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Bulgar 
Komunistleri Ilıtilal 

Çıkaracaklardı 

Habeşler, Cen.uptaDa Zafer l{azandılar 
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~imal ve cenup-;-pheıerind;Babeş~erin tazyikl;ri . ...::: r ~----- - - -- ---==\-- Paris'te neler konuşuldu? 
Parti Gurubun- • Ç K l V . 

Makalle Düşmek üzeredir. Cenupta 
Bir ltalyan Kuvveti 1700 ölü Vere

rek Kaçmağa Mecbur Oldu. 

dakiMnzakereler Akdenız ve . a e azı-
Başbakanımız, genel 
siyasal durumu anlattı 

Ankara, 4 (A.A) - C.B.P. 
kamut1ıy gurubu idare beyttl 
bıekanl,ğmdın: 

yetinden de Bahsediliyor 
-----

Fransız. TOrk bakanları Bulgaristan'ın Bal· 
kan paktına girmesini de konuştular. --Makalle'de Vaziyet Italyan'ların Aleyhinedir. Ogaden 

Cephesinde YenilMuhareheler:Beklenmektedir.J 't 
c. e. pırtlel kamutay ga· 

robu bugtla öğleden ıonrı 

Dt. Cemal Tunca'nın bııkln · 
bğıadı toplandı. 

Pnlı .( (A.A) - Dıı bıkan Tevf lk Raııa Araıı''• yıpt•A• 
Flandco, dtın ıkıım loglllz koooemaların neticelerinden hı· 
~bOyOk clçlıl Slr George Cler1d berdar etmiıtlr. 

Hını Ajınıınan ılyHi ma· 
hıblrlne göre yıpılmıktı olan 
mOzakereter bıehcı kollekdf 
emniyetin lmrulmaeı meı'eleal 

azerlode cereyan etmektedir. 
Fransız dıı bakanı Flıoden, 
Tevfik Rae'da Araı'lı Akdenlı· 
de karııhkh yardım meı'eleıl 

ve Bulgarlııan'ın Balkan ıntıa· 
tını kabulG lbtlmıllnl de tetkik 
eımleılr. 

_, ____ _ 
Göçmen 

Yeni g6çmen ılSzOnde, yalnız 
bHlt bir kelime değlolml gör 
mGyoruı. Mubıctr, oımıolı im 
paratorlogu bozgunlarını hatırı] 
getirir. Tl Mıcarlıtıo'dınberl, 

TGrk y•Aıoları, oımıoh 91nca· 
~ının ark111ndın kop• gelml~· 
tir. Bu ocakların çoğu, bir 
dıbı ttllmemtıtlr. 

Comorlyet lçla göçmen, bO· 
yak nGfuı polltlkaıınıa bir 
parçuıdar. Göç ıkanlıranı karı:ı 
ıılu tedbir ılm•klıgımısın ıe· 

bebt de bandın geliyor: Top 
rak, meıken Te ııy nrebllece· 
Almlı k•dıraaı kıbol ediyoruz. 
Hiçbir 11tarıb, k0k6nden ko· 
ptrık, kaldırım QılClnde ıGrGn 
mekten, 11l~ın n ıoguklı lu· 
rılmaktın dıhı ıcı deglldlr. 

BOyftk yerleıtlrme plloı için 
ıldığımıı haberler, blytlk, ktl· 
çDk, herkelln g6' polhlkMIDI 
nrdlgl ehemmiyeti glltermek· 
tedlr. Memeli bu aeae b6tln 
g6çmealere yılhk yiyecek n 
ekecekleri, kuıbıdı yerleten 
110'1tklrlıra dı ıermıye Ye 
ıynly•t nrllmlıtlr. Trakya'orn 
baılıca kaynıklınndan biri 
olan bıhkçıhklı oğrııınlar da 
ctb11lınmııt1r. 

llkbıbu ekimine y11tlımek 
Claere 10,000 pulluk daha ıı · 

marlıamıı, Tr1kyı için buıuıl 
Ye elnrlıll tipte 2,000 araba 
bııırlıomııtır. 

e .. 11, fakat ber tirin tjlyen 
n nbıt ıırtlırını uygun 10 
bin meılr:en yıpılmıuaa brar 
nrllmlıtlr. Bunun için 50 
milyon kiremit haaırlınmıktı 
olduğunu tıltlyoruı. Göçmen 
lere yerilecek topraklardı biç· 
bir pGraı b1rıkalmımık için, 
dnlet yeni bir kanun projeısl 
hıııılımıktıdır. 

Batna sorluklıra ra~men, 
'l'rakyı'dıkl g6çmenlerio •ğhk 
dorumlıranıa pek l1l olmaıu 
bizi ıevlodlrlyor. En ufak köy 
l"re kadar f le uıulOoO tatbik 
için Sıhhat Baholı~'• tek uk 

•l•ra ludar, hOsOn ha talıkları 
O~rdm,.kıedlr. Hölgr.lerde ko· 
ruıolmıa"ı lbıro ~rll'D baraklak · 
larua plluluı yıpılaıakıadır. 
Trekyeuın dwoomlk kalk ın 

nı1111 bakımından, Jl"YuircHtlr, 
kou n ip,.kçilllı:, hayvan 'f! 
GrOolerlu dllıehiuri , ağaçlan · 
dınlmı, arıcılık, ıav1,1anc1lılı:, 

tuukçuluk ve lı:onıcneclllk 
itlerine bllhH•• bıen nrU· 
1Dlttlr. 

8GtGn bunlar bıberler değil, 
lllGjdclrrdlr. Trakya bayındır, 
dolu Ye zeagla olıcmkıır. Ek• 
prca Trakyı'yı grçerek 1ıtın · 
bul'ı geliyor. Avropı'dın Tar. 
~iyeye girenler, comurlyet re· 
ı•111lnln bayık medeniyet Ye 
1"•alık dınıı ile dıhı ilk 
•d1111da kırtıl111cmıdırdır. 

f. R. Atay 

Baıbıkao lamel loônQ, ıe· 

nel ılyeeal durum bık.kında 
partiye lzıhıt verdi. 

\... ) 

Makalle'de eski imparator sarayı 

Adlı Abıbı, 5 (Rıdyo) - kuvveti muvaf fıkıyclllıllğe D~ · 
Hıvaı ajao11Pdın: HenDa teey· ramıı ve mtlblm miktarda zayı· 
yQd t!Uolyen bir ııyııya göre, at vererek f har eylemlıtlr. 

ccnubtı Cfarede bir ltılyan - Sonu 6 mcı sahifede -

Italya, Sermayeden Yüz. 
de 1 O Vergi Alacak. 

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

8 u Vaziyet De Gösteriy«>r ki, Italya 
Finansel Darlık içinde Bulunuyor. -·----------lıtanbul, 5 (Özel) - Romı'dın verl:en haberlere gOre hal 

Bu lla Bir Rivayet 
Donanma için istikraz 

yapacakmışız?. 
lıtınbul, 5 (Özel) - Slova 

gueteıl yeni harp gemileri için 
Londrı plyaıııındın tıtilnız 

yıpıcığımızı yazmıktadır. 

Bulgaristan 
Balkan paktına 
girmek istemi yormuş! 

lıtanbol, 5 (Ôıel) - Pırtı· 
ten nrllen bir habere göre, 
Bulgar bQk\imetl, Bulgarlıtan'an 
Uluslar eoıyeıeat ile birlikte 
çabımığı amade baloacluğano, 

Dış l1akanımız T. IWştii Arns 
kabul ederek Romınyı ve Bul· 

gır kralları ve Tituleako, Dr. 

Mnbim bir haber: 

Boğızlıaan t1bklml meı'ele· 

ılnl gôrOeGb göraımedlklerl belll 
değildir. Ancmk öyle 11nne· 
diliyor ki, Tork:lye A no· 
pı' dı diğer bHı mıatıkı· 

lırın tekrar aekerleıtlrllmeal 

cneı'eleelnln yakındı ortıya ÇI· 

kablleceti bir eırada boğalara 

emeıl yıratmınıo mavlfık ol· 
mıyıcığı kanaatindedir. 

ancak Balkın ıntıntını glrmeğe R u k ş k M .. 
_t._Hb_oı_mı_d•A_•a•_bı_ıdı_rm_ı,ıı_r. ~ us ya, za ar ta U· 

ıtaıyan vapurunda da~aasını Kuvvetlendirdi 
isyan mı? 14 

Portnld, 5 (Radyo)- içinde -
950 kiti bulanın bir Yapar Japonya ile mOsellah bir ihtilaf Bekleniyor. 
haıya'y• 'e uker dola bir n· Japonya'da da harp meclisi toplandı. 
pur da Erltre'ye geçmlttlr. -----

ıgar mıaraf lırıaı kırıılık olarak ıkdeyledl~ dahili lııikrallar· tçlnde kara gômleklller bolu· Londra, 5 (Radyo) - Mor· ıraeındı ikinci bir madafıa 
dan hiçbir netice elde edememektedir. BGydk fııl•t koaeeyt ıoa nan bir halyaa nparuada lı· ntng Poıt pz~teeinln Moıko battı teılı edllmlıılr. 

yı'dı flnatel nılyet çok bozuktur. BGktlmeı, Afrika bı;bının 

toplıntJıaadı, ııhıi ıermıyelerln ytlıde onunun vergi ol•rak ıha· yıa çıktılı hakkındaki haber· n'dın aldığı habere göre, Ta· Sovyet Roıyı, uzak ıarkıa 
.. '!~~~!.!•~r nrmlttlr. ler tekzlb edilmektedir. barofıSkl ile Vllldyo Voıtok tlmendlfcr battı boyunca bQtGa 

Y ull8ll1Siiilld8·K·uaurmtiŞ-Bir·cani;ÇO~ ~:;.::;:_!;::::.d~.~~~~!:: 
cukları Kanlarını Emip öldürüyormu~ :!~;::~~::::E::~~~:a::~:: 

' Maamıllb Moıkon aly•ıl 
B • Ç K ... •• • •• -41B mebıflll yakın bir atide bir 
ır ocuğun anını Emerken Yakalandı. HapisaneyelGirmek Istiyoru m, Roıı • japoo mtııeltıh lhtlllfını 

K A d Ç 
muhakkak görmektedir. 

arnım Ç ı, ocuklarııı Kanını Emdim, Diyor. Tokyo, s (Radyo) - ea1a1c 
bir harp meclisi toplanmıı Ye 

Kudurmuş cani bütün;,dehseıi ile çocuk. 
lora saldırırken ve gülerken.. (Kan içici 

mahUikun kurbanlarından iki :yavru, 
işaretli olanlardır.) 

Aılna civarında, cinayet tı· 
rlblerlnde emııll az balunar 
bir cinayet, bir değil Gıt dıte 

fecf cluayetler irtikap edllmlı· 
tir. Ba cinayet, Atla• 'e ma· 

biti uma mi efkarında çok ba. 
yak bir heyecan uyındırmııtır. 

Cinayet, bir delinin ,. 7 ya· 
ı•nda çocukları 61c1Qrerek kın· 

lıannı emmeıl gibi fnkaltde 

bir mahiyet arutmektedlr. 
Bir Yunan g0%eteai:: 

"Delller eerbeıt geaeree, tıblf 
bu facialar olur!" bıtblı ile 
çok ıtddetll bir 7111 neıret· 

mlıtlr. Ve Atlnı gHetelerl Gç 
gGadenberl ha fıclı elrıfıada 

11hlfcler doloıu yası n rcelm· 
ler neıreımektedirler. 
Cani kimdir? 

Cani, 33 yııındı n loelz 
gtıruhuodaa, muhacir Dımya. 
aoı Maro Mıtl lımlnde bir 

- Sonu 3 ncü ıatı.if ede -

bu içtimada hariciye, bahriye, 
bıırblye bakan larlle bOıOn er· 
Uoı barblyel"r crkloı hazır 

bo 'uomu' u Mogollstın, Uueyı 
ile Maoçurl, hponyn ıraeındak.I 

lbıll4fıo nihayete rJlrtlmrıl 

çaıt'el •raı.mıo11r. 

~iyasetin 

Aşkta Bir Cilvesi 
Zenci J. Bek er, Ital· 
yan aşık1ndan ayrıldı. 

lıtıobul 5 (özel) - Meıhar 
ılnemı yıld11larındıo Josef'la 
Beker; ltıkı ltılyın Teplto'dıa 
ayrılmııtır. Bu ıyrılmı, halyı· 
Hıbet lbtlllfındın ileri gelmek· 
tedlr. Malumdur ki, artlıt k•· 
dın, Zencl'dlr Ye tabU olarak 
Habeı tarıflır1dar. Binaenaleyh 
be711 olıo ltıkıodın ıyrılmua 
lcıbeımlttlr. 



a et Sosya· 
apılacak?. Petrol Ambargosu Ne Olaca ? 

• 
Tarikatçılık 

ve ofttrükcnlnk· 
t -· 

5#4 General Graçyani muvaffak olamıyacaktrr. 
Eldeki altı milyarlık ihtiyat harcanınca, 

sosyalizm de doğacaktır. 

A.merika'nın Bitaraf lığı .. lngiltere'nin Endişeleri ve 
Bir Gazetenin Akdeniz Hakkındaki Neşriyatı. 

• • • - 50• 
Ankarı, 5 (A.A) - ktl~ 

günlerde mr.tboatta meaıle U 
tarikat ve ilfQrCUlkctUOk ,,.~ 
yeti hakkında bazı netrlf81 ~ ~~~ ........ -------~~~ 

La Rep6bllk gezeteılnde Pi· 
yer Domlnlk yazıyor: 

Habeş macerası git · gide teh· 
Ukell bir şekil alıyor. Demek, 
Makalle hıırbı Itelyan'lara yerli 
askerleri hesaba katmadan 
400 e yakın Italyan askerinin 
hayatına mel olmuştur. Holbokf 
Bac1oğllyo'nun kurmayı harb· 
iare deha ziyade yerli kıt'aları 

sokmaktadır. Bundan başka hl· 
ze 25 zabitin öldOğü ve 19 o 
nan yaralandığı bildiriliyor. 
EvvelA öllllerln nlsbetlne dikkat 
ediniz; bu nlsbet yoralılaro na 
zaran dörtte bir kadar olma· 
lıydı, halbuki y ralılerdao fazla 
ôUi var. Kaybolan, yani esir 
diışen zabitler mevcod olduğu· 
namı inanmalı? Sonra 44 za· 
bitin kavga dışı olması, 25 
adama bir zabit heeoblyle, bln 
yoz, bin iklyQz krıder neferin 
ölQ veyı.ı yaralı düştüğünü tah· 
mln eulrlr. Bu hesabı yapar 
ken de zebltlerfn neferlere na· 
zaren iki misli kayıb vermiş 

olduğunu kabul ediyoruz. 

Okur, bu rakam bolluğuna 

mazur görsOn; burada konÜeon 
eski bir savaşçıdır. Fransız cep· 
besindeki eski berb rakemları 
hAlı\ hatarımdııdır. Bo rakamlar, 
beni, komşumuzun koyJplarrnı 

ehemmlyetli bulmaya eevkedlyor. 
ltalyao'lor, Habeş'leri geri 

atmış olduklarını e6y10yorlar. 
Pekala. Fakat t klb etmiyorlar. 
Üstelik te bn 1'Borbar,,lar cep. 
heden (Adle Aboba'ya göre top 
lar, tanklar, 100 mitralyöz) bir 
eftrd harb mılzcmeal ganimet 
alıyorl r. Nihayet bize bu harb 
10,000 Habeş'llnln girmiş ol· 
doğunu blldlrlyor. Yalnız on 
bin mi? Ya Habeş kurmayının 
harbe 20,000 veya 50,000 H· 

ker sokacağı gOo netice ne 
olacak? 

halyan'larm şo cevabı vere · 
ceklerlnt biliyorum: 11İşte o gOn 

onları yeneceğiz. Topçomoz ve 
tayyarelerimiz ancak böyle yı · 

ğıoler Ozerlndedlr kl biUOn hn. 
nerlui gösterecektir.,. Evet, fa · 
kat bu 50,000 kişinin on bini 
şurada, on bini orada olarak 
100 kilometre Ozerlnde hare· 
kete geçmeel şartlle. Yalnız 

Aksom'la Mekalle arası 150 
kilometredir. 

Ştıpheslz ki general Grazlyanl, 
cenupta aarib bir zafer kazan· 
mıea benziyor. Fakat bu zaferi 
ona nereye götftrecek? Harar· 
dan bahsediliyordu. Halbuki 
eimdl bu hedeften vazgt:çllmlşe 
benziyor. Negell doğrudan doğ· 
roya Adle'ahnba yola üzerlndfl · 
dlr. Fakot Adls ·Ababı'ya doğru 

bir taarruz nasıl tns.ulanıblllr? 

merkezini askerden mahrum 

mu sanıyor. E11ıen boradan 
kuı uço9larlle 600 kilometre 
uzaktadır. 2000 metrelik dağ· 
ların Qstftnden aşması ica'.> ede· 
cektlr. Ve elinde topa topa 
ancak elli, ıltm ı bin aıker 

vardır .. . 
İtiraf edeyim ki İtalyan ol· 

saydım kuokolaoırdım. Daha 
don bano ltalyan'ların ayda 
harb masrafı olarak 500 mil · 
yoo harcadıkları, ellerinde ıhı 
mily r lhtlyııt bulunduğu ve 
hona son santimine kadar har· 
cıyaceklerı eöylenlyordo. 

Çok muhafozakir iyi bir 
Fr neız burjuva ı olan ve Ha· 
beelstao' gitmiş olduğa için 
oreernı t nıyan muhatabıma: 

- Peki, sonra1 dedim. 
- Sonra, dedi, İtalya, elinde 

ahlD ihtiyatı kolmıyınca soıya· 

liet bir devlet olacaktır. 
- Eğer ş'lmdl değllıc. Fakat 

bu şsrtlar içinde, ekonomik 
bakımdan eoeyallsı bir tekle 
girecek olan Itelya'oıo bdtOn 
Habeeletan'ı legal ettl~lnl fer· 
zedellm. Bo "Ekonomik ve 

sosyal" nkıı ile, "Sıyaeaı~ va· 
kıa arasında bir kavga demek 
olacoktır. İtalyan neo ·Sosyalist· 
lttlnln yarınının faolstlerloe bu 
adı veriyorum· kendilerini iste· 
mlyen bir aômdrgeyl ellerinde 
tutmakta devam etmeleri oyguo· 
eoz b1r hareket olacaktar. Mil
lerin kendi makadderatlarıaa 

htikim olmak hakkı doktrinini 
yeni Iıalya'nın 

fcob edecektir. 
kabo: etmesi 

Eğ~r bana kanonu tenine 
çevirmek mOmkOn oldoğonu 

(Sovyetler blrltğlne bakıoız) · 
eöylf yecek olursanız, size Sov· 
yet Rosyn'nın bir bOttın teekll 
ettiğini ve yarınki İtalyan im· 
paratorloğunda hal ayol olma• 
yacığını aôylerlm. Moakova'da 
yapılması kolay olan şey Ro· 
ma'do lmkdneızdır. 

Esaııen bışlta bir faraziye de 
ileri sflreblllr, ve ltalya'oan 
soeyallstleşmeefne ve ıhı mil· 
yarını harcamasını rağmen Ha· 
btılstan'ın fethi itinin bogOn
kOnden fazla llerlemlı olmasını 
farzedebillrlz. O zaman ne ola· 
cık?. 

O zaman, tabii Anopa'da 
yeni bir soıyallıt devlet mev· 
cod olacak ve bu devletin ar· 
masındao ) alnız krallık, vatl· 
kon ve heud bizzat :Moeaollol 
gibi dekorları kaldırmak bunu 
yapmaya kAfl gelecektir. Moe· 
eollnl'nln dostları belki de 
mükemmel birer halk komiseri 
olacaklardır. 

Herhalde l.<'aşf zmln, Oabe9ls· 
tan maceraııı aayeslnde dediğim 

Lonra 5 (Radyo) - Santral 
Nly1lı gazetesi, omumt vaziyeti 
ve petrol tberlne ambargo me· 
ı~leılnl tetkik ederek: 

- Bayak Brltanyı ihtiyatla 
ve dikkatle hareket mecburi· 
yetlodedlr. İtalya'yı. llimal et· 
memelidir. 

11Danılg1 l\fı11, Uzak Şark 

meıelelerl lnglltere'yl mfttkOl 
mevkide bırakmaktadır. 

"Akdeolz'de mftşterek emnl· 
yet boş bir davadır, Eden bu· 
nu anlamalı ve loglltere'yl ye· 
nl maceralardan sakınmalıdır. 11 

Demııktedlr. 

Roma 5 (Radyo) - Petrol 
ambargosa için çehemakta ol•n 
Cenevre efk4r umumlyeef, Ame• 
rlkadın gelen haberlerle ce111· 
retinl aybetmlt nzlyetted!r. 

Amerl a ayanından Tomas, 
29 ıobalta mGddetl bitmekte 
olan liall tiazır bitaraflık k'.a 
nononoo sene sonuna kadar 
teklif 1 lıtenmletlr. Bunun için 
kanunun talik edtlecf'ğl kov· 
vetle memoldor. 

Cenevre, 5 (Radyo) - 18 
Jer talf teknik komltelll, rapo· 
ronu ha hafta aonundı biti· 
recektlr. 

80 rapor, ely1&I olmıyacak 

ve tamamen fenni olacaktar. 
Raporda ltalyı'nın petrol Ye 
mevadda mftttclle ihtiyaçları ve 
mahrumiyetten doğacak vazl · 
yetler teablt edilecektir. 

CeoeYrf', 5 (Radyo) - Ek& 
peder komttesl bugiln bir ıop 
Jantı yapmıılar, zecri tedbirle· 
rln zlyadeleıtlrllmeai ve petrolı 
ambargo koymak lOzomu mes'e· 
lesini mQzakere etmlılerdlr. 

Eksperler arasında tam bir 
mutabakat flrdar. Hazırladık · 

ları raporu son defa olarak 
g~zden geçlrmlılerdlr. Bu rı· 

por, bogGolerde 18 ler koml· 
tealne nrllecektlr. 

Cenevre 5 (Radyo) - Bavaı 

ajansındac: 18 ler komlteal, 
elmdlye kadar zecrl tedbirler 

gibi, hemen gtırOlUlstlıce nlha· 
yet bulması taıanur olonıbl· 

lir. Bonon halyan'Jarın lehin,. 
ml yoksa çok aleyhlerine mi 
ol•cağını benden başkaları eôy· 
lesin. · ÇOnkfl, hldleeler, benim 
yaptığım gibi, hiç tezıtaız ele 
alınınca, İtalyın'Jarın lehine 
olan nedir, aleyhine olan nedir? 

En yakın istikballer karanlık 
içindedir. Jnsanlar ve milletler, 
hepimiz geceye doğru llerUyo· 
ruz, ve karanlık öntımGzden 
sıyrıldığı zaman, gördognmtız 

ve elle dokunacak. kadar ya· 
kmımızda bulunan şey, hemen 
hiç bir zaman ıahayyftl ettiği· 

mlz eey olmıyor. 

~,........,...,..... ........... _..--~~ 
ve petrol ambargosu hakkında 

verilen raporları tetkik şubat 
sonuna doğra toplanacaktır. 

Eksperler komitesi raporuna 
bu hafıa içinde muhakkak Ye· 

recektlr. Rapor teknik mahl · 
yene olacak, hali hazırda !tal· 

yada ne kadar petrol ııtoko 
mevcut olduğuna ve ne kadar 
petrol temin edebileceğini, kaç 
earnıc gemisi mevcut bulunda· 
ğoou gösterecekllr. Raporda 
hiçbir f lklr ve mütılea yilrü· 
t ülml yecek tir. 

Bankalar llltiyat Akçele
rini istikraza Yatıracak .. 

b•· rtUmoktedlr. Bo mes'ele ııı• 
kında elde ettiğimiz doğrll 

Uimat 9odur: I~ 
18 kAnuusanl 1936 da ~ 

d i t11iO 
llp'te Kayserl'U Ahme 8 t •' 
birinin kanunlu memnu ıar 10 
faaliyetini devam eulroıelı: 1

11 
çalıştığı haber nhnarok ktJ' 

1 
, 

ve arkadaşları hakkında oeıJ e• 
•r 

adli takibat yapılmış •e '' 
malarda f llhaklka Nı.ıkeUlk ııdı 
rlkahnın muattal bir eek 1 tt 

•- • -• glıllce ihyasına ç lışıldığ• 11 

Yeni Layihaya Göre Gayrimenkul bil edilmiştir. BunlarıP bil dt h -qere 

S b
•b• F\ Ol ki d rlkat l~ln temos ve mu • iftl 

8 l l IJle amıyaca aJ! lr bulunduğu diğer bazı vU d• 

Ô 
lerde de alAkadarlor bskk'~ır 

Ankaro, 5 ( zel) - Ekonomi bakanlığınca hezırlanoo yeni adli icaplara teveseCU edllOJIO 
bankalar kanon JAylhHı kamotaya gelmiştir. Yakrnda mflzakere· • 
sine hoşlanacaktır. Bo kanonla bankalar ihtiyat okçelerlnl dev · Şükrü Kays 
let istikrazlarına yatarmağa mecbur tutulmakta, faaliyetleri tayin T d • • • 
edilmektedir. Hiçbir banka gayrimenkul sahibi olamıyacaktar. e avı ıçın 

, - Avrupa'ya gidiyor ~ 
P a ris te Başlıya n Sıyasal lsta.nbul s (öze•> - ıc ·~:~ 

· b kanımı• Ştıkrft Kaya, ıe 'f 

K ı S 1 edilmek ftıere bogftn A ,rap• 
onuşma ar ve on uç arı hareket etmlttlr. 

Kamutav 
Dışbakanımız T. R. Aras ve M. Litvİ· Bu hatta mart " 

nof, Neticel~rden Memnun .• tatili yapacak. 
cf' ıı>o 

Ankara, 5 (Öv.el) - P-
9 ,o 

Parls 5 (Radyo) - Slyaeal 
konuşmalar, muhtelif devletle 
rlo murahhaaları yavaş yavaı:ı 

boradan ayrılmağa başlamakla 

sona ermiş oluyor. Son konuş· 
malar, Çekoılovakya hııbakanı 
Mllan Boca'oıo yapacağı temH 
lar olacakt&r. 

Pazar gOnOndenberl, Roman· . 
ya kralı Karol, Bulgar kralı 

Borle, Yugoslavya kralı naibi 
prenı Pol, Avusturya baobakap 
muavini prenı Starenberg, Ruı 
yı dıt bakanı M. Lhvlnof, Ro 
manya dış hakanı Tltftlesko, 
Tftrklye dıt bakanı Tevf lk 
RilştO Ar11, Portekiz ve Arnı. 
vutluk dıt bakanları Fransız 

ricaliyle konutmalarda balon · 

muşlardır. 

Vaki mtUAkatlarde, evvelA 
Tuna devletleri ile merkezi 
A vrupı devletleri ıraBJndakl 

ıslyaul :ve ekonomik mftnaee· 
betler incelenmiştir. 

Yugo:davyı kral naibi prens 
Pol, Franııa ile Y ogoelavya arı· 
ınnda mutabakatı ef kir bol on· 
doğunu beyan etmlotlr. Bulgar 
krah Borla itiraz etmediğini 

blldlrmletlr. Terkiye dış işleri 

bakanı Tevfik ROşU1 Aras ile 
Rusya dıo itleri bakını M. Ltt· 
vlnof'a gelince, onlar da vazl 
yet hakkında ileri e6rftlen f (. 
kirlerden dolayı memnuniyetle· 
rint göstermltlerdlr. 

Avu turya'hlar, Bıbleborg· 

paktının biran evvel taedlklol 
htlyor; TQrklye, memleketinin 
muhafazası için boğazların ka· 
panmaeını arzu ediyor, Bolga 
rlstan he o da kendi f lkriol 
ileri eftrdO. Bütfto bunlar sulbe 
hizmet içindir. Bununla beraber 
Almanya ile Polonya, fırsattan 
istifade etmek letlyorlor. 

Parla mOıakerelerlnde, Ak· 
deniz meı'elesi de konoıulmoş 
tur. Bunda; TOrklye, Yunanlı· 
tan ve Yugoslavya dı allka· 
dardır. 

Bizim noktal nazarımız, sol· 
ban muhafazası itin, uluslar 
kuromoa bllA kıydlleart bağlı 

ve aadık kılmaktır; sulh için 
yegAne çare budur." 

Bulgar 
Komünistleri 

ihtilal Çıkarmak 
istiyorlardı. 

fıtanbol, 5 (Özel) - Ce· 
nevre'deo alman haberlere g~re, 
Bulgarlstan'dakl komfiolstler, 
bir lbt114l yıpmak istemişlerse 

de daha evel alman tedabir 
muvaffak olamamıt· 

SİNEMASINDA 

tay, bo hafta içinde mart ıt ... "'t nooa kadar devam etme.-
tatil yapacaktır. , 

lngiliz Gemiler• 
Faaliyette 

CebeUiltlmk, 5 ( Radyo )l~ 
Rudney ve Sldney dlreto•f " 

ıeıv 
İoglltere'den boraya gelOJ / 
Kazablıoka, 5(Fae'ıa) · radf~0ıJS 

Amiral Tomeon'un kum1Pd•:0ııı 
bir kruvazör ile İngiltere 0tı 

ol r 
Akdeniz B. f tloauna ll>e oıı 
4 torpido boraya gelmfttlr· ~· 
Şnbata kadar Umınımııd• 
lacakhr. 

Türk-ltalyaJJ 
Ticaret 
muahedesi uzatıldı ~· 

'fil' 
Ankara 5 (Radyo) - 1 ~O ltalyan ticaret mukavele& S o • 

aonteşrln tarlhlodeo ltlbare 01• 

ay mllddetle temdld olonlJJllfl ı 
Haliç Sahilleı·jtJI 

Su Bastı 
IJ&l,oıı 

İstanbul 5 (l\zel) - tı'' 
Hallç'io Yemle sahlllnl eıı 

Telefon 2573 

Bugfin sinemacılık dOnyasının en bfiyilJ; 
iki filmi birden 

General Grazlyaoi hnkumet 

il TELEFON 
3151 TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 

ların lcbloe olan temaytıllerlnl 
mobafaza etmek şıırtfle taht 
hakkında kOçQk antaotla ko 

' notmadao blrşey yapmıyacak 
terini temin etmiştir. NİNON . 

y ARIN : 7 Şubat CUMA gOoüodcn itibaren m11111ltl dahlet Franz Şchubert'Jn bayatını 
ve atkını mueaner bflyiik filim 

Schubert'in Asl~ı 
. ' Arsıulusal eöhreti haiz büyük tenör RICHARD TAUBER tarafından temsil edilen ve cUitmemiş 

Senfoni > den dobn ızengin ve daha müeHir olan senenin oaheaeri 

Ayrı ·a: F oks Türkçe sözlü dünya haberleri. Miki karikatür komikJ 

Bugün Bir hafadanberl höyük bir muvaffakıyetle de· 
vam_ eden ve ~ören ta~a~!~dııo -~ok_ beğe_nlleo 

SAADET Son defa olarak 
göatrrl lece k tir 

Fransız dış bakanı M. Flan· 
den, İngiltere ile İtalya elçlle· 
rfnl kabul etmiş ve huktimet 
metboalerma bildirmeleri için 
bOtOo bu konuımalar hakkında 
izahat vermleılr. 

Perle, 5 (Radyo) - (Proğre 

Dolyon ) gazetesi; 1 şimdiki db· 
rom ve Parle'te cereyan f'tmlş 

olan elya ol müzakereler etra· 
fında yazdı~ı mıknlede diyor ki: 

" Kftçft - itilaf, kendi noktal 
nazarlarını kabul ettlrmeğe c;a 
lışıyor, Sovy tlcr, Fraoıız, Rus 

Jean iepura - Jenny Jugo 

Marietta 
Jaııette Mııkdonald-Nelson Eddf 

~~~~~~~~~~--~ 
3 de Nlnoo, 5 ı• 
9.15 de Mertel 

Seanslara dlkkaı; Saat 
Marletta, 7 de Nlnon, 



Fıkıt o nkte kıdar, hılyaa 
ltıkın ıllne blr kltın ılarık 

Hıhetfiılın çôllertnde Veytel 

Kareni gUH doletmMI •e dM 
dini, dıgları, ormıalırı, kord· 
ları, kotları ta parçalarlı ın· 
lıtm111 munfık olur 1aan.m: 

Ah Jojef in Beker'lm; 
Benim ılyıh ,ekerim 
DfttUlm Bıbıı yolonı 
Hıeretlnl çekerim 
Mu111ollnl ne yıplın 

Yurlmi elden kıptın 

lieoka yollara 11ptı'D 

Ah Jojella Biıtbrtmt 

lıb ........ 
Çimdik 

apoli'de 
bir iutilik oldu 

1 ıpoll 5 (RıcJyo) - Bir 
kimya fıbrlkaııadı •okna gelen 
hifllAk netlcr.1tade 16 kiti 
ölmt11, t 1 kiti y.rılınmıotsr. 

HABER 

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

Tenzilatlı Gomrük Hamalları Teri · 
fesi Ikisat Vekaletine Gönderildi. 

.. 
E 

~ ":.ı...J 4ı,.•., ..... : 

ödemiş 

Ve Torbalı'da. ___ _.. ...... _. ___ _ 
1 ayda kesilen hayvan 

lklnclUoun ıyıuda Ôdemtı 
m~zbahaıundı 185 koyoo, 18 
keçi, 300 kozu, 12 oğlak, 10 
mınd•. 107 ökGz, l 70 inek 

GClmrClk bımmalları tarlfeıl ; - Eıkl tırlfeye Dıllrın yeni ve dtığe, 17 danı, 5 malak, 
komllyoaca y.,.t••t ol1n tarifede yGzde 50 nlıbetlnde 2 deve ktııllmlutlr. 
temllAt dalrellndt. bımrlanmış teozllAt kabul olonmoıtur. Sı 
Ye tadık edilmek Clsere 1ktaııat lon gOmrGğG bammalları lef 

Torbala meabıb111nda da 64 
koyun, 5 kıl keçi, 200 kozu, 
1 manda, 5 ökGı, 6 inek, 29 Veklleıhıe gönderilmtttlr. Al bıılı batına bir mnıudor. 

•At••• mal6mata göre gGm Hariçten gelen veya harice gl · danı, 4 mılık olmak Oıtre 
rak bammallırı tarife komı.. den bir yolcuouo etyuıoı il· 313 bat hıyno keıllmlılir. 
yoDa ftç k1tmı lbtlta et1aek- ton kap111adın bıehyarık n · 
ıedlr. por glverteılne, hıUA kamara· 

Kuduz mncadelesi. 
l ihracat g8..ntll, llDI kadar Gç dôrt elden 9e 

2 _ lthılAt gtharft~ft, ıyra ıyra bımmıllardın geç· 

Geçen ıy içinde belediyece 
eehrla muhtelif yerlerinde 829 
köpek ve kedi telef ettlrllmlttlr. 
Nok11n • e eımer olduğondıa 
fmnlardaa 823 ekmek mOH· 

3 - Salon gGmrlğG hım. mekte 'Ve bGUln bımmılları 
ayrı Gcret vermek meeburlye· 

Şehir meclisi 
Şehir mecltıt; yerın 11at 

16 dı bele.diyede toplınıcak, 

belediye ııbl&ıt ıabıt11ı talimat 
nımeıılnln mGıakereelae dnım 

edecektir. 

malları, 

Da k111mlıra ıh ıartfe tle 

retleri teablt edlllrbn balen 
tatbik edilmekte olan tarifeye 
nuarın bugQnkG bıyıt t1rtlır1, 

malların flıtlerl Gıerlaıleki dft. 
tftklClkler gôı öaQade tutulmoı, 
ltçl •e tGccarı koruyacak bir 
tekil teeblt edllmlıılr. 

tinde kahnmaktadar. Bllb111a 
memleketlmlıe gelen ecnebiler dere edllmietlr. 
için bu nılyet çok ııkıatıh 

oloyorda. Yeni tarife ile idue Gerze'de UltllnclllOk 
edtleceğt için bu gibi eıyılar Sinop 4 ( A A ) - Slnobon 
'8porlıra bit eldtn götClrGlOp Gerze llçeılode tfttftn ptyı.aıı 
gttlrflecek ve hu eıyı 11blplerl ıç•lmıotır . Klloıu 90 koroıla 
ayrı ayrı ftcret •ermek mecbo 115 korno ara11oda 11tılmak · 

Helediyeniu varidatı 
lkfaclUaoa ayıadı maktu 

ceu, rubtat harçları . bono ur· 
f lyıtı •e 11lreden belediyece 
4939 lira tıhıllAt yıpılmııtır. 

rlyetlnden kurtınlıe1klırdır. tadır. .............. ~ ........................ ~. 
Y u nanista ~;J;-'k-~.d~-;;;~-Şi~i;-~~;i-~-Ç~~ 
cuklar1 kanlarını emipöfdürüyormuş 

Knıuırpark inşaatı ----------------------~ .... -----------------------
Kfthftrperk intaıtı ilerle· 

- Bııtarafı 1 inci Nblfede - bir bılde görmGttGr. 

mittir. Mlteıhbld tarafından 

yıptırı lmıktı olan KGltGrpık 

etnlıadald dınrlar yakında 
bitecektir. 

G11elemlı tahrir Alleelndea 
H San'ıalır mektebi deiull 
muılllmlerlnden irfan Bazar'ın 
bir erkek çocu~a dtlny.,. gel· 
dlAlnl ın4nçle bıber aldık. 

Yınanaa, anı n bab .. nı 
tebriklerlmfal auaar, aıun ômClr 
Ul olmuanı dllerlı. 

adımdır. 

Kıloyerdoı muhacir kôyGnde 
ıeuerl bir hıyıt yıtaautkta •e 
haaeberdoıtar. 

Bandın bir kıç ıeae enet 
deli oa.ık dmarhaaeye eokol· 
moı •e ancak dGrt, bet ıy 
nel eerbettibıralulmııtar. 
Hd.dı68 naal meyddnn çıku? 

Kiaonolllalnln 27-28 inci 
geceıl, Qç çocuk bıbw olıa 

Unkllı lımHade bir tile •bibi 
geç •akh Hine dôaGnce, fn· 
kalade bir hAdlae ile kart1lıt 

mıt u SHcetlal ıyıbr, bayıbr 

Boğulmak üzere Olan 
Bir Balıkçı Kurtarıldı. 

------~--~--:--~~-------
Turan ile Alsaneak arasında kayığı devrilen 

batakçı Mehmed'in başına geleul~r .. 
DGn 11bıh Bayrakla ile Al· R8hk"'ı tlllmdad b ı ,, • •t amıe 

Hncık aruınc1ı bir ka11 olmnt •e denilen L .1r 1 • 1 Y1e•n Cl~er ne 
bir bıbkÇI boğulmak tebllkeıl çıkmıtbr. Rıdoala M b d'I 
geçlrmlıtlr. e me n 

Rıdoıla Ahmet oAla Meh· dılgalar ır19ındı oırpınmıkıı 
met ıdıaı ıaeıyın bu bal•kçı oldo1Uaa gören Ahancak'tıkl 
Toran'da otormıktı idi. Sabah· bHı klmııeler telefonla dentı 
leyin erkenden balık Hlım•I• 99 Al11ae1k pollı merkezlerini 
çıkmıt, Turan'dın byıklı ıçıl · haberdar etmlt'erdlr. Al91ncak· 

mıtllr. Fakat bir mftddet ıonra tın aetıle bir byıklı ve dtalz• 
tlddelll poyrH eımeAe bıt merkeıtn•en de bir mot3rle 

lımıt. bahkçı; kayıgı Taran'• yetltllmlı, byıktan daha enet 
doAra gGtGrmelı: lııemlfH de yetlıea moUb; kıusedeyl 10 

mu91ffak olımamıt ve glulkçe dan çakarmıı 'te ôUlmden kur· 
bGyflyen dalgaların tlddetlnden ıarmıttır. Mebmed; hutue1e 
kayık ılıbo11 olmuıtor. kaldırdmıttar. 

BClUln komıalu nine top 
lıamıı ve ınallı V1ldeyl ıeeel· 

\iye ~btır bal1n bıbı: 
- Ne ur Allıb aıkıaı? 

diye eormat. 
Ve: 
- KGçGk Fottnl tlmdfye 

kadar ne «Mnmedl; ınaHI 

meralı: ediyor! 
Cenbını ılmııtır. 

ZataUı ıdımca~ıı, bu •ııl· 
yetıe fnkalAdellk gGrmemlttlr. 
Fıkıt ıenell: 

- Ya kı11mısı çaldılar .. ? 
Demlıllr. Urak1l gtUerek: 
- Ammı yıpa.a ba ... Hangi 

dnlrde bolonuyoroa. Bôyle bir 
tey olar mu hlçl. 

Demlıtlr~ 

AndlD, her biri uırl11 ıtı 

ren clalı:lkalM"ve .. atler geçmlt, 
fakat beaCb 4 yııında boJonıa 
Fotlal eve dGnmemlttlr. Bonon 
Qzerlne, Fotlnl'nta beraber oy· 
nıdığı çocuklara mlrıcaat edil 
mle, bu çocald1r dı: 

- Blı kireç oe.ğı yaaıadı 

oynarken deli Fotlal'yl tatta, 
blı korktuk kaçhk .. 

Demlılerdlr. 

- Fotlnl ne oldu? 
- Deli Fotlnl'yl bığırlarak 

ıldı, gôt6rCIG. 
Bu luhıt 6ıerlue artık ttlp 

heye yer kalmamııtır. !'odamla 
bir clnıyete, bir deUala cla1· 
yetlae karbua glttlil ıalıtılmıt 
hemn sıltııayı hıber teril 

mlt1lr. 

gc5rmemlı . Fıkıt biraz ıonra 

'8tılyetl farkedlnce korkunç 

bir kahkaha salmıı, çocuğun 

ceeedlnl yere atarak kıçmı~ı 
kalkıtmış, fıkat hemen tutul. 

muıtar. 

Fotlnl'nln hıbuı ve bılk 

cıdı herif 1 ıopılarlı lUdlrmeğe 
kılkıtmıelmr fakat zabıt• mini 
olmaııar. 

Foıini öldii: 
Foılnl baygın olmıklı be11· 

bet benGı 11A idi. Hemen dok· 
torlar götClrGlmlı elden gelen 
her tedbire bıı,urulmoııı dı, 
çocuk fasla kan kıybettlAl 1 
dıhı doğroıa çocugaa kını 
cıul cıda ıarıfınclan tımımen 

emlld13l için ôlmGt16r. 
Caninin cinayetleri çok! 

Y ıpılıa tıhklkıtta DımpınOI 
l1D1lnt ııııyın ba caninin boa 
dan birkaç ıy enel 7 yııındı 
Yak.o Poltıl lımlnde bir çocu· 
ğo• ınmek bıhıneılle boyaonu 
ıu.dığı teeblt eıdllmlıtlr. 

Bunda• bıtka, Barlakopa'dı 
28 tetr1Dl91nl 935 le 28 y•ı · 
larındı Alebındroe ÇıDgarh 

lımlnde biri.tala bet yııındı 

Uranı lımlnde bir kunnıa kay· 

boldoto dı ıalııılmıttır. 

Ve ayni gGolerde yedi ya 

tındı Stelyo Vlıatl hmlade 
bir çocuğun dı kaybolduğu tea 
bit edllmieıir. 

7 Şubat Cuma Akşamı 
. Fotini nmıl ve ne halde 
bulundu: 

Zabıt• ve k1rbekoll~rt, kıy 
balkı, luıe1Rı••• blbaıı, deli 
dentlea 0.lyıaoe'on ekeert· 
yede balaaclap Belko ormı· 

Dlm gltmltJer " kll9 bli' arıt 
tarmadıa eonra deUala mel· 
keol olan mı~arayı balmatlır 

•e içeri glrmlılerdlr. 

Y ıpılaa tılurrlyıtta Stelyo 
DDD dı c~ıedl taaf fOa etmlt 
bir halde boluamoı H delinin 
mığırauadtı birçok a. yıkılmıı 
c;ocult kemikleri elde edllmlt 
dr. Kıaüe clabı claıyetlerl ol· 
doğa MJyleadllt saman: 

- YalaD demlıdr. 

ilk uıhkikaı: 
Kıtll gerek köyde gerek 

Aıiaadı birçok deflılmr bılklD 

bClcomana maroı kılmıı •e 
bılk maıemadtyen: 

GALA MÜSAMERESi OLARAK. SENENiN EN BÜYÜK FiLMi 

SİLAH BAŞINA 
Şıbuerler pheeerlnl 

ELHAMRA Sineması 
Sayın lımlr balkın• takdim ile .. ref dayar. 

içeri girenler, bGyak bir 
debıet içinde kalmıılardH : 

Deli, kDçCllı: kııı lı:ucıAıncJı 
ııkı, 91kı tatmakla, ığsı, burnu 
balar içinde, çocu~an boy· 
nonu emcnekte idi. 

O.il, bk mlcldeı gele•lerl 

Cadıyı ilaç! 
- Cadıyı diri, diri yıkmıh!. 

Diye bığırmıtlırcl11. 

ilk tahkikatta kendlılnı ıo 

rolın: 

- Da cinayetleri ne için 
lıleclln? Saaltne, hain, ımtırak: 

- a .. , etlerimla ..... .,. mi? 

DflşftndOklerim ... 

ilk Tedri at M ual· 
liıııi ·Doçent· Profesör 

Profesör, dftçeot, ilk tedrl11t 

muılllml! . 
Y11ot1 bir tahsil zenclrlnlo ilk 

ve ıon halkalıu. Her lldıl de, 
memlekette kfthOr i~lerl mn· 
ıuobabs olurken, gayri ihtiyari 
cllerlal midelerine gôıGrftrler. 

Elli beı lira aali maaeh bir 
Dftçentl dGıftutlyorom da kCll · 
tftrGmGldekl nimet Ye kadlrıl· 
naıh~ın bu 11lığı n ıcıhA• ile 
Jçlm yanıyor .. 

Dftçent, mohıkkak ki IClkt 
ve aaloa ıdımı değildir Fakat 
bir kGhılr lnkledıolD tAbl olı· 
bileceği ıertlardan ilk bir kaçı, 
saadıly11ının , ., kGllftr kıyme· 

tinin mıddi değerini almak, 
mfttenzl bir ln91D bıyıtlnın 

lhtl yaçları ile terlememek, bir 
az dlmığ huzuru bolmık, genle 

bl: okuma ve khıp tedarik etme 
lmkAolannı ele geçirebilmektir. 

Y ı'!DI kordoğomoz Gol.eni · 
tenin temelini de 11ghyımadı· 
ğımızı kabul etmellylı Onl•er· 
ılte, profeıör, doçent bir top· 
tuluk hıllnde mfttalea edilir. 
Son lklılnl ihmal eulglmlı 
gan, blrlnclıinln randcaanı dı 

ıynl nllbette •kuyıcıkıır. Bu, 
muhakkik ve tabiidir. 

• • • 
Bir de Uk ıedrl11t muılll· 

mini dGıtlnellml. Atai• yakarı 
bot GD bf r milleti HUÇlarıaıD 

içinden geçlren1 milyonlarla in· 
11nı ilk ıabııll gıdısını veren 
ııhıılyet, bodur. 

Bence ilk tedrlııt bocıea, 
kahramanlar ıarlhlala ılmalı· 
r1Ddındır, llAhler kıdır yGk· 
ıeklf ğl Hrdll. Hımoro feda · 
kAıhktıo, ıoya ktUtGrGn ilk 
ve en temlı kayoığındaa ılın · 

mııtır. 

K.ırkbeı lira aylakla lnkall· 
bıa Uk ııbıll Ye Gmmillk mi· 
e1dele1lne eeferber ettlğlmla bu 
ını kaneı, bogGa lkeadl mee· 
legi çerçneılade çektiği mit· 
kClltt ve mıbromlyetlerden 
baık•, cemiyetin memurların• 
verdiği m119tı en 11 blMe ile 
iktifa etmektedir. Oadın bek· 
ledltlmlı 111 11yet bir blro 
memoronnu gClndellk ve kır· 
t11i mumeleel ol11yda, nlwetle 
kGlfet mruıada bir ıbenk ve 
ıdılet holuudoguao kıbol 
ederdik. 

Oılbokl ilk t"drlgt hoc111, 
köyden bflkt\met merkezine kı· 
dar cemiyetin bO.tlln hareket· 
terinde dıyıaıp gClteadlğl, 111 

mee•ullyet .erdltl •e kendlalal 
maddi ve mıne•I murakabeye 
tibl tuttoğo konettlr. Moıl· 
Hm, inkılabın, ilk kClltlrGa, 
ilk kalkınmıoın bayrağıdır, dl· 
yoruı. Doğra ve gbel, fakat 
ma11 45 llrı .. 

Herıeye kltlıaarık, hılll 
kendi ııkınhmııı blrez daba 
arttırarak muılllmln, dOçtSatla, 
profeelSrlerln bıkkını termeU· 
ytz. Blı, borcunu her 11mın 
ıhn ıkı ile ödemle, inkardan 
nefret eden bir millet oldultl· 
muı dna11ndıyız. 

Orhan Rahmi GiJkçe 

Bapıe girmek lıılyorum... Da 
yılancı daayıdın artık bıktım 
oNndım. Hıpıı girmek, orada 
blrH da ıllıhımlı bıe bıı• 
kalmak lcla böyle yıptam .. 

Cenbıaı nımlıtlr. 

- Neden maeum, hiçbir ıey· 
den haberi olmayan çocok&an 
öldGrdCln? 

- Çocuklar bını 0 dell11 

diyorlar, banı ıeo atayorlardı .. 
- Kınlır1nı n~en emdta1. 
- Karnım açtı... Ah.. K.a· 

çıcakllm ımma... Beni kın 

tuımnıta. K.ın ile nrhot ol· 
muıtum... Bunun lçla kaçema· 

dım!. 

Bu emaalela CIDlnln daha 

bir çok cl•yetlerl olHI• •· 
admıla•adar 
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Üzüm satııları: , 
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Ç. Alacı K. s. K. ·s. 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 79 Y. ı. TalAt 12 so tı so 

27 S. SCUeymı. ıs 25 14 
İkinci Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Gerek İbrahim bey ve gerek 

teybler ve ayan Nopolyon'un 

•rzosona ve biraz da gösterdiği 

nezaket ve samimiyete mukı· 

vomet tmkioını göremediler; 
dostanıs surette Kablre'ye dön 

dfiler. 
İbrahim bey, K 11bfre'ye gfr. 

dlğl onda, fJehlrln blltQn mftez 

ı:lnlerlnl yanına topladı ve bü 

tün minarelerden ı,ıu beynnoa· 

meofn halka okuomaflrnı t:m· 
reni: 

"Yarın Kehlro tehrloe gire 
cek olao !Fra03ız ordusu boş 

komaudanıoan bir dost sıf tile 
ve samimi olarak areılanmHı 

karar altına alınmııtar. 

"Botaya gelen Franeız gene· 

ralt bir dllı.ımao değil, Hazreti 
Muhammed'ln takdlrk4rıdır. 

Buraya ıslAbat için gelmiştir. 

"Kendisine ve askerlerine 
karıı yapılacak en kaçak taar· 

roz fevkalade ağır cezalarla 
cezalandıracaktır.,, 

Minarelerden biranda halka 

ibl4ğ edilen bo emir Qzerlne 

Kahtre'de enluln birden 1Vdet 

ettl ve yağma hareketleri de 
tamamen durdu. 

• • • 
Teshil edilen eaatta, Napot. 

yon muazzam bir zafer alayı 

halinde Kablre'ye girdi. En 
k6çiik bir bıidlee bile çıkmadı; 

N apolyon alaylarına güzel bir 
geçld resmi yıptardıktan sonra, 

Ôzbeklye'de Elf t bt.ylo kona· 
ğına yerleşti. 

Bo konak Kahlre'oln · en 
gllzel bir binası idi. Konaktan 

ziyade muazzaDJ ve çok saslıl 

bir saray demek.ti. Bundan 

başka, eebirlo kenarında ve 

herhangi bir ihtimal dahilinde 

ve en kısa bir zamanda mfts· 

tahkem bir mevki haline kona · 

bilirdi. Bu suretle 2eneral Bo · 

napart n maiyeti, erkAnı har· 
biyesi Ant bir taarruz lhtlma· 
Unden de mHun ldUer. 

Bu memlekette ani · bir leyın 
her vakit mtıaıkündil. 

Napolyon şehrin mlllki lda· 

reel için bir usul koyduktan 

sonra, Nil oeref ine yapacaıtı 

boyalı: eenlllı: hazırlıklarına 

baeladı. 

Uzun ve yorucu bir yoldan, 

Memhlklerle çetin bir harpten 

sonra böyle bir oeollğe tabii 
bir ihtiyaç vardı. 

Napolyon Hkerl f çln taze 
ekmek çıkarttı, iyi yiyecekler 

temin etti. Kabire'de, Fraosız 

askerlerinde, Fransız karargah· 

Jarında zaten iyi yiyecek ve 

ekmek karşıııoda bayram bıo· 
lamıştı. ..................... 

ANADOLU ---Günlük Siyasııl Gazete 

Sahip ve Baoyazgnm 
Haydar Rüedü ÔKTEM 

Umumi neeriyat ve yazı i~leri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

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

Telefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru§tur. 
Yabancı memleketler için eeoelik 

abone ficreti 27 lirodu. 
Heryerde 5 Kuruatur. -Gnoa geçmio nftshalar 25 lr.urogtm. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASJLMIŞTm -----·· 

Napolyoo beraberinde sGrtık· 

ledlğl alim, eAlr, mftverrlh ve 
muıtklıloaelar, koca kolaklı 
eı,ıekler Qzerlnde Kıhlre'nfn 

görillm«-ğe IAyık yerlerini gezi· 
yorlar, hayretler içinde kalıyor· 

lerdı. 

Napolyon ordoıonon bu kıamı, 
Flrıııvon'lar zamaoıodao kalma 

eserler karşısında, 
zevk buluyorlardı. 

• • • 

büyük bir 

Bir 1abıb, Nıpolyon soo 
horhln yepıldı~ı eabayı ziyar"t 
e tti. Yanında fbrıhtm bl"y, hir 
çok t"ybler, birkaç ta mOfıü 

ve kadı vardı . 

Flravoo'lar devrinin hıımet 

ve azametini gösteren muazzam 

Abideler önüne grlince, Napol · 
yon, uıta mnoavlrl 'fe caım 

Lefokard tarafından aldığı ma· 
himata istinaden: 

- Allah bilytık ve eserleri 
azimdir. Fakat bu da ln1an 
elinin cidden baytık bir eseri· 
dlr. Aubı bu ehramların la· 

e11ından Ffravon'ların makead 
ve hedef 1 ne idi. 

Diye ııordu. 

Sahte yilzbaıı Bre&1uley, yani 
c11uı Lefokard, Napolyon'un 

bu sözlerini Franııızca'dan 

Arabca 'ya terc6me etti. İbrahim 
bey de cevab olarak: 

- Bunu yapın, zannıma 
göre Şeops lıımtnde konetll 
ve bftyftk bir htıkGmdardır. 

Mak88dı da f4nllerln ceıediol 

mekruh 

idi. 

ellerlle 

Dedi. 

Napolyon: 

ellememelerl 

- Bu ehramları açtırın, 

Firavunların öUlleriol • rahatsız 

eden hıllfe kimdir? 

Diye ııordo. 

Bu ııuale de mGf ttılerde.n 

blrlıl oo cevabı verdi: 

- Birçok aıırlar enel Bağ · 
dad'dı bakam ıftren hıllfeler 

olduğa tahmin edilmektedir. 

Ehramlardı akıllara hayret v11-
recek: def ineler bolıcaklırını 

11nıyorlırdı. Fakat borayı gl· 
renler, memlekete mahıoı an'a· 

ne mucibince, mumyalarla dı· 

varlardı yHılı olan ıo kitabeyi 

bol muşlardır: 

"Adalete mugayir it, ıeme· 

reılz zolamlere bAdl olar, fakat 

nedameti de muclb olur!,, 
1 ·apolyon: 

- · Hırııızın çaldığı ekmek 
ağzlDda komla çörek olur. 

Dedi. 

Mftf UUerdea bir dl~erl Na· 
polyon'on lınOude lğlldl: 

- Aktl4ne ve htkhoıae bir 
ııöz! 

Dedi. Napolyon: 

• - Allah kadiri mutlaktır. 
LAllibelllAllah MuhımmeddOo 

Resolullab... Ben de Mubam· 
med Reeulullabı inananlardı · 

aımL 

Dedi. 

- Selim ya ıulboa ve ııQ 
kunon mabenlrl general... Se· 

14m ya :Muhımmed'la ınglll 

kolu, ııellm!.. 

- Matta hazretleri.. Sına 

teıekkOr ederim. K.or'ıoı Ke
rim benim ruhumu tenvir edl· 
yor, gözlerlml nurlandırıyor. 

'"Hazreti Mobımmed'I canla 

ve bııla ııeverlm. Medlae'ye 

kadar ghmek mezınnıa top 

raklarına ytız stırmek isterim. 

Fakat bondao enel yapılacak 

vazifelerim var. Bu Memlukleri 

yer yGzftoden tımımen kaldır· 

mak istiyorum. 

- Sonu 'far -

14 B. S. Alızrı. 11 50 ll 50 
120 BugGnkıı 1atıf 

490692 Danka yekdn 

490812 Umum " 

Zahire satışları: 
Ç. Cloei K. S. 

360 Buğday 6 50 
4 M. darı 8 50 

30000 kilo pamuk 4 l 50 
32~ 8 . pamuk 4 l 50 
300 p Çl'lr.lrdek 2 60 
~50 ton " 2 60 

' 
i 

K. s. · 
6 50 
8 50 

42 

42 
2 185 
2 ·65 

·----------------------· Kambiyo 
Aiıo Satış 

AIJm Mınk ou,:.W ou.t.ı .: 
Iııterlln 620 ı i 622,Stı 
Fr. Frangı 8,28 8. :3lı 
Dolar 80,95 79,((ı 
Belga 21,lô 21,25 
Italyan lireti 10 10,05 
Inlçre frangı 40,75 41 
Florin 85,12 85,37 
K. Çekoslovak 5,24 5,27 
AvoBtur. Şilini 23.37 23,62 

' Nöbetçi Eczaneler J 
Bu akoam Kemeraltında Hı. 

141, Gazelyahda .Altmtaı, TU· 
klllkte Faik, Eırefpaıada Eo· 
refpaoa eczaneleri açıktır. ·-

Monıekarlo, 5 (Radyo) -

M. Herlyo dan Monoko'ya va· 
1111 olmuıtor. 

Napolyon berine bir kon· 
feranı ta vermlıtlr. 

Akıam Monoko prenııl tara· 
fındıa M. Herlyo şeref ine bir 

akıam ziyafeti verilmiştir. 

M. Morlı LAfon da bu ık· 

ıım ikinci bir kooferanıı vere· 
cektlr. 

Amerika'dan son haf. 
talarda çıkan altınlar .. 

Vıelngtoa 5 (R•dyo) - Ma· 
llye bakanı, Amerika •dın son 

haftalar içinde Frınııa'ya 8 
milyon beıyfts bin dolarlık al· 

tan ıe'fkedllmlıtlr. 1,120,000 
dolarlak altın da Hollında'yı 

ıevkedllmlı.ıtlr. 

Şu birkaç hafta içinde Ame· 
rlkadıo çıkan altın miktara 

11,000,000. dolsrı bolmıktadır. 

M. Eden Memel işinin 
iyileştiğini. söyledi. 

Lo.ndra, !1 (A.A) - M. Eden, 

Avam kamarHıoda Memel hak· 

kında ıorulan bir ıoıle cevab 

olarak, durumon iyl'eotlğlol ve 

dlrektovarın diyet mecllıinfn 

mGzıbaretlne. mazhar olduğunu 
blldlrmlıtlr. 

lngiltere · Mısır Mftnasehetleri 

Mısıır Port-Said ile Say'd·a Ve Kahire 
de De üç Hava Karargahı Kuracak' 

~-------------------.. ---------------------- ı M. Eden1'in Notasına Yakında C :evap Veriiecektir. il~ 
Uzlerin Askeri işgali, Oabeş işinden DoğmayorJJJll~ 

re'den alınan haberlere I 

•• 
• 

/.,kenderiye'de llngiliz donanması .. 

Kahire, 5 (Radyo) - MHır dış bıkıohğı yaksek memorla · 
htıkiitoetlnln yeni sene bfttçe· rıodao bir zattan mftteşekkll 

ılne Port·Sald'de bir tayyare olacaktır. 

lı:arargAhı lnouı için 9 hin Mı· · .. K•hlre,:51(R~dyo) - -si~l;;öt 
ııır lirası, Saydı ve Kahire el- IAjansındao: 
varında da iki tayyare kırar· Deyll Telgraf gazetesinin 
gAbı vQcode getlrıllmek Qzere MJS1r'ın Ioglliz askeri tarafın · 
30 bin Mıııır lirası tıhıılsat kon· dan logallne devam edilmesi 
moıtur. IAzım olduğu hakkındaki ma· 

Kahire 5 (Radyo) - Mııır kalesi Mısır matbuatında ısa· 

hftktlmetl, lnglltere dıı bakanı blyet oyandırmıotır. 
Lord Eden'ln notasına yakında Elmakam, Ingllfz işgalinin 

cevab verecektir. Söylendiğine ltalyın - Babeo mes'elesloden 
göre, Mısır lnglllz mOzakerelerl ileri gelmediğini, mftzakereler 
Kahlre'de cereyan edecek ve dzerlode tesir icra edebilmek 

loglUz delegasyona fevkalAde için böyle hareket edildiğini 

komlııerl Lamıon'un riyasetinde yazıyor. 
ve ordu erkıinındın blrlyle, Roma, 5 (Radyo) - Kabl· 

Faşist Konseyinde Ge
çen Müzakereler. 

Roma, 5 (Radyo) - Boyük 

faolıt konıeyl bugtıo saat 22 de 
toplanmıı ve gece yarısından 

yarım 11at ıonraya kadar ııftr · 

m6otClr. 

Konseye mutad veçhlle M. 
Mu811ollol riyaset etmlotlr. 

İçtimada vaziyet ftzerlne top· 

lanmıı olın raporlar tetkik edil 

mlo ve bo tetkik bir ııaat sftr· 
mftotGr. 

Bu anda Ktnuauenel içinde 

yapılın Parls ıulh tekllf 1 de 

bıbıedllmlı, Habtşlstın'dakl ol · 
mal 'ffl ceoub cephelerlnla va· 
ılyetl inceden inceye tetkik 

oluomuotur. 

İçtimada, İtalyan orduııunun 
İtalyan mllletlnlu mef ktire ve 

arzularını t.-hakkuk ettireceğine 

kıt'! emniyet göııterllmlotlr. 

Konııey, bundıa sonra, dç 
aydanberl devam eden lktı1adl 

ablukayı mevzun mdzakere et· 

mittir. İtalyan milletinin gös

terdiği kabiliyet ve mukavemeti 

takdirle karıılaomıı ve İtalya· 
nan zecri tedbirlerin ıeodldlne 

karşı da ayol ııuretle harekete 

hasır olduğu teııplt edilmiştir. 

Finans bakanı, harici ticaret 

hakkında bir rapor vermlı, bo 

lıabıt Ozerloe harici ticaretin 

Fıolat bftyilk kooıeyl arzularına 

boyun eğmesi IAzımgeldl~I ka. 
rarlııtırılmıotır. 

~zadan cJört klolnln h~zır· 
ladığı bir takrir lizerloe, yeni 

den Doğo Afrlka'ya ~ldecek 

olan Kont Çiyano'ya ve Fa· 

şlııtler bao ııelı:reterl füı sabık 

bat eekreterlne selAm 

Hrllml~tlr. 

Roma, 5 (Radyo) -

kararı 

Prop~· 

gaoda bakanı ve Muııeollnl'nlo 

damada Kont Çlyıno 16 şobatta 
doğa Afrlka'ya gidecek ve tay· 

yare kumandanlığı yapacaktır. 

Kont Çfyaoo ile parti sek· 

releri Eoll Stıraçe ve sabık 

ıelı:reter Roberıo Karlnaçl de 

beraber gldect>ktlr. 

Roma 5 (Radyo) - Havas 

ajasıodao: Bayilk Faolııt konııe· 

yl, Edtre ve Somall'dekl r;afer· 

lerln beyaelmlleıl vaziyet Qze· 

rinde tesiri olduğunu teıblt 

etmiştir. Konsey azaları, Adls
Abıbı ile Hhllin irtibatını 

keıımek için yağmur mevıimln· 
den evvel en mftblm noktalar 
olan Eyanda ile Dlmgaloyanıo 

legali lcab ettiğinde milttef lk 

ve beynelmilel mGzakerelere 

iştirakin olmdllik lilzumsuz 

oldoğu, tam zaferden sonra 

görlişmelere girişilmesi lazım 

geldiği kanaatlndedfrl~r . 

Roma, 5 (Radyo) - Faolet 
bilytık mecllıılnln dilokü top· 

laotıııı gece yarısına kadar de· 

vam etmiştir. Bu mGddet zar· 
tında Veaedllı: sarayının öaOade · 

ıoplanmıı olan siyah gömleklJ. 

ler tezahcıratta bulonmoılar, 

Clyaeno ile Fışlııt pat11sl genel 
ııekreterJ Staraçl'oln tekrar doğu 

Afrlka'sıoa gideceklerini haber 

ahoca ııevlomlşlerdlr. 

Amerika'da cumur 
riyaseti namzedleri. 

Vaşington, 5 (Radyo) - M. 
Borali öoümiızdekl lntlhabattı 

cumor rele namzedi gösterile· 

cekdr. 

M. Borıh RepupUkenler na· 

mına nımzed olacaktır. 

de 0 
(Marsamıtruk) mevkllP 1 J 

tiz Hkrrlerlle Mısır aater 

emda bir çarpıema olıt1°~( 
bn iki taraf all~b koll•0111

, 

Mısır matbuatı, loglllere f 

bine şiddetli makaleler ' 

yorlar . 

\ı) arsi 1 ya Ci uıı-
f' yeti i\ı1uhakeıı1 

• aıı 

Pıı rie, 5 (Radyo) - e~ 
( l!.ks L•provr.oe) beledlY • 

ıopl11n•n hoeod mıbke~:ı 
randa Marellya clo•Yet dt1' 
edenlerin muhakemeııoe bloJI' 
etmlotlr. Belediye i~ 

zabıtanın ablokHı alt•od• ' 
Mahkeme başkaO•• 'O 

LI rto 
AlekBBndr ile M. v• ,J 

adlarını BBygıle yadettlkteObfl 

celseyi açmıştır. Bazl ~:eO' 
haata olduklarından IP8b ef~ 
gelmemişlerdi. Suçlo)•r, ~ 

ı•oı' ne ııöyledlklerlnl hatır ,b~e' 
lırınr ileri etırerek ıP b ~ 
nlılnln suallerine ce•• ti Jtt 
mek istememişlerdir. ıd' 

ıl!rarı tızerlne, Yogosl••rı, 
Macırletın'a nasıl geldi pi 
"' ostaşller teokllAtıP• J 
glrdlklerlnl izah eyleıP111:ı; 

Muhakeme, şabltlerlP g lf 
meıılnden baoka gcıoe 

edilmiştir. 

Romanya 
Kralı Karol 

Dış BakanıJJllıltJ 
Konuştu. , 

JtoOI' 
Parle, 4 (A.A) - ıed 

kralı Karol, bugfto l)~er 
sonra ıırı ile, Mareşal f_of 
Yugoslavya elçlııl Porlç, il' 
elçisi Polltlıı n ToıldY' >" 
clye vekili Tevfik RftşclO soİ 
n Tftrkiye bdydk elçisi 

kabul etmlotlr. J 
Bulgar sefiri, kt9 Jı 
şeref ine ziyafet "~{ 

Parla, 15 (Radyo) _. 9J 
ve Madam Batalof, kr•1 

0
l 

oereflne Bulgar ııefaretb'1e!. 
de bir öğle ziyafeti verıole ~ 

5,roı" 
Bu ziyafette M. t ' 

FlAaden, M. Pol Boo~0 ;.f 
Delböı ve ııalr bakanl•' 

bulunmrJIJlDr. 

Paris'te mecliste, Jet 
nisbi temsil nıes e 

111 
Parla 4 (A. A - &it~~ 

celse tekrar açılınca 10'01 
Brat ile radikal ııoııyaUst blP~ 
Klark da olsbt temsil Je 

ııöz sôyle'l'lılerdlr. ,~! 
ıoO• , 

Bunun Qıerloe 1001 

nihayet bulmoo ve koıP1' ıerlf 
maddelerinin m (lzaker:e~ııl 
geçilmemesi hakkındaki 
reye konulmuştur. ~ıf' 

Bu karar 176 ıefe t19tl 
360 reyle reddedtlloce fe f 
tör Mlııtler istifa etPlfO fel 

gQn zarfıod• ""' 
hazırladl•Y' 

misyon beı 
bir metin 

edilmiştir. 

Yaralılar 

Dönüyor.. o" 
Kahire 5 ( Radyo ) ;ııı ~ 

vlste nakliye gemisi, :3 ccl~J 
kerte ltalya'ya mcıuı•e ,,,-

1•' SOveyel geçmiştir. BoO 
ve yarılı askerlerdir. 
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~ayı Aka1011~1a;e:~!0~~;:.an yetler, Mevkiler Ele Geçirmişler! kat Yemini Verdiler .. 
Beyoğlu bebeği, vakıa çok 

zeki •e lıtolo baklr:lle ostaeı 

tdf; lcılrnda oeytaoa bile çarı 

ğını ters glydlreblllrdl. Fakat 
bu lalanın bu kıymetli bilezikle 

gellolndeld mıksad ve hlleyl 
•ezemedi. 

Lslıya çok iltifatlarda bu 
lundo, gQzel bir şerbet hnır· 
ladı, kendi ellle Arab'a verdi; 

Arab lala, blr11z oturduktan 
ıoora veda ederek çıktı. 

Aglalya, hediye dol11yıslle Bı 
Hn pa~aya selim ve teşekkür· 

lerlnl yolladıktım başka gözle 

dnln de yolda olduğunu söy· 
i edl. 

• • • 
Lalamn OıtakOy'de seraya 

-dOndo~a anda, Feride Sahan 

loc111 Ba11n paoaoın artılr: es· 
Yarını tamamen va)uf olmooto! 

lı'eride sullan bu vaziyeti ha· 
bası Hamid'e bildirdi. Hamid: 

- Merak etme kızım. 
yıpıcı~ımı bilirim! 

Dedi. 

Ben 

Ve... Ferld"'den eonra Ta
fekçlba,ı Tahir p•ı•yı yanını 
Çağırdı; ne yapılması IAzımgel · 
d'ğl hıklr:ıodı izahat verdi. 

Bımld'tn 'erdl~I emir ne 
idi?. 

Tahir p•e•, bu emri alancı, 
evelden aldıgı jurnallerle de 
meşgul olarak, nevi şahsına 

mfinba1ar bir tedbir ittihaz etti: 
Maiyetinde Arnnotlok dı~la 
randan yeni gclmlo fakat Tahir 

P•t• tırafandan l!lrayı alınarak 
kıııa hlr zaman içinde yOzbaıı 
rGtbeslne teri 1 ettlrllmle bir adı 
mını bu f oe memur etti. 

Bu Arnnod, genç, klfl de 
recede zeki .-e korku bilme• 

bir adımdı. Tam keodl!lne ve· 
rllen lolo ehil idi! 

meğl do,oomGşUir. Lalıoın da 

onun iş adamı olduğuna eOphe 
caiz değildir. Hasan paşa itini 
bilir. Merak etme anneciğim!. 

- Sen ne dersen de! B~ 
hediyenin 111oa Basan pışı ta· 
rafından gOoderlldlğlne ben biç 
emin değilim! 

- Aman anneciğim.. Stn 
artık tıvbamlı bir kadın oldun . 

Banu bana Hasan pa~a gôoder· 
mlyecek: le kim gönderecek?. 
J .. ala, bukadar rerarı nereden 
bilec k. Adımcık melek gibi 
bir Arab .. . 

- Çok safsın kızım. Sen 
bulunduğun hıtyatın ihtimalle 

rint dtlşOoemlyoreuo blle ... Hem 

ııen Baeao paşa ile olan mOna 

eebetlcrlnln, Basan paoanın gece 

zlyaretleıinln fetanbul'da h&ll 
bir e.r olduğuna mı inanıyor· 
son?. 

- Şo bAlde? .. Benim Basan 
paşa ile olan mftoaeebetim ile 
kim yıkından alıikadar olabl· 

lir?. Suhao Bemid ıevglll da· 

madımn ze•k ve eaadetlni iste· 
mez mi, yokııı?. 

- Ah ... Sen de benim ya· 
şımda olsaydın, sen de penim 

gOrdfiğtlm tecrQbelerl ~Oreeydln 
herhalde böyle deli 11çmH1 söz 
ler ııOylemezdlo! Melek elmah 
kızım, fakat biraz ahmak kı · 
zım.. . Padleah ııenlo eaadetiol 

veya Baean pafanıo saadetini 
mi düş6necek yolr:ııa kızı Feride 
soltaoan mı? .. 

- Anneclglm.. Basan P•t• 
entlrlkacı bir gençtir; karısını 
elbet uotıcılr: •e karı11oa hiç 
.blreey hf11ettlrmlyecek uıultı 
bolmuotur. F erlde9 nlo k11kanç 
la~aoı lcab ettirecek hiçbir lı 
yapmaz .. 

- Sonu var -

Berne, 4 ( A. A ) - İnlçre· 
deki Alman milli soıyallıt gru· 
bonon oefl Vilhelm Guatlof 'on 

katili 26 yaoıoda Davlcl Frao 

bfurter hmlnde bir Yugoslav. 
dır. Polise teallm olan katil, 

komftnlat olmadığını •e fakat 
Alman rejiminden nefret etti· 
ğlnl söylemloıfr. 

Guetlof, son aylar zarfında 
bfiyftk bir faaliyet earfetmekte 
ve hareketi hakk:aoda la.içre 

bükumetinfl birçok olktyetler 
gelmekte idi. 

Bero, 5 (Radyo) - lnlçre. 
deki Alman so~yalht grubunun 
şefi Vflhrlm,io katlll Yugoa 

lev'yalı Pnld laılcvıb edilmiş, 
ifadesinde; Vllhelm'I öldilrmek 

için geldiğini, adreılnl telefon 

rehberinde buldu&ono; şimdiye 
kadar hiçbir cemiyete girme. 

mlo olduğunu, bu cinayeti tole . 
meal için teşvik edilmemle ol. 
duğono söylemlttlr. Katilin 

dç hafta evvel İniçre'ye gel. 
dlğl ınlıtılmıştır. 

Bero, 5 (Rıdyo) - Bir ta 
lehe tarafından öldflrtUen Al· 

mıo Nasyonalletlerlnden (Boz. 
lap) için Alının k:oasoloıbane
slnlo bayrağı yarıya indirilmiş 
tir. Maktulün crnaaeııl (Zöve. 

ring) e naklonulacak ve oraya 

gömiilecekt:r. BAdiae Berlln'de 
teessür oyaodırmıotır. 

Modacılardan 

500,000 kişi grc v 
ilanına karar verdiler 

Ne•york 5 (Radyo) - Moda 
mCleeıeıelerl mCl!tahdemlnlnden 
500,000 klıl Nevyorlr, M111jo · 
zet, E•jerııey haluimetlr.rl da· 
hllhıde umumi bir gre• llloını 
karar vermlelr:rdlr. 

Yedi oubıtta moda feçllerl Bu genç Arrıavod bHhaaııa 1 KOçQk Haberler 1 
cinai fılerde meharet göııterme· • ._ _____ .._ ____ _.. sendikası patronlarla ııoooocu 

d Garon nelıri kabarıyor: bir mQzelr:ere için toplanacak mekte olduğundan 11rayıo el 

den gOzdeal idi. Cinayetlerini, Bordo 5 (Radyo) - Garoo ve bondao sonra grn llia edl 
nehrinin kabarm11ı devam et· lecektlr. 

Ze•k ılarılr: yapardı! mekte •e tehdltk4r bir hıl al· 
Do adımın, Haaao paoa Aglı· 

ylı itini temlılemeğe memur 

edilmesi, Bamld'Jn •erdiği ka· 

rırın, Tahir pı,ının buldoğu 

tedbirin fe•lr:ılldellk n fecaa · 
tine kAf 1 bir delil tef kil ederdi! 

-9-
Korkunç bir gece 

Feride eultanın lala11 konak· 
tan çıkar çıkmaz, Beyoğlu he · 
beğl, gazel Rum kısı Aglayla, 

hemen anneılae koota ve Ha· 

ean paoaoın gônderdlğl kıymetti 
hediyeyi göaterdl. 

Meılekte kızınd.n dıhı ıl'r· 
gala ve oıtıe oldoğona oOP.he 
olmıyao ihtiyar Rum Ladını bu 

'•ılyetl bir andı tabii görmedi! 

8er,e1den oOphe eden bu eski 

oturak, bu kıtmerlenmlo fuhoe 
kadını endleeye dOotD. 

- Kızım, dedi. Pat• oaaıl 
olur da bu en ~izli tottnğo lete, 
bir 1aray barem ağ1eıoa emnl 

Jet gôıtereblllr?. Sarayda her 
keıin ııultao Bımld'lo haf iyesi 
0ldoğonu Bal8o p•f• yokea 
blloılyor mu?. 

Biras dftoftndnkten ıonra, 
bu hldtıeyl tamamen tehlikeli 
bir h&dlıe olarak kabul etti: 

- Aglayla! Dedi. Bu hediye 
için •e•lnmelr: doğra değildir. 
Ben handı adeta kan kokuıu 
hlııedlyoruml 

- Ne diyorıon anne, Mer· 
Yeaı •okına! Ba11n paşa o ka· 
dır kibar •e naziktir ki n beni 
0 

kadar ıner ki, ıklanı geldi· 

&im lllcla bu hediyeyi gönder· 

maktadır. Yeni Y•Amorlar Y•ğ· 
mazsı, hAdlııenln tchllketla ge 
çeceğl aolaıılmaktıdar. 

Anaerika'nın bitaraflığı: 

Vaetngton 5 (Radyo) - BI· 
taraf lak kanun o mftzalr:erelerln· 
den anlaşıldığını göre, kanonun 

yeni şekli gayri kablll tatblktlr. 

Amerika eflı:Arı umomlyeal, 
bitaraf tık kanonunun esklal 

gibi denm1D1 veyıhod bu ka· 

nonoo bir sene sonra mozak.ere 
edilmesine taraf tardar. 
lsveç kralı: 

Stokbolm 5 (Radyo) - fı 
Yeç kralı dfto Fraaea'ya hare · 
ket etmletlr. Kral Akdeniz la· 

hUlerlnde bir kaç nklt letlra· 
hat edecektir. 

I talyan 'lurın sevki yatı: 
Napoll 5 (Radyo) - Siyah 

gömlekliler Palermo kuaaıı 

Doğa Afrlkt'ya ıevkedilmek 

(lzere boraya gelmlotlr. 

Paris'te Alı· 
nan Tedbirler. 
Bngno 6 şubattır. 

Parlıı, 5 (Radyo) - Bugn 
ntın 1aklo geçmeeine rağmen, 

htıkumet 6 ırıbıt bidlıelerlnlo 

eenei devrlyeel olmak haaablle 

Parlıı'te bftyak: aıkeri tedbirler 
ittihaz .,tml,tlr. 

Noterdam klllıeılode •e Mlze 
ıokığındıkl ortodokı klllıeslnde 

yapılacak dini meraalmde ancak 
kredi matem meraelml yıpıliı· 

bilecektir. 

Demiryolu 
işçilerinin grevi 
ne vaziyette bulunuyor 

Santlyago "ŞIUM 5 (Radyo) 
Demlryolo loçllerl grn llln 
etmlelerdl •. Sll4b altındı bolu 

Dan BlkerJerden bazıları mana 

ktlAtın keıllmeoıeııl için loçlle· 
rlo yerine çalaıt1rılmıktaclır. 
Bftkftmet, hıt boyunda kon· 

dakçıhk yıpanlırlı mdcadele 

•e mtınakalAta temin için iç 
ııınıfı ıll4h altına çaAırmışbr. 
Ekmekçilerin de grn illa et· 
muinden korkulmıktad1r. 

Londra'da 
grev devam ediyor 

Loodra 5 (Radyo) - Salhane 
ımeleelnlo grnl, liman loçlle· 
rloe de sirayet etmek tehlike· 

ııinl göııtermektedlr. Liman le· 
lerlode çalıtanlar, yabancıların 
eeyalaranı tabliye etmek iste· 
memektedlr. 

Londra 5 (Radyo) - Sal· 
hane ameleılntn gre•I devam 
etmelr:t.,dlr. Patronlar dan iki 

toplanta yapmıolar ve kararla· 
randa hiçbir değişiklik olma· 
dağını eöylemlolrrdlr. 

Paris'te Yangın 
Parla 5 (Radyo) - Bir yan· 

gın neticesinde tiyatro bloaıının 

bir kııımı banb olmuştur. Yan· 

gıo hal Ye ıaoeye mClnhaaır 
lr:almış Ye 1alona •lrayet etme· 
mlıtlr. 

Roma, 5 (Radyo) - Mareoal tedlr. 
Badogllo, general Grıçyınl'nln letaobol, 5 (Özel)- Bundan 

cenupta ileri hareketine yeni enel göntU14 olarak doi0 Af· 

den baoladığını ve Erhre cep rlkaıına gltmlı olıo m•:şbor 

heılode kayda değer hiçbir ha ltalyan oAlrlerloden Mıırlnettl, 
dlsa olmadığını bildirmektedir. son çarpışmada ölenler arasın· 

Roma, 5 (Rıdyo) - ltalyao dadır. 
ordosuoun işgal etmlt olduğu Roma, 5 (Radyo) - Somali 
Lamaellendl, eskiden de Ital cebbeJlnde general Graçyaol 

' 
dil 1 .lkerlerlolo ileri hareketi yeni · yanlar tarafındın ltg• e m il 

ve bllibara Habeş'lerce lıtlrdat den ba~lamıotır. ltalyan Hker· 

olonmuşto. Bo yer, Habeşler leri, Bokarle mevkllol ve Da· 
fçlo merkezi bir yer olup, bo mosllenrll b@l1b11t0ı sabt ve 

rada Mrçok erzek •e mGhlm Babf"Ş cızık df'polaraoı dde 

mat depolan mevcuttur. etml~lerdlr. 

1~ıanbul, 5 (ôıel) - Habrı l\foUirlii barb kıt'aları Mal· 
lerio, son bareUttı cenup c1:p kabuha'y• do~ru il rlemltler. 

beslnd,, de baza zaferler kttzıo Borada HabetUlerln yaptıklara 

bir mukavemetten sonra Iıalyın dıldarı söyleniyor. 

Vukubulau çırpıomalar ne kıt'aları yeniden llcrlemlılerdlr. 
tlceılnde taarruza kalkışan Birçok ıll&h n mOhlmmıt eld" 

Graçyaol "rdueunuo, Babeş'Jer edllmlotlr. Slharl kıt'alırı, 1°t~ tı:-afından pnııkClrtnldOğft, eoo karlar mtltemadlyen n ıftr at e 

gelen haberlerd,, bildirilmek- Ucrlcmektedlrler. 

ltalya, Şimdiden Petrol 
Almağ!l Çalışıyor. 

250 Bin Varil için Mutabık Kaldı. 

Londra, 5 (l\adyo) - Mecllı 

bugfto ikinci defe olarıık top 
laomıı .e 80 Bayin dabı yeni 
kralı eadakat yemini etml,ler. 

dlr. Bl nlar ara11nda birinci 
toplantıda Ceonr,,'de bolun. 

duğo için yemin edemlyeo Lord 
Eden ile J..old Corç ve ÇurçU 

de boloomaktadır. 
Sadakat yemlnlnden ıonr• 

knho beyaoo11meıl tekrar okun. 
mof ve bundan ıonra l.,ord 

Edeo'e halyın Bahtı harbı ot . 

raf ıoda bazı ııualler ııorulmuı· 

tor. Lord Eden, hOkumr:tlo bu 
meı'le hakkında iki btyaz kt 

tab çıkardı~ını dıba fula bir. 

fey ıl'yllyemlyc-ceğlol blldlrmlı 

ve 20 llr:locllr:Aoundakl lr:ooı1ey 
ıoplıotmnıu neticelerliıl aolıt· 

mıfhr. Lord Edtıo 18 ler ko· 

mheılalo bir 11porla anlaoma 

teoebbaeü yapılımıyacağını bil· 
dlrdfğlnl •e bo f lkre lcglhere· 
nln de lttlralr: eylediğini ıOyle· 

mit n ı 6 ıncı maddenin tat· 
bllr: edileceğini f lnaoıel ve eko 

nomlk zecri tedbirlerin arttan· 
lacağıoı bo bosoıta Tftrlr:lye, 

lıpanya, y anınlıtao ve Yogoı· 

lnya gibi Alr:denis dnleılerlnln 

dt- foglltere ile hemf lklr oldok· 
larıoı iihe eylemlftlr. 

YaJnız Peşin Para Vermiyor. ,
1 

___ z_a_h_ıta ___ I 
Ne•yorlr:, G (Radyo) - Nev Nualıoan mart n nlHn ayla· Bir Vak'a 

T 1 1 b roo rına kadar teıllm edilmek ftze· Şırıphan• soLaı-ıodı Selinlkll york · aym ı; petro am a " .., • " 

ıondan korkan ltalya'oın lı re 250 bin nrll petrol için HCleeylo karm Zeyneb'ln 6 y•o· 
13 bir anlaşma yapbğını, ıncık k .ndlonya de•letlerlodeo laranda kızı Mtloener'ln Salim 

d bt L bu gazlaran paraıını ödemek 811 vapuru kirala ığını, rço. oğla 11 yaoında Ahmed tara· 
Lumpanyılar ile m•zılr:trelerde meı'eleslnde lhtllif baş göıter· 1 
• u fındın kirletildiği zabıtaya f · boloodu6ono yezıyor. dlğlnl, ltalya'mo peoln para ver hklk t bıı 

tı ateı· meden kredi ile g11 temin et· klyet edllmle ve ta • • . Ayni ga1ete, İtalyan ., 
1 l••Iİl•llİl••••••••ı meğe çalaıtağını •e teklif edilen anauıtır. 

Çin Limanları 
Kapandı •. 

Şanghay, 5 (Radyo) - Çinin 

tlmıllndekl Umanlardan b111· 
ları •e bllhaua Tlyen Tlçln ile 

Tenha limanları buzlarla ka · 
panmıştar. Böyle bir hıl, 19 
yıldanberl gOriUmemlştlr. Buz 

lar, bu ıcvahllde gemlclllğl 
gftçleıtlrmektedlr. Birçolr: ge· 

0>llerin karineleri ıakatlanmıo 

olar11k Şaogh•y limanına gel 
mektedlr. Birkaç npor da 

yollarda kalmıştır. 

lsveç Kralı 
istirahat için 
Fransa'ya gidiyor 

Berlln 5 (Radyo) - Fran· 
Hnıo ceoub oehlrlerJnde lıtfrı 

hata gitmekte olan lıveç kralı 
GClstn bugiln Berlloden geç· 

mlo ve trenden inmiştir. Kral 

Gaııav, M. Bltler'le bir mllddet 

görCltma1tOr. 

ltalyan'ların Sicilya 
topraklarındaki 

araştırmaları .. 
Roma 5 (Radyo) - Stefanl 

ejıneıudao; doğa SlcUyada de· 
•ım etmekte olan yeraltı arat 
tarmalarındın çok iyi ntıdceler 

elde elde edllmlıtlr. Yakıek • 
dağlarda ıolfrld n antimon 

bolonmuotor. Bazı yerlerde ha· 
kar madenine teeadaf edllmlıtlr. 

Almanya 
Lehistan 'la yeni· 

1. ? den temasa mı ge ıyor. 
Varşo•ı 5 (Rıdyo) - Gena 

ral Gôrlng yeni bir mftukere 

zemini hasırlamak Clsere Var· 

to••'yı ılyaret edecektir. 

flatfn plya1anıo fnklnde oldu· Sarhoşluk : 

ğona, fakat lıteollen ~azın hı K.ırataı tramny caddeılnde 
kiki miktarının ne kadar oldu· futa 1Brhoı olank bağırıp ça· 
ğunun blllomedl~lnl haber ver· ğırao Ahmed oğlu Niyasl tu· 

mekte n İtalyan gas vapurla· tulmuıtor. 
rından dördftnftn Hıtum'dao 

450 bin nrll gazdan bir k11 · 

mını almak ftsere Batum'ı ha· 

reket ettiğini ilin eyl"mek· 

tedlr. 
Iııtaobol, 5 (ôıel) - Cenn· 

re'den gelen haberlere göre, 

bir haftayı kadar petrola am 

bargo koomHı mohtemeldlr. 

ihtiyar Akade-
• misyenin cenazesı 

Parlı, 5 (Radyo) - Bir oto · 
mobil lr:azHı netlceılnde yar•· 

!anarak •efıt eden ıayln •e 
akademlıyen (Şaıenl Koyou)on 
cenazesi törenle kaldırılmıştır. 

Törende; Comor baokanı M. 
Lebrun ile baebıkao M. Saro 

temııll edllmltlerdir. Birçok eay· 

lulcır ve Ayan azuı ile ıkade· 
mleyeoler hazır boloomoılardu. 

Muallim mek· 
tehi mezunları ve 
coğrafya takOltesi .. 

Ankara, 6 ( Osel ) - Yecl 
açılan coğrafya fıktUteılne, 

mnalllm mektepleri mesa•la· 
rıoın da ahnmaıı Kaltftr Ba· 
kınlıgınca kararlııtmlmııtır. 

Fransız Kabi-
nesi Toplandı 

Parlı 5 (Radyo) - Frac1tıı 

kablneıl bugfto Alber Sıro 'aun 

baobnhğında toplıumıı n geç 

nkta kadar koouımalarda bu· 
lonmuotor. Kabine, lşılsllkle 

macadele etmeğl, lılerlnla ba. 

pnda balandarmıktıclır. 

Yüzünden yaralanmış : 

Bıbrlbabı parkında ço~ak 

bıbçealnde aıhocakta eallaoan 

•il kızı 12 yaeaoda Fatmı'y• 
Arif ogln 17 yışındı Recep 
çarpmıe ye yG.Onden yanlı· 

mıetar. 

Tehdid: 

• K.araotlna'da Mınıur zade 

ıokağında İbrahim oğlu )toı· 

tafa'oın nine earhoş olarak 
giden IMllralz iki klel dille 
kendlılnl tehdld etmlşlerdlr. 

Enelce bu nde oygun•oı bir 

kadın otordogoodao iki Uıioln, 

bu kadını aramak llzere ~eldik· 

lerl tıbmln edilmekte lee de 

tahkikata da baolaomııtar. 

llırsızlık 

Altancak'ıa KOltftrparkta ça· 
lıeın Halil oglo lbrahlm'ıo ea· 
kolClnCl çalaa Me,lCld oğlu Ali 
tatolmoetur. 

Tabanca çalmıı 
Alıancakta Bacıpışa sokağın· 

da otu'raa Sel4nllr:ll Ali oğlu 

Salibin fırınından bir tabancı 

ile bir bıttaalye •e jilet maki· 

neıl çıhamııtar. 

Bammıl Baklr:ı'dan 

edildiğinden tahkikata 

mıotır. 

eDphe 
bıılın 

Çirkın bir hareket 

Birinci Beyler eokağında 48 
11y.tı nde oturan Davud kızı 

Bıllmealo yamğı odaıını nln 

dlger kllmında oturan Te icra 
dalreılade memur olan Meh· 
med ogla Maıtafı pençereden 

girip teenb etmek lıtemlo, 

kadının tlktyetl berine ıabı · 

taca tutalm11tt11r. 
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M. Lebrun 
Oış Bakanımızı 

Kabul Etti .. 
Avusturya; Küçük itilafın Rızasi Ha· 

ricinde Krallığı lad~rEtmiyecek. 

...... 
Partı 5 (Radyo ) - Fnnea 

cumur bıtkaoı M. Lebrun, bu· 
gGn refakatinde TGrklye'ala 
Parlıı elçlııl Suad olduto halde, 
Tarkiye dıt bakını Tevf lk 

A, Otto raris'tedir. Macar, Alman Gazeteleri, Orta Av· Ra,da Araıı'ı kabul eylemiştir. 

rupa işinin Italya'sız Halledilemiyeceğini Yazıyor. Y.unanistan'da 
____ ._ .................. ~ .• ..--.. •• -----,---- · Sı yasal Durum .. 

Parls; 4 (A.A) - Royterln cRoeya'oıo, Franııı . Sovyet doğro de~Udlr. Franaa'oıo ıl· 

fstlhbarına göre, Preoı Star· ınd••tmaeının taııdlkına çaht yaef gayeıd eeklıf gibidir ve hlo Çaldaris, yeni 
hemberg, Avuııtorya'oın küçGk mosı yanlıt tefsir edilmektedir. bir zamanda değhmemlttlr. Me· seçime ihtiyaç kaimi• 
kaçnk antaotın muvafık ti ol· Roma, bu faaliyetin kendlııiol sat birliği etmıek lıtfyeo dev· 
madıkço A vueıorya'da monarşik 
idaresinin iade edllmfyeceğl 

bakkın~a kOçlllı:: itilaflı anlaş 

malar akdine amade olduğunu 

M. Flanden'e bildirmiştir. 
letıobul, 5 ( 6zel) - Parlı 

teki temaslar neticesinde, A voı · 
torya'oın kaçak hlllfı glrmeğe 
karar verdiği söylenmektedir. 

Pırla 5 (Radyo) - ArtldOlı:: 
Ouo dö Habeborg, Jurnal ga 
ıeteelne halen Parle'te bolun· 
maktodır. Ayol gezete Artldtl· 
ktln preoı Strahemberg ile 
mftlıi ıkat yapacoğını bildir· 
mektedir. 

Berllo, 5 (Radyo) - Alman 
gazeteleri bOyQk faşist meclisi 
lçtlm11Da bo.ynk bir ehemmlzet 
vermekte ve bu içtimada mer· 
kezi A vropa vaziyetinin tetkik 
edileceğini talimin etmekte· 
dlrler. 

Parle'tekl mllllkatlarda mer 
kezi Avropa'd yf'nl ve Jktısadi 
bir bayat tesisine matuf mftza. 
kerelere Italyao 'lar ehemmiyet 
vermlyeceklerdlr. 

Italya hftkumetl, kendi reyi 
alınmadan lktıeadi ve ılyaei 

mahiyet arzeden merkezi A•· 
rapa vaziyeti err fınffa karar 

erllemf yeceğl kanaatindedir. 
Bodıpeşte, 5 (Rodyo) -

Resmlğ mebaf ll, Parlıı görüt 
melerlnf kOçftk dOıOrmeğe ça· 
lıemakta ve Tona mee'elelerlnln 
İtalya 'sız balledllemlyeceğlnl, 
1razl meıı'elelerlolo gözden ge· 
çlrllmesl Jıizımgeldlğlnl iddia 
eylemektedir. 

~Nenyeogl Eodras"; Tona 
mes'elelerl İtalyasız halledile · 
meıı, Italya'nın yerini lııe başkl 
bir de•let aılı işgal edemez ,, 
demektedir. • 

Parls, 5 (Radyo) - Borada 
bulunmaktı olan Arııdak Ot· 
to'nun prens Starenberg ile 
temasa geleceği hakkındaki ha· 
herler tekzip edilmektedir. 

Parla, 5 (Radyo) - Siyasi 
çevenler, Fl&oden Ue St1reaberg 
arasındaki görüşmelere bOyOk 
bir ehemmiyet vr.rmektedlr. 
Söyleodlğfae göre, Viyana hn. 
kameti imparatorluk f lkrloden 
vazgeçmemekle berabf'r KilçOk 
antant devletlerlJe uzl•ımalar 

11kdioe ve böylece AfDsturya'dı 
herhangi bir rejim değişiklikle· 

rlol bu devletlerin tasvibine 
bağlı bolundormağa mOtemı · 

ylldlr. 

Parls 5 (Radyo) - Avoe· 
turya ıefırethaneel matbuat 
barosu, preoe Stıhrenberg'lo 
gazetelere beyanatla bolundoğa 
haberlerini yalanlamaktadır. 

Porte 5 (Radyo) - Gazete 
ler, prens Stareoberg'lo M. 
FlAoden'e verdiği teminata mem· 
nunlyetle kerıalımaktadırlar. 

Potl Parlzlyenden: 
~vıyana hOkumetl, küçak 

hllAf ile olan miloa~c:bataoı faz . 
lalaştırmak için ciddi bir adım 
etmağa haznlanıyor. Bu hare · 
ket merkezi A'7rupa'da solbon 
temini ve ldamesl için çok 
IOzumludur.,, 

Maten'den: 

Tnna ml11&kıodan hariç bnak· letltrlo mlııakı dahli olmaları yacağı kanaatindedir .. 
mağı mıtof oldo~uodao eodfte •egAoe arzuoıuıdor.,. Pırla 5 ( Radyo ) - Atfoa· 
etmektedir. Halbuki bu endi Ô•r'den: dın habtr •erllfyor: 
şesl yersizdir. Böyle blt~eylo .,Flandeo · Starenherg gö· M. Çaldarlı, ıly11al doronıun 
aslı ve eaaııı yoktur. Ea11en rOşmelerlnln eaaa mmtıkaaa An· dGzeleceğl ve yeol ıeçlmlere 
M. Fl1Ddeo ltılya elçlal ile çeboz mee'eleıl ve A•ueturyı· tblyıç kılmıyıcığı kınHtio 
datma temse halinde balon· nın iıtlklAlloJ saman altını ıl· dedir. 
makta ve görftımelerl etrafmdı 

keodiefne lzohat vermektedir.,, 
Eluelslyor'dan : 

mak iti olmuıttur. M. Flınden; Atlnı 5 (Radyo) - Bat•ekll 
Avoıturya'nıo taarruzonı uğra• M. Demlrclı bir beyanatıodı, 

dı~ı takdirde, taarrozonı kartı yeni kabine teteldı::GI etmeden 
0 Berlln ve Roma'oın Tona 

paktı meı'eleslnde Ruıyı'nın 

faallyetfndtn eodfte etmeleri 

oloelar ıosyetee( paktının 16 evel aılı::eri meı'elelerln ıalAh 

ıncı mıddealoln otomotlkmın edllmealol UlıGmoou ileri aGr· 
tatbik edileceğini e6ylemlttlr. 11 mOttftr, 

_________ ....______ M. Sofollı'te yeni mecllaln 

Bir Alman Gazetesi toplan•rak re•ıı• •eçmeal laıu· 

lngiliz ve Habeş'lerin Hakikati (;jz. 
lediklerini, Vaziyetin ltalya Lel:iine 

Olduğunu Yazıyor .. 
BMllo, 5 (Radyo) - Alman gazetelllrl mabtellf menıblden 

•erilen ve Bıbeı zaferleri bildiren haberleri garip bulmıktıdular. 
Bu haberler tamamen yalındar. 

Voslee Çayıung : 
0 8abee ve logtllz hıberlerf, Bıbetlstın'dakl hıklkf vaalyetl 

aaldamıktadırlar. Halbuki hakikat Maretal 1 Badoğllyo lehindedir. 
"Gezele mohablrlerloln aoa ziyareti do bu aoktıl nazarı tık· 

vlye etmektedir. 
"Badoğllyo kuvvetleri önllnde Babeı konetlerl aizlenmekta 

ve herhangi bir taarruz cesareti gftetermemekıedlrler.,, Demektedir. 

••• 
Doçentler-in Maaşları 

Terfi Layihası Hazırlanıyor. Maaş· 
lar 55 den 70 e Çıkacaktır 

Ankara, 5 (ÔEel) - ilmi tetkikler yapabilmeleri için doçent 
lerlo teri lb ettirilmeleri dcııaafllmaı ve k01tl1r bıkan lığınca ha 
ho oıta bir kanun IAylhaeı hazırlınmıttır. Do Jı:anona göre, do· 
çentlerdeo 55 lira alınlardan bir k11mının ma1tlar1 yetmlt li
raya çıkerılacaktar. 

Bir sahne mfttebassısı davet edildi 

manu lıtemlştlr. 

Milan Hodza 
Paris 'te neler 

Konuşacak. 
Prag, 5 (Radyo) - Reımi 

mehaf il, Çek bııbıkını MU An 
Hodza'oıo maiyetinde Parlı'e 
yapacağı ziyaretin Çek . Fransa 

A voatorya 11111ında daha 11lu 
bir f t birliği teelıloe bıılaogıç 

olaca~ı kınaatlndedir. Milin 
Hodza şabatıo ooondr Parle'e 
neıl olıcalı:: ve eıkl Çek cu· 
mur bııkanı M. Mazarlk için 
y•pılacak tôrende h11ır bole · 
nacaktır. 

Çek bıtkanı J:ı~rao91z dlplo· 
mıtlarla birlikte ınıoluelar 

durumano görOıecektlr. MilAo 
Hodza'oın ba ıeyıhatlnl bızır · 

hyın keyfiyet, prenı Stıren· 

berg'lo Londra ve parlı geal · 
feridir. Tona pıkttnıo akdine 
imkan göriilmektedlr. 

Prag 5 (Radyo) - M. Hot· 
za'nın parlee yapacağı seyahat 
hakkında prag mehafllt, her· 
terden enel 10 ıobıtta Mezı · 

rlk tef ine yapılacak meraılme 

lttlrakl konoımak mak1adlle 
ıöylemektedlr. 

1etanbal, 5 (Özel) - BakGmet, tfyatroculuğı bayak ~nem 
vermektedir. Metbor Alman eahne nıllerlnden Ebea memleke· 
tlmfze davet edilmiştir. 

M. Botsa bu fıraattın istifa· 
de ederek Franea-Çelı::oııılonkya 
ara11odakl tarihi müoaıebetlerln 

ruzu Bek leni yor! tıkTlyeelne de çahıacalllr. 

Macar Dış Ba-
kanı Oa Paris'te .• 
Fakat hiçbir siyasi 
konuşma yapmadı .. 

• • • 
Bir Alman Taar-

B .. b 1 8 1 .k , Paris'te hu· 

Berllo 5 (Radyo) - Doda· 
peeteden blldlrlldlğloe ı:ôre, 

Macarlılın hariciye bakını, Pa· 
rlete iki ~andenberl bulunduğa 
hılde henOz klçblr ıılyaaet ada· 
mile mtılAkat etmemle ve he· 
nOz bir mftlAkat daveti almıt 

de~lldlr. 

Pcıte mebaflli, earki ve ce· 
nubu earkf Anupa vaziyetinin 

ılikadır btıyGk devletlerin ka· 

rar ve letlrakl olmadın değlı· 

tlrllmeııhıe lmkıio olmadığı ka· 
n11tlndedlr. 

lsveç · Finlandiya 
Stokholm, fi (Radyo) - Da· 

gene& gazetesi, Ieveç krah GOs . 
tov'ıo haziranda Flnlandlya'yı 

gideceğini y1Zıyor. 

Ismail Hakkı 
Gire oo ylavı Lımall Hakkı 

düu Bandırma trenfle oehrlmlztı 
gelmiştir. 

u ıtı ar a e çı a nın 
t db. 1 1 . t d. kukçular arasın· e ır er a ması ıs en ı 

Brakeel 5 (Radyo) _ Pır· daki son hadiser. 
limentoda beyanattı bı.ılonın P•rlı, 5 (Rıdyo) - Hukuk 
mlUi mQdaf11 bakanı, Alman fakalteıl meı'elelerlnl tetkik 
konetlerlnlo artmasından babı ve hal için lı::6ltftr bakanhğın· 
ve Belçlka'oın Hollanda ftzerln · dan •tıcoda getirilen komlıyoo, 

den bir lııtUA tebllkeaiae maruz M. Gaston Zeze'olo yerinde •e 
bulondoğuoo ıöylly~rak bazı vulfeelode kalmasını karar 
yerlerde tahkimat yıpılmaeını nrmlttlr. 

ve tedbirler ahomaıııoı lıte · Parlı, 5 (Radyo) - Adliye 

mittir. aarayındakl hAdJeeler hueblle, 

Kral Karol 'e sabık dıhlllye bakanı Meter 
Oöjen ~·rot, mOteculılerl aley. 

Nişan Verildi hin~ tahkir, darp dnaııı aç-

Parlı 5 (Radyo) - BugGo 
harbiye bakanlığında bir resmi 
kabul olmoe ve Fransa adına 

maretıl Frante Despere, mera · 
ılml mabeusı ile Romınya l:ralı 
Kerol'e Franeeoın (Aılı::eri baç) 
nlıını verllmlıtlr. Kr1l KaroJ, 
Romanya haesa alayı ftnlformı · 

11nı glymlt balanoyordo. FraD· 
ıa harbiye bakanı, hazar bolu· 
nınları birer blr"r kralı takdim 
etmiştir. 

-

mışlır. 

Meter Kotfye, meb'uı Frot 
tarafından vekil tayly edUmlotlr. 

Parlı, 5 (Radyo) - FIÔaoı 
bakanı M. Marııel Reaye, Ro. 
maoyınyı f 1 oınıı bakını M. 
Antoneeko ile bbıı mali ve 
ticari mesall etrafında mftza. 
kerelerde bulunmuştur. Fakat 
edilen ueıicelerln ancık mart 
ortal111ndı lmzalııııcağı anla· 
oılmııhr. 

Şimal ve Cenup 
Cebhelerinde Ha
beşlerin Tazyiki. ....... 

- Başıarafı 1 ci sayfada -
Bu kola ltalyan eakl Adlı ·Abı· 

ba konsolosa ile atetesl Albay 
Ucera kumanda etmekte idi· 
ler. Italyaolar muharebe mey· 
damada kııımı ızamt siyah 
gömlekUler olmalı:: üzere 1700 
ôlG, 16 mitralyöz, 13 maki· 
neli, 3 eahra topa ve 11 kam· 
yoo bırıkmışlerdır. 

lıtanbol 5 ( Ôztl ) Adle 
Ababa'dan gelen h•berlere göre, 
llıbetler tlmal cephesinde bj. 
yak t11rraza geçmltlerdlr. Bir 
H•bet resmi tebliğinde, Makal· 
lenin düttOğQ ve teıllm olmak 
istemlyen ltılyan askerlerinin 
kılıçtan geçirildiği bildirilmekte 
lee de bo haberi, biraz ihtiyat · 
la teJAkld etmelidir. ~ehlr Ha· 
betlerin eline dDşmek Gzere 
bolundoğo muhakkak ise de 
kat'i neticenin alınmaaı için 
birkaç gnn dıha bekleutcelı::tlr. 

Parlı 5 (Radyo) - Berat· 
dan gazetelerin aldıkları habere 
göre Raıı Naelbu, batan ecnebi 
eallbiıhmu beyetltrlnl yeni hA 
dlaelere gör., bHır bohınmığa 

dnet etmlıtlr. 

Ogıden cephesinde yeni ve 

kanlı hAdlıeler çık.mık ilzeredlr. 
Adlı· Abıbı, :; ( A.A ) -

Havae Ajansı mobıblrloden: 

Teeyyftt etmemlt olan bir ta 
ylaya göre, bir ltılyın kolu 

cenup cephesinde Dtjaz Bıyeo 
be'nio kıt'ıtıoa kartı yıpmıı 
oldoğa bir t11rrozla m naffı· 
klyetelıll~e uğramıttır. Bu Itıl 
yan lolonun zabitleri araııoda 
ltalya•nın eakl Adla · Ababa el· 
çfıl yOzbaıı Kont Vinci ile eekl 
atetemllter Albay Rogglere bu 
luouyardo. PaıkOrtOlmGo olan 
ltılyan'ların elı::ıerlel siyah göm· 
lekll olmak Oıere mahır .. be 
meydanında 1700 ölG bırakmıt 

oldoldan ıöylenmektedlr. Don 
dan bıoka Habet'ler 16 çadır, 

70 mitralyöz, 3 11hra topa ve 
11 kamyon zeptemlşlerdlr. 

Adla · Abıbı, 5 ( Radyo) -
Gocam eyaleti aaerlnde uçan 
tayyareler, geçenlerde lıyao 

eden halka hitaben yazılmıt 

beyannameler atmışlardır. 
Bu beyannamelerde Rae De&• 

ta ordosanao doğrandığı ve 
daha birçok Habet'lerln doğra 
nacağı bildirilmekte, ltalya'aın 

doe10 olan Gocam'hlara Uloll· 
mlyeceğl ilAve edllmekt«:dlr . 

Bu beyannameler Adlı . Aba· 
ba'da heyecın fe aeablyet oyan· 
dırmışhr. 

Irak Oış 
Bakanının Oğh1• 

---··------~ Tayyareden doşere 
Sakatlanmış, 

tedavisi hundandıt·~~ 
lataobal, 5 ( ôzel ) - ( 

Toroe elı::spreelle eebrlPll•~,0 
len Irık hariciye nazırı N~,er 1 
beraberinde, tayyareden el tt' 
ayağı kırılan oğlu da bO '11 
maktadır. Tednt için A,rol" 
göıftrecektlr. 

Hakimlerin terfii 
.ı4aıı 

Ankara, 5 ( özel ) - d 
Bakanlığı, terf 1 madded01 J' 
duran bUlmlerln bir 119

' 0~ bazarlamıştır. Ba liste yıkı 
neşredllecelı::tfr. 

1 
Kamutay toplaıJtJS 

ıııot' 
Ankara, 5 (özel) - J{ı ~·• 

hogao Fikret SeylAb'ıP b•I ~1 
lığında toplanmıt, meaıorto dl 
DDDUDOD bazı maddeletlı>:.,o• 
ğlttlrllmeel haklundakt ~ 
IAylh11ını mftzakere • 0 

etmlttlr. ~ 
- b•~ıoı Manisa Sulh hukuk 
llğlnden: o~ 

oı•rı Maoisanın eultın il ıır' 
eıkl lı::öprll mevktlndr ,e 

2 
of 

DOD 18,5,931 tarih • 6 6 o f 
maraeındı kayıtlı oars• flJ' 
yığçı halli, tlmalen h•C• 0bl' 
garben glrltll ali ve ceO gj 
yol ile mıhdut lkl döPO~I tı'f 
lire lı::aymetl muhımaıeot 0ol 
şehitler mahalleılndeD t•P;,tf 
18,5,931 tarlh ve 53 Dil ftr 

ıındı kayıtlı bir hıp od• r "'~ 
dOk\An timdi oda ve b t ,eıJ 

l aıOe ve bir miktar av ıyı .,,eo' 
200 Ura bymetl mobılJJ ,,_, 

hane mfttnef fa balıkçı OJ&f 
talı Tertıesl aralarında 'IJ 
rek olup mıhkemeolP lb 1 
kat'iyet eden 3,4,SS 11~ foff 
155 200 namarah fr;ale ,,ı 
için açık artırma eoretlle 
Jacıktır. 

1 _.: Satıo Manlsıd• S 9 
bU.fmllğl dalreelnde '1 d: f 
cumırteel gaotı ıaat 16 
pılacıktır. ~·' 

2 - Artırmı bedeli d• 
metl mubammenenlo yOt ,1_ 

tini bulmadığı taktirde :.o ~ 
artıranın taabhddCl b• 5 ~' mık Qzere artırmıoaD 1 cf ~ 
daha uzetılacağı ve 16 10 °cJ 

efJ 
nO. ayni gOn ve ıaett• ,e I 
artırana ihıle olanacağı ~· 
tış bedelinin peolo ılıP11c~ 11• 

Satıe bedeli •erUaıedlA ıı 
tirde ihale feehedlleceğl fe ~d 
14llye ve rusomu ıalreo100,,t~ 
terlye alt olduğu ve Ol t,et'_ 
lerlo depozito akçesi Jle ı;t'' 
her ve bir dlytceği 01~0 1. 
baokltlb munloi Şıktr e S' ., .... 
rac11t etmeleri ilin ololJ ' 
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Dllnya, gDnlln en son haberlerini bekliyor Herkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

---------
1936 Modeli TELE F U N K E N --------

Radyosuııa sabjp olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pürüzsüz~ 
olarak alırlar. ziz de her halde bir Radyoya sah·p olunuz ve ~ 

-.. "" 
1936 modeli 

halde hayra.o olacaksınız. ~ .... 

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı-Izmir 1 
lllllllHllllllllllHlllllllllllllllHllllllllUllllllllll lllnllU1Hlll1Ull il l l lllll l il llll 111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ni 
lzmir ithalat Gümrüğünden: 

l.ılem 
1.. K. 
l 

G. Etyaaın ciaıl Teeblt No. 

865 ipek }lleaıacat 3 ı 
2 

3 
4 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
ıs 

16 
5 
6 

9 

4 

o 
o 
o 

800 Kullan•lmıı yllzCl pamuk içi pamuk 
yaıtık. 

800 ipek mensucat 
330 Keıllmlt zedelenmiı ipek menıacat 
720 Pamuk çorap 
135 Pamak mendil 
050 Jpek çorap 

600 Alçıdan mamul kart heykeli 

400 Kmk pore~len heykel 

635 ipek menıaeat 

4.50 .. .. 
310 ipek boyn atkııı 

,75 116 meaıacat 

850 .. c 

21 ,20 

81 

lok'1ıda ytzıh ety• 17 ,2,936 pazartul gGaCl eaat 14 te açık 
•rttannı ıaretlle dıhlle 11talacağındail lıtne gelenlerin Ithallt 

WQlllltG~G 1atıt komlıyonuua ruDrae11tları llln olunur. ll l 

&ıuu Emllk MCldClrlOAGadea: 

573 

Kıpah zarf osullle 

Gôatepe ıabln ıoklk No. 33 iki oda bir mutbıb 1470 
bir ıofa bir nluyo müıtemll ev. 

Turan menemen cıddeılnde 32 u kl 197 yeni No. la 

iki .oda bir eandak odaeı mutbıh bodrum tulumba 
h.hÇeyl mDıtemll 205,92 metre murabbaı n. 1610 

Barana arapgirll eobAında 12 etki l' taj No. h 
fevkani d~rt oda bir nlon tıbbnl iki oda bir ıa· 

loa Ye ı,bmlaen iki e•llk miktarındaki bahçeyi 
mtııtemll 832 91 metre murabbaı meeahah n. 2450 

y ' 
kowa aprıda yuılı gıyrl menkuller 1 O glln mllddetle art1rmay11 

14 
1111-o-tar. lbaleıl 14. ıubat 936 tarihinde pızarteel gGnCl 111t 
tedlr. Sıtıı mlnhat1raD gayri mClbadU boaoıu iledir. 267 

TDrk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Şubattadır 

Bil ynk Ik rami ye 

35 ooo Löracdlora 
De\1let Demiryollarından: 
Soma htasyon yıtıkhane blaaaıaın alt kallnda bulanan n 

ııenellk klraıı 50 lira tıhmln edilen bir oda bir saloa n mGı· 

te1111lAtı 14,2,36 tarihine mflaadlf cuma gOoG 111t 15 de tamirde 
7 inci iıletme komisyonunda ihale tarihinden 31,5,938 tarihine 

kadar pıaarlılda kiraya nrllecektlr leteldllerln 859 kurut muvak· 
kat teminat akçelerlnl Soma ve:ya lzmlr veznelerine nrmelerl 

ve tıe glrmeğe kanaat mınl bulunq:ıadıAına dair beyanname ile 
ayni gGa Ye IHlta Bumahıne komiıyon relıllğlae bizzat nya 
tahriren mGracallları lazımdır. 

Da lıe ah t•rlaame Soma lıtaeyonu ile lıletaae kaleminde pa· 
raaız verilmektedir. 2 6 256 

Italya Devletinin Arnavutluk Da~ 
vasında Hedefi Nedir? 
~~~~~---~~~~~-

İtalyı'nın reımi 11R0Henga 
Dl Polltlka lnternoılnale,. 
"Yani beynelmilel politika 
mecmuası., İtalyan · Arnavutluk 
mGnasebat Ye ılyaeetl hıkkıncla 
ozon bir makale neıretmlttlr. 

Balkanları yakındın alakadar 
eden bu makaleyi gıaetemls 

Jçla tercGme n aeıredlyoruı: 

-ı-

lıalya'nın hedefi 
İlatalyı'nan Arnnutluktakl 

meaaf li nedir? 
İtalya'nın en baılı n ilk 

menfaati Arnnatluğan mClıtıkll 
kalmasıdır. 

Arn11vutluk kaçak fakat 
Adlryıtlk denizinde en dar 
muklde tam halya'aın karı•· 
ııaı dGımek ve aıkerl çok. mCl· 
blm bir nzlyete ıablp olmık 
fellketlne ağramıt bir memle· 
kettlr. Bunan içindir ki Arna· 
vaılok'ta ecnebi bir \aneıln 

teeeııGs eımemeel ltılya'da ha· 
yıtl bir dan addedilmektedir. 

llllya'aın ikinci menfeatl de 
Arnnallulr. lııtlklAlluln fili Ye 

baklkf olmaııdır; yani Arnavut 
luk'ta ıa nya bu devletin hiç 
bir a6fuzo olmama11dır. idari 
ve slyaıf bir lıttkllle mıllk 

olup ta başka bir dnletln ntl 
fuaa ahında bulunan b•r Arna· 
vatloğaa Adlryıtlk d '"nlslnde 
Icalyın menaf llne ay km bir 
ıly11et takip etmeıl imkanına 

ltılyın'lar hiçbir vakit mG11 
ıde etmlyeceklerdlr. Bu eebeble 
dlr ki Iıaly•, Aronutluk' .a 
kuvvetli bir hGktlmet tee11Ds 
etmealne taraftardır. SözfloG 
geçiren bir bQ~tlmct, barlct 
eatlrlka Ye nGfuzlara kolıy, 
kolay kapılma!. 

ltalya'aıa ClçClncCl dna Ye 

menfaatini, Aranutlakla en 
aıkı bir doıtlak temin etmlt 
olmak teıldl ederi 

ltalya'aın bu m1.<aaf 1 n ala 
kası beymelmllel blr nk'a hı· 
Uol plmıttır. 1921 de aGfera 
konferaneı Yınl Franea, logll 
tere 'fe Japonya hClkdmetlerl· 
Arnnatlak hftkumetl kendi 
menıbll ve kanctlerlle mCh 
tak.il kalma~• temin cdemedlll 
takdirde, İtalya'aıa Arnuutlak 
lıtlklillnl temin için f llen yar· 
dam hakkını kabal etmlı Ye 

bu vazifeyi lıalya'y• Hrmiıdr! 
Arnnatluk ba karara raA 

men ibtUtl rrjlmlnden karta · 
labllmlı bir memleket olma· 
mı11ır. 0.tmanh lmparatorlala 
idaresi altında Arnnatluk mClı 
tabıll bir memleket hıllne gl· 
rememlttlr. Balkan barba Hma 
nıada Arnuadluk, Sırp Y onan 
hflktlmetlerl tarafıadaa legal 
edtlmit n Balkan ılyaaell ba 
rada bauıa fecayli ile tatbik 

cebren lktf dır mevktlo1 ~ide; 

etmeelala tabii haller em1110~ 

geçeceği pek tabiidir. PMh! 
hareketleri, Arnnotlq~'ıı ıQ 

ktla .e a111ylıtc &et111Qı ,ı ımts · 

mulul lıtlyen barlcf de•letlerlq 
tıkvlyeden ıerl kalmıyacıklırı 

da ııtUrdır. 
Arnnutluk'tı ıtlküu •e I•· 

alkru aocak ılmdl~I bal Ab · 
med Zogo'aan idare mıkanlı 

ma1ını eline almıundan aoara 
teeNGı edebllmlıtlr. 

Zogo'nuo kablllyet Ye kod· 
retl, Arnavodluk reelUrını 

geomlt olanların bepılndea 
yOkeektl. Buna nımea, teblih 
her vakıt için baki idi. Banan 
için ve Zogo'oan ı6kdn H 

• a11yltl mubıfa .. ya mak&edlr 
olabllmeel için 1ıatya'o•D yar
dım etmeıl tarttt. 

İte baıtaa baılımık lcab 
ediyordu. Arnnutluktı, hClkd· 
metin keadlılne mahıuı bir 
paraıı yokta. Nıpotyoa alhN 
ile AYDıtorya'oın gllmGt koro· 
na memleketin paraıı demekti. 
A vrupıda kendlelafl mahıaı 
parau olmayan bir millet ·we 
dnlet 1adece Aranatlok bCl 
•tlmetl lda. Donun lSnllae ıeo. 

mek için balyan ıermayeılle 
bir .. Arnavutluk baakaıı teela 
edildi. Milli Anınatlak bank· 
notu ihracı bak Ye imtiyazı da 
bu bankaya nrlldl. 

Memleketln ılddetle mtlbta~ 
ol doğa nal la lılerlnl temin için 
Arnnatlok'ta para Ye eermıye 
yoktu. Bunun için de lta'ya 
taraf1Ddan Aroa vutluk bfiktlme· 
tine 50 milyon altın Frank 

ikraz edildi! 
Ba lıtlkraz için teminat ıarttı; 

Balkan deTlederlne yıpılan lk 
rularda Adet olan teminat 
ltalya taraftndaa abadı; fa 
kat ltalya yalaıs paraDıD re· 
ı6lmal Ye falslaln temin edil· 
meelnl klfl gGrmedl Ye ıoretl 

lıtlmallnla koatrolCl teminat••• 
•e bakkraı da aldı. 

Bu noktanın temini için de 
Arnnotluğ• birçok hılyan mCl 
hendlı de gönderlldl. 

Fakat memleketi tam bir lı · 

tlkrara ıahlp kılmık lç1a ha 
tedbirler kAll değlldl. Arn• · 
'fudlak hGk6mellnl herhangi 
bir lbtllAl hareketine karı• 
maki.amel edecek bir bale 
ıokmak: lbımdar. Banan için 
kaçak fakat dlılpllnll bir Ar· 
navadluk ordaaa teıla etmek 
meebarl idi. Ve ba mıkeada 
vClsul için Arnnadluğa &bir 
İtalyan aıkeri heyeti de gG•· 
derildi. Bu, çok lbım bir hı· 
re kelli! 

- Ddnm edecek 

Uan olunmuttor. 
Umumi harpte de Arnuut· Çocuk eıılrgeme karamandan: 

lok blr Italya A Tuıtaryı harb Çocuk eelrgem~ kuruma b 
eahneel olmaıtar. Bu 1ebeple mir merkeslnla yıllık kongre· 
memleket lktııaden lnklıaf ede ılnla 29 Şubat 936 eamarteel 
ınemlı ve ltalyan'Jano Y6cade gGnG 111t onyedide birinci Bey· 
getirdiği iptidai n pek.as yol· ler ıokı~ıada Verem mGcadde 
dan bııka bir ı~y elde etme· cemiyeti ealuaond.. lçdmı ede· 
mloılr. c~~lul ıayın Gyelerlmlae bildi· 

Bu nzlyet altında, eline ıl · rlr ve gelmelerini rica ederiz. 
llh geçiren bir macerapereetln lzmir merkez heyeti 

Izmir harici Askeri Kıtaatı llftnları 
tioraaH l'dm. Sa. Al. K.omlıyoaandın: . 
ı - Tamea eratı tçln ntlmuneılae gllıe 2000 çift yemeni 

açık ekılltmeye konulmuttur. 
2 Açık ekılltmeıl 13 Şobıt 93 6 Pertembe gana ıaat 15 

3 
4 
5 

ıedlr. 

Umum tahmin tatarı 4900 lira olup ilk peyi 368 liradır. 
Şartaameel n nftmoneel hergGa komlıyond• g8dUeblllr. 
htekmerto muayyen nktlade 8arnHadakl aekerl lalın 
alma komlayonana gelmeleri. SO 2 6 11 2'8 
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Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu ltunbafor emsallerine nisbetcn yıi:.de 

20 daha az sar} iyatlıdırlar. Dunu (ly sorıun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile lrolayca anlı

yacaksmız. 

M. Tevfik Bay kent 
=s Elektlrik, telefon malzeme depoeu v~ 

.Q Slemene fabrlkalerı mOmeııetlt 

lzmir Yün Meosucatı 
Tilrk Anonim Şirketi 

__ __. •• +-• ---

İzmir Yan Meoııucatı Türk A . Ş. nlo Hallıt.pıoar'd•k1 t 
mıo fobrlkaeı mamulataodan olan menlmllk ve kıohkı ~ 
ktımaolarla, battaniye, oal .., yün çorapları, bu kerrt ~ 
ıçılan Birinci kordond Comhorlyet meydanı civarıııd• 
numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) oı' 
zasmda satılmaktadır. Mez .. ur fabrlkının metanet ve ı;tı• 
Jıib•rlle herkesçe malum olan mamalAtanı mohtereııı IJJO~ 
terimize bir defa daha tıvııtyeyl hlr vazife blllrlz. 

~ Peştemalcılar 77 -79 Telefon 3332 
1 ~ 1 
>bf) Toptan ııoll§ yeri : Birioei kordon No. 186 Şark Hah 
Q.) ve Pürjen ~4lıab' uı en fietün Anonim Şirketi ,1(. 

"'C bir mü bil şekeri olduğunu Perakende sah§ yeri : Yeni uıanifaturacılarda mimar KeP1 

_... unutmayınız. Kuvvetli müs· Cııd. Sağır zade biraderler 
~ hil istiycnler (Şabab Sıhhat Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza \"e biraderleri fll1 = Sürgün Haplan)m maruf ec· Yeui muuifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. Yilnlil 

':I) zane]erden arasınlar. pu78rt F. Kandemiroğlu ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===::=~=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!___!!!!!!!!!!!!!!!~::!)! 
~Jlllll!lll!ll!llJJJl]l.llll!!llWlUllll!l!l!l!ll!lll!l!!!!!!llWJ!lll!!ll!ll!llllll!llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!llllllllW!W~ 1\1em1 ek et Hastan esi Baş tabi 

~ . ~sehir Banl~ası: 
' ---~~--.-.----~-------~-~ a a 

u~mo1r ŞlUllb><®~Ö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biunsmda 

TELEFON: !2363 •• 
Hertilrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Mevdua Sar la 
Vadesizlere % 4 

l • Altı ay ,·ad~liye % 5 
• Bir sene vadeliıe % 6 faiz verilir. ' --------

Zahire, Qzftm, incir, p8muk, yapak, afyon vesaire komlsyoııculoğu yıpıhr. Mallar geldi· 

l!lnde ahlplerlne en mfhıald veraltle avans 'ferUlr. 

\'. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 
11ANGORA11 vapuru 20 eon 

k4ounda bekleniyor, 24 eon 
kftouna kadar Aovers, Rouer. 

dam, Hamburg Ye Bremen için 
alacaktır. 

.. ANDROS" vapuru 3 şubıt· 
re bekleniyor, 7 şubata kadar 
Anvere, Rotterdaw, Hamborg 
v" Bremcın llm nların yftk 
alacaktır. 

AMFRıKAN ExPOT LINES 
"ExMOUTH" vapuru 2 şu 

b Ua bekleniyor, Nevyork için 
yt\k alacaktır. 

JOBNSTON V AUREN 
LINF.S LIVERPOL 

"DROMORE,. vapuru 18 
son klloonda bek.lenlyor, Llver· 

puldan ynk çıkarıp Borgae, 
Varoa ve K6stence için yok 
alacaktır. 

Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
Çarşısı No. 34 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Jialis !tfo 
rirıa Balık Yagıdır. Şer · 

beı Gibi lçilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satıo Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

S~I H HAT 
ECZANEISi • 

ob 
1 - Hı ranemlzln 2713 llrn 95 kurooluk kıymeti '° 1 

meuell iil!tı t•hblye ihtiyacı 29, 1,1936 tırlhtodtıı 
19;36 t•rlhloe kadar 20 gOn mftddetle açık tkeill 
çıkarılmıştır. or' 

2 - Ahnacık illllı tıbbtyentn evsafı n şuınameeiol ~ ~I 
letfyenler bcrgQo lzmir Memleket ~hastanesi bsfbt' 
ğloe mOracaatları. 1f 

S - Eluihmeğe iştirak edecekler 203 lira 55 koruo ıetPI 
muvakkaıe mtktubu vtıya makbuzu ibraz cııı>t~t. 
bordur. 

Y trU malı olmadığından A vropa Iİı la olacaktt'· 
ır 

Alınacak Alttı tıbbiye 3 ay zarfınd hDBtaoeyt: 5 
edilmlo boluoacaktır. 

1
, 

6 - Ekelltmeğe fotlrak edecekler l 7, 2, 1930 tartbf Pt: J 
yın paz1rtesl gOnO euot ondın onlktye kad•f tO 
vlllyf"tl daimi encilmenine mGracaatları. 20 2 6 

lzmir Lise ve Orta okullar ss•
1 

1 

alma komisyonu haşkanlığındt111' 
Jımlr Erkek Ueeslnde fenol ve hueoel oartnımelerlıı" f 

1 1•'' yıptmlacak olan 499 Ura 11 kuruo bedel keolf il lşç dl 
yona 19 ·2· ı 9;$6 çar~amba gOnO eaat on beote Kolı<lr ~1 
tôrlOğGnde toplanacak komisyonda pazarhkla ihale edllece 01 

f etekıllerln bu bueoetıld keşif ve oartnameleri görıııe~ of 
her gOo Hat on ikiye kadar mezkur mektep dlrekt6~1

1,. 
Oeterme gt\n ve saatinde yOzde 7 ,5 pey akçHı olan 37 0ı oı 
kurut muvakkat teminat ykçım ılıtları n bo tolerl yaprnea•

1 
el 

dlr olduklarını gösteren n 2490 sayıh kananda yazılı bt ! 
birlikte komlıyooR müracaatlar•. 1 6 11 ili 

• 111111 il 111111111111111111111111111111 D O K T O U 11111111111111111111111il1 il il , 

; Operatör Cevat Alpso' 
~ Merkez Hastanesi Operatöril ı~ 
~ Almaoya'dan avdetle Haetalarıoı bergOn saat 15 fe ~I 
~ ır11ındı ikinci beyler ıoluğında hamam karo1ııod• 
El§ 43 numarala moayenehaoeıfnde kabul eder. ~ 
İillllllll Telefon: Muayenehınesl l315 1111111111111111 Evi 320

3 il 
•111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111il1 ıııı 
~ J)r. Zekai Tarakçı 
= 1 
§ Merkez hastanesi Dahiliye Miltebass~:ıfl = JJdocl Beyler sokağı TQrk mOzayede ealoou utl5'~,ıl'1 
=: numara 45. Haetalırıoı ôğledeo ıJOnra 15 den 18 e 

i11üuiıııı11i"ttii1111111111111111111111111111111111111111ılinıtillını1tııııü"lı"'ıı1111 

Fidan Meraklılarına MOJ·de 4 
ıı' 

Türkiye ve Avropa'dan getlrilmlo en turfanda vr. .ıı 

Olivieı .. vEŞOrekası 
Limited 

-------------------
Üniversitede IJlJçrnt, 

(Muavin Profeaör) 

dımızhlı.lardan eoılanmıo ve yet itina ll«ı yetfşıfrflıJJ1b6rl 
telif clo1.1 ve yaota mtyn fldaolora ucuza esdlıkt•'· i ~ 

Yefl Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 'fe toptan almak letly~uler Kayoe lıııaayonu yoo111dıı tf' 

llğe, perakeod" aloıok vtı elparto •ermek ltıtlyu~ıerfo acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Vapur Aceııtası 
Ceodell H o, Blrlncl Kordon 

Tel. 244.S 
TllE ELLERMAN LlNES LTO 

"LESBIAN" vapuru 8 oubat 

Llverpool ve Sweneeadan gelip 

tahliyede buluoacak a1nl za 

manda Ltverpool ve Glaagow 

yok lacaktır. 

"EGYPTIAN" vıporu 10 

oubıt Londra, Holl ve Anvera 

ten gelip tııhllyede bulnoacek 

ayol zamand11 Boll için ynk 

alacaktar. 

.. UOUMELlAN,, vapura 14 

oab t Uverpool ve Swaneeadıo 

gelip tahliyede bul anacak. 

Tlil!' GENERAL STAM NA· 

l)r. A. Safittiıı 
Ağız \'C Diş Hckiıııi 

ifa ıaluıt lıergilrı ötlecJen 
eoııra bakar. 

letiltllil caddeai No. 99 
Ankara aparlmaoı 2 inci ket 

Telgraf • ı S TAN HU L 
Telefon : 49250 _., __ ,__ ____________ _ 

VIGAT10N C. T L D. 

"LAPVVINb,, npnro 14 

eubana gelip Londro için yük 

olacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 

por lelmlerl Ozerloe değişiklik · 

(erden aceoıe mee'ullyer kabul 

edilmez. 

"GANYMEDES,, ntJuru 27 · 
2·36 beklenmekte olup yükftnft 

ıabllyedeo eoora ANVEHS, 
ROTTERDAM, Al\foTERDAM 
ve BAMBURG Umaolım için 
yftk olacaktır. 

"CERES,, veıporo 10·2·36 da 

gelip 15·2 36 terlbfnde AN 
VERS, ROTTERDAM, AMS 
TERDAM ve HAMBURG 11 
manlurıoa bureket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 
"BEMLAND,, motôrO 5·2 ·36 

tarihinde beklenm~kte olup yQ 
kftntı tubltyedeo ıonro ~NVERS, 

ROTTEROAM, llAl\f BUltG, 
COl•'ENHAGE, DANZIG, GDY· 
NIA, OSLO ve ISK.ANOINAV· 
YA Umanları için yok ala 
caktır. 

lıtmdak.l bart:ket tarlblerlle 
onlunlardakl de~tvlkllklerden 

rakta Raıak hamna müracut !'fmr!lul llün olonnr. 
FHla ttlfeJIAt için ikinci 

Koıdon'da Tahmil ve Tabliye •llllllllllUlll!!lllll!lll~ ()ok tor .. IJlllllllllllllllll 
blneeı arkaeıoda Fratelll Sperco _ 

vapur acenlahğıoa mfiracaaı 

edllmeel rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

lımlr inhisarlar bıotnOdar 
lO~Ondcıı: 

9' ran~at beyn, 18 ıl elyah 
olmak Qzere Boruna, Bayraklı, 

Dırağaç mOııklrıt depolarında 

balooın l l 2 tane bo~ bidon 

uçık arterma ııuretlJe Htılıcak· 

tır. Bey111hmo muhammen be· 

deli 2,5 ılyablerın iki lira olup 

teminata 40,65 liradır. lettkll· 

Jarlo 12,2,936 çarıambı gftoft 

88Dt 15 de başmCldOrlOğQmOzde 

toplıoacak komt yona gelme-

leri. (265) 30 l ' 6 

; A. Kemal Tona.( .. 
:: Bateriyolog l.'C bulnşıl:, solgın lıustaltklar mütohfl·~0 "; = BHmahane ieteeyonu karoısrnılaki dibek eokııl.; La;ıod6 , ~' 
=: b ev ""' muayenehanesinde eabab euı 8 dan ukoauı saat (! 

=: haetalannı kabul edilr. tıı0'1 ( = Mftracııat eden butalara yapılmaıu lfs&ımgelen eair 
18 cef'' = mikroekopik muayeneleri ile veremli hHtalara yapılmas• 11; t• ~ 

lııiiılittııiiiıliiıiiıliıitti111üiüilılüiıinıılilttlı111nıi;:;:~:~ ~rı ~ 1111 

Dr. Operatör Arif Y ııtlı 
Merkez Hastanesi OperatörO .,1 ~ 

"'rı ~, Hastalarını her gO.o 15·18 e kader ikinci Btyler eo ~o 
mftzayede eılonu karvında 78 N.Jo moayenehıoe!I~ 
eder. Telefon s:W 


