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Ji8beŞ'fe;;XIi;lya, Top~aklarııiıızd8n Çekilmeyiıi~i Siıİbil" 
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İldacltetda 1 

Imıir Şeb· leri ( 

1

"i ! 1 ~~~ • • l Yurdum uz 
Ne Vpziyetıedir?c:; ~ n u n T e n y a z 1 H .a b e ~ o e r n il Cumuriye.ı 

. Ingiltere, Sosyete ve AtatOr ke Ba.A-••••• 
balmak uraretlade balundak· 
lan kıbal edllmlıtlr. 8111rla 
.. nporlar, Clıerlade ltlea· 
_. -.... 1ç Büaa._. Yeril· 
mittir. 

Kongre 937 Birinci Tetrl· 
nlade topla•• lleıe bpm· 
•fbr. 

S.tu ......... oh11ü here 
bitin Babalar • ile Kımatıy 
batbaı Ye 11ylatlarımıı kong· 
reyi GDemle taklb etmltlerdlr. 
Ucıu un ve ucu.ı eimek: 

Plyaeayı QCDI DD çıkuıp 
aeaı ekmek •bp111 temla et· 
mek için alrut balik111nıa 
~ ..... , .. ,.... lalı ..... 
boa tutlarla belediyeye •erile· 
oek, belediye kendi aa fabrl 
kuıncla bunları an haUae ge· 
tlrerek utacık, hattl lttanbal 

''" ..... llilJe .-.ea - .... 
deıebllecektlr. Banan için ıa. 
••• olaa tabd•t telalr mecllll . 
llba bagln batbylleak olan 
toplab denelbade ıyrdac.kbr. 

Tetkll edilen ekmekçiler ko· 
opentlfl mab•elell Ekonomi 
......... laldlk edllmlt .,. 
&.•bnıııa gGnderilmlttlr. 
lele«llyeala ....... çabrılaa 

···~ ............ . 
rıl-.ıır. 

• •• 
Hawısaa ıfli••u 

e.,....~•·•• • h• 
Un mabbWade belediyece •· 
ba .... _.. bakklllUkl mt*ı· 
Wle llibaJu karahnica taldik 
edil....,. Jlll mı_... bele 
diyen.. .ah olmuttar. 

• • 
V.,lflanlar: • 

&eq1,.U'1• pddlea •iti-
belııllJ.a ti .. ,. .... 198 
ltha Hn ........... Bet· 
yla .._o .. a1.._ -der 
.............. 1r .......... . 
i .,161 936 ................ , 
mıau.- l6toede alım 
1"69 llnbk tmhll•t tı ıha· 
-... • teh'8rrı le Baba· 

....... ,......,.Yam•· 
Wı teaekeıl • 

.... -- Wr f taıle .... ... , ••il•• RDalmakıadir. 
~·•• llllltarı ırtbkQa ıa dalaa 

----tır. 
936 Panayırı: 

936 Y ...... İı•lr'• aQtl .. k 
,. .. ,. içle ..Uı.ut bak1ablr· 
lua blıçot r.-ı.r g&Mlerllmlt 
91 ....... ••latellf .,,, .. laak· 
~ te..W.W.rde ...... , .... 

• • • 
ı. 1'/jlfillpol'lc ve ~ılı Mineıi: y.. 7eılacle 360 .... 
mellle ......,.1: bir •hı ke 
rlade karaı.c.k 011111 &AlUlr 
park lçla bel~• ~ .... 
bWere glrfemlttlr. it lltlrparkll 
alalar, oeeltU ıpor, kittir yer· 
led, .,..., 9ellln ........ 
tinde gedrllec.kdr. Toprak 
t•Hlyeal iki .., -• Weeeekdr. 
Ba 111 ıpclıadırmı iti pllaı 
tatMk eilleeektlr. ~lkerp.ıkaa 
..... bir ••-• yapeınlı 
mbr. 

Klltlrpukta yapılacak (Sal· 
~ •• 9'1• ..... k Ye 

..,al yarclı• bak•IJgı taıttı 
Wumattar. Ba mise ı...1r 
..... .. .. Mlpel .., ... 
için yerinde te latifadeU bir 
.... .._.. •• Dl .. 
.... ı a rilrpatkı ıllltye· 
aekdr. 

"8au1ay ioplaaıyor 
...... il(~ - La

_.., llag6a top .... ak ~ 
bm .._,...,.... mi.tere 
edecektir. 

At t • k B • 8 ki ., , lantısıoı Gösterıyor a ur ·ugun e enen ~artl~rl Jçınde I btr!::-;:;.~!~:~A~ 
S- 1 1 . . ki Teklıfat y apacrk. ğıth olmaeını rağmen Camad· oy ev erını verece ere daha mGhlm baıı mbıkereler yitlmlıln lt inci yıldGaOIDI 

Boyok Şefimizin Bugon Kamutayda verecekleri Söy· 
lev, ftlkemizin Her tarafından Dinlenecektir. 

~~~~ ..... ~ ......... --~ 
Aakın, 81 (Özel) Kamutay, yarıa (BagGn) Atatlrk'GD ~k Gaemll .e6ylnUe •liıaktır . . 
8Cl7Clk Şef la aGyleri radyolardan Ye her taraftıa dlalenecekdr. 

Atatlrk'GD IGylnlal Aabrı'dakl bCltla dnletler elçllerl keacll loealarıadancllıaUy.ceklerdh't-
. . . . .. 

Mamaka 'daki Zehirli Gaz Maskeleri 
Fabrikası lşlemeğe Başladı •. 

için gGuderlldlgt mahıkkık ıd· halkın cotkan gôllerllerlle kat· 
bedllmektedlr. • lımmüta H Blytlk ôacler'• 

...nılmık lıtenea ıalbld teteb
Alolıl'ala, memleketi namını .1 -r 

bGıGaGa yarddıtlardı uyaadır· 
çok bDyllk Ye önemli bir •a dığ• heyecan bu teahlnta IJlr 
aife ile Sinyor MuaoUal tara· kı blr hnıudyet nrmeka-lb'" 
tından Ceanre';e gGaderUdlgl ....--
unılmaktıdır. araııadı tam blr teuald '' 

.Baron _Alot.l'•ln bu •ırlfede mutabakat tardır. 
ma.affak 

1

01~ Ye ltılyan fngllla hariciye bafrıaltl' 
Babet lhtlİAfı~ıa .hallini' temİn Babeı itleri mCltelıullılan, Pa· 
tNieoe«' lmld edilmektedir. rlı ılyııl mehıflllle nokıaıaa· 

M. Lual'ın bClylk ve ma· ur teıtlalade balnnmDfllll· 
nffıby11tll me11lıl hu netice Ceaene'de bir man,,...,_ 
hakkında f11la ilmldler ver· elde edllmeel mlmkla olllfll 

mektedlr. ulutlar 101yeteal otorlaeli ..... 

Y • f b • k b 1. B k } ğ d ln~ltere hClk'llmetl loglllı, kunetlenecaektlr. Bulanacak 
enı a rı amız Baş 8& anımızın aş an 1 ın a Franııı ekıperlerlaln vflcada hal ıuredala ayni ........ 

D A 1 pdrdlgt bir projeyi manftk İtalyan n Bıbet meaafual Bnyok Törenle On çı mıştır.. balmaıtar. ırtmla etmeılae de bil--

Ankara 31 (Gael) - Mımıb•da karalım ıeblrll gaı muke fıbrlkıaa, Batbakıaınnı lımet İnG Cteaere'de, Slr Samoel 801r dikkat edilecektir. 
abla btıkıaltjı altıada blyClk tôreale açılmıt H derhal ltleme~e batlamııbr. mClhlm bir natuk ıGyltyecektlr. lataabal, 31 (bel) -ı--

D • d A F t 1 Ba nutukta İaglliı ılyulal, draF:dr~-1b1l~9Uy:~~Uı et.alt eni e gln ır illa ar ulaılır 901Jeteel kadroıa dahi· -· " 11111• 

Z Z un:.~~:::: ::::--~:.t ~:~·;:.:.=•~:..; 
~~~~~~---~~~~--~ 

Gazal Vapuru parçalandı. Gerze Ka- Merbl aqele l•:lu. "ıyuet erbaKbı gtıU t:ttal:orl. A ._...,,O" 

.. ""' . ısır ı ar· apı u asyo 
ya turdu. Ege Bugun Gelıyor.. ' f f k 

ı....w aı (T•ı.,_1 - ~.,. ...... 6r11a.1u &ıı.11 ...... ı.ıe••·· Gueı .. para ların ilgasına Muva 8 
z.p~ ,..._... ... ,.Gene .,.,.. Kandeala boluıada karayı otarmattar. Kart1ralm111 Ol h•ı ki M•? 
lç.1' ıallU.ye gGnderllmlflAr. a J ece er le 

.._ne ~ lılotlr, &09kta H limanlarda uhlllere çarpank paroeln•lfbr: 
S.Uç'tıkl iki "'"°'' fırtıaı ylSliıMa demlrterlal ılfttldlyerek u.•.,.nı k&prOdae ffttller. lıtanbal, 31 (Gsel) - Almu llllhbırat blra1anan ltüa9"' .. 

aldığı hıberlen göre kapltCll&ayonların llP't me ... abaldidr· 
Banan için Veft fırbaa Clyelerl fnkıllcle Mr topludl,. fi" 

Fırbu batla tl.W.dle ..... etmektedir. 
t.aanb.ı sı (0.1) - ı..aı geee ......... d ....... oı .. 6rb• blreok •nrlar yapmıttır. 

u .. edeld npar•tr• lık'f4a en IUallllf, Aiilll• wpara k6pılye çarpmıı te k&prlyl arı•· 
lamıfllr. 8o ye.dea kipi; açak kılmıfttr. Bıydarpata u....... .. birçok Anılar olmafhlr. 

:_ __ -1. ..... f• 
ğııılmrıtar. Mıaar'blar; Ioılltere ile tam ltlt anlaflU yı,.....--, 
Da ıalaıma Italyı'ya bqı tatbik edlleeek aeOt tedbirle .,.. 
lundı olacak n baaı makabil kıpltllbyonlana bWml~~ 
tenecekdr. K.blne iıdfa edtıcek •ulyettedlr. Uberte su--' 
bpltCllieyoaların meuubahlolmadağını yaııyor. ..-· 

Bannt dereeell .,.,._ ..... 9,0 ı htmClftilr. Yatmar fadcb olarü denm etmektedir. 
• • • 

Akde•'de hlkaa *- elddetll 6rbaı ytldlldea Ege wpma t.keadeıtye'den hareketini 
blrgla geri ltanbutbr. Ola ı .. aımıu ıel•eel bekleaea ••par; bagln pleeek H ckfllll beri Inglllı fnkılAde komleer; Nealm papdıa knuaa eual _.,. 

kıada bir dilekte bulanmaı, Neelm P•fl bua recldetmlftfı· 
bine bu ya.den mClekill dorumda kılmııtar. 

htubal'c hareket a•eeekdr. · 

----~...-•:•• ... ..... .... -__;..~-..S...... 

Mısır Kabinesi istifamı Edecek? 

Portekiz, Bütün Devlet· 
terden evet Zorlama Ted
birlerini Tatbik Ediyor. 

1.t•abal, 31 (Oael) - Llsbon'daa biber werlllyer: 
Portekla hlk6me"9 İtal7a aleyblae ahnaeak 10rlama tedlrlerl· 

ahı tatblklae bltCla detletl~rclea etel .,_. ..... , •tı ltalya'daa ge· 
len m•llara bhal e1meqllr . 

~--~~·~·~·~--~ 

lngiliz Ihracatcıları 
Kre • ve Avans l~inde Bazı Zor

lu.klarla Karşılaştılar 
lılJlllbal, Sl (ÔMI) - legiUa lbnca&cduı ile lbneab w .. ,. 

heyeti araunda kredi n uanı meı'elelerlnde lhtllAf çıkmıttır. 
En•"• lhfleatıaalarla latmı1e beJ•li •retti mttıarı, aoara kre 

dlala mlddetl hakkında lhtllit. dClımCll balanmıktadar. Badı, 
İaglbeıealn lbnmt 1•P"i• memleketler ,_...,.nın ilk 11k te· 
mefftt gOttenlelladen Td ba eebeple kretll maımeleıtala pek 
ziyade glçl .. mula•n dolmaktaa.r. llumaflll. lhn•b himaye 
için kı• tadeU becWer teya petla penlı mılançler bal.O 
ıaretUe pbtta.•ına kcnr termltdr . 

• • • italya ve Liberya 
Ara81nda 

'llabal, 31 (Telefoa) -
ROJl•a .... mallmWilhaı.. 
.erl7or: Ubeqı'yı lta17ıa gGn 
tllllllm• ,....... 11ba bir 
••l•ı•ac ..... a ltalyı ile ba 
............... a- llıdld .... 
... , " ......... blllmtfd. 
Sondltllla"-'I .... ..... 
tlserhae teknrlly..t • ._ .. 
..... olmwtt•· 

ltalya'da Zelzele 
ı ... alMal, 31 (Telef011) -

ltalyllllD ceaab .. wrlerlade 
tldcle&ll bir zelzele olmat, halk 
korka ltlıMe ••letlndea dltan 
fırlamııtar. launca aaylıt ol· 
••••fbr. 

l.ıymetli Pul 'da..... 11 ( Telefoa ) -
Loadn'ü ltlr pal menlda••· 
• WDMD 8"1 bir lnpltere 
.,.,.. pal•• ,... .... betyla 

dolar ""'•ittir . 

Ankara'da ••• 
Atyarıtları.. Haheş-ltalyan Uzlaşın 81 

Ankara il (Ösel) - Slnrl l F E il . ail 
•Clbayı.rımıı bagaata 11 yarıı lngi tere ve ransa me erıne 
l ... •d• ......... ma1aaıeıetıae Olmualar Amma Italya'ya Bir' 
rcmeıa iJI lledeeleı ılmıtlar· v 
dar. r.... yağmurdan kota Verilmemiş. Zecri Tedbirlere KarŞI• 
gbaıı ~••r lçla•e idi. Maal· I' 
ılı yanft• lnıalıra rıAmen lıtıat.ol, 31 (ôıel) - Romıden bildiriliyor: Bir tu1yao,.;. 
ıGbeylarımıııa gayret n feda· ıeteıl; lt.lyan uloıonan zecri tedbirlere her clhetçe mukı•e ,. •. 
klrhğı takdire değer derecede ede091lnl H 29 blrlDol te11ln M. Lffll · it. Ma11ollnl afi f• 

idi. y arlD atıt ve athıpor u dakl mtısakerede uılatm• için önemli kararlar ahnığıaı 1:;., 
muadı kotalan dnım edl· lıtubal, 31 (Telefon)- Roma'daa bildiriliyor: Uma.ı it.,. 
lecek n Aalran'b11r allelerlle nllt n kocalanaı kaybedenler bir beyanname aetrtUD . 
ba yanılırı taklb edeceklerdir. zecri tedbirlere her cihetten dıyanalmaıını latemlıtlr. Ba ~ 
Polislerimize Ş61en aamelerde yalaıı ltılyıa eıya n eruluaın kullanıl ...... ~ 

tedbirler kararı veren alaılır ıoıyetealade dtahll milletler .~. 
Aabn 31 (Özel) - Dıt b iti ..-ı·= 

rını boykot edllmeıl lıteamekte we umumi arpıea eo• 1-' 
itleri Baba nklll Şlkrl itaya tere ile Fraaea'aın bitin emellerl11e nail oldgkluı ...We t1f 
Ca...t,.t bayrımıada taife yanluıa ba iki alaı için yapbklara fedaklrlakl1rı makabil .... '°°' 6rgl•lerlae bir oay bir eey g6rmedtklerl bildirilmektedir. ""' 
tile• ••naiftir. İıtınbal, 31 ( felefon) - İtalya hGlnimetl otomobil mılıe 

l 0,000 Ki,İ Evsiz ~l;•h;a;••;t•;n~ıa~au;;lb~lm;.;;••~ı ~ıçt;n;_;b~lr~fab•rl•k•ı .•~çm.•~et.•r •. ---~~--
ı .... bıll, 31 (Teleto.)- Mı· iLi 

...,. ........... 1aır.._p1m. 4, S, 6 Vaşonda.-_ ...,. .......... , ... ıo 

T~:.;;,;··Etçi Çocuklar için 
Gönderiyoruz y usuf Riza Okulu 
Aakara, 31 (ÔHI) - Tok· 

yo'da teılı edeceAtmlz elçlllle• 
eıkl Tahrım elçlıl aaylHları 

m11daa BCleret'ln tayla edile· 
oell eGyleaiyor. 

Çin'de FelAket 
....... , 31 (Ö.1) - ş.a . 

bayda• gelea mberlere gere 
bir bl1rp ylabdea 2900 kiti 
11kıtae •kH altıllda kalmılbr 

Çoçuk Yuvası .,.. 
Ebllyetlls ellerden, r11geleye bınkdmıı bir Mide• d ,.o· 

lannı kartarmak hdyen Ana wıe Babelar çocaklardP .. 
dem yawaaın mlt.h1111111 ellerlae terketdnler. r-· 

Yalılar •e Aleıncak ıemtlerlaclea ÇOCQklar nleda ... 
••1• otomobllle -ellp giderler. 

Keetelll caddeal No. 80 Telefoa: 2914 



; 
' Ah 61tem ele karulum? 
~erek temenalde bulana· 

Bu, nlha7eı ııbrabın bir 
. Fakat ona; 

' lladamkl 6yledlr, gel oa· 
Jll!. S.• 16 ipe yape· 

tL.. me•nn yolua tal ! 
""leals, g6reoablnls ki, o 

de.al,...._ •on· 

Karşıyaka' da Son 
Bayram Gecesi. 

••••• 
Atatflrk'ln Ana· 
larının Mezarına 

Çelenkler Bırakıldı. 
Cammlyet bayramımısıa ıon 

gecetl Lırııyab'da da blytlk 
fener alayı n tesahClratla te1'lt 
edUmlttfr. Aı.yı, halk, mek-
tebUler, gençler ltdnk etmlo· 
ler, Karftyıkaya dolaoauolar H 

Btlytlk Şefin uaelerlnla me· 
urana giderek En Ytlce TClr· 
ktl doğman bahtiyar ananın 

rahono •YA• ile anmıılardır. 
Ba meyanda da meamna çe· 
lenkler bırakmıtlaıdır. 

lhdfal alayında bulanan Kar· 
ııyaka'h Btlleyln A•nl O..U da 
meur batında hel ye baruetll 

ReamJğ daireler bu yıl ka 
lorlferle ıuıılacakbr. ilbay Fulı 
Gllec; kaloriferleri huırlauır· 

makta oDartmaktadır. 
Zoagqldak mantabllada fa · 

aU1ete geçmto olan tôml kok 
fabrtkuının yeni çıkarmaAa 

baıladl~ı Tlrk antnlltl do Is 
mir' de yakında plyuaya o-k• · 
rılacakbr. Banan için tertibat 
ahnmıotar. 

Ormanlardan odan keemek 
için k6yltlye .erilecek mlla· 
adelere bagladea ldbarea or· 
man dlrektklfl&Clnce baflaa•· 
caktır. Bu mluadelerle k6 

marde imal edilecektir• 
lsmlrln yalbk k~mtlr ihtiyacı 

14 milyon kllodar. Son uman· 
larcll maden n kok k«Jmtlrle· 
rlnln mtletHH Ye nlerde ta.ı. 
•rfedllmeıe batlaama11 HM· 
blle yıllık k3mlr •rflyaıı yarı 

yanya dlımltllr. Şimdiki hal· 
de lsmlrde mncat odan k6-
mtlrl miktarı dört milyon kilo· 
dar. Bir mtl....,. eUnae bala· 
nan 400 bin kilo klmlrtl 
ltkenderlyeye HYketmek l~n 
mtluade bteml.,.de lsmlrlk 
ihtiyacı n••rıdlkkate abnank 
mflNade •elllmemlttlr. 

Enelkl gda, Anıdoluda, 1ay· 
lawlardın dokıor Abro••11nın 
dlynlnl ııhlll eden bir )Hım 
çıkb. Telefonİı, mektabla H 

ılfaheD; f lklrlerlme temamlle 
lttlnk edlldlA!al g6rGyoram. 
Bu anda bir karlim baa• 
diyor ki: 

- G6gçel Yahudi nıandao· 
larm Hahetl, yani blstmle 
kayaaımak lııememelerJ Ye her 
oeye ragmea Y abadi olarak 
kalmıta çalatmalar1, meçhul bir 
hakikat mıdır kiP .. Her dnlrde 
her tekilde onları blse yaklat 
hrmak için neler yapılmıthr. 

Fakat buaan netlceıl ae oldo? 
Okurumun fikri doAra ol•· 

bilir. Fakat hiçbir samın, (ba 
uzu• hııtıdır) diyerek ona atıl 
bırakemıyıs. Soyııl .,., uluıal 
bClnyemlsde, mıdamkl Y aha· 
dllerde Hlındattarlar. -Kalblmls 
de ki kının onlara ait damar 
larda da dolıprak gene kalbi· 
mise r;elcnealol, ılablerlmisin 

dGıCluce ve lıteklerlmlzln bu 

bir hitabede bolanmutt aClDG 
ıolblda naklederek Ttlık olu· 
ıaaaa, Aıattlık'e g6a dikenlere 
kar.. daydala derin hancı .e 
nefred ulaımıtbr. Ha.eyin 
AYDI, .Wertnl, geae kendlalae 
ald munm bir parça ile bl· 
drmlttlr. Bu par911, dllC ••· 
ıanlerlmlade çerçl•e lçlndecUr. 

Hain Doşmaoa 
osa'flar da harekete getlrm .. ıloi 
lııerls. Btaaeualeyh, bu hHla 
Ye yalnız keDdl baııaa yaııyan 

Aıattlrk'Cln o katul benUAtne atılaa 

Korpan bil.mu mitin ki, ahaul kalbi deler 
lılttln mi onun ylce kaııada kalkaa 

usva rejimimizin IAburıta'far1Dda 
tetkik eımekHlfmlz •e bu meua 
Gserlnde, her fırsatta darmık· 
lı31mıs lcabeder. Da asaT, g6•· 
de de bir mHkl lıgal etmlotlr. Bala baılar alçallr, dn gö•de&er Hıuieler 

ile imanlar •ar ki, 
' Bayaıtan mem.n ma. 

~.-.i· Eeuaeler 
Sİ: ICemenltmia fnlbad, 

... Altmtq, ırpap.. 

Ant, lkloeomeUkte iki
•• A ... cak'lm Jojef 

ee-ahanelerl açıkbrlar. 

1916 - 1936 Seneli lçlau ıörGleeek flllmlerln en gbeU 

---- -Yavrum-
'-. r Atk - İhdru - S.yanet - Felöet - llulbet •• nihayet ••det 

telbtt, alle oatımn lo yGdal g61te~~ .. b... 1111111 olup JULES CLARETIE'nfn 
~ 11K8çtlk J ak,. ilimli romanından maktelMlllr. 
t~ ANLARı Lhil Nen - Conıtant Remy Ye dt8er ylklek FrUlll• 1a11'atkArlan 

CA: FOKS (Tarkçe 16sll dtlny• haberleri) - Mll.I tayyareci (Karlbt6r .Komik) 
Saa&l •. BergtlD 15 · 17 · 19 · 21,1() Camartetl gClntl 12,4ö .. ıs 1eanılannda 

1 erı. 18etteblllere tenslltth bilet YeriUr. Pl•r gtlal 11,SO da bıılar. 
Flatler 30 - 40 - BO Ka tnr. 

Onan kanı ile yatıyor, fakat 
bauın vacuı harekele geldiği 
halde, 1ankl felce upamıt gibi 
biç kımıldamıyor. Ahpta nr· 
mlyen bir azu'f!. Temeutll et· 
mlyen, kendi otomatizmi ile 
baıka baık• •Clcntlara yıpıııp 
ayni hdvlyet 'fe lnflradl ma· 
bafeza edeu bir usav!. 

Bir cemiyetin blSyle bfr vaı · 

lyet kırıııında ıuemııı, nrlı· 

Aındakl thıllaıların aeaylpllAlnl 
b•ramamua olur. 

Fertleri çocukluktan bıthY•· 
ıak cemlyeıla mlttenk dawa· 
bınna Mtlayaa ye onlan her 
bakımdu cemiyete perçlmllyen 
.., •Mir? 

Mekteb, m•hlı, Aile ter· 
blyeıl, ala1al terbiye, dil, han 
Ye kllttlr delil miP 

Halbuki, Yahu dl Htaadat 
larımas, blaat Dr. Abronya• 
nın da dedtlt glhl, kendi alem· 
lerl, kendi terbiyeleri, kendi 
mekıeb Ye telklnlerl ile yed· 
tlyorlar. 

Ellerinde Ttlrkçe bir gazete, 
bir kltab görmek bahtlyaıbıı, 

H Tlrke le11dtlf eder! 

lhwlmln en •ı,et MUSIKtıJ filmi 
PARAMUNT Ju.aı: C...ıınM ucrt te61rler IHNı11t11layor, ltalyan'lar ADUA'yı lıpl ettiler 
Ya...tıta Krallık lltlyor w •lre. Aynea ANKARA Cw•arlyet bayramı meranml aıkeıt 
remıl getk (PAZAR) daa ltlhuea 
Dikkat· haıyaaca kopyell ea .. ak ..... 9,15 C..atteal, eu ....... Perıembe Camı, 

• Almaca kopyed Pıar, Puu&ell, S.b glalerl. 

Fiyadarda: Kat'iyyen zam yoktur. 
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TAYYARE'del,Y A VRUM ç. Alı~zıım ea:~ı~ 
850 K. A. K.b. 7 

834 S. CelArdin 8 50 
l . 688 Alyotl bira. 7 25 

· 409 T. Debbas 6 75 

307 S. Süleyma. 7 50 
392 Ballm Alan. 7 
289 Koope. itti. 8 25 
212 F. z. Ahd,Jl. 8 25 

t03,5 D Ardhl 8 
162 S. Gomel 7 25 

K. S. 
11 25 
12 25 
10 50 
14 
15 50 
13 

9 50 
10 75 
12 75 
8 25 

Devlet DemiryolJarından: 
Muhammen ıeoellk kira bedellerlle m'vkt ve clnıletl aoığıda 

gösterilen bGfe ve plAtformda aattcılık, 14 · 1 l · 935 perşembe 
gllınft saat 16 da pazarlık euretlle lzmlr'de 8a'Jmaban,'de 7 lnel 
işletme dairesinde ayra, ayrı kiraya verilecektir. 

leteklllerlo bn yerler hizasında gösterilen miktarda teminat 

vermeleri ve işe glrmeğe kauooi mdallerl botunm11dığına dair 

bey11onamelerle ayni gG ode ıaat 16 ya kadar Baıımahane letH 

yononda komisyon relellğine bizzat veya tahriren mOracaatları 

Jiizımdır. 

Şartnameler Aleancak'ta 8 inci işletme mftfettlşltğl kaleminde 
ve Selçalr:: istasyon yazıhanesinde bedelııfz dııığıtılmalı;tadır. 

Senelik mnh11mmen Muvakkat 

Mevkii Ctusl kira bedeli lt>mioa 

J. Tara oto 6 25 
128 J. Koben 7 25 

l l İzmir A•sancak Şe 
8 25 

1 kapı No. 

baraka, büfe 

L . K. L. K. 
300 00 2ı 50 

126 H. z. Ahmet 7 76 13 
bitler yıdlg4r soka 

tO ğında. ve ôn6ndekt babç,.ıl 

Pl4tform Qzerlode 80 106,5 H. Alyotl 8 
100 il. Şeş be~ 7 50 

oo 
10 75 

Selçuk istasyon 

kebah satınak. 

6 

89 P. Pıtcl 6 75 10 75 
73 Be"ikçl z. bt. ·7 50 

40 Şıolak z. bl. 11 

3549 1 4 
8 50------~----------------~----------------

28 Ş. z. Calip 8 50 
23 Ş. Brncuya 7 25 
19 P. Klııırk 7 

10 60 
8 5(1 

8 ~5 
8 

Baba, Oğul 16 L. Galemldı 9 

5298 
376123 
38142 l 

ıo 

Tayyare sinemasınm cuma 

güniinden itibaren göslermeğe 

başlıyacağı (Y avram) filmi dıın 
basın örkünlerine gösterlldl. 

Filmin mevzuu hakikaten çok 

yüksektir. Her ee9glnlo fevkln · 

de olın çocuk sevgisini ve ço 

coğu lçln bir babanın nelere 
katfaodığını göueren bu f Um 

çok ince, çok acıkh parçalarla 

doludur. Parls'tn fakir ve orta 

halli ailelerinin Sen nehri etrı· 
fındıki eğlencelerini göstermek 
eoreıile baelıyan filmin hemen 

başında çocuk sahibi bir kodı 

Dın kocasına ihanet eUfğl görü 

ltıyor. Bunu Aşık kocanın kav 
g•eı takip ediyor. 

haiz kalan baba; nihayet gece 
led dilenmek. mecborlyednde 

kalıyor. FedıkAr haha rolftode 
Noel fevkalAdedir. Hele çocu 

ğnn maval fakı yeti görillf'cek 

şı>ydlr . Küçük Jak; marazi bir 

haeeHlyetle babasından ayn 
yaşayan anasmın Uınlnle yemek 

yediğini görüyor ve bayılıyor. 

Komşu doktor; yavruyu hlmı · 

incir s~tışları 
Ç. Ahcı K. S. 

7159 Moh. alıcı 7 75 

K. S. 
18 

yesloe alıyor. Zahire satışları 

Bir c\oayet geceel, bedbaht Ç. Cinai K. S. K. S. 
bir teeadff le nk'a yerinde 368 Buğday 7 25 7 75 

butooın baba, para için katti 57 K. ceviz 16 16 
olmakla itham edlllyor, klyotfne 5 Tatlı ba. içi 61 61 

göUlrdlôrkeo aeıl katil, kClçO.k 3763 Ken. pala. 225 480 
Jak'ın aayeelnde meydana çı· 10 B. pamuk 42 42 

kayor, fedakAr baba kurtnlkoyor. ·I Piyasa Vaziyeti 
Katil; keodlelnl öldürme SD· _, __ ,:ı.. __ _._ .... ___ ı 

rettle cnaeıuı kendi ellle ve · 

rlyor. 

Filim; çok kuvvetli ve mtı 

kemmeldlr. Ooon hakkındaki 

takdfrlerlmizln f llml gt'>rd6kten 

sonra etz de yerinde olduğunu 
kabul ve ıaııdlk edeceksiniz. 

Üzdm - Ddn Bor11da 5298 

çuval ftzftm 6 75 • 16,5 ko 
ruı,ıtan 1atılmııtır. Flatler bo 

haftaki lylllğlol muhafaza et· 

mlştlr. 

İncir - 615 · 18 kornıtan 
7159 çuval ııatılmıştır. 

Marta Egert Elhamrada 
Buğday - 7,195 ten 7,3'75 

e ladar 864: çuval satılmıştır. 

Piyasa aağlamdır. 

G Ozel Mac-ar-K-ız-ı,-l-Ja-ht_S_e-si-le_Ş_e_h_la Göz) erile 
11 
___ K_a_m~b-:0iyo:-o~~--.ı 

Alıe Satıı 
(Kasta Diva) Filnıinde Semavi Bir Melektir0 Alim. Mark 00.20 60.70 

lzmhto ine*' ruhuna, ince 

doygueuoa müjde veriyorum: 
Mart" Egen pek yük@ek fil· 

mile şimdi Elhaınradadır. Evet 
Elbamrıının beyaz perdeeloe 

gerilen bu yüksek macera mut· 
laka doygueu f DCf', robu ince 

bir Aşk Ue tertemiz yıkanmış 

olao her mütek4mtl lnBBnı tes· 

bir edecek kadar güzeldir. Per· 

de de (Kaetadiva) adlı bir filim 

geçiyor, orada Marta Egert'hı 

incelik taşıyan nesi var, nesi 

yoksa hepsi eerpllmlştlr. Bo 

güzel Macar kızı ~n çok mü. 

tel!şl oluşta, dalgın dalgın dü 

şftnftşte daha gı1zel oluyor. 

Şehlaya kayan gfizel gôzlerile 

yGtftne bir masumiyet gerJll 
yor. 

Büyfik muvaffakıyet gösteri 

yor. Fikrimce Keeta Dlva 

f timi Mııırta Egert'I, Marta 
Egert'te Kasta ntva'yı yarat· 
mıştır. Bu f Hlm Elhamra'da 
iki dil ile iki kumpanya ayrı 

ayrı oynamaktadır. Kaııta Dlva 
bir güo İtalyanca, erte11l günü 
ayni ı,ıeklde Almanca oynıyor. 

İtalyanca oynarken güzel l\-Ja. 
car uttsttnl İtalyan'caoın aben 
ğl ve peltek, dantel, heceel ile 
muzikal bir şive yaratıyor. 

Baeh başına Viyana bülb6lüoft 

dalma Almanca söyleyen f lllm· 
lerde gördftk. Almanca'nın yn: 

yulak, ıok ve mat hecelerine 

gftzel bir ahenk veren Marta 
Egert, İtalyanca hecelerini de 

ağzında yum11şatırken eankl 
bir aı,ık dlllle konuşuyor. Se. 

ylrclletln her lkhlnl de ayrı 

ayrı görmeleri lazımdır. 

Kaetadlvanın İtalyancaeında 
görünen genç İtalyan Aşıluua 
karş1 Almancasında genç bir 

Alman jön prömiyeri görünft 
yor 1 bfttüo aktör ve aktriıtler 

değişiyor, değişmeyen ııade blr 
klı,ıl var: 

Marta Egert.. 

Kastadhan'ıo bir sahnesini 
elze işaret edeceğim: 

Napoll muzlk ekademlılnln 
eoo sınıf talebesinden duygula 

bir genç Martı Egert'ln g~zle· 

rlne beııteledlğl parçayı, bizzat 
Marta notBBına bakarak okur· 
ken, dinin bize haber nrdlği 
cennet bahçelerindeki huriler
den blrlılni Elbımra salonları 

dolduran biUbürln seılle mağ 

mum, o gftzel şehll gözlerlle 
mftteeUtm gibi size bakarken 
görecekelzlz, e anda Kemal 
Aktış'ın duygolaıanıH ortak 

olduğunu duşfinmeden geçme· 
ylolz. Suje pek yftkeek, mozlk 
pek yüksıık, herşey pek yftk· 

sektir, yaloı~ bir noktayı ten· 
kld edeceğim. Gfizel Macar kızı 

ölüm döşeğinde ölüm eaboeelnl 

yaratırken dikkat ediniz, biç 
muvaffak olamamıştır. Marta 

Egert'e ôlllm ve ôlmek esasen 
y-ıraşmıyor. Bo bllyftk ve yftk. 

11ek f Hme, Muta Egert çok 

yaraşmıştır. Sahnelerde moalk 
ve hayal ve şiir vardır, doy. 

goeu en katı olanlar bUe El 
bamra'dan yomoşaaarak çıka· 

caldardır. 
Kemal Kanıil Aktaı 

!sterlin 616 621 
Fr. Frangı 8,28 8,30 
Dolar 80,05 79,45 
Belga 21.07 21,5 
ltalyan lireti 10, 17 10,27 
Isvlçre frangı 40,80 41 
Florin 85,20 85,75 
Kr.Çekoslovak 5,24 5,27 
Avuetor. Şilini 23.50 24 

Zabıtada 

Si ltıh aımak 
İklçeşmelitte Balkevt kraet· 

hıoeelode ııarhoş halde bolu· 

nan K4zım oğlu eUAhcı Mos· 

lafa keyif lçlo hany11 bir ~t 
ellıih attağından totnlmuştor. 

Tavuk hırsızı 

Yangın verinde Felemenk 

klllseıt yanında etorau Meh 
medln bir Amerikan tnuğooo 
çalan Ali totulmoıtor. 

Kaza 
lklçeşmeUk erddealnde bö 

rekçt fmm önftnde devlet de· 
mlryollır• işletme mllfettlıll· 

ğlnde elektirlkçl Fikri ayağı 

k•ymıt, yere dftşmüı ve o eı · 

uda eli fırın camına çarparak 

bilek kıemındın yaralao1111ştır. 

Yanmış 

Birinci Azlz'ye mahallesinde 
mescit sokağındı lemaU oğlu 
Selıiblddln ekmek almış ve 

merdivenden inerken dDşerek 
eli kaynaa:nı olan faııulta ten· 
cereel içine gl:-mle ve yanmıotır. 
Y rınkesiciler tutuldu 

Kantar pollı mevkllode kun 
duracı Yonus'uô bir hdta evel 
159 Urasın• yankesicilik sure 
tile çalan mantarcı Arab Tab· 
ıio, kıllı Beklt n koca lbu· 
him tatolmuşlatdır. 

Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
Baoemızın tasarruf ve ldar.-ıl ahında bulanan M&yveıer güm· 

tüğilnde kilo Bıtkırcıyao hanının 1 ·K. eani· 936 tarihtndeo 

itibaren btz senelik icarı ltal'alı zarf osulile IQ.Ozayedeye ko· 

nulmoştor. 

lııteklilerlo teklif lerl 30 ·T. sant· 935 tarihine kadar kabul 
«'dilecek ve 1 ·K. evvel· 935 tarihinde blrlacl lbaleel yapıla· 

cakttr. Şartları aDlamak ve daha fazla lı••11t almak lsllyenlerln 

şubemize mftraeae•lar• ilin olooor. 3557 1 4ı 

Ayar işyarı Aranıyor 
Uray grup merkezlerinde çahştmlmak '9e tlcretlerl uraylarca 

ödenmek Gzere San'at mekteblerl mrzonları Ost6n talolarak 

4.5 150 lira aylak iicretle ıyar lşyarlırı arandığ1Ddan letekll 

lerlo n6'ue ve askerlik kağıdlarnun ve tahsil belgelerinin birer 

kopyasını ve kısa blrbal tereüoıelerloln dllekçelerlle birlikte 

~etlrerrlt lmtlhııo edllmek O.zere 20 ·11 · 935 gftntl eaat 9 da 
İzwlr'de Ege bölgesi ölçüler ve ayar baı lıpekterllgfnde bulan• 

maları bllltlll~. 3555 1 4ı 7 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 
ikinci Beyler eokığı TGrk mftzayede salonu ittisalinde 

numara 45. Haıtalarım öğleden ıoora 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON: 3806 

Müzayede ile fev· 
kalade satış. 

ÔotlmGzdeld pazar gftnil 3 
ikinci ıeorln ô~leden evet eaat 
onda Köpra•de k.ôprft soka~ın 
da 8 numaralı hanede doktor 

operatar Ahmet K.Amfl beye 
alt emeall glirillmemlş fevka 

ilde IDke lpııaltı mımnlatındao 

maoD yatak odaeı tukımı, ma 
un dolap, iki kltlllk karyola, 
tuvalet ve marglzio, iki komi 

dJoo, olfonyere, orta maea11, 

koltuk ve iki perdeleri, ceviz 
den frldmın mamalltaodın 

ıelli ipekli salon tıkımı ve 

perdeleri, QçlCl ve lklll zarif 

elektlrlk. avlzoları, kara •ğıç 
tan mamul •ltrlnll büfe, ye 

mek m11ae' n altı marlken 
avrupa eandallyelerl, boz do 
labı, mavi muare, iki ipekli 

koltuk ile bir dejerll divan 

ve ortıt mıaaıı ve iki sigara 

masaları lake iki adet ı,ılfoye · 
nlı dolab, aynalı tuvalet ve 

komJdlooıo, bir buçuk kltlllk 

bronı iki direkli toglllz kar· 
yolası ve eomyaın, dönerli ceviz 
kOtftphıne, camlı cetlz k6tüp 

haae, mııun yHıhıne, 11ablbloln 
ıı«'ei gramofon ve 25 plAklle, 
haeır takımllrı, temslyellk, 

eandallyeler, brons koro la ler 
lftke avlıolar, zarif bir gece 

JAmbası, madeni ııoba maa bo 
rnlırı, k6te etrjerl, duvar ete· 

jerlerl, etemln perdeler, yağh 
boya taplolar, iki adet kadifeli 

mua, madeni elgara m111aları, 

ayoah davar etejerl, ceviz H· 

rlf iki tane sehpa, ba!ı ve sec 

r.adeler 'Vt'81lll birçok rop lıat 
mdzayede soretlle satılacaktır. 
Setıe peelodlr. Fırsatı kaçar · 
mayanız. 1 2 

Ttırk M tızayede 
Salonu Mlldtıriyeti 

lzmir Sicilli 1,i · 
caret Memurlu
ğundan: 

lzmlrde Arastada 300 numa 
rada rubaf iye ftzerlae ticaret 

yapan (Norl ağazade İbrahim 
Nuri ve biraderi BClıeyln Nuri) 

,irketloln feshine mGtedılr be 
yaoname ticaret kanona bft· 
kGmlerfne göre ılcllln 1609 
001nar111ına kayıt ve teııcll edJl· 

dlğl llAo olunur. 

1 

İzmir slr.1111 ticaret memur· 

loğo reıımt mDhftrd 
ve lmzaeı 

F. Tenlk 

Beyanname 

Beyanname 
28 4 1934 tarih ve 5769 no· 

maralı noter makavelenameelle 

teşkil edilerek l teşdnievvel 

985 gftnliode feelh edtlmlş ve 

ılcUU ticaretinin 1724 onma· 

raeına kaydı icra lnhnmıt olao 
"~orl ağa11de lbrablm Nuri v11 
biraderi Bfteeyln Nuri.. sdh 
şirketin tasfiye edilen moıme· 
llltıuda her biri bakk•nı almış 

ve bllioçoda göıterUen mevcut 
alacak ve borçlar1n eerlk "İb· 
rahim Nuri,, tarafından kabul 

ve taahhO.t edllmlı oldoğonn 

beyan ederler. 

lzmhde Gtızelyah tramvay 
caddeelnde 959 numarada otu· 
ran Norl ağazade lbr1blm Nuri. 

İbrahim Nuri lm1aeı 
İzmlrde Kemeraltında 19 DO· 

maralı dükUoda tuhaf lyecl Nn· 

rl ağazade Hfteeyln Nud. 
Hüeeylo Nuri lmzHı 

Umumi No. 8665 
Bosod No. l l 128 
Dairede okunup mıoHı an· 

)atılan bu 16 tearlnlenel 1935 

Menemen-Mu· 
radiye Yolu 
Toprak Tes· . 
vi yesinde Taş NisbeU 

od• Menemen Muradiye afll81 
eolo 

Joşa edllmekte olan fol k 
toprak teevlyeııınde yolaoılo 

oıe· olduğa hakkındaki fhbır 
1 5 ı•r•· rlne bayındırhk bıkan •ı:ı1 il 

fındao teftiş için tki ealjhfytl 
• MOftl• 

memur göndertlmlştl. I 
kD' tlşler; toprak tenlyesfode 

01 Jaoı lan ıaeı nlsbetlotn a11hğ• b 

görmftşler ve müteahhide '' ~ 
llgat yapmışlar, fakat yobo•111 

olmaıhğmıda blldlrmlı\erdl. 
Bakaohkııo dftn llbtYtı~• 

tı:i' 
gelen bir emirde toprak 

i)(tf' 
vlyeefode tıeı nlsbeılnlo dl 1,. tlşler taraf1Ddao göt terlleıı 0 

oıe· 
betine yfiluehllmeeloln Ol dil· 
ahhlde bUdlrUmeel eDJft 

mlştlrr. 

Milas'taki Kaıı 
Birçok Kitabe ve 
Eserler Bulundu • · 

4 Fransız aeAtıatlka enıt1•4'1 b •' JJ Gyeılnden profeeôr Döt11JJ e de 
MllAa'ın dôrt aaat ilerl•10

1
kl 

Yakarı Kahnağıl köyaode ol• 
bnçnk: aydanberl yapmakta • 
doğu bzı ve ara1t1ruıı ,o• 
ermlodr. et! 
Kuı ıırHında Efeı ..,as il" 

dlrktlSrtl Vehbi komiser ııf•I · 

1 beter• 
bolonmuşter. Birçok k ta e 
mnhtellf medeniyet deYlıJeri• 
ald tırlhıel Herler uıe:rdtl'' 
çıkarılmıştır. 

:ftzilm Ko· 
loperatifi Toplantısı 

ıııt 
Alı• .. hlr ftzftm kooper• ,,_ del· 

ılelAde umomf lçtlmaını ık 
0 

mlıtir. İkinci Teırlnln 10 ooc 
gaua tekrar toplanacakt•t· 

Kooperatif Tescili 
ReşadJye m6stahdllerl I~ 

kooperatif lerl teacll e'frak• ,dl· 
noml Bakanhğınca tasdik 

lerek llbayhğa gelmlıtlr. f j 
Bağcılık Enstittısfl Ş60 

İllmlr ba~ethk enıtltGıO ~ 
iken ukerllk .Sdevlnl y•F 6de· 
ftzere aynlan MClbln Bıllt rtı• 
tini bltlrmlı ve tekrar eo• 
şefliğine atanmıştır. 

Milleı Mektebleri de• 
Millet mekteblerl bagOO cı· 

itibaren muhtelif yerlerde • t ,,, . 
lacak ve derelere baılıoıct 

1 
ti 

Bazı yerlerde A ve B tnr• • 
ayrı ayrı açtlacaktır. ~ 

- ..... 
tarihli beyanname atbndıld a·•· 
zıluın zıt ve hdvlyetlerl 1,. 

rece m1taf lzmlrde cnıel~59 
da tramvay cıddeefııde de 
No. da oturan Nori •18 ~ tJe 
bay İbrahim Narl ve fsıod;~. 
Kemeraltında 19 No. Jo ~ 
kanda tuhafiyeci Nuri ·~· 010p 
bay 8\heyln NorlolD .,ol 
mftnderecatıoı tımauıeP 9'• .... ı 

bl• ... 
ve ikrar ettlktf'D eonr• derlf• 
HZ ettiklerini taıdlk e eti 

b ,eO 
Bin dokoz yiiz otuz eı _. 

alt•.,... 
tewrlnlevvel ayanın on 

çarşamba gftnl. rJo 
T. C. İzmir 6çdocO ..,ı 
teri 'fabıio Aoıot re• 

mOhOrd ve IJJJ1891 

Umumi No. 8960 
Buııoıi No. 11·128 d•I· 
Bo beyınnıme ıurednto tJJf' 

f oo 
rede eıkh 8665 umolJJ 

1
935 

rah ve 16 teırlnfevvel ,.,. 

tarihli aslına uygun otdolO yO• 
dik kılınd•. Blu dok~ , 1,. 
otuz beı·aeneıl ıeırJate'ff'" r•etl 

• 111• • 
nın yirmi altıncı cP 

1«0D. 'J'ıb~o 
İllmlr tç6Dcft noteri 0 

Amur resmi oıftbOf 
Ye • .., .... 



imparatoriçe Taytu 
Habeş Kadın Alayları ile Italyanre 

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
(Babq kadıolannın vataoper· 

terlik ve cengaverliği çok meı• 
~dur. 

1896 İtalyan • H•bet harbıoda 
ldoa zaferini bilba... Habeı ka· 
~n kaunmııtır. Ve bu kadın· 
l.tın batında da imparatoriçe Taytu 
.... oouyordu. 

Bu ı•yaoı hayret ve çok cesur 
~ıbın macerasını logiliz muhar· 
llrlennden Artür Liptoo çok cazib 
.., tekilde yazmıftır. Oo gün ka· 
~ ıftrecek olan bn tefrikayı ga· 
'ete111ize dercediyoruz:) 

• • • 
Adlı · Ababa'da, Necaıt Mene 

~~'in earayında bir ikindi 6zerl 
laıı, bir faaliyet göze çarp 
-•IUa, ff_.,bel,f payltahtıDID be 

t:aıar glylnmte halka blıyük 
t heyecan tçlnde ldt. 
Ayan ve eıraf, cengAverler 

leieterl ıara ıa Hlonna ve 
..._ya char sokaklara ıoplan· 
-.,, btııtan baıı ıırmah elbi · 
'eler glymlı olan earay maha· 
"9.hnın mGmaneatı.,a regmen 
--.,.. uha 1 .. 1. 1aklıomak 
ı....;.ekteydller. 

lha binlerce lnaanda aeablyet 
tt endlte, ademi memnuniyet 
~ bir ıorette gGrGIGyorda. 
• birbirlerine: 
._ Duyduklarımız doğru mu· 
~ Diye ıoroyorlar ve arala· 
"8 ıa muhuere geçiyordu: 
~ ..._ Ent .• Do&rudar. ltalyaa· 

laadadlan geçtiler ve Ada· 
"- aldılar. 

il.na Abam'a .. ı 
Makıddee ıebrlmlsl d& 

-. •lddar? •. 

~ Fakat... imparator ne 
. ....,orP .• 
itti& ne bekliyor? 

""'"' lflukerelerle ba kader 
laybetlikekte mına ur 

Sahip Te Batyugam 
b Baydar RlfCl6 OK.TEM 
llla1lJllt Hfl'lyat ff yuı itleri 

lı. llaGd~ Hamdi NGShet 
~ua: 
f-.h İkiaei Be ler tohtı ~ h_.. pA...: ' br . O d 't -..ı& .. ull lDUI ,ıçuı e 

t..'!ilrar: lmıir .. ANADOLU 
~: 2776 .. Poata kut11111 405 

\. ~ ABONE ŞERAITl: 
.,_ 1200, Altı aylı~ 700, !1ç 
't.t. •yJıAı 500 Jamlttm. 
" .. mıebtler için eeaelik 

elaone lcreti 27 liradır. 
lleryercle 5 Kuruttar. -aıiı alabalar 25 kunlflar 

4J>oLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Romam: No. 34 

dftşen bir kolluğa 

llaltkın var, bıkkın vul 
llal 

"'•kıt Gyle lbım! 
. lloenaı Fakat ağıım abt· 
, ~adam Senlnyl'ye aea 
ti..~-.p edemiyorum! -,_._: 

"' Y•nbt daha... Nikol 

Frenkleri denize d~ke 

llm! 
. Eğer Necıel Yuhan etğ 

otııydı'" bo haller baeımıza 

"elmt"zdl. 
Sarayın dışında olan bu mo· 

hn ereler ve bu beyrcao, aa 
nyın içinde de olu yordu Hat· 
1A1 imparatorun tahtı etrafında 

bile! . 
imparator da hu heyecan ve 

aHbl1et havası içinde hen6z 
bir karar nremlyordu. Ç6nkQ 

Habeelıtao çok uzan tarlbtoin 
en mil~ldl bir denini yaea 
makta idi. 

faaııen İtalyan Habeş harbi 
altı ıenedenberl, lam btr eekll 
almadan deHm ediyor; hudad· 
tarda bayGkçe veya kilçflk 
mflıademeler oluyordu. Bunlar 
ekeeorlya a1ker ile df'ğll mlııel · 

Jah hudud kahilelerl ile İtal · 

yanlar arasında vnkua gdl 
yordu. 

Bu bale, mftzmln bir hasta · 
hğı alıeıldı~ı glbl alıeılmı1t1. 

Fakat... Vıılyet birden bıd 

bir ıeldl ah•ermletlr; Atının 

ağzı beyu köpGkler içinde 
kalmıı, her tarafı terden sır· 

sıklam ohnoı Te toı ıoprak 

içinde bir ıtlvaii ıal nraya 
gelmlı, doğrudan doğraya im· 
parateron basuruna çıkmak 

letemletl. İmpıaratordan mGıaa 
de alıncı, eai taht öaClDdo 
diz çökmao n: 

- l:fıımetmeıp. . Beni Tfgre 
Ban gönderdi ve ltalyan'ların 
Asmara'dan hareket ederek 
hubodları geçtiklerini ve Adoa· 
yı alclıklarıaı haber vermeğe 
memur etti! Demtıtl. 

Yıldırım gibi çarpın bo ha
ber kıroıe1nda _ MeneHk: 

- Do hAdlee ne zaman ol

daP D17e IOnDDf u: 
- Ben, hareket ettlglm 

ıamın ay, ince bir kıt gibi 
idi; timdi he ılni llbl des 
değirmi olda enabıoı almsıtı. 

lmparatoı bira cJGıClnmOt 
Te: 

- Fakat.. Kabnman aıker. 

lerlm ne yaptdar?. Ve ne ya· 
pıyorlar?. demlıtl .• 

SAi: 

- Beyazlınn eeytanlara mah· 
ıoı harp THJtalarına kartı ko 
yamıyan kahnman aekerlerlnlı 
ılmdi Abum deglannda balan· 
maktadırlar, orada öl6aceye 
kadar harp andını lçmlılerdlr! 

Cevabını .ermlıtl ... 

• • • 
Haber milhlm ve korkunç 

idi. 
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diyecektin! 
- Bir daha bıkkın nrl 

Gflç olmakla beraber, böyle 
hareket edeceğim. Şimdi ka•· 
vetleadlrecek yiyecekler alalım. 

- Doğru. Çıkacağımız aeya· 
hata knnetH olarak çıkmahyız. 
Şimdi ıiıe kahve hııırlıyorum; 
Benoa ağır kahve isteri 

- MGbareğln zayıf ldemar· 
larnu bilirim! Sen de tabii bl· 
llyoreua! 

- BrHol Artık aen demege 
abetın. Sonla uyıf damarltrını 
da blltrlm aslslm komlaer! Şam· 

-
- - - - -- - - - - - - -

ll.Jl....U.,l.J . .-. .__ .... 
1 - ' ' 

Aydında Bayram Çok Ha- Çinge~~~~r Krah 

ı . G . • Karakovide Tevkil 
raret 1 eçmIŞlir. Edildi ve Milyonla· 

--------
Bereketli Yağmurlar Yağdı, Un ve 
Buğday Fiatlarında Yükseliş Vardır 

nna Haciz Kondu 
Vlyanadıa blldlrlllyor: 
Çingeneler knlı ıu andı 

mnkaf balanmaktaclır! . 

Yukarıda Aydın llbayı ile Komutan Tnbünde, Aşağıda llbay 
t•e Kornuıan Askerin Bayramını Kutlularken 

Aydın, (Özel) - Bayramdan 
iki gftn enel baılıyaa •e bu· 
gtln de devam eden flddetll 
yağmurlata rağmen Gamurlyet 
hayrımı Aydın'ımısdı çok içten 
Te cıadan göıterllerle katla 
landı.~Şarda kurulan tak ıayıaı, 
50 den fazlı idi. Alanlara, cad· 
delere kısa södG le•halar 18>1· 

mıetı. 

Dftn ltbaylıkta renıfg kab11ıl 

halyanların artık kat'i ID· 

rette harekete geçmeğe ve Adlı· 

ltiabaya kadar llerlemeğe ka· 
nr nrdiklerl aıika, surette ga 
ralayordul Artık, Habeş lmpa· 
ratorla~anon asırlar g6rmtlt 
ananevi kılancım moralU kı 
nandan çekip çıkarmak, aıbrln 
öntlne geverek ....... ..tdır 
mak IAzım geliyordu. 

Faklt... Men elik harbden 
hotlanan bir adım detlldl. 
Ayal zamanda motaueıb bir 
hırtıllyaadı. Somallnln mGılG· 

mu ıultanlanaa ealdırmağı 

dini bir borç bilirdi, ammı, 

ftalyan"lara kartı h1rbı gtloah 
eayıyorda. Hem bu ltalyan'Jar, 
onan tahtına yerleomeel için 
kafi derecede hizmet te et· 
mitlerdi: 

Banan için: 
- halyan'lar da hırlıdyan· 

dırlar, hem de papanın hakiki 
evlltları! Bunlara, benim n 

tebıam gibi sadık hırlatlyanlar 

nuıl kılu; çekerler?.. Diyordu. 
- Sonu var 

p•nya veya Porto elıeel dalma 
eöylece aol tarafında emniyet 
altında görmek lıterela! 

Noel, elinde tepıl olduğa 

hılde muanın batına geldi Ye: 
- Bnyuronuz! 
Dedi. 
Benoa da: 
- Sen de otur artık görflo 

meğe bıobyalım. 

Dedi. 
- İı tlzerlne değil mi?. 
- Tabii! 
Komlıer: 

- Haydi, aenl dlnllyoruz!J 
Dedi. Banoa çayını aldı n: 

- Hereeyd•n eni bir suıllm 
var: Hamr mııınıs?. 

Diye sordu. 
Komlıer: 
- Tamaolle, 

törenladen sonra Camorlyet 
alanında tören Te geçltreıml 

Y aımora rağmen ~alk, Hılk 

kClnGıClnden nrllen nutukları 
dinledi. iki gecedir feaer ılıy· 
lan n gece eileacelerl ıGrOyor. 
Ba gece de Balkntnde temeli 
ve alanlarda glSeterl n hılk 

eğlenceleri yapıldı. 

Aydın, (Özel) - B~nıketll 
yıgmarlar çlftçlmldn ytlıGaG 

çok gGldftrdG. Balk hep bir 
ağızdan hona bGyGk bayramın 
ağarana n cumarluğan bftyGk 
bir nimeti olarak 11ayıyor. 

Şanmızda bir haf tada boAdıy 
80 den 11 O kuruta, birinci 
ekmek 9 dan 12,5, ikinci ek· 
mek 7 den 9,5 karat• yftk· 
ıeldl. Daha ytlkeelme beklenl· 
yordu. J!•bt berekeall yalmar· 
lardan flatın kınlmuı ltek· 
lenlyor. 

Aydın'•a aau Denlsll'dea ve 
Dlnar'dan temin ecltllr. Onlar· 
da iki Gç tilccarın ellerinde 
hıla ıtok bolandormalan .e 
plyıeaya hakim olmaları plya· 
eada letedlkl~rl gibi oynamıla· 
nnı temin ettiği söyleniyor. 

20 Montafon Boğası 
K.Gy bGtçelerlnde ayrılan pa

ra ile Konya buaaıadaa eatın 

alınan 20 boğa bagila lzmlre 
gelecek ve kGylere dağıtılacak· 

br. Bonl,rın 3 a Torbalıya, 

' G Kemalpaoaya, 8 1 Ôdemlte 
ve • a Meaemene n biri Dl· 
kiliye gönderilecektir. 

eblk olmamak ıartlle bumm! 
Dediler. 
Benuı: 

- Fakat... Doıtam Rokor 
ıen bunya ellerin cebinde gibi 
bir halde geldln. YaDJnda en 
kGçilk bir paket bile yok. 

Dedi. 
- Boraya gelmezden enel 

ılmal garına teellm ettim! Paket 
taşımaktan hotlanmam da ... 

Noel: 
- EyHh! Dedi. Ben lıe 

paketlerimi aana yOklemek Oml· 
dinde idim! 

Benoa bir oampanya ıleeet 
açtı Te iki arkadaoının kadeh· 
terini doldurdu n: 

- Ma.affakıyedalı oerefinel 
Dedi. Üç arkedeo kadehlerini 

booalttılar. 

- Slıl traı etmlı olmakla 

Karakovl S1bıt111 bir sGrft 
hırıııın krala olan bu adamı 

tevkif 1aroretlade kalmıttır. 

Y .-ut çingene krala Lanr 
K'lçt, ~e~~D 11eoe knl lotlbıp 
edllmi,tlr Mal4m oldoğo Gze 
re çingeneler knlı, clbao çln 

· ~~Delerinin bir lçtima1adw ıe 
çlllrter; Lnu',n krıl ıeçlldfğl 

~Gadeoberi çocuk a,ırma vesair 
bıreızlıldar p~k slyade artmıetır. 

Baaon f çtn V arıo•a it bayı 
ba garip knl n ueneılle cld 
di eurerte meıgul olmık m~c 

botlyettnt htnetmlttlr. 
Bir çok çingene kamptan 

b11almıı ve kral ile birlikte 
belli bıeh rGe1adan on ikisi 
tevkif edtlmletlr. 

Çingeneler kralı bu ıontle 

ortadan kaldırılınca, Valg'dı 

alull1ra hayret nrectık bir al· 
tın dt>po~o zabıtanın eline geç
mlıtlr. Ba depoda her devletin 
alun panlınndıtt mftbf m mfk· 
darda para Vlf'dır. Ayni zamandı 
pek çok mlkdardı mtlee•berat, 
•hın Hat elde edllmietlr. 

Lnfç'de mGblm mlkd1rdı 
allln köstek, mftcevber, altın 

paralardıa bıtk• 80 klflllk blr 
gGmGı yemek maD11 balan· 
moıtor. 

NGntad'da, akıllara hayret 
verecek kadar çok elmaa ve 

kıymetli tqlar da balonmnıtar. 
Ba 11rada · firara çalcoan Ma 
go.ık\ adlı lbtly1r bir çlageoe 
fındık bGyGklGAlnde bir elmaı 
yatmoııar. 

K.arakoTI uhıtuı, çingene· 
lerln lflnetlai toplamakla Te 
mGndere ile bitirememektedir. 

Casus Mobadelesi 
lıtanbal, 31 (ôsel) - Sıra• · 

borg'dı Alman'larla Fnnıız'lar 

mıhkt\m cuaılardın birkaçını 
mtlbadele etmlılerdlr. 

Alman'lar 1983 te eekls ıe · 
a"ye mahkdm edllmlt Fnn11z 
mtlheadlı Şa yder ile M. Bir· 
gard •e Nalban'ı Fraa11s'lara 
ıeıllm etmlıler, Franııs'lar da 
makabeleıen Sar Brik Raıllng 
ocaklan bismet tef 1 Y ubın 
Rotke Ye ktttbl Frlomın Al 
man'lara tnllm etmlolerdlr. 

Şehir mecli.ıi toplantıları 

Şehir meclial bogtln ••t 
16,30 da belediyede toplanacak 
n ikinci altı aylık dene gG 
rtlımelerlne bathyacaktır. 

Hemşire Atanması 
Mani.. Memleket h11bneıl 

bemılrelerladen Emine lsmir 
Memleket hutaneel hemflrell· 
gine atınmıthr. 

nauu dikkatlerini celbedece· 
glm! Malumya, blalm meılekte 
hiçbir oeyl te1111dGfe bırakma· 

mak lasımdır. Rokar lçla ne 
lee ne amm•, Noel'in henas 
yıpılacak lılerl çoktar. 

Dedi. 
~oel: 

- Berlln yola oldukça asan 
dar. Hasırlanacak Hkdm nr 
demektir. Yalnız madama iki 
defadın hala gGrmedlglml eôy· 
lemellylm. 

- Fena haber! Acaba neden? 
Deralol nrmeğl bana hı· 

nkın dal 
- Ralbakl ıls ona madafaa 

edlyordonaz. BrHo glsel kı• 
karcletlm.. Rokar g6rtlyor ma· 
na?. 

- Entl 
- Alaya batlamıytaız. Ond. 

Tiryakilik Bu?! 
Bizim eczecılakta bası Haçlı · 

na lptllA yıpılı11 Tardı•. Ec11· 
cılıkta kimyada gllkoılt, alkal · 
•ld dedl~mlz birkaç illo 'VH · 

dır ki f•z1a kollınmığa ~elmeor, 

loaan tlrya\hl otur. MorfJn, 
kokain, eroin bu clnıtendlr. 

TGUlnGo mf'ıbor nikotini, kah· 
venla telnl, çayın telnl d e 

banl1rdan bııkl hlrşey de-~11 

dlr. Eof iye de ~yled l r, yaıa 

yHmanın dt tiryakiliği olaca 

~'°' zaooetmcıdim. Benim ec 
zacıhk tarihim kadar yaııcılı L: 

tarihim kadu u ktdlr, gfto dP-lllc 

gazetelerde, risaleler de yazı yı...z · 

mıkhAım ~&kidir, sırtı ıura11 

ANADOLU'da yedi ıenedlr ha 
ıGtonları yaıar, görtış Ye ııe 

alete ga zlerlm biç te yorulmaı 
değtİmte , barb, İtalyan, Rahe,, 
İagtllı lıksrdm Hı gazeteler 

doldo. Blılm kapı yoldatı Çim 
dik tsraıklanaı bileyerek pır · 

mıklar1nı yumraıa içine çekti, 
Sapın dı taıını toplamağı hıı · 

ladı, bizim dllrlıln de opjektl · 
f lal stlme~e koyold11. bizim 
kaşeleri ka,e kapmıca oynu 

glb\ ltıl11n ile fiRbee kaptı, 
gel gelelim ben de yaıı y11mak 
tiryakiliği bal}lamıı, kôl}ede yer 

var. yer yok yasıyorum, ıo 

gftnlerde ANADOLU'da köıem 
ıçslırsa korolıcığrm, y111 dr· 
ya1dllğl, bana kalemi klğıdı 

bıraktırmıyor. Heklmtere so· 
rarıa\ yasımanı diye bir de 
b11tılık lıml takarlu, h11tılık 

oloıona hutılık, onda tGpbem 
yok ımma, heraretlm yGksek 
değil, fada bu!. 

Hakemler 
••••• 

imtihanı Geri Kaldı 
Yirmi gOudenberl mıntaka 

merkes blnaaıadı fodbol hıkem 
enc6menl 6yenoden Kem•l Ha· 

Um tarafından idare edilen ha· 
kem kuran tedrlııtını bitlrmlt 
Te ba kana devam edenlerle 

etmlyenlerln tahriri imtihan· 
lan da 30·10 935 Perıembe ak· 

tamını bınkılmıoh. Bayram 
mftnaeebetlle bu fmılbın yapı · 

lamımıotsr. İıtanboldan gö11de· 

rllecek aoallere lnılzaren im· 

tlban baoka blrgQne bırakıl· 

mıellr. 

Yaralanmak 
Balcılar cıddeılnde kaıab Ali 

dtlkklnında et keaerken dik· 
k•lllzllk y6ıGnden aağ kolnao 
bara kısmından yaralımııtır. 

Kumar oynamak 
Alıancakta yangın yerinde 

ar atmık saretlle kumar oy· 
nıyın Mehmed, M oıtafa Te 
Ahmed tutolmuelardır. 

cıkaınıı. Yınlıı bir adım altı · 

nıı mı, kayıp gidenini• ha .. 
Şimdiden kardeş oldu~unoıa 

gösterecek vaılyetlere iyice alıt 
mıhıınız! Sen Nlkol, n ıen 

Lttayen all«- lıml aldınız deAll 
mi?. 

- E•et, Delmon! Meıleğlm 

gaseteclllk nnı gdlnce, Noel 
een de, tporcu genç •~ aon za· 
man kııı!.. Sinema yıldızı ol· 
mığa meraklı Te... Poı ıekll, 

vacad itibarile de ba loe cidden 
IAyık bir kıı! Babamız yok. 
İhtiyar annemiz var, Pırlı'te 
Senjermen bal,erında oturuyor, 
çok ıen~n. lyt mi?. 

- MGkemmel, komlıer! 

- Berlln'de Aılon oıellne 
lnecelfs. Ea l.ııa bir umanda 
ceaeralln oAla Mab ile mtlna· 
aebetl yenlllyece~lm, tonn ... Ve Noel gtlsel tebeeeGmG ile: 

- Hatta bir dGğmem bile beraber ketlerlnlse bir daha il ... 11dcı..1•LUltwın1Md.1111~DDJa.nm...,......_~~---e--~----~~ 
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Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 
t: odeU Hın, Blrf acl Kordon 

Tel. 24'3 
The Ellermın Ltnea Ltd. 
Lfverpool Hatta: 
••LESBlAN., npuro 26 bi 

rlocl te11lade Li verpool ve 
Svvaaeeı'dıa gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda ~ 
ikinci teorine kadar Ltverpol 
Glaegon için ytık ılıcaktır. 

"ALGERIAN.. vapura 15 
lklncl teerlnde Lherpol ve 
Svanaeıdıq gelip tahliyede bu. 
!anacaktır. 

Londra Hali Hattı: 
"POLO» vapuru 30 birinci 

teerlnde Loodrı ve Hail ve 
Annraten gelip tahliyede ha· 
lunıcak ve ayni Hmaoda :6 
ikinci te@rlne kadar Londrıt ve 
Hali için yilk alacaktır. 

" MARONIAN ,. npuro 26 
ikinci teerlode gelin 12 ikinci 
ıeerlne kadar Londra ve Dall 
için ytık alacaktır. 

110PORTO,. vapuru 20 ikin· 
el teorlode Londra, Hali ve 
Anvereten gelip tahliyede bo· 
lunacaktır. 

Not: Varud tarihleri ve va· 
porlarıo Jel mlerl n onlon der et 

lerf nln değişikliklerden mea'o· 
llyet kabul edilmez. 

Bol ışıklı ·· az sarfi yatlı ve uzun 

ömftrlfl METALLUM lômba-
larıpı tercihen her satıcıdan 

mutlaka ara:rınız 

.Fiatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elekttrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mdmeaslll 

P,şıemalcılar 71-79 Telefon 3332 

~ 11 111111111111 11 111111 1111111 ııı 11 11 111111 11 11 1111 11 11 111111 11111m11111111 mm ııı 11111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111' 

; Al{_şehir Banl{.ası -
--·-ü~mör şubesi 

ikinci Kordonda Borsa clvarmdaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 

••• 
Hertfirlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!h ay vadf:liy~ % 
5 . 

Bır sene vadehıe % 6 faız verilir. -----'-----
Zahire, i\zduı, incir, pamuk, yapak, afy:oo vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

ı!lode ı:ıahlplerlne eo müsıld ~eraltle avaoe 'terlllr. 

Buğaziçinin En Değerli ve Şerefli Yerinde Bugün Kö
mür OePıoları Olarak Kirada Bulunan iki Prarça Arsa: 

Istanbul Evkaf OirektörlüğOnden: 
Değeri Pey para111 

Lira Kr. Lira Kr. 
11292 00 864 90 

12806 00 922 95 

Kıpı No. 
Eekl Yeni 

105 119,2 

105 119,3 

Harita No. 

2 

l 

Miktarı 

3242 Metre murabbaında olan ar· 

BIDın bfttftnCl. 
3533 " ,. « 

Yukarıda kıymet, emllk ve harita numaraları yasılı olan ve 119 numaralı yalıdan ayrılmıe 
bulunan Kuraçeıme'de bir yanı tramny caddeıııl, bir yanı deniz ve bugcın kömtlr depolnı olarak 
kallınılıo iki parça ıraa ayrı ayrı satılmak Clzere 22.10.935 gClnlemeclodl o batlı yarak kapılı 
sarf aıallle arttırmaya çıkarılmıetır. 

Oatermeıl 7.11.935 gQnlemeclne raatlıyın ptrtembe gana .. at 15 te I1tınbul Vakıf ler direk 

t.,rlflAO komlıyooanda yapılacaktır. letekUler mruırma •e ekdltme ya•aeı uyarınca blçllmlt drğer 

lerlnln % 7 ,5 ğa nlabetlnde pey parılarlle teklif mektuplarını muhte•I zarf larıoı belll eaattıo 
enet komleyonı vermeleri, ıartlarını Oğrenmek letlyenlerln her gln mablul4t kalemine gdmel,.rl. 

26 28 30 1 3523 

SAYI hlR~ 
1 MtıUfıt 20000 
l Jkramf ye 25000 
1 .. 15000 
ı .. 12000 
1 .. 10000 
~ .. (2000) 4000 
4 ~ (1000) 4000 

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

l 00 ,. (100) 10000 
500 .. (5'') 25000 
500 ,. (30) 16000 
600 (20) 12000 

SIHHA:E 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo
rina Balık Y ~dır. Ser· 
beı Gibi içilebilir. iki De
fa Süzülmi4tür. -Blrlclk Satıı Yeri 

8AŞDURAX 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
EOlANESI 

Onlnreltede Doçent, 
(Manin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergtln öğleden 
eonra bakar. 

t.tiklll caddeai N o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N B U L 
Te&.ı,fon : 49250 

Ali Riza 
M ncellithanesi 

Yeni kavaflar çaEfııı 

No. 34 

"Docaliou" vapura elyevm 
limanımızda olup 29 teırlnevel · 

de An •ere ı.Rotterdam ve 8ım· 
barg Umanlara lçla y4k. ala· 
cakhr. 

"Bermea., .apura elye• il · 
manımızda olup An•ere·Rotter· 

~dam ve L.amburg lf maalırı için 
yük alıyor. 

"Trajınue,. vapura elyevm 
lf mınımızıla olup yftkOoG t•h· 
llyeden soara Anvers, Rotter· 
dam, Ameterdam ve Hamburg caktır. 

Umanları için ytık alacaktır. Zegluga Roulca S. A· 
.. Oberoo" vapura 5 2 ikinci 0Sumacjı,. mot6rft 20·2 ıacl 

teerlode beklenmekte olup yfl· teıdnda bekleıunekte ol•P 
hll ' L G . ıı·-·11· .kftofi ta ye ellıdeo ıonra (doğru) Ao•en dynıı , .. 

Anve11, Rotterdam, Ameterdam ları hin yllk alacaktır. 
ve Bımbarg limanları için yük Service Mariıim Roumairı 
ılacıktar. "Ardcal vapura 13 2 111cl 

it A 

"Ganymeddeı,, Y•pura 5 2 lol teırlode bekleJ)mekte olup yu· 
teorin.de b~klenmekte eJ.op yft· kdoCl tahliyeden sonra 1'~•· 
kaoa tıhllyedeu eoora Atıverı, tence, Sollna, Gılae 98 Brlyll 

~Rouerdam. Ameterdım 'H Ham· Umanları için yak ıl•Caktır. 
borg ll.mınlan için ydk ala· "Albı Jobı,, vıpuru 20 ~ 
cı.kllr. Juel teırJade gelip 22·2 ~ 

"Ceree,, vapura 1·2 ini teı· teırlade Malha, CenoJa, Md· 
rinde beklenmekte olup yOkCl· ıllya ı ve Buıelona UDM1ıa.lalllll 
aft booalehktın ıonrı Bargae, 
Varoa ve KOateoce Umanları yak ılacak&ır. _.ı 

"Durmtar,. vapura 20 2 IJJr 
Jçln yak alacakı.r. teırlade ,bfklenm.~kte olap 1• 

"Cene,, vapura 18 2 lacl kOnCl tahliyeden IODU Kll-
teoriode Anverı, Rotterdam, 1.;; ~ 

ce, Sal.na, Galaı ı we Bdy..-
Amaterd•m ve Hambarg liman· maıılMı lçia 

1 
yClk alatakl.IJ· 

ları için yak alacaktır. ~I ha:rekot 11~dle 
Svenska Orienı Limen deki değlelkllkler•n •"" 

0 Nordlaad,, motGrl 3·2 inci b ı Fiil' meı',ajiy,et b u , ctmea. 
teşrlode beklenmekte olup yd· tafallit lçla ikinci Korde>R'cfl 

kClo6 tahllJed~D IODll Rot&er· Tıhmll lwe Tahliye blDHI arkl' 
dam, C.O~obage, ~slg, Gdy;· ııoda Fl'atelll Sr,rco ytpO~ 
na Oelo ve lıkan.dloatya H~a· ] acentab~ını m6nc11t ecJlllPef

5 farına hareket edllCektll'. rica olunnr· Tel 2004· 2005~_..., 
• 

Bakteriyolog ve bula,ık, ealğın haetalıklar 
mfltehassuı 

Baemalwıe illa"oaa bquuıdaki dibek aobk ~n~a SQ ,,,,,. 
h e'f ve muayenehüelinde iahah 1a&t 8 dan ~ • 6 a ~ 
ıı..a.lumı blaal eder. 

Mdraeut ecJ.!n .hvt•lan yı~a lhımgelen eair tahli1lt .
mlboekopik muayeaeleri ile veremli hll'ıhp= yapeı.,.. __. ft
rtllen Pnomotorab muayeneheıaeaiaie maııtaum•n yapalar. 

T~D: '116 
0 80S ~ ~. mot 1 

birinci teırtnde bekleolf°'' 

Dlrıppe ~erk n Noıf'f 
lhpanlınııa 7"llyeef'J~tlr, ~ 

1 
~MERkill ıF..Qf.OR.l' ~· 

ı NES -· NiVV:XOIJ. l " 

DEUTSCHE LEV ANTE ~ E u EK.Sll0UTH" ........ iv 
46 

VV lNFRIED,, 'flln~w bılea bll;lncl teırlnde beklenly•· ~ 
llmıaımısda olup &aeıda• ve, a.: 1..:. a.:A. 

york l~n . yo~ ... ce.~r, all 
Hamburg için yClk almakta4tzr,. "E~JOR,. vıp ... 7 

"TROJ!,. V.QfD ... u. bb#Jlcl t ...... cle bekle•lfor· ~ 
maaımıa.t. ohıp ~nrg ve york lçln y6k al.tcaklfr. ılt.81 
Bremeu lçla yat ı ... aılar. SERVlCE DİRE~ D~-~ 
"VVASG~~~VLD,, vapgra l' TUNA IUnI . • -a 
ı inci tefl'lode bekleniyor 1( .. ALISA" vapua 11 ~ 
1 inci teerlne kıdar Anvere, terinde be~tentyor. Bil~ 
Roterdam, H11mtiarg ve Bre· No•lıad, K:omarDo, Badi~ 
men için yakUyecektlr. Bratlıllı. Vl~uı ve .UDi 

u SOFIA ,. mot6rft 31 Bel yık ılacak&tr. d9 
ıeorlode bekleniyor, 4 lklocl ARMEMENT DEPPET·AN:.-

"~J_fii. ~ iO -~ 
teırlne kıdar Anvere, Roter· teırintle bekleniyor, A•',,_. 
dam, BlıQalaarg •• Bremen lçbi Direk lçlo yftk alacak~··_ • ....t 
ytlkll1ecektlr. G.ıo ·. B qııııııırrr 

"ESPN ,... ""para ilf/k 
0 MOREA,. vapaıa 5 lklad 

teorine do~ beldenlyo,, Hım· 
burg, Bremen ve Annre'tea 

yak çıkaracaktır. 

~rlDde beklınlyor. ü' 
Direkt ı~ yak ıta.8't•f· _. 

0Vıporlınn lelmlerl, ~ 
tarihleri ve ,nulqD ı.ıl' f 
hakkında h~lr tetıhhedt 
rlollmes." 

"ANU 81811 motGrQ 11 lldaci 
ıe,rlnde bekleniyor, 15 lklacl 
ıeorlae kadar Anven, Roter· 
daGJ, Bambnrg ve Bremen Yıllardır ubıraıalıkla bek&eJllO 

için yOkllyecektlr. iddialı v~ ff eY.ecall)J 
ARMEMEN B. SCBULDT 

•NORB:~~~~ra: s ht- enoardO 
rfocl teerlode bekleniyor, An M ar o 
vere, Roterdam ve Hambarg ~ 

için yftklfyecektlr. ?f ..... 
DEN NORSKE MlDDEL P•ofOl6r BIJ. Mllır 'fJ 

ı1a11nck lllı: de'9-o~ J HAV~LINJE 
(D s. As. SPANSKELINJEN) ı Pek ya.kında 

O S L O ~----~~·~11111"" 



MY. Nt. •I. ko. dan: 
..... lzmlr Mıt. M•. kıt11tınıa ( 208~00 ) kilo Un lbtlyıcı 

bpah urf aıullle eblltmlye kooulmuttur. 
..... lbıled 4 ·ı. Teı· 935 p111rteel gGntl aaıt on ılh bo· 

çakt• lamlr'de luıl•d• Mat. M '· aatın •ima komlıyonunda 
Jıpılacaktır. 

.... Uaaa tahmin edilen mtcmu ıutarı yirmi ıeldı bin yaı 
yedi liradır. 

' Beher kilo on için oa llç karnı el~I 11allm flıt tıb'tlla 
edilmlıtlr. 

' Teminatı munkkıte •kçeıl iki bin yGı dokuz liradır. 

.... Şuta.•eai her lh komllyoad. g6rllebHlr. 
' ltteklller Ttearet "81ında kayıdb olduklarını dılr n 

ılka gôatermek mecbaAlyetladedlrler. 
' Ek.ılltmiye ltdnk eieakler 1490 Hyılı kuua• 2 H 

Ye GçGacG maddelerinde Ye prtnımeılnde yuıh Hıfb· 

lırUe temlnıtı ma•ılkkıte m•kboslınaı •e tekUf mek· 
lapların• lbıle .. ttaden ea u bir ıHt enel komlıyonı 
•ermlı balanıcnl•rder. (3U9) 17 22 26 l 

· llıı. 111. ıl. ko. dan: 
" lımtr Mıt. M•. kıt11tının (530000) kilo an lhtlyıeı 

kıpıh •tf aıaHle ektlltmeye konmattar. 
" Ibıletl 4 2. tef. 935 peıartnl gani 11at oabeı baçuktı 

lımlrde iıılada Mıt. M '. ratınalma komlıyonandı ya 
ptl8eakbr. 

" Uaaa tahmlm edile• meema tutarı ıltmıı aeklı bla 
dok.as Jb Jlradar • . 

" Beher kilo aa için on iç karat ftat ıahmfn edllmlıtlr. 
"" Teminatı mankkate •kçeal dört bla altı y6a dolı:tan 
~ Jlrlldır. 

' Ş.rtaemetıl her gla koml1Joada g&rtllebllir. 
' leteklllır tlcareı od•ıında kayıtb oldaklar1na dılr Ye 

ılka glıtermek mecburtyeılncledlrler. 
' Eltıllmeye ifdnk ecleeekler 2490 11yıla arbr•• H 

tkllltme ku-••n ı ve GfGacl •ıddelerlnde •e 
.. ttaımeılade yasıla nalkalarlle temhıaıı monkkate 
IDakbuılann• .e mObOdO ıeklU mektaplarıaı llaıle •• 
ta64iaa ea as bir IUt ene1 !kom1t7... ftrmlt b•la••· 
e.kludır. 17 2~ 26 1 3416 

-.. •. ..t. al. h. dan: 
' ..... , Mıt. M•. W•llDID (200000) kllo u. •lallyae1 

kapa~ .uıf ~oWe ekelhml7e ,,.konm~r. 
' ....... 4 ·~. T .. • 935 panrteel gtlnO INl oa Jedlde 

1-ır'de kttl• Mıı. MY. 11ııa alma komltyonanda 
J•pılaeakbr, t 

Uaaa tabmla tıılUei mecmo tala~• 7Jrmlyedl bin llrad•r. 
Beber kilo U• lçla OD iç kaıoı elll 11Dllm flıt tıhmla 
•4lllaalıdr. 
Temlaıtı maffkbaa akçeııl lkllria 1Jrml b~ı llra~ır. 
Şiititi.-aell her iQa b•lıyo•di ~eWllr. 
r.t~klller Ticaret Qduaada bptb olcl9'tılrı•• • ., •• 
llka 1ö11ermek med>111lyededetllrler. 
EbllliDlye ltdnk ~decekler i490 •11lt kuaaaa 2 " 
lç6DC6 meddelerlnde " talt•-e••• ,_.a. ""laılll'lle 
lellllUb~mu•akbte mekbua.. •• •Mılıll ...,, mek-
tuplanaı ihale aıad .. &D ea • bir tMt ""' kemlfjOlaa 
't'ermlt balaaacaklqdır. (34l8j 17 22 26 1 

•ı.. S.t. al. ko. tin; 
' lamlr Mıt. lh. kıtutlaıa (219000) 'illo 1111 lbtt.racı }•· 

P.lı urf u•llle .. ktlltmeytt llo.....,.aar. 
...... Ibıleat 4 2. teı. 935 paulleil « ....... t.-Htllicla tAttr 

de kıtlıda Mtt. lh. ntıaılma komfıyonanda yapılacektır. 
" Unaa tıbmla ecllea mecmu tatarı yirmi yokuı bla bet 

JClı alımıt b•t lfrader. -" lleh,,.. •110 un tçtn onlç kuruı elll unıf m I lat tahmin 
edilmlftk. 

' Teaalatttı mu••khte akçeel iki bla tldJO• oote.k~ liltplır. 
" Şı~nımt1I her gftn kom~mufa "gfJrtlf~blllr. 
" lsiılLlller ıte.ret Ott,..ıadı kayıtlı oldukluıoa dalı •ealh 

gGıtermıo.k mtcbarlyetladedlrler. 
' Ekılhmtye lttlr•k edecekler 2490 1ayılı artırma ektlt 

•e kınanonaa 2 H GçGncft mıcldelt-rlnde •e ear••· 
•elinde paıh •ealkalarllc ~~mln"1 ••~te •kltqa· 
len "' mGblrll ıekllf mektupların; ibate Paİtıadın en 
.. bir ... , eni komtıyona nrmlo bolonıc.klard1r. 

17 22 26 l 3417 

ağaç Belediye Reisliğinden: 
l'tıUletl cellteılDCe tndlkll prnjul, kettfname u fenni 
lerl dalrntade Ktrkııaç k•11baııada kurulacak yeni 
tell•t•; ekelltmlytt koa•lmattar. 
len bedeli "38857 llra 40.. karaıtur. Şartaame n 
ıoretlerl bedelllı olarak Ktrk.pç lteledtye retıllgtadea 

,'~fio.ıoo teılıatın prnjeıl tie K.~bl-ç beledl7ealnde g6rlle 
~•lhme 16 birinci teırlndea ldllarea •ı •J olap tlaale; 

~lluenel 1935 Paurteıl gG .. ..a ...atMla ~bele· 
•tinde 1apılacaktır. Eklllı ........ -' ...alle6. il• 

fııa..~llllnıt mlktan t915 Hradar. ......., 1'90 ..,.b kuua
~ lb•tmına aymak 11rtl.. at Is \• "'' t ... .,. 

ita. olunur. l 7 2% 27 l S(Ol 

Sayın ~ğretmenlere 
·Yavuz Kitab Evi 

k.ırııı •e tarlbfen bat•• batan okul kltıblarının 
' taptın 11tıt ye.rldir.I 

~mir Kemeraltı 56 No. h 
Yavuz Kitah Evi 

Clnel 
Bulgur 

Bulgur 
6dan 

Ôdemio 
Gaıtemlr 

ll•ıarı 
17,700 

6,000 
144,000 

llawık•aı 

te•lnatı 

146 

50 
16:! 

Tahmla 
toıın 

1947 

660 
2160 

Ma..U. .... 
Açık ebllme 

.. 

llaaakaıa 

tarihi 
,,11,935 
~ ...... 

5,11,995 .... 

S..t 
10 

15 
ıo 

Zayi 
IS8.i8 No. lı kınrumenln 

5 inci madcleıl bGkamlerlae 
tedlkaa dlSYlslal altı ıy eonra 
•ık lsere Merkeı bınkaııaı 
yıtarmıf oldu~m 25 ·12· S4 
tuilalade 2335 No. h .25 ·6 · 
35 .adell Fr. Fr. 384., 26 ·l · 

Sadeye~• Tftmeaa birlikleri 36450 2051 "27337" 50 K.. K.apah &arf " .. 15 
35 tuihlDde 2320 No. 1ı 16 ·7:. ' · 
g5 •adell Fr. Fr:· iM>:~ • 
27 ·2· 85 tırlhlack 2d46 lif.·•• .: \ 
27 ·8 · 35 F r. Fr. 114,9, 24 ·3 · 

l Tnmen blrUklerlnlo ihtiyacı olın yukarıda clnı, miktarı n mevkileri yHılı d6rt k•lem 
nsak bf11l111nda yasılı ıelllde mGoakaea koamaıtor. 

2 MlnakHıları biHlarıada göıterilea tarlb ve 11ıtlerde yapılaeaktır. 
3 - Mecmu tutuı ile ma••kkat ıemlaıtları mlkt1rı blsalarıada yasılmıttar. 
4 - Şertnameat he~a komleyoath gftrtUeblllr 

35 tarihinde 285ıi No. h 24 ·9· 
35 1148,IŞ.: mıkbaıları sıyl 
etmlı te yeallerlal almıt oldu· 
&amdn meska\r 011 mıkbu · 
lana blfhlr luymet H lılk•I 
kalmadıAıaı beyan H ilin 

5 Bkıfhmlye glreceilerln 24901ayıh k. aua 2 Ye 3 lacl maddeJerlade y•h •etll5alir&. ıeml· 
••ti munkkate makbuz n binkı mektoplaffle mftnı•a1a111• yıpıt.eeA• maayyen nk· 
tinden enet Ye hpah Hrlla yapılan ıadeyaıı için de mabarla teklif mektuplarının 

meskt\r gan H 111tllldea bir ••t etel BaraındUI Ukut •hD lilmı koüyonaaa 
ederim. 8566 

Bebor K.ohea K.n11oıto 
çarıı11 No. 88 •ermlı bulonmılırı. 16 22 26 1 3377 

te if mev · erde ihaleleri yapılacak 
uker ilAnlan 

Aak1rı Hl. ••·. ko. dan; 

Denit.li ili Knltor DirektörlOğftn· 
den: 

1 - Yıpı lıtanbolda Bıydarpa baıtıae~I tamlnta kapata sırf 
oıalllt- ekılltmlye konmuıtar. K.eılf be•ell (615667) Ura 86 ka· 1 
roıtar. Ketlf pr je n tırtnamelert 25 lln 68 kuraı kareıb&ıada 
V6kllet ln,.ıt ıobealaden ahamcaktır. lu•ell 1' ·11 · 935 per· 2 
tembe g6nG •at on he~tedlr. ilk 14'mlaab ( S85IO) otaı eekla 
bla be11az yirmi lira 59 karaıtur. DlllbllJe ıtneeller 1490 
•yalı kınanan 2 '' ftçlacl •jıjdeleda• lttenea belgelerle 
birlikte temluat •e teklif mekt'ipiaraaı laawl mahirli urf lar 
ihale 1Utladea en geç bir ... eoellne ...... il. lıl. S.b•biı 

Alınacak K.floıoaun flad Tatar1 
Erzalua claıl 1..Uo K.uruı S. Ura kr. 

e .. ekmek .fnncala · 16000 20000 11 50 1840 
Ma••kkat teminata yDsde 7 ,5 .,. l 38" liradır. 

Kasa Ye koyan eti 8000 4.000 2ti 7 50 
LUe wt ka,..er 500 1000 25 li5 
Daa eti 500 1000 lj 60 

•ba alme komllyon•"• •naler. ~7 1 6 10 

Mınl11 Hkerl ıat. al. ko. dea: 
1 - Ma•iea'dı Merkes ktaat İatlJllea için bpalı urflı la6• 

aabıya koaaı.n (10650) tifo •cleyalaDI tallp om-. 
dıtıadaa •e ( 53700 ) klo .. lgara ffdld flıit piıllilllt 
görlldqcmdea i490 No. la b•-a ,O. •addeal ma

blaee •tr ay sarfla• ...... kla ebtltmlye kon.a.aflu. 
2 lbıleel Maal11'da Tlmea lata• alma komlty011aadl 

5 ·il· 986 11b gana ıH& l4 de yıp.tı•ıır. 
3 Teİlllllata mankkateal lldeyıtıaıa 673 llra, bolgaran 

103 Hnclar. .11 .. ımmea ffıtı.rı •deJllltD 85 n bal· 
pnn 10 karaıtar. 

4 - ŞuıDUaell her g6e Tftmea ıaııo alma komlıyonanda 
girilebilir. 

5 · - EWltmlye glreeelder 2490 No. la kanan• lklDel mad· 
deelade tnlf eultl te•lk Ye temlaaılarlle birlikte ba· 
lundaralmU. lbıaİ4ır. (Si35) 18 22 27 1 · 

-.. 11. at. ,o. dıa: . 
l - Ml~ki kıt'• lbdj8cı için' 94.000 kilo ekmeklik on 

... uıf aealUe al111acakıır. 

2 - Tala•llD !41lea btdell 14, 100 liradır. 
S - ŞarUMmeyt okamak ttdyenler 57 , tlmea ıdıa Mma kft· 

mle7o•u•• mlrıcaat edeblltrl~. 
4 ~ lbale 11,11,936 ,_rıeıl gGatl •at 15 te MtlMdl 

ılay orda edHe yeptlıcaktır. 
5 - Teklif mektuplara nat 1' de bclar MUAatakl •••• al 

mı komtıyoaa rlyıeetlae nılialt nyı gG11dertfmft ola · ...... 

Kırkağaç Belediye Reisliğinden: 
Sıhhat Ye Nafta '9eklletl celtlrrlnce taadlkll projeel madblnce 

.. Kocaıu ... yaa çelik borular lçerlalade K.ırk•l•O U..bulndakl 
d~poya ıkıttlmuı ektlltmlye konulmaıtur. Keıfedllea bedeH 
24453 lira 79 karuttar. 
. Şartn•me •• ketlflla•e ıaretlerl bedelıls otar1k K.ırkag.o be· 
ledlycs relaltlbtde• alınır. Tudikll projeler K11bğao beledlyuiade 
glrlleblUr. 

Ebtk .. 16 MrlMI T~en itibaren 45 gla olup ihale, 29 
1111.et Tetrln Cama se-a - 16 da Kukağa belediye dılrell•· 
dedir. Ekılhme kıpab urf aıaltl iledir. MoHkkat teminat mık: 
tan 1834 liradan ibarettir. lııeklllerla 24 90 •Jıh kuanclakl 
nılkılarlle ltllraklerl ilin olaaar. 17 22 27 l 3t03 

lzmiı· Milli Emlak ModorlftğOnden: 
Da11ğıç gaahaot> ıobAıada 8 numaralı n 
Şehitler aepetçl ıok91ıadı 137, l namarah buaka 

50 
24 

soo · ikinci kordon 422,16~ numtr•h ev 
Yukarıda yaııh emHllo bir eeneltk 

maf!ur Tıllpltrln · 7, 11,935 pu,embe 
Emltk mOdlrlyedne ml11e11ılafl. 

letrı arhrmıya ko1aal· 
gtlnl ıaat 1 ~ te lttlll 

3512 

935 

Ma .. kkat teminatı 76sde 7,5 c70• liradır. 
1200 3 - Sederaı• 1500 2000 80 

ZeytlaJllll · Ayqlık · 500 1000 60 250 

laek rotanla 600 700 10 o O 
Koya• " ıo• yoprda 1000 1800 10 200 
Ctl llt .ı. •. 1000 1500 15 150 

S.lamara peyalr ·Edirne dllll 300 600 50 150 
'6 yeril koy•• peyıalrl 150 800 40 60 
Yerli ka11r pe19lıl UiO 300 100 160 

2210 
Ma .. kkat t ... Ub Jllde 7,5 c 166• liradır . 

1 - ı.n. 5000 5000 2 50 75 
l•paııık sooo 5000 2 50 75 
THe kıbak ·tıae· 100 200 5 5 
Pirinç ·yerli· 2000 2500 18 860 
laee teker 1000 2000 28 280 
iletme ee•er 200 ,00 91 62 

Un Ye irmik ekıtn ekıtra l S00 2000 16 240 
Mabraı Ye telirl,e 800 1000 so 240 
Patateı 3000 5000 4 120 
Kara flllolJll" 1000 1600 8 80 
No•aı 700 1000 8 58 
Mercimek 50 100 6 !l 

~, 100 150 8 8 
BaJpr soo 500 8 124 
Kara M>Aan 2000 8000 4 80 

~tlataaeet A1•alak, tlrtlyı· 500 1000 40 200 
Yum art• ·tıaetl · 10000 15000 1 25 ı~s 

&•r• hmyı .• ....,.e w•· 50 ıoo 25 12 60 
Salça 200 400 20 40 

• &,.,. paıhee• ·dlıl. 200 300 8 16 

Pirinç ana 60 100 40 20 
Tabla 200 300 25 50 
PeLmH 800 500 15 45 
Tese fr•ul11 300 500 7 60 22 50 
Salamura yeprak aoo 600 ıs 4ı6 
Sirke 50 100 ıo 5 
Tel kacMJlf ıoo ~00 18 ı 
Ekmrk kadayU 1 25 60 30 1 60 
Kuru loelr 300 f>OO lö 46 
Çektrd .. hfa karu isim 300 öOO 12 60 87 50 
Razakı Oslm ıoo 200 20 20 
Elmı 300 500 7 50 g 50 
Ekmek., .... ıoo IOO 3 1 
PortMal bDe ile · 1000 2000 2 DO %5 
Nı, .. ıa ~ 50 30 7 50 
Cnls lçl 40 80 30 12 
Fındık fçl 5 10 60 3 

Kan1r ·çam f11ıı1ı · 5 10 60 3 
Maral 500 1000 2 so 12 50 
Gaz ·teneketl · 50 70 390 195 ..... 100 150 35 36 
S.ball soo 600 21 63 
Soda 800 600 17 50 52 ôO . 
Çay 10 15 300 80 
Tas 500 1000 6 30 

29ll 
Munkbt teminat miktarı ybde 7,5 .. 218" llradar. 

ö - Madea k6mGrft &o• beaablle 30 40 ton 1250 376 
Ataç kGmGrCl 1000 1500 kilo 3 80 
Y ıt odua 50000 60000 .. 50 250 
Kara odan 10000 12000 .. 75 75 
İ•plrto ıuya 10 15 85 8 SO 

'188 50 
Matakkat tJmlaatı ykde 7,5 "55 .. llndır. 

Yohrut• dnı .., 11y111 muhammen flıtleri yazıla Denlali itte· 
alntn tce. ıu:j"~ı 1935 tarlbladt-n mıyıı 1936 eonaaa kıd•r yedi 
ıyhk yiyecek, yakacak ~e temiıUyecek lbıtyaçlırı beı kııma ay· 
rılarak 22,10,935 tarlbloden ftlb ren yirmi gOn mlddetle açık 

ekaltmlye konmaıtar. İhale . l 3,tetrlnlHaJ,935 çar .. mba glnl 
aaat 14 te Denlall ktlltlr dlrel lörlega karagındı y•pıleeektar. 

Manktat 'temlnıt miktar• · yukarıda galterllmlfdr. Şartnamed 

kllttlr «fti.ekt'Grlllpadecftr. lır~klllerla yuı~ gtla H •atta buır 
· bala111h•t1 illa oluar~ 1 ' 1 10 :lôSO 
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ltalya Aleyhine Zorlanıa Ted
birlerinin Tatbikine Başladı 

talya, Muza e e eri eni le ö meğe Çal ş yor. 
a •• Ingiliz Harhına~~~~l~erilmemektedir. 

tal-

Amerı a'nın Bıtaraf lığı, Ingiltere'nin Deniz Ablokası Kudretini Artırmak 
tadır. l\lussolini Dromuod Konuşmalarından Birşey Sızmadı. 

la tın bul, :ll 
(Ôıel) - Roma· 
dın yazılıyor: 

Sinyor Moııo· 
tini ile İngiltere· 

! I r 
/ 
/ 

yeni ıef irini biri biri erkua 

hbulOne mühim manalar •e· 
rUmektedlr. Buolardın ıuınra 

VatlliH vtklltal Ye Raııya ıe · 

f trı~.i dıı kıbol .-ıwlttlr. 

tayeıe Ue Fııuda meı'elealnln 

lngtltere ile Agadlr me•'elt>ıl 
nla de Almanya He bir barbı 
moclb olmadığı gibi bugftnk6 

meı'el~ltrln de blr loglllı 1111 
yın banhına rıaoclb olmıyıca· 

ğına tıbmtn etmektedirler. 

bahri ıbloka ıaN•'a ı' 
ko&.ylıttıncak mahiyeti' 
rGlmekıedlr. Maamıf lbı 
bharef lık Anopı'yı ,\Ol~ 
mamulat u mendıadl1 

oln Roma ıeflrl 
Str Ertk nro. 
moa ar11undaki 
mft ı• kat ııo bıı· 

gftne kadar mOs· 
bet •eya meof t 
btçblr haber sız · 

a1 ımışhr. 

ya ıraııoda 

mClHkere kıp191 
aın açılou, olma 
il ye İtalv• 'n D 

dı, u!uılar ıoıye 

Gazetf'ler bo mal•katlar hak· 
kıuda mt.ıbtelH f Udrln drrmo 
yın tlm,.k ı e vt bogilolul " 

ılyrtl Fışuda ""' Agadtr mtı 
rlf"INtle ha ıiit olan buhrana 

herızeımrltı-dhlrr . y,., hu mıı 

G11etelerden b11ılart, Birle· 
tik Amerlka'oıa bitaraf kala 
ca&ıaa ileri ıGrmektedlrler. 

Bu bitaraf lak, loglltere'alo 

rum kılıHktır. & 

Ednatel gueteal, eol ~-
meaıublar•oıo f loıoı el ~ 
olndekl vaziyeti, radlk•1 b 
grcıf mohrt~raııadıa 

olarak tel&kkl etmekıedtr. 

·~~~~~~----.. ··~--~ .... ~ .. ------~~~~~~ 
HaheşistanPar<;alaııacak 1".fı - • 
Krala ltalyan i\lü~aviri VerilecekJJJ1 

~~~~~~~~~~-.. ,~~~~~~~~~~-
Ras Nasibu, ltalyan'lar 3 Ayda Bizi Ezecoezlerse lJ&1' 

teıl otorheelne 
moterlr. olmıdı· 

gaaı gG,termlı ol· 
m111dır. 

_ Zaman Zaman Lehimize Çok Uzayacak. Dedi •. 
~iivey~ ·m mtulıali İ•taabal 31 (TelefoD) - Ge· bttlalaaıo ~nol> ceblaeel luı· aemeel temle ederek ord 

' 
Roma'nan Jyl hıber alı• 

mebıf Ulnlo 'erdtAI bir habere 

göre talyı, mflzıkeralln yeni baron Alolıt'olo2 Ceoewre'dl'kl len haberlere g6re, hılya ile mandaaı R11 Nutba bir dl t~hl• eımltldrdlr. A•;; t 

bir 11f hıyı lntlkıll için çahe· hatta hareketloden belll olı Habq marahhaluınao kartı ynfade: bandaa toara 1Natlt1 ~ 
maktıdır Te b•nou netlceılı caktır. keııaya bulnDa111k mOukerede - Eger laalyan'lar 3 ıycla hılya'nna T11tyeıt g .. ı"' 

lıtanbol 31 (Özel) - Paril bulanaceklerı yeni bir koafe bici eıemeaferee barb, uman gOçletecekdr. ) 
Bazı Gazetelere Bakılacak OlurFa 

Zecri Tedbirler, Kıymet 
ve Kuvvetini Kaybetti -Çonko ltalyo, rara, Petrol ve ipti

dai Maddeler için Tedbirler Almıştı. 
-

M. Mussolini 
l1tınbal, 31 (Ôael)- Parlı· deHm edec4'1t kader çoktur. n 

te mClateılr, Eatnnıljıı gaae tabii kıçekçılar da bir tarafııo 
ıeet, bn~Gn toplıoaeık olan yeni mnıddı iptidaiye temin 
nloılar ıoeyeteılnden bıbtedtr edeceklerdir. 
ken diyor lı.I: lJloılır ıoıyetcıl aecıi ted· 

.. 31 Teırlolenrlde ulorler birleri kıbul elllAI l•kdbde, bo 
ıoıyeteııl belki ıeert tedbirler. tedbirleri tatbik. edecek de•letluln 
hakkındı nihai ku1rı nre çok ıar•H 0Artyıcaklar1 mu· 
eekttr. hıkkaktar. 

.. Fakat aPcri ırdblrl l" r ilk 1ıııobol ~ l (öıt>I) - J, •O 

~Gnlrrdekl kıymet ve kunrtl dra'dlD ıoa alının bir hıbere 
keybetmlıtlr. Çonlı.ft lralyı, bo gftrr, lo~lhr:re hakamrtl, •eı 
baıuıtı icap rUfAI tektldt1 hı rlnhıol •yaoda Hıbrtfıten'ıirıkl 
znlıamıettr. muha~matın tatlli için çarr 

.. Jıılya'da ıeoeU.Ollr.r hdlı.u ırımık11dır. 
metle birUlı.te uaoa aamıodıo Bunun ıeb .. bl, lıaly•'oıD de· 
beri aeerl tedbirler k•rıı11ada alı konferanıını lttlraklnl le· 
•• taıeıle cellflleceııaı temblt mlndlr. ltılyı bıerlç olırak dtı 
•tmlı we buarlanmattır. ala konferanıındı httbaa 010 • 

laalyı da bagiln blrka~ milyar nıcıek tedbirlerin tıtblk bbl· 
lirete malik balonm•kladar. Pet Uyeıl olamıyıeakıar. 

rol yeıbae kGmlrdea lıdblel lııaabol 31 (Ôal) - Ce. 
edUee p• ikame edllmlı, et anre'de oaıekl•ler komltetl 
mea'eleel bıllolaDmGf " lptldıl boıln ıabable1la toplanacak 'e 
maddelerden de mlhlm ıtoklaı akta• laerl lallulmeder dele 
1•p•lmafbr. fla 1tokl1r bir N•• plerl koafınu ıopl•Dlcak 

tea blldlrtliyor: ramaa toplaomaı thtf mılfncltD umıa leblmlı~ olarak çok l.aanbal, 31 (Telefaf 
Fna111 matboıtı beynelmU~l babaedllmektedlı. uon ı8rteekth·. Demlttlr. Aıman'dıa bildlrtlcHAI•;. 

u • - J't Dltrr bir bıber lıt, Bıb•· İttaabult 31 (Telefon) ftal1aa tomıllalndekl f 
aly811 ndyetle •• .... .1A1YI kerler Bıbetler elinde 

tlıtaaan muhtelif yeılerlala Adli Abıba'dau bUdlrUlyor: Ha L ...... ..a,. 
Cennre'1e glımeel ile m~ıgol I mlllıhaem me'-'I" 

A 1 d tıl71 Je bu. dfAer dnle&ler IN-ı blk4metlala 11ltblyet1u L ı ı ı ı l ı ı ,41r. olmaktadır. yn eamaa a •• eı a 18• etm 'I e 
lehine parçalanıp taktim edile· bir memuru gueteellere de · ka1abanıa lag•ll ba h• 

1
-- _lff' l 

dıhlll •11lyet lle de altkıcl11 8 ~ _., · 
c~nl Ye abet lmpantonmı mtıtlr kt: ınılde lrılyaa'ların bÜ ~ 1 

olaa matbuat, meoHı f blaau bir İtılyın ma .. .ır terUecegı. - Babetittu dlaya barl&a· tiot temin etmtıılr d,.tdı1-. 
enelmenlaln bdtçe mG&aktre· al, ba batmıa gfıll bası mG· .. adın ılHamek leleelyor. Bana ltalyıa Jar Gor•kt•ye d'*:'_,. 
terinden habıetmektedlr. ubreler geçmekte oldatanu im•& yolum Te olımu. Stttb rlyBtlnlae dnam edJ1°' 

M. Lnıl'ıa lıalyao •• logl· 'bUdlrmeltedlr. ambırgoannan tıl•mlmulle Ha· lıtaobul, 31 (Öıeıl) ~ 
Ilı wf frl ... rtol Ye Babeıtıtın'ıa feıaobul S l ( Ôsel ) - Hı bet'let ra mOkemmel harp mıl gtltere hük6melİ ilk d• _______________ ....._...._.~.......... eal 

1ng·111z~oonanmasiAkJen1z: :::.:~~··~-.~~: .. ~~!:~.1·; 
lıtaDbal, 31 ( Telef°' 

d T U w Bfr lcılyıo reemll 11 fi e aarruza grarsa g6re ,ımdiye kıder h•
1
' 

• • tuıfıadın ltgal edU11111 f 

Fransa Donanma ve Hava Kuvvetleri 
. 

Ne Bahasına Olursa Ol-
sun lngiltere'ye Yardıma Koşacaktır. 

ltta•b•l 31 t(felefoo) -
Parla'ıea bıber 'eriliyor: logt· ('+' '* 
Us doaaamuı bir taırrqu aA 
rar• FraQıa hCllı.6metl donan· 
mı Ye hua kunetleri He ae 
bıheeanı otona olıoo h~iltere· 
ye yardım f"decektlr. Ho Cf'•ab 

torn Gı•rine ı~~llttre'ye bll· 
dtrtl mlıtlr. 

lıııaohul 3 l (T .. ı .. roo) 
Cronre'ye ghm,.fu,. olan ulu~ 
ı., l'Hycte$1 lu;tillz h•~ d .. ı~ 
;! tıi m E·lf"n l'ub'n ;!"lınl~tlr . 

,\1 Alolzl •t' ı\1 L-.v.l'ıo ulı 

~GnG Cerınro'de buluuacakları 

alaılar ıoeyeltıl delrgııyonuoı 
blldlrllmtttlr. 

lııanbal, 31 (Trlt fon) - Pı ------
" ..eri tedbirler bıkbadı 
mabıellf dnletlerlo •ermlı 

olclaklerı eenbları teıklk ecl~ 

eekdr. 
Bagla lçla (cila lol•) e11ılı 

bir kanr weerllmlJffell tıb · 
mla ıdl&..k&e41r. 

',. "*1'"' -~ ,. ,. .- .~. 

~··-.;ı_"; " ',. ·:. •. ~ ..... -. ' 

lngili:: donanması 
rlı'ıen bildlrlldlAloe göre •y 
lHler karama baglak 1 topbıa· 
tı11ada M. Lawal'• barıt kora· 
maıı, Anıula .. ı karumaa ka•· 

wetleadldlmal lçta çabımau, 

Bıbeı laalyaa aalatme•lı&ia .. 
ko1anlm•11 laakkıada dllekıe 
bal-almua•ı bıarl.tbrmlflar. 

Ütukl, 81 (OHI) - Bir 

Cenene telgrafa• gare laalyı 
bet delegeal Baroa Alold aah 
ııoı Cenene're gelecektir. 
Deltgenla gtıHıt; Habeı · hal· 
J•• mee'eleelaln ea lace bir 
..k~cle tetkik we mbakeıe 
Mlı.oeııa1 gGeaeımektetllı. 

G6rlfmeler Fn•• MtbabDI 
• ı....a· .............. ,.,.. 

mınt•kılarda blrrJyeıe ~ 
eelıler 16 bio klıtdlr. 

ı•öl'' lıcakt1r. M. Moı-.ilo f,I 
Lnal'ıa '1zlqmı tekili 
bal etli~ de ıalıf1h1°'', 

Gueteler M. Lattltf' 
MouoUalyl bir oılaı.-1' 
ederek İıalyanın dit'~ 
tıla •gtyenea ko:t .-
bttıgıoı y11a1or ye dlr": 

.. Şimdiye kader bll 'ft' 
Hrılmımıı H O..,.. 
mee'elell Osertade bit 
ehomamııttr. Verlleee~ 
kararıaıu la~lheıe ı• şı ' 
dı lı:ebulQ lbamdıt· 

11
,t 

bılde M. Lnıl.n tekU{ 
mı, Loodra, Perl• / t, 
mil11lı.u~ edUmektr.d1';,,) 'İ' 

1 •lınbul 3 l l Trlt, .fff 11 ~. 
CrO" ..,., f ıymlil gıızt teııl; r.1 d"' ,,. 

bı,lı yın ra011ker,.I"' jll 
•ederek zrcıi ıeJblr1'~ 
bilnna bıtlımakl• ıh0 011 
ılceluia b1rıı ale7blO' ..,ı 
e~Atnl, banaala berf 
aene koaa ... lan.-~ 
bir eoaaç beklemek 
madıAıaı, yalaı• R~ 
•e Lo•dn dtıl~letl• 
7akıadaa glrlfertk .,at 
•armeı• çalaf11C8kla~1 
delgeelala de ba • 
ltdnkUe •k daral•' 
&etkili earedle 111 ~ 
kotarllabllece1'81 1"" 


