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Y ı1rdumuzu ve a rımız üd faa Edecek Kudrette) 
lacağız, "Arsı 1 ı 'm ..-. irli ... ine" önem Verece ... iz. 

iç işlerimizde Tedbirler ınacaktır. De- ~Atattlrk'ten 
Avni D«>Aan'a 

miryollarımız Hızla Ilerliyecektir. Her l7 er 
Genlik ve Bayındırlık Göreği Olacaktır. 

Atıtilrk, Cumuriyet bayrnn 
münıaebetile C. 8. P. •b.alrl'M 
lfuiu ity6-kurullan ........ 
Yoııgıt eaylavı A•Ai Detao &ara• 
fıadan çekilen tebrik &elpfuaa 

aldvin, ltalya Kendi istiyerek Aykırı 
Bir Yola ÇıkmıŞtır, Dedi. 

sekizler Komitesi Raporunu Hazırladı. Almanya 
ert Tedbirlerde Bitaraf Kalacak gihiGözOkmektedir 

(Alıı. nbol, 1 
"lel) - Ce 
~tre'den yuı 
"10t: 

Lal.giltere dıı 
~ bakanıSlr 
~WBouia 

~ Cenene· 
'-t '"•l olmuı 
\ • V'e M. Eden• 
...__hlrUkte he· 
ı:-. rraa ... de. 
~lala bu· M. Laval 
\ ata 7ere giderek M. Lual 

.. , mlltkat yapmııtır. 
~· IDllAkatta gtlDOn mu•e· 
\ el• arcrl tedbirler hakkın· 
~ llttlt4l•lflGr. Blllbare ko0 

~-r relılerlnl ıtyıreı; el· 

-medeni memleketlerin ıalh le· 
hinde lotlrak meeafel mretlode 

L_~al, 1 (Ôsel) - lnglllı 
~-· il. Bald•I• IOD ıaa . 
~- 11,..ı bareketledal laglllı _ 
~I nıurını göre taıalf n lngili: Dııbakanı Samuel Hoar 
""-lee eımle n: hDIAu edllebllh. Batan ~dua 

...... Ba .. aleda •• , ... full7etl uıuı.r 1017eıeılDID otorltetlDID 

deta ... •r. 1agtker,,'aln kendi 
menafii aoktal auıraaclan lalç· 
bir dtlek •e mak•dı yoktmr. 
80 boıuıtakl rivayetler hiçbir 
Hla vcı .,.... mllteald deilldtr. 
Bnkangl bir dnleda de lagll 
tere gibi d6110ndOAft n Uluılar 

ıoeyeteel için çahft•A• mahak· 
bktır. 

lagUtere, e1ld ıly11I doatlak· 
lardao hlçblrlni feda etmek at 
yetinde dtğild!. 

BuRGnkt battabaretetlmfı, 

ıadece Uloelar eoıyeteıl alUla 
dan olmamıııa adnlerldtr. 

Fran1a He f n8iltere ara11nda 
hiçbir lhtlllf yoktur. Y alaıı 
İtalya, kendi bata.hareketi ile 
Uluılar ıoıyetealadea a7lurı bir 
yola geçmlott.·. Oemlıth. 

lıtaabal, 1 (Ôıel) - Parlı 
ten bUdlrlllyor: 

Cennre'de beynelmilel ıly•· 

Hl faaliyet bıılamııtır. 18 ler 
Komlteel bugGn toplanmıı llllh· 

- Sona ' ncCl Ybde -

·aıagıdaki oevıbı nrmitlerclir: 
Aı:ni Dogan 

C. 11. P. 8a1kanı Yozg.ıd 1 

ıtı_Ylon 1 

C - Bt-n de ıi:i lmtlulanm. 
K. Aııttik _____________________$). 

l1ainler 

--~-------------------------ltaly an 'lar Harar'ın Boşaltılmasını laaijorlu 
.--...-~""tw:'""'~__, ............... ıCn"':w?-.,r~1':w:"'~"""1"'......-~....,,.. uıft 

arar cephe.in• gi en ebe, Muharibkri 
Adla-Ababı, 1 (A .. A) - Ha ralı H OIG nr•lklerl ilylen· 

•u •ytarıaaa ômel bir kı,.aık· mektedlr. ı .. reı edHdlflne gll'f', 
taa baber aldıAtn gire IOll Bab.ıler lıtlbk imlan• utla• 
glaleade Ogadea ctpliellnln bir ıekllde yeıbımlı otan ita) 
beaı noktalanada n bllbaNa yanlerlı bOylk bir kalara .. a
Babet kanetled•la mataffa· lık H fedaklrlıkla çarpttm11· 
kıyeııtıllkle ıoRçl•a •aCMI· lardtr. 
larıaa maraa kalan Ual Ual ca lataDINal, l: (ÔUI)- P•lll• 
•arıada ılddetll tarpa .. alar ol· blWirUlpr: 
maıtar. Hebeı erdalen koma· Ctbaal'den alanın h•btrler. 
tını Abdekemacb DobjlıaJn öl· balya bOktmeıl alt,111 beym• 

clO&Cl " Babetlerla 3SUO 1• Da..aerıı Banu laalkaaı eelart 

tnHyeye dı·ıet etdlfal blldlr· 
mektedlr. 

latanbal 1 (4 OM) - &dll· 
A .. b.'daa blltlrll4i11lae 'İ9kı 

IWtett•••"- lhNr ....... 
ko•otw VeWp .,...,. ' I ' il ıı 

yapmak iıtlJ• aç ~ haı,_ 
kurıana 4'Ulmek ...... na. 
dOrGlmlılerdh. 

Adlı Ababı 1 (A.A) - Ana 
etraflndakl moharebeltr .... 
ıında İt d lyan'tarın maharebe 
baltlaa S fırkı gGnclerdllt.rl 
klydedlllyor. Ba mabarebeler· 
deki uylat hakkında e.elee 
ftalyınlann GIG H yanlı ola• 
rek 12,000 •e Bıltef'latade 
17,000 itti sayfat widftlntaf 
blldJrea haberler IMrracldl •· 
IAbly•Hır ~ffnlt!He uilm w 
çok .abtıle... lellkkt •· 

mekte ft faktı ılıler llt -· 
fıada uJlatt .. • ...W• ıllılı 
blldlrllmekı.6. 

Cenevre'de 
Gizli Neşriyat Yapan 
Bir Radyo Merkezi. 
ldanbal l (ÖM&) - Qmn. 

redea blldJılUyor: 
YIUIYN polW tWI ...,tyl& 

yapua bir u.lfo Wtrkalalal 
ınttıılMkt..W. 8a rMJO .... 
keal komlalat:PcıpyaaWı ile 

ltdpl ...... ...,. 



Atatürk'ün Söylevleri 
••••• 

rlmlse demlryollarla ba~laa· ılaenfn kartıh1abilmeel Olge 
mııtır. Şarkı tlerllyeo iki ını ekonomi kudretinin yllkaekll 
demlryolunun hızla bltlrilmeıl ğine değerll bir belgedir. 
•• baları birbirine bıgbyıeak f atanın ı~kiMılanmcuı: 
yollar GrCllftne tlmdlden bit· Ekonomik tetklltt teknik 
laama11nı llıumlo görlyoroz temeller 6ıerlne yerleıerek 

lran • TiJrkiye traTUiı yolu: yllkaeldlkce yurdun nrlml çok 
İran · Tftrklye tranılt yolo· daha g6zel olacaktır. Ancak 

aan tetkll&tllnma11 özenle biti· batan Oıenlnlıl nrerek ntı· 
!'lmeltdlr. nıa teıkll&tlanmaıı hısını artır· 
Sulama işleri ve $aAlı1e ıavaşı: mak gerektir. 

Uman •e 111lımı lılerfnde A.rııulwal nyaıa: 
acele yapllacalı: eeyler nrclır. Areıulueal ııyınnın gldltl 
S.&bk •nıı da yeni fcablara ala11l karam araclar1nı arltlr 
g&re pnifledlmelı: ıuaretlade· mığa dı lftsom göıtermektedlr. 
dtr. S.ydagım batan ba ltlerl Banan mılf çarelertnl dikkatli 
blk6C11eda ketin btr program ve l•beall bir ıarette anttır 
tçlade gtltmeılal bekllyeblllrls. manısı dilerim. 

J'sertnde Gnemle durmak Millet ve Tayy are f ilolanmız: 
htedlllm bir ciheti de bildir· Tayyare f Uolaramı•ı wacude 
mellylm: getirmek için blylk milletimi 
Genlik ve Bayındulılc: sin y6ce llglılnl heyecanla aa 

Tlrlı: ilkeli içinde kGylere mak borcumdur. Son arnalanl 
wınacaya kadar kl~ftk, blyClk hldlaeler, Tar milleti için kad 
•ıııa ıehlrlerfmlıln birer gen. retli bir hHa ordoıonan ha 
Uk Te bayındırlık g8retl olmı· yatll önemde tatalmulaı bir 
• Gade tattaıamu ımaç· daha halı: •erdirdi. Çok emekle 
ludandır. 

Tlrktye n bark olan ber bir 
-&la&m, temlallgln, gbelllgln, 
modem kllllrla araegl ola 
aakbr. 
Uraylann &leuı: 

DeYlet karamlan yamada 
dopadu doJıaya ba itlerle 
llgla olaa anylana ba gGrlt 
ft dfltlalfle çabtmalanaı led· 
yorum: Unylana dnlet mer· 
ke•.. loplnı11 ba iti• IO· 

• ..,. delil, ltatlupcıdır. 
~ propamımı~: 

BayuJu, beylar; 
llldlitrt llfopamımı• aor. 

mal gldlthadeilr. B11111anla be· 
nber yardan elldlllıtletmeelae 
..... tek ..... rn. ... •e ,.. 
iıa bir l8fcliı yeal bir lktncl 
programa baır.am.,ı la.amana 
dikkati .... ayaachnuk illerim. 

M~tt.n lıleri: 
MıAden lılerl yenJ bir açal .. 

deniadedlr. Mıgdea mClbendlı· 
lerlmlll yeal llulyıca yeter •Jı 
•• delerde yetlttlrmeyl anemek 
senktli. Kô1rıllr laaw ... aıa 
n11oael ltlemetl lçla tedbirler 
aramak ta lhımclır. 
K4ylılnün genligi: 

Bir de arkadatlaı! K.GylftmCl 
ala genlik dlsegialn yClkıel · 

.-..S ledblrlerlae daa genlı 
Glçlde Gaeale de Hm edecegta. 

Sayın ıaylnlar! 

KalıılT lmuwımı.s: 

&tlltlı lunaftmıs yeni •e 
modem eeulara gllre tetkl 
ladudtrmaıa durmadın de· 
.. m ecllyora•. Tlrk tarih te 

clU çalıımalar1 bGylk inanla 
beklenen ıtıkh nrfmlerlnl ılm· 
elden ga.termektedlr. Ulanl 
ıaulklmkl mOdern teknik için· 
* ylbeltme çahııaaı.nna bu 
rı' daha ook emek •erilecek· 
dr. Ula•l klltlr için pek IG· 
samla oldaga pbl arııalaııal 

ilgi De akımdan da ylkae k de· 
ıerl belU olan radyo lılae Onem 
•eımeab çok yerinde olar. 
Maliyede Alınan Ted'1irler: 

Sayın ubd.tlar, maUyede 
ıeoea yal, ceaaretle aldııınıı ted· 
hblerla De kadar yerinde oldap 
eablt olmattar. Tas n f'lker 
llatlerlaba dlflrllmeal halka 
h0taad etmlt •• y019lhmı ar· 
t•ı'8•"1ı. Ba yll b .. ka koaa· 
laıda da ba yGaden tedbirler .......... 
Vergilerde indirim: 

S.pm wergttlnde •e bl· 
• bylDetlerlade ladlrlm fay. 
dah oa..br. Anat •e yıpı 
•ergllerlala buuatt idarelere 
de"fl llaemH ıalabattaa •yala· 
cakttr. Vergi ı fitdfrlmlerlal 111· 

vv0 uu n.caıurau'i' 

ode idi. Bu mak· 

kardagamoa, eanımısla kora 
maga ud lçtlglmla katul yor· 
dan aHdaa ıalaınılara kartı 

g6nallk albada balanmuı de· 
mek blae •lcbncakları• kendi 
yarclllrlıula blalm de ayal sanr· 

n ra.-blleeelfmlae gtl••lmla 
de .. kdr. Ba gl••al hergtl11 
Htıramk uae balmıkıa b6ylk 
Terk Dlaaanan n göbel bir 
daygayu; kalblade lafıyaa her 
fercllaln •ataa için tata .. n 16•· 
lerfnde okamaktayıs. 
Kahraman hav~ılanmı~: 
Bn•lanmı.. bltda ordu 

n douamamıa gibi Htaaı 
koramata ınık kabnmanlar· 
dudır. Bclylk aillleı ba toyak 
eYIAdarlle ken411al matla •· 
yıbfllr. 

Bütün ~le ba,arılacaltım 
Snglll arkadaflanm, 
ltlerlmla, çoktur, ı•nlttlr, 

aaemlidlr, fakat ba .. rılacagına 
ıarıılmas g6•e•lm •ard11. 
Knmuıay illaant ve kudreı 

luJyn~dır: 

Ç6nk6 kamutay 'ataaıner · 
1119a, çabtka•hlın, tedbirde 
laabetla ideal öroı>ğl•.Hr. 

Kemutıy yardua koranmuı, 
onun bayındırla&• için ea y6k· 
eek, alo•I ilham n kudret 
kıyaa1tdır.> 

Silrekli alk11lar: 

Aıatlrk'I• ıôylewlerl mite 
addld defalar ılrekll alkıılarla 
keelldl. Buna mlteaklb kama· 
tay batkanı, batbn •ektU, kl 
tlb n idare amlrllklerl aeçl· 
mine geçlldl . 
Kamutay başkanlığı 
ve diğer seçimler: 

Tunlf netlcednde kamatıy 

bqkanlı&ıaa gene Muıtıfa Ab 
dGlhıllk Reada, baokın nkil· 
llklerll\e Norl Coaker (K.ltahya) 
Rafet (Bur1a), Fikret (K.ony•), 
kltlbllklere Natld OlaA, Ziya 
Gnher, SClreyya (Tokat), Sa· 
blha (Bahkealr), Ali Muhar 
(Konya), idare amirliklerine 
irfan Ferid, Halid Bıyrak, dok· 
lor Saim (Manin) ıeolldUer. 

B.tkan lluıtefa Abdllballk 
klnGye geldi, kendlılnln inli· 
babından n g4'1terllen gl•eD· 
den dolayı tetekklı ederek 
Gdnlnde maHf fak olmMI için 
K.amataydakl 1rkadatlarıam 

yırdımlanaı diledi •• bana 
mlteaklp mecUı dıgıldı 

Aaka11 1 (A.A) - Kama. 
tayın beflncl eeçlm dnreelala 
ilk toplaab yllı b.ıGgla ca. 
mor batkanı AtatGrk'ID IÔJ'· 
inile açalmıfbr. Saat lam OD· 

bette batka••k yerine gelen 
K•m•tıy 11Hfkealm•dtn Nart 

Günün TeOya~o Haberoerl 
Habeş Hükümdarının Vatanseverliği C. H.P. 
250 Milyon Tnrk Liralık Servetini, Memleketin Mnda· ~ruh ld~re Heye· 
faasma Bağışladı. ltalyanlar Makalle'ye Doğru Yolda .• tıne Seçıle~ler. 

lıtanbol, 1 (Özel) - Adle Ababa'dan haber nrlldlğioe göre Habet imparatoru Halle Sellelyye Ankıra, 81 (A.A) - C. ! 
250 milyon Tark lfraeından ibaret olın ıenetlnl memleketin mfldıfaaıı için tahılı etmltllr. Bu P. kamutay gruba idare lae1 
haber; b6tbn Habeı dlkeelnde derin akhler b1takm•t ve bCUdn Babetler ulan ınen Negoe'u bııkanhğıadant 

takdir etmfılerdlr. C. H. P. kamutay grobd 
lıtanbul, 1 (Ôıel)- halyan · Babeı harbı etrafında gelen haberlere gGre İtalyan kunetlerl, Uabeı buglln lamel lnGat'alll 

ltrln mGteklılf bulandakları Makalle'ye doğra ilerlemektedirler. Yakında btlylk 11vaı bekleniyor. baıkaobğıada toplandı. N .. ~. 

---------·...... •• .. • nameye gôre yenilenmeli rre· 
lngiltere'de intihabat Kavgaları ken grob bıeklnlıktarıaa ıtd· ________ .. ______ __ fakla Antalya ıaylHı Dı. ()· 

Düny~nin Çektiği Istırabın 
Mes'ulü lngiltere Midir? 

mıl Tanca ile Tnbıon •1"" 
ınn Saka'yı teçtl. 

Bundan 80Dr• BaeaD Seki' 
nın bııkanhgında grab 1..,. 
heyeti ıeçlmfne geçerek ıfll1 .. 
lıbnlerl yasıb iyeleri ıyırcb: 

R11lh K.ıpJm (Hataly) -~ 
Akylrek (Em1ram) Abd....-

~---~--~~~~-.. 
işçi Partisi Kazanırsa Lordlar _Kama· 

Frat (Er•lncan) Ali Kabe (Gt' 
slaDtf p) Geae11l lb1aa sa .... 

rası ve Parlamentarizm Kaldırılacak. (Glre10n) Ş6krl G&kberg (it-) 
tanbul) Hamdi Yalman (~ 
Dımar Arıçogla (Seyba•) ... 
llm Buara CSbaı) 

lıtanbal, 1 (Gael) - Lon· 
dıa'daa blldldllyor: 

Bilin laglltere intihabat 
m6eadelell fullyed ton bad· 
dlal bulmattar. 

Lorcl Verekof amele pardıl 

dyuetl O.erine bir autak lr1d 
etmlt Ye amele partld kuan 

dıgı takdirde lnglltere'de bd· 
yClk lfyaet ye lçtlmıt bir lnka· 
llb olaca&ıaı, p1rlamentarlsmln 
Jtğ,edllerek kuara•melerle 
memleketin lduellae kılkıta · 
ca1tm blldlrmlftlr. 

Lord Ballfdkl ta notkanda 
ımele pmıtlıl kasaadığı takdirde 

Italya Kralı Emanoel 
Don Oniversite Diploma 1'evziiode 

Bir Söylev Verdi 
lataabal, 1 (Ô.el) - Romadan bildiriliyor: İtalya kralı, Gal· 

•enlteyt .. yaret ederek diploma tnsllnde bulanmaı Ye bir autuk 
Irat ederek 1eal diploma alan genç doktorlara beyanı ıeıekkClr 
etmlıtlr. 

Mendmde blrook ecnebllerde huar bolaamoılarclır. 

KnJ, ba mile11eı1enlo •lcude getlrUmeal için hakumetla H 

mWetla aarffettllf meaalye de te19kktlr etmlı n bftUln bu me· 
•lala ancak denmlı bir ıah içinde ya14mak emelinden doğdu· 

paa da 16ylemlıtlr. 

Romı l (A.A) - DCla ltalyın illlhenlte talebelerinin İuglllı 
aleyhtarı tesahlrlerl berine tehir eokıklannda birçok değlılk· 

ilkler g8ıe çarpıcak bir gale ıelmlıtlr. lagllla nliahclınıa adını 
taııyan bir maııa Itılyan •ellıhdınıa ıdına çenllmltth. lngfll• 
krallak arm•lauaı taııyıu bir ecsane yılnız ltılyın Krallık ar· 
ma11nı bı&akmıt •e diğerini çıkarmııtır. 

DClndenberl Ingllfs elçlllk bln1111 Karablnyeler tarafındın teıkll 

edilen kordon mahafaa111 alllnı alınmıttır. 

C6nker yoklama yapılıea19nı 

blldlrmlı •e 7eklama eonaa 
da da Camar bqkanının ı3y 

inlerini •ereceklerini bildirerek 
baıkaalık yerinden ayralmıtbr. 

Saıt 15,20 de Kamutay ta· 

lonanı giren Camar b .. kaaı 
Atatlrk harada buır bulanın· 
ların tlddetll n ılrekll alkıı· 
larlle kaqdaamıılard1r. Her 
c6mleıl 11k nk Ye ılrekll al· 
kıılarlı kaqdaaaa n bitin 
aloea. btlkdmete yeni yeni ôdn· 
ler gGeterea ıOylnlal nrdlktea 
ıoara, Atatlık ayni heyecan 
n me•gl te .. hClratlle uğurlın· 
maıludır. 

Camar batkanı eaddelerl 
dolduran halk tarafından ge· 
Uılerlnde oldatu gibi gldltle· 
rinde de blytlk •ygı n aewgt 
ile ılkıtlanmıtlardır. 

Camor bııkam AtatGrk'Gn 
.Oyle•lnden !Onra yıpılaa le · 

çimde kamutay blıkanhAına 
topı.nbda balanu 820 6yeala 
lnlfaklle AbdCUballk Reada 
ıeçUmlıtlr. Bu ıoaa9 Claerlae 
batk•nbk yerlae gelen Abdll· 
ballk Reada ta dlyewde ba· 
lu•mattar: 

BeıkınbRı yeniden aeçmek 
111retlle bana gôeterdlgtnl• ylk· 
tek g!lve•den Ot0r8 her biri · 
aı.. 17n ıyn letekkllrlertml 

ıonarım. Ôdulml yıpuken 
hepinizden yardımlıunııı eılr· 

gememenlıl bllhaua dilerim. 
Bonua ardıne1 .bııkaabk 

dhan ıeçlml yapılmıtbr. Ka· 
mutay aebaıkaohklarına Refet 
( Buraa) Nuri Cönker (Gufan 
tep) Fikret Sllıy (Kon1a). 

K.ımatay aekreterlU lerlne 
irfan Ferid (Mardin) Halid 
Bıyr11k (Bay11lt) Dr. Saim 
Üıel {Mınba). 

Dlnn aekreterllklerlne de 
Sabiha Gökael (Balıkeılr), Ztya 
Gevher ( Çanakkale), Ali 
(Çoruh), AU Musaffer (Konya), 
Natld Ulug (Ktıtahya), Snreyya 
Tedlk (Tokat) aeçllmlılerdlr. 

Seçim ıonanda uheıkınlar. • dan Nuri ~nker demlıılr ki: 
Aıbııbnh~a beni we arka· 

dıtlarımı ıeçtlğlnfıden dolayı 

en 11mlmt teıekklrlerimlzl hn· 
saranasda mnarım. Da ıeçlmde 
bfse göıterdlğlalı tenccftbe la· 
ylk oldugomuzo Odnlerlmhıl 

yaparken, it O.erinde gGıter· 
moğe çalıpcağıs. 

Nari ~nker'ln ılkıılarla kar· 
planan bu dlynladen ıoura ka· 
motay glndemlnde batb blrtey 
olmıd•Aınclaa toplantıya ıoa ve· 
rflmiıtlr. K.aıautay çartamba 
glDI toplınacaktar. 

ilk it olarak lortlar kamaraeı. 

nın ltgvedlleceğlnl n laglltı. 

re'de korkunç flnanael bir 

bahreD çıkmuına aebeb ola· 

eaklmnı .Oylemlıtlr. 

Mlıter K.leyn radyo ile •er. 

dlğl bir lı:onferanııaı da hClkd. 

metin ve ılllhlanmak lıtıyen 

muhafasık&rlıun ılyuetlnl tenkit 

etmJı H 1nglllere'nln ıilAhlın . 
ma faaliyetinin bQtftn cihanda 

yeni bir ılllhlanma hammuı 

dojoracağını n tlmdlkl Iagllls 

hlkdmetlnla polltlkata clhaaıa 

bagln çektiği ızllplaraa bllıl 

olduğuna H Iaglltere'nln tah· 
dldl teeUbata tardtar gôrlaerek 

blldllfnden taımadıtına llhe 
etmlttlr. 

Sabık bakınlardan olan ba 
sal, Iaglllı mohafuaklrlarının 

ıablt bir programı olmadığını 

fakat amele putlılaln t•ım11 

bir politika ile hıreket ettiğini 
de iddia etmlttlr. 

AtatOrk 
Teşekkftrlerioi 
Bildirdi. 

Anbn, 31 (A.A) - Collllf 
baıkanlıgı genel ıekreteıll· 
~nden: 

Camarfyet bayramı dol8fl-: 
•ardan her tarafından .., I ,., 

.. rdaa katlama yaaılan g6D 
renlere tetekkClr n kat....,
larını UelmeAe AtatClrk ~· 
dola Ajamını 6dnlemift1r. 

öloler Gono 
Dtlo Yortu Varda• 
lıtanbal, 1 (Gael) - ratll" 

ten bildiriliyor: 
Bugan ateler 11•1 Y~ 

olmak mtln11ebetlle on bl•:,... 
Parlı'll, meurl11a gider-' ,. 
lerl meıarluına celent ., 
çek koymatlardar. 

..___~~~··-~~~~ 

Çin-' de Dış bakanı TabaJI" 
ca ile Vurdular. 

Hac.lisenin Kahramanı Da VuruJdll• 
örfi idare ilan Edildi. 

- bici' 
lıtınbul , l (özel) - Çlnden alanın hıberlere gGre ,ı 

Çlu'de bHı mDhlm bldlaeler beklenmektedir. Çin dıt ~'' 
iti başındı tabanca kurıunlle öldClrftlmek k11tlle yualao••..,. 
yarahyan adam; kaçarken vuralmoıtur. BGtftn Çın'de lJrft 1 

illa edllmlıtlr. __../. 

Yeniden Birçok 
Kaçak Et Y akalaııd• 

Enelkl ıktam 

beledfye ;ı- taklb 

kola . ~memurları; 
amirleri Ömer Llt · 
fi ile birlikte Et· 
refpaıa'da kaçak 
et bHırlıyan yer· 
lerde genel bir 
arattırma yapmıf" 

lerdır. 

Bu arqhrma 10 · 
nanda kuab Ba· 

lAll'nln e.tnde 215 
kilo nğır eti •e 25 Dün yakalanan kaçak eıler .,,., 

kilo keçi ed elde edllmlıtlr.Ma· Aynca ba aemtte 16 ~ itli' 
•yene aetlceılnde ba etlerin Ye 27 kasa canb otart

11
,,.-

hutalakla n .. rbonla oldalO talmat we beledly• 
gGrtllmlı, bepel lmbı edllmlttlr. tecrlthıaeılae koamafft"· 

riste Fransız ve in ilız eksper- etmektedir. 
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Ajans Meselesi -Refikimiz Y anhş 
Kapı Çalıyor 

Bir eabahc;ı arkadııımıı, 
!aadola ajınıının tlkAyetl 
laertae telgraf m6dGrUlğ6n6n 
kendlaladen bir ıey ıorma· 
•na kıımıı olacak ki, d6nk6 
•yııında ıjıa11n İzmir mtl· 
llleeeilllğlae çatıyor Ye mil 
-...uııgta çaliımadı~ını, fay· 
'-- olda~nu yasıyor. 

Ajau meaeleıl 6serlnde en 
~k duraa, Anadolu'dur. Bu 
itibarla haki kate bir daha te· 
-.. etmek laterlz: 

Ref lkl•lsl10 e6yledlll gibi, 
•talıııt •eya Jdareal3llk, ıjan 

ltn İsmlr mC meullllğlnde de· 
tildlr. Bura tobeal, nlhıyet 
lllaahdat bir kıdro ile çılıt· 
lllaaktadar. Her memurun ça 
b11na m6dded, yedi, sekiz 11&tl 
~rmemek foıp ettllf halde, 
la111ır tabeetnde ıabıh vedide 
~ tatalmıkra n gece uat on 
bir, on ikide meıal tatil edil· 
'-ektedir. 
Bandın batka, refikimizin 

.. ldrafı nçhl~ gece JH•· 
11•dan 10anya l:alan bir nô· 
~çl M, gelen her hangi bir 
lelgrat. Yerme&e Jale de mecbar 
~dıAt halde telefonla g.sete 
....,ehılnelUlne maldmıt Yer· 
'-ektedir. 

1Lta..fla 16ylemek lhım ge· 
"ile, ili' •ameirıdtte bir k&tlp 
tt71 ıilikdlonon ,.pıcağı a•· 
"'k b•adan ibaret olabilir .. 

lkladlt; ıjım mame111lU~ 
~ladletne alt bir telgrafı, ga. 
'ete idarehanelerine tebliğ et· 
"'4111f halde, erterl gCln nok· 
....._, batta 11tır bıtlarını, 
tltaaıe Ye keU me llıtüarıaı ıda 
'11aen 1111...tc flirtlle, bir ... 
'etede...,,. ........ ...,.. 

~. Mtta• bana arattı · 
~. • (BISlm talpmf ... ı 
tt., da .ta...,lllr •e19 ılalİ' p ~ 
'-leye tMraMUebllöP) diye 
'-~f luıaeden eo..Uhr. ~I· 
tklaa Tewflk RQf&I Ar~'ıa 
~atıaa alt olan telgraf 

d de hGyle olmattur. 
~~•e11HU~o nzlfeılnl 'yıp· 
,.., keadllletlea ttıp"bm ol· 
~Jlll bir psetetf neden ıl · 
~aendlrebllll', anhysmıllk .. 
~ise bhna, •balli •e 
~~glilit11111t111!d. 

l llmlıe döl1ad 1er'flı 
~laaiktedlr. (Sanki his,,.. 

•erlalyorm.,as nyı ôyey 
"tat .... g1•1). 
... 2 TeWtar Hail mlld· 
L. ~ima ttlpaf Jıaaedade 
~clır llr •jmam ı..ı. 
~~-'1 .. u. plcllAi çok 

~ - İatabal ile bal1ill 
~t yapıf+ja Jaaltlo 1smlre 
~ oıa..... telefonla nrmek 
~ arafbnlmamııtar. 
\'i1111, hlemleifmlıl mflmee· 
th.ı_ değil, ıjını merkezine 
~"111elljts. O merkes ki 
-.... taaa doymamuhkta iyi 
~tlaı kırmaktadır. 

Anadolu 

Ta 

. -----· -- ----- -- -- . - - ------- -~ ~~-~~=~~----------7-~ 

F G Ü n Ci n a a p' h • b • r 1 • r 1 \Toton Piyasası .c ........................... lliiii' .. ._. ................................... ::::.~•11 ıyiGidiyor. 
Şehir Meclisi Dün ToPılandı. 

. -~ ........ . 
Un, Ekmek· Fabrika· Otobüsler ve Tramvay· Yeni 

Gazino-Gaz Depoları-Telefon işleri Ne Halde? 
Şehir meclfd dan eut 16,SO 

da belediye ulonanda toplandı. 
29 dye gelmlttl. Celee açıldık· 

tan ıonra Ankara'da gôrftlen 
belediyenin mGhla itleri hık· 

kındıkl izahat dlnlenmlt n 
ııe~lm ya;11Jm11tır. 

Veklllfğe nukat Mastafa 
Manlr, ikinci relı •ek•lllğlae 

doktor Mltat, sekreterliklere 
nuk•t Ahmed Şakıtl, Kemal 
Tıltr, Mebmed Roten, Suad Ye 
All Halim eeçlldller. 

Baıkanlak kOreClaOne birinci 
reiı Yekill Moıtafı Manlr geçti 
ve me•i r1pora eekreter Ke· 
nıal Tallt tırafaacbn okundu. 
Banda bir yıl lefade yıpılıa 

mahtellf itler hakkındı lıahıt 

nrlllyorda. 
Rapor okunduktan ıonra Gye· 

lerien Sıdl ııôs olarak alvrlıl· 

nek mftcadliWill•I, otObCla ID· 

• • • 
çıkabilecektir. Pıra balar nyı 
bir ılrkede anlaıarNk ane · 
derim. 
Un fabrikası: 

Tebolyeden alıcığımıs için 
lcnyı bııvarduk. E11ki madar 
beup doeyılarını gGlteremedt 
ğloden mıhkeme usayor. F'ab· 
rlka, plyııadı a11ım rolG oy· 
nıyor · Fabrika ekmek itinde 
.kanetll bir ıllihtar. Berkeı 

ticarette eerbeatlr. Fakat bele· 
diye de lhtlkAra k1r91 darmağa 
mecburdur. Baıı kın1ın nok· 
11olığı ile karıılıtıyoruz. K.ıt't 

11lAblyet verlreeals dGseltlUr .. 
Buğday ve on iti için Batbaka 
nımısa lsahat verllmltilr. Zln· 
at baokaııınıa buğdayı, fıbrl 
kamısdan geçerek an bial .. de 
plyauyı çıkarılana çok iyi 
olacaktır. 

Bana merkes ldareclltrlmls 

2 milyonluk lıtlkrn bOrean· 
da Baıbıbnamıs 'fe hftkt\me· 
tlmtzln lsmlr'e kup gGıteraı11 
ilgiyi de buDI ıenltle kartı da 
ayn bir teıekktıre borçlu oldu· 
~amma llhe etlerek prbayı 

mecllece lttmad gGıterllmeılnl 

Ye r•porao tanlblnl 'fe a.ımı 
enetımenle, belediye memurla· 
rının da tıkdlrlnl, Baıbıkana 

ve hdkt\111ete t .. ekk6r edllme· 
atol lıtedl, Muıtafa Maolr'lıı 
tılebl k•bul ye celee bet dı· 
klka tartı edildi. 

Cebe ıçıhnca enelA an 
fabrlkııının tsace nrllmlt olan 
!izahat_. gGre lıletltmeıl için 
daimi enctlmeae ııllhlyet ,e . 
rllmeıl bıkkında]d teklif onıy· 

landı. Yarfllrbay Sa1d Yard· 
koru'nun tayini kabal edildi, 
Soad Yardkora kalkarak te· 

de takdir etmlılerdlr. Ba tık · ttıkk6r etti. Sonra ıehlr p•I· 
tlzamı•zlığını, Hu kıt Ahmet 
ŞürQ de telefon tlrketlnl, Kor· dlrde tmclrler bfse •1ak oyda· noınaaa kırkblr bin liraya 

racaklardır. Bınka bladen te modern bir -ılno Ye otel don Ye Tepecikte otobftı eefer· "-
lerlnl teakJt etdler. Ahmet ŞGk· mlnıt lıtlyor. Mecllllalı tıbalııt haline 10kalmuı için onbeı 
r6; belecllyellia 

00 
fabrlkua ıelAhlyetl Hrlree çalıııcak, n · yıllık icara •erllmeal baklnadı· 

rır •"'rmly-eı.ts ki teklif okunda. Lımlr'ln tabnlye Gcretlerlnden matldb "u ~ e · 
olan 25 bin llnyı talil edip Telef on: tsnemle lnklf8faoa •• ırsıalmal 
e&medl~ ıoİ'dll 'fe lablliınıa Şlklyetler Clserlnde Bayın· nılyetlere gGre ha tekHfln 
ltdraklal icar ıuretlle •e be· darlık Bakanını maldmıt nr- ôaeml 'fe beledtyenio bltce 
nplarını kontrol ••rtlle bir dik. Laıımgelenl yapıcağını n · saroretl dol•yıılle bana yapa· 
Ulcear tuafından ldareılnl 11• dettiler. Balkın lbtlyıcı temin mıyacağı, fakatt ıabhldle nya 

edileeektlr.. emltk bınkaıına Yerilmek ın· · 
teM. iullliıil ledlyenta oto· 
btlı lmtlyHı h•kkını, Ankıra· AYakat Maltalı Utınlr de retlle yıptırabllecel'fnl n bu· 

ıöı ıluak, ıhrlilnek .,., m•lar. radakl çocuk bıhçedala Gızl 

muı için daimi eneGmene 1etı . 
hlyet Yerildi Ye belediye daimi 
enc6meal Gyelerlala ıeçtmlne 

baılaadı. Reylerin tıınlf iade 
daimi enctımene Repd, Mas 
har •e ec11cı Falk'I• eeçlldik· 
lerl ıalaııldı, 

ltaret reyi ile btldee enci· 
ce encClmenlne Moıtıfa Manlr, 
Hakkı Balcı. Faik, Reoıd, So· 
ıd, Musaffer, S.dt, Bıeao n 
B611nft Tooak, he11p bt'i en· 
eamenfne Reıad, İıımall Hakkı, 
Hakkı B•lcı, Blmtl Tonak, 
Ba1an, F•lk, Sıtkı, Sabri, nl 
zam enctlmenlne Muıtafa Mtlnlr, 
Ahmet Şakra, Mehmet Cemil, 
Muzaffer, •e Ahmet S1rıyGrftl., 

11hhlye eneGmenlne Dr. Mltıt, 
R•mlb, Bana K.emıl, Saada, 
Sami Sallb, Oıman Bebcet, Alt 
Halim, tarife eacamealne Sa· 
bir,, Yanaı, Kemal Talar, Meh. 
mel Raıen, Sabri, Gallb, Ali 
•e Rııha ıe~ldUer. 

Karııyakınıa ihtiyaçları hak· 
kında BGIDI Toaa.k ye on 
orkadıfl tarafından yerilen bir 
·takririn gelecek rasa1meye 
ahnmuı uygun gGrGldG, mec 
llıln Pıurteal n Perınmbe 

gemleri eaıt 16.30 da toplan· 
mua kararl•ıtırıldı. 

Hayırlı iş 
Billliahmerin Eseri 

dı bııkaıını ae'Yfe çabıtığını, 
Aakınnıa 2 IDllyoo lira temin r• meı'eleelade hftkGmetln yar· mektebi yamm ltaldınlicit~ ŞehldıHe ,.malt dokumı 
111retlle bedeU 20 yıldı 8aea· damını lıtedl, tehrla ıgıçlın· konoealda. fabrlkaıında Kısıl•y cemiyeti 
mek fllrtlle Raıyı•aıa aliığı dıralmaııaın tebcile de~er bir "O yeclea s.dl kalkarak: tarafın•• lOO lfOtllia a~ıe •• 
otobOelerl gôrdClğ6nG, fakat hareket olduğuna aGyledl, Kar - Yeni gaılao •• otelin manian bet karat gibi u bir 
meı'elenln kredi ft mnatuam 11yıka ıoyandan tıkdtrle tiıh· mobllyeel ne olıcattir, tlmdlkl para makablllade 1ıcak yemek 
yola dayandığını, maamaflh 1ecleiek orada da atlı tnmny· gibi tahta parç111 '1.laıA1' Ytt ••· temla etmeleri lçha bir (aınl) 
Almanya ve Macarletan'daa n 1-ı• kılkma11 dlleAtnde bu· dalyiiler gibi mi? Dedi. ıçılıcaktar. Aınl bir haf taya 
~ basa yerlerden tekllf ler laaclo: SösDatl b8dç8 'flslyetlne Banan en lyt iWbtlye ölmMI kıdar açalauı olaeaktar. Jeçtıere 
.almdı~nı, trımny itUyen yer· nakil ile darlık ve lhtlyıçln -için fllll k019la~nı IGyledl. ytbek kalorili yemekler nrl· 
lerda otobll ıelerl.,rlala men'i berinde darda, h6k6met1İI Ye Ankat :AlaaNI ŞIDlı tekUfta leeek H iham gôr616rw ıınl 
takdlrlDde .lsmlr elektrik •• muhtelif leeekklReiln yudlmı lehinde balalltla, Rtar-. ek· ~·de 800 kitlye yemek Yere· 
••••Y tlrketlnln, belediyenin ile karalan panayırın manita· ditme H llııılle bııa•m 16f9 blleeek dereeeyee çıkanla · 
bir çcik dileklerini yerine ge· kıyedndea baballe; bu mftelle· hareket edllmeel -lüı•p .. Rfal · caknr. 

eelere n hftkdmete tetekkti IGyledl. Nedeecle k•aDt me•· V • r ) 
tlreceltnl, meeell tramHy, kj. edllmeilnl lıtedl. salah gôre lapabll yıpbtd· , 1, ıeDJ ara ar 
lo•at Gcretlerlal ladlreeeAlnl, ı 

Baımaeye kadar n İkinci ' s ' Yirmi beş 
Korda.dadaıramvayı,ıeteceııai 4 1 IJ 6 Yaşındaki Elli Kuruşluklar Geldi 
bayın .. rbk bakanımızın ıram· 

.. ,ı.na belediyece ı,ıetnmeeıaı Çocuklar irin\ 
llledllfnl, faka& ceryan tir ket· ~ 
te11 abndıAı lçla bonaD Gnemll 
olda~ano 'fe aellee ldbarlle 
her iki itin ~tetkik edilmekte 
balondağaaa, Buya 1eyıhatln· 
de bir kredi temin edlllree 
neticeyi dôn6ıte ınlıtac.gını 
ıayledl ve nakat Ahmed ŞGk· 
rtlala gas depolan ılkiyetlne 

cevaben: 
- Bana bapramıdık. Do 

bllha... han taaraıa dGt6n · 
celerlae gGre tehlikelidir. Yeni 
depolar 300 400 bin liraya 

Yusuf· Hiza Oltulu 
Çoçuk Yuvası 

EbUyetılı ellerden, rugeleye barakıhmı bir halden 'fHra· 
larını kurtarmak bdyea Ana n Babılar çocuklarını bu mo· 
dern yaYama mtltalaUAll ellerine terkelllnler. 

Y ahlar ye Aluncak eemderlnclea çocuklar nlerlndea ya· 
"Y' otomobille KeUp giderler. 

KettelU caddeli No. 80 Telefon: 2914 

Blk6met~ W11111lm11 ola• 
25 •• 50 karotlak gtımao co· 
amrlyet paralanadıa m6hlm 
ailktarı İltaabuldan ıehrlmlı 
def terdarhtmı gelmlf n m111 
,...tahrkea memurlara nrll· 
mek ıaredle ply...,a çıbnl· 

~. 

Belevi Mozolesi 
Efeı'te Bele.t moııtOleelnde 

bir mlddettentieri kuı yapan 
~rofeaôY Josef ~ıyl Almanya· 
ya d6n•lıldh'· Soa anttırma· 

lüdli blrook ... erit Gntekler 
(alHlldk., balanma"'9r. 

·····---Amerikan TDUlo Kum 
panyaları Tekrar Mft• 

hayaata Başladı 
Geri ve Glen Ultüo kom· 

pıoyal• da tGtfta mübayaa 

11111 beılamı elardar Bir habere 
göre Diklli ve Bergama hava · 

llılade de UUQo ply11&1111 Os · 
tro Tart kompanyaıı ı memur· 

lau tarafından 85 koroştan 

•çılmıftır. H~oDı piyasa açıl· 

m•m•t olan yerler Seydtköy, 
Akhisar ve Ôdemfş UUdn mıD · 
takalarıdır. 

Geri ve Glen tdtfta kam· 
paayalara; birkaç gft.a enel 
MllAı ve hu alhiode tnMHr 
ldareııtnla pf yadao yilkeekçe 
f tat le mftbayaata baol amaaı ve 

bandın ıonra b111 oab11ların 

da g•yrl tabii f laller empoze 
etmeleri ftzerlne mGbıyH me· 
morlarını geri çekmlılf!rdl. 

TOrkof fıln yerinde teeebbfls · 
lerlle Amerikan kompanyılan 

tekrar m6bıyaata baılamıo ho· 
lonoyorlar. Bu yı l UiUlo pfya· 
1111 f lat itibarile geçen yıla 

gôre ytııde ond"n ylrmiy" ka· o dar y6keek görtıltıyor. 

il bayımız 
•·a·. 

Teftişe Çıkıyor. 

İlbıy FHt. Gtıleç; bogftn 
.K.dçOk \fendereıı mıntakaıı il· 
çelerlnl tef tlte gidecek Ye bO· 
Uln köyleri dolıııcakhr. Bu 
tedklk geslel bir haf ıı kadar 
ıtırecektlr. 

Uzmanlar 
lzmir'e Gelecek. 

Ekonomi Bakaohğı azman· 
larından doktor Vlgert yaamdı 
Bakanhk şef lerl olduğu halde 
Anadolu içinde tetkik gealslne 

· çıkmıolırdır. Usmanlar tehrl · 
mlıe de gelerek ekonomik tet· 
ktkler yapıcaklırdır. 

Kızıla yın Çelengi 
Selvlllmeecld'de Şehid pollı 

anıtına dan Kızıl•y kurumu 
tarafınd .. : törenle bt: çelenk 
konmattur. 

Sıhhat Mftdflrfl 
Sıhhat mtldGrü Dr. Cevdet 

Sarecoglanan haatılaadığı hı· 

ber ahnmııtu . 

Maaş Dağıtılıyor 
Reımfğ dairelerle belediye 

memurlarına dan f ktnclt .. ırln 
n BlrlaeitetrlD aylaklara dağı· 

talmııtar. 

Hurda incir Y flklemesi 
Liman lılerl genel dlrekt~r· 

l6ğ4Dce ihraç 11r11ınd• horda 
incirlerin tonundan 70 kuru~ 

yftkleme Gererl alınmakta idi. 
Aydın incir kooperatlf I ittlha· 
dının mtıracaıtı Qzerlne bu 
Qcret ton batını 50 kurooa 
lndirtlmtştlr. 

BugOn Matinelerden Başlıyarak are Slnemaso i'eJefOD 
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1935 ~ 1936 Seneel fçlnd., El ham Fa .. ~,:~esi nemaso n eda 
-Yavrum-

. 
Atk - İbtlr• - Bı11111et - Felaket - Muılbet n nihayet uıdet 

~ tef~ aile oeqıana iç ya.ana göite;;,~ ... eeer llllm olap JULES CLARETİE'ata 
() "Klçlk Jak., lılmll romanından muktebeıtlr. 
~ ~y ANLül: IAnl Non - Coaıtınt Remy n dl~er ylkeek Fraald ıaa'atklrlan 
~ lıtıcıı JOKS (Tlrqe ali deaya haberleri) - MİKl tayyareCI (KarlbtGr Komik) 
~an S ti •. Berg6a 15 . 17 . 19 • 21,15 Comarteel glD6 12,45 •• li eeaaelannda 

8 aa erı. mekteblllere l•••llltlı bilet nrillr. PHar gGnG 11,30 da hatlar. 

Flatl•r 30 - 40 - 60 KaroftDI'. 

SENENiN EN Bt'JY'f)'K Ş&BESERLFRINDEN 

KASTA DIVA 
Bat Rolde: ll8Jıi ve Alnn suli 

MARTH~ .EGGERTH 
D J K K AT: Bu Film VENEDİK'te Beynelmilel Film MClaıbtakaııında 

Birincilik Mokftfatını Kazanmıştır. 
.. 
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Bur~~.~a' da Kutuluk Kereste 1 Rorsad~ · J 
Uray Meclisi Top· ihtiyacı Karşılandı. Alı~zDm eatışlan 
lantıları Başladı. Şimdiye Kadar 52 Bin Ton QzQm 1~41 F. soıaı1 K7 ~5 ~2 s. 

Gündüz Telgrafları 

Kaza ve Seyl8h 
Bnrnan belediye ınecllsl 146~ S. SiUeyma. 8 25 16 

dün toplantalarına ,arbay Feh. Satılmıştır. Fiatler Y Okselmektedir 600 K. A. KAB. 7 2s 12 

-------
z Japonya'da 167, Hayti'de 1500, Bul· 

garistanda Da 40 Kişi öldü .. mi'oln ba~lunhlında başlamış 560 H. •· Ahmet 7 50 13 60 

Y 
· - 427 Halim Alan. 7 9 50 

lsıanbul, 1 (Ô:ıel) - Japooy.J.'d• Meljt kömftr madl'!olerlnde 
bir grlzo lnf llAkı o 1maş ve 176 moden amelesi oc1tk içinde 
kalmışrır. Bu amelenin bayatında:ı biç Omld yoktur, 

lır. 1lhk iş rapora okoumoe TJztım piyasası iyi fiyatlarla rtle btr toplantı yapmışt•r. Pi 
H tasdik edllmlt. rehı vekillik devam etmektedir. Üzdm re yasadaki inşaat kerestesinin 

350 M. j. Taran. 
9 75 

IS 50 
lerloe Behçet M11ru ve Siiid koli esi ol o 80 bin tonuodıın 25 f iyntlarını lodSrmek soretUe 3 LO Ş. Rtza halef. 8 25 9 25 
Zıhtıa~ daimi enctımene Crmal bin tonu eatıhnıt ve ibroç edil 200 bin kotu temin edilmlttlr. 298 D. Ardıd 7 25 10 50 

İstanbul, l (Özel) ·- Baytl'nfn Jerenlcl mmtak1tınd• m6dhte 

yağmoJ lar yağrnıı ve hoıule gelen seylıl.b yOztıodcn 1500 kiti 

ôlmoı. on binlerce insen melce'slz ve ylyec.,kılz kalmıştır. 
~eylAb yerlade11 henüz kat'ı h•hetler alınmamıştır. 

Knukçooğlo, Etem Tekin, be mlotlr. ~on gftulerde muhtelif Bir hofıahk. kotu ihtiyaca bu 2 l J Kobm b!ra. 7 50 9 50 
aab eucftmeulne uncu Mueta(a, numara tiplerde f lyat ydkaek suretle kartılanacak ve ayın 184,5 Y. J. Talil 7 14: 
Said Vıhna, Etem Atıy, eekre llğl görfilm6ot6r. 9 numara onooa kadar 11lrket 600 bin l48 Koopc. ittihadı 8 75 9 25 

terliklere Etem Atay, HOinG Ozdmlerde 2 kurut. g numara kotu daha yetlotlrecek., ondan 118 P. Pacl 7 10 
ıonra her ay mootuam bir fe. 9 5 12 

Anaç eeçllmlolerdfr. OzGmlerde 1,75 ve 7 numara 2 ophl Emin 7 75 

6 
kilde İzmlre kereste gelecektir. 90 M. Nuri mab. 9 » 25 

danbol, 1 (Özel) - Sofya'dan ve:rlle haberlere göre Sırma 
nehrinin taımaeı o d d b • Y z n en ftyllk zararlar hoıule gelmfı ve şo 

ane kadar kark kişinin ıeller tarafmdan ılıoıb gOtdrüldtlğO ta· 
hakkak efmlştlr. Namazgahtaki 

Alman T ••• k I . Çifte Cinayet! . : ya opra stıyor. Cezayı Azaltat>.ak Te· 

Ianover'de Daimi Bir Sömürge Mo- sirler Görfllmektedir 
. T . Ed NamHgAbta kıı kardeoiolo 

zeSI eSJS İ(mİŞtİr. nl111nll8l kolacı Ahmedl ve o 

İıtanbol, 1 (özel) _ Almanya'da,JiBıbee-Italyın lhtlJAfı do sırada yoldan geçen mıklnlst 
lıyıslle mftetemleLe t ı bl d L Bauoı tabanca korıuntle yara • a e nası çoa. haraetlenmlıtlr. BaUln 
Alman gazeteleri t Lk l lıy11ok öldftreo Sabrinln mu ve eıea. il leri, Almınya'nın mftstemleke lhtl· 
yamadın ve bu hue t AJ , L hakemeeloe ddn A.ıtırcesa hak 

oe a manya ya •iri• yıpıJan bakıızhktan t'> 
haheetmelueıllrler. yerinde devam edilmiştir. 

Evciği gGn Banovre'de, şehir milı eılnin yeni kHmı olmak DOnkO celsede genel sava· 

ftzere daimi hl m1btemleke müzeHloln kClşıd reeml yapılmııtar. mın ( Müddeiumumi) Şevki 
MOzeji e Sumer ıuçlu bıkkaodakl lddl 

açan ıınovre llbayı, Almanya'nıo ıoprak ihtiyacından 
aiıoı eerddetmlt ve vak'ıda 

cezayı hafUletecek takdir ıe 
beblerl olduğunu saylf yerek 

T6rkceıa kanununun 448. 69 
ve ôl inci mıddeJerfne göre 

cezalandırılml8ını lıtemlttlr. Ge· 

nel savımın; mık.tal Ahm,.dhı 

bıhııetmlı ve ne zaman ol11 "mCbtemlekelerlnt geri ılıcağıoı 
ıöylemlıtlr. İlbay M. Geasener nntkona: 

ftAlmanya'nan yeni topuk lbtf yacı e111 itibarile; beynelmlld 
plAndı yer butmoı Mr hAdlsedlr. Diğer milletlerlo meuaf 11 Al 
mın'ların bn hakkının kabol ve tl8dlklni icab ettirecektir!.~ 

SOzlerlle nlhıyet nrmletlr. 
Mtızenln karşmnda Hitler'lo: 

"Her hangi bir devlet gibi bl~lm de eömtırgelere ihtiyacımız 
varduu ıllzQ yıızılıdır. 

••• 
Roma'da Gezen Haber 

Jazı Devletler Zecri Tedbirlerden 
~a~ar Göreceklerinden Endişelidir .• 

İstanbul, 1 (özel) - Roma'da bogOolerde ktıçtık hlllf devlet· 
!erini ulueJar ıoeyeteslne mGşterek bfr teşPbböıte bulanarak ff. 
nenael zecri tedblrleriu telif isi çareai aranmıaını lıtlyecelderl 

!ıakkıodı bir haber çıkmıştır. 
Varşon'da çıkın n Lebitıtan sanayi memleketinin naşiri ef· 

t&rı olan Kft&fer Polsko gazete al, f lnansel zecri tedbiri erin bir 
;ok devletlerin ekonomik Ahengini bozacağına yazmaktadır. 

.. Lehlılan ihracat ticaretinin .zaten btıyö olın mftşk.tllltını ar · 
ırmak { tkrlode değildir., demektedir. 

• • • 
l\leksiko Haydutları. 

HokO.met Kıt'alarile Adeta Harh 
Ediyorlar. 25 şi öldürOlmüştilr. 
lstınbol, 1 (öze\) - Mekalko'dan bUdlrlllyor: Joklko eyaleti 

lahlHnde kuvvetli bir baydud çeteelle tıOkumeıe menıob askeri 
ılr kıt'ı ırasında bir mtiaaıleme olmuş ve 25 hıydod ltllf 
dllmfotlr. 

Baydudlar mecrohlarını kaçırmışlardır. Aıkerler araınndı da 
ı:aaktGl ve mecruh vardır. Maktül haydudlaran ceıedlerl omomt 
erlerde 12 Hal halka teşhir olonmoştor. 

••• 
~ ltalya'da Bir infilak, Bir Yangın. 

İatanbol, 1 ( özfll) - Romı'dan blldirlllyor: Tolido Dt Letto 
arut lmıl&thaneıi kurulma dairesinde henöz sebebi met;bal 

a alan bir yangın çıkmıı ve barothanenlo mGhlm bir kHmı her· 

uı olmoııur. Şimdiye kadar 3 ölti ve 3 yaralı teıblt edllmlıtlr. 

l.tanbol, 1 ( özel ) - Romı'dan btdlrUlyor: Kollesplıyeel'de 
ıkl Sanlı Marya ldllııHııl yanmıoıır. Bu yanganda ı 625 le Ro 

ıa'dan n•kledllmfş olıo Saotı Vloçenza'nın kemikleri de J&D· 

uıur. 

'ürk - Iran · Irak Dostluğuna Afgan 
Hühtimeti de Giriyor. 

gece euçlunon evine tecufts 

etmlo oldoğono n evin lSnftnde 

tıç dakika boğuımuı:ı oldokları 

anlaeıldıAını söylemiştir. M6da· 
faı için duroı:ımımm duamı 

haeka gtıoe bırakılmıtbr. 

Tllrki ye • Romanya 
Tftrklye - Romınya klerlng 

mnkaveletl ıebrlml• kambiyo 
mildftr10ğ'1ne gelmtetlr. 

Bir izah 
Anadolu gaseteelne: 

Gaıeıenialn 23 ·10· 985 ta· 

rlbli nftehaeında ( lımlr'de kft· 
çilk hası banka bl11edarJarının 
tlktyeıl 6zerine lısmlr ve Ak· 
ıe.ld'ye mftfettleler g~nderllmeıl 

Ek.oooml Bakanhğanca movafık 

görlllmGttGr. Müfeltltler Anka 
ra'dao hareket eımlşlerdlr.) 

Şeklinde çıkan yııının er 
lesi gOnkd nüebanızlı ( Akeekl 

değil, Aktehlr ) başbğa altında 
dGsehlldJğl yazılmış ise de ban· 
kamız merkes n ıubelerinde 

şlkiyetl moclb bir hıl balon· 
madığı ve hleeedarl1rımızın bl:r 
şlkllyetl • de geçmediği Ye yı· 

ııldığı gibi Akıehlr'e mftfettlt 
dahi gelmediği ve bu y1Zının 

bankamız• alAkadar etmediği 

bankamız merkeılnden bUdhll · 
mektedlr. Çıkan yazının ban 

kamız hakkında lltlbaa •e itti · 
baha yer vermemesi için key· 

f iyetlu gazetenizin ayni ıato· 

nana merkezimlıtn f ş'arı n" 
bile yazılmısıaı diler, aaygıla 
rımızı aunarız. 

Akıehlt' bankası 

İımlr ıubesl 
Halil Bah\ıl 

ANADOLU - Bu haber, 
(Akşehir) olınk diğer Jsmlr ve 
hatta b111 İatanbol ıazetelerln· 
de de çıkmıttır. Yanhtlığa blı 
de ıkıl erdiremedik. Ankara, l (ôz~l) - Tdrklye, lran ve lrık btiktimetlerl arı· 

ndakl doıtlnk 'Ve mftekablllyet e11BJna mGetentd moahedeye 
fganleıın da letlrak edecek ve bir hakem anlıemaeı yapılacaktır. ödemiş'te Bir Ginayet 
lışbakanlık Müsteşarı ve Devlet De- Ôdemlo'ln Klrıtz nahiyesine 

bağlı Yf'nlköy'cin Ali oğlo 

riiryollar1 G. Direktörü istifa Etti Mebmed'le KrıvtıU oğlu AH 
ti A k Ô araeıoda kH~"a çıkmıe. Ali hı 

~ ll'ı 1 ( ııel) - Dıııbakanhk mdeteıerı AgAb tle devlet çakl11 Ml"b~ed'l ağır eoıette 
sm ryoUın ııcenel dlrektôrd İbrıhhu Kemal Baybora lıtlfa ı · mtılerdlr. JUıt amış ve yMrah kadırıldığı 

"l.IUöcnır nw•----y 
"'4,.;".,J4'\ :~: .D .. ... ,.,_,_ 

bHtaneııle ölmOtUlr. 
.. 

l:dmlerde 5 koraş yiUneltş Z•ngal şirketi; dış memleket· 
vardı. DO.n btltftn tiplerde ye leaden de kotolnk kereste ge· 67 14'. •· Abdal. 7 75 

nlden btr kurnşluk bir yilkse tfrUnek için leşebbtıelerde bu· 56 8
· Şeıbeş 8 

25 

l~ 
9 25 
9 llş gördlmGştOr. . lonmuştur. ÜzOm koromanon 38 Sipahi bira. 9 

Kutuluk kereste ihtiyacı için Romanyıdan getirteceği kereı 34: T. D"bbae 7 
7 25 

10 25 
13 50 
9 50 

tetkikat yapmak nzere oebri ttılerde tbtEyacı karşıhyacaktır. 83 8. Alyott 10 25 

mlze selen Zingal şirketi genel Genel dJreklör Tnf lk Ali dan 15 s. Gooıel 7 25 
dlrektôrG Tevfik All; dftn odı Ege vapurfle lstınbol'ı döo· 13 Vltel ve ıGre. 9 50 
dı ılAkadar kotu fabrikatörle · miletftr. 13 Beelkçl ı. bl. 10 50 10 50 

6 75 

Lik Maçları Fiküstürü 
Dün Hazırlandı .. 

Bu Ayın On Yedisinde Lik Maç
larına Başlanacaktıı· .. 

Dftn akıam ıehrloılsdekl fe . 

dere ıpor kulftbl,.rl murabbH 
ları parti merk~zlnde ıpor 

mıntaka dalreılnde' toplanarak 

Uk mıçl1rı f lkftıtftrGnD tan 

ılm etmlılerdlr. Ftkdltftre göre 

ilk mıçlarına bu ay•n 17 sin· 
deo itibaren bıtlanacakhr. 

edJlmlşlerdfr . SflnoetçUerdea 

ftçft de otomobillerle bir g6n 
evvel sll.onet edlle.o çocukları.o 

panıı mantarını yıpmııl1tdır. 

Ingiliz Dış Bakanı 
Cenevre' de 

6 J. Kohea 6 75 
6861,5 

881425 
388286.5 

incir ıatıtlan 
Ç. Alıcı K. S. K.. S. 
256 Muh. alacı 7 76 14 26 

Zahire ıah,tarı 
Ç. Ctıııl K. S. K. S. 

1200 Bnğday 7 60 8 

178 Fuolyı 8 25 9 
100 Susam 14 25 1' 25 
90 Akdarı 4 75 4 7s 
7 Bakla 4: 75 4 75 

14 Nobot 4 76 ' 75 
52 K. cevb 15 16 

36 H. pımuk 42 ıi2 
61 B. < 42 4ı 

Birinci hafta Karııyaka ·Bur 

nava saaı 10 da, Altay Buca 

ıııt l 2 de, lımlrepor Altınocda 
Hat 14 de karoılaıecaklardır. 

Laval'la Konuştu. 213 Ken. pıtı. sss 4 . o 

1 Piyasa Vaziyeti ] 

lklncl hafta; TGrkıpor · Altı· 
nordo, Gaztepe Şarkıpor, İı· 
mlnpor Buca 

Üçilnco hafta; Boea Şarkıpor 
Bornava·Göztepe, Altay· .Kare•· 

yaka 
DördClnbCl haltı; lımlrepor. 

T4rklpor, Altanordo Şarlıpor, 

Boca·Kırııyıkl 

Betlncl blftı; Şarkapor·TClrk· 
spor, Bornna·fımlrıpor, Altay . 

Göztepe 
Ahıncı hafta; Boruna Şark 

11por, Ahay·Türkspor, Karı1yaka 

Göaıepe 

7 inci hıft•; Karoıy11ka Şuk· 

ıpor, Altıoordo ·Bura ava, lzmtr 

epor·A.ltay 
8 inci hafta; l.mlrepor · Şark 

spor, Bar na va TOrbpor, Altay . 

Altınordn . 
9 nnco bafıa; Altaaorda Buca 

G~ıtepe • TOrkepor, İımfrııpor· 
Karşı yıka 

10 unçu hafta; Altay · Bur· 
na va, Buca ·TOrkepor, Alt10ordo· 

Göztepe 
11 inci hafta; Buca Göztepe, 

Şarlupor· Altay, Altınordu ·Kar· 
oıyaka 

12 loci hafta; Buca· Boruna, 

Karııyaka·Tftrkepor, lzmlrapor· 
Gôztepe klroılııacaklardır. 

Birlikler Bftrosunuo 
Sftnoet Ettirdiği 

Çocuklar 
C. H. P. lımlr l9çl '" eınaf 

koruml1rı genel bGroeonon 
Comorlyet bayramı mGnasebe. 
tile löO çocoğo ıftnnet ettir
diğini yasmlttık. Boroava ve 

Karoıyakada bulunan lıçt "" 
esnaf çocok\urı tlün pi'lııot"t 

- Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo •koam IJıodur•k'ta Sıhhat, 

Karaotlnı'J• Eıref, Kemn'de 
K.amer ve Efrefpaıa'da Eıret 

paea ec11nelerl aç1ktır. 

- Başı 1 inci fode - Osem - Daa Donadı aıam 
lar n t lnıuıel mecrl tedbirler 
hakkındı muhtelif dnletlerln f latlerlade k6çlk bir teref ftl 
almıı oldukları tedbirleri tetkik üha kıytedUmlı ye 6,75 "'11 
etmlıtlr. 

Rlrleılk Amerlkı yalnıs ıll•h· 
lar Clıerlne ambargo koydoğonu, 

fakat ftnaaeel tedbirlere lıtlnk 
etm.edJjlnl blldlrmlıtfr. 

18 ler Komltetl, kıç de'9letln 

ıllih ımbargoıu, kıç de•letln 

flnan&el tedbirleri kıbol veyı 

red ettiklerini rapor halinde 

teeblt etmiştir· . 

Bundan sonra ıalt komiteler 
toplanmııtır. Almanya'nıa zecd 
tedbirler bık.kında nreceAl ka· 
rar ve ce·np merakla beklen· 

mek.tedlr. 
Buı mebal 11, Almıoya'oıa 

cevap dahi verınfyeceğl kaoaa· 
tludedlr. Çtıokft BerHo'den alı 

nan haberler, Alman hdkdme 
tinin bu hnsnatı hiçbir f11llyet 
gôıtermedlğl mHkezlndedlr. Al· 
manya'mn Uloelar sosyetesine 
muhalefet etmemek latemekl., 

beraber. İtalya ile mtlnaeebelle· 

rlol bozmaktan çekindiği •nlı · 
oılmaktadır. 

Alman mehaflll, ucri ted· 
birlere iştirak ile hiçbir mP.n· 
faal elde etmfyeeeğt kanaatin 

dedir. 
İnlçre gibi, Almınya bitaraf 

ka!aeak. fakat tlcarf mOnaee· 

b 0 tlerl bozmıyaca.lı..tır. 

letanbol, 1 (Ôze.1) - Kıhl · 
reden yıııbyor: 

Mmr hakuraetl Uloılar eoı 

yeteılnln kar1rl1rı mucf bloce 

•ecri tedbirleri tatbik mnkllne 
koyduğunu Cenevre'ye bildir· 
mittir. 

Tire'de Bir Yangın 
Tire'oin Gökçen Dahlytslne 

b•~h Sarılar köyünde Abdor 
rahman kızı Farma'nın niode 
knaen yangın çakmış •e döı 1 

nle illi ıtbır yan mı ıtır. Zarar 
mlktiırı 3500 llıadar. 

18,5 kara,. kıar 6861 bo· 
çuk çuval 11tılmıttJr. 

Dftn Üılm karama maba, 
yeatta halanmımııbr. 

loclr - 7,25 ten 1,,25 ~ 
kadar 256 çuval ıatılmııtır. 

Boid•y ~ Bağdıy bagftn 

dtlne nlıbetle ytlbelmtı .e 
1200 çuval 11blmııtır. 

Kambiyo 

A.Um. Mark 
ltterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltalyao lireti 
Imçre frıngı 
Florin 
K.r.Çekoılovak 
Avnııtu.r. Ştılnl 

Ahı Sab 
ö0.20 50. o 

616 621 
8,28 8,30 

80,05 79,45 
21,01 21,s 
10,01 10,21 
40,80 41 
85,26 85,87 

5,24 5,27 
28.50 24 

50 Bin D~il, 50 
lzmlr arayındao: 

ANADOLU gaıeteıl dire~' 
tôrlağ'dne 

l· 1 ı 935 g6olft ıısetenlılo 
b'rtocl aablfeslnde (İzmir 9eblr 
işleri ne vaılyrtte) başhğı al · 
tında çıkın y11:ınazda bavag••1 

tesl@a!ını.o elli bl o lira mukı· 
bilinde belediyece nbn ıhndıı• 
yaınlma.ktadır. Urayca satın ıb· 
nan hangaıı &eılaıtı elli blll 
llr1 değil yalnıı elli liraya P' 

bn ıbnm•tlır. Bu yınbebğın 

taıhlhlni rica olonor. 

Burnava'da 
Kfiy Mohtatları 
~oplaotısı 

Bornua,da k6y mobtırlat• 
dftn, Bornuı'dd komaab•1 

Şefik Erol'oa bıtkanlıl1•d• 
toplıamıı, k~ylCllerlo ıalıD• yO· 
kGuD ualtmık ye k6yleılO 
mahtellf llertnl yoluna koy••" 
lçln kanılar almıtlııdır • 



:Kadın Alayları ile Italyan
lar Nasıl Çarpışmıştı? 

peygamberla hedl· 

ye ettiğine inan· 
dıkları tahtın etra· 

fıada bir mesar 

ılkt\tu hlııl oldu. 

Bu 11rada •••· 
bn balandap la· 

- Orıada imparator Merıer- loaun yanlanndakl 
lilc, ıağda, aolda impa· b671lk 'kapılardan 
raıoriçe Tayıu nişan. ıa . blrlıl •çılcb, n 
liaıi y<&plll' t1e cepheye l~rlye bir kadıa 

git:Hrlum. girdi. 
._.. .Wap •e Ba bdıa lleaellk'la kanıı 

ttYel de eok mi· lmpuatorlçe Tayta idi. 
~ A trapa'ya g&D· S.londa tialanaa erkeilere 
... mı idi. Berhan· lllllifaf edcır gibi bir bakııla 
•lede fikir .. mi· mkbklan ıonra aert bir aeele: 
~k .O,lemek ba - Ba nslyette ve barada 

idi. erkekler kadın oldalar, bdın· 
· Ba ea mOha we lar .. erkek ola ....... 

alp beyle ıa· 

L aea'e torda: 
._lan De denlaf 
'1eu nedlrP 
tt teeared, it bildtll 

Ye ba teı.,ble -0 ..... ~· 

Diye hayk1rdı. 

BUar olu ylbet rltbell 
O.bet erkekleri UMlllda bir 
manlb, e-.jl " gapet ifade 
edea bir mudtı hAPl olda . 

Kacba, ha manlbya kal•k 
bUe vermecll. Setini daha si· 
yade ylkıelterek lls6ae dnam 
eni: 

- ... ? .. ıaa'aa eıbkle.,ı. 
.............. çılıll 't• _, 

Ve Mil Meaellk. .. Kadre& ve 
..._...., mnaa maP Saba 
meDkeeln4en beri de•aaa eden 111...... ieaaet n e11ınlllll 
.,....... mi? 

- Son Vu-

AJ•Mii'ta •••• tobl'•· 
da ıs aamuacla, Urglı, tamire 
mahtat olmı7u, ltoyab, .aba 
odab, handar " hl gta..U, 
iki katb, m6ttemlllb tamam, 
ceaabe auar la Ye arkan ao-k, 
ini puk olmıAa aam11d ıenlı 
ana, la " •ba aoak. blrblal 
kordoaa ya. metre kadar osak· 
lakhı, tu111a çok yakın, lçerlıl 
klmllea yeal ma .. mba ile dl· 
eell, elettrlk, hnıgau, terkoı 

ıaya, telefona, banyolu, iyi 
ıalo hllumbalı kayuıu, arka· 
ııada klç6k bir babçeıl, Hkln, 
ııbbi bir ev oygan bir f iade 

' &atılıktır. İıdyealerla Beyleı IO· 

kağındta ma.yede ulona ıa· 
bibi beJ hafı• lhaaia miraca· 
atl.rı llb ölaaar. ------· 
Yunan Qokftmeti 
Zeytinya~ı ihracını 
Yasak Etti. 

Yanın hlkdmedaln gChmlk 
ldarelerlae •erdllf bir e•lrle 
aeytlay91t lhncıaı meuettlll 
haber alıamıııır. 

Bundan bııka alb ay mld· 
detle y .. ekllk hertlrl6 11eyda 
lhncı da yaeak edUmlıtlr. Ba 
memnalyetln aebebl, halkın 

Mtlıca lllllyaclanada olu yaa 
Ye seydala pabalaDIDUI kay· 
gmdır. 

Yugoslavya' da 
Ttltla Rekolteli Az! 
·~· mlW ~. bl· 

ro1aaaa Detre&mekıe o~ 
ekonomik mecmuda, Yagoe· 
la•y• tGUla rekoltellala ba ... 
a oldaıa gGltullmektedlr. 

Bcltln 1e11e blk6m lliea 
kmakbk, lllr rekolteler gibi 
llUlD rekolt11lae de uru ver· 
mittir. Baaaa için ba MIMkl 
Yagoılav t6tla rekoltlll ... at 
mlk~rl•• ybcle SO aok•..._ 

Ceeed 15 Yıl 
Evel Gömtılmo, 
Zaıaan Mllruru Var .. 

tıllrncak'ta Akdenla toka· 
,... .. Zl7•'aıa euap depoeanda top..._ çıbnlaa lıkele& ~· 
mlk1İtl d.erlaü yapbkhr• le&· 

ı--,-~~----------·l klkı.. gire ilkele& kemlkla,I 
Milli Emlikte ._...,. yap&akluı tetkiklere •· 

........ 
...... 
Mimi· 

..... annemhi 
•drlllne gön· 

-ftmdadar. Milli Emlüe ald 

üak ...... -- bedelleri 
lllerlade de tedklkler yapdmak· 
llldlr. İtlerla n•auula giril· 
memeal Ye m .. melltıa .karııık 
olmuı da buı 11llba1a llsam 
glltermektedlr. 

&11 ..... 
Gh at ,......ım .. ayıa 

17 iade bqLy•cak •e iki hdı. 
llrecektlr. 

.2 llcinciıepin 935 

cacldar. Sis yaeta bir erkek ve: 
bir ~ız çocagu 'tardır Ye mira
lay Gera 'aaa çok 1aml1Di 4'ol· 
tadar. K.endlalae Hrdlllmla ba 
a1111ellk rol6aCl mem•aalyet 

0 

ile 
peeektlr. 

Banaala benlter, .... pae 
dikkat •e bulret tHılye ede
dmt laermmaa amalmaya ht· 
dieeler olablUr! Mamafih, Ber· 
Un'de ... er 119den flpbe ederek 
aaliklba •ne yap..ıar, yalu 
llyleaiıpdllhtls aedeetlne nn· 
caklar6r! 

Ea .... k aokta mababen 

gGre lakeleı lamam dellldlr. 
Ce... topnp oabet yıldan evel 
...... it ol•ap için kemik· 
--ıi · blrçota çlrGyGp topn .. 
~fbr. 

Yl ıs b67tk kemiklerle b· 
fahıa blılnllklerlal maha,_. 
e1m"'9rdlr. Bant baalana da 
bir ·ı.mıaın çlrlldtlp 16rll· 
mGfelr. Clnıyederde •man mi· 
rarw 15 aeaedlr. Ba bale gire 
•• llldleede samaa minini 
.. ft9abablıtlr. Baaanla ben· 
bet kemikler lserlade mite._. 
11ılarca ıetklb18 denm .... . 
mektedlr. 

me1'el.tdlr. Ya beriki glade 
bir gladerecellnls raporlanlaa 
blrld ellerine d690r11 ••• 

- fakat bua lmkb JOktml 
-

11lmk•n 7ok111r ... "81b ... 
rat b6rota dllhade m .... Haıı 
Bu11y olabWr; en ba.f.lk ted· 
birler blle buı bClkAmab ka 
lıblllrl Banan için çok lhdyııb 
balamak gerektir! Klçlk bir 
laala, ılsla Almaa'larıa ellae 
d.,_Dlu Mbep olablllrl De· 
llJ mi? 

- Bam için hamil bir 
,... H .. kallamm&•· 

- Tıldl! Fakat handan ben 

••ı•,...·· 
- Şa halde... 81111111 •• 

gar1a.. mlrekkeplerle mek· 
taplara- yaahml 

- Çok .... e. .. ,.... .... 
a.edlll*' yaablllnlDla. 

, ... 1•ı•••• biı •• 

Devlet Demir· 
yellarınc1an: 

Y .. puaar kllpell 1• yeal 
Mr tarife yapd811fbl'. Da mile 
her aene eylAI ..... ndu ikinci 
ktna• IODa• bdar tatWk 
edllecekdf. Mantı ve mini· 
IOalleyll. ıeker fabrlkalan ola· 
catbr. K.Gıpeler, teker fahri· 
k•laaada, pıaoar ıedrea qgo•· 
lan ylklenecektlr. K.llpe p· 
dnm 911onlara d. ptaoar y6k· 
ledlmell .. rttır. K.Glpe hıpyaa 

qpnlan mehreçte •e ma•a· 
ealatta tahmil Ye t•hllye lçla 
ayrı• mablet verllmemlıılr. 

KOlpeler, pancar ıaıım•k lçla 
bankala• mllbleıler d•!ıJllnde 

nplan tahmil Ye tahbye 
edlleoek fasla umaa için ıadU 
ednmt lcretl abaaoekhr. la 
.-aluta ,..,.a.k aakUyab• 
lond ton bafl•• 20 kanattan 
•Pi• dlımemek bere, ton Ye 
kilometre .,.Da yuım kataf· 
&ar. Tulfe 28 blrlnchetrba 
935 t•D mateber41r. 3560 

lsmlr ikinci icra memarla· 
p1141an: 

985·2916 doaye •amaruı 
Par•J• 99mleoek gayri men· 

kolan ne oldap: 
Ahmet •I• maballlll tapa 

k6tli6•1111291 •yfuıacla 277 
aduın 17 parael aamuuıaüa 
31 metre. 75 1aDdmetıe ma· 
nbbmada n tekerclleıde 1 
aamırab dakkta 

lzmir 2 nei icra 
memorlutundan: 

&.y ReoeWa emllk Ye ey· 
iMi balmaadaa &ilaç aldıtı 
..-nya makabil bankaya lpoıek 
eyledlll Walrde Baenavada çay 
Fernb eobiınd. 23 No. la 
hanenin kapııındaa girilince 
aolda bir utda ili oda bir IO · 

fa karııda af•k bir bahoe, 
bahoede laelA •• matbak ve 
•h99de gene 19 içe iki oda •• 
afaAıda kilerden girilince ba 
nla a•l11111 Glf'rlne lata edil 
mit yakana 89 •f81•da bir 
oda matbak Ye helldıa ibaret 
•e traçua o•aa 8500 llıa kıy · 

melli ba nia 
Mllklyed aoak arbrma ıa· 

'f'etlle " 8'' namanla emltk 
Ye eytam ... k .. bna•a ma· 
alWnee bir defaya ••heu ol· 
mak fUllle arbrmaa 16 12·935 
pa•Tteıl •ClaG 1aat 11 12 de 
lsmlr hlkdmet konqı•dakl 2 
lael lan dalrellade yapılmak 
bere SO si• mledeııe 1aııbl• 
koaalda. 

Ba aırtarma nedoeılnde • · 
bf bedeli talamln olanan kıy· 

....._ya.le yeımlı betini ba· 
ı~.... ea çok arbrana lhıleal 
yapılHakbr. Abl takdirde 
2280 namanh baana gGre 
ıatıf geri bırakılacakhr. Sabı 

peıla pan ile olap matterldea 
yalaıs ylsde iki baoak delli· 
Uye murafa abnır. İtba ı•Jrl 
menkal lserlade berhaagl bir 
t1klldl llak talebinde bala· 
-lal' •llerladeld reaml YeAlk 
He birlikte 1lrml gCla arfıada 
lsmlr lcrmDa mlıMaadua IA· 
mmdır. 

Akil halde haklan tapa ıl · 
cJUnce IUl6m olmadıkça pey· 
latmadaa laalt bbrlu. 1·12· 
935 tarllllden ldt..ıea fUID•· 
me herkw '9W. T.Sfp olaa· 
ima y .... 1• .... k temi 
aatÜO- .. ,. ............ . 
b ıdlNll .. balta .. sı.ııos' 
..,.. .__... -... ı ... 
icra me ........ ••wılan 

inci ra 
morluğondanı 

Mlhmat Cel&letda'ln I•~ 
~k n eytam baabaadul 
GdClaç aldı~ı paraya makabil 
bankaya ipotek eyledlll lsmlr~ 
de barnnada camii kebir ma· 
helleılnde ha1Dam eoka~na 
36 No. h a.ln kıp111ndaıı 8'· 
rlllnoe bir çimento yollok, ,.1 
tan~ bir bab99 Ti bir bnaııı 
•e meıbıl kapıdaa glıllinoe 
•lda bir kertıde btr oda, kar 
ııda arahluaa geçlllnce ınaı, 

bık heli H merdivenle Clıl 

kıta oakıhnoı bir koridor •e 
Oade iki kartıdı bir odHJ 
mncut olup 1600 llr1 kı71D" 
ılnd" olea bu nla. 

MGlld1e1t açık •rtmnı ıa 
retti• •e 8f 4 numenh EmlAls 
•• eytım b.nkHı kanona ma. 
olblaoe blı defaya mab1101 ol 
mat '"tile arıırmHı 16, l ~.985 
ptıırteıl ıftnG .aaı 11 · 12 de 
lımlr bCUu\ınr:t koaıııadekl 

2 lnnl lcr• deire1lade ftpılmek 
lsere 80 •OD mQddetlo 1111• 

lıja konuldu. 
Ba artırma netlceılade Nt•t 

bedeli tahmin olunan luyme· 
ıla ybde yetmlı betini ba· 
lana ea çok mrtıraaa lheleıl 

yapılacaktır. Akıl taktirde 2280 
namanlı kanana gGre eatıı 

ged bınkal•oaktır. S.tıı petla 
para ile olup mGıterldea J•l· 
... ya.de lkibaçak tellAllye 
maaa6 alınır. Iıbu g•yrl men· 
kal Gllerlade herhangi bir tekil· 
d4t hak hıleblade bulananlar 
ellerindeki ruml nulk ile bir· 
ilkte yirmi g6n urfuada lamlr 
lcıuın• mGncaadan IAsımda. 

Akil halde haklan tapa il· 
clllace malam olmadıkça pay· .' 
latmad .. hariç kabrlar. 1,12,935 
larllalndea ldbaren .. rtaame 
berbae açıktır. Talip olanla· 
na ylsde yedi baçak temlaaı 
ak9111 Yeya milli bir baab 
itibar mektuba .e SS 187'4 
dalya .......... ....., lklacl 
len memarlataaa mlncut· 
lan llAa olaaar. B. it No. iO' 

3568 

Beı &GrlO .,~ ....... 
.... .. ,.... ltba aatlb aQ1t 

arbrma ıareılle .-uhaa taka· 
nida. Birinci ubr._ 2·1~·935 

P8:M'l.,a ıaa• ..a ıı t1e dal· 
rect. len edllecekdr. 8a artır· 
..... iki bla Ura kıymatl ••· 
hammeaeU ola• gayri meaka· 
l6a bedelin 7bde yetmlt beti 
.ıtbelbade .. ••rlldlll ••. 
retli lllalell- len edlleeek akd 
bahh • ~ utanma taalalal· 
da .. ki k.amak tut• ile mi· 
.. ,... • ilet gb ......... 
blUd lklael artırmaıı 18 12· 
955 tarihine mludll çaqamlNi 
glal ylme dalremlede •e .. ı 
11 de lora edlleeekdr. 8a artır· 

.... u 7'1de yetmlt beti 

....... IMMlel •eıll1De411il 

lanılte •laf 2280 namenla 
baan ıhk&•ma tedlba IMt 
teliede ldeamek illere rerl ha. 
rakıl .. ktır. S.bt peel• pare 
iledir. 

u.. oı.... B. it No. ıss ı--------~ ANADOLU 

ı.- gayıl meual ltleıWe 
hak talebine ~hmulu elle· 
rla .. kl ,.... •••iki ile ... 
Ukte ve yirmi g1a IQlade •I· 
ncaatlara llsımdır. Abl laalde 
haklan ltapa llellUace IMl6m 
olmldak~ P-Jlatma•• bulQ 
kılacaklardır. Ş.rtume iO·ll· 
35 tarihinden hlbuea berk .... 
g6rebUmeeİ 19'a açakbr.: )la.. 
yedeye ltdnk etmek lltly ler 

Ali Riza 
Mocellitbanesi 

Yeni kavallar çarfııı 

No. 34 
flll'&Dameyl okamaı •e baalara 

....... kıbal ••••• ıd •• 
ldlMlr olumlar. Mlfterllere 
laer ..... ı• l•hal verilir. 
ı.dnk etmek latlyealer kıymed 
mahammenenla ya.de 7edl ba· 
~ nllbedade pey akca• Ye 
ya milli bir baab temlaab ile 
blrUkte mlracaatları le.ama 
llb olanar. 3564 

Üç cmuı Aem egZ.ndikr, 1Na cl4' konu,ıular 
ıelEkebla .. kendine malum tanw, ba mlrekkep ve eeA· 

mahsarlan Yardır. Glall mlrek· luı Waeaklar ve blsl yabla· 
keplerlD hemea h• nH'lal mak .... l»mtka delil Ye l1pata 
Alma'lar da bllmekta •• ba m ..... o1mı,...1tı ... a.r. 
........... , .... ..._ - f>olra •• Bana ela ...... 
lan okayMQmektetllrler! ülu •em. Seqeyl neldea dlfla· .... ..,.... ............. 

Sahip •e Bqyupm 
Baydar Rlfdl ÔKTEll 

Umaml ... riyat •e yuı itleri 
mldG.rl: Hamdi Nldıet 

İdarebaneai: 
İsmir ikinci Be ler -. 

C. Balk PartUi .ı.... içüıd. 
Telgraf: tamir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta kutUID •os 
ABONE ŞERAİTİ: 

YaJhiı 1200, Aib •rbiı 100. c~ 
•yhla 500 kuruttur. 

Y abuam memleketler içia lflllllik 
abone Genti 27 liradır. 
Beryerde 5 KU?llflur • -a.oı geçmiı n6abalar 25 k111'11ftar I 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMI IR 

Derin bir dkdı b.ıladı. Ba 
anlak ybm11 Benaa ceketinin 
oebladea makavndan Ye klçClk 
bir bta çıkardı. içinde oıas 
bdlll' brlllol kAğad vardı. Ve 
Benna gtlerek bir taaellal ko· 
mlaere asatb: 

- lıte ıise görllmemlı H 

benb eararı balanmımıt bir 
YUıta! 

Dedi. 
Komlaer hayretle:· 
- Ba kartlar mı1. 
Dedi . 
- Enı. Bir pollı komlMrl, 

bir meılek adamı 11fadle bu 
çok ince kartonların klmyetl 
bir kadreı tqıdıian• tOph• 
eder mlllals?. 

- noara.. Oddea gtsel ve 
barlkallde bit ani! Bana, Ut 
g6rlfte aalamak herhalde mim· 
kin olmu! 

- Sonu var -



SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 
bet Gibi içilebilir. lki De. 
fa Süzülmüştür. -

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

ömürlO MElALLUM lamba-
larını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~,iatlerde Tenzilat 

Mehmed. Tevfik 
Elektirlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mftmentll 

Peştemalcılar 71-79 Telefon 3332 

SAYI 

1 Makalat 

LiRA. 

20000 
1 ikramiye 25000 
1 
ı 

1 
.. (2000) 
.. (1000) 
.. (500) 
.. (lôO) 
.. (100) 
.. (5'') 
.. (30) 

(20) 

15000 
12000 
10000 

4000 
4000 

15000 
9000 

10000 
25000 
16000 
12000 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıırırıııııııgııiııııııııınııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımım~ 

Ali.sehir Banliası = ' -·-- -ü~müır ŞlYllb)esö 
lkim~i Kordonda Borsa civanndaki kendi binallnda 

TEC.EFON: 2383 •• 

Cinai Azı Çoğu KUo flatl 
Korııt S. 

Sadeyağı 1000 1200 75 
Zeytlnya~ı 800 500 29 
Yerli pirinç 1500 2000 22 50 
Toz ııeker 1500 2500 26 15 
Un 500 700 17 50 
l~•D 500 800 5 
Makarna 600 700 30 
.Patates 700 1000 6 50 
Kora faeolye 700 1000 15 
Nohut 300 500 6 
Sat 1500 2000 10 
Yo~ort 1000 1500 15 
Yumurta 20000 22000 l 10 
Koru Clzdaı 200 300 15 
Salça 150 200 28 
Kok k~mftrft 20000 20000 3 
Sabun 300 500 25 
Odun k6mftrft 700 1000 4 
Zeytin tanesi 150 200 25 
Kaşar peyolrl l 50 250 50 
Beyaz peynir 800 1000 25 
Ekmek birinci nevi 15000 20000 10 
Koyun eti 2500 3000 35 · 38 
Dınaetl 2000 2500 24 

Tutar• ff 
Ltrt •. 
900 
146 
450 
668 
12~ 
40 

210 
66 
ıso 
30 

200 
226 
24i 
46 
46 

600 
125 
40 
60 

ı:!D 
250 

2150 
1140 
600 

Boca orta okolnnan ihtiyaç Jlııteıldfr. 
1 

fi g 
Boca orta okulunun 1935 llo.ueal yılı için yukarıda dO Jlı lı 

oicellkletl yazıla 24 kalem yiyecek ve yıkacak lhtlyaeıP•~ ,ı '· 
10,935 ıarthtbden baııbyarak Gatermeaf 935 lldacf teırJst~ 
trncı çarıımba gGofl saat oobeıte ~ıı01lr kGltOJ' \tlrektôr:,f;t-1._ 
topJınaealC olan komlıyouomuzd• yapılm•k u Clsere oDY ~ 

HertOrlü (Banka ; ve Komisyon) Muameleleri ~apıhr. 
Vftdeeizlere % 4 

Mevduat Şa~tları: A!tı ay ••ddiy~ % 5 

Blriclk Satış Yeti 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

ıGre ile açık ektlltmlye konu.lmoetol\ iltekUlerlu herblrl_.. ..... ~. 
_ ~ tıeınd• g"8tedlen t11anl•n•ıı bedellerinin yaıdeı 1edl ... ~.~ ' 

beıJndeld ıarekılı pey ikçelerlnl mal11nd•ğına 1atınr'k- otJIP'' ~ 
5 ı ltn• •lıtl1rla tlıterme gau ve ıaatlııde komhyonumud• .bol 'ııı. 

SIHHAT 
ECZANESi 

lzmir Lise ve Orta Okullar Alım. 
Satım Komisyonu Başkanlığından: 

' Ctnıl Azı Çoğu Ktlo ftıtl Totar1 

Ekmek blrloc1 nevi 
Koyan eti 
Dana eti 
Sadepğı 

Süt 
Yogurt 
Yom orta 
Koro soğan 
Kunı fasulye 
Zeytinyağı 
Teneke peyniri 
Yeril pirinç 
Nohut 
Toz aeker 
Domates salçaııı 
Patalee 
Makarna 
Sabun 
Uo 
Kok kömftrü 
Ağaç kö'Dürü 
O don 

Kuruş S. Lira K. 
15000 ısooo ıo 75 1935 

4500 5400 35. 38 2052 
2000 2400 24 576 
2000 2400 75 1800 
2000 2400 10 240 
3500 4200 15 630 

20000 24000 l 10 264 
1000 1200 5 60 

650 780 15 117 
600 720 29 208 80 

1300 1560 25 390 
1500 1800 22 50 ,05 

500 600 6 36 
1900 2400 26 15 627 60 

300 360 23 82 80 
2500 3000 6 50 195 

600 720 30 216 
1750 2100 25 525 
795 1000 17 50 175 

60000 720PO 3 2160 
4000 4600 4 192 
1~500 16200 1 25 202 50 

Kurn 6zü.a 500 600 15 90 
Zeytlntaoesl 300 360 25 90 
Çay 5 6 3 l O 18 60 
Kaşır peyniri 200 250 50 125 
Kar~ıyaka k1Z muallim mektebi 1935 yılı ihtiyacıdır. 
Karaıyaka kız öğretmen okoluouo 1935 ftnaneal yılt lçlo yu· 

kır_ıda clnı ve nlceUkler1 yazıla 26 llılem yiyecek ve yakacak 
lhtıyacınnı 2l,10,935 tarlhloden başlayarak üııtermeel 935 ikinci 
teıırloln altıncı çarı:ıamba günü BHt onbeııte lzmlr kültar dlrek
törlOğftnde toplanacak olan kom1eyonomuzdı yapılmak ftzere 
onyedf g6n ıüre ile açık ekelltmlye kooolmottor. iıteklllerin 
herblrloln kerfJısında gôeferllen tasml.umış bedellednln ydzde 

yedi buçuk: nlebetlodekl sürekelz pey akçelerlnl malsınıdıgına 
yattrarak alacakları alıtlarla üsterme gü.o ve saatinde komfsyo· 
numuzda bulunmalar' blldtrtur. 

Şartnameleri görmek letlyenler hergün eaat 10 dan 12 ye ka· 
dar kız llııeslne mQracaatları. 21 25 2!) 2 

..... -

Dır sene vadehJ e % 6 
=: -;&arı bJldlrHlr. ı~ !' ~ 

Şartnameleri gôrmek letlyenler ber glln nal 10 daO 
bdar K•ıs lleeılne mftr•cHt etmeled. 21 25 29 2 

-~------:----

Cinsi Azı Coğu K.Uo flatı Tutarı 
Kuruıı Lira K. 

Ekmek birinci nevi 66000 70000 10 75 7525 
Koyun ... t1 ııooo 15200 35 ;lS,00 57i6 
Oı1na eıt 8!>00 12000 24 2880 
Sade yağı 4400 5700 75 4275 
Süt 8500 108u0 10 1080 
Yogurt 9300 11600 \ 15 1740 
Yumurta 85000 11600tl 1,10 adedi 1276 
Koru soAın 7 800 9940 ' • 5 497 
Koro faaolya 5000 6500 ı 15 975 
Zeyli• yağı (Ayvalık) 29 O 3700.. 29 1 1073 
Çay 73 89 310 275 
Yeril pirinç 10400 13700 22,50 3082 
Teneke peyniri 2650 3600 25 900 
Nohut 1200 1470 6 88 
Toz teker 3800 5100 26,l5 1233 
Domat lf8lçaeı 1600 2090 23 480 
Patates 8500 11200 6,50 728 
Makarna 2100 2700 80 810 
Zeytin daneal 1300 1780 25 445 
Sabon 3800 4800 25 1200 
Kaııar peyniri 14.80 1850 50 925 
Un 3900 4840 17,50 847 
Koru Osöm No. 12 2875 3000 15 450 
Kok kömllril l 90000 220000 3 6600 
Agaç kö111Grü 8500 11000 4 440 
Odan (meııe) 40875 4.8750 1,25 609 
Kok d6ktım için 5 Ton 3000 tonu 150 
M11den llolt 5 ,, 700 ,. 35 
Maden k6mftrft yıkaomıt25 ,, 1250 ,, 312 
Pik maden 4 ,, 7500 ,, 300 
Maden komu 25 " 1400 ,, 850 
Pirin~ ,, l ,, 2200 ,, 22 
lzmlr kız Ye erk"k Ueelerl paoelyonlırı ile erkek öğretmen 

•e bölge ıanat okulanaa 1935 fhıanaal yılı ~için yok.arıda cine 
ve nicelikleri yazılı (3:.1) ·kalem ylyecı:k ve yakacığıu ihtiyaçları 
2110·1935 tarihinden bıtbyarak 6etermeııl 1935 ikinci teırlo 
alhncı çarvamba glnl ıaat on beeıe hmlr .. 1'Clltftr direluörlilğ6n 
de toplacak olan komı.,oanllintla yapılmak wtıere on yedi gün 
sGre ile açık ekelltmeye k:onulmattnr. lıtek1Herlo ber birintn 
kar11111nda taeıalanarak: g6eterllen bedellerhlfn yftzdeJ yedi buçuk 
misbetladekl ılrekllz pey ıkçalarıaı mal eaadığına · yahrarak ala· 
cıldarı alttlarla Clıterme gtln n Halinde komlıyonnmozda t>u. 
!anmaları bildirilir. 

Şartnamelerini görmek lstlyenler her glln saat 10 dan 12 ye 
kadar kıs llaeılne mftr•eaat etmelidir. 

AKıncılav Oteli1 ' 
Ilı, 

Sabık Gaf tarzade Oteli ~ o 
Uzun bir zamaudaoberi temlsllğl, mevklhtln l e.klall~I ta. , ~b 

• uanmıt olan eıkl Gaf fal'zade oteli. 1 
11
V 

Akıncılar Oteli 1 şeoı ~ 
Yeni adı ile Selçok'Ju jaodarmı ydzbaıılığıodan mftıt•f• { 

8eddld Kokak tarafından ıçılmıııtır. ..,ı•' ~ 
Otele gelecek konulLların · bet Ulrlfl lıtlnliatleıloln ıedlı:: O· 1 ı • • Jı.ı 

le~ialAde ehemmiyet •eritmektedir. Flıtltr mutedildir. 

MO.zayede ile fev
kalade satış. 

ÔoClmftzdekl pazar gaotı 3 
ikinci tetrln ögleden e fel 111t 

onda Köprı•de köprft eok•AJ• 
da 8 numanb hanede doktor 
operatôr Ahmet Ktmll beye 
alt emealt gl'trfthnemlş feıvke· 

iade lftke lpaaltt mamulatından 
maon yatak odası ı tıkımı; ma 

nu dolap, iki kişilik karyola, 
· ıuvalet Ye margtdn, iki koqıl 
dtoo, ılfonyere, orta maeaıı, 
koltuk ve iki perdeleri, cevb;. 
den frldman mamolttınd•n . 

::::------ıiiıiiıll.-ııiııiiıiiııiiıiıillllİlllmllliıi-iıııim_.. ________ · telli lpekH salon takımı •e 

Sayın O·•g-' retmenlere per4elerl, ilçlcı n ikili zarif 
elekttdk .. ızoları, karı ağaç 
tan 111amol •ltrlnli bale, ye· 

Yavuz Kitabı Evi aıek llUHI• ve alta marlken 

Kıraat '\it'. tarlht .. D başka bütün okul kltalılarımn 

toptan salış yerldlr.ı 

lzrnİP Kemel'altı 5f) No. lı 

Yavuz Kiıah Evi i 

•vrupa 11anıJallycJeri, buz do 
lahı, mavi muare, iki tpeldt 

koltuk ile bir eıej~rll dl "BD 

ve ortı maPa'ı ve iki sigara 
maaalan lake iki adet ıılfoye 
rala dolab, aynah tovalet Ye 

kornldtnoeo, bir buçuk ktşilik 



. Fratelli Sperco V·apuı•. k\ce~tası 
ROY AL NEERLANDA lS KUM PANYASI 

• •nucALION" ••para el1nm lıdu ltouerdım, Hımburg, 
t."'•urnı r.da olup 29 teırlnenl Copenh•ge, Dınılg, Gdynlı otlo 
~ Annrıj Rouerdam •e 8ım· Ye .ttkladfnnyı Umınlırı için 

tg Umınl1rı lçla yl k atı yak alıe1kttr. 
tır. 0 GOI'LANT,, motôrCl 30 l el 
"liEllM~S .. ntıoru elye• il teırhıde beklenmekte olup yft · 

\.a llnııda olup Annra·Rouer· kGnft l1thllyıden aonra Rot•er 
Te lumbarg llmınları için dım, Bımborg; Cepetılıage, 

1' ıhyor. Dınslg, Gdynlı oılo n lekaa· 
liTRAJANUS,, npara elynm dloHyı llmanl1rı için yClk ılı 

uıuztfı olup yClktıae t•b taktır. 
D ıoora AnTere,_ Rotter· Zegluga Pol.3~il S. A· 

• Amıterdım Ye Bımbarg ••SARMACJ A,. motôrft 20 2 
•Dlırı için yftk ılae1ktır. inci tefrlade beklenmekte olap 
~OBERON" vapura 5 2 litacl · (doğra) Antera ·Gdynlı liman· 
ltQ ilde beklenmekte olup yCl · lırı itin yok alıcaktır. 
' t tahliye ellikten aonra Service Mariıim Rournaifl 
\ ';rı. itottercl.m, Amııerdım .. ARDEAİ.,, .. puru ta 2 lacl 
ıı._ -•mborg ltmaol1rı için y6k t 1 d b Ll lt · ·1 *' Cl 
~lt eır n e e. enme e o ur y 

ır. . 
''CANYMEDDES,. Hpoıu 5 2 kaı:ıa tablffedeo ıonra K.«11 · 
ı......_ .... d b Ll L 1 • teace. Sallna, Gıl11 n Btl7lı 

ı."""'u e e. enmc.ıe o ap yu 
~I 1 bit d . .a Umanları için ycık ılıcakur. 

1 ye ea IODra nDTert1 u· 1 
rdam, &mıteıdam H Hım· "ALSA J LlAn Hpora 20 2 
Umınları için yftk ala· inci tt trlade gellp 22·i inci 

ır. teırl11de Mıltı, Cenota. Mır· 
1
'CERES,. nporo ı 2 ini teı ıllya ve Barıelonı llmınlaranı 

hekleamekte olup yClkCl· yak alıcıktır. 
botatetıktın ıonra Burg11, .. DURUSTUR;, 'apara 20 2 

te K.68tence llmaDlın el tcırlade beklenmekte olup 111 
Jtk ılıcaktır. kana tahliyeden ıoau KO.tea· 

.ı-1...'CERES, , Tıparu 18 ~ Jnd ce, Sultm, Gıl11 .e Brlylı ~I · 
~de Anten Rotterdım mınları için y6k ılıcıktar. 
"'•rdım ve H~mbarg Uman: İIAadakl bueket İırlblerla 
'rı için 7Clk ılıc•ktJr. deki detlftldlklerden acente 

St>enıka Orie~ Linien me1'ullyet kabul etme&. Fazla 
.._~ltORDLAND11 motörCl s 2 el tafeUAt için lkfnct Kordon'dı 
'\'de beklenmekte olup ytl Tıbmll CH Tabliye bln111 arka· 

1 tabl17eden aoara Roller · 11nda Fratelll Sperco Hpor 
' Copenhıge, Daazlg, Gdy· acentabgıaa mtlncaat edllmeal 

~ O.to Ye ıskandlnnyı Hmın· rlcı olonnr· Tel 200,·2005 ~663 
11• hareket edecektir. · lltndakl gellı·gldlt 11rthlerlle 
ı.VllINGLAO., moıGrQ 12-~ anlunludıkl deAlılklerden 

letrlndea 16 2 ıcentı meı'ollyet kabul etmea. 

V. N. Brallılau n Viyana için yClk 

F ' alaeaktar. 
1 

• H. VANDER· ARMEMENT DPPE . ANVES 

"ZEE & co. "ESPAGNE" npara 5 iki•· 
et tefrlade bekleniyor, An•ere 

" HE LEV ANTE LlNIE 
SOrtA" motGrl h•len il· 
lllaıldı olap An•MI, Rot· 

• Bambarg Te Bremen 
")at ılmakıadır. 
4atSEtae •apara bılen lf. 
"dı olup AaTera, Rot· 

llıı, Bamburg n Bremtn 

f'k almıktadır. 
\'OLA.• .. puru 2 net ıeı· 

betleD17er, Hımbarg, 
Ye AnHre•ten ylk çı· 

ktıt 

lt4N ~ tJ.. motGrl 11 2 ol 

bekleniyor, 15 2 el 
e k.dar Anvere, Botter· 
llıınburg Te Bremen için 
''-eıktır. 
~CEOONlA.. ..puro 26 

·~~nde bekleniyor, SO 
.... Rllle kıdar Aonre, Rot· 

1 Bımburg n Bremen 
\>Git alıe1ktır. 
l\t~AN ExPOT LINES 

t NEVYORK 
~~LSIOR .. nparu balen 
'llıada olup Neryoık için ,, 

~ '-•ktadır. 
• :'tlNSTER" .. puro 12 

1
'tttade .bekleniyor, Nn· 

\t~" yak alıcakttr. "S: &IONT "pura 18 2 el 
)\ beklealyor, Netyork 

'~ ~ alıcaktar. 
s!ltce,, npuro 30 2 el 
~ bekleniyor, Ne ıyork 
~t alacaktır. 
' ~. CUtlVE,. Hporu ıs 
t\ ~'-flllda bekleniyor, Nn. 

~h ~ ... Jtlk atacıktır. 
"VfiA,. npura 31 Bel 

t~ bekleniyor, NoyYork 
1 •lıcakllr. i: OIRECT DA\ UBl 

~tı~ lUN ~ HA ITI 

1 
,\ ~ ••para bılen il 

ıct, nıup 8f!ograd, No· 

"-•lllar1101 Bod•pf!ftf', 

Direkt için yok alaeakbr. 
ARMEMENT B. SCBULDT 

B&MBUG 
" BANSBUR<; .. "para 8 

ikinci tetrbade beklealyor, A• · 
•en, Rotterdam n Bamborı 

için ytlk ılacakbr. 
DEN NORSKE MIDDEL

BA VSLINJE ( A S. O S. 
SPANSKELlNJEN) 

OSLO 
"BANASEROS,. mot&rO 21 

ikinci tefrlnde beklenl1or1 Dan• 
kert n Dlppe lçfn yak ala . 
e1ktar. 

JOBNSTON VARREN 
LlNES.LlVERPOL 

.. QUERNMORE" npara 4 
ikinci teırlnde bekleniyor, LI· 
nrpol n Allnntea yok çıka · 

np Borg11, KOttence, Gılao n 
Brılla için yok alıcakhr. 

Olivier ve Şnre· 
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 244 :J 
The Ellerman Linet Lcd. 
Uterpool Bıttı: 
"LESBIAN,. Hpan 26 bl 

rlncl teorlnde Uverpool Ye 

Snaneeı'dın gellp tahliyede 
balanıcak Te ayni aım•nda. ~ 
lklnct tetrlntt kadar Llterpol 
Glugon için yClk alacaktır. 

., ALGERIA.Nu Hpura 1 S 

ikinci teırlnde Ll•erpol n 
s .. nıeadan gelip tahliyede ba 
laaacaktır. 

Londra Bull Hattı: 
"POLow npanı 30 birinci 

teerlnde Londr1 .,o Bali n 
Aoteraten gelip "1hllyede bu· 
lunıcık n ayni samında 6 
ikinci tetrlne bdar Lflndr.. n 
Ban lçtn yftk ılacıkttr. 

Met. M•. Sat. Al. Ko. dın: 

Miktara 
Kile 

20000 
ısooo 

Cfnıl 

Tahmin edileo 
Mecmu totıra 

Lira K.r. 
2600 00 
3500 00 

Heher klloeunun 
Tahmin f'dUen f lıh 

Kr. Sa. 
13 00 
12 50 

Temlnah mutekkıle lhıle tarihi g6o n IHh 

Akçeal 
Ltra Kr. 
195 00 - 13.2 Teı. 935 · Cartambı IS 
262 60 l 3. 2 Teı. 9:35 .. 15,30 da 

1 lamlr Met. M,. aeked h11tanesfoln yukarıda cinsi te 

mlktarları yasılı iki kılem sClt •e yoprt ihtiyacı iki 
kıt'a ıartnıme ile ayrı ayrı açık ekıllıme suretlle 11ım 
ahnacıkbr. ""' 

2 lbılelerl hl11lıtanda yaaıb gGn tarih •e 111tlardı lsmtrde 
kıılada Mıt . M,. 11tın alma komfı,onoadı yapılıcıkttr. 

3 Şartnımelerl bergftn komisyonda gftrClleblllr, 
4 İeteklller 1'1caretodınoda kayıtlı old.ukl.rauı dılr nılka 

_ gaıtermek ınecborlyetlııdedlrlrı. 

5 - ~kılltmeye loılrık edecekler 2i90 11yıh artarmı Ye ek· 
ılltaıe baunanon 2 Te ftçGaca mıddelerlnde Te ıut 
nımılerlode yıiıla nılkıları Ye temln1t1 ma.,ıkkate 

makbuılerUe birlikte ihale Hiltındın enel komfıyonda 
hazır bulunmaları. 21 2 6 10 

Mır. M,. 11t. ıl. kom. dıa: 
1 lımlt Mst. &h. kıtaatanın ( 294ı00) kilo koro ıoğ•D lb· 

tlyicl açık ekılltme earetlJe 11tın alaaıcakhr. 
2 lbaleıl 6 · 2. Teı· 935 çar11mba g«lnCl eaat on bette 

lamlr'de kıtladı Mst. MT. ııtaa ılmı komlıyoaondı 
Jıpı lacaktar. 

3 SoAaaın tıbmtn edilen mecmu taluı ( l 76•) liradır. 
·4 - Beher kllo kura eoAıo için ıhı karuı flıt tıbmiu edll 

mlıtlr. 

5 Temlnıtı mavakkate akçetl 132 1111 30 kuraıtur. 
6 istekliler tle1ret oduında kıyhll olduklarını dair yealkı 

gôttermek mecborlyetladedbltr. 
7 Şutnımeal hergGn komteyooda gGralebUlr. 
8 Ekllhmeye lıtlnk edecekler 2490 eayıb 1rhrma •e ek· 

ılltme kannnaDDD 2 Te GçftncCl maddelerlndo Te oırt · 
nımetlnde yaaıla Yetlblım •e temlnııı monkklte mak· 
baalarlle birlikte lhıle eıatlndea enel komlıyonda b111r 
balunmılırı. 18 23 27 2 . a•a7 

Mtlıtahkem Mnkl 11. al. ko. dau: 
l - lımlr denfı komotant.ğıaın 581 llr" bedel keoltli denfı 

lıkele1lnla tamiri açık elulltme ıuretlle mGnakaeaya 
koamotlar. 

2 lhıleet ~. 2.tef. 935 camuteel gClnft H•t ondı bmtrde 
kıelada Mıt. m•. eatan ılmı komlı7ononiı yıpılacıktır. 

S Teaala1ta monkklıe ıkçu, 44 liradır. 
4 Şartname keılfnıme •e reılmlerl hergGn komiıyondı 

gftrClleblllr. 
5 - letekUler ticaret od11ıoda kayıtlı olduklarını dair "eılkl 

gGetermek meeburtyetlndedlrltt. 
6 Ekelltmlye ltdrak edecekler 2490 11yıh arlhrmı n ek· 

ılltme kananunon 2 Te GçClacft maddt"lerlnde Te ıart 

nameılode yHıh •eelkıları •e temlnıh mankkate mık 
buzlırlle blrllktı lbıle ıHtinden nel komlıyondı hasır 
bolanma1art . 2S 27 2 7 :1'92 

Mıt. M•. nt. al . ko. dın: 
l l&mlr Met. M,. kıtaahnrn (98400) kllo pıtıtls lbtlyıcı 

kapılı ztrf uıullle ekelltmeye koamoetnr. 
2 lbıleıl S 2. teı. 935 «alı gClnft ı,.t onıhıda lımlrde 

kıtlıdı Mıt. M,. 11tınalma komlsyonoodı yapılacaktır. 
3 Pıratlstn tahmin edilen mermo taları (6396) liradır. 
4 Brher ktlo pıtıtlı için altı kurue etti 11ntlm f lıt ıab 

mln edUmtetlr. 
5 - Temioatı mu ... luıe ı .. çeıl (.t80} liradır. 
6 Şutnımeel her gftn komlayondı gör1lleblltr. 
7 l rteklller ticaret od11ındı kayııh olduklarına dılr H· 

stka göıt~rmek merborlyeıiodedlrler. 
8 Ekıtlımeye ltdrık edeC(kler 2490 11yıh artırma H 

ekllltme kanununun ~ te Gç6acG maddelerinde •e 
eartnameafnde y11ıh •eıthı.rtle temlnıtı roovıkkııe 

makbaılarını n mDbftrUl ttıkllf mekıaplınaı lhıle 
ıaatındaa en H bir uat enel kominona nrmlt bulana· 
caklardır. 3415 17 22 27 2 

Maıtıhkem me,, Ht. ıt. ko. dan: 
l lımlr Met. m•. kıtııthnın 82i!050 kilo llnh maden kö 

mftrft açık ekellmc ıuretlle 11tıo almıcaktır. 

2 lhıleıl t8.i .teo 'JJS paurteıl gGnCl tıHt onbette lsmlrde 
kıılıda Mat. m•. aa. al. ko. naodıe yıpılacakllr. 

3 K.Gmftrftn mecmu tutarı 3704 Hndır. 
( Bt!ber ton ktlmar için onblr lira elll kurut f iıt temin 

~dllmlttlr. 

5 TemlDah raaHkkıte akçetl 277 llr1 80 karattor. 
6 - Şartnamesi bergCla komleyonda göı6leblllr. 
7 - lateklller tle1rot oduında byıth olduklarını dair tedkı 

gôttermek mecburtyetlodedfrler: 
8 Ekılltmtye lıtlrak edec.,kler 2490 11yıh 1rtırma •e ek· 

tlltme klnananon 2 te ftçOncG maddelerinde •e tul· 
nametiode y111lı ntlkaları Te teminata moHkkıte mık· 
boılarlle birlikte tbıle e11ıladen enel komisyonda ha 

ıır bulunmıları. 2 6 10 l' ~573 

•• MARONIAN ,, Hporu 26 
ikinci trerlnde aeUn 12 ikinci 
tetrlmt bdar Loudra ve Hali 
lçla yük alacaktır. 

"0PORTO,. •ıporu ~O ikin· 
d tefflnde Loadra, Hali te 

Anvf!reteo gelip tıbllyede ba 
loaacıktar. 

Not: VCrud tarlblerl Te n 
purların ldmlerl ı-e nulon lcret· 

lerlnln detlılkllklerden mee'al 
llyet kıbul edllmeı. 

Anbra M. M. T, 11t. al. ko. dın: 

l 30000 metre y11hk elbleellk bu kapıla znf la eksilt· 
mtye konmottnr. 

2 H,.pslnln bfçllen bedeli 16300 li ra Te tik intaç p1r111 da 
1222 Ura 50 kuroıtur. 

3 İh•leıl 14 · 1 l · 9:J5 perıembe gOnQ Nıt 11 dedir. 
4 Şartnımeıiat görmek ftıere ber ıön s11t on beıtcın on 

altıya kıdar komllyona gelmeleri. 
5 Ekslltmlye glreceUerln ~(90 ıayalı bnuaoo ~ ~e Oçtlnc6 

mıddelerlnde (ıtenllen belgelerlle birlikte teminat Te teklif 
mektuplarını kaounGn emrettlAI mftbftrla bir 11rf içinde 
ihale sHtloden bir 11at enel .U. IA. T. 11ıın alma kt>· 
misyonuna •er melerl. 27 2 6 10 

Ankara M. M. • · 11t. al. ko dan: 
l - G1rnlıoo dıhllladekl kıtaat n mCle11e11t hıynnata ile 

eerom aıı Hindeki hıy,..nları~ lhtlyaçlın l~ln kapata 
•ırf lı mOoıkauya konulan 510320 kilo 7alafı istekli 
çıkmadıA•ndın pıurhğa dökOlmfttUlr. 

2 Pazarlığı 4,2.teı.935 pızarteıf gtlnO 111t onbeıtedlr. 

3 Yulafın mecmu tutarı ~8067 lira 60 koruı olop tik 
temfnıtı 2105 llrı 7 kuraıtar. 

4 - . Şartnameal bergiln Ankara lnuım lmlrllgl 11tın almı 

komisyonunda glSrftlebllfr. 
6 Pazarlığa fttlrak edeceklerlo 2'10 ••yıla kaaonaa 2 Ye 

S tlacll maddelerine göre Jktlza eden nıalk H m1uak· 
kıt teminatlar• Ue birlikte belli ıaa Ye ıaatte Ankara 
ln11ım AmlrlfAI .. tın alma komlıyonunı gelmeleri. 

18 23 27 2 3420 

Bomava sutın alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak ola.o asker ilinları 

Burnua ukerl 11. al. ko. daa: 
Ctnsl Miktar> Mahalli Munkkat Umum Mftoakıaa ihale t . 

• 
teallml temlnıta tahmin tu. şekli 

Lr. Kr. Lr . 
Pirinç 53700 TClmen bir· 805 50 10740 K.apala 6,11,935 

tikleri. urf. çarıımbı N . 15 
Llnlt 
mıden Açık 

k0mftr4 255000 192 2550 ektUtme 6, 11 ,985 
ç.rıambı ıa. 10 

1 - Yukarıdaki claı Te miktarı yazılı iki kılem erHk blsa· 
lıraada gösterilen ıeklllerdtt salJD ıbnıcaktır. 

2 lbılelerl hizalarında göıterlldlğl nçblle 6, ll,935 çar· 
ıamba gClnCl nıt 10 Te 15 te 7apılacıkbr. 

3 Umum tahmin tatarları ile muTakkıt temlnıtları hfu .. 
larında y111lıdır. 

lstekltlertn 2490 .. yılı kanon 2 Te 8 Clactl maddelerin· 
de yazıla Teelkalaıla teminatı ma'flkkate mıkbnı •e 
banka mekıuplarlle mtloakau111n yapılae1gı muıyyen 
ıHlten enel 'e pirinç f~ln nrecejl mahtlrlCl teklif 
mektuplaıanı tbale ıaatladen bir ••t enel Barauıdıld 
11kert eatıu ılma komisyonuna nrmelerl 

19 23 26 2 8430 

l'orgatlo ter• mımurluğon· 
d•n: 

Gıyrl aıenkulon aç•h art 

llrmı ilim. 
Aç•k arthrmı He parayı çe' 

rtlecek gıyrl menkulQu ne ol 
doğu iki kıt'a bağ, gıyrl men 
kulfta me•klt Turgutluda çu 
kur çı"Wgıla mnkllodedlr, .. , . 
kan tarik gaıben lbrablm 'e 
bGıeyln tlmalf'D tarik cenuben 
bemolıesl ıyıe ile roıbdot çe 
klrdeksl& bağ oldu~u keza ful 
ıallnde 'e tapunun mart 927 
tarih n 89 'o. ıındı makly· 
yet t1rklo bemelrul •yte ve 
blrıdul bftseyln garbcıo biraderi 
lbrablm ılmılen n cenuben 
eytam m6dürft ıhmet ile mah· 
dat n kayden bet dönüm iki 
nlek bıi olup ltba iki kıt'a 

baA yekdllerlne mottıeıl •e 
kayden yedi dônClm iki nlek 
lee de bllmeeaha •e bt her dö 
aftma bin metre itibarile yir 
mi iki dönftm dokean tkt mel· 
re mur1bbı1nd111 ibarettir. tak · 
dlr olanın kıymeti yemlnll 
ehli tnkof lırlı Te görOmft da· 
hll olduAo halde beher dGnll· 
mil yOselll liradır. Artırmanın 

yıpıl1C1A• yer gtln ve saatı bl· 
rtnct 1rtlrmı 21.11,935 tırl 

hinde perıembe gClnd saat on 
dörtten onaltıya kıdar Tur· 
gutla krı d:ı!:-eılnde yapılı · 

caktır. Arttırma ıartnımeıl 

21.10,935 tarlblodeo itibaren 
berkeıe açık bulondurolac. k 
tar. Fıslı malumat almak le1t 
yenler 935·304 nomar1la doa 
yaya mCbacaatlıra lbımdır. ar· 
tırmayı lttlrak etmek lıdyen · 

kıymeti muhammenenin yftıde 
yedi baçoğonoa nlabttlnde pey 
ıkçesl Yerecektir nya milli 
blr bankı teminat mektubu 

tevdi edllecektlr. hakları tıpa 

elclllnce ıablt olmıyaa ipotekli 

alacaklıl1tla dljer allkadarla· 
rın n irtifak hıkkı eahlblerl· 

nln ba bıkluı n buıadle 

fllı Te ma11rlfe dair olan ld· 

dlalannı ltha Um t1rlblnden 
itibaren 20 gCln ıarfında ena · 

Ju mlebltelerlle blrllkte me· 
marlyetlmlse bJldlrmeJerl IC1b 

eder. akıl taktirde haklau ta · 
pu ılclle nblt olmıyınlar n· 
tıt bedellnln paylaımuıodaa 

hariç kıtırlar. göıterllen gGnde 

artırmıya lıllrak edenler artır· 
1D9 ,arlnameelnl okumoı n 

lbamlu mılomıt almıı, ban· 
lın tamımen kabul etmlı ad 

olunurlar birinci artarmada ea· 
tıı bedeli kıymetin tamımını 

bulm1111 mftıterl taabbftdQq. 

den kurtulmak ıaıtile ııahf 

onbet gan dıhı uutıluak ikin· 
el artırmı 5,12,936 tarihinde 

pertt-mbe g«lnft ayni ıaattı ya· 
pılae1ktır. ba 1rtırmada ntıt 

bedeli kıymetin yOıde yetmlı 

betini balurea en çok artıranı 
.erilir akil taktirde 2280 DO· 

marala kanun mucibince ıauı 

geri bıraktlıcaktır. mOşterlden 

uuo bedeli ftzerlnden ayrıca 

yftıde ikl buçuk dtllAUye ah· 
nır tıllplerln &atıf gilDCl Te 

111tlarındı Turgut la icra dal · 
reelne mGracaıtları ilin oto· 
aor. 
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tktnctt,.orın 9Jö 

Çin .. 
Dıe Bakanı Bir Suikasda Muruz 

Kalarak Yaralanmıştır. 

Habeş Hukümdarı Dessiye idıyor. Musa 
talyan Bayra~In~.i.~!!!lliş ulu m 

i Dağınd--.--
tadır. · 

Ras Kassa 20 Bin Kişi ile Makalle Cenuhundadır. Haheş'ler Kuyularına 
Tuz Attılar. ltalyan'lar· .·Yeni Hava üsleri Kuruyorlar. 

-...-·~··· ..... 
;uabeşlErkônı Arasında Bir ihtilaf Çıkmıştır.-'~Milli .lMndafaa 

Düştü ve Kendisine_ (Altın Parmak) 
Konseyi Başkanı imparatorun Gôzouaeıı 
Kelepçesi j1.'akıldı. 

bit 
Ayni meoıbHn iktncl Adlı Abıbı, 31 (A.A) - Si 

yıaal çevenler ltalyın'lırın Mo 

saall dağıoan ştmallnde Danakil 
çôlft ftztrfndeo De11sle'ye tHr· 

run huırlaodıklıra haberini 

almıol1rd1r. Hıbe'f'lerln şimal 

genel kararg4bı burada bulun 
maktıdar. Kabine Oyeılnlo ek 

ıerhl Negftsle bhllkle cebh,.ye 
gideceklerdir. 

Aemıtrı, 31 (A.A) - Alman 
hlihbarat bftrosuoun özel ay 
taraodan: 

Maka\le pek yakındt1 bate 
k4ta marom olacaktır. Raıt KH 
u 20,000 klşlUk konetlertol 
Makalle'nin cenubuodı topla· 

mıwtar. 

Adlı · Ababı, 31 ( A.A ) -
15,000 ltalyın yuat yıvat Aıılı 
kuyularını doAro ilerlemekte 

dlr. Babeeler koya eolımnı tuz 

11mak euretlle lçUmeğe gıyrl 

ullb hıle .ko7moelardır. İtalyan 
kıt'Htı Mon11lle'den doğuya 

doğru hareket ederken geoit 

hareketlerde boluomıkııdırlar. 

Burada Ali dağı ile Addoba 
trHındı btr yol yapmıılardır. 
İtalyan sftvarltıt lmmon'a kadar 

llerlemfıtlr. MaaaalL iİmallnde 
yeni bir İtalyan bava Desti lt-1111 

edllmfottr. Kamyonlar t)qrada 

toplıomıktadır. Bundan Dıoa 
kil çôlG bua Q1110ofta AJagar 
rada teala edilecrğl antaşıhnak· 

cıdır. • 

Oıanetelller 25 llkttşrlnde~blr 
1 alyın karakolooa bftcom et· 
ml,lerdlr. lıalyanlardan 15 616 
.ardır. Oabeş lut'aatı htrçok 
den ele geçtrmlolerdlr. 

Adlı Ababa l (A.A} - Btı 
kftaıet tarafından yıpılını bir 

bltdlrlğe göre, Moeaall dığının 

f!One1lndf' toplaomıı olan lıal 
yın kovveıl11rl Dınkalf çölllode 

bir bna ftssft ile entk ve le 

nıım depolan kurmak Ozue 
ko1ıeye doğru llerlemt>ğe bat· 

l•mıelırdır. 

Bildiri, Aııııalmara kabilesine 
meonh küçClk .. ıtalarıo bil 
baıı11 geceleyin Iıaoyanlan bl 
zar ettl~lol b•ber "ermektedir. 
Oınldtller 25 ilk teerlnde bir 
lnaz1m koluna hftcom ederek 

15 ltılyım öldftrmav ve 25 

deve mOsadere eımltlerdtr. Ae 
ıtmare kıbile ·I Aılı b61geelode 

hattın kuyuları zeblrlemlolerdlr. 

Babeo bUdh·i~tolo llhe t>l · 

tlğtoe gôre, Moeaall ağının 

tepesindeki İtalyan bıynğ• kıl 
dırılmı, oldoğondan ltalyao'lı 

rıo bo dığdıo çekildikleri tab 
mlo olaomaktadar. 

Bnııı ıytarı. Mueaall bölge 

sindeki İtalyuo k:u netlerinin 
doruma hakkında ou izahatı 
nrmektedlr. 

Bahdakl bir halyın kolu 
Alılouerraya doAru ilerlemek 

tedlr. D~odıkl balyan kuvvet 
teri bir 11~hk ıervbfobı kurol 

moı olduğu Daddam ile mlaa· 

uı uugr:ıu n-aı ana;ır 

Gıau bulanan bir tık.im eef ler 
bllhaBBı m6dıfaa prenıılbf ne 

dayının eevldUcen plAoınan 

al~yblnde bulanarak kuzey 
.cebheRlnde topla bir mukabil 

taarruz yapılm11ını istemek 
tedlr. 

lmpar'\toruo f lklrlerfne karşı 
g,.ıeo M. Gesrn l'ôzdeo dO~mfh 
tıu gtbl yaksek şıab•lyetler lçlo 

tir Habe-e PembolG ohn mt'!f 

bt'r altıoparmak kelt>pçeııt ken 
di~ine ta~ılmıştır. 

iri raf mı? 

bıO· 
haberine görede Aluom ~gır EJ•· 
dan yapılmak iıtenllen bit 

bet laarrOI ve 
b11lnoıdı pfh· 
kiltUllmOetflr. 

. Bir Kanaati: 
·. le tan bol , l 
(Ôzer) - Fran· 

$ey yum 
ntatlnde.ılrler. 

h.J,~~ ... 
• -afl1 

G. Grerı) 

• 

-·· 118 ukerf ,,. 
bıf ttı, fl•11' 'ı il ,., 
JırıD I ~ 
ele ~eçlrO' fe· 
için ısıo>1 ,ı· 
daUrhk ·~· 
f ed~cekterl 

Soldcı: Muharib Habl'ş'ler lmparutorun önünden bir harb gösterişi yapıyorlar, Sağda: ltalyan 

htanbul, l (Ôzd) - lııal 
yanın ıaarro.ı11 etraf1Dda\l ıft· 

k uı kısmen bozulmoıtor; İtal 
yıo menıbll, mGtemadt suretle 

ıon yığın yağuıorlar te ba 

yCizden toprakları~ yumotık 

olmuındın dolıyı 11ked hare· 

ketlerde zorluk çeklldlğtnl bil· 
dlrmektedlr. Ayol mabafUe 

Bgaden'de Uerl J.·ummıda.smda yerli askerlerin bir hılcumu (Resim temsiliair) 
Ba bıberl~re g6ttı, otomo 

kaleyi ıemlo edecek btr yoloo ı Ctbotl, 1 (A.A) - Unu Somıll cepbeıloto kuzey ba 
yıpılml!ına çalışmaktadır. •j•nıındao: t.ııoda halyıa Oqbau kunet 

M. Çaldaris Meclisin Fes
hini Te.nkid Etti. 

Girid'de Vaziyet Bozuktur. 1000 Ki
şilik Bir Kuvvet Daha Gönderilmiştir 

Karıdiya'dan 

lıuınhol, l (Özel) - Sabık 
Yunan bıtbakam M'. Ç•ldarls, 
Atlna'da Mterutlyet m~ydaom. 

da bir nutuk frad etmf t ve . 
kralın Yuoıto mlUt hayatında 

oymyac•~ı rolden bahııetmlo ve 

fırkalar fevkinde adil bir bft 
llüm ve mUvkOl aolnda btıkıl · 

met ve ordunun bir tııdoıt!nok· .. 
ıaaı olacaAı~u e6yleoılotlr. 

M. Çıldarls'ln notkunoo en 
mftbim kısmı, kralın avdet ede. 

ceğl on sında mecllaln feshine 
let,.bbGe edilmesini şiddetle 

lenklt etmeııl Ye bu hakkın 

ancak krala ald oldoğonu eôy· 
Jemlo olmuıdlr. 

Girid'de Va:iyı t 

lıtanbul. l (Ôıel) Yapı· 

lan lckılblere rağmtn Glrld'de 
vniyetlo tıMi olmadığı 111yla 
lıırı ıerarl• devam etınekt,.dir . 

Yuoao hftki\metl Plre'deo 
. Glrld'e 1000 kişilik bir kuv -

vet dıhı gôodt rmlv ve ayni 
zamanda ehil halkın Ghid'e 

gtdlb gelmesi kıı 'f surette ya· 

111k edllOJtıtlr . 

lstaobol 1 (Ôul) - Yonıo 
btrlo~l kolordu kumaodeoı, 

Yunan asker ve zabitlerinin 
kasketlerine krallık U'Ultııımn 

taUkl karı&:!11JO tehir edlldlğl· 
nl tekzip etmi'i\!r. Yalnız, za 

bttletln ve aekerln • halhk na· 

mıoı yemini keyf f•et·lnlo tehir 

edlldiğlol t•ıdlk etnıltt lr. 

lerl taarruza l{eçmeğe baıurlı· 

nan Hıbtt ko.,etl~rloe bDcam 
eımlılerdlr. 11 6lü veren Hı· 

b~outer bircik de hıyun hıra· 

karak kaçmıılardır. fıalyıol•r· 
dan 30 alo, 2 yarah vardlr. . 

&rUo 1 (A.~) - Volklıer 

Beobahter gaıetoloio Adla 

Ababı aylarının blldlrdlgloe 

göre, H11beşfstın'da blkdoıet · 
Çdnnterl ırasında önemli ın' Habeş'lerin katırlarla mülıim~at nakilleri 

1 1,~· 
bUlu çımurhra ••pleamaktı bJr zaferle tetflç eıdlı.le~b"' f aomazhklar bat glıtermfttir. 

Arelİmoda uloıııal korunma 

yıliksek kooe.oıyt bııkıoı ~. 

ve hareket ılmklaı bolamımak· tirde, BabetUl.er B~ra,r• de ~·· 
ııdırlar~ olarak terk meeborlyedD 

Almanya'da Dün Yeni 
Efrad Kışlalar.a Geldi 

lıcaklardır . .,,ı~ 
Huar 1 (AA) - C•• ,~· 

yapmak ftztre Gorah•1~:.,,od 
len kabile relılerlodeD ıll 1• 
Hası n diğer 12 sooı• 1 gii•o 
kal•narak Adls -Abab•'f' 

r1Uma,lcrdlr. (ıe ' 

Af.. A ilı Ababı l (A.M ""'f{•' 
o°ub ctpbest kuınandaP' 0oc0 

Deeıı ayın ylrınt d0
""' Jc•I· 

Harbiye Bakanı, M. Hitleı·'io 
manya'ya Olan Hizmetlerini Anlattı 

leıınbol 1 (Özel) - Berlln'.den yazılayor: 
Bugln 1 teırlnlHnl olmak mlloaıeb&tlle yeni kanun mucibince 

ıllib altınıt alınan yeni efr1d kışlalara g~lmlı ve Almau harbiye 
bakar.ıı lrad ettiği bir nutukta Bhler'lo Almınya'ya yıphğı 

bfty6k bhımellerden babsetml, •e yeaf ııkerlerl teı·dk ve teıcl 
etmlıtlr. 

Bu nutukta, Almaoya'da etaah bir 1neof11t Te blı tttlrald 
ıeıle edUdlgl ve blltüo Almaoya'da 111dece naayonal eoeya1lıtllğln 

hlklm olduğu da 11ö7lenmlotlr. 
Koreılndanl Politik, bu mftoaeebetle Almanya'oın komeo 

mllletlt rle omallak mra'elelerl balletm,~e bııur olduAuno •e 
komşulardan bO:;n'll olyel beklendl~ioi yezmıktadır. 

Au gazete-: « Almanya'o10 dost:uğQ olmadan komşalatamızın 

emotyet ve lıUkrazı kıabll dtglldlr. Almanya bu k~mtulerlı do~ 

• lok temini içtn çıhşmağa buırdar . ., Demektedir. 

••• 
Iogiltere, Gemilerini Çekmiyecek, 
Aden'~eki Tayyarelerini Artırdı. 
leıanbol, 1 (özel) - Aden'deu ~erlltn bir habere g6re burada 

yüzden fazla loglltz tayyareıl toplanmıı bulonmakııdır. 
Aden'dekl tayyare konetlerl pek yıkın bir zemını iark ka 

dar tayyareden .mftr~ILkebtl, bir tarif tkn da Mmr ve lagllte 
t6'den mGtemedlyen pilot ve raeıtlaıı gelmektedir. 

htın~ol, 1 (özel) . --:- Malta'dın blldldUyor: Deveran edt'n rt: 
vayetler hU4fına olarak. .Iogllter~e~ln ~kdeala'deld konetlerlndea 
bir kıımt1n gtri çekecegt bıberlerl tekı~b edllm.ektedlr. 

d bir O 
gOofl DoJe yakıuıD • ıdOIO" 
yın oç•ğıoıo dftıtırel ./ 
ııGylemlıtir. ~ ------

Italyafl . 
Resmi Tebliğ~(~ 

Jlt•"'' lf Roma, 1 (A. A) - d 1.,,etP 
ı e 1 tf' llA: Hen6ı hgı I fO , 

olın b61geJerlo oef lıt rl•''" 
l e 11111 dl" rafı ltalyaa eGe ıP ~ıo 

mtlrac11tı devam '''°e·"ob1~ de .,.. ~· 
ler. Somali ctpbeelo d.,dtlO'' 11 
bir k.eılf faaliyeti k•Y 0ıd01 . 

d ·-· ,,, tedlr. Uçtkler • r 8~1 

gtbl bnyak bir fııUYe . , 
mftlerdlr. • ıetl 

Buğday f ıal dil' 
f okse)ınekte fJrJıd•f 

ô 1) - ı gj 
Istınbol, l ( ıeıçıode ,~ıfl 

f lıtlerl iki gııo a 11 10" •· 
1 dr " ı.ııııı kuruı yGkaelıP t · ,tt ' 

ek0m~k f latlerf oe de ıe 
tedlr, 


