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Rus Şimendiferleri 
6 Japon Fedaisi Tarafıııdan 

Uçurulmak istenmişti. 

ltalyanlar Genel rı;ıaarruza Başlamışlar 
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.. Habeşistan'da Yeni SavaŞlar Beklenirken, Uluslar Sosye
tesi De Zecri ':f ~~birleri Tatbik Kararını Veriyor. 

lngiltere Dış Bakanı Alınan Neticeden Sevinçlerini 
Bildirdi- Fransa ve lngiltere Arasında Fikir Birliği 

Var-Tatbikat Ayın Onsekizindedir. 
~~~~~--~-....... --~~~~~~ 

• TitÖlesko, Küçük itilaf ve Balkan Antantı ı~amına, ltalya'ya Karşı 
1'eveccoh Gösterdi. Zecri Tedbirlere Rağmen M. Laval Arayı Bnl· 

mağa Çalışacak, Müzakere Oevam Edecektir. 

M. Laval Uluılar sosyetesi ktırıüıDnde 

'--b•l, S (O.el) - Loa· muel Boar Ctnevre'dı rd 
dıa ltlldlrllfyor: yoda bir nutuk lrıdetmiı ve 

laalltere .. bakanı Str Sa Cenenedt"kt mGsakerelerln uy 

rlnden memnuniyetini blldfrmlı 
ve çok mtihlm günlerde bulu· 
nuldoğunı ll'!krar lıaret et · 
mlştlr. 

Sir Samuel lloar: 
- Bir ualaoma bulmak için 

Ye zecri tedbirlere mdracaat• 
Hl mm bırakmam•k makııadUf! 

elden gelen berıeyl J•ptık. Ah· 
n•D netlcelerdeo, 56 devletten 
50 devletin Ulaılar ımyeteılnl 

ıak•lyeye bHır olmuıodao •e 
aecri tedbirler için de gGa 
ıayla edllmeıladea dolayı mem· 
ouoly~tlml ıaklam•Aa Hiaom 
gftrmem. 

Uloılar ioıyetealal bo mH · 
· laırl1etten doiayı tebrik ede· 

rlm. Slyıeet arkadıtım M. Eden 
h•kkındı)d yualıı fikirler de 

M. Sumuel Hoar tıe M. Eden 

ba kanrlu• t .. ame11 dbel· 
mlo ve M. Eden'ln ıacak aloa· 

- Sonu 6 ıncı yüzde -

l 

Yeniceri er 
·-·-· Kara Cehennem 

•• 
Bu tefrlkınıa birinci Juamıd11. Oımınlı tarlbiafn macera, 

kan, safer, lbtllil, ıık, entrika n debtet dola nblfelerlal 
okuyacakıııaıı! 

Yazanlar: M. Ayhan, Faik Şemeedain 

Adis·Ahaba'da Genel Ta 
arruzdan Haber Yok .. 

Habeş'Aer, lmpar.atorun 1Tahta Oıur 
doğu Gonon Sinci YıJıoİ Kutlulaye 

lıt•nbul 3 (Ôad) - Pula· 
•ıen haber nrlllyor: 

ltalyıo ordolınnın t11rroza 
bafiadıkları hakkında Adlı Ab.· 
ba'da bir h•ber yoktur. H•be! 
balkı, bugan imparatorun tıhta 
otonhı~ tieflael glnln yıld&nG 
mGa6 katlohyor. Bu yıld6aG · 

aG, lmparaıoran emrUe ba ee 
fer gayet ııde olmaıtur. 
. lmpuator yanında lmparalo· 

rl4'e " nllabd oldap halde 
Ayayor~I klllıedne gitmlıler Ye 

elmaillarlı ılllea•lt bir ımta 
otar arak dini A7fnl dialeml .. 
lerdir. İmparator, handan IOD· 

n, Franıız aıalG 8 ıllı bir 
arabayı binerek .. raya dftamGt, 
bitin eeflrlerl k•bal e11emltdr 

htanbol, S (Ôael) - Meıbar 
Rulardın (Oöjm•ktlre), lmpa· 
ratora tebrlkitl• bulanmak 
Gıere ref•btladekl bla kiti 
ile Adlı Ababa'ya geUrkea bir 
otomobil k•-•• ..,_ .... 
&arak 6lmlf&Gr. 

nıparator Bütün Rasları Harekete Getiriyor. Habeş Or~ 
dosu, Italyan'ları Yandan Çev·rmeğe Çalışmaktadır . .......... _____ _ 

-as Nasibu önemli Yerleri Tutmuştur. Habeş'ler, ltalyan'ları Daha içe Alarak Daha Sarp Arazide Hocum 
1 

için Emir Aldılar. Keşif Koll_arı Motemadiyen Çarpışmaktadırlar. 

~ Cephede bir lıalyan topu 

,,, ••abol, 3 (Ôael) - Lon· Geot"ral Saoetlnl komaoda· 
._~a btldlrlllyor: ıındald kuvvetler, Fermohay 

\elle Ababa'dan ahnan haber· OHuodaa llerlfyerek bCltGn aa 
'gGre, Necaıl bo ayın onunda hayı lıgal etmlı ve Farazmak 
\\ ceph .. ılne hareket ede· çayı kenarına vaaıl olmoılardır. 

llft. Bo konetlerln lıgal enlkletl 
~ "P•rıtor, btllGa Raıları dGt yerlerin Hkerl kıymeti bGyClk· 

-ıeyblae harekete getirmek tGr. Yerli ameleler yol yıp · 
fetkılAde meeat ıarfetmek · makta denm etmekte ve H · 

1', Ayni 11maoda mabtellf luırl kaTTetler hergtbı bir de · 
1•rdekl kanetlerla idare· rece dahı Mıkalle'ye yaklıı· 

L.._ lenılne 011lıtmaktadır. maktadır. 
,.,..._ı 3 (0.el) - A.... Yeril ayaad.a mlrekkeb bir 

~ldtrlllyor: mardıbat bı7etl Adlaeflr'de 

ltıl1an ileri brakollarıaı de 
balet etmlıtlr. 

Bunların nrdlklerl habere 
gftre Mıkalle'deld H•bet kaY· 
ntlerl geri çekilmektedirler. 

Somali cebheılode bulonrn 
Franııa g11ete muhııblrlera Sa· 
rabıy'•n lıgall mGmkln o•doğo 
taktirde l11lyıolar bGtilD O~a· 
d ,. n mıataka11nt b&klm olac•k· 
lur ~e bu aııretle thur'tu it· 
gali kolayla1ıetktır. Demekle· 
dirler. 

Habeı kunetlerl kamıodıoı 
Ras Naılbo, l.alyan'hrlD tled 
hareketlerine maul olmak ftıue 
milhlm kunellerle harekete 
g~c;mloılr. 

Bu konetler ukeri var.lyete 
hAklm tepeleri tatmuıtor . 

Holaldln aultanı ıo mailde 
lıalyan'lar heeabıoa 12 bin ki· 
ılyl ıeferber etmlı ve Habet'ler 
a. erine yftrüme~e bıılımıotlr. 

Romı, 2 (A.A) - Guete· 
lerlo öğrendiklerine göre, e •. 
beş konıtlerl ılmdlkl mevzi· 
inini terkederek haly•nlaıı 
ClHDlbarekelerlnden oaaklıflar· 

mık n dahı nrp arHlde hCl· 
cam etmek için emir almıı· 

laıdır. Ehemmiyetle kaydedil· 

- Sona ' cD ylıde - lıal1an 'lann ;yerli Eritre aıknleri 
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ça Mal Oluyor? G l . k I . kl" r 
lohnbal, 3 (Telefoa) - lt;y;,-e.bcf barh•Da g:rmekle her e~era çang•çın stı a 1 Polonya 

•• 
,eyden eni flaaaıel Ye ekonomik vasiyeti tıbrlb ermektedir. lçı·n Savaşa Devam Edecek. 

Bo lddlı, bot bir iddia deglldlr. ÇftnkCl yalnıı eylul ayındı, 
ltılya'nıa harb maıraf lıra 633 1Jıllyon liret, temmuzdın bııhyın 
Itılyın flnınıel ıtneılnln ilk ne; ayındıdı dı l,Sj5 milyon 
liret olmaıtur! 

Çekoslovakya'ya 
Nota Verdi. 

Bu mlktmr, ltılyaa fevkalAde hadcele1lnln nmumonu da geç· 
mit bit mlktırdır. 

ltalyı'aıu Adi badceılaln, 424: milyon liret bir ıçı~ı nrdır. 
Bu ıçık, harb birçok tabii mıeraf lmrın yapılmıma11 yGıClnden 
hbeedllecek derecede 11almı11ır. 

ltılp'nın dıhlll borçları 30 eyhllde 107, 780 milyon lirete 
çıkmıı, Italyı hGktlmet bankasının altın ihtiyata lıe !iO eyhl.lden 
10 teırlnlenele kadar az bir mGddet lçlade 246 milyon liret 
asılarak (025 milyon lirete dfttmGttClr. 

••• 
Fransız Sosyalistleri Ara· 

sında ihtilaf Çıktı 
Iıtanbul, 3 (Oıel) - Pariı'ten y11ılıyor: 
Sotyıllttltr kongrealaden ıonn, ıoıyallıt farkaltrı ar11ında lb• 

bltf çıkmııtar. Jirond delegeleri kongre mukırrerahnı kıbal et· 
memltler ve ayralmııtır. Boalar, "Franııs ıoıyıllet partlıl" adı 
albnda yeni bir fırkı teıkll edeceklerdir. 

lıtanbal, S (Gsel) - P1tlı'ten bildiriliyor: Fran .. 'dı en bG 
ylk mea'ele olarak, aç eoıyıllıt parılılnln blrlefQletldlr. Ba pir· 
dler bundan ınnra Pol Bonkor'un baıkanlıgl altındı bir p1rtl 
teklinde mncndtyetlerlnl muhafaza edt.ceklerdlr. 'Üç ıoıyıllıt 
pertlnln t•tkll ettlgt pmrtlnla adı (Onyoa ıoıyıllıt repopltken) dlr . 

• • • 

Çin'in 
kôm 

lngiltere'ye Olan Borçları Münasebetile Mah- lat~nboı, 3 (özel) '
0 

loayı ile Çekoalonkya araııadt 
Durumda Oldiıgw unu iddia Edenler De Var. bıı göııeren tbtnar, BomrP 

-
memurlarının, polonyı ba .... 

lıtanbul 3 (Özel) - Çln'de general Çaog Kaytek; Akei ıeklldeld haberlere ragmen Çin dlke· larından geçerek Polonya top 
elnl el'ın bırakmamııtır. Orduları Badatta beklemektedir. General; Çtn'ln lıtlkltll namına ıonaaa raklarını lılnılı glrmelerlod•• 

kader ııuııı devam edecektir. ileri gelmlıtlr. Po\onyı, Çek~ 
General; Çln'la lıtlkllllnl tam olarak kıbol etmekte -ve klplUUAsyon tanımımaktadır. Fık.t lovakya hGkdmetlne ılddell 

Çtn'ln lngUtere'ye olan bor~lerı mGnaeebetlle gene mıhkdm dorumda oldoğuno iddia edtnter .ar. bir nota nrmfıtlr. ÇekOI O' 

1 ... ' • t t • ' ... • nkya, bu ne>la Gıerlne tıblsl• 

Yunanistan' da Plebisit Başladı, Ne- ~~· ; 1:;·;:1t 
Siyasetini 
Değiştirmiyecektir 

Atina'da Otomobillerin Gidip Gelmeleri Menedilmiş· t.ııabuı, a coseı) - ee••'· 
reden bildiriliyor: 

tice Bugün Belli Olacak 

tir. Halk, SokOuet içinde Reyini Veriyor Cenevre mehıfill, Ru••a: 
zecri tedbirler hakkındaki ı 

latınbal, 3 (Ôıel) - Atlnı'dan bıber Yeriliyor: Birinci teır\atn ıeklılnde nrllen k1rar Gıerl· 
ne camarlojon ltğvı manuebetlle pleblıh bagGa bıtlamıttır. Hftk~met, Yanaalıtan'ın her tarı· 
fında balkı rey nrmeAe çagarmııttr. Atlna'da ıtlk.dnet nrdır. Otomobillerin ltlemealne mtl11ade 
edUmemlıtlr. Herke1 reyini •ermektedir. 

Baıbakan ~eneral K.ondUlı, bir beyanname neıretmlı ve halkı, btlkumetla temayCUlbna bak· 
mıyar1k •lcdını ne emrederae onn yapm11ını tnılye eylemlıtlr. 

Sabık batbıkaa M. Çaldarlı de bir beyanname neıretmlı ve kralın a•detlle Yunınlıtın•da re· 
fab haıale geleceğini beyıa eylemlıtlr. 

ır 
rlka atyaıetlnl degtıılrmel~__.... 
tehblı etmlyeceAI kına•.,.... 

dlr. 

Almanlar Japoıı
lara (;izli lhti· 
ralarını Satıılıat 

1 ı O d l Ş• } c h • d Amıterdam'da mtlnteılr 1'•
1
' 

Bazı Gazeteler, Mısır'ın Bu Tedbı·r- ta yan r U arı, ıma ep esın e gratgazde11,Aıman1a'ı"•'-"' Z·lı mCleueıeel ile Jıpo::~ 

Mısır ve Zecri Tedbirler 

} 1 t • k Et • • f ı• J u A T G • ı d • Sogaml SelH · K.oja mCl . ere şıra memesını 8 ıyor ar. mumı aarruza eçmış er ır ar11ında bir maknele ~ 
letaabol, 3 (Ôael) - K.ab!re'den blldlrUlyor: mit n Alman mle•lll .., 
Mııır mııbaıtı aecri tedbirler aleyhinde neırlyılla balanmık· letanbal, 3 (Ôsel) - Romı'd•n haber Hrlldlğlae glSrı-, ıfmıl cepbeılndekl İtılyın 11kerlerl, ha· b1rp eeflaelerlnde kaU~~ .. 

taclır. gtn 11at 6 da amamt t1arrnZ1 geçmlılerdlr. Mıkallb clnrında tlddetlt muharebeler bı1lımı1t1r. ve bllbı111 tayyareleri ta•• 
ElblltA pseteıl: Geaeral De Bono'aaa bir lelgrıfıadı, taarraıon, eneli Adlgrad'ıo cenubunda bıtlıdıl• ıöylenl· mıhını ıoı ıletlerl huıDI:::. 
0 81slm aecrl tedbirlerle bir ıllkamıı olmıd•I• gibi bu yGıden yor. General Sanıl'aln komandaaıadıkl atyah gömlekliler ve Bruyoll'nln kqmaad11ındakl yerli hılı oldaıa glıll ihtira r'' 

bir menfemılmlsde •ardır. Ayni zamanda Mııır'da 60 bin Itılyan ukerler, Mıkılle'ye doıra ilerlemekte lmlıler. etlerini Japon mGeuete1I•• 
memleketin lktı•di Te tlcart Aleminde kıymetli bir uıar ha General M1rulnı dı .. 1 ~nahtın yilrftmekte imi,. mıı olduğuna y11mıkt•~ 
Undedlr,. demektedir. ' y ı J k • JJ" 

Italyanlar, Hava üOcumlarma KarŞı ltalya nın Cihuti Konso.; ugos avyal s opçına~ı 
Tedbir Alıyorlar )osu Masavvaya Gidiyor. da (iç Gurubu) Adındıı 

Roma, S (A.A) - Meealna'da bHa h6cuml1rına kır11 11ıınak· -------
lar ,yıpalma11 içi• bir kararnıme ile bir milyon llıet tıbıl•t İttınbul s (Ôsel) - Ctbutl'de bulunan ltılya'nın Habeılıtın yeni Bir G uru b .. 
kıbul edllmlıtlr. konaoloıa ve maiyeti Muınn'ya gitmek Gsere npur1 binmfıtlr. 

Memlekette Büyük Bayram 

~ . ,.. . ~ ...... 

; _, •• . :ı ~·· 

- ~ lıtaabul 3 (Ôıel) - Belgnd'dın haber nrltlyor: lıkopcfoJ ti" 
h6kt1.mttl taran radtk•l pırıl taraf tarterı çok kunetUdlr. "J, 
(iç gurubu) uımı ıhında bir de birlik letekkCll elmlıtlr. ,,111 
teokll eden 6yeler radikal partiden Edeglldlrler. K.ark kiti ~ 
olan bu ~orob da bGkt\metl tutuyor •e lcr11tını tıkdlr edlr' 

••• • 6 Japon, Rus Trenleri 
Uçurmak istiyordu.• 

- :a/li lıtanbul 3 (Ôael) - Moıko.a'daa haber Hrlllyor: (T.,) 
ıı; 6 meçbQI ıabtın, Botolıkaya giderek Rnı tlmeadl 
berhıua etmeıe c;alııtıklaTı bir ıırıda gGrGld4. ltlerlm •~ 
memnrlarıaın, ba 6 meçhul ııbaı tıklb ederek açtıgı at.......- , 
klılyl OldGrdGllnl •e birlılal yarıladıgıDı, 6 acıııaıa 

moHffak oldnpna haber •eılyor. Yaralanın ...... hata-" 
mit •e lfpatta balaamaoıar. Aalaııldıgına gön, ba alll -'. 
Jıpon'dar H mıbatlan Rnı tlme•dlferlerfnl tahrip e~ . . . ' 
Iogiltere ve Fransa, Mussolini 

Fikrini Almalı imişler .. 
~.~~t lıtınbol, 3 (Telefon) - Roma'dan gelen h•berlere .... ~ 

reımfğ \ennlerln nıolrl olan gaseteler lngllla, Fraaıı• .. 
araıında Hıbeı İtılyu barbının b1rı,la aeıtcelendlrllerek b_..-~ 
ne geçllmeal için çalıoaldıtını yuıyorlar. ReımlA oe•ea_ıe~ ..... " 
gaıeteler dr; İtalya'nın etki harp arbclatl•n olan Ul(JIP' .J 
Franaa'nın M. Ma110llnl'ye bu haıaıll fikrini lmtlsaç e~ 

- .. 
1 - Kule'da ..ıfıa&ark'an Billıane çelenk konduktan sonra Z - Sehitlikıe bir :ıiyareı 3 Muğla'da bayrama işıirak eden 

....... (a.1) - Mnlla'da 
C.•arlyet Hynmı çok glsel 
~r. S.yramıa lklael gG 
al tiren yapalmıt, ilbay ... 
......... bllalaamıı, ıoan 

getft ılıyı yıpılmıttJr. Geçit 
ılıyıaı 11ker, okullar, C. B. 
p1rtW, et11ıl karalltrı n bil· 

ana/ ıeıekkalleri 4 - A.ydın'da Parıi bina1ı önünde ıaaldlrat. 
tla balk katılmııtar. TGnnl halka H gece dantUlere laal· 
ml~b tlddetll bir yut-ar kul H orta okul tanfa•cla 
hutanıUt. iki ... iki ge4)8 de. seagl• prognmb bir ma...nere 
'tam elmltdr. Baya.den prog· •erllmtttlr. 'We.merede geaçler 
nm .. Mrtok yerleri taptua· çok maHffak olmaılartlır. Yq· 
mım•tbr. İkinci gGa balo •e· maraa H fartmuıa tldcletbıe 
rUmlt •e tok mlkemmel oJ. nımea bayn• çok IJI ı~· 
mattor. t'JçGaOI .... ...... mltdr· 

Kala, (61el) - Camarfyetla 
oalklael yıld6alml bayramında 
kaabımısda yapılaa t6ren çok 
parlak olmaı .e ntandqlar 
Camarlyete, AtatClrk'e •e ..-r 
tlmlH olan deri• baAlıhklarıaı 
blylk g6tterllerle lsbar etmlı· 

leHlr. 

hıyret eclllmeıl IAzımgeldlglal y11ıyoalar. , 

lltalya'da, Aleyh~; Memleketler içi 
Nümayişler Yasak Edildi. ~ 

lıtanbal, 8 (Telefon) - Roma'daa babar nılllyor: .... ~ 
k6metl; lıal1a'aıa dltm1Dı ollD herhangi bir de•let ~ 
•eya tetkllabna kup yapalacak nGmaylılere tlddetll , 
matı kuarl8thrmıttır. 



Aydın'da Köylümüze 
Toprak Dağıtılıyor 

Şarkurulu Toplantılarına Başladı .. 
Bir Tahsildar Tevkif Edildi 

Aydın'dan bir man:ara 

Sarkurulunda: 
Aydın, (Ôıel) Şarkorulo· 

llloz dtln eon tetrln devre&l 
toplantılarına başlamıştır. Dan 
tk19m eaat 20 de bıokan nklll 
8.ıUb Akbaşın başkanlığında 
toplanın kanıl aııbıkanhk:lara 
ltbrtkacı Halim Ayıınla teci· 
'-er Ömer Ayaydını ve ııekre· 
lerUklere de teclmer Ahmet 
Sakır oAlo ile Ekrem Cemal 
'tlonu seçmiştir. 
Ş1rkurolo ftyelerlnden mft· 

be.adlı Bıfıı, teclmer Raif Ap· 
'7d.n sığlık durumlarından 
~kllmelerlndeo ~e dtı hekimi 
?8tkl Nlyazlnla de Ietmnbulı 

&Goaaeelnden yerlerine yedek· 
lerden eoııcı Halid, Hukıt 
~eymın Ayaydın Ye avukat 
•Yylb ~•ğrılmıtlırdır. 
l(oylüye Toprak: 

..._lılmlzde topr9bız köyUllere 
·,.rak dığatmak tol önemle 
ltrayor. Koçarlı, Bıyıklı kö· 
~deki Fotyadl çil tllğlnln aa. 
~ı iti bitmek Ozeredlr. Zf · 
'"'t bank dlrektörG Ye fen 
~la yerinde dağıtma itile 
• .-..yorlar. Dandan batkı ya· 
~l.randa hazineye ald toprak 
,._Dan kôyler, Ubayhğa bıı 
---ak topnk lııtemek ve bo 
~bt topraklar toprakıııı köylft· 

e hemen dağıblmıktadır. 
&i,. Tahsildarın Yaptığı: 
lııı..l~IDlzln Germencik kımonu 
~ldarı Hatim 1256 Jlrayı 

zimmetine geçirdi ğlndeo tevkif 
edilerek tahkllr.ata bıolanmııtır. 

Baol m ta: lada kılarak parayı 

kaybettiğini eöyllyoreada bonon 
aslı olmadığı geceyi Aydında 

bir evde geçirdiği ve oğlu ile 
Germlkte evine bir zarf gôn· 
derdiği eaptanmıoıır. 

C .. H.P. Bat· 
cımescit ve Dayı· 
emir Ocak Kongreleri 

Comurlyet Balkpartlal Bıtçı· 
mescit Ye Daylemlr ocak kon· 
gr4eel, dfln öğleden evvel Do 
lablıkuyu nahiyesi idare heyeti 
azalarının huzurlle toplanmıştır. 
Görftşmelerde Dayemlr ocağınu:ı 
eeklel gibi miletaklleo çalıtmtt 
11nı hararetle mftdafaa eden 
gençler olmottar. 

Nahiye haşkını Kemal, yeni 
nahiye kap111ndao çok bftyftk 
yardım ve çalıomaları olan de· 
nlı işçileri ile lıçl ve esnaf bir· 
ilkleri genel bGroeuaa teşekktlr · 
lerlnt göndermiştir. Mft.ıakereye 
birlikler bOroııondan AgAh bıt 
kanlık etmiştir. 

idare heyetine, ıapkacı Mah 
mod, yapıcı Bahaeddin, tClccar 
kitlbl Kerim. Mebmed Emin, 
b3kkal Ahmed, nahiye ve ma· 
rahhaehklarına da AgAh ve 
bakkal Mehmed ııeçllmlştlr. 

Mftzakereler heyecanlı ve 
eamlmi geçmiştir. 

r-------~--------------1---, ,, 5,, 6 Vaşoncdlalkö 
ÇoculkDa1r üçün 
Yusuf Hiza Okulu 

Çoçuk Yuvası 
~ tbıtyetalz ellerden, raegeley.e bırakılmıı bir halden vavro· 

Ilı kurtarmak latlyen Anı Ye Babılar çocoklırını bu mo· 
runnın mCltıh18fll8 ellerine terkeısloler. 

't,ltlalar ve Alııancak eemtlerlndeo çocuklar evlerinden ya. 
• otomobille Rellp giderler. • 

Keıtelll caddesi No. 80 Telefon: 2914 

Bir Yılın işleri 
••••• 

Bulaşık Hastalıklar· 

Yol ve Lağımlar· Ev· 
lenenler · Yangın ve 
Kesilen Hayvanlar. 

Bir yılda ıehrlo muhtelif 
yerl~rhıde 57 karahumma, 49 
difteri, 22 11d eehıyı iltihabı, 
19 kızıl, 39 kıumık, 311 ık· 
ciğer veremi, 62 ealr Yerem, 
SO lekeli hamma, 10 paratlfo, 
6 kazıklı hummı, 2 mıhı 
lıummaaı, 5 kuduz muaabı gô 
rDlmGı ve sıhhi tedbirin aha 
Gllftır. 

Bulaşık haatahk çıkan yer 
lerd'"o 41~ ev, 112 mGeHeee, 
67 aile evi ve 183,025 parça 
eıyının dezenfekalyonu yapıl 

mıotar. 

Bir yılda yapılan yol ve fa. 
ğnnlnr: 

Son yıl içinde ıehlrde 2040 
metre murabbaı bandırmı, 

1905 metre murabbaı kesme, 
10,053 metre murabbaı Adi, 
2270 metre murabbaı beton, 
932 metre murabbaı asfalt yol 
ve 2264 metre morabbıı geniş· 
Jiğlnde toprak tenlyeel yaplı· 

rılmıottr. Ayrıca muhtelif yer· 
lerde bandırma, kesme, Adi, 
beton, ıafıelt olarak 16240 
metre murabbalık yol da onı · 
rılmııtır. 

Muhtelif yerlerde yeniden 
992 metre murabbaı !Ağım, 

56 tane beton muayene bacası, 

34 menfez yaptmlmıştır. 
Bir yılda 107,889 baş hayvan 

Bir yıl içinde Jımlr mezba· 
hasında 107 ,889 baı kaeaphk 
hayvan kesilmiştir. Dışardı ke· 
silerek mezbıhaya getirilen 
2355 hayno da muayene edt· 
lerek Htrşa çıkarılmıttır . 

Kesilen hayvanlardan 8 lala 
nremH, 5 lain tarboolo, 6llnlo 
ketekal, 16 sının el11tl11erk6a, 
2 sinin earıhklı ve 2 eloln de 
azılmıt oldoto görftlmtlı, bun· 
ların hepsi imha edllmtıtlr. 

Bir yılda evlenenler: 

Bir yıl içinde belediye ey. 
lenme dairesine 913 mftt1c11t 

mGracaat Yokobolmuı, bool1r
dan 909 unun moameleel ne· 

ticelendlrllerek evlenme mua· 
melelerl~ yapılmıştır. 

Bir yılda ne kadar yanğın oldu? 

Bir yılda lzmlr'de 77 yan. 
gın çıkmıetır, Yangın çıkan 

blaılardan 64 do mevzii, 6 eı 

kısmi ve 7 el tamamen yan· 
mışhr. 

Şehirde Toplanan 
SftprflotQ 

Bir yılda İzmlrde 2984: kım· 

yon, 22085 1rabı, 76421 ef"k 
yOktl ve 1747 etek arabau 

eOprOnUi toplalİmıt, bunlu f>a. 
taldıkl1ra dakalmGı, bataklık· 

ların kurutulmasını çabıplmıt· 

tır. Temizlik: hanında yelllden 
bir motfık n yemekhane •G· 
coda f!:etlrllmlıtlr. 

Tayyare snrnemaso 3151 

1935 - 1936 Srnesl lçlndt: gôrill~ cek f llimltrln en gOzell 

---Yavrum--
\1> Aşk - İhtiras - Hıyanet - Jı""elikeı - Muelbet n nihayet 111det 

• tdbtl, aile ocıgının iç ylilOnQ göete~~n ıaheeer Ullm olup JULES CLARETİE'n•n 
()\' 11KOçOk Jak,, isimli romınındın muktebeetlr. 

4~ NIYANLAR: Ltnl Non - Conetaot Rcmy ve diğer yGkaek Franııı •ao'ıtkArları 
~ -1\ıcA: FOKS (Tarkçe ıösla dftnya habtrlerl) - MIKl tayyareci (Kıdkıtôr Komik) 

~llbs S ti •, Bergon 15 · 17 · 19 · 21,15 Cumartesi gana 12,4.ö n 15 ıeaoelarındı aa eri. mekteblllere tenzllAtlı bilet verilir. Pazar gGnCl 11,30 da b11l1r. 
FIAtlf'r 30 - 40 - 50 K.oruıtur. 

Hikaye Yanlış Gelen Mektup 

Kapıdan çıkıyorda. Poıta 

mGveull ona bir gastıle lle bir 
mektob verdi, o da cebine in· 
dlrdl. Koıı.ıak tramvaya yetlttl. 
Bir yer bolob otordo. Gısete 

• okamık lıterken mektuba ha· 
lırlıdı ve cebloden çıkar1rak 

aarfı yırttı, peocereden fırlattı. 

Okomağa batl•dı: 

c.Sevgill Foad'ım .. 
Fuad mı?.. Fıkat onan ismi, 

otuz yıldanberl Fuad değil, 

Kemaldi. 
imzayı bakdı: 

Handan! 
Bo lılmde hlçber kadın nya 

kıs tanımıyordu. Okomağ• de· 
wam etti: 

~sevgili Fu•dım; ıenlnle baın 

oeyler konoımak mecborlytıtln· 
deyim. Seni bekllyeceğtm. Per 
şembe gOnd eaat yirmi 1 Göı· 

lepe'de, ( .... ) ıobğının bıştoda. 
Rica ederim, beni bekletme!. 
Seni ôperlm. 

Randanın 

Bu mektobon, baıkıeına ald 
oldogono derhıl anladı. Zırfı 

aUığına pişman olmuştu. Şimdi 

ne yapmık lbımdı?. Rınde· 

Tuya ghmt>li midi? Bunda bir 
mahzur gôremlyordu. Tayin 
edilen yer çok uaız Ye tenha 
idi. Gitmek lhımdı •e11el&m. 
Ona neler eôyllyeceğlnl bile 
taearlamıetı .. 

• • • 
Sokak karanlıkb, tenhı idi. 

Uzakta durdu. Civar evlerin 
bir eaıtı dokusu i•oronca yCl· 
rQdil. Bir ığıcın altındı bir 
kadın duruyordu. O olmalıydı 
yaklışb. 

- Bonaanr. 
Dedi. Kadın cnıb vermedi. 
- Af fedenlntz, ılıe yalnıı 

ıo mektuba iade etmeıe gel· 
mlttlm. 

Kadın ona bıktı. YCls6 ma· 
nalıydı. &ımer ve dasgan bir 
kadındı. Y alaıı, siyah elbleeıl 

de«ll, heyed umamtyeil, ·~· 
n zarifti. Şıpkuaaı hafifçe 
eağı lğmlıtl, yGzClaG halffç., 
gölgelendlrlyordu. 

- Evet dedi· bo mektub 
benimdir. Fakat ıl}yleyln, elı 

bonıı ..• 
Seılode bir armoni nrdı, 

tatlı n yıkın bir ırmonl .. Ôy· 
le ki, Foad'ı, aöyliyeceklerlol 
ı•tırttı: 

- Söyleyin, ılz bunu. 
- Söyllyeceğlm bayın .. 

Blrlblrlne iyice yaklıımıı 
larda, Foıd, dGı,6ndCl: Onı 

şimdi ıınglden nasıl babeede· 
bilirdi, neler ıôylOyeblllrdl? 

Açıkçuı pişman olmoıtu. Ne 
diye, bu tanımadığı kıdıaıo 

kareıeını çıkıb gelmlttl. 
- Evet ıöyllyeee~m, bu • 

eabıb lramnyı ... 

Kıdın onu dikkatle dinli· 
yor n batdan •tıgı ıGıGyorda. 
Yanına kadar yaklafb. Sıcak 

vGcudu, yHaı yant kolanı 

dekando. K.ıdının dudaklarında 

gizil bir gdlGt vardı. Sokak 
karanlıklara gamalmfttUl. 

- Mektubu yınhıhlda at· 
tım. Onu kime iade edeceğimi 
bilmiyordum da, onan için ce· 
11ret ettim ve gelCllm. 

- TeıekkOr ederim. 
- Fakat mtluaden!ste! Slı 

borada ne ce&ar4'tle bir yabsoc. 
erkeği beldlyoreoooz? Bakanız, 

timdi bla bo ıokakta iki tanıı 

mayan ioaanıı. na,nocelerlnlı 

· elbette benden ne kadar uzaksa 
bay Foat'a da ohClmr yakındır. 

Size tnıılye ednlm, haıH bu 

karaolak eokakta sokuldo~unuz 
kadar ona yıklaımayıo. Bun 
dan sonra onunla kendinizi şu 

ağacan ırkaeıoı saklanarak öyle 
konueon. Ve, şah eöylOyorofu. 

Zannetme) in. 
Kadın gCUda: 
- Fuad · Dedi · benim, 

kardeşimdir. 

- Kardetlnlı mi? 
- Tabii, kardeılmdJr! Mek· 

tobo bir dıha ok.oyunuz. Bir 
kadın muhakkak ki, eevglllelue 
baıkl tftrlil yazar. Kudeşlm 
evlidir. Bazı hadiselerle evimiz 
den :ayrılmıştır. DGnden beri 
bir takım hoauei vaslyetlerlmtz 
oldu. Kardeşimi, bonJarı ko· 
nuımık için çağırıyordum. Şlm 
dl mektubun ne olduğuna an· 
ladınıı ruı bay? 

- Demek ki elz? 
- Evet, ne nloanhmı 1>4'k· 

Uyordum. Ne de atala zannetti· 
ğlolı gibi bir Atık! 

- Ben mi? 
Kemalln de dodıklırl koro 

mutlu. Birçok feyter ıôy lemek 
lıtlyor ooa Clmld ve ııevlnçlertnl 
anlataçak n tonları faıııldıya · 

caktı. 

- Bo da bizim bir macera· 
mızdır. Öyle bir macerakl 101110 

onu yıllarca hiçbir Gmldl olma· 
dan lıtlyeblllr. Ve o, haberel zce 
kendiliğinden ve beklemediği · 

mlz hıld" ~ellr. Ellmlıden ta 
tar, bir earııın veyı esmer ka· 
dının omuzuna dibine kadar 
yaklaştarır. Siyah, mad Yeya 
keetıne r4'nkte gözld bir kadı· 
nan yanma atar. 

MeeelA, bir mektub gene yın· 

hşbkla bir bıtkHının yerini 
blse nrlr. Ve işte boalar hl· 
ılm maceralarımızı teıkU eder. 
Oal1r ki, blıl gln ıellr, ken· 
dine çeker Ye .. rmıklarına 
dolar. 

Ali hanları aöyldyor d 
ııöylemek btlyorduı Me 
kadın; 

- Allaha 11marladık! 

Dedi. Kemal, ona 11tarab 
hakta. Elinden tatacak gibi 
do., sonra terecf dfttle çeki 
Ansızın aordo: 

- Ghmek lulyoraunuı 
le mn 

Kadın h1f tfoe ~ftldii: 

- Bir daha görüoemlye 
miyiz? 

- Bdkt, ktm billı ! 
Kemal tt>krarladı: 

- Belki.. Fakat klmhl 
öyle mi? 

Kedın bir daha gilldft .. 
- Garip bir eekllde ta 

tik dedi •detl yalan ~lb 

Neden tekrar t.lrl,.tmemtzl l 

bf mlH bırakmıyoruz? 

- Ne nklt, nasıl, 11er1ı 

bono bUmlyorom. Mohekk 
ki, bir gdo gene omos omu 
boluoacağıı. Bu. b~yle da ga 
olmıyaçak mı? Ve, o Hklt ... 

- - O 'fakh? 
- Bllmlyo.ıom. Tekrar b 

loştuğomoz zaman bana iote 
kaçak kelimeyi söyleyin .. Böy 
daha iyi olur de~ll ml?. Ge 
nlz hayrolaun .. 

• • • 
Kaç gece geçmf ştl. Kem 

onu, o karanhk ıokekta be 
htıde bekledi, durdu. Tıa 

vaylarda, vapurlardı, kalab 
lıklarda çok arındı, fakat he 
boş çıktı· 

Bir gece, zengin bir ( Hl 
kendisini si nemaya eGrftkle 
mlşıl. Henilı otorroamıota. Gôz 
lerl, ynaı yHa§ karınhğ 

alıııyorao. 

Bileğinde haf lf bir temı 

duydu. Aofna, tatlı bir kadın 

eeel ıono ıôyledl: 

- O vakit? 

Bapnı çnlrfnce, karanhktı 

onun gftlGmeeyen, taze bakıı· 

lar.oı cısrdft. Perdede, iki 
m•ıhor •rtlsl de yan yanı ıdeta 
bir daha ayrılmamık 'tlsere 
blrletlyorlardı. 

Kemıl, eğildi ve ona per· 
deyi göıterdl: 

- O nklt, itte bayle! 
Bu defa kolonda daha kol'· 

ntll bir temas doydu ve kı· 

ranhkta kadınıo gOlftşlerl dahı 

tathlaıtı ve: 
- ETet ·Dedi bundan eonra 

hep böyle! 

Bir Japon. Gazetesi 
Sovyet Rusya Aleyhine Bir ittifak 

Yapılmasını Teklif Ediyor. 
~~~--~~-·~----------

Iatanbol, 3 (Ôzel) - Tokyo'nun en bftyGk n nQfozlu bir 
gaseteıl olan Nlıl· Nltl gazeteıt, uzak ıırkın emniyeti hakkında 

yazdı~ı bir yHıda: 
"Soyyet teblfkeeloe kartı bir Japon Mançurl·Çin ittifakı ya· 

pılmabdır Ye Çla hftkumetinin Mançurl'alo lıtlklAllnl tanımaeı 

kendi menaf U lktl&eıdır,, demektedir. 

Bugon Matinelerden Başlıyarak 

EOhamraB.~t:~~oeSönemasonda 
SENENİN EN BÜYÜK ŞABESERLFRlNDEN 

l{AST A DI V.A 
Bat Rolde: llahi ve Alsın se!1i 

MARTHA EGGERTH 
Dl K KAT: Bu Fllm VENEDİK.'te Beynelmilel Film Maııbakuında 

Birincilik Mükafatını Kazanmıştır. 
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nın ~anaatı Degıştı Mı. enı en ev en ı. Harek~~~.~etirdi 
it l ' ... . • . iktidar Mevkiini Elde Etmek Dava· - Başıarafı ı inci sahifede -

a ya ya Y aglı Bır Parça Verılmek Is- sı Yeni Cinayetlere Sebeb Oluyor. :~~::~ ~:::b:;:iı·:~;:; :;;: 
tıracaktar. 

teniyormuş .. Bir lngiliz Gazetesi, (Bu, 
Şerefsizce Bir Harekettir.) Diyor. 

Kedi torbadan çıkarılmıştır. Habeşler, zecri tedbirden 
hayır ummuyorlar. ltalya, vakit kazanmaktadır. . 

Bir taraftan İtılya•ya kartı zecri tedbirler tatbik !':ımeei, bir taraftan da Londra ile Roma arasında Ulus 
lar Sı°s~e~eıi dışında konuımalar yapılması hazırlığı, bugünün biribirine aylorı iki önemli mea'elesidir. 

. ogılizler arasında zecri tedbirlerin yürümiyeceği kanaati kuvvetlenmektedir. Eskiden bundan yana olanlar 
hıle •imdi bunun ·· ·· 1 · · • ~ pnruz ennı ortaya atmağa baılamışlardır. 

Aıağıda zecri tedbirlerden yana ve ona kar~ı olan iki İngiliz gezeteeinin iki yazısını Türkçeye çeviriyoruz. 
Öçiincü yazı ise Habeı'lerio zecri tedbirler hakkında ne düoündüklerini anlatmak.tadır. 

25 llkteşrln 1935 tarihli 25 Ukteştln 1936 tarihli yolda bOcomlera daha şimdiden 
Deyll Meyi gazetesinden: D .. yu Herald gazetesinden: ba,lamı,tır bile. 

HGlnimetlmlıln ılyaa1&ını Ya yanlı ve yalanlama aldslerl Başbakanan f lklrledne en 

uloıl11 ıoey-;teelnln dizginle larasında açıkt111 açığa beliren yıkın yazılar yazan Londra ga · 
rlne bığlımık aiyaaııının ıo blrşey vardır. uteel Deyll Telgraf, · bono da · 
rnhlarından hfrlel olmoeı 14: Bay BıldyJn ile Slr Samuel ha ziyade açığa vurarak diyor ki: 

sımgelen Lord Loytan'da artık Hoır, bugftn benOz do~rudan 11Kollektlf gGnol, totonabll· 
fikrini değlıtlrmlıı görilnflyor doğruya baıılamamışlarH bile 8. meal lçlo bir ıalum zayıf dev 
Ye " Zecri tedbirler almak, Moıısolioi Habeşistan mee'eleıl letlerln değil, kuvvetli devlet· 
diinya Daerlnde fena teelrler üzerinde onun ealdırganhğını lerln Orıerlnde, elblrllğl etmesi 

yapar Ye bir d.ıvletfo erkinli holJI gôeterecek ve perestljlnl gerektir.,, 
ğlne karıımak eayılat" diyor. koruyacak bir kona,mayı ha Kedi, torbadan çakarılmııJtn:. 

Şaraııını da kıımık gerek ıarlanmıktıdırlar. Bu ıuretle eeld ht!faklar ele 

ıir ki, bu zecrt tedbirler, ah· Bonlarao bundan birkaç gün temine doğra bir yGrtıyft!I ya 
nacak o)oraa alan devletler ve önce takmmıı oldukları do· pıhyor. "Sıreea yôoeyl,, "Kov 
bele BftyAk Brltanya'yı İtalya romdan sonra bo ne acıldı ntlerln elblrllğl,. bunu göster· 
dan çok daha önce ve çok bir değlımedlr! mektedfr. Böyle birleşmeler ya 
daha fazlı aarıcıktır. Birkaç gftn önce büyük Brl· panlar, btıtdo dileklerini yazıf 

İtalya, bizim kendisine sattı· taoya, lstllA edilen topraklar deTletlere zorla kabul ettirecek 
ğımızdan dıhı fazla mahmnıı boşr.ltılmadıkça eftel bir tazyik karııılauna çıkacak daha kov· 
ıatın alın blrbç memleketten karşısında hiçbir m6zıkereye vetll grublarla çarpııacaldar 

birisidir. girlvmemek huensunda uloılar demektir. 
Geçen 1ıl İtılyaya 10.500,000 

lngUlz Urahk mal ' eatmıı ve 

ondan 8,458,000 liralık mal 
ılmııtık. 

Eğer biz ltalyan mallarına 
brtl boykot 1140 edecek olur· 
ııak, ltalyı da IngUJz mallarını 
karşı ayni tedbiri alacak ve 

böyle iki milyon Ioglllı lfraıu 

dıha tıslı 11rara girecek olın 
IogUtere ltalya'yı cezelandara· 
yım derken keodl ulusuna ce 
salıbdırmıo olıcaktır. 

Bundan bftUln Inglllz işçi · 
lerl zarar görecekse de maden 
cllerlmlzln 111rar1 be.rkeııten bft· 

ydk olacaktır. 
Geçen yıl, lnglhere'nlo Itıl 

yı'ya ııattığı kömilr miktara 
3,783,000 tonu bolmuvtur. 
Şimdi, bonon ek.Bilmesi maden 
loçllerl arae10dı blnlerc,,elol ıç 
ve iıılz bırakacıkıır. 

Ôtekl endiistrllerlmlz de bü 
yiik zararlara uğrayacaktır. En 
~Gıtrlcllerden birisi bize yazıp 
gönderdiği mektupta diyor ki: 

"İtalya ile kormuş olduğu · 
muz teclmıel ilgiler, loglltere 
de ııağı yukarı, yüz işçi çahş 

taran bir mfteweenln ytlzde 
elllılnl ltalya doyuruyor. 

, Şimdi, biz, kendi Jşlml~I yapa· 
mıyacak bir duruma girince 
İtalyan dostlarımız ayni lol Al~ 
manya Ue yıpmıya bııhya· 
caklardır.,. 

Aytırımızın verdiği habere 
göre Italyan'lar dı, tabllğ ken· 
dlJerlne yardım eden uluslarla 
tecim yapacaklardır. O halde 
ıu ıııoruya soralım. 

- Meoro tecim hıklanndaa 
~!~rom edilmiş olan firmalar 
uğradıkları &arardın DHıl ko 
ronıcılnır? 

Bandın b L ı ıe .. a o uııılır eoı· 

yeteıl elyısuınnı en ateoll ta . 

nf ları da zecri tedbirlerin 
hıtbı dordurımıyacagını eöyle 

meğe bıelımıolırdır. 

• •• 
Yen; /ngiliz sıya.susı ulu~lar 

____ __,,~.~~ 4 ~ 

ıosyetesl asambleslnlu vermlı 

olduğu karara ne kadar bığh 
bulunuyordu. 

O zıman, İngiltere, her han· 
gl bir müzakerenin Cennıede 

uJoelar ııosyetesl çtrçevesl fçln· 
de yapılma111 için ayak diriyor 
do. O zamın, İngtltere, beşler 
komlteeinin ön~rgelerlnln yeri· 
ne getirtilmesi azminde oldu. 
ğuno gösıerlyordo. 

Bu dorum, ancık birkaç gtın 
önce bôyleydl. Buglln ise ne 
kadar büytık bir değişiklik 

göze carpıyor. 
Bogfto, artık oe lstllA edil 

mlş topraklaun boııaltılmHı, 

ne de batta, barbın dordorul· 
maeı lakırd111 edilmiyor. 

Başbakanımız M. Mu88ollnlye 

önergeler bolunup onun Ro· 

maya yilriiyftııfto yıldönftmDne 

raethyan 28 Ukteıırlo gftnü yeni 
bir hocama hazırlanmak için 
fıreat vermektedir. 

Şimdi, Roma ile Londra arı· 

eaoda kah do.ğrudın do~roya, 
kih Lnal'ln vaııtaelle konut· 
malar yapılmsktadır. 

• BOtüo bo konuemalar hal· 
ya'ya Babetletıından yağlı bir 
parça vermek ve yardımeız kd· 
çok bir dnletl ezmek konoıo 
Qzerlnde •apılmaktadır. 

Böyle bir ônergenln bile ıe 
refıılz olacsğı hakkında logllte 
reden hiçbir reımlğ eee yftbel· 
mlyor. • 

Bir tarif tan İtalya, Haheı 
topraklannda Uerllye dursun, 
blr taraftan M. Baldvln n M. 
Laval tarafından oyalanın Ulus 
lır ıosyeteııl birbir @ey yıpmı 
makta, yahut teelrelz n bft 
kGoııtız zecri tedbirlerini dG· 
tOnmekle vakit geçirmektedir. 

Bundan sonra, hem bu ıav· 
ııaklama yapılacık hem de meı'e• 
leyi kotarmakta aclı gôıterınek 
ıoço Uluılar soııyeteslne yGk· 

lenecektlr. 
HOkllmetlt'n yanı olın gaze· 

oı tealoe bu 

Eger htık'llmetln bu hareketi, 
tatbik alanına girecek oluraa, 
bu, Ulus1ar Soııyeteelne bir 1100 

Yermek demek olacaktır. 

Seçmenlerimizin gelecek ıy, 
gösönGnde bolondotaoakları 

nokt•, bu olmalıdır. 

!labeş'ler zecıl. ıedbirlerden 

hayır ummuyorlar 
25 ilk teırfn 1935 tarihli 

Taymls gazeteelne Adll·Abıba 

dan bildiriliyor: 

Slr eamuel Hor'un söylevi 

bak.kanda eôz söylemek ·hoeo· 
eonda imparator ve resmlğ çe· 

nnler p~k lhtlyath dauan· 
mak.tı tıııeler de bu söylev, hem 
hoşnutluk, hem de boınatsoz· 

lok uyandırmı,lır. 

Hotnudlok ,arıdan geliyor; 

burada doğru veyahut yanlıı 
olarak ltalyan'lardan yana le 

likkl edilen Franea, İtalya'yı 
karşı tatbik edilecek olan zecri 
tetlblrlerde loglllz'lerle beraber 
olacaktır. 

Hoınodsozlnk fee bo zecri 
tedblrlerfn peka __ z tesiri olacağı 

kanaatinden ileri gelmektedir. 
lıatya'ya gôadertlecek ıllılh 

tara ambargo konulma&J fay· 
dalı blr,ey olmıyıcaktır, çilnkft 
lt•lyı kendisine lazım olın 

bOUln allAhlar1 kendt yapmakta 
ve elioıle yetecek kadar hım 
madde bulundurmaktadır, diye 
dOışGnftlüyor. 

Sonra, borada Babe~lstan'a 

gönderilecek ellAblırın Qzerln 
den ambargonun kaldmlma· 
sındı çok geç kahndığı kanaa 
ti de hftkftm sftrmektedlr. 

Dıearda yapılıp gelecek el · 
IAbların Habeılstan'a varma 
sından önce Babeo aııkerlerl 

mızraklar, eekl ell4blarla ve 
yahut ölen 111 kıda~larrnı n 11114 
hını alıp kullanmak ftz"re ate• 
boyuna ghmft bulonıcak1ardır. 

ltalya banka ve f inanı kre 
dlleriolo keailmeel be zaten 
a lardanberl ortada olın bir 

Nevyork'tan 
Nevyork'da, Şflblr- haydodlım 

Aleminde bftyflk bf r fnktlAb ve 
lhtllll var! Yeni bir çete üre· 
mekıe ve bu ııeheble 6Nevyork 

1Jehlr baydodları araeında kor 
konç bir "İktidar mevldlnl tle 
2eçlrmek,, harbı başlımıı ve 
devam etmektedir. 

Bo hldise, Nevyork.'o ve bil 
tftn Amerlka'yı elddelle alAka· 
dar etmektedir. 

Yeni O reye o veya ftremekt«ı 

olan bir şehir hayduda çetesi, 

bundan beıı, alu gOn evel Nev · 
york 'un en zengin ve en kor· 
kunç baydudlarındau Şolç'I, 

kardeşini ve çetesine menııub 

yarım dftzlneden fula baydudo 
hüvlyelJ mechol klmıeler her 
ber salonlarında oarada burada 
b11tırarık katletmişlerdi. 

Bu icraatı kim yapıyordu? 
Nevyork zabıtası bu hususta 

kat'i malumata sahfb de~tldl. 

Fakat profeeyonel kıtllleden ve 
Lal Amberg'Jn katili Alber 

Sreyn'in bu icraatı lıJtlrakl 

olduğa eanılmakta idi ve geçen 
gfto bu aJam da Nevyork:'on 
eef ll bir evinde a111lmı11 olarak 
bulunmuştur. Hem de bir ha· 

vagazı llmbaeının mueloğuna 

kendi kravatı ile bağla o mııı 

olarak! 

Oda da yerd" şöylece ve 
meçhul bir kıdmı yazilmış bir 
mektub elde edllmlıtlr: 

"Allaha ısmarladık azizem. 
Senelz bayatın hiçbir luymetl 
yoktur. Leylakları unutma!,., 

Do.na rağmen bAdleenln bir 
intihar değil fakat bir cinayet 
~~-~~---~--~~-
do roma yeniden ıd koymak· 
tan başka bf rşey değildir. 

ltalyın ihracatına boykot 
tatbiki, her ne kadar ltalya'yı 

müşkül bir doruma düşürecek 

ee de Amerika, 
Japonya uloelar 
d111ındı oldukları 

Almauyıt ve 
sosyetesinin 
için bunan 

tamamlle teıılrll olemıyıcağı 

Habeşlerin kanaatleri araeın · 

dadır. 

Babevtııan'da uluslar ııoeye· 

teel maklaeslnln ağır ağır işli· 

yeblleceğl kanaıatl de vsrdır. 

Eğer bu mes'elede biraz fazla 
hareket gösterilecek olursa bo· 
nanla ancak manevlğ bir zafer 
kazanılacak ve böylece uluslar 
soııyeteel, üçünc6 defa olarak 
Aciz dftşmekten kortarılacaktu. 

Habeo'ler, uluelar aoeyeteslnl 
mıldneeloln ağır a~ır işlemesi 

eayeslode ltalyanlımn vakit ka 
zandık tarını sô,lüyorlar. 

Söztın kıeası, Habeş'ler ttslrl 
H olacak zecri tedbirlerin tat 
blld ile ltalyı duygu ve sıya 

ııaeının değt,drllebileceğlne lnao 
mıyorlar. 

bir manzara 
olduğa Nevyork 
tesblt edilmlvtlr. 

zabıtaaanca 

Bu Steyn'ln Nevyork zabı· 

tası jornallarına göre onblr ka 

tllllğl vardır. Ve Nevyork za· 

bıtaıu kendisine "Kudurmoı 

köpek" lemlol vermlı&lr. 

Bu ooblr katlin hepelııde de 

bu adam bir kin veya bfr 

menfaat namını hareket etme· 
mlıı, fakat eadece bir zevk için 
kltllllk yapıp durmuştur. 

Steyn bir haydut olmakla 
beraber hiç parası olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ne odıııında, 

ne ~ızerlode biç para bulun· 

mamıo, kendisi de pek ııef U, 
eski elbiseler içinde ve gıdısız· 

lıktan çok zayıf lım•ı bir bal· 

de bulunmuştur. 

Nevyork zabıtası, Solç'un 

katli, Solç'un katli ile aJAka· . 
dar olan Steyn'I garip n es · 
rarengb ıekUde ortadan kalk· 

ması etrafandıkl tahkikatında 

oo neticeye varmııtır: 

Alkapor'on ııağ eli mesabe· 

l!lfnde olın Cool Torlno (Alh· 

lar) lıııml altında yeni bir çete 

kormuııtor ve halen en kov· 

vetll çtte Şolç çetesi olduğun · 

dan lıe evvel4 bu çeteyi lmba 

ile baılamııtır. 

Ve Solç çeteııl imha edildi· 

ğlne göre "Altılar 111 çetesi Nev· 

york eekavet aleminin iktidar 

mevkUnl bu haftadan itibaren 
ı,gal etml~tlr. 

---------------------
Ünlvenltede Dôçenı, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Haetalara hergdn öğleden 
eoora bakar. 

• 
istiklal caddeai No. 99 

Ankara apartmanı 2 inci kıt 
Telgraf • ı S TAN BU L 

Telefon : 49250 

İtalyan bombardıman açık · 
ları Ogaden'dn bOydk faaliyet 

göetermektedirler. Dillin cepbe• 
lerdf', bilhassa Musaall'de ket11 

kuvvetleri ara111ndı mftteD'.Jldf· 
yen milsademeler otm .. ktıcfıf· 
Daııaldller geceleri İtalyan flı rl 
po3talarına karııı baekınlar yııP· 

' ıtll 
maktadırlar. Resmlg teblı~ 
rağmen ltalyaolara izcilik y•· 

pan yarli kuovetlerlo Mık•1' 
leye glrmlı oldoğo şayiası Adi•• 
Ababa'da dolaşmaktadır. 

Bogilo imparator ince b~~ 
yağmurun altında hatadan ye ... 
haftada gelen 12 bin r11ç 
vaşçının geçldİnde bolunoıoıtdt• 
Bunlardan birçoğunun nıerlod• 
6 kurşun nrdır. lmpıroto• 
DeHlyeye gitmesi fçtn bD140 .,,. 
tertibat ahnmııtu. Ayın oO 

ıloe doğru hareket ~dee_,trft• 
ıet 

Lond~a, 2 (A.A) - Ro1 
Ajansı hlldlrlllyor; 

Ttgre cepbeeloe dojtra aıobl:. 
ve ıue lıılyın kuvvetleri 16 

11· 
clerUmektedlr. Dondan da •0 

ııbyor ki, ltalyan'lar ta•~ 
hareketleri eıraıında ıtaıdl l le· 
zahiri mfHnaat gnıteren tıl> ,. 
leler kendllerlnt ırkadı11 ~ •• 
malarma mani olmak lçlo , . 
hllde ciddi terllb.t 1eho•k • 
mlndedlrler. 

~o· 
ltılyın'larıa ıtmal cephe 

110 
deki tazyikleri mdteuıadl11r 
artmaktadır. Ba cephede fle' ol 
mekte olan general Grt'1~. 
orduıııuna kartı Hıbeş'lerl• , . 
ytlk De11&ttye karırgtbıadaD :,:_, 

nt ayınp g6ndcrmelerloe 

olmıktadar. 6'' 
General Gnçyanonln ,.o1 ~ 

ICl kunetlerle bueket "~ 
deha tlmdtden ltalyaa 80 .... il' 
ile mfthJm Ha bet merkesl. 

0 
f . 

Clcikı ve Harar arahnd•~1 

1.,. 
luu yarısını katettiği •0~.ıet 
mektedlr. Yabancı mflt• 

00
b 

ltalyan'ların asıl darbel :,.;· 
cebheslade •uracaldarı 

leuındıdırlar. f' 

~Gen era 1 Graçyınoolo ,~--
ntlerl General D~ Bo•0 .,,,~· 
kuvvetlerinden dıba o• 01 

6,tl 
l .,,ot _. 

la benber tamaml e ,_, 
olduklarından ileri yflrOY°'oa•· 
stlr'atle terakki ettlreb11" 
lerdlr. ]J• il' 

Bu ordunun ıon ceo• dır'' 
Slbell ve diğer 1ehtrlet

9 

0 " ' 

narak Hahaı'lerln yıııd• ,.~,. 
vlrme hareketini atldl b• 

bilecektir. 

Nöbetçi Eczane ~ ştl" 
•od• '' Bu akvam KemeralU ~id• 

Güıelyılı'da Altınt•f• 'l'~~ 
Faik, lklçeşmelik 'te ltl JOl11-

ve Alııancak'ta Jozef 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gat tarzade Oteli ~"' ,a 

Uzun bir zamandanberl temhılfğl, mevldlnln sakinliği ııe 
kazanmış olan eekl Gaf farzade oteli. 

Akıocı1ar Oteli 
Yeni adı ile Setçok'lu jandarma yftzbıtıhAındao 

eeddla Kok.ak tarafından açılmışttr. 

Otele gelecek konukların her tOrlft lıtlrabatlerlDID 
fevka,ilde ehemmiyet verilmektedir. Flıtler moıedUdlt· 

tıa 

llıı 

ltu 

1111 .. 



imparatoriçe Taytu 
Habeş Kadın Alayları ile ltalyan

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
Tayta, Goeam'ıa paytabb 

llaa Angelerdekl ıaanyına çe· 
.. llltftl. Yeni Necati Yohanee 
.. eyaletin ldareelnl ba genç 
.... na Hrmltd. Barlı kadın 
'-rada bu yeni nslyet dahi· 
'-4te ıuuYarlarının tatbik 
llletldlae konmın için mClna · 
illa bir fanat bekliyordu. 

Tebllke samanlannct. haya· 
.... kartarmıı olan bir .-ıtri 
lllabreml eerar Ye mlltHlr 
-bas eden 'f ayıa bClttln ihtl · 
.... annı ve balyal1rını ba 
idama bildirirdi. 

Nihayet, ba lbdyar fakat 
leerıbe g6rmClt zenci ba genç 
te hartı kadına blrgb: 

- Kımm ·demltd· arlık 
.... bir karar •ermek ve 
.... lyete geçmek amanı gel· 
'dtllr, Artd~ &1manın grçmek 
"-re .. İflerlnde MDa yardım 
~k bir hayat ortağı bal· ......... 

l'ayta: 
- Ben de ayni dltbcede · 

,._, Fabl bea 6yle bir erkek 
'-t. ki me•kl n ... lahlbl 
"'-·· Benim lltlkbal hakkın· 
t.kt projelerimi tamambya· 

"'-'•! 
Dem1tt1. 
- Fabt kmm, _k .... nı 

'-t't elarak olamıyorum. Ma· 
... ya, eyaletlmlala ea yekeek 

'-••iU erkekleri 1enl MYcellte ....... ,. 
- EHtl. Fakat bunların 

.......... de keadllerla•en ylk· 
"k Wr amirleri Yar. 

- Neatl'ala ku111 olmak 

~=- ...... Dl --k 7onam. 
- NedenP Ne ebl&lm Yar? 
- NMea mi?. Vakıa bloblr 
~ yok, fakat Batmeıll 
"•• HHdlr. 

ANADOLU -GIDIGk Siyual Guete 

Salıip .. Bqyupm 
Baydar Blfdd OKTEM 

tJ11aam1 aepiyat Ye yuı itleri 
t.ıı lllldGrl: Hamdi Nflahet 
.._buaeai: 
.. lanir hinci Beyler -.... 
"" Balk PutW W.U. içiDde 
'l'elpaf: t..ır .. ANADOLU 

~rea: 2776 - Potta katma 405 

ABONE ŞERAiTİ: 
llJL&ı 1200, Alb ayJıiı 100, Oç 

ayhgı 500 kamıtar. l.._,. memleketler için MDelik 
Uoae kreti 27 lindar. 
lleryerde 5 Karattar. -• Da.balar 25 karattar. 

ta...~akıt gôz&llDde balanda· 
-.,anı. 

'ht - Eminim. Şa kıdarkl siz 
....... !. saman•• bizim :ook kıy· 
~ ............ _ .. Mln· 
it~·· dedtğl gibi blum mee· 

le herluıngl anıur Yeya in· 
~ .. Bir limon demektir, ba· 
._: 111yunu tamamlle sıkma· 
--... ıtalmuı her Hklt bir ••· 

r!,, 

~ 8ea dl)oram ki, m cEn 
._.. ilk Camartednl > brarlıı· 
'-a;.ktaa eoan, tlç gtln H•el 

• Baynmıaızı tebrik rderlz; 

İhtiyar zenclnin ba eGslerl 
berine berlklıl de ıaıtalar . 
Ba derin ı6kdta gene Tayta 
bozmaıta: 

- Madem ki ılmdlkl Neca· 
ıl'nln zevceıl olamıyorum; ıa 

halde yarının Necatl'ılnln ka· 
rıeı olmabyım. 

- Yarının Necafl'ıl.. Bu 
da kim olabUlr? 

- K.tmolana olıan, ba c! · 
bet beni alakadar etmez. 

Tayta gene ıaımuıta. Fakat 
sencly:e 161 ı~ylemeğe Hkh 
bırakmıyarak, daha yanı bir 
eeele: 

- G6n1Clm yarının Necaıl· 

ılnln Boaıı Raeı MeaeUk'Ja ol· 
ma11nı çok lııerl 

Demlıtl. 

Tayıu evleniyor 
Fakat ne gariptir ki mnkad · 

dent ba lkbalpereıt kadının 

taunar Ye balyalarına ııma· 

mfn uygun oı.rak lakl .. f et· 
mitti. Mukadderat, ba genç, 
ba gazel Ye çok barlı kadının 
hayabnın ilk kıımına bCltln 
feUketlerl y•Amıı, timdi de 
ıaadet berine 1aadeı1 maYaf. 
fakı yet IMrlne mayaf fakıyet 
verlyorda. 

Baı Menellk, Babeflıtan'ın 
en cel1ll' Ye ıeaç bir adamı 

idi. Ba adam, teeaal ve ceearetl 
ile aattın DHI• Tayıa'aaa 
kılblnde kanetll bir yer tat· 
mllflU. Ve gene ne gariptir ki 
Gocam raıbgını idare eden 
genç ve glsel kadını• mıcera· 
ları da Menellk'ln kalagına 

kadar gtımlı H oldukça bir 
.Uta ayaadırmatb. 

Ru Menelik, lmpırator Ya· 
baneı'ln aleyhtarluıaclaa idi. 
Mevkllnl 1aılamlatbrmak için 
Necaıl'ye k1rıı daha kaneıU 
olmak için Tayta ile ulapaak 
lltemlfll. 

Tayla, böyle bir anlaıma ile 
yeniden felaketlere drtlklen· 
mek niyetini biç te bealemlyor· 
da. Fakat ba defa, cllmaAı 

deifl, kılbl ile dltlnmekte 
oldagandaa tali Ye mubdde· 
ratını Menellk'la tali Ye aaa· 
kadderatı ile blrleıtlrmekte bir 
mahsur girmedi. 

lıte ba ıaretle bitin Babe· 
tleıan Gocam meltkeıl Tayta 
ile Boaı Raıı . Menellk'in eY· 

lendlli haberini daymaı ve 
kAfl derecede hayretler içinde 
kalmııtı. 

20 cuır evvel gibi 
R11 Menellk ile Tıytu'nan 

dagcıalerl cidden tantanalı ol 
maı Ye haftalarca 1Grm61tCl. 
Ba ından itibaren de Ru 

4 lkinciıeşrin 935 

blnblr baee. Nlkol Lllyen> 
diye bir telgraf çeldalı. 

Ben ba telgrafı abr alma• 
Berlln yoluna tatarım. Siz de, 
ıeaenlla ae ... ade banshp te· 
ıebbftt etmeyiniz. Slı orada 
46,372 ile mDaatıbet tatar.ak· 
ıınız n tein bu kıımını bn 
Y111ııya bınkınıı! Siz, Rokur 
o •a11ta ile izinizi kaybedecek· 
siniz, ılz de N od Cumartesi 
1abahı birinci mnkl bileti ala · 
rak Parlı'e dônecekdnlz. Blled 
de ılze •o" temin edecektir. 

iki ıjan: 

Italya'da 200 Tayyareci Gltlm Mukaveleei Imzalad,ılar 

ltal yan ')ar bir deniz harbine 80 Nasıı 
k h 1 1 

Hırsızlık? .• 

arşı azır anıyor ar.. oo!;:~k;!··~ •• !".r.·1:: 
Bu Fedailer, Tayyarelerle Darp Gemilerinin QstDne 
inecek, Gemiyi Batıraeak, Kendileri de öleceklermiş! 

ltalya'da aıkeri 11naf larıa 
hemen heptlae menıap 200 
kadar geno .. 61Gm makHeled .. 
lmsılamııllrdır. 

Ôltl• mllkneleel ne de· 
mektlrP. 

İzah edelim: 
balya blldmed yakın •eya 

azak bir Atide glrlıme.t çok 
muhtemel olan bir deniz harbı 
için yeni Yuatalmr Ye tahrip 
çareleri anmıt Ye ba anda 
.. Hna torplllerl., aıallntl le· 
ılı etmlttlr. 

Bu aıel, torpltolar ıanfın 

dan •1rhhlara endabt edilen 
torplllerl tayy1reler Yaıııtaılle 

endaht rtmektlr. 
halyın erkloı ı..rblyel ama· 

Menellk, yıhudllerln peygam· 
ber Ye bakımdan Slleyman 
ile S.ba mellbıl Mıkeda'nın 

aıkıadan dol•• Ye Babetlıta· 
nan en muaf, en eekl Necaılıl 

olan ikinci Davud'aa ıtllAle· 

lladea oldntaaa iddia eımeAe 
baılamıııı. 

Menellk ba lddlıyı, bayat 
ortığı Ye mCltteflld Tayta'nan 
ıanl7eal ile ortaya atmaıta. Ba 
ıuretle Babet tıhııaa hak ld· 
dl11ına da yol açılmıı ola· 
yordu 

naıın dolayıılle, dini bası 

hareketler de yapalmıftı. Raı 

Meaellk ile Tayta'aan nlkalunı 
yapmak here Kıbt barlltlyaD· 
ları en blylk relll nhaalal 
balaaan patrik Abana da Ak· 
eam'dan ıared mema.da Boa· 
• gelmlfd. 

Eluen ba pıtrlkla llabeı 

lmpantoru ile araa pek iyi 
detlldl. 

luılyan CGIUllar 
MeaeUk ile Tayta'naa mki 

banın 7apalda1t •ratt., killlede 
A"8f'9Ud gl7laml1 bet te 
ecnebi uzan dlkbtl celbetmlt 
fakat hiçbir kime baalarıa 

kim oldakluıaı Ye nlçla ba 
menalmde buar balaaduklaram 
bilmiyordu. 

Ba bet kiti İtalyan idiler Ye 
ltalya nam •• he1abaaa ba 
menılme ltdrak etmlılerdl. 

Menellk'ja Babet tahbnı elde 
edebilmek için ecnebi dnlet· 
lerden bir Ye)'• blrkataı11a da 
maannetlnl temlDe 4'&bfblam 
Ye bllh.... İtalyu'larla k&fl 
derecede mllnuebet lelll eUlll· 
nl bilen pebs klmee ftrda. 

- Pek iyi! 
Dediler. 
- Az daha unatu7otdam. 

Benim ne letm alaca1tmı blU· 
yonanas. Delil mi? 

- EHt. Komleer Goctfrld 
Valter!. 

- İyi. Size çok yerdımım 
dokanaeaktJr. 

- YClabııım, benim çok 
ltlnlze yarıyacagımı kabul edl· 
nlz Elimizde olan iki fotopf 
Clserladt 1aatlarca tetkikat yap· 
ıım. Ve mGhlm aedceler elde 
ettim. 

- Bana da yaptınız, demek? 
Ba kadar lı ara11nda bunlarla 
da metgal olacak kadu ltot 
•ıklt balablldlnls baP .• Ne N· 

mlmlyet H ne kadır derin 
doetlak! 

Biç merak eımeylalı. 

Sisin aradwıınız kadlaı onbla 

mlyed ba ata· 
lcln mleellr Te 
gtlzel bir aıal 

oldupna kani 
olmakla beraber, 
tecr6beler ama· 
lan 9e d ce le rl 
•erme•lttlr. 

Rlr tayyare, bir 
torpido mahrlbl 
gibi bir ••rbbyl 
torpil atabilmek 
için denla •thı· 
na 5 10 metre 

kadar alçalmak 
mec bari yetin de 
kalmaktadır. 

Bundan baıka 

bir torpil 500 
metre auktan 
ablır•, l11bet 
ibtf mali cok az 
dır. B!Jaan için 
torpil tayyare· MuıM>Üninin tayyareci ogulları ve damadı 

ilerinin beıyl•·altıyD• metre Bu tanar~lerrle hlameı ala· 
me1afeden Ye 6 10 metre cak tayyareci ubltler reımen 

ylbelkten dlfman lıarb eef I· IJlmClt addedllmekte, kar111, ço 
neleri tanfındaa ıahılbl ook lak Ye çocaıa b6k1imetln hl· 
kolay olmaktapır. maye1I altına geçmf'ktedlr. Ve 

MClıeaddld tecrtlbeler, hep 616m makneleelnl lmu etmlı 
ba makdı nedcelerl nrmlftlr. olanlar, herhangi bir samanda 

maaaam miktarda lnfil .. : mad· Fakat, ltılya erkanı bublyel 
deelle Ye tayyareılle emredilen 

amumlyeıl mlltakbel deni• ief ine lzerlne yakeeklerden 
harplarında, bele Babeı harbı· gGlge gibi lameıe huır balan· 
na• devam ettltl •• 7eni, yeal maktadırlar. 
ihtimallerin çogıldı19 ıa ııratla, ------

....... ıuoa.n. m.. bir Mektebliler Maçı 
Buca Ortamektebi 
Ziraat Mektebine 

tefenak te•lalal •rarl gGr· 
mlf •e albayet yol ltlr karar 
Hrmlftlr. 

s. 81 •• .s. 82 ...... •e 
..ne 800 · 550 kllometn ka· 
leden •e 1000 kilo laf ilik 
maddeelnl han blylk •ır 
bomba .... yan; •eya L 79 glM 
.. tte 600 kilometre btadea 
" her biri 1000 kilo laflltk 
maddednl haYI iki bomba lafa· 
yan tayyareleri, ylbekta •e 
bir yıldınm gibi harb eef lae· 
lerlnln berine ln6mek ..,.. 
tile cllfma ıırhlılannı tal!rlb 
etmek aaalCl ikame edllmlfdr. 

Ba •al 1ayeelnde, .. kaa bir 
tayyare fedı edilecek fakat bir 
dDıman •uhlaıı da hlçolmaua 
btlyllr bueratla barb hatbadan 
çekllecekdı. Yalaıı ba ta11a· 
relere, ya.de yb 6llml gls· 
be keetlrecek fedai pilotlar 
batmak lbamdır. 

lıalya h6k6med ba tayyare 
lerle harbe lıtlrak edecek pi· 
lotlara mabaaa bir 11Ôllm ma· 
kHeleel., has1rlamıttJr. 

kiti içinde gGnem hemen tanı· 
yace1tm. 8a kadını b91mek 
için de elimden geleall yapaea· 
ıım .. 

- &anlan }'apil•l•DIA eml· 
nim! Çok teeekklr ederim. 
Şimdi artık mllterlli balana· 
yorum. 

Noel: 
- Kardeılerlm, d~dl. Mılhaı· 

de ediniz ele ben de maaıoma 
giyeyim. 

- PekAIA. 
Ylzbaıı Beanı ile komlıer 

Rokar ayap kalktılar. Bltltik 
dalrıde Noel'ln glylndlil daya· 
layorda. 

Yas ..... , birdenbire komlıe · 

rln elini tatta Te: 
- Bir daha tetekktlr ederim 

ulUm! 
De ... 
Ba anlak Noel glylnmlı ol· 

3-5 Galib Geldi .• 
C. 8. P. epor kola tarafın· 

ct.n mektebUler aruuada terdb 
edllen Uk maolanna huırlak 
olmak bere Baca ortamekteb 
takamı ile zlnat mektebi la· 
kamı aruaada db bir maç 
yapılmıttar. Birinci denede 
Buca takamı orta muhacim Sa · 
imla pyretlle gClzel bir oyan 
oynamıı Ye de.reyi 11fır bir 
gallb bhlrmlıllr. 

ikinci dnre batl1r batlamH 
Baca lakımı Ha••'•• Ye Sal· 
mln ayaAıadan dıba iki gol 
U...nmıttır. Fena bir maAhi 
blrete m•ru• kalacaAını ınlıyan 
ılnat takımı mantnam çabı 
mııa batlamıt n penaltıdan 
bir gol kasaamııtır. Fakat Sa· 
im derhal dGrdGaclyCl maka 
bele elmlttlr. Bundaa ıonra 

oyan mltnazln akınlarla ve 
Baca'aan S 3 gallblyetUe bit· 
mittir. 

dap halde iki erke~a bulaD· 
dal• daireye lfrdl •e; 

- Tren 7 ,20 de bereket 
edecektir, de'91 mi? 

Diye eorda. 
YClzbatım, llz de blslmle be· 

ral»er letuyoaa kıdar gelecek 
mldnlsP. 

' - Gelmek ltlerlm, bem de 
memnanlyeıle! Fakat bizi be· 
nber g6rmelerlnde mabsar çok· 
tar. Banan için bandaa ayn· 
labm! Haydi, uprlar oleaa 
kardetlerlml 

Komleer, ayrılırken birden· 
bire durdu: 

- Amlm. Bizim flnrl, mi 
lblm Fon Stramer ıcaba ne 
olduP. 

Diye 10rda. 
- ftnnadu iki glDto•n 

BerUn'e gitti! 
- Y • benim kıymetli mit· 

Giritli Ômer oğla lbr1hlm'ln 
nine hınız glrmlı ve 45 lira 
para•ını çalmatbr. Yapd• tala· 
kilı:at ve ıraıbrmada ayni evde 
dok1aa lira değerinde yastık 

ve kftpeoln çalınmad•i• anlı· 

ıılmıı n ne huııı girdiğine 

d•lr bir delil de buluumımııtır. 
Huııııhğın ev içinde yıpıl· 

dığı kanaati bHıl olmuıtor. 

T•hklkatı duam ediliyor. 
Tellerd"n Yaralandı: 

Şebltlerd'e fabrika evlerinde 
otuun Mebmed o~lu Halle 
fazla ı•np lçı-rek Hrhoı olmoı 
ve tellere çarparak nıuhıellt 

yerlerind~n yaral,.nmııtır 

Vapurda bir vak'a 

K.arııyak• npur iı'- ' ""' oct .. 

çok ıarbot olar•lı. IOD vapurla 
İzmlr'drn K.mrııyab•y• ~lderı 
Körfrs vapurllnnda aırıçt ~la 

oğlu İ11eı; npurd• Karı.ııyııık• 
mallre 111emuru s.brt ve hı 

letçl Şın1111t'ye tecı "ii• etmiş Vt' 

bıgırıp çağırwıour. 

Yankaidlilı 

Keçeciler'de iolt1llb soka 
ııaden geçen bmir'U SDleymın 
Sıbrl'ntn cebinden 33 Ura pa· 
ruı yınk"eelclllk ıareılle çalın· 

mııt1r. 

Elbise Çalınmıı: 

Keçeellerd'e Baylk AbdGl· 
kadlrpııa bıaın .. Rl•ell Meh· 
met Şemılddlnln odamndaa Clç 
paatalon .e 
çahnmı111r. 

bir takım elbleeıl 

Sarhoşlu1e 

lklc;eımellk caddeılade ıon 

derece urboe olarak bagmb ça· 
gtraa Ali Faik ORla Nnsad H 

Mehmed oıhı Ali tatalmaı· 

lard.r. 

Mührü bozm111 
Geçecllerde plellk 7Clstladen 

belediyece m8btlrlnımlı olan 
Ali efendi camlllnln mClbrlaCl 
bozan Kuabab Ahmed, sabıta 
memurlarına hakvette balan· 
mnttar. 

Hindi ve &avuk 1111'11.:ı: 

Karantlaa'da BaUI Rlfat pı .. 
caddeelade m6tekald lbrahlm'ln 
darı taYDp ile Baynkla'da 
Mabmucl'un iki hindi te iki 
horo• Ye dGrt tHapaa çalan 
11bıkah Ahmed oAla Ali ta· 
talmaıtar. 

Sağır Adamın Ayağı 
Bıbrlbaba parka 6nladen 

geçen ( 19 hyı b oıobleCln ıo· 

fGr6 Ali otla Mehmed; :otob6· 
ı6a6 Mebmed oAla 70 yaıla· 
rınd• 11ğır Ali'ye çaptarmıı .e 
ıol ayagından yaralamı111r. Şo· 

ftJr tuıalmattnr. 

terim ihtiyat •bJıi Hanı. Bey· 
mer ne oldu? 

- Bu bumla beni• hiçbir 
iıe akıl erdlreme•ltdr! .M61A· 
almln Berlln'e gltdglnden tlç 
lb tonra, lladad haricine ~f 
brarlle ve iki talmrl mema· . 
ıaaaa refabdle Almanya M· 
datlarıu MYkedlllDltllr. Badllt 
lan ayrıbrkea memarlara: c Al 
lahaa1111arladak. Fakat ben bu 
itlerden hilA blqey aaLya••· 
yorum,, demltdrl 

Komleer tllmeAe baılacli: 

- Cidden garip ltlr tip. 
Ddl. 

• •• 
Komleer ile dilber Noel YI• · 

batı Beaaa'claa ayrılclalu •e 
tlmal ebpretlle Bedin yolaaa 
tatarak el1ell glD Beılla'e ••r· 
dalar. 

- Sona Vu -



Sayın öğretmenlere 
f avuz Kitab Evi 

KırHt Te tarihten baıka bfttfto okul k.ltıblarının 

toptan ıatıt yeridir.} 

lzmir Kemeraltı 56 No. lı 
Yavuz Kitah Evi 

Deni2Ji ili Kültür Direktörlüğün
den: 

ı 

Erzakıo cloel 
Bas ekmek francala· 

M u•akkıt teml11a1ı 
Kuzu ve koyun eti 
Kelle 'ft kar11çlğer 
Dana eti 

Ahnacısk KHosonon f lati Tutarı 
Kilo Kuruş S. L'ra kr. 

16000 20000 11 50 1810 
yüıtd~ 7 ,5 .. 138,.. liradır. 

sooo 4000 2n 
500 1000 25 
500 1000 12 

750 

125 
60 

935 
Mavakkıt teminatı yGzde 7,5 4:701 Hrad•r. 

3 - Sadeyağı 1500 2000 80 1200 
Zeytinyağı Ay•ıhk· 500 1000 50 250 
lnelı: yoğurdu 500 700 10 60 
Koyun ve torba yoğurda 1000 1'300 20 200 
Çiğ ıGt ·İnelı:- t 000 1500 15 150 

S.lımara peynir · Edime cinai 300 600 50 150 
44 yerli koyan peyniri 150 300 40 60 
Yeril k111r peyniri 150 ~00 100 150 

Monltkıt teminatı yftıde 7,6 «166> liradır. 
4 -- Lahna 3000 5000 2 50 

lıpHak 3000 5000 2 60 
Teze kabak ·taae· 100 200 5 
Pirinç ·yerli· 2000 2500 18 
İnce teker 1000 2000 28 
K.e&me teker 200 400 S l 

Un ve irmik ebtra eketra 1500 2000 16 
Makarnı ve tebriye 800 1000 30 
Patates 3000 5000 4 
Kuru faaulya 1000 1500 8 
Nohut 700 1000 8 
Mercimek 50 100 6 
Buğday 100 150 8 
Bulgur 300 500 8 
Koru eoğın 2000 3000 4 

Zeytint11nesl -Ayvalık, tlrJlya· 500 1000 40 
Yomarıa ·tanesi· 10000 15000 1 25 

Koro bamya ·Ama&y!: çiçek· 50 100 25 
Salça 200 400 20 
Koru patlıcan ·dizi. 200 300 8 

Pirinç UDU 50 100 40 
Tahin 200 300 25 
Pelmez 300 500 15 
THe frsulyı 300 500 7 50 
Salamura yaprak 300 600 1 S 
Shke 50 100 10 
Tel kadayll 100 200 18 
Ekmek kadaylfl 25 60 30 

Koru incir 300 500 15 
Çeldrdebfz koro thıtlm 300 600 12 50 

· Razakı Gzdm 100 200 20 
Elma 300 500 7 50 
Ekmek aynın l 00 200 3 
l'ortakal ·tane ile· 1000 2000 2 60 
Nloaeta 25 50 30 
Ce•lı içi 4.0 80 :30 
Fındık lçl 5 10 60 
Kftnar ·çam fıatağı· 5 10 60 
Mırol 500 1000 2 50 
G111 ·tenekfıııl· 50 70 390 
Benıln · 100 150 35 
Sabun ~00 500 21 
Soda 300 500 17 50 
Çay 10 ıs 300 
Tuz 500 1000 6 

2210 

75 
75 

5 
360 
280 

62 
240 
240 
120 

80 
56 
3 
8 

24 
80 

200 
125 

12 
40 
16 
20 
50 
45 
22 
45 

5 
18 

7 
45 
37 
20 
22 

3 
25 

7 
12 

3 
3 

12 
195 

55 
63 
52 
30 
30 

l 2911 
Mo•akb.t teminat mlk.rarı yiizde 7 ,5 "'218" liradır. 

ö - Maclea lulmürft ton heeebUe 30 ıiO ton J 250 375 
AAıç k3mlrft 1000 1500 kilo 3 30 
Y •ı odan 50000 60000 " 50 250 
Kora odun 10000 12000 ~ 75 75 
İıplrto aoya 1 O L5 85 g 50 

738 50 
Muvakkat teminatı yüzde 7 ,5 "55" llrıdlr. 

• Yakarıdti cloa •e eayw moh ımmen f latleri yazılı Denlsli lise· 
llnla teırlnle•nl 1935 rarlblnden mayıs 1936 sonuna kadar yedi 
aylık yiyecek, yakacak •e temizlly~cek ihtlyıçları be, k18ma ıy· 
rıluık 22,10,935 taribhıdeo itibaren yirmi g6n mtlddetle açık 
ekeltmlye konmoıtar. İhıle 13,teırlnlıanl,935 çartımba gilDft 

lllt 14. t• Delllıll kClltftr dlreklôtlöğft korağında yapılacaktır. 
Movıkkat teminat mllnarı yukıradı gôsterllmlıtfr. Şartnamesi 
kllta.r dlrek:tôrlOğGndedlr. İeteklllerlo yazıla gün TÔ ıaaita huır 
bala11mılan llta olunur. l 4 7 10 3550 

Bayındır belediye!inden: 
Btıyındır beledlyeeJne ~eçerek yeniden e•ılı bir ıekllde tamir 

eulrllen otel ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mayıs eo 
nanı kadar lcan açık arbrmaya çık.rıh:uııbr. 

leteldllerln lhıle gOnG olın 20 · l 1 · 935 çarıımba gftnO saat 
14 de kedar Bayındır betedlye1lae mılracaatları. 

3529 27 31 4 8 

lzmir Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 

Yeri No. sı Nn'l Depozitosu 
T. L. 

Ahmet ağa mahallesi 16 yeoi Mağaza 240 
meyveler gllmroın so. 36 taj 

Yukarıda yazıh mağazanın faizsiz olarak taksitle satışı 6.11.935 
çaroamba gftod saat onda ihale edilmek üzere açık aruumıy11 

kouolmoşlnr. İstekli olanların gösterilen depnzltoyu veznemize 
yatırarak arttırmaıııoa girmeleri IAzlmdır. 29 31 4 3538 

Ayar işyarı Aranıyor 
Uray grup merkezlerinde çalıı:ıtmlmak: ve ftcretletl utaylarca 

ödenmek Qzere Sao'at mektebJerl mrzonları ftet6n tutularak 

45 150 lira aylık ftcretle ayu lşyarlara arandı~ından istekli 
lerln nftfue ve askerlik k&ğıdlarınıu ve tahsil beJgelerfnlo birer 
kopyasını ve kısa blrbal tercücaelerlolo dilekçelerlle blt'Hkte 
getirerek imtihan edilmek ilzere 20 · 11 · 935 güoft saat 9 da 
İzmlr'de Ege bölgesi ölçQler ve ayar bat lspekterlfğfnde bulon· 
maları bllltlllr. !l555 1 4ı 7 

~Doktor ...m . 
A. Kemal Tona y 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hastahklar 
miitehassısı 

Basmahane istasyonu karşıeındak.i dibek sokak başında 30 sayı· 
h ev Ye muayenehanesinde sabah eaat 8 dan akoam eaat 6 a kadar 
haetalannı kabul eder. 

Devlet Uemiryollarından: 
'" Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterilen büfe ve p,latformda satıcılık, 14 · 11 · 9:~5 perşembe 
gftnfl ea-.t 16 da pazarltk sucelile lzmlr'de Basmahane'de 7 ~ncl 
hletme dairesinde ayrı, ayra kirayı •erllecektlr. 

İsteklilerin bu yerler hizasında göeterUen miktarda temtoat 
vermeleri ve işe glrmeğe kanooi manileri bnluomadığma dair 
beyannamelerle ayni gQode B&at 16 ya kader Baıımahane letH 

yononda komisyon relslJğlne bizzat veya tahriren müracaatları 

lizımdır. 

Şartnameler Alsancak'to 8 inci işletme müfeut11llğl kaleminde 

ve Selçuk istasyon yazıhanesinde beddeiz dıığıhlmaktadır. 

Mevkii 

İımlr Alsancıık Şe 

bitler yadlgAr ırnl. a 

ğında. 

Selçuk hta !!yon 

Senelik muhammen Muvakkat 

Ctnel 

J kapı No. 
baraka, lıüfo 

kira bedeli tr.mina 
L. K. L. K. 
300 00 2J 50 

ve önünrlekl behçPrıt 

Pldıform üıerlodfl 80 6 00 
kı· bab eahn~k. 

as49 ı 4 

İkfnclteerin 4 

Habeşistan'da Yeni 
Savaşlar Bekleniyo 

- rl Başı 1 inci yÜ$de - teslne verilmek üzere rapo 

lar eoayeteel için çahetığı anla· b11ıurlay:acaklardır. Tali kood 
şılmıştır. ler yarından itibaren ~ahıOJI 

Fr11nea'nın bu neticeler etra· başhyaeeklardır. 

fındakl mea11lelnl de teeeklı:Drie CeaeTre, 3 (A.A) - Ze~ 
yadederlm ve uluslar eoayeteıtl tedbirler konferaoeı ıarıfıll 
haricinde ' lı:ı görülr:ı:ılyeceğl de kabul edilen kararlar aıığıd• 
tahakkuk etmiı:ıtlr. şekilde hülaea edllebiUr: 

1 Beşler komlteel reisi İııpan l - Kredilere tatbik edl 
39 dcıf 

yol murabbası M. ~11dımyaga cek ambargo bıkkıoda be 
çok tyl çalıı:ımışhr. let ltalya eömürgelerlle 

ı f idi 
llo mesai hrp Avrupa eol · Uhld f lnaoeel muamele ır 

ldl1 

bunun ve muahedelere bfirme klnsız kılacak tedbirler 1 

tin teminine matuf olmuştur. 

Bu ruh dabHlnde müzakerele· 

rin de gene ayol hedefe doğro 

c:levam edeceğini görüyorum. 

Demiştir. 

l~tanbol, 3 (öıel) - Pırls

ten bildlrUlyor: 
Ceoevre'dekl slyısi faaliyetin 

hitam boldoğo görfllmekte, fa 
kat mfizabreler dev11m etmek· 
tedlr. 

18 ler komitesinin verdiği 

karar mucibince zecrt tedbir· 
lerln tatbik gftnO 18 teırlol 

Hnldlr. Bu larara (50) devlet 
iştirak ed6cektl1'· 

Belçika delegealnlD y•ptığı 

itirazlar dı esas olank kabul 
edilmiştir. 

Devletler, İngiltere ve Fran· 

sa 'ya ltlmad göstermekte ve 
mftzakerelerden Babet . Iıaly11n 
uluslar aoeyeıeıl lhtllAfın halli 
oetlceıloe nralac.ğı kıbol edil· 
mektedlr. 

M. LHal, uloelar eoıyetesl · 

oto otorlteatnl dalma nazarı 

dikkate alarak mes'elenln halli 
bosusnndakl mesaisine devam 
edecektir. 

M. Laval'ID noktal nazarı, 

M. Samnel Hoar'ıa da noktal 
nazarını uygnndor. 

M. Tltuleııko, Italya'ya karşı 

gerek kendi devletlutn gerek 

ktıçdk ltll&rın ve gerek Balkın 
anıantınlD dosluk ve teveccd 
büoft beyan etmiştir. Bu bAdi· 
se çok ı•yanı dikkat görGl 

mfiştflr. 

Ve zecri tedbirlerin 10, 15 
ve nihayet 18 ~eşılaevel teklif 1 
İtalya'oıo lehinde bir tezahlr 

addedilmektedir. 
M. Tltnlesko, ltılya ve sulh 

lehinde söz söylemekle beraber: 
- Mee'ele ve lhtllU henGz 

hitam bulmuş değtldlr. Hentl.I 

büyftk mdşkftller nrdır. M. 
Boarın dedf~I veçhlle, letlkbal 

.heoftz tamamen sarih bir şekil 

aloıamıı:ıtır. M. Lavatl'n meea· 
laine devamı kabul etmesi, her 
halde eulhun Te uzlaşmanın bir 

m6jdesldlr. demiştir. 

letanbul, 3 (Özel) - Cenev· 
re'de zecri tedbirler koml~eel; 

bir takım tali komitelere ay· 
nlmıştır. Tali komiteler ıltı 

gOn muntazam bir şekilde ça· 

lıearak ıltı güo sonra toplana· 
cak olan zecri ıedbtrler komi· 

v6ya almaktadırlar. 0 
2 - UhalAı ve ihracat• &IS 1 

oı•'· teıdllk 2, 3 ve 4 oo ~ 

zecri tedbirler bak.klodakl '" 1 
lif lorl ~u devlet kabul etıO 

~ııt· 
ve ayrlca 6 ~devlet bo te .~. 
lere ıld metni çok geQ •1 e 
larlDl blldlrmlelerdlr. rı0•0·, 
ve ekonomik zecri tf?_dblrl~ııı 
tatbikine 18 11 935 te bf9'""" 
nacıktar. 

3 - Konferans tıaly-:: 
lthıl olunacak mallar ~ ~· 
mevzu ambargooon tatbik• 

kında şo kararı nrmlı&lr~. 
Bllhaua kJerlng a•l•t111 ı.ııı· 

dın doğaa ye zecri tedbtt 

den 6Ulr0 tııflyelerl ıı0k-:;. 
bale gelen ltılyan boroltfl Jıf' 
doğn gibi blacık Te bO rll'' 
sosta nakden ôdeme ye fi 
ıyneo tedlyat yapmak Ot"_... 

P ........ ltalyaoJar tarafından ya ,ı· 
muhtemel tekliflere ttlbır e 
mlyecektlr. 

,.. . J) .... 
lstanbol, 3 (uzel) - •ıeı 

kıl mıotakaaıodakl fhbef rt· 
İtalyın'lara taarruz için 1~11' 
yüıe ba,lamıılardır. ltalY'° .,IJ• 
Adlgrad dağhk cebbeıtol •JJI'' 
klm etmektedlrle1'. Danatıl ~· 
fülcomlarma ~ arıı bOtClO ~
mıntıkadaki cebheler tıb 
edilecektir. ()• 

lstıubul 3 (Telefon) - dıf 
nenede bulanan la~ltere Sol' 
itleri bakanı M. Sımuel •' 
radyoda bir dlyn .,eroltfcl•' 
56 de•letln harbin deboe ti• 
nihayet vermek için birle~~ 
lerlnl ve bu dnletlerln bl~~,.dl 
hareketlerinin dtlnya ııri .,; 
mflhlm bir bAdlse oldo~oO ,4 
bunu tarihin de bydedeeelf 
ııöylemlttlr. ıtl· 

lstanbnl 3 (Özel) - Jo 
0
.,l 

tere dı!Jfılerl bıkana Slr Sa.O o'• 
Hoır, tayyare ile Beoofde ı 

c1ıeı 
vasıl olmuştur. Gazete 

0
,. 

verdiği dlyevde, çok 111e.0° •" 
olduğunu, baron Alolıl •I' 
Belçtka başbakanı ile ~oo 1,.ı 
masından çok iyi tJJtlb' 
hasıl ettiğini söylemlttlf· 

Tepecik'te Pazıar,,, 
Tepecik'te yakında bit ~t 

yaptmlıcıktır. Bured• r0l'' 
gdulerl (Genel pazar) ~o r''o 
cak ve halk lbtlyıeını P"1 ,d~· 
ucuz ve kolayca teaılo 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehass•8~ 
İldncl Beyler aobğl Tark mOzayede ııalonu 11t1aalld; 

numara 45. Baatılarını öğleden eoon 15 den 18 e ki 
TELEFON : 3806 

Ziraat bankası lzmir şubesiııd~ 
Danamızın tıııarruf ve ldıreel ahanda bulanın Mey1el~~10aeO 

rüğtlnde kain Bakırcıyan bıDınm 1 ·K. eani· 936 tat ~o 
itibaren hlr senelik icarı kai'ah zarf ueollle moııyedefe 
nulmuetur. ~,bol 

İsteklilerin lekUf lerl 30 ·T . sant· 936 t•rlhln• kad•f y•P.ıl•' 
edilecek ve 1 ·K . evvel· 9:35 tarihinde birinci tbıleal ıerlll 
caktu. Şartları aulamak ve daba fazlı lsa1ıat almek tetl1"

0 
f 

şubemize mQracaatları · llAn olunur. 3557 1 
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tObmentoh ôkeUrflk oeo 
kederini tecrB.be edinir;. 

Ve Pürjeo Şababın en 
üalüo bir mflıhil tekeri 
olduğunu ouutmayımıı. 

Konetli müshil iıtiycnler 
Şahab ıilrgi1n haplannı 

maruf ecza depolanndan 
ve eczanelerden aruıular. 

Ali Riza 

~Dcellithanesi 
~tııi Kavaflar çarşısı 

SIHHArf 
Balık Yağı 

.,./Vorveçya'nın Halis Mo· 
b rıa Balık Yatıdır. Şer. 
~ eı Gibi içilebilir. iki De· 
fl Suzülmüştür. -Biricik Satıı Yeri 
BAŞ DURAK 

Oamdi N Dzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

lJmflrlO METALLUM 18mha· 
larıoı tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoıo Te 

Slemenı fabrlkalın mGmeulll 

Peşıemalcılar 77-79 Telefon. 3332 

SAYI URA 

1 Mftktfat 20000 
1 ikramiye 25000 
1 .. 15000 
1 .. 12000 
l • 10000 
2 u (2000~ 4000 

' .. (1000 4000 
so » (500) 15000 
60 » (150) 9000 

100 w (100) 10000 
600 .. (50) 26000 
500 it (30} 15000 
600 (20) 12000 

• 
V. N. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

QEUTSCl:fE LEVANTE LlNIE 
.. SOFIA,. motörG hıllen 11· 

mıoımızda olup An•eH, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yak almaktadır. 

"AMSEV1 vapura balen il · 
manımısda olup Aa"erı, Rot· 
terdam, Bamborg n Bremen 
için yak alm•ktadır. 

"AVOLA" vapuru 2 ncl lef' 
rinde bekleniyor, Hamburg, 
Bremea Ye Ab,era'ten yak çı· 
ka.racaktır. 

"MANAU-11 moUJrD 11 2 el 
teorlnde bekleniyor, 15 2 el 
ıeırlae kadar An•erı, Rotter· 
dam, 9amborg ve Bremen için 
ylk alacaktır. 

"MACEDONİA .. nporo 25 
2 el tetrlnde bekleniyor, 80 
2 el teırloe kadar Aanr1, Rot· 
terdım, Bımborg Ye Btemen 
için yak alacaktır. 
AMFRIKAN Eı:POT LINES· 

NEVYORK 
"ExCELSlORw Tıpuru halen 

llmanımııda olup Nnyoık fçla 
yak almaktadır. 

"ExMINSTER,, nporo 12 
2 el teerlnde bekleniyor, Ne•· 
york lçln ytlk alacaktır. 

ExERMONT Hpuro 18 2 el 
teırlade bekleniyor, Ne•york 
için 1ak alacaktır. 

"ExARCH,. ••puro SO 2 el 
teırlnde bekleolyor. Ne. york 
için yGk ılıcaktır. 

,,ExECUTlVE,, .apara 15 
8 el kAnonda bekleniyor, Ne•· 
york için ytlk alacaktır. 

"ExlLONA,, npuru Sl Bel 
khıunda bekleniyor, No•york 
için yak alacaktır. 
SERViCE DIRECT DA ~ueı. 

EN TUNA BAITI 
"ALlSA.,. npuru balen il 

mınımısda olup Beograd, No· 
"lsad, Kamarao, Bodapeıte, 

Brallelan n Viyana için yak 
alacakbr. 

~"' 111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111ıı11mm111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111~ 

ARMEMENT DP PE • ANVES 
"ESPAG~E,, vapura 5 ikin· 

el teırlode bekleniyor, An•erı 
Direkt için yak alacaktar. 

-Alişehir Banl{_ası = 
••••• 

ARMEMENT B. SCHULDt 
BAMBUG 

" HANSBUBG w Hporo 8 
ikinci teıırlnde bekleniyor, An. 
•en, Rotterdam n Hamb.:.rg 
için yık •lacaktır. nzmnr ŞlUlbeso 

ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A~tı ay vadtliy~ % 5 
Bır sene vadeh1e % 6 faiz verilir. --------

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE (AS. D S. 

SP ~NSKELİNJEN) 
OSLO 

"BANASEROS" moıörG 21 
ikinci teırlnde bekleal1or, Don· 

;; kerk n Dlppe için yak ala· 
~ caktır. 

E JOBNSTON v ARREN 
E LlNES LlVERPOL 

.. QUERNMORE,. ••puro 4 
~~~~~~~~~I ~I l~ll~lll~llll~ll~lll~llll~lll~lll~ll~lll~lll~lll~ll~lll~llll~ll~ll ~l"l~lll~llll~lll~llll~lll~llll~llll~lll~llll~llll~lll~lll~llll~llf~lf~llll~lll~llll~llll~l"~'I ~4~11 lklncl uırlnde bek~n~o~ ~-
:r ratelli Sperco vapur Acentası kadar Rotterdam, Hamhurg, eli ya ve Harsetonı llmanlarıaa nrpol •e An•erıteu yftk çıka · 

Zahire, asftm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncoluğo yapıhr. Mallar geldJ. 
jttode nblpl~rloe en mftsald oeraltle nane nrllfr. -

Copenh•ge, Dın•lg. Gdynta oelo ytık alacaktır. r1p Burgaa, KGetence, Galıç Te 

~() ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI n ukandlnnya Umanları için "DURUSTUR" nparn 20 2 Oralla için yak alacaktır. 
'\ lJCALION,. vapura elynm kftuG tahliyeden eonra Aa•uı, yak ılacaktır. el teırlode beklenmekte olup ya. 
\ ~•tnı~da olup 29 teırfnevtsl Rotterdam, Amsterdam ve Bam· 11GOTLANT,, motora 30·1 el kftnft tahliyeden eoora Kötten· 
' llveıe Rotterdam 98 Bım· burg Umanları için yük alı· teırlnde beklenmekte olup yft· ce. Sulıaı, Gatae ve Brlyla JI. 
~~ limanları fçlu yftk alı · cakhr. kftaft ı.-bllyıdea ıonra Rot•er· manları için yak ılıcaktır. 

•t, 11CERES., ••puro 1 2 ini t•ı· dam, Bamburg, Cepenbage, İIAnd•ld hareket tırlhleırln · 
''ll \

1 
tRMES , •apara elye• ll· rlade beklenmekte olup yftkO· Danslg, Gdynla oelo •e leho· deki değlılklilderdea 'acente 

\~ tb11d, olup An"erı·Rotter· nQ boıalıtıktan ıonr. Burgae, dlouya llmanlan için yftk ala mee'ollyet kabul ctmes. Fazla 
'\ le Lımburg llmıalan tçfu Varna n KGsteace Umanları cıkhr. tafellAt için ikinci Kordon'da 

l llı7or. için yak ılıcakt•r. z,,gluga Poulca S. A· Tıbmll :•e Tabliye blo111 arka· 
ı.." ltAJANUS., vaparo elynm °CERES., nporo 18 2 inci "SARMACJA,. motörft 20 2 eıoda FrateUI Sperco ••pur 
~-- rl d A B d ı ı ı d b L( L ı acentah5ıoa mtlr•caat edllmeıl (tde'tnıııta olup yGkGnft tıh · tee a e anra, otter ım, ne . teıır o e e. eome.te o op e 
"Ilı '- •onra Anver11, Roller· Ameterdam n Bamborg liman· (doğru) An"ere.Gdynia liman· rica olunur· Tel 2004:·2005·2663 

1 .A.tnıterdam ve Hamborg ları için yftk alacaktır. ları itin yük alacaktır. İlAodakl gellı·gldlı tarthlerlle 
~~=t• için yak alacaktır. Svenska Orienı LinÜJn Service b-lariıim Roumain navlonlardakl deAltlklerden 
~11;EıtoN,, npuro 5.2 ikinci 0 NORDLAND., motörft 3 2 el .. ARDE:\L,, vapuru 13 2 locl acenta mee'oltyet kabul etmes. 

"' e beklenmekte olup yG· teıılude beklenmekte olup Jft· teırlnde belı.lenmekte olup ya r••--= .. ~- --..------. 
'-•e t•bllye ettikten BC>Dra kGuG tahliyeden ıonra Rouer· kftna ıabJlyeden ıonra Köı · Muallim Dr. 
~''il.:•, Rotterclam, Amıterdam dam, Copenbage, Dan•lg, Gdy· tence, Sollaa. Gal11 •e Brlyla A. Hufftsı' AJataş 
"-~~borg llmıalan için ytik na·Oalo ve ukandlaa•ya Uman· Hmanlan için yD.k alıcaktar. 

Satılık Ev 
Alaancak'ta lntlktm ıobgın· 

dı 13 nomıradlı, klrglr, t•mlre 
muhtaç olmıyan, boyalı, altı 

odıb, hnadar n bol gtln•ıll, 
iki katlı, mGıtemlllb tamam, 
cenube nuır Gn "e arka11 açık, 
Ontl p1rk olmığa na111sed KeDlt 
arsa, Ga n arkw açık, birinci 
kordoeıı yfts metre kadar 011k· 
likt11, çarııy• çok yakın, lçerlııl 

ktmllen yeni muıamh11 ile d3· 
ı~ll, elektrik. hnagH•, terkoıı 
euyo, telefonu, banyolu, iyi 
ıolo tulambah koyoıo, arka· 
11nda kftçftk bir babçeıf, ııakln, 
11hht bir e• oygon bir f tııle 
eatılıktar. 1ealyenlerla Beyler 90· 

Halkevinde 
ilk, Orta Tahsil Kurs· 
ları ve Resim dersleri. 

Orta tahıll karılarımız 4, 

lklnelteırln 935 puarteıl gG· 
na Hlt 19 da Domlapınar 

ilk okulunda •çılacak n dere· 
lere baılaoıcaktar. Kuralara 
dnam etmek için Balknl 
ıekreterlJğlne adlarına y11dı · 
unlarla henb kayatlarıoı yap• 
tırmamıt olanlar l ikloclteerln 
935 cuma gtınü ıaat 17 de 
Halknlnde haaır buloamah
dırlar. Buıada deraı program· 
ları hakkında kendllerhıe lıa · 

hıt \'eritecektir. 

Ralkevinden: 
İ1k tıhıll kuralHJDa dnım 

etmek lıtlyen yurddaılar1ma · 
aın birer fotoğraf larite biran 
enel Halk.eti 1ekreterllAlae 
bıtYDrarak kayıtlanaı yıplar· 
mıtarı lazımdır. Kayıt lıloln 

arka11 alındıktan eonra bu 
kmılarlD ne zeman açılıcagı 
ayrıca llAn edllecekllr. 

llalkevinden: 
Balke"I Ar komlteılne bağlı 

ıeefm kolonun resim •lGlyeal 
1 lldnclteerln cuma gaaa açı· 
lacaktır. AtGlye Beyler ıokı· 
ğıodıkl mektebler mdıeeln· 
dedir. 

Paraııı olarak verilecek 
reılm derelerinden letllade et· 
mck letlyen mekteblllerle he· 
•eıll gençlerlmls hergan Balk· 
evine bıı•orarak kıyıtlarını 
yıptsrablllrler. Dere Hıderl: 

Pa1ırdan baıka bergao saat 
ıs trn 16.SO H kadardır. 

'~----------------J 
Olivier ve Şnre-
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
The Ellerman Llnee LtcJ. 
IJ•erpool Battı: 
0LESBİAN,, vapura 26 bl· 

rlacl tetrlnde Lherpool T& 

Snaoeeı'dan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 2 

ikinci teerlae kadar LIHrpo} 

.Glugon için yak alacaktır. 

"ALGERIAN.. npanı lS. 
ikinci teırlnde Lt.erpol n 

SHneeıdan gelip tahliyede bo

lonacaktır. 

Londra Boll Batb: 

"POLO .. npura 30 birinci 

teerlnde Londıa •e Bali n 

Annreten gelip tahliyede ba0 

lunıcak n ayal Hmanda 6 

ikinci ıeırlae kıdar Londra •e 

Hail için yQk alacaktu 
11 MARONIAN ,. nparu 26 

ikinci teşrinde geUa 12 ikinci 

teorine kadar Loıidia n Hali 
için yGk alacaktlr. 

110PORTO,, ••puro 29 ikin· 
el teırlade Londra, Bali Ye 
An•ereten gelJp ıahlfyede bu· 
lonıcaktır. 

Not: VGrod tadblerl •e n · 
purlırın lıılmlerl Ye unlon Clcret· 
lerlnla değl1lkJlklerde11 mea'ol 
llyet kabul edilme•. .-------, Y ıllarchr ubımslakla beklenen 

iddialı ve Heyecanlı 

BöDarcdlo 
Maç o 

Profeıör O.y Mıeır T4 N1aml 
arasında ilk defa olank ~ "~~~y larına hareket edecekdr. 0 AL8A JUUA., Yapuru 20·2 

t~ttf MEDDESu nporu 6 2 "VIKL."VGLAO,, mot6rft 12·2 inci tf'orJnde gelip 22·2 inci 
lldebcklenmektc olup ya inci tepinden 16 2 inci tetrfne tetrlnde lılalıa, CenoH, Mar· 

İç Hastalıkları Doktora kağında ma .. yede ulona ea· 
Şamh ıokağı No. 20 bibi bay bıfıa 1heana maıaca· 1 Pek yakında . 1 

.. _________ _.,, ıılan llb olunur. ·-----~ .. ;;.ım __ ,,,,,,.. 



Pazartesi 
4 

-. y 
Plebisit Başladı, Netice 8 ı· 

goo Anblşı1acak. 

Haheşistan'da Şiddetli Ya · urlar Var. Habeş'ler, Bun 
Allahın Kendilerine Bir Y.~r.dımı Telakki Ediyorlar. 
talyan'lar l\lakalle'ye 90 Kil U ktadır • Dan razisiode 

ileri Hareketlerinde, uzundan Korkm ırlar. 
Adle Ababe, Z 

(A.A) - Yılmtar 
•Hilmi epl A· 
mu g.omlt ol· ··-· ,......, .............. 
.. dl ,...., .. 

.............. Yer· 
Mlerı Mut •111· ..,. ............ 
diye ıu•r IMlyle 
blıte1 1Gnaedlk· 
lerlal I07lemekıe 
•e ._da laalyıa 
Beri ........ 
......... lçla 
A'hltm bir ,.,. 
........... emek· ...... 
·-··· 1 (• a)-AI-•· -··- ..,_ ....... ,... 
....,.. l•••etlerlala .... 

-.1re11m1a ..... ,., .... 
lamıfbr. 8a lluekeda hedefi 

....... ........ • pçfrli· 

muldlr. . ...., ...... ....,.. ... . 
........ 90 ~·- ... .. 
dlr. l'-1 ..... e1801111D ..... 

I ....... ya Hüktimet Ve Halk 
· rl re Karşı Hazı oıyor 

Beklemiyor) 
ı SOyliyorlar 

-Çtınkft Mtıukerelerden Hiçbir Neti 
M. Alotzi'nin Uzlaşmada Çok Çal-. 
lıtnrt .. , 1 (~ - 8-

... lılWlıllJan 

M. AloUi 

Kmlllr••wklllrMl ... a 
...... .....,_ ıa.ı,. baki· ...... ...,. ............. 
ltlılerhshh•••lllmllklaıalllt· 
h•lbr. 

z..t tıAaıı. .. ı••tv•111ter 
....... ., .......... D •I· 
11111 •zm .... ler elnz ...... ,. 

lıılyu ..ıUn -•1.U. 

•• ... ....Dll9 
r,tb'• 1...,.. on...._ 

..terl..W. ••k .. •Wleeetl b· 

,. •I..._ ..,-e1ul•I• • ••r· 
........... llllmlJ--. De· 
.. t .... 

..._._a.sca-a>-a-· 
du hlldldNlllM g6n .. rkl 

Roına'da 
Büyük T 

ugun 
en Var! 

~aşa Aiddir. MeBu Tören Genel 
raıimde M. Mu 

urabhası 

lini ve Kralın 

.... unaeaktır. 

Roma•clan 6ir 1Waiif 
İllaabal, S (Ôael)- RomMlaa l..ı,. ...,,... ... ,... ..... 

b1Niılll1or: 
Yua• Mılk ........ ... , ........ ,.., .......... ·-· 

teublıat '"'"••ister. ............ ı...,.w. 
, ......... v ............ . 

• 

lllaıllllllll.. .. ... 1'ftf 
hMırf ...... ••a.ı1or. 
Bı-.ı~-T-

"~ .......... 
-- ... ılr9dıerl ,...ı. 

maktadır. Ttgre'nla ma-..U 
b61gelerlade gnalla .Offne · 

te .............. .. 
lercle ...a,ed ........ . 

eektlr. Blda ~helerde, 1.u · 
._.. Duüll'de ... n lıdk .. f 
lan -,.palmıttır. U oi ... 
Somlll -cepbell•d• ...... lep 
lalaklarıaa bombudamaa et. .....& . 

11 Abak 2 (&.A) - İm· 

.......... , lrltre' ,er1er1a.. ......... ..... 
fmalllr, " 
,. ..... ,.... f9pDI •• , ... 'T.,.. ............. ••laaWrl, 
Er11n'de de ook .. .. ..... 
....... " .. tok Jallar , ••. ........................... 
bea tenf•• otomoWI lfle .. i 
tedir. Demektedir. 

Lıaabal S (T•leı-J - Ae 
... ra'd•a blldtrlldlllae gire 
o ...................... . 
lıalyaaıar taraftlld.. ltpl e4al· 
...,_ .... 1 c 
...... ~11 ............. .. 
mıadaa mlıkll •nl7ederde 
kaldtklanaı halyı• kıt'ıfana• 
... ber "r•lılerdlr. S. ••ikan 
kara..a ... iti• laaı,.. Jerll 
•ederi 6llde o&.ak luıe 
,...,.., ıectı.- 19uedlr. 

Spaleı, •ık6met •••••• his ... sa.,. •....u.t, ... .. 
kkaalar, t.r•• rle1111 ... ,, 
balaMCllkbr. 

llenllmtle amallit Mrpte 
ele• ltalJ••luta, ,...._ 7olu· 
.. Olaleıla alleleıl •e tiaar 
IMllanaeaktu. 

Ba IMlllil•de• IODn ile~ .. ,.. ... ........... ··~k 
•• onda .. • ....... , J•pala· ..... 

• •• . -····· ......... -·••in••·· ..... ..,, .• ..... , ... ,.. ....... 

lece 
.ı.ı ' ı (Oael)- Gea.a •cü 1111• .ıa'9u•• 

Galrl8I Ş...borkeade ook » ..._ ,... .. .._. 
laWak Wr Wk klllell en ... ,,_ . &•- ..... bedlll 

...... btr ..... 

C...eral Glering 
llJlerlt " SU 111e1'elende• 
....._denk: 

cKa••b•,.,...._. ..d., ___ ,..-
---1111"" 

•ı· m ............ , •• 
h• ... l'n-

•••• ~hemtıily• .. ,.. 
!4.rback•, S I A.A) .,. 

.... Gaeri•g ...... 
Mr lly inde Sarbl•fl 
,..,. •a ... kaılerl•••• .................. 
k•rt1tıada ,... dAtll - ,',JJ 

tuıty,. .,UiklrD IODf8 dcıllli". . 

- Hl1e ıop. "oue ~ 
y•re IPmln edra feda~AI 
blçbtrl qır gelme••!•~~ 
kadderaı 11aılala gel4Pr 

yeter ki topuma• ol~:. 
Domaıamus, ıere~!' 

m111•. 

Geaeral Gae~ 
S.r mee'eleıl ıM -.. 
.... F.nw He _..ı f':, 

bir lbdlAf kal•1-
lem.1 •e .. ıırleı ........ ,_ 
Prağ'da 

Tevka1at V•~.r_ 
ı.a.abal, 3 ( ı.ı;; . .-:: 

,,.. .. 19 kiti .. ,klf 
tir. Te•klfla ...... 
ı.war . 


