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Haheş'ler 
Mukabil Bir Taarruz için 
Hazırlıklara Başladılar. 

Yunanistan' da Vaziyet Gene f(arıştı. 
imparatorun Bugün Cehheye ~itmesi Bekleniyor: Ra
he Kuvvetleri Cenu Cebh sınde Taarruza Geçtıler. 

Ras asibu ile Vehip (Paşa Dagabura'ya Geldiler. Italyan'lara Harrar 
Yolunu Kapamağa Çalışıyorlar, Siperler Kazdırıyorlar. _____________________ .. , ____________________ _ 

Uas Guks. (ltılyın'ları teı· 
llw olau zattır.) Makalle'de 
bfikümet konağında mahalli 
ruhani ve kabile reislerini ha· 
zoruna kabul eımtıı l'e mede 
niyetin Habeıılıt.u'a glrmeıl 

bueuııurıdil yardımda bulunma· 
larım kendilerine tavsiye et· 
miştlr. 

ltalyaıı"lar Oagabura'ya Bin Tane Bomba Attılar. Arap 
verYunan~lılardaıı Oa Telefat Çoktur. Adis"Ahaba ns
tü~de:Bir'Tayyaı·e Gözüklli.!Buraya Asker Gönderiliyo~ 

Ras Nasibu 

lıtanbul 9 (Telefon) - Hı· 
rardan gelen •e btnGı tee,;1Dt 
eımlyen bir habere balulıcak 
olurea, Bıbeı'lerla cenub or· 
doları kumandaaı, aakerial 
makabli taarruza geçlrmiotlr. 
Bu kunetler ıtmdl Ruba neh· 
rl boyunca İtalyan 'tara dogra 
ilerlemektedirler. 

lıtanbul 9 (Ôıel) - Royter 
ıjınııaıa Bırar'dıkl mahıblrl · 

nln blldlrdllfne gare, Babeı 
kanetlerl Gormhalnin ıukaton· 
dın eonra 2·3 kilometre tlmıl· 
deki mnkllere çekllmlılerdlr. 

ltılyan uçakları Dagabarayı 
bombardıman etmlelerdlr. Bu 

· rıda ikamet eden birçok Yu· 
nanla ve Arap't•D dı tel .. fıt 

Yardır. 

Ct'oop ordoluı kumandanla· 
rından Rae Naelba refakatinde 
Vehip (Pa~a) olduğu halde bu 
tebre gelmlılerdlr. lralyao'Jar 
timdi buraya bilcum etmek 
lıtemektedlrler. 

RH Hlho ile V ı-blp pa:a 
borada halyanlar1n bftcamları· 
lla n tanklar1nı zırhı. otomo 
hlllerlnln geçm~lerlnc mıal ol. 
lbık Gı:ere tedbirler aJmağa, 
•yol zamanda hendekler, ıiper 
ler kaadırmı~a bışlımıılardır. 

İtalyan kanr.tlerl borada çok 
tlddetll bir mukavemete maruz 
kalaealdardır. Bıbeılller bu ıu· 
retle İtalyanlara Harar yolunu 
kapıtıcaklH ve muHflaluyetle 
b•tarıldığı takdirde İtalyan plA 
lh da ıuya dGıecektlr. 

Raı N11lbo, mOdafaayı tak· 
•iye etmek için Cfclkadın 
Gnenııt miktarda konetletmlotlr. 

l.tanbal, 9 (Ôsel) - Adlı 
~baba'dan bildiriliyor: 

Adlı· Abıbı ıfıkında bogGa 

ldanbul, 9 (Özel) - A6m11· 
ra'dan bildiriliyor: 

lJabeş imparatoru ve Atlis-Ababa'nrn t>İr görüniişii 

Ecoı-hi guetelM muhabirleri, 
ltatyao'lar lehine iki mühim 
aekerl b:lıJlseden bahidmekte 
ve bu lk.1 hareketin llnidekl 
hareketlere yapacaklın~bOyfik 
tesiri eri yaz 7 akı adarlar. 

yan'Jar1n Uerlflmeelne Ru K11· Lereaçlnl alayı, yerli ıovarl Bunlardan bf. 
rlıl Tlgrtde Ma· 
kalle'ofn diğeri 
de cenupta Go· 
rahal mOıırah · 

kem mevkllala 
haJyınlar tara
fından zaptadır. 

lfobeş'ler müdafaada • aıa halıları eebeb olduğuna kauetlerl ile Habeelllere mil 
ileri ıGrmGtUlr. teıddld defalar l•arruılarda ha· (Dılo) öğle nkti ilk defa olarak Teelfm olan yerli relılerlo 

bir İtalyan tayyareıl göriU· verdikleri malimıta göre Ru· 
mGotlr. Seyyam Habeı lmparıtoruadao 

lttaabul, 9 (lizel) - Asma Ru K111a'oın tecatyellaf lıte· 
relimn bHdlrUlyor: mlotlr. Buna ıebeb olarak ltal· 

Erltre'ye meaıab ve geDeral 
Maryonl kam•adaıındakl yerU 
Hker tayyarenin rardımı Ue 
Oanıgll mnkllne doğra ller 
lemektedlr. 

lngiltere'de Fevkaladelikler GörOlflyoı -Krallık Meclisi, Kralın Baş
kan lığında Toplanacaktır. 

--------------------...... ·----------------------
lngiltere Sibi Çölle .. inde Adeti Harh 
Ua~ırlığı Yapıyor. l\lısır Telsiz ve 
Şimendiferlerini Eline Alıyor. 

lonmaıtur. Alay, Maııaall gar 
hına doğru ilerlemektedir. 

litanbal, 9 (Özel) - Adlı 
Ababa'dan blldlrilJyor: 
Babeı imparatora ltalyanlınn 

ilerlemeleri Grerlne R11 Maka 
neo'in 15,000 muharibine 
hemen Barrar-Clclkı cephe· 
ılne hareket ermelerini emret· 
mlotlr. 

l:Su kanetler, ıon ılıtem 
ıilAblaranı yolda alacaklardır. 

Necııl'oin ancak on teorini 
Halde (Rugan) cepheye gide· 
cegl n Oe111'ye ve Harrardald 
aıkeri tecemmGO teltlı edeırek 

yine merkeze dôneceğl temin 
edilmektedir. 

İıtanbul 9 (Özel) - Aım•· 
ra'daa bildiriliyor: 

Habeı kaneUerl Şimal cep· 
hPılnde Gondar • SokoDa · Am· 

Gennıl Graç· 
yaoi'aln Ogaden 
cephesinde ileri 
harekettedir Ye 
ayni zamanda 

V elıip (Paşa) en eon ılllem 

harb allAh Aletleri ile teçhiz 
edllmlıtlr. 

İıalyan'Ju hıllbuuda bGtCla 
Ogaden ıaha11nın yol n lttlul 
vaııtılınna hAklm bolandak· 
luını iddia ediyorlar. 

ileri htreket Sebell nehrinin 
membalarına doğru yayılm•k· 

tadır. 

Rındora mevkii de k11mea 
iıgıl edllmlotlr. 

lagtltere hGkdmttl bir be· baalıjl hattına toplanmaktadır. - Sonu 4 üncü yü:de 

lngiliz kralı ta_yyareleri teftişte 

İıtanbol 9 (Telefon) - hal ı durumları haklmula .~ta haber 
71 Babeı lbtllAfıaıa ır1ıalaeal ılıamıfbı: 

yınnıme arıretlerek ıoayetece 

kararlaıtırdmıı oJaa zecı i ted . 
blrlerln, ayıa on ıeklslnden 

ltlbareD tatbik metkline ko 
aacağuu Iagllls milletJne haber 
vermlıdr. Y arlD (BagGn) Ba· 
klngam ıuayıada hıl meclisi 
toplanacak ve blısat knl Jorj, 
baokınlak edecektir. Bu toplan · 
tıda ltalyaya karıı tatbik edl· 
lecek elan zecri tedbiri erle be · 
raber laglltere'nla ıGel durum 
ve tedbirleri de koaoıalaeakt1r. 

htubol, 9 (gıel) - Loa · 
dra'dan blldltlllyor: 

Llbl ~llerlndekl loglllz aı 
keri faaliyeti genlılemektedlr. 
Sellaaa'clan M~yı Matroh'a 
kadar baycık faaliyet ~ze çarp· 
maktadır. 

lnglllı:ler ayni samanda ıu 

ıed ve bentleri ile faslı meı· 

gul olmakta ve dikeall tellerle 
tahkimat yıpmıktadar. 

M11ır gaıetelerlnlD verdikleri 
bir habere g6re, İngiltere M111r 
ihtiyat Hlı:erl kanetlerinln 
1925 den hlbartD blrlqmealnl 
latemlt1lr. 

- Sonu ' ncl 1üı<U -

Ne Oluyor? ------Trablus H ududlarında 
Ingiliz--Italyan Durumu. 

--------------
Bir Gazeteci (;ördüklerini Anlatıyor! 

-------
İıtanbal, 9 (Telefon) - Roy· ğer mahtm bendler yakınluın· 

ter Ajanıı bildiriyor: da dı gene bu tekilde mftdafu 
Son iki hafta içinde M111r· tertibatı ılanmııtar. 

Sftdan daramundıkl gerginlik 8Gtfto M111r'da körlere ••· 
nasarı dlkkıı celbedecek dere rıncıya kadar ihtiyar heyetleri 
cededlr. Denlleblllr ki gftnln en 1925 tenberl terhlı edUenlerla 
mGblm meı'elelerlnden biri de llıtelerlnl hazırhyorlar. Berke· 
budar. Batı çalGDde yapılan ıin adreıl nzlh olarak teıblt 

tahkimat ehemmiyetli bulunu· edlllyor. 
yor. Matruba'da ve A1Vaa ıu En çok ehemmiyet nrllmeel 
heatlerl ile kayaları civerında IAıım gelen meı'elelerden biri 
da tahkimat yapılmııtır. Mıur'ın d" bu mea'elenln ıG bıkanh· 

gönen böl.eılnde ıu bentlerinin ğında g~rllollmOı olm11ıdır. 

tıbrlb edilerek etrafla ıoya bo· Ltbya hadadlarıoda n Derne 
Aulmamuı için hın btlcnml•· eahlllerlode (5ö0) kilometrelik 
naa kartı mGdafaa tedbirleri bir ıeyahıt yapmıı olan Royter 
ıhaıyor. ajaa1ının muhabiri banda gör· 

Bora. Barıjı (Beafll) ile dl· - Lütfen fevirini~ -:: 



Kamutayda Müzakereler' 
Tarkiyede Hizmet Eden Ecnebilerle 

Ailelerinin 88flan. 

G O Telyazı Haberi eri 

ita Yan Ce besinde! Tedbirlerine 
ltalya'da Zorlam• 

Aa•ua 8 (A.A) - Bap 
Refi& C...tea'ia llılk•'• .. • 
,.,.._ bmataJ &o,._._ •• 
Sdabat Te S.,al yardam Babaı 
Jlefllı: .,.._ Gltmea ltleıl· 

ala S.hMa 11Haalt1t• tlem 
....,...,.. .. k6••• ,.... .. s •••• .,. .......... _ 
.... projul lurlmleld .... 
ldkallll lllna itttel ~~ 
.. ... D.ldllye •• ~ ... 
S.,al Yardım Eael...a.d..,. 
~ " oada IDlln Bitte 
....... tua6Ha ..... 
.................... bba1 
etllmlfatr. 
..... IOaft 1935 .. 11 

,..._... ........... g1. 
.. .. klll•Wn NtQelerl· 
... .. ilan ..... 601,SIO 
U..lak ........ ,.,.._ b-
... ....... Tlrkl,e'de ....... ........................ 
•191111111 ,....,. taW bak-....... kı·-- ........ 
.... Pfllaaltdr, 

..... ......... ..... •.. 
bne• O..a (ltparta) Smı 
Bay (Tnlmom) ...W.d ... 

..... ıssı ıu11a11 ---··• 

... .....,. --· ile ....... 

Barrar Bı 
Go·- ... 

oı.. ba glhl m ..... , .. Wl• .. re 
...................... 1111 
................. b-

ol u a n Vaziyeti. Mussolini'oin K~ T~~hat 
• ........ 9 (Öllel) - ..... 

••laJlll mYIMae ....... IAJl· 
lls+ld .................. . 
... ...__ • .,..•Jbk· 
................ 18M. 

Damadı ve Og.., alları. Harb Kudretı. .... ... , ndll7or: 7Aria• 
teülrled ..... ...., .. .... 

u.r .......... ...,. 
..... oluak keadlleafne Ye• 

rllınk ..,...._ ~ ....................... 
....... it. 

llDw ..... ,_. Alta· 
h ................. .... 

ı....w, 9 (Telefoa) - ı ._._. ..... lhkıl'e'ala ltpll 
...,.. ei•-= ...... ... ....,..,,. ı• - .......... 
Babeş'lere Tayyare, Top 

e Si Ah Verildi •• 
........ ,.,.,... .. -· e-~a'Jer Moder Sil&blan ullan........... .... ... .... ~ ::=...=.:-:-1ı:.= map Çok Çabuk Alıtıyorlar .. 
rbae ıelı:alt 99 .,.._ ..... ltlı•W 1 (0...) - a.,.. .... 1111411r1Jan lagllla .... u 
.............. ...... ...... ··- 8 .......... 8500 ...... ' .... 1o,., s .. ..... a.a-• l&ylealwllır. .... ..... lı: ...... re ...U. ........ . 

• ............ ..,.,. ka· llelaet'ler ........ ._ kalla .... tok tal-k ._ ••• --- .... ..... ...,. - ...... • ....... &. ...a.w...ı... ..... ...,. ti -· 
_,. .. .......... ,.... l9llıllıılfW .... 11 ... ,eeekdr. ~. ~ ....,_ _ ...... ,..., •. 
····- ı•altl .......... .. ...... ,.,. ......... ... ........ .... .. ... 
............. 1111. 

c... ....... "'' z .. .. ...• , .............. . 
hmlll' •• .. De.ae. .. . .., ............. ........ - ........ ___ .. ........................ 
bau• proj..... -··-•· .... r . 

abeş 

Bi 
vvAS•eri (200) 

Kia...:lJ ... .....-.-
akalle Civannda ltaly 

are eti Du,-.--rotoa 
ileri 

.............. ,ı ........ . 

....... '* ıaaa,a. kola ... . 

.... ,. Ata• ........ "°ini 
Um mrekedae ..... etmek· , •. 

llllJID'luaa ba ..a.teıô •• 
•ıl Uerl..,..W. ...... Ba· 
....... llerba b•ı ettirmek 
tçbİ•r. Geaeıal llanbJ••I kol· 
eni- ile Gemenl ~otoau 
ıclarelbatleld bnıder Abam .... .,.,. ...... .., ~ ... .... .................. . ..... , ............ ........ ""'... .. .... ....... , .. 
mite- • ........., Rttllkle ....,.... 

ı....w 9 (11111) - Boyter 
Aj- I08 ı..a,_ · Ba ... ....................... 
,.td•= ....,... .,. ..... 
........ ıa. • ,..,, .... . _ .......... ..... ......,... ....... .,.. .. 
m.......atokllWr .... . ,. ..................... . ..,..... .., ........ ...,., 

1 ........... ........ ...... _.lllD; le kolortla ile 
iki 6rb IEın gl•&e•Ulerdea 
•lrekkebdr. 

Soleealako...._paenl 
llarlyod ......... tWlr. .. kol; 

,_..... fC .. •••• t1ll11I) 
athm YeıtllkJeıl o..ldl ... ... 
rhil ..... .. .... , ........ . g..... , .... ; ...... kol· 

•atebWI lerdbllt, .... .. • 

'°'"~·- ... ..... 
elCtillı: ...,,._., bllmltdr, 
d,.- ........... - elek· .. , .............. . ... ............ ... 
... llleyla ....... •ııı,_ 
............. kt ....... 
tadl edeeekdr. 

&.itte• ..... .., ....... 
.... ...... Zearl ........ 
leddk ............... 1aa1,.. .................... - ,.,. ... ,. .... , . 

"'"'""' 9 (0..) - ._ 
... laüer ftdllyorı ı...t .... ...... .............. ,.. .. 
...._ Italya'• akmb .... 

~ .. -...... 
ltalya'• ... ..,.,. .. .... 
....... rtae .............. . .......... ........... , . 

Q ....... ,..._ ....... kol· 
ar~ _._b_ .. ........ 

c-nı • .,. ...... "' 
1ı:oı.ı..y1e .. ,. ........ ..... .......... 
~ ............ 11' 

................... nl 
....... ,. ..... .,.. Sol ... 

-at knl, •IW• sorlak· 

••rP'•ıan* u.,ı•et• Gaze M --ab11'81lilllllt 
911....,_. Jta1ya•.a.. ...u. te Du 

..... O.ıMl'lll.-a ........ KerYUU Yola ÇiUJIUMlll 
....... ota.laf •• ı..wı(o.a)--..... ...... ............. Mil...... .. •• ,Gi'l .... ,. 

............. • .. ,.ed ...... tolll lilr ......... _...,.._ 
it» \ia ............ &alan " denlı: .w.-. ._. ..__.., ........................ 
lı•brw._ ..... llalaet•· 

• ..... w ............ . .. -.... , .,...,, .... ... ....... ............ .. 
laablrlerl btar ......... va•-• ,..t eladtdr • 
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EGünün Şar haberlerı Borsada 

- •···• floıet Fiatlerin 
lmemesi 

öğretmenlerden Birçoğu Zabıtamız, Bir Bektaşi 
Csım 1abfl1111 

Ç. Allcı K.. S. 
575 M. j. Tara. 9 50 

K.. s. 
14: 

'I' edhir Alıyor. 
clay ve on f latlerlnln 

tini iddia eden İzmir 
lah İıtanbol'da birinci 
•ka:ıeğla klloaanon 13,5 

ıataldığım bahane ede· 

Terfi Ettirildi. Grubunu Yakalamıştır •. 489 T. Debbu 9 
88' Iahl1arlar lcla. 5 7 5 
199 Halim Alaa. 10 

10 50 
6 50 

12 

Koltür Bakanlığı Terfi Eden öğret- Bunlar, Nefes Okuyup Ayin Yapıyor~~~ !~b8Iır:!t:ıca.: ~~ 9 
10 50 
10 50 
9 50 
9 75 

10 50 

menleı-in Listesini Gönderdi. ve Rakı da Içiyorlarmıa! 125 Y. ı. Taıtt 
9
9 

50 V 122 P. Pıel 

lı•lr'de de narlun 13 ~g. 
tabnlmaeını istemekte· 

• F aba belediye narlı ar
kta ıarar ediyor. Ziraat 
MuhU.'la geçende gase. 
Çıkan dtynlnde de oka· 
• gibi baıday ve an 
daha styade ytlbelml· 
'te banan temini için 
tedbir alacaktır. Onan 

.... ek nark1Dın da ırtanl . 
llJylenlyor. 

yenin mtlncutı ese ' 
~yhk; Zlnat bankan 
dlrektôrllğQne b.t var· 
lıtıediyenln an fıbrlka· 
'8 haline konularak ı. . 

te Ltanbol plyuılarında 
tbre Ziraat bankaıı 

hakdmet buğdayl1rın· 
hlı miktarının belediyeye 

dal lıtemlıtlr. Yakında 
l. bankaaına talimat ıelln· 
"le41ye an fabrikası plya· 

•cuz on çıkaracak ve 
f latlerl de ocuzbya· 

cik Cina-
• 
Son Safhada 
eiumuml 

~tnkaı 
l istediler •. 

111 enel Tepeclk'te omam· 
•ruında Ba1an'ı yan· 

•e ôlGmlne ıebeblyet 

e ıaçlo Bllm6'nan du 
dla Aıırceu hak

.._ devam edllmlıtlr. Ge· 
~tm•da mtlddelamamf; 
L serdetmlı Ye Htlantl· 
~etini fıtf mitti. 

~G doruımada m1&aanon 
' Ahmed Remzi mada-
1•pmıı ve nk'a geceel 
Deler ara11nda ıokak 

bir kfıloln yattığını 
Qa.na'ntln: 

S.111 kim varda?. 

' IOrdağo ıırada orayı 
ll.1ı:o1 lanfından katil 
t. tataldaıana n yara· 

karanbkta BllınG'Jtl 
1•hk katil diye göı

'a IGylemlı •e demlttlr ki: 
dayette lı ehemmlyetlfz 

Ye tahkikatın dnamı 
n.e bırakılmııtı, fa.kıt 

bu 11hltlerln ifadele· 
lflGbanlyet görOldlğQnl 
• hiçbir delil mncad 

• göre mlekklllnln 
lttemtftlr. 

'-" tef hlml loln maha· 
•yıa 26 ana b11akıl· 

1 Eyini 935ten motebtr ol· 
mak Ozere bir derece terf t etti· 
rllen ilk ôğretmenlerln llsteıl 

kllttlr bakanlığından Ubıylıl• 

gelmlıtlr. Birer derece terli 
ettirilen 6~etmenlerln adlannı 
yazıyorus: 

16llndın17 liraya terfi et · 
tlrllenler: Bergama Mlcek kô· 
yQ öğretmeni Ihsan, Zafer 
mektebi "ğretmenl Hatice, 
Ko11daaı · · Aziziye nıretmenl 

SeJAhettln, Kahramanlar öğret· 

meni Bıtlce, Bergama· 14 ey· 
HU mektebinden Fatma, Her· 
gamı ZGbeyde hanım mekte· 
binden KtmlJ, ödemlı · Zeytin· 
ilk baıöğretmenl Tevfik, \le· 
nemen · Aliağa mektebinden 
Zehra, Comıovısı · Gôlcftlder 
öğretmeni Nariye, lamlr Dam· 
Jupınardan Atiye, lSdemlı· Adagl · 

de mektebinden Mahbube, lzmlr 
Alsancak mektebinden Zeynep. 
Seydlköy mektebinden Sıdıka, 
Ôdemlı Dadbey mektebinden 
Alt Sami, Ôdemlı Bahlar öğ· 
retmenl Şakir, Menemen Ka· 
bilıty mektebinden RaylkAn, 
İzmir Dumlupınar mektebinden 
mukadder; Mıeakımllli mekte 
binden iffet, Şehit Fazıl mek· 
tebfoden Şehlbe, bayraklı mek· 
teblnden Yıldız, Seferllalıar Sı· 

ğıcık lSğretmenl Ömer Lfttf 1, 
Koıada11 Birinci mektebinden 
Aptollab, Ôdemlt Zafer md:te· 
binden Ali, İzmir Balltbey mek· 
teblnden Halide, İzmir Yıldırım 
Kemal mektebinden Fethiye, 
Kemalpııa Merkez öğretmeni 

Bariye, Kuoad•ıı Soğocık mek· 
teblndea İbrahim, Tire Birinci 
mektebinden Şef lk•. İzmir Daa 
tepe mekttblnden Şevki, Şehid 

• 
Fadıl mektebinden Fuad, Gazi 
ilk mekteptc.D • Hamdi, Boca 
üçflncQ mektepten Mahmure 
llaılbe, Hal.lmlyetl Milliye Mek· 
teblnden Zehra Adnan, Ôdemlı 
Camhorly~t mektebinden Fatma 
Enlae, Menemende Tevfik 
Fikret mektebinden Bariye, 
Bacada birinci mektepten Nev· 

ber, Bergama'da Gısl Paıa 
mektebinden Fikriye, İımlr'de 
Zafer mektebinden Neriman, 
Tire ikinci mektebinden A vnl, 
Üçilnca mektepten Ahmer, 
Menemen Tevfik Flbet mekte· 
binden BGaeyln Cıhlt, Torbalı 
Tepeköy mektebinden Şaban, 

Bayındır Merkez mektebinden 
Ahmed Bımdl, KarabaronJMor· 
do~an mektebinden Sabahed· 
din, Çeıme Namık Kemal mek· 
tebladen Faad, Ôdemlı Beydağ 
mektebinden Vasıf, İzmir ull 

KAiım pııa mektebinden KA· 
zım, Hakimiyeti Milliye mekte· 
hinden Muzaffer, Şehit Fethi 
bey mektebinden MCheddet, 
Halit bey mektebinden Saf iye, 
Ödemio·İaôntl mektebinden ŞGk· 
rl, İzmir Oltl mektebinden 
Sah, Menemen Sehlt Kemal 
mektebinden Fethiye. 
17,5 Lıradan 20 Liralık 

. Maaşa Yükseltilt nler: 
İzmir Merelnll mektebinden 

Bedriye, Kemılpı11 Aa11zca 
mektebinden Blınn, Boca bl· 
rlncl mektebinden Makerrem, 
Menemen Ted lk Fikret mek· 
tehi baılSğretmenl Ali Rıaa, 

• 
Karııyaka Fnzfp•e• Gğretmenl 
Şerife, Meaemen-Boslr.:ay Gğret· 
meni KAmll, Menemen Kıklaç 
ö~retmeol Hilmi, İzmir Sakarya 
mektebinden Şıhab, f zmlr 1n 
kıllp mektebinden Nazım, Ti· 
re ikinci mekteb.den lrfın, Ba· 
yındır Merkes mektebinden 
Celal, Kemılpıııa Merkea mek· 
tebinden Mobılne, Bergama 
ZGbeyehınım mektebinden Na· 
rl, Ôdemlo lnGnG mektebinden 
Flrdeı, BAklmlyeti Milliye mek· 
tehi baş öğretmeni lhaaa Çetin, 
Karı• yata Ankara me' tebl Vedia, 
Topaltı mektebinden 811rl1e1 

Ôdemlo Cumhuriyet mektebin 
den Hikmet, Çeıme : Namık 
Kemal mektebinden Sadık, 

Menemen Ulacık mektebinden 
Raif Necdet, İzmir Doatepe 
mektebinden Hakkı, lsmlr 9 
Eyldl mektebinden Maı 

tala Baldk , Gtlselyah 
mektebinden Mediha, Çeı· 

me . Alıçatı bat ölretmenl 
İsmail Hakkı, Ôdemlı Kaymakçı 
bıı öğretmeni Mahmud, Kara· 
burun . Eğlenhoca bat lSğret 

meal K.em•I, Tdrk birliği mek . 
teblnden Fikret, Y ıldmm K.e· 
mal mektebinden Mihriye, 
Buca birinci mektebinden Se 
nlhı, Borana Kare mektebin
den Bedri, Yılmnm Kemal 
mektebinden Moar.ses, Tlrk 
Bl:-1111 mektebinden İhaan, iz. 
mir Gasl mektebinden Nulre, 
Baca birinci mektebinden Emi
ne Moılll, Tire dGrdlncl mek· 
teblnden Ali Baydar, Menemen 
Şehit Kemal mektebinden ~ 
Bayraklı mektebinden Nihal, 

20 liradan maaıı 22 lln olan 
öğretmenler: 

Ôdemlt Comarlyet mektebin· 
den Klmll, Kaoaduı DaYOdlaı 
baıôğretmeal Reoad, İzmir Şe· 
hld Fadıl mektebinden Kadri 
Cemil, Kemalpata • Atllt Ki· 
zılca mektebinden Mamala, 

'ı Tayyare snnemaso T;~e;~· 
~ Anny Ondn ile kocaıı dGnya boka tamplyono Maki Schmellng'la beraber çHlr· 

dikleri Ye kendi hayatlarına temaı eden iki uatbk kalıkıha filmi 

l(nock Out 
~ .. 
.. lerce gtlael kıalır1n varyete numaralar1 - 75 boklÖr kısıa entere1an boka maçları 
"iki · Teganni · K.ahbha • Şmellng'ln bayata · Yetlıme1I Ye çok heyecanb maçları 

~S Ayr1ca: Fokı (TGrkçe eözld da.aya haberleri) - Mlki (Fıbrlkaıtsr komik) 
lAB.: Ser gOn 15- 17 - 19 - 21,15 - Comarted gllalerl 13 -15 eeanılannda 

'"'-ıere teullıllh hllet • erlllr - Pezu glal U,30 -13 te llhe -olar TOrdar 

llDQıı• Her ıeanıta gtweye hl•lyet Sporculara 15. 20. 25 taroılak 
" • kartını gGlterecek olın bilet nrllecektlr 

Zabıtamız, Bekt•fl'Uk tarik•· 
tine menıop bazı ıahııların 

ara ııra toplanarak ayla yaptık· 
larını daymuı .,. nihayet ban· 

lan evelkl gece Tepeclk'te Be· 
.. ret eokatında lıdp'll e ... a 

oğla İbrahlm'la evinde cClrmtl· 
meıhod hallade yakala a111t1r. 

A yln eınaıında bunların ıee· 
lerl dııırıdan duyuloyormoı, 

zftbııa hepılnl de mHa batındı 
yıkalımııtır. Banlar; muanın 

etrafında toplanmıf, rakı içiyor, 
bir taraf tın da Bektıtl'llğe alt 
kitap ve def terlere baka baka 
nefeı okoyorlarmıı. 

Yakalananlar, eY aahlbladen 
baekı, hepel de İtdp'll olmak 

OzOm Kurumu 
OirektôrO 
Kurum Ozllm Ih· 
racatına Başlıyacak. 

Ankara'da balanın aaa.m 
kurama dlrekUSrtl hmafl Hakkı 
Veral bogln tehrlmlse gele· 
cektfr. Üsam koroma baadaa 
ıonra muhtelif dıı tllkelere 
tlaQm ihracına baılıy•caktar. 

Yeni Adam 
97 inci aayııı çıktı. İçinde· 

kiler İımall Hakkı, mlrteel 

kimdir? Kıu tetkikler Vlr Gtll 
Nobel, laman ltakkı, gençlik 

için en bayık lehUkeler, Soe· 
yete haberleri, eaml, ılyıaa, 

ktlltlr tetkikleri, İımall Hakkı, 
larlhl naııl ôlrettlm? lued•• 
Şadın, tarafgir bir tenkit, V. 
Glltekla, Mark Tnaln, R. A. 
Ahmet Baılm tlserlnde bir 
glSrl, İlmall Bıklu, ölCller 
(dram). 

Menemen Allı~• bıtöğtetmenl 

Kemal. 
22 liradan maaıları 26 Un 

olanlar: 
BarnaH Be17ol 61retmenl 

Receb, Şehid Fadıl mektebi•· 
dea Cemil, SankUlllf mekte· 
binden Yoıof Ziya, Bayındlr 

merkez mektebinden Remal, 
Suikamıf mektebinden Zehn, 
Iııklar kôyCl batô~tmenl Si· 
reyya, Ber~ama Sapacı oıret· 

meni Emin; Tınutepe mekte· 
binden K.hım 

5 2 liradan maaıları 30 lln 
olan öğretmenler: 

lnöal mektebinden Narl, 
Ôdemlı Bademlye l>atagıetmeal 
Raif, lpklar kGytl lllntmenl 
Nuri. 

Qzere Osman oğla Saf fet, Bay 
reddin, Saraç Btlaeyln, Hallı, 

Rahim Ye İlmall'dlr. 
Bunlardan lbrablm ile Bay· 

reddin, Blleyla Ye BaUı Bek· 
tafi'llkledal itiraf etmlflerdlr. 
Dlğerldrl iaktr yoluna upm•ı· 
lardır. Sano BtlaeJID, Baba 
eıkl'de oturmaktadır, bir ıy 
eni l.mlr'e gelmlftlr. 

Rahim de iki gla enel Ka 
eaba'dın gelmlttlr. 

Suçlalar, poUı memarlan ne 
gtdaoe, Galerindeki defter n 
11lreyl gl•lemek lıtemlıler, fa. 
kıt mavaf fak olampa111lardır. 

Hepli de adliyeye Hrllmlı · 
lerdlr. Zabıtamısı ba dikkat 
ve ha .. dyedaden tebrik ederfs. 

15 Gonlok 
QzOm Durumu 

97 Ş. Bencoya 7 50 
89 Omlt fabrlkaıı 10 50 
75 S. Gomel 8 
65 Sipahi bira. 8 
63 F. s . Abdal. 11 
54 j. Tara. mah. 10 25 
48 Kap. • · Ali 10 
31 Mani. b. koo. 9 
28 Ç. Taranto 5 75 
26 Şınlak • · bira. 12 50 
25 M. Bıfaı 9 20 

9 Kadri •· Tev. 7 50 
1 B. Damı blr.2' 
2789 

408381 
411120 

incir aatıtlan 

11 
9 50 

Jl 25 
11 25 
11 
12 
6 75 

12 75 
10 60 
7 50 

24 

ç. Abca K. S. K.. S. 
216 Mahıe. alaca 7 75 17 

Zeytiayalt eatıtlan 
Kilo Alacı K. S. K. S. 

40000 M. abca Alivre 27 30 

Zahire eatıtlan 

Yalnız Kurum 21,234 ~· Ctnd K.. s. K.. s. 
Çuval ftzllm Aldı 61 Buğday 7 75 8 

670' kilo K.. ce•I• l3 14 
Blrlncltetrln ayıaıa ikinci lSO P. çekirdek 2 60 2 60 

onbeı gQnllk devreıfnde bor· 
1ada latlm darama hakkında 75 B. pamuk 40 4:4: 
Tecim ve Eadtlıtrl odallnca 574 K.en. pala. 360 495 
bir npor huırlanmııtır. Bu 11-...... P ... i_y_a_s_a~Vlll!la-zı~.y-e-t ... i- ... I 
rapora göre onbeı gtnOn ilk _ • 
hıfıaııada izim eatııları canb Osam - Din ~leye tadar 
n hanretU olmattar. İkinci Bonada 5,75. 14 kanıta• 
haftuında ba caabhk bin• 2789 ODYll azam lablautbr. 
gntemlt Ye •tttlar d~rgaa Yalaıa 1 ç11Yal 2' karattm 
gltmlt ile de flatlerdekl hıra aatılmıfttr. 
ret onbeı glnltlk dnrealn IO· 
nuaa kadar dnam etmlttlr. laclr - 7 ,25 · l 7 den t18 
7. l l namanh tlsOmlerln flal· ODHI aatılmııt1r. 
lerl ilk hafta labf f latlerlne 
gGre kilo bapna blrrr karao 
yobelmlıtlr. 

Osım karama ilk hafta 
içinde 6,5 10 kuroı ar11ında 

flatlerle 2616 çuval, ikinci 
haftada 7,5 11 karat araııada 
2670 çanl olmak iare 5286 
çanl izim ıatın almııtır. in 
hlaar idareıl de 5-725 koraı · 

tan 1514 çanı lalm almıı 

H tlatlm korama••• ply ... 
daa tlstlm almaıa blltladtga 28 
Eyldlden 31 inci Teptn ak .. 
1maa kadar bonadan 21,234 
çanl tlstlm almıı oldaga an 
ı ... ımııtır. Ba miktar tblm 
plyuau tlaerlnde oldukça ônerall 
tellrler yıpmııbr. 

ihtiyar 1'adm 
Mabkt\m Oldu. 

Kıaı Bacerl fahlteUğe tf'f•ik 
etmekle ıaçla Hediye amada 
ihtiyar bir kadının aallyeceu 
hakyerlade mabakemeil blrmlı 

H ID~D aablt oldapndaa on 
ay mlddede •.,.aae kanr H· 

dlmlttlr. 

Zeytinyağı - Din aablan 
40 bin kilo alivre seydnyıgı 

•tılmıfbr. 

Hrdar. 
Flatlrrde tereffa 

Berberlerin 
Pazar Tatili 
• •••• 

lbtilAf Kaldırıldı.. Pa
zarları Berberler 

Kapalıdır .. 
Şehrimizdeki berberlerin Pa· 

ur tatili lhtlllfı, C. B. Partlll 

İfçl Ye Etaaf blrlikled genel 

baron••• Gn·•yak olman ile 

nihayet dtlseltllmlıdr. 

Berberler, Pasır gtlalerl, bili 

k•yda11rt kıpabdarlar. Baaa 
ay kın hareket edenler, Ticaret 
odaaıaca, 5 llndan 200 lirayı 

kadar ceuya Çarpbrılacaklar n 
haklarında ubat nnkan IDIU· 

laalar, mahke•eye Yedlecek· 
lerdlr. 

Bugtın 

LHAM'WA 
l. MILLl K'ÜTÜPBANE SiNEMASINDA 

"llllllUllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllUlllllllllllllDlllllllllllll il 111•• 
SiNEMANIN 1K.l BÜYÜK. YILDIZ 

JAN KRA VFORD • KLARK GABL 
Tarafınd•n Fn1111llC9 olarak 7anblaa btlytlk film 

AJ tın Zincir 
• 1 Paramaat dtln7a handltled - 2 Ankan'da Cambarlye 

Programa ilive olarak: bayumında ATATORK'•• önlnde yapıla• Geçid rellmlerl. 

SeaDI aaaılerl: Camarted Ye pmnr ıttnled 13.30 da. Dlter •inler 15 te hatlar. 



111111111111 Sayfa 4 f AAADQL&i ................ 
Cebheden Mektuplar Ras Nasibu ile 

Vehip (Paşa) Oa
lngi ltere 'de 
Fevkaladelikler Genç Habeş Generali, 

ltalyan Yüzbaşısı ile 
Nas1l Eğlenmiş? 

gahuraya Geldiler Görülüyör .. 

G ü fil d ü ~ 
TeDgırafOar~ 

--~---!!~~~~~~==ı~~~~~~~~ 

Seheli ı~ehri 
fet ·- ilk 

Yakınında Bir Ziya
Taarruz Emri!. 

Cebhede- Habeş askerleri 
Ogaden Cf'phesl Parl Soar 

muhabirinden: 

Ogeden cephesi, Babf'ş'lller 
çfn ya pekçok kıymetli, ya da 

çok tehlikedir. Çiinkft Gorabai· 

de, aııktri kıymeti çok büyi11~ 

olan bu yerde Babeş'lller pek· 

çok tahkimat yapmışlardu. 

Bir İtalyan tayyaresi yapılan 
ıahkf mattan bir kısmmın fotoğ

raf lermı almaga muvaffak ol· 

muştur. Bn fotoğraflar, bu müs 

tahkem mevklf o zaptı gayri 

kabil bir bale getirilmek için 

Parfolonan fevkalilde mesaiyi 

sarih eurette göstermektedirler. 

Bu müstahkem mevkfln koman 

danı Alo Vork isimli gene; ve 

çok zeki, a•keri vakufo büyük 

bir Habeş zabitidir. 

Bo genç Habeş zabiti hak· 

kında şunu anlatırlar: 

Bundan birkaç sene evvel, 
bir bodad tahdidi dolayıslle 

İtalyan yüzbaşılarından Tedeçl 

ile mülAkat etmiştir. Bu yüzba· 

şının emri ahanda iri ve kuv· 

vetU bir Hat otomobtll vardı. 

Yalnız mo ·eli biraz eski idi; 

Fakat general Afo Vork eon 

model 8 elllndlrll bir oto ile 
gelmlttl. 

1ıalyan yftzbaşı, kOçftk bir 
arıza yüzQnden mül4kat mahal· 

llne biraz geç kalmıştı; fakat 

bu uzlyet Italyan yüzhşısının 

izzeti nefetoe pek a~ır gelmişti. 

Ve bilmtcburlye bn eııld sistem, 
bftyiik otomobille yolaoa devam 

mecburlyı tinde kalmıştı, ve iti 
zar mevkttnde: 

- Mazur görünüz. Bo oto· 
moblll bana bir ihtiyat zabhl 

temin etmiştir; yoksa.. Daha 

geç kalac!lktım. Demişti. 

BJrıız sonra, Habeş generalı, 
Italyao zabitine c;admnda adi 
bir fıucaola kahve ikram et. 
mlı, ve. 

- Mazur göri.ioüz emlrbe· 
rlm fağfur fıocaoımt nasılsa kır· 
dı, bu adi fıor.anı baoa bir th 

tlyat zabitim lemin etti. Yoksa .. 
Demişti! 

3 tetrlolsanlde, hurmalıklar 

altında nUnı harbiye zablıle· 

rln" geeeral k, rueci ııuafrnda" 

mükellef bir ziyaşet verildi. 

Bu hurmalık clddı·n güzel 

bir yerdir! Bu el vardan Sehell 

nehri, çamurlu eularlle Habeş 

ovalarından akıh geçer. 

Bu zlyafet m111a111nın dört 

tarafında ver almıe olanlano 
biç birisi .borada çetin bir harb 

için balandoklarmı akıllarına 

getirmiyorlardı. 

Fakat, ya1mz Ceneral. yarın 

taarruz edilt'ce~lnl biliyordu. 

Dlğerlı>rl biç bir şeyden ha· 
beratzdiler. 

Ceneral Trüsçf, 200 kflo. 
metre şimalden Ceneral Graz. 

gant'den taarrnz hakkında kat'i 
emir almıetı. Ctneral Graz~anl 

de askerlik dilinde "olmaz!,, m 
mevcud olmadı~ına kani ko· 

maodanlardandır. Bonon için, 
aldığı emre karşı erteel gece 

yarısı buekete hazu olduğunu 
blldtrmlşllr. 

General, ziyafette g~zlt'rlnl 
karşıdaki dOeman mevztlerlnden 

ayırmıyor vt'; bn karanhk 111· 

halarda kendisi, ordusu ve ı,e 

ref 1 için neler haıırlad1ğım 
dOşOnüyor, fakat konuı,urken 

çok tablt kalablllyordo. 

General: 

- Bava fırtınalı göriJnüyor. 
Belki de müthiş bir fırtına ve 

yağmur ba~lıyaeak. Fakat hl· 
zlm için fırtınınm biç ehem· 

mtyetl yoktur. İsterse. felek 

Habeelstan'ın btıtiln taş ve top 

raklar•nı, B abet bol otlarının 

hiUOo ııularım üzerimize yığ 
eıu.. Ancak Sebele nehri biraz 

daha fazla eo aktdır, o kadar! 
• •• 

Saba'ıleyln saat 6 da, gene· 
ralle birlikte çamurla suları 

ht'r teyden bıberPİZ akan neh. 
rln sahtJioe gittik. Arkamn~dan 

5t asker kamyona, 12 zırhlı 

otomobfl ve topları bizi takip 
elti. 

İtalyan köpril kıtaatını da 

bizim için köprü kormeğa ça· 
lışır buldok. Taarruz bışhya· 

cak, ön saftan Parle'e haber 
yetfşıirccf'ğlm. 

•... -
Baştarajı 1 inci sahi/ede 

Kurati · Orandan hattı ee 

mıbondakl kısma İtalyan tank· 

ları vasıl olmuştur. 

Habeşler, ordularının ağır· 

lıklarmı Saeabeueh mevldlnde 

bulundormaktadnlar. 

Habeş kuvvetlrrloln en mü · 

hfm lm•mı ÇicUra'dan D1Jka 

lur'a S"'vkedllmlşıir. Borada 

Rabf'şl\'lnln ltalyan'lara karşı 

höyük mukohil bir taarruz 

hazırladıkları an laşı 1 ma kıadır. 

hıgilf.t a~kı-ri mubebhlerl 

Mlstn Temferley Vf' Sıaliızs 

lııılyan kuvvetlnloto Harar 

üzerine yOrümeslrılo İt11ly11n 
moıörlü kuvvelleriolo ve tay 

yarr.lnfofo yordımı ile tıiir !aıle 

inkişaf edrc,.ğ1 mütaleaemıla 

dırlar. 

lstanbul, 9 (Özel) - Asma· 

ra'dan haber veriliyor: İtalyan 
orduları, Makalleden sonra K11 
lamfta'yı da işgal eyl~mlşler:Ur. 

Makalle'ntn, çok mah11uldar 

ve bftlilo kervaularm uğrağı 

olduğunu ve bQtün o hRvalfnfo, 

oradan tuz aldığını eôyliyorlar. 

80 bölgede potas da varmıt. 

İtalyanlar, yetişen mabıuller 
hakkrnda dtrhal tetkikata baş 

lamışlardır. 

İataobul, 9 (özel) - Aema

radan haber verildiğine göre, 

harp dolayıelle Makalleden kaç 

mış olan aba11, tekrar dönmü~ 

ve işlerine başlamıı imiş. İtalya 
fevkal4de komiseri, vazlfesfue 

başlamıştır. Raa Gukea, lmpa· 

raloron Makalle'deld maUk4ne· 

sine giderek halkı loplarnıı, ve 

bir ııôylev vererek herkesin 

İtalya'ya muti olmasını tavsiye 

eyledikten 11onra, kralın kendi· 

eloe verdiği mandayı kabul et· 

tlğlol ve namoekarane çahşaca· 

ğıoı beyan eylemiştir. 

Yeni Neşriyat: 

"Kftltflr,, 
Bu değerli f lklr mecmuasının 

4 5 inci aaym çıktı. Doktor Ne
cati Kemalle lyrlbozon N. M. 
R. İmauıo, Vedide Kemalln. 
Cafer Batarın, Refik: Ahmet, 

Lem'an Dura, lbaan Çetinin 

içtimai, edebi, terblyni yazıla· 

rile İrfan Hazarın bir tetkiki, 

l. Aytekin kühılrGn (Ktlçtlk 

Kadri) başlıklı bir blk&yeelnl 

tışıyan bu gflzel aıyJyı karlle· 
rlmlze tavsiye ederiz. 

Kızılay 
Kızılay mecmuaeımn 145 ocl 

eayısıda çok zengln mftndere· 
catla loıloar etmiştir. içinde 

muhtelif yazılar ve resim var· 

dır. Okurlarımıza taveiy., ederiz. 

Ziyafete bizıat Ceoeral Früs · 

el rlyııset etmiştir. Ceneral'ıo 

z9bıtalar araaındııki mevkfl çok 

yOkackılr. Vezire başında s ert 

bir adım olan Ceoeral, bu zt 

yafet sahasında ne bir Ceoeral, 

ne de brr Amir değildi; sadece 

arkadaş, Hygıh ve ıen bir ar · 

kRd&Ş idi! 

Umıımi lıarptenberi ilk dPfa olarak Almanya'<La kur'a 
altına alınmış ve kışlalara sevkolunmuştur. 

····-Mısır harbiye bakanlığmdan 

da İngiliz askeri heyett te18fz 

ve şimendiferlerin kontrolanun 

.kendlledoe verllmfsfnl fsremf ş. 

Bu taltp kabul edildiği takdirde 

şimendifer ve ıel8fz 4mlrllkJe 

rlne logtllz zabltam tayin edi 
ltcek fakat bunl1tr Mısır büku 
roelloto memurhrı addolona 

caktır. 

Şarki Sudan'da loglliz"ler mü 

him miktarda silah, mühimmat 

v" tayyar" ıoplamışlıırdır. 

lng !tem kralı zorlama 
tedbirleri hnlckı ndaki 
lrarn.rnomeyi tasvip etti. 

Istaubul, !l (~z .. 1) - L00 
dra'deo babtr çeılUyor: 

Bııgiio öğleden "'"nra top l il· 

nan devlet bosu~\ kornisyooun 

da Sfr Samuel Boar de ha 

zır bulunmuş ve loglltere'ntn, 

İtalya ateybloe alacağı zorlama 

tedbirleri eırafıoda konuşmuş 

tur. Bu baptaki kararname, 

kral tarafından tasvip edHrnlştlr. 

Sir Samuel Hoar söylev verecek: 
İatanbol, 9 (öz, i) - Saylav 

seçiminden eoora Slr Samuel 

Boar, siyasal bir söylev vtre 

cektir. Bu söylev, Ceoevre'de 

verdiği beyaoa•la alAkadar ola 

cak tır. 

Vicdansızlık! 
Babasındaıı 

Gebe Kalan Kız 
Çocuk Doğurdu .• . 

Adana - Şehrimlztfe, mla 

lioe ender lesadOf edilen bf r 
facia olmuş ve babasından gebe 

kalan bir kızcağız ôtey gdo 

bir çocuk doğormnvtor. 

Bu mee'ele hakkında aldı 

ğımız bilgeyi aşa~ıya yazıyoruz: 

Elli bet yaşlarında Ahmed 

adla biri geçen gfln kafayı tfll · 

sflledlklen eonra geceleyin öz 

kızının koyoonı glrmlt ve onu 

kfrleımlotlr. 

Bu mes'.,le o vak.itten geçen 

gft.ne kadar gizil .kalmış, fakat 
on he!J yıeırnda bolnnan kız 
ötey giln aaocılanupta bir c;o 
cok doğurunca iş meydana 

çıkmış ve mes'ele zabıtaya ha 

ber nrilmlotfr . 

Yakalanan Ahmed yaptığı 

bu işi itiraf etmiştir. 

Altı çocuk babası ve evli 

bir adam olen Ahmed, hakkın· 
da tutulan inceleme kağıdlyle 

Comburiyet genel eavunanhğı· 

na verilmiştir. (fiirk ~özO) 

~ehir MecliRİ 
Şehir meclisi yarın eaat 

16,30 da belediyede toplana · 

caktn. 

Staviski Skandalı 
~~~~~~------~~~~~~ 

Bayans Şarbayı, Staviskj'yi Aiek" 
sandr Namı Altında Tanı\1ormuŞ• 

el 

Madam Staviski ve Müdafaa Vekilleri 
İstanbul, 9 ( Telefon ) - Mahod Stavlski rtzaletl davası, 

Fransa genel efkarınca bdyftk bir dikkat ve ilgi ile takip edil· 

mektedir. Dün bu busoate, o tarihlerde Bayans şarbay ve ııayl•'' 
bulunan zat dlolenmf!Jlfr. Kendlelnden Beyana belediye bank•· 

sımn sahte bonolara etrafında mahima ahnmış ve bn zat: 

- Ben hadiseden haberdar değilim, Stavfski'yl ancak Alek· 

saodr namı altında tanıyorum; demiştir. 
latanbul, 9 ( Ôzel) - Stavfskl davHı, bugOn de devam t:y1e• 

mlştfr. Suçlu Gaut, müteveffa nazır Frana Alber'I alAkad•' 

eden bir mektup okumuştur. Dinleyiciler arasında bulnn11n ,&l· 

her'fn çocukları bu suçluyu protesto etmişlerdir. Bu esnada bı•• 
mftnakaşeltr olmuş ve muhakeme salı günô.ue barakılmıştır. 

Parls baro reisi bu mes'eledeu :dolayı istifa eylemiştir. 
t •• 

Akdeniz'de 1\lüvazene 
• 

ltalya - lngiltere Deniz Kuvvetlert 
Arasında Mnvazene lstenmektediı·· 

·-·--İ8tanbol, 9 (Telefon) Pöd Parlzyen gazeteslnlo verdiği bf~ 
habne göre, Fransız başvekili M. Laval'la ltalya elçisi araı11nd•" 
dünkü konuşmada yalnız Akdeniz mee'elesl değil, ayni zemand• 

Hehe!Jl&tan l~I d .. lconuşulmo~lor. 

Gazetelerde Akdenlz'de lıalyan ve logtllz kuvvetleri araeındll 
bir müvazene tesisine çalışıldığını ve bu yeni merhalenin LoO' 

dra - Roma araemda yeni bir yol takt bine vesile olacağaoı y••· 
maktadırlar. 

••• 
Londra ve Paris Arasındıı 

Si yasal Temaslar .. 
latanbol, 9 ( Özel ) - Parls'ten haber verlllyor: Frıınsa iltı 

k el· logthere arasındaki siyasal ıemaeler, her iki devletin büyii 
,s· çllerl vasılaslle devam ediyor. Haber verildiğine gö.ıe bu teııı 

lar, ltalya'ca önemle t9kip olvnuyor. 
logtltere'ofo, Akdenız 01ee'eleslnde ltalya tle uzlaştığı h•"· 

kındald haberler teeyyild etmemitir. 

;apon nüfuzuna mulrnvemeti ile meşhur Çın general Çan Kay Çek taraf 
tarlarının akdetti~i bir içtimadan çıkarken . 
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Afrika'nın Matnhari'si 

VOEZERO 
Ortaya Konulan Tarihsel Ingiltere'de Neler Oluyor? 

D ..., ı· s· E intihapta işçiler, Rakip· 
MANEN 

ve eger ı ır ser. . 11 • 

lerıne Söz Söy letmıyorlar 
Menellk'fn torono her şey · 

den evvel adalet ve intikam 
latfyordo. 

a a 

Manen, I~eylA mllsteır adile, 
bir akşam rakı::ettlğl yerden 
fevkalide süslenmiş ve yarı 
şeffaf ipek bir elbise giymiş 

olduğu halde Hraya gitmiş ve 
hemen LlclyoSBu'nun hıhetioe 

ee v kolonmooto. 

Miladdan Evvele Aiddir ve San'at 
Kıymeti De Çok Büyüktür. 

Kaçtıktan ıoora, sakıt hft· 
kilmdarın kafasında yalnız oo 
da,aoce vardı: 

Halle SelAılye'ye yaptığı kö 
lftlOğü nasıl ve ne neıta ile 

Metecektl? 

Llcl Yaeeo Müılüman Oabf'ş · 
lllerlo, bırletlyan Habeş hft· 
l:Omdarınm eahanahna ve bi 
llmlyetlne ne kadar büyftk 

•orloklarla tabammOl enikle· 
rint çok iyi billyordo. Ve 

lllıhbuı olduğu zamandanberl, 
icabında istinat edeceği k u V· 

'etlerin ancak Müalaman kuv· 
•etleri olacağına emin olduğa 

lttn, domuz dl yemiyor, l elAm 
ldetlerlle hareket ediyordu . 

Fakat nzun er.neler eiiren mah· 
Pnalok hayatı onda enerjl hı· 

Llclyosau, ı.ıuk usulft, yoma· 
şık ve mfikellef bir eedJre yan 

ozanmıo, nargilesini çeklotlrl· 
yordu. 

Sahte LeyJA, imparatorun 
yamna ilk ~lrdfğl anda, fevka. 
Jıide korkmuş ve soğuk ölüm 

terleri dökmaştfi. Çftnkii Llcl · 

yoseo LeylA'ya öyle bfr bakış 
bakmıı.ıtı, ki caso~; hüviyetinin 

imparatorca malum oldoğono 

aanmıştı. Fakat genç LeylA, bu 

zannın yanlış oldo~ono çok 
çıbok anlamıştı. Çünkft Ltcl 

rık:mamıo idi. Kendisini araları· 
'-a kabul eden MtıslGmın Hıbeo 
kıbllelerl, bu adamın sadece 
l'abat ve zevk arayan basit bir 

•dam haline geldiğini gördüler. 

yoHo, hırs ve şehvet ile ken· 
dlelne böyle ızgın bir boğa 

gibi bakıyordu! Bclevi mozolesinin resttore edilmiş şimal yönü. 

Esasen bo adRmın felaketine 
•ebep de, ıevşekllğl, zevk düş · 
l:Gnlftğü ve kararııı.ıhğı olmuş· 
IQ, Henilz Adle·Abıba sı1rayının 
"1utlak bıiklml iken, hayatına 

leyıa isminde gfizel bir kadın 
~•rışmıo idi. 

Bn adam, Ley14yı bulmazdan 
evvel lelAm'lara meyil göster· 

llıeğe başlamış ve hatrA Mene· 

llk'fn kendisinden sonra tahta 

gtçecek toruonno enelA Alek· 

~Ildır lemlle vaftiz ettirdiği 
•lde, bira:& sonra, çocuğuna 

•Gonet etthmlı, ve ismini (Meh· 
illet) tıkmıotı. 

1 
Bo ıuretle mevklinl sağlam · 

•etırmak lııtemlotl. 

Llctyono, hareketlerinin Hı 
tlıttyan Babeş'Jller ar11ındı çok 
ı derıa tesir ve cereyanlar uyan· 
•rdığıoı görmekle beraber, 

~•nhol padioıhları gibi bir 
rem, bol kadınlı bir harem 

lQr111aktın geri darmamışta. 
Bir anlık, utredeu geldiği 

~e kimin temin ettiği meçhul 
•lan LeylA'nın haremde mevki 

'111ıaeı Llclyonu'ya herşeyl 
Qllnttormuşto. 

LeylA MaalGman bir luzdı; 
"'kın meçhul diyarlarından 
~ln:ıış, baeıan baea hsrı ve 
bıb'et, çok gazel ve... fettan 

t kadındı l 

~ Bu kadın hakkında Adlı •· 
~baba sarayının bildiği tek şey 
~•tdı: Adlı Ababa'yı bir rak· 

~'•e olarak gelmiş ve earay 
ııa""etnlnln kapısını kolayca bol· 
Q~tn! 

Bo aralık garip bir mozlk 

başlamıştı. Habtş mozlğl... Da· 

vul, diimbelek, garip sazlar ve 

dOdükler!. Maamaflh, bo garip 
mozlğln gamları hem kıvrak 

hem de hazindi! Halntln eağ · 

dan ve soldan iki kapm birden 
açılmıo ve içeri yirmi kadar 
genç kadın girmişti. 

Bu kadınların her birisi, dl· 

ğı:.rJnden daha güzeldi ! 
Bunların bir kHmı, im para. 

torun sediri yanına gelmloler 

ve diz çökerek baolarını önle· 

rlne eğmf olerdl. Bir kısmı da 

yarı çıplak halde, imparatorun 

karo111nda boyun kırmıo bir 
halde durmuşlardır. 

Ayakta duranlar, Ltcl Yaeso· 

nun bir işareti ile, çok kıvrak 

bir raksa bıolımıolardı. 

Raksın en zf ya de kıvamlao· 

tığı bir sırada, Voezero Manen 

yerinden seri bir kalkışla kalk· 
mıo ve raksa baolamıştı. 

Vakıa, diğer rakk11elerln de 

vficutları yarı çıplaktı; fakat 

esbte Leyl!oın yarı çıptakhğın· 

da baoka bir bal nrdı. 
Evet, Leyli veya Manen, 

Avrupa bedii telAkkllerile gll· 
zel addolunamaıdı. Fakat Hı· 

beş zevkine göre de bu kadın· 

dan daha gGzel bir kadın far· 

zedllemezdl. V .,,., J ozefln Bey· 

ker'ln A vrnpa'hları bile çıldırt· 

tığına göre, LeylA'nın bu ak· 

oamkl zaferine oaşmamak la 

zamdır. 

Sonra... Bu kadınnı vflcudo 

çok yamandı; vGcut hareketleri 

çok gOzeldl! 

- Sonu var -

iki aydaoberl Efez . Belevl 

kezısrnı yapmakta olan Antl· 
kite müzeleri direktörü Seli· 

heddln Kantarası, kazı danış 

manian Graşfald üolvereltesl 

kıdlmtarlh müderrisi doktor 

profeeôr Kayl ve A vuaturyı 

arkeoloji enstlUlstı dlrektôrft 

Dr. profesör Prışnlka ve Vl· 

yana yGkeek pollteknlk fakat. 

tesl mimari mGderrJel Dr· pro· 
feııôr Toyer ile lzmlr'e dôn· 
mftşl,.r, danışman profesörler 

memleketleri olan Almanya 

ve Avustury•'y• gltml~lerdlr. 

Müzeler dlrektôril dtıo ktn· 
dlslni ziyaret eden bir mu· 

barrlrlmlze bu önemll kBBı 

hakkında şo izahatı vermiştir: 

- Bo kazı iki yıldır Bele\Tl 

mozolesinde yapılıyor. Bu mo· 

ıele (yani, tGrbe, merkat) asıl 
Tire kazHının Yatıkkele mev. 
klfnJedlr. Mozele öreoinl ahali 

öredenberl eski bir kale bara· 

besi aaoar1k bo ada vermlo· 

terdir. Efez'dP-n 11, Belevl kö 

ytınden 4 kilometre ötededir. 

Eaki Efez oarı çevresinde, Be· 

levlne yakın olduğa için "Be. 

Jevl mozolesi" denilmiş ve ilim 

dtınyrsında şo şöhreti ılmışhr. 

İlk kazıda mozale'nln prk 
ve cenob yönleri açılmıştı. Bu 

yılki ikinci kazıda garb ve 

şimal yönleri temizlendi ve 

art'k mozele öreni tımamlyle 

meydana çıkarıldı. iş çok çetin 

ve zorlu idi. Dar yerde dört 

metre tJ,eriollğe kadu iri ka· 

yılar ve toprak altında tömGlG 

kocamın mlmarlğ parçalarla ~h'Voezero Manen, evet, Adfı. 
l.e •hı earayının bu meşhor 
tl'Yla.11, Afrika'nın Mata Ha· 
~ •I olan bu kadından başka 
'-tf9f değildi. Entelllcene Servis 

~t•fındao Lfclyosso'nun başma 

Maden Kömürü 
'llıQr edilmişti. Fiatleri Ucuzlatılıyor --ANADOLU Ankara, 9 (Ôzel) - Ekonomi 18 cinai 818 kurootan, sıfır 

bıkanlıii-ı maden kömfirü flat· 10 doıl 690 kuruotan .. 
------- t: 

Ctınldk Siyasal Gazete lednt indirmek için kömftr hav· 
zaeının blrelden idaresine karar 

Sahip ve Baıyazganı 
lr liaydar Rüodii ÔKTEM verm'o ve bunun için bir kanun 
lııunıt neoriyat ve yazı iıleri IAylbaeı hazırlamıştır. LAylhı 
~ tnGdfiril: Hamdi Nüzhet yakında Kamutaya veıilecektlr. 

"ebanesi: • Bo mftnasebetle Ekonomi ha · 
(!. \nıir İkinci Beyler sokağı kanlığından büttın vilayetlere 
l' alk: Partisi binası içincle 

~tle~lgraf: fzmir .. ANADOLU btr bildirim göoderllmlo ve mı · 
0 n: 2776 •• Posta kutusu 405 den kömürfi f latlerlnln ton ba· 

~ ABONE ŞERAİT]: oına 13 kuruş ucuzlatılmış ol 
'11ıtı 1200, Altı aylığı 700, Oç doğa blldlrllmlştlr. Blldlrlmde 

~'h •yhğı 500 kuruıtur. ezcftmle deniliyor ki: 
111~ lllemleketler için eenelik 15.11.935 Tırlhlndeo hlba· 
•119ııe ücreti 2 7 liradır. 
ll ren Ereğll'de teslim edilmek 

~- eryerde 5 Kuruıtur. 
:<llll - • şart ile maden kômflrled oo f lat 

8CÇnıie nüahalar 25 kuruetur. 
4t;' Jerle Htılacıktır. 
~OoLu MATBAASINDA Kf rlze tonu 880 kuruotan, 

~-B·A-SliilLİİİİMIİIİİİŞIİTİİIRiiıııılİnİllll--' 18 5 O el ad 818 koruıtao, 10 · 

Bo f latler normal oartlar 

dahilinde tesblt edllmlotlr. lı · 

taobulda yabancl ğemtlere ve· 

rllecek kömürler için dış mem· 

leketlere ihraç edlleu kömflrler 

~lbl muamele edilecek ve ucuz 

verllecektir. 

Ftatltrln lndlrllmeslnde ula 

Hl faydalar görülmüotOr. Mu· 

tahıBBısların f lklrlerloe göre, 

Ereğli hnZ1eındakt madenlerin 

tek elden idaresi ve raelyonel 

tedbir ahomaeı uygundur. Bo 

takdirde 934 f latlerloe göre 
maden kömftrft flatlerlnde ton 

başını 240 kuruş tenzllAt ya· 

pıhyor demf'ktlr. 

(Mimar profeEör Toyer tarafından) 

rolyef ve öbftr lzerlerl çık.r· 

mak ve teşımal- için kayalarda 

dinamitle yflzelll lı~ım atılarak 
ve üç koldan demlryolo ve 
bilyflk vinçlerle çalıoılarak iki 

ay içinde hafriyatın bitirilme· 

sine muvaffak olondo. 

Son uçlara gelince: Mozole 

en mflkemınel Elenistlk dev· 
rloe aittir. TOrklye'mlıde mn· 

col Elenfellk fzerlerln en en· 

tereeanlerından biri ve umum 
heyetlle bakılırsa belki de en 

entereeanıdır. Yfrml iki metre 
irtlfaında moazr.am ve ean'atlı 

bir izerdlr. Ancak, Elenlıtlk 

devrinin hangi asrına ald ol· 
doğa hakkında ihtlJAf var. Bir 

kıııtrı mfltehaBBıehr milattan 
önce 3 tıncB, bir k111mı 2 inci 

asır, bir kıamı da 4 ftocG Hır 

sooo f lkrlnl ileri ıGrftyorlar. 
Mozolenin kime afd olduğu da 

yızıkkl bilinemedi. ÇGnkG, p· 

şılıcak oey, hiçbir kitabe elde 

edilemedi. Y alnıı bir mlmarlğ 

parça nzerJnde Ellyaa kelimesi 

bolundu. Bu bir lnıan adı lıe 

de kitabenin öteki yazıları kı· 

rıldığındın tabii bfroey anla· 
şılamadı. LAkln her halde bir 

kral, prens veyahod çok zen· 

gfn bir zat meıarıdır. Bılikar· 

DH .. Bodrum,, kralı Mozol'e 

ıld ve « Acaytbl sebıl Alemden,, 

bhi olop hemen hiçbir eseri 

kalmamıo olan o meohur aaıl 

Mozole ayarında blrıeydlr. Her 
halde gldlb ıörGlecr.k bir ean'at 

ve mimari Abidesidir. Borada 

çıkarılan lzerlerden mGzellk 

olanlara gelince: Evelki yıl iki 

rölyef getirmiştim. Bu yıl on 
tane daha getirdim. Santorlarla 

Llphlerln cenklerini gösteren 
bu alçak kabatmılar Mozolenin 

Clst6ndeld mabedin tavanının 
k11set ıüılerl idi. 

İçlerinden bir tanesi de iki 
(>plak atletin clmnaatlk tali 

mine hazırlanıolarıoı gôaterJyor. 

Ayrıca iki bGyftk kanatlı 

anlan "ejdeıha11 ile bir de bft 
yak vazo getirdim. Hepıl de 

mermerdendir. Bo kocaman 

aslanlar Mozt'lenin çatı!lı kena 

randa dört yönde dizili idi, her 

ulanın (inGnde bir de vazo 

vardı. Bir heykel de getirdim. 
Bu heykel oırk kı1afetlndedlr. 

Cenaze odaeında bulundu, ce· 

nazeyl bekllyen esir, hizmet · 

kArlardın blrJ idi. Evcil yılki· 
lerle beraber on altı parçaya 

varan bo gflzel lzerler lımlr 
MOzeıılnl bir kat dahı ıengln· 
lettlrecektlr. 

- Blızat Efezde kası yapıl· 

mıdı mı? 

·-·--İatanbul, 9 (özel) 
drıdan bildiriliyor: 

- Lon· ayol aklbete oğramııtır. 

İntihabat mftcadeleelnio bft · 
Uln hıraretlle devam ettiği 

sırada, mohafazak&rlarlı moha· 
lelet arasında bGyOk bfr zıd · 

diyet kendisini göstermlı bu· 

lonmaktadır. 
Bu zıddiyet, bflbH@a Mister 

Alekaandrın bahri teellbat ho· 

ıoeuodıkl notkoodın doımot 
tor. 

Ramaey Makdonaldıo nutku 

halkın gftrftltilerl kar1111nda 

akim kalmıttır. 

Lord Şaoselye'olo not koda 

lzmlr l tnct icra M. 
Ahmet maf h'ln emlAk ve 

eytam bank111ndan ödGoç aldığı 

paraya mokabtl bankaya ipotek 

eylediği bmlr'de cedit mahal 

lealofn beşyGz eJU ıokeğında 

kAln 5 vergi ve 7 No. la ha· 
neye kapadın içeri gfrllince 

geoit bir bahçede bir hnoı n 
muhtelif eocırı mllımlre, birkaç 
ayak merdivenle hane kısmına 

glrlldlkt~ bir hayat, Hğda bir 

geniş ealon ve lttleallnde bir 
oda solda Mr oda ve bir ha· 

mam ve bir mutbak ve mer· 
dl tenle ilet kaıa çakılırken iki 
merdiven araeında bir aandık 
odaıı, yukarı kat ta bir hayat, 

ıokaga nazır genlı bir oda, ıol 
da birbirine mottaa•l iki oda, 

arkaıında bir taraça ve bene· 
olu bahçeye uezır cephesinde 
bir balkon mevcut oldoğo ve 

hanenin bodrum katının kl!Ar 

halinde mChtamel bolonan v., 

yarım m11ora Osmınağa aoyoda 

mevcut olan 6000 lira kıymetli 
bu nlo 

M6lklyetl ıçık ırhrmı ıore · 

tile ve 844: numanlı emlAk ve 

eytam bankaaı kanonu mocl· 
hince bir deraya mahıoı olmak 

şartlle artırması 21.12.935 cu· 

martesl gfinG ıaat 11.1~ de iz 
mir hftktlmet konağındaki l ncl 
icra dalrealnde yapılmak Gıere 

30 gGn mftddetle aatıhğa konul· 

do. Bu artırma netfceılnde aatış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 

yGıde yetmiş beşini bolorıa tn 

çok artırana lbaleıl yapılıcık· 
tır. Akel takdirde 2280 numa· 

rah kanona göre aat•ş geri 
bırakll11aktır. Sı1ıo peıln para 

ile olup mftoterlden yalnız yClz· 

de yedi buçuk dellillye masrafı 

ılınır. İobo gayri menkul Gze· 

rinde her hangi bir tekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 

resmi veaalk ile birlikte yirmi 

gOn zarfında Izmlr 1 nci icra 
sına mGracaatları lbımdu. 

Akel halde hakları tapu elci· 
lince mıhlm olmadıkça paylaş 

madan hariç kalırlu. 1.12.93:> 
tarihinden itibaren ıartname 

herkese açıklır. Tallp olanlarm 

yGzde yedi buçuk teminat ak · 
çaaı veya milli bir banka itibar 

mektubu ve 33.21469 doıya 

numıraılle Izmlr 1 ncl icra me· 

murloğuna ıoilracıatları llAn 

olunur. B. Jo. No. 278 

- Ayaeolog yani Bizans· 
Selçok kaaabası Akropolon Oze· 

rinde araotırmalara devam et· 

dk. Borada Selçuk devrine ait 

bir harap ve 11n'atlı sarnıç 
vardır. Vaktlle bo sarnıç bir 
eakl klliae öreni tızerlne yapıl· 

mıotır ve onun enkazı kolla· 
nılmıttır. Bazı tarlhlflr bo kUI · 

ıenln Bnarlyondan "lılAmların 

hasreti Yabanna dedikleri,, İn· 
eli yasan "Sen Jan· Ayayorgl"· 
nln asıl eski klllseıl olduğunu 

yazarları• da k111dın çıkan 

parçaların İsadaa aonra 7 inci 

Deyll Telgraf, bu hAdlıeyf; 

muhalifet tarafından enelden 
hazırlınmıı bir bAdlıe addet· 

mekle ve ltçl partlılolo lider· 
led M. Edil Ye M. Morsono 

bo huıoeta mes'ul tutmaktadır. 
Gazete, "bonon için 1908 
sen,.ıl kınunonoo tatbiki ve 

intihabata mania çıkaranların 
cezalandırılmHı Mzımdır ,, De· 
meluedir. 

HGkılmet partileri 392 mev· 
kle namzed gö3termektedlder. 

Muhalefette ayol mevkilere 
namzed göstt"rml,tlr. 

İzmir l Jnci ıcra M. 

Rayın blooazm emlAk ve "'J· 
tam baokaeaodan ödıloç aldığı 

paraya mukabil bankaya ipotek 

eylediği h~mlrde sarı ~.afız mı · 

halleıloln medlne yokotunda 

14 No. h baoeye altı basamak 

merdivenle içeri glrlldlkte bir 

hayat, eağda iki oda, karşıdaki 

kapıdan girince yukarı kata 

çıkılır ve aoağı katı inilir iki 

merdiven ve illt kata çıkıldıkta 
bir hayat bir cephe tarafından 

biri bılkonlo ve biri bılkooıoz 

iki oda ve yan tarafla aabh do· 

laplar ve bodrum kata lnlldlkte 
aağa nazır ve mnıtakll kapıaı 

mevcut ve nropa tnlaeı ile mef 

rue bir Hlon ve bunun ltti&1lln· 

de bir oda ve bunların kareısın· 
daldler goıolhane, heli ve gtne 

kiler ve arka tarafından bir mut· 
bık ve bir mtktar nlo mevcut 

olan ve evde osman a~a ıoyu bu. 

luoan 2300 lira kıymetli ha evin 

mCllld7etl açık artırma ıoretlle 

ve 844 nnmırah emlAk ve eytam 

bankası kanunu mucibince bfr 

defaya mıhını olmak ıartlle ır· 

tırmaaı 2L·l2 935 cumartesi gtı· 

na Biat 1112 de lzmlrde hnku· 

met konağında 1 inci icra daire· 

sinde yapılmak Ozere 30 gan 

milddetle aatılığa konuldu. Bo ar· 
tırmı neticesinde aatış bedeli tah· 

mln olunan kıymetin yOzde yet· 

mlıbeolnl bulursa eoçok artsrana 

ihalesi yapılacaktır. Akel takdirde 

2280 numaralı kanuna göre aatıo 

geri bırakılacaktır. Sıtıo peşin 

para ile olup mlşterlden yalnız 

yGıde lkiboçok dellillye mattrafı 

alınır. lıbu gayri menkul Ozerln· 

de her hangi bir oekUde bak ta· 

lehinde bulunanlar ellerf ndekl 

nemi veaalk. ite birlikte yirmi 

gOn zarfında lzmlr 1 inci icrasına 
mOracaatları IAzımdır. Akel halde 

hakları tıpa ıtcllln~e malum ol· 

madıkça paylaşmadın hariç ka· 
lırlar. 1·12 1935 tarihinden hl· 

bıren oartname herkese açıktır. 

Talip olanların yftzde yedlbuçok 

temlnatakçeel veya mllli bir ban· 

ka itibar mektubu ve 33·22091 
dosya numaraalle iz mir 1 f ncl le 
ra memurluğuna mClracaMtları 

ilan olunur. H. lo. No. 301 

11ra aft Bizans eserleri olduğu 

görflldfl. 
- Artık Efez hafriyatı bit· 

mio midir? 

- Tımamlle mi? Hayır. Ma· 

hlmdur ki Efeı aolkhede kft· 

çftk Asyanın en bGytık ıehrl, 

metropolu idi. Sonra İzmir, 
ondan sonra Sart ve Bergama 
gelirdi. Efeı hafriyatı yetmto 
iki yıldır ıGrtlyor. Daha bası 
kazılacak yerler vardır meıeli 
liman jlmna111 koetınatyana 

hamamları daha tamamlle bit· 

memlıtlr. 



TAYYARE 
PiYANGOSU 

SAYI LiRA 
1 MGklf•t 20000 
1 lknmlye 25000 
1 .. 15000 
1 .. 12000 
1 .. 10000 
2 .. (2000) 4000 
4 .. (1000) 4000 

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

100 .. (100) 10000 
500 .. (5'1) 25000 
500 .. (:30) 15000 
600 (20) 12000 

larıoı tercihen her satıcıdan 
mutlaka arayınız 

14,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevf.ik 
Elektlrlk, telefon m•lzeme depoıu ve 

Slemena fabdk.ları mftme•lll 

P. şıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

11111111111111111111111llUilil111111111il11111 il il il il il il il il il 1111illlHil11111111111 """ lltlll lllllU' H" il il il 11111111111111111111111111111il111~ 

Akşehir Bankası -
••••• 

Dzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Dona eivarındaki kendi blaaıında 

TELEFON: 2363 ---·-·---HertDrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapalır. 

Vadeeizlere 'ılıı 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liye % 5 
Bır sene vadellıe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, isim, incir, pamuk, y•pak, afyoa •ellire komlıyoncalala yapılır. Mallar geldl· 
mQuld eeraltle H•• nrlHr. 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer 

~t Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmü$tÜr. -Blrfcllı: Satı' Yeri 

6AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

FratelJi Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

DEUTSCl:fE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,. moıörCl h11lea il· 

mınımıada olup An•eH, Rot· 
terdam, Bamburg Ye Bremen 
~la yak almakıadır. 

"AMSEL .. nporo h•len il 
marumıada olup Aavera, Rot· 
tftfdam, Damborg H Bremı n 
için yftk alm•ktadır. 

"AVOLA .. Tıparu 2 ncl ,,.,. 
rinde bekleDlyor, D•mhurg, 
BremeD •e An•ere'ıen ytlk çı 

karacılkbr. 

•MANAU .. moıörl l l 2 el 
tepin de bek lenf yor, 15 2 el 
te11lne hdaT An••n, Rotter 
d•m, 9•mbors H Bremea için 
ylk •l•caktır. 

,.MACEDONIA .. ••para 25 
2 el tf'erlade bekleniyor, 30 
2 el te,rlae kadar Ao•rrıı, Rot 
terdam, H•mborg Ye Bremen 
için ylk alacaktır. 
AMFRIK.AN ExPOT LINES 

NEVYORlt 
• ExCELSIOR• vapura h•len 

llmaaımıada olap Nnyoı k için 
ylk almakt•dır. 

"ExM1NSTER., npuro 12 
2 el tettfnde bekleniyor, Nn· 
york için ytlk alacakt•r. 

ExERMONT Hpara 18 2 el 
ıeerlnde bekleniyor. Nnyork 
için ylk •l•cakıır. 

ExARCU,, .. para 80 2 el 
telf(nde bekleniyor, Ne .york 
için yftk alacaktır. 

,.ExECUTIVE,, ••para 15 
8 ci klnanda bekleniyor, Nn 
york için yftk alacaktır. 

•EdWNA,, npara 31 Bel 
klnunda bekleniyor, No•york 
lçla yık alacaktır. 
SERViCE DIRECT DA UBl

EN TUN & HA ITI 
"ALISA.. ••para halen il 

manımısda olap Beognd, No· 
.ı .. d, Kamarno, Bad•peete, 
BrallılaH •e Viyana için yak 

alacaktır. 

ARMEMENT DPPE · ANVES 
"ESPAGNE,, npuru 5 ikin· 

pur Acentası 
Cıendell Baa, BlrlMI ~Oftlôm 

Tel. 24jS 
The Ellerm•D Llaeı Lıd. 
Ll•erpool Battı: 

.. LESBIAN,. npura 26 bl 
rlacl teırlade Lberpool •e 
Snan ... 'daa gelip talallyede 
bolunacalı: H ayal .. maada 2 
ikinci letrlne kadar Lberpol 
GIHgon için yok •lacaktır. 

.. ALGERIAN.. npara 15 
ikinci teırlnde Llnrpol n 

S98nee•d•n gelip tahliyede ba 
lanacaktır. 

Londrm Hull Battı: 
.. POLO.. nparu 30 birinci 

t~ırlnde Loodr• •e Bali Ye 

Aa nnıea gellp t•hllyede ba· 
lonacak 'le ayal .... ada 6 
Jklacl ıeırlae kadar Loadr11 H 
Hali için yGk alacaktır. 

.. MARONIAN " tapara 26 
ikinci trerlnde geUa 12 ikinci 
ıeerlnı kadar Loadra H Bull 
için yak al•caktır. 

"0PORTO., npara 20 ikin· 
el teırlnde Loadra, Hail H 

Aa•enıea gelip tıbllyede ba 
laaacaktır. 

Not: Vlrad tulbltrl n H 

purlarıa Wmlerl •e •HIOD lcret· 
lerlala d~lftlkUklerden me1'al 
Uyet kmbal edllmes. 

Direkt için yak alacaktır. 

ARMEMEN r B. SCBULDT 
BAMBUG 

" HANSBURG .. •apara 8 
ikinci teırlade bekleniyor, A•· 
••n, Rotterdam H Bamb11ırg 
için yat ılacakt1r. 

DEN NORSKE MIDDEL
BA VSLINJE (AS. D S. 

SPANSK.ELINJEN) 
OSLO 

.. BAN ASEROS" motGrl 21 
ikinci teırlade beldenl1or, Dan· 
kerk H Dlppe için yftk ala. 
caklır. 

JOHNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

"QUERNMORE" Hpuru 4 
lklacl tetrlnde bekleniyor, Ll· 
nrpol Te AnHntea ytlk Qlk•· 
rıp BorgH, KGetence, Gal•ç n 

.. OBERON" ••para 8 ikinci 
ıe11lade gelip yftlı:laa bot•lt· 
bklan IODn 14 2 llld t~trf•e 

Rotterdam, Amıterüm .e Ham· 
barg limanları için ylk ıla· 

c.kbr. 
11GANYMEDDESu Hpara 8 

t el ktrlnde gelip 14 2 inci 
\ 

An•era, Rotterdam, Amıterdam 
.e Hamburg Umanları için 

ytlk alacaktır. 
.. UL YSSES• 98paro 20 2 inci 

teerlnde gelip ytlkln6 tabliye· 
dep aonra BargH, Vuaa 90 

&Gltence limanlara için ylk 
ılacaktır. 

"CERES,. npara 2 l ikinci 
t•ırlade gelip ylklnl tahliye· 
den 10ara 25 ~ inci teırlade 

An•ere, Rotterdam, Amaterdam 
90 R•mburg Umanları için yftk 
alaeaktJr. 
SVF"S.K.A ORIENT LINltN 

MFREDENSBORG" npara 
18 2 inci teırlnde geUp ylkl· 
aa tahliyeden IODra 21· 2 inci 
letrlDde Rotterd.m, Bambarg, 
Copenbıge, Daaslg, Gdyla, Go 
tenbmg, Oılo •e IıkandJaHya 
limanlarını hareket edecektir. 

11GOILANT., moıGrCl 30·2 el 
tetrlnde beklenmekte olap yft. 

klnft t•bllyldea ıoan Rot•er· 
dam, Bambarg, Cıepenh•ıe, 
Daaılg, Gdynla, Goteabarg, 
Oılo •e lıkaadlauya llmınları 
na hareket edecektir. 

ZEGLUGA POISK.A S. A. 
"SARMACJA,. npara 26 

2 inci tetrl•de beklenmekte 
olap (Do8f8) AaHn, •e Gdy· 
nlya hareketi edecektir. 

!-IERVIC& ·MAKlTIM ROUMAIN 
"DUROSTOR" Yapnrn 20 2 

inci teerlne gelip ytlklnll abli 
yeden ıonra Kntııence, Sallnı, 
Galaı •e Brtyla llman .. n için 
yGk •lıcakıır. 

11ALBA JULIA., Hpora 20 2 
inci t~erlnde gelip 21 2 inci 
teırlnde M•ltı, Marelly•, Ce 
DOt'a, •e Bareelon• hareket 
edrcektlr. 

ol9u Jt. ,. kabul eWıJc 
reddetmelerin<ıen . e 'I" 

lllndakl gelle gldlı tmrlhlul 
ı, nulanlardakl değlıtklikler 

den •eente mea'ollyet kabul 
etmes. 

Fazla tıfılltt için ikinci 
K.ordon'da Tıbmll Ye T•hllye 
blnHı arbtında Fnıelll Spereo 
npar acentablına mllr•caat 
edJlmeıl rica olannr-

Tele. 2004 . 2005 . 2663 
.. ...... ...ıı ..... -Muallim Dr . 

A. Hulftsi Ala taş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Ş.mla ıobAı No. ~O 

Satılık Ev 
Alaaacak'ta intikam 10k.~ın 

da 13 namarmda, Urgll', tamire 
muhtaç olmayan, boyalı, ahı 

odalı, huadar H bol glaeılf, 
iki katlı, mtlıtemlllta tamam, 
eennbe nasır 6n n arkau açık, 
6nl park olmıl• namsed ıenli 
arg, '6a n arkaıı ıçık, birinci 
kordona yb metre kadar uak· 

lakta, çareıya çok yakın, lçerlıl 

klmllen yeni ma .. mba ile dG· 
teli. elektrik, haHpsı, terkoı 

ıuya, telefoaa, banyolu, iyi 

ıula Julamb•la kayuıo, arka· 
aıada k6ç6k bir babçeıl, nkln. 
•hbl bir n uygun bir f latle 

aatal.lı:tar. İıtlyealerln Beyle~ ıo· 
k•ğında mlı•yede salona H· 

bibi bay lıafıı lbeaaa miraca· 
atları illa olaaar. 

OnlHnltede DGçent, 
(lılall9İll Profee6r) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

lluıalan bergGa Gtledeo 
aomı bakar. 

feıikW uddai No. ~ 
Ankara apartmam 2 inci bı 

Telgraf· ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

Tf'pecik umotlo ıokağıada 10,12 eıkl 16 t•j No. mlnhe· 
dlm dam. !iO 

" ıOrmell .. 60 eıkl 44 t•j aum•nh dakUo 400 

" " .. 77 .. 67 c .. .. 100 
c .. « 48 " 42 .. " " 450 
c " " 49 .. 39 " " c 300 

Kıbrammnlu mftcabltler ıokeğıle akın eokağı araıında 34 
eııkl 11 t•j ııumanh n. 100 

" ikinci bıhc;evan Ye emin ıokağıod• 9 eıkl 9 taj 
num•rmh (.,.) baraka. 80 ' 

" leblebici aoka~tnda 169 eekl 5, l t•j No. lı dGkklu 80 
" ali cenah ıobğıada 72,7 onmarah u 200 
.. mftc•hhler ıob~ıoda 19 taj numarmb ev 200 

Şehhler (Url•lı) ikinci ahıa ıobğında 3.2,7 t•j No. lı ev 100 
Darağaç papağan •olı.ağınd• 2,3 ve 6 aamar•h fl9 70 

c • .. 7, 11 aamarab dlkkln 15 O 
Şebltler •hın ıobğında 1 l tıj numuah ev fi J 
Tepecik murat dttğı aoka&ınd• 12 nomu•h n 2 !'ı 1J 

S•lbmne dokua eylul .. 1:33 eıkl 116 t•j No. la e• r.o 
ç.,,, t•hmlı ıokağında 6 n 6, l eakl 16 taj No. la m•Al8• 6ö0 
K.arfıy•ka al.aybey soğuU.uyu mentmen cadd,,ılnde 28 No. n 400 
Burnu• ,adırunh çarşıda 21 eekl 5 taj numaralı dükklo 50 

Yukarıda yHıh emvalin mftlklyealerl peıta nya ikinci tertip 
mGbadil bonoıu ile ödenmek Oz"re 21,11,935 perıembe ıGnQ 

eaat 15 te ihale edllmelı: Gıere mGlldyetlerl artırmıy• konul· 
muotar. Alıcıların o 8Htlf' Mllll emlak mGdlrlyetlne mira· 
caatları. 3603 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 
hihliğinden: 

lımlr Memleket •e Eorlpıoa haıtaaelerlnla 7 •yhk ihtiyacını 
karııhy•c•k olmn 1S800 metre gazbealola temini ted•rlkl için mite· 

addh def•IH llAo edilen açık ekılltmeelne tallpezubor etmedlAlndea 
6,11,935 tarihinden 21,11,985 tarihine k•dar 15 gla mlddetle 
yenldtn •çık ekelltmf'Ae çıkanlmııtır. Ekılltme ıeıahll!I gGrmek 
lıtfyenler heıgGo Memleket hutaneel baıbeklmll,lae mftracaatlın 
Ekalhmeğe istekliler bedeli mah•mmeala ylsde 7,5 nlıbetlade 
temln•tlulle ektlltme gOaCl olan 21,11,935 tarlhlae raetbyan 
P"rtembe glaG nal 9 d•n 12 ye kadar vlltyet d•lmi encftme· 
nine mlnca•tları. 7 10 14 18 ~609 

Muğla Vilayeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Modorloğonden: 

Moğl• memleket h•etaneel ile, •lltyet Sıhhat Ye içtimai ma•· 
•enet datreel ihtiyacı için ıahD alıamuıaa ilzam gGrllea U89 
lir• 20 kuraı muhammen bedelli 159 kalem ec11 Ye tlltı tıb

biye •çık elı:ılltmlye koaalmaıtor· 18,11,985 p•urleıl glal aaaı 
16 d• vlllyet dıhnt tnctımentnde thateal yıpılac•l•ndan letekll· 
lerio ıer•ltln( anlam•k ve pey ıOrmek ftıere •llAyet d•lmi enci 
menioe mtlr•ea•t eylemeleri llAn ohmor. 31 5 10 15 3548 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık, saltın haatabklar 

mtltehauıaı 
Bumalwıe illaeyona kaqumdaki dibek aokak bapnd• SO uyı• 

h eY Ye maayenelıaneeinde ubaJa IUI 8 dua U .. m M81 6 8 kadar 
haatalarmı kabul eder. 

.Mlracut eden haatalara yapılman lbımgelea ..U bhlillt Ye 
miboakopik maa1eneleri ile •eremli haatalara yapdmuma ce•u p 
rdlen Pnomotorüı maayenehaneainde mantHaman y•pdar. 

Telefon: 4115 

Sayın öğretmenlere 
Yavuz Kitab Evi 

Kıra•t ve tarihten baıka btltlo okut kltıblaranın 
toptan ıatıı yeridir. j 

lzmir Kemeraltı 56 No .. lı 

Yavuz Kitab Evi 

Dr. Zekai · Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mlltehassısı 

ikinci Beyler ıokağı TGrk mOıayecle ulonu lttl..Uad• 
aummra 45. Haetaluını öğl~den ıonra 15 den 18 e kadar 
kabul 11drr. TELEFON : 5806 



... ~•t. Mv. Sıt. Al. Ko. dın: 
"llttırı Tahmin edileo 
ltıe C!ael Mecmu tatarı 

&her ldloıonun 
Tahmin f!clilen f lalı 

.Kr. Sa. 

l 

Yoğurt 

Sat 
monkkate 

Akçeıl 

Lira .Kr. 
195 00 
262 50 

Lira K.r. 
2600 00 
3500 00 

ihale tarihi gan 

13 00 
12 50 

Ye eaatı 

13.2 Tef. 935 Çaqamba 15 
13.2 Tef. 935 .. 15,30 dı 

hmlr Mıı. M Y. aıkeri hıetaneılnln yakanda clnıl Ye 
mlktarl.rı yııılı iki kalem ıGt Ye yolmt ihtiyacı iki 
kat' a tartnamo ile ayn ayrı açık ekelltmo ıurotllo 11tın 
alanıcakbr. 

2 - İhaleleri hlulınnda y11ah gGD tarih Ye eaıtlardıllmlrde 
kıflıda Mıt. M v. eatın alma kombyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergGn komlıyonda gGrtlleblllr. 
4 - !etekliler Tlcaretodaeında kayıtlı oldaklınnı dair nılkı 

gôttermek mecburiyetindedirler. 
S - Eblltmeye lıtlnk edecekler 2490 11yılı artırma Ye ek· 

ılltme kaaununan 2 Ye GçGnc6 maddelerinde Ye tart· 
nımalerlnde yuılı nılkaları Ye teminatı mnvatkıte 

mıkbaslarlle bltllkte ihale uatındıa enel komhyonda 
hazır bolanmalırı. 27 2 6 10 

Ilı. Mv. Sa. Al. komfıyonandın: 
l - EYelce yapılan ebltlmelerlade lıtekll çıkmayan ve bir 

metreelne biçilen eder 51 karnı olan yas yirmi bin 
metre haki renkte lı elbl1ellk beıle bir taneelne hiçi· 
len eder 280 karnı olan 7000 lla on bin tane klllm 
kapalı zarflı ek•lltmeye konmuttar. 

2 - Bezin thıleel 27·11-935 çareamba g4DCl eaıt on birde 
ve kilimin lhaleıl ayni gGn eaat onbettedlr. 

3 - Beı 11rtnımed 306 n kilim :11rtaameıl 140 karata 
M. M. V. Sıt. Al. ko. dın Yerilir. ·- Ekellımeye girecekler kanonun 2 ve 3 IDeil maddele· 
rinde yazılı belgelerle bez için 4310 'H kilim için 
2100 Urahk ilk inanç par111 mektup nyı makbularlle 
birlikte huırladıkları teklif mekıoplarını lhale1I eaatln· 
den bir ... ı enel M. M. V. S.. Al. komlıyonana 
vermeleri. 10 15 20 24 

&tıı. Mv. eat. al. ko. r1. den: 
1 - lımlr Mıt. MY. kıt'ıtının açık ekdltme ıuretlle mlna· 

kaeadı bulanan (29400) kilo kura eoıan l!ıtlyıcına talip 
çıkmadı~adan ebUtme on gtla temdit edilerek ihaleli 
16 ·11· 935 camarteıl gllnil uıt onda lsmlr'cle kıtlada 
Mıt. ih. eaL al. ko. nonda yapılacaktır. 

ı - Soğanın tahmin edilen mecma tutan (1764) liradır. 
3 - Beher klloeanaa tahmla edllea ltab alb karnttar. 
i - Temlnab maftkkate akçeli (182) liradır. 
5 - Şarınameel ber gtln komleyonda g~rClleblllr. 
6 - İlteklller 'Dcaret oduında byıdh oldoklanaa dair TO• 

ılka gôltermek mecburiyetindedirler. , 
- Ekelltmeye ltdnk edecekler 2490 uyıb artırma "° ek· 

ılltme kınanan iki ve 1-actl maddelerinde Ye tartna· 
meılnde Ye eartnamealnde yuıh vealkılan Ye teminatı 
munkkate makbuılarlle birlikte ihale 1a1tlnden wıv•el 
komhıyonda huır balonmalın. 

1'1t.ıt. Mv. 111. al. ko. n. den: 
- Mıt. Mv. kıt'abnın kıpala urfla mcıaakuadı balanın 

(98400) kilo patateı ihtiyacına talip çıkmadıgındın pa· 
zırlıkla Nbn alınacaktır. 

~ 
- lbıleıt 13 •11· 985 çartambı gilnil saat onda lsmlr'de 

kıflada Mıt. MT. Nt. el. ko. nanda yıpalacıkı1r. a 
t - Tahmin edilen mecmu tutarı (6396) liradır. 

...... Beher kllomna lahmln edilen f lal ıltt karof elli 
eandmdir. s 

6 - Teminatı maftkkate ıkçeıl (480) liradır. 
? - Şartnameel her gtln komlıyoada gôrGleblllr. 

...... lıteklller Ticaret oduında kıyıdh oldaklarana dair ve . 
& ılka gôetermek mecbarlyetladedlrler. 

- Eblltmlye llllrak edecekler 2490 11yıla arhrma .., ek· 
ılltme kaDDBDDnD iki Ye GçClncCl mıddelrlnde Ye fal'l• 

ı11meelnde yazıla ,.eılkaları ve teminatı muukkıte mık· 
bozlarlle birlikte ihale ••tinden enel komlıyondı hasar 
bulanmaları. 

rnava satın alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak olıuı asker ilinlan 

~••• aıkeri 11tın alma komlıyonandaıa: 
' Tamen merkeı kılalırı için 17, 700 kilo Ye Ôdemlttekl 

kıt'a için 6000 kilo bulgurun 4·11·935 peqembe ıtnCl 
1•pılan aoak eblltmealne talip çıkmedıgından 10 g6n 

~ te111dldlle yeniden eblltmeye konmaftur. 
' lıtanık.1aıı 14·1 l ·935 perfembe gGn4 ••t 10 ve 15 

a de J•pılacakbr. 
' &lerkeı kıtalın için umum tahmin tutarı 2113 Uradır. 

Ôdemtıtekl kıta lçba 7 So lira, olup ilk peylerl 159 "° 
' 57 liradır. . 
~ : Şırtnameıl hergtln komlıyondı g6rGlebllh. 

lateklllerin bildirilen nktlnden: enel temlnatlarlle bir· 
ilkte Baraavadakl aekeri eatın alma komllyonana gel 

lzmir gomrQk muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

1 - Iımlr gClmrilk muhafaza alıyı birinci ııbaro için 62939 
kilo Un kapılı urf oıollle 11ıın alınacaktır. lhıleel 
21 ·11 · 935 perıembe gancı 11aı 14 te p ... port'ta gGm· 
rGk mnhıfazı alayı bloııınde yapılacaktır. Şartnımeal 
her gftn komlıyondı glJrGleblllr. 

2 Unan tahmin edilen flıtı 15 karat n tutarı 9440 ara 
85 korattar. 

3 Teminatı maHkkate par11ı 708 lira 06 koroıtar. 
4 - l.teklller Ticaret odaeıodı kayıdb oldoklınoı dair ve· 

ılka gôttermek mecburiyetindedirler. 
5 - Maoak ... ıını lıtlrak edecekler 2490 11yılı kanunun 

ikinci n GçGncG maddelerinde n ıartnımealnde yazılı 
nılkılarlle teminatı mavakkıte mıkboılaranı Ye tekltf 
mektup•armt ihale 11atlnden en 11 bir ıaat enel komlı· 
yona Termit bolonıcaklardır. 3596 6 10 14 18 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen ıeneUk kira bedellerlle mnkl Ye cinılerl lf8ğıdı 

gôıterllen gayri menkuller 26, U,935 ıalı gtln6 ıaat 15 te pa· 
urbk uıollle lzmlrde baımıhanede 7 inci lfletme milfettlıUk 
bln11ında ayrı ayrı kiraya yerllecektlr. • 

bteklllerln gene aıığu~a gayri menkuller hlueanda gôeterllen 
miktarda motakkat teminat nrmelerl •e lee glrmege kanuni 
bir manileri olmadığını dılr beyınnamelerle ayni gtln n 11atta 
b11mıhanede komfıyon reisliğine blzsat nya tahriren mtlracaıt 
etmeleri IAıımdır. 

Şartnameler lımlrde Aleancaktı 8 inci lıletme mGfettlıllk kale· 
mlnde ve Bayındır ve Aydın lıtıeyonlırı lıtaıyon yıaıhanele · 
rinde par11ıı dağıtılmaktadır. 

Mnkll Clnıl Muhammen eene· 
ilk kira bedeli 

Aluncakıı, ıehlt· 2 haıaıt kı· 
ler yadlgtr ıokağı pı No. b ba · 

rakı yıııhıne 

Bayındır lıtaıyo· lııaıyon bina· 
ıı içinde bGfe 

Aydın lıt11yonu lıtaıyon glee 
dalreel yınında 
bCltet, aatıCI 

Lira kr. 
68 00 

60 00 

60 00 

Maukkat le· 
mlnıt 

Lira kr. 
4 50 

4 50 

' 50 

barak111 10 12 8646 
Muhammen aenellk kira bedellerile mevki Ye clnılerl aeağıda 

yuılı gayri menkuller 25,11,935 pmrtesl gClnCl 1Ut 15 ıe lı· 
mirde baemıhınede 7 inci lıletme mlfettlıllk blnuında •çık ar· 
tırma ıaretlle ayrı ıyn kirayı YerllecektJr. 

Ieteklilerla aııgıda bu yerler hlz11ında gaıterllen miktarda 
manlrkıt teminat vermeleri ve ite gfrmege kınual manileri 
bnlunmadıiJna dair beyannamelerle ayni glD Ye autta buma· 
hane komlıyon relıllAlne bizuı veya tıhrlrea mGrıca•tlan it· 
11mdır. 

Şartnameler lımlıde alaancakta 8 inci ltletme mOfettlıllk bina· 
eında Ye Morab lıtuyununda lıtaıyon yuıhaneelnde bedelıls da· 
gıtılacakhr. 

Mnkll Qml Muhammen ıene · 
Uk kin bedeU 

Lira kr. 
Ismlr aleancakıa 88,90 No. la 
çellkel aobgında depo 

50 00 

Morab lttalyon el· 70 dancım 
nnnda demlryo · ır11I 

35 00 

Mankkıt te· 
mlnat 

Lln kr. 
3 75 

2 63 

lanan •I tan6nda 11 13 8645 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Aakıra lnııım amlrli*1 11t: ıl. ko. dın: 
1 - Garnlıon dahilindeki kıtaat Ye mGe11eut hıynnatı ile 

1erom aılevlteld haynnların ihtiyaçları için paztrbğı 

geçilen 510320 kilo yulafı lıtekll çıkmıdıgtndan ikinci 
bir paıarhgı 15·11·935 tarihine mCleıdlf cama 1Gn6 
1aat 15 de Ankara lnasım amirliği ea. al. ko. nanda 
yapılacıkbr. 

2 - Yulafın mecmuu tatarı 28067 lln 60 kurut olup ilk 
teminatı 2105 lira 7 karotadır. 

3 - S.rıname1l hergtln Ankara lnazım amlrllğl Sa. Al. .Ko· 
nanda 1'1 karnı makıblllnde Yerilir. Pııırlığı lıtlrak 

eieceklerln belli gCln Ye eaıtte teminatı mankkate 
makbuılarlle blrllkte komlıyona gelmeleri · 3618 

Aakıra M. M. •· eat. al. ko. dan: 
1 - 30000 metre yııhk elblaellk bez kapalı urf lı ekellt· 

mlye konmaıtnr. 
2 - 811pılnln blçUen bedeli 16300 lira n ilk Jatıç panaı da 

1222 lira 50 korDflDr. 
3 - lbaleal 14 ·11· 935 pertembe gClnG ••t 11 dedir. 
4 - Şartaımeıial gôrmek ilıere bor gön eaıt on betlbn on 

altıya kadar komllyooa gelmeleri. . 
5 - Ekılltmlye gtreceUerln 2490 11yıh kınanaa 2 ve GçlDcCl 

maddelerinde lııenllen belgelerlle birlikte teminat Ye teklif 
mektuplannı kıaonon emrettiği mGhGrlG bir 11rf içinde 
ihale ıaıtlnden bir uıt enel M. M. T. 11110 alma ko· 
mlıyonana •ermeleri. 27 2 6 10 

Ankara ıat. al. ko. dan; 
1 - Yapı lıtanbulda Haydarpa h11taneıl tamiratı kapalı urf 

uıolllf!' ekıUtmiye konmoıtur. K.eılf bedeli (513667) lira 86 ka· 
raıtar. .Keıff prt1je ve f8rlnımelerl 25 lira 68 karaı karııhlında 
Vekalet foeaet ıobeelnden ılınıcaktar. İhalesi 14 ·11· 935 per· 
tembe gönO Hal on be!ftedlr. İlk teminatı ( 38520 ) otoı eekb 
bin bt-ıyb yirmi lira 59 kuroıtur. Ekıllımlye girecekler 24:90 
uyılı kanonun 2 Ye GçftacG mıddelerlnde lıtenen belgelerle 
birlikte temloat ve teklif mektuplarını havi mGhlrl6 urf lar 
ihale esatlnden en geç bir ıaat enellne kadar M. M. Bakanlıgı 

lkınctıeırln 10 lllllHJllff . il'''''' il 11il1ili'1 il ili il'' il'''"'''''''"' su 1111''''''11111111111 il ili ili illi il 1ilili11ili1 dili 

Denizli ili Koltor Direktörloğün
den: 

Alınacak K.Jloaonun flatl Tutan 
Erzalun cinsi .Kilo Karnı S. Lira kr. 

1 811 ekmek -francala· 16000 20000 11 50 1840 

2 
Mankkıt teminatı 

.Kozu n koyun eti 
Kelle n karaçlger 
Danı eti 

ya.de 7 ,5 »138,, liradır. 

3000 4000 2ö 
500 1000 25 
500 1000 12 

MaHkkat teminatı ynıde 7,5 c70· llrıdar. 

750 
125 

60 
935 

3 Sadeyağı 1500 2000 80 1200 
Zeytinyağı ·Ayvıhk· 500 1000 50 250 
inek yoıardu 500 700 10 60 
.Koyan•• torba yoğurda 1000 1300 20 200 
Çiğ ıGt ·İnek· 1000 1500 15 150 

Salamura peynlr ·Edlrne cinıl · 300 500 50 150 
" yerli koyun peyniri 150 SOO 40 60 
Yerli kııar peyniri 150 ::ıoo 100 150 

Mo•akkıt temlnab yftıde 7,5 cl66a liradır. 

4r - Lahna 3000 5000 2 50 
hpanık 3000 5000 2 50 
Tıse kıbık ·ta•e· 100 200 5 
Pirinç ·yerli· 2000 2500 18 
lace ıeker 1000 2000 28 
.Keıme teker 200 '00 31 

Un Ye irmik ebtra ekıtn 1500 2000 16 
Makarna H ıehrlye 800 1000 30 
Patateı 3000 5000 4 
.Karu f11alya 1000 1500 8 
Nohut 700 1000 8 
Mercimek 50 100 6 
Buğday 100 150 8 
Bulgar 300 500· 8 
Kora eogın 2000 3000 4r 

Zeytintaneıl ·Aynhk, tlrllyı· 500 1000 40 
Yumurta ·taneli· 10000 15000 1 25 

Kara bamya · Amuye çiçek· 50 100 25 
Salça 200 400 20 
Kara patlıcan ·disl. 200 300 8 
Pirinç ona 60 100 40 
Tahin 200 300 25 
Pe .. mes 800 500 15 
Tue fnalya 300 500 7 60 
Salamura yaprak 300 600 15 
Sirke 50 100 10 
Tel kadaylf 100 200 18 
Ekmek kadaylfl ,,25 50 30 
Kara incir 300 500 15 
Çeklrdekllı kara Gsilm 300 600 12 60 
Raukı Gı6m 100 200 20 
Elma 300 500 7 50 
Ekmek ıyvuı 100 200 3 
Portakal ·tue ile· 1000 2000 2 50 
NllUla 25 50 30 
Cem ıç1 40 80 so 
Fındık içi 5 10 60 
.Kanar ·çam fııtı&•· 5 10 60 
Maral 500 1000 2 50 
Gıı ·tenekeli· 50 70 390 
Benıln 100 150 85 
Saban 300 500 21 
Soda 300 500 17 50 
Çıy 10 ıs soo 
Toı 500 1000 6 

2210 

75 
75 
5 

360 
280 
62 

240 
240 
120 

80 
56 

3 
8 

24 
80 

200 
1~5 

12 5o 
40 
16 
20 
50 
45 
22 50 
45 

5 
18 

7 60 
45 
37 50 
20 
22 50 

3 
25 
7 50 

12 
3 
3 

12 50 
195 

35 
63 
52 60 
80 
30 

2911 
Muvakkat teminat mlltın ya.de 7 .5 "218.. liradır. 

5 - Maden k6m6rft ton heıablle · 30 ~ ton 1250 375 
Ağaç kômClrG 1000 1500 kilo 3 80 
Y •ı odan 50000 60000 16 50 250 
.Koro odun 10000 12000 » 75 75 
İıplrıo ıoya 10 15 85 8 50 

738 50 
Monkkıt teminatı ydzde 7,5 "55 .. liradır. 

Yakarıda clnı Ye 11y111 mohnmmen f latleri yuıb Denl•li ille· 
ılnln teertnlıanl 1935 tarihinden mıyıı 1936 eoaaoı kadar yedi 
aylık yiyecek, yakacık Ye temiıllyecek ihtiyaçları bet kııma ıy · 
rılarık 22,10,935 tırlbloden itibaren yirmi giln mGddetle ıçık 
ekeltmlye konmot1ar. İhale 13,ıeırlnlunl,935 çaroamba gtln6 
11at 14: te Denlıll kcıltcır clireklôtlflğl kuragında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı yukarıda gôıterllmlıtlr. Şartnımeel 
kGIUlr dlrektôrlağilndedlr. İeteklllerln yasılı gCln •e eaılla haıır 
bulunmaları llia olunur. 1 ..ı 7 1 O 8550 

hmlr lahlearlır BatmCldilr· 

IQğilnden: 

Çamıltı toıla11ndı May11 936 

ıonona kıdır Ismlr merkez iDi 

11h1 depoeaaa getirilecek uımi 

4000 ton dökme veya ço valb 

tuzun munıdın dolmıdıkf tar. 
ambarın• nakli ve lıtlf bam· 

maliye Clcretlyle ayal m6ddd 
içinde Devlet demlryollar ıe · 

ldılncl lıletme milfettlıllğln~ 

.erilecek azami 2500 ton çu 

de munadan ngonlara nakil 
Ye lltlf Gereli açık ekliltmlye 
konulmaııur. 

Satıı depoaonan muhammen 
bam maliye Clcred 1280 temblat 
panaı da 96 liradır. Aluncak 
lekeleelnln muhammen hamma· 
liye Gereli 650 teminat panın 
47,75 liradır. 

btekllleria 21·11 935 Per· 
tembe gGnCl eaıt ondôrtte le· 
mlnat paralarlyle bqmildilrlG· 
iilmbde toplanacak komisyona 
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50 Ki ometre Derini· 
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a a eşıstan da 
e ller iyebildiler. 

nca 

Ogaden Cephesinde Piştar Olarak Tank ve Zırhlı Otomobiller Kullanıyo 
lar. ltalyan Uçaklarının Yaptığı Bom.bardımsnda Bir lngiliz Subayı öld 

----------~~~~-
Habeş'ler Külliyetli Mühimmat, Makineli Tüfenk ve Sahra Topları 
fetanbol, 9 (Telefon) - Es· 

ki Gorahal kumandanı olop 

ı.on gaolerde Ogaden cebhe· 

sinde bir garnizona komanda 
eden Geralmaç, şı:ıb ı kcmdialo· 

ce çok kıymetli btr müşavir 

olan Joglll~ eübaylanndao hl· 

rlnl kaybetmi tir. Ba eübay, 

Garahal'ntn bir bombardıma · 

nıncla ölmOştür. 

Alınan haberlere göre, lrol · 
yan uçakları, şehri almadan, 
boraya bin kadar bomba t· 
mı~lardır. Ölen insan ayısı çok 
fazladtr. Şehir yarı ~yarıya yan· 
mış, barab olmoştnr. 

1 tıınbul. 9 (Telefon) - llo 
ma'dan alınan bir habere göre 
büyak llabeş mukavemeti Gon 

dar · Sokatar · Onbay · Agabura 
istikametinde olacaktır. 

leıanbul, 9 (Telefon) - Dün 
gece yansı gelen haberler, hal 

ya · Habeş cebhesl durumunu 

oöylc anlatıyordu: 

Makalle, Dolot ve Gorahlyl 

işgal etmfş bulunan ltalyın kuv· 
ntlerl ima bir mftddet lstlra· 

Harrar ı·e Ilubcş kraliçeıi 

hattan sonra lusıJJen, cenaba Habetj topraklanoda ancak 150 

doğru llerlemt'ğe bnşlaauelardır. kilometre bir derloll~e glrebll 
Ufak bazı Habe ş çeteleri, bun dikleri tt'8bit edtlmlştfr. 
farı karşılayarak müendemeler Ambaalajın şimalinde, önemli 

veroıletir. lıalyın'lar. bo mQ· denebilecek bir Habtş koneti 
eademede bir miktar esir al . olmadığı anlaşılmıştır. 

maşludır. Şimdi ltalyao'lar Ma· Sağ cenah, Asmara'dao Sanı 
kalle'oln 30 kilometre cenu· glSlfl fstlbmetfnde ağır ağar 

bunda bulonmaktadtrlar. ilerlemektedir. 
İtalya . Habeş harbı başlrya· Ogadeo cebheslnden alman 

lıdınbeti, 1talyao lr.ovvetlerlnfn haberlere göre, burada çok 

• 

a~ar suretle harekat Y•.Pan İtal· 
yan kuvvetleri, pişdar maka 
mrnda olmak üzere, zırbh oto 

moblllerle tanklar kullanmak· 

tadnlar. 

Asmara, 8 (A A) - ltaJyao 
lar Ogad,.n'den Barru yolunu 

açmakta olan Gor11halyf de ele 

geçirmişlerdir. Gorahal büıüo 

Ogadeo bölgeelodekl Habeş 

müdofaannm aoa düğömüoü 

tl'şk.H eımekt~ idi. 

lstaohul, 9 (Telefon} - Roy· 

ter ajaneı haber veriyor: 

Habeşistan ~oo günlerde kül 

llyetli miktarda mühimmat 88 · 
• 

tın almeğa bıolam•ştır. Ru me 

yanda kiUllyetll miktarda eon 

ılstem mıkloalı tilfekler de 
verdır. ~parişler, ekeni yet le 

lnglltere, Belçika ve Çekoslo 
vakY.-fabrlkalarıÜ~ yaptlmak· 

tadır. Bıbeofetan, İnglllz f fr 
malarma yapbğı eparlelerln be· 

delini peşin olarak vermektedir. 
Bu paranın büyftk bir kısmı, 

lsmar1adılar. Paraları Peşindir· 

< 
o. 

;::l 
• 

İoglltere'deki Bıbeı elçiliğine 
yapılan teberıcı ve verilen 
landerdlr. 

Çekoılovakya'ya yıpılao ılpa· 

ARA 8 ! 

nll rloler meyanuıda sabra tor 

da vardır. Belçika'y• ald " ı 
delerden bir kısmı Ctboıl 
m11nına gelmietlr. 

Fransa'da Günün işleri Yunan'lı Prens ve Pren-1Eski Sefir, imparatora 
sesler Atina'ya Dönüyor. Niçin Gönderildi? M. Laval Aleyhinde 

Tenkidler De Va ~al Gelince, Eski Kral ve Kraliçe· 
nin De Cesetleri Getirilecektir. 

Yunan A.rnlı jorj 

lstanbul, 9 (Ôzel) - Atloa 
dan bildiriliyor: 

.: Floransa'da bulunan birçok 
-Prens ve Pren11e11I~ de bugfin· 

lerde Atlana'ya .tônece~l;;-dİ;:-

Ital yan 'lar 
Makkale'ye Girince 
Şehri Nasıl Buldular? 
Makkale'nin Tarihçesi 

İstanbol 9 (Telefon) - As· 
mara'dan bildiriliyor: .Mek.ka 
lc'nln legali sıra ında ~ebrln 

vaziyeti şöyle idi; 

İtalyan knvvctlerl şehri bir 
virane halinde bulmuşlardır. 

Hütün liabeşlt>r ve vehlr hal · 
.kınm bir kısmı kaçmıe, kral 

Jao ile Ra Guksa'nın saray· 
lan ııoyulmuş, yağma cdllml~, 

hauii Meryem türbnlnln eeyası 

da ahnıp götürOlmü~tft. Evlerin 
ço~o vıktlmtş ve yalnlmı1Jl•. 
Bab şlt:r dıvadara bOyilk harf 
lerle: 

- Yakmda gene gcleceğlzt 
Cümleleri yazmıoludı . hal · 

yan askerleri eehrc ğlrerken 

uçaklarda gayet alçaktan aça· 

nacıkhr. yorlardı. Nihayet Makalle işgal 
Bu cesedler hAlen Italya'da edildikten sonra uçaklar bu· 

Kral'm Yananletan'a avdetlni 

mO.teaklp Kraliçe Olgı, Sofya 

ve Kral Kostantlo'ln cescdle· 
rlnln Yuoanletan'a celbi bak· 
lunaa tedbiri r lttlbaz olu· 

Floraoea'daki Rus ktllııeelnde rrdald tayyare meydaoma in· 
boluomaktadır. mlşlerdlr. 

Yanan blnedaoındao hilen 
Makalle'nln rakamı 3040 

dır. Burası 'flgre bOlgestoe hl· 

~~öbetçi Eczaneler 1 kimdir. 1932 de burada bir 
I.; uçak meydanı yapılollşh. Son 

Bu akeam Kemeraht'nda Hl · zamanda Mıkalle'den Deeea'ya 

lal, Karatıı'ta Saoto, Keçeci bir de yol yaptlıyordo . .Makal· 

lf'lrde Yeni İzmir, Irgadpaza· le'nln zaph, İtılyan'iar için 

ımda Aerf eczıuelerl ıçıkt•r. Adaa'oıo zaptı için tmrlhıel bir 

lngiliz Sefiri De Dün Habeş impa
rator ve Reislerile Konuşmuştur. 

\ 

llabeş imparatoru 
l11taobul. 9 ( Özel ) - Parla'ten haber verlliyor: Parfe sabak 

Habeş eeflrl M. Bavaryata'nın uloslar soıyeteai tarafınd1tn Ha· 

b~ş imparatoru nezdinde bir vazife ile gönderildiği ııöyle.nmek· 

tedlr ve: 

- Uluslar sosyetesi. hali h11zır ihtilatın eulhen tenlyeai fçlo 

imparatora tekllfat yapnııetır; denilmektedir. 
Diğer taraf tan Jngtltere'nlo Adfs · · Ababa eef iri Sir Bar ton da 

Babee imparatora ve rüeeaslle o:ıun bir müllkıt yşpmıştır. 

manayı haizdir, 1896 da ltal· 

yan blabaıı Galyato Makalle 
kaleelode on blo kişilik Ha. 

beı kunetloe kartı 20 eO.bay, 

13 erbıı ve 1000 11kerle kırk 

gOn karo• koymue, sonra bepei 

de feci bir akibetle kareılaı · 
mı~ll. O vakit Habee kunel· 
lerloe olmdikt imparatorun ha· 
baeı kumandı ediyordu. 

~~~~~~~~-- , 
Başbakanı Bugiln lerde JJı Fr.ansız 

Söylev Verecek! 
- - ---- ıl" lıtaobol 9 (Ttlefon) - Fran· yed yeniden izah ederek 1 

H haAbakını M. Laval gelecek lan işlere itimat edtlmeelol 

hafta siyasal ve ôuemll bir di l1tlyecektlr. 

yev verecektir. Baıbakın bo 

dlyevlode, Franıa si yaeaaınuı 

ınlhrHklDı anlatacak v., parld 

mento etraftoda ıOz söyllcecek· 

tir. Frınsada bilhassa btldce 

işinin genel ef kArda uyandır · 

dığa alıika bakımından, bu dl 

yev merakla beklenmektedir. 

htanbul 9 (Özel) - Parla 

ten bildiriliyor: 

11 Teı.ırfnlsanl de mütareke 

eeoei devrlyeslnio lakaydı ha · 
zırlı klara dolayletle si yad faa· 
llyet dorğondur. Mtltartık11 se· 

net devdye~inln geçmesini mft 
teakfp faaliyet yeniden başlıya 

cık ve M. Laval •azlyetl yeni· 
den n yakrndan tatbike bıı.ı· 

lıyacaktır. 

12 Teşrloleanlde At. Lavıhn 
finans eocGmeulne gidecek ve 

bOdcenln mOdafaasını yapacak 

ve ıyol zamanda hakometln 
siyasetini de izah edecektir. 

Mtclls mebaf ilinde bazı el 

yHi dedi· kodular bıı.ı göster· 
miıtir. Bu dedi·kodaların mlh 
verini son kararnameler salgı· 

ntdtr. M. Lnal bu hueueta 

acel" göstf'rmemekle itham 
edllmektedf r. 

M. Lavıl, bugftnlerdc radyo 

ile m4hlm ve ılyaıi bir natuk 

lrAt edecek ve milletine v11I· 

M. Lavcıl cf ,, 
M. Laval, taraflarlıt• ~ •' 

f1Ddao gerek dahili ılyıee il' 
erek ıolhun ldamesl fçlO .J 

btrr'" 
ri:>i slyaıetl dolayJslle ~ 
takdir ve teıvlk me~111 

almaktadır. 

G~nel Barhde ölefl 
Almanlar için Ayiı• 

Genel harbde ölen ~ı~, 
ların IHlrahat roba f çlo ~' 
lzmlr'dekl Alman .koloP

181 ,~' 
merdekl meza .. hkta bit 1ııJ 

·ıbl yapmıohrdtr. Bu Ayine • ~ı6~ 
adına hokak lolerl dlt;,,,,ıl' 
Dllher Argun lıtlrık el 


