
Ylrmlbetlacl Yıl 
No. 6383 

Çarşamba 
27 

İldnclıetrtn 1985 
lzmir'de hergln sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Askeri 
Barem Cedveli, Sivil Baremi

ne Uyacaktıru 

Mussolini Dünyaya Meydan Ol{uyor. 
aaue-,-x~-x~~~so~ıırı·t;epııes1, ae·---~raai=ruza~--<;eÇiiie~=:=·ünas ~-= 

Desta'n n Ku vetleri llerlemeğe Başlamıştır. 
-···· 

Habeş imparatoru radyoda söylev verirken .. 
edilmektedir· Hıbet kumıodın · Barrar, 26 (A.A) - Bu 
ları, ntınlırtmn mtıdafaııı için ıaatte Habeı kıt'ılarının Gora· 
250 bin kltlllk bir konetln bıl'aln gClneylntı doğru Uerle
tedı edtlme1lne hHır olduklı · mekıe olduklarını dılr bir 
ranı ıöylemlılerdlr. pylı dolatmıktıdır. Bıbeo or· 
:: letınbt ı 26 (özel) _ Adlı· dueunon e1111 kuneılerl Dıg· 
ıAbaba'dın bildiriliyor: gıbonr· Sa11baneh hatları bo· 

Adlı Ababı'dıkl Sen-Jorj ki· yancı yer ılmıtlır. 
llıeıılnde muhıfau edilen ,e Deıııle, 26 (A.A) - Buu 
Hezretl SDleymın•ıa Sabı me· Ajaa11 ıytHınd.n: 
likedaln oğlu olın ilk Habrt Hıbet orduıonda lkly6ı bin 
imparatoruna hediye ettlAI HD k.lttnln Denle yıklnlnde kırar· 

gAb kurdukları 'e lıılyın açık· 
dık, Desai'ye götftrGlmGtUlr. Bu larına kartı glılenmekıe olduk· 
mukaddes 11ndık ıolhtı Sen· 

Habeş askerleri cenhe)'e uidiyorlar.. b fı d ları Gğrenllmlttlr. Bu ıon 
ı- o • Jorj klllaeılnde mu • 1111 e 1. KGnlerde Deute ıehrf.ade her 

1ıtaabal 26 (Özel) - Adlı İlk kAnun ayında çok kanla Ur ve barb olduğa zaman da gtla on blalerce maharlb geçld 
~bıbı'dan Yerilen haberlere muharebeler olacaAı tahmin cepheye gGtlrOUlr. reıml yıpmıetır. Bu efradın 
göre, necatl bu hafta içinde ------==:::::::::::========::------- bdytlk bir kıımı modern alllbla 

tekrar cebbeye gidecek n Of• KondiJis Kralla iki fSaat mtlcehbes bulunuyordu. 
duanan batına geçerek hare· ' d U~amlyetle 11nıldı&ını gılre 
kltı idare edecektir. lmpırato. K K b M k .. ha kıtalar cepheye gitmeden 
ran aeyahadai gecllulrmealnln· onu şt u. a i ney i a . enel boraya ağrıyacak olan 
eebebl, taarruı1a geçildiği umın Necatlaln •?aretlnl beklemek· 

~ =!! .. :::.· .. oldo odlmoılnl ... simos l\lu Teşkil Edecek? ··~::;.d, 26 (A.A) - Ünl· 
ıed PreN, mOhim miktarda ~·· 

lngiltere Kral, Ahali Partisi Başkanı Çaldaris 

K b. . ilk ve Sofolis ile De Konuşacaktır. So-
a ınesı 1. p 1 F h. . 1 . 

Toplantısını yaptı ıs ar imentonuµ es mı stıyor. 

bet kanetlertnln Amba· Alıglde 
toplaamıt olduklarını haber 
Yermektedir. Ru Barro'aon 
lıalyın'lar ıarafındao bir ileri 
hareketi yapıldığı takdirde OD· 

ların 1111 cepheılne ıaarrus el· 
mek bere Neldebbe n Theletl 
bGlgeılnde bulınmıkıa oldoln 
ıôylenlyor. 

Ünlıed Pre11 Raı Kuaa'nın 
Amba Alıgiyl ile Oeclangurl 
gGlG ar11ındı 100,000 den f11la 
bir kanele mıllk olduğuna 

beyan etmektedir. 

Şimali Çin'de japon :abiıleri .. 

Tokyo, 26 (A.A) - Umu
mlyelle aaaddıAJaa gGre Japon 
gırnlaonlara muhtariyet hare· 
ketinin adım adam ~enltleme· 

ıılnl tetcl edeceklerdir. Guete· 
ler muhtariyet taraftarı pllnı· 

nın bılib111rda Tchıbar n 
Hopel illeri ile Pekin ve Ti· 
ençln tehlrlerlnl lııtlbdıf et· 
mekıe oldogaao y11mıktadırlar. 

Nınldo, 26 (A.A)- Nıokln 

haktımet icra koneeyl Hopel· 
deki hdktlmet memurlarına, 

paur gda6 doğıı Hopel'nln 
mabıulyetlnl ilin etmlt olan 

Yiayoukeng'I tHktf etmeleri em· 
rlnl vermlttlr. Merkeı hOktl · 
metin koıey Çln'dekl nGfoıono 
tahkim için elinden geleni 
yıpmık ııeanurundı olduğa 

eaaılmaktıdır. 

İııııobul, 26 ( Ôıel ) - Pe 
kla'den ıoa gelen haberlere 
göre Şlmılf Çla'de muhtariyet 
illa edenler araeında tım bir 

lttlhad me,cod deAtldlr. Ba 
ııebeble mobtartyetln asan mtld· 
c;!et yaoıyamıyacağı unaedll· 
mektedlr. 

Nınkin htlkdmetl, Şlmalt 

Çtn'den gGmrtık resmi tıhıll 

etmek lmkAaını bulup bulma· 
yacıgını tetkik eylemektedir. 

Tokyo, 26 (AA) - Reago 
Ajaaıının Halagklngden hıber 
aldığına gGre Mancakoa dn· 
letl ile cenubi .Mogollıtan ara· 
ıandakl mGsakereler hiçbir 
netice .ermeden keıllmlttlr. 

Tokyo, 26 (A.A) - Japon 
dıo leleri bıkanhğı ıellhlyettar 
memurlarından biri M. Uangın 
J.ponyı'yı ıeyahıtı IGıomuna 

t6pbell görmekte n Çin jıpon 
mflzıkerelerl için ea iyi ko· 
nuıma mıhılllnla Tokyo ol· 
mıyıp Nnınkl'a oldoğoaa ileri 
ıtlrmektedlr. 

Gene bu memur diyor ki: 
1 - Sonu 4. aca ytlsde -

··-·-·-resı1m·-oıan-ıı1r·-ııaıyan·-·-·-·· 

M. Baldııin 

lııanbul, 26 (lSıel) - Lon· 
dradan. haber nrlllyor: lngillı 
kıblaeıl, flk ıoplantııını bugGn 
baıbakan Bıld,lnln bıtkınh 
A•nda yapmııtır. Bn ıoplın · 
tadı halyı aleyhine ılmao 
lecıf tedbirler bıkkıada uzun 
IDClddet konuıalmuıtur. 

Kabine dı~ıldıktaa ıonra çı 
kıa bir re0ımlA tebll~de, lngll · 
lere' ala Roma elçlıl ile Sinyor 
.. 81aollnl aruıadı hiçbir mea· 
•lede aalqmacbtı bllcllrllmlıtlr. 

General Kondilis 
Atlaa 26 ( A.A ) - Atloa haka\metln kendlılne teıkll etti · 

ajanıından: rilmr.elal lıtedJAlne dair çıkan 
Batbıkaa General Kondillı ııylıları kıt'l ıurette yılan · 

Krala bir muhtara 'ererek ıl· 
ltblı kanetlerla mtlıabereılae 

mubar olda&undan dolayı yeni 

lımııttr . 
BGkdmet bôyle bir ıey ileri 

- Sonu dardünca ytısck -

____________________ .. __________________ __ 

Bodı-um Sahillerind~ Bir Italyan As
keri ile iki Rum Hükômetimize iltica 

Etti Ve lzmir'e Getirildi .. 
İtalya denls aakerlerlnden 

biri bir kayıklı Bodrum ıahll · 

lerin!I çıkmıı •e sahil mahafı· 

za ko,vetlerlmlz ıırlfından 

ıatalmuıtur. Yeni 11ker olan 
bo genç İtalyan; tehrlmlıe ge· 
tlrllmlttlr. Aldıgımıs mılamıta 

~~----------~~-göre ha İtılyau aakerl Doğa 
Afrlkaaını ae,kedllmemek için 
kıçtıgnu n TGrklye'ye Ulfcı 

eulglnlı ıel&metl kaçmaktı bul 
doğana ıGylemektedlr. 

Bir muh1rrlrlmlı; dan hı · 

ber aidatımı• bu mee'ele Qıe· 

rinde ıoreıl mıbın11da tıhkl· 

kata glrlomlt n maldmıt ıop · 

lamııtar. 

MGteferrlka merkealnde ha· 
lanın bu ltılyın ııkerlnden 
bıık.a lıtıbkGy ıduındın ta

- Sonu 8 inci 1a.de -: 



w.-.... r.~r.r~ .. ~iihhih.uhlmılilhlhliillllllU:hmhihuıillliilhilimlllalli il 1 ..... 

Akdeniz 
Davasının 

Yeni Safhası .. 
İtalya·Babeı harbında logll· 

ıerenfn çok faal ve nazarı dik· 
kati callb bir rol oynadığı ve 
Sinyor Mossolfnfnln de "Asıl 
harh, Babeıletan ile aramızda 
değil, fakat fngflıere iledir.,, 
dediği malumdur. 

Gerek lnglllere'oln faaliyeti· 
nln ve gerek Sinyor Massollnl 
nln hu sözünün hakiki ma 
nasını anhyabtlmek için aşağı· 

dald yazıları dJkkatJe okumak 
yetişir, kanaatindeyiz. 

Maesollol'oln faşiet İtalyası, 
Akdeniz, Sariye sabUlerloden 
ispanya eabtllerlne kadar ıamll 
olmak Ozere 11 Bizim deniz! 
Mare Nostrum,. demekte .. Evet 
İtalya'da diişünülen budur! 

Ve. faşizm, eski Roma'yı 
karmak rOyHını genç İtalyan· 
rın hayallerine sokmak için 
lmk4nın müsaadesi dahilinde 
herıeyl yapmaktadır. 

Fa~fzm rflesası, genç İral 
yanları ecdıdlırının fı'as sahil· 
lerlnden Kıradenlze kadar yarı 
uza ıamfl bir imparatorluk 
kurduklarını da sôylemektedır· 
Jer. » Ecdadlarının geçtiği yer· 
lerdeo bogftnkft İtalyanların da 
geçmeel IAzım oldağunu .. ileri 

sftrmektedfrler. [ltalya ayanın 
Morello'nun 6 Nisan 1926 ta· 
rlhll Sekolo gazetesindeki ma· 
kalesinde] bundan bışka "Fas· 
ta, Tanca'da, Tonos'ta, Llbl'de, 
Adrtyatlk ve Balkanlarda ha 
ıoei bir imtiyaza maUk olduk· 
ltrınm taaınmaeını da istemek· 
tedlrler." (Joranale D'İtalyanın 
17 kAounaevvel 927 niieha. 

ıında Gaydo'nun makalesinde). 
Harici elyuet füerlnde kuv· 

ntll neşrlyatlle maruf olan 
ayından F. Koppolı, Trlbona 
gızeseslnin 22 k4noooevvel 
1927 tarihli nilshasında daha 
sarih bir ifade ile: 

"T"baoca, merkezi A vropa 
ve Balkanlar politikası üzerlıı e 

İtalyan nezareti, ltalya'nın ser· 
beett ve emniyeti için lazım 

birer uosardor! Tabanca, ltal· 
ya'nın kapanmış bulunduğu 

Akdenfzfn anahtarı olduğa için, 
Adrlyıtlk İtalyan yarımadasının 
yarı limanlarını havi olduğa 

için, Balkan ve Tuna miiva· 
zenesl, Şarkta Italya'ya diişman 
kftçilk devletlerin büyük bir 

Garp devletinin siyasi dlrekılf l 
allına girmemesi için ltalya'nın 

istikbaliyle ılddetle allkadar· 
dırlar!> Demektedir. 

Akdeniz için Koppolo, ma· 
raf faşist Rokka ile Politika 
slyaei mecmoaeıoda mflştereken 
neşrettiği bir yazısında da: 

"Berşey, Roma'nın, Venedi
ğio, Cenova, diğer mllletlerl 
idare hususunda ltalyan'tarın 
kudret ve istidadı İtalya'yı ta· 
rlbt vazifesini ifaya davet et 
meluedlr. Cograf I vaziyeti de 
ltalya'ya, merkez! Avropaya, 
11arkına, cenubona ve garbına 

tabakkDm hakkını vermektedir.,, 
demektedir. 

Ayol mıtkal~de, "Yarımada 
sına sığamıyau le bu toprak · 
larda er.adet içinde yae um rı k 

kolayını bulamıyarı ltalyan'lıırın 

yeni topraklar, yeni müstemle 
keler bulmak mecburiyeıindo:: ,, 

olduklarına da learet edlhnektedlc. 

Bo da, Italya'nıo Akdenizi 
hımluıscmesl ve yenldı!n istila 
yerleri bulması lçln kalt bir 
seobeb sayılmaktadır. Ve bonon 

Jçln, Moesollnl ltalya'nın tevsii 

planını oenub ve şark üzerine 

ku1muıtur. 

1 GlUıınlUıın TeOya~_ D O 
a 1 Ekmekçi· 

H a b e il"" e il"" o ler Koopera· 

Ras Desta'nın Kumandasındaki Habeş Kuvvetleri tifi Teşekkül Etti. 
• • • Kooperatifin Nizamna· 

Somalı Cebhesınde Taarruza Geçtıler. mesi Tasdik Edildi .. 

-···· Habeş'lerle Italyan l(uvvetleri Arasında Vukua Gelen ilk Çarpışmada 
Italyan'lar Zayiat Vererek Çekilmeğe Mecbur Kaldılar. 

İstanbul 26 (Ôzel) - Adls·Ababa'dan alınan haberlere- gOre, Rae Deeta'nın kumandasındaki kuvvetler, Somali cephesinde taarruza 
geçmiştir. Itılyanlarla Habeş kuvvetleri ırasında vukubalan ilk çarpışmada, halyan kuvvetleri zayiat vererek çekilmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Rae Desta, kumaudasındakl kuvvetlerle Uerleuıeğe baılamışlır. .............. 
Çanakkale Vapurunun Dümeni kop· Askeri 

~~~~~~~~~~-11111~~~~~~~~~~-

tu, Yedekte Istanbul'a Götürülüyor. Barem Cet
veli, Sivil Ba· 

H ad ise, Bozcaada Açıklarında Oldu. Vapurda lzmir· reme Uyacak .• 

Şehrimizdeki fırıncılardan md· 
hlm bir kısmı tarafından teşkil 
edUen (İzmir Ekmekçiler Koo· 
peratlf 1) esas nizamnamesi Ba· 
kanlar kurulunca tasdik edil· 
ml1J ve Cumur ba11kanhğınm 

yiiksek tasdikine de iktiran et· 
mf11tlr. Kooperatif esas nizam· 
namesi tasdikli olarak dan eko· 
noml bıkanhğındao hçl ve Es· 
naf birlikleri genel · bllrosuna 
gelmfştlr. Kooperatife İzmlrdekl 
ekmekçilerin çoğu dahil bulnn· 
maktadır. SlcUll ticarete kayde· 
dlldlkten sonra şirket resmen 
teıekkftl ederek ite bııhya · 
caktır. 

den Binmiş Yttz yirmi Yolcu Vardır. Ankara, 26 (özel) - Asked p ı· M 
barem cedvelfnln de ehil me· o ıs emu-

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

lstanbul,26 (Ôzel) - Çanakkale vapuru, 120 yolcu ile İzmlr'den gelirken Bozçaada açıklarında morlar barem cedvellne uyması 
.kararlaştırılmıştır. dümeni kopmuı ve telsizle hılmdad loaretl vermeğe başlamıştır. Bonon 6zerfne derhal bir tahlisiye 

vapuru göaderllmlttlr. Çanakkale vapuru, yedekte lstanbul'a getirilecektir. Bu bı\dleede tehlikeli 
bir nzfyet gOrfllmemlodr. Kanada Seçimi. 

Bulgar 
Başbakanı 

Avala Ajan
sına Ne Dedi? 

İstanbol, 26 (Ôzel) - Sof· 
ya'dan bildiriliyor: 

Yeni Bulgar başbakanı M. 
Kösevanof, (Avala) ajansına be· 
yaoatta bulunarak demlıtlr ki: 

- Bolgarhtan'ıo dış elyaeaeı, 

Balkan'lırda barışı knvvetlen
dlruıek ve batan komşularlle, 

dostane mQnasebat dahilinde 

yaıamak.tır. 

Şarbon Hastalığı 
Hakkında Esaslı 

Tetkikat Yaptırılıyor. 
letaobol, 26 (Özel) - Tarım 

Bakaohgı Edirne bölgesinde 
hayvanlara arız olan ıarbon 

hastalığı için tetkikler yaptır· 

maktadır. 

özel Heyet 
Göçmen işlerini 
Tetkike Başlayor. 

İstanbul, 26 (özel) - Sıh · 
hal bakanlığı mfteteşarımn riya· 
setindeki heyet Edtrne'ye var· 

mıştar. İskıtn l11lerlnt teık•ke 
başlıyacaktır. 

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

Italya'nın beriki cephede 

İstanbul 26 (Özel) - Ka· 
nada eyaletlerindeki intihabın 

neticesi tudor: 
Liberaller 57, muba:lf ler 53 

mevki kazanmıtlardır. 

Mussolini, Dünyaya Mey· 
dan Okumağa Başladı .. Paris'te Fransız, 

(Jurnale D'ltalya) Gazetesi, ltalyanın Alman Komitesi 
Pazarlığa Yanaşmak Niyetinde Teşekkül Ediyor. 

Ol d "" y ki d fstanbol, 26 (özel) - Pa· ma ıgını azma a Jr •• rls't6D btldlrllfyor: 

ı - Muhtelif efyad fırkalar men 
stanbol 26 (Özel) - Fransızce Bordo gazetesinin yazdığı bir 

habere göre, ltalya baıbakanı Sinyor Moseollnl; zecrt tedbirlerin auplarından milrekkep bir he· 

tesiri altında ltalya'.ıun nevmldane hareket etmek mevklinde 
kaldııtrnı ve .kendisini tecride çalıtan devletlerin kuvvetleri oe 

olursa olsun onlara ealdırmak mecborlyellnde kalacağından, dftn· 

ya sulhu hakkında mes'uliyet kabul etmlyeceğlnl beyan eyle· 
mlştlr. Bu haber, Avrupa ıfyısal çevenlerlnde hayretle kar· 
tılanmıotır. 

lstınbol 26 (Ôıel) - Roma'dan haber veriliyor: (Jurnale 
D'İtalya) gazetesi, (Deylf Telgraf) gazetesine verdiği cevapta, 
ltalyanlD pazarlığa yansımak niyetinde olmadığını ve programın· 
dan vazgeçmlyeceğlnl, mdrtemlake almak mecburiyetinde bulun . 
doğunu ve bu mO.etemllkelerl vermezlerse ken l kuvvetlle ala· 
cağını, İngilizlerin ltılyan'lar hakkında mOtalea yGrGtmekte çok 
aldandıklarını yazmaktadır. ····-Deniz Konferansı Biri.oci 
Kanunun Altısında Lon

dra'da Toplanıyor .. 
Istanbol, 26 (Özel) - Londra'dan haber veriliyor: Deniz kon· 

feraosı, Bfrlnclkanunun 6 ıncı gilnünde toplanacaktır. Geçen kon· 
feransa l~tlrak etmlı olan devletler elçllerl, bugün Fornlfof ls'te 
toplanarak bazırhklarla meşgul olmuılardır. 

yet, bir Fransız · Alman ko· 
mlteel teşkiline teıebbiıs etmtıtlr. 

Bu komiteye elyaet zevattan 
mı\dA, Ulm, fen, bediiyat ve 
spor mensupları da lotlrAk ede· 
cektlr. 

Komitenin hedefi, Fransa 
ile Almanya arHındald dostluk 
cereyanlarını daha fazla kuvvet· 
lendlrmektlr. 

Kanlı Balta 
ile Yakalandı 
Cinayetin Sebebi 
Kömllr Mes'elesidir 

Bergama kazasının Kanık na· 
biyesine bağla Ôrtftltı k.öyiinde 
Zenci oğlu Ali ile ayni köyden 
HHan oğla Himmet arasında 

kömür mes'eleslnden kavga çık· 
mıo, Himmet balta ile AH'yl 
öldilrmOotftr. 

Tahkikata göre Himmet balta 
ile Aliyi boynundan ağu su -
rette yaralamıo ve kaçmı~sa da 
kanlı balta ile yakalanmıı~tar. 

runu Elinden 
Yaraladılar 
Vak 'anın Sebebi 
Et Kaçakçılığıdır 

Evvelki j!'ece saat birde Boc. 
yaka'dı polis memuru 78 DO· 

maralı Gavld ile et takip me· 
muru Aziz Bozyaka'da dolaşır· 
Jarken tarla içinde birinin ttlp · 
heli bir vaziyette dolaıhğını 

görmfiılerdlr. Dormaemı ihtar 
edince belirsiz adım kaçmıı, 

polisle takip memuru da ken· 
dlslol koğalamışlardır. Kayahk 
sokağında 21 sayıla eve elli 
metre uzakta yakalının ba 
adamın Kilrl Şerif olduğu ve 

eHnde bulunan bir sepet içinde 
kaçak kesllmlı, bir miktar hay· 
van eti ile bir kelle. ve bf r 
miktar içyağı bulundoğo gö· 

rfilmftıttlr. 

Kaçak kesilen hayvanın ne· 
rede oldagu tahkik edilirken 
peyda olan Kfirl Haydar'lı 

Şerif 'in kar18ı Ştlkrlye demirle 
iki memurun tızerlne hftcnm 
etmişler ve bir bo~uşma ol· 
mnıtor. Demirle polisin eline 
vurmotlır ve bu yGzden ha, 
parmağının çıkmasına sebebiyet 
vermişlerdir. Polis Cavid; bon· 
ları korkutmak için bir el sUAh 

almış ve hepsini de yakalamıt· 
lard•r. Haklarında takibata bıı · 

lanmıştır. 

Ramazan Geldi 
Bugftn Ramazanın birinci 

gdnüdftr. Camiler temizlenmiş, 
minarelerde gece aydınbk temini 
için elektlrlk tesisatı yapılmtt · 

tır. Ramazan içinde şehrimizin] 
bazı kahvelerinde ince saz hu· 
louacağı haber ahomı1t1r. ' ilerlemeelne en hilynk mani, 

İngiltere'nln "Btr it al yan de· 
nlzl olan Akdenfzde" ki moaz 
zam f llolırıdır. Halbuki M. 
MoesoUnl: 

ll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllll!llllllllllllllllllHI Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\i ._...__z_a_h_ı ı_a_d_a ...... s...,I 
Şaheserler içinden seçilmiş insan Gölgesi 

- Ak.denizin ortasında kov· 
vetll ve tarihi haklara eahlb 
bir memleketlı; ltalya ayni 
zamandı ııark ve cenaba en 
yakın bir Avrupa devletidir. 

ltalya, Akdentztn ~arkıodıo 

gf'çeo yollımn Qzeriude ve ha 
kim bir mevkide olduğu için 
,\ .. yanın hıikballod·· 

yer eablbldlr. 

Oemhtlr. 

t'll (.ı:ıl11 

Görülüyor ki, lralya'da ef 
karauwumlye, uzak veya yakıu 

şarkla ve cenubıa büyük müa 

taın<ır•ı lece m111i k olmak ve 
Akdenfzl bir ltatya•o ~ölü ha 
lloe sokmak lçln hazırlan 

mııtır. 

Ve ltaJyan Habeş harbı da 
bunun için ve herşeyden evvel 
bir loglltz hılyao harbidir! 

bir eaheser sinemacılık dünyasının 
emsalsiz bir ean'at harikası, tarih Zannetmiş! 
içinde eşsiz bir aşk tarihi yaratao 
ve tarihte düoyayt titren meşhur 
meşhur kumaodanlan ilahi güzel· 
liği k.ar~ıaında tirtir titreten eski 1 

Mıeır'm füsunkaı· hüktlmdan 

KLEOPATRA 
Şımdıyc kadar çevrilen tarihi 

f ilimler içinde ihıişa:n rekorunu 
muhafaza (•den HEN .. HUR t il· 
mioden sonra akıllara durrrunluk o 

' veren bir Zf'ogiolikte 300,000 
figüran iştirakile 23 milyon lira. 
earfile vücuda getirilen :bu 

KLEOPATRA filmi · 

Elhamra ı~aresinde. Milli Kn- Seı1ef Verecektir 
tuphane Sınemasına , _ 

uı l l il l l l il l l l l l l l il l l l l il l il il ll l l l il l l l l l il l l il l l l il l l l I il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11ı.lçeşmellkıe Deve çıkmazıo· 
da oturan İbrahim oğla Nazif 
evin avlusunda insan gölgeal 

gördüAOn6 zannederek ıaban· 

casını bir el ateş etmlşlit. 

Araba Kazusı 

Alsancek'ıa Fransız hastanesi 
önünden gt' çeu Ahmed oğlu 

Şükrü, kf'retıte yükln ara!.msını 

tütün yüklü Ali oğlu İb Elın'ıo 

arabasına çarptırmış ve araba 
Üt!lüode bulunan sürücü İlıea · 
nın yere dü~erek tekerlek al· 

tında kıtlmak sııntl)e yaralan· 
masına sebebiyet ~ermiştir. 

Silah tuşımak 
Tepeclk'te Siileyman oğla 

İbrahlm'de bir sustalı çakı ve 
Mehmed o~ln Baeım'da h'r ta· 

banca bulnnarak ahnm1r. 
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C,H.P. işçi ve • · ..,.t Pamuk Fiatleri 

Esnaf ~?.r:umları ş E H 1 R .. 1H A e· E R L E I""< i _Yn~_se-----.-liyor. 
Osman Şen Teşeh· 
bnslerde Bulunmak 
lçin Ankaraya Gitti 

C.H.P. himayesindeki loçl ve 
esnaf kurumlırı genel barosn 
tefi Osman Şen; Ankarada 
bulunan İzmir parti batkını 
Yosgıd 11yl1V~ Avni Doğana 
m61Akl olmak ve korumun, 
mohıellf makımlar nesdJadekJ 
itleri için lqebbGelerde bulun· 
mak here Aakıray'ı ghmlttlr. 

Geçenlerde İzmlr'de l9çl ve 
lı daromuno tetkik etmlı olın 
Ekonomi bıkanlığl tı b6roso 
mfttehıssııları; Oamın Şenin 

b11ı it mıntakıl1rındı tetkikler 
yıpmunı lilıom göstermltler 
ve Ekonomi bakanhğl da bunu 
muvafık görmnıuır. Osman Şen; 
Anklrıdın Ereğli hnaltılne 

geçerek it ve tıçi durumunu 
tetkik edecektir, Genel baro 

tef llğl vaıifeılnl vek6leıen bak· 
kıllar korumu baıkanı Gıllb 
görmektedir. 

C. H. P. işçi ve Es
naf Kurumları. 

Bir Ay içinde önemli 
Yardımlarda Bulundu. 

Son bir ay zarfında C. H. P. 
işçi ve emaf kurumları bakım 
e'lne mtıracaat eden lıçl 

Ye eına6n sayısı 856 dır. BuQ· 
lar cazdan 11hlbldlr. Ayrıce 

111 kiti de bu ayelerln ailesi 
hal~odın muayene ve teda,f 
edllmlıtlr. 

Donlardan 603 Qne paraeız 

llAç verllmlı, 33 kiti hastaneye 
ınkedlhnlt, 27 kiti dit beki· 
mine, 1 kiti göz hekimine, 
1 kili rontg•ne göadorllmloılr. 
işçilerin haıı1ae :ilcretlerlnl ge· 
nel bftro vermektedir Genel 
baro ebeleri tarafından 31 do· 

~um yapılmıt ve fakir aileler· 
den doğor1nlara 16 çocuk ta· 
kımı hediye edtlmletlr. lıçller· 
den iki klıtye 2 k11ıkbığı ve· 
rllmlt n 47 haatauın evin" 
kıdu giden doktor tırafandaa 

muayene n tedattlerl yapıl· 

mıetır. 

Doğuran iKi kıdınları 76 
lira yardımdı bolunolmoı, çalı· 

111mıyıcak derecede haeta yı· 
tın ltçllere de 169 Ura, sakat 
lıçllere 28 11111 ölQmler münı· 
ıebetlle techlz n tekfin için 
78 Ura yardım edllmlttlr. 

Davul 
Şikayet Edilirse 
Yasak Edilecek 

Halkın istirahati dtlşftnGle· 

rek Ramazandı yalnız istenilen 
mahallelerde davul çaldırılması 

llbıybkça uygun görOlmtltUlr. 

Şlklyet •okubnlurıa davul çal · 
mak y11ak edilecektir. 

~zü!!!_lerill!!_~deki_ ~!~k ~Taş~ 
· lar Artık Görülmiyecek 

üzüm Kuru-. . , 
munun Kutu
luk Keresteleri. 

••• 
--------------..... ~----111--------""'""--~----...-'!"'" Kutuluk Keresteler 

Bu Limanımıza Geliyor. l 934 Yılı içinde Sattığımız üzümü 
Üzüm korumoouo Romanya 

ya ısmarladığl kutuluk kereste· 
Jer hogftn bir gemi ile Uma· 
nımıza gelecek ve piyasaya çı 

karılacaktır. 

Yılın üç Ayında Tutmuş Bulunuyoruz - \ Son Z1manl1rda İngiltere pi· 
yasalarında OzQmlerJmfze rağbet 
artmıotır. Londra'dao ıehrlmlz 
Tdrkof lı şubesine gelen habei· 
lere göre oradaki Ulccarlar 
üzümlerimizde ara·sıra ufak 
tatlar bulunduğundan tlk4yet 
etmektedirler. Tilrkof le bu ti· 
k4yetl bOyOk bir ehemmiyetle 

karoılamıttır. Bunun batlıca 

ıebeblerl mıbsulGn idraki 111· 

manında korutma ameliyesinin 
toprak Gz•rlnde yapılmakta 

olmısıdır. 

Bonun önilne geçmek için' 
dütftnOleo çarder arasında ban· 
dan sonra kurutwınm topnk 
6zerlnde yapılmıyarak yere ıe· 
rilecek Btırgl kAğıtlırı Gzerlnde 
yapılması muvafık görülmüıtür 

Bunun için IAzım gelen &er· 
gl kAğıdları Iımlt kAğıd fahri· 
kasından Tar kof lece temin edl· 
lecelı: ve par1&1 sonra alınmalı.: 

tlzere rencbetlere dığıtılıcaktar. 
Bu nokta bıkkındı TGrkof le 
tarafından ihracatçıların da na· 
zarı dikkati celbedllecektlr. 

• • • 
Üzilm korumu ne,ılyat, Je. 

tihbarıt ve leıatletlk barosunun 

lstıtletiklerloe göre; 1934 ıe· 
ntıııi Ağaıtoaanun 4 4nden 935 
ıeneıl Ağoetoaonon 17 sine 

kıdar ıatılan 1934 yılı cı.am 

mahsolOnlln yekunu 571394,899 
kilodur. 

1935 senesi Ağustosunun 

17 inci gtlnGaden içinde bu· 
luodoğumuz İklnclteırln ıyının 
16 ama kıdar 11ttığımız 1935 
yılı ftzOm mahaulilnün yekunu 
ise S:i,4351995 kilodur. 

Yani 1934 yılı içinde tım 

bir senede 111ttığımız mahııul 

yekununu bu sene tam Gç 
ayda tutmuı bnlonoyoruz. 

Tekmil 1934 yılı tle 1935 
yılı Gç •ylık ıatıoının memle· 
ketler itibarile tıanlf lerl oudor: 

1934 MabeolGnden Almayı 
25,090, 713 kilo ılmıfb. Ba 
ıenenln tıç ayı içinde l8e 27, 
J 20,037 ktlo almıotır. llollin· 
da'nın 1934 yılı umum maba· 
'11t1 12,466,893 kilo idi. Bu 
senenin Qç ayı içinde 7 ,287, 733 
kilo almııtır. İngiltere mGbay11-
lında bayak fark vardır. İngll· 
tere 1934 Malıaulanden bir 

yıl içinde 8,116,501 kilo alm1ttır. 
1935 Mahaultınden ise Clç ay 
içinde 10,5'15, 248kllo almıttır. 

Geçen mevsim zarfında muhte· 

Uf memleketlere 11,720,892 1935 Seneıl üç aylık aatıııo· 
kilo Ozilm eatmııtık. Bu mev· da Almanya birinci, İngiltere 
shnln yalnız üç ayında sattığı· ikiacl, mnhtellf memleketin 

mız miktarın yektlno 9,452 977 OçüncO, HoU4oda dördüncil gel· 
kilodur. mektedlr. 

Ege Tütün Rekoltesi Tü
kenmek üzeredir .. 

Dün ilbay Fazlı Güleç'n bat 
kaolığında Tarkof leıe yapılan 
bir toplantıda Zlngal şirketinin 
İ~mlr plyaeaaını göndermeğl ta 

ahhüd ettiği keresteler hık.kın· 
da da görütülmfiş ve booun 
için telefonla Ekonomi Bakan 
lıi' ile görüşftlmilştftr. 

lneholu 
Bu Yıl Fiyatlar Çok iyidir, Rekolte Vapuru Faciası 
17 Milyon Değil, 15 Milyon Kilodur Ehlivukuf 

-- • Raporunu Verdi 
Yunanistan'da· da TOtiln Rekoltesi Tamamen Ioebolo vapuru faclaeı tab 

TOk k d• E Mil h ·ıı • El" d kikatına adliyece devam edil enme Dzere ır. ge sta Si erı ıo e mektedfr. Kaza için teşkil edl · 

Bir Milyon Kilo Tnınn Bulunmaktadır.. len ehltvo1tur; dan raporunu 
------ mOddeiomumlliğe vermiştir. 

E~e bölgesinin bn seneki denilen ikinci nevi tQtQnler Ôğrendfğlrufıı;e göre ehlivukuf 
tfttftn rekoltesi 17 milyon kilo (280) drahmiye eatılmıttır. Bu· raporu 25 sahife totmuotur. 
tahmlıJ edilmekte idi. Son va· kadar yilksek f lat ılmdlye ka· İçinde vapurun battığı yeri 
zlyete göre rekoltenin tahmin 
edildiği kadar olmadıiı ve 15 
milyon kilo olduğu anlatılmıt · 

tır. Do miktardan tlmdlye ka· 
dar 14 mllyon klJoeo Httlmış· 

tır. Bu yıl Ultiln plyBBaeı çok 
iyi f latlerle gltmlttlr. Uzou ee· 
nelerdenberl bn kadar iyi bir 

durum gôrtllmemloıl. 

Rençberle alıcı kumpanyalar 
arasında çıkan hlr lhtll4f vardı. 
Bo da kampanyaların dara ola· 
rak ayırmak letedlklerl iki kilo 
idi. TOtOo müstıhelllerl bono 

kabul etmemlelerdlr. TGrkof h; 
olkAyet Gzerlne bu mee'ele ile 
önemle meıgul olmoş ve iti 
kotarmıştır. Kotarma çaresine 
göre dara olarak bf r kilo beeab 

edilecektir. 

TtltOnlerlmlıfn bo yıl bu ka· 
dar kısa bir Hmandı ve iyi 
flatlerle ııatılmaeının mGhlm 
bir sebebi de Oç yeni tOtOn 

ıace6nnın pty ... yı Çlkmuı ve 
dl>rt milyon kilo tCltGn \19tın 

ılmaeubi'. Bu tOcetrlar; A•aı · 

lor7a ve Macar rejileri .Damına 

mtlbayeıt yıpın Oıtro TOrk 
tOUln kumpany11ıaın da genlt 
mftbıyeıeı -.yealnde mOhlm 
partiler almışlardır. BıttA bu 
yilzden Amerika tiltdn kom· 
panlarından bazılrn yGbek 
flaıle hHı moıav11eıt ellerdeki 
ıatanlerl kapatmı1lard1r. 

Y unaniııtao tiltilnled de çok 
iyi f latlerle eatılmıetır. Şehri· 

mlzdekl bazı kompanyalıra ge· 

len malumata göre (Satı ba~lı) 1 

dır Yunanistan mOatahelllerl gösteren bir de kroki vardır. 

tarıtfındın görQlmemlo bir şeydir. Mftddelomomutkçe ebllvnkuf 
Yonanletan tiltiln rekoltesi de raporu Gzerlode tetkikata hııt 

bngtınlerde tamamen tO\en· lanmıttır. -----mek Ozeredfr. 

Yunan'lı Emla
kinin Satışları ····---Komisyon 
Satışl&rı Toplu 
Bir Şekilde Yapıyor. 

Ziraat bankasından milli Em· 
ilk dlrektörlağGne denedllmlt 
olan Yunan'Jı emlAklnln eatıo· 

larına bat1anmıotır. Komisyon; 
lsmJr'deki Yaaan'lı emlAkinlo 

milhlm bir kısmını kı&1 bir za. 
manda aatacaktır. Ooa gôre 
hazırlık yıpılmıttır. 

Şimdilik ıatıt komlıyono 

haltıdı Ud gQn 11tıt yapmak 
tadır. 

Asarıatika 

Araştırılacak. 

YıngJn yerinde bir klföe 
içinde aııArıatllr• bolondoğu 

hakkında m6ze mildftılO~Gne 

ihbarda bulonulmottor. Yakındı 
sondaj yepılmHı için hazırlık 

yıpılmıktadır. 

110 Bin Kavun 
İzmir Tftrkof ta • dtrektörlC· 

ğllnfto teoebbileü ile son iki 
buçuk ayda İskeoderlye'ye 110 
bin kavun ihraç edilmletlr . 

lzmir Arsıulusal 
Panayırı 

Panayıra Viyana Tacir· 
leri Geniş Mikyasta 
iştirak Edecekler 
Vlyau. t~clm odasının harici 

tecim servis dlrektörl6ğ0nden 

şehrimiz tecim odasına gelen 
bir nıektopta; İzmlr'dekl sergi 

ve panayırlu bıkkındı bazı 

maltlmat islenmiş ve bUbael!a 
arsıolu&1l panayır için mof1& 

sal malumata Jhtlyıç olduğu 

blldlrllmlttlr. 
Gelecek yıl İzmir panayırı

na Vfyanı'dao birçok f lrmala

rın lttlrak edecekleri anlaşıl· 

maktadır. Odaca 14zımgelen mı· 
hlmıt verilecektir. 

Senenin en büyük filmi 
Beyoğla'na 4, lıtanbol'da 2 hafta 

gösterilen tıheser 

Siyah Gözler 
Barry Banr · Slmone Slmon · Jean 

Malu · Malı:eodlan 

29 ikinci teşrin Cumadan 
itibaren 

Satıcılar ellerindeki pa 
mukları Satmamağıı 

Başladılar .. 
Avropa'dakl Türkofis şubele. 

rlodeu şehrimiz Türk of isine 
gelen haberlere göre dış plya· 
ealarda pamok ffatlt'rJ çok sağ· 

lamdır. lzmlr plyHaeında da 
paoıok satışları bilhassa son 
gftolerde çok iyi bir durama 
girmiştir. Birkaç gnn önceye 
kadar ktloeo 43 kuro~a eatıleq 
pamuklar 46 kuroea yilksel
mfştlr. Satıcılar bu f lete da 
ellerindeki pemokları çıkarmals. 
fetemlyorlar. 

Berheı·ler ve 
Pazar 1'atili ... 
Tic:aret Odası Yöne· 
tinı Kurulu Yakında 
Kararını Verecektir .• 

1zml r berberleri geç,.n giio 
İtçf ve emaf kuramları merkc:ı· 
zinde umumi bir toplantı ya 

parak paz r güol,,rl dükkanla · 
rıoı acıp ııçmnmttk ınes'eleslol 

görilemO~lerdlr. Ba toplantıda 

uata ve kalfslorm ekseriyetini 
te~k\l edeo fiyelerl pazar gilnü 
berbtr dükldinlarıom kapalı 

bnlondıırolmaeı lehioe rey ver· 
mfşlerdfr. 

Fakat; ustalardan bir kısmı 
kalfaların rey eabthl olmama· 
ları 14zımgeldfğlni söylemişler· 

dlr. Bo mee'ele hakkında son 
kararın verilmesi içlo hazırla· 

oan evrak Ticaret odası yöne· 
tim kuruluna gönderilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Oda yö· 
netim korula hngnnlerde top· 
!anacak ve hn mes'ele hakkında 
blr karar verecektir. 

Jandarma Komutanı 
KuşadBBı, Bayındır ve Torbalı 

jandarma karakollarını teftiş 

eden il jandarma komutanı bin· 

başı LOtfil Baykara şehrimize 

döomDşUlr. 

Trakya'da Koope
ratif Kuruluyor .. 

İetaobol, 26 (Özel) - Edirne 
peyntrlerloio eski şöhretini te· 

mfn ve yeni mahreçle" balon 
mHı için Trakya'da bir koope· 
ratlf korolmaeı dil~ünülmek · 

tedlr. 

l'rakya espekterl General Kıi· 
zım Dirllı:'in iştlraldle bir top · 

latı <f&pılmıt ve şlmdlllk bet 

mandra işletilmesi lçlu gôçmfiş· 
lerle bir uzlaoma yapılması ka· 
rarlaştırılmıştır. İlerde hu teş· 
kllAt daha vAei mlkyas'ta ola· 
calı:tır. 

Ekonomi bakanlığı mClşa vlr· 
!erinden biri, genel eapek"ter ile 
birlikte Trakya bölgesindeki il 
ve Uçeler~ dolaemaktadır. ................................................................ , 

Fevka14dellğln fnklode ... Adeta çılgınlık .. 
1001 harlkah... Dans •e şarkılar f llmt.. , TAYYARE SINEMASI 

aısı TELEFON 3151 

86y6k Fransız edibi Alfonıı Dode 'nln edebiyat Aleminde lnkılAp yapan ve dan ya dille· 
dne çevrilen fllbeeer romanından lktlbBB edilen gazel f lllm 

·~ SAFO. 
Derin bir •tk • Heyecanlı bir mevzu • Enfee bir filim 

O J Komedi Ferausez tiyıt· A • En ıon Fokı jurnıl »Tftrkçe 
ynı J8D ar: rosunnn btltftn artletlerl yrıca. S~zlü» Mlkl "Canlı reıılmler 

Fiatlerde zam yoktur. 30 • 40 • 50 kut'uştur. . 
SEANSLAR: Hergon fs · 17 · 19 · 21,15. Comar· 
tesl 13 · 15 seanelarıuda talebelere tenzilatlı bilet 
verilir. Pazar 11,30 · 13 le U&ve ııeınaı vardır. 

Amtrlka'om eo gilzel yhlerce daneözft, gözleri kamaştıran bir gOzelllk ve zenglollk, 
emealelz ve orijinal moelkl arasında geçen meraklı ve heyecanlı bir mevzu .. 

Bıı akşam 21, 15 Semısmdmı iıibarc11 

EL HAMRA 
/. !tf/LL/ KÜTÜPHANE SINEMASTNDA 

ayrıca : PARAMUNT JURNAL'da en son dünya havadisleri. 
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Harhı Addolunuyor 
lııtanbul, 26 (Ôıel) - Jtalyada secrf tedbirlerin akim kalma· 

Jını temin için fevkallde mesai aarfedllmektedir. 
Binlerce kadın, b6y6k ıeblrlerde balkın en fazla alıınrlt et· 

tikleri yerlerde dolaımakta ve se9f tedbirler dolayıılle haıale 
gelecek mGtk61At ve mahrumiyetlere muknemet tanlye etmek· 
ıedlrler. .., 

"İtalyan mah, en ki)meıU maldır ... 
"Ecnebi, bllhaıaa lngllls malı parasıı bile olea kullanılmamalıdır .. 
.. Bu mığa11da ude İtalyan malı satılır! .. gibi lnhalar •ardır. 
Halka dığıtılıo beyannıme ve rlıalelerde aııl harbıa İtalyada • 

alaılar ıılOlyeteılne kartı yapılan mtlcadele olduğa n bu mtlca· 
delede ufer elde edilmrzıe, ltalya'aın her dnaaını kaybedeceği 
bildirilmektedir. 

••• 
Sulh için Yeni Formül 
ngiltere'nin Bulduğu Yeni Tedbiri 

Fransa Da Kabul Ediyor 
J.tanbal 26 (Ôsel) · - la~ here hariciye babalığı Uabet itleri 

dalrelıl dlrektôr6 M. Paterıon'an Parla'l ılyaretl, ltalya'yı ıulba 
icbar için baluaaa yeni formül etrafında mClukere ile altkadar 
oldağn taadlk edilmektedir. 

laglltere baıveklll M. Baldvln, •ecri tedblrlerla ltalya'yı mtlt · 
kilit içinde bırakacagı kanaatindedir. Yeni form61, ltalya'nın 

secrl tedbirlerden hl•edeoeğl mGıkUAt dereculae gire mGımlr 

olacaktır. Fraaea hakdmetl, bu yeni formul6 tetkike ıayaa bal· 
maıtar. 

laglltere'ala ayni samanda Adh Ababa ve Roma'ya ıalh prt· 
lan dermeyanına alyttl yoktur. ÇClnkCl lagiltere de, ltalyu'lar 
Babeı topuklarında bulaadakça Habeılataa 'ıa mlsakeıeye yak· 
ı.tmamaeını tabii bulmaktadır. 

••• 
5000 Habeş'in ölümü 

Adis-Ababa'dan Kat'i Olarak . 
Yalanlanıy,)r 

1danbal, 26 (Gsel) - Yirmi lıalyaa ıayyarealnln Makalle ce· 
nabaada 20,000 Habeı aıkerlnl 6000 telefatla datıtblt hakkı•· 
dakl İtalyan haberi Adlıı Ababa'du kat'I ıarene teblp edil· 
mekle 'H 11Ylrml ıayyarenln hepelaln de Babeı karıonlartle 

delik detlk edildiğini ldral eden İtalyan tebll&laln en do&ra 
nokta11 da budar!,. denilmektedir. 

•• 1 

Balık Avında Bir Yasak 
lta'yan Kayıkçılarıoa Petrol ve Ben

zin Kullanmak Yasak Edildi 
l.tubal 26 (Ô&el) - Roma'daa blldlrlllyor: 
Blk6met, balak uıada petrol •e bensin kallanılm••ı yaiak 

etmlıdr. Bundaa bôyle d6rtbia balıkçı gf!mlal petrol yerine o a · 
90& kullanacak .., baylellkle elUbln kental petrol Te beula 
tanrraf edilmlı olıcaktır. 

1. 1 

Sabık U~beş imparatoru 
Demir Kafes içinde öldü. 

İltanbul 26 (Öıel) - Sabık Habeı Necaılııl Lljl Y .. a ama· 
mi bir felc netlceılnde ölmfttUlr. Lljl Yaııa eeaelerdeaberl Ha
rarda dağlık bir mıntakada demir kafee içinde ve bir kalede 
ma~paı idi. 

••••• 
Paris'i Kaplıyan Sis He

nüz Dağılmamıştır. 
J.taabal, 26 (ôzel) - Parlı'teo bildiriliyor: 0....-.11 dola7111le 

Parll mıatakuanda n Şimali Fr1a1a'da k~allmlı o .. n ha.a mtl· 
ublltı yeniden btıılamıı Ye Loudra'daa iki lngill• poata tay· 
yueıl 8oH'ye hareket etmlıtlr. Slı henClz tamamen dalJlmamııtır. 

Pariste Bir Darbei DükU-
met Meydana Çıktı 

letaabal, 26 (ôzel)- Parlıtea haber nrtltyor : Ovr pzete1I, 
bir darbel b6kdmet lett-bhlllGnDa meydana çıkarıldıgını yazı· 

yor. Darbei hakumetl yapmak lıtlyenler eol cenaba muhalif 
olanlardır. Boalar eol cenıh gHetelerl n h6kdmetl ele geçir. 
megl l~tlhdaf ediyorlardı. 

GörOşler 

SeziŞ.ler 
Yazanı Ecııcıı it. Aktaı 

.Ramazan 
Bilmem nedendir; her eeae 

Ramasaa geldi mi, kendimi 
kloDlmtlı, çocuk HDnedeılm, 

karagöz aklıma gelir. Eekl ma· 
ııeretlmlzde ıece bayatı gece 
Alemi yokta. Ram~zanda sokak· 
lar canlanır, geceleri ıokağa 

çıkmıyanlar çıkardı. lımlr'la 
çok etki Ramuan1arıaı bllml· 
yorum. Benim bildiğim latan· 
bal'un meıhar Bama1aaıdır, 

Şehsadebatı, Bayealı, Çarıılçl, 

Dlvanyola Gmtlr olurdu. Ra· 
mazandaa onbeı · gtln eni çifte 
minareli camilerin minarelerine 
ipler atılar, mabye b11ırhkları 

yapılırdı, lııtınbul'lular mabye 
ipleri minarelere atılmıı deme· 
ğe guya adkte 011100 diye de · 
iller b~ ('{' ~mı~ derlerdi. 

Bal;';ııl r'ı1k'·Anları ~ClllAçlar· 

lıı, eekercller ren~Arenk reçel· 
lerle ınılt>rlol, mıhalle aktar· 
ları da mukavvadan k1ragô11 be· 
be Rahi, Himmet dayı, deli 
Bekir ra1akı zıde sıralanırdı . .. 
Bayeılı camlılaln avluıana bir 
aergl Anb tlnılle veıae kon · 
maı kokala bahar, onrba için 
kebab için, pirzola için, kôfte 
l~la diye ıattarar, ön6ndekl 
torb•lara katıl• daldırdıkça ba· 
harın lımlnl aôyllyerek kiran· 
fil, • sencefll. falbula e19et, 
havlacan diye bagırırdı. 

Şebsadebatı tlyatrolartle ıGI· 
lenmlı o gfta6a tlyatroıu Ma· 
aakyaa, komik OaHa temapl 
pernran! Efendiler oyunhr 
Yermekte idi. Zımao n tarl· 
bin arkada bıraktılı o gtlalere 
bag6n bakmak çok ıevkll ola 
yor. Her Ram111D geldikçe bir 
u daha lhtlyarlıyoraı. Devir 
yarayor, tarih yarıyor, ktlaat 
yDr6yor, y6rtlmlyen un •ar ki 
eaakl ... 

Kondilis Kralla 
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General Temperley, Italyan Ordu· 
sunun laşesizliği] için Ne Diyor? 

Italyan Ordus"ü Malzelne Ki~ 
fayetsizliği içinde Çırpınıyor 
Mareşal Badoğlio'nun ilk Tedbri Ital-

yan Kıt'ala_rını Azaltmak Olacaktır 
Londra 26 (A.A) - Deyll Telgraf gazetesinin ıllel yasacııı geanal Temperley ltalyan kıl'•· 

larının taıe ~e malzeme bakımından mavaf fakıyetıılsllğe a~r•yacağı hakkındaki ııylalar m6na. 
ıebetlle diyot ki: 

- 1aıe ve malzeme klfayetılsllğlndea doğan bôyle bf r 

cuddnr. Mareıal Badoğllo'aoa ilk tedblrlerloden biri Ita'yan 
ltalya için yağmurlar ve zecri tedbirler devreıi pek yakında 

monffakıyetıılıllk dalma mev· 
kıtılar•nın Haltılm111 olaaaktır, 

kendini hl•ettlrecektlr. 1 .. , ____________________ _ 

Rusya, Italya'ya Çelik, Demir, Kömür 
Gönderilmemesini Kabul Etti 
.. 

Cenevre 26 (A.A) - Romanya ve So•yetler ltalya'ya yapılacak lhncat Clserlae mnıoabahlı 

ambargoya onıektzler komlteılnln teeblt edeceği tarihten itibaren petrol, kômllr, demir ve çellge 
de tttmll etme t ho•oııundakl teklifi kabul etılklerlul Milletler Ceıolyell genel aekreıerl llllyl 

Anaol'a blldlrmhlerdlr. 

Başbakanımız, Cel8l Ba- Şa•Iar osıonde 
, Kalan Mallar 

yar la Beraber Ankara- Vapur seferlerinin az. 

d H k E · ı lığından mallar Istan. 
an are et ltı er bula gftnderilemiyor 

Mudanya'da Sun'i ipek, Gemlik'te 
Kaskam Fabrikalarıııın Temelatma 
ve Istanbul'"da Cam Fabrikasının 
Açılma 'Törenini Yapacaklar. 

Ankua, 26 (Gsel) - Baıbakaaımıs lıımet Jaaaa, Ekoaoml 

iki Saat Konuştu. Bıkanı Celll Bayar'la birlikte buradan hareket ettiler. Yana (Bu 

Son gGalerde llmaaımısdan 

letınbala mtlblm mlkduda 
mahlul .,, mal IHkedllmekte• 
dlr. lzmtrle btanbal araeında 
Hpor 1eferlerlala a1b1t yl9Ga 
dea lmabala aevkedllmek iı· 

leaen mallardan blrçola g&a· 
derllemlyerek .. dar Gserlade 
kalmaA• batlamıttar. Db de 
Çtınakble ••para .. ııar be· 
rladekl mallardan mtlhtm bir 
kıımını ylklememltt laka ta• 
mameu doldaktu IOBra -bir 
çok mala da .. tluda bırakarak 
Ietaabala hareket atmlttlr. 

ılrmemtı n ılrmlyeeektlr. 

Şimdiki htlk6meıln krallıl•n 

ladeal lehindeki m8cadeledala 
baılıea ıebeplerlnden biri de 

ordaaan llyuelten asak olank 
kendlllal yalnıs ı8el Taslfealne 
Hrmetlnl ıemladlr .. Krala Teri 
len mubtarada alyual 1me1'eleler 
objektaf Bir ıaıeue mtltalea 
Ye tetkik edilmektedir. 

laıaabal, 26 (Gsel) - Ya
nan krala ikinci Yorgl, akıam 

geç Hklt g.,aenl K.oodlllııl aeı 
dine oağırmıı •e iki ıaat kadar 
koaaımaıtar. Bu eınada, dıt 

itleri bakanı Teotoklı te çağı· 

rılmııbr. M. Teotoklı'ia, ahali 
paralıl baf\ aoı M. Çaldarlı ile 

kon..-ıa memur ed'1eeeğl 
aôylealyor. 

Kral; Llbenller partlıl baı 

kanı SofoUı ite dl&er btlt6n 

partile! baıkulıklannı da da· 
vet edenk kendllerlle ayrı 

ayrı konuf8cak n aııebl lh· 
dmıl, moHkkaı blf kabt.enbı 
ıetklllnl, •htk dııtılerl bakanı 
M. Makıılmoı'a teklif edeeekdr. 

htanbal, 26 (Gsel) - Ada•· 
dan haber •eriliyor: 

Sabık btııbaku M. Çal· 
darlı'ln, K.nl'a bir mahtaıa 

•ererek •aslyeıl lıab '.ıdeceAt 
16ylealyor. 

Bir rl•ayete gôre, lllu~raller 

partlııl bı~kaoı Sofol ı ı, parll· 
mentooaa f rııblol, ılya11I af 
ilin edllmeılnl ve derhal 11yla• 
ıeçlmlne bıılanm11101 Kraal, 

gen) lımlt'e varacaklar Ye klğıd fabrlkaııaı gesdlktea ıonn ondan 

Ertagrul yatı ile Madanya'ya giderek ıua't ipek ve otadaa da 
Gemllle geçerek kaıkam fıbrlkalarıaıa temeJatma tGrenlerlnl 
yapacaklardır. 

Beıh4kanuaıı ve Ekonomi Bakanı,· ondan '°ara da lııtanbul'a 
gldee :,.ıer Ye cam fabrlkannı tGreale ıçacaklardır. 

.. -, 'i'i" 

teklif edecektir. 
M. Sofolt._'la flkrlae ah 

rar partlıi Baıkanı da 1-'rAk 
etmektedir. M. Çıldarlı h e, 
parlamcnıoaaa feıhedllmemeıl · 

al lıtemektedlr. 

lıtaabal, 26 (ôsel) - Ati· 
aa'dan blldlrlllyor: Yuoınlı· 

tao'da yeni saylav 1eçlml nlebt 
temıU aıulale yapılacakhr. 

S6ylendlğlne göre bir hafta· 
dadberl .. ı berlade dardala 
halde letanbala g6nderllememlı 
pek çok etJ• Tardır. 

Şimali Çin'de 
Muhtariyet .• 

- Baştarafı 1 inci sahi/ede 

193 l de Maoçurl bldlıeleri 

eıınaıında Çla dıtltlerl bakanı 

olan M. Uaagın o zamanki 
dlplomaılk hareketleri kendi· 
Bine olan itimadı faılalattıncak 
mıhlyette olmaktan a•ktır. 

M. Vangıa Çla'dea japonya'· 
ya geçerken Amerika bhlettk 
de•letlerl ubaıkaaı M. Ga.er 
ile kona .. caıı hakkındaki ... 
ylalar dolra o&.a g .. kdr. Ba· 
naala beraber diler de•letlerla 
Çin japon mlukerelerlne ka· 
rıımaları mnı•abtıhe olmaya· 
eaktır. 

Beago Ajanıınıa ı,bmtalne 

göre M. Uang yakında bir 
ıalkaıd aedeeılnde yanlan• 
M. Uanpbıgfeyln yeılae Nu· 
k'la h6kdmetl dıı lılerl ba· 
kanbAan• gedrllecekdr. 

Ali Rıza 
Mftcellithanesi 

Yeni Kavatlar No. 34' 
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Otelci kadın hilA e6ıQne 

devım ediyordu: 
- Hem de sfae ne g4zel 

elblaeler giydirecekler. ipek ve 
renkli gaslar, altın ku1tak ve 
kemerler, k1rmızı ve lncllerle 
l!!lenmh terlikler!. Bu sayede 
Pırlste aradığınız kimseyi de 
bulmak lrnlaylı!!acaktır. İlAn· 
larda "Uhre'fl ıe'fkte şark 

Hkkaeesl madmazel K.ora'nın 

ilk raksı,, serle.hasını garen 
herkes gibi, sizin arayıb bula· 
mRdığımz zat ta ko9ub gele· 
cektlr. 

Diyordu. M. Kantelplyel de: 
- Sizin için Cezalrll demi· 

yeceğlm, çGnk4 siz hakikaten 
ıırklıeımz~ h~lbukl Mecde ile 
Fatma Cezalr'lldlr~er; gayret ve 
cesaret kn:ım! 

Dedi. 
Bu ı6z1erl, hA1A kulaklarımda 

doyuyor gibiyim. Ah, bo tatlı 

dUler, bllhHsa Plyer'f bulmak 
ftmldl, beni diloft.nmekten me· 
netti, bu teklifi hemen kabul 
ettim. 

GôrftoftŞe bakılırea M. Kın· 
tel pi yel haklı idi; kadın olda· 
ğuma gôre ben de raksedeblle· 
cek demektlm. 

Nlhayf't, sahneye çıktım; 

göbek atmalarım fevkılAde ıl

kıılarla kHeılındı. fier gece, 
beni bir derece daha ôkeftrten 
ılgara daman ve kokoeile ka· 
rışık bo sıcak muhitte, yftksek· 
ten ona görebilmek ftmfdlle 
hem oynuyor, hemde seyirci 
halkı dikkatle ·tetkik:: ediyor· 
dum. İlanlarda, bilyftk, boyam 
kadar btıyük harflerle yazı lan 
ismimi, onun da gôrmftş ol· 
ması bftyftk bir ihtimal lolnde 
idi. Fakat, beni aeylre gelenler 
arasında o, bfrtftrlft görünmü· 
yordu! Hem, o gelee, ben onu 
g~zlerlmle garmeden enel kal· 
blmle hl11edecektlm, benliğim ...................... 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlilk Siyasal Gazete 

Sahip Te Baoyazganı 

Haydar Rüşdtl ÔKTEM 
Umumi neariyat Te YllSl işleri 

mildiiriİ! Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ııokağı 
C. Halk Partisi binan içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutwn 405 ·-· . ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700. (Jç 

ayhğı 500 knrııotnr. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ilcreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuru~tnr. -Gftnii geçmia nüehalal' 2~ ko.ruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTm 

Casus Romanı: No. 56 

belmstraeı dı 21 numaradayım. 
Vakıa iyi adamlar nezdlndeylm, 
fakat ıetırapl1r içinde kıvrana· 
Yorum, seni çabuk bekllyorom. 

Senin: 
Li~en 

Genç .kıdm mektabn yazdık· 
tın sonra: 

- Oldn mu?. 
Diye aorda. 

- Teıekkflr ederlm.ı Ctdden 
tuhaf bir mozlbllk olac~k! 

• • • 
Ayni gftnfta, ıynl Cumartesi 

gtlnftnftn akşam saat yedisinde! 

JtU Koreti'den 

()Da bı kadar bağlı n ealr 
ldl . . 

Heyhat ... Benim göbek lfl· 

malarım, Mecde ile Fatma'nın 

def !eri, Ceı;afr varkıları devam 
etti, dorda. Fakat Plyer mey· 
danı çıkmadı, veasel4m[ 

Her akşşm, odama döndft. 
ğüm zaman, son derece bilyilk 
bir t"lem ve yeis içinde idim. 

Bahtiyar de#lldlm, bu iş 
beni artık ınkıyordo. Fakat 
elden ne gelirdi?. Yaşamak IA· 
zımdı. Sahne arkadaşlarım da 
bana hep böyle eöylftyorlardı. 

Hele Komedyenlerden Mfteyft 

Brl'iftao dı: 
- Davanm robu aebattadır. 

Sebat eden umdoğnna muhak· 
kak hulor. Ben yarım aeıra 

yakın eahoelerde eürftndftğftm 

halde sebat ediyorum. San'ata 
hftrmet n itibar lbımdır. Her· 
halde latlkbalfmhı açıktır. 

Diyordu. 
Ben ona Hn'atlı ılAkasızlı

ğımı, bo hayata bilebfttfto başka 
bir makeadla glrmlı olduğumu 

söyleyince, bo f yl kRlpll ihtiyar 
ııan'atkAr: 

- Daha iyi, efa mOkAraı 

göreceksiniz; tıplı benim gtbU 
Yalnız siz 18 yaşmdasınız ben 
ise 64... Ben eöhret kazanı· 

cağım, sfz de aşka kavuıacak· 
sınız! Netice gene bir de· 
mektlr. 

Diyordu. 
Zavallı adame1k; hiç durmu· 

yor, beni teselli ediyordu. Fa· 
kıt günler, haftalar, aylar 
gf'çlyor ne o şöh:et .kazanıyor, 
ne d-, ben beklediğim &!ika 

kavuşa biliyordum. 

Nihayet hlrgün geldi "Uhrevi 
zevk" modasını kaybetti ve 
kapılarını kapattJ. MilddrdmOz 
M. Kantelp•yel de meçhul bir 
diyara gitti. İhtiyar san'atkar 
da lo aramak için kapı kıpı 

dolaımağa başladı. 

Mecde Ue Fatma bana Mo· 
len Rojde raksı teklifi ettiler. 
İote, siz M. Jorj beni Molen 
Rojda göbek atarken gördiin4z 
V6 tanıdınız. Ben lee h41A halk 
arasında Plyer'I arıyordum. 

Siz hına net geldlğlnlz va· 
kit, ben artık heroeydeo Oml· 
dimi keımlştlm. Ayal zamanda 
"Ubreli zeTk~ ten miras kalan 
çirkin bir ôksilrilk te beni fe. 
na halde muetarib edJyordo. 
Sonra ... Ayni defler, ayni nağ· 
meler ve ayni kadmlarla ayni 
şekilde gôbek atmakt•n da tı· 

mamlle bıkınışt11~. Halbuki, 
siz baoa modellik: teklif ettiği· 
nlz zaman beni klmblllr ne 
kadar mea'nd ve bahtiyar san· 
m1ştımı değil mi? 

-Sonu Var -

26,.fkinciteşrin 935 

Rokur ve Noel, Adloo f otelln· 
deki dalrelerlndel yan yanabr= 
rer koltuğa oturmuşlar soso· 
yorlardı! Ata·eıra, hiçbir ıaz 
sôylemeden blrblrlerlne bak•· 
yorlardı. 

Elektlrlk saatının bftyftlt yel· 
kovanı, heran hl r nnlye alarak 
ilerliyordu. Beriki caeoe, zafer 
veya mahvolmak saatını bekli· 
yorlardı. 

Nihayet, Rokur yerinden fır· 
ladı ve: 

- O.. Dedi. Haydi valut 
geldi, tenbelllk artılı: yeterf 

Avrupa Kupa 
Şampiyonu 

Jngiliz Fa,ist Reisi 
i -- "' ı -

Dış ülkeler

Komünistlerin Enterua· de 0 rnolerimj, ..... .., 
1934-35 
Senesi için 
ltalyan'lar Oldu 

siy. onal Marşı Arasında zin °0.!'~~11 
· •• 

Loodra boısaeında İzmir ~ 

MflAno: (ltıdyo) - Geçen 
aenedenberl AvJ'.opa dev!ıtlerl 

arasında Uk neni 'yle devam 
eden Avrupa kopası i!on mü· 
eabakaları Pasar gfln6 İtalyan 
'9e Macar milli takımları ara· 
sında yapılmı'if ve her iki ta· 
kım ikişer golle berabere kal· 
mıttır. İtalya takımı bu mftaa· 
bakayı berabere bitirmekle he· 
raber bir derece farkla kupayı 

kazaumış ve bu suretle 934· 
935 tıenesl Avrupa kop111 tım· 
piyonu olmoitur. Oyun muaz· 
111m bir ahali kfttlesl tarafın.dan 
aeyredllmlştlr. Saat 15,30 dı ha· 
kem fsvlr;ırell Bohrle takımları 
dhet etmf9tlr. Sahada dlıll· 

dikleri Hman İtalya takımı 
ıtağıdakt kadroyu mnhafaıııa 

N k S l d 
şln 35 50, vadeli 25 46; İr Bir u tıı öy e i peşin 27·36, vadell 16 23; K 

lngiltere'de Almanya'dan Sonra 
· Yahudi Aleyhtarlığı Başlıyor ! 

~~~---~~-~-
Londra 21 (Pati Solr'dan) rıo allabı paradır; l1tte sizin de 

Ya!murlo Londra'nın bo yağ · dftşmanınız ancak budar. 
morlu gfintınde İuglllı faalat• Vesmloleter de 600 Vlndllog 
lerlnln, Slr Ozvold Moaley'fo [Yani karnı şlolerJ vu. Bunla· 
kara gftmlekltlerlnln ilk ntıma · rında ean'ati politikacılıktır! 

ylşt yapıldı. Her dört senede bir hoıurono · 
Nftmıylıe Htlrak etml'if olan· za çıkarlar, · l'eylerlnhıl yaldızlı 

ları'iı içinde çok kadın var; ve kellmelerle sizden ıhrlar, sonra 
shda aaadet, hayat ve çocukla· 

eclfyordaı 

Corezoll, Alemındl, Monçell· 
yo, Bertollnl, Montl, Phto, 
Kolansl, Ferarı, Meatça, Doma 

hemen her kadının çanta11Dda 
Slr Onald Mosley'ln reaml var, 
kadınlar n6maylt araemda an 
11ra oantalarını açarak İnglllı 
kara glSmleklllerlnln reisine 
aaygı 'fe ... Mec\dblyet ile bık· 
maktadırlar. 

Bir arabk faelıt ftnlform111 
gf ymlo bir genç ktırslye çıktı ve: 

- Dikkat, dedi. ~omftnfıt 

riya Parla s4riUerl geliyor!. 
Oyon ba'iflar başlamaz hal· , Maamaf lh, Komftnlat alay· 

yan takımı seri akınlarla Mı· !arından evvel Slr Ozvald Mua· 
car kalesini tehdit ettlse de ley geldi; binlerce ağaıdan al· 
kaleci barukolAde oyanu ile kışlar bael•dı. 

gol olmasını mani oloyordo. Evet, Mneley, bdyftk bir 
15 dakika kadar denm eden kamyonda gôrftndn. Kamyonda 
İtaly:ım bftcumlırı ııemeresii ayni zamanda bir de bopırlôr 
kaldı. 15 inci daklkt.dan aonra Tardı. Gerlalnde de ellAbh bir 
Macarlar e1o'atk4rane oyunla· Faolet vardı. 

rlle yavaş yavao İtılyan'ları Moıley fU suretle sOze baş. 
kendi sahaları dahtUne ııolmağa Jadı: 

muvaffak olmoılardır. Oyan - Mevcudiyetimiz ancak ~ç 
çok seri 'fe heyecanlı devam senelik bir mJvcodlyet olduğu 
ediyor. Macar takımı ulabi bir halde bugiln 4 72 şnbe ve bQ 
hı11dmlyet teminine gayret edl · roya malik bulunuyoruz. Ônft· 
yordo. Nitekim 42 inci dakf· m6zdekl intihabat mficıdelealne 

ıc.--~kada İtalyao'ların aleyhine Je· btz de karıeacagız, Ye muzaffer 
rHeo bir kornerden tamamlle olıcağıı. 

markaeız kalmı'il olan· Macar "Bizim yanıbaoımlzde, fo. 
orta muhaclmt Saroı bir kafa glltere'nln bu en btıvok teh. 
vuroşnno gole tah1'11 etti. Oyo· rinde bir takım bangerler, ya· 
non ilk kısmı da bo aoretle hudl bıngerlerl vardır. (Şlddellf 
Macarların hıf il bir galebeııfle alkıolar!) Bize en bfiyftk. engel 

bh 1. bonlardn; buolar, karanlıktı 
İkinci k1B1mda Mıcar'larıu rol oynıyın, beynelmilel havayı 

daha canb oynamalarını rağmen memleketlmlze sokan şftphell 
24 üncft. dakikada İtalyan'Jar unsurlardır. Neden 94,000 kô· 
solaçıkları vıeıtaalle beraberliği mQr amelemlz işsizdir? Çdoka 
temine muvaffak oldular. 25 inci b b 0 ı llelcl b n ı q ey e m a ger er 
Dakikada İtalyan tıkımınm orta memlekete petrol hballle 100 
muhaclml Meatça ıahei bir milyon sterlin kazançtan mıh· 
akıola İtalyan'ların ikinci go rom kılmak iıtemezler, hunla · 
Uind attı. Galibiyetten mağlu 

bly!'te dfi1ten Macar takımı bil· 
tftn gayretlle çahşıyor ve 32 inci 
dakikada gene Saruıl'nln ftsta· 
dane bir vurnılle ikinci golG 
takımına kazandırıyor. Ondan 
sonra beriki takım bftUln gay· 
retlerini 11rfettllerııe de netice 
dr.ğfşmedl ve oyon da bn ııoretle 
beraberlikle bitti. 

Oyon noktai nazı!ıDdın Ma· 
E 

Genç kadın haf lf bir Orper· 
me lif': 

- Ben zaten hazınm! 
Dedi. 

- Ben de hazırım! Gidelim 
ıo haldt! 

İklel de kalktılar, genç adam, 
elini genç kadının omuzuna 
~oydu; içinden gelen ıstıraplı 

bir halle: 

- Evvelden kocıklaımak. 
yani... Vedala1tmık IAzımgelmez 
mi?. 

Dedi. 
~ 

K.()mlserln eeııl titriyordu. 
Genç • kadın, evve)4 bir yana· 
ğım, sonra ötekini komisere 
uzattı; komiser Rokor samimi 
bir heyecanla bu gOzel yanık· 

ları öptü. ) 
Komiser ve Noel. otelden 

çı\tılır. Yalnız bftyftk kapıdan 
ç1karlarken komlaer: 

cır tıkımı san'atkArane bir 
oyun oyoamı~ 'fe bfttlln ıeylrcl· 
lerln takdirine mazhar kalmış · 

tır. Bilhassa kalecll.,rl Zabo yer 
tntoşları ve mahirane kortarı'if 

larlle bfttün seyircilerin ılkış 

laruıı toplamıotır. Macar takı

mının bu iyi neticeyi elde et 
meslode yegAne Amili kılectlerl 
olmuştur. 

- Siz benden bir çeyrek 
ıaat sonra gelirelnlz, bunun ne 
için olduğano da bllfralnlz, 
tabli! 

Dedi. 
Komiser 11at sekizde Mıks'ın 

dairesinde idi. Make, komlııerl 

yalnız görfince: 

- BAyrola, yalnız?. Nikol 
nerede?. 

Diye sormaktan kendlıılnl 
alamadı. 

- Nerede ise o dı gelfyor. 
Siz naeılsıD1z?. 

- Çok iyi. 
- Memnun oldum. Ha .. Az 

daha onotayordnm. Birisi bana 
eizln için bir mektob verdi. 
Çok acele bir iş oldoAu mek· 
tubo getirenin halinden belli 
oluyordu. Boyuronuı!. 

Komiser, mıhud mektubu 
aldı, zarlı açarak içinden çıkın 

rınızın ftzerlnde yan ge11rler? 
Sizde oyoraanuz. 

11 Bo nyka hoşono111 gidiyor 
mu? Uyan ey İngiltere nyanf,. 

İşte, İngiliz faşistleri relılnln 
nutku, yahut llAnı hırb be
yaonameei!. 

Bu aotuk bitince İn~lllz 
mUlt marşıDI bfttdn fa'ifhtler 
s&ylemeğe başladı. Fakat nutuk 
devam ederken bir kafile ko· 
mftnlst "BeyoelmUel mıuş1,, 
gftrfthüld bir şekilde slSylemek· 
te idiler. 

Bu nftmaylşten h4eıl 
netice şodor: 

olan 

A Hm kamıraıı ve yahu dl 
zenginleri aleyhtarlığı, yAnf en 
demagojik bir ılyaeel!. 

Alman 
Kömilrleri 
Italya'ya Gflnde Beş 
Bin Ton Gidiyor 

İatınbol 26 (özel) - Al · 
mınya'dan ltalya'ya eevkedtlen 
maden kömftrft, son gOnlerde 
yevmi 2000 tondan 5000 ıona 
çıkmıştır. Buna rağmen İtalya 
sanayi ve bahriyesi için 14zım 
olan kômftr letokoaa henüz 
temin edememlotlr. 

Kahire'de Te-
zahilrat Durdu. 

Londra, 23 (A.A) - Kabl· 
re'den bildirildiğine gôre, hafta 
aouo e4kunetle geçml1ttlr. Artık 

tezahGrat . yapılmıyor, yalnız 
beyannameler dağıtılıyor. Ltbe· 
raller bir beyanname neırede· 
rek fırkaları letlklAl mücadele. 
sine ve 1923 kAoanuaa,lelne 
dönmek için İogtltere aleyhinde 
mftştf'rek bir cephe teılslne 

dhet etmişlerdir. 

1 Nöbetçi Eczaneler ' 
Bu ak .. am, Kemeralh'nda Sıh· 

bat, Karataş'ta Sanıo, Kemer'de 
Kamer, Alsancak'ta Ahmet Lfit · 
fa, Eştefpaoa'da Eşrefpaıı ecza· 
neleri açıkhr. 

kağıdı okomağa ba~ladı; ve 1 
birden fenalaştı: 

- Oıomobll çarpmış.. Vah. 
zavallı çocuk, nb!. 

Dedi. 
- Ne oldo azizim? Kime 

otomobil çırptı? .. 
- Ltşen bir otomobil ka· 

zasına ogramış. Beni çağırıyor. 

Vah ıavaU. çocnk, vah!. Be· 
men yardımına ko'ifm&k lbım .. 
İote, tiz de okoyonoz!. 

Komtser, kendfelnln dikte 
ettlrdl~I mektubu bir daha 
okudu, ve ~ya çok mftteeeelr 
oldo. 1'e: 

- İıtertenlz beraber gide· 
Um!. 

Dedi. 
- Rica ederim, siz borada 

kahnız; çtlnk4 bemelrenfz ne· 
rede lee gelecektir. Onu kabul 
eder ve ben döntınceye kadar 

Ufornlyq tomeon natftrel seç 
pe'ifln 36, vadeli 24; fanta 
peşin 43, vadeli 29; Gtrld p 
şln 42 59, vadeli 2J4.4; K 
rent peşin 45 70, vadeli 30 4 
Avoeturalya rskl mel peşin 3 
yeni mal peşin 40 50; Ke 
peştn 38 şilin. 

Bamburg boreaemde: Türkly 
No. 7 vadeli 14 50, eeklz 15 
doka~ l 61 on 18 50, on hl 
2 l .50, Türk lfıaeı. Yuuanfeta 
Kandlye vadeli 15 32 f llorln 
Korent vadeli amelyas seçme 
32 35 rh. lran Soltanıt vadelt 
33 38 tll1n. Kallforolya aultıoa 
natürel vadeli 5 85, baker 5 .80 
~oldeobleacbed V. 6.55. 

Nevyork bor asında: İzmir 
sultana 9, Crovvoe 30. 1. Kuta 
fçloda ] 2.5, yent mal peşin 

13 1.3 Sım Franelsko kaba 4 
dolardır. 

İncir: 
Londra borsasında: Genin 

natdrel prşin 3;~ vadeli 22 
ekstra retfn 35 vadeli 24 eke· 
leton 1 1 b. 4 crovo peşin 50 
vadeli 46 alta peşin 60 Hdeli 
53 bee peşin 55 vadeli 49 
yedi peşin 65 vadeli 58 on 
peşin 48 vadeli 38 heo peşin 

5 J ndell 41 altı peşin 58 
vadeli 44 yedi peşin 65 vadeli 
50. 

Nevyork borsasında: Tılrkly'e 
malı 30 librelik torbaı?a peşfn 
yeni mal 15 İzmir yeni mal 
13.5 San Franelsko kaba mel 
25 1. katoda peşin 4 şillndir. 

Marallya boreaemda: Cezayir 
malı . 12.15 kiloluk eandak 125 
135 fr. ispanya Cantln 5 pe· 
c;eta Coııenza ekstra f leor ?. 1 O • 
320 Coeenza 290 adi 280 fr. 

Hamburg borsasında: Türkl· 
ye haztr mal 24 26 rh. vadeli 

14 T. lirası. 

Yün: 
Marsllyı borsasında: Anadola 

yıkanm1ş 8 8,50 fr. 
Zeytın yağı: 

Marsilya boİsaeında: Tunoa 
1 el ıaslr clnee göre cif 380 
400 2 inci taalr cinse göre cif 
37 5 ·385 lnf lgeable 380 ·400 
Cezayir snf ine cinse göre cif 
Marstlya 340 360 borjae cinse 
göre cif Marsllya 200-~10 An· 

.,doluele cinse göre hazır mal 
cif Marellya 170·180 adi hazır 
mal cif Marsllya 180 fr. 

Bamborg boreasında: İsP;Bnya 
hazır mal ilk taslr 240 vadeli 
Sook4oon ve Şubat 225 peçe· .. 
ta İtalya hazır mal 560 vadt:ll 
l inci ve 2 inci Teşrin 56U 
liret Fransa hazır mal ilk ta· 
elr 510 vadeli 510 fr. 

borada lütfen beklersiniz .Maa
mıflh ooa nerede olduğumu 

söylemeyiniz; bir yalan uydo · 
rureunuzl 

- Olur, olur[ 
Make, daha fazla durmadı 

ve seri adımlarla ayrıldı. Ko· 
oılaer kendi kendleloe: 

- Ne ahmak adammı'if bu 

Maks! 
Dedi. Ve, Make'ın çıktığın· 

dın beş dakika sonra Noel 
geldi. 

- Vaktinde geldla0 ml?. 
Diye sordu. 
- Evet. Gelirken bir oto· 

mobil gördün md?. 
- Bayır. 

-· Ata. Şimdi tam valdttlı; 
haydi iş ba'ifma. Saatlerimiz 
blrblrlle iyi ayar edllmlştlr. Siz 
tam oobee dıklka sonra, bu 

- ~ona Vır -



Haftalık 

Piyasa Vaziyeti 
Üallm - Geçıa hafıa bot· 

••ela 11,835 çuval ve 129 kuta 
Osllm aagart 5,5 H aaamf 17 ,5 
karut1an ıatılmıttır. 

Tip itibarile Ntıı miktar H 

f latleri ıGyledlrr 

No Çuvıl Vıntt Fi. 
E,kı 85 6,63 
Topan l.00 6,625 
Kollorah 39' 6,20 

5 174 6,41 
6 848 7,52 
7 541 9,43 
8 2,3tS2 10, 72 
9 ,,517 11,58 

10 2,061 12.76 
11 530 14,40 
12 223 16,15 

Bundan batka 62 ço.-al moh· 
telif ruakı 6,5 13 ten 106 ça 
Tıl ılyah 6 8,5 dan eablmııtar. 

İncir - 1Geçen haftanın ye· 
;Gn •tııı 11,110 çanldır. 

\ .. aml 14, ugaıl 45 ten ma· 
mele gGrmaıtnr. 

Tip nıati f lıt itibarile 11 

lıtl1r ınyle olmuıtur: 

CID1tl Ça Hl V 111U Fi. 
SClsme 1,434 15,17 
Elleme 3,885 10,96 
Paçal 2,100 8,l:J 
H mla 3,741 5,67 
Iskarta 165 8 

incir lıleme mlddeti arllk 
geçmekte oldagundan Nlıtlar 

aulm•ktadır. 

BaAday - Geçen haf tanın 
111111 5566 çanldır. Flatler 
7 ,25 8,5 karat ara11adadır. 
Flatlerde nilbl bir ıukat hlı· 

ıedllmlı n ba ıakat bu haf ta 
içinde daha barla bir ıekll 
almııur. 

Bolday f latlerlnl çıkarmak 
için yapılın teıebbtlıler akim 
kalmaktadır. 

Arpa - 4,75 1,812 d"n 340 
çuval nblmııhr. 

Bakla - Geçen haf fa 'bakla 
herine muamele olmamıebr. 

Danlar - 8,5-9 karoıtan 

128 çunl komdan, 5 karuı 
taa da 27 çunl akdan 11tıl· 

mlfbl'. 
Fuolye - 10,5 11 elen 175 

çuval ııra malı, 13 aen 8 çwnl 
çalifuolye 11hlmıfhr. 

Babubat - 6,2ö deli 7 ça
•al ba•k, 3 dea ı 1 çam 
IMlll'tlee ftetl, 14,61 15 lea 
200 ..... .... .....,, 1,, 75 

dm ''° ça..t uclell ...... 
'· 76-6.12ö dea 4.2' çanl ken· 
dlr tohumu, 12 dea 9 çuval 
anuoa 11blm11t1r. 
Pımak - 43,5 46,5 dan bin 

3J3 balya birinci pnıell, 44-
'7 den 295 balya preeeU 
Hdell, 42 dea 68 balya ikinci 
preeell huır1 43" den 25 balya 
ikinci pıeaell Hdell, 43,5· 
'6 dan 60 huar birinci pa· 
mak aatılmııtır. 

2,60 dan 156,000 kilo ı-· 
mak çeklrdell ; Ntılmıe11r. 

Yıpa&ı - 40 daa S 1 harar 
beJIZ yapağı ıatalmıfbr. 

Palamut - 300 530 daa iç 
bin ylabeı kental ,.1ımat ıa 
hlllUfbr. 

Zeytinyağı - 3 J karattaa 
on bin Hdell yal ıatılmııtır. 

Kanyemitln - 12,75·15,50 
dea 23,44 2 kilo kabakla eniz, 
67·70 den lt37 kilo tatlaba. 
deml'9, 13 dea lS..804 kilo 
tatlıb•dem kabakla, 62 dttn bia 
dOl'IJtla on yedi kllo çam faı . 
lıAı Ntılmıttır. 

Ç3Ten - 14 den bin beı 
JGselll kilo tablmıfbr. 

Koyaaderlll - 4ô den ClCJ 
bin dokaı ytlz elli alıı adet 
11taltnı1t1r. 

Afyon tlserlne muamele ol· 
mamıı, pamukta ve tal1ıtia· 

dlmde tereflG Laydedllmlttir. 

Aydın Haberleri Tasarruf 
... . ... ve Yerli Mal· 

Hava Kurumu Etrafında inceleme- l\lr Haftası. 
ler Yapılıyor· Obayın Teftişleri.. ·•· :uı 

• Haf 14 'Pregfa· 
( Arclm (Ôt'el) Ayterimiaden) - tiere ...... lqülua Te çl~çllere mını Hamlama~ 
Bna koruma baıkanı Ahmet dıjıtılmııtır. Spor alanının 

emin arkayın Ue ll jandarma vertlmeıl kamaaamusda aığıb için Dftn Toplanıldı• 
1 

kamutanı blnbııı lımall Rı\:kı hlr varlık olın ıenÇlll kara· Birinci k&nun'fP 12 ılncle 
beni de beraberine alarak aıaaan dağdmuaa• aebeb ola· b8fhyacak olan taaarraf ve yerll 
Dalamı, KGtk, Yenlp11ar, k•· cağı gibi, harman yerlerinin mallar haha• için tehrimbde 
mualarile omurlu k6ylade hava dagatılmua dı çlftçtlerlmlsla haSJrbklan batlanmııtır. hmlr 
kurumuna yardam lfledal IDce· laumularıaı kovdurmalanaa taNrraf ve yerli malbır korumu 
lemek lsere enelkl gln bir blyDk engel olacak Ye 11plan· tlyelerl dlD ak .. m Abekl baD· 

· gealye çıkmıtlarcbı. aı ll11rlde çektirmek ICJla 11 kua blnaııada toplanmtf Ye 

Bu gezide halk .karama karp samıas uypalar yapmalanna haf ta pıogramuu baurlamak ve çifte IJ>lralll&O!RA1ıl rD:t 
nııpiiDeriDI dlıetfetlD• yakından Ugl gGetermlı yeniden ıebeb olacaktır. için tabımıtbr. 

birçok hava tehlikeılel bilen ..,_ _________ ..__., Dan Tecim Oda11na gelen 

n yardımcı 6yele1' yaaıla:uıtar. 

Bu uabiye n kGy okalablar 
la1~belerl de Aydın okulaları 

gibi teıkillt yıpınk yardımcı 

'iye yazılmıılırdıF. 
Una karamanı yardım iti•· 

rinde ~ok lJaemll çalıımaları 

olın bir yarddıetan bıhıeclec~· 

ğlm. Oatama'da teclmer fımall, 
bu yordaaı hna karama ye 

kamun yl!netlm korulunda tiye· 
dlr. ltwama olan Yuarhğı ka· 
dar le yaptığa her yorddaıa 

memnun eden Te henCla aoyadı 
alamıyan u arkadaıa Yarar10y 
adı konuldu. 

Da guldc korala çok mite· 
bullı edea bir yurddaı ela 
Alala kGybtlen MidimMdlr. 
Bu yaiddat kelicltlllfadea gele· 
rek tehlike btlea tiye 7'1•ıldı 
n ylk-snlnl hemta ~eti. 
ilbay TeftWe: 

İlbayımız 'Oaaeailr GınAay'ıa 
bdtOıı il yol'-nnı dolatltieı 
ıGrGyor. D6D de A.Jcli"9 Deat.11, 
Nasllll, Ye Alqeblr yollaiını 
incelemek ltsere Denlah ye 
Alaeehlr'e kadar ~ittir. tu. 
mlala her fennde b&Ul• yollar 
berinde mlkellef ameleler ÇI· 

hımaktıdır. 

Finana lıleri Teft.i.I Edilf1or: 
Flnaaı elp'kterl Hakka ile 

yareapekaer ı .... Aythn'a gele· 
rek m •• '-tek.• tefllt ...... 
lerdlr. Tefllflerl ıGrq ı,la~k· 
tedft tl"*lklerl d&Iİıiallkiea 
defterdar TQDGer'e tetekklr et· 
mitlerdir. llWJe .atea1.I 
Hikmette IU ..... phdtdr. 

Yenipaıar ye1il,..,.,. 
Yenıı-a. bm*..,.••a lpOr 

alaaılle .._ayeıl~ellıllır 
.. tepldll ..... . ,.tlitlndek 

I1J>8 yiıktan: 
İlbaybk nnk ble.aade 

ıçılan on lln ....-.1ı ktıtpllk 

.. ttbNI ...... 29 .... 
cuma glıatl 9ibahfe.tf' ~t A· 
kasda llbaylak --··· bilgi 
Ye daktilo ,........ ~D bir 
yokluaa J8pılacakm. 

Memurin üaa•••• ynalı 
~nafı haiz olmak esere lltekll 
olaalanD e.ntı •Mkilerlle 
birlikte o gan hHır bulanma· 
ları ilin olunur. 

TURK 
Hava Kurumu 
Tayyare Piyangos 
2 et keflde ( ll) lcl klnan 

SAYI UR& 
1 Maklfat 

1 İkrimlye 
1 .. 

30000 
30000 

1 .. 
1 .. 
2 .. (2.500) 
4 • (LOOO) 

30 .. (500) 
60 .. (150) 

100 .. (lOO) 
500 .. (ŞO) 
500 .. (SO) 
600 (20) 

15000 
12000 
l(J()()(J 

5000 
4000 

15080 
9000 

JOOOO 
~5000 
15000 
ı2ôoo 

Borsa da bir emirde Adana'da 1erll mal· 
tar haf taıı için bir eergl açl1· 
ma11aa karat verlldlAI blldirft. 
mlı ye l11mlr Qıtlm ve incir 
mOsaahalllerlola bu ıerglye ı, 

tiraklerl için teıvlk edilmeleri 
lalenmlııtlr. 

-Ozım eah,181'1 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

485 M. j. Tarın. 10 25 ) 1 50 
157 Alyott bire 8 50 11 
96 'Oıım koru 11 11 
53 Mınlsı.ı ı..oo. 9 50 UI 50 

tercih ediai• 
Ba llmW.rm tifte ıplralli u 
eereyanla ~ aydlnhk verme• 
lerinl temin eder. lpk Def• 
retmo kabiliyetleri elektin1t 
urf'iyallan ile mabyeee edi
lemiyecek deneedoalr. 

47 Ş. BencuY• JO 10 25 
24 S. Slleyma. 12 75 15 
19 Albaynk tlca. '1 25 9 50 

Şehrimiz Tecim Od111; Adana 
yerli mallar ıerglılude lsmlr 
blm ve Jnclrlerlala yer almi· 
ıını n htlhllklnla . rtmlmaaıin 
faydalı gGrmlı, t~eviklere bat· 
Jamıehr. Ayrıca tlılm koruma· 
aa n TClrkollı'e de mahlmit 

Adalar Denlzi Go .. M.H. Alayı Bi· 
10 H. Alyoll 12 12 
10 K. A. &b. 7 50 7 60 

rinci Tb. Kumandanlığından: 
Milaamm•• 

909 BogClnkCl yeıtqn nrllmlıdr. Mlkun ltedell Tutan 
44i921,5 Dlnkl yekda Oill K.Ho ~. Kr. 8. Lira Kr. 
445830,5 umum yek'a Kefilli Memur- un 21000 16 4320 

lam ••tl.fJari ç., 12 826 s9 
ç. Alıcı c s. &. s. tarın Aidatları ş.tir 600 21 162 

l..i ~ 680 90 ,50 
69 Muhte. alıcı 8 5u ' Ha Giltiler Balğir geoe 11 260 

ı.hlre aa~iaft J Mt lifi Oatlm 500 1( 'tô 
ç. Onll K. s. K. s. Çin Fi ös Ba • Pirinç '" 25 lôO 
100 Ton Batday 7 25 '1 25 lıgıodan Emir Geldi Makara• 1800 39 5'° 

· 140 8. Pamak 48 46 25 Ba..tl idarelerle beWtllye· rle,.S.J+ 810 S5 108 50 
711 Ken. P.la. 865 515 lerde kefllH memadarın kef~. llerel.-k 908 10 00 • 

8 F. Emin 11 25 11 25 Teminatı 
mavakbte 
Ltn Kr. 
s24 

2 92 
ıt 16 
ss '15 
19 50 
s is 
'1 50 

40 10 
8 14: 
6 ~ 15 

P V 
Karmısı lt6ber '1 30 t 10 iyasa aziyeti let .Watlanam Wiy kelllerek 4i 1•-----------..... .-.1 Zlnat hMU.• yatıiilbi• l'aıalya 4000 14 590 

t'Istlm - Plyaaacla laıUyet Nzımchr. l'ba•ı blılanbpdaa Arpa 18080 7 1110 M 10 
gene darmDttar. 4:6 çav*l İta· llbaylih gelea •ır bllclfttnidb Zeytin taaeal 875 25 9S 75 7 
ram tanfından abnmak f8itlle r.• _.t.. Ot 14000 4 560 '2 
btltlln •tıı 909 çavahhr. llat· ba gibi meamrlmlm kdlalaı lıladea ldlmlrtl 250 Toa 1600 37&6 181 IS 
lfer 7,6 · 16 ıtr. aldiltaaın keelhilljerek bftbya 1 - lsmlr glmrlk mahafasa •t• Bodham '81Mm1 ~cı 

l9dr - 8,6. 1' ten yat· ,mtardllllMbAı 1akddle .... m. için pkanda yaaah 15 kileli ernk ile ıaukAi •lıtfı• 
aıs 69 CJGftl •tal811fbr. umeala 16 ..,. -aanıaa gGriı dem viılald ICJID Le•.ntta 'lit•e• kemlz6 ... ...Ot· 

lptday - 7,96 • len J:OO mabulb _.,.... Mrtte Wrİ· me tle •tıa aluliMilkbr. bHrlell ı~. UJ,181 .,.,. ... 16· 
oa•al u&almlflU'. rt.tleıde te· •ID kellltıiell tammpWoef MI· .. lliit 14: ~rtta gtrmtlk mu1mfllla ~ Mili-ta 
r,lfll amal_.. ._...,, ala dlrllmledr. iltaD ıtma kdiillfoia&da ,.pa1alaltdt. Şuaa....ı bet· 
~k f~tler chj,İ~eml.. K ı••• a'i-- gGn ~mfly-- gardieblllr. 

Halkm Bilelderi a ıı !fıene- ı - ._.,. ......... 1..n. llaClil l&bd edfttdtitli ye ... 

ı~ ................. ----•!rn~n.,d~ı• Getlrıld· -. ............. e pilhtan • ............. ı•· 
urnava'daki 'Urlliillldt. 

t1elefon Klfktl MiAı•~ıftWine a ~ haeMHlr _,_ dcluıllla U,.itı oıaa~ • üa1lla 
lhiılV~• tdlliaiaet liôiiaJ ~ezada lJaş- pw.rdallk ai\Kibadfellhded&ler. 

e.tl•aııkl -..amt telefoa ._, .....,k l&r al:+ 1 - Eltdl~t; ifdni ~d.,kler 1490 UJ•la k•ann Matl 
...-n ........... .. ll'alk n.... aa-ellft' •e -~ allila'eleıilıde • ........... ,..b ..... 
MaMn nnr etmektedir. K'lfk· lkeaeiiaeia'lia lfelvacı klyü«le blarİte temluli ada~kkMetlıAI inallı lllallt It9illr8'l 
teki ~k Ulaya pu. ••· AIAii~ otta 'koea M~·;. ~ene.'lae yaun-p at'adılklan mubmıa n..ıeae11 eaü bir 
a.tru 10Dn g9tllitlhiiek fite. ta6ınca k'-rıana ile yUalı,. .. , nel komlıyona Yetmlt olacWRfımlD. i't 1 5 9 88'1 
aea na..na.n "' ptlyona da n'k 6rlilren Ahmed otla ayaa t.-~~iPıiıiı'"' ...-.!ııi-88-...~M!'PM'-'l. lııl88.a..bılılin.._.._. ... +.-.,._~.,.'lliy ... o-~f-
80iltda kimleidn Mil brpiakl llffl'8f• Apceutla mabakeme nl 
aamaradan lfldlmemebed&. Bil edilmek kere jantlar- mamt- MMılılııııwiii~A-~ .. 18ııı.liılll9""'-a~p-ı_Jaea __ k_iD __ ar~~~ .... 
yisdea lwldn paruı teleloa ~al'lllda Meaemen'._ .. 1ar1. llllt•blrem mnkl •· al. ket. re. clea· S836 
tlr"ketlae akmaktadır. Şirket; b• mis onnlae tlrllmltdr. Tab· 1 _ Manı.. merkedadeld lıtül 't'e ill,••lllt ,,..... lbd· 
bonkl•la dlsehmeUdir. p 

8 
klkata gGre eti111jeefll ..WM yaeı lçla 290000 kilo an ilılWrMa}a koall1ii ...... 

ornava tdr lh• "111111'ew.llr. Afndaa ti -.. Şutaameel 282 karat acret maWMllWe Mtlal•da tim. 
htuyoo Gifeei • lfM. ._... ..ı.a -ko_, •• ._ ... 111r. 

BuraaH llluyon glfeli a.bab ra-.rıa \ıs iiırieflle •lfl'•lan· 8 - lllD ........ 12,1. klnan,935 pertembe gb6 -' _.. 
lİlnllıılla tlhillth NbD alma komllyona .. ı.aClu ,.,.. 

trenlerlnde geç açılıyor. Bilet auıb. Bau 1ebebler jGsladea 
alm•k ICJI• glıede ~piee bla· ba ~r .. nı hosmaılur, Ciaayeı lıiM!itft. 
balak birikmek edlr. Glte bltaa ~tl ayan Muııafa btr berber -~ lteillr. I 1 

.• ı t c. - 290 toa ain111 ielaer •11-... MlllRtm•b lat -.Ilı 
enet açılıa herkeı bllenat ra· Cl'İaDına •lrmr~ here lktn u 
\_ " 1 karöttar. Teminatı •••dUtal !UO Dtilbr. 
oG nh•t alabilecek Ye ladl · koca Mutafa ubmac'laa kİf· 
bama m.ıi-i.n ffrllallyecektti. 11 - 1ateklller dıeuet odaandan •ubfJ•t old9klanm dalı 

w.1... retmlı Ye anlarında kup -L 

1ıtuyon dlrekt6H~ •a· çıimıfllr. Hlltı fftns '"fı&Mll'll ... wwwı. 
andlkkadlll celbeleır'rs. .ı.. 1 - temldib 'ml6a1Mffı ~MM ite 1tlrbkte tR111 -*· 

na liY)a uniınd'a ayaa \b;aatl\\ib Mihktliiub MID id\'111\te• ft .... llt taal 
Bir Memur· 
lok IIAve Edildi 

lamlı icra dalrHI kiclroeua 
26 lira muıb bir icra memur. 
laAa lllte edllmlt lr. 

Mabk6m Edifdi 
..,viode &tr l'lkı YiiJbıtt 1to. 
an~t olin Germencfite il'c 

car Himmet etiilmhı ftiU~ı 

Moıtafa tabanca11nı çekerek efeİ Wme\a ~. ı.t. ko. •u~ 6ttcAl6ltlr. fl 9'tj5 l-5 
bir el •tef et..-lı Ye K.oea Moı· 
tafayı btbladen yırabyaıek 

6ldlrmtlıtk. MahakeDMelare ya· 
k'•da laırceaada ı..t1•n.-1ır. 
Bmlik ~hm 8aMtn 
'Em'Ôk a ım ıa ımıle m.,ıgôl 

olVh UID~'rerle liftelll!~I.-rla 
ii'111Uın 11!ıyhl'ta~ mtlia.ae al· 
maları lhımdır. Em1lk n 

~1~~~ tia~ın dlre1: ~tlııı; 
llbtly'i;ıa ililracaatla 'baama için 
ma.ude lliem ıth. 

Boıdel• lora memurlqaa 
dan: 
~ lvkaf JUnelae 

(Oa bet lira yirmi beı) kmt11 
k ... na t»orçla ohlp 931 telle· 

liade Bosdopn'tla -.otatmakta 
iken lkameıgtbım dejlıtlrdlll 
Ye lallea meçhal bnlundala 
cihetle lora Gdeme emri tebll 
ptı yapılamıyan eakl poıta ve 
telgraf .,.,uıu O•maa'a ba el· 
beben icra •e l. Ilı kıaanaaüa 

57 inci H 141 •e 142 1 
maddeala ' No. b bendi m•• 

allJlaoo llAnea tebllpt ,.,. ..... 
ııaa karar nrllmlı oltl91u•111 

lıbn lllam netrl .......... td· 
buen (Oa gCla) ...... ~ 
1111 "fen Ve ırı114lli"MM11t1111 rrn.-ı 
mtltlMlite 'blr 1r;eoe)I ol 

olmadılını blMfrmedlll tak 
gueteaekl 11etfln ••'dl '111 
mına kaim olaeal' llla ola• 

• 
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Al~şehir Banl{.ası 
~~~~~-----·-.-.·~-~-----~~~~~ üzmn1r şulb>esı 

ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi biııasında 
TELEFON: !2363 1. 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 5 
Bır aene vadelııe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, cısam, incir, pamuk, yapık, afyon veıalre komisyonculuğu yapılır. Mallar geJdJ. 
~inde Hblplerlne en mil&ald şeraltle nanı •erilir. 

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
The Ellermın Llnea Ltd. 
Lherpool Bana: 

"0PORTO,. npuru limanı · 

mızda olup Lherpol ve Snn· 
aeıdın tahliyede bulunmaktadır. 

"ROUMELIAN,. vapuru ikin· 
el teırlnln aonoudı beklenip 
LIYerpol ve Svanın'dın yilk 
tahliye edecektir. 

Londra Hıttı: 
"İBULGARIAN., npuru 18 

ıon teırlnde Loudra ve Bol 
gellp tahliyede bulonacaktlr. 

"OPORTO,. npuru ilk U 
nuu lptld1B1Dda döoilp Londra 
Ye Hol için yak acıcıktır. 

THE CENERAAL STEAM 
NAVlGATION Co. Ltd. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis .Mo. 
rina Balık Y agıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik SatılJ Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

:>. 
.i!!J 1 

11PETREL11 npuru 19 eou 
teırlnde gelip 21 ıon teorine 
kadar Londra için yGk ala 
caktır. 

N~A. - ~ ~ 

Not: VOrud tırlblerl ve n 
purların lılmlerl n nulon Qcret· 

lerlnln deAlolkllklerden meı'ul 
llyet kıbol redllmez. 

. · [ &lrac.l 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11CERES,, npuru: dyeYm il· 
mınımııda olup 26·21ncl tef· 
rinde Annra, Rotterdam, Amı 
terdım ve Bamburg llmınları 

lçta yak ılıcaktır. 
110RESTES,, vapuru 30 2 el 

teerlnde beklenmekte olup yft · 
kftnft tahliyeden aoara Burgaı, 
Varn11 ve Köetence llmınları 
için yak alıcaktır. 

"FAUNA,, Hpuru 2·1 inci 
kinondan 5 1 acl ktnonı kadar 
Annre, Rotterdım, Amırerdım 
•e Bımborg limanları lçlo yok 
alacaktır. 

"UL YSSES,, npuro 2 l inci 
k&nundıa 5 1 ncl ktnona kadar 
Annrı, Rotterdam, Ameterdım 
•e Bamburg limanlara için yok 
•lıcaktar. 

"BERCULE-5., npuru 13-1 
kAnunda beklenmekte olup yfi 
k<hıO tablly,..dcm ıonra Burı=ae, 
Varna Ye Köıteuce Umanlara 
ba hareket edecektir. 
SV ENSKA ORIENT LINll!N 
_ "FREDENBORG.. vapuru 

2;, 2 locl trerlnd., beıı.leıımekte 
olup yükünü tıılıliyeden eonıa 

Rotterdam, Hımburg, Copen 
hage, Dınılg, Gdynl a, Oalo, 
Göteburg Ye lıkandlauyı U · 
manları lçla yGk ılıcaktır. 

11GOTLAND,, motGrl 29·2 el 
teerlnde beklenmekte olup yO· 
kGud t11hllyeden eonra Ret•er· 
dım, Bamburg, Cepenhıge, 
Danılg, Gdynla, Gotenburg, 
Oılo n lakandlnuya limanları 
nı hareket edecektir. 

"ERL!ND,. motöra 14·1 ncl 
Ununda beklenmekte olup ya. 
kana tıhllye ettikten aonra 
Rotterdam, Lamburg, Danlmar· 
kı H Bıllık sahilleri için yok 
ılacakhr. 

~ERVICE MARITlM ROUMAlN 
"0LTUZ,. nporu 3·1 inci 

kiounda Köetrnce, Sullyna, 
Galas limınlar1 için yDk alı· 

caktır. 

"PELEŞ .. nporu 18·1 inci 
kiounda gelip 19 l inci kl 
nonda Malta, Crueva, Marııllya 

ve Barselonayı hareket etle 
cektlr. Yolcu Ye yQk alır. 

NIPl'ON YUSSEL~ KAISHA 
Kumpanyaaı 

V.N. 

W. F. H. VANDER ZEE & CO. 
DEUTSCUE LEV ANIE LlN1E 

.. MACEOONİA» npura ha· 
len llmaaımııda olup AnTen, 
Rotterdım, Bımburg n Bre· 
men için yak almaktadır. 

"ISERLOHN,. npnrn 9 B. 
el ktoondı bekleniyor 13 B. 
el kıioanı kadır An'ferı, Rot· 
terdım, Bambarg H Bremen 
için yak ılıcaktır. 

"AK.K.A,. nporu 23 b. el 
ktnonda bekleniyor, 26 b. el 
•tnonı kadar Annra, Rotter· 
dam, Bımburg .e Bremen için 

•·TOYOHASHI .. npura 15· 
1 inci klnandı Sııapor, Şanhıy, 
Kobe, Mojı, Oıkkı Ye Yoku· 
hamı llmınları itin yGk ılı · 
caktar. 

llAndıkt gellı gldft tarihleri 
b nHlunlardakl değlılkllkler · 
den ıcente meı'ollyet kabol 
etmeı. 

Fazlı tıfsllit için ikinci 
Kordou'dı Tahmil Ye Tahliye 
bln111 ark11andı Fratelll Sperco 
vıpar acenıahğına mOrac11t 
edllmeel rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

yak alacaktır. 
AMFRİKAN ExPOT LİNES . 

"ExARCB,, npuru 12 b.cl 
klauuda bekleniyor Boaıoa, 

Norfolk Te Ne,york için yak 
ılıcaktır. 

"ExAMELlA., npuro 17 8. 
el ktnanda bekleniyor, Nn· 
york için yGk ılıcıktar. 

"RxCBANGE,. npara 20 B 
el kAnondı bekleniyor, Nor· 
folk ve NeYyork için yGk ala· 
cakbr. 

"ExlLONA,, yaporu 26 bel 
kanunda bekleniyor, Boeton n 
Nnyork için yGk alıcaktlr. 

ARMEMENT H. SCBULDf 
BAMBUG 

"TROYBURG,. yıpuru 4 b. 
el klounda bekltnlyor. AnYere, 
Rotterdam ve Hımbqrı için 
yllk alacaktlr. 

JOBNSTON VARREN 
LlNES LlVERPOL 

"JESSMORE., vaporo 14 B. 
el kAnuudı bekleniyor, LI ver· 
pul Ye Annrıten yGk çıkarıp 

· Halgarletan "e Romanya llmın · 

Jat101 yok -.ı8c11ktır. 

• 

.. 
Deniz Levazım Satınalma Komj 
yon undan: 

• 
Tıbmln bedeli 26268 lira 97 korao olan 67933 kilo sı 

6000 kilo koyoo, 12 l 71 kilo kozu eti 9 birinci kanun 935 
rlhlne r1&tlıyan pıtarteel gOnO Hat 14 de Kaeımpıııda de 
matbaası karıısıudıld komisyon bluaslndı kapılı zarf osolil 
e)ulltmeye konacaktır. Koyun etinin tıhmln edilen f latı 34, 
ğır etinin 29 n kuzu etinin (0 kurootor.lateklller hergftn ko 
yondı oaatnımeyl görebllller ve 131 kuruş vererek ılablllrl 

Muvakkat temlnıt 1970 lira 17 kurootur. Ekelltmlye girecek 
rio teklif mektuplarlle kanuni belgelerlnl muıyyen ıaetten 
111t evel komlıyon relıllğlue Yermelerf. 7260 378:3 22 27 2 

~-._ Doktor_. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hastalıklar 

miltehassısı 
Basmahane iataııyonu karpeındaki dibek aokak baoında 30 1ayı· 

b ey Ye muayenehanesinde 1abah ıaat 8 dan akaam 1aat 6 a kadu 
haııtalannı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılmaeı lizımgelen aair tahlilit ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına cevaz gö· 
rGlen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 -

Deniz Levazım Satınalma Komisi 
yon undan: 

Tahmin bedeli 58(80 lira 25 kurao olıu 408667 kilo ekme 
13 birinci kAnun 935 tarihine rHthyan cuma gOoO saat 1( de 
kHımpıoıda deniz matbaaaı karvısındakl komisyon btnaeında kı· 
pılı zarf ueolG ile ekalhaıeğe konacaktır. Ekmeğin tahmini f I· 
ıtl 14 korno 3l[eantlmdlr. hteklller her gaö'k'Omtıyondı şart-
lnımeyl görebillrler. Ye 292 koruo vererek ılabfllrler. Muvakkat 
:ıemioat 417 4 llrı 1 kurnotur. Ekalltmeğe gireceklerin teklif 
~mekt.iblarlle kanunibelg~lerlnl muayyen ~eaatteu bh eut enel 
komlıyoo reisliğine vrrmelerl. 7471 3816 27 2 7 12 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 
İkinci Beyler aokağı TOrk mOzayede ealouu lt1l&1llnde 

aumıra 45. Baetılarını öğleden eoora 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON : 3806 

Devlet Oemiryollarından: 
Ao•ğıda y11ılı gayri menkuller 10 ·12· 935 eala günO @aat 

15 te İzmir - AIHncak.'ta 8 inci işletme blnaeındı ıçık artarma 
ueulO ile n açer sene mO.ddetle ayrı ıyrı kiraya verilecektir. 
leteklllerln aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat ver· 
melerl Ye işe glrmeğe kanuni bir mullerl bulonmıdığına dair 
beyannamelerle ayni gftu ve eaatte Al11ncak'tald komlıyon re· 
leltğlne bizzat Yeya tahriren mOrac11tlara IAzımdır. 

Şartnımeler Aleancak'ra komleyondın Y4' Çatal, Horsonlo ve 
Keçiborlu latııyonlarıuda , istasyon y11ıhanelerlnden parasız ılınır. 

Mevkii Cinsi 
Muhammen iiç Muvakkat 

senelik kira bedeli teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Çatal lıı11yonu 30 dönGm tarlı 

clvar1Dd1 

170 00 12 75 

Hosunlu lıt11yonunda 2 d6klr4n ve 
bir fırın are111 

25 00 

91 metre murabbaı 
K,.çlborlu lstaeyonundı 2 N. lı baraka 108 00 

3795 24 27 

1 88 

8 10 



r " Yirmi beşinci yıl 
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Çanakkale 

Vapurunun Dümeni Bozcaada 
~çıklarında Koptu .. 

lklnclteşrln 9 :~5 

lllllliı .............. ~ .... ~~--------------..-~~~------~ ... -· ..................................... lml!l .. 111!1111 .... ~ll!lll--..... ~ ... .. 

A . erika o gre i Dii oplan ı, U etin t J 
şi tan es' le ind Bitara alması 1 tiz m Ol 

Amerika 
----~--·· ............ ·-------~ 

Senatosu, 
Niyetinde 

Uluslar Kurumunun Müsbet iş 

Olmadığı Kanaatine 
••• 

Varmıştır .. 
lsoN DAKiKA: latanbul, 26 (özel) - Va bmda mOabel bir iş gôrmek 

şlngton'daa haber veriliyor: niyetinde olmadığı kanaaıını 

Görmek 

lilJ 

y r. 

Fransız Kabinesi 
Dün Toplandı. 

M. Laval izahatta Bulundu, Saat 

Amerlkr. Senatosu, bugün top· vermt~tlr. 

lanmı~tır. Bu toplanııdı, oloa· Ü 
lar sosyetesi 18 ter komlteeloio Teslim lan 
29 ikinci teşrinde yapması mu· B • J 1 
karrer toplantının gayri muay· ır ta yan 
yen bir atiye bırakllmaıu hak· 
kandaki teklif konuşulmuş ve 

fakat bu teklif iyi karşılanma· 

- Başı 1 inci yüzde -
yıltla aablllerlmlze çıkan ve 
bcıkumellmlze lltlca eden iki 

Italyaolar,RasSeyyumaa 
öldüğünü Bildiriyorlar 

Çok 
Yirmide 

önemli Bir 
latanbol, 26 (Özel) - Pa 

rl@'teo haber veriliyor: 

Bu bafıa, hoyuk siyasal faa· 

Uyet haftası 111yıbyor. ParlA· 

mento faaliyetinin batlıyacağı 

gftn yeklaı,ımıo oldoğundan, si· 

ya&al gruplar araeandakl temas· 
Jar çoğalmıştır. 

Kabine, cumor bıtşk:ana M. 
Lebran'un ba§kanlı~ı altındı 

bogQo EUze sarayında toptan 

mışhr. 

M. Piyer Lava1, İtalyan-Ha· 
beşlatan mea'elesl etrdındakl 

mftzakereleri izah etmiş ve 
I 

eözftnft lçtetere çevirerek, bOd· 
cenf n bogftnlerde parlamentoya 
arzedlleceğlnl söylemiştir. 

Başbakaodan aoura iç f ı,ıler 

bakanı M. Pagamoo, sokun ve 
a!aylşlo muhafazası için alın · 

maat lıizımgelen tedbirleri bil 

dlrmiştlr. 

İstanbul 26 (Özel) - Fran· 
ıız başbakanı M. Plyer Laval, 
saat 20 de radyoda bir sôvlev 

vermlı ve iktidar mevklfne gel· 

Radyoda 
Söylev Vermjştir 
dlğl gftndeoberl iç ve dı~ta ta· 
klbettlğl yolu izah eylemiştir. 

M. Lnal, Fransı~ olusundan 

memleket dahfllnde ııftkdo ve 

itidal ve dış eiyaeada lttmad 

lıttemlştlr. 

İstanbul 26 (Özel) Parlelen 

ı.ll. Laval 

blldJrJllyor: Sol cenah partileri 

erkim, yarın (Bugtın) toplana · 

mışur. 

Senato Qyelerl, Amerika bü· 
lulmeıloln bitaraflık siyasetini 

tak•lye etmeğe karar vermiş· 
terdir. 

Amerika'nın bitaraf hk siya 
eası, esas itibarile Italyı'nın 

men af Ji ile f ozla alakadar gô 
rftlmemketedrr. Zfra Babeolelan 

hakkmda ayol şerait tatbik 

otuomaktıdır. Bu ııebeple Ame· 
rfka'mn bitaraf hk kırarınıu, 

Habeş İtalyan baıbınu:ı uzamasına 
hiçbir zaman ttelr etmlJ ecektU. 

Amerlkı'nın, petrol Gzerfne· 
de ambargo koymağı dfttGodftğG 

bir aırad9, uluslar sosyetesinin 
29 lklncittşrJo toplaotıaıoı te 

bir etmesi hayretle kartı lan· 

de Rom vardır. Bu ikt Rum; 
Adada İtalyan tazyikine tabam · 
mili edemlyerelt .lraçuklarJnı 

aöy lemektedlrler. 

İralyan Hkerlnlo Gıerlode 
bAIA ltılya deniz askeri elbisesi 
nrdır. K.ıçışınm ıebebt Habet 
harbına gitmemek lçtndlr. Bo 
Italyan askeri diyor kH 

- Habeo'ler toUokJar, Ital 
yan a&kulerlnl alette kızartıyor 

ve öldOrtıyorlar~ış. Daha akla 
hayale gelmedik işkenceler 

Yapıyorlarmış. SelAınetl kaç· 
makta buldum ve bolondnğom 

adadın bir kayıkla kara eulı· 
rımza girdim, teııllm ltaretl 

verdim. 

Fr.ansa 
mıştır. Bu bıl, ulaelar sosyete· Deniz Konferansındaki 
alolu halya -Habeı,ıfatao bar 
--------- MurahhaRını Tayin Etti 
caklardıt. Başbakan M. Laval İstanbul, 26 (özel) _ Parfe· 
büdcenln müzıakereslode sol ten bildiriliyor: Cezayir sabık 
cenahın itimadını latlyecektlr. 

Hükt\met, teıabil.rat ve na 
maylşlerln meo'Jnl kı.urlaştır· 

mıot•r. Aa4ylatn mubafaz11ı fçio 

fevkalAde tedbirler ahnma '• Hl 
zumunu, kabine erkAoı teellm 

etmiş bulunuyor. 

omum valisi M. Kard Londra 

denim konferansı Franeız mo· 
rahhaeı heyeti fen mftşnlrl 

tayla edllmltılr. 

Mareşal Fooun yaveri olan 

M. Lopltal komitenin faal kıs. 

mi reisliğini yapacaktır. 

~ . . 

Istanbul, 26 ( 6zr.l) - Italyan 'tar Rae Seyyum 'on öldüğftnft 
bildiriyorlar. Böyle bir haber, hiçbir taraftan teyid edllmemlştlr . 

Italyanların 55 No.h Res· 
miğ Tebliği intişar Etti. 
İstanbul 26 (Özel) - Mareı,ıal Oebono, 55 inci reımfğ teblt · 

gtnde diyor ki: 
Oangal orduları, doğa cebbeelnde t«ıkru llerleml'ğe başlamış 

ve baza aOaman bölfUderlnl tardeylcmlştlr. Ba bölftkler, blrfocl 
Habeş kolordusuna men11ubtor. 

Temyen hareU.tı bugün de devam etmiştir. 
Keralta'dı dOşmao grubları dağıtılmıştl'l'. Bu grublartlao esir 

alınmıştır. 

General Graçyanl, Oestı ordoeonun Do!onun şlmaHnde top· 
landığmı haber almıt ve en kuvvetli askerlerini bu cebheye 

hasrederek dOşmanla beş saal devam eden b!r muharebe açm10· 
tır. Habeş orduları bu muharebede ma~lftb olmuşlar n 500 

ôlö bırakarak kaçmış•ardır. Birçok cebbane ve ttırek iğtinam 
etmeğe munffık olduk. Blzlm zayıatımız, 4 ölfl ve 5 yatah· 
dan tbarellfr. 

Ttğre cebbeelnlo şimal kutm1nda tıyyarelertmlzlo f1allyetl 
olddetll olmuştur. 

Cenub eebbealode Dakabur'u bombardıman ettik. Bunu m6te· 
akıb Harar üzerinde bir uçuş yapılmıı,ıtar. 

Damadını Balta ile Ya· 
ralıyan kayınvalide! 

İstanbul, 26 (Özel) - Faner'de Şemeiddin adında bir 
kayınvalfdesi Saffet, kafasına balla ile vurarak yarıladı. 

zabıtaca yakalıomrş, adliyeye verllmlıtlr. 

şıbaı 

Saffet 

S~r'at kopaeı olan mavi kor· 
dele Normandl tran&1atlaotlldno -~-~~;k .. ~-,./' 

tekerlek çevirme 71rıı• Kallfornl7a'h çocuklar "ll1tla yelken yarııı yap17orlar vedlmlttlr. 


