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İldncltelrla 1935 

tal ya 
n, Buğday, 
kmek Dorumu. 

Şehir mec:liainia 10D toplaatı• 
iki önemli ite dokunuldu. 

lardan biri ekmek, diğeri de 
ma araçlan (nakil n11talan) dır. 

"el& ekmek ipni ele alabm: 
• • • 

İsmlr'de ekmek, an Ye batday 
patlak ..:ereli aylar olm~lm. 
1 (belediye), '11Gtme lcretleriıai 
• mek içia keadi fabriJumlda 
leyi kırmıt Te 'ba ıuretle DD f İ• 
· dilfmGırG. Fabt handa aebaı 
meal•• --.Iea:daba fena, 
beter bir d111a111 d...... Bu 
, .... 6*ıı. ..- luDç .1. 
içia,...,. ellerinde ı..ıuun 

piy11a••M ıeıek flldtme, 

- " -l»Dtılay ...... 
glld Dnket ettiler. B'alla .... 

Jll balda1 nkoltllioia u 6Ja. 
•e karalılik ~ tplmc;a, 

kal... me7daaü piyaap bab 
alo. 

Uny ~ye), (abribt6dere 

ikiDcl Wr ..... ltledi •• fab
l mlsayed9fe çabıdı. Yuü. 

lzmir'de hergln ubahlan çıku, •,...ı guetedlr. Tel.fom 2776 

ÇerkesEtem 
Iraktaki Kordleri Aleyhimize 

Ayaklandırmak l8temi' 

Aleyhine ittifak Hazırlanıyor. 
E w·· •e' JFISJ •••el •s 2:·P2t-z:·:·h-x:-x---·.---~·-·-=·.·=-=·=··=-=·:+:+=·· +:-=·=·=·=·=·= .. =·=·=·=·= ... 35 .. 

ay as ta nse~ı.z n.I~l · ltalyan Orduları 
Daha Te~kif E4ildi Don SafaklaBeraherBocumaKalk-

. "ılar. Habeşler .Mukavemet Ediyor. 
Osmanlı Yüzbaşısı Ahmed Sürur, Tes- -
lim Olmadığından öldüriildü. Çer.kez ~ 
Etem'le K.ardeşınin Teslimın1 IsteCI • 

mu:ca ıı lifi •'1i/ edilmiş· 
tir. Bu wada vakıile 01111anlı 
mdmunda ,ama,ılık etm., olan 
:.41ned ~ ........ 6lr 

1 adaın, jandarmalann daoeıine 
tliarpw ..,,_..,.,,piste 
JAİf .,. kaçmaıa --yelummiııir. 

J.ndarmaı..r, GZ..eclııuiy ~ketı· 
dUine.,.. .,,,..,,, " ..... 

-

... cm.ek qlDde ........ 
.............. """"'1 .. ,... l 

.... , ........ '& ........ ; 

lordaa --...ı.ı., llO•M• 
..,.,.., ,,.,..;,ar.. 'l'evlıif -
'-'erin .,. ..,..la. atlİnde 
balunan etdalc .,. uaaii lap· 
lanıru,t&r. 

ı-nw, 4 ( o.. > ~ 4,.. 
... fıllllnesi ..tdfilcA~ •• 
aoloıurruu, Çerhl Etam'le Jcar. 

.._, lıapareıorı. 'Bir golnQfe 
.... ....... 4 ..... ) - .... , •• ordalan, atbl •balı .U-kra be· 

- Ba&day TUiyeti fi,.,., 

~lelicllir,. 

l'.baek imaline geliııee, nl
luau gkDmtslD ana.dedir. 

....... k....t, iyi, glolbD. 

111 Te hu tekilde --- •• 
--- demek, belediyece • W.- ekmek ifiHe IUpir 

!apilmamlf demektir. Be. U. 
ltl1'e lllidir, ,._;. hata hi· 

... ..UU7or?. 
~eliyis ki, ekmek İfİDİD 

helecliyeee clenlade eclil· 
IDdiriacle, teJairde .. bl· 
lıU ekmek fahri.bu apaak 

• •• ...... ,.Mtl. .... 

l'.,_, laudu• 

.ı..w ., (d.rl.) - .. ...... ;."' .............. --,.,,....,. ....... ,,.,,,.. w ·-- .,,,;,_, .....,. . 
aana ermetsı.dir. 

......... 
Jl»: ~ 41'11.P•GIJ ~ 

ban ip uçlan as.ine T1ra, .. 
Suriye laıuludu ..,._,. " 
... ........ra ..... '•· 
,... hsOllndu }~· 

defi• ,.. ...Uılfi :t tliJllo 
llldtii ..,.,. .... lHa~r. 

,,,,,,,.,,, 4 (D.ı} - ~"' 
~'81a9G'bi~'in 
lrai'ıaii 'i*dleri o~r· 
nıU ~ Ira'""'" u. 
..,.,.... ,-,yerlar. ·--······-·········--.-·-·---·-·---·-.... ---.... ----

nlter aeplaeleıde ı.arrMlara ............. a..-..... ~k 
yerlerde eok ..... u Ye urp .... ,. etl8tta• ~ctat•ll· 
!'Jrlar. Babeı kanetlerl tl4detll ltlr •1 • 1 s ı•-::*teAltr. 
t;ôk bala mabuebelv ge~ ......,._. pmA.... 81..,_ 
~ _..., •J.)4leJ! !Jfır. --~, ........ , .... 
~- ... ğtıii"8 .......................... 1 1 '· 

Mrfllt ,....... illateeekdr. 

M. La Isı· t ...... • -Danakıl'da 1 y, nı 
Zakereler u9MW Harekete &eçmemişie 

1 1 ___ ,.ı __ ,A Dfier Ceblıelerde llerli la.mı,. 
Dgİ l~ fnlihabu:t eden, a l -Kuvvetti Hubeş Kolları So 1i ~ 

Bir Kanır ittihazı lmkinıGB~--... yı r Eıı" re'yi Tehdide Başladdar. 
İltubld. ~l) ........ 

bUdlrlllyor: 
Buid 11,_ı aurtae .. 

batta hemen bloblr lullyet ol· 
IDIJ•aaı tabml• e41lmektecllr. 

Ceaetrede laD komlı1oalu 
t.allyeılerlae dewam eaecek· 
lmllr. 
. faell1en•t1• kaw .._. 
dhalNab mlaadeleleıl, bltla 
logUtere'de •••• etmekte Te 
•IMbat meftlla tamamea 
a.r1e1 11,._te lltlaat etmekte 
dlr. latlbebat propagndalan, 
Parlt · Lo•clr• ·Roma mtuke· 
releml bt'I bir aılatmıa)'a 

ra, ita it flseriDde yeterili olan bir 
utla konuttuk. Büıe, ikinci bir 
önemli ••'eleyi ...._.k _. ki: 

clagtln fabriUlarda, depolar
da ft ..ır mödlerde önemli mik· 
tarda llok b ... J Tudu. Bular, 
lnuıda birbç ay eYel 3 • 4 karat 
GurİDUn UbD ahDJDlftU. Şimdi 
üe piyuada 8 • 9 kuruı Gserinden 
muameleye dbi tutalmaktadu. O 
tarihlerde 560 • 580 kanıp .. ..ı.n 
bir çH.t ana fiati, tim411. 1080 
kuraı, batı& ıuı.mr. Fikrimce, b11 
ltft bafdaylar, hangi tarihte, bç 
kUl'Qf IHrinden .... ahn ... tele 

ltit edilmeli, eTwıall -- ....... 
utlamak ~ aa f iaU. a.k 
komnahılır.ı. 

Cl~yor ki fuua açmaktan, 
füıibiflelm._ ............ 

IHketmek 8nlll8 ......... 

yapalmakıaclar. 

18 ler komltell, il. ı.. ...... 
M. Vanulua'ıa •enllli ... 
dahilinde dHamıaı llle•ltdr. 

Zecri tedblılare ,.u.c., ... 
ru •cJl•f 18 ........... 
taahlk me•kllne koaaoütar • 
ş. ..... ~ .... , .... 

ktmeda.. lbılyaclMa•• temla 
lçla ............... .... 

•••emektir. 
Jıl. Lnal'ıa hll ..... t ur· 

fıada aalhva temini içle be. 
tla UYHllJl8 çalıfaCllll ID• 

la11lmakt.dar. Fakat ldlbe& 

rareti olarak 7apalabilecek itler 
Tardır. Ba IOD .-.., beWİJeaİll 

)Mı .......... bltsla•,aca&ı Wr İl 
olu gerektir. tıbapmu, Parti bat· 
bmmıa da an •• ekmek n.rinde 
eeaaea ilgilicliıh.. 811sda di· 
leyoras: 

Eli birlik bana bir çare bal· 
aanlu .. D•• baAUJ• • flaı. 

.. ..... .... • ....... i .... 

...... pek - ..tllMllll; •· 

ki --· ım········· ... 

kamana latlbabahma aedce, 
al lte~mekt4tıdlrler . .BudM ........ '!... ~ ...... 

leri, normal olmayan tekilde hi' MD tenkld ... ektedblea. 
durmadan .,..,aa ....._..._ .... ~ ıaa ••mte mi· 
Bu kaunç ubpada, yokaal ayla• ubrelerla bAJM Wr .... t 
lann, ~akdle 3 •' k11n1f lseilll4eD lltedljl mabakkakbr. 
almmıt butde11t am, 4mell iki. Ltaabal, ' (ÖaeQ - Padt· 
iki t.eçak .... ,.... ola-ak .. 
1m almalan yuakıır. Balkuı •• ten blldlrlllJor: 
ekmek gibi • İleri bir pc1a ..ı. M. La•al ~ler Tona'u ._ 
•• lseriacle keu •e .....u Wr j e.... ........._ .-,_.. 
lmeteı. ilad111f ....m. hlaaankı 

.Cl'A~U - mr.wa p.aeillln· 

Ogaden cebhesinde lıalyarı tankları lıücum lıalirıde. 
lataabal j :(leWo•) - de ıurrasa geçmlılefdlr. a.. 

lıalyu'lar Somali eephealade beı1erdea ka••elll i.k otaa da 
lfuadea ••'"4Uea Wr t.ber laalyata Somallllae .....t 
maclblaee lldfa edecellm tlolra l1alyaa ka••etledllla ı•rlflal 
11.a.aı.u lehdlt etme'ttedlr. Wba 

.... - r. içinde~ a•ba'au ...... 
8a guete, M. l.atal Ceae• rilea ıo blordw ftrdlr. 

re'dea a•dedadea .... ea... c.....ı De .... 
relalne latlt.aamellal gladermlt ......... ' (IH1)- ...._. 
olda&aaa H anya jlnalede u. lldııer ••INfll•• gere ı•· 
urarı berine ltdfıutnı ıerl al· aenl De ._ ıema.ı.q.ıa.. 
dapaı yasmııh. 11. Lanl bu· Jelilo Adljnt'•• ......... et• 
lana be ...... kat'ı mnue ..ı. mif*. llalNt ka•....a Mt .. I· 
u o&dapaa t07lemlfdı· ~ $onu Z iııcf ~ -



Danakıl'de Italyan'Jar 
Harekete Geçmemişler. -- Bap ı inci ya.le -
'8 OalDde toplanıyorlar. 

Harp Malcalle 8nllnd. olacalı 
latubal ' (O.el) - a .... 

ıj... ltlldlrlyor: Taa g611 
••mada toplaua Düet ka•· 
•ederi Mablle'ye dop ylıl· 

mektedlrleı. haıya kanetlerlnlD 
laaı,.a'Jan kup harekete geo 
tikleri llakkmda hiçbir haber 
ahumaauttar. 
ille lwdef: 

htnbal, ' ('J'eleloa) - Al· 
man'dn gelen halterlere g6re 
Tt&r• eepla9llncle ltalya'lana 
llt hedef leıJae Hrcbklanm glll
ledyor. Yerli ukerler Ambuld, 
Olamm - NaboYI yol•a tat· 
maflanhr. U ... ba mania· 
bda Makalle'yl tatmak isen 

ll•Uyea SOO llabet •kert 
ılnllfleıdlr. 

Dnakll ceplaeade ltalyaa· 
lal .... harekete ........ 
........ 8aıMa ,.... .. ltüya 
ı..w •• yeıU Mkerleılaclea 
•lalerld bir kit'• UerUyor. 
Bab.,'Lrin ıa.ı.ilen: 

........ '(Telef•) - Al· 
........ blWlılWl&I• ••• So· 
lcNll cepllıd ... de Jaaı,. • 
brlerl u.ı. .. k&etllrler ..... 

• bir llabet kaya ltpl •· 
......... ı..ı,.. ••••edeli; , .. 
.......... ,.lerdellalkl•p 
terlleılle ........ yorlar. 
Babeı'ler Erilre'ye pın;,ı.. 

1-.allal, ' (Teleloa) 
.............. Wldlıtllyoı: 

llabet kaey ......__ IOI 
.... a-..... ; ......... 
.... ıbtlereıek ,..ı.m ... . .......... ...,...... .. .. 
•er1er1a Aykomeye JÜI• Mı 
yerden Erltre'y• bu••• JIP· 
llkluım " idare an .... ae 
glıtllklerbd bUcllrmltdr. Babet 
kanederl; Erltre topnklanaü 
llerlemektedlrler. Baalana .a. 
... ....,.. Ol ........... 

teUI eepllelenle arkMuu teYlr· 

.. k " prl ile lrlllNldutaı ....... . 
B..aı. laetl./leri.ne tlCll"anu• 

, .. llalyaa """*'-i: 

ı....a..ı ' (Telefoa) - Al· 
....... lıUdlrUIJar. 

'Dpe ............ • •• 
Aj ... 8Jlllllma •ercBll haber· 
len gen yedi Italya bnet· 
lerl Uerllyerek llabet ........ 
- .......... ilk ılllerlle• 
..... ,.... 9Ulalflardır. S.t 
10,80 tla kara g6mleklller de 
...., ....... tatmatlmhr. Ketti 
•""'8n ,.....11a1,.. •klan 
Ba•ıılerla llablle 6alllde 
._.ba •• hlytk Italyaa 
kanedert; Uerledlklerl ...ı. 
ala .,ok ANab ol·•-• 
J8ftt .... ,.... Ba Mkealer, ...., .. "- ............. . 
........ & ...... pdte· 
kll .......... 
llalralle ....,,. 

, ........ (Tele•) - Al 
....... hll6UIJG1 : Büeı ........................ ,.. 
Iaal1• kanetlerlle k ........ 
J81••+• •blle'ala .-. ,.... ..,.__bMhr1ar. e •. 
......._, ltalyularla llablle 
.... ~. .... blNal .... klerl ...... , .. 
O.. Bin Babe, ~,un: 

lataaltal 4 (Teleloa) -
Am n'm baher wrlUyor: 

llalya •'8klan Puar glDI 
........... ........ &mm· 

.... ----· A.a .. ıa,. .... JlrlJ• Balteı kanıt· 
led ı•••ıhr6. 8a ....... 
ler 10 W. .... tall• edllb 

yor. S.lteı kanetlerlala lıfa. 

bile 6atbıde dayaDaOaklan 
tallakblı: ediyor. 

Medeniyeı 1&1lrüyorlarnııı 
LtaDltal 4 (Teleloa) - A•· 

man'dan ltlldlılUyor: 
Ttgre cıepbeüdetl s. ... 

Aj6D11 aJ&anaıa ••dlil haber· 
len g6re la.tyaa taarnsa her 
teJ daha enelclea 1a .. b edl· 
lerek lullyede " hertlrll il· 
Walarla -.ıamııbr. YerU aha· 
...... de ba taama• .... ,... 
lan yardımı temba edllmlfdr. 

"Otlacl yerU ltalyaa pna 
POlteyea ka• ..... •• .... e&· 
mittir. llalba laeyeeaı ltlade 
meydua t.ynk çekllmlı •• 
laaı,.. ukerl kumaadam bir 
16JI•• Yererek; J1a1,_•... lh· 
................ , .. pdımekte 
oldapaa Wldlrmltdr. 
Dana1ııl CAplaeıinde 

B•-., Ya: 
........ , '(TelefOD) - Alo 

mara·daa blldlrlUyor: 
nan ........... ...ı a1ıu1a 

taarru ••tl•m•ı " Baltet ka•· 
.ederi geri tekllmltleNlr. Sat 
18 .. ,.u ...... o.,.•,. 
glrmlelertllr. · Geaenl Doboao· 
• .. 6alatle Mı ...... '"'-• 
& Ne ........ J8Pmeklaol· 
4ülmaı lalWt etr'llırtllr. Pek 
blytk ...... bnetleıl ..... 
Uf ledh•ıtlenlea llablle'J• 
... llerl-.ktetllrler. 

Dnakıl eeplielhadekl .... ,.. 
bnetleıl ............. .. 
ıbatlamamıtlmhr. 

ıaaı,_ yerU bnealed lıla· 
b1le yol_.. paera1 Nüoll ,........_.w,_.-...... 
Mrleterek ,...... .. ... el· 

mektMlrler. Alkerlerı bantla 
lmlta ....... .. .... ,.. 
WryoWaa ............... . 

Yerll a.teı "bn glmlek· 
w.n- iki kol.. .... .. 
cıepWea llüalle'ye dotn ll•· 
U,.lar. ıaaı,.. b ............ 
.. aaarn.111na-. .... •· 
blle'JI .... etaaeblr. 

ı.aa...aı, • (O.el) - .._. 
n'... ha•er wrlllyor: ltalyaa. 
1ar e • ...,.. ••b• Pf9M 
llüalle'ye hakim hltb tepe· 
... ..... ., .......... Geaeral 
S.adnl, ceaa• ..,kide• aynaa 
U.lemebetllr. 

ı....w ' (0..1) - Taama 
tlmal ceplaedade IQ koldu 
tlenm ediyor. lloma'm gelen 
haberler, llahet'I ... teklldlk· 
lerlal blldldJor. AJlll llaberler .... ,.. ............... . 
.. ,. ftftlakhnaı ..... ..,.. 

Danakll 18nf lanaa. .. tMr• 

ns denm etllyor. 8a eeplleJI 
paenl llaryeal idare etmek· 
tedlr. • ... ,.. k ........ . 
llalaet'leda •abltll taarnsla· 
ruıı kmhklarun iddia 9411yorlar. 

Gonbay ...... _.. ... 
İlalJ• &aJJaıhrlaba Ma ..._. 
.. •tbkluun .. 10 ....... 
............... Whlılllyor. 

Staviski Da-
vası Ba,Iadı ... 

ı....w. ' (0-1) - ..... ....... ........,.: 
S.Yllkl .............. 

......... Dlaleyleller o -
ookta ki, lllÇl•lar morla kala· 
...... yannk .......... . 
·-ıstnMlmltdr .... .... 
..... s ... ..,. 9a'lllr. 
8a dOIJ9lar, Wr m.._ jaa ... _ ...... ,_ ....... 
W•mütader. 

Günün Telyazı Habernerl 
ahefiil Taarruzu Ayın 15 ln· 1ş K~n~nu 

Y · · lncelenıyor 

den Sonra Baş) ı yacak.. .:.:07,1~..<..~·> ~,!; 
---------• Ekonomi eaclmealade ,_.. 

8 h 1 •ı 1 y h A olaaayor. Ankan, lsmlr, AlıJll' a eş mparatorı e mam a ya ra- .. t.ıaabal'da da birer .. " 
•ıçller blroea karalaeıktıf· 

sında Gizli Muahede imza Edilmiştir .. Kamutayda Eocfl· 

Bi:ıbi,'w• ıildla yanlunı: 
"Adea 4 ( A.A ) - ltal~ 

•J-+ .... ,..~ .. ,diri~ 
Banya lele~ . , 11;8~ ·~~ 

Amertb'b Ba ......... '• dllb 
ltball• .ıı ... 1an re1111ea JU· 
dam eame•aedlıo. 

llabeı imparatora ile Y emea 
r..1r1 y uya ....... gls1I bir 

• J 

..teri mMlaedtal• ima edil· 
11111 .haber. yeıllmektedlr
ltlolıalle . ~: 
. A- Aliab• ' 6 (i.A) . -P Ge· 

... kuarsabta• ...... ... .. ,. 
len gire, hu iki cebhede İlal· 
yular blylk liUh fuliyed 
lletermektedtrler. 

lta1,.. akmlanada -.klar 

Ingiltere; ltalya Aleyhine 
ittifak Hazırlıyor. 

Bundan Maksad .Akdeniz'de Faşist 
imparatorluğunu Yıkmaktır • 

l.aaaW • (Gsel) - Lı-tere'ala üdub'de fatlet lmpua· 
tor1aa- .... ltlr ittifak bamr ........ bahle.UU,or. Gele• 
.......,.. Iaglbere; ltalJ81

11111 Akdem'detl tefe•nkaa• latbıe ....,t lota ... -.ermltdı. DealU,., • 
Loadn ' (lllel) - Bamlllle1 tllnauma Cebellltank'a ı•lmlt 

ft Au.ill bnetled aruuada llelOlataau yeıbal tatmattar. 

••• 
Italya, Suikasdçılan Teş
vik Ettiğini Yalanlıyor. 
........ '(a.ei)- Alatlrk ltfia mlkud teıdb edealerlD İtal· 

,. .... tepik glnllklerl baklda AllM paetelerbda •erdikleri 
baberler, ita&,. haklmed tanlmdaa retmll bir tebllll• ,..... 
~. a. n-11 ......... 11-lbd'• Atatlrk'le ook 
•.ı.t dOll oı.taa-a iM•• ediliyor. 

••• 
Girid'de Fırtına Var! 

Gç Vapurun Battığı Siyleniyor. Fır
tına Zeytinleri Barab Etti. 

btaaba1, • (0..1) - Glrld'cle mlthlt bir 6ıbDa o1mat H ba 
,..... ...... ımu,-'da ...... 1er111 ...... olkmlt. 
•athlt Wr J81mar malalalib hanb etmlt •• rlaglna tlcldetba· 
dea _,... ..... n klkldea .aelmlfllr. 

s.td lırlliııfelrl M.r wpara u- alftllllda kara7a datmlt 
" u....ıa wrkk olmacbiJ lçla lleal ............... 
Jllldamllel-......r. 

üropolll..,... lllloe'ta t.taufbr. n.ım hamua..u. llkea· 
deılJe'y• .....,kae •• ıu,. .., ...... da aeret1e oldaaa beW 
deıUdlr. 

••• 
Korkunç Bir Fırtına 

Amerika' da Bir Şehir Baştan· başa 
Yıkıldı, Yalnız 2 Bina Kurtuldu. 
Ltaabal. ' (Ö..1) - Amedb'cla Nlkoropa aebrl •blllerlade 

kala ~opo -Sn9Jo ...... bir lırhna aedoeeblde tamen mah•ol· 
•atl11l'· , .. ...._.. telarl• a.erlaclea •tank geomlı ola laJJ• 
reel KJllileJ, ....... ,.-. iki ltlMma yıkılmadıl•• ,. KolLo 
0-JI elt11•••• ... fllk 118 w ,.aı. g6rdllbl llylemlfdr. ••• 
l\lersinde Seller Büyük 

Tahribat Yaptı 
Bu Y azden Zarar, Yarım Milyon 

Lira Tahmin Edilmektedir 
........ ' (ö.I) - Celea ..... rlere g6re, llenlade ook 

........ J811Dadar ..... ya lllrikea aeaer, OftJ8 teblre ..adar• 
1111111r. Bir tok 11'U1, Hler, mlı•ıaeleı • abıada blmıt. hl· 
yak ...ıar oballflB. 

• ....., ,... _.,,. 0n bdar ı.111a1 11p1111 ıahml• em. 
....._ s.ue. ....... ıso ,..aik Mı br..ae ,..... wı. 

ilJwJmk ...... ,. ...... " ...... ····--· 

n ıopÇa kın•eded blylk bir 
rol . 6J11amaktadlrlar. 

··Şimal •bbeelDde ltılya he· 
def 1 M.all&'41İ. 811 tehir Da· 
lteı kanetled tara6adaa ter· 
kedllmltttr. .~abt ltalyaa'lar, 
ka••ederlnla .,oldat1111a Ye 
Babee makHemetlnla hafif. 
lllla• nımea btlA ita ıebre 
•ar1mamıtlarcbr. 

Ceaab cebheelade italya 
tuıram Dole'Dla prbıadakl 
b6lgede baılamııbr. 

iyi halter alaa byaaklmlın 
6&renlldlllne ıGre, Babeı kaT· 
Hderl IS ikinci letrladea IOD· 

ra taunıu ~klerdlr. 
Babe, mulcabil hiJcwnu: 

Almara, 4: (A.A)- O. N. 8. 
aj... blhllrlyor: 

Italya ka•HtlednlD Makal· 
le'J• doln ileri JlrtlJlttl ile 
ilgili olarak banda tGylendl· 
llae gOre. Goadar eyaled Ue 
T..... 10lllle gldea h61genln 
uahtan mo•kllDde olu Sedt 
arulll berlade ltalynlar lh· 
dJatb hareket ederek Derle· 
mektedlrler. Apl amada bu 
arul lçlade ka•Htll Balteı 

talafldatl yapalmaktadlr. 
İtalJID ketll açaklan bu arul 

1tla4e " 11aar yakualaıada 
Malene de•e Waadagana bil· 
dlrmlılerdlr. ltalya'lann ba 
aradde Babet'Ulerln Makalle 
lserlae bir makabil taurasla 
Mdlkte . ppaaaklan hleama 
beklemekle oldukları tahmla 
etBlmektetllr. 

lzmir Telefon 
Şirketi işi 

Aabra, 8 (Öael) - hmlr 
telefoa tlrked delegeleri Ue 
Baymdlrhk •kaabiJ UMIDda 
koa ...... n ... lanllllfllr. 

Fırbna Heryerde 
Tahribat Yaptı .. 

lltabal, 4: ( Oael ) - Ana. 
dola'daa gelea haberler; mem· 
lekedll buı yerlerlae kar yıl 
t1ı1tm g611ermektedlr. Pımna; 
umumi bir tekilde memlektı9tln 
her tan6ada tahrlmt yıpauıtır. 

lngiltere • Almanya 
Miltt Takımları Maçı 

lıtaabal, 4 (nel) - Loa· 
dra'da Almaa • İaglltere milli 
takımlan ar•ada bagla Jlpı 
lu futbol maçaada ~glUa'ler 
1·3 pUb gelmltlerdlr. Alma•· 
lar .,ok gbel •e faik OJDamıı· 
lana da gol o*uamamıılartlar. 

Ekmek Fiati htan· 
bal'da Da Yak.seldi. 

Ltanbal, 4: (Ö..I) - Elı:mek 
flad ylbelmlftlr. Ba aebeble 
ikinci .... ekmek oıbıalmu 

dlfbtlllyor. ---
Habeşistan' da 

Atetemilterlik Kurduk 
Aabra 6 (O..l) - Babe .• 

tlltu'da karalaa •tetemlllerllle ......._,larumsdaa Nllm A· 
•mat •• memadyetbıe gitmek ... .... ... .,.. 

menler Seçimi 
Ankara ' (Gsel) - glllll 

tayın yaraakl toplaabııadl "" 
clmealer 1eçlml yıpı~ 
Ba 1eçlm, elkldae nlılted• P"" 

d~lfılk olıcakbr. 

ispanya 
ile Konuşma
lara Başlıyacağız. 

htnbal, 4 ( Oael ) - ... 
noml Bakanbgı mGltepn_~ 
KordoAla; lpuaJI ile • .......
Hlerde baluamık be~ ~ 
da Madrld'e banket~ 

Paris'te Goutııı 
En önemli 
Mes'eleleri .. 

I1tnW 4 ( Gael ) - filli"., 
dyual çe.eDlerlDde lta,oaPJr 
GaemU m11'elelerl, Italya • _.., 
betltu1 harita, Y••n ..... ';. 
bitti •• lngUtere •yla• 
timidir. 

Sir Samoel H-' 
Neler Vadetnıif 

letaabal 4 (Gael) - Jfl//# 
daa bildiriliyor: -~ 

(Meeatera) pseteel, ~ 
o., lfled Bakam Slr ~ 
Boar •e Eden'le Baro•_ ~ 
an11ada Ceaene'8 ·~ 
koa......,._.,....,_. 
makale JUlll'fhl'ı Iıal,- ,:* 

aeteel Iİ6ar'm Buoa Al~ 
nltlerde balaadqaaa ~ 
tan 10an, llbya mee'eı..ı _.. 

klada Baron Aloul~::; 
dlklerlDl dikkatle ~ 
.. bu iti• balllae k•..., :....a 
lakUade bulanmak 1t1edll"":" 

beyan eyledlglal llAYe -~ .. 
Jurnale Dl halya ~ 

yudıAı bir makalede, ·~ 
koaatmalanma, ~ ..... 
aereya eden btdllelerd.. ..... 
u ehemmlyetU old.,...• ~ 
ılrmekte 'H kartala ~...d 
ltalyan ordalarıaa I~· 
maamıleala ook daba •• 

111
., 

al7ete .. yaa balaada&••• 
e7lemektedlr. 

ÇekoslovakY~ 
Habeş SilAh Si,-rW 

lerini Reddet~ 
lttaabal,R 4 (Gsel}-~ 

bildlrlldlgtae gire, Çek ~ 
JI ıtlAb fabrlkalan, 25 ,,,..JJ 
Praalı:hk bir Bal»et .tP""' 
reddetmlılerdlr. '" 
Prens Pol Belgrad ..,-: 

Belgrad ' (A.A) - f jr.I 
IHya krala naibi P,... ,_ • 
Loadra'dn eeıgrrd'• 
mlflar . 

Atannı• ~ 
Ehe mekıeltl aae•d ,_, 

Mlae7yea Urla · Ki~ 
blyetl ebeUgtne at••1111"' 

U'8k Uçeba11 J 
u .. t llQ11baJ1 ( Ka111a~ 

Bulm; Uçe lılerl iti• 
tebrl ... ge ...... 



luu 11ek ... , çok kere in· 
D ralallDdakJ Te yandıh • 

llndakl akak, glılatut, çıkın 
blı noktalan da glıler ye 
llltermes .. 

lyt n mltek•mll bir se,A, 
'-en knta bir ID1&Dıa aze. 
llntle, · bıttt kendi kendine 
'-l1l mtlıbet telkinler yıpar .. 

Bay•t1, bhı (ıonndan 
lermeler) nrdar. Bunların bir 
kaunı, l•yık olmıdılı:lan meY· 
kilere abıyı atmıılardır. Ban. 
'-r, olapa lılerdendlr, ımmı, 
itte- •I bundan eonn, onl1rıu 
pldolojllerl Htlp bir ıopr1k· 
lan ylıe çıkın tolaclıil1r gibi 
'Vlaya fırlar .. 

Benim bir doetam vardı. 
tlaf tada lkt li; kere beni zl· 

,,_et etlerdl.. Oldak(ltl cabll, 
~at o nlıbette bir y1rı mG· 
._ner tulağı idi. 

Uutmıyayım, ba eakl uka · 
da., ne elda lee oldu.. Ge· 
tenlerde bqıl.ttJk. Bana 
-.ktu, gerdanım tltlrerek, 
tnyle yarım tertip, gklerlnl 
prarla ıblft arauada bir 
lalıaf bakııla dol danrak, 3yle 
ltlı ıelim Yerdi ki, gGldClm Ye 
leıdım. Derhal .n ıotamu Yerdim: 

Zuallı ayni Hmaadı ba· 
iala lmlı •• 

EHt, ba IOD radın g3rmeler 
ltuında, bııı ırıekf tipler nt· 
W. ki, Uyakat1Jl1Hklerl ile ka· 
~ her bagl bir mevki· 

daba klbı•r. daha •llenil 
.......... tabfll'l1r, hlo ol· 
.._. .. ....,. kutuır, ken· 
41Uertnl gtlH\no yıpmH, herke· 
illa de l&Ul nuarını toplamaz 

lt~ itte ba, bir selı:t lıldlr 
olunlan m.. G6rftllyor ki, 
~ .,.Ukte de, ketGllkte de 

lesmala bayat ftMllann· 
Mrldlr .• 

LbmetH Slleyman Nutf, ..... c,...,.., .. "' lteyllk 
.. ._. .. a tok ..,Y81'111t. Ona 

"""lllln111,.. o•k, ialanmaa, •a· 
pener biıı genç olarak tak· .......... 

Nt41en IODra, EaYer Bey, 
er (Pli .. ) otm .. n ,...t 
bi BB•ell Beye bir megalo. 
1 ftftnlf, OllU eni ten•a· 
~ı oı.eat ki, 

gtla (hfe) otomoMlfi B.bı· 
li ~bn, 911eyanm Na· 

..: P.nnlfle ona ubdqlmna 
.IVll9nalı:J 

- itte ·•emlt· &net Beyin 
U ıeçlyor. 

7Aiılf •tr ftılretl. Yani EnYer 
yeal .. hllyed, megloma· 

'del Y~ lhdnm He etki ntu. 

onan 

Çimdik 

izin 

Günün $ 8 r h 8 b Mec1Ha A1anu.auı 
Karşıyaka için 
istenenler Yapılmalıdır •. 

Tütün Piyasa8ı iizerinde -...2::..t;:..:. - "-• 
~lan renkli •• lolerl dola, 

Dü ~ Ü T 1 edebiyat Yar, içtimaiyat nr, dil o ri ant 1 ılnıma nr, tarih kleen nr, t' aaelklopedllı: kı11ml1r var, de· - -Şehir Meclisinin Donko Toplantl8ıu- Kumpanyaların Şikayeti 
Yımla bayık, tlrlhl Ye edebi 

Dinlendi romanlar var. 

da Muhtelif Teklif ve ve Aralari Bolnodu. F;aıler Geçen 
Dilekler Encftmenlere Gönderildi.. Yıla G&re Ynzde 10-20 Ytıksektir 

·-·-· Şehir meellel din ak .. m .. ı ı lan• da lldfade etdrllmell ıek· 
16,50 de meelh birinci batkaa Ulte blldlrll17orda. Ba 6aemll 
vekili nokat Maıtlf• MGnlr'ln teklif bltçe enclme•lne 36nde· 
bıekaah~ıada toplıadı .., geç rUdl Ye meclis Pertembe gGal 
mit ubıt okaada ye kClolk ıaat 16,30 da toplanmak bere 
bası deAltlkllkle kabul edildi. cla&ıldı. 

Tııaa p1,_.. tt1a dla it· 
lelen e•el yarllltaybkta Ye 61· 
Wea • .,. da Tlrblll'ıe 

OaemU topl=ahlar ..--.ıar 
Y arllbay Sedad Erlm'la bıt 

balaiaHa , .... .a.a ıeplan· 

934 eeneıl kıt'f laeubı ile 
Karııyaka tramV1ylarının 984 
ıeaed he .. bı, Karıyaka ıabed, 
an fabrlka111 an fıbrlkuı mo· 
bulbl luet'ln 934 yılı kat'f 
hnıblan hakkındaki tekllfler 
he11b1. kat't encftmenlae, barice 
giden meV1ddı mflıteUedea be· 
ledlyece alının maanı ele •ergi· 
llaln ladeal hakkındaki teklif 
nlnm. enelmealae hnale edildi. 

Belediye hududa dııına gl· 
deoek fmdadı 11hbt otomobili 
için ahnıcak Geret t1rlfe encG· 
menine, kıı enıdUhtl için lıte. 

nllen on bin metre monbbıhk 
._.,., kıymeı tıkdlrl teklifi 
alsım n btltçe encClmealerlne, 
nakliye YantalarınlD temtzllgt 
için bir tarife tınilm edllmed 
teklifi IUlfe enalmenlne,~ ••· 
karnı fabrllı.:alar1ndan Te diğer 

hua lahrlb1arla Jaayua barı· 
nan yerlerin hafta tatili rala. 
ntlyeıl harçlıruaın tayini hak· 
kındakt tekllf ler tırlfe eneClme 
nine g6Dderlldl. 

Beledl1e mltaYlr avokelhğı· 

na Sflreyya'nın tayini hakkın· 
•tı teklif mecll1e aypn gô· 
rftldl, ftyeden e..n•ı oa gtltl 
lala nrlldl. 

Bundan 11Gan Blıntl Tonak 
ve on .rkadaıı lmuılle Kartı· 
yda9hların basa dlleklerl hak· 
kında verilen bir ıakrlr okun
du. Donda Yamanlar'dıa Kar
ııyaka'ya gedrlleıa nya Oc ıydl 
500 abone kıycledUdlll, aacak 
teallal munfı bahah oldap 
için fakir ft orta hallf ıyle· 
terin e'tlerlne ea ... llllİdıklan 
WkllrlHyor H m ldaretlaln te· 
e'•t mnra6nı bir yılda mtllari 
taklltlerle ba gibi ayleferden 
tahell edilerek balkı kolayhk 
g31terllmeai Ye baa•n fçUa ta• 
urraf edtlmlı olan 3000 lfn· 
nın tahahl btealyorda. 

Karııyakı mekıeplerlade iyi 
içme ıaya balanmacb1tndan Ya· 
maalar ıayaadaa yalnıı içmek 
lchı mekteplere paraıız içme 
•ya •erilmeli, fakir lialkıa 

lltlfaded için Karpyab'• Nzı 
yerlere genel '911Deler JIPbnl· 
18111, K-.yıtı'da Kahraman 
lar mahallesindeki aırl Kabrlı ... 
taa'da ıa balunmadılındaa ba· 
nya bir çeıme 7aptırılmuı •eı 

ba ıaretle bo banllde oturan· 

~~~~~~-=====================-~~~-----

Görece Köyünde 
Çok Feci Bir Kaza Oldu. 
Çifte Tofeği Korcalanırken Ateş Al
dı, Saçmalar Norinin Nohai~evkisi-
ne isabetle ôlftmftne Sebebiyet Verdi 

Evelkl gCln Camaova nahiye· 
dnln G6rece knytnde bir klıl· 
nln 6lftmlle neticelenen bir 

dan llakkmda tlbklbtl Hl· 
laamaıtır. Genel •ftmallkça 
huırlauı tabklb& enaka din 
•klllD lçtblel •lllaadkllp 
Yerllmlı H BılU Mkmda 
mlltaatllllkçe tnklf karan 
çakanlank .............. 
glnderllmltdr. Hakkı~ cab· 
kl .. bt -deftlD edllecıekdr. 

•ak'a olmoıtar. Fıfrefpapda 

oturan Ye bonada çahpn Meh· 
med otlu 16 y8flnda Balll; 
d3rt arkadıılle futbol mtbaba· 
kuı yıpmak bere ~rece ki· 
yGne gltmlıd. Orada mbaf lr 
bldıklın nde oıararken U · 

..... maıaago• a.... -et•• ft~tloi kllrttmu 
22 ,..ı.111da Narl e'fha alt o· k 
bbll4ıl9kı ., ... ,. 71aına ı1re töl!fl 
yıl"yorda. Halil de •.ta Git 
katında balandol• yerden çifte Ahnan flzOmler Uıraç 
tGfeAlnl almıı, ark.datlanna Edi~e Batlanıyor 
ııka olnn dl7e: O.em l•rama dfrelt&rl 

- A •• gldeceııs. Detti mi! 1-att B~ı f eni ... Af. 
Demlı Ye cllt-ıyl karcaı.m._. 'jon ı.trealyle Allbft'yı git· 

19 batlamııtır. O ıır~ çifte mlfdr. DJretteraa· Aakara p· 
birdenbire atet almıı Ye 91bn mt ldı tlaf 19' 'tadq dreeek· 
ıaçmatu çeeme batanda J.hl· dr. '8s._. bta•Uıad "9dlye 
nCl yıbmakıı olu Narl'nla --~ 111dtit w :Wndaa 
eaeedne nabal ee•klye •plan· .. ._ ..... Oillmler .. b. 
mıı, hemen yer°" dGter~ft 116· tMUlı-..elll .. ıelWll .. .f1ant 
mOne eebebiyet Hrm.lıdr. ... .... e ••tl••••11r. 1-.U 

Vak'a tahkfbtaa" gea11l .. ~ ıv~G•am aa. .. 
nmanhkça (MlddelmaamWkçe) ,..,.. .ese. ....... •et'ele· 
baılanaufbr. Sacla BaUl total· lhd .... .....,.k • ı.lmtr'e tla 
maı ye dlkkıttldlk aetlceal ·•tıb•• eonrwt ............. 
31Clme Nheblyet YerJDek lq9D• t-ldar. 

, 1 • 

4, 5, S Vaşmöekl 
Çocuklar tr;tn 
Yusuf Hiza Okulu 

Çqçnk Yuvası 
Ehlfyetds ellertl•, rugeleye ......_, bh ...... ftml• 

lar1nı kmtarmak ladyen Ana Y• B••lar ........_ h IDO· 

dem ,..nnın mltı•rm•llıeda• •lutd .. er. 
Y ahlar Ye Allaaaü eemderlnden çocuklar Mlert.lea y. 

•ıya otomobille pUp giderler. 

KettelH -W9'1 No. 80 !'ilefonr it ı • 

panyalannın; bua yeılerde ti· 
tin mCllNa,._.... uor•al fi . 
atler .. poH edlldlll laakk••· 
dıkl tlktyederl g6ıltllmltlftr. 
Tilin all»•J- ••'eleılle 
DpU ltl&b ıeeiıalmerle .im•· 
rlka1t ıa.an k•m,..,.ı.n dl· 
ıekllr H \mlm..allertnln ha· 
ur balaad11klan b11 toplanh, 
iki IM&len .fala llrmlf Ye 
Qor..ı f la& empose edla.ed 
.... ·e1e11 g6rlfllerek Uı11lar ......... 

İddia edllditlne g6re bası 
yerlerde Ulll• uı ..... Dda ha· 

kfll eterden fasla f lat Yeri• 
lerek mllatm aalkt•da mlb•· 

# 

yeattl balaaan kampinyalua 
iyi tltllller bırakılmamakla 

lmlı. 

Dbkl toplanbdl h6tCla ba 
tfklyetler ortlya dGktllm6' Ye 

iyi bir tekilde nedceleadlrll· 
mittir. Şimdiki f laller gecen 

1e11ekl flatlere gire ya.de 10· 
20 Jlbektlr Ye ... flat iyi 
glrQlmoktetllr. 

Andaki Mlatııs1ubk :dlakl lop 
lutada iyi W, ~ koaarıl· 
mııtır . .imarlkaD 'llıla kam· 
p111Jı'eu; ~ ırrl ~kdklerl 

~IN.Jea ... arı.nı tekrar 
.IGtb .,.. .. sılalaı11• &6•denıek 
~&c-- ......... .,,,...., .... ,. .... ~ ............ . 
:rt.ıel "'91an; of._ tlkAJet· 
&erde ....... ~ l>Gılkl 
-.ı.aı•a...,. llltWı me1'ele 
k • .,.,... Y• lwkel teplub -....... ,,.._.,......... 
s..,-ı, ............. tltb 
,.... e.ra lhll8 t ...... .. 

,.. tmıtın•dlla 98 ...... . 
tan açılmıttar. Ba ••• a.. 
rlne labl1arlubfılwıal ... eb· 
.peri Ziya .,.. .. ..,.. gltmlt. 

:iıdd .. Hnell --- .... a . 
feataı••• fbr. 

.ftllı.' .... ,.,.. 81-ltltal' ........... 
AftlllilJ• tltlll njld lkbael 

• ..._. llt .. ftanda &mir 
ply-dan le; ..Uyan kilo 
yeni "Jll ltblnllea tltla utın 
alacaktır. Baaun içi• Aftlltarya 
rejW pael dinktertl Latner 
yakilada teladmlse plecek Ye 
tltta .............. geseeektlr. 

izim Piyau11 
... - 4lrt ı•••••lterl 

....,.,.... b_\U .. •m 
etmt•ıı•. ,l'hll•de _..... ... 
... 1,6 ....... it ,. ...... ta• 

Bunlardan ba111an altmıf •· 
hileden fasla... lla ... r ecleMya· 
bD .e JU1l11ın en glıellerlnl 
ıeçtlt aeçtb almıflar. Beıı yısıda 
bir, iki retlm. 

Bo •adar 11eagtD mecmaala· 
rın, bana olıa mıllldyet f lıt· 

lerl nedir biliyor muaaaı7 
10 karat. 
Ever, Yanaalıta~'da çıkıyor, 

pqıtl murafı, birinci n ikinci 
el bayi bl11eıl, ayİltıma kadar 
ıetlrlllıl de dahil oldup hılde 
10 karnı. 

Yonınlıtan'dıkl ffatlerl, bl· 
dm piUanıla 4,5 karat. 

Blsde de meemaa çıkıyor, 
laem de bir yığın. 

Mealeli• lolnde bolaedapm 
Ye •tat rakamı.r1aın baıia 

•niyetini blWIAtm için, .-h· 
dod bir kıdro ile çıbrılan bu 
mecmoalaıdıa, tlahı ylktelı: 
bir kalite lıtemenla de lnHf · 
ıııh~ olıeqıaı tıkdlt ederim 

E•et, kaUte elbetladea, batta 
mltennri Ye uhlfe f'aılahlı 
cllıedntlea bhimktlerle onlar 
uuında, acakh bir menle Yar. 
11Mel*9 iyi bir y .... mecma· 
•ada, pl't.ın bl*lı: eeerhrial 
ok•yalalllyonaau. BllllmkUerde 
he ltaalM yok., oa.ma .... 

febt hlo oı..._ llıdlerl 
dltlrtrek, t8bl •1111• Ubr· 
..k, olmu mı? 

Blsde mecmualar cı., psete• 
ler ıtbl, bOJtlk rnerjl n feda· 
••rlaklar1n mahtaltldOc. al,. IO 
muharrir, djmıııanaıa, kudret· 
terinin n lmklaların fn,klne 
çıkarak, ba u çok mlteklmll 
eeerlerl .. de YerebU11orm. Fa· 
kit flatleıl püabdar· Hem 
h.tblaw, hem de .,...,.ki 
hayat Ye ı_., IOIJelellne 
g6n ,.a..ıı .. 
........ -·-- ..Wplerl 

..... • ......... Q•l•at haf· 
, ... , .onM ...... MJ11 -.1r 
ayda blua •tt ~n. nor· 
mal prtl•~ lobldell ~ a..n 
mlew1e1lnln tembllk mura· 
ima muadildir. 

Okuma ıerbl1ellal Jlbelt
mek, okuma bnetlDI artırmak 
Ye ktllt6rlmlll 7.,..k lltlyo· 
rn. Dan glsel .e pulakbr. 

Beri tairaftu, acu, riUm1nl 
'91 eatr MnllJOnll. Bir ı ... m 

................. ilet bra .. 
•blabll1e, bagb oa ..... 
bir mecmua .ı.. .._.. 116rhal· 

dtJ llil tine -- ••• al· 
mat- kalkar Ye 49 Dl'8fll tok 
g3rea •ahla41 .. u, M1- mecmua 
-...8kl..U.ı111t..a-..... Şa 
...... kq.d,. ..aa-ekteb, tabi, 
materyal Ye her k..a .ıtt de•· 
let redm Y• _.ketleftyetlerlni 
tMlnlekten Y• b9 iti, ekalllta 
daHmısa DJ.4 .. rmaktan baıka 
tare yoktur. Çiakl lıiealar 

yayana ylrtlyemelller. AJlll 
41klr,. ........ 1 ..... ftrlttlr. 

OrU. Malanai .cMçe 

bmk'de ıglralmemit-hir aaftltakıyet k8MOan • 

.KASTA DIVA 
Tayyare · Sineması 

S.ba eefkad · Aile muhabbeti· Btyaaet · Sefalet· Feltket n .U..,e& :a..tet 1Deflııam· 
liranı eanlntbnn blylk filim 

--Y ·avrum-
Blytlk bir maYaffakıyetle dnam ediyor Ye her gb de beğealUyor, alkıtlamyor 

Düa fJç .glD ~ecek olan ha filim eeaenln en blytlk eaerlerladendlr. Berkelin met· 
lltl&t. berkeela mlteballh oldoğu 

Yavrum 
l'lbataı g&rmek lçla acele etmek lAlımdır. ÇClall:I f lllm IODra bemenletanbal'ı iade edilecektir 1 
4"1ea Tlrkte 11111 Fob dtlnya hıberlerl Ye (Mlkt· Tanarecl) lelmll komlAI de gltreoeblat. 
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• Ayal biletle iki filim de glrtlleblllr. 



Cennetten Telefon 

Babası, onnu, Ôdemlt yanın 
dı çiftlikte oturan halasmm 
yanını gôndcrml,11. Orada tam 
iki ıy kalmı,tı. Adnan alta yı 

tında bir yavrucukto. Eve dô 
ntııllnd,, annesini lıulamaclı, 
bıbı1101 ıordo: 

- Babı, ınnem nereye gitti? 
Babuı yorgun ve titrek bir 

eeıle cevab verdi: 

- Bir seyahate çıktı o~lom .. 
- Ne vakit dônec.ık bıbı 

cığım? 

- Çok yakındı.. Belki de 
blrbç gaue kldar .. Haydi gine 
oynı yınum, benimde görd 
lecek lılerlm var .. 

Adnan bu konoımıdın ıonra 
oynamağı çıktı. 

GCloler geçti. Haftalar geldi 
Ye onlar dı blriblrloe eklen. 
meğe bııladı. Fakat, bu ana 
ııslığın bir tGrlG ıonu gelml· 
mlyerdu. Ne bir k:Gçtık haber, 
ne bir mektub .. 

- Fakat babı ·diyordu ne· 
den bu kıdar geç kıldı ınaem?. 

Bıbııı, onun ytııtıae bak· 
mıdıa cevab veriyordu: ' 

- Merak etme Adaan'ım, 
P .,flk etme çocuğum, gelir, 
'~kındı gelir. 

Bir 11bıh Adaın, komıo ço. 
cağa Sablh'le oynımıga çıktı. 

Onlar, çok ınlıen iki c;oeok· 
talar. Eplyce oynımıı Ye yo· 
rulmuıLrdı. Sokak kapısının 

merclheol~rlae llfıerek kono
ıoyorl1rdı. 

Sabih eordu: 
- Adoın, ınnen ne vakit 

gelecek? 
Adnan ağır ağar, tereddild 

eder gibi cnab •erdi: 
- Bllmlyorum. 

- Bilmiyor muıan bea ne 
anlıyorum ya Adnın? 

- Ne ıahyoraun?. 
- B.aa öyle geliyor ki, 

annen bir dıba gelmlyecek!. 
Adnan tltrlyerek n gözleri 

korka ile açılu•k ıorda: 

- Neden?. Açık ıôyle, ne 
demek lıtlyonan? 

- Ben o fikirdeyim ki, ıenla 
annen ölda. 

Adnan tıkınarak ve ıendllye· 
rek bağırdı: 

- Bayır!.. Benim annem 
ölmedi. Sen yalan ıöy14yorııon .. 
Sen k~tG bir çocuksun. Ben 
ıenlıale artık konaımıyıcağım .. 
Yalıncı! 

Adnın'ın glizlerl yaı için· 
deydi. Da,.namıdı, Sahlh'ln 
GstGae atıldı: 

- Yalıncı ıenl!. 
Sebih kaçtı, fakat olerlaln 

kıpııından girerken gene ıynl 
teyl eôyledl: 

- GOrecekaln, ınaen gel· 
mlyecekl. ÇGnktl annen öld6!. 

• • • 
O gece. Adnan gene baba-

11nı ıorda: 

- Neden ·dedi· annem ne· 
den htlt dOnmedl? 

Babe11, ytlılntl okudaflu ga· 
selenin ark11ına 11klıcL: 

- lıtanbul'dın Edlrne'ye 
geçti de oğlum, ondan! . 

- Peki ımmı, neden bir 
mektab yaımad1 11na! 

- Klmblllr, belki de poı · 
tada kıyltolda. Bırak ta ıa p· 
selemi obyıyım .. 

.. Adnan, ıekl bir çocuktu. 
Ba•ııaın hareketini çok garlb 
balda. Zaten farkındaydı: 

Babııı çok kederU Ye yor· 
gundu. Sanki çarçabuk lh· 
dyarlımıı gibiydi. Omuzlarında 

ığır bir ynk tıııyor görftnCl· 
yordu... Wsmetçl onu odllJnı 

Orhan Rahmi Gökçe 

çıkarırken, Adnan hıçkırdı: 

- Biç yalao ıôylememlı. 

Anoem artık bir daha d~nml 

yecek, çilnkG o, ölda. 
Yatağında geç vakıe kıdar 

.kOçftcDk kafası ile daıandG •e 
bir aralık uykuya daldı. Raya 
glirilyordo: 

Cennete ghmlı, ınneılnl bol· 
moıto .. Cici ınneıtl, gdleJ an
nesi, onu kollarına ılmıı, bağ 

rını baemııtı. 

Bu öyle bir rayı idi ki, hiç 
uyanmak istemedi. Anae11I, de 
mek cennette idi. 

Erteel ııabab geç vakit oyan· 
mıştı. Babau, yası muııınıo 

baııoda oturuyor ve telefonlı 

kcnoşoyordu.. O kahvealtıınaı 

yaparken babaaı ayağa kalktı: 

- Adoın, çocuğum . dedi . 
ben çarçabuk bir yere kadar 
gidip geleceğim ve ıeal geıme · 

ğe gôUlreceğlm .. Olar mu yav· 
rom? 

- Peki babı!.. 
Ve, bab1111 çıkhktan ıonra 

bir tey hahrJımıı gibi doğrul· 
do; yazı maeaeına yıklaıarak 
telefonun ıhlaeslal kıld1rdı, 

Annesi ile koauııcaklı. O, 
bJrkaç defa teyaeılnla İzmir· 
deki kızları ile telefonla ko 
noımuıtu. Bundan baoka but 
yordu ki, eğer, ıeblrden dıta· 

rAdı blrlıl ile koauımak lııerııe 
santralı bulıcık, ve o 11uretle 
konatacaktı. Babası, bazı na. 
meraları liste halinde maeanıa 

hır kenanna lllıtlrmlıtl. Ora
dan eantrah buldu n çevirdi. 
Uzak bir 11e11 duyuldu: 

Nereıf al lıılyonanaz!.. 
Şey... Benim ıdım Ad· 

nan.. Adnan diyorum.. Bıy 

Fıllb'ln o~lo.. Cennetle konut 
mık lltlyorum.. Annem OlmGı 
de orayı gltmlı . Annemin adı 
bayan Ayıel.. 

Telefondaki eeı eenb •erdi: 
- Rekl yannm, bık ınaea 

karıında eenhlle koaatacak! 
Ve, bir eeı duyuldu: 

- Ya•ram, Adnın'ım. ço· 
cağom, rabam, iki ı&stm 
Adnın'ım! 

O dı bağırcL: 
- Anneciğim, ıeker anneci . 

glm.. Sea seni bınluıa dı öl· 
dGn, cennete gittin bı!.. Bla 
harada aenlls yapımıyons. Ba· 
bam n ben, yaptı yalaıs kal· 
dık anneciğim . Cennet klmbl· 
lir ne kadar 011klardrl Babam 
ihtiyar olda, arllk ıane .. 

Telefondaki o ıath, o gbel 
11~11 hıçktrdı: 

- Yınam, Adnan'ım ... 
- ~one.,. AnnectAlm!.. 
ı\dnın, koaoııbllmek için 

eandalyaaın lıtlne c;ıkmııtı, 
undalyı ınaııın denildi n 
yanucapn bııı, mı11nın ke· 
narına çırptı, oradan çarpılarak 
dGıGrken telefon ya•arlıadı, 
ayağını incitti. Adaın bayıldı, 
kıldı. 

• 
1 •• 

G3zlerlnl açtıAı Hklt ken· 
dini 11tırap içinde balda. IJa· 
bııı doktorlu baı acoadaydı· 
lır: 

- Bıbı ·dedi· ınneaıle ko· 
nuttom.. Cennete gltmiı an· 
nem.. Agbyorda anneciğim. 

Ah o ıandalya d41me1eydl, 
kim bilir dıbı ne kadar ko· 
nuııcaktık!. 

Bu ııradı doktor bııını nl· 
lıyırak dııarıya çıkıyordu. Te· 
lefon dı çılmııtı. Bıy Fıllh 

mikrofona ıldı: 

- Buyurun!. 

Bir ıe1, bir kadın ıeel. dt· 

• • .. .. .. ....... il hhii illi'""" .. 
Bir Hiç Yoznn· ı- Gündüz Telgrafları 
den Kan Döknldo -------------
Bir Kav;d~· Bir Köy· Italya, Endişe içinde ye-
uı Diğerini Vurdu Ad. • T kı·rı y 

liyeye Teslim Oldu Dl e l er apmış .. 
Babkeılr (özel) - Şamlı 

kamnnuaon Toybelen kôyGn 
den Şakir o~lu M. Emin ile 
ayol köyden RGten oğlu Rı· 

mızanıa arıları tarla stlrmek 
mes'eleslnden açılmıştır. iki 
glln Once Ramıaaa ile M. 
Emin bu ylhden gavgıya ta 
ıuımuılardır. Rımazan taşıdı 

tıbıncayı çekerek Şakir oğla 

Mehmede beı el alet etmiştir. 
Çıkan korıonlar Mebmedl kar· 
ınndan ağır 11urette yarıla· 

mı ıtır. 

Ramazan bu kanlı hadiseden 
sonra hemen kaçmııhr. Vak'ıyı 
haber alınlar koeark kendisin 
den geçmiş bir halde •e kan 
lar içinde yerde uzanan Meb 
medl kıld1rmıılardır. Jandar· 
mı nk'ı 6zeılne suçluyu ya· 
kalamık ftzere derhal faally~td 
geçmlı n ııkı tl'lrtibıt ılmıı 

tır. Ramazan bu ıertlbıt kar. 
tısında dıhı fazlı gizlenmenin 
fıyda nrmlyeceğlnl ıahyarak 

dün 11at dokoıdı tehrlmla ge
nel ınımınhğını gelerek teı 

Um olmuttur. 

Mahkômlar ve 
Ekmek Paraları. 
Para Cezalı MahkQmla-

Çünkü Ingiltere ve Fransa Arasında 
Sosyetede Bir Anlaşma Görülmüştür 

lstınbol 4 (Özel) - Uluslar ısosyeteslnln ıon toplıat1111nda 

elli hdkt1metla ltılya aleyhinde zecd tedbirler tıtblkıoı k1rar 
\'trmlo olması, logtltere ııyasasınan bir koneı ve ntıfozu, ayni 
zamında sosyete otorlteelnln &1ğlam olduğu ıekllnde tellkkl 

edilmlıtlr. 
Bo suretle. loglltere baı murahb11ı M. Eden de kendi beııa 

hını bir zafer kazanmıı olmıktıdır. ÇtıakG İngiltere parllmen 
tosunun son toplant111ndıkl baaı nazar noktaları ve ıöylnler, 
M. Eden'la ıosyetedekl faaliyetinin tenkit edildiği teklinde bir 

Zln uyandırmııtı. 
M011kcrelerde bllhae~a glize çarpan, 11osyete otoritesini blklm 

kı•mık buıoıondı laglltere He Fraa11 araıundı me\'cut ınlao· 
madır. Bono ve soa kararı gören, ayni samanda devam edecok 
mQzakerelerdeo hiçbir netice ummıyan ltılya, Taziyeti endişe 

ile karşılamıştır. Bu ıebeble Frıaea ve ltalya'yı, ulaımı için 
yeni ve mftllylm teklif terde bulunmuıtur. 

• •• 
lngiltere -11.alya Harhını 
M. Laval Durdurabilmiş. 

İillanbol 4 (Ôıel) - Iotlhabıt dolaylılle İngiliz amele pırtlıl 
mChtakllltrl ·yont amele partisinin sol cenahı· neırettlgl bir be· 
yannamcde, lnglltere bnkftmetlnln ltılyı ne barba tutaımımıı, 
olması, M. Lnal'ıa Tf!Hlr devleılerla bu slyaıete taraftar olmı · 

ma11ndao dogmu~tur. loglllıı ımele partlel, yınhı hareket etmek· 
tedlr. F•k•t mQ9taklller, ne harb lıtiyenlerlo, ne de Jurbı Ju. 
sırlanınların mevkii iktidara geçmeılne taraftar olmıyıcaktır. 

Denilmektedir. 

ra Ekmek verilmiyecek 1 GftoOo Haberleri l IS z a b 1 t 8 d a il 
Cezanlerl n mahkeme bina "-----------...1-•ı•-liiiiiiil~---~-----ıii-iiiil" 

ları lnıaıı karııhğı olarak mıh ilbay lık Yönetim Takke giyenler 
ktlmlara ôdeltlrtlecek yiyecek İktçeımellk caddeılnde Ce· 
bedelleri bıkkındı dCla Ttlze Kurulu mal oğlu Mustafa, M.ehmed ve 

İlbayhk yönetim karola dtıo Karııyakldı Sctleyman takh 
bakantııından genel eanmın ..fyerek tapkı •ıHııne ıykın 
1 bl b d ıoplaamıı, biriken lılerl çıkar e· J 

ığa r il irim gelmlıtir. Bana hareket ettiklerinden zabıtaca 
b la d bal mııtır. 

göte orc no an 3UlrG ta U ıutalmuılardır. 
Tarım espekteri: 

emHI kanununa gGre bapeen I tzinsiz ov ıül'eJfi: 
Tınm 8akkınlıgı ımlr böl· 'J' o· 

tazyiklerine karar Yerilen mah Karııyakı'da BoQah kGytlD 
L geal e11pekterl Nadir Uyıal 
atlmlır. ceuevlerl dUekt3rlOk· de Said oğlu Donun lslnıia •• 

ldnle gltmit oldugo Boldaadan 
lerince ekmek nrllmemed icap tClfeğlle dola1tığ1 görClldtl&lnden 
etmektedir. Ba htlk4m; para tchrlmlze gelmlı ödevine bat tutalmuıtur. 
cezuından çeutlme mabk6ml· lamıttır. Silah taşıyanlar: 

Tarım Genel Direkt6ra yellere mtlnbı11rdır. Ve y.mıs Kemer'de LAie ıokağında Hı 
Şebrlmbdekl Tarım teıkfll ırı H lll'd hl ı lı patı ceu11nı makabil baptea ıaa o,, a ı e r ıoı ı 

taaylk edilenlere tatbik edile tını teltlt etmek için Ankara çakı ve Arif 'te bir oıtora bu· 
dın gelmlt olın Tarım (Ziraat) lunmuı • s b tacı ıbnmııtır cektlr. Herhangi bir mahk4m; .. e a 1 

• 
genel dlrektGrCl Abidin dGn 

ekmeğini kendi tedarik etmek M•nlea'ya gltmlı ve oradaki 
bterae cea1nl dlrekt6rlqı ba teıkllttı te~lt etmiıtlr. 
glbllere ekmek Hrml1ecekdr. Yasak SiUiPı Buluncıu 

rek, Atlnı, mü bir bcLn 
ıeel: 

- Falih, ıf fet, benim, ben!. 
Eekl kırın Ayıel.. Demin yn· 
romla konaıoyordam, mGkAle· 
me birdenbire keslldl .. Teeadtlf 
bu, yavrucuğum, beni cennette 
ıannederek arıyormuı. Tam o 
11ıradı benden İetanbal'dın onı 
telefon ediyordum, karıılıtllk .. 
Ynruma nr de konuıaylm: 

- Bayın Ayael.. Yınamas 

Karpyıkı'da K.ahramınlır 
10kıgındı Latif o~la Maıtı 

fa'aın nlnde kaçak et arınır· 
ken bir Yanın gra tGfeğl ba
lunmuı, zabıtıca ılınmııtır. 

çocuklar arasında 
Bıhrlbıba parkında Y 011uf 

oğla 12 yıtlar1Dd1 Bekir ile 
İsmail oğla 12 yaşında Ahmed 
ııalıncakta 11llanırkeo araların · 

da kavga çıkmıı ve Bddr tatla 
Ahmed'I baaıındaa yaralamı,tır. 

Burnava Haberleri 
Burna .. , (Ôael ) - Ankara 

belediyeler kongreelne lttlrık 

etmlı nlın tarbay Fehmi An· 
karı'dan dönmtııtor. 

Şar illeri: 
81161 mektebinin önClnden 

yeniden lttım Ye kıldınm yı· 
pılmaeına bıtlıamıwtır, Camu· 
riyet parkını yenldtn p1rıerler 
yapılmıkta \'e mevsim fidanları 

dikilmektedir. Şehrin temlallil 

ıgır yaralındı. K.onaıarken 

nndılyeden dGttG. 
Ağırcezaya Verildiler. 

ve tenvirata mutıHmdır. Yalnız 
otobQs eeferterl boaak gitmek· 
tedlr. Balkın lıtlrahahoı hiç 
dikkat olamayor, arabalar, mit 
teriler bindiği zemıa temlılen· 
mektt" ve yılı:ınmaktad11 ki bu, 
çok yeralz blrıeydlr. Merelnll'ye 
kadar dalma faGla yolca ıha· 
maktadır. Belediyenin ha lıle 

Telefondaki kacLn hıçkırdı: 

- Falih!.. Falih!.. Beni 
affet!.. İıter mllln geleyim?. 
Çocuğumun ee11lol doyduktan 
10nn ne kıd.r be1ecını dGtUlm 
bllmeııla.. Kabıbatlaım çop 
1ende... Beni fasla l11rpabyor· 
dun.. Geleyim mi, 14'yle, eeklll 
kadar beni hırpalamıyıcığıaı 

ndeı .. 
- Gel Ayeel, gel ... 
Ba ıındı Adnan, dınra 

ıutanırık içeriye girdi: 
- Ancnem mi! .. Aooem 

mi baba?. Cf"oaetten mi k!lDO• 

ıuyor annemi. 
Hay Falih mikroıonda cnıp 

verdi: 
- D'1r, dur, blıl bırııhran 

oğlanla ela konaı A11ell 

Eırefpııa'da YOzbJtı BHaa 
•1• eokağıada 84aeylnl OldG 
ren mat1n~o• Sılth'ln n Ay· 
dın bira fıbrlkaıı dlrektörG 
Feyferl tabanca korıana ile beo 
yerinden yarılayan •e maldnlıt 
Macar tebaab Tlber'l öldlren 
kn11 Lltfl bıklarındı M6ıtın· 

tlkltkce yıpılmıkta olın tıhkl· 
kıt bltmlı n ıaçlalar me•ka· 
fen A~ırceza hıkyerlne Hrll· 
mlşlerdlr. 

Asliyeceza 
O ak yerinde .. 

Taşçılar içinde Arab Abmedl 
a~1r surette yaralıyın Tatar 
Şabau ile Tftrk bayrağını tezlll 
etmekle ıuçlu Mehmed 84ıeyln 
aıltyeceza bıkyerlae verllmlı 

lerdU. 

allkadar olmııını ve halkın ba 
dlleğlnt bılletme11lol beklertı. 

Kulüb-gençlik: 
Bornava gençler birliği fi · 

kdılGre dahil oldu. Bateae de 
ilk mıçlırını giriyor. Gençler; 
BurnHı'dı~ ekzenlalerlne mnn· 
tasamın deHm etmektedirler. 
BarnHa; tlmdlye kıdır teıklltt 
harici olduğu l(ln BarnHa'Jı 
gençlerin bir kıımı tamir fe · 
dere tulQblerlnde çahııyorlımlı . 

Ahıy'ıo beki Fuad gibi kuvvetli 
bir oyuncu da bunlar ırasında 
bulunmaktadır. hôyle olmaktı 
beraber Barnava'nın buaenı 
gene; oyuncularla &1hıyı çıka 

cağını lıltlyoruz, mavaf fakı yet 
dileriz. 

.... . .. , • ""' ı u 

Görüşler 
Sezişler 

Yazan: Ecsacı K. K. ,AkUI 

Çok Utandım 
Dao çok utandım, eöyle ell 

~ dör, onheı yaılırında bir geDCI• 
lcab etti bir • mektup yasdl"' 
bazı ihmallerim oluyor, e-1 
tertip Arap harf lerlle y111DJfl111' 

Genç, mektuba geri gönd•r•tt. 
ılt1Da öz Tark'çe \'e yeni rerk 
harf lerlle eöyle yazmıı: 

- Sayın Bay Aktae; beD .t· 
ıln yazınııı okoyamıdılllt b t 
,an ANADOLU'nun görlt1 r, 

dO' ıezlılerlnde tıth ıatlı olı:0 

ğam, gih g4lılp, glh daıuolP 
ık· Ozerlnde durduğum f!CHC• 

tış'1n bu defa bana yııd•I' 
mektubu okuyımayııımdın pe~ 
mtıteeaılr oldum. ÇGakft a,eo 
Ttırk lnkıllb1n1n dape dftl bit 
çocuğuyum, Osmanhca'yı, jtlP 

hırflerlle yuılmıı eski ıertlP 
TGrk'çeyl okuyamıyorum. 

Bunu bir ekılklik mi cll1' 
d61Gndam, hayır d~ğllml 811 
Aktıt?. 

Delikanlının hını bu blçl~ 
de cevap vererek Arap bari lı 

el· 
lld yazılı mektuba ıereyftl d 
meıi bir taraf tın hoıuma git ' 
lite taraf tın da beni utaodJ~ 
ben bo gencin yO..Oae 11 

0 bakacağım diye hlll dfttP 
yotom. Ben bir kaltGr • .-· 
yım, bir gene ballı b6yle 1"' 
ıın; ben kendi beubım• p 
aıyorom, çok otınıyorum; .,.,. 
klmıeyl atındır~uın ... 

Demirspor 
Tark11por koltıbG; De,,.tı· 

ıpor'un da lıtlrak ettlgl, ~ 
gdnkG genel toplıat11ıncl8 
mir Demlrepor kalGbft" D• ....... ... 
alarak her iki kultlb te b• 
nn ıltıada blrlet.ulılerdlr· b· 

Genel toplantının b8t~0. 
AJaı yapan lıletme hakak ~ 
taTlrl Hulb >a blrlet~ 
dolayı her iki tarafı da 1 ,,,Jk 
ederek kı11 bir 14'yln .e ..., 
tir. Dandan IODH aoak rtr 
yapılan eeçlmde, birinci re1 
Atölyeler mtldGrG Meb...S_..; 
ikinci relıllAe lıletme ';J 
eekreıert Ltltf 1 Cemal, 1 ıl 
ıekreterllğe Atölye kıltm ~ 
Ltııf 1, •esnedırhğı Ati~ 
kaleminden Hlıeyln ~ aıl' 
mobaalbllge ambarlar ••:,_. 
yetinden AbdGlreuak, 111 ;· 

haılı~a atölyeden Sadık, ,ı 
bklan da atölyeden ..., ... 111' 
Nıcl, Şahap ve AbdOlballlll 

blrllğlle aeçUmltlerdlr... aaW 
T. C. O. D. lıletme mile ,.ı 

Tıhaln 'ha hami relsllAe ••,..,,ı 
baıuıGfeuiıl S.lt'la de *'1' 
relıllge aeçlmlerl ıHlaçle .,.. 

tılaamıı ve genel ıoplaDll•-" 
kının tekllflle camurlyel 

file nihayet balmatıar. ,.ti_ 
Demlreporlılara, ıpar # 

larında da manffakıyedel' 
lerlzr. 

Bir izah ,,. 
d k0 11 

Sayın ga1etenlala ClD ,,,,tol' 
baıının dördllacG ııblf (~'' 
sıbıtı ıtltanandı blrlılolll .,,
çecllerde piıllk yosıode• 1-d 
letllyece mGhGrlenmıı ol•;• 
efendi cımllnln mftb 

bozduğu) y11ıbdır. "" 
Babıe mnza olın yer _ __,ıal' 

111.-- . 
cami olmıyıb usun bit 

k dottD beri boı n metru 
10 

.,,. 
yapıdır. fçertıtne oıekl~ 

1
, 1111•· 

rlklnin glrmemeıl •• kıt 
mesl için mGhGrleomlttit· .... 

de ı• 
Keyfiyetin bu ıare 

hini dilerim. dit'~'3rt 
tamir nluf lar 

B. K.aater 



imparatoriçe Taytu 
Habeş Kadın Alayları ile Italyan· 

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
5 

Bu ıoretle MeneJlt ile İtılyı 
-..ındı tahtı geçmezden enel 
"1 anlı,mı ve uzlıımı husule 
llhnlı ve tarafeyn birbirlerine 
'llaetru veya gayri meıro· vaat· 
ı.r.t. bolunmoılardı. 
lttlyın'lırın vaadları ıraıındı 

'4.nellk'ln tıbfı geçmeıl için 
hra, sllAh ve ılyıei yırdım dı 
'-rdı. Tablt, lıılyan'Jır da bo 
'-retle Bıbeş lelerine ·ileride 
8-beılstın'ı yutıcık surette· 
._ıımık hakkıiu k11anmıı 
'ltayorlaıdı. 
İtte bu bet İtalyan, yeni 

llabeı hGkdmdar namzedi 
'Dellk'ln nezdinde İtalyan 
""8vlrlerl idiler. 

Bu beı a.İtalyın'ın d6ğClnde 
~ttlklerl sevinç çok bfly6kta. 
tkat bunlar, şu andı Tayla· 
'-a kalbinden ve f lkrlnden 
~Dlerl bllmlı olsalardı, dıbı 
.. sırada bu iti ve evliliği 
... lllığı kalkıııcıklarını ıapbe 
tokta. 

ılal'ıyıu, babasının kıtlll olan 
-..ınanının mığldb olduğunu 

l&tdGğG zaman bftyftk bir se 
"-v hlHettlğfnt fıkıt vatanı· 
-._ bir borcunda laglllz bıy· 
~aı g~rtlncc de çok bayat 

ııtırabı dfttliJğGnG de ıöy· 

~k. İıte, emellerine en 
"1tde yıklıttığı ıu aagan 
""1nda, Bıbet'Uler arısında 
~aga beı İtalyan bu genç 
~Dda aynı ıstırab ve elemi 
'tl.dırmıttı. 
Pıtılk ağır seılle takdis 
~Dı okurken, berkeı kendi· 
ıla~ ılkıılarken, Tayın gıllb 
~an bayrağını g~rtlyor gibi 
'elilr n moıtarlb idi. 
Şq noktayı nazarı dikkati 

delim ki Taytu yalnız 
, n haris olduğu kadar 
pener bir kadın değildi; 

ANADOLU 
Glnlftk Siyual Gaete 

SAlıip ve BafYUSanı 
b Baydar RGodfl ÔKTEM 
llıtınıt neoriyat ve yası ioleri 

ı._ IDld~: Hamdi N6zhet 
~ea: 

t. 1-ir İkinci Beyler aoUAı 
Balk Partisi binaa içinde 

t~~af: lsmir .. ANADOLU 
"lefon: 2776 .. Potta katma 405 

~ .... ABONE ŞERA1T1: 
~ 1200, Altı aylığı 100, Oç 
~ .. , ıylığı 500 kmuttur. 
~ memleketler için aenelik 

abone dereli 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -geçmiı ndahalar 25 kuruıtm. 

4riAOOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞ Tın 

~ -15-
"ll•ız hıplehıneılnden, biç 
llledlğl ve ummadığı bir 
Ilı ile f lrara manffık olan 

casusu mGlhlm Fon 
er, tım iki gan ıonra 

.. bıh ıtmendlferle t.kat 
kıyafet etmlı olduğa 

a..:.. Berlln'e gltmlıtl. 
~lzlm, Berlba'de, trenden 

•ce~e çıkmıt, fakat çok 
t nı 
-..t trenden l~dlkten sonra 

l..._ tlç, dört adım ıtmııb 
~ıını bir Alman emirber 

ayni zamandı lntlrlkıcı, dlplo 
mat bir kadındı. 

Bonon için, dudaklarında 

şeytani ve alaylı bir tebeH6m 
u.,, plıwlt ıta konmak Ozere 
olduklarını eanın bu beı ltıl· 

yın'a blrıey yapmadığı gibi, 
batan ltalyan'lın dı kuıkolın· 
dıracık bir harekette balon 
mamıı ve İtalyan nOfoz ve 
lntlrlkalır1na zamanı gelince 
nihayet vermek .kararını, Me· 
nellk'le nikah olurk,n, bu 
sırada vermişti. 

Menellk Hıbet necaşlsl ol· 
dukıan sonra, karısı Tıyto'nun 
sevk ve nftfozlle ltılya'nın 
nftfuz siyasetine dalma maıkl· 

Jıit çıkarmış ve nihayet bo 
siyaset bir İtalyan Babeı bar· 
bine eebeb olmuıto. 

-2-
llabeş kadınları seferber 

Rze Mıkonen gibi o mankl 
Habeşlıtao'ın en şeci bir reisi· 
nln soetuğo bir ıurada lmpa· 
ratorlçe Tayıu'nan Adoa'ya 
gideceğini ttöyledlğlnden H bir 
zamaa eanra, Adlı Ababı'da 

dellAllar; 
"Ey Babeı kadınları! 
Haşmetli ve Saba melikesi· 

nln kızı lmpıraıorlçemls ılsl, 

ecdıd veya baba veya kocalı· 

rınızın ıllAhlarlle ıllıhlıııırak 

açtığı savat bayrağı ılbna top 
}anmanızı, en k1&a bir zamanda 
saraya ıelmenlzl istiyor. Vatan 
en btıyak tehlike kar1&11odıdır. 
İş kadınlara dOımtııUlr.,, 

Diye bığırmığı bıılıdılar. 

Diğer ıehlrlerde de, emir 
d11f oldukça dellıllır ayni 
ıoretle imparatoriçenin lradeelnl 
tlAa ettiler. · 

Ve birkaç gftn içinde, Adle· 
Abıbı'da imparator earayınm 

önGade binlerce kadın toplandı, 
ban lana bir k11mının ırka11a · 
dald torb.;arda ktlçGk çocukla· 
rı vardı, fa.kat hepli de mGıel· 
IAh idiler, 

Sl1Ablır1n en çoğu kıhç, 

haltı, ıahr, mızrak idi. Az 
olank Nıpolyon ordaeuadın 
Afrlkıhlar eline geçmlı eıkl 
sistem tftfek.ler de vardı. 

imparatoriçe Tıytu, lkibla 
sene enel Sıbı melikeılaln 

Kadftı'e giderken glydl&l rl· 
vayet olunan harp elblıeıl ol· 
doğu halde ba kadınların ırr· 
sana girdi ve: 

- Kardeşlerim.. Memleke· 
tlmlzl bakıız yere lııllt etmek 
için aalduarık Aduı'yı giren 
beyazlara kartı harbedeceğlz. 

Ôlftm var, dönmek yoktur. 

5 lkinciteşrin 935 

neferi dlkllmlı ve reıml tazimi 
yaparak: 

- Bay mtılAzlm, Haletld 
General hurtlerlnln kendilerini 
karııdıkl otomobilde bekledik· 
lerlal bildiririm! 
Demlı ve Alman aealtl to· 

putları Gıerlnde geri dönerek 
uzaklatmııtı. 

MlllAzlm. neferi takip ederek 
harbiye bakanlığını mıhını bir 
otonun öuGnde darda. Oaklkııf 
Otoda blzut General Fon Rn· 
glç bulunuyordu: 

General mftlAzlml bftyftk bir 

Haheş'ler, ltalyan'lara Karşı . .......__ _ __,.....,..... 
200,000 Asker Çıkarıyorlar. 4~5 ~ ... ;·: •• ~~! L S. 

14 
34 9 İnblur lda. 5 7 5 

( 3) Ingiliz Torpidosu Ak denize Geçti. ~!~ ~· ~~.:.~m·• ~ 15 

126 T. Dehbaı 7 

7 
10 
15 50 

9 50 

Habeşler, Italyanları içeri Çekiyorlar.~~~ t·:~b!.... ~ 25 
10 
10 50 

İstanbul, 4 (ösel) - Pırlı· 
ten bildiriliyor: 

ltılyan taarraaana kartı Da· 
beı'lerln kartı koydukları kav· 

Rm Nmibu 

vet R11 K1111 kamınd111ada 

yazbln ve Raı Seyom kuman· 
dasında dı yGzbla olmak Gsere 
ltlytızbln klılden mftrekkeptlr. 

lıalya asker ıevkediyor: 
İstanbul 4 (Gzel) - Nıpo· 

ll'den blldlrUlyor: 
Arobl vapurlle 30 zabit, 200 

nefer, ıuftblm miktardı top ve 
mfthlmmat, Kont Blınko va· 
parlle de 57 zabit ve 3277 
aaker Erltre'ye sevkedllmlttlr. 
HabCI haıırlıkları 

latanbal, 4 (özel) - Habe· 
tletındı ıakerl kuarhklır de· 
vam etmekte ve blllaa.. iM· 
nakil mıntıkaıındı hummalı 

bir faaliyet göze çarpmıkttdır. 
Muu Ali'ye 1evkolaaan aı· 

kerln haddi beabı yoktur. SO 
tetrlnlenel akıımı, laglll• fab· 
rlkalarındaa yeni gelmlt ytlaler· 
ce mllralyla cepheye 1evko· 
lunmuıtur. 

Bıbetlstan'ın ııbık Parlı le• 

f iri ve halen Kof fı ve Macl 
Bldlvt olan Raı Getıçı Bıbeı 
~~~~~--~~~~~-

BGtGD Gmld, hl• Habet kadın· 
)arının maval faluyeılndedlr. 

Dedi. Ve ba notak blnleree 
Babet kadını tarafındın tld· 
detle alkıtlındı. 

Kadmlırıa bu haline bitin 
ecnebiler gftlGyorlır; Bıbet 

earayının nQfuzlu rGe1a1ındın 

dı gOlenler as değildi. 
- Sona Var 

iltifatlı kırıılamıt ve: 
- Bonjur azizim Stramel', 

sizi gördGğftm tela cidden bah· 
tlyarım. Sizi tebrik ederim. 
Bele otaronus!.. .... 

De mitti. 
Mtllhlm, hayret içinde gene· 

rılln gösterdiği yere oturmaı 

•e oto bir emirle hareket ede· 
rek harbiye bakanlığı yolunu 
ıutmuttu. 

MGlblm: 
- Generalim çok meyaı ve 

mahcubum. lltlfıhnısa IAylk 
değilim! Demeğe kalkıımıt, ve 
kendi kendisine: 

- Vekıyll anlatınca ne mtlt· 
hlı bir fırtını kopacak! 

Diye dOıtlamlttG. 
Baddlsatındı ıoğuk bir adam 

olan general ıözGae devam 
ederek: 

- Parla Alman eefarethan•· 

-harbiye bıkanhAına tayin edile· 
cektlr. 

Babeı'lerlo Makalle tlmıllnde 
İtalyan'lıra mubyemet gGater· 
memeleri uked mfttebauıılara 

gGre Irılyıa'ları mGmkGa mer· 
teb. içeri çekerek tepelemek 
'pltnının mGhlm bir kuımıaın 

lcabatındandır. 

ltolyanlanrı hedefi. 
letaabal, 4 (Özel) - Pırl · 

Solr gıseteılnln Asmarı mu· 
hablrl mahaoıonua verdlAI eon 
habere göre, general Dlamandi 
kumınd111ndakl renkli ve fı· 

tlst 11kerlerlaln yapmakta ol· 
doğu hareket, Eotlekio 11bıııa1 
elde dm~ğe matuftur. 

Bu eahı, SOOOO•metreye kı· 
dar ytlbel• dqlık bir mıntı· 
kadar. Eler İtalyanlar buralı· 
rını elde eclerler1C, Makılle'ye 

de htktm bir vulyet elde ede· 
ceklerdlr. 

113 j. Tıranıo m. 8 50 
97 Ş. Rlza halef. 9 25 
90 Ş. Rem•I 9 
67 F. z. Ahd11l. 10 25 
44 B. Alyetl 9 25 
26 j. Tragınt 12 
25 P. Pacl 7 50 

Ayni samanda bu 1a!ıa, mı· 20 S. Sftleymı. 11 28 
den cihetinden çok 11englndir. 14 Mehmet Or. 10 25 

Akdeniıe yeni harb gemileri 
g~liyor 

lıtanbal 4 (ösel) - c.ebelGt· 
tınk'tın bildiriliyor: 

1 O Sophl Bay.alt 9 25 
8 Jlro 8 25 
1957 

393528,5 
395485,5 

incir satıtlan 

9 25 
9 25 
9 

12 25 
10 50 
12 

7 50 
11 25 
ıo 25 
9 25 

11 75 
• 

İnglltere'den Mıltı'ya gitmek 
tlsere yola çıkmıt olan tahtel· 
bahlrlere karp kollaoılacak 3 
torpido muhribi CebelGUarık· 

tın geçmlotlr. 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1928 Mub alıcı 7 öO 19 

Zahire satışları 

Tork - Yunan Genel Savaman· 
Kliring Anlaşması tarın Selôhiyeti. 

Ç. Ctaıl K. S. K. S. 
3000 Bogdıy 8 25 8 25 

150 Arpı 4 75 4 75 
200 Soaam 14 75 14 75 
225 Fesolyı 9 9 ••••• 

Yunanistan'a lhra· 
cat Nasıl Yapılacak. 

Tftrk · Yunan klerlag an· 
lışmııı lsahnımeıl Ekonomi 
Bıkınhğındın takıı komlıyo· 

nuoı ~elmfttlr. Ba IHlmamede 
TGrklye'den Yunanbtan'ı mal 
gôndermek lıtlyen ttlccarların 

ne gibi muamelelere tlbl ola· 
cakları blldlrllmektedlr. 

TGccırlar; ihracat yapmadan 
ôace Tlcaretod11ını mtlraca 
atlı mılları için iki mente 
tahadetnımeıl ılıcaklırdar. Men· 
te ııhadetaımeled mıbn lhnç 
limanındaki aatıt fob kayme· 
tini gGatere~k ve Yanub 
lthalltçı malın bedellal Yaın 
milli banbıındakl Tlrklye 
klerlng heeabını bu kıymet 

6serlnden yıtır.cakbr. 
Yanan takdir kıymet ko-

mleyoalara; menee fabadetaı· 

melerlnde g&terllen kıymet· 
lerla dolraloğa hakkın• ciddi 
1ebeplerle ıtlphe ederek ban· 
lan ltfra ederae ılüadu Terk 
tıku komlıyonu ile tem• ede. 
rek malın haklkt kıymednl 

mGttereken tayla edeceklerdir. 
Maden kllmlrflndea batkı 

Yaaıalıtın'ı bilfiil ithal edl· 
lea TGrk mallaraaıa bedelleri 
Yananla lthılttçı tanfından 

Yunınlstın'dıkl bankayı yı 

tanlıcaktır. 

Yunan bankaıı yıtınlın pı· 

n11ın ytlsde 50 dul merkez 
bınkııının emrlrte eerbeıt 

Frınsuı frangı ile, mltebald· 
sini de Tark Ur11ı olank he· 

• 
ılnden dGa ıldıAım ılfrede .. MG· 
lhlm F.on Strımer hapl1aae· 
den firara muvaffak olmottar, 
yırın Berlla'e vaul olacaktır.,, 

Denilmektedir. 

Komiler ile Noel Sabahleyin 
Berlin 'e vardılar 

• 1. 1 

89:l Ktn. pala. 340 480 
197 B. pamuk 42 '3 50 

16 B. c 42 43 50 

Ziraat Erbabı Olan-
lar için Emir Geldi. 

Ceza mıhkemelerl asaltl kı· '1707 kilo k. t. ba. 11 50 13 
6268 kllo k. ıcı ba, 7 50 8 
1447 
335 
853 

" K.. ceviz 11 13 50 
» T. b. içi 59 62 50 
u Acı b. içi 42 50 50 

nananı gGre alraat erbabından 
bulunan ve ee•ılırının lnfuı· 
nın tehirini lıtlyen mıbkt\mlır; 
tlmdlye kadar birer lıtlda ile 

llhaylık yônetlm kurulana bıt 1 Piyasa Vaziyeti 1 
vurae kırar ılmıkıı idiler. _""!!"'"...,,._ ___ ._.._ __ _ 

Üztlm - Dan Boraa'cla 
Tbe Bakanhğından din ge 1957 çuval asam 5

1
5 tın 15,5 

len bir emirde ba cezaların 
ıı kıdır 11talmı1ıır. 

ka•an yollırlle lnfazlar1nın geri İncir _ Dan Bor•yı 1~28 
bıra•ılm111 eelAhlyetl genel 11· çuval incir kaytedllmlttlr. 
••mantıklara verildi~ blldlrll Buğday _ DClD buğday bir· 
mittir. :Ancak genel aavamıa· denblre 8 karat 10 parayı 
hklarca kırar verllmeel için fırlamıf Ye bhden 8000 taHI 
bu mah•:Am.larıa uslyetlerlnla eablmıttar. 
eesa mahakemeled aıalCl kana· 
naaaa 400 inci maddeline Kambiyo 
aygan g6rllmetl ..,uar. Alıt Sabf 

Bir Ayda 
Et Sarfiyatı Ne Kadar? 

tıktetıfa ıymdı l.mlr mesba· 
m.au 596 Llraman, 2890 

daRhç koyana, 498 keçi, 2496 
kaza, 44 o~lık, 8 maada, 611 
Gkas, 896 inek, 611 danı, 3 
malak, 3 deve ve 3 dokm~ 
olmak bere 10754 bat hayvan 
keıllmlttlr. Bir baekte verem, 
bir koyunda fevbltde sıyıf bk 
gGrtllmClt ve etleri imha etti 
rllmlttlr. 
~~~~~----~~~~~ 
ıabı geçirecektir. ~Ttlrklye'den 

Yunanlıtan'a trınılt olarak 
1Gnderllen bitin malların be 
dellerl 1erbet1 döYls olarak 
Gdeneaekdr. 

Demetkl Pırlı•te ıW tevkif 
ettiler! Çok merak içinde idim. 
Hiçbir haber alamıyordum. Tam 
tlç hafta elzden hiçbir haber 
gelmemltdr. .Nihayet f lnnnq 
haberini veren telgrafı aldım; 

hemen lıtuyonı gelerek ılsl 
bekledim. Çok bGyGk bir merak 
içindeyim. Çabuk lsah ediniz: 
Erna, Bt>nuı, tiz, ıevklflals ... 
Banlırı hanı ıalatanıs! .. 

Dedt. 
MCllhlm, alaındaa to19k ter· 

ler d6kmege Ye: 
- Berbad bir lı. Blytk bir 

manffakıyettlsllk geaellm. BI· 
tin luhat ba keUmeler için· 
dedir! 

Diyebildi. 
- izah edlnls! 
Ve mtllhlm Fon Strımer, 

bir ölCl kadar IUarllllf oldap 
halde aalatm• baılada. Gene· 

Alim. Mark 
leterlia 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
Italyın llred 
Inlçre frangı 
Florla 
Kr .Çekoelovak 
Avaıtur. Şlllnl 

ö0.20 ö0.70 
616 621 

8, 8,SO 
80,05 79,45 
21,07 21,5 
10,17 10,27 
40,80 41,12 
85,12 85.87 

5,24 5,27 
23.50 2, 

öğretmenler arasında , 
Kas emtltllG nıkıı Gğret· 

menllğlne letınbal Aktam eanıt 
mektebinden Zehn Hatim, 
erkek ean'ıt mektebi örme mo· 
bllyıcahk öğretmenliğine kız 

enstltGıG eepetçlllk ôğretmeal 

Hamdi ııanmıtlardır. İ•mlr 111· 
ne verllmlt olan öArelmen Mil· 
beecel'la Ankara ili emrine Ye· 
rllmetl aygua gôrllmlıtGr. 

rıl, ba lsahatı, hiçbir htı belli 
etmeden dlnletll. 

Ve blru ıonra, harbiye bı· 
kınlığıada, generalin dılreılne 

vardalar. 
Mtllhlm IHhatının eonanca 

kı11mlıranı dı dairede generale 
verdi. Ve izahat bitince, ıaıta:~ 

General, ciddi bir tavırlı: 
- Şimdi ne yıpmık ltum· 

g•ldlAfni b1Uyormuıunu117. 
Dedi. 
Ceneral, ayqa Jıııilbl. dairede 

bir qqı, bir ,uan dol .. meıa 
batladı. Vtt Wr mllddet IODra: 

- Yapmcak tek bir it ftldar: 
Ba mea'ele hakkında kat'I bir 
ıtlkdt · ıttlhu etmek! 

Dedi. 
- Baılıtlne generalim. 
- Yalnız bir... Bir mee'al 

ltsım. Fa.kıt dar .. Bir 111e1'al 

- 8oaa Vu -



Ve Pürjen Şahabıo en 
ibtilD bir miiahil tekeri 
oldugooa unutma11mız. 

Ianelli müshil utiyealM 
Şabab sürgün haplannı 
maruf ecza depolannd'ao 
Te ecsanelerden ananlar. 

l\li Hiza 

Mtıcellithanesi 
Yeni Kavatlar çarşısı 

~ıuu~T 
_ alık Yağı 

1'ohleçya'mn llalil Mo
rina Balılı Ytıgıdır. Ser· 
ıe; C:ibı f çiı.bilir. iki 1')e. 
fa~. -&frlelk Satae 1' eri 

8AŞDURA~ 

Hamdi Nnzhet 

.Ilı 

KUfUf 

V. N. 

W. F.1i. VANDER· 
ZtE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LtNIE 
"SOFlA,, motfrı hıalen il· 

mınımızda olup :AnTeaı, Rot· 
terdam, Hımborg ve Bremea 
fÇtn jllk *lmıktadır. 

•AMSEL .. tıpuro tiıltn 11. 
11111umdda dlop A'n'fen, Rot· 

ı~rdım, B•mb9rg '" Bremtn 
için ylk almakta4ar. 

"AVOLA .... pvra 2•cl teı· 
rinde beklealyor, Hambarg, 
Bremen ve Aıa'eıa'ten yllk çı· 
karıcaktır. 

11MANAU .. motGra lJ 2 el 
ıeırlade beklealyor, 15 2 el 
teırlne kadar Anven, Rotter· 
dam, Bımburg n Bremen için 
ylk alıeıktır. 

"MACEDONIA .. Hparu 25 
2 el ıeırlnde bekleniyor, 80 
2 el tetrlne kadar Aonrı, Rot· 
ıerdam, Bımbarg n Bremen 
için yDk alacaktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES· 
NEVYORK. 

1 Z.lraal J?>~~ı(A~• ] • 

.. 'EXCEr.51l>B• Yıffard 'balen 

Uma ımızdrı olup Netyoı İ için 
Tftk almaktadır. 

"Eı:MINSTER,, npera 12 
2 el teırlnde ~ ""ldenlyor, Ney. 
york için ylk ldicakbr. 

Bol ıtıklı ·-az sarfiyatlı ve uzun 

1ımar11 METALLUM ıtmha· 
)arını tercihen her 8atıcıdan 

mutlaka ilrayınız 

14"'iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Etekffrlk, telefon inılieme d~poıd Te 

Slemena falttllnaa.n ~9atemtll 

Pt>şıemtdcıfar 77 • 79 Telefon S3S2 

E:rERMONT iapara 18 2 el 
ıeırlnde bekleniyor, Pf"'fYdrk 
için fa ~ır. 

.. EXA~,, •apara 90 2 el 
teıfflicle WkMiiftor, Ne.,,ork u fÇID yll alahmkbr. l .,ExEcUTlVE,, wpara ıs 

1111111slfiAIY!tll ••IJllJlll!fıAllil• 8 et ltiaoi6 beldeitfor, l'fH· 
ı MGkAfat 20000 yorl 1çln ylk "'-kbr. 

n5000 "ExlLONA,, -ripara 31 Bcf 
1 Ikramtye ~ ltıibnd• Wkteidyor, "NdTjOri 
1 .. 15009 f 

1 
.. 

12600 
için yit WMi'tır. 

1 .. 1000~ il HRVICE ntıurr DMWuBl 
.. (2000) 4000 EN Ttift & .&• ftl 
• ( 1000) 4.00Q .. A~fSA.. ...... hale9 11 
• ~00) f~n«t : -•••• lap 11lieita.t, No 
.. (150) 9000 wliad, K.amamo. 1lıatla,...et 
.. (IOO) ıooo& ' BtaH•n "8 v.,_. 191~ ya 
.. (50) i500& 1 1--Lh 
.. (30) löOO«l 1 • ..._. r. 

o ı ABMEllENT DPPE • ANwJ 
• ESPAGNE,, ftfuıw 5 Hd8f 

eı teırlaw beMlea1yor, -'•"rr 
Dlnkt lola Jlk ılamktır. 

ARMEMENT B. S{)ll'IJLl>T 
B1'11BUG 

~ BAK881JRG ., ..,_.. 

i ••••• 

n~mır şubesi 
IMaei Kordonda Dona elvarmdald kendi- binamda 

TELE~bN: !laea 

I lklDCI tefrlacle iaeklnlfOl't h 
nn, Rotter,dam Ye e..llılır 
için 7lk al.akbr. 

DEN ~ORSK.E MIDDEL
BA VSLlNJE (AS. D S. 

'i •• SP .&NS&ELINJBN) 

HertOrlD (Banka ve Koırd11on) Mtıimeleleri Yapıhr. OSLO 

SIHHAT 
ECZANESi 

VadeaWere % 4 

Mzi ~~mat~artları• Albay vı*lt:liye 'lo 5 
.:::1 U ''? • Biı' sene va~Hıe % 6 faiz 

.. BAN .\SEROS,. motGrl 2 
lklnel tetrfnde beklenl1or, Da 
kerk n Dlppe için yak ala\. 
\iltır. 

Ftatelli S~reo Y.a~r A ent88ı 
ROYAL NEERiANDAlS kttalPANfASI 

11bUCALION,, vapura elynm kini tahliyeden 10nn AilHrl, 
ar .......... olup 29 lettfneTel Rolıerdım, Ameteırt.16 •e w ... 
de Annn Rotterdam Te llİm· liorg Halıaları IÖf& :ya '1a· 
~ lfmaafarı tfln ynk al•· ealihr. 
iUt1r. ·~EflBS,. ••ra 1 2' tat ut· 

o eilam, Bıflibhrg, 

Copenb•ge, D•n .. g, Gdynla oelo 
n ılbndlaHya llmınlın tçln 
,aı klacdttr. 

"COTLANT,. mdl&rtl 30·1 el 
teırlnde belden~ıe .eap 'JCl· 

# 

kllal ı.thllyldea tonra Rot•er. 
üm, 8ambarg, Gpeüege, 
n.a..,, GdJ-laOllO .. ı ..... 
... .,. u-1an ..... ,.et ala 
cakbr. 

el1y Te Baeelona Umanffiina 
Jftk alıçaktır. 

0 DURUSnJR,. •apara 20 2 
el tefrlnde bekl~nöıekte olap yCl· 
~6nh tS1ıH1edea M>iln ~3ıten· 
ee, Solını, ~IU.: •i lhfyla it· 
menları için yak alatıidltır. 

lltndakl bırrel:et .. *"inin· 
deki d•iltlkliklertlen aeeate 

JOB STON ViRREN 
ti~ LtftıtPOL 

"Ql1EBNlıiORE,, ••para 4 
IMiact *"'9de' beklenltof, IJ. 
~l'pot • &'ı. etlle6 61 çab· 

nr .... &Meace, ~ " 
..... ltla yOI: .ı.idter. 

Satılık Ev 
:M .... cak'ıa hllkam •blı• 

dı 13 numarıde, kArgfr, ıemlre 
mohtao &11blyaa, bbyah, altı 

k,.Qku T'.-~ 
lan ve Resim de·_.... .. 

tiıt veı11eedltlr. 

Balkevinden: 
İlk talull kar1ıar,n• 

etmek lıdyen yaradı ...... ~_,_. 

Mın birer fbfdltınaıil 
enel BiıUcetl ıeirel 

baıTaıarak kayıUahnı r'~ 
iılMarı ıa.util11. Kap 
ut... mbhlıltan -~~'• 
IL'ilhı.n• ne sıiftn 
ayna illa edlleeetdr. 

Balhmnden: 
Halteri ~T lom~ 

reetm iblaliba rMtlllf 
1 lklncltetıfn cama _...-... 

la~. Aı&lye Be~_..._,~• 
tıMöl mektebler 
dedir. 

CeltdelFthn, ~lB1Plt.!lr'1-

'l'el. MS 
ı.nae Dftnad uaJ 
Ll~tf6oi mu.: 
··~UN .. 

rlncl ......... 

.. BEİlMks .. , upara elyn u. rlacte frelteftliiette otap Ti'•· 
dfant~dıi otap ~DTen•Rotter· Dl °'6otitıhktın ~- lfa1pe, 

Ye ~"11abiarg 'ftitiınlan için Y"arna •e K.'81lenee Umamfan 
)'lk' J'or. için yal: lttr. 

"TRAJANUS., "P.ara ~.. 11CERESt, _••para IÖ ~ lad 
z.;.a ı>ouu s. A· 

"9ÖllACIA" mot6ril 20 2 
lllCıl ~, ..... klila ....... ., 

mee'uU7et bbal --. F•la 
taltllat lfba lklnel K.oıdon'da 
Tahmil :H TahU7e bl•u arb-
11Dd• Fntelll Sperc4! npar 
acentahlJpa mtln"8.t -...... 

lalı, lllfidar • bol il ılf, 
iki •aıb, mlııem11Ab tamam, 
ceaube nUJr Gn Te artan ~~k, 

ini part tibnfa nıimıed ıe•lt ~jj-ilililMıııllıı ... ~:'li ...... o• " llih* ~». 1'Milct; 
..,..., .... , .. INtte'kHmt k.t iJlll ıp.· }ft t tah t6tfftii• D .... , ~Ml•m, 

... _.. • . #ıha- aiW• otter- Ameterdam H 11ataıMrr llmm-
.... ***'•da• •' .. .._, •n ıct.A fak IW!ıala.r. -lln fçla ,et ıltl'6aktır. 8Den.t'8 Orfenı Liıiien 

.. OIERON,, apara S·t lklnel "N0B0LAND., moMrl S 2 d 
tetrlade Mkleamette olap yCl· tetrl•de bekleamekte o ... ,a. 
klal talallte ellikıea Joara klatl tabUfedea .-n Botıer· 
AnMn, lloatertlna, A•ıterdam dam, Copenlllı,-, ..Dulllg, Gdy· 
•• flallarg lfmaalm tçfn yak ... o.ıo " takaadlaa'fJa l\maa· 
.... k'8r. lan• bareket edeaektk. 

.. GANYMEDDES,, Tlparn 5 2 "VIUı-;QL~" mo\61:& l2·i 
el tetrlıulebeklea•ek&e olup f •· lacl ıeırladea 16 1 ip~ tetrlae 

( ...... ) i\a"'8.Cl,ıd• liman 
1an 1e19 1ıt alılaiktar. 

Sen1ice Jfariıiıa Roııınain 
"ARDE,L., .. , ..... ıs tinci 

tetrf•de bekteaDtekltt olup y6 
kini talaUyeclen ,..,. Kaı 
tence, SoHl)e, Gelu wıı Hrlyl 
Umanları fçln yak alaeılhr. ~ 
· "ALSA JUhl'9, npuru 20· 
inci tefdn.. pllp ~2 ·~ in 
teır .. cle Malta, Ceaon, Mar· 

ilca olunur· Tel 2oof.200S.2663 
lündakl gell .. gldlı tarllilerlle 

na+taalttdald •lfitlletaen 
•etnta meı'aUyet ••bal efmes . 

~-.s.ı-- ~~ılıHıııl--·-
Muallim Dr. 

A. tlutft'si Alataş 

bkıa, çarııya tc* J9k••, lıieılll 

tüdlea J9al ••m• iM d3· 
teli, 61ekblk, ba ... 11, l•kOI 
ıuya, telefona, Nay<ala, iyi 
10la ıolumbala kllf'Nny arka· 
••da kGçftk bir bGtell. •kin, 
nhbl bir n 01gun bir f laıle 
.... bkttr leıtye11ledn 8e7le .. 10 
bgındı mDuyede ..ıona 11· 

bibi bay katı.. lluaaa mlnca· 
atları llta olaaar. 
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Kışlada Mos. Mev. sahn alma komisyo· 

l 

2 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mst. M v. sat. al. ko. dan: 

lzm'r hna kıtaell lcfn Oçbln takım çamı~ır açık ek 
eiltme soreıile maoııkasaya konmuotur. 
ihalesi 8,Z. leş. , 9;~5 cuma gOnü A11&t oobı-ot~ lzmirde 
kışlada Mat m•. 881. al. komisyonunda yapı1aca1Ltır . .' ' 

S. :- Üçbio takım çama~ırm mecmn tutan S 150 ltrıdır. 
4 Temioah muvakkaıeel 236 lira yirmi bet kuro§tur. ı 
.5 _:_ Şartn•meal hergGn komisyonda görülebtllr. : , 
b :iet~lller tlcar~t pdaapda kayııh olduklımna dair Tt"aikı 

~lliılnmek o.ectıorfyeılndedlr ler. ,. 
• Ekslltmlye l~tlrak edeceklt·r 2490 eayı~ı erltrma ve ek 

•İlime kanonunun 2 •e ilçöncil maddelr:riodı:ı ve tart• 
namesinde yazılı vesikaları •e teminatı mo•aklı.ate mak 
buzlarlle birlikte ihale e.ıatloden evvel komtsy'ıud11 ha· 
zır bolonmalara. ~2 26 30 5 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

l'ekbdağ askeri aa. al. to. dao: 

l - lhllyıcatı aekerlye için a~ağıda cine, mlktır, teeltm yeri 

2 

3 

muhammen bedcU, maukkal teminatı ve ihale tarihleri 
yazılı d~rt kalem erzak açık ekeiltmty• koırnlmuttor. 
Şarıoımelerl h<'rgfio Ttklrdığında as. H. al. ko. nonda 
gôrllleblllr. 

EkeUtmesi Teklrdağıoda tOmen bfoaeıoda 11. H . al. ko. 
nunda yapılacaktır. 

~ keUtmlye girecekler ticaret odasında keyltll oldukları 
nı ve ehliyeti ticarlyelerlnl gcleterlr 935 •~nesinde tlcare 
odaıandao aldıkları nılkayı n vekil gôndf'renler bun· 
larJı beraber vekAletnısmel,.rfnl komisyona gôıtermtğe 

mecburdurlar. 
Teallm Miktarı Muvakkat ihale tarihi 

yeri teminatı gOo Ye 
l...llo 

-. .. kı QaQm T. dığı 14,400 

Muhımmeo 

bed'"H 
Kr. aan. 
18 00 

Lr. 

195 
kr. Saati 
00 ll,ll,35 

saat 16 
« ~ Malkara 8,691 18 75 12J 00 « .. 

p 
''•ttı T. daAt ao,ooo ,. 

'l5 ' 
eaıt 17,SO 

16, 00 1:3,11,35 

.. 
Malkara 15,000 8 

IUt 16 
90 00 " " 

Hat 17,30 
15 22 29 10 5 3384 

"ııa, ea. al. ko. dan: 
l - Mllletaki kıt'ı lhtlyıcı için 94,000 kilo ekmeklik un 

kapalı zarf uıoltle alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 14. ı 00 liradır. 

a - Şartnameyi okumak ini yenler 5 7 Ulmen HhD alma ko· 
mlıyoouoa mGrı caat edeblllrler. 

t - ihale 11,11,935 paurte!ı gGatı nat 15 ta Mlliıtıkl 
atay ordu nlnde ) ıpılıcaktır. 

S - Teklif mektuplan Hat 14 de kadar MilAıııld ıatın al 
mı komleyono rlyaeedne nrmlt nya gönderllmlt olı· 
cakhr. 

~ Mo•akht teminatı l 058 llredar. 29 1 5 9 354 7 
~~r~g~a-m_a __ a-ık~e-r~i-s-a-.-.~.~.~k~o-.~d-ao_: ________________________ __ 

- Dergamadakl kıtalara hıyvanıtı ihtiyacı için 508,000 
kilo arpa ihtiyacı kapalı zarf uela ile ekelltmlye koa· 

2 
muotor. 

- İhaleıl 20 ikinci te~rln 935 çartambı gOnii eaıt onda 
Bergamada Hkeri Hhn alma komleyonooda yapılıcaktır. 
Arpanın 11hmlo edilen mecmu tutarı 2514.00 Urıdar .. 
Teminatı movakkate akçeel J,905 liradır. 

a_ ·-5 
- Şartnameıl parasız olarak bergımı 11keri Hlın alma 

6 komleyooondaa ahnabutr. 

- hteklHer ticaret o iaıı adı kayıtlı olduklarını dair vetılka 

7 gö!!termek mecburlyellodedfrler. 
._ Ekıılltmly,. iştirak edecekler 2490 ııayıh arttırma ve ek· 

elltme kaoonunuo iki ve 6çOocQ maddelerinde ve tut· 
nımeelode yaıtıla veelkalırile teminatı ruuvakkate mak· 
boılertle ve mOhnrıa :ıekllf mektablırı ibate saatinden 
en az bir 88at evvel komisyona nrmit bulunacak· 

~lardır. 5 9 J 3 J 7 358ı 

'4tn-----------------------------------------------l "l1 11Jı askeri ea. al. ko. dı1D: 

....._ Bergamadakt kıtalar ihtiyacı lçio 310,000 kilo on lbtl · 
~ yacı kapalı ~arf usu itle ckeihmiyc koooıoıtur. 

' Ih:tlesl 20 ikinci t~şrln H:\5 çuroıımba gönü ııa&t oval 

tıd11 hcrgamad:.a ask.ı>ri 8lttın alma komisyonunda .Y"P•İ•· 
~ calr.tır. 

t ......._ Uoun ıehmln edilen m .. cmu Hıtıarı 46,fJOl) llrısdır. 
~ ........ Teminetı muvakkate akçeııl 3;8i lira t•lll Lurııoıor. 

' Şuınamr-sl parasız olarak berg,.ma ask"rl ıatrn alma ko· 
~ tnhyorıuodan alınabilir. 

..... r~kklller llcaret oiasında kayıtlı olduklarına dair \'eefk.a 
~ôet,.rmtk mecbnrlyetlodedlrler. 

Eltelhmtye ı,ıtrak edecekler 24UO eayılı arlhrma ve ek · 
elltme k11nunnnun iki ve ı1ç0ocft maddelerinde ve tart 

llarneıılnde yasılı •eelkalarlle temioıtı mu•ıkkate mak· 
bul!luı ve mfthftrlQ teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir Hat evvel komle1ona vermlo bulunacak· 
9 1~ ) 1 358:l 

lşıe uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bitmez tükenmeı 4ilekleri •.. . 
fMenilen salah gelmez, her giin artan sinirlilikten eillikçe kuvvet azalır, 
ertesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizli~ile ~r. 

Bromural -Knou .. 

bu felaketten kurtulnıak için kullan!lac:ak ilaçtır. Aila .11.ran y•lıt•r, sinif· 
lerİ yatı,tırır Vt sakin ve salim bir !.IJkU davet eder. 

10 ~t 20 ~omprimtyi havi tüp· 
lerdt ecuııeltrdt tt(tlt ılt ktılır. 

K•noll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, LudwiS!slufen s/"hin. 

Muğla Vilayeti Sıhhat veilçtimai 
Muavenet Modorlnğonden: 
Moğlı memleket haetanui ile, 'flllyet Sıhhat •e içtimai maa· 

•enet dılrul ihtiyacı lçlo llhD ıhnmuına Jbom gGrGlea 1289 
lira 20 koroı muhammen bedelli 159 kalem ecaa Ye illtı tab· 
biye •çık ekılltmlye kooulmuıtm· 18,11,935 puartetl gG.aG IHt 
16 dı vllAyet daimi eac6mealnde lh•leıl y•pıl.c:ııandaa lıtekll· 

Jerio ıeraltlnl anlamak H pey ıGrmek Gsere 'illiyet daimi encG 
menine m6racaat eylemeleri Ula oloaar. Sl ö 10 15 3548 

lzmir Mubasebei Hususiye Modor-
loğonden: s611 

Nomare Cimi 
ssı ~bnbıae 

' Dakkto 
16 Matua 
a.a Kahnla1111e 

18 ~Gkkta 

26 " 
20 " 
17 .. 
u. .. 
16 .. 
19 &• 
24 EY 
7,3 DClkkia 

28 E• 

85,87 Far1n 

Yeri 
IldçeımeUkte 

Blnr camii rrka•ada 
1 lacl belediye eact• .. ı 
TtlldUkıe 

Ali paıı 111eydaD1 .. .. 
c c 

TıKalaıda 

3 el ka11 01mu eoka&ı .. « 

Baranı akkıt eokalı .. « 

Kemer caddeel 
K.arııyake al•ybey lkıııat 
ıokıgı. 

K.artıyaka alaybey ıramHy 
caddeel. 

ldarel boıaılye akaraıındaa olup ygkarıda yer n clmlerl ya· 
Sllı emllk 16,10,935 ıarlhladea itibaren klreyı Yerilmek Osere 
temdlden ıçık arttırmıya çıkuılmıttır. Talip olanların oeralll Gğ· 
renmek Osere her gQc hoıuel muhaıebe dlrekıGrlcıga uddat 
kalemine •e pey ıGrmek lstlyenlerln de eacClmenla toplandığı 

her pezarteal ve peroea.0be gGnlerl ıut 9 dan 12 ye kadar 
depoalto •eya baak mektuba Ue encClmenl •llAyete mCkıcaatları. 

Sayın öğretmenlere 
Yavuz Kitab Evi 

Kıraat v«: tarihten ba~ka bGtfto okol klaıblarınıa 
toptan ııatıt yerldir.I 

lzmir l{emeraltı 56 No. Jı 
Yavuz Kitab Evi 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Eebak möftft Ahmet 1alt Tkfından paaryerlnde kAln 34 No. lı 

Dr. Zekai Tarakçı 
ı evin ıamlrl ile ve 45, 4 7 No. lı •rııalar Clzeriode iki dClkkloın 

~erkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
~~ ... ~ncı Beyler eobğı Tftrk mtızayede ealonu ltdeallnde 
' .. t, 4.r'. B '~ııı "· aatalnıoı öğleden sonra 15 den 13 e kadar 

TELEFON : 3806 

yenldl"n 'aptmlmHı 2490 ıayılı kanon oyaranca n 20 ~an 

mftdıir.ıle açık eketltmeye konulmuştur. K.cılf bedeli 1132 lira· 
dır. llıale!I 25.11.935 pazarteıi gGoil Hal ondörtte •akıllar dl· 
rektörlüğfind" yapılacaktır. Bu işe ah tartname ketlfoame n 
proj yl g~rm~k lulyrnlerio hergCln vak1f lır dlrelttörlGğOode 

nridar mP-murlu~ona mftracaat etmeleri ve ekelltmlye girmek 
iııtly~nlerln de ekaihme gftoG vakıflar direkıôrlOIGnde ıoplına· 

eak komisyona gelmeleri Uta oluonr. 5 12 19 25 3576 

Ae 
Bakte~iyolog ve bulatık, salğm hastalıklar ·· 

.. mO.tehaHısı 
Bıemabane iıtaeyonu kaquuıdaki dibek aok&k bapoda 30 sayı• 

b e• Ye muayenehaneaiııde aabah ıaat 8 dan akıam Hat 6 a kadar 
haatalannı kabol eder. 

Mftracnt eden haetala~ı yapılmHı lbımgelen aair tıhlitit ve 
mikroakopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· 
rGleo Pnomotorake muayenehaneainde muntazaman yapılır. 

2 nci icra me
murluğundan: 

K.adıoAlo bay tevf lk'ln em· 
14k u eyıam baokazınd•n 
ôdClnç aldığı paraya mukabil • bankaya ipotekli bolunan n 
geçen ıene yapılan eatıo; 2280 
oomırah kanona göre ıecll 
edildiği halde bir sene içinde 
blrlncl takılı borç ödenmedi 

ğlnden ıoo ve k1t~f olarak tek
rar mtlsayedeye konan lzmlr'de 
karMtae tramvay caddeılndekl 

gayri menkule kapıdan glrlllnce 
bir koridor, 4 oda Ye altında 

mutbık Te helltı olan yeni 
17 4 numarala e•de gene kıpı· 

dan glrJlerek bir koridordan 
geçlllp ulu7• lnlllnce 14 oda 
mevcut n altlarında mutbak 
olarak mGıtamel bodromlarlle 
denfa t•rafındın ka) ık tamir 
edilen ayn bir Dııhıl mevcut 
'le yahodlbıne olarak kollanı 

lıo yeni 176 numarrh u •e 
gene ayrı kapadın girilince bir 
koridor 2 oda olup bualırıo 
alt kıımıoda bodrum Ta çama· 
tırhaneal ol•n ve 6ıt katta de · 
nf se nHar 4 odı 1 mutbak •e 
helila bolunu yeni 17 8 au· 
meralı nln hepsinde de kum-

panya 1070 'le elektrik teılea· 
lıaı bul Te cem'ın 12000 Ura 
kıymetinde olaa bo gıyrl men· 
kollerln 

Malklyeıl •çık ırtırma ıu

retlle ve 84:4 numaralı emlAk 
n eytam bankuı kanunu mu
clblace bir defaya Qlamuı ol· 
mak •e kaı'l artarmuı 5 12·935 
peroembe gtına saat 1112 de 
lsm.lr h6kdmet konağındaki 2 

• 
inci icra dalreelnde yapılmak 
Qsere 30 g6o mGedetle satalıgı 
konuldu. 

Bu aruırmı netlceelnde ıa· 

tıt bedeli her ne olurın olıoa 

kıymetine bakılmayarak ea 
çok artıranın tızerlne lhıleıl 
yıpılacaluır. 

Satıf peşin para ile olup 

m6ıterlde1? yalotz yGzde iki 
baçok dellAllye mHrafı ılı

nır. Jobo gayri menkul 
Oserlade herhangi bir tekilde 
bak talebinde bulunanlar 
ellerindeki reeml vesaik Ue 
birlikte yirmi gfta zarfında 

İzmir ~ inci icraeına mOracaat· 
ları lbımd1r. 

Akel halde hıklırı tapu el 
clllnce mılôm olmaaıkta par· 
laomadan hariç kılarlar. 2:J.ıı. 

935 tarlhlndrn lttbuen eartna 
me herkese açıktır. Tal p olan· 

'ların yilzd.., yedi buçuk t.-:mi 

rıat akçaeı veya mlllf bir ban· 
k.a itibar mektubu ve 933 ] 8714 
dosya numar11ile izmlr 2 inci 
icra memorluğooa mftraraatları 
illa olunur. H. İt No. l iO 

lzmir 2 inci ic
ra memurluğun
dan: 

Kartıyakada NHh ıokağrnda 
19 No.ln hanede iken bale• 
nerede olduğu blllnmemlyen 
Mftnener tırlfına 

İzmir emlAk ve eyıam ban· 
kaeına 01111 borcunuzdan dolaya 

lpotP-kll g•yrl menkolfioOze R•· 
bınuıda yapılın nılyet ve tak· 
diri kıymet için icra kıınono

nua 103 ClncG maddeli bClkO 

Telefon: 4115 -

mönce tebliği muktazı ihbar· 
namrnln tkametgAbını11ın meç· 
hullyetl baasblle lllnen tebllAlne 
brarar verilmiştir. 

Tarihi llAndan ltbareo 10 
gGn içinde dairemize ve 35·230 
No.lu doeyıya tahriren veya ti· 
faben müracaatla bir dlyeceAI· 
ntz nrH blldlrmeof z ık.al hı ide 
icraya devam olunacağı ihbar 
makamına kaim olmak bere 
UAnen tebliğ olunur. 

H.fş.No: 504 

lzmir l incin ic
ra memurluğun
dan: 

Zebra Sıbrlye hanımın em· 
IAk ve eytam bankasından 

ôddoç aldığı parayı mobbll 
bankaya ipotek eyledlğl İzmlrde 
GOaelyalıda Şabanzade ıohgın· 

dı 5 numarada mQfrea 302 
metre murabbaanda ye metresi 
17 5 korottan cem 'ın 528,50 lira 
kıy111ell mubammtoeH boı arııanıa 
mOiklyetl ıçık artırma ıaretile 
ve 844: numıralı emlAk H 

eytam bank111 kanona mucl· 
bloce bir defaya mabıoı olmak 

taıtile artırmHı 20·12·935 
camı gana eaat 11 l 2 de •• 
lzmlrde btıkdmet konağıodıkl 
daheılnde yapılmak Clzere 30 
~na mtıddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinde 11tıı 

bedeli tahmin olooaa kıymetin 
yazde yetmlı betini bulorea en 
çok artırana lbalrel yapılacak· 
tır. ilıi takdirde 2280 nama · 
ralı kaoooı gGre ıatıe geri 
bırıkılıcaktır. Satıı petln para 
ile olup mftıterlden yılnım 
yGzde lklboçuk deUlllye maa· 
rafı ahoar. hbo gayri menkul 
Gıerlnde herhangi bir tekilde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rlodekl ıeıml veıalk ile bir· 
te 20 gdn 111rfındı lımlr icra· 
eıoa mGracHllerl IAaımdır. 

Akıl halde hıkları tapa ıl· 
clllnce malOm olmadıkça pıy· 

Jaemıdao hariç kalırlar. a.12. 
1935 tarihinden ltlhrren tırt· 

name herbee açıktır. Talip 
o1aolaıın yftzde yedi buçuk 
teminat akçesi nya milli bir 
bınkı itibar mektubu Ye 34· 
1413 dosya nomaraelle 1 inci 
icra memurluğuna marıcaatlerl 
llAo olunur. H. ı.. No, 356 

lzmir 2 inci ic
ra memurluğun
dan: -lzrolr'Je Kar~ıyakadı Zafl'T 
11okeğında 64 76 No.rla iken 
balen nerede olduğa biltnme· 
yen Remzi tarafını : 

İımlr emllk ve eytam ban· 
kasına olan borcoouzdın dolayı 

ipotekli gayrlmenkulünOze gı· 

yıbınısda yapılan nzıyet n 

takdiri kıymet için icra kano· 
nonoa 103 6ocft maddesi bftk· 
mance tebllğl moktaıd ihbar· 
namenin ikametglhınızın meç 
bollyetl haeebile lllnen tebll· 
ğlne karır nrllmlttlr. Tarihi 
lllnd.n ltlbırea 10 gen içinde 

dalremlse •e 35 228 No. lu 
doayıya tahriren •ryı elfahen 
m6racaatla bir dlyecrğlols ,ar. 
ıa bildirmeniz aksi halde icra· 
ya deHm olunacıgı ihbar ma· 
kamına kaim olmak tızere llA · 
nen tebliğ olunur. U i2No 502 
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iş Kanunu 
Kamutayda Ekonorni Enconıe· 

ninde inceleniyor 

onan ralıMeml ketineDönüyor.Ge eral on i Is a' 
kın Tezahüratını Bildirerek ral ebrlklerini Sundu 

Elli Kruvazörü Kralı Almağa Gidec~·ktir. M. Çaldaris Bu Netice üzerinde 
- --

Memnuniyetini Bildirdi. General Kondiiis Beyannameler Neşretti 

Kral jorj 
Atloa 4 (A.A) - Yaaınl11· 

tın'da geaeloy 11oaucu kralhk· 
tın yını çıkmıetır. Cumurlyet· 
çiler geaeloyı lttlrık etmemlo· 
lerdlr. Sonuç telgrıf lı Loadr1da 
bulonıo eakl Yunıo kralı 

lkJacl Y orgl'ye bJldlrilmlttfr. 
Kral onbat gilae kıder Yo· 

nınlıtıaa d6aecekUr. Kondlllı 
gısetecl4ere bnadın ıonrı 11· 
11ynıl meı'elelerl, yalnız kralın 

balledeceglnl, hlkômetla kralı 
lıtlfııın1 nreceAtnl, ltzım gelen 
tedblrJert ıncak kralın .. ııcı· 
11öyledtkıea 11onrı; •ıy111ıdı Yo· 
aıolıııa'ın Balkan paktını 

11dık kılacağını teyld etmlıtlr. 
Kondlllı'ln yaydığı beyanname· 
ye n11arın bogGoden itibaren 
hiçbir ıly11ıl fırka f11llyet 
halinde d~glldlr. 

letınbul, ' (Ôıel) - Yona· 
nleıao'dı geoeloyon (reyllmın) 

netlce11I ıhnm1etır Ye Yanan 
oluıondıa, kr•lan memleketf' 
ndetlnl latlyenler kazınmıt· 
lardar. 

N&lb n hlkdmet relıi ge 
neral kondlllı bo .eılle ile 
yeni bir dlyn nrerek; kr1hn 
yakındı Yanınletını dllnecegt 
nl, banan, Yunaalıtın için iyi 
olıeeğını, ••t ıly1111010 değlt· 
mlyeceğlnl ıllylemlttlr. -

1ıtanbul, 4 (özel) - Genel 
oyun• kral lehine teceJllel Oze· 
rlue kral Jorj Londn'dao hal · 
ye'ya gelecek ve Brenrllzl'den 
Belli kravazOrOle l11re'ye kadar 
getlrllecekılr. 

Belit . kronıllılne kGçnk 
bir Yunan flloaunon dı refı 

kıt etmeal lhtlmall konetlldJr. 
İıtanbol 4 (özel) - Yunan 

naibi hakumetl M. Kondllfı, 

kT1Uyet taraf t1rı bir g11etcye 
verdiği beyanattı: 

- Bıli hazır meclis, Cam. 
horlyetln lm11111 ve kraliyetin 
yeniden lhd1111 kırarıoı ur 
melde tarJhi Ye ılyHi nzl· 
feılnl yapmıttır. Şimdi, bu 
mecllııln yerine yeni bir mtc· 
ile gelmeli ve kraliyet idaresi· 
nln meb~u11lar1 ıeçilmelldlr. 

Yeni intihabatın bir veyı bir 
buçuk ıy tonra batlanma11ı 

çok mabtem-=ldlr. Dımittlr. 

lıtınbol, 4 ( Ôıel ) - M. 
Kondllfı, kr1lın ı•deılal mlle· 
ıklb kabinenin lıtHı edece~tnl 
hflktimet tınftarı bHı gazete· 
ler, blldlrmi1tlr. 

İıt•nbal 4 (8sel) - Atin•· 
dın bildiriliyor: 

Atlaı ıjanıı. htlttla Yanı· 
nllfında, nrllt!D reylerin he· 
otla tımımlle tuoif edllmemlt 
olmı•ını n~men, ılmdlye ka · 
dar 'leye ltdrık etmlı bir k111ım 
halkın yasde 95 alıbetlnde 

krıllyet lehine rey •erdlil ın· 
lıtılmıttır. 

iç lolr.rl bıkını: 
- Kraliyet lehine rey nrmekle, 
Yanan hDi ômeti bGkdmeU ıD 
k do, 1111yl1 n lıtlkrar lıtedlğ nl 
gGıtermlttlr. Kraliyet lehine ola· 
rak hattın Yunınlatan'dı çok 
konetll bir meyil n tneccfth 
gllrftlmOıtGr. 

"Bakftmetlo krala dınt etmek 
Gsere Londra'yı göndereceği 

heyet Pereembe günl hareket 
edecektir." Demlttlr. 

Sıb1k k•blne relıl M. Çılda· 
darlı de geneloy aetlcealadeo 
dolayı beyını memnnnf yet et· 
mittir. 

doğunu tamımlle gösterecektir. 
Dcmlıtlr, 

M. Kondllle, Kral C"rç'e bir 
telgraf gönderml~, tebrlkAttı 

bulu11moo ve hrlklD ttzahGra 
tını 1rıetmlttlr. 

M. Kondille halka da btr 
beyanname ntşretmiş ve halklD 
kraliyetin Jadeal hakkındaki 

kararına tebrik etmiştir. 
Koodllle'c göre, halk komo· 

nlzm ceryınlle beraber hareket 
eden muhalefete artık ıenece 

kıymet v~rmemektedlr. Ve bon· 
dın eonra, Yunan debili elyı 
ıetfade ıocık ıakunetlo hokam Gerıeral Kondilis 10 
ıilrec,.ğl muhakkaktır. fetaobnl, 4 (ösel) - )'::e~ 

Kondlllı'lo beyaoaame11foln krıhoı Loudra'dın getl pi 
ı;onundı kral Jorj'un bir farkı olen heyet, perıembe J,. 
nıD degll ye bauıo Yunaııi~· Atloı'dıd b1re-ket edecek-~ 
tan'ıo bjkGmd1rı olacağa n ~ 

Yunani!tan"da kral lelıine ıeıalıüraı bogladeo itibaren Yunanlıtao· Sovyet)er 
Çıldarlı: ı Kralı Yanınletan'dı Kralfyet da fırl~ıfır mncad olmadığı 
- Halkın karar n kıboll lhllyıcının ne kadar baycık ol· zlkndllmektedtr. Uzak şarkta Yol 
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Dunltalyada Kılıselerde Dua 
1 
.... ;:.~:'; ! .. ~··~~.; ~ 

Edildi, Toplar Atıldı ~:.T7;:.::!!~!:~~: .. :: .: 
IAdl V oetok ile Sıbl' fflr 

K 1 M •• • ı • M M ı • • ' ır1111ndı n otomoblUerllt ~· ra 10 umessı ıne, . usso illi ye meııfne mfl11ll 800 kil:.,,.. 
relik yeni yolan kO .. I .,. 

B k ı 'f b •ki lA d • ld • ıtml yıpılmıetır. Bu 1°
1 

ve a an ara e rı er 1 rze ı ı rıa:: ;: •. k:!;! .. ··:.:.· ~ 
tırıftın tenllk topl1rı ıtalmııttr. uıurl oimcndlfer baıuoı• ,,,,,, 

M. Mus$olini 

hıınbol, 4 (özel) - Roma· 
du blldlrlllyor: 

Umoml barb aaferlnln 17 

bir sövlet'İnde 

inci ıenel devrlyeel dolıyıılle 
1111 ondan itibaren btltln klll· 
ıelerıle dualar yıpılmıt •e her 

KIUaelerde mabtellf Hkeri metlerfnl ikmal edea : •il 
111nıflardıa mlfrueler, kralın Te 11kerl mahiyeti iti 
mGme11tll Dalı: DG Spoleto'yı, yoldur. 

hlkdmet relıl M. Moıaollnl'ye Şako Uarb• 
ve bitin DHır Ye mltıTlrltre, 
hallyetlo ytlkaek ınıt• n 

rıolzm tef lerla• ifil tebriklt 
eylemltılr. 

Ba tcsahlratı binlerce bılk 
lotfrak etmiştir. 

Kral mahafızlın Santım.ryı 
klllıeılnln merktzl bir yerinde 

mevki ılmıt baloaoyorlırdı. 

Roma ullıl, 8,30 da Venedlk 

meydanını gldehek bir çelenk 
koymoıtor. Bu tezahftrauıo 
ıonra halk Te hlkümet erkanı 
meçhul 11ker Abidesine git 
mlşdr. 

Artık Bitmiş 
Addolunabilir sof"' 

lıtınbal 4 (özel) -
Ayreı'ıen bildiriliyor: ,dl ., ... 

Bolhl ile Parıga11 ıo el· 
bir kaç ıenedenberl de•;b,1,ı• 
me kıe olan harbı 0 

01•• 
erdirmek hre toplı1111J•f .,,o• 

b•' ıolb konferan11 Şıko 
1 

bl' 
nihayet bolmuı aııır11 ~t1cll' 
kılacağını ıltkıd1rlır• 
mittir. 

Japonva ... 
• sJJZP' 

Resnmon Haberler Fran11 ııbık muharlbler ce· 
mlyetl reisi bir telgraf çekerek 
M. Mu1110Uot'ye ıebrlUttı bu· 
lunmootor. Oarbda ~fenler D•· 
mını en .. mimi biselyıtıDI 

b.,yao etmlo, Franko ltılyao 
te,rli me11lelnln dnımını iste 

Ve Deniz Koofer ,. 
lerınbul 4 (özel) - 1•~ 

hakumetl deniz tooftr -' 

Amerlka'dı llllnonro tehrln 
ilk 11kfnlerl olıa kızıldnllller 
namına blylk bir ıblde dl 

~Umlıtlr. 

Geçen ıene e•lenea lnglllz 
prea&I Corç ile Yunanlı preoıea 
MHlyı'nın bir .çocaldtn denyı· 
1• ıelmltılr. 

Çelik kralı Kııaeci'oln d'!I 
kınıının ıon reımı .. Bu •adın 
fotoAr•f çektirmekten çeklame· 
ıll• manhvr. 

' Meohur lngUlı tayy11ecfıl 
Kiogıford Smltb'le ıon oço 
ıundı AYaııarılyı'da çekllıa 
l»lr fetoırar lıl. 

mlştlr. 

M. Herbert Uover 

1936 da Amerika 
Cumhur reisliğine 
Namzetliğini Koyacak. 

lııınbul 4 (Özel) - ~bık 
blrletlk Amerika cumhur relıl 
M. Oerbert Bover cumorlyet 
penerlerio muhalefetine rağ 

men 1936 da yapılacak cumor 

1 

relıdlAl lntlhabatını nımaetllil 
nl koymıgı karar Termit H 

1932 denberl ilk ılyall nutku 

•• Ohe ~lllt 4e t11l••ltılr. 

lttlrAk edece~tnl fık:.,,.,-; 
r•hhHlarının •aoıt ~ 
yeıişmtıl için kooferl ,,ı-'' 
KAuunneneldeo ıoor• bil 

ti•' 11101 lnglherc bGk Qmt 
dlrmiştfr. 

Kış Başladı 9't'" 
Jııanbul 4 (öıol) .-,ıl•'~ 

krıi Anupı'da ve J(ırP e b" 
,, f 

kıt birdenbire bııura:ı 

'

ur· _ .. 
kar yıgoıığı bıolaııu Glor 

" ov d' Avoeturya'dı GrO 111100 

Derde bir kadın kö1 61-" 
kırın ıltındı kılırık 
tfk. 

~ Nöbeıçi EczıtPele~ 
ıo'od• ,41 

Bu ekşım Kemer• g.eıoer ' 
Karıntlnı'dı E,ref, jb; 

k'•• ~ Kamer, Alııoc• jtt•ır" 
LGtf 1, Etrelpaea'd• 
t111aeltrl ıçıkıır. 


