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Haheş'lei-, Italyan'lardan onilii top 
ve yüz yirıni mitralyöz aldılar 

..;....~~------~~~~~-

lstanbul, 27 (özel) - Makalle cenubı1 ga .. bisiude çok kanlı bir savaştan sonra Ras Seyyum ve 

Ras Kassa kuvvetleri~ Uç mühim sevkulceyş noktasını ele geçirmişl~rdir. Ras Seyyum'un ordusu ltal
yaıı'Jardan 12 top, 120 nıitı·alyöz ve külliyetli miktarda mühimınat almıştır. Heı· iki taı·afııı da 

• 
zayıatı a~ıı·dır. 

Italyanlar daga.hur'u tekrar 
bombardıman ettiler 

; Mareşal Badoğlio,. dağlık arazide iJ8rliyen askerlerine 
1 gOnde hireı· litreden fazla su veremiyeceğini bildirdi 

Habeşler, Makallt~ düşecek diyorlar 
Adis·Ababa, 26 (Radyo)

Reımi bir Habeı şahsiyeti 
Adiı·Ababa'daki~Royter ay· 
tarını diyevde bulunarak, 
Ma1'alle'nin sallanır vaıi· 
yette olduğunu ve kuvvetli 
bir taarruz neticesinde bu 
febrin elegeçeceğini söyle· 
mittir. 

Royter ajansın şimal 
cephesindeki aytarı şu 
telırafı göndermiştir. ltal· 
yan'lar Makalle'nin yakının· 
daki mevzileri eline geçir
diklerini iddia etmekte ise
lerde ne dereceye kadar 

~ doiru olduj'u maltim değildir. 
• londra ?.6 ( Radyo ) -
~ it 1 d 1 Yerli h~h:an askerleri mitralyöz ba~ıuda rr. a Yan or u an nezdindeki J 

' R6 t b b. · b ld 1-ıuı kuvvetleri ltaJyan taar· rerek cenahı yarmıf, çevir· Y er mu a m i iriyor: ıK 

Ruzvelt 
Vadettiklerini 
yapmamış 

Vaıington 27 (Radyo) -
Amerika Cumuriyetçilerinin 
dUn gece verdikler iki bin 
kişilik bir ziyafette, Cumur 
baıkanı Ruzveltin kendi adam 
larından mister Alsimit, 932 
yılında Cumur baıkanının 
Amerika'ya vadettiği ıslahata 
uauttuiunu söylemİf ve bu 
yüzden Amerika ziraat siya-

saaınıo çok zarar gördüğünü 
bildirmiıtir . 

Beşiktaş 
Galatasurayı yendi 
lstanbul 27 (Özel) - Dün 

yapılan Lik matlarıoda Be· 
fİktaş üalataaarayı ~-~ mag· 
lCip etmiştir. 

---+.·t 

Mısırdakabi 

Alman 
gizli 

papazlarının 

toplantısı 
~~------~~~ 

Katolik }lapazları: Hitlercilerin dini 

unuttuklarını, hunların gazetelerine 

boykot yapılmasını tavsiye ediyor 
günü bütün Berlin kiliıele

rinde bir beyanname neşre
dilmiştir. Alman Katolik 
papazları, Hitler'cilerin dini 
unuttuklarını ileri sQrUyorlar 
ve Katolik Alman halkına 
Hitler'cilerin gazete ve ki
taplarını okumamalarını tav
siye ediyorlar. 

Uydurına hu
hı>rlı>r 

Belgrad, 27 ( Radyo ) -
Avala ajansı, Avusturya 

Alman Katolik kiliseleri şefi 
ne huhralll Berlin, 27 (Radyo) - Al· 

man papazlarının Fulda'da 

başbakanı Müaıyü (Şuşning)in 
Budapeşte'de yaptığı seya
hattan sonra Çekoslovakya 
siyasasının değiftiği ve Çek 
hükumetinin, kllçiik antant
tan çekileceği hakkında 
çıkan şayıalarm uydurma 
olduğunu haber veriyor. 

• f• b• k b• yapmış oldukları gizli top· 
Bıtar1:1 ır a )· lantıdan sonra dünkü Pazar 

)J1 Şimalde Uç glin süren ruzu k:uşısında bmıları mu- me hareketinde muvaffak 
• J muh b ı k · t · olmuıtur. Fakat bu sırada ~~ •re e çok kanlı olmuı· basareye a ma ıs emış ve 

tar. Ras Kaasa'nın bir ta- göğüs göğüse bir laarb ve- yetişen siyah gömleklilerden 
----.-................ _. - diğer bir parti mubaaereyi 

BeQı·ncı· Corc'un cen°zesı· çözmnı; Raa Kaasa'da yan· 

ne teşkil edilmesi F ___..__ • 
isteniyoı· ransi.z Si yasası 

'( , , '4 hı bir hareket yaparak tek· 
I rar meydan muharebesi ver-

y arın kaldırıııy,Or miştir. Bu harpte, mitral-
yöz kullanılmıı ve Habeıler 

____ , •• çok telefat vermiılerdir. 

Don geceye kadar kralın naşını Fakat, bitmez, tükenmez 
Ha beş askerleri, mitralyöz-

250 bin kişi ziyaret etıniştir leri susturmağa muvaffak 
olmuşlar ve süngü hllcmu 
ile birkaç mevzii İşial eyle· 
mitlerdir. Her iki tarafta çok 
ağır zayiat vermiştir. 

Harar, 26 (A.A) - iki 
uçak Dagaburu tekrar bom
bardiman etmiş 250 bomba 
atmıştır. Raa Naaibu burada 
karargah kurmuş bulunmak· 
tadar. 

Adis-Ababa, 26 (A.A) -
Bir Habeş resmi tebliği 

ltalyan uçaklarının Stano 
bölgesini bilhassa buradaki 
açık şehirleri durmaksızın 
bombardıman ettiklerini bil
diriyor. Geçen hafta ltalyan 
bombaları 500 kadın ve ço· 
cuk ile 2500 hayvan öldür· 
müılerdir. Şimalde bombar· 

Londradan bir gôrOnOş dıman devam ediyoraada as
kerlik bakımından tesirsizdir. 27 ( Radyo ) - tehalük göıtermekte idi. Ve-

yarııına kadar · rilen bir: emir üzerine saray Roma, 26 (A.A) - Oga-
iki buçuk kilometre uzun· icce yarısından sonra saat den cephesinden bildirildi-
~uğunda binlerce kişiden bire kadar açık bulundurul- ğine göre, genral Graçyani 
ıbaret bir alay, Veat Mister muıtur. kumandasındaki kıt'alara, 
••rayına doiru ileylemekte Dlln akıama kadar nifii ıimdiden sonra adam batına 
ve Krıhn nltini ziyaret için - Devamı dördüncü ıahifede ;- - Devamı dördüncü ıahiJ'ede-

M;:1.:;ıe~:0:!~;,!~Z değişmemiş tir 

Kral Fual 
Kahire, 27 (Radyo) - Ka

bine buhranı, bili devam 
etmektedir. Saray mabafili, 
lna-iltere-Mısar mllıakeratını 
hüsnüidare etmek için bita
raf bir kabine tesis eylemek 
istiyor. 

Trablusgarp'la Iskenderiye 
arasındaki ltalyan hava pos· 
taları tatil edilmiıtir. 
Kahire 26 (A.A) - Hiikti· 

met buhranı henliz halledil· 
memiştir. Veft Partisinin in· 
ıiliı · Mııar muahedeaini tın· 

Flandeu, dış siyasada kısmen Lava· 

lin yolunıı takibedeceğiz diyor ,_. 
Paris, 26 (Radyo) - Ga- ' 

ıeteler, perşembe günkü 
toplanbda siyasal mücade· 
leler olacağını yazmaktadr· 
lar. 

M. Flanden bir toplantıda 
yeni kabinenin kollektif enı
niyet siyasasını koruyacağını, 
frankm muhafazasına çalı
şacağıı ı, dış siyasada kısmen 

Laval'ın siyasasını takib ede

ceğini söylemiştir. 
M. Flanden'in riyasetinde 

yapılan demokratlar birliği 
toplantısında bir takrir ka· 
bul edilmiştir. Bu takrir mu· 

Otomobil kazası 
Kahire, 27 ( Radyo ) -

Fransa'nın Mısır ateşe kom· 
meraiyah (Grankliy) bir oto
mobil kazası neticesinde öl" 
mtııtilr. 

zim için kendisi de çağm!· 
mık ıartile bitaraf bir ka· 
bineyi iyi karııhyacağı sa· 
nılmaktıdar . 

M. :Flan(lt~n 

cibince, ekonomik ve finan· 

sal sahada yapılan kalkın

madan dolayı M. Lavala te

ıekkilr edilmektedir. 

Paris 27 (Radyo)- Nazar
lar meclisi, dün sabah bat· 
bakauı miisyü Alber Saronun 
başkanlığında toplanmıı ve 
gelecek Perşembe iÜnÜ Par· 
limentoda okuyacağı beyan
name etrafında huıuıi mU· 
zakerelerde bulunmuıtur. 



Maktulün 

Teklifinizi kabul eder
sem bir şartım vardır. 

- istediğinizi vermeliyiz 
öyle mi? 

- Hayır, bayır zihnimi 
işgal eden nokta o değildir. 

Teklifim şudur: 
lıe müdahale ettiğim za· 

man, hiirriyeti kimileye 
mazhar olmalıyım. 

Emniyet direktörü derhal 
ToJbiyak'ın sözünü keserek: 

- lcraabnıza hiçbir za· 
man müdahale etmemiş ol
duğumuzu pek ala bilirsiniz. 

Dedi. Tolbiyak mukabelede 
bulundu: 

- Orasını bilirim, fakat bu 
defa daha ziyade serbestii 
harekata malik olmalıyım. 
iti şöylece nazarı mülahazaya 
alıp bir dereceye kadar zih
nimde tasarladım. Binaeoaley 
bu yolda istediğim gibi ha· 
reket edebilmeliyim. 

Adamlarınız, kendilerine 
vereceğim talimattan fazla 
hiçbir ıey yapmıyacaklardır. 
Şöyle veya böyle ne ıçın 
hareket etmiş olduğum so
rulmıyacak. Velhasıl tetkikat 
eınasında reyimde mUstakil 
olacağım ve başlı baııma 
hareket edeceğim. 

Emniyet direktör il M. Tol-
\...: ··-,_ ' - ---..1-

- işi neticelendirmek için 
ne kadar zaman Jizımdır? 

- Bir ar,, eğer bir ay 
zarfında katili bulup size 
teslim etmiyecek olursam 
iıi terkederim. 

- O halde mutabıkız.Ben 
zaten ıizinle konuımadan 
evvel Amirlerimin reyini al· 
mııtım. Burada sizinle ıifa
ben akdeylediğim mukave
leyi behemehal tasdik ede
ceklerdir. Bu andan itibaren 
siz bu iıin amirisiniz. Ben 
iıe, size yalnız malumat ve· 
receğim. Şimdi, nazarı dik
katinizi çekecek birşey 
göstereyim. 

Direktör, lngiliz hafiyesini 

kolundan tuttu ve mutbaha 
doğru yürüdüler. Mutbabın 
ka\>ısı açık idi. (Tolbiyak), 
zemin üzerinde yatan iri 
yarı adamın cesedini görür 
görmez bir adım geriye çe· 

kildi. Kafası parçalanmış 
olan bedbaht tacir, çok kor-

kunç bir manzara arzedi
yordu. (Tolbiyak) irade sa· 
bibi ve c:eıur bir adam ol· 
duğu halde bu manzarayı 
görünce sarardı. Emniyet 
direktörü dedi ki: 

- Cuedin verdiği dehşet 
ıize tesir yaptı. Birde der· 
ler ki, bizim san'atta bulu
nanlar, böyle manzaralar göre 
göre alışır. Ne yanlış bir 
zehap 1.. 

Maamafib sizin bu kadar 
çabuk müteessir olduğunuzu 
ilk defa görüyorum. Sayo 
sokağında bir valide ile iki 
çocuğu birden öldürülmüş 
olarak bulduğumuz zaman 
ben korkudan titremiştim, 
siz ise, kati yen heyecan gös
termemiıtiniz, fakat şunu 
da itiraf ederim ki, bu sa· 

(Ulaaal Birlik) ---------~....--

•·Amerİka'da ihtiyarların Yüksek kalitede 

yede üç giln sonra katili 
ele geçirdiniz. Bu defa faz
la heyecana kapıldığınızı 

başına devlet kuşu!.. muk yetiş tirece >J 

--·-- --·-· Ayda 200 dolar maaş!. Fakat henDz hayal Ziraa\1 vekaleti, lüzum gördüğO 
olan bu ağacın meyvasını, ağacı diken den dilediği kadar tohum ala 

doktor yemekte berdevam! . d - " "Bu makaadı temı·~ Hükümet Kamutay e goru-
Amerika,ma- şülecek olan pı-oje ile uzun ilişik kanun projeaile 

lflm ya başka zamaıodanberi, Ziraat Vekl- bakanlığı lüzum g 
memleketler - Jeti tarafından tetkik edil- alanlarda fabrikaları• 
de deliJik de- melde olan pamuklanmızın yacıoa göre vasıfları 
nileo ,eyleri ıslahı işinin kanunla~:hrılma- yen pamuk çeşitleriaİ 
tabii addeden sını istemektedir. recek ve dejeneresaıı9' 

ce· bir memleket- Ulusal dokftma fabrikala- ni olmak için buralar~ 
tir. rımızın istediği yüksek ka- ğer çeşitlerin ekimini~J':'· 

görüyorum. 
lngiliz hafiyesi heman 

vab verdi: 
- Evet, bu defa heyecanım 

fazlad11, fakat bu heyecan 
korkumdan değil, seviocİlD
dendir. 

- Biraz evvel verdiğiniz 
izahattan sonra itin muğlak 
olduğunu tasdik etmiıtim. 
Şimdi şu cesedi görünce, ya· 
pacağım işin çok kolaylaştı
ğını anlıyorum . 

Emniyet direktörü şu izahatı 
verdi : 

- Cesedini gördüğünüı 
adam, bu mahallenin en na
muskir ve maruf bir taciri-
dir. Yegine kabahatı, bu 
evde oturan kadınla müna-
sebati gayri meıruada bu· 
lunmaktan ibarettir. 

· - Evet biliyoruz. Hatti 
arkadaıım merkez komiseri 
kendisini tanırmış bile! (Pan· 
teoo) meydanında mağazası 
var. Adı (Piyer)dir. işin en 
tuhaf ciheti, maktulün üze
rinde bulunan altın Halile 
parasından biçbirıey alınma· 
mış olmasıd11. Bakınız, üze-
rinde iki bin franklık iki, bet 
yüz franklık bir ve yüz frank
lık d&rt banknot olduiu gibi 
_ .. __ -., -·· ··--·· ....... , ..,, .... ,""" 
baılamııken üıtünlı adam 
akıllı arayalım. Belki de tah· 
kikahmızı kolaylaıtıracak bir 
ip ucu buluruz . 

Dedi ve eğilerek maktu· 
lün ceplerini aramağa baı
Jadı. 

Emniyet direktörü, mak
tulün yan cebinden bir sürü 
kiğıdlar çıkardı. Bunları ka· 
rııtırırken: 

- işte bir takım fatura· 
lar. (Piyer Loro) iımini ta
şıyan bir aürü kart vizit, 
durunuz, müsyü (Piyer)e bi· 

taben yazılmış bir de mek
tub çıkh. Bu yazı, bir ka
dın yazısıdır. 

Tolbiyak: 
- Okuyunuz bakalım. 
Dedi. Mektubun iki satır· 

dan ibaret olan müderecah 
şu idi (Bu akşam tam saat 
~2 de geliniz. Demir par· 
maklıklı kapı açık buluna· 
caktır). 

-Arkflsı l'flT 

Tele fon 
3151 

Şirııdi Ame· liteli pamuklann pamuk zi- edecektir. Muhtelif 
rika' da ihtiyar raatine elveı · .;Ji bj rçok saha~ pamuk tobumlarıoıo çı 
bir doktor nırkt:u biri· birlerile k 'j lan olan yuı cı\um uzda yetiş- ..,. 

k e. ması irin çe•itlere a6ı• çı mış v · tirilmeıi içio ş\mılilik Adana, .,. v • 
- Bütün ih· S k çırhancler tayin edile Ege, Eskişehir ve a arya 

tiyulara mut
lak bir:nadet 
ve istirahat 
behsetmek la· lhtivarlıkta saadet vadeden doktor 

zımdır. De· 
mektedir. 

Teveneend 

Bu iddianın ne demek ol
duğunu anlamak istiyen bir 
ıazete muhabirine doktor: 

- Sözlerimde, plinımda 
anlaıılmıyacak birşey yok
tur. Planım, her Amerika'b· 
yı, ihtiyarlıkta muhtemel bir 
sefaletten korumak eaa11na 
milsteniddir. 

"Hayalita dalmıt bulun· 
mıyorum. Plinımın tahakkuku 
için iki maddelik bir kanun 
kabul ve tatbiki lizlmdır. 

.. Bu kanun da ıöyle olma· 
lıdır : 

Madde 1 - 60 yaıına sıei· 
mit kadın ve erkek her A· 
merika'lıya ayda 200 dolar 
VMilİr, 

Madde 2 - Bu maaıın 
verilmesini temin için mua
melatı ticariye ilzerinden yüz
de iki buçuk bir vergi alınır. 

"Bu yüzde iki buçuk, ne· 
dir biliyor musunuz? Evvell 
..A:merikanın iktisadi vaziye· 
tini ıslah eder; maden kö· 
mürllne zam olunan yüzde 
iki buçuk nakliye tarifelerine 
çelik, bakır ve sairenin iıtib
.. ı fiatlarına, otomobil ve 
saire gibi çelikten mamul 
ıeylerin fiatlarına ylizde 2,5 
zam demektir. Bu suretle A
merikada iı artar ve kazanç 
düzelir . 

" lhtiyarJar iş sahasından 

çekilirler; gençlere İf çoğa· 

lırl" demiıtir. 
* • • 

Bu doktor balen 67 ya· 
ıındadır. Bundan üç sene 
evel ansızın bastalanmıt ve 
doktorlar hayatından ümidi 
kesmişler, kendisini Kalifor
niya' da bulunan çocukları 
nezdine göndermişlerdir. lı-

mi Dr. ıTevensed olan bu~ 
~ 

adam Kaliforniya'da iyi ol· 
muş, fakat beı parasız kal-
mııbr. 

ihtiyarlara maaş plinı 
doktorun bu vaziyet altında 
aklına gelmiş ve bu hususta 
kOçük bir risale neıretmiştir. 

Doktorun buhran yüzün
den çok zarar görmilş m6s
tahsillerden ibaret olan kom-

tuları ibtiyarhkta her ay 
200 dolar maaı vaidini çok 
hoı bulmuılar ve doktora 
propagandasını temin için 
para yardımına batlamıılardır 

ilk zamanlarda nazarıdik
katı celbetmiyen bu plin 
birdenbire sonraları umum 
ldı 11l&k• uy11u'1uw19l1r. 

Doktorun plinını neıret

tiği giindenberi iki sene 
geçmiı olmasına rağmen ta-

raftarları fevkalade artmıı
tır. Halen doktorun plinını 
kabul ettirmeğe çahıan 5000 
kullib vardır. Her kulübün 

115,000 mensubu olduğuna. 
göre taraftarların ne kadar 
arttığı kolayca anlatılır. 

Doktor, bu plinı ile her 
şeyden evvel kendi ihtiyar· 
lığını temin etmiıtir. Doktora 
her taraftan mühim ianeler 
ve yardımlar gelmektedir. 

· Devamı 4 ndJ !ahij'etle -

ve ltızum görülen alı 
mıotakalarında planla çalış-

çırçır evleri kurularak 
mağa başlanmış- ve bu plin- sal olunacak pamuklat 
ların tatbikatı da ~ok ilerle-
miştir. 

Şimdiye kadar tatbiki mu-
vaffakiyetle devam eden 
Adana plinı, öaüa.ıtızdeki yıl 
tamamen tatbik ediloıiı ola
caktır. 1937 yılanda ise Ege 

ve Sakarya sahalarmda pa· 

muk ziraati düıünülen sreniş· 
tikleri almış bulunacaktır. 

Adana .mıotaka11nda bu yılki 

ekim mevsimi için yetiştiri

len yiiksek kaliteli pamuk 
tohumlarının çiftçilere daiı· 
tılması işlerine baılanmış 

olduğundan ıs}abçıhk teknik 
bakımından bazı kanuni mü
eyyedelere ihtiyaç hasıl ol· 

IDUftUr • 
Pamuk, .melezleumeğe ve 

dejenere olmıya çok elverişli 
bir nebat oldagundan iyi bir 
pamuk elde etmek için yük· 
sek vasıflı bit tohum ekilse 
dahi bunun mahsulü diğer 
bir denejere olmuş tohum 
mahsulü ile melezlenmekten 
kurtanlmazsa istenilen netice 
elde edilememektedir. Böy-

lelikle büyük masraf ve 
emeklerle yetiıtirilen mahsul 
ve tohum evıafıoı kaybede-

ceği gibi, fabrikaların iste· 
diği vasıflarda pamuj'un ye
tiştirilmesi imkanı ortadan 

ralarda çırçırlatılacık 
suretle dejenere ol 
ve tohumları biribiri•• 
rıımadan yüksek va••' 
muk ekimi temin 
caktır. 

Yurdumuzun yllk~~ldf 
oomik menfaatleri .~I. 
dan çok mühim bir 111 

arzeden (Pamuk ıslibı J"ll 
şiddetle muhtaç oldll~ 
nuni müeyyidelerin 
amacile kaleme aho 
kanun projdsi bir •• 
bliyük kamutayca o 
mak dileğile sunulmu 
Projenin esasları: 

Dokuma fabrikalar-ı 
dış piyasaların arı 

vasıflarda pamuk yeti 
bakımından lktı1&d 
tinin mtltaleası ah• 
sonra Ziraat vekilliii 
gördilğü mıntakalard• 
lecek açık kozalı 
çeıitlerini tayin etlll 
bu çeıitlerden baık• 
kozaların ekimini yı 
miye ıalihiyetlidir. 

Saf pamuk tohumu 
mıntakalarda Ziraat 
ğinin çetidini tayia ~ 
edeceii fpamuklardıo 
diğer çeıid açık ko • 
muk tohumu ve çe 
pamukların bu bölgel9" kalkmış !olacaktır. 

Hükümet esbabı 

sinde diyor ki: 

kulması ve bunların ~· mucibe-
taka içinde herhaD 
yerde muhafazası, bir J.I 

Nafia mttdürln- diğer yere nakil, • 
satımı yaaaktır. 

Tayyare Sineması !!!!!0
n 315r 

Ziraat Vekiletı iere'd\ 
düğü yer ve zamanlar ,J 
pamuk tohumu, ekileC 
takalardan sanayi ve İ 
maksadile bozulmuı • 
zah pamuk tohumuod" 
çekirdekli pamuğuD 

edilecek tartlara uyiof 
rak hazırlandığı takdi 
çirilmesine müsaade 
lecektir. 

Ziraat vekaletince 
ediLcek pamuk eki..,I 
takalarındaki çırçır 
vekilliğin her biri içli 
edeceği pamuk çef 
den ba1ka11nı çırçır 

----BugOn senenin en zarif. en faotazi Fransızca sôzlO ve şarkılı bftyftk komedisi 

Le Prrfince De Mönunt 

Gece B·ülhülü 
HE1'RY GART tarafından temsil edilen gençlik, 

aşk, musiki ve kahkaha filmi 
zevk, neş'e, 

yacaklardır. 

Ziraat vekillij'i 
gördüğü yerlerde 
kurarak veya kira 
rak çırçır evleri iti• 
ccktir. 

Aye:::aocaMUSiKI OSTATLARI SERiSiNDEN JOHAMEI BRAHM'IN LA BOHEM OPERASJN. 
U DAN BAZI PARÇALARLA MEŞHUR INNISJ 

Ziraat Vekilliği lilıdsıll 
receği yerlerde diledi; 
çır evlerinden veya t• 
dan saf pamuk tohulll 
bir kısmını veya tı FOKS: (TORKÇE SÖZLÜ DfJNYA HABERLERi) BEŞiKTAŞ TAKIMININ ATINA'DA YAPTitl FUTBOL MAÇI 
satın almaya lüzum 1 

Seans saatleri . ~ergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13·15 talebe seansı. Pazargünü 13 de 1 takdirde, sahipleri, . 

.. ••••••••••••••"••ıli•v•e•s•e•a•ns•ı-va•r•d•"•'•••••••••----•••••••••••••I _Devamı 4 tıcil ~alfl 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
vv. }i • H. v an ROY AL NEERLANDAIS ları için yllk alacaktır. 

KUMPANYASI "HEMLAND,, motörü 5-
J)er Zee "CERES,, vapuru 25-1-936 2-36 tarihinde beklenmelli 

& Cö. tarihinde beklenmekte olup olup yllkllnü tahliyeden 
yükünü tabliye ettikten sonra ıonra ANVERS, ROTTER· 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 8URGAS, V ARNA ve KÔS- DAM, HAMBURG, CO-
" ANGORA" vapuru 20 TENCE'ye hareket ede· PENHAGE , DANTZIG , 

son kanunda bekleuiyor, 24 cektir. GDYNIA, OSLO ve IS-
ıon lcAnuna kadar ANVERS, "GANYMEDES " vapuru KANDINAVYA lf'öıanları 
ROTERDAM HAMBURG 2ı-2.936 beklenmekte olup için ynk alacaktır. 
ve BREMEN limanlarına yük yükünü er tahliyed•n (sonra SERViCE MARITIM 
alcaktır.. ANVERS, ROTTERDAM, ROUMAIN 

"ANDROS,. vapuru 3 şu- AMSTERDAM ve HAM- "PELES., vapuru 30-1-36 
batta bekleniyor, 7 şubata BURG limanları için yilk da gelip 31-1-36 tarihinde 
kadar ANVERS, ROTER- alacaktır. MAL TA, MARSIL YA, ve 
DAM, HAMBURG ve BRE- "CERES .. vapuru 10-2-36 BARSELONE için yük ala-
MEN limanlarına yük ala- da gelip 15-2-36 tarihinde caktır. 
caktır. ANVEI s , ROTERDAM , Yolcu kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINE AMSTERDAM ve HAM- llindaki hareket tarihle· 
"EXCHMOTH,. vapuru 2 BURG limanlarına hareket rile navlonlardaki.değişiklik-

şubatta bekleniyor, NEV- edecektir. )erden aeenle meıuliyet 
YORK için yUk alacaktır. SVENSKA ORIENT kabul etmez. 

JOHNSTON VVARREN LI- LINlEN Daha fada tafıilit için 
NE • LIVERPUL "NORRUNA" vapuru el- ikinci Kordonda Tahmil ve 

"DROMORE., vapuru 18 yevm limanımızda olup AN- Tahliye tirketi binuı arka· 
son kincada bekleniyor, VERS, ROTTERDAM, HAM- 11nda FRATELLI SPERCO 
LIVERPUL'dan yük çıkarıp BURG , COPENHAGE , -vapur acentalığına;mnraeaar 
BURGAS, VARNA ve KÖS- GYDNIA, DANTZIG, OSLO edilmesi rica olunur. 
TENCE için yUk aJacakt1r. ve ISKANDINAVYA liman· Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

Geliı tarihleri ve vapur
ların iıimleri llıerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

lzmir ithalat gOmrOğOnden: 

• .,}/. . .. ~ 

N«_ 
~ . ~ 

o 11 ıu ıi• 
[ .Z.lroOll .DAN~A" \ 

"V apurlaran isimleri, ıel
me tarilaleri ve navlun tari
f el eri hakkında bir taabbDde 

.;; ~ a :s 
a·=ı· IR _K_. __ G_. E9yanın cinıi .... w.._ .. s:..._ ___ z,___t;._&>_] A . ıza 

190 Baamalhalinde boyalı pamuk 1 M.Z. 1080 fıt~ ı } ı.-Sümer Banli--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyiei, eıı 5ağla

mı, en ucuzu en güzeli 

sririıilmez." 

Olivierve şOreka
sı Limited vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
.. THURSO " vapuru 7 

ikinci kinunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN ııelip 
tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT., vapuru 8 
ilcinci kinunda bekleniyor, 

LONDRA için yük ala
caktır. 

.. THURSO" vapuru 15 
ikinci kinunda bekleniyor, 
LIVERPOOL •e GLASGOV 
yllk alacaktır. 

"POLO,, vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN-

VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL itin yük alacaktır. 
DEUTSCHE LEVA NTE

LINIS 
"AGILA., vapuru 5 ikinci 

kinunda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten tah· 
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 
•apurların isimleri üzerine 
deiJıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Marangozlar ve 
sanayiciler içi u 

Bir daha ele geçmi· 

yecek bir fırsat 
Fabrikamda mevcud ıirid 

destcre, planya, kalıplık, 
freze, delik makinelc1i ile 
prese tezgahı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah· 
ları, ilAt ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa
Peller ve saire sahhkhr. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya f abri· 
kasına hemen mfüacaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

184 

243 
220 
191 
207 
229 
254 
251 

286 

menıucat. 

500 lpliii boyalı p. mensucat 
faauaeli 

soo " 
ipilti 

500 " 
500 " 

" 500 
" 
" 

500 " 

" 
" 
" ,, 

" 
" .. 

" 

" fasuneli 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

1 .. 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
l ., 

1 " -9 
1 " -2258 10 

895 

1018 
898 
897 
328 

7999 
1019 
1017 

7998 

Yukarıda yazılı etya 3-2-36 ıneı Pazartesi ı&ntl Mat 13 
de açık arttırma ıuretile harice dahile ıahlacajından itine 
gelenlerin ithalat gftmrüi6 aatış komiıyonana mllracaatları 
illa olu:ııur. 64 

lzmir vilayeti Nafia mndorlü -
ğünden: 
9580 lira 4 kuruı keıif bedelli Glilbıhçe·Karaburun yo· 

luouo 0+000·4+250 inci kilometroları arasındaki ıoıenin 

esaslı onarılması 16· 1 -936 günlemecinden itibaren 15 glln 

müddetle açık eksiltmeye konulduğunda• isteklilerin ekıilt· 
me ve arttırma ve ihale ya.sının hükümlerine g6re baıır· 
lıyacakları teminat ve fenni lveıikalarile birlikte 31 ikinci 
Kanun 936 Cuma günü saat 11 de daimi encümene gelme
leri ve fazla malftmat almak istiyenlerin Nafia mUdürltığüoe 
müracaatlara ilin olunur. 175 

lzmir Milli Emlik müdürlüğünden: 
Salhane dokuz eylul sokağında 102 emki kapı 80 ve 74 

ve 74 A No. tajh 323 metre murabbaı evin mülkiyeti 
3·2·936 pazartesi günü saat 14 de peşin para ile satıla
caktır. Alıcıların o saatte milli emlik müdüriyetine mii· 
racaatları. 163 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

\•alet çetitleri &atar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norv~çyanın baJiı Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa siizlilmütür. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

SıuuAT EzANEsı 

Mocellithanesi 

Yeni Kavatlar çartııı 

No. 34 

Satılık motör 
12 beygirkuve .. inde {Dizel) 

markalı aı kullanılmıı bir 
""Ot6r ıatıbktar. Taliplerin 
idarebanemize müracaatları 

illn oluaur. 

barenler! Mut· 

laka (Okamentol 
~ 

3kıftrftk tekerle- ~ 

rini ıecrftbe edi- ,_.. 

~ 
~ 

CQ 
Q.) 

Hereke kumaşları 

F esan° kıımaşları 

Beykoz kunduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarT 

lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

> • 1111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111iti1111111111111111111 - -- -

Ve Pilrjen ~ahapın 

en ftatnn bir mfts· 

bil ~ekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

a ~lzmir yün mensucatı; 
~ ~Türk Anoninı şirketil 
~ = ızmir Yftn M.ensucatı TOrk A. ~· uin Halka· ~ 

~ pınardaki kuma~ fabrikası manınlntmdan olan ~ 
= ıaevıimlik ve kışhk, zarif kunuışlarla, battaniye, ~ 
- ~al ve ytın çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ = kordonda Cumhuriyet meydum civaranda 186 ~ = numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir· ~ 
§ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika-;~ 

iıtiyenlcr Şahap -YI'--·- nın metanet ve zerafet itibarile lıerke~çc malum.~ 
Sıhhat aflrgtın ~ = olan mamulntını muhterem mil~terilerimize bir ~ 

~ - -'-"' - -haplarım Maruf 'JJ - defa do ha tavsiyey j bir 'azife biliriz. §§ 
e<.-za depolarandan = Perakende satış yeri k Toptan satış yeri § 
ve ec7..anelerden = yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
arasanlar. ;;;;;; Kemalettin Cad. Sağır zade Lalı T. A. Ş. § 

!::=:;:;;:;:;:;;::::.; 5 biraderler ~ 
D O K T O R =IKuzu oğlu:çarıısı Asım Rıza := 

Ali Agah = --ve biraderleri ;ii 
Çocuk Hastalıkları ~ Veni manifaturacalarda mimar 511 

Mfttebassııı § Kemaleddin Cad. Yünlü mal- gs 
''·ind Beyler Sokagt N. tılJ ~ ]ar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 

.__Tlllielefi .. 
01
.• •3
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Yuiıaı.iistanda saylav se.,;imi dün 
sükllnet i.,;inde sona erdi 
Matrut zabitler 

• 
netıce 

• • 
seçımı 

bugün 

-
kaı·ıştırmak istemişlerdi 

ilan edilecektir 
Jilanbul 27 ( Ôzel) - Atinadan haber veriliyor: Atina 26 (A.A)- BugD.n yapılmakta olan genel se· 
Saylav seçimini karışhrmok ' 'e Liberal Partisinin ek- çimin sO.kôn içinde geçeceği anloşıhyor. Soo gnolerde 

criyet kazaomasmı temin etmek istiyen matrut zabi· Seçmenler Qzerinde tesir yapmak maksııdile çıkarılan 
tamu, tekrar \'azifeye nlmmaları imkllm kalmamıştır. 

ve huzursuzluk doğuran şayıalarin tesiri 7.ail olmu,tur General Kondilis, saylav seçimi sonucundan O.mitvıır 
· · Başbakanla So bakanı, hokumetin her ihtimale karşı olduğunu söylemiştir. Seçim, don gece sona ermıştır. 

Heylerin bugQn takip edileceği \'C SODUCUU hemen . tedbir aldığım ve sOk0.nun icap ederse şiddetle mu· 

iluu edileceği bildiriliyor. ha faza edileceğini beyan etmiştiı· • 

~--~------••t--•~··~tHt~··......-.~------~~-

Atina 'da yaz başladı! Amerika gümüş alıyor 
IstanbuJ, 27 (Özel) - Atina'dan haber verildiiin göre, 

şimdiye ;kadar görülmemiı derecede bir sıcaklık vardır. 
Hararet, 21 dereceye kadar çıkmıştır. Böyle bir hal, 78 
senedenberi görülmemiştir. 

Çin-Japon m.ünasebatı 
Tokyo, 27 (Radyo) - Asabey gazetesinin yazdığma göre, 

Çin'deki Japon kuvvetleri reisi, general, ŞangayÇeke, Ja· 
ponya'nıo, Çin· Japon yakınlaşması yüzünden herhangi bir 
devletle ihtilif çıktığı takdirde Çin'e müzaheret etleceği 
ni bildirmiş ve bu hususta teminat vermiştir. 

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

Kolon el Rek Beı,lin'de 

Nevyork 27 (Radyo) -· Gilmüı mübayaası için Çin ile 
Amerika bükümeti arasında baıhyan müzakereler devam 
ediyor. Söylendiğine göre, Am'.rika hükümeti, Çin'den 5 
milyon (Vns) değerinde gümüş alacak ve ondan .sonra ha· 
riçten glimüş mübayaasına nihayet verecektir. 

Müessif uçak kazası 
Meksika, 27 (Radyo) - Meksika hükümetinin, Ameri· 

ka'dan almış olduğu on bombardıman tayyaresinin tecrü· 
beJeri yapılırken. bu ~tayyarelerden birine binmiş olan 
Meksika askeri mütahassıslarından general (Kazamofero), 
tayyare ile beraber düşmüş ve parçalanmııhr. Bu pilot 
Amerika'dan Meksika'ya gelmiıti. 

Yeni Sivas saylavı 
Gazeteler, Alman - Leh ittifa- Ankara 27 (ÖzeJ) - C.H. Partiıi genel sekreterliğinin 

k h • b• d 1 ) h• tebliği: 
IDID iÇ lf ev et 8 ey ıoe Boı olan Siva.s saylavhğına namzed gösterilen emekli 

o)madıi!ını yazıyorlar general Akif oybirliği ile saylav seçilmittir. 

Berlio, 27 (Radyo) - Po- Almany.a'nın.d~fiki.rl~~~ini ö~: Casusların muhakemesi 
lonya dıt bakanı kolooel renmek ıstemııtır. Beıi ın gezısı 
Bek, dün Almanya dış ba· 26 ikinci kinun 934 tarihli Iıtanbul 27 (Özel) - Moıkova'dan verilen bir habere 
kanı Fon Nöraht ile general Alman - Leh ademi tecavüz göre, sllel mahakeme 21 casusun muhakemesine başlamış· 
G6ring'i ıiyaret etmiştir. Bu anlaşmasının yıldönümüne tır. Bunlardan biri beyaı Rus teşkilitına mensub olub, Kı· 
ziyaret, iki devlet arasındaki tesadllf etmiştir. ııl ordunun ailel vaziyetini öğrenmeğe çalışıyordu. Diğer· 
dostane münasebatın bir ni-

Diğer bir gazete bu tesa· lerl Mançuri hududundan girenler olup, Şark devletleri le· ıanesidir. 
Varıova 26 (A.A) - M. dUfe işaret ederek, Alman • binde çahşmakta imiıler:. 

Bek'in Berlin ziyaretinden Leb anlatmasının hiçbir dev· .-....... _.,.ııt-4•------
babıeden Koriyer Porant let aleyhine olmadığını bil· Yftksek kalitede pa- Li k maçları 
gazetesi diyor ki: bassa Lehistanın Fransa ile muk yetiştireceğiz 

"Günün işleri hakkında mevcut ittifakının ıiyasaaı-
k 1 f B(Jlıarafı 2 inci sahifecle Altınordu K.S. K fı Cenevre'de diier devletler nın esası sayma tan asa e· humlıudan kendi tohumluk 

bakanJarile görüşen Bek, rağat etmediğini yazıyor. 

----~------·--··· ... ~~~--~----
ltalyanlar Dagaburgu tekrar bom· 

hardıman eltiler 
- Baştarafı 1 inci salıife<le

günde bir litre su verilece· 
ğini bildirmiştir. Generahn 
kuvvetlerinin etrafı ormanlık 
olmaaana rağmen kaynak ve 
kuyulardan mahrum bulunan 
dağhk Bengi bölgesine do&'· 
ru ilerledikleri tahmin olu· 
nuyor. 

Aden 26 (A.A) - Stefanı 
ejansından: ltalyanların Ha· 
rar yolu üzerinde Aba'dan 
Okarub'a doğru ilerlemekte 
oldukları söyleniyor. Italyan· 
larm, pek yakında general 
Graçyani'nin sağ cenahını 
her türlü tehlikelerden kur· 
tarmak makndile Harar'a 
doğru bir hücum yapacak
ları saD1lıyor . 

Harar 26 [(A.A) - Cici· 
ga'dan ielen yolcular Havas 
ajansı aylarına Daggabur 
civarında büyük bir ltalyan 
tayyaresinin düştüğünü ve 
Habeşlerin iki tayyareci ile 
Uç ltalyan askerini esir al· 
dıklarını haber vermişlerdir. 

Adis·Ababa, 26 (A.A) -
Havas ajanıı aytan bildiri· 

yor: Gocam ilindeki ihtilil 
hareketini tertib eden ve 
Gocama avdet etmek üzere 
taraftarlarile birlikte cep· 
heyi terkeden Deccaz Gas· 
sas1ıın nihayet Tana gölü 
kıyılarında tevkif edildiği 
bildirilmektedir. Bu sebeble 
Obamdaki ihtilal hareketi 
bilfiil nihayet bulmuı sayıla
biJir. 
Adiı-Ababa, 26 (A.A) -

Havas ajansı aytarından: 

Yerli bir kaynaia göre Ha· 
beş'lerin Tigre cephesindeki 
muzafferiyetleri hakikaten 
mühim olmuştur. Zayiat mik
tarı henüz kat'i olarak tayin 
edilmemiş ise de ltalyan'la· 
rın binlerce telef at verdik· 
leri söylenmektedir. 

Adis-Ababa, 26 (A.A) -
Röyter ajansı muhabirinden: 
Makalle'nin pek yakınında 
şiddetli bir muharebe de
vam etmektedir. 

Adis - Ababa 26 (A.A) -
Röyter ajansı aylarından res· 
mi olmayan bir menbadan 
bildirildiiine iÖre; Ras Sey· 

ihtiyaçlarından artan k11mı· 
nı, piyasa fiati üzerinden 
Ziraat Vekilliğine satmaya 
mecbur tutulmaktadırlar. 

Bu projenin hükümlerine 
aykm hareket edenlerden 
mahalli idare heyetlerinin 
kararlarile yüz liradan 500 
liraya kadar para cezası 

alınacaktır. 

Ziraat vekilliiince tayin 
edilen çeıitlerden başka 
pamu kçeşitlerini veya kar· 
şılığını ekenlerden bu ceza 

alınmakla beraber alakalı fen 
memurlarının verecekleri ra· 
porlar üzerine idare hey'et· 
leri kararile tarlalarındaki 

pamuklar da masrafları ken· 
dilerine ait olmak üzere he· 
men sökülecek ve yok edi · 
lecektir. 

Bu masraf sahibi taraf1n· 
dan verilmezse Ziraat Ve· 
killiği biitçeıinden ödenecek 
ve tahsili emval kanununa 
görej kendisinden alınacak· 
tır. 

yum ile Ras Kassa haliha· 
zırda Makallenin şimali gar· 
bisi ile garbında sevkulcen 
bakımıodan mllbim birçok 
noktaları ele geçirmiılerdir. 

yendi 
Diln bölge lik maçlannın 

dokuzuncu haftasına devam , 
edildi. Saat onda hakem 
Mustafa Balın idare ettiği 
Göztepe • Buca arasındaki 
ilk maçta Göztepeliler ha
kim bir oyunla 6· 1 gibi bU-

yük farkla galib geldiler. 
ikinci oyunu Altay • Şark 

spor yaptı. Altayın lehine 
cereyan eden maçta siyah 
beyazlılar 4 gol yapmak su
retile maçı kazandılar. 

Gilniln . en milbim karıı· 
(aşması halen başta bulunan 
K. S. K. ile Altnaordu ara· 
sındaki son maçtı. Hak~m 
Altay'dan Fehmi'nin idare· 
ıinde, saat 14 de baılıyan 
bul uıaçın ilk 20 dakikasında 
her iki taraf çok canh ve 
tehlikeli akınlarda bulunma· 
ıına rağmen sayı çıkaramadı. 

Nihayet Alhnordu beraber· 
liği bozan ırolü yapınca 
oyundaki vaziyet deiiıti. 
ikinci parti çok daha heye· 
canh geçti. K. S. K. hücum 
bathnıo iyi anlaıamaması ve 
Altınordu oyunun kabul edil· 
mesi bu çocukların gol ya· 
pamamasına sebebiyet veri· 
yordu. Nihayet K. S. K. de· 
fanıının fazla açılmıı olma· 

--
Otuz Tahııtlu Ad 
~loris LöblanınEn Meraklı Rouı-

• # 
Tefriha .~ayısı: ; 

- Blriod Kısım: VERONIK - t1 
Çocuk doğru düşünüyordu. bir ümid besliyerek 111 ll 

Veronik babasının malikane· gizli yoldan ilerlemeğe 
sinde aradığı kazmayı buldu ladı. · elif 
ve bir saat içinde oğluna Biraz sonra mahud d -
getirdi. Mahud delikten yanma geldi. Fransov• 
verdi. cak duyulacak derecede 

Fransuva: fif bir sesle: 
- Henüz hiçbir kimse - Anne! Dedi. Bütü•ı 

görünmedi. Fakat nerede ce beni tarassud ettile:J 
ise gelecekler. Bu gece ça· nun için işi şimdi, iki 
lışmak için vakit bulacağım. kadar bitireceğim. Sea -' 
Seni yarın saat yedide bek· diveni getirdin mi? 
lerim. Stefan'a gelince: - Evet getirdim. J 
Duyduğum bazı gürültüler- - Sen pencerenin t 
den Stefa'nm aşağı yukarı rını kaldır, vakit kaıaoİ 
benim bulunduğum yerin mecburiyetindeyiz. Stefl 
üstünde bir yerde kapah vaziyeti çok korkulu old~ 
olduğunu sanıyorum. Senin nu tahmin ediyorum. 
bulunduğun yerde genişce kat et, gürültü etme. ~ 
bir pencere var mıdır? Veronik daha fazla ' 

- Yoktur. Fakat kenar· madı, Heman uzaklaşh.P ~ 
dan bir iki taş çekmekle cere, zeminden ancak ,ol, 
genişletilir. metre yilkıekte idi. P J 

- Ali, bizim evde Man· redeki taşlar harçsız ol• 
genok'un atelyesinde, ucun- konulmuşlardır. 
da demir çengel bulunan ( Devam ed~ 
hafif ve sağlam bir merdi· Se'1inci Coı·cll' 
ven vardır. Bunu sabahleyin V 

buraya kolayca getirebilirsin. 
Ayni zamanda bir battaniye 
ye bira:ı. da yiyecek al, tah· 
telarz dehlizin bir tarafına 
korsun .. 

- Ne yapmak içib? 
- Göreceksin .. Benim pli· 

nım var. Şimdilik Allahaıs· 
marladık anneciğim. ~u gece 
iyi istirahat et; belki yarın 
çetin bir gün geçireceğiz. 

Veronik oğlunun nasihat· 
Jarıoı tamamen takib ve tat· 
bik etti. Ertesi glln, büyük 

Amerika'da ihtiyarla
rın başına devlet 

kuşu 

- Başıarafı 2 inci Jahije<k· c 

HattA, ilk zamanlarda ib· 
tiyar bir kadın 1500 dolarlık 
tasarrufunu tamamen dok· 
tora vermiı, doktor: 

- Tasarrufunuzu almam. 
Fakat bu tasarrufuauzu ba
na farazan vermİf olduğu· 
nuzu unutmamanızı rica 
ederimi Deyib parayı al· 
mııbr. 

Doktorun planı kanuniyet 
kesbedebilecek midir? 

Bunu bilmiyoruz. Fakat 
evveli kendisi, sonra muaz· 
zam teıkillh idare edenle· 
rin ihtiyar hallerinde 200 
dolardan çok fazla bir ma· 
aı farsabnı elde ettikleri 
muhakkaktır!. 

sından, kaptığı topu iyi bir 
sürüıle kale yakınına kadar 

ıetiren Said takımın ikinci ıo· 
lünii de yaph ve bu suretle 
puvan itibarile başta giden 
K. S. K. takımı sabadan 
mağlüb olarak ayrıldı. Al
tanordu buglln çok enerjik 
bir oyun gösterdi. 

Ayni kulOplerin 8. takım· 
ları arasındaki maçlarda Al· 
tay Şarkspora hilkmen ıalip 
Göztepe·Buca 1-1 beraber, 
K. S. K.-Altınordu gene 1·1 
berabere kaldılar. 

Halkevi lik1erine de devam 
edildi. Şimdiye kadar yenil· 
miyen Parkspor dün Kah· 
ramanlara 6· 1 mağlüp oldu. 
Eırefpaıa Dokuz eylülü 4· 1 
Turan ıenç1eri ~e Yllkıel· 
meyi 2-0 yendiler. 

cenazesi yarıll 
kaldırılıyor 

- Baştaraf 1 inci sahif ed~ 
111 

ziyaret edenlerin miP' 
250 bin kifiye baliğ ol~ 
tu. Bunlar arasında biti" 
devletlerin sefirleri veAf~ 
turya başbakan mu• 
preas Starenberg ve ,,,,if 
tindeki heyet te vardır· 
· Paris, 27 (Radyo) - llC 
teveffa lngiliz kralı be~ 
Corc'un cenaze merasilll~ 
hazır bulunmak üzere ~ 
dra'ya gidecek olan daJ 
F ranıız heyeti, bu s• ' 
hareket etmiıtir. Cu~, 
baıkanı Miiıyll Lebruo 
riyasetinde bulun!ln bu ~ 
yetler, Londra'da mubt 
otel~erde misaf.~r edile'~ 
lerd1r. Yalnız Muayü Leb 
Fransız sefaretbaneıinde ~ 
Jacak ve lngiltere kralı 8 J 
Edvard, kendisini yelll 
alıykoyacaktır. t 

Kahire 27 ( ~ adyo) - ~ 
tevef

1

f a lngiliz Kralı Be~ 
Corc un cenaze merasi111• I 
bulunmak üzere Mısır V iİ 
abdı ;Prens Faruk, 1'r İ 
yaveri miralay Hasan ve ,t 
ralay Fethi Londra'ya b• 
ket etmitlerdir . ~ 

Paris 27 (Radyo)- P 
belediye reisi, müteveffa , 
iilİz Kralı Beşinci Corc 
cenaze merasimine iıti 
eylemek üzere bir bey• 
birlikte Londra'ya bar 
etmiştir. 

Cumur başkanı müıyü L• 
run da yaveri Magr, ıeo 
Bratunya ve: amiral Do~ 
Viyel ile beraber Londr• 
hareket etmiıtir. Cumur b 
kanın•, amiral Yifo ve 
lonel Marso da refakat 
mektedir. 

Dıı bakanı M. FJand -
kalemi mahsus mildürO dl 
Ruıa ile beraber gitıoit 
Deniz bakanı Piyetre'de.~~ 
bir . hareket etmiıtir. l'V' 

biye nezareti adınada ge~ 
ral Gamelen ve bava kil 
vetleri nezareti adınada ı' 
neral Pujü iitmiıtir. Or 
ve donanmayı birer milfr• 
temsil edecektir. 


