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Mısıı· kabinesi 
Dlln geç ' 'akit saraya gide· 

rek sadakat yemini verdi 

lımirde çıkar, akfamcı aiyual ıuetedir 
.--~"""ti.,~~--=-~"""""':~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~..;;...~~- -'~~~~~~~~~~~~~~-
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ôilliZ =· kO:Ote~a-nsı,-lng= iiti;re-1 ·i;P·0;-g;~~rıili··· Afrika' da kanlı muh~~re· 
Şahar'ın konsey baş· 

nin teklifini kabul etti kanı olacak beler. devam ediyor 
Dört devlet, inşasına karur verdikleri gemiler adedini 

dört ay evvel birbirlerine haber verecekler 
ltalya, donanmanın takviyesi için 414 milyon logiliz lirası ayırdı 

latanbul 1 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Deniz konferan11, buıiln 
kı .. bir toplanta yapmıı ve 
bir nat kadar a&ren konuı· 
malar eanaıında, konferansa 
iıtirik eden devletlerden 
lngiltere, F rania ve ltalya · 
nın, yeni zırhla yapmadan 
dört ay evvel birbirlerine 
haber vermeleri eaası ka· 
bul olunmuıtur. 

Bu tekil lnıiltere tarafın· 
dan teklif edilmiı ve Japon· 
larca reddolunmuıtu. 

lıtaabul 1 (Ôıel) - Ro· 
ma'dan verilen laaberlere g6· 
re; ltalya la&k6meti donan· 
ma11nı knvvetlendirmeie ka • 
rar vermiıtir. Yeni harb ge· 
mileri inta•ı için 414 milyon 
lnriliz lirHı ıarfedilecektir. 
Bu para dahili iltilıraı ak· 
declilmek ıuretile temin olu· 
aacakhr. ltalyaalar, yamada 
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11.. ....._r ... 
~ ... . .. ' .... 

deaiıe indirilecek olaa 3S 
bin tonluk ıemiler ıiıtemin· 
de iki remi dalaa İafa ede· 

cek ;ve kravaıar, muluibi, 
tahtelbahir adedini artıra• 
cakhr. 

Alber Saro kabinesinin 
kazandığı kahir çokluk 

Fon Norabt 
Berlin'e dandtl 

·-· Bdrlin, Loodra, Roma ve Brökselde 
ai(isler: Alber Saro cezri çalışacak 

M. Alber Sarn 
latanbul 1 (Ôıel) - Pa· 

riı'ten baber veriliyor: 
Yeni Franııı kabineıinia; 

parllmentoda cereyan eden 
çok t iddetli mlıakerelerden 
ve batbakan Alber Saroya 
vukubulan ıiddetli lallcum· 
lardan aonra 361 rey ıibi 
bUyBk bir ekaeriyetle itimad 
kaıanmaaı, Londra, Roma, 
Berlin ve Brnksel ıiyauJ 
çevenlerinde bOyOk bir teair 
uyandırmıttır. 

Yeni Fraaaıı kabiaeaiain, 
Pi yer Laval' dan çok daha 
C.ırt çalatacatı ı6yleaiyor. 

F ranıız komliniıtleri yeni 
kabineye itimad reyi ver· 
memiılerdir. 

Pariı, 31 (Radyo) - Sol 
cenah radikallara ıeçim ta• 
rihini 14 haziran olarak tea· 
bit etmiılerdir. 

Pariı, 1 (Radyo) - Fran· 
ili parlimentoıunda dün re· 
ce ıiddetli mnaak•ıalar ol· 
muı, ı6k6neti gilçlllkle te· 
min edebilmiştir. M. Alber 
Saro bir buçuk 1aat ıOren 
mlldafaaaından sonra 165 
muhalife kartı 361 itimad 
reyi kazaamıtbr. 

Fon Noraht 
lıtanbul, 1 (Ôzel) - Al· 

manya dıı itleri bakanı Fon 
Norlaat. dün gece Londra'dan 
Berlin'e d&nmiiıttlr. Alman 
ıiyanl çevenleri, lagUtere 
ile Almanya araıında yakın· 
da eaaıh müzakerelere giri· 
ıileceii kanaatindedirler. 

--- --··--·-· ... ··~·• ...... •1t1•--- -- - -
~ lısı r kralı, yeni kabine· 

den sükllnet istedi 
•• 

Ali Mahir paşa kabinesi don geç va· 
kit krala sadakat yemini verdi 

latanbal, 1 (Ôzel) - Ka· ara11nda baılayacak olaa 
hire'den haber veriliyor: mlizakerelerin bliınll ıuretle 

Ali Malair paıa kabinesi, 
ıece reç vakit 1araya gitmit 
ve mutad meraıimle krala 
•dakat yemini vermiıtir. 

Kral Fuad, M11ar'la laailtere 

cereyan edebilmeai için Mı· 

ıır' da allkOnetia avdet etme· 
aiai yeni kabineden iate· 
mittir. 

Mııar· lafiliz miıakereleri 

Şing·Çing, 31 (Radyo) -
Japon generali Şahar'ın ai
yaıal konıeyi batkanhğı 
deruhte eyliyeceği temin 
edilmektedir. 

Demi reis 
Gözfloden ameliyat 

olacak 
lıtanbul, 1 (Ôzel) - Ati· 

na' dan bildiriliyor: 
Baıbakan vekili M. De· 

mirci•, yaran ıol ıöıüaden 
ameliyat olacaktır. 

M. Mussoliui 
Faşist konseyiud iza· 

hat verecek 
Roma 3 l (Radyo) - Bayak 

fatlıt koneeyl yar1n toplaa.cak· 
sar. MoNOllol'ata c16okCl bey•· 
aaca İlalya'aıa ılyual hanı ha· 

reketlnba deAttmemlt oldapaa 
H doAa Afrika'dakJ hareketler 
ber ne babasına olarea ol111n 
dnam edecetial gôıtermekte· 

cJlı. Yarı reıml gueteler, hal· 
yanın petrol ambargoeaaa ılyui 
telakki edecellnl n baaaa A • 
rapaclald llyaaetlne hatb bir 
lıdkameı •ermek b-.ımanu let· 

bit etmek ınreılle cenh •ere
ceatnl yıaıyorlar. 

·-Ras Desta hir hata daha işledi ve 
ordusunu ovaya çekti 

Ecn~bi ateşemiliterler cepheye hareket ettiler 
Dolo 31 (A.A) 

- Stefani ajan· 
sandan: Bir ltal
yan kolunun Dau 
Parma üzerin· 
deki 'ıareketi 
dolayııile şu ma· 
lümat veriliyor. 

Bu kol orman 

milisleri efradı 
ile mitralyöz bö· 
lüklerindcn zırh · 
la otomobiller~ 

den mürekkep 
idi. Ve vaıife!Iİ 
Negelli üzerine 
yürlimekte olan 

merkezi .kolu himaye, Habeşle· 
rin Kanya ile münaaebet ve 
mtlnakalelerini kesmekten 
ibaret bulunuyordu. kol ayın 

1 

oa üçOade Malkareden yola 
çıkmıı ve 15 tarihinde Cal· 
leriıyı itıal etmittir. Orman 
milialer m&freıeleri on ıekiı· 
de Malta Gberaiyi, yirmi 
ikide Malta Libeyi ve yirmi 
altıda Malca Murriyi iıgal 

Ras Desta 
etmişlerdir. 

Bu son noktada Keayu 
ile Habeşistan araıındaki 
hudud Daua parmadan uzak· 
laımaktadır. Hali baıırda 
ltalyan kolu nehrin iki kıyı
sında da barekit icra edebil· 
lecek bir vaziyette balan· 
maktadır. Yakanda ıikri 
geçen yerlerde kanla çarpıt· 

· Devamı 4 ndJ sahi/ede • 

Kondilis'in ölümii Atina' da bü
yük teessür uyandırdı 

Kral, ölQm haberini mttteakih yaverini göndererek Ma· 
dum Koodilis'e taziyette bulundu. Kondilis~Kimdir? 
lıtanbal 1 (Ôzel) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 
General Koacliliı 'in ölilmil 

büyük bir teeuilr uyandır· 
mııtır. Ölilm haberi ıuyu 
bulur-bulmaz, harbiye nazara 
Papağo, derhal Kondilis'in 
evine kotmut ve arkadan 
da kralın baı yaveri yeti· 
ıerek madam Kondiliı'eKral 
adına taziyette bulunmuttur: 

Kondilia'in ceaazeai ibti· 
faile kaldırılacaktır. 

BiUDn gazeteler, ıenera· 

ha orduda olduğu ıilli ıiyaıi 
alanlarda ela blyik maYaffa • 
kiyetler ı&ıterdiğini ve Yu· 
naaiıtaaa aıami derecede 
hizmet ettiğini yazıyorlar. 

Koodilis kimdir? 
Milteveffa general, 18 ya· 

tında iken glailllO olarak 
ordaya ıirmit ve az bir za· 
man zarfında onbatı, çavuı, 
baıçavut, milllzim ve kade· 
me kademe ylikıelmek ıare· 
tile generalbia kadar çık· 
mıtbr. 

Koadiliı, mlltarekeye ka· 

devam ederken Mııır fev· 
kallde komlaeri lnıiltere 
bat maralaba11 olarak konaı· 
malarda baJunıcaktar. 

Kondiliı, hatbakan Demircis ile son bir mOIAkallnda 
dar Venizelos Partiıin., men· 
ıuptu. Aayayı ıuira seferinde 
fırka kumandanı olarak Ala
ıelair ceplaeıinde bulunmuş 
ve o zaman Venizeloı'un ik
tidar mevkiinden uıaklaıması 
&zerine Kralcılarla beraber 
çalaşmak istemediğinden iı · 
tifa ederek latanbuı•a git· 
mitti. Kondilis, lıtanbul' da 
iken aiyaıi alanda oradaki 
V eniıeliıtlerle uzun: mllddet 
çalıımıı ve Kralcılara cephe 
almııta. Koadiliı, birıila 

Kralcı generallerden birile 
milnakaıalarda bulunurken, 
Türk orduıunun ne ıamaD 
ol1a muvaffak olacağını ı6y· 
liyerek bilyilk 6nderimiz için 
" emıalıiz askeri bir dibi " 
ıöılerini ıarfeylenıittir . 

Kondiliı, büyllk zaferimiz 
llzerine Atina'da çıkan ibti· · 
lil gilnlerinde Yunanistan'• 
dönmtlt ve o vakittenbeti 
ıiyaaal hayata atılarak, 
radikal partisini teıiı 
- Devamı 4 rı çii suhif ede-



Nakili: KAMI ORAL 

(Ul-1 Birlik) 

Sigara ~ , . 
Fiatlerinde tenzi

lat yapıldı 

Fransada ( halk cebhesi ) kurul· 
muş ve programını da çizmiştir 

-39- inhisarlar Vekileti, ylk- Serhestce fikir beyan etmeği yasak, eden kanunla 
kaldırılacak, gazetelere yaŞamak imkanı verilece Kadınıo cenazesi mevta teşbirhane- aek nevi sigaraların fiatle

rinde tenzillt yapm•i• ka
rar vermiıti. Bir middet 
eyvel verilen ba karar, ahi
ren tatbik mevkiiae konmuı 

sinde teşhir edilmiş isede bir 
netice elde edilememişti 

Franaa'da radikal ıoaya
liıtlerden komllniatlere ka
dar ıamil olan ve gelecek 
meb'uıan ıeçiminde bllyük 
muvaffakiyetler kazaıaacak-

ilin edilecektir. Programın açıkça illa etmeğe i 
dıt aiyau'ya mllteallik mü- olunmalara, ekonomik il 
him noktalarından birisi: Ci- rın huauıi inhisarına nib• 
ban ıulhu için tehlikeli ol- verilmesi istenmektedir· E•et, yerde hidise ge

cesi eve gelen adamın avluda 
kar Dzerinde baraktığı ayak 
izlerile ertesi gece gelen 
kimsenin bıraktıjı izlere 
benzemedifini tesbit etmiı
ler. Size bu huıuıta malu
mat vermeie memur edil
dim. 

Tolbiyak, verilen bu ha
bere biç alika göstermiye• 
rek: 

- Bu izlerb, bence hiçbir 
ehemmiyeti yok, zira katil, 
erteai •ktam eve reldiiinde 
baıka bir ayakkabı giymiı 
olabilir. 

Cenaze, mevta teıhirhane
ıine s6nderilip teıbir edile
cekti, bunda• bir netice 
çıkmadımı? 

- Hayır, eve bitifik kö
mlrcl ile karıaı da dikkate 
.. ,an Jıiçbir py ı&ylemedi
ler. Verdikleri iifade de, öl· 
dlrllen kachaıa,.nadirea eY-
4• çıkbjını ve miaafir ka
bal etmecliiiai beyan ettiler. 

Fakat ecnebi zannedilen, 
takriben elli yaılaranda gii
ael fiyiniı bir adamın, iki 
ilç defa eve geldiiini ve son 
allnlerde de ••kallı ve ya
kıpkb bir gencin eve devam 
etmefe baıladıj'lnı da illve 
ettiler. 

- lıte katil odur. 
- Ben de öyle zannede-

rim. Zira bunun ylılndeki 
allmetler hakkında alınan 
mal6mata ı&re; demir par
maklık öalade baaa oyan 
O)'llamlf olan herifin alimet
Jeriae pek benziyor. 

Tolbiyak, Piyedoı'un yü· 
ılhııe baktı ve duraklayarak: 

- Bu katili ele ıeçirmek 
llzımdır. Şayet aea, benden 
••vel buna muvaffak eluraan 
.. aa keadi cebimden bin 
frank •ar. Her tarafa girip 
çıkmalı belki teaadtıf birgtin 
ba adamı karpmıza çıkanr. 
dedi. 
Piyedoı rllldll ve Tolbiyak'a 

ıa cevabı verdi : 
- Mllaterih olunuz, her ne 

kadar vadettitiniz bin frank 
az bir para dejilae de, ben 
katili ba parayı alayım diye 
aramıyacajım. Ben, onu bir 
latikam için arıyorum. Zira 
22 ıeae ılren memuriyetim 
oau ylbladea az daha kay· 
bobıyorda. Gerçi, tuttuktan 
IOllra baaa vermek vadinde 
laalaadajanuı bia frangı ço
caldanm namına bankaya 
yabracaiJm; fakat bu, ikinci 
clerecede kalan bir keyfiyet
tir. 

T olbiyak ses çıkarmadan 
Piyedoı'a ıu auali sordu: 

- Piyer hakkında tavıiye 
et•İf oldutum veçhile malu
mat alchn mı? 

- Kazmir taciri hakkın
clamı? Evet, malOmat aldım. 
Kendisinin (Şandolaltıet) ıo
kajanda bir kadınla :'tıkane 
mlaaıebatta bulunduğunu 
lafç kimıe bilmiyor. 

- Dotru söylllyorsun, be
aimcle bu huıuata aldıtım 

lamat, hemeD hemen bu-

na yakıDdır. 
- Fakat itin garib cihe

tini söliyeyim mi? Köıke 
yakın bulunan kömtırcli ka
dın ile zevci tacir m6ıyti 
Piyerin oraya geldiğini hiç 
görmemiıler, hatti tacirin 
cesedini kendilerine g6ıter
diler de tanıyamadılar. 

- Belki de bu adam yal
nız receleri oraya relirdi. 
Her ae ise. bua-Bn handan 
fazla s6yliyecek bir şe
yin yoiı:ıa ben gideyim. 
zira acele iıim vartlır. Sen 
delikanlıyı aramakla meıgul 
ol ve baıka ıeye ehemmiyet 
verme, itin diğer cihetleri 
bana aiddir. 

- Peklll M. T olbiyak! 
lıte ben de gidiyorum, 
yalnız tahkikabmz hakkında 
emniyet direkt&rliDe ae ıöy
leyeyim? 

- Birkaç ip ucu ele re· 
çirmif olduiamu ve laaftaaın 
nihayetine dojra kendiıiai 
ı&receiimi aiyle. 

- Şimdilik adiyi MO.yl 
Tolbiyakl 

Piyeclof, (Tolbiyak) dan 
ayrılmak llzere bir nı11f daire 
çiz rkea birdenbire dindi ve: 

- Emniyet clirekt6rl, dil
sizi ı&yletmek için çare ara· 
dıj1 ve bu luaaata ae. 1ap
mak llzım ıeldiii laakkıada 
fikrinizi sormakbj'Jmı tembilı 
etmiıti. Az daha uautayor
dam. 

- Dilıizi a6yletmek.mi? 
- Öyle ya, dilawere ifa-

Cleiıı..eram yolunu ötreten 
bir muaUim lıer g6a merkeze 
gelip dilıizle iki ıaat ufra
ııyor. 

- Fena deiil amma, dil
aizin ifadeimeram edebilme
aini temin için en •t•i• iki 
iiç sene llzımdır. 

-Arlca.sı var 

ve sigaralana yeni fiatleri 
tamim edilmiıtir. Gelen liı

teye rare, Sipahi ocafı 45 
kuruıtan 34 kurqfA, Salon 
40 kuruıtan 34 kurup, 
Samıun 40 kuruttan 29 ku
rup, Ankara 30 kuruıtan 26 
kuruıa, Çe~d (50 ıramhk 
paket) 75 kuruıtan 70 lru
ruıa, Y eaice tlltlba 25 lt.u
ruıtan 22 kurap, Boğaziçi 
25 kuruıtan 24 buçuk ku
ruta Ye Yaka 35 karaıtan 
29 kuruta eadirilmiıtir. 

Suriye'de vaziyet: 

lannı ümid eden (Halk cep
hesi) birkaç aydanberi de-
vam eden uzun müzakere
lerden ıonra mtııterek bir 
program bazırlamııtır. Bu 
m&ıakerelere, bu cepheyi 
teıkil eden on bilyllk teıek
klll ve partinin mlmessilleri 
ittirak etmiıtir. Bu program 
gene bu cepheye dahil bu
lunan 28 birlijin milmeuil· 
leri tarafından da kabul 
edildikten sonra neır ve 

Tevkif edilen nümayişei-

Babiliyib'te dolaşan Fransız delege
si Davidin otomobili taşlandı 

Halep (Ôzel) - Muhtelif haftadaa iç aya kadar ha
almayiılerdea dolayı tevkif piı ceıalanaa mahk6m ol
eclilenleria saJlll 218 kiıiyi mllflarchr. 

mağa baılamıf olan maabe- (Halk cephesi), sulhu 
delerin aulhpenerane bir dafaa için Ulualar soı 
revizyon ve teıviyeye ti- çerçevesi içinde arsıul 
bi tutulması için ulu- teıriki mesai ile müte 
)ar aosyetesi pakbnda zia tayinini ve ba tec• 
derpiı edilmiı olan tedbirlere halinde otomatik tarzda 
daha mutedil bir ıekil ve- teselailen ve müıtereken ı 
rilmesi hususundaki taleb- tedbirlerin tatbikini liiı 
dir. Umumi bir af illnı, yarı görmektedir. 
askeri birliklerin silihların- Harb aanayiinin devle 
dan tecridi ve liivı, aerbeaçe tirilmesi de iatenmektetlif~ 
fikir beyan etmeii tahdid iicretleri azalhlmakaızıD 
eden kanualarıa llivı, mat- haftaıının kısaltılma11 da 
buatta esaalı bir reform ya- lepler arasındadır. Ta 
pılarak iftiralara ve ıaataj- esbabının korunması, k 
Jara kar11 mllcadele edilmesi itlerinin daha iyi orga 
ve razetelere normal bir ya- edilmesi •e finanse( refo 

1ayıı imklnı verilmeıi, ga- )arda programın batlıca 
zetelerin fiaanael vaaıtalarıaı talarıaı teıkil ediyor. ........... 

• • 
ıçın 

Kurulacak olan bn,·ok sergid 
Alman ziraat politikasının me 

• 
zul11rı temsil edilecek 

balmaıtur. Halep ( Ôıel) - Bir ta-
Banlar 4 numaralı meni raftan mevkufların mah- 1936 yılında Berlin'de calar üatadı" ilavanıaı 

olan Göeriaı'in him 
altındaki Alman avcılar t 
killta tarafından tertib 
lecektir. Dalıa ıimdideD 
maaya'nın her tarafı• 
albbia parçadan fazla 
ıandim ve habralan 
miıtir ve hakemler tar 
dan ıasclen geçirilmekt 

ceraim kararaamelİae tevfi- kemeleri yapılırken diier aÇılacak muhtelif ıergilerin 
kan muhtelit mahkemeye taraftan phrin muhtelif batlanracmı teıkil etmek 
yerilmit ve hemen daraıma- temtleriade a&ma:riıler ya- &zere 25 ikinci klnaa Reicla 

1-·· b d k 1 aci aaloada iaıe aınıh farına batlanmııtar. pı._.. •• a eıaa • vu a 
Mahkeme 1aruaada zabıta balan çaıpıımalanla mi- .. 1936 yqil baftaaı. aı aça-

ve aıker kuvvetli tertibat teaddit kimaeler yaralumıt caktar. Bu ıerfide memle
ve birçok kimaeler 6lmllttilr. ketin ziraat politikasının 

almıtlar ve yollan kapaauı- Şelaria vaziyetini tetkik 
mevzuları temail edilecek, 

lardır. ~ d 23 k etmek lzere Babiliıip cihet- ıehiılilere k. 6yllllerin itleri, 
Birinci duruıma a İ· leriade dolapa Fraa111 de· 

· · d 1 b iıtihul mllcadelesi, pazar ve tı••n •ratma11 yapı mlf r. leseıi Davidin otomobiline 
Bazı polia memur ve lmir- talebeler hlcum ederek taı- piyasa uıul ve nizamı 6ğre
lerinia f8bİtlikleri dinlendik- lamıtJar ve muhafız poliain tilip tanıtılacak ve bu itler 
ten aonra dart kiti beraet athiı bir karıuala talebeler- hakkında ıebirlilerde saygı 
etmiı. dijerleri iki haftadan den biri aiJr aurette yara- ve aevfİ hialeri uyaadınla
sekiı aya kadar mallk6m laamıı ve haatalıaneye kal- cakhr. "K&yltı ve it mtıkel· 
olmatlarcbr. dırılmlfbr. lefiyeti" , "~rbliz ve sağlam 

ikinci celıede diier mev-
kuf larıa durutmalarr yapal- Bahklı k6ylndea Karaı6ı Alman çocuiu yetiıtirmek 

Bu av ıergiai Reich 
tertib edile• bu aevidea 
serıidir. Huıuıl bir 
paviyonuada Alman avca 
Ilı tadı kendi avlarıaı t 
edecektir. Diter bir pa•if 
da .. Yabana 1Qemleke 
deki Alman avcılan" a 

mııbr. ojia Hllleyin'ia ıeceleyia uaulll" etrafındaki tertiplerle 
Belediye Neticede belli batlı kim- evine alh aillhla adam ıfre- "Alman köylllallnlln müda-

taııyacak ve baaaa 
ııada .. Alman ıeyilder 
mi" ni gaateren bir m 

. buluDacaktır. il inci u 
makine ıergiai açılaea 
Nam ve 16hret aahibi A 

Y · d k J selerden lbnhim paıa zade rek oa d6rt yatı•daki kazı faa kudret ve kabiliyeti hak-
enı en o a ipUls Cemil bir aene bapia ve iki Emine'yi kaçırmıılarclır. Ba kında tarihi bir revll" 
aAaçları dikecek teb'ide, eczacı ZafirDamDnir alb adam kazı Hotaılar ki- bu serıiyi tamamlayıp zen
Belediyemiz, kurutulan ba- altı ay hapia ve bir ıeae yllne g6t8rm8ılerdir. Yapı- ginleıtirecek ve nihayet 

taklaklar aabauna ve ıehrin teb'ide, gazete muhabirle- lan tahkikatta bunlann Ça- .. K6yl0 ve iı~i" meıherinCle 
muhtelif yerlerine yeaiden rinden Vecil9e ·Alçabk ıekiz tıf Muatafa oğlu Mehmed, de her ıeydea 6nce kiylii· 
okaliptlla •taçları clikmete ay hapis ve bir aene teb'id HBaeyln oğlu ~uıtafa, ara- ntin blltiln Alman ekonomi
karar vermittir. cezalanaa mabkiim olmuı· bacı Arap Mehmed, Rama• sindeki :mllhim rolll g6ate-

Okaliptlı ap~anma di- larcbr. zan ofhi Ramazan, Muatafa rilecektir. Mılıerin ikinci 
kileceii yerler ıimdiden Geriye kalan yllz altmıı otlu Mebmed, HBaeyin oğlu kıımını da "Berlin 1936 Al
teabit edilmiı ve llzımıelea kadar mevkaftan on beti Halil oldukları anlaıılmıı man av aergisi" iıgal ede
bazırbklar yapılmııtır. berat etmif, diterleri de bir hepai de yakalanmıılardır. cektir. Bu sergi .. Alman av-
...... Iİllİ .................. ~._ ......... ~..-----••ı ................. llllİI .... 

Tmt .. Tayyare Sineması~r ---- ~ ............... """.~----....... -......................... ._ .... ~-............. _,,... ............. ........,.. ........... __.. _,...... . ____ ............... ..... _____ ....__-........--..~-.......... -----·· 
Bugftnden itibaren 

__ SAADET __ , 
Charbes Boyar DOe Gably Morla 

Tarafından Temsil Edilen Senenin Sayılı Filmlerinden 

Ayrıca: Foks Donya haberleri Torkçe Sözlo 

Sean8 8aatıerl• .• Herp 15 • 17 - 19 - 21,15 Ca•rteıi 13-15. talebe ıeaaaı. Puar11DI 13 de 
illve -naı •ardır. 

firmalaraaıa hemen 
ziraat makine •e aleti• 
barada teıhir edecekte 

Bu yılın .. yetil hafta., 
da .. kiiylerde ev eko 
itine de blylk bir J•r 
lecektir. Batna Almaa 
bu • yqil hafta ,, içia 

caab bir allka ılrllll
olup her taraftan bata1I 
ler tahrik edilecektir. 

Gıda 
Maddelerini karı 

raolar hakkında k 
ount muamele 

yapılacak 
Gıda maddelerini karii~"' 

ranlar ve yiyecek içecek 
bi ıeylere hile kata 
hakkında kanuni muam 
ye teveaa&I edilmesi 1 
ıelealere emir olunma 
Sıhhat ve içtimaı muav 
itleri direkt6rlli8 ba h 
ta aıkı kontrol n taı 

ta w-•-. 

-

t 

• 
ı 
r 
c 



SUlfaS (Ul~:;Blr;;:;.;;llk;;;L..) ------~----_______ ___,;1~Şu;..:b_at __ 9~_6_ 

ŞUŞDİng Fratelli Sperco Vapur Acentası N. v. Olivierve şilreki-
RoYAL NEERLANDAls 1 PENHAGE. oANTzıc. Alı• Rıza VV. F. H. Van sı Limited vapm 

Prag'da neler KUMPANYASI GDYNIA, OSLO ve IS- Der Zee 
"GANYMEDES., vapuru KANDINAVYA limanları acentası 

kou uşlu 27-2-936 beklenmekte olup için yük alacaktır. 
Avuaturya batvekili Scbuıc· yükünü tabliyedıen aonra SERViCE MARITIM Mocellitbanesi 

bnigg'in .. Tuoa havzaaında ANVERS, ROTTERD:AM, ROUMAIN 

ekonomik kallunma politi- AMSTERDAM ve HAM- "PELES" vapuru 30-1-36 Yeni Kavatlar çarşısı kasının yolları ve hedefleri., 
BURG limanları için yDk da gelip 31-1-36 tarilainde mevzuu etrafında Prağ en-

dUatri kulubünde bir konfe- alacaktır. MALTA, MARSIL YA, ve No. 34 
ranı vermek maksadına at- .. CERES,, vapuru2 10--36 BARS~LONE için yilk ala
fedilen Prag seyahati, Alman da ıelip 15-2-36 tarihinde caktır. 
gazetelerinin yızdıklanna ANVEr s, ·RoTTERDAM, Yolcu kabul eder. r----~~~111!1-•• 
gare, yalınız bu makaada AMSTERDAM ve HAM- llindaki hareket tarihle· bftrenler! Mut· 
mebni yapılmıt değildir. Sc· BURG JimaaJarına hareket rile navlonlardaki deiitiklik-
buacbnirg ayni zamanda Çe- edecektir. lerden acente mesuliyet 
k~ı~ovakyanın yeni devlet SVENSKA ORIENT kabul etmez. 
reııı Beneı ve baıvekil Hod- LINIEN Daha fazla tafıilit için 
za ile eaaalı m61ikatlar ya- ikinci Kordonda Tahmil ve 
P•caktır, umumiyet itibarile .. HEMLAND" motiSrü 5- Tabliye firketi binası arka-· 
iki memleket araıındaki eko· 2-36 tarihinde beklenmekte aında FRA TELLi SPERCO 
llomik ve •İyasal mlınaıe- olup yilk&aü tahliyeden vapur acentabjtna müracaat 
betler d08tane detildir. sonra ANVERS, ROTTER· eclilmeıi rica olunur. 
EıHh bir •urette mllıakere DAM, HAMBURG, CO- Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

b~ halledilmesi lizıml'elen t:,t1t1llllHIHllHIHllHIHlfff lltllHllllllHHlllllllHllllMllHllHlllllllf1111ttltMlttllll~_-ırçok mea'eleler vardn. Bil· ' 
haııa ticari minaaebetler 'f k H K 
Nb~zıt!blikelerarzetmektedir. §_= u··.r ava u'rum1-ı~ 
ıtekım A vuıturya ticaret - .. Ll.@5 

nazırı Stockinl'er birkaç ıtın S B k p • E 
evet ba proplemlere nazarı i üyü ıyangosu= sıs=_
dilrkali celbederek hemen :E 

~:~.:":~~~:d t•t~;~~:ı ·~~: § Şimdiye kadar binlerce kiı,iyi ~ 
kaveleıinin feshi beklene- i5 • • • § 
bileceğini .aylemiıtir. Avaı- i ZeDJllD etmıfllr. ~ 

laka (Okamentol) ~ 

ıkıClrlk ~kerle· et$ 
rini teerlbe edi ,.....ıf 

~ ea ıiz •. 

~ 

turya ticaret bllnçoıundaki ~==- 4.flncll k~ide 11 Şubat 936 dadir. §_ 
•çık :artak talıammOI edile- "T 

meı bir dereceye Vlr~lfbr. i_ Boyok ikramiye: 35,000 Liradır ~= DO unutmayınız. 
Diier taraftan ltalya~aın 
H b d = A 15 · = Kuvvetli mtlıhil 

Ve PClrjen ~abapın 

en ftlJtftn bir ml1-J 

bil tekeri olduto 

• eı ıa•atı ylbOn en tid- ii yrıca: ,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık ~ 
cletle mutar bir vaziyete 5E - iıtiyenler Şahap 
dlltmit olmuı AYuharya'VI =- ikramiyelerle (20,000) liralık bir mG· ~- ~ 

,. Sıhhat ıtlrgtln ~ 
diier devletlerle daha ••kı §§ kAfat vardır ~ ~ 
bir mllaHebet aramata ic· &..._ == b8plarına Maruf r:fl 
bar etmiıtir. Bu aebeple r"IJIJllllllllll!lllftllllllHllHIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllİllllHlllllllllllllHllll'".ı ecza depolarından 
ltılya, Avuaturya ve Maca- ~ ve eczanelerden 
.ıiıtan arHında akdedilea WJlllllllllllllfllllJllllDllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IHllllHllllllllllllllHlllllll 

- - araaınlar. 
1934 Roma ·protokala ile =ı • •• t 55 .. -----.. ~--•ı 
derpiı edilmif olaa ekoao- 1 zmır yun mensuca ı~ ~atılık motör 
mik proıramla Çekoılo•ak- = · == -

ti;;~:e -~~.::·o:.~-:-:.;: ITürk Anonim şirketil ' 
12 beyK"irkuvetinde (Dizel) 

markalı az kallanılmıı bir 
-..otlr ıatılıkhr. Taliplerin 

araaıada bir mukareaet teliı - a 
eylemek ıayreti g6rDllyor. § ızmir Yln Menıacab Tftrk A. Ş. ain Halka- a 
ltılya'ya kartı tatbik ediJea § pınardaki kum.. fabriluuı mamulahndan olan S§ idarehaaemize müracaatlan 

•ınlrıiyoalarıa Çekoalovak § aaevıimlik ve kı,bk, zarif komatlarla, battaniye, § iiiiliiinilioljuliiauiirİI!. P.!!l!!~P-
milli ekoaomjıinde huıale § fBI ve yln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ D O K T O R 
ıetircli(i akıi tesirler. -

Çekoalovakya'da bu ıibi ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186_. ~ Ali Agih 
l•yret ve mlllAhazalann mil- ~ numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim şir· ~ Çocuk Haatahklar1 
••it karıdanmaıına •ardım - Mllt h ıaı 
t 1 ~- keti) mağazamda 1ahlmaktadır. Mezkftr fabrika-;5== e au İ mektedir. Baıkaca Çekoı· ''·inci Beyler SoluJkı N. 68 
ovalıya ile Avuıtarya ara- S nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum S Tel.e on 3452 

11
1
11dalci kabinelerin doatane § olan mamulat•n• muhterem mftoterilerimize bir = • 

oma b A = = , Yıpna ıe ep •uıtur- 35 defa daha ıaniyeyj bir vazüe biliriz. 5 
Y• dairi iç politika cereyan- 5 = 
lırıdır. E••elce Avuıturyanın ~ Perakende Nbf yeri l Toptan saht yeri § 
Alınınya'ya iltihakı cereya- § Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
:ın~a Prag b8k6meti bir ~ Kemalettin Cad. Saiır zade hah T. A. Ş. § 
tbhke 1"6rmekte idi. Birkaç 5 biraderler § 
Yal~ıaberi de Pral' Avuıtar· i5 Kuzu oğlu-çartı•ı Asım Rıza § 
Ya ~•ki lejitimiıt hareketi S§ ve biraderleri § 
~lldıte ile takip etmektedir. ~ V · 'f t acılar.ı- mı'mar -
q • , • == enı manı a ur u. = 
d eı~. Vebr lerıa 1934 yıhn· E§ Kemaleddin Cad. Y,-ünlü mal- § 

•lu ıayuları Praıcla mem• := F K d · w ı S5 
ll111aiyetıiılik u1andırmı tır. § lar pazan . •• ~mırog u § 
1ıte bu abval karı••••"•' ıcb- llllillllHIHllHlllHllHIHlllllHCllHHDHlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllm 
k•cbniq'in ıeyahatının Çe- lzmir Milli Emllk mDdlrllliiinden: 
oılovakya11 temin ve tat- Sira DO. Lira K. 

lbia etmek ve dolay11ile 24 Göztepe tramvay caddeaiade 717 kapu 829 taj 
Avaıturyaaın k6tü durumunu no. lı 185 metre murabbaı arsa 740 
diiıeltmek maksadına mebni 25 Üçüncü karataı aalbaae enveriye ıokak no. 
olduta rlrll6r. 149-1 kapu 144,25 metre murabbaı araa 36,25 
Devrim mOzesi 27 Karantina gönll llO. 739 ada 1 p,rael DO. lu 

238,50 metre murabbaı ana 119,25 
ugfln belediyede top- Yukarıda yazı ı arsaların mlllkiyetleri peıin para ile 1a-

Jantı var talmak llzere ~rtırmaya konulmuıtur. Talipler 13·2-936 
perıembe gOnü Hat 14 de milli emlik müdüriyetine mn-''Devrim müzesi" içia bu 

ıün belediyede biı- toplan· 
,, tı var. Bu toplantıda ilbay 

F•ılı Güleç ve parti baıka
~1 Yoııat saylavı Avııi Do· 
R•n da bulunacaklardır. 

Mühendisler ve da~ bir 
Çolc allkadarlar, ( Devrim 
lla&ıeai) hakkında vukubula
talc konuımalarda fıkirleriai 

•ceklerdir. 

racaatları. __ 2_ss ______ ___ 

Alman 
Gazeteleri memleke· 
timizde kış olmadı· 

ğındao bahsediyorlar! 
Son poata ile gelen Ber· 

lia gaıetuleri, memleketimiz 
ele b• Wı Juı ol•clı-

ğ'ıncJ~n ve batti hiçbir yer
de kar yağmadığından bah-

ıedilmekte ve yıllardanberi 

ıörülmemİf olan bCSyle bir 
bale ba.yret ettiiimizi, mev
simin bu fevkalAdelijini ne· 

.,... ' ' 
~ .... 

fti~/ 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" ANGORA" vapuru 20 
son klnunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

"ANDROS., vapuru 3 şu
batta bekleniyor, 7 şubata 

kadar ANVERS, ROTER
. DAM, HAMBURG ve BRE
MEN Jimanlarına yiik ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
.. EXCHMOTH., vapuru 2 

şubatta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN LI
NE • LIVERPUL 

'"DROMORE" vapuru 18 
son kincnda bekleniyor, 
LIVERPUL'dan yük çıkarıp 

BURGAS, VARNA ve KÔS
TENCE için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
farın iaimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

'"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giriıilmez ... 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

" THURSO " vapuru 7 
ikinci kinunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 
tahliyede bulunacak. 

.. ADJUTANT .. vapuru 8 
ikinci kinunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala
caktır. 

"THURSO" vapuru 15 
ikinci kanunda bekleniyor, 

LIVERPOOL •e GLASGOV 
yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL itin yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA" vapuru 5 ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurların isimleri üzerine 
dejiıildiklerden mea' uliyet 
kabul edilmez. 

'~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~· 
.BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çetilleri .. tar. 

Sıhhat . Balık . Yağı 
Norveçyanın haliı Morina Balık yağıdır. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa aüztUmiltilr. 

Biricik aatıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzheı 

Sıe HAT EzANEsı 



(UluaJ Birlik) 

Japon ve Mançuko ordularının Mon
go.listan hududlarında yapmağa başla

dıkları tecavüzler ne d~ğuracak? 
Fransız gazeteleri, bir Rus-japon harbı·udao bahsediyorlar, Rusya, 

hududlarda tahşidat yapmaia haşladı. Çanaka'oın programı 
Jıtanbul 1 (Özel) - Japon ve Mançiko kuvvetlerinin kak olduğunu ileri 8ftrftyorlar. 

Mançiko budutlarma vaki tecavOzleri, bOtOn Avrupa Moekovadan ahnan haberlere g6re, Ruı hftkt\meti, 
8 iya8al çevenlerinde çok 6nemli akisler yapmıştır. Japonların harpcu emellerine bakarak hudutlarda tab· 
Fransız gazeteleri; Japonyanın Moogolistana g6z dik- 'idat yapmağa batlemıtllr. 
tiğini ve Çatakanın programını tatbika batlamıt hu· Mançiko askerlerinin Monıoliatan &ınırlarwda 50 bin 
lunduğunu yazarak, bir Rus ·Japon barbının mubak· kitilik bir ordu sevketmi' bulnndnln aGyleniyor. ............ 

Afrika'da kanlı muharebeler Kral Karol 
Fransız ricalile ne 

glJrflşecek ? - Baııarafı 1 inci sahi/ede
malar olmuttur. Ganale Do· 
ria ile Daua Parma araıın
daki mıntaka temamen itg•I 
edilmittir. 
Adiı-Ababa, 31 (A.A) -

ltalyan kuvvetlerinin Negelli 
mıntakaıındaki ileri barekAtı 
ıonuna gelmiıtir. ltalyan'la
rın Madera istikametine yap
tıkları taarruzlar ketif ma • 
biyetini geçmemektedir. ltal
yan'lar Goller mıntaka11na 
inmek &zere pmali ıarbi 
mıntakaıındaki dai ıilıilele· 
rine h6cum etmek iaterlerae 
evelbeevel muazzam mllhim
mat ve yiyecek celbetmeleri 
Jlzımdır. Bu iae yolun uzun· 
lutu dolayııile mühim emni
yet tertibatına ihtiyaç ıöı
terir bundan baıka ba mın· 
takanın fevkalide arızalı 
olduiu da 16zCSniinde tatul
maladtr. Raı Desta'nıiı ku· 
mandanbkları irtibatlarını 
kaybetmit olan mnfrezeleri 
ele toplamıtbr. Garpten ve 
timalden ıı>aderilen kpvvet
lerin takviye kuvvetleri var· 
mıttır. Bu ıuretle Raı Deata 
orduıanun mevcudu ltalyan 
faarrazunun bidayetindekin
den timdi daha fazladır. ~ aı 
Deıta'nın yerine harbiye ba
kanı Raı Mulegeta'nın ge
tirileceti ıararla ı6ylenmek
ted.r. 
Raı Deata kuvvetleri 

mevzilerini bırakarak Do
lo'ya enmekle bllyiik bir 
tabiye batası itlemittir. 
Çllnkli dllz ve çıp1ak ara
zide moUSrlli ltalyan kuv
vetleri karıııında İcab eden 
ıB;atle hareket edememittir. 
Neıelli'deki ltalyan kuvvet· 
leri mot6rlü liçbin kifidir. 

Aımara, 31 (A.A) - Ste
fani ajanıındao: Tambien de 
vukuaıelen ıon muharebe 
hakkında elde edilen mal6-

gömlekliler 19 ikinci ka
nunda Adibotze Neguide ve 
Debri ve 20 ikinci klnunda 
da ıiddetli çarpıımalardan 
sonra Gabat llzerindeki Ka
ley'i iıgal etmek ıuretile 

barekita iıtirak etmitlerdir. 
Kaley'i iııal etmiı olan 
kuvvetler Gabata'yı da ele 
a-eçirmiıler ve Kale'nin ma
ğaralarına gizlenmit olan 
dlitmana taarruz etmitlerdir. 
Bu eınada diter bir tabur 
mukabil cihetten taarruza 
ıeçmiıtir. Bu muharebe Ha
bet'lerin yapmak taaavvu
ruada balaacluldan ihata 
manevraıını akim bıraktır· 
mııbr. 

Makalle 31 (A.A) - Ste-
fani ajanıından öğrenildiği· 
ne a-6re; Cicika beman he· 
man temamen bot'ltılmııtır. 
Orada bulunan kıtaat cena
ba dotru hareket etmittir. 
Yeni kıtaat Harrara doğru 
yola çıktıiı ıırada Cicika • 
daki kuvvetler de Sauaba
,neye doiru hareket etmiıler
dir.Oıadenin her tarafında• 
yiyecek, içecek mlibimmat 
ve aıker ıelmektedir. 

Ma11oua 31 (A.A) - St.:· 
fani ajansından, ecnebi atete· 
militerleri linıanı ziyaret et· 
tikten ıonra cepheye hareket 
etmiılerdir. • Yedek Sobaylar 

Yedek ıObay n aıkert me 
murlardaa ılbay namaell ola 
rak kalanlar için Uta .. 

1 - Yedek ılbay n a1luırl 

memulmrdan ıtbay namzetl 
elarak kalanların adluı atılıya 
yHılmıetır. 

2 - Bu ılbıy namseılerln 
den tube nuntaka11nda bala· 
nanların ıobemlı haricinde 
buluamnların balaoduklara mın· 

takadakt Hkerllk oubelerln ~ 
ukerllk Halyetlerlnln tetbltl 
için Qç gln sarfında mlıacaat 
etmeleri ~ilin olunur. 

Adiı-Ababa 31 ( A.A) 
Bir takım ecnebi ajanılar 
Sidamodan a-elen ecnebi yol· 
cuların ltalyan takviye kıta· 
atının Alla ta~ ile diier nok· 
talardan yola çıkmıı olduk
larını haber verdiklerini bil· 
dirmektedirler. Ayni ajanı-
lar Raı Destanın yeriae ha
aztrda iç itleri Bakanı olan 
Gabre Marianıa ıetirilece· 
jini de haber vermektedir· 
ler. Gabre Marian Hanar 
valiliiinde bulunmut oldu· 
tundan cenubi Habetiıtanı 
ıayet iyi tanımaktadır. 

Pıarlı, :n (Radyo) - Kral 
Karo1; M. Lebraa'• mleaflr 
olmaıtar. Yaran M. FIAnden'le 
gftrGtecektlr. 

Parlı, 81 (Radyo) - On 
gHeteel, Romanya'aın SoYyet 
Buya ile bir mluk •kdedeoe. 
tini H kral Ktrol'Qn ba ba 
ıuıta Fr~nııs ricali ile, gGrlt · 
melerde balanaeaAını yasıyor. 

Pariı, S 1 ( Radyo ) - Ro· 
mHya krala KHol, beraberinde 
M. Tltaleıko oldaga belde ba· 
ıın Londra'dan buraya gel· 
mittir. .......... 

Zecri tedbirlere rağmen ItalJa'ya 
ihracat yapan devletler 

latanbul 1 (Ôıel) - Cenev- mea ltalya'ya ihracat yapan 
reden haber veriliyor: " devletleria alaalar karama 

Mlltehaıaıalar komiteıi, paktına iıtinaden derhal 
bua-lln a;leden ıonra toplan- meneclilmeleri llaklunda bir 
mıt Ye ıecri tedbirlere rat· ıiıtem lıııtrlamıfhr . 

-----------------------------SPOR 

Yarınki lik maçları 
Bugnn, Halk alanında mek

tepliler liki var 
Baılin Halkevi okullar lik Saat 12 de K. S. K.· Demir 

maçlanna, Hılke•İ alanında ıpor hakem Sabri lımir1por• 
devam edilecektir . daa 
Fikllıtllre 16re Ticaret-Ku- Saat 14 de G6ıtepe • lımir 

ııyıka aaat 14 de hakem ıpor hakem Hıaan Altaydaa 
Fehmi'nin idaresinde, Karataı Halkevl alanında 8. Ta· 
Buea da Hat 15,30da hakem 
Eıad'ın idarHinde yapılacak· 
tar. Bu takımlar içeriıiade 

bilbaaıa Buca ortaıı puvaa 
itibarile liaeden bir tek aayı 
ile ikinci vaziyette (İtmek

tedir. Diier taraftan Karata, 
yaptıiı iki maçı da kazanmıı 
bulunuyor. Bu maçta alacatı 
netice bu noktadan ila-i ile 
beklenmektedir . 

Mıntaka likleri; 
Yaran mıntakı ve Halk 

evi alınlannda yapalacık 
maçlar Ye hakemler ılyle 
teıbit edilmittir: 

A takımlara 
Saat 10 da Baca·BanaoYa 

hakem Ahmed Ôzfirp 
Halkevinclen 

kımlan: 

Saat 9 ela K.S.K - De
mir1por Kadri Buca, 10,15 
ta G6ıtep• • bmirıpor Kl
çlk Muıtafa Altıaordu,11,30 
Barnova • Baca Cemal De· 
mirapor. 

Halkevi liklerinin iki haf· 
ta için ıeri bırakılmıt ol
ma11adaa dolayı yana ba 
alanda huıaıl maçlar yapı
lacaktır. Bunların içerlıiade 

Altay - Şarkıpor ve Halk 
evi takımlarından Karaltay· 
Kalaramaalar arauadakl maç• 
lar çok ilıUiclir. 

AJtay-Şarkıpor maçı saat 
16 ela bathyacakbr ki ba 
saatte mıntaka aJamndaki 
lik maçlan ıoaa •l'lllit ba
laaacakbr. 

OtuzTahutluA 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrika sayıfli 

- Blrind Kısım: VEHONIK -
bunları ı&y~iyeceğini de va- için ikinci bir sebebt 
detmitti. Dilk Perenna adın· vardırdır. . 
da olan bu lıpanyolun ada· .- Mühim mi?. 
nın bu muammalı vaziyeti - Hayar, Franıotı 
halletmek &zere bu taraflara bir çocuktur. Bund .. 
ıeleceiini de temin etmiıti. ıergllzett ve macera 

.. Bundan birgaç ıiln sonra manlarına çok dl 
babanıza ıize ıöyledijim Muhayyele1i kuvvetli 
ikinci mektup gelmiıti. Ba- tan Belrvel doıtu 
banız bu mektubun bize an· dllk Llli Parennu b 
cak ilk kıımını okumuıtu. o kadar harikulide 

.. Dllk Perenna bu mek· anlattı ki, Franıova 
tubunda: bu lıpanyolun Aarl .. 

"Mangeaok'un batına ge- den batka bir kimt& 
len bidiıe çok nazarı dik- dıiına kat'i ıurett• 
katı mı celbetmittir. Yeni metmiıtir: Bunun i 
bldiae olursa beman kaptan dakika barik6llde 
patrik Belvale telgrafla bil- dıma intizar baklunı 
dirmenizi rica ederim. Sizin ıinde bulmaktadır! 
bir uçurum kenarında oldu· V eronik vaziyetia 
iunuıu kuvvetle tahmin edi- ve vahametine rajlD 
yorum. Fakat bu uçuruına mektea keadiıini al 
daııeniz bile ben vaktinde _ Evet, bu çocuk.. 
ıelerek ıiıi kurtaracağım. çocukların biııikab 

Mabud tat• ıeliace: lnıa· larını yabana atma 
nın dotuıuna allkadar eden rektirf. Demek ki, b• 
bldiae ilzeriae itte birkaç Franıova'ya cesaret'' 
a6z. vermektedir! Yoku, 

- Sonra?. ta bir çocuk b6yle bil 
- Size ev•elcede ıöyledi- olmadan bu fellketl 

tim a-ibi pederiniz bu mek· tahammtıl ederi Dedf. 
tubua aoaanu bize okuma· Bununla beraber, \J 
mııta; mektubun ilk kıımını te endiıeler btly8me 
okuduktan ıonra keneli ken• Ve: 
diline: .. Evet .• Evet .• Fakat - Maamafib ne 
ne tuhaf ıe1 ? bu mllmkna olaaa, bir yardım 
olabilir mi?" demltti. Bizim hem de ••~tinde ıelı 
aaallerimiıe kartı da : " Bu laman bu caniler 
akıam ıize de bu haıuıta mah•olmaunı biç iı 
maJ6mat vereceğim; bele tet· rami Diye illve etti. 
kilderiaizi yaparak dlallnlı de ( Dnana 
ılrltllrlz. Yalınız fUDa bi
liniz ki bu adam çok ıeyler 
biliyor, lıahat vermemekle 
beraber mabut tat hakkında 
iıabat •erebiliyor.,. Demifti. 

- Aktam ne olda? 
Aktam mı?. Ben Ye Fran· 

ıuva haydutlar tarafındın 
kıç1rdmıı ve pederiniz de 
katledilmiıtirl 

- · Bu adamlana makndı 
belki de bu mektubu elde 
etmek idi. Bence bu eara
rengiz taarruzların en batlı 
aaiki ma llud taıın elde edil
meli arıuaaclur . 

- Hen de ba kanaatta· 
yım. Fakat pederinizin dila 
Llli Peremo'nua mektubunu 
unutmıyacak derecede yırt
btıaı da ılrdnm. Franauva 
blyOk babauaın llllmlnden 
beniz haberdar deiildir; 
bunan için clOk Ltli Peremo
aaa ıelecetiai ummaktadır. 
Bununla beraber, Franıuva-

Kondilisio ol 
Atina'da boy 
essOr uyaod 
- Baııaraf 1 inci ıalJ 
etmlıtlr. MDteveO. 
neral, iki defa bat• 
baluamuı Ye bir m&dd 
t6rl&k kuran ıeaeral 
ialoı•u makamıadaa • 
ılrmlı Ye cliktat&rlltl 
mııtır. O ıamandaabeıf 
di fırkaunın bapada 
Kondiliı, iki yıl ev.ı 
dariı kabinesine al 
olarak a-irmlf, 1 Mart 
yıhnda çıkan bliy&k 
baıtırmıı ve kralıa 
mea'eleıinde tereddad 
teren Çaldariı kab 
ani bir komplo yap .. 
retile iktidar me• 
uıaklaıbrmıt ve:parlA 
aua reyile hem bat• 
hem de reyiam n 
kadar kral naibi ol• nıa bu lıpanyol'u beklemek 

----------------------------lzmir vakıflar direktörlOğOll 
Ali reiı mahaUeıi Ali reiı ıokatında ıeaeliği 1 

muhammen bedelli 2 No. lı eve açık artırma ve 
mlldcletleri içinde iıtekliıi çıkmadıjından 25· 1 ·36 
dea bir ay mlddetle paıarlık ıuretile muameleıi ya 
bildirilir. 

lzmir vilayeti defterdarlığın 
Mlkel- aaa•atı ticaretba- ıeaeai yekin kaıaaç babraa lllı 

lefia anin me•ltİi L. K. L. K. L. K. ~ 
ŞiaaJayia terzi baca ıopk 935 l 2 42 9 00 2 07 

mata 16rt 3&nc6 milli kolorclu
nan vazlfeıi Adihotıeyi ve 
Debriyi itı•l etmek idi ve 
banan gayeai d&ıman kuv
vetlerinin Raı Kassa ve Raı 
Seyyum'un kuvvetleri [ile 
birleımeaine 'mani olmaktan 
ibaret bulunuyordu ayni za
manda Gabataye hlkim olan 
kaleyi de ele geçirmek bu 
kolordunun vazifesi idi va· 
diye hlkim olan bu mevzi 
kartı ıathı mailin kontrolllnUı 
temine yarar bir mevzidir. 

Plyıde ılbay aımaetl ft111n 
Bani otla Yamf lsmlr 316 
kayıt No. 21521, Batan Tah· 
ıla lsmlr 316 kayıt No. 28802, 
Muıtafa oılu Mebmed Slreyya 
Tire 315 kayıt No. 19088, 
Aglb oııa Mebmed Saat la 
mir 314 kayıt No. 1824, oto 
mobil ıClbay namsetl Abdar· 
rahman otla Ahmed Fikri Tire 
314 kayıt No. 2428i, nakliye 
Jt!dek ııGh.yı Saleyman o~la 

Kimli Muııa 314 kayıt No. 
19567, l.Aamm otla Necip Sa· 
ra1kıy 315 kayıt No. 20708. 

----------~--------~--~~!!!ll!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!l!l!!B!!~ kaya 38 
Maliye Vekiletinden: 

Piyade fırkHı ile Dllk· 
d6 Piıtoian'ın kumaa
duı albada buluaıa ıiyab 

&ki gnmn, mecidiye ve akeamının be' Şubat bin 
dokuz yftz otuzalb tarihinden itibaren herhangi bir 
kıymetle mGbadele vaaıtaaı olarak kullanılamıyacalı ve 
kullanmak iatiyenler 2257 numaralı kanun ile tayin 
edilen ,elrilde cesalaadınl.eatı ııaa olunur. 1.2.s+s 

" .. " 934 12 42 9 00 2 07 
Yakarıda iımi yaııh milkellef namına lzmir ikinci 

tahakkuk amirlijinc:e 934 ve 935 yılları için adı biS 
tarholanaa verıilere aid ihbarname keadiıinin Ma 
ritmit olmuınclaa teblii edilememittir. Hukuka aıol 
hakemeleri kanaauaa 16re teblit makamına kaim 
lıere k.,tlJ•t illnea teblii olanar. 


