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Y onan Kr!llı 
Dün Roma'ya Muvasalat 

Etti 

Gorah ide be er aly nl r * n Bir l{a~--hayı Geri 
1 ılar. Habeş dınlar rdceÇa ışıyorlar 

'Habeş'lerin Taarruzları Bekleniyor. ltalyanlar 1 ~ -. 
1896 daki Vaziyete Düşmekten Korkuyorlar. j , 

ltalyanlar Dagahura'yı işgal Ettiklerini Bildi 
riyor. Zet:ri Tedbirlere Karşı Tccal·üzi Karar· 

lar Aldılar. Bunlar Gizli Tutuluyor .. 

lstanbnl, 20 (Telefon) -

Uoma 'don reemiğ tebllğ olarak 

hlldlritdiğin~ göre Babeşistıo'da 

Mas Endl'de olan eavoeta lOO 
Habee ölmüştür. Somali crp 
besinde İlalyan'lar mevzlleıint 
takviye etmektedirler. Roma' dan 

telgraf la blldfrlldlğlne göre, 

Tlgre cepheelnde Habee'lnlo 

l 96 dı ltalyan'lara yapmıo 
oldukları gibi bir ihata hare · 

keti yaparak İtalyan kovvetle

rlne ağır darbeler indirmek le 
lediklrrl tahmin olunıyor. İtal· 
yan'lar buna ekarşı tedbir al 

maktadırlar. Makalle cemıbunda 

Değaborayı ltalyan'lar işgal et· 

ınlolerdlr. 

İstanbul, 20 (özel) - Ro· 

IDa'dan blldlrlllyor: 

Italya hOkumed, zecri ted· 

birlere kartı tecavOzi bir va· 
alyet almıt ve mukabil ıeoeb· 

bnelere haşlamıştır. halysn gilm· 

rftklerioe sureti baf tyede mCl · 

blm emirler nrUmlotlr. 

Bo emirler, ikinci Faıl ı 

lıey'etl içtlm11oda klrarlııtml· 

nıı111r. Bo kararların gizli ol · 

IDaeı, Sinyor Moeııollnl tarafın· 

dın tenelb edllmlıtlr. Bundan 

da maksat Roma . Loodra 

Pınla müzakerelerini bozmamak 

içindir. 

lı1laobul, 20 (Özel) - Roy 
trr ajansı htldfrfyor;~ 

Habe~'lerle İtıtlyım'ler arasın· 

llabeşista11°m l'enevre'deki yeni 
miimessili M. Aylen 

dakl bir çıtpışmıda 1 Bıbeo 
kadını ölm0.11 6 Habeı kadını 
da yaralanmııtr. Ölen Babe~ll 
kadın, kocHıoa mermi verir· 

ken bir İtalyan neferi tarafın· 

QzOm Kurumunda Gördilklerimiz 

Türk üzümü, Kendi 
Adını Taşıyacaktır: 

--~~------·~---------~~-ı _Ye u i Hazırlanan Tiplürün_ilmüzün 
Nefase-t, \1 e~Rekabetini:Artıracaktır 

' Toprağa TOrk, hnuı, euyo 
l'ark, Qretmeul TOrk ve blnı 
tbıleylı hötOn hOvlyeıl ve 

htııno mınAıılle Tark mılıaulO 
01ıo üzQmlerlmlz timdi ye ka· 

dır yabancı lıılmler taııyın tip 

latırnıralarlle çıkarılayor ve alıcı 
.,._•rlara o lılmlerle ır&olanu· 
)ordu. TClrldye comurlyetl İt 
le Zlr11t bıakaları QıDm ku· 

romu; bu nıes'eley~ özı·l bir 

Somı 4 neft yüzde -r - __ , 
S. Y. Komiıesi ---

özveren lzmir· 
tilere rl'eşekkilr· 

ferini Suauyor. 
ANAUOLU gazeırııi direk 

tih 1 üğfiu e 

Gaıeteri aı kadaşlarımızın 

fıoyeal yerclım komheeıoa karşı 

göaınoi k leri degerli ligi ve 

yardımdan dolayı kendimin , 

biitüo erkad11ş•erım111 adına 

t,.şekkür etmeyi bir borç hl 

lirim. 

Bu işte H•l ö~ülmcye df'· 
ğerf olan, lzmlr'ln eıcıık kanlı 

ve özverr.n c;ocoklarıdır. Üs· 
tün ve doygolo C'lan lzmlr'IJ. 

lere geçen yılki ve bu yıl ya· 

pacakları yardımdan dolayı 

bıeeğerek 1'1kraolamcızı eu· 

DlllZ. 

Soyeal yardım komhHı 

oımıoal Yozgad ıaylnı 

Ami Dogaıı ________________.) 

fıal)·mı a.~kerleri 
dan silngOleomfıtlr. DJğerlerl 

!ee yarıh kocalarıoıo yaraları 

ile uğrışmıktı iken Jeıbet eden 

korşunlarlı yaralanmışlardır. 

Yarılılar Adla Abıbı'dıkl Frın 

sız haetanealne oakledllmek· 

tedlr. 

BClUla ff abeı kadınları er 

keklerinin yanında cesurane 

harbetmekte ve diiomaoa 111· 
dırmıktadırlır. lıılyın'ların son 

hareketleri Habet kadınları 

araeındı nefretle karıılanmıotır. 

lıtaobnl, 20 (özel) - Adle 

Ababa'dan hıber veriliyor: 

lmparıtoroo mabeyocllerin. 

deo Aylle, Gorahl'de İtalyan · 
lara t11rrns etmlotlr. Şafakla 

beraber baılıyan harb, akıam 
~--~~--------------

Yunanistan' da 
Siyasal Af mı? 
Kral Yunan 
Sularına Girince 
Bir Af çıkacakmış 

- l'ırnan kralı Yorgi 
İ&tanbul, 20 (özel) - Ati· 

nadın bildiriliyor: 

Yunan kahtneel, son grevlete 

ifotlralt ~ederek taşkınlıklarda 
;.bulunan ıemeleyl affetmlıtir. 

Ayni zamanda ceneral Pa 
nayotakl hareketine lotfrak 

edenleri de affetmlıtlr . 
BeoClz teeyynd etmlyea bir 

habere gGre, kral Yooan ıola 

- Sonu 5 inci >·azde -

doğu Afrika"da 
geç vakte kadar eürmDı ve çok 

kauh olmuştur. hılyan'larıo 
telefata çoktur. 

lıalyan"ların işgal Ntilderi f bir ~·öydc 
1taly a11 "lar ı ·c ) erli lıalk 

Ayilto; ltalyınlar ıarafandan mışlardır. 1'ayyorecller verdik 

zııptedllmfe olan Amboll'yl geri :ıert ;apo;Jarda:~harh meydaoTn 

almıı,hr. lıalyan'Jarıo elinde da hiç . bir llabeş: konetl gôr 
bolonan bir ı;ok önemli mev- medlklerlnl blldlrmfşl"rdlr. Ha 

zllertnl l~~ııl r:ıjeo kunı11odao 

Ayil,.; Amell'de İtalyan kov· 
vetlerJnfo arkasını çe•lrmrğe 

çalışmaktadır. 

letaubol, 20 (ôzel) - Ae 

mara'dın bildiriliyor: 

lıalyao uçaklara harb mey· 

dıol.rında iııtlkı,af uçuşları yap · 

bee kıt'11larının ~'gfzlendllr.ler 
veyahut dağıldıkları unnedil 

mektedlr. 

Bir Habeo kola, Sebell Gze 
rlne doğru yOrilmektedlr. 8 
t.ıt'anıo Makalle clvarındık 

halyao mevzilerine taarruz ede· 

ceğl sanılmaktadır. ....... ~·~·~ ......... ~·~·~· ........ ~ ................ ~ ................................... ~ ..... ~ ............................. ~ ......... ~ ............ . 
Mısır'daki Bhuran SokOn Bulmamıştır · ölen Talebe Don GömfllmO 

Ve Hadise Olmamışhr. Hadisenin Müsebbibi lngiliz Polisidir. 

Mısır halkının Askeri Mev 
kilere Y aklasmaları Yasaktı 

' 
' Mısır Avukatları Grev ilan Ediyor

lar. Bugün 1\lanevra Yapdacak. 
Nahas Paşanın Bir Telgrafı \...__. __________________________________________ ~~----------' 

Kabine toplanacak 

1etınbul 20 (özel) -
Mısır bbloeel vaziyeti 

tetkik için fevksl4de 
bir içtima yapacaktır. 

Neslml Pışa bu hususta 
hiçbir beyanıtt11 bulun 

mamalrta ve her haugl 
bir ııebrb altında hı· 

tlfa nlyetlodd olma 
dığını lmı etmektedir. 

Mıeır'daki buhran 
benQz eükılo bolmuş 

d,.ğflrlir. 

Ta I ebt.,11 in ce11 a :esi 

lı::ıaobul 20 (özel) -

Kablre'dı-n blldirlltyor: 

Bugün ıaleb,.den blrlnla ce· 

nazef>l için yapılacak meraelmde 

hQkumeıin kararile loglllz po

llel bulunmamıştır. Honan için 

mf r1Blm h&dfaeslz geçmiştir. 

Nabıe paşa, meraetmde hazır 

bulunmuş ve halktan da pP.kçok 

kimseler iştirak etmişlerdir. 

liudisclcrin müs~bbibi kimdir( 

İstanbul, 20 (özel) - Mısır 
matbuatı, İngiliz polisi amiri 

Leui'yl hAdleelerln mtlsebbtbt 

olarak göııterm.,kte ve halka 

karoı enelA aUAh kullanmakla 

itham etmektedir. 

İngiliz zabiti, meıru mOdı · 
faa halinde ellAh kullandığını 

101 le mektedlr. 

Kalıirede so~al.-larda zabıta talebeyi ıeııhif ederken .. 
Amkcıtlamı greı•i: bir muhlarada yaran yapılacak 

htaobul 20 (iizf':I) - Mısır manevralara Mısır hilkumetlnln 

avukatları hOkumeıl proteeıo i~ılrak etmemeıılnl laıemiştlr. 

için ~rev llıin ederekler ve Londu, 19 (A.A) - B. N. 

K.ablre'de bfttiin mağaz.l11r bir D. dan Royter ajansına Kabl· 

gon kapatılacıktar. re'den gelen bir habere göre, 

Bir yasak: Veft partlaı lideri NıhH paıa 

htanbul 20 (l\zel) - Mısır mllleller cemiyetine çektiği tel· 

hodud idaresi, ne~rettf ğl bir grafıa soruyor: 

tamim ile aııkeri mevktlere - Milletler cemiyeti bir kO· 

halkın yakla~malarını şiddetle çük milletin menraatlerlnl lh· 

yasak etmiştir. mal ~e yalnız kuvvetin hık 

Bu emir bllhasea Akdeniz \'erdiğini bir emperyalizme mCl· 

kıyılırlle, Dıbl hodudları için zilheret edebilir mi? 

neıredllmlıtlr.. Mısır hilk6.metl lnglltere'oln 

Mu1ı"aliflerin bir· mulıtarası: ltnlyan Habeş anlaşmazlığı mtl· 

letıohol, 20 (özel) - Mı DHebetlle M181r'ın mOdafHP 

111r'ın milliyetperver Vaft fır· mee'ollyetiol tamamen aznlne 

k11ı Mııır kabinesine verdl&l - Liiıferı revirini= 



Italya'da 

Altın inhisarı ---....... ___ _ 
Yeni Kanun Çıktı .. 

İstanbul, 20 (Özel) - llo 
mı' dan blldlrllJyor: 

ltılyı'dı altın lnhlaarı hık· 
kınd•kl kanun ne,redHmlştlr. 
Bo kararname mucibince ma· 
mıll ve gayri mamul aftanlar 
hOkumtte blldlrllecek ve hariçte 
bulunan İtalyan altınları da bu 
byde tAbldfr. 

Dahildeki altınlar hiikumet 
bankalarına tevdi oloıııcak ve 

bedeli .MU4o borsası plyHasma 
göre sahn alJDacaktır. Arza 
eden altınlıranı satmamakta 
mobt1rdırlar. Ve bu (lbl altao 
lara faiz verll,.cektlr. 

Amerika Petrol 
Kumpanyaları 
DirektitJere Riayet 
Etmeğe Mecburdur 

l1tınbol. 20 (Telefon) -
Nevyork 'tın bildirildiğine gOre 
Amerika Comhar relel M. Ruz. 
velt n Dış I,lerl Bakanı M. 
Bol moharlb memleketlere 
ihracat için verilen dlrelı:· 
lff tere riayet edilmediği tak· 
tirde tazyik yapılmasını ka· 
ra:Iaıtırmışlardır. 

Bllhaaa Italya'ya az petrol 
ihracı Jçfa petrol kumpanya 

hrı \izerlnde tazyik yapılıcak11r. 

Mısır 
Kftçftk Memurlar için 

Ticareti Yasak Etti. 
Iııtanbul, 20 (Telefon) _ 

Kahlre'den haber veriliyor: 

ValJ; kilçOk memorlırın tlca· 

retle meogal olamıyacakları 
hakkında bir emirname neş 
retmiştir. 

Polislerimizin Kılığı 
Ankara 20 (Ôzel) - Polis 

kılık nizamnamesi h11ırlanmıe· 
tır. A vropı poJJBlerlnin kılak · 
ları incelendikten sonra yeni 
kılılL teıbh edilecektir. 
~~~~~--~~~~~ 

ıJmaeıoı kabul edemlyeceğlol 
İngiliz mtımeHlllne blldlrmlı 
ve Mıeır'ın milletler cemiyetine 
kabul ıartlle iki memleket men· 
feaılerlnln karşılıklı olarak hl· 
mayeıl için bir ınlışma akdını 
teklif etmiştir. 

G lÜJ lfi1 lÜJ ifil T e o v a ~ o H a b e lr o e lr Ü 1 Almanya'nıu 
~----------------------·--------.. Başlıca işi, Silah· 

Arjantin, Şili v ehih (Pas, a), Sonra GÜ len laomak imiş 
ve Iran'da Da --......... ··---ısıan bul, 20 ( 1 ele fon) 

•• 
Zecri Tedbirler 
Tatbikine Başlandı 

İstanbul, 20 ( özel ) - Ar· 
jantfn hnkumetl; Italya'ya ih· 

racı yaaak olan maddeler ara· 
eıoa demir, petrol, çelik ve 

kOmürd de dahli ettiğini bil · 
dlrmfıtlr. 

Şi/i'de: 

İataubul, 20 ( özel) Şilt bd 
klimetl; ltalya UeŞlll araaın· 

dakl klerlng uzlaşmaeına dahil 
olmıyan rıya Qzerlne yaeak 
koyabileceğini btldlrmlıtfr. 

lran'da: 

ls~anbul, 20 ( özel) - Tıh· 
ran'dao haber veriliyor: İran 

bıkanlar kurulu, zecd tedbir· 
lerlo tatbiki için milletler ce · 
mlyetfnln kararını tedldk etmlı 
fe ha hoııoata bir emirname 
neereylemlıtlr. 

İstanbul, 20 (...Telefon ) -
Belgrad'dan blldlrlllyor: Zecrf 
tedbirler kararanın tatbikine 
bıı'anmaııı manaeebetUe bGyak 
bir kAğıd fıbrlkaaı kapılarını 

kapımıetır. Bn fıbrlb; iptidai 
maddelerini halya'dan ıhyordu. 

lıranbol, 20 (Telefon) -
Parlaten bildiriliyor: Bu sa 
bıhkl gazeteler zecrf tedbf rler 
miinasebetlle hGkdmetln İtal 

yan protestoeuoı vcrecf'ğl ce 
vah Gzerlnae muhtelif matı· 
leılar ytlriiUlyorlar. Ekeelılyor 
gazetesi; İtalya'ya verilecek ce 

nb n miihlm oldağunu kıyd 
ederek diyor ki: 

Cevab; dostluk doygolırımız 
dan İtalyan 'Jarıo şftphe ede 
celderlol timld etmiyoruz. 

Eekodo Parf gazeteeide şun 
ları yezıyor: 

"M. Lnal bir harb zohor 
edec1:k olursa he11ba kıtılmHı 
lbımgelen her noktayı naza. 
radlkkate almıetır. Cevıbta İtıl · 

yan mlllf doyguıo ynkıek 
totulucaktır. Londra h6kdmetl· 

' 
assyeteye dahU hak umetlerln 

mftşterek cenb vermesini lıte · 

meelne rağmen M. Laval her 

devletin ayrı ayrı cevıb ver· 
meal ooktılnazarını kabol et· 
tlımlotlr. 

iyi. Gu· ler. oı· yor. Berllnden bildiriliyor: Naeyonıl 
Soayaliet partisi Ekonomik Bae· 
kam bir nClmaylete ıo eOılerl 

_________ .. ________ _ 
İetanbol, 20 (Ozel) - Adle Aba~a'dan haber verlldlğlne g6re, Ogadea cepheıl komutanı Peblb söylemiştir. 

(Pışı). İtılyın • Habeş muharebeleri hakkında Avrupa g11etecllerlne verdiği dlyevde: - Başhca leimlz ıllAhlan· 
_ Son gQlen iyi gOler, demiştir. madır. Bu başarıldıktan sonra 

--------------.. ------------- ulosal konetlmlzl oloııon re· 

Istanbul Limanında Zararsız Geçen 1';~~~
0

h;
1

i~d::"· 
Bir Deniz Kazası Oldu. Kuduz Vak'aları 

lnönO Denizaltı Gemimiz, ltalyan Vapurile Çarpıştı. 
fıtanbol, 20 ( Özel) - Ku· 

duz v"k'aları çoğaldığından 

oray, köpeklerden bıoka kedi· 
lcri de toplatmağa baelamıotır. 

İstanbul, 20 (özel) - Ioönft denlzaltı gemimiz, limanda bulunan bir İtalyan posta npuro ile 
çarpıetı. Bo çarpışmada hiçbir zaror olmımıetar. 

18 ler Komitesi 
Memel, Buhranla Toplanıyor. 
Mücadele Ediyor. lstaaboı, 20 (özel) -18 ler 

Diyarıbekir Şimendifer 
Yolu Törenle Açılacak komitesi, bo ayın 27 inci gG· 

nCl toplanacak ve 16 ıncı mad· 
denin dOrdtınca fıkruını tetkik 
edecektir. 

letanbol, 20 ( Telefon ) -
Memel'den bfldlrlldfğlne gôre, 

Ankara, 20 (Öztl) - Dlyarıbeklr hattı, anamazdekl Cuma Mtmel'de buhrana nihayet ve· 
gftntl törenle açılacaktır. Törene, Bayındırlık Bakanı Alt Çetin rllmek için tedbirler alıomııllr. 

Kaya bıekanlık edecektir. Bıkan ve refakatindeki bey'etler bu· Franı:ı. a.'da 
gün Dlyırıbeklre hareket etmielerdlr. ~ 

(4).. .. G '•' l kt Seylihlar Oldu. uncu ene espe er, latanbol 20 (ô~el) - Mer· 
kezi Franıa'da yeniden yığ· 

Generaı ııu··seyin Hüsnü murlpr baelamıı Ttıblrçok ytır• 
lerde aeylllar olmuştur. 

mü Oluyor?. Ron Nehri 
Gene Yükseliyor 

Ankara, 20 (Özel) - DOrdOncft genel espekterlik tesis edil 
mek ftzeredlr. 

Bo ııdeve General Btıııeyln Hılantl'ntln atanacağı ıöyleniyona 
da, bu hoıuıta benftz kat'i blrşey yoktur. 

····~--

letanbu), 20 (Ôzel) - Avln· 
yon'dın bildiriliyor: 

Ron nehrinin yeniden yftk· 
ır.Jmeıl dnam etmektedir. Dan 

K D •• k •• T ak,am 5, 75 metre olan ıuların 
amutayın un u op• ybkeeklf~ Hatta 4 eantlmetre 

lnmeğe bıelamıetır. 

lantısında Konuşulanlar. Fransız 
Ankara 20 (A.A) - Kamutayın bngtın Refet Cınıtez'in ba•· Muharihleri. 

kanhğında yaptığı toplant111nda deniz menıoplHıaa mahıne re· 1etanbal 20 (ôıel) -· Var· 

mek bedeli •e denizaltı gemilerinde mftetahdem gediklilere er· şon'da bulunan Franaıı ıabık 
başlara ve erlere ıelerde ve manevrada ve tatbikatlarda verilecek Franııı mohnlbleri mfttenf fa 
hazır gıda askeri fabrikalar dahUlndekt k•ra, deniz, han mlta· Plleodekl'oln mezarını bir çe· 
h81811 80baylıra verilecek ihtisas yevmiyeıl hakkındaki kanon lenk koymuelardır. 
IAylbılarının birinci mtıaakereleri yıpılmıthr. 

Aıkerllk mQkellefiyetl kanunonun bazı maddelerinin değl•tl· Fay istifa Etti 
rllmeılne ald kanun lAylbaıının da ikinci mftzakereıl yıpılmıe İstanbul, 20 (Telefon) _ 

ve kabul edilmiştir! Vtyanı'da blnbatı Fıy; Viyana 
Kamutav, kamutay bin ı dahilinde bazı tadlllt icrası dolayl· Haylmverlerl mıatakası bışkao· 

aile gelecek çarıamba gftn6 toplanacaktır. hğından lıtlfa etmletlr. Yerine 
••• preoa Starenberg geçmletlr. 

Halen Llzbon'da bulunmakta 
olan komite bııkanı ve , Porte· 
klz delegesi Vae Konçelo, (Se· 
kolo) gazeteal muhabirine ver· 
dlğl dlyefde, zecri tedbltlerln 
Onemll ıonuçlır vereceğini be· 
yan eylemiştir. 

İetanbul, 20 (Ozel) - Cenev· 
re'den bHdlrlllyor: 

Uluslar sor.yeteıl kolmtesl 27 
teırlnleanlde toplanacak ve bir· 
kaç gtın mazkaeratta boluna· 

cıktır. 

Cihuti 
Şimenditer hattının 

bomdardıınan Edilme· 
sinden Korkuluyor .. 

letanbol, 20 ( Telefon ) -
Londra'dan bUdlrllcilğloe gôre 

Itılyan tayyarelerinin Adle Aaba 
Ctbntl arasındaki timendlfer 
yolunu bombardıman etmele· 
rladen endişe edlllyor. Royter 
ıjınaınıo Tlgre cebbeılndekl 
muhabirinin blldlrdltlne gôre; 
son harblerde M. Mouolinlnln 
oğulları Vlktoryooua tayyareıl 
9 yerinden, Gono'1ıon tayyaresi 
de 7 yerinden kurtonla dello· 
mlştlr. Habeı'ler; alçaktan uçan 

İtalyan tayyarelertoe mhralyOı· 
lerle şlddtııll ateı açıyorlar. 

lnglltere bu teklif ı reddet · 
mle ve bu aoretle Mısır için 
De 1928 kenunu esaaloto tm 
tlyazlarıoı ve ne de fetlklAlf nl 
tanımat fetemediğlai anlatmıırar. 

İstanbul, 20 ( Telefon ) _ 

Kahlre'den hildirlldlğlne görf'; 
bogiin aflkônet içinde geçmlşılr, 
yeni blr hAdlse olmamıştır. Sa· 

bil boytar1nda, vahı'ar sahHın· 
da •e Nil kıyılerında gezmek 
ya11k edllmletlr. 

lngiltere'nin 
ltalya'ya 
Vereceği Nota. 

Afyon' daki Anıt Peşte'de Uaftada 
Tarihe Karışan ve Yaşıyan ölülerin ()nbeşer Kişi 

Kemikleri Oün Kaldırıldı. Kayboluyormuş! 
Afyon, ~O ( Özel) - fatlklal enaeında ~fyon'da iki dGemın 

uçağını d6şftrerek kendileri de dGşen ve ıt:hlt olan tayyerecl· 
letanbol, 20 (Telefon) -

Peşte'den telgrafla blldlrlldlğloe 

göre bıftılardanberl Peote'de 
haftada en az onbeşer klel kay· 
bolmaktadır. Zabıta; mfthlm 
tedbirler almııtır. 

Staviski Davası 
htanbol 20 (özel) - Parla· 

ten haber nrlllyor: 
Stulsld muhakemesinin on· 

dördGnca celaesl bogftn gardl· 
mGetClr. Stnlııkl'dio arkadaıl•· 
rından nöpardon Stavlıkl'nln 

bfttGn dolandmcıhklarına dkıf 
ve mfttterek oldnğoon itiraf 

eylemiıtlr. 

letanbol 20 (ôzel) . Pırla· 
ten haber veriliyor: Iogllterealn 
Parla elçisi bugftn Fransız bıe· 
bakanını ziyaret etmle ve lo . 
glltereoln ltalya 'ya vereceği 

cevabi notanan metninden hı· 
berdar eylemiştir. 

• 

lerlmlz Bahaeddin ve CelAl'ın meaarlarındakl kemikleri baycık 

törenle kaldarılarak Afyon İlbayhğmın teeebbGstl ile köyHUerfmlz 
tarafından Cumorlyeı alanında yaptırılmış olan anıta koomuttor. 

ı,parta demlryoloouo açım törenini yapmaAa gelecek olan 
heyet; yurd için Olen bu iki tayyareclmtz adına dlktlea anıtın 
ıçım törenini yapacaktır . -Telefon 

3151 Telefon 
!1151 T©ıyycSıre SDınıemaso 

MAUR~IC~~E~~--------~~..!!_-=--=--=--==--=-=-:=-==-=--=-:-==-=~~--~--~--
- MAURICE 

CllEVALIEil CHEVALIER 

300 
Güzel kız cu ta
nınmış Frnnsn: 
arıisaleri ite 

beraber 

5 
Güzel şarkı, bü

yük re,1iiler ve 
canlı Bir Aşk 

FOLI BERJER 
ile saslenen 

Filmi ile f zmlr'lilere 
znkli saatler yaıatayor AYRICA: Foks Tftrkçe ıaılü dOnya haberleri, 

Mlkl cKarlkatGr komik" 

Fransız Kabinesi 
Dün Bir Toplantı Yaptı. 

htanbal 20 (özel) - ParlB'll'n blldldllyor: 
Bu~üo saat onyedt buçukta Ellze l!anyı~da cumu bıekanı M· 

LPbrun'uu bae\ı:aolıgında naıırlRr mecllal ıoplaomıetır. Toplıoll 

g".; vul.ı~ kadar dtı~anı etmlijtlr. Sabah gazetderlnrfo hu ıoplıafl 

bıtkkında reıımi blc tebllg intl~u ,.decektlr. 
·~~~-t-9-t~~~-

lt al yanların 50 Numaralı 
Resmi Tebliğleri Çıktı 

htanbol 20 (Oıel) - Mareeıl U~bono, ellinci reswi tebliği 
aeıreylemletlr. Do tebliğde denlllyor ki: 

"Tempen ndlelndeki tıthlrata devam e illyoruı. Gondl dagıod• 
yapalan bir mCleademede Habeı'let yilı maktul vermlelerdlt• 
Somıllde de ar.si tathlratana devam eıroekteylı. Tayyarelerh11I• 
Ttğrede tlddetll faaliyette bulunmuotur. 

goru megı reaaermeıennaen 

sonra ~ralın y ne c.u~uriyetçi- Londra, 29 (Ö.RJ~Dfıe~~n~ız-ı..~:n:~~ 
ı. 



ihtisasın Çeşidi 
~~yalan, ııplG banq 

~.m, boyu· po"' bep.imki 
lradar, elbiıesi benim biçimde, 
lrımdur01ı. '-6, kalı göı:ü fe· 

lnebOlu Faci11Sı 
Tahkikatı Biti.yor 

ltalya'ya 1 racatınıız clım Davamız •. 
Soıyal yardım komitesi JıM, 

iuada d4Dk4 ANADOLU'da yq• 
di1tmıs bq· yasıma bir parçaeı 

~ tekrar daanak iıteris: 

......... iki.. Juw., gibi 
~ ,,.,.,..,. ,,_... bir e,iııa 

olan arkadafım Orhan Rahmi, 
dilnldJ ftkroıında ehliyde w 
ilıtiaua yer verilJMıini. -,.,,r., 

-···· ıhlıv.ı.ur llldi.e 
Hakkındaki Raporu· 
• Bugln Veriyor 

Lıebola faelaaı tahklkab mG'· 
nuebedyle teıkll edlltD elall· 

Emir Geld Tacirlerimiz Son Karar· 
name Dahilinde Hareket Edecekler. 

Parıi b8flinı Ami Do&an, 
eobklarda kalan ldmeeaiı 20·30 
kls ~cutaaaa da meçbal mabd· 
derauaa kartanlank mekteb vata• 
Iarı alboa Yerildip IÖJl•mif. Do.ıum m~r görıan, fakat 

~n da çeıidi WU'du: 
Meael4 oburluk, Ofatı yuka· 

n bir ihıiıaı, bir ehliyet me
Hleıidir. .flib'le bir ıatJ atıp 
~akran Z.lmnıaa1'Q slJtfirerek; 

- Sen bu iıin ehliıin, han· 
p yenıeken Ü'411'Mm diledilin 
,... yjyebiür•in? 

mi diyeceli•P 
Kna ukal4lılaa, arııı:lıkıa, 

feıadda, ara bo~mak. ve •ll• 
lcan,ıınnnkıa ~ &leıa alwde · 
miıyen poyainB w:ınrnı nice 
~ular vardır,. 

Bu piı.re "'1; ihuwlan ile 
mtlıena1ip iı mi 1ar~? 
Bayaıınmda lSylelerine ra"Be· 
Uyonq lıi, malelclerini, ma.l 

İflerini """'""'' .ibüürler •. 
COnlsıl Tanrının ,.Wmi d&-ı 
1aaıindeki biiıan me,sale ve 
hsnerleri, bu marifetlsrdir .• 

YinRi yaıııula Y aaane giı· 
.U, oe oıu YGl'nda üyiiu 
d&tnra, 6ir Jle1amedcile ıor· 
..,1ar.1 

- lıin ne? 
De.iıler. 
- .ıı411uJrlik ! 
C...Wnı tHITlflİI. 
- Ayol, hiç aMu,lik iı ve 

naaJei olur .mu?, 
- · Neye olmaınt, oraOe, ıe

rıedenberi nldlı ommda aıker· 
lilı ,-apıy1m111&.. 

IJulftlan ~ bir Kayseri
liye ıonnuılar: 

- s.ıı...;,.,....-. 
yorıun aınına. olcuyup yamıan 
Dal' ""? 

- F~ ,,_.. LywiUyim! 
.1,. • ..., ..,.. tipler 

de bıı ~ir. Halıilci meş 
'1~ ,,.,...,..,. iıtilcaıflelin· 
...&ı.. • iri .. _, • • \,..., • w •• &Jfli!". 
......... lentl-i ... 

fıı!r. - ••• mllolt; ~bile •t •ılmr. J'lirriw, '* 4a w 
itftf ...... ,....., oeU••. 
.. ilfi111 .......... 

e ••• .,., .. ,,,,.,.,... O,.. 

... ~. ilaıitaı, (lla.beı) 

.. (11.,Y f) iAıiıal dire ikiye 

., ......... ,. aannediyoma,. 
faadii 

Yakaf hey'eti tetklls••• bldr· 
mittir. DGn ak..- 18' Mle 
kadar tetkikat• alı nporaa 
b ... r1u .... ,1. ltdpl ......... 
tir, lhpors bagln mı.W•ma· 
mlllle Yerlleeekdr. llün al· 
dağımıu gire nporda Yapanlll 
neden batblı Ye baadu kim· 
lerla mea'al tatalmalan llmm· 
geldlll uaa audıya lub edil· 
mekıedlr. 

Facia ıahklbb lçla Ekoao· 
mi Baka•~•aea tehrllillse g&a. 
derllmlt olan lllanbal Deals 
Tioaret mldarl Mllld de tah
kikatını bitirmek lsredlr. Dla 
Ilhlly Fufı Glleç'I .tyaret ede· 
rek bir maddet gGrlımGtUll. 

ölço ve 

Ayar Memurları 
Don 90 
Kişi imtihana Girdi 

MIDllal y.Cım1 6lo4 Ye •1• 
memurtaıa için talip olan 150 
kttlclea eyrakı maaauam olan 
90 kitini• imtihana dCla llbaJ· 
hkca mtbaulb garıldop te· 
kilde erkek 61re,mea okula 
•lolauda yaptl•fhr. lmtlba .. 
,... OD lilde Ekonomi b•· 
kah~•- k•palı Te mlhlrlCl 
Wr sarf içinde gladeıllmlı 

olaa ıa.ııertn a•lant a.llpl•e 
okaamulle baıl•nmıı Ye IHl 

on ıeklse kadtr talipler ba 
..U•e ,.. ile cewplannı 

Yermlılerdk. İmdhan eYrab 
din ..... '«• b6lpll llçl .,. 
ay•r bat l1pekterl Lem'I Abo7 
il• etpelterter laalltle mtllilr· 
leamltdı. Bagb taablaldl 
oluak IMlknb,. g&ideıllıeeek· 
tir. lmttlll .......... .... ......... ,,... ... ,. 
..... , ........... 1rlu6r. 

'f~ omiıyono 
... ,.. ..... ko•'.,-...dlll 

..... dalnt -- ....... 
JV .... , SeW Erlm'la ... 
kalıplda topla.... • ..... ....................... 
nliıılr .......... 

İllllya'1• bqa ........... . 
aek ola seart .......... . 
...... rem11 ....... 11 ~el 
tetda tnlllll ..,..... pbn ...._.e hlkaml .. •I• ..... 
ki .. ......... l6mrlk h•ı 
dlrekt~rıq ... , Tlrkof ite •e 
diler allbdadara emir ı.a.lt· 
dr. Kanmameye ıar& eelllaa, 
mtllatmmıt Ye bult malsemeıl 
addedilen maddeleda llalya'y• 
lbracı meuolanmaktadır. ltal 
yaya bedi aoılm.- Ye lı· 

tlbauna balanalmamu1, bal· 
yadan ılba n gama. aült n 
lı:llçelerladen maada her tirli 
maddeleri• lıhalbala meuolu· 
muı, bHı malmallerln ltalta'y• 
lhnmnın men't kanrlaıtınl
mıttır. Ba kanrlarıa tatblldade 
bGtGn dnleı mGe11e1elerl ltlaa 
glltereeek lertltr. 

Ulallar 101yetetl irtibat ko· 
mlteılala tekHflne glJN halea 
Babetlataaı eepbaae n me· 
qddl harbiye, lllth lkaç Ye 

tramldnl men nya taladld 
ıedltlrlert tatbik etmekte olan 
ulaılar 101Jetetl Oyell hlk6· 
metler ba tedltlrlerl bldın· 

caklardır. Ulaalu 1017eJe1l 
iyeli hllkt\metler; İt•lyadan 
gayri bir memlekete ihraç edl· 
len UaaeM ,...ıı ıılWi, 

eephaae Te lurlt -d•eterlala 
d~radaa dolraya ••ya MI· 
YMlta İtal19 "1• Mkllalyed 
alblUlakl memlelı:etleft t.P. 
llln9 edllmemell ......... 
.......... r. 

lrdlNlt bmlt-.ln ı...,. 
Y8f8 tta1,. hW•IJ.al lılba· 

dakt yellen u.ıw ... --·· ..,,. ............. .... 
ıeımll •aJll _ ... ler .... ..... 

Aa, b11r, ..-.c1 ....... 
u,.11a bUa•1• .Sr...,...... 
k qnk, oWd, al·•I•,._ il• ..... ............... .... 
-.ırler, ... ada +.•,, ~ 
- ..... DiMi, .......... mir ... ,. . .., ............. ... 
........... k ..... ... 

Ht.a.., blay 'e --~-· 

SEVGİNİN SESİ 
Çardaı Fiiıetlıı, Bitmemiı Senfoni Te KMla DiYa f ib' W 

Marta Eggerth 
D t'J N 'f A S t N E iri A C 1 L 1 (; 1 N 1 N 8 E S &. .R A L 

Jan KDapur 
A•rupı'nıa En Meıhnr K•mlklerl. 

Pol Hörhiger -Pol Kemp- Theolingen 

Cumartesi Gftnll Matinelerden Başlıyarak 

. ._LHAMRA 
MILLl KÜTÜPHANE SiNEMASINA 

eref V e re c e k · t ı r. 
~ Ba filimi gôrmiyenler hayabnda tine· 
.. ma gôrdlm lddlaaada balanamulu. 

Ba lllleı .SkrMllea ........ 
bltla ..._ teklllerlal, lalllye 
...... -•ealerlal, ...., .. 
halla.lanaı da lhd•ı etmekıedb. 

lıd... komllell aualaadaa 
1ew .... betlllal aekltfaa • 
mltebbll mlahereda taalllml 
yolaada blk6mlee- wrdır. 

Blktmedml• sead te.tblrler 
hakkında almıı olclata karan 
nlmlar IOIJeteelae blldlrmltdr. 
Ba tedbirlerin Uagl IMllate 
tatbik edlleeetlai de ...... 
YU'mildr. 

TllkofW.; ltma .... Mr 
lsahaame netretmeıl --t~ 
dlr. Memaalyeda~ıııW.lae bat
laacbta nnda- yola 91kaal•ıı 
eatea ba UJHllardu ....._ 
edilecektir. Çıkarılwk l•hee 
..- lsalp'da aalaU,.a lola 
l .. mgelear u ... ı mldclaa •· 
sarı itibara ahnuak ••tMD'• 
mema"'1ete ıül 01-p bef. 
hyaaa11 tadb tellllt •.._Mir. 
ı..ı,.,.._ .. ....,. lııAkı.ı,. 

tt.dekl araml•a gelen~ yolea
lana ad ..,.1an da ...... .,.... ................ . 

lıclheı k...tt- allelmbU 
•e.laentln tanst.I balıikzajald 
bnzrlanna • ..,,, .......... 
bal aeıleell olanll lta&,a'u 
.. 11ıeq aybetmlt .. .a.ketıer 
lelahae ba llar .... ı ml•alp 
teAhler• a..ytct etmek ellled 
ti• ... ...,.. ller -leket .._,_ ...... ........ 
••ııl ltalya -. ........ ~ 
.._ ............... P· ......... _ ....... ..._ 
..... o.. ••• .., te61rlell ........... 

m6111alir olacalıP ...................... 
ıla ...... .. ••• , ....... , 
..._tl918 lllllnt1lltftlıa • ..._. 
... ....,. • .... lıl .... .....,. ........ _,_.. . ._,... ... -.... ,..,. 
lhneat ,.,. ..... glnlalfllır • 
Bir flnut ... ı.,..,. 40 
loil ...... Hane ....... 

B..._ hal,.,,. ea ..,. ... 
ibne etdlfml• ....,.le• .a.16-
..... haba ... bl- lialday, 
bakla, aelaat, ............... 

ile •Jlbı ,..... İktnel " 
ltbell ., ............ 

dfdt J•palt, isim, laelır" 
..................... .ltal. 
yadan ithal •Hll'BH ........ 
llllMtdeler _ ...... ..,. .... r. 

ı..a,.. tleuel ..........., ....... .............. _ ....... 
.............. bı••••· 
ldtal ...... &la bıı•ı6w. 

le.&Ja'Jt ..,.. 'ftmly .. Dia 
Wrlacl 11mf ...mee1 ha•ı 

a,.. f81 Trlyaete yola ile 
ıneftesl AYnpıt memletetMt. 
......._ AlmaaJll'ya yaptlm 
ıraaıla lbracatular. O.kikatt., 
balya ha..ttttaı.a- aruurd• 
ctWa.ee;me-.kWetllr. Şa thz. 
ra• gOllerlya. W, Itatya'1• .. 
st1ade lllrıc eatltlmls bababat· 
tar. BaMbat Mokamas ı. ha 
yıl hlo k•laradıfınd• •• el· 
betten gel•cek bir .ı,.n yok· 
ıu. Zecri tetlblrlerdea •• mlk· 
imla ltalya'ya yapbl••• kıo• 
illnaabmr•ı• ma&uarnr 01-
-1tae..ı& 

ltalya'da bloke bllDlt olın 

't ....... IDBPD •rl abama-.. 
ma11 ha1111ua gelince: AIAka· 
darlu bandea pek le ••41te 
etmemektedirler. Çtakll banan 
bıtdatam..._lbrknM. 
baadabel ............ 

Masevl u..-. 
rası Tı ikatı .. 

Yolau at 

Kıs çocap.. Kimaeaiılit.. So. 
bk.. İfdkbal.. N .. • M T0ıt 
aoau .. 

Banlar .kalemimin ucuada de· 
til. bfanııa içinde, kopanlma11 
u.u.. ..... b~ bir. teJ.IAD 
liaairi Pili prildi. 

..... bldıraal•ala pıiql· mt.........., dGfkılala~ 
bir IAtm da dla .,.U ~ 
ldade y.aklak Ye kim11dıli\lerJı 

~ kzllııaıda. eallr•clll· 
...... .. ......... kanal· 

Malôm da Imit-
.. içia; kimbilir - -- ..... 
ladllur Oalmae 1191laa &irdaPlmla 
haln'mam• iti& ki.abiUc u War 

ı..tr lllle•f. a.,.. idare 
meolW .,....,_ lltbnlleıe 
.ıt e.W ille.U.. ..,_ mmtyet 

leıl ··-- •• ,..... pualu 
.._.... ,_,_, eaıllyat yap· 
~ ......... ~edil 
mfttlr. 8b lhhn lserlne yıpı 
laa talıklk•tta ıuça ılt bul 
deWler elde edllmltdı. YQleu 
ıaıfedUdlif babeı ...... pua 
llllkaan 12 bla UnUa lala 
lmlı. Ba mlhlm llaMı1 yaPQ 
idare •allll ,,.._. .... biri
.Ur. ~MW ,...,..., •• 
mOtaetdf olaıık hClk6metl ha
berdar etmek meellara,ı•ll• 
kaldıpı ..,ı...elııaedirler. Za
..._ ... klmael ......... 
abnmııtar. 

edJUror. 
Tahklka&a denm 

Zeytinyağı 

fabrikuı 
MlMfifetR....._ 
meleri için Bir Ear. 

~yala mahlalblla deHIDI 
?Dtl41detbace ftleyea Ye 1e11eHk 
....,..,. ............. b· 
pnhaaanı l'IDau Babab19naa 
..._.. edllea maliyet nah· ................. ,1111,... ,.. 
rlbleı•ı• "' Jlb lçha ta
• •• edecekleri yıllık it cedYel· 
lerlnla mart .,..._gıcaadan ta· 
INat ..... hm olan meame· 
leled llitha edeeet ........ 
...... ....... .,.... giril 
..,. .laoaoml S.bnbit•duı 
tn..ylıp blldlrllmlfll•. 

Çekoslovakya 
1aıık T. Od•ı 
Do OciıPJm Tesisi 
Çok Faydalı Olacakbr 

Mesanlyede ÇekoeloHkya'da 
balam Ye .,..,.._ •an• 
ÇekoeloYak koaaolon il. Bo· 
luula• Bale, dla lsmlr Ttaeret 
OclMa geael aekreterl llelamt41 
AU Eten'I .Syuet etmlt •• ha 
_.. Çelroeloukya'da yeni te · 
1111 dClfbllen Tlrk 'Dcaret o-. mea•elall &~ittir. 
~ 'l'lwel O._ nıed•• 

beri Berlln'dekl Tlrk Ticaret 
Odanaa mlmalll bir tet-kkl· 
lla Pr91'da 4la faall7ete geç. 
IDıUiDI ı.aemektedlr. Ba yeıal 

kurumna Çekoeln•kya'd•a b•t· 
ka bittin Orta Auopa ile ._ 
tlc.d mtla••ehetlertmlaln genft 
bir mlkyuta llewlemellae JE· 
dıDJ edeaelf lmld edll"ektedlr. 

betç zane r 
Ra aktam Kemeralıı ... 

W, GIMlyMda Akmtat, Til· 
wa•• ıa1t 9• ~ 
Etıe~ eaaaeleıl aoıktzr~ 

~-...-ı--ır.aı .. ....... UllDlt ... 
leda .... .. ..... da Jaaıt.ra. 
...... DADIUl-.iplia ....,., 
.... 6Jp!ı ................... . 

dit damlt - .. Od) a4Mi ,...._..,...... •·ıı. r 

.,,,. - - .... MMa. 
Da itibarlaptart.ımaı 30 mdı• 

takbel Tdrt aaamn, ce•beri ça• 
mara dlflllektm kartanlialf 30 
1'tlıtı a-ıa DalllOlllllO -k..W. 
bir kWap gibi .-. ........ .... 
~ ,~ yflklek 
ı~a ymU•tla,ıa, •1'1 ı~ra· 
mDUll tekrulamalıyıs. 

• • • 
Soma, yan aç çocuktan 11cak 

bir qle y~meti Yermiı olmuı da 
apı lıir ceııQiyet la&dileaiclir. 

Bocabk yap11131 ve ba ...... 
dzerinde çok darmaı bir ioUDım. 
8'r toeo&aa maddeden Ye maaae• 
DUi yıkılıp .. dYoW-t- 16• 
bilmek için, mektebe kitapeıs. def· 
tenis yan çıplak giden ve 6ğle, 

...... Talıjtleriıac» biı bf* liCak 
yemek balamayaa yanalana iflae 
~ u...,ıa ... 

Hiçbir 113U1Ht bahihmm bu 
kadar ..... ru., ba tadar derin 

olabiJeceiini -•yordam. 
PedagopU.. pikolojidıea aa

ıa.,...ı.r, bq11a ~ bvnyamulaı • 
Arbdatltnma .kal'pllnda do· 

km ay peyair, seytia ve kara ek· 
mek yiyea çocuk •ban da 1t.ı. 
...,.. ..... , yaJ. 

llİBI' den&e. &ıtlae bir 4tfter 
açamayarak yanm parmak boyaoo 
da bir kale ............ 1 ...... 
daki nrhkh bir wadapnın ~ta· 
buaa g6a uca ile babn yamı, 

yan yanya byltedllmit Mr cemi· 

yet ---· y..- Tlıt ~ 
... Tenltlıı illedili•ts. iaud 
_,.., ı.plalu MYgbİt yap1111a 
atkı. llflf'e Te heyecaa, onma ruha• 
•• bpiPDa bı'iyyea el atamu .. 

Soeyal Jmrdam komiteli, it&e 
Wyle Wr ••• ....._ .... 
maıtar. Bah~misde blllttlllerba 
pkırdıgam, glllleria açtıgmı iatenek 
.... venlim, GÜtldaa eeirge
miyllim!. 

Orhan Ralaıal G6kçe 

Atyarışları 
IM>to Heyeti 
Bazı•Kararlar Altlı. • 

Ba Wta Jant •e aaWa ea· 
clmolala atbtalarz heyeaab 
olaeütar. D6rdbotl •• beflncl 
kotalar .._cllkaptır. 

DCla toplaaaa yarıı H ııllla 

eaclmenl ba ı•i kOfD için han· 
d.lkıp •Aırlıklarını 111 ıaretle 
ıe1blt etmlıtlr: 

2800 metre meedell loglU• 
aı Ye kıuaklanna m•htaı dôr· 
dtlncCl_koıada_Ş.19ua 62 kilo, 
8e'1ar 67 ,6 kHı, Buç 54,5 
kilo, Kasbacblya SS, Şarampo 
48 W.o. 

8500 metre meıafell Anb 
allmaa ......... beılncl koıada 

· NecU. 60 kilo, 0Dll 59, GG· 
..ı .. dır._ 58 -. Klçü 
Yal ... 57 ~ ......... 



ltalya'da Zecri Tedbirler 

;ı Kralın Ormanlığı Buğ
day Tarlası Oluyor 

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

Buğday Ekimi Artıyor, Eski Kağıd-
lar Da Atılmıyacaktır. 

lıalya Kralı 
İetanbol, 20 (Özel) - Zecri tedbirler ltelya'yı d6şilndGrmek· 

tedlr, birçok yerlere buğday ekilmektedir. Krahn ormanlsğındakl 
ağaçların söki'llerek boraemın boğday tarlaeı halll!e lfrağlDda 

ltalya vellahtı Omberto da hazır hulunmoıtor. 

İetaobol, 20 ( Ôzel ) - ltalya hükftmetl bdtfto dairelere yol· 

ladığı bir tamimde eski kağıdların sanayi merkezlerine gönderil· 
meslnl bildirmiştir. 

Marsilya Cinayeti Muha
kemesine Devam Edildi .. .. ' 
Suçluların Avukatı Mahkeme Salo

nundan Çıkarıldı, Suçlular Açlık 
Grevine Başladılar .• 

Ietanbol, 20 (Özel) - Marsllya cinayeti muhakemesi, dftn de 
devam etmiştir. Suçloların avukatı Jorj (Debon), mahkemece 
azledilmiş n celseden çıkarılmıştır. Suçlular, dcındenberl açlık 

gre'YI yapmığa katar vermişler ve hiçbir şey ylmedllı:lerl gibi, 
mahkeme relsloht snallerlne de hiçbir cevap vermemlılerdlr. 

Suçluların avukata (Deboo) baroya mtıracaat ederek ~lkıiyetle 
bulunmuoıur. 

lstaobul, 20 (Telefon) - Marellya'dao btldlrlllyor: 
Marsllya suikastı muhakemesine devam olunuyor. Yugoslavya 

naeyooaltetleriolo miidafua vekili Avukat Debonon öldftrftleceğl 

hakkında mahkeme başkanlığına bir tehdid telgrafı gelmlıtlr. 

Bunun (\zetine Marsllya zabıtası fevkalilde tedbirler almq ve 

muntazam pasaportla Yogoslavya'dan gelmiş olan iki kiti tutul· 
muşlur. 

ltalyan'larZecri Tedbir
lere Karşı Mukabil 

Tertibat Almışlar 
••• 

İstaobol, 20 (Özel) - Roma'dan haber verildiğine göre, bal· 

yanlarıo, zecd tedbirlere karşı aldıkları tertibat devam ediyor. 

Amerlka'dıkl İtalyao'lar 200 bio dolar iane göndermlılerdir. 
Vellahd, aarayıoda iki Ulrlü yemek plşlrJJmealnl emretmlı ve 

earaydakl bahçelerini hükumeıfn emrine vermiştir. 
Birçok ltalyan aileleri, mficevberatını götftrftp teberru edlyora 

larmış. Miltekaldle.r, değerli madalyalarıok hftktlmete teeltm etme· 
ğe karMr vermişlerdir. 

Bazı mftesseseler, demir, bakır '7e çelik vermlşlermle. 
Muasollnl, rencberlerln sendika heyetini kabul etmiş ve zor 

lama tedbirlerine karsı alınan tPrtlbıt hakkında kendilerine 
öğftdlerde bulunmuştur. ...... 

Tütün Piyasası 
Şimdiye Kadar 13.500.000 ~ilo Tn

tün Satılmıştır 
Ankara 20 (özel) - Tütün piyasası bo yıl çok hararetli geç· 

mlş t'e şimdiye kadar mohtell f ~lrket ve tftacarlar tarafmdan 

13.500.000 kilo tfltün satın aluımıştır. 

üzüm Kurumun-

önem vermiş ve başta korum 
başkanı bay lamail Hakkı 
Veral olmak Qzere geniş ve 

devamlı bit çalışma sonucunda 

Ozftmlerlmlze yeni bir tip tes· 
bhJne muvaffak olmuştur. 

Yeni tipin en bftyftk vasfı; 

Türk üzftmüoO genel bir şe 

kilde ifade edebilmesidir. 

Şimdiye kadar üzfimciilükte 
çok gadb tezatlarm çeşid, çe

şid tezahürleri gôrillftyordu. 
MeselA iyi bir üzftmiin kalite· 

sini dOşftrmek için içine alyah 
taneler karıştıtıhyor ve bu 

surette ·yabancı fılmler taşıyan 

tiplerin numaraları bulunmuş 

oluyordu. Yer yftztınde herşey 
Jyllfğe, gtızellf ğe ve · nefaeete 

giderken sırf mevhum bir no· 

meranın fcabatını yapmak fçln 

gösterilen bu hueket tımıı, 

belki özel menfeat1arı ıemlo 

ediyor, fakat mukabllfnde Tdrk 

OzGmiinün · 1reıtll varlığını 

dOoOrme • 3n h ~ ıı hlçbl r şeye 
yaramıyordu. 

Kurum; büUln Ege mahso· 

IOnün paçalından yaptığı tip 

lerde herşeydeo önce karaböce 

deoUen siyah ve en ftfağı ka· 
Jite iizOmle nefis QzOmlerf bir 

arada bulundurmamak yolunu 

taklbetmletlr. Esasen mahsulün 

yOzde oııono geçmediği yapı· 

lan mftteaddlt tecrübelerle eablt 
olan karaböce; ayrı bir tip 

olarak kalacak ve hiçbir ee· 
kilde nef lı Ozdmlerbı araama 

girerek clhH p11arlarına ka

rı,ık halde gönderlhrıJyeeektlr. 

Korum; Ege tlplerlol teeblt 

lçla şo yoldan y6rün:iektedlr: 

Boreadan satın alınan bfttdo 

ftzümler paçal yıpılı~. Un pa· 
çallarm karabocası ayıklanıyor. 

(Paçaldan karabocayı ayıklama 

itinin yılda lldbln beeyflı, dç 

bin ameleye le · eahaıı açacağı 

mes'eleel ayrıcı dikkate deAer 

bir mahiyet t•e•r. Bo ameliye; 

İzmlr'ln ekonomeal. hayatında 
hlQ ııtıpheelı hayırlı tesirler 

yıpacaktar). Karabocaaı ayak.la· 
naa paçal kalburlarda bG.yftk· 
lak iılbarlle dört sınıfı ayrdı· 

yor. Bunların içinden çıkan 

fevkalAdeler huıoel tipdlr ki 

bu gfioOn 12 numaraa1Ddın 

renkçe çok detftn, bftyQklOkçe 

de yG.ade yOzdftr. 

Halbuki 12 numaranın plya· 
sa nlsbetl yGzde ıltmıı birinci, 

yGıde 35 ikinci ve yüzde beı 
ftçftncft Gzftmdftr. 

Fevkalıideden mfttehakl dört 

tip; bayüklülderloe göre 1, 2, 
3 ve 4 numaraları taşıyacak, 

karahoca baıbıltGo ayrı satıla· 

caktar. 
Üzümlerin renk itibarile tas 

nlf lne gelince: 
1, 2, S, 4 numaralar bu nok· 

tadan da paçalda ve boyamada 

renk alma kabiliyetlerine göre 

iki kısma ayrılmıştır. Daha 
sarı renkliler 1 A, 2 A, 3 :A, 
4 A nomaralaraoı taııımakta, 

daha koya renkliler ise 1 B, 
2 8 1 ı3 8, ı1 8 nomaralarıoı 

almaktadular. A ve 8 (4) iane 

itibarile mahsnllerln en küçflk 

kısmıdır. 

BflUln bo 4zGmlerln ka.rabo· 

caeındao bosuei fevkalade tipi· 

ne kadar kamllen yıkanmakta 

ve k.O.kdrtlenmekte olduğuna 

da ilaveye becet yoktor. 
Yapılan heııaplar neticesinde 

bölün bcİ ameliyelerin fazla 

bir masraf fcab eulrmedlğl, iyi 

Qztımlertn f lat farklle kara böce 

maheuliın ıyn Htılmaeındao 

doğacak yeklloların bugaoka 

Parlamentoda Heyecan Var. M. .H~ri'yo 
çekinilmesini Tavsiye Etmiştir 

Fransa, ltalya Notasına Dü 
Cevab Vermiştir. 

ramını izah edecektir. BundaJI 

baıka f loaoe bakan' da meo· 

Jlete Jzahat verecektir. 
Bu sabah, sol cenah groho 

toplanmış ve tutacağı hamlııı· 

rekeıl müzakere etmiştir. 

Bog6n öğleden sonra ratli kıl 
eosyal!st gurubu da bir lçdoı• 

yapacak, faşhıt cemiyetleri hak· 
kında mHzakerelerde buluna· 

caklardır. 

M. Heryo, ~üktl.mete moh•· 
lefetten tevakki tavsiye etmlttir. 

M. Heryo bir kabine içtimamdan çıkarken gazetecilerle konuşuyor 

İstınboJ, 20 (özel) - Fr1P' 
sız meclisi finans encftmeol 

badceyf kabul eımle olmakla 
beraber, M. Luıl kabioesiolo 
mevkii tamamlle sağlam adde· 

dllmemektedtr. M. Heryo, bo 

ciheti nazarıd~kkaıe alarak Rıı· 

dik•ller lçtlm&1nda: 

l:ıanbııl, 20 (özel) - Pa· Mecliste göze çarpacak dere 
rle'ten blldlrfllyor: eede bir heyecan blııeedllmiştlr. 

M L11Val bu sabah Italya Bo heyecan, mazakeratm baıı 
- Bir kabine buhranı çık· 

tığı takdirde, l kimi BaşbakaJJ 

gösterecek siniz?. Size şimdiden 

söyllyeblllrlm ki bn oamıed 
hen değllim ve olmıyacağım! 

sertrfnl kabul etmiş ve J<'ran - lamak Ozere olmasından doğ-
ea'oın ıııtcri tedbh ur hakkm· muştur. 
deki cevabı norneıoı vermiştir. GOn'ftn mes'elesl, bftdce mee 

elelerldlr. Koridorlarda ve en
Notada ne denildiği benfiz 

cftmenlerde hep bftdceden hah· 
meçhuldftr. sedflmektedfr. Demletlr. 

Fraoea ve Iogilttre boku 
metleri bu notamn biranda 

Cumartesi gdnft neşrinde itti· 
fak etmişlerdir. 

Istanbul, 20 (özel) - Parla 
ten blldldllyor: 
~~~~~---~~~~~-
1 hzır ve ihraç masrafına karşı 

geldiği anlaşılmıştır. Do kadat 

maerafsırı olan bu lıln Tftrk 

fizftmlerlnl dıe piyasalarda bds· 
bdtClo raklbıtlz bırakacağı ise 

çok lelk4r bir lııtfr. Hiçbir 
mdşterl klloıonu mesel4 on 

kuruıa aldığı bir mal için 

"neden bunun içinde siyah, 

ılyah kıraböceler yok, ben bu; 
kadar iyi mala ayol f late iste· 

memft diyecek değlldlr. 

Bu usnlftn tatbiki Hyeelnde 

mahsuldeki kareböce bmlklHt· 
nan yftzde ondan yozde iki, 

lldboçuk dflşmesl ve borealara 

ellenmle mılların gelmesi sonu· 

cono vereceğini bllhuea U4ve 

etmellylz. Üretmen bogilo ayrı 
bir maeraf lbtlyarfüı Qzftmftnft 
elletmek zaruretini doymuyor. 

Sebebi ıodor ki bugGndo 8 
oomualı ftzGmflnll meselA on 

kuruşa eatablllyoraa 10 nama· 

rasını da bundan bir, nihayet 

blrboçuk kuruş farkla veriyor. 
Halbuki ileride ellenmiş iyi 

malla ellenmemiş veya kalite 
itibarile dOşkftn mallar arasında 

beheme6al 3 5 koroııluk bflytlk 
farklar olacak ve bu mal firet· 

meni daha dikkatle istihsale 

ve ml!hşuldnü behemehal ellet· 

meğe eevkedecektlr. Bo tipler 

ônGmCbdekl nlıaoda A.nkara'da 

toplanacak olan kongrede or· 

tayı attlacak: ve btıtün vaziyet· 
le11 izah ve lsbat olunacaktır. 

. Üzdm kurumunu dfln gezen 

ve yapılan tipleri gözlerll" gô 
rerek eski tiplerle mukayese 

eden bir muharrlrlmlz kuram 

blnaemdan bllyük bir inşirah 

içinde ayrılmuı ve aldığl izahat 

neticesinde bu notları tesbtt 
etmiştir. 

Ekonomi Bakanımız Celal 

f}ayar'm üzOm itine vnıifğl 

ö:irl önemin sonuçları parlak 

şekillerde tezahüre başlamıştır. 

Ü.ıüm korumu bilhassa gelecek 

mevslmdtın itibaren memlekete 
ve Qreımeoe büyük faydalar 
ABdedlyor. 

Bu akşam verilen karadır 

öğrenilecektir. 

M. Laval, meclleln kcıeıdıo. 

da beyanatla bulunacak, prog· 

Meclisin lçtlmaında, M. La· 
val'fn mevkl,lnl tutmak lçJ11 

ınftekftlAıa o~rıyacagı kuvvetle 

tahmlo edilmektedir. 

V. Çurçil Diyor ki: 

lngiltere Deniz Kuvvet
lerini Artırmalıdır -.-. . --

Eğer Fransa Yardım Etmezse, lngiltese "Adiy 
Mösyöler,, Deyip Avrupa işlerinden Çekilecek 

lngiliz donanması 
İstaobol, 20 ( Ôıel ) - lo Eğer Franıa bOktl.metl nloı· 

giltere'nlo iç ve dış siyaseti ye- lar 11osyeteslnl takviyeden sar• 

nlden mohafazakArların elinde fınazar ederıe, İngiltere, A•• 
kaldı; bo defakl logtllz siya rapa telerUe arıtl1: meogol ol• 

setinin anabetlara hakkmda şlm maktan vaz geQecektlr, n: 
diden tahminler başlamıştır. " - Adlyo MGeyolarI. Diye· 

Londra siyasi mebıİf iline gö cektlr!,, 
re, yeni İngiliz kablnealnde en Demlotlr, ki bu beyaaahO 

mühim rollerin Vleton Çorçll aon kısmı, Fraoeaya kareı ati· 
He Eden tarafından oynanacağı kir bir tehdid, hem de Fran· 

anleşılmakıadır ve bu tahmin, sayı Alman'lara kar~ı yalo•• 
boıı bir lahmln dt-ğildlr. İngiliz b1rakmak tehdididir! 
hfikdmetl; oloılar sosyetesinin 

· Habeş - ltalya mes'eleel otorite· 
sinin temlnlndtı ısrar edecektir. 

Utoıılat sosyetesini takviye 

husueuoda İngtltere'nln; Fran· 
sa'om yardımına ihtiyacı bii 

ycıktfir. Bu hoeoeta Fransa'nın 

kat'i bir hattı hareket ittihazına 

icbar edtlec"ğl de aşikar su· 
rette görOlmektedlr. 

M. Vlneton Çurçll; bir he· 

yanatınde: 

"Deniz kav vet lerinl artırmak 

logllte're içiu mutlak bir za 

rureıtlr. Bahriye kuvvetleri, 

İogtlteren'fo aoımevi kuvvetle· 
rldlr, ancak deniz kuvvetlerlle 
keodlslol harici t ehlU .. elerdcn 
kuroyablllr. 

lngiltere'de 
Amele Grevi Var. 

İetanbul, 20 (özel) - Loo· 
dra'dan blldtrlltyor: 

Maden işçileri federasyo11P 

bugün grev kararı vermiştir. 

DayU Beral , greve büti1D 

amelenin iştirak edeceği ol, fa· 

kat önünftn ahnmaemın mflDl'" 

kün oldogonu yazmaktadırlıt· 

Bu da, htıkdmetio Cenevre si .. 

yısetlnl bozmamak endfşesi16 

olacaktır. 

Federaeyon yevmiyelerin 11r· 
tırılmasını htıktlmetten leıemeğ3 

karar nrmfıdr. 



Karısını öldüren Abdal· 
lalı ve ölüm Cezası. 

Suçlu Onsekiz Yerinden Yaraladığı 
Karısının Bıçakla Kendisine Hü

cum Ettiğini Söylüyor. 
~~~---------~~~ Karıntlna'da Halil rifat paşa bıçağı belimden kaparak beni 

caddesinde karıııı Nealbe'yl hı· yaraJadı, beo de elinden bıçağı 
çak:la on ıeklz yerinden yara · aldım ve kendimi mtıdıfaa 

lıyarak öldOren 74 yaşında Ab ettim, oou yarıladım. Kastım 
dnllab'ın muhakemesine dOo öldftrmek değildi. O~lum Meh· 
Ağırceza'da devam edflmfvtlr. med Ali İbrahlm'jn mftdafaa 
Bu celsede iddia makamını lo şahidi olarak dinlenmelerini 
gıl eden mOddelomuml muavini isterim. 
Şevki Sümer; iddiasını serdet· Dedi. Bonon Qzerloe muha· 
lbfı ve Abdollah'an; suçu te keme coOdafaaya taallôk etmesi 
•mmnden lşltıdlğloden idamını, itibarile bu iki şahidin tekrar 
fakat yaıınıo 7 4 O bolmoı ol· dl olenmelerlne karar verdi, 
rnaeından ôtQrü Tftrk ceza La· muhakeme başka gdne bırakıldı. 
rıuounun 06 mcı maddesine 
göre bo cezanın indi rllmeelnl 
lstemletlr, 

MOddelomumlnln bu iddiası; 
Abdullab'ı idam cezasından kur· 
tarmaktadır. Mfidafaa için ken· 
dtılne söz verilen Abdollıb de· 
ıntoılr ki: 

- O gece Neslbe'yl öldilr· 
inek için eve gltmemlvtlm. Kara 
P.loetafı adında biri beni tehdld 
etmfoti. Bu adamlı niçin gö· 
rGetGğiln6 kendleine sormootam. 
llattt Neelhe oğlum ktlçdk İh · 
rıhlm'Je bir yatıkt" yatıyordu. 
Bo ııözlerlml İbrahim doymoı· 
hır. Ayol zamanda kasabaya 
gitmek ftzere oldağano dı öğ· 

tenmi,tim. Oğlum Mehmed Ali· 
tıln yanına gidecekti, benim 
Mehmed All'den bin lira kadar 
alacağım vardır. Kendleloe de· 
dlm ki: 

- Kasab11ya gldtyormuosun. 
Aıebmed Ali'ye söyle bana bir 

•ı para gö•d"tela. Pek perloan 
kıldım. 

Fakat bu sözlerime karo• 
Ne11lbe ağır 110.zlerle ba~mp çı· 
ğırdı. Üzerimde dalma bir hı · 
tak tıııdı~ımı blllyordo. Bu " ~ .............. . 

ANADOLU -Gdnliik Siyual Guete 

Sahip ve Baıyuganı 

Baydar RftodO. ÔKTEM 
Umumi netriyaı ve yazı itleri 

mftdilrll: Hamdi Nüzhet 
İdarehaneıi: 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. Balk Partiıi binaAJ. içinde 
Telgraf: bmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kotuıo 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
lıJlıAı 1200, Altı aylığı 100, Oç 

aylığı 500 koruotnr. 
? Ü>uıcı memleketler için eenelik 

abone de.reli 27 liradır. 
Beryerdc 5 Kuruıtor. -lntı geçmiı oflehalar 25 kurnıtor, 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

""9.., Casus Romanı: 1''0. 52 

lolundı ve· bir-iki metre uza 
&ıbcla bir .;,.. başına oturdu. 
Ceketinin dGğmelerlnl çözdil 
bit siyah gömleğinden ve yaka· 
""dakl alAmetlerden Bhlercl 
0ldo~u görQltıyordo. Ve cebin· 
deıa bir Berllner TaglblAt gaze· 
leeı çıkardı; okoyormuı:ı gibi 
tGıana sipere alarak iki Fran· 

"-'• gizliden tetkike koyuldu. 
Fransız'lır, arkalarındaki bu 

'd•IDın mevcadlyetlnclen haber· 
dtt değildiler. 
Pıkat blru sonra, Rokor 

'tııtJrıcı blrıeyler anlatırken g~z. 

Cenan'ın FormDI 
Tecrfthesi Dfln 
Tekrarlandı 

Kareıyaka'h Cenım'm yaş 
OzO.w ve sebzelerimizi UEOD 

z"mao bozulmadan muhafaza 
ederek tbracata yarıyıcağını lddta 
ettiği formdlünün tt-crObe~i diln 
Bornavı ziraat mektebinde bir 
heyetin ~nünde yapılmıotır. 

AmbalAjlaoao 11ebze ve Ozftmler 
tam bir ay 11onra açılacak ve 
tecrftbenln netlceel ınlaeılacaktır. 

Dikili Kaymakamlığı 
DUdll kaymakamı Necdet Ge· 

vao kaymakamlığına ve Kızıltepe 
kaymakamı Rıdvan Dlklll kay. 
makımlağına nakledllmlolerdlr. 

Emniyet 
YardirektörO. 
Şehrimiz 

emniyet yar· 
dlreklôrft fa. 
mail; lzmlr
dekl ödevine 
başlıyah k•sa 
bir zaman 
geç m l 11 o ı. 
mıkla bera· 
ber önemli 
muvaffak•· 
yetler göster· 
mektedlr. Emniyet yardirek· 
Zabıta meıı · törü lsmail .. 

leğloln inceliklerine vakıf olan 
yardlrektöı; gece ve gtındflı 

11ık sık karakolları tef tfo et· 
mekte, polislerin vazifelerini 
dikkat Ye ldna ile gör6b gör· 
mediklerlnl araıtırmaktadır. 

Muhtelif nahlyelerd.e blrlocl 
sınıf nahiye mfldftrlftklerlode 
ve bundan evel de emniyet me· 
murloğooda bulunmoe olan yar· 
direktör lsmall'ln bundan 11on· 
rakl ödevinde daha önemli mu 
vaffaluyetler gö~tereceğl muhak· ~ 
kaktır. 
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lerl ile etrafı tetkik etti ve, 
mabad milis zabitini görda ve 
Noel'e: 

- Arkanızı dönftoftı Ye ga· 
zete okuyan adamı bir gördoftz. 

Dedi. 
Noel hiç belli etmeden etra· 

fına g~z gezdirdi; ve, 
- Bltlercl zabit mi?. 
Diye sordu. 
- Evet! 
- Fakat yalnız baıı g~rG· 

atıyor. 

- Ne zır,rı var. Fakat bu 
adamın elleri oe kadar gGzel, 

Baroda Değerli 
Bir Konferans 

flalid Ziya Don Kon• 
feraus Verdi 

Tapu n kadastro fen heyeti 
genel lepekterl Halid Zfyı; Is. 
mir barosunun aylık konferanı · 
larrndın bu ayı ıld olanı dan 
11aat 16130 da barocJı vermlıtlr. 

Salonda hAklm, avukat, tapa 
ve kadastroculardan kalabalık 

bir dlnleyfcl kltle3l vardı. 

!Conferan:ıcı herkeıln dikkat 
ve aJAkaaını çeken bir ifade ile 
konferansı verdi. Arada pl4n· 
lar, veelkalar ve fotoğraflar 

gö.terdl. Bir ııaat kadar ıflren 
koof~ransında hatlbı kadastro · 
non aoa hatlarını çıımıo, kı · 

daetronuo ne olduğunu hogOne 
kadar Fransa, in içre ve Al· 
manya'dakl icraat ve tatblkı· 

tanın neticelerini anlattı. 

BogQne kadar zengl nleıen ve 

moaaır fennin hflıftn terekkl 
Jerf o den de istifade edtlerek 
knllanılan vaıutı ve Aletlerden 
elde olunan netlcelert, Tflrkl. 
ye'de kadaatronun naıııl bae· 
ladığmı, naiıl yOrftdftğftoft ve 
faydalarını izah ederek kadaııt· 

ronoo bilhassa öltı bfr servet 
teltkkl edllen gayri menkul 
11ervetl nasıl bir mlUedavll 
senet haline getirdiği ftzerlnde 
dormoo, gerek bu noktadan, 
gerekse vergi ve f ioansel ha· 
kımdın alının faydalı netice· 
lerl blldlrb:.tlttlr. 

Bu arıda !tayyarelerle fotoğ. 
raf almık soretfle yapılan 

plAnlar ve renkli gözldk vası· 
taelle tece88ftm ettirilen plan 
ve resimlerde göstermletlr. Din· 
leylcller çok istifade etml!J 
lerdlr. Konferanatan ıonra baro 
rt-iel avukat Ma11tafa MGalr; 
konferans davetini kabul ede. 
rek İetanboldın buray• gelmie 
olan hatibe teıekkdr etmlttlr. 

Kaymak&mlar 
Arasında. 

, 

İlbaylık mektabço110 Baba 
Koldae'ın leklllb kaymakamlı· 
ğına atanma emri dtın llbıylığa 
g.,lmlotlr. 

Staj mdddetlnl bitiren hukuk 
mezunlırındın K.uoıdası'nın Dı· 

vodlar nahiyesi mtldftrft Kemal 
Konya Ereğllsl kaymakamlığına . 
atanmıotır. 

Jandarma Teftişi 
İlbıylık jandarma komutanı 

binbaşı Ltitftı Baykara jandar· 
mı lolerlnl tefde için BayıncLr 
llçe11loe gltmlıtlr. 

Bir Otoray Yandı 
Manlea lsta11yonunda bir oto· 

raydan benzin bo .. ltılırken 
yangın çıkmıe ve otoray yan· 
mıotır. 

tırnakları ıı•oretl mıbıusada hı· 

zırlanmıo, doğrusu ha ıkpm 
burada temizlik ve oıklık re· 
kora bu zahitte! Bıoıan brnığa 
kadar herıeyl mont111m ve 
temiz!. 

Bu 11ırada, zabit gazeteslol 
biraz indirdi. Ve, komlıer, bo 
~azına blroey tıkanmıt gibi ga · 
rlp bir halle: 

- Aman yarabbi! 
Dedi. 
- Ne oldonoz?. 
Hayret veya dehtetlnden gôz· 

lerl açılmıo olan komleer: 
- Rica ederim, kımıldama· 

yınız n arkaya da bakmayınıı! 
Y ahud, kalkınız, arkayı hiç 

bakmadan çıkıp gldelhn! 
Dedi. 
Noel, bu emre btlyftk bir 

hayret içinde olduğu halde 
itaat etti. Ve berabMce çıktı 

Dış Piyasa Haberleri I' 
Muhtelif ürünlerimiz Ne~-CJ-zo.m----sQtı-,ıan~~ 

Ç. Alıcı K.. S. 

Fiatte Satılıyorlar. ~~; ~-~:~1~;1·'· 1~ po 
102 K. A. 1'.4~. 9 

K. S. 
13 25 
ıı 

18-11·935 dıt plyıaa bık· 

kında Tftrkoflae gelen haber· 
ler ıanlırdır: 
Üztım: 
Londrı bor1111ındı: İzmir 

peıln 35·50 ndell 25·46 Iran 
peoln 27·36 vadrU 16.23 Ka· 
llfornlyı tomıon nattirel 11eçme 

peoln 36 vadeli 24 fantızl pe· 
ı:ıtn 38 ndell 36 altın yaldızlı 

ekatra ıeçme peein 4.0 vıdell 

22 fantazt pevln 43 vadeli 29 
Glrld 42·59 vadeli 22·44. Ko· 
rent peıln 45·70 ndell 80•45 
Avnıturalyı eıld mal peeln 35 
yeni aıal peofn 40 50 Kap pe· 
tin 38 ılllodir. 

Bamburg borsa11ndı: No. 7 
vadeli 14·5, 8 15, 9 16, 10 
18 5, 11 21·5 Tlırk Jfr111. Ya· 
nanlstan Kandiyı vadeli 15 32 
I lorlo,:Korent amılyas 11eçme 
32·35 rh. Iran eultanı 33 38 
tilin. Kalf forolya sultana natO· 
rel 'fideli 5·85 bıker 5·80 
Goldenbleaehed V. 6-55. 

Nevyork borsasında: lzmlr 
eoltana 9 crovvns 30 1. kutu 
1 çlnde 12 5 yeni mıl peıin 

13·5 Sın Frınelıko kabı 4 
dolardır. 

incir: 
Londrı bonuındı: Genoln 

nıtftrel peeln 33 ndell 22 
ekııtra peıtn 35 vadeli 24 ıke· 
leton 1 Ib. 4 cronn peıln 50 
vadeli 45 ben peoln 5n vadeli 
49 ıhı peeln 60 vadeli 53 )e· 
dl peılo 65 Hdell 58 on peıln 
48 ..,ıdell 38 ben peıln ö3 
vadeli 4.1 aiti peoin 58 ••deli 
'4~di pe.,tn 65 vadell 50. 

Nevyork boraa11ında: İzmir 
yeni mal 13,5 8an Fran11lıko 
kaba mal 25 1. totoda peoln 
4 ılllndlr. 

Manllya boraaeında: Ceaaylr 
12.15 ldlolak aandık 125 10 
kiloluk 11ndık 135 on 90·10ö 
lepanya cantln 5 Ceaıensa 
ekatra lleur 210 320 Coıensa 
290 adi 280 franktır, 

Bamborg bonuıncla: T6rklye 

bızır mal 24 26 rh.ndell 14: 
Tark llraıı. 

Yün: 
Mırellya borııa11ında: Anıpolu 

yıkanmıe 8.-8 ôO yıbnmamıo 

3.50 4.50 franktır. 
Zeytinyağı: 

M•rsllyı boraaıında: Tonoı 

blrlncl tıslr cinse cif 380·400 
ikinci ta11lr 375 385 lnflgeable 
380 400 CeHyir 11uf ine clnee 
göre cif Mırııllya 340·360 bor· 
jıs clnııe göre cif Manllya 200 
21 O Andalooıle clnıe göre cif 
Marellya 170· 180 adt h•zır 

tılar. Caddede biraz ilerledik· 
leri vakit, Noel: 

- Rica ederim, ne oldu?. 
Bana da l1ah edhıf zl 

De dl. 
Rokar, hiçbir cevap verme· 

den ıenç kadını ellnden tuttu 
Ye blr11 daha ileri çekti, 
eoarı: 

- GördGğClmClz ll8blt, bizim 
y4zbaıı Benaadır! 

Dedi. 
- Ne?. Kendiıl mi?. Bura· 

da, Berlln'de? .• 
- EYet. Ta kendisi. Yalnıs 

Bitler mllfı sabiti kıyafetinde! 
- Dondan emin mlılnlı?. 

- Slıl ourada gtlrdftğtm 

kodar eminim! Blıl takip edi· 
yor; buna ıOphe yok! 

- Sise ı .. ret •er'!U mi? 
- Bayır. YbClDClD en ktl· 

çftk bir ıdaleıl blle oynamıdı. 

mal cif Mırallya 180 franktır. 
Bamborg borııasındı: lapan· 

yı hazır mıl llk tesir 240 vı· 

deli l el ve ikinci teırlo 240 
peçete Itılyı hasır mıl 560 
vadeli 1 el ve ikinci teorin 
560 liret Frınea hazır mal ilk 
taalr 510 franktır. 

59 M. j · Taranto 10 75 
36 Ş. Bencoyo 8 
32 M. Norl mab. 11 
27 B. Şeobeı 10 25 
10 Kıp. K.tnan 11 öO 

681 
438736,5 
439317.5 

ll 
10 75 
11 
ıi 
10 70 
11 50 

_Y_u_n_a_n_i_s_t_a,_n_'_d_a__ incir ıatıtlan 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

8 S• J Af M ? 192 Mobtrı. alacı 7 50 
ıyasa ı ... 

- Başı 1 inci yüzde -
rına glrdlgt anda bfttftn 11lyast 
mGcrtmlerf affedecektir. 

İıtanbol, 20 ( Ôzel) - Yo· 
nan knlı, bngGo öğleden sonra 
1aat 16 da Roma'ya •Asıl ol 
maotur. Kral. refakatinde nll 
aht Pnlo, preoseı Elenl, ve 
ıreona ve dıyııı Hıriııo Foroı 

olduğu halde resmi törenle kar 
şılanmııtır. Amiral Mooako•I 
Lookare, İtalya kralı, Sö•lç 
Mouolfoi adına Yooın kralını 
karıılamıotır. ltalya parlimen· 
tosu haıbnı kont Çf yan o, havı 

Zahire satışları 

Ç. Cinai K.. S. 
2682 Buğday 8 
240 Arpa 4 75 

72 Fasolya 11 
9 Anason 12 

400 Susam 14 75 
7 Burçak 6 25 

600 f. çekirdek 2 öO 
584 B. pamuk 4~ 

:l2 Kaba .. 42 
2780 Kcn. pala. 300 
189 K. ceviz 14 75 

13 Çem fıstık 62 
119 K. T. ba. içi 13 

K. S. 
8 50 
4 75 

13 
12 
14. 75 
6 25 
2 flO 

43 50 
43 50 

530 
15 
62 
ı ·ı 

kuvvetleri nazırı general Vale, 1 1 
denlı ve 110 bakanları, dıe bı· Piyasa Vaziyeti 

-------------------------kan h ğ ı protokol dlrekU~rft, Bı· 
ron Alolıl ve aalr birçok Ital· 
yan bGyftklerl karşılama töre· 
nlnde bolonmoılardır. 

Italyın eGel mdzlkası Yunan 
mırıını çalmıotır. 

Kral, istasyondan (Ekııelılyor) 
oteline lnmlotlr. Yarın öğleden 
evvel Italya kralı tarafındın 
kabul edilecek Ye öğleden sonra 
M. Mo111ollnl ıle görftoecektlr. 

Sahtekarlık 
Hir Memur Yakalandı 

fo bankaıı heaahı cari me· 
moru Subhi hakkında taklkata 
baılanmıtltl'. Buna eebeb; 2400 
liralık bir ihtllAıtır. Vaziyeti 
derhal gôze çarpmıı ve ıoço 
meydana çıkırılmıetır. Paranın 

2170 llnıı, Subhl'nln eYfndekl 
k~mftrlftkte holunmaotar. Suhl 
Bftrmftz nimında bf r Bayanla 
beraber tevkif edllmlotir. Subhi 
11on Hmanlarda bu Bayanla ta· 
nıomıo ve kendlıt ile daimi 
mftaaaebet kurmoıeur • 

öl Dm 
Eski Manlaa eaylavı •e Tahir 

(pıoa) hafidi Bahri, ftç dört 
11enedenberi çektlil hutılıktan 
kurtulamayarak Mınlıada vefat 
etmlt Ye cenazesi btlyGk bir 
kalabalığın ittlrakllo kaldırıl· • mıetır. 

Merhum, Mınlea belediye 
rlyaaetlode de bulonmuo ve tı· 

nınmıo bir oahslyettl. Keder· 
dide Ailesine tızlyetlerlmlzl 

11unarız. 

Fakat makııadını gôzlerlnden 
anladım. Sanki gôzlerl ile beni 
yumraklayordo. O kadarki hAIA 
titriyorum. 

K.omber, barın kıpı11ındın 

göıftnd ayırmıyordu. Pekh 
zamın ıonra bardın blılıl çak· 
tı. Noel: 

- Hltlercl mlllı zabiti! 
Dedi. 
Bardan çıkın bu zabit ken· 

dllerlne do&ru ilerledi. Ve tam 
iki metre yaklaıınca durdu. Ve 
Bltlercller gibi kolonu autarak 
eelAmlıclı n: 

- Yaoaeın Bitler! 
Diye bagtrdı. 
iki, Oç ıdımla komlaer ve 

Noel'e iyice yaklatb •e: 
- Borada dormıyılımI Blıl 

tece11le edlyor111I 
Dedi. 
Acele adımlarla llerdller. Be· 

Üzftm - Dün BorHda mev· 

ılmJn lptldasındanberl ilk defa 

çok durgun bir gftn geçmletlr. 

Dtlıı 581 çuval flzftm 8 · 13,25 
ttın 11talmı1tır. 

incir - 7,5 · 8 den 192 

çuval e•lılmııtır. 

Buğday - 8 · 8,5 lan 2682 
çuval Hhlmıotır. 

Flıtler yOkeeldlkçe tn fazlı 

HlllJ yapılma bAdlseei, borea· 

larda ender hidlaelerdendlr. 

Fakat lzmirde bnğday alım ve 

ııatımında bogftnler ıık, sık 

tekerrftr eden bir hAdleedlr. 

Nazarı dikkati çok callblfr. 

KambiyQ 

Alim. Mark 
Iıterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltalyan lireti 
lnlçre frangı 
Florlo 
K . Çekoslovak 
Anoıtor. Şlllnl 

Ahı 

oU.20 
617 

8,28 
80 
21,20 
10,16 
4.0,80 
83,50 

5,24 
23,50 

Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu 

Sata o 
f>U.70 

622 
8,30 

79,40 
21,50 
10,25 
41,0f> 
85,87 

5,27 
24 

Dan Hbab 15 de ticaret oda· 

sı yönetim kurulu Şokın Ce· 

vahlrcl oğlunun baokanlığında 

toplaomış ve odanın daimi lol 

etrafında görftşmeler yapmııtır. 

naı: 

Beni borada ve bo kıya· 
fette hiç beklemlyordunoz, de· 
ğll mi? Bereket.ki bardı yanı· 

nısda oftphell adamlar yoktu. 
Y oba dostum Rokur'an hay· 
ret ve korkuıo hemen nazan 
dikkati celbcdecektU 

Dedi. 
- Doğroıa, bokadar da eür· 

priz olması Sizi hiç ummadığı· 
mız bir sında hiç aklamıu 

gelmlyecek kıyafett4' RÖrerek 
oaoumımık mtlmklD mtıdtır? 

- Şu halde, miralay elze 
111Cllaade etti demek oluyor! 

- Evet. 
- Dıbı iyi. Siz bandı ol· 

daktan ııonra muvaffaluyetlmlı 

ybde lklyllı olur! 
- Ben ılse, lhım olduğu 

andı "Sise elsem olaD adamı,. 

- Sonu Var -
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kapa kırdırmaya konulup lbaleıl gana taUbl çıkma· ırrında ın.lerl yapwı..ak 
Bayramiç ukerl S.. Al. Ko. d.1lt . Aıadau yeDlde.r kapalı k•'dırb11Y9- k•DOld-ta. Mlltahkem M'f. u. ak ko. cluc 

i - IHia• wtbiba. ~· eder 77 karat 58 ... t1 .. olup 
st2S 

l - TGmealn Bayramltı gırnlıonu clHrıada bulann kıtaatı 
ihtiyacı olan 165 too Dnaa kapah sarfla alaoaca1t hak· 

ihalesi 2.12.935 tarlhlade ..- 14: lleJrimlo tdlllenub• T.._... •• 
kolllll.,.aada y~pılacakhl'. Mlktan mecma tatarı 

Beltlı ... n .. 
tabmla edllea f 1111 

kluda UAa edlllp ynml lhaleelode ı•llf:. eı ..... paM 
yeniden kapalı sarf la kırdırmıya konulduıa. s - Talft»lfffll mll'fakkat teminatı olin (41'1) lltll ile ihale ~~H au ~ ~ 

Rlntlade komlıyonamasa mllneUtlan. 1 '7 21 26 SO Aqla 

K.r. s. 
• öl 

! - Beher klloıuaa biçilen eder l 4 koruı 50 ıaotlm fhaleel 
3.12.935 tarihinde ıaat 14 de bayramfç tftmen Sa. Al. 
Ko. noocJa yapılacağı. 

•y ... ıo Tlmea iat. al. ko. daa: :~~: : ~!~ ~ 
1 T&llMll kıt'abm• llıtlyaca ola ( 8100 ) kilo •deyaiin .. 

6 50 
6 61 

3 - Un e'8afı bir evvelce llAo edilen unun ıeraltl ve ev1afı· 
nıa aynidir. 

4 - Taliplerin 2490 No. la kanonun 233 aaca macldelm•e 
gôre lııealleo fesa11'le mnTakkat ıemlnıt tatatı ol•• 
l 795 lirınıa imle ıHtlndon bir ant enel komhıyoad 

muza nrmelerl. 1'7 2 l 26 30 

Bayramft ukert Sa. Al. Ko. dan: 
1 - TClmenln bayramlç •aralzoon eınrında bolonıa kıta 

tıauı ihtiyacı olaa 176 ıoo onnu kepalı zarf I• ahaacıgı 
hakkında lllo edllmlı ve yevmi tbaleılntt lttfrak ecler 
talibi çıkmadığından ;reıılden bpab nrft• kırda.rmaya 
kon,atdutu. 

2 - Beher klloıuaa biçilen eder 14 karuı 50 ıaatlm lhaleel 
4.12 9SS tarihinde saat on dôrtte bayramlç limen utan 
alma komlıyonunda yaplacagı. 

3 - Ua:e.,•fı bir n'fel Ula edilen unun •ynlcllr, 
4: - Taliplerin 2490 No. la lııaounua 2 3 inci maddelerine 

gire lıtenllea nıalkle muvakkat teminat tatarı otan 
1914 llnaıa ibate 1Utına kadar komlıyonamasa tea· 
Umi. 17 21 26 80 1471 

Baynmlt Time• 1aı. al. ko. dan: 
, - Eslnegaralsoaaaıın lhtl1acı olın 220 toa Ua'aon ka· 

pah sarf la alaaacagı bı• tında illa edilip ynml lbaleela .. 
talibi çıkaacbAıadaa yeniden kapah zarf la •haacap hak· 
kında kardırmaya koaalclaga. 

2 - 8elMr kHee.M blplea l'der 14 kont 50 UDllm, llaaleal 
2 ·12· 935 tarllllade ..ı 14 te S.ynmlf tlmea Ubll 

alma ko ... yona blaaıın•a yapalaeaıı. 
S - Ua'an eeralal ve enafı bir e•Hl Hln edllea • ..... 

ve enafın aynlfır. 

t - Eblltmlye glreeeklerla 2490 No. b k....._ 2, 3 Mee 
.. dılelerlae g6re llteallea 'teeldW. mMakbt telllftt 
tutarı olan 2310 llnnnı lbele uatloe bMr komily• 
namusa teıllml. 17 il 26 SO' 

Bayramlo ukerl Sı. Al. Ko. dan: 
1 - Ttımenfn bayramlç garnizonu ihtiyacı olan (!2~) ton 

anan kapalı sırfta kırdlrmaya konulop thaleel ;anı 
talibi oak ... cLp.dan yeniden kıpelı sarf la alnHlalt hak· 
kıntla kırdırmaya konolduAo. 

2 - Beher klloıa•a biçilen eder 14-" ktnt fil 11da lhelesl 
26.11.985 ıarlblade ıah KGaCl 14 de b-.,ramlç tlmea 
ntıa alma komlıyonnda yıpalaeaklar. 

S - Un entfı bir et'fC!ll lltn ettf~m& 11n11a ~d 'te eridi 
dahlllade baluadqa. 

kapa kırdannaya •onalop ihaleli g4•• tallbl çı•mMı· 
ğıodan kıpah kırdırmayı konoldo. 

2 - Beher klloeona blçllea eclN 77 karat 50 IUllm olap 
~ lbaleıl 5 ·12· 935 tarihinde ıaaı on dGrtte Bayramiç 

tftmen. utın alma komfıyonunda yapılacakbr. 
3 - Taliplerin muvakkat temloaı olan (471) lira ile ihale 

gGnClııde komlıyonomuza mGraeaatlHı. 

17 21 26 so 
Baynmlç aıkerl Sı. Al. Ko. dan: 
1 - Tlmen kıtatınıa ihtiyacı olan (10180) kilo 1adeyığınıa 

kıpa kırdarmaya konulup lhaleıl gtn6 tallbl çıkmadı. 
t-ndn yenlclea k.,.ı, kardırmaya konaldaga. 

2 - Beher klloeqna biçile• eder '7'7 karuı 50 ıaatlm olop 
lbaleat 4. 12.936 tarlhlade 118t 14 ele b•yrftil~ tlmen 
uba alam komllJon...U yapalaeakıar. 

3 - Taliplerin mavakbt teminatı olan 584 Un ile ibate 
ıtnlHe komüyoclamnsa mlraeaadRl. 17.21.28.30 1471 

B91nmlç Tamea eaı. al. ko. d111: 
1 - Tlmea kıt'aıınıa ihtiyacı olu ( 0172) kilo .teyatıaıa 

k•pa kırdırmaya konulup lbale1I glDI talip çakmadı· 
ğıodıa YflDlden kıpah kırdınaeya koaaldaAa. 

2 - ffp er k. OBUDDD eder 77 karat 50 IADtlm olap lha•eel 
3 · 12· 935 tarlfilade ıııt on rlôrtte Bayramlo tftmea 
11tın alma komlıyonand• yıpılaktar. 

3 - TıUplerln ma•akkat teminat olan ( 543 ) lira ile ihale 
gtalnde komlayoaumau mlraeaatları. 

~ 17 21 26 ~~ 

Ankara M. M. "· eatm alma ko. dan: 
1 - BepelBe biçilen ede'f 100 bin ltn olan SOO Ua 400 

h• meb'e ça .... rbt bes kap11lı sari la elılltmfye ko
nulmattar. 

2 - Ibıleıl 4 birinci 11.... 935 çnıt1tmbı geaı aemt ı•,so 
dada. 

S - ilk laaç pmra11 6260 liradır. 

• - ŞslDame bet Unya il. M. •· •b• .._. koma.,o-
daa abnablllr. 

5 - Eblltmlye girecekler ilk lnallQ paraı mektep Hya -k· 
bualarlle kanunun f ki 'teya lçClDca macldelertndt- yu•h 
belgelerle birlikte teklif mektapluaaı llaalo ... dadea 
bir uat enel lf. M· "· aabn alma komleynnan• Hr 
melerl. 16 21 26 1 S'llO 

lzmir Memleket Hastaneei IJatt• 
biLliSiade : 

4 - Tallplerla 2490 No. la kanaı.aa t. s. Del maMeleıfne Memldet lıutanellnie .,....... fer..«e .,. ••ferdi eoatar 
gGre lıtenllen 'teealkla Dionkbt teminatı ola• (2415) onbet gen mlddetle .,..., ... ça'kml•ftar. l8,Jl,9S5 !ldhla 
llnaın "eya hınk mebdplannıa lhile •atına kmdat lo dMt t,ll,ti8 ...... bllllf •hhla çıbnlmıetır. lete~ler .. 
ar'•1emusa •ermeleri. ı~ 19 91 . 2f§ 14~8 1ilfı iitmel: ._.. IMl"iJ9D ll•lıket llaetaaealae mi~ ....., 

Bajırmlo lllllmt S.. At )[o. dan: l.t ft 1 .... _.. • ._ l.~135 lllllılae ••1-.,• ·-~ 
l - .,.._D baynmiç ıarolıonu ihtiyaca oı.. (222) .. _ ı••••• IUl 9 ... 13 ta kMaı eaca...ı .,...,..._ de '-r-

La-•~ 1arfla L_ ..ı_ L _._ iL-•--• a-1.1u bala•ICllA& Memleket laaataaellae mlncul e1lemelerl. 
• .-u ~rmrllNIJa •••uııup ....,.. llJll ._. .. ı-~-----------------ıiııııılliııı-..ı-. ......... ..._ı 
takiiladıl'tndaa 7euldea kıpah wf la aba .... hakhaM hmlr 1 hlılıt im• M. ._, 80 gb m6ddelle •b ... ..._ 

karn ... ya koaald1119. IWf N..r• nifak .,. ., n.W.. illa .,..... ...ıınl•e 
! - hlaer kllosuaa bltllea eder 14 kant SO .... llaıhıl t• ••~•••• ...... aWllJ .._ b.t.11 IMr .. elw el 

25.11.9'35 tarihinde aalı glDI 1 de bapamlo ıımea paraya makabllbuka7alpottldt ... ~laakılmaJarak .. 
Mtl8 .... a komlı7oaana. yapılaeaktır. balanın 'H leçen 1ene J•Pfı..r 90k Ubraaıa llledae lbaleat 

S - Ua ,. .. ,. bU enel iM• enfl'•la adan tenlı •e e1'lldı •lq; 22i0 aaaaualı ku_. yapılacaktır. Satat peılD para 
dablllnde bulua4qa. gire tecil edil... helcle bir •· ile olap mltterldea yll . 

4 - Talipler• 2490 No. h kanon 2.S. Bel m.adelerlne •ate ne içinde birlacl tablt boro aıı Jtsae lklWcel a61fdıye 
. e ôdeamedllfnclen eoa 'te kat'f mmı•fı .. Dlrt .... •111 -· 
111ıeatlea •enikle m•Yllkkıt temfnlti olan (2415) lfn. olarak tekrmr m~ b kdt .. 1 111 ...__ ........_ 
nan nya bank mekıuba•an lbıle 11atımr kaür koinll· .,.. llfmlr.Jııt lllllel ...,.,... - • ..., --r bir ... 
Y•••.._ UeHml. 17 19 ti • 1'44 c•• .. _,... ....... ... ki* ... ıııııle\Mlı hW••llW 

A-L ..... •• 'll 1 _....._._ ellerindeki reeml...., il• W.. 
...... .il. M. •· Mtın alma ko. du: 1 - L ı 

l - Uepelae biçilen eder 150 bin llra ol•a -IOO na 600 S12 mea.. ..nW.a ana .._, li•t• Jlı• gla uı••tıa lailr 

b
•- rlne ı... edllmlt W ka&lı be- linci lcrıııaa mlncaatları IAlam· 
au meıe çamaıırhk bes kapalı sarf la ekdhmlye kon. 

maetur. · ı .. me n lçlade yuılwıe dar. Akli halde hakları tapa 
2 - lbdell ( hlrhaet ktnua 935 çal"fW&h ght .. t lef olarak kullaadm•k lsere aynea afcl8ace malt\m olmadıkça pay-

tedlr. lkloduı olaa 15000 Un kayme· latmadad hariç kalırlar. 20-12· 

5 - ilk lant Pft8ll 8750 lfıa•r. dnde bnlaııan ba 671lk deponun 93Q ıadbhadea lbaıea prlDa· 

4 - Şartname 750 kuru .. M. M. "· •tan alma komlıyoaan· mllklyed aeık artınna nntlfe me --- ittik•· 'IaUp olaa-
dan ••••abtllr. • H 8" namuah emlak "' ey· 1 -"....a.. .-.111...-L , 

tam baakuı kaauaa maclblaee .... 7-- 1-..-• ıea. 11 

6 - Ekdltmlye girecekler ilk laa11ç pıra11 mektup nya m•t· bir defaya malımı olmak .,, akt111 ,.,. mllll Mt hmıM 111-
b~e kananaa iki n 4çGncl mıddelerl!Mh yaıh kat'l artırmnı '1 • 1 • 996 •h bM sek.... 9tl IS 21533 clot 
Wget~e Mıtlbe tekllf m•ktuplmnı ihale ... dtrlea glntl ıaat 11-12 ele t•We ya DU•H•i\e lsmt. ı lacl l•a 
bir it enel M. M. v. satın alma ko-,oaaoa ._. hl..._t koıııı.1'941HI ı fjtcl memorlaAana m6iacıaıları Yıla 
•~itti. 16 21 36 l 3 709 ten 4ahedade yapakH~ 'il•• olaMr. B. lf. No. j6Z. 

Temloab mank· 
kate akçed 
Un Kr. 
438 75 
408 50 
298 50 

MGnaluaanın 

wekH 

Kapab sarf .. c 

Açık eblltaae 

ihale tarih gtln H uab 

4. t2.9S5 çartam!Nı 15.90 
' .. .. 18 
' .. .. ıs. 

1 - lzm1r Met mt. hıytaulltıaın yak11nda cimi H ~ 
ları yazılı iç kalem arpa lbdyacı a., kıt'a tuta-• 
ayn ayn W..lmnada yuıldata 'teçbile lkl~I .. pali ..ıııe 
" blrlıl de açık eblltme ıoıeıile mGa._,a .._, 
muıtar. 

2 - llaalelerl hlsalaraaa yuıh ladb ııa " 1Utluda il• 
mirde kıtı.da Mıı. m'f. u . al. ko. nanda yapılacaktır. 

3 - Şarblamelerl lıerglıı komlıyoada gGrtlleblllr. 
' - ı.ıeklller ticaret oclauadaı kıyıth olduklarma dair Helk• 

gGıtormek mecburiyetindedirler. 
6 - .Eblla.lye lttlrak edecekler 24ı90 uyalı artırma H ek• 

..... .._ __ iki n ftçlncl maddelerinde n fi!&· 
namclerlacle ya•la nıllsalarlle n teminatı matakkal8 
makbuzlarını H mlhllrll teklif mektupları kapab ..,r. 
lar için ihale ....WOn eır as bir uat effl ~ 
'termit balaawlla.ğar, Ac;ak eblltme için de bD ... 
ve tıHt•amede yHıh ftllkı ftt te ....... ıta. U.. _.. 
tmda komfayoada huar •ohmmat.n. 16 il 26 1 

Mtllt••kem m't. •· al. ko. da: 
l - hmlr ha•• kltnbam 67100 klfo ekmel: lhdyaeı la~ 

urf -1He ml•ak...ya ~. 1"91.... S;.li lfhrtr 
Wnun.9SS" •h _. ... , ont.ı ktdt• imal d• 
ı.a llat. .-. -. .._ ko. -• ,apd lı r .. 

1 - Blme .. lalllllri edU.. •~ - 8'1& •ıl 1• 
S - Beber ktlo ekaell ı.- ... ..... ftlıl ıd ' ' r 

mıp. 

4 - Tcmlnab mankbte aiqtd 6W .. J11 lte1ı ....... ~ 
6 - ŞArtnımeli her ,,ID koma.,.- .1"41eMll9.. 
8 - Ittekmer dcareı ocra.adaı k9J1tll ol••~•- .._ ...... 

gllltermd mecburl)etflrdedlrler,, 
7 - Ebflililtye lfdal edeeekleı U90 •Jlb Khrma H ek• 

dilme kaaUIUlm 2 ft lçlmo6 .. cWe&erlMe M ..... 

namesinde yuah "Mll*'le temlnab mankkate •k· 
Mal••• ve ...-.arıo teklif mekıaplanaı ihale ...-ı-· 
611 eu a bit IUt enel koaall1ona wermlı r..a-· 
caklar. 16 21 28 l 1J1~1 .,,. 

·······- .......... ke ... .... 1 - k M•. kitlld ...... eblltme aaredle mlMUtl'h 
•• , :r.nesa .... ~ aıicle9 111 .,.... ...., 

-- •erll8a Oll ita 1~ "9t k.._ 1 
• ,_ ..... h gltll....... .. ... , ........ 
.-.- lbalelt ff,lihlel ...-,-. - _... 

.. lr .. kıtfd ....... -. ... - --

llllıiılr, manibte ~ 2'7'1 Ura 1eboa kantbr. 
1 - ......... fMtqtllr to....,, ... glt9lablllıa 
' - I11ek1Rer ddlftf CM!ilnlUrbyıth ııw•'ı•• 
~et mecM11dldttirler. 

5" - ....... ,. fflh* .,. ... , nfO' ..,... .... 
111\me b111ıaan• lif .., lflDOI ......,..., ft ~ 
named .. ,...... .,....._ H temlaata mank-.... 
lnmlaılfe ................... .,... io..., .... ..... 
balumalan. sıao d 

ar ı ;ıı 

Dnell k~y alta medDDcle 22,915 metie ı..r 
' 

M M C 1191'1 .. il 

M C M 919. .. M 

M M fi ııo• • 11 

Birinci kordon balıkhane ahan- S 1'a. b lftJlii · 
Lqayaka bahariye abaca mef ..._a ı. 23 N4a.. la M 

Şeblde.r alba l0b&9ada 25 31 n•••• .. 
M M M 2'7 33 il dfliif"D 

..._ ...- ltlMe el-* haaıada 18 No. h m .... 
T ....... lliltll..,....Ua6115No.lt• 
Y•t•a. , ........ ile _........ llltsoa • 'r ır- at 

poqembe ...... , 14 ıe ltııale edilmek - waw 1f 
n11l•at1or. hteklllerla o IHtte lllUI ..... aı•lyellu 
malları. 8718 



Akşehir -Bankası 
•••• 

SIHHAT .. 

~alık Yağı 
Noneçya'rnn Hali. Mo 

rina Balık Y agıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süsülmılftılr. 

nzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi biuaeında 

TELEFON: 2363 -•• Biricik S•••ı Yeri 
BAŞDURAK. 

Hamdi Nnzhet 
BertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları: A!b • .,. vadeliy~ ~ 6
5 ra:- verilir. 

Dır sene vadeli ıe 111 ... 
SIHHAT 

ECZANESi --------
Zahire, tlslm, lndr, pamok, yapak, afyon nealre komlayonculuğu yapılar. Mallar geldi· 

tinde ıablplerlne en mtlatd tenltle nanı urlltr. 

Onlvenltede Dôçenı, 
(Hurin Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim' 

Buıalan berglıa 6fleclen 
IODra bakar, 

JatikW caddea No. 99 
Aakan apartmanı Z iDci kat 

Telgraf• .ıSTA.N BUL 
Telefon : 49250 

Muallim Dr. 
A. Hulftsi Alataş 
iç Ba6.lıklan Doktoru 

Şamlı ıokaiı No. 20 

W. F. H. 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 
"SOFIA,, moUJra hıllen U· 

Daanımısda olup An•eaı, Rot· 
terdam, Hamburg 't'e Bremea 
için yClk almaktadır. 

"AMSEL,,. Hpora haltın il· 
••nımmda olup Aonn, Rot· 
•erdam, Bambarı 't'e Bremen 
... Jlk almaktadır. 

.. AVOLA11 npara 2 acl tet
ılnde bekleal7or, Baaabarg, 
Bremen •e A11Hn'ten yak ça· 
kuacakbr. 

"MANAU• mot6r0 11 2 el 
lfltrlnde be•lenlyor, 15 2 el 
llfdae kadar AnHn, Roller· 
dam, Bambarg •e Bremea 1'9n 
Jlk alacakbr. 

.. MıCEDONIA 11 •apara 52 
2 el tqrlnde bekleniyor, 80 
2 el tefrlne kadar h•en, Rot· 
.. rdam, Bamborı .,.. Bremen 
9'111 yak alacakbr. 
AMFRIK.AN ExPOT LINES· 

NEVYORK 
.. ExCELSIOR11 ••para halen 

ll11aanımısda olap Nnyoık için 
1Glı: almaktadır. 

"ExMINSfER,, npara 12 
2 el teırtnde beklealyor, Nn· 
1nrk için yak al11cakbr. 

ExERMONT Hpara 18 2 el 
1ttrtnde beklenlyor, Nnyork 
ltla ylk alaoakbr. 

ExARCD,, ••parp 80 2 el 
tetrlade beklealyor. Netyork 
~ .. yık alacaktır. 

,,ExECUTIVE,, ••puro 15 
8 ci kanonda bekleniyor, Nn 
hrk için yat alacaktır. 

"lzlWNA,, Hpara 31 Bel 
1tıaunda bekleniyor, No•york 
lil.. JÜ alac.kıır. 
8tavıcı DIRECT DA\UBI 

EN TUN! HAITI 
.. ALISA.. npuro balen il 

"-•aıaıısda otup Bcograd, No· 
!8 lld, K.amarno, · Badapeflr, 

tahal..,.. 't'8 Virana lçla yak 
•1aaıu1r. 
~lllııEMENT DPPE • ANVES 

111 .. ESPAGNE,. nparu 5 ikin· 
l>ar '9trlade bekleniyor, Annn 

tkt lçla ylk alacaktır. 

-

• 

Bol ışıklı - az sarf iyatlı ve uzun 

UmDrltl METALLUM lamba· 
larını tercihen her ıatıcıdan 

mutlaka arayınız 

~.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektldk, telefon m•lseme depom 't'e 

Slemenı fabrikaa.n mlme•lll 

Peııemalcılar 77 • 79 Tel~fon 3332 

Olivier ve Şore
kôsı Limited Va-

Bakteriyolog ve bula,ık, INlljın hattabklar 
mtltehauuı 

pur Acentası 
Cendell Bu, Birinci ltordoa 

Baemıhıne ht.IJODa bıpnndald dibek IOkll Mpııcla SO laJI• 
h n Ye m•yeneb•D8'bacle eabah ... , 8 dua a..- 1Ut 6 a klMlu 
Jaatcılınm kabul eder. ~ 

lllluaat eda h-"•n yapılmıe llmmgelea l8ir 18blillt ft 
miboekopik muayeaeleri ile •eremli b.utalan yapdm .... Oe't'U g6o 
ndeD PaOmotorab muyeneb•nelilıde mantıu•H ,..pı1ar. 

Telefon: 4115 

Tel. 24'3 
Tbe Ellermaa Unee Ltd. 
IJ•erpool Hanı: 
0 0PORT011 qpara Umaaı· 

mısda olup LIHrpol •• S•u• 
1eadaa tahliyede IMalaamaktHlr. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası "8ULC.tıı.tN.. .. ..... ıs 
IOD tetrbMle gelip 20 10D te .. 

ROYAL NEERLANDAls ~UllPANYASJ rlae k•dar UHrpol •• Glukcn 
.. OBERON,, ••para 8 Udnd 1 SVF.NSKA ORIENT LINliN için JOk aı.cakbr. 

tefrlnde gelip ylklaa hotalt· --FREDENSBORG.. npara "ROUMELIAN., ••para lkla· 
tıkha ıonra 14 2 inci teırlne 18·2 inci .... ..aade nıUp •ika· 1 ...,.. ır " c ıeırtala toaanda beklenip 
Rotterdam, A••erdam H Hım· na tahliyeden ıonra il· t inci Ll•erpol H SYaa1ra'daa Jlk 
barı Umaaı.n için ylk alı· tetrlDde Rotterdam, Bambarg, tabliye edecektir. 
cakbr. Copeamge, Daulg, Gdyla. Go· Londn Batb: 

0 GANYMEDDES,, Hpaıa 8 teabarg, Ollo Ye &kmtllaaYya "lBULGABIAN., qpara 18 
2 el tetrlade gelip 14 1 bacl Umaalanna hareket edecekdr. IOll tetrlnde Londn 98 Bal 
AnHre, Rotterdam, &m11erdam 11GOTLANT,. lllOl&rtl 30-1 el gelip tahliyede bulu8CÔbr • . 
H Bambarı llmanlan için tefrlade beklenmekte olap yCl· "OPORTO,. Yapana ilk ki· 
yak alacaktır. kına lllhllylden IODn Rot•er· nan lpdda11nda d6alp Loadrı 

.. ULYSSES11 Hpuro 20 2 inci d e b Lit~ -L . am, am arg, uıpeuaage, 't'e Bal için yak HHllkbr. 
ıeırlade gelip yakini tabliye· Danzlg, Gdynla, Gotenburg, THE CENERAAL STEAM 
den 10nn Burgaı, V araa 't'e 0 ılo •e lıkaadlnHya llmaalan NA VIGATION Co. Ltd. 
!:~~~= llmana.r1 için ylk na hareket ed~cekılr. "PETREL,, ••para 19 IOn 

RE 21 •Linci ZEGLUGA POlsK.A S. A. teıdnde gelip 21 10n ıe-ıae ••CE S,. npuro A ,.. 

teırlnde gelip yOklnl tahliye· ~ARMACJ A,. npara 26 kadar Londra için yGk ala· 
den ıonra 25 ~ lnd teırlnde 2 inci teırlnd• bekleamekte cakı.r. 
AnHr1, Rouerdam, Amııerdam olup (Dolra) AaHn, H Gdy· Not: VOrad tarlhled 't'e ... 
't'e Bamburg llmaaları için ylk nlya hareket eclecektlr. parlann lalmlerl 't'e anloa Gcret· 
alacalı:ıır. ~ERVİCI llARITIM ROUMAIN lertnba dellılkUklerdea mee'al 

ARMEMEN'l' B. SCBULDt 
BAMBUG 

.. BANSBUR(; .. Hparo 8 
ikinci teırlnde bekleniyor, A•· 
•rn, Rotterdam 't'8 Hamb11rg 
için ylk alacıktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLlNJE (AS. O S. 

SPANSK.ELINJEN) 
osw 

, "BANASEROS,, moı6rl 21 
ikinci lrtrlacle beklenl1or, Dan· 
keık Ye Dtppe için ylk alı· 

cılmr. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

..QUERNMORE,. ••para 4 
lklacl lelflnde heklealyor, LI· 
•erpol •e Aoventea ylk çaka· 
rıp Barg•, Khteace, Gaı.ç Ye 

Bralla için yGk alacaktır. 

"DUROSTOR., ••pona ~O 2 llyet kabul elİtlmes. 
inci tefl'lae gelip ylklnl alıll· 
yedea IODra K.61tence, Sullna, 
Gaı.ı Ye Brl7la limanları için 
ylk al•cakıır. 

11ALBA JUUA11 ••para 20 2 
inci ıeırlnde gelip 21 ·2 inci 
teıılode Mallı, Marallya, Ce· 
aofa, Ye Banelonı hueket 
edecektir. 

Yolca 't'e ylk kıbal eder. 

İllndakl geUı gldtı tarlhled 
le nuloalardakl dellflkllkler· 
den mceate met'ultyeı kabul 
etmea. 

Fula ıaf!9iltt lçla iklacl 
K.ordoo'da Tıbmll Ye Tabliye 
bbaaeı umnda FratelU Speıco 
npar aeeatabııaa mGneaat 
edllmeıl rica olaaar· 

Tele. 2004 · 2005 · i66S 

Bir Makini&t. it A1'ıyor 
Dlplomab bir maklllllt it 

anmaktadır. Keacllll DJsel mo 

t6rled H baharb makineler 
ftaerinde de çıbtm1ttır. İzmir· 
den batka yerlere de gldeblle· 
cektlr. l.alyenlerla ldareJaa•e· 
mise marmcatları. 

Ali Rıza 
M ftcellitbanesi 

Yeni K .. vaOar No. 34 
Her 111'11 cild itleri 

yapar 

1 

.Tasfiye halinde lstanhul liman iş
leri inhisarı Tork anonim şirketi 
ta~fiye heyetinden: 

1 ...,Açık artırm• ile n toptan eatılığa çıkarılan, tHflye halinde 
lllanbul llmın tlrketlnla bubarh romorkGrlerl, cer n teneuftb 
motGrlerl, ıu Hporları, moı gibi makineli ve maçuna, duba, 
muuna, ortakayık, eukayığı, eaııdal gll,I makine1la n yelkenli, 
yelkenıls bllclmle deni• •a11taları için teklif edilen bedel haddı 
ltyıkta gGrGlmedljladen ihale yapılmamıı, açık arttırmanın de· 
nmına hıflye heyetince karar nrllmltılr. 

Ba eebeble lıbu 't'alllalarıa lçledndekl demlrb•ıları ile birlikte 
toptan 1at111na dnam olanacaAından ıaUplerln 26,lklaclleerln,935 
Nlı glnl ıaat onalbda lııanbulda sirkecide liman baaıaın dGr· 
dGncQ katındaki 51 a.umır1la odada toplanmakta olan laıflye 
htıyetlne gelmeleri n zikri ıeçen 't'Uıtaı.rı gGrmek 't'e d•h• fHla 
maldmat almak lıtlyealerln d.,, htll glnlerlnden b111ka bergGD 
eatı•hlın 1aat dokuzdan ak .. mları uat onyedl buçuAa lı:•· 
d•r mezkllr odad. bulunan heyet kAılblne mOracaaıa.rı llb 
olunur. 3 7 14 2 l 

lzmir liman jşleri genel direktör
IOğftndeo: 

Rtlaum tonllltOla ylze kadar olan yelkenli •e motGrll ve 
buharlı gemilerin 7as tondan a.-ğı getlrdlklerl •e yas ıoad•n 
... ıı ylkllyeeeklrrl kGmlr 't'e keresteden baıka eıyad.a ylkleme 
't'e bof8ltma itini y6ne•A~mls«ı yaptuıcak olanların ylkleme H 

ho .. llma amele iti ton b•ıına açık ekıllımeıe koaulmuıtar. Ek· 
allame iti bu ayın oıasaaca camarıeıl gGnl y6aeıgemlsde yDk· 
leme 't'e botaltma dlrekt6rl1AI oduanda uat ona yapal•caktır. 
İlteklllerln •ltmıı lira inanç para11nı tı...aya yatırarak ekllllmeAe 
K!rmeled bildirilir. 8725 16 20 

lzmir ikinci Daire Su işleri Mo
dftrlOğfloden: 

l - (3826) lira (Si) karaı bedeli ketlf 11 muman gGll 
tajdlye kanala ıem!slenmeel H Gedlsden kanala ıa al · 
mak için mu•akkat baAlantı yapılma11. 

2 - (972) lira (48) karnı bedeli keelfll betonarme L6prG 
ıa .. ıı yukarıda yezıh itler 14· l 1 935 hrlblndea lllbaren 
peurlıkla ekılltmele konalmaııar. 

ihale 25·11·935 tarihine rutlıyu paurtetl gani •at 
15 de lzmlr n leleri mldlrtyednde T•pılacaktır. Bo 
itin .. rtnıme .,.. projeltrlal görmek llllyenlerln ıa ltled 
mldlrlGil•e mlncaatları. 

Kanal temlsleme .,.. hailanıı için mo•akkat teminat 
(286) llra (97) karaı 't'e betonarme k6pr6 için de (72) 
lln (94) kuraı lltekllltırla yakanda yuılı lelere beaseı 
lıler y•ptıkluıaa dair 't'eNlkle dcant odalarına mak•y· 
yet olduktan• dair Yetlkılanaı beraber gedımelldlıler. 

17 tl 

lzmir Millt Emlak ModorlOğOodeo: 

Allancak psl kadınlar ıokagıada tahtaDI bir 10fa iki oda 
bir motNk, fe't'kanl iç oda bir b•nyo maballl bir allık 

Lln 

oda n balkona mlflemll 15,15 numaralı n. 3000 
Y11kanda yazılı nln mftlklyetl peıln para ile ödenmek bere 

't'e kapalı urf uıullle artllrmağa koaalmaıtur. Alıcıların 25,11,935 
puarte1I ıaaa 1aat l 4 le ylsde yedi buçuk deposlto akçelerlle 
birlikte urflarını \fılll emltk mldlrl)ednde mClteoekkll eabf 
komlıyoaoaa mlracaatları. 14 21 8702 

Uevlet Demiryollarından • 
15.11.936 ımblndea itibaren D. D. 102 nomanh afta tarl· 

fell Aychn hattına da ıeımll edilecektir. Bu tarifeye nauna H · 
cılu beraberlerinde gGtlreceklerl iki ..,. k6peli ile c8a19j bak· 

·kından batk• • •ardakı.n a•lardaa ota• kilo miktannı meceaaen 
ıapyablleeeklerdlr. 17. 19 21 3716 

Şirketten mldnHr olup mlddeıleri hitam balmuı olan 1069 
nomanh kere1te, 1026 namarab aloa lafı, 1080 namnb pen1ell 
kendir Ye 960 aumanb aniye tmfelerl yeni bir lı'an kadar 
uutalmıılınbr. 

1026 aamanlı tarife tenllladekl ugad .. kUyat haddi 't'e 
reddl7at mala kaldmlarak doğrudan do~ya 800 karaı teasllll 
lcret tatbik olunacaktır. 17 19 21 8717 

Enar•m batlan badç Bana · Madany•, Sam1an · Çar .. mbe, 
Aydıa n Flly01 batlan dahil olmak lsere tebeke berindeki 
llluyalann herhangi birinden en çok 70 •yeımlt" kllometrellk 
bir kı•m dahilinde meLtep bulunan dlger bir lıtuyona ayal 
glade gidip d6aecek talebeye aeyahıt meuf«ılerlae gGre • .. it · 
dakl makta lcretler m.-ablllade yalaıs i~lacl H ClçGncl mn· 
kll.r lola aybk aboneman karılan nrlllr: 

1 - 8 kllometre7e kadar olan menfeler iti• 2 lacl S inci 
150 100 koraı 

9 - 1' .. .. .. .. c 200 125 .. 
15 - 25 M M M M M 250 175 M 

26 - 45 M M M M N 4 60 300 M 

46 - 70 c .. .. .. c 760 600 .. 
8a ıadfe bogan mer'lyette bulanan tarifelere g6re daha JÜ· 

Gcretll mbuebetlerde birinci kanan 1985 ten .,.. daba elaHn 
ftcredl mOauebetler lola 2 inci ktaaa 1936 tarlhlad~a lıibuea 
mateber olecakbr. Fulı ııfılltı l1111yonlndın •lıaabllir . 

17 19 21 S715 

lzmir Defterdarlığından: 
llltllnln Yergi borcaadan lU ürtl ıabılli emval yaMııaa g6re 

bac11edllea mca mallmat mahallrıbade bOktımeı caddealnde ktla 
etki 'O 19al 18,1 •yıb mag11a tarihi llAndan hlbarea yirmi 
bir gG• mldcleıle latalıAa çıkarıldıAaadan pey ılrmek latlyealerla 
defıerdarbk talnlltt kalembae gelmeleri. 9 13 17 21 3638 
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Diyarıhekir 
Şimendifer Hattı Cuma Günü 

Törenle Açılıyor 

-
Amerika, Japonjrayı Protestodan Vaz Geçti. Londra, Paris, Vaşington 

Konuşuyorlar. Hadise Habeş işinden önemlidir. 
~'--------------------------------~---------------------------------------------------------------) !stanbul, 20 (ÔzeJ} - Şimali hareketlerloe karşı mileeslr hiç etml,ecektfr. Çtınkd MançurJ arımoda her ho&usca mesai 

Çio makamlarıi şimali Çln'io bir trdblr alınamıyecağı kana mes'eleslnde soiyete bir movaf lirllgl \'Ücndıt getlrllecekllr. 

muhtariyet olarak bir federas fakıyetslzllğe uğramışlar. Çin Şimali Çin fçfn, h~nüz ve· 

yon tarafından idaresini kabul mes'elesh:ıio bıtlllol üıerlue al- rUmlş hiçbir kanır yoktur. 

etmişlerdir. mamasının sebebi bodur. htırnhol, 20 ( Telıfoo ) -

lstıınhul, 20 (özel) - Çio'io Jepon generallanndım Gol . Şan~ıbsydan aon tlaldkı:ıd11 bil 
Vaşington elçisi, Amerika ha Bara şimali Çtn istJkJallnl llAna dirUl,or: japonya'oıo Çiu"c.: 

riclye nuaretloe giderek, Japon çalışmışsa da muvaffık olama vermiş olduğu ülıimarome b~· 
oüz \:in bükumf'll tarafındı10 

nofozn altında kumlan .,,mail mışttr. 
cevab eerilınemfştlr. Bunan be 

Çfo hakumetlolo durumu dra· İstanbul, 20 (Ôzf'I) - Loo 
rober japonya'mn durumu Çlıı 

fanda görilşm~şttır. dra'dan blldtrlllyor: 
ve j ıpoo anlaşma~ının kt-ndiil 

Amerika bdkumeıl, Japonları İogilfz gazetelerl Çfn Japon 
ğlnden bA.sıl olduğunu gfü•ter· 

protestodan vazgeçtiği gibtr Ja hAdlseletl hakkında ozon mO mektedlr . 
pon garnlzoolarının da geri çe · talealer dermeyan etmektedirler. 

kllmeslol leıemckten 88rf1Da11r İngiliz guetelerl Çin fberln · 

eylemiştir. deki Japon ihtiraslarına m8'ıl 

Amerika, uzak ıarkta İogil· ojmak için bir Jogllfz·Amerlkan 
lere ile bemf ikir olarak hare· anlaşması uızumunu m0daf81 
ket etmeğe karar vermiştir. etmektedir. 

I11tanbol 20 (Telefon) letanbul 20 (Ozel) - Pariı· 

Blldlrlldlgfoe gôre Çin meselesi iapon veliahdı prens Çüğü - No. ten gelen eon haberler, şlm•lf 
çok önemli bir saf h•ya gir· Miya'nı.n en son resmi Çlo'ln muhtariyeti hakkında 

mlştlr. Londrı. Parla ve Vı· ıtlodedlr. Onan için loglllere jıponlııla Pekin arısındaki de· 

ologton arasında bu mes'ele hakftmctl; ba mes'ele karıı· noşmalar, hiçbir eı:>nuca var· 
için mfthlm n11ır noktaları sanda hiçbir tedbir almıyacakıır. mamıttır. 

teati edileceği ııöylenlyor. Da· Çtn mea'eleslnln yeni gaile· Jıpoııya'om Naoktn elçisi 

ram; bdyflk bir nezaket (!ÖS· ler dogor.cak Yazlyette olma M. Aryozl, hHtanede bulunan 

termektedlr. Hına Babeo lofn· eıodın uluslar eos1eıeıl de tim · Nanklo dıt leleri bakaD1nı ve 
den daha önemli bir manzara dUlk blrıey yıpmıyacaktır. öğleden eonra da maretal (Şan· 

almıotır. olmall Çin~ bir lstllAya uğrama· gay Şek) 1 zlyarflt etml~, japon· 

Bununla beraber bQyG.k Brl· dıkça Çin - Japon anlıomulı· yanın metaUbatım blldlrmfotlr. 
ıanyı; Japooya'mn Çlo'dekt ğına uluslar ıoıyeteel mfldahale japonyanın metıllbıtı eodor: 

Küçük Anlaşma 
Murahhaslar, Gelecek Cumartesi Cu

nü Belgrat'ta Toplanacaklardır. 
~~~~---~~~~-

İstanbul. 20 ( Özel ) - Bdkreş'ıen haber verllfyor: Kftçtlk 

uzlaşma devletleri murıbhaeları Bel~rat'ta gelecek comntesl giln11 
bir toplantı yapacaklardır. Üç devlet mG.meeslllerl telefonla top 

laollya çığmlmışlardu. 

• Amerika do11anmrı.,ı 

2 hükumeti, Nan kin Amerika 1 - Çln'de japonya aleyh· 

tarhğına 8'11'etl kat'Jyyede son 

Yermek, 
Maoçuko'yo tamyacak, Denizler Konferansı· 

3 - Nııokin ile M11oçuri G.. d ğ" M na on erece ı u· 

Sovyet Rus yad~ Casuslar ra~~=~!~r:o 7a~~~· - V•· 

Altı Mürteci ile Bir Şeyhin idamla- şlngton'dan blldlrlllyor: 
Blrletik Amerika hükılmetl, 

rına Karar Verilmiştir. Londra sefiri M. Do9l&'I Loo· 
baş 

lsıanbul, 20 ( Ozel ) - Uzak şarktaki Sovyet Rusya askeri 
divanı barbı iki mGrtecl hakkında idam kararı vermiştir. 

Sorokln Te Babln lamlndekl ba iki mllrlecl hododları Tem 

mus ayında geçerek hem balkı kıyama teşvik etml~ler, hem de 
yabancı bir devlet heeabına cHuıluk yapmışlardır, 

Bundan başka Hotan'da AbdülmftnaUb isminde bir oeyhln de 
dlol; siyasete Alet lttJhHZ etliği için muhakemesi yapılmış ve dôrl 

Amerlka'nm snlmll balet artisti Eleaoor Pavel 

bir balet oyunu lçtn tam 25 çift sandal ve 
terlik kullonmaktadır. 

Almanya'da Yahudilere hiç 
bir h"k verilmemek istendiği 

malumdur. Yukarıdaki genç 

kız bir Y bodidlr ve Alman· 

ya'oın ıakrlm şamplyouadur. 

Almanya nam1Da 936 olf m· . 
plyadJna iştirak edecektir. 

Umumi harpten sonra Macar'iardao alınarak 

Romanya'ya ilhak edilmiş olan Siebenburgt>n 

lıöyiiollo kfll<ıf'einde bf r Ayin 

Mfttareke glbıd, Londra'da enelkl gftn onyedlncl defa 

olarak ıee'Jd edildi. Reelmde, bu mnnaeebetle yapılan aekeri 

geçld roeml ve meçhul 11lrnr Abldeıl ôoClndcı iki dakike 
ıftkdt merulml gOrGlmokıedlr. 

Almanya'da yangın sôoddr· 

mek için yeni bir oıol ve 

madde keofedflmlttlr. Re· 

elm bu yonl ketlf tecrGbe 

ıcllllrken ıhnmııtır 

Bu zat Alman kllisesl baş 

papası Karl'dır ve Alman· 
ya'oın kllhelerlo iç işlerine 

mGdahale niyetinde olmı· 

dıgını ıö7leml1tlr 

Belçika kralı Leopod, mü· 

tareke senel devriyesi mü· 

naeebetlle geçi d resmi ya· 

pan 11kerl sel4mlarken 

ıhuın reeml 

Yeni evleom1ş sinema yıl· 

dızlarıodan Fraoço Tom ve 

· Joan Krovfordon :Nevyork· 
ta bir mağazadan çıkarken 

ıhnan resimleri 


