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Ras Golisa Ansızın 

Habeş imparatoru 
Bu Ayın Onunda Cehheye 

Gidecektir. 

l(açtı. 
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M. Mussolini, Gerg nliği Tetkik Ederek Cevah Verec ğini 
Ingiltere'nin Roma Elçisine bildirmiştir 

lIIuslar Sosyetesinde Bir Kar3rsızlık Hüküm Sü· 
rüyor. Konuşmalar Devam Etmektedir .. ·----------~ransız Başbakanı M. Laval, Bir Söylev Vermiş ve Uluslar Sosyetesi 

Paktına ve Bütün Muahedelere Sadık Oldı1ğunu Beyan Etmiştir 
tedbirleri, bGttln dnlellerl 
•IAkıdır ediyor. Leıonyı, Ho. 
lında 'fe dl~er detletler hare· 
kere gelmtıl"'!rdlr. Mıtır'dı ~· 
buna dılr hasırlıkl•r vardır. 

Iitınbul, ~ (ôzel) - (Deyll 
ekıpreı) ğueteıl, .orlamı ted· 
blrlulnln tıtblklne b•ıl.nıcığı 

~in 17 bin ımelenln açıktı 

Y eniceriler _, 
--·-Boynk Tefrikamız Buşlıyor: ...... 

Kara Cehennem 
BugOnlerde Anadolu'da Okuyacaksınız! 

Yazanlar: M. Aybaa, Faik Şemieddia 

35 Numaralı ltalyan Res· 
miğ Tebliği Çıktı. 

. kılacağını yasıyor. lıaanbul, 2 (6sel) - ltılyıu kırırg4bı 35 namıralı reemtı 
İıtanbul, 2 (Teolelon) - B 0 • tebliği neıretmlıdr, bo tebliğ ıtığıffdır: 

gGn Cenene'de luımen giılt Aramıd Ye Hır1lda'dı btlyGk huırlıklar dnım edl7or, ıeıUm 
Uluslar sosy el.f>si binasının genel görünü,ü. olmak Oıere birçok ıly11f mtl· olanlar çoAıbyor. llerf karıkollarımız fullyettedlr. DaDkll d· 

iaaanbol 2 (6zel) - Cenn· •e Streza konuımılarını ııdık fstınbol, 2 (Özel) - Romı· ııkereler olmnıtor. clnr1ndı tınarelerlmlz bombırdımıada bulanmoılaNır. G~ 
~D hıber veriliyor: Siyıul bulunuyordum. dın hıber •eriliyor: Zorlımı - Sona 4 neft Yhde - 1111atıkuaada ordalarımıı harekettedJr. 

~~~:~:::.=2:~~;~ :.:~b:~~~=:1i~7.~~=-~!çt:.~ MUS-SOfilli'-·-Ge;giii'iigi-·;tetkik-·-E·ae-rek 
'-oea Bou, Eden Ye buoa Buad•n sonrı Slr Sımuel 

~~~~:::;.:::: :: o~:~::::~·~;:.;~:~~ lngiltere'ye Ceva~ .. Y. ~receğini Bildirdi 
:::. •• ıı.ı, .. ..,..ı.ıı., •. !!:ı,ı~~m~:en~::bltdoı:;. :~:: ltalyan'lar, Vaziyeti Zafer Düzeltecek Diyorlar • 
.._ ı -••• .... rw. glhr.· e111rfz; fıkat ne yıpıyor11k, 

~D~~;:··:!':; ~'. .. ı'::!.7:0:~~~~·:::::: l\lakalle'yi Çevirmeğe Çalışıyorlar 
llııltereddlt g6rlnlyorlar. Slr niyetle dloledlm. Bu mtlhlm 
8-o.ı Boaı'la Alolal .,.... mea'eleyl hılletmek lçlo hepi· Bazı 
.... koaaımalar, amad nılcl miı umlmlyetle ç•lıtıcagıı. Yerleri Sivil Halktan Boşalttılar. 9350 Otomobil ve Kamyonet 
~ettedir. Ümit ederim ki, ulufllar ko· 
lağtu. doaaDlllMI••• Akde· rumtlnun kadroıo dahilinde lol 
~ darmua n ltalya'nın da yıkandı hılletmege muvaffak 

'dan ukerlerlal eekme· olıcağıı ve ne milmk.Gn lıe 

~ iti tehire •lrıtmaktadar. yıpıcıtıı, neticeyi bulmık için 
40 detletten fazla, sorlımı mftıtereken gayret edeeeğlı. 

~lrlerlnln 18 aden ıonn Slr S.muel Ho1r'dan ıonr1, 
~k edJlmeal kit'! surette Ruı delegesi Potemkln ıöı 
.... rrur eylemlıdr. ıöylemlı Te o dı ıynl ıemen· 
t,.~: X.val, nrdlAI bir tôylnde nlyıuı bulonmaıtur. ....._lr ki: M. Putemldn' dea sonra B•l 

- Ul111lar karamanan tıyln kan ittifak ye ittifak •dını ıöz 
(iedııı ıorlama tedbirleri, bG tôylemlı n Balkan htık.dmet· 
"-aetçe tıtblk olnnıcaktır. Bu· lerlnlo, barıı için çok bOyQk 
"-ıı ber.ber, Utoılar kuruma fedak4rhklu yaptıklarını beyan 
~b, heahangl bir lhtllifı dos eylemlıtlr. Mcıteaklben Arjantin 
~e bılledebllmemlz lmk4nını ve Polonya delegeleri de aöa 

b.bfetmektedlr. ıöylemlıler ve göıterllen gay· 

\ '1aalfımlsl y~mık hmaıon · retlerin mtleıur olmuı temen· 
"1a btıan imkanlar dalr.,ılnde nlyıtını izhar eylemlılerdlr. 

tıacaıız. Komite, Belçlkı bııbıkını· 

\ &!. X.val sözGne denmlı nın göıterdiğl metod muvafık 
'blttlr ki : görGlmGıtar. 

ı _ - Ulaılar kurumu paktını M. La Hl, 111t 8 de Ce· 
~dr. n Romı maıhedelerlne nene'den hırebt etmlıtlr. 

loid Corç, Ingiltere Mu
~Qf fak Olamıyacak Diyor 
-..,.1.t•Dbol, 2 (Telefon) - Eek~İnglllz b•ı•ekUI Lold Corç, son 
~'Jet hakkında yeni bir ıl:lyln vererek: 

• 11._' lnRlltere'nln tıtblk etaaek lıtediğl ıecri tedbir ıhıeetl boz . ~. 
' OArıyıcıktır. Am•çlarını nrmı81na lmk4n 1oktnr. Itlyı, 
ı.q'-•••aı lisım olıa maddeleri blz11l bulacaktır. DIAer deT 
~ logUtore'olp latedltl tekilde hareket edemlyeceklerdlr. 

ittir. 

işlemektedir. Sidney Zırhlısı Iogiltere Emrindedir 
lıtınbol, 2 (Ôıel) - Roma· 

dan bildiriliyor: 
Ceoene'dekl mGIAkıtlardın 

henGs hiçbir mana aalııılma · 

maktadır. Vaziyeti ıncık ~ene· 
rıl Döbono ile general Graçl 
yono'nun kııınıcakları 11ferler 
dOzeltebllecektlr. 

81100 Alolzi'oln Cenevre'de 
bulonmHt, ancık M. Lnıl'ln 
ıolb lehindeki me11lıl teıhll 

içindir. 
letanbol, 2 {ôzel) - Clbutl 

den blldlrlllyor: 
Italy•, Mıkllle'yl lhatı için 

herek.Atı bıılıoııtır. Şiddetli 

topçu ıteıi cebbe11ln her liri· 
fındı devam etmektedir. 

lngilte1e11in ltaly a elçisi 
Itılyın tınarelerl Bıbeı le· 

cemmft yerleri dserlnde bom· 
bardıman ıçmıtlardır. 

oııer bir ltal7an ordaıa 

Dınıkll'de Mağdılı r.enop yol· 
larını ele geçirmek amacı için 
harekele geçmiıtlr. 

Bir hıbere g6re Hıbeı krıh 
bogtln Deul'ye gidecektir. 

lstınbul, 2 (Ôzel) - ltıl · 
yan · Bıbeı hublnln baılıdığı 

andın itibaren Hırtum'dı Mı · 

ıırlalar tarafından Bkbeılllere 

12t000 deve 111tılmııtır. 

Bir Habeı tedbiri: 
letınbul, 2 (Özel) - Bıbeı 

bııkomındanbğı, Mıkale'de tld· 
detll harplar olıc•ğını tıhmln 

etmektedir. Buaan için bara· 
d•kl ılTll haltın iç taraf lır1 
çekllmeslnl emretmlıtlr. 

Bir Tekzip: 
lıtınbal, 2 (Ôsel) - Babet 

bQkt\meıl, Itıl7aaıu ordal1rıaı 

Rabelluin bir hücumu 

lltlcı etllglnl blldlrdlll :kıblle 

reislerinden pek çoğrınun lltl 
c11ıaın yalın oldoAunu lılmler 
Ye mnkller zikrederek ll4n 
etmtıtlr. 

Seferber edilen kabile: 
İıtınbul, 2 (öıel) - Deyll 

Meyi g11ete1tala Hırar'dan al· 
dıAı bir habere ~re Bıbeı btl· 
kdmetl 6,000 moharlbden mtl 
rekkeb olıa Argotl kıblleelnl 
de ıeferber hıle ıokmoıtar. 

Hamid Alan lımlnıe bir 
reilln ldareılade olın ba ka 
bile yarı çıplık •e bednlliAtnl 
tamamen muhafaza eımlıtlr. 

Şimdiye kıdar yılnıs harbı, 
mıırak n hançerden bıtkı 

hiçbir allab kallıamı1an ba 
kıblleye yeal ılıtem ıllAhlır 

nrtlmlıtlr. 

lıtıabal 2 (Ôıel) - 1tıl1a 
bıtnklll M. Mauolini, ltalyaa 
dlleklerl hakkında yeni bir 
ıGyle• nrerek alaelar aoaye· 
tetial pae tehdt.t etmlftlr. fa. 
gllterealn seetl tedbirler he· 

rladekl ıarıı ltılyada anblyetle 
karıllaamıktıdır. Komada, la· 
glhere ıleyblne ntlmaylıler ya· 
pılmııtır. 

latanbol 2 (ôsel) - 1111111 
harp ceblaelerlade tlmdlye kı· 

dar ftılyaalırın 12 bin, Bı· 
betlerin de 70 bin OUl Ye ra· 
rah ..erdikleri iddia edtllyo 
Cenab cebheılade yeal •e kaah 
b111 mlaademeler ola111flar. 

lıtanbal 2 (6ael) - Al ... 
lıtlhbırat bar0111 blldlrlyor: 

- Sonu 8 inci )'ilıdt -:: 



AtatDrk'on Söy
levi Karşısında. 

•••• 
Radyo, Ajans 
ve Telgrafhanenin 
Haline Bakın! 
- Gaveaimbı Bqbakua 'e 

Bayınduhk Bakanına -
E'elki giio, Atatürk, KamuLl• 

ynı açılıp milD11ebetile önemli bir 
taylH verdiler. İç, d.ıı eiyaudaki 
yGbek ddfdncelerini ve devletin 
dikkleriııi aola\blar. 

• • • 
1 - O gflo, birçok yurddaılar 

Bibi, bizim de saat oobefte ilk İfİ· 
mis, radyonun etrafına toplanmak 
oldu, AtaUbk'ün aeeioi duyacak, 
Kamutay koouımalanoa dioliyecek· 
tik.. ~a'yı açtık. Kamutay top· 
laadı. Vaaıh olarak biqey duyaJDJ• 
yo~ak. Parazit mi çoktu, hayır 
teeaut hafif!. 

İatanbul yolu ile dialemek U. 
tedik. Biraa daha eeeli, fakat birfey 
anlamak imk&mu.. Nihayet Ata· 
tflrk'Gn aeaioi doyduk.. Ancak, tek· 
t~ . Wimeler an)qılabiliyorda, 
Dinliyemedik, utifade edemedik .. 

Yazık paralara, diinyaıun öbdr 
acaadan tuttaraıak propapnd .. uu 
yapan uydurma kahramanlar ya· 
laacı aj&111 Ye radyo poetalan' ku
laklanmWD unnı patlatuken, biz, 
bize brp 161 eöyliyen ve gölail· 
mQala CllllDde dmm en bflyü 
Tilrk'a dinliyemiyorduk. 

Tebar anladık ki; bizim rad· 
JO ...,.0Dlan1a1a1 bı-tmah ve 
lleiaea yemlerini, kanetlllerini 
karmahdır. 

Der iti bafarıua deYtet, baa 
da artık eli.ai aıatmahdır. 

• • • 
2 - Radyodan iatifadc ede-

meyince dtlfQ.Dddk ki; 
- Anadolu Ajanu elbette ba· 

na, Dk Jı olarak bltiJn gaaeteJere 
leblJt edfıcek ve telgraf id&reli de 
lercihea bu .ayleri yetiıtirec.ktir. 

Ne bot amadmut ... r?. 
S6ylev, taa .. , onhefte veril· 

mifd. Aja111ta ,,..ı•ı• da bir aaat 
kabul edibe, Aakara telgraf hanesi 
Mit onalb da ·Eldeki ip de dGffi· 

-- ilAYe ed.U.. On7edide ÇÜ• 
sete betbyaeakb. Bbuıeaaleyh 
biz de uat ondoknda eöyleri ala• 
bilecektik.. Saat yirmi oldu, yirmi· 
bir, yirmi iki, Jirmi iç oldu ve biz 
Wllyoraz. AjanlUI lımlr mGm• 
tilbe 10ruyoruı. Orau da hayret ve 
ıetı.rab içinde; 

- TeJgrafhaaeden mütemadi· 
Y• 10ruyoru. yok! cevabını ah· 
yonız. 

Diyor. Derhal telefona baı•u· 
ruyoraa, İıtanbal'daki arkadatlan• 
mıaı anyoraa.. Bize: 

- Naal olur, İzmit'e eöylev 
lıW verilmecli ha?. Garib .. y?. Bu· 
rada hla a6ylnl aaat oadokuı bu
çuk 1111anada aldık. Ve bize ajaa
.. tlçQııcG aon eenid de aaat yir· 
mi baçü nlarmda plmiı olur. 

Diyorlu. Uıatmıyahm. Bia, Be. 
yek Şefin a6ylevini tam uat yir· 
mi tlçte keadi tetkilibmıadan tol .. 
fonla aynen aldık ve 6derimiıri ta• 
DWDea yerine getirdik .. 

Dla MhaJı, bu m .. 'ele üserin· 
de tekrar durduk ve anladık ki, 
Ajuı genel direktörlq&, aaat 17 ,5 
da a6y1Pi Ankara ıelgrar haneaine 
venüf. Telgraf erte.i Nbah (Yani 
db llb.h) tam aaat yedi buçu&a 
kadar oracla kalmıı .• Ondan aoara 
her naaılaa habrlanna gelmiı ve 
İzmir'• verebilm.iıler.. Yani bir 
telgraf •Hem de AtatGrk'da tarihi 
ve önemli taylerini ta111an bir 
telgraf• f ımir'e tam oDdört autte 
gelebilmlt-. No hız, ne ilgi, De tef• 
kilit, ne idare, De idrak; bu kada· 
nm da daymUUf, görmomiftik .. 

Da kumı, dotradan doğruya 
Ba7111cbıbk Bakammmn çetin ar ... 
tıımalanna bırakıyoruı, telgraf ha· 
Delerin çahıma taralanna bundan 
gGHI bir belge olamu .. 

AjaDN gelince; takdir ediyo· 
ru ki. bu konu (mena) artık tat• 
ml1f11Dfbr. Çdnkd aık ilk fllerinde 
dardapmu baldo, bu byadaa fz. 
miı heaabma tos koparmak imki· 
DUU bulamadık. Alaamar ilı. bis 
Baıbakammızıa bu:aa, fzmir'o ve 
tefkilibD liıtemJi çalıımalanu 
karp olu ilgilerine ve karilerimi· 
ıin ıf lanna dtyanarık • daima ya• 
ı~. daimı 167liyecet0 .. 

rl_G_u_· _n_u_··-·n T e Oya :z o Ha be ır O e ır n) ltalya 
• •• 

H h 1 B A 1 ·ıı Varderei-
3 eş mparatOrU U yın r:~e e~aylav nin Tahliye· 

Onunda Cepheye Gidiyor intihabatı Başladı sini Ist!.~~ş ... 
Aemır1, 2 (A.A) - DJ~.8· 

Ajanııoın öıel ayt1rının bildir· 
dlğlne göre general Grmıtııl 
ltılyan Somalt'elnde k&ln vır · 
derel mevkllntn el 'il ıballdel 
tabliyesini emretmlıtlr. Bo ııb· 
llyenln sebebi Ioglllz SomıU'.a 
yerlllerlle çıkması mubıe111•1 
hldlselerfo öaftne geçmekdr· 
Çonka rtlıklara girmek oıeff 
hayvanlarlle birlikte eınırı get· 
mek yerlllerla &detlerlndeDdlr· 

-imparator, Bütün Ecnebi Gazete Muhabirlerini 
Beraberinde Cepheye Götürecektir 

De 

-fıtınbul 2 (Ôael) - Adle Ababı'dıa haber vertllyor: Habeı imparatora Hılle SelAalye, bu •y•n 
onuncu gGnCl cepheye gidecektir. imparator, cepheyı giderken baıaa ecnebi gazete mobıblrlerlnt 
de b•rıber gfttGrecekdr -------· ............ ·--------
M. Mussolini, Gerginliği Tetkik Ede-
rek Cevab Vereceğini lngiltere'nio 

Roma Elçisine Bildirmiştir. 
ltılyan mehıflll, ba maıı 

kenlerln mOlbeı netice nre· 

mlyeceAI •e her,eyla, •ncak 
ltıly•n ordmu ıırefındın hıl 

ledlleeeğl 9e bunan, İtalya 
kralı tarafından lndedllen nu· 
tokta ima olandugu kanaıtln · 
dedir. 

Bir taraftan İtalyan • Bıbeı 
lhdttfmı bal tola masıkereler 

yapılmakla benber dlger taraf· 
taa 16 veya 18 teırlnlenelde 

Refi tedbirlerin tatbiki b.tla· 
DHaktır. Bu ıaretle 

IOIJelednln otorlteat 
laeakbr. 

oloılır 

karımrı. 

Zecrf Tedbirler karıııında lıalya 
lıtanbal, 2 (Ôsel) - Zecri 

tedblrlH lhdmıWe İt•lyı hl· 
ktlmednln muhtelif memleket· 
lerden mlblm ·miktardı ba~· 

daJ, maclen k&mlrl ve petrol 
aldığı ınlaoılmıııır. 

Elde edilen maldmata g~re 

ltılya hlkdmetl 1930 eenealnln 
ilk altı ayında yaluıı Alman 
ya'dıa 3,150 milyon ton ma 
den kGmGrO •lmıfbr. Yalaız 

bu miktar geçen ıene İtılyı'nın 
111f •e latlmal eUlğl maden 

M. Laval !ti. Mussolini ile birlikte. 

Ietanbol, 2 ( Ôsel ) - Ce· nulyetloln tırlhlntn teshil edil· 
nevre'dea ya11Jıyor: meılnl kıbol etmlıtlr. 

Franu ile Yugoslavya ma Cenene, 2 (A.A) - 18 teı· 
rahh11la11nıa kClçGk ltlltfı 9e rlnlıanl tarihti zecri tedbirlerin 
Balkan ıatanb namını yaptık · : t•tblke g1ıçmeel tarihi olırık 
lw bir letebblı ile ıeerl ted· toeblt eclllmlıılr. 

birlerin 15 Tewrlnlenelde değil, Cenevre, 2 (AA) - Bo s•· 
18 Tetrlnlenelde bqlamaıını hıb M. Hoır M. Alolzl ile ko · 
lıtemlolerdlr. nuomuotor, Üo çeyrek 11aet sG· 

lııanbol, 2 (Ôıel) - Kana· ren bu konuımı eenaıındı ne· 
da'nın teklifi Gserlne onıeklzler ler koououldoğo blltamtmekle 
komitesi prenılp olınk çelik, beraber hiçbir oılııma proje· 
d3kme demir, petrol ve maden ıloe temH edUmedl~I mohak· 
k3m6rClntln İtalyay• ınkl mem· kik •ddolnnmakt11dır. 

kftmlrOnl• tam iki mlılldlr. R G k B • d 
--Aj-ın-a-id-a-reaı1-·,·f-zm_i_r -b-aaı_n_ı -ile- a 8 Ü sa, ı r en 
geçimaislilin ve bire karşı ödevab· 

ligin her çefid tezahürlerini göete- Bire Kayboldu' 
rebilh. Fakat Atatürk'ilD yılda bir • 
dinlemek mutluluğuna erdigimiz 
eöylevlerini oleun, telefonu açıp 

fzmir mdm~e veremez 
miydi? .. Ajanı dediğimiz bu büyük 
kurumuo iti, giicü nedir ki?. Dol· 
gun maaılar alan bu genel direk· 
törler, bu Ajanı bıt yazıcılan, 
sekreterleri, aytarlan, yaaıcılan An· 
karı'da ne yıpıyorlar?. Bis yapdan 
ip budan ib1ret kaldıktan ve iı 

tutumu, iı kanayııı bu kadar baeit 
olduktan eoara 6ç kitillk bir hflro 
yeter artar bile!. Paralara, etikete 
yuıktır. Bu parada devlet yard•ı 
da Tardır ve boıuna gitmektedir. 
Atat6rk'Gn töylerini bile gdntl gtl· 
ndoe yetiıtirmek çarelerini bula· 
mıyan bir Ajana, kapılannı kapana 
daha isabetli olur. 

O Ajaaa ki, aon Mrriaini ta• 
mım olarak fataııbul'a aaat aekiı 
buçukta 'ermekte bulunduğu halde 
bia, derme.çatma, nokean haberler· 
den gilııdo iki eerriı bile alamı· 
yoruı. fımir'e eklik haber 'eril• 
meıi, İımir bauoına karıı bir kaad, 
İzmir çe'reeioe karıı bir alındu· 
mamulık değil de nedir? 

Kı1U1 ve aooacu: 
- 'fdrklye'de radyo iataıyonu 

y~tur, 

- Törkiye'de telgraf idareli 
bozuktur, 

- Türkiye'de Anadolu Aj&D.11 
iri, gücü kalabalık tapmaktan iba· 
ret bir kuruldur, 

Diyerek ne lizımaa yapılmalı, 
bu tlç derde çare bulmalıdır. Bunu, 
memleketin ve ulaaua bir iıi, id· 
dit etdlimiz medeDiyelin bir Z&• 

rvnıi olarak ele almabyu. 

ANADOLU 

ltalyan'Jar, Başını Getirenlere Beş
bin Dolar Mokôfat \'erecekler .. -İetanbal, 2 (ÔSel) - Geçenlerde ltalyan'ları teellm ol•n R11 

Gaku, iltihak elmlı ol uıu ltalyın orduıondaa kaybolmoıtur. 
ltılyın'lır, Gaban'ıa baıını getirenlere 5 bin dolar verecek· 

lerlnl odedlyorlar. 

••• 
Mussolini Yeni Evlenenlerle J;loğu

ranlara Hediyeler Vermiş 
lıtanbul 2 (Ôsel) - Ma11ollat, evlenen birçok ltılyao genç· 

lerlne 1 mllyon liret kıymetinde hedlyeler teni etmlollr. Bun· 
dan baıka çocuk doğoean ın•lıra dı aç milyon liret kıymetinde 
muhtelif hediyeler dağıtmııtır. 

lzmir'li 
••• 

Ermeni, Habeş 
Zabiti Olmuş. 

Tayyare 

lıtınbol, 2 (Ôıel) - Babeo orduıoodı bulunan 60 tayyareci· 
den biri, İzmlr~u A~ub S•rakyıa'dır. 

••• 
Beşiktaş Yunan Takımını Yendi 
lıtınbol 2 (Öıel) - Yon•n Pııtlnalkoı takımı ile Beılktat 

uuında yapılan yıpal•n maç netloeılnde Bet .. taı, Yun an 

takımını 2 8 yenmlttlr. 
~~~-+-•••~·~~~-

Bir ltalyan kolOrdusunun Kaybol-
duğu Teeyyüt Ediyor 

İttanbol, 2 (Öael) - Bıbeıletan'da 
kaybolduğu hıkkındakl haberler teeyyGt 

bir İtalyan ordoıooon 
ediyor. 

..... 5.... ~ -- 'J --r- -.-,.-

M. Makdonald 

Iıtanbol, 2 (Özel) - logll· 
tere'de bııhaan 11yln intiha· 
batında C.ldvloln partisi bftyllk 
bfr munffakıyeı ka.11nmık· 
tadır. 

Yağ Gemisi 
Denize indirildi. 

Gôlcak 2 (A.A) - TGrk 
mabendtı ve tıçtlerl ttrafındıa 

yapılın 1522 tonluk yığ ge 
misi bugGn törenle n movaf 
fakıyetle denize lndlrllmlıtlr. 

Makale Tabliye 

Edilmemiştir 
htanbal, 2 (Ôıel) - Bıbet· 

ler, M•bleyl tıhllye ettikleri 

hakkındaki haberleri yılaoh· 

yorlar. 

Lozitanya 

General Cr11lınl Ubyı' .. 
Kufra'nın logall eınuında ıl .... 
ayal t~dblrlerl burada da ti· 
m•ktıdar. 

Bu dakikada cebhede kı,.. 
deRer hiçbir htdlıe yokpd• 

Zannedlldl81ne göre bClyClk ... 

re~etler daha baolanmı bıdt' 
dedir. 

Avrupa' da 
6Uller Gtlnfl Nasıl 

lıtınbol 2 (3sel) - ,,,.. 

ten hıber nrlllyor: 8' 
öUUer bayr•mı mGll• ..... 

bly6k törenler olmoıtar. 

Diğer memleketlerden ..,,. 

haberlere göre her yerde all' 
ler gftoa 11ygı ile geçaakc"' 

C•nlar mftlemıdlyen ~ ,,. 
kiliselerde Ayinler dendi 

Iemlıtir. 

Fransız Sosyalist

leri de 1'edbirterl 
Vapuru 90 Metre De. • • t• 

rinlikte Bulundu Tasvıb Edıyorlı 
lıt•nbul, 2 (Öıel) - Umumi 

harpte Alm•n tıhtelbıhlrlerl 

tarafından batarılmHı blrleılk 

Amerika htıkdmetlnln ltll&f 
devletleri lehinde h.rbe girme· 

sine ıebep olan Luzltınya tran· 
Htlaotlk vapura, sarfolonan 

meıal gyeelnde Oflr tıbtlılye 
sefineel tarafındın lrlındı ıçık · 

l1rındı 90 metre derlollkte 
boloamoıtur. 

Fnt1Datar eGkılo boluocı bu 

vapurun alon mevcudoaun çı . 

karılm11ını bıılaoıcaktır. 

Roma'da 
ölnler Günü .. 

lııtıobol, 2 (Özel) - Roma· 

dı ölOler gCln6nde fevkalade 

merasim yapılmıtllr. Harpte ölen 

11knl,.r için de mer11tm yıpıl· 

mıohr. 

1 7 Fransız Hkerlola medfun 
olduğa mezarlıtanı Fransız ııe · 

f iri, Fransa ataıemllter ve na· 
nlt ve Fraoıız tebaaa.nın yGk· 
eek mevkili olanları aıkert mu· 
ılka ile gltmtıler ve mezara 

çelenkler koymuılardır. 

Sayım Tedb1rleri 
Genel nafuı Hyımının İz 

mlı'de •lh ıaat gibi kı11 bir 

zamanda bltlrllmeıl için ne 

gibi tedbirler ahnmıt oldulo 

lııtıtletlk genel dlrektôrlOğOoce 

llbaybktın eorolmoıto. 

llbaylık, bonon için alınmıı 

olan özel tedbirler hakkında 

mof•nıl bir ııpor h11ırhyırak 

genel dlrekt6r1Gğe g3nder· 

mlıtlr. 

M. Heriyo 

İıtınbul. 2 {ôıel) - ~ 
llııtlerio kongreli bogClD de_..., 
vam etmlıtlr. Birçok ki......- ' 

eöı eôylemlıtlr. Uloılır ~ 
monon htlhu ettl~I eko• 

tedblılerl, eoeyıllıtler 11116-'1" 
tınlb olunuyor. 

Amerika Italya'ya 
Neler Gönderiyor? 

~ 
Jetanbal, 2 (Ôsel) - sı" 

rtka'daa ltalyı'yı bakır, P' ..... 
Te demir gönderilmekte it 
olunuyor· 

Yeni Açılacak 

Eczaneler ~ 
Ankara, 2 (Ôıel) - ~ ~-

artan ıJehlrle-rde ecııoe •dl"' 
için yapılın mlrıeaatllf 

celere ayrılmılJlır. nnlld 
111111111111111111111111111111111111111u111
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Son Haberle 
Sekizinci Y:::-

1111111111111111" 1111111111111 IUllll 



... ~t Wiılli •m•-. ASia 
e •• 1 llm .-.-.. bcıak 

tt t11tulma, olaa a.ldr '91• 
blı • ,.apmH atenk 

~I a,.,u.c1u ,anlaauı Ye 

~ lle de teca•Gsde balan· 
~. 
~ taŞıjÖnflır: 
~ Wtle Mr .. k 

t..iwe bir ı tuh tUı Ye 
... Mr ....... • blllaaa· ........... 
~ HırıWıgı: 
~ _Tepeclk'te 35 •yılı genel 
"- lermaye lfabt'le geeetlk 

lbn'Mm; Iİakaba Jlllltı 
....... tilf•ltillıliıhu 

Gdmll· .............. -... ~ .. -.ı-.. .-. 
atmı11ır. 

Günün Şar arı Atatftrk'ön Söy· 
levleri önQnde •• GzAm Kuru· 

mu \'.e ihracat 
••••• 

Kanam DirekUirfl 
Aakara'ya Gidiyor 

'CM!m karama dlrekt6rl 
famıll Hakkı Veral yarın An· 
bn'ya gldecekdr. Bir hafta 
adar ıGTeeek olın ba gmtle 
karaman chı illere t~ ede· 
oetl Cldiller mee'etei'I hik· 
kıntla karar nrllecSek Ye llna· 
ata IMiflilllleakıır. Almanya .. 
l'loladlya'da ldmled-. ka· 
ram ıaraftnda buı ..atterUer 
buhıam~. Paeblp 7arta· 
larının yaklqmıı olm• Üe• 

bile dıt pl,yualarda Cldmlerl· 
mise taleb annuttır. BagGDlerde 
ıhlm lbncaıamıs artmııtır. 

Ucuz Ekmek ve ltarşıyaka-

u ' 1 . l lar ve Su.. Aıaterk'Gn l«Jyle.tade çok 

n Mes e esi • . - önemli bir parça nrdı. sı. de 
•• u-1--.Lıer . .: ... B•lk L- --...1 sa L A -~ •ııu o-.um•111111-11r. ytl-. ta 

1 K l 1 k 1 diyorlar kt: 
Belediye Un Fabrikasını işletmekle çio 0 ay 1 steoiyor wçok lJnemıe kurdugumu~. 

~y---.kıet.lerladen b. ca•ımula korurnaAa andiçdi
Beraber Bir De Fırın Yaptıraeali.tır. aılanada lçlleD nlar kamladar. 6Jnaü: bıaal yuı-dun havadan 

Y•m•'lu n7a•Ü• mekleb· IOldırılÜJl'a karıı güVMl.ik al 
lere içme IDJ• Yerllmeıl için unda bulunması demek, bize Zliaat bankuaaıa ply .. ya 

çıkaraııı bogdaylarclaa bir k111 

mını; beledlyr, DD fabrlbllada 
61tlderek plya•ya çakancak 
Ye aa pf~ııaıa Dıaamı ola· 
cektır. Ba nretle ph'rlmlscle 

aa Ye ekmek lfıtlerlala ae111· 
latalman temin edllecef gibi 
fabrikada aa halllle getirilen 
buıdayludan blrlwmı lıtanbul 
plya .. ıua da .erilecek H uta • 
lıcıktır.' 867leee lıtanbal an 
plJUUIDda da aeulak temla 

edlleeektlr. Ua faNlk•aın 

15 · 20 glDe kadar faaliyete 
PQlrllmeal ip laeme11 .... b. 
blllere hıqlumı11ır. 

ÔIJe•dlM .... ıGre laeWIJe; 
• r.b..W.. ,...ada glMe 
2000 • 8000 kllo ekmek ..U· 
neak * ..... lana ,... 
nrak pl,...,a - •bllık 
v•bnaak •e ek .. k fAaderlal 
de acaslatacakbr. Ba ...., ltla 
belediye bldoell• ... n aabia 
Un Ml'Heoakalr. 

beledl7e aesdlade te19bblılerde aaldU'acaklara, kendi ) urdla· 
balaaalmattar. Karpyaka'da f•· rında hisim de ayni :.ararları 
tir . balkıD fula balaadup yapubilece&imiH &ilvenimi~ de 
~bya eemthıla .... .,erle· kı · uve- 1 me ır. " 
me lialkıa temh içme nyan· ' En glzel bir fikrin ea H · ... ...,...eri lçla pael ~I els bir mantık içinde ort•ya 
...._ Y•pbn'- l4a llteemlt· atılan bu lfadeel, btltln yurd· 
dr. A,W -•• fakir lae&ba daoların ulo•I •lcdanın• hhab 
ewlerlne Ya-lu •ya lalllatı etmektedir. 
ıapmalan lçba belediyece peıln Kendi nama11111a dl.Oeen 
.laua letllml .... taaua mi· her ferd, bilmelidir ki, baaa, 
ıHI takllder•e, bir eenede aba· ancak .. uıa kora•abllea bir 
- telllr meclblala 6nlmGs cemlpt ı~ •ihyaWllr. ispanya· 

d'a Gtımrtlk Resimleri 1 Halkın Dilekleri 11 Gfloftıı ıt:ı=ıeri 1 
deki ıoplanb eelaedade mecllle 
teklif edileoektlr. 

Koraa .. : 
Topraltte, dealsde •e hın· 

larda koraDma! Bllbaaa glkle Madrlt Tlrkofbl direktöıll· Belediye 
p.dea ııehrlmls of hine gelea 

wr mektabta t..,.a1a1a Y•P•••a icabına Baksın 
lthıllt için g6mrtlk rellmlerl Ola ltluefma•emlu bir tiki· 
..._de Temmm 995 den iti yeue ltalaa4lulu Ye ~oku· 
bUea tatMk eclllmeite olan yabd'a 1156 •mania ,.ı..lan 
a.flt ,.. koe11118n••• em dOlsıll• ı.tam piıHkl.tala 
....... ba a)' içi• yllde ...... ,.w. uırs .. , ·- .... 
'1SA6;88 -- IMiaap edlldfAI l~ue IN...U.lım, ai1r •tı ko 
blldlrllmlttfr. a.- etrafı ..-pn MWlftl· 

IJb~ımiz 
ödemiş'e Gitti 

ltb•y Fulı Glleç, S.blıat 
dlrektörtl doktor Ce..let ~ 
oğla ile daimi enelmea iye. 
etnclea aYUkat 'Ekrem balan· 
dala halae Ödemlı'e gltmlttlr. 
llliiay; ktçlk menderee hana· 

•l'iUkl Doe " t6tlm paeek, 
•Mlifiuhi ....... " ily 
liiiebtleff ffla tillHlw A· 
niıı*llr. 

... lltklk ..... .. .... .. 
~ llllecekalr. 

· Dinamitle IWık 
Avlamak 

ı.. Ba maaıab belNlye tla· 
ilıell iealaı•ı.a ,.,.,w•r. 
Y11purun ZBrarlan 
~refpqe puar yeri yakının· 

da bDlanan nlere 7ata1ar H· 

muları puar yerinden usan 
ıala dolmakla Ye urar yap· 
maktadır. Belediyenin banda 
halka zanrclua koruyapk ted· 
birler aı.... •• bası kanallar 
ytptır.._ 1 ... milr. Af-lli11 
titr elkAyatl altüürlana glll 
Gabe eerlyo'ru. 

~Genel Direktktl 
Telİ(ŞlennelJevamda 

Tanm h•kaab&ı tanm (•I.,..) 
pael~klka AW...; .... . 
ıe1 telkikleı .......... .... 
phrlrheı .............. .. ................. ......... . 
br. Dine ........ _.. 
18111 • slnat ..acadele lltaı · 

Atanma 
W..,lak .............. bat 

kldp moariult&tae llba7lak mi· 
racaıt ble.t .. ıı CeMI aeıflan 

ôlçft Ve Ayar 
Memurlnklar.ı 
Yeniden 20 Memur 

ataamııtar. Ahoaeak 
KllfQfiG11 llçebayl.ıjı: UNytar (belediyeler) 1104 n 
ı....-.. ı UçeHJl Rulbla •5 ayar .. mmı.k.lanada -. de· 

llrahk tMrota •o llnya, de~ı · ·lliltllklu y.,..._tar. &m 
tlıllmltalı. 61c;G •• a,. ............. 
Monıaforı boRaları: ~ memarlaklan bir bç be· 
~ODJa Junuadu lab&-aiıa· ....,... ~ ltledal pmek 

mı elaa, (iO} moalaloa. bolau .._. 81aaaak H ita memaı· 

l.miz'e ptldlmlt •• •ab••Hf lua )flmııUklae •Htrak • Wrkaç 
k6ylere daiatdmlflU. ... lly 2 il 111 ı'sf2S ~ ... 
Onıum yansııılan: bir IGnt wrlaeekdr. Ayan 
. Orq1am JUgıalarma bq. ylrmlthnle &içi Ye ay. me· 

mahalli araçlarla (Vuıralar .. ) b•••• ... I••••• yifpl· 
•ker kaYHtlerladen bdlmde lacakbr. Ymlclin yirmi 6lfl 
eclllmul lç Bakaahktaa Jllaı7· mem11n1 ..... tbr. 
bla Mtdlrllmltdr. 

K.arMama 
Mahn11d8rl9~ 

Earahnraa mal•o.llrlqta. 
den 86141 mallllldtrlaıe. 
atanan EaYer'la hemen yem 
~ ... , 1> ....... ' 'fliiailt ... 
k•hiıadan Dt.ayı.aa •lldlıll· 
mittir. 

1 ~llleloi ~, 
1 
wier} ' 

8b alla• Xemenltallllıi liİ . 
111, Kantatta Seato, K.~
terde Yeni tsmir •e Irpt pa· 
unalla Ant eeMDeler •ktir. 

Rakı Fahri· 
kası Yamye.du 
Bet Amele 
Z6mtaca Tatulan 

C.aler maballellade Çolak 
....... san,. Zeybek nkı 
MiffkMa deponncll amelelik 
edea Ye onda yatan Kasım 

otla Bileyin ile AU, Masaffer, 
f&aHILn ..... yU1k 11pn 
atmak nretlle depodaki otlana 
ta-.•••• •• 1~ plma· 
ana ıebeblyet nrmltlerdlr 

Balak neıllnl karatan ~· 
mit, bomba Ye beaurt madde· 
lerfe wlık ambaı y.polardlin 
ydallllaalarm -ıae gibi cealarla 
euil•darıldaklan iç INalanhk'oa 
llbaylahıa ıoralmattar. Uma 
relllfll mllltak•nda geçen ay 
ıotn• c11aamlt H e11118U mad· 
delerle 1babk Hlumamıflır. 

Şehirler Arnı 

'Fe&elillRI •• 

4, 5, 6 Yaşındaki 
ÇöculClar için 

Yangıa, de,,... · hın.il... .a 
fabrikaya dnyet etmeden 16•· 
lllielm11flti. Fılltrlb bl11a1 
4000, w.liadlkt nkl .. et 

,.- llOO llnylı O.aenl o ... 
8 1 tlıhıtl•• ........ Wt. 
Yaapa 11n11ada depoda bola· 
m ameleler tuta~. 
-Talıilt'•ta .... m edlflilUtedlr • 

Fırtına yls .. I• din An· 
.... ı.m ııehlrler ... 1...,_a 

bonl......- da 3ileJ• tJotra 
l..a ... 1r edllmlı Ye görlpMye 
..... •ttlbr. 

LimanR ... 
Liman relll Akman baıı il· 

muı.. &e111 .. gltmit Ye 111D8D 

bqW. ... ~ ec;u ola· 
~ ...... •eWlll &tl.tnl gir· 
•81• bqlaaufbr. 

Yusuf Hiza Okulu 
<;@çok Yuvası 

Ebllyetlbı ellen., ~leye bankalape bir llalMa ft~ 
Juuu karıarmak lld19a ha •e S.balar çoeaklanaı lna mo· 
dem yatUU1 .Otah-ı ellerine &erketllalec. 

YU.lar •• A'-•cak ....ıeıtaU. oocüllJ nlerladıea 1•• 
•J• otomobille ~ellp ......... 

l.e11eUI e11• .. t1 No. 80 

rlD boflakbrı, timdi mGlellar· 
rlk Ye çelik lf perler lıttror .. 

Badad orta11ada dik ylrl· 
yebllmek için, .Scdanluımıııa 

hısı ile bu elperlerl bna 11nır· 
lanmısa germeğe mecbaras. 

G3klerl 1e11ls Ye hareketels 
daran bir cemiyette, fenlerin 
dik 'e 19ref il d~I, emniyet· 
llsıtk, korka Ye idllet itinde, 
,.rlaerek yqı,.. mabl6klftı 

aadanrlu. 
Ban81 -•bk •• kadar bd· 

retli Ye heybe&llcHr: 
YmJ kaı J mli aılın 

karıı gheal, blse al•ncak-
lar• keedl yaidlarlllcla hlslm •• 
•Jlll aamlerı J''fl ... lle111'ml• 
glwenlmls, demekdr .. 

Ba, ........ hıklarıaa, 

toprak H egemenliklerine 1aygı 
He Mt •aea bir tlnleala ..... 
ya,. yayd•lt • 1n11mt bir 
belgrdlr. Hem de onu, aloıo 
bmnn en ""tllı: tef ·ala~ 
tenknaa olarak IGJHt-o 

v • .,. belp41e, ,w. hab· 
ralerıa bir ıeıuualma nıdar. 

Ba y_erda. bla iMier, •eler hı· 
buana kaııaıdık ye kardakJ. 
Topraklunadakl c;lçeklenle, 711 
blalerce Tlrk oğlanan lertemls 
Ye aıll kını yaıayor. Der a•aç 
topnkta bir kemik çlrlntlıft 

Yardır. Böyle alaa teri ile, bn· ... ......,1., ,......... -
glnlerle dola bir kurtalaıaa 

Ye ..... ....tiaht tadı Ye leY• 

glll. elbette o kadar kanet· 
Udlr. 

Ve; (handan •ldarHaklan 
ı.wadan ealdaıabllmok) -ared 
de o Dlaheue daha lçclea da· 
yalar ... 

Bllftf " ghn penllblmhhi 
AılatArk •pile perçlmleaea ba 
ifacled ayni zamanda, aeaaa 
ıatlıyorti: 

Biz,.... mtclefa iti• .... 
..rtaaıyonz. Y .. ı, •yaık .. , 
1 1111 .......... , ..... ,. 
kat haw•• •ctınna, ayni 
yoldan brta ker-k•~mm il· 
Blmdır. 

O.R. G. 

' - .. ' - ması 
Telefon 

3151 
Bug4n Matinele o Ba,lıyarak . "_ ~- ~ ~' - . 

- 1936 ~eal içinde elralecek flllmlerla ea glMll lhamraa!ı,:.sınemasınd 

av rum 
Aık - ihtiraı - Bay ... ı - Felaket - Mulbet Ye alb•yet ıaDt 

"'- tefbd, aile ocaa-ıa iç ylsb6 161te~n .. beıer llllm olap JULES CLARE11hf• 
J'Kıeıt Jak,, blmll romanından maktebtltlr. 

' MLAB: IW Nwa - Coıaltallt Bemy Y• diler yGkaek Franıaı aaa'atklrlan 

l'lıcA: FOU (Tlrkoe ..... .._,. Wterleıt) - Ml&I tayyareci (~rlbt6r Komik) 

st!fENIN EN BCYÖ& Ş&BESERLF.RINDEN 

KASTA D V 
.. Rot•e: IWai ve Allırı Mili 

MAATHA E ER 
ba Saati--:· Be .... 15. 17. 19. 21,16 ea .. rt ....... 12,4(; .. 15 teaDllannda 

~&.•• mütebllleıe teaallltb bllet •erilir. PHar glnl 11,30 da batlar. 
ttar. 
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Karadenizdeki Fırtına Daha Çok işler Göreceğiz Görnşler 

• Gaz M-as_k_e_s_i _F-ah_rik_a_m_ı_z_D_a_B_undan '----S_e_zı ... ·ş .... le~ 

Vapurlar Kazaya Uğradı, Baturu Lı- Sonra Mütemadiyen Işliyecektir 
manında Büyük Hasarat Oldu. 

--------------.... ----------------
leıanbol, 2 (Telefon) - Vapurun ambarları ıo dol· otla tamiri blrkıo gGn ıftre · 

Baıum'dan Odeıa yollle verilen muı, kapeıtesl yırı yarıya bat· cekılr. 
bir habere glSre, birkaç gftn· mııttr. Kurtulma dmldl olma· Haliçte balanan Abnılah Ta· 

denb«ırl Karıdenlz'de devam dı~ındao hiçbir tedbir alınma· puro Haliç feneri lSnGnde de. 
eden fırtına mCitblt hasırata ve mııtır. mlrlol tanyarak 98por lıkelesl 
zararlera sebeb olmuı, bu arada Gerze npuruoda bulunan clnrında karaya oturmuıtur. 
birçok bzalar l'uk.ua gelmlıtlr. 150 ehil J.Olco ile 60 ;andır· Gene Haliçle bulanan ve de· 
Bıtum llmanıntn gOrd6ğCl tah· mının Kilimli mevkllne çıkı · mirlerini tarıyan aynı yerde 
rlbıt önemlidir. Bir npur, Kı· rıldıldarı, yalnız npurda bolu- Abuıılıli uparuaon üzerine 
ram 11btllerlode kazaya uğra· nan GkOzlerden bir kıemı•ın bindiren Tirebolu n Kırlangıç 
mıotır. boğulmoı oldoğo lıtanbul ilbay· nkurların10 daramlan da teh· 

Odeea'ya gitmekte ol•n diğer lığına blldlrllmlttlr. ilkeli oldoAaodaa bunların eıkl 
bir npar da telalıle lmdad le Fırtını eanasındı Zongoldakta yerlerine çektlmelerlne calıpl· 
temeğe bıılamıı ve lmdad gön· bulunan ve dıt limanda karaya mıktadıt. 
derllmlttlr. Diğer birçok npur olorao G1Z1l ıUebt lklye böl6n· Aıya vapuru, nvelkl gdn 
lar, en yakın kuytu yerlere il· mftı ve kayalara dGtttlğil için Madanya'ya glımek Gıere Top 
dcaya mecbur kalmıolardır. tamamen parç•lanmıetır. Ba luıoedeu kalkmtf, fakat fırtı· 

Dıı ve iç denlslerl alMlst geminin mtlretteball tamamen nadan dolayı Mırmara açıkla 
eden yıldtz karayel fı:tınHı kortarılmıı, yalnız ltortalmı rındıo geri dOnmfltltlr. Bu .,.. 
c16o elddetl•I keybetmlş ve yağ Gmldlle kendfıinl denlse atan por dan Mudınya'ya gflmlıtlr. 
morla tipi de enelkt gece yı· aıeıçl Ue lldncl kaptanın ge· İki gftn enel lzmlt'ten gel· 
r111ndau sonra durmuştur. Dan mide bolooan ve teltıu aıında meal beklenen Ayten .. puro 
Oğleye doğro bava açmıttır. kortalom•yan altı aylık çocuğu ancak dtln gelebllmletlr. 

Bana rağmen dıı denizlerde boğolmuılardır. Mudanyı'dan gelecek olan 
fırtına bAIA devam etmektedir. Suların ıkınt111na kapılarak Barım npurile Trabzoo'dın 
Fırtına denizlerimizde hayli demirini tarayan ve Unkapanı gelmekte bulunan Sadabade 
b aan muclb olmuıtor. köprOı«l Gzerlne dOıea Adanı npura en ydkın llmanlan ıı· 

D«lnkft nilıbamııda Anadolu npura klSprtlndn millerini ye · ğmdıklarından llmanımıu gel· 
K1raburrnonda karayı oturdu rlndeo oynaımııtır. Bu sebeple memJılerdlr. 
ğuna bıber verdiğimiz V ıpor· köpr«l gOılerl kendlllglndea Dalgalara kapılın birçok kft· 
caluk soıyeteaJJ>ID Gerze npuro ıçılmıı, •e bu köprft Gıerlndeo çtlk meraktb KadıkOy·Baydu 
Omldslz nzlyettedlr. geçit dardorulmuıtol'. Köpnl· paıı nparlaranın eeyrQeefer yol. 

( 
~

1 
ları Gzerlne dGtmGılerdl. Deniz 

Gündüz Telgrafları Ticaret mOddrUlğftaden gtsnde 
rlleo •eıalt bunları çekerek 
yolları temlzlemlıtlr. 

Rodos ve lstanköy 
Vali, Diğer Adaları Da Bundan Son

ra ltalyanlaştıracağız, Oedi. 
lıtanbol, 2 (Ôzel) - Façtıtlerln Romı 6ıerlne yftrtytlelerhlla 

on dç4acG eeneli dolayıılle Rodos'taU Italyın aıaumt Yallll bir 
natuk lrad etmlt ve: 

- 13 eene IÇlnde btlbuu Rodoı n IeıaaklSJID teklini detlı· 
tlrmege monffak olduk. Bandın ıoan on iki adanın ka1aD 
kııımlarını ltalyan'lıetıracaAııt. 

De mittir. 
Ba beyanat, Yanan matbuatında mtlhlm netrlJ... 1e1Mb ol· 

maetar. 

Almanya . Lehistan Ticaret Mozake-
releri Bitmek Ozeredir. 

letaobul, 2 (Ôzel) - Varıon9daa bildiriliyor: Almuı- Lebll· 
tan ticaret mftzekerelerl bogtla veyahod yarın bheoektlr. Ba 
mOsakereler, doğrodıan doğraya bir ticaret muahedeıt IGla detll· 
djr. Elde edilen netice, ancık iki memleket 1ruıadakl koatea· 
jın nılyeıinln teabhldlr. 

Bir Sokak Kayması Epice Zararlara 
Sebebiyet Verdi, 

lıta•bol, 2 (Telefon) - Barkof'a bir aobk UJ81af
9 

blytlk 
mararlar olmutıar. Ahali, ha beyelta e1Duıoda ıeltfle kıçıımıt 

" laMn Hylatı da Tokabulmaıtor. 

Kadınlar Terzihanesi 
••• 

lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 
nun Kalacaklardır. 

lawıbal'oall dlklı atelyeml 
İımlr'e aaklotd•. Blttla aile · 
lerl, hem ocualok, hem de te· 
m .. •~ urlf dlkitl ıan'ati llOk· 
tı••d•n memo• bıraka4:81ı· 
mı gtlnnerek 16yllyeb1Hdm. 
En IOD metodlarla çaheıyoram. 
ReemlA ve ösel dairelerdeki 
llayaa lf1arlara taklitle koley· 
lak ghterlrhn 

Allaiitölt M~iüdiye Côddai 
Zade sokalc Numara 4 

Mluevver Etem 

Fırtıoının de•ım ettiği gtln 
ubabıao aktama kadar Ada 
eeferlerl yapılamımııtır. 

İki gGndenbirl Knak'ıa bek· 
il yen gemilerin bir bımı dan 
boğudın çıkarak yollarını de· 
nm eımlelerdlr. 

Adalarda birçok 
kayık, moU$r battı 

Bunclu baıb denlsd• dala. 
bhçok •akaaı olmaıtar. Btl· 
7Clbd8da kam•lU demirli da· 
ran ltinldm bptaia liluilla· 
deki yelkeall .ı.tpluaa ... de· 
tine dayanamayarak ba&mlfbr. 
Kıptanla tayf•lu dealsden bla 
ıorlukla kurtarılmıtlardır. 

Beybellatllde B••••tıa lleJa. 
.111ed9e ald motGr, dalplann 

tealrUC ~ '8q»ank ~· 
laumıetır. Fırtına yGsCladen 
bllh ... B91beU ol98rıntlia .tem 
çok dalgalanmıı Ye npnr lı· 

keleıılnl tımamen parorlamııtır. 

Ayol umma Beybellada'da 
birçok evlerin camları kml· 
mı ıtır. 

Kaptın Reeeh'e al& iki ton· 
lok Aılz adındaki mnaa da 
Heybeli rıhtımına çarpmıı par· 
ça parça olmattnr. 

Beybellıda rıhtım• b9ih 
duran balıkçı İlya'yı ıld ba· 
bkçı kayıAun dalgalar almıe, 

glStGrmlfUlr. S.lıkçı Vatll'e 
alcl bl,ak ........ bpla ... 
dalgal1rın teılrlle parçalan· 

auttaı. 

Tecimen Kemal'e ald ..... 
motGrG, Be11tell Umaaıada . ••· 
rurkea rıbtamın dltGne do~r• 
demir taramıı, rıhbma çarparak 
paqalanmattar. 

BGyClk •da'd• d•lıU dara• 
Ahmed reiela 3 toaıhık yelken· 
llıl de dalgalar yGsGndel\ bal· 
mııtır. lnııaocı 11yiaı yoktur. 
Şileli Ali reite ald ylrml ton• 
lak kGmGr yGkla kayık 8Cl 
ylkada'da demir terıyarık ka· 
nyı ditmek 6sueyken Ali 
relt bir INıha ile lı:ayığın ııerea 

Kııılıy koramonon Mamaktı 
kurdu&a ıeblrU gu mıekeıl 

fıbrlkaıı, evelld g«ln blzıat baıha 
kaoımıı İımet laôoG9 nflo eUle 
lılemeye açıldı. Törende btıtOo 
bakanlar, kamutay baıkaııları, 

eaylnlar ve bir çek davetliler 
bolondalar. 

Sığlık bakini Ref lk Saydam, 
açılıt töreni bıelarken, bııb• · 

kan lımet İoôaft'ne dedi ki: 
c - Sayın baebakanım, 988 

ıeneıl mayı11oda, kısılıy cemi· 
yetloı, zehlrll gıslara karıı 

yıpılıcak maıke fabrlkuının 

lnıası emrini verdlolı. Cumtı· 

rlyet hClkdmetl, kııılay emrl~e 

bu emirle birlikte ıermaye de 
ayardı. Bir buçuk yıl ıftren 

tetkiklerin ıonooda bu fahri· 
kanın lnıuıoı bir firmaya 
verdik. Fabrika gftnde 8 ıaat 
çılıımak ıuretlle yılda 100 bin 
mıııke çıkaracaktır. 'Oç ekip 
Gsrrlndeo lıletfldlğl takdirde 
lee yılda 800 bln mııke yapı· 
cak kudrettedir. 

Comorlyet htıkt\mttl, fabrl 
kanın karolmaııı için 1.270.000 
Ura tahsisat ıyarmıetlr. Baooo 
800 bin lirası bllomam tefer· 
roadyle tnıaatı, ıa, yol, kon· 
trol lılerlne hll'candı. 833 bin 
llra11 el. 25 bin m11kenlo ip 
tldıi karıa\ığtdır. Geri kalan 
140 bin liradan 56 bini lhll· 
yıt olarak ıyralmıttar. 86 bin 
Jfra dı mGeueıealn fenni Jda· 
resi masraf ları ve amt le tlcret· 
lerl kartıhğıdır. u 

B. Ref lk Saydım, cnmorlyet 

htlkdmetlnle, kı11laya kartı 

olan bo ıngl n gGvenlne te · 
ıekkflrlerlnl ıonda n ılSyle · 

Tini b4y6k Ôader AtatGrk'le 
bqhaku İunıt İalaCl'atln 
yGklek hl .. yelerl altında day · 
dala tClkna hlılerlnl ulatank 
Mdrdl. 

Batbebliı lamel la&el de 
Refik S.ydam'ın ba l&slerlae 
brilln illa laelilal gGtterea 
bir llylHle kmrplak •erdi. Btat
..k••••• dedi ki: 

- Bir -~ yıldanlMrl, 
böyle bir fabdbala kanim• 
..... ~ ..... .,.. wnıı~ 

lılaake, oraa allalll hılbMlea 

çoktan t1ktı 199 liff ••de ha 
_....;~~~~---__,,:;;..._ __ ~~ 
kartarmııbr. Maelafa ve Bed· 
roı adinda iki balık~ı Trabya 
Galerinde balak nluken fırb· 
uya tatalm•ardır. Bir aralık 
balıkçıların sandallan devrllmlf 
H denlıe d&kllmQılerdlr. Et· 
nf bıa yetlten halk baalan 
muhakkak bir ôltlmdea kar· 
tarmıtlardır. 

Sabah eaıt 10 dı, Ahırk•· 
pula dana Zehep moılSrtl tay• 
falanndaa Cemıl'le Salth9la 
baelanoaan tapkalerını rlıgAr 

almıı, denin aoarmaıtar. iki 
tayfa motadn k•J•lı•• bba· 
mlıler •e ıapkalar1nt ıramı&a 

ba1l•mı1lrrd1r. F•bt dalgalar 
baalan Sbı1Ma7a tlolra a&aıa· 
I• baılamııtır. iki kitinin ho· 
ıajmak tlsere eldulana glSren 
Kumkapı babkçılarıadaa Knak 
hemen motlSrlne atlamıt •• 
iki gemiciyi de kaetarmııtır. 

Uakapanfndakl blylk değir· 
menin baca11nın ıu&lalar1Dı 

fırtına ıGk.Op ııokaklıra daı 

mittir. Bu ıoğlılar birçok 
e•lerlo camlarını dı lurmıetır. 

Bo bal kar1111nda pollı clnr 
dıld 10kak.ları ıeyrl ıefere 
kıpamııtıı. 

loomaıı gerekll bir eıy• halini 
eldı. Bu ıebebledlr ld, ba fab· 

rlkaaıu memlekete hlımetle· 

rlle çok ôl'ftneceğls." 

İemet lolınd, borada, gas 
mukeel met'eleıfnla bir halk 

mee'eleel, bir Y1taodıı meı'eleıl 
addedildiği noktaunyı bllhaua 
darda n: 

- Bonon içindir ki bu lel 

Kııılaya yerdik, dedi Ye K.ı· 

zılıy korumu ile değerli baı· 

kanı Refik Saydım'ıo bu 

lSoemll lıl movaf fıkıyetle ba· 
prdığını ıGzlerlne ekledi. 

ismet İoGoft, ga1 maskeleri· 
oln 11bht bir nıııta, bir yaııema 

nııtaaı olduğuna, fabrikanın 

timdi mQteHıl bir ıekllde 

lıe baılamakla beraber herkeıln 
birer muke bulundurmak Ul· 

ıomuno kolayhkla anhyıçağını 
kaydeduek ıöylevlol bitirdi. 

Baıbakınımız bu 16yleYden 
sonra, Gntlode bulaaduğa ma· 

kinenln manl•el'8ını aola dogra 
iki defa çnlrdl n derlıal fab. 

rika, b4ylk bir gClrClltft ile lı· 

lemege baılacb. 

Bundan ıoora, dnetlller 
toplu bir luılde fabrikanın day· 

relerlal gezdiler. Eneli iptidai 
malzeme depoıa, bu malseme

nln inceden inceye mua· 
yene edlldlgl lıboratanr, 

sonra ıırııUe preı makfne· 
lerloln çalıttağı dayreler , 

boyama kııımları ve dJklı atel· 
yelerl gtsrCUdCl. Mukeler, dlktı 

dayrelerlade mnktellf kafa tip 
lerl berinde proYa edilerek 

basırlıoıyordu. Nihayet fabd· 

bııın atıpıaaerl n idare lnı· 

mı da geılldl. 8. Ref lk Say
am, 1urr u.... •yn •yn 
lsaluıt •erdi. lımet la6al, fab. 

rtkum çıkardığı ilk mukeyl 

bluat takllhk tetkik elti. Da· 

ye&lll"r lauırlaaaa balede apr· 
laadılu •• camarlyet blk6me· 
tlala memlekete Kasılayıa hı· 

prb eWe kuandırdağı ba 
6aemll fabrikayı yakıaclu g6r· 
mektea doğan it tlbar daypları 
lolade, eehro d6adller. 

Harem Ağası? 

····-Rlr keo gtln lSace • 

geçen bir risale geçti, b 

ağılanadau dem Yoruyor. 

rem ağaıı denilince ydl 

bir doktor arkadadaıam 

lafa kuııtı. 

- Rab hekimleri 

' ığılarını lacelemlıler, bll 

•atlıların erkeldlklerlol .-d• 
kaybetmeleri roblarındıkl d 
gaları kaybettlremlyormOl-

Dedl. Hıyattı ne bdtt 
rem ağaıı •ana hopel 

kıslara, gftlel kadınlıra 

olur, ha aık Ue ölClnceye 

yıtarlarmıı... Hayret ettllllı 

gençUğla l~r. Vakıa So 
barda a~ çJçekler gibi 

aııldarda olana da noraill 

gençlikteki atktır. Hare• 

lırıa1a lhtlyarladıkca 

dın bir eey kaybeıme..,e 

mıttar, rady0Mm9, 
.... Mim ........ 

ltla ae glltodfler 

Sonnclu glrmelerla 

memlt • .J;ederlal, 

llteılm. Fib& oalar 

H gkhmek •• .. ......... ~ 
maıllırcbr, net n,.ala 

huem-&aJan ••• 

.Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf farzade Oteli ,& 

Uıon bir samındanbırl temlıllAI, mnkllnln 11klallA1 il• 
kıHamıı ol•n eıkl Gaft.nade oteU. 

Akıncılar Oteli 

ıeddla Kokak tarafı•dan aoılmııtır. 

Otele gelecek koaakların her tirli ltd~la 
fnkaltde ehemmiyet nrllmektedlr. Flatlır ma&edlldtl· 



linparatoriçe Taytu 
Habeş:Kadın Alayları ile Italyan

Koltnr işleri 

Hikmet Tflrk Yakında 
Ankara'ya Döoflyor 
Şehrimiz k61Ulr (maarif) lı 

leli için kftltdr bÜ•nlagı tara 
fından tebrlmlse gôaderllea 
Eğitim karolu lyednden Blk· 
met Terk; Tilkilik ortamekıebl 
binası meı'eledle metpl olmık· 

tadır. Binanın aahlbl; 6ace t•· 
lehe yordu olank klnlaaıa 

bu binama mektep ltdba edil· 
meılndea ôUlr6 fala pua lı 
temekte te ıanrınclan bebaet· 
mektedtr. Ba mM'ele de kota· 
rıldıktaa sonra Hikmet TClrk 
Anbra'ya dôaecektlr • 

Denizli ve Akhisar' da 
Bayram intibaları 

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
Menellk: 
- Ve een, ey bdıa, baba· 

larımımn 1aııa Yerdiği vulfelerl 
.. Duan ma? Babetfıtaa'dı bir 
kadının iti erkekler ın11ncla 
~ faka& çocak:•n ıraaın · 

.... r. 

Dedi. Kadaa ee .. b •erdi: 
- Bana Tıyta derler, Tayta 

ile .. BahacHr,, demektir. Ben t• de damarlarımaa baycık n 
. tengber relılerl kanı taıı· 

... ktayım. Ecdadımın kanları 
'-ı meliileketl heryerlal bol, 
~ ıalımııtır. 

Babet k•dıaı vatanını her 
"kıt ıe.mlı H tarihte de 
'-rkıç defalar mtldafaa etmlttlr. 
111. timdi ltalyaıı'lara kartı 
'-ıekel eclemlyol'l1lnaa. SUAh· 
'-naısı blse, kadınlara nnnlı 
•• çocaklanmıH bakmak için 
-,emlere geçlnls. Hem merak 

· ettDeylnlı, ba halle, yakın bir 
• "ide Jabancılar bor117a kadar 

lelecek, laeplnlsln boynuna 
~ boyuda?U1ana takı · 
lllktır. Bunan için, biat, ka• 
'-l.r. ıerbell banb~ dftt· 
"'- DUll ko•olor hem ılıt-, 
~ de clbıM gGeterellml. 

Glul B~ kaduuaıa ba 
fılller11 taht •loaaadakl erkek· 
~ he~I de .. kı mlthlı 
'et e'8kdrlk eereyanına dbl 

~· LD"'8tor tahttan 
•kb: 

- Ba kadının ağsınclaa dô. 
..... •• l&ıler, bll haklkıthr 
le clamarlarım11dakl kını kay· 

. lt.ydl bhiamaalUım, 

~1dll. S.b• Te dedelerimizin 
~ a ..... an ••elerl 
~da bırakmamak için kı · 
"Vlarımw bir daha çekelim! 

biye b8ğardl. 
IL..~eeafl'nln bıa eert n ytlkeek 
~rint, aaliiiMIUl rellleda: 

- DGımanları denize dô· 
kelimi. 

Sayhaları taklb etti. 
Ve pek11 ıonrı, bu 11yhalar 

ıarıyıa ôntıadeki Habeı'lllerfn, 

blru ıonra da Adlı·Ababa'dek.l 

h6Ula erkeklerin ağzına geç· 
ml~I. 

Sabık Habeı imparatoriçesi 
Ta)ıu 

Babeı k•aı birdenbire kay· 
nımıı, Babeı utanpenerllğl 

azami bir tlddetle kendini 
gôıtermlttl. 

Evet .. bir kadın, imparatoriçe 
Tayto Babeı yfodaaıaı uyan· 
dırmıeta. 

• 

Bu Yıl 
Yunanistan Ne Kadar 
Yaş flzflm lhrç Etti. 

Pire tlcaret oduıaıa nrdlği 
maldmata gôre bu aeae Yaaan 
y•t ftzGm ltiracab S,128,080 
kilo olmak Clz re 431 ugon 
olmuıtur. 

İhrıcat geçen ıeneye olıbetle 
beete bir aok11ndır. 

Youan yaı datımlerlnla he· 
men hepıl de merked Ana· 
paya ihraç edtlmlı n ba yeku 
non 231 vagonuna Almanya 
almııtar. 

İnlçre ye 7 Ye Loadnyı da 
aacak S ••goa H•klyıt yapılı· 
bllmlıtlr. 

Yukanda Akhisar, aşağıda Denizli hayranı intiba/an 
Denlıll, (özel) Bdydk lıçebay ile parti namını dok· 

bı"ım band. çok ptJrlak ol· tor Ztyı Ali, bir Gğretmea Ye 
da. Yığmar keıllmlttl. Hın bir genç ıöyln Yerdiler. Alkıt· 
çok gdıeldl. Şehir donıtılmıftl. landılar, Urıyın t6rtlb ettiği 
Bdydk bir geçli llSreal yapıldı. belo gbel geçti. 
İlbay Kerim Erten, ukerln, Bayramın ikinci gdnd Kıra· 

Lond ra' da halkın, mekteblflerla bayramla· IODya köylndn okula tOreale 
rıaı katlalıdı. Balketl baekuu açıldı. 

Yunan Kuru &ad Kaymakçı, lise ôğretmea· Ten gözlüler kalmadı: 
Gzflmleri Ne Haldedir? lerlndea .Kemal, ilk okul 61· DeabU, (azel) İllmls 

retmenlerlnden Nasire birer çeneılnde 29 bhlacl teerln gft· 
Yanın tlcart mebıflllala ılSyln nrdller. Gece parti la nlndea itibaren peıtemıl, Gı· 

imparatoriçe• Taytn'non hı· nrdtgt haberlere g6re, Loacln rafıacba fenenlaylart, ilbıylak ilk, çartaf tarihe gömGlmGt, 
yatı eeaeea dıiml bir heyecan piyaıaeıadı Yunan çeldrdeklls tarafından balo nrlldt. Bılke· bftUln kadınlarımız medeni kı· 

h a a azftmlerl Ozerlne hararetli ma· •iade de a.Kahramaa,, pi•eal yafetle •ôrtllme""e bıılamıetır. 
Ye a lıeler için e geçmletlr. ~ e "' 

•mele olmakta Ye bllbuea Girit oynandı. Artık eokaklardı tek •ôıld Gocam Raıı Bodlgma'nın kı&a " 
19ktrchkıllllerl ,ok anamak· Akhlıar, (ôıel) - Comorl· kıyafetlUer görGlmGyor. olan ha kadın, ıafr Babeı 

kız 'Te kadınlanaa hiç benze· tadır. yet bayramı bClyClk tezahClratla Bir ıerfi: 
meıaJ. 1yt cloılere rağbet H tale• geçti. Comorlyet mey•ıuadı İlimiz emniyet memuru 

daha fuladar. ilçebay Culd Kıaıy •e MkerUk Şakra GdalJU birinci ıınıf em· Tayta heniz kaçtık iken 
babaıınıa bir harpte eelr edl· Korent Clslmlerl Yaslyedcle baıkanı Aml, bClyftk blabab. alyet memarluğoaa terfi et· 

Loadra'cla dbelmlttlr. pı bayramlarını tebdk ettiler. mltdr. K.atlularıs. lerek kafuanıa kedldlğlal gôr· 

Devlet 
Demiryolları ....... 
Genel DirektörlOğe 

Nazif Getiriliyor 
Ankara, 2 (Ô.ıel) - Dnlet 

demlryollırı genel dlrektlSrlG 
ğdaden latlfı etmfı olıo İbra· 
hlm Kemıl'Jn yerioe posta n 
telgraf genel dlrektörl Naılfln 
getlrllmeıl muhtemeldir. 

Evkaf da 
60 Memur Açıkta 

Kalacak 
Aokar•. 2 (Ô~el) - Yeni ev· 

kaf tetkll4tı kanann tatbike 
baılanınca 60 memur açıiıa 

kalacaktar. 

Genel Grev Mi? 
logiliz KömOr Amelesi 

Boynk Bir H~yecan 
içinde .. 

lınaohu l ı (O~.-•)- ~fon lb 
ıilit üz~rtrı e 1 • !!ili~ kömür 

amellııloto umumi bir grr. v 

UAoı ihtimalleri yeoldeu ço~al 

mı ıtır. 

Kömar ameleıl federaıyoou 

icra komiteıl, patron mQmeı . 

ôllerl ile mtlukereden imtina 
g3atermlşlerdlr. 

Bu komite, yarım milyon 
lıçlyl temıll et'llekteatr 

Pirinç Istihsalitımız 
Ankara, 2 (Ôzel) - Yıllık 

pirinç lltlbealAtımıııa 30 mil· 
yon kiloyu boldota ınlqıl· 

mı ıtır . 

Havalar: 
Onalar dandeoberl dığlan 

yağın karlardan blrdenb!re çok 
ıoğumuı, e•lerde ıoba, manpl 
yıkılmağa baılanmııtir. 

• • • 
Denlsll lleeıl f aglllace ôğret· 

mealltlae Mellbı ataamıe Ye 

ıehrf mise gelerek adevlne b.ı· 

lamııtır. 

mdtUl. Aynı samanda iki er· Ba•a••• ID8tl6• edea X... laplls ord-•· Bhldla· ... glmlfüa tabumyı oek· Hular, her 19yc1en sengin Ye 
kek kardetlnln de gôıdatln idi H lçClDC8 Teodor bmlle taa'dua gedrllliıllt harp filleri mit H aA•ıaıa içine ıteı ede· blytlk olan Goçam ~yaletlala 

önftade hadım edilerek mit· Babeı imparatora olmottu. ..rclı. BDDlar eayıllade nrp rek bayatını Ye aahanatıaa tabJi varlıl Tayta'yo bir tdrl6 
laman hakamclarlanadaa biri· Ba adam çok ma~ •e mft Babet ~tarını kolayca apnıf · nihayet Hrmlttl. ihmıl edemiyorlar, buann için 

Sôip Te Baf1ugam ala earayına ·ellerinde demir ıekebblr itli. Her AIDUI: lada. İnsHb'ler iki ay lçlade GeDt n gbel Tayto ba de bu genç kadını ·ÇGak6 
Riıjdir RGfdil OK.TEM kelepQe olduğa halde· gônde· - All•lll• g&kye.hde me· Babee lmpantoru ı.,ıact Teo- bacllaeyl blyftk bir ae•laçle çoktıaberl kız olmaktan çık· 

b1q- ~yat " yuı ~ rlldl~lnl de görmG~tft. lek Mlklll'la kumaadaııada dor'• iyi bir derı Hrmlılerdl. ôğrenmiıtl. Fakat o aa:da Mıg· mııtı· paylaıımıyorlatdı . 
t.. .. adlrl: Hamdi Ndahet Bu znaU. kardeelerlntn ordoıo n yerybClnde de Ne· Bu adamıo bdbdad Ye solmlo· ula borcwındakl lnglllı bay· Ayni 11manda hılk ara11ncla 
~aneei: OmClıle&lala eonona kadar mdı · caıl Teodor'on ikinci bir or· den bini' olan Bıbeı ruları· nğı g6ılne llltmfı, ınlocl keadlılne bGyftk bir tnecclh 
~ 1= ~ ~:. '°~• Ulman hClkdmdarın 11rayınıa iloıo nrdır. nın pekçola adaml•rlle birlikte birden derin bir 11hraba ta• ve muhıbbet gôrGyordo. Ba· 
'l'~: İsmir .. ANADOLU odalık Ye cerlyelerlne bekçilik. Der, dururdu. İagtllslcı tanf11aa ıeçmltlerdl. banftl etmlıtl. Çtınktl, daımaa noa ftzerlne bayıtanda ilk defa 

on: 2776 .. Poata kat11111 405 edeceğini o Hmandan blli · Bu azamet n kibir ile bir Ba nıtyet dzerlne Neeatl n yıbıaca bir bayrak, Bıbe· olarak halkın ve Hasların kea· 

ABONE şERAtTİ: yordu. gtln, ılyaet bir meı'ele dolayı· Mıgdala'ya kapaamıt •e oracJa tlıtan'ıa berinde dalgalan muta dlılne olın bu tneccalaaaft 
" ızoo, Alb ayblı 700, -Oç I'ıyta, ea k6çtlk yatt• en ille İngllls aeflrCal aındaaa lngtU.lerl mıtl6b edeceıtal idi. kendi leh.ine kollanmak flkrlae 
~ a7Jıiı 500 ka.nıotar. bClyak felaketleri görmltta. ubrmıetı. Bôyle bir hakarete 1111mııtı. • • • kapılmıetı. 
~·=~9; ~~elik Fakat.... Rerfeyf 0 değlımeel İaglltere'ala tammm61 edemi· Baracbkl muknemet ancak Seaelerdenberl en korkunç Bu ıuretle dan., kadar elem 

~ 
lleryerde s K.tınaflar. moudder :olduğu gibi Teyto· yeceğl pek tabH idi. Banan iki gla denm edebllmlı n bir fakirlik . n en çirkin bir •e 11tırabdan bıeka blrıey bil· 

- non da tıllf dôamltUl. Kader, için general Naplyu ka1Unda· lagtlla bayraaı Mıgclala burc hıl içinde yaııyaa Taytu'aua mlyea bu kıdJD, artık ne yap· 
~ PÇmiı aOahaler 25 kanıttar O 

..... .....___, Tayta'ya ille ocağını ıôadftren· anda ka•Yelll bir 1aglllı or· larına dikllmltll. utak talil açılmııta. çlncft mak lıtedlğlol bilen, kendldae 
4-ADOLU lliTBAASINDA terin fclAketlni de glSlter· dası lagllh SomaU.laden Ne· Necaıl lçlncd Teodor ba Teodor'on Gllmtl bedae Hı · bir hedef tayin etmlt, bir 

~~===B:.AS::D:MT:;Ş=T:IR:;::::::~~m:ı:ı:tl~ .......... lllİl ......... İlll ... ~~ca:~~Cl=•=e~rl:a:e~y~Cl:r~ı;d:Cl~ . ......... ~::ı•z•ly•e•d•g•ö•rl•a•ce ... b.ell• a•d•e•k•l •k. .. b•· ... b.eı .. ta•h•t•ıa•a•g•ô•• .. d.ik•e•n .. bl•r .. •G•r•ı ... ı.ly•a•ı•et .. kmıd•ı•n•ı•o•l•m•u•''•u• ......... 
- Cidden mtlkemmel! rer kopyeel elde olm~dar. - Makymmel ıorette. 

- Evet. Mdt~ha11ıdınmıs - Yaıbıoım, bu lıt de Noel - Sis, Rokur?. 
bu neticeyi elde etmek için Yapacaktır. Maamaflh yapiıcak - Tamamlle : Clabatım. Şu 
rylarcbaberl çabımakta idiler. tılerlmls çok. Çftnkft pllnımuı halde, ben yalaıs ~deceğlm! 
Miralay ba mClrekkebl lklnel çok gealıtlr! - Bu daha bult ve kolay 
derecede ajanlar• Yerecektl, ben - Slsden ıaten asami hla de~U ml?. Maamaftb ben ılzla 

2 lkinciıeşrin 935 mani oldum Ye c Bu mdrekkep met beklemek hakkımdır. :sıze pftnınııı pek te monfık olı· 
ı h baılret ta,.fyedadea bir daha "" b ı ! ajanlarımızın ea uıtı arını aı· caeı enzetem yorum 

' liıua:lldnci, GçGacıl gG· lklmyagerla de aklına gelebilir.: redllmelldir!• aarfınazar edemlyeceğim! _ Maamaf lh, fızla bir gay· 
de bil kHtlir blftilr kim· Banua lçlnibaekı.bir_ çare dft· Dedim. - Blyftk teıebbGıln gflatl ret ye dikkat ... Faalıca talih!. 
bir mana ifade etmezler! etındGm: Do m6rekkebtn ikinci bir değtımemlttlr, de~l mi? - Da itlerde talibe fazla 

için . bunları ctlzdaD•· - Nasd bir ımeUyat )Azım?. 1 il 1 d h L i 1 bl kA - Bayır! Baaon bllbı11a bir bel baı.tamak doğru mudur?. 
L Y i e eruang c aı r camarteıl -"ad uteden ıoarı "' &artTlzlt olarak bulundu· - Sıdcce birinci ameliyatı ıT d 6 ı d d k ıı l bil e- "e F•reaa, ıa1anoıonuı veçblle 

ıı1 zer D e e 0 anı • me· olmaıı lbımdır. Çlaka ceaeral 
lı! tekrarlamak! idi ı A al samanda da bo mi ceneralla kıea11aın kllldlola 

• 
1 r 1 · ancak bu ııralerda IAboratuı &anların ıaretl lıtlmaU?. - Yani yakmak, değil mi? rekkeple JHılaa yuıların mey· teklini elde edebUdlala. Bundan 

Çok kolay. Bunlardan - Ent! Yaktığıdıs kartın dını çıkmuı da çok brıpk nada yalaıa 'olarak bulanmak· lıtlfıde için bir anahtar yıp 
...... yakaeak n killerini kCllGnft erittiniz, bn mahhllft k.lmye•I muamelelere mlhtaçtır. tadır. Hem de ltlnlıln Rat 00 tarmak uroretladeılnls. Bonon 
~ balledecekelnlıf.. bir papyebovar ftıerlne dôke· Şimdi, blslmle blrleıecek olan eeklıden eonn olmııı çok iyi· için bir ıaahtarcayı mı mllra 
' Bundan aonra mektubu· cek •e bu pıpyebuarı dı yaka· guele bqmabarrlrl Ue de ... ,ı dlr. Çaakft iti bitirince, 21,30 caat edecekılals?. Böyle blrtey 
! ba . mftrekkeple J11ııcak· cıkeını•. Bunun kalGntl eoda antaıtınıs? Anlamak lıterlm. ela Berlin- Parlı ılr'at katarına çok fena nedceler Yerebilir. 
" Değil mi?. hıllodlnce emaalslz ve gizli bir - Her Gç gende bir makale adar n ıoluğa Pub'te ılaraı· Sonra, ceaenlln it dahealae 

~~ol! Allıılm .. Yok! Sfıln marekkep elde etmle olacak· nya reportajl nıı! Naul, Noel rolftabtl bili· H daha ıonra l&boratoınna 

daha liıım olacak! 
Komiıer, kendine emin bir 

tnırlı: 

- Yaıbaıım. Siz bu haıoeta 
tamamen mGıterlh olunuz. Beo 
orada bizzat tetkikat yaptım. 

Munffık olacaAı mı çok ftmld 
ediyorum! 

Dedi. 
- Derdimi ııizl ınlatamıyo · 

rom; en 11 bir manftakıpt 
ihtimali ltarı•ııncb ea bOy6k 
tehlikeler ihtimalleri altında ça· 

bımak?. Ne kadar gftç ve ma· 
aa11a blrtey. Mea'ele ılsln ser· 
beatl Ye hay•lıaıı tlıerlndedlr, 

ıonrı karıtmam ha!. Slıi çok 
ındl~me herlklola de emlaıl · 

alı, Raıyoraml 

- Hakkınız nr, ya.batım! 
Slıln 16ılerlnhıln benim için 
kıymeti çok btıylkUlr; bunları 

- Sona Var -ndGğlaGı herhaagl bir ıınıı! - Mıamaflh bunların .• BI· yor muıaana? girmek için ilse iki anahtar 

~~~~~========~===~=-=-=-:=::::..:.~====-=======~~~=--~~~~~~~-
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il Sayfa 6 

Ve Piirjen Şahabın en 
ü tün bir mü!bil ~keri 
olduğunu nnutmayımız. 

Kun•etli müshil ietiyenler 
Şabab ıürgün hıplannı 
maruf ecza depolanndan 
ve eczanelerden ıraa.ınlar. 

Milcellithanesi 
Yeni Kavaflar çarşısı 

J 

~ .. 
. 4 

NCA 
o JI ıü ıı-

Bol ışıklı·· az sarf iyatlı ve uzun 

ömflrlO META~l;UM lamba· 

TüRK i!!~AKURUM~ 
TAYY'ARE 

l'>EOTSClfE LEV ANIE LlNtE 
"SOFİA,. mot6ıtl biilen 11· 

ma.oımısdı olup AnDM, Rot· 
ıerdam, Bımborg ve Bremen 
için yftk ılmaktedır. 

"AMSEL .. vapura baleta il· 
menamasde olup Aovera, .Rot· 
terdam, Bamburg n Bremrn 
için yftk almıktedır. 

.. AVOLA .. vapuru 2 ncl tee· 
rinde bekleniyor, Hımborg, 

Bremen ve An,ere'ten yak çı · 
karacaklar. 

"MANAU .. motöra 11 2 el 
teırlnde bekleniyor, 15 2 el 
teırlne kadar Anver1, Rotter· 
dım, Bımburg n Bremea için 
yllk ılıcaktır. 

"MACEOONlA.. •apara 25 
2 el teırlnde bekleniyor, 80 
2 el tetrlne kedar Aanrı, Rot· 
tcırdıaı, Bambarg •e Breaaen 
için yftk elacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES· 
NEVYORK 

"ExCELSIOR .. ••pwra halen 
Hmınımızdı olap Nevyoık IÇln 
yftk almıktadar. 

"ExMINSTER" npara 12 
2 el ıeırlnde bekleniyor, Nn· 
york için ytlk ılaeaktJr. 

ExERMONT •apuru 18 2 el 
tetrlnde bekle•lyorı Nnyerk 
için yık al•emktır. 

al nrtlecekllr. 

Halkcvi.nden: 
İlk tahaU karilar'ea 

eımek ladyea yaid 
sın birer foıoğnflaüt 

enel llelke'fl 1eliro 

)arını tercihen her satıcıdan 
mutlaka arayınız 

~"'iatlerde Tıenzilat 
P 1 ~A! N Gu~ S Uj 

"ExARCO,, npara 30 2 el 
ı~rJnde bekleniyor, Ne ;york 
için yftk alıc.ktır. 

,.E:ıECUTlVE,, nparu 15 
8 el klounda bekle•lyor, No· 
york için yak ılıcaktır. 

1 
Mehm€d Tevfik 

Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 
Slemens flabnkaları mGmeaalll 

Pt'ştemalcılar 71·79 Telef on 3332 

1 Mtıkllat 20000 
1 lkraaılye 25000 
1 u 

i u 

1 u 

u (2000) 
~ (1000) 
.. (500) 
.. (160) 
u (100) 
.. (50) 

(30) 
(20) 

111 lllllllllU 11111 

SIHUA'f 
Balık Yağı Akşehir Bankası -- ... Norteçyu1 nın Halis Mo· 

rina Balık Yagıdır. Şer· 

bet Gibı içilebilir. iki De· 
fa Sa:ülmıi.ştür. 

üzmDr şulöesı 
ikinci Kordonaa Bona civanndaki kendi binasında - TELEFON: !2383 ---·---Biricik Satış Yeri 

HAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Hertftrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yap.ılır. 

Vadesizlerc % 4-

Mevdu al ~artları: Altı ay vadt:liy~ o/o 5 . . • SIHHAT 
ECZANESi 

~ Bir sene vadeliıe % 6 faız venUr. -----------------Zıh l re, QzDm, incir, pamuk, yapık, afyon vesaire komlayoncoloğo yapılır. Mallu geldi. 
ğfnde uhlplerlne en müHld eenltle ıvanı urllfr. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"DUCALlON,. vapur• elyevm kftaQ tahliyeden eoara An,ere, 
Jimınımııdı olop 29 teşrlnenl · Rotterdım, Amıterdam n Bam· 
de Annre Rotterdım ve Hem· burg Umanları için yük ala· 
barg llmınlırı lqlo ytlk alı · cıktır. 
caktar. "CERES,, vapura 1 2 ini teo· 

"BERMES., Hpuro elyev u. rinde heklenmekte olup yilkG· 
mınımııde olup Aovere·Rouer· na boealıtıktın ıonra Burgeı, 
dım ve Lımburg Hmaoları için Varnı ve Kôıtence llmıolırı 
yak ılı1or. için yak elıc.ktAr. 

.. TRAJANUS,, vapuru elyevm 11CERES11 vapuru 18 2 inci 
ümaaımızda olup yGkftn6 tah· teşrlnde Anvere, Rotterdım, 
Uye.tea ıoaıa Annre, Rot&er· Amsterdem ~e Hımburg liman· 
dam, Amaterdam n Hımborg ları için yak ılıcıktu·. 
Umınluı lçlo yak alacaktır. Sı;enska Orienı Linien 

.. OBERON,. vıporu 5 ·2 lkbııcl 11NORDLAND .. motôrtl 3 2 el 
teırlnde beklenmekte olup ya. teorlode beklenmekte olop ytl · 
klnD talıllye eıtiktea aonra kOntl tıhllyeden ıonra Rotter· 
Annre, Rotterclam, Amıterdım dem, Copeoh•ge, Danı•g, Gcly· 

kad1r Rotterdam, Bembarg, 
Gopenh•ge, Den.tg, Gaynta Oilo 
n .11kındlnavya tlmınları için 
yık alacaktır. 

0GO~LANT,, mot6rd30·1 el 
tetrlade beklenmekte olup yl· 
kGull tl'hUyıden ıonra Rot•er· 
dam, Bımbarg, Cepenhage, 
Dınzlg, Gdynla oılo ve lıkan · 
dhauyı limanları için y6k ala 
cıktır. 

Zf18lusa Pouka S. A · 
"SARMACJ A,. motôr6 20 2 

inci ıefriade bekleamekte olup 
(do~ro) Anten ·Gdynlı liman · 
lera itin yilk alacakaır. 

Ye lbmbarg limanları için yflk nı·Oılo ve tekandlouyı llmın· 
alacaktır. Jarına hareket edeeektl.r. ____ =u-....--._._.~.___-

Service Mariıim Roumain 
"ARDEAL,, taporu 13·2 inci 

teırlnde bekleamekte olup yCl 
kına tahliyeden sonıa Köa· 
tence, Sullna, Gal11 ve Brlyla 
llmıolars için yflk ılacalttır. 

ıllyı ve Banolonı llmanlanna 
yei ı ıea~tır. 

0 DURUSTUR,, iıpurn 20-2 
el teşrinde beklenmekte olup yd· 
klnü tahliyeden ıonrı KOeten
ce, Sol.na, Gıleı ve Brlyla il· 
mınlart -ılçio yok ılıcıkıır. 

İltodıkl hareket larlhlerla· 
deki değf ılkliklerdeo •cente 
mes'u llyet kabul ctmf'!Z, Fazlı 
tafell4t için ikinci Kordoo'dı 
Tahmil !ve Tabliye bln111 arkı· 
sanda Fratelll Sperco npar 
aeent•hAi•a marae•t edllmeal 

rloa olaaar· Tel '2004 2005·H63 
lltndıkl gelfı·gtdtı tartblertle 

•Hlaalenlakl d9A1flklerilell 
ıeenta meı'ollyet kabul etmeı . 

r n ' Muallim Dr. 

A. Rul08i Alat8' 

"Exfl.ONA,, vapuru 31 8 el 
klnundı bekleniyor, NoyYork 
lçlo yl~ alıc.ktır. 

1 SERViCE DlRECl' DANUBI· 
I EN TUN! HA:rTI 

"AL1SA u vapura halen il 
manımısda olup Beogracl, No· 
•lead, Kamarao, Ba~~te, 

Brallılna Ye Vlyaaa için yak 
ılıcaktır. 

ARMEMENT DPPE • ANVES 
"ESPAGNE,, nparn 5 ikin· 

el teırlnde bekleniyor, AnHn 
Direkt için yllık alacakıır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
H4M.BUG 

" HANSBURG "' npura 8 
ikinci teırlnde bekleniyor, An· 
nrı, Rotterdam n Bamb~rg 
için yak ılacakıır. 

DEN 1NORSK:E MlDDEL! 
BAVStlNJE (AS. D S. 

SPANSKEtlNJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS,. mot8r6 21 
ikinci tetrlncle tieklenl1or, Dua· 
kerk n Dlppe için yak •la· 
caktır. 

JODNSTON V ABREN 
LINES LIVERPOL 

"QUERNMORE" •epum 4 
lkiacl teırlade bekleniyor, U· 
verpol n Aoverıtea yak ÇJka · 
np Barl'f, K611•oe, G.l.t n 
Orallı için yok alacaktır. 

· Satılık Ev 
Altaaeak'la intikam -~· 

tta 13 D'9t1111ndı, ktrgk, a.mlte 
muhtaç olm1yau, boyala, altı 
odıh, havadar 'fe bol gftoeıU, 
iki katlı, mlftemUAtı lam..,, 
cenabe anır 6n .e ana• aoık, 
6n4 puk olmap aaıued .-1f 
ıraa, ön n arkaıı ıçık, Wrlael 
kor4oaa , .. metre kadar ouk· 
lıkıa, çar117a çek yakan, lçerlıl 
kAmllen yeni maeamba ile dô· 
oell, elektrik, haYag111, terkOI 
ıuyu, telefonu, banyola, iyi 
ıolo tulombah kuyuıu, arka· 
ıındı lı:açok bir bebçeıl, eakln, 
eıhbi bir e• uygun bir flatle 
eatılaktır. letlyenlerln Beyle. IO 

"ôPORTO,. •.wııra 
el tet'We Lojjra, 
A•ente• g.ilfp ta~ 
••-ktn. 

Not: Voracl ııribl• 

purlana lıl~lerl •e aa•I 
ledala 

Ulc1f ah ve Re,, 

eıoara 
Maçı 

A. 

Pıeleelr e., llıMI' yl t 

• .... ilk ..,. oll 
---------...ı~.-. ...... - . .._....-~-===.....-...--------
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ışlada Mos. Mev. satın alma komisyo· sa~ın ög"" retmenlere lzmir 1 i~ci"lcra 1 Horsada 1 
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar J M J - d 

Y K
.
1 

h E . emur ugun an:.___ _____ _. 
Alıt. M,. Sat. Al. Ko. dan: 8VUZ ) 8 Vl ()zftm eab,lan 

Ml .. tsn Hınife, Vehbi, lrfaa Ye Fer· 
Adet Kıraat nı t1rlbten batkl bCltfio okul kltıblarının handanın emlAk •e eytam bın· Ç. Alıcı K. S. K.. s. 

toptan eatıt yerldir.I L d •d• td 6 88:J Jlro Ye ttlre. 7 13 119 BGyGk maden kômGr6 eobaıı n teferruatı ••tnn ID u uaç a ıe• paraya 
lzmir Kemeraltı 56 No. Jı mukabil bankayı ipotek eyle· 864 K. A. Kb. 8 13 51 Orıı 

J 16 Kaçık 
286 

" 

.. il .. .. il 

1 - lamlı Mat. M,. kıtaall için ykarıda clnıl Ye miktara ya· 
zılı lldy6ı eekeen altı adet muhtelif eb'ıtta maden kô· 
m6r4 ıobaıu kapılı zarf oıullle ekelhmeye konmuetur. 

2 lbaleıl 7. '}. Tet. a35 pertembe gftnft eaat OD ıltıda iz 
mirde kıtlıdı Mıt. M,, 11110 alma komlıyonundı yapı· 
lacıktar. 

Sobal1rın tahmin edlltn mtcmu tutnı (ö726) liradır. 
4 - Teminatı mu .. kkate akçeli (430) liradır. 
S - Şartnımeal hngfto komleyonda gôrftl,.blllr. 

3 

6 1etekUler Tfc1retod11ında ltayıh oldukların .ı dair nıslh 
göıtermek mecburlyetlndtdbler. .. 

' Ekelltmeye lotlrak edeceldtı 241JO eayılı artırma ekallt· 
me kınanan 2 H Gçftnca maddelerinde Ye flrlname 
tinde y111h nelkalarile temiaatl mo•ıkkate m•khaslı. 
rıoı H mGbftrlQ ıeldlf mektablırını ihale ıaatından en 
11 bir ıaat enel komhyonı Termit bulonıc. klardır. 

22 26 ao a · s486 

"Qıtıhkem Mv. ıa . al. ko. den: 
l - İzmir Mıt. MT. lutaalıaın 1,327,000 kllo odoa ihtiyacı 

kapalı zarf aıullle ekelltmlye konmottur. lh•leıl 11.2. 
lef 935 pıurteıl glnG 11at oobeı buçukta lımlrde kıt 
lada Mat. M•. utın alm• komlıyonunda yapıl•eaktır. 

l - Odunun tahmin edilen mecmu tutarı onaltı bin betyGı 
eekıtnyedl llra elli korottur. 

a - Teminata munkkate akc;eel bin lklytlı ksrkbet liradır. 
( - Şartnameal hergGa komfayoada gôrtlleblllr. 
6 - lıteklller ticaret odaeında kayıtlı olduldarına dalr nılkı 

( Gttumek mecbarlyeıtadedlrler. 
6 - Ebthmlye ltdnk edrcekler ~490 11yılı arttırma n ek· 

ılltme bnunanan 2 Ye OçGnca maddelerinde 'fe flrt· 
nameılnde JHıb nılkılaılle teminatı mo'8kbte mak· 
baslarını 'fe mGbGrlG telı.lif mektoblerını ihale 11aıln 
den en11 bir ıaat enel lı.omlıyona •rrmlt bulunacak· 
lardar. 24 29 3 8 350-1 

ilet. M Sa " · t . Al. Ko Ril. den: 
Mlkhrı 
Adfllı 

32~6 Çellk eoba borusu 
895 Çelik dJreek 

l - lımlr Mıı. M•. ıçlo yukarıda clo!i n miktarı yuıh iki 
kalem çelim eoba boroıu ve dlr1tğl açık ekılllme ıure· 

~ tUe mlaak...ya koamottar. 
- İbıleıl 7.2 Tet. 935 pereembe glntl ıaat on bette İz 

mirde kıtlada Mıt. M • . tAhD alma komlıyonanda yıpı· 
3 

l•eakıar. 

- Boru 'fe diraeklerta tahmin edilen meema tutara ( l 567) 
( llra on iki karoıtur. 

- Teminatı IPU'8kkaıe akçeel (117) Ura elli dört kurut· 
& tar. 

1 - Şartaameel bergiln komlıyondı gGrGleblltr. 
- lııeklller tlcaretodM1adı klyth olduklarını dair nıllı:a 

l Khtermek mecburiyetindedirler. 
- Ekılltmeye lttlrak edecekler 2490 11yılı artsrma Ye ek· 

ıllıme kaaanonaa 2 'fe 1lc;OacG a1ıddelerlnde n tart 
aımeılade yuılı •edblar. 'f8 teminatı ma'flkkate mak· 
buslarlle lbıle eaıtından enel lı:omleyoada b11ır bulun· 
malırı. 22 26 80 3 3!87 

llhtelif mevkile e ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

,"•talea 11kerl 11t. al. ko. dan: 
' Mıalea'da merkeı kıtaat ihtiyacı için lı:ıp•h nrf Ja mi· 

nakaAya konulan ( 240000) kllo Uaa tıUp çıkmadığın· 
dan 2490 eayıh kanunun 40 ınca maddeıl mucibince 

~ bir ay sarfında paıırlıkla ekelltmeel yıpılacıktır. 
""""" lhaleeJ Manl11'dı l'llliıeD ntın alma komlıyonuada 

~ 5 ·ıı · 935 · aah gGna ıaat 13 te yıpılaeaktır. 

"' l'emlaıtı man\katul 2160 liradır. Mubımmrn flıtı 
1 12 koruotur. 

' Şartoaweel 140 karat mak•hlllnde Mınlea'dı TQmen 
Htın alma komlıyonuadan ılınıblllr, 

"' Ekalltmlye ~lrecekler 2490 ıayıh kanonun 2 inci mıd· 
deıfnde t.rlf eulgl veaalk Te ıemlnıtlırlle birlikte ba· 
landormalmrı ltıımdır. 3414 17 22 27 3 

......... _______________________________________ __ 

~'.eler ve orta okullar alım · satım 
~isyonu başkanlığından: 

Eauı Ençoga Beb~aln Totarı 
tmnlanan f lıti 

Karat 
390 

~t 
tt kumıt 375 metre 530 M. 
bı 150 elit 200 Ç. 

~ elbtıe 150 takım 200 T. 
~ Gcreu 

390 
700 

Lira 
2067 

780 
1100 

'l~ erkt!k öğretmen okula talebesi için mncad ôraeklere 
' 11•cık yukarıda miktar H taaıalıoıu bedelleri }'Hıh IAcl 
"ıı.•t. ayak.kabı 'fe elblae dikimi, 4ıtermeıl l 935 Jklocl 
:'f•taın ooblrlncl p11arteel gGnd ıaat onbııte kGltClr dJrek ... ::e ıoplanac•k komlıyonamoada yapılmak Gzere on yedi 
'ttıdetle açık ekllltmege konalmuttnr. 

erin tartları anlamak ve ôrnelderlal g«Jrmek Clzere 
G~leye kadaT kıs llaeelne •e Cllterme gaa n eaaılade 

"-!~dl buçuk pey akçeleriaf mal eandıtaaa Jfttnarak ahtları 
'J0 ot bae vurmalar. . 3516 26 30 3 7 

Yavuz Kitab Evi 

Doktor ...-

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık, aalAID hutahklar 

mftteha88111 
Bumabane iıtaıyona kaqmııdaki dibek eokak b8tında 30 eayı• 

h eY Te muayeaehaoMinde 11bab Nlt 8 elan akpm ıut 6 a kadar 
hutalarmı kabul eder. 

Mtlracaat eden haıtaları yıpılman laumgelen taiı tahliUt Ye 
mikrotkopik muayeneleri ile Yeremll haetalara yapılmanna ceTu ga. 
rGlen Pnomotorake moayenehaneeindo montaaamao yapalır. 

Telefon: 4115 

. 
Dr. Zekai Tarakçı 

Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
İkinci Beyler ıobgı Terk mftsayede ealoao lttlullnde 

numara 45. Haeıılarını OAledea ıonra 15 den 18 e kadar 
kabul rdrr. TELEFON: 3806 

lzmir ikinci Daire Sıı işleri Mo
dürlüğtµıden: 

1 - (382ti} lira (31) kurut bedeli keelf il Marmara göl O tağ 
diye kanalı temlılenmeıl ve gedlıden kanılı ıu ılmık 

için munkbt bağlanll yıpılmaıı. 

~ - Adı geçen kanıl Oıerlnde lnt• olunacak (972) lira (:18) 
kurut bedeli ketlf il betonarme k0pr6. 
Yukarıda y11ılı itler 29,10,935 tarihinden itibaren pı · 

zarlıkla ekelltmlye koaulmuetor. İhale 14,11,935 tırl · 
bine ra1thyaa pertembe gGnG ıHt 15 te lımlr ıo itleri 
mCldClrlyetlnd• yapılacaktır. Bu itin eartnıme n proje. 
lerlnl gOrmek llfiyenlerla ıo itleri mCldGrlGğftne ruftrı· 

csatları . 
K ınıal trwbl~me ve ba~hnh için mo•ıkkat teminat 
(286) Ura (97) kurut H betonerme kOprG için de (72) 
Ura (9J) karaııar. lıteklllerln yukarıda yuıh itlere 
benıer l~ler yaptıkların• dair Yeealkle ticaret odalarını 

mnhyyrt oldukluına d•lr nıalkalarını benbu getir· 
mdldlıler. :49 S 8 1~ 

dlğl lzmlrde dolıpb kuyu kaya 732 8 . ı. Ahmet 8 50 16 25 
bıtı ıokağındı 5 kapa 1 tıj 454 D. Ardltl 7 50 9 60 
aomır1h haneye kıpudan glrl· 347 S. SCUeymı. 5 f>O 16 
lince bir ufak koridor tolda 350 Ş. Rlaa halef. 7 7 5 1 :a 60 
bir oda arkada motbık 'fe ya· 3:H M. j. Tarıuto 9 75 l~ 
karıda brll ve tahta merdhenle 202 S. E&aln 7 18 
yukarıya çıkılınca iki oda bir l99 T. Oebbı!f 7 25 9 60 
koridor bir ufak bahçe Ye 107 B. Şttbet 7 50 9 
oezaretı fe•kalAdeıl olın ~000 lOi B~tlkçl z hl. 9 50 10 50 
lira k.ymetli olıın bo nfn. 91 B. Alyotl 7 10 50 

9-> Mehm~t Hıf. 8 15 9 Mülkfyeri aç•k ırıırmı ıu· tJ 

retlle •e 8U numaralı EmlAk 89 Koopera. lttl. 9 9 25 
ve eyt•m bınkHı kanunu mu· 4:J Ş Remzi '/ 75 9 
cibloce btr dt faya mabıoı ol 6' j K.ohen 9 50 ll 
mat tnflle ırtırmııı l 7, 12.935 4 9 Mani. b. koo. 7 50 12 50 
11h gftaG ıaat 11 • 12 de 47 P. K.lark 9 10 
lımlr hftkt\met kona&ıadakl 40 P. Pıcl 6 25 7 50 
1 lnrl icra daireıfnde yapılmak 42 K. o. Ahmet 9 60 9 50 
aure SO gta mtlddetle Alı· 22 F. Abdullah 5 7 5 6 

lığa konuldu. 22 M. Sipahi b . 10 10 
Bo artırma neılceılnde eatıt 21 L. Reclyo 8 7 ö 15 

bedeli tahmin olanan kıyme· 16 S. Gomel 14 ıs 
tin ytlıde yetmlt betini ba· 10 B. Beılm 8 50 8 50 
lurea en çok artınaı lhalrd ' j . Tınaıo 16 50 16 50 
yapılacaktır. Aksi taktirde 2280 

52
,

8 
aamınb kanona g6re eaııı 

388276
,
5 

geri bırakalaa• tar. Sataı petla 
para ile otap mOıterlden yıl· 

nıı ylsde lkibuçak tell•llye 
murıfı abaır. ltba gayri men· 
kol Gserlade herhaagl bir tekil· 
d" bık ıaleblode bulunanlar 
ellerindeki reeml •eealk ile bir· 
ilkte yirmi gln ıarfaada lsmlr 
lcrıeana m6rae11atlın lbımdır. 

Akel halde baklan ııpa ıl · 
clllace malum olmadıkç• P•Y· 
lıtmadan hariç bhrlar. 1,12,936 
tarihinden itibaren t•rtaıme 
herkeee ıçıkhr. Talip olanla· 

393529,5 

incir ıahtları 
Ç. Ahcı K. S. 
328 lıfah. alıcı 7 00 

Zahire 1&htlan 
Ç. Claıl K. S. 
293 Bugday 7 75 
14:4 Fualya 8 75 

1 O Mııırdarı 6 
8 801 Cllce 5 60 

126 8. pamuk 4:2 
250 Susam 14 25 

it. s. 
9 

K. S. 
7 75 
8 75 
6 
5 50 

g2 50 
l' 25 

rın ylade yedJ buçuk teminat ı Piyasa Vaziyeti 1 
akoeal nyı mlllt bir banka , __ _. ____ .... _...._ __ _._ 

hibar mektubu ve 83 21013 
do1Ja namarulle lımlr birinci 
icra memorlogon• mClracut• 
lan llta olunur. 8. it No. 235 

3570 

CnlHnltede ~ent, 
(Yaa't'bl Wr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Batılara bergt.a 61ledea 
aonra bakar. 

lıtikW cadden N o. 99 
A.akara apartmanı 2 incl bı 

Telgraf • ı S TA N B U L 
Telefon : 49250 

ÜıClm - Din Boreada oA· 
leye kadar 5298 ça•al 8a6m 
5,5 . 16,5 tın ublmıttır. Flal· 
let dlae alabetle blru kıralı:tır. 

İncir - 06• 7 ,5 · 9 ka· 
rotta• SZ8 çanl laelı utıl · 
m•ttır. 

Bagday - Dan 7, 7 S ten 
293 çu"l bogday •tılmııtır. 

1 Ziynet Altınları 1 
Ahı Sabt 
940 945 Lirabk Camoriyet 
940 945 c Hamidiye 
922 925 c VahclettlD dalla 

1050 1055 fagi.lis altıllı 
840 H45 Franas « 

1075 1080 Rue c 

4 750 4800 Armalı beıibir. Hamidiye 
4600 4630 c c Camarlyet 
4600 4630 c c V abdettiD 

lzmir 2 oci icra 52eo 52so • • Repdir• 
52 Meejdiye 

memurluğundan: 5680 Mer=.•nkua hİIMli 
Ba arrurmı aetfcednde • · S.y Rlsa'aın emltk 'fe ey· 

ıam bankuıadua atltao a:dıA• 
paraya mobabll bankaya ipotek 
eyledlAI lsmlr'de ikinci Sftley· 
maniye mahalletlala lıf111rh 

e11ddeelne çıba dere ıokagıada 
ktln bil• ao. la bıne•la iki 
tapma mncal olap biri eokıgı 
'fe dl&erl •rka tarafa Ul'fldır. 
Arkı taraftaki kapadın içeri 
girilince GıtQ ôrtGIG bir yol 
laktan ileriye doAra bir miktar 
nla Kit kıımaadakl kapadın 

haneye girilince bir eofa, IO• 

kı&a nuır bir oda •e Git 
kııma çılı:aldıkta iki odeu mn· 
cot olan, uluda heltaa balaaan 
1000 Un kıymetli ba e'fla. 

MGlklyetl açak artırma ıa· 

retlle 'fe 8Uı numaralı emltk 
'fe eytam bank•aa lı:aaana mu· 
clblnce bir defaya ımahnı ol · 
mık 11rtlle artırma11 17 12 .935 
talı gQaG ••t 11 l~ de 
İımlr bGktlmet konqıadıkl 2 
inci icra dılredacle yapılmak 

Dsere 80 gln mQecletle eatdata 
konuldu. 

tıı bedeli tıbmla olanan kıy· 
metin yCllde yetmlı betini bo· 

lar• en çok artıraaa lhıleel 
yıpdıcaktır. Abl takdirde 
~~80 aomarah kanuna g&re 
eaht geri bırakılacaktır. Sıbı 
petla para lle olup mtlııerlden 
yılnıı yGıde iki baçak dellt· 
llye murılı ahaır. lıba gayri 
menkul Clserlade herhangi bir 
tekilde bak talebinde bala· 
nanlar ellerllldekl reıml •eealk 
ile birlikte yirmi gtlD sarfla .. 
lsmlr lor•D• mlrHutlan it· 
ıımdlr. 

Akel halde haklan lapa il· 
cllbace maltm olmıdakça pay• 
ı .. madaa laarl~ kabrlar. 1·12· 
935 tarlhla61en ltlMn• tutna· 
me herkeee aç.km. Tal'p ela•· 
lana ylsde yedt .baçak temi· 
nal ak~ ~eya mlUI Mr .... 
b lılbu melr.ıaba H SS ~1196 
doeya aamanılle ilmlr 2 lael 
icra memarla&una m6nea_ıtlırı 
Hu olanar. B. İt N'- 241 
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Lava] ümidli~ Fakat Hava Bulanık 
/ 

Italyan ar Müzakere er en irşey Bek emiy 
Dün lng·liz Fransız Italyan Delegeler· nuştu a ........ .. .. 
Italyan'lar, Çoktanberi Beyanat Yapmıyan Kralın Son Söylevinin ita-yan 

Davasının ·Samimi Bir ifadesi Olduğunu Söylemektedirler 
1at11nbol, 2 (Özel) - PuiıJ 

ten btldlrlltyor: 

Cenevre'den alınan haberler, 
gDnQn &ıkıot•lı ve m6bbem geç 
tlAloi bildirmektedir. Delegeler 
ıraamdı yarı gizil m6zıkereler 
denm etmiştir . 

Öğleden eonrı 18 ler komi 
test toplanmıştır. Komhede Ve 
ntzllelll'nın kabul cevabı okun· 
mattor. 

18 ler Komheet yeni ıalt bf r 
komleyono İtılya'ya hııJ"lmeıle 
rln borçlara ve alacakları mee'e 
lesini hıtklke memur etmlşılr 

lyf b•ber alan menablln 
•erdiği baberlrre göre, ft-f ler 
ara&ında ıkeam Oıerlde hoau@i 

M. Lual, btltOn m6zakere · 
lerln muhtelli ooktılnazarları 

birleştirmek ve ıeHf etmek için 
çahşılmakta oldogo hakkmda 
beyıiıat ta bolooıeaktır. 

F'I '...( 

~~~ ..... Jj 

lıalya Kralı ı'lfaneııralarcla 

M. Laval 1 Hrfoloaan fevka etmektedir. 
lAde meHlye ragmen uluslar M. Lavftl, tutulan yolda de 
ııoıyetesfnto zecri tedbirler b Hm• ı~temfştlr. Mu11kerf'l~rlo 

mllzakereler yapılmıotır. rarıomıo tatbik mukilne ko iyi bir netice u-uceğl bu11J 
!\of. Lnal, M. Samuel Uou nacağı, fakat bonon mftcakere ıondı Lanl'm k•naata ku·net 

ve M. Eden bilhassa ltalya ler te·ir olmıyıcığı bltdlrmlttlr. ildir. 
meı'eleafnl gôrGtmtıelerdlr. loglUz delegeleri Franıız • Ceoene'dekl İtalyan mehı· 

loglllz delegelednln, ıecrt noktayı nezarını tınlb etmekte f lU Roma hariciye bıkınhğıoın 
tedbirlerin 15 Te,rlnl11nlden Simdi zmdanda bulunan eski l n bu ıuretle uluslar eoayeteel ha mfteakerelere ıuı bfr mı-
bıtlamııını teklif ettikleri t•· Habeş kralı Liji Y asu 'nun uln otorheelolo mGzakerata blyet tıeanur etmedtgt kaDH· 
yldlr. soz resmi ~ hakim mevkide olıctğı tıadlk tlodedfr. Romı, mdzıkerah 

~ ....... ~ ................. ~.~· ...................... ~ .............................. ~ .................................... ~ ........ ~ ....... ~ .. 
G ı N D

. • 
1 

? ıneak bfr hflınGolyet gl.lıterll· azete er e ıyor ar. =~.~imek ..... bbal •imek 

ltalya'nın .l\iısır'da Gözü varmış. Ted
birler Y ugoslavya'yı Zarara Sokacak .• 

hılyın mebaf 111, İtalya kralı 
Vlktor Emaouelfn GalYerehede 

had ettiği notak mnclbloce, 
İralyı r.ncak yıoamık, nefeı •e 
han almak için çıhımaktadır. 
Halbuki kral, çok eenelerdea 
beri hiçbir beyanını bnlonmı -----------------------1 .. -----------------------

lıt.ubol, 2 (Ôıel) - Parla· 
ten blldlrlllyor: 

Franııı mıtboall Cene•re· 
deki mftzakenlerio mOhlm 
olduğunu yHmaktıdır. 

Franıız matbuatına gGre bet· 
ler komlteel mnk.rreratına 

uymadın bir netice elde edll 
meıl mGmkfto olmıyacaktlr. 

Paıı l'arfzlyen gazetesi: 
"lratya'om lıtedlğlol ve bir 

de uloılar ıoeyeteıılol n ne H 

rebllectğlol enelden anlamak 
ı1z,md1r. 

Jurnal: 
MGzak.,reler bir ndlceye vır 

dıAı anda Franm~, lngillz ve 
İtalyan delegeleri Cenevre'ye 

lfderek uzlışmeyı imza ede· 
eeklerdlr. 

Şimdi Hab~istan'da vazife al 

m11 olan Mmr prensi lanıail 

Al m a oya 
Japonya 

Italya'ya Mahrukat Veriyor 
ise Henflz Cevab Vermedi 

~- ........... ~~.-.......-...~~~ııo#'tw...-..~# 

Fko dô Parl: 
« İt•lya'oıo Mıe1r ftzeriode 

bir emeli olduğu muhakkaktar. 
Bu netice loglltere'yl azami 
ıurette kovknlıodumıktadır. 

Ôvr: 
« Vntyet ftml~ nrlcl değil 

dlr; bedbin olmalı: zaruridir. 
Eml dô Pôple: 
"Cenevre siyaset makinesi, 

bati •eyı eerl, oaınl işlese tş 

leııJo, M. Bıldvlo, ıslahat taraf 
tarı olduğuna ima etmlttlr. 
Ordre: 

0 Zecrr tedbirler ltılyı'yı za 

rırm ntradabUlr, • fakat Ya8o!!I 

Jnyınıo ıarıudı lıılyınıakla· 

....;; 

Donanması 

den aşığı ulmıyacıkt11. Bonon 
için ıecrt ıedbh lerdeo baıka 
bir çare bohnık z1roridJr.,, 

Demektedir. 
lnanbol, 2 (özel) - Alman 

y•'dın ltılya'ya mOblm mlk· 
tarda maden kômClrft ee•kedll· 
mittir. 

Almanya ayol zamaod• lral· 
ya'orn hötün mahrukat lbtlya 
cım temin edecekıtr. 
Japonya henüz cevab vermedi: 

l8tanbol 1 2 (özel) - Japonya 
zecrf tedbtrler hakkında uluı 
lır eoayet~ılne benftz bir cevab 
•ermemlı n bldleatın lnklt• 
fıoa göre cevab nrece~lnl lmı 
et mittir. 

mıı idi. Ha IOD beymnıtt, ltal· 
yı'oıo bıktU lbtlyıe1D1 cihanı 
eo 11mlmi bir lrıde Ue bildir· 
mek demektir, 

M. Lıval, Baron Alohl'ye 
m6Hkerelerln esaı haıluını 

l11h '" handan 80Dra Sımoel 
Boar Baron Aloiıt'yl kabul 
etmlt H takriben yırım nat 

kldar konnemuşlardır. 

M, Laval, neticelerin çok ııeri 
elde edUeceilnl ıöylemektedlr. 

Ve Eden ile Hoar'ı dneı 6ttlğl 
öğle yemeğinde de mnzakere· 
lere devam etmek fikrindedir. 

Tali komlıyon mftsakerele· 
rlne bogao de devam edecektir. 

M Lnal bu ıkıam Cene•· 
re'den Pulı'e gidecek, ve mft· 
hlm kabine lıledle aıetgul olı· 
cıktır. 

latanbol, 2 (Öıel) - Parit· 
ten bUdtrlllyor: 

Cenene'de M. Lnıl Fransız 

delegelertle Belçlke bıt•eklll 

ve dıt itleri bıkln•m kıbal 

etmtıtlı. 

Slr Boar da Belçtka dıt it 
lerl bık:aolle Baron Alolzi'yi 
tekrar kabul eımlıtlr. 

Bnodın ıoorı Eden- Enıl 

mGHkere etmlolerdlr. 

A vusturalya 
Kabinesinde 

1eıaubol 2 (ÔzP-1) - Avuı 
turalya'dı Melburn'da bfr kabl 
ne buhranı olmnt ve kabine 
erkloındıa M. Huk zeeri ted 
birler aleyhinde oldu~u için 

l•tlfı etmlttlr, 

rlste '""Fransız ve ngiliz eksper-

Beşiktaş 
Yunan Panatinuikos Takımını 

Mağlub Etti. 

General Kondilis Dün Ye-
ni Bir Söylev Verdi. 

- Krııh1 Meclisi Şimdiden feshetmek 
Hnrmet Etmemek Demel<.tir . 

lıtınbul 2 (özel) - Adnı· • emirlerini tabii icra ,.decekrit· 
dan bildiriliyor: cevabını vermlıtlr. 

Bıtbıkan M. Kondillı Pire· 
de binlerce bılk ôntlnde bir 
natuk lrad etmlt ve Pire llmı 
nının ibtlyıçlarJ ile muhacir 
lerln uzlyetl hakkında nhler· 
de buluomuotor. M. Koodtlls 
bu mftn11ebetle luıltyetln la 
deelol foab ettiren zaruretleri 
izah ederek: 

"Krallık fırka hfıtlerl fev. 

kinde memlekette yftkaek bir 
nazım olacaktır.,, Dı::mlştlr. 

Bazı gazeteciler, Kralın gel 
me.inden f'lnel mf'cll•io feshi 
halı.kındık• ıııayıelarm ne derecı> 

(lo~ru oldu~oou eor1J>uş .,,. Kon · 
di Is: 

'1ecllsi ,tmdlden feebet 
mek k rale ha rmt.t blılerlndeo 

mahrum olmak demektir. Bu 
bık kralıodar, geldiğı vakit 

vatıoıo yOkeek menfeıtlerialu General K.ondiLis 

Mussolini Gerginliği Tef• 

kik Ederek lngiltere'Y~ 
Cevap vereceğini Bi ldird• 

. . . . ,.,,. 
G«>neral Grasyınl ltalyan htanbol, 2 (Telefon) -~of' 

aomıllılnde Vardey nehri cin· yauların Ltbyadakl bütftO Jo· 
rıoı, ıhll ıbıllden boıaltmıthr. vetlerf of geri çekmedikçe Jıı d 
Bonden mıkaad lnglllz ıoma· gllterenln'de Akdentzdekl ..td 
llıfndekl 1"'11 ıbıll ile bir bA oanmı@ım azaltmıyac•ğ• 

ıer 

dlee çıkmasına mınl olmaktır. olunmaktadır. l{O 
ÇGakG ltılyan ıomılltıl ytrU · laıaobul, 2 (Telefon) .,,.,. 
lerl bıyvaolarlle berabır raet mıdan haber verJlfyor: ,

1
,o 

lele budodu geçmektedirler. ~dıyQk faılet kuruo>ll dl 
Bu te lblr, diğer bazı ytrlere altıeıoda, bıkan far kurodl0rı1· 
de teımll edilmektedir. dokaıunda toplantıya ç•~' 

lıtınbol 2 (6sel) - Vazl mııtır. / 
tinden aolıııldığını g6re, e.. _ __........ ' 
bet cebhelerlode bDyQk hıub Buca Yolunda 
hareketleri, beniz haznlık hı· 

llnde bolonmaktıdu. Bir Vak'a OJdtl 
Aamara'dan nrllrn haberlere ııoıl'" 

Ddo aktım Buca'd•0 bl' g6re, Aemıra'da otomobil n de 
lı:ımyonetlerle nıkllyıtı çok gelen otobftılerden btrlO 0ıe~· 

uk'a olmaıtur. Oıoblı• 1 .ııt· anem nrllmekıedlr. s~ 
larandıa Ud klıf; 1z111ıre r ft 

Şımdfye kadar bu mf'rktzde I• 
ken bir kadtnı laf atoı•I f''' 

top1ının otomobil •e klmyo I•' 
tıe1lerlu ııayHı dokur.bin Gçyftz bunu gören dlAer yolcll r-''~ 

zılçullo'da otobGııft dutd0

0 
ı~ 1 

elliyi bulmnetor. lıılyan ordu· 11 
eırhot halde bulobao •1ıııe~ sonun ihtiyacı için l~ aylık " 

enıık •e ealre me•euttur. Her kltlyt jandarmaya ttell
111 ee'fl' 

iıtemJ•lerdlr. Fakat oıOl .... ~· gtln boradan içeriye bin tonluk w • ._. 
ler jındarmaya kıeıt0' 1 el' 

erzak tıt1omıktadır. ltılyadın e~" ~d 
d• doğu Afrlhya mfttemıdlyen mtıler "" oıobftıtl b•~epeel 
erzak n mftblmmat ırônderll tbmltlerdlr. OtobtııOll 1 ,Jff· 'f' 

" lf e 
mektedlr. gellılode de kaçtp gll111 1',ot'' 

ı 1 t tb' Bu vaziyet, tılyan\D touo~a Tahkikatı g6re, boll • ~tı 
yolda dıhı ne kadar deHMI kafa Mebmet'le y,yııc• ~eO' 
karar •erdl~lol gl\atermek:tedlr. rahim adındadırlar zıb•'' 
İtalyayı yalnız blrıey durdura· dllerlol ıramaktadır. 0~1 lf

1 
ı,,, 

bUfr: lımlr ve Buca 1 '
1111 gl~ 

A vrupa'da, ltalyaoın'dı men· d bıJ ıdlt· llyeo otobQel<'r e ıı0tl 
featlni kornyıo bir anlıtmı nk'alırıo öo(loe geçi 
yıpabilmek!. 

Londrıı 

·,~ 

~t, 
~,, 

t 
letaobol, 2 (Telefon)- Roy 

ter Ajınımıo verdiği bir hı · 
bere gGre, hırb1n arıınloHI 

durumunda ban blr11 dOzel 
meğe yoz lotmaktadar. M. Moa· 
ıollllt, lagilterenln Roma elçi· 
eloi kabul ednelr, vaziyetteki 
gerglnllAI iyice tetkikten ıoora 
ktt'f cevabını •erece~lnl bll· 

Belediye Seçi· ''t 
minde Mubafaıtı" ~ 

dlrmlıllr. 

Yor'' d • ~ karlar Kazanı ııo• ;1. ~ı 
letaobul, 2 (Özel) ;1'ııı "btf 1 

beledlyeal lntlbıbıll b01o" ~ J, 
yor. MobafazaUrlıt 11,,. ~. 
muvaffıkıyet kız•011° 


