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1080000 Nefer Silah Altında. leri Arasında -------------
lf~Şimal Italya'sında Süel Hareketler ve Bir De s~~h! 

d V 18 ler Komitesi 

Hava Yollarına önem Vereceğiz ve Almany 
UAskeri Hazırlanmasına Devam Edecektir. 

,: ~ Fransa Hududunda Tahşi· at ar. 12 Birinciunuuda 
e 8 t 

:;r.r ~.,ırkalar Gelip Gidiyor, Mühimmat Yığılıyor, Fran
~.!~! sa, Jugiltere ile Birleşti. Laval, Hem Tecavüze Kar
.!~ şı,' Dem Ambargo işinde ~lugiltere ile Beraberdir! 
oek\\... ..) 

ali 
D 

lomı 

Bn T.<>ndu, 30 ( A.A) - Royter 
Uuu için yak alaca .. ı .• l\~renlyor: 

.. MARONI 4N-.... uu•ll •llDİn ha 
1 • 
m~klb\,riere gc1re oimal ltalya'sında 

önemli ıQel hareketler 7apal 
,. maktadır. Şimdiye kad.r genel 

karargibları Bozen'de bulunan 
yedi fırkadan yalnız üçQ Bren· 

ner'ia mlldafaaaına tıkııls edi · 

\eeekdr. 
Royter, ıon iki gGo ıarfındı 

Gç farkının Franı'ı · ltılyao 
J ududonı do~ra hareket etti · 

lal iddia ediyor. Bir tuka pek 
akınd• eenub İlalya'ıana gön 
erilerek . sıbll muhafazaaına 
hılı edilecektir. 
Royter, ayni 11mıada cenah 

Arolondakl Frauıeos Festedtn 
enob ltalya'1ına mGhlm mik· 
rda mGhlmmat gönderlldl~inl 

kaydetmektedir. 
Romı, 30 (A.A) - Milis 

Cend sarn~ lıatırnlarından 
rntaaları hariç olmak Gzere ltal· 
ya'nın eilAh altında 1,080,000 
askeri vardır. "Cazlyet bunluıo 
terhiı edllmelerlae ihtimal gOı · 
terml7or1a da omnml ıeferber· 

ilk yapılacağını dair yabancı 

memleketlerde donen rivayet· 
terin de 11lr yoktur. 

Roma, 30 (A.A) - İtalya· 
nan Parla bllyQk elçlııl Ceruttl· 
ola M. Laval'ı ziyaretle petrola 

ambargo konulduğa takdlrdf' 
bunun ltalya tuafından bir harp 
kazlye!l addedileceğini bildir· 
mlo olduğu bakkınd•kl hıber· 
lerl baaın ve propıgandı ha· 

kanhğı yalanlamaktıdır. 

Londra 29 (A.A) Roy. 

ter ajınıı blldlrlyor: 
Petrol ambargoıu yG•Ondeo 

ltılyı ile Mllle&ler ceımlyetl 
dyelert araıanda gerginliğin teh· 
Ukell bir tarzda artmıt olmaeı 

amil 

n.; 
f 

ıes: • 

Viyana Konuşmaları 
Dün Sona· Erdi.. r.1 

fili j1 
--~~~----~~~-

' Aacaristao 'la Avusturya .(Arasında 
flli Tam Bir Anlaşma Oldu._, 

Viymw 'dan~bir göriirıflş .• 

Budapeıte, 30 (Radyo) ıöylemlotlr. Dıo bahDI Dekan· 
.hacar baohakanı general Göm · ya da ayrıca beyanatta bulun· 
\oı, Macer dıt bıkana De"kanya mut, Mıcarhıtın'la Avuıtorya 

1e beraber Vlyanı'dao döndÔ:. ara11nda ekonomik eahıda ol· 
~ bir .'.;ömboo lıtaıyonda kendlılnl da~a gibi ılyasada dı tam 
ilyor- \artıhyaa gazetecilere, Viyana· bir anlatma hA'11 oldugano 

atu 171 lntlbılırlı dOndlSGnO eG1leıal1tlr . . 

kerşıeındı 1 oglltere ile Frın11 
yanyana tek hlr cephe alm,,. 
lardır. M. Lnal kat'i olarQ 
İngllıen•.ntn ıa afıaı lhlıauc 
etmlt Ye ltalya'nın Parlı elçi 
ılne, Fran1a'aın yalaıı bir ta
arros takdirinde 1aglllere'ye 
yard•m etmeılal lcabettlren 
taabbGtlerlof değil, ayni samın. 
da petrol ambargoıu lolnde de 
loglltere ile beraber ycırllyece. 
ğlol blldlrmlttlr. 

Roma 29 (A.A) - Son gtın· 
lerde İtalya dahilinde eGel hı· 
reketler bakluoda bGyGk bir 
ketumiyet mubafua edilmek· 
tedJr. Boooala berıber Llbyı 
dald kuvvetleri tık•lye için 
biç bir kıt'a vepara lrUp olan. 

mımıehr. 8Hıl1rınıa dGotlndQ 
ğftne göre bn barebtltr bft .. 
kılmet tırafından Perls'e1 Lon . 
dra'yı ve diğer petrol mthtıb . 
sili memleketlerin Roma'dıld 
delegelerine ltılya tarafından 
yarı ıael bir tedbir gibi tel&k . 
ki edilen petrol Ozertne kona 
cak bir ambargonun doğura · 
cağı tehlikeler hakkında veri· 
len izahatı teyid etmeğe yıra· 
makıuiar. 

Adlı Abıba 30 ( Radyo ) -
Rae Seyyum S.b•'dın cebheye 
gelmlotlr. Temblyene S5 mil 
ozekta bnlonoyor. Cenub ccb-
heılnde bnlonıo Raı Kaeııa 
konetlertle kendi kanetlerf . 
ııia irtibatını temin etmek için 
tertibat almııtar. 

Rom•, 30 (Rıdfo) - Sıla 
ve çaroımba gGnlerl yığın tld · 
detll yağmurlarla fırunıdın 
Adoa'ya giden yol birçok yer. 
lerlııden bozolmuıtor. Boıolan 
yollar,o tamirine çılıeıhyor· 

Yeni Bir Tefrİ· 
kaya Başladık! 
~--~----------

Bir Ttırk gencinin Blııd 
fakirleri araıında geçen çok 

heyecanlı t macer11ını bogftn 
nttre bııladık. Der halde 
okuyoouı! 

Dördllncll Sa yfadıı! 
- ~ 

Toplanacaktır. 

Cenevre, 30 {Radyo) - M. 
Eden ile M. Laval arasında hu 
ıule g"leo hllAf Ozerloe ] ltr 
komltealoio 12 Birinci kloun 
dı toplanması kararglr olmu~ 
tur. Ef kArı umumiye komitenin 
bu hafta toplatıu<'1ğını fımfd 
etmekte idi, 

l~tima ~noi\tıOo 12 Birinci 
lı4rrnnda olmaeı alAkadar hO 
kdmetlt'rce de kabul edllml~tlr. 

londr11, 30 (A . A) - fhbl'r 
alındığını ıröre Joglllz hüku
meti dış bakanlı~ı Mısır işleri 

ıobe direktörü M. Petereona 
it'erı ahire kadar Pt1rls'de kal 
maeını blldirml~tlr. M. Peter 
ııon bu hafta ıonunda T..on· 
draya doneceltir. 

Bu yeni karar Frensız ve 
İngiliz eksperlerinin bir sulh 
projesi hazırlımılarının arza 
eı1llmekte oldoğano gösterir 
mıblyette telAkkl edilmektedir. 

M. liiıler, General 

Bnlln, 30 ( Radyo) - M. 
Bitler nuyonal soııyaUetlerln 

toplantılar ve mlliog yıpıcakhrı 

ve konferanslar 
1
lrad edec•klerl 

yeni ve munzam binanın kftşad 
mer891mlol !rıpmııtır. 

Yunan Kabine ini os
tantin Demirci Teşkil Etti 

Cöcri11g ve ref il.a ı 

M. Ohltr , lrad elliği nutnkt 

Almınyı'oan hava yollar• 
ehemmiyet vereceği .al ve Al 
manya'nın askeri bazırlanmıya 
devam edeceğini bllı11rmlı n: 

- Bo hususta hiçbir mtal 
tanımıyacağız; muhalif n dlf
man1ırımız bono bUmejtt 
Alman bayrığı daha yOkeeklerde 
dalgalaoacık n kalkınma mG· 
aıdelesiae devam edeceğlı. M• 
hallflerin daha nımoık&rane ha· 

• • re ket ederek kırıımıu merdce 

Parlamentonun Feshedilip Edilmi- çıkmelm IAzı::.r, demlıtlr. 

yeceği Henüz Belli Değildir. Kahine Çin, japonya'yı 
Kral Huzurunda Andiçti. Protesto Etti .• 

Nankio 29 (A.A) - Çin hı: 
kumetl, Japon eQeJ memurlın· 
nın ştmal Çln'dekl muhtariyet 
bareketlne yaptıkları mOzaha· 

Yunan Kralı ve Ef zon neferleri 
İstanbul, SO (Özel) - Ati· kalmak husaıuodıkl gayreti 

na'dan bildiriliyor: bot• gitmek tehlikesine maraz 
Birkaç ıy için bir intikal dar." Demektedir. 

kabfneıl teıkll edilecektir. Bo Atlna 30 (Radyo) - Koe 
kabine, k,ahn umumi af irade· tanıla Demirel Yunan kabine 
elol tatbik edecek, kanunu eıa ılnl teşklle memur edilmiştir. 
styl tıdll fe lntlbabsh yeniden Yeni kabinede, slyasıl hiçbir 

yapıcaktır. lider yoktur. Yeni kabine, hep 
Bandın eonrt, yeni mecllsln lo adımlara ve miltabaseıelardan 

gôaltreceAI ihtiyacı göre meı mOrekkebtlr. Başbakan Kos· 
ruti bir kabine teokll edile tıntln Demirel, saat 18 de 
cektlr. Kral tarafından kabul edilmiş 

Londra 30 (Rıdyo) - Dıyll •e kabine erkAolle blrllkte 
Telgraf gııeteıl, Kral buzorondı ındlçmlvtlr. 

"Enelce de izah ettl~lmlz Yeni kabinenin, parJAmen· 
•eçhlle Ktal ikinci Y orgt. Yo toyu feshedip etmlyeceğl he· 
nanlatan'da mGsaade iyi bir ıl · nüz malum değildir. Koodillı 
yaeet 11haeı balmamııtır. Fırka partisi, parJAmeotonun mefsuh 
hlrasları, Yananle,an'da K.rahn oldo~a ve sayln ıe çlmlnln 
nya bıtka bir kudretin nfifu · yeniden yapılması IAzıDtgeldlği 
siyle kalkacak bir itiraza ben · kanaatindedir. 

zea:ıemektedlr. Çekoslovakya gazetelerinden 
11.l(rabD partilerin fnklnde (Pl'ıçe Tag Çı7tong), geael ıf 

reli, şimendifer letaeyonlarınıa 
fşgaUot ve Japon kıtaata tan· 
tından şl mendi fer mOoakalitıua 
karşı gösterilen engelleri japo11

0 

sefiri nezdinde proteate et mittir. 
Tokyo, 30 (Radyo) - ŞlmaU 

Çfode cereyan eden hAdlıelerln 

Çine lld dahili bir hldlıe ol 
doğu ve coğrafJ sebeplerle 
Japonyının da hu hAdhelerle 
alakadar bulunduio rcımea 

1 okyodakl loglllz mullbaıgtı· 
urıoa blldlrllmiştlr. 

Deniz 
Konferansında 
lngiltere 
Delegasyon Başka-
nı Sir Samoel Hoardır 

Londra, 30 (Radyo) - Lon· 
drı'da toplanıcık olan deni• 
konferansmda Jnglltere Dele · 
gaayon Başkanı, Dıe Jşlerl Da· 
kanı Slr Sımoel olacaktır. İn· 

glllz Delegaayonuna Oye olarak 
bazı amirıllar ve ılyaeal rical 
dahil olacaklardır. 

ll&o edlleceğlol ve parllmea· 
tonun fesbedllmlyeceğlni yası· 

yor. Ayni gazetenin kın,.tlne 

göre, General K.ondtllı, ılya1al 
06fu1Dou kıımeo kaybetmlı 
bul onuyor. 

Kral, gt nel af lçlD ıRQ 

edl7or. 



ımnnnı Sıyfa 2 .................................... .. 

Roma'da 
z 
~ ··--~~ 0

)Jarış Konuş· 
_G_lY_

0 

_lfll_lYı_lfll_T_e_O y_a_~_o_H_a_b_a_e_ır_D _e_ır_ü 1 Japonlar ...... 

o 
nı 

naları Başlamış .. 
İstanbul, 30 (ôzel) - Barış 

için Uoma'da konuımalar baş · 

lamıştır. Bu hususta f11la mı· 
lumat verilmemektedir. 

Londra'da 
Bankalar Toplantısı 

Londra, 30 (Radyo) - Dan 
ıkıam bankalar toplantısına 

M. Eden ve Baldvln de letl· 
rak: etmiştir. Bu toplantıda 

zecri tedbirler mee'eleel konu· 
tulduğu zannedlltyor. 

Paris'te 
'ir Sokağa öleu 
Selçika Kraliçesi· 
in ismi Konacak .. 

Parla, 30 (Radyo) - Parla 
ehlr emini M, Jao Şlyap, uray 
necllelne verdiği bir takrirde 
Parls sokaklarından birisine ge· 
=enlerde bir kazada ölen Bel· 
;ika kraliçesi Astrld'ln teminin 

~; 'onulmaııını teklif etmiştir. 

Kızılhaç 
1. l ı . 

1 ftesse~e erıne 

Sıhhat Şô

rası Drğıldı .. 
••••• 

Bulaşık Hastalık 

Vaziyeti Normaldır. 
Ankara, 30 (özel) - 27 son 

ıon teerlndenberl toplantılarına 

devam eden yftksek Sıhhat Şft· 

raaı bo devrede kendisine tevdi 

edllmle olan lılerl bltfrmlı ve 

dağılmıştır. Memleketteki bula· 
tık hastalık vaziyetini tetkik 
eden Sıhhat Ştirası; durumun 
normal oldoğonu ve ihtimamlı; 

dikkatle ahnmıııı ve ahnmıkta 

olan tedbirleri yerinde baldo· 
ğnnu karaılaştırmııtır. 

Başbakan 
Dişçi Mektebini 
ve Sipahi Ocağını 
Ziyaret Ettiler. 

letaobul 30 (özel) - e.,. 
bakanımız ismet 1oönG, bugftn 
dişçi fakültesini ztyaret etmiş 

ve dltlerfnl muayene ettir· 
mlştlr. 

Baıbakanımız, fıkftlteden çık · 

tıktın sonra Slpıhlocığını da 
ziyaret eylcmletlr. 

lngiltere Keodi Müstem.· Arnavudluk Şimali Çin Vila- "' 
1 B. 1 . ıık 

• , Ulusal Bayramı. yet erine ır Q tı da. 

lekesınden Italya ya Ara- -·~·· matom Verdiler ~0111 
MOnasebetıle Dostane .. 

zi Mi Verecekmiş? Telgraflar Teati Edildi 
Ankara, 30 (ôzel) - Arna· 

vodlok ulusal bayramı mtına · 
Londra 30 {Radyo) - Maoceıter Gardiyan gazetesi, Habeelş· ıebetlle Cumur Reisimiz Ata . 

tan'a bir mahreç verilmek eırtıle Ioglltere'nln Afrlka'dıld mflı· Ulrk'ltı ı!rnavodlnk Kralı Ah 
temlekeıluden bir parça vermeğe hazır oldoğono y11mıktadar. 

med Zogo araeında lld mille · 
Bo haber Roma'da iyi karıılanmamıştır. tin 111adetlnl temenni eden doı· 

••• 
1 ı 'd Ul I E . tane tebrik telgr•f ları teati ta ya a usa mnıyet edllmlttlr. 

K . . T kk··ı E . Bttkreş'te 
omıtesı eşe u ttı. Bir Dolandı-

~~~~~~--ı~~~~~~ 

Roma, ao (Radyo) - Nazırlar mıcltel, Vinl Male earayındı rıcılık Hadisesi .. 
Bftkreı; 30 (Radyo) - BGk· 

başbakan Sfnyor MoHollnl'oln başkanlığı altında eaat 10 da top· 
lanmııı ve ulusal emniyet için bir komite teokll eylemiştir. Ko · 

reıı makine ve mensucat eneli· mftenfo bıek.nhğı, Ma8!1ollol'ye verilmiştir. 
Komite Dyelerl; bOUln İtalya mareıalları, generalları, ayan tftlerlnde yapılın mfthl m bir 

dolandmcılıktın ıuçlo olanla· 
t1yelerl1 nazırlar, ve kara, deniz erkAnıharplerldlr. 

rın muhakemeleri netlcelenmlı, 
Komite, ilk konutmılarını yapmıt ve ltalya'oao emniyet ıılate · 

mlnde yapıcığı tadllAh gözden geçlrmlıtlr. ıoçlolar altı aydan beı seneye 

Komite, doğu Afrlkaeındı ölen ve yaralanın ltalyan'lınn ge· kadar haplı cezasına mabkt1m 
nel eavıttakllerln hıfz oldukları hukuka malik olmalarını ka· edllmlolerdlr. Bir pollıı mdfet· 
rulıştırmış ve komitenin tabH ftyeJerl bıkkındı bir ni11mname tlı,I de ıoçlGJarla birlikte iki 

tanzim eylemlttir. 80 nlsamnameye gôre, 32 y11e•nı kıdar olan yıl hapse mahkum olmuştur. 
İtılyıolar, komitenin tabii ayeıldfr. Afrika-ltalya 

Komite, tlç birinci kAnunda tekrar toplanacaklar. H S ~ J • 

Pı~lıı, 30 (Radyo) - Çh glb 
kaynaklarından gelen haberler• bire 

göre, jıponlar, elmal içine ver 
dllLlerl bir tıltlmatomda, şimali ded 
Çfn'de bfttftn vlJAyetlerln, ft( gir 
gftn içinde muhtariyet ldareıl lılu 
ne itaat etmelerini blldlrmltlr. gös 

Japon generah Doymarı Pe· bir 
klndekl ikametini bir mClddet 

tôy 
dahı temdld eylemiştir. L 

çı .. 
Doymıra, olmılf ıarkta moh iki 

tarlyetln mutlaka yarayece~lnl aıtı 
beyın eyleml,tlr. 

Nankln hGkftmetl, japonya 
nıiı notaıuna henGz cevab ver· 
memlştlr. 

Istanbul 
Limanında 

yo 

iki Vapur çarpışı 810 

letınbul, 30 (Ôzel) - Llmı· 

nımu~da bir İneç ve bir İtıl· 

yan vapuru çarpıştılar. Çarpıe · G 
kil 

mı ılddetll olduğa için beriki Bir 

ı lomba Atmamışlar 
k Roma 80 (Radyo) - İtıl· 
k 7an'lar, Babe,lstan'da yaptık · 

ırı tayyare bombardımanlarında 
[ızılhaç mQeeseaelerlne eaygı 

ıeeledlklerlnl ve hiç blr za. 
a.n bo mfteneıelere bomba at· 

• • • ava eıer erı 

M. Lehrun Resmi Italyan'ların59Numaralı 
Bir Şölen Verdi • • • 

Roma 80 (özel) - ltalya . 
Afrika hava seferleri kftoad 
resmi yapılmııtır. Bo hat, 
ltaly•, Trablnıgarp, Blogazl, 
İskenderlye, Bartoa1, Azmara, 

Masana, Ctbotl, Mogadleyo, 
Asbara Kasıtla O.erinde tıyyı 

••purda haaarat vardar. Tabkl· içi 

kata devam olunuyor. bir 
1 

Sovyet Ulusu f ete 
Dl 

1 oadıklarını ve atmıyıcaklarını 
t ılldlrmlıleı dlr. 
ı: Italya'ya ' e Kömür Göndereceğiz 
l 

Roma, 30 (Radyo) - Tür· 
D 
il kiye halya'ya köı.oOr gônderl · 

leblleceğlnl ve bu ht susta alın 
aı 

d mı, hl r tedbir mevcod olmadı 

k ~ını müeaeeseta blldlrmlşttr. 

Baldvin 

Parla, 30 (Ôzel) - Comar 
başkanı M. Lebrun ve madam 
Lehron, (Dlyork) Dilk ve Dilkes 
ıeref fne Ellza earayında bir 

eölen vermişlerdir. Ak~am da 
Parfe'ln bOyilk otellerinden hl· 
rinde mdk,,llef bir balo veri· 
lecektlr. Bu baloya ParJa'te 
bulunan hOyak ecnebi famll· 
yaları, diplomatlar ve Freueız 

ricali davet edil mi ılerdlr. Balo 
esnaeında l ekoç usula oyunlar 
da oynanacaktır. 

Miladı Isa 

•aris'e Gitmiyecek, Y ortusuncla 
ıı den Oradan Geçecek ltalya'ya hediye 

Londra, 30 (Radyo) - İn · hazırJanıyorınuş! 
dhere Başbakanı Baldvln'ln, 
nôeyö Laval'la konuşmak Qzre 
•1rıs'e gidece~I söyleniyorsa da, 

e nglllz mahaf 111, hu haberi tek· 
ib etmektedir. Yalnız Eden, 

} HrlncikAnunnn 12 sinde Ce· 
ıevre'ye giderken Parle'ten ge· 

fı ecek ve mösyö Lavarıa kona· 
a ıcakttr . 

• liman 
por Komiseri. 

Parls, 30 (Radyo) - Alman· 
ı'nıo Parla elçisi Rolan Ges 

IJ 
er, Fnnsız başbakanı M. I .. a· 

ı 

ö al'ı, Alman spor fevka14de 
omlserlnl takdim eylemiştir. 

Roma, 30 (Radyo) - Zecd 
tedbirlere lştlrık eden ve ismi 

eöylenmek htenmlyen bl r dev· 
let murahhası, gazetecilere dl 
yevde buloDorken, Mllltdı 1sa 

yortusunda İtalya'ya mOnaelb bir 
hediye hazırlandığını eöylemlı · 

tir. Boodan babııeden ltalyan 
gazeteleri, uluslar korumana 
şiddetle hOcom etmekte ve sos· 
yetenin. intikam hlealle hare · 
ket ettiğini ileri 11ftrmekte· 
dlrler. 

lngiltere 
Ambargo işin· 

ResmığTebhğlerı Çıktı. 
Roma, 30 (Radyo) - Mareşal Bıdoğllo, 59 numaralı rumlg 

ıebUğl neereylemfotlr. Bu tebUğde deniliyor kt: 
Birinci kolordu cephesinde Onytırta'nın tabklmlle meşgul ol· 

doJr. Yerli kolordumuz Tebyet'tekl tathlralını ikmal eylemlıılr. 

Klya'nın şarkındaki kollırımıı, Babeş'lerle bir mi1111deme yapmış 
ve dftşmını tarde1lemletir. Bah;--ı''erJn bu mlleademedekl sayl· 
•lları, OD ôlftden ibarettir. 'rl 

Somali cephesinde Kalaeo ve Ltaeyelll civarındaki kabile reis· 
!erinden Abdala Tılaboke ve Kekli, ordularımıza mftracaat 

ederek teıllm olmuşlardır. Bu kabile relileri, ordularlle beraber 
Habeşistan ıleyblne harbetmeğe 4mıde olduklarını bfldfrmftlerdlr. 

Tayyırelerlmlı, Gorahıl lııtııyonundan kalkarak, Dıgabor lıı · 

tlhkAmlarını bombardıman etmlılerdlr. Bu eıınada, Bıbet'lerln 

cephane ile dola birçok kımyonlan tahrip edllmlotlr. 
• Tlğre'deld tayyarelQrlmtz ise, dftşman1n ilk hatlarını bombar. 

dımın etmlılerdlr. 

••• 
U. Sosyetesi ZecriTedbir· 

teri Şiddetlendirirse 
Pırla 30 (Radyo) - Italya, oueeklzler komitesinin danka 

toplantmndın istifade ederek, Cenevre'dekl delegesyon sekreteri · 
ne verdlAl bir emirde, Cenevrede bfttüa devletler murahhaelırlle 
konuşmasını emretmiştir. ltalya delegasyon sekretezi M6ııya Rova 
bfltftn devletler mnrahhaelarını ayrı ıyrı ziyaret etmlı, zecri 
tedbirlerin teşdidi halinde cihan barııının tehlikeye dtııeceğlnl 

ve Italya'nın bôyle bir hareketi doğrudan doğruya haıımıne bir 
learet halinde tel&kkf edeceğini blldlrmfttlr. 

--·• ... •!-il.-.• ---

Ras N asi hu Askeri, Harbe 

re postaeıdır. 
Bo hat, ha ıuretle Italyı 

ile btıtdo mOstemlekelerlnl havı 
• 

yolu ile bı~lamaktadır. 

Bahçeleri Söküp 
Buğday Ekiyorlar .. 

Roma, 30 (Ôzel) - hftku· 

Her Şeye Hazırdu•"Y 
ı ger 

Moakova, SO (Rıdyo) - z GG 
natlya gazetesi son zamınlarda b 

Almanya'da Soııyallıtlerln So,. 
ur 

yet Roıyı aleyhine yıptıklar1 

tahrlkAttan bıheeden bir mı· gel 

kalede Kazılorda Uc bu orCloya. 
tetlnad eden Sovyet uloıonun 

her teye hazır bulundoğaao ka 
yazıyor. 

Doktor. Şaht'ın Diyev 
met, hftUln bahçelerin sôk.Clle· Berlln, 30 (Radyo) - Bir L 

Ç•~ 
rek bu bahçelere buğday ekil· açım töreninde doktor Şahı 

meelnl emreyl,,mlıtlr. Vellahd verdiği bir söylevde Alman itil 
omberto, kendl bahçeainl sök· ekonomisi için kophale ihtiyaç gt 
tftrmtlt ve buğday ekilmek Qzere olduğunu blldlrmlttlr. 

Orta Asya'da Borsada 
hftkdmetln emrine nrllmlıtlr. 1 

Bulunan Kitabeler. ----------
fJznm satışları Berlln, 30 (Radyo) - Orıa 

Aeyı'dı hafriyatla meydanı 

çıkarılmış olan 18 kitabe için 
bir konferanıı verllmlttlr. Do 
kitabelerin tamamen tercftmeal 
on yıldı mdmkQn olacaktır. 

Kamutay Toplantısı 
Ankara 29 (A.A) - Kama· 

tay bugOn Refet Canıtez'ln 

baekanhğındı toplaumıı fıe de 
gO.ndellğlnde gôrOıftlecek mad· 
de bulonmıdığındın Pazarteef 
gonCl toplanmak Oıere dığıl · 

mıştır. 

Yeni Zelaııda 

Ç. Alacı K. S. 

280 Üzam koro. 11 
180 Koope. itti. 11 25 
14 l Alyotl bira. 7 
139 H. Alanyalı 11 75 
76 S. Emin 10 75 
64 S. Gomel 8 
61 H. Alyotl 11 25 
33 K. A. Kb. 10 50 
23 Ş. Bencoya 7 75 
ıs Ali Naci 12 50 
11 Şakrd Ôzcan 10 

1023 Bogftnkft yekun 
448663 DOnkft yekftu 
449686 Umum yek-On 

K. s.aıy 

11 St 
15 5(Ba 

11 
14 
11 5( 

9 7(ğl 
11 5~ıb 
11 21lık 
10 
12 srde 

ıo 

[ 
M. Laval, mQteaklben ltal· 

h ı'nın Parla elçisi Kont Çero· 

de Knt'I Kararını 
Vermek üzeredir . .. 

Can Atıyorlar 
İstanbul, 30 (Ôıel) - Raa Naalbo, gazeollere verdiği dlyevde: Kabinesi. Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S 
lı l'yl kabul etmlı ve ozon mftd· 
ı et konuşmuştur. 

LSi General 
~ffedildi. 
Mıdrld, 30 (Radyo) - Kı· 

ılonya lsyaoına iştirak etmiş 

lın ispanya ı?enerallarından 

~ayalero af fedllmlştlr. 
E • -~J d ~lÇJ~t! 
ınıatnarııe . . 

'E ını Vikt 
nıanoel'e V or 

Ro01a 30 (R Cl'llJiş 
LJ'ılı Vfit adyo) - ltalya 
l or E01ın 

Londra, 30 (A. A) - Deyll 
t elgraf gızeteıılne gore kabine 

pazartesi gftcıd hususi bir cel· 
eede beynelmilel dorumu ve 

bflhaesa zecri tedbirler nıes'ele · 

ıılnl tedkik edecektir. Bu top· 

lıntıda petrol ambargosu bak· 
kında kat'i bir karar sureti 
kabul edilmesi ihtimali vardi?. 

Kar ve Yağmur 
nkara, 30 (özel) - BugOn 

ve (da ~) Karadeniz eahlllerlnde 
Y•ğrnar orta Anadolu llg Sı· 

1 

vısra kır yağmıştır. Sartkamııı · 
1• elçesloı .k b od, llre. 

içi, Krala ltl a ol etQJJ~Ur 
1 

ta Y•ğıb .k a ' " 34 eaotlm yflk· 
a . O 

OJatoaoı 1 · 
OJ erıofttfr. es ol td: . 

... 

sclmfşUr. Dao ttu . Ankara'da so· 
ğulc 61/mn ılı ılı 10, Karı'ta 
6 •n, 

yı glSsıellyord o . 

- Askerlerim, ltılyın'larlı harbe can atıyorlar. Berıeylmlz 
tamamdır, demtetlr. ____ . ...._. __ _ 
Petrolden Başka, Pamuk ve Bakı· 

ra da Ambargo Konacak Mı? 
Iuınbol, 30 (Ôzel)- Uluslar kurumunun, gelecek ayın on 

lldslnde yıpıcığı toplantıda halya'ya karııı petroldın bııka pa· 
muk ve bakıra dı ambargo konolmaeı meıı'eleıl konoıolıcaktır. 

Bir bava faciası 
Moekov•, 30 (Radyo)

tecrftbe uçuşa ııraıında 

tayyare dftımOş, bet kiti 
milştür. 

Fransız MOstemleke· 
Bir lel'inde Zecri T~dbirler 
bir 

öl· 

Alman · Leh Anlaşması 
Varıova, 30 (Radyo) - Al· 

man · Leh antaımaeı Bakanlır 

kurulunca taıdlk edllmletlr. 

Parla 30 (Radyo) - Fransız 
hOkftmetl; uloslar sosyetesine 
verdiği bir muhtırada, Tonuı. 

t11n bıtkı bOUln Fransız mOB· 
temlekelerlnde İtalya aleyhine 

zecri tedbirlere bıtlandığıoı 

bildirmiştir· 

Loddra 30 (Radyo) - Yeni 
Zelındı lntlhıb11ttı mftnaeebetlle 
kabine istifa edecektir. Yeni 

356 Buğday 7 25 8 5t 
150 P. çekirdek 2 70 2 1t 

kabine amele partisi tarafıodao 1 
teekn edllecekttı. Piyasa Vaziyeti 

----------------------

504 8. Pamok 42 50 46 J 

Japon Nüfusu 
Ietanbol 30 (özel) - Jı · 

pony• hOkumetl Japon nftfoıın· 

nun 1 teerlnfevvelde 97 milyon 
694,628 adedine vardığını llAn 
etmiştir, Bo mlktrr 1930 sene· 
ılne nlebetle 7 ,298,585 kiti 
fazladır. 

Milanoda Borsa Oyunu 
MllAno, 30 (Radyo) - Dö· 

vlz nlzamnameıılne aykırı hare· 
ket eden 15 simsar boreadan 

tardedllmlttlr. 

Üzam - Don öğleye kadar 
Boruda 1023 çuval Oıllm ~· 

lllonştar. 

Flatlerln yftkselmeıl etrafın· Ş 
da bazı hareketler gôıe çarp· 

mıotır. 

İncir - Dftn incir eatılma· 

mı ıtır. 

Boğdıy - 356 çuval 7 ,5 · 
8,5 koruıtın eatılmııtır. 

Ekmek flat\erlne tesir et· 
memesi için I tatler etrafınd• 

g6zel bir manevra döodllrOI . 

mOıtGr. 
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A f;loğlo Jneenı çileden ç1ka· gôvdeslnde birer 1Jabdamar gll 

a- ,,, pu; çıkarrr.. Slı ne kad~r I~mir' e: G"len: Ku'1ada~ı'nd- an· rso· il ra iyi Pamuk gnvdeııhıde J>lrer aaP.dam&J' gU 
• 11ıkln ohuıga, ne kadar llkayd u ~ ~ ozapdıkçıı uzan,ypr, saAa, s~I 

lt1 dn~anınaA• çalışırsanız çalıı•· Göçmenl~r... -- - ---· -- -- ~ Y C1tiştirenler dıd • f>ndak "tıyqr. sır tQeaı _ 
nıs, bu eloğlu, arı yuvasını --: Torbalı'da , •.. 1. dolaııınamaeından ntı ~adar ~qı-r L 1 ki h il 6 'ı • • • G·b·ı p -.urcp ıyın eı ma a e ÇOCOEıO y d' !1 Bu l l ere ara karsş, bir P.emlyet te, d~p:llf ' 

1 1 h Eliziz ve ozga a gön. ... 
Çh gibi, btıtlln sinir erin zl lrer - kr . • V I toprak yollar1n111 y9khığopd 

rıert birer yoklar, harekete geıırır.. d~rilmektedirter.. Cellad Göln Taşdı, 2000 Dekar I amıyesı eri ecek •vnı endııeyı v~ f<'Jake•• 1e911· 
ver Kah•elianeye oturdum. Do Son 1amında YogoslBVya'dan Bu yd pımuk ekimi mev· meğe mahkO.mdur. 

mail dediğim tiplerden biri içeriye gerek gaçmen eıfatlle, gerek Arazi S•ı Altındadır. ılmlnde pamuk mOıtıheillerl Genel enatt unutmadık; 
ft~ girdi. Gaheldl, möbekU, ayyaş · pıHporılı mftnfeıld ve toplu ıraınnda vl\Ayetçe iyi pamok lsıiklAI 8'YIJ91 ıi• hjl4 hı 

reel lıktın burnu patlıeanlıomış, olarak İzmlr'e mOhlm miktarda Koıadııı'oı oldn~o gibi Tol'· Son tlddetll yağmurlardan yetlıtlrme mft11bık111 ıçılacsk tırhndadır. 
"' L ki k bl .._, bılı b1Hlf11lne de tlddetll yan. vllAyetln bası yerlerinde bozul iyi clnı pamuL yetll)tl ltlr. guz •apı arı sar mıı r ıa.... Tftrk gelmeğe batlamııtar. lsk4o Eı • ve en • · Bir açtın öbijr ncı gitme } 

Pe· pufu pofur soluyordu. Biz~ dlrektllrlftğ6; gelen kardeılerl· morlar yağmıı ve Cell&d gOlfi moı olan yollula köprftlerln renlere pıra mftkArıtı verile· için, harab, bakımeız yollıard 
ddeı blrklo mtııterl idik. Hepimizi mfzln muamelelerini yaparak değlardan inen sel aularlle ta· tamiri için keılflerlnln yıpıl· eektlr. Mi111bakaya girmek le· aylarca sOrftndQk, baekını uı 

ınyle bir sa.da. Paltosunu kendilerini Yozgad ve EIAzlz ıarak etrafta bulunan lkt bin maeı için v114yetten nafıa direk tiyen pamuk mftııtaliılllerl, bo· radık. yetloemedJk. Mağltlp ku 
L d · b f b i dekar araziyi eu latllA etmltılr. törlftğflne emir vetUmlıtlr. Der· ı d ki k alırdı kaym'ltkam d çı&ar ı, aıı tara ıma ve en lllerlne göndermektedir. Orada un o arı as vetlere, sarılan ıehtrlfıle im a 

ub iki bftkltım oturtacak ıekllde bu gliçmenlere arazi ve ev ve· Bu areıl CellAd gölO.ntıo ılmı · bal mftbendls gönderilerek ke· lara mftracaat ederek lı.:açar dönftm gönderemedik. Tekniğin ve mt 
eglnl aıtı. Ellerini evvelA oğuııturdu ıllmekte, kıea bir zam.uda IJndekl Arapçı ve Çıybııı köy· ştf lerl yaptnılacak n boıolao için ~ft&abakaya glreoeklerlnl dent vasıtanın yokıulluğuıuı ~ 

bi ıhı 1 d l .. rJne alddlr. lnııaoca ve hıy· yol ve klJprftler kısa bir 1&• bfldf L ı t ları i'2 
nya 
ver· 

ve eonra r r ne vur o: , ınftstabıll bale ~eçlrUmelerl te · v reee. ve • r11 memur saçlınmızı yola yola anladık ~ 
G h b L b ! vıncı ıaylat olmamııtar. manda tamir edilecektir. b l h 11 ı t i - arson, ey, a.eana ana mln edilmektedir. Bogftnlerde un arın mı ııu er n, çapa IJ· Zmman çok geçmlı, vartla 

Gareon geldi. Bizim eloğlu, Yngoılavya'dao kafileler halin Yaban Do- o· .r., "' f lerlni, mabııul yetletlğl zaman da değlımfştlr. Ekonomik lbtlyac 
otnrdn. Göbe~tol, yeleğini, bo · de göçmen geleceği haber ıhn· Ir Otogra . vaziyeti gazden geçireceklerdir. tarın başında da, gene demh 

yonbığmı dOzeJttl. mııtır. muzlarına Karşı üzerindeki Hadise Mahsul yetJıtJreo tarlalar ıd.raat yoloou .. görftyoruı. Hem dt 
- Ne vır içecek? dlrektörft ile Boruna ıdrHI devlet ellnde, devlet mah ol 

C H P • 1 
• 

1 b • 1 • 1 • k bf dl L f d - Kahve, c;ıy, ıhlamur, SO · 

mata, adaçayı, kanela, gazoz, 

I I slaalko .•• 

• • • l me te re.törG tua ın an moı demlryolunu!. 
öldflrmiyen er. Domuz Genç Altı Ay,. gezilerek mamuuın durumu tç pazarları btrıbtrıne ha~ 

Ş - Baıka blrıey yok mu be? 

Karantina Ocağı 
Kongresi 

Vergisi Verecekler. · Hapse M&bktim Oldu tetkik edilecek ve not verile · lımak, ıeblrlrrsraaı mftoaae 

lmı.. - • . • • • • 
fııl· - Bir gazete getir tsyle ise! 
rpıı, Garson dltlerlnl ııkarak çe· 

erlkl klldl. Fakat gazete getirmedi. 
hkl· Biraz geçti ve bu müddet 

lçlnd.,. bizim eloğlu, sağa-sola 

bir hayli ıkaırdı, tftkürdd .. 
İıte ha adım, ııabableyln be· 
nim ılnlrlerlw 1 taıa tutan bir 

d J] lflytındı.. Biraz be ledl. Sonra 
iz gerindi, parmaklarını çıtlattı. 

d 
Gôzlerlnln şlılnl oğoeturdo, 

ar ı 
burnunu kanştırdt .. Ve; 

Sov• - Ulan bakeaoa banıt! 
klut Diye tekrar bağırdı.. Garson 
mı· geldi: 

doya, - Bani gazete? 

- Mftşterller okuyorlar. Bat· 
unu ka yok! 

- Ne dt>mek yok? Alsanız ya 

ev - tktıer ıane aldık tiayım .. 
Bir - Üçer tane alıverin; ne 

Şaht çıkar? 
Garııon baeını aallıyarak çe· 

man 
1 

klldl. Anladım ki, o da benim 
t yaç gibi taıa tutulmne olanlardandı. 

Eloğlu arkasından bağardı: 
- Garııon, buraya gel! .• İD· 

ıana terı ·tera bakmıuslar, bir de 
ne lçecekııln diye aorarlar. 

- Demin eormuotum &a• 

s.nıyorum. 

ı 51 - Haydi çok çene istemez. 
5 5(Bana iyi bir gazoz getir baka· 
ı yım. Midem bozulmot ta bir 
4 dftzellellm ıuno !.. 
ı 5( Ve bizim eloğlu baıladı ge· 
9 7~~trmeğe!.. Aman Allıh'ım, ne 
ı 5f1abab fe14keıf idi bo? Bir ara· 

ı 21lık bana dönmeııln mi? 
- GördG .. ilz mil arkadaşım 

2 StdedJ. ne terbiyesiz gBYIOnlİlr 

2~ar? Fııda gazele ılın diyoruz 
da kızıyorlar. Hani neredeyse, 
tnıanı ıorla gazete aldıracaklar. 

Bıf ilçe gftldftm. Fakat bu 

gft.lfttGm klmbUlr, ne kadar 

Birinci Karantina ocak kon· 
gresi nahiye başkanı avukat 
Nuri Fettah'ın ba,kanhğında 

toplanmııtır. Ocaklılar büyiik 
bir alAka gôstermlelerdtr. Ge· 
çen seneki fııler ve rapo : lar 
tızerlode konnl)malat' -yapılmıe 

ye gl>slerlleo faaliyet dolıyıalle 

eski heyete teıekkGr edilmiş

tir. Muhtelif dilekler tlzerlnde 

mQzakerelerden sonra ) eni Be· 

ne bfatçeal kabul edilmle ve 

idare heyeti fnılhabına geçli· 
mlştlr. Neticede hafi reyle 

mimar Necmeddln, SeHhaddln, 
Nevzad, Muzaffer, Naci ve na· 
hfye murahhashklarına da avo· 
kat Mustafa ve Osman Darda· 
ğın seçilmişlerdir. Muhitin m4· 

nevver gençlerinden olan idare 
heyeti tebrik edilmiş ve top· 

l11otıya son verllmlştlr. · 

Su Tarifesi 
Nafia vekAletlnden tasdik 

odllmiyerek geri gelen ıu tarl· 

fesini formftle uygun bir şekle 

sokmak üzere au tarif~ komla· 
yona naf Jı komiserliğinde top· 
lanmıştır. Tarifenin form ille 

göre tanzimi için bir taraf· 
tan da elrketln bir yıllık hesabı . 
tetkik edilmektedir. 

acı idi? Keyfim epeyce kaç· 
mıştı. Kalktım. Çantamı aldım 

ve çıktam. O, boyuna esniyordu: 

- Hahıhbhhbhınh!. 

Gareon kapıda yanıma yak· 
laştı. 

- Bayım ·dedi bu glbllere 
ne derler bilir mielnlz? 

- Ne derler?. 
- Belalar mobarekl derler. 

Bereket ki oruçla değllf m. 
Yokaa ona gösterirdim ben! .. 

Çimdik 

Yaban domuzlarının mahenl· 
terimize yıpt1ğı sararlar çoktur. 
Köyldnfln btltün emeğini elin· 
den alan bu zararı önlemek ve 
kısa bir zamanda domuzların 
kllkfi.nd kurutmak için bu yıl 
muhtelif yerlerde tedbir alına· 
caktır. Yerine göre S _ 5 ve 

15 kişinin borçlandığı. domuz 
vergisi vaktinde ödenmesi li 
zımdır. Zamananda domuz öl· 

d6r0p kD}'roğonn hükumete 
nrmlyenler; kanuna göre bir 

domuz için Oç liradan on llraya 
kadar ceza vereceklerdir. 

Ôldftrftlen domnzlar111 derisi 
ye eti atılmamak için tertibat 

alınarak domuz derbiol satmak 
ve tabaklamak yola buluumoş , 

tnr. lzmlr'de Slnekll'de tabak· 
Janacak olan domuz derllerl 
için köylOnfto ne suretle ha· 
reket edeceği alAkadarlara bil· 

dfrilmlttlr. ---iskan lstat;stiği 
İzınlr'de ve hfUGo vilayette 

l&kln edllmlt olan muhacir, 
barlkzede, mftltecl ve mGba· 
dtllerln vaziyetleri ve bunlara 
tlmdfye kadar verllmlı olan 
arazi, ev bahçe, bığ ve11lre 
hakkında lııkAD dlrektôrlftğd 
tarafından mdblm bir lıtatlstlk 
bazırlıomııtır. Bu latatietlk ya· 
lunda Sağlık •e Sosyal yardım 
Bakanh ~ıoa ganderllecekth. 

MfllkiyeninYıldDnilmft 
Millklye mektebinin açılış 

y•ldöoQmiloe ıeaadOf eden 4: 
blrlncl kl\nun ıkeamı ıehrlmlz. 
deki mfllktyeliler halkevlnde 

tören yapacaklardır. Hızırlık. 
ların ıamamlaomıeı için ayrıl
mış olan komleyon tören prog· 
ramtnı teshil için çahımağa 
baılamıttır. Ayol · akpm 70 
klılllk bir de şölen verilecektir. 

K. 
8 Sl 

7( EILHAMRA Sinemasının Bfiyflk Zateri 

alın· 

çarp· 

ima· 

7,5 . 

17 0
1
000 İzmfr'Unln geQen aenebenberl sabırsızlıkla bektedlğl dftoya sloemasıom 

l(LEÜrPbATRA 
Şinıdiyc kurlar ihtişam rekorıunu ınuhataza t•deıı BEN-HUR fil
mini de geride bırakan bir zeugiulikte 300 hiu figüran iştirakile 
ve 23 milyon sarfile vücuda getiril«>n hu filmi ELHAMRA 
sineması bugün sayın lzmir halkına takdim ile iftihar eder. 

Dikkat ! Bu filim !)imdiye keder Türklye'ye gelen fllmlerln en pahalısı oldpğuodııın 
lr et· yalnız bu f lllm için eerbeet duhulıy"' karneleri muteber değJldir. 

tmd. Bugnn saat l l de hususi ilave seansı vardır. 

lftrft(. ·----------------------------

Dfln Aıllyeceza bAklml Ha. 
Umt bir •ık mıceraeından do· 
!•n entereııııan bir davayı derhal 
blılrmlıtlr. Mes'ele şudur: 

Nuri adında bir dellkenb, 
Mftnener adında bir kızı &e· 

vJyor, kızın ise haberi yok •. 
Norl aoneıılnl, kıstn nine 

ganderlyor ve istiyor ammı, 
kızın anneıl buna razı ol mı . 
yarak: 

- Benim satılık kızım yok. 
Cevabını veriyor. Delikanlı 

mfifeesslr oluyor ve lmua bir 
fotoğrafına elde ediyor ve kendi 

fotoğralını da alarak bir foıoğ· 

rafçıya gidiyor n· 

- Şu iki resmi hfrlettfr, 
yan yan• gelsinler. 

Diyor, bo da oluyor .. 
Fakat delikanlı TCirk ceza 

kanonunun 482 inci maddesi· 

nfn son fıkraaını dGt-Onmadi il 
için; cebine koyduğu bo reıim· 
leri tanıdıklarını gtsaterlyor ve: 

- .late:rae anoeıl vermesin, 
hona be buynrularl 

Diyor. Dlğea ııraf bunu ha· 
ber alıyor ıeref ve haysiyetleri 

kmldığından dolayı mahkemeye 
mllracaat ediyor .. 

Ba davauın doroım111 ya· 
p,ılw, ybldlerl iHalendl. İddia 
maka•ııı mlltıleıunı eöyledJ. 
Son ııöz olarak ıaçlu da: 

- Zorla gftzelllk olmH ve 
zorla da bir kız ıbnmH. Be~ 
Utlradıı. 

Demlı ve hakim de ıu ka· 
ıan tel hf m etmlttlr: 

- Tftık cesa kanununun 
482 inci maddesinin ikinci 
fıktaerna göre ıltı ay hıpae 
mahkum ediyorum, ayrıca yftl 

lirada ağır para cez&1a vereeek· 
eln. Fakat yaııo kftçftk olduğa . 
için hıpıa cezaııını Gç aya •e 
pırı cezaaJnı da 66 liraya in· 

dlrlyordm. Sabıkan da olmadı~ 
için bu cezaları tecil ediyorum. 

ve ıuçluya aklını batına topla71b 
bir dallı mahlı:6melere gelme

rneıtol ihtar etmiştir. 

Senpolika~p 
Kilisesi A vhısnnda 
Asarıatika Varını~ .. 

y ıını;ın yerinde Seopolikaı p 
klfüesl içinde A;arıatlka bolun· 
doğu "llAyeıe haber verilmiş 
ve diin m6zeler dlrekt6rtlı Se 

IAhlddlo Kantar'ın gôıB ônihı· 

de sondaja başlanmıvtır. Bura· 
dan milhlm mikdarda Asarıatika 

çıkac8ğı tahmin edlllyor. 

cektlr. betlerini arttırmak, 
iki guruba ıyrılmıe olan lusaltmak, eüratı, kolıylığı, gtıı 

pamuk &abalarında onar kiti veni garanti ye bağlamak, heı 
birinci ııayılacaktır. Para mft bu demlryolları Ue doğacaktıJ 
14fıtı alacak olan birinci dere· • 
cede pamuk yetletlren mtıetah · • • 

Fabrlkalaımak, sanaylleemel 
slllerden pımoğ11 en gftzel ve 

davamızdı bergOn yeni btı 
uzun llyaf h olanın maheulft 

hamle ile amaca yaklaşmak 
vllAyetçe iki kat f latle ııatıo 
alınacakbr. Birinci mQsabaka tayız. Bet yılltk P.IAm, alnımı 

zın ıkı ile başanyoruz. Mili 
gornbonda Tire, Ödemiş, Ba· 

sermayeyi bol bol yabıncı U 
yandır, Torbalı ve Kuıadaıı, 

Jere akmaktan kortaracağız 
ikinci mıntaka da Bergama, 

Türk diyarında da, bizden mQ 
Foça, Menemen ve Dikili kaza· 

hendis, bizden maklnlııl, blzder 
l1rı "vardır. Mftsabakaya ber 

fen adamı, bizden teknlsyer 
gurubtar.ı (GO) den az. çlflcl olacak. lbtldıti madde lstlh!la 
girerse hel)er, daha fazla gfreree 
onar birinci seçilecektir. 

lzmir 
iskan Kadrosu 
Dört Memur isteniyor 

lııkAn temlik, Devlet Şura· 
sına itiraz llylb1111, meyvelik 

ve hığçellk yeri, kôylllye arazi 

tevzll 1'e yeni gelen gnc;men· 

lerln sevki gibi mGhlm itler 
dolayıelyle elmdlkl kadronun 

çok dar oldoğo Sağlık ve Sos· 
yal Yardım Bakanlı~1na bildi· 
rllmJo Ye İzmir lsk4o mftdür· 
lftğG bdroınoa dahı dç me· 
mnrla bir daktilo llbeııl lıten· 

mittir. Şimdiki kadroda yalnız 

iki memur vardır ve bu iki 
memurla çok fasla olın itlerin 
gôrftlmeel pek gilçU1r. 

Şemikler Okulu 
Karııy11ka'nın Şemllder k~· 

ytınde yeni yapılan okul Pa· 
zarteııl gftnft saat onbeıte tô· 
renle açılacaktır. 

Siyah 

latımız artacak, çlftciye yeni 
f~, yeni gay. et, yeni kazan( 
doğacaktır. Bizde dP. bir eanayl 
foçlHğl meydana çıkacaktır. 

Devletin ve mUJi sermayenin 
kurduğu fabrikalar, bize sulh 

ve barb zamaolarrnda, bir des 

tek olacaktır. 

Bir y n şark mftııtemlekesl 

gibi, iptidai maddelerimizin ve 
maheoltedmlzln getirdi ğl pa· 
rayı, gene başkalarının ltbalıt· 
tına vermlyeceglz. 

Londra sanayi kongresinde, 
mahod Alman morahhastnın 

ıetırıb ve korku ile bahsettiği 

bir olue olacağız. Akeağtmız, 

lhtl&ae clbetluden zaafımız bu· 
looablllr. Bunlar tlmdlllktlr. 

Adam, mOnevver, mfttehaıısıı 

ve idealine aarılmıı gençler 
yetlttlrerek, bu işleri, onlaran 
ellerine vereceğlı. ŞarUa gar· 
bın birleıtİ!l noktada; göze 
derhal çarpan varhğımızı dıba 

kuneılendirecttğlz. 

Orhan Ralımi 

Gözler 
Barry Baor • Slmone Slmoıı • Jean Maka . Makııodlan'ın 

temeli ettikleri senenin en bftyftk filmi 

29 ikinci teşrin Cuma7"bugünden itibaren lzmir 
hnlkına takdim edilecektir 

Roı (Çıgan) orkeetraeı, Roe Çıgen (koroeu) ve Raeca, 
Fransızca şarkılarla sOelenf'D heyecanlı bir aş~ lilkAyesJot, 

MOSKOV A f'ğlrnce hayatını canlaodJ?an 

Süyah 
TAYYARE SJnemasrnın llu seneki ahın programına 

ıeref verecek r llfmlerlnln btrfnclııldlr. 

AYRICA FOKS (En son haberler) Türkçe sözlii 
MlKl ( KARiKATÜR KOMiK) 

-----
SEANSLAR: Hergon 15. 17 · 19. 21,15. Cumartesi 13 · 15 

seınelannda talebelere ıenılHltlı bilet verilir. Pazar 
IJ,30 . 13 te llh&. eeanu vardır. 
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Hayrete degen ~eyler 

Hlndfetan'ın 1alr yerlerinde gezdl
ğh.o sıralardı, hemen her yerde ben· 
den Agra'da boloodo~oma g3re Tac 
Mahal'l gö rüb gôrmedlğlml ve nasıl 

bir yer · olduğuna ~ordular. Fakat 
ben, Agra'da çocok iken bulunduğumu 
ve böyle bir yeri bilmediğimi, hauA 
duymadı~ımı söylemekten usandım. 
Halbuki benim küçilkten beri biltün 

l ıdholml fakir ve 
yogilerin hayret 

veren marifet ve 
icraatı sarmııtı. 

B~ n, Hind fakir 
ye yogllerloln ma· 

rlfeılerlnl göater· 
dikleri zaman kar· 
eılarında saalerce 
hatt4 yemek za. 
manlarınt nnota· 
rak dorar Ye yap· 
tıkları şeylere bay· 

retle bakardım. 

Bunlar. hiç blV 
• J 

Yazan: F;czacı K. ~taş 

Karagöze Gidelim~· 
Her Ramar;an ak~ gelen K. ... 

ragöz oyununa, çoeokloğomnz· 
dan gelen bir neı'e ile; 

medlklerl bir dUle~ 

- Oynatan olsa gideriz. 
Diyen pekçoktor. Fakat öyle 

anlıyorum ki, ıeyh Kft1Jterl mey· 
danıoının bu eakallı komiği 

bizi esklel kLdar gOldOremlye· 
cek, Hachad çelebinin o gilnktı 
dili bize pek blr~ey söylemi yt;· 
cektlr. Karagöz'Qo; gellşl ~özel 

Haclvad'ı dö•mesl, pepe Ruhi · 
nln takla alması, Raz11kızadento 
inceliği, Himmet dayının gaba· 
ve.ti, dell Beklr'in efeliği bizi 
eğlendfremlyecekllr. Bizim dev· 
rin meşbu t Karagözcüsü kAtlb 
Sallb ile ~Alr Ömer dirilseler 
de perdeyi kurHlar, oyon ıslah 
edlllb nukteel bugünü, sözıl 

bugünü hAdleatı bogünft, adam 
Jarı bugünü söylemedikçe bir 
zevk alınamsz diye tahmin 
ederim. Karagözün bugOne glSre, 
başındı kaaket, Haclvad'ın fötr 
şapkalı olarak çıkmalaunı dd· 
şftnilyoram, oyunun kadrosunu 
bogftne göre değlttlrlyorum. Ra· 
zakızadeyl melon şapkaaı ile 
ddşftnflyorum, deli Bekir, pepe 
Ruhi Himmet dayı tiplerini 
Amcabey, Afacan, Bıy Tekin, 
Bay Cingöz Nuri gibi daoanü· 
yorum, şeyh KGoterl meydanını 
letanbol'un KôprObaoıaı olarak 
taeavvur edJ7orum, oyanları, 

futbol aabaeı, tayyareci, parıoftt, 
telefon baoında, televizyon ve 
radyoda parazit gibi süjeler 

ftzerlnde arayorum. Aerf Kara· 
göz böyle olsa sinemaların pa· 
pucu dama stılırdı diyorum ... 

Fakir thavay a bir=· ip; attı, ip dimdik 
durdu , ve ... 

konuoorlar, gO.n.f 
ler ve lhaf tatarca • . 

(Hind fakirlerinin' yaptık tarı 
hakkında, o kanaatteyim ki, 

ı' herkesin şöyle blSyle bir kulak 
dolgunluğa vardır ve bunlar 

ı cidden meraka değer şeylerdir. 

~Bir Tftrk gtncl, Halil İbrahim, 
hem fakirlerin eerarrnı öğren 

1 mek. hem de fakir olmak için 

11
1 Hlndietan'da ozon milddeı ya-
1 tamıştır. 

1
1 Halil lbrahfm'ln hahratı 
elimdedir. Bunları çok meraklı 
bulduğum için neoredlyornm.] 

1 - 1-
Y"azık emeklere 

Çok çahıtam, fakat blrtürlü 
fakir olamadım, yazık emf'!k· 
lerlme!.. 

ı Bu kadar emek ve zahmet, 
ı bu kadar muhnet, vatıoımdao 

senelerce ayrı kalmak, blnbir 
ı ıekll ve kıyafete girmek, ba· 
bamın ve çok sev~tll ınoemln 

ı hasretimle ölmelerine sebeb 

1 
olmak, kalın mhHın ıuoon, 

r bonon eUnde mah•ıoa katlan· 
ı mak hep boşa gitti ve ben 
gene fakir olamadım. 

Fakır olmak iatJyordom1 

memleketimi barlkalarımla bay. 
retler lçlude bırakmak1 Ano· 

ı pa'yı birbirine lratmak için 
' 

fakir olmak letlyordom. 
Bo kadar seneler, Agra'dan 

1 Benır~B'l", Bengile'den Burma· 
ya glımek, Brahmaputra kıyı· 
larında dolaşmak, t4 Tlbet'ln 
merke' 1 Lahea'ya gitmek, ora· 
dan Hayber'e dönmek1 bura· 

1 
dan da tekrar Mleorl ve Hay· 
dar Abada dönmek hep boşa 

gitti! Benim de tılllm ne ber· 
baddır! Fakat Bindfetın'da ge· 
çen senelerim blnblr macera 
ile doludur. 

Faklrltırln mabedlerl, yogi · 
leıln bayatları görülecek ıey· 

lerdendlr. Donların bir bedeli, 
bir gayesi n bir mazharı yeti 
var, fakat ben... Boo elle her· 
şeyi feda eder(l k bu maceradan 
çıkmış bıılunuyotum. Elde et· 
tlğlm şey, Buda dinini ve 
Hindlileri öğrenebilmiş olmak 
tan ibarettir. 

Eu fazla bulunduğum Agu 
şehrinde vakıa çokluk müslO 
manlardadır, fakat kıifl dere 
cede mecuel de vardır. 

Agra'da ~ok cami vardır. 

Bunların içinde Tac Mahal 
cidden çok kıymetli bir ielıim 

Abidesidir. 

ay6kta1 ~öz bile kırpmadan da· 
rorlar, bir değnekten yılan çıka· 
rır, gelen geçenin ceblodeldnl1 

bilirler ve dıha neler. neler 
yaparlardı . Bele baıka bir 
yerden Agra'ya ytınl bir fakir 
geldiğini haber ahr, almaz e~· 
den kaybolur, bu yenl fakiri 

• 
bolurt . etrafını çeviren merak· 
lılar araeından geçer~k fakire 
mümkfto olduğa kadar yakla · 
ıır ve saatlerce borada, hayret 
ve gabta içinde kalırdım. 

Babam, ne döoüb te beni 
bulamayınca, nerede olduğumu 

bilirdi. Bu yilr:den, geç kaldı· 

ğım için yediğim dayağın haddi 
hesabı yoktur. Buna rağmen 

ben bo meraktan kendimi knr· 
taramadım . Babam nihayet beni 
leyll bir logllls mekt~blne 
verdi! 

Mektebe verlldlğimden az 
~aman enel bir hAdlse olmuı 

ve ba hadisenin ruhumda yap 
tığı derin izler, seneler ıeneaJ 

11Ulnmemtottr. 

-3-
Delhi'de Bir Bayram 

Oelhl'de, bundan yirmi sene 
evvel bdyflk bir bayram yapıl· 

mıotı; hAlA Te bagGnkft gibi 
hatırlarım: Bu mftnıeebetle 

Delhl'ye binler hatta onblnler· 
ce kişi toplanmıotı. Batfln mlh· 
racelerin1 büt6n nlzamlar1n 
topland.ğı ve battA lngllf z kra· 
hnın da geldiği aöylenlyordn. 

Bu bayramı görmek 6r:ere 
biz de, babam n Annem, ben 

•e bhımeıçllerlmlz de gltmletlk. 
Babam, kOçftk yııta, Mıeırlı 

ve İııglllzler tarafından Bin· 
dlstan '• sürillmftş zengin blr 
paşanın hueuei kAtibl olarak 
Agora'da yerleemlo, çok eeaeler 
kalmış ve tlc:arete bıılıyarak 

oldukça iyi bir mevki elde 

etmişti. Böyle bftyftt toplantı· 

tarda babam sergiler kurar, 
pekçok para kar:anırdı. Delhlye 
de hu maksatla gitmlotlk. 

DelhidP., Blndlııtan'ıo her 
ıarafından gelmlo halk Hrdı; 

belki yoz dille görüoDlftyordu. 
Tibt:t'Uler, Afgan'lılar, Ktımlr· 
iller, Mogol'ler, 'l'atar'lar battA 
Çln'lller bile vardı. 

Ben bonlardım hlçbhielne 
ehemmiyet vermiyor, yalnız 

fakir ve yogilere bakıyordum. 

Ve diyebilirim ki bir daha 
da bu kadar barlkılar glS11teren 

Mahkti.miyet ve Tecil 
Yalın yere yemin etmekten 

euçlu, şf mendlfercl Moetafa'nın 
dan Aellyecezada muhakemesi 
neticelen mittir. 

Maznunun aablt görtıaen ın· 
çandan dolayı altıay ma.ddetle 
hapsine •e otuz lira para ce· 
zaelle mabk1lmlyetlne ve ftç ay 

da amme hizmetlerinden mah· 
romlyetlae karar •erllmlotlr .. 
Sıbıkua olmıyan bu aoçlu hık· 
kındıkl mahkO.mlyet kararı tecil 
edllmledr. ----Vi1ayet idare Heyeti 

VllAyet idare heyeti dftn 
vali moHlnl Sedad Erlm'ln 
baekanhğında toplanmıı me· 
murln muhakematına ald bazı 

evrak ftzerlnde mGzakerede bn· 
lunmuıtor. 
~~~~~-..... ~~~~~-

bu kwdar çok fakir ve yogiye 
tesadftf lmk&nı yoktur. . 

Ben, her fıraat boldokça 
vergimizin bulunduğu baraka 

dan eıvışıyor, harikalar eeyrlne 
gidiyordum. Bir faldrden dlğe 
rlne koşarken etrafını binlerce 

meralı:ılının sardığı bir yogi 

gördilm. Bo adam akıllara 

sığmıyacak derecede harikulade 

ıeyler yapmakta idi. İsmini o 
zaman eormamııtım, biraz son· 
ra sorduğum halde, hiç klmee· 
nln tanımadığını daha büyilk 
bir hayretle anladım. 

Bo kadu mahir bir yuglntn 
Dolhl'ye toplınmıı onblnlerce 
kişi arasında mechul kalmneına 
hayret etmemek elden gelmez. 
Bu adamın yaptığı harikaları 

bu kadar sene Hlud'de kılmış 

olmaklıgıma rağmen hiçbir yerde 
görmeml~tlw. C:llod'li yugller 
bile bunları Hk defa olarak 
görmekte idiler. 

- Sonu Var-

M. Lava) Yine Itimad Kazandı. ______ ...., ______________ .. ____________________ __ 

BnlMuvaffakıye~ Radikal Sosyalistlerin Eseridir, 
M. Lavald Tehlikeyi Atlatmıştır. 

.M. Laval, M. 
Parla 30 (A.A) - Gazete· 

ler, Laval kabinesinin ikinci 

Eden'le beraber .. 

1 
muvaffaklyetlnl de ;:;memnunl· 
yetle karşılamışlardı~: F.ko Dö 

- ıtalya ve Petrol. 
-Italya'nın Teşebbüsüne Rağmen 

Amerika, Vapuru Bırakmadı .. 
Vaşington, 30 (Radyo) - halya'nın BlrJeşlk Amerika sefiri 

kont Rosno hariciye mQeteoarı M. Moor ifa mOlAkat yıpmıo ve 
12,000 tonluk petrol vapurunun hareketine ne zaman mftaaade 
edileceğini eormo~tur. 

M. Moor, npuron vertlen avans haeeblle nev'Jma mahcuz ol · 
do~onu bildirmiştir. Bali harb dolayıaile vapurun avdet etme· 
mdJ lhtlmali ile hareketine mfiea11de edllemlyeceğlnl, vapurun 
hareketinin zecri tedbirlerle a14kası olmadığım slSylemfıtlr. 

Parle, 30 (Radyo)- Vaştngton'dan alınan telgraf haberlerine 
göre Amedka petrol ı,lrketlerl, bükumr:t eevkiyatını reemen me· 
netliği zaman ltalya'ya petrol nrmekten vazgeçeceklerini bil· 
dlrmiılerdJr. 

Çt:llk ve pamuk ihracatı meoedllmiyecektlr. Eeaaen Almanya 
mfthlm ml~tarda pamuk çekmektedir. 

••• 
Fransız - Italyan Sabık Muharih· 

lerinin Bir Toplantısı .• 
Roma 30 (ôzel) - Fransız balyan sabık muharipler birliği 

ld1re heyeti toplaomıı ve tin lçtlmaa harb aakatlanndan Karlo 
Delkroa rlyaeet eımlç ve Franaız'lardan M. Miroeeo da hazır 

bulon~oıtur. Reis. Fransa n Belçllı:a'ya yaptığı aeyahatın neti· 
celerloden babeetmlı ve Franea'nıg nzlyetlnfn çok samimi ve 
haklı olduğunu •e Franıa'nın balyaya istinat ettiğini eôylemlıtlr. 

••• 
Japon Deniz Heyeti Berlin'de 

Berllo, 30 (Radyo) - Londra deniz konferansına iıtlrak 
edecek olan Japon heyeti Moskovadan BerUne bu aabah vaeıl 
olmoştor. 

Heyet amiral Maganonun rlyaııetl altındadır. 
Japon amlralı matbuata verdiği beyanat ta: 

• 

- Londraya gidiyoruz. Berllnde bulunmamız gayrlreemldfr; 
bhkaç gilıı istirahat için bulunacağız. De o iz konferansının 1 yl 
neticeler vermesini temenni ediyoruz. Demiştir. 

Ateşemiliterler Toplantısı: 

lf••Un, 30 (Radyo) - Bo eabah1 geçen sene olduğu gibi 
Japonyanın Anopa ateşemlllterlerl, general Oafms riyasetinde bir 
konferans yapmıolardır. Bu içtimada Parla, Londra, Roma, Var · 
oova, Ankara, Rf ga ve Moııko•a ateşemlllterlerl bolonmoıtor. 

Konferans dört gftn eilrecektlr. 

Gazdan Korunma 
Kızılay Mecmuası 

Halkımızı Tenvir 
Bu Hususta 
Edecektir 

Ankara 29 (A.A) - Kızılay 
mecmuası 936 yılından ltlba 

ren genel kurmay gazdan k o 

ronma uzmaoı Nuri Refet Ko 
rur terufındıo idare edilmek 
üzere ayrıca bir gaz lan koron· 
ma kısmı eklenmek suretiyle 
çıkmağa başlıyacaktır. 80 kı · 

"ımda gazdan korunma lılerl 

hakkında sorulacak büttln sor· 
gulara cevab verileceği gibi 
bu sabada yapılan yenilikler 
den de baheolunarak mllle· 
tlrolztn aydınlatı imasını ve hu 

yönde rastlıyacağı milşküllerln 

herkesin anlıyacığı bir tarzda 

Parl gazetesi dftnkft :neticenin 
Frankın mOdafaaın ıf yeeaıını 
yeniden tak•l ye ettt~tnl yaaı· 

yor. Bo gazeteye gnre cemi· 
yeder mes'eleel hakkında ""· 
rllecek kırar artık Lavıl için 
bir tehlike teıkll etmemekttd: r. 

Jur gar:eteel halk Ct>pheelıı lo 
hrzlmeıl bütan tahmlolerln Qg . 

tfinde olduğunu yazmaktadır. 

Sosyalist .Populer gazeteııl M. 
Laval'.n movaffakiyetlnden lla 
dtkal Sosyallııtlerln mu'ol ol· 
doğunu ve meclleln itimat re • 
yine rağmen kebloeotn aklbetl 
hala emio olmadığmı bUdlri · 
yor. 

Psrfıı 80 (Ôzel) - Franeada 
ıılyaei bir Adet oldoğo veçblle 
hOkumet bOdce llylbaeı mOza· 
kereel mftnaıebetlle itimat reyi 
ister, bftdcenln taadlklnl bir 
itimat addeder. 

Boeene. elyaııl nziyetln çok 
buhranlı olması haaeblle hdkô.· 
met icraat n aiyaaetlnl daha 
f yl izah etmeğl lGıumlo glJr· 
mftotür. İki gftn aftren bo ba· 
hat azerlne bflkftmet iki net 
defa olarak 242 reye mukabil 
324 reyle itimat alm•ıtır. 

M. Lanl, lcraıhna ba BD• 
retle yeniden denm aelthlye· 
tini almıştır. 

Hdkt\met, sabık mobarlblerle 
kftçft.k memur ve kftç6k aer· 
mayedarın nzlyetlnl dlıelt· 

mek için tedbf r alecağıaı TA· 
detmtııir. 

ôoamazdeld aalı gaao cemi· 
yeller mee'elesl de g3rftotUe· 

cektlr. 
Pula, 30 (Radyo) - Bııbı· 

kan Lhal'e ikinci defa olarak 
ltlmad reyi verilmekle, fırtına 

ile bışlıyan geçen hafta, allkd· 
netle netJcelenmlo oldu. 

Parliuneotoda h&ıııl olan aon 
durum, çok mftealddlr. Fransa· 
nın f lnaneel vazlyeü hcılAse 

doğru yftrftmeğe baıtamııtır. 

Başbakan Lbal'ln parllmeQ· 
toyı arzeyledlğl kararnamelerin 
tamamen tanlb edileceği kınaatı 
kunetlldlr. Kendisine ikinci 
defa verilen ltlmad reyi, buna 

bir delil teıkll eder. 
Salı gGoQ cemiyetler mea'eleıl 

pır14mentoda konuıolurken, aaa· 
yiıln lbl&l edllmemeıl için bft. 
tftn tedbirler lttlhac edilmiş 

bulouoyor. 

Bir Ayda Tu· 
tulan Kaçakçılar .. 

Ankara, 30 ( özel ) - Son 
bir ay içinde gOmrtık muhafa. 
za teıkllatımız tarafından l'tır· 

klyede biri ôlQ olmak ftzere 
65 kaçıkçı yakalanmış, 1500 
defter ıdğara k4ğıdı, 240 gram 
esrar, 15 tabanca mermisi n 
72 kaçakçı bayvaoı elde edil· 

mlştlr. 

halline çalışılacaktır. 

Zamanımızın en baycık teh· 
ilkelerinden biri halinde beli· 

ren zehirli gaslarıa önemini 
n korunma lüzumunu bltfin 

millete anlatmak ve lS~retmek 
için mecmua biç blr gayre&I 
eairgemlyecektlr. Gızdan ko· 
runma işleri hakkında eorula· 

cık eeyler gazdan korunma 
hlerl namı altında Ankara Ye· 
nloehir Kızılay genel merkezine 
gönderilmelidir. Kızılay mec· 
moıaı iki ayda bir çıkar, yıl· 

lık abonesi bir liradır. 
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Spor Biikômet Pııris'le Dört Kişi Oış Mem)e., Arnavutluk'ta Af 

. , Jd . J d . 1'iran, 30 (R•dyo) - Krali 
Bugün Zorlu Posta,nesinde Yedı.Jer TarıkptJ ö nrmüş ket er e Pıyasa Aroavotlok ulosal bayramı mil· 

_ _ ........... •... ~•••-ıs: , ı • naeebetlle ılyasl eebeplerle mıh'!' 

· Çarpışmalar Var. Eksik Pul Yüyiinden Hir Ve~oedarın Katilin Şayan1 p., P1Y••• hıkkıdda Tllrko h'~.m edllmle alan (180) kişiyi 
, o· Hl!o..d• Ç k Ik. o· F . k Hayret {tiratları fise ıa t~tgratJar ge1111ı,tır: affeımıvtır. 

Bogilu Aleaocak sahasında ll" ıı. lie ı tı. ıyilz ın ran fJzam: Ulusal Kıyafet Balos, 
ıaat 10 dan sonra ftç6Dc0 hafta Dcın hükqmet poetııneılnde Ihı•ıA Seheb Old FranBJZ sabıtası, 28 EyhUde Londra boraaeında: umlr pe· 

l asına u ... nkara, ~o (Özel) - rocn~ Uk mfteabıkalarına devam edl· bir vak'a olmuıtor.' · Bundan Pomlye'de ve ı7 Tetrlnleneld" ıln 35·50 vadeli 25·46 lran 4 
" lY ., -

lecektlr. bir mtıddet evvel Yngoslnya'ya ParJs gaseteled~de, bftktlmet de !rraı clvarınd• dört klılyl peıln 27-36 vadell 16 23 17-. eıfrgeme korumu mJ!Dfaafın11 
mftesaeselerloden blrlstnlo Ve&· ~ 21 hl ı ı kl k A hk maç Boca · Şarkspor iadeli taıhbOtld bir m~ktob sopa ile ftldlren •• tlmdlye ııforoya Tomıon natarel seçme r ne .. oon 1 ıam• Q· 
nedanndan olan 27 yaıında d 1 karıpal • 1 1 d v rllene&.. 

takımları ara11Dda yapılacaktır. gôndermlı olan blrlsfı mektu· h ır toto aquyaa meçhul ka· peıhı 86 vadf'JI 2( fantazf pe· a .. 81 00 arın a " ~ ~ 
bir gencin batından geçen garlb lh l n (Ul l k ı t b t ) ÇQ"" 

nlo Geçen qafta munta1am takım bunun geri gelmesi üzerine geri tlll D IJ6 l yakılımıttır. . tin 38 vadeli 26 altın yaldııh 0 a 018 aya e 1 osu "t 
'e feci bir hAdleeden b.qbse· 17 il 32 ı k ı Lt 

çıkarma~• movaf fak olamıyan gelen mektubun zarfı üzer.inde o.at Y•tlarıuda ve çok eketfl pe§ln 40 vadeli 27 fan: para 0 aca._ır. 
e- dllmektedlr. ---~-

Şarbpor kuldbftoftn bugün 45 knrnıluk posta pulu yapıı · namuslu bir kôm(lr tftccarının t11l peıin 43 "Yadell 29 Glrld İzmir 1 ncl icra M. danı 
M. Armak, bir veznedar ol· 

eml· Buca'ya kırıı çıkaracağı kadro tmlmHı 14zımgeldfğl halde 30 oglo Kazlmlr Donkerk lımlnde peıln 42-59 vadeli 22 44 Ko· Bay dervlt mural'ın emt4~ 
makta beraber, gizli ilimlere 1 " 11 • belli değlldlr. İkinci oyun saat kuruıluk pul bulnndu~onu ır6r· bir gençt r. rent pe9ln 45.70 vadeU 30 4.5 ve eytam bankaeıudan 

1 " pek dü.tkftndflr. Boı vakıtlımn· K ll f 

tr~ !!u!~ı G::::~:ail;a[.:lıar~e~::~ ::~ ::b;~:: a::::a~::~ ~:: da ruhlarla muhabereye, baya· kum:: ~eooi:::a~p~l~::ı~e ~::~ Aye:~st:ra~lyape e,:!' 4~-~0 p:~pn p3e~ ~;:;!~ pe•;t:cı~ğ~~:~ı.~:s:.~:~~ 
iıılo " cftlftk etrafında tetkiklere de· ıındadar. Bir hafta eve) K .S.K. mur mektubu almıı ve 30 ku· taç oldoğ~ parayı elde etmek ıln 38 olllodir. tinada maaurl zade sokağındı 

111 . vam eder. Arkadaılarındın bl· L•ı 7 h f k 
takımına kartı iyi bir oyun ruıluk polon yanına yanhalığı için aet·Oste cinayet lolemekten H b b ı d T L aa n numaralı aoen n ıpı· 

" rlsl blrgfto ha veznedara Dr. am Dl'g or ıeıo ı: ftralye d ı m bt f ır. 

M. 

ol · 

betl 

eyi 
bir 

oynamağa muvaffak olan genç dilzehmek lçtn 15 kuruşluk çeklnmlyen bir adamdır. No. 7 vadeli 14.50 sekiz 15 san an g r oce r 80 ayı ve 
Sllven teminde bir BaytUl ve T ld sokag- nd iki d bodrum 

Boruna takımının nlebeten pul daha yapııtar11rak damğala· olu aktan sonra, zerre ka· dokuz l6 00 18,50 onblr ' a 0 ayı ve 
çok kuvvetli olan Göztepe la · mış, mektubu sahibine vermL· gizli ilimlere bihakkın vakıf dar teeseilr gôıtermeden cloa· katını ve bir miktar · evluyo ıl ~ 

· bir melez taadlm eder. 21.50 T. llraeı. Yunanistan ve nloda mothsk n belAyı V6~ iJ 
lnmma karşı alacağı netice ve tir. Fakat mektnbu elde eden yellerini itiraf etmlı ve: Kındlya 15 52 f lorlu korent 

Bu m"Clez, Hlndletan'ıo en E bir erik ağacı ile bir asmayı 
oynıyacağı oyun epeyce merakla şahı( bono posta, telgraf ve - vet; katil~ benim. 23 amalyae seçme 30.35 mark lran havi olduırru ve 600 Ura kıy· 
1 gizli vn en kuvvetli tarikatla· hil :,a7 1 t": 

o acaktır. Ba oyundan . sonra telefon başdlrektörlılğilne ve· !!,._.. '~ - · tt>şr nievveldekl ııoltana 83 38 ıflfn Kallfornlya metindeki ho evı·o mülkiyeli 
rındın "Yediler tarikatı .. mfim· llk U ı ·--~ 

günün ve senenin en mühim receğlnl ve şlkiyet edeceğini lll~~0,!>:~1 ben. itle· sultana natorel vadeli 5.85 ha· açık artırma BUtl'tlle ve 844 
taz erkamndan olduğunu ıöy· dl D mı li'--~~İÜC'ilı-mübabıkalarından birini teşkil söylemiş, yabnd beo lira ııükut ler •e Armak'ı kendisine ınO· m. em emıtreler, 1 ti· ker 5.80. numarala eml4k ve eytam ban· 

edeo Altay · K.S.K. maçı var. hakkı vcrllme$lnt istemiştir. Bu yar karı koca Dolfel8lerl ben N I kası kanunu moclhlnce bir de· 
rld yapar ' ldft d"' evyork borsasında: zmlr 

Oıedenberl yekdlıJoerlerlne sözler O.zerine poslaoedekl me· ö r um. faya mahsus olmak şartlle ar· 
e - Ruhan ııaf lığnu elde K sahanı 9 crovn 12.5 yr-nl mal 

rakip olan ve dalma sahada morlar bu oahıe hakkında zabıt 
1 

hl - •tll vır diye bağırdılar, petln 13.5 San Franafeko kaba 4 tuması 16·1 936 perşembe gl1· 
hl bl ı ı varak.ası ıutmuAlardır. Bu adam, etmek iç n per 1 

"' riyuaı ben de kafalarına eopayı vura nü saat l l de lzmlrde hükd r r n yenmeğe çahııan bu " lAzımdır. dolardır. 
iki takımın bogiloki1 oyana postaneden ayrıldıktan 11onra vura kendilerini ôldGrdaoı. fb. mel konağındaki 1 inci Jcra 

Dlytrek, veznedara şiddetli 1 l d bi t İncir· d ı ı d ı k - 30 gilnftn en mQhlm ve en beye · merkez postanesine giderek t yar ar an r el, eopa Ue ôl · • • res n e yapı ma uzere 
üzerinde yeni ve eski damga . bir perhiz verir. Delikanlıyı memekte Adeta lnad ediyordu. Londra borsaemda: Genutn gftn mflddetle satılığa konuldu. 

canlı aıGeabakaeıd1r. Maeabaka· 
nıo ehemmiyetini ıakdlr eden 
ber iki kulab idarecileri Azami 
faaUyete geçerek en konetll 
kadrolerlle oyana lıtfrake ça· 
lışmaktadırlar. 

ll&lk sabaeında ayol kolftb. 
leıln B takımları sabRb saat 
dokuzdan itibaren kırtılsşa· 
cakltrdır. 

İlk oyun saat ~ da Altfty· 
K. S. K. B takımları ırasın· 

dadır. Senelerdenberl İzmir 
eımplyonluğunu muhafaza eden 
Altay B tıkımınıq b11 oyunu ;,,, ' 
muhakkak kazanmak için çalı 

ııcağı ıftpheelzdlr. Saat 10 da 
Göztepe·Burnava ve saat 11 de 
de Boca Şarkspor ikincileri 
karoılaşacaklardır. ..................... 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rütdd ÔKTEM 
Umumi neariyat ve yazı itleri 

m ddilra.: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmU İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2176 .. Posta kutusu 405 ·-ABONE ŞERAİTİ: 
YıJ.bAı 1200, Altı ayhğı 700, t'Jç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuroeıur. -Gftnü geçmiı nüshalar 25 kunıetur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

lınmıı pullar bulunan mektubu sade suya haılanmıı sebze ve et Boğazını sıktım, öldft. Bu el · nıtorel 33 vıdell 22 ekstra Bu artırma neticesinde satae 

1 'k yedirerek iyice zayıf dfiefirdr nay•!ler bana blr'-lnd• 2000 peoln 35 vadeli 24 ık.eleton 1 bedeli tahmin olunan k.ıy~etln direktöre verm ıı ve şı Ayet et· " ae ., 
mlştlr. Baıdlrektôrlilk bu mes ve bo aralık, Arm11k'a: lkloclslode de 2500 frank te· Ih. 4: crovvo peıln 50 •adeU yftzde yetmf şbeşfnl boloraa en 
ele üzerinde tahkikata hışla- - Sen, · · · · · hD.k.ftmdarıoın mln eımletlr. 4d beıı cronn 55 ndell 49 çok artırana ihalesi yapılacak· 

ruhuna tenHO.h etmlıı bahtiyar Dedi. İstintak htkimlnln: altı kron peıfn 60 ndeli 53 tır. Akel takdirde 22~0 numa· 
mııtır. 

Yunanistan 
936 Olimpiyatlaruıa 

Hazırlanıyor •• 
Berllo'de yapılacak olan 936 

ollmplyıttlarına lttlrak etmeğe 

karar veren Y onan fotbol fe. 

deraeyono ılmdlden mlfü ta· 
kımlarını çalııtırmak Ozere 
Çek'Jerln meşhr antrenörlerin · 
den Slmltsekl Yunanletana ~e · 

tirmiş ve takımı tesbit için 

SelAnik, Pire ve Atlna mohte· 
Ut takımları arasında mftsahı· 

kalır tertlb etmiştir. tık müea· 
baka Atlna · Pire mohtelltlerl 
arHında yapılmııtır. İki takım 
3.3 berabere kalmışlardır. 

Oyun tamamlle zevkelz ve 

neı'eslz geçmleılr. Oyunun be· 
raberllkle bitmesine yegAne 
eebeb her Ud takımın tetekkOI 
tarzının fena olmasıdır. 

ltalya Hakkında 
İetanbol 30 (Özel) - Zecd 

tedbirler yüzftnden İtalya'da 

demir azhğı blssedllmeğe baş · 

lamıttır. İtalya hü.k:ıimetl, hal· 
kın elindeki demir eşyayı h11· 
kfimete teslim etmesini emret· 
mlııtlr. Bu emir, kdçOk. çocuk· 
Jarın demirden mamul oyun· 
eaklarına ıamlldir. 

bir fanisin! Mukadderatın seni yedi krovvn peıln 65 vadeli ralı kanona gôre Hhş geri hı· 
en ya.bek mel'kllere çıkara· - Bu hareketinin neyi lcab 58 on. lb 4: crova peııhı 4.8 va· rakılacaktır. Satış peşin para 
caktır. ettireceğini bilmiyor mıydın?. deli 38 bea crovn pealn 5° "'adeJI il 1 ld l d 

Sualine de katil omuzlarını v .:> " e o up m6şter en ya nız yaz e 
DemJo, fakat cin ve ruhları 

bu mukadderatı daha çabuk 
hazırlamığa aevk için. lklyftz 
bin fraDğa ihtiyaç olduğuna da 
ileri sOrmOştür. 

Esas itibarile namuelo bir 
genç olan veznedann mobH· 
metine ra~men bu parayı ye
di emanetindeki kasadan alın· 

masanı da temin etmiş fakat 
ruhlar faaliyete geçmezden n· 
vel miieeaese mftfettiflerhdn 
teftlıe geçmelerlnl de menede· 
memlotir. 

Kasadaki lldyftz bin franklık 
ıQık, yediler tarikatı yeni mil· 
rldlnfn haplebınede soluğu al· 
masıoı moclb olmuştur. Ve tah· 
klkat ilerledikçe de mllrldJn 
yanına ,eyhl doktor SllYen de 
ıevkedUmlştlr. ~ 

Yahudi Dnşmanlı.ğı 
let11nbol, 30 (özel) - Ber

lln belediye mftddrlerlnden 
doktor Sam, parti divanının 
kararlyle Bitler fırkaaından 
tardedllml tllr. 

Bu tardan sebebi, doktor 

Sam'ın 1933 denberl Yahudi." 

lede alıe verltte devam 
ve mevktlne nlsbetle 

iane vermesidir! 

etmesi 
pekız 

ellkmle 'e: 

- Bllfyordom ve biliyorum. 
Bııımıo giyotin ile bedenim· 
den aynlacığı muhakkaktır. 

Fakat bence ehemmiyeti yok!. 

CeYabını Yermlıtfr. 

Dozeltme 
DGnkft eayımızın Oçlncft 

ıablfealnde ( Daşn.nGyornz ki ) 
baolakh fıkrada bir yanlıtlık 
olmuılW'. Bir cftmle (Otelci· 
!erimizi sıslaodıracKk llb ... ) 
olacak yerde (Otelcilerimizi 
cezalandıracak ... ) oekUndt'I dt· 
•limittir. DGzeltlr. ve ııısdr 
dllMlz. 

Maaşlar 
Belediye memurlarını dan 

ikinci teorin ıylıklırı veril· 
mtıtlr. Reemlğ daireler memor· 
latına yarın birinci kAnun ma· 
atları defterdarlıkça dağıtıla· 

caktır. 

Parti Toplantısı 
Ankara, 30 (ôzel) - C. B. 

P. Genyônknrola bugdn top· 
lanmış, parti lolerl Ozerlnde 
çalışmıştır. 

41 altı cronn peoln 58 vadeli Udboçok dellAUye maerafı ah· 
4( yedi crovvn peıln 65 vı · nır. Iııbo gayri menkul Qze· 
deU 50. rinde her hangi bir !it kilde 

Nevyork borıaaında: Türkiye hık talebinde bulunanlar elle· 
malı 30 librelik torbada yenJ rlodekl resmi veeafk He hlr-
mal poıln 15 İzmir 9 cronn ilkte yirmi gDo zarfanda lzmtr 
yeni mal 13.5 Sın Franalık:o fcraeına milracaatları lhımdır. 

kabı mal 25 librelik kutuda Ak.si halde hakları tapa elci · 
peoln 3.6 ıllfn. lince malum olmadıkça pıylaıı· 

Marsllya boraasında: Cezayir mıdan hariç kalırlısr. 3~·12 35 
mab 12· 15 kiloluk sandık 125 tarihinden itibaren şartname 

on kiloluk aandak 90·105 Fr. herkeıe açıktır. Talip olanların 
lspınya kaolin 5 peçeta. yOzde yedlbuçuk teminat akçaeı 

Hamburg borea1tnda: Tftr· veya milli bir banka itibar 
kiye hasır mıh 2!1 vadeli 14 mektuba ve 33 2115 3 doeya 
mırk nomaraıılle fzmlr 1 inci icra 

ZeytJnyığı: memurloğuna milracaatları llAu 
olunur. H. İş No. 219 

Marsllya borsasında: Tona& 
birinci ı11lr cif 380-4:00 ikinci 
taefr 376 385 Cesaylr euf Jne 
cif 340 360 borju cif 200 210 fz. 

Hamburg boruaındı: İspanyı 
harar mal ilk taslı 2!10 1'1deli 

225 peçeta İtalya hazır mıl 
560 liret Franıa hasır ve va· 
dell 510 franktır. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ıkoam Kemeralunda Hl· 

IAI, K11ataşta Santo, Keçeci· 
lerde Yeni İzmir, lrgaıpaza· 
rında Asrt eczaneleri açıktır • 

-----------------
frnhereltede Dôçent, 

(Mnavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baetalara hergün öğleden 
eoora bıkar. 

letikW caddeai No. 99 
Ankara apartmaoı 2 inci kat 

Telgraf • .t S T A N B U L 
Telefon : 49250 

.................................................................... - ............................. lllİll ................................... --

Casus Romam: No. 60 

yazünden belU olan oğla Maka 

içeri girdi. Generali bo halde 
g~rftnce: 

- Babacığım.. Ne oldunuz?. 
Bir feliket mi vır?. 

Diye eordu. 
General, kendisini topladı 'Ye: 
- Boşgeldln oğloml 

Dedi. Ve sonra llbe etti: 
- Senin Nikol'ün.. Melek 

dediğin bu kız, mdthlo bir ca· 
euı imle! Onun kardetl de bir 
haydutlar. Zualb ben, a11l za. 

•ıllı sen! Bauın dosyalarımı 
~ldılar, ayni mamında şeref ve 

1 Birincikanun 935 

- namueumozo da berhad ettiler, • 
Ordunun hG.tftn esrarı şimdi 

Fransız caeoslarman elinde. Ne 

felAket!. 
- Nlkol bir casus mudur?. 

Bir casus mudur?. Fak.it ben 
bana hiçbir vakit ihtimal vere· 

mem. 
- Bll4kls, en mahir bir ca· 

sustur. Caso8 olduğu da en 
kat'f delillerle müsbettlr. Balo, 
alçak bir ..• 

- Babacığım, bu zavallı 

kızı gıyabında da olsa bu su· 

retle tahkir etmenizi hot g6r· 

mD.yorum! 
- Sus bedhıht ve saf çoçot, 

sus! Bo kadlD alçak bir ca8D8· 
tan başka blrşey değildir. Buna 
bnylece kabul ,e tasdik etmeni 
emrediyorum! İşte lebatı da ... 

General, oğluna macerayı an· 

lattı, kasayı g6sterdl. Mık& da 
babaeının balla olduğunu gör· 
dft ve: 

- Pardon babıc•ğım, çok 
baklıeınız. Ben bu hoıoıta çok 
sefil bir vaziyete di1eftyorom. 
Aeal kabahat benimdir! 

Dedi. 

Genç Mıka bir mdddet mft· 
tereddld vaziyette kaldı, ıonra, 
azim ve ciddiyetle: 

- Bo hain ve 'alçakları ne 
bah11ına olur11 olsun bulmak 
IAzımdır! 

Dedi. 
General, oğlunun bu kırarın· 

l dan memnun oldu "Ye: 
- Haydi oğlumı cesaret ve 

gayretle bu iti temizlemekte 
ön ayak ol. Bu işte muvaffak 
olacağını kuvvetle ilmld edlyo· 
ram!. 

Dedi. 
Biraz soma, beş polis gene· 

ralJn konağını geldi; tahkikata 
batf adılır. 

Make, kendi dalreelnde, ba. 
yftk bir elem ve ıatarap içinde: 

- Nlkol, gftıel Nlkol bir 
CBSD8 ha? •• 

Diyordu. 
Make, intihar edecek kadar 

derin bir yeis içinde idi. 
• • • 

Noel'io generalin konağından 
çıkınca, istasyon yolunu tuttu· 
ğono yasmıştık. Hiçbir· kim· 
senin mflman1atına uğramadan 

ılmal ebpreılnln bJrlncl 11nıf 

kompartlmanlarından bfrJne gir· 
mit ve bir kaeeye otnrm!lftu, 

bile! 
Noel, b4y1lk bir heyecan ve ... 

Ietırap içinde idi. 
Blraı sonra, ekspres Fransa 

hodadona doğru bfttOn kuvvet 
ve stır'atlle koema~a baeladı. 

Generalin konaıına gelen bet 
kltlllk polla, komiser Stalllng 
tdmreelnde idi. 

Komlaer, adımlarlle Maks'ın 
dılreslnde tahkikata devam edl· 
yordu. 

GeneraUn, genç kadın · hak· 
kında nrdlğl mah1mıt herine 
komlıer, adamlarındın birisine: 

- Sen Mırtens, otomobille 
htuyonlara kof, bo kadını ara 
Ye bol! 

Emrini Yerdi. 

Diğer birisine de: 
- Sen de Beroık Adlon 

otellne koş. Bu fı'ranaız'Jaran 

dairesinde ne balorsan topla, 
boraya getir! 

Dedi. 
Bu iki polis hemen hareket 

ettiler. Komiser: 
- Ekman sen de aşa~ıdı 

yazıhane ve 14boratoarı gQzelce 
bir tetkik et. l'armık izle· 
rlnl Hl! 

Dedi. 

Dördanctı polisi de, poll8 
umum mftdJlrlOgftne gönderdt. 
Flrırlleriu aranmaeı Ulzumuna 
bildirdi. 

Bandın sonra, generale: 
- Bana gelince, ekselaoe! 

Dedi. Buraya gelirken polle 
Bergner'e telefon ba tınızın bığ · 

!anmasını emrettim. Şimdi bu 
ı, ıe biter n tahkikata devam 
edebilirim! 

- Sonu Vır -
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11 T Al k l~mir komutanlıg" 1 &at. al. komsiyonu ilAnları Mjjatahkt-m mv. SIJ . ~ı. kn dan: 
M 0fll3Cl 1Q8Ca tll' l - hmir lpva ~•tıtıohııın n7tOo kilQ e~mek lhtiy~oı kapıılı 

Müstahkem &ı. ea, ıl. kQ~ dan; ıarf usullle müoıılr.;ı~aya J onııqoı,ıtnr. Jbaleal 3 blrlnct ,..A k A ~ b • k ı Mjktııı Tahmlp edilen Beher ktlo8pnon 'l'emhıat1 mu k4nuo. 93~ ııah güop saqt Qnbeş buçukta lşmirde ~· ~ · s erı ıa rı a ar umum mecmu tnrarı tahmin edilen flatl vakkate akqeal lada Af,t. mv. eat. al. ko. nnnda y•pıl11cakJır. 
K.lloıu Ltrı Kr. .Kr. S. Llra Kr. 2 ~kmeğln tabmhı edilen mecmu tutarı i7 23 llndtr. 

d j re k t Ör) Ü g~ Ü ()de ll: ~~~~~ ~~~~ğ g~ ~: ~g ~~~: ~~ 3 :~~~:. kllQ ekmek için ı>nftç kurut flaJ t1thmhı idU, 
530000 68900 00 13 00 4695 00 
208200 28107 00 13 50 2109 00 4 - Temfııatı muvakkate akçeıl 654 lira ylrmlbet ~orottor,. 

Kmkkale fabrlkıtları için toroıtcı ahnacakttr. Bunlardan lsıan· 
pu\?da bolunanhmn z~yıioburon fabrikasında, lzmlr'dekllerln 

Halkapınar tamlrbanealode, Ankara v~ civarındakilerin de mM· 
kez fabdkalarında lmtlhanlar1 Kırıkkale'de yapılmak ve.barcı · 

rahları kendllerloe alt olmak Ozere hem,.n Kırıkkale'ye gldehl· 
lirler. Taliplerin latldalarlle doğruca yoka:r1da adları yazıh ma· 
hallere milracaatları. 2824 1 6 11 16 2l 26 31 5 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

~sas No. Yeri No. sı Nev'i 
mağaza 

Depozhoen 
T. L. 

• 288 Hasan hoca m. bakır bedeetenl39 
33 l Bayraklı karyesi bftlbiil sokağı 14 ev 

160 
80 

702 Hatoolye m. tellal başı a. 2 
702,1 . " ~ » 4: 

evin 320,640 sehmi . 600 
evin 320,640 aebmt 600 

702,2 • » " " 6 etin 320,640 a~hmi 600 
l 925 Köprü m. «Karantina> tram 600 292 M. M. arsa 350 

vay caddesi köprQ fekelesl çık 4 5 
ı mazı cAda 791 parsel 36 37» 
984 KaprQ m. "Kerımtloa" tram 600 219,50 M. M. araa 300 

vay cad. ~Ada 791 parsel 39,., 
J 1067 Toraman m. birinci asmalı 14: evin 6 hleıe.de 4 H. 110 

meeçlt sokağı. 

Sellmlyf!l m. tire kapısı eo. 13 E. 15 Y. ev 25 .1071 
1 

Bnrnava nahiyesi Hl hane 28,30 505 l M. M. area 260 
-Kum kahve mevkii 

1-086 
1 

1087 Reşadiye m. tramvay caddesi 1150,2 688,80 M. M. arsa 700 
1088 " " " 1150,3 651.4.9 M. M. arsı 700 

Mevkii ve numaraları yukarıda yoz1h emlakin P"ttn pıra ile 
aatışları 10,12,935 sah güo(l aaat onda ihale edilmek tısere açık 

ı arthrmıya .konolmootur. 

' 

latekll olanların hlza:arında yazılı pey akçelerlnl veznemize 
yatırarak arttırmasına girmeleri lazauıdır. 1 5 8 3872 

Eıaa No. 

205 

1 -

2 

Yeri N~. 81 

Eski Taj 

Depozltotıo 

Net'l T. L. 

Köpr(l m. tramvay caddesi. 602 792 Ev 3000 
Mevki ve numarası yakarıda yazılı o•İn peşin para ile 

ve kapalı zarf la BBtı~ı 16.12.936 pazartesi gflntı aaat 
onda ihale edilmek dzere arttırmaya koouJmoştur. 
Uhdesine ihale olunan zat bedtllol hemen Yererek fer~ 
muamelesini yaptıracaktır. 
Alıcı olanlar Bankamızdan bir lfra mokablHnde -alacak· 
ları mnfaeeal şartnamemlzl okuyarak tmıa etmeleri 9e 

teklif mektubnnn bu şartname Ue ve depozito makbu· 
• zolle birlikte şartnamed" tarif edildiği şekilde zarflayıp 

ihale saatinden evvel şubemiz dlrekıörlftğdne vermeleri 
Daha fazla tafeilAt almak letlyeolerln ıobemlz Em!ak 
aervlalne miiracaatları. 1 6 12 3871 

lzmir ihracat gümrüğönden: 
1 

2 
3 
4 
5-

Keşif bedeli 245 lira olan gilmrQk binasının hızı ak· 
Hmı pazarhkla tqmfr edilecektir. 

Pazarlık 16 ·12· 935 güoft aaat 14 le yapılacaktır. 
Keşif şartnameleri komisyondan ahrlar. 
Teminatı movakkatesl 19 liradır. 

İstekHlerhı 300 llralılı.: fo yapıbll~celilerlne dair İzmir 
Nafına dlrektörlüğfinden tasdik ettirilmiş ehliyet veılk•· 
larHe mfldtlrlyette mdteıakkll komisyona gelmeleri . tlln 
olunur. 3866 

Istanhul'da Gedikpaşa'da jandar
ma Satın Alma {.omisyonundan: ~ 

Jandarma kıtaatı ihtiyacı için mevcut eveafnar:iıeelne aygon 
olmak eartlle yeril fabrikalar mamulatı beşbln 5000 kJllm ka· 
pah ı:arf ekelltmesl ile satın alınacak ve ekalltme 18, 12,935 co· 
ma gftntl saat onb4"şte Gedlkpa~ada jandarma dikim evi bfo81ın· 

dald komisyonumuzda yapılacaktır. Beobtn kllfmln tanrlanan 
bedeli onbeşbln vedlyfiz elli lira olup ilk gftvenmeal blnyClz sek· 
ıen bir Ura ylrmlbeo kuruştur. Şart ve evsaf kağıtları hergDn 
komisyonda görülf'lblllr. ı~teklilerio ilk gdvenme mal sıtnru~ı 

akhuzn veye muteber banka kefalet mektubu ve lldbfn dart 
fiz doksan 11yılı artttrma ve eksiltme ve ihale kanununda ve 
art kıiğıdında yazılı satr helgelerl de havi teklif mektuplarını 
kelltrne sıaatlnden bir saat evveline kadar komlayonomoza nr· 

28 2 6 10 7480 3842 

ihale tarihi gfto ve aaatı 

3.1 kAnun 935 sah gilnii aaat 15 00 da 
3 M ~ C " M 15 00 » 
3 M ~ " M ~ 15 00 M 

3 c ~ " " " 15 00 " 
1 - lzmlr Mıt. rnv. kıtaataoın dört kıt'a şartname llcı ayrı 

ayrı kapalı zarf 111 miloakeada bulunan yukarıda cloşl 

2 

5 

ve miktarı yazılı dört kalem un lbtlyacme talf p çıktna · 
d1ğından ayrı ayrı pazarlık sotetlle eatın ıthoacaktll'. 
!halesi hizalarında yazılı gün ve eaatlarda hmirde kıı 
lada Met. mv. saho alma komisyonunda yspıl•caktır. 
Şartnameleri hergün komisyonda görQlebllfr. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı oldoklauna dair vesika 
göstermek mecbnrlyetf odedlrler. 
Eketltmeye l~tfrek edecekler 2490 eayıh artt1rma ve ek· 
elltme kanonunun 2 ve 3 ftncft maddelerinde ve ~art· 
namealode yazılı vealkaları ve teminatı movakkate mak· 
buzlarlle blrlllue ihale l!aatlnden evvel komleyooda ha· 
zır bolunmalar1. 3875 

MO.etahkem Mv. sa. al. ko. dan: 3723 
Tahmin edilen Beher ldlosonon 

Miktarı mecmu tutarı tahmin edilen f latl 

Kilosu Cinsi Ltra Kr. Kr. S. 
90000 Arpa 5850 00 6 50 

83700 » 5440 50 6 50 
61200 " 8978 00 6 50 
Teminatı muvak· 

kate akçesi 
Lira Kr. 

MOoakasanın ihale tarih gtln •e aaatı 
şekli 

438 75 Kapalı zarf 4.12.935 çareımba 15.30 
408 50 c ~ u u 16 
298 50 Açık eksiltme 4 " u 15 
1-

2 

Izmlr Met mv. hayvanahnın yakarıda clnel ve miktar 
ları yazılı ftç kalem arP,a ihtiyacı ftç kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı hizalarında yazıldığı veçhlle lkt~ı kapab zarf la 
n birisi de açık ekalltıne euretlle müilıkasaya kon· 
muştur. 

ihaleleri hizalarında yazıh tarih gdn ve saatlarda Irı 
mirde kışlada Mat. m9. ea. al. ko. nanda yapılacaktar. 

3 - Şartnameleri hergftn komlıyonda görftleblllr. 
4: - IeteltHler ticaret odBBında kayıtlı olduklarına dair veeikı 

göstermek mecl>orlyedodedlrler. 
5 - Eblltmlye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve ek· 

slltme kannnannn iki ve ftçfiocft maddelerinde ve şart· 

namelerinde yazılı veslkalarlle ve temJnatı mavalı.:kate 
makbuzlarını ve mOhilrld tekHI mektupları bpalı zarf· 

Jır için ihale eaatloden en l!,Z bf r saat evel komlayona 
vermJt bulanıcaklırdır. Açık eksiltme için de kınunda 

ve şartnamede yazılı vesika 9e temfnıtlarlle ihale aaa· 
tında komisyonda hazır bolonmaları. 16 21 26 1 

Mat. Mt. sat. al. ko. ra. den: 
1 Blr çlf tine biçlLen eder 200 koroı olan on beı bin çlf t 

2 

yemeni kapalı sarfJa eblltmeye konulmoıtur. 
Şartuamealnl 150 kuıuıa almak 'fe llroeğlnl gôrmek 
htlyenler her giln M. M. Y. aatın alma kll. nana og· 
ramıl•rı. 

3 - Ek&lltmlye ğirecelder 2250 liralık il~ inanç paraeı mek· 
top 9e makbnılarlle kınunaoaa lkt ve ftç'Gucft m•Jlde 
lerlndekl belgelerle birlikte teklif mektuplanmn ihale 
gftntl olan 18 •12· 935 çart1mha gftntı eaat lıl. den bir 
saat evvel M. M. v. eatın alme ko. na \"ermeleri. 

1 6 10 1~ 

Met. M v. lllt. al. Jrn. re. den: 
1 - İzmir Met. Mv. kıt•atmın (80400) kilo makarna lhllyacı 

2 
kapalı zarf usuUle eblltmlJe konmoetnr. 
İlialeef 18 ·l. inci i(Aoon· 985 çarşamba gftnd saat 
lö,30 da lzmlr'de llıtlıda Mat. Mv. satın alma komla· 
yononda yapdacaktu. · 

3 Makarnanın tahmin edilen mecmu tutarı (18492) liradu·. 
4 - Beher kilo mıltarnı için yirmi tlç ~orot Clat ıalimln 

edilmfttlr. 

5 

6 
7 

8 

Teminatı movakkate akçeli bin ~h sekıen altı lira 
dokaan kuraştol'. 
Şartnamesi her 160 komisyonda g-6r4leb1Ur. 
İıteklller Ticaret · oduında kayıdlı olduklarına dair ve

ılka gôetermek mecburlyetladedlrler. 
Eksiltmeye fttlrak edecekler 2490 sayılı artırma ve ek· 

. ılltme kanununun 2 ve 3 Qp_oll 1MddelerhJde ve prt· 
namesinde yazılı veelkalarlle teminatı muvakkate mak· 
buzlarını ve mOhürlü tekllf mektuplarını ihale aaatlnden 
en az bir saat evvel. komlayona vermle bulunacaklardır. 

30 5 10 15 

5 - Şartoameai her . ..,fta komlayonda görftleblllr. 
6 !etekliler ticaret odasında kayulı oldukların11 dair veslkq 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekalltmlye lıtlrak edecekler 2490 eayılı artırma ve ek, 

elltme kannnonun 2 ve ilçftocQ maddelerinde ve şart· 
namesinde yazılı veslkalarlle teminatı muvakkate mak, 
buzlarını ve mühfirlil teklif mektuplarım ihale teati n· 
den en az bir saat evvel komisyona vermiş boluna· 

caklar. 16 21 26 1 3122 

lzmir. harici askeri kitaatı ilanları 
Ankara M. M. v. satın alma ko. dan: 

1 - Hepsine biçilen eder 100 bin lira olan 300 UA 400 
hin metre çamaşırlık bez kapah zarfla eksiltmlye ko· 
nolmaştar. 

2 ihalesi 4 birinci k4non 935 çer9amba gilnti ıaat 14,30 
dadır. 

3 llk inanç parası 6250 liradır. 

4 Şartname be~ liraya M. M. v. satın alma komlayonnD• 
dan alınabtllr. 

5 Ekslltmlye girecekler ilk inanç parası mektup veya mak· 
buzlarUe kanonun iki veya ilçtınctl ınaddelerlndt yazıla 
belgelerle birlikte teklif mektuplar•n• ihale saatinden 
bir saat evvel M. M· v. eatın alma komisyonuna ver· 

melerl. 16 21 26 1 3710 

Ankara M. M. v. satın alma ko. dan: 
1 - Hepsine biçilen eder 150 bin lira olan .,100 114 600 

blo mere çama11rlık bez kapalı zarf la ekelltmlye kou• 
muştur. 

2 - ihalesi 4: birinci kAnun 935 çartambı gtlnG saat 15 
tedlr. 

3 
4 

ilk inam; parası 8750 lfradır. 

Şartname 750 kuruşa M. M. v. eatın alma komlıyonun· 
dan alınabilir. 

5 Ekalltmlye girecekler illi inanç paraaı mektup veya mak· 
bozlarUe kanonun lkt ve Qçfi.ncd maddelerinde yazıla 

belgelerle birllkt6 teklif mektnpJarını ihale saatinden 
blr ııaat evvel M. M. v. satın alma komlayonnna ver· 
melerf. • 16 21 36 1 370~ 

lzmir Kültnr direktörlilğü.nden: 
Mangal kômdrd 37200 kllo 
Klloan 5 kuruştan 
Talimini edert 1860 Jlra 

Eğreti temlaat 139 lira 50 kuruştur. 
İlk okullar için yukarıda yazıh 37200 kllo mangal k~mflrft 

alınacaktır. Bu iş 1 ·12· 935 tarihinden batlamak azere 20 gfln 
l~n açak ekslltmlye konulmuıtur. Ekslltmlye girebilmek için 
2490 No. lı kanunon tarif ettiği belgelerin getirilmesi tartlar. 
K.ömD.rll vermeğe istekli olanlar şartnamesini görmek 'llzere her 
gilo Killtftr dlrektôrlüğtloe, ektlltmlye girmek lıtlyealer de 
23 ·12· 935 pazartesi günd eaıt 10 dan 12 ye kadar yukarıda 
yazılı eğreti teminat ile birlikte il sü:el lomlayonona başvur· 
maları. 3863 1 8 l~ 20 

lmılr 1 inci icra M. dan: 

Bayan h•dce falkaoın emJAk 
ve eytam bankasından öd6nç 
aldığı paraya mubbll bankaya 
ipotek eylediği lziDlrde kDprdJil 

yol bedeatanmda 71 numaralı 
fevkani bir odayı mlştemll 
mağazanın 11ğmla yetmlşlkl 

numaralı solonda yetmiş onma· 
ralı arsa, Onflnde yf rmt metre 
ilk cadde, arkaeında 3 metre · 
ilk bir aralık vardır. 1500 lira 
kıymetinde bulunan bu maa 
mftştemll mağazanın aıillklyetl 

açık artırma eoretlle ve 844 
numarah emlAk ve eytam tian 
kası kanona mnclblnce bir de· 
faya mahana olmak eartlle ar· 

tırmaı Ia·l-936 perşembe gO 
nd 11Ul 11 de tımt~ hik:umet 
konağındaki 1 lacl icra daire 

eln~e yapılmak ilzere 30 gGn 
mlddetle $aldığa konuldu. Bn 
artırma oetlçeslnde Bltış bedeli 
tahmin olanan kıymetin yü:ı:de 

yetmltbeşlnl tiulona ençok ar· 
tırana lhıleel yapılacaktır. Ak· 
el takdirde 2280 numaralı ka· 

nana göre eatıf geri bırakıl•· 

caktır. Satıı petln pan ile olop 

mtışteriden yalnız yftzde lkl· 

buçuk dellAllye ma.erafı alınır. 

İobu gayri menkul Qıerlnde 
heı hıngl bir tekilde bık ta· 
lehinde bulunanlar ellnlndekJ 

resmi vesaik u~ blrllltte yirmi 
gfln Hrfmda lımlr icrasına 

mftracaatları lhımdır. Akel hal· 

de lialdarı tapa elclllnee ma· 
lom olmadıkça paylıımadın 
hariç blırl1r 30 12·935 tul· 
hinden itibaren oartnıme tier~ 

kese açıktır. Talip ol•nlarm 

ydzde yedlhuçuk temlnıt ııak· 
ç111 veya mlllt bir tianka iti· 
bH mektubu ve 33-21023 dot· 
ya nnmınelle lsmlr 1 · ncl icra 

memurluğuna milracaatları llAn 

olunur. H. iş. No. 2 ~8 
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a Ali.sehir Banliası ~ BsaılıHkBAT Y~.~m~onb~:~6:8480 lira 25 korno olao 408667kllo ekmek 
' - 13 birinci k4non 935 tarihine rasthyan cuma gftnd saat İ4 de 

........ • • e • • kasımpaşıda deniz matbaaaı karşısındaki komisyon binasında ka· 
Ö Z m Ü lr .CSt Y b e te Ô palı zarf ueulü ile elnlltmeğe konacaktır. Ekmeğin tahmini f I· F 

~ ~ ati 14 kuruş 31 santimdir. Jıııtekliler her gftn komisyonda şart_fj 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında nameyi gôrebillrler. ve 292 lı:urolj vererek alabilirler. Muvakkat' 

TELEFON: 2363 teminat 4174 lira 1 kuruştur. Ekeiltmeğe gireceklerin teklif/ 

H O ı (8 k M Y 1 mektoblarlle lı:anoni belgelerlol muayyen Hallen bir eaat evvel 
ert r O an a ve Komisyon) uameleleri apı ır. gkomfsyou reisliğine vermeleri. 7471 3816 27 2 7 12 

Vadesizlere % 4 .1 S hh Mevduat Şartları: A!tı ay vadtliy~ % 5 Muğ~a 1 at ve içtimai Muave-
. Bır sene vadelııe % 6 faiz ,·erilir. Müdftr)Oğftnden: : 

Zahire, 0.zftm, incir, pamuk, yapak, afyon veHlre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldf. Muğla memleket hastanesi ile vllAyet ııhhat ve lçtlmıi moa· 
~inde sahiplerine en müsald şeraltlf! avans verilir. venet dairesi ihtiyacı için ekelltmlye konulan 1289 lira 20 

Tayyare Piyangosu 
2 et keşide ( Ll) lcl kaoon 

SAYI LIRA 

1 MOkAfat 20000 
l ikramiye 30000 
1 .. 15000 
ı &l 12000 
1 .. 10000 
2 .. (2500) 5000 
4 .. ( 1000) 4000 

30 .. (500) 16000 
60 .. (150) 9000 

100 .. (100) 10000 
500 .. (50) 26000 
500 .. (30) 15000 
600 .. (20) 12000 

MoceUtt 

ADD Rö~a 
Yeni kavaflar çarşısı - 34 

Adalar Denizi Gn. M.H~ Alayı Bi
rinci Tb. Kumandanlığından: 

Mobammen 
Miktarı· bedeli 

Ctosl Kilo G. Kr. s. 
lJo 27000 16 
Çay 12 325 
Şeker 600 27 
Sadeyağı 500 90 
Bulgar 2000 13 
Oıam 500 14 
Pirinç 400 25 
Mıkernı 1800 30 

Tutarı 

Ura K.r. 
4320 

39 
162 
450 
260 

70 

100 
540 

Teminatı 
mu vak.kate 

Ltra Kr. 
324 

2 92 
12 lö 
33 75 
\9 50 
5 25 
7 50 

40 50 

Zeytinyağı 310 ~5 108 50 

90 
8 14 

Mercimek 900 ıo 6 75 
Kırmızı b6ber 7 30 2 10 
Faeulya 4:000 14 560 

1260 

42 
Arpı 18000 7 94 50 
Zeytin tıneel 375 25 93 75 7 
Ot 14000 4 560 42 
Maden klimftrft 250 Ton 1500 3750 281 25 

1 - Jzmtr gft.mrftk muhafaza alayı Bodrum taburu ihtiyacı 
için yakarıda yazıla 15 kaJem erzak ile m,zkılı 11layın 

deDiz vesaiti içlo Leumarln maden kömfttd açık 'bllt 
me IJe satın ılınacakhl'. lbıleel 12, 12,935 perşembe gü· 
nü 11eat 14 pasaportta gömrQk muhafaza alayı blnaeıoda 

satın alma komlsyonuncla yapılacaktır. Şartnamesi her · 
gftn komisyonda gôrdlebtllr. 

2 - Erzakın hizasında yazıla f laller tahmin edllmfştir ve te · 
mioatı muvakkate paralan da her eşya karşuanda gös · 

terllmlotir. 

3 İııtekliler tecim odasında kayıtla olduklarına dair vesika 
~öslermek mecburlyetindedMer. 
Ekııiltmeye iştirak tdecekler 2490 sayıla kanunun ikinci 
ve OçüncO maddelerinde ve şartıı ameetnde yazılı vesi 

kalarile teminatı movakkatelerlol lzmlr lthılıit gflmrOA6 
vezueslne yatJrıp ılıcaklar• makbuzu ihaleden enaz bir 

eaat evel komisyona vermfo olacaklardır. 27 1 5 9 3837 

Kiralık Büyük Han 
lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 

lzmlrde kemeralta caddesinde kain (Bllyük Saltpçi oğla hanı) 
dlmekle bllfnen hının 26 te,riniaanl 935 tarihinden lllbareo bir 

eenellk icara 20 giin mllddetle ve kapalı zarf usoUle artarmağa 

konmuştur. Bu handa 18 dükkAo l kahve, 1 depo 6 bOyftk ve 

ko.çak garaj, 1 yazıhane ve 32 oda vardır. Tahmin olunan Be· 

nelik kira bedeli 8000 liradır. Muvakkat teminat 600 liradır. 

İbaleet 9.12.935 pazartesi günü eaat 15 de lzmlr vakıflar direlı:
tôrlOğftode toplanacak komisyon öntınde }apılacaktJr. Teklif 

mektupları 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanonu mocl · 

bioce ve ba iş içtn hazırlanmış olan hnsosi eartoame oyaranca 

bazırlanarak en geç ibule giinQ saat 14 de. kadar vakıflar dl· 
tektörlüğıltıde 'w11kboz mokablnde teslim edilecektir. 

İstekliler boeoei eartları bildiren k4ğıtlan her gftn evkaf va
tldaı memurlo~ondan pır~sız alabturler. Dışardın istekli çıkta · 
ğıuda 6 kurofluk posta pulunu beraber gönderecek olanların 

•dreelerloe birer eartoame yollanır. 3741 17 24 1 

Yeni ç1kan çifte ispiralJi 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
• 

Bu lambalar •msallerine nisbeten yii~de 
20 daha aı: sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun
da 1Jdeyecegini1: ilk faıuro. ile kt>layca anlr
yacaksını~. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Sfemens fahri kal arı mftmessill 

Peştemalcı.lar 77 • 79 Telefon 3332 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hasıalıklar 

• mfltehassısı 

Bumahaııe iat11yono .lı:atfmııdaki dibek sokak barında 30 eayı• 
h ev ve muayenehanesinde ubah aaat 8 dan akaam eaat 6 a kadar 
hastalannı kabul eder. 

Mdracaat eden hastalar. yapılmaııJ Jbımgelen Balı lahlilit ve 
mlkroekopik muayeneleri ile veremli hıutalara yapılmasına cevaz gö• 
rOlen Poomotoraks muayenehanesinde ;muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Menemen Şarbaylığından: 
1 - 8 ledlyo önGnden baıılamak Ozere çuııııya doğru 350 

metre murabbıındakl saha dahilinde parke taşı ile fer· 

olyat yaptıralacağından bo lıı 20 ·Il · 935 tarihinden 
itibaren l5 gftn mftddetle acık eksiltmeye konmuııtor. 

2 Eksiltme iti 4 ·12· 935 tulhfne raethyan çar~amba gılnll 
tHl on beşle belediye dairesinde lcre lnhoacaktar. 

3 Bu işin tahmin edilen bedeli 834 lira 81 kuruştur. Ta· 

lfpler muhammen luymet tızerlnden % 7 ,5 nlshetinde 

muvakkat teminat vermekle beraber ihaleyi mdteaklb 

lebo teminatını % 15 e iblAğ edecek ve eksiltme şartları 

için de noterlikten mosaddak mukavele tanzim edile· 

cektlr. Noter murafı, dellAllye, rflemi pul masrafı 

talibine aittir. ~ 3800 23 26 ~ 9 2 

Deniz Levazım Satınalma Komjs. 

yon undan: 
-Tahmin bedeli 26268 lira 97 korno olan 67933 kilo sı&ır 
- " 1 5000 ktlo koyun, 12171 kilo kozu eti 9 -btrlncl kAnun .935 ta· 

rlhlne raatlıyan pazartesi gGnü saat 14 de Kasımpaşada deniz 
matbaae1 karş1sınd11kt komhıyon bloaelnda kapalı zarf uıolQ ile 

ekeUtmP.ye konacaktır. Koyun etinin tahmin edilen f latı 34, eı· 

ğır etinin 29 ve koza etinin 40 knruştur.İıteklller herglin komls· 

yonda şaıatnameyJ gôrebtlller ve 131 korno vererek alabilirler. 

Monkht teminat 1970 lira 17 koroı,tur. Ekslltmlye glrecekle· 

rin teklif mektophırlle kanuni belgelerini muayyP.n saatten bir 

eaat eni komleyon relsllAlne vermeleri. 7260 3788 22 27 2 7 

kornş muhammen bedelll 159 kalem ecza ve alata tıbblyenlo 
ihale mfiddetl 9.12.935 pazartesi gftn6 eaat 15·e uıı:ıttılmıştar. 
litekUlerlo ,eraltlol aoramalı: ve pey eOrmek Gzere vllAyet daimi 

encilmenlne mftracaat eylemtlerl llAn olunnr.26.29 .. 2.5. 3814'' 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

11CERES.. vapuru elyevm 11· 
manımızda olup 26·21ncl tef 
rinde Aovers, Rotterdam, Ame 
terdam ve Hamborg limanları 

içln yftk alacakhr. 

"0RESTES,. vapuru 30 2 el 
teşrinde be.klenme~te olup yft· 
ktınd tahliyeden eonra Burgae, 
V arnM ve K.~sfeace Umanları 
için yftk alacakbr. .... 

"FAUNA,, vapuru 2·1 inci 
k4oundan 5 1 ncl .k4nuna kadar 
Anvere, Rotterdam, Ameterdam 
ve ilamburg Umanları lçlo ydk 
alacaktır. 

••ULYSSES,, vapura 2 1 inci 
k4nundan 5· 1 ncl kAnnna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamborg Umanları için yak 
alacaktır. 

0 BERCULES,. vapnro 13-1 
klnnnda btıklenmekte olup ytl · 
kQn6 tahliyeden eonra Burıae, 

Varnı ve Köııtence Umanlırı 
Da hareket edecektir. 

SV ENSKA ORIENT LINlEN 

"FREDENBORG• vapuro 
26 2 lacl tetrlnde beklenmekte 
olup yd.künd tahliyeden sonra 
Roıterdam, Hamborg, Copen· 
hage, Daozlg, Gdynfa, Oslo, 
G5teburg ve İskandinavya il 
manları için ydk alacaktır. 

11GOTLAND,, moU)rü 29·2 el 
teşrinde beklenmekte olup yQ. 
küoil t11hltyedeo sonra Ret!er· 

dam, Hamburg, Cepenhage, 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 
"MACEDONlAw vapuru ha· 

len limanımızda olop Anvers, 

Rotterdam, Hamborg ve Bre. 
men için yilk almaktadır. 

"ISERLOHN,. vapnrn 9 B. 
el kloooda bekleniyor 13 B. 
et kanona kadar Anvere, Rot· 
ttrdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

11AKKA., vapura 28 b. el 
kılı:.nnda bekleniyor, 26 b. el 
kanuna kadar Anvere, Rotter · 
dam, Hamburg ve Btemen için 

yük alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES 

"ExARCB,, npurn 12 b.cl 

kanonda bekleo'lyor Boston, 
Norfolk \'e Nevyork lı;:lo yük 
alacaktır. 

"ExAMELlA,, vrpuro 17 8. 
el kAouoda bekleniyor, Nev· 

york tein yük alacaktır. 

"lhCBANGE,, vapuru 20 B 
el kt\nundı beklentyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yftk ala· 
caktır. 

"ExlLONA., yapora 26 bel 
kıiuonda bekleniyor, 8011ton ve 
Nevyork için yok alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULOT 
HAMBUG 

"TROYBURG,, .yaporu 4 b. 

el kAnunda bekl~nlyor. An•erıı. 
Rotterdım ve Hamburg lçlo 
ytık ılıcakıır. 

Daoılg, Gdynla, Gotenburg, 

Oslo ve Iekandlnnya Umanları 
na hareket edecektir. 

"ERLA.ND,, motörG 14·1 ncl 
kinunda beklenmekte olup yil· 

lı:dnft tahliye etlikten sonra 

Rotıerdam, uamborg, Danlmar· 

ka 'e Bıllık e1hlllerio için yak 
alacaktır. 

~ERVİCE MARlTlM ROUMAİ~ 
uoLTUZ,, npuro 3·1 inci j 

kıtounda Köetence, Sollyna, 
Gala1J limanları için yftk ala· 

caktır. 
"PELEŞ,, vapuru 18· 1 locl 

kanunda gelip 19· l inci kA· 
nunda Malta, Ceneva, Marellya 
ve Barselonayı hareket etle· 
cektlr. Yolca ve ydk alır. 

NIPPON YUSSEN KAISHA 

Kumpanya11ı 
.. TOYOBASBI.-. vapuru 15· 

1 inci k4nundı Sııapor, Şanhay, 

Kobe, Mojı. Oskka ve Yoka· 1 

hıma limanları lfln yftk alı· 
caktır. 

lıandakt geUı gldl11 tarihleri· 
le navJunJardakl değfşl.kHkltır· 

den acente mes'uliyet kabol 
etmez. 

Fazla tafeflAt için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 

binası ark.asındı Fratelll Sperco 
vıpur acentahğına mOrıcaat 

edilmesi rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 • 2663 

Olivier ve:Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Ceodell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Londra ve Holl Hattı 

"BULGARIAN., vaporn ilk 
k4nunda geltp 2 ilk kAnuoa 

kadar Londra ve Hull icio 
yilk alacaktır. 

»GRODNO" vapnro 20 ilk 
kAnonda Londra, Hull ve An· 
vereten tahllye edf p ayol za · 
manda Loodra ve Hali için 
yok alacaktır . 

Ll verpool Hattı 

"ROUMELIYAN11 vapuru 1 Jlk 
kanonda Lfverpol n Svaoee· 

dan gelip tahliyede buluna· 
caklır. 

'"FLAMlNlANft vapura 23 
ilk kiouoda Llverpol ve Snn· 

seadan gelip tahliyede buluna 

caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 

MILOS vaporo 16 ilk kA· 

nuındı Bamburg ve Bremen· 

den gelip tahliyede boluna· 

caktır. 

JOHNSTON VARREN 
LlNES LİVERPOL 

uJESSMORE,. Hpura 14 8. 
el kanunda bekleniyor, Uver· 
pul ve Anvereten yak çıkarıp 

Bulgaristan ve Romanya liman· 
larına yftk ılacıktır. 



1 
• 
n 

• 
• 

Yirmi beşinci yıl 
No. 6387 

PAZAR 
1 

BlrloclkAouo 19;~5 ·-

Yunan 

i
l Kabinesini, Bitaraflardan Kos· 
~ tantin Demirci 1'eşkil Etti . 

ita ya, ısı daki Elçı i i Gerı Çekti. sır' da en· N .. ma 
yişlerin Baş amak ü~~~~ .. !J.ulunduğu Söyleniyor. 

Italya, Mısıra Karşı Derin Bir infial Duymaktadır. M. Samuel lloar'ın 
Mısır için Yeni Bir Söylev_ Vermesi Bekleniyor .. 

1 içtima yapmıştır. 
Bu Jçtlmada si 

yaei ~azlyet tetkik 
oluumuo ve fırka· · 

nm toUuğo yolda 
devam ederek 19.23 
kanonu eeaeleloln 
letirdadı için ça· 
lışılmaeına karar 
vermiştir. 

, 
1 

Vaf dı'n yeni bir 
n ümaylş hazırla · 

dı~ıda rivayet edil 
mektı·dlr. 

Kahire, 30 (Uad· 
yo) - MJe1r'dakl 
loglllz aleyhdadı 

ğı devam etmek· 
Süueyş'te lngiliz . donanması hıdlr. 

mamaeıoı istemektedir. 
Alimler ve ıeyhler de bo 

aleybdarlıkta yer almaktadır. 

Bunlaıın 1980 da olduğu gibi 
mlllelin ittihadını taleb için 
bir beyanname Dtşredecekiul 

söylenmektedir. 
L<ındra, 30 (özel) - Tay

mle gazeteaiolo Kahlreden al· 
dığı haberlere göre, Mıeır'da 
vaziyet ııormaldlr. BugOnJerde 
Mıaır ef k4rı umumlye81nde da · 
ha fezJa bfr ııük un b .l8U)e 

geleceği anlaşılmakladır. 

Ayni gazete M. Samoel Ho 
aran outkuouo Mıeır'da verdl~l 
soheehlo avamkamaraııanda yrml 
bir beyanat ile tamir edilece· 
ğlni yazmaktadır. 

Mısır lmdııdlarmda takviye ı•aziyetitıin teftişi 

Kab'r•; 30 (RQdyo) - Jn Kahire 30 (Radyo) - Roy 
glltere hftk.umetl; Mıeır'• yeni ter Ajaoeı muhabiri Libya çö· 

' ı Kahire, 30 (Radyo) - Vafd ı Aleyhtarlık avokat, muallim 
:fırkası dün akıam umumi bir ve sair mOnen~rlere de ıılrayet 

lo 
glltere'nlo Mısır işlerine karış 

Kahire 29 (A A) - Royter 
ajıınaındao: 

deo yardımcı kuvvetler göoder Mloden Mıeır'd doğru ltalyanlar 
mlşrir. Aavaodıki benzin bazı . ıuafuıdan yıpılmuı muhtemel 

·~·~·~·~· ... ·--·~·~·~· ... ·~·~ .............................. ..-...... ............... ~ ..... ~ ..... ~ ........................ ~.~·~···~·· 
; ltal yan Harekatı SOr'atleşecekmiş İtalya hOkO.metl. Mısır tara 

fından zecri ıedblrlerlo tatbik 
edllmeel dolayıslyle Kahtre'dekt 
elçisini geri çağırmıotır. 

ne ve depolannı tayyare bil bir taarruııa karo• Kahire bil 
cumlarını karşı kornmak için lı:O.met erkanı biç ehemmiyet 
muhafıza tedbirleri alınmakta vermemektt'dlr. Bonon Bf!behl 

Başkumandan Mareşal Ba
doglio Cehheye Gitti. 

Gazetecilerle Konuştu. Bir Nevi Sansör Koyduğunu ve 

Vaziyeti inkişaf Ettirmeğe Çalış~cağını Söyledi. 
Mussolini'nin yeğ 
ni gidiyor: 

Roma, 30 (Özel) .. 
M. Museollol'olo 
yeğol ve Mll4ooda 
mflnteolr Popolo 
D'ltalya gazettııl· 

oln dlrektörfl M. 

-
J,:. f:\. .. 

a 

Öğrenildiğine göre İtalya, 
Mmr'ın hareketinden çok mOn· 
fell olmuştur. Bonon ıebebi 

bilhassa oudur: 
Mıeır Milletler cemiyeti AH· 

eandaa değildir. Ve llalyan ef· 
kArı umumlyeıılne nazaran Ro 
ma hOktimetlae karşı pek dos · 
tane olmıyan bu harekette bu· 
lonmaktan lçtioab edebilirdi. 

Kahire, !JO (Radyo ) - Tı· 

lebelerlo yeni toplantılarına 

meydan vermemek için ftulver 
aıhe direkıkrlGğG tılebe kulilb 
lerlnto gelecek birinci kAounun 
altısmı kadar kapıla bulundu· 
rulmı11nı muHfık garmGotftr. 

ve burayı tayyare toplnı yer 
leştlrllmektedtr. 

Kahire, SO (Radyo) - Bıo 

bakan ~ealml Paşı; Mıaır'ın 

zecri tedbirler" iotlrak eımeeloe 
ulo.ıılır ıosyeteslnln bir ftyeel 
olmak itibarile değtl, fakat 
aoeyetenin paktındaki bir mad· 
deye gôr.s Gye olmıyın devlet · 
lerin de bn tedbirlere lotlrak 
edebilecekleri için karar ver· 
mi~ olduğoon bildirmiştir. Ne· 
elml paıa; bn hareketin; Mı&ı · 

rıo İtalya'ya karoı olan ıaah 
hiltlerlnl boımıyacıgına ve ltal 
ya ile M181r araeıuda ticari bir 
mukavele imza edilmek ftzere 
görftomelere baolaodığ1Dı aôy · 
Jemlştlr. 

böyle bir harekete kalkıoacak 

olan ltalyıo orduıunun karoı · 
l oacagı manialardır. Itılyın 

ordusunun QçyOz mUUk bir 
çölft gtçmeıl IAzımdır. Burada 
ceıor ve· m61el1Ab Arab'lır 

vardır. ltalyaa kuvvetleri bu 
etlğbh Arab'ler malından bar· 
pılınacak ve ondan ıonra fo. 
glllz ve Ml8lr konetlerlle kar· 
şılaoıcaktır. Daha geride tel · 
örgülerle ôrftlmül!I mnkemmel 
ıılperler vardır. 

Londra, 30 (Radyo) - ltalya 
bökftmetlnlo Maaır'dakl orta 
elçlılnln geri çağmlmaet lbtl· 
malloden baheedllfyor. Bonon 
sebtbl; Mııır'ıo zecri tedbirler 
kararına fotlrıkldlr. 

~~~~~~----.......... ~·~·--· ..... ----~~~~~~~ 
j SOfil Daküka: 

': ltalyan Cebhe Haberlerinde Neler Var 

ıereceğtol yszmak· 
ıadırlar. 

Y eol pi Ana göre 
•ıkeri hareketler, gayet bliyük 
bir edr'atle yapılacaktır. Bu !U· 

retle Habeş bdk6metloe vazlye· 
tin hakiki şekli gösterilecektir. 
Mareşal re gaı:eteciler: 

Aamara, 30 (A.A) - Mare 
eal Badogllo tcmell ettikleri el 
yaai f lklrJerl nazarı hl bara 
almakıuzın doğu Afrlka'eıoda 

1
bolnn hötün gazei:ecUere lral 
ya'nm en büyftk kolaylıkları 

göıtereceğloi söylemiştir. 

Bazı gazetecilerin verdiği ma· 
hlmata göre Mareşal Badogllo 
Erltre'den gönderilecek haber· 
eri 11kı bir tarzda kontrol et· 
ek arzusundadır. 

Aamara 30 (A,A) - Royter 
jıneı bildiriyor: 
Mareşal Badogllo don gaze· 

ecllerl kabul Altlğl nklt, ga· 
eıelerln neşriyatından aytır· 

arın meı'ol tutulıcağıoı ıöy· 

edikten eoon demltllr ki: 

Habeş askerleri .. 
- Bu ihtiyacın nadir vAkl 

olacağını Omf d edf yorom. Düş· 

maoın malumat almıeına m4ol 
olmak için bHbaeea kttalarıo 

hareketi hıkkındakl haberleri 
sıkı bir Hneöre t4bl tutacağım. 
Kumındao leimlerlnlu, benim 
ismim de dahil olduğa halde 
telgraf larıoızdıı blldlrllmeeloe 
mileaade elmiyeceğlm. Selef im 
bana çok güzel bir durum hı · 

rakta. Ooonla eeki sll4b arka· 
daşıyı:l. Ve ordunun büUln 
ağırhğı lklmlzlo ıırtıoa yaklen· 
mektedfr. Biç bir şey değleml · 

yecektir. Fakat bulduğum va· 
ztyeıl tekemmtıl ettlrmeğe ve 
ltalya'uın arzu ettiği şekle erli!' 
tlrmeğe çalışacağım. 

Mareşal cepheye lıarelıf:t elti: 
Aıımara, 30 (A.A) - hal· 

yııı'nao doğu AMkası ytıkeek 

komiseri Mareııal Badogllo dlln 
buradan hareket etmiş ve H · 

kerl baroketlerln ldareılnl de· 

ruhte etmek (here umumi ka 
rargAha gilmlttlr. 
ltu.lyarı tebligi: 

Roma, 30 (A.A) - Neşro 
lunın resmlğ blrtebllg; ltalyan 
haVI kuvvetlerinin Dağgabooru 
bombardıman ederek cephane 
depolarım lahrlb etdklerlnl te 
yld etmektedir. 

Erltre cephesinde bir İtalyan 
bölOğO Ahara yıkıoında bir 
Habet bölftgüoü mağlılb et 
mlşllr. 

İkinci kolorduya meoeob 
yeril kıtılarla İtalyan kıtalan 
M•lcıuetta mevkllode Habeş 

kıtalımnı bozguna uğratarak 

birçok esir almıtlardır. 
Azmara, 30 (Radyo) - Ma· 

reıal Badoğlt, bGUlo ecnebi ga· 
zeteleriolo ayıarlırmı kabul 
etmlt v,, vazlfelerlnl kolay laıı· 
tırmak için elinden gelen her 

ıeyl yapac11&ıoı bildirdikten 

Roma 30 (Radyo) - Öğleden sonra ltılya Habeş eavaıı hak.kanda alınan haberlere göre Mald· 
gora cıvarmda ltalyao ve Babcıı kunetlerl ar11ıoda bir çarpışma olmuştur. Saatlerce ııQren bu 
çarpışma ııonunda Habeş çeteleri dağıtılmış ve bir kısan esir edllmlııtlr. Makalle'deo Roma'ya 
bi'dlrlldlğlne göre Rae Seyyom kuvvetlerinden bir miktara da Italyan kunetlerUe blr çarpı,madan 
soun geri çekllmlşlerdlr. 

Moyadoga ayaletlode vukua gelen bir çarpışmada. Itılyan kuvvetleri Habeş'lerl geri çekilmeye 
mecbur etmişlerdir. Dftn olduğa gibi bugCln de ltılyan uçakları ceoub cebbeelnde Dıgaboro 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. Eneli bet tayyareden m6rekbb bir f llo Dagıbor Ozerlne 
gelmh, bombardıman etmlo ve dört dakika fasıl• ile Qç tayyareden mflrekkeb bir f llo daha gelerek 
şehrin dlerine ve elrafını bomba yağdırmış ve mitralyöz ateşi ıçmıftır. 

Habeş ordusu. 

Roma 30 (A.A) - Erltre'nln eekl llbayı Corrado Zoll'nln tahminine göre Hıbet ordoıunon 
mevcuda yarıeı Ttgre ve yarm da Somali de olmak özer~ 2~0 btn kişidir. 

Roma 30 (özel) - Asmara'dan blldtrlllyor: 
Tigre cebbeeloden gelen haberlere göra, tayyare ketlflerl yapılmış ve Babeş'lerlo Debradabor. 

Gondar, Sokotı, Amhalagl, Kuarram hattında toplaodtkları anlaeılmı~tır. R11s Kaaaa ve oglu 
Gondar Sokota hattını mQdafH edecektir. ______________________ .. ______________________ _ 

Leh Parlaıneotosu Ağır Ağır Harbe Doğru 
Vıırşova. 30 (Radyo) - Cam 

Pırla, 30 (Radyo) - Habeş · İtalyan harbınıo Uloalarar uı 
hor Başkanı parlamentoyu top- durumu çok oazl.k bir eaf ha göııterlyor. J ora gazeteef; petrol 

lantıya çağırın:· ambargosu mt1'eleslnden loglltere ve lıalyı arasındaki gerginlik· 

sonra demiştir ki: ten bıhıederkeo diyor ki: 
_ Ben, Selef im mareoal De "İngiltere; petrol ambar~oeu ile Itılya'yı fısla tazyik etmek 

ınretll" 11nşı biran evvel nihayet vcrau~ğe çalıt'yor. Bu barekeı; 
Bono 'ooo hath hareketini takip 

ağır ağır bir barba girmek demektir. Pelrol ımbargosunn kabul 
ediyorum. Stleflm, dalma ga· etmemekte Franaa'oın blçblr menfaati yoktur. ltalya'nın ıon 
1etı!cllerle dosl keçlnmekllğlml aldığı duromlard•n FranH•oın; İngiltere ile eıkı bir ,ekllde tet· 
taniye etti ve bana bu uhadı dkimeHl etmesi lı\zutıgelmekıedlr." 
mO.kemmel bir zemin ıerkettl. Jurnal gazeteel de gOç vazlyf.'l milnaeebetlle mantıkln İtalyanın 
HnH ajaoeı ayıırı, bfttftn cep· inadına galebe çalacağını yazmaktadır. Bu gazete btr yazı da 
belerdekl ecnebi gazeteciler lnglltere'oln ıon va1lyet mftnaeebetlle Almanya ile de konuşmak 
edına generale teıekkGr etmlttlr. için Franıa'oıa mOtıle11ını atmığı ltızum gördGğilnQ kaydediyor. 


