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Rusya Aleyhine 
Bir japon · Alman ittifakından 

Bahsolunuyor. 

r Haile Selasiye, Zafer Bizimdir, 
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Dedi 
Laval'ın ltimad Kazanmasının Paris, Londra, 

Berlin ve Lehistan Matbuatındaki Akisleri: 

Kahine Gene SağlamGörülmiyor.ltal- Boğazlar 
Mes'elesioe 
Dokunmadık . yanlar, Lavabo Diyevinden Memnun .. 

• 

M. E<len Daha SuJhperverane Hareket Edecekmiş. 
Almanya'ya Aid Kısımlar iyi Tesir Yaptı. logiltere

\..ye Yardım 1\teselesi ise Sağlama Bağlanmış Değildir. 
Londra 30 (A.A) - İoglllz 

gueteleıl M. Laval'ın dış siya· 
.. hakkındald beyanatlnı kaydı 
ihtiyatla telakki eımekteJlrler. 

Gazeteler .M. Laval'ın Frao · 
ıaoın, mllletler cemiyeti ve 

logtltere ile lo birliği edeceği 
hakkındaki ıözlerlnl lyf bir 
ıurette karoılımakta iseler de 

Paris 'e bir bakış .. 
nutkun esH ltlbarlle iç af yaea Timea gazetesi de tn ~ mGta· 
icaplarına göre hazırlanmış ol· 
doğunu kaydediyorlar. 

Dally Telgraf diyor ki: 

leadı bulunuyor: 

- Som' 2 inr.i yüzde -

~~~---·~~~-

Sadece, P akıtan Do. 
ğan Vazifemizi Ya
pacağımızı Bildirdik 

Ankara .~O (Özel) - Re., 
mi çcııenlerden bildirildiğine 
güre, 1>oğazların ıu1ıkinıi için 

bazı taleplerde bulundugumuz 
lıakkrnda gazetelerde çıkan 

haberler şa)ialardarr iba. 
rettir. ltıgiltere lıükfimeti· 

ni11, Ahdenizde bir tecavüz 

vııkıtbultluğu takdirde Türki
yenin alacağı durun, luıklwı 

doki sorguswıa lıiikumetimi::; 

sadece, 1'ürkiJe ·nin Uluslar 
Sos)etesi paktı mucibince keıı 
disine düşen rnzif e)'i )'l1pa 
cağını lıii<lirm iştir. }'ani bu 
meyanda bogazlar hakkında 

bir şart i!Pri siirmPmişıfr. 
\. _______________ ~ 

Moskova 1 Elçimiz 
lıtınbol, 30 (Ôıel) - Moa· 

koH bdyGk elçimiz ZekAi Ap· 
aydan ıehrlmlze gelmlı n An· 
kara 'ya geomltdl'. 

M. Laval'ın loglltere'ye yar 
dım taahhtıtlerlnde balandoğo 

Elli Kuruş Y Ozllnden Çıkan Cinayet 

M. Edetı 

doğrudur. Fakat İngiliz eemt· 
terine karşı ansızın yapılacak 

bir bncom karoı!ında Fran11z. 
lano mildafaa tedbirlerine lotl· 
rak edip etmlytceklerlol heuOz 
btıdtrmemfştlr. 

Lavıl, uzlaşma ılyaıHı yil · 
zünden aallaotıya dOotOğQ halde 
gene iki ata birden binmekte 

devam etmektedir. 
Dally Htrald fae, Lavıl'ın 

• ılyaeaaıoı değlttlrmeğe niyeti 
ol~adığını tebarftz ettirmektedir. 

~1\takalle Haheş'ler Tara
,: fından Abluka Edildi 

~~~--~-~--~~~ 

;lluradaki ltalyao'Jarın Ana Ordu 

' 

Jle irtibatları Kesildi. Kanlı 
Savaşlar Oluyor .. 

t Makalle'de eski imparator samyı .. 

0• l>artı 30 (Radyo) - Hanı mektedlr. Garpta Rae Kaeaa, 
l '-111010 Adlı Ababı ayları cenupta da Rae Seyyam ordu 
• ldlrlyor: Makalle eehrl Ha· luı yoı kilometre grnltllkte 

b tler t1rafından abloh edll· bir ctpbe Qzerlnd~n taarruz 
O nlr. R11 Deıtı'mo konet· etmektedirler. 
l 1 tlmıldeo ıebre do8ru ıa - Sonu !i ncü ıahifede -

Yaralı HastaneKapısında 
öldü, Hüseyin:de Yaralı .. 

Katil Minçikof kasap lbrahinı 

Bıyraının birinci gOnfl geceel 
Baştarak'ıı KömGrcOler çere•· 
aıoda earhoıluk yOzGnden çıkan 
bir kuga btıyilmfte, bir kitinin 
ôlQmü ve bir kitinin de yara 
lanmaelle netlct-lenmlttlr. Cinayet 
hakkmda aldığımız mah\matı 

yazıyoruz: 

Moıtala o~lo Toma lbrablm 
ile arkadııı Eıkleehlr'll HGıeyln 
ve çolak Ahmed Bıttonk'tıkl 

hayvan damında rakı içerek 
Aarhot olmuılardır. Keyf halde 
boradan çıkan Oç klef; Baeta· 
rak'ta acemin kıbveıine git· 
mlıler ve orada biraz otarmoı · 

lardır. Kahveden çıkıp Bıttn· 

rağı doğru giderken çolak Ah· 
med Once kendlılnd«ın 50 ko· 

rot alacığı olan ırahacı All 

otlu Oıtmın'ı 111tlımıt n 11r· 

boılok ıalkııile ıOnrek parayı 
lıtemlttlr. 

Oıman lıe Oıerlnde para bu 
lanmadı~ı cenbını vermlı n 
bq yaıden ıraluındı bir kngı 
çıkmıetır. Fakat Eddıeblr'll Ha. 
eeyla arayı girmlı, kavga eden· 
lerl ayarmıı, bundan lıtifade 
edrn Oımao oradan cıaklaıa 
rak evine ghmlttlr. Fakat kavga 

ıııl bundan sonra çolak Abmedle 
Toma lbrablm araıında baola 
mıotır. Çooka lb,.him de 0 1. 

man 'la çolak Ahmed araaında 
çıkan ka gayı yatııtırmak ve 
kavgacıları ayırmak için çahe· 
mııtı. lbrabim'le Ahmed blrbl 
rlnl he kaka cinayetin Yukaa 
geldiği yere yıkın bir yerde 
bulunan kHab Baıan'la kardeel 
lbrablm'fn kıeab dok.kAnının 
ôntıne kadar gelmlolerdlr. 

~onu. 4: ncü :1ahifede 
------

Teşekkür 
Btı)'rum ve )'eni yıl müna

~ebeıi le gerek ga::nıeye,, gerek

se Anadolu 'da çalışanlara 
okurlarından, dostlarından ve 
bir çolc zevattan yazı ile, telle 

tebriklPr vukubulmakıadır. 
Bunlar bizce tebrikten :iya 

de yüksek bir teveccüh ı·e kıy· 
metli bir ilgiyi ifade eder. 

DuJdııgumıız şıikrmı tıe min

neti, yine Anadolu sütunla· 

rında toplu bir şekilde ifade 

etmegi daha muta/ık buldulı. 
Anadolu'da çahıanlar namını 

7121 itleri m'1dürlttgtt 

ızıl Sultan 

Abdülhamid 
'.' Şimdiye kadflr yazılmış olanlardan bambCJfka, çok 

meraklı t ' P., yepyeni bir eser .. 

BugOnlerde Bekleyiniz ! 

~-------------------------------~ Gene Mi Başlıyorlar? 

Revanş Maçında Gene 
Hadiseler Çıktı. 

~~~--~-~--~~~ 

Gazetemiz Hediyesini Altıuordu, Re-
vanş Şildini Aitay Kazandı. 

B'rinci maçta; llbayımız, Parti başkanımız, başmııharririmis 
ve tribünlere bir bakış .• 

Bayram mGaaaebetlle tehrl· 
mlzln en kanetll takıml.rıa· 

dan Altay · Ahınorda ıakım· 
ları arasında haaırladıjımıs 

maçı ve gaıetemlıla nıçls he· 
dlyeelot, Altınordu tıkımı kı • 
zaomııtır. Bu maç Camı gtına 

olmuttur. Altay takımı, hayra· 
mıo 3 Onca pazar gana ilk 
mQaabıkalarını deHm edileee~I 
z.anlle birinci takım oyuncu 

larandao yalnıı dört klıl oyna. 
tıyordo. Ahınordu birinci det· 
reyi, zaylf tıkımı kartı zahmet 
çekmeden 1·3 gibi bDyDk bir 
farkla bilirdi . Fakaı bu faikl 
yetini oyooon eonuaı kadar 

muhafaza edemedi, oyanu ' S 
glhl az bir farklı k111ndı, 

AN AOOLU kopaeını aldı. Maçıa 

ilbay Fızlı GDleç'le P11rtl baı 
kanımız ve baımobarrlrlmlı de 
bolaaoyorlardı. Hedlyemlsl, bis · 
zat İtbayımız Yermek IGtlf Ye 

nuakeılol gôıtcrdller. İkinci 
maç bayramın lçloel glal 
ayni tarılar içinde Ye rnauf 
olerak yapıldı. Bu oyaoan da 
birinci mıçıa hakemi lsmlr 
ıpor'dau Sabri idare elli. Saba 
aotu idi. T;lbilade oturulacak 
yer yokta. Geçen ıene ubadın 
bazı uyganıuı hareketten dolayı 
0Z1klaomıı olao •por merakh· 
ları bo huıoıl mGıabıkalırı 

ıllka ile taklb ediyorlardı. 

Fakat oyunculardan b11ıla 
rının ıpor terblyeelade amami 
maaıerete aygonıaı htreketlerl 
yetlımlyormot gibi, oyundın 

sonra da bıkeme dıyak ıtmak 
cihetine gidildi. Her ıeyden 

enel tnnq ıOylemek lıterlı: 

Deruhte ettiği YHifeyl mGd· 
rlk her hakem oyun eıa11ıadı 

ıporcuların •e ıeylrellerln le· 

c"Gılloe maroz klbr• n 

oyandan aonra da dayak yer• 
bittabi, 1amlr'de, mıçlanD ... . 
r~ıl için de hakem balana ... . 
Ea iyi hakemlerde• olu Feb. 
mi, Eud, Duan H aalre ... 
cak bu gibi eebeplerden dolaY' 
oyan ldareılal kıbal edemlJ•· 
ceklerlnl heyetlere blldlrmlf
lerdlr. 

Ceıri tedbirlerle ha gibi ay. 
ganıuz bıreketlerln &alae get;· 

meli •e ıuçlal•r, •l•maame 
çerçlYeal dahilinde ibret •ertd 
tekilde teeatye Jedllmelfdlr. 118 

ikinci maçıan sonra ıaanısa 
ugrıyan hakem Sabri ile . Al· 

taylı Ali ve Alıınordudan 
Said oyundan evel . 

maça Altay talumı ıncak MI 
hafmdıa mıhrom olarık oyaaa 
iıtlrAk etmletl. Altay, oyanaa 
ilk daklkuındaa ~O inci da· 
klkuına kadar Albaolda ••· 
leıinl çenber ahını aldıla halde 
bir tirli uya çıkaramıdı. Oyan, 
bandın IODft mllHHID bir 
tekilde geçti ve dene, O O be. 
rabere bitti. 

İkinci devrede Altay takımı 
Vıluıp'nı oyaayorda. Bana 
raAcnen takım kaptın, bGylk 
bir enerji g~ılererek oynuyor 91 

temıdf eden b6eamlarla Altan. 
ordu kaleılnl tebdld edlyonla. 

- Lüıfen puiriılis --
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aval'in ltimad Kazanmasının Paris,1

1 
a b e lr 0 e r ft 

' Londra, Berlin ve ~G~~-··~"~~---~~-T~e~_n_~~a~~~-D~~~~~~~~~-ı 
Lehistan Mathuatındaki Akisleri Zehirli Gaz Bombardımanına Rağmen ltalyan'lar, Aldık· 

- muıetının .ıyasetıne tercilm•n • ları Yerleri Ver--Baştaraft lci sayfada
Lnıl'ln notko kollektlf ted 

birlerle ııolhu mohafezı için 
.Fran111, Iuglllı lı birliğini tar· 
ifa etmektedir. 

oıdugu ıçın bu ıt1m•dı ll1•ktu .. Habeş'ler Mevzilerini Bırakmadılar. Italyan'lara Yar· miyeceklermi" 
Yarın mcc:tıln tıtill yıpılı · 'i' 

dım Gönderiliyor. Ogaden'de Yağmur Başladı .. 
Ba gııete ayni zamında 

La••l'ln nutkundaki Franııız 

Alman yıklaımaaı babıılne de 
lemu ederek diyor ki: 

Filhakika bir . Fransız . Al . 
mın yaklıımıııı karocu bir 
nlh için arsıulusal lı birliği · 

•in en esaah ıırrtlarından biri 
olmakta berdevamdır. Milletler 
cemiyeti ne derece takviye 
edilir 'fe bu cemiyet ne derece 
aaf tz kıhnır ile Myle bir fn · 
kll8f lhtlmallerl de o derece 
fulılıeır· 

O.Uy Mıllln f tkrl lıe oodor: 
M. Lual bu nntko ile Iıal 

ya'ya karıı teklif olunan yeni 
seeri tedblrlerl ve bllhaNa pet · 
rol ambergosanu ôldClrmOıtClr. 

Berlln 30 (A.A) - Alman 
guetelerl M. Lnal'ln bllhaua 
Fıanııs · Alman mokarenetlnln 
sararf olduğuna dal r olan ıöz 
lerlnl ehemmiyetle kaydetmek· 
tedlrler. 

Londra, 30 (Rıdyo) - M. 
Edeon 2 k&nanasanlye kadar 
tadl yapmaktı deHm edecek 
•e ancak bu tırlhte Taifesine 
d6aecek ve erteııl gClnCl akdo· 
lunacak kabine lçtlmaında hı· 
mr baJanacaktır. 

iyi haber alan mehaf ile göre 
M. Eden daha ıalbperverane 
bir ılyuet taklb edecektir. 

Parlı 30 (Radyo) - Fran· 
llZ matboah M. lAnl'fn yeni · 
aldıiı ltlmad dolayıslle neırlyıt 
deYam etmekte ve kabinenin 
metkllnln sağlamlıoıığ1Dı yız 
maktadır. 

Jamal de Deba: 
c Bu ltlmad, hak ve adale tin 

Aferldlr. M. Lnıl Fraaııız 

15 inci daklbda Baırl frikik · 
tea takımını bir aayı kızan· 

dırdı. Ahınordu, Sıld'ln ayağlle 

bana mukabele etti. Altay ha 
eamlanna devam ediyordu. 

Canla baılı oynayın Altıy'hlar 
orta mGdaf llerl Enver'ln ıağlç 
mnklladen ve uuktan çektiği 

bir ıGtle 2 inci n galibiyet 
•yalarını çıkarak oyunu l - 2 
t ... adalu •e re•anı ıtldlnl 
aldılar. 

Ba mCleabakadan evvel oeh· 
rlmlsde mlsaflreteo bulunan 
ı...nbal San'atlar mektebi tı· 
kamile İsmlr Sın'aıln mektebi 
takımı kartılarıtılar. lıaıtr'll 
talebe, bn mG•bakayı gGıel n 

htklm bir oyunla sıf1ra karı• 
iç golle kazandı. 
Bal'lc salımında; 

Bayrımın tldncl camarteıl 

ıana eehrlmlze gelmlo olan 
lıtanlN'alD tanınmıt takımların· 

dan Yıldır.mıpor tıkımı. TClrk· 
fikir idman yurdu takımlle 

yapblı mQaabakayı 1-2 kay· 
betmltttr. 

cıktır. » 

Demektedir. 
Berllner Tı~blıt: 

cM. Lnıl'ın Sovyet Fransız 
paktanı, _ H\cak memleketin 
emniyeti için kabul ettiği ma · 
hakkıktar.» 

Demektedir. 
Londra, 30 (Radyo) - İngiliz 

mıtbuah Fr1n11 mecltıl mllna· 
kaıılarından bıbııedertk, M. 
Lnal'ın ltlmad reyi ılmaaını 

takdire 18Y•n bulmaktıdır. 
Bu iki gClnlftk \'lzlyet mftp 

hem idi ve Frauııız muhalefe · 
tinin hacomları elddetll idi. 

•nglllz matbuatı: 
"Sulhun mohıf11a11 için 

Franıız . fnglliz meııalel daha 
eallm bir ııahaya glrmle de· 
mektlr" demektedir. 

Mornlng Poıt: 
'"İyi dGeGoeo, iyi kalbll in · 

glllıler de, iyi dGıGnen ve iyi 
kalpli Franıızlu gibi bu ııon 

neticeden memnundurlar. Fran· 
sızlar m6tk61 zamanlardı iyi 
kararlar vermek ıılatanı blbak · 
kin vakıftırlar. 

Parlı, 30 (Radyo) - BdtGn 
Franııız • baııını M. Lnıl'in 

ııôylevlle ve son nziyed ile 
meegul olmaktadır. 

HGluimet guetelerl ıon mu 
\'lf fıluyetl doğrudan doğruya 

M. I..val'ln ndfuıuna atfet· 
mekıedlrler. 

Muhıllf g11tteler lıe, bunan 
bir mu•af fıkı yet olamıyıcağını 
çtlnkQ ırada ıocak ylrmlblr rey 
fark balundoğuno ve bunla· 
ran dı oo betini bıkanlar teokll 
ettiğine n11aran M. Luıl'ln 
ancak bet kltlllk bir falklyetl 
olduğunu yasmakta •e kabine· 
nln ikinci kanonda deuHe· 
ceğlne muhakkak nıurlle bak· 
maktadırlar. • 

Lehistan mıtbuıtı, Lual'ıa 

kazındığı mayaf fakıyetten ıe· 

vinçle bahsetmektedirler. Ro· 
ma'dı çıkan ıkıam gazetele· 
rl M. Lnal'ıo zaferini birinci 
aahlf ede dôrt ıCltun Clzerlne ve 

iri harflerle neıretmekte n 
İtalyan uluııanon bo munf fa· 
kıyetten ınlnç doyduğunu yaz· 
maktıdırlar. 

Gomroklerde 
Memurlardan 
Apartman Sahi-
hi Olanlar Var mı? 

• 

lııtınbol 30 (öıel) - Geçen · 
Jerdr1 kamutayda geçen bir 
mazakere eıınıııında, bazı say· 
lnlar, gftmrOk memorlar1nıo 

apartmanlara 1ahlp oldakları111 

söylenmlıtl. GGmrGkler genel 
dlrektör6 ha ıöıler Clıertne 

gClmrClk memurlarınan dorum· 
tarını tetkik et~eğe ve memur· 
lardan kimlerin ıptırtmanlan 

olduğuna arattırmağı bıılı· 

Londra, 30 (Radyo) - İtılyın'lar 8ıbet cephelerini Pamfeln zehirli g111 ile bombardıman 
etmlelerdlr. Babeı'ler ağır 1&ylat verdikleri halde metzllerlol ıerketmemlolerdlr. 

Romı'dın gelen bir habere gare, ltılyao'J11r, b'1tCln cephelere Aımara'dan yardımcı kunetler 
göodermlılerdlr. 

Londra, 30 (Rıdyo)- Dıgabur, dört lıalyan uçağı tarafındın bombardımın edllmfıtlr. SlvU ıhallden 
ölenler çoktur. İki İtalyan açığı da Ctbuti yolunu bombardıman atmlotlr. Ogaden:de yaamorlar 
baılamııtır. Do cephede laıe ııenlılerl montazımdır. Hububat stoku çok fazladır. • ... • ............... ıt4•-------

Tevfik Roşdo 
Aras Dönüyor. 

Kapotaj Tek 
Ele Geçiyor ... .. .. . . . ... 

Bu Meyanda Bazı Şirket Murahhasları 

Mnlakatlar Yapacaktır. Ankara'ya Gittiler ... 
lıtanbol 30 ( Özel ) - Dıo lstKnbol, 30 ( Ôzcl) - Ka· 

Bakanımız Tevfik Rtııda Araı potıj bakk.ının tekelden idaresi 
bogönlerde tehrlmlıe gele· için hClkdmet, nporcoluk ıoe 

cektlr. yelesini satın elmıga kat'i ola· 

Dıt Bıkan• Vlyına'dı A•uıı· 

turya dnlet ricali ile A napa 
lılerl etrafında aıon hlr mCl· 
IAkat yıpmııttr. 

Tedlk RClıdG Araıı, Vlyaoa 
dan lttınbol'a gelirken, gldlete 
olduğa gibi Belgrad'da da kıta 
bir mClddet ·durarak, Yugoeln· 
ye bat ve dıt bakanı ile ve 
bir ihtimale göre, Sofyı'da 

Bulgar c.fe•let erkAnı ile ko· 
noııcaktır. 

Dost Rusya'daRe· 
sim Sergimiz 

Komite Şeçilmiştir 
MoekoH, 30 (A.A) - Ya· 

kında burada aÇılacak olan 
modern TClrl resim serglıl 

dolayııılle M. Lltvlnof ve Tevf lk 
KOıdCl Araııın fıbrl bıekaohk· 

tarandı bir ıergl komlteal teıktl 
olonmuıtur. Bu komitenin dl· 
ğer 6yelerl ıonlardır: 

Sovyet Raıya K.Olttlr hılk 

komlıerl M. Babnov, 8. Sıffet 
Arakın, M· K.arıhan, 8. ZekAI 
Apaydın yab•ncı memleketlerle 
KGltClr mftnasebatı cemiyeti 
11bıekanı M. Carnluıkl, 8. 
lbrahlm Cıllı, re11amlar ce· 
mlyetl batkana M. Slavlnıld n 
profea6r Grabı .. 

Uypeşt 

lstanbul'da 
lıııanbol, 30 (kel) Mı-

carlıtan'ID meıhor Uypett ta · 
kımı Gç mıç yıpmık Clzere 
dtln boraya geldi. İlk maç çar· 
pmba gGnCl İstanbolıpor'ladar. 

Linherg'i Bekliyorlar 
Londra 30 (A.A) - lrlanda· 

da kltn Cork n Gaeeııovn 

eehlrlerlnde Llndberg n aile· 
ılnln gelmesini bekllyen birçok 
gazeteciler ve fotoğrağ mohı· 

birleri blrlkmlılerdlr. 

Bunanl• beraber gemi kap 
tanının Llndberg'l Mr lnglllı 
lıkeleıılae çakarm111 lhtlmall 
\'lrdır. 

rak karar nrmlıtlr. 
Vaporcolok ııoıyeteııl murah· 

basları, satın alma itini mCl11 · 
kere için bog4n Ankara'yı ba 
reket etmlıl~rdlr. 

Elçilerimiz Ara· 
sında Değişiklik .. 

Ankara 30 (özel) - Sabık 

Tıhran elçisi HClern, saylavlık · 

tın lıtlfa etmlt ve Tokyo b6· 
yClk elçiliğine aıanmııtır. 

Tiran elçlmls Y akop Kadri 
Prag orta elçlllglne nakledll · 
mlıtlr. Tiran elçiliğine bendi 
kimse tayin edllmemlıtlr. 

Yolparası 
MOkellef iyet Şek
linde TadiJat Olacak 

Istınbul, 30 (Özel) - Yol 
paraaı mClkellef lyetl yeni bir 
oekle konacak .., bedeni biz· 
met kıldmlacıkt1r. 

Irak 
4 Torpido Ismarladı 

lıtınbal, 30 (Özel aytaramız 
dın) - Irak hClkdmeıl, 936 
seneııl ııonanda teıllm edilmek 
tartlle lngtllı tezgAhlarını dôrt 
torpido 11marlamı1tır. Aıkerllk 

talim ve tahılll için lngll· 
tf"re'ye talıbe de gônderlleeektlr. 

Bir Habeş 
Askeri Doktoru 

ltalya'dan Kaçmış. 
Atlna 30 (Ösel aytınmıı· 

dan) - ltalyan'lar tarafından 
Tlgre Ct!pheılnde esir edilen bir 
Hıbeı aakerf doktoro ltalya'dan 
Yogoelavya'ya kaçmıı Ye Bel· 
grad'dın borayı gelmlıtlr. Dok· 
tor yakında Hıbeılıtan'ı döne· 
cektlr. 

Atlna 30 ( A. A) - İtalyan 
lar tarafından eıılr edllmlo olın 
Hıbeı ordoıu aıkeri doktor· 
lar1Ddan M. SolYatlloun Yo· 
goslnya'ya kaçmıı n oradan 
ddo Yanılıtan'• gelmlotlr. 

• 

Rus · Urugvay 
ihtilafı 

• •••• 
Arada ltaJya 
Parmağı mı Varmış? 

MoskoVI, 30 (Radyo) -
Urngvay ile Sovyet Roıyı ara· 
eındı ıly11i mClnaaebederln in· 
ldtaı dolıyıılle Roııyı hClku
metl Urog\'ly hClkdmetlnden 
nsalk ve l11bat edici h&dlıeler 
lstemltıir. 

Urag ... y hakdmetl ba notayı 
kabuJ etmemletlr. 

So•yet hClkdmetl aluılar 

ıoııyeteslne mClracaat edecek 
ve bo çirkin lınıdat n hare· 
ket hakkında izahat lıılyecektlr. 

Tu ajansı:i 
.. Bu hadiseye bClyClk bir 

ehemmiyet nrmekteyls. Fakat 
bu hareketin mllebblb n mCl· 
eenlnl ô~renmek l•terls. Ba 
h6kümeU her hlllde teı•lk 

eden bClyClk bir hGkG.met ola· 
caktır. Bunun Itılya olmaaı 

muhtemeldir. ÇGnkCl Montevl· 
deo ile arada euıla bir lhtllAf 
yoktu. 

DemektedJr. So•yrt Roıya · 

nm Montetldeo sel iri 3 K.&oa· 
nuıanlde Marıllyı npuro ile 
ndet edecektir. 

Montevldeo, 30 (Radyo) 
Sovyet elçlıl, UrogHy dıt bı· 

kanını bir nıta vermlo n ken . 
dlıılne lıoıd olunan komGnlsm 
propagaodacıhğını reddeylemlt· 
tir. Urogvay'ın Parlı elçisi, 
bir beyanname neıredeıek Sov· 
yellerin, Brejllyı'yı komClnlzm 
propagandıııa için merkez itti · 
haz ettiğini blldlrmlıtlr. 

Bir Fransız 
Tayyaresi Doşto. 

Parlı, 30 (Radyo) - BClyClk 
rekoru teıls için Pırls'ten Af 
rlkı'yı hareket eden Fransıı 

tayyareıi, Hıbeı hododlarında 

iken henCls anlıtılımıyan bir 
ıebebteu dolıyı dClımaı n pl· 
lotlardlD biri derhıl olmClı, 

diğerinin d~ iki ayığı kml· 
mıştır. 

Staviski Da-
vası Bitiyor .. 

Parle, 30 (Radyo) - Stnbkl 
dnaaı, ıon ıaf halarında balan· 
maktadır. Maddelamomi, t•lep 
nımeıılnl ok.umuıtar. Ba talep· 

l9:i5 Sinema dünyasının en gOzel ve eo hflyftk filmi 
namede; ııuçlolırın, kendi men· 
faatlerln lçtn bııkalarmın za 
rarlarını lntıç ettikleri n lnııa 

niyet için bir Afet olan bôyle 
bir hareketin, •A1r cezayı mCls· SEN DUL • 

MAURICE CHEV ALIER • JANE''fTE MALDONALLD 
----------------------------~ 

Ayrıca: Paraınunt Jurnal ve Berlin Senfonik orkestrası tarafından 

Bagln matinelerden 
itibaren 

Vagoer'in TANHAVZER OvertOrO 

ELHAMRA sn nemasında 

ıelzlm olmaıı lbımgeldlğl ıik · 

redllmektedlr. Mahkeme kararı, 
bugftnlcrde tef hlm olunıcıktar. 

Romaoya'da nç 
Petrol Kuyusu Yandı 

BClbet 29 (A.A) - Balcol· 
de Clç petrol koyma alet al· 
mııtır. Yanı•• on ıaat ıftrmCle, 
bir iKi yaralanmııllr. u .. ar 

. ..... 
Roma, 30 (Rıdyo) - "Açl 

yone Kolonyale.., gaaeteel, ltıl· 

ya'nıa almıt olduğu yerleri 
geri vermlyeceğlnl Te yalnıı 

Aıabe limanında Habeolıtan'a 

bir mahreç verilebileceğini H 

buna makabllde laglhere'dea 
K.tnyayı lıtlyeceğlnl yızmak· 

tadır. 

Kondilis 
Selanik'de 
Bir Söylev Verdi 

Paris 30 (Radyo) - Atlna· 
dan hıber nrlldlğlne gôre, 
General Kondlllı, bagCln Se· 
IAolk'de bir ıôylev •ermlt H 

Venlzelos'on Atlna'ya ndetl 
halinde Yaalyetl muhafaza için 
mClcadeleye hHır olduğunu be· 
yan eylemlıtlr. -----

ltalyan 'ların 
83 Numaralı 
Resmiğ Tebliğleri 

Roma, 30 (A.A) - 8,J ao· 
maralı reımlğ harb tebliği: 

Bir E:hre'll kola dCla Tem· 
blende Uırlo mıntakaeına Yar· 
mıı •e geçenlerde Abbl·Addl 
civarında ma•af fıklyetler côe· 
termlı olın kol ile irtibat te· 
mfn etmfttlr. Bu mClnuebetle 
dftımın oldukça mClhlm uytat 
vermlttlr. ltalyan HJlatı, ına· 

hı tın ordoıandın 2' ölG ı ~ 
yaralı n yedi kıtalardaa 8 
ôlO iki yıralıdar. 

Somali cepheılnde Iıalyan'l1ır1 
lnklyat elmlı olan Snell Sul· 
tınmın :kunetlerl Uebl Şebell 
uunııkuında bir keılf hareketi 
yıpmıı n bClyGt miktarda Hı· 
bet kıtılaranı Gabda clYannda 
mı&hip et mittir. 

Tıyyarelerlmis bu harekete 
gayet iyi bir ııarette lttlrak el· 
mitlerdir. 

Şiddetli zelzelelet 
Bera 30 (Radyo) Sıal 

4,37 de olddetU bir zelzele 
olmoı, ıehlr halkı aykudall 
uyanmıotır. ETierde mobllyeler 
dnrUmlıtlr. Baur haklund• 
heniz maldmat yoktur. 

Straıborg. 30 ( Radyo ) -
Saat 3 te Te 3,41 de iki old· 
detll zelzele olmoı, maden ko• 

yolarının dıvarlırı çatlamıı •' 
çökClntCllr.r olmoıtar. NGfoıld 

11ylat olup olmadığı belll de· 
~ildir. 

Soveyşten Geçen 
Italyan Askerleri· 

Londra 30 (Radyo) - DeyU 
Telgraf gazeteılnin Port S.11 
aylarına g6re, .Bing.ıl'den ge· 
len ltılyan luta111, Ma11nay• ' 
gitmek Clsere SGveyı kanabnd.. f 
geçmlılerddlr. 

Zelzele Oldu 
Evelkl gCln s11t 14 te ıeb· 

rlmlıde altı saniye kadar de· 
um eden oldukça tlddetll bir 
zelzele olmuıtar. 

Yunan Vapuru 
Kurtarıldı. 

KGrfezde Çakalbarnu nnıacll 
karaya oıurmao olan YaD.., 
baadırah 1 yoaya vaparu e.eı•t 
gln kartartlmıollr. Vapur; U...,. 
uımır.dan haynn y6kll• ... • 
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Halkevimizde Tilrk Para~ı ithal 

Yılbaşı Gecesi 
ve lbrac1nın Tahdi ...... 

Çok Eğlenceli Geçecek • .. 
İzmir Halkevl, halkımızın Tarıh, ç.u. 

. 

yılbaşı gecesini f'ğlenceli geçfr· ze ilik ve 1 Q,. 
mesl için zengin bir progrqm "f' 

hazırlamıştır. Hal.kevl gösteriş 

ı:ıubesl, yılbıu)ı için bir hafta· 

dınberl hazırhlı:: yapmaktadır. 

Tilrk bava korumonon yılbaşı 

piyangosunda ikramiye kazanan 

numaraları radyo ile verllect'ğl 

f çln Halkevf tıalonona iki radyo 
konmuştur. Bogece halkevlnde 

Hat yirmide başlıyacak olan 

yılbaşı eğlenceleri arasında pi· 
yangoda lkramf ye !t:azınan nu· 
maralan radyodan dinlemek 

çok zevkli ve heyecanlı ola· 

__ ................... __ _ 
Memleketi Fotoğ .. 
raf Sergisi Anka· 
rada Kurulacak .. 

Belediyede Dün:Bir Toplantı Yapıldı ödemiş'te~ Feci 

,Kühürpark- Temelleri Bir Ko:~!:"-du-.• -
Bir OtobO~ Kazasında 

Türkiye'ye glrep v~ T 
ye'dep çıkaıJ styyıJhlımı 

Türk llrıııundaQ f ı.ıla ' 

lpar11111 ithal v~ ihraç f'dııhl 
ilerinin Mell1e 61Jk1nhğ1ıun 
zQnlyetloe h11ğb ııtduAq 

ikındııkl kaııırnaıpe hm 
müdürlOğüne gelmiştir. 

cıklır. 

Halkevl salonunun kaç kişi 

alablleceğl heeab edilerek ona 

g~re davetiye bastarılmış ve 

dağıtılmıştır. Eğlence numara 
tarı çok çeşitlidir. Çiftlerin dans 

etmeleri için de sal o oda tertibat 
alınmışhr. Bundan haı,ıka bir 

bftl" de temin edilmiştir. Bftfe· 
deki f lyatların çok ucuz olma· 

11ına hllh11&ea ehemmiyet veril· 

mlştlr. 

An ti kite Severler 
Toplantısı 

İzmir ve havallsl asArıatlka 

muhlbleri cemiyetinin ikinci 

genel toplanlısı bayramm ikinci 

günft Hal 15 te Halkevl salo 
nonda VıU F.azlı Gftleç'Jn baş · 

kanlagında toplanmıı,ılır. Top· 

lantJda kurumun esas nizam· 

-;;.nesinde yapılmış olan değl · 
şlkllklere ıtld maddeler hl rer 

birer okunmuş ' 'e bazı df'ğl · 

elkllklerle onaylanmıştır. Yeni 

ııizamnameye g~re cemiyetin 
adı (İzmir antikite 11everler 

sosyetesi) olmuııtur. Yeni yılın 

iş hüdcesi varidat ve masraf lan 

okunmuş ve 2100 lira Qzerln · 

den kabul edtlmlştlr. Yeni 

idare heyeti seçimi yapılmııı 

ve O.yrllldere muhaeebel husu · 

siye eski mOdftrO. Tahsin, mıl· 

zeler mOdOrü Selııhf ddin Kan· 

tar, mlmor N ecmldılln Emre, 

Kız ~ğretmeu ok olu dire ktöril 

profeaör Rahmi Balaban, eczacı 
başı Süleyman Ferid, inhisarlar 

tütün fabrlkaeJ müdürll Kemal, 

f lllm tüccarı Mazhar, yedek 
Oyeliklere kız lisesi mOdürü 

Haydar, Kıtrşıyaka orta mekteb 

mOdürQ Talat, bortıa komiseri 

Şevki, daimi encümen üyele
rinden Surı ve Mehmed, Çeş 

meli HHan ıseçflmlşlerdtr. Tu. 

ring ve otomobil klübü umumi 
toplantJBa vaktin gecikmesi yii . 

zünden başka bir güne hıra· 
kılmış!ar, 

yarın Atılacak! Bir Kişi öldo, Onaltı 
Basın genel dlrektö1 lılğil 

, (Matbuat umum müdül'lOğıl) 
Ankara ıergl evinde 25 şubat 
936 dan 5 mart 936 ya ka· 
dar devam etmek tize re "Tilr 
kiye tarih, güzelllk ve iş mem · 
lekeli · fotoğraf sergisi,, sdh bir 

sergi açacaktır. 
İQ bakanlıktan valiliğe gelen 

bir emirde memleketlmlzile 

ilk defa hazırlanmakta olan 
bu yüksek ehemmtyettekl ser· 
gide yordun güzelliklerini tes · 

bit eden, mftmkıln olduğu ka· 

dar çok fotoğraf bulundur · 
mak istendiği, vilayet içinde 

profe11yonel vaya amatör fotoğ· 

rafcaları çekmiş oldukları gılzel 

fotoğraf ilerin temin edilerek 

göoderllmesl bfldlrtlmlştfr. Ser· 
gide en çak muvaffak olan 

bfrlnci, ikinci ve ılçiincO lo 
toğrefa ÜHJD genel direktör· 

lüğü tara 'ındın bir şeref dip 

lgmaeı verllectktlr. Gönderile · 

cek fotoğrafla· ın 24 X 18 den 

küçün ve 40 X 50 den höyük 
olmaması 14zımdır. 

Beled~yelerin 

Hisseleri .. 
lzmir belediyesine 36 
Bin 922 Lira Dnştü .. 

935 Mali yıtJ ikinci ılç aylık 
yiizde l O gümrük payı dağıtımı 
yapılarak vflıiyedmfzdekl bele. 

dlyelere ald hisseler iç batan· 
lıktan valiliğe bildirilmiştir. 

Belediyeler bankasından öddnç 
para alan belediyelerin borç 

taksitleri ile af gorta borçları 

bankaca kesilmiş ve belediye· 

lere blldlrflmlştlr. Muhtelif be

lediyelerimize gönderilen para 

ların miktarları şudur: 

İzmir 36,922, Adıglde 863, 
Alaçatı 123 l, Armualo 353, 
Bademye 625, Bayındır 2,280, 
Bergama 3304, Bergi 67J, Buca 

624, Burnava 1817, Çesme 771, 

~~~~~~---~~~~~~-

Dün de Kftltilrpark ve hor.da lanacık ve şatbay tarafından 

açılacak devrim müzeel etra· bir söylev verilecek, KftltOr-
fında şarbay De. Behçet Salibin parkın ne maksatla koroldoğo, 
başkanlığında ozon süren bir içinde ne gibi mOesseaeler 
içtima olmuıtor. A 14kadarlar yapılacağı anlatılacak, hazırlı 

bb bosustald f lklrlerlni mü· nen hususi bir pavyon içinde 
dafaa etmtoler vo bazı kararlar plan tlzerlnde de davetlllere 
alınmıştır. Parkın temel atımı iz•hat verilecektir. 

Söylevden sonra Park dı var
larımo temelleri atılacak 'Ve 

hakkında şo program hazır 

lanmu,ttır. 

- 1 KOouoıanl 936 Çar· 

şamba · günil eaat on beşte 

Kültörparkın temel alma töreni 
ilbay Fazlı GOlecln başkanlı· 

ğında yapılacaktır. Toplantı 

yeri Dr. Mustafa hey cadde

alnln Şükrü Kaya buharı ile 

telaki etliği noktadaki mey· 
dand.r. Törene aıskeri bandonun 

çalacağı lstlklAt mıroı ile baş 

lzmir Hakkın .. 

hazırlanan çukurlara ağaç dikil· 
meğe başlanacaktır. O gftn 
Park lçtn çalıttm•acık bfttiln 
ameleye mezbaha şirketi tara· 

fından Kültürpark şeref ine 
hediye edilen etler dagı•ılacak· 

tır. Törene bütan lzmlr'Uler 
ve lzmlr'dekl bftUln genel ve 
ôzel kuromlı1r davetlidir. Da· 
vetltlere aynca davetiye gön· 
derllmiyecektlr. 

Ana boru 
da Güzel Bir Eser Patlıyan Boru 

"L'İllostrastlon de Turqle,. Tehlikeli Vazİ· 
mecmuası, İzmir için fevkalAde yetler ihdas Etti .. 
bir nilsha çıkarmıştır. Bir kıs· 

mı Türkçe, bir kısmı Fıanııızca 

olan hu nılsha, İzmlr'Jn tarihi, 

coğrafi vaziyeti, teok.llitı, iç

timai varlıkları, kültür, ticaret 

hareketleri, yeni eser ve kıy. 

metleri üzerinde yapılmış ozon 
bir eUidüo ma\ısnlO:d6r. Ve bu 

meyıoda, fotoğrafa da ehem· 

mlyet verilerek yazılar ve ma· 
lumat, bunlada takviye edil· 
mlştlr. İzmlr'I tanıtmak bakı· 

mından bn eserin faydeelnl 
takdir etmek IAzımdır. Tabiatın 
nefasetine de ehemmiyet Ye· 

rUdf41 görülmektedir. 
Mecmuanın hazırlanmasında, 

mnharrlrlerlnden İbrahim Tok· 
ayın ya .. dımı çok olmuştur. Bn 

meslekdaş, ev velkl gftn aynt 
mecmua yazı alle11I nden madam 

ve mösyö Laşt ver'le birlikte 

ştıbrlmlze gelml~tlr. Arkadaş

larımız, İzmir hnalfslnde bee, 

on gün kalarak tetkikat yapı· 

caklardır. 

Sinekli caddesinde Ru~en 

Mehmed,tn deri ve kösele fab-

rlkaetnın O.et kısmında cadde 

tlzcrlode bulunan Vezir ve Oe 
manağa su borusu çatlamııı, 

hOcom eden 11olar Rıza oğlu 

Oııman'm ev ve komşusu Ya· 
kub'on bahçe davarlarını yık · 

mıehr. Fabrlka'da tehlikeye gir 
mlşse de belediyece Vezir kôp 
rfteftnden ıu kesilmek suretlle 
tehllkenln ~oilo• geçilmiştir. 
Anaso borumnon patlamasının 
ıebebJ tahkik edUmektedfr. 

Adana 'Jı Gençler 
Adana TJcareı mektebi tale· 

beal, bayram tattllnden istifade 

ederek şehrimize gelmişlerdir. 
Talebe ddn Türk of Is, Ticaret 

odası, Uman genel dfrdktôrlOğO 
ve gümrOğQ gezmişler, malumat 

11lmışlar, mesleki tetldkatta bo
luumnelırdır. 

Dikili 612, Eeklfoça 918, Ka· Ekmekçiler 
raburon 176, Kemalpaş11 1015, 

İzmir Ticaret lisesinde mlea· 
f lr edilmekte olan Adana'Jılar 
bugOu şehrimizden ayrılacak· 
!ardır. 

Kınık 1613, Kuşadası 1270• Kooperatif Kurmuştur 
Menemen 2283, Ödemiş 4000, 

Ekmekçiler kooperaılf lldare 
Bir Taltif 

Kişi Yaralandı .. 
Evelkl gün e .. at 17 de Öde· 

mitil Remzi ve Fehmi kardeş · 

lere ah 83 aayılı şoför Rıza 

n•n ldarı:ıılndekl otobfts; yirmi 

kadar yolcu ile Birgi nahiye· 

sinden Ôdemlş'e gelirken Av· 
lucok köpr"Üed yakınında oto 

bftsftn bızh, ghmeelnden mı· 
nevra yapmak mümkftn ola

mamıı ve kôprftden •ıağı UÇ· 

moştur, Yolculardan bir khl 

ölmftş, lklel ağır olmak ftzere 

16 klıl yaralan mı ıtır. Yaralılar 
Ôdemlt hastaneılne lı::aldml· 
mıılardır, Adliyece kaza tahkl· 
katına baolanmıttır. 

Bir Tren Kazası 
Gaziemir'de üç 
Vagon Devrildi .. 

Evelkl gfin Aydın'• giden 
marşandiz lrenlnln ilç vagonu 
Gaziemir istasyonunda rayilan 
çıkmış ve bo yftzden Ödemiş 

treni yolcuları saat 20 den 
gece yarısından 11onra bire ka· 

dar bo vagonların yol üstftnden 

kaldırılması için Gazlemlr'de 
beklemek mecburiyetinde kıl· 

mıelardır. Saat bire yakın va · 
goolar yoldan kaldırılmış ve 

Ödemle treni İzmlr'e gelebil· . 

mlştlr. 

Beledi ye Istikrazları 
BaziDe vasıtaalle toplanan 

para lada yılzd-, l O hisseler 
karşılık göstermek ıoretlle le· 
tikraz akdetmek iıstlyen bele· 
dlyelerln, belediye meclisinden 
hılkraz akdine dair katar al-

madan evel iç Bakanlığa mfl· 
racaat etmeleri bakanlıktan va· 
llllğe blldfrllmlştlr. 

Taltif Edilen Polisler 
İetanbol'da Kas1mpaıa'da ka· 

rısı. Esma'yı parasına tama ede· 
rek ölddren Abdullah ile arka. 
daşları Rlfat ve Halld'i şehri· 
mlzde yakalamağa muvaffak 
olan Kemer merkez komiseri 
Ldtfft ile polis memurlarından 
196 Şftkrü, 15( Hamdi 256 
Süleyman ve 101 Avut; Vail· 
Ukçe birer takdirname verilmek 
suretUe taltif edilmişlerdir. 

Paraa 597, Seferihisar 1044, Haber aldığımıza göre, kam-
537 heyeti ilk toplantl81nı dn~ par· Mekte l y 

Seydlköy 465, Şlrfnce , blyo müdftrü Şftkrd Toboydan, p C angın 
ti başkanı A vnl Doğan'm ho · 

Tire 44.82, Torbalı 425 ve Urla Maliye Vek41etioce üçüncil de· Karatış'da Erkek öğretmen 
zorile yapmışlar. Baıkan, k ı d 2144: lira. fa olarak takdirname ile talılf 0 u oo a öğretmen Lütfü'oftn 

___ taklb edecekleri yol etrafında L d d 'd J h }At edilmiştir. Şükrü Toklloydan, yata-. u asın a elektrik telle· 
Jogiltere en t a a kendilerini aydınlatmıştır. Ha· \ vazifeıılnde dikkatli ve titiz bir rlnln kontak yapmasından yan-

Dr. Ekrem Hayri logillere'den Tdrklye'ye ge· zır bulunan heyet azaları ta· idarecidir. Natıkı çok yerin gın çıkmış ise de alınan tedbir 
Kendisine ufak bir ameliyat rek klerlogle ve gerekse ho · ahhütlerlnl lmzalamıılardır. dedir. ıayeılnde ôoOne geçilmiştir. 

yapılmıo olan kıymetli dokto susi takasla gönderilecek em· Diinkü toplantıda hazır bolun· 1 N .. h • E ' 
d b Do .. vı.·z K t ın. o etrı czaneler 

rumuz Ekrem Hayri Üstünda- ıianm lop ve sif kıymetleri mıyan ıza a bu ir iki gon On ro u _ Y _ 

ğın sıhhi vaziyeti çok iyidir. aralarındaki farkların serbest içinde arkadaşlarına llllhak Ayvalık, Edremld, Borha· Do akşam Kemeraltında Şlfa, 
Birkaç gdoe kadar hastaneden dövizle ödenmesi hakkında edecekler ve muamele tamam· niye kazalarında olduğu gibi, KarantiDadı Eıref, Kem,,rde 

çakacalL olan doktorumuz ylr- MaJJye Bakanlığından kambiyo lanmış olacaktır. Yani koope· Söke kazasının döviz · kontro· Kamer, Alsancakıa Ahmet Lfttfl 
mi gün sonra hava değiştirmek mftdürlılğüne bir tebliğ vuku ratlf bUf lil işe başlamıo de· lft de İzmir kambiyo mildOr· ve Eırefpaşada Eşrefpaşa ecza . 

~Italya'ya lhrapa1 
İtalya'ya yııpılacak lbıap 

parası dövfıle ödendiği ' 
peşin teni ye edildi ğf kemi 
mftdürhlğünden tasdik edil 

dikçe bu ihracatın yepılmıt 

mezuniyet verllmlytpektlr. ~ 
gelml~tlr. 

Polis Komi-
serleri Arasında .. 

Kemer polt11 merkez komfı 

Lütfü taharri ko mlaerlf~i 
taharri komiseri Hilmi Bayre 

birinci komlserJ Baba Alsan< 
merkez komiserliğine, Alaanc 

merkez ikinci komiseri Fi 
Kemer polis merkezine nak 

dllmlelerdlr. 
}'eni neşriyat: 

ülkü 
Balkevıerl merkezinin çıkt 

makta olduğu bu kıym~ıll 

olgun e11ertn 34 tıncQ Hym ı 

muhtelif mfttefekk:lr, m6nevve 
Edlb ve ~aitlerin yaz1ları 1 

zengin bir şekilde intişar e 
mittir. Karllerlmlze tavel) 

ederiz. 

Yeni Adam 
Yeni Adım'ın 2 inci yıl eo 

nüshası olan 104 ftncil eayıl 

çıktı. Dikkate de~en bir ço 

yazılar arHmda lemall Hakk 

gençler için bOyftk tehllkeleı 

Camt'olu ıslyasa acuna, Ma• 
delelne Paz'ın kadın ve çocu\ 

dftşftrme yazılarını oknyunoı 

Değeri 10 kuruştur. 

Söke· Tire Maçı 
Söke'den yazılıyor: 
Ônceden kararlaştırıldığı Qzrc 

bayramın ikinci cumartesi gftn6 

Tire fudbol tıkımı gençler. 

lJenle Söke'ye geldiler. Durakta 
Söke gençleri ve sporcuları ta 

rafından hararetle karşılandılar. 

Şereflerine Balkevlnde çay ve· 
rlldl. Maça eaıt ( 15 ) le Söke 

alanında baolandı. Tire takamı· 

nın 15 inci dakikada attığı ilk 

•e son golü Söke'lller daha 
fazlı çalışmağa ve oyunun he· 
yecan'anmasına eebeb oldn. 

Birinci devre 1-3 Söke'U
ler!n leblne idi. ikinci haf ta· 
ymda Tire'Jller çok çalı~tılar. 

Fakat üç defa Söke kalesi di 
reğine çarpan topun gol olma. 

mıısı şanssızlıklarını gösteriyor. 

do. Sôke takımı bo devrede 

iki gol daha alarak oyuna 

1 - 5 kazandı. Oyun çok samimi 
ve heyecanlı geçti. Hakem hl· 

taraftı. Geceal de Halkevt sa· 

lonondaki eğlence ve hasbıhal· 
ler yapıldı. Mlsaf lrler pazır 

eabaht rayotobils'le ayrıldılar. 
Bo ıdyarel çok iyi izler bırak· 
mıştır. 

üzere fetnnbol'a ~ldecekılr. balmuşıor. mektlr. IOğüoe verltml~tlr. neleri açıktır. ,, .......... -.a....-.. ....1~--............................. ~~--................................. -. .............. ~Askerlstenmemiş! 
AYYARE S.NEMASI Üç gün bayram her seansda doldu .,. T 1 boıaldı, bütün Izmir halkı Kahire 30 (Radyo) - Mısır 

gazeteleri, son karışıklıklar 

Monte l(rıe sto üzerine lnglltere'deo aeker is· 
tendiği hakkındaki haberleri 
tekzlb eylemektedirler. 

.Filmini görmeğe koştular. Fakat izdilum dolayısile çok kimseler filmi görmeden döndüler. 

MONTE l{.RISTO Baştan başa heyecan dolu olan 
bu şaheıer f lllm, cuma gün6ue 

kadar devam edecektir. ~ ....... ~:..0...31......ı.....__.ı 

Ayrıca Foka dünya haberleri ... (Türkçe eözlü) • Mlkl ıişık (Canll karikatarler) • Bu filme mahsus seans saatleri ı~.5-15,55-18,25-21 ..u-. .... 

Gelecek Hafta iki Büyük Filim Birden: ~~~?..~-~.~t~~=! 10~~?der Bar 

r 
Ahdi Vehbi 

Bozkurt ve general sigorta 

kumpanyalarının Türkiye 
umumi mtlmeeıfll 

Sayın müşterilerinin yeni 
yıllarını kutlu.Zar ve keudileri. 
ne iyi işler, sa /ıklar diler. 
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Elli Kuruş 

Mes'elesi .• 
Yoznoden Çı· 
ka~ Cinayet .• 

SON I-IABE~ 
YEL.Et' OH Yt: tCRA f ' ve TEl.SiZl.E - - . . ~ 

••• ,. L . ,., . Mussolini, Askeri:Harekitın Neden 
llerilemediğini Anlattı. 

A.ukara Toplantısı Hakkında Suad 
Yurdkoru Neler Anlatıyor? 

- 8QlJQrajı J inçi •qhifede 
O ıırada Eeklıeblrll HOııeylu 

bunlara ayırma~• çalıııyor, fa· 
kıt bir tQrlQ muvaffak olamı· 

yordu, Çolak Ahmedı Toma 
lbrahlml bir aralık yakalam11J 
ve içinde Hasan ile kardetl 
İbrahim ve eald kalfaları Boa 
nO'oftn rakı içtikleri dakktaın 
kapılı bulunan kepengine bir 
kaç defa çarpmııtır. Bu garal
tft dzerloe içeride bnlunan kı · 
aap Mfnçlkof HHan ile kalfa 
Hlsad birer demir, aopa ve 

bıçak kanayarak, Mlnçlkof 
lbrahl m de bir kaaap bıçağı 

yakalayarak dlkkandan dı19rı 

fırlamıılar ve blrlblrlerlyle kav· 
ga edenlere: 

Memlekette ıpor ltleriul ul&h 
1•1• yeniden tanılm ermek için 
ıbDmlla lhımgeleo tedbirleri 
etblı etmek Gzere Ankara'da 
ıoplanan beden erbtyesl komls 
'oaaaa 1ımlr spor mınıakaeı 
.. mana iştirak eden belediye 
relı maavJal Suad Yurd Koru 
iehrlmlae dc5omflottır. Belediye 
telı muulnt; Ankara'dıld ko· 

- Parti ıpor lılerine eıaelı 

İlr dDsen nrmek dzre bu lolo 
lacelenmeal için bir komisyon 
teıekktll etmlıtlr. Bu komlı· 

Jonda •lmrak ve lnhJ111rlır 
:tekili Ali R&n&, idman cem:. 

J•tlert ittifakı bıekanları, pır· 

tinin gençlik teıkll4tana memur 
•idil uylblar ve diğer bir 
IOk .. ylHlar, ycıkeek beden 
lerblyeıl umum madara, yOk· 
•k beden terbiyesi mektebi 
ldclGrl n Ankarı'dan bazı 

'i'O?CD arkadıılarla birlikte bu· 
IDdam. 

hk toplantı ayın 23 Gade 
lenltehlrdeld parti blaaeında 
J•paldı. Bu toplantıda birçok 
.. dpler eclı alarak spor leleri· 
.... hakkındı miltalealarını bil· 
tirdiler ve ~nihayet lıln daha 
kaçak bir komleyoa tarafındın 
etraf la tekilde tetkiki ile hazır · 
laucak raporun yukarıda say· 
dıiımıs snattan M1lrekkeb ge· 
•el heyeıe blldlrllmesl karar· 
lqıırıldJ. Bu komlııyonda Er· 
•aram uyluı Azfı, Kütahya 
•ylan Naıld Hakkı, beden 

lerblyeal umum madara Cemal, 
ytkaek beden terbiyesi mek· 
ıebl mldara Nlsamlddlo, öğ 
retmenlerden Vildan Aılr, mı· 
llye bnanları madara M amt11, 
Dahiliye VekAletl hukuk mil . 

p.trl Ekrem, yarbay Fikret, 
Ankara aan'atlır mektebi mi· 

diril Danyal ve ben birinci 
tetkik lomlıyononı ıeçlldlk. 
Komlıyon lıl iki ye ayırarak 
derhal tetkikatı baıladı: 

Blrlıi gençlik teıldlAtıaa bığlı 
beden lerblyeal lılerlnln bu 
komlıyonna tetkik mevzuundın 
dıpr1 bırakılması. 

DIAerl de huglaktı ıpor teı· 
kllAtının ıılAhı veyabud yeni 
Httan tetkik «!dtlmeıl. 

Bir kmm arkıdıılar bugOn· 
ki ıpor teıkllAtıaın e!11h eu· 
rette 11IAhı mlmkün ve mil · 
aulb olacaAı mltaleaııında bu· 
laadalar. Bana mukabil ben 
•• dlAer baıı arkadaılar genç. 
llk terbiyesini kaıd eden bu 

ANADOLU -Glıılilk Siyual Gasete 

Sahip Te Baıyazgam 
Baydar Rtl§dil ÔKTEM 

Umumi aeıriyat Te yazı iıleri 
mdd'llrd: Hamdi Nilzhet 

ldarelwıeai: -
İamir ikinci Beyler '°~ 

C. Halk Partili biDaaı içinde 
Telgraf: fsmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ: 
YıJhtı 1200, Alb ayh~ 700, Oç 

ayhğı 500 luın11tur. 
Y abuıcı memleketler için eenelik 

abone Gereli 2 7 liradır. 
Heryerde 5 Kunııtur. -ld 'ı na.balar 25 kuruttu. 

__ _.,. ______________ ._.. __ ~ __ ........... _... ___________ ...... __ 
lıln artık husaııt ıahllyetler 

elinde bırakılmHı munfık ol· 
mıyacağındın ve yeniden ya· 
pılması aarod olan ıpor teıkl· 

lAtıaın bir oıorl teye bığlaomHı 
IDıomlo bulondo~onda ıuar 

ettik ve izah ettik ki huıoai 

tetehbftelerln; bftyftk para ve 
vukufa lıtlnad etmeıl IAlımge· 

len bu terbiye itini tlmdlye 
kadar bııaramadıklırı gibi bun· 
dın böyle de baıarmalarına 

lmkAn yoktur. 

ltalyan'Jarın işgal Ettikleri Arazi, Eski Hududlardan 
Ynz Yetmiş Kilometre ötede imiş .. 

Komtıyon y•ptığı ft9 içti· 
mada kat'i bir neticeye va 

ramamıştır. Bayramdan ıoara dı 
toplantılınna deHm ~decektir. 
Beo; lılerlm dolayıslle Ankara· 

da fazla kılamıyacığımdan bu 
mes'ele hakkında batan doıftn · 

dtıldP-rlml bir raporla komlıyon 
baıkaalığına bildirerek Anka· 
radın ıyraldım. 

Bu çok önemli fı parıimfıf n 
yaksek mftzaheretlle pek yakın 
bir zamanda en 111ftnaıl p bir 
tekilde .tatbik aaha1ına konul· 
muı olacaklar. 

Sarayköy 
ğloden: 

Hukuk hlklmll· 

Duacı Sarayköycıa ııığı mı· 

halleslnden Oamau kızı Ayıe 

Dudunun bllA ıebep h•neılnl 

terkeden kocaıı mlddelaleyh 
KırkağıtC kızaııının hacı himmet 

maballeıılndea Zlvlt oğulların· 

dan tenekeci lım•ll Bıkkınıa 
hanesine avdetle kocalık uzl. 

- Utanmıyor maıunos, be· 
nim dakk&nımın ônftnde ku· 
ga edl yoraunuz? 

Diyerek ıaldırmıtlardır. Dilk· 
kandan dııarı çıkmıı olanlar dı 
aarhoıtn!ar. Mlnçlkof İbrahim; 
k11ap bıçığlle Toma İbrahlm'I 
ıol koltuğu altından ığır sa· 
rette yaralamııtır. Haaan ve 
Baınl de eopa ve nacaklarla 
Eaklıehlr'll Baeeyln ile arka· 
daıı Ali'ye bacam etmlıler, 

Hftenft'yl itine 10 gGa mani 
olacak derecede yaralamıılar· 

dır. Ali kaçmııtır. Ba aralak 
Mlaçlkof İbrahim kaçmak Clae · 
re iken yetlten bekçiler tara· 
fından yıkalanmııt.r. Vak'a 
yerine yoldan geçenler toplıa
mıılardı. E!kloehlr'U Udııeyin 

kendbial döven HGınft'nftn 

elinden ıopa n uacagt ılmıt 
n blababtı yartp kaçmak 
aıere iken bekçi tarafından 

ıuıolmaıtur. Bftleylu; bekçiye: 
- Beni ne tatuyonun? Alıl 

katiller orada! 

• 
Roma, SO (Rıdyo) - Nazır· 

ler mecllıl, bugaa aabah ıaat 
10 da Muısollnt'nlo başkanlı· 

ğıoda toplanmııtır. Mu111!>1inl, 
bu toplantıda dıt slya11da gô 
rftlen değltlkllklerden ve 

ıulh tekliflerinin , İtalya · 

ya'ca llytklle tetkik edllmekelzln 

~~~------...-~...-...--

bozuldoğondıo uzun 011d91a 
babııetmlı ve halyın ordolar10an 
lıgall ahına geçen · yerlerin, 
ltılya'nın Afrlka'dakl hudod· 
l11rının muhafazası için elzem 
olduğunu söylemle, buadan 
ıonra İtalyan oluııunan, zecri 
tedbirlere mukabil aldığı tertl· 

--

Fransız Ayan ve Meh· 
usan Meclisinde,. 

Bftdce Tasdik Edildi. Tardiyo Fır
kasının Başkanlığında Çekildi .. 
Parlıı 30 (Radyo) - Eranıız paıl4mentoıu, bugGnktı toplan· 

tııında, dııardan gelen gazete ktğıdı ile rençberlere verUen 
kredi hakkındı ozon mGıakerelerdc bolonmuı Te neticede bGd· 
ceyi ı:ıo rey moballfe karıı 400 reyle kabul eylemletlr. 

Eakl başbakan Tardlyo'non camorlyetçller partfıl batkanbğın· 
dan çekildiği hıkkıadakl mektob okunurken Fransız parl4men· 
toıunda hayli gartUtOler olmuştur. 

Parlı 30 (Rıdyo) - Fransız Ayan mecllıl. parl4mentonon 
nelce mdzak~re etmlı olduğu serbeııtll matbuat kanonunu tetkik 
etmlı ve adliye nazırnın nrdlğl l11bıt azerlne kanonu kabul 
eylemlftlr. 

\ 

Ayın meclfıl, yarın (BugQn) toplanacak ve parlAmentodaa 
eevkeellmlı balunıcak olın bGdceyl mlzakere edecektir. 

Ispanya'da Yeni Bir Ka
hine Buhranı Mı? fesini yapmaeı için gôaderllen 

ihtarnamenin lkametgAhı meç· 
hul olmıııoa binaen lltaeu teb-

ligat lcraıına karar Hrllmlı 

olduğundan Kanona medeninin 
132 inci mıddeıl mucibince 

Demlıtir •e bekçi kendlılnl Zam ora, Gene Eski Baiilhak anı yeni 
alarak karakola gôU~rmftıtlr. V 

Ağır ıoreue yaralanan Tc;.ma Kabineyi Teşkile Memur Etti 
İbtahlm; ylrmlbet adım kadar 

bir ay zarfında hukuk zevci· 
yete riayet etmeıf kendlılne 

ihtar ve keyfiyet llAnea tebllA 
olunur. 4103 

lnblaarlar batmildlrllğdnden: 

Çımıltı tuzlası tuz degir· 

meni makine temel radyo .,., 

kazıkları lnıaatı puarh&ı 2· 136 

perıembe glnd ııaat 14 de İı· 

tınbulıla Kıbıtaıta lnhlaarlar 

alım satım komlıyonunda yı· 

pılacaktar. Ketti bedeli 3834,16 
muvakkat teminatı 287 ,56 11 
radır. lıtekllltrln teminat pa· 

ralarJle o gftn ıözft geçen ko· 

misyona mflracaallırı. 4:101 

koıtuktan aoora yere dftımftı 

Te o 11rada kendlılnl taoıyank 
yanına yıkla11n bir arkadaıına: 

- Beni İbrahim vurdu. 
Demlıtlr. Bir araba ile haı· 

\aneye gôtilrllmftfle de kıpı 
önlncle ölmlıtar. 

Vak'anıa diğer failleri ve 

blrblrile kavga edenlerin hepıl 
zabıtaca aabaha kadar yakal•a· 
mıılar ve dan Adliyeye Hrll
mlılerdlr. Vak'a tahllkatına 

mftddelamuml muavini ŞHkl 

Sumer tarafından el konmaıtur. 

Asmara'da Hanka 
Roma 80 (Radyo) - Aıma 

rada milli meut banbnkuıaın 

bir ıobeıl açalmııtır. 

Üzüm satışları: 

Ç. Alacı K.. s. 
152 Alyotl bira. 10 25 
124: R Koh en 12 
62 Kohen bira. 13 
47 M. j. Taran. 13 23 
40 B. Alhertl 13 25 

M k J)e H 2 j. Tuan mıh. 12 50 
•• 8 8 8. 427 Bo•lnka aatıı 

rUİIU/, dheş'ler!.1'arafın- 479675 nU:ka yekun 
7"~" .-- . • 480102 Umum "' 

an Abluka Edildi Zahire satışları: 
ıykusuz. bir ge.ce !akip eder. it er şey fena goıünıır. İrıs.ın lııı)·suzlanır, 
lccderleııır \'e hıç bır şeyden memnun olmaz. l ter nıu\•aflakıyelııı ilk şart· 
tarı dinlenmiş bir viicut ve dinlenmiş sinirlerdir. Egcr sinirli iseniz, 

Bromural ·Knou.. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Müsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir 1ararı yoktur, bütun 
dünya tanır. 

10 •r 20 komprlmryl harı ıup
~rdr ttıanrtrrd~ rrç~ıe ile nıılır • .. 

Knoll A.·O .• kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen ı/Rhin. 

Ç. Claei K. S. K. S. 
50 B. pamuk 42 50 43 

tadar. --
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. . vE~orekisı ~ 1 ıvıer ~ U[ u8un· 
L\mr ~ 

~8 u11 icentası \l a1 Blrlncl Kordon 
~dell ~el. 244.3 
~,,,,.ERMAN L1NES LTD 

t..M '",,,.~DNO., npnru Umanı -, .,, 
,... olup ~5 ilk k&aona ka 

Londra Te Bul için yak Jlı 

•trtacl korkoa• 
apaa (Tlrklye it 

alı ıabeel) ne nrl· 
ıyetaame ticaret ka· 

IJ'lmlertne gôre ılcllln 

r 1 manıına kayt n IH· 
idlgl llln olunur. 

~aktadlJ'. 

•fLAMINlAN .. .apuro 25 

f ktııanda LIVIRPOOL n 
lNSEADAN gtllp tahliyede 
aac.k Ye ayni zamanda 26 

;.. ~ ~ - ..nlr ıicllli ticaret memur· 
j,-ı...... · ~-- ~ logo reıımi mdhrCl n 

.. iına kad.ı LlVERPOOL 
~ov için yak ala 

'iO.. Jlapu!r~ ikinci "7e""rmli'1I: 
'ı - ~dr u. -· ~• "' , İklad Jlblk ıoka· 
Agı~ .uıauaeme11 • ti 

adan N ıcl'nln bl .. •ttld lmda otana ... ogla lh· 
.-ı.... .. fa•la ..... ollnk ötekine 

3 yapnda Kadriye nie yalms 
berikine .....- .... ı, Ye polll 

PlldlAı llnda Bekir (İgla Bela· Selthldd.. t-acJlllal karakola 
t •e İbrahim kısa 25 , .... 
ll4a Hatice Nahide; hta .. tçlyl gltlrmek ~ pollıe 1 llen 

teet•lsde Waamattar. 
orkatarak bir miktar ,..sarma, 

pirlaç H fualya alıımt, gltlr· 
•ltlerdlr. Tahkikata ........ 
llbfbr. 
Sil4Jı ıa,ıyanlar: 

Allucak'ta ŞebJtler eacWeal• 
deki kahnde yapılan u.ıbftlll· 
d. Lmber ile Sabrl'cle bller 
hıCJak, Tepecikte dolapa 11111!1 
•le.dele memura Bmln'ID il· 
tinde hlr ıaıtah cıaka ...... 
ma11ar. 

KaralcoLla bir vak'a 
Blqey ob9dıAı baıde Ça 

':arçeflae bnkolaaa gt ... 
lrel Mutafa olla ~ 

blrtey Jlpdma .... 

,.,unak: 

poU. dhaJlr, 

lda toka 
llled o~la 

Ceıaı araıın· 
Celil; Maıta· 

, ...... pa'dl lamaU'de bir 
k_ ~~r'de Ba•aıın'da 
....... eUk'de AU, Ahmed 

:e Jl ... n'de dlrt INÇak, Ali 

" e ... • .. blret tabıaea ba 
hmm•ıtar. 

Sa1au nıe.ıur: • 
taDay.r ~ cl••rında Ka 

ftfab AU tJla Acltl kendlılne 
•laarrl ..-ara ılll Yererek 
Sll•ylDU ... nda birinin hl· r ~: eıtlglnden ID· 

i N--slh'ta birinci 
1 11k ...... M•tafa Olla -- ...... 

2 - J>ellrmen-.• pollı nok· 
tMI a....-. ge98D Ahmed ojla 
B...,..; kendlllal yakalamak 
llllJ• 117 na_...la pollı NI· 
,...rye teea•a.le bolanmae n 

•alaaat1ar. 

Sarhotluklar 
ve Ntticeleri: 

1 - K.-er ClddeılndeD ge· 
çea 'Üıkıp'IO Raten DHud ıar· 
hotlak yadllden bağınb çatır· 
dal••daa mtalmattar. 

2 - KaıflY•ka'da Kem•lpaıa 
caddeeındea geçen Sadık ogla 
Ref lk ••oılakla nan amıın· 
dan 7akalanmı111r. 

3 - &.rııyaka'cla lıtuyon 
cl•1ru1da Abdullah otla Kemal, 
\brahlm ogla Baıan ye Yaıuf 
o~a Ted f k fazla ıarboı olmot · 
ladır. Bunlardan Kemal çakı 
Ilı Tedik'I haf lf ıarette yara· 
lımıfbr. 

4 - Bayrakb'da Menemen 
caddeelnde Bacı Ali ogla Ma· 
rad •e lemall oğla Hamdi; fula 
eubot oltrık kah•ed Uaıan'ın 
camluıaı luımıtl•rdar. 

6 - Aeanl6r'de Oamaa oğla 
Olman fazlaca ıarhoı olarak 
lıerkealn lıtlnhatını boadatoa· 
dan tatalmattar. 

6 - Namugth'ta Adem oğla 
İbrahlaa. Cemal 1Uhoı olmuı •e 
bir kah Tenin camlarını kır · 
IDltbr. 

7 - lsmlr g11laoıaadı ıar· 
hot olan palamatça Ahmed 
loetdaa ... ğıya ılıe atmak ıo· 
retlle gaslaonun ıilkdnetlal 

boımaıtur. 
8 _ Kemeraltı'ada Taflan 

gazlaoeuada otaran Salih oAla 
Raeeytn, lımall •e tef ganon 
Ali ile ganon Oıman aruında 
ka•g• çıkmıı, tef gareoa Ali; 
lamall ye Blleyln'I b11tlarındaa 
1andalye ile hafif ıurette yara· 

lamı111r. 

ikinci Gfln 
Kumar oynarken 
E,refp•ı•da Y Gzbatı BaHD 

aga aokagında ciğerci Muıtafa· 

nıa kahveılnde toplanan Rama· 
san, Sabrt, Nart, Taltt, StUey· 
mın, lla•D, SalAhlddla, 8Cl1e 
yln, Mehmed, Haaaa, Maıtafa 

ye İbrahim menfaat makabl· 
llade kamu oynarlarken total· 
maılardır. 

Y anke$icilik: 
1 - Bumıne lıt11yonunda 

İbrahim oğla Mehmed All'nla 
•ali yankeelclllk ıoretlyle ça· 
lınmıetır. 

ÇalmJ1lar: 
2 - S.ynkb aalhınealnde 

m1klall& Bamdl'ala elbleelerl 
....... ft bet Unu taha· ..... 

F. Tealk lms111 

SalAhiyetname 
Tlrkf ye Iı Banka11 

Bepel lSdenmlı ıermayeıl 
T. L. 5,000,000 

Umum madarlak 
Ankara: 9 l 1·93b 

Tıaılm 
No. 1185 

TClrklye it bank111 
2644 numaralı yeni lapa 

kanauanaa ikinci maddeıl 

" 
BGkml .. hıılanu tapa lele· 

rinde merkes nya ıabelerlaln 
bulundukları yerin ea bftyak 
mlllklye amirinden nlHmna· 
melerlne gBre gayri menkul 
ıa•rrufana izinli oldaklarana 
.e ıelCll itini yapacak mlmeı 
eltin 1allhlyetlne dair ılanacık 
belgenin nrllmeel mecburidir. 
Ticaret ılrketlerl bu belgeyi 
ticaret ılcll mamaılarıadaa 

ahrlar,, diye y111h balaam •· 
ıına nazaran tubelerlmlzln 
bınkam11 ıahılyetl bGkmi· 
yeıl namına yapacakları em· 
.ali gayri menkule ılım n 
ııtımlartle ipotek almak \'fl 

çözme , maamelelerlnde kaao · 
non yukaradı gôıtertlen m•d· 
deılndekl ııarabaı dalreelnde 
ticaret ılcll memurundan ala· 
cakları nılkayı a.pa dılrele · 

rlne ibraz ile takrir muamele· 
ılnl yapmak mecburiyetinde-
dirler. Ba itibarla keyfl1et 
mecllııl ldaremlıln 23·10· 
1935 gtlDlemecll lçılmaındı 
tetkik edilerek ıabelerlmlıdekl 
MFonde de poaYDlr,. lara ban· 

kamız .. bılyetl hlkmlyell namına 
em•all p1rl menkule alım Te 

•hm .., ipotek alımı •• lpo· 
tekin kaldınlma11 baaaılanna 
•IAhlyet •erllmlttlr, 

Ba •llhlyeıln ılrkiUere ili 
nten menıup oldağmaa• ilca· 
ret ılcll dalrelllne kaydetalrU 
men n badema bu gibi ha· 

amomhanecl Bbeyln kısa 'ley· 
neb ye ıermaye Nariye terlikle 
ayal nde 1ermıye Ayt"'JI d61· 
mfttlerdlr. 
Otomobil Kazcuı: 

Fenlpıt• balHrından geçen 
75 ıayıh olomobll eof6rtl 0.man 
ogla 8al8D ldarellndekf Olo· 

mobili dokaz yatlarında Orhu'a 
çarptırmıı n yaralamaflır. 

Para yüzünden: 
Bılhkoyo'da Baca Ali cadc1e· 

ılnde Mehmea otla BlleJID 
ile Ramazan otla Denle Ali 
pıra meı'eleılndeD kHga etmlt· 
ler n birbirine bıçak çekmlt 
lerdlr. 

Sarhoşluklar: 
I - K.emeraltı'ada K.enan'ıa 

meyhaneılade 1arhot olarak ı.. 
mail karakola ınıartllmlt •e 
orada pollılere Ml•erek hakaret 
etmltılr. 

2 - Birinci lordonde Maı 
tafa kııı Rabla •e Maıtafa 
kısı Aite ile Ali kızı Emine 
nrhoı oldaklanndan .., gGrClltl 
yaptıklarından ıuıalmoılarclır. 

3 - Tepeclk'ıe umombıae· 

ler ar11ında Nrhoı olan re · 
zalet çıkaran Fahri yakalan· 
mııtır. 

4- Milat lokantuında Ali 
oAlu Taran, İbrahim oğla Meh· 
med, Ali oıta Ahmed Ye Ah 
med oıta ŞClkıtl earhoı olank 
kapa Ye tabak kırmıtlu, gel· 
11111,.......... 

"91Dhlliildı .... ,., ....... ~ .. 
, ...... , j, 

&ao;,\. •• ı.ııa ~. auadaa: 
ıuretlle mdı;-te 1.... --. ...:...-.. 
olaaar. S.,fllan...a. fii-lmfr •r11ı•ııt. .. r.-.:kıtHt bay .. nahaın (181000) kilo .. 

Ttı\tıe it '-hk• a·arfl..... 1 ... 1916.. ekelhmiye koamoıtar. 
genel dlnttarllk ..ı ıf"I.' ........ ....... at.on 936 ıalı glnl ... t on alı 

Umaml No. 126' 1 ........ ki Nne ........ ...._ "'° ı k ı da 
Baaaıt No. 2 171 fnblacle olarak lotlma• ••••t t .. kll edeı. "' 

0 
om •1oaan 

İıbu tamim ıaretlnln daireye olanur. lıba •fi a. ..... , d 
mlbres ulına 98 doayaıında RUZNAMEI MÜZAKERAT a) Tlolreı ı ... aa••• ra. ır. 
mabfus mClbrtıl tarafından im· A. - Dablli nlnmaamede etdll adi ihtiyat ık~ t,ıa mıeti 
nlı n61ba11aa aygan olduğa f8 yolda tadilat lenıı: u ytlıde ben lDr. 
talCllk kılandı. Bin dokaz ya. 1) 26 ncı madde de .. bir ay,. b) Bedeli tamam•• tMI 
oıus bet yılı birinci klnun kellmelert yerine "iki haha., edllmle Ye amorti olmamıt b •eal 
ayının on dokuzuncu g6nG. kell~elerlnln konmHı. aenetlerlne yftıde ahı H bed 

19 K. e•el I 935 2) 27 acl madde de "dant· tamamen tediye edilmemle ın 2 
lzmlr ikinci noteri reımt ten itibaren on gla zarfında,. amartl olmımıt hlue ıeaetleneelkı 

mtlhrl n E. Erener lmıau kelimeleri f"rlne »içtimadan dahi gene yazde altı e1111 09 te• 
10 K.. nel 1935 bir hafta enel,, kdlmelerlnln rlne Te fakat ıedly• edllHI I 
90 karaçluk pal konma11. bedelleri nlıbealade endlrllee IO 

İkinci noter M. Emin lmu11 8) 36 nm maddenin ea te· bir temetUl tenli için tcıbe:••-• 

Kl·ralık eu··yu-k Han mebllğlarayrıldıkt•D ıonra 1 
landan yazde brıde idare ... bec 
llıl tarafından kararlııtırıl~kıllu 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden hır tallaıaıaameye göre ara 
nada takılm edilmek a.nabef 
tdare mecllılae verilir Ye "9 yaı 
tebaklıl amorti olmue n • 
mamıı bGtfln hlue eenetlerf!rattc 
ayal ıurette ınsl olunur. ! 
kadar ki heyeti umumiye, 1 •Mil 
mGtebelrlnla tamamım •eya t 
kıımını ba.. bae olarak bit 

K.emeralta caddeetade klln b6y6k Salepçi oAla bu11aa artırma 
mGddetl içinde talip çıkmaclıAındu arı11ma bir hafta aaıtıl 
mııtıi.. 

Fasla mah\mat H ha ad .. rtlan ~~"IDmek tlsere hergGn nrl· 
dat memarluıana Ye pey ıarmek bere de ihale ~lnCl olan 
7 .1,936 Nh gtlnl IHt 14 te dlrektBrltlkte toplınacalk: olan ko 
mlıyona mlracaıtlara illa olunur. 4105 

lzmir ithalat Gomroğo ModorlO· 
ğOnden: 

K. G. f.tyanın claıl . Parça Teııblt No. 
21 000 ipekli karyola örtlıl 20 s• 
Yakanda y11ılı eıya 15,l 936 ıncı çarıımba gani aaaı 14 te 

açık artırma ıuretlle dahile ıatalaa.ğıadan itine gelenlerin ithalat 
~GmraAG 1atıı komleyonuna mlracaatları illa oluuar. 4093 

Kırkağaç Belediyesinden: 
Nafıa nklleıl celllellnce taedlkll proje, plln Te ketlf Te fenni 

ıartnamelerl maclbhlce kapela urf aıullle eklllameye konulan 
Kırkağaç kaıab11ının elektlrlk 1antralı n tebekellae mlddetl 
içinde talip çıkmıdığındın pes rhlda lbaleelne kuar nrllmlt 
ve 10,1,936 camı pazarl k ~"na olarak tayin edllmlttlr. Paurhk 
mezktir gan n ıaat 17 ılade Lrka&aç belecll1eetnde encGmen 
hoıoranda yapılacaktır. lıteklllerln Teılkılan Te 2915 llrehk 
temlnatlartle panrlıkta baluamaları illa olanar 409~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
E1UN0. Yeri Mo. ıı Nn'i Dtpoılto 

T.L. 
578 Barana kuuı bayrakb Y. 10 Mu ura 260 

karyeal Nhll caddeal. kahYoehın1'. 

MHkl H namann yakanda yaıb kah•ehaaenln petln nya 
taklitle Te panrhkla labfı 2,1,986 perıembe gilDCl 1nt onda 
ihale edilmek bere artırmaya konulmaıtar. 

btekll olular11ı gGıterllen depodtoya nsaemlme yatırarak 
ubrmuuıa girmeleri lbımclır. 4098 

5 - Karııyaka'da Fıhred· 
din pata cadcleainde Barıtd 
oğla Ali ile Bekir oğla RıH 

Nrho.t olmaılu n •tt·hmed 
ogla Vell'yl dôlmlflerdlr. 
Silah taııyanlar: 

Tepeclk'de amamhaneler an· 
ıında BClleyla'de bir• ıaatah 

çakı, Çoraklı:apı'da Said n 
Blkmet'de birer bıçak balan· 
muıtar. 

flçflncfl Gflntl: 
Sarhoşluklar: 

1 - lklçeımellk caddeelnde 
Bayramyerlade S.dallah ogla 
Abmed, Ahmed oğla Said, 
manH Arif, İımall oğla Y maaa 
n Buan ogla Ba1an urhot 
oldaklan halele cadde ort111acla 
bai•np ~ırmak ıaretlyle her 
kelin rahatını boımaıluclır 

Banu gören mahalle bekçili 
kendilerini ıakuneıe duet et· 
mit, dlgerlerl kıımıt, bekçiye 
teca•Cls eylemlıler Ye kendile· 
rlne memur ıCk6 nrmlılerdlr. 

Bepel de tatalmaıtar. 
/ 

2 - Alayl;ey'de Dbdlr IO-

kağında Ali oğla İbrahim ile 
Ô01er ogla Cemal anıında bir 
kadına ıös atmak meı'elealnden 
kHp çıkmıı, İbrahim aarbotlak 
ylıtlnden bıçakla Cemıl'I elin· 
den n ytlltlnden yanlamıttar. 

3 - Karpyab K.emalPaf• 
caddellade SaUm oglu BClıeyln 
•rhoe olank halka leca•b 
etdll ... • ymkala••11br. ......... 

turfandacı Cemal'ln iç yerin· 
den yaralı olduıa g.,rllmlt Ye 

kendlll memleket baıtueılae 
bldmlmıt11r. Cemal Hadellnde 
keaclldaln mla •rhot old.a· 
gana .e kim tarafıadan yara· 
luchtanı bllmedl~l 16ylemlıtlı. 

5 - İklçeımelllı:'te Cemal 
oAla lemall Hakkı auhoı ola· 
nk eokak anlannda dolıth · 
gından tatalmaıtar. 

6 - K.emer'de Slrmell IO· 

kalanda Veyıl ogta Mehmed 
Nrhoı olarak herkella rahatını 
bolmuı n yakalaamııtır. 

7 - K..ymakam Nlhadbey 
caddealnde Slleymaa ogla Ref8d 
•rbot olarak cadde Oserlne 
dlflb kalmııtar. 

8 - Balll Rlfaıpa.. cadde· 
ılnde Oaman ogla Ziya 11rhoı 

olank baAınb çagarclıgından ya· 
kalanmııbr. 

9 - Tilkilik caddednde Ab. 
med oğla Ahmed •e Abdullah 
oııa Salt 1arhoe olduklara hal· 
de bqırdıklarından •e herkeeln 
nbatını bosclaklarından yaka· 
lanıımılarclır. 

10 - Sel&tlaoğla mahalle· 
ılnde Barç eokaAında İbrahim 

ogla Oımaa; Gallb kı•ı Aytenln 
nlnden bHı etJ• çalarken ta· 
talmattar. 

2 - K.arııyaka'da Zafer IO · 

kalanda Oıman oğla Satka'aın 
arabaana bınktııı etJ•lar an· 
ımdaa 16 Un delerlnde iki 
teneke bemba phamıfbr. g;,.,.,..,,: 

eeneılerlnln tenlyeılne ıatJbZ 
H yıhot yeni ıeae beıabJ il 
nakletmeyi kararlıthrablllr . ., 'le • 

4) 37 acl maddenin ıa c.!,.2 
kilde tadili: 

Kor'• ile amorti edllea hlfsk k 
senetleri yaıde altı ilk te .. ıı ki 
hakkından baıka amorti \111t9 
mıyan hlue senetlerlle •f. 1 

•• iJ 
haklan haiz olacaktır. Jha~ 

5) 88 ncl maddenin blrt• 
fıkraıınclaki "36 ncı madde• 
2 acl fıkrHı 11kellmelerl yertn4M. 
36 acı maddenin (•) fıkr• 
kelimelerinin konmaıı, 6 111 

8. - İdare mr cllılne a19t kt 
temmlm eellblyetler •erllmrı 

C. - Bir maraklp tayl.._k .. 
Bu lçtlmıdıt hHır bolun• iM 

arzuıonda olan hluedarl~ 
hamil oldukları hlue l"Del["-"] 

.11 •• 
rlnl Tey• ha hlue ıenetle~ ; 
bankaya J'lllarmıı oldakla"i-ı-9 
mlbeJJID bir kıt'a tlmlbatiı 
rint lıba ilanın neırl tullall ~ 
den itibaren en geç on gfs pr 
içinde ılrketln idare merke~ 
tevdi etmlt bulunmalafl 
sımdır. 

SelYlllme1cld'de Allrelı -
gında Mehmed oAlu Galib 1t• 
Mehmed oğlu Cemil eTlerbıerll 

çagırdıkları İbrahim oğla .... 
dCllkadlr'I kirletmek tııeml:~~'( 
1e de orada bulunan B 
madahıle llıı mani o•muııar.:o: 
Silah ıaşıynnlar: 

İklçeemellk caddeıılade s.lf.. 
Baıaa, Culd'de birer bıoaf'~ 
K.eçecller'de lhaan'da bir ka9' 
Duan, Mebmed, Ali, 'Y..tsl 
Ye Mutafa'da birer bıçak .. 
lunmoıtar. 

Kı: kaçırmak: 

Sehlllmeacld'de ikinci D-1 
10kagında otaran İbrahim 

Bahlıe'yl kaçtıan tersi 
annayor. 
Bisikletle çaı pmak: 

Alıaacak'ta T4rk tef katı 1C 

blında Salih ogla BIHyla 
blndlgl blılkletl 1ımlr Ai'rce .... 
mahkemeel sabıt kAdbl Bllllll· 
yhl 'e çuptırmıt n yere d~k 
rek yaralanm111aa tebeblye 
nrmlıtlr. Yanlı h .... aeye ur 
clırdmıtbr. r 
Polise ıecav~: 

K.emer'de Slrmell eobgınd4 
lbnhlm «>1la t'errah faıla ıat 
bot olarak amaml eTIAre Pi 
mek latemlt1e de mani o~ 
poUae teca•Clsde balanmatt•· 

Yaralamak: ~ 
lklçeımellk'te Ulayo' IO 

Aında kendlılle bıynml 
Abdallah'ı elladekl Çllb 
omuaadan yaralayan M 
abılllell uaı or. 



ette ıpor "\eriol ı•;~\l 
eD taoslaı eıınek ç 
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Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telelon malzeme deposu ve 

Slemeoa labrlkaları mdme111li 
Peştemalcılar 77-79 Telef on 3332 
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SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norıeua'nın llalis .Mo· 
rina Balık lrağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzillmüştiir. -Biricik Satıt Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

= Al h e B ı = " ~nael~\'1 • tı.ııı\t e ~ = = Kırıkkale alırı için torna ı\~•6,ııil•• ı\D c\e oıet \ = zse ır an z-ası = bolda buluoJ.k Zeytlobutnib t\'Dc\a~\\e r,\\vene'D 
-=- ~ 1 =_ Halkapınar ta~ lude AnkaP c\~enil\\et\ııe~~·\eye g\ 
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k d -~neB ' t ~'" 
_ • • • • _ fahri abıa1rıu ~ ı :1an\atı yap

1 
ı\acy.~te \ıeoıeD 
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._ 

barcıra arı .. ena, ıoe a\t o ma 
11 

y•"' ' 9 Ü z ·m Ü lr ş 6=:8 fb) e s Ü = bilirler. d ,o~•t'il• ~a\ag \~ s 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında ka::::k~~~!:.!~:!,~'.' ~'• :~~·~ 'ı.~ ':\\ Jıındtıf 

TELEF~N= 2aea Gedikpaşa \a ısı11b\l 330~ 
HertftrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ., i ~, _ \. onunu ~evt-

- Vadesizlere % 4 Satın A ma 1.~m-e7 \O )anclat11'•8.t~~ \l'f 
Mevduat Sartıarı. Alb d r % 5 Jandarma birliklerinin 1btlya• ~ aıevco.\ ev e 1 

• . ay va {; ıy~ ktlecek dikişlerde kollanı lm•k rneıe ı•e be1•" : a\ıtı 
' Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. e .. \ ... 

Zahire, dstlm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlayoncoloğo yıpıbr. Mallar geldi. 
~inde sahiplerine en mGeald eeraftle avanı ~erilir. 

Kömürünüzü Bftyflk DeveGOreşleri 

fabrikalar işinde 50,000 el.Ub ıı :\\11\ee\\e ıa ~\"\>''• 
metre korouol bez kapalı 1ad e~ be,\e Ge \.· t · o 

' at oD \aca•\\ 
sltllmeal 3, 1,936 coma gft '.:11\\ ea da y•\>' b\P v 
dlklmevl bloaıuodakl kom 111\1yonut0\l~OO 0 o3l'>t\. tfe 

beyaz bezin tasarlanan bet) ile\\ t.\:,Q(.) 11\\\0 \\~ 
meal 1050 bin elli liradır. ı.o.o 

6
,. \i~ -ve \b 

Edvar Conson 
12 · 1936 pazar gtıod Sa· 

llblt'de bOyGk deve gGreelerl 
tertip oluomoetur. Kazamız ha· 
rlclnden gelecek peblhan, de· 
velere ıo lkr1mlyeler nrile· 
cektlr: 

tasarlaoan bedeli 3200 üçP
1 "fo \~\y\)\t \ı\e~\\y~ı\e \lte 

lklyOzkırk liradır. Her iki b rJldoes\D •l'' •1'1 ,,10 iOl4 
gibi beyaz ve kurşuni besle ede~\D beıg6• ~otO 6~ 
caizdir. Şart ve enaf kAğıtla~bl ~ •\• \\\ t . 

n ~~ \)et.e oıe~~ 
blllr. htekllleıln lıtlyeceklerl eueu.-~11\ 
makbuza veya muteber b.aka r .. . 
artırma ve eksiltme ihale kanonu. i\ılı ğ\oyter 

l tek.llf mektoplırı ekılltme aaatınd\r saat e\ 
mleyonomuza vermiş bolunmalırı . 25 30 aek· Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon o. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türrk Antırasntn 
Semü Kok . 

DngüOüz Kok 
DngöDö~ Antırasntn 

En Ucuz Fiat. 

Baea 60 Lira 
Ortaya 30 ., 
Ayağa 15 ., 
Ortaya 30 .. 
Ayağa 15 " 
Bundan başka gftreşteo enlkl 

çarşamba gilnO Salihli'de geze. 
cek: develer yenll8eler bile ay· 
rıca 3 lira bahşiş alacaklardır. 
Fazla tafaiJAt için Hılkevl gl> 
ret tertip komitesine milr.acaat 
olonınalıdır. D. 6 

~-------~~~:'.Wm ... 
Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç haatılıldarı mfttebaaaııı 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 no 

ilan Menemen Belediyesinden: 

lh· 

ı>ar-1 
~ 

&ı•• 
)lall•l 

aa k•• 
Dr. Operatör Arit t.~11 

·~b"° Merkez Hastanesi Oper ~" eş 

Hl8talarıoı her gQn 15-18 e kadar ikinci Bt.) •"'-"'' 
ar. 
er Manisadaki Beynelmilel Moris Şi
bt1 nasi Hastanesi Baştahihliğinden: 

Kaza Belediyelerinin Nazarı Dik
katine 

Belediyemiz namune f ldanhğında muhtelif mey va f ldanlarlle 
Ka1aba ve köy eokak ve meydınlarının teeclrlne yarar Akuya 
ideadan Ye hona benzer 20 bini mnteculz fidan peeln p1ra 
ile eatılıAa çıkarılmışhr. Arzu edenlerin talep llllelerlle birlikte 
belediyemize milracaat etmeleri llAo olunur. 27 31 2 4ı 4090 

mtızayede salonu karşında 78 N.lo muayen~baneeJode ka~ 
eder. Telefon 3393 

• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 11111111111 r 936 yılı ikinci kiloonun lklocl perşembe gGnCl öğleden BODra 

ıaat 14: ten 17 ye kadar Manisa vlliyet konağındaki ııhbat 

G; oıildilrlOğil dairesinde beynelmilel Morla ŞlnHI b11ıaneıloln 
•ı•ğıda ıdları ve miktarları yazılı mahrukat Ye tenYlrıtı ıh 

S malzemesi açık ekeUtme usulü ile müoakaaayı konolaca~ından 
taltplerln yukarıda yaııh gün ve Hatlarda ynıde 7 ,5 teminatı 
muvakkate ve yQzde 15 teminatı kat'lyelerlle , yukarıda adı ge 
çen eıhbat mOdQrlOğft dılrealnde bulunmaları ilin olunur. 

Ton K.Uo Teneke 
70 
15 
lfi 

292 
060 

185 
030 

FfolAve zero diz yerli maden kömGrO 
Tftrk aoıraeltl. (Zoaguldak eemtkokn.) 
Motorl.o 
Dizel motôril yağı 
1atilpti 
8eozlo 
Gaz yağı 12 2-0 31 

~ Dr. Zekai Tarakçı 
-_ Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
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l.Ü,. tapuro 1 O ikinci 
ı l)odrı, Annra n 
gelfp mallarnu tabliye 
ayni samında LUND 

aUL için yflk alıeakter. 

URSO,. 'flpnru 12 lkio
ıoda Ll'erpol n Sno· 
gellp tahliyede buluna· 
ayal zamandı Lhtrpol 
gov için yftk ılıcaktır. 

CBE LEVA 'iTE LINIE 
'LA,, 'flporo 5 ikinci 

Hamborg •e AaHn 
tahliyede bulunacak. 

'f/ orot ı.rlhlerl .e H · 

nlerl lzerlne delltlkllk· 
ceatı meı'allyet kıbol 

telli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

rtCULES,, npuro 26 '·ROLANO,. motôrft 6 · l ·36 
de bekleamekte olap da Rotterdam, Bımborg, C.0-

tablly e ettikten eo11ra peahage, Daaıtlg (Gdynlı, Go 
Vıra• •e KOıteace teborg, Oılo n leklndlnuya 

•ı için yCll alacaktı . Umanları için yak alacaktır. 
~ANUS,, ••puro 30 ~ERVICE MARITlM ROUMAIN 

35 de gelip 4 ·d6 dı An 11ALBA JULIA,, npuro 9·1 · 
a, RoUerdım, Amıterdam n 36 dı ğelip ayni gGn Pire, 

.. ımbarg llm.nlıra için yGk Maltı, Mınllya n Benelone 
ılac.ktır. hareket edecektir. 

"hERCULET.. nporo 13· Faalı tafılllt için ikinci 
1 36 et. gelip 18 1·36 da Aa Koıdon'dı Tıbmll •e Tahliye 
•ere Roıterdam, Amıterdam ye bla111 arkaııadı Fratelll Sperco 
Bamburg limanları için yak yapor acentılı8ıaa mClracaıt 
alacaktır. edllmeıl rica oluaor-

SV .ENSl.A ORlENT LlNlEN Nnlaalardıkl n hırebet 

.. 

0 GOTLAND,, motôrG 20·1· ı11rlblerlndekl dtğltlkllklerden 
a6 dı Retterdam •e Bımburg ıcentı meı'ullyet kıbol etmez. 
limanları için yak ılıcaktır. Tele. 2004 · 2005 · 2663 

v. N. B&MBUG 
••NORBURG,. •11pora 30 B 

inci ktaond• bekleniyor, An 

""• Rotterdım n Bımborg 
llmınlarını yGk ılıcaktır. 

W.f .H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCllE LEV ANTE LINJE 
'\ ••BERJ.1.LEA., 'flpnra bılen 

limanımı ... olup An•erı, Dır. 

"GLUCBSBURG,. npuro 6 
ıon Ununda bekleDlyor. Hım 
borg .., An•ereten yok çıka 
rıcakttr. ket, R'rdam, Bamborg •e 

BremeQ Jlmanlırıaı yClk 1 (. 

mıktıdar 
.. yl 

nundı 

ktaanı 

Rotterd. 

• npora 6 eon ka · 
lenlyor , 1 O ıon 

lr.ıdır Annre , 
Hımbarg n Bre· 

arını yak alacaktır. 

N ExPOT LINES· 
NGE,, \'aparu balen 

olup Norfolk n 
yGk ıl..oaktıdar. 

••puro 29 B. 

T B. SCBULDf 

JOBNSTON VARREN 
LlNES LlVERPOL 

"DROMORE,, "puro 15 
•on kAaooda brkleolyor, Lher 
pol •e An•ereten vOk çıkarıp 
Burgıı ve Köıten~e için 'Gk 
alıcakttr. 

DEN NORSKE MIDELBı\ V 
SLlNJE (D S. AS. SPANS· 

&ELINJEN) OSLO 
.. BANADEROS,, npuru 10 

IOD •Anandı b Ll • Dl e. ea yor, 
eppe Ye Noneç llmınlarını yGk 
ılıcalr.ttr. 

Ayni zımındı lıkeadrrlye 
•e Bıfyı için mıl kabul eder. 

t Oemirvollarından· - . 

N~A 
{ 

o1lıun: 

Izmir Harici Askeri Kıtaatı Ilioları 
Burana Aıkerl 11!1D ılmı komlıyoaandın: 

Clnıl Mlkrarı Maballl Umum tıb . Moqk•at ihale lbıle hıt 
tarihi 

Un 

Un 

Un 

Kilo mla tatara temlnıtı tekli 
Llrm Ltn 

30,000 ôdemlı •S60 3j7 açık 

60,000 burana 8700 üS3 kapılı 

100.000 gaaltımlr 14500 1088 kapıh 

6.1 .936 10 
paurlell. 
6.1.936 11 
paurteıl· 

Arpa 4f>.000 tJdemlt 1980 149 ıçık 

6.1.936 15 
paArtetl. 
7.1.936 10 ..... 

Arpı 52.000 gaılemlr 

Arpı 275.000 burana 

2808 216 

14850 1114 

·~·k 

kıpah 

7. t.936 il 
eab. 
7.1.936 15 

Sade 14,900 tClm. bir· 14900 1108 kıpıh 

..... 
8.1.936 11 

yığı. ilkleri. çart1mba. 
l - TGmen blrllklerlnla ihtiyacı olıa yakırıdı claı •e mlk 

2 

tarları yHıh 7 kalem ersak blularanda yasılı tekilde 
mCloakaıayı kooalmuıtur . 
M6nakıealan hl11laı ıadı g31terllen gGn n ıaatl1rda 
yapı hıcaktar. 

3 - Umum tahmin totarlarlle munk~ıt teminat tatarları 
blzal.rıada y11ıhdır. 

4. - Şartnameleri hergao koml11yoada göriıleblllr. 

5 - Eblltmlye ~lreceklerln 2490 MJıh kınanan 2 Ye 3 c6 

mıddtlerinde yHıh •ealkrlarlı teminata moHkkııe mak 
boz veya banka mektublarlle mClnakaııaaın yıpılıcatı 

muayyen nlduen enel •e ktpıb urf lı yıpılacak oln· 
lar için de mGbGrla teklif mektuplarını m6aak ... ••· 
hadan blf ıaat enel Barnnadekl ııkerl Mtıa alma 
komleyonanı vermeleri. 20 25 31 ' 4031 

Bornan aekerl ıa. al. ko. nandan: 
Mlktın Ma· Umum ııb. 

Ctnıl Kilo halli tutırt. 

L s. 
Un 42.000 Söke 6090 o 
Un 84.000 Tire 12560 o 

Mo•akkıı 

temlaıb. 

L. s. 
457 o 
942 o 

ihale lbıle 
tekit. tarihi. uıt 

kapab 10, 1,86 10 
.. I& 11 

eama . 
l Tftmf'o bhllklerlntn lhıiyacı olan yokarula miktar Ye 

cioel yasılı iki kalem mılzrme kapah zarf aıallle mG· 
nah11ya konolmoflur. 

~ Manak11ılara 10,1,936 cuma gGal ıaıt 10 Ye 11 de 
yıpılacıkttr. 

3 - Umum tıbmlo totarlle mo•akkat temlaaılara blsılıraada 
y11ıhdtr. 

4 Şırtnımelerl bergftn komlıyooda gGrGleblllr. 
6 - Etellımeye glrf'ceklerln 2490 tayıh kınanan 2 Ye 3 c6 

mıddelerlade yasılı Hıikalarla teminatı mu•akkate mak· 
boz nyı ban•• mektuplarlle mGaabtanın yapalaa1t 
ıaıU•D bir eHt enel, mClbllrlG teklif mektaplanaı Bar· 
anadaki 11kerl HUD ılmı komtıyoaana ~ermeleri. 

25 30 3 7 4059 

Mıt. Mv. Sat. Al. Jlo. noadın: 

1 - lımlr Mıt. MY. la :gôetereceıt yerde (210) lir. 
keıifll bir adflt Gç kanalı yemek ocaıı üık ekili 
ıaretlle mGaıkaMyı konmattor. 

2 - lhaleıl 13 2 inci k•aaa·936 pHuleıl gtla6 ••t oa 
lımlrde kıtlıdı Mıt. MY. Sat. Al. Ko. naeda y 
lıcalnrr. 

3 Teminat ma•ık\ate ıkçeıl (lô) Ura yetmlı bet kara 
t Şartaameel bergGa komlıyonda g3rtleblllr. 
5 lıteklller ticaret odıeında kayıtlı oldaklarıaa dair • 

g6etermek mecburiyetindedirler. 
6 Eblltmeye lttlrak edecekler 2.&90 uyıh k .. anaa Z 

3 6acl maddelerlacle •e fllllaame1iade yHıb •ellb 
•e temtaıt ma•akkate makbaılulle birlikte u.ı. 
tından eHI komlıyoada huır balaaDtalan. 26 81 5 

M. M. V. MbD alma komlıyoaoadın: 
- Beher kll011oaa blçllea eder ybdokıın yedi bllçak 

ruo olan yirmi il• otazbln •e ayrıca on eeklıbl• 
11rı ubonlo k31ele k•P9h urf la ekdltmlytı k•aı. 

2 - Ylrmf il• oıosbla klloeaaaa ihaleli 10 2. lacl klaaa 
cama gG•G .. , oabefte n oaeeklı bin kilon•• ı• 
ayni gla ••t onblrdedlr. 

3 Şertnamelerl ıyn ayrı 296 Ye 178 kara.. M. il. 
•tın alma ko. nandan alanablUr. 

4 Yirmi Hl otaıbln klloaan ilk laaaç panıı 4216 
elli karuı on1eklsbln klloaaa 2616 lir• ylrmlbet 
rorıar . 

5 Ekılltmelere girecekler bnaai ilk laano pena •e 
HYI ID8kboslıdle 2490 1ayal1 UnaDaD 2 •e J 
maddelerinde y111b belgelerle birlikte teklif 
lanaı ihale ıaatınclan bir .. t enel M. M. 
ko. nana nrmeled. 26 31 2 7 

İıtaabal Deniz leHsım NbD ılm• komllyoaandaa: 
Doarnmı için 200,000 n lttaabalda balaaan talebe •e 

ihtiyaca için 208,697 k lo ki cem'an 408,667 kilo ekmek 
urlakla ahaıcakbr. Pasubk 2, lldnclklnaa, 936 .,..... ... ı 
ıut 15 te K.uımpaıadakl 11tıa •ima kombyoaa•• yapala,•m1,3 
Bo 'kmekıea donanma için ıluMcak mlktana beher kil--.. 
13 karuı 96 1antlm flat tahml• edi'mltdr· 

Mıankkat temlnıt 3998 lira 16 karaıtar. Şarta•me 275 k 
raf mukablllade her uman koml11onclan alanıblllr. l.aeklUe 
yaklrufı y••h gel• n uıtte mu•ıkkat ~temlaatlartle bD 
yaııh belgeleri hım'l olarak komt11oaa mene.atlan. 8Ul6 mlllil 

lzmir Milli Emlak ModorlOğftnde 
Borauıdı Mit ku1aıa mnkllnde 7872,60 metre ma· 
rabbıı 11yıa'ı tarlı. 

K.ırııyıkı barnkb ballllye 10ka19ada 12,14 No. b n 
« .. .. c 15 aamırab e• 

Birinci k11atıt ikinci rahlbabe ıobtıada 3 kapa 10 .. j 
namanla n. 90 
Ref8dlye lrom ter milat namı dlaer teaeallla 10k•I• ... 
8 aamara t•jla n. 150 
R•11dlye erik ıokığındı 36 namarı tajla n 250 

.. m6atecabi ude ıo' qıDda 4 tıj nam•nh dlkkla 215 

.. > " .. 2 taj aamuala .. 225 
" t1ban ude 10ka1ıada 26 eıkl 82 tıj No b e• 350 
« recal ucle 10ka1ıada 1 • apı 3 taj na marala nla 

dertte bir bleeeıl. 2'0 
Yakanda , ... ı. em•alln m6lklyetlerl petta ,.. MJ• ıkblcıf. 

tertip mlbacll boa0ta ile lkleamek here artb....,. ..... ... 
tur. Abealana 9,1,936 pertembe glaCl IUt 14 ıe 111 .... k 
mldfırlye· lne mllracaatluı . 408ı 

lzmi'r ithalat GomrOğfl Modorl 
ğOnden: 

t&balAa ................ ..... 
Sb~ ..... btlfU .... lel 411illlllilk·1_, 
ıw..-.ıo.ı.9~ 
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Verilecektir. günlerde M es' Blrlnclkioun 19:!5 

pıan~~l.aheş imparatoru, Zafer Bizimdir, Diyor. Habeşlerin 
.. :.:"~~ den Cehhesinde De Taarruzları Bekleniyor. 

etmek için ..... ._. ..... 

,,!~!::~~!talyan'Jar Eoda-Sel3se'den Çekilirken Kiliseleri Yaktılar. Yerliler, ltal 
Dm~:::!;; Ordusunda' Bozgun Çıkarıyorlar. Nasibu Kendi Cebhesinden Emin' G 
Yurd Koro . ı.ı .tktır. 

Qr. Belediye leııobnl, 30 (özel) Ha kıdarJ orada 

ara'da1d ko t kuuetlerl 80D taarruzda Sonradan bunlaaAaDD 

ın çala,masJ>blAddl'yl almışludır. Bu Clclgaya götftr61Halde 

izahatı verjrbler çok çetin geçmiş, iki 2U l 2 de lıalyal) T 

f 
af zayiat vr.ormfş Ye htrçok kaybolıu arlı ada~lutnı 

terine eHB lyan ıechlzat, rnhrıılyöıleri aramak lçlo tc·knr 
~ ' f :11zre bu iti tankları Hıbeş ierJo el ne ih~eıiode uçmu11lar 9 

lr komleyo ımaıtar. Cicigaya dogru yollar 

Bo kom LonJu, 30 (n11dyo) - Drs vam etmiolerdlr. 

e'de bulanın Neca~I, noel Gtclgı abalill bu '1 

oHebetUe bir beyanname bomba atacaklarındu 

ekanlan, • 

IAtıoa me 

e diğer 

kııek b 

ırr.otmle 9e halkı sükunet~ 

vet etmiotir. lmpınaıor lıe 

nnameslntn sonunda, 

- Duıtlarıoızın kııalırımızın 

retlnt artıracağını , mln · 

ıblliulnlı, zafer bizimdir, 

mekıedir. 
Adlı·Ababa, 30 ( A.A ) _ Habeş impllrnlorıuıım muhafızları .. 

nada öldOrOlmeleri ve blr~ok ea dııı 75,000 ldıl kadar ıah· 
•yter Ajıoeı aytarmm öğren 

ldliselerio ya~ma edllmealol min cdllebtllr. B11 kuvvetler 
'ine göre çenubdın gelen RH proteeto etmiştir. mü111h,deltrlmde ıldıomıyor 
.,oıooghetaoıo ordoıa Makall ı 

ıotıda 

k spor 

taleala 

et işin 

R. ı\'mibu ·mm Va::.iyP.tİ: 8am Oaggabor ile S1t1abeot 
erine doğru llerl~ml;tlr. RH • 

Adla Abıba, 29 (A.A) - Hoy .raunda V«' lt'afan nehri Qıe 
numuo kıt'aattle R 115 Ka' ter Ajansı muhabirinden: rinde mevzi almı, bulunuyor· 
aın kıt'Htı ise Afg ıgaya Cenup cephesi kumaodını lar. 

mıt mil meıafede kAlo Abbl Raı Nas1bu'nun yauıoda bir Gebgubl, Gora. al ve Vıl Vıl 
dl de ltalyao cephesloe kartı balta kaldım. ~11elbu bllbıuı a hiçbir tlrafın t,gall ahında 

• taarruı yapmaktadırlar. harbin keodl cepheslndeld ne bulunmuyor. 

dl11 Ababı, 30 ( A.A ) - tlceslodeo tamamtle emindir. ltulywı sevkİJ<ılı artt:: 

ati CJnnre'ye bir protesto İtılyaolar, Uaheo ordoaa he Londra, 29 (A.A) -

ı
aıı gônderınlştlr. Habeş kralı naz teoekkül halinde bulun bıtf ıa içinde Sftveyş kanalın 
oot11ında ltıl1an'lır tarafın dugu ilk iki ay lctnde bile dan geçen Ttalyıo asker ve 

bo~uco gazlar kullıoılmı hlçblrşey yıpamamışlırdır. hırb levaıımı miktarı mfibim 

ı ve ılvll ahalinin Tembleo Rae Naelbo'oun kavvetlerlotn ıoretle artmıotır. Porteait'ten 

r lf !~~-·!~~·.~ . .:~!~~~~~!·.:~-.-~!.~.~'!:'.r-.~~~.~~.-~~'!!~~~r._.:.~~~!.-~~.e!l.~~-.g~~::.-~!~~ •• 

..fı Yeni Yeni Hıldiseler Karşısında Bolunyoruz! 

aponya ile Almanya, Rusya Aleyhine 
Bir ittifak Mı Akdediyorlar? -kat.~ Gösterilen Şekil, Rusya'ya lleğil, 

arşıdır. Japon Elçisi Bunu Mevsimsiz 
Komünizme 

Görüyor. 

• 
nası 

936 yıl 
aat 14 ıe 

OdOrlılğıl 

fağıdı ıdl.rpon lıarbiye nazın geııeı al 
alzeme9J • Hirota .. 

lf pl~r!n Y0tı..koH, 30 ( Radyo ) -
DVl&&ate ve ) 

bh 
ıty ... ı mebaflll, Japon 

D 81 at mQd-
uı!J ılyuallırı arıeındı 

0° Kilo Te cere•ıa edea masa 70 ~ 
'\,emmlyet ııfetmek· 15 

5 

292 
060 

185 
030 

•110Dya ittifakı 
Dl-ı .... dola 
1aıa :rhlaedlr. 
Benzj 

A iman topçuları 
einl davet etmemek için japonya 

ile askeri bir hılfak değil ve 

fıkat doğrudan doğruya komn 

olstlfğe karıı bir muahede im 

11lıyacakt1r. Ba lıe, aekeri bir 
luifıkı perde vaalfeılol göre 
cekılr. 

Maamd lb, komClalıtllk aley 
bine lmulıaacak bir maıbede 
leglllere'ala .e dlAer .tewletle 

rhi ...... lllfedal ..tp ola 

•llır 

111 auı.t·radu .. 
lama zamaoıDID hf'DÜZ ~ .. ıuıe 

dlğlnl ileri ıürmekte ve bir 
maddet dıha beklenmesi mil· 

n111lp olacağında ıuar eyle 1 
mektcdlr. 

Alman-japon 
Askeri ittifakı yalmınuş 

Berlln 30 (Radyo) - Jıpoo 
çetenlerl Omıalte gneıealnla 

Japoa ıt•l8:nllterl ile Foa 
Rlbyerıof aruıadı So•yetlere 

.... Mr Alman Jnpoa ltdfakı 

llubeş '/er 'miidurj'auda .. .. 
hafta içinde llabeı.ılatına l 0,346 
ıObay v~ uker, 2966 işçi, 

17 416 ton le1111zımı bubi ye, 

388 ton beozfu, 5750 ton 

çimento ve 222 katar gltmlotlr. 

luıiywı 'lar çek·ilirken 
Adlı Ababa, 29 ( A. A ) -

CepheıJ~o blldirlldlğln,. göre, 

ltalyan'lar Eoda Seli1~deo Çf'! 

klllrlerken birçok ktlhelert 

•tefe vermlı.ılerdlr, 

hılyan uçıldarı Amba Alıgl 
bölgt>ıf ilzertode uçuı.ılar yap 

mı,1ardır. 

Rir ltalyt111 

uça{!,ı 1w.~ı l ,Jiışiiriilrlii 

Romı, 26 (A.A) - Ctclga'· 

dıo gelen bir y .>lcu ~6 12 
tarihinde Dıgıbur Oıerlnde 

nçın bir lıalyan UÇl~tDID Dllıl 
yılulıodığıoı anlıtmıehr . 

Somaliler pilotu öldOrmötler, 

lakin uçağın içinde bulaDtn 

dlğ~r iki kiti kaçmağı mu•a'· 
fık olarak meutlk bir kalftbeye 

ııı~ınmıtl1r ve erteıl 11baha 

mu"lar lı!e de oubr J• 

geriye döoOp İlaly•D 
çeUluılşlerdlr. .. 

Ayol yolcunun Uıdeı 

Ogadeo cephesi ıGldlo 

lıe de iBıb,., taarrtJ 

şımı 11baba bıılamM 

mektedlr. 
~öylendlğlne göre 

culuk eden birçok hal 
rnıllllıloln yulne beyıı lı 
ikame edllmlttlr. 

Yolcu, barb bıth 
Ogadeo cepbf\ılode ti: 
600 hılyan Somı 1 
oldo~onu ıöylcmt,ıll 

~-~~~-~----.... ~ ....... ~ .. ~ .. ----~~-~~~~-
Son Dak.ök.a: 

imparator ltalya'yı Protesto E ' 
Sosyeteye Nota Verdi ... 

ltalyanlar Kiliseleri Yakı;or, Halka Zulmediy la 
Zehirli Gaz Kullaııdıkları Da .Bildirili,10 

·' 
Cenevre 30 (Radyo) - Bıbe~ imparatoru oloılar rnıyeteıl genel ıekreterllAloe bir 

dererek, Şlrı ve Aadl ıelıhede geri çekilmekte olıo İtalyan kıtaıdıoıo harb kaldele 

etmedtklerlnt, batan ktllaelerl yakhkları ~ibt, halkı dı çok fena ı.naımelede bolooduk 

dlrmlt ve protesto eıml~tlr. 
NegQs, halyao'larıa 23 blrloclUoundı Ntealya cepbeılode ır:blrll gaz kullıadıkla 

notasını illvc ederek, ıoıyetenln mQdabaleılnl lıtemletlr. 

Mısır' da Talebe, Derslere Rusya 
• Ve Para 

Devam Etmıyor. 
-----------Mısır Hududundaki Asker· ltalya, 

terini Geri Mi Çek~-; iş? 
Kahire ;rn (Radyo) - 18 Unoou,.vv.-ldrnberl kıpa\ı hulunıo 

Loivt'rııhe vr. diğer yü~eek mekıeplı:r bugün açılmıııır. Tılebt't, 
N11bu pa,anın tavsiyesine rağmen derslere devam eımernltlerdfr. 

Mo11kovı 30 (R•ci 
Ajansı btr oirketln 

ıurlaml teahll için 

frank kıymet kon 

bası ecnebi gızeıel 

ları netrlyah tek• 
n .. Raıyıda 11n 

edtldlRI vecblle btr 

formu teft"bbllıft yo 

mekıedlr . L'lndra :W (Radyo) - Üryll telgraf guetrt1lnlo l'orı Sıhtcn 

altlığı bir trlgrttf ha berine gi>rf', Sil veye kınılındırn t:Jfngad ve 
L1bl.deo alınmıo a~luırlnle dolu hılJan npurları g~çmltllr. ~1. Mussolini'y 

Bu s~vklyaı, İtalyanın Mısır'ın garp hududundan 11kerlf'rlnl Aslan Yavrula 
çekılğlot gOatumek içindir. Hediye Edildi. 
Yunan intihabat Mücadelesi ve Li- Roma, 29 (A.A) 

derlerin lracl Ettikleri Nutuklar. 
lııanbul 30 (özel) - Atioa'dı lntbabıı mClcadelelerl batlı · 

mııt1r. Ayni faaliyet bGtau Yuııanletaoda hararetle devam et 

mektedlr. 

M. Teotokl de Korfo'da bir nalulı: lrad edecektir. 

Bandın bıtka M. Sofoll, M. l\lctık111 Ye M. Çıldarfı le inil · 

ubat DOtak.larıDı bHırlamılı:tadırlar. 

Y ... • guetelcrt: 
ıii'tmea latluball• taliki teklif terine ebemmi7et Hrme· 

yala• iki lal: parti mlllellkan ttlllk l1te.U.lderl itik· 
\ab•l Mlleetkdr. t• ... 

aıkerlerl tarafındıa 
• 

mun AdDI •cJıkl a• 
luuırak Marepd 

fındın M. MullO 

A•n edilen iki 

raıo hayt1nıt 

ı~ttlrllmlııtr. 

isyan Bek 
laaaabal 30 ( 

Zellutlama dor& 

~-


