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Bu Fabrika 1,5 Milyon Liraya Çıkacak, Sarfiyat 
Artınca Bir Fabrika Daha Kurulacaktır. 

Gemllk, it {Osel)- a.ılNn· lııla..IAlllDlm ba flbrltınm ka· 
kanım• S.met ı.ıaa, ek•od ral•t• 111..ı.ae •••aaktır. 
l>akaaı Celal Bayan• refakati•· Ba neYI komaıların llırf lyatı 
deki .ya.. .a bub tllrektk dlnya lserlnde old~u gibi 
lerlıdn Er&a1ral Jall Jle Ma· yurclamasda da çotalacaktır. 
danya'du eehrlm&.,t geldikleri Ba •••ylln lakltafı memleket 
al blldlrmlıtlm. ekoaomlıl aserlade iyi ıeılrler 

Gemlik'ten gele• mılGra•t• yapaeaktar. 
R6re, teneae meycl•nınu ıop Bir buçuk milyon lira ıar· 
lu•a 'lal'lk, otomolıılNea inen ille kar8C8l•mıa bu fabrlk•, 
b8fbıkaaı ooıka• tesablrat'8 ttm•llt t.Gt011 ibtlyıcı k•rt•la 
kmrııladılu . .ftep Mrllkte .temel yabllecektlr. F•kıt lpeklllerlo 
•talacak yere gldlYI .... ..ıtyatı arttıktu 10ara bir 
bayr•kfarl8 dOD8bla1tflır. Dok· f ...... aaha kan~·· 
iM Zly• lı:lnlfe .,_ ... S..dın ene1 8ar1a'd• ıblr 
...... •Bet ••••Is,, tledl. lalaılk .. ı .. • •.ı.a temeU.I at 
Baatiaa IOlln llblektep •k•· lllfbl&. Şimdi mımm bir yard 
....._ klolk lü yama ; da bir ıemel flaba attJoras. Ba 
(laoa1 ........ , .., ...... ,.. •a• yard lolo, GemUk'liler için 
Wr ldllllte ok .. a. ı..ea t.oeı faydalı olmuım dlledm,, 
temeli atmaadu enel .. ••· Ba,baltan General lımet lnlSnil S.fbüaaımıs bu llJleYle· 
... bir ,O,I•• ru4ller: la•dık. Ba fabrikaya IGDI ipek rladea IOllft temel , ..... atmıı . 

Se'llU w...U..-.m; lıml•I blylk ODderlmlz ••rmlt· Jar •• flddetle alkıılanmıtlar· 
Gımllk'&e ıaal ipek faklb terdir. Ba kelime tam Tlrktedlı. dar. Gemlik'te bllyek bir ıe.luç 

ııaın ıemell•I atmak lal• _,. &altl•e nuaıu u olan ipek - Sonu 2 inci yfJ.de ---·--·-. ... ······-·-·---·-· .. ---·-·· ·. ··--····'·····--·-·-·-·--·--.. Ital ya 'in l 8ia .. ferin iznini 
Geri Alarak·-Tehdid Savuruyorlar 

~---------~--~~~ 
Itaı, , Düşüncesiz Hareket Ederse, 
Fransa'oın Dostluğunu Kaçıracak!. 

1 -Bir:Anlaşma:omidi Var. Habe,istana Liman Verilecek, 
O da Italya'ya:B~raz Toprak ve imtiyaz Bırakacaktır. ---- .. "-"'---

Frt111M• donanmra .. 
Parlt, 29 (A.A) - Gamete 

len nauna M. I..nl lagllteıe 
hllulmeılaln ıalebl llerhae 
İlalyaa bl76k el#a• mecıl 
tedblılerla petrole Ye klmlre 
letmlll IHrtı.e •edceel .cl4tf6 
nllmedea but bartkeder yıpı · 
hm ltal19'm•, Fnmıs keıkt· 
••ll• bayııbılla ...... ,ı.-
.-..-ı,..,.11aı .......... . 

• 
Yallü ...... w kunet ,_.. 'llİI 
ı.w. ..... ~ ~ 
rWdet ..... u ........ -· .... 
Ye ....... ",..... arkadatlan 
ile .. bdar ......... Jtd .... 

"111..ı. hap ~ orada ba
Jal ftrdlıJ" ........ .. ftrk ... 
ledaia oanhha.adaa Jdtl* -• 
flplae e&DÜJ.ı.ak: Fabl cuıami· 
Jetin ..... .., .... , ha ... ... 
, •• h • .,. ............... . 

t'Mlellleri bil• •w••n f:ar. 
F. R. ~.., · .4ni•a 

Bke 04 Parl putet1I•:m1 . 
•nebetle diyor ki: 

IWlna timdi en b,ad d ... 
redae glrmlı •• ı1111aımaslılı• 
....... 118Ht t(llD dolt•ae 
aplukenl •• .. •• gelmlttlr. 

On gıutetl il. LaYal'ıa dan 
lıtalyan elobile yıpbla l'rlt· 
meyi fewkalade mtllalm telakki 
elmektedlr. Guete M,. Wa 

Şimdi 0..nla ._ı ... lan• 
t91meDIWHıtütaa .. mahue 
..ııa ..._._.. ,.._,. edl 
lebUlr. 

Ayal pmıeteye gire .. I• 
Pırlt'te- buluu lngilla ebpeıl 
Peteno11 aalqmızbtın maıll· 

M•• MIH bakt.adakl ı• ... 
poraaa Laava'J• ll••erlllldr . 

Fnw dit ltaka•l•I' ile itki 
•ır ..... ••tleelba4e ...... 
.W.lt oı.. •• nper BeM 

Ül8•'• bir liman nrllmellnl 
Ye bana makabil Babetlltan'ın 
kat,.'J• çek kltlk ı.u. erul 
teıketmulal •• fakat b•na ma· 
kabil çok m61alm ekoaomlk 
lmtl1ular ••rmelhal derplı et· 
mektodlr. 

Loadn 29 (A.A) - Londra 
matbaatı lıalyan lutubnıa hı . 
reketlerlne dair yapılın bey• 
nalın ma•aıını anlayamamak· 
tadır. Gaıeıeler ltılya tarafın 
dan yapilıa ba heJ•atı petrol 
J••I••• kartı bir teladlt ola 
nk telakki etmektedir. 

Deyi T"lpaf ı•etetlala 

M.. ıav.l bir doaıu ile 
1ıueelılaııyor .• 

·~ ...... ,..... ....... 
kllMtl• llneket laalhlde ohha· 
.. ft ,..... kltlJ• Yeıllea 

.... pd ........ •·••ı····· 

lzmir Italyao Konsolosunun Bir Mektubu: 

imparator Cep
heye Gitti 

Haheşistana Para Yardımı Yapıldığı 
Hakkındaki Haberler Asılsızdı. 
Adlı-Ababa, 29 

(Radyo) - lmpa· 
rator otomobille 
Deulye •araaplu· 

na hareket etmlt· 
tir. Halle ~lhlye 

Aakaba yolandan 
gitmektedir. Vell 
ıhd keada.toe yol 
larıa bir kıımında 

refakat e4ecek Ye 

IO.. Adtı-Ababe 

ya do.erek Neg6 
ıla aYcletlne kadar 

hDkGmet lılerlal 

idare edecektir . 
Impar.toran ma lıalyan Soma/iane girdili ~lenen Boa A.aaa 

ly11dlll •• eıyalanaı 28 otomo· alkıılam•ktadır. s. ...... gl• 
ltff, kaayon Ye anbı tı11mık· re Negll mokabll mnm itle 
tadlr. Negta Detttye'de yenlll emir nnaektlr. ı .. ı,.. kaY• 
müsenlerl olan bir oatoda •etlerinin ..tf aoktaları• M· 
otanmktaı. n.11• tebrl baYa len llalNıt k•m...,ahtn, ._. 
mn.aa bqa tatikl• edil· dllerlae faik hlr htftltl .. . 

mit. malateUf yerlere 75 mtU· laau lc.ı,.. ord- ba .. . 
metrelik t1171are toplan yerlet· kilde gallb pleeeklerlal llJ· 
tlrflmltdr. ıe .. ktedlrler. 

l>e•l1e'de oa glll kalacak Rome, 19 (Radyo) - 0p. 
olan lmpantoran harekAhl ye· d~n'dekl aıkerl barekll deftm 
Dl bir tekil •ereeeAt kanaati edecekdr. 
Hrdar. Yollarda halk keadlılnl - Sonu 2 inci yllsde -

llbayımız Tedbirler Alıp Geldi: 

Kuşadası'ndaki Seylib 
Nasıl Oldu? 

Ilbayımız Gitti, Tedbirler Aldı.. Selden Kor· 
tarılanlar 13 Kişidir. 112 Ntltusa El Uıabldı • 

&a .. u11ada iki gla enel 
Yala• tldcletll J•&marlardan 
.. ,ıab YU~OI •eldllfDI •• ka 
ıabama Tlrkme• maballedal 
ealar butaııaı dlaka nyımısda 
yumııtak. Se71Abta geee olaıa; 

ita mahalle halkını bfty6k te· 
ıaoa dltlrmlfllr. Beıkeı oy 
koda iken e.lerln kapı Ye peu · 
cerelerladea ltayak garllUUer 
çıkarank bacam eclen ıaluun 
neye atndıtam anlamayan ıey· 
llpaedeler euluaaı kartarmık 
için lıtlmdada bafla .. flar, bir 
..... ldremltllldere çıkarak 

kartalmatlardlr. 
Tlrkmen aaahaUedndekl eY· 

cıuare•gb .. ,anat beJDelmllel 
ef kan am .. lye lserlade teılr 
y.,...k içWir. Beyecıu nrlcl 
faJlalar blle yalaalaamamak· 
ladar ki, ita da ba tedbirin ba 
•retle tefdrlal haklı gGlter· ...... "' 

Parlı 29 (Osel) - Ceulr· 
de• blldlrlUyor: 

VU •• Aljeri •ıpua bagln 
behrt ıeı.t. telefı• clbuaaı 
fllea Ye ,.... b:ll.a-aa ....... , ... ,. 

lerlD ÇOfU derme 09tma Ye ab· 
if•p e•ler olda&o için tehlike 

ilbay Faali Gtıı.ç 

fulal .. •11• da jan.......,. 
Ye bir ka11m halkı• fedal.,._ 
harekellerl •yellade aeb ..... 
olanlar kartanlm1tbr. (19) kiti 
ıehllkell Yaslyete ......... 
Banlar kurıanlmıflar . 

Eahldkaıımı• gere, ita ..... 
btabumın orı....-. ... 

dereala yatqa •• ••••· 
daabed temllletdrlı.emlt el· 
.... lçha •olmaı ....,..... 

- Sonu l llCC 1""'" .::::. 
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HabeırDeırö 1 GQrnüın TeDyazo 
~----------------------------Viyana Müzakereleri Macaristan ve 

.. ı Türkiye ve önderi 
~~~~~~--~~~~~~ 

4.IOdan kıea bir zaman evel Osmanlı devletini yeniden kor· 
Cumurbııkanı alAyhlne hazırlı mık fikrini kolıylıkla terke· 
nın bir ko119plonun meydana derelı: olueal bir Tftrk: devleti 
çıkarılmaaHe birkaç mftteeeefr kurmak, TOrk toprağında TOrk 
n heyecanlı giia geçiren Tdr· kanını muhafaza etmek ve 
kiye, buııenekf ulusal bayramını TOrk ırkını mıhvolmıktın kor· 
her zamand,'n daha büyak bir t1rmak Odevlnl yftklendl. B~ · 
göremle fes h etmiıılr. Komplo non lçfa de yıva11 yavaş, adım 

meydanı çıkıncı& bCltGn memle· adım llerllyordu. Y ıbancı na· 
lı:et ılddetle protesto etmiş ve surları karşı duyolmuı )Azım· 
devlet bııkaoana karıı doyduğu gelen mukavemet hhılerlnl aıı· 
ıadakat ve sevgiyi bir defa ğıdın yukarıyı, hılkın ruhunda, 
dıhı teyld etml~tlr. fıte biltün · kökleıtlrmek lçlu mdtemadlyen 
bu hAdleeler, olnsal bayram çılıeıyor ve kazanılan merhale· 
Clıerlnde derin ıee1rler bırakı · lerl nıhai zafere olııJtırmık 
nk, onu, Tftrk'terln kortarıcıH Gzere bir çok fedıkArlıklara 
KımAI AtıtOrk için yapılın tek: kallanr.nağa mecbur oloyordn. 
ve muazzam bir tezahdret ha· Dlyeblllrlz ki, bir ordu değil 
Une koymoetor. fakat bGtQn uloı, Tilrklye'ofn 
KımAl Atatftrk'e, batmağa mah· lstlk:lill için eavaemııtır. 
kum olan bir olusu adetı bir SUAhla yapılın savaş ile bir· 
harika şeklinde kurtararak ye· ilkte memleket içinde binlerce 
nldea bayıla kavuşturmak ve yıllık ınıne ile, lnkfraza oğ-
batan kunetlerlnl kaybeden radı~ı halde bAIA kökleri eığ· 
bir mlll:ete sarsılmaz bir inançla lım olan tetkiki erle, aaltınıt 
mukavemet kudretini iade etmek ve hllAfetlede mftcadele etmek 
fmkAoıDI veren ve nihayet bftUln IAzımdı ki, buna dı ayol dere· 
bir dftnyıyı karşı gelmek cClr'et cede sıbır, azım ııarfetmek 
Te ceııaretlnl bahşeden eey, Clç lcabedlyordu. Dıhı sonra bG· 
haılelten ibarettir. tftn dGnyı, bıı.ılamlın devrim 

Bunlar: Bir rlyazlyeclnla en n kalkınma eserinin mıntlkl 
ince ihtimallere kıdmr heııap · neticesi olduğu halde KamAl'ln 
lıyan lnıa kıblllyetl, bir savıı aldığı reform tedbirlerine ve 
adamının yılma1 atılgahğı ve bu tedbirlerin Tftrk nloao tıra-
nlh•yet bir feyleııofon olgun landın teredddtaftzce kabulüne 
ltldılldtr. Bu tlç Amfi, kendisi· hıyrgt etmiştir. Biraz fazla 
nln bu ôdevln halllne memur ceaorane gibi duran yenlllk'ler, 
oldu~u hakkındaki mokaddeı ôndere karşı matlık bir gaven 
inançla birleşerek onu bugOn beslendiği ve çftrftk bir f deolo 
bulunduğu mevlde çıkıl'mış, jl'nlo yerine millet ve lstlklAI 
yani olusunun yarılıcm, yeni· mefhumlarını ihtiva eden bir 
leylclal ve ônderl yapmıştır. yenlal geldiği için muvaffak 

Her ne kadar onun Sdbay oluyordu. 
Okulunda iken riyaziyeye olın Türkiye, devlet olarak dı 
kabiliyeti herkeeln dikkat nı· önemli bir mevkle gectf. Bir 
sarını çekml11 ve onı "Kamil,. ıyağ•nın Avropı'da olması, Bal· 
adının takılmasını moclb ol· kan andlaımaaına l11tfrakf, y 0 . 

mueea da, bilhassa bu kablliye· nınletao'Ja, Romanya ile, Yu 
tinin onu ileride soğuk kınla goelnyı ile mukaveleleri onu 
ve mantlki da~aanı.ıa ile ın Avtopa slyuaeının aıyılı fak· 
bftyftk ılyıea adımlarından biri tftrlednden biri yaptı. TGrklye 
yıpıcığını kimse tahmin ede· evvelce olduğu kadar ıl mdl de, 
memlttl. Çanıkkale boğazlle, bGUln d6n· 

O, genç Tftrk devrimine ka· ya alyı&11ını llgtleudlren nok· 
rıımadın aeaelı eedıeız yaeamıe, lalardan birine Hhlptlr. Asya 
fakat ondın eonra Gelibolu devletlerlle olan mftnaeebetler 

Avusturya Arasında Devam Ediyor. -Vlyanı, 29 (Radyo) - Mıcar haebıkanı general Gömbftı ile Avusturya ricali araaındı baılıyın 
elya111l konoımılar, Vlyını mahal ilinin dlkkıt nazarını çekmeğe bıtlımıetır. 

Perger Vıldenek, Dekıoya ile ve Gömböe, Şuınlk ile mGkerrerea koaoomoelardır. Her iki devlet 
ar1mndakl menafi ve muıllık meı'eleler Gzerlnde mftzakeıelf'r ceryan eylemlotlr. 

Gazeteler, bu mftzakereler etrafında uzun aeorlyıt y•pmakta ve en mahfm zamanlardı Avoıtoryı 
ile Macaristan ıraaında slyaaıl temaelar vukubulduğundın bahaeylemektedlrler. 

M. Şoşnlk le Gömbô,, Tona paktı ile Babeı · ltalyan mee'elealnl de tetkik eylemlılerdfr. 

Avusturya batbıhnı, Avuetorya'oın Itılyı'nın yardımını muhtaç olduğunu beyın eylemlt ve bu 
eebebden dolıyı Avuıturya'nan zecd tedbirlere lıtfrak etmedlğlnl llhe eylemişti • Gerek Avusturya 
ve gerek Macarlıııın Bııbıkınlırı, ne olor111 olsun iki devletin ltalya'dıo ayrılmıyacıklırını ıılSyle· 
mlşlerdlr · Macırlatın Baobakanı, Starenbergle de konuomnş ve bu akşam Macar rlcıll şeref ine bir 
şolen verflmfotb:. Bo şolende İlılya'nın Viyanı r.lçlal de hazır buonmootor. 

(1500) Bombada (1) ölü. 
Adls·Abıbı, 29 (Radyo)- Itılyın uçakları Oıgabor'o olddetU ıurette bombardıman etmişlerdir. 

Bo bombardıman Hnaeında 1500 bomba ıtılmıı.ıtır. Habeı aekerlerl tayyare btıcumonı kartı ya · 
pılacık hareketleri öğrendiklerinden mohıellf yerlerde glzlenmltler ve telefat verllmemlı.ıtlr. Yalnıı 

bir klllıe yıkılmıı ve enkazı altındı kalan bir kiıl ôlmOotGr. 

Italyanların 58 No. lıRes
miğ Tebliği intişar Etti. 

Roma 29 (Radyo) - İtalyan brargAhı, 58 numınlı reımlğ 
tebliği neşreylemletlr. Bu tebliğle denllfyor ki: 

Birinci kolordumuz, Dınfıl fırkaalle birlikte harekata devam 
etmletlr. Yerli kuvvetler, Abano boğazında te111daf ettiği bir 
Bıbee grubunu dı~ıtmıetır. 

İkinci kolo:do cebhealnder milli İtalyan ve Jerll kunetlerl · 
mlz Mıykanetı mevkllnde daomınla çarpıımıt ve Bıbeı.ılerden 

birçok esir almııtır. 
Somalldekl tayyarelerimiz, Dıgıbure bombardıman eımte ve 

Habeşlerin muhtelif cebhınellklerlnf yıkmıotır. 

Italyan 'lar 
Seyyahlara da 
Kolaylık 
Göstermiyeceklermiş. 

Roma, 29 (Radyo) - Amele 
ve köylft ılndlkaları, zecri ted· 
birlere mukıbll alınan tertibatı 
lıtlrak eylemleler ve epek.Cllh· 
yonlarlı mftcadele etmeğe karar 
vermtılerdlr. 

Roma 'ya gelen seyyahlar için 
şimdiye kadar göeterllen kolıy· 
lıklara bondın ıonra lmsAk 
edilecektir. Şimal oebeelnde Aaankl göld mıotakaeındı tayyarelerlmfzln 

faaliyeti elddetll geçmletlr. lzmir ltalyan 
Yunan Ordusu l\labkfım Konsolosunun 

••• 

Subayları Kabul Etmiyor Bir_ 8~~~:;~~=-
Atlna 29 (Ôıel) - SG bıkını general Papıge, bugan kral 

tarafından kabul edllmlo ve uzun maddet koouomovtnr. Genenl 
kralı verdiği mıbzarda, 1 mart isyanına iştirak ettiklerinden do· 
layı mabk-0.m olan ve affedilen zabitanın, ordaca kabul edilme· 
dl.kl~rlnf arıetmlıtlr. 

Kral, bugftn, öğleden sonra ılyaeal liderlerden (Papandreı) ya 
da davet etmiştir. 

Dagabur'dakı Bıbeı tahkimatı 

dfto İtılyın tayyareleri tarafın· 
dın tahrip edllmfı idi. Bu tıh· 
klmat Avrupalı mGkendlıı ve 
zabitler tarafından yeniden vO· 
cuda getfrllmlıtlr. 

' ' madafıaaıoda eeref kazanmıt tam hlr knrayıılı daha mun· • • 1 
• • 

ve Uyakaıli, ,öhret aahlbl bir tazam bir hale konuldu ve İran, TopPularımızın l\ 1 u vaffa-
Ogaden bılkı, ltılyın 'lıra 

iltica etmektedirler. 

general olarıi: aavaetın geri Afganlatan ve Irık'Ja ınlışmılar ~ 

dönmOttft. Artık bfttOn faallye · imzalandı. Prensiplerinden ~•e· k t • A M 1 tinin bu DOk:tıda JJlbayete er· maksızın İstiklal barbındınberl ıyet 1 tış anevra arı .. 
dl~ umuluyordu. Sov~ılerle doet mOneaebetler 

Halbuki asıl faaliyeti bundan teste etti. Şimdi de Itoğu Afrl· 
sonra bıohyordu. ka taraf Jarında bı,göııteren 10. 

Vııınını fanatik bir tekilde laımazhklar, Ak.deniz devletle· 
ıeven eftbay, memleketinin yan· rlnden biri olmık ve tehlJkell 
lıe bir yoldan yftrftdftğOnCl ld· mıntık.. dahlllnde bulunmak 
rık ediyor, fıkaı ae yıpmık itibarile yakındıd ılAkalı olun· 
lAzımgeleceğlnl kıt'i surette doğundan, baya.k bir aOktinetle 

İstanbul 29 (özel) - latanbol cıvarında ondördOncCl topçu 
kursunun bltmeıl ftzerlne bftytık mikyasta ıteo manevraları ya· 
pıldı, Topçularımız. en modern v111ıııluı kullaomıelar ve tam 
bir muvaffakıyet göstermlılerdlr. ...... 

And-

Mıkalle' Je Drrı 111thı mıllfn · 

de birçok Hıbeı mobarlb n 

reisleri halyın aekerlerf tara
fındın esir ılınmıılardır. 

Cenevre, ~9 (Rıdyo) - iyi 
hıber -ıın mebafllde, Hıbe
tlıtaa'ın harbe devım için uloa· 
lar ıoıyeteml tarafındaa para 
yardımını mazhar olacağı hık· 
kındıkf haberler tekılb edil· 
mlıtlr. 

Uabeş'ler 

Dumdum Kurşu 
nu Kullanıyorla 

Roma, 29 (Radyo) - Mogı· 
dlso'dakl ocnedl gazeteciler, 
ulualar kurumana blr muhtıra 
vermfeler ve Bıbeı'lerla dum· 
dom koroanu kullandıklarını 

gördClklerlol blldlrmlolerdlr. 

Avrupa 
Kara bulutlar 
içinde l miş .. · 

Parfı, 29 (Radyo) - Fraa1tı 

parlAmentoau bugan de topl•n· 
mıe ve flnanı bakanının baıçe 
hakkındaki lzabılını dinle· 
mittir. 

PırlAmentonua ıçılııı mftoa· 
sebetlle uıon mıkıleler yaıaa 

Parfı gazeıelerl, durumu muba· 
keme etmekte devam ediyorlar. 

(EnfClrmaayon) gazeıeef, Av· 
rupa'nın, karabulatlar içinde 
bulunduğunu ileri ıdrmekte Te 
böyle n11lk bir samanda Frın· 

ıafnın her clhetçe kuvvetli ol· 
maaı l&lım oldu~o•a llbo eyle· 
mektedlr. 

Bir Fran-
sız Tayyaresi 
Denize OnştQ 

Tolon, 29 (Radyo) - Fran· 
ııız deniz tıyyarelerlraden biri 
kazaya uğramıe ve denize dft· 
ıerek beo yolcuıondın ClçCl 
ölmfto ve lklal kurıarılmııtır. 

Tayyare bıtmıktın kurtarıl· 

mıı.ıtır. 

(Jurnale D'Italya) 
Yazdığı Bir Makalede 

Ne Diyor? 
Romı, 29 (Radyo) - (Jor· 

nıle D'ltılyı) g11eteel; llıJyı'· 

nın, zecri tedbirler ıleyhlne 

tuttoAo yolu neticeye kıdar 

glUftrmek H bu buımta ber 
fedakArlığı kabul etmek H• 

mlnde olduğunu yumaktadıt. 

Romanya 
Ayan Meclisinde 
Bir Söylev 

Bftkreo 29 (Rıdyo) - Eski 
Romanya bııbakıuı Yorga, 
ayan mecllılnde dao ııya11 bık· 

kında bir aOyleT vermlı ve 
uloelar aosyeteılne hOcum eyle· 
mittir. 

keıdremlyordu. Fıkat bu te- lbımgelen korunma tedbirleri 
reddftt ve bekleme zamanı bir ılınmııtar. 

Bulgar'l_ar Balkan 
laşmasına iştirak Edecek 

Bu mehaf il, ıulhpener bir 
v111feal olan uloılır 103yeteel· 
nln bırbı u11tmağa değil, bllA· 
kla harbı mdmkftn olduğu ka. 
dar ızellmığa çalıeıcaA• kını· 
ıılndedir. 

Cam 
eeyl idrak ettikten eonra, der· Sıhhat Ştlrası 
h ı h L İstanbul 29 (özel) - Sofya'dın haber verflfyor: 

• ıre .. ete geçmek ietlyen bir Ankara 28 ( A.A ) _ Y4k· 
ki ı ı L Bulgar bııbakanı Köse lvanof, gHetecllere ılyaeal bir dlyevde 
mıe Ç n, ço.. ıcı geliyordu. eek eıhbat nAraeı bou""o Sıhhat b M vu ..,u olonmue ve ezcamle demletlr ki: 
emle.ketin dıe ılyaaaeı müm· Bıkınımızın baııkanlııs.ıadı ıop · kft v ıı - Komoularımııın Bılkan eulha için aarlettlklerl bfltCln me11· 
n olduğu kadar karşıktı. lıntılarına ba~fadı . 

Galib devleılerln her blrlel , .... ••••••••••••••lyllle.iilemtl~ra;;k;..;e~d~ec;;e~ğ~lz~.--•••••••.;••••••• 
Tflrklye'yl diğerine kartı hl; 
kanet fıktörft olarak kullan· 
dığı için, hanı mOzıkerelerl 
gittikçe oıuyor, komşu devlet· 
lerln azlıklar Gzerlnde iddia et· 
tikleri hıklar her gfto biraz 
daha fızlalıııyor. TOrklye'nln 
Avrupı'dakl ayığı tımımlle 
kaydırılmaK isteniyor ve Mas. 
IOman Alemi mGtemıdlyen çö 
kOyor, yıkılıyordn . 

Kam41fn en bftyftk meziyeti, 
bo durum kareıeındı lmkAoın 

eıoırfarını açıkça anlamıo ve 
gayeıılnl tespit etmfı olmasıdır. 

Bir 111mıalar Asyayı ve yım 
Avrupayı kıplayıo eski parlak 

•&W• ava u••--- - - --

~LHAMRA Sinemasının BflyOk Zaferi 

170,000 lzmlr'Jlnfn geçen ıenebenberl 111bıraııhkla bekledfğl dftnya sfnemaeınan 
e19lı bir 111n'aat barlkaeı 

l(LEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaza eden BEN-BUR fil· 
mini de geride bırakan bir zenginlikte 300 hin f igftran iştirakile 
ve 23 milyon sarfile vOcuda getiril~n hu filmi ELRAMRA 

· sineması hugfln sayın Izmir halkına takdim ile iftihar eder. 

Dikkat: Bu filim ılmdlye kadar TGrklye'ye gelen f Umlerln en pahalııı oldagoodan 
yalnız bu filim için serbeat duhuliye karneleri muteber deAlldlr. 

aa rannt 

• • • 
İtılya konıoloıhıoeal dftn 

bize bfr leıkere gönderdi: 
Bunda aynen oOyle deniliyor: 

" İtalya general konıoloeu Ro· 
ma'dan gelen telgrafı tebliğ eder:,, 

Roma - Adie·Ababa'dan VÜ• 

rudeden havadialere göre, Habeı· 
lerin Gorabai ve Gerlogubi geri 
almıı oldoklannı, 100,000 kitilik 
bir Babet ordusunun 300 kilometre 
derinliğinde İtalyan 11omali11ine gir· 
melerine aid haberletle halyao 811• 

kerlerinin Makalle'yi terketmiı ol· 
dukları aeıleııdır. 

Ve Şişe 
Fabrikası Açıldı 
hftkftm ılrOyor. 

İııtınbul 29 (özel) - Bat· 
bakanımız İamet lnOnCl, bagftn 
Pışıbağçe'dekl tfte ve cam fıb · 

rlkaeını törenle açtılar. 1 mil· 
yon lirayı yapılın ba fıbrlka, 
memleketimizin olee ve cam 
lhtlyıcuiı fazlulyl" kareılayı. 
bilecek derecededir. 

Baebıkanımız, Pereembe gft· 
od Zongoldığa giderek, orada 
yapılın Soml kok fabrlkaarnı 
da açacıklırdır. 

ltalyan;Jar Fransız Hududlarına 
Yedi Fırka Asker Gönderdiler .. 
lıtanbol 29 (~ıel) - ltılyın'ların, Franııı bodudanı 

fırka , uker ınk eyledikleri Te yeniden birçok aekerl 
ıltıaa aldıkları Romı'dın haber vertlfyor. 

yedi 
ıflAb 
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Düş On O yoruz ki: 
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' --
Şehir Gazinosu, 

ilbay ı m 1 :ı,ctıefrl \ so llHHIJffH 
"''''il illi''''''''''' 

Tedbirler ' "'l,osı 

Alıh Geldi 
_ŞE H 1 R H A B~E R L E F\ i 

V4nlcü (Anadoln.)da okudu 
tumuza fJÖrc: 

Şelıir gqıinqsu yıktmlacak, 
seni3leti/ccel~. oraya yeni bir 
Jekil verileccli,~ bir <le gelen . ' 
geçen kounl;lar i~;n bir otel 
yapılacak.: 

Sclıir gazinosunun lımir'c 
yaraşır lıir hale getirilmesi çok 
gerekli bir işdir. İzmir'deld 
eksiklerimizden birisi de hele 

liışın oturacak, toplanacak, 
D)'WL oynanacak bir kulübün, 

ıemiz bir gazinonun bulunma. 
mm;ıdır. 

s,. -. e ıır gazinosıı, toplamla-
cak tem· z · ' ız nr yemci• yenecek. 

Kaliforniya Bağ
ları Harap Oldu 

---+• --· ·---
Zarar Y Ozde Ellidir? 

ÜzOm Kurumu istihbarat, 

neşriyat ve istatistik biirosuoun 
aldığl en son malumata gôre, 

afet halinde yağmurlar yüzün· 
den Kallfornlya bağları hayli 

zarara uğramıetır. Bu zararın 

çekirdeksiz ve misket üzüm· 

lerde yüzde elif yl buldoğu 

tahmin ediliyor. Zarardan mil 
tebakl Qzümler kalite itibarile 

konul,· götürülüp ağırlanılacak, 
salonları olan; oyun, bilardo düşkOnlilğe uğramışlardır. Ka 

oynanacak yerleri, /..itap, ve Uforniya mahsulüniin btı akf· 
gazete okuyacak l.:öşeleri bu· beti areıuluaal piyasalarda ta· 
lunan güzel, temiz bir şehir blııtlle tesirini gösterecektir. 
kulübii haline konursa, elbette Neteklm halen Kallforolya 
ki şehrin im eksikliği de ta- borsasında muamele görmekte 

mamlanmış ve i)·i fJir iş ya- olan üzüm f latlerl derhal yük-
pılmış olur. eelmlŞtlr. Tomson üzümlerinin 

Yalnız oraya selı:iz on odaTı zarar olsbeıl yüzde yirmidir. 

b~r de ~tel clrlenmek isteniyor ki, 1' J S 
ışte bız bunu lüzumsuz bulu üccar ığa ığ· 
)'oruz. 

Selırin birinci ve hatta ikin · 
ci sımf otelleri lıer mevsimde 

bom-boş dururken, belediyenin 
bir otel daha yaptırması hem 
fa::::la bir masraj. hem de otel· 
cilerimizi cezalandıracak lü 

zumsuz bir iş olacaktır. 

Şehrimize gelecek konukla · 
rımızı mevcud otellerimiz pe 
kula rahat ettirebilirler. Hatta 
gerekirse bu otellerde konforii 
ziyadeleştirmek de mümldindiir 
~·e bunu otelcilerimiz seıhırle 
temin ederler. 

Bunun içitı belediye. utel 
kısmından va :geçerek, ora ya 
~aıfedeceği para ile gazino ve 
kuliip kısmım miiliemmel bir 
lıale korsa dalıa faydalı bir iş 
J'apmış olur, 

rl.iyc dii~Üllİi)'OTllZ, 
-,------

Habeş - Italyan 
llarbı Zevk alemlerin
de de Kan Dökftlme· 

sine Sebeh oluyor." 
Franea'da, Ren şehrinde tu· 

haf, fakat kanlı bir hadfse ol· 
nınştur: 

Şehir charanda bir evde 
Lulz ve Katerfn leminde iki 

hemşire ve dlSrt çocukları ile 
yaşamaktadırlar; Erkekleri' ol · 

nııyan, maişetlerini ne l!Uretle 
temin ettikleri de pek belli 

hulunmıyao bu iki hemşire 
•ra eua eğlentiler tertlb ve 
IDieaf lr kabul ederler. 

Bu mleaflrler ekseriyetle er 
keklerden ve dıılma deafşen 
Blmalardbndır. 8undım btrkaç 
~Qn evvel, bir akşam 32 yaş 
lırıoda Tuseu isminde bir Fran 
elmendlfercl He gene 0 yaş 
larda Pollol isminde bir İtal· 
Yan mleaf lrl kabul etmişler, 

tglenceye başlamışlardır. Fakat 
Şarap ve raks arasında Fransız 
İtalyao'a qlaylı bir tavırla: 

- Ben seni Erhre'y~ git· 
m· ış, Habeş İmparatorunu esir 
almıı,, sanıyordum! Demiştir. 

hılyau b" sözlere kızmış 
ve Fransız· ın üzerine bir san· 
dıly • k e savurmuş ve parmağım 
•roıu~tır. Ciddi bir taarruz 

karşııııoda ve hakiki bir mü 
dafal nefe mecburiyetinde kal· 
dı~ıoı sanan Fraı:ısız Tusen ka 
masınr ı;ekioct', öç defa lıal 
Y•n'ın karnına saplamış vr. 
barııaklarını dökwOştür!. Mec 
.~b hastanede ölmüş, katil de 
yakalalÜ.;ak h-;pse-t~kıl~t-;;:-

Demek: oluyor ki, Uabeş . 

mıyan Hareketler 
Hohinda'dan 
Bir Tüccarımız· 
dan ~ika yet Edildi 

Bolaoda'dan Türkof le lzmlr 

şubeeloe gelen bir olkıiyette 

şehrimiz tüccarlanndan birin· 

den Ho14odalı bir tüccarın 

mühim miktarda arpa almış 

olduğu, fak .. ı ıtrpa f latlerl fır. 

!ayınca lzmlr'H tQccarın bu 

arpaları tesllmden f mtlna etmiş 
olduğu bildirilmiştir. 

Türk ofis dış ülkelerde kt 
ticaret şeref ve itibarımızla 

alllkader olan hu mes'eleyl 

esefle karşılamış derhal mes'· 

eleye el koymuş ve satılmış 

olan arpaların Holaodalı tüc 

cara teslimi için ıl4kadar nez · 

dinde teşebbnste bulunmuştur. 

Hava Tehlikesine 
Karşı 

Hava tehlikesine karşı ko· 

runma komisyonu dün vali 

muavlnltğlnde Sedad Erlm'ln 

başk!lnlığında toplanmış, bazı 

kırarlar almıştn. 

At Yarışları Raporu 
Güz at yarışları neticeleri 

hakkanda baytar dlrektörlOğüo· 

ce bir rapor hazırlanmış, tarım 

vekAlettne gönderilmiştir. 

lnebolu Vapuru Faciası GoD:loş .M~cidi-] 
. , - yeler ve Aksamı 

............. --
- 8a~rarajı ı irıci sahifflde ~ 
fo . Seylab; bq yil~d"~ ~l· 

Facıadaıı Mes ul Tutulmak istenen- - _ _... ..... ; --
l K I ) Ç k I d 1 Subattan Sonra 

muıt..... • 

İlbay Faıh Güleç, y11Qıpd11 
jındaıma \omutıtnı b1Ph11şı 
Lütf 1 Baykarıı. olduğu hat de 
düo sabahki ekıt,eele Selçuğıı, 

oradan da K.uşadısBha giderek 
seylı\btao görülen •a•"n ve 
eeyl4bzedeJerlQ VttJlyetlerin\ ye· 

rinde ve yakından tedd~ e\· 
ml~lerdlr, Sel ealı.rınıo getlrdlğt 

çamurlardan evlerinde oturıı· 

mıyacak vaziyetle kalan n 
tiltünlerl ile erzakı kullanıl· 

unyacak hale gelen bu mahalle 

halkına ilbay: 

er aptan ar a ar çı ar ır. . Tedavili Etmiyecek 
İnebolu facleeı tahkikatı müd· 

delumumllJkçe bitirilmiş ve tah· 

klkat evrakı ilk tahkikatın açıl· 
maeı için birinci eorı;u hakim· 

llğlnce verllmlşllr. Müddelomu· 
milfk; faclaoan soçlularanı beş 

kişi olarak tesblt etmiş ve 

bunlar hakkında amme hukuku 

davası açmıştır. Haklarında dava 

açılanlar birinci kaptan Meh· 

med Ali ile ikinci kaptan ôlü· 
Besim, üçüncü kaptan Rami, 

birinci çarkçı Salim ve ikinci 
çarkçı Halid'dlr. 

Kazada, kortulamıyanlarm 

ölümlerine sebebiyet verenler 

bu beş kişi gösterlllyor. 

Birinci kaptan Mehmed Alt 

ile lklocl kaptan Beslm'ln euç· 

ları kaza sırasında intizamsızlık 
ve basiretsizlik göstermeleri ve 

acemi hareketlerde bulunma 
lerıdır. 

Üçüncü kaptan vapura fozla 
yük yüklet1iğt halde vapurun 

kamara ve gO.vertelerlne müte · 

madlyen ve iyi istif edllmemlş 
bir şekilde yük yükliyerek ka· 
zaya sebebiyet vermiş olmaktan 

suçludur. Blrlncl aıaklulet Sa· 

Um v" ikinci makloiat Balid'lo 
suçları veputuo müvazenetloi 

tam bir şekilde teUJin etmek 

f çln su ile doldurulması lazım. 

gelen safra sarınçlarını doldur· 

mamaktlr. Bu iki çarkçı; va· 

purda pek fazla yftk olduğu 

lc;ln safra sar.uçlarını doldur· 

Bir l\.atiplik için 
16 Kişi imtihana Girdi 

Vilayet mek.tupculuğonda asli 

maaşı on lira olan bir katip· 

ilk için dün vllı\yette imtihan 

açılmış ve 16 kişi imtihana 

girmiştir. Bunlardan üçü ka· 

dındı. Talipler ara@ında lise 
mezunları da vardı. Kazanan 

bugün belli olacaktır. 

Takas Komisyonu 
Takas komisyonu diin Tfoa· 

retodası Hlonunda vali muavini 

Sedad Etimin başkanlığında 

toplanmış, birikmiş olan takas 

beyannamelerinin muamelele· 

rlul neticelendirmiştir. 

mayı tehlikeli bulduklarını eöy· 

lemfşlerdl. Ehlivukuf raporunda 
ise safra earınçlarının su ile 

doldurolmaeı vapurun mGvaze· 

nette kalması için şart olarak 
gösterilmektedir. 

Müstantiklik tahkikat evre· 

kını ve bu meyanda ehlivukuf 

raporunu tetkik edecek ve on· 
dan eoor ıı şabld ve soçluların 

lstlcnblarına başlıyacakhr. İkin 
el kaptan Besim; öldüğil için 

hakkındaki emme kukuk da· 
vasl sukut etmektedir. 

Tütün Satışı 
Kumpanyalar 
Bu TOUhıleri Ne-

Eski gdmüş mecidiye ve ak· 

samı l Şubat 935 tarihinden 
itibaren herhangl bir kıymetle 

mObadele vasıtası olarak kulla 

nılmıyacaktır. Bunun hilafına 

hareket edenler hakkında ta· 

klbat yapılm88ı ve 2257 11ayılı 

kanon mucl hince uygun g<frül· 

müşUi. Bu müddetin bitmesine 

pekaz bir zaman kalmışhr. Ma 

llye V ekıtletlnden dün vll4yete 

gelen bir telgraf ıa,:bu mt1dde· 
tfn bf tmeslne az bir zaman 
kalmış olmasından ötürü hal· 

kımızın elinde bulunan c-ekl 

gümüş paraları mal sandıkları 

vaeıtaelyle gerek vergi borçla· 
rına tediye ettfrllmek ve gerek 

11·7 935 tarihinde tamim edl· 

- Geçmiş olsun! 

Dedikten sonra herıürlQ yar· 
dım tedbirlerini aldırmıştır. Mft · 

ror zamanla dolmuı olan dere· 
nln yatağı da temlzlettlrlle· 

cektlr. 

İlbay Fazlı Güleç; eeylibze. 

delerin kış güotl açıkta kalma· 

den ~ekmiyorlar? len 54 kuruş Qzerlnden Cum· maları için tedbir aldırmış ve 
hurlyet Merkez baokaemca H · Ôdemlş'te alakadar makam onların herşeylle yakındın ali· 
tın alınarak toplandmlmuı bil· kadar olmuştur. 

tarafından şehrimiz Tilrkof le dlrllmlştlr. 
şubesine gelen bir şikayette I İlbay Fazla Güleç bereberJnde 

Ödemiş mıntıtkaeından tütün lllll Halkın Dilekleri 1 jandarma komutanlledün akı,,am 
satan alan kampanyalaran mü ------------ Kuşadaeı'ndan şehrimize dôo· 

Burnava Otobüsleri ı ı k bayea gilndnden 20 gün ·geç · milştür. Bir muharrir m z en· 
tlğl halde hala tötünlerlnl çek· Sah gbnü akoamı İzmlr'den dlelnl görmfiş ve eeyJApzedele· 

memlş oldukları bitdirllmlşrlr. Burnava'y3 saat yirmi seferini rln durumu hakkında malumat 

Tütün çeklldlkten sonra pa 

rası müstahsile verildiğinden 

tütün rencberlerl müşkiil vazl· 

yelle bulonmaktııdırler. Türko· 
f ltı; bu mes'ele ile meşgul ol 

maktadır. 

ihtikar Tetkikatı 
VJ14yet lhtlkiir komisyonu; 

Denizli'nin earayköy dokuma· 

cılanna yüksek f latle iplik sa· 

lan ve ihtikar yaptığı iddia 
edilen müessese hakkında mü· 

zakerede bulunmuştur. İplik: 
flatlerl hakkında ticaret oda· 

sile Jpllk imal eden bazı fab· 

rlkalardan tetkikat yıpılmaetDa 

karar verllmlştlr, Bu tetkikat· 

tan sonra komisyon tekrar top 

lanarak kararını verecektir. 

Defterdar Teftişten 
Döndü 

Bir baftıtdanberl Dlldll, Ber· 

gama, Menemen ve Iı'oça ka· 

zalarında maliye lşlerlot teftiş 

eden defterdar İhsan şehrimize 
dönmılştür. 

yapan 333 sayıla otobüsün iki rica etmiştir. İlbey; muharriri· 
lastiği birden Mersinli Buruna mlze şu diyede bulunmuştur: 

arasmda patlamış ve araba yol 
üstünde kalmıştır. 

Muntazam krllı.oları ve alıitı 

bulunmaoıaeı yazanden bağlar· 

dan taş aranarak bulunmuş ve 

lllstlkler gQçbal ile elli dakt. 

kada yapılabllmf ıtf r. Yolcularda 
hllmecburlye · bu kadar zaman 

beklemişlerdir. Bundan başka 

otobilslerfn dıha birçok inli· 

zamsızlıklarına sık sık tesadüf 

ediliyor. Bunları şöyle eırahya· 

biliriz. 

1 - Hareket tarifesine hiç 

riayet edJlmf yor. 

2 - Otobüslere dalma fazla 

yolco dolduruluyor. 

3 - Sabah ııeferlerlnde Bas· 

mıneye milşterl oldoğo halde 

doğru Konağı gidiliyor. 

4 - Ücret olarak hAlU 2,5 
kuruş alınıyor. 

Hol4ea otobils derdi Burna· 
va'nın ehemmiyetli bir derdi 

haline girmiştir. Belediyenin 
bu lel halletmesi lazımdır. 

- Henüz tafe114tla teııblt 

yapılmamakla beraber hususi 

miihaeebeniu yollarda, beledi· 
yenin caddelerde n bahçelerde 

halkın evlerinde ve malların· 

dakf hasar mlkşarı 30 · 40 bin 

llra arBSıoda tahmin edilmek· 

tedlr. 

Tehlikeli vaziyete dilşen 13 
kişi zabıta yardımlle kurtarıl· 

mış, nôfusca, hay. anca zayıat 

vAkl olmamıştır. 

Evleri hasara ağrıyan ve ev 
eşyasını kaybeden 112 nilfo· 
sun Kızılay kurulu hlmayesln· 

de ibate ve iaşeleri temin edil· 

mlştlr. 

Almaııya'ya 
Tecrübe için 
Yaş Elma Gönderildi .• 

İstanbul, 29 (Özel) - Bugün 

tecrdbe için lstanbul'dan Al· 

manya'ya 500 sandık yao elma 

yollanmıotır. 

Siyah 
Gözler 

Barry Baor · Simooe Slmoo · Jean Maka . Makeudlao'ın 
temsil ettikleri senenin en büyilk f timi _, ____ _ 

29 ikinci teşrin Cuma, bugünden itibaren Jzmir 
lınllmıa takdim edilecektir 

Rus (Çıgan) orkestrası, Rus Çıgan (korosu) ve Roer.ı, 

Fraosııı:co şarkılarla •üslenen heyecanla bit aşk hlk4yeslnl, 

MOSKOVA eğlence hayatını canlandıran 

Süyah Gö~Derr 
TAYYARE Sine masanın Bu seneki altın programına 

ş~ref verecek I Hlmlerlnln blrlnclııldlr. 

AYRICA FOKS (En son lıaberler) Türkçe sözlü 
ıllfKI ( KARiKATÜR KOMiK) 

SEANSLAR: 
Hergün 15 · 17 · 19 · 21,15. Cumartesi 13. 15 
seanslarında ıal~belere ıenzll!th bilet verilir. Pazar 

İtalyan harhı uzaklarda, tıi 
Franea'da bile kanlı hlldlııelere 
eebeh olabiliyormuş! ... •ı .......................................................................................... ~l~l~.3~0~·.!ıl~3•ı~e~l~lıi~v~e~s:ea~n:ıı~ı~v~a:r:d~ır~ . ... ·-·· 



.. teogp-afDcar 
Mani~ Şarkurulu 

Uzak Şurk1a 
Son Vaziyet 

o .•. 
lııtarıbul, 29 (özel) - Pe 

Parti Gruhu Vaziveti inceledi ve Du· 
" romu Doz~ltmeği Kararlaştırdı. 

~~~--... -.-.------~ 
A~ıra, 28 ( A.A) - C. B. partisi genel eekreterllğlodeo: 
dugftn toplanan C. H, P. geoyoııkuruhı aıağıdıtkl kararı 

•ermlıtir: 

1 - Mınlıa ıarkurulundıkl vazlyell putl bakımından ince· 
lemlo ve bu durumun dazehllmealnl karar altına ılmııtır. 

2 - Sıvas ilyöokurolonon ôlen değerli başkanı yerine yeniden 
aeçllmfı olan ErzlnCln say lavı Hl km et Işığın yeni ödevi kabul 
edllmlıtlr. 

Kontenjan işlerimiz 
Ankara, 29 { A A ) - T6rk.of leten bildirilmiştir: 

3ll2 Hyılı kontenjan kanroamealne bağlı K. listesinde yazılı 

469 tatile maddesinden Çtnrclllkte kullanılan beyaz çimento 
miktarına 225,000 kilo daha kontenjan llhe edilmiştir. 

.Ank.ar11 29 (A.A) - Tftrbof lıten bildirilmiştir: 

Kontenjan k.ararnemeaioln ftçftncil maddesinden i11tlfade eden 
memleket lalmlerlnln gazetelrde yanlış olarak uetredllmekte ol· 
doğa göralmaıulr. Bu yOzden tacirlerimizin ileride bir mftşkft· 
IAta maruz kalmamaaı için ali kadar tacirlerin TOrk.of le ile kol· 
larına baş'furmaları lcıbeder. 

Büyük Habeş Taarruzu 
Gecikmiyecek! 

Londn, 29 (Radyo) - Habeo harb Hhaeındakl loglllz gaze· 
telerl muhabirleri Habeş boyak taarruzunun daha fazla gecik· 
mlyeceğl Ye Mıreoıl Badogllodan evvel ltalyao'Jıua bir darbe 
iadtrilmeğe çahıılacağını bildirmektedirler. 

İngUtz muhabirleri, tlmdlye kadar yapılın Habeı tHrrozla· 
rının aldm kaldıklarını da llhe etmektedirler. 

ltalyan'Jarın Ciclka Gzerlne ilerlemeleri devam ederse Habeş 
mCldafaa111 kek gftc; olacaktır. Ç6nk11 btıcam tankları, tayyare 
bombardımanları k.aromada monflaklyet lhtlmall zalftlr. 

Ras Seyum, Ordusunu Ras Kassa
nın Emrine Vermiş. 

Roma, 29 ( Radyo ) - Makalle cepheıılode boloaan İtalyan 
gazetecileri, Baıı Seyum'un Gorı cephesindeki koneılerlnl Ru 
Kaa11aa'oın emrine Yerdiğini yazıyorlar. lıalyın'ların Mueaıll'dekl 
kolları Adııa'yı ılmışlard1r. 

Sultan Mehmed Yayo'aon kuneılerl, kenan yollarını tumoı 
.,., Oabeo'lerden bir mClfrezeyl sıkııtırarak: tClfeklnlnl ve cepha 
neıl.ol zaptef lem ittir. Bu ku netler, Raıı Sara 'nın kunetlerlne 
zayiat verdlmlolerdJr. 

İtalyan gazetecileri, ltalyan konelerlnln Maygon'da Habeo 
ku•Yetl~rlnl pftıkCltUlklerlul haber nrlyorlar. 

kln'deo nrllen hıberltre gôre, 
Japon geoelı Tlyen·Çln'den 
maada diğer Clc; eyalet Ubayla· 
rına gönderdiği bir emirde, 
ılmıll Çinin mnhtırlyetlnla 

derhal 1140 edllmealol bildir· 
mlotlr. 

llbaylar, muhtariyeti llAn ede· 
ceklerfol ve bono Pekln'e bil 
dlrdlhlednl eöylemlolerdlr. 

Çfn mehafUI, Clç kadar uzak 
Şark'ta çok mGblm hAdlııeler 

olacağını ıôylemektedlr. 

Tiftik Keçileri 
Damızlıklar Her Yere 

Gönderilmiyecek 
Bazı illerden kesilmek tızere 

kasıb eenıfıoa damızlık tlltlk 
bçllerl için hiç tiftik yetlşml 
yen tllere gOtQrillmek ftzere 
sıhhat oahadetoamelerl verlldlğl 
görQlmftşUlr. Tarım veklletln 
deo ~llAyete gelen btr bildirim· 
de, tifıf k yetfomlyen Antalya, 
Agrı, Aydın, Balıkealr, Buna, 
Çoruh, Çanakkale, Dtyarıbe.k.fr, 
K:ilrne, Elblz, Gaziantep, Gl · 
reson, Iııtanbul, Jzmlr, K1rk.la 
reli, Kocaeli, Malatya, Mınl!a, 
Mıraı, Niğde, Ordu, Samsan, 
Tek.lrds ·,, Trabzon ve Urfa il

lerine damızlık tiftik gönderil· 
meQleal ve bnnlar için mıhrec; 
n sıhhat oehadetnamesl veril· 
memesi blldlrllmiıtlr. 

500 ve 1000 Liretlik 
ltalyan Hanknotları. 

ltılya hak1lmetf; 500 'fe 1000 
liretlik bank.notları tednalden 
k.ald1rmıt n bu gibi 1000, 
500 liretlik bank.notlar hamil· 
ferine fal11ls n bir nHl mec 
hurt ll!lılkraz kuponları vermek· 
tedlr. 

Muayyen bir mClddet zarfın · 

da bu kuponlarla değlıtlrllml· 
yen 500 ve 1000 Hreıllk !tal· 
yan banknotlarının hiçbir lotlra 
kabiliyeti olmıyacakbr. 

Bo karar piyaıalarda bGyGk 
bir hayret uyandırmııtır; çClnkCl 
ılmdlye kadar hiçbir de'flet bu 
ıekllde bir karar ittihaz etme· 
mlıdr. 

Sallblyettar Mallyun, bu ted· 
birin .. Mukabil bir secrf tedbir,. 
olduğa kanaatindedir. 

Mareşal Badoglio, Büyük Bir Muh 
rehe Verilmesini TemineHÇalış3C3k 
!tal yan' ların ha::ırlr klan: 

Makılle, 29 (A.A) - Cephe 
hattında ve bllhaeea cephenin 
Mı.kelle Dolo kısm1ndı yapılın 

dftzeltmeler, teekllAt yapmak 
denlnden sftel konetlerln yeni 
mevzilerde himayesini ieıihdaf 
devresine intikal edllmlo oldu
ğunu pek41A anlatabilir. Bu 
dftıeltQJe · İtalyan mftnakalAt 

~~~~-~~~~~-

.:.hıtlar1 boyunca akınlar yapıl· 

maıının önGne geçecektir. Bft· 
tftn cephe üzerinde tam bir 
fıııllyetle yapılan bir temizleme 
ameliyesi eırısında ltalyın kol 
ları Habeş kunetlerlnlo darına 
dağınık. rlc'atmdan eonra kal · 
mış olan mfteellAh dtışman 
kuvvetlerini geri sarmOttOr. 

Adlgrat, 29 ( A. A) - Birinci 

Mısır ve ltalya 
~~~~~~--ı~~~~~~ 

ltalya'ya Mısır Eşyası Girmiyecektir. 
Mısır Hükômeti Dahilde Tedbirler 
Alıyor. Matbuat Takyid Ediliyor. 

~ 

lngifü.'ler tarafından hava hücumlarına karşı muhafaza 
tedbirleri alınan .Mısır su bendleri 

Kahire 29 (ltadyo) - ea. 
k1imetla 'fetdlğl yeni bir emirle 
pamuk Clzerlne de ambargo 
konmuotur. 

Kebire 29 (Radyo) - · Ezber 
medreaealnla açılma tarihi 6 
k:Anunoenele tallk edllmlttlr. 
Vaziyet dftzelme11e1 Eaber med· 
reeeıl bu tarihte de ıçılmıya. 

caktır. 

Kahire, 29 (Radyo) - Mı· 

aır hClktimetlnln İtılya'ya karo• 
secrl tedbirlerin tatbiki hık· 

eşyasının halya'ya lthaUnl ya · 
aak. etmiştir. 

Kahire, 29 (Radyo) - Vefd 
fırkası, yeni bir namayf ı yap 
mak teıebbClsftnde bolonmuo 
larea da hftkl1met bu nftmaylşe 
mGeHde etmemlotlr. 

K•hlre, 29 (R•dyo) - Mı · 

sır Dahlllye Bakanı Rtfat, mat· 
buat mensuplarını duet ede· 
rek. matbuat azerlne konacak 
tedbirleri izah etmiıtlr. 

Bu tedbirlerin ıerbestl mat· 
kında kral lrttdeııl neırolan- buatı kıldırmıyacağını, fakat 
muıtur. yalan "° mftheyyiç haberlerin 

M111r hak6metl ıllAb tlcare neşrini me~ için ittihaz edil· 
tine amba ·go .koyacak, Ye her dlğlnl ilbe etmlttlr. 
tGrlCl ticari mevıtd, mnatl, k.a· Kahire, 29 (Radyo) - il 
oçok, demir, alemloyftm n bıy, lek.enderiye'de ölen lale 
aalre ihracını menedecektlr. benlaı habra111 için birinci kA 

Buna mukabil ltalya hGktl nunda yapılmak istenen gôate 
metl bOtan Mmr mahııolAt Ye rlye mftsaade etmiştir. 

••• 

kolordu Erltre kolordoıa l 

Mareşal Badoglio 

kas1nın Gheralta ve Tembleal 
temizlemelerini kolaylaettrmak 
f çln Dol o Maka ile bölgeılnl it· 
gal etmiştir. M.arlottl kola kat'I 
bir harb vermek mak11dtle 
Dtglıc Sebatla k.ıt'alarını ara· 
maktadır. Deglac Sebat tim· 
diye kadar çarpıemaktan kıcın· 
maya munffak olmootor. 

Tfgre, 29 (A.A) - Bavae 
ajanıı aytarından: Sftel çenn· 
lerde pek yakında Parlı'te 

dl plomatlk bir anlaşma 'fftcoda 
getlrlleceğl ıekllnile pt:k nlkbl· 
nane bir takım şayialar dolaı· 

:makta o'makJa benber ayni 
çnenler Mareıalin g'llya hiçbir 
oey olmıyacakmış gibi hareket 
edeceAini •• lt6y61r bir mat.• 

rebe yapmak Gzere ltalyın ve 
Babet ordularını teman getir· 
meğe oğraeacağını beyan eyle· 
mek.ıedlr. 

Loyd Corc 
Tancaya Hareket Etti 

· Londra 29 (Ozel) - MGeyG 
Lo1d Corc Taoca'ya har~keı 

eımlıtlr. Ba milnuebeıle, eıkl 

dosıo mCltenffa mareıal Llöte· 
yin vacada getlıtilğl eeerl gör· 
mekten bayak. bir se'fk daya· 
ca~ını eöylemfttlr. 

Paris'teki 
Amerikalıl&r 

Pırtı, 29 (öıel) Amerl· 
kan Lejyonunun içtimaı bir 
ziyafetle nlhayetleamf o, ha al· 
yafette Amerlka'nm Parlıı'ıekl 

tebaası ve ricali n bir çok 
Franıız ricali bızır bulanmaı· 

tor. 

Atlas Denizini Geçen 

Laval'ın Nutku Italya'da 
iyi Tesir Yaptı .. 

Kadın Tayyareci 
Londra 29 (özel) - Brezil· 

yı cumur baıkanı loglllz ıeftrl 
ile Atlas dtnlzloi geç~n tıyya· 
reci kadın Joha Heten'l kabul 
etmlotlr. 

K~.& 
~· "' 

6Jlıuı~ 
ı &lra~l .C>AN~A~I 1 

~tma tö,'~nlnde bulanmak bir ı oıanur. 

~~~~~~~,~~~~~~ 

18 Ler Komitesi 9 e:rioci Kanun-
dan Evel Toplanmıyacak Mı? 

~~~~--.~~~~-

Parlı 29 (Özel) - M. LaHl'ın aldığı itimat reyi, Auapı'nın 
muhtelif pıytıbtlar1Dda, bllha11a Roma'da memnunlyeıle kartı · 

lınmıohr. İtimat reyinin dahili lıler Gzerlnden nrllmlş olmaıuna 
rağmen, M. Lnıl'ın harici ılyaıette de bGyGk bir itimadı mu· 
har olduğu anlatılmak.ta •e M. Lnıl'ıa Avrupa sulhu buıuıondı 
sarfettlgl meul takıllr olonmaktadar. 

Londn matbuatı, M. Lual'ın zaferini hararetle alkıılamık· 

tadır. Cenene mehaf Hinde de ayni memnuniyet göze çarpmakta 
n sulh lehindeki meıaloln daha salim bir yolda devam edece~l 
kanaati konetlenmektedtr. 

Ceneue'de M. Luıl'la M. Eden'ln uluslar ıoeyeteel içtlmaınıa 
tarihini teşblt etmelerine intizar olunmaktadır. MHmaflh 18 ler 
komlteılnin 9 kAnon nel . tarihinden n·el lçtlmaa bir JQIOm 
olmadığı da ııoylenmektedlr. 

Amerika 
Denizde 

• 
Musavat istiyor. 

Vaşington, 29 (Radyo) 
Bfrleılk Amerika bakumeılaln 
Londra deniz konferanaı mu· 
rabhaslarıoa "erdiği direktif, 
Blrleılk Amerika ile lngllıere 

araıında beıte Gç nlabetlnln 
muhafazası eaaıı değil, muaavat 
eeaeıdır. 

Bayhurd'da Kar 
lstanbal, 29 (özel) - Bay· 

burd'da çok kar yağmııtır. 
Hava aoğamuıtor. 



Bina Vergileri Tadiliill Oış Menıle. 
H kk d . . . ketlerde Piyasq 
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a ın a Bır EmırGeldı. Dıv plyaoo""h.ti.:dda 'f4rko 
haber-Oerrn 
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CJzflm eaıı,ları 
Ç. Alıcı K. S. K. s~ 

12 -- - .. f lae IJQ telgraf fır gel ml,tlr: 

Tadilat Dilekleri Daima Kabul Edi,. Ozftm: 
Aydın'da Denizli'de Su 

ve Ekmek 
Mes' eleleri •. 

487 ,5 jtro ve ,are. 9 50 
470 K. A. K4ı. 10 75 
328 '()zftm kurn. 10 50 
181 Halim !(aQ. 11 50 
122 Ş. Rl.ıa bMlef. 11 

Londra bor1111ında: İzmir pe· 
lecek ve Tenzilat Yüzde 15 Nis· ııln 35.50 vadeJI 25·46 İran Telefon 

Halkevi işleri 

11 pQ 
12 
ıs 1s 
Jl SQ 
11 50 h petln 27·36 vadeli 16 23 Ka· 

etinde Yapılacaktır. llfornlye Tomeon naturel 11e9me Aydın (Özel) - İlbayımıs 
Öıdemlr Gilnday evvelki gtln 
Karacasu ilçesine giderek ilçe· 
nln yolları ve yeni yapılacak 

okula yeri Qzerlnde inceleme 
yapmıt Vfl alre eski eııerleılnl 

,. • •. • 46 Koope. itti. 11 50 
~~~~---ı~--.~~-

M iikellefler tarafındın 1837 sene yapaoakları miiracaatlerln 
sayıh bina vergisi kanonunun kabul ve tetkikine mani teıkll 
27 inci ve nlzımnımeslnln edemez. Muaddel iratların mer· 
cl6 ıncı maadelerl moelblnce lyet baılıngıcını tayinde, mdrı · 
'tokobulan latek ve milracaat. caat tarihleri esae oldoğo için 
lar 'iizerlne tadllen takdir alakadarların erteıl sene vaki 
olunan gayrlsaf 1 lradlar; dere· olacak tadil talepleri kabul olu· 
celerdeo geçerek kat'iyet keeb· nacaktır. 
edJnceye k:ıdar geçen zaman istinaf veya temyhı komlı· 
zarfında lradların bir kat daha yonouca tetkik edilmekte olan 
dd~tDğtınden bahsle al4kadarlar iratlar kat'iyet kesbedlnce bu 
tarafındın vukubolan tadil talepnameler, birer tahrir vara· 
dUeklerf; muaddel lradların he· kasına bağlanarak tadllAt ko 
Düz kat'Jyet kesbetmemlş oldo· misyonuna verilecektir. 
ğıındım bazı mahallerce mu· Bo komisyonca yapılacak 
amele me•klfne konulmamakta tetkikat neticesinde muaddel 
olduğu anlaedmıetar. iratların takdir edtldfği tarih 

Bo mes'eleye dair dün Ma· ile ikinci tadil talebi ırasında 
lfye vekAletloden Ubaylığa bir geçen zamın zarfında muaddel 
bildirim gelmiştir. hatlardan da en a:ıı iki sene 

Kanon; 27 · inci maddede devam edecek bir sebeble ve 
yazılı kayıtlar ve ~artlar d•l· yüzde 15 den aıağı olmamak 
r_,slnde mftkelJef Jere, tadil ta· üzere yeniden bir azalma vo· 
lebl hakkı vermle ve bo taleb· kuo BBblt olduğa takdirde, azal· 
lerJn haklı olmadığı, nlhaf ka· manın derecesine göre Iradı 
rarta eablt olduğa taktirde ta· yeniden konulur. Sabit olmazsa 
d114t komisyonu maııtaf tarının tadll4t komisyonunun masraf· 
k ları; kanonun 27 inci ve nl · 

endllerl tarafından tazmin zamnamenln 51 inci maddeleri 
edilmesi mecburiyeti nl koy· 
moıtur. Kanun ve nizamname· 
Din maddelerinde tayin olunan 
ııuUar tekevvfln eniği taktirde 
Oldkellefler her sene ıadll ta· 
lehinde · bolonablleceklerdfr. 
Bakanlığın emrinde mükellef· 
1eıln bo haklarım ta.k.yid ve 
tahdld eden kanuni bir bü· 
kfatn boJunmıdığı blldirllmlıtir. 

ı:E•~lkl marıcaatları ftzerlne 
konulan lratlarınt talebin vaki 

mucibince kendilerine tazmin 
ettlrlllr. 

Burada nazarı dikkate alına
cak elbet, iki tadil talebi ıra

sında geçen mtıddet zarfında 

muadil iratların yftzde 15 ten 
aşağı olmamak üzere Halması · 

dır. Azalma nfsbetl; bu dere · 
ceden aşağı olorea lratlarda ta· 
dUıtt yapılamaz. Ancık bo bil· 
kiim ferdi tadil mnamelelerioe 
münhasırdır. ·Mevzii tadU moa· 01duğo eene içinde kat'iyet kes· 

b melelerl kendilerine has olan 
ettlrilmemiı, olması, dikkati 

callb bulunmakla beraber bu 

Vazlyeı; mükelleflerin ertesi 
.... ı ................ ı 

ANADOLU 
----ı---

Glln.lük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Haydar Raıdd ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yazı ioJ.eri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehaneri: • 
İzmir İkinci Beyler ıobğı 

C. Halk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yılhgı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruetur. 
Y •hancı memleketler için aenelilt 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Korıııtur. -Gftnft geçmiı nüshalar 25 luıruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

hakdmler dairesinde cereyan 
gder. 

V ekAletln emrinde yanlılJ tat· 
blkata meydan verllmemesi Ul· 
zumu blldtrllmlşttr. 

Yeni Talimatname 
Hayvan sağlık zabıtası kanon 

ve nizamnamesi mucibince me· 
rlyete konan gftney eınırları ve 
hinterlandı hayvan hareketleri 
talimatnamesi tarım vekAletln· 
den vllıiyete tamlmen gelmiştir. 

Ulus Okulları 
Ulus okulları için külttır 

dlrektörlOğft tarafından yeni 
şıbadetnameler butmlmı~tır. 

Zarif bir tekilde baatmlan bo 
vesikaların Qzerlerlnde (Ulos 

okulları çıkış belgesi) cftmleel 
yazılıdır. Bu devrede Ulus 
okullarından çıkacak olanlara 
bu belgeler verilecektir . 

petlıı 36 vadeli 24 fıntazi pe· 
tin 38 vadeli 26 altın yıldızlı 
.,kııtra peşin 40 vadeli 27 fan. 
tasl peııin 43 vadeli 29 Glrld 
peşin 42 59 vadeli 22 44 Ko· 
rent peşin 45·70 vadeli 30 45 
A voetoralya eski mal petln 35 
yeni mal peıln 42-50 peıln 

38 tlllndlr. 

Bir Kuduz Köpek 31 s. saıeyına. 8 

K 13 j. Taranto mab. 9 
9 

J() fj 
Dört işiyi Isırmıştır. 1678,5 Bogtınkü yek1\o 

Denizli ( Ôzel ) - Ura· 446984,5 Dünkft yekuo 
yımız halkının iyi sa iç 448663 Umum yekıio 

gezml11tlr. 
İlbay, Karacaeu'lo dokuma· 

cılarla yaptığı konuımılardı 

bir kooperatif kurmılanDJ, fa· 
kat ba kooperatife batın do· 
komacıların girerek aeıglınnı 

meelnl sağlamak için Boldan incir satışları 
ilçesinden sa getirtip satmağa K S K g Ç. Alıcı . . . 9 , 

bııılanmışta. Urayımızın bu ye· 311 Mohte. alıcı 8 25 15 
rinde olan teıebbftsd hılyiik Zahire satışları 

Bamborg borlıeında: Tdrklye 
No. 7 vadeli 14.50 sekiz 15 
dokuz 16 on 18,50 onblr 
21.50 T. lirası. Yuoınlııtın 

Kandlya 15·32 florin korent 
amalyH seçme 30.35 mark İran 
eultana 33 38 silin Kallfornlya 
sultana naturel vadeli 5.85 ba. 
ker 5.80. 

bir rağbet bulmnı ve halkı çok K S K S Ç. Cinsi . . . . 

koromalanuı ve &anıtlarını 
ilerletmelerini öğfttlemfı,tlr. 

sevindirmişti. 50 Boğday 7 50 
Uray bu defa su kadar mil· lOOO Arpa 4 75 

7 50 
4 75 

10 50 
2 60 

Karacasu dokumacıları koo· 
peratff .. urmak dzre harekete 

hlm ve isabetli olan ekmek o 59 80 Faeulya 1 
lılne de el almış, Çoruh ilin· 200 P. çekirdek 2 60 
den iki ekmekçi ustası getir· 4 B. pamuk 4.6 46 geçmişlerdir. 

Yeni okul: 510 terek bir nümnne fırını sçmıe· 115 K.en. pala. 410 
tır. Bo ekmekçilerin çıkardık. 

ları ekmekler yerli fmncılarm 1 Piyasa Vaziyeti 1 
Nevyork borsasında: İzmir 

soltına 12.5 yl"lnl mal pelin 
13.5 San Fransleko kabı 4 

Bu yıl lllmlzde yeniden iki 
ilk okul açılmıııtar. Bunlardan 
biri, ~oçarlı kımuouoa bağla 

Çakırb,,yli, diğeri de NHllll 

ekmeklerinden çok pişkin, çok __ Ü_z_ü_m ___ D_ü_n_B•oıııirsİıllla_d_ı_1_6_7_8 

güzel ve çok fevkal6dedlr. Bu 

dolardır. ilçesine bağla Yazır köylerin· 
ruval iizQm satılmıştır. Üzüm teııebhiied de halk ırasında v 

İncir: dedir. 
memnuniyetle karşdınmıııtır. f latlerJnde bir ıeref Cü bekle· 

Halk.evinin yardımı: 
• mek 14zımdır. • • 

Loodra boreaemda: Genntn 
Aydın Balkevl Sosyal Yar· Dün gece bir kuduz kôpek İncir - 8,25 . 15 ten 311 

naturel 33 vadeli 22 ekstra 
dam eobesl geçen yıllarda ol· 

peşin 36 vadeli 24 skeleton 1 
dört kişiyi ısırmış ve birisinin çuval aatılmıttıl'. 

lb. 4 crovvn peı,ln 50 ndeU 
doğa gibi bo yıl da orta ok.o.· iki parmağmı koparmıljtır. Bunlar Buğday _ 7 ,5 ıan 50 çu. 

lzmlr'e tedaviye gönderilmiş · 
ladaki kimsesiz ve yoksul ço· 

4ô beş crovvn 55 'Hdell 49 
cokları kitap almıetır. Şube bo 

val satılmıştır. 
terdir. Urayca eeblrdeld bıi · 
uın k6peklerl zehirle ve zehir Alıcılar yersiz olmık.lı bera· altı kron peşin 60 ndeli 53 

yıldın itibaren bu kitapları 
yedi krovvn peeln 65 vadeli 

demlrba1Jı geçirmektedir. Yıl 
ber bir teref fil beklemekte· yemlyenlerfn kurşunla öldOrül 

meslne başlınmıı ve bu yolda dider. 41 altı crovvn peşin 58 vadeli 
sonunda bu kitaplar toplanarak 

44 yedi crovvn peşin 65 va. 
deli 50. gelecek yıl diğer talebelere ve-

rilecek, bu suretıe yardım •••nı Burnava 
Nevyork borsasında: 30 Jlb. 

daha ı.:lyade genişletilecektir. 
relik torbada Tar.kiye yeni mal Baberlerı· 

t Telef on işleri: 
peşin 15 zmlr yeni 13,5 Sen 1Umlz l}zel yc'}oetİm hfttçesfne 
Franslsko kaba mal pe•ln 3.6 Bornavı, (Özel) - Sabah ilk 

v konulan tahelsatla lllmlzdekl 
dolardır. trenin hareket zamanı gece ka· 

telefonlann yeni baıtan dftzen· J 
Marellya boreaaındı: Cezayir ranbğını rastladığından zmlr 

lenmeslne baıılanmııtır. BogCln· 
mıh 12·15 kiloluk ııandık 125 fabrikalarında çalışan amelenin 

ktl hatlar yenilenecek, köy 
on kiloluk sandık 90·105 Fr. çamurlara bıtmadmn lstaayona 
i _ telefonları ddıeltllecek n ye· 
uıpanyı kanlln 5 peçeta. gidebilmeleri için beledtye ilk 

nlden çekilecek doğru hatlarla 
Hamburg boreaııında: Tftr· tren zamanlarında elektlrlklerlo 

İzmir, Muğla ve Denizli file· 
kiye hazır mal 24 mark vadeli yakılm,eeına karar vermlı ve 

dyle telefonla konoıulacakıır. 
14 T. lirası. tatbikata baılamıştır . 

Bunun için direkler hazır· 
Y tln: C. H. Partisinin kôy kon· 

h•nmakta ve araçlar ısmarlan· 
Marsllya borsasında: Anadolu maktadır. İlbay telefon itini grelerlnln hepsi toplandı. Ônft· 

yıkanmış 8 8.50 yıkanmamıa mftzdekl Cuma gftnil akıamı 
v önemle ele almıe kovalamak· 

4.50 5.60 fr. tadır. Kilçiik cami mahallesi kongresi, 
Zeytinyağı: Kızılay: daha sonra nahiye kongresi 
Marellya borsasmda: Tonue toplanacaktır. 

Aydın Kızılay korumu her 
birinci ııslr cif 380 400 ikinci yıl olduğu gibi bu yıl da Ra· Bir dilek: 
taelr 375 385 Cezayir safine mazanda bir eeya piyangosu Çay mahallesinde Akhisarlı 
clf340 360 borjaeclf200 210 fr. yapmıttır. Piyango geçen yıl· ve Armutlu sokaklarındaki elek· 

önemli tedbirler alınmıştır. 

Hamborg boruaında: İspanya lardan daha zengin ve dftz· trlk lAaıbıları azdır. Birkaç 
hazır mal ilk taslr 24:0 vadeli gftndilr. lAmbıoın buraya takılmasını 
225 peçeta İtalya hazır mal Korumun baeıoa geçeli kıea beleıllyeden bekleriz. 
560 liret Franıa hasır ve va· bir zaman olduğa halde gell· Soysal yardım: 
deli 510 franktır. rlnl artırmak, yırdım alanını İlk okullarda f .. klr çocnklıra 

1 Nöbetçi Eczaneler ı genltletmek ve kurumu sistemli yardım için komiteler korolmue 
_ . bir suretle yOriltmek bakımın· ve çalışmağa bıtlamııılardır. Bu 

Bo akeam Bışduraktı Sıh· dan başkan doktor Nafiz Yaz· komiteler fakir çocukların ki· 
hat, Karaotloada Eıref, Ke· gan'ın verimli başarıları hııılkı taplarını veealr ihtiyaçlarım te· 
merde Kemer, Eıırefpatada Eı· ve Kızılarldar1 sevindirmek· mln edeceklerdir. 

Kambiyo 

Alim. Mark 
Iııterlln 

Fr. Frangı 
Dolar 
Belge 
ltalyao lireti 
lsvlçre frangı 
Florin 
K. Çekoslovak 
A vustur. Şlllnt 

Alış 

6U.2U 
618,50 

8,28 
80 
21,15 
10, 1 o 
40,62 
85,07 

5,24 
23.50 

Satış 

6U.7U 
623,50 

8,30 
79,40 
21,50 
10,20 
41 
85,85 

5,27 
24: 

lngiliz Maden işçileri 

ile Patron ihtilatı 
Londra 29 (Radyo) - Ma· 

den lııçllerioin dcretlerlnln art· 
tarı iması hakkı oda hiçbir ka · 
rar verilmemiştir. Maden sı1· 
bipleri ile hülulmet araeında 

cereyan etmekte olan milza· 
kereler hendz bhmemlttlr. -lar•n yabancı dllle mahallelerde 
bağırdıklarını işitiyoruz. Boalar 

yasak edilmelidir. 

Maçlara hazırlık: 

Burona'nın bo hafta Gör.tepe 
ile oyunu vardır. Borneva'nm 
bo hafta ne takımla çıkaca~ı 

henüz belll değildir. Yalmz 
geçen hafta sahaya ntzami çıka· 
IDıyarak seremoni ile mığlub 

olan ikinci takımın iyi bir 
kadro ile çıkacağı söyleniliyor. refpaşa e_czanelerl açıktır. tedla. lzmfr'den gelen bazı satıcı· 

........................................................ __ .......... llllİ ............................................. . 

Casus Romanı: No. 59 

General bu vazlyer kareısmda:;;; 
•daınakıllı şıeırmışh; güçlükle -
bir havlu boldu ve kızın ıa· 
kaklarına koydu. Kilitlenmiş 
dlelerlol açmak için uğreıımağa 
hıeladı. 

Bu sırada aşağıdan, kendi 
dairesinden mıhod tabanca de· 
el111 doydu; k•pıya doı?ro koıı · 
tu ve: 

- Ne var?. Ne oluyor ora· 
dı?. 

Diye eeılnfo biitüo kovvetlle 
bığtrdı. 

Bu sese hiçbir ceveb gelmedi. 

30 lkinciteşrin 935 

Kendı;dafreslnde geçen hadise, 

~general ~. ıÇii')erteyden ~ mtıblm 
demekti, bunun için geldiğin· 
den daha ziyade bir acele ile 
kendi dairesine doğru koştu; ve: 

- Valterl. Valter! Nerede· 
ı!ln?. Ne oluyor? 

Diye bağırdı. 

Gene hiçbir ses duymayınca, 
dairesine baktı, 14boratuara geçti 
ve.. V azlyetl anladı, biıyiik bir 
yeisle: 

Eyvah!. Dedi. Kasayı 

soymotlar!.. 

General, yıldırımla 'urulmoo 

bir hale geldi. Bir mftddet şaş · tiler! 
kıo, ıatkm ne yapacağını bile· Diye fırladı. Biraz dOıOodftk· 
medl, ve soura, Ani bir hare· tan sonra: 
kelle kalktı, telefonu aldı ve - Yukarı, Maks'ın dairesine 
eantraldan: çıkınız, oradaki kadını tevkif 

- Polisi bana verlnlzl. ediniz! Hısydl çabuk, onu dı 
Dedi. kaçarmıyalıoı! 

General polisi ararken artık Dedi. 
kendisine gelmişti; metınetlnl Bôgner merdivenleri dnrder, 
kezanmıttl• sert bir tavırla dörder athyarık yukarı çıkh, 
polise vaziyeti bildirdi, ve faa· ve biraz sonra ayni sür'atle 
llyete geçmelerini emretti. gene ıeağı indi, ve nefes ne· 

P L b fese: e.az eaora, lr polis gene· 
rale yaklaıtı ve: - Yukarıda hl çblr kimse 

- Ben, Alman polisi BlSg· yok! 
ner; komiser Valter hıydotla· Dedi. 

• rın peşini oto ile takip ediyor. 
Beni nezdlnlze gönderdi. 

Dedi. 
General, 

- Allah belAlarmı verıln, 

telefonu da kesmhler.. Kı111yı 

dı boşaltıp cehennem olob git· 

• • 
Noel, generalin tabancı se· 

sine koı,mısındın letifıde etti, 
hemen .kanape ilsUlnden ka1k· 

mış; soğukk.anLhSını :muhafaza l 
ederek ve hiçbir telAıı eaerl 
göstermlyerek konaktan çıkıp 

glttJ. 
Tonu&o istikamet Berlln garı 

ldl. Fakat, giderken çok d6· 

şGncell idi: "Bu tabanca sesi 
ne demektir?. Komiser mi, Benua 
mı, yoksa Valter mi yaralandı?~ 
Diyordu! 

Biran için, d6nmek ve arka· 
daılırının ne olduğunu tahkik 
etmek f lkrloe kapıldı. Fr.kat 
aldığı direktifte llJ bitince, he· 
men gara gitmek, elindeki bl· 
letle Parlıı'e kaçmak idi. Ve, 
vulfe itibarile bir asked dtslp 
llne tabi idi. Ve böylece hare· 
keti tercih etti. 

• • • 
General, bütftn veslkıluın, 

bo arada Frqnea gaz maskele· 
rinde' kullanılın eeraıenglz kim· 
yevi madde nftmoneslnln de 
çalındığını anlayınca, bıeını 

yamruklıyarak: 

- Bir çocuk, bir budala 
gibi atlatıldım!. 

Diyordu. Ve sonra kendini 
gene tophyarak; 

- Fakat bir tedbir ittihazı 
lizım! Böyle dövftnmek aeıl 

bodalılıktır! Börgner, siz ne 
duruyorsunuz?. Komşuya koşu· 
noz, oradan polJse haber veri· 

nlz. Bu haydutlar herhalde Ber· 
Un'dedlrler. Henüz dışarı çıka· 

mımışlardır. Bunları hemen 
tevkif ettirelim! 

Polis, aldığı emirle hemen 
çıktı. Dairesinde yaln•z kılan 

general: 

- Namas ve haysiyetim tı · 

mımlle mahvoldu! 
Dedi ve kendisini bir kol 

tuğa attı. 

Tam bu sırada kapı açıldı, 

hiçbir eeyden haberi olmadığı 

- Sonu Var -



TOmea •t. al, ko. dan; 
mea kıa'ıtaaıa lbtlyıcı olın ( 8100) kilo ude1ığıaın 

•pe kanlarm•f ı lsoıaalap lbalell 14'11 talibi ça•madı· 

""•• k•pata kırdırmaya konuldu. 
1 - Beber ktlOID• blçllea eder 77 knrat 50 1Ddm olap 

lhıı.ıt 5 · J t• 935 tarihinde IHI on dlJrtte Ba1ramlo 
aıme11 .... ılma komlıyonuada yapıleaaktar. 

S - Tıllplerla monklrat ıemlneı olan ( 471) llra ile ihale 
s•nısacl• komtıroaumuıa mlncaatlıra. 

17 21 . 26 30 

Bay"mlç •kert Sı. Al. Ko. dın: 

Oalnnltede l>açeat, 
(lıılua'lia Profet6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ballalaıa bergOn ltledea 
IOU8 baar. 

lıtikW caddeli No. 99 
Ankara apartmaaı 2 inci bı 

Telgraf • a S T A N B U L 
Telefon : 40250 

l - TOment. bıynmlo g.rnlsonu cnarında balanın kıt'a 
tının lbdyaca olan 176 ton unun kapıla za,rflı ıhnacaAı .,. ..... ..,...Zd .........,,.-----••• 
hakkında illa edUmlı ve yevmi lhılulne lttlnk eder Muallim Dr. 
~;~!,l:adıtaadaa yeniden kıpıh .. rtıa lurdırmıya A. HulOsi Alataş 

1 - Beher kllOlllu biçilen eder 14 kurut 50 nntlm lbıleıl 
(.12 935 tarlblnde uat on dörtte bayramlç tlmea ntıa 
alma koıallyoaanda yıpılacığ•. 

iç Hastalıkları Doktoru 
Şamb ıoklğı No. 20 

llol ışıklı ... az sarf iyath ve uzun 

önıilrtn METALLUM lômba .. 
larını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elek.lirik, telefon malzeme depoıu .,., 

Slemen9 fabrikaları mtımejılll 

P.-ştetnalcılar 71-79 Tolefon 3tJ32 

: - ~:.~~:: ~~9~·~!. ~:a k::~::a a;u; ı8Je~dl~ıdd~lerlne ~l!!!llJllllll!l!lll!!!llll!l!l!!l!!l!H!!!l!!!l!!IJ!IJIJllJ!!!l!IJIJllllll!!llll!l!ll!IJ\llllll!l!l!IHlllllllllll!!!llllll!lll!!l!llllllllllll!!!ll!!ll" 
gire lıteallea nıalkle munkkıt teminat tutan olan § Al h • B ı -

--~~-~~_u,_ .. _·· _u.._ıe _ı;_a~-~·-~~-d·r_so .. _om_l·y_o:,_a~_a .. _•e_·- ~ ~ ~e ır_ .. _ an i3S l -
a.,ı..tt Mketl S.. Al. go. dıa: ' ____ 
1 - T181ea katataaıa lhllJllCI olaa (7175) kilo udeya1taıa n 

k ... kırdarmıya koaalap ibaleıl glDI taUbl çakmadı· n z. m n lr ş U b e s 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık YCJ!ıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmaşıar. 

19adu yeniden kıpıla kırdırmaya koaalda&a. 
1 - Beber klloeaaa blçllen eder 77 karaı 60 ıaatlm olup ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi biuaeında 

lhaleel 2.12.935 tarihinde uıt 14 Bayramiç tlmen •ha TE_L_E_F_~ ... N_:_2_3_S3 -
komllyoaaada yapılacaktır. UertDrlfl (B~nka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

8 - T•Uplerla mavakk•t temlaıh olıa (417) Ura ile ihale 

Biricik Satıt Yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet Vadeelzlere % 
gtlalade komlıyoaamaA mlncaatları. 17 21 26 80 Mevduat Şartları·. Altı ay vadt:liye % 

4 
5 

• 
&.ynmlt Tlmea ••· al. ko. daa: Bir sene vadeliıe % 

1 - Eafne garalsoaaaua lhtl7acı oı.n 220 ıoa Un'aun b· 
pah urfla abaaa1t bakkaada 11111 edilip JHml lbaleelade 
taHbl çalunadtAa••• yealdea kıpab suf la abaacalt bak· 

6 faiz verilir. SIHHAT 
ECZANESi yapılır. Mallar geldi· 

•ıada kmllrmay• koaaldaıa. 

2 - Beher kllOIUU hlcllea eder l' karat 50 .. ıım, lbaleal 1!!!!!!!~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~8~ıe~k~ll~le~r~Tit~c~ar~e;t~od~a~e~ın~d~a kayıdh uldaklarıaa dair Ye· 

2 ·12· 935 tarlhlade ••t 14 ıe Bayramiç ıımea •tm 1' da Mas. Mev • sabo alma komisyo- ılka göetermek mecburiyetindedirler. 

alma komltJeea blM11ada yıpılıcağı. ouoda ihaleleri yapılacak ilAnJ.ar 8 Ekelllmeye tııılrak edecekler 2490 nyıh artırma ve ek· 
S - Un'•• teraltl 'fe H•fa bir ene! illa edUea DD teralt elltme kanonunun 2 •e 3 Gpcil mıddelerlbde 'fe .. rt· 

..:a. Mlltahkem mnkl 111. ıl. ko. dan: 
•e e'ffafın aymuır. · lh namesinde yazıla veılkalırlle teminatı mavakkaıe mak· ı - fsmlr Mıt. Mv. aıkeri h11taneılaln (28000) kilo ıftt 4 - Ekılltmlye girecekleri• 2490 No. h kaaaaaa 2, S Onel buzlarını ve mGhtlrlO. teklif mektuplarını ihale ıHtlndea 

dıle .. il iLi LL 1 tl•HI açak eMlltme ıoretlle mlaıkauya koamoıtor. 
•• lerlne gire ten ea n• • e ma'fa .... aı tem nal / en az bir 111t enci komlıyona vermlt bolunacıldudır. 
tatarı olan 2310 llraaın ihale ••liae kadar komllyo· 2 - İhaled 12 ·Blrlecl kanun· 935 pereembe gGnG nat 00 30 5 ıo 15 
aamna te.Uml. 17 2l 26 80 laette lsmlr'"de kıflada Mllt•hkem mnld ıatın almı 

koml1Joaaada Hpılacıitir. 
lfaa• Mkerl •· al. ko. ••ndaa: 
1 - Maa• merkHladekl kıtubD lbtlyaeı içla 10550 kUo 

_.,... ...a-y• konalmattur. 
2 - Şutauaell Mu._... ubrl -. al. ko .• ...- her .... 

16rlleMHr. 
a - lltaek12111 12.1.ürı 935 pertembe gllll .. , onlçte 

ilamda tim. •· al. ko. aaada yıpılaeakbr. 
4 - lblllme bpab sarf mali Hedir. 
5 ( l 0560) kilo •deya19nıa beb.r ldloeanan mabammea 

8 

7 

flad dobaa karattar. Teminata matakkatell 115 llndar. 
letekUler tlearet oduaadan makıyyet olduklarına dair 
vellb lhru etmeleri ltmmdar. 
Temlaab ma'fllkkate makbasa ile birlikte ıelllf mek· 
ıaplanaıa mGaa~aıa belli .. ttadea ea 8f811 Mr 

.. i •"•' il•• •ha alma komilJ•- Yeteeek· 
terdir. 18 30 6 10 3829 

8 - Sl&'la tabada edllea mecmu ıaıırı (~800) liradır. 
4. - Seher kll8 .at lçlD on kurut ftıt tahmin edllmlttlr. 
6 - Temlaab m•nkkate akçesi (210) llndır. 
6 - Şutnameel laer gaa komlıyoad .. glrlleblltr. 
"I - letekUler Tlearet odunda kayıdh olduklarına dair te· 

db g&llermek mecbarlyeılndedlrler. 

8 - Eblltmeye lttlnk edecekler 2490 11yıh artırma 'f8 ek· 
ditme kaaanaaaa iki Ye lçtlael anıddelerlade 'f8 ıart

aameelade yasah ıealkalan •e l•mlnıu monkkate mak· 
basl.rlle birlikte ihale 111tlndea enel komltyoada bııar 
halaamaları. 3831 26 30 5 10 

MlllÜkem meYkt •· al. ko. n. den: 3836 
1 - Maat. merlesladekl kılHI Ye mGeueut eratıaıa lbtl· 

yaeı için 290000 kilo an mGaakaeaya koaulmaıtar. 
2 - Şart11amed 282 karat lereı · makıblllnde M•alıada tim. 

Edremit .aın alma komlljon..-.ı 3830 •tıa alma komllyonaadan 'ferlllr. 
1 - Edremit prnlsoaaadakl Mdlklerlıa Haellk lhd,_. 1"8 3 _ Mln••--•• 12,1. ktnaa,935 perıembe glnl eaat oadı 

100009 ktle •• rs.,.ıa Arf malO Ue .... alıwaklU'. Maaleada ttlmea HhD ılmı komlıyono tarafından yıpı· 
2 - llalıa tahmla hetleli 16000 llradar. lacaktır. 
3 - Uaaa birinci teminat bedeli 1~00 Ure41r. 

4 - Ekıiltme klpıb ıarf uıaltl iledir. 
4 12,l. el ktnua perpmbe RIDI Hal 10 da Edremit MtHI 5 - 290 toa anon beher klloeaaun muhammen fiatl oaılu 

alma komllyoaa dalrulnde lbıleıl yapılacaktır. 
ö koraıtar. Teminatı moHkkateel 3480 Hrad1r. lııetll olanların komlıyoDa geleceklerin ıemlaatlaraaı 

..., banka mekıaplarını 98ya tıbYllltlarıaı 4 tlmea ma· 6 - lıteklller ticaret od11n11dan mukıyyet oldaldnına dair 
haılpllline 12,1. el klaun,935 pertembe glal uıt 9 a 'feılkı tbrH etmeleri ltzımdır. 
kadar yatırmıt halaaıcaklırdır. 7 - Temlaau moHkkaıe mıkbuzu ile bli'ltlı.te teklif mf!k· 

6 - E'llaf 'le tenillnl almak .,e bilmek lıtlyealer tçla ko· ıoplarınıa mGnı•ı11nın belli ıHtladtn en •ı•I• bir 11Ht 
mlıyona hergtla açık oldaıa llta olunur. 26 80 ~ 8 eni limen n. ıl. ko. auua •u~crklerdlr. 27 30 5 10 

He7nmlç aıkerl S.. Al. Ko. daa: Mil. M•. ut. al. ko. re. der): 
1 - T4me•la Bayramiç g11nlsoau charıada balaaaa kıtaatı ı - lzmlr Mıt. M•. kıt'aımın (804lı0) lı.llo makarna lhtlyıc• 

ihtiyacı olan 165 ton -.naa kıpalı aarfta ah•acııı hak· klpalı sari aıullle ekılltmlJe koomuetur. 
klada Ula edlUp ynml lhıle1l•de ıablll çıkmadı&ındın 2 _ lbıleıl 18 ·J. inci •tnon· 9;JS çarıımba gGoO ıaat 
yealdea kapıla sırf la kardırmaya konaldota. lö,SO da lamlr'de kıelıdı Mıt. MY. ıatıa ılmı komlı· 

2 - Beher klloeana btçlleq eder 14 karnı 50 •••im 1 ... leal yoaunda yıpılacaktu. 
S.12.935 tarihinde Hat 14 de bayramlç tlmen Sa. Al. 
Ko. nanda J•ptlaca1t. 3 - Makafaıaıa talamla edilen mecmu ıuıırı (18402) liradır. 

3 - Ua H•fı bir enelee illa edllea anan tenld Ye .,..,.. ' - Belıer kilo makara• lc;la ~irml iç karat f lıt tahmin 
nıa aynidir. etlilmltdr. 
Tallplnla 2490 No. I• k•auaa 233 0_. _..elerlae 6 - Te.taaı1- mavükate ıkçeıl bla lçyls ıekHa altı llra 
gire llleallea H111lkle ma'fllkkat temlaat taban oln .tokaua kar•tt•r. 

1795 U"Pı• llaale •adaclea M'r .. , e'f'fel komllJoaa· 1--6--Ş-•.rl•nlll!lallll•.•.l-be·'-•.•.•~k·o·m-lı~y·o-•d.•-".ö.rı.ı.eb•l•ll·r·-----
maA wnaeleil. 17 2 l 28 30 Bayramiç TGmea 1111. ıl. ko. d•n: 

' 
Bayramiç ukerl S.. Al: ite. da•: 1 - TGmen kıt'atınta ihtiyacı olaa ( 9172t kilo eadeyağının 
1 - TGmea kııatt111a lbtlyıca olaa (10180) kilo 111dey1Aınıa kip• lurdırmıya konulup lbalHI gGnG talip çıkmadı · 

kapa kırdırmaya koaal•p lbatMI gine tıllbl çıkmadı. ğından yt1nldrn k•pala kırdırmıya konulduğu. 
tından yealdea k•pah kınhnnaya konuıctaıa. 2 - o .. hn klloıunun ~drr 77 lı.uroe 50 eantlm olup ih~'"'' 

2 - Belaer klloıJJna biçilen eder 77 karnı 60 eantlm vlap 3 l ~ · 935 tarihinde Hat on dnrue Bayramiç tftmrn 
lbıleel 4.12.935 ıarlhlade .. , l'-Ae baynmlt ı•mea nua alma komlıyoaundı yıpalacakttr. 
nhn alma komltyonaau yap1a..kıar. S - Tallplerta 1n•akkaı ıeml•t otan ( &43 ) lir. ile lhıle 

s - Taliplerin moHkbt temlaatl ola• 584 lln ile ıw. wınlllıfe komlıynaomuza mGracaadarı 
gtlDIDde komlıyodoma• mlneutlan.17.21.26.SO 14"11 17 21 ü ao 

Met. M•. Hl. .ı. lto. D r den! 

1 - İzmir ~et. MY. kıt'atınıa 59200 kilo pirinç ihtiyaca 
kapalı zarf aıollle mClaıka11yı konmattar. 

2 - lbaleal 18 ·ı. inci ktnan· 936 çarpmba ğlaCl uıt oa· 
beı buçakıı l11mlr'de kıelıda Mlıtıhkem meıkl •&ıa 
alma komlıyonanda yıpılacaktar. 

3 - Pirincin tahmin edilen mecmu toları 12(32 llr•dır. 
4 - Beher kilo pirinç için yirmi bir karaı flat tıhmla 

edllmletlr. 
5 - Teminatı maıakkate akçeel 932 lln kırk karaıtur. 
6 Şartnam~ıl her gGn komlıyoadı gftrClleblllr. 
7 - lıteklller Ticaret odaııada kıyıdb olduklarına dair nılka 

gGıtermek mecburiyetindedirler. 
8 - Ekılltml7e letlrak edecekler 2490 ıayıb artlrma n ek· 

lltme kaaananaa iki ıe Gçtlncl maddeleriade H .. rt· 
nımeılnde yasılı Yeılblarlle teminatı mankkate mık· 
buslırını nya bankı mektuplarını ve mfthlrlCl teklif 
mrktoplarıaı ihale 111tlnden ea H bir 11at enel komlı· 
yoaa •ermlı bulunacıklırdır. 38u' 30 5 10 15 

lzmir Defterdarlığından: 
leeıııaıa vergi borc11ndaa ôtOrD tıhılll emHI yatUIDa gire 

hacls edllep dôrdtlacG ıaltanlye maballeelade tenezaDh ıokı~ıada J 
kilo 49 1117ıh ahır blnHı tarihi Utad•a lllbarea yirmi bir gGa 
maddede ....... a çıkarıldığından pey ılrmek lıtlyenlerla Def 
tHdahk tabılltt kalemine gt.lmelerl. 3868 30 5 l~ 17 

Or. Zekai Tarakçı 
1\lerkez lıastaut·si Dahiliye MOtehassısı 

ikinci Heylu ıokeğı Ttlrk mGuyede 11lonu luleallnde 
aamıra 45. llaıııl•nnı ö~leden eonra 15 dea 18 e kadar 
kabul •dH. TELEFON : 3806 
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T.U .. RK tımır 2 ınc1 tcu M. dan: ilan Deniz Konferansı 

Bay Umall'fo emlAk n ey· 
Hava Kurumu tam banka111adan tıdaoç aldı~· 

paraya mukabil bankaya ipotek 
Tayyare Piyangosu 
2 el keefde ( 11) lcl k4non 

SAYI URA 
1 Maktfıt 

1 ikramiye 
1 M 

20000 
30000 

ı » 

1 .. 
.. (2500) 
.. (1000) 
M (500) 
M (150) 
» (100) 
.. (50) 
.. (30) 
.. (20) 

15000 
12000 
10000 
5000 
4000 

15000 
9000 

10000 
25000 
15000 
12000 

Müzayede ile 
Fevkalade Satış 

Acde yolculuk dolayıalyle l 
KAoonuevvel 935 pazar g6n6 
öğleden enel SHt onda meıu· 
diye cıddeıl pezar karşıaındı 
Ye panılyon ıthlaln ikinci kor· 
don caddeelndeld kapuaonun 
karıaaında intikam sokağında 
13 numaralı hanede doktor 
operatôr cemil ıerlfe ıh lüka 
mohllyeler mazayede . ııoretlyle 
aatılıcaktır. Modern kadifeli 
kaaepe tıkımı orıı masası n 
iki ıiğarı m•Haı, garlettınber· 
ger markalı yeni bir belde 
ıJyab alman piyanosu, iki adet 
aehpı fe poreelen eake181, em•. 
yl soba ve boroluı, dlyamıot 
markalı yeni bir halde yazı 
makfaeal, amper markalı ve 6 
lımbıla yeni •e ııarlf radyo, 
hasır takıma, zarif ve nadide 
kıristal camla şelslyellk, iki 
•det yağlı boya tablo, baytık 
kn'ada kadlfeU kanepe ve iki 
koltuk, ıltı adet ııplalı nrupa 
BIDdalyeel, karı yemek mHuı, 
modern hllfe, etajer, d3rt ay· 
nıb tonlet, peş1drllk, konsol 
ve aynası, komldono tuvaletUk, 
şlfonyerell ıynah dolap, tek 
kanepe, balkondaki lsyorlar, 
cevizden mamul kontura btlfe, 
atkdıklar, amerikan lake kar· 
yolı, ipek işlemeli dört kanıtlı 
paravan, nikel iki kltlllk kes · 
me k1ryola, ıepartı gördöe balı 
ve ıeccadeler mdzayede sure· 
tiyle Htılıcıktır. 

Sıtıı peıtndlr fır~ab kaçır· 
mıyını•. 

1'ork mtlıayede ealono mtl· 
dftrlyetl. Telefon No. 2798 

29 30 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
CendeU Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

Londra •o Holl Hattı 
".bUJ,GARIAN,. vapuru ilk 

k&nondı gelip 2 ilk kAnona 
kadar Londra ve Hail için 
Yilk ılıcaktır. 

.. GRODNO" npuro 20 ilk 
kAnuod9 Loodra, Bull ve An · 

f 

versten tabliye edip ayni za. 
tnın~a Londra ve Hali için 
YQk; alacaktır. 

Llverpool Hath 
" )UMELIYAN,, vapura 1 ilk 

nda Llverpol ve SHnee· 
gelip tahliyede boloDa· 

iU 
Bet 

c 
1) 

,, 

LAMlNlA.N" upİıro 23 
louoda Lherpol ve Svan · 
ı gelip tahliyede boluna 

SCBE LEVANTE Lf IE 
.OS vaporu 16 ilk ki· 

Bamborg ve Bremen · 
ellp tahliyede bohına 

eyledl~I lzmlrde ak.çala mescit 
damlae1k iğneci sokağ1nda eski 
68 ve yeni 70 taj numarah 
evin kapısından glrllloce bir 
taşlık ve solda kftçllk bir ha· 
voz beton merdivenle yukarı 
çıkıhncı yakarıda bir koridor 
eoldı bir ve k.rşıda bir oda 
karşıdaki odanın aol ıaraf1Dda 
motbak merdiven albnda bir 
elbiselik ve 011t katla bir kort· 
dor O.zerinde ve yanyaaa iki 
oda ve koridorda bir balkon 
alt kıemı bodrum ve hıl~apınar 
soyu mneot olan 1600 Ura 
kıymetli bu evla mftlklyell 
açık artırma ıoretlle ve 844 
numaralı eml4k ve eytam ban· 
kaaı kanonu moclblace bir de · 
faya maht1ot1 olmak şaitlle 
artırmaeı 15 1·1936 çaroamba 
g4o0 ıaat 11 de lımlrde 
hakt\met kouığındakl 2 inci 
icra dairesinde yaptlmıii: OZere 
30 gtıa mlddetle ıatıhga ko· 
nuldu. Ba artırma netlceılade 
Htış bedeli tahmin olunan kıy· 
metin yflzde yetmlşbeelol bu· 
lorsa en çok artarana ihalesi 
yapılac ktır. Akel takdirde 2280 
numaralı kanona g4're ıatıo ged 
bırakılacaktır. Satıı peelo para 
ile olup mftoterlden yal · 
nıs yDıde lklbuçuk dell4llye 
maerafı alınır. işbu gayri men· 
kol Clzerlude her hangi bir şe· 
kilde bak talebinde bulunanlar 
ellerindeki reemf veHlk ile bir-
likte yirmi g6a zarfında lımlr 
21ncl lcrreına mftracaadırı IA11ım · 

dır. Akel halde hakları tapa 
elcllfoce maltim olmadıkçı pıy· 
laımadaa hariç kahrlır. 30-12· 
935 tarihinden ibaren earıoa· 
me herkese açıktır. Talip olan· 
larm ytızde yedtboçuk teminat 
ak(e&l teya mllH bir hankl hl· 
bar mektubu ve 33 18656 do&· 
ya numaraelle lzmlr 2 tocl icra 
memorlu~una milrac11tlırı ilin 
olunur. B. iş. No. 199 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
"'MACEDONIA.. nporo ha· 

len limanımızda olup Anverı,. 

Rotterdam, Hamborg ve Bre· 
men için yak ılmaktadır. 

111SERLOBN,. vapnrn 9 B. 
et klnonda bekleniyor 13 B. 
el kAnooı kadar Anvera, Rot· 
ıerdam, Hımburg ve Bremen 
için yQk alacaktır. 

11 AKK..A,, vapuru 23 b. el 
kanunda bekleniyor, 26 b. el 
ktnuua kadar Anvere, Rotter· 
dam. Bamborg ve Bremen lçlo 
yak alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT LINES· 

"ExARCH,, nporu 12 b.cl 
kAnuuda bekleniyor Boeton, 
Norfolk ve Nevyork için ydk 
ılıcaktır. 

"ExAMELlA,. vrporo l 7 8. 
el k4nonda bekleniyor, Nev· 
york için ytık alacaktır. 

"ltxCBANGE,. uporo 20 B 
el kAnunda bekleniyor, Nor· 
folk ve Nevyork için yftk aJa. 
cak.tır. 

"ExİLONA,. yaporo 26 bel 
kA.nonda bekleniyor, Boatoo ve 
Nevyork için yftk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBUG 

1•TROYBURG,, yaporu 4 b. 
el k4oundı beldtnlyor. Anvera, 
Rotterdam ve Bamburg için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"JESSMORE,, vapuru 14: B. 
el kAounda bekleniyor, Ll•er· 
pul ve Anvereten yak çıkarıp 
Bulg1rletan ve Romanyı liman· 
larma yak alacıktar. 

Baemahane ietaııyonu karıınndaki dibek ıok.ak baeında 30 eayı• 
h ev Ye muayenehanesinde ıabab ıaat 8 dan akıam eaat 6 a kadar 
baıtalannı kabul eder. 

M4racaat eden haetalara yapılm111 lizımgelen sair tahlilAt ve 
mikroakopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaıına cevaz gö· 
rillen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 -

Istanbul Millt emlak ·modnı-lOğllnden: 
Beyotlu'nda eski caddel kebir yeni letlkl41 caddesinin en işlek 

ve şeref il bir yerinde bulunan n hAlen Galatıearay polis mer· 
kezi olarak kollaaılao 277 numaralı k4rglr bina ile altındaki 
dlkk4ular parası peşin ve nakit nrllmek ıartlle 91482 (dokHD 
bir bin d3rtyaı ıekaea iki) lira muhammen bedel ftzerlnden 
SO ·12· 935 pazarteet gtlna eaat on beıte kapab marf usula ile 
eatıla&ktır. lateklllerln 6862 llrtlfk teminat mektoplarlle teklif· 
namelerini ııôzd geçen gtınde Hat on dörde kadar eski def ter· 
darlık btnuında toplanan komisyon başkınhğlDa vermeleri. 

- ~~7~-3815 so 9 18 26 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11CERES., vapuru· elyevm il· Danzlg, Gdynla, Goteaburg, 
manımızda olup 26-21acl leş - Oelo ve IıhodloHya limanları 
rinde Anvere, Rotterdam, Ama na hare.ket edecektir. 
ıerdam ve Hamborg limanları '•ERLAND., motörtı 14·1 ncl 
lçln yak ılıcaktır. kAııunda beklenmekte olup ytı· 

uQRESTES,. vapura 30 2 ci k6nft tahliye ettikten sonra 
tetrlode bekleuoıekte olup ya. Rotterdam, lıamburg, Daolmar· 
kanii tahllyeden sonra Borgae, ka Ye Baltık eahlllerl için yok 
Varnıt ve Köetence Hmınları 
için yak alacaktlr. alacaktır. 

"FAUNA,, upuru 2·l inci ~ERVİCE MARlTIM ROUMAİN 
kAoondın 5 1 net kAnuna kader 0 0LTUZ,. vapuru 3·1 inci 
Anvera, Rotterdım, Amıterdım kAoooda K"stence, Sullynı, 
ve Bamburg Jlmınları için yak Gala& limanları için yfik ala· 
ılıcaktır. caktır. 

uULYSSES,, nporu 2 ı inci "PELEŞ,. vapuru 18· l inci 
kAnondın 5.1.oci kAoona kadar kAnonda gelip 19 1 inci ki· 
Anvere, Rotterdam, Ameterdam nnnda Maltı, Ceneva, Marıllya 
ve Hamborg Umanları için yak ve Bareelonaya hareket ec:le· 
alacaktır. cektlr. Yolcu ve yilk ahr. 

"HERCULES., vapuru 13-l NIPfON YUSSEN KAISBA 
kAnondı b~kleumekte olup yft. . Knmpanyaeı 
k<lnD tahliyeden ıonra Buraıe, •·TOYOHASBP~ vapuru 15· 
Varna ve Köstence limanları 1 inci kAnunda Sı~apor, Ş11nhay1 

011 hareket edecektir. Kobe, Mojı. Oıkka ve Yoku· 
SV ENSKA ORIENT LINIEN hama llmanlıl .. için yok alı· 

"FREDENBORGu caktır. vapuru 
25 2 lacl teşrinde beklenmekte lltndald gelh gldJş tarlhlerl· 
olup y6kftnü t•hllyeden sonra le navlonlardakl değişiklikler· 

H den acente mes'uliyet kabul 
Roıterdam, ımborg, Copen· 
bage, Danzlg. Gdynla, Oslo, 
Gôteburg ve lekanainavya u. 
mantarı için yük alacaktır. 

• "GOTLAND,, motöril 29·2 el 
teşrinde beklenmekt~ olup yQ. 
kOnii tl'hllysden sonra Ret!er· 
dam, Hamburg, Cepenbıge, 

etmez. 
Fazla tafsll4ı için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
blnaeı arkıeında Fratelll Sperco 
vapur acentahğına mOracaat 
edilmesi rica olunur· 

Tele. 2004 • 2005 · 2663 

Devlet demiryollarındau: 
Kok ~e maden kömftrlerl için ıon 'fe ktlomef başına tam 

hımuleU vagonlar lçto l, perekeodeler için 2 kt dcretJI, kö· 
mftr 6obaları için ton ve kilometre baeına tam l ulell •agon · 
IH için 3 •e perakendeler için 3,50 kuroş ücret~ . D. 102 
ounııırah tarife zeylllerlle beraber 1 · 12· 935 tırlblnden hlbare.n 
8 inci l~lır tme mıntıkHıoı da teımll edilecektir. 

TıfeUAt let11yoolardın ılıoablllr. 26 28 30 8809 

llbaylıktan: 
MemaUkl meogulede kalan 

Evranoa oğlu vakfının vakıf· 

JarrnlD varJeJerl tarafından bu 
vakfa ah emvale mukabil le 
tlhkak talep edJlmft ve dahi
liye bakaohğıntn 30 mart 935 
gau ve 7706 3040 ııayılı em· 
redlldlğl blldlrllmlettr. 

Evranoı oğlu vakfından fll. 
tlbkak talep eden mGbadU ve 
gayri mtıbadll eşhzeın mahke· 
meye mdracaatla mOıterek bir 
verHet llAmı ılmıları istihkak 
tespiti için luım oldoğondao 

ve -vUAyeılmlzde de bu gibi 
eşbaun m• vcadlyetl muhtemel 
buloudu~uadın keyfiyetin ken· 
dllerJne doyorolmaeı için ga· 
zetenlzle llAnını dilerim. 

lzmlr 1 el icra M. den: 
Senner laayet ve hileeylnln 

nafı4ye olan borçlaru.daa do. 
layı haciz altına at.nan boca 
eeydlköy caddesinde bağ Yo 
içinde oalkl zeytin ve ftç ye. 
mle ağacına muhtevi gayri men· 
kul4o 450 lira kıymeti mu· 
bammlne ile t•rlhl HAnd•n iti 
haren otuz gftn mftddetle açık 
artlrmaya çıkarılmıştır talip O · 

lanlar1ak ıymetl muhammenenln 
ydzde yedi buçuğa nlsbetlnde pey 

akçesi veya milli bankının te· 
mlnat mektubu vermeleri .ve 
artırma 2 J ·936 tarihine teaa· 
ddf eden çarşamba gdoG saat 
11 do dairede icra olunacaktar. 
MClşterllere alt 34·9111 anma· 
ralı dosya lrae olunabileceği 
gibi fazla lzahatl 14zlme dahi 
verilir Talipler bu buaueuo 
daireye talik olanan açık ar· 
tarma t•rtoımeelnl 23 -12 935 
tarlhlnden itibaren okoyabtur 
hakları ıapo ılcUlle eablt ol· 
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadarlarm ve irtifak: 
bak eabJplerloln bu haklarını 

ve bu hususla faiz n maırafa 

dair olan iddialarını evrak mile· 
bltelerlyle yirmi gOa içinde 
icra dairesine bildirmeleri akil 
halde hakları tapu elclllle H · 

bit olmadıkça nııe bedelinin 
paylıımaeından hariç kılacak· 

ları ve tayin edilen zamandı 

artırma bedeli gayri menkolftn 
yftzde yetmle beetni bulmadı~• 

takdirde en eon artıranın ta· 
ahhftdtl bıkl kalmak azere 
art.rmanın oabet gOn daha 
temdit edllmek suretiyle 16·1· 
936 tarihine tesadftf edan çar 
ıambı gilnQ saat 11 de gayri 
menkul eo çok artırana ihale 
edJlecekllr. Satış peşin para 
iledir mal bedeli alınmadın 

tesllm edilmez mal bedeli ve · 
rllmez he ihale karart feshe· 
dlllr ve kendisinden evvel en 
yftkeek teklifte bulunan ldmee 
arzetmto olduğu bedel ile al· 
mağa ra.ıa olorea ona ihale edl· 
lir o da razı olmaz .•eyı bu· 

· lonmazea icra dairesince hemen 
oobeş gftn mOddeıle artırmaya 
çıkarılır bu artarmaya alAkadar· 
lara tebliğe hacet olmayıp yal· 
nız HAola iktifa olanarak ne 
çok artırana ihale edilerek her 
iki halde birinci ihale edilen 
klmııe iki ihale arasındaki fark· 
tan ve diğer zararlardan mes'ul 
oldoğa ve tapu harcınnı bele· 
diye ve valuf lcarının ve yftzde 
iki buçuk dellAllyenin mtlete· 
rlye alt olduğu llAn olunur. 

No. 5860 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar No. 34 
Her Ulrlft cild işleri 

yapar 

Birincik&ounun 
Dokuzunda toplanacak 

Londra 29 (Radyo) - Son 
dakikada ılının haberlere göre, 
birinci kAuunon 6 sındı top· 
111nm1&1 mukarrer olan deniz 
konferansı, Amerikan morah· 
b1t1larımn o giin gelememele· 
rlnden do)ayı ayın 9 onca ga· 
none bırakılmıot1 . 

lzmlr sulh hukuk mabke· 
rııeelndtu: 

Kanonu mabeoııona tevfikan 
comorlyet merke11 bankası ta· 
rafından çıkar1l•p eatalın ve 
tecimen kadı oğlu Ahmed ta· 
rdmdan satın alının Ergani 
lıtlkraaı dahili tabvlllerlnden 
129727 t 1297~8. 129729, 
129730 ve 129731 No. lo .. ve 
A,, eerill 5 dane ve 150162, 
150163, 150l64 No.lu ve "8 .. 
eerHI 8 dane ki cem'an 8 da· 
nesini dtlşdnmek suretlle kıy· 

bettlaloden bıht11le mahkemeye 
gelerek bunların tedlyaıanı 

memnolyetlne karar verllmeııl· 

nl ve işin gazete Ue Ulıunı 

lıtemletlr. Mahkeme yukarıda 

ııerl ve No.ları yazılı Ergani 
latf kra11ı dahili tah vlllerlnlo 
ahara bey ve {era~ edilmemesi 

ve totarlarıoında tediye edilmemesi 
için keyfiyetin ticaret K.437 ve 

438 ncl maddelerine iıtlaaden 

karar vermletlr. İıbu karar 
ilAn olunur. 3865 

1smir 1 ncl icra M. 
Mehmed AH ve Fatma Fd-

hedının emlak ve eytam bankı· 
111ndın öd6oçı aldığı paraya 
mukabil bankayı ipotek eyle· 
dlğl Izmlrde hıtunlye cedit 
Fettah mahalleılnln fettıb ıo· 

kağında 5 No. la ne c6mle
kapısından içeri girilince tıı 

bir koridor •e koridorda yan 
yana iki oda mevcuttur. Kod· 
dordın bir kıpı He bahçeye 
girilir. Bıbçe lçlode muıbak 
ıre helteı nrdır. Evde ayrıca 
kumpanya suyu ve elektlrllc 
teeleatı mncouur. Dokuz ayak 
merdivenle yakarı çıkılınca 

tıbtı blr koridor dzerlnde iki 
oda vardlr. Hanenin kısmı ha· 
rlclal k&rglr dabllt taulmab 
aheaptır. 2500 Ura kıymetli 

bu nln 
MdlklyeU açık artırma ıu· 

retile ve 844 numarala emlAk 
ve eytam bankası kanunu mu· 
clblnce bir defaya mahsus ol. 
mık oartlle artırm1Bı 15.1.936 
çarşamba gOnd eaat 11. de 
lzmlr hftkılmet konağ1Ddakl 

1 net icra dairesinde yapılmak 
'ftızere 30 gdn mtıddetle aatıhga 

konuldu. 
Bu arbrroa neticesinde eattı 

bedeli tahmin olanan kıymetlu 
yazde yetmle betini bulur!I en 
çok artuana ihalesi yapılacak· 
tır. Akel takdirde 2280 numa· 
ralı kanona göre eatıe geri 
bırakılacaktır. Satıo peeln para 
ile olup mOıterlden yalnız y1lı· 

de lkt boçak dellAlfye mat1rafı 

alınır. işbu gayri menkol ilze· 
rlode her hangi bir eekflde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rlodekl resmi veBaik ile blrllkle 
yirmi gan zarfmda Izmlr icra· 
aına milracaatları JAzımdır. 

Aksi halde bakltrı tıpo sici· 
lince malam olmadıkça paylae· 
modan hariç kalırlar.30.12.935 
tarlhtndeo itibaren eartname 
herkese açıktır. Talip olınlarao 
yüzde yedt buçuk. temlnıt ak· 
çaeı veya mUli bir banka iti· 
bar mektubu 33.18743 dosya 
numıraelle IEmlr ı net icra 
memurluğuna mGracaatlırı Uılo 

olunur. 8. iş No. 205 
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Ras Seyyum Da EritrenlSınırlarını Geçti. Italyan'lar Almış Oldukları 
u] 

Yerlerden Çekilmeyince Habeş'ler~.Sulha Yanaşmıyacaklar. 

ltaly-an 'lar Habeş'lere karşı bıı lopları kullanıyorlar .. 

Londra, 29 (Radyo) - Siya harekete bıtladığını eöyllyorlar. Clzere şimale doArn ilerlemek· 
111 çevenler, Mıtkalle bölgesinde hılyao'lırın legal ettikleri böl· tedlr. 
İtılya'o sftel harekAtanın dor- gelerl terkinden evvel hiçbir SöylenlldlAloe ıöre ltılyıa · 
ma, olduğa kanaatindedirler. eolb mftzakereslne yıuaıılmıyı· lar Tembien ılmıllnde faaliyet 
sa~ı çeveoler lııe, yaamur mev. cağı bildlrUlyor. gösteren Ilabeı kıtalerını pftı 

ıılmtnden 6nce ltılyın'la:nn Roma'dan bir haber: kOrtmO.ılerdtr. 

Gorabal letlkametfnde ilerleme· İstanbul 29 (özel) _ Ro General Mıulotıt'oln kuman · 
lerlnl lmkAneız gOrmektedtrler. ma'dan haber verildiğine gôre dası altındı ve İtalyan aol CC· 

Barrır 29 (A..A) - Royter 
ajıneı aytarındao: • 

Burada yapılan reemlğ be · 
yanıta gare Habet kuvvetleri 

V ıl· Val'ı latlrdat etmlılerdlr. 
Adle Ababa 29 (A A) -

SGel durum haklunda haber 
kr mOpbemdlr. Reamlğ ........ 

Son Dalkülka: 

ler İtalyao tekzlpltrlne rağmea, 
.Makalle, Gorahıl n 'Gaetlo 
g . ubi'nln lııtlrdıt edllmlı oldu· 
ğuoo teyld etmektedirler. 

Yunanistan, Hüyül{ l(~rgaşa
lıklar Aref esinde Bulunuyor -Büyük Zabitan Affı istemiyorlar. 

Kondilis Partisi Taratdarları(Kah
rolsun Kra\) Diye Bağırdılar. 

Raleif S•leif ler· nahkndı bulaoın Danakll kolu 
""' · Mıkalle'de İtalyan mtlnakalAt 

İııtanbul, 29 (Telefon) - Ras Kasıa'aın konetlertne kar · Ietınbnl, 29 (Ô&el) - Atlna'dan haber nrlllyoı: Genel af, henOz illa edUmemlttlr. HGkt\· 
hatlırı boyunca vukubolan Ba· 

Aemara'dan blldlrlllyor: .Mare· ıı glrlotfğl hareketlere deHm rı. et, af6 kabul etmemekte ııırar ediyor. General Kondlllı parttiıılne menıop olın ıbaU, (K.ıbrol-
bef taarruzlarının öuQne ge L 1) dt b 

ıel Badoglfo, Mueavvadan ay· etmektedir. ıaa •ra ye •lırmlılardır. 
çllmtı~e çalıtılmaktadır. Bölge· 1 0 d b ı 8 L bl ı d ... rılmadao önce Dlyana vapu· talyaa uçakları ga ea n · aya .. za terin, af aleyhJa e oldn .. ları aöylenlyor. 

rooa giderek, İtılyı'ya dönmek de temizleme lol hemen he· geılndekl tlddetlt bombardı· •-----------

dze~e bulunan Mareııl Dö Do· men bltı.0Jş gibidir. mınlanna denm etmektedir ltalya, Zecri Tedbirlere M ussolini 
noya veda etmlıtJr. Mareıal lıalyan tayyarelerinin faaliy~li: General Grazlanl ile Rae 

Badogllo bt rada ıeker tarafın · Asmara 29 (ı5zel) - İtalyan Naeibo'non orduları çarpıemayı 

1 
• • ı • • 

dan aelAmlanmışbr. uçakları bir keşif DÇDŞD esna· h/na:·ı·rzıı:-e~d·:k~ı~dır. ştira k Eden Devletlere Meyus Bir 
Habeş'ler ilerliyorlar: amda toplu Habeş kuvvetleri 0 •• ., 

fııtaobol, 29 (özel) - Adle glJrmOşler ve iJzerlerine mit · Akisler ve düşünceler: B • N D h v k Halde imiş 
Ababadıa blldblllyor: Stıel da· ralyöz ateşi ac;arak 1000 klt1 Londra 29 (A..A) - Slyaıti ır ota a . a erece • ı Roma 29 (Radyo) _ Stefaol 
rom mGbhmdlr. Gorabılnlo kadar olsn bo kuvveti dsğıt · çuenler Makalle bôlgealode Ajansı, Royıer Ajıneımn Ital· 
lıtlrdadını teyld edecek hiçbir mu:ılardır. yılunda ıael hareketler yapı· Roma, 29 (Radyo) - İtalyan nazırlar mecllet, yarın (Bugtın) yıo Habeş eftel hını!kAh hık· 
haber ahuamamıtlır. A.ekerlerlo Londra 28 (A.A) - Bogüo lıcaRına dair olan b11berlerdeo Oğledeu anee M~ı11olial'nln batkanlıgı ıllmda ıoplanacak 't'e pet· kında nefteyledlğl haberlerin 

f kunel manevlyelerl çok yft.k· ehemmiyetli biç bir ııOel ha· hiç de tebeyytlç dnymımıltta· roJa ambargo koomaaı hakkındaki ıeıebbfte mO.naaebettle koaoı yalan oldoAanu haber vermekte 
•ektir. SGel çevenler, Raıı Deeta reket yapılmamıştır. Fakat ge dır. İngiliz etlel mfttehaııeııılau mılarda bulunacaktır. Bu toplantıdan ıoarı ıecrt tedbirlere lt Yfl bllhaasa Manceeter Gardiyan 
konetlerfnln İtalya'n Somali· rek İtalyan gerek Babf'f knv. yagmnrlar mevelmlnden enel tlrak eden bGtClo devletlere ikinci bir nota daha verllecegt eöy gneteıılnfn, Mo11ollul'nln dmld· 
elne girdiğini ve orada ilerle· vetlerl faaliyetle hazırlanmak· İtalyao'larıo Goodar lııtlkame- lenlyor. İtalyı'nın olnıılH koromoiııı ktrtı ne gibi bir duroill ıfz lılr halde ve klmıeyl ka· 
mekte olduğunu; Raa Seyyum tadır. Mfthlm bir Bıbee kov· ttnde ilerlemelerinin lmklnııız alac:ıagı beoaı belll değildir, hol etmemekte olduğu bık· 
ktınetlerlntn de Erltre snıır · vetl Ambo Alıgl bOlgeıtoln mü oldoiu mO.taleaeındı bulunmak· t • t kıadakl netrlyatını tfddetle tık· 
tarını aıtığan•, bu bölgede ileri dafaa lerıibatını hazırlamak tadırlır. it ı d E • ( bih eylemekledlr. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···· a yan onanması rı re 1 . l. 
M. Laval Petrol Ambargosuna Mu ha- sahillerini tahkim ediyor . n~ı ız 

• • • Kahınesı toplandı }efe( Etmiyecek Gıbı Görünüyor.. Roma 29 (Radyo)-. Itaıyan deniz knneıterl, Erltre ııahl>l(· Londra 29 (Radyo)_ Io· 

Aldırış Edilmiyor. ltalyan Tehdidlerine 
Amerika da Cevabını 

Parle 29 (özel) Utoı· 
lır eoııyeteııl oneeklzler 
komlteeloin mdıtakbel 

içtima giloQ bngftn 
kararlıştıralacaktır. 

Masytı Vaakoneelleı 

muhtelif devletleri le · 
tlaızac etmektedir. Bo 

•eyanda M. Lav.al'ın 
de f ikrlnl istemiş 

fakat ha boeueta bir 
cenb alamamıştır. M. 

Verdi. 
Parla, 29 (özel) - M. La · 

val ile İngiliz eef lrl er11ıodakl 
gördımelerln meuoonu Bebe., 
ınlaemazlığı teıkll etmiştir. Fa· 
kat bu huııueta a.,çblr fey ııöy· 
Jenmemefuedlr. ..v 

18 ler komitesi antımdzdekl 
hafta toplanacaktır. M. Lnal'ın 
petrol ambargoeaoa muhalefet 
eımlyeceği ıınılmaktıdır. 

Cenevre, 28 (A·A) - Mil· 
Jetler cemiyeti çeveolerl 18 ler 
komlte&lnln pek yakında petrol 

Ln>al, bu hoeueta ka ilzerlne ambargo konmaııana 

rar vermek fçlo blızat karar verme6loln muhtemel ol 

rinde yeni tertibat almağa baılauuotar. Söylendiğine göre, b6Uln gUlı kabloeal bugtlo toplanm•t 
Eıiıre kıyılar1 ıabklm edllmlt 11e mobtelU mevakıı telefonlar ve zecri etrafmda konoımuştor. 
'H telıiı lııa1yonlırı tealı edllmlttlr, I · T } k 

• • • ane op ama ta 
Japonya, lngilterenin No Devam Ediyorlar 

D •• c v d • Roma 29 (Rıdyo) - ltı•· 
tasına 00 evap er Je yanlar, Mllloo'da bog61' z ten· 

tal ve 7 kilo altın iane top . 
lımıılardır. Parla 29 (Radyo) - Japonya dışlolerl bakanı Olrotı. İngU 

tere'nln Tokyo elçlılne bir nota •ermle ve Çta · Japon btdlııe· 

lerl etrafında Londra'dan talep olanın l11batı nrmletlr. 
Looı:lra ılya1al çevenlerl notınan ~ muhteviyatı hakkında blrıey 

1111mıdığ1Dı bildiriyorlar. 

••• 
Zecri Tedbirler için Ankara'da 
• özel Komisyon Toplandı .. 
Ankara 29 (Ôzel) - Zecıt tedbirler lşlle meı~l olmak 

Roma 'dıo blldlrUdl~lrl' gOre, 
5 mllyarhk dahili letUn• ka. 
kanmııtır. Toplanan ıara, 5 
milyar, 21 mUyoa 40l bin 
lirettir . 

Posta "fe telgraf memuru•, 
maatlarındın ytlıde beı · ı,r· 
mlşlerdlr. 

Bitler 
Cenefre'de bulanmak do~o mfttaleasıodadır. İta1ya· EmDİ1.!'ef genel 

dald eüel hareketler bir nevi J 
lfizumuoa kaildir . .Ma Dı"rekıo··r.nne 

Osere burada Omel bir komlıyon teıekkal etmfı ve ilk toplentı · 

ıını boıDn yıpmışhr. 

amaflh bu bueneta, tehdit teşebbüııG telAldd edil· ç kk 1 K il u 
k 1 ltalya Tana göliinün' ... ~ularrnı backa uıtkte ise de Mi netler Cemiyeti ana a e aptanı e Teşekk"r Etmı·,r. k' 

bugnn bir arar a ına· v kararlarmın bl"odau mO.tee111lr u ~dır 
caktır. tarafa akıtarak Misır'ı susuz bırakmak olmaeı lhıimaJ9;J r okıor. ç Berlln, 29 (Radyo) k 

Vaşington 29 (Radyo) isterken lrıgilterecle ltalya'yı petrolsuz Lahey 28 ıımaJ - Hollanda ark,..ısı I.Qten Çıkarıldı. ter, Almın'ya genel~;; 
BlrletJlk Amerlkı'nın bırakmak istiyor.] hftlı.umett 1ıa1rtn • notaeını ce· ~ V dlrekt~rrOnft kabul MU 
verdiği aoo nota ile, - Mısır karikatür4 - vah vermltdd- "'vah, Mllletl~r letınbol, 28 (öıel) - Çanıkkıle •apnronun geçlrdl~I k.aıı ılmdlye kadar göete d 
İtalya'ya yapılın sofklyatlan yalnız ıU4b ambırgoıuoa de· cemiyetinin ıtıe0~ednl mQdafıı hakkındı denlı loletmeal tMkldkat yapıyor. idare, ka tını ,c •aftaki etten dola 1

11
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