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Bulgar Kralı 
Balkan Paktının Muvafık Bir 
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Habeşistan haberlerine göre 

Makalle Muhasaradadır. Italyan'lar 
Ya Teslim Olacak, Ya Kılıçtan Geçe· 

ceklerdir. VaziYetleri Naziktir. 
Çnnkn Su Kaynaklarını D;-ElelGeçirmişlerdir. Habeş
ler t.enup Cephesine 200 Bin#J Asker Gönderiyorlaı ... - . 

Konferanslar 
\' e Sergiler .. 

Comorlyet Halk Partlel ye 

nideo bhçok Balkevlerl uçmağa 
hrır vermlttlr. 8oodao bıeka 
parti, birçok arkadaşlarımızı, 

bu kıt, konferen lar için eder 
her eni. 

Uzun o&mınlı del!poıf r.ml, 
TOrk 'lerl az konuemağı, biri 
birleri ile aolıı mıkıao ç~\lntp 1 

dudlerlo1 ruhları içinde hoj'.! 
mağı ılıotumıştır Şıırk, hir 
bakımdan, aoko.u .. t demektir 
Halk Utı ilk lrnouean rde, 
AtıttOrk'tür. O, boıoo lnkllab 

luıoı mOmkOn olduğu kadar 
geoit yıgıolarla konu~arak yap 
tı, Cumurlyet B•lk P.artlaioio 

gençleri ve Y•ılılırı, ıef lerlnln 

bu 1 rarandıki eırr1D ne oldu 

!ono nnutmımılıdarlar: Halk 
içine glrmlyen, bılk ile kay· 
nıomıyın reform tecrlbeletlaln 

ıonu ne oldoAaau o ruınlı ta· 

rlbioln eon aerı kadar hangi 

ml11I, dıbı iyi ınlıtıblllr? 

Comurlyet Halk Partisi, 

Jlabeş lıükiimdan teftişte .. 

Dceaie, 4 (Radyo) - R<?yter 
ajansı bildiriyor: 

Makelle ıcbrl şimdi tamamlle 
Bebet'lcr tuafıodan çevri:mıo 
bulunuyor. Şebb; tlmdlkl Ta· 

dyetl ile Babet'lerln elinde 
demektir. ÇQokQ oeblrdeld 11!1 · 

keıl ~arolıonunun aa lhtlyıcını 
temin eden tealaat tamamen Ba· 
bet'lerln elindedir. Makalle'de 

bolaoan kunetlerJn ya teslim 

olmak, yıhud kıhnçtan geçiril 

enek ııklarındın birini ihtiyar 
etmeleri lbımdır. 

Adle · Ababa, 4 (Radyo) -
350 d"veden ibaret bir •ıtnan 
loglllz Somall!lnden geçerek 

R11 KHsı'nıu lkararglhına gel· 
mit ve mOblm .miktarda mG· 
hlmmat getlrmlotlr. Birçok kir· 
nnlır daha Somallden gelmek· 

...- Sonu 6 ıncı salıif ccle 

Bulgar Kralı M. tehrunu Ziyaret Etti 

Bir:z~~;~ı~;. G~;;;----- Paris'teki siyasal iaaliyet 

Avrupa' da 
Bloklar Mes'elesi .. 

•• 
Ki'içı7k itilaf Fransa ve Rus· 
)'aya yanaşırsa Bulgaristan da 

Balkan paktına girecektir. 

Parie, 4 ( Radyo ) - Eko Dö 
Pari gazeteııi Parie'ıeki muhtelif 
ısiyasi faaliyetler hnkkıda mü· 
him bir makale yazmı~tn. Bunda 
Babieburg hanedanını Avusturya• 
nın baoına getirmek hususunda İn· 
giltere ne dO§ünüyoru Franııa'oın 

da ayni mfitalcnd:ı olduğu yazıl· 
maktadır. 

Gazetede diğer mfibinı mes'ele 
olarak küçük itilifıo ı~rnnea ile 
olan uziyeti mes'Cleııidir. Fransa 
ldlçük itilif dcvlcılerini; Fransa re 
Sovyet paklına yaklaştırdığı ve 
Romanya hükılmeti de bunu kabul 
ettiği takdirde Bulgariaıan'da Bal· 
kan antantına dahil olacak.ter. O 
nkiı Avrupa siyasi bloklarında 

mühim ve kunetli bir dt'ği~iklik 
olacaktır. 

-~~-----------
.1 lmarıya - 'R.11sy<ı 

M. Litvinof'nıı 
Temaslarını 

--- .. ···---
Ahııanya Memnu
niyetsizlikle Karşıladı 

Berlio, 4 (Radyo) - Almıa 

mıbaflll M. Lhvlaof•on Lon· 

dra n Parls'ıc yaptığı mtUA· 
kaıluı mcmaunlyetelıllklc kar· 
oılamaktadar. 

Almİn mebaflll, Almıoyanıo 
iıtlrıkl olmadın mOoterek em· 

niyet n ııtlkftnon kabil olmıyı· 
c.ğı kao11tladedlr. 

Berltner Tıgblet: 

"M. Ltt•lnof 'an Londrı n 
Partı'te yıpt•&ı mtıllkatlu Lo· 

ktrno pakıı ruhuna maıaylr 

dir. F11aeııl11 So•Jet-Eraneıı 

mleakmı imza edulerae, bu 

bAdlee Lokarno pıktınıa ltııum 

l!ozluğaou il An etlecektlr.,, 

Dem .. ktcdlr. 

Dış Bakanımızla Fl8n· 
den'in Konuşmaları. 

---------------------
Merkezi ve şarki Avrupa'ya aittir. llomaııya, 

1 Bulgaristan kralları, M. Litvinot ve prens 
L Starenberg'le de ayni mevzu konuşuldu. 

Fransa cımmr bo~lmm !ı1 . 

ParJıı, 4 (Radyo) - llavae 
Ajaoeıoıo haber verdiğine göre 

Fraol!I dıtbakanı M. Flandeo 

ile Türkiye DuıLakaoı doktor 

Tevf lk Rü,til Ar89 araeındakl 

mQzakerclerde merkezi ve ~arki 

Anopa vaziyeti ve buralardaki 

bQk.umetlerln emniyetle bir· 

Lcbrım otomobile binerken .. 
birlerine el vermeleri mes'ele 1 

mevzoubabe edllmlatlr. M. Fl4n· 

den ile Romanya kralı, Sovyct 

dış komlsed M. L\tvloof, Avue· 

torya hükumet nılbl Staren· 

bergle de ayni mee'eleler Qze· 

rinde g6rQşmOıttır. 

- Sonu 6 cı sulıif ede -

lzmir'deDüııkü Yağmur, 

Dolu Ve Yıldırımlar. 
Mezbahaya .. Yıldırım;Doştn. Bazı :Bn

ynk Ağaçlar Devrildi, Ve Bir 

1"ehlike Atlattık. 

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

milli blrlf~I, bılkın bir tOrlQ 

fikir Ye ruh yoğrnluou tlatGne 
kurmaktan bıoka ne dOşGneblllr? 
Y eol dnletlo temeli ve dıyın
cı, mllleıln Kamtllame, ıuur 

tımlı~ı ile bağlınm11ındıdır. Yıl· 

l1rca, hılknlerlnde.n köy oda· 

larana tehir ıokaklarından llf· 

lıya kadar, kıpalı •cık, her 

yerde konooacığız. Halk için 
ea iyi telkin yolu, kulagına 

doyornıık 1'e gOıGne göster 
inektir. 

Romanya Kralı Da Bir 
Ziyafet Verdi. 

. . • . . . Yunanistan' da Avusturya mehatılı, kı·alhğıo ıadesının ancak 

Bu fareaf la bay ak kOçOk, 

durur ~uer, hOIOn flcr1tllerlo 
det• r bGyOklnğOoO de hatır 
lat1Dak: lıtlyoruz. Kıtın, bun 
inden blrhçıoı Aokara'dı gö 

receğiz Eo bilenimiz bile, yl'nl 

•rr-gUcrde kendimiz hakkında 
Jenl oeyler ö~r~nccektir. De· 

lllfryollarımız uaadığı için, belki 

bu ıcr~llerlo en faydılılarından 
birini bOıüo hatlarımız boyun· 

cı dolıotırmık, köy için plak 

lar liıurlaıarak, boparlOrlln dl 

J•gramından, cumurtyetla aeelol 
•11 uıak köylere kldar ulathr· 
lllık pek de gQç deAlldlr. 

8atkıların10 bl•I tanımıma 
1111dao tlUyet eclerkto, kendi· 
llllıl ae kadar iZ tanıdıgımııı 
hll111em dGtOnllyor muynz? Bcı· 
•tan en hazin mlııallerlodeu 
biti, letınbal beledlyeelnln, lı · 
•••bal ıehrlnl lıtaobol halkı · 
11• tınatmak için aldı~ı ıoa 
'•tebbdatar. Bu tctebblıtl ki· 
OGkıedltlmtze hllkmedllmeılnl 
ltte111e7lı: 111anbul beledlyeelnla 
'-tbtrı yerindedir. Blllklı, bu 
tedbiri memlekeı Olç6ı8nde 
.. ltlet111ek ltıımdır. 

F. R. Atay 

dahili bir iş olabileceği miUaleasındadır. Ask eri işler. 
Parle, 4 (Rıılyo) - Romanya 

kralı Karol hugftn Homanya 

l!efareıbıneslndtt, M t, .. brun '"· 

ref ine bir ziyafet v~rmtt vtı bıı 

zlyaf~lte M. Sıuo, M Fıtndeo, 

M. Pol Bonkur, general Moren 
veealr Frane.z ricali hazır bu 
lonmutlur 

Bunlardan baık. }qglhere'oln 
P•rle eef iri Slr Corç Ki ark, 

TGrktye'ain Parla ıdlri M. 
Saad, :Polonya ıef iri, Çeko!!lo 

vakya, Yunan n Yo~oaluya 

ıeflrltrl de bu ztydette yer 

almıtlardır. 

~aretal Franoe Oeııpere sureti 

boıoıılyede clnet edllmlotlr. 

P.rle, 4 (Radyo) - Bulgar 
krah; yanında P1rlı elçlııl Uı · 

tolof oldo~u halde cumur reisi 
M. Lebrnn'o alyuet etmlttlr, 

Viyana, 4 (Rıdyo) - Vlyına 

ılyHI mebıllll Londra ve Pa· 
rlı'tekl elyad f11llyetlerl dik 

kat n ihtiyatlı takip eımek· 

tedlr. 

Do mazakerelerde A 1'Uııtor 
yı'nın mukadderata, beynelml· 

lel bir kongrede konnıalduAa 

Romanya kralı Karol 

tekllde gene yeıll ma11 Gıerlne 
konmut bulunmaktadır. 

Krallığın n Bıblaburg ha· 
nedananın tekrar laJeal A 1'UI· 

torya'da ancak dabllf bir me· 
ıele addedilmekte n A vropı 
dn:etlerlnln bo meı'ele ClH· 

rinde mGnakata hakkı olmadıgı 
- Sonu 6 ıacı 11blfede -

Kumandaıılar Atiııa'ya 

Hunun için Çuğırıldılar 
leıanbul, 4ı (Ôul) - Atlua 

dan blldfrlllyor: 
Son zamandı kolordu ku· 

mandanlırıoın Atlu'ya çağırıl 

maları, yapılacak maıakcrelcr 

, içindir. Bu mOıakerelere bOyllk 

ehemmiyet veriliyor. 

lzmir'den bir m11rızara: Gıizelyalı 

Soğuktan ölenler 
Ncvyorlr, 4 (Radyo) - So· 

ğuk dalgHı deHm ediyor. Son 
hafta zarfında eo~oktın ölenler 

elli kltldlr. 

Dan oebrln umumi hayalını 

f11ıle ile deglollren bir f artına 
epey zanrlar yapmıt, İzmlr'e 
n clnraoa birkaç defı dolu 

dGtmtlo, tlddetll yağmur yağ 

mıt TC yıldmmlu dütmOotür. 
Denizde med bAdlsesi olmut 

Tan Gazetesi Ingiltere'nin Deniz ve 
Hava Silahlanmasını Nasıl Görüyor·! 

Pariı 4 (Radyo) - 1'10 gazeteei Jngiltere'nio müdafaai milliye 
programındıtn baheederek: 

"Bu programa bütlo düminyoolınn iotiraki fak.at ayni eaae dahilinde 
olarak vilcude getirilecektir. Program altı senelik bir müddet içinde 
tahakkuk ettirilecek 200·300 milyon sterlin sarfını icabettirecektir. 

Programın eo ba~lı maddeei bahriyeye aittir. .Uüyilk hatlı harb 
&arhlılın, muhripler, kruvazörler yapılacaktır. Hua cihetine gelince: 
Senede iki bio tıyyıre yapılacaktır. Ve bütlln dömioyoıılarm ibtiyıcı 
nazırı itibuı alıoıcaktır.,, 

M. Bıldvin bu plinın hıyati bir ibtiyıç n•mını vötude getirile· 
cetioi mecliete ıö11i1ecektir. Deıııcktedir. 

ve eulır birinci kordona ka· 
dar ytıkselmlt, bazı yerleri su 

baemı@tar. 

Dıbı sabahleyin erkenden 
ban elyah bulutlarla kapın· 

mıtlı. Bulutlar o kadar kesif 

idi kl ev 1'e mığazıl1rda elek· 
trlk lambalarını yakmadın ça· .. 

lıemak imkansızdı. Saat ooa 

doğru alddtlll bir 1ırhD!l bat· 
lımıohr. Fırtınadan pekaz sonra 

şiddetli dolu düamOo ve tlç da· 

klka eürmGıtOr. Bonon arka· 
sınde11 dı olddetli yıgmur yağ 

mığa başlamııtır. 

Bu ııındı mtıbaba civarını 

bir yıldırım dOtmüt •c mez. 
bıhadaki paratoner yıldmmı 

çekerek topraAa vermlıtlr. Nü· 

foıça zaylıt olmamıttır. Yıloız 

- Sonu J ncü saııif ede -



• 
Mısır hadiselerine bir bakış 

Halk Mı, Bir Parti Mi 
Hakim? 

Bir lngiliz muhabirine göre, hAdiseler, Mısır 

faşistlerinin eseridir. Halbuki Mısır'lı lar, 
böyle söylemiyorlar! 

.aı11111ım11111111ımııııııııııııı111111.ıııı.ıını1111111hi;ill' 

Fransız P etrola Ambargo Konursa, ltalya 
Uluslar Kurumundan Çekilecekmiş Parlam~~i~;; 

Mütahassıslar Komitesinin Dünkü Toplantısında Ital- Don De Toplıı~ ' N Pırtı, !& (Radyo) -

ya nın erelerden Petrol Tedarik Ettiği Teshil Edildi mento, bugtlo topl•
0

dl
11 

Paris, 4 (Radyo)- Cenevreden haber veriliyor: Petrol itini mfhakere etmek üzere toplanan mütah el ıeçlm için mdzıkereletdt 
k ' t . • db. 1 . . k 1 aaaı ar l omı e ı , ~eı..'lı te ır ere ıştıra etmiyeo devletlerden talya'oın aldığı petrolun mikdamu te11bit etmittir. uomaıtor. 

halya nın', bu devletlerden petrol temin etmekte devam ettiği takdirde durumun ne olaca~ı tetkik olun• Saylnludıo (Mfstlet} 
nıuıt~r. ~?ma dan ~lının . haberlere .gör~, petrola ambargo bondu~u takdirde İtalya , uluslar kurumundan l4menlo baekınl ğıD• ft 

suretı kat ıyede çelulecekur. &ıaııen ıımdıye kadar çekilmemiş iıe, Afrika barbının uluslar kurumunca adilane bir ltylhıdı, herkesin ref f' 

1 

bir surette hallediJ nıesioi beklediği içindir. Şayed petrola ambugo konacak olursa, bu ambargoya iltizam b•' 
eden devletler, ftalya'ca ha11m telilı:ki olunacaktır.' mesl hakkında yeni b!' el' 

Arjantin delegesi, komitenin bugünkü içtimaında hazır bulunmamı~tır. kabul edllmeıılnf ıekll 
tir. Birçok ıaylulır ,e 

Avrupa Dümensiz BirGe- Moskova'da 
• M. B . · Türk Ressamları 

h1111 ıosyalfıtler bıak•0~ 
Blum, bu tekllf lo ıleJ 
b ~~ 
olaumuılerdır. Leh fC t=f 

birçok manıkaeal11d• d; 
(Mlıtler) la takriri red / 
mlı ye ıeçlmln, 1ıaıcUkl mıye ı e~zıyormuş? Şerefine Ziyafet .. 
d o•' ılreslode yapılma•• o ' 

Mısır1da ehramlar .. 

Mıeır'dı gftu geçmiyor ki lstlklAI 1 tlyen tılebeılndeu da· 

Bir Alman Gazetesi, Daha Ciddi Ça· 
lışmak Lflzumundan Bahsediyor. --·------Rerlln 4: (Radyo) - Parlı· içinde ne htedlğloJ bilen .e 

yeni bir siyaset hıdfeesi , yeni ha fazla hl r Uyıkatı mıllk ta· 
kanlı bir nk'a çıkmaaın. Bu lehe değtldlr! Aradıkl fark, 
~azlyet batan 1arahıtlle Mııırda Mmr talebeılnln tam bir hftr· 

te'kl ılyeet faaliyet ye m014· yolunu ıağlam adımlırla takip 

bir 1 hı il Al olduğunu göıtermek· rlyet n mıddl nııtaya malik 
tedfr. olımam11mdan ibarettir. 

katlar Almınyı'da muhtelif eden tok devlettir. Avrupı det· 
ıeklllerdo tofılr edilmektedir. letlerl lee birbirlerini yemek 

JhtUAll rıpan kimdir?. uf M ete ııır talebeıl, memle· 
Bfttihı nftmıylolerde göze çar· ketin tablt ve ılya!i bftrrlyetlnl 

pan talebedir. Mmr'ın on sekiz elde etmekle bu noksıul1rdan 
milyonu bolduğo söylenen hal· kurtulmak için çahemıktadır. 
kında faraza şu kıdar amelenin, Arap'lara lınıd edilen muhat.· 
bu kadar esnafm lht:ıaı hıreket zak4rlık n dini rabıtalara f ev. 
lerlnde metkl ıldıkları görnle· kalAde bığlıhk "° koya taaa· 
memektedlr. ııub, ılyaef fırıldak çnlrmek 

Mısır'dıkl lhtllil, tam bir lstlyenlerln lcad ettikleri ıey· 
tarif olmak Gzere nf dcllertn J dl er r .. ., 
bir lhtUAlldlr; Mıeır'lı ve Sa· Demektedir. 
dan 'ltnın ha lıte hemen hiçbir 
alAkaeı yoktur. Bir loglllz D\O · 

hıbirl, gazetesine ~ktfğl bir 
telgrafla: 

c Mısır'da bir karıııldık •ar· 
dır. Fakat bu karıııklık bir 
derece vef d fırk11ınıu, daha 
fazla Mııır mavi gömlekUlerloln 
·yani faıletlertoln · eseridir. Bu· 

v el d fırkHJDID mGmtH er· 
k4nıudan "fO maruf Maıır avo· 
katlarandan Mok.rrem Ubeyd'de: 

- Mısır'da intihabatın gftç· 
lOğOnden ve belki do oıolftnde 
bir intihap 'ıpılamıyacağından 
bahsedenler aldanm.ıktadır. Çftn· 
ka V el d fırkasının köylere 
kadar teıldlitı nrdır. , 

nan için bu hareket mllll bir M " ısır'da vahdet olmadığın· 

Reımt Doyçe K.oreıpondını: 
0Merkeıt Ye 11rki Anupa'ya 

ıolhon lıdeıl d616nftlGyoreı, 

dıhı ciddi te 11mlmi çalıımak 
lhımdır. Bu mGzakereler cali, 
gıyrl tablf '° manferld da,an. 
celeN zıttır. Şarki n merkeıi 
Auapa'da ıaln\nun ude~I için 
kollektlf hareketlere lGzum ur· 
dır . ., Demektedir. 

Budapeıte, 4 (Radyo) .
Peoter Lnld gHeteal Avrupa 
nzlyetlnl tedklk eden bir yı · 
ılllnda : 

0Anupa'nın bogftnktl nal· 
yed, dftmenılı bir gemiye ben· 
ıemektedJr. 

0 Bftttln dava, ltılya'oın ha· 
rekit ye munffakıyıtıoı kıı· 

kıomaktın doğmaktıdır. 
0 Halbukl İtalya, Anupa 

hareket değildir . .., Demektedir. d 
t an Ye ıon cereyanların birkaç Otuz Seneıı· k 
ogflfz muhabiri bu lddlııı · talebe ile heı on mGoenerln 

nıu ciddiyetini lıbat için de 
eunlan llhe etmektedir. r.ıerl olduğundan bıbıedenler· 8 l d • R • • 

de aldamyorlar; Mııır hılkı, e e ıye eISI 
"Mmr'da bir efktrı omu· 

1 k 
horrtyet '° lıtiklAl dnHındı M. Rerı"yo şeret ı·ne 

m ye yo tor. Mısır ve Sodın'dı 
lltlklAlden bahsedebilen, hfir. bugOnkft kadar btçbir nklt 

1 dl 
bfrletmlş de"lldlr. Ben K.ıbıt bir ziyafet verildi. 

r yet f6 bığırao en nihayet " 
300,000 kişidir. Mlllr'dı iptidai dinindenim. Vefd fırk11.uı, Ltyoo, 4 (Rıdyo) - Otuz 
tahsil yok gibidir. Okumak ve mftılfimın bir rakibe kartı gene ıeoedenberl belediye relel bu· 
yazmak bllmlyenler, bilenlerden mOılftmıo bir ekıerlyet tara· lonan M. Berlyo terellue bft· 
pek çoktur. Üzerinde bn kadar fından aza aeçllmlı bulunu· yak bir zlydet nrllmlıtlr. 
gtırOltO edilen mefıub Mmr yorum!... Memleketin bu kıdır ıene· 

A Demektedir. ler mokıdderatıuı idare eden 
ayun Ye meb'oıanında yftzde 
20 olebetlodr okumak yazmak Bu kınlı gGrQltQlere, bu M. Herlyo ıeref ine, muhitin 
bllmlyeu millet •eklllerl var. az•h sözlere rağmen Jnglltere batan ld11e amlrlerl, pekçok 
dı! .. ., htıkdmetl ıOktluetl henaı boı· ıyın ye meb'o110 bo ılyalette 

B k b M 
mut deli-ildir. hHır bulunmuıtur. 

anı mu a il ısır edf ple· eı 
rlnden n muharrirlerinden Ve eu da muhakkakttr ki Ziyafette M. Herlyo'unun ee· 

Taba Bftseyln de: son söz logllls'lerln olacaktır. ref loe birçok nutuklar ıöylen · 
- Talebemfı, eo veya bu ------ mletlr. 

fırklnm neıtıeı veyı oyuncağı Dört Motör)Q Tayyare Mısır'da 
değildir. Talebemiz, arzm en Parla 4 (Radyo) - Sıntoı • 
kıymetli Ye en ıuorlo talebe•I D dJl Bır Yangın .. oman vrt motörlft tıyyareel, 
araemda mevki alıbllfr. Meseli O L 'd h L a .. ar an are.et etmlı ve Kıblre, 4 (Rıdyo) - Tınla 

Frausı'da Sorbon veya kolleı· N t l' d b ı ı ı. • ı e o"ru JO a mağa bıı· clnrında bir kayde yınno 
dö Fnnı'takl talebe Mmr'ın J "-ımıetır. çıkmıı, 35 ev yanmıetar. 

-1----------------------~~:;....;.;..::~, 
7 Şubat Cuma Akşamı 

GALA MÜSAMERESi OLARAK SENENİN EN BÜYÜK FİLMİ 

SİLAH BASINA • 
Şıheeerler ııheıerlol 

ELHAMRA Sünemaso 
Sayrn lzmlr b11lkıua tıkdlm ile ıeref doyar. 

lıtemekte '° bıeka bir it glJr· 
memektedlrler!,, Demektedir. 

Fransız Oör· 
dnnco Kol,>rdosu 
Yarından sonra kışlık 
manevrasına başlıyor .. 

İıtaubol 4: (Ôıel) - Llyon· 
dan blldlrlllyor: Dörddacft ko · 
lordu y1rındın aoara kıthk 

mannrılırıoa bııhyıcaktır· Bu 
mınenılar Fran11z Alplarında 

Ye Frenaa milli madafaa mec· 
Jlıl 1&11ındın General DoatJe. 
oln rlyaıetlode yıpılıcak, ay1D 
14 ftnde bitecektir. 

Mısır· lngiltere 
Mnzakereleri. 
ne vakıt başlıyacak? 

Londra, 4: (Rıdyo) - İyi 
haber ılın klynıklar; loglltere· 
Mııır ır11ında yıpılıcık mftzı . 

kerelerin K.ıhlre'de cereyın 

edeceğine n eobat aonooda 
bıılıyacağına dılr olıu haberleri 
teksib etmletJr. 

lsveç 
iki Alman'ı hudud 
haricine çıkardı. 

İıtaobul, 4ı (ôzel) - Stok· 
holm'den bildiriliyor: Alman 
uutlerluden Bartulç'lo hodod 
dıeına çıhrılmuındın 110011 
onun arkıdıoı Slauder de çı · 

brılmıetır. ikinci naılnln de 
bu suretle hodud dııını çıka · 

rılmasının sebebi kıt yardımı 

uımı altmdı pır1 toplamaları · 

dır. Almaoyı'oın mukabele 
bUmleUde buluom111 mohte . 
meldir. 

Almanya'da 
Çok çocuklu ailelere 

yardım edilecek 
Berlio, 4 (Rıdyo) - Dört 

çocuklu 4llelerden geçinme .. 
için ııkınh çekenlere çocuk 
bıeını ayda onar mark verile· 
rek yardım edllmeıl kar1rlı1 

laetmlmııtıt. 

Hata o Hikay~! 
Romı 4 (Rıdyo) - Baıhı· 

kanlık mGıteıarı M. So•lç; 
Dolo'dıkl ineç ıeyyar hatta· 
oeel meeeleılnden ötftra ineç 
elçisini kabul ederek ~örftı 

mOştOr. 

Moakota 4 (Radyo) - Tdrk 
reelm aerglalnlu kapınmaaı mO . 
nasebetlle dıt kftltftr cemiyeti 
relıl Arotee; Tlirk reeaamlara 
ıeref ine bir kabul töreni yıp 
mııtır. Reasamlarımız Sılibld· 

dlo ve Çatlı İbrahim ile Moı· 
kon bayok elçlmlı ZekAI 
Apaydın ve birçok Sovyet er· 
ktoı bo kabulde boloomaıl1r· 
dır. Cemiyet releh So•yet Tar 
kiye ar1eındakl ııkı kaltar mft· 
nıltbetlerloln istikbalde daha 
ziyade lnklolf edectğlol, Tark 
resim s rglılode halkın bayak 
rağbetini kaıandrğını ıöylemf e 
ve ba1ak elçimiz Zekil Apay· 
dına cevab vermiştir. Bayak 
elçimiz ıerglnlu acılmaaı m4· 
oasebetlle organlzetftrlere te· 
ıekkftrlerde boloodoktın ıoora 

ra Soryet Roıya'dakl yıbancı 
lr.al.tflr cemiyeti Tarlr.lye'de de 
bir cemiyet kurulmak Qıere 
olduğunu ıöylemlı Ye dost 
So•yet blrleılk bakdmetlerlnln 
111det ve refahı ıemennfılle 

ıözleclne ıoo nrmlıtlr. 

Tllrk res11ml1r, K.lyele gl · 
decek orada dı eıerlerlnl t•ı · 

bir edeceklerdir. 

Yugoslavya 
P arlimentosunda 
Gornıuııo bir celse. 

Belgrıd, !& (Rıdyo) - Stop· 
çlna'dı bogftn garftltftlft bir 
celıe olmaıtur. Muhıllf lerle 
bakdmet p11tlal araeında ltUAf 
hoıole gelmediğinden toplantı 

talik edllmlıtlr. 

Vigand 
lsmailiye'de 

Kıhlre, 4 (Radyo) - Ge 
neul Vlgınd, İımılllye'ye mu· 
vaHlıt etmlıtlr. 

mı ıtır. , 

Kraliçe Met• 
ı 

Lordlar ve avaııl 
·~ meraları heyetler• 

kabul etti· , 
Londrr, 4ı (Rıdyo) .,,,,,. t 

ilçe Meri, bugftn Lordl~ 
anm kamaralarındıo kt10 ~ 
ziyaret için gönderUeo be1t ıJ' 
kabul etmletlr. Bo b111~ 
be~lncl Corc'uu nfatı O' ~ 
betile kım11aların aee"4 

/ 
Kraliçeye blldlrmeğe ,_, 
edllmlolerdl. 

r ropagaudadıı" 
Korkmuşlar ; 

Madrld, 4: (Radyo) - ~ 
ıelou lf mıoıoa gelen bit f 

npuro, ıbloka altın• •tı:;ıf 
ve marettebatın k1rayı ~ 8' 
ııua maıaade edllmeaıııtlt· ,., 
oon ıebebl, bugftnlerde ., ~ 
ıeçlmJnln baılamık aıert' 
lonmaeıdır. 1, 

K.omftnlstlerdeu bir f 
k11l taraf tarları ile c•rP'"' 
n iki kiti ığır ıorette 1 
laumııtır. 

Grevler 
Devam Ediyor· 

Londra'da dOJJ 

et yoktu.. ıl 
Parlı, 4 (Radyo) - (S tı1f 

te bfttfto ımele gre,clletle 

leımfe buJuooyor. ~I 

Londrı, 4 (Rıdyo) .....-~_.,r 
hıne mOıtahdlmlnl Ue ~l' 
larm ilin elmlt oldokl•'

1 

16,46 
ılddetle denm ediyor. s•1 

bogOn et bulaoamıaııetıf· 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA Telefon 2573 

BugOn sinemacılık dOnyasınıo en bf1yt1" 
iki filmi birden 

NİNON 
Jean Kiepura - Jenny Jugo 

Marietta 
Janette Makdonald-Nelson Eddf 

Seantlara dikkat; Saat 
Marleuı, 7 de Ntnon, 



HABERLERİ 
DOşftndOklerim ... 

Var Amma 
Bacak, gülüşü ve El
lerin sigortasına dair 

Mla Fay Marbe namındaki 

aktrlıt bıkkındı bir haber oku· 

dom, Bıcıklırını 1200000, gll· 

lGtOnft 325000 ellerini l 20000 
dolara ılgo. ta tıttlrmlı ... 

Köylüye Arazi 
Dağıtılacak. 

Tren Kazasının Sebebi 
Henüz Biliamiyor. 

Vilayet 
-U. Meclisi 

Bıı yıl m: para lfazqn· 

dığı için c<'m sıkılan tıiç~gr 
ııar mı? 

- Var! 

Bacak n ellerin ılgorta edil· 

meıloi ıkhm biraz kabul eder. 

Fakat gGICleftn [ılgort111, eplce 

~rlb n Amerlkln varl bir 

deliliktir. Hem de bu delilik, 

aktrhten ziyade ılgort11 kom· 
pınyaeını Alddlr. 

Aktristin reımlnl de gördClm. 

Bacaklarım, ellerini, gCllfteClnCl, 
Eetetlk bakımdan tutarak 

iyice gözden geçirdim .. 

Hakikaten ı•hane bıcakln .. 

Abanozdan yapılmış ve heykel· 

traı elladen çıkmıı ~lbl yukarı 

doğru öyle bir yOlcaellşl var ki, 
in sın, tabi atın bu zengin mi· 

mari eıerl karşısında t'plce dft 
eOnr:cek! .. 

Bir nkltl1ır, bizim Orlıın 
nabmi Balta lmıa&ı He hicvi· 

yeler yazardı. O meyanda bir 
d,- "8 L le fd ' acı-. H c&I,, ynmıştl. 

Arkadaıımız ~öyle diyordu: 
Açıvereco ne olur 8aaki kıyamet 

kopacak! 
Sererek hlike hfitfin devri hu , • . 

hane bacak! 
Baktkaten, bacaklardın da 

bazıları hllyledlr. Eller kezar . 

Fakat yukarıda arzeut~tm gibi, 

glUOı ılgorta edilemu .. ÇftnkO 

gOIOtCln c;eıltllıl var. Slnıl, ma· 

ıam, ıob, fettın, aptalca n 
Mire •. 

Bazı kldınların gftlOelerlne 
bel bığlımık, •kıllı barcı de· 

ğlldlr. Ziya paeının manzum 

parçaluındın birinde dediği 
gibi: 

Yıktı nice canlar 0 nesaketll 
tebeHftm 

Şirin dahi kaedeımeel cana 
gftlerektlr! 

11Zlra yumuşak boyla atın 

çlfıeıl pektir •. , 

Her gCllftfo, mnbıkkak em· 

niyete ııyan değildir. Bezen 

gftler bir dadığın iç tarafında, 

lı::orlı::anç bir ımtma vardır. 

Olı::,ınan nınkör bir kedinin 

pençeleri, ant ıelı::llde, nıeıl 

açıhr11, ba ımıma da birden· 

bire kendlılnl gösterir .. 
• •• 

Adı dillere deıtan olan Ma· 

dam Stnlıld, nihayet h•ftadı 
(300) dolara bir mCleueıeye 

manken olmof.. Rahmetli ko· 

caıı M. Stnlıkl, bir bınkanın 

için dekli eri, binlerce 1 asını, 

manken glbl iıağır, dilılz ve 

ıbdal yerine koyup ta milyon· 
larla frangı dolaodırdıktın ıonra 

Madam Stnlekl'nln blızat man· 

keo olo,o da tıllln bir cllvealdlr. 

Şimdi mığ111 kötealnde, 

- Kalk bakalım l\ladım, 

dön bıkahm Mıdım, kolonu, 

elini teeblr et Madam! 

Ve, yıfHın Sıulıkl namı!.. 

ÇQolı::a, f lkrlmce, bu mCleaeeıe 
lı::endlılal Hdece ılı::andalın ıöh· 
retlne tıaııh ederek ınga1e 

et111lıtlr. 

Çimdik 

Tire'de bir cinayet 
Tire k11111nın bOlbGl dere 

kGyGnde Ate• oğlu Oıman ~e · 
De ha köyden Arabh oğla İb 
rahimi c;lf te tGf eğile OldClrmClı 
Itır· Katil tatalmut 'fe adliyeye 
,.erllınlıtlr. 

Tahkikat Yapacak 
s.:Clllı::lye mClfenlı heyeti relıl 
lı::llı::~I Çat.k bir meı'eleoln ıah· 

1 için Anbra'dın tehrlmlze 
gehnlttlı. 

___ _. ....... __ 
Bunun için teşebbfts· 

te bulunuldu. 
Kı)BI çlf tltğlnde vaktlle mo· 

haclrltre dığıtılmıe olan arazi· 
den ba11h mftblm miktarda 
arazi vardır. Bunların da mo· 

haclrlere ve yahut bu civarda 

oturan araziye muhtaç yerli 
halke dağıtılması muvafık g6· 
rCllmllştOr. 

Berg•ma ve Dllı::lll kezaların· 

d• da ho eekllde genle arazi 
bolondoğu anl•!Jılmıetır. Yunan 

tf'buh baza '"thıea ald ol•o ve 

gayri milbadtl bonoılle Htılmaea 
icap eden bu araziye şimdiye 

hdar kimse talip olmamıştır. 
Bonlarm da lstlyeo yerli ve 

tarlım~ halka dağıtılma&• için 

tedklkata ba1Jlanmı1Jtır. 

27 Yerinden Ke
serek tildilrmOş .. 
Katil, eski met· 
resini bıçakladı .. 

Tır.,'nln Turan mahalleslnıle 

bir cinayet olmuştur. Halil 

kızı ve Şaban karısı Ayşt'yl 

eski doııtu Akkoyuolo köyiln 

den Ali oğlu BaHn bıçakla 

boynundan ve ellerinden yirmi 

yedi yerinden keserek ôldtır

mDotftr. Kıtil kaçmı111 da 

jandarmalar tarafındın taklb 

edilerek yakalanmııtır. 

Bulgurca Çift

Dnn Hadisede Yaralananlardan 
Feyzi'nin ifadesi Alındı. 

~~~~---~~~~-
Dl 1 AI lst1&yonunda iki kişi bulunan Feyzl'oln kazanın ne 

nln a~ır surette yaralnnmaeı ıoretle olduğu hakkında ifade· 

ile neticelenen tren kazası ıab sini almıştır. 

ktkatıoa don mtıdclehımomi Mustafa ifade veremlyecek 

muavini Ali Akkaya tarafıudan dt:recede ığır u!lyette bnlon· 

devam edllml,tlr. doğundan ifıdeat ahnımamıotır. 

Tahkikata gört: ağtr yaralı Kazıya sebebiyet verenin mey· 

boluoan nane şekerci Mu11ıafa dına çıkarılm9'ı için tahkikatı 

He ean'atlar mektebi talebeııio de•am edilmektedir. 

df'D Fey~'; vak'a sırasında va 

gonun prnçerf'slndeo haşıarıoı 

dıearı çıkarmıı:ı hulunoyorlardı, 

Balhukl yolcu va!?onlarmıa 

içinde yolcuların pencerell"rden 

ha~lıır1111 çıkarmaları ve aşı~ı 

sarkmalara ya!lak olduğu bek 

kmda Hanlar vardır. 

Gf"ne tehklkata g~re bilet 

kootröl memurları treuln ba 

reketl eenHında vagou kapıla 

rını kapaım· ,lardır. Fakat Ala 

,ebire lşllyım tr,.nlerde Bıılka 

pın r'a karfır bilrt lcontrö ij 

yapılmadı~ınrlan lını klms..,ler 

Ba~mahanedro bllrısfz olarak 

Halkapınar'• gldebUmek için 

ho, ngonların içine Hklanmak 

ta ve o sında kapıları d11 iyice 

kapamamaktadırlar. 

Kıza; lote bu auretle aı;ık 

bırakılmıı:ı olan bir vagon kapı · 

sının harektt halinde bulunan 

trenin ellr'atlnden b!rdenblre 

Mıntaka ziraat hışmfi
dOrDnıilz gidiyor mu! 

Ziraat baş miidürıl Ziilıtii 

Seoelerdenbni mıntakamız 

liği Mes' el esi.. açı tarak. peuçeredeo baoıımnı 
çıkarmıe olan Moıtafa ve Fe~zl'oln 

ziraat baı mQdftrlOğllnde bulu 

nan Zilhtb Baysal'a ftçilncü 
mıntaka omomi mnrettlşllk zl. 
raıat mOenirll~I teklif edllmlt· 
tir. Bao mCldClr ZCltft, henüz Hakiki vaziyet nedir? bıılarına ıtddet1e çarpmasından 

Bulgurca çiftliği klracm Bft · olmuıtor. 
aeyln hıkkında bası meı'elelrr Maddeiomumi; dfln baetınede 
den tahkikat yapılmııtı. Dlln -

al&lndarı•rdao ôğrendıgımııe ıll Şeytan Oam-
re bo çift llğln klracııı orada 

kendi kendine korucu tayin ları Cinayeti.. 
ederek hükumet nzlfelerlnl 

Osttıne almıı n halkı bu ko· 

rucular vaeıt11Ue nezdine ça· 

~ırmak ve hayvanlarını getirtip 

hapıettlrmek gibi l1Jlere bıe 

vormu,, vilayetçe hakkında y•· 

pılıa tahkikatı alt evrak adil· 

yeye verllmlf, korocuları dı 

çıkarılmıatır, 

Bundan ıonra Bulgurca köy 

ve çiftliğinde korocu tayin et· 

mek hakkı kanunen Bulgurca 

köy ihtiyar mecllalne ıh oldu· 

doğu blldlrllmla ve o yolda 

muamele yıpılmıftır. AMığımız 

malumatı göre köyUUerln şlm· 

diki korocu teıkil&t ve idare · 

ılnden bir elUyetlerl yoktur. 

Kızılay Karşıyaka 

kurumu kongre· 
si toplandı .. 

••••• 
Nakz ftzerine Muha· 
keme Yeniden Başladı. 

Cumaova&ı nahlyeelnln Şeytan 

damlara me•kilnde amele Murad 

ve All'yl ôldOrtmekle ıoçlu Yö· 

rClk Osman ve öldllrmekle suçla 

Bamld'ln nakz Gzerlne muha· 

kemelerlne dnn Ağırcezada tek· 
rar bıılanm1ştır. 

Oıman 19 sene hapse mıh· 
kum edllmleıl. Temyiz mahke· 

meal; Oemın'ın Bamld'I cin•· 

yete azmettlrdl~I hakkındekl 

delillerin teebltlnl istemi, n 

bunuo için kararı nakzetmlotlr. 
Te.::oylz mahkemeli kararı okon· 

duktan ıonra mtıddelamomi; 

nıkız kararına uyolmaeını hte· 

mlş, ınçla da ayni dilekte ba· ' 

lunmuı ve mahkeme buna ka· 

rar vererek tetkikat için mu· 

hıkemenin devamını 18 Şubata 

bırakmuıtır. Maznunun vekili· 
' 

cenp vermemiştir. Teklif, ge· 
rek maaş, gerek makam ltlba· 

rlle terli mahiyetindedir. 
Zabta, hu mıntıkada çalış · 

maş, tanıomıo, muvaffak olmoo 

n kendlılnl muhite ıevdlrmlş 

bir idarecidir ve meıleğlnin 

tam adımıdn•. Onu kaybeder· 

ıek mftteeHlr oluruz. Fakat 

akıl takdirde terf l bir hak ve 

bono htemek le tabii bir key· 
f lyet olduğuna göre, ye-ui n · 
zlfeıılnde de monffaktyettnl 

111.,..imlyetle dileriz . 

Kesilen hayvanlar 
Gecen ay içinde Bergama 

mezbahıaında 413 karaman ko· 

yunu, ~323 dağhç koyunu, 4 

kıv1rcık koyun, 2 ıU 7 keçi, 

1644 kuzu, 2042 oğlak, 13 
manda, 403 ökftz, 700 inek, 

341 dana, 19 malak keıll· 

mlştir. 

Yerlere tükürenler 
Son h.t ta içinde yerlere tO· 

kiirdüklerl gôrCllen 60 kişi be· 

ledlyece ctzılıodırılmııtır. Bun· 

lardao yalmz 10 kiti lzmlr'll, 

diğerleri yakın vlllyet 'fe ka· 

zalar halkındandır. 

__,. . .._. ...... ---
Meclis 10 Mart· 
ta Toplanacak •. 

VllAyet Umumi mecll•I 10 
Martta toplanarak yeni yıl bOt· 

çesl Ozertnde gllrlımelere baı 
lıyacaktır. Birçok dıl:e mlldllr· 

lftklerl; yeni yıl bCltçeılnde le 
tedlklerl tabsi11t dlleklerlnl vl 

!Ayete blldlrmlılerdlr. Henfiz 

bCltçelerlnl bazırlımamıo olan 

dılreler de vardır. Bunlar da 

bog1lnlerde bazırhyarak vtlAyete 

vereceklerdir. 

lzmir'de Dnnkü 
Yağmur, Dolu 
ve Y ıldırıınlar. __ ...... .---

- Ba~tarafı 1 inci Bablf ede -

f. rlınrnıo elddetlnden Qll'zbaha 

üzt>ı lııdekl lamarlnaların bir 
kısmı denize uçmuş •e o d · 

\&rdaki tahakhınedıı l!t'rlll lıir 

çok clrriler de ıieolze eürük: 

lenml1ıtlr. Mt-ır.boha makine dal 

rulni11 lılr dı varı da beeara 

uğrsmııtır. 

Fırtına; Mersinli polis kara· 

kolu binası önOnde, Oç yolun 

ağzındeki büyük .e 11eırdtde 

çınar ağıcrnı kökünden kopar· 

mı!J, elekılrlk ve telefon telleri 

O zeri ne dayam•ı:ı, birkaç telgraf 

direği de yıkılmıotır. Elektrik 

telJerlnlo bir kazaya meydan 

vermemesi için elektrik şirketi 

kazadan haberdar ,-dllmiı ve 

Jazım gelen tedbirler ahnönetır. 
Merelnll ve Salhane'de bula 

nan iki harab barakayı dı fır· 

tını devlrmlı ve bir mOddet 
aOrClkllyerek demlryolu ile ıoıe 

ara11nda bataklığa yavarlamıı· 

tır .. 
llfctşmelllı::'te de fırtıaamn 

şiddetinden blr aelvi ağacı yı· 

kılmıştır. O eırada İzmir eıkl 
polfı mildtırft Nuri boyak bir 

kaza geçirmiştir. 

DQn şehirde bir ııyla den· 

ran etmekte tdt. Ba ıaylıya 

göte mezbahaya dQeen bir yıl· 
dtrım makine dalreılnl tahrlb 

etmiş ve iplik fabrlk11ına da 

gene bir yıldmm clClıerek Hrar 

yapmıotar. Zabıtadan aldığımız 

malumata ~fire yıldmm bAdl 
ıesl yukarıda y11dığımııdın 

ibarettir. 
Birçok mClnhıt yerler ıa al· 

tında k11lmı1J, hızı mağazalar 
ıo baskınına maruz kalmu~Ba da 

belediyenin temizlik amelerl 

sr-ferber edllerek her tarafta 

faaliyete gtçml~, eu yollarını ve 

lağım bacalarıDI açarak biriken 

ıuların akmasını temin etmlı · 

lerdlr. 
Göztepe'de yokoılardan yağ 

mor ıularının ııQrClkledt~I mo 

h&dtıe eanaeında milekkllluin TAYYARE SiNEMASI 
3151 3151 TELEFON 

- istediği trıualeti yap<J • 
madığı ıçın ıınır lıaıtalıifma 
~ıutı..lan kadın?. 

- Evet ııarl 
- Her akşam mAylıanoyo 

gidemediğinden tiryakiliği ıu~ 

tan ayyaş var mı? 
- Var, henı de pek çok! 

- Saçlarının ondülesi yı~ . 

:ünden anasına dişini 156sıeren 

genç kı:lar? 

- Tümen ıllmen? 
- Kendi şlihretlerı için 

başka mt>.~lektaşlarmm ş"hsi · 
yetını çiğnemek ilıtiyacile kıv 

ranan insanlar? .. 

- Dolu! 
- lhıikarına gö: uzattığı 

için, deıılet ve belediye memu· 
rwıa nrkadan lıomıırclanan sa 

tıcılar? 
- Dolaş çarşıyı dcı gi;,!. 
- Müfettiş g<'irmek, kontrol 

ı·e lılJskı ultıruJ,, lıalm"k iste· 

mi)'en ı ıur mı? 
- Çok jo:/w;ı Jiı:lusırw! 
- Yarı ;;eli p 111 f ''yli gi lıi 

lıayatuıı nçıktmı t mitı ctllwk 

istiymıll'r! 

- Var, mılar da ı•ar! 
- 1'enkiı edil ligi .:omun, 

nuinekkide ·kin tutup diş gıçır 

dattın lw:::.ımsı:lor? 

- Yığ111 l<ırla! 

- • Yemeğini gıi:el pişirme 
diği için aşçısına, elbi.esini 

iyi dikmediği için ter:uıne, 

Jm11durasınrn gıcırtısı için de 

kımdurn<:ıJa kafa tutanlar? 

- Sayısız dPrececlc! 

Evet, hiitıin bunlar, çok tıe 
var alan tipler ve keyfiyet 

/erdir. 
Düşünüyorum, lıepsi var am· 

ma. okumak istiyen, okumak 
için varlıgından fedak4rlıAa. 

istirahatinden, zevkinden hisse 

ayırmaga hazır. kafarının gı · 

dasmı da yemek, elbise, men· 
feat, 1ıis, salıte şöhret kadar 

düşünen ve seven kaç kişi var? 

Ceı•ab: 

- ! ? ? 
Orlıan Rahmi Gökçe 

Okurlarımdan Adnan Günal'e!. 
ANADOLU, bahse mevzu etti· 

ğioiz ihtiyacı, yakında daha geniı 
imkiolar içinde tatmin edecektir. 
Ben de itimin miluadeıi oiabetiade 
hbzat alıikadar olmığa çal•ıacağım. 
Teveccüblerinize tetekkar ederim. 

O. R. G. 
~~~~~---~-~~~-

lozlar tramvay yoluna dolmof 
n bu ytlzden tramvay araba· 

ları da çeyrek 11at kadar gecl· 
kerek molozlar temizlendikten 

ıoora yollarına devam 
terdir. 

et mit· 

Yukarı mahallelerde baza hı· 
rap evler de yı~marlardan in· 

htdıma meyyal •azlyetler al· 

mıılardır. Belediye fen heyeti 

bo gibi evleri teablt ettirmek· 

tedlr. Kızılay Kareıyaka ıobeııl kon· 

gresi yapılmıı bu toplanhda 

Karııyake c;evreılnln H~lığı 

için bllyllk yardıma gôrftleo 

Kareıyıka kızılay dlıpanıerlntn 

f11llyetlnde devamı ittifakla 
kabul edilmiştir. Yeni idare 

heyeti intihaba yapılarak biklm 

Hikmet, Hllınft Tonak, doktor 

Stıleyman Tosdr.r, A•nl 011n, 

eczacı Ôme.r Saydım seçllmle 
terdir. 

65 yaıın1 doldurmuı olduğunu 

iddia ile bu noktanın da tel! -

bitini istemiştir. Mahkemece bu 

dilek te kabul olunmootur. 

Yeni Ekmek 
Narkı Nasıldır? 

Bugün Charles BOYER ile Gahy MORLAY'ın temsil ettikleri 
senenin sayılı filmlerinden 

Yeni heyete muvaffakıyetler 

dileriz. 

Belediye 
daimi encftmeni 

Belediye daimi enc(lmenl 

dan belediyede mutad toplan· 

tıııaı yapmıttır. 

Beledly .. ce yapılan tetkik· 

lerde buğday ve on f lıtlerlnln 
dfttmOe olduğu teııblt edllmlı, 
ekmek narlı::ı bugGndeo iti bar en 

değfetlrilmlı ve lndlrllmiıtf r. 

Birinci nnl ekmek 11,75 ku· 

ruetın, ikinci nevi ekmek te 

9 kurnıtaa 11tılacaktır. 

~SAADET~ 
Heyecanlı bir aek mıceoraeı · Yeksek bir ruh tahlili . Enfeı bir mevzu 

Ayrıca: Foks Türkçe sözln dünya haberleri 

SEANS SAATLERi: Ber gün 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale• 
be aeanııı. Pazar 13 te ilbe aeanu 
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Ç. Alıcı K. S. K. S. 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 82 B. s. Al11ra, 11 

71 S. StUeyma. 13 75 
16 F. Sıblt 13 50 

:! ~~ .. __ ~;~( · ıı:Iyan kaynakl
1
ar!!1a bakılacak "'olu~a~ ./. 

Konıoloı: 

- PekAla.. ~fmdl İbrahim 
l>eyln yanına gidiyorum· 

Oedl. 
- Benim de elııe refaklt 

etmeklfğlme mils11de eder mi 
siniz? 

- Lbam yoktur.. Sizi ılm· 
diden temin ederim ki general 
Bonaporl yarın ıehrl ıulhen 

teıllm alıcaktır. Belki de he· 
men murahhaslar gönderecek 
ve şehrin teslimi şartlarıoı 

mtızakereye glrlıecelttlr. 

Lefoltard konsolosla birlikte 
bahçeye çıktı . Atı bağladığı 

yerde idi. 
Konıoloı, mahud demir par · 

maklıklı bpıyl açtı n dıtırıya 

çıktıktan sonra, ihtimamla ka 
pıdı. 

Bundan eonrı, iki tarafına 

horma ağaçları dikilmiş geniş 
bir yoldan şehrin merkezine 
doğru ilerledi. Casus ta bede· 
vllere mah!os mahallelere doğ· 
ro yürGdO. 

Y ığmıkerlerln gOriiltülerl ve 
hareketleri dormooto.. Şehrin 

IJDraeında, burasında fakat pekez 
olarak ruahod yıngın haolın · 

gıçları olduğu ve hemen söo· 
dOrftlm .. ğe teşebbüs edUdlğl 

görQlOyordu. fürarh bir silkun 
havıeının eehre hakim. olmağa 
başladığı göze çarpıyordu. 

- 3 - · 
Ebiilıevl ı·e Sfenksler önünde 

Ve buna ngmeo- tbınetler, 

cinayetler el altından devam 
edlb durmakta idi. loler, lngll· 
tere'nln MIBlr konsolosunun 
dedf ği gibi y1lr0meltte idi. 

Napolyon da Lefokard'ın ken· 
dleJne temin ettiği şekilde hl· 
dfeelerln lnkleıfından mem· 
nondo. 

General Bonapert, bu adamı 
cidden hayret ve tak lre lAyık 
görtıyordo. 

Baio caane, heı parısaoı bile 
earletmedfğl altınlar için Na· 
polyon'a: 

- Vermiş olduğunuz altın· 
lar, mdkemmel bir anahtar gibi 
lelenmletlr. Bo da gösteriyor iti 
şarkta bahşiş hereeyln datOnde 
bir mevkle maliktir. 

Diyecek kader kaıtahlak 

yapıyordu. 

Ertesi gao, İbrahim bey 
y101Dda Ctze'nln hOrmetll 
şeyhleri oldo~u halde Napol· 
yon'un ordog4hına geldiler ve 

harmetle karıılandılar. 

Korslkalının meharetl ile 
şarklıların iki yftzlOlOğll ve des· 
eaııhğı çarpışmağa baeladı. 

Bonapart İbrahim beye: 

- Kölemeolerl maRhib ve 
................. ama 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rüodıl ÔKTEM 
Umumt ne~riyat ve yazı ivleri 

mOdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sok.ağı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
' Yıllı~ı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruvtur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradu. 
lleryerdo 5 Kurootur. -Gana geçmiı n'iWıalar 25 kuruotur. 

~ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

imha edeo bu gördilğCnüı ordu 
sizin doımanıoıı dealldlr, Çlln· 

kü ılzl zalim bir idare vo ta· 
hıkkamden kurıırmıştır. 

13 T. Debbaa 11 50 
11 H. Albertl 8 

~~~~Cephede Vaziyet Lehlerinedir. Habe' 
9 50 

M181r mQlkf ldareılni ellerin· 
de talanların Murad beyden 
ne kadar korktuklarından ha· 
berdar idi. Bunun lçla ıöılerlne 
ıu oekllde devam etti: 

- Bo haydod ı iıl t•hmiolo 
fefklnde ezmfı ve memlekette 
hiçbir kimseye rahat bir nefeı 

193 Bo•ftnkft 11tıt 
490499 DonkG yektlq 
490692 Umum .. 

Zahire ıatışları: 
Ç. Clnıi K., S. 

365 Hoğday 7 50 
395 8. pamuk 41 

48107 Kilo p. ~ek. 2 75 

Kambiyo 

K. S. 
7 75 

ı:ı 50 
2 75 

aldırmamıetır. Bu adımın cloa· Alıo Satıo 
yetlerlnden ıon derece mdtees · Allm. Mark f>0,15 50,t>:t 

1 bterlln 622,50 624,50 
ı r olın ve TOrklye'nlo eo 
Hmlmi ve eald doıln bolonao Fr. Frangı 8,28 8,30 

Dolar 80,95 80,ıiO 
Franıa hüktlmetl beni, geoeral Belga 21,15 21,37 
Napolyon Bonapart'ı ılzl kor· ltalyan lireti 9,95 10 
tarmağa memor etmlıtlr. Ben lnlçre frangı 40,87 41 
borada Osmanlı hlkJmlyctlol Florin 85 85,25 
kuvvetlendirecek ve garb me· K.. Çekoslovak 5,24 5,27 
denlyetlnln inkişafını lemin Avostor. Şilini 23.37 23,62 

edeceğim.. ' Nöbetçi Eczaneler 1 
"'Sizin için bandın bily6k · 

bir fıraat olamaz; Ben de eea· Da akşam Baıdarak'ta Sıh· 

ler Arasındaki isyan Devamdadır· 
.,_. ________________ _... __ .. ____________________ .,...... 

Zıra, 4 (Rıdyo) - Zıra'nın Boradı İtalyan ordosunon Adlı Ababa'mn lftıll1110 il 
ıt" 

mtılbıltatıodan toplanmış olan cesaret ve ıecaatlnl beyen eden tinde tabllyeıl loln b••1 de 
bir ltalyao 11keri kıt'aıı doğa nutuklar lrad.edilmlıtlr. ler alınmııtır, De88le'!6 

,_ 

Afrllta'ya gitmek O.Zere hareket Norman Vls: caşi'oln rlyaıetlnde dJ4bl 
•pi• 

etmiştir. .. Arazinin ve lkllmln fevka· kabine lçtlm11 yapıldJ1 

Roma, 4 (Radyo) - Negell ilde mOekOlltıoı rağmen lıalya 
mıntakaaında yerli muharipler· ordusu vaztfeılol yapmıetır ve 
den mOrekkep bir grup, I lrar yapmaktadır. ,, demlıdr. 

halinde bulunan bir Babeı Gazeteciler ve aıık.ert mobar· 
mohırf p grubunu mığhlb et· rlrler Somali cephesini zlvaret 
mlştir. edeceklerdir. 

Tayyareler Elloa mevltllnl Şe · Londra 4 (Radyo) - İtalyan 
beli nehri mOhltlnl bombır· menablinden gelen haberlere 
dıman etmlelerdlr. göre Goccam'dakl lıyan dnam 

Roma, 4ı (Radyo) - Ecnebi etmektedir. 
aaked gazete mobablrlerl ve 200 den fazla Asi kurşuna 

ateıemllherlerl Makalle'nln garb dizilmiştir. Necaşl, aıkere gel· 
cepbeılne vaııl olmuşlar ve ıl · mekten lıtlnklf eden her fer· 
yab gömleklller kararglb1Da din hemen korınnı dlzllmeılnl 

kabul edilmişlerdir. emretmiştir. 

Ingiltere ~ 
dominyonları ve b9

, 
•bl' )erle bir hudud 1 F 

Londra 4 (Rıdyo) -
ter ajanıı bildiriyor: 0 

ı I~ nglltere domioyoo rff 
Kın ya 'nın idaresine ıtd 
hilkumetçe tetkik edlli1°'' 

" seneılne Ald olan brı ı; 

göre Kenya ve Babeıtst•0d~ 
11nda hudud milnazıılıt• S• 
ıorette devam eta:Dlfı r 
kuvvetleri bir çok ak1111

' ,,., 
hat, Karataı'ta Santo, Tilki 

aen sizin glbl Akdenh evl&t· F 
larındaoım, BOyftk bir mftalil· llk'te Yeni İımlr, ilfgatpaza· ransız Kabı· nesı· Bu 

rın'da Aıri ve GOzelyerde Afi· 

parak Kenya'daki b•Y dl· 
rtUerlnl alıp götftroıfteleteo 

İngllfz memorlarıoıP 
1 

Habeşistan hodudooo ~ 

için yıptıkları teşebbftele~j~ 
beş memurlarının dıf o>i 
diılyle knrşılanıyordıı. 

man doetu ve mathle bir pıpı 
yot eczaneleri açıktır. 

::~:~:·1·:~ko:.:::.·0mo~~~~ ,_~ ___ z_ah_ı_ta __ ..... ~ Haf ta içinde Toplanacak 
olmıyan bf r lomandın, ateşin 

hl ki miyim!. 
"Şu halde, eolh namma el 

bfrllğlle çalıımıklığımız 14zım · 

dır. Bilrrlyet ve terakldye ayol 
muhabbetle ve herkee k~ndl 

dinine htırmetle çılışmahdır. 

"Kahlre'ye girdiğim anda, 
lıkenderlye'de yaptığım gibi bir 
dhın ttşkll edeceğim. Bu dl· 
van Kıhlre'oln nftfoz sahibi 
bOyültlerinden teeelı:lı:Ol ede· 
cektlr. Memldklaran g11bettlk· 
leri haltları n malları sahiple· 
rlne iade edeceğim. Her ıene 
Mekke'ye de mahlm bir Sorr;e 
alayı göndereceğim. 

"Tekrar ediyorum, buraya 
Tdrklye'nln bir dollo ıııfatlle 

geldim. Benim zaferimi doy· 
doğu nklt Ltınbnl ınltanının 
çok memoun kalacağına dı 

eminim.,, Dedi. 
İbrahim Bey ve 11lr ayan 

•e oeyhler bn ııözler lı:arş111oda 
boyan eğmekten başka bir çare 
bulamadılar; Napolyon'on göz. 
lerlnden ııamlmt olduğu da gG· 
rillüyordo. 

Bualardau, ıehte girerken 
hiçbir taarruz yapılmıyacığı 

ıözilnQ aldıktın ve mevzii de 
olıa yapılacak taarroıdarın mer· 
hametılzce bastırılacagından 

bıhıettlltteu sonra, Napolyon 
erteıl gOn Kahlre'ye gireceğini 
bildirdi. 

Napolyon ayol zımauda, 

Fransız cumurlyetlnln eenel 
dtıvrlyeıl m1lnaaehetile yıpılıcak 
e"nliklerin de programını ha
zarlamakta idi. 

Bundan 11onra, Kahlre'Uler 
namına gelmlı olan heyet er· 
kAnına da bazı hediyeler verdi. 
Bn suretle kendilerine karıı 

kalbindeki doıtlnğu takviyeye 
çalışır göründO. 

- Sonu var 

Sen Nehri 
Kabarmaktadır. 

Parls, 4 (Radyo)- Sen neh· 
rl ve ayıkları yeniden kabar· 
mağa bıelamııtır. 

Osterllç köprftaftnde solar 
bugtın 4 metre 10 santim idi, 
yarın 20 111ntlmetre daha yftk· 
11elecektlr. Yağmor yağmaz111 

tnğyın tehlikesi yoktur. 

Yangın 
Don aabıh aaat 6,30 da eekl 

Slpabt pazarında earraf lar kar· 

1111nda Ba11n BHrl'nln 33 DO· 

mıralı Terzi dnkklnınıo Oıt 
katında yangın çıkmış ve taban 
tıhtaları tuıoımuetor. Yangın 

yetlşilerek sôndOrOlmCıttır. Bir· 
klç kal elbise de yanmıotır. 

Tıehltlkata göre yangın ak· 
ıımdın ftUl yapılırken dfttOrGl· 
meıl muhtemel birkaç aletten 
çıkmıotır. DGlı:kAn ve içindeki 
en• 1000 liraya elgortalı idi. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Sermayeyi yaralamış 
Tepeclk.'te Şamlı Alf yenin 

omombaneeine giden Duan 
oğla Mehmed vizite için ıer· 

maye İkbal't ılarak odaya 

çıkmıı n o aında cebinden 
çıkardığı jiletle İkbali yftz(ln. 
den yaralamııtır. 
Eşya kaçınlmıı: 

Onbeı gftn etel birinci Azl· 
zlye mahallesinde Kırım eokı· 

ğında oturan Mehmed kızı 

Halime'nln ölmeıl ftzerlue ee· 
yaları Gzerlode mahtır altına 

•hnmıt ve ahklmı şahıl' eye de 
haber verllmletl. Bu eıya ve 
paralardan bir kısmını Hall
menln hemılrezadeelnln çaldığı 
habe.ı verllmlt 'fe tahkikatı 

baılanm•ttır. 

Hırsı%lık: 

Karantlna'da Uğur sokağındı 
oturan fırıncı Mehmed oğlu 

ŞftkrOnftn evine giren hırsız 

trrafıudan kapı ark11ında aııh 

durao iki manto çalınmıştır. 
Kadın kavgası: 

Namazg4bta Çavdar eokağında 
otqfanAhmed kısı Naciye ile 
Halid kar111 · Hacer arasında 

bir çocuk meı'eleelnden kavga 
çıkmıı, Naciye deaıt ile Bacer'I 
başandın yaralamıotır. 

Esrar 
Gaziler maballeıfnde Krrlm 

oğlu Cafer'in eerar eathğı ıraehr· 
mı memurları tarafındın haber 
alınmıı ve taklb edilerek ya· 
kalanan Cafer'Jn ilzerlnde 25 
parça «'arar bulonmoetur. 

Dolu Yağdı. 
Yobaneaburg, 4 (A.A) 

Yumurta iriliğinde yığan dolu 
yer illerden 19 kişiyi ve ytız· 

lerce baynaı öldQrmftotar. 

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

M. Daladiye radikal sosyalisler~n meclis 
grubu reisliğine seçildi. 

Parla, 4 ('Radyo) - Kabine bo haf ta içinde lktl&1di vaziyetin 
tetkikine bışlıyacıcaktır. 

Yarın, M. Saro kablnr.yl lçtlmaa dnet edecek vı, bn lc;tlmıtda 
işsizliğe mıul olm11k için tedbirler eraoıcaktar. Bogan meclisi 
meb'oeanda intihabat müzakere edilecektir. 

Parla, ıi (Radyo) - M. Dılıdlye bugOn radlbl ıosyıllıt pır · 

tlıl mecllı grubu relıltğlue intibah edilmiştir. M. Daladlye, Ad· 
llyeı bakanlağına tıyln edilen M. Delyoş'un yerine seçllmlıtlr. 

••• 
Japonya'da Seçim 

japonya Da Bilmukabele Rusya Hü
kumetini Protesto Ediyor. 

Tokyo• 4 (Radyo) - Yeni japon intihabatı 20 şubatta olı · 

calttır. Bu eebeble tlmdlden· btıyak bir faaliyet baelımııtır. lkt 
konetll fırka 400 meb'oıluk ll!temektedlr. KomQnlstlere 20 
kadar meb'ualok daıecek ve mfttebakl meb'oaloltlar dR dfğtr 

kGçftk partiler ar11ında paylaeılacaktır. 

Tokyo, 4 (Radyo) - Nişi Nişi gazetesi, Dış bakan M. Blro· 
ta'nın, Roı · Mançorl hududunda yeni çıkan hAdfııeler dolıyıslle 

Moıkova ıef irini protestoya memur ettiğini yazmaktadır· 

Şanghay, 4 (Radyo) - Ko ·in· Yaog şehrinin ılmallnde bo· 
lunan anzl komaolatlerden geri alınmııhr. Bu suretle ıehlr; 

emin bir vaziyete geçmlotlr, 

••• 
Ne Feci Vaziyet?. 

Adadakiier ölüm Tehlikesindedir. 
Tayyarelerle Yiyecek Gönderiliyor. 

İıtanbol, 4 (özel) - Nevyork'tan bildiriliyor: Bozlu aras1Dd1 
mahıor kalmıt olın (3300) kişinin bulonduğo Mataçuko sahil· 
lerlne 10 kilometre meselede Mançoken ıd111ına gitmek ilzere 
yiyecek, lçeçek. dolu bir ııyyare Boıton'dan hareket etmiştir. 

Mohıearada kalanlar açlıktan ölmek tebllkeılne maruz bulu· 
noyorlar. 

••• 
Ingilterede Milyonlarca Gaz Mas

kesi Yapılacaktır .. 
Londn, 4 (Radyo)- Deyll Herald gazetesi yHzıyor: HGkumet 

milyonlarca gaz maekeel yaptırmak için bir program hızarla· 
mııtır. Her tehfrde bir gaz maskesi deposu buluoıcaktır. Bu 
yıl 11ononda her şehrlo d~polarında gaz maskeleri depo edllmle 

bulunacaktır. 

Londra, 4 (Radyo) - İngiltere hakumetlnln basene içinde 
mohnlk gazlara karşı 30 4o milyon kadar mas.ite yaptaracağını 
Deyll Herald ıı;azetesl yazmaktadır. 

Der k11aba, her köy ve her şehir bu maskelere mahsoe de· 
polar ve ayol zamanda iltica mahzenleri yapacaktır. 

Ani bir tehlike anına karşı mfthtm tedbirler ittihaz olunacaktır. 

Londra, 4 (A.A) - Deyll Berald gazeteel; logllb hükume· 
tinin 30 40 mllyon gaz maekeıl yaptarmık için tedbir aldığını 
yazıyor. Her ıehfrde n kl\yde bir nıaelte deposu bolooıcıktar. 

Sovyet ve 
lngilterc kurınsY ~ 

~ttl 
başkanları kooll~ 'J 

,,.,,, " 
Londra, 4 (Rodyo) 0~l 

yet erklnıharblyel: 0~ ~ 
relıi Tokaçefıkl lnıfller 1 
sek erklnıharblye relel 

11 

dan kabul edilmiştir. 

ltalya'nın Asker 0 
Sevkiyatı DevaJJJd~~ 

Istanbul, 4 (Ôzel) - ~ 
derlye'den blldJrlldlğlPll ttf 
levazım yaklb Löıııaolt• ~ 
rlle 2200 11ker yQklO '.l'~I• ~ 
ve 3000 11ker yakU1 f ı• ~ 
purları Eritre'ye gtt11111

" ıeı' 
Silveyş kanalından geçdJte,~i 

Ortodoks Iii1'1~1f" 
İıtanbul, 4 (Ôzel) .- fJ' 

dan bildiriliyor: Haber bjll' 
ğlne göre önilmOzdekl fi 
teşrin a,,ında ilk Ortod0~', ~ 

.1 ~··. lojl kongreıl Toplaoıc• dl 
kongrede lllkllğln or

10 
.. ~ 

., 0ofV 
laktaki ehemmiyeti .. o 
caktır. 

Zelzele 1~ 
Triyeste, 4 (Radyo) """1. ~ 

&t•'' 
yeıte rasathıneel 11f 111JOtı ,,,ı 

eabab ıaat 9 da bir ~o 
hareket kaydetmiştir. t ıJ 

Bu hıreketln mer"eı ıdl 
yana ve ~lovanya'd• 0 

tahmin edilmektedir. 

Onsekizler 
Komitesinde o 

Cenevre, 4 (Radyo) ~ ~i 
sekizler komlteılof n ıeok140 Ô 

teknf k tAll kom,lteıl b0:,,ı 
toplanmış ve petrol •'° ~01 
lel • üzerinde tetkikat• 
etmiştir. 

Paris Adli· 
yesindc Mahud 
Hadisenin Mabsd•;(ıl~ 

Pırle, 4 (Radyo) - ~~ 
dablllye bakanlarıod•O od" 

Ojen Frot adliye ııt•1' 
hadiseden bahıederek: ,,914/-

- Adllyo 11arayıo• ~tllıl'' 
gitmekten vazgeçmlt detı 

o 
Demlttlr. d• 1 

Baro relıl iki ıarıf• ••ı;" 
kunete davet ermle fe 

11
, ıl 

knnetlerlnlo arttırılOJ19• 
mletlr. 
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KızıL suLTAN - avacılı .. "~Y e spof :·z·=··]::;~~;~~!~; •. 
A~(Q)lbJJLHAMüD ~··· .. " 

B k a Ka r~l Ôdemlf, (öıel) - Qalkevl · 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 
- 8 ,n bir çaıo dOıOnüyo· 

ıum .. , Ammı eôylemek biraz 
gOç geliyor. Belki maksadımı 

yınhı anlarsın diye korkuyo 
.rom., 

- Söyle.. Söyle .. 
- Benim hani şu eekl nf. 

ıaohm ver yı... Bu koplll gör 
mek bile istemem. Fakat bu 

kopil konığa bekçi gibi alınına 

Y herkese kartı gene nlıınhm 
göeterlllrııe .... Yok mu ya?. Hiç· 
bir kimsenin ıenln hakkında 

dedi kodu yapmadıoı lmk4o 
lulmmz. 

Ha110 pıııa, bu teklifi ı~ter 

htemez kabule lftylk gôrdQ ve 

bu suretle Agl lyı, asıl ee vdfğl, 
sevd luu olan Rum palikarya· 

ııoı kolayca konağa eokmığı 
muvaffak oldu! 

Bısao pae , konığan eşyaeı · 
nın aahibl, kirasını nren ken· 

dl i ve her masraf Ozerlnde 
olduğu halde Aglıylı'nın yanına 
glıll olarak girebilirdi! Bununla 
beraber, BHın paı,ı "Dımıd 
hazreti padleabi., oldoğuoo unut· 

moo ve Feride ıultaoı ihmal 
eder olmuştu! 

Haeon pa~aoın bu mıcerHı 
or:un milddet glzli kalamadı!. 
Pek ız zaman sonra Haeao 

pı~a · Ağlayfn ekandallnl İııtan 
bulda blhnlyen kalmadı. Her
kes, bu maceradun blnbir ee · 
kllde bıb edl1or, mQbalegalarda 
le" karışıyordu! 

Mıceranın boulangıcında Fc 

rlde euhıo kocasında husule 

gelen lebeddOlün sebeplerini 
bir tGrlQ anlıyamamıeta. Fakat 
nzlyetln mOhlm kalmHıDJ da 
muvafık görmediği için blrgüo 
babaeı Sultan Bamtd'den hu· 
zorı kabul edllmeetnl rica etti; 

\le kabul edilince, konığındald 
vaziyeti anlattı, ve: 

- Baametli babacığım. Hı· 

Hn paea kulunuz hanı ihanet 
ediyor, bıını eminim; fakat 

kiminle?. Bono btlmlyorom. 
Bu dG~QmQ çözmek ılr:io kod· 

retli ellnfzdedlr!. Dedi· 

Ve bonon azerlne Sultan 

Hamid, damadı Hısın paşanın 
her hareketini tetkik etmek 

ftzere bir eQıft hafiyeyi takibe 

memur ettl! 

-S
'l'nkib .. . 

Bu hıf iye alayı içinde bU · 

haaH Arnnod Tıhtr pıeı var· 
dı. Dıbı doğrusu Hasın pııa 
takibine kendisi memur edll· 

mloll. Botno hafiyeleri de Ta· 

bir paıa ıeçmlştl. 

Hı11n paşnnın bundan eonra 

ıtıcağa her adımın saraya ak· 
ıctmeıl kadar tabii btr şey 

yoktu. 

Feride Sultanın earay1D10 
OnQnde bin bir kıyafette haf 1· 
Yeler beklcmeğe bıeladı. 

Buodın ıonra Tahir paeı ha· 
f lyelerloden aldı~ı kucak do 

lnıo jurnılı her akşam padleahı 
lermeğe bııladı. 

Blrlocl gnnoa jornallarını 
göre Oıean paşa o gOtı Tokat· 

layan'da oturmuş, ôğle yemeği 
için Feride Sulıaoın yanını 
dônı:nn,ştQ, akeam da kulabe 

kad.r ghı:niı n gene vaktinde 

Ortakôy'deki e raya dönmfiştO. 
Bir trıadof, poıyı birkaç 

gün Ağlıyla'nın yanına git
mekten alıkoymuştu. 

Bııao p11şa bu eırada Feride 
•ultının yanına verilen yeol 

cartyeyt, BnsnOmlsal'i görmek 
nıerıkıodı idi. Faklt Feride 

ıoltan çapkanlığandın çolt tOpbe 

ettiği için Boean paşanın yaoına 

gftztl cariyeleri hiç ıokmıyordu. 

Kocasının hallerinden ılnlr 

llleıine tutulan Feride ıoltao, 

bOtüo teselliyi Onsnümleal'den 
buluyor, vaktini ekseriya Bas 
nfimillal'le geçiriyordu. Paeııoın 
harem dairesine girmesi de me· 

raeime tubl idi. Bunun için, 

paıı geldiği vakit, Feride sol 
tanın emri mucibince bütftn 
gftıel kaduılar ortadın yok 
olurlardı . 

Tahir paşaoın hafiyeleri, nl· 
hıyrıt H19an pışanın Takslm'de 

bir konığa gizliden gizliye gtr 

mekte olduğuna tesblt etliler 

ve keyfiyet padleahı da nıulen 
haber verildi. 

Bo haber Ozerlne bizzat Ta· 

bir paıa tahkikata girişerek bu 

konıkta " Beyoğlu bebeği" de· 
nUen Rom dilberinin oturmakta 
oldoğono anlıdı, bunu da Ha· 
mid'e blldlıdl. 

Bu karı haber Feride ıol · 

tana da bildirildi. Feride bu 

haberi alıncı çok fena oldo; 
bayıldı!. 

Kendisine geldiği vak.it 
1 

ko 

casıoı kendi ellle hiyanet ha· 

ltnde totmığı karar verdi. 

Barem ağalarının birinin re 
fakatlle Bt-yoğlu'oun o uman 
çok meşhur olan kuyumcuım 

Varlen'a glut ve çok kıymetli 

bir bilezik satın alarak urayına 
döndü. 

Saraydan dlğt.r bir harem 
ağaeı va!ıt111le bu .kıymetli hl 
lezlgl Takılm'deki konakta bu. 
lLnan Rom tlllberl A~lıyya'ya 
gönderdi. 

Harem ağası bo bileziği Ha 

ean pıeanan gönderdiğini 11öy· 
llyecektl!. 

Ağlıyya bu hileyi biç anla· 
mıdı; earaydın gelen lalayı bO· 

yak bir nezaket ve hürmetle 
karıılıdı. 

Berem ığHı: 

- GOzel bınımım, boraya 
Basın paşa Hazretleri tarafın. 
dao göndrlldlm, beni görmeıln· 
ler diye de ne tedbirlere baı 
vordom. Paea hazretl~rl bu ak· 
ıım gelemlyeceklerdlr. Fakat 

bu hediyeyi hatıra olarak slıe 

gönderdiler; kabolOnü rica edl · 
yorlar!. 

Dedi ve kıymetli mO.ccvherln 
mahfazasını açtı. 

- Sona var -

Karşı yaka
da Hırsızlık. 

Bir Hırsız Dola· 
şıh Duruyor .. 

Don s11t dörtte Karııyaka 
merkez mıntakaııını teftişe çıkan 

QçQncft komiser Nedim; Kortu· 

luı eokoğmdı 15 aayılı Basın 
oğlu Mehmed'ln evinin kapısını 

açık görerek şftphelenmle ev 

eablblnl çağırmıetar. Blrşeyl ça· 

lınıb çahomıdığı kendisinden 

tıorulunca ev sahibi kapının 

akşamdan kapatılmasının onu· 

tolmuş olduğunu söylemi~. fakat 
sabahleyin karakola miiracaatla 

bazı eoyının çılınmıı olduğunu 

haber vermiştir. Dört giln enel 

Raycgin ıokağındı Ali uıtanın 
evinden çalınan eekl ıyıkkap · 

ları Mehmed'ln hahçe dıvarı 

yımında boluomuatur. Tabkl· 
._ıta devam edilmektedir. 
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ıŞık söndftrme denemeleri nasıl yapılacak, ha· 
zırlannn talimatnamede neler var? 

Aıaııirk uçuşları ıetldk ediy or ... 

Geceleyin vıkl olacek hava 

hücumlarından koranmık için 
en baata gelen tedbirin, ıeıldaran 

aöodürQlmeei l~I olduğu ma· 
himdur. BOyftk tf'hlrlerlo ıeık 

Jarı tayyareden 100 kilometre 
mesafeden görOlebllmektedlr. 
Şehirlerin yarınan mftdafaaeı 

bakımından yııpı1ao ıeıklıno 

Eöndüı 6 1me1I t ecrilbeleri. halkın 

bu bu1101ıakl bllgfürlnl de ar· 

tırroakıadır. Bu itibarla iç 8a 

kanlığı sefer umauıoda tenvl 

raıın vaziyetini el\ylece te ıbhe 

karar vermletlr: 
1 - Seferde eokek tenvlnt 

~ebekesloden yalnız ,;ldlı ve 
gelle ve emniyet itine yarıyın 

Türk Kuşunun 
Kış Çalışmaları 

~~~--...-------~~~ 
Uzman B. Anohin Ne Diyor? 

Türk kuşunda ''etişen 

Ara ya kıe glrmeılne rağmen 
gôrftyoreunuz ki, Tftrk koşunun 
oçoşları ve paraı6t ataelarıoa 
e!klıl gibi hergQn ciddiyetle 
dnam ediyoruz. Uçuşların hiç 
sekteye nğramamaııı, talebeml· 

zln f lzyolojtk durumu ftzeıln· 
de de teılrlnl göstermiş ve kış 
ortalarında bile formQnil kay· 

bed"'n hiçbir oçocomoz görül · 
memlştlr. Yazın muayyen kurs· 
lırı bitirenler elmdi daha bü· 
yftk plAnörler Qzerlnde yüksek 

yelken oçoşlua yapmaktadır 

Y 11 ve kıe gibi tıbiıtln ba 
en ağır şartlarına karıı yapılan 
uçuşlarda elmdlyc kadar grup· 
lerımızıo hiçbirinde en ufak 

bir kaza ve malzememlzde en 
ufak bir baear olmamıotar. Baş 
kı memleketlerde bu hAdlıcler 
sık ıık olur ve devre nihayet· 

lerlndc hasara uğrayın pl4n0r· 
lerin ıayısı önemli bir yekun 

tutar. Bo dı gOlterlyur ki, 

Tilrk kuşu cıyeleri arasında 
yerde ve havada olsun Hrsıl· 
maz ve kırılmaz bir dlılplln ' 
vardır. Bilerek ve euurla uç· 

tokları lçlo bGtüo har~ketle· 
rinde muvaffak oluyorlar. Pı· 
raşOtçQlOkte de ôyle oluyor. 

G. 9 pl4oörG ile (1000 ve 

1500) metrede yıpılan römork 
uçuşlarına ve akrob1BI hare· 
ketlere lntlr:amla devam edl· 

yoruz. Şimdi de Sovyet Roı· 
yı'dao dönen bayan Sabiha da 

bu grupta idmanlarını arttır· 
ma~a haşlımıetır. Sabibı'nın 

burada aramızda yıptJğı birinci 
römork uçuşu bu eski talebe · 

mlzln bugiln yükeek bir uçuı 
tekniği olduğunu bize gösıcr· 
ml1Jtlr. Uçoolarına iki ay· 
lak bir ara vermesine rağmen 
gördOğümClz akrobasi hareket· 
lerl çok gOzeldl. 

Römork uçuşları ile yQkaek 

plotaj uçoalarındı yetlaeu bl· 

ge1ıçforimiz ve uçuşlar .. 

rlocl grub üyeleri yakındı mo 
lôrlü ile de uçmağa başlıyacak· 
lıudır. Şimdi aOzOlmc oçueları 

yapanlar Şubat ortalarına doğru 
römorka geçeceklerdir. Talebe· 

lerlmfzln çoğa (U S 4) pl4nö· 

rQndc yetloerck (P S 2) ye geç· 

mek üzere bulunuyorlar. 

Paraşüt grubu: 
Türk .K.u,o'nun paraıtıt graa· 

bunda latlkbal lı;:ln boynk ilmlt· 
lerlmlz vardır. Atlamalar baelı· 
mazdan evvel öğretllmeıl gere· 
iten teorik bilgiler ve daha 
eunra atalışlarda tayyareden doğ 

ru ayrılmık gibi mOhlm hare· 

keller, hepsi öğretilmiştir. Ya· 
p•lan bilyOk atlayıalar Tnrk 
Kuşo~oon paraeftt tekniğini her 

gilo blrkat daha artırmaktadır. 
Bnada pilot yerinden paraıOtle 
atlamak üzere çıkmak gOçtOr, 
ve kolay yapılar bir iş değildir. 

Halbuki talebemizin hepıl de 
bunn otomatik bir eoreue sed 
ve mtıkemmelen bışarıyPrlar. 

lnlalerde de a!ak boıkolması ve 

kol loclnme11I gibi haller görftl· 

medlğlnl eöylemek isterim. Pa· 

raoüt grubumuz hemen hemen 
geç açma ve Hnlyell atlayıılara 
hıtlımağı hazır bir hale gelmlı· 

tir. Sıolycll ıılayıı~lır yapıcık· 

lırdao bftytık bir teknik lıtenh. 

Tayyareden atlıyao p11raşiltçli 
.can11z bir cisim gibi yere dft· 

eerken içinden ağır ağır 11nl· 
yelerl sayar ve muıyyen yere 
kadar düeQnce parae6t0n hal· 
kasını açer. DtışünftnOz bir 

kere. Bo1Jlukta bir tıe gibi yo· 
varlanıyorsoooz. Kendinizi hl· 
lerek ve iradenize b4klm olarak 

saniyeleri Hyıyorsonuz. Para· 
şfttçü bir taraftan gözftntl dört 
açarak bunları yaparken gittikçe 
yaklaştığı zemini gözden kaçır· 

mamalı ve yeri dikkatle gözle· 

melidir. Bn snretle paraşQtGoO 

vaktinde açarak yere çarpmak· 

tın kendini kurtırır. Tekrar 

bir miktar 14mba katar. DIRer · 

Jcrl slSnd6rillmfte bulunur. Fa· 
kat bu kalao l&mbaler dı ılyayı 

havaya ve yanları sııdırmıyacak 
surette m1&kelenlr ve bu lAm· 
baların aydıolnttı~ı ıemlo luı· 
mı dı . slyayı havayı akaettlr 

mlyecek tekilde · koyu bir 

renge ıokolur. 

2 - J,akların adedl ve kov 

veli mGmkOn olduau kadar 

azahılar. 

3 - Mağaza ve dükk4nlaran 

cıımekftn ve metbellerloin ışık 

lan da en rız haddine lndlrlllr 

ve icabında bonlıran temımeo 

kspahlmaaı tertibatı da hazır 

lanır. 

4 - Bll ve saire gibi yer· 

lerln camek4oları mHlye bo 

yanır. 

5 - BOtOn meıkenlerde il · 
yanın dıearıya ıu;mamaaı için 

tertibat ahnıkr. 
6 - Nakil vaeıtılarıodakl 

lamba ve fenerler maekelenlr. 
7 - Fabrikaların bıcaları, 

çıkan alevi kap,yacak ıurettc 

oıpka terılbatlle örtOlOr. 
8 - Tenvlratla relı:IAm yap 

mak; şehir •e kasabalarda 
ıeıkla bıberleamek: ya11k edilir. 

VekAletlo hızırlarlığı tallma 

t• göre, yapılın ,,ık eöodOrmc 

denemelerinden enf'l bunların 

nıe . ı idare edilecf'ğl ve halkın 

naBll hareket etmeıi IAzı mgele· 

ceğl bıkkındı evvelden halkı 

hıberder etmek lhımdır. Bu 
ltlharla deneme t.rlbl bir veya 
birkaç hafta evvelinden, gazete· 
lerle. radyolarla, el llAolarfle, 
beyannamelerle halka ilin olun· 
maktadır. Mekteplerde, balkev· 
lerlnde ve mOnıelp yerlerde 

talebeye ve bılka konferanslar 

verllmektedlr. Emniyet, zabıta, 

itfaiye ve 11bblye memurlarına 

deneme eeo11ındı yapacakları 

vaılfeler bıkkındı talimat ve 

dereler verilmektedir. 
Son blrboçok ay zarfında 

31 vllAyet ve 52 kaza merke· 

zinde ıaık ıöndftrmc deaeme 

lerl yapılmıştır. 
Dl~er şehir ve kasabalara· 

mızdı da bu ay içinde dene· 
melere devam edilecektir. Bu 
denemelerden azemi lıtlfıde le· 
mini makaadlle boolar, gece 
hayatının en uyanık ve ıııkla · 

rao tın fazla oldoğo bir zaman 

da yani aaat 19 lı 21 araaındı 

yapılmaktadır. 

Ankarı'da da martın birinci 

gona ıkeımı deneme yapıla· 

caktar. 

Şimdiye kadar yıpılan bfttOo 
denemelerle ıoıklerın kontrolO 

için şehir ve kaeabalaramız bir 
çok mıntakalara ayrılmış ve her 
mıntakada kontrol heyetleri 

etmeliyim ki, hareketlerin oto · 
malik bir eeklldc yapılmHı 

öyle Hnıldığı gibi kolay de· 

ğlldlr. 
Bunun için bClyOk bir mc· 

leke ve mQmıreııe ister. Bun· 

lar olu bile paratGtçO irade· 
&inde zeyıf lıe ve ıoğokkanh 

değllee gene mu uffık t)l1m11. 

Bandın ıonra dfttilo eın11ındı 

lilcodon muayyen vazlyetd · yınl 

yüzfto 60 derece zemine mG· 
tevecclh olmaıı · tutulması 14 
zımdır. Vüt:ud elAıtlkt, dik n 
kanlı deoğllıe gene monffık 

oln~a eu elTerlall nılyet bu· 

dur . Gene paraıltçl vClcado· 

~~QZIDQğlon plyeıılpj J~ınıfl 

etmlttlr. Uhısal duyo9 Ye rğt · 

thpıel di)aGQcelerfe J•f!f•f mı9 
olan plyeı eeylrcllere heyrı;ırnh 

dakikalar yatatmıotar. 
Temellde rol olapfınn giiş: 

terdlklerl baeera ne kadıır Jak · 

dlr edllıe yt!rldir· Bel" ıeın t· 
Un baş kıbramanı K.oıaapğlq 

Ali, haremığHı Beolr, l>aetaq 

1001 bdar ıabncoln bütijq 
gOrkenll&lle canlaomaeıoı bh~· 

met eımlvlerdir. Tt.mıll aalte· 
oıı devrinin acıklı düşükHlk· 
lrrlnc karaı ' Yurd, öıgooUk ve 

Türklilk ıolnmn alkil luhkıq 

stillze edilmlı bıykarıwluıdır. 

Tem111l karı gftolerln acıklı 

ıerçellerlnl perde perde eçur· 

keo; bık, doarolok, olu ııl Ol· 

kil fçhı çırpınun bbramao Ko· 
11ootlonun Ozverilllr.lerlnl gOs. 
termekte, cıolandarmıktıdır. 

Temıllln her Oç ptrdulnl 

bılk çoıkon heytcınlarlı tıldb 
eımlıtlr. Balk dOnOn acıkh 
perdeıtnl ıeyrederken AtıtClrk 

gGzeylnde kuuıtuğo mutlu bo· 
günleri dGtGnyor, benlikleri 
dftnOn kuurocu QzO.otOlerl 

yerine tatla belirgin neı'eler 

sarıyordu. 

Pfyea çok iyi yazılmıa artist· 

lrr çalışmıalar, iyi hazırlanmış 

lardır. 

Bu vcılle ile evlmtzln tf'm 
ıll kolunu, kolun ve evimizin 

çalııkan başkıım M. Berıın'I 

takdirlerle kaydetmeyi borç 

bilirim. 

Ôdemlı Balknl devrimi 

yaymık için Qlkn yollanoda 

dormadao çalıamaktıdır. Onon 
için diyebiliriz; Ôdemla Bılknl 
ıoorlu çalıamılarla ödevini ha· 
şarmaktadır. 

MG11mere aralığındı kaltar 

t1yarı Halli Daral "KoHnoğln" 
komoıu Ozerlode bir al)ylcv 

vermlttlr. 

l' eni neşriyat: 

Havacılık ve spor 
Tayyare cemiyeti tarafından 

çıkarılmakta olın bu gOzel 
mecmoınıD ıoo aayııı da zen· 

gtn mdnderecatla lntloar et· 
mletlr. 

Okurlarımızı tanlye ederiz. 
-------

bulondorolmoatur. 
Bundan meadı minarelerden 

aaat kulelerinden ve 11lr yakeek 
yerlerden de kontrol yapılmıı· 

tır. İıtanbul ~tbl mClhluı şehir· 

lerdcki denemeler, ayrıca hı· 

vıdın dı tıyyarelerlmizle kon· 

trol edllmlttir. Bu tayyerelerl· 
mlıe bir kolaylak olmık Ozere 

ıehrln birçok yftkaek noktHında 
kırmızı IAmbalar yakılmıatar. 

Yerden ve bı't'ldın yapılan 

bu kontrollar netlcaılnde bil· 
tftn d~nemelerln henOz ilk 

tecrObeler olmasına uğmen bO· 
yilk muvaffakıyetle başarıldığı 

anla~ılmıştır. 

no muhtelif vadyetlerden çı · 

karmağa muktedir olmıhdır. 
MeıelA loplng ve vrflde oıyet 

bo vaziyetlerden kendini kor· 

tarımızeı ıourono ve lotlza· 

mını kaybeder. hte ba aaydı· 
ğım ıebepler eanlyell atlıyıola.' 
rın ıelıcmmlyetlnl bir ket dıbı 

uttırmııtır. Saniyeli aılıyışlara 

öğretmen enelA en çok ltlmıd 
ettiği tılebelerlnl atlatmakla 

lwe baılar. Blı de böyle yaptak 
ve böyle yapıyoruz. Pek yakın· 
da pıraoOt grubomosdı hemen 

heman uotyell atlıyıı yapma· 

yan hiçbir ilyemtı kal mı ya· 
caktır. 
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ltalya Veliahdı Musso ini a eşı~tan a· • 1taıyan bakan: 111~ berlerine Göre., Romanya Kralı o~ 1 Berlln, 4 (Radyo)- ı ~ 
ile GePİnemiyor. • . . . .. nın talim ve terbiye bık•0~ 

~ - Baıtaraf, ı ci ıa)f ada - z. .ret Verdı· Rlkl Garnlı'e giderken ~;,~ 
tedlr. General Graçyınl ordu· ıyaı ~ • gençlik teıldlAtını dıa .. ıı ---------------

M. Mussolini kime dayanıyor? Veliahd tahta 
çıkarsa Mussolini ile çarpışacak mı? Habeş 

siyaseti kimin planıdır? 

ltalya'oın iç lolerloe fazla 
vukufa olduğu iddia olunan 
Preoıeı Katerln Razlvll'fo Pa 
rlı'fo Maryan mecmuasında çı 

kon 11ığıd11ld yezıemı tercOme 

ve neıredlyoroz : 
• • • 

Şu anda Muesollol'olo yegA 
ne hlmad beslediği klmee, bil· 
Ulo halya'da ancak damadı 

Kont Ctyano'dur! Mos!!ollol'nin 
Habeş meı'eleslndeld hattı ha 
reketlnt teeblt edf'n de bu genç 

Koonur! 
Clyano, sergfizeşt ve mace 

raları pek enen bir İtalyandır. 
Atlt'@I, lralya'oıo en f'skl hani' · 
danlerından birisine nıensuptnr 
ve şimdiki kral hanedanı ı lan 
Sovoya haoedanındıo SQnra 
hOkOmdıırlık sırası Clyaoo'nun 
ıllesfne gelir. Moeeollnl'oin kra 
llyet hanedanına fazla kafa tut 
masının bellf · ba~lı sebeplerin· 
den birisi de bodur. 

1btlyat kral, hılyı'ıııo me 
nd llne muvafık göree, çoktan 
krallıktan istifa edecekti Bazı 

bazı, halya'nın veliahdı baba 

sıoı Mos!!ollnl'oln her uzo11ona 
boyun eğdiği için itham eder 
ve babasından şu cenbı ılır : 

- Bir defa, iki defa, Oç 
defa uzuıono reddeceğlm; fa · 
kat sonunda vaziyet had bir 
şekil alacalı: ve ben istifa mec· 
borlyeıtlnl hissedeceğim. Bal· 
baki bPnlm kenaetlm halya'ya 

mftfit olmak imkAnıoın mev· 
cut oldoğo merkezindedir. 

Fakat Vellıhd böyle dQoOn· 
memelı:ıedlr. Prenı Omberto do 
Snoya, memleketinde oynanan 
gayri tabii rollere nihayet ve · 

rebllecelı: kudreti kendisinde 
görmektedir. Prens Omberto, 
krallık yerine geçer geçmez ve 

ilk fıreatta dlktator aleyhine 
dOşQnd•Uderlnl tatbike kalkıea· 
caktır. 

İtalya vellahdrnın, diktatör· 
lak ldareal ve eşhas aleyhine 
olan hlselyabnı açığa 'urdoğu 

sıralarda, Kont Ciyano, Moıı· 

eollol'nlo mutemedi ve damadı 
"Adoa,, Jekeıılofn ıfllnmeel tik· 
rint ortaya atmıe ve kral ha 
nedınıoa kareı ancak bu mu 
nffakıyet l!ayeslnde tefenok 
kabil olacağım ileri sDrmftştft! 

Bu f lklr, ayol zamanda Ct· 
yano ailesinden olan Düşes 

d' Aoet tarafından da şiddetle 

arkalanmıotır. 

Barl11, ıan ve şeref dOokOnQ 
bir aaray kadını olan Düş~e, 

Veliıhd doğduğu zaman çolı: 

derin bir elem ve ıztıraba dOş· 

mftşUi. Kral Vlktor Emınoelln 
yeğeni olmak itibarile ltalya 

tahtrna oğhınon Keçeceğlnl 

iimld ediyordu! 
Prens Omberto'ooo doğooo, 

Diışea d'Aust'on hesap ve pl4n· 
l rını berbad etmlştt!. Bu ıe· 

heple bu Dnoes, İtalya kralını, 
İtalya k.rallçealol ltalyao'lar gO· 
zflode hakir düşürmek için en 
kilçilk bir fırsatı bile kaybet· 
memektedir. 

Kont Ctyano kaynatasının 

kendisi ile teşriki me al arzu· 
sonda bolondoğooo söylediği 

zaman Da es, bo tekltf 1 teha· 

lalde kabul etmlttlr. DOoee Ue 
Musaollnl araıında hoeoei bir 
mtUAkat yapılmılJ ve istikbal 

hareket plAoı bu eoretle ha· 

zırlanmıştır. 

İşte, Sinyor M ossollol'nln 

Afrika ve Babeşlıtan slyHetl 
Dilşeı ile Kont Clyano'non 

es"d ve plAnıdıt. Makaad ve 
hedef de kral ve vellahtı hakir 
dftşQrmek, Kont Ciyano'nun 
mevklloi aHml yftkeeltmektlr . 

Kont Clyano, eski Roma 
haşmetinin ılmdlkl hanedan 

M. Mussolini . 

ile dtğll, fakat Slclhayn hane· 
danı ile mftmkün olaca~ı mat· 

buat llr: propagandaya çalışmak· 
ta •e bo ikinci hanedanın 

enerjik efrada malik olduğunu 
llio etmektedir. 

Vellahd bu vaziyeti bilmekte 

ve bonon için '.Moıısolfnl ve 

taraftarlarını snmemekıedlr. 

Vellahhn etrafmda da kunetll 
bir taraf tar . zftmreel vardır. 

Vellahd, sebeplerini çok iyi 
bildiği için bu Habeı ıeferlne. 
minAıız bir macera kıymeti 

vermekte ve bu maceranın ne· 
tlceel ne oluna olıun İtalya 
için felAkeueo başka bir şey 

temin etmlyeceğlne konetle 

kani bulunmaktadır. Fakat ioln 
tuhaf ciheti, M. Moeııollnl'nln 

bunları anlamaz görftnmealdlr. 
Daçe, cidden nazik Te dmlt· 

ılz bir nzlyet içinde bolun· 
maktadır. Bonon için vellahtın 
Dogo Afrika işinde bitaraf kal· 
maıııoa ehemmiyet vermektedir. 
Mosıollnl, Omberto'nun azim 
sahibi oldoğooo ve kralın da 
Afrlka'da zohnro yakın olan 
felAketteo ıonra letlfa etmlye· 
ceğlnl çok iyi bilmektedir. O 
zaman kral hanedanı eağdan 

dönecek ve veliabd bu Habee 
değlımeelnde e:n bOyftk roUl 
oynıyacakhr. 

Siberya 
Askeri Yolları 
Sona Erdi. 

Moakon, 4 (Radyo) - Ka· 
barofskl'den Velidyvoetoğa ita· 
dar giden bOyük yolun inşaatı 
ikmal edllmlotlr. Bu yol, •skeri 
nakliyat için yapılmıştır. Bu 
sayede ordu nakliyatı, Slberya. 
ya 30 ıaat ene nakledilmiş 

bulunacaktır, Slberya'dald ha· 
taklıklar, milyonlarca ton mo· 
tozlarla korotolmoştur. Bu ku· 
rut01a ameliyesi 18 ay içinde 

olmootur. 
Dört yıl evvel baelıyao çifte 

bat şimendifer yoUarı da bit· 

mek Qzerddlr. 

. için Veste1alya'ya da u"r•o>'"' ıunun llerlemeılnden sonra kAr· _________ ___,.,....,....---- 1 ' fi g, ıoo 

vanlarla mOhlmmat nakli faa -Başıarafı 1ci sayfada_ :Avoıturya'ya dönmeleri meı'e· Dortomd, Eıen ve 
0 

fi 

llyetl artırllmııtır. ileri aiirfllmektedir. lesi konotulmuıtur. M. F14o· ıehlrlerlnde de bolonaıUt 
Adlı Ababa 3 (A.A) - İki Parle, 4 (A.A) _ POtl Pa· den, Romanya ile Yogoalavya Berlln'e dönmilşttır. 

cephede de btıyftk bir ıftkdn rlzyen gazetesi Bulgar kralının, ve Çekoıılovokya'nın buna maa· Roma ziraat enditüsü: So 
bOkftm ıOrmektedlr. Habeı'ler, Fllnden'le yaptığı g6riiemenlo rız oldnldarını beyan etmlıtlr. Moelton, 4 (Radyo) - 1~ 
ceuob ve cenubi garbi vllAyet· ehemmiyeti klmeenlo göziloden Tıına paktı mes'elealne ge· yet hükumeti Roma be1o;c1k! 
lerlode çok büyOk bir aaker kaçmadığını yazarak diyor ki: lince, bu buıı•utakl konoıma· lel zirai enstltftıftne 111 

nakli hareketi yapmaktadırlar. b lır ılmdlllk tevakkufa uğra· kuar vermlıtlr. ı~ - Bn gOrftımede Sofya d · olf 
200,000 kadar aıker sevklyatı mı,.tır. Sovyet morahh19ını, eftrl ~ kdmetioln yeni ekonomik mah· ... 
Yapılmaktadır. Cephenin her Yugoslavya kral naibi prenı ye Sovyetlerın Roma 88 

reçler araması ve Bolgarlıtan'ın 1 kJSmı bugiln tam kuvvetle mil· Pol, kalnp.ederl Yunan preoıl Ştayn takdim edecekt r. yeniden ellAhlınmaaı itlerinin 
dafaa edilmektedir. Ayrıcı ı k Nlkola'oın vll1a!ında akeam Litvanya-Almanya: ıı.: 

gOrQşdlmflı olduğunu ıarzetme ( ) P 

50,000 ktolllk bir kunet umum tızerl Franııız dıebakanı Miiııyft Kovno, 4 Radyo - ,..(. caizdir. Ancık emniyet mes'ele · 1•11· 
kumındanlı"'ın emri altındıdır. FIAoden'I kabul eylemiştir. no'daki Alman sefiri 

" slnlo ilk planı işgal etmfe ol· 
Ve bu seyyar kuvvet İtalyan· Kral Boris Balkan ile Berllo'e gitmiştir. ..,& 

doğu muhakkak ve krahn MU 1 et:"' 
)arın bilcom edecekleri nokta· antantına muhalif dei!il. 80 acele eeyabat 0 ı. 01~• lletler cemlyeıl hakkında kol· '" b ... • 
Y11 ıönderllecekıir. Bol~. ar kralı, prem Pol ile Liıvanya hariciye • ı.ttl 

lındı~ı hararetli lisan dlkkete oı•" 
Üç hafladanberl yağmakta Romanya krala Karo\ araeında Berlln'de yapacağı nı ılı' 

şayandır. kt•ll 
Ollln Yağmurlar L•ııllml,.tfr. ğ k ı d BalLan lerde hazır bulunma •" ... Ekaelıılyor ve Ôvr gazetf'lerf, yaptı , 1 onuıma 11r a, ~ 

Ctbotl 4 (A..A) - Ber biri antantına muhalif olmadınıoa rettir. Sovyetlne karo• loglllz elyaııa · 0 k,.cı: 
Ud,er sandık Cf'pbane taşıyan ve bu tr,.ek:kftlü muvafık gör· Avusturya • çelwslovtJ '.1 1.fF 

eımn değfımlı oldoğono kayde ... r> 
350 develik bir kf'rvan Rae dO"'iloü eöylemleth·. Vfyaoa, 4: (Radyo) - tt• duek merkezi Avropa'da sulbü ı- ,ı• 
Naeibu'oon kararııAhıoa ıevke· I Fransız cumurbaşkam M. torya ile Çeko9lovıky• .11 

11ağlamak için Fraoeız ve ogl· l•IJJW 
dllmletlr. Daha bir ~ok cepha· Lebroo, bu Sdbah Bolgarlıtao'ıo dakl mftzakereler baş ~(I 

llz bOkumetlerlnfn lralya yerine 1 ııe 
ne ve levazım yftklQ kervanlar Parlı elrilfnioe alderek Balırar MOzakerelerln ailr'at e 

Sovyetlerl ikame boeusonda mu· .., Fı ~ r:- ktedlt• 
da yoldadır. Grazyaol orduıu kralı Borls'e ladel ziyaret et· vereceği ftınh edilme 

tabık kalmış oldukları aanıldı , ı. ..--- (1 
non ilerlemealnden eonra Ken · mlştlr. M. Lebruo, akşım Qzerl bld 

ğ•n• yumakıa<lırlar. F· ı · 1· A 8 " 
ya yolu ile levazım temini P"k ) de prenl!I Pol'u kabol eyle· 1 ıs J n r Parlıı, 4. ( A. A - Ilavae 
ziyade zor!ıştığmdao sevklyatı A jansınını h•ber aldığına göre ml,tlr. 
logtltz ıomallıılode temMk Oz Türklke Dış İolerl Bakanı Tevf lk Rüetft Aras'la FlaodeıA 
ettirmek muvafık gôrftlmüetftr. Tf!vfik R\ledO Arae ta, Fransız 

arasındaki görfişmf'; Fransız dış 
Adlıı · Abıba 4 (A.A) - Roy· devlet nazırlarından Pol Bon· 

bakanının Lltvloof, Romanya 
ter ajaası bildiriyor: Cepheden ve Bulgar. kralları, Thüleıko, kurla bugün bir maddet ko· 
gelen haberlere göre Makalle Sıarenber~ ile yapmış olduğa noşmuştur. 
!I hrl elmdl Habeı'ler tarafın l d k L Parı· s'tekı· gOrOı:ım~ er e mer ezi ve ıar.i 
dan tamamlyle kooatılmıı:ı bir Avropa'nın nzlyetl hakkında 
haldedir. Şehirdeki İtalyan gar· almıo oldoRo malumatı tamam Siyasal Faaliyet .. 
nlzonunoo ıu ihtiyacını temin 

lamHıuı yaramıştır. B fı ı · .r. d 
eden derenin yatağını Habeş'ler - aştara ı cı sayla a -

Parls, 4 (Radyo) - Fraoaa 
değletlrmeğe muvaffak olmuş· Parlı, 4 (Ra iyo) - Lon. 

dışbakaoı M. FlAnden, Romanya 
)ardır. Bundan böyle İtalyao'lar dra'dan beşinci Corçon cenaze 

kralı Karol'un verdiği ziyafetten 
ya teslim olmak, yahud kılıçtan mera11lmlnden muhtelif de,let· 

Kedorsay Hrayına giderek, Avoı 
geçirilmek eıklırıodan birini lere mensob morahhaa ve siya· 

torya baıbakan muavini prens 
seçmek meeborlyetlndedlrler. set ricalinin avdeti dolay11Ue 

Starenberg ile Avustorya'nın 
Da881e 4 (Radyo) - Makalle Parlı'te mfıhlm slyaııi faaliyet· 

Parlı sel irini kabul eylemiştir. 
yalunlnde şlmıl orduları kn· ler olmoıtor. 

Bu mülAkatta, Habsborg'larıo 
maodanı Raı · Molt1gata:nın ya· Memleketlerlne dönen slyaaet 

ralındığı ve oğlonoo boğulduğu madığını flhe etmektedirler. erbabı Fransız ricali ile mftl4 · 
hak.kıudakl haberler yılanla· Adoa-Makalle yolu civarında katlar yapmakta ve bazı mft· 
nıyor. vukua gelmekte olduğu bfldlrl· hlm meı'eleler etrafında müda· 

De88ie 4 (Badya) - Royter len ileri kol muharebelerinin 'elel ef kArda bulunmaktadırlar. 
ajansı bildiriyor: Addayı kabl· bOyftk bir muharebenin bıelan· Bu meyanda M. FIAnden 
lesinin De88le ve Ankober ara· ~ıcı olm11ı çok muhtemeldir. doktor Tedlk Rüşdtl Aras'tan 

eıoda imparator aske:lerloe ta· Bu muharebenin hedefi Adna· ııonra Lttnnya hariciye bakanını 
arroz ettiklerine ve Gozzam Makalle yoludur. Zira Malı:alle· c11bol etmiş ve ıarkl şimali 
halkının lıyao halinde bolun· alo vaziyeti kat'i olarak bu Avrupa vaziyetini gOrftemDe ve 
doğana dair haberler tekzlb yolun akıbetine bağlıdır. Fakat bundan sonra da Arnavutluk 

edilmektedir. elmdlllk oralarda totoean kov· hariciye bakanını da kabul et· 
lstınbol 4 (Radyo) - Ak· vetler lıml geçen yola doğru mletlr. 

sum'dan bildirildiğine göre son alı:aotar yapan Babea mubarlb Bulgar krah Borls de M. 
Takaze muharebelerinde Ha· groblarlle o yolu mQdıfaa et· FIAoden•ı ziyaret etmiş ve 

beş'Jer tarafındın eılr edilen meğe uğraşan İtalyan mftfreze· Bolgarlatan'ın uluslar eosyete· 
Gokuıeya adlı bir İtalyan ne· lerldir. İtalyın'ların niyeti bu· sinden hariç kalmamak azmin· 
feri; kaçarak İtalyan hatlarına gftnka hatlarını o zaman aylar de olduğunu bildirmiştir. 
dönmftı:ı ve nişanla taltif edil· nrıında ellerinde bnlundurmık BogQn M. FIAoden prens 
mittir. Harpte dört ytrlnden ve oradan kımıldamamıktır. Strahemberg'i kabul etmiştir. 
yaralanan ve aıg gözilne bir Çdnko İtalyanlar orada kış için Ayni mesele için Yogoslnya 
dipçik darbesi yiyen bu asker bertOrlQ tedbirleri almakta· naibi hilk6.metl prenıı Pol ile 
eelr edilmiş, Babeı:ı karargAhına dırlar. de müdavelel efkArds boluna· 
gôtftrtUmfto, fakat oradan kaç· Eritre kaynaklarından gelen caktır. 

mağa muvaffak olmoıtor. Açık• haberlere göre, bu tedbirler 
ta gftndftzlerl sıcaktan yanarak arasında askerlerin yatması 

ve geceleri de soğuktan dona· için ordogAblar ve harb leva 
rak ltalyao kırargAhına varı· zımı ile yiyeceğin muhafaza 
bllmlıtlr. edtlmesl için barakalar da nr· 

Londra, 4· (A.A) - Royter dır. Babeı:ılerln Makalle mın· 

ajansının harp muhabirleri bil· takaıında yeni bir hilcom yap· 
diriyor : malırı ihtimalini nazarı dik· 

Cenup ceph~slnde RH De11ta kate alan ltılyanlar bu mınta· 
ordaıınnoo yerini tutacak olan kıda qatlarını daha ziyade tak· 
Habeı:ı ordo11onoo teşkili itine vlye etmekte -.e etrafa hakim 
devam edilmektedir. Fakat bu her noktada blokhaoslar yap· 

ozon zamana ihtiyaç göstere· maktadırlar. 

cektlr. ÇilnkO Raa Deste or· Adle · Ababa, 4: ( A. A t -
dosunun muhtelif oneorları ta· Royter Ajansından: 
mamen dağılmış vazlyett~dlr. Şimal cephesi, Habeş kaynak· 

Şimal cepheıılnde, Bab~o'ler larındao çıkın ve teyidine vakit 
Makalle mıntakHında yeni bO· bolonmıyan bir habere göre, 
yük bir muharebenin başladı Makalle'nio sukutu her dakika 
~ını bildirmekte ve bu an• ka· beklenmektedir. Şehir abloka 

dar hiçbir tarafın mahsus de edllmlı ve şehrin lçtnden geçen 
recede bir munffakıyet k11an· ırmağın yatığı değlştlrllmlıtlr. 

v 

Faşist Meclisi 
Yarın Ven edik sara
yında toplanıyor. 
Roma, 4 (Radyo) - Başba· 

kan Sinyor Museollnl, hogQn 

milli mildafaa komleyonoouo 
Qçilocü toplanhı,oa başkanlık 

yapmıştır. 

Ba akşam {Diln akıam) Fa· 
şlstlerln büyük mecllıl Vene· 
dik sarayında toplanacaktır. Bu 
toplantıda, elyaaal durum baş· 
tın başa konnşalacak.tır. 

Silah kaçakçılığı 
Kalküto, 4 (Hadyo)- Liman za· 

bıtası Siti of Kristold İngiliz Va• 
purunda İspanyol markalı 50 rü· 
'eh'er bulmu~tur. Tayfalar tevkif 
edilmiştir. Vapur Singopur"dan ge· 
liyordu. 

Suriye Arabları 
aleyhine grev 
ilan ettiler 

fi 
Kodtıs, 4. (Radyo) - dt~ 

tin 'Jn muhtelif eehlrleri
0 ,it 

Arablar, Suriye Arab'J•r• ~ 
bine mftttef ikan gre• 1140 

mlelerdlr. 

6 Şubatta 
Kargaşalıklar 

ihtimali azdır. 
6 f 

Pırle, 4 (Radyo) - ff 
batta tekrar kargaoılıkl•f ,J 
pılmamHı için lAzımgelell b 
birler alınmıotır. Bu ,eoe 0011 

blrşey yapılmıyacağ• ••
0 

; 

noyor. ÇOnkft nOmıyle 1.': ( 
ftzere şimdiye k11du btçbı ,,ıl 
mftsaade için mQracaıt )t~ 
mlştlr. Yalnız, buı kil190 

Ayinler yapılacaktır. 

Y • 'J9 
unanıstaıı 

1 cı 
işe karışan yabııfJ .•• 

1-ıvr 
Parla 4 ( Radyo ) -

dan haber veriliyor: 
1 
fi 

G er• ul Harbiye nazırı eO Jttv' 

pagos Yunanlstan'ıo Jç •:~l 
karışan yabancılar b• el 

Pıl• kanuni muamele y• 
bildirmiştir. ,,'1~ 

••11 
.4 Yonar: hilktlmetl, ..d,. 

1 kor 
hOcumona krrşı nası ıe~6 

ca~mı herkese pratik fe ft! ıı' 
bir surette ögretllıJJeel ıııJI 
hoso11ta konferanslar ft~ ~of 
için Oç milyon dr•bııt 
muştur. 

Çin'de Kay· et" 
holan Rahibe) 1 

) ...... ~-" Şangbay 4 (Radyo 111, 
K.oog oehrlodekt ıog et~ 
Amerikan mleyooerJerl b;,,ı 
terkr.tmlolerdlr. iki JO ~ 
plskop~ııo, 7 papaz fe t~~ 
hibenin AklbetlertndeO ı1'ol 

1'0 
edlllyor· Bu şehir; aıt· 
lstllAsı tehlikesi altaod~ •Ji 

Romanya baş'Ve~• 
Paris'e gidecek· 61f 

Bftkreo, 4 (Radyo) ;.0 ~t! ~ 
lı:an M. Tataresko; aze 0, ,, 

tığ• ~ı· 
lonao tesllhat bak•0 tel~ f' 
bazı işler n elparlşlet .. rı 

110" 
BOkre~'e dondtıkteo 

rl11'e gldecektlrr. 
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1 tal yan haberleri Paris'te 

Ecnebi Gazeteci veSübay- Hukuk Fa. 
l C b . G . l knltesi l\les'elesi. 
ar ep eyı ezıyor ar. Parla, 4 (Rad;o) - Hukuk -

Mahud Bas Guksa, Kendilerine ltal
ya'dan Memnuniyetle Bahsetmiştir. 

~~~~~~--,~~~~~~ 

Roma, 4 (Radyo) - Ecnebi daha çok olduğunu gGrmGı 
gHeteler ııkerf mahıblrlerl terdir. 
topçu, p'1acle, fen kıt'ılarını R11 Guk11'aın Hkerlerl de 
tetkik etmlıler •e ııkeda mı ItılJ•D ordaıa formaluı gibi 
DHI kaneılerlol fnkallde bol hlkl ve Auopakirı elbiıeler 
mqlırdır. ılymektedlr. 

Muhabirler, harekatı dnım Makalle'J e yP-nİ y ol: 
tela bnyık h11ırhldar gGrmGı · Mablle, 4 (Radyo) - Bnıı 
lerdlr. Awoıtaryab geaenl Ajanıı muhabiri blldlrlyor: 
Buem Von Ermoll ~ördGAG Y ıc.ncı g11eteler mohıblrlerl 
•ı•lyetl çok takdire ıayaa bal· •erilen mG11ıde Gserlne Ma· 
-. H ırkıdıılırı nımuaa bir kalle'ye gelmlılerdlr. Mıkılle'ye 
tebrik nutka lrad etmlıtlr. doğru yapılmakta olan dGrt 

Aıkeri muhabirler heyeti Aı yol Mart aonaaa kadır ikmal 
mın'yı dGnecekler •e barıdaa edilecektir. 
ceaubl eomall cepbeelne gide· Aıkert bir lıeyeı: 
ceklerdlr. Aımara, 4 (Radyo) - Bir 

Mıkılle'den blldtrlldlAtne gG· tıkım yabancı ıGbeyluclan mCl· 
re, g11.sıecller Mıkılle'yl ges rekkep ııkert bir beyet Tfğre 
mlıler •e timdi Ra• Gakıı 'aın ~pheılnl gumek için Aımıraya 
ikamet etmekte oldala eıkl gelmltılr. 
imparator Yaaaeı'ln 11rayım Aımın, ' (Radyo) - Ya 
ela alyaret etmlılerdlr. baacı dnletler •tatemlllterlerl 

Tigre ıultanı addedilen RH ltıly•n orduları baıkamındını 
GakM, hılyıa'larclan beyanı Bıdojllyo tarafındın Endı 
IDe•aanlyet eımlttlr. Gaua kGylnde kabul edllmlı 

Muhabirler, Mıkılle paserın· ler n Mıkılle'nln gırbınclakl 
da fullyeda ıalb •mınınclaa cepheyi 11eameıe gltmlılerdlr. 

Paris 
Konu,maları 
Sulhtın temini içindir 

Pırtı, 4 (Rıdyo) _ (Dehe) 
gaseteıl, Pırle'te toplanan muh 
telif detleıler ıly1Mllaı111Ja, 
bltCla m .. 'eleler ...,..... Jap 
makta oldaklara •oa ......... 
ebemmlret Yermekten ba ko 
•11tmalarıa, ıalbla lealalne 
mataf olclatona Ued ılrmek· 
tedlr. 

Sıruborg'cla caba • Deralyel 
NHel" gn.tteel de, iMi mba· 
kerel"r aetloeıtl•de kıcık lal. 
ltfın ka,,et baklataaa n ba 

lebepı... dolayı gınenl "G6e· 
rlag., Blkree aeyılaadaden •r· 
6nuar etdllal, Balgarletan'ıa, 
komtalırlle beraber doat geçla· 
aaek buuaacla yeal bir yol 
taklb eımeA• bllflıclagıaı by· 
deylemektedlr. 

1936 Fuvarı 
FoYar (Pınıyır) lcla dıı 

lbemleketlerdea gelecek olın· 

lırıa paııporılarını• panııı 
•l•e edllmell klnrlaflınlmııtır. - Yeni pliaa gGre doat •• 
komıa deYletler için b111ael 
pntyoa yerleri ıynlmıetır. lı 

••nbal dcaret odaıı ela yıkın· 

dıo alakadar olmala ba1lam1tt1r. 

ÖKSÜRENLEA 
Mutlaka (OICAMENTOL) öblr6k 

tekerlerini tecıiltNı "diniL. 

•e Pürjen ~üab ın en öatün 
bir mGıbil tekeri oldutuna 
1lllntmayınıL Kunetli mleo 
bil iatiyenler (Şabab Sıbbat 
Sercaa Haplan)nı maraf eco 
aa1telerden araaı~lar. 

iki Finans 
Bakanı Konuştu .. 

Pari .. 4 (Radyo)- Franıız fi· 
nam INıkanı Jıl. Mar ael Renye, 
bap Blknıt'ten gelmiı olan Ro· 
manya finaııa bakanı M. Andonea· 
ko'ya bbal etmiı •• uaua mfld· 
det konDfmuıtur. 

Petrol me..'ele
sinde lran namına 
Kim bolonacaktır? .. 

Tıbrıa, 3 (A.A) - Iran ba. 
k6metlala Milletler cemlyeıl 
koaaeytaae ltalyı'ya kartı petrol 
•eerl tedbirlerinin mle•lrllgial 
tetkik etmek Gsere karalın ko 
mlteye ... Mçllmell dolıyıılle 
h6k6mıt A•glo Iraalea petrol 
kampany111 nescllncleld lrın ko 
mllerl Zula Kaaae'yi ba ko· 
mlteye Iran delel•I olarak tayla 
eylemlttir. 

Lord Musel Fiolindiya 
deleğesioi kabul etmif 

Loadn, ' (Raayo) - Lord 
Mu1el, bugln FlalAadlyı dele· 
geılnl kıbal eımlt Ye bir mld· 
det konutmaıtar. 

fıkGlteılnde •okuı gelen h&dl· 
ıelerl ıetklk etmek Ye profeıGr 
(Zese) ile tıleb~ ıraıındakl do· 
roma konutmık lçla teoekkGl 
edtn komite, ıorbondı toplın · 
mıı •e bir uıt kadar konat· 
muıtur. 

Macaristan 
Paris mftzakerelerine 
iştirak etmiyormuş 
Peııe, 4 (A.A) - Yari reır:ai 

Peıter-Luld g11eteıl; Macarlatı 

nıa Parlı mGsakerelerlne ne 
doğrudın d1>ğroyı1 ne de dola· 
yıılle ltılrık eımı1eceıını yas 
maktı ve dıı bıkan M. K.9 n . 
yı'nın Paılı'ıekl ikametinin 
hnıuıl mahiyette olduıana 
ya1maktadır. 

Yunanistan'da 
Kabine teşkil 

edilemiyor! 
Atlnı, ( (A.A) - Danı 

Ajımıadaa : Reımen teyld 
edllmlyea buı haberlere gGre 
Kral; S6el meı'elenln b.lllne 
bıtbıkan Demlrclı't memar 
edecektir. Eler lıln lna tarafı 
halledilecek olaraı etyııi IDea· 
elenin hılll de kolıylı11eaktır. 

Demirclı'ln bııbnlaAındı 
bir konllıyon kablaeıl •Clcade 
getlrllmeal dltlallmekte be de 
Teoıoklı n Dumıall taraf. 
ıerları, liberallerle it yapmak. 
tın imtina etmektedirler. 

Fransız· Al· 
man Dostluğu .. 

&erlin, ' (A.A) - Ollmpl 
yadlara ltdrake gelmlt olıa 
Fna11s be1etl tereflae dla 
Kea• Pnau Alman doedak 
cemiyeti tanfındaa bir ılyılet 
••rllmlıdr. 

FnD11a beyell batkını yerdi· 
il IGyletlnde iki memleket 
uuıadı bir anlıema yıpılmaıı 
llsamaadaa bıbaetmlı •e gl· 
•in birinde iki memlekıtln 
elele Yermeli Nyealnde ıalhan 
Fran11a H Alman yardlanaı 
11ıklucbraceıı lmldl ıshar el· .... 

BerUa, 4: (Rıdyo) - Fraa· 
... Alman dottlak komlteal I•· 
n6adu bir llyıleı •erllmltdr. 

Ba slyıfet, ollmplyacl için 
Berlla'e gele• heyetin terellae 
ndlmlt Ye 150 kltlllk ol· 
muııar. 

mmnnn 
, ,..... ........... ....... 1 

Vekiller He· 
yeti Toplantısı .. 

Ankara, 3 (A.A) - icra ve 
klllerl heyeti bogtıo Baıvek.ll 

lamel lnOod'oGn relllllğl altındı 
toplanarak mobtellf itler Gze· 

rinde görGımelerde bulanmoı 

ve bu lılere ıld kararlar ter· 
mittir. ..................... 

lzmlr 2 inci icra M. dan: 

Ahmed uıtanın emlik Ye 

eyıım bınkuındın OdClaç at· 
dığı parayı makabil bankayı 

ipotek eylediği tamirde ikinci 
ıahınlye mıbılleılnln lldacl 
ne11keı ıokıAındı 1 S l we 15 
taj numaralı hıaenln 15 tıj 

aamarıh l.ıımındı ıabtınl bir 
koridor, Micla iki odı, ırkıdı 
ula Ye ulanan ıolandı mal 
bak n matbıkta heli ve ga· 
ıalhınedea ibarettir. 13 1 na 
marıtıjla luıım cephede bir 
nlo, nlaaan nlhıyeıladekl 

merdhenclen çıkıldıkta aoldı 

matbık •e matbakta beli H 

guıalhane Ye bunların AıtGnde 

tınça, merdheaia kar1111ndıki 
kapıdan 15 .aamaratajla ıabıaal 
kıımıa fnkanl kıımıaa giril 
dikte bir ıofa Ye 2 odadan lba· 
rıttlr. 1200 lira kıymetinde obın 
ba Hla m41klyell açık arıırmı 
aaretlle H 84i aomarala emlak 
ye eytam baakua kaaana ma· . 
clblnce bir defaya mıluaı ol· 
mak tullle artırma .. 21·3·936 
camarteal gtlal IUt 11 de icra 
dairemi& lçlade yapılmak Gsere 
30 &"ClD mClddetle Ulılıp ko· 
nalda. Ba artırma aeılcealnde 

•lıt be.Jeli tab~ln olanın kıy · 

metin yGsde yetmlıbeelnl ba· 
lana ençok ırtırını lhıleel yı 

pılıcaktır. Akel t11kdlrde 2280 
aa.aırah kanoaı göre eaııt geri 
bırakılacakbr. S.tıt peeln puı 
ile olap maııerldea 1ılnıs yil• 
de lklbacak delltUye munfı 

aban·. lıba gayri meakal ise· 
rinde' her baagl bir tekJWe b .. 
tıleblade balanaalar ellerindeki 
reıml Halk ile birlikte yirmi 
gb •r6acla lamlı lcruaaa mi· 
racaatlerl lasımd1r. Abl halde 
bıklerı tapa ılclllnce maldm 
olmadıkoa paylıtmıdaa hariç 
kıbrlar. 9 3 1936 tarihinden 
lılbırea tartaıme herkeee acık· 

lır. Talip olaalana ylsde yedi· 
baçak ıemlaat akçua •oya mllll 
bir baakı ttlber mektaba H 

88 21094: doeya aamanılle Is · 
mir 2 inci len memarlapna 
mlncaatlerl ilin olaaar. 

B. it. No. 225 390 

AbkAmı 11h iye ıalb bakak 
mıbteme1lnciea: 

1>3rdGacll ıaltanlye mahalle· 
llade bpıaa eoblında S M· 
yılı baae tabibi KaJHrlll Si· 
leymaa 938 eeaealnde yefat 
eımtıdr. 

MClta.eflaaıa Yarlalerl •ana 
tarihi lltadaa lllberea Clç ay 
lçlade mahkemeye mlracaaıla 
llpeıı yeruet etmeleri n ba 
mClddeı geçtikten aoan GIGaln 
malı hasln.,ye dnredlleceAI 
Uta olanar. 328 

Ahkimı 11balye ıalh hakak 
mıhkemealndea: 

14·1·984 tarlb ye c11t 826 
Myıla tapa 1enecll maclblaae 
hmtrde Ballıkuya mıhalleılaln 
Ferhat •A• aokqaacla kAla 15 
Nyılı aruaıa yarı11 klmaeıl• 

olarak GIG Maıtala'aındır. 

MDltafı'aıa mlrucıları Tarta 
tarihi lltadıa ldbuen iç ıy 
içinde mahkemeye mQracaatla 
lıpab teraMt etmeleri, edilme· 
dlll takdirde H mlddet gec· 
tikten eonra meakdr mGlkGa 
baslneye dnredlleceil Uta olu· 
aar. (324) 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Met. Mv. sal. al. komlayoonndan: 
1 - Beher bleml 2500 tane olan 7 ka1em muytablye ka· 

pal ı zarf la ekelltmlye konulmoşıur. 

2 - Hepsine biçilen eder 16375 liradır. 
3 - lbalesl 8 eubbıt 936 comarteıl gftnfi saat 11 dedir. 
4 ~arıoame parasız olarak M. M. v. eat. al. ko. dan ıhaır. 
5 Ekıtlhmeye girecekler 1228 Ura 5 kuruılok ilk inanç 

pırııı mektup veya mıkbualarlle blrllkte kananan 2 
n Clç6acft maddelerindeki •ealkalırı bHi teklif mek· · 
toplarını ihale 1111tlnden bl: eaaı enel M. m. • · .. ı . 
ıl. ko. na vermeleri. 21 26 31 5 167 

Met. M,.. ut. al. komleyonondın: 

Miktarı Tahmin edilen Teminatı monk· 
mecmu taları kate ıkceal 

Klloıa Cfaıl Lira k. Lira k. 

266000 Un 85610 00 2670 75 
94000 " 12925 00 969 40 

107000 " 147l2 50 1103 40 
72000 " 9900 00 74~ 50 

Beher ldloıanoa tıh· MClnıkau tekli ihale tarihi 
mln edilen f latl gila n uııı 

K. s. 
50 Kapılı sarf 17,ıabıt,936 pHarte1I gClail 1111 15 de 

75 .. " .. " .. " 15,5 
ıs 

13 
13 
13 

75 " .. .. N " .. 16 " 

1 
75 .. " .. " " " 16,80 .. 

lamlı Mıı. Mt. lut11tınının yukarıda clnıl ye miktarı 
1ısıh dGrı kalem un ihtiyacı dart kıt'• 11rtnıme ile 
ıyrı ayrı kapıla zarf aıollle eblltmeğe konalmo9tar. 
ihaleleri hl11larıoda yazıla tarih gGn Ye saıtlırdı Iamlrde 
kııladı Mıt. Mw. ut. ıl. komlıyoaandı yıpılıeaktır. 

3 - Şartnameleri hergla komlıyondı gGrGleblllr. 
4 Isteklller ticaret odaıındı kayıtlı olduklarını dair Halkı 

s 
gGıtermek mecbarlyetlndedlder. 
Etalltmege lttlrak edeceklrır 2'90 ıayılı kanunun iki 
n 6ç0ac6 maddelerinde n 11rtnımelerlade yuıla ••I· 
kalarlle teminatı mavıkkaıe mıkboslırıaı te mClhlrlG 
teklif mekıaplırına ihale 111ıladen en•• bir aut enel 
komlıyonı Termit bolanıeaklar. 81 5 9 14 270 

Mat. M •· •I. al. komlıyonandın: 
1 - tamir lllı. MY. kıtaatı için 523000 kilo ocloa kapab 

sarf aaallle ekllllmlye konmattnr. 
2 - lbıleal 8 tabat 936 camırte1l gla6 111t onblrde l•mlr· 

de kıtlacla Mı. MY. ntın alma komlıyoaanda yapıla· 
cıktır. 

3 Tahmin edilen mecmu tatarı 6537 lira elli karaıtur. 
4: Teminatı mavakbte ıkçeıl 490 Ura otaslkl karaıtar. 
5 Ş.rınımed hergOn komlıyondı gGrClleblllr. 
6 lıteklUer tJcaret odaıında kayıtlı olduklarını dair •etik• 

gGllermek mecburi yetlndedlrler. 
7 Ekllltmeye lfllrak edecekler 2490 •yılı baaaaD iki 

H 0clDCI mıddf'ferlade H prlllameelade yHılı •ealka• 
lın •e ıemlaıb maHkbte makbaalarlle m6hllr1Cl tek· 
lif mebtaplannı ihale Mıtladea bir •at enel ko .... 
yo .. Termit balaaaeaklar. 22 26 31 5 193 

Mıı. M •· ••· ıl. komllJODanclan: 
ı - lzmlr deni• komatanhğının açak eblltme ıareılle mi· 

aıkuacla balaaaa 581 lln bedel keelf il Taran deni• 
lıkelellnla tamirine talip çıkmadığından 7 tabıt 936 
camı glnl 111t 10 da lamlrde kııladı Mıt. mv. aat. 
al. komlıyonaada puulıkla lbıle edilecektir. 

2 - Teml .. tı mawıkkate akçeli ' ' liradır. 
S - Şartaımell hergCln komlıyoadı gGrlleblllr. 
4 - Iıteklller ticaret oduına kayıtb oldakluıaı dair Yetlka 

gGıtermek mecbarlyeılndedlrler. 
5 Ekıllımeye lıtlrık edecekler 2490 NJıb kanaaaa 2 H 

8 Gacl maddelerinde •e .. rt .. mealade yuılı nılkıla· 
rını H ıemlaalı maHkkııe makbuzları ile birlikte ihale 
••tinden enel komlıyonda hasır baloamıları. 825 

Mst. M•. ••· al. komlıyoaonclan: 
ı - Mıt. M "· in açık eklllıme ıareılle mGaıklHda balanın 

210 lira bedel keflfU iç kHanb yemek ocagıaa talip 
çıkmıdıAınclan pı•rhklı utan ıhnıeakıır. 

2 lkaleıl 8 ıabıı 936 cum.rteal gClnl uıt 11,5 dı Iamlr· 
d,, kıtl•da Mıı. M•. nt. al. ko. nanda yapılacaktır. 

8 Teminatı mankkıte ıkçeıl 15 lira 75 karattar. 
4 - Şarıaıme Ye ketlfnımeal hergGn komlerondı gGrGleblllr. 
5 - l'JtekUler ticaret od11ındı kayıtlı oldukluına dair •ealka 

gattermek mecburiyetindedirler. 
6 Ekalltmeye lttlrak edecekler 2(90 ıayılı kanaaaa 2 •• 

3 eacl mıddelerlade .. ..rıaımeılnde y..... •ealtıları 
.. temlaıb mankkaıe mıkbosları ile birlikte ihale 
Mıllaken enel komlıyoada hasır bnlan1Dıları. 326 

BaraıH Tom. ııı. al. komlayonaadaa: 
1 - Tlmea birliklerinin ihtiyacı olup açık ekılhmeal S0,1,36 

· peflt.mbe gClnl uaı 11 de yapılan 14,SOO kilo Mhaaa 
talip çıkmıclııınclan puırlık aareılle alıaaeıkıır. 

2 ilk pa11rlıAı 10 tabaı 936 puarte1I gilnl IUt 11 dedir. 
3 Umam tahmin tatarı 4423 lln olup ilk peyi 382 llndır. 
4 Şartaımeıl bergCln komlıyondı gGrClleblllr. 
5 Iateklllerla maıyyea Teklinde Baraındakl alkerl •b• 

alma komllyonunı gelmelert. 273 

57 TGm. uı. al. komlıyonaadıa: 

ı - TClmea blrllklerlala lbdyacı olaa 11.900 kilo aadey•· 
aın 30,1,936 dı yıplıcak olan pıurbtıada talip çık· 
mıdıjaaclaa yeniden pasartııı koaalm•etar. 

~ - Son puarblı 8 tabıı 936 paıarıeel 11aı 11 dedir. 
S Umam tatarı 10.710 lira olup ilk peyi 804 liradır. 

4 Şe1111amell hergtln komlı1onda görol~blllr. 
5 leteklllerla muayyen Hkdade BDrnınclakl 

alma komllyoaaaa gelmeleri. 
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• • •••••••••••••••••• • • t ~ 11111 ili ili ili ili ili il il 1111111111111111 1111 il 1111 1 1 1 1 111 11111 ili 1111111111 il 1 ili 1111 111 111111111 111 11111111111111 ıw 

~sehir Ba ___ ,_ as ' --~·.-..-~-----~~~~-
ö~müır şulb>~~ö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuıısımla 

TELEFON: 2363 
•• 

HerUirlfi (Banka ve Komisyon) l\'luameleleri Yapılır. 
_ Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!tı ay vadcliy~ % 5 
' Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon nealre komisyonculuğu yapılır. Mallar ~eldi · 

~inde f!abfplerfne en mftsald şeraitte avans verfllr. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:lE LEVANIE LlNIE 
0 ANGORA,. vapura 20 eon 

k ounde bekleniyor, 24 son 
kliouna kodor Anvua, Rotter. 
dem, Hamburg ve Bremen lçlo 
alacaktır. 

"ANDROS" vapuru 3 şubat · 
ta bekleniyor, 7 şÖbata kader 
Anvere, Rotterdom, Hamburg 
ve Bremeo limanlarına yük 
alacaktır. 

AMfi'RıKAN ExPOT LlNES 
"ExMOUTBN vapuru 2 şu 

batta bekleniyor, Nevyork için 
yftk alacakhr. 

JOHNSTON VARREN 

LINES LIVERPOL 
"IJROMORE,, vapuru 18 

eon kdouode bekleniyor, Ltver· 

pnldon yük çıkarıp Borgae, 
Varna ve Köneoce için yO 
alacaktır. 

... 1 ................... . 

Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
Çarşısı No. 34i 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norllcçxa'mn Jlalis ı1fo· 

rirı<ı Balık Yağıdtr. Şer · 

bet Gibi içilebilir. 1ki De· 
fa Süzı'ilmı$ştür. -Biricik Satıe Yeri 

IJAŞDUUAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESİ 

• 1111111111il111111111111111ili11111111 D O K T O R lll lll 11111111111111111111111111111111• Tilrk hava kurumu 

:=Operatör Cevat Alpsoy = B I p 
= Merkez Hastanesi Operatörıı = üyü { iyangosu 
= Almooya'dın avdetle Baetalırını bergftn ıaat 15 ve 18 = araeında ikinci beyler sokağındı hamam karşıe1Ddaki - 4i Uncü Keşide 11 Şuhattadır 
_ 43 numaralı muıyenehıneelnde kabul eder. 8 k Ik 
iılllllll Telefon: Muayenehanesi 3315 ffllllllllllllll Evi 3203 lfllflll• üyü ramiye 
•1111ili1111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111ııı• 3 5 D (Q) (Q) (Q) L Ü lr ©l cdl o lr a 

Dr. Zekai Tarakçı = -___.;,._~~__..;;;;;;;;..;~~~= -= !\lerkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı :: 
= İklnct Beyler sokağı TOrk mözayede ealonu lttleallnde = 

numara 45. Hastalarını öğleden eoora 15 den 18 e kadar = 
kabul ~der. TELEFON : 3806 = 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın111111111111111111111• .......................................... 
Fidan ~leraklılarıııa Müjde ı 

Türkiye ve A uopa'dan getlrilmlo en tur!aoda ve nadide 

damızlık.lordun aeılaomış ve gayet itina ile Y"tletfrilmlı,ı mub 
telif clos ve yoota mt.yva f 1doaları ucuza Htılıktır. Görn.ıek 

1 
ve toptan almak leılyenler Kayae l to yonu yanında yeni clft 
llğe, perakende almak ve sipariş vermek l tlyenlerlo Haşdo 

rııkta Batak banma milracaat etmelnl H4o olunur. 

•111111111mıı111111111111~ Dok tor ..-11111111111111111111111111• ___________ ,;.;...,_ __ 

A. [{emal Tonay _=-~ In
1
hisarlar;u mum Müdürlüğünden: 

- _ - lzmlr'de çamıltı tozlHında yapılıcat 3ıl 797 lira 68 ko· 

- Baıcriyolog ve bulnşık, salgın hastalıklar miitaha~sısı _ rae keılf bı:delli 6 tane n bir mekteb n bir rnlr 
- Baemahane istaeyono kar11sındaki dibek ıok.ak baoında 30 eayı• cc binaları toplacı kapıh zarf ueallyle eksiltmeye kon = lı ev ve muayenehanesinde eabah eaat 8 dan ak~am 11at 6 a kadar ~ mu,tur. = baetalannı kabul eder. ::!: 
- Milrncaaı eden hastalara yapılmaeı llizımgclen eair tahlilAt ve = 2 - Ekelhme 2 1 ,abat 9 36 cuma gftnQ eaat 11 de kabıtıı· = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cenr: gö· ;;; ta loblearlar binasında komleyondaJ yıpılacıktır. = rfileu Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. = 3 - Muvakkat teminatı 2609 Ura 8:.t kuru~tur. 

mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 111111111111• 4 - Ieteklller ihaleden enaz 5 gün enel lnhlear1ar loıaat 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörfi 

Haetolırını her gan 15·18 e kader ikinci Beyler sokağı TOrk 
mOzıyede ııa1oou klrıındı 78 N Jo moayenebıoeelnde kebol 
eder. Telefon 3393 

ıubeelne gelerek diplomalı mimar veya mQbendiıı olduk· 

tarını ve evvelce enaz 20,000 llrahk bina ı,ı yıptıkla · 

raDI mukavele ve kabul raporu eurttlerlyle lepal enik 
ten ve fenni ehliyet veelkaeı aldıktın eonra 17 3 kuroe 
mukabilinde elulltme evrakını letlyebtlirler. 

5 _;, Bu vesaiki' bul kıpah zarflar ihale gftna eaıt tam 10 a 

kadar komlıyon relıllğlne makbuı mukablltnde verlJmlı 

olmalıdır. 5 11 14. 18 572 

Te çifte ıpiralli OSRAM cD> 
ampullerini digerlerioe • 

tercih ediniz. 

Bu lambaların çifte ıpiraJli az 

cereyanla çok aydınlık •erme· 
!erini temin eder. Jıık neı· 

J 

_ reıme kabiliyetleri elektirik ear· 
~1atları ~ ile f muk-;-yeı;-edilemi.
: yecek derecededir. •• a::t.btv • \,."\Hi,; 

) 

Maliye V ckaletinden: 2 4 5 

Eski gümüş mecidiye ve aksamıoııı bt.: 
şubat bin dokuz yüz otuz altı tarihindeu il'' 
haren bet~ hangi bir kıymetle mübadele ''9' 

satası olarak kullanılamıyacaaı ve kuJlıııl' 
mak istiyeııler 2257 No. lı kanun ile tı•)'i 11 

edilen şekilde cezalandırılacağı ilan olu~ 

Fratelli Sperco Vapur Acenıas• 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

--;•GANYMEDES,, vapnru 27 · NIA, OSLO n ISKANDIN.4' 
2 ·36 beklenmekte olup y6k0oil YA Jtmaolın için yok. '

1
' 

tahliyeden ıonrı ANVERS, cakhr. I' 
ROTTERDAM, AM~TERDAM ~ERVICE MARITIM ROl1)1,4d' 

n BAMBURG limanları için 11 PELES,, .. para 30·1 ·S61~ 
yok ılıcaktır. gelip 31 ·1 ·86 tarihinde M Aı; ·~ 

"CERES,, nporo 10·2·36 da M.ARSILYA •e BARSELorı 
gelip 15·2·36 tarihinde AN 
VERS, ROTTERDAM AMS 
TERDAM ve HAMBURG 11. 
mantarına hareket edecektir. 

SV ENSKA ORIENT LlNIEN 

"HEMLAND,, motöra ı5·2·36 

tırlblode beklenmekte olup ya 
k.Onü tıbltyeden eoora 4NVERS, 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

COFENBAGE, DANZlG, GDY· 

Olivier vEŞüreka~ı 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24i3 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

•·THURSO,, vapuru 7 ikinci 

Ununda LIVERPOOL ve 
SVANSEAOA~ gr llp ıahliyed~ 

bulunacak. 
uA DJUTANT,, va puro 8 

ilt.loct Ununda bekleniyor, 

LONORA lçlo yok alacaktır. 

"1'HURSO,, vapuru 15 ikin
ci Unuodl\ bekleniyor LIVEU· 

POOL GLASGOV yok ala · 
caktıc. 

"'POJ..0" vapuru J O ikinci 
kılnunda Loodra, Anverı •e 

Hol beklenip ayni aamanda 

Londra n Bul içlo yok alı 

caktır. 

lçlo yak alacaktır. ııt 

h"ndakt hareket tarlbl~tll 
nnlonlardıkl değlşlklf klt- 1 
acentı mee'oliyet kabul ,,uııe ~ 

Fazlı tafıllAt için 1~!:1, Kordon'dı Tıbmll ye f•b ~ 
bln11ı arkaııındı Fratelll Spt ,,1 

npor acentahğına ıoOt•c 
edllmeel rica olunur. ..~ 

2611"' 
Tele. 2004 · 2005 · 

---------
Ünlnrehede Döçeolı 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. SafittiJJ. 
Ağız ve Diş Heki•Jl 

ll uıalıra berg4n ö~feJt'" 
ıoora bakar . 

lıtilr.llil radde1i ~~· :,; 
Ankara apartmaoı 2 ioc• () J, 

Telgraf · ı S TA l' tj SO 
Tdefon : 4H2 .- ~ ıı~lt 

DEUTSCBE LEVA 'fTb L ~111,1 
11 AC,JlLA., vapuru 5 l ;t 

kılnuodı Bamburg oreıtı" ~ıı 
Anvera'ten gcıltp tahlfyt.cfe 

lunacak. e .-
Not: Vurot tarihleri 

1 ~11~ 
pur lılmlerl üzerine de~fşl ~ol 

~lerden acentı mf'ı'oUyel 

edilmez. / 

Oevlet Demiryollarından: .,,f' 
31 1 936 ıarlblode açık artbrma oıollyle bir ıeoeltk. ~J ıııı rJO• 

..erllmeıl mukarrer olan borııonlo iıta1yonundı J l bırllll 9,6 
8\H Clç dtıkkılo için mOşterl çıkmadığından artırma tO·~~cf 
pazarte,I gftnü ıHt 15 e o•ahlmııllr. ihale ı~mlrde ale•0 

8 inci işletme komlıyononda yıpılıcıttır. 456 
Muhammen eenellk kira bedeli 60 liradır lıteklllerlo ~dl • . ll'r 

kuruş moHkkat teminat vermeleri n ite glrmeğe kaouı>i 1' 
' 41 

lerl olmadığını dair beyannamelerle muıyyen vak.itte bl•'' 
t1rlhten komfıyona mOracHtları IAzımdır. 1ı• 

Şartnımeler aleancıkta komiıyoudın n horeonlu let••1°
0 S 

ııbıneıtnden param: ılınır. S l 


