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it lyan T yyare eri Hah imparator ö 
besistan' a Dahi i Karısıl )ıklar ı armak 

d rere 
tiyorl r. 

' .... .. . .. ... ' 
DessiyeBomha Yağmuru AltındaAlev Aldı. 40ölü, 
200 Yaralı Var. Habeşler Kit1e;Halinde IlerliYorlar. 

~ -.--~~-.:.~--------------~~-------------

Habeşler Petrol Ambargosunu ~ek
liyorlar. _Ogaden ve (~icika Karar
gahları Da Bombardıman Edildi. 
Adla·Ahaba, 7 

(A.A) - Sifel 
çn~nlcr, o~l!i· 

e'nio bombar· 
dımanı t'laerlne 
aeıl harbin yı 
lundı haıhya · 

c•A• kıoaatıodı · 
d1rlar. RIHyet 
edildiğine göre 
Clclka dı bom· 
bardımıa edil· 
mittir. 

Ayni çeven· 
ler, İtalyanların 

imparatoru ~•· 
dClrmek ve böy· 
lece Hıbethıtan· 
da dıblli karı· 

ııkhklar çıbr 

mık gayelerini 
gfttmekıe olduk 
lınnı ıanıyorlar. 

Kilde ilalinde ilerleyiş: 
Aemın, 7 (A.A) - Bıbet'· 

lerln ktltle hıllnde ltalyan 
hatlınna doğru ilerlemeleri ve 
MakaUe cepbeılade ileri karı· 

kollar Clzerlnde ve Debre ile 
Tab11e geçidi cınrında vaka· 
balan çarpıımılar, bunların 
Habee'ler tınfından dıbı genle 
Olç8de hareketlere , lıof ımek 
lıtedlğtnl göıtermektedir. Tı· 

kazse geçidi Tana n Temblen 
bölgeleri araeındıkl yegloe ge· 
çlttlr. 
ltalyan taarruzu bekleniyor: 

Adle·Ababı 7 (A.A) - Bu· 
n,. gelen haberlere gOre cep· 
belerde havı bombardımınlırı 

YUkubalmıkıı .., yakındı ltıl· 
yın'ların baytlk bir t11rruu 

Habeş hüldinıdarı .. 
geç· c'lklerl zannedilmektedir. 
Yalan mı:' 

Adle Ababa 7 A.A) - Dolo 
ctvarında btlytlk bir mob1rebe 
vnkobnlmakta olduAana dılr 

olan haberler bazı çe•enler ta· 
rafından yalanlanmaktadır. Ha· 
beı bClktl.metl petrol ambargoıu 
tatbik edlldl~I takdirde ltılyın 
ıkınlırının ırkaeı ke11leceglnl 
beyan etmektedir. 
Baskın: 

Roma 7 (AA) - Trlbtlnı 
gazeteılnta haber ıldıgını göre 
Amba·Anger yalunında Tebega 
dı ltalyınlara kartı b11kın 
yapmıga munffak olup tı ne· 
ticede ptlekClrttllmGı:ı olan So· 
mıll mubırlpl,.re yardım göe· 
teren köylCUer hakkında İtıl· 

ltalyan'lar Diyorlar ki: 

-. -#C . 

M. M11ssoli11i"11iu tuyyareci oğullnrı bir uçuştan onra 

nüfusa olan Des le şebrl hı· bombırdımandıklndco daha \ 
kiki bir alev cehennemi haline olmuştur. ÇOoktı lurlara k'I 

Habeş ,ehirleri iislıi11de bombardımanı g~stereu- bir .. 1w;;p;;:;is)-:o;; girmiştir. Ber taraf ta bomba· mıe olan halk ıehre döomelDa 

yaa'lar ibret olacak cezalar çıktıktan blrH eonra dogrudan lar patlarken halk korku içinde bnlonuyordu. 
tatbik edeceklerdir. doğruya earmyı birkaç bomba haykırarak kaçışıyordu. Bomba Ogade11 bombardımanı: 
Romı 7 (Radyo) - Aımı· dG1m61 ve ıaray Rteplmııhr. patlayıılırına ıehlr cıvaundan Adle·Ababa, 6 (A.A) - Og 

ra'dın blldlrlllyor: İkinci ve ClçClncft bombardı· atılın Habeı hın mukabil den'den gelen bir habere gôı 
İtılyıa tayyareleri Makılle manda lmparetor mCldafaa ted· toplarımn gtıriUUUcri inzimam bo ıehrl altı İtılyan oçagı bo~ 

cenubunda bir Bıbeı tecemmı. birlerloe bl11at letlrak etmlı, etmekte idi. Uçaklara karşı bardımın etmlıtlr. Dört kıdli 
merkezini laf olarak haımıı · yarılıları gesmlı ve ahaliyi tcı ıtddetle mukabele edllmlıee de ve iki çocok ölmOı ve blrçc( 
lHdar. GoncJar ve Aıbalaldde kine çıhımıetır. görfioftşe Dtlzaran bu mukabele evler yıkılmııtar. 
tayyareler Bıbeelere bftyt'lk Makine baıındın ayrılmıyın tealnl& .kalmıı:ıtır. Amerikan Bir harbıe 400 telefat: 
zararlar •ermltlerdlr. ıelals telgraf memurlarının Adlı· haıtaneel yanmıı:ı ve bir haetı Adle·Ababa, 6 (A.A) _ T~ 

Aıoıın 7 (Radyo) _ Tem Ababı'ya nrdlklerl ve bombar· bakıcı kadın yaralanmıştır. cephe1lnde Dolo bölgeılnde IJ 
blyen'dekl yeril İlılyın aıker· cbmınlardaa biraz eoma neır· lUncl ve aç6ncft bombardı · muharebe vukubuldoğu ve 4(/ 

teri Temblye'nln merkezi olın :!~:~-.~.':~!::!.~~!~-~~?~?-.-~.!?!:':~:-.~~.~~~~. adedi ilk - Sonu 2 inci yüzde :J 
Aduıdlyt tepi etmlılerdlr. Ka· Dessi ye Bomba;d.;;;~~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
bıtı'dı ıel yolanda Ertlrell bir 
kıt'a; Bıbee'Jere bftcom etmlı, 
çarpıeoııdı 5 Babeı öld6r0lm6e, 
bir miktar dı eılr abnmıetır. 

Uçaklar; De11le civarında 
ııbıld eden on bin klılll.. Da. 
beı kunetlal bombardıman 

etmledr. 
Soaııll cepheelnde Vegopn · 

kıl aılretl ltalyın'lara dehalet 
etmlı ve mahırlplerlnl ltıl · 
yan'lann emrine •ermlttlr. Bun· 
lif Gorahıl llıerlae yıpılıcak 

bflcom lçio kollınılıcıkhr. 
• • • 

Adlı·Ababı 7 (Rıdyo) 
De11lc bombardımanında 50 
ölCI, 150 yarılı Yardır. Yarı · 

hlann çogu ağır yarabd.r. 

Avrupalı ve Amerikalı Doktorlar, Bfi 
tün Acuna ltalya'yı Şikayet Ediyorla' .. ------.-..-------------
Amerika Hnkumeti, Tedbir Almadan önce Diplomt 

tik Raporlar Bekliyor. Hadise Fecl Olmuştur. 
Ne•york, 7 (A. 

A. ) - Nevyork 
Tıymle gazeteei, 
Deeele tehrl ile 
oradaki Amerikan 

·::j Tigre ve Dhnakil'i Silah 
3 Kuvvetiyle Aldık. 

Londra, 6 (A.A) - Royter 
ajaneının aytarlanndan: 

- Itılyın uçıklar1arn bu. 
gftn tlç b11kın emı11nda Deı· 
ıle'ye 1111kları 1000 kadar 
bomba, uker, kıdıa ve çocuk 
40 klılnla Oltlmftne ve 200 
300 klılaln yaralınmıeına ıe· 
beb olmuıtur. 

haatıneelnln topa 
tutulmaeınıa A· 
merlka'nın her ta· 
rafında ..,ilba1111 
lneanhk bakımın· 
dan ve çaokCl bu 
eıuada kadlD ve 
çocuklar da dahli 
bulunduğu halde 
bir tıkım gayri 
moharlplcrlo te· 
lef olmalarını in. 

11 td 
Jldl. 

~ 

y 

Ve Netice itibariyle Çok Yer istiyor. Bulun· 
doğu Söylenen tormftlO Beğenmiyorlar. 

Roma, 7 ( Radyo ) - Saib 
hakkındı de•tırıa edea haber· 
ler, hılyın liyuf mehaf llh:I 
m~mnan etmemektedir. Çtlaka 
batan bn haberler, ltalya hn· 
kokunun nazarı dikkate ılın· 
mımıktı oldğaaa göetermek· 
tedlr. 

İtalya, ılllba; haldarını almak 
n elde etmek tçln 11nlmıı:ıtır 

•e İtalya birçok f1rualarlı, 
Babeı harbıaa ne için girdi· 
~al n ba harbtea ne bekle· 
dl~lnl blldlrmlıtlr. 

ltılyı; euı ltlbırlle meta 
llbıtındıa Tlğre ve Dıaıkil· 
deki k111mlınnı eilth hakkı 
olank elde etmlt bulunmak· 
tadır ve ılmılde Goeom n 
Voıllo mıatık11ını da lıtemek· 

tedlr. 
Cenuptan da Ogaden, Bolle 

ve Kaf eyaletlerini, garb mın· 
tak11ıada dı b111 yerler lıte· 

ollmektedlr. 
Barar'ın İtılyı'yı geçmeel, 

lıılkballa emalyetl için lbımdır. 

İlk bombardıman eınıeındı 

imparator hıyıtını, tayyarelerin 
Deeele lıtlkametlnde uçtukları 

hakkında nktlnde r•pılın lb· 
bara borçludur. 

imparator eneli emla bir 
mahalle gitmek latememl11e de 
mfttHlrlerl, hayatının memle· 
ket için kıymetli olduğunu ve 
ona boıyere tehlikeye koymak 
b6tftn Bıbeıletın'ı tehlikeye 
koymak olduğunu bildirmek 
ıaretlle kendisini lknıa alhı· 

yet moHf fık olmoıludır. 

Fllbıklkı lmpıraıor t1raydan 

tıç eyledlAtnden 
tlddetll tenkitlere 
ıebcblyet nrdlği · 

al yasıyor. 
Vıılogton, 6 

( A. A) - Oıt 
bakınhgı De11le'de ki Amerl· 
kan hıeııneılnla bombardıman 
edlldlAt bıkkındı Adle· Abıba 
elçlllglnden rf'!eml~ hiçbir mı· 

ltımat ılmımıetır. 

Amerika bGkO.metlnln eelA 
hlyettar memuru, hClkuaıetla 
ltlıom göreceği tedbirleri alma· 
dın Once diplomatik raporlar 

bekllyece&lnl blldlrmlıtlr. 

llabeşisııw'dcı salibialımer faaliyeti .• 
İatınbul, 7 (özel) - İtılyın bomba ılllmııtır. 

tayyarelerinin Deıelyl ıtmdlye Y alnıı Amerikan ııhra w 
kadar geçen bombardımanlara tıneılne bet bomba ablmıttaı 
nazaran btıytlk bir şiddetle Avropa ve Amerlkı'h dokıoJ 
bombardıman etmelerini ha lardın yaralananlar nrdır. ıı.. 
ı:ıehlrdc balanın Amerikan ve taneden 200 metre uzakla ba 
Avrupalı doktorlar protesto lontn Amerlka'lı doktor Dala 
etmlılerdir. Buradıkl 2 numı· llyos tı yaralananlar araundada 
ralı Amerikan eabra baetıneel Gerek eablt .., gerekee leJ. 
ile dlger b11taoelere pek çok - Lütfen çevirini~ 



Tanm Bakanının Diyevi 

hı Ç·~ı .1 .. d.. G ü n O n T e ı yaz ı H a b e r ı a r ı aç ııı çı ere o unç • • 
humluk ve Yemeklik! Almanya da ltalya Gıbı Müs- ltaly~~~ann 

Ve Bu Yıl içinde Ne Kadar 
1'evziat Yapıldı ? 

!ll!Alnlt 8 (A.A) - Kula· 
._ .. Fikret SU.,'m bat· 
.......... aumt ...... 

•91Do çlf tçllere &lbç 
", .... tu1ı: ...,bJ. 

.......... u. ....... 
..w-.de Jalb bir 
llıuaD 2 mllJOD 250 .... ·--··Wd· ...... kabul etmlfdr. ....................... 
.....,•lllaWlledne 

llllll:ta olaa ,.,.. ... ı1ı .............. 
.,..... •JDI nretle 

111111& ..... ,.., o1 ... 
-..•lllllWlledadea de 

,..t ba ....... . 

.-o-••• ,... ....... .. 
...... ,. 8au bqahk ••rea 
•a•ı lla ... lrblea, 
... &.amm,,a bllol 
._ •aelWw lalkA· 

Dnat ......... ................ 
..._iyi Wr aetlaell 
... • ...... Jı:ay. 
..., ... bıplı,UUeoelı: 

.W. tolaaaalalı: •ıa. 
....... ehDlt ...... 

.-......... ••b· 
Lflll ... 11 llakibteD fala ........... 

..... •llalm Wr 

lemlyeoekdr. C.• uae 20 
ml7oa teni ettik. S. .... 
teni etllleceklerle Mıôer ba 
mlkıu 38 •ll7oaa _.,or. 
h mlhlm bir yekbdlr. f4er 
Zlnat hnkma eUade kl«laJda 
oldap @ibl arpa ~e yalaf bak· 
kında da bir bnaa bal ... J· 
dı Emin SuaiJa dedlil .. kilde 
kıl57ll7e arpa 'H J11laf ıolaam· 
lap tenltae lmkla olnh. 
eı • .,. .. ,..., -...... da 

ellemml7et Yed7ona. fabl ba • .....,.. -- c1..... .. 
kallteDI alllla yol_.. iakltd 
ehaektetllr. Eter W. ...... , 
bakk•ada J8Pblt- lawlMI 
arpa H Jalaf hakkı... .. et· 
1et .... pua ltUNlılJle, tet
kllM ltlharlyle lllo ....... 
blbmaJ-ta... ..... bir 
,at altaaa prerls. Ba onu ....... ,.dal ....... , ...... . 
..... kltlk .......... . 
dolaJI dellldlr. Ba ta. 19ydea 
enel pua .... ıe11dlr. Emla 
S..t Wller ki: 

- Bir •llyoll lira .. .. 
....... .,..... bJf IJet .... 
lolwaawa. 

Baklb&M bir mllJOll lln· 
....... 0 ............. ,.. 

eabr. Ar....._ ... aolrtllda 
temin etmek lllulll. 

• .......... IOlln Mr 
__ ,.,.... to1a .......... . .. ..... ,,....... . ... .. 
batkı.tül mlan brta da 
baalanday......_ ..... 

temlekeye Mühtaçtır! 65 umaralı 

Resmi Tebliğle
M. Mouolini'nin Harpta Israr Edeceği Sanılıyor, Ingi· rinde Neler Var •• 

liz Bakanının Nntkunon Tesirleri.. Ro- 1 cıw,o> - ı...,_ 

Pull, 7 (Bad70) - Pilli •d-nb, Slr Saaael llolr'm • .._._ __ _., .... 
........ 85 ....... ~ ............................. ...,. ................. ............... . 

Ped J...a; Slr S.m•l Boa'•• - matbD• J•I mlakerelere ..... ~ gire 
lallaa temla edeoeiln• laamak .._ ... ,. Ve ParllLoadn'm• lta1Ja'J8 ,...,... tetllfaba flJ8III 

kabal olwla maMkbtm. 11.u..tU.. a.,_ 11-u.ı•• Afrlb'• .... ..... bala..U 
11ru e4leoell haberleri e•dlte .,....___. baU blmamaktadtr. 

Berllaer TasUtt: Sulael Bou'•• aatb J•Di 111ıteJ ifade etmemlt olmakla benbeı, ...ıyett 
••kifaf ealıcıoablt ... _,. .. ....,. .... ..- .............. pnt ....... _ ... _ ....,.. 
1t .. blle •llteaaleke1e ... _... Bata paldlau• .. bllall Aft9118 ealba iti• tok flydah olwbr. 

ı1a1,.· ... llüet ................. k .............................. ~ ... _ ..,. .. .... ..... . 

utle ...... ,.ki: 
................. ileri 

barektta ...... ederek ÜJMI· 
J1 lfial 91mltdr. Dlı•ı• it 
118 buabuftar. Jla.lemeler 
Ka .................... ...... 

" ............ ''*· 
.,... Olmblr ellr .. kalll· 
yetU eeplla• .W.t. Dlı a 
....... Ol• .. lılr 

• Petrol ............ blıWmlD Aileılb'•• K.la•-•lde 
bnrlar ..... ,.....-•kabir.• .o...tte.11r. 

kompe ........... • • ..ı ba'I ,.,... laaü-.m. Ta,, ... .................. 
Galata aray - Güneş Maç- Ça'd~ri~ ile · 

ı S . . . Ol k Demıreıs Uz. 
arı ey,ırcısız aca .. ıa,amıyorlar .. 

Do Arada Da Bir nharririn Yazı· 
sını Şiddetle Proteato Ettiler .. 

••••• 
........ 'I , .... , -~ .................. . 

de lllı topl&II JIPllÜ - ...... .. ........ llJlnler ._ . 
t1ller " ._ .... r.,.m Safa'am T• p11ı••• (t.p11111ot· 
laklml .......... ,.... ....... ) .,. ,...... ••• ...,. ........ 

pıo1lllO ettiler. Aüaa'Wd Glla._n7'1dar bir toplaab ,.,. 
-ldedırlu. 

ı....w 1 (llel) - .. _.. ...,..., - -• •• - .-. 
.._ h'#nl• •ıtcyWle g .. ,, w 6'1ı•JL1Tr ... _. .. •-• 
.... .. _.,, -- .,lıiıhli ..,.... " .. .......... 
• ..., ..... bar ....... 

••• 

••••• 
Pull7(....,.)-A.._· 

.. .... ....,.., Çllllııll 

... o ........... w 

..... ...,. ç.ldaıll. K.a.IU. 
ı .. Wellr'ı .... .. .................... . ....... , ............ . 

Bir ltalyan are· 
talı Afrika'ya 

Roma, 7 (IWJo) - ı...,. 

Delllye'JI .........._ ......... . 
Abla ........ topla lılr ... . 

.. ··- - ... kllllk ... . _ ......... , .. ,.,.. .... . 
••• u .......... O.•••t 

..,.. - Tar k.Wlelnl 11· 

-· GonmJ __._...._ .......... k .......... . 
....................... talllll 

Istanbul 
Liman leleri. 

, ... ...., 7 (IWr) - ı. . ...... -..,. , ....... .... _ ................ .. 
Dta .......... - .. . 
..... & ••• , ....... _ .................... 
._ lllMna le• ıh• bı,••· 
1111111· I' IS itiz 

.,.. " ... ,..,.... tak••·•· 1 1 'd ,., f' 

..... .., .... 1111. ta ya a .ı asarru • 
.................,... .. .. 
(l'natı ... ~) ......... . 
..~ ... kel ..... . 

,..;m. ............ . 
leHf .. ttıl .... lllr tet ..... 
llllawtek ........... • · 

Almanya-Fnnu Kanal'dan Geçen 
, • Mağaralar, Lokanta, Kahvehane ve 

upa nın Sıyasal Hava· Oteller Erkenden Kapanacak! Italya Kuvveti 

Zeh • ı k 1 • • • 1 • • PClltiaW. 
7 

( Bo- ) - IO Jr eme stıyor •• Bw, '1 (WJo) - Zeed aeAltler ....,..... siya. eleaılk !:' ~-=-..! =: 
•• tellda .......... ..,it s-ıaf ...._. •11•m1Jed ..... ·-ı• -ltler'e e Teklif Yapılmıf, e de o Bir 

11& Endtlltri Adamı De Konnfmat! 
pka a..._DdaA8-Ja'DID 
........... me1'elell llatb•· 
tldl duamaaa dair Mr -k•le 
Mtnlmltdr. 

Pull s.u ............ 
uw.L .. ıd,... •etlall• btr 
llıtl Jalaa ........ Hrmek • 
...... GaeleJ• Bin l'raw'am 
llerllD elflel il. Fıaeoll Po· 
... 21 ilk....- 11. Biden 
111r Pnuas Al- beJa•••• 
proj• •enaledr· il. Bldeıla .. ....... ..... ...... . 
w .... -· ... ..... ..,.....,..... .......... . ....... .... ,.... ......... . ................. _ 
........ ............. ilk
lere laltl* rıam '*il ,.,. ............. ~ ...... 
tıl ..... .. llltı. .. ~ •••• 
W.l etll ....... 

Gerek ita laalaerln pnbe 
Alma•J•'••• d•n•• laakkmda 
J• .. HI mem•etetlerde t1k•nl• 
gOl .. ç ea,WU Awwpa'Bla 
llymd ...... , dai•I bir te· 
klW. selairlemek ..u.dam 
taklh.ılyor glrtll...ttetllr. 

Celil Bayar 
Zongaldak'a Gidiyor 

....... 1 (Ö.1)- .... 
.. .. ... , Celil ..,. ,... 

Tut ...... ... --. ...... 

....... ..... .. ........... ......... .... -...... 61'19 I..ı,.. ...... 1749' .. 

.. ......._ •• a• o11nt _, ıe;• ..,_ .. rmr . ..._, ...,. p.W. 2091 .. ta.1r, 
d,.an. bla" " ..... ..._ ... ıs,ao .. ...... bfata'-t ıısı _.. " ıosoo --. 
1 

La.. ... ., .............. 
o~ .... r. 

Petrol Ambarg~~ Son Bomhardı· Diplomatik Ka
ıı,,an Gzerine Ta~il Edilecekmit! holler Devamda 

Pall '1 (Wyo) - il. La 
......... 7 (0..1) - ... rlb ............. o..l'J• ......... ftl; ... .,. ..,.. ....... . 

.. _ .... dolayı .... ,..,. ~ .............. _, ... ,. w.ı ....... . 

.... ,. ... , .... petrol .......... 18111 ........ ._ 'I (IWJo) - ..,. 
Boma, 7 (A.A) - Petrol ................ , • .-lmıl 111- •-.:tal ........ ..ı1ıt ar 

.. ,. .... ., .. k ....,.... ...... ..,. • ....,., ....... -··· lrlt DnaDoMa ........ ,. 

....... ..... .... .... .......... .. ... ... ., .. ....,. ... :ta.in. 7 (IWJo) - llal· 
W ı.1111rı. alarbr. ,. ... ı..11ra •f 111 M. g,..-

....ya Darbı 
_..,,.,. lci ..,,.,,._ 

.. , 1 .......... , ..... . 

........ '! ~
... 11 .... , • ...,, ..... .,. 

• eıı•aıl 1 
.. _ ....... 900 ., 

.... .............. 1181J-

... w.., 2800 3000 metre 71k 

... u ..... ••rtnk ...... . 
pc ............... .... 
ler malatellf oapta dnne tot· 
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Do.~onoyoruz ki: 
imla Dersi? 

Blf ayın başı.nclanberi (Ana 
tlolJl ajansı) rady oda gazetele 
re hqber ıervisi vermP-ktedir. 

ŞEHİR HAB.ERLERİ 
Spor 

Bugnn 
Yapılacak Lik M 

evvelce de bıı haberler rad
yo ile nriliyordu. Fakat çok 
çabuk ıöylendiAi içi11. ıaptedi
l~miyor, bu t1uretle emekler 
boşa gidiyordu. 

Çok Yerinde ___ _ 
Bir 1

Teşebbos .. 
Asri Sinema ' Bahçesinde Sıhhat Mııdo-

8. c· ~ Old rQoQTehdidEden 

Bugan Alaancak qb 
llkluln dördGacG bafıa 
bakalarına doHm edile 
Ftklıttır mucibince ı;O 

m6hlm kar1ıla11:11•11 8a 
S. K.. takımları araııad• 

mftNbaka •at onaltıda 
caktır. Her iki takım ıe 
maolarl• oyanı .... lıtlnk 
lerlne nazaran mlııwl bl 

vet teıkll eder gibi oldak 
dan oyunlar ayrıca sevk 
Ç•ccktlr. GGn6n birinci 
bakaıı s&1t onda •e la 
ile Demlrspor takımlara 
dadır. Bu oyunda De 
takımının Altınorda tak 
karıı çıkardıAı kadroyo 
faı:a ettiği takdirde iyi b 
tice ile rabadao ayrıbt 

mail vardır. Bo oyun 
çetin ve zevkli ol•caktır. 
da lzmirıpor'on kazanm 
tlmall fazladır. Saat oa 
Ahınordu · Şark:spor takı 

l..arşılaşıcakhr. Ayni kal 
rln (B) takımlanaı 

••••• 
Bulgurca Çiftliği Arazi· 
Aİ Köylftye Dağıtılacak 

ır ınayet u. Sulhcezad~Tevkif edil· 
~~~----~---~~~~~~-

Gerek gazeteciler, 15erek din
leyiciler bu halden şikayet et 
tiler ve ajanı haberlerinin bi . 
raz: daha yavaı ve anlaşılacak 
bir şive ile ekunmasını iste
diler. 

Bulgurca kaya çlftltğl arazisi 
ziraat baakaııaa merbon oldu· 
ğuadan bankaca idare edilmek· 
tedlr. İlbıylık bu arazinin, 
içinde bolaaın topraksız f•kir 
kftylCllere dığıtalmııını muvafık 
gprmnı ve bunun için teşeb · 

hGelere girişmiştir. Bankadan 
bu arazinin köylOye ne şart 

lırla dağıtılıbllect!ğl ıorolmoş 

lor. Zir.al bankHı İzmir şu 
be1I mGdClrlftğD, nmum nııl 

d6rlüğG bu mftracaatten ha
berdar edecektir. Geleeek em 
rin llbaylıkça munfık göriUen 
11ekll tanfp ıekllnde olacağı 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
Ba ıaretle yıllardanberl top· 
rakeız bulunan halk arazi ea · 
bibi ve lıllhıal ıahHında m6 
blm bir onıur olacaktır. 81111 

aılretlere de bu çlftllk ar11I· 
sinden dağıtılm1t11 uygun ga 
rGlmekıedlr. 

Lise Talebesinden Salih; Samimi 
Arkadaşı lskender'i Çalınan Bir 

Tabaka Ynzttnden öldürdü .. --·-
Memnuniyetle gl>rilyoruz ki 

(Ajans) bu dilt>ği kabul etmiş 
ıir, etmiştir amma şimdi de o 
kadar yavaş ıöyliyor, o kadar 
lüzumsuz ilaveler yapıyor ki, 
insan njans dinlerkerı. ke11di· 
sini ilkmekıebde imla dersi 
alı) or zannediyor! 
Adamın biri i1tekine adını 

sormuş o da: 
- Yuuusuuuuf ! 
Cevabını verince evelkisi de 

demiş ki: 

- Benim adım da Yusuf 
amma seninki lcalfar uzun 
cJeRil ! 

işte bumın gibi biz. de ajans
tan yavaı konuşmasını diledik 
amma bu kadarını değil ! 

Bazı kelimeler tekrarlanıyor, 
buna birıey demiyelim, fakat 
o nakıa, virgül, nokta virgül, 
satır başı (Bereket satır başına 
demiyor) tırnak, kere, gi.yme 
gibi işaretleri siJylemekıe ne 
fayda var? 

Ba,bakanımız dedikten son. 
ra keneral ismet lnlJnü, iç ba. 
kanımızdan sonra doktor Tev
filc Ra,ıü Aras slJılerine ne 
lüzum var? 

(Ajans) çocuklara imla dik · 
le euinr gibi haberler verece 
gine laıumsuz kelimeleri bir 
tarafa bırakarak bunların ye
rine üç beş Jaıla malUmat 
ver.se hiç olmaz.sa biz de imla 
dersi almak eziyetinden, ken · 
disi bu faydasız çalışma ıar· 
andan kurtulmuş olı.r; 

Diye düşllniJ.yorııı. 

Konser 
Ba •ktam C. B. P. birinci Ka· 

rantla• oc•ğı maılkl kola tara· 
fıadan K.arantlna'da panl ocağı 
Hloaaada bir koa1er verecektir. 
Konaerla mClkemmel bir tekilde 
olma11 için mClblm hamrbkl1r 
J•pılmıftır. 

40,000 Lira Zarar 
Kuşadası'nda 

SeylAb Zararı 
Teshil Edilmiştir. 

Geçende Koııda11nda ılcldetli 
yağmurlardan ııeylAb olmoı ve 

Tlrk mahalleıl hallu bDylk 
bir tehlike geçtrmtıtl. Yerinde 
yapılın ıeebltlerde ıeyltbıan 

halkıa zararının 800 lir• rad. 
deelnde oldağa ulı.ıdmıflır. 

f .. rel haeaılye te brledlye 
nln haNra u~nyan bHı .aııta· 
larlle zarar miktarının 40,000 
lira raddesinde olduğa gGr6l · 
mfttUlr. 

iJlflm 
İetaabal'da TOrk tarihi ıet 

kik cemiyeti 6ye1lndea maal· 
Hm M. Cevdet'ln Ietaabul'dakl 
ôUlml lsmlr'de de blyClk bir 
teeldrle duyalmaıtar. Cndeı; 
ıehrlmls avakatlanadaa Ahmed 
ŞiikrG'niin kHdeıi ve çok de· 
ğerll bir zattı. Ôlftm6 mflnaıe· 
betile Alleal halkına ve k.rdeıl 

Ahmed ŞDkrG'ye bapaglığı dl· 
ledz. 

TAYYARE SINEMASI 
:Jt51 TELEFON 3151 

DGo ıkeam Irguı pazarıoda 

Asri ılnemaoıo bahçesinde bir 
cinayet oimaıtur. Filim seyrel· 
mek için lise talebeılnden Js. 
bık oğlu 17 yaşında Salih ile 
arkada,ı Meogo oğullarıudao 

irfan oğla 2 l yaıında İıkender 
Kıya, ıloemıyı gllmlelerdl. Sa· 
llh Bayrakh'dı ıark sokağında 
12 aayılı evde oturmaktadır. 

Talebe olmakla beraber hay•· 
tını kazınmak lçla poıtıbanede 
ıııjyer H memur veklll 0!11ak 
ta çalıemaktad1r. 

lelender Kıya da Karııyaka 
da Alıybey lıtaeyoo memuru 
İrfın'ın oğludur. O da posta 
ve telgraf hanede ıhajyer ve 

dlemor vektll idi. Sinemada 
bir mGddet f Ulm seyrettlktrn 
ıonra Salih; bundan birkaç gün 
evvel par11ını vermlytırek ıa· 

bal iyeci Musa KAzımın mığa· 

ıatıından aldığı sf gara tıhaka· 

ıının mığazı eahlbloe verilme· 
ılni teklif etmi~ ve lekende-r de: 

- San• ne? Ben tabakayı 
lıtereem vlrlr, lsteraem vermem. 

Demltılr. 

Salih; bundan kızauı, ara 
lırıoda gflrfthü b6y4milı ve 
Udıl aralarında bu meı'eleyl 

halletmek için ıfnenaanın bab 
çeelne çıkmıılardır. Orada genf 
abım• deHm etmlt, İskeader 

Kıya, Salibe bazı •ıtır ıGzler 
ft)ylemlttlr. Bundan kızan Salih, 

yanında taııdığı bıçıgı çeke· 
rek eamlml arkadaıı lıkenderi 
ıol memesi ftstftnden flç ve 

arkıdıa aağ kareyi azerloden 
bir yerinden olmak Gzere dôrt 
yerinden yırılımıttJr. lıkender 
aldı~ı yıralarJD teılrlle yere 
d6tm6t ve hemen GlmGetOr. 

Katil; vak'ayı ktmeentn gôr· 
medlğlol eanarak elinde bıçak 
bulunduğa halde ıloemadan 
çıkıp gitmek 6sre iken nokta 
polis memuru ile yellıen diğer 

ugüo çok eerimli Macar yıldıaı F • k G 1 J 
~~ rauzıs a a in çok beğenilen, çok allnılanaa 

l(üçük A nne 
Sevimll yıldızın dört oarkm, bir ninnisi ile süslenen ve Kariyoka motifleri ile ihtiıamı 

temin edilen büyük bir faotazi .. 
Ayrıca dibi bfletekir Bizet'in KARMVN opera81ndan seçilmiı olan n~~ide parçalar 
hayab ve ııheeeri olan ~ (Mu11ild üstadları serıeıoden) 

FOKS dilaya havadisleri (Türkçe eözlfl) - MİKİ bütün ıınınmıı sinema yıJdızlarmın canlı karikalOrleri. 

bir polis tarafından sinema kı· 
pmnda yakalanmıştır. Adliye 
doktorunun muayenesine gftre 
l!!kender kalbi Gzerlndeo ıldıgı 
bıçak: yaralarından kalbi "ftç 
yerden delinmek: ııuretlyle he· 
men ôf mOotftr: Talkklkatta ıl· 
ğara tabakaeı makto16n Gzerfn 
de bolonmuıtur. Bu iki kişi 
ar11ında bir kıı meı'eleal bu· 
Jooduğu ve bu chıayeılo bu 
ıebl'pten olduğu aôylenmekıe 
fee de adliye tahkikatına göre 
böyle bir ıey yoktur. 

BlrbfrJle çok 1ık:1 doııt olan 
bo iki gene; birkaç gGo evel 
tuhafiyeci Masa Kıbım'ın ma· 
ğazaaına ghmlıler, poata me· 
murluı için 20 tabaka ıahn 

alacaklarını ıftylemlelcrdlr. 

Moaa Ktıım; mıtazaeıoda 
ayni cinııen dokuz tabaka 
mevcod oldoğonu ııôylemlı, 

bu ıababları tetkik ederken 
lıkende'r Kıya blrlıinl cebine 

eokmuıtor. Pızarlıkta uyoıol 

mamıı gibi hareket edllmlt ve 
f•kat bir mftddet sonra ma 

ğızı aahlbl hırsızlığın farkına 

Yarmış, tahkikatı neticesinde bu 

ild kfefala yerini teshil etmiş, 
tabakayı veyahut paruı olan 
80 kuraıo •ermeler! lolo iten. 
dllerlne haber gGndermlıtlr. 

Lfıell Sallb; bu nztyet kar
ıısın}la tabakanın geri verllmeıl 
için çok Hrar etmlcee de lıken · 
der bunu yapmamış ve takat 
geçirmekte bulanmuıta. Nlba· 
yet dan aktım gene bu 1ekaen 
kuruıbık tabaka ytızandea dne 
ma babçeıfnde blyt11ea mftn•· 
kııa clna}ete ııebeb olmoıtur. 

Vak'a ııhklkıtına m6ddel· 
umumi muavini Orhan Kani 
el koymuı ve katili tevkif et· 
mletir, Geç vakte kadar NamH· 
gib polla karakolunda cinayetin 
tahkikatına devam eımlttlr. 

Vak'a ile emniyet m6dGr 
·muavini İıımall K6ntay dı ala 
kadar olmoı, bizzat Namazgth 
karıkolunı ghmlı, geç vakte 
kadar orada meıgol olmuıtur. 

Liseden yaptığımız tahkikata 
göre Salih; yllbaıındı llııeye 
yazalmıtaa dıı devam etmemiı · 
Ur. BıttA bab111 mektebe da· 
veı edllmlııi. Diln mllracaat 
ederek oğlunun mektebe de
vam etmediğini a~renmlt. pa· 
raıı da olmadığından yaya gel· 
dlğinl ıöylemlıtlr. 

Tavııkhane 
Planların Ha-

8 f •1 h ) Hergüo 14,30 J 6,15 18,40 21,5 
U 1 me ma 8U8 seans ar : Camarteai günleri 12,30 14,30 

talebe eeanslandır. Pa•ar günü 19,30daifave seaoıı vardır. zırlığı Bitmek Ozeredir 

ELHAMRA Telefoa : 257 3 

Staemaıında BUGCN 
Norma ( herer .. Frederic March .. Charles Luugton 

SevmeliwYisal{ Mı? 
1: ==- EmNl!la bir gtızelllkte olan Fransızca ıftzlG filminde gôrecekelalz. 

Paramunt J urnal'da En Son Dünya Haberleri 

Ziraat mildDr6 ZahdG Bayıal; 
ddn Burnava Ziraat mektebine 
giderek bazı tetkikler yıp 
m111tır. VlliyetÇft mektebte t~ılı 

edilecek olan b6ytlk tavukba. 
nenin ' biri teıblt edilmiştir. 
Tavakhıne plAnluı hısırlıttı · 
rılmıkıadır. 

Viliyet idare Heyeti 
Vlliyet idare heyeti dan nll 

muavini Sedad Erin baıkan· 
lığında toplıamıt ve blrlkf>n 
itleri çıkarmııttr, 

mesine Karar Verildi .. 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

mldDrG doktor Ce ;det Saraç· 

oğla'nu makamında kendlılne 

it vertlmeel için ölGmle tehditte 

bulanın açık 11hhıt memuru 
Haıan oğlu Tahıla adliyeye ve · 

rllmlı ve Solbceza baky"rlade 
lıticnb edildikten ıonra tevkil 

edllmletlr. Hakkındaki tabld 
kata mevkufen devam oluna 
caktır. 

Genemi Define? 
Menemen Yolunda 
Define Aranacak! 

Karııyakı'dı Menemen ced 
deelode bir define gftmal6 

olduğu Mllliemllk m6d6rl4 
ğflne ihbar edllmlıtlr. Yarın 

bir heyet definenin bolondo~a 
haber verilen yerde arattırma 

yapacaktır. Borada k41Uyetll 
miktarda altın para ve mlcev· 
heraı varmıı. 

Genç Bir 
Kadın Y Qzfln
den Bir Vak'a .. 

Dfto gece İklçeımeltk 'ıe Ka· 
ram en ıoka~ında . genç bir kı 

dJD yazanden bir vak'a olmoı, 

Hlear camii yanında terzi Ca· 
hld'la yı nanda çalııan Cemal 
oğlo Necib; Hleeyln oğlu Ah· 

med ıarafıodaa bıçaklı karnın . 

dan ağır ıurette yanlanmııtar. 

Ahmed; Balcılar'da Abbu Bil· 
ml'nln ı•pka mağuuıada çala. 

ııyorda. Yaralanan Neclb'ln 
kanıı lluaa da ayal yerde ça· 

lıımaktadır. Ylrmllkf yaııada 

olan Necib eoa zamanda kar111 
lbıan'ı taklb ediyordu. 

Ahmed otosbet 1•11ndadır. 
Dan aktım Ahmed'le kar111 

Maçlar, Halk aahaııa 

ıaat tım dokuzda Buca·C 
lakımlarıaıo karıılaemaılle 

lıyacaktır. Şf mdlye kadar 
tığı maçlarda mağlup ol 
Boca ( B) tıkımının ka 
rakibine kırıı alacağı •• 
berkea mr.rakla beklemek 
Saat 11 de Altınorda · 
ıpor ve 12 de lsmlr1por · 
mlrıpor ( 8) takımları ka 
ııcaktır. 

Goreş 
lzmir'de inkişafı 

Oo ,ındeoberl, Salepçi 
camii alundıkt mıntaka 
g6rrı ıılononda Altay, D 
ıkor, Göatepe, lamlrtpor k 
amatftrlerlnl çahıtırmakıa 
mllli takım glreıçtlerlml 

Nuri, bogGn htanbal'a 
cektlr. Onbet gGa, blr•J 
dGnmetl beklenmektedir. 
amat6rlerl mCbteld Ye 
gGrllmGıtdr. Bir tene 
mllli tak11Pa lımlr'den de 
reıçl vcrllmeıl 6mldl 'f 

Narl gelinceye kadar g 
terle bokaarlere, glret hey 
den Norl Koparal n~saret 
cektlr. 

lhtan'ıa birlikte gitmekle ol· 
doklarına gôrm6f, Karaman ·~---------... ~~~--~ 
ııoka~ında arkalanndan yetlte· 
rek Ahmed'e: 

- Benim karımı nereye ga 
tOrDyorıun? 

Demlıtlr. Bu mee'eleden Ne· 
clb'le Ahmed arHında çıkın 

kavgada Ahmed blç.ğını çek· 
mit Neclb'fn karnına •apla· 
mııbr. Ahmed ••k'a yerinden 
kaçmıfll da Abbaı Bllml'atn 
dGkkAnındı Kemeraltı koınlaerl 

Safa tarafından yakalanmııtJr. 

lbıan adındaki kadın •erdiği 
ifadeılnde: 

- Kocamdan bogGo mıh 
keme kararlle boıandım, 

Demiştir. Yaralı hHtaneye 
kaldmlmııtır. 

Mektebliler Likleri 
Balkevl hlm•yeelnde orta 

mektebler ilk mıçlırı dGn baı 
lamııtır. Llkler her haf ta lklter 
maç yapalarak oadftrt haf tadı 
bhlrll~cektlr. 

ilk maçı Lise, Karııyaka or· 
tamektebl yaph ve Ltıe iyi bir 
oyunla 6 O kHındı. ikinci mı · 

çı K.arataı ortamektebl l:e Zt 
raat mektebi yıptılar H Kara 
taı 1 O kanadı. 

Saha çok kalabalıkta. Oyan· 
lar, mektepliler ar .. ı•da .,k 
alaka glrmlfllr. 

Bugllo Bftyftk 
Bir San'atkarın 
Y ıldönftmftdftr ... 

Bugda Feal&ndlyaaıa ea 
ruf komposllôrlerladea J 
Slbely6ı6n yetmlelncl d 
ıenel denlye1ldlr; bu m 
betle latıabal raclyoıa, 
nehullel mGzlk 1Ghretl b6 
olan bu kompoallGrCla ha 
hakkında maltimıt verecek 
en gGzel parçalarını da ça 
cakhr. 

Jean Slbrlyaı 8 Teırla 

1865 de doimuştar. 

Pek çok ve 
aalar Gıerlne eeerlerl y 

eeerlerlode bayıl ve hiı ka 
retl hly6k olduğu kadar ... • 

incellkled aı11r11llkkııl 
callbdr. 
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Son Sekiz Yılın 
Nüfus 1-lareketi. 

nkara'da 100 Yaşından Fazla 127 Kişi Var. 
içlerinden Biri 146 Yaşında Bir Kadındır. 

Oış ,piyasa ve 

Mahsulleri eniz ...... 
Türkoflıte gelen haberlere 

göre, 5· 12 935 de cihan plya· 
eaeında mabenllerlmlzln f lali 
şöyleydi: 

Üziim: 
Loodra boreaıunda: 

Türk mala No. 8 peşin p 
35 60 vadeli v 25 46 Yunııo 

üzümleri Kandlya No. S peşin 
p it 59 vadeli ve 22 44 Ka 
llfornt ya i\zümlerl tomson pe
şin 36 3S vadeli 26 natOrel 
peşlu 36 vadeli 24. A vuetural 
ya Ozüml t:rl yeul mal 4.2 50 

eekl mal 35 İran OzOmlerl pe· 
eln ~f) .36 l&dell 16 23 elliodfr. 

SC>~ I-l.Al3E~ 
TEl.EFON TEl.GRA f' ve TELSiZl.E 

Şimali Çin için Bir Anlaşma ve Japon Gazetelerinin Si 

lngiltere ve Amerika Aleyhine Yaptıkları Neşriyat ______________________ .. ____________ "!""'!"' ______ __ 

Pekin, 7 (Radyo) - Yirmi 
dört saat süren çetin m11zake· 
relerden sonra ti mail Çfn 'df'kl 
buhranı halledecek bir ıek.H 

bolunmuştor. Bu şeklin Japon· Şeog·Kuaoıo batbnlığıoda bir 
larcada kabulü mümkün ola idare tekli bulonmottor. Nwn• illi 
cakt1r. kin bükumellnlo de bo idareyi 

Tahar ve Bopei lçfn Çan· lanlb ettiği söyleniyor. lya 
----------============------- Tokyo 7 (Radyo) - Japon fiil 
Esi\ i imparatorun ölme- erU.oı harbiyesi Çin başkam 0bl 

Albay Kt .Ta tlmali Çlo'dtld "'O 

d • • H h • v • ı • japoo garnizonları kumandan· Me 
Jğf a erJ erJ tyor • l•ğına ataomo,ıır. Do teıltl 1 0tı r•ıı 

yapmakla beraber Çin malrn .o· tını 
~~~~~---~-~~-~ 

H h U 1 1 12 rl, d • D • larHe Tokyo arasında irtibat Q81 

Türk üzümlPrl No. 7 peşi~ D S b h 1"' k 8 b J Nsnkln, 7 (Radyo) - Çin ece 

Bıamlmrg boreaeında: 3 eş Ç3 { 8fl ane I r. eSSle vallreelnt görecektir. ~Ilı 

14 50, eeklz 15, dokuz peşfn ün a a e rar om a anmıştır . .komlntag merke.ı icra komlıeel il 

A k 'd b. 16 T. lirası. Yunan QzQmlerl A 7 (R d ) D ı b b h k b b d n ara an n mnnzara.. emara, a yo - ese e u ea a te rar om ar ıman ulusal Çin hüktimetl cumur ~u 
s l b Kandlya No. 3 peşin p 15 32 edil ı ti b i 

il 

r Ankara, ııtatletlk umum an teelrlerlnden kurtoldoğonn m ş r. aşkanı Çıng Kay·Şek'e Impa· ilaç 
f l. natürel pealn 5 85 dolar. R 7 (R d ) H b f t t d b l ı. Jı llrekıörlOğftnftn, mofaeeal ıae · gôetermekıedJr· v oma, a yo - 8 eş mpara orunun emr o e o onan ralorlok icra komlteıl bıtkan· '"er 

~ Iran fizümlerl peşin 33 38 ol· F t ı K l Ctb ll'd k p 1 D'l l ıı. d lf netlc61eri hızulanıncaya ka· Şehirlerimirin nüfuaa göre raneız tayyarec 8 ur s o en geçer en opu o ta ya hğını vermiştir. llllk, 

lar blllomeel zaruri rakamları taksimleri.. llndlr. g1ıetesl muhabirine şu sözleri söylemiştir: General Çang Kay Şek'lo bu S 
fu~ H k ıe malumatı ıaeıyacak olan Şeblrlerimfzlo odfoe far.la· - abeş uça ları 12 tanedir, bunlar sftel bir- .kuvoet ıayıla · vazifeyi bbol edeceği anla1Jıh bJn 

Londra boreaeında: b b ı h d h h ı bl b b d ı l >roeflrft tamamlle hzırlamıştır. lığına göre tasnif 1 ou netlc,,yl mazt u ee ep e ava .._ er ang r ar fteftnu emez. yor. Bu anretle parti ve aıkeri "4!ırJ 
Genuln natürgl pe!JID 33 va· A 7 (R d ) I 1 f d A bl 'd t Taenlf neticelerine göre: Tdr· vermlşlir: emara, a yo - ta ya tara ın ın ra elan an 88 ıo idare baekanlıklarındaıı bıeka ~ftıt 

. deli 22 ekstra petln 33 vadeli ı ı 18 000 1 l bl k t h il d M k 11 ' tiye nftfoennon mmtakalar iti· 10-15 bin nftfuelo 32 şehir, 8 ınmı!J o an • «.eve; ıaeı asız r • ar a n e a a e ye geneıal başbakanlık vaılfeelnl bu 
24ı ekeleton 4. crovvn 1 lb. d ı 1 M l B d ll ' il"' b d >arlle artması şo suretle teeblt 15- 20 bin nQfosln ıs tehir, oğru yo a ıyor. areşa a oğ yo 0011 P ıanına göre u eve· de Qzerlne almış olacak ye ~ek 

,dUml1Jtlr: 20 - 25bln nftfoslu 14 şehir, peşi o 57 bet peşin 62 ahı pe. ler muhafız kola nakllyatanda kollınılacnklıt. Çin genel sıya1111nı da idare kerı 
Avrupa Türklye'slDde sekiz 25-50 bin nOfoslo 14eeblr. şln 67 yedi petln 70 şillndlr. Cibotl, 7 (Radyo) - Popolo Dltalya gazetesinin Cibntl'dekl edecektir. 

umede % 21,7. 50 - 100 bin nilfoelo 4 Bamborg borB&BIDda: muhabirinin verdiği habere göre; Babş'lerln eski imparatoru Tokyo 7 (Radyo) - JapoP ra 
İncir t lıtl ekstrlselma pe1JlD Ll'l y "'l ı f N ' ı b "'ldü dl h b 1 1 Asya TGrklye'sinde ıeklz se· şehir ve 100 binle yazblnden J asu u mem şt r. ecaşı o o; onu u ye a er vermee gazeteleti; agtllz TD Amerikan 

ııede % 18,4 artma görftlmftştür. fazla olın 3 şehlrlmlz vardır. 24 26 rh. Cenqln pe!JID l4. T. iç siyasada bir karışıkhğa mani olmak içindir. Lfj Yaso; Harar Dış İtleri Bakanları M. Hoır 
Asya Türklye'ılndekl artma Şehirlerde oturan balkm llrası. civarında bft kalede bulunuyor. ile M. Bull''ln şimali Çin hak•( 

Pamuk: t • ı nlebetl türlü mıntakalara göre umumi miktarı 3, 779, 7 4.4 ddr. kandaki dlyevlerl mGna1ebellyle • 

,oyledlr: Şehirler ndfoeo sekiz senede Llverpol borHBIDda: lngı· lt~re ile Fransa şiddetli De1Jdyaı yapmaktadır· 
Amerika K. evvel 6 54: Mart G Karadeniz kıyılarında sekiz yüzde onbeş derecesinde art· lar. Do iki htıluimetln Japon·! 

d b d 42 May'B 38 Temmuz 33 Mı· 'd 1 h llıe &ene e artma ole eti yftz e mışlır. ------------- ya an üzomııoz yere !Jdp eye.
1 sır Sakalarldlı K. evvel 9 4.0 8 ı· IJ Ol Mü k J • • il' mi 20,7, Marmara ve Ege denizi En fazla artan şehirlerimiz: er 10 e aO za ere erJDI dtıotOklerlnl llbe eden Aııakl· ık 

k l d d 1 9 "k Şubat 10·04 May1& 9 81 Ağoe· ŞI b ı b iLi dl ı ış ıyı arın a yüz e 4, , ~ El: fazla arlan 1Jehlrlerlmlz m eon gazete& o • yev • •ldı 
d 1 k l d d O 1 tos 68 Upper K.evvel 7 61 eı·rbı•rterl•De 81•ıd1•recekle· rdı•r İ il A fL' t li en z ıyı arın a yüz e 2 , , ounlardar: ng tere ve mer •• nın 1J ma ıyy 

b d 1 , d d Şubat 63 Mayıs 5ö Temmuz 48. ç , d J , gır Ana o n ııun a yüz e 15,4, Ankara yüzde 66, Londra 7 (Rıd· tn mee elesin e apooya yı lmı 
A 'd d Nevyork borııaeaoda: orta nadolo a yüz e 14,6, füklşeblr yftzde 45, yo) _ loP"lltere kerşı mftoterek bir cephe almıe oı 

K. evvel 1 83 Şubat 78 Ma " 
oark Anadolo'sunda yüzde ~l0,4, Malatya yilzde 31, · dış loletl bakanı oldoklırım ve Japooya'nın dfl·ııı f 

k k A d yıs 62 Temmoz 51. cenub · şar i nadolu'da yüz e Meref n yüzde 27, M H h 1 şünceelnl açıkça göetererekpn 
lekenderlye borea11nda: · oar; ava s · IJ 

22,6 dır. Şark Aoadolu'enoda Gaziantep uflzde 27, lAhlarının tahdidi muhtariyet idaresine açıktan itle 
1 927 F. g. f. Sakalarldls K. eınl h 1 f, 

umumi vHali o an uyı SlvH yüzde 23, maksıdlle Londra açığ.a m'ftza eret etmee IAzım·~•n 
b k d 16 62 Şubat 16 30 Mayıe 15 83 l.1t 

mınıo o mıota a a son eayıma Kayseri yüzde 18, ve Berlln arasında geldiğini yazıyor. r ı 
k lk ld k 1 i Temmuz 15-ö3 T. eanl f. g. f. göre e s yapı ı~ı 11naat n Bursa yftzde 17, L A L vr 

aşmonl K. evvel 15 80 Şubat geçece .. muza.ere· Aınerika'dan Italya'ya•ıya 
verw .ktedlr. Trabzon yOzde 16,5 ı d ı L 

13-63 Nisan 13 61 Haziran er e yapı aca .. le· J_ 
Müf us kesafetinin artış 11isbeti 

NQCue kesafeti Avrupa Tür· 

klye'efnde 927 de 43,4: iken, 
9,4 puvan kazanarak 52,8 ol· 
muştur. 

Asya Tftrklyeeln kesafeti 9J l 

de 17.l iken, 935 de 3.1 puvao 
kazanarak : 0.2 olmuştur. Bu 
nzl yat de Avrupa Türkiyesin· 
deki arlış ulsbetlnio Aııya Tür· 
ldyeslnden daha çok oldoğaou 
göstermektedir. 
Kes af eti En Az V e 
En Çok Olan Şehirler 

lııaobul'dın sonra en yft.kaek 
keeafeı kilometre marıbbıanda 

77 Jdtl olmak ilzere Trabzon, 
en az nilfos kesafeti olan da 
kilometre murabbaıoda 4.1 ol· 
mak Qzere Van vilayetinde 
görftlmektedlr. 

Türlü .Mıntakaların K esafeti 
T6rlü mıntakalıırda kesafet 

töyledlr: 
Karadeniz kıyıiaranda bir 

kilometre nmrabbıuna 35.5, 
Marmara ve Adalar denizi kıyı 
larında 16.5, garb Anadolo· 
ııonda 20.8, Orta Anıdolo'da 
17. 7, ~ark Anadolusun da 11. 2, 
cenup şark Anadolo'sun da 
18. l kişi düşmektedir. 

Cinsiyet N isbeti 
Son sekiz yılda cloelyet ole· 

belini o memlekette normal 
hadde dogru yiirOdüğ iin(i gör (i 
yoruz . 

927 tle bin erkeğe 1079 
kadın hıbet ederken, 935 de 
1032 .k.ıdm isabet etmektedir. 
Bu nlsbet tamamen normaldir. 
ve Atatftrk Türklyeslnde, bö· 

ıao ileri hareketlerin temeli 
olan nOfuı nlebeıluln de hır· 

Ankara'da y üz yaşını 13 25 T. enet 12 44 dar. şebbüsler hakkın · Gönderilen Ham Petr ıa= 
geçenlerin sayısı 

1

____________ da Fransa başha · Vaşington, 7 (Radyo) - hal·e ç 

Ankara merkezinde yftz ya· Borsa da 1 kanı M. Lual't ya'ya Fyhllde 22,000, Te1Jrln · y 
şını geçen 5 erkek, 22 kadın haberdar edecektir. evvelde 417,000 varil baoılb g 

çıkmı,tar. Kadınlar araamda Buna mukabil M. petrol çıkarılmlıtır. Bu ayl1rd••eaı, 
bir tanesi 146 yaeındadır. ve 'Ozftm sahşlan Laval da M. Bil· İtalya'ya benzin gônderllme..IPtt' 
Ankara'oın en ihtiyar yordda· Ç. Alıcı K. S. K. S. lerle Fran11z bll· ml1Jllr. lltıı 
şıdır. Diğerleri 100 120 yaş 382 Alyotl bira. 11 50 12 50 yftk elçlel arasında J • J 11d -t v 
arasındadır. 283 Kıdı 0 • Ah. ll 12 50 geçecek konuşma · Sir Samuel Hoar ngı tere e ~•lar 

Kızılcabamım'da yllz yıeanı 252 M. j. Taran. lO 50 11~ 25 lara ıld malumatı M. Hoara rlcah arasındaki görftşmelere Kral ve bç 
229,5 T. Debbu 11 75 'ti 

geçen 6 erkek 15 kadm, Çu· 
1

,, bildirecektir. Huaıı Ajansının eeae olacaktır. Çüokft Habeş· 11 
170 Ş. Rlza halef. 10 25 !tc K ı· C M 

bok'da yoz yaşım geçen 5 er· 163 K. A. Kaz. 12 SO 12 75 elyaaal mohablrlne göre petrol İtalyan davası halledllmedlkçe ra IÇ8 enaze era· at 

kek 6 kadm vardır. 99 S. S•Ueyma. 11 75 15 75 ambargoao merı'eleııl iki devleı Almanya mOıeennl dıvranacakıır. siminde Bulunacakla k t 
An.kara vlliyetlne ald mufaa · 68 B. Albertl 12 75 4 • • • !bal 

sal neticelerin gelecek aylD 1 M .. Laval'in Zaferi iç ve Dış Sıyasa Londra 7 (Radyo) - logUI• lt"r 
65 Mehmeı Ali 13 25 11~ 25 Kral ve Kraliçe. ve Norvedll.ır 

önbeşlnde bımlablleceğl tahmin 63 j . Kobeo 12 25 !t; 

edilmektedir. BO.tQn ıayımın 52 D. Ardhl 11 12 Bakımından iyi Karşılanmıştır. Kral Ye Kr11lçeel bugaa Bof 10 

h , r cepheden tafıillth netice· 52 B. z. Ahmet 11 11 75 L d · glngam eıraıyından Prens Vlk4ten 
ou ra, 7 (Radyo) - M. Belgrad'da bütün Yugoslav rad torlya'nın cenaze meraıılminıdı ,., 

lerf enaz bir senede bltlrfle. 4.2 F z Meb 11 50 12 75 
.,..,7 Ta. bak Ali . 12 12 Laval'ln ftçQncft defa eılarak yolarana verilmiştir. lştlrAk için hareket eıml1Jlerdlr. F'u 

cek.tJr. BogQn ytlzellt memur iJ ı t ı ı d b h L ( 1 
36 Vltel 14 50 14 50 t mat rey a maaın an a ııe· ondra 7 A.A) - ngllfz Bulgar libas 

bu işlerle ograımıktıdır. leta· 28 L•n Reciyo 11 75 12 50 den L.,nra matbuatı, M, Laval delegeleri M. Laval'ın eaylavlar ~t at 
ti etik makinelerinden iki misil "' k ı d ki f f •--

18 B. Alanyalı 11 75 12 25 Fransız meclisinde bQyOk bir oru un a mova a ... yetlnl Kabinesi Askeri Hazıt•eıy 
faydalanmak için yakında gece 16 Albayrak ti. 10 10 zafer kazanmıştır. Bu zafer, selamlamaktadır. Tfmee gaze. 

servisleri başlıyacakıır. 11 Mani. b. koo. 10 10 M. Lnıl'ln dahlli ve harici teıl de !Junları yazmaktadır. lıklara önem Veriyo 

Hava Seferleri 
Italya • Fransa Ara
sında Mesai Teşriki 

Patis, 7 (Radyo) - Posta 
ve telgraf ha.kanı M. Jorj Man· 

d~l, Mueavva · Mogadleyo ııe 

ferlerini yapan İtalyan bava 
seferlerinin FrBBız eomallsl ha 
va seferlerlle teşriki meBBI et · 
meılnl kabul etr.nl!Jtlr. 

Parla 7 (Radyo) - Hava 
bakam neşrettiği bir tamim ile: 

Şimal atlantlk bava eeferleıl 

komitesi toplaomıt ve bu ae · 
ferleri tetkik etmle ve fevka· 
IAde olarak bu Jctlmaa general 
D<men rlyaaet etmiştir. 

5 B. e. Alazra. 10 11 mes'eleler Ozerlndekl selAhl· f ransız slyHal partileri ve Parla, 7 ( Radyo ) - Yeal 
4 Cemil Ay. o. 11 50 11 50 yetini arllırmış ve mesaisini birlikleri Franea'oın birliğini Bulgar kabinesi relef, aıı.kerf 
207 5,5 Bugftnkfl yekfto çok kolaylaştırmıştır. kendi özel menfeatlerlnln fev· hazırlıklara bftyOk bir ehemmi 

kinde tutmuşlardır. Bu suretle 
455839 Dank.O yekun »M, Laval'in zaferi, beynel· yel •ermektedir. 
(57914,5 Umum yekun il 1 1 1 l d b 11ylavlar korulunun dilnka B Lif 

m e mesai ç 0 e lr za. toplantl8l Fransız elyaııHında aşve. : 
Zahire satıtları ferdir.,. Demektedirler. bir dönam noktaeı ıeekll eden - Cihanı sll4hlındığı 

Ç. Cfnııl K. S. K. S. Endepandanı Bele, Laval'ln bir h4dleedir. Bn . mes'ut in.ki· 8lrada Bulgartatan'da da mncO .. re 

259 Kumdarı 6 6 kazandığı itimat, Fraoııa için tal M. Lnıl için şahsi, bari• muahedeler ahUma dahmad~ İz 
2050 P. çekirdek 2 60 2 60 mali, eiyaei ve bir zeferdlr. ve hakkedllmlş bir movaffa· son elıtem bir ordu vacod« ~il 

ı 'el 
450 B. Pamuk 44 45 Harici elya1et için de ayol neti· kıygttfr. Bu htdlee ayol za gelmelidir. ~lero 
188 B. " 44 

1 
..&:5 ceyl M. Laval geniş bir ıelıi· manda M. Lnal'ın birbirlerine Demiştir. 

1 Piyasa Vaziyeti 1 biyel ve iktidar ile elde etmiş muhalif partiler arasmda yap · Z. Bankası 1111~ 
bulunmaktadır. tt tığı uzlaşma gayretinin de bir , 

Üzüm - Dün lJoreada ya Lınal'ln zaferi, Belgrad me mükafatıdır. Köylllye 2,250,000 'h•: 
rım gfto muamele olmaııına hafUlnde çok iyi teıılr husule GllmrOk Müdürleri Lira Yardım Edece~ 
rağmen 2075 buçuk çuval getlrmi~tlr . Matbuat, bo zaferi Ankara 7 (özel) - Gtımrftk il 
Qzüm iyi f latlerltt ııatalmıotır. bilyOk harflerle netretmekte. müdQrlerlnlo tayinleri keyfi · Ankara 7(özel)- Ziraat bank g 

1nclr - DQn muamele ol· dlrler. yeti yüksek taı.ıdlke lkllrro ntn k6yUlye yardım mOaaade~.\~ 
mımııtır. M. Laval'ln zaferi haberi eımlşUr. 2,250,000 llrrya çıkarılmıoıı 



Bir Aşk Gecesi· .. 
~ ...................... --.= .............................................. -

Sinema aleminde Şimdiye Kadar Eşi Yapıl-
mamış Bir San'at HarikHsı .. 

Sinema tarlhlude 
lllt def• olarak hJç 
hlr elnema hilesi 

• luııaoılmadao, dfin 

1 t>'•run en büyük 
~lyaırolarından biri 

rıao Nevyork Met · 

1 rohmıan opfr..aı 

1 f:ıo sahnesi özerln 
. e arsıulusal şôh 

ı et( olan üç ope· 

· •nın temsilleriyle 
t ~lleleoen büytik Lir 

IUm .. Bir oşk ge 

~ecesi ~ hık.kında 
l tı eiltunlarımızda 
r ~kuyucnlanmııa bir 

· kaç satır malumat 

· ttrmeğl faydalı bul 
Uk. 

0 Sinema mevsimi· 
· hı başlangıcmdan 
i beti Nevyork'on 

• rtlzlerce sinema 88 · 

l f.nunda devam et· 
e hekte olan hu f llf m Loodra, 

e llerno. Viyana ve Parleln de 

o ranziska Gall'in Yeni 
0 Bir Şaheseri .. 
r 

~~üçükAnne 
Geçen sene Bahar resmlgeçldt, 

e tııene başmda da Sokak Çiçeği 

1. •ıınu f ilimleri ile seve f!eve 
lkışladığamız bo dilber Macar • U •ldııı, Coma gönünden itibaren 
•yYare slnemaeında yepy~oı bir 

• hol ile gene karşımıza çıkıyor. 
ıe cKüçftk Anne> hml verllm 

'
11l filmin eeaeı Fellks Joaklm· 

kl'lrı tarafından yazılmış olan 
o it.tein Mottl., isimli romandan 
. lıtımıştar. Burada bir çocuk 
ı.kımnl ônlin" bırakılan bir 

-vrucuğun ağlamasına dayana 
a••yan bir mekıepll kızın bu 

cf.cu;,u kucağına ahr almaz ha 
ın evinin kapısı açılarak kızan 

l·~ çocuğun içeri ahnmaııı ve 
yavrunun genç mektepli kı-

1tı gayrlmeeru evlıldı addedll 
•''si, bu yOzdf'n kızcağızın mek· 
Jptf'n kovulmau, çocuğa baka· 

,llDek için çektiği ısİıraplJ ha· 
it ve geçirdiği gülünçld mace· 

rıar ve nihayette de zengin bir 
rnç larafmd11n sevilerek çocu 
~tı da kendlslııln olmadığım 
~at ederek saadete kavuşmBBı 
111t iyi ve çok canlı bir şeklide 
tbell edilmiştir. 

lf Franzlska Gıall bu f filmde 

dllılr sesi ve dört güzel şarkı 
of lnsan.a tatla gözyaşları dök· 
k~l'en güzel bir ninni söylemek· 
edı r, 

r. li'Uml bütün okuyucularımıza 
lıhl81111 genç mekteplllerlmlzle 

l' ılle reisine hararetle tavsiye 
ı~elye ederiz. 

~------ıANADOLU 
f _, __ _ 

r Günlük Siyasal Gazete 
1""'-----~~--~~~~~~-· 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rüodü ÖKTEM 
lıtnumi oeoriyat ve yazı ioleri 

it nıüdiirü: Hamdi Nüzhet 
11•rehaneei: • 
t İzmir lkinci Beyler sokağı 
l~· Halk Partiıi binaaı içinde 
ı l'eJgref: lzmir .. ANADOLU 
'lefon: 2776 .. Posla kutusu 405 -

ABONE ŞERAİTİ: 
lllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 k.uru~tur. 
'hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

ı.: Heryerde 5 Kuru§tW'. 

~eçmio nü;;ıar 25 kuruvtur 

J4.l'iA.DOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

sahne .. 
mOteaddld ı.dnemalarında halii 

gösterilmektedir. 
Bu f llmln ba~lıca hususiyeti 

f Ulmde rol alan MetrPpollran 

operası pdmodonnası ile . bu 
operanın bütOn san'atkarlarının 
lştlraklle Karmen operasaodan 
L'amoor .,sı enfent de baheme 

parçası ile Le Travlata opera· 
sındRn Bfrlndlei sahnesi ve 

madam Butterf tay operasının 

fiçüncil ve dördOncü perdeleri 
ofn kAmUeo temsil edflmeeldlr. 

Büyük ve müstakil bir mev 

zaa malik olan "Bir aşk gecesi,, 

senenin en yüksek ve mosikl 

itibarile de eşi olmıvau bir 
şaheserdir. 

Grace Moor'un güzel eeel 

ile söyllyec"ğl parçalar belki 
senelerce kulıtkları mızda çmh. 

yacdktır. Filmi her halde dört 
beş defa görmek letf yenler çok 

olacaktır. 

Öoiıwılzdekl hafta Tayyare 

sinemasında gösterlleceğlni ha · 
ber aldığımız bu san'at harllum 

addlne seza filmi şimdiden 

bütOn okurlarımıza samimiyetle 
tdvslyeyl bir borç hlldfk:. 
~~~~--ı--~~~~~-

Y erı i neşriyat .. 

Hukuk 
lld senedenberl Cevıtd Hakkı 

Özbey tarafındım Türkçe ve 

Fransızca olarak -.ıeşredllen Hu· 
kok gazeıeelntn 11 inci sayısı 

çıkmıştır. Memleketimizde ta· 
oınmış kıymetli zevat ve pro· 

fesörler tarafından yazılmak· 
tadır. 

Bu eon nüshaeİnda profesör 
Saim Alt Dllemre'nln, Moeıafa 

Reşid Belgeeay'ın profesör Ali 
Kemal ve Hasan Tahsin Ayni· 

nlo ve ealrenln değerli yaııla · 

rtle temyiz mabktmeııl tevhidi 

lçtlhad ve şurayı devlet karar· 
ları ve miltıtlealar verdır. 

Aukuk alemimizde biricik 
olan Türkçe ve ecnebi iham 

ile çıkan yutd haricinde de 
alakalı okuyucuları bulunan 

ho lllın gazetesini, okurlarımıza 

tevsiye ederiz. ----
Ali Akkaya 

Bir müddettenberi rahatsız· 

lığı yüzfinden vazifesi başına 

gelemlyen müddeiumumi mua· 

vlnl Ali Akkaya lylleemlş ve 
düu vaztlesine başlamıştır. 

Kavaklı· Meriç 
Edirne vllıiyetlnln Kavaklı 

kazaeınm adı (Meriç) olsrııik 

değlıttlrlldlğl iç bakanlıktan U
haylJğa blldidlmlştlr. 

Sümer 
-Yerli Mallar P.azarı 

12 Birinci Kanunda Başlıyacak Tasar-
ruf Haftasında Yain1zPesin 

• 
Alınacak Bil'umum Mallardaa 

o/o10Isl{onto Yapacal{tır 
----~~~--~~~-~~~ 

(Yakında Başka Sürprizler Bekleyiniz ) 

Devlet Oemiryollarından: 
Izmir . Alsancak Şehidler Y adlgAr sokağ1oda kAln numaraları 

aşağıda yazılı depolar, 23.12.935 saal onbeşte lzmlr • Aleaocak 
8 locl t~letme komleyonunda açık artırma usula lle ayn ayr• 
kiraya verilecektir. 

IetekUlerln aşağıda gösterilen miktarda movakkıst teminat ver· 
melerl ve işe glrmeğe kanuni manileri bnlonmadığıoa dair be· 

yannamelerle komisyon relellğlne müracıatları llizımdır. 
Şutuaıneler AIHncakta komlsyoodao parBBız alınır. 

No. Muhammen Muvakkat Kin müddeti 
kira beeelt teminat 

Lira k. Ltra k. 

18 400 eeneUk 30 bir sene 
20 200 ı. 15 bir sene 

(Deniz 13 A 200 aylık 150 ,,13,5,36" e kadar 

tar ah 6 8 3920 
Muhammen kira hedellerile miktar ve evsafı a~ağıda yazılı 

S111ibıt istasyonunun ikl büvet mahalli 16.12.935 tarihinde pa· 

zarıesl gQoü saat 15 de lzmlrde 7 fncl işletme komisyonunca 
pazarlık.la kiraya verlleeeklerdJr. 

liteklller aşağıda yazıla teminat ekçelerlol lataeyon kasaema 
yatırarak alacaklara matbuz ve kanunun 4 Oocü maddesine göre 
kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile ayol gün ve 
saatte Basmsbane komisyon reisliğine bizzat veya tahriren mQ 
racaatları lıizımdır . 

Bu toe alt ııartoame Salihli letaeyoou ile loletme kaleminde 
parasız dağılalınaktadır. 

Büvet sahibi Senelik 
kirası 

Kr. 

Ferdane 2400 
Aliettln 4800 

Eb'ıdı 

M2. 
19.70 

4 
4 

Teminat 
akçesi 
Kr. 

180 
360 
8 3897 -

10,12.935 tarihinden lllbaren yeni bir tş'ara kadar Aydın 
battı Qzerlode yapılacak portakal, llwoo ve turunç nakliyatında 
beher ton kilometre başına 5.25 kuru~ ahnacaktır. Tdslllt lsıu. 
yonlardan ılınıblllr. 6 8 1 l 3918 

Boroava Mersinli lstaeyonunda yıllık kirası 20 lira tahmin 
edilen 103 meır~ mnrabbalnda.ld arazimizi 23· 12 935 tarihinde 

pazartesi gfinft saat 15 de lzmlr 7 ncl işletme komisyonunca 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

İstekliler 300 kuruı muvakkat teminatlarına fzmlr letasyon 
kasasına yatırarak uıukablllnde alacaklın makbuz ve işe glrmeğe 
kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni gfto ve 
saatte basmahane komisyon reisliğine mOracaatları lazımdır. 

Bo lee alt şartname Burnava Mersinli klşeslle işletme kale 

mtnde parasız verilmektedir. 3933 8 11 
Aşağıda yazıh bClfelerl 25,12.!J:l5 Çarşamba gOnft saat 15 te 

Izmlr Alsancakla 8 inci işletme komisyonunda pazarlık ueolO 
ile ayn ıyr1 ve Qçer eene için k lraya verilecektir. 

1sıeklilerln aşağtdakl miktarda muvakkat teminat vermeleri 
ve tı,ı., glrmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname· 

lerle koınleJOD reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları IA 

zımdır. 
Şıtrtoameler Alsancakta komisyondan ve istasyonlarda, letH· 

yon yazıhanesinden parasız alınır. 
Mevkll Muhammen i\ç eenellk Munkkat teminat 

Gaziemir istasyonu 

Sel çok " 

Söke 
Sarayköy " 

kira bedeli 
Ltra kr. 

300 
120 
100 
120 

8 12 

Ltra kr. 
22 50 
9 00 
7 50 
9 00 

39~7 

Kırkağaç Belediyesinden: 
Kırkağaca getirilecek ~Koca eu,. looaal ve tesisatı: belediye 

Jehloe en nygon şart dermeyan eden ve en ucuz flat veren le· 

ıekllslne 17,12,935 salı gilnd saat 16 da Kırkağaç beledl)e&lnde 

encümen huzurunda pazarlıkla ihale edilecek.tir. 

Muvakkat teminat miktarı 1834 ve keşif bedeli 24.453 lira 

79 kuruştur. l!te~Ulerln belit edilen gllo ve &Bitle temloıtları 

ve vesaiki ile Kırkağaç belediyesinde bulunmalara ilin olo· 

nur. ~ 10 12 14: 7673 3938 

Izmir ithalat GümrOğil M Udürlü

ğünden: 
K. G. Şişe Eşyanın cloet Tesblt No. 

4 370 2 Şı1mpanyı 
4 400 2 Konyak eeao!I 
7 620 20 Kolonya ve kısmen kalmış ve uçmoo 

14 670 3 Rakı 207 
3 300 2 Esanı konyak 

sandık 

26 750 2 Şlıede şampanya 

4l 500 1 " " 
damacana 

64 000 1 Şarap 

Yukanda yaııh eşya 16, 12,935 inci pazartesi gftnft saat 14 te 
açık arttırma euretlle harice eahlacağındao 1121 ne gel~nlertn it ha· 

lıit gümrüAü eahş komisyonuna müracutları llıio olunur. :l~6 l 

Istanbul Milli emlak mDdüdilğünden: 
Beyo~lo'nda eski caddei keblr yen\ letlklal caddesinin ım işlek 

'Ve şeref lJ bir yerinde bulunan ve balen GalataHray polis mer· 
ke:ıl olarak kullanılan 277 numaralı karglr bina ile ahaodakl 

dOkUolar paraaı peşin ve nakit verilmek şartile 914.82 (doksan 
bir bin dörtyOz ıııeksen lkl) lira muhammen bedel üzerinden 
30 ·12· 935 pazartesl gtlnfl eaat on beşte kapalı zarf usulii ile 
eatılacaktır. lsteklllerln 6862 UreUk teminat mektuplarile teklif 

namelerini sözü geçen gilnde saat on dörde kadar eııki def ter· 
darhk Mnasında toplanan komisyon baokanlığına vermeleri. 

7472-3815 30 9 18 26 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: 
428 No. h Çarpı ılrai kredi kooperatifi ambarında mevcut 

195186 kilo pamuk kozağı yedi mOzayede kalmeslne taksim 

suretlle ve açık mtlzayede ueu16 ile ealışa çı ltarılmışhr. 

Talipler şartnameyi çırpıda kooperatif blnaeıodan, Bayındırda 

zlual bankasından ögreuebUlrler. Mektupla istendiği takdirde 

adreslerine blldlrUlr. 
Mınakk:at teminat beher milzayede kaimesi için 290 liradır. 

İhale 16 12 935 pazartesi giloil saat l! de Çırpıda koopera 

tlf blnuında icra kıhnacaktır. 3942 
Kooperatlflml.z demlryolu uğrağındsdır. 8 10 11 12 13 14 15 

Izmlr ikinci hukuk mabke· 

meeioden: · 

Iı.mlr merkez telgrafaneelta 

de muhabere memuru muhlis 

oğlu cavJd tarafından karısı 

lzmlrde baemanede kemer cad· 

desinde eski akhlear otell ve 

balen 5 oo. lu Aile evinde şe · 

rlf kızı eabrlye aleyhine açılan 

boşanma dansının muhakeme· 

ılnde müddelıleyhio bu evden 

çıkıp nereye glttlgl bilinmediği 

cihetle kendlelne tebllğat ya· 

pılmadığınd~n tebllğahn ilanen 

yapılmaeına ve muhakeme günQ 

olan 10 l ·936 cuma gdoii saat 

10 a talUdne kaı1r vertlmlş 
olmakla mumılleyhanın o giln 

ve 8&11lte lzmlr ikinci hukuk 

muhakemesinde esaleten hazır 

bolunm88ı veya vekil gönder· 

mesl aksi takdirde bak.kında 

gıyap kararı çıkarılacağından 

H. U. S muhakemeleri kano· 

nun tebllğat faslına tevfikan 

tebllğat makamma kaim olmak 

Qzere ilin olunur. 2537 

bmir sulh hukuk mahke· 
meslndeo: 

Akseki bankasının lzmlrde 

gızf bulvarında 28 oomarah 

dftkk4nda araba tamircisi IJam· 

dl aleyhine yaptığı 150 lira 

alacak dansında müddelaley· 

hln memleketloe giderek gôs · 
terilen adreste bulanmadığı ve 

yeol lkametgAhının tahkiki de 

kabil olmadığı mtibışlr eerhlle 
mtiddel vekilinin ifadelerinden 

anlaşılmıı,ı ve şu suretle ikamet· 
gahı meçhul kalan müddelaley· 

be llAnen tebUğat icrası karar· 

gir olmuştur. Muhakeme günQ 

20 12 935 coma "üoü eaat 10 a 
bıra~ıldığandan o gün mahke· 

meye bizzat gelmed veya mii · 
Hddak: bir vekil gôndermesl 

ilan olunur. 39.f 6 

Yerinde Bir Tahit 
Kereste tüccarı Şevkel'lo 

1700 Uraaıoa çalan Şaklr'J Kı· 

yılhisar'da yakalayan polis me· 

m~muro 5 eayılı Zeki İlbay· 

hkça takdlroamf'l Ue taltif edil· 

mletlr. 
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lzp:ıir Harici Askert Kıtaatı ilanları Edremit .... Dalma komlayonuodnn; Adalar Oeuizi Gii. l\'I.H. Alayı 

2 4 1 __ _ .. _ _ . . -· . l ~ Edremit garnb.:onuhdaki blrliklerln Uf!ıı e ltk ~lyecı-k ibti 
f!;dremlt sahp alına komisyonundan; 3830 yacı için 130000 kilo DO kapab ııı:f nıuljln "'''" ah ı rinci Tb. (( umaııdaolıg~ ından: 
J - Edıeml& gınnlzonondakl blrllklerhı senelik ihtiyaca için nacaklar, 

100000 kilo on kapalı zarf oıolü ile saııo alınacaktır. 2 - Mıılın tahmin bedeli 26800 Ucıular. 
~ - Mıha tıbmlo bedeli 16000 liradır. 3 - Teminat bedeli 1560 llradır. 
il ~ Unun blrlocl teminat bedeli 1200 liradır. 4 - 16,1. el kAoon,935 pazartesi günü aaıt 10 da Edremit 
4 _ 12, ı. el klnon p~rıembe günii 888i 10 da Edremit ntın satın alma komisyonu dairesinde lbıleal yapılacaktır. 

almı komisyonu dairesinde ihalesi yapılacaktır. 6 - istekli olanların komisyona geleceklerin birinci temi· 
- Jstekll olanların komlsyooa geleceklerin temloatlarını natları ve bankı mektuplarmı veyahut tabvllAtlarını 

P. ve banka mektuplarını veya tahvUAtlarını 4ı tlmen mn· 4, tOmen mohaalpllğlne 9, 1. el kıtnun,935 te yatırmıe 
bulunacaklardır . 

haslpllğine 12,1. el kinon,935 pertembe giind saat 9 a 6 - Eveaf ve şeraltlerinl bilmek lstlyenler için hergO.n ko· 
kadar yatırmış bulunacaklardır. misyon açık olduğu ilin olunur. 3 6 9 1:1 3895 

6 - Evsaf ve şeıallJnf almak ve bilmek fstlyenler için ko· 
misyona hergiln açık olduğu llAn olunur. 26 30 4. 8 Kırkağaç piyade alayı eatJn alma komisyonundan: 

Mecmu Bl"her kilosunun Teminata movak 
lotan tahmin edllen f latl kate akçeıl K•rkağaç askeri sa. al. ko. nondoo: 

l - Kırkağaçtakl kıtaatı askeriyenin 108,000 kilo nn lhtl 
yacı kapah zari usulü Jle mOoakaHya koomnetor. Iha· 
leel 26.lcl kıinuo.935 perşembe günü saat 16 da Kırk· 
ağaçta aekeri satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Unun tahmlo edilen mecmu tatarı 16.200 ltradır. 
3 - lleber kllo f çln 15 knroe flat tahmin edUmleılr. 
4 - TemLatı movakkate akçesi 1215 liradır. 

5 - Şartnamesi hergiio komfeyonda ~~rflleblllr. 

6 - hteklller ticaret odasmda kayıtlı oldoklarma dair veelka 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksihmlye iştirak ededecekler 2490 numarala arttırma 

ve eksiltme kadonunnn 2 ve 3 ftncft maddelerinde ve 
şartnamesinde yazıb veslkalarlle teminatı movakkate 
makbuzlarını ve mdbftrlü teklif mektuplarını ihale 88a· 
tinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulu· 
nacaktır. 4 8 14: 19 3858 

K11bğaç dlyade 

Miktarı 

Cinsi Kilo G. 
Arpa 39,000 
Samın :36,000 
Odun 216,000 
Gızyığa 6,000 
De. Saz 

M· kamara 212,000 

alayı satın olma komisyonundan: 3856 
Mecmu Beher kilosunun Teminatı muvak· 
tutarı tahmin edflen f 1. kate akçesi 
Lira Kr. Kr. S. Ura Kr. 

2340 6 00 175 50 
543 1 50 40 73 

2700 
1560 

3180 

1 25 
26 00 

1 so 

202 50 
117 00 

238 50 
Mftnllkıaa ihale tarih gftn ve aaah 
Şekll Tarih Gon Saah 
Aç1k 25.!2.935 çıroamba 11 

.. " " 11 
» » .. 15 
« » .. 16 

Cinsi Miktarı 

Kilo G. Lira Kr. Kr. S. Lira Kr. 
3156 12 236 70 
3000 25 225 00 

Bulgur 26300 
Pirinç 12000 
Nohut 12000 960 8 72 00 

Koro faeulye 14400 1728 12 126 60 

Sabun 5000 
Korneoğan 2400 
Patatee 11000 

1500 30 112 50 
168 7 12 60 
880 8 66 00 

1 -

2 -

MftnakasanlD ihale tarih gftn ve eaat 
ŞekU Tarih GOn Saat 
Açık 23.12.985 Pazartesi 11 

" 
" 
" " 

" 
" 

" 

11 
11 
15 
ıs 
16 
16 

Kırkağaçtakl kıtaatı aıkerfytnln lbtlyıcı olan yedi ka 
lem yiyeceğin yukarıda cinsleri ve miktarları yazıla olup 
yedi kıt'a eartoame ile ayrı ıyrı hizalarında yezıJd~ğ• 
veçhlle açık eksiltme suretlle mftnakasaya konmoıttor. 
ihaleleri hizalarında ya?.ala tarih gOn ve eHttlerde Kırk · 
ağaçta piyade alayı satın alma komisyona binasında ya 
pılacaktwr. 

3 - Şartnameleri hergCln komisyonda g~rftleblllr. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldoklarıoa dair vesika 
göıtermek mecburiyetindedirler. 

5 - Ekallımtye iştirak edecekler 2490 eayıh artırma ve ek· 
ılltme kanununun iti ve üçftncG maddelf'rlnde ve eart · 
namelerinde yazalı veslkalarlle ve teminatı movokkate 
makbuzlarınm veyahut banka mektubu ile ve tahvJIAt · 
rlle blrıtkte ihale saatinden evvel komlıyonda hazır bu· 
lunmaları. 3 8 14 18 3857 

Mııhammeo 
Miktarı bedeli Tutarı 

Cinsi Kilo G, Kr. S. Lira Kr, 
Un 27000 16 4320 
Çay 12 325 89 
Şeker 600 27 162 
Sadeyağı 500 90 450 
Bulgur 2000 13 260 
Üzüm 500 14 70 
Pirinç 400 25 100 
Makarna 1800 SO 540 
Zeytinyağı 310 35 108 50 
Mercimek 900 10 90 
Knmızı bdber 7 30 2 10 

Temlo 

2 
12 
33 
19 

5 
7 

40 
8 
6 

Fasulya 4000 14 560 42 
Arpı 18000 7 1260 94 
Zeytin tanesi 375 25 93 75 7 
Ot 14000 4 560 42 
Maden kllmftril 250 Ton 1500 3750 281 

1 - İzmir gtımrftk muhafaza alayı Bodrum taburu tbd. 
için yukarıda yazılı lS kalem erzak ile mezkO.ı al 
deniz vesaiti için Leomarln maden k6milrG açık e 
me ile satın alınacaktır. İhalesi 12,12,935 pertembe 
nft eaal 14 paeaporlta gftmrGk muhafaza alayı blnaıı 

aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameııl 

gOn komisyonda g6rG.leblllr. 
2 - Erzakın hizasında yazılı flatler tahmin edllmtttir .,e 

mlnah muvakkıte · paralan da her eşya kırımnda 

3 
terllmlttlr. 
lateklller tecim odaeıoda kayıtlı oldoklanna dair • 
göıtermek mecburlyettndedlrler. 
Eksiltmeye lıtlrık edecekler 2490 ıayıb kanunun 1 
ve QçftncG maddelerinde ve eartnameılnde yazılı 

kalarile teminatı muvıkkatelerlnl lımlr ltballı gtl 
veZ'!lesloe yatırıp alacaktan makbuzu ihaleden end 
11at evel komisyona vermlt olacaklardır. 27 1 5 9 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esaı No. Yeri No. ıı Nev'i 
288 Hasan hocam. bakır bedeıtenl39 mağaza 

331 Bayrakla karyeıl bllbdl ıokağı 14 ev 
702 Hıtunlye m. tellAl bae• ı. 2 evin 320,640 ıehml 
702, 1 " w w 4 evin 320,640 1ebml 
702,2 w " " 6 evin 320,640 aehmi 

" " .. 16 
1 - Kırkağıçtıkl kıtaatı aekerlyenln ihtiyacı olan iki kalem 

1 k • ·ı~ l 925 KaprQ m. cK.arantJna> ıram · 600 lzmir komutanlı""ı sat. a . omısyonu ı nn arı e uy caddeal köprft lskeleıl çık· 4 5 
29.2 M. M. ana 

yem ile aç kalem yakacağlD yukarıda cinai ıre miktar· 
ları yızıh bir kıt'a eartnıme ile ayrı ayrı hizalarında 

yazıldığı veçhlle açık ekılltme saretlle mftnakuaya kon. 
muetur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gftn n ıaatlerde Kırk· 

ağaçta piyade alayı satın alma komlıyona blna11nda ya· 
pdacaktıt. 

3 - Şartnameleri hergftn komlıyoudı görftleblllr. 

MQıtıhkem M. v. eabn alma komisyonundan: 
1 - Bir klloıona biçilen eder lldyQz karne olın onhlr hin 

kilo kalın ve onblr bin kilo ince ki cem'an ylrmllki hin 
kilo sarı aabunlu kfiaeld kapalı zarfla ekatltmlye kon· 

muıtur. 

2 - Ihaleıl 20.blrlnct kAnan.935 cuma gGııG ıaat onbeıte 
M. m. v. Hlın alma komleyonoada yapılacaktır. 

3 - Şartname lklytlz kırk kuruıa M. m. V· sa. al. ko. dan 
ılınır. 

mazı «Ada 79 l puıel 36 37 > 

984 Köpr6 m. "K1rantlaa" tram· 600 
vay cad. »Ada 79 l par1el 39,, 

1067 Toraman m. birinci aemalı 14 
meıçll ıokığı. 

219,50 M. M. ana 

evtn 6 bl11ede 4 B. 

107 l Sellmlye m. tire kapısı so. 13 E. 15 Y. eY 

1086 Burnava nıhiyeel ulbane 28,30 5051 M. M. arta 
·Kum kahve mevkii 

j 

' - lstekUler ticaret odaıında kayıtlı oldoldarına dair vealka 
göıtermek mecburlyedndedlrler. 

5 - Ekeiltmlye iştirak edecekler 2'90 numarala artırma ve 
ekıiltme kanununun iki ve GçClncft maddelerinde n 
eartnamelerlodeld nılkalarlle teminatı muHkkate mık· 
boa ve banka mek.toplarile blrllkte ihale gftn n eaa. 
tinden evvel komlıyonda hazır bolonmaları. 4 8 14 19 

4: - ilk inanç paraıı 3520 liradır. 
5 - Ekılltmeye girecekler ilk inanç paraıı mektup veya 

makbuzlarlle kanunun iki ve dçdncd maddelerinde yazıla 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir ıaal enel M. m. v. aatın alma komlıyonuna ver· 
m11lerl. 8 8 18 18 3894 

1087 Reeadlye m. tramvay caddeıl 1150,2 688,80 M. M. aru 
1088 " " " 1150,3 651.49 M. M. ana 

MnkH ve numaralan yakarıda yazalı emlakin peıln par • 
satıtl•rı 10,12,935 ula gftııtl ıaat onda ihale edllmek Clsere 
arttıımıya konalmoşlur. 

.Kırkağaç piyade alayı 

Miktara 
Clnıl Kilo 
Sığır eti 56,000 
Sade 6,300 
Tas 12,000 
Zeytinyağı 2,400 
Karo azam 6,000 

G. 

ManakaPa 
Şekli 

Açık 

" 
" 

satın alma komlıyonundan: 
Mecmu Beher klloıunun Temlnab ma· 
tutarı tahmin edilen f 1. Hkkate akçesi 
Lira Kr. Kr. S. Lira Kr. 
7840 14 588 
5355 85 401 63 

600 5 45 
816 34 51 20 
900 15 67 so 

ihale tarihi gftn ve aaıt 
Tarih Gan Saat 

24.12.935 .... 15 
» " 15 
« 

" 

16 
16 
16 

M6atahkem mevki aa. al. ko. dan: 
1 - Mıt. Mv. kıtaat hayvanalının ihtiyacı olan 231000 kilo 

arpa ihtiyacı kapılı 11ıf aıultl ile mGnıkısaya kon· 
muştur. 

2 - hııleıl 17 ,birinci kAnan,935 sıdı g4n'fl Hal ooheıte iz· 
mirde luelada Mıt. Mv. Hl. al. ko.nunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın tahmin edilen mecmu tutarı 13860 Urıdır. • 
4 - Beher kilo arpa için altı kuruş flat tahmin edilmiştir. 
5 - Temlnab muvakkate akçesi 1039 lira elll kuroetur. 
6 - Şartnameel bergftn komisyonda gôrftleblllr. 
7 - Iıteklllerl ticaret odıeında kayıtlı olduklarına .fılr Ye• 

ıl~ı gôıtermek mecburiyetindedirler. 
8 - Ekılltmlye lttlrak edecekler 2490 sayılı 1rttarma ve ek· 

ıiltme kaaUDUDaD 2 ve 3 GneQ maddelerinde ve flrl· 
nameılnde yasılı veslkalulle teminatı muvakbte mak· 
buzları n milhClrl6 teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir ıaat enel komiıyona vermle bulunacaklar· 
dır. 28 3 8 14 3845 

1 - Kukağaçtıld kıtaalı askeriyenin ihtiyacı olan yukarıda M. M V. eatın alma komteyonundan: 
clİlıl ve miktarları yızıb bet kalem erzak beş kıı'ı 1 - Bir metreılne biçilen eder 70 karoş olan 40 bin metre 

letekll olanların htza:annda yuıh pey akçelerlal 
yatırar.k arttırmaıına girmeleri IAznndır. 1 5 8 

lzmir Gomrok Muhafaza Alayı S 
Al. K(). dan: 
1-

2 

3 

' 
5 

İzaRr gftmrftk muhafaza alayı birinci tabur eratı 
"'50400" klle on açık ekalJtme ile ıatın abnacakll 
İhaleıl :!0.12.935 cuma gftntl uat 14 de panport l 
bor ıatın alma komisyonunda icra kıbnıcaktır. Ş 
meal herg6n g~rftleblllr. 

Uoon tahmin edilen flatı 15 kuruş 50 aantlm n t 
5317 lira 20 kuruıtor. 

Teminatı muvakkata paruı 398 lira 77 karuftur. 
İıteklller Tfcaretoda11nda bydb olduklarını dair v 
göstermek mecburiyetindedirler. 
MDnakaaaıını lellrak edeoekler de 2490 ıayıh ba 
ikinci ve ClçQncG maddelerinde n eartaameılnde 

vesikaların teminata muvakkale mekıubl•rını ihale 
tından ea az 1 aaıt evvel komisyona vermlt bal 
caklardır. 3909 5 9 14 18 

şartname ile ayn ayrı hlzıluında yıııldığı teçhile iki ekmek torbalık bez kapılı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 
kapalı zarf ile dçft de açık ekeUtme eoretlle manaka· 2 - lbaleıl 25 Ulr klonu 935 çırşımbı gOnft saat 15 dedir. lzmir Liman işleri Genel 
aaya koomuetur. 3 - Şartnameel 140 kuruşa M. MV. ııtın alma komisyo· ) d 

DUDdaD alınır. ügw fln en: 2 - ihaleleri hlzalarmda yazılı tarih gQn Ye ıutlerlnde 
Kırkağıçta kışlada satın alma komlıyoona blaa11ada 4 

'T EbHımeğe girecekler 2100 liralık ilk inanç pıraıı mek· 1936 yılı bqından 31 mayıı 1937 tarihine değla olan 
tub veya makbuzlarlle 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 

yapılacaktar. det içinde alsancak lakeleslnde vagonlardan gemilere yQkle 
. . IDcG maddelerinde yazılı belgelerle blrllkle teklif mek· 

S - Şartnameleri bergün komisyonda ıörOlebllk. hlplırıuı ihale Halinden bir IUt enel M. MV. Htın blldmum eıyanıa ıoa beeablyle yftkleme iti 18 12-935 çar 
4 - leteklller ticaret odaemda kayıtlı oldltklarına d•lr veılka · alma komlıyonuaa vermeleri 8 23 8 22 3616 gftnil ıaal ondçe kad1r ekılltmeğe konulmuıtur. Eblltmeıe 

göstermek mecburiyetindedirler. •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllHllHllHlllllllllllllllll• rer.eklerln 225 lira depozlıo parulyle birlikte ldaremlse g 
5 - Ekılltmeye lttlrak edecekler 24.90 nnmarth arlırmı n - z k T k - lerl bildirilir. 

ekelltm,, kanununun iki •e ilçQncG maddelerinde ve ~ Dr. e ai ara çı i 1936 yılı batından 31mayıs1937 tarihine deAln gemilerden 
şartnamelerinde yazılı nsılklerlle ve teminatı mavalı:· - - denizden gelecek ve mavuna\.ara boıaltılmııı euının ıD 

kııe makbuzlar1Dı ve mühftrlft teklif mektupları kapıb ~ Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı ~ rıhtımının saçak ahına ve dolmada gftmrnlı: ambarı yapılan 
zarflar için ihale saatinden en• bir saat enel komlı· ~ İldncl Beyler sokağı Tftrk mllzayede salonu ltllaallnde EE garlara çıkarılması lıl 18 12 935 çarşımba gtlntl ıaal ona 
yona nrmlt bulunacaklardır. Açık eblltme için de ka· ~ numua 45. Hutalarını ögleden eoura 15 den 18 e kadar ~ ekılllme~e konulmuıtur. ~kıllımeğe girecek olanlarıa 250 
aunda ve flrlnımede yazılı nılka ve temlnatlarlle ihale := kabul eder. TELEFON : 3806 := depoıllo paralarlyle birlikte idaremize gelmeleri bildirilir. - -ıaatlnde komlı7ouda buır bulunmaları. 4ı 8 14 19 3855 •lllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllHlllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIUllllHlllllll• 5 8 391 



Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon No. 68 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Ant1rasntn 
Semn Kok 

DngüDöz Kok 
DngöOfiz Antırasötö 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

Olivier ve Şore
kôsı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 244:3 
Londra Battı 

MGRODNO" vapuru 20 ilk 

Ununda Londra, Bul •e An· 

nrııten gelip tahliyede buluna· 

cak ve ayni zamanda Londra 

n Hol için yak alacaktar. 

Lherpool Battı 

"FLAMİNlAN,. nporu 20 

ilk Ununda Lt•erpol ve SHn· 

eeadın gelip tahliyede buluna 

caktır. 

°FLAMNAN., npuro 27 ilk 

kAnondı ıelip Ll•erpol l'e 

Gl111goy için ylk alacaktır. 

BEUTSCBE LEV ANTE IJNIE 
MILOS vapuru 16 ilk kA· 

nonda Bamburg ve Bremen· 

den gelip tıhllyede buluna. 

cakllr. 

~ il il il il il 111111111 il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il 11111ililil1111 il il il il il il il 1111111111111111il11111111il1111111111ilil111111111111 WJWI~ 

i Al{_şehiı:_. _Bankası SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya 'nın Halis Mo· 
lirıa Balık Yağıdır. Şer 

~t Gibi içilebilir. lki De· 
la Sıizülmüştür. -Biricik Satıt Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi N llzhet 

1 H HAT 
ECZANESi 

nzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi biuuında 

TELEFON: !2363 

HertOrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt=liye % 5 
_____ B_ı_r_e_e_ne vadeliıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, ClsClm, incir, pamuk, yapak, afyon •eealre komlayonculap yapılır. Mallar geldi. 

~nde eahlplerlne en me-ld tenltle annı Hrlllr. 

mnrnmmr:mmrnnmm~~-~~--

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambul<ır emsallerine nisbeıen )'Ü;.de 

20 daha az MJrj iyaılıdırlar. Burıu ay sonun· 
tla ödeyecegini: ilk fatura ile kolayca anlı-

yacaksını:. 

Mehmed Tevfik 
... 

Elektlrlk, ıelef on mılseme depoau •e 
' Slemeaı (abrlkal1rı mame111l1 

Pe~ıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

DO 

ayyare Piyangosu 
2 el keılde ( ll) lcl kinan 

SAYI URA 

ı Maklfat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 .. 15000 
1 M 12000 
1 .. 10000 
2 .. (2500) 5000 
4 .. (1000) 4000 

30 .. (500) 15000 
60 M (150) 9000 

100 M (100) 10000 
500 .. (511) 25000 
500 .. (:JO) 15000 
600 .. (20) 12000 

Maoelltt 

ADö Roza 
Yeni kanfLır çaro111 _ 34 

ıım11111111111iiii~~ Doktor .:..1111111111111111111111111• lzmir Memleket Hastanesi Baş Ta-
u ~ 

A. Kemal Tonay 1 hipliğiuden: 
Bak 

• I bul k 1~ ~ Butanemlzln lbtlyıcı olın 2500 lira kıymeti mobamm n 
terıyo og ve •t• , sa-elD baetalıklar = • e e· mtlteh888lll § wılnde biraadet çamaıır yıkama •e kurutma maklnaelle bir adet ötft 

Bamahane iıta17ona bqınndaki dibek eokak bapnda 30 •JI• § maklneel 15 gftn mflddetle ıc;ık ekBlltmlye çık1rılmıthr. Ekelltme 

'• •e maayenehaneliDde 1&bah ıaat 8 da;. akfam aaat 6 a kadar $ ıeraltlnl gGrmek lıtlyen hergCla memleket hattaneıl bıı doktor-
larını kabul eder. = l L il ı ı 
M 

.. _ _... ha tal ı1m "' _, . abli... = ağana bııvormaları •" e•B lm ye ıteldiler bedeli mabammenin 
• auacaat oUUeD ı ara yap 111 .. amgcaea uır t .aat " =: 

akopik muayeneleri ile veremli ~••talara yapılmuma eevu g6- 5 yazde 7 ,5 nlıbetlade temlaatlarlle ekllltme gGna olan 23 12 935 
Pnomotoraks muayenehaneainde mantauman yapıbr. § tarihine ra1tlıyan paarteıl gftnCl eaat 9 12 kadar llbaylak d•lmf 

l!!!!lllll!!!!ll!!l!!!!!ll!ll!ll!ll!l!ll!!!l!!!ll!!!l!!!I! Telefon: 4115 111111111111• encftmenlne marat".aatları. 3941 8 13 17 21 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:fE LEV ANTE LINİE 
"MACEDONİA .. •ıpuru ha· 

len Umınımızda olup Anverı, 
Rotterdam, Bamburg ve Bre· 
men için yak almaktadır. 

"ISERLOBN,, npnrn 9 B. 
el kAounda bekleniyor 13 8. 
el kAnuaa kadar Anverı, Rot· 
terdam, Bamborg n Bremen 

için yftk alacaktır. 

"AKK.A,. vapuru 23 b. el 
kAnunda bekleniyor, 26 h. el 
kinuna kıdn Aaverıı, Rotter· 
dam, Bımburg ve Bremen için 

yok alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LİNES · 
••ExARCB,, Hporu 12 b.cl 

kAnuuda bekleniyor Boeton, 
Norfolk ve Nevyork için yak 
alacaktır. 

"ExAMELlA,. vrpuru 17 B. 
el klnunda bekleniyor, Nev· 
york için yftk alıcaktır. 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alata~ 
iç haelılıklan matehU1111 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 27fl0 

.. RxCHANGE,, vapuru ~O 8 
el kanunda belleniyor, Nor· 
folk n Nevyork için yClk ala· 
caktır. 

"'ExlLONA,, yaparu 26 bel 
kAnunda bekleniyor, Boeton Ye 

Nnyork için yClk alacaktır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
BAMBUG 

"TROYBURG,, yapuru 4 b. 
el klnunda bekl~nlyor. Anven, 
Rotterdam ve Bamburg lçla 
yak alacaktır. 

JOBNSTON VARREN 
LlNES.Lt VERPOL 

11JESSMORE, , vıpuru 14 8. 
el kAnunda bekleniyor, Lber· 
pul ve Anvereten yak çıkarıp 
Bulgırletan ve Romanya Uman· 
larıua yDk alacıktır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"UL YSSES,, nporo elyevm için yClk alacaktır. 
llmınımızda olup Anvere, Rot· SERVİCE MARITlM ROUMAİN 
terdam, Ameterdam ve Bam· 
borg Umanları için yak ala · 
caktar. 

'"BERMES,, Hpuru 8 2 inci 
kananda beklenmekte olup yQ· 

kooa ııhllye eıtlkt~n ıonra 

Bargaı, V amı Te Kôıtence }I. 

manları için yak alıcakıır. 

"0RESTES,. 16·1 inci kA· 
nanda gelip 20 1 inci klnunda 

An tere, Rouerdam, Amıterdam 
n Bamborg limanları için 

yak alacaktır. 

SV ENSKA ORlENT LlNlEN 
"GOTLAND,, motörft llma· 

nımızda olup Rouerdam, Bam· 
lurh, Danimarka •e Baltık 

Umanları için yClk alacakt1r. 

"ERLAND,, motörl 14·1 
lacı ktnanda beklenmekte 
olap .Kotterdam, Bambarg, 
Danimarka n Baltık llmınları 

11PELEŞ,, npnru 18· 1 had 
kAııunda gelip 19· 1 inci ki 
nanda Maltı, CeneH, Marıllya 
n Barııelonaya hareket e~e· 
cektlr. Yolca ve yak ahr. 

NIPPON YUSSEN KAISBA 
..TOYOBASBIM npuru 14· 

1 inci klnonda beklenmekte 
olup yGkGna tahliyeden eon· 
ra oa dokuz birinci klaaada 
Y okubama, Oeaka n Şanhay 

Mojl Uaunları için yak ala· 
caktır. 

İltndakl gellı gldlı tarihleri· 
le nnlunlardakl deAltlkllkler· 

den acente meı'ollyeı kabal 
etme&. 

Fula ıafelltı için ikinci 
Kordon'da Tahmil n Tahliye 
bla111 arkuında Fratelll Sperco 
•apar acentab~ıaa mtlncaaı 

edllmeal rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

lzmir Koltftr direktörlOğOnden: 
Mangal kömClrtl 37200 kilo 
Klloıa 5 karuıtan 
Tahmini ederi 1860 lira 
EAretl temlnıt 139 lira 50 kuruıtar. 

İlk okullar için yukarıda yaıılı 37200 kilo mangal kômClrft 
alınacaktır. Bu lı 1 ·12· 935 tarihinden baılamak Dzere 20 gan 

için açık ekelltmlye konulmaftur. Ekllltmlye girebilmek için 
2490 No. h kanunun tırlf ettlgt belgelerin getlrllmeel ıarttır. 
KömtlrCl nrmeğe letekll olınlar ıarınameelnl görmek Clzere her 
gGn KaltGr dlrektörlOğilne, ekılltmlye girmek lıtlyenler de 
23 ·12· 935 pazarteıl günO eaıt 10 dın 12 ye kadar yukarıda 
yazılı eğreti teminat ile birlikte il ıa:el komlıyonuna baıvar· 

maları. 3863 l 8 lt 20 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: 
428 No. lu çırpı zirai kredi kooperatifi ambarında mevcut 

75000 kilo buğday açe takılm ıuretlle 59000 kilo arpa da keu 
açe takelm ıuretlle n açık mClzayeda aıulG ile eatıea çıbrılmıt 

iki defa lhaleel uu•ılchğı halde talip zuhur etmemle olmakla 
her iki mahlulan kat'i lhaleeluln yıpalm1eına kar1r ~erllmlıtlr. 

K.et'I lhıle 11·12 935 çarşamba cflnft eaıt 15 de Çırpıda ko· 
operatlf bla11ında icra kılınıcaktır. 

Mu•akkat teminat buğdayın beher mftzayede kalmeıl için 2oO 
lira, arpmnın beher blmeel için 90 liradır. 

hl Şartname Bıyındırda ziraat bankaıından, Çırpıda kooperatif 
nuanda ö~renlllr. Talep •okuanda adreee gönderilir. 
Kooperatif tren oğrağındadır. 3953 8 10 1 l 



' Yirmi betlncl yıl 

No. 6393 

BlrlnclkAoon l 9:iö 

Samuel Hoar 
Paris'e Varmış Ve Laval'la Ko· 

nuşmalara Başlamıştır· 

M. Mussolini Dün Bir Söylev Verdi ve talya'nın Şimdi 
Siyasasından Dönı · A ık~a Söyledt. 

MussoJini Demiş ki: Bize Karşı, Zecri Tedbirler · Alanlar, Alp Dağların 
ötesinde ihtilal ve Zafer için Çarpışan ltalya'nın Varlığını Unutmuşlardı 

Rome, 7 ( Redyo) - Zı-cri 

tedbirlerin tetblk mevkllne koo. 
doğunun 20 inci gClnftne mCl · 
11dlf bogtln, halya parllmen· 
ıoıa .nenlılne betlemıtllr. Do· 
&u Afrlka'ıına gGatllUl olerak 
sltmlı olen 43 uylndaa baıka 
bllCla ıaylnler h1Zırdı. 

PalAmentod• bGtCla Rom• 
elçllerl de hazır boloamoolerdı. 
Trlbllole, dlole,lcllerle dolu 
idi. ParlAmeatoda tam bir ıft· 

kOnet btlkClm ıdlrerkea ba,kao 
K.oıtanço Çlyeno, uunları ıiıy· 

le mittir: 

ıon ve nereden gelirse gelılo, 

hiç bir kunete ıerf lro etmek 
olyellnde olmadığını dGoyaya 
ilin ediyorlar. Karada, denizde, 
bnıda ve fabrlkllarda HH· 
o•nl11rın muvafJkeunı almıdın 

biç bir kıtrır vermlyfceğfz. 

Zira bunlar, en elddetll ve tch· 
ilkeli yolde yllrflmeğl, ılzlo 

için her fedeUtlı~ı yıpmağı 

göse ılmıolerd1t. (Mu11ollol'ye 
bekarak) Dnçenlo uğrunda 

göğü11 gereceğiz ... 
ParlAmeoto baokanınm ıfüiln · 

den ıonra Muuollnl kOnOye 
gelerek şonluı ıöylemi,tlr: - Bogtln btltftn bayır dua 

lanmıll •e ıemmlyatımııı, doğa 
Afrlka11nda ınat•n eekerleri· 
mise l•I ediyoruz. Ordomua; 
almamaıaa lıtlkball tçln n 
bak için blıl metellbetımııden 

•Hgeçlrmek lıtlyea, hı .. ıı olı· 

nk nlmamaH n dnletlmlıe 

ıecrl tedbirler lttlbH eden bir 
kitleye kırıı ıneııyor. 

- Kadın erkek, çoluk. ço· 
cnk 25 milyonluk bir kitle 
bılind4' muknemet için top 
landı~ımız gClnden ,imdiye ka 
dar Hhdetlml•den hiçbir tey 
paybetmedlk. O gCla gibi bu· 
gCln de ayni emel için varımızı 
yogomuıa •eriyor, hiçbir feda· 
kArhkıaa çeklamlyorus. 

Mu.~solini, parlamentoda si>ylev verirken .. 

Clhen ıalbaaa 1ebep gGe· 
tererek blse kerıı lıkeace 1•· 
pdmaktıdır. Eıkl maharlpler· 
den mCUetekkll bulunan ve 
laarb ıteılal gGıea parlamen· 
tomaıua iyeleri, ae olurea ol· 

Blllralnl• ki, ikinci tttrlnln 
18 inde bizi teber için zecri 
tedbirlere baoledıler. Zecri ted 
birler, ceıaretlmlzt alyıdeleı · 
tirdi, esmlmlzl takviye etti · 

Nikbin olenlarıa aaaarı dik· 

kaılerlol çekerek diyeceğiz ki, 
ılyaHI temHlarda boluoenlenn 
ıulb için bir takım plAalar ka 
ranların, bize. kare• yapacak· 
lerı teklif ltrl ancık teklif ol• · 
rak karoılıyablllrlz. Biz, biri net 
teorinin 7 inci gOaG ne llltedl · 
~lml&l FrenH'ya blldlrmlelzdlr. 
Fakat bu lıteklerlml z, oezarı 

dikkate ehamıdığı gibi, Cenev 
rede tetkike bile t•t•n ıftrlll· 

memlttlr. Bu ıoretle bize kartı 

zecri tedbirler ittihaz ettller. 
81& ki, medeniyet için elimiz. 

............................................................... ~ .................................... ,.. ............................................................ . 
Mısır'da Talebe, logiliz Malına Boykot Açıyor! 

Kahire'de Hadiseler Eksik Değildir. 
Yedi Polis Yaralanmıştır .. 

4000 Talebe Harekete Geçti. legili7ı Dış Bakanının 
Son Söylevi de Fena Tesir Uyandırmıştır. 

Loadı•, 7 ( A.A ) - Sebeh 
guetelerlaln bildirdiklerine gft· 
r.,, logllb dıı lıleıl bıkanınıa 

~yleYlnd.skl Mııır'a ı~t parça 
Kahlre'de fena karıılıamııtrr. 

Talebeler era11nda bayıl lnkl-
1an ve memnonlyefllallk mn· 
eattor. Bine yekın talebe dtln 
ak .. m Kablre'nln bdylk ıokak· 
lanada doleımıılar te lnglUz 
mallarına boykot edllrueelnl 
lıtemlılerdf r. TezahClret mahal 
llne gelen pollı, atalen ılteler, 

ıatlar n ıopalerla kartılıımııtır. 

Ttzıhlnt yapıalar fenerleri 
lurmıtlar n magıularla olo· 
blılerla cemlarıaı ladlrmlıler· 

dlr. 7 pollı yaral•nmıtlrr. 

Roma 7 (Redyo) - Kabl· 
re'den ıhnın haberlere gftre, 
nlmıylıler Hılmııtrr. Fekat 
Vefd frrkHının lnglltere ıley· 
hine yıpt•*• tıhrlklt heaClı 
denm etmektedir. 

Keblae relıl ~ealml paea, 
•ulyetl ııllh hmannda ma· 
ftf6ıklyet gGderemeue nha· 
met muhakkaktır. 

Nealml pata btllayı mecbur 
•aldığı tekdirde, abfne ubık 
dlktıtôr Mıhmad pata ıanfın· 

un tetkll olanacakhr. Mah· 
mad p•f8•ıa lagtllalerle birle· 
terek kanaaa e .. ı meaeletlnl 
e1111b ıurette halledeceAI uaal· 
maktadır. 

Jllbmad k1t1, Mı11r ef •arı 

•• 
amamlyeeln• lıtlnad eden Vefd 
frrkaıı tarefından tlddetle leD· 
kld edilmektedir. 

Şimdiden bahal1rın çoğu 

lıtlfa arıuıona gftıtermlıtlr. 

V ef d fırkaıının lnglltere'ye 
kartı yeni bir nGmeyf t hHır 
lıdığı 11aılmaktıdır. 

Vef d, logtllz 'lere lıtlnıd 
eden kftçtlk ve kunelllz fır· 

kalerla da uğreımıktadır. 
Bu ıebeple, M111r'd• Hzlyet 

birçok yeni n fnk•IAde hl· 
dlıeler erefeıfndedlr •ddedll· 
mekıedlr. 

Keblre'dea gelen ıoa bir 
habere gGre, talebe mebafillnde 
baycık bir teyecan mevcud 
oldoğtlnden zebııa mGblm ted 
birler lttlb11101 mecbur kal 
mııtır. 

4000 tılebe Ezbt r mebelle· 
ıladen Kıhlre'ye geçmek late· 
mlıler, f•kıt pollı miat ol· 
moıtur 

Betan Mı11r matbuata zecıi 
tedbirler aleyhindedir. Ve bu 
tedbiri biı;blr nçblle Mııır'ın 
menafllne uygun gftrmemektedlr, 

Perlı 7 (Radyo) - Kahire· 
dea ahaan heberlere gftre cı 
ıe'de, IOD hAdlaelerde ftlea ta· 
lebe nemıaı kuralecak Abide 
için toplıamıılardlr. 

PoUı ba merulmde hldlte 
çıkmamuı için fnkallde ted· 
bir lulbaı eımlıtir. 

MerHlmden ıonn, 500 kiti · 
ilk bir telebe grablle pollı 

ara11ada yumruk, t•ı n kır · 

beç mCludemeal olmaf, fak•t 
hiçbir klmıe yaralenmamııtır. 

Kahire 7 (Radyo) - DGrt 
bin telebe; Kahire dııındakl 

ilolnralte blnaıı Gnllnde top 
laaarık ıebre doğru ylrllylte 

geçmlılerdlr. Veli; yol Oıerla · 

deki AbbH Said a1ma kGprft· 

ıllnCln açılmeaı ıaretlyle tıle · 

benlo geçmeelae mini olan· 
maıını emretmlttlr. 

Kahire, 7 ( Radyo ) - Tıle· 

beler ıGkt\netle dığılmıılerd1r. 

Uloıal dHa karbınlarr için 
Üolveralte meydenınd• dlkllen 

ınıt dolarıılle bGUln talebe 
rrn yıpmıttır. Anıtla temel 

t1'renl poUıla mGdabılealnl icap 
ettirecek bir badlıe olmıden 

bltmlşilr. 

Kahire 7 (Rıdyo) - Sıma . 

el Boar'ıa ıOylevlade M111r'a 
ıld olen ıGaler Mııır ılyıul 

çevealerlnde a11blyet u1aadır· 

mııtır. 

DDn ıktım bin kiti kadar 
kelabıhk halk Ia ... .111• yClkaek 

komlaerllğl Gnlade haımane 

gôıterllerde bulanmnıtar. K.e 

lababk ıemtlerde blllda poU. 
araıında çarpıımalar ol1Da11 

6 pollı yınlıamıttır. 

den gelen hueeyl yıptlk . Geri 
kelmıe, barbar bir devlet için 
bizi tazyike karar verdiler. 

Ekoaomlk zecri tedbirleri 
mukabeleelz kabul ettiğimizi 

ıftylGyorlar. Hunu reddedlyoroz 
Blı, en ufak bir tedbiri, ( Eıkl 
nntkumda dı lzeb eulglm •eç· 
bile) kabul etmedik Ye etmlyo· 
ruz. Aldığ11111z mokıbtl tedbir· 
ler, bize reva gftrdlen ınGıte· 

rek koHllıyoaa kertı mubak. 
kaktır, lojlktlr, alra ke•damlıl 
blmeye etmek lçla abnmııur . 

Fnn11z ala11nan, blae gôı· 

terdtgl eempatlyl nasarı dık.kate 
aldık. Bllhı... eeld maharlb· 
lerln •e Bel(lka aloaa•aa •e 
aeeri tedblrlerl kabul etmlyea 
dnletlerla hareketini tekdir 
ettik. 

Slr Samael Boar, din Anm· 
kımeraıında blr aôyln •ererek, 
ltelya Hıbeılıtın enlıımızhğı 

hakkında laglltere'aln dltlD· 
celerlnl Ye Fatlıt ltalya'7a 
kartı noktef nızarın bildirmek 
btemlıtlr. 

Slr Samuel Hoar, eakl ltel
ya'yı tanıyor. BugClnktl ltalye, 
lbtilAI •e ııfer için ç.rpııın, 
ıGılgrl : deAll, lelerl ıa tan Te 

muhakeme eden hılya'dır. 
Slr Samoel Hoer, secri ted· 

birlerin tlddetlenmeel llsamaa· 
dın dı bıhıetcnlıtlr. 

Bondao birkaç gQn enel 
dul kadınlarımııa e6yledlglm 
veçblle, secrl tedbirlere kartı 

nlbeyete kadar makanmeı ede· 
crğla. 

Ulaılar kurumunaa, ılmiHye 
keder hl9blr dnlet için reH 
gftrCllmemtı olın btlkmG, yalnız 
lıalye aleyhine n haly• için· 
dlr. O hılya ki, kGlellğla sea~ 
clrltrlal parçılemak lıtiyor. O 
halya ki, ordaıu yalnız mede· 
alyet için çerpıııyor. 

Cennre'nly bize kartı kal· 
landıgı tuylk ıllAbı, ltelyının, 
lptldel maddeler noktal nua· 
rınclan fakir olm•ndaa mGeı 
ılr olablllyor. Maarııl1rımı•, 

-------
Parlı, 7 (Radyo) - Kahire· 

de Ggleden ıonra yeni kargı ... 
hklar olmuıtar. NGmayleçilerle 
lngllla pollıleri araıında •akaa 
geltn çarpıtmada 200 lnglllı 
pollıl yaraleamıtllf. Mı11r par· 
llmedtOIDDDD toplanacaıı .ayle· 
alyor. 

alJAbçe konetll n iptidai med· 
deleri çok olan devletler ..1tr. 
Fakaı Jyl bllmelldJrler ki he· 
e.plıranda ıldaomıılardır. Biç 
daeaumedller ki Alp detlarıaın 

öteılnde zafer ve thttlıil için çar 

pıtan bir hılya vardır. Ne 
yapabilt'ct-ğlmld. fatlıt kudre · 
tini ve bfaf'! lılzım olan O«"ylerl 
bulmak buıuıundald Hmimtzl 
unuttular. 

B~o. bu lı. ilreOden klmtıeJI 

ttdbl, için ıl\7. ıftylı>mlyorum . 

Yalnız alz~ fUDU ıöyliyeyf m ki, 
böyle bir yola ~lrdlklf'!rtudto 

nadim olmuolard1t. 
Mo11ollof. bundan ıtoara 

ceplaede bulunan orduyu, hal 
yan prenılerlnf, or•d•kt göoll· 
llllerl ıelAmlemıw u kDr41lden 
lamlıtir. 

Roma, 7 (Radyo) - M. 
Mu11olinl; loglll• bnyak el~lıl 
M. Orummoncl'ı kebul eımlttlr. 
lnglllı dıı bakanının ıGylnl, 
M. Muuollal'nln pırlAmeatoda 
lnd ettlgl ıôylnlD mefıdı 

Clserlnde tealr yapacaktır. 

Mauollnl bu ıiıylnlle J 
Ilı dıt leleri bakaoı Slr Sı 
el Boar ın ıöJlevlnll 

vermlı oldu. 
Rom•, 7 (Rıdyo) -

ı&,en mecllıl de toplaumıt 

ne tekild~ oluna olıun 

zecri redblrlere kartı İtalya' 
muke•em,.ı etmeılne kuar 
mieılr. 

Cenevre, 7 (Radyo) -
ıollnl•otn ıöylevJ, redyola 
dikkatle dlnleomlftlr. 

Loodre, 7 (R•dyo) -
ff erald ~Hetealoln yaadı 

göre M. Muefollnl, ltgal e 

yerlerılen Habtolıtıo'a berh 

bir toprek 
dfr. Ayni aemınde tlcerel 

ba ıode de mClbadele n 
vt rlote de U1Clnuebet teelı 

memek niyetindedir. M . 

eollol bununla b11raber p 
ımbargoıunu yapıcak dule 
le ılyıul mClauebetl de \ 
ceAlal Fraua bGkdmetlae 
dlrmlıtlr. 

Son Dakika: 

lngiliz DışbakanıSamu 
Uoar Paris'e Vardı -

ltalyan-Habeş Mes'elesinde Iogi 
Fransız Ricali Mutabıktırlar 

•• 
Parlı 7 (Radyo) - Ioglllı Fnn11a'Jar bGUla Ttgre'ala 

Dıı Iıl~ Bakanı Slr Samael ya'ya terllmetlnl, lngWa'le 
Boar, bareya nııl olmuı H yelnıı Agame H Adan 
lıhıeyoada fı'raaııı Baıbabnı terkini lıtlyorlar. Ola • 
M. Lnıl'ın buıaıt tekretul Slr Semoel Hoar'ın Pa 
M. Ra.. pnfınden kalfllaa · f6yle bir asla ... lormlll 
mııtsr. ıClreceat ~ylealyordu: 

Slr Samuel Boar, llluyoncha Tlgr•; ikiye bôllnecek; 
doıruca kendllladen enel gel p rçau lt1ılya'ya Hrlleeek, 
mit olan Slr Rober V anlıtarı parçaıınıa bilin da Oç 

~ôrmeıe gltmlt " mGtakllten içinde Babetlelana dôarne 
lnglltere'nln Parlı elçlıl •e anraluaal bir idare altraa 
Iagllfz aaltehau111 ile konuı mek için reylara aıallle fi 
muttar. Slr Sımael Boır, 17 blldlrecekdr. 
baçuktı M. Plyer La•ıl tara· ikinci kıllm; ha 
fından kabul edllmlt n ko· lçt.pe ar1ıula•al ıayılaca 
noımalara beılamııtır. Konut· Milletler cemiyetine me 
malar 1aat 19 .a 40 geçe ye memurlar ıanfından idare 
kadar dnam etmlı •e her llkl lecektlr. 

dnlet ricali, ltal7a Bıh4'tlıtın Babetbıaaa denlı lae 
lhtUAlanın halli hekkıadekl verilecek mabreela A ... 
noktıl naurlarında mutebık 

mayap Raylı olmaıı aalm t 
lkalmıılard1r. Konuımalara ya· 
un (bugtla) uıt onda dna;.. dllr. Ztn Ma11olhal A 
olunacaktır. nrllmeaiae tlddetle mahal 

Koaaımalarda IngtUı elçlıl Loaclra 7 (Radyo) -
n mltea....ılar da hasır ba· ma'claa iyi bir byaaktaa 
lanmotlardlr. baberkre g6re Ma110ll• 

Loadra, 7 (Bıadyo) - Ban· lastllı Fr111111 ekıperlerl 
da omaml tabmlalere glft'; faadaa tuulanaaa ilk tekU 
Lual-Boar gôrlfmelerl loıtlb nuarı lda.n alaC911 çok t 

n FnD111 ebperlerlala aok· heli addedilmektedir. 
tal neH?larını temımlle tnhlde 
yenyacaktır. Ekeperler arauada 
hllea mncnd lbdllf lar 11pe 
bôlgealle ltalyan'lan cenahta 
ltletllmek Gzere bırakılacak 

t!(_nkların idare tannaa aittir. 

811 ak11m Kemerallıad9 
111, Kualafl9 Saaıo, ~ 

lerde Yeal lımlr, Ir 
rıacla A•I ecADtlerl qa 


