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Gideceği Söyleniyor 

Ingiltere-Amerika, J aponviı a1eyhinde 
;~~~ ni~i~ 

abeş F daileri · ıal an'l~rdan (24 Tank AJdı ar. 
r Asıl Harpler Yeni Başlıyacaktır. Cumuriyetin Demir Ağları Yakında 
Habeşistanda Siddetli Bir Mukave- Şark Sınırlarımıza Dayanacaktır. 

met. Arzusu 'Baş Göstermiştir. Bugün Elimizde 5700 Kilo
Bnyok Harp Ambalaki .'Asangi Hattında Olacaktı/ metrelik Demiryolu Var. 

Habe~istan, Casuslara Karşı Tedbirler Alıyor ,.~--------------.:__ _______ _ 

Irnparator Ne Dedi? 
lstanbul 23 (Özel) - Adis 

Alıal>a~dan bildiriliyor: 
Habe~ imparatoru Haile 

~eldsiye D.N.B. muhabirini 
t.ıbul ederek beyanatla bu· 

lıın- ~. l · .. ı ... uş ve şu su: en soy e· 
hl iştir: 

- Pek yalanrfo Haluş 
kuvreıl<>ri biiyiik ;:;o.r,.rle.,. im t _, '}' 
Qn<rcaklardtT . ...___. _______ _; 

Tırıyiik llarhler: 

d 1stanbul, 23 (özel) Lon· 
tadan bildiriliyor: Pres Asso· 

81Yed mubabtrhılo Adle Abı· 
b•'dan aldığt habere göre. 
bfly1ik muharebe Makalle'deo 
50 ktlometre aşağıda Ambalagl· 
.\tıngl hanında olacaktır. 
b Babeş askeri mahıf ili, Ha· 
~ e, ordnıunun tecnüzi hare 
ete b1Zır oldoğodu ileri aOr• 

ltıektedlr. 
b 'l'aymla gazetesi, Babeş'JUerln 
h Gyak taarruz için ancak bh: 
h •haya kadar haıırlanıcağı 
d •berıerlol almaştır. Ba mdd· 

1 
etten ıonn, hak.iki harb baş 
'l'ıcık ve Necdşi cepheye ye· 
lılden gidecektir. 

'l'ıymle; 

1 
.._ Asıl bundan aoorakf barb· 

'
1
' önemlidir. Bakalım oe 

0 •cak? 
nıye sormaktadır. f abeş çeteler ile savaş: 
•tınbul 23 (özel) - Ro· 

"'•'d ın bildiriliyor: 
~ llınıkll kabileleri İtalya or· 
~flan hesabını Musall'den 

"•11 kadar olan Bahayı B a · 

Rfr tanlan in/ ii{ı"I.· 

bet çetelerinden temizlemek· 

tedlrler. 
Bu kabileler, ltıtlyamn as· 

keri kontrolü altındadırlar. 
Casuslara karşı tedbirler: 

Adlı·Ababa 23 (A.A) - Ba· 
beı höktimetloln ltılyan hlı· 
metinde bulunan casuslara kar · 
şı bazı tedbirler almığı dftıtıo· 
ddğB hakkındı btr şayia do· 

laşmaktıdır. 

İııtaobul 23 (özel) - Ha· 
beşlstan'da, imparator etrafında 
balkın 'e kabilelerin ayni hfe· 
slyatla n Italyanlara kar~ı ıld 
detll bir mukavemet göstermek 
arzolarlyle başlıyan yeni bir· 
leşmelerl devamdadır. Babeşls · 
tın, harplerde Habeı Hkerle· 
rloln domdom korşoou kollan· 
dıkları haberlerini tekzlb edl · 

yor. 

'kurşısmdald raziyeti 

İstanbul. 23 ( Telefon ) 
Adle Ababa'dıo bildiriliyor: 

DOndenberl Habeş kuvvet· 
terine mensup kuvvetler şimal 
ve cenob cephelerinde gece 
btıcumları yapmak snretlle ltal 
yan kuvvetlerini bsrpalamakta 
ve miihlm zayiata sebebiyet 
vermektedirler. ltalyın ileri hı · 
rekatı bütO.n cephelerde tama· 
men durmuştur. ltalyan UerJ 
hatlarınH levazım ve cephane 
taşıyan kolları an!ıztn bOcom· 
lar yapan Habeş konetlerl bo 
levazım, cephaneyi ve bunları 
taşıyın kolları da es'r almak· 
ııdırlar. Bo yftzden Uerl bat· 
lardakl lta1yın kuvvellerl iaşe 
malzemesi ile cephane alıma· 

maktadırlar. 
Habeş'ler; gerek Fil avında 

kullandıkları ört6Ul hendekler 
ve gerekse fedailerin bayatı 

- Sonu 4 nctl yftzde -

1 l kuvvetleri ftlakalle'cle resmı geçitte • 
ta yar;_ k llJ k lledeki Eıki ımparator Şua1ına hal1an Barusını Çekerkeıı)• 

(Kenarda Jbı vu "' ~' 8 
• 

Bayındırlık Bakanımız, Diyarıhekir Yolunun Açılmasında: Bu 
Yollar içtimai ve lktısadi Siyasamızın Temelidir. Bir daha Mem· 
Jeket Müdafaasında Güçlük Çekmiyeceğiz. Bir işaretle ülkenin 

Her Köşesioden Yetişilecektir, Dedi. 
~----------------------------~--------------------~ 

KARA l>E Hl% 
~ 

~ 

Demiryolrı siyasamrzın biiyük idarecisi Başbaka11. başarlCl arkadaşı Bayındırlık Bakam 
Ali Çetinka ya ı•e kenarda Diyanbek 'r ' elen bir gö• üniiş 

Dlyarıbeklr 22 (A.A) - Fev· Kömür yolunda karadenl~ ve herıeyden «Hel AtıUhk'Gn 
zlpaşa Dıyarıbeklr demlryolnno kıyısında, Fllyos'ıa açılma tö· pek yakından tanıdığı ve çok 
bugün törenle açan Bayındır· renini yapıp döodO.kteo eonra sevdiği DJyarıbeklr'Hlere kıy· 
hk Bakanı Ali Çetlnkaya aşa· ayın yirmlelnde trenle Aokira metli aelAm ve sevgtlerlnl ge· 
ğıdald önemli söylevini ver· dan hareket ederek ayol tö tfrdlğtmtzl tebşir ederim. An· 
mlştlr: reni yapmak ftzere değerli yor· kara'dan itibaren trenle Ana· 

Sayın yurddaşlar, domuza, Dlyarıbeklr'e geldik, - Sonu 2 inci yü~de -................................................. ~ ...................................................................................... ... 
lngiltere, Fransa ve Isviçrenin Italya-
ya Verdikleri Cevabi Nota Neşredildi 

Fransız Notaiiı çol{ Elestiki 
Ve Diplomatçadır. 

(
Notada, Frausa Si13hlı MOcadelenin Bitmesi ve Beynelmilel ı 
nhengin iadesi için elden geleni yapmakla ınOkelleftir deniliyor .,) 
leıınbol, 23 ( Ôzel) - Ro Bu notaların ef kAnumomiye 

ma'dın bildiriliyor: ve siyasi mehaf H tarafmdan 

M. Eaval 
Eranee, İngiltere ve lnlçre· 

olo ltalyan notasına verdikleri 
cevabı notı, ancak gece yarıeı 

Ajana Stefanl tarafındın neıro 
luoabllml9tlr. 

ne suretle telAkkl edildlğl he 
nOz malum değildir. 

Bonı:ınla beraber alıik:adar 

ve eelAhlyettar etyıa@i mehaf il, 
hAdisefer 6zerlnde daha fazla 
ısrar edilmemesi ve Habeş tşl 
oln kuvvetle halli lüzumu ke 
naatlodedlr. 

lsvtçre'nin ce"abı, tam bir 
bitaraflık tatbik edJleceğl mer 
kezlndedtr l'e bu sebeble gerek 
ltalyan ve gerek Halıe~fstao 

hakkında sllab ambargosu ilan 
edlldt~I bildirilmektedir. 

l'ltanbul 23 (özel) - Parls · 
ten bildiriliyor: Fransa hftkıl 

metinin, ltalya'oın zecri ted 
birler hakk,ndakl notasına ver· 

dl~I olfaht nota bogOn matbu· 
ını neıredllmtıtlr: 

M. Aloizi 

- Sonu 4 nca yüzde -
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HİR 
• Kestelli~Caddesi Cinayeti 1 

Köy· Bodc~e!.!_n..:_ 
- S S f h d d ... den Aylık' Alanlar 

Ucuz" Ekmek, .. .. 
ve Ucuz Un 

••••• 
Belediyece 
Ekonomi Bakan· 
hğına Cevcb Verildi. 

Beledlyenla slnat bankannca 
•bp çakanlUI buğdaylardan 

bir kı1mını •bD alarak un 
fabrikMlncla OlatUlkten IOnra 
aea• - •e ekmek temla el· 
med için glrlıtlll tetebblı mfl· 
nuebetlle Ekonomi Bakubğı 
belediyeden baa mal6 .. t bte· 
mlfll. Din topluan beledJye ...._I eadmenl; l>a mea'ele 
berinde g3rlımlı ve Bakın· 

bp •erllecek ceHba te1blt et· 
mlfdr. Ba eeftbta; Un'an kaç 
DHI berinde• oabnlacal•ı 

ekmella bugl p1tçalludın yı· 

pılaaalı hakkında a•aa mal6· 
-• vardır. 

14 Milyon 
Kiloyu Geçti. · 
Taıan Piyasası 

Çok Hararetlidir. 
T6ten plJ-• ook hararetli 

•e iyi lfıtlerle deHm etmek· 
le411r. Odemlı'te tltfln plya .. ı 
tok hanretlenmlıtlr. Birinci 
nevi tltlnler tamamen •bldıA• 
halde ikinci •e flçflDctl nnl 
tatlnler de birinci nnl ıaıın 
flatlae •blmıktadar. Bam man· 
lllbluda hiç lfltln kalmamıı 
gibidir. Şimdiye kadar 1ablu 
ll1ln miktara 14 milyona geç· 
mittir. 

ftzGm 

Fiatleri Dftşftyor 
kurumun 
Piyasadan Mftbayeata 
Batlaması Bekleniyor 

frsam plyuuında flç gflD· 
deaberi ghe çarpacak nlebette 
dltlklü glrllmektecUr. "Osım 
karamuaan bu •niyet k•l'fl· 
••da pty .. daa asam maba
yeuanı ba1lıma11 beklenl)or. 

Şimdiye kadar asam ka· 
nıma tara6adan ptya•dan aç 
lldl1on kiloya yıkın asam 
•aın ahnmıfbr. Ba mlkclar pek 
•lblm olmamakla benber 
p1,_c1akl f lal ylbeklllial de 
..... .,....K.aram Puuteal 
llal pt7 ... claa mlb.yeayı bat· 
LJMakbr. 

Dr. C. Fuad 

on a a a ır •... ~ 
Bu gibilerden ·kazan~ 

Avukatı; ŞokrO'nQn Kendisini Mo. buhran ve muvazene 

dafaa Ettig"tni ve Tahancosını Kul- vergileri kesileeek 
K6y batoelerladea aylak alaa. 

lanarak Kurtulduğunu Söyledi. ıardaa kuano. balan• •• mı. 
•u~ne nrgld keallecektlr. Ba· 

Keıtelll caddeelnde deri~ 

All'yl 6ldGrmek makeadlle ta· 
banca kurıanlle yaralayan be· 
ledlye et ııklb memura Şlk· 

rflaln mahakemealne dtla lllar 
ce•a hak yerinde devam edil· 
mlıdı. Ba celtede ıaçlanan 
••akıta madafaanm yapmıı ve 
aç lira alaaak ytWflDdf'D ŞClbl 
ile All ıra .. nda manab .. çık· 
b&ını, All'aln k .. ıunya ben 
.ty~n bir tahaa p.rçalle Şlk· 

ranan baıını mOteaddld det.IH 
ftlrdapna ve evine 9lrlaceye 
kadar bu tekilde dqdlAIDI 
16yllyerek demlttlr ki: 

mOıtflr. Baııaa varmanın çok na dair Finaaı Bakanb&ından 
feaa teılrlerl vardır. gelen bir bildirim k6y bflro· 

- Maekklllm batı•• mite· 
ıddld defalar •aralarak d6~11· 

A•ukıt; borada Roma cesa 
kanunundan usan usadJya bah· 
1etml1 ve neticede Şabll'ntln 

ıaklb memuru olmak itibarile 
yanında bulanan tabancayı çe· 
kerek kendblnl mCldafaa için 
ıtet ettlllal ve All'yl yınlada. 
~ım ı6ylemlı, cesaıının, ba 
noktanın nuırı dikkate alana· 
rık tayinini lltemlttlr. 

Mahkemece yapalan tetkikte 
fahlt THflk n Hlleylnln tek· 
raı celbedllerek dinlenmelerine 
karar verllmlı ve daraımanın 
deffmı baıka gane bınkd· 

mı ıtır. 

Memlekete Uygunsuz öl
çüler Getirilmiyecek 

Bunun için Bir Bildirim Geldi. Tak
simetre, Havagazı, Elektirik Saatleri 

Ôlçfller hakkında Ekonomi 
Bakaabğandaa İlbaylıla bir bil· 
dirim gelmlıtlr. 

İç 6lkede yapılarak kullana· 
lacak •eJa dat ilkelerden ı~· 
drllerek, plyıeayı dôkllecek 
olu Tlık llçllerl ve 61çl 
birerleri; boy, yapıbı macldeei. 
blofm •• b610mlerl hakkında 
61çller kınan ve nlumname· 
llne g6re ID, havapsı ve elek· 
lirik •at •e 610fl parÇ1ların•n 
ve tıkelmetrelern tip •e ılıtem 
lerl Ekonomi Bakaalagınca ka· 
bal edllmlıdr. 

leroe ıaba ılınacak hertarıa 

61çCllerln ıutnamelerlade bun

luıa 6lçtller kanan nlsım •e 
taUmatnamelerlne g6re muayene 

edilerek clamgalınmıı •e hele 
elekdrlk, havaguı •• ıa IUI· 

lerl ile ôlçl puçalmnıa tip 
n dıtemlerlaln bakanlıkça 

o•Jlanm" balanmalarımn pıt 
koıalmııı blldirllmlftlr. 

ıunca baıtanlarak batan k6y· 
lere g6nderllmltdr. ilanda ka· 
uno •ergld tatblketında k6y • 
btıoelerlnln haıaıl haıoe •11· 
lıcağı n bir nevi belediye de . 
~ek olduğa blldlrllmektedlr. 
Onan loln k6j bltoelerl kad· 
rolarından lcret alan k6y mah. 
tar, imam, bekçi, koraea ve 
kitlplerlne yapılacak tedlyeler· 
den nlıpetlerlne g6re kanan 
dalrulade kauao. mlnsene 
ve babran •erglleırl keallecek· 
dr. Ba ver ileri• aual keılle· 
ceif ve Mallye dairelerine ya· 
tıralacığı hakkında blldlrlmde 
osun luhaı vardır. 

Sahtekir.lık ! 
Çek Kimin 
Namına Doldurulmuş 

İt bankaıH heeabı drl me· 
moru Sadbl ile metreal ear. 
mez hakkında lbıllll •e sim. 
metten adliyece yapılmakta olan 
tıhklkııı devMm edilmektedir. 
Tıhktkıta gnre namını 2400 
liralık c;ek kftllmft oln tlc 
cır Akbi•rh ade Mebmed 
delfl, K.tsım K.ırblaçb otla. 
dar. Ge•e tabklkıtla meydana 
Qlbnldı~aa g&re ba tOeean 
buka tanfladan ı&nderllea 

çek •ef terlaln Mr Jllpnll me· 
mar S.phl tınfıadaa aıınl· 

•fbr. BAdlle Nyle olmattar. 

Ba GlçCllerden blrc;oga iç 
ilkede yapıldığı ve bnrada ya. 
pılmıyaalaruı dıt alkelerden 
geılrllmeılnde btc;blr glc;lak ol 
madıgı halde ba alandı bıtı 

boı iı yapın •e Glçtl lnkıll 

bmtn mana11nı wsmlyen bir 
takim pualf daıanceli ~e •p• 
gldltll kiti H kurumların ka · 
nanı lcablanndıa tac;ıamık 

yollannı arayarak ve a11l11• 
bıbıneler aydanrık uygun ~• · 
oaler gedrmemek ıaredle A •· 
rapa plyı•lanndı beienUme· 
ylp uta blan ayganım, ba 
y•A• malların iç Glkey" girme• 
elne yol açmıga oahıtıkları ••• 
latılmaıbr . 

Dnlet idare ve karamlarlle 
KLEOPATRA 

dnlettea yardım g6rea baıkıca Gelecek hafta llaelDMllak dlnya .. acla ılmdlye bdar 

A - 3 -

İıtanbal, 23 (Telefon) - Bom•dıa btldlrlllyorı e.btı'terl .. 
İtalyan kanetlerlae brp damdam kanaaa kallanmalırı barıtd. 
lnflılle kaııaluaufllı. Bant ltalyu'lann tayyare krab dlyı 
ındeklırı Oyanonaa elladekl karıan yır11ınıa dı dumdana kuı· 
pnlle oldap ınl11ıla111tır. Darman'dı Bıbeı'lerden ılınmıı olıq 
cephaaeler ara11nda yirmi bet karfGadıa onanan dumdqm Ql· 
dala ınlaıılmıttır, 

Adlı Ababa'dan ıelen bir haberde Bıbeı'ler kat'iyen dumda• 
karıana kallanmadaklıranı blldlrlyurlar. -···· lnebolu Faciası Raporu 

Celil Bayar'a Verildi 
ı ... abal, 23 (Ösel) - laebola facia .. hakkında deni• lıleıme 

ldareelaln taa•lm eyledJAI rapor, bagun Ekonomi bakını Cel•l 
Bayu'a •erllmittlr. Rıporda, facianın banl11lı yakl•Dlltedea 
ileri gf'ldlAf yuebdır. 

•••• • 
50 Italyan Uçagı Geri Çağırıldı, iki Bin 

Glnlllltı Cepheye Gitti 
İltanbal, 28 (61181) - Romadaa bildiriliyor: Hariçte otarıa. 

lardaa lıalya'ya gelen iki bin llyab glmlekll, geaenl Graçyaal 
kavYetlerlae lldhak eylemek bere bagOa Napoll'den Plyemaatl 
•apara ile Afrlka'ya hueket etmlıdr. 

Mapdlto'yı g6aderllmlı olan 60 İtal1•• ao-1• geri çıta· 
ralmıttır. 

Dikili'de Bir 
Cinayet Oldu. 
Cinayetin Seheb • Zey· 

tin Hırsızlığıdır 
Dikili kaa .. nıa U•anbarnn 

k&yıaa. bir vak'a olmapr. 
All 01tla Mehmed seytlnUAfnl 
beklerken Dlklll Tıık&Jbclen 

Baydar oglo Arif ve arkadaı· 
ları llaeu otla Blleyla De 
Kadri seytla çalmap gelmltler· 
dlr. Baalarm korkup IE-...lan 
ltla ...... ...... ... , •e 
bandın &rlf yanla•ank ıo 
_., -• llmlft6r. Adliyece 
bili Melamedle hırmbk için 
•Jdalli• gelmlt\:oı.. Hattıyla 
•e Kadri tDbllmllflaıdar. Tıh· 
klbta deftlll edllmektecllr. 

Def terclar Teftişte 
Defterdar İbHm; maliye itle 

rlal ıeftlt tel• DlklU b ... D• 

gltmlttlr. 

Inebolo Faciası 
laebola ••puro fıclua tab 

klkıb lçia tetkikat yapmakta 
olu eblbakaf din de tet~lk 

lerlae alt raporu mtlddelumu 
mllije Teumemlıludlr. 

Memurin Kooperatiti 
Yakında Toplanıyor 

lsmlr memurlara lıdhllk ko· 
operıtll I genel toplanb.. ya· 
kında BalkHlnde toplınıeak, 

k6operıtllla alumaımellnde 

yapalacak d91' .. kUkler bükıa· 

da g6rlfmeler yıpılacakbr. 
ıu .. , ru1a Glleo ıan6adaa 

teıkll edilen bir heyet; alam· 
name wrlaa. ,.,..._k tlell· 
İlkUklerl flmdldea lelblte bat· 

Bursa Dağ
cılık Kulobo. 

Bar• U,cahk kallbfl bu yıl 
geDlı mlkyuta faaliyete geçmek 
için flmdldea ba•ırlanmaktadır. 
Bara parti baebnh~ındaa il· 
bay Fula Gflleç'e gelea bir 
telgrafta kalab lota 100 batta· 
niye abnacata bllcllrllmlfllr. 
ilbay; ıehrlml•dekl bua mln· 
1e1elerl• imal ettikleri battal· 
yeterden namuneler g6nder· 
mtftlr. 

Postanede Yangın 
llerkes ,_....ı.a. k6mlr 

depo1anclaa mupllı kGmlr 
konarke• bir kıftla• •onmıı 
Ye bir mlddet IODN baadaa 
Ja•ga• oıkmı.. da yed... ıt· 
falye tanfnldu 16nderalma1-
ıor. YaagıDı 1ebeblyeı nnn 
.. fbralmaktadır. 

Sonbahar At Yan~ları 
Bagln Soabahar at yanılan 

ltı•ılçulla koıu alanında yapı· 

lacaktır. 

Cezalandırılanlar 
Ştblrde otomobillerini hı•lı 

ıaren le; tol6r ve ılaemıludı 
llg•ra içen lkl kiti belc.di 7ece 
ceHludJrılmıtbr . 

• •••• 
Italya Battaniye 

Alıyor . 
laıaabal, 28 ( Telefon ) -

K.wlay karuma batk .. Dr. 
<Awtet faad 7ana eklpUlle 
4akara'1a gldeeekdı. Ylbek 
......_, t6rMa ba ıy lçlade top· 
....... adan t6ra lyed olan 
..... bltkuı bn toplatalarda 
.... klaaaaakm. 

Roma'dan bllclirlllyor: İtalya 
hflk6meıl JeDI bir anlııma ile 
6000 battaalye umarlamıttar • 
Yeni bua aalapaalarda 7apal· 
mak flsere41r. karamlır, belediyeler ve tlrket· giJrlllmemlı bir lallllib yırıtacakbr. lamıfbr. 

~------------------------------... ----~~ ....................................................... ~ 
AYYARE SINEMASI FevkılAdeHAf• fe•klade ... Adeta ÇJlgaabk •• 

1001 harikalı... Dul •• tukılar fU.I .. 
sı TELEFON sısı 

81.,ak frlDll• edibi Allonı Dode'nla edebiyat Aleminde inkılap yapan ve dan,. dille· 
rbae çevrilen 11he1er romanından lktlbu eallen gtlsel flllm 

Derla bit. 

Oynı yanlar: 

SAFO 
• Heyecanlı bir meHa • Enfee bir flUm 

K.o..aedl Feraaıes tlyat· Ayrıca• En 10n Fob jnrn•I .. Tlrkçe 
r01a11an bitin artlltlerl • ~•Uh Mlkl .. Canlı redmler 

Fiatlerde zam yoktur. 30 • 40 • 50 kut'uştur. 

SEA • Bergtbl 15 · l '1 • 1 • 21,15. Camar 
teal 13 · 15 1eamlannda talebelere ten•llAtla bile 
verilir. Puar 11,SO · ıs te llA.., 1e111111 •ırdar. 

MARAHUANA 
Amerlkı'aın ea gasel ye.lene dalll&lfl, plerl k•mıttına bir gflHIUk ve sengleUk, 

emuı.tz ve orljlaal mulkl arMJnda geçen menklı H laeyecaab bir mHn 

su aklanı 21 , ıs sean:ınaan illbGTen 

EL HAMRA 
I. MiLLi KOT'fJPBANE SiNEMASINDA 

ayrıca: PARAMUNT JURNAL'da en son dllnya havadisleri. 
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G Ü n ·<dl Ü z GörOşler 

T e o gıra f R a ır H,...__Yaz-ao.-:~-.~-i:.•-:.-·:k-taA' 
Ş k S D -- ' ParaşOt?! M. Eden Bugünkü Iogiliz Siya-
ar ınırına ogru • sası Hakkında Neler Söyledi? .. Tayyareye blnmtı adam değl 

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

_________ .. ________ _ 
Demiryolu Sıyasamız 1935 de Yenı· llm, fakat p•ntıta görance tay 

yareye binmek arabaya biomek 

Yeni Hamleler Yapacaktır. kadar gözftmDD ôotınde ufaldı. 
Vaktlle araba lcad olanca "Te· 

DJyarıbeklr, 25 (A.A)- (Gece geç vakit alınmıetır.) kerleğl çıkar da dtıoer, bir ye· 
Fevılpaıa · Dlyarıbeklr hattının acıhı töreni aktım geç nklt rlm kırılır" diye korkanlar ol· 

Bayındırhk bakanı Ali Çetlnkaya tanfından yıpılmıı n törende muı, ılmendlfer çıkmıe; "Aman, 

lngiltere Avrupa Işlerinde·n 
A~la Uzaklasamaz! 

' iki öıel trenle gelen ve aralarında f inanı bakanı, kamutay H· letlml tlkenirae ne yaparıı .. ---------------------~---------------------
baıkenı ile birçok ıaylular, ılvll n ıael birçok phılyetler hu· diye lrbnler olmuş. «Vapurun 
lonan çağrılılar ve on binlerce halk bulunmoetur. 

kazanına blrıey olur da deniz 
1 h ti laf, ltalya, HaJıeşistan ve Milletler Cemiyeti içi•• 
Ayni Derecede Kabule Şayan Surette Halledilmelidir! Dlyal'lheklre trenin bu ilk glrlılyle hlylk bir lıln ilk eaf baeı 

bltı11lıtlr. Ali Çetlnkaya ıöylevlndt: ort.-ıında ·Yelken de yok· ne 

- Battan Dlyarıbelı:lr'de kalmıyıceğını, Dlyanbelı:lr lo eark yıparıu diye de korkulmuş. 
ııınırlarımızı kuşatır.ak hatlınn bir baolıngıcı olacığını ıöylcmtştlr. Bunlar hep ıhayet . Fakat oto 

1935 ıonuoa ludar Sivas'ran Erzuroma gldtn yol 43 ca, Ma· mobil lzmir ıokaklarındı telr· 
latya'dan Sins'a ğldeo yolda 45 el kilometreye \BflJH'I olacaktır. tllk ba,ladı~ı vakit: 
Birkaç gftn ıonra da Afyon'dan Antalya'ya gldden hattın 112 - Ne silr'at birader, hlr yı:re 
kllometreııl işletmeye ıçılacaktır. çarrarea tuzla buz olmak l~trn 

----·• +---- bile drğll, neme lbım, g"ne 

Habeş'leı· Sevinçde ... o bllJioln , tı s,l•n •ngrçme! 
o .. ntıdlğwl bıılrlm Otomobil 

,,- G . . S M f" umuru Adiy,.den oluncil herke 
.a.mparatoru u ezı~ı ve on uva - ııln gözü, korkunç korkunç, 

fakl\ı'el iyi '"f esir Yaptı ıematara dikildi: 
J - Tayyuemi bana bakma! 

lıı111bul, 23 (öztl) - Makılle civarında Babee'lu tarafından BugOokO gibi bilirim. Bir 
~on kazanılan muvaffakıyet ve imparatorun Ogaden cebbeıinde donum tayyareye eöyle bnadı 
aıkerle görftomeıf, Balıeıler üzerinde derin tulr bınkmııtır. baktı baktı da: 

İııınbul, 28 (öıel) - Bıhrı bcıkumetf, ltılyan cuoı faallye· _ Buna binmek fçia, 69. 

tinin artmaeı üzerine tertibat almak zaruretinde kalmı111r. 
t • t Yelt, lwaıo akla bnalanmalı! 

A • k ' B • ti ..,,, Demlıtl. Tayyarede pollı ıe m e rı a n 1 n 1 til ra ıgı ferleri yapacak kadar emniyetli 
bir nakil •uıtuı oldu. Hemen 

ltalya Ve Uaheş'e ihracat Yapılma- hemen binmek ıçın akıt er· 
meğe baılad.ı. Fakat paraeOt 

ması için Tertibat Alınmaktadır. tçıa ban• bakm• dıyenıerı .. 
letenbul, 23 (Oıel) - Vıılogıon'dan haber veriliyor: iyi haber -en GnGade duruyorum. Fabt 

alan kaynaklardan verilen mahimata göre bftkumet, Blrleılk daha neler çıkacak .., paraıdt6 
Amerika devletlerinin İtalya .. Bıbeelıtına ihracat yapmamı· .. okakıa pmılye taııyor gibi 
ları için kula finauıel tedbirler alm•A• dfteGomektedlr . aaeıl kallauca~ıı, diye dGtl· 

lngiliz kralı og1u ve gelini 
Londra, 23 (A.A) - Edim· 

burg'da bir dyln veren M. 
Eden tecerrftd ıly1111ına hGcom 

etmt, ve lnglltere'olo A vropa 
dın lt>cerrftd etme•lnln imkan· 
ıız olduğuna ıôylemlıtlr. 

Babeı mea'eleıl hakkında da 
demleıir ki: 

Zecri tedbirlere . memaanl:f 
yede ı,ttrak etmlo tek bir dn· 
Jet yok.lor. Helf' fnglltere hiç te 
memnun olmımııtır. Mecburen 
ytıklendlğlmlı bu nılfe ger· 
çekten elim idi. Ve bazen le· 

• • • • nOyoram. it o hali alır1a kim 

Amerika Deniz Efradı bilir, daha •• , .. •bcakr Fransız Notası Çok Eles-
Mebtabla bir gecede aya . 

Yüz Bine Çıkıyor :::k:;.:ı~·e.e. ka••b ,.ı.ı.. tiki ve Diplomatçadır .. 
DltlDGyoramda ba uma ve -lıtanbal, 23 (ösea) - Vaşlngıon'dan haber •eriliyor: Ametlb korkunç eeyabatıa yanında pa· lagllla notuı da matbuata 

bahriye efradına 4 bin kişinin daha UAnd için M. R00Ht1ll ıatlt te ghGmde gflçalmeğe yerflmlttlr. 
kongredta 5 milyon dol1r tahıılaat lıtemlt1lr. Ba 1antle Amerl· batbyor. Beygldl nfıbet .., Franea nota11nda; Franea h6 

1 
ka deniz konetlerl efradının adedi 100 bine ftrallf olacakbr. makayNe dlDJMI ~bey!... ktlmednln b6yle bir tedbire 

• • • bat•anaaktan m6tnellid te· 

Sovyet istik razı Habeş e11tlrlerl beyan edllmlı, fakat Ce 

Franıa, dcaretlnln ağrıyacağı 
urarlan n aradaki doetlG~u 

naıarı dikkate ılu11k tatbik 
tarihinin tehirine çahımıı, fakat 
bugln mukarrentın tatbik 
mnkllne konmaı olmnına 

göre, ba tedbirlerin ıulh yo 
landa ıemerelerlal beklemek 
sarureıl mncad olduğuna hlı· 
setmletlr. Ba arada bir ualaıma 
semini aramaktan da geri da· 
rolmıyacaktır. 

ltalyan Darbı nHre'de .erilen Utaılar Soeyeteel 

L d 'd M k f y ) tan6nct.n bnn uymak H· 

00 ra a ÜZ8 ere er Bpl ıyor - B<J1ıarajı 1 inci &alıifede - raretl ile secrf tedbirlerin ilAn 

lıtanbol, 2:1 (Özel) - Dneraa eden pylılan göre Londra'da, babuına ltalyan hlcam tank· edlldllf, ayni samanda ltalya 
Sovyet Roıya ile Londra "mallyuau araıındı bGylk hlr lttlkraa lanadun 24 tanednl almıılasdar. nın meeru maıalebatının ve 

mD.sıkereal denm etmektedir. Babetler; takları elde etmek hakakanan mahfuz kalclıAı .., 
Mnzakereler kAfl derecede l'erlemlı ve eaulan teablt edllmlt· iti• bunların llerlemeelne yol medeniyet için blyGk meealıl 

tir. Bu istikraz Roıya'nın lnglltere'den aldığı •• a(acağı tlmen· •ermltler n fedailer arkadan lnk6r edllemlyen ltalya gibi 
diler levazımının bedellerini tamamen k•patacak n ay•I •awıda ellerinde fitilli dinamitlerle bir b6k6mete böyle bir tedhl · 
Çarhk Ruıyaıının bazı lıtf krazlarına da kareılak olacak •e fabl tanktan berhaft etmltle~r. rfn ltyık olmadajı ve ha hA 
de ylllde 7 ,5 Dzerloden heeap olunacaktır. İngiltere btlk6meıl Taaklarıo maden cidarları dlıenln iki memleket ara11nda· 
lıtlkrHın akdine muhalefet götermlyecektlr. UQaada dinamit patlayınca ki doetlal• halel getlrmlyeceğl 

htlkras olunacak meballiln miktarı henGı mıltim değildir. lçlado bulananlar tankların blldlrflmlttlr. 7 Teırlalenelde 
• • • lçerWDde kala1DJyarak dıprı Cennre'de Baron Alalsl'aln 

Etna y ard g""' ,., .... k•adarlar. balunmaaaaıın•D bo kararlara 8 ll 8 ( Babeı'ler; sabcletdklerf hl· mleaelr oldata ve Irılyı'nın 

F 
cam tanklarını İlalyan'lara kar· m6teculı ilin edildiği de ılk· 

ırtınadan Sonra, Halka Korku ııkaltaamak ıc;ın 1auır1anıyortar· rednmı, •e banan içıa aradaki 

V w 8 ) latanbal, 23 ( Telefon ) - doatlai• ra~men umooıl mu· 
ermege 8Ş amlŞllr • Roma'dao bildiriliyor: Ogaden kurerata Fraoea'nın uymak 

lataobal, 23 (özel) - İtalyı'dı K..ılabrly• ve Mlılna hHall· b6lgeelndekl halk İtalyan oto· mecburiyetinde kaldığı da Dl· 

ılnde çıkan farbnı yQzlladea birçok kôtkler ıa alamda kalarak rltetfne tamamfle lnklyat urı cllkkate koaalmuıtar. 
yıkılmıı, demlryollar ıuler tarafından ıGkllerek göUlrCllmClf bası etmletlr. • Franea hnkumetlnln ma,ıerek 
yerlerde demlryolları toprak altında kalmııtar. lıtanbul, 23 (Telefon)- Al· emniyet namına, Uloılar ıoeye · 

Etna •olkanından ııcak bir rG•glr eımeı• baflamıfbr. Ba ol· man'dan bildiriliyor: Ambaee· ıeıılaln makarreratından hariç 
nrdakl ıeblrler hılkı; Etna yanardatının tldcleali bir tekilde babe'de halyanlar Bıbet'lere kalmaııaa lmkAo olm•dığı da 
patladığını n ılcldetll otahalar doyaldağuna ve denm etmekte ba, lk zayiat aermlılerdlr. Ha. ıanbatle kıydolanmaetar. 
olclaAanu haber •ermltlerdlr. beı'ler, ölllerlnl kom torbaları 

lzmir ve Civarı Telefon ~ Tri k Ano
nim Şirketinden: 

Ooblrlncl K.Anurı 1935 tarihinde bılk.adı makarrH fnbtAcle 
hluedarlar bey'r.tl omomiyeıfaln mbıkere rosnameeine idare 
mecllıl kırarlyle aıa~ıdıkl madde Jll•e edllmlftlr: 

Madde 5 - Şirket teılıatan\n hilkalmet tarafıadnı Hlın aba· 
m111 hakkındaki teklifin mlukereıl ve ba bu1a1on ml•kere 

ye lnlaCl için elıket moıahbaıltrıDID intihabı. 
idare Mecllıl B.ıkanı 

ı. llakkı 

içine koyarak uçurumlara atı· 

yorlar. 
Ba mıntıkada flerllyen bir 

general ldareıiadekl knnetlerla 
geri ile irtibata kalmadı~ındaa 

J•rdımcı kunet ~öoderilmloııe 

de bentız irtibat temin edile· 
memlıtlr. 

Jeıanbol, 23 (Telefon) - Adlı 
Ababa'dan bildiriliyor: Oabetler 
batın cephelerde halyan'tara 
kup g4ıCUmemlt Wr makan· 

-------------
met göıterlyorlar. Babeolıtanda 
bn1unop Jı Babeı hizmetini 
kabul etmlo olan İtalyan'lara 
karı• da bazı tedbirler ılın 

mı,tır. 

lıtanbul, 23 (Özel)- lıılyan 
kaynaklarından kaydr.dlldlğine 

göre, Kerameddin Dtlıbak, hal 
yan'lara hücilm et:olo lae de 
plekfirtD'mf)ıttır. Kerameddlo, 
balkı ltalyan'lar aleyhine tab · 
rlk etmeAe çabeıyorda. 

Nofada ayni Hmanda Fraıı· 

eanın; Londra kabineıl ile 
hemaheak olarak arada bir 
aılaımı zemini bolmık için 
earfettlğl meeal de hatırlatıl· 
makta ve Fraea, ltalyanm da 
mle11lılerlnden balantlağo aluı 

• lar ıoıyeteılnln aaaıı~dan ol· 
mak itibarile ıllAblı mele.dele· 
ala bltmeıl ve brynelmllel 
ahea~ln ladeel için elden ge· 
leni yapmakla mftkellef ıir. 

Deollmekıedlr. 

Graçyani 
Kuvvetl~ri 

Takviye Ediliyor 
lıtanbul 2:J 23 (özel) Az 

maradan Havas Ajansı ayları 

blldirlyot: 
T•gre'den alınan mah'imaıa 

~öre birkaç ıGvarl tabura ve 
tanklarla Sehre mıntrkaaından 
llerlly«"n general Graçyanl kov· 
vetlerlnl takviye için yeni ko• · 
vetler gönderllml~tlr. 

Heyhe1i'de 
Atatork Anıtı 

letanbol 2:3 (Ôzel) 
beli deniz okulunda 
anıtı tGreale dikildi. 

Hey· 
AtatOrk 

llrak edenler için önemli tle9' 
r~t mabr,.çl,,rl kaybe1tlrlyordO· 
Biz hiçbir saman fU iki öde• 
vlmtııi onutmıdık ve· onn!111ı 

yaca~ız: 

- Bırııı iade etmek n Mil 
lf'ller C. mtyeılnln otorlteı1•1 

kuneılendlrmek. 

Görftleo dt•Aoın ltalya · B•· 
heşhtan n Mılletler Cemlyed 
tçln ayni derr.cede kabule ... 
yan bir furelle halledilaaetl 
kadar loglltere'aln temenni el· 
ttgl hiçbir teY yoktur. 

Deniz Konfe .. 
ransında Bir 
ltalyan Manevrası 

İılaabul 23 (Ôsel) - Ro1' 
ter ajanıının Ceennre mabl· 
biri blldlrfllyor: İtalyanın de.ıt 
konferan11na lıdrakten lmdal 
etmeal dolaylılle İtalya martla· 
haıının eoayete tali komııe.ı 

haıkanlılı nslfeılnl de yıpm11'· 
cağı ınlaııbyor. Bundan ıteıOı 
ltalya'ya karıı eoeyetece 1,.1 
secd kanrlar alınmua H u&• 
blk edllmeıl dCltlntUClyor. 

Amerika-Italya 
Mooasehatı 
ltalya Sefi11i 
M. Hulle Konuşta 

lewabal, 23 (hel) - ~ 
ılngtondan bildiriliyor: M. b.ı 
K..ordel, İlalya'nıa Blrletlk A,,,r 
rlkı eef iri Kont ROllO He bJ1 
••t ıllren bir mal&kat ,., 

1DJfbr. 
Jtf. Rouo, M. HGldea. ıff'· 

lırken, gasetecllere: ._..ı 
- iki hGkdmet aruıDCIP" 

mGhlm meı'eleler etra6 ... 
mGukerede bulunduk, demtfll'• 

Fransız Altını 

Ziyadeleştiriliyot• 
İıtınbul 23 (Gsel) - rra-; 

hGkdmetl; altuı miktarın••• 

ırıllyara çakınlmM&Da ~ 
nrmlıtlr. 

Cirid Oyunlan 
İlta•bal, 23 (Özel) - eoı; 

halknt gençleri yuın •at 1~.......a 
Vellefendl çayırında blylk tflP" 

oyunları gGetereceklerdlr. Stff 
yağmurlu bile olsa oyanlll' f" 
pılac•ktır. 

Romanya'da Pet· 
rol F.iatleri Dnşoyot~ , .. 

İııaabal 23 ( Özel ) - .,,. 
manya'da petrol flıılerl ,1r 
mlıtGr. ilaha dı doweee81 

lenlyor. t 
Bataklık ve Kaaal~• 

Kare, 25 (A.A) - J 11tr 
n Gelmlı oHlarındakl ~..ti 
lı~ı kuratmak için ~~ 
kaoıll1a1yon itleri b"':!' 1'' 
din kanalau ıoalma t6re .,, 

pılmııtır. Binlerce dGD~ 
ıak.hk haıale getlrea , 
ıuları Eten Çfty•na ıkıl 

1 7'· blrtok ual -ka•aıkP• 
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Piye gibi, omuzları apoletli 
adamları görab eordokça bana 
hep gülOyorlar, ben de ne 
yapacağımı oaşmyordum . . 

Nlhayet kendi kendime: 
- Zavallı Koracık! Artık 

tesadfif6 beklemekten başka 

bir çaren kılmadı. 
Dedim. 
Ne dellllk, ne akıleızhk, de

ğil mi? Bu bftyftk Parts'e, ben 
hiçbir şeyden haberim olmadığı 
halde, cebimde de pek çabuk 
tükenen 66 franktan ba1Jk11 
bir para da olmadığı halde 

gelmlt bulanuyor~um. 
Ah ... Aktam Lyon sokağın 

dakl kQçftk odacı~ıma meyuı 

ve harab olmuş bir halde dön· 
düğiim vı.kıt Renyun, hasuslle 
Tamatov için büyük bir hasret 
doydum; ağladım. 

Fakat birden göz yaşlarımı 

Bildim ve: 
- Boraya geldiğin için çok 

iyi ettin, küçük Kora! .EJbet 
bu halkın araernda on• blrgün 
rast gelecekeio. Sıkdmı, cesa· 
ret kızıml 

Dedim. 
Ben, Parle'te, bu muaızam 

halk yığım içinde, denize düş · 

mdş bir tıı parçası gibi idim. 
Dtışilnftyordom; son santimi de 
earfettlkten ıonra, bn yabancı 

ıehlrde DBBıl yaşıyacaktım? 

Şaplra yapmak mı? Fakat ca· 
mekAnlırda benim bile gözüm 
kalan gazel şapkalar yapacak 
kadar usta değildim ki... Bun· 
ları dftş6n0rken titremekten 
kendimi alamıyordum. Sonra ... 
Bu sokakların çapkın vc.-ya 

sereerilerl beni gc1rdftkçe takı · 
lıyorlar ve: 

- Akşamlar hayrolson!. 
Veyıhud: 

- Sfttlft kahve, ama pek 
hoş!. 

Gf bl ıözler atıyorlardı. 

ANADOLU 
----ı---

Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Riiodft ÔKTEM 
Umnmf neoriyat ve yazı ioleri 

müdiirQ: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Paftiei hinaBI içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

TOrkiye .. Italya Tayyare Sinemasında 

J ül Kort:tl'den 

Onu ne bftyük meydanda, 
ne de başka bir yerde bula· 
madım. Ve hlrgilo geldi kJ 
odı klra11nı veremlyecek bir 
hale geldim. Ertesi gıln de ne 
yiyeceğimi düıOnmeğe başladım. 

M. Jorl, hen hu kadar feci 
vaziyetlere düıtüm, bunun lçiu 
ho hallere geldim. Onun l çln 
af taleb ederek kira 1 çlo biraz 
beklemesini rica ettim. BüUin 

moda mO.esseselerlne ba~vuracak 
ve herhalde bir fı.ı bulacakllm. 
Ellerimde oldukça kabiliyet 
vardı, doğrusu ... Ben onu bol· 
madan Parle'ten aynlmak flk· 
rinde det ildim. 

Bereket versin kt, otelci ka· 
dın fyl kalpli bir kadındı, be 
nf m teklifimi kabul etti. Beni 
açlıktan ölmekten kurtaran da 
bu kadındır. Nasıl mı? Kiracı· 
ları araınnda, Belde veya Bis 
kara hasıla Cezalr'in bilmem 
hangi şehrinin sabık tiyatrocu · 
farından birisi vardı; adı M. 
Kantelplyel idi. Cezalr'den bir
çok Arab elbl.,eled, def lerl, 
danbellkleti, pullu ve zilli 

aletleri ve aym zamanda da 
Kahire aokağmdak:I Tunus çal· 
ı:;ılı kahvelerinden birisi gibi 
bir mftessese teşkflf nadUı> iki 
iri vücudlo Musevi kızı, iki 
hemı.ılre getirmişti. Sen Marten· 
de iti düzgün gltroeyldce bir 
hfrahaneyl elde etmiş, bor1&ını 
Afrika oBOlü tefriş eylemiş ve 
kapısına yalrlızlı harf larla 
0 Uhrevi Zevk,, ismini yazdır· 

mıştı. İki CezayJr'U Moaevi 
kadın, borada Cezayir şarkılı· 
rını teganni edecek, Cezayir 

mllli kıyafetlerlle raksedecek· .. 
terdi. 

Ticaret Mukavelesi Yeni 
Bir Şekil Aldı. 

--·--ltalya'ya Ihraca•ımız Ve Italya ile 
Muamelemiz Nasıl Olacak? 

Türkiye İtalya ticaret moka 
velenamesl ve zecd tedbirler 
vaziyeti hakkında ekonomi ha· 
kaohğ,ndan Tnrkof ise şöyle htr 
emir gelmfıtlr: 

20 İklnclleşrln 1935 tırlhlne 
kadar ozalılan 4 NJ11n 934 
tarihli T6rklye· İtalya ticaret 
mukavelesi ile klerlng anlao· 
maeı, bu tarihten itibaren bir 
ay daha ıemdlt edilmiştir. 

Ancak ekvam cemiyeti lrıi 

bat komhesioln misakın 16 cı 
maddesi mocibloce cemiyet 
azalarrna tereuüb eden vecibe· 
Jere af d olarak kabul eylediği 
iktisadi ve malt terlblrledn 
cemiyet xzası bnluoao Tür ki ye 
cumurlyetl tarafından da tat· 
blkl lcab eyledfğlnden K.amu-
~~~~~---~~~~~-
ıe k.tl de ııallamık, hoplatmak 
k4f ldh; diyor. 

Dedi. 

tayın 17. 11.935 tarihli celse· 
sinde bu hususta lcabeden 
mukarreratın f ttlhazı hakkında 

hükumete selAhlyet vermesi ve 
icra vekilleri heyetinin de 

18.11. 935 (tarihli resmlğ gaze· 
tede nf'şredllen 3503.2 sayı 

ve 15.11.935 tarihli kararna· 
m6 ile akvam cemlyeıf irtibat 
komitesinin teklif terini kabul 
etmesi üzerine İtalya ile ara· 
mızda cari ve bo kere bir ay 

daha temdit edilen 4ı Nlean 
93! tarihli ticaret mobveleei 
ile klerlng anlatması hüküm· 
lerl ana hatları aşağıda linM .• 
satan beyan olunan irtibat ko 

mhesl teklif Jerioe göre tadil 
edllmlı,tlr. 

18. ll . 935 tarihinden iılba 

ren ltalya'ye; 

1 - Silah, mühimmat ve 
barb malzemesi ihracata, 

2 - ltalyan hftkdmetloe 
- Göbek atmak mı?. Dı1 · 

şftniinOz bir kere... doğrudan doğruya veya bllva&ı· 
ta lkrazat ve İtalya hük-0.metl 

- Ooob kızım... Sergi ee 
tarafından doğrudan doğruya 

nesi bu oyan o kadar makbul 
veya bilvasıta, İtalya'da veya 

ve moda olmuıtu ki, meseli 
biUün kibar kadınlar, mlsaf lr· Ab•r bir mahalde çıkarılan lo· 

tlkrazlara lıtfrAk; lerlne hoı.ı görDomek için sa· 
loularıoda göbek allb durn · 3 - ltılya'dan veya İtalya 
yorl1rdı. Hem sonra... Aç ka hükumeti hAklmlyetl altında 
laraın .. Günde beı.ı frank bolu. bulanan memleketlerden gele · 
nur blrşey ml?.. cek olan ahın ve gllmftt naldd 

Olelcl kadın coşmuştu: gölçelerlndeo mAdA bfldmom 
_ Size yaptığım iylllğfn de· emteanın planların mahalli aev· 

ki neresi olursa olsun ithali 
rec~siol hlllyorsonuz, kızım .. 
Bo, sadece hayatı, o gftoktl 

menedilmiştir. 

yevmiyeyi kazanmak değil, 4 - İhracat •mbargosn ko, 
Fakat bu iki iri ve tlşmall fakat muvaffakıyet ve şöhretin nan maddeler at, katır, mer· 

kadın lyl oynıyamıyorlardı. M. de ilk adımıdır. Parls'te güç keb, deve ve nakllyattı kol· 
Kantelpfyel baeını sallıyırak: olan başlıyabllmektlr. Bir defa Janılan aalr hayvanlar, kauçuk, 

- Karınları davul kadar. başladıktan sonra, her noktaya bokald, alemtnyom, bam de· 
Diyordu. Ve: erişmek mümkftndür. Siz hem mlrlerle her tDrltı demir, krom, 
- Böylece göbek atmak, gfizel, hem de kendinize mah· manganez, nikel, kltem, uıngs· 

doğrudan doğruya davul salla· sos bir husosfyetlnfz var. Kim· tem, venadyom ve bunların 
mek demek oluyor. bilir?. Uhrevi zevkte oynamakla ham maddeleri ve demirle ka· 

Diye ilave ediyordu. operayı da ilk adımı atmış rışık halltalari, (keza, fevro • 

İ~te otelci kadrn, beni bu olmıyacak mmnız?. Marl Sas ellik • manganez • alemlnyom) 
efendiye takdim etmişti. Ben, ta böyle başlamış, nlhıyet kalay ve hım kılaylar; 

Sen -Martendekl bu raks ye'tlne mur.lk alı.ademlalne girmiştir. 5 - Meneel İtalya olan ft. 
gltmeğe nazlanacak vaziyette Dlyoreunuz ki, oyun bilmiyor· halit yerine memleketin lhti · 
değildim. Günde b,,ş frank, sonoz! Ne yanhş zan!. Her yacı, letfrdk eden devletlerden 

keyfime göre iseler. ve... rak· kadın, tıpkı her ördek yftzmeğl gelen mftmaeil mahsullerin ika· 
setmek! ... Zor bir iş değil, de· bildiği gibi rakeetmeslnl bllfr. meal ile temin edileblllr; 

' 'Saf o,, Oynuyor 

Alfons Dode'ntn edebi 

eserleri meyenında "Safo" 
ba~lı başma bir eao'at 
eseridir ve bugQn f lllm 
sahaarnda da bütün dik 

kati kendisine çekmf~tir. 

Fakat hıı "Safo" tarihin 
meşhur rezaletini taşıyan 

,.Safo .. değildir. Onu mu 
harrlr yaratmıştır. Asıl 

adı Fannl'dfr ve bfr bey 
kehralJ tarafından yupıho 

mli.kemmı-1 bir heykeli lle 
,.Safo.. adına alıyor ve 

güzel Fannt işte bundan 
sonra şöhret buluyor. Öyle 
hrr şöhret kf, kibar ve 
dilber metreslik hayatı ile 
beraber yOrOyor .. 

Bu kısımlarda gerek eserde, 
gerek temsilde çok derin ince· 
Ukler vardır ve blrgftn, Safo. 
non kalbinde de, bir aşkın 

t;içeklerl açıhyor. 
Aşk, onu macera dolu ha· 

yatında bir yenUlk ve büyük 
bir değişiklik yapıyor. Birden· 
bire eeki halinden uzaklaşıyor. 

ÇilnkD bu ışkın bir de yav· 

rosu doğuyor. 

Zabıtada 

Araba Kazası 
Aleancak'ta Mes'udlye cadde· 

sinde idaresindeki yftk arabaıtını 
dikkatsizlikle Şef tk kızı seklm 
yaşlarında Fahlre'ye çarpllrarak 
bel ve bacaklarından yaralıyan 
Ahmed oğlu İbrahim tutul 

muştur. 

Kadın sarhoşluğu: 

Ve fı.ıte bundao sonra içit, 
hazin, gözyaşları :ue dolu glin · 
ler başlıyor. Hayat, felAket, 
oamos, aşk, mızf ve blrlblrlne 

giril t olmuş birçok duyguların, 
hıtdlselerln geçişi doğuyor. 

Tayyare sinemasında göste· 

rllen bu filim, Alfon Dodenfn 

kendi eserine olan kıskançlı· 

ğıol bile tatmin ederdi. On o 
• gôrftnüz! 

Silah Taşıyanlar 
Keçecilerde Derviş oğlu Na· 

rl'de bir kama ve Burhan oğlu 
lsmail'de bir şiş bolonmoştur. 

Omuzundan Yaralamış 
Kestaoepazarından geçen Bü· 

seyln oğlu Mehmed idaresindeki 
arabayı Şevki oğlu Cemal'e 
çarptnmış ve omuzundan yara· 
Jamıştır. 

Tavuk hırsızlığı 
Tepeclk'te Ulldl mevkilode 

Bahçe sokağında oturan Mue· 
tafa kızı Sıdıka'nın tavuğunu 

çalım Etem kızı Nene tutul · 
muotur. 
Sarhoşluk ve Hırsızlık 

ABONE - ŞERAiTi: ğll mi?. Raks, kadınlı beraberdir, ay- 6 - Cari mulaveleye mev· 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, -Oç Bununla beraber otelciye: rılmaz! Şimdiye kadar biç gö · zu olan emtia memnulyetten 

Karatatla Salibin aile evinde 

oturan Mehmet kızı Ayşe Ha· 
tJce earhoı, olarak ayni yerde 
Mebmet'le kavga etmiş ve hnl· 
kın rahatını bo~duğu glbl po · 
lislere de hakarette bolun· 
muştur. 

Hdkumet el varında kıyma· 
kam Nlhatbey caddealade Mns· 

aylığı 500 kuru§tnr. - Fakat madam, dedim, ben bek atmadınız mı?.. AlA!. O letlsn.1 edllmlyecektlr. 
Yabancı memleketler için senelik rakeetmek bilmem ki .. Şimdiye halde sadece oynuyor gibi 7 Memnuiyet tatbikine baş 

yilkleomtı emtea gönderllebl· 

Jecektlr. 

tara oğlu İbrahim ile emlıik 
elmsarı Ali Rızı blı tikte rakı 
ve şarap içmişlerdir. İbrahim 
zabıtaya müracaatla ııarho1JIU· 

ğoodan istifade eden Ali Rıza 
tarafındın cebinden hee lirası· 
nın çalındığını söylemiştir. So 

abone ücreti 27 liradır. 
kadir biç oynamadım! görünür, kollarmızı, omuzlan· landı"'ı eırada yola çıkmış ha· Heryerde 5 Korootor. eı 

- İyi kadm: nız1 oynatırsanız. Siz, rabeder· lunan emtea, memnulyetten. 

18,2 3505 sayıh kararname 
ile lbraCI meonedllen emleadan 

maada hllamum mabeullerlml· 

z(n İtalya'ya g~nderllmesl ser· 

beslllr. 

ilnü geçmio nüshalar 25 ltnruotur. 
- M. Kantelplyel, göbek ken ne kadar gDzel olacaksınız, !stlsna edllecr.ktlr. 

ANADOLU MATBAASINDA atmık için raks bilmek lizım. bfleenlzl. 18 Son teşrin 935 de İtal· 

~===B=AS=ILMI==ŞTIR=====:;.~d;e:ğl~ld:l~r~, ~v~tl~c;od:o::..~a~h:e:n~k~li~:b~lr~-----;;~S;o;n;u.V~ı;r~ yaya sevkedflmek (lzere vapura 
raşlurmıya başlanmıştır. . ··--·----------------------------~-----------milhtacım. İşte iki söyle, ben yazarım! otele girdiler. 

Casus Romanı: No. 65 

tıyor. Çok ahmak blr~ey! 

Dedi. 
Noel, içini çekti ve: 

- Bedbaht delikanlı! 

Diyebildi. 

&lıks·ı cidden acıyordu. · Bir 
tnilddet sükut içinde yftrüdüler. 

Noel birdenbire sordu: 
- Muvaffak oldunuz mu?. 

' 
- Tamamen, yüzbaı.ıı mem· 

llun kalacaktır. 
Yeniden bir ıftkdt başladı, 

-.e Uerlenıflğe devam ettiler. 

Stıkuto bo defa da Rolrnt 
bQzdu ve: 

24 /Jdnciteşrin 935 

Yftzbaşının burada hu· 
lunması bir rıiya değildir de · 

ğtl mi? 
Diye sordu. 
- Evet, ruya değlldlr! 
- Fakat, bizi hiç eramaması 

şayana dlkkauir, değil mi? 
- O kadar değil! Bu bence 

lhllyatlı hareket demektir. Zı· 
ten: «Bizi bir arada görmeme· 
lerl ldzundırl » Demedi mi?. 

Komiser başını kaldırdı ve: 

- Y arm.. Evet yar1D! 

Dedi. 
Arlık Adlon'a gelmişlerdi, 

• • • 
Ertesi sabah, Rokur Noel'e 

Maka ile mağazadan mağazayı 

dolaşmak fırsat1Dı verdi. Komi· 
ser, Llşene gitti. Ziyaretini ev. 
velden telefonla bildirdi. 

Ve Ltşenl heniiz yatakta 
boldu, 1Jık bir pijama glymfı,ıd, 

Bonjur benim PRrls'll 
A~ıkım! Beni bu aabah gazel 
buluyor musunuz?. 

Dedi. 
Komiser, genç kadının kar· 

yoleslnln yanında bir sandal· 
yeye oturdu ve: 

- SelAm, gOzel Berlln'lU 
Sizi çok, pekçok gOıel bula· 
yorum. Fakat oelu durunuz, 
sfae sOyllyeceklerlm var, 

Dedi. 

- Uzun sllrecek mi, yokea? 
Senin nevazltlerlne ıJlddette 

gftn varkl seni gôr· ~ - Amma ... Hanlya eskiden 
medlm. Maks'la nasıldıo?. O vazlyetl 

- Merak etme cı· yaşatarak yazacakaao! 

nım .. Yaln>z 11en Mak· - Ooo ... İleri • gidlyoreon .. 
sa bir oyun oynamak - Çere yok. Meaela sen 
ister misin? ona "Sevgili ümidim!,, Yahud 

- Stz istedikten "Benim kocaman bebeğim! .. ,, 
sonra .. 

- Bu akşam Mak· 
eın dairesinde bir ak· 
şım yemeği, ylyoreun 
ya.. Maka hemşireme 

gönül vermiştir. Sen 

de biraz Mıks'a ya · - Haydi, ben söylüyorum, sen de yaz! 
o aşının ... 

- Anla!lım .. Olur, olur! 

- İyi. Bu akşam Maks'1a 
randevumuz Hr. Mıkı, hemşl · 

hemşiremi Hhırsıılıkla bekllye· 
cek. Kapıya kim gel118, Ntkol'Q 

aanıcak. Sut elinde dakikaları 
eayıcık! 

Ne gilliloç fakat ne ız.ph 
hail. 

Sonra, btı vaziyeti boz· 
mak. 

Nasıl bozabiliriz? 
Sına eöyllyeceğlm bir 

mektobft yazmakla!. 

- Haydi ıu hılde. Çabnk 

Diye mi hltab ediyordun. Mek· 
tuba öyle batlıyacaksıo ... 

- Bu da olur .. BJr defa rıza 
gösterdim, sonuna kadar gitmek 
la.um! 

- Söylemeğe başlıyorum, sen 
de yaz: 

tt Benim kocaman bebeğim! 

Baııma bir hıl geldi, çok 
tehllkolf olmamakla beuber ol· 
dokça mühimdir. Benim sevgili 
Qmldim. Seni herhalde görmek 
lhtlyacmdıyım.. Heman gel. 
Bana bir otomobll çarptı. Vll· 

- Sonu Var -



TuplJ• bnls•k ..... , 
'farpllaaan klkkayı kiyi• 

dea lllll'lamet kı• tilin• •erdlAI 
ftlldUJada keeuı k6kaya k&yln· 
dea halli @il• hullaı• yedi 
,.ne enel kendlllnl terkederek 
Mr da.ha arayıp 10rmadıl• 'fe 
balen nerede oldap belli ol 
mada11aün Hine dlnmeel H'8 
kan•aı nine dnet etmeli 16 
•ama teblll makamına k•lm 
olmak kere llta olaaar. 3804 

Jlırı 
re yan 

Ne Vakit, Nerelerde 
Kesilecek? 

fsmlr tramHy n elektrik 
101yete1ladea: 

Şebeke ameliyatı dolıylılle 
ttreyuıa: 

1 - 25 1 l 1935 te nal 9 
daa l S e kadar 

2 - 26·1l1935 te nal 9 
dea 1 i e kadar Tilklllk, Şeh, 

Fettah. ltllyasade, Dlbek, 
Me .... 1, K.abatoi•n, Oı111anHde, 
Na ...... b •• yapıcıoAhı ıokak 
l:ınncJa; 

S - 1811-1935 te IUl 9 
da ıs te kadar 

4 - 29 11·1935 te 1181 9 
dan 12 ye kadar .Kepekli •e 
AIMlallah efendi ıokaklannda 

kulleceli •JID abonelerlmlsee 
blUamek lzf're illa olanar. 

Bomava ıatın alma komisyonnuda iha· 
leleri ya dacak olan asker iJAnlan 

Buna•• ukerl •· al. ko. nandan: 
Onll MabalU Mlklln MaHkkat Umam 

teminata tatarı 

Kilo Lln Lira 
Balıar GHlemlr 17700 173 2301 

• Ôdemlı 6000 69 780 
Linyit maden 
k6mlrl Gaslemlr 255 Ton 192 2650 
1 - Ga•lemlr ve 6demlıteki katıların yakarıda yasala mik

tarda bulgara ile Linyit maden k6mlrlnln ihale tarib· 
lerl olan 14 n 16. l 1.935 glalerlnde talip çalı:medı&a•· 
daa kanya• 43 inci maddeelne tnf ikla bir ay Al'• 

fında paurbk earetlle uba •bnaeaklardır. 
2 - dk puarbklan 29,11,935 cama glal IU& 10·11 de 

balgarlann .,. 11at 16 de IJaylt maclea k6mlfhln 
yapılaeaktır. 

3 - Ma•akkat ıemlnatları ile amam ıalualn tatulan lılA· 
larıada yHalıdır. 

' - Şartaamelerl hergln komllyoada ı&rlleWUr. 
5 - lıteklllerla 2490 uyılı kanana• 2 •• lçlacl madde

lerinde yasıla Halkalarla temlaaıı ma'fakbte .. tbas 
Teya baaka mektablarlle birlikte maayyea ftklltea 
enet Barnnadakl ukert ıaıın alma komllyonua gel· 
~~. M" 

Kı,lada Mas. Mev. sabn alma komİ8yo
nnnda ihaleleri ya ılaeak iJAnlar 

ile. M •· S.. Al. kombyoaaadn: 
1 - E•elce yapılu ekelalmelerlade lllekH çakmıya Ye bir 

meır~etne biçilen eder S l karaı olan ytls yirmi bla 
metre baki renkte it elbl1ellk besle bir taaedae hiçi· 
len eckr 280 karat olaa 7000 lla oa bla tane kilim 
kapalı z1rfla ekıdltmeye konmDflar. 

2 - Besin ihalesi 27 11·985 c;artamba glDI uat on birde 

( Alraal .c>AN~A~' 1 

4 - lııeklller ticaret odaııoda kayıth oldaklınn• dair •e•İ· 
ka g61ıermek mecbarlyetiadedlrler. 

5 - Ekelltmlye ltıhak edeceklır ~'90 ıayıh arttarma •e ek· 
ditme baaaanan iki .,. 6çlael maddelerlade •• 111t· 
nameelade yasıb nllblua •e teminatı ma••kkaıe mak· 
baslarlle birlikte ihale uaıladen enel komllyonda ha· 
sar balonmaları. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
uker ilAnlan 

Baynmlo alkeri Sa. Al. .Ko. daa: 
1 - Tlmenfa bayramlo prnlıoaa ihtiyacı olaa (222) toa 

aaan kapab s1rf la kardsrmaya koaalap lhaleei &1•6 
talibi tıkmadıtı•clan yeniden kapab •rfla abaacatı bık· 
kanda kardarmaya konaldap. 

2 - Beher kllolua 'Mtllea eder 1 • karat 60 •adm tbaleel 

3 

26.11.935 tarihinde ..ı. glal l' de baynmlç tlmen 
•b• al .. komllyonaada yapalacaktır. 

Un H•fı bir HYel ili• eUlllmls aaaa tenld " enafı 
dalalllnde balandaıa. 

Tallplerla 1490 No. la kaanaa 1. S. Del maddelerlae 
g6re lateallea 'fel91kla ana'fakk•t temi_.. ola (2415) 
llnaıa nya bank mekt•pl•n••• u.ı. -b• bdu ko 
mlıyonmaA •ennelerl. 17 19 21 2t 1''6 

Baynmlo uknl Sa. Al. Ko. da•: 
1 - Tlmealn baynmlo pralıoaa clftnada balaaan kıtaaıın 

lbtlyaa. olan 209 ton aaan kapah urf la ahaaealt bak· 
kıada kırdara11ya koaalap JHml lbalealnde tallblnln 
•erdlll Hat bedeli mabammla •e rayice g6ıe eok 70k· 
1ek g&Gldeillldea lbale edllmedtAt. 

2 - Beher klloaaaa bitilen eder 14 karaı öO ••tim lhaleel 

s 

' 

27.11.936 tarih 1Ut ond&rue baynmlo limen S.. Al. 
.Ko. bla .... da yapılacqı. 
Ua ..,..,. bir enelce ilin edllea ••an tenlal Ye e.,.. 
fanın aynidir. 
Tıllplerln 2490 No. la kananan 2, S lael mıddelerlae 
g6re lıtenllea nulkle maHkbt ıemlaa& (2228) lln H 
bank mektabanaa komlıyonamou .ermeleri. 1719 222' 

•e kmmın 11ıa1e11 ayn1 ga .... , onbettedtı. lzmir ithalôt gOmrOg" ft mOdftrlft. 
S - Bes tartDameel 306 n klllm pıtaamed l'O kaıaf8 

M. M. v. Sat. Al. ko. dan •erilir. • .\ftoden: 
' - Ek.Utmeye girecekler kananan 2 Ye 8 lae4 m.ddele- e 

rinde yuıb belgelerle be• için '310 'fe klll• IQla it. G. E,yaaın olnıl Teeblt No. 
1100 llra1ık ilk lauç puua mektap HJ• makbmlarlle 48J 500 Adi pukll 201 
blıllkıe lauırladakluı tekili mekı•plaraaı lhaleel .. t1a. 8a bntarlana altmıı kilo b6llmlnln JIH çıkarmak Ye yal• 
dea bir IUt enel il. il. V. Sa. il komllyoaw ıa.ank ayarlaam• !tiler 8. mlfettltllilnin llteil ba tekil 
•eımeled. 10 15 IO M mlfterlelae alt olmak IMre yakarıda yasılı eıy• 2 •12· 935 inci 

lllltahkem il•. •t • .ı. ko. nan._: paarteel glal 1Ut 1' te açak Hllrma 1t1redle ülalle •blaea• 
Tahmla edllea Beher ki.__ ...... ltlae plaalerla llhaltt glmrqı Abf kom,on•a •6· 

Miktarı 

Doea 
170500 

meema ıat.n naatları llAa oluaar. 3712 
a.11 

ltara fualya 
80900 

Temlnab ••.,.k· 
kate llkçeri 

Ura &r. 

Lira ltr. ltr. 
18715 00 11 

9303 50 11 
ihale ıulbl g1a .,. 

lt07 00 26.11.935 paurled .. t 16 de 
698 00 25.11.935 • .. 15 SOda 

1 - ı- Met. M•. kıtaabaın iki kıta .. rtllame ile •Jn 
ayn la,.ı. art aıall ile mlukuada ....._. yoka· n• clDll .,. miktarlara yualı iki lalem kara faniye 
llltly.aa talip çakmadıAındaa pHuhk ıaredle •tın 
•hmeakbr. 

2 - İUleled hlsalarmda yasıb tarih gla.,. •atlarcla bmlr· 
d• kıtlada Met. m•. •t. al. ko. auada yapalacaktar. 

S - Ş•rtaamclerl berıla komiıyonda g6rllebWr. 

atelli Spereo Vapur Acentası 
BOY.il NEDLANDAIS ltUMPANYASI 

~-~~l•BS• Yapara 20 2 lacl 
tefrlade pUp ylklal IUUye· 
dea tonn Burgu, Vanaa 'fe 
K.Gllenee llmulan lçla ylk 
alaeaktır. 

11CERES,. ••para 21 lklacl 
teplnde ~ellp yakanı aahllye· 
dea ıonra 2ö :! inci tetrlade 
Anvere, Ro1terdam, Amıterdım 
'fe B•mbarg llmanlan için yek 
alacakta. 

SVF.~SKA ORIENT LINll.ı.N 
.. FREDENSBORG.. ••para 

18 2 inci tetd•de geUp ylkl· 
nl tahUyedea IODn 21· I inci 
tetrf•de Rotterdam, Bambarg, 
Copeahage, Dustg, Gdyla, Go· 
tea""9 Ollo 'fe hbndl••J• 
Umaalanu hareket edecektir. 

"G0TLANT .. motlr130·2 el 
teırlnde beklenmekte olup yb· 
kClaCl ı.hUyeden eoan Roı•er 
dam, Bambarg, Cepenbage, 
Danılg, Gdynla, tiotenbarg,' 
01110 •e Jıhadlaatya llm .. lan 
aa hareket edccekdı. 

1 v. N. ! Borsad 
W. F. H. VANDER·, ___ _ 

ZEE & CO. 
DEUTSCl:fE LEV ANTE LINIE 

.. SOFIA,, mot6rfl hıden U· 
m1Dımıscla olup AnYNI, Rot· 
terdam, Bambarg Ye Bremen 
için ylk almaktadır. · 

.. AMSEL.. ••paru halen il· 
manımısda olop An•er11 Rot· 
ıerdam, BambarK Ye Bremen 
için yak almıktadır. 

.. AVOLA .. npara 2 ncl ,,.,. 
rJnde bekleniyor, Bımbarg, 

Bremen •• ADHrı'ten ylk ÇI· 

karacakıır. 

.. MACEOONIA.. Yapara 52 
2 el tetr lnde bekleniyor, 30 
2 el ıeırlne kıdar Aannı, Rot 
terdam, Bamburg n Bremen 
için yak alıcakhr. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES· 
NEVYORK 

"ExCELSIOR .. ·,..puro halen 
ltmanımııdı olup Nnyoık için 
yClk almakııdır. 

"FxMINSTER" •apara 12 
2 el ıetrlnde bekleniyor, Nn· 

Czllm •b.flan 
Ç. Alacı L S. 

253 Oaım .Kara. ıo 75 
180 S. Gomel 
99 e. Alyoar 11 60 
58 Şınlak •· bl. 10 50 
70 S. Slleyma•o. 8 5@ 
35 Mani. b. koo. 1 l 
49 Ş Bencayo 10 
28 Koopera. itti. 11 
18 M. j. Taran. 16 25 
13 Alyoıl bira. 10 

7 Kadı o. Ah. 10 
5 Ş. Rlsa halef. 11 25 
5 F. Emla 11 50 

820 
441429,5 
4422(9,5 

Zahire aatqlan 
Ç. Cinai K. S. 

70 Ton Buğday 
128 K.amdarı 

11 86rllce 
100 Soeam 
28 B. Pamup 

381 8. .. 

7 75 
8 50 
3 

ıs 

(3 50 
43 50 

york için ylk alacaktır. 
ExERMONT Hpora ıs 2 el Piyasa Vaziyed 

tetrlnde bekleniyor, Nnyork l._•"O-.ı•mııııiııll--Pl•y•...ta-._kl_.~ 
için ylk alıcaktar. pnlak dHam etmektedir. 

ExARCB,, ••para 80 2 el 611eye kadar yalnıs 820 
tetrlode bekleniyor, Ne;york •tılmıı banan da 958 
için yak alıcaktır. bnı -Oaım karama ..... 

,,ExECUTlVE,, Yaparu lS mııtar. Flatler de taıaktDI': _~ 
B ci ktnaada bekleniyor, Ne•· incir _ Din Bonada ~./. 
york için ylk alacakbr. 69erlae muamele olmam•tlll 

"ExlLONA,, ••pua 31 Bel Batday _ DID '1,75 
kbaada bekleniyor, No'fJork 70 ton •blanflır. 
lçla yl~ alacaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBI 

EN TUN& BAITI 
.. ALISA.. •apara halen U · 

mammısda olap Beognd, No· 
wlRd, Kamuao, Badapette, 
BrallllaH •e Vlyua için ylk 
al•cakhr. 
ABMEMENT DPPE · ANVES 
..ESPAG~E. ftpu& 5 lkla· 

d tetrlade belleniyor, AnTerı 
Direkt için ylk alacakbr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
BüılBUG 

.. BANSBUBG • npaıa 8 
lktael tqdade bekleniyor, Aa· 
ftn, Rotterdam " BambNg 
iti• ylk .ı.e.ktır. 

DEN NORS&E MIDDEL
BA VSLINJE (& S. D S. 

SPAI!S&ELINJEN) 
OSLO 

•BAN ASEROS,, motlrl 21 
lklacl ...._.. bekleal1or, Dua· 
kerk H Dlppe için 1ık ala· 
eakur. 

JOBNSTON VARREN 
l.INES LIVERPOL 

..QUERNMORE,, .,.para ' 
lklaal ıetdacle lıeklenlyor, LI· 
Hrpol •e An'fereten yak çıka · 

np Burgu, .KGetence, Galav H 

Bnlla itin yak alacaktır. 

ZEGLUGA POIS.KA S. A. 
"SABMACJA,. ••para 26 

2 lacl teplade beklenmekte 
olap (Doira) h•en, •• Gdy· 
alya llareket edecekdr. 

SERViCi llARITIM ROUllAIN 
11DUROSTOB,, YAparn 20 2 

inci tetdae geHp J6klal •bU· 
yeden aoara lt&etemee. S.Ha .. 
Galu Ye Brlyl• llmaaları lçia 
ylk alıcaktar. 

11ALBA JUUA,, .,.para 20 2 
lael tefdnde gelip 21 ·2 inci 
tetrlade Mılıa, Manllya, Ce · 
aota, H Banelon• hareket 
edecekdr. 

Yolca Ye ylk kabul eder. 
İlbdakl gellı gldlt tarlblerl · 

l~ DHlaalud•ld delltlklllı:ler· 
dea aceate met'•llyet kabul 
etmes. 

Faslı ııfılltı lçla ikinci 
ltoıdon'dı Tahmil 'fe Tabliye 
blaaa ark11ıada Fntelll Sperco 
.,.,., acentalt11aa mlncaat 
edilmeli rica olaaar· 

Tele. 200' · 2005 · 2663 

Ba ak .. m ltemenlblld9 
ltl. ltantatta S.ato, ~ 
lerde Yeni bmlr .,. 1 

1 lllkalat 

l ikramiye 
1 • 
J • 
1 • 
2 • (2600) 
' .. (1000) 

30 .. (500) 
60 .. (160) 

100 .. (100) 
500 • (Sıı) 
500 • (30) 
600 11 fZO) 

Olivier ve Şo 
kAsı Limited Vl 

pur Acentas 
CencleU Ban, Blrlacl 

Tel. 2"8 
Tlae Dlenam u... 
UYerpoel Bata.: 
"()PORTO" , .... ta.ıR:r 

....ı. olap U•erpol •• 

..... tahliyede ....... ., 
11BOUllWAN" ,.,... 

el teerlala -·· ... 
LIHrpOI H S•aura'dall 
t9bllye edeoetdı. 

Londra Batb: 
11IBULGARIAN ........ 

-11.ih'~ 
eon tetrl•de Loadra .,. 
gellp tahUyede balau~ 

110POBTO,, ••pma ilk 
•aa lptlU.ada dGelp ~ 
•e Bal için yü .... ..,. 

Tl1E CENERAAL 
NAVIGATION Co. JA4; ~ 

11PETBEL., •apu8 1'1 
tefl'lnde geUp 21 IOD ~ 
kadar Loadn lçla JÜ 
eakbr. 

Not: Vlıad tarlblerl tııt 
~9'J"" 

parlana W.lerl •e M'flOll 
lerlaı. delltlkllklerMl9 _,,.. 
llyet kabal edllmes. 



% 4 
% 5 
% 6 faiz Yerilir. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sü:ıülma,ıar. -Biricik Sataı Yeri 

BAŞ DURAK. 

Hamdi Nnzhet 

Z.hlre, blm, incir, pamuk, yapak, afyon •eealre koml11oncaluAu yapıbr. Mıllar geldJ. 

SIHHAT 
ECZANESi 

_.nde eahlplerlne en mtbald eenltle Hını nrlUr. 

""""'lllllllllllllllMMftlınM"""""""""""' 

fJDl.enltede ~ı, 
(Maam Profellr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Dit Bekim· 

Bı11ılın laergla atleda 
IODft bakar. 

t.tikW caddeli No. 99 
Ankara ıpubUDI Z iDd t.ı 

Telpaf • aST •NBUL 
Telefoa : •9Z50 

Muallim Dr. 

A. Hulftsi Alataş 
iç Baslahklan Doktoru 

Şamlı aobAı No. 20 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula,ık, eall•n hutalıldar 

mtltebaul8ı 

Bumalaaae bluron• kaqumdakf dibek eobk bapda 30 111'" 
lı •• Ye maayeneh•neebade ubah wt 8 dua ÜfUD 11at 6 a kadar 
butaJanm bhal eder. 

Mtncut eda hut•l•n yıpdman la.ımgel• llir 11 )11dtt Ye 
lllikroekopik muayeneleri ile Yeremli hutaları yıpdmlllDI cens g6-
rllea Pnomoıorab muyenehaneliııde mantuaman yıpıhr. 

Telefon: 4115 

lzmir Vakıflar DirektôrlOğOnden:., 
&bak mlfll Abmeı 1111 •kfıadan pa11ryerlade klln 54 No. h 

•tin tamiri ile •e 4.5, j 7 No. h analar berinde iki dGkklaın 
J•alden yapbnlmuı 2490 ııayılı kanan uyarınca n 20 gen 
lltlddetle ıoak ebllımeye koaalmuııur. K.eılf bedeli 118~ lln· 
dar. Ibıletl 25,11,995 paurten gbl ... ı oad6rtte •akıllar dl· 
rekt6rllgtlllde yıpılacakıır. Ba ite alt tartaame keelfname •e 
Projeyi g6rmek lıdyenleria bergla nkıf lar dlrektGrllğGade 
'•rldıt memarlugana mtlr1e .. t etmeleri •e ekılltmlye girmek 
l'tlyenlerln de eblltme glal .akıf lar dlrektGrlDtClnde 10planı · 

.:ak komisyona ıelmelerl illa oluanr. 5 12 19 25 3576 

lzmir Emniyet direkförlOğO alım 
komisyonu başkanlığından: 

l.emer merkeal dahilinde K.ıhramanlar pollı karakolunun tı · 
lbfrl :lc&90 eayıh kanona g6re pazarhklı açık ekılltmlye koumuıtur. 

Keıtf n tnahımmea bedeli 764 lira 20 kuraııur. 
Munkkat teminat akçeal 57 lira 82 koraııar. 
Ekılltmealn lbaletl 2 ·12· 935 glalne raıılıyaa puarıell glaCl 

"•t 15 ıe EmaJyet dlrkı&rlOiClade yıpılacakllr. 
lneklller lbıle gtlnllae kıd1r her glla komlıyoaı m6rac11tlı 

-!:,•lr pllaını, keelfnımeyl gGreblllrler. 8664 14 17 24 28 

&lektepler Alım Satım Koıqisyonu 
başkanlığından 
lız ve Erkek Liseleri Pansivonlar}. 
le Erkek öğretmen ve San'at Okul-
lrlrı Moşterek ihtiyaçları 

Claıl Aıı Kili Fi. Tatarı Matokkot 1 
teminat 

~ K.. S. L. K. L K. '° lllel ani ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 
Jun ed 11000 16200 38 5776 'ss 20 

tok kGmlrl 190000 220000 3 6600 495 00 
le Yakarıda yıallı okull1rıa Gç kılem ihtiyaca kapalı auf 1111111· 

leterme 28 11·1935 pereembe gllll 11at onıltıda klltlı dl· 
~ktGrlGitlade ıopl•aacak komlıyoadı yapılmak Clsere eblltmlye 
._0•11l•uııar. GGııerUea pey ıkçelerlle teklif mektaplannı lltu· 

' dili IUt 15 oabep kadar komltyoa batkıalapaa Yerlleeekdr. 
l,_ ~eklllerla 11~aamelerl ~Grmek her~ her~la IUt oDlklye 
~r kıa lleellae Ye llterme gGn •eeaatlnde komhyoaı mi 
a.e.ıtlerl. 12 16 20 24 36ö9 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

lJmflrlO METALLUM lamba· 
)arını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde . Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılıeme depoeu n 

Slemeaı f abrlkalın mClmelllll 

Peıı.malcılaT 77.79 Telefon 3332 

KoltOr direktôrlOğQ alım ve satım 
komisyonuııdan: 

Onalımı Tutan Sarekılı 
deterl lnl aea 

205 Çil& bulel ıyakkıbı 1,95 809, 76 60, 73 
205 Tıkım dlkllmlı lı ell11~d 9,50 717 ,50 53,81 
350 Metre lld•ert kumaı S,S5 1242100 98.15 
120 Metre laataıl kumaı 3,80 456100 84,20 
175 Tıkım elblte lmallyetl 5,00 875,00 65,63 

Okalamaa için ıoak ekıllıme ile 11ııa ılıaıcak •e dikilecek 
olan yakında clu, onalamı deAerl •e miktarı yasılı bet kalem 
eıyı 9,11,935 ıırlbladea baıbyınk 20 gCl-. dre ile açık ekdlt· 
meye konalmattar. Iıtekll olanlar tarlDıme •e almunelerlDI 
gGrmek llllyealer hergln okal yaaeıgeetade g&reblllrler. 

Aoak eblltmeye .. recekler 2490 11yıh kınanan 2 inci Ye 

Clçlncl maddelerinde JHıl belge ile H adı geçen e11aların kar· 
ıııında yuılı Jlıde yedt buçak nlıbednde ılreblı laançlırıaı 
mıl11Ddıpı yatarıp ılecakları mıkbua ile beraber 27,11,935 
tarihine rutlayıa c;aıtamba glatl 111t 15 te llbaylık kant• kil· 
ıOr direkt&rldğCl daynnnda toplanan ılım Mhm koml11oaaaa 
bıı•armalan bllltlllr. ıp J 5 20 25 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 
bibliğinden: 21 24. 26 28 

Memleket ballaaellnde balanın f ereade n mtlteferrlk etyılar 
onbeı gtla mlddetle arttırma~• çıbralmııtır. 18,11,935 ıırlhla· 
den 2,12,935 tırlblae kadar uıılığı çıktrılmııtar. leıeklller eı 
yayı gGrmek Gsere hergln Memleket haıtıneelae mlracaaı etme· 
lerl •e ihale gtlal olaa 2,12,935 t1rlhlae rutlayıa pasarle•I 
glatlllde IUt 9 dan 13 çe kadar enc6menl •lllyetla de hulr 
bulonıcağı Memleket hııtıeellne mtlracaaı eylemeleri. 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mtltehassısı 

lklael Beyler tok•lt Ttlrk m .. yede ealoaa lttlMllnde 
naman -45. s .... 1ar... etledea ..... 15 den 18 • kadar 

TELEFON : 3806 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen klrı bedellerlle neafı •ı•A•Y• yudığımıa gtı 

meakuller 3,12,935 tarihinde ıala gtlnG 11at 15 le blfe paz 

laklı n ırHI ıçık ırbrmı ile kirayı yerUecektlr. İlteklller a 
gıda yHılı teminatı lıtaıyou ve.neelae vermeleri alıoald1rı a.ı 
bazl• kanuni maal bulanmadığını dair beyanname ile ayal gl 
ve ıaattı baımahıaede komlıyoa relılltlne bizzat veya tıhrlre 
mClrıcaatlan. 

Ba lıe ait· ıartaımeler Barnın lttaayoau ile lıletme kıl 
mladedlr. 

BaraHı blfeel 
" arazi 160 M2 
" c 2034. M2 

Muhammen klraıı 
30 lira 
60 " 
4 M 

20 2( 

Temlaab 
225 kr. 
450 " 
80 " 

3768 
Mahımmen kira bedellerlle miktarları •talıda yasılı SaUb 

lıtuyon ılmur barıkılırımıa S,12,935 tarihinde 11aı 15 le pa 
zarlıklı kirayı •erllecelderdlr. lıteklller aııgıdı yıaıh temlaı 
paraııaı lıtuyoa •eaneelae .ererek alacaklan makbuıla kanan 
mani bulanmadı~ını dair beyınnemeyl ayni gGo Ye 111tta bu 
mah1Dede komlıyon relılltlae hlasıt .ey• tıhrlrea m6racaatlar 

ltsımdır. 
Ba ite alı ıarıaımeler SallhU lıı11yona ile lıletme kılı 

mlndedlr. 
Muhammen bedell 

2400 K. 
2,00 
2400 

300 

Eb'ıdı 

27 M2 
21 
20 
19,25 

20 

Temlnıı mlktan 
180 K. 
180 
180 

23 
3769 

Bayrıkh lttuyoaaadı eeae· mani bulaamıdıgıaı dair be· 
ilk yer klruı 24 lira ıahmla yaaaame ile ayal gla ye 11atta 
edilen blreatıı bankaıı 3.12.35 Bumane kombyon relllltln• 
tarihinde Sah gGaG 11at 15 de 

bf ual nya tahriren mlracaal· 
lamlrde 7 inci lıletme komlı 
yonunca pıarlıklı klnyı ..,. lan lbımdır. Ba ite alt fili· 
rtlecekılr. lıteklllerln 180 ka· uıme Bayrakla dungile hleıme 
mı ma•akkıı temlnıt .erme· kaleminde pıruıs da&ıtdmak· 
led n lee glrmeıe kınanl tadır. 16.20·24.28 3726 

Gulemlrdea gelecek yo1caları öğleden enelkl gbllk trenler 
getirecek •t- d6nlılerlado koıu yerinden (17 ,28) de geçen Sey· 
dJkGy treni gGtlrecekılr. 

Alker 
Bilet Dcretlerl: 1 il ill ill 

Aleıncak H Kemerden koıa yerine yala•• gldlı 20 Hi 10 9 
M M M M gldlt d6alf 30 20 15 14 

&.mlçolladaa ko,a yerine yılaıs gldlı 8 7 5 4 
Galemlrden kota yerlae yılaıı gldlı 8 7 5 4ı 

c .. 11 gldlı dönlı 15 10 7 6 
Allelerlle birlikte 1eyıhat eden bet yapnı kadar çocuklar (Bet 

Ylf dahll) parU1• aakloluaarlar, dan bayık yattaki çocuklar 
ıım lereltı tabidir. 17 24 3788 

Aptıdı yuılı gıyrl meakallu 10 · 12· 985 ..ıa gbl IUt 
15 ıe lamlr - Altlacak'ta 8 lact ltletme blauındı •tak artırma 
aıall Ue Ye iter 1eae mtlddetle ayrı ıyn klnyı •erlleeektlr. 
ltıekUlerlD ıptıdı gGeterllen miktardı muHkkaı teminat Hf· 

melerl H ite glrmete baanl bir manileri buluamıdıAaaa dair 
beyıanımelerle ıyal gtlD H 1111te AIUDcak'takl koml110• re· 
l.Uglne bluat Hyı tahriren mlneaıtları lbımdır. 

Şartnameler Aleucak'ıa komleyoadan Ye Çatal, Donunla •• 
Keçiborlu lllalyoalanada, lltuyoa ya&1hanelerladea para11a ahaır. 

Mevkii Clad 
Muhammen Clç MaYakbt 

ıeaellk kira bedeli ıemblaı 

Lira K.r. Un Kr. 
Çatal lllUyoau 80 d6alm tarla 
clt1rı1İda 

170 00 11 75 

B01Dnla lltuyoaaada 2 dlkkln •e 
bir fınn ır•11 
91 metre amrabbıı 

25 00 

Keçiborlu lııuyoauada 2 N. la baraka 108 00 
3795 24 27 

1 88 

8 10 

Muhammen bedeli beher 4ı,5 kiloluk bir lopa 515 kuraı olıa 
çaHI tamlrlae malum 700 kilogram iplik 6 ·12· 985 cuma 
gtlDI IUt 15 ıe açık ekılltme 111011 ile lamlr'de Bumıbaaede 
7 inci lıletme mtlfettltllk blnauada eaba ıbaıcakbr. 

İlteklllerln 60 liralık ma.akkaı teminat •ermeleri n ite gir· 
meae kanuni bir mıallerl buluamadıgıaa dair beyannamelerle 
ayal •akitte Bumabane'de komltyoa relıllglae mlraeaatlan 
ltaımdır. 

İplik Graegl Ye 11rnameler Aleaacak'ıa 8 lqcl lıleıme mClfeı-
llıllglnde g6r6leblllr. 8805 24 28 

Kiralık Boyok Han 
lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 

Jamlrde kemtıaltı caddeelade klln ( BlyClk Salepçi oğla hanı) 
dlmekle blllaea banın 26 letrlaitanl 935 tarlbladen itibaren bir 
eeaellk icarı 20 gla mlddeıle Ye kapalı url maille artırmıp 

konmaetar. Ba huda 18 dGkklD 1 kıbn, 1 depo 6 blylk Ye 

kıoak garaj, 1 y1&ıhaae .e 32 oda nrdlr. Tahmin olanan ,.. 
aeUk kin bedeli 8000 Undar. MaHkkıı teminat 600 llndır. 
\~ aleel 9.12.935 pasarteel gtlDI IUt 15 de hmlr nkıflar direk· 
t6r1Gğlade toplınaoak komlıyoa 6alade J•pdıoakıır. Teklif 
mektuplan 2490 •yılı artarma, ebllıme H ihale kanana macl· 
blaee n bu it lçla hezırlanmıt olıa baıml tartaıme a1ınaca 

baaırlanınk en geç ihale glaG uat ]' de kadar nkaflar dl· 
rekt6rl011ude makbuz makablnıJe teellm edllecekılr . 

İlteklller buad tullan bildiren kllatları her gln e•kıf •a· 
rldat memarloflundan par.••• alabilirler. Dıtartlaa htekU çıkb· 
tındı 6 karufluk poeta puluaa beraber g6aderecek olaalann 
ıdı.aerlne birer flrlDıme yollanır. 8 7' l 17 24 1 
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Şi al ın'e 
Sef rb rı· • -------· ............ ·-------

Rusya, Muhtariyeti Tasdik Etmiyecektir. lngiltere'nin Amerika Sefiri 
. . 

· Japonya'ya Karşı Zecri Tedbirler ittihazını istiyor! 

Bir Çin'li çocuk bir Amerika 
balır.yelisi ile konuşuyor .. 
İetaobul 23 (özelj - Voılog 

tondan blldlrlllyor: 

loglltere'oln birleşik Amerl · 
kı aef Jrl Str Hona.it Llnçay, 

hariciye bakanı M. Hul Korde 
ile mOfAkat ederek Çto Ye 

nuk şark mea'e~elerl bakluodı 
mQdavelel ef kllrdı bulunmuştur. 

İngiliz ııeflrl, İngiltere hü· 

kl1.metlnln luoaatl japonya'ya 
karşı zecri tedbller ittihazı 

merkezindedir. Çtn'lo uluslar 
ııoeyetealoe dahil ve jıponyanın 
dıbH olmamaeının atılhuo te · 

mini için ehemmiyeti yoktur. 
Demlttlr. 

İstanbul. 23 (Özel) - Lon· 
dra'dao blldlrlllyor: 

Rusya bOkt\metl; ŞlmaH Çin· 
de beş vtlAyttln mohtarlyeıJnl 

kıbnl ve ıaadlk etmlyecektlr. 

Sovyet Poıya, Seddl keblr'den 

cenuba doğru ve herhangi bir 

aıkeri harekete mfieaade etml· 
yf!cektlr. 

Londra mebaflli, Sovyet Roe· 

Bulgar Kabinesi 
Diln Çekildi 
Yeni Kabineyi Dış iş· 
leri Bakanı Kuracaktır 

Bulgar· krolı Boris 
fııtanbol 23 (6zel) - Sof· 

yı'dao gelen haberlere göre 
kabine lııtlf .1 etmlotlr. İstifanın 

sebebi bilinmiyor. Finans Ba· 
kını ile daha iki Bakın latJ. 
falarını •ermlılerdlr. Baobalran 

Af. Paıdç Kralı ziyaretle Jeti 
faeını vnmlttlr. Yeni kabineyi 

ıtmdlye kaddr Dış I~lerl Ba· 

kaalığı vazlfe11lnl gören M. Köse 
hınof teşldle memnr edilmiş, gO 

rDımelerlne bıtlımııtır. 

Çin tayyarecileritıden bir gtffup 

mali Çin'e ee•ke karar ver· 

mlı.ıtlr. 

lstınbol, 2!3 (özel) - ŞfmaU 
Çio muhtariyeti hı\dleeel ile 

alAkader olmak O:r.ere Mançurl 
bftkumetl umumi tıefnflerllk 

ilin etmfoılr. Maamaf ih bu hı 
her ihtiyatla kar~ılanmılıdır. 

ya lle NanUo hüktlmeti ara 

sanda Japon l11tlliııına karşı 
durmak üzere BBkeri bir hUıif 

htınbul, 2:l (özel) - Ş·mg 
baydan blldlrfJlyor: Seddı Çin 

çı varında ceoeral Maçlll ku· 

maodattoda bayük Japon kov 
veılerl toplandığı ve bir kısım 

kuvvetlerin elmall Çto'e geç 
afne Japonya askeri f lleo mft· 11ğl hakkmdıkl hab~rler tekzlb 
mıneat edeceklerdir. olunmaktadır. 

askeri rı Naokln aakerlerlolo olmali 
lmzalaodığmı Çtn mubtarlyellnlo gıırp ho· Diger taraflan Pekine gltmlo 

tedlr. bulunan Kuın Tangtıkt Japon 

' 
haber vermek· 

jopon 
edlleçeklerf ol blldlrmlştlr. kında görii.ımfi~lerdfr. Naokfo· 

deki j11poo mümessiline mübloı 
bezı talimat Vf'rllmlotlr. Şimali 
Çfn'io hılklAllnl baltalıyacık 
her hıngf bfr reşebbOııO jıpoo· 
ya'nın harble önlemek istediği 

dodlarına yaldaomaeın1, jıponya 
İstanbul 23 (özel) - Tok· harbı veelle tulhaz edecektir. kovvetlerl kamıodını cenerel 

yodan alınan hıberl11re ğôre, Naokio generah Çan.Kay Dolkara Çin cenerıllerile bir 

ı,tanbol. 23 (Telefon) -
Tokyo'oan gelen haberlere göre 

Nankln hfiktlmetl baokuman . Çele kovvetlerlndeo baoka, ge konferanıı akdetmfo ve Japonya 
danı gt:neral Çan Kay Çek'tn neral Teog Yu Halyoog ku · tarafından önemU kırarlar ve· 

Çin mes'elesl çok Dl zlk bir 
aaf badıt bolunmakııdır. nıo 
bakanı ile deniz bakanı bir 
toplanu yaparak durum bak kuvvetleri ile Pekln'e girme · mHdaeıoda 100 bin aekerl oi rlldlglnl ve bogOnlerde tatbik 

........................... lllİliil .... lllİll ................. ~~-----İllll----------------------------------
aolaoılıyor. 

Y una n Kralı Yarın Yu- Son~Daköka: 
naııistan'a Varacak! 

Bir ltalynn Filosu, Yunan Sularına 
Kadar KralırUğurlamıştır .. 

Elli kruvazörü 
İstanbul 23 (özel) 

mı'dan bildiriliyor: 

Ro- mındanları, erkAnı b1rblye he· 

Yunan Kralını Pireye g6Ulr
mekıe olan Yunan f lloaona, 

bir ltalyan f Uoın ltalyao en · 
lırındao çıkıncaya kadar refa· 

kat etmlo ve boradan gene 
ltalya'ya dônmGşU1r. 

letınbul 23 (özel) - Yo· 
nan Kralı ikinci Yorgl'yl ha· 
mil olan Elli kru•azörO.ne iki 
ltalyan barb gemlal refakat 
etmektedir. 

Akdenlz'de hf1yük fırhnelar 

hdkftm ııftrdftğftoden Kraha 
ancık paıarteal gftotı (Yarın) 

sabıbl Plre'ye geleblleceRi aôy· 

leni yor. 
Kral, eıkl Fallrona çıkacak 

ve kendlıd baobakan general 

Kondtlls ile biiUio nazırlıır, 

parJAmento baokanı Valano, 

deniz ve kara konetlerl ko 
------

latenbol, 23 (Telefon) -

Sofya'dan bildiriliyor: Önce 
ozon mftddet baıbıkanhkta 

buloomot olan M. Da:ı:ıçlyef 'in 
yeni kabineye teıkll etmesi 
IQID borada koneıU bir cere· 

71a nrdır. 

yetlerl, Allna ve Pire polta 
madarl«ırl tarafından ker~ıJa. 
nacak tar. 

Kral, derhal Atloa'ya hare· 
ket edecek ve Metropôl ldll· 
eeıılnde yapılacak olan Ayinde 
hazır olaoıcakllr. 

Kral, bundan ıonra doğrnca 
sarıya gidecek ve Yunıolatan 

ıarbayları ile ecnebi dnletler 
elçllerlol kıbol edecektir. 

Zecri Ted
birler, Buhranı 
Zi yadeleştirecek .. 

İstanbul, 23 (ôzeJ) - Ro 
madan haber nrlltyor: 

( Popolo D'ltalya ) gazetesi, 

!flecıt tedbirlerin cihan ekonomi 
hayatanda bftyftk tesirler yapa· 
cağını ve liuhranı zlyaleollrece 

ğinl yazıyor. 

Staviski Davası 
letanbul, 23 (Özel ) - Sta· 

vlekl dıvaeı, bogftn görftlme· 
mletlr. A•ukatlarJn nefe11 ala 
bilmeleri için celse pazertealye 
bırakılmııtır. 

- Fransız Sonıalisinde 
-~~~~..;.._-~~~-.. ~~~~~~~~~~-

Yeniden 3000 Asker ve Bir Tayyare Filosu Geldi 
Deniz Filosu, iki Tayyare Gemisi Vardır .. 

letınbol 23 (6z!!l) - Ctbntl'den bUdirlUyor: Frat111 hftkumeti, Eraneız somallel hodudlım ctv•· 
rmda bıolamaııı muhtemel harpler dolıyJelle hu.todlannı takviye için 3000 piyade askeri Ye bit 
tayyare flloao göndermiştir. Bundan bıokl Clbotl ·öoftnde kuvvetli bir flloeo ile iki tayy•t" 
gemisi bulunmaktadır. -Yeni lngiliz Kabinesi Kral Tarafın· 

dan da Tasdik Edildi. 
Makdonald'la Oğlu da l{abineye Girdiler. 

lıtanbnl. 23 (~zel) - LOadn'daa bildiriliyor: 
İoglllz kabinesinde gelecek bıfta yapdmııımda intizar edilen ıadllAt hemen y•pılmıı ve kral t•· 

rafından da taıdlk oloomuttur. 

Harbiye bıkaoh~ıoı M. Daıkoffer isminde 45 yaoında bir genç getlrtlmlotlr. 

Loıd Hılifakıı adliye bakanlığına geçmlttlır. Londou Dery kabineden çekllmfotlr. 
Makdonald'ın oğlu Malkolm Mıkdooald domlnyonlat bak11nı olmuı.ıtor. M. l'omaa miletemlekAt 

bakanı olmuş, bizzat Mıkdooald kabine lideri kalmıetır 

---------------------1 .. 1---------------------
A l m an · Fransız Münasebatı inkişa-

fa l\lüsait Bir Dostluk Göstermektedir 
İatanbol 23 (Ôıel) - Berlln'den bildiriliyor; Alman alyaei mehaf ilinde Fransa'nın ve Frao111• 

ıef hinin M. Bitler' le mGltkatındao g~aterdlğl samimiyetten htıyftk memnnnlyet ile bahıetmekıedff· 
Bu mebıf 11, bu mftlAkıtın Fransa ile Almınyı mflnaaebetlednde çok mftaalt bir hava har:ııl•· 

yacı~• kınaatlndedlr. Sar'ın Frama'dan • Almınya'ya geçmeatnln iki millet araeında blçbh gergıolf~ 
ho11ale getl.lmedlgl ııarahıtle gôrölmektedlr. Bo yeni ve m0.ea1emet pj>rverane havanm blrço~ 
muallak meı'etelerln halline de tesir edeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. • 

İki memleket arııundald dostluk, çok inkişafa mftsalt bir saf haya girmiştir. Bıı hAdiıe, b010° 

Avrupı 11t1aei mehdillnde ıltka nyandırmakradır. 

---------------------.. --------....:..-----------
F r a~sız Bodcesi Perşembe Günü Meclistedir . 

ı ) , . llPl 
atanbol 23 (öıel - Parla ten bUdlrllıyor: 28 teorlnl&aol perşeoeınbe gftnft Fransız ı:oec f 

açılacağı için ılyaai mebaf ilde heyecan hftkQm sarmektedlr. Harici mes'e!eler n finans fşltt 
f>O 

ôn uhıdır. Flnanı komlııyono yeni biidceyl tetkikte ddvam etmektedir. Muhtelif guruplarda, 
terldklerlo çarşamba gOnO biteceği ve perşembe giloO bGdceofn meclise verileceği tabmio edılı:oekted!t· 

Italya'daki Fırtınalarda ölenler Çoktur 
ı Ö 

beb 
ıtınbol 2~ ( zel) - Korkunç bir fırtına cenubi İla1ya'da bftyftk kazalar ve haaarat• ııe k 

ol111oıtor. Şimdiye kadır 72 ceıet bolonmoıtur. Zarar ve ziyan pek çoktur. Galazlyo'da blrçol 
bt 

etler yıkıh••t n 9 kiti Glmtlıtftr. Ml11lna'dı dı aeylip olmoı ve bir köyde 6 oftfoılok 
ılle bo8nlmuıtar. 


