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Fa a ar D m ı 1
• A Cyeıa_ı Bayar'ın . yuna ista. n 'da 

• enı Beyanatı. 

rKôğıd Fabrikası 3,5 Milyon Liraya Çıktı. Kôğıd lh-J Mes'uller Şiddetle Ce- AJ ~ k.tı. 
• • • • K zalandırılacak ve Fen 'Y 

\.. tıyacımızın Yüzde Ellısını arşılıyacak.. Mot h 1 d -------
e assıs arı a Bu Suı-etle Venizelos j Plastıras ve Di· 

Bursa 2i ( A.A ) - Baıbakan 
Jımet foönü eaat tam J 7,30 da 
Mudanya'ya geldi. 

Buna il bayı Şefik Söyler, 
tarbMy, kumandanlar ve kalabahk 
bir halk kitleıi tarafından karıalandı. 

Baıbakan Buaea'ya hareketten 
evet 922 de 'mütarekeyi imzaladığı 
ve timdi parti binası olarak kulla· 
nılan binayı gezdi. f.met laönil 
yanındakilere bu milsakerelerin 
cereyanına aid hatıralarını naklet• 
tiler. Ve en küçük teferrüall bile 
hatırladılar. 

Bu bina mfttarekeDin imzası 
zamanındaki eıyaları da toplanarak 
bir mtlze haline konulacak, etrafı 

açılarak öoiıne bir anıt dikilecektir. 
SHt 18 de Burıa'ya hareket eden 

Getirtilecek tir. 
Bur11, 27 (A. 

A)- Son zı· 

manl1rda te · 
kerrar eden 
denlı kazıları 

mtln11ebetlyle 
ekonomi ha · 

kanı CelAI Ba · 
y1r ıo bey•· 
aatta bolun· 

mottor: Celal Bayar 

Bursa'da Ulu Camiin Bir Görii11üşü ' 
A_ Baıbalı:anımıaın, Buraa'da Meri· 

" - laebolo Vlporo bidleeel 
etrafında adliye tahkikatının 

netlcellae intlllf edJyorom. 

Ç.aakkale npnrunon geçirdiği 

kan bıkk1nda derhal tıhklklt 
Bur• 28 (vsel) - Baıbakanı• kökftnden geldiai eabit olan Meri· yıpılmııını lcıbP-deolere emret 

e noı fıbrika11nın temel atma töre· 
mız lımet İnöni, bugün 1abahleyin Doı ve Gemlik'te kurulacak fahri· tim. TekerrOr eden bo kıbll 
uat 9,5 da Borsa bmgarn fabri· kanın adı da gene Tirk kökGa· Dinde vermiı olduklan töylev, 
kaıının temelini bizzat atmıı ve den geldiği ilmen izah edilmiı olan 6 ıncı eahifemizdedir. h&dlıelerde mes'ollyetl g6rCUen· 
çok parlak bir tören yapılmııt1r. ıuni ipek olacaktlr. - Sonu 8 inci yüzde -

.................................................................................................................................. ~ ......... 4 

Baıbakammır; bu mfinasebetle Jma 
bir aôylev vermiıtir. 

Törende Ekonomi Bakam Ce· 
lll Bayarla Bur• ilbayı, meb'uılar 
ve bialerce vatandaı huır balan• 
muıtar. Halk eevinç içindedir. 
Baıbüu, tehri ve baaı mtl~ 

lerl dolaımıtllr. MGte1kiben Er· 
tugrul }8tl ile Gemlik'e geçmiıtir. 
Fabrikamıao adı (Merinoı) fahri· 
kuıdır. Bu adı Blyük Allltftrk 
't'ermiflerdir ve tam Türkçedir. 

f ıtanbol 28 (Ösel) - Baıbaka· 
nımıı bugün Celil Bayar ve mai• 
yeti ile birlikte Gemlik'e giderek 
aaai ipek fabrikamısın temelilli 
atmııtır. AtaUlrk, bu fabrikaya 
(Sani ipek) adını Termiıtlr ve bu 
ad, TGrl köklndendir. 

lnıit 2'1 ( A.A ) - Baıbakan 
1nnel laönl, beraberinde Ekonomi 
Bakuı CeW Bayar, Cumari)et 
DW'kea, ıfimer, it bankalan ıenel 
direkt6rleri olduğu halde 9,45 de 
Ankara poetaaaa baAluıan özel 
bir vagonla buraya gelmiıterdir. 

İlbay Hamit, patti bııkanı 
Zonguldak •ylavı Halil. Batbakam 
'fillyet hadadunda karııladıklan 

gibi iataeyoada da büyük bir kala· 
balak buluauyordu. Kalababk ara· 
anda donanma kumandanı amiral 
Şikril ü11Clbıhri kumandanı ve 
birçok zent bolunayorlardı. 

M. Laval Ve lngiliz Sefiri Neler Konuştular? 

Petrol Ambargosu Bir lngiliz-Italyan 
Darbı Çıkarabilir Mi ? 

lngiltere, Fransa'dao Akdenime Mozaheret işinde 
Kat'i Cevap istemekle Beraber Son Vaziyetin Ken
diliğinden işi Dozelteceğini de Ummaktadır. 

Parlı, 28 (A.A) - Dtln M. 
La vgl ile lnglllı blytk elçlıl 
araıında cereyan edea glrClıme· 

lerla ıa iki mee'elen taall6k 

etti~( blldlrllmektedlr: 

1 - ltalya'ya yapaleeak pet 
rol ihracatı Clıerlne ambargo 

konalmMI nyabad 18 ler ko· 
mltealoln ıoplanmuı Clserlne 

bir tarih teabid, 

2 - Franea'aıu Akdenlı'de 

laglllı donanmasına yapacaAı 
mDHh1ret. 

Eko Dô Parl gısete•lne ıöre 

laglllı dıı bakanb~ı petrol am· 
bugo mes'elell ltalya'ı11n lngl· 

Hı filoıaaa bir htlcomanu in· 
BıtlMken doğruca iaıaatı ve 

IDontıjı tamamen bitmiı olan ki· 
A•d fabrikanna gitmit. fabrikayı taç ettiği takdirde Frenıa'nın 
btlyük bir dikkatle incelemiıtir. ikinci meı'elede kat'I bir hattı 
Sümubank genel direktöril Meh· 
IDed Ati, Baıbakana fabrika halı:· 

kında iubat vermitlerdir. 
Fabrika üç buçuk milyon Türk 

liraaoa mal olmuıtur. İkinci kiaun 
içinde itletmiy• ~alacaktır. Fahri· 
kıDln utul ibtiyaeımızıa yüzde 
•biaioi kartıbyabileceği anlaııl· 
lllalltadır. 

Mudanyo'ya hartkeı: 
fımet fnönft refakatiodekilerle 

birlikte ••t l 2,30 da Ertuğrul 
Jatila Mudanya'ya hıreket etmiıtir. 

Memleketi yikeeltici ve refaha 
16tlrilc8 her iıte olda&u gibi milli 
llnfpfa karaluı ve geniıleyiıinde 
de yakın ve yükeek ilgiıiai göı· 
1•rnıiı olan Atatürk, Sümerbank 
larafıadao Runa'da kurulacak ve 

~IDelleri yınn Baıbakan İımet 
:öafJ. tuafındın alllacak olan 
••ganı fabrilı:alile Gemlik'te ya• 

Ptlacak ıani ipek fabrikaaıaa da 
:, "ermek ınretile yeııi Ye mutlu 

1•Vtceflh göıtermltlerdir. Bur• 
llda kuruJaeak fabrikanıa adı 1'flrk' 

M. Laval 

hareket takınmaunı lıtemekte· 

dlr. JJoaclıa hDkt\metl petrolu 

ne lstlheal, ae de ihraç edea 

te bu itte bir menfaıtı olmı· 

lngiliz donanması 
yın Frınıa'daa kendi arıuaona 
lttlb~ etmesini bekliyor. 

9ıbethtan'dıkl son hldlıeler 
halyan kıta1tıaın bazı mDtkCl· 

lltla kartılııtığıaı g6ılermeye 

mlııld olduğundan laglllı htl· 

ktimetl anlıım11b~ın moıll· 

baae bir ıorette halli için bir 

program ıeabltlne çok ileri git· 
menin ôaftne geçmek arsana· 

dad.r. Jurnal g11eteıl; bir iki 

mClklleme eana11nda anlatmaz· 

h&ıa maallbane bir ıorelte 

halli imkAnı .gGrGıcıldDACl 't'e 
ba mClnuebetle Roma ile ya· 

pılın • m6ukerelerde ılmdlye 

kadar elde edilen terakkinin 

tetkik edlldl~tnl sGyllyor. 

Parlı 28 (kel) - logiltere 

bllkl\metlnla Parlee gGadermlı 
oldala ekıper Petenoa Franıa 

bıtbıkaaı M. Lnılla Iıatyı· 

Habtıletın lhtllifı' b,kkındıkl 

mG1akerelerlae bir mllddet daha 

devam edecektir. M. L"rl, bu· 
Rln lagllis elçlılle de oıun 

mDddeı konuımoıtor. 

lngiliz 
Kabines\ 

.. 

Artık Tamamen 
TeşekkOI Etmiştir 

Londra 28 (Ôael) - laglllı 
dıtlıleal bakanı Slr Sımuel 

Boar, bııbakaa M. Bald•ln'le 
azan 1116ddet koauımoıtar. 

Kabtae, tayin oluaın yeni 
mClıte .. rlarla arfik tamamen 

tetekkll etmlı balana7or. 

ğer Rical Memlektlerine Dönecektir 

} una11 kralı } orgi'nrn Aıi11a ·ya geliş inıibalarımlan 
(General Kondilis 'le konnşurken) 

Atlna, 27 (A.A) - M. Kon· ma11nı tnelye ettlllnl a6yle· 

dllls'Jn dan krall• yıpllğı mft · mittir. 
IAkat iki ıHt kadar ıarmlı Kral kendisine te19kkGr et· 

tftr. M. Kondllls saraydan çı · mlı ve bu boeoıta lıtlıareler· 

karken gezetecllere beyanıtta den sonra bir karar •erinceye 

bulouar1k kralı; mecllıln da· kadar itlerin ldareelnt keadl· 

&ıtalma11nı, intihabın kuvvetli 
bir hftktlmet tarafındın yapıl· 

ılnden rica etmfttlr. 
- Şonu 6 ıncı salıif ede -

Iogilt~re Mısır'a Tanklar G6nderdi 

Mısır Hadiselerinde Kur
ban Giden Talebe 

----------------------------
Bakanına Gönderdiği 

Neler Yazmış ? 
lngiliz Dış 

Mektupta 
~-K ..... a~.r e:, ~ 
(Ôıel) • - • Her· 
hangi bir anlaı· 

mızhAJn çıkmaıı 

ihtimaline binaen 
tedbirler ıhnmı,. 

tır. lagUlz'ler Mı· 

sır'da genle mlk· 

yasta e6el hn1r· 
hkl1r yapmakta· 

dnlar. iki garnl· 
ıon takviye edll 

mtı, 24 tank gön· 
dertlmfttlr. 

lıu:nb;uı 28 
(Özel) - Mısır 
gazeteleri, aoo aft· 

mıyltlerde yua 
la na rak bir kaç } aralı talebe arkadaşlarının kucağında 

gCln ıonra haııaaede ölmaı Memur ve sabltlerlnlz hına 
ulan talebeden Mebmed~Abdel ateı ettiler n ben Glmek Gze· 

Dikim lı· reyim. Fakat M111r için kanımı 
mladekl ço· 
cuk nlmez· dökmnı ve bu u~orda GIGme 

den u enel mıhk11m olmak haıeblle çok 

Slr Samael bıbtly1rım. Mııır'ın makadde· 

Boar'a yaz· 

mıt oldo~o 
mek tu bo 'n • 
ıuretlal ueı · 
retme k le · 

dlrler. 
Mektob 

ıudur: 

Sır Nalıas Pu~a 

rah mnıoubıhls oloncı, ôltlm 

acı ve korkunç blrıey olmıktan 

çıkıyor. Yı111ın M111r, kahrol · 

eon lnglllı'ler! Vatanımı yap· 

tıkl1rınızın cez11ını elbet gll· 

recekalnlz. 

Mmr lıtlklAli korbanlarında11 
Abdel Hakim 



fA,phedeaMekıapıar Clünan Telyazı Haberi eri 
Bir Habeş Ordusu Cep· 

heye~ Giderken.. Kral Yorgi, Şimdiden Zorluklarla Gö°!:~'le 
M h b• Di lı:-"B G.d. c . Çarpışmağa Başladı. Dıtitleri Bakanı 

u a ır yor ı:, u 1 •• engız Vi ana a Geliyor 
ve Timurleok Ordularını Andırıyor,, Kondilis istifasını Verdi, Kendisinin Oiktatörlok iste· Y Y,o.. 

E..w nualuıbirler cep1aetlen sautelmne ,,..,,,,,,, yanyorlar •• 
•ınlllljaa putOll Bahe· Babot mala ..-... Ana· ...... ... ....lılrl ..... .... ................ r. .. . 

, . vı,.. 28 •> - ATM· 
diği Anlaşıliyor. Kral, Isti,arelere Devam Ediyor. hllJ• ... 1t1eı1 ...... (v.w... 

...... __ •a (A A) - Knl ı ...... lalr ........ •llldll• wt· 4IUI ile ÇalÜlll ua•• .. kl'lll·w •e~) Diye& f~~de .,._~ 
Allllllr ... • &- ~ ' ..... ft .... .,,.._. 

Yofgl, daha dla .... ID lçlael ..... balml~or. GeDenl K.olf. dlU İa8lalatmqbr. K.ral, lna u. ıllta ml ....... b bakbada IR· 
derleıl Wnlılae 111klat11rmakla ha ......_ A 

Istanbul'da Ekmek Fiat- =w: ... Ga:ı ...= ~ ...:= ... ":': 
ı • 0 .. ~ 8 1 d fikrini bbal etmemekte, Ve· ~ .. mi•~· .... --:: 

erı uşme8e aş a ı :-.:..-;-..;:. ....... bl ...... ~a::~. ·~O•D ......... Al· 

' Dışarıda Buğday Bulunmama Ziraat 
neankası Ucuz Olarak Verecektir 

ı.a..bal 18 (GMI) - AbuD tetlblrler ·~..ta• ekmek flad 
........ ,. ... lamqtu. Banda ekmek f lad o.tkt bnta Wyor. 
Datu;a. ..... , balanmatbgı takdlıtle *-• bamk• lldyea 
tleglnleacllue kilom 1edlbaçak kanfllD b•ldaJ ••reaek •• 
ekmek flatleılain aaa•-••• te ... edeoekdr. 

Italyan 'ların 5 7 Numaralı 

Çaldull l1e hnan 9ldda • -1• He Aftllhlrya ...... .. 

U·•-- 1 Lı-~- .,. __ 1 mlnuebaıın dbeldllf.a llJle· •• .... .. ey emea ........ Ani • 

Sofalll De K.afatlule •• Pa· ~· 18 (._l) _ ._. 
,........,.,,,. &llHllkte• IOD· J8llll 

..... baa Glmblt " MMU n. eblı• paıle ... ter bir b · Da T ... ı_. &abaı De._,., 
....... teteüaiba ,. Demir· • .... t 

rlJe ..,.... .. MIWakopa· .. •ktam .. ,,_.ile vı,_,. 
•- tekllf ..._kdı. Mubaa ıeleaekleı 'fe ,..._,. ıleall 
.. .... KoMIU. te ...... ile k ........... 

1an, ......,.. ,.,_. '~ · Ecnebi ........ .,. ... = :.=: ::..ı;...~."t:'::. ResmiTebliğilntişar Etti 
.... ..,... ..... ltlr .. k. ..,.... .., ........ yoklar; ... . 

ı.aa. .. ı. n <0..•>- ••••· Gazeteler. 
... gelea ...... gire .... 
baba ...... ~ ......... bal Italyanların iane 

Toplamal•nlfin 
Ne Yazıyorlar •• 

_. ...........,; 1eı11111 •· na. hin•. teu ... 1n •• 
JWI -•.tle fnily_... llba 

n.ı,.'lana ..... ,. .... .... .... -- ......... . 
: .. 1..- enWuWea IO .... ıekeateld ............ IJI ... ! ... ., ................... ; ~.--- ........ 
• "'8a •••• ..... ._ya• lllalalye n lıteelleıldlı. Çoeak· 
nm n.ı,. • llabit butnma lu, aaaeledalll arda •• oep· 
..... ltaWaa-a IMa etmek· laede lnalanabllmeleıl ltla •· 
~- ,. ... , ............ ,.. ...,. ................. , .. 
nm .. ,....._ a.pdlr, .. ,.. K.eltetab'•• bet ,... ... iri 
llDlll flkılw llalp • Babet otl• da eeplaeye gl ... ler ua· 
............. •mıfbr. _.... " gllel, bnedf bir 

v., ...... ..... .... k.,.. bbn• blamlfdı! 
... 11plleJe t1oira )'lrtlmet· Babet •k•leıWba lıatlua 
bMJlr, ... • ....... t.eıa. plltlglael ..,1er1e klllmlt. ..._I Mr a..... .. '8plaktaı. GI· 

..... aok• ....... beri Mt ....-•• baalar lçla ma· ....................... _..,.,,..,! 
..... ki .......... ••blAde ... 
•• ..... •1r •Me gtnDe4Um. - Orda• o..ly•'J• gltll· 
.. Kmııak'aa ........... yoe, lld .. ,. it lldalık JO· 

..... bir ..,.... ........ la•as Yadır, orHaa tla düa 

..... &lrlll .. mlt oldap halde Uerll•e plecellaJ Diyor. 

.......... •GIJor• eepbeye lha ordta, Wı •1•Meı1 yol· 

....,.... • Onla. ...U 11· W.r. Tabiat, lalt tlpbe yok, 

.......... CMal•'la hareket llaMtlerln ook tadlk bir •it• 
• ....,_ ._sedleltlllr; oalar teflkWlrt a... Mnda fllea 
.... Mı .......... Mı el· ptllk " -W.k. Ne onlar, 
.._ Üllla Nil ae tllllu. ae dereler, ne ... • .,.._ ı.,... btyed, takhklaı ... gorbao, PJ•t bl· 
"'• • au.n, • ....._. •• 1• bmllu ._.,_. llNa· 
..,..,.. .... ...,. ...... ,. gtbl 1oı1ur • 
.._. .. ka19fet " ...... gt. Hamla, laub ._._ 10M8 

J9 ... ..._... 1ok hlll Onla batb,..ttıı. Bana ltltta al· ........................... ............... . 
..................... Uf 

iıllll!ll llM llfekler, pdOO· ............ ~.-
raMiim, ........... ..... .,, ...... , 
' '"''' ...... "",..ı ............... _ 

...... .. ... hı , ıa ... ........ ,. ... ,. 
lılıt f/11 • tın .. ._•fJ• ............. 

Boenos Ayres'te 
lsyt1n Mı Var ? 

ı....w, 21 <OAI) - 1oe. 
DOi AJ'89'1e• MWlılll1or: 

Z.ltıta, llerp teflael....._ 
....... ..,... tallrlk e&mek te-.......... ....... ......... 
,.ı ..Wd De Oll taJ&ya teyklf ....... 

Bom., 18 (llel) - Dala Afdba ftalyaa .......... 57 
........ nemi tehUll ...... etd. 8a tebUl"e ... 11,. .. , 

BlılDal koloaha .......... ........ ... Dola ...... .. .. 
batı. takTIJe edllaaltdı. Gaen.l lhrJod'ala k_.._... 
kollar, - .......... •Ütellf ................. . 

Ta7yueleıt.ls, &anm •ıaaa•-• llllktdatta lnalaamllflaı. 
Bet llJJlna- mlrelleb •lr flloma. Ce.- ...... ele lfae 

... 'lut. ltllla lltlbklmlanaa _.._.._ et.tedı ....... . 

... , çok ılrelll olmaı •• MWaare tanae ile Si •ttb .. . 
"8 .... bir tetkik Md11••e, ...... eepı••ı ltlyik IÜ· 
rlbaı J'l*lt- ........ ..... 

Şimal oep........_ tatblnıt den• .-ke• ..... , .. blrçob tlWa ....... ,., ............ 

JorJ--•• .....,..._.. •. ..... 
G: K•dllll lldfa etaalftlr. 

Durum 
Gnçletiyor 

Puh 28 (Wyo) - ttaı. 
,. .... abab llüftlere gire 
....... uraıf •dJlltlannm te· 
mW 1ıkıatla gl\Ükle kaqa· 
lıııaM.m. Boma ~d k· 
•• bqa ........ teAlrler 

• 'd V . K lllft1nyot: Mançurı e azıyet 8• Bir Yo-n-an-

rıtma•a Yüz Tutmuştur. Tayyaresi Dfttto 
" A.._, 18 (a..a) - Bir Ya· 

Japon'lar, Çin Milli HnkOmetini Sn- - .. ,,.... a.,. DlnJun 
• Ed. 1 ................. iki ..,,.. el Har ketlerle Tebdıt ıyor ar. sahld ....... . 

Pull, 18 (0..1) - ll•8'11rl ab..U bnflJ•· 'Dyeatha'• Mı· 
~k reemlt •.m mablllllJel tanftaıları ıtan6a._ ltpl Mil· 
...... • ........... .....,. teknı Mıtok jipOll alkeıl •• ..,. 
JU8ler getlllfdn. Malataılyet hlk61l8d lııth• lldfalmı ••· 

Musikiyi de 
Yasak Etmifler! 

·- 18 (Mel) - .... ,.. ..................... 
denime ••tali olatlayot. Bo· 
ae1tı...-ıet, ... el•""* 
daftja ka,w..k .... bMM .... ......... .,.. ....... . 
llUeket eallW ,_, .... ..... , .............. ,.. ... ... 
yererek, lwp'ma ,..,. 
....,.. o1 ........ ,...... .......... .... 
ita& etmek lola laae topWal'•• 
lleıl llrlJodlr. 

Çanakkale ~ 
V •punındald Yolea· 
tar, Geçirdikleri 
Korkuya Anlabyorlar • 

....... 18 (o..a) - ... ......................... 
m.., ...... ....,. .... .............. ~ .... 

·-· 28 (lul) - ıtaı,. ........... Çı•••bli ,.,... 
blktmeıl, Şüllper we Beılaua• ,.._... ... ı• wrpua 

mlfdr . 
Tokyo'Hkl laglU. teflıl, j•pOll,.'•• Çin ıbnU hakin•• ..... , ............................. . 
....... .. 28 ( T.W- ) - U.U tarkl8kl hldlleler ....... 

........... Çtn'la ..,. lllr ..... .... 1naı..-.... 

ge.ted1or. llUll Çla blk6-tl; Şl..U Çla'de •abtadyet Nan 
ıleybble harekele Ptt'll takdlnle japoa'laı llel ........_.. 
balaaaaaklmhr • 

...... ..................................... . 
birlere lftfrü edea lalttla •••· a..,. ple• Çamkblo ,.. 
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Dış Memleke•ler
de Mahsullerimiz 

Dış piyasa hareketleri hak
kında Tflrkf ise vu telgraflar 
gelmiştir: 

Üüzilmı 
Londra borsasında: 1zmlr 

peşin 35-50 vadeli 25·46 İran 
peı:ıfn 27 36 vadeU 16-23 Kall 
fornlya Tomsoo natorel seçme 
peıfn 36 vadeli 24 fantazl pe· 
tin 38 vadeli 26 altm yaldızlı 
ekstra seçme peşin 40 vadeli 
27 fantezi peşin 43 vadeli 29 
Glrld peşin 42-59 vadeli 22 4.4 
Korent peı:ıln 45-70 vadeli 30· 
45 Avosturalya eski mal peşin 
35 yeni mal peşin 42 50 Kap 
peşin 38 şllindlr. 

Hamborg borsasında: Tür· 
kiye No. 7 vadeli 1.50 sekiz 
15 dokuz 16 on 18.50 ooblr 
21.50 T. lirası Yunanistan Kan· 
dlyı 15·32 florin korent amıl· 
yas seçme 32 35 İran sultana 
33-38 şilin KaHfornya sultana 
nıturel vadeli 5.58 baker 5.80 
dolardır. 

N evyork borsasında: lzmJr 
sultana 9 crovvn 21.5 yeni mal 
peşle 13.5 San Franılsko kaba 
4 dolardır. 

İncfr: 
Londra borsaemda: Genuln 

naturel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peşin 35 vadeli 24 eke· 
Jeton 1 Ib. 4 crovvn pe@fn 50 
ndell 46 beş crovvk peşin 55 
vadeli 4:9 altı cronn peşin 60 
vadeli 55 ,._,df crovvn peşin 
65 vadeli 58 on Ib 4 crovvn 
peşin 48 vadelJ 38 beş crovvn 
peşin 53 vadeli 41 altı crovvn 
peşin 58 vadeli 44 yedi crovvn 
peşin 65 vadeli 50 şlUndfr. 

Nevyork borsasında: Türkiye 
yeni mal peşin 15 İzmir crovvn 
13 5 San Franelsko kaba mal 
peşin 3.6 şlUodJr. 

Marsllya borsasında: Cezayir 
malı 12 15 kllolnk aandık 

125 10 kiloluk sandık 90·105 
franktır. İspanya cantln 5 pe 
çetadar. 

Yün: 
Marellya bcrea~ında: Anado 

lo yıkanmış 8 8.50 yıkanma 

mış 4..50·5.50 fr. 
Zeytinyağı:: 

Marallya horsasrnda: 
lcl taslr cif 380.4.00 

Tunus 
ikinci 

taelr 375 385 enf lgeable 380· 
400 Cezayir surf ine cif MareHya 
340-360 fr. 

Hamburg borsasında: ispanya 
hazır mal ilk tesir 24.0 peçeta 
vadeli 225 peçeta Italya hazır 
mal i:k ıaelr 560 vadeli 560 
lirettir. Franea hazır mal ilk 
taelr 510 franktır. 

• 
ŞEHiR 

lhrahim Tali 
Şehrimize (;eldi. 

--••il-+-• ••• ··--
E!!ld blrlocl genel espekıer 

İbrabl m Tali; istirahat için 
gltmtı olduğu Fransa'dan Yu· 
nanfstao yoUle ve Ege vapo· 
rlle dün eehrlmlze dünmü~tör. 
İlbay Fazlı Güleç ve emniyet 
yar direktörü İsmail vapura ka · 
dar giderek İbrahim Tall'I kar· 
şılamıelardır. İbrahim Tali, 
lzmlrpalas·ta bJr müddet isti 
rahattan sonra llbayhğı ve par· 
tlyl ziyaret etmiş, akeam llzerl 
lf man•mızdan 1sıanbul'a müte· 
veccihen hareket eden Ege va 
purlle İatenbol'a gitmiştir. 

Yunanistan'daki 
Bloke Alacaklar 
için Bir Anket. 

Türk.ofis başkanlığından İz 
mir şubesine gelen bir emirde, 
26 ·9· 935 tarihinde ( Yeni 
klerlngin başlangıcı ) Yun11DIS· 
tan'da bloke kalmış huhıoan 

Türk Ulccari alacakları hak sahip 
lerlnln isimleri; her birinin ala· 
cak miktarları lld hangi tarih 
tenberl bloke kaldığı ve hona 
dair sair malumat elde edflmek 
hıtenlldlğlnden bu hususta bir 
anket açılarak neticesinin bir 
cedvel ~eklinde teııbltl bildi· 
rllmlşlfr. 

Yunanistan'a Mısır 
ihraç Edeceğiz .. 

Yunqn hükumetince kabul 
edlleo bir kararnarııeye göre 
Yonaoletan'da dağlık yerlerde 
oturan halkın ihtiyacı için 30 
ton mısır alınacaktır. Bu mısır· 
lısrdıın çoğun.un Türklye'den 
ahoaceğı haber alınmıştır. 

Adliye Doktoru Geldi 
letanbol tıbbı adil asistanla· 

randan Mohlb Nureddin adliye 

doktorlu~u vazifesini de gör· 
mek üzere şehrimiz cezaevi 
dokfOrloğuua atanmış ve gele· 
rek yeni vazifesine havlamıştır. 

Mektehler için Eşya 
KühOr artnma ve eksiltme 

komfeyonu dan kültür direk· 
törliiğünde toplanmış, bazı 

mekteplere lazım olan muhte· 
lif eşya ve gıdanın eksiltme 
kıırarlarıoı almıştır. 

Büyük Türk Ulusundan 
j 

Beklenen De Budur .. 
Yardım Komitesi Her Başvurduğu 
Yerde Büyüle Bir ligi Görüyor .• 

~~~~~~,-~~~~~~ 

C. H. P. Merkez yardım ko· teslne yardıma koıması, yar· 
mitesl grupları, hılkın yardım . dımlarJD bir elden ve senede 
larını toplamak için faaliyete bir defaya maheue olmak Ozere 
geçmişlerdir. Halkımızın yar· toplanmakta olmasındandır. İki 
dım toplıyan gruplara gösterdi· yıldanberl, her ynrddaı, bay11 
ğl yüksek ve candan Jlgl; her cemiyetlerine karı• ne kadar 
türlü takdirin üsUlodedlr. Keu· yardım edeceğlnt bilmekte ve 
dl'erlnden istenen yardımın iki ona göre hazırlık yapmaktadır. 

Evvelce yazdığımız glbJ, mer 
katını vermek suretlle yüksek 

kel" yardım komlteıdoln halk· 
hamiyet eıerl gösteren yurd· 

tan topladığı paralar, Izmlrdekl 
daşlar pek çoktur. hayır cemiyetlerine tevzi edile· 

Merkez yardım komitesi bo cektlr.Ay sonuna kadar toplanacak 
gOnlerde sık sık toplantılar ya· yardtmlar ı birinci kanonda 
parak gl'opların listelerini ha· hayn cemiyetlerine dağıtılmağa 
znlamaktadır. Listesi hazırlanan başlanacaktır. Tekrar edelim: 
gruplar hemen işe başlamakta· Halkımızın hayır lılerlne, yar· 
dırlar. Komite dftn de toplan· dımda gösterdiği yüks,,k ve 
mış, yapılması gereken işler candan ilgi gôğe6müzü kabart· 
Ozerlnde kararlar almııtır. Hal · maktrdar. Büyük Tdrk muıe. 
kımızın merkez yardım komi· tinden beklenen de zaten budar. 

Hastaların Muayeneleri 
Hastalar Uergün Muayene için 

Kabul Edilecektir 
Ilaetanelere müracaat eden 

hastaların poliklinik muayene· 
lerl hakkında dftn sıhhat ve 
f çtlmai muavenet vekaletinden 
llbaylığa bir bildirim gelmiştir. 

Hastanelerde poll klinik mu· 
ayenelerluln bazı hastanelerce \ 
hergfin yapılmıyarak haf taDJn 
muayyen bazı gönlerine hasr· 
edildiği görülmüştür. Polllı.:Jlnlk 

muayeneleri; hastanelerin esas 
vazifeleri cümlesinden olduğa 

ve hastanelerde doktorların me· 
sal zamanları saat sekizden 
eaat on beşe kadar devam et· 
mekte bulunduğu cihetle bu 
mOddet içinde moayene ve 
tedavi olmak için bilhassa ıe 

bir dış•ndan ve uzak yerlerden 
gel1'n hastaların bakılmadan 

geri gitmelerine yer kalmamak 
üzere handan sonra her has· 
tanenin billiln m~vcod ııube· 

lerl taraf ıodın mesai zamanları 
içinde olarak tayin edilecek 
saatlerde hergün poliklinik 
yapılması lazlmgeldlğl vekAlet· 

ten bildirilmiştir. Şehrimizdeki 

hastanelerde de bu şekilde haeta 
kabulün" baılanacalı:hr. 

Tiryeste Transit 
Yolu Açık. 
Tflrk Mallarına Tak

yid Yoktur 
İtalya ile olan ticaret ınlış. 

maeı bir ay daha nzatdmıştır. 

Bununla beraber memleketi· 
m(zden lralya'ya gönderilen 

birçok malların Sak sfyonlet 
memleketlere tatbik: edilen tık· 

yldlere lAbl totalacırğıoa dair 
lzmlr piyasasında bazı rivayet· 

ler vardı. Şehrimi• tecim odası 
bnnl8' bıkkındı tcılgraf la TOrk 

of isten malumat istemişti. Dftn 
gelen cevabtı böyle bir takyl· 
din konulmadıga bildirilmiş ve 
Tiryesıe transit yolunun da 
dalmı açık olduğu teyld edil· 
mlıılr. 

• 

Inebolu Vapuru 
Faciası Tahkikatı ....... 
Birinci ve llçftncfl 
Kaptanlar Hakkında 
Bukukuamme Davası 
Açılacağı S6yleniyor .• 

İnebolu vapuru faciası hak· 
kında ehlivukuf tarafından ve· 
rllmlş olıo 25 Hhlfellk rapor 
mftddelumomllfk tarafındın tet· 
kik edilmektedir. Hentız hiç 
bir kimse hakkında hu koku 
amme davası açılmamışllr. Bu· 
giln aç1lmaeı muhtemeldir. Ha· 
her ıldığımıaa gôre birinci kap· 
tan Mehmed All'nin mes'oll· 
yetinde kaz adı boğulan f.ldncl 
kaptan Besim ile kurtulmuı 
olan Qçilocft kaptan Rımt'nln 

de lıtlralı.:ler( gôrftlmektedir. 
lldncl kaptın ôlil olduğu için 
üçüncü kaptan hakkındı ho· 
kukuımme davası aç1lm11ı 
muhtemeldir. Diğer taraftan 
kaza hAkkındı bazı kimseler 
için Ekonomi Bakanlığının na· 
zarı dikkatinin celbedlleceğl 

de söyleniyor. -----
Körfez için 

iki Vapur Alınacak 
İzmir llmnn . işleri gennel 

dlrektorlQğft 1 lzmlr'le Karııya· 
ka arasmda işlemek Oıere Av• 
rupaya iki vapur ıemarlımak 
üzeredir. Şimdiki mevcut va· 
purlar ihtiyacı karşılıyamamık· 

tadır. Onun lçlu yeni ısmarla· 
nan vapurlar heıer yoz yolcuya 
taşıyabilecek bilyüklitkte ola· 
caktır. Saatte on dört mil gl · 
decek olan ho vaporlarlD alm 
ması için Maliye Vekaleti tara· 
landan İzmir liman Jşlerl ge· 
nel dlrektôrlOğüne sa"hlyet 
vermiştir. Vapurlar Alman ter · 
eanelerloe ısmırlanacakbr. 

Konakta yapılacak olan be· 
tonarme vapur iskelesi lnıaatı· 

na ilkbaharda bıılanıcaktır. 

Şehir Gazinosunda 
inşaat Var. 

Kordondaki Şehir ga1lno@o· 
nun yeni n modern bir tekle 
sokulması ve ga1I noya bir de 
otel Jı:nmı llheel için beledi 
yece bazırlanmıı:ı olan projeler 
yakında belediye daimi encD 
meninde tetkik edilerek inşa· 

ata başlanmak Oıere bir mftoa· 
kaeı açılacaklır. 

- - ·- -" 

Siyah 
Gözler 

Barry Baur . Slmooe Slmon · Jean Maka · MakeudlaD'm 
temsil ettikleri &enenin en büyOk f lknl 

~~~~----~~~~-
29 ikinci teşrin Cuma, bugünden itibaren lzmir 

hnlkma takdim edilecektir 

Ros (Çıgın) orkestrası, Rus Çıgan (korosu) ve Ro8ca, 
Fransızca şarkılarla ıii81enen heyecanlı bit aşk hlk4yeslnl, 

MOSKQV A t>ğlt'nce bayatını caolaoduan 

Süyalhl GözDeır 
TAYYARE Sioemaslbın Bu seneki ahın programına 

---··-- euef Yeıecek ı ilimlerinin btrlncMdlr. 

AYRICA FOKS (En son haberler) Türkçe sözlü 
MlKI ( KARlKATÜit KOMiK) 

SEANSLAR: 
H"rgon 15 . 17 . 19 . 21,15. Cumartt>11l 13 · 15 
eean"lannda taleht'lere tenzilatlı hllet verlllr. Pazar 

11.30 . IS te ll&ve Rean111 vardır. 

• 

Pazar Maçları 
veHakemlerin 
lışma Mes'elele 

Olln toplanan fotbql mer 

heyeti, bu haf ta~I il~ "'19 
rıoı şu \J'ktlde tap.zlrq ~twht 

Birinci takımlar, Alsaqc 
sahasında: 

Saat onda floc"· Şadtsp 
Hahem Sabri (İı1J1frapor). 

Göıtepe· Burıı,.v11. Ha~ 
Moetafı ( Altınordu). 

Saat 14, de Ahıty K..S.(.. ll 
kem Ferid (Göztepe). 

lkincj ıcıkınılar, Halk ~af1 
sırı<J,a: 

Saat 9 da K.S.K.Ahay, B 
kem Ahmed Ôzgirgl n. 

Saat 10 15 Göztepe Burnn 
Hakem B!lb• (Altay). 

Saat 11,25 Buca Şarkspo 
Hakem Hamdi (K.S.K) 

İzmir mıntakas1Dda hake 
llk yapanlar, her hafta futb 
heyetinin toplantl günd ola 
Çarıımba gftolerl mıntaka me 
kezine gelecekler ve içtima 
fıtlrak ederek, en son maçları 
idaresi etrafında gördşmeleı 
yapacaklardır. 

Altınordo'lo Mostala'oın baş 
kanlık edeceği bn toplantılar 

ayni zamanda kura şekllnd 
olacak ve hakemlik yapma 
isti yenler de bundan isti fad 
edebileceklerdir. 

İçtimalara her eporcu gfre 
bilecektlr. Bo suretle kontao 
nazari olarak istifade edenler, 
ikinci takım maçlarında hakem 
olarak tecrObe edileceklerdir. 

936 Olimpiyadı 
Nevyork, 28 (Özel) - Bey· 

nelmtlel Ollmplyıd baı:ıkanı 

Amerika Ollmplyad baekanına 
bir mektuh göndererek; Bir· 
leşlk Amerika hftkumetlertnln 
936 Bertin OUmplyadldrıoa 

iştirak etmesine hiçbir mani 
olmadığını blldfrml~tlr. 

lzmir Güreşçiler 
Çalıştırılıyor 

Milli Takımdan Nuri 
Şehrimize Geldi 

Izmlr mıntakasınJD alafraog" 
amatör güreşçllerlol çahştırmık 
ftzere güreş federaeyoou tarı· 

fından göoderllmlı:ı olan Norl 
şehrimize gelmiştir. lsmlrde on 
g6n kadar lslacak ve bo mad. 

det zarfında her gece Salepçi· 
oğlu camii altındaki mıntıka 

gdreş ealonunda derslerine de
vam edecektir. Dan gece ilk 
defa olarak amatörlerden De· 
mlrepor'dan izzet, Sıhri Ilgaz, 
Mustafa Sabri, lbrahlm, Altay· 
dan Oııman, Hikmet, Rt'şad, 

İemall~, Göztepe'deo Mustafa 
Atak, Safi Atak, Ferid olmak 
Qzere 11 klelyl çalı~tırnuştır. 

Saat on selı.lzden lılbuen 

başlıyan güreşler saat 22 ye 
kadar devam eımlştlr. Amlltör 
gftreşçllerlmlzln antrenörden 
azami şeklide letllade etmele
rlDI tavsiye ederiz. 

Mülkiye Mezunları 
Şehrimizdeki mülkiye mek· 

tebl mezunlar1 dün eaet ooye· 
dide llbaylıkta bir toplantı 

yapmışlardır. 1lbay Fazh Gil· 
leç'lo başkanlığında yapılan bo 
toplantıda mülkiye mektebinin 
ıçılle yıldönmü milnasebettle 
4 birinci kanunda Halkevlode 
yapılacak_ olan tören programı 

Ozerlnde görüıtllmü.,, kararlar 
ılınmıştır. 

M oğla Valisi 
Muğla Ubayı Ömer Cevad 

Mo~l11'dan şehrimize gelmiştir. 

Ömer Cevad; bugilok6 Afyon 
trenlle Ankara'ya hareket edo· 

cektlr . 



Gündüz GörOşler 

T e o g ır a 1f n a il"' o ..___s_e_ziş_Ie_r....; 

Amerika HükUmeti Cir{;tö;:~·;kıaı Fransız Meclisi BugünToplaudı ve 

SC>~ I-l~l:JE~ 
TELEFON TEtGRAF ve TELSiZJ,E 

ltalya'ya Gitmek Istiyen Bir Benzin 
Vapurunu Tevkif Etti. 

V•ılag14n, 28 (Redyo) - İtıly•'uıa Blrleflk Amerika nesdln
dekl tteflrl, onbln ton benzin lltı İtılyı'ya hareket etmek Gıere 
mu .apuron tnldfl dolayısile Amerlka'yı protuıo etmlıtlr. 

Nnyork Tavmlı, ltılya'oı o 12 bin ıonlok benzin için Ame· 
tlka bClkdmetlle bir mukavele akdettlğlnl fakat meçhul eebepler 
ılhnda bu mtıkuelenln tanınmadığım yazmakııdır. Ben&lnlerl 
•ermeğl taabbGd etmlı olan tlrket te Amerika bCllulmetlni pro 
leıto etmlıtlr, 

••• 
M. Laval'ın Son Nutku 
ltalya'da iyi Bir Tesir Uyandırdı 
Parlı, 28 (Radyo) - Ciha.i' matbu.tı, M. Laval'm radyo ile 

16yleelğl nutuktan ehemmiyetle meş~ul olmakta n bu nutkun 
ltalya'da derin bir hGınftıeıılr hoıole getirdiğinden bahıeımek 
tedlr. 

ltalya'aın reemlğ matboah, M. Lnal'1n nutkunu, Franıa'nın 
İtalya hakkında ı erin bir hı1ınG niyet Ye dostluk bealedlğlol 
gGıtHdlifnl J1Zmaktıd1rlar. 

18 ler komlleııl lçtlmaınlD talik edllmeıılni de Franea'nın ltalya 
lehinde bir hareketi Ye ltalya'nın iltibas ettiği aekeri tedbirlerin, 
mecburi olduğu Franea'ca da anlıtıldıiJ addt!dllmektedlr. 

••• 
Iran ve ltalya 

Iran Da Notaya Cevap Verdi 
Tahran, 28 (Radyo) - Italyan proteatoıuna kartı hazırlanan 

İnn cnabf uoıaıı, bagftn Iıalya'nın Tahran elçlılne Yerllmlttlr. 
Notadı; lran-ltalya dostluğundan babeedllmekte n İran hGku· 
metinin ltalya'ya kartı böyle bir harekete mecbur kaldığından 
mOteeulr olduğu ve İran bftkumcılnln ancak sosyeteye kartı olan 
&tefini yaptığı bildirilmektedir. 

~~~~· .. ·~·t--~-~ 
Tali Komite Don Zecri Tedbirlere 

Ait Cevapları Konuştu. 
Cenene, ~8 (Radyo)- Ba ıabah ıalf komite ıoplanmıt Ye ba 

lçtlmaa M. Veımoe rlyaıet etmlıtlr. 

Ba lçılmad•; muhtelif devletlerin ıecri tedbirler hakkındaki 
ıaal, cevap n ltlrHlan tetkik edflmlttlr. 

Bagln muhacir ye mftltecller itile meıgul komite ile Y ahadl 
mubıcereıl ftlerlle meegul komite de toplanmıttır. 

Londn, 28 (Radyo) - Avuııturalya Tredftııyonlarında Italya'ya 
kar11 lttlhu olanın ıecri tedbirler aleyhine bir kınr verllmlıtlr. 

••• 
Londra Konferansı, lngiliz • Italyan 

ihtilafını Dnzeltebilecek Mi? 
Roma, 28 (Radyo) - Meeajero ~ızeteal, bir makalellnde Lon· 

dn konferansından ve ehemmiyetinden baheederek: 
.. Ba konferanıın Akdeals muammaeı etrafında İtalya ile İa · 

gllıere'nla araıını bulacağını n İtalya'aın ,ark yolu için İagtl · 
tereye her Hklt mtluberette buluaacağ•na ıDphe cals olmadığını, 
yalnıs iki tarafın menar llne bftrmetkAr olmaeı l'1:1m olduğuna,, 
yızmııtır. 

• • • 
lstanhul'na Seyyar Kızılay Aşhane 

' 'e Hastaneleri. 
Ankan, 27 ( A.A) - K.azılay cemiyeti göçmenler için 1ıtan· 

bal'da 2 ııhıne ve göçmenledn yerleıtlrlleceAI mubtellf yerlerde 
: 5, 10, 15 yataklı olmak Qaere cem'an 100 yataklı eeyyar haıta· 

neler açmağı karar vermlı Ye ite baılamıı:ıtır. 

(JA!.twaz 
" kte uykusuzluktan kıvranan sin irlı ler in bitmez tükenmez dılekleri ••• 

9Ccnllcn salah "gelmez, her gıiıı artan siniı l ilık t en gi ttıkçe kuvvet aza lı r, 
trtc5' gün fosan yorgun :ırg ııı , hiç bir şey rapamamak halsizliğile k alk:ır. - . Bromural .. Knoıı-
bu fclakcıtcıı kurtul~ıak 7çin kullanı lacak ilaçtır. Asla zaraıı )Oktur, siııır· 

• 

~e ri yatı ştırır ve sakin ve salim bir uyku davet eder. 

10 ,., 20 komptimıyl lı21i tup• 
lcrde ecunclcrd c rtçeıe ile 12tıtır. -- , .-... -..- .. 

ltnoU A.,o., kimyevi maddeler fabri ka l a rı, Ludw_igshafen s/ Rlıin. 

Türk'lerlo meıhur clrid oyu· Gruplar Derhal Faaliyete Geçtiler 
no ihya ediliyor. Ben kendi - -· • ft - --:-----=--- ----· 
~~I~=~~~· bu nyonuo odıoı Hararetli MüzakerelerOldu.:~osya!ist-

- Aman canım, clrld oynar 1 L l' "•• E • 
gibi blroray•. bir boraya lto lerle Komünist er ava a ucum ttı 
,up duruyorsun! 

Derler, bundan anlıyorum 

ki, bu oyun koouelu, oynayrı;h, 
acele ve bereketli blrşey .. 

~---------------------.. -----------------------
Müzakereler, Geç Vakte Kadar Devam Etti ve Lavnl, 

Aman klmıe duymasın; ben 
gene kendi hesabıma, clrld ne 
demek enu da bilmiyorum. 

225.Reyle Muhal.i te Karşı 34~5 Reyle ltimad Kazandı .. 
~~rı-.· Parls, 28 (Radyo) - Pıırla· 

Amma da cahil imişsin hı! 

Demeyiniz. Allmllk olsun, ca· 
hllllk olıun, işin doğrusu bu! 
Bu oyuna pek merakım var 

1 
mento ve ayan mecllıl bugftn 
öğl~den ıonra açıldı . Baıbakan 

M. Plyer Lhal Ye bütOa na 
zırlar parlAmentoya geldiler. 

At ftııUlnde bir oyunmuş, oyu· 
na merekım var demtılt oyun 
oynıyacığıro demek değildir. 
Benim görmeğe merakım var. 
Kendi kendime dftıftnftyorum, 

yazık TOrk'Gn Tdrk'lftğfioft 

Amma da keybettlrmfılz!? Ben 
Tdrk o~lo Tark'am, clrld oyu· 
nunu bilmiyorum da futbol, 
voleybol, daha bilmem ne bol 
diye bol bol baıka oynnları 
biliyorum. Tark'Qn dilini Arab 
ça ile Acemce ile, naınl diye · 
ylm, Oıımanlaca 1 le bozalam 
demleler, boımuelar. Adet, uıul 
oyunlarını da unutturmuşlar. 

Tetbibte bata olmaz derler, 
ıöamOt aıeı nuıl çabuk ya · 
narııa TOrk'te dlltne, Adet n 

oıollerlne ôyle çabucak kav o· 
ıuyor. Bele ıa cirld oyunu bir 
genel dorum aleın da bak; 
clrldlerl attıkça, öbGr oyunlar. 
da daman atar emin olun!.. 

'Al. Heryo, bir lwbine toplantısından çıkarken .. 
Parls 28 (özel) - Bog6o mecliste hftkumetln kar111S1na 

meclis ıoplanmııbr. Sene 110 mobıllf olarak çıkacak ancık 

nuna kıdar devam edtcek olan Sosyalletlerdlr. Sosyalistlerin 
bu kıea içtimada, meclis bilt Radikallerden bir k1&mını elde 
çeyl mftzakere ve kı'lul ede etmek için ~vfrdiklerl manev· 
cektlr. ra, M. Beryo'non tedbiri ile 

Meclis groglKrı g6nlerden· munffak olamımışlır. 
beri meclis mftzıkerelerl hak· Harici mes'eleler hakkında 
k:IDdı mftblm tedbirler ittihaz hükumetin mftzaheret göreceği 
etmişlerdir. Görftnftıe göre, mubıkkak ıddedllmektedlr. 

Fransa Denizciliği 
Cumurrelslnln rly11~tlnde eon 

yapalan kabine lçtlmaında ıO· 

kôo ve aeaylşlo muhafazası 

için ittihaz olunan tedbirler, 
muhalefet mehaf ilinde sOkdo Deniz işleri Bakanı, Deniz Kuvvet

lerinin Artırılmasından Bahsediyor. 
İltanbal , 28 

(ösel) - Fnııııa 
den la leleri Baka· 
nı M. Pletrl Parl 
Soar gaseteılne 

Londra denla kon 
feranıı dolayıılyle 

Franaa'nıa bahd 
ılyaseıl hakkında 

izahat vermlt ve: 

- Fnaıa bu· 
gftn 1914 ıene · 

ılne nlıbetle de· 
nlıde daha zalhlr • 
Denlı ıllAhlarını 

tahdld prenılplerl· 

nl eadece Franııı Frama deniz işleri bakam M. Piyctri 
ve Inglltere eadakatla tatbik Ye kulınmıga hakkı olmaı!" De· 
taklbetmlı:ıtlr. Umumi harpten· mlşılr. 

beri, babrlyeılne en H ebem· 
mlyet veren ancak bu iki dev· 
lettlr. Dl~er devletlerin denl1G 
kunetlerlnl akıllara hayret ve · 
recek bir derecede arthrmakta 
oldukları eu ııırada, Fraoeı'nıo 
eski siyaseti ıaklbetmesloe im· 

kAn yoktor. 
.. Bundan hııka, deniz sll&h 

lanoı ıahdld ıaabbüdftoe işti · 

rAk etmemle olan Almaoyı da 
Vereay muabedeel blllfma bir 
donınma vilcude getirmiş ve 
Alman inşaat tezgablanoda 
bommala bir faaliyet bOküm 
ıGrmekıeJir. Şu hılde, hlz de 
deniz kunetlerlmlıl arltmnıık, 

biç bir klmıenio itiraza ve kuş· 

Yağnıur 
Ankara 28 (öz,.1) - Gelen 

haberlere göre Akdeniz, Ege 
denizi ve Karadenb . luyılarsoa 
yağmur yeğmaktad1r. Yağmur· 

dan sonta bazı yerlerde soğuk 

baolaouıtır. En ytıksek eoğuk 

Ersurum'dadır. 

lngiltere'de 
KömOrden Petrol Is· 

tihsali Artıyor 
1staobul 28 (öze l) - lngll· 

tere'nln eo bftyOk fktısadi 

derdlerlcden biri, petrol ltbııll 

mecburiyetidir. 
lnglltere•oto şimali şarki kıe · 

mındakl köml\r mırıtakaeıodı 

maden kömüründen petrol lı 

tlheall için kurulmuş bir mil 

eseu e, ıhı ıenedenbMI çalış · 

mıkla idi. GOnde ancık on 
ton kömilr lşllyen bu müessese 
halen günde 4000 ton kömQr 
den petrol fsılhHI etmektedir. 
Bu ıeue petrol iıtihaall oure · 
ıile Hrloluoao maden kömürü 
yektlou 500,000 tonu lıu l 

muıtur. 

P eçe, Çarşaf Yasağı 
B ııy burı , 28 (A A) - Uray 

kurulu peçe ve çıırşafrn yasık 
edllme11lnl kararlışt1rmışbr . 

hlslerl doğor.nuştor. 

Hükumet, bftdcenln taedl· 
kini ve frangın kıymetinin 

muhafazaemı ve sokun, asa 
yişln boıulmamaeıDI lslerPek 
tedlr. 

Harici siyasette de doııtluk 

mOoaıebeılerlnlo ldameıl, AV· 
rupa sulbundn mubafa1111• ve 
bCltOn komıularla sulh dahi· 
llnde yııımak hDkdmetla prog· 
ramınıo en bışh eeaılarıdır. 

Parls, 28 (özel) - M. La. 
nl'ID mecliste ekseriyeti temin 
edeceği görOlmekte ve anlatıl · 

maktadır. 

hlmad reyinin lsıenmeılnden 
enel cumoriyet fırkaları fede 
rasyonu kabineye şimdiden mQ. 

z . beret göıtereceğiol bildirmiş 

tir. Çarşamba giloü öğleden 
eoora radikal ııolceoahları da 
hükumete mQzaherP.t edeceğini 
bildirmiştir. 

Franklen Uö Buyon'un ye· 
nl grubu da, itimadını gös 
termlştlr. 

M. Herlyo'nun fırkaeı da bil 
kiimete mnzaberet ed~ceğlnl 

blldlrmi, ve kabinenin sukutn 
n a icabettlrecek heı hangi bir 
hidlseye meydan verllmlyece· 
ğlnf temin etmiştir. 

M. J..aval, bugün mecllıılo 
huzoı onda bftdtenln taııtlklol 

en sert yoldan kabulQoO isti· 
yecektlr. 

Hnoj hidlıe le rl hakkında da 
ittihaz olunan tedbirleri arze· 
decektlr. 

M Ozıkc relerln hararetli ola· 
ca~ ı muhakkaktır. Bunun iı;lo 

hlmad uyl veılllb verllmlyece 
ğl g~ce yorııındao en el kaı'i 

surette anla~ılacaktır. 

Maemallb, kabinenin dOşml · 

yeceğl bakkmda kuvvetli üwld· 
ler vardır. 

Yoklamadan sonra celse açıldı. 
ParlAmeoto başkanı, baıbalran 

M. Plyer Lıhal'ln hazır olub 
olmadığını sordu. M. Lbal, 
biltQn mee'eleler hakkında par· 
lamentoya lıahıt vermeğe ag1ade 
olduğunu beyan etti ve enelA 
finans işleri mGzıkere edilmek 
şartlle hGkümete ltlmad reyi 
verflmtııinl istedi. 

Buna miUeakıp Franklen 
Büyon ıilı aldı ve enelA cemi· 
yetler fol mftzakere edilirse, 
anarelnln galebe çalacağını ıöy· 
ledl. n Lnal'ln titrini tH· 

vlb etti. Bonuu Gıerlne cemi· 
yeller mea'eleılnln, önlmtlı· 

deki Hh gdnft mllzakereel ma· 
vafık gör6ldı1. 

Soııyallıtler partisi lideri Le· 
on Blum, hGkftmete bacam 
etti ve cemiyetler meı'eleılnln 

milzakereslnl fena ntyetle talik 
eylediğini söyledi. Ve Anarelıt· 
lerln Cumhuriyeti yıkmak İl· 

tedlklerlnl beyan etti. 
Bundan sonra komtlolııt par· 

tisi lideri ıöz aldı ve Leon 
Blum'un ııözlednl tekrar ederek 
Laval kabinesini hırpaladı. Bu· 
nu mfttealdb, radikal partisi 
adını (Mardnye) ııöz aldı ye 

p1rtlslnln M. Laval kablneılae 
yardımcı olduğuna ııöyledl. 

Mazakereler geç vakte kadar 
devam etti. Birçok ıaylavlar 

söı ıöyledller. Bundan sonra 
M. Laval itimat me•'eleelnl 
tekrar etil ve neticede 2~5 
muhalif reye karıı 345 reyle 
itimat kazandı. 

Bu neticeden ıonra ~nela 

bildceler ve Sah gGnft de ce· 
mlyetler mee'eleıl mGzakere 
edllmeel kararlaıımldı. 

Parlı 28 (A.A) - Radikal 
11oıyallst partlılnln icra komi· 
teıl bftroııu dan akpoı, parli· 
mcntonun açılma arefeıılnde 

slyaeal duruma tetkik lçla top· 
lanmııtır. M. Heryo hugftnkG 
şerait içinde çıkacak bir ılya· 

f!al bubranm demokr11lyl teh· 
ilkeye maruz bır1kablleceğlnl 

izah etmiştir. 
Hftro azaeı, parti bışkanının 

f lkrlne l~tlrak ederek parlA. 
mento grubundan bOyGk bir 
uzlaşma gayreti earfedllmeelnl 
htemeğe kara veı wlı:ılerdlr. Ge· 
niş selihlyetler lehinde rey 
vermemiş olan bazı meb'uııla· 

nn bogftn mihtenklf kalma· 
lar1 ihtimali vardar. 

Parla 28 (A.A) - BugaakG 
gızeıeler bllhasııa iç ılyau ile 
meşgul olmaktad1r. Umumiyetle 
kıtbol edlldl~lue göre hGkdmel 
şlmdlılk durumunu ııağlamlaı· 
tırmıı:ıtar. Gazeteler blle M. 
Laval'ıa devrilmek tehllkeelo· 
den uzaklaı:ıtığı kanaatindedir. 

J ur gaıeteıl, batbakamn pır· 
ltmentodı flnanı elyaeım reye 
konulduğu vakit bir ekıerlyeı 
kazındığı takdirde lıtlfa etmek 
niyetinde olduğunu öğrenmtıılı 
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Nlhı1et bir 
ıkıam Por·sen 
M arte n 'de, 
Kleo pat ra' da 
kralJçenln et· 
raf1nı alan, yı · 
lan gibi sedire 
uzanmıı kadı· 

nın etrafında 

el·pençe davan 
duran cariye 
ve eılrler arı· 

ıında, kOçftk 
Kora'yı, fakat 
eski resim atöl· 

J ül Korctl'den 

yeslnln, direk· Kleopatra'rwıtlmrşımıda rahsediyBrtlu 
tuar modaaı elblaesl ile değil, dilen maruf bir rakkased idi. 
Mıaır rakkaseleri kıyafetinde Resmi gazetelerde, cımt:k4olır· 
buldum. da yer buluyordu. 

Kraliçe yani Kl~opalra, dal· Gene aylar, birçok aylar 
gın ve baygın gözlerlle mavi geçti. KOçük Kora'nın hayal 
göklerin derinliklerinde, MIBl· ve hatırası gene zihnimden si· 
rın leyleklerini arar ~lbl dal· llnmlştl. 

mıı bakıyorken, rakkaaeler de Fakat blrgüo kendlalndeo 
monoton ve ağır bir ahenkle acıklı bir mektob, Kora'cığı 
ayak uydurarık, mahud Kın· bana gene hatnlaltl. 
telplyel'ln kafe konıerlnde, Göğsünden ıstJrabı çok faz· 
ekmek paralJ kazanmak için lalaomış, haata olmulJ .. 
ıoruzoruna oynadığı gibi, ma· Parls'te ölmekten korkuyor· 

hud dansını oynuyor, göbek do, zavallıcık. Revnlyan'a d6n· 
•tıyordu. mek, kendi memleketini, kendi 

Kora, kftçilk Kora! Kendisi· 
nl bir tArlkldflnya elblseslle 
görmek aık ve hevealle yanın 

zavallı kızcağız! Borada parlak 
ve esmer renginin ıoldoğunu, 

hllmlyen bo zav.lh, halkı eğ· 

lendlrmek için, otomatik bir 

makine gibi çalıııyordu. 

Kendi kendime: 

- Kora da kendini Parh'lo 
hayat girdabına kaptırdı, hiç 
ıOph"alz onu unutmuştur. 

Haydi Plyer, sanı da uğurlar 

olıun!. 

Dedim. 

Biç ıtlphe yok, o artık ıeh· 

rln bayak ırıeydınını soran 
masum ve cahil kadın değildi, 

Kleopatra 'nın alkıılarla ıeyre · 

ANADOLU -Gflıılilk Siyual Gazete 

Sahip Ye Baıyazganı 

Baydar RGtdCl ÖKT~ 
Umumi aepiyat Ye yazı iıleri 

mGddril: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 

Telgraf: İzmir .. ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Poıta kotuıo 405 -ABONE ŞERAiT!: 
YıJlıAı 1200, Altı aylığı 7001 Cç 

aylığı 500 kuroıtur. 
Yabancı memleketler için 1enelik 

abone ficreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -ClnG geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Casus Romarıı: l\'o. 58 

Komlıerln eli kanh bir men· 
dile earalmış, yilzö bir ~lil ka 
dır sarı idi; polise: 

- Kaçtı mı?. GördflnQz mfl? 
Diye sordu. 
- Evet .. Motosiklet ile. An 

cak iki dakika evvel.. Şu isti 
kamete .. 

- Sen de bir hayvan gibi 
ba herif in kaçmaıına meydan 
bırak.tan demek.. Neden tnklf 
etlDedln? Neden ateş etmedin? •• 

Vakit kılmadı ki.. 
- DayHo, budala ... 

Her komlıer, benQz fır· 

semasını, kendi aıcak güne,lnl 
tekrar bulmak iniyordu. Pi· 
yer'I bulmak için Parfs'e ne 
kadar b~yQk hlr hevea ile 
gelmlıae, ılmdl memleketine 
dönmek lçla de ayna hevesi 
hlasedlyordu. Fakat, bu bogucu 
öksOrftkle, vapurun ambar n 
kömürlüklerinde sQrQnmekten 

çok korkuyordu. Böyle bir yol· 
culoğı Cel!aret edemiyordu. 
Şimdi, bahriye nezaretinden 

bir yardım, Revnayona kadar 
bir kamarada gitmek için yar· 
dım ietlyordo. 

Vapurun hareketine az bir 
zaman kalmıştı. Bahriye neza· 
reli lstldısım mflatemlekAt ne· 
zaretlne havale etml ş, Kora· 
cığın işi kolay kolay biteceğe 

benzemiyordu. 

Kora'cık, basit bfr odada, 
rakkasellkten kalmıı beıı on 
frankını sarf ederek; mfttemadl. 

yen öksftrerek hareket perlılol 
bekliyordu. 

Kendisini buldum, yardım 
vadettlm ve ıordum: 

- HAii, beyaz ve geniş 

kulakll tArlkldünya başlığı ile 
realm aldrrmak istemiyor mu· 
sun?. 

- Bayır!. Çok yorgun ve 
zayıfım, çlrkloleşllm. Bunun 
lçtn çirkin görOoeceğlm. Yıl· 

naz, size gOzel olduğum zaman· 

larm bir resmini vereceğim. 

Siz buna bir tirlkldünya şıtp· 
kan giydirir ve bir tablo yapar, 
bana gönderirsiniz. 
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ıat geçmiş değildir, demt.k Is· 
tedl; fakat Valter hemen ynz. 
geri etmiş dönmClş idi. Ve kar· 
şıeıodakl adamı: 

- Siz ldmalnlz?. 
Dedi. 
- Polis Garvlç! Otomobil 

kısmmı mensubum. Şurada, on 
metrelik mesafede otomoblUm 
bekliyor, emrinize hazırım! 

- AlA.. Çabuk yola dOşe· 
llm .. Şu köpek Fransıı'ı tuta· 
hDJ ... 

Oto luamrna monsub Alman 
polis ilerledi, arkaıuud .. ı Valter 

• 

Köprüler Harap 
Oldu, Tiıtnn ve 
Erzak Su Altında Kaldı 

F.'vvelkl gece Ku11adası 'nda 
yagan yığ.nurlardan kıza mer 
kez1 an hücumuna maruı kıl· 
mııtır. Ezcümle TOrkmen ma· 
balleslodekl bütQn tOtOo mıh 
sullerl ıı~laomış, hatt4 balkın 

yiyecek erzakı bile tamamen 
su altında kalmıışllr. lneanca 
zayiat yoktur. YalDJz tehlikeye 
maruz bulunan beş gene;; jan 
darmaların yardımlle kurtarıl· 
mıştır. Zarar ve zlyım miktarı 
henfiz teshil edilmemiştir. 

So latllAsı yGzQnden şehrin 
umumi şosesinin bazı yerlerin 
deki köprüler harap olmuıtur. 
Kaymakamlıkça bonlarJn tamiri 
lcln ketlf yapılm11k Qzere bir 
fen memurunuo gönderllmeel 
vll4yetten fsteomlıtlr. 

Atanma 
VHAyet idare heyeti kAtibl 

İbrahim Gi\kmen teri lan vllA 

yet mektupçuluk kalemi kAılp · 
llğloe atanmıştır. 

-------• • • 
lhıyet kaçak Kora'cığın 

işi oldu, onu ikinci mevki bir 
kamara ile memleketine gönde· 
reblldlm. Fakat, o veremdi; 
feci 4klbet onu 1 kilçftk, ııcak 
gQneıll memleketinde de elbet 
bulacaktı. 

Ben onu, artık kolay kolay 
unutamıyordum. O .kGçOk ve 
çocuk bıılı, dalgın ve baygın 

karagözlü, garlb ıılvelf Kora'cık, 
gözflmQn önQnde ıarlkldOnya 

haolığ• ile her zaman dolaeıyor 
gibiydi. 

Aynı zamanda, Zavallı K.o· 

ra'cığao, başının bir daha kalk· 
mımak Ozere Qzlrlne dü11ece~I 

beyaz yastıklarda, bf r tblkl· 
dOnyanın şef katle kendlalne 
l~lerek hatmnı ıorduğunu, 

ona tesells verdiğini tahmin 
ediyorum. Çok sevdiği, ıGıel 

buldoğu, hl kanatlı beyaz bir 
kelebeğe benzlyen bışlakh tA· 

rlkldftnyanın, gene gflıel, gene 
derdll ve içil bir kadın ıeılle: 

- Uyuyunuz, koç~ Ko· 
ra'mk! 

Dediğini ve Kora'cığın göa· 

lerlof n kapaklarını ebedi ola· 
rak kapattığını duyar n görBr 
gibi oluyorum .. 

Ve.... Bu sureti~ kDçilk ve 
gftzel Kua'cık bu gOıel ve 

· sevimli beyaz 1'anatlı bıılı~ın 

gölgesi altında ebedi uykuıuna 
dalacak, orada da, bizim clha· 
nımızdan genle, daha bflyftk 
bir muhitte, ebediyet Aleminde 
sevgili PJyer'Jnl düıilnerek 

uyayacak!.. 
Zavalh kOçük Kora'cık .. 

- SON -

yürtıdo. 

Hakikaten, on adım beride 
köşe başındı gftzel bir oto 
vardı. 

Valter: 
- Makinen seri mi?. 
Diye sordu. 

Evet. Göreceksiniz. 
Ne kadar bt.nzlnlo var. 
90 Litre! 
AlA .. 

Polis volAnın bışıoa geçti; 
- Ne tarafı gideceğiz?. 

- Önce... Berlln'ln gırblD· 
dan çıkacak, sonra Franaa'ya 
giden yolu tutacağız. 

- Bu yolu lyl bilirim. 
- Haydi, ileri! 
Ku netli otomobil ileri doğru 

atıldı, ve ileri koomığa bıoladı. 

Yakında Taarruza Geçe· 3~4 A~~ı::ı bir•. K9 ~·o fi sı 
ll4 Üzflm kuru. 10 50 la 

ki • • B • ıd • • 1 78 S. SGleyma. 13 50 15 

ce erını ı ırıyor ar. !~ ~· ~m~~'· ~ ~~ l~ 
7 Kaptan Mua. 4 50 4: 5 
4 j. Kohen 12 75 l~ 7 
4 O. Korl 11 U 
696 BagüokO yekuq 

446288,5 Dilnkft yekuq 
416984,5 Umum yeJq)n 

Zahire aattşl~r• 
Ç. Cinai K.. S. K.. S. 
290 Arpa fi 25 5 25 

28 Bakla 5 25 5 25 
108 M. darı 6 25 6 25 

9 Faıulya l~ 12 
2 Kumdarı 9 9 

20 Nohut 8 75 8 75 
26 Ken. T. 4 75 4 15 

462 Ken. Pala. 380 525 
1678 Kilo ceviz içi 37 40 
314 8. pamuk 45 46 

1 Piyasa Vaziyeti 1 --------Bir Yunan gazetesi, mziyetin llabeşistan lehine inkişafı üzerine Üzftm - Plyaaadakl tutuk· 
bu şeJ...ilde bir karikaür neşreımişıir luk dilu de devam etmlıtlr. 

Londrı, 28 (Raılyo) - Adls· 
Ababa'dan alınan haberlere ıöre 
Habeı'ler Ambılagt'de de mu· 
knemd edemlyeceklercllr. Ba· 
bet'ler hunun için Abunajoıel· 
de, yani 40 mil dabı içeride 
kuvvet tıhtld etmektedirler. 

Parlı, 28 (Radyo) - Yeni 
İtalyan tHrruzu iki cepheden 
yapılacaktır. THrrozon blrlıl 

Gondor Tame, diğeri Ambalağl· 

Mıgdola cepbeılnden olıcıkııt. 

Bo mevkilerin aakeri kıymeti 

çok bnyftk olub 1896 da Me· 
nelik kunetlerlnl borada top· 
lamıetJ. 

Bu taarruzdan evel İtalyan 
lut'alırı, Tembyen veealr mlD· 
takalırda temizlik hareketleri 
ile meegul olmaktadır. 

Garpla Marulnl ordoıo ile 
ııarkta Brlyall ve Saatini ordu· 
larının hlrleıımeılnl temine çı · 

hıılmıktıdlf. 

Mareııl Badogllo'nun olmdl· 
ilk vazife •e icraata bundan 
ibaret olacaktır. 

Clbotl, 28 (Radyo) - Hı· 
rar'dan gelen en son haberlere 

göre general Graçyano ordosu, 
Saea Banek muhitindeki BulAle 

kuyularını elde ettiklerini gOı· 
termektedlr. 

İtalyan ileri kıtaları balen 

Kardinallığa Terfi 
İatanbul, 28 (Özel) - Papa· 

hk makamının Parlı mOIJ!eulll 
Slnyör Mağllyone kardlnalhğa 

teali edllmlıtlr. 
Kardlnalhk aaAaı, Romı'dan 

Papa'nlD yOksek memurları va· 
sıt1&lle Parle'e gönderilecek ve 
asA, ılyaai bir törenle }'raneız 

Cumur relal tarafındın Sinyor 
MıAllyone'ye verilecektir. 

- Buradan mo· 
toılkletll bir adım 
geçti mi?. 

Diye ıoroyo:do. 

Fakat. bu huıuata 

aldığı mılômat işe 

yarıyacak malumat 

dt.ğlldl. Bunun için, 
eoför poltıe: 

Dağabur'un 20 mil tlmall ıar· 
klalndedlr. Bu iki mevki Fan 
Fın nehrinin solunda kılmakta 
ve İtalyan lıtyyarelerl ile bom· 
bardıman edilmektedir. 

1 tılyan kıtal arı Inglllı ıoma· 
llal istikametinde tlerlemek· 
tedlrler, 

Kimyagerler Kurumu 
Merkezi Ankara'da olarak, 

Ye her ıubeden yetfımle bqlu· 
nan TClrk klmyagerlerlnl bir 
araya toplayarak, klmyı Umf ol 
anı yurdumuzda el blrllğl ile 
yOkseltmek ftlkOıOyle, iki yıl 

evvel "TOrkfye Umum Kimya· 
gerler Cemiyeti" ad•yle bir 
meslek birliği kurolmootu. Bu 
kurum geçenlerde Aokara'dı 

toplandığı yıllık kurultay1nda 
ismini TGrkçele11tlrml11 ve iki 
yılda kazandığı tecrGbelerle 
eaaa nlzamnımeılol genlıılet• 

mlştlr. Bu yıl için hıyılytt 

dhaoına Ankara'da eaylav Ah· 
med Vefik Uluçıy ile Arza. 

man Nurettio1 lıtaubul'dan prof. 
urettln Mftnol, belediye kim· 

yahaneel mGdftrfl Muaıafa l\lubllı, 
Ekonomi Bakanlığı kimyageri 
Mehmed Halid, merkez idare 

hey'etlne de Ankara'dın bele 
diye kimyager( Vahyi Özınr, 
Y Ok.sek Ziraat enıtlUlıQnden 

lefendlyar Esad, Dr. Bedii Tok· 
tay, Kerim Ömer Çığlar, leva· 
zamdan Yarbay Nlyazl,'yflzbışı 

Tevfik, fen ve 11nattın binbaıı 
Bıyrullab; mü rakipliğe Y. Z. 
E . nilen Hamdi Ôme ıeçllmlt · 
lerdlr. Genel bıokan Vahyi, 
genel sekreter lafendlyar Esad, 
mohaelb · vtZoedar Tevfik ol · 
muılırdll. Kurum adreıl: An· 
karı posta kutuao 50 dlr. 

- Maro.. 1ıerl! 
Emrini veriyor· 

du .. Valter'Jn yaralı 
eli çok ııtnap •e· 
rlyordn;banun için, 
tlddetll bir lepaz · 
moı geçlrmeğ., bııılımııtı. 

Şoför pollı: 

Motosiklete atladığı) sibı kaçtı 

-Yazık:Yara ebemmlyetlll 
mi?. 

- Sizi kim yaraladı?. 
Diye ıordu. 
- Kendi tabancam. Elimde 

patladı. Böyle olmanydı herifin 

Olmasa gerek, fakat çok 
ıstırap veriyor. Kan da hAIA 
dinmedi. Temiz . :hır mendilin 

l•ar mı?.I 

İncir - Muamele olma· 
mııtar. 

Buğday - Diln muamele 
olmamııtar. 

Kambiyo 
Aiıt Satıı 

Allm. Mark f>U.20 5U.7U 
hterlln 619 624 
Fr. Frıogı 8,28 8,30 
Dolar 79,95 79,35 
Belga 21,12 21,50 
Italyan lireti 10, 1 O 10,20 
Inlçre frangı 40,62 4 l 
Florin 85, 1 O 85,85 
K.. Çekoslovak 5,24 5,27 
Avuatur. Şilini 23.50 24 

1 Nöbetçi Eczaneler ' 
Bo akııım Kemeraltındı İtti· 

had, Gtııelyalıda Altantaı, Ir· 
gıtpazarındı Aerf, İklçeeme· 
ilkte İklçeıımellk ve Alsıncakıı 
Jozef Jalyen t'Czanelerl açıktır. 

Terfi Edecek 
Maliye Memurları 

Maliye memurlara hakkında 

imtihan tallmAtnamtalne göre 
31 Ağuatoa ve 28 Şubat tarih· 
terinde yapılmakta olan ve 
2858 aayıh kanunun mer'iyet 
mevkllne glrmeelyle · geri hıra· 

kılan lmtlbının 1 lklnclktnuo 
tarihinde yapılması mOn11lp gô · 
rftldGğfl Maliye VekAletlnden 
vllAyete blldlrtlmlıtlr. Y akınd11 
imtihan ıuıllerl de gelecektir. 
İmtihan yalnız 22, 25 ve 30 
lira maa,lı memurluklara terf 1 
için yapılacıktır. Barem kano· 
nuna göre muayyen terfi mGd· 
detlerlol bltirmlıı olanlar fmtl· 
hanı girebilecek, dJğerlerl gl· 
remlyecektlr. imtihan için ter· 
tlbat alınarak ogOn yolıozluk· 

fara meydan verllmemeıl bil· 
dlrllmlııtlr. 

Temizdir. 
Valter, ıofôrftn cebinden men· 

dili aldı, yar11ını teknr eardı 

ve trkrar: 

- Dalma ilet il 
Dedi. 

• • • 
General Ravglç hiçbir ıeye 

bakmadan oğlunun delreelne, 
lmdad ıeılerloln geldiği tarafa 
koıımuı idi. 

Burada, Mataıazel Nlkol'ft 
hıygın bir halde hulda. Genç 
kızı gtıçlOkle kaldırarak kana· 
pelerden blrlalne yatırdı. 

General bu vaziyet karıııında 
adamakıllı ea11ırmı1tı; gftçlakle 
bir havlu boldu ve kızın ıııkak· 
larına koydu. KUltl«>nml11 dit· 
lerlnl açmak için uıraıwağa 

baıladı. Valter, otomoblll yolda tesa· 
dllf ettiği pollı memurları önftn· 
de d•uduroyor ve; !leti elimizde olacaktı. - Sol cebimde mendil Yar. 

Bu ıırada a1ağıdan1 kendi 

- Sonu Var -



Başbakan Dün Merinos Kral 

1 k F b .k l 'G. Kondilis'e Suni pe a fi , a arı· Nişan Verdi 

nın Temellerini Attı. 
~,..,.,---------..------~~--~---- /Jaşı 1 inci yüzde -

Paobakao gec yi orada geçirecek 
ve yarın aaot 11 de Merinoı fab· 
rHsa11nın temel atma törenini ya· 
pncaktır. 

Buraa 27 ( A.A ) - Bafbakan 
femet İnöoü bugün eaat 18,30 da 
Buraa'ya geldi. Baobakao yarın 
ıaat 9,30 da Burea'dn kurulacak 
Kımgaro ipli~i fabiknaınm teme· 
Jini atacaktır. Bursa ıcvioç 
içindedir. 

Ietınbul, 28 (özel) - Ba~· 
bakan ismet İnönü ile Ekono· 

ml Bakanı Celtl Bayar; Bursa 

ve Gemlik fabrikalarının temel 

atma törenlerinden eonn bo· 

rayı gelmlıler ve karşılanmış. 

tardır. 

Bııbıkanımıı; Borea'dald 

eöyle,lerlode ekonomi alanıo· 

dakl çalıumamızı izah etmlo· 
lerdlr. 

Buraa 28 (A.A) - Baoha· 

kın lımet lnönil, Ekonomi 

Babna CelAI Bayar ve ben· 

herlerlnde diğer zevat aıırf 

kaplıca binasını gezdikten 1100· 

ta Hat onda Kamgarn fabrl· 

kHının kurulacağı yere gel· 

diler. Borası, törene katılmak 

için gelen ynrddaşlarla dolu 

idi. Törenden önce C. H. P. 

llyönkural Baokenı Bursa eay· 

lavı Dr. Sadi Konuk Bursalı· 

lırın şOkranını btldlren bir 

ıöyl~v verdi. Bunda kurtuloo 

yolanda olduğu gibi lluleylo 

ve yakeello yolunda da But· 

11lı'larıo Ulu öndere yOrek· 

ten doğan inan n itaatle bağla 

bulunduklarını ıôyledl. 

Bundan 110.'.lra Baebakao Ge 

nerıl lemet lnönG eGrekll al· 

kıolar arasında kOnQye gelerek 

şo e6ylevl Terdi: 

Arkada~lar. 

Memleketimizi o Kımgran 

fıbrJ.k1111oın temelini biraz 11on· 

ra atacağız. Şef imiz Atıtftrk. 

fabrikaya Merlooe fabrikası 

adını vermfılerdlr. Merlno11 es · 

ki Tftrk dilinde loce n uzun 

demektir. Bu adlı fabrikanın 

it n lıırikball 11onuçları teıba · 

rh eıtlrmlı oluyorum. Bu ko · 

rohıo AtatGrk'an devrim bo· 

yunca her işteki yık•n ilgisi· 

nln yeni bir delilidir. 

Bur1a'dı ve batan memle· 

ket karşısında bono anmak 

bir borçtur. Merinos fabrlkaeı 

BarH etrafı için güttftğtımftı 

gayeyi caulandırıcıktır. iyi. 

ince ve uzun yfto, kendi top 

raklarımızda lıtlhsal edilecek 

emek verdik. Daha da verectğlz. 

En iyi yftuft yord içinde 

yetiştlrece~fz. Fabrikanın yan 

yetiştirme ve l~leme gibi iki cep 
beelle endftetrl ve ziraat bakı 

mındıo vadığıoa öne koymuş 

oluyoruz. Üçbuı;uk milyon lira 

earfedeceAlz. Ve Oç milyon kft· 

eur kilo yon lşlfyı cektlr. Ooaltı 

bin fylrıne iği, altıblo yedlyOz 

kıtlama iği bulurıac.ekt.r. Bizde 

elmdlye kader yıkama ve bük· 

me lau:ında iplik ~·apılıyor ve 

bundan kuma" lokunuyordu. 

Bu fabrikada yıkeomıe yapıı~ı 
dın tplik çıkntıp knwaş yapa· 

cağız. Hu ameliyelerin hepelnl 
memleketle hu fabrika ile kur 
muı oluyornz 

Aı kadaelu, 

Bu fabrikayı da Ekonomi 
Bııkınının uğurlo ~e verimli 

ellle Sıımerbankın ııaat gibi lı, 

llyeo elllo vftcuda getireceğiz. 

Rer hıogl bir fıbrlkaoın temel 

atma töreninde bulunmak bir 

zevk deıWdlr. ÇGnkQ temelattşı 

füı kuruluıu tamamlamak ve 

eseri vOcudı geılrmek araıımda 

çok çetin bıttA ıylarlı geçen 

mücadeleler, aavaşlar vardır. 

Comoriyet taabhfttlerlni da· 

1 ma yerine getirmiştir. Bono dı 

yerine getireceğiz. Şimdi teme · 

llnl ahyoroz. 1937 de küçtık 

bir şehir gibi etrafına nurlar 

saçarak lellyecektlr. Hep ben· 

her yardan bayındırlığı için 

Cumurlyetln ve Atattırk'aln her 

sahada mtıtemadt estrler vil· 

coda getirmekte olduğunu ha· 
tırdan çıkumıyalım. 

lzmlt'tekl kAğıd fabrlkaıu iki 

ayı kadar lşllyecektlr. Üç bu 
çok milyon liraya mal oluyor. 

Bir BHt sonra baeka bir yerde 
bir milyon Urayı geçen bir 

fabrikanın da temelini alacığız. 

Y .rın ve o bir gOn eanıyl 
programımız da dahil Zongul. 

dak'a iki fabrikanın törenini 
Ankaraya dönerken kurulacak 

demir fabrikalarının yerlerini 
göreceğiz. 

Şimdiye kadıt yapılanlardan 
hariç bir haf ta içinde temeli 

atılan ve işlemeye baolayan 
ve baehyacak olanlar için yirmi 

beo milyon lira earfedllecektlr. 
Bu sermayelerle yurtdı yapı· 

cılığa daha canlı ve daha kov· 

vetlı mis ller aranabilir mi? 

Y aşaeın Cumurlyet, yııaııın 
Atıtftrk. 

Başbakan kftıeOden indikten 

sonra temeli atılan çukurun 

yanma gelf'!rek temele konula· 

cak yar:ıyı imzaladılar. Yası 

ındar: 

- Başbakan lamel lnöoG 

Stımerbınk'ıo kurduğu ilk Tftrk 

Merinos fabrikasının temelfnl 

burada attı. 28 11·1935. 
Bo aradı fabrikanın borada 

kurolmaaı ile merfnoecoların 

ıyağma gellnmlı oldoğano öne 
koyarak kareılığında merlnoıı 

latedlklertot ıöyledller ve fab · 
rlkanın 1937 de açılmıı bolu· 

nacağını SOmerbank genel dl· 
rektörOne tekrarlattılar. Çoko 

ra Oç mala huç: koydular ve 

halkın alkııları arasında ayrı· 

Jırak lpeldş fabrlkaeını uğra· 
dılır. Fabrikayı gezdikten sonra 

Gemllk'e hareket ettiler. 

lngiliz'ler 
Japonya'dan Te
minat istiyecekle-r. 

Londra, 28 (Ôzel) - lngll· 
tere hOkumetl Japonya'dan; do · 

kuz devlet anlaemaııı mucibince 
teminat lstlyecektlr. 

Ancak. loglhere hOktimetl; 

Amerika'dan son durum hak· 

kında kat'i malumat gelmeden 

japooya .nezdinde diplomatik 

teşebbilete buluumıyacıktır. 

Iskilip Kaymakamı 
İeklllp leazaaı kaymakamlı· 

ğıoa atenmıo olan vilayet mek· 

tupçuau Baba Koldaş; birinci 

k4ounda yeni ~aaifeelne başla 

malt· Ozere lzmlr~d,.n ayrıla · 
caktır. 

lzmir'fram\'ay ve Elek· 
trik Sosyetesinden: 
Ştbeke ame-lly•h dolayıııllf' 

cer"yaoın 1.12.1935 te eaal 

9 dan 15 e kadar ikinci Kor· 

doud•, Meı'utllye ve Bornova 

cftddelerlnde ve mftca\lr eokak· 

lardı kesileceği sayan abonele· 

rlmlıce blllomflk Ozere llAn 

oh~nur. 

M. Kondllle af hakkındaki 

ıuale cevıb vererek; bu meı· 

eleye de temae edildiğini ve 

kr l kendlılnden elyaHI mah· 

kumların bir cedlellnl istedi· 

ğlnl bildirmiştir. 

Kral bu görtıame eenaeında 

.M. Kondlllıı'e en bllyQk eeref 

nleanı olan halAsU.r nlaanının 

bOyQk haç riıtbeılol vermiştir. 

Atloa. 27 (A.A) - Kral le· 
tlşarelerlne devam ederek dün 

Hal 15 de başbakan muavini 

M. Teoteklı'I kabul etmiştir. 

Mftltkat Hat 17 ye kadar de · 

vam etmiştir. Kral M. Çaldarlı'I 

bogaln eeat 10,45 de ve M. 

Metıkeae'ı da &Ht 13 tt5 kabul 

edecektir. 

Atlnı, 28 (A.A) - Royter 
Ajınemdad: Kral, af k..-aroa 

meeloi imza etmiştir. 

İstanbul. 28 (Telefon) -

Yunan kralı bugOn elyaaıl 

mahkumların affı hakkındakl 

kararnameyi imzalamıştır. Bu 

hldlee, Yunaoletanda bftydk 

bir hidlıedlr. Gerek ıon Yu 

nan (lllyaoındı, gerekse daha 

evvel elyaeal mahiyette mıh· 

kdm edllmie olan bGtftn Yu· 

nanlılar, bu meyanda M. Veni 

zelos, general Plbt1r111, gene· 

ral Kamenoı ve ealrede affe· 

dilmlı bulunmaktadırlar. 

1etınbul, 28 (Özel) - Yu· 

ı:.ın kralının lmzıladığı slyaei 

mıhktlmların affı lrıdesinl, Kon· 

diJls kabine relıl 11fatlle imza 

lımaktın lıtlnkAI etmiştir. 

M. Kondllle, M. Teotokie ile 

kralın nedf ne giderek bu hu· 

ıueta latiıd ettikleri eebeplerl 

izah etmloler ve Venlzeloı ile 

Pl4ıtıraa'ın ıffımn doğ. o olmı · 

yıcağını iddia etmlolerdlr. 

Yunan bQlı.tlmet mehıf ili, 
bu hususta kıt'i kararın yeni 

kabine tırafmdan halUnln mOm· 

ktın olacağı kanaatindedir. 

Yeni kabinenin ftnlnrelte 

profesörlerinden n eabık ba

kanJardıo M. Demirci tarafın· 

dın kurulacağı aanalmıktadır. 

fstanbnl, 28 ( Ôıel ) - M. 

Kondtllı'I n Yunan krıh ikinci 

Yorgl'ye nrmlş olduğa muhtı· 

rada, yeni kabinenin teeekk6lft 

hakkında Gç tuelye vardır. Bo 

tavsiyelere göre: 

1 - Doğrudan do4ruya M. 

Çıldarle Te fırka11 tarafındın, 

2 - Halihazır mecliste tem· 

eli edilen fırkalardan mOrekkep 

bir termr.rkftz. 

3 - Daha geoit bir temer 

knz olmak Ozere meclis dahi· 

llnde •e haricindeki fırkaların 

lotlralı.Ue bir kabine teşkili il· 
zımd,r. 

Atloı, 28 (A.A) - Stefanl 

Ajaoımdan: 

Bakanlar, g• nel af kararoa 

meıılnlo neerlnl reddettlklerfn· 

den kral kabinenin istif asana 
kabul etmlatir. 

Bugün yr.nl hü .. ıim•t teşek 

kiil edecek ve kararnameyi 

ororedecektlr. 

Çin Sergisi için 
Sanayide çılıoan toçllerln Hğ 

lığtnın koıunm11ına ve hunla 

rıo tehlikeden muhafaza ttrtl· 

balına dair Çfn'rle bir ııerl?i 

açılacaktır. Bu eergt için Tilr· 

klyf!'rle leçl ııığlığı kcıJUnm1 

t,.rtlhnıına 11ld rf'ıılmltr f l t n 

mfetlr. Ekonomi hakanlığıodım 

~llhete ç_f'lrn bir emirde iz 

mlr'drkl sanaJ i mOtese~elt-rlnde 
bulunan tntlbaıa ıicl reelmler 

lettnmlşıir. 

Bıçak Taşımcık 

Kcmer'cle Lale eokağıodu Is 
matı oğlu Vell'nln Ozeriode bir 

sustalı çakı ve deniz yolcu sn 

lonundı Seyf l'de bir bıçık bu 

lonerak zabıtaca alınmıetır. 

Tokatla dövmii~ 
Güzelyah Tramuy caddesinde 

lı.ömllrcQ Yusuf oğlu Oıman'la 

Sftleymın oğlu Ali ansıda bir 

çocuk med'eleslndeo kavga çık· 

mıı, Osman tokatlı AU',ı döv· 

mOotcır. 

Talebenin pulto.m 
Erkek lleeef tılebeıılnden Zlh 

ol oı?lu Sılreyyı on lira dt>ğe 

rf ndekl pıaltoeunun çalındığını 

iddia ermlı ve tahkikatı baş 

lanmıotar. 

Silah atmış 
Hardavaçılar çarıısında ha· 

vaya iki el ıllAh atan Enver 

aranıyor. 

Hamallar arasında: 
GnmrOk önünde hamal Meh· 

med oğla Rf!ceb'le hamal Oa 

mao oğlu Tevf lk araeanda yük 

taşımak meı'eleelnden kavga 

çıkmış, Receb yumrukla Tevflki 

dö~mOetftr. 

TüRK 
Hava Kurumu 
Tayyare Piyangosu 
2 el keolde ( l l) 1 el kAouo 

SAYI LiRA 

1 MnkAfat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 
ı 

1 

.. 

.. (2500) 

.. (1000) 

.. (500) 

.. (150) 

.. (100) 

.. (50) 
.. (30) 
.. (20) 

15000 
12000 
10000 

5000 
4000 

15000 
9000 

10000 
25000 
15000 
12000 

Müzayede ile 
Fevkalade Satış 

Acele yolculuk ôolayıelyle 1 
Klnuouevvel 9:35 pazar güoO 

öğleden evvel eaat onda muu · 

diye cıddeıl pnar kareısanda 

n paoefyon ıfhleln ikinci kor 

don caddeılodekl kapusonon 

karşlBlnda lntJka m sokağında 

13 numaralı hanede doktor 

operalör cemil şerife alt IOke 

mobllyeler mQzeyede suretiyle 

satılacaktır. Modern kadifeli 

kıoepe takımı orta maeaaı ve 

iki 11iAara m.aaeı. garlst11nber· 

ger mRrkalı yeni bir bılde 
siyah alman piyanosu, iki adet 
sehpa ve porselen sakıııeı, em11. 

yl eoba ve borulım, dlyımaot 

markala yeni bir halde yazı 

maldneel, amper markah ve 6 
lambalı yeni ve r.arlf radyo, 

baeır ıakım1, zarif ve nadide 

kırlstal camlı şclslyellk. iki 

adet ya~h boya ıablo, bayok 

kıt'ada kadlreU hnrpe ve iki 

koltuk, altı adet tıplılı avrupa 

ııaodıslyeıl, karı yrmf:lk m111 ı, 

modern bcıfe, etajf!r, dört ıy 

nalı tuvalet, p~aklrllk, konsol 

n aynaııı, komldono tuvalelllk, 

elfonyerell aynalt dolsp, tek 

kanepe, ballı.oodıkt i~yorlar, 

cevizden mamul kontura hare, 
aııkılıklar, amerikan lake kar 

yole, ipek işlemeli dört lurnatlı 

paravan, olktl llı.l kl~lltk krıe 

me karyola, ıepıtla ~ördOs halı 

ve eeccsdef,.r müuyede 

tiyle atılacoktır. 

S•t•o peşindir fır atı 

mayınız . 

Eııı re 

kaçır 

Tılrk wOzayede salonu mO 

dOrlyetl. Telefon No. 27tl3 

29 30 

devam edi-

fi 

" 
• • 

Manisa şehrinin yangın sahasında 
2-11-935 tarihinden itibaren kadas-
tro tathikına Başlanılmış hulundıı
ğu ilan edilmişti. Bu ef a ayni sa .. 
hadakj çarşı mıntakasının beyauna· 
meleri tevzi edilmiş bulunduğun· 
dan emvali gayri menkule sahiple
rinin iQbu beyanname eri doldur1!Jl 
vesaiki masrafiyeleri ve nilfuslarile 
birlikte kadastro dairesine g~t · rme· 
leri ve beyannanıe almıyaı&lar da 
biran evvel mezkôı· daireye müra-., 

eratla beyannamelerini alıp doldur-
maları ve aksi taktirde vukııfu er
babının ifade ve beyanlarına atfen 
teshiti muamelesinin yapılacağı ilan 
olunur. 3851 

Bornava stttın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Bornava aakeri sa. al. ko. dau: 
l - Merkez ku'alı,.ınan ihtiyacı olup 22,11,935 cuma gcınn 

açık eksiltmesi yopılacak olau 39000 ktlo koro faaol · 
yanın mflnakaııaeına talip çıkmadığıodan on gdo t•mdl· 

dile yeniden açık ekelltmeel yapılacaktır. 
Açık eksiltmesi 2,12,935 pazartesi gOnd aaat 15 tedlr . 

Umum tahmin tutarı 4875 lira Olup munkkat teminatı 
366 liradır. 

Şartnameel hergOn komisyonda göriUeblllr. 
hteklllerin muayyen vaktinden evel Burnavadıkl asked 

komleyonuna gelmeleri. 3838 

Menemen ŞarhayJığından: 
1-

2 

:ı 

B ledlye önünden başlamak üzere çaraıya doğru 350 
metre murabbaındıkl saha dahilinde parke tıeı ile fer· 
elyat yıptırılacağından bu iş 20 · 11 · 935 tarihinden 

itibaren 15 gilo mOddetle acık eksiltmeye konmuetor. 
Ekelhme işi 4 ·) 2 9!15 l!Jrlhlne raetlıyan çarı,nmba gGoO 
ıeat on i:eştc brledly~ dairesinde icra kıhnacaklır. 

Bu leln tahmin edilen bedeli 834 lira S l kuruetur. Ta· 
Upl~r muhammen lınyaıel Ozerlnden o/o 7 ,5 nlebetlode 
muvakkat teminat verme le beraber ihaleyi milteakib 

lelıu trmloatıoı 0~ 15 e ibltiğ edecek ve eksiltme şartları 
için de rıo rerlikteo mueaddak wukarele t nzlm edlle· 

cektlr. Noter muıafı, dellallye, resmi pul mısrd(ı 
talibine aittir. :1800 2:l ~6 ~ 9 'l 

zıniı· 1\'lemleket 
hi hliğinden: 

Hastaut"'Sİ Haşta-

Hastıaneuılzlo ronıgen kısmını konulacak olan 2500 lira kıy· 
meli mubamroımell ( Tele pantoscop Slmeos ) elstemlorle maı111 

2~,ll,935 ıınihlndeo 13,l2,9:l5 t"rlhloe kadar 15 gün mftddetle 
açık elulltmeğe çıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesini görmek isti· 
yeolı;r bergün memltı et hastanesine müracaetlıarı. htekli olao 
!arın ekelhme gOntı olan 16.12,9:35 tarihine raııtlıyan pıızarteet 
~ünO saat 9 dan 12 ye ı<lar viltiyet daimi encümenine mtıra· 

caotları . 29 3 6 1 O :1852 

J.,mlr luhl!!arlır başmüılftr 

lüA(hırlen: 

Çnm ı:ılı 1 tuzl 111 için ~5 le 
n eke heıızlu pusrlıkl11 satın 

alınıca'khr . Tf' ıuloat 5li. l 5 il 
raclır. Lıt eklil erln a, l 2,935 
salı gona eaut ondörtte haş 

mll ılörlf\ğOmüz llc mQteı.ıckkll 

koml·yona gelmeleri. 38! 7 

-

ı· R za 
i\ı ncellitbanesi 

Yeni Ka\'atlur No. 3 
Her Ulrlii cild işleri 

yapar 



-----------------
'Cinlvereltede Dôçenı, 

(Manin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Butalara hergdıı oııeden 
wnra bakar. 

lstiklil caddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

.. --------------------· 

r 
..... l ___ , 

Muallim Dr. 

A. Hulusi Alataş 

1 iç Hastalıkları Doktoru 
Şımh sokağı No. 20 . ' 

• 
Bol ışıklı·· az sarf iyath ve uzun 

ömOrlO MET ALLU M lômba· 
larıoı tercihen her satıcıdan 

, _mutlaka ~rayınız 

~"iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrfk, tetelou malzeme · deposu ve 

Slemenı fabdkllırı mOmeHIU 

Peştıımalcılar 71·79 Telef on 3332 

~!lll!!lll!l!ll!l!ll!!!ll!l!!ll!!l!!ll!!l!ll!ll!l!!!lll!!l!f !ll!ll!!lll!f!Ul!!!l!f!!ll!llllllUlllllll!l!lll!l!llllllllllllllllllll!l!l!l!ll!l!llJWW' 

1 Ali.sehir Banliası : 
= ' = s ••• = 
~ üzmüır şulb<esö -

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 
TELEFON: !2383 ----·----HertOrlO (Banlia ve Komisyon) Muameleleri Y apıhr. 

Vadesizlere % 

Mevduat Şartları· Altı ay vadf:liy~ % 
• Bir sene vadeliıe % 

4 
5 
6 faiz verilir. 

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon veaalre komhıyoncoluğo yıpıhr. Mallar geldl

llnde sahiplerine en mfieald eeraltle avene nrlllr. 

pnr Acentası 
Cendell Hın, Blrlncl Kordon 

Tel. 2443 
Tbe Ellerman Llnee Ltd. 
Lherpool Battı: 

"OPORTO., vapuru limanı· 
IDızda olup 11,erpol ve Svan· 
ıeadan tıhllyede buJunmaktathr. 

"ROUMELIAN,, Taporo ikin· 
el teşrinin ıonondı beklenip 
Ltveıpol ve SHneea'dan ynk 
tabliye edecektir. 

Londra Battı: 
"İBULGARIAN,, npuru 18 

•on teşrinde Londra 'e Bul 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

••OPORTO,, vapuru ilk kl 
nun lptldaeındı döniip Londrı 
•e Hol için yftk ıcacıktır. 

THE CENERAAL STEAM 
NAVIGAlION Co. Ltd. 

11PETREL,, vapuru 19 son 
teırlnde gelip 21 ıon teşrlne 
kadar Londra Jçln yak ala · 
ealı:tır. 1K~ruf 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Non·eçya'nın Halis Mo 
rina Balık Yagıdır. Şer 

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

BAŞDURAK 

Hamdi N llzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

~ 

Not: VOrud tarihleri ve Ti· 

Purların lelmlerl ve navlon acret· 
lerlnln değişikliklerden mes'ul 
llfet kabul edilmez. 

[ &ircıc.l .C,ANUA~I ı 

Dr. Zekai Tarakçı 
Muğla Sıhhat· ve içtimai Muave-: 

Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı 
İkinci Beyler eokağı TGrk m011yede ealono ittisalinde 

numara 45. Oıetılırıoı öğleden eonra 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON : 3806 

net Modorlüğünden: 
Muğla memleket haetaneıl ile vllAyet ııhhat ve lçtlmıi moa 

venet dıfreıl ihtiyacı lçlo ekslltmlye konulan 1289 Ura ~O 
kuruo muhammen bedelli 159 kalem ecza •e ılih tıbbiyenin 
lhıle mtıddetf 9.12.935 p11arteıl gftnQ eHt 15 e uz11hlmışhr. 
lııteklllerlo şeraitini anlamak ve pey eOrmek üzere vilayet daimi 
~ncümenioe miirac11t eylemt"lerl Hao olonur 26.t9 .2.5. ~3814. 

s.y1a 1 nnnmlfl 
Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"CERES,, Vlpora· dyevm ll· 

mınımızdı olop 26·21ncl teo· 
rinde Anvere, Rotterdım, Am& 
terdam ve Hımborg limanları 

için ynk alacaktır. 
110RESTES11 vapura 30 2 el 

teorlode beklenmekte olup yd· 
kano tahliyeden sonra Borgae, 
Varnıa ve KOsrence Umanları 
için yftk ılıcakhr. 

"FAUNA., npuro 2 ·1 inci 
kAnundan 5 1 ncl kAnona kadar 
Anvere, Rotterdam. Amsıerdam 
ve Hamborg Jlmınlırı Jçlo yak 
alacaktır. 

11ULYSSES,, vapuru 2·1 inci 
kAnundan 5 1 ncl k&nona kadar 
Anvere, Rotterdam, Amsterdam 
ve Bamburg Umanları için yak 
alacaktır. 

11 HERCULE511 vapuru 13-1 
kinonda bt:klenmekte olop yo 
kOnD tıhllyeden sonra Boreas, 
Varna ve Köstence Umanları 
na hareket edecektir. 
SV ENSKA OR1ENT LfNlEN 

"E'REDENBORG» vapuru 

25 2 locl teorlnde beklenmekte 
olup yftkftnü tıhUyeden sonra 
Rotterdam, Hımburg, Copen· 
hage, Danllg, Gdynla, Oelo, 
G~teburR ve lekandfnnyı 11 · 
manları için yftk alacaktır. 

0 GOTLAND,, motftrft 29·2 el 
teşrinde beklenmekte olup yft· 
kand t11hllyeden eonra Rot•er· 

Bımburg, Cepenhıge, 

Danzlg, Gdynla, Gotenburg, 
Oslo ve lıkandlnuyı 1Jmanl1rı 
na hareket edecektir. 

"ERL~ND., motörQ 14·1 ncl 
kAnunda beklenmekte olup yO· 
kQqQ tıhllye ettikten sonrı 

Rotterdım, liemburg, Daolmar· 
ka 'e Bıltık ııehlllert için yak 
alacaktır. 

~ERVlCE MARIT1M ROUMAlN 
"OLTUZ,. vapuru 3·1 inci 

kAuunda Knstence, Sollyoa, 
Gılas Umıolırı için yak ala· 
cıktır. 

11PELEŞ11 vapuru IS· l inci 
kAnunda gelip 19·1 inci U. · 
nooda Malta, Ceneva, Manllya 
ve Barselonaya hareket etle· 
cektlr. Yolcu ve yok ılır. 

NIPPON YUSSEN KAISBA 
KumpanyHı 

"TOYOHASHl'u vapuru 15· 
1 inci kanunda Sııapor, Şenbay, 
Kobe, Mojı, Oakka ve Yoku· 
hıma Jlm111ları için yftk ala· 
cıktır. 

İIAndıkl gelfo gidiş tarihleri · 
le navlunlardakt değişiklikler· 

den ıcente meı'ullyet kabul 
etmez. 

Fazla ıafellAt için ikinci 
Kordon'dı Tahmil ve Tahliye 
blnHı arkasında Fratelll Sperco 
npor ıcentahğını mGracaıt 

edllmeıl rica olunur· 
Tele. 200' · 2005 · 2663 

V. N. 

W. F. H. VANDER ZEE & CO. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINİE 

"MACEOONIA» vapuru ha· 
len Umınımızda olup Anvere, 
Rotterdam, Hamborg ve Bre · 
men için ynk almaktadır. 

"ISERLOHN,. vapnro 9 B. 
el Uouoda bekleniyor 13 B. 
el kloonı kadar Anvere, Rot
terdım, Hamburg ve Bremen 
lçlo yok ılacıktır. 

11 AKK.A,. vapuru 28 b. el 
kAnonda bekleniyor, 26 b. el 
i Anunı kader An vere, Rotter· 
dım, Bamborg ve Bremen için 
yftk alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT LINES· 

11ExARCB" vapuru 12 b.cl 
klnuudı bekleniyor Boıton, 

Norfolk ve Ne•york için ynk 
ılıcaktır. 

11ExAMELlA,, vrparo 17 B. 
el Ununda bekleniyor, Nev· 

1 york için yftk ılıcaktır. 

"UxCBANGE,, vapura 20 B 
el kAnundı bekleniyor, Nor· 
folk ve Nevyork için yak ılı· 
cıkhr. 

"ExlLONA,, yaporo 26 bel 
kAuundı bekleniyor, Boıton n 

Ne•york için fftk alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDf 

BAMBUG 
••TROYBURG,, yıporo 4 b. 

el kAoonda bekleniyor. Anvere, 
Rotterdım ve Bamburı için 
yftk alacakt11. 

JOHNSTON V ARREN 
LlNES LtVERPOL 

11JESSMORE,, nporu 14 B. 
el kAounda bekleniyor, Lher· 
pul ve Anversten yak çıbrıp 
Bulgarlıtan ve Romanya liman· 

1 ~lar1na yilk alacaktır. 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mevkii No. Cin et Seneliği 
Şadırvana hı 10,l'l DnkkAo 60 
Puaryerl 63 Oda 30 
Soğokkuyo 18ıl DilkkAn 36 
Kemeraltı 23 il 400 
Kemer caddesi 243,245 Üetn odı dakklo 180 
Yubrıda yezılı akaıahn kiraları açık arttırmaya çıkarılmııtıl'. 

Jbılesl 29,11,935 cuma gtınQ saat 14 tedlr. hteklllerin E•kaf 
dlrektörlO~Qne müracaatları tlAn olunur. 19 23 29 3 760 

.~Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hastalıklar 

mfttehassısı 

Basmahane iataeyono kartuıındaki dibelı: ıokak: bıoındı 30 11yı• 
h ev ve muayenehıneıinde eabah ııaat 8 dan akoam ıaat 6 a kadar 
haetalannı kabul eder. 

Mdracaat eden haııtaları yıpılmaııı lhımgelen Mir tablillt Te 

mikroııkopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapılma81na cevaz gô
rilJcn Pnomotorake muayenebaneeindc muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 
...... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ................................................................................................................. ... 
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Bulgal" 
Talebesi ite· Zabıta Arasında 

Kanlı Çarpışmalar Oldu 
lktoctteertn 9~5 

................ lllllİI ..................................................................................................... .. 

Habeşler, ta yan omalisiui le Geçirmek eBu uret e 
•• 

Italyan'Iafa Göre, Haheş'lerin Bu Planı Bozulmuştur. ltalyan'lar Cenup 
Cephesinde Bozgun Halindedirler. Habeşlere Tuzak Kuracaklarmış .. 

Malwll~ bülge&iııde reisi ile birlikte lıalyan ceplıesitıe 
dogru ilerliy<m bir llabeş çt:te i 

ltalyan'larm hezimeti: ita/yanların Tabiye llatdsı: 
Adlı·Ababı, 27 (A.A)- Bü· Adlı Abıbı, 27 (A.A) -

lulmet tebliğ ediyor: Mıblle'yl logallerl ıltıadı 

İtalyın'lar Ogıden cephealn· bolondormıktı olan Itılyın 
de ıım bir hezimet halindedir· kıtalırı Adlgraı'ı doğra geri 
ler. GC1rebıl'den blldltlldiğloe çeldlmektedlrler. 
gOre lıalyınlırın dört tank n Hıbet hGkdmetl namını 
ikisi mltralyöılG altı kamyon ıöı ıôylemeğe 11lAblyet 11· 

kıybetmltlerdir; Amale çar· bibi olan bir zıt bu mOoa· 
pıımıaı ıonocuadı Somıll'lerle ıebetle ltalyın'lırın Makalle'nlo 
hılyınlar perltın bir halde ılmıll ile mOnakılelerlnln in 
geri çekllmloler ve birçok ala kit11 uğramasından korkmıkra 
bsrıkmıtlardır. olduklarını ıöylemlotlr. 

Hoıgun Gorehıl •e Guerlo R11 Seyyum'ı teılim olmoo 
goubl RHDlzoolıraoa dı sirayet olan yerli bir İtalyan tıbltl, 
etmlt ve bu garnizonlar yerle· ltalyın'Jıran Mıkalle'yJ işgal 

rint bırakarak Ooal · Oulı ve etmekle baycık bir tabiye ha· 
Vardalr'e ııgınmıı olup bora· t4111 yapmıı olduklarauı ıöyle· 

lardan çık.mıktan imtina etmek· mittir. 
tedlrler. Londra, 27 (A.A) - Royter 

Bıbeıler Gorıhal ve Guer· ıjınıı bildiriyor: 
logoobl'yl tekrar legıl etmek Makalle'nln hılyanlar tara· 
için tertibat ılmıktıdırlır. Şu tından tabliyesi teyld edllme· 
hıle göre ltalyıolar Ogıden mittir. Dljer taraftan ıOel mCl 
cephesindeki 55 gOnlftk mClcı· eıbltler Habee'lerln lddlı ettik· 
delelerlnln ıemereılnl kaybet lerl bu geri hareketi, dıbı el· 
mitlerdir. maide toplınmıo olın Babeo 
Bir teltiştan sonra k<ıhkalıalar: kısmı külllılnl Mıkalle'ye doğ· 

Adlı.Abıbı 27 (A.A) Etıra· ru çekmek ve Itılyan'Jarın gl 
rengiz bir DÇl~ID Adlı Abıba rlşmek lıteruelerlne ragmen e •. 
nın 50 kilometre doğoaundı beş'lerlo iki aydıoberl kıçın · 
klln Blchofton mevkii cızerln dıkları baycık muharebeyi böy· 
den uçmnı oldogu ve bu uç· lelikle temin etmlye matuf bir 
manın reımlğ mıbaf 111 endiıe tuzak gôrmektedlrler. Bu ırada 
•e teltıa dOtGrmftı olduğu bil· ltılyınlar Lenblen da~larındald 
dirilmektedir. hareketlerine devam etmrkte· 

Uçıgın bir Amerikalı gaze· dlrler. Ogıden'de yağan de· 
teclye ıh oldogu öğrenilince nmlı yagmorhır hılyın bere· 
bu telAt ve endlteler yerini ketleıioe engel olmaluıd1r. An 
ılrekll kahkahaları bırakmışt•r. r.ak bava konetlerl bilyQk bir 
Ras Seyyıım ülmemi~tir! faaliyet göıterf!bllmektedlr. Ha· 

Adlı Ababı 2i (A.A) beı generılı N1&lbo genel ka 
HGkdmet R11 .Seyyom'on öl · rargAbım Clclkı'dın Daggahbor 
mGı oldoAuoı dılr olın haberi tlmıllae nıkletmlotlr. Hıbr.t 
yılanlımıktadır. llerleylşlnln devam ettiği haber 
/ıalyan 'larm bir tekzibi: verilmektedir. 
Romı 27 (A.A) - Stefmnl Clbotl 27 (A.A) - Sınırdın 

•ianıı bildiriyor: gelen haberlere göre ltılyın e... ıjanltrın halyın aıku- tıyyarelerl şimal cebbeslndekl 
lerlnden bir tıkımının .Mııır'ı bfttGn Babeı köylerini ve ıtıel 

kıçtıldarına, Mıkalle ıbıllılnlo toplanma nıerkezlerlnl bombar· 
ltılyın kıt'ılırıoı kar~• lıyın daman etmektedirler. Bu bom· 
etmft olduklarına ve ltalyao dımınlar motörleıtirllmlo ltıl · 
larıo yerli ıhıllye kare• olddet· yan kunetlerfnln baytık bir 
il moımelelerde bolondokları· taarruza b11arlındıklarını bir 
oa dılr olın bıberlerln 11lu l7aret telakki edilmektedir. 

•••• 1okıar. Clclkı Gserlae 71pılıcak bir 

aımı ıorenıouo UUIUUl.U•• U•• - ------

Heri ki Cepheden Don Alınan ilk 
Haberlerin Bir Httlasası 

~~~--~-----~~~ ltalya.Hnbeş harbi, son bir.iki gıin içinde, yeni bazı •ııf balar giiıter· 
mrğe başlnmııtır. Aşağıda tafsilitı ile bildirıliğimiz bu haberleri. töylece 
hülfisa edebiliriz: 

Ogade11 Cehlıesinde 

Bu cebhede İtalyao'lar bozgun bıllndedlrler. Son harpteki te· 
lefatları ağardır. Gorıhal'den kaçanlar Uıl Uıl •e Vardılre 11ğın· 
mıolardır. hılyın'lar bu cephede f>ö gQnlGk monf fıluyetlerintn 
bepılnl kaybetmişlerdir. 

Tuzak Mı? 
Habeı'ler Jlerlemektedlrler. 8111 ıQel mebaf JI, lıılyın'l.rın 

Makalle'den çeldlmelerlnl bir tuzak oluak Rörüyor n ltalyan'ların 
Oıbeş'lere bOytık bir muharebe verdirmek için bunu yıptaklarını 

" aaoıyorlar. 

Bir Başka Hllber 
halyın'Jır Clclka'yı raarru11, buna mukabil Hıbeı'ler de 

burada şiddetli blr mCldıfaaya h11ırlanıyorlar. 

Ras Se)'yımı 

BugClnlerde tlmal cebhealade R11 Seyyum'un ltalyın ıol 
etnahını bir t11rruıu beklenmektedir. 

Habeş P/anı 

İtalyan Stefanl Ajınıı ,o bıberl veriyor: 
Hıbet'lerln mıklıdları ınlıeılmıttır. İtalyan SomıU.lnl lıgıl 

etmek lıtlyorlır. Rıı Deatı Somıll'e llerllyecek, R11 Kauı 
Gorabıl'yl ele geçirecek ve herikl orcla bandın aonrı bir lrtlbıt 
teelı ederek lnglltz Somıllıl boyancı Uerllyerek ltalyaa ordusunu 
muh111rıyı çıhııc•kbr. Fak•t İtılyıo erktaı hırblyeel de ona 
göre b111rbk yıpmıı n Hıbet pllnı ıoyı dOımGttlr. 

ltılyın yaroyaıa için Jlıımge· 
len btltün baz1rhkların yıpıl· 

dağı haber verllmektedJr. Dl· 
ger tıraftın bu mıntıkada çok 
konetll mQdaf11 tertibatı ıl· 

mıt olan Hıbeıler Clclkı ile 
Iogllfı ıomıllıl araıındıkl ker· 
vın yolunu her ne babııına 

oluraı olsan mobıfıaa etme~e 

karar vermltlerdlr. 
Adlı Abıbı, 28 (Oıel) -

ltılyın'lırın Tlgre'ye doAra 
çekllmelerl borada dikkat 
uyındırmıthr. Bonon ıebeblerl 

arıştırılmıktadır. SGel çeven· 
lerln ı~aoma göre, İtalyın'lı· 
ran geri çektlmelerlnln aebebl, 
plıdar konetler ile anı knv· 
vetler ar1&ındı irtibat temin 
edileme meal korkusudur. 

halyan'lar, R11 Seyyum•un 
sol cenabı bir taarruzunu bek· 
lemktedtrler. Batan bunlar; 
Badogllonon buekAta idare et· 

mlye bmtlıdığı zımın belli 
olıcıktır. 

Romı, 28 (Oıel) - İtılyın 
lnvvetlerl Lambıııdı gOçllkle 
llerliyebllmltlerdlr. HarekAt eı · 

naaındı ığır nıkll nııtıları 

tollanılmıı, 11111h ar11lde pi· 
yıde kanetlarl tankların hlma· 
yeılncle llerllye bilmlolerdlr. 

Romı, 28 (Ozel) - Stefınl 

ıjınıı bildiriyor: Bıbeı'lerıa 

ıe.kGleeyı plAnları ltılyaa IO· 

mıllİlnl lıgıl etmekdr. 
Rıı Deıtı ıomall lıtlkame· 

tinde Uerllyecek ve Ru Kı• 
dı Gorahıl'yl aldıktan ıoora 

Raı Deatı ile irtibat teminine 
çılaeıcıktır. 

Bu odan sonra Hıbeo ordu· 
lan lngllla ıomallıl boyuncı 
da harekete geçecekler ve lııl · 
yan ordoıoou mubıaarayı c;ı· 

ht1Clklardır. Fıkat bfttOn bu 
ihtimaller ltılyan kumandan· 

Habeşistan'da çalışmak üzere teşekkül eden lnsiliz salibiahmeri 
Haaeşisıan'a giderken Conıerbury bCJI piskopisı ıarafrndan 

uprlanı 1or .. 

llabeş cengl°iı't>rleri ·ı.:arıları ve kundaktaki çocukları ile 
lıarbe gidiyorlar .. 

1111 tırdıodın dOtOnQlmOı milfrezelerl Babee'ler tarafındın 
ve ona göre hazırlınılmııtar. mQtemıdtyea baç edilmektedir· 
Itılyan mebaf 111 Hıbet pJA ı,,r, Ogıden'de lıe İtılyıa'lar, 
nınıo ıoyı dClıttılftnCl bil · R11 Deıtı'aın hılyın kuvvet· 
dlrmektedlrler. !erinin arkalarını veyahud , 

Dolo, 28 (A.A) - Ste· 
faal AjıD11ndın: ôgrenlldl · 
~ine göre Babet'ltrln So 
mali cepheelndekl ıevktll· 

CeYf plAnları Kenyı ile Ueblı 
Scbebelll araıındıkl ltılyan ıo 
mıllllnl lıgıl etmek idi. Hıbet 
kııalannın bu hareketini bil · 
hına Glubı aebrl ile Dorlı 

kınıhnı Ueblı-Scbebılll'ye bağ 

lıyın ktınıo yolları kolıylaıtı· 

rıcak idi. Bıbeı'ler BM Deı 
tı'aın taarraaa kupunda İtıl· 
yıo'ların makıbelede baluamak 
Osere Ogaden hattını botıhı· 

caklarını umud ediyorlardı. Dl 
ger tarafıın R11 N11lbo Gora· 
bıl'yl lıtlrcladı Te Gıllafo ile 
Gholledi yıkınındı Bıı Deata· 
nıu kıtalarına lltlhıka teıebblı 

edecek idi. Bu ınkGlceyı pllnı 
Rırar'ı Djldjlgı ve lngtllı ıo 
mallılne ve Clbutl Adlı Abıbı 
clemlryolunı rapteden yollırı 

tehdld eden İtalyın ileri hare 
ketlnl durdurmağı istihdaf edl· 
yordu. Toprak ve bnı ltılyao · 
lır için mınlı olıcıkta. Sarp 
arazi boyuncı ilerlemek mecbu 
rlyetlade kılaeaklır. Bu ıoa 
gtlJ!lerde Lımmaıllll'adlde ya 
pılın hareketler Bıbeı'lerln bu 
pltnmı ıoyı diltClrmQştOr. 

Adlı·Abıba; 28 ( A.A ) -
ltalyan 'ların Tana göltl latlkı· 
metinde ilerlemek niyetinde 
olduklıranı dılr donen rhıyet· 
lerl reımll çnenler ıflpbell 

kareılamıktadırlar. 

Adlı Ababa, 28 ( A.A ) -
ltalyan kanetlerlnla Ogıden 

ve Ttgre cephelerinde geriye 
çekllmelerl derin bir teelr yap 
mıtllr. Ancak aelthlyettar- çe· 
veoler bu gerip çekllmtnlo 
nrlb ıebeplerlnln ne olıblle· 

eeğ!al arıttarmıktıdırlar. Zan· 
nolundoAanı göre ltılyın'lar 
Tlgre cepbeılade plıtar kunet· 
lerlle dlmdar ..kunetlerl ara· 
ıındald irtibatın kadlmeılnden 

koıkmakt•dırı.r. Zira ltıl7aa 

-

ıol cenabına ı11rrua etmesin· 
den endlfe ediyorlar. 

Umumiyetle Haaldı~ıaı @lre 
Mareııl BıdoAllo gelir gelmez 
barekttın tıblyeal değlıecektlr. 

Paris'te 
KugDn Bir Tören Var 

Parla, 28 (özel) - CtAk •e 
DOeeı York yarın Londra'dın 

Parlı'e gelecekler ve 30 dı 
Pırle'in ltlka ve bDyGk otelle· 

rlnden birisinde Sen Andre 
yortoıo mGaııebetlle bir resmi 
kabul yıpacaklardır. 

Bo mGn11ebeıle ba7ak bir 
bılo verilecek ve bu bılodı 

Ielr.oçyı mllli maılkl ile milli 
r1k11lar yapılacaktır. 

Bu bıloda Franııı beriye 
bakanı M. Plyetrl ve ıevceıl, 

luglltere'nln Pırla aef iri ve 
birçok ıly1&et erbabı h11ar bu· 
tun ıcıldardır. 

Celal Bayar'ın 
Yeni Beyanatı .• 

- Baştarajı 1 inci .ııalıifede 

ler ve denizcilik oereflnl koro· 
mıyınlır hakkındı olddetll ha· 

reket edllecektlr. Vekaletçe 
deniz ltletmelerlnde ve fen bey· 

etlerinde çıhıımlmak Ozere 
mOtıbıtııılar getirllme1I tıkar 
rOr etmlıtlr. Bo gibi itlerde 
mltıha1111 olın bıomDt1vlrl 

tetkikat yapmıta memur enim." 

latanbul, 28 (özel) - Hu· 
radı bulun•a Ekonomi bıkana 

CelAl Hıyar; ıon vapur kaza· 
lıu •e bllba111 lnebolu facJııı 

bıkkındı gaıetecllere demltler· 
dlr ki: 

- K111lır1 sebebiyet veren· 
ler ar11ındı ıffetmlyeceklerlml• 
var. Boolır; yolculardan enel 
veya oalarlı beraber geml7I 
bınka11lardır. 


