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ltalyan'Jar 
Cenup Cephesinde Toplanmağa 

Karar Verdiler. 
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Suikasdcıların Muhakemesi Son 
Safhaya Girmiş Bulunuyor. 

~~~---------~~~ 
Müddeiumumi, 168 inci Maddeye Göre Ceza istedi. 

(" "AtatOrk'e el kaldırılmıştır. Atatürk, bir şahıs değil, manevi J 
\. bir benliktir. Tnrk demek, Atatürk deınektir.,, _________________________ _;_ ____________ ...:..:._ ____ , 

Öğleden aor:ra ıaat 15 te açık 
celse baılamıo •e mahkeme rehl 

r 
Türkiye, lngiltere, Fransa ve Balkan 
Hükômetleri Arasında Mütekabil 

ittifak imzalanmıştır. 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Atina Gazeteleri, Bu Siyasal Hadiseden Hususi 
Bir Ehemmiyetle Bahsetmektedirler. 

suçlulardan Üzeylr'le Bıltd'e /stanbul, 6 (Özet) _ Atirıa'dmı müstacel kaydile gelen bir lıaberc göre, Türkiye. lngllıere, 
bazı sualler ıormuıtur. Bundan Fransa, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında mütekabil ve petrol anıbargoı;u11a aid 
ıoora ıabklkahn genleletllmeal bir iııif ak imzalanmrştır. Bıı ittifaktan balıscden Ati na gazeteleri; siyasal lıadiselcr arasında 
için bir dilekleri olup olmadı· en biiyiik ııe sullıa lıadim olan im ittif al.ı , özel bir önemle karşılamaktadırlar. 

~· mOddelumuml ile suçluları \.-----------------·-------------------' 
ve vekUlerlne sormuş tkl tı· 

Ankara'dan bır man:ara: Yenişehir 

Ankan, 6 (ÔzeJ) - AtaUlrk'e dnam f'dilmlıılr. Geı;ea celsede 
ıutkaed için cemiyet ıeıldl et- kararlattmlmıe oldoğa veçblle 

mek: ve ılllbla olarak tetebbflıte öğleden nelkt celse gizil olmuı 
bulunmakla ıuçlu Urfa meb'uıu 1'e bu celıede Surlye'den dön· 

Alt Saib, Çerkea Yahya ve ma, olan tahkikat heyetinden 
Üzeylr'ln muhıkemeleıtne bu· baıı kimseler ııbld ıııfıttle din· 
gan Agırceaa mahkemesinde lenmtıtlr. 

Fran ız kabinesinin toplantısı 

Dün P aris'te Hiç Bir 
Hadise Olmadı. 

raf da: 

- Yok. 

Cevabını vermlılerdlr. Reisin 
mdıaadet!I Oıerla. mftddtlamo 
mi Baba Arıkan iddlaamı ıer. 

detmlıtlr. lddla uzun aftrma1 
ve mftddelomumi; ıuç hakkındı 
muhtelif dellllerl izah etmiş, 
birer birer aaymıo ve, 

- Do dan; bir komplo da. 
vHı olmaktan çok uzaktır. Bu 

duanın yftkıek modern bir 

rejim dnaaı olduğunu ceaaretle 
ilin ediyorum. 

Ç6nkft en bftyftğGmGı Ata· 
lürke el kaldmlmııtır. Atatftrk 

bogdn blr eahıa değil, mane'fi 

bir benliktir. Ttırk demek odor. 
- Sanu 7 inci sahifede 

Loid (~orç 
Gene Sahnede 

Fransa, Yeniden Bnyok Bir Vapur v k. _b _____ _ 
~s ı aşbakan yeni bir 

Daha inşasını Kararlaştırdı. konferans toplanması· 
Parla 6 (Radyo) nı isti yor .. 

Dan akdolunıo 
kabine içılmaıoda 
rne1ai bakanı M. 
l<'rot1r ltılzliğe 
nihayet vermek 

Oı.ere hazırlanan 

llylbıyı kıbloe 
heyetine vermlı · 
lir. 

Bu mflnaııebf'tle 

hOl"lmet ltt!lzll~e 
nlbıyet verecek 

1De11lye icabında 

kredi açacaktır. Fransız Cumur lıaşkam Lelmıtı, l11giliz elçisi 
Kabine, bu IA · 'ır Corc Klark ve Albcr Saro bir arada 

Ylbayl ıanlb etmlt Te mecllH yapılmıı, Te Part11 camllnde de 
•evketm•yt karar Termlttlr. me•lh okonmut 1'e l'arl11 orlo : 

Parlı, 6 (Radyo) - Ticareti doka ldllıeılndc d~ dua edil· 
bıbriye bıbnı M Şalıdeleo, mittir. 

gf!ç~nlerde yaomıı olan bOy6k Parl11, 6 (Radyo) - 6 ıubat 
••por yerine yeni bir vapur gftnft, öğleden ıonra da ParJı'ae 
ikaı:neıl IOzumuno ileri eOr ıOkdnetle gtçmlıtlr. Do 9uretle 

mn,tar. Bu yeni npor, sigorta 
tlrketleriuln nrece~I ıazmlnıt 
ile Y•pılacakhr. 

Bu npuron lntH• 4000 
•rnf'!leye lı temi• edecek •e 
llı.I buçuk sene ıftrecektlr. 

Pırlı, 6 (Radyo) - Bu ea· 
hab l<'ranıa'da hiçbir bldlıe 
ol · rıııı:nı, •e ıflk1lnetle •eçmlttlr. 
8 3 " • O da l'arlı t1rbıyı Perlatez 
nıt'ıırlı~ıoa giderek evelkl aene 
6 Şubat hldleelerlnde ölenlerin 
nı .. ı.a 

rına Ur çelenk koymuttur. 
s L •lr kimseler tarafındın da 

b lr 1•kıaı çelenkler konmot Te 

d u QlGoaaebetle bugGn Noter· 
•qı klllıeıtnde bir rubıol Ayin 

6 tubatın ikinci yıldöntıml, 

bllA bldlıe kotlulan•naıtır. Ôl 
ddrGlenler için Noterdam kili 

eeılode bir Ayin yapılnıııtır. 

iki yıl enel h ıubat bAdl11e· 
elnde ölenler aras1Dda bazı 

mfl11lftmaolırla ortodokalar da 
bulunduğundan Pırlı'tekl ca· 

mide mnlftd okonmoı ve or 
todokl klllıealnde de Ayin ya · 
pıhnıttır. 

Törene 6 bin kiti lıtlrak et 
mittir. Pırla belediye reisi 

(Jın Syap) ·ki iki yıl enelkl 
bldlıelerde emniyet dlrr.ktörft 
idi ôUUerln dlltUlklerl Konkort 

meydanına giderek nokallarla 

beraber çelenk koyımuıtor. 

Roma, 6 (Radyo) - Lold 
Corç'on yıph~ı bir beyanattı, 
b6t6n dnletlerln lotlraklle bir 

konfrrane yapılma111 •e devlet· 
lerlo nokıal nazarlarını ba 
kooferıınata izıh etmeleri IClıu· 
monu ileri ıftrmftotftr. 

Dryll Telgrafa ~öre: 
Böyle harekr.t edllmrdlğl ıak 

dlrde hılbH olunan tf"dblrlerln 
büktlmt!ftı kalaeııtı tabiidir. 

Dey il ~kııpre11: 

J..o:a Corç 

ttLold Corç'on böyle bir tek· 
llfıe buluomaaı çok mGhlm ye 

t•y•oa dlkkıttır. lnglltere'yl 
umumi harpte harbe ıftrGkllyen 
bir alyaaet adamının bu lbtl· 
yacı HHlı ıurette gOrdagn an 
latılmıktıdır ... Demektedir. 

ltalyanlar şimal cebhesini bırakıyorlar mı? -
General Graçyani Yaralandı. Habeşler 

Yeni Muvaffakıyetler Kazandılar. -Royter ajansı ise, cenup cephesinde Italyan'Jarın 40 kilometre kadar 
ilerlediklerini, Habeş'leriıı 1000 kadar telefat verdiklerini yazıyor. 

Londrt, 6 (Radyo) - Royter 

Ajansı blldtılyor: 

Adlı · Abıba'dın gelen ha· 

berlere göre cenup cephesinde 

Italyan'lar ileri banketi için 

faaliyette bnlunmıktıdırlar. 

Şimal cepbealnde ltalyan'lar 

nzlzetlerlnl dftıeltmeıe çalııı 
yorlar. Ceaabta general Graçy•al 
nğcenabta Italyan cepbealnl 
tehdit eden Bıbet'lere bacam 

için ordaaaoa :emir nrmlttlr. 
Tayyareler; aon samanda bo 
mıntakada Habeı menllerlnl 

bombardıman etmektedir. Gene· 

ral Graçyıol, Leylııro ırmağı 

Ozerlnden Babet'ler üzerine 

kunttler gOndermlttlr. Lnıoln 

Llngl gölO kenırındıt Babeı 

kuvvetlerlle bizzat barba giren 
bir bDcnmda genual Grıçyaot 

ysr11l1Dmıe1ır. Bu harbe Babt'Ş 

ler 1000 kadar zayiat vnmlş 

lerdlr. halyıo'ların şiddeti! mQ 

11ıdcmder1ı rağmt'D 40 kllomr.lrrı 
llerlr.dlkll'rl bab,.r Vt rlllyor. 

Adle Ababa ij (Uııdyo) 

Ceoub crpheelode Sldamoda 
dıtkl mü~11dıımrlf!r ,hııkkıodı 

Babr11'ler 110köl rıtmektrdlrler. 

Sldamoya yeniden ımGblm kov 
•etler gönderllmlttlr Negelli 
charında Babet'lerln mflblm 

mu•affaklyet ka&1ndıkları teeyyGt 

etmektedir. 

Adlı Ababa 6 (Radyo) -
Cenob cepbeıPlndea gelen ha 
berlere göre Bıbet'lerden yaz. 

bıtı Aeefa, ltılyan kouetle 
rtyle yıptı~ı mft1ademeleıde 

dalma zafer ka11omıı,ıt1r. YGz 

baeı Aıefa tayyare ile Adlı 

Abıba'ya gelmlttir. Aıefa'nın 

komaodaaındakl kon~tler llal 
yan'Jarla gGalf'rce harLetmlt, 
bıttl ltalyan'ların cenob cep 
heıi kumandanı Gr.neral Graz · 
yani blzZlt bu konetltrln ate 

tinden yaralınmıtttr. Y ftıbııı 
Aıefa'nıo kunetlerl lıalyan'lara 

gece baakıol.rı tertlb etmek.re 
•e bGUln bn baıkın n maıa· 

demelerde monffak olmaktadır. 

Adle Ababı, 6 (A.A) - Reı· 
men bildlrlldlgtne göre İtalyan 
uçakları gflçea bal ta Goreu 

~~~~---~~~~ 

yaklalade Adelıton bölgelllol ' mftblm zarar nrmemfılerdlr. 
bombardıman etmlıler, fıkat - Sonu 6 ıncı sahifede -

Italya meydan okuyor 

icabında Sekiz Milyon 
Asker Çıkaracakmış! 

-----------jurnale- d'ltalya, ltalya, Mes'eleyi 
Kendi Başına Halledecek, Diyor. 

M. Mussolirıi /.ara gömle/..-lileri teftişte .. 

Roma, 6 (Radyo) - Jurnale 1 vetle muktbele1etmelldlr. ltalyı 
D'ltalya g11eteal 1 nzlyetl tel· !14 milyonluk bir dnlettlr, 

kik eden bir yazıda: icabı halinde 8 milyon ldılllk 
"General Graçyanl ve Mare bir orduyu dOomanları karı•· 

ııl Badoğllo'nun zaferleri tııe· ıına tamamen milıellAb •e mG· 
rlne ltalya, Habet . İtalyan cehhez olarak koyabilecektir., 

lbllllfıaın kendi bıtına h•llioe demektedir. 

karar nrmlotlr. 
• 0İtalya'nın Babetll'lere tal· 
blk ettiği tedip b1rrketl neti 

celenecektlr. Ve llalya bOktl 
metl, loglltere'nln kendlıloe 

karo• kurduğu cepheyi, bu cep 
heye dl~er devletleri de lttlrak 

ettirmek için aarfettlgl me11lyl, 

aecri tedbirlerin teıdldl hoıu

ıondakl gayreti dikkatle takip 
ve tetkik etmektedir. 

"halya bakllmetl bu gibi 
hareketlere kar;ı, bUba11a aecrf 

tedbirleri t~wdld edeceklere ka•· 

------
Rus-Fransız Paktı 

MOzakereye Salı gnntı 
başlanıyor .. 

Parla, 6 (Radyo) - Fraaııa 

parlamentoıu bagan toplanmıı· 
tar. K.omilolıt ıaylnlardaa (Tü· 
ree), Ruı·Franıız paktının ne 
zaman mflaakere edlleceglat ıor· 

muııur. 

Dııbakanı M. Flloden, pık· 
tın, önftmflzdekl Sah gaoa mCl· 

11kere edllecf'gi rıl ıö7leml1tlr. 



Şobıt 1,A 
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Yabancı gazetelere bir bakış ,. 

1 G ü ifil ü ifil T ~ O y a ~ o H a lb>w ~ ıF O ~ ır J o antiksiz Türkiye. 
Paris'teki Kral Ve Diğer Devlet Reis- lhracatıoııı Doyçe Kavfmnn adındaki Al· 

lnen gazetesinde, Dr. G. Volf yu· 
kandaki ba~lık altında yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

8414 birçok kimseler, hattA 
TOrklye'de yaşıyan yabancılar 

arasında bile, Piyer Lotl veyı 
Klod Farer'in elhirll eark de 
vlrlerlnlo modern TOrklye'de 
bir dahı dlrllmemek Dzere öl . 
mQş olduğa dOşftnceeloe kafa · 
larını alıetıramıyınlar vardır. 

Bo gibi kimseler, bBtDn o, 
earkm romantiği diye kabul 
etlikleri feı, çarı.ıaf ve arkaeın 

da, kara gözli1 kadınları gör· 
meğe alıı.ıtıkları kafesler için, 
yabancı göz yı~ı döktıyorlır. 

Bu takım insanlar, mevlevf 
ylnlerlol, leterjl uyuşukluğu · 

nu veren kahvehane hayatını, 

Boğazlçlnde ay• havlıyın aç 
köpeklerin korosunq da bula 
mıyotlar. Çtıoka bOtOn bo 
eeyler, artık kalmadı. 

Bonon için bo gibiler, tıpkı 

bazı yola gelmez mOrtectler 
gibi, htıkılmetln yeniliğe doğru 
aldığı her tedbirde doydoklerı 

acıyı doyuyor ve bo vaziyeti 
içten protesto ediyorlar. 

Bo insanların gözleri Hr 
mmı, hiçbir ey göremiyorlar! 

Hakikati görecek yerde, eski 
o manh loıpar tcırloğonon çok· 

tan koyıblar ka111mıt olan 
kapltDl4syoolarlı, kabfliyetafzllk 

ve inhitat durlaln haeretlnl 
çeklyorlmr. 

Bu gibiler artık 11l&h edil 
mezler; ancak, modern Tcırkl · 

yeyi hakldle ~ğrenmek latlyen 

bir klmae yirminci aeırla biç· 
bir lakası k lmıyın1 o modası 
geçmlt edebiyat standardının 

eafrasını atmahdırlu. 

AtaUlrk'ftn bee yılhk endllet· 
rl planı, bize atkının bogfto· 
kft Tftrklye hakkında bir f 1. 
kir vermeğe kilidir. Ancak, 
barptın yokeol dcıımoı ve tek· 
mil yardım kaynaklarını kay· 
betmiı olan bir memleketin 
dev tesiri yapan pl&nını, kıe1 
bir kritikle izah etmek, ihtisas 

mabfellerl için de ebtmmlyetll 
olsa gerek. Çcınkft, bn plAnla 
Tcırk ekonomisinin tekmil bOn· 
yeet ve hususile hhalAt ticareti 
kökilnden değltmletlr. 

Tftrklye, Bfiyfik Şefinin Ôo · 
dediği ile, bundan iki yd önce 
huenef endfletrl himayeciliğin · 

den, endtletrlye, doğrudan doğ · 

raya devletin mOdahıle etmeal 
çığırına gecıi. 

Hosoei ve hele milli ellerde 
bulunan hususi eermayenlo, 
ekonomik k lkıomanıo fstenll · 
dlğl gibi bir hızl gitmesine 
yetmediği, gerek Almanya ve 

gerekse bışk yerlerde olduğu 
gibi bOgO.ne kadar hareket edf · 
len metodlerla bir "(llerlllk göe· 
terllemlyeceğl anlaşıldı. Yeni 
l lklrler zaruri bir haldı . 

Son yıllarm politika ve eko· 
nomlıf, memleketi, bir ihracat 
devleti olarak mevkllnl kuvvet 

lendlrmek ve lnkleal etmekte 
ol n ulusal ekonomiyi, makul 
bir çerçeve içinde } abancı mem 
lekeılerden sıyırmak ıarorell 

kareıeında bıraktı. 

Bonuo üzerine devlet, olo· 
sal enerjiyi lnkleaf ettirmek va 
zlfeelol, bizzat Ozerloe aldı. 

Fakaı bunu yaparken de busu i 
lolelyatlf lerl, ne ııırı bir tab 
dld ıltıon e:dı ve ne de ezdl. 

lı,te, hu osl lnlstyatlf I aieıema· 
tik bir şeklide ortıdao kıldıran 
Sovyetlerln beş yıllık J>lıinlyle 

bo pi o ıraemdakl eeash fark 
hudur. 

Bu böyle olmakla beraber, 
TQrklye'de de bogftn, olueal 
menfaatler, sırf hueoel mahiyeti 
olan menfaatlerin QıUınde lu· 

maktadır. 

leri Memleketlerine Dönüyorlar. 
Ttırk devleti, her ı.ıeyden ÖD· 

ce, kıea vadeli rantabllte arayan 

hoeoei eermıyenln ılAka göı · 

termedlğl ve halkın, el ile to · 
tolor, gözle görftlGr faaliyet 

istediği aahılarda lee ~lrlemek· ' 
tedlr. 

Bulgar Kralı, M. Titulesko ile Konuştu. Danimarka 
Kralı Da Bugün Paris'e Vardı. 

Parla 6 (Radyo) Danl· ve 21,05 de Sofya'yı mfttevec· 
marka kralı, bogan eabah 9,55 clhen yola çıkmıştır. 

d~ Parle'e vasıl olmu11tor. Parla 6 (Radyo) - Bulgar 

her 
Parlı 6 (Radyo) - Bulgar kralı Borb; saat 16 da Roman 

krah Borla bogiln bir ziyafet ya dıt bıkana M. Thtıleskoya 

şeydan önce, TQrk ziraat mıd vnmlı ve Fransız kabinesi er· kabul etmlıtlr. 

Tahrik edici faktlırler, 

deleri }latlerloin dııımeılnden, k&oı bu ziyafette bızır balon· Paria 6 (Radyo) - Yugoa· 
hlrçok pazarların kaybedllmlı.ı muıtor. lavyı kral naibi prens Pol, 

olmasından, d'hlz luthğ_ı dola· Ziyafetten ıonra, Boril, tey· &Ht 17 de Franıa cumhar relıl 
yıelle yabancı memleketlerden zcel sabık Portekiz kraliçesi M. Lebron tarafından kabul 

hareket edecek n Normındl· 

yı'dıkl arHlılol teftle edecektir. 

Pırla, 6 (Radyo) - Yogoa· 
Javya'nın Pırle ael frl, nıibl 

hftkdmet Prenı Pol ıeref ine 
alyaııf bir çay zly11fetl nrmlı 

ve bu ziyafette Fransız bıı•e · 

kili n kabln~sı erUnı hHır 

balonmoetor. 
İkindi vakti Prena Pol Bel· 

satın almanın tahdldlnden, Amell'yl ziyaret etmlı.ı, eaıt 15 edllmlttlr. grad'a hareket etml11tlr. 
Tıırk hçlslne ve boeuelle bil· de Romanya hariciye bakını Pırla, 6 (Radyo) - Roman · Prenı Strahemberg te 
yak bir sayı lotan göçmenler· M. Ti&Gleekoyo'yu kabul etml11 yı kralı Karol bogan Parla'ten nı'yı hareket etml11tlr. 

Viya 

····- 7F""""' 3,200,000 
Lira Fazladır 

1
, 

İstanbul 6 (özel) - \'•~ 
ıenellk letıtletlke nasır•0 g ; 

b rJll 
11 ay zarfındaki 1 r• ~ 

lthalAttan 3,200,000 lifi 
tadır. 

Baş hakanı ııııı 
Kordiplomatik şert 
tine şölen verdilet·.hl 

s•ııc 
Ankara, 6 (Ôzel) - bOf 

kanımız lımet lnonft, wıff 
boradaki Kordiplomıtlk 

1 f loe bir 11ölen vermteıerd t· 

Istanhul'dıt 
le Tnrk köyUhtıne memleket Bir ölçfl sahte· 

içinde kazanç fmkAoları yarat· lngı·ııere Mı·ıı"ı Mu·· da~aa Kuvvetlerı· nı· karbğı keştedildiıbıl•~ _m_ı_k_k_a_vg_o_ıo_:_d_oğ_m_n_ı.ı_t_or_._ ' 14 İıtıtnbol 6 (özel) _ Z b'' 

B K ı d • k' bGyftk mlkyaıtı bir ölçO "~ıt .Kamutay B!lştan aşa uvvet en ırece . kArlığı ke1fedllml11tlr. Sıb~~·'' 
lar yıkılanmıı.ı ve t1b •••• 

Mart Tatiline 
Karar Verdi. 

Ankara, 6 (A.A) - Kamu· 
ıoy bogftn Refet Cantez'ln baı.ı· 

kaolığında toplanarak 2540 aı· 

yılı kanonla nrllmlı olın mft· 
tedull sermayeden 30 bf o U· 
raeının ılmdlye kadar latan· 
bul'da bolonın kırtaelytı depo 
n ıtelyeelnln İzmlt'e naklini 
temin için f noaat ve letlmlAk 
lelerlnde sarfını mezuniyet ve 
ren kanun ldylhılarlle eatan 
lıoao Aydın ve ı.ıoıbıta demir 

yollerıoso tesellQm ve taef iye· 
ılne ve işletme moamelelerloe 
ald kanunun 6 ıncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hıitkındıkJ 
kanan mnzaktre n kabnl edil,. 
mlştlr. 

Kımutayıo gene bngftnkcı 
toplıntıeıodı kabul olunan bir 

kanon ile 1935 yılı omomf 
mftvazeneslne dahil daireler 
bGdcelerl tertipleri araeındı 

771,829 lira m6nakale yıpıl· 
mış ve Flnanı Bakanlığı bGd· 
ceslnln letlmlAk bedeli faehoa 
100 bin, joodarmı umum ko· 
mandanhğı bOdceelne de 23 
kOsur bin lira, mOet•hdemlerln 
tekıOd kanon ltylhaeının mft· 
zakereAI esnasında bir fıkranın 
tadtllne ald takririn lı:ıbolil 
dolayıalle bftdce encftmenl ted· 
kik etmek Qzere maddeyi geri 
almıetır. 

Kamutay bundan aonra yeni 
sene bftdce 1 gelince tedklldne 
baelınılmak Qzere gelecek iç· 
tlmaın 1 l Mart çarşamba gO· 
nflne bırakılO\ası için verilen 
takriri kabul ederek dığıl· 

mıştır. 

Ortamektepler
de Çift Tedrisat 

Ankara 6 (özel) - Gelecek 
sene, Ortamekteplnde çil t ted· 
rlsat yapılması kararlaştıulmıı.ıtır. 

---------------------.. ----------------------
Ingiliz Ordusu 

Ve 
M ot ör leştir ile c ek, Kara Kuvvetleri 
Gemiler Arttırılacaktır. 

Londra 6 (Radyo) - · İngiliz 1 mOdafaa için verilecek 
kablneıl toplınmıı ve milli kredileri tetkik etmlı.ıtlr. 

Tevfik Rüştü Aras 
~~----~~--~-~-~~ 

yeni 

Bu 

öğle yemeğini Fransız dışbakanı ile yidi. Ak· 
şam, Litvinot'un ziyafetinde idi .• 

Parla, 6 (Radyo) - Tftrklye Dııbakıoı Tevf lk Rootft Ara1; 
Oımanla Dtıyonu omoml)e borçları için htnedarlar merkezi lle-
gc1rDşmftşUlr. Tevf lk: ROştft Ara ; öğle yemeğini Frao1a dıı.ıbıkln 
ile birlikte ylmlş ve akıamleyln de S~•vet dıı.ı bakanı M. Lhvl
nof'on verdiği ziyafette bulonmoıtor. 

Pulı, 6 (Radyo - Tnrklye Dıebakanı Tevfik Rtııtft Araa, 
kopanlar h4mlllerloe bir şölen vermiştir. Bu şölende Fransız 
baıbakanı Alber Saro da hazır bolonmoıtur. 

Sovyet elçisi M. Potemkln de1 Franeıı ricaline ve Tevf lk RBttft 
Aras'ı bir ı.ıôlen vermlotlr. 

Parla, 6 (A.A) - Tftrlı:lye dı11bakanı Tevfik Rtıetil Araa öğ· 
leden ıonaa Oamanh dtıyano umumiye ve Osmanlı bank111 erkAoı 
ve TBrk borçları Fnneız h&mlllerJ mftmeaalllerll" gôrftşmftttftr. 

Ted lk Ri1tt6 Araa yarın öğle yemeğinde Tltüleako ile birlikte 
ba11bakao Saro'non mlaaflrl olıcık ve akıamleyln de Sovyet 
bftyftk elçlalnln ,ereflne vereceği ziyafette h11ır bulunacaktır. 

••• 
Belçika, Alman Faaliye· 
tine Karşı Hazırlanıyor! 

Brftksel, 6 (Radyo) - Belçika milli mftdaf&1 Bakanı M. Du 
vez, meclise ordunun ytnl idare ve takviyesi hakkındaki kanon 
llylhaeını meclise vermiştir. · 

yeni krediler, mncod kredllere 
zammedllecektlr. 

Kabine, memleketin m4dafaa · 
eı Jçfn bu kredileri elzem gör 

mek.tedlr. 1934: te bava konet · 
lerlnln tezyidi hakkındaki ka · 
rar iki mlellne iblağ edtlmle ve 
hazırlıkların daha ıDr'atle de · 
vımına karar verllmfıttr. 

Ordu mıklnele11tlrllecek ve 
motörleı.ıtlrllecektlr. Bu faaliyet 
eaaeen bir ıydınberl baılamıt 

bulunmaktadır. Karı konetlerl 
kadrolarının genlıletllmeelne de 

karar nrllmlı.ıtlr. 

Donanmaya geltnce: Saftı · 

harp gemilerinin artmlmaeıoa 

bllhaaea ehemmiyet verilecek 

ve iki tayyare geoılslolo, yet"'lt 
krovazörfln hemen lneaaaı lftzo· 
mu etrafında çaheılacaktır. Do 
ay içinde yeniden mohrlbler 
lnoaaeını baılanıcıkt11. 

Bu mukarrerat bu ay içinde . 
avam kımarasıoa kcıl halinde 

verilecek n tasdiki istene· 
cektlr. 

Ga yrim o had il Ier 
Atatflrk'le Başha· 
kana arzuhal ettiler .. 

Bu IAylhada a1keri blzmel mftddetl arttırılmaktadır. Bu lAylhı Ankara, 6 (Ôzcıl) - Gayri· 
Almınya'oın Belçika ve Felemenk hododdarındıkl askeri faali · mftbadlller, Atatdrk.'e ve Bı11 

yetlerlne bir cevıb olarak hazırJınmıotır. bakan İsmet loönft'oe mftracaat 

• • • ederek bıllerlol arEetmfılerdlr. 

Rusya - Romanya Arasın-1taıya mnhendisteri 
Silah altına alınıyor. 

da ~Iuahede imzalandı. 
Rusya, Harh Vukuunda Romanya 
Topraklarından Almanya ya Geçecek 

htaobol, 6 (Ôzel)-,Sovyet Roaya ile Romanya ırasında akdo · 
lonan bir moabedeye göre, Rneya ile Almanya arae1Dd1 bir hıtrb 

vukoondı, Romanya hftktimetl, Alman topraklanna geçmesi için 
Rus ordusuna mQeaade tdecektlr. 

KLOD FARER'JN ÖLMEZ ESERi 

Roma, 6 (Rıdyo) - Tay 
yare zabhlerl ile 1905, 1906 
doğumla mftheodlıler ıllAh al· 
tına çağrıJmıılardır. 

Kağıt sarfiyatımız 
Ankara, 6 (Ôzel)- 934 Se· 

nesinde resmi devılrtn sarfet• 

mlı.ı oldukları yazı kağıdının 

mlkdarı 3460 tondur. 

rv•cTon'SiLAH ·BASINAr ANNA 

FRANCEN ' BELLA 

ELHAMRA Sölfilemaso 
Bu akşam 9 da hn yflk gala olarak senenin en muazzam filmini sayın lzmir 

halkına ıakdinı ile iftihar eder. 

bı11lınmıetır. 

Boksör 
Bayanf arımız· f'' 

lılanbol, 6 (Ôsel) - ı 
biye ve Sadiye ıdlarınd• ~~ 
bayan, boksör olarak g,oıO rdı' 
kolBbGne aza kayteillOJffle j 
Yunan Kabioee 
Yeni kabineyi 
tekrar Demircis 
mi teşkil edecek ?•d•o 

Parla, 6 (Ôzel) - At1°: ıtıf 
bildiriliyor: Kabine 01e• e b'~ 
gelecek comatteılye kadat ti 41 
ledllecektir. Seçimden aoO ,~ 
partiler arasında bf r oıl• ~ 

(ıO e 
haeıl olamıdığından, kr• ı•'~ 
rlle ve tekrar M. Oeoıttc ıJ 

ft ere baokanhğında olmık 1 oıo 
tuaf bir kabine teı.ıklll 
karrerdlr. ~· 

B•'' Atlna, 6 ( A. A) ıd•~' 
•enler, Liberallerle C• '' 
balkçılarının •e Metak••81 f 
fındarfa n Papanaaıas1° ~ıı 
roplarının mD11herettyle lif 

d• rı 
kovallayon kabinesi vftcO bfedl 
tlrllmesl lhtlmaliuden b• 
yorlar. ~9 
OçOncO Mıntıı 

Müfettişi. .6 
f1 Oll" 

İıtanbol, 6 (özel) - ~1~ııı' 
mıntıka umumi mftfettlf oı" 
tayin edilen Tahsin Uıer; 0 ~· 
mi mtlfettl11llk memorlırllt _., 

E otO r deniz yolu ile rı 

hareket etml11tlr. ~ 

Arnavutlu1' 
Çarşaf ve pe· 
çeleri yasak ettİ·· 

11
,,11· 

letaobul, 6 (Ôzel) - ~t 
dan ılınan haberlere göre~tl' 
navutlok hftkumetl, çır~•"' 
peçelerin kıldırılmaııo• der~'I 
nrmlş ve bu kararı 

ıot· 
tatbik mevklloe koy01of 

Avusturya ve 
l(oçok itilaf. preP' 

Viyana, 6 (A.A) - eı~· g•• Starenberg; bir Vly•n• /, fo8 

ılnfn Parlı mnbablrtne ıeıte11 
turyı ile kftçftk ltlllf def b'~I 
ara1ındakf görGtmelerlP I~~ 
kıten fayda la olabilıDesl lftıl 
bunlara A vuılorya ıa01•"' •o•" 
nln zemini aafatlle h•11' ,61 
da iştiraki gl'!rek olduğ0110 

leml~ılr. 



. 

___ .. ___ _ 
Pırla · 8olr gazetesinde Mlg 

nel Zamacols yazıyor: Fransa,ı Kon-..., 
- Sepi hoşnod etm•ık isti 

yorum, ey Seltoı,.. {)ile ben· 

den ne dilersin! 

tenjaıı Listesinde -...• 
- Senden bir tey mi dile 

yeylm, ey Harun Reıld? Ne 

olorea oleun verecek misin? 

Tftrkiye için nıfisaa· 

dekar davranıyor .. 
- Evet, ne olan olsun .. 

Beyaz bir fil let r mi in? 

- Te ekkOr ederim, Baron 
Retld... Beyaz bir fil, yeni 
modern apartmanlar çıktı çı · 
kala pek zahmetli bir ıey oldu .. 

Onu yerleştirmek için koca bir 
gıraj ve idare etmek için de 
Çatafaıh bir toför lbım. 

- Mermrır ı~mlnll n ha· 
vozlo bir tıaray 1 ter mhıln? 

- Hayır ... Mermer l':emfn 
ayaklara oıııuırt ve bnuzlar 
ıl•rielnek yıtağı olur... Hem 

ıpartman hıy11tın benim biraz 
ıAfım vardır. 

- O halde ben bolamıya 

cağım... 1 e istiyorsan sen s~yle. 

- Mıdem ki her eey pa · 
raylı 11tın alınıyor, ey cömerd 

Harun, hını nreceğln hediye · 
nln bedelini para olarak ver. 

- Fena f tklr deAll ... Pek414 
öyleyıe, hediyeni para olarak 

ılıcakaın, fakat miktarını nasıl 
tıyln edelim? 

- Kimine pek az, kimine 
pek çok görlloebUecek olın 

bir mlk.tar tayin etmek maı, 

koldftr. Baeka bir ekil bula· 
hm: Bana yılnız ğırlığımca 

altın ver ... 

- imtihanı kazandın. Yüz 

kllo.,. Neyse lett:dlğlo olsun. 
Çık teraziye. 

• • • 
içinizden dlyoraunoz ki: "811 

y11ı berbılde Mblnblr g•ce" 
maıalluından unutulmuı birin· 
den bir parçadır ve ıktaıllte· 

mlz ara11ada bu romantik n 

kanın lıl ne?" 
Fakat ne kadar gırlb gôra

nGree gôranaftnt bu peri maeılı 

canan bir nka•ıdm Blud Mlla · 
lDmanlarının ıefl ve ıık ıık 

blıim mbaflrlmlz olın Ağabant 
btrkeeln Dovll kum11llırındı 

veya at yuıılarandı diree k dlr· 

eege geleblleceAI ıempıtlk yazla 

nıbıb, jGblleıl dolayıılyle, Bin 

dlıtın'dıkl eadık ıeb11lar1ndın, 
kendi aAırhğını temıll eden bir 

altın kGlçeal hediye ılmustır. 

Uzun boylu, genlı omuıla 

ve blrmete değer bir iri yarı· 

hkta olın bir Agahın için bu 

~6ael bir hediyedir. 
lıln pratik hıl ıekll bıkkındıkl 
tafıllAta ne ya.aık ki malik de· 

~illa: Agahın, neaaketen zamı 
nında kendini aayıf latmıı mı· 

dır, yokn, bunun terelne ola · 
rak, ıgaı çek111eıl için, kendini 

beılye mi çekmlıtlr?. 

Frana hOktimetl; 1936 ilk 

Oc yhk kontenjan lletealnde 
TQrklye için tlıh olarak yeni 
birçok mfleııadeler vermletlr. 

TOrkofl e gelen m lumate göre 

yeni mQsaadeler ıoolardır: 

400 Kental yumurta, 50 
kental yumurta sayı ı, l 000 
kental faeolye, 4500 kental 
nohud, 1000 kental elma ve 

armod, 56 kental kabuklu ce 
vlz, 87 kental cevir.içi ve 1000 

kental taze vualr sebzeler. 

Yoksul Halk 
Hamamlarda parasız 

yıkanacak. 
Kızılay kurumu; yokeol bal 

k1n yıkınmalarını temin etm,.k 

n bo ıuretle umumi eağhğa 

hizmette bulunmak maksadlle 

fzmlr'dekl muhtelif hamamları 
haftada bir ~On kızılay men· 
featlne leletmeğe k rar vermlo 

tir. Yokeol balkın yıkıomaıına 

tahsl edllen gOnlerde yı· 

kanma için ltlzım olan sabon 
ve hamamları kızdırmak için 

mahrukat ve ealreyl kurum 
verecektir. 

Şehir Meclisi 
Yeni bndce 
tetkik ediliyor . 

Şehir mecllel bugftn eaat 16 
da toplanarak roznımeılndekl 

meı'elelerl gôraoecektlr. Dan 
ıehlr mecllılnln muhtelif encfl· 
menleri belediyede toplanarak 

buganka toplıotıya vtrllmek 

llıere m11batalar hnırlımıo 

tardır. 

Belediye daimi encftmenl de 

dGn toplınarek belediyenin ye · 

nl yıl btıdceel tııerlnde çalıı · 
aıııtır. 

lzmir, Tire ve Diki
li'de hayvan kesimi. 

Geçen ay içinde lr.mlr mes· 

babaaında 45 7 karemao, 4448 
dığlıç koyunu, 24.9 keçi, 4092 
kozu, 44!! oğlak, l 05 mında, 
891 ökGz, 586 l11ek1 377 danı, 
8 mılık, 6 deve ve .18 domuz 

olmak Qaere 10787 bae hayvan 

keıllmlıtir. 

Tire kaz111 mezbıhaaında 14 
koyun, 5 keçi, 1088 kozu, 2 
manda, 89 ôkazt 1 inek ve 
131 dana, Dlklll mezbahaıında 
dı 85 koyunt 2 keçi, 99 kuzu, 
16 inek n 36 dana keıllmlştlr. , 

~-~--- -

Bulgurca Çiftliğindeki 
Hadiseler üzerinde 

Bir Konuşma! ... 
Çiftlik Sahibi Cevap Veriyor am

ma, Biraz Oa Bizi Dinlesin! 
5 Şubıt tarlbll gezetemlzde 

çıkan bnadl e kar•• Bulgurca 
çlftlfğl mftsteclrl Boeeyln im· 
zaeUe şu cevabı aldıkı 

c Bulgurca çlltllğl meı'elesl . 

hakiki vaziyet nedir?" başla~a 

altrnda yazılmış bir fıkra vır 

dır. Raklhte uygun olmıyan 
ve ıabeıma bazı cftrGm lsnıdı 

managını tu:ammun edf'n bu 

haberin berveçblatl tashih ve 

tavzihine mecburiyet basıl ol· 
moıtor. 

1 - Kendi kendime tıyln 
r.ttlğlm bir h11kçl yoktur. Yilı 

bin dônOm mlkdarında olan 

çlftllğlmlo YUubafeıası için kul · 

lanmış olduğum iki bekçi dtı 

lz:nlr vllı\yell ve merkez jan 

darma kumandanlığının resmi 
korocu vealkalarmı bamlldlrler. 

Bu vesikaların Rıfetı~ alt ola· 

nının numaraeı 69 ve lsmalle 

ah olanı da 50 dir. Her llı:I 

bekçinin şeraiti kanoolyeyl haiz 
oldukları resmi makamlar, f'Z 

cflmle bağlı boloodoğumoz 

merkez bölilk kumandanlığı ta· 

rafından taarlik edilmiştir. Bu 
lkl bekçinin tebeddftlQ mıka· 

mı l'lliyctln de tarafımız. teb· 

llğl veçhlle vaktında mobtar 
tarafındın inha edllmemtı ol 

maaındandır. Usule ald bir le · 
beddalle eıhıımıo ıllkaıı yoktur. 

2 - TGrklye cumhnrlyetl· 
nln kanunlarına ve devlet 

adamlarının emirlerine itaati 

şiar ittihaz etmlt olan btıo, 

bakumet hlerlnl Ozerlme al 

mağı bir dakika dflşGomftı de· 

ğtllm. Bono ağır bir tanıt ola· 
rak telAkk.I ve reddederim. 

3 - Adamlarımla hayvanla 
rını getirip bapseutglm kayler 

•arsa comnrlyet mahkemeleri 

bu gibi ılklyetçllere açıktr. Şlm 

diye kadar b3yle bir dava ıçılmıı 
değildir. 

• • • 
ANADOLU - Çiftlik mftı · 

tecirlnlo cevabını yaadıktan 

ıonra bir de biz eöyllyellm~ 

1 - Gazetemlı, bu cevabı 
netretmlyeblllrdl. ÇGakG mat· 

buat kanonanon 48 inci mıd· 

deelotn dördftoca bendindeki 
kaydı gôre, yıpılıcak tavılhln, 
ilk neırlyıtın iki mislini geç 
memesi llzımdır. Yokırıdakl 

cenb ise, ba mikdardan faa 

tadır. Biz bunı rağmen, birçok 

vatandaşların alAkadar olduğa 

ba • me1'eleyl •ydınlatmak ve 

evvelce Gıerlode durmadığımız 

bo hldbf'ler ftzerlnde karileri · 

mlze daha faz'a malumat ver· 

mek istedik, tavzihi de ıynen 

geçirt vtrdlk. 
2 - Cenbın birinci fıkra· 

sında, çiftlik mfteteclrl ••Kendi 

bndlme bekçi ta}ID etmedim. ; 

dediği hılde ayn\ fıkranın so· 
ounda "Bekçilerin muhtar tı 
refından inha edllmedlklerlnlo 

itiraf ediyor. Şo bale göret bek· 
çll .. rln tayini mennat bllAfını 

cereyan etmlı demektir. Bunu 

da blttıbl çlhllk sahibi Y•P 
mı~tır. Btz de esaeen başka ne 

eöyledik ki?. 
3 - Tnzihln ikinci fıkra · 

sın• cenbımız ıodor : 
E•ef, adliye ve jandarma 

lderesl ''adam döğftp bapea tık· 
mak,. t umnbtellf ıebeplerle 

kôylOlerlo hıyvanlarını zapt ile 

ııahiplerloden perı almak,, ı 

" 
Auzlyd mildahıle edlyorso· 

ooı" diyerek kendi ~kendine 

bık lhkak etmek,. ıoçlarındıo 
mftateclr hıkkında tahkikat 
yıpmıktıdır ... Y&oi, ne yanlııı · 

mı• Yardır, ne de yalıaımız! 
4 - Comorlyet mıbkemele· 

rloln vıtındıeların ılUyellerlne 
açık olm11ını gelince, bunu 

biz daha iyi, hıttA mlıallerile 

biliriz. 
Nitekim, kôylaler de bo 

meı'eleler ~trafındı ılUyet 
etmlılerdlr ve ıdllyede tabkl· 

kat doıy111 vardır ve muamele 

devamdadır. 

Baliaa: 
Y ıpılın tahkikatı lekAI et· 

memek için tlmdlllk yılna• 

bu kadar yezıyoroz. Netice 

ılınınca bittabi dıha fa·da taf· 
ell4t nrmeğe lmkAn bolaeığıı. 

Bla b•uan bunları reeml ma· 

kamlerdın yaptılımıı tahkikata 
lstlnıd ederek y11ıyornı, çiftlik 
aablbl mftıterlh olıunl .. 

ilzOm kurumu 
modnrll 

Üzftm koroma mftdftrtı le 
mıll Hakkı Veral Ankıra'dan 

oehrlmlae gelmiıtir. Gazeteler bu altın kQlçesloiu 

bllyOk bir k11mının fakirlere 
dığıtılacığını sôylftyorlar. Bari 

A~ıban'ın kendini çırçıplak 

taruırmıı olmadığını, aksine, 
en ı~ır elbeıealnl, en kelın 

•• kunduralarını, aaıtlnl, mQ 

cc•berlcrlnt, parasını, aoahı11r 

lırını, cOzdaoını ve bfitOo bun 

l1rdın bııka mrs'ullyeılerloln 
Y0kOoii de üz,.rlnc alarak tar 

hlrnıı oldu~nnu umalım. 

TELEFON 
3151 TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 

--- ---~~~~~-
Bor a bil ıl~esi 

Borııı11 ldare•lnlo yrni yıl 

bOdcuı tlcar,..l odaH o e llııl 
1•rafındın tıııdlk olunmuş ve 
borııyı gônderllml~tfr. Yeni 

Y•l bftdceıl 41 t600 lira Hrldat 

•e lbıeraf olmık aıere mftte· 

'•ltn bir ıeklldedlr. Bftdce; 

'-dik edilmek Gzere Ôkonoml 

lltıkanhgtna gGaderllecektlr. 

. . 

Bugftn mnılkl dahisi FRANZ SCBUBERl"in 
llihi nağmelcıllo bezenmiş seneııiu 

şaheııer filmi 

SHUBERTin 
ASl(I .. 

' Arsıoloııal şöbrl'll balr. t,.nör .. Rlcbard 

TA UBER.. Schubert rolOnde 

Ayrıca: F oks TOrkçe sözln dil oya haberleri. Miki karikatQr komik 

SEANS SAATLERİ: Der giln lSt 
l7t 19t 21.15. Cumartesi 13 15 tıle• 
be aeaı111. Paur 13 tc illve ıeuıaı 

Elektirik 
K. Tarifesi .. __ ,. .............. __ _ 
25 Santim yDzDn· 
den ihtilAf çıktı .. 

Elektirlk kilovat Qcretloi ye· 
olden teeblt için toplantılarını 

devam etmekte olıa tartre ko· 

misyonunda vlrket madara ile 
komisyon azaları ırasında 25 

ıautlmllk bir beeıp yftzfinden 

ihtilaf çıkmııtır. Bu lhtllıU ıe 
beblle olrket dlrekıörla~at ,ır . 

ket mermezlndeo mfte11de fıtl · 

yeceğlol ıôyleml• ve komisyon 

toplantısı Qç gftn ıonr• bı · 
rakılmı,tır. Öğrendiğimize gôre 

elekılrlk kilovat tarifesinde 

teozllAt muhakkaktır. Yani ten 

ıllAt on para değildir, ha mlk· 

tart lhttl4f h olanıdır. 

l\lektep 
Binalarında 
Balo ve nişan 
töreni yapılamaz. 

Mektep blnılarındı zeman 
zaman bılo verilmek ve nloan 
tôrenl yapılmak gibi foler için 
Kollar dlrektôrlO~Onden mftea 
ıde lıtenmekte ve bo istekler 

beroey hezırlaadıktan, hl· 
letler dağıtıldık.tant ôteye beriye 
eöı verlldlkten sonra haber 
verme t - kllnde yapılmaktadır. 
DlrektörlOkten bfttdn mektep 

lere g~nderllen bir tamimde 

yangın, ziyan ve 11lre tthllke· 

lerl 'kareıaında devlete ılt bina 

Te etyıların kornnm111 ve ge 

rekıılz bir tıkım dedi kodulıra 

yer verilmemesi he11bını bun· 
dan ıoara ba yolda yapılaeık 

lıtekler tçla mlnıde nrllml 
yeceğl blldlrllmlotlr. 

Fırtınanın 

Zararları 
Fabrikada beş kadın 

bayıldı. 
Geçen gClnkG fırtınanın yap · 

tığı sararlar epey faslıdır. Bal· 

kapınar'da pamuk menıucıt 

fabrlkuınıa kasan dılreel 6ıe· 
rladekl çatı nçmaıtur. Fahri 

kaya ald y11ıbınenln camları 

da kmlmııtar. Şıyak fıbrlhıı 

amberınıa Cllt6 de açmoıtar. 

Da ıırada amelelerden bet ka 
dan heyecandan bıy,ınhk ge · 
çlrmlıtir. Ülfet Zeki Oımının 
Meret nll ile Bayraklı ıraıında 
ki bıyvaa ahırlarının çat111 

uçmuı ve bığ kuleıinln kire · 

mitleri dftemGı, kiremit ocığı· 

oıo dınrlı?ı yıkılmııtır. 

Gayri Mnbadil bono
larının kıymetlendi· 
rilmesine çalışılıyor .. 

Gayri mGbadll bonolarının 

kıymetleri çok dlomGıtGr. Da 
ha çok dftomeılne mt'!ydın ver· 

memek ve bonolaran fazlı Bir· 
fını temin etmek mık11dlle 

mtlli epıl61ı: mdadGrlO~ftodekl 

ıatıı, komisyonu tarafındın bu 
gftnlerde mGblm a tk'tardı Yu 

nınlı emllkl mOzayedeye çlka 
rılıcaktır. Bu emlO.lo liııt,..lerl 

bazırl•nnıakıadır. 

Çocuk esir· 
geme kurumu. 

lzmlr Çocuk eelrgflme .koro· 

manan yıllık umumi toplınt111 

29 Şubat giln6 Beyler ıoka· 
ğında Verem mtıcıdele cemiyeti 

1alonanda yapılacaktır. 

DO Oodftklerim .•. 

(Doçent) kalimesl k~r= 
şısında itirııflıır•m· 
DllnkO Anadolu'dı U~ ıedri: 

nt mualllml Uc doçePJ µıaav 
ları Oıerlode bir ya~UJJ vıu:d,, 
Me•ıoun llmt kıymeti ynktnf, 
fıkat, memleketlq ııtlıstl b~: 
yıtınden babeedlyordQ. B1$rlF' 
bir yaııda, bir ite pe bakay,m; 

{.oı kocı (Doçent) ~ellmesl 
(Dftceııt) olarqk çıkıt gelmiş, 

Zayıf, cılıı, ıQnepe bir k.ılılt 
ılmış, sanki dudakların ocund11 
hiç durmadan yer dfi90yor, 
Aııabllevtl~lm daldkalırda, keQ· 

dimi tedkik ttmekten z1ı•k ah· 
rım. Aynıyı. derhal kendi huy· 

lerıma, kendi yaptıklarıma •-s 
batılarıma çCYlrlrlm. Gene ayni 
,eyi yapıoc• ıdeııemln ka:-ııııııoıı 
çıkeo, o kargacık burgacık, 
Hlyeroğllf mftsveddesl Arab 
hırf teri oldu. lıte bu ayarsız, 

hecesiz, Aciz ve mendebur ıey· 
ler, benim "doçent" imi, mflret• 

dphınede "dQçent" yapmıelar. 
Hatamı, talih de bir cllve ekli. 

yerek, yezıyı mu abhlbten ge· 

ç'rmeden gazetenin sütunlarına 

ıtıoca, h"reey tımım olmuş. 
Bu, mezar gôrftlebllecek yın· 

lıılıldar sıraıııoda yer alabilir 
mi? Bayıı!. Bu, bizim teobelll· 
ğlmlzlnt hlyadlarımızın bizi sil· 
rftkledlğl dalAlettlr. Yazıları· 
mı~ı, çıbukluk bet11bıoıt Arab 
harflerlle çıkarınca, karşımızı, 

meselli, (Sıfaı) kr.lfmeel, (San'al) 

olırak, (Barb), (Darp) ıekllode 
çıkıyor. Hı tada, birinci dere· 

cede biz me•'olOz, ben mes'ul Om. 

Fakıt, ıceba, hatıluımızıo 

neticeleri, bizi ıkıllındırıyor mu? 

Zannetmfyoraru. BogBoGn 

fcrdlndekl ruh, kalın bir ka· 

bak içine gômftlmftıtnr, kolıy 
kolay mDtenebblb olmıyor. Baa· 
raılyetlmfa, ıoaradan dogın bir 

111blleıme ıekllne latlhale et· 
mittir. llatayı yapıyor, tekrar· 
Jıyor, bllAbarc plımınlrkla aıa 

biyel arHında dit gıcırdatı· 

yoroı. 

Blrçoğamuaan cebllnl mey· 
dını çıkarın Tark bırl lerl, 

bazımızın d• hatalarını birer 

tokat gibi yOıftne TUrnyor. 
Brn (Oemevlyl), (Demoy). 

(Levendl)t (Lond) yasın m6aev· 
ver (!) tanırım; ıôaftme inınıa .• 

Vaktile bir yobaa, bir b11rr 
elbbe magaaaunın ôaaode da· 

rarak, kapıda aııh levhayı ıGyle 

okamoı: 

1 

- HHsr6lbl1eb6 magaaeıly· 

yftn! .. 
Ve hte, doçent kellmeelalD 

bozoranda egllerek ben de ha 

tamı itiraf ediyor; 
- Acebı diyorum bu ylr· 

mlncl, otazanco yınlıılık b•na 

bir derı olabllir ınl? 

Orhan Rahmi Gökçe 

Borsada 
Üıiim sat1.7ları: 

1 
Ç. Ahcı 

87 S. ~ftleyma. 
47 H. Alyotl 
30 B. Alanyılı 

K.. s. 
12 
14 50 
12 75 

22 Vitri l 5 

17 M. j . Terau. 15 

K.. s. 
14 50 
14 60 
ı:ı 75 
17 

10 F. Sıblt 12 50 
6 U. Ganeo 12 
5 j Tara. mıh 10 

224 Ru~anka ••"• 
49081~ Dunka y~kao 

49iO:J6 Umum 

Zahire satışları: 
Ç. Cloıi K. S. 

513 Boğd•y 6 50 
6 Soeam 16 50 

29 Kendir t. 4 75 
400 K.ea. pala. 640 

3481 kilo ko. de. 51 

15 
12 50 
J2 
10 

K. S. 
7 oO 

16 50 

' 75 
6,0 

51 



Maftalerden birisi sôze ka 
rışta: 

- Senin Allah tarafından 

gönderilmiş bir fatih olduğuna 
şüphemiz yoktur. Eğer sana 
Allah bo zaferi mukadder kıl-

mamış oleaydı, Memlukleri 

ma~hlb etmek mftmkftn dur 
muydu? 

Napolyon, top ateşini yıldı 

ram zanneden bu cahiller arı· 
eında ooktal oazarıncı ve fete · 

dlğl gibi ntlfoz kolayına bol· 
muştu. Bunun için: 

- Ben istediğim andı bir 
gök nrabaeıDI bulutlar arasında 

gezdlreblllrf m. Emrellfğlm za 

manda d yıldırımı madeni bir 
tel fızerloden yere fomeğe le 

bar edebilirim! (1) 
"Sizler, AUahm sadık kolları 

çok bilyilk harlh ve mucizeler 

görecckelolz. ÇtıokO hidayet 
teşoeBI borada mevcuddor. 

İbrahim bey: 

- Se::ıt bize gönderen Al

lah ve resuUloe blnbfr eOkran! 

Tazyik altındı lollyen bizler 

için kurtuluş zamanı gelmlotlr 
artık ... 

"MO.ftftler, imamlar, mollalar 

dervleler MıBır halkma bu ha 

klkatl bildirmek hoBuBonda, 

blıe iltihak ediniz. Memlukleri 

bu memleketten artık defet· 
meliyiz! dedi. 

Napolyon: 

- Evet... Bo Memlukleri 
mQbarek Nll'fn suladığı yerlerde 

yaşatmamak l4zımdır. Fransız 

larla ticareti arlarınız. Mem· 
lekeılnlzde ynleşmek, iş yap 

mak ietlyen Fransızları kendi· 
nlzden addedinlz. Fransız'ların 

Hind yolunu almak husneondalLI 

meaalıılne yardım ediniz. f ngl· 

llzlerl memleketinizde yaeıtmı· 
yıDl.t. Benim ltlkadı~ca Haz . 

reli peygamberin istedikleri 
bunlardır. 

"Fransız servetini, Fransız 

dostluğunu, Fransız 1anayllnt 

benlmsemellelnlz. Yarın ahirette 

karag6zl0 huriler 'fe gılmınlar 

sizi bekliyor. Fakat bugün 

....... --............ 1 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rılodü ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yazı i~leri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

f dnrehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler ıokağı 

C. Halk Partisi biaai!l içinde 
Telgraf: fzmlı .. ANADOLU 

' Telefon: 2776 - Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 koru§tor. 
Y abaocı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuroıtor. -IGO.nü geçmiı nfishalat 25 kuruetor. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

sanki ha garlb cemaate bakı· 

yordu. 

Napolyon bu mahaverelerden 

bir çeyrek aaıt ıonra, kararglh 

ittihaz ettiği konağa döada. 
Yolda mOslOmınlar tarafandın 

mQoferld olmakla beraber, ma 
teaddld defalar alkıolandı. 

Kararglhına dönen Napol 
yon'on yazaode baeb bir 

neı'e, baıkı bir Qmld vardı. 

Ebülbevlerden ilham mı almııtı? 

Btlml) oruz. Fakat gerek Na 

polyoo, ıerek Mısır'hlar eodl 
ıelerlnln pekçoğondın kurtul 

mue idiler. 

Ba vaziyeti Lelokard, bıln 

casoe hemen farkettl. 
PJ4DJnJD bldncf faslı mova· 

fakıyetle nihayete erı.alotl. Fa· 
kıt ikinci kıBmı ıeakll eden, 

k11kanç bir koca ellle Napol· 
yon'on katli mes'eleal ne ola · 
caktt? 

Bunu da C&BDB elmdlden ta· 
yfn ve takdir edemezdi. 

Onun için yapacak tek lı 

vardı: MGlbtm Fare'nln gazel 

zevce•lnl Nıpolyon'an kolları 

araaına atmak! 

Caaoı bu hoıusta taaırladık

leranı nkıt ı.aybetmeden tatbl· 
ke karar verdJ. Solkaıdı bıZJr· 
layacık ancık bu yolda. 

-4-
Aşk işlerl lıer :aman bir t•· 

sadif eseri degildir 
Boyok hareketlerden, bftyilk 

harplerden Bonra tablt olarak 

sakan devrine rağmen, Napol· 

yon henftı harpten gayri lelerle 

meşgul olmımııtı. Fakat Elf 1 
beylu earayları andıran kona· 

ğ•na yerleştikten sonra ·Zafer· 
den sonra iatlrıhatı dftıftnecek 

kablllyeue bir adım otmamakla 

beraber- bıeka eeyler!e zihnini 
logal edebilecek ntsbi bir ser· 

beıtlye de knoımuıto. 

İlk le olarak zavceBI Joze· 
f ln'ln mahod M. Şarl'e yazdığı 
tukereyl okodd. 

- Sona nr -

(1) Mısırlılar aeroıat ve pHa• 
toner nedir henüz bilmiyor idiler. ....................... 

Altın sevkiyatı 
Nevyork, 6 (Radyo) - Har· 

deng vapuruna 114 sandık ıl· 

tao yftklenmfeılr. 

Bu altınların 10,470,000 do· 
larlık kısmı Hollında'ya, 11 
milyon 118,000 dolarlık kıs· 

mı da Franea'ya mıhsoBtor. 

Yeni ltal yan gemisi 
Taranto, 6 (Radyo) - Yeni 

ltılyan Piyetro Maka tahtelba· 

birine dftn harb bayrağı çekil· 

mletlr. 

Bir artist öldfl 
Parla 6 (Radyo) - Nle'de 

• 
Komedi Fransez'den M. Barcı 
6lmQşUlr. 

M. llitler tıe 

Berlln 6 (Bertin) - Ollm· 
plyatların h r tftrlft lhtlyacıı 

cenb nrmeel için mtlhlm fe· 

dıkArlıkJar yapılmıı, mllyonlar 

earfedllmlıtlr. 

Berlln, 6 (Radyo) - Gar· 
lele'te dOndenberl kar yağmağ• 

bıılamııtar. Bu karın yağması 
bftyftk bir eabıreızlıkla belden· 

mekte idi. Kırın yağmaeı Ollm· 

plyat programını takviye et· 

mlştlr. Bu aayede Ski mtha· 

bıkaları yapılabilecektir. Bu· 

g6a plBtler hıetan başa kar al· 

tındadır. Fransa• heyeti bu ak· 

şam tamamen toplanmış ola · 

caktır. 

M. Bitler, Mftnth•ten Gar· 

lele'e hareket etmiştir. M. Bit· 

ler'ln yanında Dr. Göbele ve 

general Von Hep naalr zevat 
nrdır. ReBml kilıad Bitler 
tarafındın yapılacaktır. 

Garlelş, 6 (Radyo) - Dör· 

dGncft luı Olimpiyatları bOyftk 
törenle açılmıştır. Son gGnlerde 

hanlar soğumue, hararet Bıfı · 

rın altınde 13 dereceye dftş · 

mQeUlr. Mebzul kar yığmak· 

tadır. Burada zaten kır vardı. 

HaaılAtın çok olacağı tahmin 

edlllyor. Bundan evvel kar 

yağmama11ndan ôtOrö kış oHm· 

piyıtlarındıo nzgeçllmeel blle 

mevzuu bahıedUmlıtl. 

Kıt olimpiyatları için gelen· 

ter çoktur. Oteller dolmuştur. 

Bu civarda toplanın merekh· 

tarın aayıaı 60 bin kişidir. M. 
Bitler açım törenini yapacaktır. 

Berllo, 6 (Radyo) - M. 
Bhl~r, kar tızerinde yapılacak 

muhtelif olimpiyat oyunlarıoı 

açmııtar. Binlerce halk hazır 

bulunmuş ve oyunlara lıtlrak 

111denler yemin vermlılerdlr. 

Olimpiyat mee'alesl, oyonlarıo 

neticesine kadar yaoııcıktır. 

M. liftler, muhtelif memle 

ketlerin delegelerlle konuımuı· 

arkadaşları. 

tor. 50 bin iLiet hazır bolun· 
muştur. 

45 devletin delegeleri tamı· 

men hazardı. 

M. Bitler, Itılya kftltftr ha 

kanı ile de konoemuştur. 

İlk oyun, Amerika ile Al· 

manya oyoocoları arasında ol 
moıtar. Bo oyunda Amerika· 

hlır 1 · O Almanlara yenmiş· 

terdir. 

ondan Bonra Polonyahlarla Ka· 

nadalılar araaında oynınmıe, 

Kanıda Bıfua kare• sekiz sayı 

ile Polonyalılara gallb gelmiştir. 
Hollandalılarla Romenler ara · 

sandıld maç, pazır gG.oft ola· 
caktır. 

Yedinci kolordu kumandanı, 
ollmplyıtlara gelen ecnebi deT· 

letler delegelerini selAmlamıştır. 
Yırın, (bugOn) Almanlarla İtıl · 
yanlar arasında maç nrdır, 

Pazar maçları 
Pazar gftoftne ait Uk maç· 

tarı programı ıu suretle hazır· 

lınmıetır: 

AIBancak Hhaaında (A) ta· 

k•mlırı: 

Saat 10 Karşıyaka· Şarkspor 
hakem Sabri . 

Saat 12 Altınordu - Barona 
hakem Fehmi. 

14 Altay · Izmirepor hakem 
E!ıt K. S. K. 

Halk aahaaında ( B) takmlırı: 
· Saat 9 K. S. K. • Şarkspor 

hakem Kadri (Buca). 

Saat 10,15 Altay - İzmlrepor 
hakem ktıçük Mustafa. 

1 l,30 Altıoordo · But'nıva 

Baha Altay. 

Altıııordn'lu Cemil 
Futbol heyeti bundan eplce 

enel bir maçta, Karşıyaka 

kulQbOnden hakem Esad'ı to 

kathyın Altınordo'lu Cemll'lo 

lkl Bene boykotla tecziye edil · 

meslne karar vermlıttr. 

daha tahllyeBlne lftzum haaıl 

olmıyacağını Banmaktadırlar. 

İtalyan cepheBlnde bulunan 
FranBız aBbri mnhıbtrlerf, 

İtalyan'lurın bu hareketleri de· 

vam ettiği takdirde cenob cep· 
beelnde blr Habeş mokavemett 

mOmkOn olmıyacağı kanaatin· 

dedirler. 

Asmıra, 6 (Radyo) - lıal · 
yan kaynaklarından gelen hı 
bP.rlere göre, Mareeal Bıdoğ 

liyo, Makalleye giderek foka · 

ralara para tevzi etmle imiş. 

Badoğllyo, Gaksa tarafından 

istikbal edllmletlr. İtalyan ko· 

mandanı, Eoda Maryam kUlse · 
elne gltmlo ve dua etmiştir . 

k•'''' ıılf 
3 mobafazakAr •e 1 ,ff 

tarafından verilen takrfrfı 
&. rt1 

kamarası 125 reye •• 

reyle kabul etmletfr. ·~ 
etı 

Yunanistan • AıJJ ~ 
Vıolngton, 6 (Rıdy0) ;, 

nan hükumetinin AOJer ~fl 
f iri, mftnazlt'lnf lh ol•0 tı" 

4ıt 
clrler lstlkrazının tıl t 

kıBmının verllmeBlol jı7'ır 
hükumetinden rica~ 

l\leınurin Kanununda 
Değiştirilen Maddeli 

------- Jı 
Siciller· Açık maaşları. Vekalet emrine 9 

ma ve memurlara aid diğer işlet• 
• • .,dıV" 

Ankara 5 ( A. A) - Bugüo dan, Vekalet emrine ah ~· 
Fikret Sllayan başkanhğanda tarihten itibaren, bfllJJe'01,ııY 
yapılan kamutay toplantısmda, detl 15 ıeneye kadar cteıl 
memurin kanonunun baza mad· 4 Bene, ve hizmet ..,od 6 ı 
delerinin değletlrUmeslne alt seneden yakarı olaol•f ,,et 
kanon mOzakere ve kabul edil· zarfında balonduklır• de ,, 

e ' mlştlr. Bo kanunun hdkftmle· muadil veya bir deree 1, 

saodald bir memuriyete .. d rlne göre, bu kanonun merl· 

yeti tarihinden itibaren bir ıe· 
n~ içinde memurin kanunu 

non gösterdiği ıeralte göre, 

tercGmelhıl vermlyen memur· 

ların cezaen bir maaşı kesilir. 

TercGmclbıl verildiği halde 
ıtcll, muamele ve vokoaunı 

vaktinde yGrdtmlyen alakalı 

memurlar da yukarıdaki fıkra 

hilkmtlne göre cezalandmhr. 

MemorJıra verilen takdlrna· 

meler kıdeme ve filli hizmete 

m6esBlr değildir. Ancak kıdem· 

lerl mft·avl olıo memurların 

terf tinde sicile geçmiş takdir

name le ruçhın hakkı bahşeder. 

0lıJ>• 
edllmlyenlerle, tayin 1 e(' 

halde o memuriyeti k•b~d ~ 
yenler haklarında tek• ti 1 

cbO ı 
nonları hakt\mlerl ıoe d•'' 
rak tatbik edlllr. Şo k• ltl,,el 
memur bu mOddetl bekce~O' 
Bizin kendi hakkınd• 1,,e 
k,jnunonon tatblklol 1 d 
mecburi hizmet mndded"7 ~ ıı3 
durmoı olmak •eyı o 
maralı kanonun lill~'°O" 

1
#, 

rlne getlrmlı bolaoıo•" !i 
ba isteği kabul " edtllt· ; 

ı.ııı! 
muhakeme altına ıbO ~-~ 
morlar hakkında tek•ild ıt'o~ 
non tatbik mechurıyed ııt· 

Her derece ve eanıftakl me kemenln neticesine bıt•~',of 
mor, lüzumu Bahit oldoılio tak· AOO 0 Kamutay Cuma gv 
dlrde taylnlodekl oBole göre, nacaktır. 
menBop olduğu vekilet veya .J 
umum mtldOrliığiln emrloe alı· Antalya'uıl I~ 
nablllr. ı19 

Bo takdirde 15 seneden .,.. Fırtınadan ma"ll 0191 
ğı hizmeti olanlara dörtte bir parçalandı. 6 fJtl 
15 seneden 20 seneye kadar 
hizmeti olanlara dçte bir, ylr · yaralıdır•• jl 

/ -mi seneden fazla hizmeti olan· Antalya, 6 (ôzel) defi 
l b 

,s• ..ı, 
lara yarım maaşları n B etinde, morlu bir deniz fırUD l ı i" 
blzmrt mGddetlerl onbeş sene etmektedir. FartJDad•0 ıır· ~ 
den yukarı .olanllf için Oç vooa parçalanmıe batOJ'~ ol'-
ıeoe mOddetle açık maaşa ve- nlz vaeıtalarındın b•t" ıJ6el 

ı· e ~ 
rlllr. Bu mQddetler, memurun lar fazladır. 6 BııoıP• ',fil ~ 
'fek4let emrine alındığı tarihten bir dalga yGztlndeD b _,,,ot I 
baş~ar. retle yazalanmıı •e b 1011 

Yokardaki hGkme göre, n · kaldmlmıelardır. BfrçO-' 

kAlet emrine alının memurlar· bozulmuştur. 
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KIZIL SUL 1'AN 

A~DClbHAMüD 
• 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

- Kızım, bunu een takdir 
edemezaln. 'Savanın sana yap· 
tığı muamelelerden gayret al· 
ıın yı.. Paııdan gördOğQ iyi· 
llklere rağmen b4l4 etkAyet 
edip durur. Sen de Sava'nın 

bıtlı:a kadını ee1dlğlnl söyllyor 
ve mınaeız meı'eleler ihdas 
edlyoraun. Sıva da ıenl Baeın 
Paııdın luskanıyor. Balbuld 
Snı erkektir. Faklt Paıayı 
bir deli gibl ıeven Feride sol· 
tanın da bu bueaıta ue kadar 
haklı olduğu ve neler yapıbl 
leceğlnl dQşfto! 

- Yanl .. 
- Yaniye yer yok! Feride 

de tocaıından 1Gphelenml11:ırn 
cısınrn ıenlnle mGoa1ebetlnl 
ôğrenmlı olabilir demek leli· 
yorum. 

- PekllA. Ôğrenmlıse. Bun· 
da:ı ne çıkabilir? 

- İzzeti neMnl tatmin et 
lbek, kocasını, aile tımnlyetlnl 
elde etmek ister! Bu pek ta· 
bildir! 

- PeUIA.. Bunların bana 
lalanın BaHn paıadan getirdiği 
hediye ile alAka~noı anhyamı 
yorum .. 

- Çok bftyftk allkası var· 
dır. BHan paıa eaoa hediye 
vermek lııteee kendi gethebl 
lirdi. Yokla Hrayın en Hdık 
adamları arasından bir hadım 
ağHı eeçmudl. 

Bu badımağaları, kaçak bir 
babelı kazanmak için babalarına 
hainlik ederler. Aglalyı .. Bu 

hediye llHın pıııdan değil. 
Fakat ııaraydındır!.. Göıtinft 
ıç kızım ... 

mı?. 

Yuıi Ferlde ıultandan 

Biç ttlphem yok! 
Ne makııatla?. 

- Bunlardan müsbet blrıey 
iddia edilemez. Maamaf lb ben 12 
den evvel Basan paeadan höy 
le bir hediye gönderip gönder 
medlğlnl kaı'i surette öğrene 
ceğlm. Belki de dahı evvel ken· 
dfslnl göriir, seni bu endlıedeo 
daha evvel kurlararım, dedi. 

Bu karar Qzerlne matmazel 
Fratelll Aglalya'uın başında 

daha fazla kalmadı ve gitti. 
Blrlz sonra, Ağlalya'nın ıev· 

gllld Sava geldi. İlk ıı olarak 
Basın pııının bu akıam gelip 
gelmlycceğlol sordu. 

Sava, Basan paıanın geleceği 
hakkında bir haber olmadığını 
memnuniyetle öğrenince: 

- GOıel Ağlalyam.. dedi. 
Bu ekıım birkaç arkadışım 

gelecek, eğleniriz! 

A~lalya, bu tekliften hiç 
memnon olmadı . hlraz edecek· 
ti, fakat ikinci bir döıOoce 

ile itirazdan vazgeçti. 
Bu eğlen tide eo Jleelerlnl ko · 

layca unutabileceğini dOeilodtı . 

Bunun için: 
- iyi olur .. Gelsinler! Be· 

nim de bu ıkıım f'ğleoceye 

ihtiyacım var .. 
- Ya ... Fakat beni sevmek 

buıoııond• Myle fıtahlı davran· 
mıyorsun. Amma o mfteltıman 
pııayı gelince.. Sevdan · htp 
ooun ... 

- E•el .. Keyfim hususunda 
sanı hesıb vermek mecba· 
rlyetlode dtğlllm! Eğer eğlen 

celerlmlz, benim eevdamı da 

tahrik ederse memnun ol. 

Ağlalya, Sna'yı sevlyoıdo. 
Fakat gftzelllğl n bu gClzelllk 
eayealnde kazandığı çok para 
hasebiyle mftllağut davranırdı. 

- Devam edecek -

A ydıo ürünleri Satış 
Kooperatifi Kongresi. 

Aydın - Aydın Ztraat ban 
kasının öncftlOğft ile geçen yıl 

kurulan ve sekiz aylık bir ha 
yatı bulunan (Aydın Orihılerl 

eatıı kooperatif 1) genel kurul o 
dou Ziraat banlı::aaında toplan . 
mııtır. 

Yönetim kurulu ve mClraklp 
raporları okunarak onaylın

mııhr. Bu rap"rlara göre 120 
ortağı olan kooperatif ıeklz ay. 

da 2648 lira Ur etmlı, bunun 
13i7 lirasına idare aaypılarına 
harcıyarak ortıklarma 127 L 
Ura kAr dağıtmııtar. Kooperatif 
ortaklarından 112 bin kilo in· 
clr almıı, bunun 99 bin kilo 

sonu aatmıı, 13 hin klloıuno 

da lıletmlı Ye azar azar &at · 
maktadır. Ortaklarından aldığı 

vaeat incir f lalı ıeklz buçuk 
koroıtur. 

Kooperatif ortaklerındın ı O 
bin kilo pamuk kozası almııı 

• vı 

bunu da 9 kuruıtan eatm·~tır. 

Raporlardan aonra bilanço 
ve yeni boıçe okuomuı, ban 
lar da kabol edilerek Karapı· 
nardan İbrahim Kahya oğlu ve 
Necip, Gölblaar'dan Rafat ve 
İsmail, Umurlu'dao Kemal, 
Haaan çavuı ve Baaan Snrın 
yeniden ve oy birliği yônetlm 
kurulanı ııeçllmlelerdlr. 

Deve güreşleri: 

İlimizde deve gQreılerl bil 

kilm ıürm~ktedlr. Geçt.n hafta 

da Karapınar ve Boreunlu'dı 

gürtt yapılmııtır, 

Aydın gftreılnde hakem ko· 
rulonun kararlle gtıreıtlrllml · 

yen Lök Söke'de Aydın birin· 
elet Köıık'ICl tlllCl ile gCheetl
rllmiotlr. Her ne kad.r uua 
bir Hat boğuımıdan ııonra köt 
kftn hakkından gelmlııe de hl· 
Jihara gftreıtl~I K1111plarb tel 
Ulye yenilerek bııı, Kaeaplarlı 

Ulhlye vermlıtlr. 

Karapınar gilreılode lıe Kötk· 
Hl tCllftnQo Aydın'da yendiği 

Dedeköylil tOIO Kaıaplarla lft 
lftyft yenmek suretiyle bııı al· 
mııtır. Ba ııoounç lllmlı bıt 

pebll vanlığının yakında kôoklCl 
tOlll geçeceğini göstermektedir. 
Karısını vurmuş: 

Aydın'ıo zafer uramında Kan· 
her oğlu ayakkabı boyacııı Al 
lıh verdi ötedeoberl aralarında 

geçlmılzllk bulunan karası Ze· 
klye'yl dftn bıçakla ağ r ıurette 

yaralayarak kaçmııtır. Yarala 
baetan"Y" yatırılmııı. auçlu ya 
kalınarak adliyeye verllmltılr. 

Bir otomobil kazası: 
Çlne'll ooför Yoınf ldareıin 

deki 16 @ayılı kamyon, Aydın· 
dın Çlne'ye giderken hemen 
eehlr haricinde ani ol1rak ôoftne 
çıkan 9 yaelarmda Bayrly .. 'ye 
çırpmamık için dlrekllyonu Hğı 
çevlrmlı. buna rağmen çamur· 

lok çocuğa çarpnııı ve ayığını 

kırmııtır. 

üzüm Kurunıu, Limited 
Şirket Oldu. 

Kırkağaç'ta Tütüncülük, 
_..,,,,,..,,.=-----.....,.,,....-~ ..... ~------------...,....... 

Çiftçi, muhtelit sebep ve haban~lerl bAHl 
pat'asını alamamıf bulunuyor. 

K.ırkaAıç, (Ôzel) - Bo yıl 
K1rkalaç'ra1 tDlftn iti eararen. 
gla bir tı olmuıtor. TA aatııtan 
baıhyarak bAIA daha eararını 

mobafaaa etmektedir. Bla ılm 
dl ııatıt zamanındı oynanan 
rollarden bah1etmlyeoeAfa, Fa· 
kat bogftn lçerlılnde bulundu· 

tomua maıkDIAtı ıöylemek mec 
borlyetlnl bfMedlyorua. 

para verllmemlıtlr. O otfıçl ki, 
taıanlerl faizli paralar ile mey· 
dana getlrmlttlr. Her gQa lçlq 
falılal vermektııdlr. Dileilnme· 
ildir ki, fide dikme lfttilo ıar 

la11 hazırlama zamanı gelmlı· • 
tir. Çiftçi mıbmlQoQ 11tmı11 
muameleelnl yaptırm•A• hazır· 

lıamıf, fakat hlll dıba para· 
ıını alamamııtır. Buna n1bayet 

verml'k ltı .mdır. 

Çt>şme Nahiyelerinde 
Gençler Çalışıyor 
Uıunkoyo'dan yazıhyor: 

Çeıme'nln Uzunkuyu kamunu 
Çım!ıyord Gençler Blrliğl her 
Hhada olduğu gibi t"melllerde 
de eon derece muY1ffıkıyet 

g~atermektedlr. 

KöylfUerl soayal hayala alıı 

tırmık için ıık ıık mOeamertı· 

ler terllb etmektedir. Dllnkil 
mllıııamere de latlklAl mırıı 

ile baılamıı, enaslle .. Yarım 
Oıman .. , "'Arapça dtğll mi 
uydur uydur ııöyle.. plyeıılerl 

temeli edllml111 arada bbçok 
numaralar da göuerllmletlr. 
Gençlerin movaf fakıyetlerl alA 
ka ile karıılınmıı ve iki gOn 
ft!ltGıte ayol piyesler temıll 

edllmlııtlr. Berlkl gtın de kadın 

erkek yftzlerce yurddaı 1111000 

doldormuıtur. 

Sürek avları 

Şaphr.lerlnl kat'ileetlrmek 1 Zabı la 1 
açındır. ,_ _____ _. Avrupa'da Satış Şubeleri Açılacak-

- şu halde? Otobüs Kazası y 

TfttDnlerlmlıln Hhf tarihi 
azerlnden iki aydan fazla bir 
mftddet g"çtlğl halde hılA daha 
teaelllirn iti bhmemlıtlr. Bun· 
dan birkaç gftn enel bası f lr 
malar m6bayea ettikleri t6Uln 
lerl teallm alma~ı baıladılar. 

idare ekııperlerl yaptıkları maa 
yen,de bazı balyaları tamamen 
lhraklyellk ve biazı bılyal1t da 
5 10 kiloluk kıımı lbraklyellk 
göıterlyordu. Bu ııebl'ple ılmdl 

alıcı, bo lbraklyellk denilen 
tftUlnlerln p11Hını vermemekte, 
çiftçi de (Ben ıauıuamftu içe· 

rlılnde bu miktar •tat• tCltan 
olduğun o bildiğim için f latten 
kardım, pınmı tamamen almak 
hakkımdır . • Bu dtkkallbliğlm 
den dolayı lnhlNr kanunu 
bana bir cesa verlyona onı 

razıyım. Fakat bu yftaden iyi 
uuanlerlo aınlnde kırılmıı 

olan f tal farkı ne olacak) diye 
pek hakla lddi•da bulunmak· 

t•dır. Nihayet çlflçl ne denk· 
ler araeuıda lhraklyellk diye 

ı6ylenilea tGtGa, ne balya ha 
llnde c;ıkarılaalarıa, ne de ııa 
tııa bu ıpğı taUlnlHIDI nazırı 
itibara atarak kırdı~ı f iat far· 
kını, baıı.. blçbireeyl •lama· 
mıktad1r. Yeni kanan lıkon 
toyu kıldırmııtır. Fakat bu, 
lıkontonon baıka ıeklldlr. Bal 
yılar ara11nda ( Yetil, çarok, 
filiz nrdır) diye idareye tet· 
ilmi lAzım gelen miktardan, 

hangi alacı balyalar araıından 
bunları •yıkl•y•p tı te1Hm el· 
mittir? idare ekıperlerlnln (Ba 
balyada ıa kıdar yetll •ardır) 
diyerek ltaret ettiği Ulıanlerln 
yertae mag•sa kmntılan, ıergt 

dnkanttllerl toplanarak teııllm 
edtlııe acaba kim farkını nra· 
aaktır.? Bandın b.tb iki ay 
enel bası firmalar tarafından 
mabıyeı edilmlı tOtOnler am• 
bara toplanarak idare eluper· 
lerlae de vize ettlrllmlı oldu~o 
halde bili dıba çlftçloin eline 

K.ımumuza bajlı N•ylpli köy 
halkının kamumuz avcılar ku
IGbGoGa d••~tl Gıerlne HCI· 

larımıa baıkaa Ahmed Ger· 
mee'la baılığı ahında toplana· 
rak Naylpli kayane gitmlıler, 

köylCllerle birlikte, birinci gan 
baHaın bosaklogondan ancak 
aç, erteıl gan de dokoa domoa 
varmoelardar. Domuslardan Gç 
tanesinin karnı yarılmıı, yirmi 
altı yavru çıkmııtır. S6rek ya· 

palan bayok ormanda nelce 
ncılar tarafından kaplan, kurt 

görOlmftt he de o gaa teııdClf 
edllmletlr. 

- Olan artık oldu demtk· tır. eni Bina, imalathane, Kutu-
lki kişi yaralandı 

~:~.~:m.~;t.:.:dlt~~~~:, :1:·1~" Kemer caddesinde şoför RI· luk Kereste, Müstahsile Yardım. 
tlkamındın na11I kurtulacağı · fıt oğlu Boııeyln idaresinde 
mızı dDıanmellylz! bulunan 378 numarala otobaıı 

Ağla•ya'nın da bu lee akla Ahmet karısı Aliye ile oğla 
Y•Uı. Ana.esinin ylllne korku Vedat'• çarphrmıı ve yarılan· 
•e endlıe ile baktı. İı kendi· malarana ıedeblyel vermlatlr. 
•ine kılHydı, bu hediye mes· Şoför totulmnıtur. 
eleıloden hiçbir vakit böyle Çirkin bir lıareket: 
bir miot çıkarmayacaktı. Şimdi İklçeamellkte Adlan ıokağın 
ile kadar mOıkOl n mlhllk da garııon lımall ile muhacir 
bir vaılyete da,ıağaue tıma Ali, Azlz oğlu Üzeyir oğlu 15 
men kani ve emindi. yaşlarında Vahld'I tayyare pi · 

Aglaly, cahll bir rom kızı yıngoau blletlnl ııatın almak 
olmakla beraber, ıarayın ne bahaneılle kandırıp evlerine 
lere mnkıedlr olduğunu ve ne götClrmilıler, tabanca ve bıçık 
kadar zallmllk yapabileceğini çekerek tehdit etmek soretile 
Çok iyi biliyordu. A~lalya dae klrletmeğe teı,bb6s etmlılerdlr · 
Ulğft btıyak korku içinde dlr. Vahid bir anlak kaçmağa 
emniyetini temin için ne yap munf fak olmuı n sabıtıya 
mık IAzımgeleceğl hakkında tlkAyet etmlıtlr. Suçlular ta · 

hiçbir eey dfteanemlyordo. Fa· tolmuıtur. 
lı: hl l Yaşı küçükmüş at rdenblre aklmı maımaze 
Frıt~lll geldi. Hemen hizmet· Kemerde umumhanelerde Ali 
çllerdea blrlılal ııultanın bat oğlu Rııld, yaıı koçak olduğu 
moılki Clatadının konağına gôo· halde umumbıneye glrebllmek 
derdi ve matmazel Fratelll'aln için ailfoe hOvlyet cftzdanını 
tııllhlm bir meııele h•eeblyle tahrif eniği aden zabıtaca tu 
hemen nezplne gelmesini rle1 tulmuı, mahkemeye verllmletlr. 

etti. Çuval hırsızlığı 

Bu dnetten yırım aaat ııon· Aleancaktı birinci kordonda 
rı, m•tmazel Fratelll gOzel ea· Abdurrahman Necatl'olo pirinç 
klrdlnia konağına milkellef bir fabrlk11ında çahııan bammıl 
•rıba ile yetlıtl. K.Amtl oğlu 811&1 15 boı çuv.l 

AAlalya vaziyeti, anneıılola eaUığmdın tutulmuıtur. 
16

Phelerlal ltalyan kııına an· 1 Nöbetçi Eczaneler 1 
lıtta. Matmazel Fratelll de, bu ~ · 
~lbı lılerde ne ıaraydak.Uerden, Bu akııru K.emeraltındı İtti· 
tae de AJlılya ve aaneıılnden bat, Gftzelyılıda Altıntıe, lr· 
111~• kılmaadı. gatp11arında Aeri, lklçeıme· 

Meıeleyi dikkatle dlaledlkten llkte lklçeemelik, Alıancakta 
•oırı: Joaef jalyen ec11nelerl açıklar. 

Üzam korumu limited ılrket 
haline lokıllp etmlttlr. Onun 
için es11h birçok yeni teıkllAt 

yapılacaktır. Evel emirde teb· 
rlmlzde kurum için bir bina 
yaptırılacak ve bu binada ClzClm 
boyamı daireleri ile bir de 
kutu fabrlkaaı bolunacaktar. 
Basene içinde korum geoit ha· 
zırlıklar rapacaktır. Avıopanın 
bazı yerlerinde koroma ald 
eatıo teıldlAta tacude getiril · 
meıl çok muhtemeldir. Bu tak· 
dlrde aatıe ıubelerl; asam ka· 
rumunun ihraç edeceği ucuzca 
Htacaktır. Korom; ônamaadeki 
mabıul yılında daha genlt le 
yapmak lçfn hazarlakta balan 
maktadır. 

Bağcıya mevalmlade lhım 

olan göztıeı, kftkOrt n pot• 
ııanın da korum tarafındın ge
tirileceğini Ye ııatılacagını n· 
velce yazmııtık. Şirket haline 
kalbedllen kurumun bu lıle 

meşgul olmımaeı ve bu gibi 
bağcıya ilzam olan maddelerin 
Ziraat bankaaınca getirilerek 
zamanında hazır bulondurol 
maaı ve ıatılmaaı muvafık gö 
rtUmaıttlr. Kurum; yalaıı ku 
tuluk kereııte getirtecek ve ııa· 
tacaktır. Bu suretle kutuluk 
kereate buhranına da meydan 
verllmlyecek (tedbirler alına
cak tar. 

Kuromon ikinci parti olarak 
Romanya'ya ııımarladıgı 3700 

m"ıre mlk'abında kutuluk ke· 
reııteıl bogGalerde llmınımıaa 

' 

gelmek Claeredlr. Bu partiden 
eonra da ayrıca 2700 metre 
mlk'abı kerelle gelecektir. Ko 
rom menlmlade mGblm mlk· 
tardı lııutoluk kereıte gelirle· 
rek plyaıadı ıatac•khr. 

Umlted ılrket olduğuna göre 
kurum; Avrapa'aın muhtelif 
plyaealarına doğrudan clo~ruya 

ihracat yıpabllece k ve timdi· 
kine nasaran daha genlt Ye 
mClıtahıll için daha nafi bir 
tekilde çalııacaktır. 

----
Veremle Mflcadele ce· 
mi yeti de balo verecek 

Verem mOcadele cemiyeti on 
dnrdGnca yıldôoamo mlnaıe· 

betile 22 Şahat Cumırte1l gana 
aktımı lımlr pal11ta bir balo 
terecektlr. Komite haaırlaklarla 

meıgold6r. Muhtelif numaralar 
ve dınıı maıabakaları yapıla· 

Tren KazaQıoda Yarala.. caktır. Geçen yıllarda olduğa 
O gibi balonun bo yıl da çok 

mftkemmel olacagıua emlnla. 

nan Şekerci öldü.. logiliz Kömnrcn-

T . d A.., d T h leri ziyan Gördük· alehenın Yarası a gır ır, a · 
kikata Devam Ediliyor. lerini Söyliyorlar 

••• Bllll'da Bornna'dan gelen iyi bir nstyette lee de yarall· 
·trende bulunan iki yolcuya nın ığır Halyetl dnam etm«ık· 
Alatehlr yolcu treninin vagon tedlr. Maddelomoml muulnl 
larmdan açık bırakılan bir ka Ali Akkaya tarafından bunın 
pının çarptııını n bu yolcuları ıebebl hıkkıada tahkikatı de· 

ağar ıurette yarılıdığını yazmıt vam ediliyor. ----tık. Kazaya uğrayan 1eyyar nane 
tekerci Muıtafa dan haaıanede 
ölmattar. Otopılye gnre kapının 
b6yak bir tlddetle Muıtafa'y• 
çarptığı ıarada m6ııademenla 

ılddetlnden ıek.,rclnln beyni ye· 
rlnden oyaamıt ve hu hAdlıe 
ölamane ıebeb olmuttor. 

• Diğer yarılı San'ıtlaı mek· 
tehi tıl.,bealaden F eyıl daha 

Bolu'da Şiddetli 
Zelzeleler Oldu. 

Ankara, tJ (Özel) - Bolu'dıa 
bildiriliyor: s .. ı 22,30 da bat 
hyarak aabıba kadar Clç dııfı 

aelzele olmattur. Gece olın lkt 
selıele tlddetll 'H dnımb idi. 

NClfoıea Aru yoktur. 

Kardlf 6 (Radyo) - Komar 
madenleri ıahlplerl toplanmıılar 
Ye aecı i tedbirler dolayııly le 
300,000 ıterlfn dereceelode bir 
zarara uğreadıklarana tcıplt et 

mitlerdir. 

Deniz Konferan
@ında Bir Anlaşma 

Londra, 6 (Radyo) - Denls 
koafennsında İtalyan ve lagl· 
lla delegeleri denlı harb gemi· 
lerlnla 1200 tondan faslı ol· 
mımıu noktal nasırın da iDD • 

tıbıktırlar. Konferaaııı ba nok· 

tal nuan mlldafaı edeceklerdir. 
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Iogiltere Avam kamarasında · konuşulanlar. 
g t 1 E@ , s Q k 

lngiltere, bütün dünyadaki harp ha· 
zırlıldarını endişe ile takip ediyor. 

~--..,.,....,,,..,....,,...._,..... ................................... ~ .. ~---~~ .......... -=_..,,,,...,..__,,_............,,.. 

Don, Avam Kamarası otla Çok önemli Müzakereler 
C :ereyan Etmiş ve Dış Bakanlığı ikinci M08teşarı 

Vaziyet Hakkında izahat Vermiştir. 
_______ ,__ ________ ..._...._~-ı .. ..._.--~--~------~~---

Loodra 6 ( A A ) - Dfto 
nam kımarHının gece toplan· 
tısında mecltıln birinci Lını 
bord teklifini 137 reye kartı 

227 reyle reddetmeeloden ve 
ha teklif ftzerlnde yapılan ma 
hıf11akAr tadilini 125 reye karo• 
207 reyle kabul etmeelnden 
sonra dıt leleri bakanlığı Udn 
el mfteteıarı Lord Cranborne, 
hfl .. llmet namına beyanatına 

de Hm ederek bflhaeea de · 
mlıtlr ki: 

- Eğer h4dleeJer,.. dikkatle 
bakareak gôrftrilz ki ıolh için 
bir tek fakat matlık ve tım 
bir gınıotl vardar. O da hiçbir 
milletin harp yapmak lıteme· 

dlğldlr. Klmıe bonon akefnl 
iddia edemez. Çftnkft ha red· 
d.!dllmez bir nk'adar. 

Bo eenıda M. Lanebory1 Lord 
Granborneon ıözftod keıedek 

demlıtlr ki: 
- 8dtftn memleketlerde bil· 

tfln hatipler de ıolh lııtedllde· 

rlnl ve eğer baokaları bazı t•· 
'ffzatte bolootı rlar he ııolb 

yapmığa mdtemayll oldoldarıoı 
eôylftyorlar. 

Lord Graoborne bıyanıtıoa 

ıl>yle dnam etoıfıtir: 
- Fakat bqgfio ortada bir va 

kıa Tardır. O dı bftyftk bir 
mflletln barba gfrmJı bolondo· 
ğo ve baoka mtlletler atasında 

da pek te ııolhco telAkkl olan· 
mıyacak: notoklar ııôylenmekte 

oldo'-odor. · BOtftn booJaı· ara · 
sındı gôreblldlğlmlz en iyi nok· 
ta, hiçbir mlltetln mığlub ol· 
mık korkoılyle hırb yapmığı 

cesaret edemediğidir. Ve g.me 
bu noktıdıcdır ki, milletleri 
kollektlf emolyet meıeleslnl 

nazarı dikkate almıta ınkey· 

lemektecHr. 
Lord Granborne, bundan 

sonra ekonomik meeelelerln 
kollektlf bir ıorette tetkikine 
dair Slr Samuel Hoar tarafın. 
dan bildirilen polltlkıya temas 
ederek oonlım sôylemlştlr: 

Hükumet; bo husoata yapılı· 
cık beynelmilel müoaka1aların 
bftyftk hlr kıymeti haiz olaca· 
ğına ve gftçlftklerlmizln moh· 
temel hallinde çok mühim bir 
rol lfı edeceğine hAIA kani bo· 
lanmıktıdır. Bak.ômer, bu mt1· 

eleyl bir tarafa bırak.mı' de~ll· 
dlr. Hauıt diyebllfrlm kJ, bo 
meı'ele tlzerlnde iptidai teıklk· 
ter bıelamıo11r, bUe. Fıkat ah· 
val ve şrraltlo mdteadyld mü 

zalterelerl hangi tariht~ teıhll 

ed~cr~lni bilmeyiz. Bu ise bir 
hal ııuretl bulmak arzo edili · 
yorsa ekonomik onıorlardan 

bışka diğer bir takım onenr· 
larıo da nızarı dikkate alınması 
ve bdtun bo ooıoıluıo müte· 
vadn bir suretle gözönilode 
bulundurulması lcabetmt den 
her hangi bir milletten bazı 

tavlzıtta bulunmasının temini 
lıteolree bo millet müzakereyi 
reddedecek. O takdirde vaziyet 
daha ziyade vahim bir eekU 

alacaktır. Hepimizin hedefi 

b l r dl r. Hepimiz beynelmilel bir 
anlaımaya varmak lıtlyoroz. 

Öyle bir anlaıma ki mllletlf'rl 
ıllıtblaomağa ıevkeden Amilleri 
ortadın kaldıreın ve dftoya 
ıolhO. konetlf eıaııl1r azerloe 
korolıon. 

Lord Cnnborneon bu beya· 
nalından ıonra A:tam kamaraıı 
Clçftocft defa olarak Lanıbory 

takllfl Gzerlndekl mohafaukıtr 
tabirini ayrı bir karar ıoretl 

halinde reye koyarak bunu 118 

reye kareı 164 reyle kabul 
eylemlotlr. Bo karar ıoretl 

ıodor: 

"Harbin mıoHızhğına derin 
ıarette kani olan AHm kama· 
rası, bdtftn dftnyadıkl harp hı· 
f.ırlıklarını bftyftk bit endlte 
ile telıtkkl etmekte Te fakat 
hnkumetln beynelmilel refahı 

ve mllletler araııoda daha f yl 
anlaşmayı teehll için bfttGn 
pratik tedbirleri alacağına emin 
bulonmıktatdır. 

Kamutay Toplantısı 
Mühendis Mektebi ve jandarma 

Mütekaidleri ·Kanunu. 
Ankara, 6 (Özel) - Kamutay; bogOn Refet Canıtez'fo baı· 

kanlığıuda toplanmıı ve yftkıek mftb"odlı mektebinin letanbol· 
dıkt aUJlyeıfnfn fzmh'e nakil için badcede mOnakale yapılmaıııoa 

kabul etmlıtlr. 
Aydın demlryollarınıo foletllmeel kaaonaoon 6 ıncı maddeılne 

bir fıkra llheıl de kabul edildikten sonra 1935 yıh umumi 
mOvazeoe kanonuna gôre baaı f11ıllar araıında manakale yapıl
aıııtar. Floana Bakanlı~ı bGdceelnhı fııtlhlAk bedeli fıehnda yaz 
btn llrahk mGnakale yapılmaeı ve jandarma mGtekaldlerl kano· 
nona bir fıkra llhesf hakkındaki kanan lıtylh111 da kıbol 

edllmlotlr. Bazı ltylha Te tabirlerin mftzakereel için kamutay 
11 Martta toplanacaktır. 

••• 
Italya yeoid'en asker topladığını, ftç generalı 

cepheden geri ~lacağını, Haheşistan'la 
anlaşacağını tekzip ediyor. 

(ı;tnnbul, 6 (Özel) - Roma'dan bildiriliyor: lıalyan seltıhi· 
yettar mahfilleri, petrola ambargo konduğu takdirde henüz si 
lah altına alınmamış olan bazı dogumluların •ildh. alıma alı 
nacağı hakkındaki şayiaları ıekzib etmektedir. Doğu Afrika'da 
zafer kazanamıyan ve ilerleyemiyen kuvvetlerin generallerinden 
iiçünrin geri çağrıldığı haberleri de yalanlıyorlar. Bu mahfiller 
Habeşirıan ile lıalya arasında bir anloşmn yapılacağı ve bunun 
için te~ebbüslerde bulunulduğu haberlerini de ıekzib etmektedir. 
Gene bu mahfiller, lıalyan milleti ile Mwsolini arasında ihtilaf 
bulunmadığını da haber veriyorlar. 

Bankaların ihtiyat Akçe
leri Ve Dahili Istikrilz. 

ilk çıkan haberler tamamen yanlıştır, ta· 
mamlayıcı haberleri yazıyoruz. 

Ankara, 6 (Özel) - Alınan mlklanoı Comarfyet merkez 
tamımlıyıc haberlere gôre hın· bıokaeının mo11ddık f fıt llete 
kalarla tlrket'erlo ihtiyat akçı· lerlne gôre paraya tahvil ede· 
larının dıhlli lııllltraz tahvili· bileceklerdir. Bankaların gayri 
tına yıtmlacağı hakkında çıkan 

haberler; ilk defa anlatılan mı· 
n4dın tamamen başka ıektlde· 

dfr. Tnzlhen bildirildiğine gôre 
ihtiyat akçaları lıtlkrazı dahili 
tah•llAtını yatmlmıyacıktır . 

Bıotalarıo gayri menkullere 
ne ıoretle tıablp olıcıklarına 

ve ihtiyat akçalarının lstlknz 
tıh•ll4lma ne derece yatırıla 

cağına dair yeni mılı.imat ahn· 

mıetır. Bu malumata göre ban· 
kılar ve lmtfyazh elrketler H· 

dece 1935 ve 1936 yıhndakl 

kıtrlarıudıo kanunla ayırmak 

mecburiyetinde olacakları lhtl· 
yat ıkçalatını devletin dahili 
lıtlkrazlarına yatıracaklar ve 
zararlarını ltıpıtmık için ha 
istikraz tahvillerinden kAfl 

menkule 11hfp olamıyacıkları 

haberleri de teeyyfld etmemlotlr. 

Bankalar kendilerine IAzım olıo 
binalara aahlp Ôlacaldardır. 

Haokaların kanona mQeaadeıl 
dahilinde kendilerine IAzım olan 
her Ulrlft emule eahtp olabile· 
ceklerl aolaeılmaktadır. 

Romanya 
Başvekili .. 
BOkreş elçimizle 
uzun uzadıya konuştu. 

Bokree, 6 ( Radyo) - Baı· 

vekil M Tatıresko, Tôrklye'oln 
Romanya eeflrl Hamdullah 
Sobbl'yl kabol etmlo •e ozon . 
mdddet gôrOomGotdr. 

Itelyan lar Şi. 
mal Cephesini 
Bırakıyorlar Mı? . ..... 

- Baııarafı 1 ci ıqyf ada -
Reımlğ bir tebliğ Babeş'lerln 

cephane ta9ımak lolo kızıJhıç 

hamyonlıarı kullandıkları ha 
berlerlnl yalaolımaktıdır. 

Londra, 6 (A A) - Royter 
Ajaneındıo: 

Adla · Ababı, Makalle- Adua 
yola Gıerlncle ciddi çarpıtma· 

lar olduğuna ve Bıbeı'ler tara 
fından 11rılın Makalle'yl ltıl· 
yan'ların ellerinde tatmaıının 

imkansız balondo~ono bildirir· 
ken; Roma, ( Erltre cepheeiode 
kayda ıayan blrıey yoktur) de· 
mek.tf!dlr. 

Gayri reıımlğ Habeı maoba· 
larındao blldlrlldlğlne gôre, 
Italyao'ların Makalle'dekl Hzl· 
yeti, Adlgrat'ın 30 kilometre 
kadar cenubunda Raa Seyyom 
ordoıona meoıup bir kıt'a ile 
1000 klıllfk kadar bir ltalyan 
kunetl araııındı yapılan ve lkl 
gCln kadar ıDren of ddetll ma· 
harebeden ıonrı daha ziyade 
fenalıemıılır. Babeş'ler, bo ma· 
harebeyl . kazandıklarını bildir· 
mektedtr. • 

Bu muharebenin hakiki ma 
hlyet!; Babeş'lnln Adoa - Ma· 
kalle yolunu geçecek ve ltalyan 
irtibatını keeecek bir vaziyete 
gelmlı olmalarıdır. 

Rae Seyyum'uo Mıkalle'nlo 
olmall garbhlnde dıhı ileriye 
doğru ydrdmeel haberi Adle Aba· 

ba'da boyak bir se•lnç oyan· 
dırmıetsr. 

Makalle'nin zabtı harada bir 
gftn Te hattı belki de bir eaıt 
mea'eleel telıtkkl olonmaktıdar. 

Bir ltalyan tayyarecıl y•klDda 
bir layeoa sahne olan Gocam 
eyaleti ftıerlode oçmao ve he· 
yannımeler atmııtır. Bu beyan· 
namelerde, Rae Desta'ya karı• 
kazanılan mouffaklyetten babı· 
olanarak ıôyle denmektedir: 

Sıyılmıyıcık derece çok Ha· 
beı ôldftrdlmftotGr. Italyan top· 
lırı daha birçok Habeş'lerl de 
doğrıyacaktır. Fakat Gocam 
halkına yardım Pıdllecektlr. 

Bo be,yınnİıme, reamlğ Habeı 
mehlf lllode bOyftk: bir hiddet 
oyaodırm11tır. Do mebafll, Go· 
cam aekerlerlnln olmal cephe· 
ılode Italyan'lara kıroı cesurane 
hırbetmekte olduklarını teba· 
rGz ettirmektedirler. 

Somali cepheılnde; Negelll 
mmtıkaeında birkaç çarpııma 

olmaı ve bir Italyın kuvveti 
taraf.odan baekıoa uğrayan bir 
Habeı mGfrezesl ağır zıylıt 

vermiştir. 8u haber Adlı - Aba· 
ba'da da teyit olaomak:tadır. 

Londra, 6 (A.A) - Royter 
Ajınımdao: 

Adle· Abıbı'da umumi dil· 
ıftnce, Italyan'ların büUin g•y· 
retlerini cenup cepheılnde ıarf· 
edecekleri ve olmalde bugftnkft 
durumlarını muhafazaya çalı~• · 

cıkları merkezindedir. 
Somali cepheılode general 

Graçyanl Rae Desta'nıo mağlll 

blyetl tızerlne bu mıntakaya 

gönderilen ve yeniden ltalyan· 
lırı eağcenahtın tehdide bat 
hyın Babeı kuvvetlerine hd 
cum etmlotlr. 

Somali menbalarıodan gelen 
haberlere göre, Italyan tıyya· 
releri ııon zamaolarda bu yn· 
dım kunetl.-rlnlo toplandığı 

yrrt bolmuelardır. Bonon Qze· 
rloe general Graçyanl, G ıııro 

ırmağı vıdletndf'n bu kuvvet· 
!erin ftzerlne bir yerli ltalyan 
11keri kunetl göndermlo ve 
bon \arı mağhib ~tmlıtlr. 

ltalyan tayyarelerinin de lo· 

Dost Milletin Büyük 
Kralını ö1düreuleı 

itiraflar Başladı. Fak.at Bnnfat, I 
kiir Edilemiyecek flususlardııll~ 

Marsllya, 6 (Radyo) - Yugoslavya ~ralı Alek11andır il~ 
eıkl Dıı bakanı M. Bartu'yo öldftren ıolka1dçılarıo oıo ~ 
sinde mahkeme relıi; mHnonları lıtlcubında buolarıP ~f 
dOrlhek için 1934 ıeneılnde karar vermlt oldoklarıoı Ulrt ~ 
mlıtlr. Suçlular; bo karardan ıonra ihtiyat tedbirleri •

1
' f 

yollarını değlıtlrerek muhtelif yerlerden harekete geçerek 1~ ıb• lıvya kralının seyahatini takibe baıladıklarını ve bo ıe1 ııll 
Yugoslavya kralının ıeyahıtl ile ayni zamana teııdilf ~ 
muhtelif yollardıu Frau11'ya ıeçtlklerlnl ve ba geçfıterdl 
zamandı oldoğono sôylemlılerdlr. Müttehfmler; haklarıll \ 

00 
vetll dellller bulunan noktaları kabul etm"ltte, diğer 

lnkıtr eylemektedlrler. ~ı 

Parla 6 (Radyo) - Ustııllerlo mohakemeılne bog40 Vİ' 
um edilmiştir. Soçlolardan (Raıç) lıticHb edllmlıtlt· " 

. •'' ifadede, Marellyı cıoıydlle hiç alllı:adar olmadı~ını Vd ı 

laranın, böyle bir cinayet tertip etltklerlnden kendisine 
,.,. 

vermediğini beyan etmiştir. (. . so 
Boudao ıonra (Proıplııl') de lıtıcHp oloomoıtur. 

demlıtlr ki: M 
d ftfl' 

- Ctoayetl mGteaklp beni yakaladıklarında ifa e ıo1' 
bir Sırp zabltlde vardı. Dondan dolayı yeni lfıdatt• bll 
lığımı lftzomııoz görClyorom. 

1 
ti 

Relı aaçloların mahkeme hazoronda lfadatta bulonoı•• f 
geldiğini ııöylemlı ve bunda 11rar etmiıtlr. Bonon ozer10" 
ıooları eöylemlttlr: 0 

- Ne ııôylemekllğlml fatlyorsonoz? Beni latlcHp ederk;,,ı, 
zabiti banı berbat bir takım tekllfatta balonda 18 IJlıf 
giderek doktor Pavllç'I öldClrmek ıartlle beni ıerbeıl 
bileceğini cıôyledl. 

Soçlonoo bu ifadeleri hayretle karıılanmıotır. ~ 

.Her Tarafta kar, Soğıl~ 
Ve Fırtına Var! 

-------- f9( 

Amerika 'da bazı mıntakalarda kıtlık 1 

Hararet sıhr altında 23 • 43 düt• 
Nevyork 6 (Radyo) - So· 

ğok dalg111ı devam etmektedir. 
Roooz dığları ile Mlofgan gôlft 
araııında mftnıkale kesllmlotlr. 
Boradaki karın keeafetl 8 2 
metre arasındadır. Bir çok mın· 
tıkalarda kıtlık baıgôstermfıtlr. 

Hararet dereceııl sıfırın altındı 

23.43 arasındadır. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Bir 
ıydauberl çok gOzd devam 
eden havalar birden bire de· 

ğltmlı, kar ve fırtıoa devam 
etmeğe baolamııtır. 

Viyana, 6 (Radyo) - Kar 
ve fırtını blltilo olddetile de 
vam etmektedir. Soğuk ha'fllar 
tlddetlenmlıtlr. 

Parla 6 (Rıdyo) - Makan 
havıllslnde yeni aeyl4plır ol· 
moı ve bir çok h11arat hosule 
getlrmtıtlr. 

Varıova'dan ahoao haberlere 
gare oralarda da olddetll yağ 
morlı1r yağmış n ııeUer bazı 

kôprillerl alıp götftrmdetGr. 

Pekin 6 (Radyo) Her 
tarafa karlar yağmışhr. Şang· 

haydan alınan haberlere göre, 
oralarda da kas1rgı oloıue ve 

mGteaklben elddetll yağmurlar 

yağmıetır. Zararlar hıkk1nda 

tafslldt ılınımıouştır. 

(Onan Maro) adındaki Jıpon 
posta Hporonon, fırtınaya to· 
tolarak 4.5 yolca ile bıttığı 

söyleniyor. ... ................. . 
thak ettikleri muharebe, Habeo 
yardım konetlerlofo tahkim 
etmrğ~ bı~landıkları Lammael· 
Jlndl köyü cf varmda olmuş ve 
bu köy ltalyın'Jarın elloe geç 
mlotlt. 

Babeo'ler, 1000 klol kadar 
zayiat vrrmlştlr. 

ltılyan'lar; hu hıreketlerHe 
40 kllomelrô kadar Uerlemlı · 

lerdlr. İleri hareketin devam 
edeceği eanılmaktadır. 

Buzlara $aplanrp 
•kalan gemiler • • . rJ 

~aoghay 6 (Radyo) .,,,. dl{ 
ılmal d.,nlzlerlode bo•~,f~ 
randan birçok kGçG" 1ıı I•' r batmııtır. Bozlara ••P 'fi 
lan gemilere hamrnalltf / 
Ozerlnden mftokftlıttl• ~o~ 
taıımıktıdırl1r. Bu foto 11~ 

1 ~·" 1 
larla yıpılm111 IJJ dtO' 
Boz tabıkaııınıo 30 k• 01~ 
lınlakta n 50 mil 010 

olduğa ıolıoıl::!~ 

Yahudi'ler 
Nümayişlerde~ 
BulunamıysC9~; 

Berlln, 6 (A.A) - SO~~,V 
hllılfıua emir verUfoce1~4 lıf 
Yıbodl'lerln her tftf 

1
,,,r 

l•' oClmıylolerde bolooııı• 

ıorette yaeak etmlıtit· b9( 
lngiliz Kızıl ~ 
1. . 19~0 
çın para top 6'~ 

Londra 6 (Rıdyo) ' 1b/ 
olıtandakl loglllı 1'•·~ ı 
10 bin lnglllz llraııO~~ ~ 
para toplanmııtır. Gel 

1 
F" 

ta 2000 ltradın fı• • 
toplanacıktır. 

Vezu 
Yanardağı 
feverana baştıul•·· ~tf 

Napoll, 6 (Radyo) ,......."' ~ 
f ,et' ıı• yaoardağı elddetl" e ,e~ 

lamıotır. Balk için bit 11,ıı 1 

d•r. ı yoktur. Berkeı; yıo•f ıl 
•1' kil f'ttlğt g6ıel maoı•' 

seyretme ktedlr. 

Kuşadası 

kaymakamhğ•· ... ,,,,f 
~il..,. ~I 

Kuoadaaı kayo>• ~·"'' ~ 
Bergama eıkl kayıP• 

1 
~' 

şlm'lo tayin edfleceğ 
alınmııtır. 



'11111111111 Şubat 7 

Italya ve Arnavutluk 
ltalya Devletinin Arnavutluk Da

vasında Hedefi Nedir? 
-2-

Fıkat, Aranutluk'ta askeri 
•e munt111m hl r kunetln te 
'ekkftlft, memleketin bueael· 
yetlerl haeeblyle yeni bir ta· 
kım endlıe ve ihtimallere mey· 
dan •eriyordu. Italya, Arnavut· 
lok: doetlu~unon eadece kendi· 
sine lnbleariyle tlddetle a14ka 
dardır. Ve kral Zogo'auo Ter· 
mle olduğu temln1t mektubu, 
Itılyan noktal nazarını göre 
.. rahatı bat z değildi. Bonnn 
için 1927 de llalya ile Arna· 
•otluk ar11ında mfttekabll yar· 
dım esası dahilinde bir ittifak 
muahedesi akdi mecburi gôrGl· 
IDQş ve bo muahede •ktedll 
mittir. 

Bu muahedenln esası çok 
basittir: ltalya, Arnnutlok hu· 
dualarını kendi bodutlıra ıd· 
dedecek, bu suretle herhaagt 
bir kunet Arnuotluk letlklAllne 
tecatGz ettiği ande kendlılnl 
ltalyaa aakerlerlnln brııeıodı 
bulacak.tal. 

1928 de Zogo'oon keadlılal 
Arnnud krah ilin etmeelle 
iki detlet araı\ndıkl ınlıoma 
•e uzlaema daha ziyade kot· 
vet bolmuıtor. 

Kralhk ldareıl altında ve 

heya'nın yardımı eayealnde 
Arnnudlok tarihinin en ozon 
dahili ıOkün •e asıyle dene· 
•ini yıtatabUmlıttr. Bununle 
ber.ber, Aranudlak dahili 
Yulyetlnln tamamen ıılih bol 
doğana iddia ermek doğra de· 
itidir. 

Arnnadlak ea kitflk dH· 
letlerdea blrid olmuını nı· 
IDen S dine mennb halkla 
llleıktndar. Ek1erlyet Meldi 
111••1arcladır. Boalar amam 
•Uaıua yGsde elllıial tetkll 
ederler. YGıde 30 altbetlnde 
Ortodou n yaıde 20 alıbe 
tlade Katolik Yardır. 

Her Gç dine meaıab olanlar. 
lllemleketln ldıreel h01aıandı 

hak Ye hl11e lıtemektedlrler. 
llltıılCl1Danlır ba hakkı ek1erl· 
Jetlerinde balmakt.dırltr. Or· 
todokılar ArnHadlaktı I lkd 
lıtreketlerla keneli anlarından 
dotda&ana iddia ederek mem 
leketln ldıre hakkını kendile· 
rinde ıGrmektedfrler. Katolik· 
ler lıe, Oımanlı hCllAmetlne 
lbCltemıdfyen elde ıtllb karı• 

durmak ltlbarlle keadllerlncle 
eıı baycık hakkı gôrmektedlrler. 
ÜHaınb bClkdmetl umanıada 

4rnuadlakta beyler blkme· ._,_ 

derdi. Suay, uzaktan idare eder 
bir miktar vergiyi k4r uyardı. 
Dona makabil Arnuadların 
doetluğona elde tatmak earıyın 
en nafiz anıarlarını Arnnad 
lardıo seçerdi! 

Bonon için beyler Ye bay· 
raktarlar önGnde sarayın nll 
'H memurları, battl k.omao· 
dınları birer kokladın ibaret 
idiler! 

Kr1l Zogo. halya'nın yerdımı 
ile Aınavotlak'ta ba beylik n 
bayraktarlık tabıkkamane ya· 
ne, yavaş nihayet vermlıtlr. 

Bunların en eonaoa Muharrem 
baynktar ıeek.11 eder. Krahn 
yaverlerinden olan bu bayrak· 
tarın lıyınkôr hareketlerinden 
clbın mııboıtı ya\ıo t:1man· 
luda fula bıbıetmlıtlr. Kral. 
bo ıon beylik davuını da tec 
rlde monffık olmoıtar. 

Fakat, Arduatloğon en- bG 
yak derdi boalar değil, lk:tıeadi 
nzlyetldlr. Bu derdle mGcıdele 
1 çlo hal ya hGkumetl Arnnat• 
lağa ayrıca 3 milyon frankhk 
bir istikraz dıha yıpmııur. 

Araarutd'Jnk Icalyı'aıo pıra 
•e aermıye yardımlarllc "" 
hılya'nın gösıerdl~I pllln dıbl 
llode çahomık ıoretlle kendleint 
kart1rabtlecektlr. Fakat bunun 
için oıun n yoroca mesaiye 
ihtiyaç nrdır. AeAyiıln boıaf . 

mım111 mecburidir. Banan için· 
de ltalya'nın uked yardımlı· 
nnıa, Itılyı'nın otorlledafn 
AraHad'lakta dnımı da ea 
batb bir .. rttır. 

- Sona 71rıa -

lrlanda 
· Yeni kralı tanıdı 
Lonc1n, 6 (Radyo) lrlında; 

lnglhere krala 8 inci Ed•ard'ıa 
knllıiJaı taaımıttır. Denlerı; 
yeni knbn millet için bayırlı 
itler yıpmııa temenatılnde ha· 
lanmnttur. 

Avusturya m~s'elesi 
Parfı, 6 (Radyo) - S.ltbl. 

yetll A •nıtorya t kaynatandan 
verilen haberlere gGre prenı 

Starenberg'ln Hıbebarg hane· 
danlle gGrltmflll tçln nrllmlı 
bir kanr yoktur. 

Hatıra Vermişler! 
Roma, 4: (Radyo) - Dop 

Afrlkaıını gidecek olaa Faıltt 
rCleMtıaı Mllbo belediye relll 
bir batan vermlttlr. 

Alman Şefini öldüren, 
Bir Yahudi imiş! 

Bu Sebeble Yahudiler Telôştadırlar. 
Alınan Elçisi Teşabbnsotta Bulundu 

Bertin 6 (Radyo) - lnlçre'de Alman IOIJılllt gorabanaa 
~f l VUbem Goıtlofaa kıtUlaln Dul Fnmbforter adında bir 

•bııadl oldaıa aalatılmıktac1ır. Berlln Yıbadl mahftllerl ba 
' 10•Jetl takbih etmektedirler. N11ller ıle7hlae olıa bir claayeda 
4.lG1aa71'dakl Yahudiler ale1hlae yeni baaı b•reketlerla bmtlıa· 
Rıea ol..._ıadıa Yıbadller encllte etmektedirler. 

Berlla 6 (Rıdyo) - lneçredea blldlrlllyor: 
1••eore'dekt Almanya elçili, lnlçre dıt nkaaını alyareı ede· 

telt ••al tefi Vflbem'la kaıll mftnuebedle tahkikat yapabrkea 
dQI L 

1 1•tla eebeb n mleebblblerl hakkında da tabkl.at yıpdmMlaı 
tteııaı, •e bunların da ırattınlmınnı blldlrmlıtlr. Elci; hacll1tnln 

ebe11a .. l7et1aı ı .. ret ederek lnlçre mıtbaataaıa ba h•dtee mlna· 
~tile Almanya ıleybladekl ae .... yatındaa bn el•ıyetln enelce 

•rla•••ı olda&antlan •maml ef kirıa maldmaHar balaadapaa 

Suikasdcıların 

Muhakemesi 
••••• 

-Baştarafı lci sayfada -
Demlı, mHoonlırıo hfhlyetle 
rlnf birer birer teerlb etmlo, 
Yahyaoıo her feoahğa mCleald 
olduğunu, Üıeylr'ln bu lı için 
ea iyi bir elemın bolondoğu· 
na eöylemlıtlr. 

Diğerlerinin hfhlyetlerfnl de 
teırlh eden maddelumumi, 
Urfa eıylavı Ali Salb'fn milli 
mClc-delede 'flzlfealnl yapbktan 
sonra ıaylav oldnğono eöylfye. 
rek hakkındı emniyet mftfettlı 

ve ıjanları tarlfındın 'ferllmtı 

olın rıporlırı okomaıtor. 

MGddeJamoml; m11nun Ali 
Salb'ln KartlGkle mGnuebetl, 
Atıtfirk'e Ye hftktimeıe kareı 
nılyetl n bası &tırd rehle. 
rlyle temasları hıklıanda da 
izahat Yermlı n emniyet ra. 
porlınnda hep ba temaelırdan 
bıbıedlldlğlal (eôylemlıtlr. 

Maddelomam[: 

- Bu bir rejim dıtae•dır. 
T1rib; nreceğlnlz Adll karar. 
dan bahaederken, "'8GyDk · bA 
kimlerin bftytık kararı" diye 
kaytedecektlr. TGrk: milleti ba 

karardan aıtlteha&1l1 olıcaktır. 
Demletlr. 

Mtıddelomomt; ıaçloların 

ııbaJyetlerl bıkkındı malılmat 

nrmlı Ye memleket dıeında 

çahıaa Çerkeı'lerla ayal tekil 
de çalııın eıbısla nılyetlerlnl 
izah etmlı. 

- Bu fte iman etmle bir 
adam sıfatlle eôyltıyoroaa. YClk 
tek Tlrk milleti. Beni dinlemek 
lGtfGnde balanın ılılere hak\. 

kati ıöylayotam. De :r: le •e 
Kllrd, Ermeni Ye Çerkes ko· 
mltelerlnln fallyetleı 1 bakkıada 
aıan luhat nrmlttlr. Mlddel · 
umumi; 161Clne dnımla: 

- Burada 161 16ylerkea elimi 
'flcdaaıma koymaı IMalaaayo 
rom. Elim 'flcdaaımü, ılmm 

ıemılan ytlbelmlı olank 16y· 
llyoram. Bu, bir bıklkıttlr. 

Stıler de benim g6rdlllm ha· 
klkatl görecekılnlı. 

Ve lsabatıaı detım ederek: 
- Masnanlarıa ceıaland.nl 

malannı lıtlyoram. Suçlır1 

TClık eeaa kuananan 168 inci 
maddeelae temaı etmektedir. 

Vereeeııals kınr, blylk 
Tark bildmlala adil kararını 
bClt6a dClayaya ilin edecektir. 
Ba ite iman etmlt bir atl•m 
ııfatlle 13yllyoroaı. YClbek 
TClrk milleıı. ben! dinlemek 
IGtfundı bulanan ılılerla nre· 
eellnls kararı bekllyora•. 

Muhakeme duam ediyor. 
Muaanl•r; midaf•al•rını yapm 
nk muam oldaklarıaı, ıac 
lelemedlklerlal Ye AtıtGrk'e 
ıalkud tetebbGıClnde baluama· 
dıklarını llylemltlerdlr. 

ANADOLU - Tlrk cısa kı 
nananan 168 lacı mıddeıl .,. 
ntn ıadar: 

•Madde 168 - Her kim 
125, 128, 147, 149 ye 156 
ıaca maddelerde yesılı elrClm· 
leri ltlemek için ıllthh cemi· 
yet 9e çete tetkll eder, yalaad 
blr çetede lmlrllgl Te kamea· 
dayı Yeya haıaıl bir ndfeyl 
halı olal'M on 1eneden •tal• 
olmamak Oaere •ltr haplı ee· 
1111aa mahk6aı olar. 

Cemiyet 'fe çetenin Mir ef· 
racla bet ıeaed,,a oo ıeneye 
kadar ıgır h•plı ile ce11ıl•ndı · 
rıhr. Yakarldıkl maddede geçen 
dlger maddelerin blklmlerl de 
ıadar: 

Macide 125 - Tllrklye ca 
•ariyeti topraklanaıa tamamı 
.. .,.,. Wr .............. 

Nahas Paşa
nın 'Teşkil 

Ettiği Heyet . 

Macaristan 
Dlş Siyasası. 

Budapeıte 6 (Radyo) 
car Dıt bıkeoı; Macar ~jan 

eına atığıdald beyınıttı balon· 
muştur: 

Küin Elizabet 

Mıhı, 6 (Radyo) - ( KOia 
Ellzıbet) drltnnlı, (Lnalt) llmı· 
nındıo hareketle İskcoderlre'ye 
11lmet eylemlttlr. 

Kahire 6 ( A.A ) - Kralın 

bogGn çıkacak emirnamesi, Na· 
baa pııı · Henderıon projeelne İl · 

tlnıd eden bir İngiliz • Mıe'r 
lttllfaımeelnl mftıakere için 
Nıbae paıının baıkanhğında 

teıkll edilen heyetin tayinini 
t11dlk edecektir. 

Nıhaı paea, kral namına 

yeni muahedeyi mO.sakere ve 
icabında lmH stlAblyetloe ma· 
ilk balonıcaktır. fogllfs lmpa 
r1torloğonaa mtınakalAt yolla 
rrnın temini 1 berbangl bir ec 
nebi taarrozona kartı Mlllr'ın 

mftdlf111ı, ecnebi menfeatlerl 
alo n akalliyetlerln himayesi 
ile Sadın atatokoıu meı'Jesi 

lltrlde mOzakere •e halledile· 
cek ve bu noktalardı bir iti . 
lAf bllııl oluncaya kad11r ba 
hoıoslar İnglltere'aln lehine 
yftrOtllecektlr. 

- lngllfz krala 8 inci Ed· 
•ard'a tazlmatımı arzetmekten 
döntlyorom. Macar dıı sly1&Hı 

hunun sebeblerl bakkanda İn 
glllz devlet adamlarlle görüı 

tOm. Tuna bavza9ının teıldl4t · 

landıralmııı mevzoobablsılr. 

Bu; ancık Italyanrn da iş 

tlraldle n Habeı barbanın 

bltmulle mftmkOndOr. 
Habeı harbi bilmeden Tona 

memleketlerinin mOeldl duruma 
gClçlOlde balledllebUlr. 

Rusya'ya 
istikraz Mes'elesi 

Londra G (A.A)- HaHB mu· 
bıblrl ealıiblyetll loglllz ve Fransız 
çnenlerlnde yıpmıı ohioğo 
g6rftımelere göre Londra'da 
So•yetlere para ikrazı hakkında 
cereyan aden gôrflımelerln te· 
rakkl etmlı oldoğono bildir· 
mektedlr . 

Karol'un 
A.astoryı•ya da uğradım. 80 Paris seyahati 

htıkdmetle aramızda doetluk lazım idi. 
vardır n bo doıtlok devam 
edecektir. 

Mussoliui 
Kolordu kuman· 

Parla, 4 (Radyo) - Fnnııı 

padAmentoeo dıı encGmenl baı· 
kanı MOeyfl (Pol P11tll), ... De· 
peote Tolozaa gazete:lnde çıkan 
bir makalesinde. Romanya 
Kralı Karol ile dıe bakanı 

Paris 
Otobüsçüleri 
Tekrar işe 
başlıyacaklar. 

danlariyle konuşmuş 
Romı 6 (Rsdyo) - İtalya 

bıebıkıoı Sinyor MuBBoltol'nln 
baeklnlığındı toplanan oloeal 
mfldafaa komitesi ozon mQza. 
kerelerde bulunmuş ve Sinyor 
Mueaollnl, mOzak:erelerdea eon· 
11 bOtQn kolordu kumındın· 

Mftıyft Tltoleııko'nun Pırla se· 
yahatlnden bahsetmekte ve bu 
eeyahıtlo çok lüzumlu oldo· 
ğuau ve Romıaya'nıo, Fransa 
ile yakından antaımak ınretlle 
merkezi A•ropı slyHasıoı bir 
veçhe verdiğini ileri eOrmek· 
tedlr. 

Partı 6 (Radyo) - Otobfta 
çftlerle ofmendlfer mftıtıhdeml 

tarını kabul ederek kendileriyle 
nlnln Ula etmlı oldoldarı grn, 

konuımoetur. 
bltı:ofıtlr. Her iki taraf, Co· 
aıırtesldea itibaren loleılne Mançuko Or-

Fransız 
işsizleri için sandık 

bıılayacaklardır. 

Mısır Protestodan dosu Artırılıyor .. 
Pırle 6 ( Rıdyo ) - Mesai 

nazırı M. (Frosarl), ipliler için 
mllll bir 11ndık yapılm111nı 

teklif eylemlıtl r . Vazgeçmiş 
Tokyo 6 (Radyo) - Jıpon 

hClkumetfnln, Mançoko ordoıa · 

Londrı, 6 (Radyo) - Roma· nan miktarını artırmak için lsmlr İahl•rlar bıtmCldlrll· 
dan blldlrlldl~lne g~re ltılyu· tetkikat yıpt1rdılı Nlıl Nle ı•· ğlnden: 
larıa BılNıtlataD'da Dıciııbaıdı seteal yuıyor: Ôdemlt'te lnhlurlar ld.reet 

ve ımbu blaalın Uaat. dınr· 
bombardımn ettikleri Mııır F raosız lannıa etn6au yıptırıı.e.t 

baıtaaell Gıerlnde ne Mı11r, ne de 

A " M ı• • ırota•ar lnt1ıh 10, 17, 24 j 
Kı•alhıc ltaretl olmıdıiJ için yan ec 181 H 2 .3. 936 gClalerlade ihale 
Mııır b6k6metl; ba bombarclı p rl 6 (R d ) F d L ı .. b ı ı, a yo - nnııı e ilme. lsere puar ı9a ın· 
mını; Italya hGktlmetl nesdla· ... .. 11 1 b •- 1 le L 1 1 •Y•D mec ı, a11- op amıt .ı m ırır. 
de proteato etmlyecektlr. 96 Fr1nııı · İtılyıa mlnuebetı Keılf bedeli 1568,57 temi· 

Moskova'da Modern eırafıadı asan mlddet konu· aıtı 117 ,27 liradır. lltekltlerla 

Ttırk resim sergi8i 

' 

Moekon 6 (Radyo) - Mo 
dera TGrk retlm eerglıl KJyef · 
te tGreale ıçılmıttır. lbnblm 
Çalb'aın Atıtlrktla portreal 
begenllmlt, mllll mlcadeleye 
lld tablolan takdir kuınmııt1r. 

dnlet ldıreılne geçlrmege •eya 
dnletla lıtlkltUnl tenktıe Ye· 
yahod memleketin bir pmrcaıını 
blkumeı ldareeladen çrkarmıga 
tetebblı eden klmıe idama 
mahk4m olur. 

Madde 147 - Terkiye Ca· 
marlyeıl icra Vekilleri heyetini 
cebren ııkıt HJ• naife gGr· 
melmıa cebren menedenlerle 
bunları teı•lk eyllyenlere idam 
eeuıı hlkmolunar. 

Mıdde 149 - Her kim hl· 
k ümet aleyhine balkı ıllth ile 

lıyaaı HY• T6rklye ıhallılnl 
birbiri ıleyhlne elliblaadırırık 
makateleye ltıt•lk eylene oabeı 
1eneden •fail olmamak flaere 
ağır hap1e konalar. 

Eter ba ıetYlk aetleetl ola· 
rık lıyıa HY• kıtal aabar et· 
mlıee bana ıebeblyel Yeren Ye· 
yahad lıllere kamında eden 
k.lmeeler idam olaaar. 

Ba cClrGmlere yılaıı lttlrık 

etmlı olanlar aiti eeaedea •tal• 
olmamak. lıtıre agar hıpee ko· 
nalar. 

Madde 156 - Relıl camar 
hakkıadı ıutkutt., balonınlırlı 

baaa tepbbClı edenler ftulerl 
teff!hbaıa tım derece1lade l1e 
lüm ceMllle, nak11 lee mleb ..... 

muıtor. Bu meyanda, Ayin iç temlnıtlarlle tayla olanın ıl•· 
tlma dnreelnfn, 4: ıeneden 6 lerde eaat 15 te bıımGdGrlCl· 
seneye çıkanlmaeı hakkındaki ğtlmfla ihale komiıyoaana gel · 

tekllf te mtıukere edllmlıtlr. meletl. 841 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu iliaları 
Mflltahkem M•. Hl. al. ko. nandan: 
l - Iımlr Mıı. M •· kıtaatı için 8600 kilo koyan eti kı•ar· 

muı açık eblltme ıaretllc mf1nakaıayı konal1Dattar. 
2 - Ibaleel ıo tobat 836 puarteıl gtınl ıut 15 te Ismlrde 

kıılada Mıt. MY. ıat. al. komlıyoaanda yapılacaktır. 
3 - Knurmaaıa tabmln edilen mecmu tatarı 3060 liradır. 

4 
5 
6 

7 

Tt>mlnatı ma•akkate akçeal 229 lira 50 karattor. 
Şartnameıl hergGn komlıyondı görftleblllr.' 
llteklller ticaret od11ında kayıtlı olduklarını veılkı gôı · 

termek mecborlyettadedlrler. 
Ekelhmeye lttlrak edece• ler 2:i90 uyıh artırma •e ek· 
ılltme kanonanan 2 ıe tlçGncG maddelerinde H tart· 
namealnde yasılı nelkaları n teminatı mankkıte mak· 
baılarlle birlikte lbıle eaatladea enel komlıyondı healf 
buluamıları. 23 28 2 7 207 

Mıı. M •· '"'· al. komlıyonondan: 
t TClmenln ihtiyacı için 252,500 kilo Ltolt maden köml 

rCl mlaakuayı k.oaalmuıtar. 
2 Şartnamflll Gcretll• olınk. Manluda TClm. ut. al. k.omlı 

yonaaadıa verlllr. 
3 lbaleal 26,2,986 çaroambı gGnCl rıaat 14 te Mınl•da 

TGmea ı1a. al· komhyonondı yıpılcaktır. 

4 Eklllme aç.k mbr.kua umllledlr. 
5 252,500 kilo Llnlt maden k.Gmtlrtlnln beher kltoaanaa 

muhammen flatl \ karaı 15 ıantlmdlr. Teminatı mu· 
nkkateıl 218 llradlr. 

6 - leıekUler ticaret oclaıında mukayyet olduklarına dair 
Halkaları Te teminatı moYakkate makboaları ile blrUkte 
belli gtın •e ıaatta M•nluda tGmen ea ıl. komleyoaana 
mlracaatları. 7 12 18 23 340 

Salihli Belediyesinden : 
Sallbll arayı elektlrlk dılreıd için IS ~nbat 936 gClolnden :n 

mayıe 936 gbGne kadar 11,000 kllo motorin ile 1000 kllo 
Yakam açık ekelltme ile mlnakuaya koaalmattar. Mlaak .. 
1 '1 ~ 936 glnlade SıllbU ara7mda ,.,.'9ea1aadaa tllllpleıla ~ 
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~ ve Pürjen :;alıab· an en üstün 

-O bir müshil şekeri oldu~unu 
• unutmayınız. Kuvvetli müı· 
~ bil istiyenler (Şabab Sıhhat = Sürgün Haplara)m maruf ec· 

":I) zonelerden arnsınlar. 

~ ... i~·bi;~;ı;·; .. U';·~·; .. M·üd·o·~iüğü~de~ 
Yeni çıkan çifte İspiralli ı - Iohlsarlar Jdarealnln Çamalta tozlaaıod yaptırıl• 
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METALLUM Lambalarını her 26215·60 Ura keşif bedelli çuvam ambarı kopalı 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambulur emsallerine nisbeten )'Ü:.de 

20 dalıa az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı· 
yacaksımz. 

. Tevfik ay kent 
Elektlrlkt telefonJ:mılzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mftmessill 

Peştemalcılar 77-79 Telef on 3332 

2 

3 
4. 

5 -

osullyle eksiltmeye konulmootor. k• 
Eksiltme 20 şubat 936 peroembe gtına eaat 11 dı: 
taota inhisarlar binasındaki komisyonda yapıJıcakUt 
Muvakkat teminat 19.J.8 lira 17 kuruotor. ıtJI 

ıo. 
istek.iller ihaleden enaz beo gOn evvel inhisarlar ıdol 
şubesine gelerek diplomalı mimar veya milbeodlıı 0 dol 
laraoı ve evvele., demir çatılı iooaat yıpmıt bu1011 ıil 

• 1 el 
larını mukavel" ve kabul rapora suretleriyle upa 

1 
3r. kll 

ten ve fenui ehliyet vuikaeı aldıktan sonra 1 " 
mukabtllode ketlf evrakını letlyeblllrler. 10 ,ı 

Bu vesaiki bınl kapılı zarf l ihale gıınn 1Bot tadl r 
1t 

kadar komisyon reisliğine makbuz mokablllodc 
64 

btllr. 4 7 11 15 

lzmi ün Mensucatı 
1'nrk Anonim Şirketi 
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İzmir Yün M~osuc tı Türk A. Ş. nln Halkıpınar'da ,ıı 

-·Aı~sehir Banl{ası: SIHHArr 
Balık Yağı 

k 
,,, 

mıo fcbrtka ı mımul4tından olan mevslmltk ve kıvlı • 111 
kıımoelarlet battanlyet şal ve yüo çoraplnn, bu erre ~S 
açılan Blrlocl kordonda Cümhurlyet meydanı rharıodıt ~• 
numaradaki (ŞARK BALI TÜRK ANONli\1 ŞlHKETI) ııı•fıl = ' -~-4911------

~ Ü~mlÜIF ŞYlb~~Ü = ikinci Kordonda Borsa civarandaki kendi biuasmdo 
: TELEFON:2363 

•• 
Hertilrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıllr. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 
5 

Bır sene vadeh1e % 6 foiz verilir. 
-------

Zahire, Clzftm, incir, pamuk, yapık, afyon vesaire komtsyoncoluğo yapılar. Mallar geldi· 

Norııeçya'mn llalis Mo 
rina Balık Ycığıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sü:ülmüştür. -Biricik Sataş Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi N Ozhet 

SIHHAT 
E c:z A N E~S il 

r,rt• 
zas ı nrfa set.lmaktadır. Mezltir fabrikanın melanet ve ıl 

ltibısrlle h erkesçe maldm olon mamol4tını muhterem ınoıtt 
lerimlze bir defa daha tavsiyeyi tılr vazife biliriz. 

'fOrl 
'foptaıı aatıe yeri : Birinci lordon No. 186 Şark Halı 

Anonim Şirketi • ıeııi 
Perakende ıatıo yeri : Yrni waııifaturacılarda minıer KenıP 

Catl. Sağır zade biraderler 
Kuzu oğlu çar~m Asım Uıza ve biraderleri 11'' 
Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. Y ilolü ıtı• 

puarı F. Kaodemiroğlu 

_ ~inde Etablplertne en mQsald şeraltle avans •erilir. _ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııiiıııııııııııı 
Türk hava kurumu 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

"ANGORA,, vapuru 20 ıon 
kAoonda bekleniyor, 24 son 
k ouno kadar Anvere, Rotter. 

dım, Bomburg ve Bremen için 
alacaklar. 

"ANDROS" vapuru 3 vubıt· 
ta bekleniyor, 7 şubata kadar 
Aovera, Rotterdaw, Hamburg 
ve Hremen limanlarına yak 
alııcaktar. 

AMJ.'RıKAN ExPOT LlNES 
.. ExMOUTH~ vapuru 2 ou 

bıua beklenlyort Nevyork için 
yok alacaktır. 

JOBNSTON VARREN 

LINES LlVERPOL 

"DROMORE.. vaporu 18 
eon kAounda beklr.olyort Lher, 

puldan yok çıkarıp Burgaa, 
Vorna ve K.6ıteoce lçlo yok 

Büyük Piyangostl 
4 üncü Keşide 1 l Şuhattadıf 

Büynk lkrami ye 

350©©© Lö1ra<dlotr'0 

. . ' . . . . .. . , 
Dr.Operatör Arif Yurc~ 

Merkez Hastanesi Operatörft 'f11'~ 
811talarını her gtın 15-18 e kadar ikinci Beyler ıokı~ı bol 
mOZayecle ealoou karşında 7 8 N lo muayeocbaaeslode ~· 
eder. Telefon :ı:W:3 -

•11111111ııuıııııı11111111aı. Doktor .. 111111111111111ııııı1ıııı ~ = ~ 
~ A. Kemal Tonay ! 
=: Boıcri)·olog rn bulllşık, salgın hastalıklar miltaha.5151 :ı· ~ 

,,.,.4 J ~ Bal!mabıme ietaayonu ka11ısmda.ki dibek ıokak baeında 30 ~:~f,r ~ 
*' ,..J = h ev ve muayenebaneıinde sabah ıaat 8 dan akoaru eaot 6 a ~ 

~.,... ~.l - . 
·~ .... - = haetalanoı kabul eder. (t ~ .. ~, - J'li' , 

c;.;ı....,. .. =: Atılracaat eden haetalara yapılm&111 lizamgeleo ıair tah 1 ~'6' ~ 
• • _ mikroskopik. muayeneleri ile veremli haııtalara yapılmaeıoa cevııı J 

~ - . iııi"li"ıılıi"mlı'ıllıİttİııımİıİİIİttİıtttİıilıtt~İııml~:~:~:~ ~:;ı;· 11111
11111

:-

alecaktır. ...................... 
Mücellit 

, -:..? j. af..~ ~ .il ıu ... ~ •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111 ~ 
-~ · IKll]lr~./ v ıı• =: Dr. Zekai ·Tarakçı 1 

Y . K f 1 ~~/· /' t" ı = aı ~ enı ava ar ·-=-ı ;;;;; Merkez hastanesi Dahiliye ~liltehassı., dt1 ~ 

Ç N 34 [ ..& 1 ro. Ol l _?AN!.< Aaj ~ İkinci Beyler sokağı Türk mQzayede salonu tıtleııllj,c ~ 
~~~a~r~ş=ı=s=ı~~o~·~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ numua 45. Ba"alınnı ô~~d~ @ODH 15~D 18 ok• j 

Ali Rıza 

•11111111111111111111111111111111111111 ° ° K T 
0 

R 11111111111111111111111111111111111111• ~.,ratelli Sperco \' apur Acentası •11İıiılıi11111i"mi111111111111111111111111111111ıııııııııııuİlıtil"m~ıı\ıhllUttll11111111~ 
=Operatör Cevat AlpS0)1 ~- RoYAL NEERLANoAts KuMPANYAsı Çamaltı Tuzlası modnrlügv nııde~.· 

"GANYMEDES,. vapuru 27· aceota mes'uliyet kabul etmez. ... =- Merkez Hastanesi OperatörQ = 2·36 beklenmekte. olup yftkftoü Fazla tafılllt için ikinci Pezırlık suretlle bugün satın alınacağı llAn edlleo l."," edıl· 
bil d AN VERS Kordon'da Tahmil ve Tabliye 5 bı ~ Almaoya'dan avdetle Baııtalarıoı bergftn eaıt 15 ve 18 _= ta ye en ıonra • mftoakaeaaının 10 ·2· 936 pazartesi gtıoll Hat 1 oe te~ 

ROTTERDAMt AM:'.)TERDAM bfneeı arkasında Fratelll Sperco 
- arasında lklncl beyler sokeğında hamam kartısındakl ::: vapur acentah&ına mOracaat dlğl llAu olunur. 

ve HAMBURG lfmaolım için " = 43 numaralı muayenehanesinde kabul eder. = edilmesi rica olunur. 
- 1111111111111111 E 1 320311111111• yıık alacaklar. Tele. 200·i · 2005 · 2663 •11111111 Telefon: Muayenebaneıl 3315 v "CERES,. vıpom 10·2·36 da 

Olivier vEŞürekavı 
Ltmhed 

Vapur Acentası 
Cendell Hont Birinci Kordon 

Tel. 244~~ 

TlJE ELLERMAN l.lNES LTO 
"LESBI AN" nporo S ~obnt 

Uverpool ve Sweneeadan gelip 

tahliyede bulunacak a) ol za 
manda Lherpool ve Glasgow 

yftk alacaktır. 

"EGYPTIAN,. vapoıu 10 
oubat Londra, Holl •e Aoven· 

ten gelip tıbllyede bulnnacık 

ayoi zamanda Bull için yük 
alacaktır. 

.. ROUMELlAN,, vaporo 14 
oubıt Lherpool ve Swanseadao 

gelip -tahliyede bulunacak. 

TBE GENERAL STAM NA 
VIGA flON C. T L D. 

"LAPVVIN<;.. vııpuru 14 
eutıattı gelip Loodca için yük 
alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 
pur isimleri üzerine d.-~lolkllk · 

terden aceotı mee'ollyet kabul 

edilmez. 

geltp 15·2·36 tarihinde AN 

VERSt ROTTERDAM. AMS 

TEROAM ve HAMBURG 11· 
manlarıoa hareket edecek.tir. 

SV f;NSKA ORIENT LINll!.N 
"BEMLAND .. motöra 5·2 36 

tarlhiode bekleom~kte olup yn 
künft tahlfyeden sonra .\NVERS, 
ROTTERDA~t HAMBUftGt 

COF'ENHAGE, DANZIG, GDY· 
Nlı\, OSLO ve ISK.ANDlNAV 
YA limanları için ylik ala 
caktır. 

lllmdakt hareket tariblerlle 
nnlunlardakl degltlkllklerden 

---------
Oolvenltede Doçent, 

(Munin Profeaôr) 

Ur. A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

llaııtalara bergdu öAleJeıı • 
ıonra bakır. · 

lıti.klll caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S 1' A N B U L 
Telefon : 49250 --------------


