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Bugün TopJanncak ve Zecri 
Tedbirler Layihasını Konuşacak 

lldncltefırln 1935 lzmir'de hergftn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

lneholu Vapuru Dün Gece Battı. 
Taymis, ltalya'd·a, Haheşistan'ın Bomba ve Mitralyözlerle 

Medenile tiri!~esine Muarızlar oktur, Di:yor~ 
llabeş'ler, Ambalaji Dağlarında Tahş~dat Yapıyor- \tussolini, Dün Yeni Bir 

lar. R. Kassa, Tana Gölü Boyunca ilerliyor. Söylev Daha Verdi. 
~~~~~----~·-491--~~~~~ 

llas Seyyum Hamle Dağlarındadır. Habeş'ler, Muntazam Ric'atlerinden Kuvvetlerimiz, Avrupa, Afrika ve Her Nerede 
· • V · 1 · V 1 1 'J O • ' • Lazımsa orada Menteatleri· Memnundurlar. Esrarengız Dır azıyet erı ar. ta yan ar essıye yı . . "' 1• • . Mnd f 0 d 0 d. 

mızı ve yere ımızı a aaya azır ır, e ı 

Bombardıman Ettiler. lcnparatorla (;azeteciler De Cehbeye Gidiyorlar. ı.ı.nbuı, 11 (Teıefon) - haı. • lıtanbuı, ıı (öaeı) - Ro· 

lıtanbul, 11 (Telefon) - D•· H•mle da&luındı bulanmak.ta · ya knhnın doğama yıldôntımtı m•dan hıber veriliyor: 
bet'ler, Itelyen taarruzu k.rt•· dır. Diğer rardtan lıalyan'l1r mflaatebetlle Muaeollnl Rom• Kralın doğum yddônama 
"-da manıasam bir ıureue Makelle'nla cenubunda · Anıol · g1rnlzona kanetlerlne bir geçit 

Itri çekilmektedlrlar •e ba •a lu mevkllne kadar Uerledlkle· reımi yıpımm~ •e kendUeriol 
ltyet Dabeı'lerl kaı'Jyen maıe rinl •e Garah•n mnkllol al· ıeecl etmleılr. 

-.tr etueemekte, bUAklı mem dıkluını ve 2500 metre yGk· Geçit uımloden ııonra Ve· 
•nn bırmkm• ıad11. Bunun hu· seklerde harp olduğuna sôyle· neclya Hrayına dönen M. Moı 
Perator tarafından verilen ve mektedlrler. Teslim olah H• 11ollnl, balkon• çıbrak ıu 

dtımanı içeriye çekerek içeri betler çoktur· ııöylnl vermfıılr: 
de 'furmak için tannar ettl~I GukH orduıanu tanzim ile - c F•tlzmio 14 ftncfl yıl 
.atıun bir nf huı olduğu da metguldOr ve tarafıarl.rı ço h.~langıctnd• kunetlerlmlze 
IGylealyor. . ğalmaktadar. Sıkota iki tayy.re meaıup ufak hlr kısmını görfip 

Babeı orduıanan buglloktı tarafınd.a bombardıman edil kunet ~eyrt:dlnlz. Bu kunet 
laareketlerl e!nrengla bir ma mittir. Habeş a!kerleri, ailelerile vedalaşıyorlar Avnpada, Afrikada her nerede 
hlyette görGhiıelatedlr. H• k•r yepdmıt olen tele lts•m gellr1e ltalyanın menfemt 
lteıyan ordaıanaa bir foa, lelgnf n elektrik teıluıı, terini ve teref ini miidaf• ve 
k'ımı, dlaboya balçık Mekalle•ye kadar auaalmıttır. b.rbetmeAe lmadedlr. Eskt be 
idnde ilerlemekte n Genenl D6 Bo•o'nun karar 11plardad ltfılal ıllrdtık. Ka· 
• M. Mus ·olini ıi bir d.rbe ylmeıl ,ahı nmamlal Ba~yln mHkl · laaıaı da Atiye bırakllk ... 

doğu Afrikaıında d• kutlılan· 
.._•btemel ~rftllyor. ine nakledlldlil ıöylenmektedlr. M. Manollnl ıöyJnlnln ıo mıttar. Bu katlalamaye Raı 

lıtenbal l l ( Tele- ErkAaıbarblye relıl General 06 naude, birkaç ey lçerlıiade Gakea'nıa da ukerlerl leılrak 
10n) - Alman lıılb Gebe da banya aı•ıl olmketarr. ltelya hesabına muvaffakıyetli eylemle ve kaılalawadan IODn 
b.rat bGrosuaaa Aa· Makelle'ye gfdea General htdleelerle karıılııılac•ğıaı da Auup• gasetecllerl ıerdlne bir 
-..,. aytara bildiriyor: - Sonu 4 üncü yü::de - ıöylemietlr. tôlen verilmlıtlr. 

lı•lya• kıtaatı lıl• · ................................................................................................................................................... .. 

~:::!D ;~=~~~~~ lneholu Vapuru Dün Gece Ki-
.., •• tm•·•erdlr. Ordu 

::•d;:ç!~:.~.:~~~ lizman'la Urla Arasında Battı 
letkllttı ile lrtlbmt 
~illin edllmeelnl brk 
..,lllekıedlr. 

letanbal 11 (Tele· 
foa) - Habet ka· 
"-daaı Ra Kau; 
~... gGllaln kate· 

ilerlemektedir. 
laıanbul, 1 1 ( Telefon ) 

~ RaJ Guksa 
"' nçaıları y•paa halyan 

~lrelerf, Amb•IAjl dığluının 
' tlbanda mlhlm miktarda 
~beı ku neti balandogu ve 
~•da tıheld•I yapılarak Ha· 
,~•'in mlclefaay• haaırl•ndık 
,:ı teıbh f!tmlolerdlr. Ayal 
"la •rın tlmall g.rblatncle de 

1ttdıt zepılmakt•dır. 
'-'1•ıabol 1 l (Özel) - lnglllz 
~leleri, Raı Ka1ıa'aın Ha· 
~lfa• mnkllne badat ınn · 

11•1 bildirmektedir. 
... Se11am bili ordaılle 

ltfakalle "derı iki gllrünüş: Yukanda şehrin genel manzarası 
Aşagıda eski Rabeı imparnıoru Yeanın sarayı .. 
Gt'Deral Flrtl SebeU cebbe· ler, yerli Hker tanklerla bir· 

ılnde Koratl mnkllnl elmııtır. ilkte dltmftnı lagtllz 10mallılne 
u.1>e.. mak•bll tauroso pi• do~ra ıdrmektedlrler. 
klrtfllmlıtlr. Kmra gömlekli· İıtaabal, 11 (Gsel) - Ada· 

Japonya Şarkta Ne Yapıyor? 

Ingiliz Donanmasının 
Meşguliyetinde .. 

lıı.abol, 11 (Telefon) - Ja· 
po11'la11n Çla'deki IOD durum 
luıodın h•hıeden Deyll Eks· 
pre1 g•z,,leıl laglltere Ye Ame· 
rika'aıa birlikte bar,.ket etme· 
ılnl tnılye etmekte ve demek 
tedlr ki: 

- Japony•, loglliz donan 
maıının b•tka yerde meegullyell 
kmr1111nda lol olarak harekett-
geçmlttir. 

Çin batbakanını öldGren ••· 
b•ncanın ıeııl dtınyad• •kiıler 

ay.adırabllir. Amerika ve İn · 
glltere oHk Şuk't• muh•kkak 
beraberce hareket etmelidir. 

Uluslar Sosyetesi 
lıtanbal - Ulular ıoıyeteu 

936 cla Llsboa'cla toplıaacaktır. japon hurbi1e ntuırı 

____________________ .. __________________ __ 

Vapurda 190 Yolcu Vardı Bunların En Çoğu Kurtarıl
mıştır. ikinci Kaptan Kaybolanlar Arasındadır. 

Dnlet deniıyoll•n ltletme ı vapura, dGo gece Mereln'den 
ldareıl ••parlarıadan lnebola gelirken saat 20 raddelerinde 

Tayyare Piyangosu 
~~~~~~--~~~~~~ 

Oonko k.eşide de 25 Bin Lira 24625 
Numaraya isabet Etti .• 

~~~----~--~~-leıaabal, 11 (Telefon) - Ylr· 19748 199~9 20467 21096 
mlncl tertlb ban karama pi 22280 23295 23671 25016 
yangoeunun birinci keıldeelne 28503 28748 
dan Tepebatındakl Aırf ılne· l SO t• K l 
meda batlandı . .Kaaaaaa nam• ıra2 azanao ar 
raları blldlrlyornm: 715 144 2330 2:365 

2975 4055 4662 5796 
24625 Numara 68~5 7639 7889 86.50 

O 
8979 9781 1~005 12374 

2500 Lira !::~~ ~~:~: !:~~~ ~~!~~ 
28309 

9156 Numara Y Oz Lira Kazananlar 

15000 Lira 
25990 Numara 

10000 Lira 

152 
3655 
7061 
8614 

11022 
ll851 
15281 
16701 
21410 
28468 

" ' 2 5497 
"889 

6111 25887 
ısaos i76o:ıa 

1112 
4019 
7o7l 
9092 

11160 
11979 
15695 
17663 
22:&22 
2436:J 
26lô6 
29156 

1114 3081 
6485 6813 
782-' 8579 
9998 10076 

ll:HS 11536 
13:!15 13919 
15903 16321 
19612 200~8 
22943 22960 
25324: 25490 
26314 27397 
29257 

Urla ile Kilizman arasında bat· 
mıetır. Ba mae11lf ve feci 
hAdlıe, yıldıram ıftr'atlle yayıl· 

mıı •e eehrl bir matem kaplemıı· 

tar. Bu feci hadl1e hakkında 

y•ptığımız tahkikat ıu ıonaca 

vermlıtlr: 

laebolo vapura, Meuln'den 
190 yolca ve önemli miktarda 
pımak bamuleıl alank dGn İı· 
mlr'e doğra yola çıkmııtır. 

V•pur, dan gtce ıaaı 18 
raddelerinde Kar.burun'dan 
lzmlr körfezine glrmtı .,, Ur· 
la'yı geçerek Kilizman önlerlae 
Yardığı ıında bıtmıotır. 

Vapurun, yolda çok ıert bir 
bn•ya ograyarık kasmen ıa 

aldılı ve Kilizman englnlerlnde 
maros k•ldı~ı bir Hgnak ıoaa· 
cunda b11ttagı ıöylenlyor1a de, 
feci kasanın hakiki ıebebl be. 
nOı ltyıkıle anlııılamamııhr. 

Akt•m Hat 18 de Al1aacak· 
t10 hareket eden lıtlkbal •e 
lıiras sonu dı limanda• kel
kan lnhillz bandıralı (Polo) 
Hparları, Kilizman enginlerine 
geldikleri ııradı feci keaya 
muttali oldalu ve derhal llD· 

dallarını lndlrnek denle dô· 
- Lüıfen feviriniı ":: 
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Afyon· Antalya Hattınınr G ü n ü n T e o va ~ o IHI a b e ır o e ır n 1 
Demir Döşemesi. Ingiltere Akdeniz Hakimiyetini Tanı- As~erl~k Mokel· 

' • ..., . • lef ıyetı Kanunun-
20 ikinci Teşrin'de Afyon. Isparta mamıza Mukabıl Bogazları Tahkım da Bazı Tadiliit .. 

Hattı Törenle Açılacaktır. 
Isparta, 10 (A.A) - Afyon - Antalya hattının; Afyon-Isparta 

kısmında demir döş~me işi gO.nden gtıne Uerlemektedlr. bparta· 
da yapılmakta olan istasyon blnaeı ile ambar ve diğer blnaların 
yapı işleri bitmek nzeredlr. 

BozabgOb'deld istBByon binasının yapı işleri bltmJştlr ve Is 
taeyon lşyaarları gelmlşlerdJr. Bo hat üzerinde Gçüncil kllomet· 
reye kadar demir döşenmiş, amele ve maltıeme treDlf'rl lşlemeğ~ 
baelKmıştır. Hattın geri kalan kı!!mının demir dlişemeııl işi de 
yıkın bir zaUJanda bitirilecek bir surette çaheılmaktadır. 20 
lldnclteşrln'de Afyon -lllputa hauınan açılma töreni yapılacağı 
kuvvetle omolmaktadır. 

Gnmoriyet bayramında açılan ve ony taraf1Ddan yapımlao 
fstaeyon caddesinin toprak düzeltme işine de hız verilmektedir. 
Bo yol da tören günflne kadar geçilecek bir şekilde Gzellllmiı:ı 
olacaktır. 

••• 
Kömür Fiatleri ve Yol~ 

cu 'f arifeleri. 

Etmemize Müsaade Edecekmiş. 
---------------· ... ----------------İstanbul, ı ı (Ôzel) - Londra'da çıkan (Mançeeter Gardyan) gazetesi, lngtltere'olo; Akdeniz· 

deki hAklmlyetlnl tanımamıza mokabU Çanakkale boğazlarını tahkim etmemize müsaade edeceğini 
ve bonon için bftkt\metlmlzle İngiltere arasında konuşmalar cereyan ettiğini .yazıyor. ............ 
Zecri Tedbirlere iştirakimiz Kamu-

Ankara 11 (6zel) - Ka· 
motayda aekerllk :kaounuoulJ 
adını alan eski askerlik 010· 

kelleflyetl kaounnuon bazı 

madd~lerl değlştlrtlecektl r. 
Bo husnetald IAylhanıo bl· 

rlncl müzakeresi kamutayda 
olmotftor. Bu IAylhaya göre, 
ukerltk çatı 20 den kırkaltıy• 

kıdardır. tayda Konuşulacak.. AskerHk maddeli, ~clyledir: 
Piyade btrboçuk, diğer sı · 

Ankara, 11 (Telefon) - Kamutayın Çarııamba gD.oft yapaea~l toplantıda zecri tedbirlere iştirak nıflarla muzıka 2, giirnriik 
edilmesi etrafında hClkumete ııalAblyet verUmesiol htlyeo teklif konuşolop karara bağlanacaktır· jandarma iki buçuk, deniz ilÇ 

Encftmenler ha hneoetakt tetldlderlnJ bitlrmlelerdtr. senedir. 

• ... • • t t • • ... • Blrboçnk ıeneden fazla aı · 

Mu-. tareke Hatırası Kutlula- kertik yapacakların askerlikle· rlnln karşılığı olmak flzere aı· 

kerllk çığlarının sonundan iki 

l C bh d d • kat düşftltır. 

ken ita Ya e e e 1 r GöniUlii asker, dıınb, jıu · n 1 r ..,/ . darma 8tDlf larıle gedtldl kftçftk 
Ekonomi Bakanlığı, Navlunlarda Ye- • w •• bıtıık ıcıodır. 
ııi Tenzilat Yapılmasını Doğru Gördü Tay mis, ltalya'da Diktatörün Muarızları Bulundugunu ihtiyarların Ge·nç

Ankara, 11 (Telefon) - Kömür f Jatlerlode 130 kuroıı tenzf. ve Bunİarın Habeşistan 'ın Bomba ve Mitralyözlerle }eşmesi için 
lat yapılması, denir ve demlryolları eşya ve yoleo uakHyat tar\· ' J y J d 
ıesıode tndırmeıerı ıcabeutruıekıedır. . • Medenileştiremiyeceğine Kani Olduk arını azıyor. Çare Bu un u. 

Ekonomi Bakanhğı yalnız eşya nakliye tarifesi ilzerfnde yüzde 1 İstanbul ll ... ~ .... mıetır. BllyO.k kilisede yapılan İstanbul, 11 (özel) _ Bir 
on indirim yapılmasıoı muvafık görmü11, ancak bu idarelerin 1 ') yapılan Ayinde kral ve kraUçe Ros doktoru gebe kadınların ( Teleıon - ı 
ellulnde eskiden satm alınmış kömür mevcod olduğu düşünüle· Parls'ten haber de hazır balunmoştor. lıJrarlle ihtiyar erkeklerin genç· 
rek yeni tarife bir blrloctkanundan itibaren tatbik edilecektir. leşeblleceklerl hakkmda bir for· 

• • verlUyor: At• . ı na mül bulduğunu iddia eylemek 
ı 3 N R Mütarekenin ita yanlar 4 o.lı esmi fJldönftmO b6· tedlr. 

İstanbul, 11 (Özel) - General de Bono, 43 numaral• reemi 
tebliği neereylemlştir. Bo tebliğ eodor: 

uın Fransa'da Liselileri Yunanistan' da 
Tebliğde Ne Diyorlar? :~·:~k. ~~· .. :~ Krallık Aleyhine Resmiğ Daire· 

edllmfııtlr. Bir Nümayiş Yaptılar (erin Adları 
Ordularımız Makalle'nln civarındaki hıltDn tepeleri fıgal ey· 

lemle vı;, Sellgot kHahHını ele geçirmiştir. llerl karakollarımız, 
Aksum'on cenubundan Takaze'ye kadar keşif yapmışlardır. 

Somali cephesinde Gorahay1n ılmıllndeki Heri hareketimize 
devam edildi. Kuvvetlerimizin bir mMrezest Kat mevklloe kadar 
tlerllemfştfr. Burada döomaoın bırakmıo olduğu mühimmata el 

koyduk. Kabile relıılerlode Beleşe, Fltnrarl ve Tak aldığımız 
esirler arasındadır. Ogadeo" cephesi komanlarıodao Abdülmolla 
nın oglu AbdQlkerlm Mehmet, Gorabay•dekl kumandaoımıza 

mftracaat ederek komındaesndeld mtıbartplerle teııltm olmuştur. 
heri hareketi mJz dnam ediyor. Tayyarelerimiz fullyette bn· 

• • • 
üzümcüler için Nisanda Ankara'da 

Bir Kongre Toplanacaktır 
letaobul 11 (özeJ) - Üzüm Ulccarları nisanda Ankara'da 

kongre halinde loplınarak üzüm lşt etrafında konuşacaklardır. 
Kongrede bilhassa standardlzaeyon işi incelenecek ve İzmir'de 

yapdan tetUkat ve sandık nümnneJerl arıedllecekdr. Bo husus· 

lar i~ in tanzim olunan rapor, bir ay evelden llbaylıklara dığı· 
laeak ve kongre için bazırlanmalım temin olunacaktır. 

kGlmtış olan yolcuları kurtar· 
mağa koyulmuşlardır. 

Polo Vapurundaki Yolcular: 
Polo vapnru, kortarablldfğl 

11 yolcuyu alarak hemen lz
mlr'e döomftş ve felaket habe· 
rint vermiştir. Getirilen 11 
yolcunun ikisi ölQ ve dokuzu 

baygın bir haldedir. Bunlar 
arasında vapurun sftvarlsl de 
vardır. 

Mıleeelf bAdlse, ısıl Polo va. 

puro limana geldikten ıonra 

oDyu bulmuş ve bürün alakadar 
makamlar hareketfl gelmlottr. · 

İlbay Fazlı Güleç, hemen 
·ıazım gelen emirleri vermlıı, 
parti başkanı Avni Doğan alA· 
kadar olmuş ve körfez vapur. 

tarının bir kısmı harekete ge · 
tlrllmlştlr. 

M. moavlol Orhan, deniz 

merkezi ser komiseri Faik, 

hükumet tabibl İbrahim, mai· 

yetlerlode Hlzomo kadar polis 
alarak eaat 24 de hadise ma · 

bıllloe koşarlırkım, imdat eıh· 

hi otomobilleri de çıkan ka· 
zazede yolcuları haetahftneye 
sevketmekte ve ilk tedavt· 
lerl yapılmakta idi. 

Is/ikbal vapuruudaki )'Olcular: 
İstikbal vapuru, daha fazla 

vesait kullanarak denize dôkGl· 
müş olan kazazede yolculardan 
100 kişi kurtarabilmiş ve geç 

vak\t İzmlr'e getfrmletlr. Bun· 
tarın içinde öhl yoktur. 

Son daklkad11 yaptığımız tah· 
klkaıa göre, vapurun zabıtanı, 
ikinci euvarlelnden maada hepsi 
kortnlmOtur, yalnız bir k11ma 
rot ölft olarak denizden çıka· 

rılmıştır. 

YoJculımn bir kısmı Urla 
iskelesine çıkarıldığı için im· 
dadı eıhbi otomobili saat 24 
de Urla'ya gönderilmiş oraya 
çıkarılan yolcuları alıp haeta· 
neye gflltlrmlştlr. 

Emniyet direktörii Feyzi Ak· 
kor, idari kısım başkanı ve 
mevki komutam Karşıyaka va · 

parite saat 24 te hadise ma· 

çok daireler ve 
mdesseıeler 

bayraklarla do 

nanmıotır. 

Fransa cu· 
mor baokanı 

M. Lebrüo be· 

raberlnde bıvı 

sO. ve deniz ' 

bakanları oldo· 
gn halde harb M. Mus.~olini'nin damadı Koni Ciyano Habeş 
hayra~' l\oftnde cephesinde tayyareci olarak çnl~ıyor 
lğllmfı, ve meçhul aeker abide· den itibaren bauın caddeler 
sinde bir dakika eftkul etmiş· Fransız bayraklarlle donanmıştı . 

tir. Parle'e general Goro'nuo 
önftnde bftyftk bir geçld resmi 

yapılmıştır. 

Ietanbol 11 (Telefon) - Mil 
ta:rekenlo yıldönftmft münaee· 

betile Taymis gazetesinin 
makalesinde dentllyor ki: 

bir 

.. Mfttarekenln hatırası, Ital· 
ya'nın bogOn harbe girmiş 

olmaslle mQteeeslr bohınmak· 

tadır. 

Itıılyao'ların çoğa diktatörün 
işaretine oymıktalarea da ltal 

ya'nın yüksek tabakasına men· 

eub olanlar ve münevverler 
huoa muarızdırlır. 

Bu yüksek tabaka, Babeşls· 
lan'ın bomba ve mitre,yözlerle 

medenlleıttrllmeel prenelblal 
her halde kabo& etme.111otedlrler. 

İstanbul, 11 (özel) - Psrle· 
leb haber verlllyor: 

Mütarekenin ya,döoGmfi mü· 

na11ebetlle Fransa'nıo her ya· 
nında şenlllı:ler olmue•ur. Mec 

bul a4'ker anıtına yDzlerce çe· 
lenkler konmuştur. Şanzellze. 
~~~~~---ı~~~~~-

ha ili ne giderek tahkikata baş· 

lamıolardtr. 

Saat 24 de Kilizman•• hare· 
ket eden Uyanık, projektörle 

geç vakte kadaı: denlz!ıierle 
ve kaybolan yolr.~ı 

mısına yardır 

Sabahleyin klllselerde ayin ya· 
pılmış ve Hal 11 de tören baş· 
lamıotır Mıdftller ve eski mu· 
harlple, mechul asker anıtına 

gelerek çelenk koydular ve ge· 
çid reıınt yaptılar. 

Herkes bir dakika tevakkuf 
etti. Gnmor baokunı M 6eyü 
Lehron da meçhul aıker anıııns 
geldi. Zaferin en bDyilk amil· 

!erinden sayılan mtltevef fa 
Kleman11o'non bdtırası taziz 
edildi. 

Polle müdftrlilğftnftn neşrey · 

ledlği reemlğ bir tebliğde, öğ· 

leden sonra vukua gelen hadi· 
eeledn ehemmiyetsiz olduğu 
bUdlrlllyor. 

Parle'tekl ordu, Konkovu 
meydanında bOyt\k htr geçit· 
resmi yap•lmıştır. 

LU'de de bazı hAdlseldr ol 
muştur. Borada ıarbayın &oBya· 
Uet olmaaı, bu hAdlaelere sebe
biyet vermfotlr. 

Mft.tarekenln yıldönilmü mü· 

naıebetlle Burj'da Vlktor Btl· 
go'nun ve İatlr'de genel eavaota 
ölen tayyarecllerln anıtları tö 
renle ac;ıldı. 

Ltyon'dan gelen haberlere 
göre orada da büyük şenlikler 
yapılmış •e Mi11yft Berrlyo 
önemli bir söylev vermiştir. 

btanbul 11 (özel) - Loo· 
). "'da da mütarekenin yıldô

' htıyi'lk törenle kotlolıu-

letanbul l l (Ôzel) - Ati 
na'd11n haber verfJfyor: Atine· 
dakl lise talebesi, krallık a'ey· 
bine nüm11yle yapmı11ıır. 

Dl~t'r taraf tan Yunan aakeri 
çevenlerl, bir beyanname neo· 
rederek Çıldsrls'o kabine teş· 

kilin:. taraf tar olmadığını bil 
dlrmf~tlr. ÇaldırJs, bundan do· 
layı fevkalade mftteeeelr ol 

mnıtor. 

Fransa' da 
Bütçe Tetkikatı .• 

İstanbul 11 (Özel) - Parla· 
ten haber veriliyor: 

Bo hafta Franea'da biltçe 
tetklkatlle iştigal olunacaktır. 

M. L11yal, bfttçe encümeninde 
söz söyllyeeek ve programını 

tatbik için gördiiğü toJer etra · 
fanda izahat verecektir. Müsyü 
Laval, efkarı nmomlyento ken· 
dlstle beraber olduğu kanaatini 
beslemektedir. ,.. 

İstanbul, 11 (özel) - Atl· 
na'dao bildiriliyor: Birçok dev· 
let mftesseeeletinln adları değlo· 
tlrllerek krallığa oydorulmuıtur. 

Gomrükler 
Genel Espekteri 

İstanbul, 11 (Özel) - GiilJJ" 

rftkler genel dlrektörUiğOoe 

espekterl Mahmud GftndftO 
atandı. 

Almanya . 
Gıda Maddeleri 
için Vesika Usulflnil 
Tatbik Etmiyet'akmİŞ• 

İstanbul, 11 ( Özel) - Bet· 
Un'den haber veriliyor: f.şe 
bakam, ekmek ve diğer gıd11 

maddeleri fçfn vesika ueulQJJO 
tatbik etmek niyetinde ohn•· 
dağını söylemiştir. 

1 Moırn~ Şövaonye 
300 Güzel kızın aras

0

ında ve en büyük Fransız artistleri ile 
beraber çevirdiği en güzel filim 

Follü Be1rje1r 
15 İkinci teşrin cuma gününden itibaren (TAYYARE) 

shıemasıoda gösterilecektir 

Memleketimizin yetiştirdiği yegane 
modern okuyucumuz 

l\fünir Nurettin 
VE ARKADAŞLARI 

Muhterem mOdevlmlerlmlzden yüzlercesinin arzu ve ıerarlıtı 

ilzerlne Lıtanbola avdet etmezden evvel son veda konserlot 

15 ikinci teşrin cuma gllnii akşamı 
SAAT 21 DE 

Hep yeni ve seçme ııarkılardın mürekkep zengin 

bir program içinde 

'ELHAMRA Slnemasmdı verecektir 
Fiyatlar: 125 -100-75-50 knruşt~ 



Günün 

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

8 unları, Fabrikalardan Daha Ucuz 
Bir Fiatle Fırıncılara Verecek. . 

Belediyenin ekmek f latlerlne yirmi pııra daha zam yapılması 
buıuıundald dilekleri reddettiğini yezmıttık . Bundan batkı, narkı 
llormel bir ıekle ifrağ etmek üzere piyasada 6 bin çuval un ka· 

P•nmıştır. Çtlnkil gör6len vaziyet, ekmek on f latlnto daha yiik· 

•eltUmek istendiği merkezindedir. Diin piyasada un f latl dOzkır· 
lba 1050 10751 dçyıldız markalısı da 975 l:orutto. Belediye Le, 
bı:ı kapattığı onun dılzkırmBBını 1025, diğerlerini de 925 kuruştan 
•erecektir. Belediye, bu partiden baıka ihtiyaca göre yeni parti· 
ler de satın alacaktır. Encftmen, bugün toplanarak unlarm fırın · 
cılua tevzi şekillerini kararlaştıracaktır. lstanbol'da ekmek f latl 

13,5 koıuıtor. İzmfr'de ise 12,5 koro~ .. 

Şehir l\leclisinin 
Dünkü Toplantısı 

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

8eJ ed i yeden Sa~ın Alınmış Olan Ar-
saların ödeme Taksitlerinin Uza-

tılması istendi •• 
Şehir fnecllsl dün saat 16,30 

dı nnkat Münfr'ln başkanlı
~11lda toplanmış ve evvelıi geç· 

illi~ zabıt okunmuş, kabul edll· 

ltılştlr. Başbakan ismet loönü 
1•ratından Şehir meclisinin le· 
tekkilrüne verilen cevab okun· 

~tıktan sonra beJedJyeden satın 
•lınmıt ~lan arsalar bedelleri . 
11111 taksit mOddetlerlnln oza 
1•1Qıası hakkında 25 imza ile 
~etilen bjr mazbata btl.tçtı en· 

tftı:neolne havale edil mi ştf r . 

Şehre giren yanıcı maddelerden 
e,,elce alınmış olan fslflıJıık 
teaı:ntnln şehirden çıkınca ka 
11tını göre geri verJlmesl hak· 

~11lda nizam encılmeninden ge· 
en mazbata okunmuııtnr. 

Şehirden çıkan mevaddı mQş 
~ellenln gôtürftldOklerl yerler 

Cly fııe köy ihtiyar heyetleri 
'-tlfından verilecek mazbata· 
1 •tıu nahiye veya kazalarca 

~dik edilmesinin bazı solia· 
ıı 
b lllallere meydan bırakmıyacığı 
•ltkında Bayıod1t llçebayhğı· 
~11l mOzt"kkereel ettafında mft · 

~kereler cereyan elli, avukat 

S t\ntr, Falk, Ahmed Şükrft ve 

~~•d 11<'.lz söyledUer. Mustafa 

~ t\ntr; mazb11taların taadlkl 
tyf lyetlne itiraz ederek: 

t - Halktan kamunun istedi· 
1ttden fazlasını istemek hakkı· 
~ıı değ ildir. 

~ Dedi. Eczacı Faik; bazı mi 

1 
Her zikretti ve bo mazbatalı · 

~tl kaymakamlıklarca taedlkl 
ltt11de bulunda. Avukat Münir: 

~ v.;11 kanunun evhamından 
ba evbamh olmayalım. 
~ l)edJ. Üyeden Sabri hu maz· 
~ ltların nahiye veya kazalarca 

~•dik etılrilmemeal lOzomu Qze· 
fide izahat verdi. Neticede köy 

ihtiyar heyetleri tarafından ve· 

rflen vesikaların Uçebaylıklarca 

tasdik edilmemesi kabul edildi. 
Sıtma encilmenl tarafınrlan 

hazırlanan 28 sahifelik mazbata· 

oıo bfr defa da nizam encü· 

meninde tetklkl uygun göriildii 

ve mazbata nizam encümenine 

havale edildi H perşembe gü· 

nd saat 16,30 toplanılmasına 

karar veriler~k toplantıya eon 

verildi. 

C. H. P. 
Ocak Kongre
leri Devamda. 

C. H. P. Asansör ocağı yeni 
yan kurula cumartesi akşama 

C. H. P. Asansör ocağı yıllık 

kongresini kamun kurulundan 

Nuri Eeen'Jn başkanlığıoda lop· 

lanmıştır. Eski yön kurulun 

raporu ittifakla kabul edilmiştir. 
Yeni yön kotnla askeri mft· 

tekatdleriııden Norlddln, maarif 

idaresinden Kemal, şu şirketin· 
den Haydar, maliye memurla . 

rmdan Faik, sporcu Sami se 
çlldller. Ayrıca delegellldere 

seçilenler de Kemal ve Samidir. 
Mersinli'de: 

Yıllık ocak kongresi Mer· 
slnll hilkınao bir gOn önceden 

tolloğu davul zurna ile taşkın 
gösterllerl arasında toplanıldı. 

Ba da halkın ve gençliğin pır· 

tiye olan ligi ve baı?hlığıoı 

gösteriyordu. Kongreye kamun 

yön korolu başkanı Halim Ca· 

vld, yar şarbay Suad, yön ku · 

rulo üyelerinden Zeki ve HOs· 

nü gelmişlerdi. Kongre saat 

onda açıldı. Başkanlığa çok· 

lokla Elmas Akman, sekreter· 

Bir Kasa Hırsızlığı 
--·--Kapağı Parçaladılar, Fakat Kilidi 

Kırıp Paraları Çalamadılar 
il2ilm ihracatı Geçen Yıldan 21 Mil

yon 388,260 Kilo Fazladır ·--. -· ' Üzüm kurOmo lıtlhbarat ve ÜaQm kurumu; flıt sukutu· 
neşriyat bılrosu tarafından blr na ıoAol olmak, flatlerde Is 
lııtatlııtlk bazırlanmıvtır. Bu tlkrar temin etmek ve ulusal 

letallstlke göre 11 8 9:34 tart ptyaııayı arınnluHl plyasalarm 

11· 10 934 tarihine kadar İzmir çizgileri içinde yükseltmek: su· 

limanından Almanya'ya 8 mil· retfyle ödevini ek1111kınz olarak 

yon 895,669, Hollada'ya 3 yapmıştır· 

milyon 992,720, lnglhere'ye Ek:oooml Babnlığınıo ilzüm 

5,850,84. 4 ve muhtell t ecnebi işine mftstesna bir lSnem veri · 
memleketlere 2,502,462 kilo şlndekl isabet her gün biraz 

olmak dzere 21,24.1,695 kilo dpha parlak tekilde kendisini 

ftz(lm ihraç edilmişti. göstermektedir. Tarım Bakan· 

17 .g.935 tarihinden 26 10 935 lığı enetltilsft klmyakerlerlnden 
tarihine kader Almanya'y• profesör doktor Gerngros ko· 

20,551,489 kilo, Hollanda'ya romun lilburatuarmda ftzüm 

5,626,463 kilo, İogHtere'ye renklerJnl bllkimya alçmek 
9,310,227 ve muhtelif memle · ameliyesine dOn batlamıştır, 
kedere 7,141,779 kUo olmak Ekonomi Bakanlığı toprak drün 

üzere 42,629,955 kilo Oziim leri lsıandardl.ıııaeyon ozmanı 

ihraç edUmlşılr. do~tor M. Bade de bu itle 

İki yekun arasındaki fark meşguldür. Doktor M. Bade 

21,388,260 kilodur ve bu Tı1:-k olosal tipini tespit el· 
miktar 1935 yılı lehinedir. mfştir. 

Kasada taharriyat ve ha 
disenin geçtigi mağaza 

Evvelki gece Bakırcılar lçln· 

de un teclmerlerlnden Beytol· 

lah ve Receb'ln mağazasına 

giren bbı meçhul şahıslar, ma· 

ğazada bulunan kasayı ıçmağa 

oğraıımıılar, kasınm kıpağıoı 
• 

tahrlb etmişlerse de iç kısımda 

açtıkları deJlkle .klltdl kmp ka · 

pığı açamamışlardır. 

Dftn 88bah mağazayı açan 

tecimen Receb Beytullah, ka· 

eanın tııhrib e~llmlş olduğunu 

görünce Hhıtayı haberdar et· 
mfşdr. Kasa açıhnca içinde bu· 

Bekf aŞİ Ayini lonan bee yüz liranın yerinde 
olduğu göriUmüştilr. 

Zabıta, şftphelf bir kaç şahsı 

y apiırken yakalananlar, -od-aya-g-irdf-. D~rlerle beraber 

bizi yakaladı. 

Don SuJhceza Hakimlig"" inde Istic- Hakim suçlolara: 
- Siz Bekatoı ml8Jnız? diye 

vaptan Sonra Salıverildiler. eordo. Saraç lliiııeyln, Hayred· 
.din ve Rahim; otuz vıl önce 
bektaşı olduklarını, fakat ka· 

nnnla bektışllk yaııak edlldik · 

ten sonra hiçbir toplantı yap 

madıkJarıDI ve tarfk:ah o za· 

mandanberl terkettlklerlnl aöy 
ledller. 

--Tepecikte Yiğitler mahalle· 
........ 

sinde 34 sayıt. evde b~ktaşl 

Ayini yaparken yakalanan İştlpll 
Rahim, İbrahim, İemafJ, Saraç 

Hüseyin, Mehmed, Hıkkı, Hü· 

seyln ve Hayreddin dlln hak· 

lar1Dda tatulan ahkktl at evra · 
kile adliyeye vtrtlmlşlerdlr. 

Don geç vakıt adlf yeye ve 

rllen suçlular haklarında tevkif 

ve ademi tevkif karart veril · 

mek ilıere Solhceza hakyerlne 

sevkedllmlş ve Solhct'za hAklml 

Kemal tarafından lstlcvab olun· 

moşlal'hr. 

Tehklkat evrakıle Ayin gece· 

ilklere gençlerden Torgod ve 

Mahmud aeçtldt. Ocak yön ko 

ai zabıtaca elde edllmlo olan 

ve içinde bekta~I nefesleri 
yazılı bulunan def terler de 

hakyerlne verUml~ti. 

H4kimln eoruso fi.zerine ayla 

yapılan evin sahibi Saraç Bil· 
eeyln vak'ayı oöyle anlattı: 

- Kaeaba'dan baaa misafir 

gelmle olan bakkal Rahim ile 

birlikte rakı içiyorduk. Bilse· 

yln ve Mehmed de ayol oda ı:un 
blr köşesinde uyoklıyordo. Saat 

onda kepekçi Hakkı ve bir sa· 

at sonra da Hayreddin geldlle1', 

hep birlikte lçmeğe başladık. 

BJr aralık: ben Vfranl dedenin 

bir nefesini okumağa başladım. 

Sesim fazla çıkmış olacak ki 

komiserin dışardan pencereye 
yaoaşarak baktığını gördftm, 

eonra açık bulunan kapıdan 

Hayreddin ve Saraç BDseyln; 
yakalanan d,,fıerıerdQu bir ... " . 

mının hesap defteri oJdokl.rını 
ve içlerinde birkaç ta nefes ya· 

zıh bulundoğoou, bnnları İş · 
t1p•ten kaçarken getirdiklerini 

söylediler. 

HAklm; suçlularnı baektaşl 

Ayini yaptıkları hakk1Dda kAf 1 

delU mevcud olmadığmdan hep· 
sinin eerbP-&t buakılm•aına ve 

hıklarıoda mftstantiklfkçe ya· 
pılacak tahkikata gayd mevkuf 

olarak devam edilmesine karar 

verdi ve suçlular eabverlldl. 

yakalamıştır. Tahkikata devam 

olunmaktadll'. 

Habeşistan, 

lhnissuud'la An
laşma Yapıyor .. 

İstınboJ, 11 (Telefon) - Ne· 
gfts ile İmam Yahya arasındaki 
Sııel muahedeyi f mzalıyau Ha· 

beo delegasyonu Hicaz krah İb· 
nlB1uud'ou ülkesine geçmlo ve 
hararetle karşılanmıştır. 

Yakında Habeşistan ile İbnfs · 
soud hükumeti arasmda bir 

moabede imzalanacağı aöyleni· 
yor .. 

Münhal Meb
usluklara Nam
zetler Kimlerdir •. 

• 
Ankara 11 (Telefon) - Mftn· 

hal bulunan meb'oelok1ara, 

parti tarafından bu hafta nam· 

zet gösterilmesi muhtemeldir. 

Bu meyanda, Hkl genel mil· 

fettlşlerden İbrahim T.all lle, 
tzmır nse moalllmleriuden J!Jeaı, 

rcmancılarımızdaa Hüseyin Rab· 
ml ve mftteabb\d Abdorrıhmao 

Naci de vardır. 

Kimler Kazandı 
İstanbul, 11 (Telefon) 

Tayyan plyangoeoodan 25 bin 

llrahk ikramiyeyi kazanan hl· 
lelin sahipleri Elblz'de ku· 

yomcu Cebrail ve Beyoğlunda 

hml be'aüz öğrenUemlyen biridir. 

15 blo liralık ikramiye de 

latanbul'da birine çıkmıştır. 
rulonun yıllık raporu okundok· 

tan sonra halkın dlleklerl din· 
lentldf. Yapılan ocak yön ko 

rulo seçiminde tam bir çok· 

lokla başkanlığa öğretmen Mem· 

duh Pamir, ftyellklere beşöğ· 

retmen Elmas Ekmao, gençler· 

den Nazım Çetin, yedek aza· 
lıklara öğretmen Şehibe Pamir, 

Mustafa Tfnor, Mustafa Ôzkurt, 

kamun delegeliğine öğretmen 

Memduh Pamir, Nazım Çetin, 

yedek olarak, başöğretmen El· 

mH Akman, öğretmen Şeblbe 

Pamir seçlldller. Yeni ocak 

yön kuroloua baearılar dllenlldl. 

Partiye ve bfty~klerlne sonsuz 

saygılar suuoldo, kongreye eon 

verildi. 

---------------------·--------------------, Geçen senenin en bftyilk mavaffıluyetl (ÇARDAŞ FÔRSTİN) filmini kim hatırlamaz? 

Telefon 
:H51 

Do nnntnlmaz filmin artistleri, altın sesli gftzeller gftzell Macar yıldızı 

Marrtlhla 
Ve Avrnpanın en bDyOk 3 komiği olan 

raul Hörbiğer - Paul Kemp - Theo Linngen 
den başka beyaz perdenin ses krah, en biiyük en genç tenörO, Marthi Eggerthln ha filmi 

yaparken sevişip evlendiği 

Jean Köepuıra 
Slnemacllık dftnyasının en tıth, en gDzel, en neşeli ve en nef Is şarkılarla sftılenmlş bir 

pırlantasını, bir şaheserini meydana getirmişlerdir 

Bugün Anny Oodra Ue kocası dünya boks şampiyona Maks Scbmellng'in beraber çevir· 

dikleri ve kendi hayatlarına temas eden iki saathk ka bkaha filmi Sevginin Sesi 
Out 

Yüzlerce gilzel kızların varyete numaraları - 75 boksör kızın enteresan boks maçları 
Mosikl . Teganni . Kahkaha . Şmellng'fn bayata · Yetişmesi ve çok heyecanlı maçları 

Ayrıca: Foke (Türkçe sözlü dünya haberlerf) - Miki (Fabrikatör komik) 

S~ANSL~R : Her gün 15 - 17 - 19 - ~ L, 15 - Cumartesi gönleri 13 - 15 seanslarında 
talebelere tenzllAth bilet verlllr - Pazar gftnıl 11,30 -13 te ll4ve seanslar vardır 

ller seansta gl~eye hüvfyet 
kartını gôeterecek olan Sporculara 15 · 20 · 25 kuruşluk 

bllet verllecektlr 

önftmftzdeki cumartesi matinelerden haşlıyarak 

E L H A M R A 1. Milli Kf.ltOphıne sinemasına 
şeref kazandıracaktır 

Bugün: Altın Zincir 
Emsalsiz hDyiUı: bir muvaffakıyetle 

Oyoıyanlar : Jean Ktavford 
Klark Gable... F.ranaızca 

slzUl bDyftk. f llm 

devam ediyor 



Pazar Giinü Haberleri 

ltalyanlar Cephede iler
liyor, Habeşler Çekiliyor 
Yunan Kralı M. MussoJini ile l(onu
şacaktır. lngiltere, Mısır ve Civarın· 
da 2100 Tayyare Bulundurmaktadır 

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

Pazarteai güoö, Anadolu çık· zlyetln nezaketini itiraf etmek· 
madı. Bu aebeble, ayol gıln ıedlrler. 

alınmı, telgraf, telefon ve rad· İstanbul 11 - L\berte ga 

yo haberlerini toplu bir halde zeteelne göu, logllterenln Ak· 
veriyoruz: deniz f lloeu hazırlıklarını hl · 

Yunan Kralı: tlrml,tlr. f nglltere, hna knv· 
Yooao kralı PerşP-mbe gdnil vellerlol de takviye etmiştir. 

Londradan hareket edecek, Pa Ketum dnraoılmHıua rağmen 
rle'te 2 gfto kaldıktan sonra şimdiki halde foı.ı;Utere'nln İs· 

Romayı geçecek, Muesollol ile ltenderlyede 800 haf U bombar· 

konotduktan sonra Floransaya dıman ve avcı, Barpunda 200 
giderek ebeveyninin mezarmı ağır borub.ardıman, lekenderl 

r.iyaret edecektir. Kralı, İral· yedekl ı;temllerde 500 ve moh· 

yı'dan El'Jl krovazörü ala tellf yerdekilerle beraber bo 

caktır. havallde 2100 tayyaresi vardır. 
Cephe llaberleri: İngiltere Mısır'da yeniden iki 

halyan'ların Somali cephe· tayyıtre kararg4bı kormuş, et 
lr deki hareketleri loklşafıadır. raflarını tellerle çevlrmt9tir. 

Htr İtalyan ordusu, Harar'a 2 3 logllıere uçaklara gitllkçe ar 

kilometre uzaktadır. Bu aoi in tmlmaktadır. 

ktşRf hayret uyandırmıştır. hal ----
Zecri Ted-yan'lar, Babeş'tn genel taarruz 

için hazırladıkları yollardan Is birlerin Tesirleri. 
tlfade eımektedlrler. Barar'a 

İstanbul - Deyll Telgraf 
taarruzl11rı da beklenmektedir .. 

İtalyan ajaneına göre, Makal· gazetesi, zecri tedbirlerin ma 
den lşçflerfnl işsizliğe mahkum le'nln cenubunda ilerllyeu kara 

gömlekliler, yağmurdan basıl etmekle beraber İtalya'yı fena 
olan balçık çamuru içinde müş vaziyete düşüreceğini, Adua'da 

külat çekmektedirler. Ordunun taş kıran işçinin mukadderatı 
laee irtibatı temin ediltnce, ile blle alakadar olacağım ya 

Ambaladl istikametinde harekete zıyor. 

geçeceklcrd1r .. HBbeş'ler Deesl · 

ye'deo imdad almaktadırlar. Ma 

kalle'nln iç tarafında bir mey· 

dan harbı bekleniyor. İtalyan'lar 
tlmalde, Gorahal'yl aldıktan 
ııonra, uerıeyışte güçlük çekml· 

yecekltrlne kaoldfrler. 

Mareşal Döoono: 
Kumandan M11reşal Oöbono 

yakında Adoa'dao Makalle'ye 
goçecektfr. halyan'lar, ilk defa 

tank kullandıkları lddlasmda· 

dırlar ve büUln Gorabalyl al· 
mık arzusundadırlar. General 
Gracyaot, yeni bir koy fe el · 
varındaki tepel~rl ele geçirmiş· 

tir. Sol cenah tevekkuf halin 
dedk Buna sebep, iaşe mee'e 
leeldtr. Ayni zamanda Habeş 

taarruzuna karşı bir ILtlzardır. 
ltalyen tayyareleri bAzı yerleri 

yeniden bombardıman etmiş 

lerdfr. 

Babeş'Jer Gorahal düştük· 

ıen sonra çekilmeğe başladılar. 

ltalyan 'lar tarafından takibe 

dlldl klerl iddiası da vardu. 

Babeş'ler, totonmak için mft 

!!alt saba aramaktadırlar. Ras 

Na lhu He Veblb Pa,ıı da va· 

Fransa· Almanya 
l!!tanbul - Fransız başvekili 

M. Laval, Alman eef irile ko 
nuştu. Buna önem verilmek.· 
••. u ... 

Mekteb Sınaçları 
Ankara, 10 - KölUlr Da 

kanlı~rnda dtıo akoam ğeç vakte 

kadar toplanan kaluır korulu 

üyeleri okulların ıanaç talimat· 

nımeled etrafında konuşmalar 

yapm111lardır. Geçen ıenekl ıı· 

naç talimatnamesinin değfetlrll 
mesl tololn bugünlerde keeln 

aekliol alacağı umuluyor. Şlm· 
diye kadar bu hoeoııta hiçbir 

karAr verllmlo değildir. Bu ko 

nuşmalarda bilhassa talebelerin, 

yazılı smaçlarda aldığı iyi DO· 

maralar10, Oğreımenln kanaati 

neticesinde •ereceği numaralara 

göre ııaptanm11ı fmk4oları arae· 

araştırılmaktadır. Buna göre 

birinci ve lklocl yazıh ııınaçlar· 

da lalebe beşer numa.a dahi 
alsa öğretmenler kanaati sına· 
cında alacığı 11yıf bir nomv.ra 
ile sınıf ta kalabilecektir. 

J)'kusuı bir gecr t:ıkip cd0 r 'I ı · .. · · · 
" • r r ı ŞC) r rı .ı r ı ııın ı• l rı~.ı ·ı l •ıı)~· ı ı l ıııı r lcedr 1 · h" b. ' · ' • ' .rnır \.'~ ıç ır şeyden nırrıı n uıı olıııaı. 1 ı ı 11111\, ıt l .. kıı ı tın ı lk ş.ırt 

l ~rı dınlcnmış bir vlicut \ l" dı ı ~ · 
ıı rıı rıı ı 'l s ı ııır lc ı d. ı . [ gı ı ~11111'1 ist·ııız, 

Bromural .. 1enou. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Musekkirıdir \'(' ııykuvu temin rıirı H · hiç hır 
dlirı} a tanır. 

ı :ır. ırı )oktur, bfiturı 

ıo \'t 20 hwı,pr i nıeli l ıoı· ı tu p · 
ltrd~ l'CLaıı c tcrdr rt~ ı•ft• ıl r 5J I ıl ır. 

Knolf A.-0 ., kimyevi maddeler fahri kaları, L.udwig s haten s/Rhin. 

: il 11il1 .. il il il 1ilil .. 1ililil'11ililil1 hkiid "'" "'"''''"' 111111hil1illi11111 il il''""' 
İzmir 1 ncl Jcn M. dan: 
Bftanft oğlu alinin eDllik ve 

eytam bankasJDdan bdftnç al· 

dığı paraya mukabil bankayı 

ipotek eyledfğl gaziler mahal· 

lesi kemer caddeef nde altıo so · 
ksğındtıı ônii yirmi metrelik 

cadde, eağtnda yol, aolunda al 

un sokağı arkası Ue çevrlU 
25 31 numaralı yeni 106 nu · 
maralı ada dahilinde bir örtft 
alımda natamam vaziyetteki 

Kışlada Mos. Mev. satın alma komisyo· Habeşler, Amaa• 
_.._n_un_d_a_ih_al_eı_e_ri_y:...a..:p_ıl_a .... ça_k_il_an_ı_a_r _ _..._Jlaji Dağları oda 

Moıtahkem mev. ııat. al. ko. dan: 

1 - İzmir Met. rııv. kılafCtının 322050 kilo llolt maden kö· Tahşidat y apıyot• 
mürü açık eksllme suretlle eatın alınacaktır. 

2 - ihalesi 18. 2 . teş ~35 pazartesi gftn(l eaat oobP.tte lımlrde 
kışlada Met. mv. sa. al. ko. nond• yapılacaktır. 

3 - Klmürön mecmu tutarı 3704 liradır. 
4 - Beher ton k"mür için oobtr lira elli kurut f lat temin 

edllmi~tlr. 

mağaza olup ikinci kıpıaı eski 

kemer caddesine, 6ç6ncü kapısı 
yeni açılmakta olan kemer cad 
desine .-e dirsekte olan yedinci 
mağazanın dahl her iki cad 

deye küşade ve mecmuu 5000 
lira kıymetli yedi dftkk4nın 

mfilldyeti açtk artırma suretlle 
ve 844 numaralı emlak ve eytarn 
bankası kanuna moclblnee bir 

defaya mahsus olmak şarılle ar· 

tırması 23 12 935 par.aıtest gil 
nQ ııaat 11 12 de lzmlrde hnk-a 

5 - Teminatı rnovakkate akçesi 277 llra 80 kuro9tur. 
6 - Şarınamesi berg6n komisyonda görülebilir. 
7 - ldteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair ve.ika 

gös&ermek mecburlycaioded!rler. 
8 - Ekslltmlye htlrak edecekler 24:90 eayılı artırma ve ek· 

slltme kanonunun 2 ve Qçüocü maddelerinde •e ıart· 

name@inde yazılı vealkaları ve teminatı 
bozlarile birlikte ihale Halinden evvel 

monkkate mık· 
komisyonda ha· 

zır bulunmaları. 2 6 10 14 ~573 

Müstahkem Mevki 

14. l 1.935 Perıembe gfioü eeat oobl'ı•t" An karada Mst. Mv. 

met kooağmda l lncl icra daire· 

sinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. Bo ar-

Sat. Al. Ko. nuoda kapalı zarf la ihalesi yapılacağı Anadolu ga· 
ZP.leeinlo 27.10.935 \ .11.935 6.11.935 ve 10.11935 tarihli , 

nüshaladle tJAn edilen 513667 lira eekeep altı kuruş bedeli ke· 

şif il Haydarpaşa hasıaneetntn tamirinin ihalesi görftlen liizom 
6zerlae 2511 935 Pazartesi •ünii eaat oobeşe buakıldığı UAn 

tırma neticesinde satış bedeli tah 
olunur. J 2 19 3663 

mln olunan kıymetin yOzde yet· Izmlr 1 inci icra M. dao: 
mlşbeşl ol bulureR en çok artırana Bay üzeylrln emlAk ve ey· 
ihalesi yapıJıcaktır. Akli takdirde tam bankasından ödü.nç aldığı 

2280 nomarah kanuna göre satış paraya mukabil bankaya ipotek 
geri bırakılacaktır. Satış peşin eyledjğl fzmlrde karataş terakki 
para ile olup mftşterlden yalnız sokağında 10 numaralı eve ka-
yOzde lkiboçuk dellillye maıarefı pıdt4n girilince büyük bir bahçe 
ohoır. İşbu gayri menkul Ozerln . den gtçfldlkte onbfr ayak taş 
de her hangl bir şekilde hak la· merdivenle çakılır metbalden 

lehinde bulunanlar ellerlndekl içeride bir koridor sağda üç 
resmi vesaik ite blrJikte yirmi karşıda bir oda ve routbak, be· 
gün zarfında fzmlr I lncl icrasına lA ve gusolhaoe, arkoeı ve ÖDÜ 

mdracaatları lazımdır. Akel halde bahçe ve ahında 2 oda bir ıra 
hakları tapu elclllnr.e malum ol lık vardır .300 O llra kıymetinde 

elan bu evin mülkiyeti açık 
madıkça paylaşmadan hariç ka· 

artırma suretlle ve 844 numa 
hrlar. 10 12 1935 tarihinden iti· 

ralı eml4k ve eytam bankaeı 
haren şartname herkese açıktır. k lbl c bl d ~ RnOnll WDC D e r r,ıaya 

Talip olanlarıo yüzde yedlboçok mahııos olmak şartlle artarmaea 

ıemloat akçe3l veya mUU bir ban 2~ 12 935 sah günü saat il · 12 
ka itibar mektuba ve 34 · 2 9 de f zmlr hftkômet konagrndakf 
doııya numaraıılle lzmir 1 inci le ı inci icra dairesinde yapılmak 
ra memurluğuna milracaMtları üzere 30 gi1o milddetle ııatıhğa 
ilAn olunur. H. İ•. No. 330 

Y lsonalda. Du arbraıo ncı-tlocalutle 

iz mir 1 inci icra M. dın: satış bedeli tahmin olunan kıyme· 
Kadri ve mfiolrenlo emlAk tin yftzde yetmtşbeşloi bulursa en 

n eytam bankasından ödOnç çok artırana ihalesi yapılacek-
aldığı paraya mnkıbU bankaya tır. Aksi takdirde 2280 noma 

ipotekli bulunan ve geçen sene rala k •nona göre eatJŞ geri 
yapılan eatış; 2280 numaralı buakılseaktır. Satış peşin para 

lanuna göre tecil edildiği Lalde ile olup mftşterlden yalnız yllzde 
lklbuçok delJAllye mBBrafıtalımr. 

bir sene içinde birinci ~ taksit 
işbu gayri menkul ilzerlode her 

borç ödenmediğinden son ve 1
• bengi bir şekilde bak talebrnde 

kat't olarak tekrar mftzayedeye bulunanlar ellerlodekl resmi 
konan lzmlrde karşıyak:ada 9 eealk llfl birlikte yirmi gftn 

alaybey mabılletlode eelAmet zasfında fzmlr I inci icrasına 
sokağında yeni 16 No. h bir katlı maracaatlerl IAzımdır. Akel bal 

bir ıı fa 8ç odı bir hamam bir de hakları lapu elclllnce ma 

motbak ve heJbı olop 1200 hlm olmadıkça paylaşmadın ha· 

lira kıymetinde olan bu evin rlç kalırlar. 10 12 935 tarihin· 

Mdlklyetl açık artırma ıore· den f tlbaren şartname herkese 

ılle ve 844 numarala eml&lı; ve açıktır. Talip olanların yflzde 

eytam bankaeı kanonu mucl· yedlboçuk teminat akçası 't'eya 
hince bir def'aya mahııuıı olmak ' milli bir banka itibar mektubu 

şartlle art11ması 23.12.935 pa· ve 33 22.J.23 do ;ya numaraelle 
zarıest günii saat 11.1~ de iz fzmlr ı inci icra memurluğuna 
mir hükumet konağındaki 1 ocl müracaatlerl ilAo olooua. 
icra dairesinde yapıl mık Qzere H. lı,. No. 344: 
30 gfin mftddetle Htıhğa konul· 
do. Bo artırma net!ceetnde satış Yarış ve Islah Encflıne· 
bedeli her ne otuna olsun kıy· ninin Izmir Sonbahar 
metine bıkılmıyarak en çok A 1 
arlt&ranın Qzerloe ihalesi yapı t yarJŞ arJ. 
lacaktır. Sataş pealn para Ue Yarış ve ıslah encümeninin 

İzmir Sonbahar at yarJşları bo olup müşteriden yalnız yüz · 
f ayın 17 ve .24 ilncll Pazar giin· 

de iki buçuk dellAllye maera 1 lert Kmlçullu'da koşu alanında 
ahnır. İobu gayri menlı.ol ftze· 

yapılacak koşulara ö~leden eoora 
rinde her hangi bir şekilde bak saat 14 de başlanacaktır. Kemer 
talebinde bulunanlar ellerlodeld 

istasyonunu tutmak ftzere Alsan· 
resmi vesılk ile birlikte yirmi cak leıaeyooundan koşu yerine 
giln zarfında lzmlr 1 ncl icra hususi trenler gidip gelecektir. 

s10a mftracaatlan lA.zımdJr. Koşu yerine girme blletlert ma· 
Akel halde hakları tapu elet- halllndekl klşelerde ııatılacaktrr. 
Uoce malum olmadıkça paylaş Koşulara kayıt moameleııl 
madan hariç kalırlar. 10.12.935 11.11.935 de başlanacaktır. 
tarihinden fllbaren şHloame 3670 
herkese açıktır. Talip olanlano 
yüzde yedi buçuk teminat ak· Orta Tahsil Kur SU 

çası veya milli bir banka itibar 

bJektubu ve 3:3 22301 dodya 
nomaraslle lzmir 1 ncl icra me· 

murluğuoa uıüracaatları ilıio 

olunur. B. q. No. 328 

Hulkevinden: 

Orıa ıahetl kurttu dolmoııtur, 
kayıd kapanmışhr. Bundan 

sonra m6racaat edilmemesi rica 
olunur. 

İzml r 1 inci icra M. den: 

Alekeandır Fotyadfa'in E'.D· 

lı\k ve Eytam bınkaeından ödtıoç. 

aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotekli bulunan ve geçen sene 

yapılan satııı, 2280 No. Ju lra· 

nuna göre tecil edlldlğl halde 
bir sene içinde 1 locl taksit 

borç ödenmediğinden aoo ve 

kat'i olarak tekrar mftzayedeye 
konan lzmhde ikinci kordonda 

868 No. lu eve kapıdan glrl· 
lince bir salon iki oda bir taş. 

lık bir ktler ve 110 meıre mo· 

rabbaı bahçesi vardır. İkinci 
kata çıkılırken merdiven orta· , 

e1Dda 3 oda ve ikinci katta altı 

odası ve kumpanya suyu ile 

elektrik ve hava gazı teeleatı 

ve môşttmllAtı ealreeUe 6000 
lira kıymetinde olan bu evin 
mülkiyeti açık arUHma ııoretly 
le vfl ~44 No. lo EmlAk ve 
Eytam baoka1ı kanuna mucl· 
hince bir aefaya mahsus olmak 

ve kat't arttırması 24 12 935 
Salı gftoft eaat 11·12 de lzmlr 
hökftmet konağındaki 1 inci (c. 

n dairesinde yapılmak tizre 30 
gün m'ftddetle satılığa konoldo. 

Bu arttırma neticesinde aatu~ 

bedt:U her ne olursa olsun kıy

metine bakılmıyar•k en çok 

arUıranın fizerlne lhaleel yapı· 

laeakllr. Satış peşin para ile 

olup mOşterldeo yalnız yftzde 

2 buçuk dellaliye murafı ah· 

nır. işbu gayri mt.nkol dzerlnde 
her hangi htr şekilde hak tale 

binde bulunanlar eJlerlndekl 
resmt vesaik ile birlikte yirmi 

gftn zarfında tzmlr 1 inci icra · 

sına mDrscaatları 14zımdır. Akel 

halde hakları tapu etcllince ma· 

lftm olmadıkça payıa,mıdan ha

riç kalarlar. 10-12·935 tarihin· 

den itibaren şartoame herkese 

açıktır. T.-lfp olanların yüzde 
7 buçuk teminat akçaeı nya 
milli bir banka itibar mektubu 

ve 33 22303 doııya numaraalle 

lzmlr 1 inci icra memorloğona 
milracaatları ilin olunur. 

H. İş No. 331 

Acıklı bir ölilm 
İzmir liman ve körfez şirketi 

müdür muavini Mahir Pflközilo 

İııtaobulda öld6ğü teessürle ha· 

ber alınmıştır. 

323 Yılında Harbiye melUe· 

binden çıkarak mnhlellı harp 

cephelerinde fedakıtrhk göate· 

ren ve yaralanan merhum, ayni 

zamanda temiz ahlıikı, doğru 

sözüyle taommış ve sevilmişti. 

Kendisine rahmet ve kar 

deşlerl Oaman, K4zım, Mozaf. 

fer ve Şe\ket Peköze, enlşteıl 

avukat bay Baha Yörllk'e ve 
ılleıl efradına bıoaağlığı dileriz. 

••••• 
- Baştarajı ı inci sahifedB .
Dö Bono orduyu tefdt etoıtetlr· 
Ceneral harek4tı bl~zat ldar• 

etmektedir. 
İelanbol, 11 (Özel) - Mir•· 

lay Lorençlnl, Makalle-olo oı· 
nubonda Daoakll kabllelerlo· 
den miirtıkkeh mobarlb çe '

,. 
lerle çarpı9maktadı.ı. Gooer~! 
Maravlolyi .kuvvetleri, Se 
nebd civarında Habet ku•'tt 
ledne taarroı etmh ve Oıb•f' 

illeri pftskftrtmüıuır, 
Adlgrad'dan bil dlrHdfğfoe g3 

'1' re İtalyan tayyareleri Desılye 

bombardıman etml~lerdlr. T•Y' 
yarelM A~angl gölüne doğtO 
toplanmakta olan Babeş to•· 
vetlerlnl de bombalımııtır • . 

Istaabul, 11 ( Özel ) BftyOk 
façlst meclielnfo, zeert tedbir· 

den iki gün evvel yapıcığ• 
fevkalıtde içtimada, ltalya'o•0 

ittihaz edeceği battı bırekeı 
m6zakere olunacaktır . 
• lstanbnl, 11 (Özel) - Be1161 

Adls·Ababa'da bulunan ecnebi 

gazeteler muhabirleri lmpır•10' 
Haile SelAelye'ye cepheye gtder· 

ken refakat edecekletdlr. 

Deeeiye'de bir ln~Ulz ııdY0 

merkezi knrolmoştor. 

Mısır' a karşı tedbir; 
letanbol, 11 (Özel)- 1ıal1' 

hüktimeti, Mıeır'ın zecri ced· 
birlere iştirak etmıı,sl Qıerl11" 
mukabil tedbirler alacıgıoı bil' 

dlrmlşıfr. 

lsveç Kızılhaç vaziyeti; 
İstanbul, 11 (Özel) - ls•eÇ 

d r· Kızılhaç koromunon glSP e 

dlğl beyeı 25 bin tonluk eet• 
il Ctbutlye gelmiştir. 

letanbol, 11 (Özel) - Trıb· 
loa'la ukerler, gOney eephe•I•' 
de ihtiyat kuvvet olarak boloO' 

dorulmaktadır.:._____.,.-

S o işleri 
Bir Fen Heyeti 
Tetkikata Geldi .• .., .. 

Tlrf', Menemen, Berg• 
a ı· Ayralık, Turgutlu, Boca, .,ıa 
f •''' nna'da en işleri ve eo teıı ı 

lJl9' Bayındırlık bakanlığının g 
derdiği bir fen heyeti t1rafıod•' 

e· 
tetkik edilecektir. Bu işe .,, d 
mor edilen sular fen he1" ... 
mOhendlıılerloden Fikret te ' 

f' 
lar fen bışmemoru HaeoO, e 

1 
nlkl akşam şehtlmlze gel.,, • 

d(t· 
ve dt'ln Ôdemlş'e geçmlşlet 

'1' Bogftn ve yahud yarın Tire ,.. 

giderek burada, eeaaeo hııırl~~· 
mış olan eo tesisatını lnceted 

teo sonra İzmlr'e dönecek 
,,,. 

dlr. Diğer yerlerin ao ı,ıer1°11 
e· 

tetkiki bir, blrbuçuk ay _ıfJf 
1 

cektlr. Möhendlı Fikret. j1° 
zamanda, iç lolerl bakapbğ1od', 

ıe 
teşekk41 etml1.t olan beledlY' 

dJt' 
imar heyeti nezdinde Bıy•• 
bk bakanlığı mChneuUldlt· 

Elektirik 
Santral ve Imtiyııı~ 

ıe~· 
Belediyelerin yeniden e ~• 

d 
,e, 

ılrik santralı kurma aD ..,,. 
elektlrlk imtiyazlarını o••' 1 re 
dan Ekonomi bakanhğıntO -

1411 
ve ıenıılbinl almalara b~' 
geldiği fçbakanliklan f lb•Y 

blldlrllmlotlr. ----
Zayi Makbuz 1ııı 

1514 Sayı .-e 25 8-34 ııtlg"' 
beyanname ile gümrftkteO ,,,. 

çirdlğlmlz etyanın g0111r6k •" 
mine alt 152145 ııaY1 170J· 
16 8·35 tarihli makbo~ k•Y

11
,,. 

muııtur, hflkmft oloıadığ• &al 
olunur. Nete& Er 

goruşmegı erıcıermeıerıncren 
eniz.....konferansı 9 ılkkinuna 



Afrika'nın Matahari'si 

Raksın daha ilk saf hasında 

Voeıero Maaen tedrfol bir ha 
reketle yarı vOcudunu örten 
ipek elblseler de vficudundan 
ııyrılmı9 ve çmlçıplık kal · 
ınıe11. 

Voe~eıo Manen'fn gfizelllğl 

lçln Babe9 ve A vropal zevkler 
ırasında bir ınlaıamamazhk 

olıblltr, Fakat bu kadının vü· 

cad gDzellfğl hakkında bir 
Avropah'nın hlesedeceğl bedii 
ıe•k ve cezbe, herhdde bir 
Babeıllotoklnden çok yOkeektir. 

Habeş ııarayının mfizlkl, Ba· 
beılstan'dakl muıik heyetle · 
tinin en güzeli idi. Manr.n, bu 

Yirmi kadar gfizel Baray kadı 
bınıo içinde, bu Ulki harem 

halvetinde, bu mfteesfr muzik 
ile kendisini, Halle Selaelye 
tarafından boralara niçin gön· 
derfldlğlnl unaımuıtu. İçinden 
gelen, ruhundan taşan bir zcv· 
le oynuyordu. 

Böyle bir raksı, bu kadar 
IDovaf fakıyetle oynıyabllecek 

elbında ancak Mıtahırl olabl. 
llrdl. 

Raksın şeklini tarif etmek 
IDOmkftn değildir. Fakat bu 
tıka, Lljl Yasso'nun ftzerlode 

J>ek bayok bir test r yapmıeta. 
Derin bir gııy halinde kalkan 
imparator, ağır adımlarla '\fa · 
llen'e kadar yakla,mıı ve tam 
kırıısanda durmuştu. 

Bir el lşıretfle diğer rakkase 
le kadınları halvetten çekil· 
IDeğe davet etmiş ve iştiyakla 

bu çıplak vOcudlu kadına ea· 
tılmııtı . 

• • • 
İşte, bogQodcn sonra, Habeş 

l11ıpırıtora Ltjl Yassa, Halle 
SelAslye'nln ve Lavrens'fn cı · 
111sonoa eıılrl olma11lu. Voezero 

~•nen imparatora istediği gibi 
~ ~ .................. . 

ANADOLU 
-------

....... Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydar Riltdil ÔKTEM 

lıınumi neşriyat ve yazı işleri 
ıniidilrü: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: ·--
İzmir İkinci Beyler ııokağı 

C. Halk Partisi binası içinde 
l' Telgraf: İzmir - ANADOLU 

elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

t ABONE ŞERA1TJ: 
ıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

\' aylığı 500 kuruıtur. 
abıncı memleketler için senelik 

abone ficreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

Ga -ı..:: 6 geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

-'NADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB ! 

'Casus Romarıı: No. 44. 

il 
~ ili gördanaz demek? Şu 
~ de ılz resimden çok iyi an· 
1°tıonoz .. 

,.._- Gazeteciliğe, sauayll ne· 
tenkitleri ile başladım. 

~ - Her halde onyedlncl asır 
ıı.'1lannda ıanaylf nef he hayatı 

1'Akadar oldunuz .. r..;· Tabii. Hattt, 11nıyll ne 
~' lllechlblyetlme kapılarak 

' 101lozo tetkik ederken metr 
~llerlnlz.den birisi beni tam 

lllle rahatlı~ etti. 

-. C.11eralla yftzClode bir gornr 
lbe111aonlyet dalgaıı peyda 

D D 

kollanmıe ve en ktıçük bir 
farsaltan bile azami istifade 
temin etmişti. 

• • • 
Lljl Yassa, bu eevdaaı yQ. 

zftnden bir daha gazel gün 
görmemle ve Halle Sel4slye'nln 
«ı llne dfişerek hapsedlla.ıiştl. 

Fakat bu defakl firarı üze· 
rlne Halle SelAslye bu kadım 
yeniden ayol vazifeye tayin 
ettiği halde aradan epeyce bir 

zaman geçmeıloe rağmen hiçbir 
haber gelmiyordu. Bu hal, Halle 
Selıhlye'yl Adla Ababa'da endi· 
11eye dGşürmekte idi. 

Aynı zamanda, f frarl hG· 

kflmdarın hareketleri de endlıe 

verecek bir dereceyi buluyor· 
do. Hllhas3a müslftman Habeş · 

iller, Hbık hokamdarı Oabeı 

tahtına geçirmek için otuzbln 

klşflf k bir ordu hazırlamışlardı. 
Vakıa bu asker, Habeı boku 

metinin resmf kuvvetleri kar· 
şısında movaf fak olamazdı; 

fakat çete barblle hDktlmetf 
senelerce legal ettikten ıonr• 

en mftnaslb bir fırııatta da 
tahtı yeniden elde edeblllr· 
lerdl. 

Halle Sela!llye'nfo imparator· 
luğo, eııa1lı bir impatnrluk de · 
ğlldl. Kendfelnln Babet tahtı 

Ozeriode hiçbir hakkı yoktu; 
rivayete göre Habeş hükftmdar 
tıdlAleeine mensob değildi. Bu· 
nun için Habeş mftslümanları 

arasındaki bu fikrin hırletlyım 

HabeıJ'lere de sirayet etmesi 
çok mümkündil. Habeşistan 

gibi geri bir memlekette hil· 
kümdarhğa verilen ehemmiyet 
bOyüktftr. 

Halle SelAeiye, bu g!bi se . 

beblerle, mevklloi ııığlamlış· 

tırfllık için büyftk paralar 
earfetmeğe ve hususi muhafaza 
teşkllAtırıı kovvctlendlrmeğe 

başlamııtı. 

Ve bfrgOo, Votzero Mınen'I 
Manen'I unuttuğu ve bu ka . 
dıodan ftmhlerlnl kesti ğl bir 
sırada, casoıı kadının azimetin · 
den dört ay sonra, Halle 

SelBıılye ajanlarından birinin 
ziyaretini kabul etti. 

Bu ajan, onbeş giioe 1 kadar 
Ltjl YıBBu'on imparatora teslim 
edeceği hakkındaki haberi 
Voezero Manen~den getlrm~4tl. 

- ~onu Var -

Koşu Alanında 

Kızılçolludıkl koşu alanını 

bir otomatik telefon köıJkft 

y11ptmlıcaktır. 

12 lkinciteşrin 935 

oldu, fakat Rokor'a: 

Ah.. Dedi. Ne hayvan 
heriftir o ... Maamaf lh affınızı 

rica ederim. Tabloyu bizzat 
göetermek isterim. 

- I~tıtfederelnlz. 

- l..atfen bana refakat bu 
yorar musunuz?. 

General, Franea'nın mahir 
caııoııuou, beraberinde hueosi 
b6rosona göUlrdtı. Ve on ~akl· 

ka sonra gene birlikte bftytık 

salona döndiller. 
Rokor kendi kendine: 

- Ba adamın hususi lAbo· 

Solda: Stat"iskinin , dul madamı 4rleı Staviski 
Sağ'1a: Maznunlardan staviski'rıın bankası müdürü Tissier 

istintak dairesıne göti"iriilli.rkcn .. 
BütOo Fransa, son 35 sene· etmlılerdlr. 

ofu en bftyilk skandalının da· Mesel4, 1&hte yazılar yaz· 
v1Blle meşgul. mak, emniyeti sotlsttmalle mu· 

Dav•, malôm: non olan TfBBler Gaaıav 328 
Stavfekl rezaletti tane sahte bono yaptığını itiraf 

Davanın maznunu 25, avu· etmfş ve: 

kıtı 50 kişi 1 - Ben bir memurum, Stı· 

Dava ancık 30 celsede bite · vlskl'nln bir memura. Emret· 
cek: 48 dosyada 35,000 evrak! tlğlol yaptam. Bo işlerden ben 

Yeminli hakem heyetinden kendi hesabıma hiçbir kir at · 

üç gao içinde 1956 .sual ııoro · madam! dr.mlştlr. 

lacak ve 121 şıhhlenecek. Stavlakl rezaleti, cihanın en 
Maznunlar arasında 2 mebU!, büyiik dolandırıcılıklırandan hl· 

1 sabık general, 2 avukat; rleidlr. Milyonlar, yft&lerce mil· 
1 Gazete dlrektörO, 1 mec· yoo frank dolandmhrken, 

moa mOdürü, 2 gazeteci, 3 ( - Çok cftr'etkbane do · 
maliyeci, 1 polis mOfettlşl varl landırıcılıklar, 

Yalnız baş baınun, rr.zaletln 2 - Yüzlerce milyonları 

ba11 kahramanı Alekeandı (Sta · yutabilmek 1 çlo biiyOk rflşvet· 

viski) yok, çdokü. rezaletin ilk ler alıp vermek-; 
saf hasında mbktul dilşmOştür. 3 - 81r yıjtın imza, yazı 

25 munun cürftmlerlnl ve ve bono Ozerlode ııklttllkler 

alakalarını hemen hemen ta yapmak gibi bin bir çeşit ma. 
mamfle denecek derecede itiraf ılfetlere sapılmıştır. --:---

idman Cemiyetlerinde' 
Yeni Değişiklikler Yok .. 

·-·--Bet yıllık epor prognmını Genel merkezin dıh• 

tesblt etmek Ozere Ankara'dı ılmdlden Türkiye içindeki bQ· 
bir kom\ıyon kuroldoğo ittifak tan bölge, fenni kurul ve kq· 
tftzüğtı üzerlnd' çılıomığa bat lüp baokanlarile flyelerlolo ae· 
ladığı haber verlllyordo, Bu çlmleıiol tanlb edeceğine dılr 
arada, federaııyonlırın ~ilerin · olan habere ne dl"relolı? 
den salAblyetlerlnln alınacağı - Genel merkezce böyle bir 
ve merkezi bir idare kurulacağı karar verllmlt değildir. Bu 
eıaaı flz"rlnde wlmdiden muta· şekilde tftzöğil değiştirecek ma• 
bık kalındığı bildiriliyor, bun biyette bir kararı nrmeğe H· 

dan bıeka bölge, ldmao ku · Jihlyetimlz de yoktur. 'Bu df. 
rollan ve kulüp baıkanlarlle yevlmlo dışında kalın yayının 

ftyelerlnlo ilgililerce seçildikten hakikate uygun olmadığına g•· 
şonrı genel merkezin tanlblo · zetenlze keıılo olarak yazabi· 

den geçeceği llhe ohnuyordıı bllfrelnlz? ( Uluı) 

Bundan bir buçuk ay önce, G I 
ıdmau cemiyetıerı geneı mer· Oreş er 
kezinde blr komisyonun çalıı · Faaliyet Başlıyor 
mığ• baılıdığını yumıştık. Bu Aldığımız bir habere göre, 

komlıyoaun çaltımasanın henGz lzmtr mınta1ının alafraga gd· 
bir ıoooca ermediğini ve teıkl· reıçflerl yeni açılan Sılepçloğlo 
IAt içinde yılnıı, birinci baı · camii altındaki salonda bugfln· 
kının dlyev vermeğe eallhlyetl kfl ııalı günfl akşamından hl· 
olduğunu yıkından bildiğimiz brr~n çallşmağı baılıyacaklardır. 

için, bu haber hakkında oku· GClreşe çılaşan gençler Altay, 
yocularımızı aydınlatmak Jıte· Demlrspor, Gö?tepe ve İzmir· 
dik. Kendisini gören spor ya· ıpor kulüblerloe mensupturlar. 
zarımızın &otoların• T. 1. C. 1. Dileriz kt, lımtr'Jo btlldn ko · 
ba,kanı ve Erzurum aaylavı lftplerfnde gareı ııubelerl açıl· 
Aziz Akyflrek ıo cevepl1rı ııın ve gftu' heveskArları ÇO· 

vermiştir: ğalsıo; şimdiye kadar Jzmlr'de 

- Davetinizle toplanan ko gftreılo geri kalmaeının başlıca 
misyonun önemli kararlar ver· ııebcbl bir çalışma salonu bu· 

dlğlnt ve bu arada feder1&yoo· looamımaın idi. Şimdi bu mah· 
ların ııılıiblyetlrrfoln ellerinden romlyet ortadan kaldmlmıetlr. 
ahnacağını bir lıtanbol gezele · Bundan böyle gareılo caolaoa· 
ıtode okuduk. Bu huııuıtı btzl cağını umar ve gftreıçtlerlmlze 
aydınlahr mısuuz? monffakıyet' er dfleılz. 

- Spor yapabilecek yaetakl Beşiktaş Tam· 
yurddaıları ııpor faaliyetine şuvar'a Galip .. 
ıokmak ve onlar da yurdu ko 

Iaıanbol - Be,lktaı, pazar 
roma bpaslteııni en yO.keek 

gftntl Tımınvar'la yaptığı maçtı 
dereceye çıkarmık için, koro· iyi bir oyun oyoamıı 3·1 galip 
mumuzda gerekli olan değişik· 
ilkleri aramak ve incelemek gelmletlr. 

Fenerbahçe Kumkapı'yı 1 O, 
üzere baekanhğım altında bir · 

GiineıJ te SOleymaoiye'yl 4 O 
çok sporca arkadaşlardan ko· 

yenmletlr. 
rulao komlıyon bir buçuk ay· ----
danberl çıhemattadır. Benoz ilçebay lar Ara~ında 
bo çalışma netlceleomemletlr Son llçebaylar tayininde b · 
ve kurum tftıOğO.nde yapılacak mir mektopçosu Babı .laklllp 
değltlkliklerl ancak kongrem'• llçebayhğıoa, Dlktll tlçttbayı Nec. 

kararlaıtırablllr. Federaııyonla · det Ce'Hs Uçvbaylağıua, Davut· 
rın Ankarıda çahşmaeı genel lar nahiyesi mGdllrft Kemal 

merkezin banda~ ôncekl bir Ereğli llçebaylığıoa, Kızıltepe 
toplantıııında koaoşnlmuı H llçebayı Rldvan Dtldll ilçebay· 

eıı11 itibarile muvafık görGI· ltğına tayin edllmlıtlr. 
m6şUl. Kongrenin toplaotııı E . o· k 
geciktiğinden bu kararın ıaıbl mnı yet ıre . 
kine geçilemedi. Federaıtyoo törO Feyzi Akkor .. 
başkanlarının UbQkte yazılı Emniyet dfrektôrD Feyzi Ak· 
Hliblyetleılnlo değletlrllmestoe kor'a iç bakanlıkça bir ay izin 
genel merkez eıaeen ııalAhlyet veıllmlıtlr. İzni ıırasında keİı · 
tar değildir. Bu da kongrenin dlsfne yar emniyet dlrektörft 

Pvris: Adliye dairesi •yıpıblleceğl lelerdeodlr. lsaaall aıılak (Vekllllk) edecektir . ........................................................... 
ratoarının bu büro ile bitişik 
olduğuna şllphe yok. Fakat ka· 
pası acaba nerede? Davarlarda 
ıtıpheyi celbedecek hiçbir şey 
yok! Herhalde ikinci bir fırsattı 
tetkik etmek lAzımP~ 

Diyordu. 

Fakat aklma gene mahod 
metr d'otel geldi; kendi ken· 

dlefoe: 
- ŞOphe yok, ıopbe yok! 

Bu adam Valter'fn ta kendisi· 
dlr! Diyordu. Ve eııaııen şüpheye 

yer yoktu. Çonkü, general, bir 
fırııat dOeürerek mıhod metr 
d'otele yaklaemıetı; ve malumat 
ılıyordu. 

• • • 
Rokor ile Noel'ln Berlln'e 

vardıklarının üçiiocO gftnii idi 
ki General Fon Ravglç, Alman 
gizil istihbarat işleri komiserle· 

rlnden V alter'i latlhbarat bOro· 

suna davet etmfı ve: 
- Sizi tebrik ederim. Pa· 

rls'tekl movaffokıyetlerlnlz bfl· 
yilktftrl Drote Şmid'in kaçml· 
maeına dair olarak Berlln polis 

mfld6rlftğClne verdlğlnlı rapo· 
porun bir kopyeelnl ben de 
gördam. Cidden gazel bir mu· 
vıffıkıyet! 

Demişti. 

Valter, generalin bn takdl · 
rlne: 

- Bayük bir muvaffakıyet 
tasavvur etmiyorum. Ancak bir 
vazlf eyi yapmnktan ibaret bir 
şey. HdsnCltevcccflhftnO.ze bil· 
mukabele teşekkOr ederim. 

Diye cevıp verebilmişti. 
- BogQn ıılzden yeni bir 

hizmet istiyorum. Oğlum Makı 
bir vakittir, gazeteci oldoğunn 

eöyllyeo ve Parlıı'ten gelen NI· 
kol Delmont leminde birlılle 

sıkı bir doııtlok peyda etti. Bu 
adam, Berllll'de report•j yapı · 

yormoı. Bundan birkaç gftn 
gnn evel Parlı'e döomfte bu 

defa da hemelrf'al olduğunu 

söylediği genç ve gazel Pırla'll 
bir kızla beraber gelmlotlr. Bun· 
ların ikisi de Adlen otelinde 
oturuyorlar. Vakıa vaziyetleri 
çok clddt. Fakat, biz, bllhaSN 

Frane•z'lara karo• çok mClteyak· 
kız bulunmak zaruretindeylı. 

Sonra, blılm oglın, bu Madmı· 
zel LOeyen·e pek çebuk tutul 
muşa benziyor. Sise bir takım 
f lıler veriyorum. Bunlarla gö· 
rGıtfiğClm samanlar tesblt ettim. 

V., oğlum Maks'dın da aldı~ım 
notlar vardır. 

Mıke, maalesef boolatla çok 

'•kı ve çok eamlmf bir mftna· 
eebet peyda etmlıtir. 

Parlı'tekl adresleri, alletf Ta· 

zlyetlerl f lşltrde vardar. Baba· 
lık hislerim, meıleki hayılyetlm, 
yaksck vazifem beni bu hoııuııta 
ıakı çılıımağa, iyi daşanmf'ğe 
icbar ediyor! Anlıyorsonoı, de· 

ğU mi?. 
- Evet, ekıelAnıı, anlıyorum! 
- Bonon için bu fitler et> 

rafında tetkikat ve tahkikatı 
elze tevdi ediyorum. Parls'te 

lkametgAblarında bir tahkikata 
lbum görftyorum! 

- Kolay. B. ti37 blıl bu 
hoııoeta tenvir edebilir. 

- Rlllyorom; bundan baıka 
Mg. ıs:~ nya Sp. 49 veulre 
de vardır. 

- )<'akıt ben 8. 637 ,ı hep· 
sine tercih ederim. Vakıa, satı· 

Allnlıln f lklr ~e intihabına bir· 
eey dlytmem. Fakat. bu adam 

bise karıı çok iyi ve drGıt ha· 
reket etmektedir. 

- Sonu Var -



evlet DemiryolJarından: 
Muhammen eenellk kira bedellerlle mevki ve cioılerl aıığıda 

glhterlten gayri menkuller 26. l 1.935 Hlı gdoü _eaat 15 le pı · 

zarlık osollle famirde haıımabınede 7 inal tıletme mQfetllşlJk 
bloBBmda ayrı ayrı kiraya verllecektlr. 

lateklllerln gene a,ağıda gayri menkuller hizasında glbı:rllen 
mtktarda muvakkat temfnat vermeleri ve tı" gtrmeğe kaoont 
bir manileri olmadığına dair beyannamelf'rle ayoi giln ve eaatta 

basmahanede komisyon reisliğine bizzat ve tahriren müracaat 
etmeleri lhımdır. 

Şartnameler fzmlrde Aleaocakta 8 inci lıleıme milfettlıllk ka 
lemlude ve Bayındır ve Aydıo istasyonları Jetasyon yızahanele· 
rinde parasız dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cfoı.ıi Muhammen sene· Muvakkat le 

Uk klu bedeli 

Alsaacakta, ıehlt · 2 husust ka· 
iM yadlğar sokağı pı No. lı hı· 

rakı yezıbane 

Bayındır letBByo. lstıeyon bina· 

eı içinde Mlfe 
Aydın lstHyoou lstBByon ktıe 

dairesi yanında 
bil veı, satıcı 

Ltra kr. 
60 00 

60 00 

60 00 

mfnat j 
Ltra kr. 

4 50 

.ı. 50 

' 50 

barakası 10 12 3646 
Mnbamm.,n ıenellk kira bedellerlle mevki ve cinsleri ıeağıda 

razılı gayri menkuller 29.11.935 cama gftoft ıaat saat 15 ıe 
lı nlrde Al!!ancaktı 8 inci ieletme müfettişlik binasında açık ar 
ırma suretJle ayrı ıyr1 kiraya verilecektir. 

lııteklllerio aşağıda bu yerler hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ye fıe glrmeğe kanuni manileri 
olmadığına dair beyannımel,.rle ayol gDn ve 11atta Alaancıktı 
komisyon reisliğine mftracaatları lAzıcndır. 

Şartnameler A leancaktı 8 f ocl loletme m6fettlşllk .kalemlode 
ve Moral& lataayonu istasyon yazıhanelerinde paraaız da~ıtıl 
maktadır. 

Mevkii Ctncl Muhammen sene· Muvakkat te 
IJk kira bedeH mlnat 

Lira kr. Lira kr. 
Morah lstaayonondı 4 No.lı çardak 25 00 1 88 

kahve ve öo6nde· 
ki 1 döndm arazi 

Moralı fatasyononda 5 No.lo kahve 50 00 3 75 
hane ve önünde· 

ki bir buçuk dö· I 

nQm arıızf 12 18 3658 

Mektepler Alım 
Başkanlığından 

Satım Komisyonu 

Kız ve Erkek Liseleri Pansiyonlarİ· 
le Erkek öğretmen ve San'at Okul
ları Müşterek ihtiyaçları 

Cinsi Azı Çoğu Kili FJ. Tatarı Muvakkat 
teminat 

K. S. L. K. L. K. 
Birinci nevi ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 
Koyun eti 11000 15200 38 5776 433 20 
Kok kömürft 190000 220000 8 6600 495 00 

Yokerıdı yazllı okuUırın üç kalem ihtiyacı kapılı zarf osoll· 
le illıterme 28· ll ·1935 peroembe gOntı eaat onaltıda kOIUlr dl· 
rektörlüğünde toplıtnaca'1> kombyonda yapılmak Ozere eblltmlye 
konulmuştur. Gösterilen pey akçelerlle teklif mektuplarını Gııtu· 
me ~ünft ııaat 15 oobeıe kadar komisyon başkanlığına verilecektir. 

İsteklilerin şartnameleri görmek üzere her~tın saat onlklye 
kadar kız Useııine ve dsttrme güu ve saatinde .komiayona mO· 
racaatlerl. 12 16 20 24 3659 

lzmir ikinci Daire Sıı işleri Mü
dürlüğünden: 

1 - (3826) lira (31) kuruş bedeli keşif il Marmara göUl tağ· 
diye kanalı temizlenmesi ve gedlzden kanalı sn almak 
l~ln muvakkat h•ğlantı yapılması. 

2 - Adı geçen kanal üzerinde loşa olunacak (972) lira (48) 
kuruş bedeli keşif il betonarme köpril. 
Yukarıda yazıla işler 29,10,935 tarihinden itibaren pa· 
zarlıkla ekelltmfye konulmuotur. İhale 14,11,935 tarl · 
hine raeıhyan ptr~embe gdnil saat 15 te İzmir su leleri 
mftdüdyetlnde yapılacaktır. Bu işin oartname ve proje. 
lerfnl görmek isti yenleri o eu tılert müdOrlüğfloe mQra· 
caatları. 

Kaoal tf!mlzleme ve bağlantı fçlo muvakkat teminat 
(286) Ura (97) kuruş ve betonarme köprü fçln de (7i) 
lira (94) kurottor. letc:klllerln yukarıda yazılı Jo1ere 
benzer işler yaphklarına dair veealkle ticaret odalarma 
mukayyet olduklarına dair vesalkalarım beraber getir· 
melidirler 29 S 8 12 

lzınir Vakıflar Direktörlüğünden: 
.Eı:ıbak müftü Ahmet ealt vkfındao paıaryerlnde kAln 34. Nu. lı 

evin tamiri ile ve 4.5, 4. 7 No. lı arHlar Qzerimıle iki d•lkk.Aoın 
yeniden yaptırılması 2490 @ayıt. kanun uyarınc• ve 20 gün 
mftddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ktşlf bedell ıı;u lira · 
dır. Ibıle'!ll 25,11,935 pazarreei güoü Hat ondörrte valuflu dl· 
rektörlOğüod~ yapılacaktır. Bo işe alt şartname keşltname ve 

projeyi görmek !stJyenlerio hergılo uk1f Jar dlrektöılOğOnde 
varJdat memurluğuna mftracaat etmeleri ve ekalltmlye girmek 
ietlyeolerfn de eksiltme gftnü vakıf Jar direktörlil~üode eoplına· 

cak komisyona gelmeleri llh olonnr. 5 12 19 25 35 7 6 

Borııava satın alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Burnava aekeri ııat. al. ko. dan: 
1 - Gezlemir'dekl kıt'aQın ihtiyacı olup açık eksiltmede bo 

lunan 255 ton llnlt maden \.ömfltftnfin 1 bale tart hl olan 
6 ·11· 935 çaroımba gftod talfp çıkmadığından on gdn 
temdldile yeniden ıçık ekıılltmlye konu1muıtor. 

2 - İhalesi 16 ·11· 935 cumartesi gftnü saat on birdedir. 
3 - Umum tahmin tatarı 2550 lira olup muvakkat teminatı 

19~ Jlradır. 

( - Şartnamesi her gfto komisyonda gôrftlebllir. 
5 - feteklllerln muvakkat temlnatlarlle muayyen vaktinden 

ene\ B•ırnava'dakl atkert satın alma komhyooona 

gelmeleri. • 365 7 

Buroava Hkeri aa. al. ko · dan: 
1 - Gazlemlrdeki alayın deoellk ihtiyacı olan 144,000 kilo 

oduna ihale güoQ verilen f tat komutaol!kca pahalı gö 
rftldOğiloden 10 gün temdldlle yeniden açık elulllmlye 

konmuıtur. ' 
2 - Ibıleel 15,11,935 camı gOnQ 88al 11 de yapılacaktır. 

!J - Umum tahmin tutarı 1800 lira olup ilk pey J 35 liradır. 

4 - Şartnamesi bergüo komfyonda gördlebillr. 
5 - ı~tek.lllerln bildirile o vaktinden evvel Burnavadakl 88 · 

keri eatan alma ILomleyonuna gelmeleri. :3599 

Boru ava aakeri eat. el. ko. dan: 
Cinai Miktarı Maball Muvakkat Umum ihale Möoak88a Saat 

teıltm teminata tutarı ıekll tarihi 
L. K. L. 

Kuru faso1ya 39000 Merkez 308 4095 Açık 2t, 11 1 935 15 

Koroilziım 

kıt'aları 

6000 Merkez 52 
kıt'alırı 

Cuma 

690 Açık 22 ,11935 10 
Cuma 

1 - Tdmen merkez lut'arının ihtiyacı olan yukarıda cfml, 
miktarı yazılı iki kaltm erzak eçık ekslltmtye konmuı:ıtnr. 

2 - MOnakasaları 22 · 11 · 9;~j cama gtınft ı!811t 1 O ve 15 te 
vapılacak.tır. 

3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatlara hizala· 
rında yazılıdır. 

4 - Şartnameleri her giln komleyonda . görülebilir. 
5 - Fkslltmlye gireceklerin 24.90 88yıh kanunun 2, 3 Oncü 

maddelerinde yazalı vesikalarla teminata muvakkatA mak· 
boz ve bani:'• mektoplarHe mftoakataoın yapılacağı mu 
ıyyen nkttnden evvel Burnava'dakl aekeri satın alma 
komlıyonuna f?elmelerl. 3601 6 12 16 20 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğun
dan: 

İzmltde Halk:apınarda iş yapan müseccel flzmlr Pamuk men · 
socatı Tftrk anonim şirketi) eaae mukneleoameslnin 6 ıncı mad 
deslle 77 inci maddesinin B. fıkrasını değiştiren 14yıha ticaret 
kaoonnnun bftkümlerlne göre efcllJn 1514 nomuasıoa kayt ve 

tescil edildiği llln olonor. 
1 - LAyıha 

Madde 6 
Eekf oekll 

IzmJr efclU ticaret memurluğa 
resmi mOhOrü ve F. Tenlk imzası 

Madde 6 

Şirk.etin sermıyeal beherl(20) 
Tdrk lirası kıymetinde 55000 
hlsReye mtınkaelm 1100000 
bir milyon yOzblo Türk lirası 
odan ibarettir. 

Bo hlaseler mecmuunun le· 
tlrası mdeeel@ler tarafından lo· 
bu mukavelenameye merbut ve 
onun bir cdz'd mfttemmlml 

olan taahhfttnımede gösteril· 
mlı, o1doğo ftzere taahbftı ve 

imza edilmiş olup bedeli me· 

vadi atide mt\nderlç şekil dı· 

lreelnde tesviye olooacıktar. 
Madde 77 
Fıkra B. 
Eıkl şekli 

8: Meclisi idare tahsisatı 
olarak: % 10 yOzde on 

Yeni şekil 
Şirlr.:eıfa sermayesi beheri 

(20) TDrk llrBBı kıymetinde 
110000 hisseye mftnkıstm 

2200000 iki milyon fklyftz bin 
Tftrk lirasından ibarettir. 

Bo hleeeler mecmuunun iş· 
tJraeı müesalsler tarafından iş 

bo mukavelenameye merbut ve 
onun bir cDz'ü mütemmimi 
olan taahhütnamede gösteril· 
mlş oldoğo 6zere taahhftt ve 

imza edilmfo olup bedeli me· 
vadi atide münderiç şfkll da· 
lreeiode tesviye olunacaktsr. 

Madde 77 

Fıkar B. 
Yeni oekll 

8: Eo çok o/o 10 yüzde on 
olmak Ozere her sene 
heyeti umumiye kararlle 

mecltel idareye ayrılacak 
miktarı. 

22 T. evet 1935 
lzmlr pamuk meoaucatı T. A. Ş. 

İmza okunamamıştır. 

Jcra vekilleri heyetinin 24,9,935 tarihli toplantısında onana· 
rak Türkiye ciimborlyetl riyasetinin Ali tasdlkına iktiran eden 
(Iımlr pamuk mensucatı T. A. şirketi) esas mukavelesinin 6 ıncı 
maddeelle 77 inci maddesinin B. fıkrasrnı değiştiren bu IAyıha 

tasdik Julındı. İktıeaı vekili N. 

;J 1 l inci teşrin 
İktısat vek4letl ticaret umum 
müdürl6ğü reıımi mtıhOrü 

ve imzası 
imzası okunamamıştır. 

lmzaeı okunamamıştır. 

P. 'l'. T. BaşmüdUrlüğünden: 
Mülıayaa e·Jilecek asgari yirmi, azami :~5 ton ma ı ... o ve as~ari 

15, azami ı;> ton kok kilmürü l l · J l · 9:l5 tadblodeo itibaren 
15 gün müddr.ıl" münaka~aya konulmuştur. 

Taliplerin bıu~müdOrlük kaleoıloe ve münakasaya iştirak etmek 
Ozne :!6 cart sah günü saat 15 ıe komlhyona tnllracıtatlan. 

3655 t2 .15 19 23 

lzmiı· Okullar Alım Satım Komis· 
yonu Başkanlığından: 

lzmir Kız ve Erkek Liselerile Er .. 
kek öğretmen Okulu ve .Bölge San· 
at Okulları ihtiyaçları. 
Clnrıl 

Sadeyağı 

Süt 

Yoğurt 

Yumurta 

Kuroeo~an 
Kuru fasulye 

Zeytlnyuğı 
Çay 
Y ~rll ptrloç 
Nohut 
To:r. şeker 
Domates sal çası 

Patatea 
S•bon 

Azı 

4400 
8500 
0300 

85000 
7800 
5000 
2900 

73 
10400 

1200 
:l800 
1600 
8500 
3800 

Kaı:ıar peynfrl 1480 
Kom Ozüm N. 12 2875 
Agaç kömürü 8500 
Odun 40875 
Kok dök.O.m için 5000 
Maden llyolt 6000 

.. kömftril yı 25000 
kanmıı:ı 

Çoğu 

5700 
10800 
11600 

116000 
9940 
6500 
3700 

89 
13700 

1470 
5100 
2090 

11200 
4800 
1850 
3000 

11000 
48750 

Kilo 
f Jeti 
K. S. 
85 
10 
15 

1 10 
5 

15 
33 
~ıo 

22 50 
6 

26 ın 
23 
6 50 

25 
50 
15 
4 
1 25 
3 

700 Tonu 
1250 .. 

Tutarı 

L. 
4845 
1080 
1740 
1276 

497 
975 

K. 

1221 
275 10 

3082 50 
88 20 

13:33 65 
480 70 
728 

1200 
925 
450 
440 
609 37 
150 

35 
312 50 

Mu vak.kal 
ıeminıt 

L. g. 
363 37 

Sl 
130 50 

95 70 
S'7 21 
73 JJ 
91 ;,1 
20 6J 

231 tS 
6 61 

100 02 
36 05 
54 60 
90 
69 31 
33 75 
33 
45 70 
11 25 

2 62 
23 43 

Pik maden 
Maden kOmo 
Pirinç k:nmo 

4000 7500 " 300 22 50 
25000 1400 " 350 26 25 

1000 2200 ~ 22 1 66 

Kız öğretmen okulu ihtiyacı 
168 75 
153 90 

Ekmek birinci 15000 18000 12 50 2250 
Koyun eli 4500 5400 38 2052 
Saıdeyağı 2000 2400 85 204.0 
Yumurta 20000 24000 1 10 264ı 

Knrueoğau 1000 1200 5 60 
Kuru fasnlya 650 780 15 117 
Zeytinyeğı 600 720 33 237 60 
Yerli pirinç 1500 1800 22 50 405 
Nohot 500 600 6 36 
Toz ıeker 1900 2400 26 15 627 60 
Domates ealçatu 300 360 23 82 80 
Pı~tes 2500 3000 6 50 195 
Sabon 1750 2100 25 525 
Kok kömQrd 60000 72000 3 2160 
Ağaç kömihft. (000 4800 4 192 
Odun 13500 16200 1 25 202 50 
Koro üzüm N. 12 500 600 15 90 
Çay 5 6 310 18 60 
Kaoar peyniri 200 250 öO 125 

155 
123 

4 50 
8 71 

17 sı 
30 37 

2 70 
47 o1 

6 2l 
14 62 
39 37 

162 
14 40 
ıs ıs 
6 75 
1 39 
9 31 

Buca ()rta okulu ihtiyaci 
Sadeyağı 1000 1200 85 1020 76 50 
Zeytinyağ• 300 500 33 165 12 37 

Pirinç 1500 2000 22 50 450 33 75 
Toz şeker 1500 2500 26 15 653 75 49 03 

Koru soğan 500 800 5 40 3 
Patates 700 1000 6 50 65 4 87 

Kuru faeulya 700 !000 15 150 11 25 
Nohut 300 500 6 30 2 50 
Yumurta 20000 22000 1 10 242 18 60 
Kora iJzüm N. 12 200 300 15 45 3 3~ 
Salça 150 200 23 46 3 4S 
Kok kömOril 20000 3 600 4.5 

9 
'.1'1 

Sabon 300 500 25 125 ~· 
Odan kömüril 700 1000 4 40 3 

. 1 1 50 250 50 9 '
11 

Kaşar peynır ,. 125 " 
Ekmek 1 tocl nevi 15000 20000 12 50 2500 187 51} 

Dana eti 2000 2500 24 600 45 
Yukarıda cin ~, wlktar ve tasın bedeli ve a0re81z pey akçe le' 

rlol gösterir altmış kalem yiyecek ve yıkacağa 6, 11,935 ,,rl· 
hinde yapılan Oatermede istekli çıkmımıı ve bazılarını sftrOle: 
pey layık had görftlmemiş oldoğonian ü·termelerl 18,U,93:J 
pazarteal gftntl saat ondôrUe kültür dlrektörlüğftnde toplanac•~ ' 

od· komhyonomuzda yapılmak ftzere açık ekalltmelerl on giln 111 

detle uzatılmış olduğundao lsteklllerlo ıartoımelerl görm~k aset" 
•• bergftn saat onlklye kadar Kız Useııloe ve üsttrme gfto ve eıa 

tinde de gösterilen yüzde yedi buçuk pey akçelerHe komieyoo• 

mQracaat etmt:lal . 3662 / 



Satılık Ev 
Aluncak'aa IDılkam eob~n· 

da 13 numarada. Urglr, a.mtn 
•a.ç olmayan, boyalı, alil 
...... bandar ........ ..... 
.. katb, mletemlltb tamam, 
.... be auır la " an• açak, 
.. , park olmep namsed ıenlt 
-.., Gn •e ark• açık, •ırtacl 
.... ona yb metre kadar uak· 
llba, çarııya çok yakın, ltıerlll 
'aaallen yeni ma .. m.. ile dG· 
itli, elektrik, baftlUI, terkOI 
"'1a. telefona, .. nyola, iyi 
llala hllambeb kayma, arka· 
..... klçlkblrllü(lell. lakla, 
lllalat bir e. aypa bir f lalle 
labbkıır. İıdyealedn Beyler IO· 

........... ,.t ........ 
'811 hy laa6s İblau mlnca· 
illan ilan olaaar. 

Bol ışıklı-az 88rfiyatlı ve uzun 

Gmlrla METALLUM lamba· 
)arını tercihen her sabcıdan 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde Tenzilat 

Mebmed Tevfik 

-

Elektlrlk, telefon malzeme depoıa •• 
Slemeu fabrikaları mlme•lll 

P .. ııemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

Akşehir Bankası 
••••• 

SIHHAT 
Balık Yağı 

iz mir şubesi 
lldMI Kordonda Dona el.varındaki kendi blauında 

TELEFON: 2383 

Norveçya'nın Halil Mo
rina Balık Y agıdır. S• · 
beı Gibi içilebilir. iki De. 
fa S'"ülmilfıilT. -Herttlrla (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıllr. 

Biricik S.bı Yeri 
BAŞ DURAK. 

v.ıe1t.ıere -. 4 

Mevduat Şartlan: Alb ay ••d~Uye % 5 • 
Bir eene ftdeUıe '- 6 faıs verilir. 

Hamdi Nazhet 

SIHHAT 
ECZANESi -------Zahire,-·· IDdr, pamuk, yapak, afJ• •eealre kombyoacala&a yapıbr. Mallar pldl 

.. ade •hlplerlae ea ma.ld ferattle a.uı nrlllr. 

V. N. 

. F. H. VANDER· 
ZEE·& CO. 

biUTSCeE LEV ANTE LINIE 
•SOFIA. motM hıdea U· 

............ olap Aa•-. Bot· 
~. a. ........... 
._,ak almaktadır. 

•AMSEL• upara halen U 
-.... ..... olap Aa.en, Rol· 
~dam, Bamkrg •• Bn•en 
"1111 ylk almahHIJr. 

.. AVOLA• ftpanl 2 llCl tet· 
'iade .. lleal7or, Bambug, 
:::: •e hftll'C.. ylk ~

br. 
•MANAU• motlrl 11 2 al 

......_ .. klealyor. ıs ı c1 
""'8e kadar hwn, Roner· 
t..._ Blmbarg " Bremea lcln -....... 
~ .. MACEOONIA• ..,_. 25 
a el tepbade beklelllyor, so 
~ letrhae bdar An•en, Rot· 
i~..., Bambarg •• Bnmen 

J1k alaeakbr. 
~Ji'BIKAN Eı:POT IJNES. 

Olivier ve Şnre
kisı Limited \1 a

par Acentası 
CeadeU Bu, Birinci L»rdoa 

Tel. 2448 
Tlae Ellermu Uaee Ltd. 
u .. rpoor Sanı: 
"LUBIAN., .. ,.,. 26 •I· 

rl9d tfJl'lade Lberpool n 
Snalea'daa pllp ıabUyede 
tt.ı...,.k w ayal ...-.da~ 
.............. UHrpol 
Glalgon içi• yak alaeabr . 

•ALGDIAN• ..,_. 15 
lkblel teerlade U•erpol •• 
SftlllNdaa pllp tabllyeM ba· 
•--kbr. 

ı.o.tn Hail Baaa: 
11POLO• ••para 30 blrlacl 

tefdade Loadra •e Bali •• 
h•enıea geUp tabllyede M· 
lanecak •e ayni amanda 6 
ikinci tefdae kadar Loadra " 
Bali için yak altıakbr. 

.. MABONIAN " npara 26 
ikinci tetıfnde gella 12 lklacl 
letrla• kMar LoMn •• llal 
ı• ,ek alaeaktır. 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bala,ık, eallın hallalıklar 

mtltehallUI 
·-ıhaM bluJoa• bıplmdaki diJtek IObk ........ S0 .,.. 

la ff Te •aayeaeh•MlilMle ..W uaı 8 da akpm Nat 6 a W. 
llulalamu bW eder. 

lllneal ed• luı•••an ,.,.... .......... - tahlDlt .. 
mikroekopik maayeaeleri ile Tenmli hut•l.t•a yapdm•aa eeftl g6t 
rllea PaOmOlonb --~ ... , ....... yapahr. 

Telefon: •116 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
BOYAL NBIJU,ANDAIS KUllPANY ASI 

.OBEBON • ..,...,. 8 lkhacl 
lefl'bade pUp yaklDI botalt· 
bkta ... 14 z lacl ..... 
Rotı..._,....._•••Bam· 
barg llmaalan için yak ala· 
cak11r. 

.. GANYllEDDES,. ftpol'11 8 
2 el tetrlade geUp 14 2 IDCI 
Anten, Rotıerdam, 'lllltenam 
.,. Bambarg llmaalan içi• 
yü alacaktır. 

• ULYSSES• ••para 20 2 lad 
lelflDde geUp ylklal tahliye· 
dea toara 811rp11 Varna n 

"DUROSTOR,. ••para 20 2 
lael tetrlae geUp yaklDI alall· 
yede• eoan Kllteoce, S.Uaa, 
Galat n Brlyla llmaalan ip 
ylk alacaktır. 

"ALBA JULIA .. ftpm11 20 2 
lad tefrl•de gelip 21 •2 laei 
ıeırlade Malta, Mutllya, Ce. 
Don, Ye .llanelona urekel 
edeeekdr. 

Yolea H ylk kabal eder . 
İlandaki gellı gldlt tarihleri 

le DHlaalardakl dellflkHkler· 
den acente me1'allyet kabal 
etmes. 

NEDKALMiNA 
Bölge San'at Okulu Direktörlo

ğOnden: 
3066 lira 46karaı bedeli keılfll okalamaz ıamlrall 24.10.986 

tarihinden baıhy•rak 20 gln ıGre ile açık eblltmlye koaal· 
maıtar. Bu tamiratı yapm•I• lıtekll olanların kettfname, tarl· 
nıme, fenni ıartaame •e reılmlerial bergln okul yGneııeetade 
16reb1Urler. Açık eblhmlye girecekler 2490 aamarab kaaaaaa 
ikinci n GçlncG maddelerinde •e .. rıaamede yuıb belgeler 
ile n ketlf bedelinin ylsde 7 ,5 nlıbetlade ılrekıl• inaacau 
olan 280 lir•yı mabaadıf ına yahrıp alacakları matbaa He bera· 
ber 13, l 1,935 tarihine rutlıyaa çaıtamba glDI IUt 16 te ilbay· 
tık kar•p klltlr dlrekıGrlOA'I ayıuıaa tapl•aaa ahm •bm 
komlıyona•• bat•armaları btlltillr. 25 sı 6 11 

lzmir Emlak ve Eytam Bankasın· 
dan: 
E.t No. Yeri No. 11 Nn'I ~,.. ... 

T. L 
196 Aı..acak ikinci kordon .. ,,,3 pnj 8 
716, 1 lıtlklll maballetl gCladb eokata 16,1 dallan 10 
701,A Kantaı doku• eyhll ıok•A• 112 •• 15 
,.8 ,. halll rlfaı pıp caddeli 

glrltll ıok911. 7 eT ıo 

975 Kayamcalar çarpıı 41 dlkk•• 15 
72, Tepecik hllll aoblı 11 •• 6 

c. ,7 Blylk ıalUf lyecller CUP• 105 mat•• 25 
c. 56,S Birinci koıdoa mimar kemalet· 

da caddeli. s tllkUD 40 
lldacl ılleymaalye mahalletl aea· 
ket 10ka19. 1 •• 15 
Mani• ppruı kebir müallell 66,13 L 198n 

dlkk•• ~o 

lılaaa.. yarh•••••r mahalleli yeal 
cami arkuı. H 18 

Mnkli •e aamaralan yakmda yuılı emlWa •lr 1811911k ki· 
ralan 15,11,935 cama Rt•I uat onda llaale e41lmek bere art• 
tırmıya koaalmattar. Iııekll olaalana hbalannda yaıh depolll· 
tolan •naemla yatırarak ar1t1rmM1Da girmeleri ........ r. 

8 12 S621 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf tarzade Oteli 

U•aa bir ammdaabed temlalljl, mnkllala •kl•lll' il• tlbret 
kana aut olu etki Gaf fanade oteU. 

Akıncılar Oteli 
Yeni adı ile Sel99k'la jandarma Jlsbafıbtaadaa mlltafa Şem· 

aeddla ~kak tan6adu llQllmqbr. 
Otele gelecek konakların laH tarlı ladnlaaderlalD temlalae 

fnkallde ehemml7el •erllmekıedlr. Flader maıedlldlr. 16 D. NEVYORlt 
~CELSIOR•ftJMlra halen 
,.. ••ada olap Nnyork lçla 

110POBTO., ••para 28 ikin· 
el ıetrlnde Loadra, Hail .. 
h•erllea ıellp lahUyede b•· 
laaacakıaı. 

Klltenee Umanlar. lota ylk 
alacaktır. 

11CERES., •apara 21 lklDcl 
l•lflade gelip ylkbl tabliye· 
dea IODn 26 1 inci tetrlade 
An.en, Roıterdam, AIDltenam 
•e B•mbarg llmulan itin ylk 
alacaktır. 

ru1a aaı.utı ıç1. ıkınc1 Izmir vakıflar direktörlftğtındeo: 
Kordoa'da Tahmil .,. Tahliye , Senelik kira 

almaktadır. 

2 "lxlllN.nER,. ••para ı2 
~ 18fdnde bekle•lyor, Nn· 
·-.lota yak alaeakhr. 
~llONT .. ,_n 18 2 et 
~ beka..lyor, Ne.york 

Jlk al•k11r. 
~uca,. .. ,.. so 2 e1 

.. kleal1or, Netyan 
Jlk ... cakbr. 

~UTIVE,. -..,_. ıs 
lraaaat1a .. ki..,_, Ne•· 
ltla ylk al.-km. 
ILoNA,, qpan 81 8 al 

.. kleal7or, lfo.york 
alaeaktar. 

DIRECT DANUBI· 
INTUNl BAm 

Noa: VlnMI ıulhled •e " 
porlana Wmlert Ye aatlon lerel· 
lednla dellflldlklerdea me1'al 
llyeı kabal edllmes. 

Direkt için ylk alamıkbr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
BAMBUG 

.. BANSBUBG • ftpar• 8 
lklDOI tep-iade beklealJor, A•· 
•en, Boıterdam .,. Bamı.tıırı 
'91• yak alacakhr. 

DEN NORSKE MIDDEL
BAVSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELINJIN) 
OSLO 

11BANASEBOS,. motGrl 21 
ikinci tetdade beklenl1or, Dan· 
kerk ft DJppe için 7lk ala· 
mıkhr. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

.QUEBNMORE,. gpora ' 
lk._. tetıdade •ekl•IJ•, u. 
wrpel we Aaftrllea ylk çab· 
np Bar.-. Ko.teaoe, Gelat " 
Brallı t~n yek alaeakhr. 

b9- ark••da FnıelU Speıeo 
ftpar acenıalıAı• mlncuı Ömer LCltfl •aklaadan Sallauae'de 311 No. · e• 216 
edllmul rica oluaor· B. Osman pa.. •ak. Karantina hamam S. 8 No. e• 100 

Tele. 200' • 2005 • 2883 Yakanda yuılı iki nln ihaleli 16 ·tl · 935 gtlal uaı l' ıe 
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•I tabUyedea 10Dn il· 1 inci 
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Copealaage, Da .. g, Gtlyta, Go 
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Atina'daki 
Lise Talebesi Krallık Aleyhine 

Nümayiş Yaptılar 

Paris'te, Kral JorJ Donünce unanısta 'ın ı, Sıyasa· 
sında Da Bir De ~işik!!.~. Olacağ Söyle iyor. 

Kral, Röma'da, M. Mussolini ile De Konuşacak ve Kendisini Getirecek Olaıı 
Yunan Filosuna, lngiltere, ltalya ve Sırp Filosu '~Refakat Edecek. 

ilk @lyaei hAdlee olarak millet 
mecll~t azalan KAounuenel 
içinde intihap olunacaktır. 

Parie'ten blldtriltyor: 
Franeız ef kArı umumlyeel, 

kraliyetin avdetl üzerine Yunan 
harici elyuetlode yeni bir fstf. 

Yunan hcıkômetl tarafından 

kralın daveti için gönderilen 
hosUti heyet Londra'ya vasıl 

olmo!J, kıal tarafından kabul 
ed!lmlştlr. 

Kral Yorgl bu mfioase beıle 

Yunan halkını hitaben bir ou 
tok iradetmiş ve te,ekkftr et 
mlş, Yunan mllletlnlo menaf il 
için çahıacagım ıııöyleml~tfr. 

Roma'dıo bildiriliyor: 
K.ral Yorgl ltalya'dan geçer 

kf'n ltalya'da bulunmakta olan 
Yunan hanedanı prens ve pren
seıııleri ile de boloıacaktır. 

(ANADOLU - Diğer ıııOtun 

lerlmlzde görOleceğl veçhlle 
Kral gelirken, Roma'da M. 
MaHollnl ile de koooıacaktır.) 

Atloa'dan bildiriliyor: 

Elli kruı·azi.irü 

Yunan kraltnı alacak ola~ Kral'ı Yaoaolıtan 'a getirecek 
Elli, Kondoryotlı n Hidra le· filoya 1aglll•, Italyan harb ttf" 

flnelerlndeq mGrekkep Yunan flnelerlle bir Yogoeln harlJ 
f tlosu:harekeı etmlıtlr. ıef ln~ıl de refakat eder.ektir. 

Atina'dan bir manzara Kral jorj A • k 'd o • K d K 
.letaobol, 11 (Ôzeı) - Ati· ı İyi haber alan mehıftıe göre kamettutolacağı kanaatindedir. m.erJ 8 8 ellJZ ve ara 80 uvvet-

na'dan blldlrlllyor: kral Corç'on ndetlnden soora Loodra'dan blldlrlllyor: • 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·:····-·-·-·-:..--·-·-·-·-·-·-·:·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·· lı Bulunmak Lüzumunu Duymak tadır 
Italyan'lar, Agır Agır Ilerlıyor, Fakat -----

• • lngiltere'nin ispanya Sahillerinde Deniz Osleri Kura· 
Bır Habeş Taarruzunu Da Beklıyorlar cağı Haberleri, Madrid'ten :Yalanlamyor! _____________________ .. ____________________ _ 

Habeş'ler imam Yahya ile Anlaştılar. ltalyanlar Bir Mu
vaffakıyetsizliğin, Siyasi Tesirlerinden Korkuyorlar. 

Bir Habeş 

lıalyan 'lar ilerliy orlar: 

Asmara 10 (A.A) - D. 
B. Ajansının özel aytarı tel· 
ılale bildiriyor: 

Makalle'yl legal eden ltal· 
yan'lar Cenuba doğru ileri hı 
reketlerloe deHm etmektedir· 
ler. Şimdi Sellko'ya hAklm olan 
tepelerde bulundukları eöyle 
nlyor. 

Gener1l Sıntln ile Grıazla'nln 
Sellko'yı lıgalden ıonra bir 
mGddet darecıklar we ba sıra · 
da General Glraylım grubu 
Tabzze nehrine kadar llerll
yccekılr. Dam11kll'dc:n llerllyen 
kol ise, 'Makalle'olo garbında 

bulunmaktadır. Bonon v1ZiCeıl 

Habeo'lerln mohtemel taarruz· 
tarını önlemektir. 

Şur111 ka7declllmelldlr ki, 

karargahı 

Akeom'un gubıoda Tak11ze 
nehrine kadar uzanan nbşl 

bölge ne ] talyao'lar ne de 
Habeı'Jer tarafından lıgal edil· 
mittir. Burası bir nevi &inek 
He doludur ki bu slneklerlo 
sokması ince derili her hangi 
bir hıyvaoı öldOrLDektedlr. 

halyao'larıo ehemmiyetle lşa 
ret ettiklerine göre, yfirilyil 
ıiln yans olması yaloaz arazi 
mOşkOIAtıodan değil, ayol za. 
manda en ufak bir moHffaki· 
yetılzllğln yapacağı ılyasal te· 
elrler mOIAbazaeından ileri gel· 
mektedlr. Bu bakımdan ilerde 
ufak kıt'alu göndermeğe im 
kin yoktar. Çunkfl Habeı'lcıln 
tablyeel dalma mGhlm kunet· 
lerle hftcom etmektedir. 
lıalyan Eş)·ası: 

Adlı Ababa 10 (A.A) - Iıal·I 

yan eıyasıoın Hıbeoletan'a gir · 

meslnl yasak eden emirname 
yarın ne~rolunacıktır. GGmrftk· 

lerde bulanın bfUGn ltalyan 
eışyaeı da milsadere olunıcaktar. 

llabeş'l~ r Ve imam Yahya 
ittifakı : 

Adls·Ababa 10 (A.A) - Ne· 
glls ile Yemen imamı Yahya 

arasında milblm bir aolııma 

yapılmııtır. lkt memleket ara· 

eında eOel bir ittifak da ak· 
dolunmuıtnr. İbnlHoodon da 
bo ittifaka girmesi bekleniyor. 

} eni Bir Cephe: 

Clbutl 10 (A.A) - Aıııeala 

dakl ltalyan kunetlerl ile 

Muhammet Yahya'nın kond· 

lerl aralaunda irtibat te&ls et· 

mek üzeredirler. Uo irtibatın 

testel T•gre ile Ogaden arasında 

GçQncQ bir cepbt, lhdae ede· 
cektlr ki, bo 8abet'lerl Dire 

Saçlarını kendi turzlarında 

dikkatle tanzim etmiş 
bir Habeş kızı 

dama fe Barrarın ılmıllnden 

tehdit eyllyecektlr. 

~dilen General Maim Grey ye
ni ftzlfeelne baılamıı n bsr8' 
ölOleri Abidesinin kGıad resmlol 
yapmıetır. 

General bu mfloaeebetle lr•· 
dettiği nutukla: 

- Cihan için daimi bir ıulb 
leılyoros, fakat nzlyetl hısır" 

~'t-:~~f.~I ( cihanın bu mee'ud netlceJ' 
..__ nrmaktan çok uzak oldogao0 

~-~)l~~~i~~~~~~~ göıııtermekledlr. 

Amerika dona11mo$ı 

lıtanbul, l 1 (Ôıel) - Va ı Blrletlk Amerika yeni erkanı 
bildiriliyor: harblyel omumlye relıl intibah ıtngton'dan 

Roman ya Kabinesiiıin 
Düşmesi BekJeniyor 
-------

Kralın, Muhalif Parti Reisleri ile Ko-
nuşmalarından Netice Çıkmadı •. 
lııanbol, l l (Ôıel) - Parlı·ı 

ten bildiriliyor: 

Kral A.arol 
Bakreı 'tea abnıa haberlere 

. 
ıöre Romanya'nın d•hlli YHI· 

yeti endlte •erecek bir ıekll 
arzetmektedir. 

Kral Karol ile mahıellf p1r 
tiler relılerlnla yaptı~ı mQIA 
kattan henfiJIS hiçbir haber "'z 
mamııtar. 

Köylft n çiftçi p1rtlsl reisi 
Mlhall 14 Tt!trfnlıanlde Uftk 
reı'e ;J00,000 çiftçi topl11oaca 
tını söylemlı •e buna mukabil 
Barlstiyan Nasyonal fırkası reisi 
M. Yorga da kendi taraftarla· 
rıoı getlrece~lnl bı lplrmlıtlr. 

Knl bo hareketlerin öoOne 
gf'çmeğe çalıımakaa ve bunı 

rağmen kablnrnln lıllf•ıının 

gayri kabili tçtloab olduAa aöy· 
lenmektedlr. 

Şarhay Moskova'da 
.leıanbal, 11 (Özel) - İımlr 

Şarbayı Doktor Behçet Salih U• 
11111 Moeko••'Ja wrmıflar. 

c Bunan için, Birleılk AJIJI" 
rlka dller bGtftn dulederi" 
kunetleriae mGu•I deniı kaf· 
vetlerlne malik olmak mecbO' 
rlyetlndedlr. Dlter dHlederl• 
ordularından aded itibarile pe~ 
H kara konetlne muhtaçtır· 

c Gerek ordu Te gerek dD' 
nanma fennin en ıoa terakki' 
lerlnl haiz olmalıdır. 

c Bonon la beraber Blrletl~ 
Amerika ancak ıulh l1terl> 

Demlıtlr. 

İıtanbol, 11 (ôsel) - ıt•d· 
rld'den blldlrlldJ~lae g6re l•· 
panya hGlulmetl, nhlllerlocl' 
bahd Geler teelıl huıaıaod' 
lnıtltere ile hiçbir mauk•" 
yapmamıt •e bu huıaıta .,at 
us'aıma dahi olmamııtır. ~ 

imtihan Mes'ele81 

Hususi Değil, UınuıJJf 
im tihaolarıo Esas 'fO' 
tulması Mubtemeldit 

Ankara, 1 l (Telefon) - ~; 
ıeler imtihan tallmatnadlelP"' 
hazırlamakta olan komlıtJ019' 
~ahımal1rıoa devem etmek" 

ef' 
bulunan ıekUler araıınd•, 

•elden oldugu gibi, 11nıf ı:: 
melue, huınıi lmtlhanlarıo, 
ğtl, una umi imtihanların t' 
totolmaıı da nrdar. S•• l»d 
kat'i olmamakla beraber ad 
e1a11a kabul edllmetl ka•" 
gGrtU67or. 


