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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ Ö~TEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

_Adres : lımir ikinci Beyler Sokağı 
Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylı~ 400 kuru~ 

Resmi ilôolar için: laarif cemiyeti il&nııt 
buroauna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilAnlar: ldarehanede kararla tırılır 
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lzmirde ~ çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• ' nıa }İ~tau 
•• 

Bnl ~ın koııSC) i içthıınıuıu 

tehir·' d i hııe, ini nıiiHetikler· 
den i ·tiyecektir. 
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Alına ya(Ren de çe 
sın rlarında büyü i 

tord Eden, bugün. toplanacak ola UI 
tesi konseyinde önemli bir söylev 

slar sosye
verecek 

lngiltere hükôıneti, Fransa ile Belçikaya müzabereıe ltarar vermezse 
kalıinede ayrıhk olacak. lugiltere unıunıi bir ouferaıısıu a~ tini istiyecek 

Ahnanya aleyhine tedabir alınmadığı taktiı·de; Fraıı a, lngihereniul 4J ~ M ~ 
dostluğnnu terk ctnıekle beraber Ulu lar kuruuıundan \Q) @lir~ 

d k ·ı k ve kendi irıe ''eni ınilttetiklel' orayacakhr Bugün ( 16 Mart ) tır. 
o çe ı ece J Bu muzlim tarih, hiçbir 

lstanbul 16 (Özel) - Ma- ~ TUrkün hatırasından s~· 
ten gazetesinin Roma'dan linmiyecektir. Binbir fe-
öğrencliğine göre, Almanya- dakarhk göstererek düo-
nın Roma elçisi, M. Suriç'i yaya ,ao, şeref ve kah· 
ziyaretle Alm nya'nın Ren'i ramanlık dersi verenTürk 
hiçbir urelle tabliye etmeği ulusu, genel savaşt enson-
kabul eylemiyeceğini resmen ra itilaf devletlerinin ver-
bildirmiştir, Suriç, derhal M. dikleri söze inanarak sila-
MuuoHniyi ıiy ret ederek el hını bırakmıştı. Halbuki 
çinin öylediklerini kendisine bize verilen namus öıü,'-
bildirmiştir. azbir zaman sonr unu· 
Londra 15 (Radyo)- lngiliz tulmuş v(16 Mart) ta gü· 

Dı işleri bakanı Eden, yarın zel htanbul, işgal edilmiş-
(busrün ) toplanacak olan ti. lslanbul'un işgalı ve 
konseyde önemli bir söylev onun takib eden diğer 
verecektir. hadi eler, Türk ulusunu 

L~ndra siyasal mahafili, Hen'e evkedileu Alman topçuları uyarn?frmış v büyük ulus 
Ahn ny om, Londra'y mu- yeni bir program hazırlamış leoiyor. k~~dı toprakları~a ke~-
r bb s göndereceğini kuv- bulunuyor. Almanya'oıo mü· Paris, 15 (Radyo) - Frao- dısmden başka lumsenın 
vetl .. •t d'yorlar. zakerelere iştiraki halinde sız umumi efkarı, lngiltere- sahib olamıyacağını ciha· 

e uau e ı ld d d . b 1 . . nin a ığı urum an son de· na ıs nt ey emıştır. 
~ondra, 15 ( R~dyo ) 

1
:- bu proiramın ortaya atıla- rece münfeil görünüyor. O iün(l6Martı1hatırladıkça, 

logıltere. Avrupa oın . sen- cağı ve ~~u~i bir -~on!e- Franaız'lar, lngiltere'den çok kanlarını döken aziz şe-
meti için gayet genış ve ransın aktını ıstiyecegı soy· şeyler beklerken, bu sefer b'tl · · · d ·ı ------·• • _ ı erımızı e saygı e an· 

ôdeta bir inkisarı hayale mak borcumuzdur. Zira 
uirem1şlr.rdır. onların asil kanı, Türk 

lngiltere'nio, Almanya'ya ulusuna intibah veren bir 
karşı şiddetle hareket et- Omuımı 4 rlt'ii ~alıifetlP . 

mek hususunda mütereddid ~ ................ ~~ 
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eş'ler şima 

l eva 
e çet 
·yorlaı· 

---------
:regüs'ü11 şinıale geçn1esi, llalleş 

muhaı'İpleı·iniu 1 uvvei ına-

n~viyeleı·ini ar ı rııııştır -Habe - karargulııuı bombardtnıan eden 
biı· 1 tal yal! tay) aı·esi dO~üı·nldU 

legeta ordularının kuman· 
danlığına tnyin edilmiştir. Bu 
kuvvetler, it lyaır harekatını 
durdurmağa çahşmakt dır. 

Adis-Abııb 'ya gelen ha
berlere göre, şim li şarkide 
on beş gün z rfıoda çok 
kanlı ve mühim muhareb -
lere intizar olunmaktadır. 
Devamı dördı111 rü wlıijcdP-

'egn 

011t dö Martel 

Paı~is'e gidiyor --- ·-
So ı arı ıkhklar ve 

• 
vaziyet hakkında tın. 
kftınetc'"'izahot-,1erecek 

• 

Loııdra, 15 ( Radyo ) -

Roylerin şimal cephesi ayta

rından: Şimalde başlıyan 

ltaJyan taarruzu inkişaf ey

lemektedir. Dessi valisi, Mu-

Fı~ansızlaı·, lıudutlaı·da 

hazıı'lık)aı·a başladılar 
davranması, Fransa'yı gücen· 
dirmiştir. 

------~· .......... ·~-----
~------~~~----.--~-

Hava lazırı bir" tayyare ile hUtün 

Fransız istihkamlarını tef ti etti 
Paris 15 (Radyo)- Meşhur tayyareci (Ros) uo idare ettiii 

bir tayyare ile f raosız Hava Nazın Morsel, birçok Fransız 
iatibkiml rını teftiş etmiş ve müteakıben Vilakoble'ye dö

nerek Hava kuvvetlerini gözden (Devamı 4 üncü sahifede) 

------·ıııı-• ...... _. 
Avusturya - Macaristan 
görüşmeleri ona erdi 

ne uıı ıcbli de· ar .uiusaı duı·uuıun iuceıeu· 
' 1 . diği, iki nıcmleket arasında tanı )lr uıuta· 

hakat olduğu bildiriliyoı·. ~uşniu ''e 
Vuldeneg Viyaııa'ya döudnler 

Bu da 
lS(R Peşte, 
A. adyo) _ 
l'vt v us tur Ya-

ca ria t n 
bak nl 

rı r • 
•tıd 

" cere-
J n d 
mü en 

ı ker leri 
rn.nt akıb Şu . 
llıg. y. 
ve G g 
b' <>rnbuş 
ır resmi t b -

liğ - -
nefret · \' ld g trende 1 rdir rnış- Şuşning ve o ene . 

· Bu tebl' w d d • si ve Ekonomık 1 aiya • ıg e, Arsıulu- sın o, sıya t r 
diaini v:' .:uruaıun incelen- tam bir noktai n~z~r 1 ea. ı 

' i m mleket ar • oldniu ve :mnıa ere erın 

Son haberlere göre, (Ren) 
mes'elesiode Fransa'mo hak-

lı olduğu bilfiil kabul edile

rek Almanya aleyhine teda
- Devamr 4 ü1ıcü salıifide-

Atatürk büstü 
---· .. ·-··--Dün büyük töreule 

açıldı 
Menemen'de Cumuriyet 

alanına dikilen Atatürk büs· 
tü, dün öğleden sonra tö· 
renle çılmıştır. Törenden, 
ilbay Faıh Güleç, mevki 
müstahkem kumaudanı ge· 

oeral Kerameddin, general 
Rasım ve bütün Me-
nemen h lkı h zır bulun-

muşlardır. 

Meoemen'liler dün bütün 
gün ve gece şenlik yapmış· 

lor ve bu mes'ut glioü kut· 
lulamışlardır. 

934 Roma pr tokoJu çerçi
vc i dahilinde cereyan eyle
diği bildirilmektedir. 

Avusturya başbakanı Şuş· 
oio~ ve dış bakam Valde
oeg, bugün saat 23 te Viya· 
na'ya hareket etmişler ve 
garda bakanlar erkanı bükü 
met tarafından selômlan· 
mıılardar. 

K. S. K. lzmirspor'u 
2-0 m~ğlftb etti 

Altı11ordu Buca'ya 8-0; Göztepe de 
Denıirspor'a i3-0 lgalib geldiler 

K. S. K. takmu 
Havanın bozuk olmasına 

rağmen dün, lik maçlarına 
d vam edilmiştir. Sabahleyin 
ikinci takımlar arasında oy
nanan oyunlarda Altınordu 
küçükleri 'Buca'yı 3-1, Göz
tepo'liler Demirsporu 3-2 
yenmişlerdir. K.S.K. ve lz
mirspor 8 takımlarının maçı 

çok heyce nh olmuş, K.S.K 
hlar 2-1 galib gelmişlerdir. 

Altınordu A takımı Bu· 

ca'yı 8 O yenmiştir. Göztcpe· 
Detnirspor arasında yapılan 
ikinci maç, hemen hemen 
tamameo yağmur altında 
geçmiş, ikinci devrenin 
30 ncu dakikesrna kadar 
kalelerine gol attırmıyan 

Demirspor'lular bir çeyrek 
zarfında üç gol yiyerek sa· 
bayı 3 O mağlüb terketmiş- 1 

lerdir. Bu maçı, Altmordıı'dan ı 
Said idare etmiştir. H r ne· 

~Suriyc'dcki on korı ık-
lıklnrdou bil' iııtibn 

lstanbul, 16 (Özel) - Be

.. rul'tan bildiriliyor: Fransa'nın 
Suriye fevkalade komiseri 
dö Martel, Peris'e gitmek 

üzere, Halep'ten Trnblusşam'a 
geçmiştir. Fevkaliide komi-

ser Poris'te, son karışıklıkI r 
ve vaziyet h kkm B hüku
mete izahat verecektir. Ka
nunu esasinin ilanı ıçııı 

müzakerelerde bulunmak 
üı~re Paris'e gidecek olnn 
Suriye delegasyonu Paris'te 
Kont dö Martel'e müliiki 
olacaktır. 



.. 

• 

(Ulusal Birlik) 

-ıMaÇ.a~~~z~ 1 Rusyada takib olunan .;ay 
kültürü ve sonu.;ları 

• Nakili: KAMI ORAL • 

-72- - -
Oi~ Verdiği Cevablarla kendi ken· 

1.,arlaların sulanması sayesinde satıhlar büyümekte 

dini ittiham ediyordu 
ve mahsol verimide çogalmaktadır 

Evet, bu parayı, bana 
bir bilezik satmış olan ceva· 
hirciy rötilrüb verecektim. 

- Haniİ f U nişanlınıza 
vereceiiniz bilezik detil mi? 
Zannedersem cevahirci (Pa· 
leroayal)' da oturur. 

- Hayır, (Lape) sokaian· 
da oturuyer. 

- Peki siz nere.&e oturu· 
yersunı? 

- (Montabur) sokaiında 
oturuyorum. 

- Öyle ise, mevta te bir· 
hanesi, yolunuzun :özerinde 
deiildir, f kat haklısınız, 
öldürülen gözel kadın, in a· 
nı biyle yolun.&an döndüre
cek derecede cazibelidir. 
Binaenaleyh mevta teıhir
ha esinin önündea ıeçerken 
herkes gibi sizde içeri 
girdiniz. 

- Evet müsyü iyle oldu. 
fakat gönlftmftn bir teşvikine 
kapılıpta oraya ırirmiş eldu· 
ğumdan dolayı çok müteessif 
oldum. Zira kadının cesedine 
miimkün deiil bakamadım. 

- D mek, mevta teıhirha • 
nesinde ltulundu2unuz sıra4la 
yöz6ofizü mendille kapama· 
mı, bundan neş'et etmiş ol· 
m lı? 
- Evet öyledir, lakin bunu 

size kim söyletli ? 
Emniyet direktörü, gül rek 

cevap verdi: 
- Ben pek çok şeyler bi· 

Jirim müsyü, güzel k tlının 

cesedini seyrederken çok mü· 
t.eheyyiç olduğunuzu takdir 
ederim. Bahusus cüzdanını· 

zın kayaolması da ayrıca te· 

e sürünüzU mucip olmuştur. 

Cüzdanınızın kaybolduğunu 
ne zaman fark ettiniz? 

- Evime döndliiüm zaman 
- Elbiselerinizi değiştirir-

ken mi? 
- Evet mlisyü, Bolonyi'de 

madam Lö Kontun evine ak
şam yemeiine davetli idim. 

- Yakmda damadı olaca
ğınız madam Lö Kont'un mu? 

Öyle ya, mevta teşhirhane· 
sine 2ittiğiniz elbise ile gi· 
demezdiniz. Zir mevt teş
hirhanesinde iken üzerinizde 
damalı bir caket, boynunuzda 
bir boyuz şalı ve başınızda 
da adi bir şapka vardı. Bu 

izin 2'ibi bir delikanlıya ya· 
kışmıyacak bir kıyafetti. 

Lüi, a-ittikçe kaybolan 

metanetini topJamaia çalı· 

şıyor ve emniyet direkt rne 
cev b yetiştirmeie gayret 
ediyordu. 

Delikanlı, biraz düıündük'
ten sonra şu cevabı veuli: 

- Mevta teşhirhaneaine 
iyi bir kıyafetle ritmek iste· 
miyordum. Bunun için bilil· 
tizam eski elbiselerimi ıiy· 
miştim. 

- Demin, cev birciye a-it· 
ek üzere evden çıktıianızı 

ve yolunuı:un Uzerinde ol· 
duğu için mevta teşbirha
nesinc adeta gayri ihtiyari 
girdi tinizi söylemiştiniz. 

Llii, emniyet direktörllnüa 
bu sözlerine verecek cevab 
bulamadı. Kendi sözlerile 
kendisini itham etmekte ol· 
duiunu bisaediyor ve bu 
yüzden metaneti sarsılıyordu. 

Emniyet direkt6rU, karşı
sındakinin, yavaş ya'Hi yola 
gelditini görünce pederane 
bir şefkat göstermek ister· 
miş gibi şunları söyledi: 

- Fikri ce, bir girveye 
döşüyorsunuz, bu hareketi
nizden gene kendiniz mu· 
tazarrır olacak ınız Binaen· 
aleyh sizi ikaz etmek, vazi· 
fem cUmlesindendir. 

Biz zabıta memurları, bir 
adamı mlltlak surette itti
ham etmekten ziyade haki· 
kati çıkarmata çalıımz. V • 
ziyet böyle olunca bizim işi· 
mizi kolaylaştırma~. lazım· 

dır. Siz ise. bilakis en bariz 
hakikatları inkar ediyor ve 

her sorduğuma menfi ce· 
va lar veriyorsunuz. 

Halbuki tutmuş olduğunuz 
b~ yol, neticede sizi uçuru

ma sevkedecektir. Nafile yo· 
rulmayınız bu resim sizindir. 
lf adelerinizdeki tenakuslara 
nazaran siz ne yapacaiuuzı 
şaşırmış bir halde bulunuyor· 
sunuz, ela bilir. Yalınız doğ· 
rusunu söyliyecek olursanız 
hukuki vaziyetiniz çok mü· 
sait bir safhaya girer. 

Sizin neden çekinmekte 
olduğunuzu anlıyorum. içti· 
mai vaziyetiniz ve bilhassa 
yakın bir zamanda evlenmek 
üzere bulunmanız haaebile 
bu hadise Jle alAkadar ol
duğuouı.un anlaşılmasını is
temiyorsunuz bunda hakkı
nızda vardır. 

-Arkaswar-

Telefon Tayyare 
3151 

Moskova' da 1935 yılının 
ıenunda Sübtropik idareci· 
!erinin toplantısını yapmıthr. 

SübtropikciJik Sovyet'lerin 
köyctUlitllntle en 1ıenç bir 
koludur. Bu kol ile ancak 
2-3 yıldanberi liyikile met· 
gul olunmaja başlantlı. 

Sovyet'Jerde Sübtropik 
kültürlerinden en eskisi çay· 
dır. inkılaptan evvelki Rus· 
ya'da çay tarlaları henüz 
yok a-ibi idi. Sovyet'lerde 
çay kültürü ilk defa ikılip· 
tan senra başlamıştı. Yıl.lan 
yıla inkitaf ederek çay kül
türlerinin sahası 1935 te 34 
bin hektardan f aı.la olmuştu. 
Bütün bu satıh köyler umu
mi idaresi-kolbozlar·26 bin 
küsllr hektar ve sevhoılar·8 
bin kadar hektar işlemekte 
idiler. 

Çay tarlaları sahhlarının 
büyü•eaile mahsul verimi de 
çoğalmaktadır. 1932 de bir 
hektardan •asati olarak 700 
kilo istihaal edilirken 1935 te 
bu miktar 1.431 kiloya ka
dar, yani 2 misliden fasla, 
çoğalmııtır. Bazı koUaezlar, 
meseli Gür<:istan'da, kabulet 
mıntakasında Voreşilof kol· 
bozunun bazı arazisinden 
beher hektardan 4 bin ki· 
loya kadar mahsul ahnmıştar. 

Son yıllarda mahsulün zi· 
yadeleşmesi yeşil yaprak re
koltesini de arttırmı tır. 

1932 de 2.408 bin kiloıram 
1933 de 6,848 ,, " 
1934 de 7,337 ,, ,, 
1935 de15,662 ,, " 
Şöyle ki, yalınız 4 yılda ye· 

şil yaprak rekoltesi 5 misil· 
den fazla çoğalmııtar. 

{;ay sarfiyatı da ehemmi
yetli miktarda artmıktackr. 
1932 yılında 664 hin kilosı
ram iken 1935 te 3 milyon 
kilo olmuş. yini 5 misil art· 
mıştır. Çay endOstrisi Sovyet 
bükômetiain tetekkültinden 
sonra başlamış ve 1935 yı
lında çay f.ebrikalarının ade· 
di 27 yi bulmuştur. Bütün 
Sovyet çay fabrikaları tekni· 
iin on tek6mülüne göre ya· 
pılmııtır. Ônümtlzdeki 2 yıl 
için.le 1936 da 5 ve 1937 de 
7 cem'an 12 fabrika daha 
açılacaklar . 

Çay kültürlerle beraber 
narenciye kültürleri de iler
lemektedir. Son zamanlarda 
muhtelif cins mandalina por-

Fevkalade program, Hafta içinde 5 film 
B H f"t Beyaz perdenin sevimli Gary Cooper ile Anna Sten 

ll . . a a: tarafindan temsil edilen büyük aşk hikayesi 

1 1( GECE 
Bu filmden başka bayram günleri gösterilen ve bayramdan evvel ve sonra da 

der gün gösterildiği için pekçok kimselerin görmedikleri ve görmek 
dör· 

istedikleri filmler de ilaveten gösterilecektir 

Program şu suretle tatbik edilecektir 
Cnma ve Cumartesi ilk gece - Kontinantal Pazar ve Pazartesi ilk gece • Bağdad 
yolu Sah ilk gece • Seven kadıd Çarşamba ve Perşembe ilk gece - Aşk kadrili 
Bu filmlerden başka h ftanın Türkçe sözlü Foks dünya haberleri de programa dahil 
Scan lnı· hergiln uut 15 de Cuııııırte i "'e Pozor gOnlcri sont 13 de bn lnr 

taksi ve limonlar yctittiril
mektedir. Narenciye bahçe
lerinin sathı 1932 tlc 2,667 
hektar iken 1935 te 3,486 
hektara kadar ziyadeleşmiıtir. 

R koltede son yıllarda 
artmıştır. : En mahıuldar ve 
100 milyona kodar meyva 
veren 1933 üncli yıh olmuş
tur. Bu müstesna verimli 
yıldan sonra ajaçların zayıf· 
)ayıp ve mahsulün sıfıra 

lıtadar inme i bekleniyordu. 
Bu gibi harikulltle mahıul· 
den senra a;açların anGak 
2 • 3 yıl tabii hale ıelip 
yeniden iyi mahsul verebile· 
ceti tahmin ediliyordu. Hal· 
buki hakikat büttın tahmin
lerin aksine çıktı. Tarlaların 
ıslahından elde edilen mu· 
vaffakiyetler sayesinde 1935 
yılında da rekolte 170 mil
yon elmuı, yani 1933 rekor 
yılını ıeçmiıtir. Bu vaı.iyete 
rire Sovyet'lerde ıitrüs kül
türleri için parlak istikbal 
ıörllnmektedir. 

Sovyet'lerde sitrüı kültür
leri sahasında yapılan muh
telif tel rübeler arasında 
Corkov mmtakaaının Pavlov 
şehrinde fıçılarda limon ye· 
tiştirilmesinde de muvaffaki· 
yet hasıl olmuştur. 

dan başka rami, draçena 
yeni Zelanda keteni ve S. 
aiır kumaşlarla halat ve fır
ça ıibi ıeylerin yapılması 
için kullanılan ham madde· 
leri veren hayati nebatlarda 
yetiıtirilmektedir. Eter ve 
yağları veren nebatlardan 
en fazla a-iranium yetiştiril· 
mektedir. Bu çiçekten çıka· 
rılao ve çok kıymetli olan 
Y•İ yalınız Sovyetlerin ihti
yacını temin etmekte deiil, 
dış memleketlere de gön· 
derilmektedir. 

Sovyetlerde son yıllarda 
sübropik d !koratif nebat· 
ların ve çiçeklerin fazla 
sürümüde şayanı dikkattir. 
Bu fidanlık mütehassısları 
yalnız yerli deiil, ecnebi 
maddel~rinia de tetkikatile 
mefgul olurlar. Önümüzdeki 
yıllar için Sovyetlerde sUb· 
tropik kültürlerin bütün 
memleketin ihtiyacını temin 
ede~İ(ecek miktarda yetiş· 
tirilmesine çalışacaktır. 935 
yılı sonunda Sovyet hüku
meti sitrlb kültürleri için 
bir 5 yıllık plin yapmıfb. 
Bu plina g6re 1940 yılına 
kadar itrüs kültilrlerinin 

Devamı 4 ncü whifede • 

Dıızeltme Bundan batka Sovyetler• 
son zamanda sübtropik tek· Satılmasına karar verilen 
nik kültürlerinin yetiştiriJ- karantinada tramvay cadde-
meıine de biiyük önem ver· sinde 606,608 numaralı iki 
meje baıladılar. Mesela 934 evin satış ilanı 3 mart 936 
teki 634 hektarlık tunga tarihli iazetenizin üçüncü ve 
aiacı arazisi 1935 te 1,690 dördüncü sahifesin4le yazılı-
hektar, yani 2·2 mislinden dır \tu evlerin kıymetleri açık 
fazla ço(altılmıştır. Tunga lıınrakılmış olduğundan her 
ağacının meyvasından tek- iki evinde kıymeti muham· 
nik işler için çok kıymetli mineleri 3600 zer lira oldu· 
bir yağ çıkarılmaktadır. Bun· ğunu iliveten ilin olunur. 

-------·~····· ... 
Mes'ut bir memleket! 
---------·---------Nflfusu yfiz otuz kişiden ibaret bulunan biı· 

~ehirdc bir sene zarfında ne doğum 

ve ııe de ölOm vak'ası oldu 
Her yeni senenin başın: 

da biltlin dünyayı bir ista
tistik iptililası kaplar. Kü· 
çük, büyük her memleket, 
çok veya az ehemmiyetli 
raporlar yapmak istatistikler 

vücude getirmek için ateşli 
hir faaliyete atılır. 

Kanadanın ıimalinde bu· 

lunan Bua BJan f ıland da 

bu çalışmadan uzak kalmak 
istemedi. Geçen ay buranın 

belediye reisi işe girişti ve 
ne yazık ki, hiçbir şey yap· 
maya muvaffak olamadı. 

Çünkü memleketin bütün 
silfusu yüz otuz kişiden iba· 
rettir. Bunlar.lan kimse öl
medi, yeni doian yoktu, 
boşanma olmadı. Hırsızlık, 
cinayet, kaza, yaorın vaka· 
ları görülmedi. 

Bu hale bakarak, " Ne 
mes'ut memleket,, diyebilir 
misiniz?. 

Amerikalıların gözelleş

meğe sarf ettikleri para 
Bayaıılar, gözeJlik müstahzaratına 

her yıl 3 mi 1) ar fı·aıık veriyor 
Amerika'hlar çok güzel mağazaların adedi 1902 de 

olmakla ıöhret bulmuılartlır. iki yUı altmış üç iken şimdi 
Fakat bu aüzellik onlara otuz bini bulmuştur. 

b 1 Böyle olunca yakın za· 
pa a ıya mal oluyor. Son d v 1 d ·ı 

. . man a magaza arın a mı · 
yapılan ıstatıklere bakılacak b 1 v - b · d' yoou u acagı şup esız ır. 

olursa Amerika güzellik müs- Tabii güzellik bul Çaresi 
tahzarah için her yıl üç mil· bulunduktan sonra kim, hele 
yar franga yakın bir para hangi bayanı varını yokunu 
sarfediyor. Bunları satan vermez? 

14 Mart~ 

Asansör 
• 

Amelesini11 gre'' 
gillilnç h8diseleı'İ 

sebep oldu 
. 'd ki . yırt•• Amerıka a gl erı 51 

büyük apartmanlarıo ••~01:,. memurları grev ili" etOJlf bti 
dir. Bu yüzden alta:Uf •' 
katlı bir apartmanda o~ıı;jof 
(Bank of Manhattao BJıt .~ 
bankası memurları • 0

' ı 
•''' akşam hanka kapa~ bU 

sırada işleri başına ııde 
mişlerdir. ıoof 

Bu grev, bir takım gli tıır 
aahnelere de sebep ohııU~ 10 
MeseJA etuz katı ayakl• 10

110 
bir kadın para çantaııP1 u .~ 
tujunun farkına ~·,~:e#1 
tekrar otuz kat merdı tD' 
çıkmaya mecbur ohııU\a· 
Meşhur boksiir DempıeY. jo 

çük çocutunu gezdiraaek 
1r110 

sokaja çıkacaktır. Bir k0 
,. 

çocutunu, bir koluna d• •:0• 

bayı aldı. Nefe1 nefese ,., 
kağa çıkabildi. Dönftşle • dt 
ıörü kendisi iıletmek iste ır .... 
Fakat orada duran •• r•' 
memuru yumruklarını 11~0 
Dempsey'in üzerine yOr ~· 
Bereket versin ki eski t'çe 
piyonu tanıdı da geriye ,. 
kildi. Aksi halde hoks Y~tı 
ruklarının Jezıetini tıtıc• 

ltalyan'hıf 
6 avda ne kadtt' 

~ ( 
sevkıyat yaptı19. 

ll"" Alman ıazetelerioiP ·ıi'' 
ted Presa istihbarat ıer~;1,1 
atfen Portsaitl'deo aldı .,,~ 
bir telırafta SUveyş. ~~it' 
şirketinin resmi istatııt• 2S 
rine iÖre; 25 Hazi~a~d•0~,. 
llkkinun 1935 tarıhıne ır•f 
dar Süveyş'ten geçe• it• oto 
harp müaakalitının bllOÇ 
şöyle tesbitl edilmiştir: ·,.de' 

Kanal yeluyla Akde•• "'' 
Kızıldeniz'e 445 nakliye 

puru reçmiıtir . ıeri: 
Bu vapurların hıaıulre 

246,361 Asker ve aııse 
24,287 Katı 

770 Deve 
1,481 Nayliye arab•51 

268 Tayyare 
40,343 Ton cephane 
39,,55 Toa klmftr 
44,496 Ot 
11,775 Çimento 
4,491 Ton kükilrt 

19,000 Et . jler 
13,309 Ton alkollll ıçk 

1,660 Ton kilıtrit 
29,000 Ton dinamit osb',ı 

7,483 Ton yangın bo 
250,757 Ton sillh 

29,573 Ton ltenzin 
9,565 Ton petrol 

27,820 Ton mazot i' 
8,298 Ton makine Y' 
9,000 Ton içme suY"' ,101 

Maküs istikamete de ,3s 
zaman içinde kanalda" 1 ,rıP 
gemi geçmiıtir. suıı ,.e 
hamulesi 35,697 ba•t• ;çiP 
yaralıdır. Bu nakliyat ı;11!P 
tediye edilmiş olan reı~r•' 
miktarı 1,425,508 Inıilit 1 

ve 15 şilingtir. 

Ali Rıııı 
' 

1\iücellithaoe~1 

-------~-- , .. ı 
Yeni Kavatlar ç11I'~ 
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Ingiltere kralının elbisesi Satılık motör 1 N. v. Olivicr ... _ş_O_re_k_a_--~,-.. -at-e-11,.;._i ---., p---e..;;...;r;.._co-
- ----- 12 beygirkuvetinde (Dizel) VV. F. H. Van sı Limited vapıır Vapur Acenta ı 

)~dvaı d'ın taç gi}
1
mC merasimi İÇİD markalı az kullanılmıı bir 0 • Z ROYAL NEERLANDAIS 

.,,ot6r sahhktar. Taliplerin eı "ee acentaSI KUMPANYASI 

hazırlana bu elbise yüz bin idarebanemize müracaatları & Co. Condeli H n. Birinci kor· "ORESTES" vapuru el· ( 1 t ilin olunur. OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 yevm limanımızda Jup yll· 
F ranğa ma o muş ll r l••-l!n!!ll!!o!ll!!K!!ll!!!!!llTOıtllll!!R___ "HERAKLEA,, vapuru 16 THE ELLERMAN LINES.LTD. künü tahliye ettikten sonra 

lngillere kralı sekizinci Elbisenin beanz bitirilmemiş martla bekleniyor, 20 marta "FLAMINIAN .. vapuru 8 14 martta ANVERS, ROT· 
Edvard'ın taç töreni ıçın olan kısmı eteğidir. Bu etek Ali Agllb kadar ANVERS, ROTER· mart LIVERPOOL ve SVVEN· TERDAM ve HAMBURG hazırlıklar devam ediyor. giyen adamın r6tbe&i aisbe· Çocuk Hastalıkları DAM, HAMBURG ve BRE· SEAdan gelip tahliyede bu· limanları için yük alac•ktır. 
Bu törende kralın giyeceği tinde uzun olur. lngiltere Mntebas ısı MEN limanlarına yük ala· lunacaktır. "HERCULES. vapuru 21 

1Vinci Beyler SoknTrı N. 68 caktır. b ki k 1 
ilk elbise bitmek nıere bu· kralının ki ise elbette çok ,.,, "'O NG " TRANTIO ,, vapurı lS mnrtto e enme te o up yü· lele/on 3452 " A ORA 11 vapuru 26 
lunuyor. Bu elbise taç ile uıun olacaktır. 1•--------•• martt bekleniyor, ANVERS, mart LONDRA, HULL ve küon tahliyeden sonr BU~-
birlikte yftıbin franktan faz· lzmi r Eşref11aşa hastaııesı· başhe- HAMBURG"dan yilk çıka· ANVERS'ten gelip tahliyede GAS, VARNA ve KÖS· 
laya mal olmu tur. Eski la· racaktır. bulunacak ayni zamanda TENCE lim aları için yük 

gilterenin en meşhur san"at· k' J 't.' d AMERICAN EXPORT LINE HULL i~n y6k alacaktır. alacaktır. ım le;ID en: "EXCHANGE" vapuru 19 THURSO " HERMES ,, vapuru 23 
kirları bu en .. dir milcev· " " vapuru 22 Eşrefpaşa bastenesi için ahnacık olan 13l kalem muh· martta bekleniyor, BAL Ti· martta LIVERPOOL ve marttan 28 marta kadar 
herlerle silılenmiş olan ka· d MOR için yilk alacakbr. telif cins alat ve e evah tıbbiye 12·3·936 gftolemecinden SVVENSEA'dan gelip tah· ANVERS, ROTTERDAM 
dife ve ipek harikasını vü· ]OHNSTON VVARREN LI· d . k • . 

1 
itibaren münakasaya konmuştur. Taliplerin nilmuneleri )iyede bulunacak. ve HAMBURG limanları için 

cu e getırme ıçın ça ışmış· l NE· LIVERPUL THE GENERAL STEAM NA· !ardır. görmek ve şeraiti an amak üzere ber gün hastane heyeti • KENMORE " vapuru 22 yUk alocaktır. . 
Elbisenin torbası, kenarı idaresine ve ihale g6all olan 2·4· 936 perşemba günü enc6· martta bekleniyor, LIVER· VJGA TIO N Co. L TD. SVEN SKA ORIENT · ·ır.. n 1 ·1eı ı 12 ~ ALIMNIAN 11 vapuru 5 

alim ve gümOşle işlenmiş menı vı .yete mur caat rı ı n o unur. -16-20-24 643 PUL ve ANVERS'ten y6k LINIEN 

... 
d k 

mart HAMBURG, BREMEN 

beyaz satenden yapılmıştır. çıkar ı tan sonra BURGAS, 
Elbisenin uıun eteği gelin· • z M- • R VARNA ve KÔSTENCE ve ANVERS'ten gelip tah· 

l l 1 k 
!iyede bulunacak. 

cik kUrkile süslenmi kırmızı · için yü alacaktır. ARMEMENT H SCHULDT 
Not: Vurut t ribleri 

kadifedendir. Bu ka.life bir - · · 

ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. çok nesillcrd nberi bıbadaa Paınuk Mensucatı HAMBURG 11 DUBURG ,, vapuru 25 

evlada intikal eden pek ka· martta bekleniyor, HAM· 
rışık bir formül ile yapılıyor. ru·. rk An onı· m şı· rketı· BURG ve ANVERS'ten yUk çıkardıktan sonra 28 marta 

Akrİkİll Şirketin Merkez ve f•brikası: lzmir'de Halkapıaardadır kadar ROTTERDAM, AN· 
Yt-rll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbo~, Değir- VERS ve HAMBURG için 

yük alacaktır. 
men, Geyik \'e Leylak l\larkalarım havi her nevi DEN MORSKE MIDDEL· 
Kabot beıi imal eylmekte olub malları Avrupanın HAVSLINJE-OSLO 
ayni tip mensucatana faiktir. "BA y ARD,. motörü 9 nİ· 

Telefon No. 2211 ve 3067 sanda bekleniyor. iSKEN· 

'"f elgraf adresi: Bayı·ak lznıir 

DERiYE, DIEP E ve NOR· 
VEÇ lim olarına ytık ala· 
caktır. 

11Vapurların isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri bakkıoda bir taahhüde 

telefon 

llu alimleri kinin 
yerine geçebilecek 
bir ilaç buldular 
ftusya fenler alıaiemisi 

Snteı liboratuvarı mllhim 
bir keşifte bulunmuştur. La· 
boratuvar uzun tetkik §ve 
tccrU .. elertlen ıonra (Kinin) 
yerine ı:-eçebilecek bir mad· 
de bulmaya muvaffak olmuş 
ve buna (Akrikin) adını 
vermiştir. Bu yeni madde 
yalnız kinin iibi maliryayı 
tedavi etmekle kalmıyer 

Bağ, Bahçe ve Çiflik sahiplerine 

BAŞ DURAK 
HAMDİ NJfJZHE1~ 

yni zamanda baıı tatbi· 
katta ondan daha y&kıek 
bir rol oynuyor. (Akrikin)i 
haı1rlamak için yetmiş ka· 
dar kimyevi maddeden isti· 
f ele edilmekte ve binlerce 
alet knllanılmaktadır. 

Moskov civarında bu 
yeni il cı hazırhyacık bUyilk 
bir fabrika tesiıine başlan· 
mışhr. 

Bütün dünyaca tanımış SCHERING - KAHLBAUM 
A. G. Fırmasının bil'umum haşere mücadelesi ilaçların· 
dan ve lzmir Bornova Ziraal lostitüsü tarafından tecrü· 
beleri yapılıp tavsiye olunan: 

A. l\leritol = Arsenik tozu 

B. Obstbauınkarboluıutu= ilaçlarımıı gel· 

c. 

o. -

miştir 

Abavıt= Pamuklardaki ha lolıklu karşı mü· 

eısir olan ABAVIT 
tLE 

Bağ Macunlarıtnız =Hiçbir şekilde reka· 

bet kabul etmeyen bağ macunlarımızda yoldadır 

.l\tnraçaat uıuhali 

Birinci Kordon 120 numaralı y-;;;~banede 

(r)keorenlerl - tut· 
J aka ( Okomr.ııtol) •Hllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 illi 1111111111111111111111111111 il• 

6kenrnk şekcer<lle1·: ~ e=_ızmir yün mensucatı~ 
rini tccrOhc ~ i iTü~~ Anon~m ~i~keti~ 1i1, .. 

Ve Pnrj~u ~olıaptD 

== ızınır \On len ucatı 1 nrk A. ::;. mn Halka· = - -~ pınardaki kumaş fabril o 1 mamulutuıdnn olan = 
. § uıe,•simlik \ ' C kışhk, zal'if kuma larln, battaniye, -
~ şal ,.c yfin çoroplorı, bu kcrre yeni açılan Birinci -

§ kordonda Cumhuriyet meydanı ch·orando I 86 - ·-~ ourııoroduki (~ark Halı rl'ürk Anoııiın şir· 
~ k ı·) mabn.za ındn atılmnktndır. 1 zkllr fohrika-:::: eı ., ·= 
~ oın mctooct \ ' C zerofct itihnrile berke çe mulunı 
§ oloo meınnlotmı mubtcrPm nıO.~terileı·imize hir -

S d r dobo ıo,•siyeyi bir 'nzifc biliriz. 
~ := eıR 

Q) ~ >OfJ §§ Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 

\ "\ §§ Ş k balı Türk Auonim Şirketi 
u ..;,.,/ == ar 

u unutmaynuz. ~ == 
Ku, v tli müshil .-ıı==: -== Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda 

en Q tnn bir ruÜB• 

hil ~ekeri ol<luğu· 

ı i . v malettin Cad. Sağır ı de biraderler 
t ) ııler Şdhop _......._._ - oumar ~e 

ıhboı tırgtıo ~-_ Kuzu oğlu· çarşısı Asım Rıza ve biraderleri 

hnploruıı l\loruf ,. r"\ •er,. depolurıoden :...1 .J § '(eni ınanifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. _ 

-. : :. ~~-:'.'.'.e 1 erden lm~~Ü:~ıÜııi!ı~ilıı ıiııiÜııf lıııfıi11nıiıÜ~ıiıiııiılii:ı
1

ılııı11ıııııı11111ıııııı1111111ııi 

----

Sıhhat Ezanesi 
Ynlmz taze temiz \ ' C ucuz il~ç ,.e tu· 

\•alet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağı \n 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmu~nı. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhct 

s-u-ı _u_A-:l' EzANESI 

" NORDLAND ,, motörli 
lim nımız a olup OTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

" ROL AN D 11 motöril 29 
martta beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DAT'llG, 
GDYNIA, OSLO ve iSKAN • 
DINAVY A limanları için yük 

alacaktır. 

SERViCE MARIT1M 
ROUMAİN 

11PELES11 vapuru 20 mart· 

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE· 
LONE için yük alacaktır . 

"ALBA JUL Y A11 vapuru 
17 nisanda beklenmekte olup 
yükünü tahliye en sonra 19 
nisanda MALTA, MARSIL· 

BARSELONE'ye 

hareket edecek. 
llôndaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~~işiklik· 
!erden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 

ark sında FRATELLI SPER· 
CO vapur acentasına müra· 
ca t edilm si rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 • 2663 



Japonyanın, Mançuri hudutlarına tank ve 
toplar sevk ettiği bildiriliyor 

..., 
agır 

Rusyanın Çinle olan ıııilnasehet ve temasını kesmek için japoıı· 
yanın Mongolistaııı ele geçiı·mek istediği söyleniyor 

lıtanlml 16 ( Özel) - Japonya'ouı Mançuri laudut· hudutlarına tank ve ağır toplar sevkettiklcrini iddin 

larmda geniş mikyaeta hazırlıklara haşladığı Şaoghoy· ediyorlar. 

don haber verili) or. Bu busu ta alman malumat, en· 

dite verect=k mahiyettedir. Japonya, Dış Mongolistam 

M()skovn'dao alman haberler, Sovyct Rusyn'nın, Ja· 
poo harekuhm dikkat ve ehemmiyetle tukip etmekte 
bulunduğunu bildirmektedir. 

elde etmek ve Husya'nm Çio'le olun iltisak noktasım Japonya'nm, ~lougolistan'ıı yapacağı her hangi bir 
keımck niyetindedir. htarruzun, Rusya'yı Mongoliston lehine harekete ge· 

Alôkudor çeveııler, Japonya'ıım im ay içinde l\lauçuri tirmesi muhakkak sayılıyor. 

lstanbul Likleri 
Fener, Güneş ve Gala· 
tasaray takımları galip 

lstanbul 16 (Özel) - Dün 
yapılan Uk maçlarında Fe· 
nerbahçe, Süleymaniye'yi 3-0 
Gü11eş, Anadelu'yu 2-0; Ga· 
lataaaray, Hilih 3-0. yenmiş
lerdir. Evelki iÜn yapılan 
B. takımlara ma9larında Fe· 
aer kiçlkleri Süleyma•iyeyi 
15·0 mailiip etmişlerdir. 

K. S. K. lzmirspor'u 
2-0 mağlftb etli 

-B~ıarafi birinci suhifede
denae, hakem soyunmaiı 
lüıumıuz iÖrm611 maçı, liGi· 
verd elbiselerle ve kraYahnı 
bile çıkarmadan takib eyle-
miıtir. 
Sıra, iUnün en önemli kar· 

ıdaımaaına reldiii zaman, 
haya açmı, bulunuyordu. Fa
kat bu maçı idare edecek 

akem meydanda yoktu . 
irçok kimselere müracaat 
ttiler. Neticetle Göztepeli 
mail, iki tarafın rızasile ha· 
emJiii kabul eyledi. 
Oyun, K.i.K ın seri bir 

lniıle baıladı. Daha ikilaci 
dakikada Karşıyaka soliçi 
bir iOI attı. Fakat hakem 
buau saymadı. lzmirspor'Ju· 
ar, iÖrerek ve çok iÜzel 
ı.ynuyerlardı. 

fakat buna raj'men rol 
rapamıyerlardı. 1 s inci!daki· 
atla iki forvetin ıska iCÇ

ileıinden .. ir iol kaybeden 
ımirapor'lular, 33 üncü da· 
ikatla da boş kaleye ata
aadılar. Bu arada Karşıya· 
a'hlarda birkaç gol fırsatı 
;açırtlılar. 

Mehmet çavuş, kaleci ile 
arıı karııya kaldıj'ı hal.le 
opu tlışarı attt. Birinci 
e•re kısmen lzmirsperun 
alrimiyeti albntla we rolıüz 

rak bitti, 
ikinci devre rene K. S. 
laların hUcumile baıladı. 

aba ikinci dakikada Asım, 
irapor beklerini atlatarak 
a ağlara takh. Aradan 
dakika reçmişti ki, K. 
K. lı lbrahim'de ikinci 

fil atb. Bu suretle ilk üç 

·• ..... 
Bir Habeş diplomatı 

Avrupa yolunda 
~~~--------~~-,,ati kana giderek paı,anııı baı~ba mü-

dahale etmesini istiyeceği söyleniyor 
Adis-Ababa, 15 (Radyo)- siyasi vazife ile Avrupa'ya 

Habetiıtan'ın eski Roma el- ridecektir. Bazıları, kendi-
çisi Ateyark, imparatorla 
görüştükten sonra dön şimal 
cepbe1inden buraya ıelmiş 
ve bugün Cibuti'ye hareket 
etmiştir. Oradan mühim bir 

disinin Cenevre'ye, diğer ba· 

zıları da Papanan ltalyan·Ha· 
beş ihtilafına mUdabalesini 
rica için Vatikan'a ~idece
ğioi tahmin ediyorlar. 

Almanlar, Ren'e ne ka
dar asker gönderdiler? 
Sefir, şimdiye kadar 36 bin asker 

sevkedildiğini söylnyor 
I:ootlra 15 (Radye)- AJmanya'oıa Londra sefiri, neşret

tiii bir tebliite, (Ren) mıntakasJDa giren Alman kuvvetle· 
rioin 36 bin beşyüz kişiden ibaret olduğunu ve motöriıe 
edilmiş efratla bgmbardıman tayyareai gönderilmediğini 
bildirmiştir . 

.. ~lll!!!!!!!llml ............. .. 

116 Mart 
- Maştrıraf 1 inci salıifede -
kuvvet olmuştur. 

Aziz Tilrk ıehitleri! ebe· 
di metfenioiıde müstel'ih 
yatıaıı, TUrk yurdu, bu 
glhı müstakildir. Bu yurd, 
büyilk kurtarıcısının yük· 
ıek rehbuliğile en ileri 
memleketler sırasına gir· 
mit bulunuyor. Sizi say· 
gile anan Tilrk ulusa da 
mes'ud yatıyor. 

Fransız hudutla
rında hazırlıklar 
-Baııarafı 1 irıci sahifede
reçirmiştir. 

Fransız Ulusal müdafaa ko· 
mitesi, hudutlarda bütün is· 
tihklmları gezmekte v.: alel· 
acele teftiılerde bulunmak
tadır. Burun (dün) Tiyonvil 

Lonküyon ve Montmedi'deki . 
kaleleri teftiı etmiıtir. Bu 
hazırlıklar, siyaaal çevenlerde 
büyük önmle karıılanmakta· 
dar. 

Yunanistan 
Balkan konseyi 
içtimaınııı tehi-

rini istiyecek 
Atina 15 (Özel) - Gaze· 

telere göre, Yunan hüküme· 
ti, M. Demirciı'in meclis 
müzakerelerinden sonra Bal· 
kan andlaıması konseyine 
iıtirik edebilmeıi için Bel
grad 'da yapılacak olan bu 
konsey toplantısının tehiıfoi 
teklif edecektir. 

Le Titia 
vapurile ,ehrimize 250 

seyyah geldi 
Bu sabah limanımıza gelen 

lnriliz bantluah Le Titia va· 
puru, ~SO seyyah ıetirmiı· 
tir. Seyyahlar, K6rfez ida· 
resinin Karşıyaka vapuruile 
Trans atlantiktea karaya çı· 
karılmıılardır. Bir kısmı der· 
hal Efea'e iidecekle.r, bir 
kısmı da ıehri gezeceklerdir. 

Lord Eden, bugün ulus· 
lar sosyetesi konseyin
de önemli bir söylev 

verecek 
-Başıarufı birillci !alıifede
bir alınmazsa, Fransa laiil
terenin dostluğunu terket
mekle beraber uluslar ku
rumundan da çekilecek ve 
llendiıine yeni mütefikler 
arıyacakhr. 

Loodra, 15 ( Radyo ) -
Franıız dıt bakanı M. Ffio· 
den, Lokarao misakını İm· 
ıalamıı olan devletler dele
sıelerioi toplamış ve uluslar 
konseyi Almanya'n1n paktJarı 
ihlal ettiği kararını vermezse 
bir daha toplanmamalarını 
ıöylemiıtir. 

~. Flinden; bütün 
hüsnü oiyetiııe rağmen te· 
minat almadıkça Almanya 

ilı ylz yüze ielmeii kabul 
etmediiini ve bu fikrintlen 

dönmiyeceğioi bildirmittir. 
M. Flinden, vaziyet ne 

olursa olsun bu hafta içinde 
Paris'e dönecek ve cumur 
baıkanı M. l..ebrun'un baı
kanhiında toplanacak olan 
fevkalide mecliste Lonclıa 
mllıakereleri hakkında iza
hat verecektir. 

Fransa, büyilk bir dikkat 
ve heyecanla Londra mGza· 
kereleri11in neticeaini bek· 
liyor. 

laailtere, Fraasa 'nın Lokar· 
no mea'elesinde hakla oldu· 
iu lngiliz kabinesince ka · 
bul edilmezse Bakanların ilıa· 
tilAf a dlıeceklerini Deyli 
Telıraf yazıyor. 

Ru8yada takib olunan 
çay killUlrD ve 

sonuçları 
-Baııarafı 2 inci ıahifede

araziıi 20 bin hektara ka· 
dar, yani 1935 yılına naza· 
ran 6 misli çoialacaktır. Bu 
arada limon kllltürilnün ara
zisi 7 bin hektar olacaktır. 
Ataçlar öyle dikilecektir ki, 
her bir hektarda timdi di· 
kilen 500 - 600 ağacın ye· 
rine asgari 1,100 • 1200 ta-
ne dikilebilsin. 

Sitrliı nebatlarının önü· 
mllzdeki yıllarda Sovyetlerin 
her muhitiode geniı bir sü· 

Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöhlanınEıı Meraklı Ronı 

Ttfrilm sayısı: 70 

· ikinci kısım: MDcize taşı! . 
Konrad'm bu .cesareti, Vors· 

ki'yi de cesaretlendirdi. 
Konrad: 

- Bu ihtiyarın lıtiıi takibi . 
herhalde bir maksada bağ· 
lıdır. Dedi. 

- Buna şüphe yok. Ve 
daha mühlik bir taarruza 
geçmesi de çok muhtemeldir. 
Sen ne dersin, Olto? 

- Ben mi? Sabır tavsiye 
ederim? 

Aradan bir çeyrek saat 
kadar zaman ieçti? V orski 
vakit ieçtikçe kendine ge
liyordu. 

Konrad da henüz döo
memiıti. 

Vorski Otto'ya: 
- Konrad herhalde ibti· 

yarı cehennem yoluna çıkar· 
mıştır. Maamafih sen de 
kama varmı? Olsa da neye 
yarar, benim elJerim her işe 
kifidir. Gidelim, biz de gi· 
delim dedi. 

Olto - Ya ihtiyarın yar· 
dımcıfarı varsa.. Decii. 

- Fena mı? luou da öi· 
reniriz. 

Vorski karanlık dehlize 
doiru yürüdü, beri taraftan 
hiçbir ses ve sada gelmiyor· 

du. Dehlizi ancak üçüncü 
maa-aranıo medbalinden ıe· 
len hafif bir ışık aydınlata· 
yordu. 

Voraki: "Konrad muhak
kak muvaffak olmuştur. Aksi 
halde ltizim tarafa doiru ka · 
çacaktı; dedi. 

Otto - Hiç ıüpheaiz lıtu 
hal iyi bir vaziyete delalet 
eder. Konrad cesur ve kabi
liyetli bir adı mdarl. Decli. 

Bu suretle hiçbir hidise 
olmadan liçlincU mataraya 
ıirdiler. 

Medbal ile dehliz arasında 
ihtiyarı up·uzun yere uzan· 
mıı uyuyor. buldular. 

Bu adam böyle hakikaten 
uyuyormu idi, yoksa pusu· 
yamı yatmıth? 

Otto, yavaf aeıle Vors· 
kiye: 

- Tuhaf bir vaziyet! Dedi. 
Hatti bir cesed vazi· 

yetil 
Evet. Tam tarifi 

Vouki biraz ilerleyince, 

dehıetle geri çekildi; ve: 
- Fakat buna inanmak 

mUmkiln değil! dedi.• 
Ne var. 
iki •muzu ar11ına bak! 
Ne var? 
Bıçak... Konrad'ın bı~ 

çaiı .. 
- Evet hemen tanıdım, 

herifin iki omuzu arasına 

rilm aörecejine tDphe yok· 
tur. Hatti 1935 yılanın ıo· 
nuna kadar fidan iıtiyenle· 
adetli bir milyon kadar ol· 
muştur ve miiracaatlar el'an 
devam etmektedir. 

iyice s::ıpl:rnmış. 

v.ır • 
- Şu halde .. 

demek! 
- Evet.. ihtiyar 61., 

Konrad, kendisini ark• 
baahrmıı ve öhlürmej'e fi 
vaffak olmuş. 

Vorski bir müddet dit 
dü. sonra kin ve 1raraıla: 

- Hain herif.. Buna IJ1 
idin! 

Konrad yaman yaman b 
adamdır. Dedi. 

Habeş'ler şimalde Ç 

harbnıa devanı 

ediyorlar 
ltalyanların, Raa Mole•• 

tanın yanlaş kareketleri ı 

ticeai olarak AmbaAlajİ 
ele ~geçirditi söyleamekt• 
dir. imparator, mUteve, 
Rasa taarruza ieçmeme 

emrettiii halde Mulef' 
dinlememiş ve birkaç def 
sevkulçeyş harekita tef 
sUI eylemiı, mailub olmuıt 

Ras lmru'dan relen b• 
berlerde, IAdua-Adis-Aba 
yolun.la ltalyan 'Jano şidcl• 
bir mukavemet görclükl. 
ve çete harplarında x•'I. 
verdikleri bildirilmektedı 
Adigrat yolunda da ç• 
harpları ltalyan'Jarı milık 
bir duruma dütürmeltteclit• 

Negbs'ün şimal cepbe•İ 
geçmesi, Habeı 6kuvvetl• 
nin kuvvei maneviyeleri 
arttırmıı ve ltalyan proP' 
i•ndasının tesiri altıacl 
kalan ıimal ahalisi arasııd 
heyecan uyandırmııhr. Şilt 
di, blitiln halk, lmparatorl• 
gibi savaşa koımaktadar. 
Buıün şimaldeki Habef 

1renel kararrihını bomb•' 
dıman eden ltalyan tay'/1 '" 

relerinden biri düttirOlmO til 

lımir ÜçilDcll mıntaka 'f • 
ıicil muhafızlıiından : 

Sucanın Nalbant Mehdi• 
ıokatında Üçkuyular cadd•· 
ıinde 12 kapı numarab •• 
ründoğuıu Üçkuyular cad· 
desi rün batısı Ömer oi111 

Abdullah Royrazı HUsıd 
hanesi kıblesi Omer oi'111 

Abdulab ile çevrili 40 sea• 
tlenberi Rliıtem kızı Havv•· 
nın ıenebiz niziıız ve malik 
ııf atile tasarrufunda ikell 

1932senesinde ölmesile ver11se 
kardeti lbrahime kaJdıj• 
mıntakaauza vaki mürac•• .. 
tından anlaşılmıt olmakla bll 
gayri menkul hakkında 24" 
3-936 sah ıünü saat 17 d• 
mahallinde tahkikat yapıla .. 
cağından bu mUlk lberia~• 
bir bak iddia edenler var•• 
muayyen gün ve ıaatta m•'" 
hallinde memura veya aııD"' 
takamıza vesaikile birlikte 
mliracaat etmesi Jizımdar. 

ika içinde yapılan iki 
1 lzmirspor'fuları şaıırt
ftl. K. S. K. lalar, birkaç 
,.t kaçırmasa idiler, daha 
i1a sayı yapabilirlerdi. 

'nci devrenin otuzuncu 
ikaıında, hakem K.S.Klı 
elet il~ lzmirsporlu Ad· 
'ı oyundan çıkardı. İz· 
ıporlular hakim oynadık· 

nıyan kaleci bütün şütleri 
kurtarıyordu. 

Hakemin oyunu beş da· 
kika uzatmasından da isti
fade edemiyen lımirspor· 
lular, maçı 2 - O mağliib 

bitirdiler. 

2() ~1art CUMA Tayyare snnemasonda 

a halde aayı çıkaramıyor· 
dı. Son dakikalarda Kar· 
~a kalesi iyice tehlike 

ı. Fakat çok iÜzel oy· 

934 ve 935 senelerinde 
lımir bisiklet koşular1nda 
derece alanlara dün madal· 
yalar tevzi ellilmittir. 
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