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Habeşistan, Hishir. Toprak Parçası Vermi 
Vaziyet Çok Naziktir. lngiliz Gaze~eleri M. Mus- n=-a:-be-e-:::Ç:--ev--=en7ıe===:ri:-:ni=o ==F7ik~ri:==--~ 

ecektir! 

solini'nin Tekliflere Yanaşacağı Kanaatindedir. imparator HiçbirTopr 
Maamafih, Roma, iddiasında Musır Görünüyor. P:ırçası Vermiyecek! 

Loadn 10 (Rıd1o) - la F 1 ·r K b. • 1 . D T I d I topl•nmıı Ye iki ıtll komhyon Çflnkfl ltalyanlar 2 Ayda Hiçbir Şey Ya 
1111. matbuata Parlı ltllAf •e ransız. ngı iZ a ıne erı On op an 1 ar, ıeçmlttlr Bu k t 
karar•••• bıbtetmekıe Mn110 Vaziyeti Görlftfller. Mussolini'den Htlsntlni· blrlılde İ.t. Veaım:; :;;~-.:::: dılar ve Geri çekiliyorlar 
llnl'nlD bOınODlyetl 1aycdnde yet Bekleniyor. Cihanın Gözfl Mussolini'dedir. Romıdn'y• m•r•bb111 M. AD· M. Mussolini ise Teklifleri Kabul Edec 
lair ıaetlce elde edileceğini JH tonya eı rlyaet edecektir. 
lllakl8dlr. Perlı, 10 CRıdyo) - Slyut 

la&llllı matbu.ti, O~ıden ve fı•llyet P•rlı'te de ıalr bOy6k 
Au ... '1• alıc•Aındın bıbeede p11yııbtlırdı olclatu Llbf duanı 
tek, ltılyı'nın artık B•beılı etmek.redir. 
tao'dı lıılyec .. ği bir ıey kalma · Habeı lıalyan lbtUtfı •e yeni 
dagıaı bUbaıaa itıret etmek secd tedbirler b6y6k bir Ugt 
ledtr. 

Hıbrılııın 'a •eritecek deni• 
18ahr~eloln 6ç ıomaltden bao 
8't1841e o._. la•I• kınr 
latmıı deAlldlr. 

Ne•tl'nla eHade bt.eak 
•raslala de aluılar ıoayet.al 

kontrollae kei11a.. dı çolı: 
lllalaıemeldir. 

Rom1'da ba baıuıl• bayık 
bir ıı•ot mu&.fıA edilmek· 
ledlr.Y•lnı•Saa•o H meb'uundı 
lr.dedllea noıaklar, İt•lya'nın 
'ek11luunaı Ufl derecede 

lo.termekı. '.! llaJ['aa• ~~ 
•.anıll•a• ........ ki IMı ... 
taa.. bldlklnl lltedllfnl •alıt 
llıııak .... r. 
Deyli Telgraf: 

•11. t.•ılla 1Arfetdl' H 

S...a1 Boat _.,, • ._ tertlç 

.. ._ ....tnla ma•ıffa. 

~Jetle netlceleaeceglne tlbbe 
Joktar.,, 

M. Baldvin ve re} ikası 
Nev Kronilıl: 

"ltllyı'yı yıpalıa ba tekllfıt 
mlleeawld tefal 
... btqey dellldlr.,, 

Demt.ktedtr. 

Perla 10 (R.dyo) - · Bagl• 
Ellu •nyıada fnkıllde bir 
klhlne lçdmı ı yıpıımaı Ye bu 
içtimaı bluat camar baı•nı 

rly•eet etmltdr. 
M. ı. .. ı ba lodmadı Slr 

S.mael Doar ile Bıbet mea'e· 
leel etıalaanı Jipbia mllab$1 
'-tı •'ıJ1r. 

il. Lanı ........... .W. 
edllea Mlleeat. a-•ya MWI· 
rlleeell .................. . 
••• ftreeell cenpta old .... • 
.O,lemlftlw. 

Ceanre, 10 (a..yo) -
Ek1perler komlhıı, bogla ikinci 
relal Veııman•ın rlyuetlade 

............ ~ ........................................... 4 ...................................................... ... 

Mııır Kabinesinin Dflşmesi Bekleniyor 

asyonalistler Krala Başvurdular. Nü· 
ayişçilerin Bir Kısmı Kız Talebedir. ____________________ .. __________________ __ 

logiliz'lerin Mısır'a Mtıdahalesi istenmiyor. Talebeden Yaralanan· 
lar Çoktur. Şehir Karanlıkta Kaldı. Yağmalar Oldu. 

MIW' sabıla ı ıal.beleri ınld/ ediyor .. 

&lhlre, 10 (Rad70) - DID r.rdlr. Ba ıarıda bir kuı•khk 
6mete kuıı gôetert 7ap1n olmaf, bir talebe yaral•nmııbr. 

-... • tota•• tıslar Kı• talebede• ba•ıl111 tram••J· 
il edlyorda. OalYenlteye lua hlcam etmlı H dntrmlı· 

tam eden lı::ı•l.r ıın•fl gir· lerdtr. 
it lltememlfler Ye alma1ı1 &ahire, 10 (Radyo) - Bıı · 

,_,_ .. __ ı Htlamııl1r; pollda bakan Nelimi P•f8 Iaglllz ko· 
r1m'...-ı.1aa1911 lurlae blk6•et ml11rl ile a•an macldet gGrlf· 

lal•e b17kırmaaa blt1ı••ı· mlftlr. ltomlMr, baıl• knl 

tarafınd.n lı::abal olaa•caktır. 
Kabltt, 10 (Radyo) - Kabl 

neQln lıdf• etmeıl beklenmek· 
ıedlı. Ealı::t baıbüın Mahmud 
pıf8 ile V a6t p1rtld lideri ın 
unda gOrftfmeler b8tr.mıttar. 

Araların• bir ana.ad 
yapaldılt takdirde b6k4met tld 
detll maulefeıe mana• kalH8k 
" ltdfıy• meebar lı::ılleaktar. 

Kıblre, 9 (A.A) - Tılebe 
wafuldaa yaplan nG••Jltler· 
deJ eellblyettu bakenlıtl• pollı 
otoriteleri H,811Dda yapalıa bir 
toplaatıd• gOtterllere lttlr•k 
eden komleerlerln hıplı ceaa· 
un• mıbkdm edU111elerlnt b· 
nrı..aır•fbr. 

.... Kahlre'de ılkb bl· 
lı::lm ılrD1elı::1edlr. Bir lbtlyıt 

tedbiri olank Glaeb OnlHHI· 
ıed ile .K.hlre ua11nd•kl bl· 
ıan nakil •a11a.l1rı dardaral· 
matlar. Ont.ereite tlmdttlk ka· 
pila balanacaktar. 

SlteJf, 10 (Radyo) - Ka· 
btre'den blldlrlllyor: 

- Şonu ' nca yasde -

uya•dll'mıkıadır. Bitin dikkat 
ler 12 •ınunoenelde toplana· 
cak l 8 ler komlıeılne d6a 
mltllr. 

Valyet çok nesaket ıraet

mek&e H 18 ler komheıtnln 

•ereeeğl kanr1n çok m6blm 
aeılceler •ereceği mao•kkak 
•yal .. ka.dar. 

Anupa mubırlif ılyali me· 
haf ilinde, S•mael Boar · M. 
La •al lalllfıDla reıml aaıette 

MtrilMt llltlur ol••-ktodar. 
LoMn'• dla bblae M. 

.. .... ; .. .-!ıdiJ'1lllW'81tlll .... .. -····-··· ....... ....... ................. ..._WçMr 

hyaaıı nrll•e•ledr. Habe, imparatorıı 
Beals 1eyW edll.a,ea bir Loadn, 10 {&dyo} - Adtı- kıyeı elde edememlt. ...... 

blben gln, bblae .,..._._ Aı..h hlln\met çeYeaJeıiade ceaapta ric'ıı eımete llllll 
çota ba 1111&6 ı..tlk Ye b · ıGylendlllae g6re, imparator olmıl•rına raımea •Jnl 
bal eldll takdirde Parll mo· lllht ıopraklann•a •toblr P8r· .. o..ıye .. ._.._llill 
brNnlı •J•I umanda Cene•· çannı Yermemeıe DIJel elmlttlr. bitin dl•JICI nefretle 
reye, Ro.. .., Adlı· Ababı'yı Parlı'te Slr S.mael Bo.r'I• M. ludl1t b(r unda ıta1,.. 
ı,bUI edllecekdr. Ll•al ınıındl •akabolan gô topnk Yerllmell keyfiJed 

l ... lls Bı ... itleri ebperl rltmeler, banda manak•ealara ıapbeılz ki Adlı·Abe .. 'dl 
M. Pelenoa teknr Pull'e g1. yol ıçmııhr. İngllla - Fnnuz len brııı.nac.kıır. 
decek •e ...... enlere deYalll teklifini MDllOllnl'nln kabal Londr• _ Babet elollfll, 
eclecekJlr. edecell ılpbeelsdtr. Çtakft ba betlltan'ın kendi uulll 

il. Eclea Çu11mı.. .... Ce- •yede Heri tedhlrler ynıı ya· en afak bir puçauaıa 
DHre'ye gidecek Ye Peqembe ... ortadan kıldanlmıı olaeakbr. ko.,.nlmouaı bbal ede 
glnl 18 ler komlteal içti••· l11ıly•'t.na iki aylak bir • ceğtal lngtltere baka 
ında bizar lnal•aacekıır. •11 netlceılnde hlehlr maYal f• · blldlr•lfllt. 

Boma'cl., tlmdlye kad1r Pı ç· ' 
ıll ıaıw.aa lld hlv Itır tebll ın de Vaziyet: 
lal alaamMal• ıGyleamekıe 
logilla .fruıı• teklifi, fa.ly•BID 
mfD•f line aygaa l1e, ml•ake 
relere bemea ...... lllakhr. 

Denilmektedir. 
Roma, hen Is teklif in elal· 

Japonya, Mütemadiye 
Rol Oynamaktadır. 

r.nnaa btbaberdır, banan aoiversiteliler, Mili< ti SilAh Altı .-ı.-ır 
için teklifin Detrlndea enel "Ç" J ' K na ~•rıy 
bir maa.ıea JlrGtllmemelrtedlr. ıo, apooya ya oloni mi Olaeak?,, diyor 

- Sonu 4 ncıl yil.cle - Loadr., 10 (R.dyo) - Pe· - Pırlt, 10 (Radyo) _ p 
kinden hıber •rrllf wor· d 1 b be 

s;r Samuel Doar 
ve M. Mussolini 
Konuşacaklar Mı? 

Bo .. , ı.o 

( Rıdyo) -
Fn••g•ute· 
lerlnla •erdik· 
lert bit bıbere 
gGre Slr s.. 
mael Boar ile 
birlikte M. 

Lnll de İnlçre'ye giderek bir 
Bou-Ma110lial mlltkıtı bHar· 
layıcaktır. 

.1 • en ı ının a rlere gire ~ 
Jıpon ateıemilterl, talebenin Çi 'd b k 

Japonya eleyblae gôeterl •ıp n eL oya bir endlte bek 
.1 ıGrme-.tedlr. 

maaıaı tlddt1tle proıeaıo etmlttlr. 
Londra, 10 (Radyo) _ Pe· Jıpon aıkerlerl Tiea Çhı 

kln'den nrllen haberlere gGre dYarına dolra mltem.U1 
ıdllye bln111 ônQnde toplaaın gelmektedir. 
lkibladea fHlı talebe, mUled Bogtnlerde şı .. 11 Çla' 
ılllh lltına dnet etmlıler, mab muhtariyet •leybıarlua ıle 
tarlyet ıleyhlne. alma yit Y•P . bDyGk blf teakll Ye 
mııl1r Ye Çin, ıaponyaya kolo 
nl mi or.ea'1 Diye ... ykarmıı barekedae betllDICll• 
lırdır. z.ltaıı ile yapdın mi maka.dır. 
•demede •tıkaç kiti yar ... n Rom11, 10 (Radyo) -
mııt1r. Blkdmet lnlverelle prka. Ş.&.r bodndaa• 
gGıterllerlnln ılya•I n•lyet Yan'• taarrar etmek İlllJ 

dollyıdle lahdldlal rekıOrllk· 900 Çta'll, mana.um 
l•D llaemlfdr. lftnfıacllll plıklrtllmltllr, 



Malları Haftası 

Yarın Başlıyor. 
şbakanımızdan Başka Bazı Vekiller ve Se· 
lihiyetdarlar da Konterans verecekler. 

Ankan, 9 (A.A) - Tasarruf ve yerli mallar haftası bu ayın 
hal ptrff)mbe gtınfl bıohyacaktır. Haftayı bışbıkan İsmet lnöotı 
•t 15 de halkevlnde vereceği bir aöylevle açacaktır. Bu aöylev 

kara radyoalle her tarafa yayılacaktır. Boaene ıaearruf ve yeril 
p.tıar ha~111ının memleketin her tarafında ött>kl senelerden da · 

maHffakıyetU olması için lcıbeden hattın tedbirlerin alındı· 

ı ve haftanın ulusal bir ekonomi hayrımı hıltnl ılacağ1nı 

enlyoruz. 
Ankart, 10 (öıel) - 12 ilk kiounda hıolıyacak olan uloHl 
onoml hafı1111 mftnasebetfle her akoam saat 19,30 da Ankara 

e tadyoeunda bir konferans verilecektir. ilk konferans ayın onlkl· 
I de ıj bakanı ve uloaal ekonomi bışbnı Kizım Ôı:alp tara· 
• hdan verilecektir. 13 dnde Sdmerbıok genel dlrektörtı Nurol· 
~ SGmer. 14 Onde Tarkofls başkanı dok:ror Mecder, 15 tode 

11 'C.marlyet halk partisi genel ııekreterl Rt:ceb Peker. 16 ıunda iç 
ltler bakanı ŞGkrft Kayı, 18 inde de ekonomi bakanı Celal 

,.r birer konferanıı vereceklerdir. 
latanboJ, 10 (öıel) - Ay;n onlklslnde bıolıyacak olan tasar· 
f ve yerli mala baf1111ını Halkevlnde yapılacak toplıntadı Bao 

ı..taa lıımet lnönO bir ııöylevlyle açacaktır. Bu ıöylev çok mO· 
dlr. 

••• 
ümriik ve lnhisarlarda 
emurların Tecziyesine Ait Layiha 

Memurin EncOmeoine Gitti .. 
Ankara 9 (A.A) - Bogao Nort Cônker'fn baohnlığında ya· 

.. .._,_n bmatay toplant11ında l 935 yalı Maliye Vekll~tl bGdce· 
tlen 40,000 lira indirilerek Hariciye Veklletl bGdceılne nak· 
lmeelne ve gene ba vektlet kadroııuaa muhtelif dereceden o 

mur llheılne dair kanon mdzakere ve k•bal edilerek GGm· 
ve İnhlıarlar VeUletl memorla11 14ylh11ının ıörftoGlmeıılae 

\mittir. K.ananan 16 cı maddeıılne kadar mllzakereel yapılmıı 
•emnrlann tecslye oıollerlae dair olan bu m•dde ftserlnde 
•Jlavlar tarafındın mCltaleılar ileri sftrGlmOe ve ıakrlrler veril· 
i.ıllfdı'. Geri kalın kıeımlarının ıllkadar g3rGlen bası eaclmen· 
ferea gösclen Reçlrllmeslnl Jııtlyen bir takrir kabul edilerek ka · 
'91111 memurin encGmealoe göaderllmfıtlr. 

~matayın bogGnka toplant11ında Anbra ntımane haıtaneııl 

ltla Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletl kaclroeooı on hasta 
ıeı bemıtre tlheel hakkındaki kanonun da birinci mGsakereıl 
lank k•bal edllmtıtlr. 

Kımutıy çarıamba gGnft toplanıcakıır. 

partman yapan gnmrOk memurları 
Ankara 10 (c'Szel) - Yeni gGmrGk kaaononon kamotayda 
lukereıl ıııraeın Ja ııôz alın eaylav~ Ahmed lhıau; apartman 

ettiren gGmrGk memorlarındıa bıhsetmle H; nazarı dikkati 
ll»etmlttlr. 

••• 
ebelik ve Babalığın Ta. 

Artık Mümkündür. 
an Muayenesi ile Babalık, idrarın Tavşana 
ya Fareye Zerki ile Gebelik Anlaşılıyor. 
Ankara, 9 (A.A) - Hukuku tlluee ıonra adli t1bbın medeni 
Jma kurumooon tertlb etti~I hukuk alanında gebtll~ln ve 
nferanılardan adli tıbbın hu· babalığın taylnlndeld rolG Gze· 
k alanında rolG .. Adli ikinci rinde dormoo ve gebeliğin ta· 
feranıı Ankara adli tabibi ylnl için olmdlye kadar ortaya 

Prof eııör kısaca, 

tıbbın ceza hukuku ile 
bahset· 

• Ruzvelt 
öylolere Di

evde Bulundu .. 
Vaeln!ton, 10 ( Radyo ) -

Amerika camar bıokanı M. 
lluvelt onbee bin köyltı ôoftn· 

ılraat elyaseılnl mGdafaa 
..... , ve ııon yılda alraat itle· 
tlade Gç milyon markt.k faz . 
labk bolundu~unu 11öylemhtlr. 

Varşova'da Bir Dava 
Varıon 10 (Radyo) - Elll 
rt mllllyetperverln moha· 

..-..-....ıne batlanmııtıT . Bunlar 

,9,985 tarihinde hakumet 
W.e bul hareketlerde ba-

ııGrtı'en naarlyelerln mahaııe 

beılnl yaptıktan ıonra en ııon 
bulunan ve gebe denen kadının 
idrarının dlıl fare ve bllhaua 
tavoanlara aerkl aııalDnden bah· 
ııetmlıttr. Ba ameliyeden ııonra 

bu hayvanların yomartılakları 

llzerlode mtlııhede edilecek 
tebeddDlDn doktora btlkGm 
verdirtecek kadar kat'i oldu 
tonu ııöyledlkıen sonra babıh· 

ğıa teıbltlnde de kan muayene· 
sinin yanılmaz bir kııtaıı oldu 
ğoou birçok ilmi tecrQbelere 
dayanarak gôıtermlı, teılnl pre. 
jekelyonla dı l11h etmlıtlr. 

.K.onferanıı çok alkıılanmıotır. 

Tokatlaşan Saylavlar 
BGkreı, 10 ( Radyo ) - iç 

siyasa haklnnda parlamentoda 
gôrtııülftrbn mllli köylG par· 
tlııl üyeleri araııoda bir hAdlııe 
91kmı11, Ud •ylav birbirini lo· 

RlrtncikAnun 1 J 11111111111' 
1 ı:: illi il: 111 .. i 1 ili hl 1ilili:111.: 111il111illiil1hiih1illi111111 hiiiilit:r. 

f_G_u_··_n_ü_n_T_e_n_v_a_z_o _H_a_b_e_r_n_e_r_n .... J 
M. Mussolini'nin Mukabil Teklifatla 
Birçok Şeyler lstiyeceği Anlaşılıyor. -

Başbakanımız 

Ankara'ya 
Oöndoler .. 

····-ltalya, Askeri Kuvvetlerinin Habeş Topraklarından 
Geri Çekilmesini Hiçbir Suretle Kabul Etmiyecekmiş. 

Ankara, l O (özel) - Buı 

fıbrlkalarımızın temel ve açım 

törenlerini yapın bııbakan lı· 
met ln6nG; kısa bir lııtlrahat· 
ten ııonra lııaabal'dan dönmtlı· 
ttır. C. B. P. genyon korala 
lctlmaında Bııbakanımıı genel 
eıyaıa ve arıııaloııal daram 
hakkında izahat vermlttlr. 

Romı 10 (Radyo) - Bnaıı 
•janeı muhabiri bildiriyor: Fran· 
ııa ve lnglltere teklif lerlol M. 
Ma1111oll'nln kabul edecell, fa· 
k .. t mGzakerelertn ozon eGre· 
ceğl anlatılmaktadır. halya 
oonları lstlyecektlr: 

1 - Roma; Babeolııtan'a de· 

Barış 

Tekliflerinin 
Muhtelif Mem· 
leketlerde Yap· 
mış Olduğu Tesirler 

fsıınbul 10 (A.A) - ftal· 
yın ·Babeo lhtlllfını halletmek 
ftzere İngillılerle Franııızlar 
tarafındın yıpılm111 dCltGnG · 
len mGoterek teklif Jerln alA· 
kadar memleketlerde ayındır · 

dığı fatlbalın hGIA111 ediyoruz. 
Paris'ıe: 

Pırla gazeteleri; İtalyanla · 
rın uzlaşma için ea Gç yolu 
bulduklarını yazıyor: 

1 - Teklifi mutlak ıurette 
red, 

2 - Uzlııma ıemlnl bul· 
mak, 

3 - Teklif fert, melal.ere· 
lere euı olank kabul etmek. 

KabulG en muhtemel pi 
Gç4DcfhGdGr. Ba ta•cHrde reı· 

mi mlzakereler batlıyacaktır. 

lngi.liz'lere giJre: 
Londra: Taymlıı guetealnln 

öğrendllfne göre Lnal Hoar 
projeıl ek1erlyet partlıılnln bir· 
çok asuı araııında g•yrlmGıald 
bir intiba doAormuıtar. Par· 
lAmentonun tornlııtın etmek· 
ılzln bu teklif lerl kabul et· 
meet çok tGphelldlr. Kabine; 
ba teklifler kıqııında ııevlnç 
gO.termlı değildir. 

Fransızlara göre: 
Parlı - Lnıl · Boar an· 

laomıııı mGnıaııbetlle Ebo 06 
Parl gazeteel diyor ki: 

Padıı ve Londta'nın Ma1110 
llnlye teklif ettikleri tartlar 
bitaraf dGıftncell klmııelere 

Gmldln fevkinde mG1alt görtl· 
necektlr. Bundan bqka mal· 
tub olmadığı kanutlnl taııyın 
Babet lmpantoruna ikna et· 
mek lbamdır. 

Mlll~tler cemiyetinin mava· 
fakatını almak için de her 
halde bazı gGçllklere raııtla · 

nacaktır. 

Cenevre' deki intiba: 
Ceoene - İnğlllz . Franııız 

teklif lerl hakkındaki gayri 
resmi malumat; milletler ce· 
ml1etl mehıflllnl hıyrete 
dGıGrmOıtGr. 

halya'ya göıterllen mfllaade 
lerln genltliğlne ıaıalmaktıdır. 

hkandlnnya'h bir devlet 
adamı ounları ıöylemlttlr: 

- Biz kGçGk devletler 
böyle bir hareketi tehlikeli 
görlyoraı. ÇGnkG bu hare 
ket mtlt~cavlıi taadlk eder 
mahiyet tedlr. 

Merkezi Avrupa diplomat · 
larındın biri de: 

- Bu neticeye 
olduktan ııonra ıecri 

tere iham yokta. 
Demlıtlr. 

varacak 
tedbir· 

niıden verilecek mahrecin hal· 
Y• topraklarından ,;eçmeıılnl 

istememektedir. Ayni samında 
timdi ltgal altında bulunan 
yerleri de geri vermlyecektlr. 

2 - balya; aııkeri kuvvet· 
lerlnln geri çekllmeıılnl hiçbir 
ııaretle kabul etmlyecektlr. Ga· 
zeteler; Tl,2 re'de bir kııım yerin 
Bıbeolııtın'a bırakılacağını yaz· 
mıktadarlar. hıya; hlkdmrmn 
olduğa yerlerden ukerlnl geri 
çekmlyecektlr. 

8 - İtalya; Erltre ile So· 
mail araaında irtibat temini için 
bir koridor lıtemekten vazgeçe· 
cektlr. Fakat baıka tekilde 

Etltre ile İtalyan Somaltııl ara· 
ııındı irtibat teminini lıtlye

cektlr Bu ıuretle Harar ve 

Danıkıl araııında mtlnakallt te· 
mla edil mit olacaktır. 

4 - Hıbeolııtan'ın 8 inci 
arz dalreıl Gzerlndekt arazi ile 
Tıf•nl, Abesa, Oolııı ve Rafael 
gölleri bö:geıılo"' kadar usanacak 
ııahıdı balya'yı tatmin edecek 
mGııaade ve imtiyazlar lıtene· 

cektlr. 

5 - balya; Necael'y~ de yar· 
dım etmek ııurellle imtiyazlı 

yardım eııaıı lıtemektedlr. 

Frınııs · lnglllz teklif teri 
Roma'da hllA beklenmektedir. 
Hanların esaııları hakkında Pa· 
rlıı'teld ltalyan ıefarethaneııln · 

den nim rtııımi mıltımat alana· 

bllmlıtlr. 

Londra 10 (Radyo) - Fran· 
ııız . Iaglllı teklif 1 ile bir oı 
lııma yapılmaeı henGı ıpn· 

zuabablıı değildir. Habeılıtan 

Gıerlnde bu teklifin kabala 
için zorlama da yapılmayacaktır. 

Ekonomi 
Bakanımu~a 

Geçmiş Olsun 
lııtanbul, 10 (6zel) - Eko· 

noml bıkınımıı Celal Bayan 
Zongaldağı göttlren ( Tarı ) 
Hparn bir kaza geçlımlıtlr. 

MGtblo ılıı ile kır11latan ba 
Tanur; u kabın (Karadeniz) 
vapuru ile 9arpııacaktı . Her 
iki kaptanın tehlikeyi zama· 
nında gôrerek tedbir almalan 
eayeıılnde kazanın ôatlne ge· 
çllmlı ve iki vapurda yollana• 
deYam etmlılerdlr. 

ihracat işleri için Y eoi Tahsilde Bulunarı 
Hnkftmet Me-

Bir Nizamname Yapılıyor 
lbraeatla iştigal Edebilmek için 200 

Bin Lira Sermaye Olmalıdır 
Ankara 10 (6sel) - Ekoaoml bakaalıAınca ihracat lılerlmls 

için bir nluamame buırlanmaktadır. Çok ehemmiyet verilen ba 
nizamnameye göre Anıdoln'non her yerinde ve bllhaeııa lzmlr'de 
ihracat lılerl ile metgal olmak için bir ttlecarın 200,000 Ura 
ııermayetl mncad olmak tuttır. Ba kadar ıermıye1I olmıyan 

Ulccar, ihracat ticareti yıpamıyacaktı. Nizamnameye lhncatçılar 
lçln böyle bir kayın konmuının ııebebl, kGçlk ııermayell baıı 

ihracatçıların le yapabilmek lcln mıhııollerlmlzln f tıtlerlnl gelltl 
gtllel dtltGrmelerldlr. Son 1amandı hGkumet zalen almıı olda~a 
tedbirlerle bu gibi hallere nihayet nrmlı bulunmaktadır. 

••• 
Amerikan kumpanyaları 

Italya'ya Petrol Göndermemeğe 
Karar Vermişlerdir 

Cenevre 10 (Radyo) - Şel, Uvll kampanl, Franıız, Ingllls 
ve Amerikan mGbim petrol olrketlerl araııındakl mGzakereler 
netlcelenmlo ve bu ılrketler mGıteraken Italya'ya petrol ve ben
zin yollınmamuını kırarlııtırmıılardır. Boadın tevelltld edecek 
ıararları karıılamak için tlrketler ltılya ile ticari mGnaııebatı 

mevcad olmıyıa memleketlere yapacakları ııatııları tanzim etmek 
, Gar• görftımelere devam etmektedlder. 

Cenevre 10 (A.A) - Doyc Emperyal, Sel Ruvayyal Doyc ve 
Inglllı Iran petrol tlrketleri araıında cereyan edan mbakenı 

netleedade ltalya'yı potrol yollınmamag. ve Ilalya'da• gayri 
memleketlere olan petrol ve benzin satııını aralarında mClııavl 

bir oekllde takılm ederek ltılya'y• petrol ve benzin yollanma· 
ma11ndın mGtevellld 11rarlarını telAf t etme~e kanr vermlılerdfr. 

••• 
Emniyet Direktörümüz 

morları. 
Ankara 10 (ösel) - Ytık· 

ııek mekteblerde tahıllledne 

devam eden hflkdmet memur· 
larının Gç yıl bGktl.metln ~· 
tereceil yerde mecburt hlımel 
yapmaları hakkında Wr lanua 
l&ylba1a ha~ırlınmıı ~e kama· 
taya nrllmlttlr. 

Bu A yıo 20 sinde 
Beyoğlo'oda Hava Teb 
likesine Karşı Koron· 
ma tecrObesi yapılaca 

İıtanbol 10 (özel) - Ba 
ayın ylrmldnde BeyoAla'nd• 
geceleyin bava tehlllı:edne karı• 
korunma tecrflbelerl yapıla· 

caktır. Ba tecrGbeye tayyare 
terimiz de Jtdnk edeeelderdlr. 

Fraosa'da Ayan 
M~clisi Toplantıs 

Parlı 10 (Radyo) - Ayan 
mecllıl kavunu medeni komlı· 

yona birlikler meı'eleıl bık· 

kında parllmentoda 18JlavlanD 
lı:abal etljğl eaular Gıerlnde 

g6rtltmek here yakında top· 
lanaeakbr. Ba toplaablar M. 
Laval'la Cene•re dlntlflnde• 
ııonn batlıyacalı:tır. 

A vust11rya • Ma· 
caristao Ticaret 
Anlatma8ına Doğru! 

. ff 1 B b Ş , V Badıpeote, 10 (Radyo) 
Bır eyet e era er am a armJş.. Avaıtarya ekonomi bakanı ba· 

lataabul, 10 (Özel) - Berat'ıan bildiriliyor: Berat gueıelarl raya gelmloılr. Avaıturyı • M•· 
TClrklye Emniyet Umum mGdClrGnln relılllf altında bir TGrk carlllan aruaadakl ticaret aa· 
heyetinin AtatClrk'6 yapılmak lııteaen ııalkud mea'elellae ald lıımnı için yapılan bu tey•· 
bası e•rakı letklk etmek için Şam'• varmıı olduğunu ya.,yorlar. hıte ehemmiyet veriliyor. Kral 

• • • naibi Boru Ue batbakaa G6m· 

Belçika Kralı Barış için bat'• .;, ... , .......... 

Avrupa'da 
Araya Giriyor.. Moıhiş Soğuklar 

Cenene, 10 (AA)- Belçika krahnın Loadra ıeyabıtl hılya, 
Babeı harbinin darduralmuı eıbabınt baıırlamakla altkıdar 

gôrGIGyor. K.nlın Italya kralı ile evvelce anlaıtlktan ııonra ıalh 
tekliflerini Londraya gGtGrdG&G tahmin ediliyor. Ba teklifler 
meyanında Belçika mfhtemlekelerlndea bir kıımını ıulha hbmet 
etmek maksadlle halya'ya teıkedllecelf de bnluadoğu MSylen· 
mekle beraber •anaa kayda lhıiyatla telAkkld le11betd~ de bil· .,, ...... 

Parlıı 10 (Rıdyo) - FraD' 
sa'dan bıtb, btltGn Almanya'dl 
ve Iııkandlnuya'da dehıetU IO' 

ğaklar batlımııtır. Hnılan•• 

daha fula elddet kelbedeceİ 
Al•ı Loren'de b' 
taraf baı lçladl 
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B l 
M..-a "h ~al u,,, ................ 

l.lml aaımaadır, kimi kıskar· 

deılml•, kimi ••llllm... kimi 
,.ı .. abmıı nya ~ıtomasl. İtte 
>•• lctaatr ~ı. onlana ek· 

dlded, artıkltn blsl ıltbdar 

ediyor. 
Doa ffieden enet. o 11lclm 

ı•bt Y•lmu:aa 1Gnlllerde• top· 
na• bofaldıtı dakikada, bir 
karataaenla peneerHlnla .. bla. 
de oturuyordum. Şemdyell, ma· 
pmbalı, paltolu, pardeılll ko· 
.. n koeaaa, kaçaa kacaaal. Y • · 
ya blAlanawada, ·dalma cadde· 
ala utıMa• .. ıme.. ıbllmedi· 
ğtmlı lçla· alablldlğlae karam· 
boUar olayoPda. Gaıaı gağlle, 

bantn barmaal .. 
Ba ırada, bbı ıemılyHlı 

kad1ntar ela ge~lyorlardı. Yağ 

mar keadllerhıl Hlrmff, çnlr· 
•it, iyice ııbttırmıe. Betlannı 
laleıtae ••itler, elltrlade 
çantalar, paketler, Wıalanaıa 

kftlklanada yaft'Ulan; oatka• 
•e 1er1emlewmltt nyle 'titr hal 
ted wNı ki, aamıkl•, gDlmek 
Ye llMıteamek u111nda flfl · 

nkaldım .. 
Ba geaçlerfa çoıa, acele 

, ......... ı. hl ... hhl !Wlyrılıp 
gec..lllill. lotm-· bllmlyor 
luda. Ve bmaa bilmedikleri 
._.r ki, ... e 1...- .alhada 
.., .. maklam, .... r-. ••il· 
yete tllf6rorluaa. B.aa bir 
çop, bira ...... rüeı ekle· 
...... ••• ılln~ ruı 
.ı.,or, •çak altmdaa eadcleaba 

-•• ..-,orıardı. 
~- gibi, kimlala bap 

6Dlad .. 
~I pelıe ~ite er, kimi 

gllbekll, mlbt:kU, kimi gôaCl 
kaldan-. •• 

Ba ne gldltdr, ae yGrlylı· 
&6r, ae haldir?. 

EmlDlm ki, ba bayaalar, on 

J'lflDı bltlr~tea eoara, artık 
oa adam kotmam11Ja,.dar. Yhl 
.. yatta koemrak hareket eltlk· 
lerl, kolla11nı, baeaklanaı b· 
mıldatbkları, kalplerinin fasla 
fala çarptıl•· baıLm •• gfts 
lerfnln llerl7e dikildiği ıutle· 
rln mecmaa, iki gtn tatm1a. 
Rallta H, .lba gllh g3r1lnmlyea 
•• 4ayalmıyıa harekeldlll~, 
hayına o tadar tellHerl •ar· 
dar ki!. 

itte ba geçlı, onlüdan. biri 
idi.. Utanm ... ydım, kıpıyı açıp 
.,.. 'bmmr, 

- Kotaa yalm, •bmıld.,ıa, 

kotnJ. 
Diye betme11hm. Totılarea 

pi••• ı..marla yemek, tadı •e 
d8tıt koyan, 11~ır ıore.a tuta· 
cak ktldar el yeylb de hiç kot 
m..U oa.r ••1. 

Çimdik 

ftğretmen Ata.amaları 
lıtaabul Selçuk Hatan kıı 

S.n'at mektetil 31retmenl Ke· 
.mal k111 eoıdtlll Tlrkçe GA · 
retmenllAtae, lzmlr erkek .... 
at mektebi FraDıısea Gtretmenl 
Nıel kıı enıtltlıClae, İıtaabal 

'kt1m mektebi 18'.._.. 'Zlb· 
•• tebrlmlz klı emtia~ auıı 
3Aretmeall~lae ataamt,tlardar. 

M. Kamerer 
••••• 

Fraosıı Setiri Dan 
Jzmir'den Ge~ti,. 

Teof il Gotye npara ile 
Fraa .. 'aın Ankara ı flrl M. 
~merer, reflkuı •e iki ke · 
rlmell ile dlo ıebrtmlse gel· 
mit .e Ylltyet ıaralındaa tah· 
-tı edilen baıall lldmbotlı 

••t lklcltı tebre çıkmıı, m4se· 
yl, lımlr hdrlyabnı, Fran111 
mıısarh~ını, Fraaııı haıtaneılnl 

llyaretten ıoara ... t 6,5 da 
Franııs koneoloıunu Koaıoloı· 

hanede kabul etmlıtlr. 

M. Kımerer •llA1et ıanfın· 
dan gGıterUen ılik• n bClınCl 

kabaldea dolayı teıekklr et· 
mit •• nUye kartdıltlnl bı· 

rakmıfhr. Aktam da koneolOI· 
hanede ıeref ine .btWe edlleD 
slyafe&te balandaktaa eonra 
~nkan'ya geçmek Gıere ayni 
Y1porla bambul'• l'tmlıdr. 

Oda Meclisi Toplaodı 
Ticaret -.. mecltel da. 

agleden IOnra Oda .. lonanda 
od• relıl Hakkı Baleıotlanon 
relılitlade toplınmıı, Ticaret 
odaıının , .. ı yal badeetl Dze· 
dnde garlfmClttlr. e.-; ti 
emret od.ıı idare heyetini• 
ba11rlapp Termit olduğa ıekll· 
de ayaen kabul edilml•tir . 
Yeni yd oda badoee• 40 bin 
ll11dır. 

Baadan batka pamuk bal· 
yalanna hlle kanttınnlar H 

pamukları 11lataoların ceAlan. 
darılmaııoı da kararlıt111maetır. 

Pamak ltalyau ..... -.Dlr 
çember Ye keaa.tça için dara 
olarak 61 kllo bee.lt ellmeel 
ı.de ma•.ı.k ıorllm~. 

Tnrkoti& işleri 
1.mir T6rkoHı kadrolan•n 

darbp Ye lthıdrala toklaAaat 
ııı lalade taıaa Bkoao•I 
Bakaabl•; Aabn '.tlrkofll 
merkesladea İsmlı'e bir yar· 
dlmea memm ı&adeqıalfdr. 

Inciraltında 
Gazinolar .Kapablıyor. 

fabat Ye fab.. Jlzladen 
balqaa buıahklula mlaidele 
komllyona din Sabbat •• iÇii· 
mat maa•enet madlrlqaade 
toplanmıttır. K.omllyoa• ıelmlt 
olaa tabktka& euab tetkik 
edil mi ı H İncl;al&1nda CeHd, 
Baffl Ye ISaltla'la -pslaolarm• 
•Jpntu ltua kadıalar bala•· 
daraldvp ............. ba 
palaolana kapatıl-••· ç.. 
bllMI__. &..Mır- HH· 
b'81Dpslll...-ıyaltekllde 
klpatılmuına kanr .erllmletlr. 
Gulno •hfplerl fabıa Hlltalak 
elmek mçaadaa ıdllyeye nri . 
leeeklerdlr. 

Fnslpafl baharında ticaret 
Uaeel yanında Ali ça•QtDD ba · 
......... lahfll ....... 
edlldgl teıWı olanmaı •• ba 
b.nk• u kapeturllm..-ı. 

A a·E R LE R i 
Otomatik Telefon Koltnrpark: 

••••• 
Din Şirketin lıveçten Gelen Murahhaıla.rıoı~ DClo Ge~ Vakte Kadar 

lttirakile Bir Toplantı Yapıldı PIAolar Tetkik Edildi. 
Vali Fula G6leo n parti 

Enelae de haber ••rdltlmts •eclalle, lsmlr otomatik lele,_ baıkanı Yospd •ylaYa A •al 
tlrketlnla dnltıtQe .. ba alanm111 keyfiyeti artık tahakkuk etmlf, Dopa daa 3ileclea IODU bele· 
iptidai baıarbklan baılanmıttır MleueaealD ~- 1 U ~..a dlye1e -'derık tebrla mahıe . b ı . .... el e •• ıec-- .. 

aberl, bltnn ımlr'de ee.taçle kareal•••ıfbr •e nedoeala bira Uf lfl-rl hakkıMa tubtıy ile 
HHl alınmaa beldeamektecltr. glrllmltler •e lıloekoH'dan 

Ba mlauebetle d6a .. t onda ilrkeı bl••••da bir toplanb getlrllmlt ola ~lltlrpark plAa 
olmaıtur. Erlboa ılrketlnla lneç'ıea gelea ıL• LL lan berinde mlheadlılerle 

ıu •an1111au ile, 
idare meellıl, mlnkıbler, ılrket mlmelllll •YDkat Narl .. tlrkeı MrHkte tetkikler r•pmıılardar. 
nklll nakit Nuri Sıdkı bir ıoplaab yapmıılar .a-L ·•- Ba ltıtklkler din gece •aaı 

• • .... &&il •ulye· 
dal uzun uzadıya koaaımaılardır. yirmiye kadu ıtlrmlıtlr. 

Boglnlerde re1mll temaılann Ye bana mGtealdb te 1 mıların ba1lam111 beklenmektedir. •• lçd· 

üzümlerimizde Görülen 
Küçük Taşlar .. 

Of isin Teşebbtlsfl Ml&bet Şekilde Neticelen
(li, M fl~tahsile Sergi ~ıdı verilecek. 

.lagillere plyalllarandın teb 
rlmlı TClrkoflılne gelen ball 
tlklyetleille .... lerim .... era· 
ıın Uçak tat ,.rçalarma te· 
•dflf ..... , MWlrllaılıtl. 

TClrkoflı; l»aaa blylk ehem· 

Osman Şen Geldi 
Bu Yıl Esnafa 
Kredi Temin Edilecek 

Anbn, .K.ay1erl .. lııabal 
iKi •e enaf teıkllttanı tetkik 
eden lzmlr lfÇI Ye emaf bir· 
liklerl federaıyona genel •aıo 
1a tef 1 O. man Şen; ... ......_ 
d&amlttlr. 
8a tetkikler lsmlrdekl birlik· 

ler federuyoauaaa .. ııa Tir· 
klye'dekl federuyoa leflillMa 
anm1da elDIİ'lllı bir mnkil 
balaada'8aa Ye lyelerlae ebe• 
adyetU rardlmlar :pf»blı•ı bh 
brre daha g&termiıdr. 

lımlr federuyoa teı~llataaı 
tetkik edea .............. , da 

ia tetklltb ook bel••mlıler 
•e maftffak olaa..,..a ee1. 
lemltlerA-. 

936 r•b•m tetkl••ı .. ._ 
gelilta.dleeddr. Yeni yd I ... 
ypı..t •• mGW. m•"'le 
bllU- .... bedi temlal 
•ee'ellillllr • 

Kız Eoıtitflsl AtGlyeei 
Ca--1pl im aDldlllDıalD 

..,..... a&llyeel dla mm& dlıtıe 

""mı...... At6IJ•'8 ....... it 
·~ ......... , ....... .. 
.,.,, yal .... ~ yelJtea 

mi yede brpl•Dllf •• ilk oare 
olarak lllmlerlmbba ltandan 

IODn lopnt laedade karat•I· 
••yarak eergl kq.llan berin· 

de kanıu ..... aa bnr Yedi· 

mit, •-• .._ de m .. tabttl · 
len kolaybk olm•k lfte lsmtı 
biad faWbla ile ltlr aalatma 
yapdank paran maı..aı1a td 
nklnde atanmak flrtlyle mll· 

tahlile kredi ile 1e1gl kaptı 

daiıblmua kararlattanlmıttı. 

Tlrkof lı merkHI; lamıt fab 
rlkuı mld6rl114 Ue ba ha· 
Rllla aalafma Y~ Ye Hr• 
gfda kaU..aJaa ._ılın• w.. 
rlbda lmaUDI ıemla etmlfdr. 
Batıt hanu lçla .... mgela 
M~ k~dl almuelerl Tlrko· 
flllea llaeamlfdr. 0111; ...... 
len nlmuelerl Aabn Tlrko· 
fla relaUllae ıa.dermlfdr. 

Yeni ne,riyaı... 

Eski ~ma'da 

Askleriyon 
(~lık yurdu) 

Berpma mise dlıektlrl O.· 

Buna Nihayet 
Vermek Lazım. 

••••• 
Bazı Tlccarlar Hak· 
kında ŞikAyet FAliliyor 

Geçen balta Boll•nda'b mu 
teber bir dearetbeaenla lsmlr 

tler.arluıadaa birinden ntın 
•Yala malılm •lk&er.. arpenın 

k .. dW.e ...Um edllme411Afndea 
Tarkoflee tlklyette balanda· 

ıuaa Y••mıt11k. Ba 1lkt7eı 
laerlae tetkikler yapılmakta 
iken lıpkı banan gibi lklaei 
Jalr tlklye& daluı gelmlfdr. Ra 

defa ltalya'tla bir llooar geae 
İllalr Ttikof W.. möneut •e 

tllrtyet etmlt Ye l•mtr'de taaıa. 
maı bir therdan ndell olarak 

aidatı yb toa aobudaa IOD 

umanda ba•le ıelen f lal ylk· 

1ekllğl yDıCladea kırk IODDDQD 

t..Um edllmedltlnl lidla etmlı 
tir. Tlrkofll ba tlkAyeı ise· 
rlne de tahkikata b.tlamıttar. 

Son uman .. memleket ikb· 
-Uyaaa heab•a biç te bpta 

ıilmlr• ita tiklJedella tema· 
61 tok •klll fkllmekıedlr. ........................ 
..... l8dMiler .aı.... geelk. 
mlyeeelnlr. ----Borsanın Yeni Badçesi 

lona lllldce eaelmeal dan 
boıaMa toplanarak yeni yıl 

i6doNIDID ..... rlnmul .... 

teölklen beflam'fbr. 8l6lee 
7akıncla ta.....S1le h...a.nm11 
olwkıır. 1986 bona b6cloed· 
ala • Mil Un aMljetlade 
....... ta&ml• edll..-.edlr. 

Vali Muavini 
V.ti .. .tat SHM Erlm'ta 

l(•ıb,. ftlllliae ...... emri 
, .... , ...... tkdna etmifllr. 
BmitD •ag11aı_.. •llAyete pi· 
meel bekleamektedlr. 

talebelerle akfam .. lı:aeb .. de 
• ....aı talebeler eeçllecek •• 
atllJHe ite -.ıattanlacakm. 

mu S.J8t1ekla ba •• 111111· 
ela Ye ana bir tetklkla mala· 
•il olarak milat Wr ner .... 
reımlfdr. L.laden de .. ı,.a.. 
eata ..... eeer, yalaıı ... 
lerpma'ma .... ar ~bk 
yarCI•) u lld bir etllllr. Mala 
teUf rellmlerle ••glalllfllıll•ı, 
tlmdlye kıdar elde edllea ... 
dceler tamamea loplnalJllbr. 
iter, •yal umud. Berpma'dlı 
dotmaı olu maruf C.I.._ W•~ıı---ıı~ıpıııııı--ıpm-•I 

ftı...._ı· ... "ıemoeler 

Sanatoryoma 
Gftoderilen işçi .. 

ltçt H eeaaf birlikleri genel 
blroea .ereme tatulan pnt 
bir iKİ kadını l. eybellada • . 
aato1J••a•• gladermlı, hClıHla 

ln•UD1aı " yol pnuını te. 
mi• etmlfdr. 

hekimin bayatını .., •lbk yar- ~,, .,.. 
dandaki mee.lllni teablı el• 
mektellr. 

K.arllerimlse, do~ırırlara •• 
biti• tarih menkldaana ba 
eeerl tanlye ederi•. 

8a ak11m Batdank'ta S.b· 
Mt. Kan&at'ta S.nıo, Tilki· 
llk'te Yeal lsmlr, IrptpaA· 
n'... Atıl •• Gllelytr'de 
Afiyet eeaneleıi açıkbr. 

AY'f AtrE Si NEMASI 
ısı TELE'FON sısı 

•glD çok •wimli Macar yaldan F 

Babtt topıaklJn 

btıealer, btıl 1911 
•bedele1e ba&b du 
mısın lıtlk1111et n 
alıbedcde altkadar 
defalarca 10yleaı~, 
bbat ettik., 

Fakat ba ana 
hiçbir Hmanc ı11ut. 

bin tanıd•l1mıı 

bamunaa b•ıı leAb 
laktr etmemlıtlr . 

GHeteler yHıyor 
ltalyaa tayyareleri 

uçurmak lıtediklerl 
açık ıehlrlerladen 

lolnde bf r tezkere fı 

Adlı-Ab•ba h•berlerl 
mık ltıum gellr1e, ita 
de ıa cGmleler yHıb 

"Roma medeniyeda 
tarını bany• gdfrly 
bet imparatorunu M 

Ye blıkl•ltlerlnl ylylp 
tfnl ıotmak için gell 

Bu teıkerr.yl atan 
laalya'aın iddia etlllf 
medeniyet kadrOla iç" 
dl dnaıınıa dinine k• 
ba bir laıandaa b 
değildir. 

Boı, raklpıls g6kl 
daflıuız, •ant1111, 
lerl bomberdım•• et 
ki. de aıkerl bir 

dona koramap k 
rClrken; bClrmelle lld 
kemlklerlal takdirle 
onma eeeedlae tekir 
dealllk budar. luaabk 
Emini• ki, ba ta 
yı~ıım, İtalya bile 
lrpererek karphyaeala~ 

Medeniyetin topnk 
ki Graeklerl ltaa._ ., .• , .......... 
ı ... ı.k oerçeHılDclea 
yıllar a•k kalacaklardar. 
dl daftllnı bile u 
6lan beyH laMalar, 
Ye ı ... nbkla empe 
fthted bir kalemde ı 

tarlbla, ylrmlnd .... 
denlyeı mef baaala..._ 
kıAr&aca gaf lannı ,. 
Dem de ene IOH, HM• 

Ba titeatn kınklan 

teskere, Babet m ... le 
aar11, aıarla ıonra oe• 
tlecek olaalana ••eeaM 
klmblUr ne kadar 
eaktır. 

Ne yaptıtaaı bH•IJ• 
tayyareci •• ••allı mı.ııılıll 

Or11an Raluıti 

E~HAMRA 
Telefoaı : 2573 

Slae ... ada BUGCJN 
ranziska Gall İD çek beğenilen, ~ 

Kiiçük Anne Norma t Jıerer .. F,reileri~ March .. Gha les Laugtoo 
Gibi 3 büyük yıldızı 

Sevmek Yasak Mı. 
Emul!ls bir stselllkte olan Fna11sca 16&11 filminde glreceblals. 

P.aramont · Jornal'da En Son Dooya Haberleri 

Sevi•ll yıldma dart fUla•, Wr •im.W .ile lltl-• •• gariyoka motifleri ile ütipmı 
IHliD edilea ltlyalı: ltir falllam •• 

~nea dW bflltekar BiHL'iD KARMEN oper .. adaa meçilmit olan nadide partalar 
. y•b •e .. beteri oba (llaıild fittadlan 1eriıinden) 

l'OKS da.ya UYIMlieleri (Tlrkçe 16sl0) - llmt b6Ula tuıa..,ı ainema yıldaalannın canh .aıı:l&94nııaR 

Bu Hlme mahsus seaoılar : ~·· ~4,3o J6,ıs re.• 
~-;;~ .. -~ .L.i r;;aöd;ili.~ ~ ıı.11 u 



Bazı kimseler, fpnothımıya 

rla lıılnıda dolıyıslle fakirliği 

ılay 11nırlar; bo dftwOoce çok 
nhttır. Birçok kimseler mft 

!tmmel lpuotlzmıcı olurlar, 
r kıt hiçbir zaman blı Hindli 
o .kir olamazlar. 

Hindli fakir, çok glıll tn· 
lap ve her ele verflmlyen eakl 
tabl1rdıo hem toh hem de 

t 

adde hakkında derin bir 
lglye ve mü va hede kudreti ne 
ahlb olur. Bir fakir, her mad· 
enin bir bakışta en zf ya de 
için yaratıldığını ve neye ya 
ıchAını bilir; Hindli bir fakir, 
:ah hakkındı derin ve ımeli 

ıahlmıta maliktir. 
Bir Blndlloin fakir ve yogi 
recealol reemeo ılıbfl..ıesl 

1in bu kudrete malik olduktan 
ora, aylarca ailrı;n bir tecrllbe 

lnreal geçlrmeıl earttır; bu 
crClbe devresi, fakirin bayıtı · 

ı1n en çetin bir devreıl de 
mektlr. Bu devreye .. Pranıgl · 

ma.. denir n altı kısımdır: 

1 - Prallyıhımı ki, cOmleJ 
•biye ilıerloe irade ha imi· 
etidir. 

2 - Oharna ki, doıance n 
efekkClr OzerJn" hAkfmlyeufr. 

S - Ok.hana ki, ızıml la 
:IArak kabiliyetidir. 

' - Nımo Nlglıma ki, dil 
ılnce ve telekkClrde aHmi yük 
ıekllktlr. 

Faik Şem .. ddio Beolioğlu . 

ve kendini aıkı bir perhiz ıÇın · 
de bulundurmak mebarlyatln· 
dedir. 

Fıktrlerln hepsi bir kıblll0 

yelle değfldfr. Bir k11mı, yogi · 
ler cidden akıllır1 durgunluk 
verecek oeyler yaparlar. Meı~JA 
bir yugl, bar11ldarına ı~ıındın 

çıkuır ve boynuna dolar. Sonra 
bu barıaklarını geae karnını 

ılı bilir. 
!ylar ve seneler devam ed~n 

bir mGlbemettr.n ıoora, nlha 

yet benim de, bir fakir oldu· 
ğumu iddia edebilecek gClnOm. 
geldi; maamaflb, benim fıklr· 
llğf m, pek fptldat idi. Bir 
Hindli sadho da benim kadar 
vokof ve meleke eahlbl idi. 
Bununla ber1ber, Blndlllerce 
hıelt fıkıt garbhlarcı mırlfel 

aayılıbllecek birçok marifetler 
yıpıbllfyordum. 

-20-
/ş Başında 

Bu ıaretle Sadhu·Faklr rOt· 
besile lıne toplamak Gzere 
köylere çıktım. Bu ıaretleı ne 
kadar geoit bir muhite daldı· 

ğımı, bu muhit içinde kıymet 
ııfz bir katre gibi kılmıkla Gğ 
rendim. 

Hlndietındı yarım milyona 
yakın fakir Hrdır. Boalar, 
berlClrlCl rlya1et, öğrenmek ve 
tecrGbe edilmek devre1lal ge· 
çlrmlı icasetU fakirlerdlr. Bir 
de hona yakın bir nımıed 

kuma vardır. 

ö - Artma ki, •Ocod ve 

kan dever1D1na irade hUiml Vaziyet 
lretldlr. Ç k N . k . 

6 - KAii Mudra ki, fOUro . o azı tır •. 
lureketten alma kabiliyetidir. - B~ıarafı 1 inci sahifede -

Enelden eöylemeğf uoauuin Sinyor Mo11ollnl'nln aon DDI· 

t• noktaya nazarı dikkati cel kandan anla,ıldığı veçhlle, hal· 
ltederlm. Fakir namzedi olmak ya maka. d ve meramını nail 
için Tlcud ve şuur itibarile oluncaya kadar çabtmaAa ka· 
haıoıl bir kıblllyeı sahibi 0 1. rat nrmlıtlr. Bunan için YL 
mak lbımdır. Biz Avropalıl1r, rıaın ılyaıi nzlyeıl bagftndea 
Blndlllere nlabetle bo baaoal· itibaren anlatılmat addolanabl· 

yelle geriyiz. Bonon için Ay. 
rapalılardan fakir olmak leti· 
yenlerin manf fakıyetlerl dalma 
Blndllf erden H olmuıtar. 

Bir fakir dalma az yemek 

1 Zabıtada 1 
Konsol llırsızlığı 

Karabığlarda mCUekald bin· 
.. ,. Tabir kar181 Sıllme'nhı 
k•leelne hıraıs glrmlı, btr kon
IOI çalmııtır. O cnardı balo· 
Dan çobanl11dan ttlpbe edil · 
mektedlr. 

Kör Adamı Yaralamış: 

Namasgtb caddeainde oturan 
iki gGaD kör Cafer oğlu Ah 
•alkadlr, ıynl yerde keatıne 
bvaran Ati kızı Bacerle kavga 
etmlı, Hacer lakarplnle AbdQl 
kadiri baıındın yar1lımııtır. 
Takaıla dövmek: 

Kutıyak•'da Kemılpaşı cad· 
deelnde kunduracı Ali oııa 
B'Clleyln aarhoı olarak Meh· 
med oğla Şevki ile Mnatafa 
o~lo Mozaf fer'tn dClkklnları-

nıa önGne su dGkmoı ve bu 
yClzden aralarında çıkan kn· 
pda Haıeyln ve Şevki; Mu· 
uffer'I tokatlamıılardır. 
Sustalı çakı: 

Kemer'de İamatl oAtu Hıaaa 
ile Zeynel'Jn ftıerlerlade birer 
ıuıtalı çakı bolonmuıtor. 

Mescidde hır&ızlık: 

K•hramınlar mahallesinde 
tehldler caddeelndel.;1 mescide 
bıraıı glrmle ve dınr aaatlol 
çalmıetır. Bıreısın 11bıkılıl1rdan 
Emin oğla Titrek Mehmed ol· 
data ınlatılmıı n annmaııaa 

lir. Ayanda da amlrabn natko 
Mo110llnl'nln ba noktalnasannı 
teyld etmlıtlr. 

Londra 10 (Radyo) - lo· 
glllz kablnnloln dClnkCl top· 
lanuaındı Parlı görClımeleri 
tanlb edilmlıtlr. 

loglllz guetelerl ltalyan · 
Baheı anıı,maalığt hakkında 

yapılan teklifler mbaeebetlle 
bleblr mCltaleada balon· 
makta, Fnanı gasetelerl be 
bu mClnaeebetle muhtelif tef· 
ılrler yapmaktadır. 

Parla, 10 (Radyo) - POtl 
Parlsyen gueteıl; Londra Ye 

Parlata Romaya yapblı aoa 
teklif ferden baheederken diyor·: 
ki: 

••M. Ma110llnl ba teklifler 
mDnaaehetlle ıClk11ta ma&1nane 
bir ıektlde mobaf11a etmek· 
tedlr . 

Bunun sebebi; bu teklif lerln 
biraz daha mfteaadekh 'ffl iyi 
ıartları ihtiva etmealdlr. Çlnkfl 
Romı, yıpılacak: tekliflerin ma· 
hlyetlol tamamen biliyor. Ba· 
non için beyanıtta balaaal· 
mamaaı yarının iyi k1rıılına· 

cağını gösteriyor. Lnal Boar 
görOımelerl; Romanın oalaş· 

maya yanııması ııkdlrf nde 
yeniden baılıyıblllr. 

.Parla, 10 (Radyo) - Maten 
gazetesinin Roma muhabiri M. 
Moatolinl'nlo herhangi bir de· 
dl kododın lçtlnıb ederek yeal 
beyınaua bulunmamakta oldoğo 
"" teklif Jere lntlsar ettiğini, 

ve bu hlulyıtın bitaraf ve aıl· 
kir balondognno yasmakta, va · 
zlyette ceearet verici bir .. kil 
mevca oldagana uı,e etmek· 

...... aalfbr. tedlr. ---· 

SON I-I~BE~ 
TELEFON TEL C R A J" v~ '1' EL S i Z LE 

nesinin Doş .. 
mesi Bekleniyor .. 

-BG1ı1araft·ı~i':'ayraaa- Deniz Konferansı ltalyan 
Bu ıabah vekaylln lnklf8f Sivil Tayyareleri 

tnu bıklkateD vahim bir tekil Dün de T opJ an d 1 . • . . .. 
arzedlyor. Reamli bina önle Ordunun 
rinde yeniden 'nlmayftler yıpıl· __ _,,, _ _......,_..... ____ 
mı" sabıta nlmaylıçllerl dığıt · Londra, 10 (A.A) - Deniz konferaoıı bugln iki 111t kadar 

m11k lolo bdyOk enerji earfına çalıımııtır, 
Emrine Veriliyor 

mecbur kalmıt. talebe 'ffl zabıtı J.pon monbbaeluı nımına aöz eöylemeAe ıelthlyettar Ht 
Roma, 10 (Radyo) - Maı· 1 

aolinl'oln bugCln verdiği bir .ı11 
emirde, balyan ıhll tayyare t: 
teıkll6tıoıo bundan ıonfl aıkerl t 

hna knromonoa emrine gir· 11 
dlğlnf blldfrmfttlr. ~r 

araaındı ıeçen bıdJeeler birçok japonyı'uın tecavtızl deniz aUAhı aayılıo btıyOk bath barb gemi· 
arbedelere sebebiyet vermlıtir. lerlle kruvazörlerin n tayyare gemilerinin yı tamamen kaldırıl· 
Zabıtı mftteaddld defalar ndrua m11ını veya asgari hadde lodfrllmeılne taraft1r oldoAooo, fıkat 
ylıçllerln cı. erine ateı ıçmış, kaçak kronzörlerle denf11lta geaıflerl gibi tedaf jf ıllthların her 
pekçok tılebe yaralaomııtır. Ya memleketin mGdlfaa lhdyacını göre tahdidi lbımoldoğono llbe 
rahların hakiki mlkdarı belll etmfıtlr. Ve blnnetlce denizaltı gemilerinden TiZ geçllml1ece~inl 18 Ler Komitesi t 

Mussolini Barıea ~~ değlldlt. NGmıylıçller birçok ıöylemlştlr. 
ytrleide fenerleri yıkmı,, haıu8f Deleg11yeo reisi amiral LsgE lo dı hponya'nuı denlıı slllhla· 

ti 
Yanaşırsa Toplantı· ~ binaları m6blm aorette hHara rının kalite itibariyle tahdidi için kendisinin mGsınl hakkı ka 

oğratmıı~ır. Nümıylıçller oto bol edilince mOzakerelere glrlımeğe amıde olduğunu eöylemlıtlr, s1n1 Geri Bırakacak .• b6s ve tramvayları yağmı el· Amerlka'nın noktal nazarı: 
mit, devlrmletlr. Bnas aylarına gôre Amerlka'nın hattı harb gemllerloln to Parla 10 (Radyo) - 18 ler 

komlıealoln öodmlsdekl per· ~ 
ıembe gClnl (Yarın) toplanma&• eı 

mukarrerdir, Şu kaur var ki, 11 
ııyet o vakte kadar llueollnl· 
nln ıalh tekUI lerlnl bbal et· &ta 
tlll aalaplana, komlıe ıoplan· h 
b11nı tehir edeeekdr. ~l 

lHln ak~om Kahire tehrinln najı med'elealodekl hattı hareketi ltfltf glrfHne olmakta herde· 
bGyftk Mr kJSrnı karanhk içinde •amdır. bCUOn delegaeyouler mGtereddld bir haldedir. 
idi. Me urıfll' h..lka yeni nO· • • • • • 
mıylt teer büslnlnlu ılddetle 

tenkil edllecegf nl, ndmayl,çl· 
lerlo mahkemeye eevkedllerek 
ağır ceHlara ~rpımlaca&ını 

teblt~ etmfıle dlr. 
Sdveyı 10 (Radyo) - Mem· 

leketln hemen her tarafında 
görGlen litdlaeler Mıaır n11yo 
nıllıtlerlnln krala bir arlu 
tererek 1923 temel yaaaaına 

rQcuo .iatemelerlae ıebeb olmoı· 
tur. Bo t.,ffJbbOI pek manalı 
görCllClyor. Ç6DkCl blyClk Brl· 
tanya'nın Mııır dahili itlerine 
karıım•Aa hakkı olmadı~ıoı 

göatermek için yalnıı kral nes · 
dinde yapılmııtır. 

NaalyonaUıt tırafıarları İa· 
glltere fnkallde komlıeri nes· 
dine bir dele,aayon g8adermek 
taraftuıdırlar. M111r'ın 1930 
da teklif edilen euılara göre 
ldareel n Mıaır lıtlkltllaln ta· 
nınmuı, lnglllz Mııır mOnaıe· 
batı mea'eleılnln kat'I olarak 
halllol btlyeceklerdlr. 

Kahire, 10 (Radyo) - Roy· 
ter ajın11 muhabiri; aon _talebe 
ve sabıta aruındakl arbedeler· 
de y•raluaaa blr talebeDID 61 · 
mClı oldo~u hakkındaki haberi 
yalubyor. 

Kahire, 10 (Radyo) - NI 
maylıler ve halk araıındakl he· 
)ecan dnam ediyor. Son h&dl· 

aelerde Claltereltelllerden Mehmed 
Maı ala adında bir geaç ôldtl· 
rlhuClttlr. Mııır gençleri, mil· 
bakatla da temua gelmeAe 'ffl 

btlkltl ~mClcadelednln devama 
için propaıanda yapmaAa baı · 

lamıtlardır. 

Kahire, 10 (A.A) - Mıaır 

partilerinin meıal delegeleri 
din karu verilen ~ mCltterek 
cebbenla amaçlan hakkıada ... 
mhakerede bulunmak 1a;ie 
bugCln bir toplanll yapmıılar· 

dır. Delegeler blr latlda ile 
!:krala mClracaal ederek kendi· 
• 
ılndea 1923 kanunu euaiılaln 
tekrar merlye te konalmuıaı 

rica etmeye ·karar .ermlılerdlr. 

Acaba Neden? 
Rlga, 10 (Radyo) - Balbk 

konfenn•ndakl Leh manhbaeı; 
birdenbire Vaqon'ya hareket 
etmlıtlr. Ba meı'ele; ılyual 

çevenlerde çok hararetli mClla . 
lealara yola~etır . 

Paris Sergisi 
Parla 10 (Radyo) - M. 

Franaun Lıtôr, 20 dnl«-tln 
1937 Parle auglaine lıtlrak 

edeceklerini reemen bildfrdlk 
terini aGylemlotlr. 

Franaanm bellin mOstemle 
keleri d., bu ıerglye lıtlıak ........ 

Yunan Kralının Başkanlığında 
keri Şôra Toplanıyor 

As-

İ!tanbal 10 (lSzel) - Atlna'dan blldlrlllyor: Yanan kralı 
Yorglnln batklnlığıada bir aıkerl f'\ra toplaaacaktır. 

ltalyan'lar 67 Maden 
Numaralı Resmi Ocağında 

Tebliği neşrettiler Bir Facia Oldu 
Roma 10 (Rıdyo) - ltalyan 

karargthı 6 7 naaıarab re•ml 
tebliği neıretmlıtlr. Ba tebliğ 
de deniliyor ki: 

Tak11a nehri charında ve 

Ablenkaao methllnde kanlı 

bir moharebe olmuı ve yerli 
aıkerlerlwlz Habeılerl rlc'ıta 

mecbar etmlıtlr. Hıbeıler lö 
öll bırakmıılardır. Zayiatımız, 

2 yerli sabit ve kf'ZI 5 
yerli nelerden lbuettlr. 

§ - Ro ııa 10 (Radyo) -
Muetal Badogllo'aan telgnf la 
bildirdiğine göre Erltre 'il Itıl · 
yan ukerlerl Addlan Kattoaaa 
cenabanda Babeılerle bir barba 
tolntmoılardır. Habet kanet· 
lerl kılıaç ve ıClngllerle ltalyan 
kaneılerlna hClcom etmJıler ve 
15 811 bırakarak çeldlmltler· 
dlr. ltalyanlardan iç ErltleU 
olmak lsere 5 aıker ôlmlıttlr 

Belçika • Italya 
Romı 10 (Radyo) - Belçika 

turlag knlGb idare heyeti hal· 
yan torlag kalClb idare heye· 
tlae gOnderdlAf bir mektabla 
ıeerl tedbirler buaoaunda Bel· 
çfka hClkdmetl ile hemfikir 
olmadığını Te Belçlka'bların dı 
ayni fikirde oldogona bildir· 
mittir. 

Kolombo 10 (Rıdyo) - Le· 
ıekelt maden ocağında grlıo 

lştlıll olmaı, be, klfl ölmOı, 

Clç kiti yaralanmıı n on kiti 
ankas altında kalmııtır. Kar· 
ıarma amellyeelne devam edil· 
mektedlr. 

lngiliz Kabi
nesi 1

Toplandı. 
Londn, 10 (A.A) - İngllbı 

kıblneelnln toplaatııından IJDra 

Parla'tekl lngllls elçlal Hııtulle 
Franaıı hlkJmetfne tebligatta 
balonalmuttar. BaglnkCl teralt 
alııada g6rlttllmekte olan tek· 
lif ler hakkıada hiçbir taıtta 

balonmqa lmkln olmadıAı kay· 
dedU mektedlr. Mt11haz ıulh 

mlsakerelerfnln ıartlarına dair 
gasetelerla lıtlhbantına gelince, 
ha.alır ne teyld, De de tekılb 

olunmaktadır. 

Ancak ıaraaı ehemmiyetle 
kaydediliyor ki herb1ngl bir 
tenfye tarıı her Clç altkatlar, 
yani mllletler cemiyeti, İa.lya 
'ffl Babe,latan tarafından kabul 
edllmeal Jhımdır. 

Gönolloler 
Romı 10 (Radyo) - Bagln 

Napoll'den doğu Alrlkaıın1a bir 
kafile gönflllCl hareket etmlıtlr. 

,_. 
lspanya'da t.r. 
Kabine Bubrauı. ~. 

Madrld, 10 (Radyo) - Ca· ~k 
mor relll M. Zaman, yeni ka· "lb 
blaealn teıklll lola mbakere• .. r •e leıe baılamıtbr. Tahminlere g6• 
re muhalefet reld yeni kablaeyl ~e 
teıkll edecektir. Fakat peri&· 
mentoda ekeerlyet temla ede· ~it 
mtyeceklerdlr. Bu 1ebeble fır· t 
kalu aruıada mluketenl• C 
baelanmaına beklenmektedir. (j 

Sabık kabine relıl, bahranıD ~· 
hallladen IODn BerUn'e bir ee• ~P 
yahat ya1»9caktır. fatt 

Madrld, 10 ( Rıdyo ) - Iı· ~1 
panya Comar bıtka•ı M. Za· ~e 
mura, partiler baıkanlarlle ko· 

nuımalarına devam ediyor. Ba· 
gtıa Mlkel Mora ile konatma· 
lar yapılmıı ve mumaileyh, M. 
Zımara'ya bir ittihat kabla..ı 
yapılmuanı tanlye eımlttir. 

Garçya ile olan konaımalar d• tJ 
önemli olmaıtur. Garçya, par· 
ltmentonan ltgnnı ltlemlftfr. f.t. 

Madrlcl. 10 (Radyo) - Cam· C. 
hor Batkan1; yeni kablaenl• 
teıkill için latltarelerine deHd l'eı 
etmlıtlr. BGkı\meı buhranın• 

yakında çare balanacaAt tab· \' 

mln ediliyor. \' 
Do konotmalardaa IODn Mar 
yl Zaman, ll&lla etmlt ol .. 
batbakan Sakaya Plyetn ll'&ta 
tekru koaaımottar. 

Karnera Kazand 
Nnyork, 10 ( Radyo ) 

Bok18r Karaen; bir bokı mı 
çında Gruue'yi nakavt eımlttlf 

Almanya Gene Moratoryum istiyormuş!. 
Bal, 10 (Radyo) - Beynelmilel ticaret banbaınıa idare· mecllıl toplınmıı ve bubaıa 6 

milyon İnlçre frangı olan mevdoatıoın 649 milyona dltUlğClnCl teıblt etmlıtlr. Donun 1ebebl 
dO,lz mevduatının aulmaaıdır. Almanya Maliye Bakanı ve banka mCldlrl M. Şaht bir 11111• 
•ermlt ve Almanya'nın içinde bolundolo sorlakları lıah etmlı, yeni bir para mlaüalitl 'fi 

moraıoryam llıamonu tôylemlıtlr. 

M. Venizelos Bu Hafta Dönilyor. ....c 
'ot 

lttanbal, 10 (Ôsel) - Atlna'dan verilen bir habere g6re M. Venlseloe bu balla ftalya'f' 
gelecrk ve 1 mart aallerlnden Yananlllan'a dönecek olalula görlpcekdr. tç11a 

M. Vealıeloa Pıı1rb'ıe Kral ikinci Yorgl'nln marahha11 M. Rot.. ile mtlltkaıında birçok m"l,ıa 
alUk me1'eleler lzerinde anla1mııt1r. Venlseloa'aa yakında Glrld'de Balefar'dadl •lllAll• gld• 
ceil anlatılmaktadır. Venlıeloa ve alleılnln mClıadere edllmlt olan emltk ve serveti iade edllmlftlt-.11 

ltalya A~an ve Meb'usan Toplallsı. ~ 
Roma, 10 (Rıdyo) - - Ayan ve meb'man meealdne bogCla de devam etmlt 'ffl bCltln biber 

kınlar lıahat vermişlerdir. Meclla, ılyaai vasiyet Clserlnde de mClsakeratta bulaamaıtar. 
M. Ma11ollnl sGz aldııı zaman mcb'oelar taıafından ılddetle alkıtlanmıttır. lla.akenılere 1' 

rıa da duam edilecektir. 
Ayın mecllal dClnkl mClzakerelerde ltalya'aın harbı devam hakkındaki bnnadu aonn ... rJ 

Taan dl Re•el'ln takrlrlal birçok meb'oalar daha lmıalamıtlardar. Ayaa UUI harb edenlere •IA~çt 
g6ndermltUr. Bondaa 10ara Mareıal Debono teublntla kabal edllmittlr. Bldoe lalktmetla teklll~ • 

.. ........ ladlakla ..ut edll•ltdr • 



Maoisa Dağ Kulübii 
Faaliyete Geçmiştir. 

~~~~---~------
Gördes Köprilsft Yenilendi 

'1ınlea (özel) - Vıll Mo · 
~d Cermen'Jn bııkanlı~ı ıhın · 

teen6s eden Dağ k.ulftbClaün 
· ~1elert dCln GçGncfl d11ğ geıl · 
r •lıı 
9 

ılı. c çıkmıılardır. Dağa çıkln · 

I f'"• Otafkfel bayH olmak Qzre, 
r [1oı klıidlrler. Şimdiki hılde 
r · lllGbe meneob olanlaun ek 

~tlyetlol ôırelmenlcr teıkil 
j 1lllektedlrleı. Tatil gftolerlol 

1P•sı pla havalı kahve köıele . 
hıdc oyun oynımakla veya 

r•lerde dedi kodu yapmakla 
f 9Çlren gençlerimizden bir ço· 

1 
•tıua bu kulObe girmeleri 

r çtQ çalııılmaktadır. 
l.ottıb ftyelerl evvelki iki 

aı eıfııfn sıbbaıları Oztrlnde çok: 
1, t1ı teılrler yaptığını söyllyor 
1· •r kt, bu çok tabiidir. Dilnktl 
t· &cıtde Zerveye kadar devam 

• ~lllltlerdlr. Geziye çıkanlar 
le uçoroml1rdın inme, tık· 

!be talimleri de yıpmaktıdır 
tr. Bn lıllmlerde bıyanlardın 
r. •bnar ve lffet'Jn çok movaf 

o· ı k oldukları ıöylenlyor. Ku . 
a· Gban teıekkftld ıempıtl ile 
e· ~rtılınmııtır. Gençlfğlu neı'ell 
6· •c gar.baz yetlımeılnl temin 
yl ~eeek ve onl1r1 plı havalı 
&· cdı kodu muhitinden kurtatı· 
e· ~k olan ha çok yerinde hı· 
ır• ~tılanndın dolayı Ilbayımııı 
la C•tııetle kutlulırız . 

ôracs köprüsü: 

ıa Vaktiyle 40 bin lira earflyle 
e• t•Phrılın •e fakat iki y1ldan 

l etı bozukloğundao dolayı hiç 

1
• •Ufade edilemlyen bOyük Gör· 

1. ~eı köprChft ilbay Murad Ger· 

0 • :;,11 'Jn ::::.•l ılA~aları 11yeıln . 

ANADOLU 
. -........_ Giinltık Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rdoda ÔKTEM 

t1ınumt neoriyat Ye yazı itleri 
ır• f madflril: Hamdi Nüzhet 
Jr. d•rebaneıi: 

bir ikinci Beyler aokağı 
ıo C. Hallı: Partisi bioaaı içinde 
il' l' 'l'elgrar: İzmir - ANADOLU 

elefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 n• ._._ 
b· ABONE ŞERAİTİ: 

l'ın11ı 1200. Alb aylığı 100. Oç 
\' ayhlt 500 karuıtur. 

Dl' lhaucı memleketler içiu eenelik 
111 abone dereli 27 liradır. 

ilet Beryerde !. Kuruıtur. 
~ geçmiı nlahalu 25 koruıtur 

d .\NADOLU MATBAASINDA 
ıııı....._ BASILMIŞTIR _...__ 

.,ı 

lef' Casus Romarır: No. 66 

"' OedJ. 
- Yorgunum. Bilmem bu 

ltlııcera beni neden bokıdar 
)ordu? .,, . 
~ Oıklk.aten yorgundu. Bunun 

JIOltf11 erkenden yattılar; yatarlar 
~e t11 hiçbir fe•kalldellk yoktu. 

Jit ll Gece yarısına doğru yftzbatı 
,:•ndı, genç kadın bltıb ye 
~ ttıtarlp bir halde uyuyordu. 

bt h life batını tuttu. MOthlt bir 
•taret Tardı. 

y• llrote'yl uyandırdı: 
- Baetı matın, ıevglllm?. 

iri Diye sordu. 

ttl1 llrote göıltırlnl gftçlGkle ıçta, 
Uf tftıt derin bir ıstıraplı çekti Te: 

- Buta clda~umu ben de 

Manisa vali si ,l/ıır :ıd Germen 
Dag /mlübünün başkanı 

de n mOkellef ameleden de 
latlfıde edilmek ıuretlyle 1500 
lira kadar earf lyle eıklılnden 
çok aağlım ve dıba kollanııh 
olmak Qzre yeniden yıptırıl 

mııtır. 

Manisa 
Belediye 1 ~)eri. 

Maulea mohablrf mfıln Mınl11 
belediye tılerl hakkındı enelkl 

giln verdiği haberde, eehlr mec 
llelolo puıi ba,klnı Avni Do 

ğao'ın baıkanhğı ahanda top 
landığı 1Jekllode bir ifade var· 

dır. Halbuki meclis; tıyelerln, 

ilk defa Avni Doğın'lı beraber 
yaptıkları huıoei bir toplaolı· 

dın ıonra ln'ikad etmlıtlr. 

Keyfiyeti dftzeltlrlz. 

fJ yelikten çekilenler arıınndı 
doktor Moımmer'ln de bulnn 

doğu doyulmoıtur. 

Sarayköy Haberleri 
Sarayköy (Ôzel) - llçemtza 

bağlı Gerall, Sığma, Kumluca, 
KıyHğıç kôyleıiodekl koyan 

ve keçilerde çiçek h11talağı 

çıkmıı, vllAyete haber nrll· 

mittir. Sığma kôyaodekl hay· 
TBnattı çiçek baetılığı mncot 

oldogo halde olmadığı ha~kın· 
dı zabıtayı llmababer veren 
Yoıof hakkındı kanuni taki· 
bat yapılmaaı için llçebayhktan 
emir verllml~ılr. 

l l Birincikanun 935 

anhyorom! 
Dedi. 

Neyin var?. Neren ağrı· 

yor?. 
Bilmiyorum, fakat bııım 

döoftyor, gôzlerlm dOnftyor, et· 
rafımda heroey döollyor, bey· 
nim mihverinden uçacak gibi 
dOnQyor .... 

Benua, genç kadının Qzerlo" 

eğildi ve: 
- Drote! Drote! 

Diye seslendi. Fakat, kadın 
aankl hiç blrtey duymoyordo. 
Vıkıı dodakıarında bir hareket 

belirdi, fakat ığıındın hiçbir 

ıeı çıkmadı. 

V azlyet n11lk ve mOhlmdt, 

Haftalık 

Piyasa Vaziyeti 
••••• 

Üıftm: - Geçen bıhı 8195 
çut1l Te 85 torbı cııam 7 ,5 
17 den ntJlmııtır. 

Vıaatl itibariyle f lıtler ıöy 
Jedlr: 
No. 

6 
7 
8 
9 

10 
J1 
l~ 

Çuval 
105 
17~ 

1,940 
4,238 
1,632 

77 
30 

Vıeati Fi. 
8,79 

10,70 
11,04 
ll,60 
12,65 
15,68 
16 

Bundın bıok. 6,25 10 dın 
95 çunl raHkl, 7125 8,75 dl"D 

33 çu .. ı ıly•h Clzt'lm aatıl· 
mıştır. 

incir: - Geçen bıft11ıın 

yt-kfto aatışı 1091 çuval ol 
moıtor. 

Ctnı ve •uatt ltlbarlle 11tıt 
l.r ıöyledlr: 
Cimi Ço .. l V11att fi. 
Sftzme 40 16,25 
Elleme 512 13,25 
Paçal 57 9,50 
Borda 38:! 8 

Buğday - Geçen haf tı bor· 
sada 6,875 ten 8,5 koroıı kı 
dır 7805 çunl buğday 11hl 
mıttır. 8,5 .kuro11 1000 çonl 
bir parti haf tı lptld11ında 'a 
tılmıı bo mGtebıkl Mtıeler aza 
mi 7 ,5 kuroıtan yukarı çık· 
mamııtır. 

Arpa - 4,75 ten 220 çunl 
ıatılmııtır. 

Bakla - S koroıtan 28 ço 
Hl hazır, 5,125 ten 1165 ÇU· 

val vadeU 11t1lmııtır. 

Darılar: - 6 Koraıtın 259 
çovıl komdarı ntılmııtar. 

F11olye: - 10 Kuroıtrn 20 
çuval ııra malı 11tılmııtır. 

Hububat: - 5,25 dea 2SO 
Çuval yalıt, 10 !2,5 dın 18 
çuval mercimek 11tılmııtır. 

Pamuk: - 44 45,75 den 998 
balı• birinci hazır, 44,6·45,15 
den 260 balya birinci ndell, 
43,5 dan 16 balya ikinci, 44 
45,50 den 337 harar birinci 
kabı pımok aatılmııtır. 2,60 
2,65 den 321,128 kilo pamuk 
çeklrde~I eatılmıttır. 

Pılamut: - 880 550 den 
1834 batıl pılımut eatılmııtır. 

Koru yemtıler: - 14 den 
26448 kilo kabuklu badem, 
63 dea 1308 kilo çam fııhgı 

eatılmııtar. 

ispanyada Tflrk Malları 
Tarkof le lımlr ıubeılne dan 

gelen bir telgrafa göre birinci 
kAnon ıyında fıpanyı'dı Tark 
mallarını tııblk: edilen koef lı· 
yoa yaıde 75,27 dlr. 

Bunun için yGzbııı Benoı hiç 
vakit kaybetmeden telefonu eline 

aldı: 

Allo ... Bana Sepr 125· 

96 ya veriniz. 

Dedi. 
Bu numara, yOıbııınıa mek· 

teb 8fkad.ıı 11k111d bir dokto· 
ron telefon namıra11 H bulan· 
duklırı yerden ancık 100 metre 

azalta idi. 
Allo .. 
. . . 
Srn mlelo aslılm?. Rica 

ederim çabuk boraya gell 

- ... 
- Bıyır, bea deAll; net, 

50 mftkerrer numaralı dairede 

bulunuyorum. 

- ... 
- TeeekkGr ederim, bekli· 

yororo! 
Ve, onbet dıklkı ıonn, dek· 

tor Benaı'nın dılreılne gelmlı 

bolundu. 

Gınç kıdıaın butıhga blr11 

--Son Ay içinde OzOm, incir ve Buğday 
Satışları Bararelli Olmaktadır. 

-···· Dıı piya11 hakkında Tilrk· 
of he ıa telgraflar gelmlıttr: 

Üzüm: 
Londra bonaseında: Tilrk nı ılı 

No 7 peotn S6 4.:i ıclda vadell 
Son ay sarfında ftadm f latle f lıtlerl yOkaelmeğe bıolamııtar. 26.38 Yanan GzGmlerf Kıo 

rlode ynıı ynıı ynbellı ol Flıtlerde kilo batına 2,5 ko dfya No 3 pt"ıln 42 59 pt.şln 
moıtur. Ayın ikinci hıftHı ruı kadar bir yftkeellt glSrQI 22.44 Kallfornlya Oılimlerl 
eonlarına kadar ahcılar çok milot6r. Of tı lzmir ıabealnln toms n peoio 36 38 T3dell 23 
lıtıblı davranmıılır n fazlıca dıı kollardan aldığa haberlere nalilrd peolo 36 vadeli 24 
mal ıatın ılmıılardır. ğöre bu plyı&1larda ftzOm f l A vuetoralya OzOmlt>rl y~nl mıl 

Ayın eonJarana doğru lılrrde aılerl son gOolerde mCltema 42 50 eıkl mal 3u lrao fizüm· 

11, çok dt rgonlok gôrGlmftıttır. diyen yOkıelmektedir . lımlr lerl pctln 26 ()3 ndell 16.23 
Booonlı beraber llıtlerde eHeh plyaeHıodakl f Jıt yükıekltğl ılllodlr. 
denllecek gerileme kaydedil bilhHıa 7, 8, Ye 9 numaralar · Hamburg borııasında: Türk 
memlı, duruluk "İıtlkrar,. gô dadır. Qzümlf"rl No 7 peotn 14 50 

r6lmGıttlr. 1 1 sekiz ' peıto 1 f> dokuz peşin 
Rekoltenin mftblm bir kıımı Borsa da 16 T . lirası Yuoao fizümll'ri 

eablauı oldoğuoı göre boodan Kındlya No S peıta 15.32 f 1. 
ıonra flıtlerln bir dftzftde gl· ___ ('] ________ __. Kallforoly• Ozftml"'ri tom on 

zom ıatı•ları dt"ceAI n belki blras daha Y oıtftrel prşin 5 5 dolar hın 
yakaelectğC Gmld edilmektedir. Ç. Alıcı K. S. K. S. üz\Amlerl peşin 33 38 ıtllodlr. 

314 T. Debbaı 12 16 
incir: ~10 Albıyrak ti . ı 1 13 25 incir: 
Mnılm sonu olmık bıeeblle 185 H. Alanyalı 11 14 50 Loodra boreaııında: Genuln 

lbracatcılar ıon t11hbf1dlerlnl 155 H. Albertl 13 25 14 25 oıtOrel peılo 33 udell 22 
kapamak için mıl mGbıyea · 89 Rıbeno Ko. l l 13 ekttra P' olo 33 vadeli 24 ıke
ıındı oldokçı h•raretlı du· 39 K. A. Kas. 13 25 14 25 letoo 4 cro'n 1 1 b. pe~ln 57 
ranmıılırd~r. Ancak iyi ae•I 38 S. Si.Ueyma. 11 50 14 beı petln 62 alta peeio 67 yedi 
mallar plyıtaia 11 miktardı 27 Sipahi btra. 10 75 12 peıln 70 ılllodtr. 
raıtlanm111 flatlerln lıtlkrar 18 L Gılenldl 13 13 25 Bımborg bouaeında: Tftrk 
peyda edememeılne 1ebeb ol· 16 Mehmet Nuri 13 25 13 25 incirleri ebırl elma 24.26 rh. 
maktadır. 12 Vltel 11 50 11 50 genoto peıln 14 T. lirası. 

7 S. Gomel ıo 25 ıo 25 p k Bununla beraber genel ba amu ·: 
1110 Bogdnkft yekun Ll ı b d A 

kımdan f laller geçen 171n ıyal •erpoo orııaaın a: me· 
459816 Daoka yektla 1L L 1 6 45 1 4 .. 

gibidir. Yalnız hurda incir fi. r &I •· ene mır ~ 
(60g26 Umum yekdn ,., .. 2 

atlerlnde geçen ıya nlıbetle • mıy11 ~ temmuz ~ · 
ZeytinyaX-ı sahaları N L b aaeıodı· K evvrl 

önemli yftkeekllkler göralmftı " Y nyor• or · · 
flıtler 7,5 kuroıı kadar çak· Kilo Alacı K . S. K. S. 7.55 ea 10.55 flat ıubıt 60 
mııtar. Ge~n aydı lae en ya• 2000 Ô. Mobar. !13 33 m•yıı 62 temmuz 57. 
kırı hardı f lıtl 6,5 kurut Zahire satışları lık,nderlye boraasıodı: F.G. 

C. Ctnıl K. S. K. S. F.. Sıkılaridlı k:. ıaol 16.'/3 Gserlnden Boraayı kı~dettlrll· 
mitti. 61 M. darı 6 25 6 25 mart 16.09 mıyae 15 6 tem 
Buğda)·: 71 Kendir t. 4 50 ( 50 moı 5.64 t ea11i 15.13 fg.f. 

Buğday flıtlerl eon ay için· 43 Ça•dar 6 6 ıemool k:. evvel 13 92 oubıt 

d 865 P ..... klrdck 2 65 2 70 13.72 nlıan I , .68 buiran 
• nelkl ıya oiıbetle biraz -

104 A. Pımuk 42 50 44 50 13.33 t.enel 2.51. 
dıbı yGkıtokllk: gôıtermlttlr. .... ..... 1!!!!!!1111 .... _llll!!~~-~--. Bugday: 
Satıı mlkdın lee bir ay evelkl ı Piyasa Vaziyeti 1 Lherpool boraaıındı: k.evvel 
Mbf mikdarı raddelerlae ulıı 5 11 1.2 mart 5 1.2 mayıı 
ID•ttır Al l ı tlb ı h L Üıam - Dtın Donadı 111 O . ıcı ar f ı ı ıre .. et 5.08 l 2 dlr. 
etmlıl..,rdlr. çuHl cıaam ıatılmııtar. 

PiyaMyı gelen ID•llann ço· Zeytinyağı - Dan 33 ka· Yumurta Kontenjanı 
Aana Merlln malları teıkll et· nıtın 2000 kilo aeytlnyıgı Almanya nıo memleketimize 
1Dlttlr. 1atılmııtır. blr.ncl kıtooo ayı için mohle · 

Pamuk: Flatler yakeelmekıedlr. lif eıoıflardın (2000) kcntıl 
, Bası thr•cal nlertnln ha ıy yomurtı kontenjanı nrdlll 

içinde yftklemek tartlle harice Kambiyo ırhrlmlz TOrkoftııloe blldlrll 

yıpmıı otdoklın ıatııları kı· Ahı Satıı mfıtlr. 

pıtmık içtn pty•••dan ID•I •a· ~~~~i1n Mark 6~~:~~ 6~~·70 Yunanistan "'da 
tın almaları Gaerlae pı1Dok pt. Fr. Frangı 8128 8 ,30 Z Y 
111111 ve bllbı ... 10• haftalarda Dolar 79,80 79,50 Sey lablar arar aptı 
ya-.ıı yanı yakeelmtı, 47 ka· Belgı 21,12 21,37 Atloı 10 (Rıdyo - Vukuı 
ruıı kadar çıkmıı n önemli ltılyan lireti 10,12 10,20 gelen feyeıaolır birçok ba1ar· 
itler olmu t lnlçre frangı 40,62 41.87 

f ur. lırı ıebebJyet •ermlıtlr. Patrra Florin 84,95 85,30 • •• 
Son iki ,an içinde aıam 

sak.do bulur gibi olm .. to. Dok· 
tor h11ıanın ya..... yaklaıb, 
Benoı: 

- Aılıim doktor, atıl gece 
yarııı böyle rıhıtııa ettlllmdrn 
dolayı çok mıbcobom! 

Dedi. 
Doktor, nılfetladen bııkı 

blreey dGtlamiyen bir ıdım 
tamle, 

- Bele ballıya bir görelim! 
Dedi. 

Doktor, haetıyı iyi n dik· 
katli bir ıekllde muayene etti; 
muayene ederken yftlüadekl 
ciddiyet, eudlee halini almaktı 
te bu baU de Benuı'nıu göaaa. 
den kıçmamıktı idi. Nihayet 
doktor genç kadının 10l kolonda 

mornmıu bir Is balda Te hae· 

tayı: 

- Bu da ne?. Sise bir en· 
jekılyoa yıpmıılar... Neden?. 
H ne nlrıt?. 

Diye 10rdo. 

Geno Drote, meeaW. bir 

&.. Çekoslonk 5,24 5,27 n Golos anıında demlryolo 
A•uıtur. Şilini 23.50 24 m0oaka14b keellmlıtlr. 

halle: 
- Llylpslğ h•plHoeelndeo 

çıkmasdan enel! Fakat yalnız 
kolamı df'ğil; kalçamı da beriki 
gftode bir iğne tatbik ettiler. 
Çtıokft zayıf lımıktı lmlılm!. 

Dedi. 

- Fakat bo .. Kolunuıdıkl?. 
- Bııkı bir doktor tarafın-

dın, baplaaneden çıhrken ya 
pıldı. Bu IODUDCU iğne beni 
çok Mrtlı. 

- Vıb, nh!. 

Doktor baıını eadlee ile •al 
lıdı. Sonra, Drote'aln göalerlnt, 

ığıını n dilini inceden inceye 
muayene etti; •e kılb hareket· 
terini dlkkıtle 11ydı; ve: 

- Bıydl Matmazel!. Tehll 
keli bir bıl yok. Faılı bir H · 

flyet, iıte bukıdır! 

Dedi. 

Benaı, d01to doktorun ae· 
ılnde .. Bir yılın kokuıa.. blı· 

eedar gibi oldu ye doktorla bir· 
ilkte odadan çıktı. Koridorda 

doktora bastının hakiki uıC· 
yetini ıordo . 

Doktor, durdu n dOtOodft, 
ıonra: 

- Ce!aretll ol kardeıtm! 
Dedi. Ve oldokçı ozon eftren 

bfr sük.utteu eoora: 

- Kurtulmaıına lmUo yok· 
tor!. 

Dedi. 
- Ciddi mi ıöylDyonon, 

doktor? 
- M11leıef ciddi! 
- Kurtar 11vallıyı.. Sına 

yal•ırıyonm, bu bedbaht kısı 

ölGmden kurtar! 
- Fakat, yapacak hlçblreey 

yok ki.. 
- Aman yarabblt Demek ki 

aHllı, bokadar 11hraplardın 

ıonn, ynıa gftlmeden ~Uah gi· 
decek! Fıkıt haetılı~ı nedir?. 
Bayle ıp ıneıs ölecek kadar 
neel nr?. 

- fteıeeyl açıkçı ı6yllyebl 

- Sonu ;' inci yüzde -



Kömürünüzü 

Edvar Conson · 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon o. 88 Ticaret Oda8ı Karşısında 

Tüırk Alfllt1rasDt:ö 
Semö Kok 

DlrilgöOö~ Kok 
DlrilgüOü~ AlflltıraSütü 

= nw 

En Ucuz Fiat. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va· 

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci K.o.rdon 

Tel. 2448 
Londra Hattı 

~GRODNO" vapuru 20 ilk 

kAnonda Londrı, Hol ve An· 

veraten gelip taahllyede boluna· 

cık ve ayni 11manda Londrı 

Ye Bol için yak ılıcaktır, 

Lfverpool Hattı 

"FLAMINtAN .. nporo 20 

ilk kAounda Llverpol ve Svan· 

eeadao gelip tahliyede boluna 

caktır. 

°FLAMNAN,, vapuru 27 ilk 

kAoooda ~elip Ltverpol 'fe 

Glaııgoy için vak alıcıkt1r. 

DEUTSCBE LEV ANTE UNIE 
MILOS vapuru 16 ilk Jtt. 

oonda Bamburg n Bremen· 

den gelfp tahll,;ede balona· 

-.ı 

- bı 

NEDKALMllA: 
u N il ,,..., 
'" · • • Muallim DokıJtlt 

rw.r.H. VANDER A. Hulôsi Al~ 
ZEE (\ CD. iç baetıhkları maıJ•a 

DEUTSCHE LEVANTE LtNIE Şamlı sokak J'' ko 
"MACEDONİA"' ffpuro hı· Telefon 278 ,

0 len llmınuoısda olup Anven, 
Rotteidam, Bımburg n Bre· "RxCHANCE,, vap-'ll 
men için ylk almaktadır. el kAounda beklenırllı 

0 ISERLOHN,, Yapnro 9 B. folk n Nnyork lçla bt 
el fltaanda bekle•lyor 13 8 . cakllr. la 
el klnaaa kadar An.ere, Rot· "ExlLON A,, yapur!Jbl 

~ 11111111 ıı 11 ııı 11 m 11111111111111111 ıı 1111111111 1111111111 ıı 11111m111111ıı111111 ıı m 1111111111 1111111uıı111111111111 mır rı ıı mı 1111mım111 mı~ 
terdam, Bambarg •e Bremen ktnundı bekleniyor, l"~~ı 
için yftk alacıkt1r . Ne•york için yak alı Pil 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

-Al~şehir Ban~~ası -
~~~~~--... --~ .......... --~~~~;;.;..:;...~ 

AKK.A 23 b 1 ARMEMENT H. SC •: ,, ••P.uru . c 1 HAMBUG kAnuoda bekleniyor, 26 b. el J. 
kAouna kadar Anverı, Rotter· "TROYBURG,, yap-ı• 
dam, Hambarg Ye Bremen için el ktnunda beklenlyor.iı._ 
y6k ılacakhr. Rottet'dam n Bambtı•lt 

Norveçya'nm Halis ftfo . 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki. De · 
fa Süzülmüştür. 

özmö1r şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanadaki kendi biuaamda 

TELEFON: !2363 

AMFRIKAN ExPOT LİNES · yak alacaktır. ..i:.' 
0 ExARCH,, nporu 12 b.cl JOBNSTON VA ...ı.._-

kAnaodı bekleniyor Boeton, LlNES·LİVERPlrl 

•• - Norfolk ve Nevyork için yGk "JESSMORE,, HporJ~ 
HerttırlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Biricik Satış Yeri 
8AŞDURAK 

Hamdi NDzhet 

alacaktır. el ki.Donda beklenlyoİ~ 
11ExAMELIA,, vrporu 17 B. pul ve Aanretea yık"° 

, el ki.nanda bekleniyor, Nev· Bulprhtan ve Roman7'ı: • Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~h ., vad~ny~ % s york lolo yak alacaktır. Jannı yGk alacaktır. J SIHHAT 
ECZANESi 

. Bir eene vadeliıe % 6 faiz verilir. Fratelli Sperco Vapur Acen ~ 
Zahire, bftm, incir, pamuk, yapık, afyon . veeıdre komfıyoncaluğo yapılar. Mallar geldi ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI lı 

jtlnde eablplertoe "en mftsald eeraltle nana' •erilir. 
0 UL YSSES., .. puro elye•m için yak alacaklar. le 

Devlet Demiryollarından: 
5 kilo gramdan 50 kilo grama kadar kftçdk kolilere mabıuı 

D. D. 8 No. la meeajerl tarlfeel 10, 12,935 tarihinden itibaren 
8 lncJ lıletme mıutakaeına da teımll edtlmlıtlr. 11 13 15 3958 

10,12,935 tarihinden itibaren yeni bir lı'ın kadar Aydın 

hattı aaerlnde yıpılacak portakal, limon n taronç nıklly!tında 
beher ton kilometre baıına 5.25 karuı ıbnıeaktır. TıfıllAt lııaı· 

yonlardın ılmıblllr. 6 8 11 8918 

Buruna Meninll lata1yoaunda yıllik kfl'MI 20 lira tahmin 
edilen 103 metre mnrabbı•ndakl arazlmlsl 23-12 935 tarihinde 
pısarteıl gtına eHt 15 de lzmlr 7 ncl lıletme komltyonancı 

açık artırma ile kirayı nrllecektlr. 
. 

lıteklller 300 kuruş muvakkat teminatlarını tsmlr fetuyoa 
kauaına yatırarak mukabilinde alacaklar• mıkbus ve ite girme~ 
kanunt mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni gGn •e 
11atte baımahane komisyon reisliğine mdraeaatları lbımdır. 

Bu tee ait earıname Burnnı Merelnll ldeeelle ltletme kale · 
mlnde paraeıı •erllmektedfr. 3933 8 lJ 

Aeığıda yasılı gayri menkuller 18,12,635 çaroamba gana ıaat 
15 te lsmlr Alıancıkta 8 inci leletme blnaıında açık artırma 

01altl ile ayrı ayrı ftç 11ene için kiraya verilecektir . . 
llteklllerln aşağıdaki miktarda muvakkat temlnıt vermeleri 

•e lee glrmeğe kanuni manileri bulanmadığını dair beyanname· 
terle komlıyona m6rac81tları llıımdır. 

Şartnameler Al11ncaktı komisyondan parasız ahnu. 
Mevkii Cinai Muhammen aç ee · MoHkkat 

ilmi r · kemeri 
teptclk kAğıt· 

bıne caddeel. 
« ~ " • 

nelik kira bedeli teminat 

3:1 No. kahve· 
hane ve müı· 

tem il Ah. 

!28 ~o. dOk· 
kıta. 

Lira K. Lira K. 
500 37 50 

13 50 

428 No. lo çırpı zirai kredi kooperatifi ambarında menot 
75000 kilo buğday açe taksim ıuretlle 59000 kilo arpı da keza 
Gçe tak.im ŞJ!etlle •e açık mGzayede mali ile ıatı11 çıkarılmıı 
l~I defı lbıl,eııl 011•ıldığı halde taUp zuhur etmemle olmaklı 
her iki mahialfto kat'I lhaleelnfn yapllmııına karar Jerllmlıtlr. 

Kıt'I ihale 11·12 935 çarıamba ıftnCl 11at 15 de Çırpıda ko· 
operatlf bla11ınu icra kıhnıcaktır. 

MoHkkat temtnat baAdayın beher mauyede kılmeıl için 2oO 
Ura, arpının tieber kllmeal l~n 90 liradır. 

Şıl"taame Bayındırda ılraat banka11ndan, Çırpıda kooperatif 
blnı11Dda OğrenfUr. Talep •ukuundı adreae gGndeilllr. 

Kooperatif tren ağfliandıdır. 8953 8 10 11 

lzmir Vakıflar DirektörlOğftnden: 

llmıaımızda olup Anven, Rot· ~ERVİCE MARITİM R 
terdım, Ameterdam ye Hım· 0PELEŞ11 vapuru 1 
burg Umanları için yak ala · kanunda geUp 19·1 
cakttr. nanda Maltı, Cenna, Ş 

"HERMES., Hpuru 8 2 inci ve Baraelonayı baret 
ktnonda beklenmekte olap ya· cekdr. Yolea " yit ~ 
kıncı tahliye ellikten eonra NIPPON YUSSEN K;t -+. 
B V K U '"TOYOHASBl11 np le 

argu, arnı ve "•tence . 1 inci k&ttonda bekl~cı ', 
manları lçla yllk alacaktır. 

"0RESTES;, 16·1 inci kA· olup yllkGnG tahliye~ 
ra on dokoı birinci 1 nanda gelip 20 1 inci kananda Yokub•mı, Oaaka n L.. 

Anverıı, Rotterdam, Amaterclam M ·ı il ı ı t -. OJ man arı ç n 1 
1 

•e Bımbarg Umı•ları için caktır. :J' 
ytlk ılıcaktır. İltndald geUı gldlı O 
SVENSKA ORIENT LlNIEN le navlonlardıkl ~ 

0 GOTLAND.. motora ltma· dea acente mea'allyeı ı., 
nımısda olup Rotterdım, Bam· e&mes. G 
larb, Danimarka ve Billt1k Fula tafalüt için ~ .. 
Umanları lcln yftk ılıcaktır. Kordon•dı Tabmll ve , 

"ERLA.ND,, motora 14ı 1 blDaU arbamda Fratelll 

' inci kAnunda beklenmekte H~ acentabAJ11t1 ô 
olup Rotterdam, Hımb•rg, edHme81 de. oluar· 0 

Danimarka ve Baltık llmınları Tele. 2004 · 2005 '-le 

lıf llevl yetim mektebine .tt •~aratın ııhakkuk eımle olan 
723 Ura 20 luııut mdeccele bor91an Yakabalm tebligata rağmen 
bugane kadar Odenmemlttlr. Vakıf alacığının latlfa11nı temin 
ıımaındı meskdr mekt~be alt 1000 llıa kaymet tıkdir edllmlı 
olan htlk6met eaddeılnde 35.37 numarah dakktn aatıla~a çıkı· 
rılmııtır. İbıleıl 25 B. Ktnon 985 ealı gana 11at ondOrtte icra 

kıhnacağındın talip olanların ••k~flar dlrektnrlftAGnde aııatetekkll •IUlllUllllllllffHlllll~ Aoktor ·~ftfUUflf 
_k_o_m_l~ıy_o_na~m~a_n_ca~at_l•~r~ı·~~~:3~9_1_4 ___ 5.___1_1~1_1 __ 2_s _____ ~ ~ IJ ~• 

Çll'pi Ziııai Kredi Kooperatifinden: =-~ A. Kemal Tonay ~. 
428 No. lı Çırpı ılral krecll koopentlfl ambarında mevcut 

195186 kilo pamuk ko11ğt yedi mtııayede kalmeırlne takılm 55 Bakteriyolog ve bolatık, eaIAın butalıklar )oı 
ıuretlle H afık mazayede oeulO ile ııtıta çıkırılmıetır. E mfttehassıaı ita 

--~ Bumalwıe ı ..... oaa kupemd.aki diltek eoük bapnda SO ' Talipler oartnameyl çırpıda kooperatif bla111ndan, Bayındmla -1 

ziraat baakaıından ôgreoebllfrler. Mektupla letendJa.t takdirde = h H •e maayenehaneaiade eabah 1811 8 dua akfUD 1181 6 a ' " 5 baıtalannı kabul eder. ı,, 
ıd.reılerloe blldlrlllr. S§ MGracaat eden hıetalan yapılmın lhımgelen Mir t "' 

Munkkat teminat beher mtızayede kaimesi lçfa 290 liradır. § mikroekopik moıyeneleri ile •eremli haıtalera yıpılmauna cef )o 

İhıle 16 12 935 pazarteıl gftnQ Hıt 14 de Ç1rpıdı koopera· ~ i1llen Pnomotorab muayenehaneabıde muntasaman yapıhr. "' 
tlf binasında icra kıhnıcaktır. 3942 mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 111 

Kooperatfflmlı demlryolu o~ragindıdır. 8 10 11 12 ıs 14 15 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOoden: 
Çerçi ogla hımncla 7, 18 No. la n eenell~lne 40 lira klrı ko· 

nan oda oa gftn için ıçık arthrmıya çıkarılmıtt1r. lbıleal 21, 12 
9~5 comarteel güod eaat 11 d~cHr. !etekli olınlarıa E•kaf dl· 
r~ktörlö~Qoe mQracaatlara ilin olunar. 11 15 21 3964 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Bılço\ a ılıcalarında mncut 9:1 perç11dın ibarf't hurda demir 
ve mıtklot! akı-amı lU , l .!.!t:I ~> ıuıhl mff!n itbanm 20 g iln ı ıı fid 

deıle arll ırma tturedle tahlı~11 çıkarılm•ıştır. Şeraiti öğrev ro .. 

letlyeıılerlo ıi~rgüo Huefüi oıub11ebe mftdılriyetl Y1rldıt kale 

mine ve pey ilrmek &..tlyl'Dlt rtn de ihale ~tlod olao 30,12,9:35 
pazartesi gür 1 Nbab 9 da d,. pozlıo veya bank mektaba ile 
•tllycl t'D cuuienine mOracaatlırı. 3962 

O. Operatör Arif Y ur 
Merkez Hastanesi Operatörft 

811tala11nı her g6n 15 18 e kader ikinci Beyler eohğı 
mOsayede 11lonn kareındı 78 N.lu muayea~bıaealnde 
eder . Telefon 3393 

•il l l l l il l l l l 111111111111111111111111111111H111111111 lllllllll il l l l il lll l il l llllll IJll l lllU 

_ Or. lekai Tarakçı 
-- Merkez hastaııesi Dahiliye Mfttehass 
c İkinci Beyler eokağı Tılrk mGuyede ıalonu lttlul 
5 numara 45. 'H11tılarını 6ğleden eonn 15 den 18 e k 
:: kabul ,.der. TELEFON : 3806 

iİlllHllllllllllllllllllllHllllHflllllllllllltllllHIHHlllflttttllHllllllMllllllllU 



Bir Bağcı 
Gbin Onaran· 
an izahat istiyor 
&ornava: Bıgcıhk enıtltGılnde 
Clbln Onarana: 
Sen ki hlkumet camorlye 
lıln biz bağcı lan bllgtlerlal 

.. ldirmeğe memoreon, benim 
lorgama ınglll Anadolumasla 
ettab nr, •erki berleı o•a· 
"'•· faydel~nıln, blllrelnls ki 

delerlmlz (bıg ilmini hll•ğ) 
ı:.......-....ı,terdlr. 

Sorgum: nkttle bağcıhk enı 
tltaıa mlteha11111 mltnef fa 

,,. ....... aı, ate anır~nos hutahğı 

lkında ıormue 65 numara 
•a 8.3.932 tarihli cnabında 

traknosdan fasla muııarlb 
kotlar Ye dallar keeillb yakıh-

ı.....ıııı_..., aımalaran cUıer akeamı da 
eki mahl61 ile yıkanma· 

nı•--.r, yıkanma am.cıllyeel kıeıa 
tlar oyarken tatbik olunma 
r. Bir klln MSamemlt kireç, 
kıyye klkGrt, aekeen bet 

lJye ıa, ba mahUU tnyle ya 
lat: 

L Sôamemlt kireç bir fu;ı 
~rıetae konar, Ye ıllameei 

ıa llbe olanar, kireç illa· 
ye baılayıac. ıedrfaea kGkGrı 
te oloaar Ye koyu bir mah 

Ilı halini ahaca1a kadar daimi 
ette kuıetmbb yHıt, yHat 
llbe olaaar, kireç tamamen 
laae mabl611 ~ımak Ye 

slyade kaynatmamak için 
ak ıa tlhe olunur, toan 
hl6l plıklttme ıenekeelne 

dlrllGr ballara aııhr (demle. 
Balbakl yeni ve eıkl bığcı · 

I• dair kltablar kanboya 
"-•hlctlGDG antnkDM hatalı . 
ttaa kaitı tuıiye etmektedir 

B r, hınglıl daha faldelidir? 

ı Tepek6y: Bağcı 
E. ÔU,.koglu 

Şehirde Yol Derdleri 
Bir karllmls diyor ki: 
Marepl V orotllof caddeıl ile 
lal Bayar caddelerinin bir· 

ttlklerl yerde •e Gasl mektebi 
t111ndı, yol o kadar berbad, 
kader çamurla bir hılde· 

ki, geçmek için mutlab 
r nakil naıtaıına binmek 
ımdar. Balbald ba mekı~be 

00 den f11lı yana dn•m 
yor H gldte gellıte çocuk 
ın çamurlar n çakarlar 

lıındea çektlklerl mltlkllAt, 
lıthldarı plıltk aala11lamıy• 
k ~adar blylkıGr. Be•edlye, 
bu gllrmlyor mu, tamirin en 
emil bir yerinde, bllba,.. bir 
lueb clnrında b!Syle bir 
nzınnın balonmaıını na11l 

yamuluyor? 
bi~er bir krırıimiz. de diy or ki: 

Kantar br1kolu yakınından 
hy•r1k Gazi bol.arana giden 

oı, bir kllmlr ıoaa batakla~ı 

liol almııhr. Da yol, p1ralar 
--•~edilerek yapılmıeıı. Halbuki 

lla glr6lee, la•nın ha•• 
k•bal edllmes. S.rf edllen 

•1• mı acımala, yok• ba 
olun hAI' bllyle baraklldıiı· 
mı kızmala, •nhyamıyorus. 

lımlr lllocl icra 'M. dan: 
lımlr'..&e HırdHatçalarda 12 l' 
o. h ...,_ada Abdlrnlt ... 

"de Bay Bleeyln. 
tml'k n Eytam a..nkaıı 

ı.llblr tobeelae borcunuz olan 
Jaı2,58 ( Bin eekls1tt• yirmi 

1 58) TGrk llraaadın dolıyı 
llıkayı ipotekli lsmır•de Mab 
'ldlye aıddeel eıkl BalıkpH•rt 
"dtı 18 No. la •aA•stnıaa 
~280 numaralı kanon hGklm 
'tine göre 'eminli iç ebll•o· 

1 '-f tarafından T. L. (900) 
Jııneı tıkdlr edlldlA) lcr• •e 
1•· kanaDODDD 103 Qaol 

'ddealne tHflkaa ll'aea lh· 
te loblii oluaur. 

Denizler Reka-• 
beti Ne Olacak? 
Italya· Habeı, 
ihtilatı Bunda da 
Tesir Yapıyor! 

Parlı, 10 (Redyo) - ltalya 
Babee lhtillfı Londra deniz 
konferaneı meulıl • lserlnde de 
blyClk bir teılr icra edecektir . 
Ve ba teılr hllha... A kdenls· 
de ki bahri kaneıler mu•ue. 
netini değlıtlrecektlr; Ye ayni 
zamanda yeııl Akdeals man· 
zeneelnl temin. için her dHlete 
-.erilecek Hami kunet haddi de 

ıeıblı olanacakı11. 

f a~ltere, ba haıaıta çok 
bııNıtır. ltalya'aın Akdl'lals'de 
iddia ettiği fılklyete kartı 
petrol ambargoeandan baıka 
koaferanıtı dı bir çare ıramak· 

tadar. 

Italya'da 
iane Toplanıyor! 
Romı, 10 (Radyo) - Lord 

tebrlade 60 kilo altın lıne 
nrllmlttlr. Padoa•da Danoaçlo 
ile birlikte umumi harpta vı. 
yana'ya bomba atan ııyy1recl 
Clno Alegrl'lnln bir beykell 
dlkllmlı ve ba mlnuebetle tay· 
yare meaıapları tarafından 805 
ır;nm 8 1t111 iane toplanmıflar. 

Ve ayni umanda 70 paket gıda 
maddeleri laneıl nrllmlıtlr. 

Roma 10 (Radyo) - Danoa· 
çlo'nan, Maroni'ala baıbnltlJ 
altında Romaya gGaderdll' be· 
yel,· banya d11l olmoııar. Bo 
heyet, Danonçlo'nun teben6 
ettll! nlıınlan gGtClr6b blki 
mete Yermlttlr. Danonçlo'aan 
hlkdmete nrdlğl eıy• ır111ada 
mora•• bir kıhc n lagtlıere 
krab tanftadaa genel ••llfla 
keadlil• ftrll•• titr uo ta 
Tardır. Oıaonçlo, blkAmete 
göaderdlll bir mektupta hal · 
yanların yard için fıkaralıkıaa 
bile korkmadrklaraaı bildir · 

mletlr. 
General Pelegrlal de btltCln 

madalyalarını ıeberrG eımlıdr. 

Teberrlat Ye altın toplamı 

faall1etl dnam ediyor. 
MllAnodı yedi kental •lba 

toplaamııtar. T•71arecller, ba· 
gln ha ta bayr1au mClaaeebellle 
ar1larında akoam• kadar toph· 
yablldlklerl 60 kilogram altını 

gGtlrDb bllı:tlmete teellm eyle 
mitlerdir. 

ltalya'da 
lngiliz G aze
teleri ne Yasak •. 

Roma 10 (Radyo) - DeyH 
Meyi H Deyll Ekapreı H Mor· 
nlag Poat'tan mıda bili• lagl 
Us gasetelerlnla İt•IJ•'ya gir· 
meıl ya•k edllmlıılr. Bu hare· 
ketin secrl tedbirlere makalte 
le oldaga ileri ı6rllmeUedfr. 

Pl;lpanın vekille
r· niTevkif Eitiler! 

Roma, 10 (REdyo) - Pı· 
puıa teklU olaD d6rt mlı70· 
neıla Babeı'ler tar,fıada• eaaı 

s ınalle ınklf edtlmelerl ba ada 
hayretle bqdaamıfbr. Baal1r 
usan umandanberl Adll·Ababa 
ha taltılnde bolaauyorlardı •e 
Clbutlye gitmekte idiler. Habeı 
memurlara badlleılne Adlı 

Ababa'dıa hareketleri 11ra11ada 
mGrftr teskereıl vermltlerdl, 
fakat Necaıl'nla emrindeki be 
yu bir ublt banl1rı tewklf 
etmlt H ellerladekl pa•porl· 
ların mlrlr samını u8famıı 

oldqua tGrlemtfllr. 

Kurdlar Kendi 
Aralarında 

Ur ml1lmP 
- Rica ederim! 
- Meırealn bir elaayete kur· 

hın gidiyor! 
- Bir cinayete mi?. 
- Evet. ÇGnkG onu zehir· 

ledller. 
- Sefiller!. Anhyoram; bana 

canla olarak teellm ettiler, fakat 
yıpacaklarını da yapmııl1r! Dok· 
ıor, hatamı yalnıs bırakmı! . 

Sana çok yabarmm! 
- Merak time, ıona kadar 

baıtanın bıp neondan aynlmı 
yacağım. 

Benna ve doktor tekrar hH 
tının odaıına girdiler. 811tanın 
gGslerlnde garip bir parlaklık 

nrdı. Fakat a11bıada bozukluk 
•e lhtllAçlar bClktlm ıGrQyorda. 
Bira• eoara ba buhran arttı. 

Doktor acele bir-iki enjekılyon 
yaptı. Genç kadın blras ıClkda 
balda, ellle ylsbaeının elini 
toua •e, keelk, keelk: 

- Ôlftyoram artık! 
Dlyr bildi, birden korkunç bir 

lhdliç ile , mCltblı bir dikildi 
çığlak ile ıeknr karyolayı dıı 
ıa. Artık 61mlıtCl! 

Beaoa, hareketıl• ce1edln 
Dserlae abldı: 

- Roham, ıevgtll Drote! 
Diye baykardı H ağlamıga 

batladı. 
• •• 

Doktot arkadaıı Benom'yı 

gGçlOkle ba 61Gden ayırabildi. 

Beaaa, bir deli gibi n: 
- Artık bayatın bana ae 

ilzama kıldı .. Ben de Glme· 
llylm!.. 

Diyor n cenazenin muhitin 
den blr uırıa çıkmak .. temi 

yordo ...... 
- SON.-

lamtr birinci icra memurla 
ğandan: 

lsmlr Enaf •e Ahali banka· 
ıına Şirket bal•arı berinde •fi 
kadutro l•hrlrl maclblace ı.. 
met kaptın mahalleılaln Fent 
pqa bahmrıada 34 ada 65 66 
numaralı H 820 metn marab 
baı n keaa ~yal mahalde 34 
ada 62 numarala •e 160 metre 
marabbaında n beber metre 
mqrabbaa bet lira kıymeti ma· 
bammenell iki kıt'• aruaın 
ınanıa ayn •)n meud kaime 
lerlle aç.k artırma ile parayı 
çenllmealne karu terlhnletlr. 

Birinci arllrmMI 13 · l · 986 
tarihinde ptz1rteel glnCl Nal 
1 l de birinci icrada yapılmak 
Clıere uııhğ• konuldu Bedf'llerl 
ııhmla olanan kıymetin yasde 
75 lal b11lur• en çok artuaaa 
lbıle yapılacak akıl ıakdlrde 
ea çok arıaraaaa ıubb6dCl baki 
kalmık prtlle utıt 15 gftn 
daba usatılank Udncl artırma11 
29 · 1 · 936 ıırlhlnde ÇSl'fllmba 
glal ... t 11 do yapalacakbr. 
Da artırmada ... , bedelleri 
geae kıymeti• ylsde 7 5 lal 
balmasu 2~80 numaralı kanun 
mucibince ıatıt geri bıralulı· 

caktır. Bu gayri meakulit Gze 
rinde herhangi bir tekilde hak 
taleblade bulananlar ellerindeki 
re1111I HNlk ile birlikte ~O 

gla sarfında birinci icraya mi· 
racaatlan l'zımdır. Akıl ıak· 

dlrde hakları tapa alclUaoe 
mal1İm olmadakça payhıımadaa 
hariç kalırlar. S.bt petln pan 
ile olap mGeterldeD aynca 
ylde 2 baı;nk dellAllye alınır. 

3 · J · 986 tarihinden ltlb1ren 
eartnameler berktse açık ha· 
loadorulıcıktır. Tıllplerln yb 
de 7 baçpk temlnıı akçeıl 

nya bir mtlli banka idbar 

mektubu Ye 33-2154 l dOIJa 
namarHllf: memarlyetimlse mtl 
raC9allara lltn olunur. 3966 

Fransız Bodcesi 
Parlı 10 (Radyo) - Kabine 

bqgClakG toplanhııada bCldcenln 
mecllatekl mctukerelerl için 
basırbklarda bolonmoıtur. 

Parlı, 10 (Redyo) - Fnnıız 
parllmentoıo, bogCln öğleden 

ıonra Nıt 15 te ıoplanmııtır. 
Flnanı bakanı MClıytl Rerıye, 
parlAmentoda baıur bolonmaı· 
tar. Flaanı bakanı, bGdce mi· 
aıkeelaln bir ın f!Hel bitme· 
ılal •e hClkumetle flnanıel en· 
clmen araeında mutabakat hl· 
1111 olduktan ıoan bCldcenla, 
31 Birinci kanondan enel taı· 
tik eclllmeılal lıtemlıılr · 

Sıylnlardan (Venıaon Pol) da 
badeenln bir an enel mlsake· 
reılnl lıtrmlıtlr. Bundan ıonr1 
ıayln "lıyG (Rımeı), bldcenln 
ehemmiyetle Ye ciddi ıureue 
tetkikini lıtemlıtlr. Mlteaklben 
f lnıneel encDmen ile bClktimeı 
araıında mat•bakat basıl olmuı 
için celıenln perıembe1e taliki 
kanrbıetmlmııtır. 

Redlkal partbl, bldcenla 
k11ım kı11m mlukereılal teklif 
ey lamlıtlr. 

Pneembe gilal flaanı ~akanı 
l•ıbat •erecektir. 

Parlı, 10 (Rıdyo) - Fnn11s 
parlimentoıanun baglnka top 
laat11ında lçlılerl bakanı Mlı 
y6 Baganoa, cemiyetlerin llğ•ı 
hakkındaki llylhayı getirerek 
baıkanhğa vermlttlr. Lirlh•, 
gele~k baf ta Nh gClal kona· 
ıulıcaktır. 

lsmlr 1 inci len M. dan: 
Sadık çawaı H nimetin em· 

ltk •e eytam b•nkaıandaa ôdlnç 
aidatı paraya makıbll bankayı 
tpo1ek eylediif lzmlrde dibek· 
bııında morahane eokağıada 

136 •ergi •e 144 ıaj numaralı 
heaeala kap1Undıa girilince 
limllen merrperli n uropa 
tallab blr koridor, •londı lkl 
ocla, kal'flPDda bir maıbak n 
matbığın arkuanda kıpıa H 

bya kltade ~lr beli t'e matbak 
n bellaın eolonda bir miktar 
Hlo H Hlada kampanya ıa,.a 
mHcallor. nlud•n bir methal 
'1e bodrnm kata lalllr, bodraaa 
kal kiler halinde mllıameldlr. 
mercllnnle ikinci kata çıkıl· 

dıktı tolda iki oda n bu iki 
odayı eqdaa •e arkadan ibate 
etmlı H ••la tanfı c.meklnh 
bir aofa mncuttar. matbak 
•cı hellaıa 61tladekl kiremit· 
llAfn fnklnde a7raca tahtadan bir 
taraca YHdır. 2000 lira kıymetli 
bu evla •Cllklyetl aç.k arllrma 
ıoretlle H 844 numaralı em. 
ilk •e eytam bankaıı kanuna 
mucibince bir dt1laya mabeaı ol· 
mak ı•rtUe artarmaıı 23·1·9:l6 
pereembe gGal uat 11 de iz· 
mir bClkumet kona~ındakl 1 inci 
icra dalrellnde yapılmak Clure30 
gGn mlddetle Ntıhl• konuldu. 
Ba artırma aedçednde Mbt bede· 
ll tahmin olaMD kıymetin ylsde 
yetmlfltefinl balan. eaçok ar· 
tarana ihaleli yapıl•aıktar. Ak· 
ıl takdirde 2280 numaralı ka· 
nana göre ıaııı geri bırakıla· 

caktır. Satıt peola para ile olup 
mleteriden yalaıs ylsde lkl· 
buçak delliltye maua6 ahn11. 
lıba g•yrl menkul Gserlade 
hcsı baogl bir tekilde hak ta· 
lebl•de baluınlar ellerindeki 
re1mi •etalk u., birlikte yirmi 
ı:ID uıfında lımlr linci craıına 
mlracutları lbımdır. Akel hal· 
de hakl1rı tapu ılclllace ma· 
lom olmadıkça paylaımadan 
hariç kalırlar 10·1·1986 tart. 
binden itibaren eartname ber· 
keıe açıklar. Tıllp olaalarıa 

yG&de yedlhuçuk lemlaaı •k· 
ça11 veya milli bir banka hl· 
bar met'tobu H 34·19 dot · 
ya namanıUe lsmlr 1 acl icra 
memarla~ana mClrıcaadan ilin 

ola•ar. B. it. No. 361 

Oaram·OO 
/.40 İSTİFAD~LİDİR 

OSRAM IAhoratanrlal'ının 

yeni meydana geılrdlklert 

OSRAM " D ,, ımpullerl 

fennin bir maclutl telikkl 
ediliyor. Çifte ıplralll olan 
OSRAM " n ,, lambaları 

tabii Nrflyıtla pek çok ıeık 

nrlrler . Ceryandın lam 
manulle lıtlfade etmek lı· 

ti yenler 

OSR A M "0,, 
ampullerini diğer llmbalua 
tercih etmelldlrler. Adi ucuz 
limbıları D•HHD % 40 
lıtlfıdelldlrler. 

lzmir Milli ~mlak ModorlOğOnden: 
Lira 

Darataç paralık~prl caddeelnde 139·1'1 nama 2i00 
rala 391,SO metre m•nbbaı aru. ~•pah 
BarnHa topa• ıokağında 29 eıkl 37 taj No. la eY 4550 aarf-
K.arııyaka barbaroa 10kagında 39,86 No. la flrın 3570 ille • · 
Darataç piyade tokağıada ti numarala eY 3780 ıaJamk• 

"' tram••T caddeılade 76,1 No. la dlkkh 1260 br. 
Boruna havusbafında eıkl •e taj 55 No. b delk· 1190 
lı:in anuı ile 57 namanla n. 

Danğaç parahk&prl caddeelnde 76 eıkl 54 taj 560 Ao-k 
numaralı e•. arttır· 

Toran lıkele caddeılnde 231,2 No. la kahHbıae· 140 ma. 
ola 7 ,97 hlıeeıt. 

Yokarada yHıh emHlln gayri mlbadll bonoıa tle Gdeamek 
Gsere mGlklyetlerl 19.12.935 pertembe glnl ıaat 14 le •bl 
mak Clsere artbrmıya koaalmuıtor. leteklllerla o gln ybde 7• 
dl baçok depozito akçeılle birlikte sarf larlle Milli eml'k mi• 
dClrlyednde m6tetekkll 11111 komlayonona mClrac.at etmeleri 3907 

.lamlı 1 lacl icra M. daa: hak taleblatle balaaanlar elle· 
Bay lbrablmla ~mlik n ey· 

tam beakaundan Gdlnç aldıjı 

panya mabbtl bub1a ipotek 
eyleılllt lsmlrde lımetpqa mı· 
halletlala birinci ylktek toka· 
IJ•da klla 21 •amarah maa 
tkl dikitin haae maabharın J•· 
pılıa tadllitla dtlkkantar oda · 
lara lnklllp edilerek bir çalı 
altında iki bıp bene eekUal 
ılmıı we birinin namanu hl· 
rlncl ytlk1ek 10bgıada 21 •e 
dl~erlaln namaruı uıorahane 

eokatanda 1 olmaıtar. 21 na · 
marabnın •niyeti bH1r111 bir 
eofa H tolda bit' oda H itti · 
•llnde ikinci kata iNi eder 
merdl•ea, kartıda bir motbak 
•e heli tllt ~atta bir •ofa H 
caddeye we ark•ya do&ıa iki 
oda n hanların lıttlnde bir 
taraça, tklacl katın cepbealnde 
bir balkon •aedır. 1 namara· 
lının •Hlyetl ha•ıraıı birinci 
kallı bir oda· H ikinci katta 
ıene bir · oda n ikinci kata 
lul eden merdl•e• altında bir 
beltclaa tberet •e ikinci katın 
eokaga aa•ır bir balkona •ardır. 
2000 lln. kıymetinde bulanan 
ba nln mllklyetl açık ar· 
ıırma ıotetlle •e 8i4 no 
marala Emllk • e Eytam ban· 
ka11 kanana mucibince bir de· 
faya mabaaı olmak tartlle ar· 
tırman 24 · 1 · 936 cama ga 
Dil tHt 11 de lzmlrde hlkd· 
met kona~ıadakl 1 inci len 
ılalreelndo yapılmak Gsere 30 
gla mlddeıle ıatıhl• konuldu. 
Bu arhrma netlcetlnde •he 
bedeli tahmin oluaıa kıymetin 
ylsde yeımlıbeılnl balar• en 
çok artıranı lbaleıl yapılacak· 

br. Akli takdirde 2280 nomı 
rab kaauaa göre Ntıt gerl hı 
rakdacakbr. Satıı peıla para ile 
olap mltterldea yalms ylıde 

lklbaeak dellAllye murafı ah· 
aır. lıba pyrt me•kal i se 

rinde ber ba•gl bir tekilde 

rladekl nıml n.ık ile Mr
Ukte yirmi gln aar6• .. lam 
linci leruına mlneullan lbı• 
dır. Abl halde hakları tapa .. 
Hace maldm olmadıkça paylat 
madaa butç kalırlar. 10·1·1936 
tarihinden ldbarea tut....
berke1e aÇ1kbr. Talip olaalanD 
ylsde yedlbaçak temln•t akpa 
nya mllll bir banka ldhlr 
mektuba H 34 229 dOI}'• .. 

maraılle lsmlr 1 lacl len ••· 
murlagaaa mlncaatlerl illa 
olanar. H. it. Nn. 382 

lzmlr birinci icra M. du: 
lsmlr'de köprlde GO.tepe 

ıramHy cadd•lnde 545 No. 11 
hanede makim iken timdi .... 
rede olduğu blllaemlyen R•f 

lnc6 maddeline tedlba illa• 
ihbar •e tebll~ olunur. 

--------------------
OnlYenltede ~. 

(ilama l'lohllr) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekim 

Hutaları bergfln 6~ledn 
eonra bıkar. 
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Çarşamba 

11 
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ihracat işleri 
Bir Nizamname ile Esaslı Su

retle Tanzim Olunuyor. 
.............................................................. ~ ........................................................... -
Bir Taraf ta Anlaşnıa Esasları l(onuşulurken, Diğer Ta 
raftan iki Taraf Siddetli ar ısmalara Hazırlanıyorlar 
imparator Kuvvetleri Dagahur llavalisinde Mevzi Alıyorlar. Italyan'la 

Ogadeo ve Ankoher'i Bombardıman Ettiler. 
Adl~at, 10 (AA) 

Sıefanl Ajanııodao: 

Raı lmronon kn 
mand•11 altında bata · 
dan gelen Hab~t 

kaneılerl ıon ~On· 

lerdekl zorlu bom 
t.rdımaolar '!zerine 
()gadane do~ru çe 
kllmege mecbur bl· r--..._'.4 
••ılardır. 

Roma, lU (A.A) 
Stefmol Ajaoıın · 

dan: 
DeMle bombardı· 

ıllel, ôtdd 

iki ıarlll 

mahiyeti halıdl: 

-. ....... 'l\. 

- Bu bölgeye f11la mlk 
tarda Babet konetlerl ile Has 
lmronan pek çok aıkeri tıhold 

edllmlı balanoyorda. 

Ogaden Bombardımanı: 
Harrar, 10 (A.A) - Bir 

ltalyaa uça~ıaın Ctclga Gıe· 
rlade uçtolu haber nrlllyor. 

Tafılltt yoklar. 
Rhayet edlldl~lne gt'Jre uçak· 

ler Ogaden'in muhtelif mer· 
balerlal bombardımana dnam 
etmekte ·re oralarda tahribat 

J•pmaktacLr. 
Kaçak müsademel~r: 

Adlı Ababa 10 (AA) 
Tfgre cepbeelnden blldlrUdl~lne 
&0re R• Senam'an ukerlerl 

koçak bfr ltalyan müfrezr:eloe 
tHrroz f'df'rek 4 nefu öldılr 

mOtlerdlr. 

Bıtka bir çarpıtma eeoaaında 
da hılyan'lerdao 5, Hıbe,'ler 

dt-:n de bir ld,I ôlrnaıı Qr. 

Gaksan'ıo ada01larından olup 
ltalyaolar tarafına gf'çmlo bolu 
nın 50 kiti gut gelmı,ı,,rdlr. 

llabeş'ler şimdi de 
Müdafaaya mı geçiyorlarmış? 

Tlıre cepheıl 1 O ( A. A) -
H•bet 'luln Gor abal b6lge1lnl 
ele geçirmek için 11rfet1lklerl 

bota botuna gayretlerden ıonra, 
imparatorun kanetlerl Harrar 

· yola ftzerlnde ôoemll bir ıev· 

kölceyt nokı111 olan Dıgabur 

uçakları 

bnalhılod~ mOdaf1a mf'vzll l' rl 
bnırlamıkıadırlar. Dıg•bur'da 

yıpılmakıa olan ço~ mllkemmel 
tahklmıl bunlara Avrupılı ıtı 

bayların yardım etmekle olduk 
laru ı g61terl yor. 

Bombardıman: 

Adiı · Ababa 10 (A.A) - Tr. · 
yld olunan bir IJ•ylaya ~5re 

halyao uçakları Adlı·Ababa'ıun 
150 kilometre tlmıll ıarkl&lnde 
klla Ankober tebrlnl tiombar 
daman eımlılerdlr. 

DeHle tlzerlndeo dan de 

uçaklar uçmuı lıe de bomba 
aımamıılard1r. 

Adlı·Ababa l O .- Sl•ll el 
biıe ~lyerek AHı'a gelen dGrt 

·········~·~·~·-·~·--···~·-· .. ···~·~· ... ·•· ............. ·~·~·-···~· .......................................... ~ .. 
lngilıere işçi Partisi Lidel"İ Diyor ki: 

abeşistan'ı Parçalarsak Beyaz-Kara 
Irk Münasebetleri Tehlikeye Girer. 
~mperyalizm Kalkmalıdır. Afrika'lılar 

Irka Odunculuk ve Uşaklık 

Artık Beyaz 
Yapamazlar. 

ra'da Mussolini') i protesto 
~ bir aşçı 5iJ)lev t•erirken .. 

Londra 9 (A.A) - Saat on· 
l•de toplaan külae lçll-

•daa enel kral, lnKtlterenla 
etler cemiyeti bakanı M. 

a'I kabnl eımlttlr. Bu bapta 
ir teblla aeıredllmemlt lee 

kHI .. B•bet mee'eledaln 
ade Fraua ile lngtltere'nla 

~ Meeeat plta lukkıada 

..... -ı aldllı t6JleDmelnedlr. 

• Bir Afrika kabilesi 
Londra 9 (A.A) - Muhalif Bu meı'ele bu ıuretle blUln 

lıçi partlıl Uderl M. Alile, Afrtka'yı harekele gr.tlreblllr. 
kralın nuık , na •erilecek ce· Bey11 trkla kara trk araıında 
Hpla bHı tadUAı yapılma11 ki mlnaaeb,.tler ıebllkeye 

için parılılnln •erdl~i takriri girer. ltçl pnllıl fU maıılea 
mGdafaa ederek krahn nutkun dadır ki, eıkl emperyallsm or· 
dı karocu hiçbir f lklr bulun ladan kalkmalı dar. Artık Afrl· 
madığıdı ıtöylemit Ye demiıılr ki: ka milletleri ileride beyaz ırka 

- balya Habet mobaıema · odoncolnk "" apkhk yapa 
llnı tekbatına bir hAdt.e olarak mHlar. 
tellkkl etmek lmkAnıısdtr. Bu Londra 10 (Radyo) - AHm 
glnkl lbtlltf Afrlka'yı H bal· Kamaruı krahn natkaaa Yeri· 
kını ta Hya bu dnlde ald lecek cetabı mbakere etmek· 
ıellkkl edenk parçalamak ıa · tedlr. ltçt parllılnln teklifi l 40 
retlle halledlleeek oluna ha hal reye kartı 283 reyle r~ddedll· 

mlıkll vulyetler 71r1t1C1ktar. mittir. 

fıalyan Cl!IDl!D papaz leYklf 
l'dilmtştir. Bunların caeuıı ol 
dulderıod•n tOphe edilmeklf'· 
dlr. Adb-Ababa'dan gelm,.klf'I 
olıo dört papazın Ourlndr: 
kOllly,.tll mlk.ıarda par• bolun 
mu~ Vf'I mftl!lldere eJllmlşılr. 

A v11; Adls·Abaha Clhuıl df'lınlr 
yoluouo en mOblrn köprill• ri 
bulunan bir yerdir. Bunlar 
bakkınıta yapılacak mfll'm,.ı,. 

için bılkılmel merkezlodf'o t"mfr 
brkl,.nm~ktedir. 

Londra, 1 O (Radyo) - Roy 
trr ı.j•nıı muhabiri bildiriyor: 
Bir lralyan-Bah.-~ anlaıımHıoa 
matuf görft!Jmf'lf'rlo mr.vcudiy,. 
tin .. ra~meo, ltalyan'lar elmal 
cepbet!lnde IHrroz haınlıkla · 

rını f'hemmlyetlf'I devam t"lmek· 
tf'dlrler. Buralarda keolf uçuo· 
lan yıptlmakta n plttarlar tini 
hatlara kadar ueaomakt•derl1r. 
Garb cepbeılade de yazlyeı 

ıynldlr. 

.Erltre'dt!D gelen bir hab~re 

~öre' Mıkalle Rftoeyind., n il· 
Jal r.dllmlo bc':U~edf'I ilHliyen 
bir llalyao kıt'•~•. Hıbeo tur 
rasuaa maros kalmıtllr. Çerta 
bir maka•emet glıuen ltal· 
yaa'lar; blrkaçkere ıGagl bG 
camona geçmftler, nedcede H · 

kadın Relen tak.tye kanetlnln 
yardımı ile Hab,.t'lerl geri ce· 
kllme~e meebar eımlılerdtr. 

Roma 10 (Radyo) - Mop 
dllyodan ahnan bıberlere g6re, 
Kınıle 1'ebrlle Daua nehri 
araıında hılyaa tayyarelertain 
yaptıkları letlktaf çok mlblm 
olmnttar. 

Habetlller bu mıntakada Ye 

Dolo tlmaltnde 50,000 aıker 
cemeımlılerdir. Ogaden de bir 
kabil~ relll malyed ile birlikte 
halyanlara Udea etmltlerdlr. 

Dredaa, 1 O (Radyo) - So 
malt kabllelertnC:len atanan ba 
berlere gôre Mogadfıo yakının 
da kolera hGkGm ıOrmektedlr. 

Halle, muharibleri 

Şimdiye kadar 100 mveab 
•mrdır. 

Adtı Ababa, 10 ('ladyo) -
Habet konetlerl için erzak Te 
mlblmmat ıedarlkl H banan 
iyi idare edllmeıl mea'eleıl 

mnauobablıtlr. Habet aıkule 
rlaln bulundukları 1erlerde er 
zak lbtlyar.a yetmekte lee de 
atide 11kıatıya dGtGlmeeladen 
endlte ediliyor. Filhakika aı 

ktrla balanduıa mıaıakalarda 

nlıbt bir late sorıuıa •ardır. 

Fak•t dl~er yerlerde er1ak taı 
kın bir haldedir. 

Habet bak.ımetlnln eekl •a 
lilerlndeq Jorj Manoel lıte 

bakanhgına aıaamıttar. Gıda 

maddeleri Gıerlode ilk fHllyet 
Tigre cepheıılode g6ıterlleeek· 

tir. De11le yolunda elmdl mah. 

ıellf antrepo H depolardak 
hobubıt tlmıl cepbeılae ae 
kedilmeıe batlanmııtır. 8 
111 ın mlblm bir ... mı Tem 
blyene kadar enkedlleeektlr. 

Adlı Abıba Te buallılnde 

hububat ta Deeele'ye gGnderll 
cektir. ÇlnkG bu mınıakadd 
Bahtı kanetlerl pek.çoktar T 
mlhlm miktarda ersaka lbtlf 
nrdar. Ceaub cepbeelnde tırza 
n mlblmmat boldar. Oaa 
lçla Ogadea huaUıladekl ka 
veıler ııkımtı çekmemektecltrler 

lıtaabal, 10 (Radyo) 
Adlı Abıba'daa gelen IOD bı 

herler" gGre eeaab CPbbeelad• 
Babet lmparatora'nu11 blzul 
lumaada ettlll kıt'alula Iıal• 

yau kunedeıl ara.anda kanla 
harbin olmakıad1r. 

~~~~~~----.. ~ ....... ~ ... --..L.~~~~~~ 
Son Dakoka: 

Alman Gazetelerine Bakılırsa! 
l\1. Mussolioi, Teklifi Kabul Etmiyecek ve Petrol 

Bir Tesir Yapamıyacak ! Ambargosu da 
Berltn l O (öz.ıl) - Slr Sa· 

moel Boar Lual araıında tul· 
bH olanan ıon karar hakkında 
Berlln gaaetelerl, Habeı · ltalyH 
lbıllifıaıa halli için ıoa feda 
klrhjı yıpıı111ıdan •e timdi 
MaMollal ile Necatlaln ne dl 
yeceklerlae lntlsar edlldlll•den 
babıetmektedlr. 

Berllner Taıbllt, SlayGr Muı 
ıollnt'aln teklife mn•afakaı ede 
ceAlnl tlpbell gGrmekte Ye: 

- M. Mauollnl aalltemleke 
ıiyuetlae (ilen Te bltla basile 
ahlmıt balanmakıadır, bana• 
lçlD ltalya 'aın tabdld ifade ede11 
tekliflere maHfakatl çok tip 
helidir, deaaekıedlr. 

Borıen (..'eytung ıa:ıeıesi: 

"İaglltere'oln ıoo teklifi 
çok mlblmdlr; lnglllaler bu 
fedakl.aıjı Franaa'oıo hatırı 

için yapmıılardar.,, demakıedlr. 

Mlnib 10 (Radyo) - Beo 
bakter ge1eıeıl Londra konfe· 
ranıındaa baheederek: 

0lıalyan'Jar Akdeals'de ea 
bayık knnet kendkinde ol 
doıuaa emindir. Bunnn içi• 
laglltere, Akdeuiı mthHenell 
itini le& eldPD bat için petrol 
ambargo111 daTaııaı ibdaı et· 
mlııir. 

Fraakforıer Zeyıung: 

"lagllis Fr.nıız tek.Uf i, Pariı 

ı••etelerlala JU4111• .. kilde ile, 

Slayor Ma110llat'aln red enıbı 
verecrllne tOphe calı del'ldlr. 

• Peırol •mbar~oıa da dilet 
secrl tedbirlerden fula bir ae 
tlee •ereeek deA'ildlr. Buau• 
lçla, h1rbın deHmı muhakkak· 
tır.,, Demektedtr. 

Lindbergin 
ÇocuAanun atili 
Talebinde Kazanama 

Vaılagaoa, 10 (Rıdyo) -
Uadbergla çocap•• Oldardl 
ıındea idama .. ilkim edile• 
Boptmaa'ıa ıemyl• taleltl ylk 
ıek mabkemece reddolanmar 
tar. 

• 
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