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RasSeyyum 
Kuvvetleri, (3) Italyan. Taburu

nu Hezimete Uğrattı 

l(iği'de Büyül{ Bir Zelzele 01du .. 1 

I{=;-x-z-2-zy·y-um=-
y • nd 3) 1 --Jy u u u 
Haheş'ler Dagahur Civarında Dört Italyan 

Tankını Daha Ele Geçirmişlerdir .. 
Mareşal de Bono Bir. Söylevinde, Asıl Sa·ı 

vaşın Bundan Sonra Başlıyacağını,"' . 
Uyumamak Lazımgeldiğini Söyledi ! 

h tan bu 1, :l5 

(özel) - Adle
Ababa'dın veri 
len haberin~ gö 
re, Raıı Seyyum 
luı'ıları Mıekal 

le'nln güneyinde 
Qç 1ra1yeo tabu 
runo hl"zlmeıe 

oAratmııtır. 
lıraabul, 25 

( özel ) - e •. 
beı'ler Dıgabar 

Cl•ırındı dJtrt Fransı-- l 'd Cenup cephPsinde Habeş askerleıi ve karıları istirahut ediyorlar .. 
• u gazeteleri televizyon a Asmara an 

Iıalyaa ıankıaı resim alıyorlar.. dır. ÇGnkG ııııl llHft ılmdlden mıyıcak n hemen Aım1rı'yı 
ele geçtrmlıerdir. in Teren M1repl Döbono de· ıonrı bl1hyacakt11 . ., gidecek, bu11da m1reıal De· 

utaabal, 25 (61111) - Aı mittir ki: lııtanbul 25 (ösel) - Mı · bono'dın bıtkomındanhk H· 

m1ra'dan blldlrlllyor: - "Şimdiye [kıdar. hiçbir ıana'dan blldtrlUyor: slfelerlal al•cıklır. 
Maretıl Döboao bag6D Kont maknemete maraz kılmakla· Mare11l Bıdogllyo'nan ba· Marefll Badogllyo, general 

Cly•no'ya n bHı kamandan· zın Adoa ve Makalle'yl aldık. gfin MHana limanına naıl Guçanl refakatlle gelmektedir. 
lın g6m•t qaaclalyalar dıaAat· Fıkat 1im611 .asiye& blabatla ollDMI beklenmektetllr. Bu genenl Erlıre nlld ola· 
mı111r. Ba Had• kıu bir ıöJ· değltmlttlr. Uyumam.& ltıım · Mare .. ı, Muıana'd• hiç dar· cıktır. Mıreıahn iki oğlu tay 

........................................................................ ....,........................................................................................ yıre sabiti Pa,lo -.e topçu sa· 

Yunan Kralı ikinci Yorgi 
Dön Atin~'ya Geldi •. 

biti Marlyo da yınındıdır. 
Tayyarelerin bombardımam: 

llıınbal 25 (ÖUI) - Ma· 
kalle'dea bildiriliyor: 

Birkaç glndenberl Babeı 

kanetlerlnln Ambıla~'de ıop· 
laadıkluı görllmektedlr. Bu 
mnkl ukerl nokıat aas1rdıa 

çok mllhimdlr; Te · bGUla yol· 
ların iltihak noktaıubr. r M. Çaldaris; Kral Yeni Kabineyi Teşkile Beni Me

mur Eyliyecektir, Bundan Eminim Demiştir .. 
Ba kanetlerln ltalyın kDT· 

•etlerlala cenabı doAra ileri 
h1reketlne karı• durmak için 
toplaadıldarı anlatılm•kteır. 

Aıina mil::e meJdam 

· İ İllanlnıl 25 (Uzel) - Aıı-: Atlaı,klllıeılnde yapılan btıylk - - -----••'daa!,haber: nrlllyor: Ayinde h11ır bulanan kr~l mG· 
Yanın: kıllı :ikinci ! Jorj'a ıeaklben meçhul aıker Abtde· 

latayaa •;m kra•uara ~·ıabah· ılne bir çelenk koymoı ve ıa· 
leyin uaı l 9,30 Falero'na gel· HJ• dônmGıtGr. Kral, aanya 
IDlı .,. kral tım 11at 10,10 da gider gitmez halka hltıbea bir 
karıya bumıttır. Kral Jorj beyanname netreylemlıtlr. 
kınya çıkınca Elli'den n 11hil latanbul 25 (Ôıel) - Gene· 
.. taryalanadan telim topları 11l Kondiliı beyıaıtta balana· 
lblmıttır. Krala lıkelede gene· rak demfttlr ki~ 
tıl Kondlllı, kıblne iyeleri, - Genel olarık dGtln61· 
bGtCln trrbayl1r, Adaa n Pire d6ğGne ~Gre, kral yeni ıeçlm 
ltwamandanları Te ecnebi dnlet· yıpılmuıaı emredecektir. Be. 
let elçileri tır1fıadın kırtılan· nim lıtifı samınım artık gel· 
lllıttır. mittir. 

&~ı Jorj, lıkeleden otomo Eıkl baıbakaa M. Çıldırlı'te 
bile kacLır yaya olır1k ylrG· beyanatında; 
1111t Te 11kerl 1elAmlamııtır. - Kr1I, pır&lmln kanetl 

lttbarlle y~nl kabineyi teıkile 
beni memur edecektir. Baoda 
eminim demlıtlr. 

İıtınbul, 2ö (Ôıel ) - Pıt· 
raa'tın bUdlrlllyor: Elit knnı· 
zörl Patr11'a gelmlı •e demir· 
lemlıtlr. Geminin kaptan köp· 
rll811den Knl Jorj; rıhıımdı 

ıoplın•n bılkı aeltmlamııtır. 

Elli, Konut bnalanı geçer· 
~ kea kanıba iki tarafı olanl 
1 kıyafete gtrmlı halkla dola idi. 

Korenı kanah kôptClıl Gıerln· 
de de pek çok hılk nrdı, 

hılk; Krala: 
- Zlto' 

Seılerlle kartılımıttır. 

lıtıabul 25 (Ôzel) - Yanın 
knla, bugln bir beyınaame 
neırederek Yunaoltın'ı dandl· 
gcıncı Te berke.ta geçmltlerl 
onatmumnı lıtedl~nl bılka 

blldlrmltdr. 

Bu toplınıt bueblyle Bruyı 
Ambalagt yolları battan hafi 
ktnanl1rla doludur. Ba ker· 
nnlar, Itılyan tayyareleri tar1· 
fıadan tlddetle bombardıman 

edllmlt bir mllhlmmıt depoıa· 
nan ini lltkıoa ve pek çok 11a · 
nrlar haıale gelmealae oebep 
olmaılardır. 

Bıbeı konellerl Iıalyın 

tıyyarelertne ılddetll mltrılyG11 

ateıl ıçmıılartı da, hiç bir 
· tıyyare dCltClrme&e monflak 
ola mamıılırdır. 

Makılle'nla cenubunda da . 
Babet ka••etlerlnla Italyıa 
cepheılne bir bııkın haırarlı· 

dıklırı gGrGlmlı n ba tuH · 
var dı tayyareler bomb11dımı · 
aı ile akim bınkılmıttır. 

Bankalar için De Barem 
Usulü Tatbik Olunacak .. 
Ençok Maaş 600 Liradır. Bankalarda 
Ça1ışanlar Fazla Maaş Alamıyacak .. 

Ankara, 25 (Ôzel)- lmtlyuh n içinde hGlu\met bl11eal bu · 
lanın buka mtle11eaelerl yeni bir bareme ıtbl totulıcakltr ve 
memarlın ızamt 600 lira alacıklardır. Ba mleueaelerde Ç1h1an 
memarl1r faıla m111 alamayacaklardır. 

. 

e nın uııe

Uğratt lar .. 
AtatOrk'On ve Başbakanın Teşeknrleri 

Bayındırlık Bakanımız 

Tezahüratla Karşılandı 
~~----------~---Atatürk; Bu Yeni Muvaffakıyet Gü 

ven ve Geııliği ınizi Artıracakt1r,ded 

f 

ismet lnünii Ali Çeıirıkaycı ;/e birlikıe 
Anbrı, 24 (A.A) - Fenl· genll~lmlıl artıracıktar. Ba yol· 

pıt1 · Dlyarıbeklr hattının ıçı da bı11rıluın denmıaı dilerim. 
hı töreninin yapalmaaı dolayı· Atatürk 
aile Ali Çetlnkaya tarafından Bıtbıkan lıımel lnGnl de ıa 
çekilen telgrıfa Comar Bııkanı kareıhğı göndermlıtlr: 

AtıtGrk ta karııhiı nrmltıir: Alt Çetlnkaya 
Ali Çetlnkaya Nlfıa Vekili 

Nlfıa Vekili - Yakeek baıkaahğınıı al· 
- Fenlpaıa . Dlyarıbeklr tında yıpılın açdmı törenlle 

hılbnın •çalma tlSrenl dolay11ifo gClzel doygalarınısı bildiren 
ntındlıların Amlml~ ıezahG telgrdınıza e1ndln teıekklr 
ntıaı ve ınglllni bildiren te · eder, dıhı çok bııarılar dl· 
llalıl bGy6k ınlnçle aldım. lerlm. 
Yordumusan demir ığlarlı 

örlllmeıl uhaıında kaHnılan bu 
Bat•ekil 

ismet lnöna 
yeni mavaffıklyet gGnn ve - Sonu 2 inci yasde 

' lzmir Şarbayı DönOyor 

Kültüı· Parkının Yeni 
Planları Geliyor 

Dost Sovyet Rusya, lzmire de özel 
Şekilde _ligi Gösterdi. 

Moskova'da Kızıl meydan 
Moıko.,., 24 (A.A)- hmlr ı nlng11'dı gltmlıtlr. Oncla bir 

tarb171 Behçet Uı bogGn Le. - Şonu 2 inci yü~de ~ 



Dıanya ~aselelerine bir balcı,: 

Siliblanma, 
Barba Mı, Sul
ha Mı Varır? 

(Günün Telyazı Haberi eri 

Kiği Kasabasında ~ok şid
ııe:u~..!~ııde=~hll detli Bir Zelzele Olmuştur 

Mussolini, 
lngiliz Sefi-

) AtatOrkOn ve 
Başbakanın 

Teşekkftrleri .• 

rile Konuşmuş .. 
M11110llal, lagtlla aı .... ı hl • Iıtaabal, ~5 (Ôıel) - Ro· 

ktmetbaln llllblaamak pliDllll Zelzele Esnasında Yer Altından 1'op Seslerine ma'daa blldlrUyor: 
hlylk bir eeYlaç ile karııla· ltalr• baıbıkaaı Slayor Maı· 

... Ilı. ÇlnkG ha, kendi hare Benzer Bir Takım Gtırftlttıler Iaitilmiştir eolbıl, laglltere'DID Romı elçi· 
kederine gtlael bir bebaae ola· V llal bhal etmlı ye asu mld· 
rak kullamlabHecektlr. Aabra 25 (Oael) - Erslaea Ylllyedne tül ~ beabuında tlddetll yer depreDm811 ohDDt et konaemapr. Sefir, Iagil· 

Dıha geçen baharda beyas n bir çok blnıl1r yıkılmıttar. Gelen ilk hıberlere g6re, halk nlerlal terketmlt n kı•ba chtını ıere'aln Italya'ya klll'fl bir ha· 
kltal>1 oabrmamll Blller'e çıkmıııır. Yer deprenmeıl eıauıada yer alllDdan top eederlne lteuu bir takim gtrllUller iti· ıamet beelemedlRfal Ma110U· 
llllblıamalı: Yellle Ye belaıae· dlmlıdr. nl'ye hyaa etmlı Ye keadlelae 
lhü •eraalfd. Depreameden baıale gelen aıylat· hakkında hıals tafellat yoklar. Bı•6met, ıaıımgelea terdbah temlaat nrmlıtlr. 

Maaolbll'nla ıizı, dili olan ılmıı balaaayor. • - ....: - (Jurnale D'ltalya) 
Gıyda •yor ki: cŞfmdl anlı· · · 

10n• ki uı..ıu So11ete11nde Devlet Şurası Bayındırlık Bakanımızın Gazetesi Neler Yazıyor 
l7e hal-.n bitin mllleıleıla Lıaabal, 25 (hel) - Ro· 

ldeYI, Soeyıteye klJ'll olan Jtl· Kanunu G ·ı o· . . ..... hıber nrlUyor: 
kealerlal yerlae gedrmele mak· azetecJ ere ıyevJ., "Jaraale D'ltalya.. ya1d11t 
tedlr bir hale gelebilmek için Kamulaya Geldi.. bir malı:alede secrt tedbirlerin 

.. Walaamabr. • - " • • tlddetleadlrllmetl haU.de da 
Brltanya'aıa dllblaamı11, u. Ankara 26 (kel) - Eıkl Şark Oemıryolları J o()gu Illerımıze ram11n çok tehlikeli bir tekil 

lmlaı Soeyelell andlqmuanı teıkllltı dellftlrllerelı: hamla· Set J • B ) alaa1tadıa bebeeımekıe n 
nan yeni dHlet tdruı kaaana T yare er en aa ıyor llllamlafllımak lld1ea biti• ay v .. Jtal-'aıa, y•..-- için ya•ıl· bmataya Yerllmlfdr. lla ka " - " 

lyelerla mlla •I bir nhbette nan, yakıacbı ma..kere edile· Anbn 26 (0..1) - layıadatbk Bakam Ali Çetlakıya, p· mık meebmlyedade oldaıaoa 
llllbl•mıa gerek halaadap· cektlr. aetecllen Tiki be,....bada: ye mlllemlelı:e lltedlllai ileri 

• bir l..,.adr. k } b D J - BIW. V• laalb ltla btlf yapdda. Şark llledae la1J9n ılrmektedl~. 
lnglU.'Jerlll ortayı attllJ ba in 1 B erS erİ eeferlırl baıhyor. Ba iller, laer ıarafll telefonlarla bailaaaaabr. Ayal paete, ltalyı'aıa, alaı · 

tekil deals llllhlanada bir il Receb Peker Afyoa'daa ltpHtay• bdu olu demlryolanaa ilk kllmı -.ı.yor. laı lı:aıama•da pıo,nmınaı 
....__ yanıım ftdetmekıe· Dk Deni Verdi. Şark demlryollanaua de•leı Udanaa Udhak •maı pWlibae m•r ........... •abadına 

Ba lhlerde bıklkıt yok de· 
llhllr. SllülamuıD kupbkb 
elm=·n• lmk&a yoktur. 

dlr. • k..Um. Demlfllr. aaU o1aaca,. kıtlar caheauıım 
Lıaab11l 25 (Gsel) - C.B.P. • • • · l .. te ediyor. 

Ba lakdfnle nbbet batg61 
teneek •• beı dHlet, gClteD• 
Ulf, Gıeliledad• bMkm takı 
GÜ katlar llWılı bir bale ıel· 
mekle uay.aakbr. 

8a lalede bir tok .U1on 
lar lluee11Wk, aedcede u ltlr 
.met, bir upa boya daha fu 
gl••llk ltble girecek, De de 
Ulular Snlyeted bir puoa da· 
.. DYHtleDebllecekılr. 

Ba atdlt. ...,._ .. hana tela· 
UkeU bir piltdr ki baD11 llald· 
•la ile ubdatlan ortıyı ÇI· 

~-
Ba harekete tGyle bir heba· 

De aydual•yor. ..Fakat bls 
~ tirli hareket edemelldtk. 
Bls, llllU.sla ... p çıhıtık; 

lüba bııkıa.n buı yaa.,ma· 
a.... Beıaa pJntlere rqmea 
kOllfe1n11a maYdfaktJetll•llRe 
... 10 ..... ki, bl• ye· 
DW.D '°l~llamak yttklmbde 
kaldık.,, 

Ba llÇ8ll YO eu•ııchr. Ba 
dei•rll lalk6met, yeDldea lkd· 
dar mnkllae gelir pime• tat· 
blk edllmek lue bir gemi in· 
.-a protrama baarlamıfhr. 

Zaten, daha koaferaaı lop· 
lanb laalln.. iken hl., dtıala 
111••- bltçellal 10 milyon, 
blab llWa bltçedal de 20 
mllJOD Ubnhk. 

Ceaene'de lnglUs delegeleri, 
koafeıu.a etaı ıoplamna ee 
.... ola tllWuı muayyen 
bir nllbet lpde ualtma pli· 
.... reddetmltleNlr. 811111 •• 

tok haJrel etmek lbamgellr. 
Şan,_ lalk6metln konfera111. 

la kl191t oldqa llym rekor 
......._, kaydedelim: 

Onda ltltla ....,., hhdldl 
&llrpleılae ldıu edllmltdr. 

=~·::,ı ='n::!:. Cam ve Kiğıd Fabrikala· Kahire Gazeteleri 
•ede •ueaeala lllı: lakallb der· Nesimi Pt nın Vetı par 
dal ~ermlftlr. A T" J • • 
Bir Kova· Dolusu r1mızın çım oren erı tisile Beraber Olduğu· 

K A 1 · Baabakanımızla Ekonomi Bakanı- 00 Yazıyorlar. an ttı ar v 1111ahal 25 (O.el) - Kabl· 

Bulgar iç Bakaaına mız Yeni Fabrikaların Temel ve re'dea haber nrUlyor: 

1 • Gueteler, IOD hldleeler et· 
Fırlatılan Kan ar Açım Töreolerınde Bulnnacaklar. ,..... -k·1e1er , .... kaa 

Bir Jandarmaya Geldi. Ietanbal, 26 (Gmel) _ a..a.n. lıtnet lnod ile Ekonomi denm edl7orl1r. "Elmaauam., 
İltanbal, 15 (Gsel) - Sof· a.bm Celll S.111r, ~-- gbl b•n,. ı•leceklerdlr. H Elehr .. ,. ı ... ıelerl, Nelimi 

ya'daa bUdlılUyor: Batblllı:aa; ı .... ltal'd• cam, t.mlt'te de kq.d fllbrlblanaıa pqanıa .. ~ pardnla Amalin· 
Halkçı blrUll•I• J11pl•i1 1G1· re11Dlklpdlnı yıpaalı:lar Ye Bana'dı lı:aralaaak olan yllD iplik den •1n bir yol laklp etmedi· 

terllere ltdnk eden 19 bıkıaa fabrlk• ile Gemlik'te lnınlacak 11111'1 ipek labrlk-ın te•e· llada .. h..,Uyorlar. 
10lcenab lyelerladea blrlll tı lıtma ıoreala.W. hamr balaDacaklardar. Romanya 
nfandan bir koYa dolaıa kan • • • • • 

aı.ımak ııreamı,ıır- Bakan M: Edı·rne'nı·n Kurtuluş Ha- Petrol Kompaoyaalrı 
Sof'a dotra d&kllen kuın mi· • 1 • 1 
hlm btr k11mı bana maoı oı. Klerıog ıtıyor armıt 
mıya calapn bir jaadarmamn 
lserlae dGlı:Cllmlıtlr. Ba ıdam 
hakkında tahldkata betlınm11tır. 

Belgrad 
HokOmeti 
ve iş Birliği. 

lataabal, 26 (O.el) - Bel· 
g11d'11a blldlrllyor: Blk6mede 
parllmeato ınanda it blrUll 
yapdm• için mlhlm tetebbll· 
lere glrlıllmlt1lr. Blk6meda; 
ha tqebblılerlade maYaf flllı: 
olacaıı anlaplayor. 

(Deyli Meyi) 
Gazetesi Biran 
Evvel Sulh istiyor 

lıtaaltal, 25 (Gael) - (DeyU 
Mıyl) pulell, İtalya ile Ba· 
betletaa uaaada blnaenel 
t.raı çareleri aran.... taY117e• 
dade baluayor . 

nııer LoDdra psetelerl lae, 
alaelar kanmaaaa ıılalnaı 

tlrası Tes'ı•d Edı•tdi lltanbal, i6 {iMi) - Blk· 
• • rel'en gelen baberlere g~re, 

leııabal, 25 {Özel) - Bagln Bdtrne'ala kara.laf tkeal ,.. Bo ... yad.tl petrol kampa•· 
palda. Sa mln11ebetle Edirne oebıl llattn .... blynklanmııla yalan, Wk61Mte mlneaıt ede· 

clonatalmıı Ye bltla laalk, 1eYl_.e ka~alaı hatıruaaı 7a11tmıftır. rek ltalyı ile klertaı Jllpalmı· 

ltalyan'ların 54 cü Res· Ö~~iahinesi 
miğ Tebliği intişar Etti çartamba gflnfl 

Toplanıyor 
lııaabal, 25 (Ösel) - Mare11l Dıboao, s• namınh r-•ı 1..ıaabal, 25 - {lsel) Loa· 

teblllde diyor ki: dı•'dall blldlrlUıor: 
Birinci lı:olorda eepbednde lı:anetlerlmlala bir lı:ıımı, Babet. Yeal İllglU. bblaell 97 teı· 

ler'ln bir mtlrnellyle Makalle'ala eeaahaacbı earpifmll" lklael rlllllalde il. a.tdYla'la .... 
kolorda oaplaelladekl kanetlerlmlı de temlallkle meı_..ı ol· kubla ıUında ll1ı: latlmıını 11. , 

•attar· paeak, laulcl Ye dalallt itler 
GıYDI .. ftrba tae, Eada Mibel'dea Zoarl'ye bcbır olan &a•k•s .. bnrlar Yencektlr. 

nlaada temlsUll bhlrmlt Ye dlfmıaı taneylemlfdr. Ba tıMae ltdmmnda petroli 
Tayyueied•I•, (Teabyea) ciYlftada •e Ambelall lldb1J1ediıde kimiz •• dGkme demlrla İtal· 

tltldetU t.llyette hlaamatlardlr. J•'Jll ılnlell mee'elell de .... 

Doğu Afrikadaki ltalyan Amelesi ,ı,ııecekıır. 
A•am bmaraaau baha 

Geri Dönmek istiyor. ım1et1eaet1aoa1aı nattaaü ı.. 
leaaabal 16 (lsel) - Atmaa'daa blklldllyor. glll• deals kaa•etlerlnln artb 
ltal,.'da• Erhre'ye g&aderllmft ofeıa 80 Ma klflllk ini alı nl--. laaH kaYYetlerlnla slJll· 

Jladaa •iDi .. taYelelerl •ıdaee memleketlerlae dGaeaekleılal del•tm...._• Yeeah daWU m•'ele 

- Ba,ı 1 inci yüsde -
Adanı, 24 (A.A) - Dlyan· 

beklr'dea dinmekte olan Ba· 
yındlrlık Bakanı AU ÇedDkaya 
bagla IUt 11•28 de banya 
ıelmlt •• .....,oada W.y, lal· 
kı\meı erklDı, tuhaf', ltlbeylar, 
uker, jaadarma, poU. mlfn. 
selerl Ye mektebUler ...,...._ 
karplaamıttır. Baadall batb 
latuyonda blylk bir balls t. 
labalıl• .... parpıyoıda. 

Bakan, trealn banda kiMt 
bh mlddet dar1DUıadaD 1111· 
fade ederek telarl plmlt Ye bS 
mlddeı arayda kılmıııar. 

Sut 15 ıe hareket edea Alf 
Çedabya ayal trenle yollana 
deYam etmlt Ye •mlmll teH· 
bClratla aprlaamııbr. 

s.kan, Acbıa•'1a gel...a.a 
Gace Oımıalye ye Topnlı:lı:ale 

'te bitin diler lllldJoalarda da 
clYardaa gele• bialerce laalk 
tarafJadaa karplumıı n .Pr· 
lulDlfbr. BIU.... o.-IJ•· 
deki karplıma Ye aprı. .. 
ook ootkaa ye ••lmll ol· 
maflar. 
Heyet d/SncM: 

...... 25 (a.el) - , ..... 
~ • DIJU1beklr •1t1ma aoa· 
... dnalal yapm ... ,....,.. 
Bakam Ali Çedakaya ile 100 
kftlUk beyet bagl• .. ı 14,tS 
de ıebrlmlse dGamltllr. 

lzmir Şarbayı 
Dön O yor 

kıç gla bldlkta IOllfl AY· 
ıapil yola ile Terklye'ye dlae· 
cekdr. 

Behçet Uı Moeko•ıdan IJl'I• 
brkea m1tbaaı m .. elllllerlae 
ta beyua1ı ta balanmllflar: 

- llolkoYlldaa .,.Wrlraa 
banda 1~ .......... 
fıada memlebdalıle ola la· 
llyedmlD 8ibk maı• kea· 
dimi y•acı .ıdehDlyeeek 
dereceye 91kt11l•ı llylemellylm. 
J.lltlr, endlltrl ye any .... 
••• elde e•te• •a..&ab,.a· 
teri girdim. Parlak batanlan· 
ıi•.._ dolaya ..... kadar 
maf aelalrlm. Tlrk ala-•• 
S.>Yyetlel lalrlllfae bqa .. 
•eri• eempadllal bir kere daim 
kıydetmek lllerlm. 

1ımlr Ktlltlı Ye lldnllllt 
parkının buulaa.-• .W 
981a ... luda Moekon SoYJet 
haılı:mı B. Balpnla ile So..,.a 
Hlı:Hterl 8. ~f Ye k91t1r 
•e htlrabat parkı cllrektld 8. 
Gı..-. hlflk ,_-.. ..... 
..... Banda ............. . 
.11ı:e .... ı bir aantte ...... . 
mat projelerlal aldım. ı.. 
tehrl .... ba ,.._.. 
dolaJI buuetll tefellkllltllliıd 
bildirir •e Tark·So'Jel .... ..... _..............., .. 
llne pek .. ,... ........ etmekle 
olan So91e1 matbmhaı •lam· 
lamak itfa ha fUlltlall lldfatle 
ederim. 

Lealnp.I. U (A.A) - Bq 
BehfetUa .._.Moeto..._ 

... ,. 19i•lttfr· 

Onda f Uolana hhdltH Goer· 1_
111_e_m_e_ktedl __ rı ... er •• •-----

.... reiiıtllmlft&r. Barb ge .. .tı bir llWalaama lvla il 

......... bldanlmuı &aerglll mmgelea ••arlıkları J8Plllap 

blldlnalılerdlr. Son umınlard• ba ımeleler aruıada hutıhklar lerdea babeedlleaekdr. 
...,.._...dr. abeıw .,... ..kıe.... ıta1111•1a .,._lı: Bagıaleıde Loadn ıı, ... a Prens 

bW ..W..•ltdr. denm etmlıtlı. 
O... Bo'fH'ln f lloAara içte Şimdi, •m1n gelmltdı. qer 

bir -'ıt.a. llldlnut baea· mlW lalk6met. kmBWk olar· 
mada Deri llrmlt oldata f ı. • o •maa ita •171k ll•Ablaa· 
.. , IZt rlade 1abetaj 1••••fbr. •• Protr•• ge•lt mllı:JMla 

Slmb •-•, ln&lkere, C.· tatbik ....._ preoektlr. Oa• 
aewre'de deala llJöı.naıa ••I Oaerlae llllhlaama yanp bat• 
.... lçla ahamak laleallea bl byacakllr. Ve b ... pekiJI bl· 
tla teölrlerlll Gala• geçmlfdr. liri• ki llltblama yanılan 

D6ıt 1eDedeüerl hlkt\met, butt De ...... iaıb ile ..... 

ınanadadır. • llemlatle bl,ak bir •aUyet S h be 
F 1 1 8 d dl K INltlamalı: laeredlr. t areo rg 

rsosa • ta ya u o arı apanmış M S • ,. Fa ist Usula Yeni 
İltultal, 25 (0..1) - Parla'te• blldlrlldllfae gGn, ıecrf led· • . uvıç ın !. . E • 

blrled• tatbiki 1aa P9llk., 1e11r1aı 1111 ... etıedlr .. ba ,... Annesi ölda· Reıımı izah ttı 
a.. r ...... -ıaaı,. bathadlan ..,__ ftllyettedlr. .. İlta~aı ıs (oae:) - va,.. 
Şimali Çin'de Japon Tah,idatı Mı? 1:!~.!~~~1e-;.:: ·:;-.bl::!::~g.ı..11.·.ı. 

İllubal, 26 ( O..ı ) - Japo• _..nam 8edtll tla'I Ptdll il. Satlt'la ıaMllala Gidip ımeleye brta bir aatü lnd 
büerlerl teblp etllmelde berüer, bası Jıpoa kıtalanaaa Ye ltll60meldedlr. yeal ,..._ uall korpoıradı•· 
bhbt Japoa fllOllllla Çaa • Km · K-'• 9'1111 o ..... IMdlk Bertanflaa tulJet telpaf lan en ... Htmlı n ba reji_.• 
8'111 .. ktedlı. _ ....... ki... IJllllllılDI ...... tüı•lbr· 
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Hııyretler Asrı 

Çimdikler 1 
~~-...... , 

Ata Söıleri 
Bnı •h ıöslerf olo bugftokft 

hAdleelere ne kadar uygun ol· 
dagauu dOıOaOyorom. Şanları 
batırhyorum; 

Zenginin mali, Jftğ4rdiln 

çenealnl yorar, 
Ziraat bankaıındakl buğday 

ıtoklannın, blslm belediyenin 
dfllnden dilımediğl gibi. 

• • • 0 Vardakça tosur,, 
Blslm un, ekmek 

gibi .. 
• •• 

mea'eleri 

.. Devrilen arabayı, yôl gôı· 
teren çok olar_, 

İnebolu faclaeıada oldoiu gibi 
• • • 

"Bahldaı kaval• çıkınca,. 
Dftnya buhranından eser kal· 

mıytcağı da mobakbktır. 
• • • 

"'Oıftm ftıGme bıkarak ka· 
flnr,. 

Kadınların dılma blrlblrlne 
baka • baka hareket ettikleri 
flbl .. 

• • • 
" Gôıden ırak olan gGoftl· 

den de ırak olor0 

Blslm lımlr'ln bakımııı ke· 
nar mahalleleri gibi 

• •• 
u Dandan 1eıl asıktaa hoı 

gelir., 
Altın ııksruunın lneacın 

kendi cebinde iken yaptığı te· 
lir kadar •• 

• • • 
" üfla peynlr gemlet yft· 

rftmes.u 

" Zorla, eftnga ile medeniyet 
tellda edllemlyecetl gibi.,, 

Çimdık 

ölço Jşleri 
Isparta Şarhayı Da· 
kanlıkça Takdir Edildi 

Iıparta ıarbayınıo Glçller 
ifjadekl ilgi Ye kıauıaın ve 
gorab ayar lılerlnln de verimli 
çalıımuının Ekonomi bıkan· 

hkca takdir edildiği haber 
ahnmıftır. 

Ba yerinde 
dolayı Ieparla 
lans. 

olan hareketten 
ıarbayını kotla· 

Mftlkiye Mnfettişleri 
M61klJ,e mftfettlfl Hikmet; 

tef tle için Aydın'a glımlıtlr. 

Oıman Nuri; Muğl•nın Dadyı 
kHmadakl tef tlılnden dôo
mlftlr. 

Arsıulusal Kongre 
Araıolaıal Tecim Odası kon· 

grelerl ba ayın 29 anda !.tın· 
bol'da toplanacaklar. Kongre 
için lımlr'den delege olarak 
lıı.abal'da Reli Celll atın· 
mıfbr. 

( NlSbetçi Eczaneler 1 
8a akpm Kemerallında Şifa 

K.arantınada E1ref, Kemerde 
Kamer, Altancakta Ahmet Latfl 
Eırefpa .. da Eırefpaıa eczane· 
lerl açıktırlar. 

ŞE H i ·R .. 1H A ·B· E R L E R İ 
Mülkiyenin~; 

Açılış.~YıldÔnnmtt ...... 
Balk evinde 
TlSrenle Kutlanacak. 

Malklye mektebinin açılma· 

ııaın yıldôntlmtl mtlnaıebetlle 

4 birinci ktnon çal'f8mH gftnft 
ak .. mı İsmlr,le cl••r kanlarda 
bulanan mllldyelller Halke· 
Tinde bir toplaau yıpilC8klar 

•e mtllklyenln yıldpntlmClntl 

kathyamklırdır. Ba mftnaeebet· 
le bir çay ıôlenl verilecektir. 
Kurlıma U~renl ile Jlbay Fazla 
Gftleç ve C. B. P. lımlr llyön· 
kurul haokanı Yozgad ııaylavt 

Avni Doıaa yakındın ilgilen· 
mekıedlrler. 

MtUklyelllerln en kıdemllıl 

Tire'll İemıJI Hıkkt ile en 
genci tarafındın birer eöylev 
verilecek n 11mlml baeblbıl· 

lerde buloaolıcaklır. 

Kongrelerde 
Halkın U raydan 
istediği, En Ziyade 
Çeşme ve Yoldur ••• 

C. H. P. Dolaplıkuyo kamun 
çevreıladekl ocak lı:oagrelerlne 
devam edilmektedir. Geçen ge· 
ce de Dolıphkayo ocağı topla· 
narak yeni yönkorol ayelerlal 
eeçmlı, hılkıa dileklerini 111p· 
tımııtır. 

Dolaplıkoyu octk kongreleri, 
yeni yapılın kaman parti ko
rağıadı toplaamaktıdsr. Bu md· 
nasebeıle, kongreler bittikten 
sonra, C H. P. Dolıplıkoyo 

kamana hlmayelinde boluaın 
gôıterlt ve mililkl kolları tara· 
fından mftYmereler Terllmek· 
tedlr. Gençlerin gôeterdlklerl 
yakeek bıprı, konferaaı ylo· 
nana dolduran hılk tarafından 
alkıelanmaktı ve çok iyi ıaatler 

yııanmaktadır. 

Dolaphkoya kamunona bığh 
hatan ocaklar gibi, Dolıplıko· 

yG ocağının koagreal de çok 
ilgili olmuı, ocakları yazılı 

yGzlerce yorddae kongrede ha· 
zır bolonmoıtur. Ocak ayelerl 

aruında bulanan bayanlar dı 
eeçlme kablmıılır, mıhıllelerlnl 
ilgilendiren dilekler Clzerlnde 
diltftncelerlnl, f lklrlerlnl bil· 
dlrmlılerdlr. Doktor Buın 

Kemıl'ln baıkaalığında yapılın 

kongre gece geQ vakte kadar 
ıcırıntıı, semtin oraycı yapılma· 
etnı istediği dilekler birer hl · 
rer saptınmııtar. Balkın lıte· 

dikleri, ençok çeome ve yoldur. 
Seçim yapıhp kongreye son ve· 
rlldlkten sonra mozlk kola 
gençleri tarafından glsel bir 
mftsamere verllmlttlr. Gençlerin 
göıterdlklerl hııarı takdirlere 
lıyıktsr. Tebrik ederls. 

Varolu-n Yurddaşlar! 
~~~~~~-~~~~~~ 

Bu Yıl Daha lyi~Çalışılacak, Daha 
Çok iş Yapılacak ! 

~~~~---~~~~-
C, H. P. M"rkez yardım ko· vataodaılırımıı, faal komitenin 

mltealnla bir yıl içinde b111ır· mftracaatı kar1111ndı, eıklalndea 

dıgı çok değerll itlerin n boİı· dıbı fazla bir ilgi ve ,enlnç 
ların bllha'88 ıoyeal, aağbk ve göıtererea kendilerine dlıenl 
çocaldarım1SJa bakımı nokta· yıpmığa h11ır bulunduklarını 

11ndaa yaptı~ı blyCUt te1lrlerl, ııöylemlılerdlr .. Bonon ııebeblnl 
geçenlerde toplanan kongrede kı11ca tekrarhyablllrlz: 
açık olarak anl1B11ftık. Te ıı lı, Geçen yıl iyi lıler yapılmıı 

olması ve açıkça hesap verllmeıl.. 
dftzgGn bir be111plı baıarıla lı-

Vatındıtl•rımısın kendi kan· 
lerlnl izah etmlı olan komite. 

larındı ev vicdanlarında tııı· 
ôoftmftzdeld yıl içinde yapacağı dıkları yilkeekllk ve Gs veren· 
leler için elmdlden hazırlıklara 
baılamıı ve doydoğomuza göre, 
komitenin faaliyetinin laıload 

ettiği tf!berrilıh toplamak için 
faaliyete bllegeçmfıtlr, 

Geçen yıl çahtma intizamın· 
dın n alınan neticenin vicdani 
ve içtimai aealetlnden ve gilzel· 
llğladea zevk duyan 6sverea 

ilk, bu eoy11l davaasn, bu yıl 
daha genlı Glçftde hııarılıca&ını 
ve belki de bu yıl sıyııı daha 
fazlı fıklr, h11tı, lıçl; yetim 
ve talebeye ytrdım edllebllece· 
ğlnl göstermektedir. Bunu, in-
sanlık duygosnnua ve İımlr'fn 
öğiioillecek bir hareketi olarak 
bdedlyoroz. 

Bazı Yerlerde Kudıız 
Vak'aları Artın.ıştır 

llhaylık 

önemli 
Bu Mouasehetle ilgililere 
Bir Bildirim Göndermiş, 

Tedbir Alınmasını Bildirmi~tir 
~~~--~-----~~~ Son zamanda bazı yerlerde ıokaklıra ıııldmlmıyacıklardır. 

kudaz vak'alırı 1tôze çırpıcık Akel halde boalar dı totolap 
derecede artmııtır. bıpeedllecek ve aahlplerl ceıa· 

Bono göz önClne alan ilbay Jındmlıcaklardır.> 

Fızlı Gftleç bir bildirim bazsr· 
lımıı, alınacak tedbirleri daire 
dlrektörlüklerloe ve kıymıkam· 

Jıklara göndermletlr. BftUln bal· 
kı ilgilendiren bu bildirimi 
yazıyoruz: 

11Kodaz kôpekler tarafındın 
ıımlan eıba11n sayıeının gln 
den gGne çoğalmakta olduğu 

gazetelerae Gnemll bir eorette 
göze çarpmaktadır. Balgemls· 
d~kl ıar, kasabı ve köylerde 
baıı · boı köpeklerin çokluğa 
teftlıler eıoaeındı gOrQlmekte · 
dlr. Bonlırdıa blrlılnla ko· 
dormaadetanbol'd11 olda~a gibi 
bOtüo kôpek ve kedilerin da· 
lıama11aı mucip olıcalt gibi 
insanların, bllbaıea çocukları• 

bıyattarıaı da tehlikeye koy· 
mık tadır. 

Bu ytlzden bııı boı n uhlp· 
siz kôpeklerlo, kedl~rta ôldCl· 
rftlmelerl genel sağlık yönftnden 
zaruri gôrftlmektedlr. Sınslle 

köy mohtırlırı, nahiye mftdftr· 
lerl •e ıarbaylar flmdlden eava· 
ıa geçecek ve her hafı. öldftr· 
teceklerl köpek Te kedilerin 
sayılarını llbıylağa bildirecek· 
lerdlr. 

Şardıkl aablpll kôpekler mar· 
hlı ve taıımals olacak, bıııboı 

' 

Ilbaylık 
Karaburuo'a 
Eskisi Gibi Vapur 
işletilmesini IAtiyor •. 

Karabaron, (ôzel) - Kasa
mızı lzmir'e bığbyan ıoeenln 
bllhıau Mordogın · Karabaran 
ıraeının gayri maalHım olması, 
yığmur mevsiminde teb.lkell 
ve ayni samında otomobfllerln 
fazla lılemeslne mani olmak· 
tadır. Ba halin k11a ekono· 
mlk vasiyetini de sanmakta 
olduğuna nazın dikkate alan 
İlbıyhk makamı, eeklel gibi 11· 
man lnblearı ı.rafından bir va· 
puron iıleıllmeelne lazam g'k· 
termlıtlr. Ba haber kasa n 
char köyler halkını çok eeTin· 
dlrmlıtlr 

Bergama ve Dikili'de 
Şirket Kuruluyor .• 

Bargama ve Dikili dolayında 
yaban domuzlarının et Ye de· 
rllerial satmak ve ihraç et· 
mek için bir ılrkeı letkll edil· 
mek ftıeredlr. Bunan için I•I· 
kili de ilgililer tarafından bir 
miktar para toplınmıı n tir· 
ketin resmen teıklll için ilbay· 
hğa bıt Yurolmoııar. 

Demiryolları :'üze-
---:---- - ·-
rindeki hayvanlar . . . . .. 
Bu Ynzden Feci Ka. 
zalar Olması Muhtemel 

Son gilnlerde demfryolları: 

ftıerlnde tren ve otorayların 

hıyHolara çarpma vak'ıları 

artmıttır. lçbıkanhktaa ilbay· 
lığı gelen bir emirde otoray· 
lana alebeten hafif olmılıra 

haıeblle bu ytlsdeo göoft hl · 
rinde çok feci kazalar olmaaı 

fbtlmıll bulunduğa •e dolayı· 
sile hıyHn zayiatına meydıa 

verllmemeel için bıyHnlarıa 

bııı bot bırakılmamalarının kay. 
UUere tenblh edllmeel blldlrll · 
mletlr. 

Mokellef 
Tutulanlar 
Ceza Görmezse .. 
Tarım Bakanlığın· 

dan Bunun için 
Emir Gelmiştir 

Yaban domuzlarının me1ro· 
ata yıpt1kları ziyandan çiftçi· 
nln de çektlAI ııhrabı hepimiz 
blllrls. Buna r&#men talblklndl' 
tahmin olanın sorloklar be· 
haaeelyle buı illerde domuz 
mlkelleflyeıl yıpmıyaalarıa ce· 
zalınmıdıkları gôrftlmtlıtlr. Din 
Tarsm Bıkanhğındın llbıyhğı 

gelen bir bildirimde domuz 
ılyınını önlemek için her ile 
ihtiyacı gôre her eene ıllAb, 

cephane ve para gônderlldlAI, 
tetklltı yapslmakta olda~o bıl · 

de mftkellef lyetlnl yıpmıyan · 

larıa kınan dalreelade ceulın · 

dırılmamaın bir nevi eullııtlmal 
11yılarak alakadarlar bıkkındı 

takibatı fcabettlreceğl blldlril· 
mittir. 

TDrkiye Yomur· 
taları ve Bulgar'lar. 

Şehrimiz TClrkof laine gelen 
maldmata gGre Almanyı'ya lh· 
taç edilmek Oıere Balprlıtın· 
dan transit olarak geçen Ter. 
kiye yamartalara lçla Dalgır 

hftiğmeıl ıon samanlarda bay· 
rad eabadetaame letemekte idi. 
Dandan aoma bo oıhadetna· 

meler lstenmlyecektlr. Ancık 
ha lıdmat muamele Tnrklye 
yumurtalarına yıpılıcığı için 
yomartalırsn T4rklye mıheull 
olduğunu gösteren mente ııhı· 

detaımeıl arınacakhr. 

Hayvan ve 
Hayvan Maddeleri 

İllmlzdekl bıyvın, bıyHn 
maddeleri Ye hayHncıhk itleri 
hakkında bir lıtıtlstlk hazır· 

lıamaeı Tar•m bakanlığından 

llbıyhğa blldlrllmfttlr. 

Peyami Safı, geçenlerde Çt • 

kın gftsel J>lr fıkr,.sıodı, b&· 
ldfıeler" bıkarak yirminci asr" 
"Emri nkller 11rı.. demletl: 
Ben, blslm aera 11dece bir lılo:ı 
verllmeıloe taraftar değlllm . 
Bu ıerıa, ıeklı köıell •e ıekia: 
renkli bayram fenerleri gtlıt 

duran mobteflt cephelerine be· 
karak, ona ayrı ayrı lılmler 

verllmeıl dıhı l11betll olur 
sanıyorum. 

"Emri Hkllel' ~erı" gftıel ve 
Plyamlce bir bnloı .. 

Bu ıeklz kôıell meoıorun 

bir cephesine de ben yazıyoromı 
Hayretler urı .. 
Bılkınlar, tarih boyoocı kan, 

dinamit, harb •e tekavetla biri· 
biri ile kayoııtıkları bir kıt'· 
aydı. Milletler borada, ıhrl 
hrnaklarını nuçlaranın içine 
111klıyırak yaıarlırdı. Şimdi 
orada elele vermtt yığınlar 
görftyoıoz. Hayreti. 

Almanya Fran11, yftzelll, iki 
yftı yaldınbtrl hıllA dlplımatlk 

ve cıll en kftçlk bir nezaket 
bile göstermeden· hododda göı· 
glJze,göğQe ğöğftıe duran iki dftı· 
mandı. Onların elele vermeel gl· 
neele ayıo, yınyını durarak, 
tabii ı1ıklar1Dı muhafaza ede· 
bilmeleri kadar lmkinıızdı . 

Halbuki, ,imdi iki tarihi dtıı· 
maıı, anlaımık flzeredlrler. 

Bıyret! .. 
Roıya, dGoe kadar bftyftk 

f n111nlık kltlealoln tamı mile 
tecrfd ettiği yeni bir rrjlm 
diyarı ldl. Şimdi borjova nl· 
samı ona ıellm duruyor. Hıy· 
rt.t!... 

Ondokuzonco aıur eonuaa 
kadar dftayanıa ıırtsoda altın 

11ph kamçıeını taklıtın lngll· 
tere lmparaıodoğo, ,imdi harb 
sonu İtalyaaı tarafından, t•ıa 

tutuluyor ve imparatorluk, ken· 
dlıılnl korom•k için blodlğl 
atı (Dftnyımısı), bir sağı, bir 
ııola sıçratıyor. Hayret! ... 

Bir Senr, bir Ver•y moa· 
bedesl vardı. 1914 gıllblerlnln 
kendilerince mnkaddeı bir 
mahkdmtyet kararı gibi lmıa
layıb, lmsalıtıb kuaya koyduk· 
ları bu nrakpıreler, elmdl 
doeyılırda tarihi kıymeti olmı· 

·yan birer gtlldnç halin olarak 
kenarı ıtılmıılardır. Bıyretl .. 

Ve bıkikaten, hayrete de~er 
o kadar çok değlelkllkler ve 

htdleeler var ki, lnean gayri 
lbtlyad, Kene ayni ,eyi eGy· 
lllyor: 

Hayret! .. 
Orhan Rahmi G°i;kçe • 

Millet Mektebleri 
KDltftr dlrektGrlDğft tarafın· 

dan Tepecik ve Eırefpa'da açıl· 
mıt olın Millet Mekt_,blerloe 
birçok hılk deHm etmektedir. 
Ayrıca Partlnlo Bayrakla ocığı 
tarafındı Bıyrakla'da, Kar,ıya· 

kı'dı, Soğokkuyo'da birer 
Millet Mektebi açllmıttır. Parıl 

Tdk.lllk nablyesfnce de TJlkl· 
ilkte bir Millet Mektebi ıçı· 

lacakıır. 

TAYYARE SINEMASI FevkılAdellğln fevkinde ... Adeta çılgınlık .. 
1001 barlkah... Danı Ye tarkılar f llml.. 

ınsı TELEFON 3151 

Bilytlk Franmz edibi Alfons Dode ·aın edebiyat Aleminde lokılAp yapın ve dlayı dille· 
rlne çevrilen taheeer romanından lktlbH edilen gazel filim 

SAFO 
Derin bir aık • Heyecanlı bir mevsa • Enfee bir f lllm 

O J Ko111edl Feraosez tlyıt· A • En eon Foke jurnal .. TGrkçe 
Ylll yan ar: roeunoa bCU6n artlııtlerl yrıca. SIJslG> Mlkl "Canlı re1lmler 

• 

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

SEANSLAR: Hergtın 15 · 17 - 19 • 21,15. Comar· 
test 13 · 15 seınılarında talebelere tensllAtlı bilet 
verilir. Pazar 11,30 · 13 te ilin eeansı vardsr . 

M.ARAHUANA 
Amerlka'nın en gftzel yftzlerce daneôztı, •ö•lerl ktmıetsran bir gtızelllk ve zenginlik, 

emealılz ve orijinal moelkl araesndı geçen meraklı ve heyecanb bir mevzu 

Brı akşam 2ı , 15 Seansından itibaren 

ELHAMRA 
1. MILLl KÜTÜPRANE SiNEMASINDA 

• 

ayrıca: PARAMUNT JURNAL'da en son dünya havadisleri. 
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ii e o g ıra f o a ır o Czom eahşlan Dünyada Olup Bitenler ~a~na Paketle-

A vrupa Dü~manlıg" l !!~ ~~y1~~:·~::: ~~ s. ri s. Ve Habeş Harbı rBıunnıl:rınSatışları .. 
y Üzerlerine 

•- • -• 272 M. j . Taraolo 10 11 25 
Bütün Habeşistan'da Endişe ve H . 229 Ş. Rı .. halef. 9 60 13 Yalmz "Boyalıdır,, ay 2:w Inblsınlar tda. 6 6 5o Kelimesi Yazılacak .. 
ret Verecek Bir Şe~ il ve Hal Alıyor. 194 s. ceıtrdın ıo 50 1:3 

174 Maoea koo. 12 50 16 
İstanbul, 25 (Özel) - "Pôıl Jurnal,. mobablrlnln Barraı'dan 156 S. Gomııl 8 l l 

verdiği bir radyo haberine göro, bütün Babeşiııtan'da Avrnpa 75 R. Kohı>n ı 2 1 ı 25 
düşmııohğı hayret vnecf' k bir şekilde ziyadeleşmektedir . 60 M. Sipahi bl. 11 ı 2 

Harar fle Dirodava erası ndn geHp ~hmek mecburiyetinde kalan 33 Albayrak tlca 9 50 9 50 
Avropa'Jıları Baheı, askeri kumandanı; aekerl bir müfreze htma- 32 S. Bencuyu 10 25 11 
yeıdode bulundurmaktadır. Blmayes~z hareket, muhakkak bir 24 Hlk. fü•siın t l 50 1 l 50 
fel4ket addedilmektedir. l 3 E. Feher ı ı 11 

• • • lO L Galenldi 11 50 11 50 

Bir Alman Casus 9 Koopera. ıuı.10 75 ıo 1s 
2672 

Habe1 fedaileıi bir tank uçururken .. 

lngiltere'de Tevkif Edildi, Sarışın 
Kadın Henüz Meydaıtda Yoktu""'. 
İstanbul, 25 ( Ôı~ ) - İngllter l1'de Harvlk.'le tevkif olunan 

Alman doktor Hermao Gorç'un C!lsoslok töhmetile tevklf edildiği 

anlatılmıştır. Yapılan ilk liıtlntak neticesinde, doktorun Edim· 
tıurg'ta Cı'.rrahhk tahsil ettiği ve bilyük harple Alman layyare 

ıbitllğl yaptığı tahakkuk etmiştir. Doktorott Manston tayyare 

karergAhı planluıoı aşırdığı sanılmaktadır. 

Doktorun yeğeni olduğa BÖ/ lenen ve loı;Ulz bahriye zabhlerlle 

fazlı temas eden earışın kız; bfnüz bulunamamıştır. 

••• 
Fransız Büdçesi 

Büdçe; Nihai Bir Şekil Alamadı. 
İstanbul, 25 (Özel) - Parlş'ten blldlrlllyor: Finans encftmenl 

yınn toplanaoak ve büdçe milzakerelerlne kıt'i bJr nrtlce vere· 

cektlr, Bftdçe raportOrü M. Baretl'nln de Meb'o&an ve ayAna 

bftdcenlo nlhat şehllnl vermeğe muvaffak olacağı O.mld edilmek· 

tedlr. Yerm nazırlar heyeti lçtimaında kararnameler, hildçe ve 
siyasi cemfyP-tler mes'elesl konu'1olacakhr. 

M. Laval, mecU.te Irat edeceği nutuk hakkında bazı mahlmat 

letemlı,tlr. Sol cenah delegelerl tçarşamba gflnkft lçtlma•iıda bCUal 
mete ttlmad veya acleml ltlmad kararını verecektir. 

••• 
lngiltere, Fransa, Sulhun Temini 

için Yeni Tedh'r Araştırıyorlar. 
İııtanbol, 25 (Özel) - Londra'dan verilen ve Parls'ten de 

tekzip edflmlyen bir habere göre, Fransa He İnglhere arHında 
Babeş-ltaly.u harbına nihayet verilmek. tızere yeni n eHılı 

bir mdzakere başlamıet.ır. 

Roma, Londra re Parlıı Hasında cereyan etmekte olan ve Ak· 

deniz vaziyeti etrafında cereyan eden mOzakereler llerlem6ml11tlr. 

lngtllz ıılyad mt'haflll, zecri tedbirlerin Italya'da her halde 

miishet teıılr yapacığı kanaatindedir. Yenl m6zakerelerln euııı 
dahlllnde ltılya'ya blr teklif yapılmak için, zecri tedbirlerin 

Italya'da blr ake6lamel hnsnle getlrlllll beklenecektir. 

• • • 
Rusya iki Mareşallık ihdas Ediyor. 

lstınbol, 25 (Özel) - Sovyeı Milli mt'ıdafıa komber muavini 

Yoldaş Tobacevekl ile Erk4m herblyei umumiye reisi Yoldaş 

Çagorof 'on Mareeal UAo edileceği Moekova'dın haber alınmıı,tır. 

M. Çurçil'in Kızı Dansöz Oluyor! 
İııtanbal, 25 ( Özel ) - İogiliz kabfneııloln en maruf elması 

olan M. Vleton Çorçll'ln en kılçO.k ku~ı olan Mts Sarı, Londra-

11ın meşhur müzik hollerinden birisine dansöz olarak glrmletlr. 

Henüz 21 yaşmdıı bulunan bu kız, yeni haya.ta glrmek için 

babasının oıüsaadeelnl almış bulunmaktadır. 

Ege; .. .,_. 
heıkııeıı \l' rıılıt' ıı )orıııın<..11111 \C! lııınd.ıı ı dol:ııı 1.1111 ~rrı ııı lc ,•;ıl ı~:ı ıııı · 
}Uf Sil llll ' !Ş i i.' ' . ' ' ' . • rınızııı 1) ı t-:ıtmı:sıııi naşıl ıS l l')"Cbı l ıısııııL' Uııu ı ııı:ı yı ııızki 
hırkaı; gecel ık ıı\l..ıısıılfuk sıtı bu lı.ılr soı..abılıı. 

Bromural -Knou .. 
.;inirlt>d !:ıtı~ı ı.rı.r, 11 }!.~1 } 11 gt>lır ı r, z .ırars11 , k~ı r ı lıo5 ı·c c ıııı ıiı C!ll i bir il5ç 
olup sınırlerınız ı '.ı sııJ.:ıııııııı n çok l.,ı,:ı b r z,1111 ıııtl:ı ı.ıdc \ c bu ~.:ırcdc sü i 
) en ıı.le ıı d ı ııçlc~lırecek olan 11} l;ırn ı ız ıı ıcıııııı l'de ı 

10 \~ .._o koı ıpu111t\I • ı 1 1lqt· 

lt•rJc CC/lUC' 1l'Hh' ıtÇtl~ ılC' .. 111111 

Kn o ll A.-0., kimyev i ıııa dd ele ı t ;ıb r ik:ıl:w. L ır(l\vigs lı a t e n s Rh in. 

4-12249,5 Dllnkft yektio 

444.921,5 Umum yekun 

incir sahşları 
Ç. Abcı K. S. 
106 Moh~f'. ıcı 3 50 

Gazetemizin intişar etmediği bir gün zarfında gelen önemli haberleri, 
karilerimizio hadiseleri muntazaman takip edebilmeleri için, kısaca 

veriyoruz: 
~~~~-·-~~~~-

K. S. 
13 

,..,. ı ". ·, ' satışlan 

Habeş ltalyan Harbı: 
İstanbul - Cephelerdeki yerll 

İtalyer:a askerleri Habeş'lere kaç 
mağa başlamışlardır. İtalyan ku 

Ç. Cinsi K. S. K. S. d mao aotıa.ı neşrdtll'ri bir kar.u-
403 Ton Buğday 7 25 73 75 l'J ~ namede kaçanlara ağır cezatar 
100 Arpa 4 75 48 75 verileceğini blldkmektcdlr. 
122 Susom 15 15 Ras Deste, 50 bto ktştUk 
100 P. çekirdek 2 70 2 70 1 kuvvetlle talyın sağcenahı kat· 

17 B. Pamuk 46 46 şısmda mevzi almıştır. Taarruza 
258 Ken. pala. 39o 520 geçmesi beklenmektedfr. 

ı l Piyasa Vaziyeti 1 imparator B. N O. Ajansı 
Üzdm - Dön Borsada 2672 

aylarına -yakında büyük mlk 
yastı taarruıa geçilectğlnl söy· 

çuval dz6m eatılmı~tır. 6 . 17 lemlştlr. 
koroetur. İncir _ Habeş f,.d.tlleri şimdiye kadar 

3,5 · 13 ten 4.67 24 tank elde etmişlerdir. Fe· 
çuval incir satılmıştır. daller tanklara yol vermekte 

Buğday - 7,25 · 7,375 ten ve sonra saklandıkları mahalden 
403 ton b~ğday ııatılmıştn.I çıkarak arbdın dlna01ltle tankı 

Kambiyo knllanılm,yacak derecede tabrlb 
etmektedirler. Bazı yerlerde de 
-boş tanklar bulunmuştur. Bun 

ları, sıcağan fazlahAındın pilot 
Alim. Muit 
leterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltal yan lireti 
lnlçre fungı 
Florin 
K. Çekoslovak 
Avuatur. Şilini 

f>0.20 
619 

8,28 
79,95 
21,lf> 
10,16 
40,62 
35 

5,24 
23.50 

Satıı 

ôU.70 
624: 

8,30 
79,35 
21,50 
10,26 
41 
35,50 
5,27 

24 
~~~~~~ı---~~~~~-

Y av ru 1 ar için 
Çalışmalar .• 

Eıırefpaııa'da Zder mektebi· 

nln 6 ancı yıl fakir ve ôkeaz 

çocukları koruma derneğinin 

gQnel toplantısı yapılmış ve çok 

ılAkalı olmnı:ıtur. Okulun baş 

öğretmeni Necati G<Sz~Gr bayan 

ve baylan eeltmladıktan v1.1 

teı,ekkOr ettikten sonra kısa 

bir hitabe ile sosyal çabı,mala
rın faydalannı anlatmış bir 

yıl evelkl dernek ftyelerlnln 

çalııımalarından doyulan mem. 

nuniyetlnl bildirmiştir. Mdtea· 

klben dernek başkanı Lfltfollah 
da derneğin bir yıllık çalışma· 
sını ve nerelerden ne ıuretle 

gelir temfn edildiğini ve bun· 

Jarıu nerelere ne tmrelle har. 
candı~ıoı uzun uzadıya anlat 
mış, eonooda 775 Ura 62 ko 

ruı:ı geUrden 4.63 Ura 42 kuroş 
harcıodığın1 ve bn yıla da 312 
llra 20 kuruş denedildfğlnl 

söylemtettr. Bu · çalışma rıkdlr 
ve alkışlarla karşılenmışt•r. Ya 
pılan seçimde başkanlığa Lüt· 

fullah, yazganhğtt öğretmen 

Necati lley, vezotdarhğa baş 
öğretmen Necati Gözğdr; ftye 

ilklere de öğretmen Fatma, 

Ahmed İrfan, Hüseyio, Silley· 
man Server, Felemenk kum 
pınyasınde şef Elt13eyln seçil· 

mlelerdlr. Yedek üyelillere de 

IVehbi Ulutekin, bakkal Eyftp, 
mani f atorac ı Mustafa seçilmiş 

lerdlr. Dernf'ğl kurup yaşııtan · 

lırtıı muallimleri biz de takdir 
eder ve kotlolarız. 

ları terketml11lerdlr. 

Ciriı Oyunlan: 
İttanbol - Bayburtlu cirit 

eller iinlverstte meydanında 

clrld oyunlan yaplllır. Beyaz 

takım dôrt eayı ile Kırmızı 

takımı yendi. 
ltlamlan istendi: 

İstanbul - Sofya harbdlvanı 
Maddelumomlel, hO.kumete karşı 

snlkaed tertlb edenlerden 2 
albay ile bir bfnb1111nın lda· 

mını ve "25 aübayın onar sene 

hıplelni lınemlştir . 

Fransız Denizaltı Filosu: 
letanbol - Fransa denlı ha· 

kanı beyanatında; Franeanan 

dftnyanın en kuvvetli denizaltı 

fJloeuna.., malik bulunduğunu 

söylemiştir. 

Balıkçılar Buzlar 
Arasında Kaldılar: 

İstanbul - 1100 balıkçı ka· 
yağı Hazer denizinde bozlar 

aras10a sıkışmış kalmışlar. 

Deniz konferansı: 
İstanbul - Deniz konferansı 

5 Kaoonuevvelde Loodra'da 

toplaoacalLtır. 

Italya Uluslar Sosyetesinden 

çekilmi yecek: 
lstınhol - ltdya'nın Ulus 

lar Sosyeıeeladen çektlect>ğl 

hakkmdakl ı:ıaylalar İtalyan. sa· 

lalılyeltır makamlarınca yalan · 

lan maktadır. 

M. BenP-s'in diyevi: 
lstanhol Çekoslovakya 

Dıı, Bakanı M. Ben !s hnk-u 

metin proğramanı anlarını ~; So~

yete paktına ve bütün taah 

hütlerlne Çekoelovakya'om sa i 
dık kolııcağını bUdlrdlkten son· 

ra, Tuna pııkta lçhı ve Alman 

ya Ue Garb devletl~ri arasında 

bir anlılşma yapılması için ça 

fhş•cağını eOylemtşttr. 

Yeni Bulgar kabinesini 
A..öse lvanof teşkil etti. 

Sof) a - Y tnl Bulgar kabl. 

nesini köse houof teşkil eyle· 

mietlr. Kabine hiçbir partive 

meneub olmıyan seJahfyettar 

eşhastan mürekkeptir. Kabine · 

nln hf çblr üyesi, eil bakam 

mü&tesna, ordu mavazzaf hlz 

metinde değildir. Bu suretle 

ordu politikadan tamamen ha · 
rlce çıkarılmıştır. 

lsıanbul'da lik maçları: 
İstanbul - Ltk maçlarında 

Fenerbahçe Beykoz'u 9 O; Be· 

şlklaş Kumkapı'yı 4·0; Giineş 

V t'C11'yı 2 l mağltlb etmişlerdir. 

Galataearay · lstanbulepor o.o 
berabere kalmışlardık. 

Şiman Çin'in muhtariyeti: 
lstanbul - Şimali Çln'ln 

askerlikten tecrld edilen mın· 

takaları oda 

edllmiı:ıllr. 

muhtariyet 1140 

16 ıncı madde df:.ğişıyor mu 
Istanbnl - Uluslar eoeyetesl 

paktının 16 ıocı maddesinin 
değletlrfleceğl söylenmektedir. 

Bo boauıtı devletlerin fikri 
alınacaktır. 

Uloelar karomu, lokarno 

misakı mucibince Atdenlz dev· 

letlerl arısında bir pakt yapıl· 

maeını iltizam etmektedir. 

Karşıyaka 
C. H.P. Kongreleri 
C. H.P. Karııyaka nahiyesi 

Donanmacı ve Alaybey ocak· 

ları yıllık kongreleri evvelki 
gfto Karıııyabda toplanmış ve 
yılbk li raporları okonmoştor. 
Kongrede nahiye yönetim ku· 

rulo başkan ve fiyelerl de hu· 
lunoyorlardı. Dilekler tesblt 

edildikten "oora yeni yönetim 
kDl'oJları seçimi yapıJmıştır· 

Donanmacı ocağı yönetim 

.kurula üyellk:lerlne Palamut 

şirketi dlrekrörü Fuad, Çömrz 

oğlu Mustafa, Çelebfzade Re . 

şıd, Uiccardan Aılz ve eczacı 

Ômeı· V cbbl St'Çtlmlştlr. 
Alaybtıy oca~ı yönetim ko· 

rulo ilyeltklerlotı Çullaoğlu 
Şef lk, ikinci noter muavini 

Kemal, Dr. Zöhtö KAmtl, deniz 
btobaşı mütekaidi Süleymıto ve 
tüccardan AEı m Rıza St'çtlrolş 
!erdir. 

Yeni yönetim kurulla" üye 
llklerioe seçUen ze vatı kutlular 

ve ödevlerinde muvaffakıyetler 
dileriz. 

Parti Kongreleri 
Pazar günü saat onda C. H. 

parti foiu Duma va da büyük 

cami mıthıı lles l ocak kongresi, 

Jzmlr vHayet idare heyetinden 
avukat Enver'ln bsşkaohğı al 

tındıı t planmıştır. 

Bir SPDr· lik rapor oknnduk· 

tan ve 936 büdcesinln tetkik ve 

tıedlkıodı:ın son ra dilekler tee· 
bil edildi ve seçime g,.çHdl. 

Seçimde ocak hflyetlne fab· 
rlkatör Tahsin, Baha SakaUirk 
ve Mustafa seçtlmiılerdlr. 

• -.ılW\. 

Umumi bıCzısaabh:a kanunu· 

ouo 188 inci maddeehıe göre 
ylollecek ve içilecek şı>y le re 

katılacak Hrareız boyalar bak· 

kmdald tallmatoamt'ye ~öre 

boyalı makarnaların paketlr · l 

üzerine (Boyalıdır) yazısı yı:z l · 

m11k IAzımdır. Bazı yerle rde 

' boyalı makarna paketleri f.ıe 

rlode kilçök yazı ile (l.J96 
nomara'ı umumi hıfzıssıhha 

kanonunun 188 tocl madde3f 

ahkamına ve talimatnameye 

muvafık bir şekilde boyahdır) 

şeklinde veya buna benzer ibareler 

yazılmakta olduğu görülmtlştflr. 

Sağlık ve sosyal yardım bakau· 
lığından llbaylığa gelen bir bil 
dlrlmde talimatnamede yazdı 

kaydın bu sorelle değltlk tba · 

relerle halkın aldatılmaeıuı ve· 

sile olabilcceğfnden bo gibi 
makarna paketlerinin (izerlne 

normal harflerle Hdece ( 80 
yalıdır) kellmeııl yazılı etiket 

yıpıttırılma11 IAzım geldJğl htl· 
dlrilmtıtlr. 

ihtisas 
Hak yerinde 
Miirettep Bir Dava 
Başkası Tarafından ser-
giye TftUi.n Atılmış •• 
Şehrimiz lhtJsas mahkemeııl 

c;ok enteressan bir davayı dan 

netlcelendfrmlştJr .. Bu dava bir· 
blrlul çekemiyen iki ouıhıarıu1 
bnlnndukları köye muhtar ola· 

bilmeleri için yaptıkları propa• 

ğandadan çıkm•ştır. 

Bergama'ya bağlı Çit knya 

vardır. Bu k.ôyft.o muhtarı Sft· 
leyman'dır. Gene bu köyde 
oturan HaUl adında birisi de 

ne yıptp yapıp bu köye tekrır 
muhtar olmak istiyor. Şimdiki 
muhtarın; muhtar olmaması için 

çare dlştlnilyormuıı. 
Bundan bir mOddet evvel; 

şimdiki muhtarın tdldn sergi· 
sine bir deuk: içinde onyedl 

buçuk kilo ttltün bırakılmıttı. 

Bo yüzden muhtar ScUeyman 

İhtisas mahkemesine eevkedU· 
mfo, bu dsvada amme ve mil· 

dafaa şahitleri dlnlenmlııtlr. Mu· 
hakeme netlceıılnde davanın mil
rettep olduğa anlışılmıetar. 

Dan avoı al Ahmed Reınzt 
Doyar mildafaasını yapınıf 

ve: 
- Müekkllim Süleymon'ın k01 

clvaundakt tüt(in sergisine g6* 
celeyio ılılao blr deokte ooyedl 

buçuk kilo yaprak t6ıiloti0 
kendlalne ald olmadığı gösteri· 
len amme ve müd&faa şahitle· 
rloln beyanatile sabh buhıodıı· 
ğondan mHsow olan müı>lddll· 
mlo btraetlİıi lı:ıterlm .. 
Demiş ve mahkemece waz 

ouo Sdleyman'ıo beraellne k•· 
rar verilmiştir. 

Pamuk Çırçır 
Fabrikaları 

Ekonomi bakanlığıudan Tı1tlr;· 
lr; 

ofise btldlrildiğ~oe "göre paııı0 .. ._,,, 
çırçır fabrikalarına bir mi• d ..,, e 
çırçır topu ithaline mOs•• 

edilecektir. 
İlgili fabrikatörler onbe!I gO: 

içinde bıtkanlığa bıe•0'8'1 • 
80 ' 

ihtiyacını • btldlrecektlr. .... 
• cı~· 

mO.ddfllten sonra baııvor• 
110· lırın dilekleri kabul 11dilP1 

cekılr . 
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Italya'ya Karşı Petrol Ve 1. Das Land Kamil 
AtatDrk. 

Kamal AtatOrk'ün Demir Ambargosu -
~~-~.,~ 

Memleketi Ingil•ere, 18 ler Komitesi Toplantı
Yazan~.v;:.a:ugusı sının Geri Bırakılmasına Razı Oldu 

Lik Maçlarının ~fU[_ 
ikinci Haftası 

Sonbahar 
At Yarışları. 

••••• 
Gftzel Bir Havada Ya· 
pılan Y arışl&r ile • 

yecanlı Oldu 

Orta elçi V. Kral, Osmanlı 

iıopa:ratorlugooun paylaşılmasından 

kurtarılan Türkiye'nin kurtuluş sa• 
vaşıoı anlattıktan sonra elde edilen 
memlekette modern manasında bir 
devlet kurulman teıebbfuıünü ifade 
eden bütün devrimleri, kanunları 
ve bunlan yaşatmak üzere kurulan 
müeaseseleri gayet objeklif bir me• 
todla incelemektedir. 

~~~~~~ .......... ı~~~~~~-

Isıan bul, 25 (Öze') - Fransa oıası münasebetlle M. Laval'ın 
başbakanı M. Lınal, öğleden Pnrls'ten ayrılmasma imkan 
sonra Iogiltere'nln Parla büyük bolanmamasıdır. 

elçisi Sfr Klark ile görei1Jmfi.1J İstanbul, 25 (özd) - Demir 
tür.. ve peırol 6zerfne ambargo ko· 

Ioglllz elçisi _M. Laval'e de- nulacak olursa durumun daha 
mir ve petrol ftzerloe konacak fazla gerglnleştcı>ğl söylenmek· 

ambargo için 27 Teşılnlsani'de tedlr. 
Istanbol, 25 (Özel) - Pa· 

ris'ten beher verildiğine göre, 
nazırlar meclfsl yarın toplana· 

Kitabı alan bir yabancı, Ata• 
lürk'ün eserini ilk çağlan olan • 
Sıvaı ve Erzurum kongrelerinden 
geçenlerde yapılan 1935 sayım ha. 
reketlerine kadar takip edebile. 
cektir. 

Kitabda devrimler, siyasal, eko· 
nomik yahut kültürel bir istikamet 
ifade eylemelerine göre tamif edi· 
!erek hem topluca, hem de Tü:rk 
devriminde mevcut olan ahenkliği 
ve biitünlüğü aksettirecek bir su· 
rette incelemivtir. 

Kitab, Rürkiye'nin büyük bir 
doetıı tarafından yazılmıştır. Batta 
bu huauıta bazı Viyana gazetelerin· 
de ıFazla Türkiye'den yana> diye 
tarizlere bile oğramııtır. Fakat bu 
tarizleri yapanları orta elçi Kral'ın 
kitabındaki objektif metinler, de. 
liller ve tahliller ve bundan başka 
da rakkamlar, sustormağa kafidir. 
B. Kral'ıo Türkiye dostluğu em· 
rindeki bu gerçek malzeme, Türki· 
ye'ye ezberden hücum etmek ille· 
tinden hAla k:urtulamamıı olanları, 
ııamimt adamla:rea ikna etmeğe, 
değilseler ıskat etmeğe hol bol 
yetecek gibidir. 

Tftrkiye'de dost Avosturya'yı 
temsil etmekle kalmıyarak Türki· 
ye'den Avoatorya'ya Türkiye'de 
olup biten esaslı hayat hamlelerin· 
den haber götüren orta elçi Kral'ı 
önce tebrik eder, ondan sonra hü· 
~ bir dostumuz olarak selamlanz. 

il. Ankara 
Von Norbert V. Bischoff 

Orta elçi V. .8..ral'm güzel 
eseri ne kadar objektif bir elüd ve 
malzeme kitabı ise, mdstevar V. 
Bischoff 'on Ankara81 da o kadar 
sübjektif tutulmue bir doygu ve 
düoünce kitabıdır. 

Türk devrimine ve onun tıanh 
Şef 'ine yaşıt devrimler ve şefler 
araeında değil de Türk tarihi ve 
insanlık oefleri arasında yer ve öl· 
çü vermek, işte .B. Bischoff'un ha· 
re.ket noktası bu olmuıtor. 

M. Laval 

toplanacak olan 18 ler komite 

sinin lçtfmaınm ged bırakılması 
hakkındaki Fransız teklif IDP 

Inglltere'nln muvafakat ettiğini 
hlldlrmlıJtfr. 

18 ler komitesi gene bu ayın 

29 nda Cenevre'de toplanacak 
ve fakat hiçbir karar verme· 

den yeni bir toplanma tarihi 

teshlt edecektir. Buna eebeb, 

Fransa parlamentosunun açıl· 

Malatya 
Bez Fabrikası. 
Ankara, 25 (Özel) - Ma· 

Jaıya bez fabrikasının kurolması 
için 1o, Ziraat ve Sftmer banka· 

ları bir şirket vftcoda getire• 
ceklerdlr. 

Amerika-Av-
Kitapta Türk milleti tarihin 

muhtelif devirlerindeki çıkıt ve 
yayılıştan ile ele alınarak kurduğu 
devletlerin ve kiiltü:rlerin karakte
ristiği verilmektedir. 

Aynca, Türk devrimi ve bu· 
nun siyasal, ekonomik ve kiiltürel 
amaçlan hakkında sübjektif ol· 
makla beraber çok entereıan mü· 
talealar vardır. 

rupa Arasında 
Hava Postaları .. 

MeseU., kapitülasyonlar hakkın· 
da yazılaiı eatırlan ve Avropa'nın 
bu eski ve ağır güoahmı bir Türk 
bile Vischoff 'tan iyi yazamaz. 

Ankara'da Türklüğü severek 
Tü:rkleri tanımak ietiyerek yazılmış 
bir kitabdır. Onn da Alman'ca bi
len Türklere tavsiye ederiz. ...................... 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sok.ağı. 
C. Balk Partisi binaııı içinde · 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayhğı 500 kuruştur. 
Y ahancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradll'. 
Heryerde 5 Koruştu. 

İstanbol, 25 ( Telefon ) -
Bt1yiik okyonuso avarak Ame· 
rlka·A vrupa arasında posta sa· 

ferleri yapmak için teşebbüs 
edilen tecrübeler muvaffakıyet
le neticelenmiş, ilk posta tay 

yaresl 20 yolcu ve posta çan 
taları Ue Avrupa'ya gelmiştir. 

Bayburtluların 

ı2 ci Müsabakaları 
l I~tanbul, 25 (öıel) - Bey 

bortluJar bugOn ikinci clrld 
oyunla rıoı üniverslıe rı.ıeyda 

nında yaptılar. 2 bfoden fazla 
s~ytrcl vardı. 

Müı11ıbakalar 

Ikf müsAbaka 
çok güzel of du. 

daha yap!!cak 
olan Bayburt'fulu h'lfıaye mem 

j leketlerine dönecı:klerdlr. 

ı Karadeııiz'de 
Kereste Yükf Q 

Bir Vapur hattı .. 

cak ve dış siyasa ile le dorumu 
müzakere edecektir. Bu toplan· 
tıda, eski muhariplerin son ha · 
dleeler karşısındaki durumları 
da kont.t!Jofacaktır Bu müzake· 
rderln önemi büyüktür. Söy

lendiğine göre, Lual'io par la 

mentodald vazlvetl, bugftokd 
müzakerelrre bağlıdır. 

M Laval, yarın gece radyoda 
önf'm1J bir söylev verrcek ve 
. zf yeıfn p14nçosooo yapacak, 

Frensa'mn kurtuluş yollarını 

gösterecektir. M. Lnel, iktidar 
mevklfne geçtiği gündenberi 

nasıl çalıştığını da Jz•h ede
eektlr. 

Iı'ransız başbakanı, dış siya 
sasıoda Fransa'nıo uluslar ko· 

rumile hnaher oldo~uou ve 
barışın muhafazası yolunda ça
lıştığını beyan edecektir. 

ihracat Maddele-
rimiz ve ltalya 

Tecim odasınca; of is 
başkanlığından 
mahimat istendi. 

ltalyaya karşı eon alınan te-d-! 
birler neticesi olarak fzmfrln belH 

başlı ihracat maddelerinden 
olan palamut, arpa. bakla. zey4 

tf nyağı, pamuk, yulaf ve bir 

çok emtianın ltalya'ya ithali 
için hususi maeaade feıenmek· 

tedlr. Halbuki ~ncelerl bu gibi 
emtia hilkdmetten mOeaade 
alınmadan ithal ediliyordu. 

Türkiye · Italya tecim anlaş 
ması bir ay daha ozat•lmııtır. 

Buna gare ha mftddet içinde 

İtalya'ya gönderilecek olan mal. 

larımıza ltalyı'nın dahili mu

karreratla takyldler koyması 
doğru değildir. Bo cihet hak· 

kında teclmod&Bınca Tftrkofla 

başkanlığından telgraf la mald· 
mat istenmiştir. 

-. lzmirspor, Altınordu Ve Göztepe 
Takımları Galiptirler Yarış ve I~lah Eocömenfnln 

Sonbahar at yarıeları ikinci 
haftaelyle bu yıl at yarışları 

da bltmtf oldu. Hava gftzel ol· 

doğu için koşu yerinde pek 

Bn hafta yapılan maçlarda 
kuvvetli takımların çarpışması 

olmadığı için seyirciler de peku 
denllebllf'cek bir halde idi. 

Güniln ilk oyunu Altıaordo 

ile Demlrepor birinci takımla· 

rının karşılaşması idi. Alrınor

du'nun Demlrspor•a karşı çı· 

kardığı takım geçen haftakln· 

den daho zait idi. Gayrlfedere 

kulühlerden Aydın demlryolo 

ile Türbpor'oo birleşmesinden 
meydıoa gelen yeni Deınfrspor 

takımı gol yapmak için çok 
çahştt, yaptırmamak hususun· 

da da elden gelen gayreti gös 

terdl.BöylP.ce Uk haftayım sayı

sız geçen ba oyunun ikinci 
haftayımında Altınorda birçok 

kllJübler değlıJllren ve yaşlı bir 
oyuncu olan Fehınl'uln ayıığın 

den 3o unca dakikada ve f I· 
riklk vuruşundan Altınordu'oun 

Jlk ve son sayısıoı yapmağa 

muvaffak oldu. Son dakikada 

Demfnıpor kalesine verilen ceza 

vuruşu kaleci tarafından kotta· 

rılınca oyun da bo şekilde 

ve Altaoordunon O 1 6stüolOğfi 

ile bltıt. 

İkinci oyun Göztepe · Şark· 
spor birinci takımları arasında 

idi. Ne yazık ki Şarkspor ko· 
lübü nizami bir ı akım çıkara

madığından Göztepe hakmen 
g11Ub oldu. Yapılan özel maçta 

Göztege takımı Şarkspor'11 7 
gol yaparak oyunu kazandı . . 

lzmirspor ·Buca 
Bu haf tanın en önemli de· 

nebllecek maçı İzmlrspor Boca 
birinci takımlarının yarışmaeı 

idi. fzmfrspor bu maça en iyi 
elemanlarından lsmall'I de ta· 

kıma alarak çıkmııtı. Gerek 
İzn:ılrspor ve gerekse Boca eeıs 
ve mevcod oyuncuları ile t~· 

kımlarım yapmı~lardı. 

şöyledJr. Altay, İzmtrspor mev. 
cud içinde en iyi; Göztepe, 
K .S.K, Ahınordu orta; Demir· 
spor, Buca, Burnava zayıf .•. 

Glioftl isterdi ki her takım 
kuvvetli olsun ve yapılacak 

maçlar da seyre d~ğehllsln. 

(B) takımları maçları 

Halk eahB&ında yapılan ( B) 
takımları maçında Izmirspor, 

Buca eayısız berabere. ~arkepor 
gelmediğinden Göztepe b6kmen 
gallp. 

Altınordıı Demlrepor maçı da 
3 1 Altınordunun üsUlolQğ6 ile 
uetlceleomloılr. 

Gayrif edereler maçları 

Halk sahasında yapılan gay
rlfedere takımlar maçlarında 
Toran takımı 6 • O ile Bayrak· 
lıya, Bacıhüseyioler 2 · 3 Kab 
ramanlara, Tepecik de 51 He 

HilAle galip geldtltr. 

lneholu 
Faciası rfahkikatı 
Urla Sahillerine iki 
Çuval Susam Çıktı 

İneboln vapuru facl .. 1!1 tıh 
klkatma ıdllyecıe devam edll· 

mektedlr. Ehlivukuf raporunun 

eu bir kaç gOn içinde mOddel· 

umumUlğe verileceği söyleniyor. 

Urla sahiline dalgalar iki çuval 

susam çıkarmııJtır. 

Bartin'e Atandı 
İzmir memleket hastanesi 

hemelrelerlnden '123 Emine 

Bırtfn hastanesi hemşlrellğlne 
atanmıştır. 

Atanma 

çok halk vardı. Hem kışa gl· 
rerkeo kır havasını bir daha 

tenefffts etmrk ve hem de he · 
yecaolr koşulu görebilmek için 

gelenler 11rasıDda ilbay Fazlı 
GOl~ç ve Müstahkem Mevki 
komutanı General Kerameddin 
Kocaman ile saylnlar, konso· 

loslu. banka direktörleri ve 
birçok tftccarlar vardı. Koşa. 

lara saat ondörtte başlandı. 
Birinci koşu üç ve dört ya 

şındakl yerli yanmkao fn~lliz 
at ve kısraklara mabsusto, tk· 
raoılyesl 295 Hr a mesafesi 

1600 meıre tdl. Üç hayvan 
koştu. Emir Salib'lo ( Alemdar)ı 

birinci, (Semire mis) t ikinci ve 
Güoenlt Nazlfio (Mavztk .. ) sı 
OçüocQ geldi. 

İkinci koşu 1935 yılındıı 
500 liradan fazla mükıifat ka· 
zanmamış ballekan İoglllzat ve 
k111raklaca ınahsuetu. İkramiyesi 
320 Ura, mesafesi 1800 metre 
idi. İltl hayvan koştu. lstanbullo 
Akif in Kazbıdalyası birinci, 
Mme Bloe'ln Barça ikinci geldi. 

ÜçQncft koşu dört V-' daha 
yokarı yaştaki ytrll yanmkan 
arab ve ballsk.an arab at ve 
lusraklara mahsoetu, ikramiyesi 
190 lira mesafesi 3000 metre 

idi. Beş hayvan gfrdl. İstanbul· 
lu Mehmed'in (Sada) eı bJrlocl, 

Ôdemlş'H Mehmed'Jo (Zeybek) 1 
ikinci ve Bozoklo Neclb'ln 
(Ktıçuk Derviş) 1 ile Sıvas'h 

M. İzzet'io (KftçQk yıldız) ı 
ba11·başa üçfıncü geldllor. Üçftn· 
cft gelen hayvanların sahipleri· 

ne onar Ura verildi. 
(Üza.m koşusu) adını alan 

dördO.ncft koşu O.ç ve daha yu· 

Finans bakanlı!ı varidat umum 

m6dilrh1ğl lldncl sınıf mGmey

ylzlerlnden Mustafa Tel'f ik ter

f fan İzmir tıbakak m-Ofetdşll· 
ğlne atanmıştır. 

lkau yaştaki hallskan İnglllz at 

ve kısraklara mahsustu, lkramf· 
ye11l 600 lira, mesafesi 2800 

İzmlrıporon daha iyi oyunu 

ile geçen ilk devrenin yirmi 
ikinci daklkaı:ıında Boca ilk 
golö yedi ve devre o.ı bhıJ. 

İkinci devrede de lzmlnpor 
daha iki gol atarak oyunu 0·3 

lzmir 2 inci icra 
Memurluğundan 

metre idi. Beş hayvan ko@to. 

Ankara'b Ahmed'lo ( Şorom· 
po) ıo birinci, prens Ballm'ln 

(Şorbara) sı ikinci ve fsıao· 
bol'la Akif 'in (Bekyar) ı ftçilu· 
cfl geldJler. 

kazandı. iki haf tadır yapılan 
maçlarda takımlarm dorumu 

lzmlrde peştemalcdarda S sa· 

yılı sokaktı 13 sayılı mığazada 
icrayı ticaret etmekte iken lf-
14aına 3.8.935 tarihinde karar 
verilen A. maJamo ve eO.rekAsı 

şh·ketlnln masası açılmııta.r. 

Büıao alacakhlar ve istihkak 
lrldlasında bulunanlar alac _k . 

Beşinci koşu dôrt ve daha 
yukarı ·yaoıakl haliekan Arab 

at ve kısraklara maheueto. İk
ramiyesi 255 Ura, mesalesl 

3500 metre idi. Dört hayvan 

koştu. Edirneli Emlo'lo (Ne
cib) f birinci, Bandırmalı Meh· 

med'ln (Güzel Bandırma) sı 

fkfncf ve Ankaralı Abmt-d'in 
(Ünlü) EÜ öçüncft geldill' r, 

Morison 
Amele partisinin lideri 

İ:!taobul, 25 (özel) - Lon· 
dradan haber verlllyor: Mortson. 

avam kamaresaoa omele parti 

efnln lideri olarak iştirak ede 
cektir. 

Takas Komisyonu 
T ıtkıuı koml.ıynn a düu ı rclm 

oda'3ı 81lloound11 ıoplanm•ş ve 

halya'yıı ka:-şı tatbik edilmeye 
başlana o zecri tedbiı ler mü 

oasebeıile Türkofis ıarııfıodao 
neşredilen jzahollmeyt tetkik 
etmiştir. 

-~ftnii geçmia ndeb.alar 25 ktmıatnr. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

İstanbul 25 (ôzeJ) - Kara· 

denizde şiddetli fırtınalar bü· 

küm sürmektedir. Ereğli açık· 
larmda kereete yO.klü. bir Yo~ 
goslav vapuru batmıştır. 

KLIEOPA TRA 

ların1 ve fı;lihkaklarını ilandan 
bir ay 1 çlode müraceatla kay· 
deulrmelerl ve· vesaik sureti 

mosaddakalarını ihraz etmeleri 
ve müflise ait bulunan mallar 
ile sair borçlerınıda keza bo 

müddet zar tında blldlrmelerl 

müt lls6o mallarıoı her ne 
sı falla ol orsa olsun ellerinde 

bulundoranlsrın o mallar iize
rlodeld hakJım mahfuz kalmak 

şortlle bunları ayni niüJdct 

lçlode daire eınıl :ı e ll vJI et 

meleıi etmezlerse makul maze. 

retlnl bulunoıııdıkça cezai mes' 

ullyete uğrayacı:k!Jn ve ruçhan 

haklarından mahrum kalacak 

lan 114ndım nihayet oo gön 
içinde ve toplanma dahi altı 

J.anonoenel 935 tarihine ttsa . 

döf eden cuma gftoü saat 11 de 

Izmlr ikinci fora memurla· 

ğond11 hazır bulunmıtları ala· 
cekhların ilk lçtloıaa gelmeleri 

ve mftf lis ile mlşterek borçlu 

olanların da toplantıda hazır 

bnlnnmaları llAn olanur. 

Adliye Hinasındaki 
Elektirik Tesisatı 
AdUye bloHındakl f'lektlrlk 

teslsat1nın fenni olmadığı anla· 

plmışhr. Fenni tesisat yıpmak 
için yakında keolf yaptırıla· 

caktır. 

Gelecek hafta sinamacılık dünyasında şimdiye kadar 

gôrftlmemlş bir lnkıltlb yaratacaktır. 



tnliiltll11 tklnclteşrln 26 

Müstahkem mv. H. al. ko. dan: 

l - Jzmir hava kıtaatının 67100 kilo ekmek ihtiyacı kapılı 
zarf ueollle mftnakaaaya J· onmoıtor. ihalesi 3.blrlncl 
kAnun.935 aalı gtlod Hat onbeı boı;okta lzmfrde kıt · 
lada Ml!t. mv. 1111. el. ko. nanda y•pılacektır. 

~ Ekmeğin tahmto edilen mecmq tutarı 87 23 liradır. 

S Beher kilo ekmek için onOç kortıt f lal tahmin edil· 
mJşılr. 

4 - Teminatı movakkate akçeal 654 Ura ylrmlbeı koroıtor. 
5 - Şartnamesi her .ao komisyonda gc)rOlebllir. 
6 hteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarını dair veılkı 

gc)stermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekslltmlye iştirak edecekler 2490 Hyılı artırma ve ek· 

ılltme kanonunun 2 ve ilçftncft maddelerinde ve şart· 

nameelude yazılı veelkalarile teminatı muvakkate mak· 
buzlarını ve mtıhürlü teklif mektuplarını ihale şaatln· 
den en az bir ııaat evvel komlsyooa vermle boluna· 
cıklar. 16 21 26 1 3722 

MQıtahkem Mv. ea. al. ko. dan: 3723 
Beher kilosunun 

tahmin edilen f lıtl Miktarı 

Kilosu 
90000 
83700 
61200 

Cinsi 
Arpa 

Tahmin edilen 
mecmu tutarı 

Ura Kr. 
5850 00 

5440 50 
3978 00 

Kr. S. 
6 50 
6 50 
6 50 

Teminatı 111uvak· Mtınakasanın ihale tarih gftn ve 11atı 

kate akçesi şekli 

Lira Kr. 
438 75 Kapalı zarf 4. 12.985 çarşambı 15.30 
408 50 » c 4 » » 16 

29n 50 Açık eksiltme 4 " " 15 
1 - lzmlr Met mv. hayvaoat1nıu yukarıda cinsi ve miktar· 

ları yazıla ftç kılem arpa lhtlyae1 Oç kıt'a şartname lle 
ayrı ayrı hizalarında yazıldığı veçhlle lld~I kapalı zari la 
ve birisi de açık elulhme suretUe mOoak1111ya kon 

mootot. ,,. 
2 ihaleleri hizalarında yazılı tarih gdn ve ıaatlardı Iz. 

mirde kıolada Met. mv. H. al. k.o. nunda yapılıcık.tır. 

3 - Şartnameleri bergOn komisyonda görillebtllr. 

5 

l•neklller ticaret odaemda kayıtlı olduklarını dılr vesika 
göstermek mecburlyeılndedlrler. 

Ekelltmlye iştirak. edecekler 2490 aayıla artırma ve ek· 
ıılltme kınunonon iki ve 6çüoca maddelerinde ve oırt· 

namelerinde yazılı veelkalarlle ve teminatı monk.kıte 

makbuzlarmı ve mtibürlil teklif mektupları klpalı zarf. 
lar için ihale saatinden en az bir Hat evel komlıyona 

vermiş bolaoacakludır. Açık eksiltme için de kanonda 
ve şartnamede yazıh vesika ve temlnatlerlle ihale na· 
tındı komisyonda hazır bulanmaları. 16 21 26 1 

Bornava iüllD alma komisyonun a iba· 
leleri yapılacak olau asker ilAnları 

8urnnn a-sked eat. al, ko. dan: 

l - Gazlemir'dekl kıt'anın ihtiyacı olan ve 15 ·11· 935 
cuma gftnft saat 15 '" lhıleel yapılacak olan 144000 
kilo oduna talip çıkmıdıtından kannaun 43 iloctı mad· 
deılne tevfikan bir ay zarfıo~a pazarlık ıoretlle satın 

alr.nıcaktır, 

2 İlk pazarlığı SO · l l · 935 cumartesi gilnft 111t l l de 
yapılacaktır. 

3 Umum tahmin tatarı 1728 Ura olup muvakkat ıemhıatı 
130 liradır. 

4 Şartnamesi her gftn komisyonda gôrftleblllr. 
5 leteklilerln muayyen vaktinden evvel Burnna'dıkl H· 

keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 3812 

A. 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 

mdtebassısı 
Basmahane istasyonu karaısındaki dibek sokak haaında 30 sayı• 

b ev Te muayenehanesinde sabah saat 8 dan aqam eaat 6 a kadar 
haatalannı kabul eder. 

Mü· ( at eden hastalara y11pılmaeı lAzımgelen eair tahlilit ve 
mikl'osk ... r ik muayeneleri ile veremli ha3talara yapılmasına cevaz gô· 
rfllen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

i<ASE 

N,EDKALMiNA 
Fratelli· Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
11CERES,. npornl dyeTm 11· 

manımızda olup 26·21ncl teş · 

rinde Anven, Rotterdım, Amıı 
terdaoi ve Hamhurg Umanları 

nunda Malla. Ceneva, Marellya 
ve Bareelonıya hareket elle 
cektir. Yolcu ve yftk ılır. 

NIPPON YUSSEN KAISHA 

Mftstahkem meYkl sat. al. ko. dan: için yak alacaktır. 
İzmir Met. Mv. askeri baetaoeıloln (28000) kilo ııtıt th· "ÜRESTES., vapuru 30 2 el 

Kumpanyası 

"TOYOHASHP~ vapura 15· 
1 locl ~Ananda Sıııpor, Şanbar,, 
Kobe, Mojı, Oekka ve Yoku· 
hıma Umanları için yftk ala· 
cakhr. 

1 tetrlode beklenmekte olup yG· 
tlyacı açık eksiltme ııuretUe mQnıkaıaya konmaftor. 

kOntı tahliyeden eonra Borgae, 
2 lhılul 12 ·Blrlncl .. klnun· 935 pereembe .g6otl ııaat on· Varoa ve Köıtence limanları 

beşte lzmlr'de kıolada .Mtıatahkem meYkl ııabn alma için yak alacaktsr. 

komleyonundı vapalıcaktır. "FAUNA., Hpuru 2·1 inci 
3 - Sftt'tlu tahmin edilen mecmu tutarı (2800) liradır. k&oondın 5.1 ncl kAnuna kadar 
4 - .Beher kilo eQt için on kurue flıt tahmin edUmlıtlr. Anver1, Rotterdım, Amılerdam 

5 - Teminatı muvakkate akçesi (210) liradır. ve Bamborg Umanları için yak 
6 - Şartnamesi her giln komisyonda gftrGlebllfr. alacaktır. .. 
7 - lsteklller Ticaret odHıoda kayıdlı oldaklarını dılr ve· 0 ULYSSES,. vapura 2·1 inci 

ıılka göstermek mecburiyetindedirler. kAnundın 5 1 ncl kAnona kadar 

8 Ekelltmeye letlrak edecekler 2490 eayılı artırma ve ek· Annrs, Rotterdım, Amsterdam 

slllme kanununun lkl ve Oçtınctı maddelerinde ve eart· ve Hamburg Umanları için yllk 
na111eelodo yazıla yeelkaları •e temlnıtı muvakk.ate mık· alacaktır: 
bozlarlle birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hazır "HERCULES .. vapura 18-1 
bulunmaları. 38:11 26 30 5 10 kılnunda beklenmekte olup ytl· 

MQstahkem M v. sa. al. ko. nandan: 
, kano tıhllyed•n ııonra Borcae, 

1 - Bir tanesine biçilen eder otuzbeş lira olan 630 tane 
nöbetçi muşambası kapah zarf la ekllltmlye konulmuş· 

tor. ihalesi 13.iklncl kıinnn.936 paıartesl gOnCl eaat 15 
tedlr. Şartname parası olarak M. M. V. sa. al. ko. dan 
ılımr. Ekelltmlye girecekler 1653 lira 75 koroılok ilk 
inanç para11z mektobu ve makbuzlarlle kanunun iki ve 
üçilnca maddelerinde yezah belgelerle birlikte teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel M. M. V. 
11tın alma ko. oa vermeleri. 26 11 26 10 

Okullar Satın Alma Komisyonluğu 
Başkanlığından: 

Komisyonumuza bığiı Lise, öğretmen, orta ve san'at okulla· 
rının 1935 finansal yılı yiyecek ve yakac•k ihtiyaçları 18.11.935 
tarihinden lllbaren bir ay içinde pazarhkla eatın ahoacağıodao 

lateklllerlo her çırfamba gftnd öğleden sonra 111at dörde kadar 
kültür direktôrlüğOnde toplanın komisyona başvurmaları. 

Izmir Memleket 
hibliğinden: 

Hastanesi Başta-
21 

Memleket haltaoealode bulunan fersude ve müteferrik eoyalar 

onbeo gün mOddetle artbrmağa çıkarılmıotır. 18,11,935 tarihin· 
den 2, 12,935 tarihine kadar eatıhğa çıkarılmıştır. istekliler elJ· 
yayı gc)rmek üzere her Qo Memleket haetaneaioe müracaat etme· 

lerl ve ihale güotı olao 2,12,935 tarihine rathyan pazartesi 

giluftnde saat 9 dan 13 çe kadar encümeni , vllAyetln de hazır 

bulunacağı Memleket hastanesine m6racaat eylemeler. 

Varnı ve KGıtence limanları 
na hareket edecektir. 
SV ENSKA ORIENT LINlEN 
"FREDENBORG~ npuru 

25· 2 lacl teorlnde beklenmekte 
olup yftk\lnd tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hamborg, Copen· 
hage, Danzlg, Gdynla, Oslo, 
Göteburg ve lekandlnavyı il· 
manları için yfi.k alacaktır. 

0 GOTLAND,, motörft 29·2 el 
teşrinde beklenmekte olup yf\. 
kftnO. t1thliyeden sonra Ret!er· 
dam, Hamborg, Cepenhıge, 

Daozlg, Gdynla, Gotenburg, 
Oslo ve Iıkandlnavya limanları 

na hareket edecektir. 
0 ERLAND,, motör\l 14·1 net 

kAnundı beklenmekte olup yQ· 
kihıQ tahliye ettikten ıonra 

Rotterdam, liamburg, Danlmar· 
kı Ye Bıltak 111billerl için yak 
alacaktır. 

~ERVICE MARlTIM ROUMAIN 
110L1UZ,. vapuru ;3.ı inci 

kaoundı Köetence, Sollyoı, 

Galae limanları lçlo yilk ala 
caktır. 

"PELEŞ,, vapuru 18· l inci 

kAnouda gelip 19·1 inci kA· 

İltndıkl gellş gldlo larlhlerl · 
le navlunlardald değltlkllkler· 

den acente meı'ullyet kabul 
etmes. 

Fazla tafıllAt için iki ncl 
Koıdon'dı Tahmil ve Tahliye 

blnaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur aceotahğıoı mdracaat 
edllmeııl rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
cendoll Han, Birinci Kordon 

Tel. 244'3 
Tile Ellerman Llneı Ltd. 
Llverpool Hatlı: 
110PORT00 npuro limanı· 

mııdı olup Ltverpol ve Svan· 
eeadın tahliyede bulunmaktadır. 

0 ROUMELIAN,, Yaporo lklo· 
el teşrinin ıonunCla beklenip 
Ltverpol ve Svaoııeı'dıo ycık 
tahliye edecektir. 

Londra Battı: 
"İBULGARIAN,, vapuru 18 

ııon tefrlode Londra ve Hol 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

"0PORTO., vapuru ilk k4· 
non lpıldaeında dOuftp Londra 
ve Hol için yiik acacıktar. 

THE CENERAAL STEAM 
NAVIGATION Co. Ltd. 

'
1PETREL., vapuru 19 son 

teşrinde gelip 2 L ıon tf'şrtn'e 
kadar Londra için ydk ala · 
caktır. 

Not: VOrod tarihleri ve va 
purların isimleri ve navlon ilcret· 
lerloln değişikliklerden mee'ul 
Uyet kabul edllmez. 

K.adaaıroeb yapılmağa başlpnmış olan altrefıı maballeılnd l 
gayrimenkullerle bu gayrimenkullerde ayn! bak.hm buluııanların 

Yakık minarede Saçmacı hamım eobğında 20 numaralı blnıdq 
kadastro komlsyoouııa Ulu tarihinden 15 gftn ııonra her haf ta 
salı, çaroamba, perıembe gftnleıl mftracaaılırı ve mGracııt 'et· 
mlyerılerlo ayni hakları 2613 eayılı kıınon htUtftmlerloe göre 
komisyonca bacJıl olacak .kanaata göre kayit 9e teııblt olanacağı 
llAn olunur. 3826 

lzmlr Memleket Vll Eırefpaşı hasıanelerlnln 1 aylık ihtiyaçla. 
rının karşılayacak olen 15800 ~etre gazbezloln · temini tedariki 
için 15 gftn mOddeıle llAn edilen açık eksiltmesine lııtekllel çık· 

·mamıştar. Eksiltme 25.11.935 tarihinden 5.12.935 tarihine kı~ar 

10 gün mftddetle eksiltme uzatılmıştır. istekli olanlaun 5.12.9 5 
tarihine rastlıyan perşembe g6nll aaıt 9 dan 12 ye kadar vfl yet 
daimi eocftmP.nloe hae vormalın. 3823 

Sümerhank Genel Direk
törlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın yftkeek fen mekteplerinden, iinlverehı· 
lerlo kimya fıkftltelerloden, dört senelik yftkeek meosuoı& mek· 
teplerlnaeo ve tekolknm dereceılndekl thtlau mekteplerinden 
Hl33, 198ıt, 1935 mezunlarının Sftmerbank mlleaıeeolerl vo 
fabrikalarında htlhdaml•rı dOşftnGldftğftoden, bunların ııağıdakt 

veslkalarlle, Ankua'da Sftmerbank omomt mGd4rlftgtıne, latan• 
bul'dı Snaaerhank lstanbol ıubest mildftrUlğllue uıOracaıtları 

lftzomu 1140 olunur. 
Mllracaatlarıo yukarısına, Hlr mGraca1tlardın tefriki için "M. 

E ,, Jşaretl konnlm11ı. 

BGvlyet 
Uercftmel bal 
Diploma kopyaaı 

Aekerllk hizmeti 
Bildiği ecnebi diller 

İki tane resi~ 26 3 10 9465.3818 

Muğla Sıhhat ve içtimai Muave

net Modorlttğilnden: 
Muğla memleket hHtaneel ile vl14yet ııhhat ve içtimai mua· 

venet dafreıl ihtiyacı için ekelltmlye konolın 1289 lira 20 
kuruş muhammen bedelli 159 kalem ecza ve alltı tıbbiyenin 
ihale milddetl 9.12.935 pazartesi gftoO 11at 15 e uı.tılmıotır. 

llteklllerln şeraitini anlamak ve pey ıftrmek Ozere vll4yet daimi 
encftmenloe mftracaat eylemt'lerl llAo olunor.26.29 .• 2.5. 3814 

V. N. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & eo. 

DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 
"SOFIA,, motôrtl hıtlen il· 

manımızda olup Anveae, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yak almaktadır • 

"AMSEL» vapuru halen il· 
manımııda olup !Anvers, Rot· 
terdam, Bamburg ve Bremtn 
için ytık almaktadır. 

"A VOLA » vapuru 2 ncl teo· 
rinde bekleniyor, Hamburg, 
Bremeo Vfl Anvera'ten yok çı· 
karıcaktır. 

"MACEDONtA~ vapuru 52 
2 el teorlnde bekleniyor, 30 
2 el teorine kadar Anvers, Rot 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yak alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT LlNES· 

NEVYORK 
"EıCELSlOR .. vapuru halen 

limanımızda olup Nevyoık için 
yftk. almaktadır. 

"FxMINSTER" vepuru 12 
2 el teerlnde bekleniyor, Nev· 

york için yük alacaktır. 
ExERMONT vapuru 18 2 el 

ıeşrlnde bekleniyor, Nevyork 
için yftk alacaktır. 

ExARCB,, vapuru 30 2 el 
teşrinde bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

"ExECUTİVE,, vapura 15 
8 el kAounda bekleniyor, Nev· 
york için y6k alacakhr. 

"Exll,ONA" vapuru 31 Bel 
Ununda bekleniyor, Novyork 

için yiUr alacaktır. 

SERViCE DlRECT DA'\UBl· 
EN TUNA. HAITI 

"ALlSA.. vıpuro halen lf . 
mınımızda otop Beograd, No· 
vlııad, Kamarno, Bodapeote, 

Tayyare Piyangosu 
2 el keılde ( ll) lcl k4non 

SAYI URA 
1 MGkAfat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 » 15000 
ı .. 12000 
1 .. 10000 
2 .. (2500) 5000 
4 .. (1000) 4000 

30 .. (500) 15000 
60 » (150) 9000 

100 .. (100) 10000 
500 » (50) 25000 
500 .. (30) 16000 
600 (20) 12000 

alıcakur. 

ARMEMENT DPPE • ANVES 

"ESPAG!'lE" vapuru 5 ikin· 
el teorlnde bekleniyor, Anverıı 
Direkt için yftk alacaktır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBUG 

" BANSBURG .. npuro 8 
ikinci teşrinde bekleniyor, An· 
nrıı, Rotterdam ve Hamb~rg 

için ytık ılacıktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HA VSLINJE (A·S. D S. 

SP A.NSKELINJEN) 
OSLO 

"BANASEROS,, motörft 21 
ikinci teşrinde heklenl1or, Don· 
kerk ve Dlppe lçfn yilk ala· 
caktır. 

· JOHNSTON V ARREN 

LINES LlVERPOL 

"QUERNMORE" vapuru 4 
ikinci teıJrlnde bekleniyor, LI· 
verpol ve Aoveıeten yak çık•· 
rıp Borgaıı, K.öetence, Galaç ve 
Bralla için yok alacaktır. 
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/~~:ı~:'bı:iı:;~.;~:~~-:;,. olan 400111600 - AI{_~ehir Banl{3Sl 
bin mere çamaıarbk bez kapalı urf la ebUtmlye kon· ~ 

- SIHHA 
Balık Y 

moıtor. • • • 
2 - lbaleıl 4. birinci kAnua 935 çaqambM gdnd Hat 15 n z m n lr ş u b e s o Non:eçya'nın Hali 

rina Balık Yağıdır. 

bet Gibi içilebilir. l 
fa Süzülmüştür. 

tedlr. 
ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi biuuıoda 3 

4 
ilk ID1nç pınıı 8750 Jlradır. 
Şartname 750 kuruıa M. M. 'f. ııatın alma komlıyoaDD · TELEFON: !2383 -Biricik Satıo Y 
dan alınabilir. Rerttlrltl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılıt-. 

5 - EbUtmlye girecekler ilk inanç paraıı mektup nya mık· 
BAŞDURA 

Hamdi Nnz bozlarlle kanonun iki n ftçdncCl maddelerinde yHıb · Vadesizlere % 4 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını •h••e ... ,inden Mevduat Şartları: Alb •1 vadt:liy~ % s 
bir ıaat enel M. M. •· HtJD alma kombyonana Yer· Bir ıene vadeliıe % 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANE melerl. 16 21 36 1 3709 

Bayramiç aıkeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - TGmen kıtatının ihtiyacı olan (10180) kilo 11deyağının 

kapa kırdırmaya konulup lbaleıl gdnd talibi çıkmadı. 
ğından yeniden kıpab lordırmıya konulduğu. 

2 - Beher klloaqna biçilen eder 77 kurut 60 untlm olup 
lbaleıl 4. İ2.935 tarihinde aaat 14 de bayramJç tClmen 
eabn alma komisyonunda yapalacekbr. 

3 - Taliplerin muvakkat teminatı olan 584 lln ile ihale 
gGnClnde komJıyodamou mClraeutlan.17.21.26.30 1471 

Bayramiç aıkerl Sa. Al. K.o. dan: 
1 - TGmeala Bayramiç garnlsona civarında bulanan lntaatı 

ihtiyacı olan 165 ton onan kapalı sufla almacaıı bak· 
ldnda ilan edtllp yevmJ lhaleelnde tablll çıkmadlğından 
yeniden kapab sarf la kmlarmıya lronoldogo. 

2 - Beher klloeona biçilen eder 14 karat 50 1Utlm lluıle1I 
• 8.12.935 tarihinde 1Ut 14 de bayramlç tdmen Sa. Al. 

Ko. nanda yapllaca~ı. • 
3 - Un enafı bir enelce Uaa edilen anaa tenld •e nıafı. 

nın aynidir. 
4 - Taltplerla 2490 ,No. la kananan 233 inci maddeledne 

g6re lıteallen reıalkle ma•akkat teminat tatarı olan 
- 1795 linnın ihale 1Utlnden bir 1At· H•el komlqoaa· 

mau •ermeleri. 17 21 26 30 

Ankara M. M. •· ıatın alma ko. dan: 
1 - Bepılae biçilen eder 100 bin lira olu 300 llA 400 

bin metre cam .. 1rhk bu kapab zarfla ekıiltmlye ko· 
nulmaıtar. 

2 - lbalNI 4 birinci kanan 936 çartamha gGnl 1Ut 14,30 
dadır. 

3 - ilk laanç pl!Hll 6250 llrad11. 
4 - Şutname beı liraya .M. M. •· Hlın alma koml11oaaa· 

dan ahnablUr. • 
5 - Eblltmlye girecekler ilk inanç paruı mektup •eya mu· 

boılarlle kanonoa iki •eya GçOncCl maddeleri... 1amb 
belgelerle birlikte teklif mekıoplarını ihale uadnden 
bir uat enel M. M· v. ıatul alma komltyBDaDa •er· 
melerl. 16 21 26 1 3710 

Bllyramlç aaked Sa. Al. Ko. ua: 
1 - TGmen kltatJDID lhtly.cı olan (7175) kilo ıadeyaAını.n 

kapa kmlarmaya konulup lbaleıl gl.DG tallbl çıkmada· 
ğından yeniden kaptb 'kırdarmıya konalda&a. 

2 - Beher klloıuna biçilen eder 77 karat 50 ıandm olup -lhalıeel 2.12.935 ıarihl•de gat 14: Baynmlç lllmen Hlın 
komlıyonaada yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mo'fakkat teminatı olan (417) lira ile ihale 
gGDGade komieyoaam- mtlncaatlan. 17 21 26 30 

Bayramiç TGmen aat1 at. ko. d•: 
1 - TOmen lnt'abnın lhtlyıcı olan ( 8100) kilo ude1aAınıa 

kapı k1rchrmaya konulup lhale1l gGal talibi çı•madı · 

ğından kapah k1rdırmaya konolda. 
2 Beher klloaonı blçllea eder 77 knroı 50 aantlm olop 

lhaleıl 5 ·12· 935 tarihinde ıaat on dörtte Bayramiç 
tClmea ıatın alma komlıyoaonda yapılacaktır. 

3 - Tallplerln muvakkat teminat olaa (471) lira ile ihale 
gGnClnde komlıyonumuza mdracaatları. 

17 21 26 30 

Baynmlç •kert Sa. Al. Ko. daa: 
1 - TClmea bayramlç garalzoao cl'farında balana• kıt'aatın 

ihtiyacı olan 209 ton aaan kapah zarf la ahaacaıı hak· 
kında illa Gzerlne lbaLılne ltdrak eder talibi çıkma· 
dığındaa yeniden kapl!b zarf la kırdır••)'• koanldağa. 

2 - Beher klloeoaa biçilen eder 14 kurQf 50 Hatim IWeal 
28. l l. 9;J5 tarihine maıaJlf çar .. mba gtlal Hat ondftrtte 
bayramlo tClmen ıahn alma komhyonunda fapılaeakt1r. 

3 Unan ıeralt 'fe enafı bir enel llln edilen un nıafının 
aynıdır. 

4 Tallplerla 2-190 num1rah klaunanan 2 n 3 çdncd 
maddelerine göre lıtenllen •eıalkla mnftkkat temin•& 
tutarı olan 2273 Uranın nya bank mektabanan ihale 
ıutına kadar komlBJODa •ermelerl.17 20 23 26 1447 

Bayramiç Tamen ıat. al. ko. dan: 
1 - Ezine garalsonannn ihtiyacı olan 220 ton Un'nan ka· 

palı Hrf la alanacığı hakkında ilan edlUp ynml lbaletlade 
talibi çıkmachgıadan yeniden kıpab sarf la ab\ıacağı bak· 
kında kardlrmaya konaldağa. 

2 - Behn klloııona biçilen edu.14 karaı 50 untlm, lbal~ll 
2 · 12 · 935 tarihinde ıut 14 te Bayramiç limen utm 
alma komlıyono blnaıında yıp1lacağı. 

a - Un'an eenhl Ye nnfı bir enel llb edllın DD ıenl& 

4ı -
ve e·Hafın ••nıd1r. . . 
Ekelltmlye gireceklerin 2490 No. b kananan 2, S inci 
maddelerine gtJre lıteallea •eaalkle ma'fakkat teml11at 
tatarı olan 2810 llranao lhıle gadne ka 

Zahire, Clslm, incir, pamuk. yapak, afyon nıalre komlayoneolu~a yapıbr. Mallar geldf. 
.. Dde ahlplerlne eD mGeald teraltJe aftDB 'terlUr. 

Onl•enltede °*8t, 
(llua• ProfeeGr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Dit Hekim· 

latlkW eacldell No. 99 
Anbn •putmuu 2 IDei .... 

Telgraf • 1. S TAN B U L 
Telefon : 49250 

Muallim Dr. 

A. Hul1lsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şamb aokagı No. 20 

Bayramiç ukerl Sı. Al. Ko. dan: 
1 - TClmenla tieynmlç garnlıona cnanada bulanan lut'a 

tının ihtiyaca olu l 76 ton anan kapab sarf la ahnac.gı 
hakkımla Utn edUmlı n ynml lbaleılne letlnk eder 
taUbl çıkmadtAından yeniden tıpala sarf la kırd,rmaya 
konulduğu. 

2 Beher klloeana bfçllen eder 14 karnı 50 uatlm lbaleal 
4.12.935 t•rlblnde ıaat on d6rtte baynmlç tGmen ıatın 

alma komlqonanda yapılacıgı. 

?J - Ua:eftafı bir e'f'fel ilin edilen DllDD ayaldlr, 
' - Taliplerla 2'90 No. la kanonun 2 8 lactl maddelerine 

gGre llteallea "felailde ma'fakkat te111inat tutarı olan 
1914 Ur.aın lbale aaallna kadar komlıyonamou tea· 
ilmi. 17 21 26 30 14 71 

Baynmlt TGmen Rt. al. ko. dın: 
1 - TClmea kıt'mı11a lhdyacı olan ( 9172) kilo udeya&ınıo 

kıpa kardtrmaya konolap lhaleıl gClnl talip çıkmadı· 
Aındaa yeniden kapalı lnrdırmaya konoldugo. 

2 - Beher klloeaaan eder 77 karoı 60 untlm olap lba,eıl 
3 · 12· 985 tarihinde Hat on dôrtte Bayraullç tlmen 
1atan alma komlıyonanda yapılacaktlr. 

3 - Taliplerin ma'fakkat tell.lnat olan ( 543 ) lira ile ihale 
gtnlade komlıyonomaza m6racaatları. 

17 21 26 30 

Mani• ukerl u. al. to. aondan: 
1 - Maalu merkezindeki kuaatın ihtiyacı için 10550 kilo 

ndeyağı mtlnakuaya konalmaıtur. 
2 - Şartnameıl ManlHda aıkeri n. al. ko. nanda herıdn 

ınreleblUr. 
3 - Mdnakagıı 12.1.kAn 985 'per,embe glDG aaaı onClçte 

ManlHda tim. H. al. ko. nanda yıpalacaktar. 
4 - Eblltme bpUı sarf ualCl iledir. 
5 (10650) kilo udeyaAınıa behtr klloaonan muhammen 

flatl dokun karllflaı. Teminata matakbteııl 715 llndır. 
6 - IatekUleı ticaret odallnduı mukayyet olduklarına dair 

•eelka lbru etmeleri lhımdır. 
7 Teminatı ma•akkate makbasa ile birlikte teklU mek· 

taplanaın mllnakaeuının belli uatlnden en ap~ bir 
uat enel ttlmen utın alma komlıyonana .erecek· 
terdir. 26 SO 5 10 3829 

Edremit •hn alma komleyonandan: S880 
1 - Edre•h gaml9onand.kl birliklerin ıenellk ihtiyacı için 

100000 kilo an kapalı sarf utall He ıabn abnacaktar. 
2 - Maba tahmin bedeli 16000 liradır. 
3 Uaun birinci teminat bedeli 1200 lludır. 
4 12,1. el klnan perıembe glDCl aut 10 da Edremit Htın 

alına komlıyona dalretlnde lbaleıl yapalacaktır. 
5 ldekll olanlana komlıyona geleeeklerln temlaallannı 

n buıb mektuplarını •eya tahvllltlarını 4 limen ma· 
hatlpllllne 12,1. el klnan,935 peqembe glnl .. , 9 a 
kadu yatırmıı bulanaca\lardlr. 

6 - E\'Baf n tenltlnl almak •e bilmek lıtlyenler için ko· 
milyona bergln a91k olduğa UAn olunar. 26 SO 4. 8 

Izmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Blear meydanında 26 No. lo H aenellk kır. 150 Un tah· 

mlD edilen dlkk6ala lhunlJe emmll altında 36 lira kirala 488 
No. h dlllal on gln için arltrmaya çakaıalmııtır. İbaleel 26· 

Bol ışıklı- az sarfiyatlı 

ömflrlO METALLUM lam 
larını tercihen her satıcıda 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfi 
Elektlrlk, telefon malıeme depoııa ve 

Slemenı fabrikaları mGme11tll 

P~ıı.malcılar 77 • 79 Telefon 3332 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merkez hastaneıi Dahiliye Mfltehassıs 
İkinci Beyler ıokağı TGrk masayede gfono lttlaaUn 

numara 45. Butalarını öğleden •onra 15 den 18 e kad 
kabul eder. TELEFON: 3806 

Menemen Şarbaylığından: 
1 - B ledlye öndnden baılamık tlzere çarıaya doğru 

metre morabbıındakl ıaba dahilinde parke taeı ile I 
ılyat . yaptmlacağındıa bu it 20 ·11· 935 tarlblnd 
itibaren 15 gln maddetle a~ık eksiltmeye konmoıta 

2 - Eksiltme iti 4 ·12· 935 tarihine raıtlıyan çarpmba ga 
ı •at on lıeıte b~ledlye dairesinde len lnhnacaktır. 

S - Bu itin tahmin edilen bedeli 834 lira 81 korottor. T 
llpler muhammeu kıymet tızerlnden % 7 ,5 alıbetln 

• monkkat teminat vermekle beraber ihaleyi mGteak 
lıba teminatını % 15 e ibl~ ed~k •e ekılltme ıartla 
için de noıerllkten maıaddak mokHele tanslm edil 
cektlr. Noter m111rafı, dellAllye, rr.ımf pul mura 
talibine aittir. 3800 23 26 : 9 2 

Devlet Demiryolla , ından: 
• 

Kok n maden kômClrlerl için ton ve kilometre batına ta 
hamalell ngoalar için 1, perakendeler lçla 2 kutnı Clcretll, k 
mdr aobaluı için ton .., kilometre batına tam hamulell ngoa 
lu için 3 n perakendeler için 3,50 karnı Clcretla )), D. 10 
numaralı tarife seylllerlle beraber 1.12.935 tarihinden ltlbare 
8 lacl lıletme mıntakaauna da teımll edilecektir. 

Tat.illi lııtuyonlardan alınabilir. 26 28 30 3809 
Muhammen eenelik kira bedeli 72 Ura olan Al11ncaluı deni• 

lakeleıl Hhıı içindeki 600 metre murabbaı ktJmlr araaıl. 9,12, 
935 tarihinde ıaat 15 de açık arttırma aıolCl ile lzmtrde aı.tıı· 
cakta 8 inci ltletme komi5yononda kiraya verilecektir. 

bteklllerln. 540 kuruşluk muvakkat teminat nrmelerl n lee 
glrmeğe kanani bir manUerl bnlanmadağına dair beyannamelerle 
a Dl n 
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Yunan K.ralı 
Don Sabah Yunanistan'a 

Ayak Basti 

me 1 eıbedıyor .. 
Ed.lmiş ır. 1 A an Tiy n-Ç·n Şehrinde ............. ·-----:---'--

Çin' de MuhtariyetTarafdarları Milli Çin Kuvvetlerine Karşı Cephe Tuttular, 
Hopei'den Sonra Diğer Eyaletlerde de Muhtariye( 118n ~Edilecek Mi? 

latanbul, 25 (özel) - Lon· 
draıJan bildiriliyor: Uzak şark 
blldJaelerloden bahseden Mor· 
nlng Poret gazetesi Hopel 
eyaletinin Çln'den ayralarak 
mubtarlyrt UAn etmesini, Dey· 
yava eya~etfnln de taklbedece· 
Alnl yazmaktadır . 

Gazele, Japonya'da eekeri 
partinin kuvvetli olduğunu HA 
ue ettlkıeo ıoora diyor ki : 

Bahhaıır Hılyettekt tbttlAt· 
lar otmall Çin vak'alarıodan 

ne gibi h6dleeler çıkacağını 
henOz kat ' i ı.ıekllde göstermek
tedir. Japonya · Çin arısında 

çok karışık ve gergfn olan 

mes'elelerln askerlerden ztyade 
dtplômatlar tarafından halle· 
dilmesi fcabetmektedlr· 

İstanbul 25 (özel) - Ttyen 
Çtn'den bildiriliyor: 

Tlyen Çin şehri şimdi dahili 
barb tehlikesine maruz bulun· 
maktadı r. Ôrf l ldnre illin edil 
mlştlr. Muh1arlyet htıkdmetlolo 
kuvvetleri sokaklarda devriye 
dolaşmaktadır. Vaziyet çok ger· 
gln olmakla beraber , henQ:.ı: 

hiçbir hadise olmamı ştır. 

Muhtariyet kuvvetleri şehir 

hıllundan eOvari kıt'alırı teekll 
etmişlerdir. Bu kuvvetler ken 
dllerlne tahBI& edtl'n mevzileri 

hiçbir mınlaya maruz kalmadan 
legal etmlılerdlr. &Iohtarlyet 
taraftarı slTll zahitler otomo 
bitlerle ıehrl dolaımık ta ve 
rleıleler dağıtmaktadır. 

1atanbul, 25 (Ôzel) - Şıng· 
bay'dald ecnebi mebafll! ıtmall 
C.tn vaziyetini çok tehlikeli 
görmektedir. 

Şimali Çin muhtar ldareıl, 
japooya' nm Mençorl k111111 

erkıinıharblyeılolo k trolu aJııoı 
gfrmiıtfr. 

Çln'to Honony şimalinde 

toplanmakta olan kaneılerl 

çôğalmışhr. japon knnetlerl 
de 4 tıyyare f Hoıu ile birlikte 

··~···~ ·~·~ ......... ~.~· ... ·~·~·~· ... ·~·~·~· .... ·~·· ........ ·~· ... ·~·~· ............. ~ ................. -... .... ~ ..... ~.~·· 
lngiliz Donanması Akdeniz-

den çekilmiyecektir. • _____________________ .. ____________________ _ 

lngilizler, Bu Husustaki Teklit~eri Din 
lemiyor]ar. Yeni Gemiler Geliyor. 

r~ 
.. 

ran yerine anaf Uodau yenileri 
gelecekıir. 

Brezilya'da 
iki Vila-
yette isyan Çıktı 

lıtanhul, 25 (3ıel) - En· 
tranaijan gazetesinin muhabl· 
rlnla bildirdiğine göre Brezil· 
ya'da bir tayan çıkmıthr. 

lıyan Nıl&t ve Pernambnk 
eyaletlerlndedfr. Hakdmet şlm 
dilik ~eziyete hAklmdfr ve 
isyanın tenkili için 11ker ye 
tayyare knnetlerl g3nderll · 
mlı,ttfr. 

Baya ve Herlyograodo harb 
eelioelerl layao çıkan vllAyetler 
eahlllerlae hareket etmlıtlr. 

Portekiz 

lngiliz harb gemileri 
(;:umur Reisinin Senei 

Devriyesi İstanbul, 25 (Özel) - Lon · fnglltere'olo Roma bflyftk 
İstanbul, 55 (Ôzel) Portekiz 

comor reisi generel K.ormono 
uun yıldönftmtl merulml Llz· 

dra'dın hıber verlllyor: elçlal M. Dromond'un, M. Muı · 
~~~~~---~~~~~ 

sollnt aeızdfndekl teşebhilslerln· GörOlme-
miş Bir Sis .. 

den çıkaiılan mınılar mohıe- bonda yapılmıştır. 

llftlr. Bu mftnaaebetle cumor reiel • 
P • Ş" l" F Deyll TelgrAf gHeteef; zamı· umumi tebrlkAtı kabul etmlttlr. 
arıs ve ıma ı ran· o· 1 ·ı· 

Dl gelir gelmez, M. Doromondoo ır ngı iZ 
sa'da HDkfim SQrOyor tekrar teoebbtıa edeceğtnı ve a· I I 

lstınbul 25 (~ıel) - Parla milzakereler için emre Amade bu· Ş ır . ta yan 
ten btldtrlllyor: . ıundoğuno yHıyor. Tabiiyetine Giriyor. 

Pırla ve muhitinde gôr61 · 1 1 b ı 25 (-" 1) R Ayol gal ett; n81Uz donan . atın u uze - omı· 
memlı btr ele hdkGm aftrmek· dan blldlrllmlıtlr.· Rapollo' .... a m1&ın1n Akdenlz'den çeldlmeel a 
tedlr. 100 metreden hiçbir oey b ı L ı İ ııt •ı ı 

k d 
hakkındaki görtıımelere devam u onma~t• o ın ag z t• r 

göranmeme te lr. t 
8 'd b edllemlyeceğlnl bildirmektedir. Dodaford, ngUtere'nln zecri 

d 
urce e Ha mtınakalAtı Iıtaobul, 25 (ôzel) - lngl · tedbirler alyaeetlnl protealo et · 

ormuotur. Bunun için tayya· k n t ı bll ı , il d L d me uzere ta yan tı yet ne 
reler Bove den hareket etine· ıt onanmaaının .ayı ve şart· l k 1 1 " 
mektedfr. aız Akdealz'de .kılması Te ban· g rme ç 0 reımeo murac11ttı 

. bolunmoetor. 
Amiral Cellko'nun cenaze da Inglllz'lerfn ıarar ederek 

mer111lmfne fotlrak edecek olan muhtelif teklif lerl kıhnl etmf!· 

Fransız ·morahhaelar, etmıl ga· 
rındıl\ hareke mecbur olmuş · 

lardır. 

Londra liua postası ve İn· 
glllz spor heyeti Bove'ye gel· 

meleri Romı siyasal çnenle 
rinde infialle karşılınmaktadır. 

fetanbol 25 (özel) - Cebe· 
IOttarık'takl don1n~adan bir 
kısmını lngUlzler lıtenderlyeye 

Knçok An-
tant Toplantısı .• 

latanbul, 25 ( azel ) - K4· 
çtık ıntınt toplaotıeıa Çekoelo· 
nkyayı temıll edecek olıa ge· 

Şan Ay Kuamy de toplanmak· 
tıdır. Bu hAdleeler Amerika , 
Roaya ve loglllz Blyaıal meba 
f lllnl şiddetle alAkadar et· 
mcıktedlr. 

İetanbol, 25 (özel) - Tok· 
yo'da milnteelr japoo gazeteleri 
muhtariyet f lklrlerioln bCUftn 

şimali Çfo'.I Hramakta oldoğunu 

yazmaktadırlar. Bu gazetelerin 
temin ettlldutne göre mnhtarf 
yeti kabul eden yerler, f:HB 

itibarile Pekin konfennımda 

l>nna karar 'ermiş bulunuyor 
tardı . 

Şaog Çung'dın bildirildiğine 

gôre gentral Geronkang-, moh· 
taıiyetl • oArildao doğroyı tllio 

o1mlt ve muhtar mıotaka lda· 
reefnl bet generalden mftrekkep! 
bir heyete ıevdt etmlotlr. j apon osl.·erleri 

Nınkla hak6.metlnln bu kı· 

rarı emrivaki karııundı ne 
yapıe11ğı henOz belli olmamak· 
la beraber, eaaelı bir heyecan 
göse çarpblaktıcLr. 

Muhtar ldıre1 Çin ile olan 

rabıtıaıni keemlt ve be11 tyalt"· 
tin mukadderatından ancık ken · 
dJlerlnln mes'ul oldoğano bil· 
dlrmtıtlr. 

Ietanbol 25 (Ôzel) Ce· 
nevre'den bildiriliyor: 

Son Dakoka: 

SılAbfyettar mahaf 11, Japon. 
ya'nıo Çin'e kareı aldığı ıeca · 

vftzkAr vaziyet karoıeında U!ua. 
lıı: Soeyeteeinln ne ıoretle ha· 
reket edeceAinl tetkik etmek· 
tedlr. 

Haheş'Jerin Harar Cephe
sinde Muvaffakıyetleri. -Italyan'Jardan Bir Kasabayı Geri Aldılar. Gornhai'nin 

geri alındığının teyid ve 1f ekzip Edilmemesi Manalıdır 
İstanbul, 5 (Ôzel) - Barar'dın blldlılllyor: Habee konetlef'f; her cephede durdurdukları İtıl· 

yan Heri hareketinden ıonra ltalyın ko'netleıl.ae karı• taarruza baolamışlardır. SHaba'nın 25 
Utll u11ğında Iıalyan'Jarla kınlı bir eavattıo sonra l.ılyınlıran evvelce zaptetmlı oldukları Anama 
kaHbaeıak Bıbee'ler iıtlrdıd etmlolerdlr. 

Iatanbul, 25 (Telefoo) - AdJı·Ahaba'chn bildiriliyor: Bıbeı kuvvetlerinin Gorahal'yl lıtlrdıd 
ettikleri bıklnnda Royter ıjanaınan verdlgl haber Adle·Ababa htık6.metlnce ne teyld \'e ne de tek· 
zlp edilmlttlr. Deyll telgraf muhabirinin verdiği diğer bir habere göre, Habeş imparatora; Raa 
Nıelbu'ya İtalyan'ların Gorabılden llerlemelerlne mGmanaat edilmemesi ve IJerleme lmUmmn 
nrllmeel, ondan sonra bu kuvvetlere taarruz olunması için emir urmfştlr. 

( 

Italyan'lar, Makalle'de 
Tahkimat Y apıyoı:lar 

Fransız Altınları 

lngiltereye Mi 
Taşındı? .. 

Ras Seyyum, Biran Evvel Hncum laıanboı 20 (nzel) - Parla· 
ten biber verlllyor: 

Edilmesi Fikrinde Bulunuyor weank Dö Franeft yeni ted· 

Ietınbol, 25 (Özel) - ltalyan'lar, Mıkalle cepheelnde tıbkl · birler alruıo ye faiz mikdarını 
mat yapmakla meıgal bulunuyorlar. yeniden çoğaltarak y4zdfl heı · 

ltalya'dın nrllea haberlere göre; Taeadeya mevkllnde ltal· ten yüzde 6 ya lbltg eylemlıtlr, 
yanlarla Babeıler ıt11Jndı bir çarpıımı olmuş ve Habeşler rQc'at faiz Avane için de yftzde 6 dan 
ederken GIG Ye cepbıoe terkeylemlotlr. 7 ye ydkaeltllmlotlr. 

Ayni kaynaklardın gelen bıberlere göre Raı Kaeeı ile R11 S6ylendlğlntı gGre, Fransa· 
Seyyum ar11ında lhtllAf çıkmıetır. dan dış memleketlere çok al· 

(Rae Seyom) an taarruz taraftarı olmaeanı rağmen Ras Kaua tm kaçmıı ve bunun en ço~o 
tedrici surette ve acele eımlyerek huekıitı devam eylemek f lk· İnglltere'ye geçmlotlr. 
rinl t•ldb eylemektedir. A 'd k• vusturya a ı 

Yurdun Birçok Yerlerin-Amele Kulohn .. 

de Soğuklar Başladı 
letanbol 25 (ôzel) - Yordun birçok: yerlerlndo ılddetli 

ğoklar baılamıttır. Erzurum, Ellılz, Malıty• Ye Sıvae'a 
,...__._...~:.-.aa-ıl--.--

80· 

kar 

İstanbul 25 (ôzel) - Viya· 
nadan blldlrlllyor: A vuaturya 
baebakan muavini Prens Sta
renberg bir ıöylev vermiş, 

1m9le kulabantın eanaf teıkl· 


