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Rus-Japon Harbı Bekleniyor. lzvestia, 
Japonya ve Almanya ya Hücum Ediyor 

Suikasdcıların Muhak mesi 
Diin de- Devam Etti. 

~~~~-~~~~~ 

---------------------.. ---------------------
Garbi Avrupa'nın Tereddüdü Japonya'yı Şımartıyor. 

Celse Beş Saat Devam Etti. Avukat Hamid Şevket' le 

ltalya'nın 1-labeşistan'a Saldırması, Japon, Alman Ilı
tirasının Tecavüzüne Müsait Bir Zenıin Oldu. 

Müddeiumumi Arasında Münakaşa Oldu. Hamid 
Şevket Suikasd Yoktur, Dedi. 

Pırte 8 (Radyo)- Şaoghay· 
dan gelen haberler endişe ve· 
rtcı mıbf yettedlr. 

Uzalı: Şarkta vaziyet gOn 
geçtikçe dıha ziyade vebamet 
•rıetıııekte ve bir Rus·Japon 
hırbının gayri kabili içti nah 
olduğu ~6rCllmektedlr. 

K.uın Tang'dıkl japon or· 
dosu, jıbar'dan Mogolletıo hu · 
dottırını h1reket etmt~tlr. 

Bit çolı: jıpon yüksek rOt · 
Leli zıbltlerl iç Mogolletın mer· 
keılerloe gelmloler ve Mogol 
0rdoıonu tanzim faaliyetine 
geçmlılerdir. 

Mo!ko•ı, 8 ( Radyo~) - Jz 
''•llyı gaıl':teef; Uzak şarktaki 
"11ılyet1 tetkik ederek: 

" Uzak şarkta barb tehlikesi 

bQyGmekıedlr. halya - Babeı Japon askerleri .. 
bırbındao istifade eden mOte· d 1 1 ğ Al 1 1 

zı o ma arana ra men man, çt maındı zikrettiği gibi kendi 
tavlı deYletJer, makeatlarJ.m Jıpgn hllifınan boıule gelme· konetlerlne latlnad zaruretin· 
•çı~ı vormo•lırdır. Garbi Av ı d b h h h 

v e ne e gene o ıra se e dedir, bonoo için de emniyeti 
'l'tlpa, \'azlyetla ıılAhı hekkında olmuştur. için liram gördGğG tahkimat n 
bır karat •ermek için terocldGd Eğ b l t t b Lk L ltb er o r veye a •• u.. •e tee ıttan geri durmıya· 
801termekte ve bu dı mOteca edere,., Asya n Anupıdı dı caktar. 
''ılerl ıımartmakta, cihanı barb vahim lhlllAtl1ra intizar zaru· 
tıçQrumunı ıornldeınektedlr. " rldlr. 

ıtlıpon Alman thtlraelarımo Ctbamn iki ocooda boııule 
•letleome:lne en bışh ııebeb gelen bu iki tehlike, sulhun 

hılyın lhtiraıının tecavOı va · en bOyOk dtlşmanıdır. 
dletnde mftBald bir zemin bu Roeya, bonon lçlo n M. 
~r. Birbirine tamamen Moloıof'on icra komltrsl umumi 

Adliye binasında bir hadise 

Komünist Taslakları 
Mahkôm Oldular. 

~~~-----~--~~~ 
l\oridorda kO ıahca gnroltnler yaptılar,jandar· 

Ruıya, Japon ve Alman teca· 
'fClılerlne kendlılnl mihıld bir 
bılde hırakmıyacıktır. Uemek· 
tedlr. 

Moıkon, 8 (Radyo) - Tae 
ıjınaı bildiriyor: 

Amnr nehri clHrındı, ev· 
'felce kapatılmıo olan Man· 
çurl · Ruıyı hadodonon Yf'DI· 
den ıçılm11anı karar •erli 
mlıtlr. 

ftududon bilhassa K•ımmar, 
Paeko•o luımı serbest bılc 
getirilecektir. 

Feci Hadise 

Ankara 8 (ôzel) - Sutkaat· 
çılınn mobakemeılne bogCln de 
devam edllmletlr. Celse, öğle · 

den tııonra tııaaı onbeete ba~lı · 
mıo ve bee saat devam eyle· 
mhtlr. Avukat 84mld Şevkeı 

mGdafa1eını yapta. Bu eenıda 

mGddetumumf Babıı Arlkın'l• 

HAmld Şevket foceoğlo 1rasın · 
da ufak bir mOnıka~e cereyan 
~tmlotlr. 

Damlı Şevket: 

- Atatllrk'c eulkaıt teşeb 

bftıO değil, ofa\. bir ıulkHt 
niyeti olanın kdleeloln keıll · 
meıılol teklif ediyorum. MOddel· 
umuminin, cDrmOn nefıoı teı· 

bit etmeıl, mClelddllerlmlo, kı· 

DODUD hangi mıddeıtnln Vll· 

f lyle mevsuf olduğuuo bildir· 

meal IAıımdı. 

___ ._. ...... __ _ 
Figaro gazetesi 
muhabirine 
diyevde bulundu. 

Parla, 8 (A.A) - Ftgaro 
gaıeteel, Tllrklye dıo bakanı 

Tnf ik RGoUi Araa'la yaptığı 

bir mOIAlrah oeşreımektedlr. 

Tevfik ROştil Ar11 demlıtlr ki: 
"- Pırla mQzakerelerl ıe 

merell olmuotor. Birçok defa 
yapılan yanlışlıklar tekrar edil 
mek istenmektedir. Halbuki 
her programdan enel .. zt. 
yeti dıhı ziyade vahi mleştir· 

mek lhtlm•ll bulunan tebdld· 
~lerl bertaraf etmek IAzımdır . ., 

.) 

llıaya el kaldırdılar. enternasyonalı söylediler 

Burnava'da Bir• Fırında 
1 

Beş Kişi Zehirlendi 

lr b d komı1ni.,tlerin '' lıı mı mahldim olan, bir lı·ısmı eract e en 
mıı/ıalcemesiTıden bir :.af lıa .. 

Türkiye Comorlyeıl teekllAtı SelAblttlo, Receb oğlu Ah 
eıaılye kınunoou deglıtlrmek met, Ctrhlt Ahmet Çağ, lemall, 
lllıluıdlle gfzll komonlzm ce· Yusuf, Mehmet Emin ve Hayri 
ltılyetl ıeşlr:ll etmek ve bunun Tekln'Jo bu euçu ieledlklerl 
Preoelplerinl yapmak için şeb · delillerle eablt olmuı ve TOrk 
rıa muhtelif yerlerine beyıo · ceza kananooon 146. ıocı mad· 
llırrıeter atmakla suçlu onllç deel delllctlle 171 lucl mıd 
~lololn ır. d d et desinin ikinci fıkraııua göre 

a,.,ır cezı ı evam · 
'llekıe ı. . b 1 1 dllrder sene aır.ır hıplelerloe, o ao mu ıkeme er sona u • " 

trlblı ve dOa karar tef blm mıbkdmlyeı mOddetle.rlne mua 
edllıniıtlr. _ Şonu 4 ncü salıifede -

-----------Zeh i rl en en 1 erden Dördü öldo Biri 
' ' Kurtuldu. Uykuda Zehirlenmişlerq 

Buroava'da feci 
bir zeblrll'!ome 
bAdlaeııl olmuı 
tur. 

Kılıım Dlrlk 
mahalleatoln Yıl
maz ııokağında 

avukat İzzet'e 
ald fırın Adem 

oeta t1rafıodıoÔ/enlerden fırı.,, 
kiralanmış ve ~ahibi Adem 
baotao hıoa bıdınalaomıştır. 
Evvelki akoam 32 yaoında KA· 

zım o~lu Adem usta, fırında 
çalııau 25 yaılarıodı SOleymın 
oğlu Murtaza, g~oe 25 yıola· 
larında Glrfdll Oaman oğlu 
Muıtafa, Muıtafı o~lo SQley· 

mıa •e 2S 711larıadı Maıtıfı 

ile beraher fırına gelınlo, oc•A• 
yaknııolar ve birer köoeye çe· 
kllerek. yatmışlardır. Erteal gOn 
eabalıleylo fırıoa ekmek almaya 
gelenler fırını kapılı görmOı · 
ler~lr. 

Saat oou geçtl~I halde fırının 
açılmam111 ıüphe oyaodırmıo 

toplananlar kapıyı kalık vere· 
rek lçerlıılof dlolemeğe başla 
mıılardır. 

Bu ıırada içeriden bal if bir 
inilti lohilmfotlr. Fırının kapısı 
l>nOnde toplananlar derhal 
kapıyı knarak içeriye girince 
kepı ôoOode, yıttağı yerden 
yuvulınırak dGtmOı holooın 

Mustafa oğlu Baaıo'ın d-1rin 

- Sanu 6 inci sahifede -

-MOekklllerlmden Ali Sntb'e 
(Ureavaş) vaııfını ona AtatOrk 
•erm,mlş midir? 

Emniyet dlrektôrlOğllodekl 

doey tar bu adımın leyhinde 
lee, daha geçen eene meb'oe 
olan bu adımın vaziyeti icabe· 
denlere neden · btldlrllmedl? 
MOddelamuml Baha Arakan, 
tamımlle eıhei konoıoyor, ilmi 

cezayı nazarı dikkate almıyor. 
Demiş ve suçlularrn beraetlol 

lstemlotlr. 
HAmid Şevket'ten ıonra ıuç· 

lulardao Ali Saib mOdafaaeıoı 
okudu. Suçlu, uzun eOreo mO· 
dafaaıı eaaaaında ağladı. 

Mahkeme, kararı o tef blml 
için davayı gelecek comarıeslyc 
baraktı. 

Partimiz Millete Hesah Veri yor 

Türkiye' de Millet ve Dev
let Bir Kütledir 

Devlet ulusal bünyeyi kuvvetlendirecek herişi, 
ulustan ilham alarak yapıyor 

Ankara, 7 (A.A) - C. 8. P. 
bışkanhğı odan: 

1935 maymnda Ankara'da 
toplanın parti bGyOk korullayı 
ıldığı mOhlm klrarlır arısında 

olaeal bOnyenln kunetleodl· 
rllmeal için esHlar koymuştur. 
De•leı; ba dileklerin en önem 
Ulerlot mClmkOn oldu&o kadar 
çıbık bıoırmık için çahıtı. 

BGkumet ve Kamutayın bo 

:yoldıkl birlik çahomılarınrn 

~ R eccb Peker 

ilk e11erlul geçenlerde 2 161 935 
tarih ve 10,527 numara ahında 
parti örglltfine yaydım ve bil · 
dfrdlm, Oolar eonlardır: 

A - Toı'on ocnzlatılmıeı, 

8 - Şeker { lahnıo lndirll 
meııl, 

C - Çit tçi boçlarrnın ıık 
eltleodtrllmeel, 

Kamutayın bu yılki toplan 
hııı başındı dı ou işler bııarıldı: 

A - Anzlnlu yeniden ya 
ıdmaeı, 

8 - Bloı vergisinin azal 
tılm1111 

C - Baynolır vergielolo 
lndlrllmeıl, 

D - T1rım kredi kooperatlft 
ile ılıcaklarınm takıhlendlrll 
meel, 

TOrklye'de millet '?e de•let 
yord tbtlyaçlarauı beraber an 
lıyan, biri liteldoln itinde be

raber çıhıao bir kOtledlr. 

Devlet bGUln çahşmılarındı 

oloeon genliği ve yüceliği için 
yıpılmaeı kabil olan her iti 
ulusal llbım ah1Dd1 glJren bir 
varhkt1r. 

Bo yazının partiye n halkı 

yayılmasını ve ônQmQzde top· 
lıoacak Ocak, kamun ve ilçe 
kongrelerinde okonmaeıoı dl· 
lerlm. 

Yukarıda ismi geçen kanun· 
tarın birer bQl&ıalarını dı lllılk 
o'ırak gönderiyorum. BdlOn 
parti arkadaşlarımı ııellmlarım. 

C. H. P. genel sekreteri 
ve KOtehya eıylnı 

Receb Peker 

Unktimetimiz 1. 
Italyan elçisine 
ne cevab verdi .. 

lııtıobol, 8 (Or:el) - Tay· 
mlı gazetesinin yazdığına gl>re; 

hükumetimiz; İtalya·Ilabeo mes'e· 
leei hakkında ltalya'nıo Ankara 
ıef iri tarafındın eoıol1n eualc 
verdiği cevapta, lJluılar koru· 
munun kararı veçblle ilk ıte· 
olu, Jıılya taraf1Ddan açıldığını 
ve lıalya 'nın mütecaviz nzl· 
yetinde tıulonduğu bakkandakl 
kanaate iştirak eylemek mec· 
burlyetlndc olduğumuzu ııöy· 

lemlşılr. 

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

Paris Elçimiz 
Alb~r Saro şeretine 
bir şölen verdi. 

Pırla, 8 (Radyo) - Tdrldye 
elçlst Suad, Freuıız başbakanı 
M. Alber Saro eereftoe bir 
şölen vermletlr. Bu şölende 
TGrklye dıı Bakanı Tedlk 
Rooda Aras, M. FJAndeo, Şo· 
tın, Frınsa'om Anklra elçisi 
Kamerer, general Moren n 
Gımelen ile Frauııız ricalinden 
birçok klmıeler haıır bolQQ• 
muılardır. 



Bayındır TOrkiye 
En iyi kanunlar, gerçelerden 

\'e ihtiyaçlardan doğaolardır. Eğer 

cumuriyet hükilmeti, Türkiye be· 
lediyelerinin busus.t şartlarını göz 
önftnde tutarak, aralarında 'fe bir 
takım esaslı itlerde, dayanııma ve 
elbirliği sistemini kurmasaydı, mem· 
leketin bayındırlığına umumilik 
v rmekte gec kalırdık. 

Her tarafta herkesten gözleri· 
mizi ve ve ruhumuzu kandırabile· 

ce kadar eser istiyoruz; yurd o 
kadar geri bırakılmıctır ki bütün 
yapılanlar, yapılacak olanlonn aza· 
meli altında ezilip gitmektedir. 
519 Türk belediyeeinin 1934 yı· 
lındaki geliri, 17,176,641 liradan 
ibarettir; yalnız Paris ıehri bildce· 
sinin 360 milyon Türk liraaı oldu· 
~unu hatırda tutunuz. 

Böyle nisbeteizlikler, ancık, 

her türlü israf lan meneden, ve 
elbirlildcriııe fırsat veren uıuller 

urulmakln ziynnsızlaştırabilir ve 
hiç olmazsa umumi menfeat bakı· 
mından, birçok teşebbüalerio, en 
küçük: lı::aenbalora kadar, her tarafa 
y yılmnsına yardım olunabilir. Be· 
lediyelere ne kadar vazife yüklen· 
diğini hep biliriz. Ancak, içlerinde 
geliri 1000 lirayı bulmıyan beledi· 
yelerimiz olduğunu düoünmi7enler 
de vardır. 

Merkezde bayındarhk heyeti, 
belediyeler bankası gibi korum• 
larla, devlet tarafından belediyele· 
rin, esas işlerde, kontrol edilmesine 
•e çalı§tınlmasına hizmet eden 
kanunlar, belediyeler kurultayı gibi 
lC§ebbüeler, hep bu bu kaygnyu Ye 
imkin nisbeteizliği zorluldannı 
milmkfin mert be ortadr.n kaldır· 
mok içindir. 

Umumi bayındırlık., ıu, elek· 
lirik, yol ve kanalizasyon gibi ih· 
tiyaçlar için, belediyeler bankuı, 
ödünç verdiği parıtlar da yüzde 8 
ile 8 arrsında değioen faizi altı 
buçuğa kadar indirmiotir. Sonra, 
taksitleri dörde bölerek ödeme 
k0Jaylığ1nı utınnıotır. Şimdiye ka· 
dar belediyelere verilen ödünçleri· 
nin Teya banka kefilliklerinin mik· 
dan, 3 milyon Türk lirasına yak· 
laotı. 1935 yılının son altı ay 
içinde 29 belediyeye üç yiiz bin 
liraya yakın yardımda bulunmuo· 
tur: Bu belediyelerden 12 si elek· 
tirik 6 eı ıu, 2 ai mezbaha, 5 i be· 
1 diye binaeı diğerleri de türlü 
ioler yapmıılardU". 

Şehirlerimizde plAnlaema hı· 
rekcti umumileeti. Dedetin bayın· 
dırhk danıemnnı, Mersin ve Ada· 
nadan başka İzmit ve Antebin 
plAnlarrnı da yapmak iiıeredir. 
Sıvaa'ın plAnlnrı da yapılmaktadır. 

Gönülden itaat olunan plunla, 
her türlü gö teriş •e oahai belediye 
duygulanndnu uzak, tam bir yurd 
hizmeti duygu u ile, adım adım 
tatbik olunan program; belediyele· 
rimizio geliri ne kadar az totarııa 
tul6un, Türkiye'ye gatb medeniyeti 
içinden koparılamaı bir bayındır· 
hk mıınzınısı ahengi vermek için, 
hu iki esas, her türlü mukavemet· 
ler yıkllarak, kurulmak lazımdır. 
Geçenlerde bazı vilftyetlerimiri do· 
laoan bir yabancı uzman: "- Her 
yerde lüzumlu teşebbüsler konu· 
ıulduğu vakit, pııram:lıktan bakao· 
luouyor. Hiçbir tarafla para sar· 
foloom makta olduğunu da göre• 
mediml,, diyordu. 

Belediyelerimiz buı işleri lıep 
bir arada, birçok i~leri de mahalli 
gurupmanlar halinde görmeğe mee· 
burdurlar. Türkiyo'den her beledi· 
yenin bir uzman buluodurmaemı 
istemek ne kadar yaolıısa, birkaç 
belediyenin müşterek bir uzman 
bulundurabilmesi o kadar kolay ve 
mOmkündür. 

Nihayet bütün bu hamleler ve 
kımıldanışlar, milli ekonomi Ye 

eııdüetrinin geli~imi, nakil yolları· 
nın tamamlığl, gelir üstündeki ro· 

lünfi oynıyacaktır. Eğer iuaf yapı· 
lamaz, zaruretler yerine getirilir, 

bilhassa bayındırlık. pliin ve prog· 
ramlan elde bulundurulursa, gelir· 

deki her yeni artıı, memleketin 
umumi manzara ının değiemeein· 

deki hm otomatik olarak fadaş· 
tırmağa yarar. Bugünkü küçük 
imkanlara değil, büyük Türkiye'nin 
ibtiyaçlannı ve cumuriyrtiu ergeç 
eağlıyacağı artlara heJ ba~lıyarak 

vnzife yapmalıyız. 

1. R. Atay . 
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Ustaşilerin 
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Alman'lar, Ren Havalisine 250 Bin Irak oııo dokto~ı~r- d 
şahid olarak diolell.ıı 

Kişilik Bir Ordu Y ıg.., dılar. Fransa'yı Par11 s (Radyo) - ıJel•·~ 
P E 

• rln mohakemealne bogOO '4 

roteStO tmIŞ. dnam edilmiştir. Bogilo~401tt 
~,ransız Siyasal Çevenleri, Avrupa'nın, Bnyok Hadise

ler Arefesinde Bulunduğunu Söyliyorlar 

Parlı, 8 (Radyo) - (Taymlı) ıede, Marellya cioayetlol ~,rı• 
gazeteıl; Suriye kargaşalıkları klb kral Alekeandr ile d ~ 
mftnasebetlle Fraosız'1arın, So· nun tedavisine ohap edeO dl~ 
rlye'de halka fena muamele tor111la, katilin flzerlode, ,,ı 

İstanbul, 8 (Ôzel) - Parlı'ten gelen son haberlere göre, Almanya, Ren hnaltelne 250 bin 

ld~lllk bir konet yığm•ıtır. Alman'lar, Fransa'oın merkezi Avropa'dakl faaliyetlerine mokabU 

yeol barekAta geçmlelerdlr. Fransız ricali, Almanya'nın talundığı durumdan eodlıe gösteriyorlar. 

Siyasal çennler, Avıupa'nın bftyftk h4dfseler arefesinde buloodugono ileri ıftrftyorlar. 

y11ptakl111ndan •e bu meyanda oıtaşflerln bnullannda h0101ı! 
Irak tebeaeından birçok kadın · tabancal111 muayene edeJJ 'dl 
larla çocukların ôldft:dldftğftn. mfttahassısl111 dioleuOJl;ltftı/.' 
den, Irak hftk~metloln uloıtar Bu meyanda zabıtanın 

6 Denizaltı 
Alacakmışız .. 

ı,ıanbol 8 ( Ôzel ) - Parlı 

gazeteleri, kamutayda kabul 
ettiğimiz tahıtıatla 6 denizaltı 

gemisi alacağımızı yasıyorlar. 

Terfi Eden 
Hakimlerimiz. 

Ankara, 8 ( özel ) - Terfi 

eden htklmlerln lfsteıl, yarın 

(RugCln) reımlğ gazetede neere· 
dllecektlr. 

Edirne' de 
Seylah Oldu 

lıtaabul 8 (ôzel) - Edlraede 

birkaç gündenberl yığın yığ· 

morlardan eeyltblar husule gel 

mtştlr. Edirne clvarımn ıolar 

altmda bulunduğu blldlrlllyor. 

Norveç Kralı 
Londra, B (Radyo) - Nor· 

nç krah, bogftn boradan Oe 
lo'ya mtlle•ecclben hareket et· 

mlotlr. 

Singapordaki 
lngiliz Kuvvetleri 

Slogapor 8 (A.A) - Burada' 

bulunan loglllı piyade konet 

lr.rl üç misil artırılacaktır. Şlm· 

dl burada ancak bir tabur pi· 
yade n(dır. 

Zencilerle Beyaz· 
lar Arasında. 

Londro, 8 (Radyo) - Ce· 

nobi Afrlka'da Zf!ncllerle be 

yazlar araaıoda ırhedelr.r bae 

Jamıetır. Dayak hidleeler ce 
reyın etmekte olduğuodın be· 
yazlardan mflrt'kkep bir zabıta 

heyeti leşekkiU etmlotlr. 

Alman'lar 
Meşhur mu-
siki flstadların· 
dan cirini kaybettiler 

Mftolb, 8 (Radyo) - Alman 
ya·nın meşhur moeikietnaaların· 

dan (Von Foret) vefat eylemiş · 
tir. Moıılki ftıtadı, iki 11ırdan· 

beri moıtki He meoğol olan 

bir aileden gelmektedir. Kendisi, 

"Bıdon Vller.. harb marı,ı da 

dahil olduğa halde hayatında 

6 maro yıpmı~tar. "Badon VI· 
ler .. marşını, Bnyera krahnuı 

Mozel bavalblnl ı.,gal etmiş 

oldoğu bir zamanda Saltblah· 
mer teşkll4tı öoflnde yazmıe ye 

derhal de bestelemlotlr. 

Iran izcileri 
Anklra, 8 (Ôıel) 

rao'dın bildiriliyor: 
Tıh· 

Tahran Ünheralteslnio kuru· 

loş yıldöofimtı m6011ebetlle 11 
kız •e erkek izci epor hare· 
k tlerl y pmııılaıdır. Bono ta· 

lebenln yaptığı geçld re mi ta 

klbeımt,ur. 

R K 1 N 
kurumu nezdinde Fdnea'yı 

oman ya ra ı orman- proteıto etti~lnl yazıyor. 

raporl111 da okonmootut· 11trl' 
Bu raporlara gôr4' Uııt•@ 8 

baekanları Konterolktfr. ıdlt 
adam, şimdi Franeadı değl ıdt diyaya Hareket Etti.. Vaşıngton 

Baştan haşa 
Prens Pol Da Fransız Başvekiline Karlar Altında. 

1 fft 
Raporlarda, yedi teşrin e fiç'I' 
Vlyana'dan bçau Perse ~ 
Kolonel Pnellçle kouo~ub ~ 
nuşmıdığı hakkındı hiçbir 

(Beyaz Kartal) Nişanını Verdi .. 
Parla 8 (Radyo) - Romanya krah Karol Normandlya'dald 

emlAklnl gôrmek tısere hareket etmlodr. Kral Bakreo'e dOumez 

den eYel mıllkAoelerfnde bfrkaç gfln kalıcıktır. 

Karol Karol'uu Sofya ıeyahatlne gellnce, kral ba ziyaretin 
ancak may11 lptldalarında mdmkfto olabUeceğlnlnl ıöylemlştlr. 

Partı 8 (Radyo) - Yugoela•ya naibi btıkO.metl Prenı Pol 
19,55 de Fransa baş•eklll M. Saro'ya "Beyaz kartal,. nleanını 

vermiştir. 

••• 
Almanya ve Lehistan 

---------------------------
G. Göering, Almanya -Le~istan Mü
nasebatı Namına Lehistan'a Gidecek 

Berlln 8 (Radyo) - General Göerlng 20 tnbıtta Var~ova'ya 
ğldeeek ve resmi bir n dnetlne lştlnk edecektir. 

Berlln ılyHi mehaf llf, ba av ıeyıhatloln resmi ·ve ılyasi bir 

mahiyeti olacağı kanaatindedir. Çaoka ğeneral GGerlng hariciye 
hakanı M. Bek'teo baoka Lehleıan'ın maruf ılyaıet ricali ile 

mftlıikatlıu yapıcık •e ayol zamanda "Alman hukuka,, bıkkındı 

da bir konferans nrecektlr. 

VareoH 8 (A.A) - M. Görelng'ln 20 ıubattı Lehistan'• git· 
meıl n orada Lehistan bakô.metlnln mleaf iri olarak bir na 
iştirak etmeıl muhtemeldir. Daozlg Ayan mecllel de bu avda 

hazır bulunacaktar. 

••• 
P ctrol yangınında 

kişi öldO .. 
17 Eden lngiltere'oin ku v

vetlenmesini istiyor. 
Ameterdam, 8 (Radyo) 

Petrol'den çıkan bir yangında 

17 kişi ölmtltUlr. Bunlırdan 

dGrdft çocnktar. 

Belçika intihabatı 
Brdsel, ~ (Radyo) - Bel· 

çlka intihabatı · 21 · 28 bezi· 
randı olacıkhr. 

Londra, 8 (A.A) - Deyll 

telgraf gazetesi; İngiliz dıo ha· 

kanı M. Eden'ln sulhun men· 

featl namına İngiltere 'yl bir 

an nel tedafftt nzlyette çok 

kunetll surette ıllAhlındırmak 

lüzumuna 

yazıyor. 

kanlllt getirdiğini 

Amerika Devletleri Ara
sında Yeni Bir Konferans 

~------------~--,--~-------------
Horada, ayni kıt'a de,·letleri arasındaki ihti· 

lafların halline çalışılacaktır. 
Vışlogton 8 (Radyo) Bu konferans ya önümüzdeki 

Amerikanın Hbık Kuba elçisi ilkbahar, yıhud da yazın içil · 

M. Stanley Uveld,lcenubi Ame·:: maa davet edflecek ve bu 

konferansta ceuobi ve olmali 
Amerika de•letleıt ar111ndakl 

latanbul, 8 (özel) - Vaolng· 
ton şehri karlar altındadır. Şf m · 

diye kadar bu derece kar gö 
rftlmemlştlr. Hayat •e nakit 
vasıtaları tamamen darmDIJ bir 

vaziyettedir. Caddeler, bıotan 

başa karlı ôrtOladnr. 

Prens Pol 
Belgrad'a Döndü 

Parlı 8 (Radyo) - Yugoe· 
lnyı Krallık naibi prenı Pol, 

bu akoam Belgrad'a mfttevec· 
clhen bereket etmiştir. Hare· 

kelinden enel (Tın) g1Zete11l 

muhabirine ônemll beyanatta 
balunmoştur. Bu beyanat, 

(Tan) m yarınki nüBhaııııda 

intişar edecektir. 

Prens Starbemberg 
Roma'}'a Mı Gidecek? 

Parlı, 8 (A.A) - Mateu ga· 
zeteeinln Berlln muhabirinin 

bildirdiğine göre, prenı Staren· 

berg'ln MuHollnl ile gôıüemek 

Gzere pek yakında Roma'yı 

gitmek t11nvorunda olduğu 

Vlyana'dan blldlrllnıektedlr. 

Grevler Bitiyor 
Parla 8 (Radyo) - Senazer 

inşaatı bahriye tez~thlırıoda 

çalışan amelenin grevi nihayet 

bulmak azeredlr. Ameleye ufak 

bir zam yapılacak fe bu zam, 

aç ay ıonra bir mhll daha 

artacaktır. 

LU 8 (Radyo) - Otobfte ve 
tramvay amelesinin UAo etmiş 

oldoldarı grev sona erml11tlr. 

Ruye, LU ve Tftrküen kaaaba· 

larında otobft.ı ve tramvaylar 

lelemeğe bıelamıştır. 

Lonorı 8 (Radyo) Et 
pazarlarında kaaapların gre'I 

denm etmektedir. Kasaplar et 

tıatmamakta lıe hdkumet; muh · 

telif yerlerden et temin ederek 

balkın et lhtlyıcına cenb •er · 

mletlr. Grn, Pazar gtıoft ıkeı · 

mı bitecektir. 

yld yoktur. • •• A voket Batonva, Fra081 ııl 
bıta11nın, Vlyına'da 1=b•" 
tetklkatla, Yogoılnyı 11~ •P • 
amiri (Slmooo•lç) lo 1 ,d0 
tıhklkat arasında fark gô 1111 

ğftna eiiylemlı, (Pullç) fo " 
yaca teslim edllmemetlP10'cor 
bfi oldoğuno n çookO bO 
mtın ılya9al mahiyeti b•1' 
lunduğono llhe eylemtıalr· ~'" 
Bono mdteaklp, Franıııt fi ; 

amirlerinden Barteler, Fr•
0819 dl 
ıet•ll 

yio memurlarının Mıcsr ~~ 
hftınfi muamele göıd11k1~0~ 
ve tahkikatta kolaylık b01 

larmı beyan etmiştir. b• 
Mobıkeme baoka goot 

rakılmıştar. 

Deniz 
K()Dferansı 

Tali Komitesi 
ıJt' 

Londra, 8 (Radyo) - ,ıU 
nlz koı:f~raneının tekolk ff~ 
komlteaf; çalıemaıına de bt! 

etmektedir. Komlıyond•k1 tıl 
devletin delegcıl; keyf 11~'ıtlt' 
kımından yapılacak tek 6,ır 
ftzerlnde çalışıyor, kro''' ıbıl 
rln tonllitoıu Ozerlndekl 

lAf devam etmektedir. 

Vanzelant 
Paris'e Gidiyor;eı 

Barkı 1 8 ( Radyo ) -
1 0ı. 

V ıt. 
çlka bıobakana 1\1. • 0 

1at 
bo ayın 15 o:nde Parls'e g o 

t b 
cek n bir yortuda b••; lı'fl 
lonmakla beraber ıtyaı• ... ,.ı. 
t('Jmaılardı da bolonaca• 

Alacak V erece1' 
Mukavelesi Jit1 

Bakıeo, 8 (Radyo) - aı 
as•" 

manya ile Yunanistan ır ~t•' 
mQtekabll borçlar ;e ılsC~~' 
için bogftn bir mukafele 

edllmlotlr. 

Zeze 
Suriye Kargaşa- 0 1 . . 

Jbtllif İatln halli çareleri ara erS erını 
lıklarında ölenler nerede verecek? ~ 

Amerika cumur reuı 

M. Ru::veld 

rlka hflkdmetlerl aiyaıi rlcallle 

birlikte "Pan Amerika sulhu,, 
konfer u ı yapılm sına 

vcrmlotlr. 

kırar 

nacaktır. 

Bu kooferanıtı cenubi Ame· 8 B (A A) 0 ,.. B ıJO~O 
erat . - un o Parlı 8 (Radyo) - tı 

rlka de•letlert ıraıındakl hodud L rte• 
muıta vuknbulan ••rgışılıklar· fakOlteıl profesGrft GaetoO tt 

itli Af tarı da halledilecektir. 3 cıet• 
da ôlenlerln sayısı dar. Bir· Pazartesi gllntı (yarıD) 1.,,, M. Uveld, bu konferansın L b t orlarıd b L z d t ÇO• H ı a mem • yara rfoe aşlıyaca..ıır. eıe, / ' 

heoOz nerede toplanacağı hak· lanmıotır. Şamda ıaat 17 ye 30 talebe kabul edeCtlı:: 1t 

kında malumat vermemiştir. kadar ıOkuo bQkQm ıOrmftş, banlar da kartla drreb•otel 
Maamaf lb M11kelko, Bnana d ı il ı btf" on ao ıonra ııcımay oç er n va girebilecektir. Dereler, ,rfı6 
•eya Vaelngton'da olması çok zlyetl ıab1tanıo mftdabaleelnl milel yftkıek bllgller eO 

muhtemeldir. Do konferanA, lcabettlrmletlr. eOnde nrllecektlr. 
bütOn cihanı al4kadar edecektir. Bıma'da gösterlellerdeo 7 blet 
:ı: Çanko cenubi Amerika eulbtı klel GlmftıtÖr. Eski Muhari gf~ 
Ye aeAylşl Anupı'yı da ıllka· Gazozlardan muamele Par lı 8 (Radyo) - sool>' 
dar eder. Sorbon'dı aabık deniz os,ıoı' 

Peru hGk11metloln Amerika vergisi alınacaktır rlblerl tarafından bit l~ıt1t 
ıeflrl M. Frerl bu konferau11 lıtanbul, 8 (Ôzcl ı- Gtzoz· yıpılmı~ ve bu içtimai b• ,ı 
olmdlden letlrak kararı •erdiğini 

eôylemlvtlr. 

lordan mu mele ergi 1 im· bak nı M. Plyeırl rl)'8 

m ı tek rrOr etmlutlr. mtuılr. 

ıcl 

,, 
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Türkiye Ticareti 
''Türkiye Bütün lradesile cuilli [( ai .. 
kınmaya Doğru Yönelmiş Bir Mem- Alsancak lstas-

leket Manzarası (;österiyor.,, yonundaki Kaza. 
-----------

Parle'te çıkan Eksportatör Tnrklye, ekonomik vaziyeti· 

Froo e mecmua!!ında Amede alo ahenkli mOvazeoeel içinde. 

Krhlko lmzaelyle aşağıdaki ya birçok memleketlerden daha 

' 1 Yı okuyoruz: kolaylıkla, yabancı moddeltrden 

1'ürktye bntnn lradeely le bOyük bir mlk!arda kendi ol 

ınllli kalkrnmoya doğru yllnel korıırablldi Fakat dOnya kal 

nılş bir memleket menzoresı kaomosı eserine elblrllğlle ça 

l!Ö8teroıektedlr. Son al'nelerde lı~mak ozwlle h4dlselerlo lcab 

1'urklye'olo de dnnye buhranı ettirdiği otoriteyi çok mutedil 

ear ınıalarını kuvvetle hissetmiş bir şeklide kullandı. 
olduğunu anlamak için bu Bu ~ydın görQşlfi ve memle· 

rnernteketln mOştnlsl olan baş kelin } ükerk menfaatlerlnl gö 
lıca memleketleri" mfibadele zeteo sıyeea s .. yeslnde Türkiye 

bareketlrrlnl uzun boylu tt>t· dış tlcar ... t mOvazl'Dl'&lr.lo do 

kike lüzum yokıu: Bunun için zelmeel gecikmedi, ve ayni za· 

dünyanın, yalnız ham madde manda bu, hoş1ıca ihracat mıd· 
ınnatahslll değil ayni zamanda delerinde hissedilir bir yOkee 

~Irat mahsuller mOsıahstll oıtm llşt tahrik etti. 
eketlere kareı aldığı tavra dik· 

kat etmek kAfldlr. Ltizumun 

dan fazla ozemak istidadını 
gösteren bu vaziyet' baolıce 
lbrıcıt maddelerinde sahşeızlık 
YflzQoden hoeole gelen flat 

dQ~Qklftğlyle, memleketin eko 

tıoınlk bon,eetnde zararlar yap 

rnaktan geri kolmıyor36. 
Ticaret muvai'.eneelnl ıslah 

~imek mecburiyeti korşısındo 
er tnrafta yeni kanaat ve te 

lAkkUerle karşıloeılıyordu. Onun 

için her memlekette yabancı 
mabaullerln ithalini durdurmak 

~Çin muğlak himaye şeklllerfne 
aşvorulduğo göriilOyordo Bu· 

nuo için alınan tedbirler: Yok 

Bek gChnrOk tarifeleri kooten 

jan usulfi, döviz çıksr.lmaeının 
darahıloıaeı 'ie heeıp'ımo iki 

taraf la anleşmolıırla ödenmesi 

'· 8 gibi şeylerdi. Tiirkfye'oln 

danya ekonomisinin bu vaziyeti 

kırşı ındı nasıl mOşkiil bir 

lrıevkide kaldığı ortadaydı. 
Fakat toprağmm bOliin l · 

llb al kovvetlerlnln göaterdlğl 
brıyak lnkleaf sayesinde, bfigOn 

l'Orkfye'nln aktif bir ticaret 

nıuvaıeneel vardır. Türkiye, 

lhıbsnllerloio dıearıda daha 

iyi bir kabol görmesini 1 tlyor· 

do, fakat buna kareıhk ihraç 
ett' ığl mallar nlsbetlnde mal 

•lıınaıdı, çftokn bir zaman· 
d • 

anbrri TOrklye'de eaklslolo 
let ı ' 8 ne dönmiietnr. 

Evelce memleketi bOyük bir 

denıtryolu şebekeslle kuşatmak 
endn trlyel fnkleafıoa gerekli 

lahtlkaları kurmak kurmak için 

boyak miktarda ağır maddele 
rln d ~· rneınlekete ithali IAzım ı. 

k •kat hugOn TOrklye'nln eskisi 

•dar çok maktoa ve raya fh 

llyacı yoktur çOokll her ne· 

"' 1 ilden birçok y~nl fabrlkala 

tın faaliyete geçmeeile tstlhliik 

lnaddelerl hhelıtrı birkaç eeoe 
60cekloe nazaran çok azııl· 
lnıetır. 

Bununla beraber Tiirklyenln 
nıo ' 

etetlsl olan her memleket, 

lıbalatında küçQk de olsa bir 

ıuevkı eahlbt olmak istiyordu, 

l'e rnnıakerı>clln halli Ç'lk ı;nc 
ll:ı(•s'ete lı.or~ıaıode k ldılar. Bir 

~eınlekl'te bazı meddelr rln il 

1 
;ılt imtiyazı Vl'rlll ce, kareı 

•li 1nd 
~ e lbucat lı· blıı • bir t vlz 

01nıok. 
g*'rekılr, okel 111kdirde 

llllitıık. f rr ayda ıı olur. 

1 kMCi~ı, rle! olıırı muhırllf mPm 
1 'l) 

t r. 1 rdf' ~loııflye &.o dar yop 
•ı;ı iki turef lı m üıakı re!erJ ... n 

C:0 (;un 
Pek. rnun ııetlceııinde Törkiy' 

1 Gsald ~anlarla tlcorP.t anıl· 
:tlla.ları lmzolodı. Mab!!ullerl 

• 
0

1 1 bracını kolaylaetırmak, için 
ili and ll 

hııı 1o' fedeUrlıklar muka 
tıeurtde hekledlğlndf'o çok iyi 

Celer elde etil. 

A ~ıdakl tablo, eon beş yıl 

içinde Türklye'nlo dıe ticaret 

m6vnzeelnde husule gelmiş olan 

pek hftyiik kelkıomayı açıkça 

gösteriyor: 

Sene hbal. İhraç. Açık. Fazla 

1921 193610 158870 34740 
1925 241620 192430 49190 
1926 231700 186420 48280 
1927 2ll400 158420 52980 
1928 223530 173510 49990 
1929 256300 155210 J01090 .. 
1930 147510 151450 3090 
1931 126660 127280 620 
1932 85980 101300 15320 
1933 71680 96160 21480 
1934 116790 92150 5360 

Hacim itibariyle de vaziyet 

şliyledlr: 

Sene ldhal ihraç Yekao 

1929 995 669 16b5 
1930 616 776 139:! 
1931 496 8~3 1379 
1932 417 1077 1494 
1933 396 1251 1647 
1934 415 16ll 2026 

Yukarıdaki tablo, ilk bakıota, 

Türkiye lhracatıaın 19:.rn dan· 

beri hacim hlbarlyle Qç misline 

yakın artmış olduğunu göete· 

rlyor. Balbokl lthalıit kıyula· 

nan ayoı devre Hrfındı yara 

dan fazla azalmıştır. 

Umumi heyetiyle gözön6nde 

totolonca yukarıda izah edilen 

neticeler, 1930 dı bışlamıg 

olan ekonomik kalkınmanın 

son bee sene zarfında devam 

etmiş oldoğuno gösterir. ŞOp 

hesiz ki bu ilerleyiş, eonrakl 

senelerde, hlesedlllr dalgıalaoma 

Jar geçirmiştir. Buooola bera 

her, bilhassa, mllletleraraeı 

mübadelelerlo 1929 dııklolo 
ancak % 75 1 dereccıinde olen 

en uşağı sevfygde kaldığı eon 

eene zarfında Tilrklye ticaret 

milbadelelnlndekl hızla loklşaf 

çok memounlytt verici bir hA 

dleedlr. 

Hava Şehitlerine 
Saygı 'l'öreni 

Her enıe 27 ikinci Ununda 

yapılmakta olen havı eehltlnlne 

saygı törenlolo l 5 mayıee çev 

rllmesl kararlaştmlmış ve bıınn 

dair \ll~yete g• lt n Mr emir; 

lıütOo Jolrı (ere ton.tın edil 

mlştlr. 

Halkev I<, ri 11i n 
l(urulnş ""föreni 

fi il evlı·rluio knruluşuoun 

yıldönOmO 01 Qoosebeıll" bu 
.,,3 üodi" eehrlınlz Halk 

ayın""' 
evi ealonuoda bilyOk bir tören 

1 kt' r Yeni faaliyete ge · 
yapı aca · 
çen Halkevl temell kolu tara 

fıodan bir de mO!amere veri 

lecektlr. 

............ __ _ 
Emiıı'in ya· 
raları ağırdır .. 

Aleancok'ıa şimendifer lstea 

yonuoda bir kaza olduğunu ve 

on ııeklz yeşlormda Buca'h 

Emlo'lo vhıçtPn nzerloe düşen 

bir yağ tankından oğır surette 

yoralandığım yozuıı~tık. 

Emln'in yarası lıaşında ve 

oyağrncadır. Bir ayağı kırı\ 
mıştır. Müddtlumomlllkçe y.ı 

pılırn tahkikata gôre vlnt; çok 

e~ır olan tankı çekemrmiş ve 

tank rlüşmfietür. Emlrı; oc('le 

kaçmak ef'şebhQeOnde bulun 

mueQa da keçısmamıştır. Kula 

ğındon ve kırılan ayağından (;ok 

kon aklığı için hayatı tehlike 

dedir. Yaralının eniştesi 'olan 

amele başı Rauf; bu kazaya 

sebebiyet vermek ıuçundao tıı 
tulmoştur. 

Zorbalık 
Kahvede olu· 
ranlar tehdid edildi 

EHelkl akşom Çukurçf'Şme'de 
Kııvaklıpınar caddı•slude 655 
nomeralı İ3mall oğlu Latif 'io 

kehvesfnde bir vak'a olmuştur. 
Kahveye gld,.n Bebını Ahmed· 

' 
kahvede oturan müşterilerden 

Ztya nğlu Semi, Emin oğlu 

Hiieeyln, l\1oetHfa oğlu BOseyln, 

Mu tafa oğlu Ömer ve amele 

BOseylo oğlu Ali'ye: 

- Siz ht-piolz namuıısuz 
eonuz. 

Diyerek kız kardeolerloe kU 

retmfş, arkadeeı katilden aabı 

kah Çeşme'ii Ho an da kahve 

kepıeım totarak elinde tabanca 
olduğu halde: 

-'Kimse yerlnd~n kımıl · 
damaeın! 

Diye tehditte holunmuştur. 
Bundan sonra suçlular kaçmlŞ 
lardır. Zabıtaca aranıyorlar. 

Kan Davası 
Suçlu; kendisinin 
öldürOlmek isten-
diğini söyledi. 

Kon davası gfiderek Mersin 
ll'de Eteml ôldOren Ferhad'ıo 
muhakcmeelne diln ağırcua 
hakyerlude denm edilmiştir. 
Dinlenen mfidafaıa şahldlerl; 
katil ile maktolan atleel ara · 

sında ylrmlbeş eeneUk bir kan 
dnusı mevcud olduğnnu eöyle· 
mlşlerdlr. Suçlu Ferhad: 

- Blrgüo Etem yol Vt'!rglel 
vermemek yOzQnden tevkif edil· 

mlş ve hep\ııhaneye dtlemftşttl. 
Orada m hkOmlardan Beklr'e 

heni öldOrereğlnl söylemi~. 
Ben de korktum. Şahid olarak 

Beklr'ln dinlenmesini isterim. 
Demiştir. Mahkemece Beklr'lo 

dlolenmesloe karar verilmiş, 

muhakeme başka güne hıra 
kılmışı1r. 

Yalannıış 
6 :l·3(i gihılt'rnf'çli ve 64 & ~ 

euyılı gnz••tt'nizln lwş!ncl ıılıl 

feslllln ubııo lıalll'rlı rıude ı;lr 
klu h 1r hurt krt bnı:lıldı yazıları 
hlr yııno•n tııhukkuku mr\•ı;ud 
ulm adı ; 0 •ino lıl'n leulzi müte 

ee lr rııni,tlr. Mürıerl lukkıoda 

lilz nı~r 1 ° ıuuamı- lt'ye tneeaül 
edilmiş olduğundan Lu hum 

euo yal11nlanmasııu rica eder 

ve bu ve.sile ile saygılarımı 
sunarım. 

lzmlr icra riyaseti katiplerinden 

'Mıntuja Öz Argun 

Cellad gölü taşkını Ordueviude 
Büvük Snvarc Naime Köyü alkı Ka- .1 ----······---Orduevlode 7 Mart gftn(l 

yık ar]a TaşJn )., okşa mı verilmek üı"re bii) ü~ 

bir suvare hazırlanmaktadır. , 

Düo, bu mıık atla bir ıoplano 

yapılmış, euvareye verllcnf'~ 

1 tenen zenginlik, fHktıldd.,11~ 

ve yenlllkler eırofındo uzun 

oudıya konıışuln1uştur. Hunu 

mOtPaklb bir de fa'll komlt 

seçllmi~tlr. 

Ovalar, denizi andırıyor. Ojğer köylerde bal k 
yük!3ek yerlere çekileli. CcUad gölü 

dört mftre yfikseldi. 

Küçük Menderes nehri ile 
Cellad gölüoüo laşkını üzerine 

eu basmıe olon köyler halkımn 

knrıaralwaıu için mebollloe gl 
Jen Vail Fazlı GOleç şthrlmlze 

dönmOştiJr. Valf; ..,o köylndeld 

halkın kurıarılm sı itin ldzım 

gelen bütün tedbirleri aldır 

mıeıır· 

Torlıalı'nın Arapçı kOyOnde 

bar.ı evlerf\ eu glrml~ee de zarar 

otmemıetır. ÇftukO suyun ar 

kaeı devem etmemiş ve su 

baemı~ olan evler halkı; yak 

sek mahallelerdrkl evlere geç 

mlşlndlr. 

Tlre'nfo Subaşı köyOndekl 

evlerden de bir kısmı su ahın 

dadır. Bu köyün bir kısmı dağ 

Ozeıinde olduğundan bn kısım 

su lsttlniındao müteessir olma· 

mıet•r ve olmıyacaktır. Yalnız 

Naime koyn doz arazi fizerlode 

olduğu için bo köydeki bftl(in 

evler eu baskınrna uAramıştır. 

BöıOo orezl de eıılar altında 

olduğımdan Naime köy(i halkı 

kıtyıklarle civardaki köylere ta· 

eınmakte ve kurtarma ameliye 

sine devam edilmektedir. 

Totom köyCloün de bir kı · 

eım evleri sa altındadır. Halk, 

yüksek yerlere ÇPkllmietlr. Ti 

re'nlo yeni Çiftlik ve Burgaz 

köyler) henfiz su fle temaea 

gelmemiştir. Fakat taesn nehir 

suları; bu köylere doğru llr.rl 

lemektedlr. 

Yapılan tetkiklere göre ·Na 

ime kOyfi müstesna biıtüo bu 

köyler ao baskını felAkeıl kar· 

eıeında nCifusçı zaytet vermeden 

knrtulmek lmkli.ıılerına malik· 

tirler. Yağmurlar devam ettiği 

takdirde seylıibın; daha genle 

bir eektl olması köylüyft kor 

kutc.0aktadır. Su h11Bao evlf'r· 

dPkl gıda maddeleri kullanıla. 

mıyacak bir hele gelmiştir. 

Ekilmiş araziden de 10,0UO 
dönüm(i sular altındadır. Bu· 

nanla beraber bo arazideki 

mabsulata tamamen mahvolmue 

nazarlle bakılamaz Kızılay ku 

rumu; bo köy lerdekt f P.lôlrnı· 
zedelere yardıma haşlamıştır. 

~alme köyü balkıoın Subaşı 

köyüne naklinden eoora orada 

yerleştiril AI elerl için vilayetçe 

~adır gönderilecektir. 

SeylAptan nüfueca zoyıat ol 

medıgı kuvvetle tahmin edili 

yor. Hayvanca zarar olaa g~ 

ft'kllr. BüUio ovalar tıu ahın 

todır. Evelkl g .. ce v~ dün ya 

ğao eOrekll )8~murlerdon ta~ 

kıvın erı~nıısı eodlşt'!sl v.ırdır . 

CrllAd gMı1n0o suları; d ıtğ · 

larden inen ve kQçük Mende 

Komlt.-, \'nlten korarlor dol 

resinde derhal hazı rlıklurıos '6 

leruaelarıno boelamı~tır. 

Denizcilerin toplantısı 
İzmir U f\IZ 1:1porlorı yurdu 

torafından Ş ıb ıın 15 inci ~il 

nii ekşooıı lzmlrpalo 'ıa bir ı ğ 

leotl tertip edllrul~tlr. 

Komisyon toplandı 
Fuhuşla ve fuhue yüzünden 

buluşan haııtolıklarla mncadele 

komisyonu dün eıbhat ve içti 

md muavenet müdürlOğOode 

ıopl nmıe, biriken işleri çıkıır 

mıştır. 

res'tPD gelen sularla beslenmle 

ve dôrt m r tre kadar yOksel 

ml~tlr. CellAd gölO lçlndı>n ge 

çen tren hlr metredeo fazla 

sular lçloden voveş yavaş ller· 

llyerek aeferlerfol yapmııkta 

dır. Buradan geç,.rkto ırenlo 

eoıstra on ki omPtreden fuzlo 

hızla geçmem~et tela mıklolsl 

~;:.·;r~·ldöırenlere emir veril· ı ____ o __ r_..:_a_d_a ___ ı 
(danı Molı-

kumu öldü .. 
Battal lıapsanedc 
veremden gitti. 

İzmir - ç,.şme yolunda mO 

teaddlt otomobil ve kamyonları 

durdurup soygooculok yapan ve 

adliye ntzarethııneslnde eoç or· 

ıağı Osman pehlivanı; suçunu 

meydana çıkardıgı için bıçckla 

ôldOreo Dlnar'h Battal Ağır 

cezada idama mahkum edllml~tl. 

Vereme tutolao Battal; uzun 

z1mandımbrrl tedavi edilmişse· 

de dfln cezaevlnde ölmOştftr 

Üzüm SCllrşları: 

Ç. Alıcı K. S. 

1 ( 2 Alyoıl lılra . J l 75 

31 ll. Alanyalı l r. 
24 H. Alyoti 14 50 
21 K. A. Kaz 11 25 

8 l\1 j Taraoıo 16 50 
224 Bu:?;Onkll eot ı e 

49081~ Dnnkü yekun 

491036 Umum " 
incir satışları: 

Ç. Alıcı 

87 M. alıcı 

Zahire sat1şları: 

K. S. 
16 50 

K. S. 

il 75 

13 75 
14 50 
11 25 
16 50 

K. S. 
16 50 

Ç. Ctoei K. S. K. S. 
2244 Buğday 6 25 7 75 

21 lJ. pamuk 4 l 41 

Türkiye-ltalya Ticaret' Nöbetçi Eczuneler 
ve kleriııa anlaşma ı 

O Bu akşam Kemeroltında Hl· 

TOrklye İtalya ticaret ve kle illi, Karatuıtta Santo, Keçt'!cl· 

rlog anlaemelıırının 20 ikinci lerde Yeni İzmir ve Irgaıpa 
Unan 936 tarihinden 20 NI · zarında Asri eczaneleri açıktır. 
ean 936 terlhioe kadar Vekiller 

heyeti kararlle fiç ay uzatıldığı 
Türk of Is merkezinden şehrimiz 

Tiirkoffalne ve ıicaret odaeıne 

blldlrllmletlr. 

Nikah 
Gazetemizin eski cnıekıorlıı· 

nndao vilayet idare heyeti LıaekCi 
tibi Celül Ergül ile maliye ıııe· 

murlurından Pey:ı:i Krnçııl'ıo kızı 
Hana'mn oikilhlon, dün her iki 
ailenin yakm dostları ve birçok 
davetJilerin huzuriJc, belediye C\' • 

lenme dairesinde kıyılmıştır. 
Torefeyoi tebrik eder, ebedi 

eaodctlerioi dileriz. 

Avrnpa ve 
Fransa' da. 

Soğuk dalgası tahribat 
yapıııaktadır. 

Parle, 8 (Hadyo) - Fran'a 

oıo muhtelit yerleri yeni hlr 

soğuk dalgasının .tesiri altında 
bolunınııktadır. Birçok yerlerde 

ynğmur yağmukta ,.e buzlar 

erimektedir. li'ranse'da hlesı>dl· 

len ka ırgc, merkezi A vrupnda 

do tı-elrct ve tahribat yepmıetır. , 
TELEFON 

3151 TAYYARE SiNEMASI 

___ , 
TELEFON 

3151 

Bogiln musiki dahisi FRANZ SCBUBERI'in 

llAbi nığmelerlle bezenmiş seneolu 

~sheser filmi 

SHUBERTin 
ASl{I .. 

' Arsıulueel şöhreti hol~ teoôr "lUchurd 

TAUBEnu Schubert rolande 

Ayr1ca: ... oks Türkçe slizlii diiuya haberleri· Miki karikatür konıik 

5EANS SAATLlmf: Her ~1n 15, 
17, 19, 21.15. Cumıırtcei 13 15 tıle· 
be scanBJ. Pazar 13 te Huve seansı 
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Atesin Hakimi 
' :ı-apolyon Bonapart'ın Maceraları 

-

htnct Kıam - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Nıpolyoo acele ile eordu: 

- Adı nedir? 
Caeuı, eOklloetle cevab verdi: 

I • 
- Jak Dllkur, yanl Arma· 

JJOZ koolluından .. 
- Aklıma geliyor .. Aı!kerllk 

mesleğine çok hevesli ve çılıt · 

en bir l lehe idi. Şimdi bu· 

rodn ve bu halde midir? 

- Ne yapsın?. . Mecburiyet, 

ahvalin icbarı karıısıoda mu· 
kavemet mOm .. ün değildir ki .. 

- Tabii!. Kendlılnl kaba 
hatlı gördüğQm yok. Bir loaan 

yeeamık, hayatını temin et· 
melde mOkellef tir. Serveti 
ver mı bArl?. 

- Iltnılz zengin olmmışhr, 
geoera 1.. Çdnkcı mClesseeeılni 
açalı çok zaman olmamııtır. 

Fakat etzlo Mısır'a girmeniz 

onu zengin edecektir. Ordono· 
zon 1ebltlul onun lçtn iyi 

mOettrl olacaklardır. 

- Pek414... Bu Fnmız'ı.n 

müeseeeednde neler vardır?. 

Neler gOreceklerdir? 

- Çok ıeyler. GQzel bir 

kulQb dly.,blltrlm. Eğlenceler, 

iyi muzlk.. Sizin moherlb ka 
dınlerınızı .. 

- Nc:-?. Benim muharlb kı · 
dınhmm mı? 

- Evet!. Meseli Hermanı 

dö Förmlg ve İdı de Sen Elen 
gibiler .. 

- Evet .. Kendilerine t~krar 
kad1D luyafetlol ve kadınlığa 

dönmelerini emretmiştim Şimdi 

hatırıma geliyor. 
- Ben de görd6m. Htpal 

de parlak Perlı tu vnletlerUe 

cidden muvef fak oluyorlar. 

Yalnız, mQIAzlm Fore'nln ka· 
rıeı, kocaeından bıeka hiçbir 

kimseyi görmediği için borada 

göze gOrflomftyor. 

- Çok AIA .. Haydi, biz, eıkf 
s1Dıf arkadaşımın kolObClne 
gidelim. 

Napolyon bo kararı birden 
bire vermişti. 

Casus Lefnkard'ın da arayıb 

bulamadığı bo idi. 
• • • 

Bir çeyrek saat sonra, caeu3 
Lefukard tarafından tahrik 

edllmlş olan bıekomandaoın 

yanında sade iki yaveri oldoğo 

halde Funeızın bahçesloe gir· 
dlğl gôrOldQ ve bu bahçede 

bulunan Fransızlar tarafından 

bOyOk bir memnuniyetle kar · 
ıılandı. 

Delayrakın beetelemlı olduğu 
11KOçftk Savvslı,, yı çalmakta 

olen mozlk, birdenbire durdu, 

euureuz gibi bir hareketle 

Marseyyez havasını çalmağa 

beıladı. 

Kont Darmouaz, Nıpolyonon 

eski mekteb arkadaeı, baıku 

mandanın m4eııııeseılol zlyare · 

tinden bQyftk bir gorur ve 

ştref baldo; Uk olarak Nıpol· 

yoo'a 0Boıgeldlnlz,, meraeimlol 

yaptı. 

Ordu zabitleri de ayni hare· 

kete kalkıehlar. Fakat Booapart 

kendisine mıhsos ıert ve kısa 

cthıılelerle: 

- Ben buraya herhanıl bir 

ferd gibi, hususi surette gell· 
yorum. Bonon Jçln bo mensi· 

me lftzum olmadığını bildi· 

rlrlm. 
Dtdl. 
Bu emre hemen itaat eden 

zabitler, generalin yolunun 

yolunun ônQnden çekildiler ve 

Nıpolyon, iki yaveri ile birlikte 

Vfl az uzaktan da hoıoel kAtlbi 
addolunan Lefokard tarafından 

hftrmetklrane bir v~zlyette 

taklb edildiği halde renkli fe· 

nerlerle tenvir edllmlı bir yere 

doğ.o yOrftdd. 

Hu gftzd ığaçlık yerde, eh· 
ramin kadın kahramanlarından 

Bermıne do FOrnlı;, llllrlm dô 

Mor1&I, lıta de Sen Elme, 
Ollı..0p n dıııeöz Atamale, ge· 

nerall .. rden Mora, Jtıoo, Lıme, 

Kleber ve Bertlye ile birlikte 

en ınh bir cemiyet halinde 
eğlenirken baldo. Bunlar eea · 

eeD, birdenbire çalmıya baıhyao 

marseyyez ile vaziyeti anlamıı· 

lar ve generale arzı hftrmete 

hozırlanmıılardı. 

Napolyon'on mobarlb kadın · 

farı, tam dlrektuar modası mu· 

ciblnce glylnmfıler, yani en 
parlak tovaletlerfni yıpm,1l1r, 

daha doğrusu, Kablre'oin ıı · 
caklerını bahane ederek, azamt 

derecede dekolte bir hale gel· 
mlıler, her tarafları kapalı 

yerli kadınlar anımda b\rer 

zQhre yıldızı gibi b4Uln ıı'ıala· 
rlle gOzelllklerlol göstermekte 
idiler. 

Bu kadınlar Frao11'dan bu 

binlerce mil uzaktı, Parlı'in 

bir hatara11, canla bir yadlgArı 
demek idiler. 

Bu gftıel Pırlılller, Napol· 

yon 'on önGnde bu kadar de· 
kolte boloomık hHeblle kıdın 

olduklarını hlBBettller n... lh· 

tlyarııs olarak kızardılar. Bunu 

general N ıpolyon hemen far· 
ketti ve; 

- Aziz bayanlar.. Ben de 

sizin ıen ve nezih refakatinlz· 

den istifadeye, daha doğrusu 

elzl tacize geldim. 
Dedi. 

- Sonu var -

·-A-N_A_D_O_L_U-• Tifüs ve 
Kuşpalazı -------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyaıgam 
Haydar Rüedü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı işleri 
müdürü: llıımdi Nüzhet 

f darehaneai: • 
İzmir ikinci Beyler ıokağı 

C. Halk Partisi bioaın içinde 
l'elgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı. 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 k.uruotur. 
Yabancı memleketler için aenelilı: 

abone 0.creti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kurootur. -GtlııO geçmio nüshalar 25 k:uruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ödeıniş ve Bergama'da 
Kuşpalazı görllldn 
Şehrlmlzd~ tek tdk g0t6leu 

Tlloe vak'aları eon haf ta içinde 
hiç gôrQlmemlotlr. Bonon . ıe· 

bebi hastalığa karşı 14zımgelen 

tedbirlerin alınmış olmasıdır. 

Bu yıl havaların fazla ıoğok 

yıpmamaeı yftzOnden Grip bas· 

talığı da pek yoktur. Ôdemlı 
te ve Bergama'da birer Koo 

palazı vatk'ası görOlmOı, sıhhi 

tedbirler ahomııtır. 

Şehir meclisi 
Şehir mecllll yırın saat 16 

da toplanacaktır. 

Atili ye 
Binasında 

Bir Hadise 

---··------ Baştarafı lci ıayfada -
dil mOddetle Ammt:ı hlmetlerln 
den mahrum edllmelerJno ve 

birer ıene sabıta nezaretinde 

bolondorolmalarına kırar ve · 

rllmlıtlr. Yalnız Hayri Tekln'ln 

henOz yirmlblr yaıını doldur · 
mamıı oldogo için cezası Clç 

ıene dört aya lndlrllmlıtlr. 
M11nonlardan Topıl Bftseyln 

Fevzi, Girld'll Cuım, Mazhar, 
Glrld'll HHan, Zekeriya ve 

S6reyya'nın bu ıuçta allkaları 

aablt olmadığından beraetlerloe 

karar verllmlıtlr. 
Karar tef hlm edildikten son 

ra mahktımlarla beraet edenler 

bir ıradı jandarma mohafaa 

ıında mıhkeme ealonundan dı · 

farı çıkarıldıktan ıonra mdd 

dehımumlllk dalreıl Onilnde 

gtırOltft çıkarmıılar n bunlar 
dan bazıları enternasyonal mar 

tını yOkeek ıeıle sOylemeğe 

bıılamıılardır. Jandarmalar m4 

nl olmığa çılıımıısa dı mıh· 

kdmlardan biri jandarmaya to 

kıa vormuı, diğerleri de dtğer 

jandarmalara ltmlılerdlr. Adliye 
dairesindeki bOUlo memurlar 
bu gcırolta Gzerlne dışarı fır · 

hyarak mahkumların bu hın 

ketlerlnl gOrmOelerdlr. Bir ara 

lık mahkumlar: . 
- Yatasın komtıolzm, yuha!. 
Diye bığırmık kcıstahlığıoı 

gôatermloler ve netlce()e adliye 

nezarethanesine eokolmuılardır. 

V ızlyetteo haberdar olan em 
niyet dlrektörQ Feyzi Akkor 

gelmlı, her hangi bir tışkın
hğa kar~ı tedbirler almııhr. Fa 

kat mahkllmlar bundan sonra 
eea çıkarmamışlardır. 

HAdlıe eın11ıoda mahkum 

lardan Sal4hlddln de jandar 
maya vurmak ftzere koridorda 

bolunan bir ıandalyayı kaldır · 

mııea da tekrar yere bırakmıı 

tır. Mtıddelumnmlllk; mabktlm 

ların bu ıuçlarını zabıtayı 

karıı gelmek ve sabıtayı tab 

kir etmek ve komonlzm teşkl 

J4tınıu f lkfrlerlui yaymak ıek · 

Unde teeblt ederek haklarında 

ayrıca tahkikata başlamıetar. 

Tahkikatla mtıddelumomi moa· 

vlnl Ali ve Şevki meıgol ol· 

maktadırlar. Baııran ve marı 

eôyllyenlerln teebhl için vak'a 

sırasında orada bolunuan şa· 

hldler isticvap edllmlılerdlr. 
• • • 

Dan akıam öğrendiğimize gö 

re komdulet taslaklarından ge• 

rek mahkum olan Te gerek 

beraet edenler ~lrer birer jın· 

darma mohafazaetnda ığırceza 

aalonnna gôt«lrdlerek orada le· 

tlcvab edilmişler n Adliye ko 

rldorunda bağıranları, hAdlee 

çıkaranları birer birer haber 

nrmlılerdlr. Bllhasaa Glrlt'H 

Cazım; IDÇ lıllyenlerl birer birer 

haber vermletlr. 

}'eni neşriyat 

"Fikirler,, 
Ôtedenbert" İımlr'de terbiye 

ve meslek mecmuası halinde 

çıkmokta olen .. Fikirler"; ıon 
zamanlarda daha geniş ve ol· 

gon esaelar dahilinde neeredll 
mek dzere Oalkevlne geçmfetlr 

ve 133 OncQ eaym, Halknl 

neerlyatana ald olmak Ozere 

baeılıp çıkmıştır. EeerlD, hem 

tab'ı, hem mQndereeata çok 
gazeldir. Ark•dııımızın bandın 

böyle, İzmir Halke.t ve lzmlr 

irfan muhiti lhtlyacıDI karşı 
hyacık bir eser haline gdeceğl 

de muhakkaktır. Kutlular ve 

erkadaılarımıza tavsiye ederiz. 

,. 

Makalle'nin Düşmesi Yakındır. O~ 
dan Sonra Adua Düşecek! 

ltalyan Tayyareleri, Miıte;.adiyen imparatorun 6
1 

lunduğu Yerleri Arıyor, Bir Netice El e Edemiyorl
9 

--------- -------------- ~tti 
Roma, 8 (Radyo) - İtalya olan n etice takviye kıt'alara yıptaldarı baekınlsrdeO 0 

1 
t 

hftkumetl, Mıkalle civarında almıı bul onan general Graç· ıaekıolağa uğramıılerdır \ ~' 
büyOk bir muharebe cereyan yanl'nln demlryolu lstlkame bir mukavemet g6ste~r 
etmekte oİdoğo hakkındaki ba tine do~ru kuvvetli bir mo hepsi maktul dOımGeler "' 1,re 
berlerl tekzlb etmektedir. tôrlıl kıt'a yollıyıcık ve Da· Babtş'hr, İtalyan t•Y o 

Dolo 8 (Rıdyo) - İtalyan rar üzerine dah11 evvel Negelll camlarına karşı tebof;:ıet 
ordularını o, Lamasllendl şlma üzerine yapıp muvef fakıvet lerlnl çok iyi öğrrD k•f 
llndeld tazyikleri devam ediyor. kazaodığı hareket tarzıoda bir Ve bu osull~rl muvaff;d'I 
Babee ordularının bir kıımı harekette bulunacaktır. tatbik etmektedirler. S• 1 

bo hususta tatbik ettlkıer., 
pthkftrtOlmGıtar. Bunlardan Habeş hllkumetlnlo bildirdi bstL" tem, güodOzlerl hiçbir .~ 
bir kısmı kaçmııhr. ğlne göre, 5 Şubatta halyın .. k t k•'p 

8 h t k 
L boloomamaktır. E o a 

1 
t fi 

u aber, talyao ayoaa.la · tayyareleri Semyen, Dabat, T C'a basar basmaz muharip e t 

rından verilmektedir. na, Gocam, Commı, ve Borana landıkları mağaralarla dlğ;1, 
Roma 8 (Radyo) - İtalya 6zerlnde keşif uçoelara yıp haf fuz yerlerinden çıkOJ~,ııı" 

kablneııl, Martın tlçftode Vio- mıılar, Lepaada, Deeele, Goren, baskın hareketlerine b•e 
mıle Hrayında Muesollnl'nln Aeangl ve Maceu yolu ile dön tadırlar. off 
baıkanlığı al&ında önemli bir mnelerdlr. Baheı'lerln elmaldekl fJJfl 
toplantı yıpacakıır. 24: Şubatta Bir ameliyat yapılacak olan faklyet ıaneları, ltııly•:,çf 
da Venedlk sarayında İtalya Irlanda'h Doktor Brohplll Adle ordularınm general G (ile! 
askeri auresı da gene Moesolt Ababa'ya getirmek Ozere Deı· takviye . kıt'aları goodı:r eıl 
nl'olo baıkanlığında toplanıa sle'ye · bir tayyare gönderil· etbeblle zayıflaması 6

' ııı" 
L t ı b ıoo cadır. m at r. dıha ziyade artmış 0 

Adla· Ababa, 8 (A.A) - He· • Yakandı ılmel cephesinden tadır. (ili 

of)z te( yyüt etmlyen şayiaları Deıısle'ye gelen ıöz6ne itimat Roma 8 (Radyo) - b• 
jöre imparator, uçakla boraya edilir bitaraf bir mOşahld, Dee garbi cephesinden geleO rff 

l Gtlh· 
gelmiş ve hemen meçhul bir efe'dekl Royter Ajansı moha lf're göre, Genera 1 ~ 'd tıer 
htlkamete gitmiştir. birine Temblen'dekl askeri va· kuvvetleri Sldomo B ~ıed 

Saray çevenlerl bu hususta zlyet bakında şunları eOyle· reketlerloe devam etıııe t 

gayet ketum davranıyorlar. mlıtlc: Son gönlerde 50 ktlollleı;.,. 
Havas aytart, Italyan uçak Makelle'nln dcıameel yakıo he ileri hareket yapıl1JJ1 ş ~ 

bet 
!arının son faellyetlolo; lmpa kındır. Ve bunu biraz sonra İtalyan tayyareleri ltp; 
ratoron gittiği istikameti kealf Adoa'oıc dOomeel takip ede· Habeı tecemmu IJJerkeı 

d'r 
makeadlle oldnğonu bildiriyor cektlr. Tembten'de Habeş'leıln bombardıman etmekte 

1Geııttf 
Dolo, 8 (A.A) - Havae mu· kazandığı bılyük zafer 6zerlne Roma 8 (Radyo) - ~ 

hablrl Negelli'ye gelf'n İtalyan Hebeı'ler bugQn M..1kalle'ye ta Graçyanl'nlo kuvvetleri dil 
l e 

iaşe kuvvetleri hakkındı en mamf'n bAklm bf r vaziyette bu ilerlemekte hem de ışga ~ 
tafaUAh veriyor: 20 ikinci kA lonmaktıdırlar. Birçok İtalyan yerlerde idare teşkll4ll0ı 
nond• 9 gftnlQk bir .yftr6yftş· aıkerlerl, Babeş'lerln geceleri de getirmektedir. ~ 
ten sonra 60 kamyon 7 5 blo ıl e 
litre 80 ıetlrmı, ve bu so, lngı·ııere, Fransa'nı~ ı> 
adam ba,ına bir litre olarak . 
dığıtalmııtır. Bu kol; 1100 

kımyondan m6rekkeptlr. Yo· faleti ile Sovyet 
luo zorluğa kımyonlarıo hep 

birinci vlt,.•le i,lemelerln• lca · Rusya'ya Para Verı·yof 
bettlrmlı ve tahmin edllen 

miktarın bir mlell benzin car· 

folunmuotor. Kamyonlar 250 Fransız Kabinesinin Dünkü ToplO~ 
bin kilo kenzln yakmıılır, el {I 

r•d soo bın kilo yiyecek yı 1 d F. 8 k 1 h 1 V et 
mlelerdlr. Mftblmmat 150 bin ISln 8 1nanS 8 anı za 8 

--------- ıı•~ 
kilo idi. Parle, 8 {Radyo) Fran· konferansı hakktndt1 ~ 

Kol; Neğelll'ye vardığı za · sız kabloeel, bu sabah Ellza vermiştir. Deniz bakaoı, eı)r 
mın orada koyalar da bnlon· earaymda cumor başkanı M. ra seyahatinde Lord (Mot'~r 6 
doğu halde daha 10 bin litre Lebron•on başkanlığında top· yaptığı konuemıları dıı 
BU Tardır. /. lıomııtır. malumat vermiştir. ıte~ı 

Londra 8 (A.A) - Royter Adliye bakani M. İvao Del Finans bıkana Marsel (. 
A

. 1 dıJ 
Jınıı bildiriyor: boş, ktıçOk esnafın hiikumete de mali nzlyet hakkıt> ef 
Şlmıl cephesinde mOhlm bir olan eekl borçları ile oturduk· bilhassa loglltere'de ce:·~ O 

hıidlee yoktur. MHmıf lh bugOn ları evlerin klralımnı veremi· eden konuşmalarla Fr1109 ft~ 
•nya yarın için yeni bir Oabeı yen işsizler için ne yapılacağı kefaleti altında Rueya'Y' ft1 

htıcomo beklenmektedir. hakkmda kabinenin fikrini lecek paralara dafr tzab•' ~ 
Cenub cephesinde general sormuştur. mle, eski Rus borçlırıoıJlı ıl 

Graçyaol'nio Geetro ırmağı bo Bondan 80018 dış bıbm mftzakerelerde hiç 1JJev'11"~ 
yonca yaptığı hareketlerin bO· M. FJaodeo, dış siyasa hak · olmadığım ll4ve eylelJJfed~e 4 
tOn merkezi Habeşistan Qzerlne kında ozon izahat vermlıJ ve noml bakını jorj fJO 8,~' 
dOeen ve gittikçe Hhası geulı bllhaBBa ealı gOnft parlAmen· l!'ranea ile Roma JYI ır;eelf~ 
llyen yığmorlar yOzftDden dur· toda mQzakere edllec~k olen imzalanan ticaret muıbe el 

Fransa Amerika beyolod
0

0 
.t~ 

mHı muhtemeldir. Roe Fransız paktının uluslar ı.oO or, 
reyan etmekte olıo e• .,..11 

Somali kaynaklarmdan ılıoan kurumunca da tasdik edllmeden .,,. 
mOzaker~ler etrafıod• 

malumata gl\re, Habeşler bu mer'iyet mevkllne glremlyece· 
yeni hareketler eenaemda ılm· ğlnl beyan eylemlıtlr. beyanatta bolunmuetorJ J}Ji• 
diye kadar fklbln kişi kıybet · M. FlUoden, (Ren) mmtakaeı Komünizm aka e .fJ'ı~ 
mlılerdlr. mee'eleelnde lnglltrre'nln ı.'rao · Moekon 8 (Radyo) -' ıf 

1 te ~ 
Adle Ababa'da söylendiğine ea ile motobık olduğunu eöy komiserleri konseyin o IJef' 

gOre1 Dolo'oun timallndeld lemlıtlr. komitesinin merkezi de~~ 
mağaralarda eaklanmıı bulunan Bu toplantıda, Frına z hd· kararlyle KomOntzm ak• defi" 
muharipler bftyOk faallye'tte kümetl, I~ahl konferao8mda feeh~dllr.cektlr. Bu ""

11

1 ~ 
d 

-ıe ,, 
bulonmaktadulır. Franea'oıo beş seme daha kal 11Sovyet ittihadı aka e .... 

Bir habere göre, İtalyan tay maeı h.ıl..kındald muamelenin ilhak edilecektir. 0 e~ 
yerele. i Ctbotl · Adle Ababa lcraema M. Flınden'e salahiyet Bu karar, ayni dıv•01 ı d' 
demlryolo 6urlode oçuılar vermiştir. eerlyetle her iki ıkade~,l 
yaparak fotoğraf.tar almışlı.r· Bandın sonra deniz bakanı mftzıkere ve mooıık•@• uıl' 
dır. Bandın çıkaralıbilecek Frıneova Pher, Londn deniz ônQne geçmek için veril'° 
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Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı -Sarayın nOfuzlu katlll, genç sebepsiz bir hiddet bes•emeğe ~fek tep li Bir Yavru Şehir OrtQsında 
Çaya Düşüp Boğuldu. ve gtızel kadının bOtfin kaba başlamıetı. Hosan peea hakkında, Taşan 

hıtı, hOenQoll vQcudunu &at· saraydakllerdan duyduğu ıözler 
rnak ile geçinmekten ibaret ııayeslnde tek bir bilgisi vardı: 
olan kadının bu haklı eoallne Bn da Hasan paeanın çok gQ 
karşı, gözlerini bile kırpmeğa zel bir erkek olduğu idi! 

lilzum görmeden şo cevabı Aglelya faclaeı, HüsnQmltıalde 
verdf: derin bir tesir yapmıştı. Fak et 

- Şevketmaep efendimizin bo tesirini göetermemeğe çalı 

\'erdiği emir Ozerfne seni öldQ şıyordo. ÇüokO, Feride sultan 
rftyorom!. de, iki şahsiyet vardı; birisi 

• B QsnOmlsal'e kar~ı gösterdiği 

• • eemfmlyet ve hüsnn muamele •. 
Sarı koiia ıa oynanan ha 

f ı Dlğerl de baba3ındao teverOe 
•ele, ayni günd6 bOtiln sten· 

bul ve Beyoğlu halkının ula ettiği zalimlik ve merhametsiz 

ğına aksetti. ilk idi. 
Feride sultan, oradan bf rkaç 

Herkes bundan babsedlyordo. gfin geçtikten sonra, kendi 

Böyle katmerli bir clnoyet, kendt8toe sfoirlendl ve: 
belki senelerdenbul duyulma 

rnış ve görOlmemlşıl. 

Birçok dellller bu cinayetin 

eu veya bu şahıslar tarafından 
Y•pılmadığını sçı şeklide gös 

terrnekte idi. Bonon için de 

dedi.kodu hudutları çok genlo 

lotuluyor ve... Bazı kulağı de 

ilk, çenesi düşQk ler de clnaye· 

tin ya doğrudan doğruya H san 

Paşa, ya do padişah tarafından 
Y11 ptır1ldığın1 söylerB,.ğe başla 
rııışlardı. 

f<'okaı.. Ayni günde çıkan 
bir irade ti bu dedi kodular, 

Oıerfoe tulumba ile bol su 

Bıkılmış bir yeng•n gibi sön6 

"erdi, Bo iradeden sonra, bu 

llle~'ele Ozerlnde durmak, o za· 

lbın da herhalde brr yl ğhlo 
kArı dtğildt! 

Baeao paşa bu bı'idlseden 
trı ( 1 ' 
1 

az a yde ve keder duyan 

d&tdın idi. Fakat eorayıo hld 
et ' 

\re ktnlnln bukaderla sön 
lbeeıoı il dl V canını minnet bl r · 
dıe eğer Feride eultenıo ken· 

- Bfienümieel, Aglalya'nın 

öldürfildOğünil duyduğu vakit 

tuhaf hlr,. hal almıştı. Yoksa 

bu kaltağı acıdı mı? 

Dedi. 
Ve ... Hemen bu şOphealnl 

halle karar verdi, BüsoOmhal'e 

o gfinkO. halinin sebebini sordu. 

Bu sualin, na-,ıl bir fırlınaya 

delll olduğunu Hüsnftmlsal be 

men anladı; korku ve mabcu· 

btyeılnden billOn kanı yüzQne 

bQcum etli, yanakları ateş gibi 

kıp kırmızı oldu! llüımümf al 

de sarayda bftyilmüş bir kızdı; 

bunun için bu gibi halinde, 

kendisini herhangi bir hilenin 

siperi ukoaıoa atmakta kı'ift 

derecede ueıa Jdl! Ve hemen 

kendlelnl top1 ıyarak: 

Yeni elektirik direkleri .. 

Aydın, (Ôzel)- Aydm elek. 
tirlğlol~ ilk tecrQbesl don ilbay 

Ôzdemır Günday, ~arbay ~Noflz 

ölm6etllr. lee genel sıvaman el 

koymae ve çocuğun gömOlme· 

sine izin vermiştir. Tahkikat 

silrmektedlr. 

Hallwvindc: 
Aydın helkevloto şube ko 

mhelcrl ve yönetim kurulunun 

iki yıllık mnddetlerl bu ayın 

23 ünde helkevlerl yıldöQO · 

münde biteceğinden yeni ko 
mite eeçlmltrl başlamıgtır. 

Dün akşam müze ve sergi 

şubesi genel kuruln toplanarak 

eski komhenlu iki yıllık çalış 

mo raporunu dlnleml,, yeni 

yıl çalışmalorı fizerlnde mOna 

ka~alar yaparak kararlar al 

mıştır. 

Komita yönetim kuruluna, 

OsmanJBlrcao; öğretmen Zlh 

niye ve öğretmen Mebrure 

Ural veçllmtşlerdlr. 

Köycüler lwmircsi: 
Halkevlmlz köycfilOk şubesi 

fgenel kurulu da don loptan 

mıetır. Bu toplantıda okunan 

Aydın clclairil• fabrikasmda yeni motür. 
Kerabudak ve birçok halk hu· şubenin iki yıllık çalışma ra· 

Bugünkü Lig 1\façları. 
--------

Birinci Devre 
Bugün 

Puantaj Vaziy~ti De 
Anlaşılacak ? 

-----·---~-Bugfin birinci devre liginin oyunun daha allikalı ve hryQ . 
son haftasıdır. Akşam takımla canlı geçmesi tahmin edlltı 

rımız sabadan ayrılırken her blllr. 
takım derecesini bflmlş olacak Bu oyundan evvel K.. S . I{ 
tır. GOnüo ve ilgin en mOhlm Şarkeporlo ve Altıoordn BurnQ· 

karşılaşması, Altay ile Jzmlr va ile devrenin eoo mOeııhn 
epor takımları arasında yapılı katarını yapocakl rdır. 
cak olan maçtır. Bu mOhlm /laik salıasımlcı: 
oyunu birkaç ay evvelki mQee Bu sabada da fabah H daQ 
sil hı'idlseden dolayı eahadan itibaren B takımları karşıluııı 

çekilmiş olen füat K S K idare caktır. Bu tııkımların da bu 

edecektir. günkO maçları dcvıenln wn 

fzmlrepor takımının etmdfye mileabakalarıdır. f tk oyunu K. 
kadar verdiği oyunlafda K S. S. K Şarkııpor takımları yapa· 

K. a karşı bir mağhiblyeıl, cak ve bunu, sıra ile Altay· 

Göz tepe ile de bir beraberliği lzmlrepor ve Ahın ordu. Burna va 

vardır, Altay ise bQtOn rakip maçları taktbedecekıir. 
takımları farkla mağlOp etmiş Bu oyunlardan sonra da 

tir. Ancık K .S.K . la ·yaptığı Hılkdvi spor komheıl tarafın · 
mQeabakadı K. S. K. takımını dan tertlb edilen gayri federe 

sıfıra k:ar~ı dört sayı ile yendiği takımların mfüıabakalım yapı· 
halde bir sene evvel mıntakaeını lacaktır. 
değl~tlren Şnkir'I oynattığı için Birinci oyun Tunu llllı\I, 
sıfır puan almıştır. Fakat bu ikinci oyunu Kurulıay Eşref 
da kaı'j karara bağlanmış de paşo, OçOncü oyun T•·peclk ile 

ğlldlr. Yapılan tahkikat Alıay Kahramanlar orasındadır. 
aleyhine çıkereı Ahey takımı Mektepliler lilri: 
dt:rece almıyıceğına göre bu DilokQ fozla yst;uıur sebe. 

gonk O oyundan evvel, lznıfrepor blyle nıektt plller arıs ıodakl 
takımlle puan puaoo vaziyete maçlar ll'blr edtlmlştlr. 

gelmiş olacak ve bunu ancak. 

bugilnkü maç neticesi drğlaıi 

reccktfr. 

Takımların hugOnkü \81.I· 

yetin" göre Al ·ay, ŞükıQ ve 

Fuad 'e kalecisi CemU',f e'I 

mahrum olarak oyuna (eıirAk 

edecek tir. Yerlerine konacak 

oyuncular ağabeylt'rlnfn eksik· 
Hğfol hlssettfrmlyecek derecede 
çalışır ve mouff•k olorlar8a 

Parsa'da 
Belediye'nin Faaliyeti 

ve halkın dih·kleri. 
Ponıj\fan yazılıyor: 

elrıe derin meclfiblyeıl olma 
9'Ydı, kendisi de birçok umul 

~l •dık belıllara intizar edebi· 

- Htı;d. Dedi. Bir gAvor 

kedıoıoın crzısını bulmasıodon 

bir ked• r duy mu~ dt~lllm . Bu 
zan p::ıeanıo size lıu ko~muş 
Beyoğlu paçavradı yOzilnden 

ysplrğı fenalıkları, buouo için 

eerfelllğl paraları dOşOndfim de, 

teessürfimden ağlamak derece· 

sine geldim! zoru.oda yapılmıetır, Saat 18 de poronı göre; ~ubeolo merku 
hnkumet buharlle uray alanın llçeslle Bozdoğan, Çine, S6ke -

Ulrkeç yıldonberl, Keuı11lpıışı 

kaymakamlığının da Ozerlnde 
eıksık durduğu Parea yolları, 

belediye reis vcktll Ahmed 
Dlrllk 'Jo faaliyeti He yapılmığ• 
başlanmıştır. Balk, foşaatı se· 
vinçle karşı•amıştır. Ahmed Dl 
rfk, eneli en lılzomlu yollı.r 
Qzerlnde durmaktadır. Altı gOn 

denberl hu inşaattı beşyüz kişi 

çalışmaktadır. 2000 metreden 

fHla yol açılmıııır. Ona açınca 

yeniden faaliyete ıeçllecektlr. 

tdlJ 

Y 
Sa9ıo pı•e muhitin ram 

eu y ' 

11 ı ~tlrtneet olduğundan sevgi· 
8 ilin • 1 it 1 ne suretle katledlldlğln 
o •y 

tld ca ôğrcnmlştl. Zevcesi Fe 

toı: :ultanıo hu f şte oynadığı 
tlıı e anlıtnıştı, Bunun tıze 
tet e F .. rtde'den tamamen nef 

tltnieti! 
a ... 

fer;ı 0 paşa, bu hareketinin 
bit 

1 
llttfce vermesi lmkAoıoı 

bertnblyenferden değildi. Bununla 
1 er F Pelt • erlde'yt g6rmek ona 
~' 'ğır geliyordu! 

i. erJdc b 1 
.-;:le111 u vızl yeti blesett . 
llurı ve •Btırabı bOsbfttOn arltı. 
h un için b 1. 
QGer:ın OtQn,teselllyl artık 

Q tnleal'de bulmağo başladı. 
b '1aııooıı ı 
it L ea , sarayda emsalsiz 

11;ızd1 8 
Qıll!Jt b · erkes için çok ea 
ldı F ._ erk:ee için çok kıymetli 

811;1t b k 
"'den u ızcağızın yıldızı 
tıern1 Be Oanıld'•e bir türJO ba· 
ll tr:ııştıl 8 
•ı~ld'I • anıld'J gördüğü, 

llııetıtı il lsrnıoı işittiği andı 
tQ tr:ıleıl'l 

'''ti Q 
0 nefretten b6ttın 

ll rpcrlrdl! 
Genaıııı 

l'lıtı Y•rı d sal dt>, Feride sult• 
b ır:ı a t 
'dbaht eeelll bulan bir 

lt 1
• Bu ı •rnıd'f eu tan sıyeııfnde 

tcrrıbd rı, hu ihtiyar deccalın 
en k 

lllı~tı ldıı urtuldoğunu san· 

llıeatı . 
tlııt ~' P•~•dan neler ç ktl 
dt erlde S e 

lllcdı~ı 0hanıo ağzından 
:••det le •akh, llftanOmleıl, :r1Yd1 8 

Yla betbahtlığın bir 
-q'~l u tın 
ttu • ltıı •eya cariye ol· 

• 
111 olmadığına iman 

lltıatıG 
lıttı~ tnleaı F 
dl' 1•tın1 ' erlde'nln an· 

rıl el gôre b 11llıc) a 1 enQz görme· 
••an P•ıa hakkında 

- Sonu var -
--~~-~-..... ------
Bulunan Kanlı 
Silah Kimindir? 

Kuşadası kazaeıoın Davudlar 

nablyeelnde 14 yaşında Fatma 

adında bir kız yozunden çoban 

Konya'lı Memlş'le adı anlaşıla 
mıyan bir arkadaşını mavzer 

kurşonlle ôldOrmekle suçla 

Glrld'll l\lehmed All, Ahmed 

ve 1smıll9fo muhakemelerine 

dtın Ağırcezada devam edil· 

mlotir. 
Koeadıeı'ndıt jandarma onbı· 

S b i'nio vak'a yerinde 
şıeı a r 

kanlı mavzerin suçlu· 
bulanın 

h oghılne ald oldoğo 
lardan 1 

d istinabe suretlle alın· 
hakkın a 

'f desi okunmuştur. 
mış olan 1 a 

Sabri onbaşı; suçlular· 
Buuda d Ali ile Ahmed'ln 

dan Mehmle geodlelne ıld oldu· 
bu mavzer o • 

k ile eöylemelerı Oze 
ıToou va t k 
tı d onlar namına ay· 
1 e def ter re d G 

r o bildirmekte l f. ene 
dettlğlnl hkeme emanet 
K dası aıa 

uea 1 mavzer maznun 
def terlode 111~ nomıoM yazılı 
lardao tema 

bulunuyordu. kendi· .. ıu· aıavzerlo 
Uç eoÇ ' söyle· 

ld oloııdığını 
lerlne a i terdir. 
mekte ısrar ctoı e Ubya adında 

Suke'de Oaean 1 lırdan Meh 
blrloln yrğeol saç a çobın qla · 

Alı in yanını k 
med o Adı belirsiz ını 
rak 11elmfetl. ı btlınall 

" d oıoıası 
ıulüo bu a aoı l ırak Basan 

nazırı dlkkateeo~~~D oerede ol· 
kAhya'dao yeğ a karar ve · 

olmasın 
doğunun sor başka güne 
rllmlş mıbkeoıe 

bırakılmıour. 

dakt l4mbalara ceryan verilmiş ilçelerine bağlı kamun ve köy· 
tir. Halk, köoıe köme toplana· lerde geziler yıpmıe, köylerin 

rak yeni lambaların b"l ışıklarını genel durumları hakkında bil· 
seyretmlelerdlr. Eski lambalar gller toplamıştır. Köy muhtar· 

bunlar karşısında zeytinyağı kan la!ını; köy kanunu izah edllmle, 
dllJ gibi kırmızı görOnilyordu. koy bayramları yapılın ş, örnek 
İlbay ve şarbay t 1 kôylerln evleri badınalallırılmış, 
elek ti lk n.b dl ele 

8811 yapın yoksul :köy çocuklarına elbise, 
r mu en e Abdurrıh 

man ı; 1 yemek yudımı yapılmış, haata 
8 baog ona teşekkOr etmiş· lerı bıktırılmış, bedava ilAç 

lerdlr. ·ı · ı 
v~rı mışt r. 

İzmlr'de ölçlllemedlğlnden ' Bu iki yıldı şube; pamuk 
ayar ve ôlçOsü muayene edil ekicilere ve fnclrcllere öğOt 
mek ilzere 1sıanbul'e gönderi· adında iki derı:tl bastırarak Oret 
len tevzi tablosu gelinceye ka menlere dağıtmıotır. 
dar kalan ekelkler tamamlana· Yeni yıl çalışma programı 
cık ve yeni cereyan verilecektir. ilzerlnde uzuo konuomalor ya 

Aydıo'ı bu çok iyi ve fenni pılmış ve yeni komite şu su 
tlektlrlk teıleatına kavuoturan retle korolmoetur: 
oray ve oar kurolnmuzun dek· Ahmed Emin Arkay, Ülfet 

tldğln arkasından su lolol ha· Ôzen, lepekter Necib, emekli 
şarmak ftzere olmdlden ele al · öğretmen Şükrft Say, encümen 

dığım görmekle seviniyoruz. 1 başkıiıibl Mustafa. 
Fcct lıadise : • • ll,ayvan lıır ızlıklaf.ı: 

Diln aydında çok: feci ve Illmlzde öıedentit>rl köylO 
nüo ve şr.hlrllnfn ençok şlkA 

tüyler Orpertlcl bir kaza olaıoo 
bir okulalı yavrucuk çayda bo 

ğolarak ölmilatDr. Fae1a hak· 

kında aldığım malumat ~odor: 
Cumurlyet ilk okulaemdun 

asker Mllolb kızı 1 O ya~larındıı 
Ulviye dün öğleden eonra mek· 

tepten çıkıp çayı seyretmek 

üzere çay kıyteına ghwlş vP 

Çevue köprfisüoOn korkuluğu· 
nun üzerindı::o yürürken ayağı 

kayarak Aydın'ın lçtnden geçen 

tabıkhııne çayına d6şmO~tOr. 
Son yağmur ve fırtnıalardan 

soya çoğalan çay 100 metre 

kadar yavrucağı !!Orüklemlş, 

ha sırada çay kıyısında hulu· 

nan tabak BthnQ çocuğu sudan 

çıkararak: uraya getlrmfese de 

çocuk deha uraya gelmeden 

yet ettiği blrşey varsa hayvan 
hırsızlığı ve zirai inzibatın iyi 

yürftmemeef ldt. İlbayh~ın bu 
Yôrldeo aldığı çok ciddi tedbir· 

ler Te buna ald kanun hllküm 
lerlntn tamamen tatbik edilmesi 

netlce!I iki, Oç aydır Bu yol· 
dıkl yaoıların tamamen arlası 

keellmletlr. 

Açık muhabere 
Mordoğao'dao bize mektup 

gônderen okurumuza! 

Blldlrdlğlnfz bddheyl, tees · 
sQf ve hayretle karşıladık. lt'a· 

kat kanunen neırlne imkan 

yoktor, çankft eahet mahiyet· 

ledlr ve adliyeye de intikal 

etrnemfştir. Doğrudan doğruya 

Comurlyeı mOddelumullğlne 
baş vurmanız daha doğru olur. 

Feci hadise 
--·· ... ···~••-11•---

-Başıarafı lci sayfada -
derin inlediğini görerek ken 

dlslul kaldırmışlar ve fırının 

dıeırı11na çıkarm111lardır. 

Fırının lçerlılnde yatan fırın 

ıahlbi Adem'•e, Muıtafı, Sil 
leyman ve MorlHa'nıa yanık 

farı yerda ö1ftlerl bnlonmuıtur. 

O eınada oradan gçmek:te 

olan zabııal belediye Amiri MI 
of r bakdmetl haberdar etmlı 
ve kamunb•y Şefik Erol, be · 
ledlye doktoru Galip Erdtnl, 

jandarma kumındanı ZeUI gel· 
mlş'erdlr. Doktor hareketdz 

yatan dört klılyl muayene et 

mlş ve hepsinin de ôlmne ol· 

doğa anlııılmııtır. Hemen le· 

lefonla İzmir adllyeıl habt>rdar 

edilmiş ve maddelumumt moa· 

vlnt l\IQmtaz ile adli tabip Mo· 

blddln gelerek nılyetl tesblt 
etmiş, tahkikata bı1l1a11olardır. 

Neticeye gôre, snallılır, gece 

yeni bıdanılanmıe fırına gelerek 
/ıranı yak:ıb yatmıelar ve haa.ııı 

karbonla zehlrlenlb ölmGılerdlr. 
Fırının tçerlılnde ekmek, 

zey•fo ve ıoğan gibi ıeyler 

buluumoe oldo~ona görf', bun 

fırın yıtmHdan enci yemek 

yedikleri tahmin edilmektedir. 

htırab içinde lallyen Baıe· 

yln, doktor Gallb'ln tik teda · 

•isinden ıonra memlekeı baı

taneslne kaldmlmıetır. 

Kaıasedelerln defnine roheat 

'erllmlı ve ikisi gömOlmek 

ilzere Aileleri tanfındaa alın 

mıştır. Diğer lklıl de fakir 

olduklarından belediye tarafın . 

dan g6mtllmlılerdtr. 

AtaUlrk andacının kar1111n· 

dakl yola engel olan iki dik· 
kAnın lıtlmlik edilerek yıktı· 

rılmaaa kararlııtırılmııtar. Bu, 
bir mnHffakıyettlr, •akille 
eekl belediye de bu lı GRerlndf' 

çabımııtı. 

Yıln••, ıehlr beledlyemlıden 

btr iki rlcamıı '8rdır. Bunlar· 

dan biri, çarıı lctodekl döte· 
melerln yapımlmaaı, diğeri de 

poıta leinlo lntlsamı bağlan· 

m1&1 we köye, bergan mohı· 

bere ve okuma lmUolarının 

nrllmeddlr. Parsa gibi bir 

yerin, poataeını, haftada ancak 

bir iki defa temin edebllmell 

doğra dt>ğlidlr 11nıyoros. 

ispanya balıkçı· 
ları zararda imişler .• 

Mıdrld, 8 (Radyo) - lıpan· 
yı'nıo bftyDk balık ıaoayll r.nCln 

ıeselerl 11hlplerl batHklle mCl 

racaat ederek ıecri tedbirler 

dolayıelle lılerloln Haldı~ını te 

amelenin mtlblm bir kıımına 

yol nrmek mecb..nriyetlode kal· 

dıklarını blldSrmlılerdir. 

ltalva millt mOdataa 
" 

ştlrasıoıo toplantısı 
Rom•, 8 (Radyo) - ÔoQ 

mGzdekl ealı gDn1l ıaat 1 O da 
Vloim ,ı sarayında Mo11ollnl'ala 

rlyaaeılade ltılyı kablaeıl top· 
tınacak •~ 2ıfı tabana da mllll 
mldafaa t6raıı toplanacaktır. 



..,. 

I_pti ai Maddelerin Taksimi. Danimarka 
Kralı Kan'da 

----------------------~ .. ·-----------------------· oid Corc'ı1n Yeni 
Fikirleri Ne 

Bir Konferans Toplanması 
Akisler Uyandırdı? 

----+·•----
Kao, 8 (Radyo) - Danl· 

marka kral ve kaallçeat ile 

prensler, boraya gelmlşludlr. 

Borada · bir '1'0ddet kalacak· 

hrdır. 
Parla, 8 (Rıdyo) Parl 

ildi gızetesl, Lold Corç•no 

4ptldai maddelerin sureti tak
.simi hakkıodakt teklif ini tel 

kik ednek: 

"Böyle bir kooferııns akde 
dcdllse bile, müebet b' r netice 

.elde edf lemlyecektlr. Rusya 

veya Amerlka'nın eo kıymetsiz 

bir petr l kuyusunu faraza 
petrol lhıfyacı olduğu fçlo Al 

maoyo'ya vereceğini kim tasav 
vur edt>blllr. 

Ru!ciyo'nıo Uıal'dekl ahın ma 
denlP.rloe pekço talih çıkacak· 

tır. Bu madı:nler alim made 

nine malik: olrmyan bir silrQ 

devletten kime P"ekeg çekile 
bilir?. 

"Berşeyden evel, loglltere 

nln en geniş mihtamerıııa ma 
ilk bir devlet olmak lllbarlle 

fedakarlık etmeei lizımdır. Ve 
Museollnl'nln cAç> dediği mil 

. letlerl tatmin etmeel icab eder." 
Demektedfr. 

Ltzbooda Dlyorya Notl Çiyera 
gazetesi de: 

"l\10etameratın yeniden tak· 
elml teldlf 1, birinci defa olarak 

yapılmış bir teklif de~lldlr . 

Yalnız Lold Corç, hOylik lhıi 

yacı olmıyao "° mOatemlekeye 
malik bolontn kQçfik devlet 

Jeılo mOstemlekelerlnl bfiyOk 

dnletlere vermek istemektedir. 
Fakat M. Lofd Corç Almanya 

nan bOyOk horhta ne dediğini, 
ne istediğini unutuyor. Ayol 

zamanda Lotd Corç ta Alu:anya 

için de ( Barb kanunu, ma~ · 
lılbon ağlamaernı tabii görOr ) 
demiştir. 

MO.!ltemlekeJeri fçfo çalıoan, 
para earfeden küçük devletler, 

biç bir devlete bir karıa mns 

temleke terk fikrinde değil· 
terdir. 

11A..nm kamarası bu gay. 1 
mantıki tekllfl hemen r~dJet· 

mlatlr. Bu da gösteriyor ki, 

loglltere'de Portekiz hfikumetl 

aleyhine rtıımi ve siyasi blr 
kaed yoktur. Ve iki devletin 

asarlar efireo doetlo~o da böyle 

bir şeye lmk4n vermemekte· 
tedlr.,. Demektedir. 

Londrn, 8 (A.A) - Bazı 

devletlerin mfüıtemleke isteme· 
lerJ elrafıodu mOtalea yflrftten 

sa16hiyetll mahfeller, logllfz ka 

bloeslnln bugQn bunları nazarı 

itibara pe alacağını zannetmi 

yorlar. Ftlhıklka ef kdrı umu· 

mlye, ye hancı bir devlete h er 

hangi bir manda devredilme· 
sine şiddetle muhalif tir. fju 

nunlı beraber slyasalemahfel 

ler, mando ahrndakl Olkelerlo 
milletler cemiyetine Jadealne 

ve bu suretle arsıulusal kontrol 

hakkında imtiyazla l!03yeteler 

teşkili mümkün kılınmasrna la· 
raf tıırdırlar. 

lıılya'oıo istediği iptidai 

maddeleri bulmak için bulu .................... 
1\1. Demiı·cis 

Kahine mes'clesi 
için ne demiş? 

Parla, 8 (Radyo) - Atloa 
dan haber veriliyor: 

Demlrcle, siyasal durumun 
çok nazik oldoğanu ve böyle 

bir &ıradı kabine mea'elelerlle 
uğraşılımıyııcağını söylemiştir. 

Nelsoıı Drifnavtı 
Undra 8 (Radyo) - Nelsoo 

dlrltoavtı; İspanya aolıırına 
hareket etmiştir. 

-BD çare hepsinden oygon gö tlrluıtlere 

rfilmekte ise de f lnıneel ehli olıo ağır 

vukuf bo f lkre ttlra& ederek tahammill 

hılya'oıo hu kabll imtiyazlı dedirler . 

••• 

iştirak için lbım 

m1Braf laran yükfhıe 

edemlyeceğl fikrin 

M. Mussolini'nin Damadı 
_Cepheye Gj.ui .. 

ispanya' da 
Ye i arbedeler mi 

Başhyor? 
Madrld, 8 (Radyo) - VI 

goda komünistlerle kralcılar 

arasında arbede olmuş ve her 
iki taraftan birçok klmsl'ler 

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

Bu 1-Iareket, ltalya'nın Habeş·sıan Ç:arkaıanmlıştır.k 
1 

b k 
e os ova ya < ış a a· 

Harhıo :laki Azmini Gösteriyormuş.. ın Piıris'e geliyor 
Napoll 8 (Rodyo) - Kont Çtyano ile arkadaıları dün akşım 

fevkalade eorette teşyi edllmlı,tlr. 

Kont Çlyaoo ve arkadaıları Lonar Dö Vinci npnrooa bin 
ml.,lerdlr. Vapurda mdhlm miktar uker vardır. General Debono 

veseir Hkeri rical ile millkt rical vapura kadar giderek tenlde 
bulunmuşlardır. Vapurun hareketi zamanında karı ve denizde 

fevkalade tezaharat yapılmıetır. 
Parla 8 (Radyo) - Faılıtliğln en batlı ıahslyetlerlnden olan 

Kont Çtyano ve arkadatlarının harp sahasına tekrar gltmeal, 

İtalya'nın itlerini bitirmek için verdiği kat'i karımo netlceal 

aridedllmektedlr. Bftytık taarruzun ancak Kon Çtyano'nun ha· 
rek4t aıthasına voeuloodan sonra olacağı tahmin edilmektedir. 

Prag, 8 (Radyo) - Mllan 
llodze, bugüo Parls'e rnütevec 

clhen hareket elmtatlr. Mumal 

leyh; yan o (bugiln) 6ğlr.d~o 

sonra BHt 18 de Parls'e vasıl 

olmuı bnlunacıktır. 

Sulh Muahedesini 
Kabul Ettiler 
Aaonpslyon, 8 (Radyo) 

Bolivya ve Paraguay ıolh pro 

tokolları, Paraguay par14men 
Petrol ambargosu işi yavaş yavaş tosu tarafından ittifakla onay 

k UTt masalına benzemeğe başladı ıaomı~t>r. 

~ • (Ron) de Heyelan 
Buna Ragmen lngıltere, Milyonlarca metre mi. 

F A . F•k• d d• kap toprak kayıyor. raasa ynı ) . ır e ır.. Parl!!, 8 (Radyo) - Lij oo 

Bazı gazeteler, hu tedbirlerin yDrDmiyeceğini, 
hilakiR cihan sulhunu tehdid edeceğini, lngil· 

tere'niu de esaseo vazgeçtiğini yazıyorlar .. 
Pnrls 8 (Rsdyo) - Eko dô reket mevcod oldoğn gôrftl· 

Perl gazeteelnfo Cenevre'den mOştOr. 

aldığı haberlere göre, petrol Komiteler müzakereleri: 
ambargosunun reddi taeanor Cenevre. 8 (Radyo) - Tail 
edlhnektedlr. Böyle bir tedbir komite bogOn heyeti umumiye 

cihan eolhunı muzır addedll· teklinde toplanmıt T6 ltılya'nın 
mektedlr. yevmi petrol 11rflyptanı teshil 

Iıalyanın vQcudı getirdiği etml~tlr . Bonı rağmen umumi 

büyOk petrol atokonon böyle rapor pazartesinden evvel tevzi 

bir tedbiri hakilmıaz bıraka · edllemtyecek.tlr. 

cağı mabakkak gôriUmektedir. Pırtı, 8 (Radyo) - Fransız 

Londra'da da umumi ahnlln gazeteleri Cenevre'dekl zecri 

tamamen bozulmuş olmaaı ha· tedbirlerle iştigal eden komi· 

sebile İnglltere'nln böyle bir telerln f11llyetloi tetkik etmekte 

mea'ollyell Ozerlne ılmaktın 'fe petrol ambargosunun gayri 

e rfınazar edildiği tahmin edil· kabili tatbik oldoğunu yazmak· 

mekıedlr. tıdırlır. 

Diğer cihetten Noneç'ten 
250,000 ton petrol &eTkedll 

mektedlr. Rueyı'aan da Batum 

dan 20,000 ton petrol verdiği 

anlaşılmıktadır. 

lngiliz gazeteleri ne diyor: 
Loodra, 8 (Radyo) - Lon 

dra siyasi mehaf ili petrol ım· 

bargoso meı'eleelnln geçirmekte 
oldu~a 11f halara bftyak bir 

ehemmiyet vermemektedir. 

Teymls gazetesi: 
Bu tedbirin neticelerinden 

bir fayda beklenemez. 

Deyll Telgraf: 

Siyaseti hazıranın C888 hat · 
larına nazaran böyle bir ted · 

bir vazedllemez. Demektedirler. 

lngilterc - Fransa; 
Parle, 8 (Radyo) M. •'t&o. 

den ile İoglltere'nlo Parla ıe 
f iri Corc K\ırk araamda ya 

pılmıa olan m014katta, M. Fllln 

den Parls'te son gönlerde ge 

çen ecnebi rical ile yaptığı mil· 

Jlkatların hul4 asını bildirmiş, 

iki diplomat ayol ıamında Ce· 
nene'de tali komltc:lerln zecri , 
tedbirlerin teodldl etrafındaki 

tedklkat ve meealeinl de göz 

den geçirmişlerdir. 

Henfiz zecri tedbirler hak· 

kında bir kerar verllmemlı bo· 

lunmaktadır. Fakat Londra ile 

Purle arasında tam bir müşa· 

-------
Eski ispanya 
Kralının Oğlu. 

Gittikçe iyileşiyor. 

I 

Havana [Kaba), 8 (Radye) -

lepıoyı kralının oğlu Kont dô 

Kovadonya'oın aıhht ahvali he· 

naz tamamen 11l4h bohnoı olmı 
mıkla beraber tedrici bir 1 yfllk 

gô~termektedlr. 

Prenolo kurtulacağı ftmltlerl 

vardır. Kont bogftn btr mftddef 
nyomoş ve daha iyi uleırak 

oyanmışlJr. 

Alleıl tle de gôrtlşmeğe mu 

vaflak olaıoıtor. Kontun ha 
yahm kurtaran kan oıkll ame 

llyealdir. K~nton uğradığı ne· 

zf I dlmağlnln bo ıoıetle önO 

ahnmıttır. 
• 

Yunan Subayları 
Atlna 8 ( A. A ) - Resmi 

mabfeller, kulın zabit tayini 
baklı.ıoı mftnb11ıran kendlelne 

verdiren bir kararname neoret· 
ılglue dair ecnebi gazetelerinde 

çıkan haberi tu suretle taızth 
ediyorlar: 

Son kararname yftfuek za · 
bitlerle maduolaraoın yalnız 

bakanlık kararnaMeelle değil, 

kralın tradeelle tıyln edilecek· 

lerfnl bildirmektedir. 

civarında ve (Roo) nehrinin 

yatakleranda bir heye14o kay 
dedllmfşıfr. Bu mıotakada kain 

kiiçOk bir köy tehlikededir. 
Mfioakal4t kesUmlıtlr. Köy 

halin evferf ni terkederek kaç: · 

mııtır. Milyonlarca metres ml 

Up toprak: y~rlndeo tedrici 

eorette kaymaktadır. 

Malta Valisi 
istifa Etti. 

Maltı, 8 (Radyo) 

valisi, haetıhğındın 

tlfaaını vermiştir. 

- Malta 

dolayı h · 

ltalyan Generaiı 
Berline niçin gitmiş? 

Roma, 8 (Radyo) - Berllo· 
de bulunmakta olan İtalyan 
generalı Pelegrlni'olo; memo· 

rlyetl mahıo11 ile gönderilmiş 

olmayıp, İtalyan tayyareclllğlnl 
al4kadar eden bazı işlerin tet 

kiki için Berllne gittiği, İtalyan 
dıt bakanlığınca tavzih ola· 
noyor. 

Bolu'da zelzeleler 
Bola, 7 (A.A) - Dün eabah 

oldoğo gibi bu 11b11h gene dôrdd 

beo ~.eçe kuıa arahklı cenuptan 

ılmıle doğra Qç yer deprenmesl 

oldu. Bunlardan birisi olduk 

ça şhldetll olub halkı oyka· 

dan oyan iırdı. 10 dakika kı· 

dar adrdd. H11ar yoktur. 

Bolu, 8 (özel) - Şiddetli 

zelzeleden hftlulmet, belediye 

ve mekreb binaları do varların· 

da çatlaklar olmootor. f Beş 
evin bacalın yıkılmıştır. Şe

kerci dilkk4ularındakl kava· 

nozlar yerinden oynıyarak devril 
mittir. Balk ev ve kahvelerden 
sokaklara uğramıştır. İki z,ı 

z'le daha olmoosa da haf il 
geçmiştir. 

Felaketzedelere Ev 
Zile 7 (AA) - Geçe~ yıl 

biıyfik selden nlerl tamamen 

yıkılan felakttzede yoksullar 

lçlo Kızılay tarafındın yeniden 
yıptıralan altı bloamn inşaatı 

bitmiş ve e•ler felaketzedelere 

ıeallm edilmiştir. 

Nihaye Uğ 
1003 ii 

suz 
•• cu 

eleJJ 

şk! 

Bir Don juan, Nihavet Son Aşkııı1' 
Kurbanı Oldu .. 

Bundao birkaç haf 

ta e•el Londra · 
da aelen Fransız 

olnn Jeo Plyer 

Bakiye lrnılnd ,. 

blriııl ölmüştür. 

Bu adamın ölü 

mO vakıa fnzlıt 

nnzerı dlklı. ı l 

celbeıuıcmlşılr. 

F11kot bu adouı 

Eoo zaman.o bıı· 

kUd Don juaoı· 

dır ve yirmi ) ıl 
içinde ıoo:ı aşk 

macerası gf'çlr 

mfotlr. 

Bu 1003 se•da 
ya~amış bahtiyar 

adamı ölQmü şa 

yanı dlkkatlr. 

Evinde sağlam bir logillz ipile 

asılı buluomnıtur ve.bunun bir 

intihar olmadığı da anlaşılmışt ır. 

Bu doojuının 1003 Qnçü 

aşkı, eade ııonuocu ııekı olma· 

mış, fakat fd4ketluln ve ölü 

mOoQn de sebebi olmuştur! 

Don J uanın macerasını an
Jaıah m: 

Jan, hemen her sene Blya 
ıfç'o gitmek ve orada yeni ve 

nef le bir ıak macerası yaaa · 
mık mutadJDda idi. 

Jan, eon ziyaretinde, Blyı · 

rlç'de bir şark bOkiimdarı gibi 

ayol zamanda bir sftrO gilzel 
ve şuh kadınla zevkederken 

tebrln ikinci derecede bir ote 

liol de lkametg6h lttlbu eyle · 
mfştlr. Otelin bir odatındı, 

haeta bir kadın vardı. Bn ka · 

dın otel Hhlblnln zevcesi m• · 

dam Slhlya Con idi. 

Doktorlar, bu baata kadını 

daha şimal blr lkllmdd yaşa 

maaanı tavsiye etml~ler, kadın 

dı bu tavsiye üzerine Voekona 

gitmek Ozere yolı çıkmıştır. 

Şu iki noktayı hemen haber 

verelim: Bu Ioglllz kadını, Ma 

dam Lllvlya enfes bir .kadındır. 

Kocası ise tıt iktizası beraber 

gdememlıtlr. 

Ya bir teaadnf, yabud da 

bir terrlb eseri olarak otelin 

mdşterllerlndeo bizim Donjuın 

da bu gQzel kadınla yolda bir· 

leşmlotlr. 

loln garlb bir ciheti de 
şudur: 

Don jaan hiç İogillzçe bil· 

mediğl gibi, gOzel hasta kadm 

da ıek bir kelime Fraoeız'çıı 

bilmez! 

Buna rağmen.. . Kalplerin 

anlaımaaı için ne marfamın 

Franı1zsa, ne de donjoaoın 

lngtllzce bflmesloo lfizum kal 

mamıştır. 

Bunlar, IUgat sayesinde an · 

laşmağa başlamışlar, mesela, 

bir lugat ile do!ljueo: 

- LOtfen ... Gezmek ... leter· 

mfılz?. Size hlzruet benim için 

er.ref lir! 

Demiş Vd mud11m da oyol 
vasıta ile muvafakat cevabı 

vermiştir. 

Bu gezi atiden sonra, clonj u 

an ile gr.oç güul, fukot hasla 

madam lçhı lıigaıa bir dabo 
ihtiyaç hasıl olmamış ve .. Bas 

aas kalpler milkemmelen anlaş 

mıolardar. 

Bunlar, birbirine bhlolk hl · 

Güzel Sivilya O 
rer odaya yerleşmişler fC·" 

orı:ıı 
rln bir aşk hayatı 8 ~ 

batlımışlardır. Don Ju•0'
0 

1003 ancü aşkıdır! r 
oPO 

Fakat,
0

her lşf n bir 8 UJ•~ 
mıısı gerektir derler. Bıı 

01
,J 

raden otelci haber ahoıe 

ki, bir ı;On: 

"Hemen avdet edlofz!,ı 
ıel~tl 

Şeklinde gelen bir d•; 
~u bu eaıdetl sarsmıştır. §.11' 

yeni ıişıkıodan henftZ ~ cdl 
almış değildir. Don Jo• b 

d ç• 
bu maceranın bu ka ar li~ 
bitmesine biç taraftır g·d& 
memhtlr. İngiliz kadını Cl 

gazel ve caziptir. 
1
, 

rJll • 
Bonon için kararı -;e 

ve Londra'ya kaçmışlsrdıt• 
kit 1' 

Londra'da birkaç ' 8 
1 

ol 

yan bu çlf ti, Blyarlç'tek tJ 
fe 

aahlbl nihayet bolDJO' ıdere' 
giln bulundukları eve g , ( 

sıtJh 
Don Joını iple tavanı a 
kaçmışlar. 8'J 

· · el 
Katil nerededir? t;iiı 

dam Siloya ne olmoştorf· P.. 
Bu hususta şlmdlllk !~ıd 

polfel de blrşy eöy~ 
..... 9( 

Siı- Samuel fJ O 

Loııdra'd8 
Londra, 8 (Radyo) ....... ., ~ 

Samuel Holl', levlçre' Je 
rayn gelaıiotlr. ( 

Fransa'da 1\9
9
, 

fı• 
Parla, 8 (Radyo) - (IJ1ıl 

nın her tarafına kar ysğ 
eoğak çok şiddetlidir. ~ 

b9 
Kadınlar da m089 

19
,. 

ya iştirak ediy0 ' 01ı 
Berllo 8 (Radyo) ~ıırıı'tı1 hlyat kış oyooları etıı' 

muvaffakıyetle devııo:J l fi 
tedlr. Havanın mfısaedeB 1~~ kO 
sinde bugün kadıo b•~' 
de hoz ve kayak Dloas ,,< 

ol J 
rıoo iştirak etmlelerdlt· 0, 

b! 
cllt:r:n koılanlaru JJJll ,e11 
sımıodo pekçok kadıO 

b'llUDW\l~tur. .,jı1 

Frnusa 1\1. nıccl•;~~ 
Parla, S (lhdyo) _. el t 

mecl1sl web'usaııın ik
10 ,ıı 
b•~ 

llğlndeo çektlerek ,0ıı 

geçmlı olan M. Oolh0ş I~ I 
tt 

rloe yeni bir ikinci 

çlloılştlr. ~1 
296 reyden 224 t I 

ikinci reisliğe M. D61'
0 

mlvtlr. 
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ÖKSÜRENLER 
lutlako (OKAME TOL) öksürük 

oekerlc riııi ıecröhr. ~diniz .. 
Yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

Bu lambalar emsallerine nisbcıcn yü:.de 
20 daha cu sar} iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
ela ödeyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlr
yacak$ınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoeb •e 

Slemens fabrikaları mOmeulll 
Peştenıalcılar 77 • 79 Telef on 3332 

ve Pilrjen :;>alıab an en üıtün 
bir milıbil fe,keri olduAunu 
unutmayınız. Kuvvetli mflı· 

bil iıtiyen1er (Şabab Sıhhat 
Snrgün Haplan)nı maruf ec· 
zanelerden arasınlar. 

fiuım "HHl"ll"l"l""'l"""I' Hl"l'l""l!ll!l!I! m !!1!!1!!11"! m 1'11"1"' ımı11111111111m 1111111111111111111 !!11111111111111111111111 I~ 

~ Alişehir Banliası 
---------· --ö z m D 1r ş u lb1e::s o 

ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi biuuında 
TELEFON: 2363 -..,..---• 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt=liy~ % 5 
Dır sene vadeh1e % 6 faiz verilir. --------

SIBBA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis !tf o. 
rina Balık Yagıdır. Ser· 
bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süziilmi!.ştür. -Biricik Satıı Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nflzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCUE LEV ANTE LINIE 
''ANGORA., vapuru 20 10n 

kAnaada bekleniyor, 24 ıon 
kAnona kadar Anvr.re, Rotter. 
dam, Hamburg n Bremen için 
alacaktır . 

.. ANDROS" vapuru 3 eobat· 
ta bekleniyor, 7 ıobau kadar 
Anven, Rotterdaw, Bımborg 
n Bremen limanlarını yak 
alacaktır. 

AMFRıKAN. tExPOT LINES 
.. ExMOUTH.. npuru 2 ou· 

batta bekleniyor, Nnyork için 
yftk alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES LIVERPOL 

"OROMORE,. vıporu 18 
ıon kinonda bekleniyor, Lher· 
pnldaa y6k çıkarap Burgu, 
V arna ve Köıt~nce için yftk 
alıctıktn•. 

. 

'kil 4 Mücellit 
·~j ~ ~,- • O JI ıu··; 
~, / " ' 1K IU ru / Ali Rıza 
. ~}./ ' Yeni Kavaflar 
J~ 1 .&ira01l ~"'Nl<A" l Çarşısı No. 34 

:nnır':':':":mı~ıııı-ıııı-ıııı-ıııı-ıııı=ııı=uıı-=--1 °::-0:::-::K~T;;;-;. o~R;ıliiiiiııııiiiiiııııiiiiiııııiiiiiıııınııııınıııııınıııııınıııııınııııııiiiiiıı11..--:~;::-..,r-a-t e~l:7"1i~S-p-er_e_o~V_._. a_p..:!..u_r~A-c-en-ta_s_ı -
1 Operatör Cevat Alpsoy :_= ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 
~ "GANYMEDES,, Hpuru 27· aceota meı'oliyet kabul etmez. 1 Merkez Hastanesi Operatörfl = 2'36 beklenmekte olup yOkDna Fazlı ıalılltt için ' ikinci 
~ Ahnaoya'dan udeıle ffutalınoı h~rgln sut 15 ve 18 E§ tahliyeden sonra ANVERS, Kordon'd• Tahmil •e Tahliye 
~ •r•ıında İldncl beyler solr.:ağında hamım karşısındaki § R01TERDAM, AM~TERDAM binası arkaııoda FnteUI Sperco 
§ · k b ı d - •e BAMBURG llmaalım için ••por acentahAına mClracaat 
ı 43 numaralı moıyenehıneılndtı 1 0 e er. = yftk ılıcaktır. edil.meli rica olunur. 
~~Telefon: Muıyenebıneel 3315 1111111111111111 E•l 

3203 11111111• "CER ES Tf'le. 2004 . 2005 . 2663 
~ .. vapuru 10·2·36 da 
()Jj • Ş k" ten gelip tıhllyede bulunıcak gelip 15·2·36 tarihinde AN 

Vıer \'E Ore ası ayni zamanda Boll için yftk VERS, ROTl'ERDAM, AMS 

Limited alacaktır. TERDAM ve BAMBURG u. 
V "ROUMELIAN,. nporu 14 maolarına hareket edecektir. apur Acentası oobat Llverpool •e S\\anseadın SVENSKA ORIENT LlNl.EN 

CendeU Baa, Birinci Kordon gelip tahliyede bulunacak. "BEMLAND., mot~ra 5·2·36 
1' Tel. 2448 TOE GENERAL STAM NA tarihinde beklenmekte olup ya 
lt~ ELLERMAN LINES LTD VIGATION C. T L O. ktıaft tıbllyeden sonra 4NVERS, 

tı;tEssıAN,. nporu 8 ~ubıt "LAPVVIN&,. nporu 14 ROTl'EROAM, HAMBURG, 
t•b~tpooı ve Swenıeadaa gelip eubaua gelip Londra için yok COFENBAGE, DANZIG, GDY . 
Qa Jtde bulunacak •ynl ı• ılacaktır. NIA, OSW n ISllANDINAV· 
''ıl. Lttupool •e Glaı~o" Not: Vorut tarihleri ve va· YA limanları lçla ylk alı 

)G~ •laeakt par lılmlerl lserlne deiltlkllk · caktır. 
.. EG YPTı'!· 1 O lerdea acenıa mea'olfyet kabul llAndakt hareket tarlblerlle " ,. ••paıu 

Loadra, Bali" Aayen· •Hlaaludakt ••llllk..._... 

Onl-.enltede D6çent, 
(MaariD Profet6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hutelara berg4n 6'-leden 
IODrl baku. 

lıtikW caddeei No. 99 
~ apartmını 2 İDcİ kat 

Telgraf • a S T A ~ B U L 
Telefon : 4ı9250 .. 

lzmir Muhasehei Hususiye Miidür
lüğOnden: 

BedelJ eablkı Yeri Clnel N o. 

Lira K. 
120 00 2 lucl belediye cıddeal Mığazı l 9 

ldaret bıuuslye alurıtındau olop yakarıda yeri ve clnıl yaııh 

mağaza 3 sene mdddeıle kiraya verilmek Oıere 5,2,936 tarihin· 
den itibaren 20,2,936 tarihine kadar 15 gClo mClddetle artırmaya 

çıkarılmıştır. hteklilerln şeraiti ôğrenmek için herg«ln Mohuebel 
hususiye madarlyed nrldıt kalemine ve pey sClrm'lr.: iıtlyealerla 

de ihale gtınft olan 20,2,986 tarihine mtıaadlf perşembe g6a6 
saat 9 da depoıltolarlle encOmeai •llA1ete mtırac111tları. 338 

Devlet Demiryollarından: 
Mubımmen bedeli 93,150 kuruş olan muhtelif eb'ıtta 1460 

ıdet tampon greaôrO 24,2,936 pnartesl gtınQ BHl 15 te hmlr, 
Basmıhanede 7 İnci işletme komisyonunda açık ekelllme oıullle 
aatm alınacakt1r. 

hteklllerln 6987 kuroe monkkat temlnıt vermeleri •• hu 
lee girmek için aranılan vealkılar ve lunooi mınllerl olmadı · 

gına dair beyınoımelerle muayyen ukıtta komlıyooa mOracı · 

atluı lbımdır. 

Şartnameler ve örnekler lımlr Baemıbanede 7 lucl leletme 

mGfettlşllk kaleminden parasız alınır. 9 l 3 355 

Akhlear icra memorluğuadıo: 

K(iyft Mevkii Miktarı 

Muhım. kıymeti 

Lira 

Kuı bftrftklft köya Köylçl 
.. Kanklı çeome 

c Köy içi 

.. Kabriıtan 

maa e1manlık. hıne 

tarla içinde 25 eak seyrin 

2975 M. M. 
tarla içinde bir 11k zeytin 
1660 M. M. 
tarla içinde 20 Sik zeytin 
775 M. M. 

ıoo 

50 

60 

60 

.. Çımlıkoyo tarla içinde 16 eak ıeytlnll 120 
3 hektar. .. .. tarla içinde 7 sak zeytin 60 
1 hektar. 

" tarla içinde 20 nk zeytin 150 
9190 M. M. 

... .. tarla 9190 M. M . 50 .. u tarlı içinde 62 11k zeytin 70 
4595 M. M. 

Yokarıdı euıfı yazılı 9 parça arazi bir ıay mftddetle arttır · 
maya çıkaralmıştır. lbıleıl 9,3,936 p11arteel Hat 15 le lcrıda 

yepılacık.tır. O gtıo muhammen kıymetin yGzde 7 5 ini bulurea 
ihale bolmazıa 15 gla usatılarak 2!,S,936 ıalı eaat 15 te her 
kaça çıkana kat'f lhaleıl yapılacaktır. Borçlular da mebmet oııa 
basan hakkındı tebligat makamına kaim olmak 6sere ltba llA· 
nın neırl urlhlnden bir ay içinde bir ltlnıı THll blldlrmeet. 
Barcı tellAllyf'ıl alına alt Ht•ı peolndlr. FHla izahat lıtlyealer 
lc•da 934 817 No. ya mftracaatları Uta olunur. 351 

Mllli Emllk MGdGrlGğGnden: 259 

Yunanla doıya No. Lira 
703 Bornavı Hım bey ıokatında 14 eski 16 taj No. lı Gç 

oda koridor motbıh nlo, kuyu, damı mGıtemll 409,:l2 
metre mor1bb11 meHhalı ev. 840 

700 Horona h•cı bey sokak 5 eski 7 yeni No. lı bir oda 

er11lık motbah •e toprakla bir odayı mfletemfl 31,75 
metre morabbıı me&1bıh bir katlı Ugır ev. 280 

307 Boca Hllh sokak l 3 No. lı dGkkla. 420 
458 Ahmet ığı mıbılleel vakıf hoca yeni yol sokağında 

44 eıkl 31 tej No. h 12 merre murabbaı me11balı 
kAglr magıu. 700 

660 Boruna eekl çay ferah yeni merkez sokak 2-2 eıkl 

3 tej No. lı 23,43 metre murabbaı meeabalı dGkUn. 560 
Açık artırma iledir. 

Yukarıda ya1ılı gıyrl m~nkoller 1 O gdo mGddetle artıırmıyı 
koaolmuıtor. )balesi 27 ıubat 936 tarihinde perıembe gGnCl 
saat 14 tedlr. Satıo oıDnhaeıran Ştayrl milbıdtl bonosu iledir . 



Bu 
Gihı ELHAMRA Sünemasonda Telefon 

2573 

Avrupa'nııı 20 seııedenheri yaptığı en büyük ve en güzel filmi olan KLOD F ARER'in ölmez eseri 

Senenin 
En Büyük 

Filmi 

Baş Rollerde: 

ANNA BELLA ve 
VIKTOR FRANCEN 

Bu f llm böyftk: Fransız donanmasının yardım ile ve milyonlar earf ile yapılmış olduğu gibi bQtıln harp 111hoeleri, hakiki deniz muharebt.lerl 111fıbıtandao alanmıştır. 

Bu film için davetiyeler muteber değildir. Seanslara dikkat: l 2. 1,45 . 4. 6,30 . 9 da 

l 'Ork hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Şuhattadır 

Büyük ikramiye 

350000 Lütradotra 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Depozitosu 
Es11 No. Yeri No. 11 Nev'i T. L. 

831 ablf 50 

-------~-----ııiiııil--------1~ lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu i~ 
Dr. Operatör Arif y urcu Mıt. Mv. Ht. al. komlıyonundan: 

Miktarı Tahmin edilen Teminata md••k 
Merkez Hastanesi OperatörO mecmu tutarı kate ıkçest 

Hastalarını her gQo 15·18 e kadar ikinci Beyler ıokağı TGrk Kilosu Cfoıl Lira k. Lira k. 
mnzayede salonu karşında 78 N.lu muayeot'baaeelode kabul 266000 Un :15610 00 2670 75 
eder. Telefon 3393 94000 .. 12925 00 969 40 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111• 

= Dr. Zekai Tarakçı ~ 

107000 .. 
72000 .. 

Beher klloıonun tıh · 
mlo rdllen f lıtl 
K. S. 

147lt 50 1109 40 
9900 00 74~ 50 
MaoıkaH , .. ır.u ihale tarihi 

gao n eaah 

ı:i 50 Kıpalı zarf 17,şubat,936 paaarteı1gana11at t5 
13 75 .. " .. .. .. .. 1615 

dl 

-

Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı ~ 
= lldncl Beyler ıokığı Tark 111Gzayede ealono ittisalinde 5 
:= numara 45. Haetalarını öğleden ıoora 15 den 18 e kadar := 
- kabul eder. TELEFON: 3806 ~ 

13 75 .. ... .. ... .. ~ 16 ~ 
l :3 7 5 .. .. .. " .. .. ı 6.3° ~ 

J 

• 
ıt 

dakkio 35 
207,3.4 5 Kokaryah tramvay caddeıl 

377 oamanlye cadddeıt 39 
iiıl l l l il l l il l l lll l l l l l l l il l l il l l l l l il l l l il l l l l l il l l l lll l l l l il lll l l l l il il l l l il il nıı 1111111111111111111 ii 1 ık~ 

l - zmlr Mır. M v. lutaatıoınıo yukarıda cinıl .,e IJJ ı ı 
yasılı dOrt kalem un ihtiyacı dOrt kıt'a ıarınao:ıe g 

4 O 6 karataı hllAI sokak 
715, 2 Udçeımellk caddesi 
873,l darağıç parahk~pra 

muar caddeıt. 

14 
168.182 

mukaddtı 104 

629,3 karıtaı orbanlye sokak 3 
599 bornua yıkık minare 26,28 
354 utsancık meeudlye caddeel 128, l 
338 bayraklı menemen caddeıl Y. 75, taj 93 
669 gaziler, bedua ıokak 22 
728,1 alaancık lldncl kordon 273 
c. 60,2 mHl11da de•eclyan m. earaçhano ti 

ıokak. 

e• 5 
dOkkAo 20 
depo 50 

ef 12 
n ;JO 
dakktn 16 
ev ıs 

ef 16 
dalrkAn 18 
dakkın 20 

c. 71,l maolea earay m. binadan ayra 8 
bahçede lkt oda 

c. 10 baycık toblflyecllu çaroısı 82 mı~aza 25 
c. 78 maoleada bOerev ağa m. et 40 
c. 70 mınlea alaybey hendek kah•e ı. n 12 
c. 71 mınlea ıaray mıballeel n 42 
40 l ClçQnca karatao balll rlfat patı Y. 243 n 6 
403 2 karıtao mahmut bayıtl eokak Y. 2,3 ev 9 • 
40' " ... .. .. 4 e• 18 
409 karatao duygu ıokak Y. 6 n 12 
654 " ıeanıör 1. .K 23 ef 12 
681 lmarlye ikinci borç ıoluk Y. 7 e• 3 
747 ikinci eCUeymınlye ktmll pışa 120 taj n 3 
782 ilçftncO karatıt yeni doygu e. 43 ... ev 4 
227 baean boca m. oımıolye ıo. Y. 33.26 oda JO 
228 " .. m. kıra oemanoğlo b. 26,32 oda 1 O 
236 " ... mlrlkellm bınındı 12,32 odı 10 
303 " .. yol bedesteni ıel · Y. 55, 10 " 5 

•lll hıo tııt kat. 
707 hatan boca yol bedeeteol oıma · 26,28 

niye kara oemınoAlo hanında. .. " .. 
boca belediye cadde1l 

« .. 
c .. .. .. 

burana kart Omer IK>kak 
ahmet ağa m. Umoncolır 
kaeap bııır m. knyomcular .. 

26,41 .. 
52 taj dGkkin 
54 .. .. 
56 ... 
58 .. 

Y. 35 
1 ı tıj 
41 .. 
4:1 " 

" 

" 

6 

6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

810 
298 
299 
300 
soı 

601 
766 
975 
976 
229 
233 
23l 
235 

baean bocı m. oemaotye ı. Y. 49,4 7 taj 43 mığ12a 18 
.. .. .. Y 45 taj4l » 

.. .. .. Y. 64 tıj 64 .. .. " yol bedesteni Y. 55,12 .. 
eelvlll b1Dındı. 

10 
25 
18 

893 kozo oğlu şalvarlı hanında Y. 63,7·8 .. fi 
Me•kl ve oamaraları yukarıda yazılı gayri menkull,.rlo bir 

er.nelik kiralarının lhaleıl 18,2,936 ealı gOoO -ıaat onda yapılmak 
üzere arhrmaya konolmoetor. 

htekll olanlıdo hlzalıranda y1Zılı pey akçeleri ol veznemize yıh · 

rarak arhmaerna glreblllrler. 305 4 9 

•lllllllllUlllllllllllllll~ Dok tor .. ııuı111111111111111111111• 

KA$E 

NE.DKALMiNA 
lzmir Lise ve Orta Okulları Satın 

Alma Komisyonu Başkanlığından: 
Cin el Miktarı Mobımmen Tatarı 

ftatl 
Ayak .. ıbı (Dahlll) 
Pamuklu Jmmıotan 

205 çlf l 500 ı 0~5 00 

hıtl elbise (dahili) 
Pazen gömlek dıo 
BHa bezinden dl · 

205 tıkım 41 O 
205 ıdet l 7S 

kllmft iç gömleği 
Ban beılodeo dl · 

ldlmlı iç don 
iplik çorap 
Hamam huloıu 
Kıu palto yerli 

ııyıktıo 

Talebe kHketl IAcl· 

410 .. 

4.10 .. 

205 çlf t 
205 ıdet 

50 .. 

•en koma~ao 170 .. 
Beyaz IAetlk ayakkabl 160 çUt 
Spor fanlleei iplikten 150 adet 
Yelken bezinden 
beyH pantalon 160 " 
Bel kemeri (kaylı) 150 .. 

tl5 

:J5 
25 

200 

600 

1 
t25 
200 

50 

lOO 
20 

840 50 
:358 75 

143 50 

l4a 50 
51 25 

410 00 

300 00 

212 50 
300 00 
75 00 

150 00 
30 00 

Munkkat 
teminatı 

76 88 

6:J 05 
26 91 

10 77 

ıo 77 
3 85 

30 75 

~2 50 

15 97 
22 50 

5 63 

11 25 
2 25 

Bölge 1101at okuln yat1 talebeıl l('lo yukarıda cine ve olce· 
Uklerl yazılı ooaç kalem giyecek vesılr eoyı okulda mncut nO· 
munelerlne göre ve hepsi hazır olarak atıoacakhr. Her btrlolo 
muhammen llıtlerl ile tutarları 'te teminat miktarları k:aroıla 

rıodı gOııterllmlıtlr. Açık elulltme ile ahoıcık bu etyıoıo Qe 
tumeıl ayrı 'ıyrı 12 ıubuı 1936 çar,ambı ~Qod ıaat 14 te kOI · 
tftr dlrttktOrlQğOnde toplanacak komlıyooda yapılıcıktır. letekU 
ler 2490 eayılı klnooao 2 n 3 OocQ madde •e fıkralarında 

y11ıla belgelerlle y01ıde yedi buçuk teminat ahtlarını alırak tı . 

yln edllen gftn ve ıaatta komlıyona gelmeleri nGmone ve tart 
oamelerlnl görmek letlyenler de paıardao mıda bergQo öğleye 

kadar San'at okoloaa müracaatları. 25 !30 4. 9 

2 

3 
4 

5 

ayrı ayrı bpıh zırt uıultle ekılhmege koaul111dftor~ri' 
lhılelerl hlzalımndı ymzıı. tarih gfto n ıaatlard• ıııo 
kıolıda Mıt. M.,. eat. al. komlıyoaooda yapılacaktır· 
Şartnameleri hergGn komlıyonda gôrOlebUlr. ı~' 
ltteldller ticaret odaııoda kayıtlı olduklarlDa dılr •e• 
göstermek mecburiyetindedirler. • ı~ 

Ekelltmeğe lotlrak edecekl,.r 2490 eayılı taouo"",tfl 
ve OçOocQ maddelerinde ve oartoameleriode yıııh orl 
kalarlle temJnatı muvakkate makbualarını '" IJJob ff! 
teklif mektuplarına ihale eaatloden enız bir ıa•1 e 
komisyona vermlı bulunacaklar. 31 5 9 14 270 

Mıt. M •· eat. ıl. komlıyoouodın: 0Jtf 
1 Beher ldloıuna biçilen eder bir kurut 95 11ndı:o 

4 
5 
6 

1200 ton buğday ôğfltOlecektlr. boıO' 
Buğday koroma •ergisi nkıılete att olup dlger 

1 vergiler m4teıhblde ıtttlr. ~ 

lhıleıl 15,ıabat,936 comarteıl gaao ıaat 11 de ~·,,, 
• · eatın alma komlıyonunca kapıh zarf la yapıltCI 1111 

Şartoameel parasız olarak hergGo komleyondao alıoıb l 
ilk inanç paraıı 1755 liradır. .11 k ,.,,.. 
Kapalı zarf ekılltmeeloe girecekler kanonun il ki fi 
pıraeı mektup veyı makbuzları ile kanoooo 1 J 
Qçftnctı maddelerindeki belgelerlle blrllkte teklif :,~ 
tuplarını ihale eaatlndeo bir saat enel M. M~''.z54/ 
atmı komisyonun• vermeleri. 30 4 9 13 ~ 

Met. M '· eat. ıl. tomlıyoooodıo: 11 
1 - Hepılne blçllen eder on dokuz bin kırk lira ol•0 

tane yemek maeaeı ile 280 tane yemek ııraeı. 
1
,t' 

2 - Biçilen eder on dokuz bin beoyftz dört Ura olan :368 

Ukur ~erdlrobo. ~~ 

:ı - Hepsine biçilen eder alta bin dokuı yüz dokel~tt" 
olan 20 tane teoeffftebıne maeaH ile 125 tane ıeO 1 ... ~ 
hane llnll ayrı IJfl ŞUtoameler içinde OllPI ~I~ 

5 
6 
7 

R 

Met. 
l 

2 

3 

Maııı 936 tarlblPe kadar teslim edilmek oardle 
sarf lı yaptmlıcakt1r. ısı'~ 
Birincinin ilk inanç parau 2428, ikincinin Ulı> ~~' 6 ,,, .. 
parası 1463 •e flçGncGnilo ilk inanç par111 52 ııtı· 
Şartnameleri paraıız karo•llğınd• komiıyondao ,.,ı dit 
ihaleleri 20 Şubat 936 perıembe gtınd ıaat 15 ıt ~I~ 
Lepelne birden yapılacak teklifln kabul olooıc•gı 
ayrı ayrı teklifler de kabul edllecekdr. 1>111' 
Eksiltmelere gireceklerin anonl ilk loınçlara Ue e~ ~ 
lerl 'fe teklif mektuplarını lbıle saatinden,. etfel ttl 
bir not onol M. M. 8 . ıotın •im• komlı7•:-:• / 
melerl. 299 i 9 14 ~ 

l\h. aat. ıl. komlıyonuodao : ~' 
o" Bergama garofzonondakl kıt'alar için 14:J ıoP 

p•lı zarf uıullle ekılltmeye koomuotor. 
Hrher klloauu. l 5 kuruı flat ıabmln edUmtıtf r. 
Muvakkat teminat 1068 Ura 75 koru~tur. ,~P 

b, .... Jf' c 
Ektlltme Berıamada ozon çaroıda kowleyoo ,ıı" 
26 tobat 936 çaroamba gdoö eaat 15 de yıpılıCJgO-~ 

~ ~ 
lıtekllledn 1111t 14 de bdar teklif mektoplauo• 1~ıl' 
yooı vermeleri n 2490 ıayıla kanunda yezıla ,et 
beuherlerlode buluodormaları gerektir. 

-
Şırtoamelerl komlıyonda her zaman görftl.,bllt~r. sv3 

9 14 19 23 

== ----------------------------------------------..... ~ Bateri)·olog ve bul<16•k, · •lgm hastalıklar rmlttıha .. ı sı i Lüks Sabunları 1'·--F-i·d·a·n-·M-e·r·a·k-l.ıl·a·r·ı·n-a_M_ü·j·d"e.,,dıd' A. Kemal Tonay 
-----

U- mld f brfLasınıo (LU- LS SABUNLARI) d y n Ll Türkiye "" Anupa'dıo getlrilmt• en turfanda fe .... . h 
- 8aemabaoe ietaayonu kar11aındak.i dibek ıokak bapoda 30 eayı• S: • .. a a 

1
• 

11 
" .,..ıı; 

:: 1ı e• •e muayenehaoeeinde eabah uaı 8 dan atıam 11at 6 a kadar ~ kullaoıılı n blleıılıdtr. Her yerden arayınız . damıdıklardan aoılanmıı ve gayet itina u~ yetlotlrllaıt~ 6,,, := hutalar101 kabul eder. = telif clnı fe yaota meyn f ldaoları ucuza eatalıktar. G. ~~ = Müracaat eden hastalara yapılması lbımgelen eair tahlillt ve ~ Toptan ve perakende satış ve toptan ılmak letlyenler Kay•• letaıyoou yanında ye0~,.o~ 
=: mikroelı:opik muayeneleri ile •eremli hastalara yapılmamna ceYH gö· §§ • O "d l b • k Uğe, perakende almak .., ılparlt •ermek tıtlweolerlo 
:: rilleo Pnomotorake muayenehaneainılc muntazaman yapılır. :C yerl: mı a rı 881 J 

• llllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4116 1111111111111 Keeıaoe pazuı raktı Baıak hanını mGracHt etml'lnl ilin olunur. 


