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Uaheş'ler 
Seferberliklerini Henüz ikmal 

Etmediklerini Söylüyorlar 

General Döhono'yu Geri e iİyorlar. 
nomi a anlığı, apurl rın 
~ r e e ı in id etli 

ve ih zla ın er 
mirler Ve di. 

Kaybolanlar, 10 Degil, 15 Kişidir. işletme Müfet- . 
tişi Zekeriya; Ben Antalya'daki Eşyadan Kahil Vafd Fı~kası Uluslar Sos-

Mısır'daki Son Hadiseler 

Olduğu Kadar Alınmasını Bildirdim, Diyor. yetesıne _ aşvurdu. 
Mısır'da Ingiliz'lere Karşı Grev Bek
leniyor. Mahmud Paşa, Mes'uJiyeti 

Deniz Yolları Genel Müdürü de Ayni Şeyi Teyit Ediyor; Kaptanlar 
Selahiyettaı;dırlar, ~istediklerini Yapabilirler, Diyor .. 

Hükômete Atfetmektedir. 
Ankara, 16 (Telefon) -

Ekonomi bakaohğı, l11ebolo 
vaporo faclaeını gı>ze alarak, 

al&bdarları tlddotll bir emir 
nrmio, btıtftn vapor1arıo hare 
keılerlndeo enel fazla yftk 
almamalarının kontrol edll:::ne· 
ıloi, telsiz ve diğflr clhazlarıoın 

da moayeoe olunmailını bildir 
mlotlr. 

Ietınbol, 16 (Telefon) -
Deniz yollara genel dlrekıörQ 

Sadeddin, İnebolu eClvarlsio~ 
ne kadar yak ursa elmaeı 

teklinde çekildiği ıôJ lenen tel· 
ılz hakkında ıaoları eOylemlotlr: 

- Çekilen telsiz, limanlar· 
da me•cat yaklerl mllmkflose 
ydldemeal teklinde idi. Kaptao 

••porda istediği eekllde hıre· .. 

Ekonomi Bakammız Celal Bayar 

htanbul, 16 (Telefon) - reisi Zekerlya'yı upurdan çl 
Ege vapura gece yaruıı tehrl· kanca görerek, kaptalla çektiği 

kete ael4blyettardır. mlze geldi.. Liman fen heyeti söylenen tehiı bakkaoda ne 

M
------d-,==K==========------- diyeceğini •ordum. Şunları ıOy· 

akdooal ın ayhetmesi Teessftr Uya.adırdı ıedl: -· 
lngilizSeçiminde,Ingiliz
ler, ilgilerini Gösterdiler 
Parlamentoda Muhalefet Kuvvetlenmiştir. 

Liberalizm Yıkılıyor. Fransız Gazeteleri, in· 
giltere • ltalya Arasında Tavassut Zamanı 

· Geldiğini Kaydediyorlar .. 
İatınbol, 16 (Telefon) 

Londra'dan blldfrlllyor: 

M. Baldvin 

·-

Sıyln seçimi netlcel-rluden 
lbuhallf ler hariç olmak Qzere 

~erkeı menıoundor. Gazeteler 
"glliz bdktlmetlnlo baycık bir 

'•fer kaıanmıe olduğunu yası · 
'Orlu. 80kumet gazeteleri; 
"•kdonıh'ın kazanmamasından 
'•eııGrle bıhaedl1orlar. 
Tıymlı gazetemi; İaglllz ola· 

ıonun ıel4metl noktasından 

halkm reylerini isabetle vermle 
oldoklarını, Deyll Telgraf ga· 
ıetesf; ltçl partlılnlu hftkdmet· 
ten kapı dıAarı edilmekle hd· 
lulmetln evelce vermlo oldoğo 
karan tatblkre devam edeceği · 

nl, Morolng Post gazetesi de 
leçllerln par14mentoda konetli 
bir vHlyet kazandıklarını, mo· 
halefelln konetleomlt olddğo· 

no yazıyorl"r. 

M. Muasolini 

- Sonu 4 ncil' yüıde 

- Böyle bir telala mesele· 
sini ilk defa olarak ılıden fol 
diyorum. 0111, lnkAr edecek 
adam de~lllm. Blı, tecim lole · 
rfnin geri kalmamHı için dal· 
ma tebligat yaparız. Kıptan 

bana, Antalya'da 250 ton eeya 
bolondu~onu blldlrmlttl. Ben 
de bunlardan kabil olanın ıhn· 
maeını bildirdim .. 

Zekerlya'nın raporo horada 
bir heyetçe tetkik edilecektir. 
İki limandan beklenen malt} 
mat geldJkten sonra rapor ta 
mamlanmıt olacak n ıenel dl 
rektörlGğe verllecektlr. 

• • • 
lzmir'deki tahkikat: 

toebolu faciası hazarhk tah· 
ki katının mftddelomomlltkçe 
ikmal edlldlğlnl yazmııtık. Mtıd 
delomomlllk; hAdlse hakkında 
tetkikat yapacak olan dtnlz 
matehaea11larındrn mftrekkeb 
ehlhokofo bend~ seçmemiştir. 

Mütehaesıaların tespiti lçlo ça· 
lışılmaktadır. 

Antalya liman relıllğlnden 

lıbaylığa gelmle olan ve lne· 
bola vapuruna bu iskeleden 
bloen yolcularan llsteılyle ka· 
zazedelerdeo kortolmut olan· 
tarın llsteal karııla,tırılmıe ve 
kazıda kaybolıoların 15 kiti 
oldoklırı anlaşılmıttır. Rılba 

ki bu miktar evvele" (10) ola· 

rak teeph edllmlotl. Kaybol · 
duldan anlaıılanların fılmlerl 

tonlardır: 

1 - lzmir'll Moetafa k•t.ı 
Hayriye, 

2 - Mınngath Maıtafa ot· 
la Yuıuf, 

3 - Antalyalı K4ıım kar1Bı 

Hatice Leman, İatanbnl, 16 (Özel) - Ka· • teokld ve mea'ullyetf bOktlmete 
4 - SöLe'JI Mebmtıl oğlu blre'den blldirUlyor: takmll etmiştir. Beyannamede: 

Cemal'ln Gç çocoğn, - Böyle bir Taziyet karoı 
5 :._ Aotalya'h İbrehlm oğ · eıoda bir memlekeılo idaresini 

lu Musıafe, elr1 e bulunduranlara hfiyük 
6 - Antalya'h Mehmet oğ mea'ullyeıler te,eccüb edt1r,. de· 

la Norl, nllmektedlr. 

7 - Eskloehir'll Nuri oğlu Vafd fırka ı, uluslar ce ınlye · 
Mehmed, ltrıe muhtıra J!Öodermlo •e lo. 

8 - Esklıehlr'U Cafer oğlu glllz'lerln Mııır'a karşı hare· 
ŞGkrfl, keılerloi protesto f'tmlo, Mısır 

9 - Esklşehfr'JI HHao <•ğ hükümetlnln nümayiş yıpanlara 
lu Mollafa, karıı olan ıecavOzgAr vaziyete 

10 - Esklşeblr'Jl Basan nazarı dikkati celbetmlotlr. Bu 
oğln Muharrem, hareketlere karşı Mrnr'da in. 

11 - Ordu'iu Hker KAzım glllz'lere karşı bir grev yapıl· 
oğlu Mehmed, ma ı çok muhtemel gösteril· 

12 - Samıon'lo asker Ba· mektedlr. 
ıan oglo Mustafa. Mısır kabinesi toplınmıt •e 

13 - Bafra'h asker Meh· Mıeırm noktalnaıarını nloılar 
med oğlu HaHn. eoeyetealne bUdlrmeğc karar 

Urla'nın doğu n hata sahil nrmlştlr. 
lerlnde bulunan mohıelif mP.y- lıtanbol, 16 (Ôzel) - Lon· 
n dolu 285 çonl, 8 sandık dra'dan bildiriliyor: Mııuı'dı 
•e 990 k.Clfe limon ve porta· dorum heyecanlıdır. 
kal, 7~ varil, 2l can kurtaran (Oelly Meyl) ve (Taymls) ga· 

zeteleri, bo hAdlaelerln; tama· 
n eal; 4 kayık kftreğl ve bir t men bir oglllz daımanhğını 
balen denlı yolları leletme idı gösterdiğini yaztyorlar. Ayni 
resi tarafından kamyonlarla gHeteler, Mııar h4dieelerlndeo 
oehrlmlze taeıttmlmağa batlan· Mısır kralı Fuad bıtka Uzek şarkta da Ioglllz 
mııtır. Birçok yolca eeya •ı da M111r llberalları rehi Mıh· menaf Unf ızrar eden birçok 
vardır. Bo eşya n mallar lh· mod paşa; neorettlğl bir beyan· önemli bAdleeler zuhur ettiğini 
ıacaı gdmrGğClode muhafaza namede hük.t1metin; eon hare· kaydederek loglliz bOkumellnln 

- Sonu 3 ncG yOzde - keder kart111nda gösterdiği dfı nazarı dikkatini celbedlyorlar. ........ ~ ................................................... ~.~ .......... .__..... ............................................................................ ~ ...... ~ .. 
Italyan'Jar Dagaburayı Bombardıman Ettiler 

Eritre'deki ItaJyan Amelesi 
Arasında Galeyan Var. 

A~mara, 15 ( A.A)
Habeılerln mflhlm mu-
kavemet merkezi olan 
Dagaburda elddedl çar
pışmalar olmaktadır. 

Muharebenin neti
cesi dıbı belli değil · 

dfr. Mohaberf'l gllçlOğü 
dolayıeile bt't haberler 
daha ahnımamıotır. 

Adlı·Ababı 15 (A.A) 
- BQk.dmetln bir teb · 
llğlnde, İtalyan oçak- ~ 

larının Dagahor'o tek
rar bombardıman et
tikleri blldlrilmektedlr. 

Sekıen bomba atılmıt 

n yerlllcrln kolQbelerf 
yıkılmııhr. Bir kfllae yıkılmıe 
Te klllıenio papazı OlmGştClr. 
Bu hal kilise mehdillnde bG· 
yak bir fof fal uyaadırmıttır. 

Londra, 15 (A.A) - Roy 

llabeş 'ler ltalyanlrırı bekliyorlar .. 
ter ajansının aytarlarından: ise de bogft~ bu bölgede hiçbir 

Ogaden cephesinde: Dagga· hareket olmamışhr. 
bo1'un yeniden bombardıman Tfgre cephesinde: Asblde ce 
edllmeal İıalyan ileri hareketi · reyan eden n ylrmldört saat 
nln yakın oldoguno gôıtermekte - Sonu 4 ncCl l~de -
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Gündüz (Günün Telyazı HabeırDern) 
Te O gıra f O a ır 8 Habeşistan Mütemadi- Kahire'de Yeni Karı-

F ransa Her Hadiseye. . yen Mühimmat Getiriyor şıklıklar Oldu •• 
Karşı Kuvvetlenmelıdır. imparatorun, ö;.;ı;yolu Senetleri- Bir Talebe Gl-ubu Polislere Saldırdı 
Harbiye Bakanının Bir Kongredeki ni, Malzeme Masrafı Olarak Fran- ve Ateş Açıldı. 

Çok önemli Bir Diyevi sa'ya Vermesi Muhtemeldir İıtanbul 16 (Telefon) - Kahlıe'den haber .eriliyor: Kahl· 
re'de yeniden bau karıpkbklar olmattar. Solak mahalledade 

İataabul , 16 ( Özel) - Bordo'da Demokraı lltlhadı kongreel Ietanbul, 16 (Telefon) - Adlı· Ababa'dın bildiriliyor: Muhtelif bir 1alebe gruba; dnrlye pollılere taam• etmlelercllr. Pollller 
de•am etmekt~dlr. Harbiye bakanı M. Jan Fıbrl, kongrede yerlerden Bıbeıfıtan'ı ithal edilmekte olan harb malsemeel tah· ıUAb kullanmıı ye nlmaylıçfler kaçmıııır. Son karpf8bkluda 
Franea'aan akla gelmlyen her bUlıeye ve tehlikeye karp huır· mlnlerden çok faalad1r. Babeı imparatoru harb malzemen mu· yanlanmıt olan Ud talebe GlmlttClr. 
lıkb polonmaıı llzımdır, çok top •e çok mGbfmmat ihtiyacın · rafını klrıılamık için Ctbotl . Adlı Ababa demlryolanun yandan • • ı 
dayı•. Fakat ber149yden enel mtıttebld olmak lasımdır. Ea ltıım, f11la blue leDetlerlne ıablptlr. Bunlan harb malsemed maınfa Bı· r Habeş Kadını Kuman 
en blyftk kuneı te ancak budur. Mlltakbel bir barb memleketi olarak Franıııları vermeal kanetle mabtemeldfr. Franunın ba 
batlln baıa tabrlb edecektir. laıe mGtkGlltı •e butalıklar her yolda zaten blyftk altkaıı nrdır. BGyle bir bereketin Cibull 
halde eefaleı doAoracaktır. Eran11ı'l•flD harbı dftıGnmedlklerfne limanını ihya edecf'~I ıGylenlyor. Ctbotl Tecim oduı; genf!l top· da Mevkii n de Bu ı unu yor 
eminim, fakat harb eın11ı nda mfluehld olmak; tekrar ederim, lanhıında ba dileğini lshar etmlıtlr. 
tD bClylk bir lbJmd11; demlttlr. Iıtınbal, 16 (Telefon) - Babeı imparatorunun barb melse· 

t • t meal paralarını Gdemek için Londra bankuına Ct butl ılmendller 
Fransa' da Siy asa luı•b••· •h•p ·•d•ğa h•-•·ı1~::;~ ,.n ............ d•r••m ..... . 

latanbul, 16 (Telefon) - Aımarı'dae bildiriliyor: Antalo. bGl· 
geılnde bir Babeı kadınının kamandUJada blrc;ok Babeelller 
faaliyette bulunuyorlar. Sanlara IOD dıtem 6000 tlfek glnde· 
rllmlıtlr. 

M. Heryo'nun Verdiği izahat, Umu- Fındık Fiatleri Son Gün- Antıbo n Goba bavallelnde açan lcalyan açaJdanaa Babet 
kav.etleri tlddetll bir aıeı ıomıılardlr. Tayyareciler uUmen geri 
dlnmGılene de açakla11 dtıllk detik bir belde idi . mi Efkarı Tatmin Etmiştir. Jerde iyileşmektedir. 

laıaabal, 16 (Ôzel) - Parb; dan ıly11I gtlnlerlnden blrlelol 
daha yatamıttır. Bakanlar, parlAmento mebafUI arannda mtlaı· 
kueler 'H temulu çok olmuıtar. Flnanı enclmenlade de f ... 

• • • 
47 Numaralı Italyan Res
mi Tebliğinde Neler Var. Uyet olmaıtur. 

M. Heryo'nan; bDk6metla ılya1etl hakkında nrdlll IAhaı, 
amaml efkln ıeeldn etmlttir. 

••• 
Fransa'daki Tuğyan 

Trabıon, 16 (A.A) - Fındık flatları bir haf ıadaaberl iyi le· 
rakkller g61termektedlr. Bugln bonada fop Trabsoa hamr lo 
fındık 54 kara .. ahm çıkmıı ite de •bcdu ba flaılan ya•al" 
mamıılardır. 80,000 kilo tombul flndık 26,6 karnttaa 27 ,6 
karata kıdar H Jl,000 kilo f09a 6ndak 27 ,6 kara.. H 6,000 
kllo ıl•rl fındık 26 kara .. 1atllm1fllr. Taleb ta.ı., an aulıdar. 
Flatlar •damcbr. 

••• 

lıcanbnl 16 (kel) - lcalya komutanı general DGbono. 4:1 
aamarala reıml teblll' ••tr•tmlotlr. Ba ıeblllde deniliyor ki: 

Sular Çekilmeğe Başladı, Bir Kilise- Habeş Mukavemet Taar-
nin Temellerinden Korkulmaktadır N d Ol k? 

Dınpl ukerlerlnla bir kıımı, birinci kolor ia ile blrllkte 
(Arbl) Ye (Deta) balpelnde taıblrate- dnam eylemektedlrller. 
Yerlilerin kolortf01a, "Geralta,, lepelerlnde ileri hareketlerine 
dnam "diyor. ikinci kolordamaa, Takua'da Uerllyerek (Semp
la) yı ltpl eylemlıtlr. Ba Bnalldekl Babet kabileleri, ord•m•· 
.. mlnmat ederek itaat gGltermftlerdlr. TayyareLrlmlsla Aatalo 
cenubundakl uhada gGlterdlkleri faaliyet ke1lf idi. &.nlarda 
g6r01ea kCllUyetU dlfmaa ka•vetlerl ~mbardımaa edllmlftlr. 

Ltanbat, 16 (Özel) - Llyoa'dan blldlrillyor: Roa, Sıon ve rUZU ere e 8C8 • 
Son nehirlerinin taemıı H etrafı balmıı olan ıulan ynaı ynıı 
çekllmeAe baılamııtır. 5,40 eantlmetre olan ıalar IODra '9 70 1an 
tlmetreye lnmlttlr. 

Ltser H Ron kıt'a11ada 1Glar ~lmekıedlr. Tolon'da e.elkl 
pce Ron nehri aiızlanndakl mınlakadaa yardımcı l1temlılerdlr. 

llanaf Şartı.Is ma•aıtmnın ıemellerlnla ç6kmellnden korkDI· 
maktamr. Salma çeldlmealnl temi için bısı tertibat alınacakllr. 
İki mlhendlı grubu vasiyeti tedklk etmektedir. Ba tertibat için 
ya. mllyea frank ıarfolanacakt1r. 

i ••• 

M. Mussolioi Dedi ki 
Eski Hesaplardan ikisini Temizle

dik; Bunun A.rkası Gelecektir. 
İll•nbal, 16 (Öıel) - Sinyor MuHollnl; Romı'da halk ara· 

nada yeni bir nllt11k 16ylemlt n: 

- &ki he•plardan lklılnl temlsledlk, banan arka11 gele· 
eekılr, demtıtir. 

Roma mebafDI bn naıkan, Itatya'aın Babeı harbında ıonana 
kadar dnam edeceıınt ifade ettl~I kınaatlndedlr. 

Bası ecnebi mebafll, Mauollnl'nln seert tedbirlere lflfnk 
eımlt blk6meılere de ba nutku ile kafa taltap kanatlnl gGI· 
ter1Dektedlr. 

Glaskova'daki Son Zelzele 
latanbnl, 16 (ÔHI) - GlukoH'da Helkl gfl• nkaa gelerek 

l11anbal. 16 (Telefon) - l.tefanf Ajan11na göre lcalyaa ka•• 
•etleri Banr clallarıaa yaklqmı1lard1r. Aııl Babeı makHemet 
H battA taarras•aaa banda ofaOll• bekleniyor. 

Dapban'da ola• kanla bir ........ balyan kamaadaııı Aktey 
llmlftlr. --••t-4 .......... __ 

lngiltere - Almanya 
Zecri Tedbirlerin Tatbiki Mnnase

betile Bir ihtilaf Mı Çıkıyor? 

ltalyanlar Perişan Bir 
Halde llerliyorlar! 

Iıtaabal 16 (Telefon) - Azmarr'daa blldlrlUyor: 
Danakıl çGllade perl .. n bir halde ilerleme&• çab .. n lı•lyall 

kolaaa apklu vuıtaefte eruk .. uao abl•ftll'. e. ... 11. 
latelerlnla teminine çabphyor. 

Fransız notası hazırlandı lıcanbul, 16 (Telefon) - BerUa'den blldlrlllyor: İaglltere bl 
k6metl; Almanya'ya bir nota vererek 18 lklael tel"laden ltlba· 
ren secrt tedblrlerlD ıatklkl•e batlaaacaıı için İcalya'ya aecrf htaabal, 16 (Gsel) - Fnn•'aın ltalya'ya •erecell cenbt _. 

ta haıırlanm11tır. Sa noıaaıa, Iagtllı aolallndaa fukb olaeel' tedbirleri tatbik etmlyecet olan Almanya'daa İngllte•e'ye ithal 
edilecek e119 için mente .. badetaameal uaaacaıını blldlrmlıtlr. H bir çok maddeler lhılta edeeeaı IGylealyor. 

Almanya blkdmetl ilgili çnenlerl Iaglltett nesdlade ıeeebbllte Romanya'da Yeni Bir 1,evkif 
balaaant ba kanna Alman · İagllla tecim utlatmaau aykın ı .... bal, 16 (Ôael) _ Romanya Abıtm, •blk generlllarddJ 

oldaıana blldlrmlılerdlr. Rordeako ile profedr doktor "Jeretal •• ea meıhur Hakatlarda• 

8 ı • • • •d• • B • HA d • Cl6ja'ya tnklf etmlttlr. Mnkaf lar Maretal Artereıko'aaa aball u garıstan a ır a ıse partlılne memabdarlar .. meımtlyet aleyhine netrlyat yapbkt.ıl 
için te•klf edllmlılerdlr. • 

binlerce Hin camlarının kırılmuına ve balk arUJnda panik latanbal, 18 (Bsel) - Sofyaduı bildiriliyor: Jıtakedoayeda 
cıkmaııaa 1ebeb olan yer deprenmeıl, ıebrln bulandağa yerde Camay• eebrlnde ıllAhh grab; gece lll&b .. mfthlmmat depo1anu 
dhtklArs bir çGklntldea ileri geldl~I tahmin edilmektedir. Ha· baımak lııemlelenede nGbetcllerle mllademeden ıon:a kaomıt· 
rebıl an, yer al11nd1D gelen korkunç bir ağultodaa IODra larcbr. Taklb ediliyorlar. Mlteca.Ulerln geçen HDe da1Jbla111 Kral Paristen Roma'ya Hareket Edi-
olmaıtar. olan Makedonya lbtllAl partlılnden oldaklan 16ylealyor. 
-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,yor.PerşembeGonoBre~dizrdedi~ 

T;~:;:· Tayyare Sineması T;~e:~· ı.ıanbaı, 18 (Gse•> - r.. ıor Emua•• tara1ı .... a .... 

MAURICE 

CHEVALIER 

300 
GOzel kız en ta
nınmış (i"'ransız 

artistleri ile 
beraber 

MAURICE 

CHE\' ALIER 

5 
GOzel şarkı, bil· 

yftk revfller ve 
canlı Bir Aşk 

Maceran ile silllenen 

F O Ll-.aB E RJE R 
filmi ile hmlr'lilere 
H"Wkli ıaıtler ya .. tıyor AYRICA. Foks Tarkçe 16ılll dlaya bberlerl, 

• Mlkl cK.arlkaılr komik,. 

ae Jeri barıştıJ b ~özge bulmak 

rlltea bildiriliyor: Yaaaa balı olaucak Ye yemel\ ranJltll 
ikinci Jorj, refakahncla 'HU· yiyecektir. 
ahı oldala halde bogla EllA Y anaa knlı P8tflmbe .... 
•rayına giderek cumurbltbnı Roma'dan Brendfsl'J• bare~.-
M. Le~roau slyaret etmfttlr. edecek, oradan Etll kraffdrl9f 
Kr.l 6zel törenle kartalancıvı binecektir. Elli kra...Orl•~ 
•e comurrelıl, .«endlılol ıarı Yunan ıaların• kadar bir lıı 

L da L 1 M yıa f lloıu refakat edecektir. 
yın aıpııın •lrfl amııtı r. . • 
Lebron, kral ile nll•h•a L .. j M. Laval Sef ır• 
y6a 06n6r aftanını nrmitlir. 

Y uaanlıtaaın Roma elçlıl, 

~nb karftlamak bere Roma 
daa M.,._.ya hareket etmlttlr. 
K.nl, Çeqamlaa _..... -ı 

9 da Modanaya Hlll olmuı 
bulanacak H ondan Romaya 
hareket ed.ek Peqembe gflnl 
Gtle .. a 10nn onya ... ı ela· 

lerle Konu~tu. 
lıtanbal 16 (Gul) - Frall .. 

baıbakanı M. Plyer Lawal, .,.. 

gfl• lapaaya Ye Bnlprlltaa •1• 
çllerlnl kıbal etmlı H .... 

mlddet konllflaktaa _,. 
lcalya Ye laglltere eltllerlal • 
kabal etmlt, oalarla da k ..... 
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Son Facıa ~t •. ·.-.·.· ..... llllİİ ............................... ._~----~~----- Edebi 

Son deniz faclaaından aldığı· 

mız dereler araaında, bir de 
ytlımek vardır. İyi ytlzebUmek, 
fellkete kartı aoğukkanlı olmak, 
dalgalarla boğotabllmek. · Bu 
a~lerden asıl mak1adım todor: 

Pamuk Karşıyaka'da Bazı Tifo Şarbay 
Mes'el~si lzmir Hemşerisine 

ibadet 
Fikir vardır, duygu vardı 

ıise, yükaek bir yaylaoın ferahi 
havaıını hatırlatır. Oradın, uzaklara 
ta ötelere bakarsınız. Gözlerini 
dalar, kendiniade yükM:litiıı v 
uzaklan görebilmenin zevkini do 
yarııınız. 

Oda icabında 
Cezayı Artıracak. 

Vak'aları Görüldü Bir Alhom_2Verdi .. 

Boğulanlar araaııııda yGımek 

bilenler olaaydı, belki daha 
Qcoz kurtulurlardı.. Ytlımek 

bilmediklerine göre çırpma çır· 
pına dalgaları c~mllldaler .. De· 
nlz, deniz olduğuna ve dini, 
imanı, merhameti, tef kaıl ol 
madığına gllre, her ZIRl•o için 
hepimizin yilzmek bllmeıl il· 
aım ıeliyor. 

Fıkrayı bilf ralnlz: 
Boca, camide vi'z ediyormuş: 
- Ey Muhammed ftmmetl! .. 

Blllrılniz ld Sırat köprilail, kıl 
dan ince, kılıçtan keıklndlr. 

Oradan ancak gGnıbaız olanlar 
geqeblllrler .. 

Bir adamcık la dikkatle vl' · 
zl dlnllyormuı .. VA'zden aonra 
hocanın yauını yaklatmıı: 

Jzmlr Tecim Odaeının pa· 
mnklarımız hakkında önemli 
bir karar ittihaz ettiğini evvelce 
yazmıtıtık. Oda, bo kararı al · 
dığındaoberl fıbrlkllarıo pre· 
.Beledlğl pamoklar1 aıkı blr 
kontrol altındı bolandortnağa 

başlamıştır. 

Haber aldığımıZI göre, da · 
ldldekl fabrikaların b1Zılarının 
pamu.kları ıslak preıe yaptık· 

ları, bazılarının da anbalAjında 
~eki ve kollanılmıt çuval ve 
kaonlçe ile parçalanmıı eakl 
çenber kullandıkları görGlmGt 
ve bu tekilde hareket edenle· 
rln tıılmlerl odacı teabft edil· 
mfftlr. 

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

Hastalığın Yamanlar Suyundan ()}. 
doğu Hakkındaki Şayialar Yalandır 

~~~~~~--,~~~~~~-

Son gftolerde Kareıy•ka'da 1 rlyolojlk muayenelerinde kat'l 
Tifo Yak'aları görftlmektedir. yen Tifo baallf görfUmemlştlr. 
Bunun Yamanlar ıoyondan o·ı . So teeleatı Belediye Fenof ve 
do~ouo N)yllyenler de vardır. Sıhhat hey'etlnln daimi kootro 
DCla bir moharrlrlmize Yar tar- la altındadır. Fevkallde olarak 
bay (Belediye reh muavini) böyle bir vaziyet tıbaddCls ebe 
Suad Yordkoro'ya görmftt ve balkın derhal hahf'rdaı edıle· 

bu mee'ele hakkında mıldmat cegl tftpbeılzdlr. Karııyaka'dı 

lıtemlttlr. bazı Tifo nk'al.rı görOlmeıl 

Yar tarbay gazetemize ıu mes'eleelne geline"; bo vak'alar 
izahatı vermlıjtlr: yalnız Kartıyaka'ya fnhi11r et 

- Son gClnlerde halk ara. meaıekte, lzmlr ve civarında 
ıındN Kartıyaka Yamanlar ıo- da ~örGlmektedlr. Bir memle· 
yanda Tifo baalll oldoAondan kette her zaman mtleahede edl 
dolıyı Karııyaka'd• Tifo nk'a· lf'bllecek böyle haıtalık Yak'a 
ları görtUdft~Cl hakkında bazı larıaıo yerelz bir ıekllde her 
pylılar dolatmaktaıhr. Tama· hangi bir Hbebe lıdaad etli· 
men fenni teıl11tla şehirde rllmeel doğru değildir. Kartı· 

akatılın bo ıuyun muhtı· llf za. yaka Yamanlar ıayanda Tifo 
manlardı Ye bati~ ıon gtlnler· baılli bolundo~u ıaylaeıaı kıt'I 

de yapılan klmynl Ye bekte· .. kilde teblb edebllfrılnlz. 

lzmir hemşerisi Voroşilof 
Ankara 16 ( Ôzel ) - Moı 

koHda bulunan İzmir earbayı; 
Sovyet Ha.ya orduları bat ko 
motenı M. Voroellofo ılyar~t 

ederek lsmlr mınzaralarını lh 
tlH eden bir albftm vrrmfetlr 
lzmlr'de açılan Voıoışllof bol 
•arının plAnları da bıtkomu · 
tana verUmlıtlr. 

O yaylada, hakikatlar, &İZll 

alçak: bir yaz ıemaııımo yıldızları 

gibi yakınlaıır. Onlara ellerinizle 
dokunabilir~ioiz .. Ve onlar, dar Lir 
lr.afa ıeviyeııiodP.o görüldOğü gibi, 
ııert, keııkin, dokununca parçalııy101 

,eyler değildir, Evbamımızıo, men. 
faaılerimizin, hielerimizin, hotgamı 
lı~ı.nızıo, çerçev~mizd,.rı uı•lda,. 

urıb daima mahkum ettiği o ıryı,., 
(Hakikatler), tabii birer parça, 
hayatın teıı·lıülüode birer halka ve 
tt'zabürlerinde birf'r ak.iııtirlu, 

Güoeı naıııl doğuyorsa, ağaç nasıl 

yııprak verivorııa ••Hakikat,. le 

yaııyacak, doğacak, gözükecek ve 
hayatımıza hakim olacaktır. 

Biz ono görünce, eıki iptidat 
inun tipioio, kuyruklu yıldız kar· 
ımoda (Amao dilnyaya çarpacak:) 
ıeklindeki endiıeıini göıteri yor uz, 
Baıımızı iğiyor, lr.açı:ıyor ve biri· 
birimize eokolarak bir koyun ıftrü· 

ıil gibi, ayakt.nmızıo neona bakı· 
yoroz. 

O yiikııek yaylalara tırmanmak 
için aAaran uçlara, fırlıyan kan• 

- Boa -Demlt· bu dedik· 
lerln çok önemli.. Bo köprfi.· 
den geçmeden olmlZ mı? Do· 
aaa bir yöntl, bir kıyı. bııka 
bir yola yok mo? .• 

- Yok!.. Mobakk•k bu kôp· 
rOden geçilecek.. • 

Donlar hakkında odalar ke· 
aonn~on beti ncl maddeal ndekl 
cezai kısım tatbik edllecektlr. 
Odının evvelce aldığı karara 
göre tart hl llAndan azami bir 
hafta ıoora lzmtr'e eıkl çuvıl 
ve kanaviçelerle anbalaj yapıl · 

dığı görtllen p•mok balyelerin· 
den dörtbuçok kilo dara dGttl· 
lecektlr. 

Kaymakamlar arasında bur1ara, bükülen bete, yavaı 
yavsı titremeğe başlıyan dizlere 

D M M h h d Konya'nın Ere~ll kaymakam hiirmetim vardır. Meryem'io bey· 
U n ez a a a lığına ıtaj mftddetlnf bitiren keli öoiiode diz çöken bir sahide 

hukuk mesunlarından K.oıada huooo ile, bu uygıyı bir maoevt 
- C.nnn hocanJ, etme, ey· 

leme!.. Benim kırk dnellk bir 
katarım var .. Yarın •hrette bo 
katula bir kolıyını bolnp ta 
ben bııka yerden geçemez 
miyim? 

Odı, bununla beraber, pa· 
muk. tızerlne it yapan fabrika 
ve mCle1Beeelerln çok dikkatli 
hareket etmelerini temin için 
bu kararı klf 1 bir ceza gör· 
memekte -.e daha aAır cezalar 
tatbikini dtltftnmektedlr. 

..--. ..., • Old ıının Duntlar nıhlye8İ mftdGrft ibadet oJaralı: taııyaca~m. Fikire 

hı. r Cın ayet u Kemal, GeVlt kaymakamhğına ibadet, yiikeekliğe ibadeti. 
Dikili kaymakamı Ntcdet, Dl· İoHnım ve ineanca takdir 
kili kaymabmJıg. na Kıııhepe ediyorum ki, bu; ibadetlerin en 

- Geçemezsin a herif, ge · 
çemezıla ..• 

kaymıkamı Rıdno atanmıt· yükeeğidir. 

iki Celep Arasındaki Kavga Birinin _ıar_d_.r_. ---=======o=,h=an=---R_ah_m_i _Cö_kç_e_ 

Ağır Surette Yaralanmasile Bitti 
- Öyle fee karadedenl de 

köprtlntln altında görtlntln! .. 
Bu fecf bldlıe de böyle! .. 

Denizlerin zaV1Uı knrbanlarıoı 

göalmlzln öntlae getirerek 
tana tekrar k•famısa yerleı. 

ılrmellylz: 

Bepimlsl• ylsmek öğrenmeal 
lhım. Kaptan n tayfalar kor· 
taldalu ve olan, dl~er biçare· 
lere oldu.. Deala bir 11rat köp· 
rlıtldlr, ylsmek bilmek gerek· 
tir. Berkea, itin bir baıka la· 
rafını dtlttlntlrken ben de yb· 
mek clbıı!ldae dokundum. Dtl· 
IAnellm ki, o An içinde l lllka· 
lar bile lndlrllmemit·· Berkeıln 
kendi derdine dGtUlğG deki· 
kada, f lllkalar da denizin dibine 
Jollanmıılar •. 

Aca eeyler, aca! .. 
Gözlr.rlmln öatbıde 

Yerinde Bir 
Teberru 

Cellld gölCl kurutma mOteah· 
hldl ve Rfse etki uylavı mtl 
hendlı Oıman CumaoV1aı nahl· 
yeeladekl l 700 lira değerinde 
buluuaı: evini kendi adile anı . 

lıcak bir mektep olarak kulla
nılmak lzere ktlhGre teberru 
etmlfdr. Reımt muamele kil· 
tClr dlrektörlGAClnce ikmal edil· 
mek beredlr. 

mıt bir deniz nr. Çıtbklar 

ytlkeellyor .. Iaeanlann blrlblrlne 
untttlarını Ye •Alayıılarını gö· 
rClyonam .. 

Çimdik atmık deAtl, mee'ol 
olanın ednl kerpedenle kopar· 
mık IAsım. 

Çimdik 

Beyaz perdenin en hftyftk zaferi 

En gOzel tilimlerio en gOzeli 

ŞAHESERLERiN ŞAHESERi: 

• • 

Dan mezbahada bir cinayet 
olmuıtur. Cinayetin ıebebl iki 
celep ar11ında bir alıcak meı· 

elealnden huıl olan eıkl bir 
igbirardır. Celeblo blrlıl Afyon· 
karahlear'h İamall otlu Kemal 
adını tatımakıad•r. Kemal; din 
mezbahaya gltmlı n keıllecek 

hayvanlırıaı ~6tlrmtl1teır. Ora· 
da celep 8alll oglu Mehmed'e 
raela111tfbr. Bunların araıında 

bir alıcak meı'eleıl nrda. Da 
yladen a~ız mtlnakafUI olmuc 
.., blıblrlae kafir etme~e bıt· 
lamıılırdar, Celep Mehmed'la 
çocanı &l•adln'll Veli çanı 

oglu Mehmed de orada bala· 
noyorda. Ağuı olın celebe yır· 

dıma kotmoı Ye eline geçlrdlgl 
bir demirle celep Kemal'ln ba· 
tına •urmoıtar. Vunat; çok 
ılddetll oldutundan Kemal yere 

• 
SEVGiNiN SESi 

Çardaı Fürltio, Bitmemiı Senfoni Ye Kana DiYa filmlerim yaratan: 

Marta Eggerth 
D 0 N 'f A SİNEMACILl~ININ SES KRALI 

Jan KDepura 
AYropa•nın En Meıhar Komikleri: 

Pol Hörhiger · Pol Kemp -Theolingen 

Cumartesi Gflnfl Matinelerden Başlı yarak 

EL HAMRA 
• · MiLLi KÜTÜPHANE SiNEMASINA 

Şeref Verecektir • • 
lıııııııı..~ Ba f illmi görmiyenler hayabnda ılne· 
.. ma gördtlm lddla11nda balanıamazlar. 

dOtmftı ve yarılan baıından 

kan akmağa bıtlamıttır. Y aTah 
hemen memleket haıtaneelae 

kıldırılmıt lee de fula kan 
kaybettiğinden ve yaruı •~ır 

oldugondao hayali tehlikededir. 
Çoban Mehmed de pollı tan· 
fındın yakalanmııtır. Vak'a 
tahkikatına mtlddttlamaml ma· 
Hini Şewkı Saner tarafında• 
bqlumıttır. 

Mezbahada Hk'a olaaca 
mezbaha tlrketl dlrekt6rtl Ce· 

mal Şahfnglrl; Yak'a falUal ya· 
kalatbnnıı Ye bir tanflaa da 

11hbf f mdad otomobili gelirle· 
rek yarahyı hutaneye kaldırt· 

mııhr. 

Kaza Nasıl Oldu? 
8 inci lıletme m6fettltl1Afn· 

den dtlll 111 tezkereyi •Idık: 

10 İkinci teırla 6823 alı 
hanızın tlçtlncCl Ayfanızın ilk 

ıtltanunda (Bir tren kazua ol· 
du) ıerlevhııı ile bir yolcunun 
kompartımandan ıarkarkea mCl· 
•Heneelal kaybederek ırenlmla· 
den dtlfltlllne dair bir fıkraaıa 
g6r6lmGtttlr. HAdleenln aıh 

tadar: 

Selçuk ile Kozpınar aruın· 

da kClçilk Menderee karatma 

ameliyatında çalıean ameleden 
blrlıl lıtaayon ile amele kanr· 
glbı araıındakl meaafeyl yGrtl· 
memek için tren lıtuyoaı 

girmeden evvel amele çadırlan 
blHUnda kendini yere atmıttır. 

Keyflyeda ilk çı.bcak nlı· 

han,sa derci ile taıhlblnl AY· 
gılarımla dilerim· 

At Yarışları 
Sonbahar at yanılan bagtn 

batby.ak, iki h•~a ılrecekılr. 

C. 8. P. Kongreleri 
C. B. P. Karııyıkı Don••· 

maca ve Oımanzade ocakl•n 
kongreleri bag6a Aal ond6rtte 
Kaqıyab kaman merkezinde 
aktedlleeektlr. 

Ekonomi Bakanlığı 
~~~~~~~-~~~~~~~~-

Vapur 1 arın ve Cihazlar1n Her sefer-
de Muayenesi için EmirJer Verdi 

••••• 
-Baıtırıfı lcl eayfada - tee11tlre lıtlrıklerl İzmlr'Jllerl 

edilecek ye çıkacak olan ublp· çok mtltehaedı etti. Sıcak te· 
terine Yerllecektlr. tekklrlerlmlzln kendilerine 

El.teki llıtelar hırlclnde bir alattanlmatını rica eder. Be· 
kuuede dıha meydana çık· plmlzln batı AA olıon ve So•· 
mııtır. Sllrd'll Muea oğla Mah· yel TGrk doıtloAo yataıın. 

mud adını taııyan ba adam; lsmlr •• ıarbayı 
facia geceli 1.dkbal Hparundan S. Y urdkoru 
çıktaktan ıonn dotruca Malbz 
lardakl eriae glttlAtal eöyle· 
mittir. 

Facia tahkikat Hrakını11; VI· 

par Urla ıalannda battığı için 
IOD tahkikat açılmak lsere 
Urla eorgu hakimliğine g6ade· 
rtleceğl hakkında bir haber 
vardı. Din ıdllyeden yaptıAı · 

mız tahkikata ıöre facianın 

ıon tahkikatı dı lsmlr'de ya· 
palacakıır. Deniz ticaret kano· 
nanda deni• kHalırı mtlnaıse· 

betile tahklbt• ilk V1zlyet eden 
adliye tetkllltının ıoa tahkl· 
katı de görmeğe ıellhlyettar 

olduğu hakkında bir madde 
vardır. Onan için eo• tahkl· 
kah da lzmlr adllyetl y•p•çaktır. 

• • • 
MoekoH'da bulanan lsmlr 

tubayı bacllHyl daymaı, nnya 
bir telcraf çekmlıtlr. 

Belediye rlyued 
İsmlr 

İnebolu vaparanan atr•dıAı 
feet ka1ayı Moekova heledlye 
relıl uyan Balpm Yoldat b.· 
na haber nrdl. Do1dağum bu 
haberle çok ıarnldım. Bemeeh· 
rllerlmlaln n fellkete ağrıyan 

Y arddatlarımızın kederlerini 
paylıtmm. lzmlr'ln matemine 
MoıkoH'lılar da ıamlmlyetle 

lıtlrak ediyorlar. 
Şarbaya ıu ceV1b verllmlttlr. 
Moekova belediyesinin ve 

Ayın batken Bulgam Yoldııın 
İnebolu facla11 mClnaeebetlle 
yardomaadı dayalaa amumf 

Rusya'nın Teessflrfl: 
Ankara 16 ( Ôzel) - Moı · 

kon'daa bildlrtllyor: So•yet 
dıı itleri bakanı M. Litvlnof, 
Moıkova btlytlk elçimiz Zekai 
Apaydın'• İnebolu Yaporu fa· 
ciua mtllluebedle tulyetlerlnl 
blldlrmlıtlr. 

Moeko'• tarbayı M. 8Glga· 
mln de Sovyet Ruıya'da bola· 
naa lımlr ıarbayına taziyette 
baluamuııor, 

Parti Kongreleri 
C. B. P. Etrefpap Dahiye· 

ılne bagh ikinci oemaalye ocağı 
yıllık kongretl din akpm top· 
lanmııtır. Yıllık it rapora 
okunduktan ıonra yapılan ıe· 

çimde yeni idare heyetine M aı · 
ı.fa C.nb, bakkal Habib ve 
ah111ar İbnhlm 1eçllmtılerdlr. 
Nahiye mlme111lllklerlne de 
Maıtafı Canla ve kırtaılyecl 

Kemıl eeçllmlılerdlr. Yeni he· 
yed kotlalınz. ----

Celal Bayar 
lstanhul'a Gidiyor 

Ankara, 16 (Telefon) -
Ekonomi Bakanı Celil Bayar 
yakanda lıtanbal'a gidecektir. 

Kanada da Muvafık 
1.tanbal, 6 (ösel) - Kanada 

hGk6metlde ekonomik ve fi· 
nanıel secrf tedbirleri kabul 
etmlt ve 18 letrlnlunldea iti· 
bıren tatbik edecektir. 



iM••• .. 
Cicika istikametinde ltalyan'ların ha-Makdonal 'ıu ltaybetm • 

reketi Çok Ağır inkişaf Ediyor si Tee88İir Uyandırdı. 
- - --------...._• • • - Baıı 1 inci yilSfle - la'taMat ltflbbllled de sora. ... 

Buna Seheb, Habeş Kuvvetlerinin Aoi Bir Taar· ka!':!:~!:"ı'::;:"; .. !::~ eaktır. 

kıpuaak lltlyea teçllerla 1eçlaıl 

ruzundan Kork larıdır. Habeşistan'a Karşı =:~··· ·••0 ••m•· JU 

ı....t.ı, 16 {68el) - ŞI· 
malt lılaada'4• ladU .. ua b· 
..... etki aamsed, blo bir 
6rbya meamt. dellltllrler •• 
bltanf Naa7oaall11drler. Ve .. 
iki lu da Anm ~ ...... 
gelmlyeeeklerlal IG7lemlflerdlr0 

İttanbal, 16 (Gsel) - ı ... . 

Muhalefet gazeteleri; mıl6bl · 

Abluka ilan eg~ i De Düşünüyorlar yelten daydaklan ac•y•tebarls 
ettirmekle beraber parl&mento· 

Ras Nasibu Çekilmektecnr, 
nubuodan Tana Göltıtte 

olar, General Maravinon'un Takaza Ce
ir Taarruza Geçtiğini Bildirmektedirler 

1.ıaabol 16 (O.el) - Parlı 
tea blldlrlllyor: Clclkı lııtkı 

metine yapılmakll olan l11lyan 
ileti hareketi bati ıarette de 
HID etmektedir. 

Bu yatıtlık, chardakl Bıbeı 
kanealeılnha •ai taarraza kartı 
ılınan tettlbattaa Heri gehnek 
tedlr. Dayabor •e Şıeabanek 
mıatablarıaı 1ıılyan'lar tHr 
ras etmekte n dogrodaa doğ 
ruya Clclka'ya ilerlemektedirler. 

Hıbeı ordaluı hiçbir elhet · 
f a il rlememekıe ~e Yalnız 

sete ma 
b a b lr le ti, 
Hıbeı or· 
do lan nı 11 

lt•lyan ko• 
v et le rl o e 

moka Yeme 
ti için as 

Cıclka Bınr dağlarında maki Omld gGı 
'Vf'met edeceklerdir. 

ter mek le · 
lıa yan kanetled Bıbetlıta 

r.a karıı abluka llbıoı taısn · dlrler. 
•ar etmektedirler. Bu ıuretle latıobnl • 
Babeı'lula hariçle ma•aaluı 16 ( Ôzel) 
keellecek &ltre, ile lıalrın P a' l ı't e • 
10mıllil blrleeeeek lmlı.. bl dlılUyor: 

İllanbal, 16 (Gzel) - Clba Banııjaa 
dden bUdlriUyor: •· geaenl lralyan tajJuelen Malralle aurinde .. 

Raı Nulba kanetlerl B.-r1r Mınvlnyonaa Taklae eeaaban 1 R.e &.... ka••eafftl Geadu t.wa~l, 16 ( Telıiıfa) 
dagluına dotra geri çekilmek· dan Tona göllne d@Aru bir taama• 'Ve Bet Maryam hatllaı top- Adlı Ababa telılzl ile ıtmal 

tedlr. Ve a7al umanda Dtro •uekidae batlaclalıaı blldlrmlttlr. l•mıthr. cebbeehlde ftalynflilhn BıMf 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•_._._.-·•---·-·-··-·-·-·-·-·-·--· kıdıalarlle pıpi•lannıa 11.ım•ı · 

Habeş f!O~Omdarı Cepheye Gitmiyormu, luıoı tecaYI• ettikleri bakbn· 

D M ı Ol 
dı Hrdlll •at.eri Roma gue· 

General öhono areşa a- ~!::m:ı~~·=· !:~· 
klllDda Nyle bir ••• oa... 

k G • Alınmı~tır .. 11·· , .. ,. te•klbtla .. ra erı y • nre7dan• o•k•l'llllt ••••. 

Binlerce Somali Muharib, ltalyan'lerla Savaş için Hu
dudu Geçiyorlar. Habeş'lerin Dagabor ~e Sebeli Ter

kettikleri Söyleniyor. Habetl Seferberliği Bitmedi. 

General DiUlono ve erk4nı harbiyeıi 

Ltaiabal, l6 (O.el) - lııl letıabal 16 (Gsel) - Gene· 
Y.• bynaklanaa 11're, &cltı · ral DGboao. Seaebeu mınla· 
Ababa'dakl guete mahablrlerl kuaaa lflal etdllnl telgraf la 
birer birer ~kil81ektiii.ler. blldlrmtflil'. 

Neeaıraba cebhere gitmek· l111Dbm 16 (Gsel) - Roy 
lla 9*geçeee19 .ae .07l"-elı· ter Ajlllllnıa Obatl ıytarı bil 
ıedlr. diriyor: 

lataabbl l~ (ÖUI) - Bu l11lya'ya dlfmaabklınndaa 
Nulba kanederl emniyet al· detll, belki de llarbetmek ... 
tını almmıetır. kıadaa ilham alarak Babeı,ete 

Ba~eıln GilbeWon 1m•ın.. yardıma kOfllD binlerce So .. . 
yaptıklan bir harpte 1ekeen 11'11 Fran11a 'Ve laglJI• 111hr .. . 
GIG Yererek kaçmıılanhr. nm dHelerle aımak lu•dlrlar. 

Dreda•a lçla yola çıkan d · ı.t.abal, 16 (&sel) - ~-
l&hlar, Mabdela oHlanaa g6n· aenl Gneyanl kanederl (;a. 

derllmlftlr, Babeı'ler barı.. r1blıl b61ge ... de yerletmlthır· 

tahtldat yapmıktadırlar. dlr. İtalya 7erHlerl ile Habet· 

ler .-ada S..ııllne'ye 30 
kilometre meeafede tldcleaU ma· 
lalriıbeler elGIDtlar. Babet'ler, 
bombardıman karp11ada O.p· 
bar n Söerl rerkeımlılerdlr. 

Fakat bara1an halJ'*n'r.t tan. 
hdın ltgal .-...emııtlr. 

İltınbnl, 16 (kel) - İtıl· 
ya• •kert te .. alerl, Brlıre •fi 

Samalt ortla .. nma yek~tle· 
rlle mlaMebat lemlal ~ To; 
k.,.a YMlltl boJ•DGa llUSDI 

geQllllDI blldlımltlerdlr. Be 
ıaretle a .......... '•• K.ıaıWeat• 
ile inlbaıı t..aleeek Ye a-.. 
ler mlbl ... at ltlll e.,.. yo
luna ka'laamıp mecbur kaa.. 
caklardlr ki, ba sordu. 

l•abal, 18 (Telefon) -
Aamın'dd bllcllrtldlllae g&N' 
ltalyaa aoaklırı Bayyl'de e. 
bet kanetlerlnl bombardamı• 
e1ml1lerdlr. 

İltaabal, 16 (Telefon) -
A6·üüa•du blldlrlldql9ı 

g&re Baht eeferberllll •hmek· 
ten ~ok makbr. Olmd Ue 
Onhn demltyola; Babetlı· 

taa'a g6acler6'• ID•a •• d 
l&lalaıaa ........... ~•f 1 ı•I 
memekıedlr. Oaaa lela demlr
yela ..,_.,. hlr .. J e&omobU 
,.S.•adnde ........... 
lam•ıtar. 

J.ııirbal, 16 (TelefoD) -
Qbatl~dea Rom•'da Popolo Dl 
Romı psetealae blldlrllcll&lae 
gire Cfl>atrdra mlhlm ndk· 
tardı harb malsemeel u.~, .. 
laa'a ıo.a•erilmftlk. ltalya• 

Filipin 'in 
hıiklili •. 

M. Rozvelt'in Bir Be
yenaam88İ Okundu .. 

ı..bal, 16 (0.1) - Loa 
dta' .. D blldfrllfyor. 

F..,.. 8dıluı ,..nı i•are 
tekli ........ ....... ... .. 
..... r. 

ftoJ&e~ Ajaua llatlUA'dın 

al•IJ Mr bebenle, 1•pt&ea le· 

&1lalranı pekook hllka• bulr 

Blrleelk Amerika harbiye ba 
kanı M. • Darceı camarreld il. 
Rauelt'ln Fllipla'e İadkltl Ye· 
ren beyınnımeelal okamaıtar. 
Flllpla hlk6metl reld llaDoel 
SelO makabil bir natuk ile ba 
Hrt.d baheladea dolayı Ame
rtkltja Ye ••erlb cmmarrel 
ılae •ı rını Wldlnlllllr. 

'?.aa•ırat 11baldara kadar 
de•ım etmtttlr. 
~~~~-ı--~~~~-

... b liıt.lın; So .. 11 99 Brlıre 

..... ldlHt lelill' lçla tala· 

t'toltar. 
lilubal 11 (hel) - ıc..,. 

lllk6 .. d Geaeral D6boM'J8 
~ ..................... .... 
hlt bir mltalea Hrdedll .. •ek· 
tedlr. YilaJ& aı.a'daa tD ma· 
10.t Yarllmfttlr. 

Genenl Daboao Afrlka'duı 

geri ~nlant Ye Mli"•I J•· 
pllmttır. 

Şarki Afrika mlllemlekelerl 
komıaduıblJaı Marepl Ba 
dolllyo ıtıDmıflar. 

Badolllro tl8 de Libya il 
mp WI. J~i eallftl ...... , 
..... •detllyo 919 da Stako 
.,,_.,. aeıf'w .. tl. Ve l1alya Er· 

dı mabılef&da kanetleamlı 

oldaıana yıaayor. 

İtti gueıeal olan 0.,11 Be 
nld pseteıl: 

"Ltberallamla kat'l lablHau 
me1'ad bir htdl1edir . ., Diyor. 

lııınbal, 16 (Telefon) -
Parlıtea blldlrmyor: Fl'an11• 
ılya1al çennlerl uyla• ıeçlmi 
b1tt11tadea lıalyan· o.bet as 
lıımaıı tela ıuauatlar.aa tek· 
r1r b .. lan•bllt cel'al Heri i6 
rOyorlır. Fakat bu ta .... aılar; 
btr iki pıa lçlade olamaya· 
aktJr. Çcm,kı hemaa yapdı· 

cak olar• İtalya İDplls Aik· 
d~DI• gergballgl arl..tlar. 
T1H11aıaa geetkmeelde teb 
llkelldlr. Çhkl aecrl tedbirler 

1 
karaıanıa tatbikine 18 İkinci· 
tetriade .... udaklla IO .. 

ltalyanlar 
Oagaborayı Bottı· 
bardım'lln Ettiler. 

U. latlhabJtıaıa aetlcel•rl ... k• 
kında Parll'• •lea ma.1terlP-rı 

Fraau'da iyi ı ... r J•P•flır. 
Baldrin hlk6metbaln bı a• 

maaı Fn .... laroa ıalhthl sırırl 
demektir. 

laılhap netloeılndrı, bı•A· 
met tarafıın ol1rak 422, m•· 
blılefet tanftara l '78 Mr. 

Ba neıleelere ıen 1.,0" 
bekMnetı 1y1 Mı n•ftlh ıek· 
nr itine dnım e••ıelk " JI. 
IJwal de ....... ....fe"91 
._ .. hllıy ııpoeclbr. 

Loiitln, 15 (A.A) - S
...... 615 dlılrM. 697 ...... 
•tim ........ Gl&'9..a.lfti'· 
Dil• ..._ler ,_.. .e .. ıkl 
de dıı. ..... IMUI ...... bt• 

Şimdiye U.. h•k6iMt pard-
lnlı ''°• ......... , 117 -t· 
la.lak k ............... ... 

• 
AkArlar 379, .ı....a llbenllll 
S.,mea 30, aa..I leollu & 
mll&lıkll blllAmeltlleı 1. 

llahaUllMla ........ ,. 
amelle takllm ol•mlflaı.ı 

•' 
1 
'• İtçller: 15'7, mlllıkll t.eıer: 

- BtJftarajı 1 inci ıaldfede - 4, liblnller S.mael hlr.bl ıS. 
ılrerek mahuamat '9,lldaim llbenUer Loyd Coro lalablı 4, 
dıa bert en bnh •tr kırp .._.... ı. 
laım1 teekll etmif olea muba· 
rebe, llıltet'l"rln mllald fınat 8w aOre lalkt•eıda ~-· 
•• b ..... lillter ....... de ...... ..,. w.ı ~-· ..... rl,.. 
yet hıeamlar :1•p••ll kını lıjiiiiiı2u __ .. _1·-------~ 
Yermlı oldUlanm ga.ter.-. 
tedlr. la •abanbedetl a. Bo sada 

)tef me•nda ~ lı•kl:iade fôtö ,._ _________ _. ..... 
e... nrtltr :ue ıo,ooo --•••• .... a 

talamlalerde bahla..tlaıbr. 
ftoyter 11)1•11nı• INIJU fi 

lltal onhalan nidaleU -,... 
rınıa tefpafla Mldlli1rlhle- tf1 
re, ba mali.rebede Ital,U'la 
na telefat Yermeler! lıar,aa 
... _d ... kl JUi ..... Oma· 
..a~ı ......... . 
, __ lklr ., ...... , .. k 

H asa• kab4'1ınaa ..U.Jlrak 
lled .................. . 
..... & .......... llhr.tJIS •tefi 
lçla mlkemmal IU ..._, teı 
idi ... eıertlhlea Heri gelmlfdr. 

ç. Mm L S. -& .. 
1091. s. ille,... 9 Si 16 
159- ~ A.ı '*- 11 1, .d 

612 B. & AhMc& 8 M J 1 .,,, 
T. Deb'- 10 76 16 = us 11. j. r..... a 76 ıı .. 

112.5 D. Aıjd 11 11 ~ 
135 s. Celinlln ıs ıs r 
113 j. Tanato 10 25 14 
ııı j. K.olae• l l 76 ıs I 
96 jlro •e .. , .. 10 50 11 
93 S. Gomel 9 11 .ı& 
87 Y. l Tal&t t O 50 10 1" 

85 ~. o. AIMlllel ll 25 1! s 
79 e . .....,.... ıı ıs 
ft6 YJI. .... t 

dikten IODra .... lelMlal ..,4 8111. om. ı• 
darmaılardır. ,,. ... ,.. a..ı,.. IOa: &ı'a. •w.L ıı -iO 
•bitleri Danat:ll'lllatla "fte1 6 -.... •• ...._ ıo 
hatu hauıi•8 - ~ ...... -.-....- ,ua.ı 
nk ~lalıklar!ıoeni~d~. ~;Gine '30021 
laueketlae baıll71r1k llabet •16'53,6 
lerla çelillmellal t•••• aor lam ••bflan 
laldlr .. ..., fak .... ,.. ç. Alla ~- 8. 

Ro1ı~ ja .. ıa Aa•n'dıkl 6686•ab -... • '5 
abablr~e'de allllyee yol 7Aalre IUlflan 

lnpıtı •e dlAer geri blsmeda· 
J 

Ç. Oml ~ s. 
de ....... W.leree ••ı,.. 100 Toa Bqda7 7 25 
•meleli •r.-da bir .. ,.. 100 BaldaJ 7 26 
..... al6ap• WldlfiJW. j7 Akün 6 
&a•dcU•o lmaldekl ... WJe,i 87' K.endlr to. 61 26 
.....,.. ba ...ıeye lal•• 800 P. çekirdek 2 60 
relilll l»lr llllar ••••lillr. 25 Pamak 44 
Ba lhlarda dealUyor ki: 61 Yapik 

- Blktmet, Mlbı•a llalya· 60 ~-
ya d&aecek ola• Ye aralan ı ... -1!!!!111--ml!!!!!I~---~ 
plmedlll halde mekbal olma· 1._ __ .._ ___ _. __ ~ 

yaa 1eb81tlerle dahi ehel •ın· 

mek lltl7e• ... ıedu ıaa,a1t 

bir l•albat beklemılledlr. 
rıııkbklar ç.kırmıyı y•lteaea 
herkea bllmelldtr ki, batll b• · 
rekell ltalya'ya aYCledmd•poll1e 
~lliM&-cekllr. --..nıa •rüer 
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Afrika'nın Matnhari'si Dış Memleketlerde 
VOEZIERO 
_ı M l~N EN aa 

Adlı·Ababa'da en ziyade e•· 
dleeyl mucib olan nokta, İtalya 
mGnakalAt bakanının Masana• 
ya kadar gtderek "Franceti» yo 
bHt nzlfeler verecegl noktan 
idi. 

da elda etmlttl. Bu aaretle 
müıtakbel blr İtalyan·Babeo 
harbinde, İtalya lehi ne çabıa· 
cak kovvetler temin etmlo 
olduğundan Haile Sel&elye bu 
adamdan Adeta yılmıttı. 

Mahsullerimizin Son Satış Vazi
yetleri Ne Merkezdedir? 

Tftrkof lee gelen haberlere 
göre, 14·11-935 tarihinde ec· 
nebi memleketlerde piyasa va· 

Marıilya borea11nda: Ce1aylr 
12 15 ldlolok undık 125·130 
on kiloluk eandık 90· 105 frank. 
lepaoya cantln 5 peçetadır. 

Bugün 935-36 Lik l\laç .. 
larına Başlıyoruz .. 

zlyetl eôyleydh ~~~--....... ~----~~~~___,.-

Habeıı'ler, bo "Fraacetln 11in 
ne dt;mek oldoğonu iyi bilirler. 
ftalya'nın bOtOn çs gs kod· 
retlerini bu tek Mmde mOn· 
demi~ gOrftrler. Babeı'Jer ba 
adama 01talya'nın Lnrens'I,. 

d,ırJ!'r. 
Evet, bo ltalyan vakıa ma· 

hud loglllz J"hreos'e nArabls · 
tan'ın gôrOnmez ve tacsız hil· 
kftmd1rı,. unvanını kazanan 
feytao adama nlıhetle çok geri 
tdl; fakat cihan caaosları lçlndeı 
en kabiliyetti bir ltalyao CHU!D 

idi. 
Bonon için ne pahaya olorea 

olsun, bo Franceti'nln Afrlkada 
faallyeıioe meydan vermemek 
lbımdı. 

Bo vazifeyi dtı gene Afrika· 
nın Mataharlıi Voezero Mane· 
nln'lo ftzerlne alması lcabedl · 
yordu. İote, bo maksadla da 
Voezero Mınen Kahire'de bu· 
lanoyordo. Bu eıradı ltılyan 

bıkana ile Francetl de Kahire• 
ye gelmlotl. 

• • • 
Frıncetl Bngo, henüz genç 

yaıte lken macerapueetllğe ka 
pılmıı Afrlk .. ,'ya girmiş ve on 
Bene Afrlka'da birçok macenlu 
içinde yaşamıftı. Pekçok tehll· 
keler geçlrmlt Ye Afrlka'.oın 
birçok yerlerini ~e:zmlş, beyaz 
ırktan ilk loıan .olarak bası 

yerlerde yııamış, Dıngalf'nfn 

lıhel kabilelerlle temas et· 
ınlıtf. 

Ba delikanlı. Bıhflo kralın1 

lllnımıyaa, haofn, nhef kabile. 
ler araeıDda mühim doetloklu 

Bu ltalyan, .Necaşlnln dama· 
dı mahad Ras Gukea lle azan 
mDddet temas f'tmf ıtl. Bu te· 
mBBlardan ltalyan caıoıunon 

neler elde ettiği henaz malum 
değildi. Necaşl btlha11a bu n 
zfyettea çok kuıkulanıyordo. 

Görülüyor ki, ltalyan caeosn 
o zamandan Habeşfsıan'ln nh 
delini bozmağa monffak ol
mooto. Gokla'nın askerlerlle 
blrllkte Italyaolara geçmesi, 
f mparatoron eodloelerlnde ne 
kadar haklı olduğuna bir de· 
llldtr. 

Francoti bo muvaffakıyet· 

lerden sonra, ltalya'ya dönmtlo 
fakat bir ltrlyan Habeo harbi 
gaytl kablll fçtloab bir eeldl 
alınca, Babeıletan'da yeıniden 

faaliyete geçmek Ub:omnno his · 
sermişti. 

Voezero Manen, bo canbaza 
kendl f pinde oynatmak lıte 

mfyordo ve Iıalyan bava baka· 
nı lle bo ca1oenn Kahlre'den 
geçeceğini bildiği için, bftyftk 
bir aeablyetle bo lkl ltalynn'ı 

beklemekte idi. 

Üzüm: 
Londra horaaeındı: İzmir ma· 

• lı peelo 85-50 vadeli 25 46 
~ran peeln 27-36 vadeli 16 23 
Kallfornlya tomıon nıtftrel ıeo 
me peşin 36 vadeli 24 fıntazl 
peıln 38 vadeli 36 altın yal 
dızlı ekıtn aeçme peıln 40 
vadeli 22 fantHf peılo 4 3 n 
deli 29 Girld peıln 42 59 va· 
deli 22-44. Korent peıin 45 '70 
vadeli 30 45 Avoeturalya eski 
mal peşin 35 yeni mal peeln 
40 50 Kap peeln 38 otllndlr. 

Hamburg bonaıında: Tarkl· 
ye No. 7 vadeli 14 5, 8 1 o, 
9 16, 10 18,5, 11 21 5 TGrk 
llraeıdır. Yunanistan K.udlya 
15 32 florfn Koreot amalyaı 

ıeçme 32 35 matk lıan ıoltana 
33 38 şilin K•llforniya ıoltana 
natllrel 5 85 baker 5 80 do 
Jardır. 

Bımborg borea11nda: TGrkl· 
ye hazır mal 24. 26 mark n· 
deli 14 Tark lira11dır. 

Yün: 
Marallya bor1u1Dd1: Yıkan· 

mıt Anadolu ytlnd 8 8,5 yı· 

kanmamı~ 4,50 5,50 frenktır. 

Zaytinya~ı: 
Marıllya boraaıında: Tunoı 

mali birinci taelr eti 380·400 
ikinci taalr S'7 5 S85 Cesaylr 
malı cif 340 360 frenlı:tır. 

Bamborg boraıeında: lapanya 
hazır mıl Uk taılr 240 peçe· 
tadır. ltalya malı baz1r 5 ll 
liret Frann hazır mal ilk taslr 
510 fr1nktır. 

3' Aylık bir ataletten ıonra 
bogftn, 1935 1936 ilk maçla· 

rına batlaaıcaktır . 
Sabah Hat 1 O da K. S. K. 

Boran•, 12 de Altay · Buca 
14: de lamfrıpor.Altınordu hl· 
tf ncl takımları karıılaıacaklardır. 

Balk aahHındı ıaat 9 da 
Altay Boca, 10 da İımlrepor· 
Altınordo, 12 de K.S.K. Bor
nava takımları oyoayacaklardır. 

Bo ıeue y•pılacak ilk maç· 
larına beı ıltı 1eae kadar eve) 
çekllen Bornava takımı da gl 
recektlr. Ba tıkım eon btr iki 
ıeoe zarfında federe olmıyao 

l\lanisa Belediye Meclisi 
ilk Toplantısın~ Yaptı 

--~~-----~--
N ev York boreaeında: " İzmir ManlH (Özel) - Maoiıa be Rıza'ya terkle kGrstlden indi. 

sahana 9 cornn 12 5 yemlnal Jedlye mecllıl dan 11at onbeete lcrHt raporunu mohaeebecl 
peolo 13 ö _SaoFranılıko kaba teplanmııtır. Şarbay A.nl, mec okudu. Rapor okunduktan ıon· 
4 dolard1r. ilet açmıt ve geçea zabıt okun· H, relı repor h•kkında bir 
incir: mnıtor. Zabıt hakkındaki ııor · mGtalea olup olmadığını ıordo. 

Londıa boraasında: Genoll goyı karoı azadan evlat Bftıe · Evlat . Hftaeytn raporda yahur. 
natürel pe•lo 3.3 vadeli 22 1 1 935 icraatından hahıedildlğlol, 

v ylo 2 teırlnluo top anllıının 
ekstra peofn 35 vadell 24 ıke· hılbold bundan evelkl, yıol 

kanuni kayıdlara uygun dnet belediye heyetinin te~kkCllGn -
letoo 4 crovvn peolo 50 vıdell l l h bil hl 

yapı mamı.ı 0 maeı aae e ç denberl olan icraat hakkında 
• 45, 5 cronn peoin 55 vadıll 

• • _ ---- - - -- -- -.. toplanılmımıı fanedllmeıl lcı· l1ahat nrllmek lcabeyledlğlnl 49 altı cronn peoln 4:0 vadel.1 
ltalyan bakanının ve caeoıon 53 7 cronn peoln 65 vadeli bederken bo toplantı için ıa. tetkik edilmek ilsere nporun 

styahatlofn birinci kıemı, Ka· 58 olllndlr. bat tutolmHının doğru blroey tektir edilerek azaya tevzllol 
blre'ye kadar çok iyi eartlar olmadı~ını bogftnkG toplınbnın teklif etti. LBı•kao Ali Rıza Nev-York boraa11odı: TGrkl- v 
altında geçrf. o celıenln mabadl değil, içtima bo noktaya lıtlrak etmekle 

ye 30 llbrellk torbadı yeni 
Italyan tayyaresi, Kı1blre'ye baotaagıcı addedllmeel lbım beraber handan evvelki iki 

mal peolo 15 oillndlr: ı .J il il ı hl geldlğlııin ertesi sabahı bakan ------- geldiğini aöyledl. Ecncı S.det· top antıua mec ece ver m o r· 
ve caeueo alarak gene hnal?:n· korbın gltmtı oldoklan ınla · tin Ye Alt Rır.a da ayol noktal çok kararlar bolondugono, bu 

11 d •aldı. nızar1 l•tlrak ettiler. Bono.ola kararlardan bangllerlnla tatbik 
dı ve çö ere oğru oçmığa v v 

başladı. BAdlıe kazaya hamledildi. beraber Ali Rııı; eger ba top· edildiğini, hangilerinin yapıl· 
Halbuki bu kazayı, Afrika Jaah 2 teırlnleanl toplantııının mıdığını anlamak Gaere iki k\ Tayyareden on dakika eoara , 
Mataharlel Voeıero Manen ha· ..;abadi addedillne temdit ·içi• fiden mtlrekkeb bir encftmen 

verilen bir telsiz, Kahire tel· tetklllnl teklif etti, bu tekllf te 
elılnden alınd·, seyahat çok sırlamııtı. ılmdlden llbayhk mıbmına L b 1 b - aynen aa o ve u eocClmence 
iyi eartlıtr alt1Dda devam edl· Ne yapmıttıP .. mtlıacaat edllmealnl teklif etti M d E 8 

1 1 ' La el d il ..... bu teLlif lttlfıaLla L-bul eclla ftyeııla en vlat Gıeyln ANADOLU yorduı Fakat... Bundan eonra ta ya nıo vren ea en .. " • • - ve Muhtar aeçlldl. Bunan Gze· 

- Italyan ıayyar:eılnden hiçbir Francctl, Afrika Matabarfeint olanda. BDDdaD ıonra relı ..,. rlne baıkan mlzakere edilecek 
Günlilk Siyaaal Gazete haber alınmadı. biç mi na11rı dikkate alma· kHllklerlae ,.eeçlldller, kAdFllk· blreey olmıdıgıodan yarın (Bu· 

Sahip ve Baıyuganı Aradan eaatler geçti, tayya· mıotı. ler için le•rl reyle aeçlm 1•· gtln) ıHt onda toplanmak Claere 
Baydar Rfttdı1 ÔKTEM reden hlçbla haber olmamakla Mahlm degtl! pılmuı hıkkındakl asadan ec· celaeyl tatil ettiğini blldlıdl. 

Umumi aeıriyat ve yazı işleri beraber, tayy.renln Mnıana'ya Bir mtldJet ıon11, Voeıero 11cı S.dettln'ln teklifi kabul Şarbay Avni lcr18t nporn hak· 
mfi.dılril: Hamdi Nüzhet vardıgına dair bir haber de Manen Adle Ababı'da g6rtlndCl n bonon Gzerioe tersi Salt ve kınclakl mlaakereden eonra rele 

İdarehaneei: gelmedi. ve imparatorun nrayında 6ç tuhafiyeci Fedd katipliklere Yeklllnln makımını uıl relae 
İzmiz İkiacl Beyler eokağı Ne olmooto?.. gau mleaflr bldı. V.... gene eeçlldHer. terketmeel lhımgeldlgtnl, çCln· 

C. Halk Partisi binan .içinde 
Telgraf: t.mir .. ANADOLU Bir mflddet dıha ğeçtlkten kayboldu. BCltçe ve idare enctlmenlert kil razaımede okunacak e•rak 

'l'elefoo: 2776 .. Poata kutmu 405 sonra endişeler baılıdı; telılzler Voezero Manen nerededlrP için Rçlm yapılıcaJı zaman olduğunu ıöyledl. F•kat rlyıaet 

ABONE ŞERAİTİ: telgraflar, telefonlar Kahlreden Hangi sahadı, ne · gibi bir lı Hadan bir ııt geçen içtimadaki nıakammın ibdaı ettiği •azlyet 
lılh~ 1200, Altı aylığı 100. O'ç çöllerdeki karakolları aradı ve hazırlamaktadır?. zevatın vazlfelerlode lpkalınaı bre•eında mGukerata devamın 

aylığı 500 kuruoıur. ltalyan tayyareıl hakk1nda ma· Bunları da bilen yoktur. tekltf ettl. Bu da ha ıoretle doğru olmadığı anlaoıldı. 

takımlar ara11nda çok movaf· 
fakıyet göıtermlt Ye nkl md· 
racaatlar1 Oıerlne ittifaka ahn· 
mı,tır, 

Son lsmlnpor · Alhnordtı 
mıçı çok llgl nrlcldlr. Soq 
ınnlerde iki mGhlm oyuncu· 
ıonu kaybeden lımlr birtndıl 
ve Tllrklye tkfocfıl Ahaoordo· 
nan n11ıl bir twkım çı karacaı• 

heoaz belli değlldlr. 

Balk eaba11ndıt oynayan ikin· 
el takım oyoocıılan ftt.Çt>D ll"De 

Aluncak Hha~ına doboltyeılı 

giremiyorlardı. Bo gf'oçlerln 
yarın ağab~yleriolo yerlertol 
alacaklarma ~öre keodilf'rlnlo 
bfrlocl takım maçlarıoı lf"yre 
derek lıtlfadelf"ri bakh· bf'm 
de IHbf"tli blrşey olıcakhr. Bo 
huıuı için mmtaka merkt-s 
korulunun iyi bir karar alma· 
ıını da dileriz. 

Balkevi I..ıikleri 
Bagfto Balk Pabaaında 12 

den itibaren 9 Eyldl · Kahra· 
maolar, Yatuelme · Tftrkyorda, 
Bacıhilıeylnler · Koraltıy la· 
kımları karoılaıacaklardu. 

Kaçakçılıkla 

M Ocadelemiz 
Ankara, 16 (özel) - Geçen 

bir bafıa içinde gClmrilk moha· 
fasa teşkilatı tarafından 68 ka· 
çakçı, 3786 kilo gClmrGk ka· 
çağı eeya, 11 kilo Afyon, 5 
gram Eroin ve 49 kıçakça hay· 
va11ı elde edllmfıtlr. 

Aryai Olmıyanlar Pro· 
fesör Unvanı 
Alamıyacaklar 

letanbol, 16 (özel)- Alman· 
ya hGlu\metl yenl bir karara• · 
me ile Aryıi olmıyanların pro· 
feıör unnnını kollanmalarını 

yasak etmlıtlr. 
Bo kararname mucibince bir 

çok profeıôrler Almanya'da 
profeıörlClkten mahrum bırakıl· 

mıılardır. 

Deniz Konferansına 
ltalya da iştirak Edecek 

İatınbal, 16 (Özel) - Ro· 
ma'dan bildiriliyor: 

Deniz konferanıı hakkındı 
l abancı memleketlu için eenelik l ı d F L ( L h ' ı 

bo umat ete ı. a .. at... A rl .. a Mata arl ı · kabul olunda. Bııkanın oehlr 1 Nxbetçı· Eczaneler • ne ılcreti 27 liradır. u 
Heryerde 5 Kuruotur. Ve ... çôlde bir tayyare an· nlo ılmdl MueeoUnl'nln bir hodutlannı çizmek için bir 

Gıatı geçmiı nilahalar 25 kuruıtur. kazı, birkaç yanmıo ceıed bu· damadı ile iki oğlunu avlama· encftmen ıeçllmeıl hakkındaki Bu akpm Kemeraltında Hl· 

1 birçok oıylalar çıkmaeına rağ· 

. men İıalya deniz konferaneına 
lotirak edecek ve Londra'ya 

lando. Bu ınretle Italyan hava ya çahıtıAını muhakkak gören· teklifi de bbnl edildikten ıon · iti, Karataota Santo, Keçeci· 
ANADOLU MATBAASINDA bakanı ile Italya'nıo en iyi ler vardır. ra icraat rapora okunmadan lerd11 Yeni İzmir, lrgatpHa· 

--====B=AS=ILMI=:Ş:T:IR====~~c;a;eu;e;o;n~a~n~e:e~ra~r:eo:g~l=z•b:l:r~k:•:z:a~ya~----.. -•-;.~S~O~N:.;-;...1111111.;baekao mevkilnl relı veklll Ali rında Aeri ecsaoeleri açıktır. 
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~•lyorom! Bo yetmez mi? 

- Zavallı Maka.. Banlar 
tlaaıdı hepel IAf .. 

- Bayır. Ortada bir bidfee 
~'-'·· Sizi seviyorum. Siz de 

ili seviyor moıonuz?. 
- Gördyorom ki size cidden 

lttıtıp veriyorum. Cesur n 
:etin olonoı. Benden vazgeç· 

tk lhımdır. 
Cenc; adamın sesi thredl ve: 

\ ._ Ya .. Beni aevmlyorsonuz 
lbek?. 

' - Size bnyle blrıey ınyle· 
cllın. Biraz ıftkClnet balo· 

17 lkinciteşrin 935 

DOZ .. 

- l\"lkol, bana söylfyeceğlnlz 
aoo sözden dolayı korkuyorum! 

- Böyle llzım değil. Böyle 
dOştlnftraeniz, Clmltlerlnlze ken· 
dtnlz bir eed çekmlo oloyorıu 

noz. belki benim Gm'dlerl 
me de! 

- Sizin ümltlerlolıede mi?. 
Beni seviyor moeonoı yokaa?. 

- Sf ze bu huıuıta cevap 
vermeğe Ulzum var mı?. Hoıold 
gayri kablJ bir eaadel namına 

kalplerimizi ezmekte Gzmekte 
ne mana var? Sôyleylnla var 

mı?. 

Bayır! 

- Ve eğer ... 
- Fakat ben sisi resmen 

nikahlamak l1Uyoro11a. Bu lıte 
herhangi bir ihtirası kaydln 
yeri yoktur. 

Gayri kablll tahakkuk bir 
hayal! Ah.. Ben de ba rGyanın 
hakikat olmasını isterim .. Fakat 
ne hommah bir hayal! De~U 
mi?. 

- Şu halde... Sisin de bl· 
blnlzde hanı karo• bir meyli 
ve muhabbet var! Şo hılde, 

ben cihanın en bahtiyar gen· 
clylm! 

- Bahtiyar mı?. Make ... Ba 
rtlyayı hiç görmemlı olabm .. 
Çank6 lmk&ııeıı bir dan ... Vaz· 
geçelim bu aefdıdın. 

- Vazgeçelim mi?. Siz de 
bent ıe.dlğlnlı halde hanı naııl 

lmkln olur?. 
Böyle lhım. 

- Mutlak mı?. 
- Maka, çok rica ederim, 

bana acıyınız. Biç dftıftnmClyor· 
ıunas ki, ben blr t,ranaı'ım, 
ıia bir Alman'ıınıı! Aramııda 

milli bir kin var. Banu hiç 
dClı6nmGyor moıunazP. 

- Ne boı blrıey .. E•et, elz 
bir Fr1nsız'aınız, ben de bir 
Alman'ım. Fakat insan de~). 
mlylı. Ve bu iki millet, nlha· 
yete kadar blrblrlle dftıman mı 
kılacaklar?. Sonra ... Hlnm ma· 
habbe ti mlı heqeye hAklm ola· 
maı mı?. 

-· Rica ederim Ma\a, ıuıa· 
nas!.. Aok geçici bir lhtlraetır; 

mllU7et hlıal lee.. İoıaınn kal· 
binde ebedt yer tatmuıtur. Va· 
tan tehlikede olana, blr in•• 
beqeyt onatabllir. Baklıd,r n 

bôyle olmalıdır! Sonr• ... Benim 
bıkkımdakl malumatınız ne· 
dlr? .. Ben klmlmP. Ba haaa4'ta 
mıltlmatlaıs herhalde çok azdır. 

- Evet .. Sisi burada ve 011 

gOnlerde tanıdım. Fakat elzl 
ınlyorum ve ılı nam111la bir 
kadınıınıa! Bo yetmez mi?. 

- Fakat ılıln mHkllnlzde 
bir erkek lımlnl nreceğl kadın 
hakkında faıla titizlik gOeter· 
melidir. 

- Ben, ıiıln mahiyetini& 
hakkında hiçbir ıey ~ğrenmek 
ihtiyacı hiaaetmlyorum. Çok 
rica ederim, beni ôldClrmcylnb. 
Bu •ık benim hayabma mal 
olacakbr. Hlçolmuea bana kel· 
c;lk bir ftmld kapııt bırakınıı! 

Ç6ııka ılade11 Gmldlml keılnce, 
\ 

ben yıflllJak kabiliyeti balamı· 
yaca~ım. 

- Beni cidden korkutuyor· 

giden İtalyan deniz eklperlerl· 

nf n ndetfnden ıonn murahhas· 
larını tayin edecektir. 

eonuz!. 
- SOsCln kıaa11, ent mi, 

yok .. hayır mı?. 
- Maka, çok rica ederim. 
- Tek cevap lıtlyorom, yal· 

nrıyorum. 

Mab, ha ıon rlcaaını, çok 
tmlrane ıöyledl. 

Nlkol içini çekerek: 
- Pekl14 .. Evet lıte!. 
DedJ. Sonra llbe etti: 
- Ben, elsin için mtçbdl 

ve eararengls bir kadın kalmak 
lıtlyordum. Ve bir gCln bora· 

dın giderken ılse: "Allabı11· 

marladık aıdılm. Ben ılıl çok 
ınlyordom!• Demek Ye ebe 

bir daha ıarbmemek emelin· 
de idim. 

- Nlkol'Gm, eevglllm. Bôyle 
eeylerl ıöylemeylnlz rtca ede· 
rlm. lıtlkballmlı hakkında ne 

-Sona Var-
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Ras Kassa Ekıİtek 
Kuvvetleri 

inhisarlar Faşist Kon· 
gresi Toplandı . -··-··---ltalyan'lara 

Hücum Etti·ler. 
f;ıtanbu l, 16 (Telefon) 

Aıımara'dan bildlrlllyor: TJgre 

cepbe31ode Addfde R as KasEa 

askt-ılerl; sol cenahtaki l talyao 

k nvetlerloe ,tddetlt bir hü 

com yapın ııJlardır. Habeıı mev 
zllerl çok kuvvetli idi. 

Yarının büyükleri 
Aydın'da Hiiyiik Gös

teri \' aptılar 
Aydın . 16 (özel) - Bugün 

bütün mekteplfler önlerinde 

Halkevl baodosa olduğu halde 

şehri dolaştalar. Cumurlyet ok.o · 

lası alanında toplınarak halk 

kürsfisftnden söyle vler verdiler, 

gösteri yaptılar. Bütün talebe 

hava kurumuna üye yezılmağı 
kararlaşhrdıJa::. Bo kararlBl'ını 

AtaUbk'e ve büyôkleı lmize 

elgraf lı bildirdiler. Partini o 

'ı · 7öklerloln bu; yurtseverlik · 
, rl Aydın'da bfiyftk bir sevinç 
ve takdir uyandırdı . 

S vas ·Erzurum 
'f ahvillerin ikinci 
Tertibi Bu Ay için· 
de Satışa Çıkarılıyor .. 

Ankara. 16 (Özel) - Sıvae · 
Erzurum şimendiferleri fstfkraı. 

tahvlllerlntn Udncl t ertibi bn 

ayın 20 sinden 5 BfrlncJk4oooa 

kadar 11alışa çıkarılacak ve taab 
hftd kay Jloe başlanacaktır. 

Dlyarıbektre olaşmış olan 
şlmendaferln açım töreni ya

kında yapılacaktır. Afyon An· 
tal ya şlmendlCerlnlo Kara koy o . 
ya kadar olan kısmı da birinci 

kinonun ilk haftatıanda açıla 

cakıır. 

Habeş 

Orduları-

nın iaşe işleri .. 
İetanbol, 1 6 (Telefon} 

Habeşistan iaşe işlerinin baem a 

mOhlm hlr eahıs geçirilmiştir. 

Habeşfstao'da otuz yıldanberl 

biriktirilmiş kdlUyetll miktarda 
hoh ııbat ve zahire vardır. Bun 
lar kom\u toprak içinde mah· 
zenlerda saklaom11Ştır. Bir m .ih 

sen 1 00 ton buğday alır. 

Ruble 
Ve Piyasadaki Değeri 

İstanbul, 16 (Özel) - Pa 
rıs•ten bildiriliyor: 

Sovyet Rusya da rublenin 
harlçle muamelede 3 frao'k 

olarak tedavülünü kabul etmiş 

ve 1917 lhlllaliudenbed ilk 
defa olarak ruble beynelmilel 
piyasalara arzedllmekted1r. 

Ruble, altın roble addedlle 

eek ve Sovyet bankaları altın 

etok larına lstload edecektir. 

Ingiliz 
Mallarına Boykot 

1stan bol1 16 (Telefon) 

Arjaotln'dekl İtalyımlar; bütftn 
İnldlfz mallarına boykot llAn 

etmişlerdir. Arjantin hükO.metf; 
bu İlalyan'ların m6meeslllerlol 

davet ederek kendileriyle gö . 
ri'l (tmtıştGr. 

Norveç Ve 
Zecri Tedbirler 

letaobol, 16 (Özel) Norveç 
kRhlnHt ile Kanada hükumeti 

de İtılya'ya. kar~ı zecri tedbir· 

ler kararını tatblka kırar ver· 

.. .•. . 
10 Kuruşa 
indirilecektir 

Ankara 16 (Telefon) - Ek 
mek işini tetkik için teşekkül 

etmiş olan komlilyonon ekr.oek 

flatiol on kornea todfreceği 
haber alınmıştır. 

Hayvan Sevkiyatı 
Artıyor 

Ankara 16 (Telefon) - Kısa 

bir zamanda yaptığımJz kaeab· 
lık hayvan ihracında dört 

uıllyoo başlık bir sevkfyat gli 
rülmftştiir. 

Mühim Oarhlcr 
Gecikmiyecek 

.. .... 
Başın Od ttrleri 
Arasında 

Değişiklik Var. 

····-liıaobul, J 6 (özel) Ro 

ma'dım haber veriliyor: Bftyük 

Feşlst kongresi, bogün Vene· 

dik sar.-ymdıı MossoUn ~'ohı 

baokaolığı ahında toplanmı ştır. 
İstanbul 16 (Telefo n) - 1z Kongre, darı gftn dnam 

mir inhisarlar dlrektörlOğftne edf' cek ve Italya'om duş siya 

Trakya dlrektörft Z~ki'oln tayin saeı Ozerlnde kono~malardı 
edJlecf'ğl sôyleolyordu. Sonradan bolonacaktır. Bu konj?reye bü 

alınan bir habere göre, İzmir'e yilk önem veriliyor. ltelya'oın 
Bursa bftemüdftril lbrahim tayin Londra elçiı1 Dlno Grandi, 

edllmlşlir. İzmir başmft.dür kongrede boloomak üzre 

manini HüsoQ Tokat başmö Loodra'dan tayyare ile Romaya 
dOrlflğftoe, Adana başmt\diirii geçmiştir. 

Emla Buraa baımftdiirlGğftne, • K Ü } Ş b J ğ 
Malatya baımftdürO Surı Ada • aram rse ar ay J 1 

nı bıımOdftrliiğfto~ tayin edil. KaramftrRel, 16 (A.A) -
mlılerdtr. Dtın toplanan uray korolu 

Baldvin Say-
. ı .. ıanbol 16 (özel) - Huas · f iyeye Gitti. 

&J&Dsı bildiriyor: 

gdndellk lelerini bitirmiş ve 

eebrln bayındırlığı için hazırla · 

nan beş yıllık çaltııma progrc;· 

mını onaylamıştır. Beo yılda 

su, elektrik:, yol, asri mezarlık 

lıılerlne 25,000 lira konmuştur. TJgre'dc mtlblm muharebe lstaobal, 16 (özel) - Iogll 

ferin geclkmiyece~I bildiriliyor. tere başkanı Baldvlo, pazarı 
Trabzon'da Kar On ltalyao uçağı mfthlm mi it geçirmek Ozere başbakanlığın 

tarda Habeş kuvvetini bombar· Şekerdo suyflyeıludekl sarayına Trabzon, 16 (A.A) - Ha· 
dımen etmişlerdir. Boka'claki gitmiştir. Baldvlo'Jn borada valar blfden bire soğumuş, et· 

raf dağlar karla örtftlaulştOr. 

Erzurum la otomobtl nakliyatı 
devam etmektedir. 

Habeş depoları bo bombat"dı · yeni kabine erkAomıo kimler· 

manda harab olmuştur. Bu den olacağı hakkında h.tzı le· 

bombardımanda yangın bom · maslar yapacağı eöyleolyor. 

baları da kollanılmıetır. 

Meneli'kin Oğlu 
Romaya Gelmiş! 

İstanbul, 16 (Telefon) 

Ölmüş olıo Habeş imparatoru 

Meneli'ğln oğla olduğunu eöy· 

Jlyen Bfgaro Menellk Romaya 

gelmiştir. Bo adam; ıimdlkl 

İmparatorun otorlreslnln zalf 

olduğunu eôylemlştJr. 

Devlet Demiryollarından: 
Devlet demlryollarında mer'i bolonan D. D.30 numaralı tarife 

yalnlZ ot ve saman nakliyatına mftnhaelr olmak üzere l teşrini 

eanl 1935 tarihinden itibaren 8 inci i~letme m1Dt•kaeına da tee 
mil edilmiş olnp 6cretlerl aeağıda gösterllmtıtlr. 

1 - 100 kJlometrellk me11afe dahilinde beher kilometresi 
için ton baeına 3 kuruş. 

101 . 200 Jdlometrellk mesafe dahillnde 300 koruıa 118.vcten 
beher kilometresi için ton başına 2 koroş. 

200 den fazla kllo.netrellk mesafe dahilinde 500 knroıa na. 
•eten beher kilometresi lçlo ton başına 11,2 kurnııtor. 

10 tondan fazla istiabı olan ngonlardın en ez 5 ton ve ou 

Japonya tondan aııığı lıtfabı olın vagonlard.a lonjeronlaundı yasılı sık 
letio yarısı Ozerlnden ftcrest alıDtr. 

Çin İstikra· Fazla tafıllAt fstaıyoolardan ahnablllr. 18 15 17 3670 

zına Karışmıyacak.. Muhammen ıenellk kira bedellerfle mevki ve clneleri aşağıda 
yazılı gayri menkuller 29.11.935 coma gftntı uat saat 15 te 

lstanbnl, l6 (Özel) - Çfn lzmlrde Aleancakta 8 inci ltletme mGfettişlfk binasında açık ar 
bftkumetlnln yapmık istediği tırma ıuretlle ayrı ayrı kiraya 'ferllecektlr. 
l ııtlkraza Japonya hftkftmetl Ja. 1ıteklflerin aşağıda bo yerler hlıaeında göıterllea miktarda 

pon mali m~eseeeelerloln leli· muvakkat teminat vermeleri ye işe glrmeğe .kanuni manileri 
raklnl menetmiştir. olmadığına dair beyaonamel,rle ayni gftn ve ıa1tta Aleaocakta 

Japonya hftkumetl, Londra komJsyon relellğine mftr.caatlan IAıımdır. 
dan yapılacak bo istibazın ta· Şartnameler AIHncakta 8 inci ieletme mtlfeltlşllk kaleminde 
hakkak etmemeıl için çok fazla ve Moralı letaıyono lsluyon yazıhanelerlode parı8ız dağıtıl· 

çalışmaktadır. maktadır. 

Hava yoJ)a- Mevkii Ctnd Mnhammen ıene · Muvakkat te· 
Hk kira bedeli mlnat 

A J Lira kr. Lira kr. 
rJnl ÇWIŞ ar. Morab letuyonandı 4 No.h çardak 25 00 1 88 

İstanbul. 16 ( Telefon ) kahve ve önGnde· 

Roma ile Makalle arasında ha· ki 1 döoGm arazi 

va yolu açılmıştır. Bu hava Moralı lstaıyonunda 5 No.lu kahve 50 00 3 75 
yoJona ltalyıo'lar önem ver· bıne ve önflnde· 
mektedirler. kf bir buçuk dö· 

Emniyet Yar
direktörft Teftişte .. 

Emniyet yardlrektörii İsmail 
geceleri polis karakollarım teftle 

ederek memurların vazifelerini 
dikkatle n zamanında ifa .,dlb 

eımedtklerlni tetkik etmektedir. 

MOstan· 
tikliğe Verilenler 

Belediye et taklb memurla· 

rına vazlf e sıraaında hakar~t 

eden kasap Hakkı ve Nizam 
Ali ile Kemer polle memnrla · 
nadan 256 numaralı Sftley. 

mana il tlra eden kunduracı 

ŞftkrO oğlu Hamid, başkasına 

ald oılfos teekeresinl · ıahrll 
eden NamazgAhta 14 aayıb 

Alle evinde Batomlu Şirin, 

buğday kuramı kanununa ay· 
kırı harekette bulanan Bocada 

bakkal Hamza, bakkal leken· 

der, İbrablm ve Ham, mClte· 

addlı hmuzlıklar ve bekçi 

Eteme bıçak çekmekle euçhı 

eabıkab yahnayak Ah1JJed ve 
arkadaşı Hasan; haklarındaki 

tahkikat evrakUe tıçftnclı mfle· 

tıntlkll e verilml§lerdfr. 

ndm arıtzl 12 18 3658 
12.11.935 tarihinde açık arttırma Ue ve ayrı ayrı kiraya ve· 

rileceklerl llAo edilen aşağıdaki ~ayrl menkuller lçlo htekll çık · 

madığından ihale 22.11. 935 gtloil saat 1 5 e bırakılmıettr. 

Isıeklllerln aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat ver . 
melerl ve loe glrmeğe kanunt bir manileri bulunmıdıgıoa dair 

beyannamelerle aleancakta 8 inci lş\etme komisyonuna milracı · 
atları IAzımdır. 

Şartnameler al&1ncakta 8 inci işletme komisyonundan parasız 
alınır. 

Mevkii Cinai Senelik DIU· 

hammen kira 
bedelJ 

lzmlr birinci kordon çellkel eo- 36 metre 

kığındı 684 numaralı depo ar· murabbaı 
kaeında. area. 

Izmlr eehltler yadlglr eokağlD· 19 ve 21 
da bavsgazı fıbrlkaeı karşı· No. lı tenis 
ııoda. mahalli ara· 

sındı 868 
metre mu. 

rabbaı ırea. 

Ura 
20 

240 

Muvakkat 
teminat 

L kr. 
1 50 

18 00 

lzmlr aleancak deni• leke· 700 metre 200 15 00 
leıl nhsı içinde. murabbaı arH. 3708 

17 ve 24 ikinci teşrin pazar gOolerl boca alaoında yapıtacak 

at koşuları münaeebeıll" saat ] 1,85 le başlamak ve son t ren 

13,55 te tahrik edilmek üzere yolco miktarına gôre İzmlrdcn 
Jrnon yerine müteaddit tenezzüh trenleri yapılacakıır. Ba trenler 
azimetle Alsaocak, Kemer ve Kızılçulludao yolcu alacaklar, av· 
dene K.ızılçolluda durmıyacaklardır. 

Avdet trenleri 16 da başlayacak ve ihtiyaca göre t .. brik edile· 
ceklerdlr. 

• u ıuc----=-..... or.n,uenııen::nnucn~-.............,.-;-"-=~·=--~...,....,......,.......,.........,_~,:------

Nazilli Zirai
1 
Kredi KooperatifindeJl 

K ooperatifimiz deposunda mevcut pamuk kozasından 4.0 bl~ 
klloeo mevcut şartnamesine göre açık artırma ile satılığa çı~• 
rılmııı olup ihalesi 25 ·11 935 pazarteııi giinii saat 16 da Naıi111 

ziraat bankasında yapılacaktır. Şartnameyi görmek hıtlyenler bit 
posta pul o ile kooperatif lmtzden aldırabilirler. 3732 _.../ 

Gaztemtrden gelecek yo'cuları öğleden evvelki günlük trenle' 
~etlrecek v~ döoftşlerlnde koşu yerinden (17 ,28) de geçen Stf 
d•köy treni göttlrecelı:tlr. 

A~tt 

Bilet ftcretlerf: 1 II ID :Ol 
Alsancak ve Kemerden koşu yerine yalnız gidiş ~O 16 10 g 

» ,. " ,. gidiş dönftı 30 20 15 ıl 
Kızılçollodau koşu yerine yalnız gidiş 8 7 5 !J 
Gazlemlrdeu koşu yerine yalnız gldlı 8 7 5 

6 
« " " gidiş döniiş 15 10 7 

Allelerile birlikte seyahat eden beş yaşına kadar çocuklar (JJt~ 
yaş dahU) parasız nakloluoorlar, daha bftyftk yıştıkf çocu~Jı 
tam O.eretfl tabidir. 17 24 3788 

ıl· 15.11.935 tarihinden itibaren O. D. 102 numaralı avc• t• 
f fesi Aydın hattıoa da teşmil edilecektir. Bo tarifeye nazaran • 

cılar beraberlerinde göUlreceklerl iki av köpeği ile < Bağaj b•~ 
.kından başka > vordokları ulardao otos kJlo miktarını meceeoıı0 

taşıyablleceklerdlr. 17 19 21 3716 Q 

Şirketten müdnver olup mftddetleri hitam bolmuş olan ıOl11 
numaralı kereste, 1026 numat'Bh alçı ıaeı, 1030 nomralı pere•t 

kendir ve 960 numaralı ırzlye tarifeleri yeni bir lı'ara tad'' 
011tılmıılardır. 

1026 numaralı tarife şerahlodeld 
reddlyat ueolQ kaldırılarak doğrudan 

dl .~ 
aegari nalllyat had ıd 
doğruya 800 koruıı teo'I 

Geret tatbik olunacaktır. 17 19 21 3717 
b'' Erzoram hatları hariç Borsa · Mudanya, Sımsno · Çaroııı> ~l 

Aydın ve Fllyoe hatları dahil olmak O.zere şebeke OzerJndt * 
lıtaeynların herhangi birinden en çok 70 »yetmiş" k:Uometrel~ 
bir lı:ıeım dahilinde melı.tep bulunan diğer bir istasyona •1 . 
gftode gidip dl'necek talebeye seyahat mesafelerine göre '''~. 
dakl makta fteretler mokablllode yalnız illncl ve 6çı1ned ..,~ 
kiler lçtn aylık abooeman kartları verilir: 

1 - 8 kilometreye kadar olan mesafeler için 2 inci 
150 

9 - 14 " " " « 200 

3 ftneO ,oı 
100 kO; 

125 
JI 

15 - 25 " .. .. .. .. 250 175 ı> 

26 - 45 " " Ü " .. 450 300 JI 

46 - 10 c " " .. f: 750 500 0~. 
Bo tarife bugftn mer'lyette bulanan tarifelere göre dabı Y ,ı 

-OcretU mftoasebetlerde birinci kanun 1935 ten ve daha eb~ 1 
ücretli mOnasebetler için 2 inci kAouo 1936 tarihinden tıib''' 
muteber olucaktır. FHla tafsUat istasyonlardan alınabilir· 

. 17 19 21 378/, 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünde~; 
Hisar meydooında 26 No. lo ve senelik: kirası 150 lir• 

1~5 
mln edilen dükkanla lhsaolye camii ahında 36 lira kiralı 4

.,,6 

N o. h dukkio on gtın için artırmaya çı karılm1etır. İbatesi ' 
11 935 sah günü eaat 14 dedir isteklilerin müracaatları. 

3730 17 2 ~ 26 

Denizyolları işletmesi Izmir Ace~' 
teliğinden: 

Eşya Satışı l 
Batan İnebola npnrnndan çık.an eoya ihracat gümrilgo / 

18 II.935 ıarlhlne m6eadlf p11arteel · g6nfi ıaaı 11 de a~ ) 
tırma ile eablaca~ı ilin olunnr. 17 18 / 

İnhisarlar baemtıdörlügftnden: Yunanistan 'tf9 
M1leklrat beyiye rohaatna , 

melerinln bu ayın yirminci Çaldaris Partif'J i 
çarşamba gönünden hl bar en 
değiştirilmesine başlanacaktı r. İstanbul, ll (özel) - ıl 
Birinci devre için roh<1at tez · oa'dan haber verlliyor: Ç;,,ı 
keresi almış olanlarm ona göre partisinden 103 saylav JIY I 
tezker elerini değiştirmek içlo Teotoldı partlelne Utib•~ 
mftraeaatları Uan olunur. 



Satılık Ev 
Aleancak'ıa intikam ıobğın 

d• ı3 numarada, ktrglr, tamire 
lllubıaç olmayan, boyala, altı 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

ömOrlO METALLUM lômba· 

odıı., hnadar •e bol gaaetll, 
iki katlı, mtlttemllitı tamım, 
eenube DHır ôn Ye arkaıı ıçık, 

Ona puk olmığa namzed genlt 
•na, ôn n arkuı açık, birinci 
•ordooa yftz metre kadar osak· 
hkta, c;artıya çok yakın, içerisi 

larını tercihen her satıcıdan 
mutlaka arayınız 

ITiatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
•tmllen yeni matamba ile dô· 
teli, elektrik, bnagazı, terkoı 

taya, telefonu, hanyolo, iyi 
lolo tulambılı kuyuıu, arkı · 

llnda kDçftk bir babçeıl, 11kln, 
ııhhi bir e• oygun· bir f iade 

lahhktır. letlyenlerln Beyler ıo · 
kıAında mDHyede ıalono 81· 

bibi bay lıafız İhsana mftraea 
lllırı ilin olunur. 

Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 
Slemens fabrikaları mftmeaalU 

Pt>ıtemalcılar 71·79 Telef on 3332 

#lllHl!llllllllll!!ll!ll!l!llll!ll!!l!!llllllllllllllll!lll!!lf ll!!llllll!l!l!!!!!!!!!!!!lllll!llll!llllllf lllllllllllllllllllllf lllf llllllllllllllllllll~ 

! Al~şehir Banliası ; 
özmöır şubesi -
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 •• 
HertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vad~liy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, dııftm, incir, pımok, yapak, afyon naalre k.omlsyoncoloğu yapılır. M•llar geldi· 
tlndtı eeblpl .. rlntı .. n mft"•ld ışf'nltle nanı .... rmr. 
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Fra~elli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

.. OBERON" Ylporo 8 ikinci 
teorlnde gelip yftkftnCl booılt· 

tıktın ıonra 14 2 inci tt"orlne 
ltouerd•m, Amıterdam •e Hım· · 
burg Umanları için ytlk ala · 
taktir. 

0 GANYMEDDES11 ••para 8 
2 el teırlDde ~ellp 14 2 inci 
Aıı.ers, Rotterdam, Amıterdam 
•e Bamburg Umanları için 
lGk alacaktır. 

.. UL YSSES111 ••puro 20 2 inci 
leırtnde gelip ytkftnft tıhllye· 
den aonra Borgaı, Varna •e 
lGıtence Umanları için yftk 
llacakttr. 

"CERES., Tlparo 21 ikinci 
· ltttlnde gelip y6ktln6 tabliye· 

den aonra 25 ~ inci ıeorlnde 
••~ere, Rotterdam, Amıterdam 
•e Hımborg Umanları için yftk 
•lıcakt•r. 
SVF.NSKA ORIENT LINlEN 

'"FREDENS80RG.. ..puro 
la.2 inci teırinde gelip ytlkft· 
'G tahliyeden ıonra 21· 2 inci 
1tıtlode Rotterdam, Bamborg, 
Copenhage, Dansfg, Gdyla, Go 

~laburg, 01110 Ye Iekandiouyı 
lbınlarına hareket edecektir. 

~ ''GOTLANT,, motGrG 30·2 el 
'itinde beldenm .. kıe olup yO· 

~--a t11hllysden aonra Rot•er· 
b 111, Dam bor~, Cepenbıgı· , 

() •taılg, Gdyota, t;otenbur~, 

•lo •e l•kandlnavye limanları 
~ barckcı edrcektfr. 
~EGLUGA P01 K ~ S. A. 

~ "SARMACJA,. va1,11r11 i6 
~1

1ncı ıeeriod~ bt'kl ı· nmt>kt~ 
,
1
11P (Ooğrıı) Aııven , ve Gdy 

0 DUROSTOR,. Yaporn 20 2 
inci teırlnıı gelip y6kftnft abli· 
yeden ıonia KGıtence, Sullna, 
Galaa •e Hrtyla Umanları için 
yak alacakhr. 

0 AL8A JULIA,. Y1poro 20 2 
inci teorlnde gelip 21 ·2 inci 
teorlnde Maltı, Manllya, Ce· 
nota, n Banelonı hareket 
edecektir. 

Yolcu •e y6k kabul eder. 
İllndıkl geHt gldlı tarlblerl· 

le nawlonlardakl delltlklikler· 
den acente mea'ullyet kıbul 
etmes. 

Futa tafsll&t için llkfncl 
Kordon'da Tahmil •e Tıhllye 
blnHı arkHındı Fratf'llt Sperco 

Hpor acentahgı oa mftncaat 
edllmeıl rica olunur· 

Tele. 200~ · 2005 · 2fi63 
.. ... -~ .... iti • __ , 

Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şamb ıokağı No. 20 

-------------------
OnlYenltede Dôçenı, 

(M11niıı Profe86r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Haatalara bergdo ö@ledeo 
ııonra bakar. 

f111ikJil cıddeti No. 99 
Ankara apartmaoı 2 inci kıt 

relgraf • •~TA N li U L 
Tel~foo : 49250 t• bar~k ... ı f'd r cd.1lr. 

~Ct< l\1AHITl:\t R0L' ~1AI~ .~--·-------
l)oktor _.. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog "c bulaşık, salğlD bastahklar 

mfltebassısı 

lı Baemabaoe ietaeyoon karııaındaki dibek sokak baoında 30 uyı· 
1ıı.'!I" •e moayeoehaoe•İnıle sabah eaat 8 dan akpm eaıt 6 a kadar 
~lannı kabul eder. 
lııai lılt.raeut eden hıetalaı• 1apılm111 lkımgeleo uir tahlilat Ye 
~oakopik muaye.ocleıi ile Tucmli hastalara yapılma11na cevu gö

Pnomotorake moayenehanesiııde montaumau yapıbr. 

•••••Telefon: 41Jn••• 

V. N. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

DEUTSCME LEV ANIE LlNlE 
"SOFIA" İnoıôrG h.ale~ 11· 

mınımııda olup An•eae, Rot · 
terdım, Bımburg n Bremen 
için ynk ılmıktadır. 

"AMSEL111 Yaporo balen u. 
manımııda olup An•en, Rot· 
tflfdam, Bambur~ ve Brem"n 
için yftk almaktadır. 

..AVOLA .... puro 2 ncl t.-,. 

rinde bekleniyor, Bamborg, 
Bremen n Ab,ere'ten yak çı· 
karacaktır. 

"MANAU .. motôrtl 11 2 el 
teorin de bekleniyor, 15 2 el 
tetrlne kadar Anverı, Rouer· 
dım, Bımburg Ye Bremen için 

ytlk ılıcaktır. 

"MACEDONIA.. ••puro 52 
2 el tetrinde bekleniyor, 30 
2 el teorine kadar Anverıı, Rot· 
terdam, Bımburg ve Bremen 
için yftk alacaktır. 

AMFRIK.AN ExPOT LINES 
NEVYORK 

"E:ı.CELSlOR-- npuru hılen 
llmanımızda olup Nevyoık için 
yak almaktıdır. 

"ExMINSTER" nparu 12 
2 el teırlnde bekleniyor, Nn· 
york için yak alacakt11. 

ExERMONT npuru 18 2 el 
tetrinde bekleniyor. Nevyork 
için yftk alacaktar. 

.. ExARCB,, ••puro 30 2 el 
teorinde bekleniyor, Ne . york 
lçfn yftk alıcaktır. 

,,ExECUTlVE., veporu ıs 
O ci klnundı bekleniyor, Nev · 
york için yfik a lacaktır. . 

"Exll.ONA,. npuru 31 Bel 
Unuoda brklenlyor, Novyork 
için yftk' alacaktır. 

SERViCE DIRECl' DA' usı 
EN TUNA. HATTI 

.. ALISA.. npuru hılen il 

mınımızrfa olup Beograd, No· 
wlaarf, Ka :narno, Budıpf'Oft>, 

Bnllııtava vr. Viyana için yük 

ARMEMENT UPPE . ANVES 
.. ESPAG~E,, uporu 5 ikin· 

el ft'ortode bekleniyor, Anvers 
...... 1r .... 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norııeçya'nın Halis "10· 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibı içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Sıtıı Yeri 

BAŞDURAK. 

Hamdi N Dzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Gendell Ban, Blrlocl Kordon 

Tel. 2443 
Tbe Ellerman Llneı Ltd. 
U•t"rpool Batta: 
"0PORT011 ••puro Umanı· 

mızdı 61op Lf 'erpol Ye SVln· 
aeadan tıbllyede bolunmaktıdır. 

11 BULCAKIAN.. vapuru ı8 
ıoa teorlnde geltp 20 ıon tet· 
tine kadar Lherpol n Glaako• 
lçfo yGk alıcaktır. 

"ROUMEUAN" nporo ikin· 
el teırlnln ıonunda beklerılp 
Lherpol we S'anıu'dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra Hılll: 

"İBULGARIAN., vapuru 18 
son teırlnde Londra ve Hol 
gelip tahliyede bolunıcaktır. 

"0PORTO., npuro tik k& 
nan lptld11ında döoftp Lood11 
ve Bul için y6k acacakhr. 

TllE CENERAAL STEAM 

N AVIGA'JION Co. Ltd. 
"PETREL,. nporo 19 ıon 

tetrlnde gelip 21 ıon tetrlne 
kadar Londra için yGk ala · 
caktır. 

Not: Vnrud tarihleri n H · 

purların isimleri ve nıvlon ftcret· 
lerlola dt>Altlkllklerden meı'ul 
liyet kabul cdilmn. 

ARMEMENT O. SCOULDf 
HAMBUG 

" BANSBURG .. vapuru 8 
ikinci teşrinde bekleniyor, An· 
vrrs, Rotterdam ve Bambtıırg 
için yük al•c•khr. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELINJEN) 
O;,LO 

.. BANASEROS,, moıörft 21 
ikinci feşrtnde beklenl.'or, Oon 
kerk ve Dippe için yftk alı · 

eaktır. 

JUBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

"QUERNMORE,, vapura 4 
'ikinci tetrlnde bekleniyor, LI· 
verpol ve Aaveraten yftk çıka · 
rıp Borgas, K68teoce, Galaç ye 
U •• U- &-1- -•L -•---L•--

Urla 1Tahaff uzhanesi modorlü 
ğündeo: 

1 - Urla tahaf fozbınealnln 2085 Ura 17 k.uroo bede il ke· 
şif 11 demir deniz lakelealle bloaların tamirleri 14, ll,935 ıe 

23 '11 • 935 gftofinc kadar 15 gGo mfiddetle açık ek 
slltmlye konolmottor. 

2 - Şartname ve keoif teri Urlı t•haffuzbanesl mftdGrlftğGn · 

dedir. İıtteklfür her gOn tahaf fuzbaneye mGracaat ederek 
,rörebillr. 

3 Eksiltme 28 •ıı• 935 perıembe gftnft saat 14 te Urla 
tabıff ozbıneslnde teaekkal edecek komiayoo tarafından 

yıpıhr. 

4 İsteklilerin lot11t Ye tımbat lılerlnde çall e mıt olduklarana 
dair ellerinde Nafıa veya belediyelerce tasdikli Ye ko· 
misyona kanaat nrlcl ehliyet nslkıları nya diploma· 
ları bulunmak lAzımdar. 

5 - Muvakkat temioıt olarak 156 lira 38 kurut nakit •eya 
banka ml'k.tobn kı1hul olunur. 3Ml6 14 17 20 23 

lzmir Memleket Hastanesi Haşta· 
hihliğinden: 

hmlr Mtımleket ve E,rfpaıı b11tanelerlnln 7 aylık ihtiyacını 
karşılıyıcak olan ıssoo metre gazbezlntn temlnt~tedarlkl için mfttc· 

a•t<ıh defalar Uıln edilen açık eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 

6,11,935 larfblndt"n 2f,11,9 :15 tarihine kadar 15 gftn mftddetle 
yeoldrn açık ekalltmeğe çıkanlmıotır. Eblltme 11eraltlnl görmek 
litlyenler heıgan Memleket h11tane11I başhekimliğine mOracaatları 
Ekalltmeğe fıııteklller bedeli mubammenlo yftzde 7,5 nlabettode 
temloatl1rtle eksiltme g6nft olan 2 l ,lt ,9:iS tarihine r11tlıyan 
perşembe gftntl saat 9 dan ı2 ye kadar •llAyet daimi enc6me· 
nine mftr.caatları . 7 1 O J 4 1 8 !i 609 

1 lzmir Emniyet direktörlüğü alım 
komisyonu başkanlığından: 

Kemer merkul dıhlllnde Kahramanlar polls karakolunun ta· 
miri ~490 tıayılı kanuna göre paza r lıkla açık ekBUtmlye konmootur. 

Keşif Ye mııhammf'ID bedeli 7tl4 lira 20 kuruttor. 
Munkkat teminat akçesi 57 Ura 32 kuruttor. 
Ekıfümentn ibale~ı 2 · t 2· 935 güntlne rastlıyan pazarıeel ganD 

saat 15 te Emniyet dlrktOrlGğftode yapılıcakhr. 

l@teklller lbıle gftnfine kadn her gan komlıyona maracaatl• 

tamir p14nmı, keştfn•meyl ıOrrblltrler. :-i66,( J 4 17 24 28 

lzmir gümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

1 - Izmlr g6mrfik muhafaza alıyı birinci tabura için 6'ı939 
kilo Un kapalı ztrf osultle eahn ahnıcaktır. İhalesi 
21 ·11 · 935 perıembe gDnd ıaat 14 te pa11port'ta gDm· 
ıftk mobafaza alayı blnaeındı yıpılaoaktır. Şartnamesi 

bf'r gftn komleyonda gôrftleblllr. 

2 Unun tahmin edllea f latı 15 kurut Ye tutarı 94'0 :ıra 
85 kuruştur. 

3 Temlnah monkkate parl8ı 708 Ura 06 k:uruttor. 
4 - lnekltlt>r Ticaret odasında byıdh olduklarına dair Ye· 

slka göıtermek mecburiyetindedirler. 
5 - Manakaıaııına lıtlr1k edecekler 2(90 aayıh kanonun 

ikinci Ye Gçftnecı maddelerinde n tartnımealnde yazılı 

veslkalarlle teminatı muvakkate mıkbozlarını Y;t;ın 
mektuplarını lbıle saatinden en az bir eaat enel komls· 
yona •ermiş bulunacaklardır. 3S96 6 10 14 18 

Kiralık Büyük Han 
Izmir Vakıflar Djrektörloğnnden: 
İz mirde kemerahı caddesinde ktln ( BOyGk Sal.-pçi oğlu hanı) 

dlmekle b•llnea banan :l6 teorini ,anl 9:J5 tarihinden itibaren bir 
eeneUk icarı 20 gOo miiddetle ve kapalı zarf usullle artırmaga 

konmuotor. Bu hında 18 dftkklo 1 kahve, 1 depo 6 bftyftk ve 
kOçük garaj, 1 ynıbao~ •c 32 oda vardır. Tıbmin oluDln se· 
nelik kira br.deli 8000 liradır . Muvakkat temtnıt 600 liradır . 
lbalt:st 9.12 935 pHartesl gilnfl saat ıs de lzmtr Hkıf Jar direk· 
törlüğünde ınplanacak komisyon önOnde }apı facalttır. Teklif 

ml'!lttuplara 2490 11yılı arlarmı, ekılltme n ihale kanoao mucl · 
bioce ve bu la için huırlanmılJ olen husuei oartnıme uyarınca 

hazırlanarak en geç ihale ~fioft s11t 14 de kadar Yakıf lar dl· 
rektôrliı~cınde makbuz mokablnde teslim edllecekılr. 

lıteklller bosod oartları bildiren kAğıtları her gan Hkaf va
ridat memorlo~undan parasız .alabilirler. Dıoardan letekll çıktı · 

gında 6 kurufiuk posta polona beraber ~öoderecek olanların 
" - .. .. 
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Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Bergama askeri aa. al . ko. dao: 

l - Bergamı.dakl .lutalara hayvanatı ihtiyacı için 508,000 
kilo arpa ihtiyacı &.pah zarf ueld ile ekelltmlye kon· 
moştor. 

2 İhalesi 20 ikinci teşrin 9:35 çarşamba ~ftotı 8aat onda 
Bergamada askeri satın alma komtsyoouoda yapılacaktır. 

3 Arpanın tahmin edilen mecmu tutarı 25.400 liradır. 

4 Teminata muvakkate akçesi 1,905 liradır. 

5 Şartoameet parHız olarak bergaaıa ask.eri Hlın alma 
koml8yonundao ahoıtblllr. 

6 l&tekliler ticaret ortasında kayıtla olduklarına dair vesika 

göatermek mecborlyetlndedtrler. 
7 EksUtmly,. iştirak edecekler 24 90 Hyıh arllırma ve ek· 

sUtme karıonuoun lkt ve ilçdncft maddelerinde ve ııart· 

namesinde yazdı veslkalarile teminatı muvaklı:ate mak· 
bozlarlle ve mftbGrlCl , teklif mektoblara ihale Halinden 
en az bir saat enel komisyona vermlt bulunacak· 

lardır. 5 9 13 17 3582 

Ber~•m• askeri sa. al. .ko. dan: 

1 Bergamadakt kıtalar ihtiyacı için 310,000 kilo un lbtl· 
yacı kapalı :r:.ıf umltle elulltmlye koomDfJlOr. 

2 ihalesi 20 lldncl teşrin 935 çarşamba gGn6 eaat onal· 

tıdı bergamıda aakeri satın alma komlıyoounda yapıla· 

caktır. 

3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 46,500 liradır. 
4 Teminell movakkate akçesi 3487 lira elli kuro11tor. 

5 Şartnamesi para11z olarak bergama askeri ealın alma ko· 
mteyoouodan alınabllir. 

6 istekliler ticaret odasında kayıtlı oldoklarına dair feef ka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekslltmlye ı,t1rak edecekler 2490 sayılı arttırma ve ek· 

· ılltme kanununun iki n ftçllncd maddelerinde ve şart · 
namesinde yazıh 1'eılkalartle teminatı movakkate mak· 
buzları ve mllbGrUi teklif mektuplarını ihale saatinden 

en az bir ıaat enet komleyona vermlt bulunacak· 
lardır. 5 9 t:l 17 :l5R3 

8ayr11mlo Tclmen eat. al, ko. dan: 
ı ~ Tdmen kıt'atımo ihtiyacı olan ( 8100 ) kilo ıadeyağımo 

kapa kırdırmaya konn1op lhaleıl gdoQ talibi çıkmadı 
ğıodao kapah kırdarmaya koouldo. 

2 - Beher ktloıooı biçile o eder 7 7 knrot 50 eandm olup 
lhaleıl 5 · 1 ~· 935 tarihinde 8Ht oo dörtte Bayramiç 

Uimen 11lln alma komlsyeoonda yapılacaktır. 

S - Taliplerin ma.akkıt teminat olan (471) Ura ile ihale 
gOnOnde k.omlsyooomuH mOracaatları. 

17 21 26 30 

8ayr.miç filıneo 11l. al. to. dao: 
1 - Ezine gırolıooumın ihtiyacı olan 220 ton Uo'oon ka 

pala sarf la alaoacağı bak kında 1140 edilip yevmi lbaleelode 

talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarf la ıltnacığı hak· 
kında kırdırmaya konulduğo. 

2 - e~ber klloıuoa btçlleo eder 14 kora, 50 ~antfm, ihalesi 
2 ·12· 935 tarihinde eaat 14 te Bayramiç tOmen Batın 

alma komlıyooa bloasıodı yapılacağı. 
S Un'on 11erıhl ve nıafı bir ene~ Uta edilen on ıeralt 

•e evıafıo aynıdır. 
t Ekelltmlye gireceklerin 2490 No. Jı kanuooo 2, 3 Onca 

maddelerine gGre letenUeo veeatkle muvakkat teminat 
tutarı olan 2310 llranan ihale eaatioe bdar komlıyo 

numoza teıllml. 17 21 26 80 

Pıyramlo aıkert Sa. Al. Ko. dıo: 
1 - Tftmenio bayramlç garnizonu ihtiyacı olan (222) ton 

unun kapalı zarf la kırdarmaya konulup ihaleıi gflod 
talibi çıkmadığı odan yeniden kapala sarf la alınacağı bak· 

kında kırdmnıya koooldoğu . 

2 - Beher klloıooa btçllen eder 14 kuroı 50 santim thsleel 
26.11.935 tarihinde eah gftoü 14 de bayramlç Ulmeo 
eatan ılmı komleyonooda yapılacaktır. 

3 Un neafı bir enel llılo eulglmlz onun ııeraltl •e enalı 
dıbUtnde · bulunduğu. 

4ı Taliplerin 2.!90 No. lo kaounoo 2. 3. neft madtlelerlne 

g6re lıteDllen Yesalkt.. munkkıt teminatı olaD (2415) 
liranın Yeya bank mektuplarının ihale ıaatına kadar ko 

misyonumuza vermeleri. 17 19 21 24. U16 

Bayramiç aık.ed Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tilmen bayramlç garolzoo11 civarında bulunan lı:ıt'aatın 

lbllyaoı olan 209 ton ooon kapala zarfla ıboacağı hak· 

kında llln Geerloe lbaLıfne iştirak eder talibi çıkma· 
dağından yeniden kapalı zarf la kırdırmaya koooldoğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 eantlm lbıleel 

28.11.935 ıarihloe masadtf çar11amba gtıoG saat ondörtte 

bayTamlç tümen eat.o alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Unun oeralt ve eveafı bir enel llAn edilen on enafınan 
aynıdır. 

4 Taliplerin 2:i90 numaralı kaoooooun 2 Ye 3 çftncft 
maddelerine gôre letenllen veealkt.. muvakkat temlmtl 
tutarı olan 2~73 Uraoın veya bank mektubunun ihale 

1111.ıtına bdar komisyona vermelerl.17 20 2;J 26 1447 

Bayramiç TGmen eat. al. ko. dan: 

l - Tümen lı:ıt'atıoın ihtiyacı olan ( 9172) kilo eadeyağıoıo 
kapı kırdırmaya kooolop tbaleel giinG. talip çıkmadı · 

ğından yeniden kapah .kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher klloeunun eder 77 kuruı 50 eantfm olup iha•eıl 

3 • 12 · 935 tarihinde 8Ht on dnrtteı Bayramiç Uimen 

eabn almı komlııyonundı yapalacaktır. 

3 - Tallplerlo muvakkat teminat olan ( 543 ) lira ile ihale 

gdoftude komlııyoaumuza mOıacaatları. 

17 21 26 so 

Bayramiç askeri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tdmen bayramiç garofaoou ihtiyacı olan (2l2) unon 
kapalı zarf la kırdırmaya konulup thaleei gfinü talibi 

çakmııd•gtndao yf'n\deo kapalı zarflı almaca~ı b"" kında 
kırdırmaya koouldogn, 

2 - Beher kllosuna biçUen ed~r 14 kom~ 50 santim ibaleai 

25. l l.935 tarihinde ııalı gQofl l de bayram iç rftmen 

Batın alma komlsvonanıi• yapılacaktar. 

3 Uo evsafı bir evvf':I tlılo ettiğimiz uooo ~eralı v~ en~a fı 

dahlliod" buluodn~u. 

4 TaUplerJu 2490 No. h kaoun 2.3. o c6 msddehırfoe gör,. 

ietenUeu vesalkle muvakkat ff'mlualı oltt0 ( 2 U5) lira 

nıo veya bank mektubuoun ihale saatıoa kadar komh· 
yonomoza tf'F1liml. 17 Hl 21 23 14.U 

Bayramiç aı;keri Sa. Al. Ko. dao: 

1 - l'Omeıı katatıoan ihtiyaca olan ( l0180) kilo ıuıdeyağın'n 
k:apıt kırdırmaya konulup ihalesi giioti talibi çıkmadı. 

ğlndan yeniden kapalı kardırmaya konuldoğo . 

2 - Beher ldlosqna biçilen eder 77 kurut 50 santim olup 
tbaleel 4.12.935 tarlhlode saat lıi de bayramlç tiimen 

eatıo alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin mnvakkat teminatı olan 584 Ura fle ihale 

gOntlnde komtsyodomuza mtlracaaılara.17.2l.26 . 30 1471 

Bayramiç aBkeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tdmen kıtatanın ihtiyacı olan (7175) kUo eadeyığının 

kapa kırdırmıya konulup lbı1lest güoft talibi çıkmadı

ğından yeniden kapah kırdırmıya koouldoğn. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 77 kuruş 50 santim olup 

ihalesi 2 .12.935 ıarihlnde saat 14 Bayramiç Ulmen eatıo 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muvakkat teminata olan (417) lira ile ihale 

gfindnde komlsyooomuza mftracaatları. 17 2 l 26 30 

Bayral'tllç asktri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - TOmenfn Bayramiç rıuofzonu clvarmda bulanan katalı 

thılyam olan t 65 ton onun kupah zarf la elanaea~a hak· 
kmda ilin edilip yevmi ihalesinde talibi çıkmadığından 

yeniden kapalı zarf la kırdarmıya konoldoğo. 

2 - Beher klloıuna biçilen eder 14 kuruş 50 11&ntlm ihalesi 

3.12.935 tarlblodfl saat 14 de bıyramlç tilmeo Sa Al. 

K.o. nanda yapılacağa. 
3 Uo evea(ı blr evvelce 1140 edllen uoun ,erah ve evsafa 

nm ıyntdlr. 

4 Taliplerin 2490 No.lo kanonun 233 tıncft m•ddelerioe 
göre istenilen vesalkle muvakkat teminat tutarı olan 

1795 liranın ihale ıaatlndeo bir ıaat cnel kombyoou 

mo:ca Yermeler!. 17 21 26 30 

Bayramiç askeri Sa. Al. Ko . dan: 
Tftmen kıfatınıo ıeneUk ihtiyacı olan (ll300) kilo eabunnn 

ılanı kırdırmaya konulup lhaled gftnQ tıllbl çıkmadığından ilin 
mtıddetl daha on gftn ozatılm11k earetllc lhaleel 19.11 935 tarih 
eaat l 4ı de bayramtç tOmen ııatın alma komlsyooooda yapıla· 

cakıır. Taliplerin belli gdo Te Faıtta komisyonumuza mtlrıcaat · 

ları . 147 l 

Hayramlç askeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tdmeıoln bayramiç garnizona cıvarında bulooao kı'ta · 

t1nın ihtiyacı olan 176 ton onan kapalı sarfla alt0aca~ı 

hakkındı 114n edllmlt ve yevmi lhaleıloe fıtlrak eder 

talibi çıkmadığından yeniden kıpab Hd la kırdırmaya 

konulduğu. 

2 - Beher k.llo11una biçilen eder 14 kuroş 50 eandm lbaleıl 

4.12.935 tarihtnde eaat oo dörtte bayramlç tllaıeo HbD 

alma komleyooooda y•pılacığı. 

3 Un enafı bir enel fülo edUen onun aynıdır. 

4 laUplerio 2490 Ne. lu kanunun 2. 3 fincQ maddelerJne 

göre istenilen veealkle mo9akkat teminat tutarı olan 

1914 liranın ihale aaatına kadar komlsyonomozt teı 
ilmi. 17 21 26 30 1471 

Bayramiç aekuf Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tameotn bayramiç garnizonu clfarında bulunan lutaatao 

ihtiyacı olan 209 ton un on kapalı zarf la alınacağı bak· 

kında lurdarmıy• konulup ytıvml ihalesinde tallblnln 

•erdiği Uat bedeli mobammln ve rayice göre çok yttk· 

ıek gôrüldftğüoden ihale edilmediği. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 ııantlm lbaleel 

21 .11 935 tarlb Hat oodörtte bayramlç tilmen Sa. Al. 

Ko. bfnaeında yapılanğı. 

3 Un evaafı bir evvelce illa edilen onon şeraiti ve evea· 

fıoın aynidir. 
4 Taltplerln 24:90 No. lo kanonun 2, 3 iiocG maddelerine 

göre istenilen vesalkle muvakkat teminat (222:3) liıa ve 
bank mektobıınon komisyonumuza "ermeleri. 1719 2224 

Bayramlc Tümen eat. al. ko. dao: 

Tdmeu luı'atınJD eeneUk ihtl_racı ohm ( 1180U) kilo aabooun 
ahnı kırdırmaya konalop ihalesi g0n6 tallbl çıkmadığından flAu 

maddeli daha oo giln uzatılmalı: eoretlle ihalesi 18 ·1 l · 935 
tarih eaat on dörtte Bayramiç Ulmtn satın alma komleyoouoda 

yapılacakllr. Tallpledn belll gOn ve saatte komtsyooomoza müra· 

cr.at.lıırı. 

Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler sokağı Tllrk m6zayede ealono ltdeallnde 

numara 45. Bastalaruu öğleden sonra 15 den 18 e kadar 
TELEFON : 3806 

., . "' 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

o!a7l I) markasını arayınız . 
rrra::.:~~~::m~.:ıa11:111 ...................... ~-.~~~; 

lzınir Defterdarlığından: 
1 

lıısleinlo vergl borcundan ölilrQ tahsili emval yaııasıoa göre 

haczedUen hacı mahmot maballestnde botuimet caddulnde uto 
eski (0 yeni 3q, 1 eayah mağaza tarihi llAnd•n itibaren ytcıııl 
b1r gün müdJ.,lle 1111ttlığa çık.arald,ğındırn pey silrmek lsttyenlerlıı 
de(rnrdarlık tahsllılt kaJ,.m!ne ,_elmelerf. 9 13 17 2 l :rn38 

lzmir ikinci Daire Su ~işleri 1\'lü· 
dürlüğttoden: ~~ · ı 

1 - (;1826) Jlra (:H) kurulJ bedeli k,-şlf il roermara gölö 
tağdiy" kanah temfale nme8t ve Gedlıden ktoala su al 
mak için Pı onkkat bığlıaoll yapılması. 

2 - (972) Ura (48) kuroo bt ddi kcelf U betonarme löpril 
loea~ı yukımda yezılı lşlar 14· l l 9J5 tarihinden hlbareD 

pazarlıkla ekeUtmeğe kooolmuotur. 
İhale 25·ll-935 tarihtoe rastlıyao pazarle8i giJnii eaal 

15 de lzmlr eo l11lori mftdftrlyetlode yapılscakrır. 8ıJ 

lşto şartname ve projelerini görmek. istlyenlcrlo eu işleri 
mGdilrliığGoe mGracaatlıra. 

Kıoal temizleme n hağlanh için muvakkat temin•' 

(286) Ura (97) kuruş ve betonarme kôprft lçlu de (72) 
lira (94) kuruş lıtekllledo yukarıda yazılı işlere beorıet 

loler yıptaklarıoa dair veHlkle ticaret odalarını muk•1 
yet olduklarına dair veslkalarıoı beraber gelirmelldlrlet• 

17 21 

Antalya llhaylığıudan: 
Anadolu gazete~iolo 22.8.935 ve 6294: Hyıh nOsbasıoda kapıl• 

11rf ueullle eaııhğa çıkarıldığı ilin edilen vlJiyet rmlAklodeD 

6000 Ura muhammen bedelli ziraat makineleri tamlrbanesl08 

talip çıkmadığından 6. 12.935 cama glloQ saat 15 e kadar pazıt 
lıga kooolmoııtut. İstlyeıılerin vllAyet daimi encümenine mtlr• 

cutları btldlrilfr. 13 l ~ 2:i 28 :3679 

-------------------------------------------------~ Müzayede ile fev
lade büyük satış 

Acele yolculuk dolayıslle 17 
teşrinisani 935 pızar günft ea · 

bahleyln 881t onda tramvay 

caddesi eadık bey mevkiinde 

695 No. la hanede Mösyü Al· 

berıo'ya alt fevkıllde liiks ve 
nadide mobllyeler bllmüzayedA 
eatılacaktır. 

Sanlacak 01obllyeler meya· 

nıoda gayet lilke maundan ma · 
mal modern Qç kapılı aynah 

dolap, tuvalet, ikl adet komo 

dlnoao, lavumaoı, iki adet kar· 

yola ma somyası ve cibinliği, 

maundan kristal camh büfe, 

kontre bole, açıhr dört köşe 

masa vo altı adet maroken 

lskeml....sl, şemsiyelik, bir adet 

iki kiştllk nikel kary,>la ma 

8omyaeı, maroken blr kanape 
lkl koltuk, yeni bir halde al· 

man markala piyano ve taburesi 
HllOpa mamulAtıodao 12 par· 
çıdao ibaret bezerao k<>huk 

takımı, tek kapıla aynalı do 
lıtp, ayaklı nakış Ye dikiş sin 

ger mıklneel, boz dolabı, yeni 

bir halde eablbloln sesi gra· 

mofon 30 plAğlle, davar saat• 
camlı maea, bakır mangal, po · 
ker m11aıı, ılgara ıebpalan, 

bronz pencere kornezlerl \'ıll 

perdeleri, aemaver, vanıilıltÖ'• 

Şl"Zlonk, kadife perdeler, boy4~ 
81llon için çol, abajar, aiti b9' 

zcruo lekemlt1, levhalar, d6'1 

oda için yeni bir halde yııı' 
muşambaları, hdı, klUoı f~ 
seccadeler vesaire birçok ıo~• 
ve nadide mobllyeler bUoıOfl,. 
yede 81ltılacaktır. 

Damlı: Satır, acele olduğoıJ 
dan letlrak edecek zeval ço~ 
istifade göreceklerdir. 

Fırııatı kaçırmayınız . 

F~rsat artırma eeJllısıJ 
Telefon 2056 Az 'z Şı~ 

Uşak icra mtmarl uğund•": 1 Uşak lstacyonuoda blo 1 ~1 ıl 
yaz lira muka~der kıyı:tJ" 

1 
ıeklz adet dôk:oma mak'O '

8 

rıı' ve fabrika drposuoda bu ~ 

ldnelerlo ufak parçaları hıc' 
dt! 

oğlu Oemamo borcundan td 

layı müzayedeye konulaıtJ4! ~ 

25 ikinci teşrin 935 paz:1rıııı • ,,. 
g6nü ııaat 15 de uşak çıt ,1 

d ~·· 9ıoda dellillye dükkAnto • 
01

. 

ibaltel muharrer bulunoııJf Je 
doğundan talip olanların yOI ,,,, 
yedi buçuk pey akçesi kof ~ 

ları ve fazla mahimat ,ıo:ı',, 
lııtiyeolerln her giio ö~ıed.,,ı 

O ,.cı ıoora uıık icrasına m r 
15

6 
eylemeleri Uta olunur. 3 


