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ahes'le 
' 

kunu verdi 
• 

Kral, cenuze ıııerasi
miııe iştirak eden 

' 
250 bin os~1alist, ellerinde kızıl bayraklar olduğu 

~ halde büyük hiı· nümayiş ya11tılar 
Sosy listlerio başında li· 

derleri Lnrgo Kabalero bulu· 
nuyordu . 

devlet reislerine teşek
kür etti 

1 pnnya Hci i;cumuru 

Madril 2 (Radyo)- Dün a · 
bah s at 8 den 11 e kadar 
devam eden biiyük bir nü· 
mayiş olmuştur. Bu nüma· 
yişe, 250 bin Sosyalist iştirak 
etmit ve en bUyUk meydan· 
lardan sayılan Delprado al nı 
ba tan ba a dolmuştur. Nü
m yişçiler, lu men ispanya 

Zamora halk arasında 
ve kısmen de ortasında orak 
çeldç işareti bulunan kızıl 

bayraklar taşıyorlardı. Bo· 
yunlarında kızıl kıravat tak· 
mış olan nümayişçiler, Sos· 
yalist şarkıları söyliyerek baş 
vekalet s r yı önünde top· 
1 nmışl r ve burada tezahü
rattr. bulunmu lardır . 

936 bütç;~i; 216 mil
yon 800 bin liradır 

Herke siliilandığı için biz de milli 

müdafaamıza 6 milyon fazla ayırdık 

Başbakan Azana, nümayiş· 
çilerio bağrışmaları üzerine 
balkona çıkmış ve kendile
rine bir söylev vererek bü. 
kumetin, Sosyali tlerin bak· 
larını koruyacağını vadeyle
miştir . 

Mıdrit ecnebi çevenleri, 
ispanyada Komünizm cereya· 
nının çok tehlikeli bir akış 
aldığını bildirmekte ve en
dişe göstermektedirler. ........ __ 
Ruzvelt bitaraflık 
)1 asasıııı inızaladı 

-+ •• 

HokOmctin bir beyan· 
name neşrctoıesi 

bekleniyor 
Is tan bul, 
2 (Özel) 
- Ame· 
rika cu· 
aıur reisi 
M. Ruz
velt, yeni 

logiltcrc krnlı 8 inci Edvard 
Londra, 2 (Radyo) - ln

giltere kralı 8 inci Edvard, 
dün ilk söylevini vermiş ve 

babasının bayatını uzun uza· 

bitaraflık 
ya sa sı nı 
evelki ge· 
cc imza· 
la mış tır. dıya anlattıktan sonra cena-
Hükume- ze merasimine iştirak eden 
tin bir be- M. RUZVELT devlet reislerile diplomatlara h v kuvvetlerine yardım 

verıisi bütçe haricinde idare 

e ildiii için bu yeküne dahil 

yanname neşrederek Italyan kendi şabsı,lngiliı ulusu adına 

ı~· 10nıı bakam Fuat Ağrnh 

. Ankar , 29 (A.A) - Ma· 
lıyc vekili Fuad Ağralı, 1936 
yılı bütçesi bakkınd ajan ı· 
ouz ğıd ki bey natta 
bulunoıu tur: 

1936 bütçesi, 216 mil· 
Yon 880 bin lir olarak 
hazırlanma ve Büyük Millet 
Meclisin t kdim olunmuştur. 
1 ~35 nesi bütçesi 195 
rn~lyon lir idi. Anc k altı 
rnılyon bcşyüz bin lirayı 
~tılltccaviz varidatı olan 

3 
llidayı koruma ver~isi ile 
,S00,000 bin lir tut n 

Habeş davasında takibede· teşekkür etmiştir. Kral de-
ceii yolu bildirmesi beklen· - Detıcmıı dördüncü rnlıifede -

. D'"'''amı 4 n<·ıi ~alıifedP • mektedir. , ' 

D•• fi.• ·b. k ? 'Acıklı bir ölüm• 
0 rt tara l ) r pa İ mJ • Gazetemiz neşriyat ge· 

----•• nel direktörü ve Sıhhat 

l,ort eden Cenevrede Rusya Al- ecıaha~~·i sa.bibi Hamdi 
_, ' Nüzhet ın refıkast Saide, 

nıanya, lngi ltere, ve F ranS8)'1 uzun zamandanlaeri ıztıra· 
bını çektiği hastalıktan 

hirleştirmeğe çallŞacak kurtulamıyarak evvelki ak· 
_ _,....._ -~- _ ş m ııöılerini bayata ka· 

-Londr;-2-(R;d'Yo)- Son- pamış ve cenazesi, dün 
day Ekspre gazetesi, Fran· öğleden onr Göıtepe-
ız • Alman münasebetlerinin deki evinden ihtifalle kal· 

tekrar kurulmasmdaki ehem· 
miyeti ileri sürerek, bu hafta 
içinde Eden'in, FJandenle 
Cenevrcde bu işi koouşaca· 
ğıuı yazmaktadır. 

Taymiı, Eden'in, logiltere, 

lagilterelns Obnhrile
rini değiştiriyor 

Londr 2 (Radyo} - Ha· 
va muhabiri, deniz eksper· 
Jerinin lngiltere'nin üssübah· 
rilerinden elı erisini şark 
kıyılarından garba naklet· 
meği ve bu suretle bunları 
emniyet altına almaiı dii· 
şündüklerini yazıyor . Bu 
maksatla deniz bakanlığı şim
diden garp sahilinde geniş 
raıi istimlftkioe havlamıştır. 

dmlmı tır. Bu öllim, bizi 
teasilrlere ark etmiş ve 
kalblerimiıde unutulmaz 
bir acı lıtırakmıştır. 

Dün kara topraklara 
terkettiiimiz Saide, biltiln 
yük ek ve insani haslet· 
leri nefsinde toplomıı bir 
ana, emsalı arasında sev· 
gi ve ayğı kazanmıt bir 
bayandı. Genç yaşta ar • 
mızdan ayrılın sı, bliyilk 

1 bir ziyadır 
Aziz arkadaıımız Ham-

M. J<'londen di Nüzhet'in ve iilesi 
Fransa, Almanya,I Sovyet efradmın teeHürlerine 
Rusya arasında dört taraflı blltOn kalbimiıle ış· 

bir pakt akdını temin' etme- tirak eder ve hepsine ta-
ğe teşebbüs edeceğini tahmin ziyetJerimizi sunarız. 

ediyor. '-••••-----•" 

japon'Jar 
au öı·ü kald1r11ıışlaı· 

ıııilli kabine tesi 

karar vermişlerdir·. 

Fiab (100) Para 

---------
Badoğliyo, Habeşlerin 3 bin ölü 

verdiklerini bildiriyor 
Roma, 1 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: Üç kolor· 
duya mensub Cilla ve 23 
Mart fırkaları R s Kassa 
ordusuna cenupt n hücum 
etmek emrini almışlar ve 
hareketlerine 27-28 Şubat 
gecesi başlamışlardır. Ayni 
zamanda şimaldan da yerli 
kolordusu Habeş kuvvetlerini 
çevirmek Dzere Tembiyen 
üzerine enmeğe kdyulmuş· 

lardır. 

ltalyan kuvvetleri Geva 
nehrini geçtikten sonra So· 
ceta yolu üzerinde kain Ci
bık şehrini şehrini işgal 

etmeleri üzerine Andien fore ol Bndoğlio 

mıntaka ında muharebe baş· bunların mukavemeti yavaş 
lamıştır. Habeşler düşmanın yavaş azalmıştır. K•t'i netice 
kendilerini çevirmek istedi- henüz malum değilse de Ha· 

ğini anladıklarından daha beş'lerin bu muh rebeyi kay· 
ilk temasta şiddetli bir mu- bettikleri muhakk ktır. 
kavemet östermeğe başla· Londra, 2 (Radyo) - Röy· 
mışlardır. ter aytarından: Ras Seyyum 

Son vaziyette şimalden yerli ve Ras Kassa şimalda bü-
Kolordusunun ve cenuptan yük bir hezimete uiramış· 
da üçüncü kol rdunun teşkil lardır. Her iki Ras da 
ettiği kıskacın uçları ara ın· ltalyan'l rıo muh sara bal-
daki mesafe ancak 20 kilo- tını yarmış ve ordusuna 
metreden ibaretj buluauyor· ric'at emrini vermiştir. Ma· 
du ki, bu meaafede ltalyan reıal Badoğlie, Tembiyen· 
topçusunun şiddetli ateşi al· tleki muh rebede 448 ltalyan 
tında idi. Bu topçu ateşi Ha- asker ve zabitinin 3 binde 
beı'lere •iır zayiat verdiri· Habeş mubaribioin öldUğilnü 
yordu. Arazinin çok arızalı bildirmektedir. Şimdi ltal· 
ve binaenaleyh Habeılere yan askerinin hedefi So· 
çok müsait olmasına rağmen - nevt1mı 4 tıcii ·nlıifede-

----~--------~.-.~•~•-.mııı-...------------

Dünkü Lik Maçları 

heyecanlı oldu çok 
~--------------~---Altay · K.S.K. ı 3-l nıağlOb etti 

Altay takımı 

Dün · böl2e lik maçlaran de Buea'Jılar 1 ·0 galib gel· 
devam edildi. Altay-K.S.K. diler. 
takımları arasındaki maçın Saat 13 de Göıtepe-Bor· 
ehemmmiyeti tadyuma bin· nova takımları karşılaştılar. 
)erce seyirci toplamıştı. Göztepe c za müddetleri 

Oyunlara saat 11 de Şark· biten Fuad, Muzaffer ve 
spor-Buca maçı ile başlanıldı. Hakkı'yı takıma almış ve 
Hakem Muıtafa'nın idare kuvvetli bir şekilde bulunu-
ettiği bu oyun, iki tarafın yordu. Bornova'Jılar buna 
müsavi kuvvette olması dola- rağmen çok iyi çalışıyorlar 
yısile iyi geçti. Şarkspor bu ve elde edecekleri beraber· 
maçta bir iki mllhim oyun· l liği oyunun son 40 ncı da
cusundan noksandı. Netice- - Devamı dôrdıi11cıi ulıifedc-



(Olu1&I Birlik) 2 Mar~ 
.. -1-K_a_p-la_n_,___,;:.d---o-m-u---z sü ekleri Suriye ahvali, gayri tab11 

-
S hife2 .. 6 

1 Yaııu: G. H. P. lzmir avcılar birliği ligini muhafaza etmekt1 
ikinci reisi ve eürck·avları kaptanı 

.... Cinai Roman -64- 1 3 - 4fusıaja Burlıarıeddin ve düzelememektedir 
af; a l{I z-ıl 
* t34 P .... ses estN•< ..., ;;s 

t · ı J Ü• h f"• • • h• f k Avcıların ahş yapacak· köpeklerini domuz avlarına 
a 1 u ı, 8 ıyeye yırmı 10 raıı ları vakit hedeflerini liyıki· ıetirmeleri dotru değildir. 

ı·Uşvet 
tekHf etmişti ıe görmeden ve ormanın ıar için ittihaz edilmiş eıan 

içinde görecekleri bir ka- uıul ve kaidelere ve kapta-
Şimdi artık barışmış 

bulunuyoruz. Binaenaleyh 
komiserin evine gittikten 
sonra sayenizde kaybolma
mış bankanotlardan birisini 
kabul etmek suretile beni 
memnun edeceğinizi ümid 
ediyorum. 

Dedi. 
Meçhul şahıs, hafifce gül· 

dü ve sonra da: 
- Evvelce kabul etmedi· 

ğim gibi şimdi de kabul 
edemem. J n Piyedoş öyle 
mükafat ve menfaat muka
bilinde vazife göremez! 

Dedi. 
Lüi, bu ismi işitince du-

rakladı ve: 
- Piyedoş'mu dediniz? 
Diye sordu. 
O vakte kadar ismini sak

lamış ohm h fiye, tereddüd 
etmeden ve fakat kendisini 
saklıyıın setreyi tamamen 
kaldırmadan: 

- Evet, ismim Piyedoş
tur. Ne y palım, insanın her 
ciheti mükemmel olamaz. 
Ombinos kumpanyasının 

eestegahlarmda bağcılık eder· 
dim. Bulunduğum iş, pek te 
o kadar iyi biriCY değilse 
de beni ve familyamı geçin
dirdikten başka, birkaç pa
ra tasarruf etmekliğimi de 
mümkün kılıyor. 

Bu b limle beraber belki 
de yarın emniyet sandıima 

çocuklarım için be§ bin frank 
yatıra bileceğim. 

Dedi. 
Lüi, Piyerdoş'u kandıra

cağından iimidioi kesmemiş
ti. Bunun için bir kere daha 
şu teklifte bulundu: 

- Benim dediğimi kabul 
edecek olursanız, emniyet 
s ndığına bin değil, ikibin, 
üçbin frank yatırmış olacak
sını~. 

- Hayır, Müsyü, hayır, 

cUzdanınazdaki para, manevi 
bir şeydir. Ben bu paraya 
dokunmam, fakat araba üc
retini verecek olursanız, ona 
itiraz etmem. Zira tam dört 
saatin ikisi, Paris kale kapı
sının dışında geçecektir, ca
nına yandığım! Bizim komi
ser de, yakın bir yerde otur· 
muyor ki .. 

- Nerede oturuyor? 
- Paris'in tam göbek ye-

rinde Roterdam kilisesinden 
biraz beride . 

! Demek oluyor ki, ıiı: raltıya ateş etmeleri çok nın talim tın riayet ederse 
Sitıde oturuyorsunuz? yaahı bir iştir. Kaza . da yapılacak avdan azami de-

- Evet, on senedonberi. olabilir. Hakiki bir avcı kar- recede h yecan, zevk alınır 
Salonda bunu size hiklye şısında tıkacak hayvan ne ve kerkea memnun olur. 
etmiştim, fakat dinlemedi- olursa olsun onu muayyen Av silahları 
niz ki.. Orada oturmasaydım menzile kadar yaklaıhrır ve Av silihlarını umumiyet 

itibarile iki kısma ayır bili· 

riz: Birisi saçma atan, diğe· 

ride kurşun atan ıillhlardır. 

Saçma atan tüfekler herke

sin bildiği ve avcıların umu· 
miyet itibarile kullandıkları, 
tek veya çift namlu kırma, 
makanizmah ve yahud oto· 
matik tertibatlı ailihlardır. 

mevta teıbirhanesine nere- dikkatle nişan alarak ateş 

den sridipte cü. danınızı bu- eder. Sürek avları zamanın-
lacakhm? Ha! hazır aklama da bazı avcılar kendi kut· 
ııelmiıken sorayım; siz mevta çu köpeklerini de birlikte 
teşh 'rhaaesine takriben saat gezdirmeii adet edinirler. 
kaçta ııitmiştiniı? Bu yanhı bir iıtir. Çünkü 

- Saat onbeşe doğru. kuşçu köpek ne kadar uslu 
- Tam benim gittiğim olursa olsun efendisi gibi av 

saatte. Belki de orada bera- müddetince hareketsiz kala-
ber bulunmuıuz. Fakat ben maz. Bilhassa ormanları kı-
sizi orada görmilş olsaydım rarak yabani bir hayvanın Kurıun atan tüfeklere ge

lince bunlar da ayni ıiıtem· 
lerde ancak namlularının 
içi yivli makanizma, çakmak 
ve niıanglh tertibatlarında 
farklar vardır. Hayvanata 
valaşiye avlarında bu gibi 

bile tanıyamıyacakhm. Zira geldiiini bi11ettiii anda ha· 
mevta teşbirhanesinde elbet rekete geçerek ya havlamak 
bu kıyafette değildiniz. Ora· ve yahutta ormana girmek 
daki madamları görmek için istiyecektir. Iıte bu hareket-
gUzel gUzel . giyinmişsiniz ler lr:arııdan gelen bir domu-
ihtimal.. ıun istikametini deiittirmeai 

- Evet, elbisemi deiiştir- için kafidir. 
mek üzere eve gittim. HAtta Netice itiba· 
cüzdanın kaybolduğunu da o rile efendisini 
zaman anladım. avınd n mah· 

- Tabii ki, fena halde 
müteessir olmuısunzdur. Ben 
sizin yerinizde olmuı olsay· 
dım, hemen koşub zabıta 

memurlarına haber verirdim. 
Boloni' de beni beklemekte 

oldukları için birşey yapmağa 
vakit l.ulamadım. 

- Arkası t•<ır -
-----------------------

Yenice 
Sigara kutiı~ları

nın açılma mah
zuru kalkıyor 
Bazı tütün bayilerinin, 

Y~nice sigara kutularını 
usulcacık açarak içindeki 
ikramiye pusulalarını aldık

ları ve ondan sonra belli ol· 
mıyacak derecede kutuları 
tekrar kapattıkları zehabı 
hasıl olmuşsa da, hiçbir ba· 
yinin böyle bir harekette 
bulunduğu sabit olmamaşh. 
Maabaıa, tütün inhisar ida· 
resi; Yenice sigara kutuları-
nın açılma mahzurunu büs
bütün ortadan kaldırmak 
için kutuları, lüks nev'inden 
olan si2ara kutularında ol
duğu gibi ince Sellülaid ki
ğıdile sarmağa karar ver· 
miştir. Haber aldığımıza gö
re, yeni ambalajla Yenice 
sigaralar, Mart iptidasından 
itibaren satılığa çıkaralacak
tır. 

rum bırakır 
ve belki de 

avın umumi 

zevk veaben

ğine halel gel
mesine sebe· 
biyet verir. 

Binaenaleyh av 

c ı J rın kuıçu Avcılar kamp kurmuülar 
Domuz için tertib oluna- silihların kullanılması muva· 

cak sürek vlarında hazan fık ise de memleketimizde 
pars, kurt, sırtlan gibi hay· bu sillhlarıo istimali henüz 
vanat da çıkar. Bunlara taammum etmemiştir. 
kurıun atmak kıymetli bir Bunun için saçma tüfek-
fıraat iıe de tilki, çakal gibi !erine mahsus kurıun clolu-
ufa k ve avın mevzuile ali- lardan tedarik etmek sure· 
kadar olmıyan hayvanlara tile domuz avlarına iıtirik 
kurıun atmak doğru değilr. edilebilir. Ve bu dolularla 
Çünkü bu gibi hayvanlara yakın mesafelerden domuz, 
ateş edildiği biranda arka- ayı ribi iri cüsseli hayvanat 
dan gelmekte olan bir do· pek iyi öldürülebilir. Beheri 
muzun veyabudda başka 8,60 milimetre kutrunda 
büyük bir hayvanın korkarak olup 12 kalibroluk fiıeğe 9 
istikametini deiiştirmesini aded yuvarlak ufak kurşuna 
intaç eder. Bittabi '-ir çakal "Şevrotio., adı verilir. Bu 
veyabud bir tilki vuracaiım ufak kurşunların kurt, Pars 
diye avın umumi ahengini gibi derisi ince cüssesi orta 
bozmak doğru bir iş değil- boyda olan hayvanata karşı 
dir. Ve netice itibarile de tesiri çok iyidir. Doa ıuı av-
diğer arkadaşların kızmasına larında da ufak domuzlarla 
sebebiyet verebilir. en çok yirmi adımdan biiyük 

Sürek avları kollektif domuzlara karşı yapılacak 
sporların baıında bulunan atıılarda kat'i neticeler ver-
çok kıymetli ve ehemmiyetli mekte ise de mesafe biraz 
bir spordur. Binaenaleyh her uzayınca büyük domuzların 
vcı kendini düşündüğü ka- "Şevrotio" la kolayca düş-

dar arkadaşlarını dilıünerek mediği görnlmüştür. Binaen-
onların hukukuna ve bu av· aleyh avcılara tüfeklerinin 

sai namlularına uşevrotiu,, 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması~r 

ve sol namluya da· kurşun 
koymalannı tavsiye ederiz. 
Bataklık ve sazlık arazide 
avcılar domuzu ancak bet 
veya on adım mesafeye gel
dikten sonra görebildiklerin· 
den bu gibi arazilerde yapı
lacak sürekavlan için bili
tereddüd her avcı "Şevrotio" 
kullanmağı tercih etmelidir. 

Bugün senenin bnynk ve heyecanlı iki filmi 

41 =S~velFD lk a cdl o lfi1 Fran ızc~ 
John Boles ile Anny Harding'in beraber çevirdikleri büyük bir aşk romanı 

lk ~ ef' ~ O o OAlmunca eözlÜ 
\9J \YI U ve şnrkıh 

MAGDA SCHNEIDER'in çok gülünçlü şarkılı eğlenceli komedisi 
DlKK AT: Bayram doloyısilc bu iki hOyOk film yaloız beş gllo gô tcrilccektir 

••Ayrıca FOKS 'fürkçe sözln dnnya haberleri•~ 
Seans L aatleri : Hergün ıs • 17- 19 - 21,2s SEVEN KADIN. 16,14:19,45 

AŞK KADRiLi. Cumartesi ve Pazar günleri 13 te AŞK 
ilave edilir. 

Her enu onuudn hf·ı· temin 

Avcılar bir mevsimlik sü
rek avı için atabileccki kur
şun veya (Şevrotio) dolusu 
tavşan ve keklik ve yahut 
sair kuı avları için feda et
tikleri cephaneye nazaran 
hiç denecek derecede azdır. 
Binaenaleyh biraz fedakar
hk yaparak inhisarlar idare· 

Dem mı 4 "'il s11lıifcde -

d 

k 

--·-- Jl Biı· bahçede patlıyan bomba. So ~~ 
nümayişlerde tevkif edilerek ıı:ısb ~; 

kum olanlar atfedilecek mi? be 

Halep, (Özel ) - Geçen bulunduğundan birşeY &;rt ab 
iece saat 9,30 da Mehmed nememiılerdir. . di ası 
Ali namında birinin bahçe- Yalnız fU kadarı f1'° ~ cal 
sinde bir bomba Ratlamıf, belli olmuıtur ki, Yüce 
şidd li bir gürültü ynpma· miser ileri ıilrülen iıtek1' 
sına raj-men mamul6tl dahi· esas itibarile muvafık '''' 
liyeden olduiundan hiçbir ki b b t b'ıi h•Y' . . verme e era er a " 
zarar vermenııştır. Bombayı edi~r ın 
atan meçhuldür. tam olarak avdet et~ • 

Halep - Ülema ve tüc- resmi bir müzakereaıo bto' 01 
ı w 'h t . b" car liderlerden mürekkep ıyacagını ı aaı e mış 

bir heyet, yüce komisere bir maktadır. . . f Si 
tel yazısı glSndererek fevka- Halk hey'eti isteklerH'' ·f 
ilde tedbirlere nihayet veri- komisere bildirmekle "'st~ 
lerek anlaıma yolunda gö· ıaoın bittiii kanaatiod• of" 
rüşmelere baılanmaıını ve lunmakta ise de bu bu~I~ do 

.. b• t bl'W edı ,.. 
milsamaha kapılarının açıl· resmı ır e IK" netr. . ~ TH 
masanı dilemitlerdir. mit olması benü~ bu ıf~~t•' 
Şam 23 ( Özel ) - Ticaret sonuca varmadıgını g 
oduı reisi Seyit Halbuninio mektedir . }1•1' 
başkanhğında toplanan halk Bununla beraber , Juıı 
bey'eti, isteklerini yüce ko· tam olarak avdet ede~ 
miıere bildirmit fakat bu hu- mez son nilmayiıler do:~-
susta henüz bir cevap alına· sile tevkif ve ınıb ti' 

mamışhr. edilenlerin geoit bir •11'·dıf 
Yftce komiser dün buradan af olunacaklara şiıııd•,,, 

Berut'a dönmüı ve cevabına yüce komiser tarafıdı' 
Şam delegesi vasıtasile ve- vadedilmiş bulunmakl• ,_ ı 
receğini bey'ete bildirmiştir. Bir hükümet ada~ ı" S 

Heyet son defa Şam dele- söylediiine KÖre; umuııt• _, . 
gesile görüşerek bir cevab dolayısile tahsilat yapıl• I•~ lıy 
istemişlerse de Yüce komiser dı(ından Suriye'de aue oı"' TH 
Beruta hareket etmek üzere maaı verilemiyecektir· 

lııkılab konferansları 

Karşıyaka'I· Hoseyin Avni Ozan el~~ 
Hacı H ftseyinler'de konferans \7et , 

Karııyaka'h H·. Avni Oıan, eden en mühim eserleriO~~-
dün Hacı Hüseyinlerde bir kon- biri de {~6y yasası~ ~·.'· ,_,. 
ferans vermiş ve köyHUeri - bu yasa ıle k6ylerınııı 
mize inkılAb ve istiklilimi- mureye çevirebiliraini:ı. •et 
zin faydalanndan uzun uza· Köy yaıaıı, ihtiyar lıtf ~o 
dıya bahsetmiş, cumurluğun, lerinize icrai, kazai ve • .~ 
köylülerimize bahıettiii bü- nomik olmak üzere b01,_ 
yük hakları birer birer salahiyetler vermiştir. Sıl~i' 
sayarak konferansı şu cümle- bir köy ihtiyar hey'~t•~, 
lerle bitirmiştir: elindeki salahiyetler, b•'. ti 

- Arkadaşlar; yüksek in- Ji de bile yoktur. SiziP ıb ~ 
kılibımızıo, köylülere taallük yar bey' etleriniz, Cu~~~~I 

l ',·ızı vı· la")1 ctl~·ı·de hükumetinin geniş salab''ıgı-
) '-' birinci baaamaiıdır. s~ ,, 

Hayvan horsaları salabilir, tahsilit yapabil~~!~ 
ekonomik tedbirlerle li01,r~ ıtçıhyor rioizde her türln gelitot' 

Kasaplık hayvanatı çok bulunabilirsiriz, 0~ 
olan vilayetlude lsirer bay- Şu saydığım mllhio> ı> ,,~ 
van borsası açılması, hükfı- taları nazarıdikkate ;al• ı; 
metçe düşünülmüş ve bunun diyebilirim ki, blyilk iı>~1 

, , 

için lizım relen teşebbüsata bımızdan en çok f aydal.•dl' 
girişilmittir. hiç şüphesiz, köylüler~ 

lzmir Milli Emlik müdürlüğünden : 
Dosya 
40 Bayraklı dere sokağında 163-61metre murabbaı 

5 eski no.lu ev arsası 47 
41 Toramanda dizdar sokaj'ında 49-30 nıetre mu· 

rabbaı 6 eski numaralı evin 3-72 hissesi 45 
42 ikinci karantina nazimize sokaiında 162-40 

metre murabbaı 4 eski no. arsa 164 
44 Karantina halil rifat paşa caddesinde 707 ada-

nın 20 panel numaraıında yazılı 281 metre 
98 

j~ 
murabbaı arsa 

45 Karantina Halilrifat paşa caddesinde 707 ada 
nın müfrez 19 parsel numarala 128 metre mu ,.5 rabbaı·ar a ,. 

56 ikinci karantina Fevziye sokağınd 707 ada 
nın j parsel numarasında 217 metre murab-

baı arsa 76 fıP 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetine haddi liiyikile t• f 

zuhur etmediğinden 10 gün müddetle uzablmasına 1ı•'c11 
verilmiştir. Ahcıl rıo 9-3 ·936 Pazartesi gUnU saat t 4 
Milli Eml k mUdüriyetine mUracaa' ları . 540 

m 
ve 

liy~ 
1 

y 1 
de 
lra 

be 
' 

\ 
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le feci! 11111111111111111111JllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllltllllll' N. V. Fratelli perco apur centası 
6 Yaşı d h. "0 'f.. k H K vv. F. H. , , an ROYAL NEERLANDAIS LAS ve BRAILA lim nl rın 

arın a ır -a· • U~r ava urumu KUMPANYASI hareket edecektir. 
('Uk kız kardeşini Oer Zee " ULYSSES 

11 
vapuru el- "PELES" vapuru 20 mart· 

()ldilrdO B • • k p • SE yevm limanımızda olup ta gelip 21 martta MAL TA, 

Adana: (Özel ytanmıı· e:_ üyu ıyangosu ~- DEUTSCH&ELECV"oA.NTELtNlE 29·2-936daANVEf S, ROT- MA SILYA, ve BARSE· 
TERDAM, AMSTERDAM ve LONE için yük alacakttr. 

dan) - Adana'nm Zıpkın S ş·md1·ye kadar binlerce kİ"İyİ §i "HELGA L. M. RUSS" HAMBURG limanlarına ha· "ALSA JULYA,, vapuru 
köyllnde, Kasım adında 6 e== I · .. 1 v 5 vapuru 17 şubatta bekleni-

- rekot edecektir. 16 nisan gelip 17 nisan 
Y şl rınd bir çocuk, evvel· 5§ zen~İU etmiştir. ~ ~o~R~21 Rb~~~;A~~r H~~~ " HERMES 11 vapuru 9 doğru MAL TA, MARSIL YA 
ki glin sabahleyin mektebe - - tt BURGAS VARNA ve BARSELONE için ylik · S 5 1°01" ke ı"de l 1 Mart 936 dedir. S BURG ve BREMEN limanla- mar 8 

' gıtm k üzere erkenden kal- - ve KÔSTENCE limanları ve yolcu kabul eder. 
k n abl sı Zeyneb'le bera- EE 8 k Ik • 35 000 L• d = rana yükliyecektir. irin yük alacaktır. ilandaki hareket tarihle· 
berytkton klkmı ve~ üyü ramıye: ' ıra ır~ "ALAYA,,vapuru2Martta ,. rilenavlonlardakidcğiıiklik-

- 12 l I" l k E bekleniyor, 6 Marta kadar " ORESTES 11 vapuru 9 lerden acente me uliyet 
bl ı 'g-iyinirken duvard ~ Ayrıca: 15,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı ~ ANVERS 

1 
ROTERDAM , martta gdip 14 martta kabul etmez. Fazla tafsiJ t 

asıh av tufekiai lar k kur- = 1 ) (2 ) 1· 1 k } · ft = RS ROTTERDAM === ikramiye er e o,ooo ıra ı nr m • =--- HAMBURG ve BREMEN ANVE , , için ikinci Kordonda Tahmil cal mağa b lamı br. Kası· k k · 
ES k~t d . =: limanlarına yü liyece hr. AJl.'1STERDAM ve HAM· ve Tahliye ıirketi itinası mın kurcalıdıiı tDfek an ı- 55 11 at var 11 

:5 ARMEMENT H. SCHULDT- BURG limanları için yl1k arkasında FRATiLLI SPER-

:~:,ate~~~~t·~ne çıkka~a~::.'~ ~llllllUlllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllUllllllHllllllllllllllllllJlllUllllllllllll,, HAMBURG alac ıktır. CO Hpur ac ntasma müra· 
Rasthyarak bir nda öldür· • • ) .. d "TROYBURG,, vapuru 25 " HERMES 

11 
vapuru 23 ca t edilmesi rica olunur. 

mü~t6r. (zmır ıtha at gü mrügün CD: şubatta bekleniyor, AN· martta sıelip 28 martta AN- Te,efon: 2004 • 2005 - 2663 

VERS, ROT RDAM, HAM· VERS, ROTTERDAM, AMS- • O lth lit gümrüğü müdOrlfiğü evrak m bzenio tamiri hak
livier ve şüreka- kında 1231 lira 14 kuruşlu ltedeli keşifli t mir iti çık k- BURG limanlarına yükliye· 

L• • d siltm ie koaulmu tur. cektir. 
SJ ımıte vapur ihalesi 9·3-936 Pazartesi günü saat 14 te talikine karar DEN NORSKE MIDDELHAV-

acenta 1 verilmi tir. SLINJE (D·S. A-S SPANS-

6 d KELINJE) Ceodelf Han. Birinci kor· Bu işi alac k istekliler 93 ydında ticaret siciJin e ka- OSLO 

don. Tel. 2443 yıth bulunm ı ve bu iıleri yaptıklarına dair Nafıa mildiir· "BANADEROS.ı vapuru 
THE ELLERMAN LINES L TD. lüiündeo alınmış tasdikli ehliyet veıikaJar1nın beraberle-

4 
martta bekleniyor, ISKEN-

"FLAMINIAN" vapuru 8 rinde sretirmeleri ve komisyona ibra:ılar1 liZlmdır. DERiYE, HAYFA. DIEPPE 
bl rt LIVERPOOL ve SVVEN- Bu iıı:e id proı· e ve r:ıartname ve tasdikli keşifn me dos· 
SE "' y ve NORVEC limanlarına Ad 0 gelip tahliyede bu- ya ında olup istekliler her zaman görebilmeleri ve malumat 
lunacakbr. yUkliyecektir. 

ediDmeleri için levazım ve ayniyat servisine mürae&at et- AMERICAN EXPORT LJNE .. TRANTIO ,, v purt 15 

TERDAM ve HAMBURG Al • R 
limanı rı için yok lacaktır. l · IZ8 

SVENSKA ORIENT 
LfNIEN 

" ERLAND ., motörü 13 
martta beklenmekte olup 
yüklinOn t hliyeden sonra 
ROTTERDAM , COPEN-
HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve lS
KANDINAVY A limanları 
için yUk alacakhr. 

l\lucellitlıane i 

Yeni Kavatlar çar ı ı 

No. 34 

• ..:· .. ···~,., ' ... . .. ·. ~ .: 

~atıhk motör 
mart LOND A, HULL ve meleri liıımd1r. "EXPRESS,. vapuru 28 

tt' ANVERS'tca gelip tahliyede Munakaaay i tirak edecek erbabı san'at yüzde 7,Sbeaa- şubatta bekleniyor, NEV. 
ı' bulunac k yni ı m oda bile 92 lira 40 kuruş pt.y akçesini lzmir ithalat glimrütli YORK ve BAL TIMOR için 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. BULGARESTI., v puru 
12 martta gelip ayni gUode 
KÔSTENCE, SULINA, GA-

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markala az kullanılmış bir~ 
.,,oUSr satılıktır. T tiplerin 
idarehanemize mliracaatları 
ilan olunur. •' HULL itin yllk 1 caktır. veznesine y brdıklarıaa dair aldıkları makbuzlara ihalesi yük alacaktır. 

" THURSO " vapuru 22 yukarıda tayin edilen müddeti muayyenesi zarfında komis· JOHNSTON VVARREN 
ınartta LIVERPOOL ve yona ibraz etmeleri erbabı san'atan 111aliimu olmak üzere NE • LIVERPUL 
SVVENSEA'dan gelip tab- keyfiyet ilin olunur, 501 "GUENMORE" vapuru 23 

; !iyede bulun c k. ıubatta bekleniyor, LIVER-
THE GENERAL STEAM NA- lllllllllllllllllllllllllllllllfllllllHllllllllllllllflllllllfllllllll llllllllllllllllllllllllllllll! PUL ve ANVERS'ten yilk 

~'.:L~~~~N :\~~?~ s !Izmir yün mensucatı~_= :~•ur:!o~~:~tEs, i~~R~ü~ 
alacakbr. mart HAMBURG, BREMEN § • • •ES 

v.e ANVERS'ten gelip t h- =--ru·. rk Anonım şırketı== "Vapurların isirrJeri, gel-
me tarihleri ve navlun tari-

lıyede bulunac k. 5iE = feleri hakkında bir taabbOde 
Not: Vurul t ribleri ve §_- ızmir l:'On I\leneucatı Tftrk A. ""· nin Halka· ~ 

.,.. girişilmez." vapurların isimleri üzerine = = 
=::::: pmardaki kumat fabrika11 mamulatından olan =- Birinci Kordon, telefon defıi ikJiklerdcn mes'uliyet 

" 
b § ıneveimlik ,.c luşhk, zarif kumaşlarla, battaniye, §§ No. 2007 - 2008 

a ul edilmez. - - -•--lllll~~~pm----------- § \'&I ve yOn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci - •• DOK')'() R 
Kiralık hane § kordonda Cumhuriyet meydanı civarıodn 186;~ 
Göıtepc'dc H Jid Ziya --= ııumoradaki ('-'ark Hala TOrk Anonim "İr· ~ Ali Agah 

'Y ,~ Çocuk Hastahkları 
bey okığında (16) numarah ~ keti) ma aza mda satılmaktadır. Me7.kftr fabrika-~EE Mütehassısı 
~v kiralıktır. Taliplerin mat- ~ nm melanet ' 'e zerafet itibarile herke çe malu~ ;;;;;;; 'J..inci Beyler Sokagı '' 68 
••mıza müracaatları. =: . . . . = 1'elefon 3452 

~P.--------;• := olan mnmulatmı muhterem mft tcrılerımıze bır := --------•• 
keorenler! tut· = defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. s - -laka (Okonır.nlol) § ES 

ôkstırftk şekerle· ~ ~ Toptan sataş yeri: Birinci kordon No. 186 ~ 
rini tccrOhe edi· ~ § Şark balı Türk Auoaim Şirketi :'.: 

= -
~ ~ Perakende satıı yeri: Yeni mani! aturacılarda ~ 
~ ; mimar Kemalettin Cad. Sağır ıade biraderler 1 

ıi:ı •• 

\c Pttr· 
)en ~alıupm 

co Q 
tnn bir mfls· 

bil aek . ) 
v erı olduğu- --~·-

~ unııtruayınız. ~ 
j5 ~u, ' elli oı n lıil ~ 

l&th· 1 _,en er dbop 
Sıhhat sOrgftn 
lıaplaruu laruf 

tcıa depolarından 
'e 

l'c•za ı1elerdeo 
a.,._"•nlıtr. 

§ Kuzu oğlu-çarşısı Asım Rıza ve biraderleri § 
- -- -
§ Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ~ 
~ Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
~nıı 11111ııı11111111111111111111111ı:ııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n• 

ıZMi -R 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve f abrika~ı : lımir'de Halkap1Darda~11 
Yf'rli Pamuğundan At, 1 ayyare, Köpekba~, Dcğır· 

Ge,,ik ,,e Leylak Markalarım havi her ne\1İ mw, , · 
b · ·mal eylmekte olub malları Avrupanın Kabot eıı ı 

. tip menıucabna faiktir. 

aynı Telefon No. 2211 ve 3067 

Teldraf adresi: Bayı·ak lzmir 

Jlır 

• 

. . . -~ i - . ' . 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz il ç ,. hı· 

' 'alet çefitleri ıatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyanm halis Morina Balık yağı ln 
Şerbet ıribi içilebilir iki defa süzülmi. •Ut. 

- - -

Biricik sahf yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sııı HAT EzANESJ 



(UluaaJ Birlik) 

onyanın i.,;ve dış siyasalarında 
hi.,; bir değişiklik olmıyacak~tır 

Okado yeııi kalıine teşkiline memur edilmiş ise deOkado kab11l etme

miştir, milli bir kabine teşkili için çalışılıyor. Saııöor kalktı 
Tokyo 2 (Radyo) - isyanı laaatarmak için vaktinde ted· 

bir alamayan Okado kabinesinde içişleri bakanı Goto; dün 

istifasmı vermiştir. 

Kral, Okado'y .. tekrar kabine teikil etmesi için teklifte 

bulunmuısa da kendisi af dilemiştir. 
Son gelen haberlere göre, Japonya'da milli bir kabine 

teşkil edilecektir. 

Hin etmiştir. Japon ajansı, şehrin tabii bale geldiğini ve 
Okado'nun sağ olduğu öğr !nilince itirpadm arttığını bildir· 
mektedir. Ecnebiler, isyandan hiçbir zarara uğramamışlardır 

Vaşington 2 (Radyo) - Japon elçiıi Şota, radyGdaki nut
kunda son hadiselerin büyük Okyanus sulhunü bozmayaca
ğını ve Japonya'nm dahili ve harici siyasetini değiştirmi
yeceğini söylemiştir. 

imparator yeni başbakanın tayini için istişarede bulun-

Tokyo 2 (Radyo)- Sü bakanlığı, sansörün kaldırıldığını mak üzere Saionjiyi saraya davet etmiştir. 

---------~----··~M~••+t-++ 
"Türkiye, güzellik ve Kolonel Bek Brük-

mem eketi .. ,, • 
iŞ 

Resim sergisi dün 
Bakanı tarafindan 

Ekonomi 
açıldı 

Ankara 29 (A.A) - Basın 

genel direktörlüğü tarafından 

tertip edilmiş olan Türkiye 

tarih, ı?Üzellik ve iş memle

keti fotoğraf seriisi bugün 
Ekonomi bakanı Celil Bayar 

tarafından açılmtf hr . 
Açılaş töreninde Recep 

Peker ile birçok saylavlar, 
bakauhklar müsteşar ve di
rektörleri ile büyük ve Orta 
elçiler ve elçilikler ileri ge
lenleri hazır bulunmuşlardır. 

~~~~-----.-..~·~· ........ ~--~~~~-

Di\n kü lik maçları çok heyecanlı oldu 
-B~ıara(ı birinci sahifede
kikasına kadar mu haf aza 
ediyorla-rdı . Fakat bu sırada 
Göıtepe ciddi çalışmaia 
başladı ve 5 dakika içinde 
daha iki gol yapmak suretile 
oyunu 4-2 kazandı. 

on maç: 

l na tekrar bir heyecan verdi 
nilıayet Vahab ikinci gelüde 
yaparak Altay 2·0 tlevreyi 
galib bitirdi. 

ikinci devrede K . S. K. 
takımında bir bayii deiişik
Jikler yaıldı. Ve zaman za
man da güzel • oynadıft 
halde for hattının becerik· 
sizliii yüzünden bir müddet 
sayı yapamadı. Oyun bu 
kısımda daha heyecanlı geçti 
ve nihayet Altay'ın Basri 

sel'e • • 
gıttı 

·-· Polonya dış bakanı 8eJçilia'da 

üç gün kalacaktıı~ 
Varşova 2 (Radyo) - Po- cektir. Bek, Lehistan, Bel-

lonya Dtş bakanı Kolonel çika ticaret muahedesini de 
Bek, resmi ziyaret maksa- imıa ~decektir. Seyahatın 
dile refakatında müteadid yalnız bu imza için olmadı-

it, arsıulusal durumun bu 
zevat bulunduğu haldeBrük· günkü şekli itibarile iki dev-
se'le gitmiştir. Orada üç let adamının görüşmek ihti
gün kadar kalacak [ve Bel· yacı duydukları da söylen-
çika başbakanı ile 2örüşe- mektedir. -----------· ---------

On sekizler 
Komitesi hugnn top· 

lanı yor 
lıtanbul, 2 (Özel) - Fran · 

sa Dış bakanı M . Flanden 
ve lniiltere Dış bakanı Lord 
Eden Cenevre'ye gelmişler

dir. 18 ler kemitesi buıün 
öğleden ıonra toplanacaktır. 
" 
Kral Edvard'ın 

Güneysu 
Vapuru karaya 
oturmuştur 

Tekirdağ, 1 (A.A) - Gü
neysu vapuru karaya otur
muştur. İmdadına koşan 
Kemal vapurunun çalaşma
sile kurtarılamamıştır. Tah
lisiye istenecektir. 

z Tabutlu Adı 
1 Moris LöblanınEn Meraklı RoJJ)9 

• . ç,,-1 
1'f'frilw sayısı· 

. ikinci kısım: MOcize taşı! • 
Evet, bu ıürülü, bir hor- - Bu ihtiyarın sıç1010 

lama gibi 9e mağarada idi. kılana dokunursan be 
Konrad: dağıtırım! Dedi. 
- Tuhaf fey .. Bu bir bor- Fakat. 

lamadır. Hem de burada. Şu - Ne fakat&? 
halde, bizden başka insan - Ya bu bir düşııı• 
var demek oluyor. Hem de Belki ele dün akpOI 
şuradan, şu köşeden ıeliyor. ok atandır. 

Ma;aranın o köşesi faz- - Sen bir budalad•0 

laca karanlık idi. Işık ora- ka birşey değilsin. Su 1 
lara kadar gitmiyordu. bir ihtiyarın koşıclf101 

Vorski, av kokusu almıt nıyor musuı? 
bir tazı gibi adeta etrafı Vorski, uyuyan ibtif 
kokluyor, dinliyordu. üzerine ejildi ve: 

1 
- Burada. Bizden başka - Uyanınız. Ben i' 

bir kimse daha var! Diye Dedi. 
haykırdı ve köşeye doğru ihtiyar hiçbir cev•b 
atıldı. medi. Fakat Vorski •6J 

iki cürüm şeriki de arka- tekrar etti. 
sandan yürödüJer. Bir taş ihtiyar taıtan yat•f1'

1 yıiını üzerinde beyaz saç rinde kllçük bir b•r 
sakallı bir adam uyumakta yaptı, bir iki anlaşı1JJJ11 

idi. lime mırıldandı, gene 11 

Bu adamın yüzünden yaşından ya daldı. ) 
fazla bir yaşa malik olduiu Vorski sabusıılaod•· 
muhakkaktı. bir seaJe: 

1 
Uzun ve eski bir cübbe _ Burada oyuo o~~p 

giymekte idi. Elinin eriıeceği cak vaktimiz yok! 
bir yerde bir balta ve bal- baiırdı. 
tanın üzerinde de muammayı 
andıran harflar vardı. 

Bu ü~ baydutun başı ucuna 
relmiı olmalarına raimen 
ihtiyar bili uyumakta idi. 

Voraki mırıtdanarak: 
- Mucize tahakkuk edi· 

yor. lu eski devirlerden 
kalan bir ruhanidir. Dedi. 

- Şimdi ne olacak?. 
Konrad: 
- len bu balta ile bu 

herifin kafasını ezmek taraf· 
tarıyım. Dedi. 

Fakat bu söz, V orski' yi 
kızdırdı: 

Kaplan ve domuz 
sOrekleri 

-3 
ihtiyar adafl1•' 

~6 
ihtiyar adam, ıoo 

üzerine uyandı, Pari• ·~ 
larmca kolay anlaşıl•'' 
cümle ıöyledi. 

Vorski: 01 
- Ne Dedi? Diye 1 

Otto ve Konrad .. 
- Aşikir dediler. 
ihtiyar adam, Y'11 

uyumaia hazırlanar•lı· ,, 
- insanı burada 

bırakmıyorlar! Dedi. 

Vorski fenerin k•~ 
'ht' "ııer• açınca, ı ıyarm io 

maşh: ~I 
- Bu da ne deııı• 0 

GUnün ve ikinci devrenin 
en mühim karşılaıması 3 
puvan farkla diğer üç ta
kım an yakanda gidenK.S.K 
ile Altay ara1ında yapılacak 
son maçta İdi . Oyunun baı· 
lıyacaiı dakikaya kadar 
stadyuma seyirci akını de
vam ediyordu. Nihayet saat 
15 te hakem lzmirsporlu 
Saltri'nin ~düdük işareti ile 
her iki takım oyuna başla-

, tarafından yapılan sıüzel bir 
a-oHıne K. S. K. lılar bir 
tek golle mukabele ettiler 
ve bu mühim maçta ltu 
suretle 3-1 Altay'ın lehine 
bitti. 

söylevi 
• • • - IJaşıarafı 2 inci salıijede· 

936 bütçemiz 216 mil· sinin satmakta olduiu hazır 

B d . ,,ııo en en ne istayo 
Diye sordu. .! 

dığı zaman Altayın sağ 

açıkta Saimi ve sol hafta 
da Hilmi'yi oynattığı görül
dü. Buna mukaltil K.S.K. 
isabet göstererek orta hafa 
iyi bir oyuncu koymuş. 

Fakat ilk partide her ne
dense müdafaa oyunu oyna
mak suretile hücum hattının 
en seri ve tehlikeli oyuncu
sunu 2 ride oynatmak ribi 
büyUk bir hataya düşmüştü. 
ilk geçen heyecanlı ve 
sür'atli akmlardan sonra oyun 

bird nbire sür'atiai kaybe· 

derek müsavi bir cereyan 
almıştı . Altayın merkezden 
iyi idare edilmesine rağmen 
Vabab'ın bugün iyi marka 
edildiği görülüyordu. Ara 
sıra K.S.K. ın yaptığı şahsi 
hücumlar bazan Ahmed'in 
topu iyi idare edememesin
den hazanda Altay defansı· 
mn müdahalesinden akim 
bırakılıyordu. Devrenin bit· 
mesine az kalmıştı ki Altay 
sag ıç1 karşısındaki bekin 
sıçrıyarak ıska geçmesinden 
bilistifade yakaladığı topu 
güzel bir şütle K.S.K. kale· 
sine sokarak oyundaki mü
vazeneyi 'bo1du. Bu gol oyu· 

Bu maçh&A sonra K. S. K. 
takımının yalnız bir tek 
puvan farkı kalmıştır. Diğer 
takimlar berabere olan vazi
yetlerini muhafaza etmek· 
tedirler. 

B. takımları maçta K. S. 
K. 2-1 Altay'ı, Göztepe 3-1 
Bornovayı ve Buca'da 1-0 
Şarkspor'u yendiler. 

Halkevi Jiklerinde HiJil 
Yiikselme golsüz beraltere 
kaldı. Eşrefpaşa Bayraklı'yı 
hükmen mağlüb etti. Son 
maç güze) oldu. Tepecik ve 
Turan takımları biribirlerini 
yenemiyerek 0-0 berabere 
kaldılar. 

~~----------~~-Ras Kassa'nın intihar 
ettiği söyleniyor 

-llaşıarafı 1 i 11ci salıif ede
goto' dur. 

Roma 1 (A.A) - ·Badoğ
lio, ~ 142 numaralı resmi 
tebliğinde Ras Kassa ordu
sunun tamamen mabvedildi
ni bildirmektedir. 

Ras Kassa'nın, intihar et
tiğine dair bir şayia dolaş· 
maktadır. 

Roma 1 (A.A) - Badoğ· 
lio resmi tebliğinde, ikinci 
Tebiyen muharebesinin mu-

-Baştaraji birinci salıi/ede
mittir ki: 

- Ben, preas iken ne 
idiysem, kral olduktan son
rada oyum, başlıca emelim, 

başta lnıiliz ulusu olduiu 
halde bütün insanlığın iyili-

ğidir. Sulh ve müsalemet 

en birinci amacımızdır. Bu 

hususta elimizden geldiği 
kadar çalışacağız. ,, 

Kral, Hindistan imparato· 
ru sıfatile, Hindist~n'ın şim

diye kadar olduğu üzere 
bundan sonra da lagiltere 
ile teşriki mesai ederek te
rakki alanında yürüyeceğini 
söyledikten ıenra, bütün 

müstemlekelerle Dominyon· 
da veHindiıtana selim gönder
miştir. Krahn ılSylevini, bü
ttln cihan radyoları vermiıtir. 

muvaffakiyetle inkişaf et
mekte olduğunu bildirmek
tedir. 

Adis-Ababa, 2 (Radyo) -
Havas'm bildirdiğine göre, 
Habeş hükumeti Amba-Ala
ğı zaferinin ltalyan'lar tara
fanan işgal edildiğinden 
katiyen haberdar olmadığmı 
beyan etmektedir. Fakat bu 
havadis, tekzib de edilme
miştir. Bazı Habeı mahafili, 
bu dağın zaptı, Habeı'luin 

çete harbınr kolaylaıtıracağı 

yon 800 bin liradır ve dumansız barutla doldurul· 
muş dolulartlan kullanmaiı 

tercih etmelerini taYSiye 
ederim. Ancak tüfekleri du
mansız baruta dayanıkla ol· 
mıyanlar kara barutla dol· 
durulmuş fişek kullanmaiı 
ihmal etmemelidirler. 

- /Jaştarnf 1 inci scılıifede -
deiil idi. 

l 936 ıeneıi büdcesiode 

her iki vergiyi de müvazenei 

umumiye dahiline aldık. Şu 
hale nazaran 1935 senesinin 

hakiki yekunu 205 milyon 
liradır. 1936 senesi büdce-
sinde ise 935 senesine na
zaran 11 milyon 880 bin 
liralık bir fazlalık var
dır. Bu fazlalıiın altı milyon 
lirası Arsıulusal durumun 

istilzam ettiği icaplar hase
bile Milli Müdafaamızın 
takviyesine 3,500,000 bin li-
rayı ziraat işlerimizin ıslah 

ve iokişafmın teminine, 

bir milyon 800 bin lirayı 

maarife, 800 itin lirayı has

talıklarla mücadelenin takvi-

yesi için Sıhlaiye Vekaletine 
tahsis edilmiştir. 

1936 bütçesi ile yapılan 

bu zamlar, varidat menba
larımızan bir kısmında gö
rünen inkiıaf ve bazı vekalet 
blitçelerinde yapılan tasar
ruflarla ~arşıJanmıştır. 

içia, ltalyan'lara zarar vere
ceğini söylemektedirler. Fa
kat daim zaptı ltalyan'larm 
kervan yollarına hakimiye
tini intaç edecektir. 

Fişeklerini kendileri doldur
mak arzusunda bulunacak 
avcıların en iyi malzeme kul : 
lanmak suretile ve azami 
dikkatle kurşun dolularını 

hazırlamaları IAzımdır. Ateş 

almıyan bir kapsol veyahut 
tüfeğe girmiycn bir fişek 
bazan avcıyı müşkül dakika· 
lar içinde b11akır. Domuz 
avı için tertip olunan sürek 
avlarında birçok defalar kurd 
sırtlan, pars, ayı gibi hay
vanata da tesadüf edilir. 

Bunlardan birile karşıla

şıb biraz evvel bahsettiğim 

fena fişek yüzünden muvaf
fakiyetli bir atış yapamamak, 
her vakit e)e geçmez bir 
fırsatın kaybolmasına se· 
bebiyet verdiği: gibi llu 
h a y v a n ) a r d a n birinin 
tecavüzüne maruz kalacak 
bir avcmm feci akıbetini 

göz önünde bulundurarak 
avcı arkadaşların kurşu• 

doluları için çok ehemmiyet 
vermelerini tavsiye ederim. 

Bitti 

·~r 
ihtiyar gözlerini 01 ~ ,o 

rarak etrafına baktı; 

Vorski'ye bakla, doıt•11e 
hal alarak: ff 

- Ya .. Sen misio V~ 
Nasılsın bakahm? ped•~ 

Vorski bu hitaptaıı ~ f. 
bir memnuniyet hisset~:,· 
mek ki burada, keP01 

fıO 
meçhul kimseler tar• 1, 
bir peygamber gibi be~ 
yordu! 

ihtiyara: d' 
- Siz kimıtiniz? sur• ~ 

için bulunuyorsunuı? IJO~ 
naaıl geldiniz? diy~ ~:/ 

Devam;/~ 

MussoliJJ1 

D b
. ,.~, 

ün gece ır f' 

lev verdi 
il' 

lstanbul 2 (Ôıel) "' 
1 

başvekili Sinyor M1155
11 

dün gece Venedik ~·'~i 
balkonundan 150 bati d' 
hitaben verdiği söyJef ·bl 

Siyah gömleklile~ ~o 
linin bize temin ettii'ıetİ 
fer gününde aske! 

0
,1 

muvaff akiyetle ilerlıYbtJ 
Demiş ve ltalya'oıo 

1
i 

vasını kökünden hallet 
olduğunu ıöylemittit· 


