzmir Vakıflar Direktörlnğnndell: 
Lfra Yıktı No. Nev'i Mdvkll ~ 
15 Hasan hoca Bil4 8 dôoQm ıarla Eski 1•~11 15 " muhteremeyo " 5 .. .. K1111lçı>I 

105 Hlear camii u Tarla ve dam Bozy•k• 
505 Ktılp zade batlce 27 Dnkklo Keuıer•11 ' 

60 " " raelt 13 l ... Kestelli 
Yukarıda gOeterHl!o akarıt l O JJftD mGddetle açık artıroı•ff 

çıkarılmııtır. lbıleel 3,2,36 pazarteel gGnO saat 14 tadır. 
letekll olaolarıo Evkaf dlrektörlftlOne mQrac11atları ilAD 0111 

nur. 24 29 3 214 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Türkiye vtı A vrupı'dao getlrilmle en ıurf.udı ve oııdide 

dımızhklardan •eılınmıı ve gıyet itina llıı yetlıtlrllmle ınob~ 
telif clott ve yaeta mfıyva fldaoları ucuza •11hlıktır. Gorıve 

1 
ve toptan almak lııtlytnler Kıyas lııtaeyonu yanmdı yeoi çtCı 
Uğe, penkende almak ve slparle vermek isti yenleri o Bıodt1 
raktı Batak hanını mnrıcaat ~tmelut Uıln olooor. 'f" 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111ıııııı! 
~ Dr. Zekai Tarakçı 1 
- ~ 
~ Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı ~ 
~ 1 de ~ = ldncl Beyler ıobğı Tftrk maıayede 111lonu tuteallı> ~ 
=: numara 45. Baıtalarını öğleden ıoora 15 den 18 e kad•' ~ 

iiııttiıiıiılııiHHf i11111111111ııııııııııııııııııııııııııııııliUılıilUıüllıılılı~UH11111111111~ 
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son kanunda brklenlyor, Ltver· 
puldan yDk çıkarıp Burgaıı, 

Varoa ve Köııtence için yok 
alacaktır. 

ratelli Sperco \'apur Acentası Olivier .. YEŞOrekası -------- = hHtal1rıoı kabul eder. .,. ft~ 
t = Mllracaıt eden haetaları yapılmam lAzımgeleo eair tahlildi ..A- ~ 

ROYAL NEERLANDA S KUMPANYASI Limited Ünherıltede Döçeot, = mikroıkopik muayeneleri ile veremli .hastalara yapılmasına cev•' e- ' 

2·~~G~:~e:ı~~~~·~,:a:;~:a2o7~ ~~~;.1~~!6 :aedh~:d~s~~~~T~, Vapur Acen tası (Muavin Profeeör) mııimi"11İİlıiiıilıillıittİ111mÜİİıİttİ1İttlıiimuiııiiii~:;:~:~ ~:~;·11111111111 
tahliyeden sonra ANVERS, için yok alacakllr. Cendell Han, Birinci Kordon Dr. A. Safİtlİll , 
ROTTERDAM, AM;,TERDAM İllmdakl hareket ıarlblerlle T l 2443 Ağ o· H k. . D o .. A f y tl 
ve BAMBURG llmaoluı için navlonlıırdakt değlelkllklerden TBE ELLE:~AN LlNES LTD iZ ve iŞ e ım r 8 perato r ri Ü re 
yok alacaktır. aceoto mes'uliyet kabul etmez. 

F 1 ı il 1 1 •• "THURSO,. npnru 7 lldocl Haılala.ra bergfto öğleden Merkez Hastanesı· Operaıo·· ril lr 
"CERES .. vapuru 10·2·36 da az il ta il Al ç n ı.tncl Ununda LIVERPOOL ve ıoora bıka1'. ot~ 

gelip 15·2·36 tarihinde AN Kordon'da Tahmil ve Tabliye B111talarını her gQn 15 18 e kader ikinci Br.ylt.r ıokağı 1 0ı 
VERS, ROITEROAM, AMS binası arkasında Fratellt Sperco SVANSEADAN gelip tahliyede fetikJil cıddeai No. 99 mftzayede ealoou kartında 78 N lu mouyent'haoeelode k•b 
TERDAM ve BAM BURG 11 . vapur acenıahğıoı mQracaaı bolunıcık. Ankara ıpartmıru 2 inci kit ~der. Telefon ~~9.l 

edllmeBI rica OIUDor. "AD)Ul'ANT,. vıpnru 8 Telgraf • ı ST A .N BUL 
maolarana hareket edecektir. Telefon : 49250 

SVENSKA ORIENT LINIEN Tt>le. 2004 · 2005 . 2663 lldocl kanonda beklenlyor, 

"HEMLAND., motOrft 6·2 36 ------.----• LONDRA için yok alacaktır. 
ıarlblnde beklenmekte olup ya M ÜCelJ 1• l "THURSOu vapuru 15 tkin-

kftnO l•hllyeden eoora ~NVERS, el Ununda bekleniyor UVER· 
HOTTEROAM, BAMBURG, POOL GLASGOV yok ala· 

COFENBAGE, DANZIG, GDY· Ali Rıza cıktJt. 
NIA, OSLO velSKANDINAV· "1'0 ..... 0" vapura 10 ikinci 

YA lfmaoları için yok ılı Yeııı· Kavaf laı· k4oonda Loodrı, Aaverı ve 
caktır. Bol beklenip ayol zı".lTındt 

~ERVICE MARlTIM ROUMAINI Ç N 34 Londra ve Bul lçhı yak ala 
11PELES,, npuru 30·1·86 da 8fŞISI O. • caktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LlNIE 
11 AQILA., npuro 5 ikinci 

kanunda Bamburg Breme ve 

Anvere'ten gelip tahliyede ba 
lunıcak. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 

pur lelrnlerl Gztrlne de~ltlkllk · 

lerden acenta mes'uliyet kabul 
edlloıeı, 

kurumu 

Büyük PiyangostJ 
4j nocü Keşide 1 l Şuhattadıf 

Büyflk ikramiye 

350000 Löıracdlor0 


