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akalle Cenubunda Habeşler ilerliyorlar. Şiddetli Bi ,. 
arpışma Bekleniy_~~: Son Harpte de ita yan'lar Kaçıştılar 
lyan'lar Cicika"'yı Bombaladılar. Ingiliz Somalisi Sınırında Bir lngiliz Petrol Ambargosu 

! ecim Kolu Bekliyor. Habeş~[Kısmı.1~Knllisi Cicika Hattı üzerindedir. Kanada'nın Hareketi in· -
giliz'leri Asahileşti~di 

Aımarı 3 (A.A) - Genel 70 kllometre tlmallnde lıe de 
rgthıan bildlrlldlAfae göre, ilk hıtları ıeıldl eden cephe 
itenin cenubunda balyın bava bombardımanlarına ıebeb 

beline doğru kaneıll Habeı olmak korkaıa ile az kunet· ~~----------~~ 
freı:elerl llerlem,,ktedlr. ltal · lerle himaye edilmektedir. Ha 

ôncllerl ıtmdlden Babeı beı kanetlerlaln luımı k.Olllıl 
Fransa logiltere ile Harbe Girmekten MOm· 

61erlnl gGrmOılerdlr. Ba Ciclka'yı himaye eden batler k nn Olduğu Kadar Sakınacaktır. 
beı kanetltrlnln baıhcala11 Ozerlndedlr. 
•·Abıba'dıa ~elen R11 Me· Cenupta ltalyan orduıundan 
t kıt11ıını taklbetmekıe kmçın Somalilerin ıl\yledllderl· 

811 Kaua'aıa kıtHlıdar. ne bıkıbrsa, bu ordunun ıncak 
1 yın kamındınhlı ilk mu. 70 tıyyareel nrclır. logtllz So· ı 

ebeye lntlsar etmektedir. mallıl hac\ada bir lnglllz he· 
Royıer'ln Clclka'dakl aytarı, cin kola tarafındın mahıfaza 
beelerla mldafaa h1111bk· edllmektedlr. 
Da dnam etmekle n pek 

ı ın • addetdklerl yeni bir 
r lyan ıaarrusam karı• cenah 

Berlio 4 (Radyo) - Alman 
lıtlbbarat bOroeanan Adlı Ahı 
ba ıytan bildiriyor: 

lıalyan yeni Gasgar'l.ileri 

kola, bir açaram kena11ada Romı, 4ı (Rıd10) - Şimali 
ylrlrken Hıbeı kanetlerl ile Tlare'de Kamu7ede geçen ma· 
karıllaımıı H burada 11atlerce harebe bıkkındı ıa laf ıllAt 

dnara eden mlıadem gelmlttlr. 
nrtlceetade lıat1anlar 200 kiılllk bir Aık1rl ka•· 
50 610, birçok erzak •e Tell dır bir geçlllen geçec,.ğt 

mGbhnmat bar•klrak emada tlddetll bir ateıe mıra• 
kıçmıılardır. Habeıler kalmıt n mabbelede bulan 
den de l 5 Glft Tardır. muıtar. İki 1111 dnam eden 

Babeı hOl"lmetl, k1r1ıhkh ıtllb maharebeılndeo reni Kanada başbakanı Ma 
ıoa muharebelerde yı aoara •Gaga -harbına geçllmlv 

· kenıi King (Soldaki :oı) 
11lınanların, yaralan· •e n•n ıOrea bir çarpııma 

Amerik4 dış bakanı ile 
ma lylleetljJ•I hatta olmattar. Babeılerden saylaı 

konuşuyor 
banlına cebbeye git· nrdlr. S aefer 6lmaı, bir sabit 
mek lçtn meracaat el· yınlenmıttır. Vaıtngton, 4 (Radyo) -Ame· 

rlkan mntbaaıı, BlrleılkAmerlka 
ılk le Ti al bil dlr mek Aımın -' (Rad10) - Mı· 

dıhlllye hakanı M. Baykan 21 
tedlr. kalle'nln tlmıll garbldnde Tı· Tetrlnleanlde petrol amb.rgoıa 

lıalya'da mektep talebesinin de demir oyuncakları toplanıyor.. Şimal ıebhealnde kaaa'da faaliyette bolaaan bakkındıkl bayınaıı etraf1nda 
~bealadekl meTzllerlal uk Temblyen daglarında llerll· yeni ıClel hareketler olmamıı İlalyaa ileri kanetlerl ile dGı neırlyıt yapmaktadır. 
~akta olduklarını bildiriyor. yen n Karaallaya gitmekte tır. Şlm•lde Italyan açaklan maa konetlerl araııada bir Ha zıt, mahırİb dnleılere 
ltbeı cepheli ıtmdl Gonbal'alo olın uOO klılllk bir ltılyan keılf oçaıları yapmıılardır. kaç llat kadar aClHD olddetll hmrb lenıımı 'JÔDderllmemeel 

Loadra 4 (Rıdyo) - Ba · bir ıteı ıeatlılnden BODfl Hı· bık kında ki katar Dzerloe bir 
Lava) Yeni Teklifler Yapmadı raya gelen haberlere gGre, B•· bef kunetlerl pftıkClrtCllma1uır. petrol lbracıtı bıkkında dı • • 

1 
beıler Clelkadaki DleT&llerl tıb· Çarpıımada 4 balyan neferi ılrketlerlo ihtiyari olarak bir 

ra n sız, in gı lız Bakan a • .~!'!'-~!.':'!~!.-:ı!':~:..-·-·-·-·-!-.~-~~:.!.~.:~t.::_::..-.:.ı::~.:~~'!'!~~~.~~!.°::•.·~~:.. .. 
dı N l K ki · ? Yırnanistan'da Sıyasal Durum 

•• r• · e er onuşaca ar. Yunanistan'da Bombalar. Patladı 
liğer Taraftan Paris'te Mozakere· ·---
ler Geçmekte ve Yeni Anlaşma Meclis Yakında Feshediliyor. lntibabaua Liberaller 

Çareleri Arıtnmaktadır. Kazanırsa Venizelos Başvekil Mi Olacak? 

~::, Lon:, ~a;:!,o~': lngl· 
rJ blk6meılaia prog11mı hak· 

itada matbnatın yaptaAı neırl· 

lla, Samael 801r ile M. Lı · 
• l aruıada camarteel glnl 

'ae yıpdacak · m6llkata bCl 
ehemmiyet •erllmektedlr. 

la ıç11..- 111l7a'71 ıeldlf 

edilecek bal ıarell ıe-..a· 
aacaktır. MHmaf lb yflll'i"lar 
menlmlnden enet lngtltere'nln 
telllfıe bulanmak lıtemedlğl 
ınlaıı lmaktadır. 

Parlı, 4 (Radyo) - lnglllz 
b11lclye bakanbAt Bıbeı n 
Mııır itleri dlreltGrl M. Pater· 
IOll ile Frıaıa hariciye bak•n· 
hA• rlcallndrn M. Senkenten 
Perlı'te blr ıuredhal a11mıkta 
dnam eımeluedlrler. 

Ba baaaııa laalyı'ya henlll 
teklif edil mit blr19y yok tar. 
Romı, ba mlıakerelerln ma· 
biyeli Te ıekll hakkında reemi 
mahlmat almıı değtldlr. Yalnız 
ba baıaııı me11I 11rfedllmeal 
Roma'da h6ınl ıaretle karı•· 
lan mık tadır. 

Ba iki eklıperln, beıler ko
mlteel meulılnl kolıylııtıraeaAı 
11aılmaktadır. 

Roma - M. LaTal'la ltıl 
yı'ya yeni teklifler yıptıAı bak· 
kındald bıberler reıml çe•ea· 
lerce yalınlaamaktmdar. 

Parlı, 4 (Rodyo) - Slr Sa· 
mael Bo1r Cama glal burada 

Yunan kralı Atina'ya geldiği gün .. 

Roma, 4 (Radyo) - Gneta haberlere gire, yeni lntlhıballa 
DG Popoloaan Aılnaclan aldıA• Ubenllerln eberlyet kauamın 

balonacakt11. M. La•al 611• 
yemt11nl Slr Samael lloar 
ile yiyecek n iki de,let adamı 

ıly11i gGrGımelerde balaueakı11. 
Iagtlla dııbıkaaı ayal akt1m 

lnlçre "ye barekeı edecekdr. 

ihtimali bıld deAilcllr. Do tak· 
tirde kral, kabinenin teıklUal 
M. V enlsel01 HJ• fırkınan 
baıka ltlr liderine nrecektlr. 

letubal 4 (Gsel) - Atla• 
dan bildiriliyor: 

M. Demirci b6t6a putller 

relılerlle temas ederek kanuna 
e11ılnln tadili ve hazırlıomaıı 

için çalıtmıga b"lamııt11. 
M. Sofull, gHelelere •erdltı 

beyanatta krıho babıelllğl amu· 
mlA af fıa haıale ftiellrcliğl hlı 

aCl teelrden bıhıetmlıtlr. Krahn 
bu ıaretle bir partinin değil, 

bitin Yanan'ldaran krab oldo· 
~ana g6eterdtglnt eGylemlttlr. 
Sabık ayın relıl M. Gonaıa, 

M. Sofall'nlo af hakkındaki 

beyanatın, partiler araıında uı . 

laımıya bıılangıç addetmektedir. 
1ııanbal 4 (Gıel) - Atloı 

da blrlblrlne arka •e bahçe 
kıımıadan bltlelk olın Veni· 
aellıt Neoı Koımoı gaze 
teel tdarehaneelyle Ç•ld1rlıt 

Elenlkon Melon g11eteel idare. 
hanedne birer bomba atllm•ıtır. 
Dandan batkı han kumandanı 
M. ltotomonao e•lne de bir 
bomba atılmııtır. 

Mıddi hagrat nrdar. 
Atlna, 3 (A.A) - Adalarda 

- Şonu 4 nca J'İhde -

Matbuat, ıllAb Te mOhlmmat 
göoderllmemealnl ıanlb etmekte, 
fıkat mıbıalAt n ticaret etya 
11010, bu arada petroloa ınk· 
edilmemeelaln mnsoab•haedU· 
m"ılnl istemektedir. 

BGkret, 4 (Rıdyo) - Ro 
m~ya hlktlmetl petrol ambar· 
goauna bütan petrol laılh•l 

eden dnletlerlo iıtlrakl takdl· 
rinde maHfakat edeceglnl bil· 
dlrmlttlr. 

Roma 4 (Raeyo) - Kınada 

kabloeel relelnla petrol ambar· 
gosa Gzerlae beyanatı, İtalya 
matbuatı tarafından mClealt ıa· 
rette telakki edllmlıtlr. 

12 kAoan nelde ıoplınacak 
olan 18 ler komheılaln lçtlmt 
ını man•ı telakki edilmekte· 
dlr. Italya matbuatı, Kanada 
delegelerlntn de bu kanaat• 
lıtlnk ed~ceAlnl ıGylemekted r. 

- Sonu 4 ncü yü.Rle 

Makdonald 
Acaba Kaza· 
oabilecek Mi?. 

M. Makdonald 

Londra, 4 (Rad10) - A•am 
kamaraıında mGabıl olaa Wr 
Meb'aıloğa M· Makdoaald' .. 
namzedllğlnln konalmuı dGtl· 
nGlmektedlr. 

Fakat bo aım11edllk dolayı· 
ılle intihabatın çok ılddetll n 
çetin olacığı tıbmln edilmek· 
tedlr Y alnıı mabıfauklr par· 
tlalo kendi ılyejlerlnden biri· 
ıtnl Makdoaıl'dı nrmed, Mak· 
donald'ın kazınm11ıaı mim· 
kCla kılacıktır. 

Cephelerde 
SokOnet Varmış! 

İtalya kamındaaı S.degllo, 
62 namaratı reıml tebllAtnde, 
dola Afrlka'11nda hiçbir b.U.. 
olmadıAını H eephelerde ılkt\· 

l•et blk6m ıtlrdOgOnll bildir
mektedir. 



iman Gazetelerine Göre: a 

" " T db. 1 it 1 , 1 G ü n ü n T e o v a z o H a b e ır o e ır o 
~ecrı e ıı·er ayaya 

8
. Şk K 

Yelkenleri indirtecek! Almanya, ltalya Aleyhine ır ıs~a::ur:Y~eldi. 
27 Son teşrin tarlblf Frank· 

farıer Zaytung'dın: 

Bıbet işlerinin lnkltaf et· 
mekte olduğu dç muvazi hat, 
birbirlerini kateden bir nok· 
tayı doğru gldlyormoo gibi 
ıGrGnGyor. 

Bırb hattında bir durgunluk 
1eallmekte olduğu gibi, petrol 
yueğından vazgeçilmesi ile 
tlmdlllk zecri tedbirler alyaea 
heuında da ayni bal hlssedill· 
yor. Habeş anlıemaılağanı daha 
blyllk bir sarahatle dftzeltll· 
mege çalagan diploma l hattın· 

dan bile, hatırı eayılır devlet· 
Jer, mes'ullyetl daha ~ok kov· 

• ltetle hlasetmeğe bıtladılar. 
Ancık ortada tebllkell bir in· 
kltafa doğru 

0

yol almış olan bu 
iç llz racs'elenln, hakikaten 
bir barıema ile dfizehllchilecek 
bir tuzda bir araya geleceğini 
arlb olarak gösteren birşey 
16rllmlyor. Şlmdfllk hepsi bir 
lalfsar deueılnde bulunuyorlar. 

Fakat, lııter hılya, laterse, 
uerl tedbir politikacıları veya 
Babeılıtaa olsun, zaman hiç 
Wrl için ayrıc• çahımıyor. 

ltalyamn glrf ıtf ğl itin aırf 
ıllel aorlaklar yaznnden akaı · 

Jlal• hakkında lngllterenln 
buı mahfUlerlnde Uerl ıftrGl· 
mit ltklrler, bogftnlerde dıba 
çok taraftar .kazanmıA• baelıdı. 

Bıbeıhtandıkl ıttcl dorumu 
eblkılı olarak ~Ostermek çok 
glo bir meı'eledfr. Ancak, bo 
mumun çok kritik bir saf. 
.. ,. doğra yol aldı4ıaa tftphe 
•ılmamıklı beraber, harbın, 
... Nf hıda, daha olmdtden 
bt'ı hftkGmltr yftrfltGlecek 

1 
bir tekti almakla oldoğo da 
IOylenemez. Yalnız dikkate 
•ıer olın blrtey nrea, o da 
Oornale d'balia gazetealnlu, 
eeerl tedbirlerin İtalyanın Af. 
tlkadakl harb gayeleri Gıerln . 
ile teılr yapabileceğini y1Zma· 
mdır. 'Bu, c.lH olea İtalya, bu· 
Jl•e kadar lıgal eulgl yerleri 
.. , diye kabul ederek, görGı · 
.. ıere n dolıyıslle de nktlle 
Jtulı ile Cennrede reddettiği 
eeyler Qserlntle tavizlerde bu· 
lanmıya haıır olduğu tarzında 

falr edilebilir. 
İtle Lnal'ın bGUln uğraşma 
nın munf fıklyet ile neti 
eaeblleceğl nokta, bu nok· 

tadır. 

Zecri tedbirler polltlkaıının 
iar11l•ttığı gftçlftkler, gauden 
gtae daha sarih bir tekil alı · 

Jor· Petrol ımbırgoaonon ta 
ilk edilmesini Inır;lltere'nln de 
.. bal etmeıl, zecri tedbir taz 
Jlklnln ıon hadde kadır vır· 

iıınhp ·.ardmlmamaaı hoaoaon 
• henuı tereddad edilmekte 
.W.tana gôatermektedlr. Bu 
IByl.k keyflyett hoele, halya 
blatanan daha faala bir 
ı .. ylk ıltına ıokulmaıını iste· 
•1ea bmoyun t6rla cereyan· 

.arııında ıı.kıııp kalmıı 

elu Parls hakumetl Ozerlnde 
..... bir ıulr yapmaktadır. 

Akıllı klmaelerln f IJ.:rlnce, 
petrol lthalAtına en,-el olan· 
•klı, ltalyıı, daha çabuk yel 
tenleri indirmek zorunda hıra· 
..... ıı olacak ve dolayıılle de 
16'1tmelere yanııacaktır. ea . 
&ea mea'ele Muuollni'oln bana 
wreeeğl cnaba bağlıdır. 

İtalya hlkumetlnln Onderl, 
•1•nablleceğlnl ıandı~ı Eko 
liomlk tedbirleri olduğa ~lbl 
bftl ederken, ıGel tedbir ma· 

naemda her harekete, allel hare· 
ketlerle cevap vereceğini söyle· 

M. .Mussolini 

mekten geri kalmamııtı. hal· 
!•'ya yapılan petrol llha1Atınıu1 
ihracat yıpan memleketlerde 
yaeak konmaH veyı İngillı do· 
nıtnm11ının ablokı hareketine 
geçmesiyle, tamamlyle keıllf p 
teıUmlyeceğl mee'eleelni tetkik 
edecek degllfz. Ancak, kati 
otan bir elbet varea, o dı, pet· 
rol ambargoaunon lıalyı he· 

• 
rinde yapacağı teelr, bugane 
kadar Londra, Parlı ve Cean· 
re'de ıanıldığındın çok daha 
bGyGk olacaktır. 

balya Mllfeİler Cemiyetinden 
çekilmedi. Vaktiyle Japon· 
ya da, kendlıtne m•nevlğ bir 
cera tertlb edildi ğl ve pratik 
olarık, Mançarya'dakl hareke· 
tinin OnQne geçilmediği halde, 
ayol biçimde olan bir dorumda 
iken oradan ayrılmııtı. Bauın 

hareketlerinde lıtlklAllnl mu· 
halaza eımlt olan Musoll11i, 
Cenevre ile olan maniaebetlnl 
keımedl. Maaollnl, Milletler 
cemiyetinden çekilmek tt>hdl· 
dini, Lnale tesirini göetere· 
bilecek en kunetll bir koz 
diye kullandığı anlara sakladı. 
lcılyın 'ların çekilmeleri, Fran· 

sa'nın Milletler cemiyeti poll· 
tlkaeıua bftyGk bir darbe olur; 
böyle bir fellketln önGoe geç 
mek için Lnal'Jn İngtltere'ye 
kırıı yaptığı fedakArlık, logl· 
llz'lerln de Milletler cemiyeti 
ılyaeaları menfaatlerine elverltll 
geliyor. Bundan batka Moıo· 

llnt, kendini bGabfttGn tecrld 
edllmlı bir duruma daımekıen 
.kurtaran Cennre'nln faydalı· 
rıaı tepmek lsteqıedl. Belki de 
şimdi Tın gazeteıioln ileri· 
sftrdftğft f iklrler arkaaıada, 

Habetlstı1n'•n bazı yerleri flıe· 

rinde Milletler cemi yeti man· 
daeının korulmaeı ve bu mG· 
n11ebetle de Hıbeel!lanıa, Mil· 
letler cemiyetinin kontrolu 
altında olmak ftzere, ıllAhtan 

tecrit edllmeel ıaretlle ltılyan 
lateklerlalu yerine getlrllmeıl 

gibi daıft~celer eakhdır. 
~~~~~--~~~~~ 

lzmir Gnmrnkleri 
Bae Direktörtl 
Bursa'ya Atandı .. 

Ankara 4 ( özel ) - lzmlr 
gftmrilklerl b111J dlrektörft Sami 
Burea'yı ve İetanbol gGmrGk· 
lerl bıı dlrektOrft Seyf 1 de 
lımlr'e atanmıflardır. 

Grev 
Roma, 4: (Radyo) - Sldney· 

de grn ilin edllmltılr. 

pakt Mı lmzalamı~?. İBtrnbul :-(:;:ı - lçlıl•• 
' bakanı Şakrn Kıyı, bngao 

ilk Muharebeler ~vusturya Topraklarında Olacak ve 
Alman'larla Sırh'lar ltalya'ya Hocum Edeceklermiş. 

Berlln, 4 (Radyo) - Bıl'de çıkan bir gazete; Almanya ile Yugoatnya araaında kalya ıley· 
hine bir pakt lmnlandığını ve İtalyı'ya verllea yerlerin geri ahnmaeı için ltalya'ya llAuı barb 
edileceğini ve bu harbte Mıcarlıtan'ın tnlzıt mukabilinde bitaraf kalıcağını, ilk harblD, Avuıtarya 

hudodlar1nda vakua geleceğini yazıyor 
Almın soıyıl çevenleri, (Doyçe sltren blro) gazetesi vaaıtaalle bu haberleri yalanlayorlar. 

ltalyan'lar Afrika'ya 242 Bin 
Asker Gönderdiler .. 

Port Salt 4 (Radyo) - Şimdiye kadar ıarkt Afrlka'ya gitmek ftaere S~lfeye kanahndan ~M~ 
bin Italyan grçmlı ve bet bin aç yflz haııada Afrlka'dın ltılya'ya dönmGtt6r. -Ceza usulleri kan u- Ingiliz ve Fransız 

Motahassısları 

nu değiştiriliyor 
~~~~~---- . 

Hafif hapis Cezaları, Para Ceza· 
larına Tahvil Olunacak ve Mah

puslar Çalı~tırılacaktır 
İstanbul 4 (öıel) - Ceza aıallerl kanaau deilttirllecekılr. 

Değlıtkltk için taaılm olanan liylhıyı g1're, haf lf hıplı cezıl1rı 
yerine para ceaaları konacak .., bir kııım mahpaelar, açıkta n 
muhtelif itlerde çahttırılacaktır. 

Ve Italya · Da· 
heşistan ihıilifı. 

Ankarı'dın tehrlmlze gelmlt 
ve bıebıkan lamel İuönll'ul 
ziyaret ederek konuemaetar. 

Mareşal Debon 
Slrakoza 4 (Radyo) - Ma· 

repl Deboao, Viyana vaporlyle 
buraya gelmlıtlr. Mareııl, do8· 
raca ltalya'ya gitmektedir. 

Stavi@ki Davası 
Parlı, 4 (Rıdyo) - Stavlıkl 

davası, bagan de denm etmlt• 
tir. Mahkeme baıkını Barnn, 
uokatlara çatmıı, parla111ento 
oyunları yaptıklarını eôylemlt· 
tir. A•akaılar, mahkeme bıt• 
boının ba sOzlerlnl hakaret 
telAkkl etmltler n; 

- Ne lıtereenlz yapanız, ıo• 
nonda biz de ıöyllyeceğlı. 

Diyerek yerlerine oturmuı· 

tardır. 

Mahkeme (Bayon) bank11ı· 
nın mGfettlılerlal, muhtelif e• 
klsperlerl dlnlemlttlr. Bu me· 
yanda, StHlıkl'nln huıuıf ma· 
pvirl Romanlto da aınlenmlttlr. 

Mtıhendis Mektebi 
Talebesinin Açlık . 
Grevi Tahkikatı 

i 

.. ..... 
Fransa' da Matbuat 

Ecnebi HokOmet Reisi ve Haric1ye 
Vekillerini De 1'ahkir Edemiyecek .. 

Londra, 4 (Radyo)- Royter 
ayıuı ~ırlııea bildiriyor: Fran 
ııs ve lngUlı ekepnlerl ara· 
ıındı yapılan konoımalır mG· 
Hld bl' ıekllde lnkltaf etmek· 
ıedlr. Garaı farkları pek fasla 
değildir. Maaıkereltrln haftı 

sonuna kadar bltmeel mahıe· 

meldir· TeferrDat kıımı dlplo 
matlk ıarette hıllolanıcaktır. 

ltalya'ya Babeılıtan'da ma· 
hlm toprak tavlılerl nrllmeıl 

elUI da dotra deAlltllr. Ogaden 
mınıakaeı ltalya'ya terkedlle. 
cek ve beıler komlteelnln 
evvel~ bulduğu tekil lserine 
ltal1an'l•n bası ekonomik im· 
tlyular nrllecektlr. 

İatanbul, 4 (aael) - MI· 
hendlı mektebi talebeelnln aohk 
gre•lnl tetkik için bayındırlık 
bıkınlığı baımabendlılnln h.t· 

r. 
.kınbğındı bir heyet gelmlftlr. 

/ 
Araetır.malar 

Parlı, 4 (Radyo)- Emniyet 
dlrektörllAI Franııa fatlıtlerl 

merkeılnde antt11111ılar yapmıı 

An.kın 3 (A.A) - Aldııımıı mah\matı göre Fnnea hlk6· 
metl 8 hulrın Y35 tarihli kanunla balkın koraamua için ken· 
dlıine verilen fevkalade Hlüılyetten lıttfade ederek matbuat 
kanununa n eenebl de•leı relileri hakkındaki hüamlerlnl bir 
kararnıme ile ecnebi hG.kAme.elllerl •e hariciye vekilleri 

ve Str11borg ıoplıatılanna ald f 
bııı vealkalar elde etmlttlr. • 

aleyhine yapılacak neırlyata da teımll etmlıtlr. 
Bu k1rarnameye göre, ecnebi bir hlk6meıln relı, kabine 

relel veya hariciye vekiline matbuat vuıtulle tahkirde balunan· 

Parll, 4 (Radyo) - Paılıte 

balanan mGtehıHıılar, balya 
ile Babetlıtını nrllmek Gzere 
bir muhtıra h11ırlıyorl1r. Bu 
mabtıradı barıı için her iki 
t11tları ıartlan lstenecektk. 

Amerika 
lptid&i Maddelere 
Ambargo Koyacak 

lar Qç aydın bir aeneye k.dar hıplı 'fe 100 fnnkıan 3000 iki Fransız 
frangı kadar parı cez11ını .eyahat bu iki cezadan yalnıa biri· 

Vaelngton 4 (A.A) - Ame· 
rlka hlkdmeıl, neırettığl blta · 
raf lak kanon ana ııdll e derek 
harb malaemetlae konulan am· 
bargoyu iptidai maddelere de 
teımll etmek nlyedadedlr. _s_ın_e _m_•h_k_tl_m_o--'lı=ca=k=tır=. =======------ Tayyarecisi öldü 

Geç Gelen Telgraflar: 

Miitekait General Ka
zım Kara Bekir .. 

Haheşistan'a Gidecek, Deniliyor. 14"'a· 
kat Aslı Olmadığı Söyleniyor .• 
Evelkl gGn uat 19,55 de laıanbal mahablrlmlaln •erdfAI ıel · 

graf lar, gece ıaat iki ıularında gelmlt ve gaseteye glrememlttlr. 
Bir telgrafın İzmlr'e altı uatte geloılş olmaııaı •yretle kartılı· 
mımak mamkan deglldlr. 

Mahıblrlmlaln bu telgrafta •erdlil haberleri yuıyoraa: 
Ietınbul S - Beyruı'ıa c;ıkın ElbelAğ gaaeteal. mGteblı ge· 

neral Khım Kırabeklr'ln d6rt arkıdaıı ile birlikte Habeılıtana 
gldeceilnl yazmaktadır. Fıkat buna ihtimal •erllmemektedlr. 

Açlık grevi: 
Mtıhendlı mektebi talebeıl, kendilerine nrllen yemekleri be· 

Aenmedlklerl için açlık grnl UAn etmltlerdlr. Tahkikat yapılıyor: 

Vaıikan kilisesi: 
Bir Roma haberine göre Vatlkan klll1esl, bfllln altınlarını 

ltalyın merke:ı bınkuına yııırmıftır. 

Roma, 4 (Radyo) - ltalyı'da iane derclne devam olunuyor. 
İtÇller, verecek altınları olmadığından yevmiyelerini ıerkedlyorlar. 
Kraliçe, Mu11ollnl'ye bir mektab göndermlt n ke,ndlıl için çok 
deierll bir batın ıeıkll eden ylzagana vermege ımad'e oldağana 
blldlrmlıtlr. 

Y ılbıtı mlnuebeılle her ıeae krahn Nnyında yıpılın tören 
ve re1ml kabul, aecrl tedbirler yhllnden ba 1ene yapalmıyıcakhr. 

Rahipler ve balan cemlyeıler, madalyal•ranı iane he1eılne 

vermektedirler. 
Mlllno'da tlmdlye kadar 65 kilo alaın toplaDmıttar. 

Partı 4. (Radyo) - Burju 
hua lıt11yonunda bir tayyere 
kıa111 olmut ve bir yolcu lıy · 

yareel yere daemGttllr. Tayyare 
bot oldaAu için, yılmı iki pi · 
lot yanlanmıı ve haıtaneye 

naldoloomuıtar. Bu hAdlıeden 
eoan Haver, Parlı ve Bordo 
araıındakl poııayı yapan tay· 
yare, ıl yaıanden Partenel 
mnk ftemGttar. 

Bu tayyarenin pilotu lllmftı 

ve ndyo ıelgnt memurl111 
ağır ıarette yaralanmııtır. 

Lodos' Istanbul'da 
1 

Tahribat Yaptı .• 
lıtanbal 4 (ör.el) - Dlln 

harada çıkan lodOI fartıauı, 

İltanbul'un mahteUf yerlerinde 
çok tahribat yapmııtır. Tahrl· 

atan dereceel beah teablt 
edllmemlttlr. 

Kazım Karabeki 
Haheşistan'a Gitmiyo 

latınbal 4 (6sel) - Genenl 
Khım Kanbeklr, Babeılıtan'a 

Riket Hahe· gldecejlnl y.laalamaktadır. 
şistana Gidiyor.. Fransa'da 

Parlı ' (Rıdyo) - Rlteı Bir Kar ve Fırtına 
Amerlkın tayyare11le Londradan 
Parlı'e gelmlttlr. Rlket, Mar· 
ıllya •e Roma yollle Adlı Ahı· 
baya gidecek ve Babeı lmpa· 
ratorlle konutacakıar. 

ltalya, IMviçre Ve 
Avusturya Mnnakalôtı. 

Parlı, 4 (AA)- Franııa ga· 
zetelerlnln haber nrdlAlne göre 
ltalyı ile A•mtarya •e İnlçre 
aruaadakl dcarf mlnakaltbn 
eekhlne göre Oç mllll ırttıAt 

milletler cemiyetince teeblt edil· 
mlıdr. fnglUa deleıeet M. Eden 
bunan normal hıdde indirilme· 
ılal lltl7ecekdr. 

P1rlı, ' (Rtıdyo) - Fran•· 
da bGylk fırıanılar denm edl· 
yor. Berta11f, larlarla 6rtll· 
mftt bulunuyor. Saon nehrinin 
tatmakta oldoja a6ylenlyor. 
(Suna) huallılnde batgôateren 
bir ka11rga netlceılade 7 bin 
ağaç ıökGlmlttlr. K.uırga, bir· 
çok otomobilleri açarmaıtur. 

Ren nehrinin, ıeknr tıfblı 

hıber •eriliyor. Motoyaa aehrl 
3 metre yClkıe.lmlıtlr. 

(Tarp) clHnn~a dı tlddetll 
rbgirlar bıılamııtar. Plrene'd" 
batln dıAlar baııanbaıı karla 
bplaDmat balaaayor. 
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DOşQnOyoruz ki: 
Boyalı (.;ııdde ! 

Bu. ya:ımn baılıgını oku
yanların: 

ŞEHiR IH A a· E R LE R İ 
Şarap Yağınuru va 
Beyatr, Etek Eti 

- Böyle ıey olur mu? 
Diyecekleri ıtıphesi~dir, tlat 

iplik Fiatinde 
lktihar Yoktur .• 

_!Mülkiye'nin ;s9 uncu 
Yıldönümü. 

·-·--

Sef erihi88r sm &ESitsı 

• • • Boy sldl ~ıftq1, 11,yJ .• 
Erz11rum·Sivaı Tahvi• ı9maa geçecek, yuamık ylJ 

IAt S 1 d Bi • i .).eıın dGktUap •lın._k, 
a lflD 8 PIDC tamtakır kala"8k, fak••& 

ta siJylemehle de hakları var
dır amma ne yapnlım ki, şu 

l:mıir ıehrinde biJyle bir cad 
de, hem de yalnız boyalı de
gil, y~lı boyalı bir bulvar 
mevcuttur: 

Doktor Musıafa Enver bul
van / 

Bu bulvar, bir deneyiş ol 
nıak ilıere bundan bir sene 
evvel (Beton) dan yapılmıştı. 

Bwıdan üç ay evv~l gıiya (As· 

VUAyet lhtlku te&klk ko· 
misyona dtln valf muavini Se· 
dat Erlm'la bqkanhğında lap· 
lanmıı H pamok ipliği f latlerl 
Gzerlade lbllkAr yapıldığı hak· 
kındald tlkAyetler mClnuebetlle 
eoa karannı Yermlıtlr. Tlauet 
oduıaea iplik f latlerl Clserlnde 
bir fabrlkatlrCln yasde 30 50 
nlebetlnde ~ar yıpmak ınretl· 

le lbtlkAr yaptıga hakkındaki 

mektnba Gseılne ba mleueıe· 
nln bllaeoao n faturaları tet· 
kik ettlrllmlt; ayrı• mlfettlt 
martfedle tetkikat yapbnlmıı· 
tır. Malettlı vuaıaılle yaptın 

lan tetldkıtta ba mle11e1enio 
iplik •htlarından yhcle 18 
kau•9 temia etdll nl ... lmıı 
tar. Bli•fOll•• tetklkl•den de 
a .. mı k_.e.aa 1We S alı 
bedade oldaga anl .. lmııtar. 
Ba aarelle mlelffleala loılUr 
yapmadıgı netleellae nnlmıt 
H o oekUde kınr verllmlıılr. 

Molkjye'liler Dnn Gece lzmirpalas
ta 1foplandılar. lstanbul'dakiler 

de Tören Yaptılar .• 

Ersaram Slvu demlryola tab, tClrll bayalpereat QIQ1akıaw 
vllAt ubııada Seferlhlaar llçetl tulımıyacakl Bıyaı lto 
batın kasalar ıruıacla birinci ayakl•UI detll, Adeti ht1• 
Uğl kannmtt ve vllAyetçe ba ıaraaap glde~ı••· 
I~ halkı•• Mldlrllmek bere Gueıede raterema 
ı•a.1a bir tetekklr •ektubu ok•dam: 
g6aderllmltdr. Geçenlerde Fr1n1a'ya kı --------------1-----------~ MCllklyealn açabıının 59 CD 

yıldOnOmCl mOnuebcllle dlln 
akıım ıehrlmlzdekl mllklyell· 
ltr lzmlrpıl11ta l:ıir toplantı 
yapmıılar ve yıldGaClmGaO kat· 
lulamıılardır. Bu mtlnaeebeıle 
bir de tGlen verllmlıdr. Sıat 

Mllklye mesaaa mıllye mi 
fettlı manini Salı ıôs llJyle 
mir, MGlklyenla ne demek ol· 
doğunu lsah etml~ ve Blylk 
Ôoder Atıtlrk'ln, ba mek~ebe 

renkte bir yaAmur Y•i••fb 
Kilise Avlu- "Kan J•lmura,, denllmlftl. 

ki 

falı) landırıldı; yani kara ve 
yaglı bir boya ile boyandı; 

bugtın ise birçok yerleri yır

ıılmıı, parçalanmıı kocaman 
bir paçavraya diJndil! 

Bu bulvarı (Asfalt) landınr 
lcen glJrmü.ftülc: 

(Katran) luuanlan luırulm"I, 
bir yandan bu ka:anlar kay· 
rıatdı,..,-, MHJt- yandan da bir 
laç ameİe ellVTindelti ıaplı 
firçalarla kaynamıı kaıranlan ,. 
6eeon yolun werine yağlı 
boyn raim yapar Bibi ıilrü · •• yorlardı! 

e• 
Bir santim kalınlılf-ında bile e· o 

0• o/mı) an bu (asfalt) , elbette ki 
iki ay sonra bozulacak ve bu 
günkü hali alacaktı, 

Her halde o (Asfalt) para 
11: yapılmış degildir. Belediye 
bunun için bir masraf yapmış 

• ıır. Ve işte o masraf du üç ay 
içinde bozulan bu bu/varla ~i 
yan olup gitmiştir. 

Operatôr C. ~erif 
Doktor operatör Cemil Şerif, 

cflmlelıeabl7e cerrahfel lr.erlnde 
ıahellde bulanmak lzere bogGa 
maaile lsmlr nporlle hareket 
edeeek H lırıabal tarlklle Pı· 
rle'e geçecektir. Doktor, Parlı'te 
iki 1ene kal•c•ktır. 

Din birçok arkadıılarına, 

doıtlarıuı ve b1&talarına Yeda 

ondokusdı bıtlıyan t6rende 
mllklyelllerdea ilbay Fıslı GI· 
leç n parti bmlr llyGnkanal 
baıkanı Yosgıd uylavı Avni 
Doıan baıt• olmak bere bltCln 
mllklyelller hHır buluamuı 
tardır. 

MO.tıhkem mnkl komutıaı 
Kerameddin KoetıınD ile teb· 
rlmlsdekl diler generallar H 

ıa7lavlar da ıölencle balunmaı 
larclır. 

MCllklyelllerln kutlama tGreal 
çuk ıamlari bir tekilde olmaı 

ve ıölea baıbahallerle, melueb 
hıhralannı caalandıraa llJzlerJe 
geçmlı lr. 

Şölende ilk Gaee ea gene 

Slyanl bilgiler okala aaını nr 
mekle bahteyledlklerl terfıen 
babeetmlıtlr. 

Bundan eonra en kıdemli 
mesaalardan Ttrell lımatl Bık· 
kı llJsG pmrll baıkanımısa bı 

rakmıı ve baekaa A vat Dolan, 
kau bir ıl7lev vermiııir. Eıkl 
m11rlf emini Mhhad, mllklye 
mDfettlılerladea Nihad da l6s 

ıGylemlıler ve ba canlı teza· 
biralı vecls ıôılerle bellrtmlı· 

lerdlr. 
Toplantı gee vakte kadar 

dnam eımlttlr. 
lıtanbul 4 (Ôsel) - MCll

lrl7enla 59 aaea yıld&lıma 

bunH mDlklyeU er tınfındaD 

t6teale kud•laamafbr. 

Ucuz Un ve Ucuz Ekmek 
Mes'elesi .. 

••••• 

sunda Araştırma 
Senpollkarp klll1eıl avla· 

ıanda ••rı•tlka tela yapılmakta 
olan •nııırmıya devam edil· 
mektedlr. Avlunun bHı yerlf' · 
rinde ıtmdlye kadar yapılan 

aondıj da blqey baluamamııttr, 
fıkat barada birçok eaerler 
glmlltl oldaıa 11nrlı llJylen· 
mektedlr. 

Talebe Filimleri 
Talebeleıln g6rmelerl muh

telif eelMblerden aypa glrl 
lu ılnema f IUmlflrlae gltlrl· 
lGr~en mektepler hlmıye hey· 
etleri ve fakir talebe meafea-
dae bilet lcretlerlae blrkae 
karoı ssmmeclllmell hakluada 
KClltlr dlıekı6rlGll•e teklifte 
bal-almattar. K.Oltlr direk· 
tlrll&O; ba teklif I kabal et· 
memlt. bunaa amaml bir ıekll 
al•blle.,.,..al n ba ıoretle bir 
çok talebenin feydalı I lllmlerl 
g6rmektea mahrum kelmalarıaa 
lebeblyet Yereoettat .tikadaı· 

iare blldlrmlı, b6yle blrıey ya· 
pılmamuını lıtemlttlr. 

Ziyan olup giden bu mas
rafa, kara paçavra lıa:imı ge 
len bulvarın şu perişan duru 
nıuna kim e acırmyacak mı di

et ye düşünüyoruz? 
rl --.~~~~~ 

Soyadları 

ederek ti.udiye· kadar gGeıer· 
dikleri al4kadaa mOtnellid doy· 
gulanaı ıanmuıtar. 

Poliste Teftiş 
Şehrimi• ....ayet mOdGr 

Belediye ve Ekmekçiler Kooperatifi Namuslu Genç Ka

Bunun için Tedbir Alıyorlar. dıoları lğtal Edenler 
Emniyet dlrektlra alılik sa· 

batllll katma IOD glalerde fa•· 

e· 

fsmlr'cle ıl•dlye kadu al 
faı cllrelUSrlGAClne baıvarop 

aoyadluını tetcll ettiren aUele · 
rln ••Jlll 17876 dır. Temmo 
&a k•dar eoyadl1rını teacll et· 
tlr•lynlenlea ba mOddetten 
aoara ~ •'-••c•ktır. Ba lıln 
... m ... kadir aetleelendlrll 
meelae çalitabyoıı. la ldd· 
dette• IOBla eeyada almamıf 

oı..&ardan ceu •hnmakla be
ıüer aGfaı dalseledace mlna· 
llp girilecek 10yadlan kltlAe 
&eMll edilecektir. 

muavini ı ... u Koatay enelkl 
gr.ce tebdmlzdekl pollı kara· 
kollarını genel bir tef tlıtea 
geçirmlttlr. Bitin poU. ve 
komlıerler nalfrlerl baf'Dda 
gilrCllm61tftr. ----Polis Sandığı 

Pollı tuarruf ve teavGa eaa· 
dtğı yönetim karala din top· 
laamıı ve undık ortaklarında• 
ııkınuu olanlara 2500 lira 
miktarında lkruıt yapılmuım 

kararlaıhrmıetır. 

.. kara ve Ltaabut•da aban 
tedbirler netlceal olarak ekmek 
flatlerl ucoslamıfbr. Aakara'da 
ekmrğla klloaa 12,25 lurDf8, 
lıtaabol'da da 12 karata la· 
mlrtfr. ŞehıtmhMle de ekmek 
f latliıht aeuzlıttl18811" l~a a.ıeıe· 
diyece tetkikler yıptlmau.dır. 
YapbltllllS tahkikata gln IOB 
gWenle Ziraat banbta l•mlr· 
den ı....a..a'a mül• miktar· 
da IMIAday g&ıclermektedlr. Ba· 
n•n fçla genel meıbsclea 
emir gehıiılttlr. 

Siyah ~özler 
Fransız $İnemuının ddhi ıan'aıkarı l1ary Ba11r ile Si""111e 

Simoiı tarafındarı temsi./, edilen bu ,.haer 
Aırupı ve &.tanbal'da olduğa gibi İaalr'de de blylk bir 

rağbet kıuomııtır. BCllOa halk bu filmi görmek ip 

(T S• ) na gitmek· ayyare . neması tedlrler. 

snvah Gözler 
Boyek blr •ıkın çok heyecanlı Wr akildir. Raı Çıpa orke1· 
ırua, Raı Ç•K•• koroao, f8hane dekorlar, ea yobek 1UMkArı... 

AYRICA FOKS (En son haberler) Türkçe sö~lü 
MIKI ( KARiKATÜR KOMiK) 

SEANSLAR: Bergin 15 . 17 • 19. 21,15. Camarteıl 13 · 15 
1eanılannda tal4tbelere teasllltla bilet verilir. Pızar 

l l ,30 · lS te llln 11eıaıı 'Hrdır. 

-ELHAMRA Sinemasının BGylk Zaferi 

1701000 lamlr'llnln geçen 1enebenberl •bınıshkla beklediği dlnya ılnemuınıa 
efll• bir ••'•t barlU. 

l(LEOPATRA 
Şimdiye kadar lhdoam rekoruna mobafıza eden BEN· BUR filmini de geride bankan bir 

sengballkte 300,000 flgGran lıtlrakUe ve 23,000,000 milyon Hrllle vlcoda getlrllen 
ılll bu filmi ELBAMRA ılnemaeı uyan lamlr halkını takdim ile iftihar eder. 

·--=-~"'"'":"~~~::--:"":"::-----:---::~-:---:-~:--:~-:-~~~~~~~~~~--~~~-· 
d" Dikkat : Ba filim tlmdlye kadar Tlrklye•ye gelen filmlerin en pahahll olduıaadan 

d•,_ ................... '.•.•a.•z .. b•u .. fl•ll•m .. lmçl•n .. ae•r•b•e•d .. du•b•a•lmıy•e•ka .. rma•el•emrlmllllm~u~tembelılıılıırmdmei~mldmlmr ..... ... 
• 

ı...a1t•l'•...-1n ... ek 
fladen.la ae•l .. acı ... aebe· 
heW .. .. .... ~ - .. 11ae .. 
olarak bub tl6n gladeabed p1,...,a bal .. ,. çalmenp labD•· 

llllflır. Şimdiki b•IMJ' 'H •• 
plyau durumuna gire ekmek 
narkının lodlrllmeılne hakü 
gGr6lemlyor. Fıkat Ankara ve 
lıtanbal'da olda~a gibi İsmlr· 
de de bagtbalerde alınacak tecl 
t.lrlerle buna lmkla elde edl 
leceldr. Beledlyece baAdaJ Yf' 

aa ply .... ehemaalyeıtle tetkik 
edllmekhdlr. 
eewı, .... Ztnat '9Huın· 

Ua OD dnk beledlfe .. fab
dk••• 616tııiell, plJwya 
aem • " ekmek 91brmui 
lela J'8pblt tetebblle EkODOIDI 
Bakanbğınclaa bugODlerde ce· 
nb .._. .. .,.... llavalıilıllt ee· 
nbı gellace lııeledlye an Ye 

ekmek tlattn1 ıahemlDlyede hi· 
direcek tekffde eabtaeak n 
hanı pı, ... y. llC!a• an çıka· 
ramgı gibi lııanbal ply...,.na 
da ocas ua gôadereret •nın· 
cakbr. Şehrimizde teıekill 

eden ekmekçiler koopentlf 1, 
belediyenin an fabrlludıda ça
karacaRa anlan abp hllaaa 
eakt1r. 

1!.kmekçller kooperadf I; be· 
ledlyenln on ~brlkaıım ba 
tekilde lıletme iti gee tem1a 
edlUrme plyuaden baaday UllD 
alarak belediye an fabrlbaanıa 
bir kıımıacla ıspde~k n ucus 
an elde ederek ekmek f .. tle· 
rlnl indirmekte Aaall olmak için 
çalı .. caktır. ----Bir DDzeltme 

Dllnkl nllhlmııda So919t 
baAday llallmlAb hakkıadakl 
haberde "Toa,, yerine .. Kilo .. 
tabirl kaU..ıbmtt•r. D•ltlr, 
htlr dlleıls. 

llyete geçmlı, ge•e .a aUU11la 
kadınlan bqtu çakermakta 
olan on kadar IDDhabbet llm 
aarıaı Jablamat. mahkemeye 
ıHkeımlttfr. 8anla11a bepel de 
tedtf ed• lilaıdlr. Baklana· 
daMI •~k" Ilı ile-. edlffror . 

Asarıatika Mu· 
hiLleri Cemiyeti 

İlmlr 'H hualbl aunallka 
mablbled cemiyeti ylnetlm ka· 
nala din aktım nU Fasla 
Gllecla bqkıualıiJncla toplan· 
mıı, cemlyetfa muhtelif lılerl 
tlserlade g8rlımlfUlr. Yakında 
cemiyet amuml heyeti ıoplaaa· 

eaktır. 

Kfllahya Uhayhğı 
VaH muaTIDlmls Sed• Erim 

K.Melay.a llbtyhA•• ataamıflJr. 
Ataama emri .. ganin-de yak 
tek Mıdllie lltl,_ etieeektlr. 

hvereo Memurlarımız 
Soyıal yardım komltednla 

'HrlmU 'H bayırh oabtmalarıaa 

makabli O.veren memurları· 

mı• da teadl maaılarıodın bir 
ailktaı vererek teberrllere it 
tirat elmektetllrler. 

Bu paralar, laer 91 bap da 
inler mat1t....Uerl ıan6Ddan 

dop ... n doaraya lı ltankmaa· 
da komlteabı eed heaaltnaa ya 

~------Baha Koldaş 
l.klUp kayaaakambl ... tayla 

edllmlı olaa mektnpça Baha 
&.old8f, yeni vaziful bapna 
gitmek illere yana lı...erden 
a7nlacaktır. Baba Koklat, Me 
aemea, 'Bre, Urla uy ... kam· 
bkları.- balamaı ve ... 
..,... ... .. bir ldaıechllr. 

Yeni ...ıt ...... de ma'f8f fa · 
kıyeder dlar .. . 

yaAmara, ıon gOnlerde l 

etmleler ve demlıler ki: 
- Ro, kan deill, f8HP 

muradur. Kanetll bir fa 
bir meyn bıhçr.ılaln me 
rını koparmıı, baHlıra 

gOtlrmlı, UPareelal par 
ve g61derde bilmem aelerle 

• rııtırarak, .. rap yıgmana 

ifade Fnnaa'y• d6kmlf. 
Benim kôrolan muhaJJ 

buna duyar doymas, be 
harakete geldi: 

G6kten tat yaıu, heln 
ğır, karb•i• yığar, kan y 
d• para neden ya&maa? 

F1rzedlyorum kt, Amerlk(' 
bir baakıaın bolondu&a ye 
maıhlt bir fırtına eıtl, 
relul, kapılan parçala&, b 
açık doraa kaadı bir taJ 
oldu ve, k ... da ne var, 
yokla g61Llere aeorcla. B 
delll mi ba, mllyarlarm 
buıda nnalı •wala, 
blslm çiy bile yıAm•y• 

behçeye dGtıO.. Amaaalla 
ne heyaldlr, ne hıyall • 

Banu bir artıdaııma eOy 
mfttim.. Halime gtlldl: 

- Bu olıblllr, fakat 
baelı.a ıeyler de olıblllr? 

Dedi 'e llbe eni: 
- MetelA bir fırtıaa eek 
- E? .. 

lımns 10kaklıraaı rplee do 

- E!.. 
- Sokakl1rclı akan 

lerl kıptı, havayı çıkuch .. Ve 
Arkadapmın ılstlnl Mtf 

ılne nsa olmadım: 
- Suı ·Dedim· ıuı; nla 

Ne Arabıa ya.o, ne Şaana 
kerl! •. Benim mobayyelem b 
keyfine gnre lıllyoıda . 

- iyi ımmı ·Dedi· • 
yonaa ten tırafıaa da bıkm1111 

• •• 
Enelkl ak .. m radyoda, 

Nrflyall, hıyvaacılak ve 
baki:ıada bir konferanı 

dlm. Almanya•ö beygir 
ylnmeıioe tara~ar olanlar, e 
velA b6ytlk bir nefretle 
lınmltlar. . Batk, buna 1111nrııııı1ı• 
hemen ö&lrlyormaı. Hani, e 
velce bfslm de domus eti 
J1pllla8HS gibi .. 

Zemaa g~çmlı, mleadelı 

açanlar manffak olmaı. 

lta'de, kıu zamandı yıl 

beJ gir eti ile yemek pi 
onblr lokanta açalmıf. . Mla.l 
vlmlerl hopar kOplr beygir 
ylmeıe hlılamıılar .. 

Baaa duyunca, heme• 
ka~kçılarınıa balkı 7lfllr 
led etek elini hatırladım. 

dlmlt e,.ıın kaynıa, aıt 
maH1am kafa111 f8bane kaM 
lan glslmla aalne geldi •• 

Marifet beygir eli delfl, ett 
ed ylmektl\". Ne matla bW 

Çimdik ----Kumar Oynıyanlar 
Dolapltlnıya Çeımedere 

kaltnda Cemal ve kôr ita ..... 
blınlerlle Mıhcalar aobimqdl 
Aluaed'la bhveıl kamu., 
aatblı lçha emalyet dlnktlltt 
11Dce kap1ttenı..ttır • 
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·~ 'Bir Tnrk G~nc~ c- ~ · · ~ "". " ,. ~ Pet~ol ~ . Habeş-ltal.. . lzmir Vakıflar Direktörlüğftnde 
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Doğruca Agra istasyonuna 

gittim, bh.· bilet alarat Beııeree 
ırenfue bindim. 

Beneres, Blnd'Ulerln hemen 
her tarikat erbabının toplandığı, 
o büyOk mabedlerln bulunduğu 
mukaddes bir şehirdir. Burada 
ııuoma nail olabileceğimi ümld 
ediyordum. 

Agora'dan Benares'e varmak 
için tem uç gQn, ilç gece şİ · 

mendlferle seyahat ettim. füa· 
sen Blndlstan'ın lrenlerl, clba · 
mo en ağır hareket eden tren· 
lerldlr. Bu da yetmiyormuş 

gibi seyahatimin ikinci günü 

küçük bir istasyondu Qç saat 
bekledik:. Bunun da sebebi 
trende bir hm11zlık vak'aeı 

olması ve polisin mes'ele etra 
fında tahkikat yapması idi. 
Maamaf lh mes'ele mühimdi. 
İki vagon dolusu eşya kaybol 
muştu. 

Faik Şem~ddiıi Benlio4lu 

)şte bonon için aç eaaı kay· 
betmlıtlk. Tahkikat bittikten 
sonra gene 
tuttuk. 

Benarea 

-ll
Benareş 'te 

yolunu 

Bu hırsızlık vak'aeı ıabklka· 
tanın erteil gftoii Benues'e 
vardık. 

Ben çok memnundum. Nl · 
heyet ıabayyftl ettiğim esrarlar 
şehrine varmış bulunuyordum. 

Burada Hind kCUtürllnOn kay· 
naklarını, esrarını görtıcek ve 

öğrenecektim . ~ununla beraber 
Benare13'e ilk defa olarak gel
miş bulunuyordum. Bu oehlr 
hakkında pekçok yazılar oku · 
muş olmakla beraber, çok ya· 
bancı idim. 

ı Trende yirmiden fazla yerli 
l 1 yolcu vardı; fakat hepsinin de 

bU111ler1 ellerinde ve keouoi 
J ı vaziyetleri sağlamdı. Fakat bun 
J ı Jar korkooç bir çeteye meneub 

Çocukluğumda birkaç defa 
ailemle bhllkte Kalkuta'ya gl 
derken Benares'tea geçmiştik. 

Benim fekrlzme olan meyllml 
bildiği için, trenin nzun müd· 
det durmasına rağmen, oeblre 
inmemiş ve beni de çıkarma · 

mıştı. 

Şimdi, babamın eert nezaret 
ve müdahalesi olmadıRı ha)de 
ruhumun beldesine varmııtam. 
Artık serbestim. lstedfğlm gibi 

l 
1 1 1 

idiler. Tren tenha bir yerden 
geçerken bun~arın rıerlklerl 

treni durdurmuşlar ve boş ka· 
tırlara iki vagon dolusu eşyayı ' gezeblllr, letedlğlm şeklide ha· 

, yükletlb hep birlikte kaçmış· relı:et edebilirdim. 

' 1 latdı. - Sonu Var -
ıı (~~~~~~-========================-~~~~~~ 

Acun Hububat Durumu 
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Italya'da Buğday Ve Mısır Piya
sası Sağlamdır. 
~~~~---~~~~-

Acun hububat durumu kak· değişiklik olmamakla beraber 
kında ıehrlmfz TOrkofis direk· belki satıcılarda biraz fazlı 

törlü4iiotı mühim bir rapor elden rual çıkarmak lete~I mev· 
gelmtştlr. 8q raporda ezciimle cuddur. 
deniliyor ki: 

"Son onbeş gftnde Roeya'dan 
Avrupa plyaeasına arzolunan 
buğday mlkdarı mahdod ol· 

muştur. Geçen hafta içinde 

acun buğday sevklyatı 735 bin 
Jı:arterl şimali Amerlka'ya ald 
olmak 6zere l,ö58,000 karlere 
ballğ olmoştor. Bir hafta ev· 
•elkf sevki yat 1,253,000 kar· 
ter tutmuştu. 

Suvare 
Ankara 4 (özel) - Bu ık· 

şım Ankarıpaluta bllyilk bl~ 

gala snvareel verilmiştir. 

Ingiliz · Alman Maçı 
Londra, 4 özel) - İngiliz, 

Alman ulusal takımları ıra· 

sındakl maç bugün yapıldı. 

Alman takımı ile beraber Loo. 
dra'ya 1600 kl11lllk bir kafi· 
le de gelmişti. Gazeteler, Al· 
manca ve logillzce ıÖZel ıablar 

yapmışlar ve ıakımlıuın eon 
vaziyetlerini halka bildirmiş· 

leJdlr. Binlerce seyirci öntınde 
yapılan maç çok heyecanlı 

olmuş ve neticede İnglUz la· 
kımı 3 O galih gelıuJştlr. 

ı 11 

Jk 

Görülen stoklar şimali Ame· 
rlka ve Kanada'da haf lf art· 
mıştır. loglltere ve lrlaoda 
limanlarındaki stoklar ise 844 
bin .kartere baliğ oluyor. Bir 
hafta evelkl mevcud 835,000 
ve bir sene evvel ayni tarihteki 
mevcod 1,740,000 karter idi. 

İtalya plyaeaeında buğday do· 
romu aa~lamdır. Satıcılar yaJı:. 

sek l iat istemekte olduAundan 
iş azdır. Silolarda toplanan mal 
bu yüzden artmakta ve bu sene 
sekiz milyon kentali bulacağı 
tahmin edilmektedir. Yağmurlar 
haf it ledlğloden ziraat işlerine 

bar.uetle devam ediliyor. 

lngiliz istikrazı 

•ı y 
•< d 

• d 

l o 
lı tı 

Mısır - Plııa mısuları ff . 
ati arsıulusal piyasalarda daha 
eııığlamlaşm1ştır. Mevsim dola· 
yıslle iş daha az olmakla bera. 
her istek fazlalaşmıştır. 

Londra, 4 (Radyo ) - 250 
milyon İngiliz ll111sıoıu koo&o· 
Ude edilmesi için aktedilen 
lstlkru tahvillerinin eatışı saat 

' dokuzda haşlamış, 14 te bitmiş 
Ye biitün tahviller satılmıştır. 

Fındık Satışı 
Ş. Karahisar 3 (A.A) - Bir 

ve 2 inci Teşrin ayları içinde 
şehrlmlzden dı~ pazarlara 

100,000 kilo .kabuklu ve 

36,000 kilo iç ceviz, 1000 ki· 

, 

Arjantln'den IugUtere'ye gl· 
p den mısır mıktarı geçen hafta 
11 729 bin kartert bulmuştur. Da. 
k ha evvelki haf talar giden mal 

lo tereyağı, 300 kilo balmumu 
123 sandık yumurta, 1000 ko· 
yun 500 keçi derisi, 500 ba· 
ğıreak gönderilmiştir. , 

k 580 bin kerter idi. Arjantln'de 
gı ekilen mısırların bir sene evve· 
t( le nazaran miktarı yüzde beş 

vı fazladır. 

d 
D 

k 

Italya'da mısır piyasası dur· 
gun ve iş azdır. Alam satım 

en zlylde geçen sene mahsulü 

üzerinden yapılmıştır. Ftatlerde 

Zabitan Sigortası 
Roma 4ı (Radyo) - ltalya 

harbiye bakanlığı mtısteıarı ge· 
neral Baletrokl, hiikOmetln bil· 
tün zabitan, lhtf yat zabitleri, 
çnaşlara sigorta te,kill için 
çah~acağını bildirmiştir. 

••••• 
- Baıı l inci yü~de -

Londra 4 (Rıdyo) - lngl· 
llz matbuatı Kanada Batvekl · 

linin beyıoatmı tenkld etmekle 
ve petrol amborgoıu arefesinde 

bu hareketi mDeald telAklı:l el· 

memektedlr. 

Deyll Meyi bu mes'ele hık· 

kında Franea'nın noktıl naza-

rının bilinmesine lftzom olda· 

ğa kanaatindedir. 

Slr Samoel Hoar'ın bu na· 
ztk mee'ele hakkında Fransız 

rlcallle mQzıkerede bulunacağı 
tahmin edtlmektedtr. 

Fransa'nın İtalya'ya karşı 
barba girmekten lhllmkiln ol 

doğu kadar tevakki edec~ğl 

aohşılmaktadır. 

Mornlng Post gazetesi; 

Zecri tedblrlero rağmen harb 

' devam etmekt,.dir. Zecri ted 

blrlerio "ıddetlendlrilweslne rağ 
men gene devam edecektir. 

balya, hedef ioe varmadan 

harpten aarfınazar etmlyecoktlr. 
Demektedir. 

Kurye dö Jeoev gazeteııl, 

İtalya'nın bftyftk petrol stok· 

larına malik oldoğonu ve bu· 
nun için, petrol ambargosnnoo 

hırbı durdormıyıcağıoı yazmak 
ta ve bu tedbirin ancık thtl· 

IAf ları aruıracağını tahmin et· 
mektedlr. 

Parla 4 (Radyo) - balyan 
gazeteleri, petrol ambargosunun 

İtalyayı o derece müleeSBlr et· 
mlyeceğlnl •e İtalya'dı harba 

kaf f gelecek derecede pelrol 
stokluı mevcud buloodoğuno 
yazmaktadırlar. 

Eko DO Parl gazetesi diyor ki: 
M. Baldvln pet:ol Ozerlne 

ımbargo konulmasını ima bile 
etmiştir. İngiliz ılyıeetloln faa· 
llyetl birinci k4nun ayında da 

ikinci te11rlndekfnfn ayni ola· 
caktır. Esasen başka t6rla ola· 

maz. ÇGokA kabine mevki "fe 
kudretini Akdenu ve Afrika 
siyasası ilzerloe lstlnıd etllr· 
mlştlr. 

Petrol Gzerlne ambargo kon· 
mık ıurellle alınacak tedbir· 
ler, İtılyı'yı İnğlllere'nln key· 
f lae tabi bir hale getirecektir. 

Pötl J arnıl oooları yazıyor: 
Zecri tedbirlerin kuvvetlen· 

dlrllmeal ile lhtUAfln doetıue 

halli ar11ında ıGr'ıt m6aıhakaeı 
h9şlaouştır. Dostane hıl mftza. 
kerelerl bitmek Oseredlr. 

Yunanistanda 
Siyasal Durum •. ...... 

-Baştarafı lci sayfada
mohafaza altında bulundurulan 
mahpusların protestolarını tet· 
kik eden kabine mahlm hiçbir 
suçla itham edilmemi, olanlar 
dan 20 tlolnln del'hal eerbest 
bırakılmasını kırarlıştarmıştır. 

Komilalstllkten ve bazı başka 

euçlırdın dolayı hapsedilen dl 
ğer ldmaelerln vaziyetleri, top· 
laoıcak hoeuıf bir komJeyon 
tırafnıdan ayrı ayrı tetkik 
edilecektir. 

Parla 4 (Radyo) - Atlnıdan 

-···· - &ştarajı 1 inci sahifede 
ve bir .de 4ekırJ zabit ölmOı 
tdr. 

olan hOkdmet caddesinde 35.37 numaralı dOkk•n eatılığa çı~ :: 
ralmıştır. İbaleel 25 B. Kanun 93r> salı gb«l eaat ondartte td 

Bir yerH kolu Melb gar· lnlmacağından tallp olanların vakıflar dlrektörhlğ6nde a.oüt~ek~ 
bınclı Kaese Bama lstlkamethı· komisyona mftracaatları. 3914 5 11 17 23 

de Uerlem ektedir. Bu maoe vra •111111111JlllJIJlllllJllllllJlll1lllJllJllllJllHllH IJlllltllll llllllJIJlf llll111Ull llllll11111111 
ile K.amblyen yaylasının çevir· = D z k A • T k 
me hareketi eonı ermı, ola ~ r. e aı ara çı 
eaktır. = = Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 

İtalyan sOel c;evenJerl, kov· E§ 
vetll dil k U T k = İkinci Beyler sokağı Tdrk mOzayede salonu Juleallnde 

şman ° arın1n a azaye := numara 45. Hastalarmı ö~leden eoora 15 den 18 e kadar 
ve Makalle'ye doğru ilerleme· = kabul eder. TELEFON : 3806 
lerlnl milhlm hldlseler do~ a. illlll lllll il il lllllll llll il lll il lllll il llll lll l lllll il il ili il il il lllllll il il llnlll il mııımun !I{ va 
racağı şeklinde ıeltkkl etmek· 
tedlrler. 

Romı, 4 (özel) - Sultan 
Mehmed Yayuouo moharlbleri 

Habeş kuvvetlerlle 
deme yapmışlardır. 

bir mfttıa· 

Sultanın 

aıık:erleri, Adelogobele kadar 
Babeş'lerl takibetmlştlr. 

Bu müsademede İtalyanların 
zayiatı çoklar; n Sultan as · 
kerlerl eelr de ılm,şlardır. 

Clclka'yı İtalyan tayyareleri 
bombardıman etmlolerdlr. Soma 

il gOnQllOlerl İtaly-.o ordosundao 
fiJ'ara devam etmektedirler· 

Roma, 4 (Radyo) - İtalyan 
kaynakları, ( Slre ) Raeı Kera· 

meddtn•ın, İtalyan kuvvetlerine 
teslim olduğuna haber veri· 
yorlar. 

Parla, 4 (Radyo) - Adle Aba
ba'da çıkan bir şayiaya göre, 

Habee'lerde genel taarruz beş · 

lamııtır. Er.o,,bl gnetectler, Ha· 

beş sa bakanlığına m'ftracaat 
ederek malumat lıtemlşleree de 
hiçbir hab6r almağa muvaf fek 
olamamışlardır. 

Parls, 4 (Radyo) - Mıkalle 

ile Antalo araeında halyan'larla 

Habeı'Jer araeındı bir m'fteade· 

me vokoa geldiği ve Ogadeo 
cephesinde yığan şiddetli yığ· 

morlar yOzftoden boradaki ha· 
ıelrAtın muattal kaldığı söy· 
lenlyor. 

Adle·Ababa, 4 (A.A) - Ha· 
beş htllulmetl, neşrettiği bir 
tebliğde; Habeı kıt'alarının 30 
lldneltetl'ln tarihinde Templyeo 
clyannda 5 bin İtılyao'ın htı· 
cum ettiklerini bildirmektedir. 

Saatlerce ıGren bu muhare· 
beden sonra, İtalyan'lar; mey· 
danda 50 ala, ellAh ve erzak: 
bırakıp geri çekilmişlerdir. Ba· 

bee hilkdmetf; İtalyan kıt'ala· 
rının Gorahal ve Gerlogobl'den 
çekildiklerini kat'i surette le· 
mlo etmektedir. 

Parla, 4 (Radyo) - Adla-Aba· 
ba'dan haber verildiğine gOre, 
Rae Molegeta'oın ileri karakol! 

ladle İtalyan'lar arasında çar· 
pışmılar olmuştur. Her iki ta· 
raf, genel bir taarroı için ha. 
zırlıklJrda bulunuyorlar. 

İstanbul, 4. (Özel) - Habeş 
ordularının Makkalle ftzerlne 
yft.rilmeğe başladıkları haber 
verlHyor. 
~~~~~----~~~~~-
hı ber veriliyor: Kral Jorj, el· 
ya111l partiler arasında biran 
evel barış temin edllmeelol 
istiyor. 

Kr,.ı, yaıın ( Bogiln) saat 11 
de bdtftn elçileri ve öğleden 

sonra da ecnebi matbuat mO· 
messillerlnl kabul edecektir. 
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lzmir Gümrük Muhafaza Alayı Sat~ 
Al. K(>. dan: 

da• 
1 - İzmir gO.mrftk muhafaza alayı birinci tabur eratı lçf 6 

.,50400" kile on açık eksiltme ile salın alınacaktır. O: 
İhalesi 20.12.935 cama gftnil saat 14 de pasaport ta l· 9 
bor satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Şarını ~a 
meei hergftn göriUeblllr. k. 

2 Unun tahmin edilen flatı 15 kuruş 50 santim ve tuta' 53 
5317 lira 20 korootor. 

3 
4 

Teıqloatı muvakkat& parası 398 lira 77 kuruştur. 
1 

İstekliler Tfcaretodaaında kaydlı olduklarına dair vesli ' 
~öetermek mecburlyetlodedlrler. nı 

5 Milnakaeasını iştirak: edecekler de 2490 sayılı kanunll 
lldocl ve ClçftncO. maddelerinde ve şartnamesinde y1Zı lar 
vesikaların teminatı movakkate mektublıll'ını ihale 81 f 1 
tından en az 1 11at evvel komisyona vermlo bulan ea 
caklardır. 3909 5 9 14 18 t. 

İzmir 2 inci icra M. dan: nnmaraelle lzmlr 2 inci lcı k. 
Abdurrahman zade hftseylnln memurluğuna mftracaatları llJ bl 

emlAk ve eytam bankasından olunur. B. İş No. 280 
Odftnç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmlrde 
mahmudiye caddesi eski bahk 

pazaraoda 18 numaralı mağaza· 
nın sağı 17 ve solu 19 n ar· 
kası 25 numaralı mağazalarla 
Ond sekiz metrelik sokak ile 
mahduttur. Mağa iki katlı inşa 
edilmiş iken muahharen birinci 
katın ftstönde ahşap bir daire 
daha Hbe edilmiştir. lebo ma· 
ğaza ve müştemilatının 900 
Ura kıymetle mülkiyeti açık 

artırma soretlle ve 8{(4: no· 
maralı EmlAk ve Eytam ban· 
Jı:aeı kanunu mucibince bir de· 
faya mahsus olmak şartlle ar· 
tırması 20·1·936 pazartesi gft· 
nil sut 11 de lzmfrde h1lkft · 
met konağındaki 2 inci icra 
cJalreslnde yapılmak üzere 30 
gftn mtıddetle saııhğa konuldu. 
Da artırma neticesinde satış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
y özde yeımlşbeştnl bulorea en 
çok artırana ihalesi yapılacak· 

tır. Aksi takdirde 2280 numa 
rıh kaouna göre eatıo geri hı· 
rakılacaktır. Satış peşin para 

ile olup müşteriden yalnız yftzde 
lklbuçuk delJallye masrafı alı-

İzmir 2 inci icra M. 
Mustafa N oerettlnln 

ve eytam bınkaeındın 

ıldığı paraya mukabil banka 
f potek: eylediği iz mirde mal 
mudiye caddesiode ve eekl bl 
lık pazarında 60 numarala mı 
fnk:auf bir odayı havi 120 İd 
lira kıymetli bu maığazanı 

ınölklyetl açık artırma enr• 

tile ve 844 numaralı eD 're 
lik ve eytam bankaeı kanun 

mucibince bir d6laya malıAc l' 
1 

olmak şaralle Htırmaeı 20 J 
936 pazartesi gftnO 11at 11 de lı Ya 
mir hilkumet konağındaki 2 loı 
icra dairesinde yapılmak ftzere3 ... 
giln maddetle eatıhga koould 
Bu artırma netlçesinde Hbt bedı 

il tahmin olunan kıymetin yftzd 
yetmlşbeşlnl bulorea ençok a 
tırana lhaleel yapılacakllr. A 
el takdirde 2280 numanlı k 
nana göre satış geri bırakıl 

caktlr. Satış peşin para ile ol 
müşteriden yaloız yOzde lk 
buçuk dellıillye masrafı alını 

111bu gıyrl menkql dzerlnd 
heı hangi bir şekilde hık tf 

lehinde bulananlar ellerinde~ 

reemi vesaik ile birlikte ylrı:Jliaa 

gftn zarfında lzmlr lcrasıo 

mftracaatlırı lAzımdır. Akıl ha 

Denizyolları işletmesi lzmir Acen
teliğinden: 

nır. lşbn gayri menkul ftze· 
rinde her hangi bir şekilde 

hık talebinde bulananlar elle· 
rlndekl resmi vesaik: fle bir
likte yirmi gOn zarfında lzmlr 
icrasına milracaatları lAzımdır. 

Akel halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylaş · 

madaaı hariç kalırlar. 5 1·1936 
tarihinden itibaren şartname 

de hakları tapu elclUnce m&,e 
lum olmadıkça paylaşmada 

hariç kahrlar· 5-1-1936 tu1 

hinden itibaren şartname her 
kese açıktır. Talip olanları,0 
y6zde yedlhoçok teminat ".bul 
çısı veya milli btr banka it 
bar mektubu ve 934.·10 dq,ek 

ya numaraslle lzmlr 2 ocl lcrf•p 
memurloğunı mftracaatları llA 
olunur. B. İş. No. 338 

Ltmammızdan her hafta monıazamao çaışaı.0ba gOoleri Plre 
ve İskenderlye'ye hareket eden elupres postalarımızın 4,12,935 
tariblode hareket eden EGE seferinden sorra muvakkaten .kal 
dırıldığı ve yeni aeferlerln de hangi tarihte başlıyacağıoın tekrar 
oeşrll4n olunacağının 11yır.a mftşterllerlmlzln malô.matluı olmak 

Qzere ilin cderb. 
• 

herkese açıktır. Talip olanların 
yfizde yedlbuçuk teminat akçası 
veya milli bir banka itibar 

mektubu ve 33·214:56 dosya 
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Mahsul!erim~z Kaçırılan Çocuk! Kansını, Hizmetçisini 
fJzllm eahtlan 

Ç. Alıcı K. S. L 

Ne Vazıyette. - -ıd- e· D k ...... rolis Köpekleri de işe Sarılınca o uren ır o tor 
Tilrkoffıe gelea telgraflara 

Borsada 

göre aym IUelnde dıo piyasada Kaçırıldığı Yerde Bulundu. 
•ızlyet oöyle idi: 

1 

Üzlm - Londra boreaeında: 
Tark Ozlmlerl N o. 8 peşin p. 
35 50 ndcll •e 25-46 Yunın 
isimleri Kandlye No. 3 p. 
48 59 vadeli ~e 22 44 Kallfor· 
nlya aıamlerl tomaon pe11ln 
36·38 HdeH 26 natClrel peoln 
36 ndell 24 A •nıturalya ftzftm 
lerl yeni mal 42 50 eski mal 
35 İran ftzftmlerl petln 26 :l6 
tadell 16-23 olllndlr. 

Bamburg borea11uda: Ttırk 

azomlerl No. 7 peıio 14.50 
ıtklz 15 dokos peıln 16 T. 
llraeı Yunan azamlerl No. 4 
poılo l!l-3~ f I. Kaliforolya 
GaGmlerl lomeon peıln 5,85 
DaUir. l p~oln 5,80 dolardır. 

lran üzQmlul 33 48 11llındlr. 
incir - Londra borsasında: 

Türk Genuln natlrel peılo 33 
•adcil 2 /, eh r• pttlo 35 H 

deli 2-! ıkeleton 4 crovo 1 
Jb p eln 50 Hdetl 46 bet 
Pttln 55 ndeli 49 alta peıln 

60 vadeli 5:1 yedi pPtln 65 
tade!I 58 şUl11dlr. 

Hamburg borııaıımdı: TClrk 
at incirleri geouln peoin 2.t 98 

dtll 14 T. L ıası . 

P•mnk - Llnrpool boreaeın· 
_. da: Amerikan ndeli k. evvel 

I"' 6,39 mart 36 may11 32 tem 
r. al IDoz 27 M111r Hdelt k. evvel 

• al 9,46 ıakalarldiı tobat 10,09 
mayıı 9,88 ağD1t01 7 4 upper 
k. enel 7,61 şubat 62 mayaı 

ata! 53 temmas 45. 
Nnyork boreaıında: k. enel 

eıD 1,74. ta 10,55 fiyat tabat 71 
mayuı 53 temmuz 38. 

ana İikenderlye borM11ada: Saka 
JH• larldla cl'911 pımukların kıpı 

uf f latlerl f. g. 1. Sakalarldlı k. 
lan 1anl 16.54 16.54 mut ı:;,96 

t . ıanl 14,9 / f. g f. aımonl 

ıeılt. enet 18,78 pabat 13,54 
nı•laan 13,49 haziran 13,20 t. 

•nel li,Sl. 

ANADOLU -Gilnlik Siyual Guete 

Sahip Te Baıyazganı 
Baydar RfltdG ÖK.TEM 

Umumi neıriyat " yan iıleri 
1 m~ m6d6rll: Hamdi Nflthet 
120 Uarebaneai: 

J İmıir Wnci Beyler eokagı 
_,. C. Halk Partiai binan içinde 

eli Telgraf: t.mir - ANADOLU 
'l'elefon: 2776 - Poata kutuau 405 ... 

ABONE ŞERAiTi: 

20 
j l ıJhtı 1200, Alb aylJta 700, Oç 

aybgı 500 kUftJftur. 
de it 'Y abaocı memleketler için aenelik 
2 18' abone öcreti 2 7 liradır. 
re! Beryerde 5 Kuruttur. 

... -ald(.CloG geçmiı nGahalar 25 , k1U11ftur 

bede ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

iDi 

~rlncl 
k U,.. Casw Romarıı: No. 62 

,_ - Şimdi herlrt GldClrmlye· 
ylrdiaı. Ha kalbl muntazam atıyor! 
uı• Komlaer Rok ur: 

~ bal - Yolda ıtrtımda hnan dô· 
~ ~en ta torbayı Ultfen ıls ahnız .. 
19a!:ı Dedi. 

; - Oldukça da ağır!. 
., he - Enı. Seçmeğe Taktim 
nları oktu. Generalin ka1a11nda ne 
~ • Qldam lıe aldam. 
ka 1 - Cidden namaıktrane ha· 
1 d eltet! Bir iti tamam olarak 
~ı 1 •paaak herhalde en IJi yoldur. 
rı nal - M.otoılkletl ne yapacaıız? 

- Burada bırakırız. Alman 

Kaçırılan çocuk ve bir polis köpegi .. 

Bundan bir iki gftn Hel, 
radyolar Marellya'dao Klod Mal· 
mejak leminde kClçflk bir çocu· 
gan meçhul 11ah11lar tarafından 
kaçırıldığını n bir pollıı kôpeAI 
ıayealode bulunduğunu bildir · 
diler. 

Bu merakla bidlaenln tafellita 
ıon gelen Avrupa poeıaılle aha· 
m11,ın; biz de okurlarımıza nrl 
yor az: 

Tıb faklheal profeılrlerinden 
lıl. Malmejak'ıa beniz omekls 
ayhk kaçak oğlu Klod'un ka· 
çanldı~ı haberi Merellya'da 11Gyu 
bulunca derin bir teesııftr ve 
çocukla allelerde de bayık bir 
panik uyandırmııtar. 

Herkeı, biranda Lladberg'ln 
çocuğunun feci macerHını ha· 
urlamı!J •e lhtf yarsız olarak 
tltremi11tlr. DAdlee şu ıuretle 

olmuıtur: 

Kftçl~ Klod'u, beniz onalaı 
yetlarında bulunan Jozef leoıln · 

deki hizmetçi kız Şano parkında 
gezdirirken, ılyablar glyml11 yıth 
bir kadın bir otomobilden ine 
rek hizmetçi kızı yaklaıaııo •e: 

- Madm11el! Beni ılze ma· 
damınız gônderdi; hemen Pa· 
radl ıoklgında doktor Kremi 
yönln nezdlne gitmenizi •e 
bir bza neticesinde yaralana 

5 Birinciklinun 935 

zabıtuı hlçolmaua bana bula· 
rak teadll buleuolar! Haydi, 

yola! ... 
• • • 

Otomobil, ~ece branhğında 
yeniden rilz~Ar gtbl llerlemeğe 

bati adı. 
V alter ynaş, yaHt kendisine 

geliyordu. Komlıer Rokur: 
- Beni taklb eden olomo· 

btlde ılzln bulundoğunuıo adeta 
biliyordum. l11aretlerl de ahyPr· 
dam, fakat mabad V alterl de 
beraber getirdiğinizi biç bllml· 
yordam! Bu herif 1 naııl olub 

rak do\torua klllnlllne yata· 
rılmı11 olan Mftııyftyft görme· 
nlzl eöylemeğe memur etti! 
Demiştir. 

Hlsmetcl kıs, kaçak Klod 
Ye ihtiyar ılyahla kadaa oto· 
mobille Paradi sokağını, dok· 
tor KremlyônCla klllnlAi 6nbe 
gttmlıler, hlzmetcl cocaAa lh· 
dyar kadına b1rakarak efendi· 
ılal görmek bere klllntje 
glrmiotlr. 

lllsmeıcl kas, ktll11lk&e efee· 
dlılnl bulaD11dığı gibi, kapı 

önlnde de ne çocugona, aede 
ihtiyar madamı ye otomoblll 

bulamımıthr! 
Hlsmetçt kız bonon eserine 

kooank ·ne dönmGş ye hidlıe· 
yl doktor Malmajak ile mıtda· 
mrna anlaımıttır. 

Tab fakllteol mlderrtal dok· 
tor Mılmajıkın ye madamının 

Marellya'da dGımanları çoktur. 
Bunun için bo bıdlıe1e bir 
mana •erememl11ler ye nbıtaya 
mClracHt etmlolerdfr. 

Çocokları b3ylece ıtıralan 
ana ve bıba çok blylk bir 
yelıe •e çocuklarının Undber· 
glo çocuğunun tkabedne a~ı· 
yacağı endl11eılne dfttmlltlerdtr. 

Poliııf n tik ıahklkatanın Yer· 
dlğl neticeye g3re, bu ılyahla 

da beraber ~etlrdlnlzP 
Dedi. 
- Çok kolay! GôrdGIOll b . 

ydete girdf m, V alter'fn Hal 
takib için bir pollı otoıana lb 
tlyıcı yok mu tdl?.. it olda, 

bitti! 
ya bu takı ye glıel oto 

mobil?. 
_ Size bir 11orprlı hazırla· 

dığımı da bıber vermlıtlm, ta 

nıyorum. Ba, Erna'nın katlinde 
miUtzlm Fon Stramer'ln kal 
laadığı oıomoblldlt. Parlı'ıea 
Herlin'e zaten bu otomobllle 
geldim. Çftakll otomobilin çan· 
ıaaında hudutları geçecek her 

tGrlft evrak "" nıalk uıncad 
idi.. 

Bo daha Alil Şimdi ne 
reye gidiyoruz? 

- Franıa'ya doıtum! Yalnıs 

ılz blr11 Yoltna geçiniz! 

K d .. M 1 d 0 d. d A k 2s9 K. A. K ... ıo 25 en ısı Os Oman ır. ii ıse e ş 2aı.s Koope. 11t1. lO 
11 
15 
ıı 

15 
ı~ 

11 
11 

V d ld M hkô Ed.1 
• . 17~ F. Solarl 9 50 

ar ı. ama a m 1 mıştır. . 76 Üzlm koru. 12 50 

Hind mlıUlımanlanadaa n parçalanmıfh. Kııın ceeeıioi 

babaıı tanıdı Ye doktordan ttlp 
lendlğlnl ıôyledi. Doktora ben 
tetklf ettim Ye teTklf 1 için biç 
bir ltlres dermeyan etmedi. 

Demittlr. 

55 T. Debbaı 11 25 
55 Ş Rf11 hale r. 11 25 
4.9 \1. Alanyah 11 
31 S. SGleyma. 9 '7 5 
18 A. Alberıl 12 25 
ıs J. Kohen 11 25 

9 
12 
11 
11 

uzun ıenelerdenberl laglltere'de 
Lan Kaıablr'de doktorlak yap· 
mıkla olan doktor femail Bakı · 
ton'un, karıııaı "" 20 yıtında · 
kf hlzmetçlıl Mlı Marl Jan 
Rogereon'o katl töhmetiyle ma· 
habmeılne batlanmıotar. 

14 C. Ay•as oğ. 11 
Buadaa eonra, kısın anneıl 13 L! R ,.clyo 12 

dlnleamlttlr. Matemli kadın: 7 H. Alyotl 9 
12 
11 

.Muhakemenin ilk nfhuı 
çok entereıan olmuştur. 

- Doktor baaa ıon saman· 6 ş. Ôzcao 10 75 ıo -
farda kısımın bazı ıopbell ha· 4 M. j . Taran. 14 50 J4 

~O Jatındakl kız1n ceaett .. ı 
civarda bir htndekte bul•n ye 
erteal gln madam Bokııton'un 
da ceıetlnl az dah• llerld"' 
ikinci bir hendek içinden çı 
karan zabıta m~mnru Renfrev: 

reketlerlnden bıheettl n kızı· 1005,5 Buganka yekun 
mın poıta memurlle oldukça 451279 Diloka yekuu 
azun bir macera geçirdiğini 452281,5 Umum yekun 
eöyledl. Ve bu postacıdan gebe Zahire ıatışları 
kaldığını da haber nrlnce, ben, Ç. Cinsi K. S. K. 

- Ce~ılerln her lklal de 
ayni bıçak, daha doğruın bal 
t•J ı andıran bir ılltbla Adeta 

kızımın ... anımızda doırrurablie 
J "' 75 Buğday 7 375 

ceğlnl n çocuğu blı bakacığı 114 B. pamük 44 
m111 eôyledlm! 107 B . c 4 l 

Demlotlr. 
~~~~~----~~~~~-

ihtiyar kadın, birkaç gfln enci 
Songun bahçesinden bir çocuğu 
daha ıtırmak tf'tebbQeftnde bu 
luamut, fakat muvaffak ola 
mımıttar. itin tuhafı bu çoca· 
ıoa da diğer bir doktoran ço 
eağo olma11dır. 

Tahklkahn ikinci ıafbaıı, 
çocuğun ıtırıldığı gftnftn ak· 
ıamı, oıomobllln toförClnftn ba. 
lonmaııd.r. 

Ba toför; zabıtaya ıerbeıt 

bir ınırla ifade nrmlı •e lllel· 

ele ile alAbıı olmadığım IG•· 

lemlttlr. lfadMI. genç hlsmet~I 
kızın lfadeılne tamamen ay. 
maktadır . Vt: 

- Hlımetçf, U ' u lğe glrlace 
lhdyar madam hareket emrini 
nrdl. Pler Pogot'tan beı nama· 

nh bl•a GaOnde llOp •mrlal 
aldam. Ba 11racla çocak ..... 
mıp betlact., itadan ı•ıtyar ol· 
dala içi• tak .. de11 IDmellae 
yardım ettim. Kadın takal lae· 
...... Yerdi 9e .,, •llllinya 
glrdf. Demlttlr. 

Fakat ·bu kadının burada 
birkaç dakika kaldıktan n 

otomobil çekildikten eoara, 

tekrar çıktılı anlaıılmıttır. 
Bundan IOnra, birçok tahit· 

ler, ba ılyah elbl1eU ihtiyar 
lı:,adına tehrla mahteltf 1emtle 

rf11de letadlf ettlklerl11I bil 
dlrmltlerdlr. 

Marıllya S1bıta11, en eni 
taharri memurlarlle, en kabili· 
yetll poUı kGpeklerlnl çocaıan 
lılnl balmaıa memur etmlttlr. 

Ve, çocuk 48 uatllk bir 
arattarmadan eonr1, Marallya 
clnrtnda balanmafbll'. Kaçı· 
ranlar da yakalumıtlardır. Kô 
pekler çoeapa balanmaııada 

btlıyClk. bir faaliyet gGıtermlt· 
lerdlr. 

Benna, oıomo· 
bllln ılr'atlnl bl· 
rez daha aulua, 
•e yerini arka 
daıına bırakarak 
Valter'ln iç cebi· 
ne ellnl eokta ye 

htblyet kartını 
aldı: 

- Şimdi it ı 
bir derece daha I 
yoluna girdi! 

Zabıta tahkikatına ~ôre, bn 
çifte cinayet kııhnçlık ya.an 
den do~moıtar. Dok.lor, biz· 
metçi ile Aoıkane mClnaaebr.t· 
ferde bulunmot Ye çocuk ta 
kendlıluden olmuttor. Kar111 da 
b11 maaaaebenen haberdar oldu· 
ğandan evde kııkaaçlık hUlae· 
lerl hClkClm ıClrmeıe baılamıt 

n gayrlmetra çocoton dGnyaya 
gelmeıl samını yaklat•nca, Olnt· 
11 doktor Hl içinde tam bir 
temlsUk yapmıftır. 

Doktoran, hizmetçi kııın 
nldeelae gayri mf!tra çocaAa• 
lal·linl ı~kllf ettlll baklnnda 
da lhbarat denm etmektedir. 

Doktor, hizmetçi kısın nl· 
deılnla 11Gayrl metro çocoAu 
blytlıtmeA' n kabul etmeğl 

taahblt ettiği,. hakkında lfade&I 
Gurhle .. w Mr buhran• ka· 
palmat Ye: 

- Artık itiraf 1ıra11 gel 
mtıılr; kanm beni alclatıyorda. 
Blsmetçl kıs da onaa bu hl· 
yanetlne nııta olttyorda. Bu· 

aan lçla Ye bir .. bt buhran 
içinde her iki.tal katlettlm. 

Demlıtlr. 

Mahkeme doktoran idamına 
karH •ermltllr. 

Kefaletle 
Bırakıldılar •• 

Urla htklmi tla..• Zlya'aıa 
d6•1lerek 61ClımClae 1ebeblyeı 

•erilmeli lddtaalle AAırceudı 

mabakeme edilmekte olan Ab· 
danahman1 laceaal Mehmed H 

S.clık'ın ylser lira pan kefa· 
letlle ıerbeıt lurakılmalarıaı 

karar •erllmltllr. 

Sığır ihracı 
Din Dealıyollan lda .. ealaln 

Ege nparlle Yananl11a11'a 554 
11ıır ihraç edllmlıtlr. 

Dedi. Garptan Şarka doğru bir ıayyare .... 
BCltCla gece, hiçbir H•H ol· - &aradın mı hadada geçe· 

madan otomobil prba doArn cegts? . 
•e arkuında birçok kGy •e ka· - Cenım ba iti 1en baaa 
eabacaklar bırakarak tlerledl. bırak! 

Nihayet Beaaa: Naıal hareket edecekıl· 
- Yaklatıyoras artık! Dedi. ntz?. 

Sen 1'oltaı iyi idare et •e Gte· GGreceblal. 
ılnl baaa bank! Bir ~yrek Ataçlı bir yerde, tblı bbaa, 
.... kadar Perle, Almm hadad binanın da Gala.le bir a6beıçl 
gClmrııı bnkohma geleaella.. uker nrda. 

Piyasa V eziyeti 

çuHl tbilm Hhlmı11 tır. 

incir - eatı lmımı ştır. 

Buğday - 7,375 ten 75 ça 
Hl Hlllmıthr. 

Kambiyo 

Allm. Mark 
bterlla 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltalyan llretl 

Ahı 

ou. :ıu 
620 

8,28 
79,75 
21,12 

lnlçre frangı 40,62 .ıı ı ,8 
Florla 85, l 2 85, 
K. ÇekoeloHk 5,24 ö,2 
A vuıtor. Şilini 23,50 2t 

Nöbetçi Eczaneler 

Ba aktam .Kemerahında Hl· 
iti, Glselyahda Ahıntaı, Tll 
klllkte Faik Ye Ftrefpatacla 
Etrefpaıa eqauelerl açıktır. 

Şarl Rişer öldo 
Parlı 4 (A. t) - 1913 Salla 

Nobel mftktfatını ka. anmıı olan 
profeıGr Şeri Rlpr, din ak .. m 
ôlmGttClr. 

Almanya • Macaristan 
Pette, 4 (Radyo) - Macar, 

Alm•n ticaret ltlitfa lmzalanmıt 
Ye teati edllmlotlr. Bu mab· 
nle ile Macarlatan, Alman d· 
caretlae hnıaıi bir kolaylık 

baheeımektedir. 

Çocuklara Yardım 
Çocuk esirgeme karama la· 

mir merkesl bakıme•lade lklacl 
letrln 935 nyı içinde (201) 
hula çocuk muayene n teda.t 
edllmlt. lltçlara da pıraııa Te• 

rllmiıtlr. 

Ayrıca oadôrt aileye menı•• 
(26) çocaıa da iç çam•tm Ye 
elbleelık dığıtılmıtllr. 

Benna: 

- Hey diye b•ğırdı . Buraya 
bak! 

Nôbetçl hayret Te tellıla oto 
mobile dogro kotlu. Beaaa, 
Valter'ln hCl•lyet Hrakaıını 

ellle uzatarak nöbetçiye: 
- Bertin pollılylm . Yola 

1erbeat bırakınıı; bir cani ta· 
klb edlyoruı. Bekllyrcek ••klı 
yok! 

Dedi. 
Otomobil lylee ynaılamıflı, 

Nôl!H!tçl beraber yClırClyerek Val· 
ter'ln • e1lku,.. okadu. Ve: 

- Haydi .. Dedi. Allah ma· 
Yaffakıyet nnln! 

Otomobil, kanetle Hnaldı 
Ye ileri dop ataldı. Hadad 
lpred iki dakika ıonra geçildi! 

Rokar mauffer bir tHırla: 
FraDN'dayıa artakl 

- Sona Vu-



• 
f 
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1 
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.1 HOıaıbkem ouıykl 11t. ıl. ko. dıo; 
J - J.mlr Mat. Mv. ••kerj b11tanellnln (28000) kilo ıClt lh· 

lJyJcJ açık ıekelltmıe ıaretlle manakaaaya koamaıtur. 
' _. lbllul 12 ·Blılncl)tlnon· 935 pertembe gGaQ 111t on· 

begte İıgmlr'u kıtl•dı MOatahkem meTkl ıataa almı 
komlarononda npılıcaktır. 

B - SGt'An tıhmlu edilen mecmu tatarı (2800) liradır . 
.f Bebeı ktıo ıilt lçlo on kuruı f lat tahmin edllmlıtlr. 
f> - Temlnab mosı•kkıte ıkçeal (210) liradır. 
(J - Şaıtnaıııeal her gOn komisyonda gGr6leblllr. 
'1 - 1eteldtler Ticaret odas1Dda kıyıdlı olduklerına dair ve· 

ılka göıtermck mecburiyetindedirler. 
IJ - Ek!ılltmey.e lıtlrak edecekler 2490 uy.ta arlırmı ve ek· 

ıUtme kanonunun iki ve GçGnctı mıddelerlnde ve ıart· 

namealode yazalı vesikaları •e ı~mlnılı monkkate mık· 
buzluile birlikte lbıle aaatlnden evvel komlayoada hazır 
bulonmıları. 3831 26 30 5 10 

Mıt. M v. aat. al. ko. rı. den: 
1 - İzmir Mııt. .&h. kıt'atının 59200 kUo pirinç lhtlyıcı 

kapılı zarf oıullle mtıoıkaaaya konmuotor. 
2 - lbıleıl 18 ·ı. inci kAnoo· 935 -.;artımbı ğCloQ ıaat on· 

ılt1da lzmlr'de kıtlada MGatıhkem mnkl ıatın 
alma komlıyonuoda yapılacakhr. 

3 Pirincin tıhmlo edilen mecmu tutara 12432 llndır. 
4 Beher kilo pirinç için yirmi bir koroı flıt tıhmln 

edllmlıtlr. 

5 - Temlnıll muvakkate ıkçeal 9:12 lira kırk koraıtur. 
6 Ş1rınameal her gan komlayondı görGleblllr. 
7 

8 

l11eklller Ticaret odaaında byıdlı olduklarına dair vesika 
gô•lermek mecborlyetfodedlrler. 
Ekllltmlye lotlrak edecekler 2490 aayıh artırma ve ek· 
ıhme .kanununun iki ve tıçftoca ma.ldelerlnde Ye ıart

namealnde yazılı nalkalarlle teminata movakkıte m•k· 
buzlarını •ey• bınka mektuplarını ve mGhGrld teklif 
mektuplarını ihale s11ıtnden en az bir sHt enel t.:"mlı· 
yona vermlı bulunacaklardır. 3854 30 5 10 15 

Mtlltahkem mevki sa. al. ko. r11. den: 3836 
1 Manlıa merkezindeki kıtaat n mQe11e11t eratının lhd· 

yıcı için 290000 kilo on mGnakaaaya konulmuıtur. 

8 

4 
5 

Ş1rınameıl 232 kuruı Gcret mokıblllnde Mınleada t6m. 
nlın ılma komlıyonoodın Yerilir. 
Manıkaıaıı 12,1. kinun,935 perıembe gClnl eaat onda 
Mınlaada ıamen 11tın alma komlıyoııa tarafından yıpı· 
Jac.kıar. 

Ekıdltme kapılı zarf u .. ta iledir. 
290 ton onun beher kJI01Daaa muhammen f latl omlrı 
korottor. Temioatı movakkateel 3480 llradır. 

6 - lateklller ılc1ret od11•ndan mukayyet olduklanaa dair 
veılka ibraz etmeleri IAzımdır. 

7 - Teminatı maHkkate mıkbozu ile birlikte teklif mek· 
toplarının mlnıkaıanın belli natlndf'D ea atalı bir ... t 
e•el tGmen 11. al. ko. nan• •ereceklerdir. 27 SO 5 10 

Mıt. MY. ıat. al. ko. ra. den: 
1 - İzmir Mıı. Mv. kıt'aıınıo (80400) kilo makara• lhılyacı 

kapalı zarf oıollle ekelltmlye konmuetar. 
2 - lbıleal 18 ·I. inci ktaun· 985 çarıımba gClal eaat 

lö,30 aa lımll''de katlıda Mat. MY. ıal•n alma komll· 
yononda yapılacaktu. 

3 - Makarnanın tahmin edilen mecmu tutan (18'92) Undır. 
4: - Beher kilo makarna için •lrml iç karat flat tahmin 

edilmlıtlr. · 
6-

6 
7 

8-

Teminatı mankkate akçeıl bin Qçyb aebea altı lira 
doban karuetar. 
ŞarlDameıl her gfta komlıyonda görtlleblHr. 
İlteklUer Tlcuet odaıında byıdb oldaklarıaa dair •e· 
ılka gGltermek mecburiyetindedirler. 
Ebtltmeye lıtlrak edecekler 2(90 aayıb ırtırma •e ek· 
ılhme kanonunun 2 n 3 tlpetl maddeleilnde ve tul· 
nameılnde ya1ıla nılkalarlle teminatı maYakkate mak· 
baalarını n mGbClrlQ teklif mektupları• ihale .. t1adea 
en 11 bir 111t enel komlıyo• nrmlt bala•aoaklanLr. 

30 5 10 15 

TELEFUNICl-N 
RadyoDaronnn} 936ModeDD geld 
Bu Model cidden en meraklı Radyo ~eraklılarını hayrete ()QşftrdO 
(1936) Telefunken radyosunu gelip görOnOz ve neşriyatını işidiniz 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız. 

1936 Modeli 
Telefunlien 

Radyosu Musikiden Anlıyanların Radyosudur 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir- Gazi Bulvarı 
lzmir Harici Askeri Kıtaatı llAnları 

Eüemlt 1aba alma komllyoaaadaa: 
l - ~it garnl110nandakl blrllklerln aenellk yiyecek lhıl· 

J8C1 lçla 190000 kilo DD bpah Hrf aaulile Mlın ah· 
aacHllr. 

2 - Maba tahmin bedeli 20800 liradır. 
3 - Teminat bedeli 1~60 liradır. 

lzmir Milli Emlak ModorlOğOnde 
Un peıln 

Baraaft ha•amatıada 51 No. 32,(6 metre mllnl>IMn yıkık 

fırın 1r ..... 
Tepecik dar IOUAıada 14,12 No. 1ı oclab ana 

.. ıtlrmeU .. 50 eekl '4ı taj No. dlkkta 
M M M 77 M 67 U M M 

4 - 16,1. ol kAaan,985 pauılell glal ıaat 10 da Edremit ,.. .. .. 48 ,.. 42 .. w 

aatın alma komüyona dalıealnde lhaleel yıpılaeıktır. • .. • 4.9 .. 39 .. .. .. 
5 - htekll ol1Dluıa ko111layoaa geleceklerin birinci temi· Kıhnmıal1r lldacl hahoet1n ıoka&ında 9 etki 9 t.j na· 

nalları ve banka mek111pl1rını veyahut tahTllAtlarını marala baraka. 
4, dmen mahulpllglne 9, 1. el kAnun,935 le yatırmıı l>anAaç papı&an ıokığlada 7. l 1 numarala dtlkkb 
bulunacaklardır. Şehitler altın ıokağında 11 namırala eY 

Mlltahkem Me•ld aa. al. ko. nuadan: 6 _ Enaf n praltlerinl bilmek lıtlyeııler için hergtln ko Çmreı tahmlı ıokığıııda 6 n 6.1 eıkl 16 t.j No. la ma&au 
l - lsmlr hna kıt11tının kapalı suf aıalG ile mGaaU..da mlıyon açık oldoAo ilin oloııor. 3 6 9 13 3895 Borana pdınanb çarııda 21 eekl 5 tıj No. la dtlkkAn 

rı 

be 
fa 

s 

balanın 67100 kilo ekmek lhtlyacıaa talip çıkmadı· Yakında yazılı emvalin mOlklyetlerl petln nya lklaei te 
M..U. alked ıa. aL ko. nondtla: mtlhadll bonoea ile ödenmek bere 2.12.935 tarlbladea ltlbaı .l 

ğındaıı pazarlıkla eatm ahaıeaktır. l - llulla merkezindeki kıantın ihtiyacı için 10550 kilo bir ay urfanda puarlıkla eatılacaktır. ~ 
2 - lhaleıl 9,1. inci kAnoa,935 pasarteel gtlnG ıaat onbette lldeyqı mtlaÜ .. J• konalmattor. d d tik d rl d _.. 

bmlrde kıtlıda Met. mv. salın alma komlıwonaada 1•· L Alacaların ha mil deı urfıa a Mllll em mi 1 ye ne 1 

3 
4 

5-
6 
7 

8 

, 2 - Şartaamell MIDleada ukerl aa. al. ao. nanda hergtln raeaatlan. 3911 
pılacakhr. ıörtlleblllr. 
Ekmeğin tahmin edilen mecmu taları 872ii liradır. 3 - Ma-kuua 12.l.ktn.935 peqembe gtlntl eaat onllçte Izmir Vakıflar DirektörlOğOndeo 
Beher klloıana onaç koruı flat tahmin edllmlttlr. Manleada tim. •· al. ko. nanda yapılacaktır. •11ıl 

lzmlrla birinci kordon caddesinde 500 n 502 etki 3,8,SI' 
Teminatı moTıkkaıe akçeıl 65f lira rtrmlbet kanttar. 4 - Eblltme bpala •arf 01016 iledir. yeni kapı namarah evla lcarel mQeceelelhaden 1229 Ura •O )8 

Şartaameıl bergan komleyonda glrClleblUr. S - (10550) kilo Hdeyağınıa ltebe-r klloıanan muhammen rat borçla mat ... mftara lmer abdtlbcllr 't'enMllnln •nebi~' 
ht~klller llcıret odasında kayıtlı olduklarına dair ftllka flıtl dokean karaıtar. Teminatı ma•akkaıeıl 715 liradır. lara nAmen adrealerlnln teJpll edllememeeladea tebU19t yapı e 
gôetermek mecburiyetindedirler. 6 - leıeklller ticaret odanndan mukayyet olduklarına dair mamııtır. Borçlalmrın llAn tarihinden ldMna 21 gln ur6J~e 
Pısarhğa lotlrak edt.cekler 2490 aayıh utıırma •e ek· Yeılb ibra etmeleri lhımdır. lzmlr nkıfiar dlrektlrlOAdne mtlncaaılan tebllA yerine geça/l g 

ılltme kınununoa 2 ve 8 6nc6 mMdelerlnde 'fe tut· 7 Teminatı maHkkate makbuzu ile birlikte tekili mek· ftsere llAn olunur. 1 1 G ı o· 3k9ıs;~D 
namesinde yızılı veılkaları 'fe teminatı mankkate -*· taplanaıa mGnaU...ının belU uatladen ea atağı bir lzmir Liman '1 eri ene ıre ((Jab 
bozlarlle birlikte ihale aaalladea enel komlayoada Jaa. •at enel ttlmea nbn alma komiıyonaaa •erecek· V •Jtl 

~---•-•r_h_aı_a_•_m_a_ı._,ı_. -----------a9_ı_o __ 11 ____ ı_e_rd_1r_. _____ 26 __ s_o_5 __ ı_o _____ 3_s2_9 __ 1 Oğftnden: ere 

f zmi r Milli Em ilik Mndnrloğnnden: f1Hl•ııunıuııa. Doktor ..ıımııu1111111111111111ıu1111 d•~~~~l''~ı::.::"':.ı.!!.ı~~~·.!~!i.:.:~h';.:~ ;1ı:.: .... J't:: 
Balçon yanıklık mevldlnde 8 dekar 390 melre tarla 400 ss_ A Kemal Tonay ~ bllhaam e17anın toa heeabl7le ytlkleme lef 1812·935 çar .. P• 
Tona lekele caddeılnde 2 eekl 231 tıj No. h kahHhlDe· =: • :_ gQntl ıllt ontlçe kıdwr ekelltmeğe konalmaıtar. Eblltmege J'tl 
ala 96 d• (89) hleeeıl. 170 =-= k ri 1 b la k --•& h 1 kla =- re~eklerln 225 Un depozito parulyle birlikte lclaremlme gel 1.de 
Yol bede11enlnde aenlll hında 55,20 No. h oda 250 Da le yo og ve 0 fi ' 1NUelD uta 1 r 1 1 bildi lll .. = mtlteba88uı 5 er r r. ~ l 
ltadılye mıhallealnln meıçlt aoka~ında 108 No. lı n 45 = 

8 
b . L d L: d:L-L L-k b d 

30 
=: 1936 yıh bıııadın 31mayıı1937 tarihine deAla gemilerden im 

Baraua huozbaınrda 16 eakl 16 111· No. la ev 150 aama •ne 1etaıyonu ••rıwn aıu ..,,., .. IO.IUI qıo • N)ı· = d k la b ı ı -" = b h · d b b t 8 d k t 6 L-d = deniz en gelece ve mnuna ra 018 tı m111 eıyuaD ..... m 
Y L .:ıı_ ı il b d 11 1 1 iLi 1 ti = eY Ye mua1ene aaeeın e ıa a ua an a ı•m aaa a .. ar = 0•arı... JHI 1 emva n e e er peı D ny• • nc ter P := hutalanm kabul eder. =: rıhtımıam sac;•IL allına Ye dolmıda gGmrClk ambara yapılan h' 

mlbadll bonosu ile Gdeamek lsere mttlldyetlerl 19,12,935 per· § Mtlncaat eden haıtalara yapılman lizımgeleo eair ıahlilit ve ~ garlara çıkmrılmaaı iti 18 12 935 çarı•mba gtlna 1aat ona k.J 
.. mbe glnl eaat 14 te &atılmak Osere arllırmıya konolmaıtar. 5 mikroıakopik muayeneleri ile •er-ıoıli hastalara yapılmU1oa ce••• p EiJ5 ekellıme~e konulmuıtor. Ekelltmege girecek olaalana 250 d 

Alıcalann o eaatte Milli emllk mtldGrlyetlne mtlncaıt· =: rllea Pnomotorakı muayeoehaneeinde muntuamıuı yapıhr. EiJ5 depozito paralarlyle birlikte lderembe g~lmelerl blldlrlUr. 

luı. 5 15 3908 İillllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 111111110111 ° 8 3912 2 



z 
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasntn 
Semn· Kok 

DngDODz Kok 
DngDDDz AntraSDtü 

En Ucuz Fiat. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

K.ampaayaıı 

"TOY08ASBI11 npura 15· 
1 inci klaaada Sıppor, ş..a..,. 
Kobe, Mojı, O.kka H Yob· 
bama llmınlan iti• ylk ala• 
cakbr. 

lıanclakl geUı gldlt tulhleıl 
le aHlaalarükl cleAltlkUklew 
den acente mee'ullyet bW 
etmes. 

Norveçya 'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi /çiİebilir. iki De· 
fa Süz.ülmaştür. 

Fasla ıafelltt için 
Koıdon'da Talamll H TalallJe 
blaıeı arkuıacla Fntelll Spsee 
t1par acenıalagıaa mlnM:ml 
edllmed rica olaaar· 

Tele. 200. • 2005 • 2661 n n C u b e s 1 Duslg, Gdyala, Goteaburg, z m r .,,, 0.lo n lekaadlDHJ8 llmaaları 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi biuuında ı-----V--N..;..------.. -R-xC-H-AN_G_E-.. -.-.pa-n_IO_B_ - TELEFON·. "'363 • • L d L-LI 1 N ~ el ahDD a uc:• eD yor, •· 

HertllrlO (Banka ve Koml~yon) Muameleleri Yapıhr. W.f .H. VANDER :~tı;e Ne.york •et• yak ala· 
Biricik Satıı Yeri 
BAŞDURAK 

Vadeeizlere % 4 ZEE & CO. "ExlWNA,. yapara !6 •eı 
Mevduat Şartları: Al.b ay vadt:liye % 5 . DEUTSCUE LEVANTE LlNIE Uaaada bekleal1or, Boll•" 

Hamdi NDzhet 

SIHHAJ 
ECZANESi 

B d il 111- 6 fi "lir Ne-ork içi• ylk alllCÜtlr. 
-
_____ ı_r_ae_ne va e ıe 111 aaz ven • _MACEDONIA11 npara Jaa. ·ı 

~ ARMEMENT e. SCBULDr 
Zahire, 6alm, tacir, pamuk, yapak, afyon nealre komlsyoneuluga yapılar. Mallar geldi. lea Umaaımısda olup Aaftn, BAMBUG 

Atade •hlplerlne ea mluld teHllle HUI Yerilir. Rotterdam, Bımbarg •e Bre· "TROYBURG,. yepan 4 Ilı; 

1 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLl:JM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 

ayyare PiyangQ8 
2 el kqlde (ll) lal ki••• 

SAYI URA 
Bu lambalar emsallerine nübeıen yüuü 

20 daha az. sarf iyaılıdırlar. Bunu ay sonun · 
da lkleyeceğiniz. ilk fatura ile kolayca anlı· 
yacaksuıız.. 

1 Mık&lat 20000 
1 ikramiye 
1 .. 
1 .. 

30000 
15000 
12000 
10000 Mehmed Tevfik 

1 .. 
2 
4 

30 
60 

100 

N (2600) 
.. (LOOO) 
.. (500) 
.. (150) 
.. (100) 

5000 
4000 

15000 Elektlrlk, telefon mılseme depoea te 

Slemem fabrlkalırı mlme.tll 9000 
10000 
25000 
15000 
12000 

P••ştenıalcılar 77 -79 Telef on 3332 500 
500 
600 

M (50) 
M (80) 
M (20) 

Macellit 

ADfi,Rlza 
te~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!! Yeni kavaflar çarıuı - 34 

baiAdalar Denizi Go. }l.H. Alayı .... Bi- mıaau mankkate paralara da htr e11• ku, .... c1a ıGt· 
· ... terllmlttlr. ;l "inci Tb. Kumandanlığından: 3 - lıteklller tecim odaııada kayıtla oldoldırına dair Hılka 

göatermek meebmlyedndedJrler. 
Muhammen 

D Miktarı bedeli Tatan 
8 Jrııl Kilo G. Kr. S. Lira Kr. 
0'111 27000 16 4320 
,, 12 325 39 

_,Jker 600 27 162 
deyıA• 500 »O 450 
lgar 2000 ı 3 260 

ıs •tım 500 14 70 
inç 400 25 100 

t bra• 1800 30 540 
~Jtlay•I• 310 35 108 50 
lerelmek 900 1 O 90 

Temlnıh 
munkkııe 

Lira Kr. 
324 

2 92 
12 lb 
33 75 
19 50 

5 25 
7 50 

40 50 
8 1, 
6 76 

mltmııı biber 7 30 2 10 
a;Jlulya 4000 14 560 42 
ırlP- 18000 7 1260 94 50 

e tda taaetl 375 25 93 75 7 
gel 14000 4 560 42 

en kftmlrl 250 Ton 1500 3750 281 25 
ı.J l lzmlr glmrlk mohafHı alayı Bodram tabura ihtiyacı 
;jl için yakında yasıh 15 kalem enak ile mesk6ı alayın 

1 
deniz •e•ltl için Leamarln maden kömlrl ıçık ekıllt· 

k me ile ııtıa alınacaktır. lhaleal 12.12,935 -pertembe gl· 
o na 111t 14: pa11por1ta glmrtk m"bafua alayı bln ... cla 

•ha alme komllyoauadı yapılacaktır. Şarıaameel her· 
12 ~in komll)'oDcla gGrlleblllr. 

~ - Ersakın hluıında yuıb f lıtler tahmin edllmtttlr n le· 

4 - Ektlltmeye ltdrak edecekler 2490 11yıh kaaanaa lkbacl 
n açaacl maddelerinde Ye .. rtaamtlllade JH•h 9eet. 
kalarile temlaetı ma .. kbtelerlnl lsmlr ltlaaltt glmrlll 
nıaetlae yatanp ılacakları makbaıa lheledea enu bir 
11at nel komlıyoaa nrmlı olacaldard1r. 27 l 5 9 8837 

Maliye Vekiletinden: 
Etki 

1 
lmlt meeldl1e H abamınıa l ıabat 1936 tarlhllldea 

itibaren herhıagl blr luymetle mClbadele nııtuı olaHk kalla· 
nalmıyacag. .., bana• hllt6DI huekeı edenler hakklau ela ıakl· 
bat yapılacagı 2267 No. il kanaa maclbince llAa edHmltd. 

lllddedn hitamına u bir umaa kalmıı olmuana mebni hal· 
kımıua elinde mncat bulaaan etki glmlt panlann gerek .ergi 
borçlanna tediye edilmek •e gerekte ilin olanan flatler lserlD· 
den tebdil ettirilmek için malundıklanae mlrac•t etmeleri 
tekrar llAu olanar. 3 6 7 Sö2' 3876 

• 
lzmi r Oef terdarlığından: 

hımnın nrgl borcundan ötflrl tabım emnl yuaana göre 
haclı edilen dördlDcİ ıaltaalye mahalleelnde teaeuah 10blıada 
ktla 49 •yıh alur blnaıı tarihi llbden itibaren yirmi hlr gla 
mlddetle •t•hA• çıkarıldıgıaclan pey ılrmek lldyealerla Def. 
terdabk tahlllM blemlae gelmeleri. 3868 30 5 11 17 

men için yık almaktadar. el ktnaada bekleniyor. Aa""' 
"ISERLOBN,. ••pnrn 9 B. Rotterdım •e Bambarı itim 

el ktaaaü beklealyor 13 B. ylk alaakbr. 
al li•- kader hH11, Bot· JOBNSTON v ABBEN 
....._ e..•arg"Bremea 
lçla yak ı8-kbr. LINES.LIVERPOL 

"AK&.A,. wpara '3 b. el ••JESSllORE., npua 1' 8. 
k&auda bekleal1or, 26 h. el al ••••ada .-ıemyor, u._. 
••••• kadar A••en. Rotter· pal '" Aawentea Jlk tabnp 
elam, Bambarg we Bıemea lcla B•lprlllaa " Bo-J• - · 
ylk ıbıeakllr. len• ,ak .ı..ktar. 
AMFBlKAN ExPOT UNES 

Mualliın Doldor 0 ExARCB., •ıpara li b.cl 
khaada beldealyor Boetoa, A. Hulftsi Alala 
Norfolk .., Nnyork lçla ylk 
alıeakıır. 

"ExAMELlA,. nparu 17 B. 
el ktnanda beldealyor, Nn· 
york lçla ylk alıeakbr. 

iç luı1tıhklan mlteh-• 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Etu No. Yeri No. 11 Nn'J 
288 Buaa hocam. bakır bedeıten1S9 m••n 

Depoah
T. L 

160 
83 l Bayrakla karyell bllbCU 10kal• 1' n 
702 Bataalye m. telltl bet• ı. 2 nla 320,6(0 telaml 
702,1 .. .. .. 4 nla 320,6.0 Mhml 
702,2 .. " " 6 uta 320,6'6 aebml 
9~5 KGprt m. c&anntl•a• tnm· 600 292 M. M. ana 

HJ cNdnl k6pd llkeletl ç.k·' S 
muı c Ada 79 l panel 86 87 • 

80 
600 
600 
600 
360 

98' Köprl m. "Kuaaııu .. tnm· 600 219,60 M. M. ana SOO 
HJ cad. 11Acla 791 panel 39., 

1067 Tonmaa m. blrlacl aemah 1( e9'n 6 •illede 4 B. 110 
meeçlt IOUIL 

1071 Sellmlye m. tire kep111 IO. 13 E. 15 Y. n 26 
1086 Baraa•• nahlyed •lhaae 28,30 5051 M. M. ar. 280 

·KDID bb•e mnkll 
1087 Re .. dl1e m. tnmny caddeal 1150,2 688,80 M. M. ana '700 
1088 " .. .. 1150,3 651.49 M. M. ana '100 

Me•kU H aamualan yakanda yıaıb emltkia petla pera U. 
•btlan 10,12,935 ..ı. gtnl ••t oacla ihale edilmek 6aere 9'11k 
uttumıya koaalmnttar. 

lltekll olaalana hlawında yuıh pey ıkçelerlal •Ulltlm'-
yatınnk 1rttırmuıaa girmeleri lhımcbr. 1 5 8 38'12 

Muğla Sıhhat ve içtimaı Muave· 
net Modnrloğonden: 

Mail• memleket battaaed ile •lltyet •hh•t H lçdmal m••· 
nnet dalred lhdyaca lcln tkllltmlye koaalen 1289 lln 90 
karuı mabammea bedeUI 169 kalem ec:u •e allb tıltblyeDla 
lhıle mlddetl 9.12.985 pnerıetl glal IMt 15 e autılmafbr. 
IıtekUlerla tenldal anlamak H pey drmek IMre 'tlllyet ..... 
eaalmealae mlnelaı e7Je.-leıl lla ol8Hl.26.19 .. 2.S. 8814 
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Başbakanımız 
Bugün Zonguldak'a hareket 

· Ediyorlar. 

\.amarasın a Amel Parti i -Lideri, Hükllmeti Ten
e Başveki Stanle ald vin de Cevah Verdi. 

lngiliz Başvekili M. Staoley Baldvin, "Görülen Vaziyet üzerine, Zecri 

I[ 

Tedbirleri Şiddetlendirmek 
Londra 4 (Radyo) - lngUlı 
ıbaıa nutka, Cenevre meeatll 
erine J>8r1Ameaıoda bir takım 
ıllere aebeb olmoıtur. 

Amele partisi lideri M. Atll 
Mlıter Baldvln beyanatta 

lanmue1ardır. M. Atlt, taraf. 
·larınıa ılkıoları arasında 

tkaa dablll ve harici ılyaıe · 

ıe ıaalltlk eden k111mlar101 
lklt etmlıtlr. 

14zımdır. Fakat beynelmilel al· 
yaıe& ve Hzlyet çok naziktir. 
Hunun için aldığımız tedbirler 
beynelmilel ıly11i cereyanlara 
en ziyade yakınd1r. M. Atlloln 
her devletin huıor ve aıaylılnf 
temin için ittihaz ettikleri ted 
blrlare nazırı dikkati celbede· 
rlm. Ançık bunlar nazım dik
kate ahndıktan ıooradır ki, Av· 
rapa ile hemabenk olarak ya· 
palan tılerln doğruluğu görftle · 
cek.tlr. 

rakile ıolb ve ıOkuno iadeye 
muvaffak olacığtmızdın ıüphe 

etmemelidir. 
"' HAien mer'i 'f6 baki olanl 

muahedelerln dalma ayol eektl 
de kaJm111 lmkAnsızdır. F akit 
bu moahedelerlnde hod beho J 
lhr;111 veya bunlara tecavOz d" 
doğru olamaz. Bogiln, maalesef 
Auupa'nın btıytık bir devleti 
muahedeleri ayaklar ahJDa al 
mıı vaziyettedir. Bonon için 
bu devlet aleyhine zeerl tedbir· 
ler ltttbas etlik. ve görftlen va 

il J 

M. Baldvln bu tenkitlere ce· 
b -.ererek htıktlmetla İtalyan 
ıbet meı'eleılade .. I nokral na· 
nnı luh ederek: 

Üzerimize aldığımız vazife 
çok gQçUlr; fakı yapılması gıy· 

rl mamkOn bir vazife de~Udir . 
Solho lıtlyen n uludu soıye · 

teılne taraf tar duletlerln itti· 

zlyet Ozerlne bu tedbirleri 
şiddetlendirmek lGzomano hlı · 

ıetmlş buhınoyoruz. 
.., J 

- Solhc ne derece taraf tar 
ıloğomoıo herkeıln bllmeıl 

~ J 
"Bize gelince: Blı, rolumQzil 1 • 

r ...., ....................... .,. .................................................................................... ~ ................................... ~ ......... . 
M. Laval Tehlikeyi Atlattı Mı? , 
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c 
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Fransa'daki Meclis Gürültüleri. -M. Heryor, Bir Kahine Buhranı Halinde Fran· 
sa'nın Altüst Olacağını Söylüyor. 

(ı 1 
,. 1 

1 ' 

1 
1 1 
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Sağda SOS)alistler şefi leo11 Bliim, ortadrı Lava/, solda Rery o .. 
ı Parlı 4 (Radyo) - Sly11t leıılnlo mGzıkereıılne devam mevcut olduğunu "e bu tak· 
ı emiyetler nzerlne mecliste ya · olaoıcaktır. Bu celıede 27 ııay · dlrde herkeıln bankalara ha 

ıtlmakta olan maıakere Ye lav söz ııöyllyeceklerinl bildir· cam ederek paralarını lıtlye · 
ıaGcadeleler dftn nazik bir mlılerdlr. Baıbakan M. Plyer ceklerlnl Ye Franea'dı bayftk 
ıf bayı glrmlıtlr. Buna ra&men Leni Ye iç itleri bakanı Mtııya bir panik olacağını ıôylemlı, 
ulyet tahmin edildiği eeldlde Bagaoon, hatiplere cevab Yere· radikal partisinin, böyle bir 
ebamet keıbetmfı değildir. ceklerdlr. Mftzakerenln, Cuma· vaziyet hA11l olmamak için ha 

kdmtte zahir olmalarını llhe 
Perıembe gana, dahiliye ha · ya kadar ozımaııı muhtemeldir. 

:anı lizım gelen izahatı •ere· eylemlttlr. ı r HOkumetln vereceği izahattan 
1 ektir. Heryo'non beyaoatma radf . 

sonra hDkumetle mohallf parti kallerden birçoğu cevap ver· 
M. Lıval, frankın mDdafaaıı 1 d ldd 11 a L er ar111n • O et m naa.ııa · mloler, cemiyetlerin bir hare· 

e dablll ıaktlnon ladeıl için ı b ı b f ı ara •ı anacığı ta m n o u keti halinde bakdmetlo ne 
lclnctl defa olarak llimad reyi 
tıdyecektlr. 

Roma 4 (Radyo) - Gazete · 
' 1 er, petrola ambargo konmaııı · 
ı ı ' ua Kanadı tarafından redde· 

ı ' Hlmeelnden bahlıle, 18 ler 
1 J 

lomlteelnln 12 ikinci teorlnde 
oplanıp toplanaDtıyıcaAını ıor · 

n•ktadular. 
Jurnal D'ltalya diyor ki: 
Petrol ambargosu hakkındaki 

agllls teklifi bftyak heyecan 
ıyandarmıe, Kanada'nın red ce· 
nbı iae, bu heyecanı bir kat 
laha arıırmıttır. Artık devlet· 
terden hiçbiri ekonomik n 
ılel 11hada çok tehlikeli o'an 
reni &ecri tedbirler hakkında 
uya lala kapalamas. En mOfrld 
seni ıedblt tıraftarı olan lord 
Seell bile, petrola ambargo 
koamaııaın ılel tedbir olduğu · 

aa itiraf etmletlr. 
Parlı, 4 (Radyo) - ParlA 

mento bagOn toplınmamıetır. 

Jarıa (Bagtln) cemiyetler me1'e· 

noyor. gibi tedbir alacatından mald 

Radikal ııoıyallıı partlal, Her· mıttar olmak lıtedlklerlnl söy· 
yonun baekaolaAında toplan· lemlılerdlr. 

mııhr. Her,o, anııııa h6k11· Radikaller, yarın • (Bo.an) 
metin anıızın daemeıl tehllkeıl tekrar toplanacaklardır. 

Japonya'nın Şimali Çin· 
de Gözü Y oklnuş! 

Ingiliz Dış Bakanı 
Çin Elçisi ile 

Bu Hususta 
Konuştu. 

Pariı 4 (Radyo) - (Santral 
Nefe) RHeteııl, Sanjl havali· 
ılnde ÇCn olo11l konellerfnfn 
Çin komQnlıılerlnln elinden 
hitan bir tehrl lıtlrdad enik 
lerlnl y111yor. 

Len4ra, 4 (Redyo) - Şıng· 

hay'dan haber veriliyor: Japon 
elçUfğl namına ıöı ıöylemego 

aellhlyettar bir 11t demlttlr ki: 

- Bizim tfmall Çln'de gö· 
zamoz vardır diye aleyhimizde 
propaganda yaparak Japonya'· 
nın hOına hareketini değlıtlr· 

mek lıtlyen Çtn'lllerln hare· 
kltını endişe ile taklbedfyoroı. 

Bu zat ba ıöılerl, Loodranın 
Çin fllçlıl ile Samael Boar ara · 
aındakl ıon konaemılar mG· 
n11ebetlle ıöylemlttlr. 

Lüzumunu Duyduk,, Dedi. • 

oynadık. Bilim ılbl nafuzo 
boy ak bir memleket, bu lhtf · 
lıtfı en kı11a bir zamanda nlha· 

" Hedefimiz, İtalya ile Ha· 
beolıtaoı aoJaıııırmak ve bu 
mdoaıebetle oluılar ıosyeteelaln 

yete erdirmekle mOkellef tır. • otoritesini kurtarmaktır . ., 

Londra 4 (Radyo) - loglllz 
kabinesi, bogfta hafta ortHı 

toplanm111 yapmıo ve uzun 
mftddet koooıımoıtor. ......... 

Solfil Dak.ök.a: 

l{ıhrıs'ta 500 T~yyarelik ha
va üssü Kurulması isteniyor. 

Londr1, 4 (Radyo) - Deyli Meyi vesalr Londra g11etelerl Akdenlzln bugilakO mavazeneı1lntn 
değlımesl lOzamona dair yazılar yazmakta ve İngiliz lmparatorlugonun ıellmetl için Kıbrıı'ta 500 
tayyareyi havi bir deniz ilBBtlbMhrlel teelıl lüzumunu ileri sürmektedir. 

Mıhı'nın eekl kıymeti halı olmadıA• da llhe edilmektedir . 

Bu gazetelere göre, Famayoı çok mftealt bir yerdir. Borada teıl11t 9 milyon ıterltn" mal olacaktır. 

Yunan .l\leclisi Dağılmak üzeredir 
Atlna 4 (özel) - Bnkümet, genel af tın istifade eden ihtll4lcllerln Atına n Sellalk.'te otur· 

malarına masaade etmemektedir. Bu karar, bir emniyet tedbiri olarak telıti.ki edflmekıedlr. 1934 
de vukobulan ibtlllle iıllrak etmlo olanlırıoların ıerbeıt bır1kılmalara hakkında bir kanonun netrl 
beklenmektedir. 

Slyual çetenler, mllll asambleolo yakındı dağıhlacığını ve yeni Hamblenlo de ikinci kloonun 
sonuna k.dar da kurolaca~ını ıllylemektedlrler. Yeni a~amblede 20·25 komQolıt uylavJD bolu· 
nacağı tahmin edilmektedir. 

Italya Bakanlar Kurulu Kararları 
Roma 4 (Radyo) - Bakanlar meclfsl toplıntaıı nda zecri tedbirlere karoı alJDan ekonomik ıed· 

birlerin konetleadlrllmeıl etrdJDda görOımelerde buluamuo, bir maden of hl teoklllne karar ver · 
mlotlr. Bu of Is ltalya dahilinde mıden araıttrmıları yapacaktır. 

Bundan baıka kabine; d3•la tacirlerine, mohteldrlere 'f6 f lıt yftlneltmck lıtiyeolere kartı ıld · 
detll ct11lar verllmeılnl oaaylamıttır. 

--~~~----·· ...... -.~~·~ .. ----~~~--
~~!~ ~<~•~>ines!.b. Başbakan ismet lnönü 

rao'dan blldlrillynr: Fhoğo Ha 
mn yerine Hariciye Bakanı 

Baebabn olmuetor. DIAer ne· 
Hretlerde değlılkllk yoktur. 

Tahran, ~ (özel) - Yeni 
İran kablneelnl Mahmod Cem 

· teıkll eylemlıtlr. Mahmud Cem 
lçlelerl bakanhğı vazlfeelnl de 
lıerlne almııt1r. Kabinede bııka 
tebeddaltt yoktur. 

lspanya'da 
Gene Kabine Buhranı! 

Madrld, 4 (Radyo) - M. 
Sabaplyatra'nın ikinci kabine· 
ılnla yeniden mOokOlAt içinde 
kaldığı ve yeni bir kabloe hah· 
ranının gayri kabili lçtlaab ol· 
doğu anlaıılmaktadır. 

Yeni kabine, f lnanıel pro· 
jl'ııl ve buğday tıl d0Jıy11lyle 

11A cenah fırkalarını tatmin 
edememlotlr. 
~~~~~--~~~~~ 

Parlı 4ı (Radyo) - Hanı 

•oon 
1 

·-·-· Sipahi Ocağına Gitti. lzmir 
Şarbayını da Dinledi .• 

lııanbul, 4 (özel) - Baıbakan İımet İnönG, bu 11bah eaat 
onda Sipahi ocağını ziyaret etmlıtlr. Ôğleyln Bıebakan şerefine 
bir oölen verllmlı, dıı bakanı Tevfik Raıda Araı, lçtıler bıkana 
Şakra Kayı, elt.onoml bakanı Celll Bayar, general Fahrettln Al· 
tay, general Ali Salt ıölende hazı r bulanmoılardır. 

Şarbıyınız Bebcet Uz ziyafeti mateaklb baıbakanla blrlf kte 
earaya gltmlı ve Rosyadakl geılıl etrafında izahat vermiıtlr. 

Behcet Uz yarın (bogan) Erzurum vapuruyle lzmlre hareket 
edecektir. 

İstanbul, 4 (A .• ~) - Bııbıkan General Jımet lnöna, bu H · 

bab ıaat 10 da Sipahi ocığtna gelmlı, bir Hat kadar Mınevrdö· 
parkur yıpmııtır. 

Sipahi oca~ı taraflndan bugQn Baıbakan ıeref ine verilen öAle 
tölenlnde, dıt ve iç batanJarlJe ekonomi bakanı da hazır bolun· 
moelardır. 

lıtanbol, 4 (Ôzel) - Baıbakaoımıı lım11t İnönft ile Ekonomi 
bakanı Celil Ba,ar, yarın (BogOn) Ankara vaporlle Zongoldık'a 
hareket edeceklerdir. 

••• 
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aytarı Londra'dan bildiriyor: 

Japonların ılmaU Cindeki 
faaliyetini proteıto eden Çtn 
noıaııı, pakhn 10·11 inci mad 
deleri ile dokuz devlet moabe . 
deılnln ıhkAmmı ileri ıOrmek· 

tedlr. 

Habeş'ler Ya Nihai Harb Verecek, 
Yahutta Rica'atı Kabul Edecekmiş 

ki 
Londra, 4 (A.A) - Taymlıı'ln Harar mohıblrlnden aldığı ha· tay; 

bere göre ılmıl cepbeılnde Babeı'lerln nihai bir barb feya cep· ti 
heden rlc'ıtı kabul etmeleri JAıımgelecektlr. le 

Cenab cephesinde Habeı'lerln mCletabkem mevkileri Gorahayl •t 
ve Danarey battı olduğu hılde bu mftdafaa hattının Dagabor
Clclka hattana kaldırıldığı Uhe edilmektedir. 

loglllı dıı hakHı Samuel 
Boar, Çinin Londra elçlılne 

dokuı devlet moabedeılnl imza 
edenlerle bu meı'eleyi görtııe

ceğlnl fakat berıeyden enet 
Habeı balyan lılnln halledil· 
meıl için çıhıılıcıgını ıöyle· 

mittir. 

Habeıı hakO.metl Harar'ın f'keerfyetl MOılilman olaa halkma 
ltlmıt edememektedir. 

Londra, 4: (Radyo) - Royter'ln Adlı Ababa ayları bildiriyor: 
BogGn Adlı Ababı'da Sea Jorj bayramı te11hlratla katlatan· 
auıtır. V ellaht ıaraydan çıktıkıan ıonra beya& bir katıra blnmtı •Q 

•e balkın alkııları ara1ında klllıeye gltmlıtlr. Vellahd avdetinde Ya 
bGyGk caddelerden tteçmlt Ye cepheye gidecek olan aıkerlerl ht 
acllmlımııtır. 


